
تذكرة الوفاء
في ترجمة حياة قدماء األحباء

من آثار
حضرة عبدالبهاء

تذِكرةُ الوفـــــــاء
في ترجمة حياة ُقدماء األحبَّاء

ترجمة: حسني روحي
شهر القدرة 161 بديع
تشرين الثّاني 2004م

من منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل

�١



٥                                                                                                   كلمة النّاشر

٦                                                              املحفل الروحاني املقّدس للبهائيني في حيفا

٧                                                                     جناب النبيل األكبر آقا محمد القائني

٩                                                                                    حضرة اسم اهلل األصدق

١١                                                                        حضرة مالّ علي أكبر عليه بهاءاهلل

١٣                                                                                      حضرة الشيخ سلمان

١٥            ذكرى حضرة أفنان السدرة املباركة جناب آقا ميرزا محمد علي عليه بهاءاهلل األبهى 

١٨                                                                         حضرة الحاج ميرزا حسن أفنان

٢٠                                                                        حضرة آقا محمد علي أصفهاني

٢١                                                             جناب آقا عبدالصالح الباغبان (البستاني)

٢٢                                                                                   جناب األستاذ إسماعيل

٢٤                                                                                         جناب نبيل الزّرندي

٢٦                                                                                  جناب درويش صدق علي

٢٧                                                             آقا ميرزا محمود وآقا رضا عليهما بهاء اهلل

٢٩                                                                                   جناب پدرجان القزويني

٣٠                                                                          جناب آقا الشيخ صادق اليزدي

٣١                                                                                    جناب شاه محمد أمني 

٣٢                                                                                        جناب مشهدي فتّاح

٣٣                                                                                جناب نبيل قائن (القائني)

٣٦                                                                     جناب آقا سيد محمد تقي املنشادي

٣٨                                                                     جناب آقا محمد علي صبّاغ اليزدي

٣٩                                                                جناب آقا عبدالغفار من أهالي أصفهان

٤٠                                                                               جناب آقا علي نجف آبادي

٤١                                                جناب مشَهدي حسني ومشهدي محمد األذربايجانيني

٤٢                                                                          جناب الحاج عبد الرحيم اليزدي

٤٣                                                                      جناب الحاج عبداهلل النجف آبادي 

٤٤                                                                         جناب آقا محمد هادي الصحاف

٤٥                                                                                جناب آقا ميرزا محمد ُقلي
�٢



٤٦                                                                 جناب أستاذ باقر وجناب أستاذ أحمد 

٤٧                                                                                 جناب آقا محمد حناساب

٤٨                                                                    حياة جناب الحاج فرج اهلل التّفرشي

٤٩                                                                         آقا إبراهيم األصفهاني وإخوانه

٥١                                                                جناب آقا محمد إبراهيم امللّقب بمنصور

٥٢                                                                           جناب آقا زين العابدين اليزدي

٥٣                                                                           جناب الحاج مال مهدي اليزدي

٥٤                                                            حضرة الكليم يعني جناب آقا ميرزا موسى

٥٦                                                                                   جناب الحاج محمد خان

٥٨                                                                             جناب آقا محمد إبراهيم أمير

٥٩                                                                        جناب آقا ميرزا مهدي الكاشاني

٦٠                                                                                           جناب مشكني قلم

٦٢                                                                          جناب األستاذ علي أكبر النجار

٦٣                                                                     جناب آقا شيخ علي أكبر املازگاني

٦٤                                                              جناب آقا ميرزا محمد خادم املسافر خانة

٦٥                                                                             جناب آقا ميرزا محمد الوكيل

٦٩                                                                    جناب الحاج محمد رضى الشيرازي

٧٠                                                                             جناب حسني أفندي التبريزي

٧١                                                                                جناب آقا جمشيد الكرجي

٧٢                                                                             الحاج جعفر التبريزي وأخواه

٧٤                                                                   حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان

٧٦                                                                                جناب آقا عبداهلل البغدادي

٧٧                                                                    حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي

٧٩                                                                           جناب سليمان خان التنكاباني

٨١                                                                  جناب آقا عبدالرحيم ِمسگر (النحاس)

٨٢                                                                        جناب آقا محمد إبراهيم التبريزي

٨٣                                                                            جناب آقا محمد علي أردكاني

٨٤                                                                                      الحاج آقاي التبريزي
�٣



٨٥                                                                          جناب األستاذ غالم علي النجار

٨٦                                                                          جناب منيب عليه بهاءاهلل األبهى

٨٨                                                                       جناب آقا ميرزا مصطفى النراقي

٨٩                                                                                          جناب زين املقربني

٩١                                                                                     جناب عظيم التّفريشي

٩٢                                                                                    آقا ميرزا جعفر اليزدي

٩٣                                                                                 جناب حسني آقا التبريزي

٩٤                                                                       جناب الحاج علي عسكر التبريزي

٩٦                                                                                   جناب آقا علي القزويني

٩٨                                                              جناب آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل

١٠٠                                             جناب آقا أبو القاسم السلطان آبادي و جناب آقا فرج

١٠١                                                                           حرم حضرة سلطان الشهداء

١٠٢                                                                                           شمس الضحى

١٠٦                                                                                  اللوح الذي نزل بشأنها

١٠٨                                                                                             جناب الطاهرة

�٤



كلمة النّاشر

يُــعتبر كــتاب تــذكــرة الــوفــاء الــّصادر مــن قــلم حــضرة عــبدالــبهاء أثــرًا يُــمثّل وفــاء مــركــز العهــد واملــيثاق لــنفوس أخــلصت 
وجـــوهـــها لـــحضرة بـــهاءاهلل، فـــصارت، فـــي أشـــخاصـــها ونـــهج حـــياتـــها، رمـــوزًا تـــحكي عـــن الـــِقيَم الـــبهائـــيّة فـــي حـــالـــتها 
الــتّطبيقيّة.  فــقد ضــّحى الــبعُض مــن تــلك الــنّفوس الــنّفيسة بــروحــه فــي ســبيل الجــمال املــبارك، كــما ضــّحى الــبعضُ 
مـنها بـحياتـه ومـا فـيها مـن مـتاع الـّدنـيا ألجـل إعـالء أمـر اهلل وإثـبات كـلمته املـباركـة بـني الـعاملـني حـتّى يـتحّقق الهـدف 

األسمى من رسالته املباركة، أال وهو وحدة العالم اإلنساني.

عـندمـا يسـرد قـلُم حـضرة عـبدالـبهاء سـيرة كـّل فـرد مـن أولـئك الّـذيـن يـذكـرهـم فـي هـذه الـتّذكـرة، إنّـما يـذكّـــر أهـَل الـعالـم 
بـما يـنبغي أن يـكون عـليه اإلنـسان إذا أراد أن يـكون صـورة الـرّحـمن ومـثالـه بـني خـلقه.  لـذلـك لـيس هـذا األثـر املـبارك 
كـتابًـا فـي الـتاريـخ، بـاملـعنى املـتعارف عـليه، أو فـي تـراجـم السّـــــَلف مـن املـؤمـنني، بـقدر مـا هـو رسـالـة فـي مـنهاج الـحياة 

البهائيّة املتمثّلة عمليّاُ في سيرة كّل مؤمن َخّصص له قلُم امليثاق قسًما من هذا الكتاب.

وإنّــه مــن دواعــي السّــــــرور أن ننشــر لــلمرّة األولــى تــرجــمًة لــتذكِـــرة الــوفــاء إلــى الــّلغة الــعربــيّة قــام بــها املــغفور لــه حســني 
روحـــي ابـــن الـــحاج مـــالّ عـــلي الـــتّبريـــزي.  ُولـــد حســـني فـــي الـــقاهـــرة ســـنة 1878م، بـــعد قـــدوم والـــده إلـــيها بـــأمـــر مـــن 
حـضرة بـهاءاهلل.  إثـر مـقتل والـده أثـناء رحـلة تـبليغيّة فـي ديـار بـكر، وكـان حسـني فـتىً يـافـًعا، عـاش هـذا األخـير فـترةً 
فــي كــنف والــدتــه قــبل أن يــتكفّل الــحاج مــيرزا حســني الخــراســانــي بــتربــيته وتــعليمه الــّلغة الــفارســيّة.  عــندمــا أرســل 
حــضرة عــبدالــبهاء املــيرزا الخــراســانــي املــذكــور عــام 1899 مــع آخــريــن إلــى أمــريــكا، اخــتير حســني روحــي مــترجــًما 
لـهم، فـأقـامـوا فـي شـيكاغـو حـتّى عـام 1902.  فـي تـلك الـفترة أكـمل حسـني دراسـته الـجامـعيّة، مـما أهّــله لـلعمل فـي 
تــدريــس اإلنجــليزيّــة فــي مــدارس مــصر بــعد عــودتــه إلــيها.  الــتقى عــام 1906 بــاملــيرزا أبــي الــفضل الــكلبايــكانــي فــي 
الـــقاهـــرة، وكـــان يـــحضر مـــعظم مـــجالـــسه الـــتبليغيّة.  فـــي الـــّسنة ذاتـــها أسّـــــــس حســـني روحـــي فـــي الـــقاهـــرة مـــدرســـتني 
ســّماهــما "الــعباســيّة"، تــيّمنًا بــاســم حــضرة عــبدالــبهاء عــباس، واحــدة لــلذّكــور وأخــرى لــإلنــاث، اســتمرّتــا فــي الــعمل 
حــتى إغــالقــهما عــام 1919.  فــي الــّسنة الــتالــية – 1920 – عُـــنّي مــفتًّشا لــلتّربــية والــتّعليم فــي فلســطني، وكــان مــقرّ 
عــمله فــي الــقدس، ومــنها كــان يــقوم بــزيــارات إلــى حــيفا الــتي كــان مــوجــوًدا فــيها فــي الــيوم األربــعني لــصعود حــضرة 
عــبدالــبهاء، وذلــك عــندمــا تُــليت ألــواح الــوصــايــا وأُعــلن فــيها عــن تــعيني حــضرة شــوقــي أفــندي ولــيًّا ألمــر اهلل.  بــقي فــي 
فلســطني شــاغــالً مــناصــب حــكومــيّة إلــى أن أُحــيل إلــى الــتّقاعــد عــام 1935.  عــندهــا عــاد حســني روحــي إلــى مــصر 
بــأمــر مــن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل، فخــدم فــيها األمــر املــبارك فــي املــجاالت اإلداريّــة والــتبليغيّة، كــما ســاهــم فــي تــرجــمة 
بـعض اآلثـار املـباركـة الـفارسـيّة إلـى الـعربـيّة، ومـنها تـذكـرة الـوفـاء.  فـي الّشهـر الـحادي عشـر مـن عـام 1960 تـُوفّـي 

املترِجم، ووري الثّرى في املدافن البهائيّة في القاهرة.
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املحفل الروحاني املقّدس للبهائيني في حيفا

وافـق املـحفل الـروحـانـي املـقّدس لـلبهائـيني فـي حـيفا، فـي شهـر يـنايـر/ك2 سـنة 1924م املـوافـق لشهـر جـمادى األولـى 
ســنة 1342ه، عــلى أن يــقوم جــناب آقــا محــمد حســني جــراف الــيزدي الــشهير بــالكهــربــائــي، بــناء عــلى طــلبه، بــطبع 
الـكتاب املـوسـوم ب"تـذكـرة الـوفـاء" املـدرج بـني دفّـتيّه تـراجـم عـدد مـن الـذوات املـباركـة مـن املـهاجـريـن واملـجاوريـن رقـمها 
قـلم مـركـز املـيثاق األنـور (حـضرة عـبدالـبهاء)، حـقائـق املـقّدسـني لـتراب عـتبته املـقّدسـة فـداء، فـي سـنة 1915م.  فـنثرت 
هـــذه الـــتراجـــم الـــدرر والـــلئالـــىء املـــضيئة مـــن بحـــر الـــجود واإلحـــسان والـــعفو والـــغفران الـــّساطـــعة مـــن أشـــعة الـــشمس 

املضيئة على قلوب أهل االطمئنان.

واملــــعلوم أنــــه قــــد ســــبق أن حــــصل حــــضرة حســــني الكهــــربــــائــــي املــــذكــــور مــــن ســــاحــــة املــــولــــى األعــــز األكــــرم (حــــضرة 
عـبدالـبهاء) عـلى اإلذن بـطبع الـكتاب املـذكـور والـقيام بهـذه الخـدمـة.  غـير أنـه قـد حـال دون الـقيام بـطبع الـكتاب هـبوب 
نـــار الـــفراق الـــتي أحـــرقـــت قـــلوب الـــعشاق بـــلظى الهجـــران الـــذي أجّــــــجه حـــادث الـــصعود املـــبارك الـــذي أرجـــف الســـبع 
الـطباق.  أمّــا املـذكـور فـلم يُـثِنه شـيء عـن الـقيام بـإنـارة املـقامـات املـقّدسـة الـثالث بـالكهـربـاء كـعادتـه، بـما ُعهـد فـيه مـن 
صِـــــــــرف املــحبة واإلخــالص فــي هــذا الســبيل بــهّمة زائــدة ونــشاط لــه قــيمته.  وكــان الــتوفــيق حــليفه فــي جــميع األحــوال 
إلى أن تحنّي الفرص بطلب اإلذن بطبع الكتاب املذكور من ساحة مركز األمر ولي األمر الرحماني (حضرة شوقي 

أفندي ربّاني) أرواحنا لوحدته الفداء.

ومـا أن صـدر لـه اإلذن املـبارك بـذلـك حـتى شـّد سـاعـد الـهّمة بـكّل اشـتياق وبـاشـر فـي طـبع الـكتاب عـلى نـفقته.  وقـد 
جعلنا حقوق الطّبع محفوظة لنفس النّاشر جناب محمد حسني علي الّشهير بالكهربائي.

تحريرًا في شهر يناير/ك2 سنة 1924م.

املوافق شهر جمادى األولى سنة 1342ه.

 (ختم املحفل الروحاني املحلي في حيفا)

السكرتير 

نور الّدين زين
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جناب النبيل األكبر آقا محمد القائني

عليه بهاء اهلل

هو اهلل

كــان ضــمن تــالمــيذ الــشيخ مــرتــضى، املجتهــد الــشهير فــي الــنجف األشــرف، شــخص ال نــظير لــه يُــدعــى آقــا محــمد 
الــقائــني الــذي لــّقبه حــضرة جــمال الــقدم ِب الـنبيل األكـبر، وكــان هــذا الــشخص الجــليل مــتفّوقًــا عــلى جــميع تــالمــيذ 
ذلــك املجتهــد بــدرجــة أن مــعّلمه قــد اســتثناه ومــنحه إجــازة االجــتهاد مــع أن املــرحــوم الــشيخ مــرتــضى لــم يَــمنح أحــًدا 
إجــــازة االجــــتهاد غــــير هــــذا الــــتلميذ.  وفــــضالً عــــن كــــل هــــذا فــــقد كــــان الــــنبيل األكــــبر غــــزيــــر املــــادة مــــتمّكنًا مــــن حــــكمة 
اإلشـراقـيني ومـباحـث الـعرفـاء وأنـواع املـعارف الـشيخيّة والـفنون األدبـية بـدرجـة تـفوق حـد الـوصـف.  وبـاإلجـمال: كـان 
شــخًصا جــامــًعا قــوّي الــحجة والــبرهــان وقــد أصــبح شــعلة رحــمانــية وســراجًـــــا مــضيئًا وعــطّر مــشامّـــه بــنفحات الــقدس 
واســتنار بــنور الهــدى بــإيــمانــه بــالــبهاء فــأوقــد فــي مــشكاة وجــوده مــصباح الــوجــد الــكليّ والــشغف والــولــه حــتى صــار 

كالحوت السابح في خضّم العشق املتماوج.

وبــــعد أن نــــال درجــــة االجــــتهاد بــــكمال الــــتفوق مــــن شــــيخه ظــــعن إلــــى بــــغداد حــــيث فــــاز بشــــرف الــــلقاء (لــــقاء حــــضرة 
بـهاءاهلل) واقـتباس األنـوار مـن شجـرة الـسيناء املـباركـة ومـا لـبث أن اسـتولـت روح األمـر عـلى جـميع أركـانـه ودبّـت فـي 

عروقه حمية اإليمان بدرجة جعلته في هياج مستمر.

وبــــينما كــــان ذلــــك الــــرجــــل الجــــليل (الــــنبيل األكــــبر) املــــحترم جــــالــــًسا عــــلى األرض ذات يــــوم فــــي مــــحضر الــــنّور املــــبني 
(حــضرة بــهاءاهلل)، وإذا بــالــحاجــي مــيرزا حــسن عــمو مــعتمد املجتهــديــن فــي كــربــالء قــد حــضر ومــعه زيــن الــعابــديــن 
خــان فخــر الــدولــة.  وملّــا شــاهــد حــضرة الــنبيل األكــبر جــاثــيًا عــلى األرض بــكمال األدب والــخضوع والــخشوع أخــذه 
الـعجب وهـمس فـي أذن الـنبيل قـائـالً: "يـا جـناب اآلقـا مـا الـذي أتـى بـك إلـى هـنا؟" فـأجـابـه جـناب الـنبيل األكـبر قـائـالً: 
"نــفس الــغرض الــذي أتــيت أنــت مــن أجــله".  فــكان هــذا الــجواب، وأيــم الــحق، ســبب انــدهــاش الــحاجــي مــيرزا حــسن 
عـــمو وزمـــيله لـــعلمهما أّن الـــنبيل األكـــبر مـــشهور بـــامـــتيازه وتـــقواه وتـــفّوقـــه عـــلى ســـائـــر املجتهـــديـــن وأّن اعـــتماد الـــشيخ 

مرتضى الجليل كان على النبيل بدرجة عظيمة جداّ.

وقـصارى الـقول: إن حـضرة الـنبيل قـصد بـعد ذلـك إيـران وألـقى عـصاه فـي إقـليم خـراسـان حـيث أّدى لـه أمـير إقـليم 
قـائـن نـهايـة االحـترام فـي أول األمـر مـعتبرًا حـضوره مَـْغنًَما ال يـقّدر حـتى اعـتقد األهـلون أن نـفس األمـير صـار مـغرمًـا 
بـجناب الـنبيل ومـن عـّشاقـه املـتعّلقني بـه لـعظيم فـصاحـته وعـلو كـعبه فـي مـختلف الـعلوم والـفنون وهـذا أّدى أيـضاّ إلـى 

احترام الجميع للنبيل "والناس على دين ملوكهم".

فـمرّت عـدة أيـام عـلى حـضرتـه كـان خـاللـها مـغمورًا بـالـتعزيـز واالحـترام ومـع كـل هـذا، فـلم يـقدر عـلى كـتمان الـحقيقة 
الــتي أشــعلتها فــي فــؤاده نــار مــحبة اهلل املــوقــدة وتــمّلكته عــوامــل الــحيرة واالنــدهــاش بــدرجــة أنّــه تــرك جــميع األعــمال 

وأخذ في خرق الحجبات بما استطاع من قوة على حد قول القائل: (ما ترجمته):

جاهدت بكّل قواي حتى ألبس من العشق ثوبًا
غير أني ذبت في طريقي وأقمت على النفس حربًا

أمــا إقــليم قــائــن فــقد أضــاء بــنور الــحقيقة وآمــن الــعدد الــكثير مــن األهــلني.  وملّـا اشــتهر حــضرتــه بــعقيدتــه بــني الــقوم.  
قــام أهــل الحســد مــن الــعلماء بــالــنّفاق والــّشقاق والــسعايــة بــه لــدى الــحكومــة فــي طهــران، فــاســتفزّ ذلــك نــاصــر الــديــن 
شــاه عــلى االنــتقام فــدّب الــخوف فــي َرْوع أمــير إقــليم قــائــن وقــام، خــوف نــفس الــشاه، عــلى جــناب الــنبيل ومــناوأتــه.  
فهــّب ريــح الــولــولــة وأُوقــظت الــفتنة الــعظيمة مــن نــومــها فــي مــديــنة قــائــن وهــاج الــقوم وقــامــوا يــًدا واحــدةً عــلى مــناوأة 
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الــــنبيل األكــــبر والــــتعرّض لــــه.  ولــــكن عــــزيــــمته لــــم تــــفتر بــــل قــــاوم الجــــمهور بــــقلٍب أصــــلب مــــن الصخــــر مــــن شــــّدة حــــبّه 
لـلمحبوب.  وفـي الـنهايـة ألـقوا الـقبض عـلى ذلـك الـواقـف عـلى السـّر املـكنون وأرسـلوه مـخفورًا إلـى طهـران حـيث آقـام 
خـالـي الـوفـاض ال يـملك قـوت يـومـه وتـطاولـت عـليه الـرعـاع وانـبثت الـعيون فـي الـعاصـمة إللـقاء الـقبض عـليه ومـعاقـبته 
وأذاه، وذاق مــن أهــل الــظلم ضــروب اإلهــانــات فــي كــل مــكان آوى إلــيه وكــانــوا ال يــنظرون إلــيه إال شــزرًا.  وبــاآلخــرة 
أُجـبر عـلى أن يـلبس طِــــربـوشًــــــا بـدل الـعمامـة حـتى ال يـعرفـه املـناوئـون ويسـَلم مـن تحـرّشـهم وأذاهـم، وكـان ال يهـدأ عـن 

نشر النفحات في الخفاء بكل هّمة ونشاط بإلقاء الحجج والبراهني املألوفة.

حـًقا، إنـه كـان سـراجًــــا نـورانـيًا وشـعلة رحـمانـية.  كـان وجـوده فـي خـطر عـظيم غـير أنـه كـان مـلء قـلبه الحـذر إذ كـانـت 
الـحكومـة مـرسـلة عـيونـها عـليه واألحـزاب فـي قـيل وقـال بـالنسـبة إلـيه فـألـجأه كـل هـذا إلـى الـرحـيل إلـى بـوخـارى وعـشق 
آبـــاد وأخَــــذَ فـــي إلـــقاء بـــيانـــات األســـرار كـــالســـراج الـــوهـــاج، ولـــم يُـــثِنِه شـــديـــد الـــّصدمـــات وال عـــظيم الـــبليّات عـــن نشـــر 
الـنفحات بـل كـان يـزداد تـوقّــًدا.  أمـا ذالقـة لـسانـه وتـفنّنه فـي مـعالـجة أمـراض املـجتمع فحـّدث عـنهما وال حـرج.  كـان 
كـاملـرهـم ملِــــا بـالـقوم مـن جـراح، يَهـدي الـناس بـكّل حـكمة سـائـرًا عـلى قـاعـدة أهـل اإلشـراق والـعارفـني، يـكشف الـّلثام عـن 
وجــــوه الــــحقائــــق ويــــثبت ظــــهور مــــليك الــــوجــــود بــــكل حــــجة دامــــغة، ويــــقنع مــــشايــــخ الــــشيخيّة بــــصريــــح عــــبارات كــــّل مــــن 
املـرحـومـنْي الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي والـسيد كـاظـم الـرشـتي.  أمـا الـفقهاء فـكان يـقنعهم بـآيـات الـقرآن وأحـاديـث أئـّمة 
الهــــدى بــــالــــدلــــيل الــــواضــــح والــــبرهــــان الــــقاطــــع، وكــــان يــــعالــــج كــــل داء بــــعالج فــــوري، ويــــمّد فــــقراء الــــعقول بــــما يُــــلهمهم 
الـــصواب.  ولـــكنه أصـــبح فـــي بـــوخـــارى بـــال مـــعني وابـــتلي بـــصدمـــات ال حـــّد لـــها، وكـــانـــت عـــاقـــبة ذلـــك، الـــّشهم كـــاشـــف 
األسـرار، االنـتقال إلـى مـلكوت ذي الـجالل تـاركًــا رسـالـته الـبليغة وضـّمنها األدلـة الـواضـحة والـبراهـني الـقاطـعة.  ولـكن 

يد االغتيال سطت عليها، ولم تشأ يد األقدار أن تُنشر لتكون سبب تنبّه العلماء والفضالء.

والـخالصـة، إنـه وإن كـان حـضرتـه مـحاطًـا بـالـباليـا أيـام حـياتـه غـير أنـه مـحا وأزال مـن الـوجـود أسـماء وصـيت جـميع 
املــشايــخ الــعظام أمــثال الــشيخ مــرتــضى، ومــيرزا حــبيب اهلل، وآيــةاهلل الخــراســانــي، ومــال أســداهلل املــازنــدرانــي، وجــعل 
ذكـــر مـــشايـــخ الســـلف والخـــلف فـــي خـــبر كـــان.  أمـــا نجـــم جـــناب الـــنبيل األكـــبر فـــسيبقى الئـــًحا مـــنيرًا مـــن أفـــق الـــعزة 

األبدية ألنه كان على الدوام ثابتًا على األمر راسًخا فيه، مشغوالً بالخدمة وتبليغ النفوس، ونشر التفحات.

ومـن الـواضـح أن كـل عـزّة أصـابـت املـرء عـن طـريـق غـير طـريـق أمـر اهلل تـنتهي إلـى الـذلّـة، وكـل راحـة يـشعرهـا اإلنـسان 
في غير سبيل اهلل تنتهي إلى املشّقة والعناء، وكذلك كل ثروة تنتهي إلى الفقر واملسكنة.

ومـما ال ريـب فـيه أن جـناب الـنبيل األكـبر كـان آيـة الهـدى والـتقوى فـي األمـر املـبارك، مـضحيًّا بـالـنفس والـنفيس بـكل 
سـرور وانشـراح وقـد عـاف الـعزّة الـدنـيويـة وأغـمض عـينيه عـن الـِغنى والـجاه والـتربّـع فـي دسـوت املـناصـب وفـّك نـفسه 
مـن أسْــــــر الـتقييد وجـرّدهـا مـن جـميع األفـكار غـير املجـديـة.  وكـان عـاملًـا فـاضـالً مـاهـرًا فـي جـميع الـفنون، مجتهـًدا ال 
يُــجارى، حــكيًما عــارفًــا، طــويــل الــباع فــي الــعلوم األدبــية، فــصيح الــلسان بــليغ الــتعبير، نــطوقًــا ال يــضارع، وكــان فــي 
حـّد ذاتـه جـامـعة بـمعنى الـكلمة وكـانـت خـاتـمة املـطاف بـاديـة األلـطاف.  عـليه بـهاءاهلل.  نـّور اهلل مـرقـده بـأنـوار سـاطـعة 

من امللكوت األبهى وأدخله في جنة اللقاء وأخلده في ملكوت األبرار مستغرًقا في بحر األنوار.
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حضرة اسم اهلل األصدق
هو اهلل

مــن جــملة أيــادي أمــر اهلل الــذيــن صــعدوا إلــى الــرفــيق األعــلى عــليهم نــفحات الــرحــمن كــان جــناب اســم اهلل األصــدق 
وجـــناب الـــنبيل األكـــبر (آقـــا محـــمد الـــقائـــني) وجـــناب املـــال عـــلي أكـــبر وجـــناب الـــشيخ محـــمد رضـــا الـــيزدي وحـــضرة 
الـــشهيد (املـــيرزا ورقـــاء) وغـــيرهـــم.  وحـــقًّا إن حـــضرة اســـم اهلل األصـــدق قـــد خـــدم األمـــر مـــن فجـــر حـــياتـــه إلـــى الـــنَفَسْ 
األخـير خـدمـة حـّقة.  تـتلمذ فـي أيـام شـبابـه عـلى يـد املـرحـوم الـسيد كـاظـم الـرشـتي وعـاش فـي مـعيّته وكـان مـشهورًا 
بـــكمال الـــتقديـــس فـــي إيـــران وكـــان مـــعروفًـــا بـــني الـــقوم بـــاملـــالّ صـــادق املـــقّدس.  كـــان إنـــسانًـــا مـــباركًــــا، وعـــاملًــا فـــاضـــالً، 
يــحترمــه الجــميع وكــان أهــالــي خــراســان مــتعّلقني بــه تــعّلًقا كــليًّا ألنّــه كــان فــي الــحقيقة فــاضــالً نحــريــرًا ومــن مــشاهــير 
الــعلماء الــذيــن ال نــظير لــهم.  كــان فــي الــتبليغ ذا لــسان فــصيح قــوّي الــحّجة بــدرجــة تســتوجــب اإلعــجاب، وكــان يُــقنع 

مناظريه دون تعقيد أو َلبس.

وبـــعد أن حـــضر إلـــى بـــغداد وفـــاز بشـــرف الـــحضور والـــلقاء، كـــان جـــالـــًسا ذات يـــوم فـــي محـــّل االســـتقبال عـــلى حـــافـــة 
البســتان وتــصادف أنّــني كــنت فــي غــرفــة مــطّلة عــليه وإذا بــالــشاه زاده (حــفيد فــتح عــلي شــاه) قــد حــضر وأومــأ إلــى 
جـناب اسـم اهلل األصـدق وقـال: "أراك هـنا!" فـأجـابـه اسـم اهلل األصـدق قـائـالً: "أنـا عـبد هـذا الـرحـاب وبسـتانـي هـذا 
البســتان".  وشــرع فــي تــبليغ الــشاه زاده وكــنت أتــسّمع لحــديــثه مــن الــغرفــة املــذكــورة.  وإذا بــالــشاه زاده قــد احــتدّ 
واعــترض ولــم يــلبث جــناب اســم اهلل األصــدق أكــثر مــن ربــع ســاعــة حــتى أســكته بــعد أن كــانــت دالئــل اإلنــكار وآثــار 
الحــّدة بــاديــة عــلى وجــهه بــكل وضــوح ومــا أن هــدأت تــلك الحــّدة حــتى قــال لــجناب اســم اهلل األصــدق: "إنــني ملســرور 
ا  جــًدا بــلقائــك ولــقد أصــغيت لحــديــثك بــأُذٍُن واعــية”. وبــاإلجــمال، إن اســم اهلل األصــدق كــان دائــًما أثــناء الــتبليغ هــشًّ
ا، وإذا رأى مـن مـناظـره غـضاضـة وحـّدة قـابـلها بـالـّلني والـّلطف بـثَغر بـاسـم.  أمـا طـريـقته فـي الـتبليغ فـال نـظير لـها  بـشًّ

إذ كان في الحقيقة اسًما على مسمى يعني اسم اهلل حًقا.

أمـــا فـــي حـــفظ األحـــاديـــث فـــكان خـــزانـــة جـــامـــعة وعـــلى األخـــص فـــي مـــطالـــب املـــرحـــومـــنْي الـــشيخ اإلحـــسائـــي والـــسيد 
الــرشــتي.  وقــد آمــن بــاألمــر مــن بــدايــته فــي شــيراز واشــتهر بــذلــك هــناك.  وملــا كــان يــبّلغ الــناس جهــرة وبــدون مــباالة، 
ألــقت الــحكومــة عــليه الــقبض وخــزمــوه مــن أنــفه وحــامــوا بــه فــي الــطرقــات.  أمــا هــو فــلم يــنزعــج بــل كــان دائــًما مســرورًا 

ضاحك الوجه بشوًشا وال يسكت عن محادثة رفاقه.

وبـعد أن أطـلقوا سـراحـه حـكموا عـليه بـالـرحـيل إلـى خـراسـان حـيث أخـذ فـي الـتبليغ كـعادتـه ثـم رافـق جـناب بـاب الـباب 
(املـال حسـني البشـروئـي) إلـى قـلعة الـطبرسـي وتحـّمل املـصائـب ودخـل فـي زمـرة الـفدائـيني.  ومـا لـبث أن أسـروه فـي 
الــقلعة وســّلموه لــيد رئــيس الــحكومــة فــي مــازنــدران فــأبــعده هــذا األخــير إلــى جــهة أخــرى مــن إقــليم مــازنــدران لــيسقوه 
كـأس الـشهادة.  ومـا أن وصـل إلـى املحـّل املـقصود حـتى قَــيَّض لـه اهلل شـخًصا فـّك مـا عـليه مـن السـالسـل واألغـالل 
وخــّلصه مــن الــسجن فــي مــنتصف الــليل وأوصــله إلــى محــلٍّ آمــٍن ومــا فــتئت االمــتحانــات تــنصّب عــليه وهــو يتحــّملها 
بــربــاطــة جــأش ورســوخ.  وبــينما كــان مــحصورًا فــي الــقلعة كــان ال يــبالــي بــما كــانــت تَــُصبّه األعــداء مــن الــقنابــل مــن 
فُــّوهــات املــدافــع عــلى الــقلعة بــال انــقطاع.  وقــد أمــضى هــو واألحــباب فــي الــقلعة ثــمانــية عشــر يــومًـــا بــال طــعام حــتى 
أنـهم أكـلوا جـلود أحـذيـتهم وصـبروا عـلى املـاء بـقيّة أيـام مـحاصـرتـهم وكـان كـّل مـنهم ال يـتناول أكـثر مـن جـرعـة واحـدة 
مـن املـاء فـي كـل صـباح وكـنت تـراهـم مـطروحـني عـلى األرض مـن شـّدة مـا أصـابـهم مـن ضـعف.  وكـانـوا كـّلما شـعروا 

بهجوم الجنود على القلعة دبّت فيهم، من عند اهلل، روح القّوة فصّدوا العساكر وأخرجوهم من القلعة.

أمـا كـونـهم طـووا الـضلوع عـلى الـجوع مـدة ثـمانـية عشـر يـومًــا فـذلـك مـن أشـّد االمـتحانـات مـن جـهة أنّـهم كـانـوا غـربـاء 
مـــحصوريـــن، ومـــن جـــهة ثـــانـــية الـــجوع، والـــذي زاد الـــطني بِـــّلة هـــجوم الـــجنود وســـقوط الـــقنابـــل واملـــفرقـــعات فـــي ســـاحـــة 

القلعة.
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حــقًّا إنّــه ملــن الــصعب أن يتحــّمل اإلنــسان ذلــك ويــبقى ثــابــتًا راســًخا فــي مــعتقده ولــم يــتزلــزل.  وأيــم الــحق، إن جــناب 
اســم اهلل لــم يــعترِه، رغــم هــذه املــصائــب والشــدائــد، أدنــى فــتور إذ أخــذ فــي الــتبليغ بــعد أن أُطــلق ســراحــه وأْوقــف كــل 
أنــفاســه لــلنداء بــملكوت اهلل وإحــياء الــنفوس، وقــد فــاز بشــرف الــلقاء فــي الــعراق وفــي الــسجن األعــظم (عــّكاء) وكــان 

محّط العناية العظمى من الجمال املبارك.

أمـــا هـــو فـــكان بحـــرًا زاخـــرًا فـــي الـــعلوم وبـــازًّا مـــرتـــفًعا فـــي آفـــاق الـــفنون املـــتنوعـــة ذا قـــدرة وقـــوة عـــجيبة واســـتقامـــة ال 
تــجارى فــي الــتبليغ، بــراهــينه الــدامــغة وأدلّـــته املــسكتة تــتدفــق كــالــسيل وكــان حــال تــالوة األنــجية تــنهمر الــدمــوع مــن 
آمــاقــه كــاملــطر املــدرار وكــان نــورانــي الــطلعة رحــمانــي األخــالق عــاملًـا مــلهًما، هــّمته ســماويــة وانــقطاعــه وزهــده وورعــه 

وتقواه كان ربانيًّا.

جـدثـه املـنّور فـي هـمدان وقـد جـرى الـقلم األعـلى فـي حـّقه بـألـواح شـتّى وأيـًضا نـزل لـه بـعد وفـاتـه لـوح لـلزيـارة خـاص 
بـه، وكـان إنـسانًـا عـظيم الـَقْدر كـامـل الـصفات.  وقـد تـركـت أمـثال هـذه الـنفوس املـباركـة هـذا الـعالـم والحـمد هلل ولـم تـشأ 
اإلرادة اإللــهية لــهم أن يــبقوا حــتى ال يــشاهــدوا مــا حــّل مــن الــباليــا بــعد الــصعود املــبارك وحــتى ال يــقعوا بــني مــخالــب 
االمـتحانـات الشـديـدة الـتي تـزلـزلـت مـنها الـجبال الـراسـيات والـُقلل الـشامـخة.  وفـي الـحقيقة إنّـه اسـم اهلل بـكل مـا فـي 
هــذه الــكلمة مــن مــعنىً.  طــوبــى لــنفس طــاف حــول جــدثــه واســتبرك بــتراب رمــسه.  وعــليه الــتحية والــثناء فــي مــلكوت 

األبهى.
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حضرة مالّ علي أكبر عليه بهاءاهلل
هو اهلل

كــان مــن جــملة أيــادي أمــر اهلل حــضرة مــالّ عــلي أكــبر عــليه بــهاءاهلل.  دخــل هــذا الــرجــل الــعظيم املــدارس مــنذ نــعومــة 
أظــفاره ونــشأ فــي أحــضان الــعلوم واملــعارف وحــَصل بجــّده واجــتهاده عــلى أعــلى الــدرجــات وتــضّلع فــي جــميع قــواعــد 
الـــقوم واملـــعارف املـــليّة والـــفنون الـــعقليّة والـــعلوم الـــفقهيّة وبـــرع فـــي كـــل ذلـــك، ثـــم انـــدمـــج فـــي ســـلك الـــحكماء والـــعرفـــاء 
والــشيخيّة فــنبغ فــي كــل مــا كــانــوا عــليه وكــان مــن اإلشــرافــينّي، غــير أنــه كــان مــتعطًّشا لــلحقيقة ولســد رمــقه الــروحــي 
بــغذاء مــن املــائــدة الــسماويــة.  ولــم يُــِعْقه مــا آلقــاه فــي هــذا الســبيل مــن عــقبات كــأْداء، ولــم يــصرف ســاعــات حــياتــه إال 
فـي فـائـدة يسـتخرجـها أو عـائـدة يسـتدرجـها.  ولـم يـفز بـما يـأمـل فـبقي مـتعطًّشا حـيرانًـا هـائـًما عـلى وجـهه فـي بـيداء 
الــطلب حــيث لــم يجــد بــني األحــزاب نــفحة املــيل الشــديــد ولــم يســتشم مــنهم رائــحة االنجــذاب والــعشق الــروحــي.  وملّـا 
تـعّمق فـيما كـانـت عـليه األحـزاب املـختلفة، اتـضح لـه أنّـه مـنذ ظـهور حـضرة الـرسـول محـمد املحـمود إلـى يـومـنا هـذا، 
قــد ظهــرت أحــزاب عــديــدة ومــذاهــب مــختلفة وآراء مــتبايــنة ومــسائــل مــتنّوعــة وطــرائــق كــثيرة يــّدعــي كــل مــنها املــكاشــفة 
املـــعنويـــة بـــأســـلوب خـــاص، وعـــلى ظـــنّهم، أنـــهم يســـلكون الســـبيل املســـتقيم.  ولـــكن البحـــر املحـــمدي إذا أرســـل مـــوجـــة 
واحـدة مـن أمـواجـه ألغـرق جـميع هـذه األحـزاب فـي عـمقه حـيث ال يُـسمع لـهم صـوٌت وال رِكـزٌ.  وإذا مـا تـتبّع اإلنـسان 
الـتاريـخ لـوجـد أنّـه قـد ظهـرت أمـواج مـن هـذا البحـر فـقذفـت بهـذه الـطرائـق حـتى أصـبحت كـالـظّل الـزائـل وانـعدمـت مـن 
الـوجـود.  أمـا البحـر فـلم تـتزعـزع أركـانـه.  لهـذا قـد ازداد تـعطّش حـضرة مـالّ عـلي أكـبر يـومًــا غُـّب يـوم حـتى وصـل إلـى 

بحر الحقيقة فصاح قائال:

اهلل أكبر هذا البحر قد زخراوهيّج الريح موًجا يقذف الدررا
فاخلع ثيابك واغرق فيه ودععنك السباحة ليس السبح مفتخرا

وبــاالخــتصار، إن حــضرة عــلي قــبل أكــبر قــد فــار كــالــفوارة وجــرت مــنه حــقائــق املــعانــي كــاملــاء املــعني وكــان فــي بــدايــة 
سـلوكـه يسـلك سـبيل الـرضـاء فـي مـسالـك الـفقر والـغناء واقـتباس األنـوار ثـم أخـذ فـي الـتبليغ ومـا أحـسن مـا قـال: (مـا 

ترجمته)

إنما النفس التي وهبها القدير وجوًدا
كيف تقوى على عطاء الوجود

فـــاملـــبّلغ عـــليه أن يـــبّلغ نـــفسه أوالً كـــي يســـتطيع تـــبليغ غـــيره.  فـــإذا ســـلك ســـبيل الـــشهوات كـــيف يـــمكنه هـــدايـــة الـــناس 
باآليات البينات؟

ومجــمل الــقول، إن هــذا الــشخص الجــليل قــد قــام، بــتوفــيق مــن اهلل، بــتبليغ عــدد وفــير مــن األهــلني وأوصــل الــنداء إلــى 
مـسامـع الـذيـن جـذبـتهم مـحبّة اهلل وأصـبح جـنديًـا فـي مـيدان الـعشق اإللـهي هـائـًما فـي بـيداء الـولـه الـرحـمانـي حـتى 
أنـه اشـتهر بـني الخـلق بـاملـجنون.  أمـا مـن جـهة اإليـمان واإليـقان فـقد هـتك وفـضح الـخاص والـعام فـي مـديـنة طهـران 
وكـان مـعروفًـا بـبهائـيته وكـان الـقوم يـشيرون إلـيه بـالـبنان فـي األسـواق قـائـلني: "هـا هـو الـبهائـي"، وكـلما وقـعت فـتنة، 
كـان أول مـن تُـلقي عـليه الـحكومـة الـقبض وكـان دائـًما مسـتعًدا لـذلـك إذ كـان ال يـأبـه بـما يـكون ألنـه كـثيرًا مـا زُّج فـي 
أعـماق الـسجون وقـيّد بـاألصـفاد حـتى أنّـهم قـد هـّددوه بـقطع عـنقه بـاملـوسـى أو بـالـسيف.  وكـان يـبدو عـلى شـمائـله، 
بـــينما كـــان مـــصفًدا هـــو وحـــضرة أمـــني الجـــليل، مـــا يـــدهـــش الـــناظـــريـــن مـــن إمـــارات الـــرضـــاء والتســـليم رازحًــــــا تـــحت 
الســالســل واألغــالل وهــو فــي غــايــة الهــدوء واالســتكانــة وبــلغ بــه األمــر أنّــه كــان كــّلما حــصلت ضــوضــاء لــبس عــمامــته 
وتـرّدى بـعباءتـه واسـتعّد ملـجيء الشـرطـة لـيعتقلوه ويـزجّـــوه فـي أعـماق الـسجون غـير أن يـد الـقدرة اإللـهية كـانـت تـحفظه 
وتــصونــه إبــان كــل ضــوضــاء.  ومــن الــغريــب أنّــك كــنت تــالحــظ عــليه الــجفاف وهــو بــني أمــواج بحــر املــناوأة وكــان فــي 
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خـــطر عـــظيم فـــي كـــامـــل هـــنيهات حـــياتـــه وال مِــــراء فـــي ذلـــك ألن األعـــداء كـــانـــوا لـــه بـــاملـــرصـــاد.  أمـــا هـــو فـــكان مـــشهورًا 
ملـحبّته لـلنور املـبني (حـضرة بـهاءاهلل) وقـد حـفظه اهلل، رغـم كـل مـا ذكـر، مـن جـميع اآلفـات وأنـقذه اهلل مـن بحـر األذى 

املتالطم وجعل نار الضغينة والبغضاء برًدا وسالًما عليه إلى أن وقع الصعود املبارك.

اسـتمّر حـضرتـه بـعد صـعود املـقصود ثـابـتًا راسـًخا لـلغايـة عـلى عهـد ومـيثاق الـرّب الـودود مـناديًـا بـاملـيثاق مـرّوجًــــا لعهـد 
نـيّر اآلفـاق، وقـد هـرع فـي أيـام الـّلقاء بـكمال االشـتياق إلـى الـساحـة املـقّدسـة وتشـرّف بـاملـثول بـني يـدي الـحضرة وكـان 
مـشموالً بـعنايـة الـحق ومـلحوظًا بـعني الـرعـايـة والـعواطـف الـرحـمانـية.  ثـم عـاد إلـى إيـران مـكرّسًـــــا لحـظات حـياتـه لخـدمـة 
األمــر.  وكــان شــديــد املــراس فــي آقــامــة الــحّجة لــلمناوئــني الــظاملــني رغــم التهــديــد والــتخويــف مــن جــانــب األعــداء ولــم 
يـطأطـيء لـهم الـرأس حـيث لـم يَـقَو أحـد عـلى إفـحامـه وإسـكاتـه.  كـان يـقول كـل مـا عـّن لـه ألنّـه كـان واثـًقا مـن نـفسه ألنـه 

كان من أيادي أمر اهلل، ثابتًا مستقيًما أرسخ من الراسيات.

أمـا أنـا فـقد كـنت أحـبّه مـحبّة مـفرطـة ألنـه كـان حـلو الحـديـث ونـديـًما ال يـمّل وأذكـر أنـني قـد رأيـته لـيلة فـي الـرؤيـا وكـأنـه 
جـاء مـن سـفرة بـعيدة ورأيـت أن جـسمه أضخـم مـما كـان عـليه فـي الـسجن أيـام حـياتـه فـقلت لـه: "يـا جـناب املـالّ أراك 
قـد سـمنت".  فـقال: "نـعم، الحـمد هلل قـد طـّوحَــــْت بـي يـد الـترحـال إلـى جـهات طـاب هـواؤهـا وعـذُب مـاؤهـا لـلغايـة وكـانـت 
املــناظــر بــها مــبهجة والــغذاء لــذيــذًا فــالءم كــل ذلــك جــسمي فــاســتفاد الــسمن وازددت قــوة ونــشاطًــا وعــدت إلــى نــشوة 
الشـباب األولـى وانـتشقت الـنفحات الـرحـمانـية وكـنت دائـًما مـشغوالً بـذكـر الـحق نـاطـًقا بـالـبراهـني خـائـًضا فـي بـحار 
الــتبليغ (الــتبليغ فــي عــالــم الــرؤيــا عــبارة عــن نشــر الــنفحات الــقدســية وهــذا هــو عــني الــتبليغ).  فــمختصر الــقول: إنــه 

بينما كنا نتحادث في عالم الرؤيا وإذا بجمع غفير من الناس قد حضروا واختفى هو عن ناظري.

أمــا مــرقــده الــنورانــي فــهو فــي طهــران.  ولــو أن جــسمه تــحت الــثرى غــير أن روحــه الــنقيّة فــي مــقعد صــدق عــند مــليك 
مــقتدر.  إنّــني ملشــتاق لــزيــارة مــراقــد أحــباء اهلل إذا وفّــقني ربّــي إذ إن هــؤالء هــم عــبيد الجــمال املــبارك وقــد تجــرّعــوا 
كـــؤوس الـــباليـــا فـــي ســـبيله وعـــانـــوا املـــشاّق والقـــوا الـــصدمـــات.  عـــليهم الـــبهاء األبـــهى وعـــليهم الـــتحية والـــثناء وعـــليهم 

الرحمة والغفران من ساحة الكبرياء.
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حضرة الشيخ سلمان
هو اهلل

قـــد ســـمع نـــداء اهلل هـــذا الـــقاصـــد األمـــني والـــرســـول املـــبني حـــضرة الـــشيخ ســـلمان، عـــليه بـــهاءاهلل، فـــي بـــلدة هـــنديـــان.  
فـأصـبح كـالـطير الـروحـانـي طـائـرًا فـي أوج السـرور منجـذبًـا بـدرجـة أّدت إلـى سـفره راجـالً إلـى طهـران.  ولشـّدة شـوقـه 
حنة ذات يــوم  واشــتياقــه وشــغفه وولــهه الــذي ال يُــضارع اخــتلط خــفية بــاألحــباء فــي طهــران، ومــا لــبث أن تــعّقبته الــشِّ
وهـو سـائـر فـي الـطريـق مـع حـضرة آقـا محـمد تـقي الـكاشـانـي، عـليه بـهاءاهلل األبـهى، وعـرفـوا املـنزل الـذي يـأوي إلـيه 
وفـــي الـــيوم الـــتالـــي أخـــذت الشـــرطـــة فـــي التحـــّري عـــنه إلـــى أن عـــثروا عـــليه وألـــقوا الـــقبض عـــليه وســـاقـــوه إلـــى مـــركـــز 
الــبولــيس حــيث ســألــه املــأمــور قــائــالً: "مــن أنــت ومــن أيــن أتــيت؟" فــقال: "أنــا ســلمان مــن أهــالــي بــلدة هــنديــان، ومــررت 
بطهــران وأنــا فــي طــريــقي إلــى خــراســان قــصد التشــرف بــزيــارة ســيّدنــا الــرضــا عــليه الســالم".  فــقال املــأمــور: "ملــاذا 
كـنت سـائـرًا الـبارحـة مـع ذلـك الـشخص البـس الـعباءة الـبيضاء؟" فـقال الـشيخ سـلمان: "ذلـك ألنـي بـعته عـباءة يـوم أول 
مـن أمـس وأردت الـبارحـة أن آخـذ مـنه الـثمن".  فـقال املـأمـور: "كـيف ائـتمنته عـلى الـثمن وأنـت رجـل غـريـب ولسـت مـن 
أهــل طهــران؟" فــقال الــشيخ ســلمان: "قــد كــفله أحــد الــصيارفــة املــدعــو آقــا محــمد الــصراف عــليه بــهاءاهلل".  فــأرســل 
املـأمـور أحـد الشـرطـة بـرفـقته إلـى محـّل آقـا محـمد الـصراف لتحـّري الـحقيقة.  وملـا وصـال إلـى محـّل الـصراف املـذكـور، 
أقــبل الشــرطــي عــلى الــصراف وقــال: "قــص عــلي قــصة كــفالــتك لــشاري الــعباءة مــن هــذا الــرجــل".  فــأجــاب الــصرّاف 
بــقولــه: "ال عــلم لــي بــذلــك" فــالــتفت الشــرطــي إلــى الــشيخ ســلمان غــاضــبًا وقــال: "اآلن قــد بــرح الــخفاء فــال مــناص مــن 

أنك من البابيني".

ثــم قــاد الــشيخ إلــى مــركــز الــبولــيس وبــينما هــما فــي طــريــقهما إلــى املــركــز قــد اخــترقــا مــفرق الــطرق وفــي تــلك األثــناء 
أتــى شــخص تــاجــر أصــله مــن بــلدة شــوشــتر وأخــذ فــي مــصافــحته ومــعانــقته ألنــه كــان البــًسا عــمامــة كــعمامــة أهــالــي 
شـوشـتر وقـال: مـرحـبًا بـك وأهـالً وسهـالً يـا حـضرة الـسيد محـمد عـلي املـحترم، أيـن كـنت ومـتى أتـيت؟" فـقال الـشيخ 
ســـلمان: "أتـــيت مـــنذ أيـــام واآلن أنـــا فـــي قـــبضة هـــذا الشـــرطـــي".  فـــقال الـــتاجـــر للشـــرطـــي: "مـــاذا تـــريـــد مـــنه؟" فـــقال 
الشـــرطـــي: "إنـــه بـــابـــي".  فـــقال الـــتاجـــر: "أســـتغفر اهلل، إنـــني أعـــرف هـــذا املـــحترم، األســـتاذ محـــمد عـــلي، وإنـــه ملـــن 
املسـلمني األتـقياء ومـن شـيعة سـيدنـا عـلي عـليه السـالم".  ثـم نـاول الشـرطـي بـعض الـدراهـم وخـّلص الـشيخ سـلمان 
مـن يـده.  وملـا دخـال حـانـوت الـتاجـر أخـذ هـذا األخـير فـي االسـتفسار عـن أحـوال الـشيخ سـلمان.  وهـنا أجـاب الـشيخ 
بــقولــه: "أنــا لســت ذلــك األســتاذ محــمد عــلي"، فــأظهــر الــتاجــر دهشــته ثــم قــال: "إنــك والــحقيقة هــذه تــماثــل صــاحــبي 
األســـتاذ محـــمد عـــلي تـــمامًــــا فـــي الشـــبه واملـــلبس وبـــما أنـــك لســـت هـــو فيجـــدر بـــك أن تـــعطيني املـــبلغ الـــذي أعـــطيته 
للشـرطـي".  فـما كـان مـن الـشيخ سـلمان إال أن نَـَقَدهُ املـبلغ ثـم تـوجّـــه تـوًّا نـحو بـاب املـديـنة مـتوجّـــًها إلـى بـلدة "هـنديـان" 
محـّل آقـامـته وبـقي بـها إلـى أن شـرّف الجـمال املـبارك أرض الـعراق الـعربـي.  فـكان هـذا الـرسـول األمـني الـرحـمانـي 
أول مـن قـصد الـساحـة املـقّدسـة وفـاز بشـرف الـلقاء واملـثول بـني يـدي الـحضرة، وعـاد إلـى بـلده حـامـالً لـوحًـــا مـباركًــا مـن 

الساحة املقّدسة إلى أحباء هنديان.

وكــان يــسافــر فــي كــل عــام إلــى أرض املــقصود قَــْصد التشــرّف بــالــزيــارة ومــشاهــدة املــحبوب ثــم يــعود حــامــالً األلــواح 
املــــباركــــة إلــــى األحــــباء بــــأصــــفهان وشــــيراز وكــــاشــــان وطهــــران وغــــيرهــــا مــــن املــــدن ويــــوصــــلها ألصــــحابــــها بــــكل أمــــانــــة.  
واسـتمّر عـلى هـذا الـحال مـن سـنة 1269 لـغايـة 1309ه إلـى أن وقـع الـصعود املـبارك وهـو ال يـفتأ يـذهـب راجـالً مـن 
إيــران إلــى الــعراق فــأدرنــه فــالــسجن األعــظم (عــكاء) بــنهايــة املــيل واالشــتياق والــشغف ويــعود بهــذه الــكيفيّة بــاأللــواح 
كـالـعادة متحـّمالً وعـثاء الـطريـق بـعزيـمة ال تـخور، وكـان غـذاؤه فـي األسـفار الـخبز والـبصل فـي مـعظم األوقـات، وكـان 
عـظيم الحـركـة ولـم تـقع عـليه أنـظار الـشحنة فـي مـكان مـا.  وكـان حـريـًصا كـل الحـرص عـلى الـعرائـض واأللـواح الـتي 
تـكون فـي عهـدتـه ولـم يـفقد مـنها شـيئًا وأوصـلها جـميعها إلـى أصـحابـها رغـم تَـجّشمه املـتاعـب واملـشاق فـي األسـفار 

في بعض البلدان وكان صبورًا شكورًا.
�١٣



كــان األهــلون مــن األغــيار يُــسّمونــه جــبرائــيل الــبابــيني.  وحــًقا، إنــه قــد خــدم أمــر اهلل مــّدة حــياتــه خــدمــة عــظيمة إذ كــان 
سـببًا لـترويـج األمـر وكـانـت خـدمـاتـه مـورد سـرور جـميع األحـباء، ألنـه كـان يحـمل الـبشارات اإللـهية كـل عـام إلـى املـدن 
والــقرى فــي إيــران، وكــان مــقربًــا لــدى ســاحــة الــكبريــاء مــشموالً بــالــعنايــات املــخصوصــة.  وقــد نــزلــت فــي حــّقه ألــواح 
شــتّى تــراهــا مــدرجــة فــي بــطون الــكتب اإللــهية.  واســتمر بــعد صــعود الجــمال املــبارك، روحــي ألحــبائــه الــفداء، ثــابــتًا 
راسـًخا عـلى العهـد واملـيثاق الـقويـم ال يـّدخـر وسـًعا فـي خـدمـة األمـر بـما أوتـي مـن قـوة وهـّمة ونـشاط، ولـم يـنقطع عـن 
الـحضور إلـى الـسجن األعـظم كـعادتـه حـامـالً مـكاتـيب األحـباء ويـعود حـامـالً اإلجـابـة عـنها لـيوصـلها إلـى أصـحابـها 

في إيران، إلى أن حّلق بجناحيه في مدينة شيراز وطار إلى امللكوت األبهى.

حـًقا، إنـه لـم يُـَر فـي عـالـم الـوجـود مـنذ بـدء الخـليقة إلـى يـومـنا هـذا رسـوٌل أمـنٌي وقـاصـٌد نـورانـيٌّ مـثله.  واآلن تـوجـد عـّدة 
مـن ذويـه واقـعني فـي مـخالـب الـفاقـة والـعوز ملـناسـبة االنـقالب الـذي حـّل فـي إيـران ومـن املـؤكـد أّن األحـباء ال يـقّصرون 

في مّد يد العون إلى املحتاج من ذويه.  عليه بهاءاهلل األبهى وعليه التحية والثناء.
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ذكرى حضرة أفنان السدرة املباركة جناب آقا ميرزا محمد علي عليه بهاءاهلل 
األبهى 

هو اهلل

كـان الـسجن األعـظم فـي أيـام املـبارك فـي أيـامـه الشـداد إذ كـانـت الـحكومـة ال تـصرّح ألحـد مـن األحـباء بـالخـروج مـن 
الــقلعة أو الــدخــول فــي إلــيها.  وكــان املــدعــو كَــــجْ كُــــاله هــو وأحــد الــسادة يــسكنان فــي مــكان فــوق بــوابــة مــديــنة عــكاء 
يـرقـبان الـداخـل مـن بـوابـة املـديـنة والـخارج مـنها بـكل دقّـة، وإذا مـا وقـع نـظرهـما عـلى أحـد مـن املـسافـريـن األحـباء وهـو 
يــدخــل املــديــنة، أســرعــا فــي إخــبار الشــرطــة بــذلــك مــؤكّـــديــن لــهم أن ذلــك املــسافــر مــن أتــباع الــبهاء وأنــه يحــمل رســائــل 
الـبهائـيني فـي بـالده، إلـى حـضرة بـهاءاهلل وسـيعود بـاإلجـابـة عـنها.  فـتُلقي حـينئذ الـحكومـة الـقبض عـلى ذلـك املـسافـر 
وتـنتزع مـا مـعه مـن األوراق وتـدخـله الـسجن، وبـعد مـّدة تـنفيه مـن الـبالد.  واسـتمّر الـحال عـلى هـذا املـنوال ردحًــــا مـن 
الـزمـن، ثـم أخـذ يـتضاءل شـيئًا فـشيئًا حـتى زال بـعد سـبع سـنوات.  وبـينما كـان الـحال عـلى مـا ذكـرنـا، إذ حـضر مـن 
بــالد الــهند أحــد فــروع الســدرة املــقّدســة املــدعــو (جــناب الــحاج مــيرزا محــمد عــلي األفــنان) ومــّر فــي طــريــقه بــمصر 

ومرسيليا حتى وصل إلى أرض املقصود.

وبهـــذه املـــناســـبة أقـــول، إنّـــني بـــينما كـــنت مـــاشـــيًا، قـــبيل الـــغروب، عـــلى ســـطح املـــنزل مـــع بـــعض األحـــباء الـــتفتُّ إلـــى 
الـساحـل وإذا بـعربـة آتـية عـن بـعد، فـقلت ملـن مـعي: "إنـني أشـعر بـأن فـي هـذه الـعربـة شـخًصا مـقدسًــــــا مـن األحـباء 
ولـكني لـم أتـبيّنه.  هـلّموا بـنا نـحو بـوابـة املـديـنة السـتكشاف الـخبر، وإذا مـنعتنا الشـرطـة عـن الخـروج، فـلننتظر حـتى 
تــدنــو الــعربــة مــن الــبوابــة.  وفــعالً ذهــبنا نــحو الــبوابــة وأكــرمــت الشــرطــي الــذي كــان يحــرس الــبوابــة بــبعض الــنقود ثــم 
همسـت فـي أذنـه قـائـالً: "هـناك عـربـة آتـية وأظـن أن بـها أحـد أصـحابـنا، فـالـرجـاء عـند دنـّوهـا مـن الـبوابـة ال تـعترضـها 
وال تــخبر الــضابــط بــها".  فــأحــضر الشــرطــي مــقعًدا فجــلسنا عــليه وقــت آذان املــغرب والــبوابــة إذ ذاك مــغلقة، غــير أن 
خــوخــتها (بــاب صــغير فــي الــبوابــة الــكبيرة ملــرور الــعابــريــن) كــانــت مــفتوحــة والــحارس بــجوارهــا.  ومــا لــبث أن وصــلت 

العربة وكانت تقّل حضرة األفنان املذكور، فترّجل ودخل بوجهه املنير وكانت طلعته املباركة تسّر الناظرين.

أمـا جـناب األفـنان، فـهو مـن املـوقـنني الـثابـتني الـراسـخني فـي األمـر، تـقطر مـن شـمائـله الـبشاشـة عـلى الـدوام، وتـرقّـيه 
فـــي اإليـــمان كـــان يـــزداد يـــومًـــا غُـــّب يـــوم، وكـــذلـــك فـــي اإليـــقان والـــنورانـــيّة واالنجـــذاب واالشـــتعال، وعـــلى األخـــص، فـــي 
األيـام الـتي قـضاهـا فـي الـسجن األعـظم بـدرجـة ال حـّد لـها.  وأذكـر، أنـه بـينما كـان فـي الـعربـة فـي الـطريـق بـني حـيفا 

وعكاء، كانت نورانيّته تجذب األنظار وشعر بروحانيّته كل من رآه.

وبــعد أن اســتفاض مــن الــفيوضــات الــالمــتناهــية، رُخّـــص لــه مــن املــحضر املــبارك بــالــسفر، فــسافــر إلــى بــالد الــصني 
لــعّدة أيــام مــشغوالً بــرضــاء اهلل مــطمئنًا بــذكــره ســبحانــه وتــعالــى، ثــم انــتقل إلــى بــالد الــهند حــيث قــضى نــحبه وجــاور 
ربّــه فــأبــى املســلمون أن تــوارى رفــاتــه فــي مــقابــرهــم.  فــرأى األفــنان واألحــباء أن يــنقلوا جســده املطهّــــر إلــى الــعراق 
بــحّجة أنّــهم ســيقبرونــه فــي الــنجف فــي جــوار مــديــنة اهلل (بــغداد).  فــتكفّل حــضرة الــحبيب (آقــا ســيد أســداهلل) املــقيم 

في بومباي بحمل الرفات املطّهرة بكمال االحترام إلى بغداد، وقد أوفى بوعده.

وبـينما كـانـت الـجثّة فـي الـباخـرة، عـلم بـذلـك بـعض األعـداء مـن اإليـرانـيني وأشـاعـوا الـخبر فـي مـديـنة بـوشهـر بـأن نـعش 
املـيرزا محـمد عـلي الـبابـي فـي الـباخـرة فـي طـريـقه إلـى الـنجف األشـرف ملـواراتـه هـناك، وكـيف يـدفـن الـبابـي فـي وادي 
السـالم فـي الـجوار املـقّدس مـع أن هـذا ال يـجوز.  ثـم هـّم الـقوم إلخـراج الـنّعش مـن الـباخـرة، ولـكن الـتقديـرات اإللـهية 

لم تمّكنهم من ذلك.

وبـاالخـتصار، وصـل الـرفـات املـقّدس إلـى الـبصرة.  وملـا كـان الـوقـت يـلزم فـيه الـحيطة والـتقيّة، فـتظاهـر حـضرة الـسيد 
أســداهلل بــأنّــه ذاهــب بــالــنّعش إلــى الــنجف األشــرف.  وكــان مــنتهى آمــال األحــباء كــما ذكــرنــا.  ولــذا جــعل اهلل األعــداء 
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تــقوم عــلى املــعارضــة ومــنعوا دفــن الــرفــات فــي الــنجف وحــاولــوا أخــذ الــرفــات مــن الحجــر الــصحي لــيلقوه فــي الــيّم أو 
يـطرحـوا بـه فـي الصحـراء وأصـبح لهـذه املـسألـة عـظيم األهـميّة.  وبـالـنتيجة لـم يـتمّكن حـضرة الـسيد أسـداهلل مـن أخـذ 
الــرّفــات إلــى الــنجف بــأيّــة حــال، فــأجــبر أن يــذهــب بــها إلــى بــغداد.  وهــناك أيــًضا لــم يجــد مــكانًــا لــدفــن الــجثة الــتي 
حـفظها اهلل مـن األعـداء.  واسـتقّر الـرأي أخـيرًا إلـى أخـذهـا إلـى مـقبرة سـلمان الـفارسـي (الـصحابـي) عـلى مـسافـة 
خــمسة فــراســخ مــن بــغداد لــيدفــنوهــا عــلى مــقربــة مــن قــبر ســلمان بــالــقرب مــن إيــوان كســرى، ثــم واروا تــلك الــوديــعة 

اإللهية في مقرها األخير بجوار إيوان نوشيروان في جدث محكم األركان.

أمــا ذلــك اإليــوان الــذي كــان عــاصــمة مــلك مــلوك إيــران األّولــني فــقد حــّولــته يــد املــقاديــر، بــعد ألــف وثــالثــمائــة ســنة، إلــى 
هـضبة مـن الـتراب مـمزّقـة األركـان بـعد أن كـانـت عـظمته املـلوكـيّة ال تـضارع وجـلوتـه الكسـرويّـة تبهـر األنـظار.  حـقيقة 
إنــه كــان قــصرًا مــشيًّدا وإيــوانًــا مــجيًدا تــعلوه قــبّة طــول قــطر قــاعــدتــها مــن الــداخــل يــبلغ اثــنني وخــمسني قــدمًـــا، وقــد 

انهار نصف هذا اإليوان أما ارتفاع القبّة عن األرض فيناطح السحاب.

ومـختصر الـقول، إن الـتوفـيقات اإللـهيّة شـملت بـعض اإليـرانـيني الـسالـفني وقـيّضت لـهم تـعمير تـخت املـلك الـذي تهـّدم 
وأعــادوا إلــيه رونــقه فــأصــبح آهــالً بــعد أن كــان يَــبَابًــا بَــْلَقًعا ولهــذا قــد هــيّأت الــتأيــيدات الــربــانــيّة األســباب لــدفــن هــذا 
الجسـد املـقّدس فـي تـلك الـبقعة، وال مِــراء فـي أن سـتصبح تـلك الـبقعة مـديـنة عـظيمة الشهـرة، وتـرونـني كـثيرًا مـا كـتبت 
فـي هـذا الـصدد، إلـى أن ُدفِــنَْت هـناك تـلك الـرفـات املطهّـــرة وكـانـت رسـائـل جـناب الـسيد أسـداهلل تـأتـيني مـن الـبصرة 
وكـنت أجـيب عـنها بـكل سـرعـة مـمكنة، وقـد كـان فـي الـبصرة شـخص مـن املـأمـوريـن لـه مـعنا رابـطة صـداقـة كـليّة فـكنت 
أكـتب إلـيه لـيمّد يـد املـساعـدة لـحضرة الـسيد أسـداهلل ويسهّــل لـه األمـور.  هـذا وقـد وردتـني رسـالـة مـن الـسيد أسـداهلل 
وهـــو فـــي بـــغداد يُظهـــر فـــيها حـــيرتـــه فـــي أمـــره وأيـــن يـــدفـــن الـــرفـــات، وقـــال إنـــه يـــتوقـــع أن الـــقوم إذا عـــرفـــوا مـــكان الـــقبر 
يـنبشونـه ويخـرجـون الـجثة، ولـكن اهلل سـّلم وكـانـت الـعاقـبة (والحـمد هلل) عـلى مـا يـرام وُدفـنت الـجثة فـي املـكان املـشار 
إلــيه وإن هــذا املــكان نــفسه قــد تشــرّف ملــرّات عــديــدة بــقدوم الجــمال املــبارك وقــد نــزلــت فــيه ألــواح مــباركــة، وكــان يــأتــي 
أحـباء بـغداد فـي مـعيّة حـضرتـه إلـى ذلـك املـوقـع الـذي اسـتقّر فـيه ذلـك الجسـد املطهـر وهـذه الـعنايـة لـم تـكن إال مِلَا كـان 

عليه جناب األفنان من الخلوص وإال لم يتم األمر كما ذكرنا أبًدا، "وهلل أسباب السموات واألرض".

لـقد كـنت أحـّب حـضرة األفـنان حـبًا جـًما، وكـان سـروري مـنه ال يـقّدر.  وقـد كـتبُت بـشأنـه زيـارة تـتلى عـلى قـبره املطهّــر 
عند زيارته وأرسلتها مع مكاتيب أخرى إلى إيران.

إن الــبقعة الــتي ووري فــيها ذلــك الجســد املطهّــــر مَلِــَن الــبقاع املــقّدســة، ويــجب أن يــشيّد فــيها مشــرق األذكــار فــسيح 
األرجـاء وإذا أمـكن فـليعّمر إيـوان كسـرى بـقبّته الـشاهـقة ويُتّخـذ مشـرقًــا لـألذكـار تـحيط بـه مـنشئات مشـرق األذكـار 
مـن مسـتشفى لـلمرضـى ومـدارس مـتنّوعـة ودار الـفنون ومـكاتـب أولـيّة وابـتدائـيّة ومـلجأ لـلفقراء والـّضعفاء وآخـر لـأليـتام 

والعجزة ودار ضيافة للمسافرين وما إلى ذلك.

ســـبحان اهلل! إن إيـــوان كســـرى الـــذي كـــان فـــي نـــهايـــة الـــزّيـــنة مـــزركـــشٌة جـــدرانـــه بـــالـــذهـــب اإلبـــريـــز قـــد تـــبدل كـــل ذلـــك 
بـطبقات مـن نـسيج الـعناكـب وحـّل نـعيق الـغربـان فـي أركـانـه محـّل الـنغمات املـوسـيقى السـلطانـيّة مـصداق مـا تـفّضل 
بــه جــمال الــقدم جــل ذكــره بــقولــه تــعالــى: "كــأنّــها دار حــكومــة الــصدى ال يُــسمع فــي أرجــائــها إلــى صــوت تــرجــيعه".  
) فـي مـديـنة عـكاء عـلى املـنوال الـسابـق عـندمـا دخـلناهـا، وكـان فـي فـناء املـعتقل  كـانـت القشـلة (الـثكنة املتّخـذة مـعتقالً
بـعض شـجيرات يـأوي إلـيها الـبوم الـتي يـصّم نـعيبها اآلذان طـوال الـليل وفـي الـحقيقة إن صـوتـها كـان مـزعـًجا لـلغايـة 

يؤثّر في صماخ اآلذان.
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وأيـم الـحق، إن ذلـك الـفرع املـقّدس جـناب األفـنان املـذكـور اسـتمّر كـامـل أيـام شـبابـه مسـتنيرًا مـضيء الـطلعة وضّـــــــــاحًـــا 
كـالـشمعة املـوقـدة بـني بـني جـلدتـه إلـى أن حـان حـينه فـطار إلـى األفـق الـعزة األبـديـة واسـتغرق فـي بحـر األنـوار.  عـليه 

نفحات ربه الرحمن وعليه الرحمة والرضوان مستغرًقا في بحر الرحمة والغفران.
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حضرة الحاج ميرزا حسن أفنان

هو اهلل

إن الــحاج مــيرزا حــسن األفــنان الــكبير كــان مــن أعــاظــم املــهاجــريــن واملــجاوريــن.  قــد فــاز فــي أواخــر أيــامــه بشــرف 
الهجــرة وتــوفّــق بــاآلقــامــة بــجوار الــعنايــة الــربــانــيّة.  أمّـــا نســبه فــيعود إلــى الــنقطة األولــى، روحــي لــه الــفداء.  وقــد نــصّ 
الـقلم األعـلى عـلى أنّـه مـن أفـنان السـدرة املـباركـة وكـان لـه الـنصيب الـوافـر بـأن رضـع، وهـو طـفل فـي سـن الـرضـاع، 

من ثدي عناية حضرة األعلى وكان تعلقه بذلك الجمال املنير ال يُضارع.

وملـا بـلغ سـن املـراهـقة، انـدمـج فـي صـفوف ذوي املـدارك الـعالـية وقـام بـتحصيل الـعلوم والـفنون وكـان ال يـفتأ لـيالً نـهارًا 
فـي إشـغال الـفكر فـي املـسائـل اإللـهيّة.  وقـد أخـذتـه الـحيرة ملّا شـاهـد انـتشار اآليـات الـكبرى فـي اآلفـاق.  تـضّلع فـي 
الـعلوم االكـتسابـية كـالـريـاضـيّات، والـهندسـة، والـجغرافـيا، وطـال بـاعـه فـي عـلوم شـتّى وكـان كـثير االطـالع واقـفًا عـلى 
آراء الســـلف والخـــلف.  صـــرف الـــقليل مـــن أوقـــات لـــيله ونـــهاره فـــي االشـــتغال بـــالـــتجارة، غـــير أنـــه كـــان يـــصرف مـــعظم 
أوقـــاتـــه فـــي املـــطالـــعة واملـــذاكـــرة وكـــان حـــًقا عـــالمـــة اآلفـــاق وســـبب عـــزّة أمـــر اهلل بـــني الـــعلماء األعـــالم، يحـــّل املـــسائـــل 

املعضلة واملشكلة بمختصر العبارات وبمنتهى اإليجاز.  وهذا من ضروب اإلعجاز.

وقـــد تـــعطّرت مـــشامّــــه بـــنفحات الهـــدايـــة الـــكبرى فـــي أيـــام حـــضرة األعـــلى واشـــتعلت فـــيه نـــار املـــحبّة فـــي أيـــام املـــبارك 
بــدرجــة أنــه قــام عــلى إحــراق جــميع حــجبات األوهــام واشــتغل بــترويــج ديــن اهلل بــكل مــا فــي مــكنته واشــتهر فــي جــميع 

اآلفاق بمحبّة الجمال املبارك.  على حّد قول القائل (ما ترجمته):

أيها العشق قد تمّلك مني من جرّائك جنون وحيرة
وبهذا اشتهرت بني البرايا حيث قالوا: ابتغي لك غيره

كيف أسلوه وقد سجلوني في رأس تعداد من تحّمل ضيره
بعدما كنت أول العارفني بل كمن محا في املعارف عمره

وبـعد صـعود حـضرة األعـلى، روحـي لـه الـفداء، واظـب عـلى خـدمـة حـرم ذلـك الجـمال، جـمال الـكبريـاء ضـجيعة حـضرة 
األعـــلى الـــطيّبة الـــطاهـــرة وفـــاز بـــتوفـــيق مـــن اهلل بهـــذه املـــنقبة الـــعظمى.  وعـــاش فـــي إيـــران مـــغمومًــــا غـــارقًـــا فـــي بـــحار 
الـــحيرة مـــن شـــّدة فـــراق حـــضرة الـــرحـــمن، إلـــى أن فـــاز ســـليله الجـــليل بشـــرف املـــصاهـــرة فـــدبّـــت فـــيه عـــوامـــل الســـرور 
والــحبور والــفرح واالبــتهاج، فــترك إيــران إلــى ظــالل عــنايــة حــضرة املــقصود ومــجاورتــه.  كــانــت مــحاســن طــلعته تــفوق 

الوصف بوجه نوراني وقد شهد األغيار بأن في وجهه هالة من النور املبني.

ومــختصر الــقول، إنــه قــد مــكث أيــامًـــا فــي مــديــنة بــيروت وقــابــل فــي أثــنائــها الــعالــم الــشهير –الــخواجــة فــنديــك- ودارت 
بـــينهما مـــباحـــثات فـــي مـــختلف الـــعلوم والـــفنون مـــما أدهـــش الـــخواجـــة املـــذكـــور حـــتى صـــار يـــتمّدح بـــأوصـــاف حـــضرة 
األفــــنان الــــكبير ويــــشيد بــــعلّو كــــعبه فــــي مــــختلف الــــعلوم والــــفنون ويــــعّدد فــــضائــــله وكــــماالتــــه فــــي األنــــديــــة واملــــحافــــل 

واملجتمعات.

وكــــان يــــقول عــــلى مــــسمع مــــن الجــــمهور: "إن جــــناب األفــــنان يــــندر وجــــود أمــــثالــــه بــــني املــــتفنّنني فــــي الشــــرق".  وفــــي 
الـــنهايـــة، عـــاد حـــضرتـــه إلـــى أرض املـــقصود وســـكن فـــي الـــجوار املـــبارك وحـــصر فـــكره فـــي فـــضائـــل اإلنـــسان، وكـــان 
يـصرف مـعظم أوقـاتـه مشـتغالً بـاسـتكشاف الـنجوم وحـركـات الـكواكـب وكـان رفـيقه املـقراب (أي املـنظار) لـلتطّلع إلـى 
الــكواكــب فــي الــليل والــنهار.  كــان فــي حــّد ذاتــه بــحبوحًــــا مــرحًــــا فــارغًــا عــن الــدنــيا، وفــي غــايــة مــن الســرور والــبشاشــة 
وكـان يُـقّدر مـجاورتـه لـحضرة األحـديـة ويـعتبرهـا جـوهـرة تـتألأل بـالـنهار وتـجعل لـيله مـنيرًا إلـى أن وقـع صـعود حـضرة 
املــقصود واضــطربــت الــخواطــر وتــبّدل الــفرح والســرور بــآهــات الحســرة، وحــّلت املــصيبة الــكبرى واحــترقــت الــقلوب مــن 
عــظم الــفراق، واصــبغّ بــياض الــنهار بــسواد الــليل املُـْدلَــِهّم، وانــقلب صــفاء بســتان األوراد إلــى هــشيم الــقتاد الــذي ال 
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يــصلح إال لــلنار، وجــرت الــدمــوع مــن اآلمــاق.  فــأمــضى حــضرتــه أيــامًـــا يــتقّلب عــلى بــساط االحــتراق بــنار الــفراق ولــم 
يــجّف الــدمــع الــهاطــل مــن عــينيه فــلم يســتطع تحــمل ذلــك الــعبء وأَلَــَم الــفراق، فــفارقــت روحــه الــزكــيّة، بــعد أيــام قــالئــل، 
عـالـم الـفناء وسـكنت عـالـم الـبقاء وفـازت بـالـدخـول فـي جـنّة الـّلقاء واسـتغرقـت فـي بحـر األنـوار.  عـليه الـرحـمة الـكبرى، 

وله املوهبة العظمى، وله البركة على مّر القرون واألعصار.  قبره الشريف في حي املنشيّة بعكاء.
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حضرة آقا محمد علي أصفهاني
هو اهلل

جـناب آقـا محـمد عـلي أصـفهانـي، هـو مـن األحـباء األقـدمـني الـذيـن اقـتبسوا مـن نـار الهـدى فـي أول األمـر، ويـعّد مـن 
زمــرة الــعرفــاء وكــان مــنزلــه مجــمع الــعرفــاء والــحكماء، مــوصــوفًــا بــعظيم الــكرم وعــلى خُــــُلٍق عــظيم مــحسوبًــا فــي عــداد 
املـحترمـني فـي مـديـنة أصـفهان.  داره مـلجأ ومـأوى لـلغربـاء مـن األغـنياء والـفقراء عـلى الـسواء.  وكـان مـن أهـل الـذوق 
وحُــــْسن املَشْــــــرَْب، حـليًما سـليًما ونـديـًما مـألـوفًـا مـشهورًا فـي كـل بـلد بعيشـته الـراضـية.  وبـعد أن اهـتدى بـنور الهـدى، 
اشــتعل بــالــنار املــوقــدة فــي شجــرة الــسيناء وأصــبح بــيته وقــفًا لــلتبليغ ومــضافــته مــركــز الــتمجيد لــلرّب الــكريــم، يــجتمع 
عــنده األحــباب لــيالً ونــهارًا وهــو بــينهم كــالــشمعة مــنيرًا بــنار املــحبّة املشــتعلة فــي صــدره.  واســتمر بــيته مــثًوا وحــظيرة 
قـدس لـترتـيل اآليـات والـبيّنات وبـيان الـحجج والـبراهـني الـدامـغة.  ومـع مـا كـان عـليه مـن الشهـرة بـمعتقده بـني أهـالـي 
أصــفهان فــقد أصــبح بــفضل انــتسابــه إلمــام الجــمعة بــاملــديــنة مــحفوظًــا مــصونًــا مــن غــائــلة األعــداء.  وبــلغ الــحال أن 
إمــام الجــمعة نــفسه مــن كــثرة ضــغط األعــداء جــاهَـــرَهُ مــعتذرًا بــأنــه لــم يــُعد فــي مــقدوره املــحافــظة عــليه وحــمايــته قــائــالً: 
"إنـني بـعد الـيوم ال يـمكنني املـحافـظة عـليك وحـمايـتك ألنـك فـي خـطر عـظيم، فـأولـى لـك أن تـغادر هـذا الـبلد".  فـارتحـل 
آقــا محــمد عــلي مــن أصــفهان إلــى الــعراق حــيث فــاز بشــرف لــقاء مــحبوب اآلفــاق، ومــا لــبث أن قَـــَلَب لــه الــدهــر ظهــر 
املِـَجْن بـرهـة ثـم أخـذت أحـوالـه تـتحسن.  وكـان يـقنع بـالـقليل غـير أنـه عـاش مسـرورًا دمـث األخـالق لـنّي الـعريـكة يـمازج 
األغــيار واألحــباء عــلى الــسواء إلــى أن بــارح املــوكــب املــبارك بــغداد إلــى اســالمــبول فــسار بــمعية حــضرة بــهاءاهلل إلــى 
أدرنــه –أرض الســر- ولــم تــتغير حــالــه أبــًدا ومــضى بــأدرنــه مــتمتًعا بــهناءة الــعيش مشــتغالً بــالكســب نــوعًـــا مــا مــحفوفًــا 
بـالـبركـة الـتي ال تـضارع ثـم سـافـر ضـمن الـركـب املـبارك إلـى قـلعة عـكاء حـيث اعـتقل أسـيرًا واعـتبر مـن املـسجونـني كـل 

أيام حياته فائزًا بكمال الشرف في ظل الجمال املبارك.

كـان طـوال أيـامـه مسـرورًا مـبتهًجا مشـتغالً بـالـتجارة نـوعًــا مـا ومكسـبه كـان ضـئيالً يـصرف نـصف نـهاره فـي االتّـجار 
ويـــأخـــذ فـــي الـــنصف اآلخـــر أدوات الـــشاي ويـــذهـــب عـــلى ظهـــر جـــواد إلـــى الـــبساتـــني والحـــدائـــق الـــغلباء أو يـــتجه إلـــى 
الصحـــراء ويـــتناول شـــايـــه مـــبتهًجا مســـرورًا.  فـــطورًا تـــراه فـــي املـــزرعـــة وطـــورًا فـــي حـــديـــقة الـــرضـــوان أو فـــي الـــقصر 
املـبارك فـائـزًا بـالـلقاء غـارقًــا فـي بـحار الـتنعم.  وكـلما شـرب شـايًـا فـي الـقصر املـبارك قـال: "إنـه لـذيـذ لـلغايـة ورائـحته 
ذكـية ولـونـه جـذاب وكـان يسـتطيب الجـلوس فـي الصحـراء ومـشاهـدة األوراد مـعجبًا بـألـوانـها املـختلفة الجـذابـة، وكـان 
يـــقول إن كـــل شـــيء لـــه رائـــحة عـــطريـــه حـــتى مـــاء الشـــرب والـــهواء الـــذي يســـتنشقه.  وكـــان مســـرورًا فـــي جـــميع أوقـــاتـــه 
بـدرجـة تـفوق الحـد والـوصـف وكـان يـعتقد أن مـلوك الـعالـم لـم يتيسـر لـهم مـا كـان عـليه مـن الـفرح الـعظيم.  ومـع بـلوغـه 
سـن الـكبر، كـنت تـراه فـارغ الـبال مـرحًــــا مسـرورًا، ال يـأكـل إال مـن طـيب الـطعام.  عـاش فـي عـكاء فـي هـناء وأحـسن 
مــقام، ســاكــنًا فــي بــيت عــلى حــده، ورغــم أنــه كــان مــسجونًــا فــلم يضجــر إلــى أن عــرج إلــى أفــق الــعزة األبــديــة بــعد أن 
نـاهـز الـثمانـني مـن عـمره.  ونـزلـت فـي حـقه ألـواح مـتعددة مـن الـقلم األعـلى، وكـان مـشموالً دائـًما بـاأللـطاف املـتناهـية.  

عليه بهاء األبهى وعليه آالٍف من الرحمة والرضوان ومتعه اهلل بالروح والريحان.  أما جدثه املنير ففي عكاء.
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جناب آقا عبدالصالح الباغبان (البستاني)
هو اهلل

مـن املـهاجـريـن واملـجاوريـن فـي الـسجن األعـظم، كـان جـناب آقـا عـبدالـصالـح الـباغـبان مـن أوالد أحـد قـدمـاء األحـباء، 
تـوفـي والـده ونـشأ يـتيًما ولـم يـكن لـه مـن مـعني.  وقـع مـظلومًــا فـي يـد األعـداء حـتى بـلغ سـن الحُــــُلْم وعـند ذلـك طـلب وجـه 
املــحبوب، فــهاجــر إلــى ســجن عــكاء وفــاز بــاالشــتغال كبســتانــي فــي حــديــقة الــرضــوان.  وأصــبح بســتانــيًا ال نــظير لــه، 
مــتينًا فــي إيــقانــه رزيــنًا صــادقًــا وأمــينًا، وكــانــت أخــالقــه مــصداق قــولــه تــعالــى: "وإنــك لــعلى خــلق عــظيم"، ولهــذا كــان 
مســـرورًا فـــي عـــمله كبســـتانـــي فـــي حـــديـــقة الـــرضـــوان.  وبهـــذه الـــوســـيلة تـــمتّع بشـــرف الـــلقاء فـــي أغـــلب األيـــام وشـــملته 
املـــوهـــبة الـــعظمى ألن االســـم األعـــظم، روحـــي ألحـــبائـــه الـــفداء، كـــان مـــسجونًـــا فـــي قـــلعة عـــكاء مـــحاصـــرًا نـــحو تـــسع 
سـنوات مـع وجـود الـعساكـر وأربـاب األمـر فـي الـثكنة بـالـقلعة وبـعد ذلـك انـتقل الجـمال املـبارك وسـكن فـي بـيت وضـيع 
بــــعكاء، ولــــم يــــضع جــــمال الــــقدم قــــدمــــه خــــارج ذلــــك الــــكوخ الــــضيق وكــــان األعــــداء واملــــعرضــــون يــــتجسسون عــــليه ومــــا 
انـقضى األجـل املـحتوم بـعد الـسنوات الـتسع حـتى خـرج الجـمال املـبارك بـكل عـظمة واقـتدار مـن الـقلعة وسـكن خـارج 
عـــكاء فـــي قـــصر مـــلوكـــي رغـــم أنـــوف األعـــداء الـــلدوديـــن، عـــبدالحـــميد وأعـــوانـــه، الـــذيـــن أظهـــروا كـــمال الشـــّدة عـــليه فـــي 
الـسجن ولـكن حـضرة بـهاءاهلل، روحـي ألحـبائـه الـفداء، كـان فـي نـهايـة الـعزّة واالقـتدار كـما يـقّر بـذلـك الـعموم.  فـكان 
يــتنّقل حــضرتــه مــن الــقصر إلــى املــزرعــة فــإلــى حــيفا حــيث يــمضي أيــامًــا عــلى قــمة جــبل الــكرمــل فــي خــيمته الــخاصــة 
واألحـباء يـأتـون إلـى مـحضره املـبارك مـن جـميع الـديـار ويـفوزون بشـرف الـلقاء عـلى مـرأى مـن جـميع أربـاب الـحكومـة، 
ولـم يـقم أحـد بـاملـعارضـة وهـذا مـن أعـظم معجـزات الجـمال املـبارك، وهـو سـجني كـان يتحـرك بـكمال الـعظمة واالقـتدار.  
كــانــت حــياتــه حــياة مــن كــان فــي اإليــوان ونــفس الــسجن أصــبح جــنة الــجنان ولــم يحــدث مــثل هــذا فــي الــقرون األولــى 
بـمعنى أن شـخًصا أسـير الـسجون يـترك مـعتقله بـكل قـوة واقـتدار.  ورغـم رزوحـه تـحت السـالسـل واألغـالل فـقد وصـل 
صـيت أمـر اهلل إلـى فـلك األثـير وفـتح الـكثير مـن مـدائـن الـقلوب فـي شـرق األرض ومـغربـها وسخّـــر األكـوان بحـركـة مـن 

القلم األعلى وهذا ما امتاز به هذا الظهور العظيم.

وقـد حـضر ذات يـوم إلـى الـقصر املـبارك أربـاب الـحكومـة وأمـراء املـملكة وعـلماء املـديـنة ومـشاهـير عـرفـائـها ولـكن جـمال 
الــقدم لــم يــجعل ملــجيئهم أهــمية ولــم يــصرح لــهم بــالــورود فــي ســاحــته املــقّدســة ولــم يســتفسر عــن أحــوالــهم.  أمــا هــذا 

العبد فقد جلس معهم ساعة من الزمان أو ما يزيد يتحدث معهم حتى استأذنوا باالنصراف ثم قفلوا راجعني.

كـان املـرسـوم املـلكي الـقاضـي بـسجن الجـمال املـبارك يـحتم بـقاء حـضرتـه داخـل الـقلعة فـي حجـرة عـلى انـفراد يـحيط 
بـها الـجند والحـراس بـحيث ال يـضع قـدمـه خـارج تـلك الحجـرة وال يـقابـل أحـًدا مـن األحـباء، ومـع هـذا التشـديـد والـحكم 
الـصارم كـانـت خـيمة حـضرتـه وسـرادقـه املـبارك مـنصوبـة عـلى جـبل الـكرمـل.  فـأي قـوة وأي قـدرة أعـظم مـن هـذا! حـيث 
ارتـفع عـلم الـرحـمن فـي غـياهـب الـسجن وتـموج لـواء أمـره عـلى أعـلى الـتالل فـي جـميع اآلفـاق.  سـبحان مـن لـه هـذه 

القدرة والعظمة.  سبحان من له العزة والكبرياء.  سبحان من له الغلبة على األعداء وهو في سجن عكاء!

وأيـم الـحق، إن طـالـع عـبدالـصالـح املـذكـور ملـرتـفع ونجـمه ملحـظوظ ألنـه كـان فـائـزًا بـالـلقاء أعـوامًــا عـدة مسـتمتًعا بهـذه 
الخـدمـة.  أمـضى أيـامـه متحـليًا بـاألمـانـة والـديـانـة والـصداقـة خـاضـًعا خـاشـًعا لـدى جـميع األحـباء لـم يَظهـر الـكدر مـن 

أحد طيلة أيام حياته وفي النهاية انتقل من مجاورة البستان إلى جوار الرحمة الكبرى.

كـان جـمال الـقدم عـنه راضـيًا ونـزلـت مـن الـقلم األعـلى زيـارة فـي حـقه، تـتلى عـلى قـبره، وعـّدة ألـواح مـباركـة وخـطابـات 
من الفم املبارك له وكل ذلك مدرج في الكتب واأللواح.  وعليه البهاء األبهى وعليه الرحمة في امللكوت األعلى.
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جناب األستاذ إسماعيل
هو اهلل

مـن جـملة الـنفوس املـباركـة حـضرة األسـتاذ إسـماعـيل املـعماري، روح املخـلصني لـه الـفداء، لـقد كـان رجـل الـحق هـذا 
كـبير املـعماريـني لـدى أمـني الـدولـة، فـرّخ خـان، بطهـران وكـان عـزيـزًا ذا اعـتبار زائـد وفـي بـحبوحـة مـن الـعيش مـحترمًــا 
مسـرورًا حـتى أصـبح شـخًصا نـورانـيًا مـفتونًـا بجـمال املـحبوب عـاشـًقا ولـهانًـا، وأزال بـنار الـعشق كـل حـجاب وسـتار 
متشـبثًّا بـذيـل رداء مـحبة املـحبوب واشـتهر فـي طهـران بـأنـه الـركـن الـركـني لـلبهائـيني.  وكـان أمـني الـدولـة يـبذل مـا فـي 
وسـعه لـلمحافـظة عـلى األسـتاذ إسـماعـيل وحـمايـته فـي بـدايـة األمـر ولـكنه أخـيرًا أحـضر األسـتاذ عـنده وقـال لـه: "يـا 
أســتاذ أنــت عــزيــز لــدي لــلغايــة وقــد عــملت مــا فــي طــاقــتي لحــمايــتك واملــحافــظة عــليك مــن أعــدائــك، غــير أن الــشاه قــد 
وقــــف عــــلى حــــقيقة أمــــرك وأنــــت تــــعلم مــــقدار غــــضبه ومــــيله لــــسفك الــــدمــــاء.  لهــــذا أخــــشى أن يــــأمــــر، عــــلى حــــني غــــرّة، 
بــــشنقك، وعــــليه، أرى مــــن املســــتحسن أن تــــبادر بــــمبارحــــة هــــذه الــــديــــار إلــــى ديــــار أخــــرى لتخــــلص مــــن هــــذا الخــــطر 
الــداهــم".  فــرضــخ األســتاذ لــنصيحة أمــني الــدولــة وهــاجــر إلــى الــعراق، وهــو ال يــملك شــيئًا مــن حــطام الــدنــيا.  ومــرّت 
عــليه أيــام تــقّلب فــي خــاللــها عــلى بــساط اإلفــالس هــو وزوجــته حــديــثة االقــتران بــه، والــتي كــان مــتعلًقا بــها بــدرجــة ال 

توصف.

ومـا لـبث أن جـاءت أّم زوجـته إلـى الـعراق وتـمّكنت بـكل حـيلة وتـدبـير مـن أخـذ ابـنتها إلـى طهـران بـصفة مـؤقـتة بـرضـاء 
األســتاذ طــبًعا، وملــا وصــلت إلــى طهــران ذهــبت إلــى املجتهــد وقــالــت لــه: "إن زوج ابــنتي قــد ارتــّد عــن ديــنه، ولــذا فــقد 
أصــبحت ابــنتي محــرّمــة عــليه.  فــما كــان مــن املجتهــد إال أن أصــدر حــكًما بــطالق ابــنتها مــن زوجــها، وزّوجــها لــغيره.  
ومـا أن وصـل هـذا الـخبر، إلـى األسـتاذ إسـماعـيل، املـؤمـن الـصادق حـتى ضـحك وقـال: "الحـمد هلل الـذي وفّـقني عـلى 
هذه التضحية الطاهرة في سبيله، واآلن لم يبق لدي من شيء حتى الزوجة قد ذهبت، لقد وفّقت بهذه التضحية".

ومـختصر الـقول، إن جـمال الـقدم واالسـم األعـظم، روحـي لـه الـفداء، قـد بـارح بـغداد إلـى الـرومـّلي وبـقية األحـباء فـي 
بـغداد إال أقـلهم.  فـقام عـليهم أهـالـي بـغداد وأرسـلتهم الـحكومـة أسـرى إلـى املـوصـل، أمـا األسـتاذ إسـماعـيل الجـليل 
فـــقد ســـافـــر راجـــالً، مـــع وهْــــن عـــظمه وكِـــــبر ســـنه وال زاٌد وال مـــاٌل، إلـــى الـــسجن األعـــظم بـــعد أن طـــوى الـــقفار وتســـلق 
الــجبال وقــطع الــوِهــاد والــوديــان وحــال وصــولــه رقــم لــه الجــمال األبــهى بــعض األبــيات الــغزلــية مــن نــظم، املــال الــرومــي، 
وأمـــره بـــأن يـــتوجـــه إلـــى الـــنقطة األولـــى، حـــضرة األعـــلى، بـــتلك األبـــيات الـــغزلـــية بـــصوت رخـــم ولـــحن بـــديـــع.  فـــاألســـتاذ 

إطاعة لألمر املبارك، مضى أوقاته مترنًّما بهذه األبيات الغزلية (ما ترجمته):

أيها العشق قد تملك مني من جرّائك جنون وحيرة
وبهذا اشتهرت بني البرايا حيث قالوا: ابتغي لك غيره

كيف أسلوه وقد سجلوني في رأس تعداد من تحمل ضيره
بعد ما كنت أول العارفني بل ممن محى في املعارف عمره

أيها الخمر الذي ال أرتضيه للمبيع مرة إثر مرة

رأس مالي اضطرابي لو أني ذلك الناي في يديك مقره
أنت ضارب الناي في كل حني بنعمة كلحن الحبيب في كل فتره

وإذا ابتغيت تنفًسا في حياتي فهاكني منذ قرن ميت باملره
وأنت روح املسيح حيٌّ فحيٌّ وهو روح الحياة إذ ليس غيره

أوٌل أنت وآخُر بل وظاهر أنت وباطن جّل ستره
أنت مستور عن العيون ولكّن نورك للعيون قد ذاع أمره
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نـعم، إن هـذا الـطير مـكسور الـقوادم والـخوافـي قـد اشـتغل بهـذا الـلحن الـبديـع وقـصد مـقر املـحبوب.  وملـا فـاز بشـرف 
الـلقاء فـي الـقلعة عـّدة أيـام، صـدر األمـر املـبارك لـه بـالـسكن بـلدة حـيفا.  فـذهـب إلـيها ولـم يجـد مـسكنًا وال مـأوًى يـقيه 
بـــرد الشـــتاء وقـــيظ الـــشمس فـــسكن فـــي مـــغارة خـــارج املـــديـــنة فـــريـــًدا وحـــيًدا بـــال أنـــيس وال صـــديـــق.  وهـــيّأ عـــدًدا مـــن 
الـخواتـم وبـعض األوانـي الخـزفـية واألبـر والـدبـابـيس ومـا إلـى ذلـك، وصـار يـحوم بـها فـي الـطرقـات طـول الـنهار قـصد 
بـيع شـيء مـنها، وكـان مـحصلة مـا يـبيع مـبلًغا زهـيًدا ال يـتجاوز الـقرشـني فـي الـيوم الـواحـد وطـورًا أقـل مـن ذلـك وطـورًا 
أكــثر بــقليل.  ثــم يــعود إلــى الــكهف قــانــًعا بِكســرة مــن الــخبز يســّد بــها رمــقه ثــم يــأخــذ فــي التســبيح والتهــليل وتــقديــس 
الـرب الـودود شـاكـرًا ربّـه عـلى هـذه الـنعمة ويـقول: "الحـمد هلل الـذي جـعلني فـائـزًا بهـذه الـنعمة وقـد أصـبحت مـقطوعًــا 
عـن املـعارف واألقـربـاء وآقـامـني ربـي فـي هـذه املـغارة الـصغيرة وجـعلني مـمن يشـرون يـوسـف اإللـهي.  مـا أعـظم هـذه 

النعمة!".

ثــم إنــه صــعد وهــو عــلى هــذا الــحال إلــى جــوار الــرّب املــتعال.  وطــاملــا أظهــر جــمال الــقدم رضــاه فــي حــّقه وكــان عــلى 
الدوام مشموالً باأللطاف املباركة ملحوظًا بلحظات عني الكبرياء.  عليه التحية والثناء وعليه البهاء األبهى.
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جناب نبيل الزّرندي
هو اهلل

حــضرة الــنّبيل الجــليل، كــان مــن املــهاجــريــن واملــجاوريــن.  تــرك هــذا الــشخص املــحترم أهــله وخــالّنــه وبــارح، وهــو فــي 
عـنفوان الشـباب، مـديـنة زرنـد، ورفـع بـعون الـحضرة اإللـهية عـلم الهـدايـة حـتى أصـبح قـائـد الـعاشـقني وسـيّد الـطالـبني.  
وألـقى عـصاه فـي الـعراق الـعربـي بـعد أن قـضى ردحًــــا مـن الـزمـن فـي الـعراق العجـمي، غـير أنـه لـم يـعثر عـلى بـغيته 
ألن حـضرة املـقصود كـان إذ ذاك فـي كـردسـتان، مـقيًما فـي مـغارة عـلى جـبل سـرگـلو، فـريـًدا وحـيًدا تـفيض مـن خـلوتـه 
أنــوار عــشق جــمالــه عــلى الــبرايــا وال أنــيس لــه وال حــبيب وال جــليس وال ســمير.  انــقطعت عــنه األخــبار بــالــكلية، وابــتلى 

العراق بالخسوف واالحتراق من فراق نيّر اآلفاق.

وملــا رأى جــناب الــنبيل أن الــنار املــوقــدة فــي الــقلوب قــد خــمدت ولــم يــبق مــن األحــباء إال عــدد مــعدود ويــحي (األزل) 
مــختفيًا فــي حــفرة الــجفاء واســتولــى عــلى الجــميع عــامــل الخــمود والجــمود، اضــطُّر إلــى الــذهــاب إلــى كــربــالء، حــيث 
آقـــام وهـــو فـــي حـــالـــة مـــن الـــكرب واالبـــتالء، إلـــى أن عـــاد جـــمال الـــقدم مـــن كـــردســـتان (الســـليمانـــية) إلـــى دار الســـالم، 
فـــدبّـــت روح جـــديـــدة ووجـــدان عـــظيم وطـــرب ال حـــّد لـــه فـــي األحـــباء بـــالـــعراق وبـــينهم الـــنبيل الجـــليل الـــذي أســـرع إلـــى 
الـحضور املـبارك ونـال نـصيبًا مـوفـورًا عـّدة أيـام أمـضاهـا فـي سـرور وحـبور وابـتهاج، ونـظم إبـانـها الـقصائـد الـرنـانـة 
فـي املـحامـد الـربـانـية.  كـان فـكره سـياالً وقـريـحته وقّــادة وفـصاحـة لـسانـه تبهـر األلـباب.  واسـتمر عـلى حـالـة سـروره 
وابــتهاجــه مــّدة، ثــم عــاد إلــى كــربــالء ومــنها إلــى بــغداد فــإلــى إيــران حــيث وقــع فــي مــخالــب االمــتحانــات واالفــتتانــات 
الشـديـدة مـن مـخالـطته بـالـسيد محـمد.  غـير أنـه كـان بـمثابـة النجـم لـرجـم شـياطـني األوهـام، وكـالـشهاب الـثاقـب غـالـبًا 
عــلى أهــل الــوســاوس، ثــم عــاد إلــى بــغداد مــرة أخــرى واســتظلَّ فــي ظــالل الشجــرة املــباركــة حــتى صــدر األمــر املــبارك 
بـسفره إلـى كـرمـانـشاه فـي مـأمـوريـة عـظيمة.  فـقام بـما أمـر بـه، ثـم أخـذ يـسافـر مـن إيـران إلـى الـعراق وهـكذا دوالـيك، 

إلى أن تحرّك الرّكب املبارك من دار السالم إلى مدينة اإلسالم (اسالمبول).

أمـــا حـــضرة الـــنبيل فـــقد تـــزيّـــا بـــزي درويـــش بـــعد ســـفر الجـــمال املـــبارك وجـــّد فـــي الـــسير راجـــالً حـــتى الـــتحق بـــاملـــوكـــب 
املـــقّدس، وفـــي اســـالمـــبول أمـــره الـــحضرة بـــالـــعودة إلـــى إيـــران لـــالشـــتغال بـــتبليغ أمـــر اهلل وكـــان كـــلما دخـــل قـــريـــة فـــي 
طــريــقه أبــلغ األحــباء بــكل مــا وقــع.  وبــعد أن أّدى املــأمــوريــة الــتي كــّلف بــها عــلى وجــه أتــم حــّلت ســنة الــثمانــني الــتي 
ارتـفع فـيها صـوت نـاقـور (ألسْــــــُت) فهـرول مسـرعًـــا وهـو يـقول: بـلى! بـلى! لـبيك! لـبيك! إلـى أرض السـر(أدرنـه) مـع مـن 
تـــرنّـــحوا بـــتلك الـــنغمة وفـــاز بـــالـــلقاء واحـــتسى صهـــباء الـــوفـــاء.  ثـــم ســـافـــر حســـب األمـــر املـــبارك إلـــى كـــل حـــدب وصـــوب 
لـينادي بـظهور حـضرة الـرّب الـقيوم فـي كـل صـقعٍ ونـاٍد ويبشّــــــر الـناس بـطلوع شـمس الـحقيقة.  فـكان الـنبيل الجـليل 
فـي هـذا السـبيل شـعلة وقّـادة وفـائـرة عـشق ال تـطفأ وكـان يـجوس خـالل الـديـار بـنهايـة االنجـذاب ويهـدي الـقلوب روحًــــا 
مــوفــورة بــالــبشارة الــكبرى وكــان يــضيء فــي كــل حــفل كــالــشمعة املــنيرة مــشارًا إلــيه بــالــبنان مــاســًكا فــي قــبضته جــام 
خـمر املـحبّة وسـقى مـنه املـعانـديـن حـتى ثـملوا ثـم قـطع وعـثاء الـطريـق بـقدم ثـابـت وهـو يـضرب طـبله ومـزمـاره الـروحـي 

حتى بلغ السجن األعظم.

كــانــت أيــام وروده أيــام شــداد والــضيق مســتحِكًما واألبــواب مســدودة والــطرق مــقطوعــة.  وصــل إلــى بــاب مــديــنة عــكاء 
مـتزيّـيًا بـزي شـخص بـخاري.  وإذا بـالـسيد محـمد (األزلـي) ورفـيقه عـديـم الـتوفـيق يـخبرا الحـراس والشـرطـة بـوروده 
وقــامــا بــالــسعايــة فــي حــقه وقــاال: "إن هــذا الــشخص لــيس بــبخاري بــل إيــرانــي أتــى إلــى هــنا ملــحض الــوقــوف عــلى 
أخــبار الجــمال املــبارك.  فــما كــان مــن الــبولــيس إال أن أخــرجــوه فــورًا.  وملــا خــاب أمــله ذهــب إلــى قــصبة صــفد (فــي 
شـــمال فلســـطني) ثـــم ذهـــب إلـــى حـــيفا وآوى إلـــى مـــغارة فـــي جـــبل الـــكرمـــل فـــي عـــزلـــة عـــن األحـــباء واألغـــيار مشـــتغالً 
بـالـعبادة وتـالوة األنـجية لـيل نـهار، واعـتكف هـناك مـدة فـي انـتظار فـتح بـاب التشـرف والـلقاء.  وإذا بـميقات الـسجن 
املـــحتوم قـــد انـــقضى وتجـــّلى بـــهاء مـــظلوم اآلفـــاق بـــكمال االقـــتدار وفـــتحت األبـــواب، فهـــرع جـــناب الـــنبيل الجـــليل إلـــى 
الــحضور بــصدر منشــرح مــضيئًا كــالــشمعة املشــتعلة بــنار مــحبة اهلل، يَــنْظُْم املــقطوعــات الــغزلــية آنــاء الــليل وأطــراف 
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الـنهار، ويـتبعها بـالـقصائـد الـرنـانـة والخـماسـيات والسـداسـيات الـشعريـة فـي مـحامـد مـحبوب قـلوب الـعاملـني واملنتسـبني 
إلـى ذلـك املـقام.  يحـظى بـالتشـرف واملـثول بـني يـدي الـحضرة فـي أغـلب األيـام إلـى أن وقـع الـصعود املـبارك فـتزلـزلـت 
أركــانــه مــن هــذه الــرزيّــة الــعظمى بــدرجــة أســالــت مــن عــينيه الــدمــوع وأرجــفت مــنه الــضلوع، ووصــل نــحيبه وتــأّوهــه إلــى 
األوج األعـلى وطـابـق هـذه املـصيبة الـكبرى بـالـسنني الشـداد.  وقـد تـحقق ذلـك ألن حـضرة املـقصود قـد أخـبر عـن هـذه 

الوقائع.

ومــختصر الــقول، إن الــنبيل الجــليل قــد اكــتوى بــنار الحــرمــان والهجــران وكــانــت الــدمــوع تــتدفــق مــن آمــاقــه كــالــسيل 
املــنهمر مــما أدهــش الــناظــريــن، واســتوجــب حــيرة الجــميع.  كــان يــحترق ويحــرق الــقلوب ضــاربًــا عــلى نــاي الــتضحية 
والــفداء بــالــروح، حــتى نــاء بحــمل هــذه الــوطــأة وعــيل صــبره والتهــبت فــي صــدره جــذوة مــن نــيران الــعشق ولــم يــعد فــي 
قــوس صــبره مــن مِـــنزَع، فــأصــبح قــائــد الــعشاق وولــى وجــهه نــحو البحــر دون مــحابــاة وأشــار إلــى تــاريــخ وفــاتــه بــكلمة 
"غــريــق" (وهــي تــعادل فــي حــساب الجــّمل 1310) قــبل أن يــضّحي بــروحــه الــتي أســلمها لــبارئــها وتخــّلص مــن آالم 

الهجران والحرمان.

كـــان هـــذا الـــشخص عـــالّمـــة فـــّهامـــة، فـــصيًحا بـــليًغا، نـــاطـــًقا ومـــفوهًــــا، قـــريـــحته كـــانـــت صـــريـــحة مـــلهمة، وطـــبعه جـــذّابًـــا، 
وشِــــعره كـاملـاء الـزالل، كـما يظهـر مـن قـصيدتـه (بـهاء بـهاء) املـدلّـة عـلى أنـه كـان فـي حـالـة االنجـذاب عـندمـا نـسج بـُردهـا.  
كــرّس الــنبيل الــزرنــدي حــياتــه مــنذ صــباه إلــى أن ابــيّض فــرداه ووهــن الــعظم مــنه لــلعبوديــة وخــدمــة حــضرة الــرحــمن.  
تحـّمل الـصعاب واملـشاق، وخـاض غـمار املـتاعـب واملـشقات، وسـمع مـن الـفم األطهـر املـبارك بـدائـع الـكلمات، وشـاهـد 
تجـلي مـلكوت األنـوار، وفـاز بـكل مـا تـمنّى.  وفـي الـنهايـة لـم يـعد يـطيق الـحياة بـعد فـراق نـيّر اآلفـاق فـألـقى بـنفسه فـي 
الـيّم وأصـبح غـريـق بحـر الـفداء، وصـعدت روحـه إلـى الـرفـيق األعـلى.  عـليه الـتحية الـوفـيّة، وعـليه الـرحـمة الـواسـعة، ولـه 

الفوز العظيم والفيض املبني في ملكوت رب العاملني.
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جناب درويش صدق علي
هو اهلل

مـــن جـــملة املـــهاجـــريـــن واملـــجاوريـــن واملـــسجونـــني، جـــناب آقـــا صـــدق عـــلي، كـــان درويـــًشا حـــرًا، ال أهـــل لـــه وال أقـــربـــاء، 
سـالـًكا سـبيل الـعارفـني بـاهلل، ومـن األدبـاء املـعروفـني.  مـرّت عـليه أيـام عـانـى فـيها عـوامـل الـفقر املـدقـع سـائـرًا عـلى نـمط 
الـطريـقة الـتي شـرب خـمرهـا.  وملـا كـان مـن أهـل الـتصوف كـان يـصرف أوقـاتـه فـي تـدخـني الـحشيش األغـبر املـمقوت 
لـعّله يـنال الـتزكـية والخـلوص بـني معشـر املـتصوفـني، وكـان يـبحث ويـنّقب عـن الـحق.  طـبعه الـشعري فـي سـبيل الـحق 
كـان فـي غـايـة السـالسـة، نـظم الـقصائـد الـغرّاء فـي مـحامـد مـظلوم اآلفـاق، وكـان بـيت الـقصيد فـي الخـريـدة الـتي نـظم 

عقدها وهو سجني باملعتقل ما معناه (مترجم):

لو بّعد الظالم الحالك ُخصالًمن شعرك املسدول في ألف قلب

لترامت القلوب إثر القلوبإذا تمّوج الشعر في أي درب

عـاش حـرًا طـليًقا فـي بـغداد وتـقّلد وسـام املـحبوب الـالوسـام وحـظي بـمشاهـدة طـلوع نـيّر اآلفـاق مـن أفـق الـعراق، ونـال 
نـصيبًا مـوفـورًا مـن فـيض اإلشـراق حـتى أصـبح مـفتوَن مـحبوب اآلفـاق ومـحبوَب طـلعة املـحبوب املـشفق الـكريـم.  ولـو 

أنه في بعض األحيان كان ساكتًا صامتًا إال أّن كل جوارحه كانت الُسنًا ناطقة بالبيانات الفائقة.

فًا وتــمنى أن يــكون ســائــًسا لــجواد جــمال الــقدم فــتّم لــه  وملــا حــان تحــرك الــركــب املــبارك مــن دار الســالم، أســرع مــتلهِّ
ذلـك.  وكـان يـسير مـع الـقافـلة طـوال الـيوم راجـالً ومهـروالً، وفـي الـليل يـقوم بـطُمار الـخيل بـكل روح وريـحان وال يـهجع 
إال بــعد مــنتصف الــليل، مــنكمًشا تــحت لــحاف رقــيق.  وكــان ال يــفتأ يــقرض الــشعر فــي الــطريــق، ويــترنــم بــاملــقطوعــات 
الـغزلـية بـولـٍه زائـد مـما جـلب سـرور األحـباء واألصـحاب.  حـًقا إنـه كـان وصـفًا مـن اسـمه وهـو الـصدق املـحض والـحب 
الــخالــص والــروح الــطاهــرة ومــفتون اإليــمان بــاملــحبوب.  وكــان يفتخــر، وهــو فــي هــذا املــنصب الــعالــي، يــعني الــعظمة 
املـلوكـية الـحقة، عـلى سـلطنة الـعالـم، عـاكـفًا مـا دام عـلى الـعتبة املـقّدسـة فـي مـقدمـة األحـباء الـصادقـني حـتى وصـلت 
قـافـلة مـليك الـعشق إلـى اسـالمـبول فـإلـى سـجن عـكاء بـعد أدرنـه.  وكـان جـناب صـدق عـلي هـذا، فـي جـميع املـراحـل ال 
يـــفارق الـــركـــب املـــبارك، مســـتقيًما فـــي إيـــمانـــه، وعـــظيم اإليـــقان فـــي مـــعتقده.  ونـــزل ذات لـــيلة فـــي املـــعتقل مـــن الـــقلم 

األعلى خصيًصا باسم "صدق علي" قوله تعالى:

"عـلى الـدراويـش أن يـعقدوا مجـلًسا فـي مـثل هـذه الـليلة مـن كـل عـام، ويـزيـّنوا املـكان بـأنـواع األوراد واألزاهـر املـختلفة 
ألــوانــها، ويشــتغلوا بــذكــر الــحق ســبحانــه.  ثــم بــنّي حــضرتــه حــقيقة الــدراويــش، بــأنــهم هــم األشــخاص الــذيــن يــطوفــون 
الـعالـم غـير طـائشـني وغـير سـالّبـني.  واملـراد هـم الـنفوس املـنقطعة عـما سـوى اهلل، املـتمسكة بشـريـعة اهلل، الـثابـتة فـي 
ديـــن اهلل، الـــراســـخة عـــلى مـــيثاق اهلل، الـــقائـــمة عـــلى الـــعبوديـــة هلل، ولـــهم الـــقدم الـــراســـخ فـــي الـــعبادة ال عـــلى الـــطريـــقة 

املصطلح عليها بني أهل إيران وهي طريقة الحيرة واالرتباك والهجوم على الغير والسير في طريق الالدينيني".

وبــاإلجــمال، إن هــذا الــدرويــش صــاحــب املــقام الــرفــيع مــّضى كــل أيــام حــياتــه فــي ظــل عــنايــة الــواحــد األحــد، مــنقطًعا 
عـــما ســـوى اهلل، مـــواظـــبًا عـــلى خـــدمـــة عـــباد اهلل بـــكل ســـرور وارتـــياح.  وفـــضالً عـــن خـــدمـــته للجـــميع، كـــان قـــائـــماُ عـــلى 
عـبوديـة الـعتبة املـقّدسـة، إلـى أن خـلع قـميص الـوجـود وهـو فـي جـوار الـرب الـودود وغـاب عـن األبـصار.  غـير أنـه كـان 
مـنظورًا بـالـبصيرة الـخفية، وجـلس عـلى سـريـر الـعزّة األبـديّـة وتخـّلص مـن أسـر هـذا الـعالـم الـعنصري، ونـصب خـيمته 
فــي الــعالــم الــوســيع غــير املحــدود.  زاده اهلل قــربًــا ووصــاالً، ورزقــه اهلل املــشاهــدة والــلقاء فــي عــالــم األســرار مســتغرقًــا 

في بحر األنوار.  وعليه بهاءاهلل األبهى.  أما قبره املنور ففي عكاء.
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آقا ميرزا محمود وآقا رضا عليهما بهاء اهلل
هو اهلل

مــن جــملة املــهاجــريــن واملــجاوريــن واملــسجونــني، جــناب آقــا مــيرزا محــمود مــن أهــالــي كــاشــان، عــليه بــهاءاهلل األبــهى، 
وجــناب آقــا رضــا مــن أهــالــي شــيراز.  كــان هــذان الــشخصان املــباركــان شــمعتي مــحبة اهلل املشــتعلتني بــُدهــن مــعرفــة 
ـقا مــنذ طــفولــتهما عــلى الــقيام بــالخــدمــات املــتنوعــة فــي ظــل الــعنايــة اإللــهيّة مــدة خــمسة وخــمسني عــامًـــا.  إن  اهلل، ُوفّـِ
الـــقلم يعجـــز عـــن حـــصر الخـــدمـــات الـــتي قـــامـــا بـــتأديـــتها وتـــقريـــرهـــا.  وملـــا تحـــرك املـــوكـــب املـــبارك مـــن بـــغداد قـــاصـــًدا 
اســـالمـــبول، كـــان فـــي املـــعيّة املـــباركـــة جـــمع غـــفير مـــن األصـــحاب وكـــان غـــالء املـــعيشة شـــيئًا ال يـــطاق، والقحـــط فـــي 
الـطريـق ضـاربًـا أطـنابـه، فـوقـع أفـراد الـقافـلة فـي حـيرة ولـكن الـشخصني املـذكـوريـن كـانـا يـقطعان مـسافـة ال تـقل عـن 
سبعة أو ثمانية فراسخ كل يوم لشراء ما يسّد رمق األصحاب، غير مبالينْي بالرمضاء ووعثاء الطريق، سائرين على 
األقــدام، ثــم يــعودان إلــى الــركــب وقــد أنــهكهما الــتعب، ويســرعــان عــلى الــفور بــطهي الــطعام وإعــداده مــما أّدى إلــى 
راحــة األحــباء، وحــًقا إنــهما كــانــا يتحــمالن املــشاق الــجسيمة فــي هــذا الســبيل، وكــانــت عــيونــهما فــي بــعض األيــام ال 
تــــذوق طــــعم الــــنوم أكــــثر مــــن ســــاعــــتني أو ثــــالث فــــي األربــــع وعشــــريــــن ســــاعــــة، ألنــــهما كــــانــــا بــــعد أن يــــتناول الجــــميع 
طـــعامـــهم، يـــباشـــران فـــي غســـل الـــصحون ومـــا إلـــيها مـــن أدوات الـــطبخ حـــتى مـــنتصف الـــليل، ثـــم يـــنامـــا إلـــى طـــلوع 

النهار، ثم يجمعان الصحون واألدوات ويحزمانها ويسيران بجوار الهودج املبارك.

الحـــظوا عِــــظم الخـــدمـــات الـــتي ُوفّـــقا إلـــى الـــقيام بـــها، واملـــوهـــبة الـــتي اخـــتُّصا بـــها حـــيث كـــانـــا يـــسيران عـــلى األقـــدام، 
بــجوار الــركــب املــبارك، املــسافــات الــبعيدة مــن بــغداد إلــى اســالمــبول وكــانــا ســببًا لســرور األحــباء وبــاعــثًا عــلى راحــة 

الجميع وابتهاجهم، وعلى كمال االستعداد إلحضار كل ما يطلبه كل حبيب.

وبــاإلجــمال، إن آقــا رضــا وآقــا مــيرزا محــمود كــانــا مــن جــواهــر مــحبة اهلل مــنقطعنْي عــما ســوى اهلل، لــم يــئنّا مــما كــانــا 
رازحنْي تحته من ثقيل األعباء وعظيم املتاعب واملشاق، ولم يتكّدر منهما أحد، ناسجنْي على ِمنَْول الصداقة واألمانة 
فـي جـميع األحـوال، وتـشملهما عـنايـات الجـمال املـبارك فـي كـل األحـايـني، وتـراهـما عـلى اتـصال فـي املـحضر املـبارك 

فائزيْن بالتشرف.  وكان الجمال املبارك يُظهر دائًما الرضا في حقهما.

أمـا آقـا مـيرزا محـمود، فـقد سـافـر مـن كـاشـان إلـى بـغداد وهـو فـي سـن الـبلوغ، وأمـا آقـا رضـا فـقد آمـن بـالـظهور فـي 
بـغداد.  كـان لهـذيْـن الـحبيبنْي حـاالت عـجيبة وكـانـا يـسكنان مـع خـمسة مـن األحـباء األجـالء فـي غـرفـة بـسيطة لـلغايـة 
فـي مـديـنة بـغداد لـضيق ذات الـيد، وكـانـت عيشـتهم ضـنًكا ولـكنهم كـانـوا عـلى درجـة مـن الـروحـانـية ال تُـضارع بـحيث 
كـــانـــوا يـــرون أنـــفسهم أنـــهم فـــي فـــردوس الـــجنان، روح الـــفرح والســـرور ســـائـــدة بـــينهم يسهـــرون فـــي بـــعض الـــليالـــي 
مشـتغلني بـتالوة األدعـية ويـسعون فـي الـنهار فـي طـلب الـرزق والكسـب مـن الـصباح إلـى املـساء، وكـان دخـل الـواحـد 
مـنهم فـي الـيوم يـتراوح مـا بـني ربـع الـقرش و نـصفه أو مـا يـقرب مـن الـقرش الـواحـد.  وكـانـوا يجـمعون مـا حـصلوا عـليه 
طـول الـنهار ويشـترون بـه طـعامًــا لـهم.  واتـفقوا إن أصـاب أحـدهـم نـصف قـرش أو قُـل ثـالثـة أربـاع الـقرش ولـم يكسـب 
اآلخـرون فـلًسا، حـمدوا ربـهم واشـتروا بـما أصـابـه ذلـك الـفرد تـمرًا وقـنعوا بـذلـك عـشاًء لـهم.  وكـانـوا يـعيشون بـقناعـة 

متناهية فرحني مسرورين غير متأففني من هذا الحال.

وخـالصـة الـقول، إن هـذيـن الـشخصني املـحترمـني أمـضيا أيـامًــا سـعيدة فـي فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـي، وكـانـا مـن أهـل 
الـبصيرة والـعقل الـراجـح واألذن الـواعـية وحـالوة الحـديـث، ومـا كـان أمـلهما إال رضـاء املـبارك، ويـعتبران خـدمـة الـعتبة 
املــقّدســة أعــظم مــوهــبة وكــانــا بــعد وقــوع املــصيبة الــكبرى، يــعني صــعود الجــمال املــبارك، مــضيئنْي كــالــشمع يــتمنّيان 
االنـتقال إلـى الـدار اآلخـرة.  أمـا ثـباتـهما عـلى العهـد واملـيثاق فـكان عـظيًما، وسـعيا بـكل مـا فـي مـكنتهما فـي تـرويـج 
أمـر نـيّر اآلفـاق، واتّخـذا عـبدالـبهاء جـليسهما ومـؤانـًسا لـهما ومحـّل اعـتمادهـما فـي جـميع األمـور.  وكـانـا مـتواضـعنيْ 
خـاضـعنْي خـاشـعنْي مبتهـلنْي، ولـم يـنبسا بـبنت شـفه تـدّل عـلى أن لـهما كـيانًـا أو وجـوًدا، مـتفانـينْي تـفانـيًا كـليًّا إلـى أن 
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صـعدا إلـى مـلكوت الـعزة فـي غـيبة عـبدالـبهاء عـن أرض املـقصود.  فـتأثّـرت جـّد الـتأثـر وتحسّــــــرت شـديـد الحسـرة عـلى 
أنــني لــم أكــن حــاضــرًا وقــت عــروجــهما إلــى األفــق األعــلى ولــكنني كــنت حــاضــرًا بــالــقلب والــروح مــتأثــرًا متحســرًا وإن 

يكن على حسب الظاهر لم يتيّسر لي أن أودعهما الوداع األخير ولهذا تراني متأثرًا.

عــليهما الــتحية والــثناء، وعــليهما الــرحــمة والــبهاء وأســكنهما اهلل فــي جــنة املــأوى وظــل ســدرة املــنتهى مســتغرقــنْي فــي 
بحر األنوار عند ربهم العزيز املختار.
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جناب پدرجان القزويني
هو اهلل

مـن الـذيـن هـاجـروا إلـى بـغداد جـناب، پـدرجـان الـقزويـني، كـان هـذا الـرجـل الـطاعـن فـي الـسن عـظيم االنجـذاب لـطلعة 
املـحبوب بـولـٍه زائـد، وكـالـوردة املـفتحة فـي بسـتان مـحبة اهلل.  ومـنذ حـضوره إلـى بـغداد انـشغل بـالـتبتّل واملـناجـاة لـيل 
نـهار.  ولـو أنـه كـان يـسير عـلى سـطح الـغبراء كـان فـي الـحقيقة يـسير فـي أعـلى الـعليني مـمتثالً بـكل خـلوص ألمـر اهلل 
يـــباشـــر الكســـب والـــعمل ولـــقّلة بـــضاعـــته كـــان يـــتأبـــط بـــعًضا مـــن الـــجوارب ويـــحوم فـــي الـــطرقـــات قـــصد بـــيعها، وكـــان 
الـــنشالـــون يســـرقـــونـــها مـــنه، فـــاضـــطّر إلـــى حـــملها فـــوق كـــفيّه والـــسير بـــها فـــي الـــشوارع واألزقّـــة وهـــو غـــارق فـــي بحـــر 
املـناجـاة فـاقـًدا شـعوره.  وذات يـوم وهـو فـي الـحالـة املـذكـورة، أخـذ الـنشالـون فـي سـرقـة الـجوارب مـن فـوق كـفيه، عـلى 
عـــينك يـــا تـــاجـــر، ولـــغيبوبـــته فـــي عـــالـــم آخـــر لـــم يـــشعر بـــما يـــفعلون.  كـــانـــت لـــه أحـــوال غـــريـــبة، بـــمعنى أنـــه كـــان دائـــًما 

كالسكران املدهوش.

وبــاالخــتصار، إنــه قــد اســتمر عــلى هــذه الــحال زمــنًا بــالــعراق وكــان يــفوز بشــرف الــلقاء فــي أغــلب األيــام.  أمــا اســمه 
الـحقيقي "عـبداهلل" ولـقَّبه األحـباء بـپدرجـان (الـوالـد الـحنون؟).  وحـًقا، كـان كـاألب الـشفيق للجـميع، ورّف فـي الـنهايـة 
إلـى مـقعد صـدق عـند مـليك مـقتدر.  طـيّب اهلل مـضجعه بـصيِّب رحـمته وشـمله بـلحاظ أعـني رحـمانـيته.  وعـليه الـتحية 

والثناء.

�٢٩



جناب آقا الشيخ صادق اليزدي

كـان بـني الـذيـن هـاجـروا إلـى بـغداد، الـشيخ صـادق الـيزدي، وكـان هـذا الـشيخ كـالنخـلة الـباسـقة فـي البسـتان اإللـهي، 
وكــالنجــم الــبارق فــي أفــق مــحبة اهلل.  هــاجــر إلــى الــعراق فــي ظــل نــيِّر اآلفــاق، أمــا انــقطاعــه وانجــذابــه فــال حــد لــهما.  
كــان مــحبة مــجّسمة، وعــشقه بــارزًا، ولــم يــتوان عــند ذكــر الــحق طُـرفــة عــني، ولــم يــدِر شــيئًا عــن الــدنــيا ومــا فــيها غــارقًــا 
فــي بحــر الــتذكــر والــتبتّل والــتضرّع واالبــتهال فــي جــميع األوقــات، ال يــجف دمــعه فــي كــثيٍر مــن األحــيان.  واخــتصه 

جمال القدم بعناياته وعطفه حتى أصبح الشيخ عناية مجسمة.

جـاءنـي الـخبر يـومًـا بـأن الـشيخ فـي سـكرات املـوت فـأسـرعـت لـعيادتـه فـوجـدتـه فـي الـنزع األخـير مـما أصـابـه مـن شـديـد 
املـغص املهـلك، فـتّوجهـت إلـى سـاحـة األقـدس (حـضرة بـهاءاهلل) وعـرضـت األمـر عـلى حـضرتـه فـتفضل بـقولـه: "اذهـب 
وضــع يــدك عــلى مــوضــع املــْغص وقــل: "يــا شــافــي".  فــعدت إلــى الــشيخ مســرعًـــا وإذا بــمكان املــغص قــد تــورّم وبــرز 
الــورم كــتفاحــة صــلبة كــالحجــر، وكــان الــشيخ يــتقّلب ويــتلّوى عــلى األرض كــالــحيّة دون هــوادة.  فــوضــعت يــدي، فــي 
الــحال، فــوق ذلــك الــورم وتــوجهــت إلــى اهلل مــتضرعًـــا وقــلت: "يــا شــافــي".  فــما لــبث الــشيخ أن انــتفض قــائــًما وقــد زال 

عنه املغص وتحّلل الورم للتو ثم غاص.

وأيـــم اهلل، إن تـــلك الـــروح املجسّــــــــدة (الـــشيخ) أمـــضى أيـــامـــه فـــي الـــعراق مـــبتهًجا إلـــى أن تحـــرك املـــوكـــب املـــبارك مـــن 
الـــعراق.  أمـــا هـــو فـــقد بـــقي فـــي الـــعراق امـــتثاالً لـــألمـــر املـــبارك، ومـــا لـــبث أن اشـــتعلت بـــني ضـــلوعـــه نـــيران مـــحبة اهلل 
فــجعلته ال يــطيق الــصبر عــلى الــبقاء فــي بــغداد بــعد رحــيل حــضرة بــهاءاهلل ومــا كــاد املــوكــب يــصل إلــى املــوصــل حــتى 
هـّم الـشيخ مسـرعًـــا إثـر املـوكـب املـبارك حـافـي الـقدمـني حـاسـر الـرأس إلـى أن أدركـته املـنيّة فـي الصحـراء ودخـل فـي 
جـوار الـرحـمة الـكبرى.  سـقاه اهلل كـأسًـــــا مـزاجـها كـافـورًا وأنـزل عـلى جـدثـه مـطر مـن املـاء الـطهور وعـطّر تـرابـه بـاملـسك 

الزكيّ في تلك الصحراء وأنزل عليه طبقات من النور.

�٣٠



جناب شاه محمد أمني 
هو اهلل

جـناب محـمد شـاه املـلقب بـاألمـني هـو مـن قـدمـاء أحـباء اهلل عـاش كـالـشارد الـتائـه فـي بـيداء االنجـذاب.  سـمع الـنداء 
اإللــهي وهــو فــي عــنفوان الشــباب فــتوجــه إلــى املــلكوت الــربــانــي وشــق ســتار األوهــام حــتى وصــل إلــى مــقصود الــقلب 
والـروح.  لـم تـمنعه شـبهات الـقوم وال شـديـد الـلوم ولـم يحـل دون مـقصود قـلبه مـن حـائـل ولـم تـزلـزلـه عـواصـف املـصائـب 
املـتراكـمة بـل كـان فـي كـمال الـثبوت واالسـتقامـة.  قـاوم املـعرضـني واملـعترضـني يـوم ظـهور نـور الـحقيقة وكـلما جـّد هـؤالء 
فـــي إلـــقاء الشـــبهات ازداد هـــو ثـــبوتًـــا واســـتقامـــة وكـــلما أظهـــروا الشـــدة فـــي مـــناوأتـــه وأذاه ثـــبتت قـــدمـــاه حـــتى أصـــبح 
مـفتون جـمال الـكبريـاء، ومـجنون الجـمال األبـهى، وفـائـرة مـحبة اهلل، وفـوارة مـعرفـة اهلل، وتـمّلكت مـنه شـعلة نـار الـعشق 
حـتى أضـاعـت مـنه الـصبر واالسـتقرار ولـم يـعد يتحـمل ألـم الـفراق فـبارح واليـة يـزد (مـوطـنه) وطـوى الـفيافـي والـقفار 
غــير عــابئ بــوعــثاء الــطريــق والــتالل والــرمــضاء والــصحارى مــن شــدة شــوقــه الســتنشاق نــسيم الــصبا إلــى أن وضــع 
قــدمــه فــي رحــاب مــحبوب األرواح وتخــّلص مــن ألــم الــفراق وفــاز بشــرف الــلقاء فــي الــعراق.  وملّـا وجــد مــحبوب اآلفــاق 
وحـظي بـمشاهـدة طـلعته أخـذ بـعد ذلـك فـي تـرك جـميع األفـكار وتخـّلص مـن كـل قـيد حـتى أصـبح مظهـر الـعنايـة غـير 
املــتناهــية وآقــام عــدة أيــام بــالــعراق ثــم صــدر لــه األمــر بــالــعودة إلــى إيــران حــيث أمــضى عــدة أيــام كــان إبّــانــها خــير 
أنــيس وجــليس لــألحــباء وأشــعلت نــفسه الــطاهــرة نــار الــحب واالنجــذاب فــي قــلوب األحــباء وخــلق فــيهم الــولــه والــشوق 
الــلذيــن لــم يعهــدوهــما ثــم ذهــب إلــى الــسجن األعــظم بــصحبة جــناب مــيرزا أبــو الــحسن األمــني الــثانــي عــليه بــهاءاهلل 
األبـهى وذاق األمـّريـن فـي تـلك الـرحـلة واحـتار فـي أمـره إذ كـان دخـول الـسجن أمـرًا عـسيرًا.  وفـي الـنهايـة فـاز بشـرف 
الـــلقاء فـــي الحـــمام الـــذي كـــان الجـــمال املـــبارك يغتســـل فـــيه.  ومـــا أن وقـــع نـــظر حـــضرة األمـــني الـــثانـــي – مـــيرزا أبـــو 
الـــحسن- عـــلى مظهـــر الـــكبريـــاء فـــي الحـــمام حـــتى تـــأثـــر واعـــترتـــه الـــرعـــشة وارتـــعدت فـــرائـــصه حـــتى وقـــع عـــلى أرض 

الحمام فشّجت رأسه وسال دمه.

وعــلى الجــملة، إن حــضرة أمــني املــذكــور يــعني شــاه محــمد قــد فــاز بــلقب "األمــني" وأصــبح مظهــر األلــطاف الــالنــهايــة 
وحـامـل األلـواح اإللـهية.  ثـم سـافـر إلـى إيـران مـرّة أخـرى وهـو فـي غـايـة الـولـه واالنجـذاب الـقلبي والـروحـي، وقـام بـما 
كُــّلف بـه مـن الخـدمـات بـكمال األمـانـة وكـانـت خـدمـاتـه ذات قـيمة ألنـها جـلبت الـراحـة لـألحـباء.  كـانـت هـمته ال نـظير لـها 
وكـان فـي تـأديـة الخـدمـات عـديـم الـنظير وظـالً ظـليالً بـني الخـلق.  وانتشـر صـيت عـبوديـته لـلعتبة املـقّدسـة فـي كـل صـقع 
واشــتهر فــي مــحافــل األحــباء.  لــم يهــدأ دقــيقة واحــدة ولــم يســترح فــي مــضجعه لــيلة كــامــلة وكــان فــي أغــلب لــيالــيه ال 
يـلتحف غـير الـسماء وكـان فـي نـهاره كـالـطير الـطائـر أو كـالـظبي الـشارد مسـرعًــا فـي طـلب مـقام الـوحـدانـية فسُـــــّر مـنه 
جــــميع األحــــباء كــــل الســــرور، إذ كــــان هــــو بــــشير الســــرور للجــــميع ومــــديــــنة الــــحب والــــعطف، تــــائــــًها فــــي بــــاديــــة مــــحبة 
املـحبوب يـقطع الـبراري والـوديـان والـقفار كـالـريـح الـعاصـف ال يسـتقّر حـتى عـلى أعـلى الـتالل وشـامـخ الـجبال.  تـراه 
يـومًــا فـي إقـليم بـالـنهار ويَـتَنَّوح لـيالً فـي مـملكة أخـرى ال يسـتقّر وال يهـدأ، قـائـًما عـلى الخـدمـة إلـى أن وقـع أسـيرًا فـي 
يــد األشــرار مــن األكــراد بــني البحــريــن فــي أذربــيجان وقــتلوه ظــلًما وعــدوانًــا لــظنّهم أنــه أحــد أعــدائــهم أتــى مــن قــبيلة 
مــعاديــة لــهم.  فــقضى ذلــك الــحبيب نــحبه شــهيًدا مــظلومًـــا.  ومــا أن وصــل خــبر اســتشهاده إلــى أرض الــسجن حــتى 
عــّم الحــزن الشــديــد وذرفــت عــيون املــسجونــني مــن األحــباء بــدل الــدمــع دمًـــا عــلى ذلــك الــشخص جــليل الــقدر، وظهــرت 
آثـار الحـزن لـدى الـساحـة املـقّدسـة فجـرى الـقلم األعـلى بـالـعنايـة فـي حـق ذلـك الـشهيد، شـهيد الـفيافـي والـقفار عـنايـة 
ال نـهايـة لـها فـضالً عـّما بـحقه مـن األلـواح الـتي نـزلـت بـاسـمه.  واآلن هـو فـي جـوار الـرحـمة الـكبرى فـي جـنة األبـهى 
مــع طــيور الــقدس فــي صــحبة وابــتهاج، غــريــًقا فــي مــحفل تجــّلي األنــوار.  عــليه الــتحية والــثناء وعــليه الــبهاء األبــهى 

وعليه الرحمة الكبرى.

�٣١



جناب مشهدي فتّاح

جـــناب مشهـــدي فـــتّاح، عـــليه بـــهاءاهلل األبـــهى، كـــان روحًــــــا مجسّـــــــدة مـــن الـــزهـــد ومـــثاالً لـــلتقوى، كـــان هـــو وأخـــوه جـــناب 
الـحاج عـسكر ال يـميّز أحـدهـما عـن اآلخـر لـتوافـقهما فـي الـشكل واألطـوار وعـلى اتـفاق واحـد فـي شـريـعة اهلل.  كـانـا 
ملتحـمنْي بـبعضهما كـالـجوزاء فـي نـقطة واحـدة، وقـد اسـتنارا مـًعا بـنور الهـدايـة، وفـضالً عـن تـشابـههما فـي األطـوار 
كـانـا شـريـكنْي فـي اإليـمان وشـبيهنْي فـي الـوجـدان، كـما كـانـا فـي مـسيرهـما مـن أذربـيجان إلـى أرض السّـــــّر كـشخص 
واحـد فـي جـميع املـراتـب والـشؤون مـتشابهـنْي فـي املـشارب والسـلوك واملـذهـب واألخـالق واألطـوار واإليـمان واإليـقان 

والعرفان واالطمئنان.  وكانا مالزمنْي لبعضهما في السجن األعظم.

كـان ملشهـدي فـتّاح مـبلغ مـن املـال قـد عـاد إلـيه مـن الـتجارة ال يـملك غـيره، وملـا بـارح أرض السـر أودعـه لـدى بـعضهم 
بـصفة أمـانـة.  وبـعد مـدة وجـيزة، نهـب بـعض مـن عـديـمي اإلنـصاف هـذا املـبلغ وضـاع بـالـكليّة، فـأصـبح صـفر الـيديْـن، 
غــير أنــه كــان مــحترمًـــا وفــي ســبيل اهلل مــحبوبًــا لــلغايــة، ورضــي بــالــقناعــة املــتناهــية إبــان وجــوده فــي الــسجن األعــظم، 
فــانــيًا نــفسه، ولــم تــسمع مــنه كــلمة تــدّل عــلى أن لــه وجــوًدا بــاملــرة، وكــان دائــًما مــنزويًــا فــي ركــن مــن أركــان الــسجن ال 
تـسمع لـه هـمًسا وال ملـًسا، عـاكـفًا عـلى ذكـر اهلل مسـتمرًا عـلى حـالـة الـتذكـر والـتضرع إلـى أن وقـعت املـصيبة الـكبرى 
فـخارت قـواه ووهـن عـظمه، ولـم يـعد يـقَوى عـلى تحـّمل وطـأة الـفراق مـن شـّدة حـزنـه ومـا ألـّم بـه مـن فـراق املـحبوب.  إلـى 
أن دنـا حـينه بـعد الـصعود املـبارك فـعرج إلـى املـلكوت األبـهى.  طـوبـى لـه ثـم طـوبـى! بشـرى لـه ثـم بشـرى! وعـليه الـبهاء 

األبهى.
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جناب نبيل قائن (القائني)
هو اهلل

جـناب نـبيل قـائـن (الـقائـني)، هـو املـال محـمد عـلي، عـليه بـهاءاهلل األبـهى.  كـان هـذا الـشخص الـعظيم مـن املنجـذبـني 
إلـى الجـمال املـبارك مـن قـبل طـلوع صـبح الهـدى أي مـن قـبل ظـهور الـنقطة األولـى، روحـي لـه الـفداء، وشـرب صهـباء 
الــعرفــان مــن يــد ســاقــي الــعنايــة؛ وتــفصيل ذلــك هــو أن أحــد األمــراء، نجــل أمــير قــائــن املــدعــو مــير أســداهلل خــان، كــان 
مــقيًما فــي طهــران بــصفة رهــينة ســياســية وأنــيط بــاملــحافــظة عــليه وتهــذيــبه إلــى جــناب املــال محــمد عــلي (نــبيل قــائــن)، 
ألن هـذا األمـير كـان شـابًـا بـعيًدا عـن والـده الـعطوف عـليه.  ولـكونـه أمـيرًا غـريـبًا فـي طهـران، كـان الجـمال املـبارك يـبذل 
كــمال الــعنايــة فــي حــقه.  وكــان هــذا األمــير يــنزل فــي أغــلب األحــايــني ضــيفًا عــلى الجــمال املــبارك بــرفــقة جــناب مــال 
محـــمد عـــلي املـــلقب بـــنبيل قـــائـــن وذلـــك قـــبل ظـــهور الـــنقطة األولـــى (الـــباب).  وكـــان الـــنبيل املـــذكـــور فـــي مـــقدمـــة الـــثقات 
وســـيّدهـــم وقـــد انجـــذب فـــي ذلـــك الـــحني إلـــى الجـــمال املـــبارك كـــل االنجـــذاب.  وكـــان فـــي كـــل مـــحفل أو مجـــلس لـــسانًـــا 
نـاطـًقا بـمحامـد الجـمال املـبارك ُمظهـرًا كـمال مـحبته وولـهه وتـعّشقه لـحضرتـه، وكـان يـروي عـلى حسـب الـعادة الـقديـمة 

الكرامات العظيمة للجمال املبارك حتى أنه كان يقول أنه رآها بأّم عينيه وسمعها بأذنه.

وبـاالخـتصار كـان شـغفه وولـهه ال حـّد لـهما، مـحترقًــا بـنار الـعشق احـترآقـا ال يـوصـف.  رجـع وهـو عـلى هـذه الـحالـة مـع 
األمـــير إلـــى قـــائـــن، ومـــا لـــبث أن الـــتقى بـــجناب الـــفاضـــل الجـــليل الـــنبيل األكـــبر، وهـــو جـــناب آقـــا محـــمد الـــقائـــني، روح 
املخــلصني لــه الــفداء، الــذي عــاد إلــى إيــران بــعد أن نــال إجــازة االجــتهاد مــن املــرحــوم الــشيخ مــرتــضى، واشــتعالــه بــنار 
مـحبة اهلل فـي بـغداد.  وملّـا شـاهـد نـبيل قـائـن، أن الـنبيل األكـبر قـد جـمع الـعلماء ومـشاهـير املجتهـديـن وانـساب لـسانـه 
بـالـتبليغ فـي قـائـن أمـام الـذيـن يـقّرون بـفضله وتـمّكنه مـن مـختلف الـفنون والـعلوم، وبمجـرّد سـماعـه اسـم حـضرة األعـلى 

(الباب) انجذب إليه وقال، إنه قد فاز بلقاء الجمال املبارك في طهران وإنه اشتعل بنار محبته ألول وهلة.

وبـاإلجـمال، كـان لهـذا الـشخص املـحترم مـقام الـعلويـة الـسماويـة، واملـوهـبة الـربـانـية، وانـساب مـن فـمه سـيل الهـدايـة فـي 
قــريــته وهــدى أفــراد أســرتــه رافــًعا عــلم الــتبليغ وهــدايــة الــنفوس.  وقــد ورد عــلى يــديــه جــّم غــفير إلــى شــريــعة مــحبة اهلل، 
وأعـطى الـناس نـصيبهم مـن الهـدايـة الـكبرى.  وكـان املـير عـلم خـان، حـاكـم قـائـن، ُيظهـر لـه دائـًما كـمال املـحبة وقـد قـّدم 
لــه خــدمــات فــائــقة بــكل أمــانــة واحــترام، غــير أنــه انــقلب فــي نــهايــة األمــر وقــلب ظهــر املــجن بــعد أن تــأكــد مــن إيــمان نــبيل 
قــائــن وإيــقانــه وقــام بــاإلغــارة عــلى األحــباء ونهــب أمــتعتهم وســلب أمــوالــهم لــخوفــه مــن نــاصــر الــديــن شــاه وأخــرج جــناب 
الـــنبيل األكـــبر وأهـــان جـــناب نـــبيل قـــائـــن وآذاه وبـــعد ســـلب أمـــوالـــه وأمـــتعته وحـــبسه دفـــع بـــه إلـــى الصحـــراء يـــتخبط فـــي 

الوهاد والفيافي والقفار.

أمـا هـذا الـشخص الـنورانـي، فـقد عـّد مـا حـاق بـه مـن الـباليـا سـرورًا وبـهجة واعـتبر نهـب أمـتعته وسـلب أمـوالـه كـأنـه مَــَلكَ 
الـدنـيا ومـا فـيها (يـعني أنـه فـقد الـفانـي وتـمّسك بـالـباقـي) وعـّد حـبسه راحـة، وَدفْـعه إلـى بـطن الصحـراء بـهجة وسـرورًا 
وأعظم موهبة ربانية.  ووصل إلى طهران حيث أمضى مدة في حيرة في الظاهر ال مال وال متاع، ولكنه في الباطن 
كــان فــي نــهايــة الــروح والــريــحان.  وهــذا شــأن كــل نــفس ثــبتت عــلى املــيثاق.  كــان يــزور مــحافــل األكــابــر واألعــيان، وملــا 
كـــان عـــلى بـــيّنة مـــن أحـــوال األمـــراء أخـــذ فـــي مـــقابـــلتهم والتحـــدث إلـــيهم ويـــلقي عـــليهم مـــا يـــناســـب املـــقام، وكـــان ُيســـّلي 
األحـباء، وكـان كـالـسيف املسـلول فـي وجـه كـل مـن أراد بـالجـمال املـبارك سـوًءا.  لـقد كـان حـًقا مـصداق قـولـه تـعالـى فـي 
الــقرآن الشــريــف: "ال تــأخــذه فــي اهلل لــومــة الئــم".  واســتمّر عــلى نشــر الــنفحات وانــتشار اآليــات الــبينات بــكل مــا أوتــي 

من قوة، ثمالً من سالفة خمر محبة اهلل، زاخرًا كالخضّم املّواج، هاطالً كالسحاب املدرار.

نـسج عـلى هـذا املـنوال إلـى أن أتـاه اإلذن بـالـحضور إلـى الـسجن األعـظم بـعد أن اتّـهمه أهـل طهـران بـالـجنون وخـلع 
عــذار الــحياء حــيث كــان دائــًما قــلًقا ال يــعرف لــلصبر مســلًكا وال لــألنــاة مــورًدا وال لــلمحابــاة واملــداراة مــحالً، لهــذا لــم 
يـــدّب فـــي روعـــه خـــوف وال هـــلع مـــع عـــظيم الخـــطر الـــذي كـــان فـــيه.  ومـــا أن وصـــل إلـــى الـــسجن (عـــكاء) حـــتى أخـــرجـــه 
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األعـــداء مـــن أولـــي األمـــر وذهـــبت كـــل مـــساعـــيه لـــلبقاء هـــناك أدراج الـــريـــاح، فـــأجـــبره الـــحال إلـــى االرتـــحال إلـــى بـــلدة 
الــناصــرة حــيث آقــام عــدة أيــام كــالــطائــر الشــريــد هــو وولــداه، آقــا غــالم حســني وآقــا عــلي أكــبر، وقــاســوا مــا قــاســوا 
دائـــــبني عـــــلى الـــــتضرّع واالبـــــتهال إلـــــى الـــــعلي املـــــتعال حـــــتى تـــــدبّـــــروا أمـــــر دخـــــولـــــه الـــــسجن (عـــــكاء) وصـــــدر لـــــه اإلذن 
بـالـحضور.  فـما لـبث أن هـرع إلـى الـسجن بـاشـتياق بـالـغ، وفـاز بشـرف الـلقاء.  ومـا أن وصـل إلـى الـساحـة املـقّدسـة 
ووقــع بــصره عــلى طــلعة الجــمال األبــهى حــتى أخــذتــه رعــدة ووقــع مــغشيًّا عــليه ومــا وعــى ونــهض إال بــعد أن صــدرت 

العناية املباركة في حقه.

آقــام نــبيل قــائــن فــي الــقلعة مــخفيًا عــدة أيــام ثــم عــاد إلــى الــناصــرة الــتي أخــذ أهــلها الــعجب واالنــدهــاش مــن حــالــته 
وعــــزّة نــــفسه، فجــــزمــــوا بــــأنــــه شــــخص جــــليل مــــن ذوي الــــبيوتــــات األعــــزاء فــــي أوطــــانــــهم، ومــــن الــــناس عــــديــــمي املــــثال، 

واستغربوا اختياره اآلقامة بالناصرة ورضاءه باملعيشة الضنكة والتقّشف الذي ال يحتمل.

وبـاالخـتصار، إنـه بـعد أن تـّم مـا وعـد بـه االسـم األعـظم (جـمال الـقدم) فـتحت أبـواب الـسجن وأصـبح دخـول األحـباء 
واملــسافــريــن إلــى داخــل الــقلعة (املــعتقل بــها الجــمال املــبارك) والخــروج مــنها متيّســرًا لــلغايــة.  أمــا جــناب نــبيل قــائــن 
فــكان يــحضر مــن الــناصــرة مــرّة فــي الشهــر ويــفوز بشــرف الــلقاء.  واســتمرّت آقــامــته بــالــناصــرة حســب األمــر املــبارك 
وتــمّكن مــن تــبليغ نــفر مــن املــسيحيني مــن ســكان الــناصــرة، وكــانــت دمــوعــه ال تــجف مــن الــبكاء عــلى مــا نــزل بــالجــمال 
املـــبارك مـــن ظـــلم الـــظاملـــني، وكـــان يـــدبّـــر أمـــر معيشـــته مـــن الـــربـــح الـــقليل الـــناتـــج مـــن شـــركـــة تـــجاريـــة بـــيني وبـــينه، فـــقد 
وضـعُت نـصف رأس مـال هـذه الشـركـة؛ ثـالثـة قـرانـات (عـملة إيـرانـية تـعادل كـلها مـا يـقرب ال150 مـليما)، ووضـع هـو 
نـفس املـبلغ.  واشـترى بـرأس املـال إبـرًا لـلخياطـة وجـال بـها فـي الـطرقـات، فـكانـت نـساء الـناصـرة يشـتريـن مـنه اإلبـر 
ويــعطينه مــقابــل الــثمن بــيًضا؛ يــعني يــعطينه بــيضة واحــدة عــن كــل ثــالث إبــر، ثــم يــبيع هــو بــدوره الــبيض ويشــتري 
بـالـربـح قـوت يـومـه.  وكـلما فـرغـت اإلبـر، أرسـل إلـى جـناب آقـا رضـا قـناد الـتاجـر فـي عـكاء، ليشـتري لـه إبـرًا ويـرسـلها 

بواسطة القوافل التي كانت متواصلة الذهاب واإلياب بني عكاء والناصرة.

سـبحان اهلل! إن هـذا الـشخص كـان يـعيش مـن ربـح رأس املـال الـزهـيد هـذا مـدة عـامـني كـامـلني حـامـًدا وشـاكـرًا هلل عـز 
وجـل.  فـانـظروا كـيف كـان قـنوعًـــا بـدرجـة جـعلت أهـالـي الـناصـرة يـعتقدون أنـه غـير مـحتاج ألحـد وظـنّوا أنـه مـن ذوي 
ف خـوف نـفاد مـا لـديـه مـن املـال وهـو فـي الـغربـة ويـخفي ثـروتـه تـحت سـتار االشـتغال  الـثراء ويـمارس الـقناعـة والـتقشّّ

ببيع اإلبر.

كـــان كـــلّما تشـــرف بـــالـــحضور املـــبارك تَـــْصُدر فـــي حـــقه عـــنايـــات جـــديـــدة، وقـــد اتّخـــذه هـــذا الـــعبد (حـــضرة عـــبدالـــبهاء) 
مـؤنـًسا ونـديـًما لـه فـي الـغدّو والـرواح.  وكـّلما كـانـت تـنهال عـليّ األحـزان كـنت أسـتحضره وبمجـرد وقـوع نـظري عـليه 
يـتمّلكني السـرور.  كـان حـلو الحـديـث لـطيف املشـرب هـًشا بـًشا فـارغ الـقلب محـررًا مـن كـل قـيد وعـلى اسـتعداد تـام 
ملـساعـدة مـن يـريـد.  وفـي الـنهايـة، سـكن فـي الـسجن األعـظم (عـكاء) فتيسّـــــر لـه التشـرّف بـلقاء الجـمال املـبارك كـل يـوم 
حــتى أنّــه بــينما هــو ســائــر مــع بــعض األحــباء إذ الــتقى بــالــتَُّربــيّ املــدعــو الــحاج أحــمد وقــال لــه: "اصــحبني" فــمشى 
وتــبعه الــتَُّربِـــي ومــرافــقوه إلــى جــبّانــة الــنبي صــالــح (خــارج عــكاء) فــالــتفت إلــى الــتَُّربــيّ بــوجــه مــبتسم وهــو فــي كــمال 
الـصحة والـعافـية وقـال: "يـا حـاج أحـمد، أريـد مـنك شـيئًا واحـًدا وهـو، حـيث أنـني سـأنـتقل مـن هـذا الـعالـم إلـى الـعالـم 
اآلخــر، أرجــوك أن تــجعل قــبري فــي هــذه الــنقطة (مــشيرًا إلــى جــوار الــقبر الــذي دفــن فــيه حــضرة الــغصن األطهــر) 
وهــذا كــل مــا أريــده مــنك"، ثــم نــاول الــتربــي بــعض الــدراهــم وانــصرف.  ومــا غــربــت شــمس ذلــك الــيوم حــتى أخــبرنــي 
بـعض األحـباء: إن نـبيل قـائـن مـريـض.  فـذهـب هـذا الـعبد تـًوا إلـى داره فـوجـدتـه جـالـًسا يتحـدث مـبتهًجا مسـرورًا يـقرأ 
ويــمازح غــير أن جــبينه كــان يــتفصد عــرقًـــا بشــدة مــتناهــية، ولــم تظهــر عــليه عــالمــات الــتوعّــــك بــاملــرة.  ومــا زال الــعرق 
يــتفصد مــن جــبينه حــتى خــارت قــواه فــاســتلقى عــلى الــفراش حــتى تــنفّس الــصبح فــفاضــت روحــه الــزكــية إلــى حــيث 
تُــعطَى الــثواب، وملــا وصــل خــبر وفــاتــه إلــى املــحضر املــبارك أظهــر فــي حــقه عــنايــات ال تــحصى وقــد أَنــزل بــاســم هــذا 
الـشخص فـي أيـام حـياتـه ألـواحًــــا شـتّى.  وكـثيرًا مـا ذكـر الجـمال املـبارك اسـم نـبيل قـائـن بـعد وفـاتـه عـند كـل مـناسـبة 

�٣٤



وكـان حـضرتـه يـذكـر إيـمانـه وإيـقانـه وانجـذابـه بـمعنى أن هـذا الـشخص كـان منجـذبًـا بـنفحات اهلل قـبل ظـهور حـضرة 
األعـــلى، روحـــي لـــه الـــفداء.  طـــوبـــى لـــه وحـــسن مـــآب! بشـــرى لـــه مـــن هـــذه املـــوهـــبة الـــكبرى! ويـــختص اهلل بـــفضله مـــن 

يشاء.
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جناب آقا سيد محمد تقي املنشادي
هو اهلل

وصــل عَـــرف الــنّفحة الــرحــمانــية إلــى مــشام حــضرة الــسيد تــقي املــنشادي وهــو فــي عــنفوان شــبابــه فــي قــريــة مــنشاد، 
فـأصـبح روحـانـيًا صـرفًـا.  كـل أفـكاره ربـانـية وقـلبه نـورانـي وشـملته الـتوفـيقات السـبحانـية، وخـلق فـيه الـنداء الـسماوي 
عـــظيم الـــولـــه والـــطرب حـــتى ســـاقـــه ذلـــك إلـــى هجـــر مـــسقط رأســـه وتَـــرْك أمـــالكـــه وأقـــربـــائـــه وأوالده وهـــام كـــالـــتائـــه فـــي 
الـصحارى وطـوى الـقفار والـفيافـي إلـى أن طـّوحـت بـه يـد املـسير إلـى الـساحـل، فـركـب البحـر إلـى مـيناء حـيفا حـيث 
نـــزل ومـــنها اتّـــجه إلـــى بـــلدة عـــكاء قَـــْصد التشـــرف بـــالـــلقاء.  وملـــا فـــاز بـــالتشـــرف عـــاد إلـــى حـــيفا وافـــتتح فـــيها حـــانـــوتًـــا 
صــغيرًا لــيبيع فــيه بــعض الســلع، وكــان يــقنع بــالــربــح الــقليل وقــد شــملته فــي ذلــك الــبركــة والــنعمة وأصــبح محــّط رحــال 
األحــباء فــي تــلك املــديــنة وبــيته مــأوى الــزائــريــن الــوارديــن مــن األطــراف.  فــكان يــحتفي بــهم ويهيّئ لــهم الــوالئــم مــّدة 
آقــامــتهم فــي حــيفا، وكــان الــكل يــلهج بحــمده وشــكره عــلى مــا آلقــاه مــنه مــن عــظيم الــحفاوة واإلكــرام والــِقَرى وكــان، 
فــضالً عــن كــل هــذا، يسهّــــل لــلمسافــريــن أمــور الــسفر حــال عــودتــهم إلــى أوطــانــهم مــقدِّمًـــا لــهم كــل مــساعــدة مــمكنة، 
بــإخــالص تــام واســتقامــة ال تــضارع.  وأنــيط بــه إرســال األلــواح املــباركــة إلــى أربــابــها فــي مــختلف األصــقاع، وجــميع 
الــعرائــض الــواردة مــن الــجهات كــانــت تــأتــي بــعنوانــه ويــقوم هــو بــإيــصالــها إلــى الــساحــة املــقّدســة بــكل أمــانــة و دون 
تـأخـير.  واسـتمّر فـي أداء هـذه املـهمة زمـنًا لـيس بـالـقليل بـحيث ارتـاحـت مـن عـمله الـضمائـر إذ كـان يـؤّدي هـذه املـهّمة 
بـــطريـــقة مـــحكمة وكـــان فـــي هـــذا الســـبيل مـــعتمًدا أمـــينًا واشـــتهر بـــذلـــك فـــي جـــميع األقـــطار وشـــملته ألـــطاف الجـــمال 
املــبارك حــتى أصــبح مــعدن الــعدل واإلنــصاف مجــرًدا عــن كــل عُـــلقة دنــيويــة.  وتــعّود خــشونــة الــعيش وعــدم الــتقيّد فــي 
طـعامـه أو نـومـه.  لـم يـركـن إلـى الـراحـة واملـرح، يـسكن مـنفرًدا فـي غـرفـة مـكتفيًا فـي أغـلب وجـبات طـعامـه بـرغـيف مـن 
الـخبز بـال إدام، ويـنام فـي ركـن مـن أركـان غـرفـته.  غـير أنـه كـان كـاملـاء املـعني لـلمسافـريـن مـن أهـل الـبهاء ويهيّئ ملـن 
أراد مــنهم أن يــنام عــنده فــراشًـــــــا وثــيرًا، ويــقّدم لــهم أنــواع الــطعام الــشهيّ.  كــان طــلق املــحيّا بــاســم الــشفتني حــسن 
األخـالق مـملوًءا بـالـروح والـريـحان ودام، بـعد صـعود نـيّر اآلفـاق إلـى املـأل األعـلى، ثـابـتًا عـلى العهـد واملـيثاق بـدرجـة ال 
غــبار عــليها، وكــالــسيف الــقاطــع فــي وجــوه الــناقــضني الــذيــن مــارســوا جــميع الــحيل لــيأخــذوه إلــى جــانــبهم أو يــوجــدوا 
ثُـْلَمًة فـي ثـبوتـه ورسـوخـه عـلى العهـد فـلم يـفلحوا وبـاءوا بـالفشـل الـعظيم، رغـم مـا قـدمـوه لـشخصه الـكريـم مـن االحـترام 
الـــزائـــد وإظـــهار املـــحبة لـــه ومـــّدهـــم املـــوائـــد بـــأنـــواع الـــطعام الـــفاخـــر ومـــواجهـــته بـــوجـــوه بـــاســـمة.  كـــل ذلـــك لـــم يـــغيّر مـــن 
اسـتقامـته وأفـكاره وتـبرّأ مـن كـل شـيء عـدا العهـد واملـيثاق اإللـهي.  وملّا يـئسوا مـن مـحاولـة تـزلـزلـه وأخـذه إلـى جـانـبهم 
قـلبوا لـه ظهـر املـجن وأظهـروا لـه الـجفاء وعـملوا عـلى مـناوأتـه وبـلبلة أفـكاره بـال جـدوى ألنـه كـان جـوهـر الـثبوت وحـقيقة 
االســـتقامـــة.  وبتحـــريـــك مـــن عـــديـــمي الـــوفـــاء، قـــام عـــبدالحـــميد خـــان (الســـلطان الـــعثمانـــي) عـــلى مـــناوأة هـــذا الـــعبد 
والـتعرض لـه.  وملـا كـان الـسيد تـقي املـذكـور مـشهورًا بـني الجـمهور بـأنـه واسـطة إرسـال املـكاتـيب الـواردة مـن الـساحـة 
املـقّدسـة إلـى أربـابـها فـي مـختلف الـبقاع وإيـصال الـعرائـض الـواردة مـن الـخارج إلـى املـحضر املـبارك، رأيـت أن ال 
مــناص إرســالــه إلــى پــورســعيد حــيث قــام بــنفس املــهّمة الــتي كــان يــؤديــها، فــقام بــذلــك خــير قــيام بــطريــقة تــخفى عــلى 
األبــصار واألوهــام وبهــذه الــوســيلة خــابــت مــساعــي عــديــمي الــوفــاء ولــم يــقع فــي أيــديــهم شــيء مــن املــكاتــيب فــساقــتهم 
الـــخيبة إلـــى دّس الـــدســـائـــس لـــدى الـــهيئة الـــحاكـــمة الـــتي نسّـــــــبت مـــجيء هـــيئة مـــن املفتشـــني مـــن اآلســـتانـــة إلـــى هـــذه 
الــديــار وكــان ذلــك فــي أواخــر أيــام عــبدالحــميد وملــا حــضرت الــهيئة املــذكــورة لــعب الــناقــضون واملــعانــدون دورهــم مــعها 
وحـملوهـم عـلى أن يـشيعوا بـأنـهم سـوف يـقلعون الشجـرة املـباركـة مـن جـذورهـا.  وصـّممت الـهيئة عـلى إلـقاء هـذا الـعبد 
فــي الــيّم أو نــفيه إلــى فــزّان (مــن أعــمال صحــراء لــيبيا بــشمال إفــريــقيا) وهــذا مــا عــقدوا عــليه نــوايــاهــم بــعد أن خــاب 
مـسعاهـم فـي الـعثور عـلى املـكاتـيب.  ورغـم الـتضييق الشـديـد وهـجوم كـل خـبيث مـن أعـضاء هـيئة املفتشـني وغـيرهـم 

على هذا العبد فكانت حركة املكاتبات جارية باستمرار على ما يرام وبغاية اإلتقان وفق الخطة املرسومة.

�٣٦



والـخالصـة، إن حـضرة الـسيد تـقي املـنشادي قـد قـام بـما كـّلف بـه بـكل هـّمة ونـشاط عـدة سـنوات وكـان جـميع األحـباء 
فـي كـمال السـرور مـن أعـمالـه، كـما كـان املـسافـرون مـمنونـني لـلغايـة مـن خـدمـاتـه الـصادقـة وكـنت تـرى املـهاجـريـن فـي 
خجـــل عـــظيم مـــن حـــسن مـــعامـــلته.  وأمـــضى مـــدة فـــي پـــورســـعيد لـــم يَـــَر مـــنه األحـــباء هـــناك غـــير مـــا يجـــلب ســـرورهـــم 
وابـــتهاجـــهم غـــير أنـــه كـــان يـــكابـــد عـــناًء عـــظيًما فـــي تحـــّمل حـــرارة الـــبالد املـــصريـــة وأّدى ذلـــك إلـــى تـــوعّـــــكه ومـــالزمـــته 
الــفراش.  ومــن وطــأة الحــّمى الشــديــدة خــلع ثــيابــه.  ومــن پــورســعيد رفّــت روحــه إلــى مــلكوت الــرّب املــجيد وصــعد إلــى 

جوار ساحة الكبرياء.

كــانــت هــذه الــدرّة الــيتيمة جــوهــرة الــعقل والــنَُّهى وحــقيقة الــتُّقى متحــليًّا بــالــفضائــل وجــميل الــخصال مــما اســتوجــب 
حـيرة عـقول الـفحول مـن الـرجـال.  ولـم يـفّكر فـي غـير الـحق ولـم يـطلب غـير رضـاء الـرّب الـواحـد األحـد وكـان مـصداق 
الــــبيان اآلتــــي: "حــــتى أجــــعل أورادي وأذكــــاري ِورًدا واحــــًدا وحــــالــــي فــــي خــــدمــــتك ســــرمــــًدا".  بــــرّد اهلل لــــوعــــته بــــفيض 

الوصال، وشفى عّلته بدرياق القرب في ملكوت الجمال.  وعليه البهاء األبهى.
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جناب آقا محمد علي صبّاغ اليزدي
هو اهلل

مـن جـملة املـهاجـريـن كـان جـناب آقـا محـمد عـلي صـباغ الـيزدي.  إّن هـذا الـشخص الـغيور قـد كـشف الـحجاب فـي 
الــعراق وهــو فــي شــرخ الشــباب، وخــرق ســتار االرتــياب وتحــرر مــن األوهــام ثــم هــرع إلــى ظــل رّب األربــاب.  مــع أنــه 
كـــان شـــخًصا أمـــيًّا فـــي الـــظاهـــر غـــير أنّـــه كـــان عـــلى جـــانـــب عـــظيم مـــن الـــذكـــاء وصـــداقـــة الـــوداد، وفـــاز بشـــرف الـــلقاء 
واملـثول بـني يـدي جـمال الـقدم بـواسـطة أحـد األحـباء وهـذا جـعله مـعروفًـا بـني األغـيار بـمعتقده، واتّخـذ مـأواه ومـسكنه 
بــجوار بــيت املــبارك فــكان يتشــرف بــالــحضور املــبارك فــي كــل صــباح ومــساء.  وأمــضى أيــامًـــا كــثيرة فــرحًـــــا منشــرح 
الـصدر نـاعـم الـبال.  وملـا حـان تحـرّك املـوكـب املـبارك مـن بـغداد قـاصـًدا اسـالمـبول الزم املـوكـب بـشغف زائـد مشـتعالً 
بـنار مـحبّة اهلل إلـى أن وصـلنا مـديـنة القسـطنطينية وألـقينا بـها الـعصا إلـى أن كـّلفتنا الـحكومـة بـالـذهـاب إلـى أدرنـه، 
فـتركـنا آقـا محـمد عـلي املـذكـور فـي القسـطنطينية لـيباشـر مـسألـة عـبور األحـباء ومـرورهـم ويـكفيهم مُــؤْنَـة االلـتجاء إلـى 
الغير وما إلى ذلك، وتكبّد بعد رحيلنا عظيم املتاعب واملشاق إذ كان فريًدا وحيًدا ال صاحب وال مؤنس وال جليس

وال مـــن يـــشاطـــره األتـــعاب أو يـــرثـــي لـــحالـــه.  آقـــام عـــلى هـــذا الـــحال عـــامـــني كـــامـــلني ثـــم حـــضر إلـــى أدرنـــه والـــتجأ إلـــى 
الــجوار املــبارك واشــتغل بــائــًعا جــواالً يــبيع بــعض الســلع حــائــًما فــي أنــحاء املــديــنة.  وملّـا فــار بحــر الــطغيان وضــيّقت 
الـــحكومـــة عـــلى األحـــباء املـــسالـــك وعـــمدت عـــلى نـــفينا إلـــى عـــكاء، كـــان الـــحبيب املـــذكـــور فـــي مـــعيّتنا وآقـــام مـــدة فـــي 
الـسجن األعـظم إلـى أن صـدر لـه اإلذن بـالـذهـاب إلـى صـيدا قـصد اآلقـامـة بـها واشـتغل فـيها بـالـتجارة، وصـار يـذهـب 
إلـى عـكاء للتشـرف كـّلما سـمحت لـه الـظروف، وحـّل محـّل االعـتبار فـي نـظر أهـالـي صـيدا بـدرجـة يُـغبط عـليها وقـّدره 
الــقوم حــق قــدر وعــاش مــعزّزًا ومــحترمًــا وبــاآلخــرة عــاد إلــى عــكاء بــعد وقــوع املــصيبة الــكبرى (انــتقال حــضرة بــهاءاهلل 
إلـى عـالـم األسـرار) وقـضى الـبقية الـباقـية مـن أيـام حـياتـه بـجوار الـروضـة املطهّــرة، روحـي لـتربـتها الـفداء، وكـان الـكل 
مسـرورًا مـنه وراضـيًا عـنه وكـان مـقّربًـا مـن سـاحـة الـكبريـاء.  وانـتقل بـعد اسـتيفاء أيـام حـياتـه إلـى أفـق الـعزة األبـديـة 

وترك عارفيه يصطلون بنار الحسرة على فراقه.

كـان هـذا الـشخص طـوال حـياتـه مظهـرًا لـأللـفة، حـميد الـخصال، قـنوعًـــا شـكورًا، وقـورًا صـبورًا.  عـليه الـبهاء األبـهى.  
أنزل اهلل على قبره طبقات النور من السماء.  أما قبره ففي عكاء.
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جناب آقا عبدالغفار من أهالي أصفهان
هو اهلل

مــن جــملة املــهاجــريــن واملــجاوريــن واملــسجونــني جــناب آقــا عــبدالــغفار مــن أهــالــي أصــفهان.  وقــد أمــضى هــذا الــرجــل 
الـنبيل عـدة سـنوات مشـتغالً بـالـسياحـة والـتجارة فـي بـالد الـروم وطـّوحـت بـه يـد الـترحـال إلـى بـالد الـعراق فهـداه أحـد 
مـواطـنيه، املـدعـو آقـا محـمد عـلي، مـن أهـل الـصاد، إلـى الـدخـول فـي الـساحـة املـقّدسـة، سـاحـة حـقيقة املـوجـود ومـليك 
الـوجـود، فـأزاح سـتار األوهـام وطـار بـجناحـيّ الـفالح والـنجاح فـي فـضاء مـحبة اهلل.  وملّا كـان الـحجاب الـذي حـجبه 
عــن الــحق رقــيًقا تخــّلص بمجــرد إلــقاء الــكلمة عــليه مــن عــالــم املــوهــوم والــتجأ إلــى حــضرة املــعلوم ثــم ســافــر مــعنا مــن 
الـعراق إلـى املـديـنة الـكبرى (إسـالمـبول)، وكـان فـي الـطريـق خـير أنـيس للجـميع مـطيًعا وأمـينًا مـمازجًــــا للجـميع وكـان 
تـرجـمانًـا لـألحـباء، ألنـه كـان يـتقن الـلغة الـتركـية كـل اإلتـقان، وقـطع الـرحـلة مـرضـيًّا عـنه بـكمال الـَرْوْح والـريـحان وكـان 
يـــواســـي األحـــباء فـــي اآلســـتانـــة ويـــجالـــسهم، ونـــسج عـــلى هـــذا املـــنوال أيـــًضا فـــي أرض الســـّر (أدرنـــه) ثـــم أُخـــذ مـــعنا 
مــسجونًــا إلــى مــيناء حــيفا.  فــأبــى مــفتش الشــرطــة إنــزالــه مــن الــسفينة وأمــر بــإرســالــه إلــى جــزيــرة قــبرص، وشــّدد فــي 
ذلـــك، وأراد إرســـالـــه بـــالـــقوة إلـــى قـــبرص، فـــلما رأى جـــناب آقـــا عـــبدالـــغفار ذلـــك ضـــاق ذرعًــــا وألـــقى بـــنفسه مـــن ســـطح 
الــسفينة إلــى الــيّم، ولــم يــتنبّه املــأمــور، عــديــم الــحياء، مــما حــدث وبــاآلخــرة انتشــلوه مــن البحــر وســجنوه فــي الــباخــرة 
وأرسـلوه بـكل عـنف وتـجبّر إلـى جـزيـرة قـبرص وسـجنوه بـمقاطـعة مـاغـوسـتا فـي أنـحاء الجـزيـرة.  أمـا هـو فـقد تـمّكن، 
بـأي وسـيلة، مـن الـفرار وذهـب إلـى عـكاء وسـّمى نـفسه عـبداهلل بـدالً مـن عـبدالـغفار لـينجو مـن شـّر الشـرطـة والـعيون.  
وعـاش عـيشة طـيّبة فـي ظـل الـعنايـة املـباركـة هـادئًـا فـي روح وريـحان إلـى أن صـعد الـنيّر األعـظم إلـى األفـق األعـلى 
فــتبلبل وارتــبك وأحــاطــت بــه األحــزان مــن كــل الــجهات واســتولــى عــليه الــقلق والــحيرة ومــا لــبث أن ســافــر إلــى الــشام 
وأمـــضى أيـــامًــــا هـــناك واقـــًعا فـــي مـــخالـــب الـــيأس واألحـــزان وكـــأنـــه فـــي مـــأتـــم لـــيل نـــهار، مـــهمومًــــا مـــغمومًــــا حـــتى وقـــع 
مـريـًضا فـأرسـلنا جـناب الـحاج عـباس لـيعولـه ويـواظـب عـلى مـعالـجته ومـواسـاتـه، فـبذل هـذا األخـير كـل مـا فـي وسـعه 

في معالجته وكان يخبرنا يوميًا عن حالة ذلك املريض.

وبـاإلجـمال، كـان جـناب آقـا عـبدالـغفار يـحادث الـحاج عـباس ويـبدي لـه أن مـنتهى آمـالـه أن يـطير إلـى عـالـم األسـرار 
إلـى أن حـان حـينه ورحـل إلـى سـاحـة نـيّر اآلفـاق غـريـبًا ومـهاجـرًا وفـارق كـل عـارفـيه.  حـًقا، إنـه كـان حـلو الحـديـث لـنيّ 
الـعريـكة حـليًما صـبورًا سـليم الـقلب وعـلى خـلق عـظيم.  عـليه الـثناء، وعـليه الـبهاء األبـهى، وعـليه الـرحـمة مـن ربّـه الـعلي 

األعلى.  وقد تعطّرت أرض الشام بمواراته في تربتها.
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جناب آقا علي نجف آبادي
هو اهلل

كـان جـناب، آقـا عـلي نـجف آبـادي، فـي عـداد املـهاجـريـن واملـجاوريـن.  مـا لـبث هـذا الـشاب الـروحـانـي أن سـمع نـداء 
الـرب الـغفور حـتى ثـمل مـن الـجام الـطّهور، وأبـصر أنـوار ظـهور مـكّلم الـطور، وفـاز بـعلم الـيقني، ووصـل إلـى أسـمى 
مــرتــبة مــن رتــب حــق الــيقني، وبــعد أن هــرع إلــى الــسجن األعــظم شــاهــد أنــوار عــني الــيقني.  أمــضى حــينًا مــن الــدهــر 
مـتجواّلً فـي ضـواحـي املـديـنة املـقّدسـة، مشـتغالً بـبيع بـعض السـلع واشـتهر بـاسـم "الـكاسـب حـبيب اهلل".  كـان ديـدنـه 
الـــتوكّـــــل، وشـــعاره الـــتبتّل والـــتضرّع إلـــى اهلل بـــمظلومـــيّة مـــتناهـــية، ال يـــعلو لـــه صـــوت، كـــثير الـــصبر، حـــميد األخـــالق، 
مـألـوف األطـوار.  واكتسـب رضـاء جـميع األحـباء، وفـاز بـالـرضـاء والـقبول مـن سـاحـة األحـديـة.  وملـا شـعر بـدنـّو حـينه 
ودّب فـي َرْوعِـــِه اإلحـساس بـحسن الـختام، ذهـب إلـى املـديـنة املـقّدسـة (مـديـنة الـسجن األعـظم) وهـو فـي وهـٍن ومـرضٍ 
شــديــد والزم الــتضرّع لــلرب الجــليل لــيالً نــهارًا إلــى أن لــفظ الــنَفَس األخــير وانــفتحت لــه أبــواب الــصعود إلــى املــلكوت 

األعلى، فتخّلى عن هذا العالم الترابي وتوّجه إلى العالم الطّاهر.

كـان آقـا عـلي نـجف آبـادي رقـيق الـحاشـية دائـم الـتنبّه والـتذكّـــر، وفـي أواخـر أيـامـه، انـقطع عـما سـوى اهلل وتـنزّه عـن 
كـل َدنَـْس، وتَـرك وهـو عـلى هـذا الـحال مـأواه فـي هـذا الـعالـم، وضـرب فسـطاطـه فـي الـعالـم الـعلوي.  عـطّر اهلل مـشامّــه 
بـنفحة قـدسـيّة مـن الـعفو والـغفران، ونـّور بـصره بـمشاهـدة الجـمال فـي مـلكوت الـجالل، ورّوح روحـه بـنسمات مـسكيّة 

تعبق من ملكوت األبهى.  وعليه التحية والثناء.  قبره الطيّب الطاهر في عكاء.

�٤٠



جناب مشَهدي حسني ومشهدي محمد األذربايجانيني
هو اهلل

املـــذكـــوران هـــما فـــي عـــداد املـــهاجـــريـــن واملـــجاوريـــن.  هـــذان الـــشخصان املـــباركـــان مـــن أحـــباء أذربـــيجان، وقـــد خـــطيا 
خــطوة إلــى األمــام وهــما فــي مــوطــنهما وابــتعدا عــن املــعارف واآلقــارب، وأحــكما أســاس الــثبوت واالســتقامــة وفــرّا مــن 
حــجبات األوهــام، وخــرّا بــعنايــة مــليك الــوجــود وألــطافــه هلل ســاجــديْــن، وكــانــا حــليفي الــصدق الــتام والــصفاء الــخالــص، 
وفـي مـنتهى الـفقر والـتفانـي، مظهـَرْي التسـليم والـرضـاء، منجـذبـنْي بـنور الهـدى، مسـتبشريْـن بـالـبشارات الـكبرى.  ثـم 
شـّدا رحـالـهما مـن أذربـيجان إلـى أرض السـر وآقـامـا مـدة فـي مـديـنة قـرق كـليسا وضـواحـيها مشـتغلنْي أثـناء الـنهار 
بـالـتضرّع والـتبتّل وفـي أثـناء الـليل بـالـبكاء والـعويـل.  ويـبكون عـلى مـظلومـية نـيّر اآلفـاق بـكل أنـنيٍ ونـحيٍب ولـم يـدخـال 
عـكاء أيـام الـسجن الشـداد ولـذا لـم يـعتقال وعـاشـا فـي ضـواحـي عـكاء بـقلبنْي مـحترقـنْي ولـم يـجّف الـدمـع مـن آمـاقـهما.  
والـــذي ســـبب مـــجيئهما إلـــى هـــذه الـــبقعة وصـــول الـــخبر الـــصحيح مـــن عـــكاء إلـــى تـــلك الـــجهات.  إنـــهما فـــي الـــحقيقة 
لــــشخصان نــــفيسان ومــــن عــــباد الجــــمال املــــبارك الــــصادقــــني.  صــــفاء قــــلبيْهما يعجــــز عــــنه الــــوصــــف واســــتقامــــتهما ال 

تضارع.

أمـــضيا ردحًــــــا مـــن الـــزمـــن فـــي بســـتان الـــفردوس خـــارج عـــكاء مشـــتغلنْي بـــفالحـــة األرض وغـــرس األشـــجار حـــامـــديْـــن 
شــاكــريْــن هلل عــلى مــا وفــقهما لهــذا الــعمل وكــتب لــهما الــوصــول إلــى جــوار الــعنايــة.  وملّــا كــانــا مــتعوديْــن عــلى بــرودة 
الــهواء فــي أذربــيجان لــم يــقويــا عــلى تحــّمل حــرارة هــذه الــبالد وكــان ذلــك فــي أوائــل أيــام ورودنــا إلــى عــكاء إذ كــان 
الــهواء وخــيًما واملــياه ثــقيلة غــير صــالــحة للشــرب وكــل هــذا ســبّب مــرضــهما بــالحــّمى املحــرقــة واملــطبقة فــصبرا صــبر 
األبــطال عــلى مــا انــتابــهما بــكمال االنــبساط واالنشــراح وكــان تحــّملهما لشــديــد املــرض أمــرًا عــجيبًا مــع ارتــفاع درجــة 
حــرارتــهما فــضالً عــن الــعطش ومــا كــان فــي املــديــنة مــن اضــطراب وانــقالب وكــنت تــراهــما مســتقّريْــن وفــي ســكون تــام 
مســتبشريْــن بــبشارة اهلل وبــينما هــما عــلى هــذا الــحال مــن الــتعبّد والــشكر لــلرحــمن بــكمال الــرَّْوح والــريــحان إذ بــهما 
يـفرّان مـن هـذا الـعالـم إلـى الـعالـم اآلخـر وطـارا مـن هـذا الـقفص إلـى جـنّة األوراد الـباقـية.  عـليهما الـرحـمة والـرضـوان 
وعـليهما الـتحية والـثناء، أدخـلهما اهلل فـي عـالـم الـبقاء مـتمتعنْي بـالـلقاء منشـرحـنْي فـي املـلكوت األبـهى.  أمّــا قـبراهـما 

املنّوران ففي عكاء.
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جناب الحاج عبد الرحيم اليزدي
هو اهلل

ضـمن املـهاجـريـن واملـجاوريـن، كـان جـناب الـحاج عـبد الـرحـيم الـيزدي، هـذا الـشخص الـنفيس، مـن أهـالـي مـديـنة يـزد 
واشــتهر بــالــزهــد والــتقوى والــتقديــس والــتعبّد وصــالــح األعــمال بــدرجــة ال يــجاريــه فــيها p]أحــد أحــد واعــتقد أهــل بــلدتــه 
بـعظيم أحـد أحـد وعـرفـه أهـل بـلدتـه بـعظيم تـمّسكه بـالـديـانـة اإلسـالمـية ومـواظـبته عـلى تـأديـة الـفرائـض وانـكبابـه عـلى 
الـعبادات آنـاء الـليل وأطـراف الـنهار.  ال يـضارعـه أحـد فـي سـالمـة الـنيّة والحـلم والـرحـمة واإلخـالص.  وملـا كـان عـظيم 
االسـتعداد قـال: "لـبيك" بمجـرد اسـتماعـه لـلنداء مـن املـلكوت األعـلى وصـوت طـبل، أََلسْــــــُت (ألسـُت بـربّـكم قـالـوا: بـلى) 
وجــذبــه إشــراق نــيّر اآلفــاق بــالــكّليّة فــقام دون مــحابــاة غــير هــيّاب وال وجِــــل عــلى هــدايــة أفــراد أســرتــه ومــعارفــه واشــتهر 
بـإيـمانـه بـالـظهور املـبارك فـي مـديـنة يـزد فـنفر مـنه عـلماء الـسوء وحـّقروه وأصـبح مـورد أذاهـم مـغضوبًـا عـليه مـن أهـل 
الــنفس والــهوى.  وملــا ثــارت حــفيظتهم ائــتمروا بــه لــيقتلوه وصــّب عــليه أربــاب الــحكومــة ســياط الــجور والــجفاء وأذاقــوا 
هــذا الــشخص ســليم الــنيّه أنــواع الــعذاب واألذى مــا اســتطاعــوا، طــورًا بــالــضرب بــالــعصي وطــورًا بــالجــلد وكــانــوا ال 
يــفتئون يــزجــرونــه لــيل نــهار فحــمله ذلــك عــلى مــبارحــة مــسقط رأســه وهــام فــي الــبيداء وقــطع الــفيافــي والــقفار وطــوى 
الـوهـاد والـوديـان إلـى أن وصـل إلـى األراضـي املـقّدسـة بـعد أن أنـهكه الـتعب وأضـناه الـسغب حـتى ظـّن كـل مـن رآه 
أنــه عــلى وشــك املــوت ملِـــــا اعــتراه مــن الــنّحول وشــديــد الــوهــن.  وملــا رآه، وهــو عــلى هــذا الــحال، جــناب املــال محــمد عــلي 
نــبيل قــائــن ســافــر تــًوا مــن حــيفا إلــى عــكاء وطــلب إلــيّ أن أعــمل عــلى إحــضار الــحاج عــبد الــرحــيم املــذكــور إلــى عــكاء 
ألنــه ال يــقدر عــلى الحــراك بــل إنــه يــعالــج ســكرات املــوت.  فــطلبت مــن نــبيل قــائــن أن يمهــلني حــتى أذهــب إلــى الــقصر 
املـبارك وأطـلب اإلذن بـحضوره مـن الـساحـة املـقّدسـة.  فـرجـانـي أن يـكون ذلـك بسـرعـة مـخافـة مـوت الـحاج عـبد الـرحـيم 
قـبل وصـولـه إلـى عـكاء ألن مـراده أن يـلفظ نَـفََسه األخـير فـي عـكاء نـفسها ويـفوز بهـذه املـوهـبة الـعظمى.  فـذهـبت تـًوا 
والتمســت لــه اإلذن مــن الــحضور املــبارك وملــا تــّم ذلــك أحــضرنــاه ورأيــناه فــي حــالــة ال تــمتاز عــن حــالــة الــنزع يحــملق 
بــعينيه وال يــقَو كــالمًـــا.  ومــا لَــِبَث أن دبّــت فــيه روح حــياة جــديــدة مــن عــبيق نــفحات الــسجن األعــظم وسَــــــرَت فــي بــدنــه، 
مـن شـّدة شـوقـه لـّلقاء، روح حـياة جـديـدة.  وفـي صـبيحة الـيوم الـتالـي وجـدتـه فـي كـمال الـروح والـريـحان وطـلب مـني 
املـثول بـني يـدي نـيّر اآلفـاق فـأجـبته أن ذلـك مـوكـول لـإلذن مـن الـساحـة املـقّدسـة وسـتحظى بهـذه الـعنايـة إن شـاء اهلل.  
وبـعد أيـام قـالئـل صـدر لـه اإلذن بـالتشـرف ومـا أن وصـل إلـى املـحضر املـبارك حـتى انـتعش وشـعر بـالـحياة.  وملـا عـاد 
مـن الـزيـارة كـانـت تـلوح عـليه عـالئـم الـصحة الـتامـة والـعافـية ومـا كـاد جـناب نـبيل قـائـن يـراه حـتى بهـت وقـال: "نـعم إن 

هواء السجن (عكاء) يَِهب األحباء الصميمني حياة جديدة".

وبـاإلجـمال، إن الـحاج عـبد الـرحـيم قـد أمـضى أيـامًـا فـي جـوار الـساحـة املـقّدسـة نـاعـم الـبال منشـرح الـصدر، مـبتهًجا 
مسـرورًا، صـارفًـا أوقـاتـه فـي الـتذكـر وتـالوة اآليـات بـكل إمـعان، مـواظـبًا عـلى الـعبادات، قـليل االخـتالط بـالـناس.  ومـا 
انــــقطعُت عــــن مــــآلقــــاتــــه أبــــًدا وكــــنّا نــــأتــــيه بــــالــــطعام الــــخفيف عــــلى املــــعدة واســــتمر ذلــــك إلــــى أن وقــــع صــــعود حــــضرة 
املـــقصود، فـــاشـــتعلت بـــني ضـــلوعـــه نـــيران الحســـرة، وعـــال نـــحيبه وأنـــينه، ولـــم يـــجف الـــدمـــع مـــن مـــآقـــيه، مـــحترق الـــفؤاد 
يتحـرك حـركـة املـذبـوح.  واسـتمّر أيـامًــا عـلى هـذا الـحال، يـسأل اهلل، فـي كـل أنّـاتـه، مـفارقـة هـذا الـعالـم الـترابـي لـعدم 

مقدرته على تحّمل فراق املحبوب.

وفــي الــنهايــة انــتقل إلــى الــعالــم اإللــهي (عــالــم األنــوار) وتــمتّع فــي مــحفل تجــّلي الــعزيــز الــغفار.  عــليه الــتحية والــثناء! 
وعليه الرحمة الكبرى ونّور اهلل مضجعه بسطوع األنوار من ملكوت األسرار.

�٤٢



جناب الحاج عبداهلل النجف آبادي 
هو اهلل

حــضر الــحاج عــبداهلل الــنجف آبــادي مــن بــالد إيــران إلــى األرض املــقّدســة بــعد أن صــّدق وآمــن وأيــقن بهــذا الــظهور 
الـعظيم، وسـكن هـادئ الـبال فـي ظـل عـنايـة حـضرة املـقصود، وعـاش سـاكـن الـقرار فـي اطـمئنان تـام بـألـطاف حـضرة 
الـرّب املـتعال.  حـسنة أخـالقـه، مـمدوحـة طـباعـه، دائـم التحـّدث لـألحـباء ومـذاكـرتـهم فـي الـشؤون األمـريـة.  ثـم رحـل إلـى 
غـور طـبريّـة ومـكث مـدة مشـتغالً بـالـفالحـة والـزراعـة ولـم يـغفل آنًـا عـن الـتبتّل والـتضرّع والـتوسّــــــل إلـى الـعليّ املـتعالـي، 
والتشـبّث بـأذيـال الـتعبّد بـقلب سـليم وخـلق عـظيم، ثـم عـاد مـن الـغور وآقـام فـي الـجنينة فـي جـوار حـضرة املـنّان، وكـان 
يـــتمتّع بشـــرف الـــزيـــارة والـــلقاء مخـــلًصا وجـــهه إلـــى املـــلكوت األبـــهى طـــورًا غـــارقًــــا فـــي بحـــر الـــبكاء، وطـــورًا فـــي بحـــر 
السـرور والـحبور والـفرح واملـرح، مـنقطًعا عـما سـوى اهلل مـشموالً بـعنايـة الـحق، يسهـر لـيالـيه مـناجـيًا ربّـه، حـتى وافـاه 
األجــل املــحتوم وصــعد وهــو فــي ظــّل حــضرة املــقصود وذهــب مــن عــالــم الــتراب إلــى عــالــم األفــالك طــائــرًا إلــى مــلكوت 

األسرار.  عليه التحية والثناء وعليه الرحمة في جوار ربّه األعلى.

�٤٣



جناب آقا محمد هادي الصحاف
هو اهلل

مـــن جـــملة املـــهاجـــريـــن واملـــجاوريـــن آقـــا محـــمد هـــادي الـــصحاف وهـــو مـــن أهـــالـــي أصـــفهان.  كـــان مـــاهـــرًا فـــي تجـــليد 
الــكتب ومــتفّوقًـــا عــلى اآلخــريــن.  متشــبّثًا بــذيــل الــكبريــاء بــدرجــة فــائــقة، ســريــًعا فــي تــأديــة كــل مــا يــتطلب مــنه عــمله، 
شـجاعًــا قـوي الـعارضـة.  بـارح مـسقط رأسـه املـحبوب وسـاح فـي الـبيداء واخـترق الـسهول والـوديـان غـير عـابئ بـوعـثاء 
الــطريــق ومــا بــه مــن املــخاوف، وجــاس خــالل الــديــار متحــمالً مــا هــنالــك مــن مــتاعــب ومــشاق، حــتى وصــل إلــى الــبقعة 
املــباركــة وأصــبح ضــمن املــسجونــني.  وعــكف عــلى الــعتبة املــباركــة، واشــتغل بحــراســة الــبيت املــبارك وتــنظيفه، وكــنس 
املـيدان الـفسيح الـواقـع أمـام الـدار، وغسـل أرضـه املـعبّدة بـاألحـجار حـتى جـعله فـي رونـق يسـّر الـناظـريـن.  وكـلما وقـع 
نــــظر املــــبارك عــــلى هــــذا املــــيدان كــــان يــــبتسم ويــــتفّضل بــــقولــــه األحــــلى: "إن آقــــا محــــمد هــــادي جــــعل مــــيدان الــــسجن 
كـالـعروس لـيلة زفـافـها".  وكـان جـميع الـجيران مـمنونـني مسـروريـن مـنه، وكـان كـلما فـرغ مـن عـملية الـكنس والـتنظيف 
يــباشــر فــي تــذهــيب األلــواح وتجــليد الــكتب.  ونــسج عــلى هــذا املــنوال حــينًا مــن الــدهــر مــتمتًّعا بــمآلقــاة مــحبوب قــلوب 
أهـل اآلفـاق، وفـي الـحقيقة كـان هـذا الـشخص إنـسانًـا طـاهـر الـذيـل، صـادق الـقول، مسـتحقًّا ملـوهـبة الـوصـال.  ذات 
يـوم، أتـى إلـى هـذا الـعبد شـاكـيًا مـن اسـتمرار مـرضـه الشـديـد، وقـال، إنـه قـد صـار لـه عـامـان وهـو يـعانـي شـّدة الحـّمى 
واالرتــعاش وأن األطــباء لــم يــعطوه عــالجًـــــا ســوى املسهــالت وحــبوب الــكينا.  وكــانــت الحــّمى تــنقطع أيــامًـــا ثــم تــعاوده، 
وكــــلما اســــتشار طــــبيبًا وصــــف لــــه نــــفس الــــعالج، إال أن املــــرض لــــم يــــنقطع بــــالــــكليّة فــــسئم الــــحياة وأصــــبح ال يــــقوى 
مـباشـرة أعـمالـه إال بـشّق األنـفس، وأراد تـدبـير أمـره، فـقلت لـه: "مـاذا تـأكـل؟ ومـاذا تـطلب مـن الـطعام وتشـتهي أكـله؟" 
فــــقال: "يــــا مــــوالي ال أدري!"، فــــأخــــذت عــــلى ســــبيل املــــمازحــــة أســــرد لــــه أســــماء األطــــعمة إلــــى أن ذكــــرت لــــه مــــطبوخ 
الــَكْشك، فــقال: "هــذا طــيّب بشــرط أن يــكون مــع الــثوم املــقلي".  فــلما جهّـــزوه وأحــضروه لــه تــركــتُه وانــصرفــت.  إذا بــه 

قد حضر إليّ في اليوم التالي وقال: "يا موالي تناولت َصحفًة من الَكْشك فنمت نوًما سباتًا حتى الصباح".

وبــاإلجــمال، فــقد قــضى بــعد ذلــك عــامــني فــي صــحة جــيدة.  وذات يــوم حــضر أحــد األحــباء وأخــبرنــي بــأن آقــا محــمد 
هـادي مـصابًـا بـالحـّمى املحـرقـة، فـذهـبت عـلى الـتو ألعـوده، فـرأيـت درجـة حـرارتـه بـلغت الـثانـية واألربـعني وكـان ال يـعي، 
فـــقلت لـــلحاضـــريـــن: "مـــاذا فـــعل؟" فـــقالـــوا، إنـــه ملـــا شـــعر بـــالحـــّمى وروى أنـــه قـــد جـــرب فـــي مـــثل هـــذه األحـــوال مـــطبوخ 
الـَكْشك مـع الـثوم املـقلي، فـأحـضرنـا لـه ذلـك، فـتناول مـنه حـتى امـتأل ومـا لـبث حـتى صـارت حـالـته كـما تـرى.  فـتحيّرت 
مــن صــنع الــقضاء والــقدر، وأخــيرًا قــلت: "بــما أنــه قــد أكــثر مــن تــناول املسهــالت وغــيرهــا طــوال الــعامــني املــنصرمــني 
وكـانـت مـعدتـه خـالـية وهـو محـموم وبـه رعـشة، وتـناول الـطعام كـالـكشك مـثالً، فـلعب ذلـك دوره فحـّل بـه مـا حـّل إذ كـان 
مــــن بــــاب أولــــى أن ال يــــتناول الــــكشك".  فــــقال الــــحاضــــرون: "هــــكذا كــــانــــت أحــــكام الــــقدر، وقــــضاء اهلل البــــد نــــافــــذ".  

فباالختصار، قد سبق السيف العذل، وضاعت فرصة املعالجة وانتهى األمر.

كــان هــذا الــشخص قــصير الــقامــة، ولــكنه عــالــي الــهّمة ســامــي املــقام، طــاهــر الــقلب نــيّر الــفؤاد، زكــي الــروح.  وكــان 
طــوال املــّدة الــتي آقــامــها لــدى الــعتبة املــباركــة مــحبوبًــا مــن جــميع األحــباء مــقربًــا مــن ســاحــة الــكبريــاء، وكــان الجــمال 
املــبارك يــبتسم عــندمــا يــحادثــه، كــما كــانــت تــفيض عــليه الــعنايــة وهــو بــدوره كــان عــبًدا شــكورًا ال يــرضــى غــير رضــاء 
الـحق.  طـوبـى لـه مـن هـذا الـرِفـد املـرفـود! بشـرى لـه مـن هـذا الـورد املـورود! هـنيئًا هـذه الـكأس مـزاجـها كـافـور! وتـقبّل 

اهلل منه كل سعيٍ مشكور.

�٤٤



جناب آقا ميرزا محمد ُقلي
هو اهلل

جـناب آقـا مـيرزا محـمد قـلي أحـد أخـوة الجـمال املـبارك الـصادقـني املخـلصني لـحضرتـه.  اشـتهر هـذا الـشخص رفـيع 
املـقام، بحـريّـته وعـدم تـقيّده مـنذ طـفولـته.  تـوفـى والـده وهـو فـي سـن الـرضـاع فـتربّـى فـي حـضن الـعنايـة.  لـم يـنشغل 
بـاالً بـتوافـه األفـكار مـتمسًكا بـإطـاعـة األوامـر املـباركـة، وتـرعـرع فـي مهـد األلـطاف فـي بـالد إيـران مـشموالً بـعنايـة نـيّر 
اآلفـاق كـل أيـام وجـوده فـي الـعراق.  كـان هـو سـاقـي الـشاي الـوحـيد فـي املـحضر املـبارك، وقـد الزم الجـمال املـبارك 
فــــي الحِــــــّل والــــترحــــال، دائــــم الــــصمت والــــسكوت، ثــــابــــتًا مســــتقيًما عــــلى عهــــد "أَلسْــــــــُت"، مــــشموالً بــــالــــعواطــــف مــــصدرًا 
لـــّلطائـــف.  وكـــان لـــيل نـــهار متشـــرّفًـــا بـــاملـــثول بـــني يـــدي جـــمال الـــقدم، مـــوصـــوفًـــا بـــالـــصبر وتحـــّمل الشـــدائـــد فـــي جـــميع 
املــوارد، ومــا زال نــاســًجا عــلى هــذا املــنوال حــتى وصــل إلــى أوج الــقبول والزم الــركــب املــبارك فــي األســفار مــن إيــران 
إلـى الـعراق فـإلـى اسـالمـبول، وكـان هـو الـوحـيد الـذي يـنصب الـّصيوان فـي الـطريـق لجـمال الـقدم، والـخادم الـخاص 
لـحضرتـه بـكل إخـالص وهـّمة ونـشاط ال يـدركـه املـلل.  واسـتمر عـلى هـذا الـحال فـي اسـالمـبول وفـي أرض السـّر إلـى 
أن ذهـــب فـــي مـــعيّة حـــضرة الـــالمـــثال إلـــى الـــسجن األعـــظم مـــنفيًّا.  ونـــّص الـــفرمـــان املـــلكي عـــلى أنـــه مـــن املـــسجونـــني 
املــؤبّــديــن.  ولــم يــتغيّر حــالــه أبــًدا ســواء أكــان فــي حــال الــتعب الــشاق أو الــوهــن واملــرض أو فــي الــصحة الــتامــة، ولــم 
يـــنطق بـــغير الـــشكر لـــأللـــطاف اإللـــهية، فـــارغ الـــقلب، مـــنقطًعا عـــّما ســـوى الـــحق، مـــشغوالً بـــالحـــمد والـــثناء عـــلى اهلل، 
مـتمتًّعا فـي عـدوه ورواحـه بـاملـثول بـني يـدي الجـمال املـبارك، مـحفوظًا فـائـزًا بـالـلقاء.  ودام، بـعد صـعود مـحبوب الـقلوب 
إلـى عـالـم اإلشـراق، ثـابـتًا راسـًخا عـلى العهـد واملـيثاق بـعيًدا عـن كـل مـكر ونـفاق، مـثابـرًا عـلى الـتبتّل والـتضرّع ال يـألـو 
جهـًدا فـي وعـظ مـن أَلِـَف الـسمع ويُـْمِحضه الـنّصح.  وقـد تـأثّـر كـل الـتأثـر بـعد الـصعود املـبارك، ولـم تـبرح ذكـرى أيـام 
املــبارك عــن مــخيّلته فــزَهــد فــي الــدنــيا ولــم يــذُق لــلراحــة طــعًما ولــم يــعبأ بــصحبة أي إنــسان، والــتزم الــوحــدة ثــاويًــا فــي 
محــّل عــزلــته ومــأواه، مــتقّلبًا عــلى جــمر االحــتراق مــن ألــم الــفراق.  واســتولــى عــليه الــضعف ووهــن مــنه الــعظم إلــى أن 

دنا حينه فطار إلى العالم اإللهي.

عـليه السـالم وعـليه الـثناء وعـليه الـرحـمة فـي حـديـقة الـرضـوان.  أمـا رمـسه املـنّور فـفي قـريـة الـنقيب فـي ضـواحـي بـلدة 
طبريّا.

�٤٥



جناب أستاذ باقر وجناب أستاذ أحمد 
هو اهلل

كــان فــي عــداد املــهاجــريــن أخــوان نــجاران هــما جــناب األســتاذ بــاقــر واألســتاذ أحــمد.  كــان هــذان الــشقيقان طــيبيّ 
األصـــل وهـــما مـــن أهـــالـــي كـــاشـــان، يشـــد الـــواحـــد مـــنهما أزر أخـــيه مـــنذ اعـــتنقا األمـــر إذ آمـــنا بمجـــرد ســـماع الـــنداء 
وخــطاب –أََلسْـــــــُت- (أََلسْـــــــُت بــربّــكم) فــقاال: "بــلى" واشــتغال فــي بــلدتــهما زمــنًا فــي الــتعبّد واالبــتهال حــتى أصــبح أمــر 
اهـــتدائـــهما إلـــى ســـبيل الـــبهاء أشهـــر مـــن نـــار عـــلى عـــلم.  واحـــترمـــهما األحـــباء واألغـــيار، واشـــتهرا بـــاألمـــانـــة والـــزهـــد 
والـتقوى بـني الجـميع.  وملّا تـطاول عـليهما األعـداء، وضـيّقوا املـسالـك، هـاجـرا إلـى الـعراق واسـتظالَّ فـي ظـالل املـبارك.  

حًقا، إنّهما شخصان مباركان، أمضيا أوقاتهما في العراق بالتبتّل والتضرّع واالبتهال.

ذهــب األســتاذ أحــمد إلــى أدرنــه، أمــا أخــوه فــبقي فــي الــعراق مــأســورًا فــي بــلدة املــوصــل.  بــعد ذلــك ذهــب األســتاذ 
أحـمد فـي مـعيّة الجـمال املـبارك إلـى الـسجن األعـظم، ومـا لـبث أخـوه أن هـاجـر مـن املـوصـل إلـى عـكاء، فـالـتحق بـأخـيه 
والـــتجآ إلـــى ســـاحـــة األقـــدس وتخـــّلصا مـــن كـــل قـــيد، واشـــتغال بـــالـــتجارة فـــي عـــكاء، وابـــتعدا عـــن الـــقاصـــي والـــدانـــي، 
وعـاشـا فـي رحـاب الـرحـمن سـاكـتنْي مـوقّــريْـن، عـلى كـمال اإليـقان واالطـمئنان، يـعاشـران الـكّل بـالـروح والـريـحان فـي 

جميع األحيان.  ثم وقع صعود األستاذ باقر وبعد قليل اختطفت املنون أخاه األستاذ أحمد.

ومختصر القول، إن هذيْن األخويْن كانا مؤمننْي موقننْي ثابتنْي راسخنْي صابريْن شاكريْن متضرّعنْي مبتهلنْي متوجهنْي إلى 
حـضرة الـكبريـاء فـي كـل األحـيان.  ولـم يـحصل مـنهما أدنـى قـصور أو فـتور طـوال مـدة آقـامـتهما فـي الـسجن، وكـانـا 
فــي كــمال الــفرح والســرور، ثــملنْي مــن الــكأس الــطهور.  وقــد بــكاهــما، بــعد مــوتــهما، جــميع األحــباء وأدمــيت قــلوبــهم 
وازداد حــزنــهم عــليهما، ومــا وســع الجــميع إال أن طــلبوا لــهما الــعفو واملــغفرة مــن ألــطاف الجــمال املــبارك، وكــانــا فــي 
أيــام حــياتــهما مــشمولــني بــاأللــطاف ومــؤيــديــن بــاإلســعاف، وكــان الجــمال املــبارك راضــيًا عــنهما فــاكــتفيا بهــذه الــعنايــة 

زاًدا لسفرهما األخير إلى العالم األبدي.

عـليهما الـبهاء األبـهى وعـليهما الـرحـمة مـن ألـطاف الـكبريـاء ولـهما مـقعد صـدق فـي مـلكوت األبـهى.  أمـا قـبراهـما فـفي 
عكاء.

�٤٦



جناب آقا محمد حناساب
هو اهلل

مـــن أصـــفهان الـــرجـــل الجـــليل جـــناب آقـــا محـــمد حـــناســـاب يـــعتبر مـــن جـــملة املـــهاجـــريـــن ومـــن قـــدمـــاء األصـــحاب، وقـــد 
اشـتهر مـن بـدايـة اإلشـراق بـمحبة نـيّر اآلفـاق.  أغـمض بـصره عـن الـعاملـني وأسـرع إلـى جـمال مـحبوب األرواح، دون 
صــبر أو فــتور، وتــنّسم الــحياة مــن الــنفحة املــسكية.  كــان قــلبه نــورانــيًا ومــشامــه مــعطرة، وبــصره ثــاقــبًا، وأذنــه واعــيًا، 
واهـــتدى بـــواســـطته الـــكثيرون، وكـــان صـــادقًـــا مخـــلًصا فـــي هـــذا األمـــر الـــعظيم، وكـــثيرًا مـــا أوذي وتحـــمل املـــشاق، ولـــم 
يـــعتره فـــتور أو قـــصور.  وأّدت الـــظروف إلـــى أن أصـــبح مـــقربًـــا لـــدى ســـلطان الشهـــداء ومحـــّل االعـــتماد لـــدى مـــحبوب 
الشهــداء الــذي ائــتمنه فــي جــميع األحــوال، ودام مــوفــًقا فــي خــدمــاتــه أعــوامًـــا طــواالً مــؤيــًدا بــالــعون والــعنايــة الــربــانــية.  
كــثيرًا مــا أظهــر ســلطان الشهــداء رضــاءه عــنه إذ كــان مــن الــنفوس املــطمئنة بــل الــراضــية املــرضــية، مــن الخــّلص فــي 
ديـن اهلل، املخـلصني فـي مـحبة حـضرة الـكبريـاء، حـسن األخـالق، طـيب املـعامـلة، عـذب الحـديـث حـلو املـقال.  بـقي فـي 
أصـــفهان مـــحترقًــــا بـــنيران الـــفراق بـــعد اســـتشهاد ســـلطان الشهـــداء، وأخـــيرًا هـــاجـــر إلـــى ســـجن عـــكاء وفـــاز بشـــرف 
الـلقاء، واشـتغل بـكنس الـعتبة املـباركـة مفتخـرًا بـذلـك، وكـان حـليًما سـليم الـنفس، ورفـيًقا مـحبوبًـا، ونـديـًما ملـعاشـريـه، لـم 
يهـدأ آنًـا الحـتراقـه بـنار الـفراق بـعد وقـوع املـصيبة الـكبرى لـصعود الجـمال األبـهى، روحـي ألحـبائـه الـفداء، وكـان يـقوم 
فــــي األســــحار ويــــحوم فــــي أنــــحاء الــــبيت املــــبارك بــــاكــــيًا مــــنتحبًا، تجــــري دمــــوعــــه كــــالــــسيل الــــجارف، مشــــتغالً بــــتالوة 
املـــناجـــاة.  ولـــكم كـــان مـــقدسًـــــــا رفـــيع الـــجانـــب، لـــم يـــقو عـــلى تحـــمل الـــفراق مـــن شـــدة االحـــتراق.  تـــرك جـــسمه الـــفانـــي 

وانتقل إلى عالم األنوار، محفل تجلي الرحمن.

نـــّور اهلل جـــدثـــه بـــأنـــوار ســـاطـــعة مـــن مـــلكوت الـــغفران، ورّوح اهلل روحـــه فـــي بـــحبوحـــة الـــجنان، وأعـــلى اهلل درجـــاتـــه فـــي 
حديقة الرحمن.  أما رمسه املنّور ففي عكاء.

�٤٧



حياة جناب الحاج فرج اهلل التّفرشي
هو اهلل

جـناب الـحاج فـرج اهلل الـتفرشـي مـن املـهاجـريـن واملـجاوريـن.  فـقد انـقطع هـذا الـرجـل طـيب الـنفس لـعبوديـة الجـمال 
املـــبارك مـــنذ عـــنفوان شـــبابـــه، وهـــاجـــر مـــن إيـــران إلـــى أرض الســـّر بـــصحبة والـــده الجـــليل (آقـــا لـــطف اهلل) الـــذي كـــان 
مــؤمــنًا مــوقــنًا ثــابــتًا راســًخا فــي مــحبة الجــمال املــبارك، حــموالً فــي الشــدائــد، صــبورًا فــي املــلّمات، بــعيًدا عــن حــطام 
الـدنـيا وزخـارف هـذا الـعالـم.  أمـضى أيـامًــا فـي جـوار حـضرة األحـديـة، قـنوعًــا لـلغايـة حـتى طـار، فـي نـهايـة املـطاف، 

بجناحي التذلل واالنكسار إلى اهلل من هذا العالم الفاني إلى العالم األبدي ودفن بمدينة أدرنه.

أمـا الـحاج فـرج اهلل، فـقد آقـام بـأدرنـه حـتى نـفاه األعـداء مـع الجـمال املـبارك إلـى هـذا الـسجن األعـظم (عـكاء).  وملـا 
انـفرجـت أزمّــة معيشـته الـضنكة، سـاهـم فـي شـركـة تـجاريـة مـع جـناب آقـا محـمد عـلي األصـفهانـي وعـاش مـرتـاحًــــا فـي 
رغـد مـن الـعيش زمـنًا لـيس بـالـيسير، إلـى أن أذن لـه الجـمال املـبارك بـالـسفر إلـى بـالد الـهند حـيث آقـام إلـى أن حـان 
حـينه، فـطار إلـى حـديـقة الـغفران بـجوار رحـمة ربـه الـعزيـز املـنان.  وقـد شـارك هـذا الـعبد، عـبد الـعتبة املـباركـة، جـميع 
األحـباء فـيما أصـابـهم مـن الـباليـا والـرزايـا، وكـان طـوال أيـام حـياتـه مـشموالً بـألـطاف الجـمال املـبارك مسـرورًا بـالـعنايـة 
اإللـهية الـتي ال نـهايـة لـها، مـعدوًدا مـن األصـحاب، يـعاشـر األحـباء ويـجالـسهم بـقلب سـليم.  وكـان مـع نـحافـة جـسمه 

ووهن عظمه، شكورًا راضيًا على الباليا في سبيل اهلل.

عـليه الـتحية والـثناء، ولـه الـعطية والـبركـات مـن الـسماء، وعـليه الـبهاء األبـهى.  أمـا قـبره الـطاهـر فـفي مـديـنة بـمباي فـي 
الهند.

�٤٨



آقا إبراهيم األصفهاني وإخوانه
هو اهلل

كـان فـي عـداد املـهاجـريـن واملـجاوريـن آقـا إبـراهـيم األصـفهانـي عـليه الـتحية والـثناء.  كـان يـقيم مـع أخـوتـه الـثالثـة، آقـا 
محـمد صـادق وآقـا حـبيب اهلل وآقـا محـمد عـلي، فـي دار عـمهم املـفضال جـناب آقـا محـمد رضـا، الـشهير بـالـعريـض، 
يـعيشون كـطيور املـحبة فـي عـش واحـد مـثاالً لـلمحبة، وكـالـورد فـي الـلطافـة وفـي لـني الـعريـكة ال مـثيل لـهم.  وملـا شـرّف 
الجـمال املـبارك الـعراق سـكن فـي دار مـجاورة لـدارهـم، لـذا كـانـوا يـرونـه عـند عـبوره ومـروره وقـد شُــــــِغفوا بـحبه وجـذبـهم 
السـلوك املـبارك رويـًدا رويـًدا وبهـرتـهم طـلعة مـحبوب اآلفـاق، فـأصـبحوا مـتشوقـني إلـى زالل الهـدايـة طـالـبني لـأللـطاف 
والـــعنايـــة.  ومـــا أن وصـــلوا إلـــى بـــاب دار املـــبارك وهـــم كـــشقائـــق الـــنعمان تـــتألأل وجـــوهـــهم مـــن األنـــوار الـــساطـــعة مـــن 
الـجبني املـبارك، حـتى أنـهم جُـــنّوا بـطلعة جـمال املـحبوب.  ومـا لـبثوا أن انـكشف عـنهم الـحجاب دون أن يـتبّلغوا الـكلمة 
وفــازوا بــمقصود الــقلب والــروح.  وبــعد ذلــك أمــر جــمال الــقدم املــدعــو مــيرزا جــواد الــترشــيزي أن يــذهــب إلــى دارهــم 
قــــصد تــــبليغهم، فــــصدع املــــومــــى إلــــيه بــــاألمــــر.  وبمجــــرد إلــــقاء الــــكلمة عــــليهم أذعــــنوا لــــألمــــر دون تــــردد الســــتعدادهــــم 
الـعجيب، مـصدآقـا لـقولـه تـعالـى فـي الـقرآن: "يـكاد زيـتها يـضيء ولـو لـم تـمسسه نـار نـور عـلى نـور".  يـعني أن دهـن 
االسـتعداد لـديـهم اشـتعل حـني الـقرب واالقـتراب مـن مـقصود الـقلوب واألرواح ولـو لـم تـصله الـنار؛ أي أن االسـتعداد 
والـقاتـبلية للهـدايـة تـصل إلـى درجـة تسـطع فـيها نـور الهـدايـة دون إلـقاء الـكلمة.  حـًقا، أن هـؤالء الـنفوس الـزكـية كـانـوا 

في غاية الثبوت واالستقامة والتوجه لحضرة األحدية.

أمـــا األخ األكـــبر، جـــناب آقـــا محـــمد صـــادق، فـــقد ســـرى بـــجوار الـــركـــب املـــبارك مـــن الـــعراق إلـــى القســـطنطينية فـــإلـــى 
أرض الســّر وقــضى أيــامًـــا فــي ســرور وهــناء وَرْوحٍ وريــحان فــي جــوار حــضرة الــرحــمن.  أمــا حِـــــلمه وســالمــة طــويّــته 
وصـبره وشـكره هلل فحـّدث عـنها وال حـرجٍ، فـكنت تـراه دائـًما هـًشا بـًشا مسـرور الـقلب والـفؤاد بـروح منجـذٌب إلـى طـلعة 
املـحبوب.  وبـعد مـدة، أذن لـه بـالـعودة إلـى الـعراق، حـيث تـقيم عـائـلته، وصـرف مـعظم أيـامـه فـي ذكـر اهلل ولـم يـفكر فـي 
غـير الـحق سـبحانـه.  وملـا نشـبت فـي األحـباء مـخالـب االمـتحانـات وشـدة الـبلوى، دخـل األخـوة األربـعة وعـمهم الـطاهـر 
فـي عـداد األسـرى وسـيقوا بـكل قـسوة وظـلم واعـتساف إلـى الحـدبـاء (املـوصـل) حـيث وقـع عـمهم آقـا محـمد رضـا، ذلـك 
الهــرم الــنورانــي ذو الــقلب الــروحــانــي والــفكر الســبحانــي واملخــلص املــحض، فــي بــراثــن االحــتياج والــفاقــة واإلعــسار 
الشـديـد دون بـاقـي األسـرى، بـعد أن كـان فـي الـعراق مـن ذوي الـيسار هـانئ الـعيش وفـي رفـاهـية تـامـة.  فـعاش فـي 
الحــدبــاء عــيشة ضــنكا غــير أنــه لــبس جــلباب الــصبر شــاكــرًا هلل راضــيًا بــقضائــه، وعــكف عــلى حــمد اهلل وشــكره لــيل 
نـهار إلـى أن سـّلم روحـه لـباريـها وتخـّلص مـن قـيود هـذا الـعالـم الـفانـي وطـار إلـى الـعالـم الـالمحـدود.  أغـمسه اهلل فـي 

بحار العفو والغفران، وأدخله في جنة الرحمة والرضوان، وأدخله في فردوس الجنان.

أمـا جـناب آقـا محـمد صـادق، فـقد عـّضه اإلعـسار بـنواجـذه فـي سـبيل اهلل فـي الحـدبـاء أيـًضا.  غـير أنـه لـم يـركـن إلـى 
الهـلع والجـزع، بـل عـاش مـطمئنًا بـنفس راضـية مـرضـية إلـى أن لـبّى دعـوة رب الـعزة إذ نـاداه بـقولـه تـعالـى: "يـا أيـتها 

النفس املطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

أمــا آقــا محــمد عــلي، فــقد أتــى إلــى الــعتبة املــباركــة مــن املــوصــل بــعد أن فــّك مــن األســر، وبــقي حــتى اآلن فــي ســرور 
وابتهاج في البقعة املباركة ولو أنه كان في عسرة.

أمــا األخ إبــراهــيم املــومــى إلــيه، فــقد نــزح مــن الحــدبــاء إلــى عــكاء واشــتغل بــالتكســب فــي ضــواحــيها بــكمال الــسكون 
والــقناعــة والــصبر عــلى مــضض الــعيش والــباليــا، ولــكنه بــعد صــعود حــضرة املــقصود، أخــذ يــتقلب عــلى نــيران الــفراق 
وأخــذ مــنه الــهّم والــغّم كــل مــأخــذ وهــو ال يــفتأ يــذكــر الــحق بــكمال الــتذلــل واالنــكسار والــتوجــه إلــى اهلل.  وملــا بــلغ مــن 
الـكبر عـتيَّا ووهـن مـنه الـعظم، جـاء إلـى حـيفا ونـزل فـي املـسافـر خـانـة وأمـضى أنـاء لـيله وأطـراف نـهاره فـي ذكـر اهلل 
والـتضرع والـتبتل إلـيه وقـد اعـتراه االنـحالل فـي األعـضاء مـن الـتوغـل فـي الـشيخوخـة، وبـاآلخـرة خـلع قـميص الـجسم 
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الــفانــي وطــار عُـــريــانًــا إلــى مــلكوت الــرحــمن وانــتقل مــن الــعالــم الــظلمانــي إلــى الــفضاء الــنورانــي مســتغرقًــا فــي بحــر 
األنوار.  نّور اهلل رمسه بسطوع األنوار، ورّوح اهلل روحه بنفحات العفو والغفران، وعليه الرحمة والرضوان.

أمـا آقـا حـبيب اهلل، فـقد كـان ضـمن الـذيـن أسـروا فـي الـعراق أيـًضا وأُرسـلوا إلـى املـوصـل (الحـدبـاء) وآقـام بـها زمـنًا 
فـي خـشونـة مـن الـعيش وكـمال الـقناعـة.  ولـم يـقّلل ذلـك مـن قـوة إيـمانـه مـع وجـود القحـط والـغالء الـفاحـش فـي الحـدبـاء 

خاصة على الغرباء.  كانت قلوب

األحــــباء مــــطمئنة بــــذكــــر اهلل، يســــّدون رمــــقهم بــــالــــغذاء الــــروحــــانــــي الــــذي يــــشفي غــــلة األرواح، ويــــأكــــلون مــــن الــــطعام 
الــرحــمانــي الــذي يشــبع الــقلوب مــن الــسغب.  ولهــذا قــد تــرّدى الجــميع بــرداء الــصبر والتحــمل والجــلد الــعجيب، حــتى 
احــتار أهــل الحــدبــاء فــي أمــر هــؤالء األحــباء وكــانــوا يــقولــون، كــيف أن هــؤالء الــغربــاء لــم يــعترهــم الشــتات أو االرتــباك 
مـما أصـابـهم مـن جـراء القحـط والـغالء وهـم فـقراء وتـراهـم لـيل نـهار حـامـديـن اهلل شـاكـريـن.  وإن تـعجب فَـُعْجب مـا هـم 

عليه من الهدوء واالطمئنان.

وخـالصـة الـقول، إن جـناب آقـا حـبيب كـان لـه نـصيب مـوفـور مـن التحـمل والـصبر عـلى الشـدائـد، وكـان قـلبه فـي غـايـة 
البهجة والسرور أليف العزلة عظيم الشغف بالحق.

كــان جــميع أســرى الحــدبــاء مــذكــوريــن فــي الــحضور املــبارك عــلى الــدوام، وكــانــوا مــورد األلــطاف الــتي ال تــحصى.  
وبـــعد عـــدة ســـنني انـــتقل آقـــا حـــبيب إلـــى جـــوار الـــرحـــمة الـــكبرى، واتخـــذ لـــه عـــًشا عـــلى أفـــنان ســـدرة املـــنتهى مشـــتغالً 

بتسبيح الرب الكريم وتقديسه باأللحان البديعة في جنة النعيم.
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جناب آقا محمد إبراهيم امللّقب بمنصور
هو اهلل

كـان فـي عـداد املـجاوريـن واملـهاجـريـن جـناب آقـا محـمد إبـراهـيم الـنحاس املـلقب بـمنصور.  إن رجـل اهلل هـذا هـو مـن 
أهـــل كـــاشـــان، وقـــد شـــاهـــد وهـــو فـــي عـــنفوان شـــبابـــه تجـــلي األنـــوار، وثـــمل مـــن جـــام الـــظهور وســـكر مـــن الـــكأس الـــتي 
مـزاجـها كـافـور.  كـانـت حـالـته مـرضـية، رفـيع الـذوق، بـشوش الـوجـه.  وملـا أُوقِــدت نـار الهـدايـة فـي زجـاجـة قـلبه وروحـه، 
ظـعن مـن كـاشـان إلـى الـزوراء وفـاز بشـرف الـلقاء، وكـانـت طـباعـه مـألـوفـة وقـريـحته وقّــادة وفـكره سـيّاالً، يـنظم الـشعر 
كـــعقود الجـــمان، وفـــي بـــغداد عـــاش بـــني الـــعارفـــني واألبـــعديـــن فـــي صـــلح وســـالم يـــقابـــل الـــسيئات بـــالـــحسنات.  وأتـــى 
بـــأخـــويـــه مـــن إيـــران إلـــى بـــغداد وأخـــذ فـــي مـــزاولـــة حـــرفـــته ورفـــاهـــية الـــغير، وأصـــبح ضـــمن األســـرى الـــذيـــن أُخـــذوا مـــن 
الـزوراء إلـى الحـدبـاء (املـوصـل) فـإلـى حـيفا، واشـتغل آنـاء الـليل وأطـراف الـنهار بـالـتبتل والـتضرع والـتذكـر واملـناجـاة 
مُـــوقــفًا نــفسه لخــدمــة األحــباء فــي حــيفا الــزمــن الــطويــل مــواظــبًا عــلى خــدمــة املــسافــريــن بــكل هــمة وخــضوع وخــشوع.  
تـأهّـــل فـي حـيفا ورزق سـاللـة طـيبة وكـان فـي تجـدد روحـي مسـتمر، بـاسـم الـثغر يـصرف بـكمال الـرضـاء كـل أربـاحـه 
عـلى األحـباء واملـحتاجـني.  وقـد رثـى حـضرة سـلطان الشهـداء بـعد اسـتشهاده بـقصيدة عـصماء وتـالهـا فـي املـحضر 
املـبارك، وحـًقا إنـها كـانـت مـؤثـرة بـدرجـة أبـكت الـسامـعني حـتى عـال نـحيبهم.  لـم تـتغير طـباعـه املـألـوفـة طـوال أيـام حـياتـه 
مــصيبًا فــي رأيــه ولِــًها مخــلًصا فــي عــشقه لــلحق وعــاش ضــاحــًكا كــالــوردة مــفتحة األكــمام إلــى أن لــبّى دعــوة داعــي 
انــتهاء األجــل وهــو فــي حــيفا، فــعرج إلــى الــعالــم الــعلوي وســرع مــن الــبرزخ األدنــى إلــى الــرفــيق األعــلى وصــعد مــن 

عالم التراب إلى عالم الطهر والنقاء ونصب فيه خيمته وسرادقه.

طوبى له وحسن مآب، وتغّمده اهلل برحمته في ظل قباب الغفران وأدخله في روضة الرضوان.
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جناب آقا زين العابدين اليزدي
هو اهلل

كـان مـن جـملة املـهاجـريـن جـناب آقـا زيـن الـعابـديـن الـيزدي الـذي لـبّى دعـوة داعـي املـوت وهـو فـي طـريـقه إلـى األرض 
املـــقّدســـة.  آمـــن هـــذا الـــشخص املخـــلص بمجـــرد ســـماعـــه نـــداء الـــحق فـــي بـــلدة مـــنشاد حـــيث اهـــتزّت روحـــه واشـــتعلت 
نـائـرة مـحبة اهلل فـي قـلبه بـالـروح والـريـحان وأوقـدت شـموع الهـدايـة فـي زجـاجـة روحـه وفـؤاده.  أمـا الـعشق اإللـهي فـقد 
أوجـد الـفتنة واالضـطراب فـي أركـانـه وانـفّك زمـام االنجـذاب بـدرجـة جـعلت هـذا الـولـهان يـترك وطـنه ويـتوجـه إلـى أرض 
املــقصود واتــصل فــي طــريــقه بــولــديــه الــلذيــن رافــقاه وكــل أمــله الــوصــول إلــى مــا يــبهج قــلبه ويســّر خــاطــره وكــان كــلما 
قة وطـــي الـــوِهـــاد أغـــرقـــه فـــي بـــحار الـــتعب  دخـــل مـــديـــنة أو بـــلدة أو قـــريـــة أو قـــصبة يـــختلط بـــاألحـــباء غـــير أن بُـــعد الـــشُّ
واملــشقات، وأدت بــه وعــثاء الــطريــق إلــى الــوهــن واملــرض، أمــا قــلبه فــكان مــنتعًشا مــع كــل مــا آلقــاه مــن املــتاعــب فــلم 
يــلحقه الــكلل وال املــلل، وكــان شــديــد الــعزم قــوي اإلرادة ومــا بــرح أن أخــذ مــرضــه فــي االزديــاد يــومًـــا غُــّب يــوم إلــى أن 
أدركـه الحُــــّمة وطـار إلـى جـوار الـرحـمة الـكبرى وسـّلم روحـه وهـو فـي غـايـة مـن الحسـرة عـلى فـراق مـحبوبـه.  ولـو أنـه لـم 
يتيسّــــــر لـه تجـرّع كـأس الـوصـال ومـشاهـدة الجـمال املـبارك عـيانًـا فـي هـذه الـدار غـير أن روحـه قـد نـالـت فـي الـحقيقة 
الــروح والــريــحان وأصــبح مــحسوبًــا مــن الــفائــزيــن وقــّدر لــه حــتًما أجــر الــلقاء.  كــان هــذا الــشخص الــطاهــر غــايــة فــي 
الــصدق والخــلوص واإليــمان واإليــقان لــم يخــرج مــن فــمه لــفظ بــغير الــحق ولــم يــختر غــير عــبادة الــحق ولــم يســلك غــير 

طريق املحبة الصرفة واشتهر بحسن النية والصداقة والثبوت على األمر واالستقامة فيه.

ســــقاه اهلل كــــأس الــــوصــــال فــــي مــــلكوت الجــــمال وأدخــــله فــــي عــــالــــم الــــبقاء وقــــرّت عــــيناه بــــمشاهــــدة األنــــوار فــــي عــــالــــم 
األسرار.  

�٥٢



جناب الحاج مال مهدي اليزدي
هو اهلل

كـان الـحاج مـال مهـدي الـيزدي مـن زمـرة املـهاجـريـن.  ولـو أن هـذا الـشخص الـفاضـل الـكامـل لـم يـكن فـي الـظاهـر مـن 
أهـــل الـــعلم، غـــير أنـــه كـــان مـــاهـــرًا فـــي تـــتبّع األحـــاديـــث واألخـــبار، مـــفّوهًـــــا فـــي تـــفسير اآليـــات بـــقوة بـــيان ال تُـــضارَع 
واشـتهر بـالـتقديـس والـتنزيـه والتهجّـــد، قـلبه نـورانـي وروحـه ربـانـيّة.  يـصرف مـعظم أوقـاتـه فـي الـصلوات وتـالوة األدعـية 
وإظــهار العجــز واالبــتهال إلــى الــغني املــتعال كــاشــفًا لــألســرار وحــرمًـــا لــألبــرار فــصيح الــلسان بــليغ الــعبارة فــي أمــر 

التبليغ يهدي الناس بكل اشتياق يتدفق من فمه سيل االستشهاد بالروايات واألحاديث املأثورة.

وعـلى الجـملة، إنـه ملـا اشـتهر فـي بـلدتـه بـالـبهائـية بـني الـكبير والـصغير واألمـير والـحقير وأصـبح مـتهًما بهـذا االسـم، 
رفـع سـتار الـكتمان والـتقيّة وافـتضح أمـره بـمعتقده الجـديـد فـقام عـليه عـلماء الـسوء فـي مـديـنة يـزد وأفـتوا بـقتله وشـذّ 
مــن بــينهم حــضرة املجتهــد املــدعــو مــال بــاقــر األردكــانــي ولــم يــوافــق الــعلماء الــظاملــني عــلى فــتواهــم حــيث أجــبره عــلى 
مــبارحــة مــوطــنه.  فــعزم عــلى الــرحــيل إلــى بــلد املــحبوب مــصطحبًا ولــديــه وهــما حــضرة الــشهيد املــجيد (جــناب ورقــاء) 
وجــناب (مــيرزا حســني) وكــان كــلما دخــل مــديــنة أو بــلدة أو قــريــة حــرّك لــسانــه عــاجــالً بــالــتبليغ ونشــر أمــر اهلل بــآقــامــة 
الــحجج والــبراهــني واألدلًــة الــواضــحة وروايــة األحــاديــث واألخــبار الــدالــة عــلى هــذا الــظهور مــع تــفسير اآليــات وتــأويــل 
الــبيانــات ولــم يــضيع دقــيقة واحــدة فــي غــير ذلــك ولــم يهــدأ ســاعــة واحــدة فــي نشــر الــنفحات وتــضويــع عــرف مــحبة اهلل 
وإيــــصال نــــفحات الــــقدس إلــــى مــــشام الــــعباد وكــــان يــــشّوق األحــــباء ويــــحّضهم عــــلى نشــــر كــــلمة اهلل ليحــــرزوا قــــصب 

السبق في ميدان العرفان.

ومــختصر الــقول، إن هــذا الــشخص كــان رجــالً جــليالً دائــم الــتوجــه إلــى الــرب الجــميل ال يــعبأ بــحياة الــنشأة األولــى 
فـي عـالـم الـدنـيا صـارفًـا كـل هـّمه لـبلوغ املـوهـبة فـي الـنشأة األخـرى بـقلب نـورانـي وفـكر روحـانـي وروح ربـانـي وهـمة 
ســماويــة، كــابــد فــي رحــلته املــشاق الــعديــدة مــما اعــتراه فــي طــريــقه مــن طــي لــلصحاري وتســلق لــلجبال الــشامــخات 
واالنحـدار مـن سـفوحـها، مـع كـل هـذا، كـان يـلوح مـن جـبينه نـور الهـدايـة وفـي قـلبه تشـتعل نـار االشـتياق.  لهـذا اجـتاز 
الحــدود والــثغور وطــوى الــوِهــاد والــوديــان مســرورًا كــل الســرور حــتى وصــل إلــى بــيروت وقــد تــمّكن مــنه املــرض فــآقــام 
فـــيها عـــدة أيـــام وتـــأجـــجت بـــني ضـــلوعـــه نـــيران االشـــتياق وهـــاج قـــلبًا وقـــالـــبًا.  وملـــا عـــيل صـــبره واصـــل ســـيره مـــع شـــدة 
مـرضـه ألنـه لـم يَـْقَو عـلى االنـتظار بـبيروت مـتوجـًها إلـى سـاحـة املـقصود سـائـرًا عـلى األقـدام.  وملـا كـانـت نـعاله ال يـقيانـه 
مـن شـديـد الـرمـضاء فـقد انسـلخ قـدمـاه وانجـرحـت رجـاله واشـتّد عـليه املـرض الشـديـد حـتى كـاد ال يـقوى عـلى الحـراك 
ولــكنه واصــل ســيره قــليالً فــقليالً بــكل عــناء حــتى أدرك املــكان املــعروف بــاملــزرعــة بــجوار قــصر املــزرعــة وهــناك تجــرّع 
كـأس املـنون وصـعد إلـى مـلكوت اهلل ورجـعت روحـه إلـى بـارئـها بـعد أن فـرغ مـن طـاقـته الـصبر وأصـبح عـبرة لـلعشاق 

وانجذب روحه إلى نيّر اآلفاق.

جـــرّعـــه اهلل كـــأسًـــــــا ِدهـــآقـــا فـــي جـــنة الـــبقاء وتـــألأل وجـــهه نـــورًا وإشـــرآقـــا فـــي الـــرفـــيق األعـــلى وعـــليه بـــهاءاهلل.  أمـــا قـــبره 
املطهر ففي مزرعة عكاء.

�٥٣



حضرة الكليم يعني جناب آقا ميرزا موسى
هو اهلل

إن حـضرة الـكليم يـعني جـناب آقـا مـيرزا مـوسـى عـليه بـهاءاهلل هـو األخ الـشقيق للجـمال املـبارك نـشأ مـن سـن الـطفولـة 
ونــما فــي حــضن تــربــية جــمال الــقدم – االســم األعــظم – وامــتزجــت املــحبة اإللــهية بــلنب الــرضــاع فــكان مــتعّلًقا تــعّلًقا 
شـديـًدا بـالجـمال املـبارك وكـان دائـًما مـورد عـنايـة حـضرة األحـديـة ومظهـر األلـطاف الـربـانـية.  تـربّـى بـعد وفـاة املـرحـوم 
والـده فـي كـنف الـحضرة املـباركـة وتـرعـرع، ومـا أن وصـل درجـة الـبلوغ حـتى ازدادت طـاعـته وعـبوديـته للجـمال املـبارك.  
كـــان يـــمتثل لـــألوامـــر فـــي جـــميع املـــوارد بـــعيًدا كـــل الـــبعد عـــن الـــتفكير فـــي الـــدنـــيا وكـــان بـــني أفـــراد األســـرة املـــباركـــة 
كـــالســـراج الـــوهـــاج لـــم يـــمل إلـــى الـــرتـــب واملـــناصـــب ولـــم يـــشغل قـــلبه بشـــتى املـــقاصـــد.  خـــدمـــته للجـــمال املـــبارك كـــانـــت 
مـنتهى آمـالـه وغـايـة مـقصده ورجـائـه مـما جـعله ال يـنفك عـن الـحضور املـبارك آنًـا بـأيـة حـال.  وكـلما أظهـر بـعض أفـراد 
األســرة جــفاًء كــان هــو مظهــر الــوفــاء، ثــمالً مــن خــمر الــصفاء إلــى أن ارتــفع الــنداء مــن شــيراز فــاســتنار قــلبه بمجــرد 
ســـماع بـــعض الـــبيانـــات مـــن الـــفم املطهـــر، وتـــعطرت مـــشامّـــه بـــنفحة مـــن بســـتان أوراد الهـــدايـــة وقـــام لـــلتو عـــلى خـــدمـــة 
األحـباء والـتفانـي فـي مـحبتهم.  وكـان مـتعّلًقا بـي (يـعني بـحضرة عـبدالـبهاء) تـعّلًقا غـريـبًا بـمعنى أنـه كـان ال يـفارق 
عــبدالــبهاء لحــظة، واشــتغل بــترويــج األمــر فــي طهــران لــيل نــهار حــتى اشــتهر بــذلــك بــني الــعموم وال يــأتــلف فــي جــميع 
األحـوال إال مـع الـنفوس املـباركـة.  ولـم يـرافـق جـمال الـقدم أحـد مـن إخـوتـه فـي رحـلة حـضرتـه مـن طهـران إلـى الـعراق 
إال حـضرة الـكليم وأخـوه املـدعـو آقـا مـيرزا محـمد قـلي فـتركـا إيـران وأهـلها وأغـمض عـينيهما عـن الـتمتع بـراحـة نـفسه 
وفـــّضال الـــباليـــا فـــي ســـبيل مـــحبوب األرواح دون تـــردد حـــتى وصـــل الـــركـــب املـــبارك أرض الـــعراق.  وفـــي أيـــام غـــياب 
الجــــــمال املــــــبارك فــــــي ســــــفره (دون عــــــلم أحــــــد) إلــــــى كــــــردســــــتان هــــــال ذلــــــك حــــــضرة الــــــكليم واســــــتولــــــى عــــــليه الــــــخوف 
واالضــطراب إذ أصــبح فــي خــطر عــظيم وحــياتــه مهــددة وكــان هــذا الــحال يــتنقل مــن سيئ إلــى أســوأ يــومًـــا بــعد يــوم 
ولــكنه لــبس لــكل حــاٍل لــبوســها ومــارس الــصبر والتحــمل وطــرح عــوامــل الــخوف والــفزع والهــلع وراء ظهــره إلــى أن عــاد 
جـمال الـقدم مـن كـردسـتان ولـم تـتغير أحـوال مـيرزا مـوسـى وداوم عـلى خـدمـته لـلعتبة املـقّدسـة بـكل قـواه واشـتهر بـذلـك 
فــي اآلفــاق وذهــب فــي مــعيّة جــمال الــقدم أيــًضا مــن دار الســالم إلــى اســالمــبول فــإلــى أدرنــه قــائــًما بخــدمــة الجــمال 
املــبارك مــا اســتطاع.  وملــا اســتشّم رائــحة الــخالف، وهــو فــي أدرنــه، مــن مــيرزا يــحي (األزل) أخــذ يــمحضه الــنصح 
لــيل نــهار ويــدلــه عــلى طــريــق الــصواب لــعله يــرعــِو، دون جــدوى ألن وســاوس املــدعــو الــسيد محــمد قــد أثّــرت فــي مــيرزا 
يــحي تــأثــيرًا عــجيبًا كــتأثــير الــسّم فــي الجســد.  وفــي الــنهايــة يــئس حــضرة الــكليم ومــع ذلــك لــم يهــدأ وعــمل مــا فــي 
وســعه لــعل ثــائــرة ذلــك الــغبار تهــدأ ويتخــلص ذلــك الــشخص املــعهود (مــيرزا يــحي) مــن هــذه الــورطــة املهــلكة وتــنقشع 
ضــبابــة الــغّم الشــديــد والــهّم الــداهــم وتنطفئ نــار األســف واألســى واســتعمل جــميع الــوســائــل فــي هــذا الــصدد ولــكنه 

كان كالضارب في حديد بارد.

وملــا يــئس كــل الــيأس تــنحى عــن املــيدان وقــال ملــيرزا يــحي: يــا أخــي إذا لــم يــصل اآلخــرون إلــى الــحقيقة فــإن األمــر 
لـدى كـلينا واضـح ال شـبهة فـيه.  فهـل نـسيت ألـطاف الجـمال املـبارك ملـا كـنت أنـا وإيـاك تـحت رعـايـة تـربـيته؟ فـكم كـان 
حــضرتــه يــصرف أوقــاتــه فــي الــتدريــس لــك وتــعليمك تحســني الخــط واإلمــالء واإلنــشاء تــعليًما صــحيًحا لــيل نــهار حــتى 
أنـــه كـــان يـــصحح لـــك الخـــط بـــأنـــامـــله املـــباركـــة وال يـــخفى عـــلى أحـــد درجـــة ألـــطافـــه نـــحوك عـــلى الـــخصوص وكـــيف كـــان 
يــربــيك فــي حــضن الــعنايــة.  فهــل فــعلك هــذا هــو الــشكر عــلى مــثل هــذه األلــطاف بــمعنى أنــك أصــبحت أنــت والــسيد 
محــمد يــًدا واحــدة وخــرجــتما عــن ظــل املــبارك؟ أهــذا شــرط الــوفــاء؟ هــل هــذا جــزاء الــنعمة الــالنــهايــة؟ فــلم يــثمر كــالم 
حــضرة الــكليم مــع مــيرزا يــحي بــل إن هــذا األخــير أخــذ يــبرز مــا يــكنّه ضــميره يــومًـــا فــيومًـــا بــكل وضــوح حــتى حــصل 

االنفصال.

ومـختصر الـقول، إن حـضرة الـكليم سـار فـي الـركـب املـبارك مـن أرض السـر إلـى قـلعة عـكاء وقـد حـكم عـليه، كـما جـاء 
فــي فــرمــان الســلطان، بــالــسجن املــؤبــد أمــا هــو فــقد كــرّس حــياتــه فــي خــدمــة حــضرة بــهاءاهلل طــوال أيــام وجــوده فــي 
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الـــسجن فـــائـــزًا بـــالـــلقاء لـــيل نـــهار.  وكـــانـــت تـــألـــفه جـــميع األحـــباء إلـــى أن انـــتقل مـــن هـــذا الـــعالـــم الـــترابـــي إلـــى الـــعالـــم 
العلوي الطاهر وهو في حالة التبتل والتضرع واالبتهال.

وحــدث، إبــان وجــود الجــمال املــبارك فــي بــغداد، أن حــضر إلــى الــساحــة املــقّدســة ذات يــوم املــدعــو إيــلخانــي املــشهور 
نجــل مــوســى خــان الــقزويــني بــصحبة جــناب الــحاج ســيد جــواد الــطباطــبائــي الــذي جــاء لــيلتمس الــشفاعــة إليــلخانــي 
املـسمى – عـلي قـلي خـان – مـن جـمال الـقدم وقـال: "يـا مـوالي، ولـو أن عـلي قـلي خـان مـذنـب وكـان طـوال أيـام حـياتـه 
أسـير الـشهوات غـير أنـه نـدم عـلى مـا كـان مـنه وجـاء اآلن إلـى املـحضر املـبارك إلظـهار الـتوبـة واإلقـالع عـن الـشهوات 
الــنفسانــية وأنــه بــعد الــيوم ال يــتنفس نــفًسا يــخالــف رضــاء املــبارك وإنــي ألــتمس مــن مــراحــمكم قــبول تــوبــته وأن يــكون 
بـعد الـيوم مـشموالً بـألـطاف الجـمال املـبارك".  ومـا كـاد يـتم حـديـثه حـتى تـفضل جـمال الـقدم بـقولـه: "بـما أنـك شـفيعه 

لدينا فقد تغاضينا عن زالّته وسأعمل على رفاهيته وراحته".

أمــا إيــلخانــي هــذا فــقد كــان ذا ثــروة طــائــلة غــير أنــه بــددهــا عــلى مشــتهيات نــفسه وهــواه حــتى بــلغت بــه الــحال إلــى 
درجـة أنـه لـم يجسـر عـلى مـبارحـة مـنزلـه مـخافـة أن يهجـم عـليه دائـنوه.  هـذا، وقـد أمـره الجـمال املـبارك أن يـذهـب إلـى 
والـي الـشام املـدعـو عـمر بـاشـا ويـأخـذ مـنه تـوصـية إلـى ذوي الـشأن فـي إسـالمـبول ثـم يـذهـب إلـيها.  فـصدع إيـلخانـي 
بـأمـر الجـمال املـبارك وتخـلص مـن الـيأس ودّب فـي روعـه عـامـل األمـل بـعد الـقنوط ولـقي مـن الـوالـي كـل الـرعـايـة وقـصد 
اآلســتانــه وملــا وصــل إلــى مــديــنة ديــاربــكر كــتب إلــى الجــمال املــبارك عــريــضة تــوصــية بــحق تــاجــريــن مــن األرامــنة يــقول 
فـيها: "إن حـامـَليّ هـذه الـعريـضة عـازمـان عـلى الـسفر إلـى بـغداد وأنـهما قـد بـذال فـي حـقي كـل الـرعـايـة وعـمال عـلى 
راحــتي فــي ديــاربــكر وقــد طــلبا مــني تــوصــية بــحقهما لــحضرتــكم.  فــما رأيــت مــن مــلجأ ســوى ألــطاف املــبارك، وإنــي 
ألـــتمس مـــن ســـاحـــة األقـــدس أن ال يحـــرمـــا مـــن عـــنايـــتكم".  وكـــتب إيـــلخانـــي عـــلى املـــغّلف (الـــظرف) الـــعنوان اآلتـــي: 

"حضرة بهاءاهلل قدوة البابيني".

وقــد ســّلما هــذه الــعريــضة إلــى الجــمال املــبارك فــاســتفسر حــضرتــه عــن حــالــهما، فــقاال: "إن إيــلخانــي قــد حــّدثــنا عــن 
هذا األمر بالتفصيل أثناء وجوده بدياربكر".  ودعاهما حضرته إلى الدار املباركة وملا هّم حضرته

بــالــدخــول إلــى الحــرم رأى جــناب الــكليم فــقال لــه: "يــا كــليم، يــا كــليم، قــد وصــل صــيت أمــر اهلل إلــى ديــاربــكر" وكــانــت 
تلوح على طلعة املبارك عالئم البشر والسرور املتناهي.

وخـالصـة الـقول، إن حـضرة الـكليم كـان الـشقيق الـصادق للجـمال املـبارك وكـان مسـتقيًما فـي جـميع األحـوال.  عـليه 
التحية والثناء وعليه الروح والبهاء وعليه الرحمة واأللطاف.
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جناب الحاج محمد خان
هو اهلل

الــحاج محــمد خــان هــو مــن أهــالــي سيســتان (بشــرق إيــران) ومــن عــصبة املــهاجــريــن واملــجاوريــن وكــانــت هــذه الــذات 
املــكرمــة مــن أفــراد الــطائــفة املــعروفــة بــالــبلوش وقــد تــلّوه وهــو فــي عــنفوان شــبابــه بمســلك الــعرفــاء وانــدمــج فــي ســلكهم 
مــتفانــيًا فــي الــدروشــة، ثــم بــارح مــسقط رأســه طــبًقا لــقاعــدة الــدراويــش لــلبحث عــن املــرشــد الــكامــل.  وكــانــوا يــدعــونــه، 
عــلى حســب مــصطلح الــقلندريــة، مشــتاق پــيرمــغان (اإللــه األكــبر عــند عــبدة الــنيران).  فــساح فــي األرض ونــزل فــي 
شـــتى األصـــقاع وجـــال فـــي كـــثير مـــن الـــبقاع ولـــكنه لـــم يســـتشم رائـــحة مـــحبة اهلل مـــمن آلقـــاه مـــن الـــعارفـــني والـــحكماء 
والـشيوخ، يـعني أنـه لـم يـر فـي الـدراويـش غـير لـحىً مسـترسـلة ومـذلـة الـتكّدي والـتسول.  فـطوى األرض وهـو فـي زي 
الـدراويـش وفـي الـحقيقة إنـه لـم يـتقيد بـما كـانـوا عـليه، قـانـًعا بـالـقليل واخـتلط بـاإلشـراقـيني بـاحـثًا عـن ضـالـته فـلم يـعثر 
بـينهم عـلى شـيء غـير أقـوال تـافـهة ومـباحـث غـير مجـديـة وألـفاظ مـجوفـة وعـبارات مـجازيـة غـامـضة.  إن الـحقيقة كـانـت 
مــفقودة ودقــائــق املــعانــي مــعدومــة ألن الــحقيقة هــي مــا تــحصل مــنها الــفضائــل أمــا الــحكماء فــأمْـــرهــم بــالــعكس ألنــهم 
عــندمــا يــِصلون إلــى درجــة الــكمال يــصبحون أســرى الــرذائــل ويــتخبطون خــبط عــشواء جــانــحني إلــى ذمــيم الــخصال 
عــاريــن بــاملــرة عــن املــناقــب اإلنــسانــية.  وطــائــفة الــشيخية (الــتي أســسها الــشيخ أحــمد األحــسائــي) قــد تجــردت عــن 
جــــوهــــرهــــا ونــــزلــــت إلــــى الــــحضيض وضــــاع مــــن بــــينها الــــلباب ولــــم يــــبق غــــير الــــقشور وركــــنوا إلــــى املــــسائــــل املــــحشوة 

بالترّهات.

لهــــذا تــــرى الــــحاج محــــمد خــــان، بمجــــرد اســــتماعــــه لــــلنداء اإللــــهي مــــن املــــلكوت األعــــلى، قــــال: "لــــبيك".  ومــــر بــــنسيم 
الــبوادي وقــطع املــسافــات الــبعيدة حــتى طــوحــت بــه يــد الــتسيار إلــى ســجن عــكاء فــوجــد ضــالــته وفــاز بشــرف الــلقاء 
وانجـذب إلـى الـحضرة بمجـرد مـشاهـدة الـطلعة الـنوراء.  وبـعد ذلـك عـاد إلـى إيـران واجـتمع بـأربـاب الـطرق الـصوفـية 

وأصحابه السابقني من طالبي الحقيقة وأجرى بينهم ما فرضته عليه مقتضيات الوفاء والذمة.

والــخالصــة، إنــه صــمم عــلى أن ال يــنفك عــن رفــاقــه وعــارفــيه حــتى يــوصــل إلــى أســماعــهم تــرنــمات الــُصور الــسماوي 
ونــغماتــه ومــا ألــقى الــعصا بــبلدتــه حــتى هــيأ أســباب الــراحــة والــرفــاهــية لــكل أقــربــائــه حــتى يــعيشوا فــي كــمال الــبهجة 
والــفرح والســرور، وبــعد مــدة وّدع أوالده وزوجــته وأهــله وأقــربــائــه وقــال لــهم ال تــنتظروا عــودتــي ثــم تــوكــأ عــلى عــصاه 
وهــام فــي الــصحارى والــوديــان وأمــضى زمــنًا بــني عــارفــيه األقــدمــني مــن أهــل مشــربــه.  كــان قــد قــابــل بــمديــنة طهــران 
إبّـــان ســـفرتـــه األولـــى، جـــناب مـــيرزا يـــوســـف خـــان املـــلقب بســـتوفـــي املـــمالـــك، وبـــينما كـــانـــا يـــتحادثـــان فـــي األمـــر قـــال 
مســتوفــي املــمالــك املــذكــور: "إنــني ســأضــع مــيزانًــا يــفصل بــني الــحق والــباطــل كــما يــتخيل لــي وهــو أنــني أطــلب مــن 
صـاحـب الـظهور أن أرزق بـولـد تـفّضالً مـنه، وإذا مـا تـمت هـذه املـوهـبة أصـير ال مـحالـة مـفتون الجـمال املـبارك وأسـير 
حــــبه".  فــــما كــــان مــــن الــــحاج محــــمد خــــان إال أن عــــرض ذلــــك فــــي الــــساحــــة املــــقّدســــة وســــمع مــــن الــــفم املــــبارك وعــــًدا 
صــريــًحا بــإجــابــة مــلتمسه.  وملــا عــاد الــحاج محــمد خــان وقــابــل مســتوفــي املــمالــك إبّــان ســفرتــه الــثانــية وجــد فــي حجــر 
هـذا األخـير طـفالً يـداعـبه فـقال: "يـا جـناب املـيرزا، الحـمد هلل قـد تـم املـيزان الـذي وضـعته وأُعـطيت مـرسـوم الـسعادة"، 
فـقال املـرحـوم مـيرزا يـوسـف خـان: "إن الـبرهـان قـد اتـضح لـكل ذي عـينني وحـصل لـنا االطـمئنان وإنـي أرجـوك عـندمـا 

تتشرف في بحر هذه السنة تطلب من عناية الحق أن يدوم هذا الطفل محفوظًا مصونًا في حمايته جّل وعال".

وبــاالخــتصار، فــقد ذهــب الــحاج محــمد خــان املــذكــور إلــى ســيد الــسعداء حــضرة ســلطان الشهــداء والــتمس مــنه أن 
يـــشفع لـــه لـــدى الـــحضرة لـــيأذن لـــه أن يـــكون حـــارس الـــعتبة املـــباركـــة.  فـــعرض ســـلطان الشهـــداء ذلـــك املـــلتَمس لـــدى 
الـحضور املـبارك وبـاآلخـرة جـاء صـاحـب املـلتَمس إلـى سـجن عـكاء ووفـق إلـى الـسكنى بـجوار املـحبوب الـشفيق ردحًــــا 
مـــن الـــزمـــن متشـــرفًـــا فـــي أكـــثر األوقـــات بـــاملـــآلقـــاة كـــلما شـــرّف الجـــمال املـــبارك بســـتان املـــزرعـــة، واســـتمر ثـــابـــت الـــقدم 
راسـًخا عـلى العهـد واملـيثاق بـعد صـعود حـضرة املـقصود، روحـي لـتربـته الـفداء، بـريـئًا مـن أهـل الـنفاق ثـم انـتقل مـن 
مـنزلـه إلـى حـظيرة الـقدس املـوجـودة فـي املـسافـر خـانـة أثـناء غـياب هـذا الـعبد فـي األقـطار األوروبـية واألمـريـكانـية إلـى 

�٥٦



أن فـاضـت روحـه وهـو بـجوار املـقام األعـلى وطـار إلـى الـعالـم الـعلوي.  رّوح اهلل روحـه بـنفحة مـسكيّة مـن جـنة األبـهى 
ورائحة ذكية من الفردوس األعلى وعليه التحية والثناء.  جدثه املنور بحيفا.

�٥٧



جناب آقا محمد إبراهيم أمير
هو اهلل

دخــل فــي عــداد املــهاجــريــن واملــجاوريــن جــناب آقــا محــمد إبــراهــيم أمــير وهــذا الــوجــود املــسعود مــن أهــالــي نــيريــز قــد 
تـــملك مـــنه حـــب مـــحبوب الـــقلوب الـــعطوف، وهـــو شـــاب أمـــرد، ثـــم وقـــع بـــني أيـــدي املـــناوئـــني وأطـــبقوا عـــليه بـــعد حـــدوث 
الـــصدمـــات والـــحوادث املـــريـــعة فـــي نـــيريـــز وعـــمد ثـــالثـــة مـــنهم عـــلى شـــد وثـــاقـــه بـــالـــقوة غـــير أنـــه تـــمكن مـــن فـــك الـــوثـــاق 
واغـتصب خنجـر مـن أحـدهـم وتخـلص مـن غـائـلهم وفـّر إلـى الـعراق فـتوفـق إلـى تحـريـر اآليـات وخـدمـة الـعتبة املـقّدسـة، 
والزم الـحضور لـيل نـهار بـكل ثـبات واسـتقامـة، وسـار فـي املـعيّة املـباركـة أثـناء الـسفر مـن الـعراق إلـى القسـطنطينية 
ومــنها إلــى أدرنــه فــالــسجن األعــظم.  ثــم تــزوج مــن خــادمــة الــعتبة املــباركــة أمــةاهلل – حــبيبة – وزّوج ابــنته – بــديــعة – 

للمرحوم آقا القهوجي وعاش في هناء ورفاه.

والـــخالصـــة، إنـــه أمـــضى حـــياة طـــيبة ثـــابـــتًا عـــلى الـــوجـــه األكـــمل، وبـــعد صـــعود مـــصباح املـــأل األعـــلى ألـــّم بـــه الـــضعف 
ووهن منه العظم وانتهى به الحال إلى ترك عالم التراب واالنتقال إلى عالم امللكوت.

نّور اهلل مضجعه بشعاع ساطع من امللكوت األعلى.  وعليه التحية والثناء.  أما مزاره املنّور العظيم فبعكاء.

�٥٨



جناب آقا ميرزا مهدي الكاشاني
هو اهلل

إن جــــناب آقــــا مــــيرزا مهــــدي الــــكاشــــانــــي مــــن عــــصبة املــــهاجــــريــــن واملــــجاوريــــن.  هــــذا الــــشخص املــــحترم مــــن أهــــالــــي 
كــاشــان، درس فــي مســتهل حــياتــه عــلى يــد والــده بــعض الــعلوم والــفنون حــتى عــال كــعبه فــي قــرض الــشعر واإلنــشاء 
وحـــسن الخـــط املـــعروف عـــند الـــفرس بـــالشكســـته وامـــتاز بـــذلـــك بـــني أقـــرانـــه وكـــان مســـتثنىً بـــني الـــصبية.  عـــلم بـــظهور 
الـحضرة مـنذ نـعومـة أظـفاره واشـتعل بـنار مـحبة اهلل وأصـبح مـن شـراة يـوسـف الـحقيقي وفـي مـقدمـة طـالـبي الـحق، 
وانــدمــج فــي دائــرة الــعاشــقني وحــرّك لــسانــه بــالــتبليغ بــبيان بــليغ فــي إثــبات الــظهور وهــدى بــعضهم إلــى طــريــق مــليك 
الهــدايــة وعُـــرف فــي كــاشــان بــأنــه مــفتون الــعشق اإللــهي.  وقــد وجّـــــه إلــيه عــارفــوه وغــير عــارفــيه شــديــد الــلوم والــتأنــيب 
وأصـبح عـرضـة لـشماتـة عـديـمي الـوفـاء حـتى قـال بـعضهم بـأنـه والـه مـجنون وقـال آخـرون بـأنـه سيئ الحـظ وأخـذ أهـل 
الــجفاء بــمضغه بــأفــواهــهم والــطعن فــيه وصــّلط عــليه عــمال الــسوء ســوط الــعذاب.  وملــا أعــيته حــيلهم وضــاق فــي وجــهه 
الـفضاء وقـام املـناوؤون عـلى مـعاكسـته ومـحاربـته هجـر وطـنه املـألـوف وسـار إلـى حـيث مـركـز اإلشـراق بـالـعراق، ومـا 
أن وصــل إلــى ســاحــة املــحبوب حــتى انــدمــج فــي زمــرة األحــباء ونــقر عــلى نــاقــور املــحامــد والــنعوت بــما اســتطاع مــن 
نـغمات حـتى صـدر لـه اإلذن املـبارك بـالـعودة إلـى كـاشـان فـذهـب وآقـام بـها ردحًـــا مـن الـزمـن ثـم هـزّه عـامـل الـشوق إلـى 
املـحبوب فـلم يـقَو عـلى طـاقـة الـفراق فـبارح بـلده إلـى الـعراق لـلمرة ثـانـية مـصطحبًا أخـته أمـةاهلل املـحترمـة الحـرم الـثالـث 
وآقـام فـي بـغداد فـي ظـل الـعنايـة املـباركـة إلـى أن تحـرك املـوكـب املـبارك مـن الـعراق إلـى القسـطنطينية فـصدر لـه األمـر 
بــالــبقاء فــي بــغداد لــلمحافــظة عــلى الــبيت.  وكــاد أن يــحترق مــن نــار الــفراق، ولــم يهــدأ لــه بــال ولــم يــذق لــلراحــة طــعًما 
إلـــى أن اســـتبعدتـــه الـــحكومـــة إلـــى املـــوصـــل مـــع األحـــباء بـــصفة أســـرى مـــنفيني ظـــلًما وعـــدوانًـــا، فـــتراكـــمت عـــليه املِــحن 
والـــباليـــا ووقـــع أســـير األمـــراض والـــعلل ولـــكنه كـــان فـــي مـــنتهى الـــخضوع والـــتفانـــي البـــًسا جـــلباب الـــصبر والتحـــمل، 
حـــامـــًدا شـــاكـــرًا وقـــورًا حـــتى عـــيل صـــبره ولـــم يـــعد فـــي قـــوس تحـــمله مـــن مـــنزع.  واشـــتد عـــليه ألـــم الـــفراق فـــطلب إذنًـــا 
بــالــحضور إلــى الــساحــة املــقّدســة فــكان لــه ذلــك، فــتوجــه إلــى الــسجن األعــظم مــأذونًــا مــأجــورًا ووصــله مــنهوك الــقوى، 
ضـعيفًا نـحيل الـجسم مـن شـدة مـا آلقـاه مـن وعـثاء الـطريـق واقـتحام املـشاق.  وكـان الجـمال املـبارك فـي تـلك األثـناء 
مـــسجونًـــا داخـــل الـــقلعة ومـــعتقالً فـــي وســـط القشـــلة (الـــثكنة) ومـــضى املـــذكـــور أيـــامًـــا فـــي تـــعٍب مـــضٍن ولـــكنه كـــان فـــي 
مــنتهى الســرور، نــاعــم الــبال، واعــتبر كــل بــالٍء عــطاًء مــن ربــه وعــّد الــتعب رحــمة مــن عــند اهلل، والــنقمة عــني الــنعمة ألن 
كـل مـا حـدث لـه كـان فـي سـبيل اهلل وابـتغاء مـرضـاتـه واسـتمر عـلى ذلـك أيـامًــا ثـم اشـتّد عـليه املـرض وأخـذ جـسمه فـي 

االنحالل يوًما بعد يوم حتى التجأ إلى اهلل وطار إلى جوار الرحمة الكبرى.

أمـا هـذا الـشخص املـكرم فـقد كـان مـحترمًــا طـوال أيـام حـياتـه ولـم يـركـن فـي سـبيل مـحبة اهلل إلـى الـظهور واالفـتخار، 
وتحـّمل جـميع مـا انـتابـه مـن بـاليـا ورزايـا، ولـم يـجنح إلـى الـشكوى مـما أصـابـه أبـًدا وعـاش راضـيًا بـقضاء اهلل سـالـًكا 
ســبيل الــرضــاء والتســليم مــشموالً بــنظر الــعنايــة والــتقرّب مــن ســاحــة الــكبريــاء ولــم يــتغير حــالــه مــن بــدايــة حــياتــه إلــى 
نــهايــتها إذ كــان مســتغرقًــا فــي بحــر الــرضــاء وكــان دائــًما يــقول: "ربِّ أدركــني، أدركــني" حــتى أدركــته املــنيّة وصــعدت 

روحه إلى جوار الحق.

عـطّر اهلل مـشامّـه بـنفحات الـقدس فـي الـفردوس األعـلى، وسـقاه شـرابًـا طـهورًا فـي كـأس كـان مـزاجـها كـافـورا.  وعـليه 
التحية والثناء.  أما رمسه املعطّر ففي عكاء.
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جناب مشكني قلم
هو اهلل

إن الخـطاط الـشهير – املـير عـماد الـثانـي حـضرة مـشكني قـلم – هـو مـن جـملة املـهاجـريـن واملـجاوريـن واملـسجونـني.  
كـــان قـــلمه مـــسكيًا حـــًقا وجـــبينه مـــنورًا بـــالـــنور املـــبني، يُـــعتبر فـــي مـــقدمـــة الـــعرفـــاء (الـــعارفـــني بـــاهلل) والـــظرفـــاء، وقـــد بـــلغ 
صــيت هــذا الــعارف والــسالــك فــي ســبيل الــحق جــميع املــمالــك، وكــان فــي إيــران بــهجة الخــطاطــني ومحــّط ســرورهــم، 
مـعروفًـا لـدى األكـابـر واألعـيان، ولـه مـكانـة سـامـية لـدى الـوزراء واألمـناء، وعـّمت شهـرتـه الـفنية أنـحاء بـالد الـروم، وبهـرت 
عـــقول الخـــطاطـــني مـــهارتـــه فـــي صـــناعـــة الخـــط وتـــحسينه إذ كـــان يـــتقن مـــختلف أنـــواعـــه، وكـــان فـــي الـــكماالت نجـــًما 
ســاطــًعا واعــتنق األمــر بمجــرد ســماعــه نــداء اهلل فــي مــديــنة أصــفهان، ومــن ثــّم قــصد مــقام املــحبوب وطــوى الــفيافــي 
والـقفار والـتالل والـوِهـاد وركـب مـنت الـبحار إلـى أن وصـل إلـى أرض السـّر (أدرنـه) قـويًـا فـي إيـمانـه مـتينًا فـي إيـقانـه 
فشـــرب صهـــباء االطـــمئنان واســـتمع لـــنداء الـــرحـــمن وتـــمثّل بـــني يـــدي الجـــمال املـــحبوب ونـــال الـــعروج إلـــى أوج الـــقبول 
فــــثمل بــــنسيم الــــعشق وهــــام مــــن شــــدة الــــولــــه والــــشوق مــــتيًّما مــــفتونًــــا مــــّضى عــــلى هــــذا الــــحال زمــــنًا بــــجوار الــــساحــــة 
املـقّدسـة مـْورًِدا لـأللـطاف يـومًــا بـعد يـوم قـائـًما بـزخـرفـة الـلوحـات الخـطية وتـنميقها وكـان يـكتب االسـم األعـظم "يـا بـهاء 
األبـهى" عـلى جـملة أشـكال وأوضـاع وغـايـة فـي اإلتـقان ويـبعث بـه إلـى كـل األقـطار.  وبـعد ردح مـن الـزمـن، صـدر لـه 
األمـر بـالـسفر إلـى اسـالمـبول بـرفـقة املـدعـو الـسياح، ومـا أن وصـل إلـى تـلك املـديـنة الـعظمى حـتى أخـذ جـميع أكـابـر 
اإليــرانــيني والــعثمانــيني فــي تــقديــم االحــترام الــكلي لــه وأصــبحوا مــغرمــني بخــطه املــسكي.  أمــا هــو فــقد حــرّك لــسانــه 
بـالـتبليغ غـير هـياٍب وال وجـل، غـير أن سـفير دولـة إيـران كـان لـه بـاملـرصـاد وألـصق بـه الـتهمة لـدى الـوزراء مـؤكـًدا لـهم 
أن حــضرة مــشكني قــلم شــخص مــوفــد مــن قــبل حــضرة بــهاءاهلل لــيبث روح الــفساد فــي هــذه املــديــنة فــضالً عــن إيــقاد 
الـــفتنة وإثـــارة الـــخواطـــر والـــضوضـــاء.  ومـــا فتئ الـــسفير املـــذكـــور يسخّـــــر أعـــوانـــه بهـــذا الـــصدد ويـــقول إن الـــبهائـــيني 
يشـــتغلون خـــفية بـــدس الـــدســـائـــس فـــي األقـــطار الـــعثمانـــية ومـــا جـــاءوا إلـــى هـــذه الـــعاصـــمة إال لهـــذا الـــغرض بـــعد أن 
جـعلت حـكومـة إيـران عشـريـن ألـفًا مـنهم طـعمة لـلسيف ليحـطموا عـوامـل دسـائـسهم واآلن فـليكن مـعالـي وزراء مـملكة 
آل عـثمان مـتيقظني وعـلى بـيّنة مـن أن نـار الـفساد سـتشتعل عـما قـريـب فـي هـذه الـديـار وتـأتـي عـلى الحـرث والنسـل 

وتصبح البالد في حالة اضطراب ال ينادى وليدها، فالفرصة اليوم سانحة إلبادتهم.

والــحال، أن ذلــك املــظلوم (مــشكني قــلم) كــان يشــتغل بــفن الخــط فــي عــاصــمة مــلك الــروم واشــتهر بــني الــقوم بــالــتقوى 
والــتعبد والــسعي فــي اإلصــالح قــدر الــطاقــة، مجتهــًدا فــي تــألــيف الــقلوب بــني أربــاب األديــان املــختلفة ورفــع الــتنافــر 
املـــوجـــود بـــني الـــغربـــاء عـــامـــالً عـــلى تـــربـــية أبـــناء وطـــنه وكـــان مـــلًجا لـــلمساكـــني واملـــحتاجـــني، كـــنزًا لـــلمعوزيـــن، مـــرشـــًدا 

للتائهني، هدفه وحدة العالم اإلنساني، لم تتطرق إلى قلبه العداوة ولم يجنح إلى البغضاء.

أمــا ســفير إيــران بــاآلســتانــة فــكان ذا نــفوذ عــظيم وعــالقــته بــالــوزراء مــتينة، فــأثّــر عــلى جــمع غــفير مــن الــبارزيــن فــي 
الــعاصــمة الــتركــية لــيحضروا املــجالــس واملــحافــل وينســبوا ألفــراد الــجامــعة الــبهائــية كــل فِـــْريَــة مــما أدى بــالــجواســيس 
لــيحيطوا بــجناب مــشكني قــلم مــن كــل نــاحــية وبــإشــارة مــن الــسفير قــّدم املــناوؤون واملــغرضــون الــلوائــح البهــتانــية فــي 
حـقه ألولـي الـشأن بـإيـحاء مـن سـفير إيـران املـذكـور بـأن مـشكني قـلم يشـتغل بـإشـعال نـار الـفتنة والـفساد فـي الـبالد 
وبــأنــه طــاغــية بــاغــية عــدّو لــلدولــة وعــاٍص عــتيد.  فســبب ذلــك فــي اعــتقال مــشكني قــلم وأدخــلوه فــي عــداد املــسجونــني 
واســـتبعدوه إلـــى غـــليبولـــي ومـــنها إلـــى جـــزيـــرة قـــبرص ثـــم إلـــى ســـجن عـــكاء بـــعد أن أمـــضى فـــي الجـــزيـــرة فـــي قـــلعة 
مـاغـوسـا مـدة مـن سـنة 1285 إلـى سـنة 1294 هجـريـة، وبـعد أن خـرجـت قـبرص مـن يـد األتـراك تخـّلص مـن األسـر 
وآقــام أيــامًـــا فــي ظــل عــنايــة الجــمال املــبارك مشــتغالً بــفنه الــذي بــرع فــيه فــي كــتابــة لــوحــاٍت وتــنميقها بــكمال اإلتــقان 
وإرسـالـها إلـى مـختلف األصـقاع وعـاش فـي هـناء ورغـد مـن الـعيش مشـتعالً كـالـشمعة بـنار مـحبة اهلل سـلوة لـخواطـر 
جــميع األحــباء.  واســتمر بــعد صــعود املــقصود ثــابــتًا راســًخا عــلى العهــد واملــيثاق بــدرجــة ال تــضارع، وكــان كــالــسيف 
املسـلول عـلى رقـاب الـناكـثني، لـم يـجنح إلـى املـداراة وال املـواربـة واملـحابـاة، صـارفًـا دقـائـق حـياتـه فـي صـادق الخـدمـات 
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غـير مـقّصر فـي جـميع املـوارد بهـذا الـصدد.  ثـم سـافـر إلـى بـالد الـهند بـعد الـصعود املـبارك بـمدة وانـدمـج فـي زمـرة 
مــن كــانــوا عــلى شــاكــلته فــي الــعبادة واالنــقطاع عــما ســوى اهلل حــينًا مــن الــدهــر تتجــدد هــّمته يــومــا بــعد يــوم إلــى أن 
وصـل إلـى هـذا الـعبد (حـضرة عـبدالـبهاء) خـبر ضـعفه ووهـنه فـأرسـلت إلـيه لـيحضر.  فـعاد إلـى هـذا الـسجن األعـظم 
وســعدت بــقدومــه قــلوب األحــباء، وابــتهجت مــنهم األفــئدة، وكــان للجــميع رفــيًقا أنــيًسا فــي كــل آنــاتــه، مــترنــًما بــالــنغمات 
الشجية، منجذبًا إلى الحق كل االنجذاب، جامًعا للفضائل متحليًا بأحسن الخصال، مؤمنًا موقنًا مطمئن النفس،

زاهــــًدا فــــي الــــدنــــيا، ذكــــي الــــطباع، لــــذيــــذ املشــــرب، حــــلو الحــــديــــث، وعــــلى خــــلق عــــظيم، يــــتضّوع عــــرف شــــذاه كــــأوراد 
الـريـاض الـغناء، نـديـًما ال يـضارع، وقـريـنًا ال مـثيل لـه فـي مـحبة اهلل.  تـرك كـل نـعيم وأغـمض عـينيه عـن أسـباب الـعزّة 
الــدنــيويــة لــم يــركــن إلــى الــراحــة والــلهو ولــم يــطلب الــثراء ولــم يتشــبّث بــشيء مــن األشــياء جــاعــالً ديــدنــه حــّث ذويــه عــلى 
تــرتــيل اآليــات والــتضرع إلــى ذي الــجالل فــي جــميع األوقــات وانجــذابــه جــعله هــيكالً مــجسًما ملــحبة اهلل، بــشاشــته ال 
تـنقطع، وكـان فـي الـصداقـة واملـودة ال نـظير لـه، صـبورًا حـموالً لـلغايـة فـانـيًا نـفسه بـالـكلية وبـاقـيًا بـالـنفس الـرحـمانـية.  
ولــو لــم يــكن مــفتون الجــمال املــبارك وقــلبه مــتعّلًقا بــملكوت الــجالل لتيسّـــــــر لــه كــل رفــاه، حــيث كــان رأس مــالــه الــعظيم 
تـفننه فـي كـثير مـن أنـواع الخـطوط مـما لـم يسـبقه أو يـجاريـه فـي مـضمارهـا أحـد.  والـفضائـل الـتي كـان متحـليًا بـها 
سـببت احـترامـه لـدى األمـراء وغـيرهـم، وهـيامـه وانجـذابـه إلـى املـعشوق الـحقيقي جـعاله يـنزّه نـفسه عـن جـميع الـقيود 
طـــائـــرًا فـــي األوج غـــير املـــتناهـــي وفـــي الـــنهايـــة انـــتقل، أثـــناء تـــغيب هـــذا الـــعبد (عـــبدالـــبهاء) مـــن هـــذا الـــعالـــم الـــضيق 
الــظلمانــي إلــى الــعالــم الــفسيح الــنورانــي وتــمتع بــالــفيض الــالمــتناهــي بــجوار الــرحــمة الــكبرى.  عــليه الــتحية والــثناء، 

وعليه الرحمة الكبرى من الرفيق األعلى.
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جناب األستاذ علي أكبر النجار
هو اهلل

األسـتاذ عـلي أكـبر الـنجار هـو مـن زمـرة املـهاجـريـن واملـجاوريـن، وكـان السـبّاق بـني األخـيار ومـن قـدمـاء األحـباء فـي 
إيـران ومـن أجـّلة األصـحاب، رفـيًقا صـدوقًـا يـترنّـم بـشجيّ األلـحان عـلى عـلم بـالـحجج والـبراهـني األمـريـة مـتتبًعا آليـات 
الـنور املـبني ومـن سـجايـاه قـرض الـشعر، وقـد جـادت قـريـحته الـوقـادة وفـكره الـسيال بـعدة قـصائـد فـي مـحامـد الجـمال 
املــــبارك وكــــان فــــي صــــناعــــة الــــنجارة ال يــــجارى، ومــــاهــــرًا فــــيها، وقــــد أبــــرز الــــكثير مــــن مــــصنوعــــاتــــه الــــدقــــيقة وشــــبّهوه 

بالصائغ الذي يحكم صنع الخواتيم، فضالً عن ضلوعه في العلوم الرياضية وله فيها مالحظات دقيقة.

وبــاإلجــمال، كــان هــذا الــشخص رفــيع املــقام مــن أهــالــي يــزد وســافــر إلــى الــعراق وتشــرّف بــاملــثول بــني يــدي الــحضرة 
وفـــاز فـــوزًا عـــظيًما وشـــمله الـــفيض املـــبني والـــعنايـــات الـــفائـــضة مـــن ســـاحـــة الجـــمال املـــبارك بـــدرجـــة يـــغبط عـــليها وكـــان 
يحـظى بـالـلقاء فـي أكـثر األيـام وهـو مـن عـصبة الـذيـن تـم نـفيهم مـن الـزوراء إلـى الحـدبـاء (املـوصـل) والقـى مـن وعـثاء 
الــطريــق مــا القــى وتحــمل املــتاعــب واملــشقات وســاوره شــظَُف الــعيش زمــنًا لــيس بــالــقليل، وكــان يــمارس الــقناعــة قــدر 
املســتطاع، دائــم الــشكر والــتبتل والــتضرع واالبــتهال.  ثــم انــتقل مــن املــوصــل إلــى الــسجن األعــظم واشــتغل بــالــتذكــر 
وتـالوة األنـجية فـي جـوار الـروضـة املـقّدسـة وكـان يـحي لـيالـيه بـااللـتماس وطـلب الـعفو واملـغفرة مـن سـاحـة ذي الـجالل 
بــقلب مشــتعل بــنار الــحب، وعــني دامــعة وكــان مــنقطًعا عــن عــالــم الــتراب يــتمنى الــصعود مــن هــذا الــعالــم راجــيًا مــن 
الــــحق األجــــر والــــثواب ألنــــه لــــم يــــطق فــــراق نــــيّر اآلفــــاق.  واشــــتاق إلــــى جــــنة الــــلقاء ومــــشاهــــدة أنــــوار املــــلكوت األبــــهى 

فاستجاب اهلل دعاءه وصعدت روحه إلى العالم األبهى – محفل تجلي رب األرباب .

عــــليه صــــلوات اهلل وســــالمــــه، وأدخــــله اهلل فــــي دار الســــالم بــــقولــــه تــــعالــــى: "ولــــهم دار الســــالم عــــند ربــــهم واهلل رؤوف 
بالعباد".
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جناب آقا شيخ علي أكبر املازگاني
هو اهلل

فـــي عـــداد املـــهاجـــريـــن واملـــجاوريـــن، كـــان جـــناب آقـــا شـــيخ عـــلي أكـــبر املـــازگـــانـــي، وهـــذا الـــشخص يـــعتبر فـــي مـــقدمـــة 
األحــرار وقــائــد عــصبة الــعاشــقني الــهائــمني.  رضــع لــنب األمــر مــن ثــدي الــعنايــة مــنذ نــعومــة أظــفاره وهــو نجــل حــضرة 
الــفاضــل الجــليل الــشيخ املــازگــانــي الــرجــل الــطاهــر الــنزيــه الــذي هــو مــن مــشاهــير مــقاطــعة كــاشــان وال نــظير لــه فــي 
الـزهـد والـتقوى، جـامـع ملـحاسـن األخـالق واألطـوار املـألـوفـة وخـير الـطباع ويشهـد بـذلـك الـعموم واشـتهر بـحالوة مشـربـه 
بـني الـناس.  خـلع الـعذار فـي مـحبة اهلل وكـشف األسـرار فـتحفّز عـديـمو الـوفـاء مـن مـعارفـه وغـيرهـم عـلى قـتله.  أمـا هـو 
فــقد اشــتغل مــدة بــترويــج الــديــن املــبني وجــذب قــلوب الــعالــم ولــم يــلَق زائــروه غــير الــحفاوة والــكرم، ومــا زال يــنسج عــلى 
هــذا املــنوال حــتى طــرق صــيت إيــمانــه وإيــقانــه أســماع أهــل الحــّل والــعقد فــقام أعــوانــهم بــالــتطاول عــليه حــتى أســقوه 

كأس الشهادة ظلًما وعدوانًا، فمات ذلك الرجل الجليل في سبيل الرب الجميل.

أمــا ابــنه الــعزيــز املــحبوب لــم يــطق اآلقــامــة فــي تــلك الــديــار مــخافــة أن يــصبح، بــعد اســتشهاد والــده املــبرور، طــعمة 
لسيوف األعداء، فرحل إلى العراق حيث فاز بشرف اللقاء حينًا من الدهر ثم قفل راجًعا إلى إيران.

ومـا لـبث أن عـاوده الـشوق واشـتعلت فـيه الـنار ملـشاهـدة املـحبوب، فـتأبّـط جـعبته واصـطحب زوجـته وطـوى هـو وحـرمـه 
الــهضاب والــوهــاد، طــورًا راكــبني وطــورًا ســيرًا عــلى األقــدام، حــتى أكــلت أقــدامــهما الــرمــضاء فــي الــوعــور والــسهول 
والـــسواحـــل حـــتى ألـــقيا عـــصاهـــما فـــي الـــبقعة املـــباركـــة وحـــالّ مـــكان األمـــن واألمـــان فـــي رحـــاب الـــحق فـــي هـــناء وروح 
وريــحان.  وقــد اســتمر ذلــك الــحبيب ثــابــتًا راســًخا عــلى العهــد واملــيثاق بــعد صــعود طــلعة املــقصود، روحــي ألحــبائــه 
الــفداء، مــغمورًا بــفيض رحــمة الــرحــمن وكــان مــن ســجايــاه نــظم الــقريــض فــنظم مــن شــدة اشــتياقــه وهــيامــه بــاملــحبوب 

عدة قصائد غراء ومقطّعات غزلية في حبه ملحبوب القلوب وكان لسان حاله يقول:

ولو أني عاٍر عن السجع والقوافي غير أن فكري دائًما في حبيبي
واشتياقي لطلعة املحبوب عني زخري بل ومسكي وطيبي

وعــلى الجــملة، فــقد صــعد هــذا الــشيخ إلــى عــالــم الــرب الــغفور، فــرحًـــــا مســرورًا مــحترقًـــا بــنار الــشوق، ونــصب خــيمته 
األبـــديـــة فـــي الـــعالـــم الـــعلوي.  أمـــطر اهلل عـــلى جـــدثـــه الـــوابـــل الهـــطال مـــن مـــلكوت الـــغفران، ومـــتّعه بـــالـــفوز الـــعظيم فـــي 

فردوس الجنان، وأفاض عليه سجال الرحمة في جنة الرضوان.
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جناب آقا ميرزا محمد خادم املسافر خانة

إن الـــــشاب اإللـــــهي، جـــــناب آقـــــا مـــــيرزا محـــــمد خـــــادم املـــــسافـــــر خـــــانـــــة، هـــــو مـــــن أهـــــالـــــي أصـــــفهان ومـــــن املـــــهاجـــــريـــــن 
واملــجاوريــن.  وقــد اشــتهر وهــو فــي ريــعان شــبابــه بــني الــعلماء بــأنــه حــاضــر الــذهــن، شــديــد الــذكــاء، وكــان مــن ذوي 
الـبيوتـات، مـحترمًــا بـني الـقوم، نـجيبًا فـطنًا مجـًدا ومجتهـًدا فـي تـحصيل الـعلوم واملـعارف وعـلى قسـط وافـر مـن الـعلوم 
والــفنون املــتنوعــة واملــعقول واملــنقول، وكــان فــضالً عــن كــل هــذا، مــتلهفًا إلــى االرتــواء مــن مَـــعني أســرار الــحقيقة طــالــبًا 
ملـعرفـة األحـديـة، ولـم يطفئ زالل الـعلوم والـفنون واملـعارف، حـرارة عـطشه مـع شـّدة بـحثه وتـنقيبه فـي مـجالـس الـعلماء 
والـفقهاء، إلـى أن تـحقق كـل ذلـك وظهـر السـّر املـكنون والـرمـز املـصون الئـًحا واضـًحا فـتعطرت مـشامـه مـن نـفحة جـنة 
أوراد األبـــهى وتـــنور قـــلبه وروحـــه بســـطوع أشـــعة شـــمس الـــحقيقة فـــوصـــل الـــحوت الـــظمآن إلـــى عـــني الـــحياة وعـــكفت 
الــفراشــة املشــتاقــة املــتهافــتة عــلى الــشمعة املــوقــدة فــأحــيت الــبشارة الــكبرى روح ذلــك الــطالــب الــصادق واســتنار قــلبه 
بــضياء نــور صــبح الهــدى وأوقــدت فــيه نــار املــحبة بــدرجــة جــعلته يــعوف هــذا الــعالــم ومــا فــيه مــن نــعيم مــوفــور وراحــة 

كبرى وأخيرًا هرع إلى السجن األعظم (عكاء).

كـان هـذا الـشخص فـي أصـفهان يـعيش فـي هـناء ورفـاه ورخـاء مسـرورًا قـريـر الـعني غـير أن شـوقـه لـّلقاء حـفزه عـلى 
التخـــلص مـــن كـــل قـــيد وقـــطع املـــسافـــات الـــبعيدة غـــير عـــابئ بـــما آلقـــاه مـــن وعـــثاء الـــطريـــق واملـــتاعـــب ومـــشقة األســـفار 
واســتتب بــه الــرحــيل إلــى الهــدوء والســالم فــي الــسجن األعــظم، وقــام عــلى عــبوديــته للجــمال األبــهى وداوم عــلى خــدمــة 
األحـباء وبـعد أن كـان مخـدومًــا أصـبح خـادمًــا، وأصـبح عـبًدا بـعد أن كـان سـيًّدا، وأسـيرًا بـعد أن كـان قـائـًدا، لـم يـذق 
لــلراحــة طــعًما فــي كــل آنــاتــه.  وأصــبح كــهفًا لجــميع املــسافــريــن ومــؤنــًسا عــديــم الــنظير لــلمجاوريــن يــعمل فــوق طــاقــته 
جـــائـــش الحـــميّة فـــي مـــحبة األحـــباء واكتســـب مـــحبة املـــسافـــريـــن واملـــجاوريـــن ورضـــاهـــم ســـاكـــتًا صـــامـــتًا حـــال تـــأديـــة 

خدماته.

واســتمر عــلى هــذا الــحال إلــى أن وقــعت املــصيبة الــكبرى فــانــهار بــنيان صــبره واســتقراره وأحــرقــت نــار الــفراق قــلبه، 
فـــكان ال يهـــدأ لـــيالً وال نـــهارًا مـــضيئًا كـــالـــشمعة املشـــتعلة فـــأثـــرت فـــيه شـــدة االلـــتهاب ووصـــلت نـــاره إلـــى قـــلبه وكـــبده 
فــخارت قــواه ولــم يــعد يتحــمل مــا هــو فــيه فــجنح إلــى الــتضرع والــتبتل لــيل نــهار مــتمنيًا أن يــطير إلــى عــالــم األســرار 
ويـقول: "رب أدركـني، أدركـني مـن هـذا الـفراق وجـرعـني كـأس الـوصـال، وأجـرنـي فـي جـوار رحـمتك يـا رب األربـاب" 
إلــى أن أدركــه الــحال فــطار إلــى الــعالــم الــعلوي غــير املحــدود.  هــنيئًا لــه هــذه الــكأس الــطافــحة بــموهــبة اهلل، مــريــئًا لــه 
هــذه املــائــدة الــتي هــي حــياة لــلقلوب واألرواح.  مــتّعه اهلل بــالــورود عــلى الــورد املــورود، ورزقــه الحــظ املــوفــور مــن الــرفــد 

املرفود.
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جناب آقا ميرزا محمد الوكيل

كـــان ضـــمن األســـرى الـــذيـــن نـــفوا مـــن الـــزوراء إلـــى الحـــدبـــاء، جـــناب آقـــا مـــيرزا محـــمد الـــوكـــيل.  وهـــذه الـــنفس الـــزّكـــيّة 
تجـــرعـــت كـــأس التســـليم والـــرضـــاء فـــي دار الســـالم، ومـــكث فـــي ظـــل شجـــرة الـــطوبـــى آمـــنًا مســـتريـــًحا وأمـــينًا كـــريـــًما 
مـوصـوفًـا بـالـغيرة والـهمة فـي تـسيير األمـور بـدرجـة ال مـثيل لـها وذاع صـيته بـني الـقوم بـالـعراق، عـلى األخـص بـحسن 
الــتدبــير.  وملــا دخــل اإليــمان واإليــقان فــي قــلبه لُــقَِّب بــالــوكــيل املــمتاز والســبب فــي مــنحه هــذا الــلقب هــو أنــه كــان فــي 
بــغداد شــخص مــشهور اســمه الــحاج مــيرزا هــادي الــجواهــرجــي ولــه ابــن عــزيــز يــدعــى آقــا مــيرزا مــوســى، الــذي لــقبه 
الـقلم األعـلى بحـرف الـبقاء، وهـذا األخـير آمـن بـاألمـر ثـابـتًا راسـًخا فـي مـعتقده وكـان أبـوه شـخًصا مـهيبًا وفـي عـظمة 
األمــراء مــعروفًــا فــي بــالد إيــران وبــالد الــهند بــالــجود والــسخاء والــبذل والــعطاء واإلنــفاق عــن ســعة.  أصــله مــن وزراء 
إيــران، ولــكنه ملــا شــاهــد أن املــرحــوم فــتح عــلي شــاه مــياٌل لجــمع األمــوال واغــتيال أمــوال الــوزراء واالســتيالء عــلى مــا 
لـديـهم مـن حـطام الـدنـيا طـوعًــا وكـرهًــا ويُـِعّد مـن أظهـر عـدم تـنفيذ رغـائـبه مـن ذوي الجـرائـم الـتي ال تـغتفر، بـادَر لـخوفـه 
مــن هــذه الــورطــة إلــى تــرك اإلمــارة والــوزارة وذهــب إلــى بــغداد.  فــطلب فــتح عــلي شــاه مــن والــي بــغداد املــدعــو داود 
بـاشـا أن يُـعيده إلـى إيـران، أمـا الـوالـي املـذكـور فـكان ذا شـهامـة وغـيرة، فـلم يـلبِّ طـلب شـاه إيـران، وعـمل كـل مـا فـي 
وســــــعه لــــــرعــــــايــــــة واحــــــترام الــــــحاج املــــــذكــــــور الــــــذي اشــــــتهر بــــــحسن الــــــتدبــــــير، واشــــــتغل بــــــتجارة املــــــجوهــــــرات واشــــــتهر 
بـالـجواهـرجـي ولـكنه كـان يـعيش عـيشة املـلوك فـي قـصورهـم، وهـذا الـشخص كـان مـن نـوادر الـدهـر إذ كـان يـعيش فـي 
مــقرّه بــكل عــزة ومــكنة ولــكنه تــرك الخــدم والــحشم وآثــر الــعمل بــالــتجارة وكســب املــنافــع الــكلية وكــان بــاب داره مــفتوحًــــا 
عـلى مـصراعـيه لـلزائـريـن والـقاصـديـن مـن الـغربـاء واألقـربـني عـلى الـسواء، غـوثًـا لـلمحتاجـني حـني يسـتقبل زائـريـه عـلى 
اخــتالف طــبقاتــهم بــكل تــرحــاب وإعــزاز، وكــان أغــلب أكــابــر اإليــرانــيني يــنزلــون ضــيوفًــا عــليه عــندمــا يــأتــون فــي مــواســم 
حــجهم لــزيــارة أضــرحــة األئــمة املــكرمــني وكــان مــصفوفًــا عــلى مــوائــده مــا تشــتهيه األنــفس مــن فــاخــر الــطعام املــتنوعــة 
وأصـنافـه، وكـان الـقوم يـقّدمـون لـه عـظيم االحـترام أكـثر مـن الـصدر األعـظم بـمراحـل، وفـاق احـتشامـه جـميع الـوزراء 
وعـلى األخـص فـي الـعطاء والـِقرى والـبذل والـسخاء املـتزايـد يـومًــا إثـر يـوم حـتى أصـبح مفخـرة اإليـرانـيني فـي الـعراق 
وعــّمت إنــعامــاتــه مــواطــنيه بــل وزراء آل عــثمان واملــشيريــن فــي دولــتهم حــتى أكــابــر الــقوم فــي بــغداد هــذا فــضالً عــن 

رجاحة عقله وعظم تدابيره لألمور مهما عظمت.

وعــلى الــرغــم مــن أن تــجارة الــحاج املــشار إلــيه قــد أصــبحت لــكبر ســنه فــي ارتــباك، غــير أنــه لــم يــطرأ عــلى معيشــته 
أدنــى تــغيير أو تــبديــل أبــًدا وعــاش مــعزّزًا مــحتشًما مــع أن أمــوالــه قــد ذهــبت ديــونًــا عــلى أكــابــر الــقوم وعــظماء أهــل 
الـبالد ولـم يـؤّد واحـد مـنهم مـا عـليه مـن الـديـون بـاملـرة.  ومـن جـملة مـن اسـتدانـوا مـنه والـدة آقـا خـان املـحالتـي بـمبلغ ال 
يــقل عــن املــائــة ألــف تــومــان ولــم تــؤدِّ مــنها فــلًسا ألن املــنيّة وافــتها بــعد فــترة قــصيرة ومــاتــت والــّديْــن فــي ذمــتها، وعــدة 
أشـخاص أُخـر كـقائـد الـجيوش املـدعـو عـلي قـلي خـان وسـيف الـدولـة نجـل فـتح عـلي شـاه والـسيدة والـية كـريـمة الـشاه 
املـذكـور وغـيرهـم مـن األكـابـر واألعـيان واإليـرانـيني وأمـراء آل عـثمان وأعـاظـم أهـل الـعراق.  وبـاالخـتصار، إن كـل هـذه 
الـديـون قـد أُكِـــلت عـن آخـرهـا مـع كـل هـذا لـم تـتغير حـال ذلـك األمـير الـكبير أكـان ذلـك فـي املـعيشة أو الـبذل والـسخاء 
والــكرم.  وتــضاعــفت مــحبته للجــمال املــبارك فــي أواخــر أيــام حــياتــه بــدرجــة تســترعــي األنــظار، وكــان يــحضر للتشــرف 
فـي املـحضر املـبارك بـكل خـضوع وخـشوع.  ومـما ال أنـساه أنـه قـد حـضر ذات يـوم إلـى الـساحـة املـقّدسـة وقـال: "قـد 
تـــصادف أنـــني بـــينما كـــنت فـــي رحـــلة إلـــى زيـــارة الـــعتبات املـــقّدســـة (أضـــرحـــة األئـــمة مـــن آل بـــيت الـــرســـول) بـــعد عـــام 
1250 بــقليل وإذا بــاملنجّـــــم املــشهور مــيرزا مــوكــب يــفاجــئني بــقولــه: "يــا جــناب املــيرزا، إنــني أرى فــي الــنجوم قــرآنًــا 
عــجيبًا لــم يــشاهــد لــه نــظير قــبل الــيوم، وهــذا دلــيل عــلى ظــهور أمــر عــظيم ومــما ال شــك فــيه أن هــذا األمــر الــعظيم هــو 

ظهور القائم (املهدي) املوعود".
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ومـا عـتم الـحاج املـذكـور أن قـضى نـحبه تـاركًـــا ولـًدا وبـنتني ورّاثًـا لـه وظـّن الـناس أن ثـروتـه بـاقـية عـلى مـا كـانـت عـليه، 
ولـم يـشّك أحـد فـي ذلـك ملـا شـاهـدوه مـنه طـوال أيـام حـياتـه مـما حـرك ثـائـرة الـطمع فـي أذهـان الـقائـم بـأعـمال الـقنصلية 
اإليــرانــية وزمــرة مجتهــدي آخــر الــزمــان وقــاضــي الشــرع عــديــم اإليــمان، فــألــقوا الــعراقــيل بــني الــوراث وأوجــدوا بــينهم 
روح الـعداء والـخالف والـتنافـر وتـمكنوا بـذلـك مـن الـتدخـل فـي أمـورهـم بـالـكلية وعـملوا عـلى تـقويـض دعـائـم ثـروتـهم لسـد 
أطـماعـهم وأنشـبوا مـخالـبهم فـي الـتركـة حـتى وقـع الـورثـة فـي مـخالـب الـفاقـة والـفقر املـدقـع حـفاة عـراة بـعد أن اسـتولـى 

على أموالهم كل من القائم بأعمال القنصلية اإليرانية واملجتهدين والقاضي الشرعي.

أمــا ابــن املــرحــوم املــدعــو حــرف الــبقاء وهــو مــيرزا مــوســى كــان شــخًصا مــؤمــنًا ومــوقــنًا ونــفًسا مــطمئنة غــير أن أخــتيه 
كـانـتا ألبـيه ولـم تـعلما عـن األمـر شـيئًا.  ذات يـوم ذهـب هـاتـان األخـتان مـع املـدعـو مـيرزا سـيد رضـا املـرحـوم وهـو أحـد 
أصــهارهــما إلــى دار املــبارك ودخــلتا إلــى الحــرم وأبــقتا الصهــر املــذكــور خــارج الــبيت فــي انــتظارهــما ثــم عــرضــتا فــي 
الـحضور املـبارك: "إن الـقنصل واملجتهـديـن وقـاضـي الشـرع قـد خـّربـوا دارنـا وبـّددوا أمـوالـنا وأن والـدنـا املـرحـوم كـان 
ال يـــعتمد فـــي أواخـــر أيـــام حـــياتـــه إال املـــقام املـــقّدس (الجـــمال املـــبارك) ولـــو أنـــنا قـــد غـــفلنا وتـــأخـــرنـــا عـــن االلـــتجاء إلـــى 
مــقامــكم املــقّدس فــها نــحن اآلن جــئناكــم الجــئني ملتمســني الــعفو عــن قــصورنــا آمــلني أن ال تــخيّبوا رجــاءنــا وتــشملونــا 
بـعنايـتكم وتـصونـونـا فـي كـهف حـمايـتكم وتـنقذونـا مـن هـذا الخـطر الشـديـد الـداهـم بـأن تـعيروا أمـورنـا ومـطالـبنا جـانـب 

النظر وال تنظروا إلى قصورنا."

فـــأجـــابـــهم الجـــمال املـــبارك بـــشكل قـــاطـــع بـــأنـــه يـــنفر مـــن الـــتّدخـــل فـــي مـــثل هـــذه األمـــور.  أمـــا هـــما فـــقد تشـــبثا بـــذيـــل 
حــضرتــه وألــّحا فــي طــلبهما ولــم يــتركــا الــبيت املــبارك مــدة أســبوع كــامــل، تــصيحان فــي كــل صــباح ومــساء طــالــبتني 
األمــان فــي جــنابــه قــائــلتني: "إنــنا ال نــبرح داركــم أبــًدا، ألنــا عــاكــفتان عــلى رحــابــكم مــرتــميتان عــلى أعــتابــكم املــقّدســة، 

واقفتان على عتبة املالئكة الحافظني حتى تنظروا في أمرنا وتخّلصونا من يد األعداء الظاملني".

أمــا الجــمال املــبارك فــكان يــكّرر عــلى مــسامــعهما نــصحه بــأن هــذه األمــور تــرجــع إلــى الــحكام واملجتهــديــن، وال دخــل 
لـــحضرتـــه بـــشأنـــها.  أمـــا هـــما فـــلم تـــكفّا عـــن اإللـــحاح فـــي هـــذا الـــصدد بـــكل إصـــرار مســـتدعـــيتني نـــظر عـــنايـــته بـــشأن 
مـطالـبهما.  وملـا كـان الـبيت املـبارك خـلوًّا مـن حـطام الـدنـيا فـي ذلـك الـحني فـقد قـنعتا بـالـخبز واملـاء والـطعام الـذي كـان 
يجهـز بـالـّديْـن، وبـاالخـتصار إن األمـور كـانـت مـعقدة مـن جـميع الـوجـوه.  وفـي الـنهايـة طـلبني الجـمال املـبارك ذات يـوم 
وتـــفضل بـــقولـــه: "إن هـــاتـــني املخـــدرتـــني قـــد أثـــقلتا عـــلينا مـــن كـــثرة إلـــحاحـــهما، وال حـــيلة غـــير أنـــك تـــذهـــب وتـــنهي هـــذه 
املــسألــة املــهمة فــي يــوم واحــد".  فــتوجهــت، امــتثاالً لــألمــر املــبارك، فــي صــبيحة الــيوم الــتالــي مــصطحبًا جــناب الــكليم 
إلــى بــيت املــرحــوم، وأحــضرنــا أربــاب الــخبرة وجــمعوا جــميع املــجوهــرات فــي غــرفــة عــلى حــدة ووضــعوا دفــاتــر األمــالك 
فـــي غـــرفـــة وبـــقية األشـــياء ذات الـــقيمة فـــي غـــرفـــة ثـــالـــثة، وقـــام نـــفر مـــن بـــائـــعي املـــجوهـــرات بـــتثمني املـــوجـــود مـــنها وقـــام 
أربــاب الــخبرة بــتثمني الــبيوت والــحوانــيت والــبساتــني والحــمامــات.  أمــا أنــا فــقد تــركــت الــخبراء واملــثّمنني وتــوسّــــــدت مــن 
شـدة الـتعب مـضجًعا بـعد أن وضـعت فـي كـل غـرفـة شـخًصا لـيراقـب األعـمال بـكل دقـة، ومـا أن انـتصف الـنهار حـتى 
كــان كــل شــيء قــد انــتهى.  وبــعد تــناول طــعام الــغداء أبــدى أربــاب الــخبرة رأيــهم بــتقسيم الــتركــة إلــى قــسمني واحــد 
مـنهما لـلبنتني واآلخـر لـجناب حـرف الـبقاء بـطريـقة االقـتراع.  وبـعد أن اضـطجعت قـليالً وشـربـنا الـشاي قـرب الـعصر 
دخـلت داخـل الحـرم فـوجـدت أن الـتركـة قـد قـسمت إلـى ثـالثـة أقـسام! فـسألـت عـن السـبب فـي ذلـك الـتقسيم، وأبـديـت 
بـأنـني أُخـبرت بـتقسيم الـتركـة إلـى قـسمني فـقط فـأجـاب جـميع الـوراث واملـتعلقني فـي نـفس واحـد قـائـلني: "البـد مـن ذلـك 
إذ رأيـنا أن يُـعطى الـثلث لـجناب حـرف الـبقاء والـثلث الـثانـي لـلبنتني والـثلث األخـير يـوضـع تـحت تـصرف حـضرتـكم، 
إذ رأيــنا أن يــكون ثــلث مــال املــيت تــحت تــصرفــكم عــلى الــوجــه الــذي تــرونــه.  فــأغــضبني ذلــك جــّد الــغضب وقــلت: "إن 
هــذا ال يــمكن أبــًدا، ومــن بــاب أولــى أن تُــغلقوا هــذا الــباب إذ يســتحيل أن أجــري مــا تــقولــون وقــسًما بــالجــمال املــبارك 
إنــني ال أقــبل فــلًسا واحــًدا.  فــأقــسموا هــم أيــًضا بــأنــهم ال يــرضــون إال بــما أقــروه وال يــقبلون غــيره.  فــقال لــهم هــذا 
الـــعبد (عـــبدالـــبهاء): "دعـــونـــا مـــن ذلـــك، فهـــل لـــديـــكم شـــيء آخـــر؟" فـــقال جـــناب حـــرف الـــبقاء: "أيـــن الـــنقود؟ وســـأل عـــن 
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مـــقدارهـــا؟ فـــقيل إن الـــنقود ال تـــقل عـــن ثـــالثـــمائـــة ألـــف تـــومـــان.  قـــالـــت الـــكريـــمتان: "إن الـــنقود، إمـــا أن تـــكون داخـــل 
صـــندوق فـــي نـــفس الـــبيت وإمـــا أن تـــكون مـــدفـــونـــة فـــي األرض أو فـــي الـــخارج أمـــانـــة عـــند أحـــد، فـــنحن نســـّلم الـــدار 
بـأجـمعها إلـى جـناب املـيرزا ونخـرج بـعباءاتـنا فـقط فـإذا عـثر حـضرتـه عـلى شـيء مـن الـنقود فـهي هـبة مـنا لـه وأمـا إذا 
كـانـت الـنقود مـودعـة بـصفة مـا عـند بـعضهم وإذا شـعر املـؤتـمن عـلى املـال بـما حـدث فـكيف يـقّر بـاملـبلغ املـودع عـنده أو 
يـعيده إلـينا وإنـه ال شـك أنـه سيسـتولـي عـليه، وعـلى جـناب املـيرزا تـوضـيح هـذه املـسألـة املـعّقدة وغـير املـثبوتـة.  فـقال 
جــناب حــرف الــبقاء إن جــميع األمــوال كــانــت مســّلمة لــلكريــمتني ولــم أعــلم عــنها شــيئًا بــاملــرة ومجــرد االدعــاء ال يــثبت 

الحق إذ ليس هناك دليل واضح يمكن االستناد عليه وقال إن الحاج املرحوم ربما لم يكن لديه نقود باملرة.

أخــيرًا الحــظ هــذا الــعبد (عــبدالــبهاء) أن لــيس هــناك بــرهــان قــاطــع فــي هــذه الــدعــوى وأن اإللــحاح فــي املــوضــوع ال 
يسـبب غـير األسـف وال يـنتج شـيئًا ولهـذا رأيـت أن تـعمل قـرعـة بـخصوص الـثلث املـنوه عـنه وفـي الـنهايـة وضـعناه فـي 
غـرفـة عـلى حـده وأغـلقنا بـابـها وخـتمناه بـالـشمع األحـمر وأخـذت املـفتاح لـلحضور املـبارك وعـرضـت عـلى حـضرتـه أن 
الــــعمل قــــد انــــتهى ومــــا ذلــــك إال بــــتأيــــيد الجــــمال املــــبارك وإال كــــان الــــحال يســــتلزم حــــواْلً كــــامــــالً عــــلى األقــــل وشــــرحــــت 
بــتفصيل كــل مــا حــدث مــن اإلشــكاالت واالدعــاءات وفــقدان الــبينات وبــأن حــضرة حــرف الــبقاء أثــقلت كــاهــله الــديــون 
وأن مــا خــصه مــن الــتركــة ال يــفي بــأدائــها ومــن املســتحسن، إذا وافــقت الــحضرة، قــبول مــلتمس الــورثــة فــي مــسألــة 
الـثلث.  فـقبل حـضرتـه ذلـك بـعد اإللـحاح الـزائـد ثـم وهـبه لـجناب حـرف الـبقاء لـعله يـتمكن مـن التخـلص مـما عـليه مـن 

الديون ويستعني بما يتبقى على عيشة وما يحتاج إليه.

وفـي الـيوم الـتالـي، حـضر جـميع الـورثـة إلـى الـساحـة املـقّدسـة ورجـوا أن أقـبل ذلـك الـثلث.  فـتفضل جـمال الـقدم بـأن 
ذلك من املحال فألحوا

أن يـقبله حـضرتـه لـيصرفـه بـمعرفـته فـي األمـور الـخيريـة.  فـقال حـضرتـه: "أمـا أنـا فـأرى صـرف هـذا املـبلغ فـي مـورد 
واحــد" فــقالــوا إنــهم ال يــعارضــون فــي ذلــك حــتى ولــو قــذفــه حــضرتــه فــي الــيم، وال يــرجــون إال قــبول مــلتمسهم.  فــقال 
حــضرتــه: "إنــني قــبلت هــذا الــثلث ووهــبته لــحضرة حــرف الــبقاء بشــرط أن ال يــّدعــي شــيئًا بــعد ذلــك".  ثــم قــام جــميع 
الـورثـة بـأداء عـظيم الـشكر لـحضرتـه وانتهـت الـقضية فـي يـوم واحـد بـكل راحـة وهـدوء ولـم يـبق هـناك ادعـاء وال مـالحـقة.  
بـعد ذلـك رأى حـضرة حـرف الـبقاء أن يـقّدم لـلحضرة بـعد املـجوهـرات بـصفة هـديـة فـلم يـقبل حـضرتـه ذلـك، فـالـتمس مـن 
الجــمال املــبارك قــبول خــاتــم ذي فــّص مــن الــياقــوت الــرمــانــي الــحبابــي نــادر املــثال خــال مــن الــعيوب مــرصــعة أطــرافــه 
بـاملـاس غـالـي الـثمن فـلم يـقبل حـضرتـه ذلـك أيـًضا مـع أن حـضرتـه فـي ذلـك الـحني كـان ال يـملك عـباءة واحـدة بـل كـان 
يــرتــدي قــفطانًــا مــصنوعًـــا مــن الــقطن أكــل عــليه الــدهــر وشــرب وال يــملك فــلًسا واحــًدا عــلى حــّد قــول حــافــظ الــشيرازي 

(الشاعر املشهور) ما معناه: 

الكنز في الكم لكن كيسي من الدراهم خال

ومجــمل الــقول، إن جــناب حــرف الــبقاء قــّدم كــل مــا يــملك مــن عــقار وبــساتــني وأمــالك وأراض للجــمال املــبارك والــتمس 
قــبولــها فــلم يــقبل حــضرتــه، فــتوســل حــرف الــبقاء بــعلماء بــغداد لــدى حــضرتــه فــحضر جــميعهم إلــى الــساحــة املــقّدســة 
ورجـوا قـبول ذلـك فـأبـا حـضرتـه فـألـّحوا وألـَحفُوا إن حـضرة حـرف الـبقاء سـيبّدد كـل مـا يـملك فـي قـليل مـن الـزمـن ومـن 
بـاب أولـى أن ال يـتصرّف هـو فـي كـل مـا يـملك وقـّدمـوا لـلحضرة صـك الهـبة بخـط حـرف الـبقاء مـن نـسختني بـالـفارسـية 
والـعربـية طـبقا لـلمذاهـب الخـمسة، وفـي ذيـل ذلـك الـصك تـواقـيع وأخـتام الـعلماء فـي مـديـنة بـغداد بـصفة شـهود ومـن 
جـملة الـعلماء كـان عـبدالسـالم أفـندي الـعالـم النحـريـر والـسيد داود أفـندي الـفاضـل الـشهير.  أمـا الجـمال املـبارك فـقد 
تـفضل بـقولـه: "إنـنا قـد جـعلنا مـيرزا مـوسـى وكـيالً عـنّا فـي هـذا األمـر".  وبـعد أن شـرف الجـمال املـبارك إلـى الـرومـلي 
(أدرنـه) ألـزمـت الـحكومـة جـناب حـرف الـبقاء بـدفـع أعـشار إقـليم هـنديـة الـذي هـو بـالـقرب مـن بـغداد وهـو مـن مـمتلكاتـه 
وكــان هــو وقــتئذ فــي حــالــة إعــصار فحــلت بــه مــن جــراء ذلــك خــسائــر فــادحــة تــقدر بــمائــة ألــف تــومــان حــيث عجــز عــن 
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دفـعها.  فـوضـعت الـحكومـة يـدهـا عـلى أمـالكـه وبـاعـتها بـأبـخس األثـمان، وقـد عـرض هـذا األمـر عـلى الجـمال املـبارك 
فــأمــر حــضرتــه أن يــضعوا هــذا األمــر فــي زوايــا الــكتمان وأن ال يــأتــي ذكــر مــا يحــل بهــذه األمــالك عــلى لــسان أحــد.  
وفــي تــلك األثــناء، وقــع حــادث الــنفي مــن أدرنــه إلــى عــكاء وقــام جــناب آقــا مــيرزا محــمد بــإخــبار الــحكومــة أن حــرف 
الـبقاء لـيس بـمالـك وأنـا الـوكـيل إذ األمـالك تـتعلق بـحضرة جـمال الـقدم فـكيف تـضع الـحكومـة يـدهـا عـليها وحـيث أنـه لـم 
يـكن فـي يـده صـك الهـبة بـأنـه كـان فـي عـكاء فـرفـضت الـدعـوى، واشـتهر بـاسـم مـيرزا محـمد الـوكـيل وهـذا سـبب تـلقيبه 

بالوكيل.

أمـا الـخاتـم الـذي فـّصه مـن الـياقـوت فـقد أرسـله إلـينا حـضرة حـرف الـبقاء ونـحن فـي أدرنـه بـواسـطة املـدعـو سـيد عـلي 
أكــبر، فــأمــر الجــمال املــبارك بــقبولــه.  وعــندمــا وصــلنا إلــى عــكاء مــرض مــن كــان مــعنا مــن األحــباء بــدرجــة أعــيتهم عــن 
الحــراك مــن شــدة املــرض، فــأرســل هــذا الــعبد (عــبدالــبهاء) الــخاتــم املــذكــور إلــى أحــد األحــباء فــي بــالد الــهند لــيبيعه 
ويـوافـينا بـثمنه بـكل سـرعـة مـمكنة لـكي نـصرفـه عـلى املـرضـى.  أمـا الـحبيب املـذكـور، فـلم يـوافِــنا بـفلس واحـد مـن ثـمن 
الـخاتـم ثـم كـتب لـنا بـعد عـامـني كـامـلني أنـه قـد بـاع الـخاتـم بـمبلغ خـمسة وعشـريـن جـنيها، وصـرفـها عـلى الـزائـريـن مـع 
الــعلم أن الــخاتــم يــقّدر بــأكــثر مــن ذلــك بــكثير وأمــا هــذا الــعبد (عــبدالــبهاء) فــلم يــلجأ إلــى الــشكوى بــل شــكر الــباري 
عــلى مــا وقــع حــيث لــم يــتلوث ذيــلنا بــغبار تــلك األمــوال.  وبــعد كــل هــذا، وقــع جــناب مــيرزا محــمد الــوكــيل أســيرًا ونــفوه 
إلـى الحـدبـاء (املـوصـل) فـوقـع فـي املـتاعـب الشـديـدة مـن شـدة الـفاقـة إذ كـان غـنيًا فـأصـبح فـقيرًا وكـل ذلـك فـي سـبيل 
اهلل، وكـان فـي أتـم الـراحـة فـوقـع فـي الـشقاء فـي سـبيل اهلل أيـضا، ومـضى بـقية أيـامـه فـي بـلدة املـوصـل بـغايـة الـتذلـل 
والـتبتل إلـى أن صـعد مـن هـذا الـعالـم الـظلمانـي إلـى الـعالـم الـنورانـي وهـو فـي كـمال االنـقطاع عـما سـوى اهلل، وفـي 

نهاية االنجذاب بنفحات اهلل.

عليه التحية والثناء وفتح اهلل على ترابه أبواب السماء بماء منهمر من العفو والغفران.
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جناب الحاج محمد رضى الشيرازي

جــناب الــحاج محــمد رضــى الــشيرازي، هــو أحــد املــهاجــريــن واملــجاوريــن وهــذا الــشخص الــربــانــي مــن أهــالــي مــديــنة 
شـيراز.  وكـان مظهـرًا لـإليـمان واإليـقان بعجـز وانـكسار مـتناهـيني، وبـغايـة االطـمئنان سـرع إلـى ظـل الـعنايـة الـربـانـية 
بمجــــرد ارتــــفاع الــــنداء وهــــو ألسْــــــــت (بــــربــــكم) إذ قــــال – بَــــَلى – فــــأصــــبح مــــشكاة مــــصباح الهــــدى وفــــي غــــايــــة الــــتبتل 
واالبـتهال وُوفـق لخـدمـة أحـد أفـنان السـدرة املـباركـة املـدعـو الـحاج مـيرزا محـمد عـلي مـدة طـويـلة وكـان أنـيًسا ومجـلسه 
ال يـــمل وال يـــرجـــو غـــير الـــخير للجـــميع.  ثـــم طـــّوحـــت بـــه يـــد األســـفار إلـــى مـــختلف األقـــطار إلـــى أن ألـــقى عـــصاه فـــي 
األرض املــــقّدســــة ووصــــل إلــــى الــــساحــــة املــــقّدســــة وفــــاز بشــــرف الــــلقاء بــــكمال الــــخضوع والــــخشوع وانتهــــل مــــن بحــــر 
األلــطاف غــير املحــدود وآقــام بــجوار الــعتبة الــعليا زمــنًا لــيس بــالــيسير مــتمتًعا بــاملــثول بــني يــدي الــحضرة فــي أغــلب 
األوقــات مــشموالً بــنظر الــعنايــة والــفضل واملــوهــبة الــكامــلة.  أمــا فــي حــسن األخــالق فــقد بــزّ الــكثير مــن أقــرانــه عــامــالً 
بــالــتعالــيم اإللــهية، ســاكــنًا صــبورًا عــلى الشــدائــد، مــتفانــيًا فــي تــنفيذ إرادة مــن ال شــبيه لــه، زاهــًدا فــي الــدنــيا، غــايــة 
أمــله الــوحــيد رضــاء اهلل ولــم يــتحول عــن ذلــك أيــام حــياتــه.  وســافــر بــعد ردح مــن الــزمــن إلــى مــديــنة بــيروت وقــام عــلى 
خــدمــة حــضرة األفــنان املــذكــور عــليه بــهاءاهلل بــكل إخــالص مــدة طــال أمــدهــا، ولــم يــنقطع عــن زيــارة الــعتبة املــقّدســة 
والتشـرف بـاملـثول بـني يـدي املـنظر األكـبر.  ثـم ألـّم بـه مـرض وهـو فـي مـديـنة صـيدا وأعـياه عـن الـذهـاب إلـى عـكاء ثـم 
أدركــته املــنون فــانــتقل بــكمال التســليم والــرضــاء إلــى املــلكوت األبــهى، واســتغرق فــي بحــر األنــوار وقــد جــرى مــن الــقلم 

األعلى عنايات ال حّد لها في ذكره.

فـــي الـــحقيقة، إن هـــذا الـــشخص يـــعّد مـــن الـــثابـــتني الـــراســـخني فـــي األمـــر وركـــنًا ركـــينًا فـــي الـــعبوديـــة للجـــمال املـــبارك 
ولطاملا سمعت ذكره بالخير من الفم املطهر.

عـليه الـتحية والـثناء، وعـليه الـبهاء األبـهى، وعـليه الـرحـمة الـكبرى، ولـه املـغفرة الـعظمى مـن رب الـسموات الـعلى.  أمـا 
قبره املنور ففي مدينة صيدا بجوار املقام املشهور بمقام سيدنا يحيى.
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جناب حسني أفندي التبريزي

كـان مـن جـملة املـهاجـريـن واملـجاوريـن حسـني أفـندي الـتبريـزي وهـو مـمن شـربـوا مـن الـكأس الـطافـحة بصهـباء مـحبة 
اهلل.  سـافـر إلـى بـالد الـيونـان وهـو فـي عـنفوان الشـباب ومـكث فـيها مـدة مشـتغالً بـالكسـب هـانئ الـعيش حـيث ظهـرت 
بــوارق الــظهور فــرحــل إلــى أزمــير واســتمع لــلنداء الجــديــد فــاشــتعلت فــي قــلبه نــار مــحبة الــحق وزاد هــيامــه فــهام فــي 
بـيداء الـعشق اإللـهي، والـشوق ملـشاهـدة املـحبوب، فـساعـدتـه الـظروف ووصـل إلـى الـعتبة املـقّدسـة وفـاز بـالـلقاء، والزم 
التشـرف زمـنًا لـيس بـالـقليل وكـان مـن املـقربـني.  وأخـيرا، أمـره الـنيّر األعـظم بـالـذهـاب إلـى حـيفا لـآلقـامـة فـيها، فـصدع 
بـما أمـر وأوقـف حـياتـه عـلى خـدمـة األحـباء محـطًا لـرحـال املـسافـريـن مـن األحـباء.  وكـان عـلى جـانـب عـظيم مـن مـكارم 
األخــالق، لــنّي الــعريــكة، حــسن الــطباع والــنوايــا، مــحبوبًــا لــدى الجــميع مــن أحــباب وأغــيار، مــحبًّا لــلخير، ودام عــلى 
اسـتقامـته بـعد صـعود الجـمال املـبارك إلـى املـأل األعـلى، راسـًخا فـي الـعبوديـة لجـمال الـقدم ولـم يـتحول عـن ذلـك طـرفـة 
عـني، مـؤنـًسا لـألحـباء نـديـًما لـألصـفياء.  ونـسج عـلى هـذا املـنوال الـسنني الـطوال عـزيـزًا فـي نـفسه يـرى كـأنـه أعـز مـن 
ســالطــني األرض ومــلوكــها بــقوة إيــمانــه، وقــد صــاهــر جــناب آقــا محــمد قــلي أحــد أخــوة الجــمال املــبارك وكــان حــسن 
املـعامـلة بـعيًدا عـن املـداهـنة، دائـم الـخوف مـن االمـتحانـات واالفـتتانـات، حـذرًا مـن تـدفـق طـوفـان االمـتحانـات اإللـهية 
عـلى األكـوان مـخافـة أن يـقذف مـوجـه بـالـنفوس فـي هـوة ال قـرار لـها، ال يـفتأ يـئن مـن شـدة الـخوف حـتى أدركـته املـنون 

وتخلص من هذه الدار الفانية وبيده خلع ثوب حياته.

عــليه الــتحية والــثناء، وعــليه الــرحــمة والــرضــوان، وغــفر عــنه وأدخــله اهلل فــي الــجنة الــعليا وفــردوســه األعــلى.  أمــا قــبره 
املعطر ففي حيفا.
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جناب آقا جمشيد الكرجي

كـان املـذكـور مـن جـملة املـهاجـريـن واملـجاوريـن.  ولـد هـذا الـرجـل الـرشـيد فـي مـقاطـعة كـرجسـتان (مـن إقـليم الـقوقـاز) 
وتــرعــرع واشــتد فــي مــديــنة كــاشــان، ونــشأ مــحبًا لــلصداقــة واألمــانــة والــديــانــة والــعزة.  وملــا بــلغ ســمعه نــداء البُشــرى 
بـطلوع صـبح الهـدى وارتـفع ذلـك الـنداء شـمس الـحقيقة مـن أفـق إيـران، اشـتعل فـي فـؤاده نـار الـشغف والـولـه وأوقـد 
فـي قـلبه نـار مـحبة اهلل.  فخـلع عـذار الشـبهة واالرتـياب عـند سـطوع أنـوار شـمس الـحقيقة وأوقـدت فـي وجـوده شـموع 
الهـدايـة وسـكن إيـران مـدة مـن الـزمـن ثـم غـادر إلـى الـرومـلي (فـي الـبالد الـعثمانـية) ومَــثَُل بـني يـدّي جـمال الـقدم فـي 
أرض السـّر وفـاز بشـرف الـلقاء وهـو فـي غـايـة االنجـذاب منشـرح الـصدر ومسـرورًا لـلغايـة حـتى صـدر لـه األمـر املـبارك 
بــالــسفر مــع كــل جــناب آقــا محــمد بــاقــر وجــناب آقــا عــبدالــغفار إلــى إســالمــبول حــيث وقــع فــي مــخالــب األعــداء هــدفًــا 
للســالســل واألغــالل هــو وجــناب األســطى محــمد عــلى الــدالّك واعــتبروا جــناب جــمشيد مــن الــوحــوش الــكاســرة وجــناب 
األســطى محــمد عــلي الــدالك مــن الســباع الــشاردة ثــم دفــعوا بهــذيــن الــشخصني املــحترمــني، بــعد أن عــذبــوهــما فــي 
الــــسجون، إلــــى حــــدود إيــــران بــــصفة أســــرى ليســــّلما إلــــى الــــحكومــــة لــــصلبهما أو لــــشنقهما محــــذريــــن بــــكل شــــدة مــــن 
تــركــهما مــخافــة أن يــفلتا لــذا كــانــوا يــحبسونــهما فــي أمــاكــن صــعبة لــلغايــة حــتى إنــهم ألــقوهــما فــي غــيابــة جــب عــميق 
قــاســيَا فــيه أنــواع الــعذاب طــوال الــليل حــتى الــصباح وعــند ذلــك صــاح آقــا جــمشيد قــائــالً: "أيــها الحــراس هــل نــحن 
يـوسـف الـصديـق حـتى تـلقونـا فـي غـيابـة الـجب! أمـا سـيدنـا يـوسـف فـقد ارتـفع مـن غـيابـة الـجب إلـى أوج قـمر الـسماء.  
وملـا كـان إلـقاؤنـا فـي غـيابـة الـُجبِّ هـو فـي سـبيل اهلل فـال شـك وال شـبهة فـي أن هـذا الـبئر الـعميق هـو لـنا عـني الـرفـيق 

األعلى".

ومـختصر الـقول، إن الحـراس قـد سـلموهـما لـرؤسـاء األكـراد عـلى حـدود إيـران لـيبعثوا بـهما إلـى طهـران غـير أن هـؤالء 
الــرؤســاء ملــا تــأكــدوا أن هــذيــن املــظلومــني مــن مــحبي الــخير لجــميع الــعباد وأنــهما قــد ســطت عــليهما يــد الــتطاول دون 

ذنب اقترفاه أطلقوا سراحهما ولم يرسلوهما إلى طهران.

وبمجــــرد إطــــالق ســــراحــــهما قــــصدا مــــحبوب الــــعاملــــني ســــيرًا عــــلى األقــــدام حــــتى وصــــال إلــــى الــــسجن األعــــظم وألــــقيا 
عـــصاهـــما فـــي جـــوار جـــمال الـــقدم وآويـــا إلـــى رحـــابـــه.  وقـــضى آقـــا جـــمشيد زمـــنًا طـــويـــالً فـــي غـــايـــة الســـرور والـــبهجة 
والــفرح هــانئ الــعيش فــي ظــل ألــطاف الــرحــمن فــائــزًا بــالــلقاء فــي أكــثر األوقــات ســاكــنًا مســتقرًا وكــان جــميع األحــباء 
راضـني عـنه وهـو راٍض بـما قـسم لـه واسـتمر عـلى هـذا الـحال حـتى سـمع نـداء "يـا أيـتها الـنفس املـطمئنة ارجـعي إلـى 
ربــك راضــية مــرضــية"، فــأجــاب بــقولــه: "بــلى!" وانــتقل مــن الــسجن األعــظم إلــى األوج األعــلى طــائــرًا مــن عــالــم الــتراب 
إلـى الـعالـم الـطهور.  أغـاثـه اهلل فـي الـرفـيق األعـلى وأدخـله فـي فـردوس األبـهى وأخـلده فـي جـنة املـأوى وعـليه الـتحية 

والثناء.  أما قبره املعنبر ففي عكاء.
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الحاج جعفر التبريزي وأخواه

كــان لــلحاج جــعفر الــتبريــزي، الــذي كــان مــن جــملة املــهاجــريــن واملــجاوريــن، أخــوان هــما الــحاج حــسن والــحاج تــقي، 
وكــان هــؤالء الــثالثــة كــالــنسور الــطائــرة أو كــالــنجوم الــبازغــة املــضيئة بــنور مــحبة اهلل وأشــعة أنــوارهــم بــاديــة مــن أفــق 

إيمانهم وإيقانهم.

أمـا الـحاج حـسن فـكان مـن املـؤمـنني الـسالـفني اسـتضاء وملـع بـأنـوار فجـر الـظهور مـنذ بـزوغـه، وكـان فـطنًا شـديـد الـولـه 
واالنجـذاب.  سـافـر وانـتقل بـعد إيـمانـه إلـى كـل بـلدة وقـصبة فـي إيـران تـؤثـر أنـفاسـه فـي قـلوب املشـتاقـني حـتى وضـع 
الـــرحـــال فـــي الـــعراق.  وفـــاز بشـــرف املـــثول بـــني يـــدي حـــضرة املـــحبوب وبمجـــرد مـــشاهـــدة أنـــوار الجـــمال انجـــذب إلـــى 
مــلكوت الــجالل فــهام وولــه واســتنار وأنــار ثــم أُمــر بــالــرجــوع إلــى إيــران.  وملــا كــان بــائــًعا جــواالً حــمل ســلعه مــتنقالً مــن 
بـلدة إلـى أخـرى ثـم عـاد إلـى الـعراق لـلمرة الـثانـية فـازدادت شـعلة اشـتياقـه للجـمال األبـهى حـتى أصـبح، وهـو فـي دار 
الســالم، فــي غــايــة االنجــذاب ثــمالً بصهــباء الــوصــال واســتمّر عــلى ســفراتــه بــني دار الســالم وإيــران ال يــفكر إال فــي 
تـرويـج األمـر وإعـالء كـلمة اهلل ولـم يـكن يـعبأ بـأمـور تـجارتـه، ثـم وقـع فـي مـخالـب الـلصوص وجـردوه مـن سـلعه وأصـبح 
صفر يدين وكان يردد قوله: "إن حملي أصبح خفيفا".  فانقطع عن كل علقة بهذه الدنيا ووصل انجذابه إلى حد

الـجنون وغـدا مـفتون جـمال مـحبوب الـعاملـني واشـتُهر بـني الخـلق بـاملجـذوب إذ كـانـت تـصدر مـنه حـاالت غـريـبة.  مـثالً 
تــراه أحــيانًــا يــجالــس الــناس ويــحادثــهم فــي مــسائــل الــتبليغ بــبيان فــصيح مســتشهًدا بــاآليــات واألحــاديــث املــناســبة 
لـــلمقام مـــع األدلـــة الـــعقلية والـــحجج الـــدامـــغة حـــتى إن ســـامـــعيه كـــانـــوا يـــقّرون بـــرجـــاحـــة عـــقله ورزانـــته وســـعة اطّــالعـــه.  
وكــنت طــورًا تــراه مــن فــرط انجــذابــه قــد عــيل صــبره فــيقوم ويــرقــص مــن شــدة طــربــه، وكــان طــورًا يــغني بــصوت مــرتــفع 
ويـترنـم بـاألشـعار بـأبـدع األلـحان وطـورًا تـراه يـبتدع أنـواعًــا مـن األغـانـي.  وفـي أواخـر حـياتـه، اقـتصر عـلى مـصاحـبة 

املدعو – جناب منيب – وصار يجالسه ويؤانسه وكان يجمعهما تناغم األفكار واأللحان في الروح والجنان.

ومـختصر الـقول، إنـه بـعد أن سـافـر األحـباء مـن بـغداد رحـل إلـى أذربـيجان وأخـذ فـي نشـر الـنفحات بـنعرة – يـا بـهاء 
األبــهى – غــير هــيّاٍب وال وجِــــل فــتصّدى لــه جــماعــة مــن امللحــديــن الــذيــن اتحــدوا مــع بــعض آقــاربــه وأخــذوه إلــى حــديــقة 
هــناك وبــدءوا يســتدرجــونــه فــي الحــديــث وكــان يــجيب عــن أســئلتهم دون تســتّر كــاشــفًا لــهم الــحجاب عــن كــل مــا يــتعلق 
بـــالـــظهور األعـــظم بـــبراهـــني قـــاطـــعة بـــأفـــصح الـــعبارات مســـتشهًدا بـــاآليـــات الـــقرآنـــية واألحـــاديـــث الـــنبويـــة واملـــأثـــورة عـــن 
األئــمة األطــهار عــليهم الســالم بــرهــانًــا عــلى مــا يــقول.  وكــان كــلما أتــم حــديــثه أخــذه عــامــل الــشوق والــولــه فــيأخــذ مــن 
شــدة انجــذابــه فــي الــغناء بــألــحان شــجية أمــام الــحاضــريــن، وينشــد األشــعار بــخصوص هــذا الــظهور دون تــلعثم أو 
انـتظار، مـما أثـار حـفيظة امللحـديـن مـن األعـداء فتجـمعوا عـليه وأوسـعوه ضـربًـا حـتى فـارق الـحياة ثـم قـطعوا جسـده 

إربًا إربًا وطمروه في التراب.

كـان هـذا الـشخص الـطاهـر عـديـم الـنظير، قـد جـذب أخـاه الـحاج محـمد جـعفر إلـى أنـوار الجـمال وقـد فـاز هـذا األخ 
بــالتشــرف بــلقاء نــيّر اآلفــاق فــي الــعراق واشــتعل بــنار مــحبة اهلل وكــان بــائــًعا جــواالً مــثل أخــيه املــرحــوم واتــفق أنــه كــان 
فـي إيـران حـال رحـيل الجـمال املـبارك مـن بـغداد إلـى عـاصـمة مـملكة اإلسـالم (إسـالمـبول) ومـا أن بـلغ حـضرتـه أرض 
الســر حــتى جــاء ذلــك األخ مــع أخــيه األخــير – الــحاج تــقي – إلــى أدرنــه مــن أذربــيجان واســتأجــرا بــيتًا وســكناه إلــى 
أن كـانـت نـتيجة أعـمال األعـداء إرسـال الجـمال املـبارك إلـى الـسجن األعـظم – عـكاء – ومـنعت الـحكومـة األحـباء عـن 
مــرافــقة حــضرتــه وقــصدت بــذلــك أن يــسافــر الجــمال املــبارك وال يــكون فــي مــعيته غــير أفــراد أســرتــه وذويــه، فــلما شــعر 
بـذلـك الـحاج حـسن املـذكـور لـم يسـتطع صـبرًا وجـزّ حـلقومـه بـموسـى حـاد فـفزع الـقوم وهـالـهم هـذا الـعمل بـدرجـة ال حـدّ 
لـــها.  وملـــا شـــاهـــدت الـــحكومـــة ذلـــك (يـــعني أن أهـــل الـــبهاء ال يســـتطيعون الـــحياة بـــعد ســـفر مـــحبوبـــهم) أجـــازة ســـفر 
الجــميع فــي مــعيّة الجــمال املــبارك وكــل هــذا كــان بــبركــة الحــركــة الــتي أبــداهــا الــحبيب الــذي جُـــــزّ حــلقومــه.  ثــم خــاطــوا 
الجـرح ولـم يـكن هـناك أمـل فـي الـتئامـه ونـقلوا الجـريـح إلـى املسـتشفى بـأمـر الجـمال املـبارك مـؤكـديـن لـه بـأنـه سـيحضر 
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إلـى عـكاء بـعد شـفائـه فـاطـمأن قـلبه ثـم سـافـر جـمال الـقدم ومـن مـعه إلـى الـسجن األعـظم ولـم يـمض أكـثر مـن شهـريـن 
إذ جـــاء جـــناب الـــحاج املـــذكـــور مـــع أخـــيه إلـــى قـــلعة عـــكاء وانـــضّما إلـــى املـــسجونـــني مـــن أهـــل الـــبهاء فـــأخـــذت شـــعلة 
اشـتياقـه فـي االزديـاد آنـا غُـّب آن حـتى إنـه كـان يسهـر لـيله حـتى السحـر يـتلو األنـجية وعـيناه تـذرفـان الـدمـع مـن شـدة 

البكاء حتى سقط ذات ليلة عن سطح الثكنة فكانت القاضية وصعدت روحه إلى ملكوت اآليات.

أمـا أخـوه الـنورانـي – الـحاج تـقي – فـكانـت أحـوالـه وأطـواره تـتشابـه مـع مـا كـان ألخـيه املـرحـوم جـعفر بـالـضبط غـير 
أنــه كــان أكــثر ســكونًــا وعــاش بــعد أخــيه مــنفرًدا صــامــتًا فــي غــرفــته.  وكــان يجــلس فــي كــمال األدب واتــفق أنــه بــينما 
كــان عــلى ســطح بــيته مــشغوالً بــتالوة اآليــات إذ بــه يــسقط خــلف الــدار وبــالــبحث عــنه وجــدوه فــاقــد الــوعــي.  أمــا ســبب 
وقــوعــه فــلم يُــعلم، أكــان عــمًدا أم ســهًوا.  وملــا أفــاق مــن غــشيته قــال: "إنــني كــرهــت الــبقاء ولــذا رجــوت الــفناء ألنــي ال 

أحب البقاء في هذا العالم ولو دقيقة واحدة وأرجوكم أن تدعوا اهلل أن يكون لي ذلك حتى أفارق هذه الدار."

هـذا شـرح حـال األخـوة الـثالثـة الـذيـن كـان كـل مـنهم نـفًسا مـطمئنة راضـية مـرضـية مشـتعلة منجـذبـة طـاهـرة مـقدسـة 
ولـذا فـارقـوا هـذا الـعالـم وهـم فـي غـايـة االنـقطاع إلـى اهلل والـتوجـه إلـيه واإليـقان بـه ودخـلوا املـلكوت األعـلى.  ألـبسهم 

اهلل ِخلع الفضل واإلحسان في ملكوت الغفران وأغرقهم في بحار رحمته إلى أبد اآلباد وعليهم التحية والثناء.
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حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان

كــان حــضرة الــحاج مــيرزا محــمد تــقي أفــنان، املــلقب بــوكــيل الــدولــة، مــن الــنفوس الــزكــية والــحقيقة الــنورانــية والجــلوه 
الرحمانية.

هـذا الـفرع الجـليل هـو مـن أفـنان السـدرة املـباركـة.  اجـتمع فـيه شـرف األعـراق مـع حـسن األخـالق أمـا حسـبه ونسـبه 
فــكان حــقيقيًا وهــو مــن الــذيــن انجــذبــوا بــنفحات اهلل بمجــرد قــراءة كــتاب اإليــقان وانشــرحــت صــدورهــم بــترتــيل اآليــات 
فـطغى عـليه الـوجـد والـولـه بـحيث تـرك إيـران قـاصـًدا الـعراق، مـلبيًا الـنداء بـالـروح والـريـحان فـقام مـن شـدة االشـتياق 
وطـوى الـفيافـي والـقفار بـكل روح وريـحان إلـى أن وصـل إلـى الـعراق وهـو فـائـر لـم يهـدأ لـه بـال ثـم ذهـب وهـو فـي دار 
الســـالم إلـــى الـــساحـــة املـــقّدســـة وفـــاز بشـــرف املـــثول بـــني يـــدي الجـــمال املـــبارك واعـــتلى ذروة الـــقبول، فـــولـــه وانجـــذب 
وانــقطع عــما ســوى الــحق بــدرجــة تــفوق الــوصــف.  كــان صــبيح الــوجــه، نــورانــي الــطلعة حــتى إن جــميع األحــباء فــي 
الـعراق سـّموه "أفـنان املـليح" وكـان فـي الـحقيقة نـفًسا مـباركـة، ومـحترمًــا لـلغايـة.  لـم يـقّصر فـي خـدمـاتـه طـوال حـياتـه، 
انجـذب بـنفحات اهلل مـن فـاتـحة أيـام حـياتـه وتـوجـت خـاتـمة مـطافـه بـأعـظم خـدمـة ألمـر اهلل.  كـان حـسن املـعامـلة، شـهي 
الحـديـث، لـم يـفتر عـن عـبوديـته لـلحق لحـظة واحـدة، يـؤدي أعـمالـه فـرحًــــا مسـرورًا، وكـان كـل ذلـك مـع مـا كـان عـليه مـن 
حــسن الســلوك يــنم عــن مــقدرة فــي تــبليغ أمــر اهلل وتــنبيه الــكثيريــن.  وبــعد أن فــاز بشــرف الــلقاء فــي بــغداد، عــاد إلــى 
إيـران وبـاشـر أمـر الـتبليغ بـلسان فـصيح، إذ هـكذا يـجب أن يـكون الـتبليغ بـلسان فـصيح وقـلم بـليغ مـشمولـنْي بـحسن 
األخـــــالق وحـــــالوة الـــــقول وطـــــيب األعـــــمال واالســـــتقامـــــة فـــــي الـــــسير والســـــلوك حـــــتى شهـــــد األعـــــداء والـــــخصماء بـــــعلوه 
وروحـانـيته وأقـّروا بـأن هـذا الـشخص ال نـظير لـه فـي الـعمل والـقول والـتقوى واألمـانـة والـديـانـة وهـو فـريـد ووحـيد فـي 
جـميع الـشؤون ولـكنه لـألسـف بـهائـي أي أنـه لـيس مـثلنا مـتهورًا غـير مـباٍل ومـرتـكبًا لـلسيئات ومـنهمًكا فـي الـشهوات 

ومطيًعا للنفس والهوى.

ســبحان اهلل! فــقد الحــظوا أن هــذا الــشخص الــذي ال مِـــراء فــي أنــه مــطلع الهــدى قــد انــقلبت أطــواره الــعتيقة وأصــبح 
بمجرد وصول نفحات األبهى إلى سمعه، مشكاة شعاع شمس الحقيقة.

لـم يـتنبه لـألمـر أيـام كـان تـاجـرًا فـي يـزد، وبـعد ذلـك أصـبح سـبب انـتشار نـور الهـدايـة حـًقا.  ولـم يـكن لـه مـقصد سـوى 
إعـالء كـلمة اهلل، جـل أمـله نشـر الـنفحات فـكره مـحصور فـي الـتقرب مـن سـاحـة الـكبريـاء مـطمئن الـقلب بـترتـيل آيـات 
اهلل، مظهــر رضــاء الجــمال املــبارك ومــطلع عــطاء االســم األعــظم، وكــثيرًا مــا تــكررت عــلى لــسان جــمال الــقدم عــبارات 
الـرضـاء فـي حـقه حـتى إن الجـميع تـأكـدوا أنـه سـيكون هـذا الـشخص مـصدرًا ألمـر عـظيم.  أمـا ثـبوتـه ورسـوخـه عـلى 
األمـر بـعد الـصعود املـبارك فـكان ال يـنكره أحـد ولـم يـكن لـيتأخـر عـن الخـدمـة مـهما كـانـت الـحال رغـم مـا كـان هـناك مـن 
مـــوانـــع وعـــقبات كـــأداء ومـــشاغـــل ال حـــصر لـــها.  وملـــا عـــاف تشـــتت أفـــكاره تـــرك الـــراحـــة والـــتجارة واألمـــالك واألراضـــي 
والـعقار ورحـل إلـى عـشق آبـاد وشـرع فـي بـناء مشـرق األذكـار هـناك وال مِـــراء فـي أن هـذه الخـدمـة عـظيمة لـلغايـة ألنـه 
كـان أول شـخص قـام بـبناء مشـرق األذكـار (فـي مـديـنة الـعشق) وأصـبح الـبانـي األول لـبيت تـوحـيد الـعالـم اإلنـسانـي 
ووفــق إلــى ذلــك بــمعونــة أحــباء (عــشق آبــاد) واعــتبر الســبّاق فــي هــذا املــيدان حــيث لــم يســبقه أحــد فــي آقــامــة مشــرق 
لـألذكـار.  آقـام فـي عـشق آبـاد زمـنًا طـويـالً لـم يـذق لـلراحـة طـعًما يـحث األحـباء ويـشّوقـهم إلـى مـا هـو قـائـم بـعمله وهـم 
بــدورهــم أيــًضا قــد بــذلــوا مــا وســعهم فــي هــذا الســبيل مــضحني بــكل مــرتــخٍص وغــاٍل إلــى أن تــم الــبناء املــذكــور وعــم 
صـيته الشـرق والـغرب.  أمـا هـو فـقد أنـفق كـل مـالـه، إال الـقلة، فـي هـذا السـبيل.  هـكذا يـكون اإلنـفاق وهـذا هـو شـرط 

الوفاء.

ثــم تــوجــه بــعد ذلــك إلــى األرض املــقّدســة وآقــام بــجوار مــطاف املــأل األبــهى مــلتجئًا إلــى املــقام األعــلى (مــقام حــضرة 
الــباب) بــنهايــة الــتضرع واالبــتهال وفــي غــايــة الــتنزيــه والــتقديــس، مشــتغالً بــذكــر اهلل عــلى الــدوام يــناجــي الــحق بــقلبه 

ولسانه.
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كـانـت روحـانـيته عـظيمة ونـورانـيته ال مـثيل لـها، وكـان مـن الـذيـن قـالـوا فـي قـلوبـهم "بـلى" قـبل أن يُـقرع طـبل "ألسْــــــت".  
وقـد اشـتعل فـي الـعراق بـنار مـحبة نـيّر اآلفـاق بـني سـنة السـبعني والـثمانـني بـعد املـائـتني للهجـرة، وشـاهـد اإلشـراق مـن 

األفق األبهى، والحظ ببصيرته قوله: "إنني حي في األفق األبهى".

أمـــا بـــشاشـــتة فحـــّدث عـــنها وال حـــرج.  كـــان إذا ألـــّم بـــي حـــزن والقـــيته اســـتبدل حـــزنـــي بـــالـــفرح والســـرور فـــي الـــحال.  
وكــانــت عــاقــبته، والحــمد هلل، ســاطــعة األنــوار لــلغايــة وانــتقل إلــى املــلكوت األبــهى بــجوار املــقام األعــلى فــأثــرت مــصيبة 

انتقاله في عبدالبهاء أيما تأثير.

أمـا مـرقـده املـنور فـي حـيفا بـجوار حـظيرة الـقدس قـرب مـقام سـيدنـا الـخضر ويـجب أن يـشاد لـه قـبر بـكل إتـقان.  نـّور 
اهلل مـــضجعه بـــأنـــوار ســـاطـــعة مـــن مـــلكوت األبـــهى وطـــيب اهلل جـــدثـــه املطهـــر بـــصيّب مـــدرار مـــن الـــرفـــيق األعـــلى.  عـــليه 

البهاء األبهى.
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جناب آقا عبداهلل البغدادي

كـان مـن زمـرة املـهاجـريـن واملـجاوريـن، جـناب آقـا عـبداهلل الـبغدادي الـذي اشـتهر بـني الخـلق فـي أول أدوار شـبابـه أنـه 
مـن أهـل الـلهو والـهوى املـنهمكني فـي الـلذائـذ، وشهـد الـكل أنـه مـن أسـرى الـشهوات املسـتغرقـني فـي بـحور املشـتهيات 
الـــجسمانـــية، ولـــكنه بمجـــرد إيـــمانـــه وإيـــقانـــه وانجـــذابـــه بـــنفحات الـــرحـــمن أصـــبح خـــلًقا جـــديـــًدا فـــي حـــالـــة تســـتوجـــب 
االسـتغراب إذ انـقلب فـجأة بـالـكلية وأصـبح سـماويًـا بـعد أن كـان أرضـيًا، وروحـانـيًا بـعد أن كـان جـسمانـيًا، ونـورانـيًا 
بـعد أن كـان ظـلمانـيًا، ورحـمانـيًا بـعد أن كـان شـيطانـيًا، ولـؤلـؤ صـدف المـع بـعد أن كـان خـزفًـا، وجـوهـرًا وضّــــــــــاًءا بـعد 
أن كـان حجـرًا أسـوًدا، وقـد احـتار األغـيار فـي أمـره وقـالـوا: "مـا هـذا االنـقالب الـذي حـصل لهـذا الـشاب الـذي أصـبح 
مـنقطًعا عـن الـدنـيا، منجـذبًـا إلـى الـحق، طـاهـرًا بـعد أن كـان دنـًسا، البـًسا ثـياب الـزهـد والـتقوى بـعد مـا كـان مـنهمًكا 
فـي الـلهو والـهوى.  نـراه الـيوم قـد زهـد فـي الـدنـيا وطـوى بـساط الـلذات واملـرح وقـنع مـن الـدنـيا بـالـولـه واالنجـذاب إلـى 

الحق".

وخـالصـة الـقول، إنـه قـد عـاف الـهناء ولـذة الـعيش وتـوجـه راجـالً إلـى عـكاء بـوجـه مسـتبشر، كـان بـهي الـطلعة نـورانـيًا 
وروحانيًا بدرجة أن َقْلَب كل من رآه كان يمتلئ سرورًا وبهجة.

سألته مرّة: "آقا عبداهلل كيف حالك؟"، فأجابني: "كنت، يا

مــوالي، مــظلًما أصــبحت بــعنايــة الجــمال املــبارك وفــضله مــنيرًا، كــنت بــلقًعا أصــبحت روضــة أوراد غــناّء، كــنت مــعذّبًــا 
أصـبحت فـي نـعيم، كـنت مـكبالً بـالـقيود الـدنـسة أصـبحت حـرًا مـنزهًـــا طـاهـرًا، كـنت مـتعّلًقا بـعالـم الـناسـوت أصـبحت 
مــــتعّلًقا بــــعالــــم املــــلكوت، كــــنت كــــطائــــر فــــي قــــفص أصــــبحت طــــليًقا أفــــترش األرض فــــي الــــصحاري الــــغبراء وألــــتحف 
الـسماء مسـرورًا مـبتهًجا.  ولـو أن فـراشـي كـان قـبل الـيوم مـن الخـزّ الـناعـم غـير أن روحـي كـانـت فـي عـذاب ألـيم، ولـو 

أني الساعة خالي الوفاض ولكنني في غاية الروح والريحان.

وعــلى الجــملة، إن هــذا الــشخص املنجــذب بــالــنفحات قــد ذاب قــلبه أســى ملــا شــاهــد مــظلومــية نــيّر اآلفــاق وتــمنى أن 
يفدي حضرته بالروح حتى حان حينه واستجيب دعاؤه وانتقل من هذا العالم الظلماني إلى العالم النوراني.

أما قبره املنور ففي عكاء.  عليه البهاء األبهى وعليه الرحمة من فيض الكبرياء.
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حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي

كـان حـضرة آقـا محـمد مـصطفى الـبغدادي فـي عـداد املـهاجـريـن واملـجاوريـن.  هـذا السـراج الـوهـاج، النجـل الخـليل 
لـلعالـم النحـريـر الـشيخ محـمد شـبل، مـن أهـل الـعراق الـعربـي.  اشـتهر حـضرة محـمد مـصطفى الـبغدادي بـتفرده فـي 
جــميع اآلفــاق بــالــشجاعــة، والــشهامــة، والــوفــاق مــن فجــر شــبيبته.  اهــتدى إلــى فجــر الــظهور مــنذ كــان طــفالً عــلى يــد 
والـده، فـاسـتنار قـلبه وأحـرق سـتر الـوهـم وفـتح حـديـد بـصره، فـشاهـد اآليـات الـكبرى وأعـلى نـعرة "قـد أشـرقـت األرض 

بنور ربّها" غير هيّاب وال وجل.

كــنت تــرى هــذا الــشخص الــكريــم، رغــم الــتعرض الشــديــد لــلمؤمــنني وســوط عــذاب أولــي الــشأن وانــزواء األحــباء خــلف 
ســــتار الــــتقية (عــــدم إظــــهار املــــعتقد) مــــن شــــدة الــــخوف مــــن األعــــداء، غــــاديًــــا ورائــــًحا فــــي دار الســــالم بــــكل شــــجاعــــة 
وجــسارة يــقاوم كــل ظــالــم بــعزم ثــابــت وقــوة خــارقــة، واشــتهر فــي ســنة الســبعني فــي الــعراق بــمحبة نــيّر اآلفــاق.  وأمــا 

الذين اتخذوا الحيطة والكتمان أصبحوا في زوايا النسيان.

وأيـم الـحق، إن هـذا الهـزبـر الـذي ال يـضارع، كـان يـمّر فـي أسـواق بـغداد يـهابـه كـل مـن رآه، وتـخشى األشـرار بـأسـه 
ولــم يــتعرضــوا لــه مــخافــة بــطشه.  وقــد ظهــرت، عــلى األخــص رجــولــة هــذا الــرجــل الــرشــيد بــأجــلى مــعانــيها لــلقاصــي 
والـدانـي، بـعد رجـوع جـمال الـقدم مـن كـردسـتان (السـليمانـية) إذ كـان يتشـرف بـالـحضور املـبارك كـلما صـدر لـه اإلذن 
بــذلــك، وكــان يــمتع ســمعه بــما يخــرج مــن فــم املــبارك مــن الــبيانــات ويــفوز بــالــعنايــات وهــو أول مــحّب ظهــر فــي الــعراق 
جـاهـرًا بـمعتقده واسـتمر بـعد أن تحـرك املـوكـب املـبارك مـن دار السـالم إلـى املـديـنة الـكبرى (اسـالمـبول) عـلى مـقاومـة 
األعـداء وخـدمـة األمـر بـكل هـمة ونـشاط، يـبّلغ الـناس عـالنـية وملـا ذاع فـي اآلفـاق إعـالن مـن يظهـره اهلل كـان مـن الـذيـن 
أذعـنوا لـظهوره مـع أنـه كـان مـتأكـًدا مـن ذلـك ومـؤمـنًا قـبل اإلعـالن حـتى إنـه قـال: "إنّـا آمـنا قـبل أن يـرتـفع الـنداء، ألنـه 
قــــد رفــــع الســــتار عــــن اإلشــــراق بــــني اآلفــــاق قــــبل ارتــــفاع الــــنداء وشــــاهــــد األنــــوار كــــل ذي بــــصر حــــديــــد ورأى الجــــمال 

املطلوب كل طالب بصير".

وعـــلى الجـــملة، إن هـــذا الـــشخص قـــام عـــلى خـــدمـــة األمـــر بـــكل مـــا أوتـــي مـــن قـــوة، ولـــم يهـــدأ لحـــظة فـــي هـــذا الســـبيل.  
وبـعد حـركـة جـمال الـقدم إلـى الـسجن األعـظم القـى هـذا املـحب مـن األعـداء مـا القـى، فـبعد أسـر األحـباء ونـفيهم مـن 
الــزوراء إلــى الحــدبــاء (املــوصــل)، وخــصومــة األعــداء وتــعرّض أهــل دار الســالم، لــم يــفتر عــن مــقاومــة األعــداء واســتمر 
عــلى ذلــك زمــنًا لــيس بــالــقليل حــتى تــأجــجت نــار الــشوق لــلقاء املــحبوب بــني ضــلوعــه فــترك األوطــان واألهــل والــخالّن 
وتـوجـه مـنفرًدا إلـى الـسجن األعـظم (عـكاء) فـوطئ املـديـنة فـي أيـام الشـدة والـضيق وفـاز بشـرف الـلقاء وطـلب الـسماح 
لـه بـالـسكنى حـوالـي عـكاء.  فـصدر لـه اإلذن بـاآلقـامـة فـي بـيروت، فـصدع بـاألمـر وآقـام فـي تـلك املـديـنة خـادمًــا لـألمـر 
بـكل إخـالص، محـّط رحـال جـميع األحـباء الـذاهـبني للتشـرف واآليـبني مـن أرض املـقصود.  وكـان يـرحـب بـالجـميع بـكل 

حفاوة، يعاونهم ويسهل لهم الطريق بكل موّدة،

مـــضّحيًا بـــكل مـــرتـــخٍص وغـــاٍل فـــي ســـبيل راحـــة األحـــباء الـــذاهـــبني إلـــى عـــكاء والـــعائـــديـــن مـــنها، والـــكل يشهـــد بـــذلـــك.  
وعـّمت شهـرتـه فـي هـذا الـصدد كـل صـوب وحـدب.  واسـتمر بـعد أفـول شـمس الـحقيقة وصـعود نـيّر املـأل األعـلى، ثـابـتًا 
مســـتقيًما عـــلى العهـــد واملـــيثاق اإللـــهي بـــدرجـــة زلـــزلـــت فـــرائـــص املـــتزلـــزلـــني الـــناقـــضني ولـــم يجـــرؤ أحـــد مـــنهم أن يحـــرك 
لـسانـه بـكلمة أمـامـه ألنـه كـان كـالـشهاب الـثاقـب يـرجـم الـشياطـني، وكـالـسيف الـقاطـع عـلى أعـناق الـناكـثني، ولـم يجـرؤ 
أحــد مــنهم أن يــمّر مــن الــحي الــذي هــو فــيه، وإذا تــصادف أن مــّر بــه أحــد الــناقــضني، فــي الــطريــق مــثالً، مــّر هــذا 

األخير مّر الكرام وكأنه من الصم البكم العمي الذين ال يرجعون.

حًقا، إنه كان بني القوم مصداق "ال تأخذه في اهلل لومة الئم، وال تزعزعه صولة شاتم".
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ومــختصر الــقول، إنــه لــم يــتزعــزع عــن أســلوبــه، مــن قــلب فــارغ ونــيّة صــادقــة وإخــالص فــي خــدمــة األحــباء قــاصــدي 
الـروضـة املطهـرة، الـطائـفني حـول مـطاف املـأل األعـلى.  ثـم انـتقل فـي أخـر األمـر إلـى بـلدة االسـكندرونـة وعـاش فـيها 
زمـنًا منجـذبًـا إلـى اهلل مـنقطًعا عـما سـواه مسـتبشرًا بـبشارات اهلل متشـبثًا بـالـعروة الـوثـقى مـشهورًا بـالـتقديـس، إلـى 

أن انتقل إلى الرفيق األعلى.

رفــعه اهلل إلــى األوج األعــلى والــرفــيق األبــهى، وأدخــله فــي عــالــم األنــوار، مــلكوت األســرار، مــحفل تجــلي ربــه الــعزيــز 
املختار.  وعليه البهاء األبهى.
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جناب سليمان خان التنكاباني

كـان مـن جـملة املـهاجـريـن واملـجاوريـن جـناب سـليمان خـان الـتنكابـانـي املـلقب بجـمال الـديـن.  ولـد فـي مـديـنة تـنكابـان 
وهـو مـن الـعائـالت الـقديـمة فـي ذلـك اإلقـليم.  نـشأ ونـما ورضـع مـن ثـدي الـراحـة والـعزّة، وتـربّـى فـي أحـضان الـرفـاهـية 
والـثروة، وكـان ذا هـّمة عـالـية مـنذ طـفولـته، مـقاصـده نـبيلة، ذا غـيرة مـجسمة ونـشاط مـلحوظ، كـان يـفّكر فـي الـتربـع فـي 
دســوت املــناصــب، طــالــبًا الــتفوق عــلى أقــرانــه وأتــرابــه.  ولــذا بــارح مــوطــنه األصــلي إلــى مــقر ســريــر الســلطنة يــعني 
مـديـنة طهـران أمـالً فـي عـلو اسـمه ورفـعة مـكانـته وعـظمة قـدرتـه وتـفوقـه عـلى أقـرانـه.  غـير أنـه فـي طهـران وصـلت إلـى 
مـشامـه نـفحات الـرحـمن، وطـرق سـمعه نـداء املـحبوب الـعطوف، فخـّلص نـفسه مـن ارتـباكـات الـفكر الـناشـئة مـن طـلب 
الــجاه وغــلغلة الــعظمة واألبّــهة الــفانــية وعــزة هــذا الــعالــم الــترابــي ومــا بــه مــن غــرور، وتحــرر مــن الــقيود فــعّم قــلبه الــفرح 
والســـرور بـــاملـــوهـــبة اإللـــهية وتـــأكـــد أن صـــدر الـــجالل هـــو صـــّف الـــنعال وأن املـــناصـــب والـــدســـوت ســـريـــعة الـــزوال فـــترك 
الـدنـيا ووطّد الـعزم عـلى الـراحـة وعـدم انـشغال الـبال وتخـلص مـن أغـالل قـيود البشـريـة وسـالسـل الـتعلق بـالـدنـيا فـلبس 
إحــرام حــرم الــكبريــاء وعــزم عــلى الــتوجــه إلــى حــيث املــحبوب فــقطع الــفيافــي والــقفار إلــى أن وصــل إلــى ســجن عــكاء 
وفاز باللقاء ومضى مدة في رحاب جمال القدم مستمًعا للنغمات الخارجة من الفم املبارك صاغيًا لجوامع الكالم

وفـصل الخـطاب.  وبـعد أن تـعطرت مـشامـه وتـنورت بـصيرتـه وتـمتع بـالـعطاء املـوفـور وثـمل مـن رحـيق الـرب الجـليل وفـاز 
مـن كـل ذلـك بـنصيب مـوفـور، صـدر لـه اإلذن املـبارك بـالـسفر إلـى بـالد الـهند مـأمـورًا بـتبليغ كـل طـالـٍب صـادق، فـصدع 
بـاألمـر وذهـب إلـى بـالد الـهند.  مـتوكـالً عـلى اهلل منجـذبًـا بـنفحات اهلل مشـتعالً بـنار مـحبة اهلل وهـام فـي تـلك األقـطار 
وجــاس خــالل تــلك الــديــار مــدنــها وبــلدانــها وقــراهــا يــضرب نــاقــوس املــلكوت عــالــيًا مبشــرًا بــظهور مــكلم الــطور ســالــًكا 
سـبيل رجـال اهلل الـعامـلني وغـرس بـذور الـتعالـيم الـطاهـرة فـي تـلك األصـقاع فـنبتت نـباتًـا حـسنًا ونـمت وأيـنعت وانـقاد 
الـكثيرون إلـى سـفينة الـنجاة واهـتدوا بـنور الهـدى وتـنورت بـصائـرهـم مـن مـشاهـدة اآليـات الـكبرى وكـان هـو الـشمعة 
املـضيئة للجـميع فـي تـلك اآلقـالـيم واسـتمرت آثـاره واضـحة فـي بـالد الـهند كـل الـوضـوح وقـام أغـلب الـذيـن آمـنوا عـلى 

تبليغ األمر واشتغلوا بهداية الخلق مقتفني أثره.

وخـــالصـــة الـــقول، فـــقد عـــاد بـــعد ســـياحـــته فـــي بـــالد الـــهند إلـــى الـــساحـــة املـــقّدســـة وكـــان وصـــولـــه بـــعد الـــصعود املـــبارك 
فـاتـقدت فـي صـدره نـيران الحسـرة وأصـبح بـاكـي الـعني مـكلوم الـفؤاد يـفور قـلبه كـاألتـون ولـكنه كـان ثـابـتًا عـلى العهـد 

وامليثاق نابتًا في روضة الرضوان.

وحـــدث أن تـــفضل جـــمال الـــقدم قـــبل الـــصعود بـــقولـــه تـــعالـــى: "إذا تـــوجـــه أحـــد إلـــى إيـــران، فـــليوصـــل مـــن قِــــبَلي ألمـــني 
الســــلطان الــــرســــالــــة اآلتــــية: أن يــــا أمــــني الســــلطان، إذا بــــذلــــت الــــهمة فــــي حــــق األســــرى وقــــمت بــــمعونــــة املــــحتاجــــني 
واملـــظلومـــني (مـــن أهـــل الـــبهاء) فخـــدمـــتك هـــذه ال تـــنسى وكـــن عـــلى يـــقني مـــن أن هـــذا الـــعمل ســـيكون لـــكم ســـبب الـــعزة 
والــبركــة فــي جــميع الــشؤون.  يــا أمــني الســلطان اعــلم أن كــل بــنيان فــي هــذا الــعالــم يــؤول إلــى االنــهيار عــدا الــبنيان 

اإللهي وهو الذي تزداد متانته وأحكامه يوًما فيوًما.

إذًا، فـاعـمل كـل مـا فـي مـكنتك فـي خـدمـة الـديـوان اإللـهي حـتى تهـتدي إلـى اإليـوان الـرحـمانـي وابـن بـناء ال يـؤول إلـى 
الزوال".

وبــعد الــصعود املــبارك، أوصــلنا هــذه الــرســالــة إلــى أمــني الســلطان وكــان وقــتذاك قــد أصــاب جــناب آقــا ســيد أســداهلل 
إهـانـة مـن فـقهاء الـترك بـمديـنة أردبـيل وأظهـروا لـه عـوامـل الـجفاء والـغلظة وعـزمـوا عـلى قـتله.  أمـا الـحكومـة هـناك فـقد 
عــملت مــا فــي وســعها حــتى نــجته مــن مــخالــب الــفقهاء وحــالــت دون قــتلهم إيــاه ثــم أرســلوه مــصفًدا إلــى تــبريــز ومــنها 
إلــى طهــران حــيث قــام أمــني الســلطان بــبذل كــل رعــايــة فــي حــق آقــا ســيد أســداهلل وأســكنه فــي ديــوانــه الــخاص وآواه 
فـــيه واتـــفق فـــي تـــلك األثـــناء أن أصـــاب أمـــني الســـلطان مـــرض وأتـــى نـــاصـــر الـــديـــن شـــاه لـــعيادتـــه فـــما كـــان مـــن أمـــني 
الســلطان إال أن قــّص لــلشاه كــل مــا حــدث آلقــا ســيد أســداهلل ومــدحــه وأطــراه أمــام الــشاه بــدرجــة جــعلت هــذا األخــير 
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يـعرب آلقـا سـيد أسـداهلل عـن تـأملـه واسـتيائـه مـما حـصل وأظهـر لـه عـطفه وكـان مـن طـبع الـشاه فـي مـثل هـذه األحـوال 
أن يــأمــر بــصلب مــن هــو بــمثل آقــا ســيد أســداهلل ويــجعله هــدف نــيران الــقنابــل.  ولــكن، حــال دون ذلــك مــا ســمعه مــن 
أمــني الســلطان، ومــا لــبث هــذا األخــير أن حــل عــليه غــضب الــشاه وأصــبح مــبغوضًــــــــــا وأرســل أســيرًا مــنكوبًــا مســتبعًدا 
إلـى مـديـنة "قـم" فـما كـان مـن هـذا الـعبد إال أن أرسـل إلـيه (بـإيـران) الـرسـالـة الـتي تـفضل بـها جـمال الـقدم مـصحوبـة 
بـــمناجـــاة وخـــطاب مـــنيّ بخـــط يـــدي وطـــلبت لـــه فـــي املـــناجـــاة الـــعون والـــعنايـــة مـــن اهلل ورجـــوت اهلل أن يـــصونـــه ويحـــميه 
ويـنقذه مـن زاويـة الخـمول ويـرفـعه إلـى أوج الـقبول وقـلت لـه صـراحـة فـي رسـالـتي: إنـك سيحـظى بـالـتأيـيد اإللـهي فـي 

القريب العاجل وتسطع أنوار العناية وستستقر في دست الصدارة (الوزارة) بنهاية االستقالل مكافأة لك على

خـدمـتك والـهمة الـتي بـذلـتها فـي حـق املـظلومـني (مـن أحـباء الـبهاء).  ورسـالـتي هـذه مـع املـناجـاة ال يـزاالن فـي حـيازة 
أسرة أمني السلطان.

أمـا سـليمان خـان، فـقد بـارح مـديـنة طهـران بـعد ردح مـن الـزمـن إلـى مـديـنة قـم.  وبـينما هـو فـي غـرفـته إذ حـضر أحـد 
مـعارف أمـني السـلطان لـزيـارتـه فـسألـه سـليمان خـان عـن أحـوال أمـني السـلطان وروى أنـه فـي أشـد الـحاجـة ملـقابـلته.  
ومـا أن وصـل هـذا الـخبر إلـى أمـني السـلطان حـتى طـلب حـضور سـليمان خـان، فـذهـب هـذا األخـير إلـى داره مـتوكـالً 
عـلى اهلل واخـتال بـه وسـّلمه الـرسـالـة املـرسـلة مـن قـبلي، فـتقبّلها بـكل احـترام وفـّضها بـعد أن صـافـحها جـبينه، ثـم قـال 
لســليمان خــان بــعد قــراءتــها: "إنــني لــفي يــأٍس عــظيم وإنــني دون شــك ســأســتمّر مــشّمرًا ســاعــد الجــد فــي الخــدمــة 
وصـيانـة أحـباء اهلل وحـمايـتهم إذا مـا تيسـر حـصول مـا جـاء فـي الـرسـالـة املـباركـة".  ثـم أظهـر امـتنانـه الـزائـد وعـظيم 

السرور واالبتهاج وقال: "الحمد هلل، قد تم املراد ومن املؤكد أني سأكون، بعون اهلل وعنايته، من الناجحني".

وبـــاالخـــتصار، إن أمـــني الســـلطان قـــد تعهـــد بـــالـــقيام بـــالخـــدمـــات، ثـــم ودع ســـليمان خـــان بـــعد أن عـــرض عـــليه بـــعض 
النقود بحجة مصروف الطريق فأبى سليمان خان قبول شيء من هذا القبيل رغم إلحاح أمني السلطان.

وبـــينما كـــان ســـليمان خـــان فـــي الـــطريـــق إلـــى الـــبقعة املـــباركـــة (عـــكاء) إذا بـــصدور أمـــر الـــشاه بـــإطـــالق ســـراح أمـــني 
الســـلطان وإحـــضاره إلـــى طهـــران وإســـناد صـــدارة الـــوزارة إلـــيه رأسًـــــــا.  فـــقام بـــأعـــباء الـــوزارة مســـتقالً فـــي عـــمله كـــل 
االسـتقالل.  وقـام فـي أول األمـر عـلى حـمايـة األحـباء غـير أنـه قـّصر فـي ذلـك أثـناء حـادثـة شهـداء يـزد، إذ تـمنّع عـن 
حـمايـة األحـباء وصـيانـتهم بـاملـرّة، وكـان كـلما رفـع إلـيه األحـباء شـكايـتهم كـان يـقابـلهم بـأُذن صـماء فـكانـت الـنتيجة أن 
تجـرّع جـميع أهـل الـبهاء كـأس الـشهادة ولهـذا عُــزل أمـني السـلطان ونـكس عـلمه املـرفـوع ويـأس قـلبًا وروحًــــا مـن خـيبة 

األمل.

ومــختصر الــقول، إن جــناب ســليمان خــان وصــل إلــى الــبقعة املــباركــة وأمــضى بــقية أيــام حــياتــه بــجوار مــطاف املــأل 
األعــــلى منشــــرح الــــصدر، بــــكمال الــــروح والــــريــــحان، وقــــد ألــــفه جــــميع األحــــباء واســــتأنــــسوا بــــه إلــــى أن وافــــاه األجــــل 
املــحتوم فــلبى دعــوة الــحي الــقيوم، وتــرك األهــل والــخالّن ورحــل إلــى عــالــم األنــوار، وتخــلص مــن قــفص اإلمــكان طــائــرًا 
إلــى الــفضاء الــالمــكان غــير املــتناهــي.  أغــرقــه اهلل فــي غــمار رحــمته وأنــزل عــليه شــآبــيب مــغفرتــه وأســبغ عــليه جــالئــل 

نعمته ورزقه جزيل موهبته.  وعليه التحية والثناء.
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جناب آقا عبدالرحيم ِمسگر (النحاس)

كـان فـي عـداد املـهاجـريـن واملـجاوريـن جـناب آقـا عـبدالـرحـيم مِـــسگر، الـذي اجـتمعت فـيه صـفتا الـصبر والحـلم، وهـو 
مــن أهــالــي كــاشــان ومــن األحــباء األقــدمــني.  شــرب مــن صهــباء مــحبة اهلل قــبل أن يَــِطّر شــاربــه، وتــناول مــن املــائــدة 
الـــسماويـــة الـــتي كـــانـــت مـــهيأة ومـــمدودة، ونـــال نـــصيبًا مـــن الهـــدايـــة الـــكبرى واملـــوهـــبة الـــعظمى، ثـــم بـــارح مـــوطـــنه بـــعد 
إيـمانـه بـقليل وهـرع إلـى روضـة أوراد الـزوراء وفـاز بشـرف لـقاء حـضرة املـقصود، وأمـضى أيـامًــا بـجوار الـحضرة فـي 
الـــعراق، ولـــبس مـــن ألـــطاف الـــاليـــزال تـــاجًــــــا وهـــاجًــــــا إذ كـــان يـــتمتع بشـــرف الـــلقاء فـــي أغـــلب األوقـــات، ثـــم ســـار راجـــالً 
بـجوار الـركـب املـبارك إلـى الـكاظـمني عـليهما السـالم، وكـان حـظه مـوفـورًا.  وكـان أيـًضا مـن جـملة األسـرى فـي املـوصـل 
(الحــدبــاء) ومــا لــبث أن رحــل إلــى عــكاء حــيث أمــضى أيــامًـــا بــجوار األلــطاف املــباركــة، مســرورًا مــبتهًجا، وكــان يــعمل 
كــتاجــر قــليل الــبضاعــة غــير أنــه كــان، عــلى الــدوام، قــانــًعا مســرورًا وراضــيًا بــما قــسم لــه، ســالــًكا ســبيل الــرشــاد حــتى 

ناهز الثمانني من عمره، صابرًا ساكنًا حتى وافاه األجل املحتوم، وصعدت روحه إلى عالم األسرار.

تغمده اهلل بفضله ورحمته وألبسه حلل الغفران في جنة الرضوان.  أما قبره ففي عكاء.
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جناب آقا محمد إبراهيم التبريزي

كـان جـناب آقـا محـمد إبـراهـيم الـتبريـزي مـن جـملة املـهاجـريـن واملـجاوريـن، وكـان هـذا الـرجـل الـكريـم ذا خُــلق عـظيم، 
وأســـرع إلـــى ســـجن عـــكاء بمجـــرد عـــلمه بـــأن والـــده جـــناب مشهـــدي عـــبدالـــفتاح مـــقيٌم بـــها قـــصد مـــساعـــدة أبـــيه رفـــيع 
الـشأن، أمـا عـقله فـكان راجـحا،ً ونـشاطـه عـظيًما، ثـمالً مـن نـسيم مـحبة اهلل مشـتعالً بـنارهـا، غـريـب الـسكون، عـجيب 
الـــرزانـــة، مـــقتفيًا آثـــار والـــده فـــي الـــطباع واألخـــالق (الـــولـــد ســـّر أبـــيه).  أمـــضى زمـــنًا لـــيس بـــالـــيسير بـــجوار حـــضرة 
املــقصود، مــتمتًعا بــالــرفــاه والحــظ الــعظيم، يــبيع فــي الــنهار بــعض الســلع ويــقابــل األحــباء لــيالً فــي داره ويــؤانــسهم، 
ثـابـتًا عـلى األمـر راسـًخا فـي إيـمانـه، غـيورًا وشـكورًا، طـاهـرًا وحـصورًا، مـطمئنًا بـفضل الـرب الـغفور وعـنايـته.  أضـاء 
شـمعة وجـود والـده (مشهـدي عـبدالـفتاح) مـحافـظًا عـلى سـمعة أسـرتـه، وخـّلف ذريّـة حـسنة وكـان دائـًما سـبب سـرور 
األحـباء وبـاعـث الـروح والـريـحان بـينهم، عـظيم الـفطنة، حـاد الـذكـاء، قـوي الـعارضـة رزيـنًا.  عـاش مـتمسًكا بـاإليـمان 

مطمئنًا بفضل العزيز املنان، إلى أن لفظ النفس األخير وصعدت روحه إلى حيث تلقى الثواب.

ســقاه اهلل كــأس الــعفو والــغفران، وجــرّعــه مــن عــني الــعنايــة والــرضــوان، ورفــعه إلــى أوج الــفضل واإلحــسان.  أمــا قــبره 
املعطر ففي عكاء.

�٨٢



جناب آقا محمد علي أردكاني

كـــان جـــناب محـــمد عـــلي أردكـــانـــي مـــن جـــملة املـــهاجـــريـــن واملـــجاوريـــن.  ســـمع الـــنداء الـــربـــانـــي وهـــو فـــي حـــداثـــة ســـنّه 
وغـــضاضـــة شـــبابـــه، فـــتعلق قـــلبه بـــالـــفيض الـــسماوي، وقـــام عـــلى خـــدمـــة أفـــنان الشجـــرة اإللـــهية، وعـــاش عـــيشة مـــلؤهـــا 
الــروح والــريــحان.  وبــينما هــو قــائــم بخــدمــته املــذكــورة إذ ســافــر إلــى عــكاء وتشــرف بخــدمــة الــعتبة املــقّدســة زمــنًا لــيس 
بـالـيسير هـائـًما فـي بـحبوحـة املـوهـبة الـكبرى، مـشاهـًدا لـطلعة الـعزة الـعظمى بـاسـتحقاق مـلحوظ بـنظر الـعنايـة، قـائـًما 
بـــالخـــدمـــة بـــصادق الـــنيّة.  وكـــان حـــسن الـــطباع وســـيم املـــحيّا صـــادق اإليـــمان لـــم يخـــل مـــن االمـــتحانـــات مـــنّقبًا عـــن 

الحقائق.

كــان فــي أيــام نــيّر اآلفــاق، ثــابــت الــقدم فــي مــعتقده، واســتمّر راســخاّ فــي األمــر أيــًضا بــعد الــصعود ونــزول الــرزيــة 
الـعظمى ولـم يـتزعـزع قـلبه، ثـمالً مـن هـبوب نـسيم العهـد واملـيثاق، متشـبّثًا بـألـطاف الـحي الـالمـثال.  وبـاآلخـرة انـتقل 
إلـــى حـــيفا وآقـــام الـــبقية الـــباقـــية مـــن أيـــام حـــياتـــه فـــي جـــوار حـــظيرة الـــقدس بـــجانـــب املـــقام األعـــلى غـــايـــة فـــي الـــثبوت 

واالستقامة، إلى أن حان حينه وحّلت خاتمة مطافه، فطوى بساط حياته ولفظ النفس األخير.

نـعم.  إن هـذا الـشخص، كـان خـادمًــا صـادقًــا لـلعتبة املـباركـة، خـديـنًا لجـميع األحـباء والـكل راٍض عـنه ومسـرورًا مـنه، 
ألن مشربه كان مألوفًا وعريكته لينة.

أغـــاثـــه اهلل فـــي مـــلكوتـــه األعـــلى وأســـكنه فـــي مـــلكوتـــه األبـــهى، وأفـــاض عـــليه فـــيًضا مـــدرارًا فـــي جـــنة الـــفردوس مـــقام 
املشاهدة واللقاء.  أما ترابه املعنبر ففي حيفا.

�٨٣



الحاج آقاي التبريزي

كـان الـحاج آقـاي الـتبريـزي فـي عـداد املـهاجـريـن واملـجاوريـن.  هـذا الـشخص الـربـانـي مـن أهـالـي تـبريـز، وقـد تـعطّرت 
مـشامـه مـن عـبيق الـنفحات الـهابـة مـن حـديـقة أوراد الـعرفـان، تـلك الـنفحات مـسكيّة الشـذا، وتجـرّع مـن الـجام الـربـانـي 
صهـــباء اإليـــمان وهـــو فـــي عـــنفوان الشـــباب.  وكـــان ثـــابـــت الـــقدم فـــي األمـــر كـــل الـــثبوت، وعـــاش زمـــنًا فـــي أذربـــيجان 
واسـتمّر هـائـًما فـي حـب مـحبوب األرواح.  وملـا اشـتهر بـمعتقده قـام الـقوم عـلى مـعانـدتـه فـضاق بـه املُقام بـعدمـا كـان 
الــقوم يــوجــهون إلــيه الــتهم الــباطــلة، فــبارح تــلك الــديــار بــعد أن بــاع كــل مــا يــمتلك هــرِعًــــا إلــى أرض الســّر مــع بــعض 
املــتعلقني بــاألمــر، فــوصــلها فــي األيــام األخــيرة، ومــا لــبث أن وقــع أســيرًا فــي يــد األعــداء.  غــير أنــه أخــيرًا وصــل إلــى 
الـــسجن األعـــظم مـــع املـــنفيني وكـــان شـــريـــًكا فـــي الـــباليـــا واملـــصائـــب وصـــبورًا وســـليًما.  وبـــعد أن حـــصلنا عـــلى بـــعض 
الحــريــة حــتى اشــتغل بــالــتجارة، ونــسج عــلى هــذا املــنوال ردحًــــا مــن الــزمــن مــتمتًعا بــالــراحــة والــرفــاه فــي ظــل األلــطاف 
املـباركـة.  ومـن املـصائـب والـباليـا األولـى أصـبح جـسمه عـليالً، وحـّف بـه املـرض وانـتابـه ضـعف الـقوى، فـاشـتد مـرضـه 
وانحـل جـسمه حـتى فـاجـأتـه املـنون وهـو فـي الـجوار املـبارك وفـي ظـل سـدرة املـنتهى، وصـعدت روحـه مـن هـذا الـعالـم 
األدنـى إلـى الـفردوس األعـلى، فتخـلص مـن هـذا الـعالـم الـظلمانـي طـائـرًا إلـى الـعالـم الـنورانـي.  أغـرقـه اهلل فـي بـحار 

الغفران وأدخله في جنة الرضوان وأخلده في فردوس الجنان.  أما ترابه املطهر ففي عكاء.

�٨٤



جناب األستاذ غالم علي النجار

كــان جــناب األســتاذ (املــعلم) غــالم عــلي الــنجار ضــمن املــهاجــريــن واملــجاوريــن، وأســتاذًا مــاهــرًا فــي صــناعــته، وفــي 
اإليـمان واإليـقان كـالـسيف املسـلول، واشـتهر لـدى الـقاصـي والـدانـي مـن أهـل بـلدتـه بـالـتديّـن، وكـان الـكل يـقّر بـأمـانـته 
وعـــدم خـــيانـــته، وبـــأنـــه غـــيور وطـــاهـــر وحـــصور لـــلغايـــة.  وملـــا اســـتضاء بـــصره بـــنور الهـــدايـــة، اشـــتعلت فـــي فـــؤاده نـــار 
االشـــتياق إلـــى لـــقاء املـــحبوب، فـــظَعَن، بـــكمال الـــوجـــد والـــطرب واالنجـــذاب والـــولـــه، مـــن أرض الـــكاف (كـــاشـــان) إلـــى 
الــعراق.  وحــظي بــمشاهــدة أنــوار اإلشــراق مــهاجــرًا مــظلومًـــا فــي نــهايــة الــصبر والــسكون.  ومــارس الــنجارة فــي دار 
الســالم وقــد ألــفه جــميع األحــباء وفــاز بشــرف الــحضور بــني يــدي الــحضرة، وقــضى ردحًــــا مــن الــزمــن مــتمتًعا بــمنتهى 
الــراحــة والســرور حــتى اســتبعد ضــمن األســرى إلــى الحــدبــاء (املــوصــل).  وكــان مــن املــظلومــني املــغضوب عــليهم لــدى 
أولـي الحِــــّل والـِعْقد، واسـتمر عـلى هـذا الـحال مـدة طـويـلة.  وبـعد أن فُـك أسـره وأصـبح طـليًقا، أتـى إلـى عـكاء ودخـل 
فـي عـداد املـسجونـني وزاول صـناعـته، وكـان مـياالً إلـى الـعزلـة واالنـفراد، مـتباعـًدا قـدر اإلمـكان عـن األغـيار واألحـباء 
ملـيله إلـى الـوحـدة، وكـانـمنويًـا فـي أغـلب األحـيان حـتى حـلت املـصيبة الـكبرى، ووقـعت الـرزيـة الـعظمى، فتعهـد بـالـقيام 

بجميع أعمال النجارة الالزمة لبناء التربة املطهرة.  وقد أّدى كل ذلك بكمال الدقة واإلتقان،

وشاهدنا اليوم أعمال النجارة من صنع يده في سقف بهو الحجرة املقّدسة املحالة بالزجاج.

عـاش هـذا الـشخص صـافـي الـضمير، طـلق املـحيّا، ثـابـتًا عـلى حـال واحـد، لـم يـتلون ولـم يـتزلـزل، مـتمسًكا بـاملـحبة فـي 
ديــنه الــسنوات الــطوال بــجوار الــرحــمة الــكبرى، حــتى وافــاه األجــل املــحتوم، فــطار مــن هــذا الــعالــم ورافــق أهــل الــجنة 
الـعليا وفـاز بشـرف الـلقاء فـي عـالـم األسـرار كـما فـاز بـه فـي هـذه الـدار.  هـذه هـي املـوهـبة الـعظمى، هـذه هـي الـعطية 

الكبرى.  وعليه التحية والثناء.  أما جدثه املنور ففي عكاء.

�٨٥



جناب منيب عليه بهاءاهلل األبهى

كـان اسـم هـذه الـروح املـجسمة املـيرزا آقـا مـن أهـالـي كـاشـان.  انجـذب بـالـنفحات فـي أيـام حـضرة األعـلى (الـباب) 
واشـتعل بـنار مـحبة اهلل.  كـان فـي أيـام شـبابـه فـي نـهايـة الـعظمة واألبـهة بـادي املـالحـة صـبيح املـّحيا وفـي إتـقان عـلم 
الخــط ال يــضارع، حــسن الــطباع شــجي األلــحان فــهيًما مــوهــوبًــا ثــابــتًا فــي األمــر مســتقيًما فــي مــعتقده وكــان شــعلة 
مــن نــار املــحبة مــنقطًعا عــما ســوى اهلل.  وقــد بــارح مــديــنة كــاشــان إلــى الــعراق حــيث كــان يشــرفّــها بــوجــوده الجــمال 
املـبارك وحـظى بـالتشـرف بـالـساحـة املـقّدسـة واتّخـذ فـي الـجوار مـنزالً وضـيًعا وعـاش عـيشة ضـنًكا إذ كـان فـي حـالـة 
إعـسار شـديـدة ثـم اشـتغل بتحـريـر اآليـات والـبيانـات اإللـهية وكـان يـلوح عـلى جـبينه نـور املـوهـبة املـبني واضـًحا مـلموسًـــــا 

واشتغل بخدمة أمر اهلل بينما ترك ابنته الوحيدة في إيران قبل وروده إلى دار السالم – بغداد.

وعـندمـا تحـرك مـوكـب جـمال الـقدم بـكمال الـعزة والـعظمة مـن بـغداد قـاصـًدا إسـالمـبول سـار جـناب مـنيب بـجوار الـركـب 
املـبارك راجـالً مـع أنـه عـاش فـي إيـران طـوال مـدة آقـامـته بـها حـياة مـلؤهـا الـرفـاهـية والـهناء، وذلـك مـعلوم لـلعموم، وكـان 
لــدى أهــل بــالده مــعروفًــا بــالــدالل والحــريــة ومــن كــل ذلــك يُــعلم مــقدار مــا عــانــاه مــن املــشاق أثــناء ســفره راجــالً بــجسمه 
الـرقـيق مـن بـغداد إلـى إسـالمـبول ومـقدار مـا لـقيه مـن وعـثاء الـطريـق ولـكنه كـان يـطوي الـبيداء بـنهايـة الـروح والـريـحان 
مشـتغالً لـيل نـهار بـالـتضرع واالبـتهال وتـالوة األنـجية.  وكـان هـذا الـعبد (عـبدالـبهاء) مـؤنـس قـلبه وروحـه إذ كـنا نـسير 
الـواحـد مـنا عـلى الـيمني واآلخـر عـلى الـيسار بـمحاذاة الـركـب املـبارك أثـناء الـطريـق وكـنت أنـا وإيـاه فـي حـالـة روحـانـية 
يــكل عــنها الــوصــف أمــا هــو فــكان أثــناء الــليل مــترنــم بــبعض األشــعار الــغزلــية مــن نــظم حــافــظ الــشيرازي وكــان يــقول 

قبل تغنيه بها: دعونا نرقص ونثمل من خمر املعاني ونتغزل بما قاله الشيرازي.  ثم أخذ ينِشد بما معناه: 

ولــو أنّــا للســلطان عــبيد ركّـــعفنحن ســالطــني املــلك عــليه الــصبح يــطلع فــينا حــقيقة األلــوان ال تــزويــرهــاأســود حــمر نــحن 
وفـينا الـتنني األسـودوبـاإلجـمال، إن الجـمال املـبارك، روحـي ألحـبائـه الـفداء، أذن لـجناب مـنيب بـالـعودة إلـى إيـران فـي 
نـــفس الـــوقـــت الـــذي تحـــرك فـــيه املـــوكـــب املـــبارك مـــن إســـالمـــبول إلـــى أرض الســـر (أدرنـــه) وأمـــره بـــاالشـــتغال بـــالـــتبليغ.  
فــصدع جــناب مــنيب بــاألمــر املــبارك وذهــب إلــى إيــران حــيث قــام بخــدمــات فــائــقة عــلى األخــص فــي مــديــنة طهــران ثــم 
عـــاد بـــعد مـــدة إلـــى أرض الســـر وتشـــرف بـــالـــساحـــة املـــقّدســـة ومـــكث مـــدة فـــائـــزًا بشـــرف الـــلقاء، وعـــندمـــا وقـــعت الـــبلية 
الـكبرى يـعني حـادثـة الـنفي إلـى عـكاء سـار راجـالً بـمحاذاة الـركـب املـبارك مـع ضـعف بـنيته وشـدة مـرضـه وعـدم قـدرتـه 
عـلى الـسفر راجـالً فـاشـتد عـليه املـرض غـير أنـه كـان راضـيًا كـل الـرضـاء ولـم يـقبل الـبقاء فـي أدرنـه لـيعالـج وكـان يـود 
أن يــموت تــحت قــدمــي الجــمال املــبارك.  ومــا أن وصــلنا إلــى البحــر حــتى خــارت قــواه فحــمله ثــالثــة أنــفار وصــعدوا بــه 
إلــى أعــلى الــسفينة الــتي ســارت بــنا نــحو إزمــير، وأراد الــربــان إنــزالــه مــن الــسفينة ألنــه كــان يــعانــي مــن شــدة املــرض 
وقــد أصــّر ربــان الــسفينة عــلى إخــراجــه، يــعني طــرحــه فــي الــيم، وبــعد أخــذ ورد صــبر الــقبطان حــتى رســت الــسفينة 
بــميناء إزمــير وهــنا قــال الــربــان لــلمسؤول الــحكومــي، املــيراآلي عــمر بــك، إن لــم يــبارح جــناب مــنيب الــسفينة فــسوف 

يضطر إلى إخراجه بالقوة ألن السفينة ال تستقبل املرضى بهذا الشكل قانونًا.
ولـذا أجـبرنـا عـلى حـمله إلـى املسـتشفى بـإزمـير وهـو فـي حـالـة يـرثـى لـها غـير قـادر حـتى عـلى الـكالم، وقـبل املـسير بـه 
إلـــى املســـتشفى وقـــع عـــلى قـــدمـــي الجـــمال املـــبارك وبـــكى بـــكاًء مُــــرًا فـــالح الحـــزن عـــلى طـــلعة املـــبارك مـــن جـــراء ذلـــك.  
وصــلنا بــه إلــى املســتشفى وعــدنــا مســرعــني إلــى الــسفينة ألن الــربــان لــم يــأذن لــها بــاالنــتظار أكــثر مــن ســاعــة واحــدة.  
وكـــنا قـــد وجـــدنـــا لـــذلـــك الـــوجـــود املـــبارك ســـريـــرًا خـــاصًـــــــــــا فـــوســـدنـــاه إيـــاه وقـــبلناه مـــن رأســـه إلـــى قـــدمـــيه قـــبل مـــبارحـــتنا 

املستشفى وعدنا أدراجنا إلى السفينة ألن الحراس لم يمنحونا وقتًا باملرة، ولم نعلم بعد ذلك عنه شيئًا.
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إنـنا كـلما تـذكـرنـاه ومـا انـتابـه فـاضـت عـيونـنا بـالـدمـوع وزادت قـلوبـنا حـرقـة تحسـرًا عـليه.  كـان ذلـك الـوجـود ذا فـطنة 
فــائــقة ورزانــة مــثالــية ال يــضارعــه أحــد فــي قــوة إيــمانــه وإيــقانــه وقــد اجــتمعت فــيه أنــواع الــكماالت املــعنويــة والــصوريــة 

ولهذا كان مورد األلطاف التي ال حد لها.

أمــا قــبره املــنور، فــفي إزمــير ولــكنه مــهجور، وإذا ســنحت الــفرص لــألحــباء فــليبحثوا عــن ذلــك الــقبر املــهجور ويــجعلوه 
بيتًا معمورًا حتى تتعطر مشام زائري ذلك القبر برائحته الطيبة.

�٨٧



جناب آقا ميرزا مصطفى النراقي

كــان جــناب آقــا مــيرزا مــصطفى الــنراقــي مــن الــنفوس الــطيبة الــطاهــرة ذا شــخصية مــحترمــة بــني كــبراء مــديــنة نــراق 
ومـــن قـــدمـــاء أحـــباء اهلل مســـتنير الـــفؤاد مســـبًّحا هلل قـــلبه بســـتان أوراد نـــابـــتة فـــيه شـــقائـــق حـــقائـــق املـــعانـــي وثـــمل مـــن 
صهـــباء الـــظهور فـــي أيـــام حـــضرة األعـــلى (الـــباب)، روحـــي لـــه الـــفداء، وشـــرب الـــكأس الـــطافـــحة بـــالـــنفحات اإللـــهية، 
فــانجــذب انجــذابًــا عــظيًما وعــجيبًا واشــتعلت فــي قــلبه نــار الــشوق الشــديــد وكــان دأبــه الــتضحية فــي ســبيل اهلل حــتى 
إنــه تــرك وطــنه الــعزيــز وأقــربــاءه وذويــه وكــذلــك راحــته الــجسمانــية والــروحــية وفــر فــرار الــحيتان الــعطاشــى إلــى البحــر 
اإللــهي ووصــل إلــى الــعراق واخــتلط بــاألحــباء الــروحــانــيني وفــاز بشــرف الــلقاء وعــاش زمــنًا طــويــالً فــي جــوار األلــطاف 
الـــالحـــّد لـــها بـــكمال الـــروح والـــريـــحان إلـــى أن صـــدر لـــه األمـــر املـــبارك بـــالـــذهـــاب إلـــى إيـــران، ومـــا أن وصـــل إلـــى تـــلك 
األقـطار حـتى قـام عـلى خـدمـة األمـر بـكل مـا فـي مـّكنته.  فـقد كـان إنـسانًـا كـامـالً ثـابـتًا وراسـًخا فـي األمـر ال يـتزعـزع 
كـالـجبل الـراسـي مـوصـوفًـا بـالـرزانـة واألمـانـة، وكـان يـعتبر نـباح الـكالب (األعـداء) كـطنني الـذبـاب رغـم شـدة االنـقالب 
وعـظيم االضـطراب وسـببت لـه الـبراهـني الـدامـغة عـلى حـقيقة األمـر عـظيم الـراحـة وأصـبح فـي نـار االفـتتان كـالـذهـب 

اإلبريز ال تزعزعه الحوادث.

وبـــاإلجـــمال، إن هـــذا الـــشخص الـــنبيل حـــضر مـــن إيـــران إلـــى القســـطنطينية فـــي نـــفس الـــيوم الـــذي كـــان فـــيه مـــوكـــب 
الجـمال املـبارك مـتوجـًها إلـى أدرنـه ولـم يسـتطع التشـرف بـالـلقاء غـير مـرة واحـدة وأمـر فـي حـينها بـالـعودة إلـى إيـران 
قــصد نشــر الــنفحات فــصدع بــما أمــر، ومــا أن وضــع قــدمــه فــي أذربــيجان حــتى أخــذ فــي الــتبليغ وكــان ال يــفتأ يــتلو 
األنــجية لــيل نــهار ولــعبت فــي رأســه صهــباء اإليــمان وهــو فــي مــديــنة تــبريــز فــهام مــن شــدة الــولــه الــروحــي وانــكب عــلى 
الــتبليغ بــكل مــا أوتــي مــن قــوة ومــا لــبث أن حــضر إلــى أذربــيجان جــناب الــفاضــل الــكامــل والــعالــم النحــريــر الــشيخ 
أحـمد الخـراسـانـي فـاتـصل بـه، وقـامـا مـًعا يـًدا واحـدة عـلى خـدمـة األمـر يـرمـيان إلـى هـدف واحـد، بـكل اشـتياق وولـه 

وهيام.  ولم يتورعا عن التبليغ جهارًا بني القوم فأدى الحال إلى قيام أهالي تبريز ضدهما ومعاداتهما.

قــام الحــرس بــإلــقاء الــقبض عــلى آقــا مــيرزا مــصطفى ألنــهم عــرفــوه فــي أول األمــر مــن خــصل شــعره الــتي كــانــت غــير 
ظـاهـرة لـهم حـال إلـقاء الـقبض عـليه فـما كـان مـن املـذكـور إال أنـه حسـر رأسـه وقـال هـا هـو شـعري املـجعد فـال يـعتريـكم 
شــك فــي أنــني ذلــك الــشخص الــذي أنــتم وراءه فــأخــذوه هــو وذلــك الــشيخ الــعظيم بــكل عــنف وأذاقــوهــما مــن الــعذاب 
ألــوانًــا وفــي آخــر األمــر أســقوهــما الــكأس الــطافــحة بصهــباء الــشهادة فــي مــديــنة تــبريــز فــانــتقال إلــى األفــق األعــلى.  
وحـدث أن قـال آقـا مـيرزا مـصطفى لـلجالد: "أرجـوك أن تـقتلني أوالً حـتى ال أشـاهـد قـتل جـناب الـشيخ رفـيع املـقام".  
هــذا، وقــد رقــم الــقلم األعــلى عــدة ألــواح مــباركــة لــكل مــنهما مــما يخــلد ذكــرهــما إلــى األبــد.  ورقــم الــقلم األعــلى ذكــر 

مصيبتهما بعد استشهادهما.

إن مـيرزا مـصطفى صـاحـب الـشخصية الـبارزة قـام عـلى خـدمـة األمـر مـنذ صـباه إلـى أن بـلغ مـن الـكبر عـتيّا ووهـن 
مـــنه الـــعظم فـــي ســـبيل رب األربـــاب.  أمـــا الـــيوم فـــهو فـــي املـــلكوت األبـــهى فـــي جـــوار الـــرحـــمة الـــكبرى فـــرحًــــــا مســـرورًا 
مـطمئنًا ومـبتهًجا مشـتغالً بتسـبيح وتـقديـس حـضرة الـكبريـاء.  طـوبـى لـه وحـسن مـآب بشـرى لـه مـن رب األربـاب جـعل 

اهلل له مقاًما عليًّا في الرفيق األعلى.
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جناب زين املقربني

كـان حـضرة زيـن املـقربـني مـن املـهاجـريـن واملـجاوريـن ومـن أجـّلة أصـحاب حـضرة األعـلى (الـباب) ومـن أعـاظـم أحـباب 
الجـمال األبـهى، اشـتهر فـي دورة الـفرقـان (أيـام كـان مسـلًما) بـالـتنزيـه والـتقديـس والـتزهّــد.  وقـد مهـر مـهارة تـامـة فـي 
فـنون شـتّى، وكـان قـدوة جـميع أهـالـي – نـجف آبـاد – مـحترمًــا لـدى أكـابـر الـقوم وعـظماء الـبالد احـترامًــا كـليًا، قـولـه 
الـــقول الـــفْصل وحـــكمه جـــار ونـــافـــذ إذ كـــان الـــعموم يـــأخـــذون بـــرأيـــه، وكـــان املـــرجـــع الـــخاص والـــعام.  وبمجـــرد أن بـــَلغ 
سـمعه خـبر ظـهور حـضرة األعـلى صـاح قـائـال: "ربـنا إنـا سـمعنا مـناديًـا يـناجـي لـإليـمان أن آمـنوا بـربـكم فـآمـنا".  ولـم 
يــــعبأ بــــالــــحياة الــــدنــــيا وشــــّق جــــميع الــــحجبات وكــــشف الســــبحات ودفــــع الشــــبهات وقــــام عــــلى تســــبيح جــــمال املــــوعــــود 
وتـــقديـــسه مشـــتغالً بـــتبليغ ظـــهور حـــضرة املـــقصود واشـــتهر بـــذلـــك فـــي وطـــنه أصـــفهان وذاع صـــيته فـــي اآلفـــاق حـــتى 
أصـــبح مـــورد الـــطعن والـــلعن واألذى مـــن أهـــل الـــنفاق.  وبـــعد أن كـــان الـــعوام الـــذيـــن هـــم كـــالـــهوام يـــحترمـــونـــه بـــدرجـــة 
الـعبادة قـامـوا بـالـتعدي عـليه، وكـان يـالقـي كـل يـوم مـن أهـل االعـتساف جـفاء وأذى وعـذابًـا مـن املـناوئـني لـه ورغـم كـل 
هـــذا لـــم يـــفتر عـــزمـــه عـــن الـــتبليغ بـــكل مـــا أوتـــي مـــن قـــوة بـــيان وفـــصاحـــة ملجـــمة وقـــاوم األعـــداء بـــقلب ثـــابـــت ومـــتانـــة ال 
تـضارع، وكـان غـضب الـظاملـني عـليه فـي ازديـاد يـومًـا بـعد يـوم وهـو يحـمل فـي يـده الـكأس الـطافـحة بـالـبشارات اإللـهية 
لــيجعل الــكل ثــملني مــن نــفحات مــعرفــة اهلل غــير هــيّاب وال وجــل ولــم يــتطرق إلــيه عــامــل الــجنب أبــًدا مــكافــًحا فــي ســبيل 
اهلل ولـكنه قـد ضـاقـت بـه املـسالـك بـعد حـادثـة الـشاه وأصـبح مـورد األذى الشـديـد صـباح مـساء.  وملـا رأى أن وجـوده 

في نجف آباد فيه خطر على األحباء، سافر إلى العراق.

وبــينما كــان الجــمال املــبارك غــائــبًا فــي كــردســتان (الســليمانــية) مــختليًا فــي مــغارة بــجبل ســمي – ســرجــلو – وصــل 
جـناب زيـن املـقربـني إلـى بـغداد الـذي تـأثـر والزمـه الـيأس أوالً لـغياب الجـمال املـبارك وثـانـيًا عـندمـا رأى أن حـالـة األمـر 
فـي ركـود وال جـمع وال اجـتماع لـألحـباء وأن صـيت األمـر لـيس فـي ازدهـار ورأى يـحيى (األزل) مـنكمًشا فـي ركـن مـن 
شــدة خــوفــه وخــمولــه آفــالً فــي زاويــة الخــمود والــخسوف وكــلما تحــرى عــن األحــباء كــان نــصيبه الــخيبة غــير أنــه الــتقى 
ذات يـوم فـجأة بـحضرة الـكليم.  وملـا كـانـت الـتقية (عـدم إظـهار الـعقيدة) ضـاربـة أطـنابـها سـافـر إلـى كـربـالء واشـتغل 
بتحـريـر اآليـات والـبيانـات مـدة مـن الـزمـن ثـم عـاد إلـى – نـجف آبـاد – ولـم يسـتقر بـها لـهجوم األعـداء وتـعدي الـظاملـني 
عــليه.  ومــا لــبث، عــندمــا نــفخ فــي الــصور مــرة أخــرى أن هــبّت فــيه روح الــحياة الجــديــدة واســتمع بــأذن روحــه لــبشارة 
ظـهور الجـمال املـبارك وأجـاب بـقول بـلى عـندمـا قـرع أذنـني رنـني طـبل – ألسـت – (بـربـكم) وحـرك لـسانـه بـتبليغ األمـر 
املــبارك بــعبارات فــصيحة وأدلــة عــقلية ونــقلية قــاطــعة فــي إثــبات ظــهور مــن يظهــره اهلل وكــان حــديــثه كــاملــاء الــزالل لــكل 
عـــطشان بـــالـــبراهـــني الـــساطـــعة مـــن املـــأل األعـــلى وبـــزّ الجـــميع فـــي الـــتقريـــر والتحـــريـــر وكـــان آيـــة كـــبرى فـــي الـــتفسير 

والتوضيح.

ومــختصر الــقول، إنــه كــان فــي إيــران تــحت الخــطر الــعظيم وكــان وجــوده فــي – نــجف آبــاد – جــالــبًا لــضوضــاء أهــل 
الـــعناد ولهـــذا، ذهـــب ذلـــك املـــلبّي لـــلنداء إلـــى أرض الســـر (أدرنـــه) وقـــصد حـــرم الـــكبريـــاء البـــًسا إحـــرام املـــحبوب حـــتى 

وصل إلى مشعر املقصود ومقامه.

أمـضى أوقـاتًـا فـي الـحضور املـبارك ثـم صـدر لـه األمـر ومـعه حـضرة مـيرزا جـعفر الـيزدي بـاالشـتغال بـالـتبليغ.  فـعاد 
إلــى إيــران وأخــذ فــي الــتبليغ وأوصــل الــبشارة بــظهور مــليك الــوجــود إلــى أعــلى عــّلينّي ثــم جــاس خــالل الــديــار مــدنــها 
وبـلداتـها وقـراهـا وصـحاريـها ووديـانـها صـحبة رفـيقه جـناب مـيرزا جـعفر املـذكـور مبشـرًا بـظهور الجـمال املـبارك.  ثـم 
عــاد ثــانــية إلــى الــعراق وكــان كــالــشمعة الــتي اســتضاء بــنورهــا الجــميع وســبب الــروح والــريــحان لــلعموم ال يــفتأ يــبث 

الناس النصائح واملواعظ متفانيًا في محبة اهلل.

وملـا وقـع األحـباء كـأسـرى فـي يـد الـحكومـة ونـفتهم ظـلًما وعـدوانًـا إلـى املـوصـل مشـتتني كـان عـلى رأسـهم جـناب زيـن 
املـقربـني يسـليهم ويـواسـيهم ويحـل مـا يـنشأ بـينهم مـن املـشكالت ويـؤلـف بـني قـلوبـهم ويخـلق فـيهم روح املـودة، وأخـيرًا 
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طـلب مـن الـحضرة اإلذن بـاإلجـازة لـه بـالتشـرف فـحاز طـلبه شـرف الـقبول، فـسافـر إلـى الـسجن (عـكاء) وفـاز بـاملـثول 
بـني يـدي الجـمال املـبارك واشـتغل بتحـريـر اآليـات وبـث روح الـتشويـق بـني األحـباء والـتألـيف بـني قـلوب املـهاجـريـن حـتى 
أشــعل نــار املــحبة فــي قــلوب الجــميع ولــم يــتواَن لحــظة فــي الخــدمــة وكــان مــورد الــعنايــة املــباركــة لــيل نــهار وهــو يــدّون 

الكتب واأللواح بكل دقة ودون خطأ.

وعـلى الجـملة، إن هـذا الـشخص الجـليل لـم يـعتره فـتور أو قـصور فـي خـدمـة الـنور املـبني مـن بـدء حـياتـه إلـى أن لـفظ 
الـنفس األخـير.  وبـعد الـصعود املـبارك اشـتعلت فـي قـلبه نـار الحسـرة الشـديـدة وغـلبت عـليه دمـوع األلـم فـأخـذ جـسمه 
فــي الــنحول يــومًـــا بــعد يــوم ولــكنه كــان ثــابــتًا مســتقيًما عــلى العهــد واملــيثاق.  وكــان أنــيسي الــوحــيد ومــؤنــسي الــفريــد 
يـــترقـــب املـــوت فـــي كـــل آن ويـــتمنى االنـــتقال مـــن هـــذا الـــعالـــم حـــتى وافـــاه األجـــل املـــحتوم فـــطارت روحـــه إلـــى مـــلكوت 
الـــرحـــمن بـــنهايـــة الـــروح والـــريـــحان فـــارغًـــا مـــن الـــهموم مســـتغرقًـــا فـــي مـــحفل أنـــوار التجـــّلي.  عـــليه الـــتحية والـــثناء مـــن 
مـــلكوت األنـــوار وعـــليه الـــبهاء األبـــهى مـــن املـــأل األعـــلى ولـــه الســـرور والـــحبور فـــي عـــالـــم الـــبقاء وجـــعل اهلل لـــه فـــي جـــنة 

األبهى مقاًما عليا.
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جناب عظيم التّفريشي

جــناب عــظيم الــتّفريــشي، هــو مــن املــهاجــريــن واملــجاوريــن وكــأن هــذا الــرجــل اإللــهي مــن مــقاطــعة تــفريــش لــم تــأســره 
الـقيود ولـم يسـتوِل عـليه تـشويـش الـفكر، حـرًا بـني عـارفـيه وعـشيرتـه، ومـن قـدمـاء األحـباء، ومـن سـاللـة أهـل الـوفـاء.  فـاز 
بشـرف اإليـمان فـي إيـران واشـتغل بخـدمـة كـل عـبٍد آمـن بـاهلل، وعـلى األخـص املـسافـريـن، خـدمـة صـادقـة.  أتـى إلـى 
الـعراق فـي مـعيّة املـدعـو جـناب آقـا مـيرزا مـوسـى الـقمي، عـليه بـهاءاهلل وعـليه الـتحية والـثناء، وفـاز بـنصيب وافـر مـن 
ألـطاف نـيّر اآلفـاق حـاضـرًا فـي مـحضر الـكبريـاء فـي كـل حـني فـائـزًا بشـرف الـلقاء ومظهـرًا لـأللـطاف مـشموالً بـالـعنايـة 
واإلســـعاف.  مـــكث زمـــنًا طـــويـــالً عـــلى هـــذا الـــحال ثـــم عـــاد إلـــى إيـــران فـــي مـــعيّة نـــفس الـــشخص الـــذي صـــحبه إلـــى 
الـعراق.  كـان ال يـّدخـر وسـًعا فـي خـدمـة أهـل الـبهاء حـبًا هلل.  وقـام عـلى خـدمـة املـدعـو مـيرزا نـصراهلل الـتفريـشي عـدة 
ســـنوات دون جُـــــعل أو أجـــر، وكـــان إيـــمانـــه يـــزداد يـــومًـــا بـــعد يـــوم.  ثـــم حـــضر إلـــى أرض الســـّر (أدرنـــه) فـــي مـــعيّة هـــذا 
األخـير وفـاز بشـرف الـلقاء وداوم عـلى خـدمـة األحـباء بـنهايـة املـحبة والـصداقـة وفـاز بـمرافـقة املـوكـب املـبارك مـن أدرنـه 

إلى عكاء وجاء إلى السجن األعظم.

وفــي الــسجن أخــتير لخــدمــة الــعائــلة املــباركــة مشــتغالً بــالــسقايــة وحــمل املــاء داخــل الــسجن وخــارجــه، وتحــّمل داخــل 
القشــلة (الــثكنة) عــظيم املــتاعــب واملــشاق ولــم يهــدأ لــيالً أو نــهارًا وكــان عــلى خــلق عــظيم وحِــــلم ال يــضارع ســليم الــنيّة 
يحــمل أعــباء األحــباء بــكل هــّمة وتجــرّد، ويسّـــــــر لــه حــمل املــاء إلــى الــبيت املــبارك الــفوز بشــرف الــحضور يــومــيًا، وكــان 
يـجالـس األحـباء ويـؤانـسهم ويسـّلي خـاطـرهـم ويـضفي عـلى الجـميع كـمال السـرور والـبهجة.  وكـثيرًا مـا قـرع مـسمعي 
مـــن الـــفم املـــبارك كـــلمة الـــرضـــاء فـــي حـــقه وكـــان دائـــًما عـــلى حـــال واحـــد بـــشوشًــــــــا ال يـــتغير وال يـــتبدل وال يـــعرف لـــألذى 
ســـبيال، ال يـــمل وال يـــتكدر يـــلبي دعـــوة مـــن دعـــاه إلـــى خـــدمـــة دون تـــردد، ثـــابـــتًا فـــي إيـــمانـــه وإيـــقانـــه شجـــرة نـــابـــتة فـــي 
بســتان مــحبة اهلل.  وبــعد أن أّدى الــسنوات الــطوال فــي خــدمــة الــعتبة املــقّدســة انــتقل مــن دار الــفناء إلــى دار الــبقاء 
بــــكمال الــــسكون واالطــــمئنان مســــتبشرًا بــــملكوت اهلل.  فــــأورث جــــميع األحــــباء حســــرة وتــــأثــــرًا عــــليه حــــتى إن الجــــمال 
املـبارك كـان يـواسـي الجـميع، وكـانـت عـنايـات حـضرتـه فـي شـأنـه ال تـحصى.  عـليه الـرحـمة مـن مـلكوت الـغفران وعـليه 

بهاءاهلل في كل عشي وإشراق.

�٩١



آقا ميرزا جعفر اليزدي

كـان ضـمن املـهاجـريـن واملـجاوريـن جـناب آقـا مـيرزا جـعفر الـيزدي، وكـان رجـل املـيدان هـذا مـن طـالب الـعلوم، وعـلى 
مـعرفـة تـامـة بشـتى الـفنون، صـرف مـن أيـام حـياتـه مـدة فـي املـدارس سـبّآقـا فـي مـياديـن الـفقه وعـلم األصـول، واسـع 
االطـــالع فـــي املـــعقول واملـــنقول.  وملـــا رأى آثـــار الـــنخوة والـــتكبّر فـــاشـــية بـــني الـــقوم نَـــفََر أشـــد الـــنفور ومـــا عـــتم أن قـــرع 
ســمعه، وهــو عــلى هــذا الــحال، الــنداء مــن املــأل األعــلى حــتى قــال، عــلى فــوره: بــلى، و"ربــنا إنــا ســمعنا مــناديًــا يــنادي 

لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا".

وملــا اســتفحل أمــر الــقالقــل واالضــطرابــات واالزدحــام الــعجيب فــي مــديــنة يــزد، ســافــر مــن وطــنه املــألــوف إلــى الــنجف 
األشـرف وانـدمـج مـع طـالب الـعلوم فظهـرت قـيمته واشـتهر بـني الـطالب بـالـعلم والـفضل.  وملـا ارتـفع صـيت األمـر فـي 
دار الســالم ذهــب إلــى بــغداد وغــيّر زيّــه بــمعنى أنــه اســتبدل الــعمامــة بــالــكاله (الــطربــوش)، واحــترف الــنجارة لكســب 
مـــعاشـــه بـــعرق جـــبينه، ثـــم ســـافـــر إلـــى طهـــران ملـــدة يـــسيرة ثـــم عـــاد إلـــى بـــغداد واســـتمر فـــي ظـــل الـــعنايـــة البـــًسا رداء 

التقشف بالصبر الجميل وسعيًدا رغم فقره.

ورغــم مــا كــان عــليه مــن الــتضلع فــي الــعلوم وعــظيم الــفضل، كــنت تــراه فــي نــهايــة الــخضوع والــخشوع فــانــيًا نــفسه، 
دائــم الــصمت والــسكون.  ثــم الــتحق بــموكــب نــيّر اآلفــاق أثــناء الــسفر مــن الــعراق إلــى اســالمــبول، وكــان شــريــًكا لهــذا 
الـعبد (عـبدالـبهاء) فـي خـدمـة األحـباء، فـكنا كـلما تـوقـف الـركـب فـي الـطريـق وطـلب الـراحـة مـن شـدة الـتعب مـن املـسير 
نــذهــب ســويًــا إلــى الــقرى املــجاورة البــتياع مــا يــلزم ألفــراد الــقافــلة مــن غــذاء وعــلف لــلخيل، وكــنا فــي بــعض األحــيان 
يـــجبرنـــا الـــحال إلـــى الـــتأخـــر فـــي الـــقرى إلـــى مـــنتصف الـــليل ألن القحـــط كـــان عـــامًــــا والـــغالء فـــاحـــًشا فـــي كـــل مـــكان.  

وعلى كل حال كنا ال نعود بُخفيّ ُحننَْي.

وعـــلى الجـــملة، فـــقد كـــان هـــذا الـــشخص الحـــليم النشـــط، ســـليم الـــنيّة ال يـــبارح الـــعتبة املـــقّدســـة، مـــنكبًا عـــلى خـــدمـــة 
األحــباء نــهارًا وعــلى الــتعبد لــيالً، دون أن يُــسمع لــه صــوت مــتوكــالً عــلى اهلل فــي جــميع األحــوال، وداوم عــلى الخــدمــة 
فـي ارض السـّر (أدرنـه) حـتى حـان وقـت الـرحـيل إلـى مـعتقل الـنفي بـعكاء، فـكان فـي عـداد املـساجـني بـكمال الـرضـاء 
فـــرحًـــــا مســـتبشرًا دائـــم الـــشكر هلل، وكـــان يـــقول: "الحـــمد هلل الـــذي جـــعلنا فـــي الـــفلك املـــشحون".  وكـــان يـــعتبر املـــعتقل 
بسـتان أوراد، وسـاحـته حـديـقة غـنّاء.  وأخـيرا، أصـابـه وهـو فـي املـعتقل مـرض شـديـد حـتى يـئس الـطبيب مـن شـفائـه 
فـــطرحـــوه أرضًـــــــــــا خـــارج الـــثكنة وهـــو يـــعالـــج ســـكرات املـــوت.  فـــذهـــب فـــي الـــحني املـــدعـــو مـــيرزا آقـــا جـــان إلـــى الـــساحـــة 
املـقّدسـة وعـرض خـبر وفـاة املـيرزا جـعفر وأن مـحبيه يـبكون ويـنتحبون عـليه، فـتفضل الجـمال املـبارك ملـيرزا آقـا جـان 
بـقولـه: "اذهـب إلـيه واقـرأ مـناجـاة (يـا شـافـي) فـيعود مـيرزا إلـى الـحياة".  فـأسـرعـت أنـا (عـبدالـبهاء) واملـيرزا آقـا جـان 
إلـى حـيث املـريـض (أو املـيت) فـوجـدنـاه بـارد الـجسم وآثـار املـوت ظـاهـرة عـليه ثـم تـلونـا املـناجـاة املـشار إلـيها فـما لـبث 
أن تحـــرك الـــجسم الـــهامـــد رويـــًدا رويـــًدا وعـــاد إلـــى حـــالـــته األولـــى.  وبـــعد مـــضي ســـاعـــة واحـــدة اســـتوى مـــيرزا جـــعفر 

جالًسا وأخذ يمازح ويطايب من حوله.

ومــختصر الــقول، إنــه قــد عــاش بــعد ذلــك مــدة مــديــدة وهــو يــوالــي خــدمــاتــه لــألحــباء ويفتخــر بــذلــك كــل الفخــر، مــؤديًــا 
خــدمــته للجــميع وهــو فــي مــنتهى الــتبتل والــتذكــر قــوي اإليــمان شــديــد اإليــقان واالطــمئنان.  وفــي آخــر األمــر انــتقل، 

وهو في السجن األعظم، من عالم الناسوت وصعدت روحه إلى عالم الالهوت.

عليه التحية والثناء، وعليه البهاء األبهى، وعليه نظر العناية من حضرة الكبرياء.  أما قبره املنور ففي عكاء.

�٩٢



جناب حسني آقا التبريزي

جــناب حســني آقــا الــتبريــزي، كــان مــن جــملة املــهاجــريــن واملــجاوريــن.  وهــذا الــشخص املــقرب مــن بــاب الــكبريــاء هــو 
النجـل الـعزيـز لـجناب آقـا عـسكر الـتبريـزي، وقـد بـارح مـديـنة تـبريـز فـي مـعيّة والـده بـكل شـوق وولـه إلـى أرض السـر 
(أدرنـــه) ومـــنها إلـــى الـــسجن األعـــظم بـــمحض اخـــتياره ومـــيله.  وبمجـــرد وصـــولـــه إلـــى الـــسجن عهـــد إلـــيه بـــعمل الـــقهوة 
لــلزائــريــن فــي نــفس املــعتقل قــائــًما لــدى الــعتبة املــباركــة بخــدمــة األحــباء.  كــان هــذا الــرجــل األديــب حــليًما وســليم الــنية 
بـدرجـة أنـه كـان يـقوم بخـدمـة كـل وافـد سـواء أكـان مـن األحـباء أو مـن األغـيار، وكـان يظهـر الـعبوديـة للجـميع واسـتمر 
عـلى هـذا الـحال أربـعني عـامًــا لـم يـتأفـف مـنه أحـد خـالل هـذه املـدة ولـم يـشكَّ أحـد مـنه بـاملـرة وإن هـذا ملـن املعجـزات 

حًقا، وإن غيره لم يقَو على القيام بالخدمات التي أوكلت إليه.

كــان عــلى الــدوام بــشوشًـــــــا مســرورًا مــواظــبًا عــلى الــقيام بــما عهــد بــه إلــيه مــن الخــدمــات بــكل إتــقان.  وكــان مخــلًصا 
غـيورًا ثـابـتًا ووقـورًا راسـًخا فـي أمـر اهلل حـموالً صـبورًا عـلى الـباليـا.  ورغـم اشـتعال نـيران االمـتحانـات وهـبوب أريـاح 
االفـــتتان الـــتي هـــدمـــت كـــل بـــنيان بـــعد الـــصعود املـــبارك، فـــقد دام هـــذا الـــشخص املـــوقـــن مســـتقيًما مـــع أنـــه كـــان يـــمتّ 
لـــبعض أفـــراد بـــيت الـــناقـــضني بـــصلة املـــصاهـــرة، وأصـــبح مـــصداق "ال تـــأخـــذه فـــي اهلل لـــومـــة الئـــم".  ولـــم يـــعتره أدنـــى 
تـزلـزل ولـم يـتوقـف فـي مـعتقده، بـل كـان بـمثابـة الـجبل الـراسـخ ال يـتزعـزع رزيـنًا كـالـحصن الـحصني.  أمـا الـناقـضون 
فـقد أخـذوا أمـةاهلل املـقّدسـة والـدتـه إلـى دارهـم، حـيث تـوجـد ابـنتها، وبـذلـوا مـا فـي وسـعهم لـيزلـزلـوهـا فـلم يـفلحوا رغـم 

إظهارهم كمال املوّدة لها بدرجة تفوق الوصف، وكانوا يخفون عنها نقضهم للعهد.

ومــا لــبثت أن اشــتمت مــنهم رائــحة الــنقض حــتى بــادرت تــلك األمــة املــحترمــة، بــمبارحــة الــقصر إلــى عــكاء وهــي تــقول: 
"إنــني إحــدى خــّدام الجــمال املــبارك، ولــيس هــناك مــا يــزعــزع ثــبوتــي ورســوخــي عــلى العهــد واملــيثاق.  لــو كــان زوج 
ابـــنتي أمـــير الـــبالد فـــليس هـــناك مـــن فـــائـــدة تـــعود عـــليّ، وال تـــعنيني قـــرابـــتي ألحـــد، وال تـــؤثـــر أمـــومـــتي فـــي مـــعتقدي، 
وإنـني ملـنصرفـة عـن جـميع املـظاهـر الـنفسية، مـع ثـبوتـي عـلى العهـد وتـمسكي بـاملـيثاق".  ومـن ثـم لـم تـرض مـشاهـدة 

الناقضني، وتبرّأت منهم وارتبطت مع الحق ليتوالها.

ومـــختصر الـــقول، إن جـــناب حســـني آقـــا املـــذكـــور لـــم يـــنفّك عـــن عـــبدالـــبهاء لحـــظة، مـــواظـــبًا عـــلى مـــؤانســـتي ولـــذا كـــان 
تـعلقي بـه شـديـًدا واعـتبرت صـعوده مـصيبة عـظمى، وإنـي أتـأثـر جـًدا كـلما تـذكـرتـه وتسـتولـي عـليّ الحسـرة.  ولـكني 
أشــكر اهلل، عــلى أن هــذا الــرجــل اإللــهي عــاش فــي جــوار الــبيت املــبارك مظهــرًا لــلرضــاء وكــثيرًا مــا ســمعت مــن لــسان 

العظمة قوله تعالى: "إن حسني آقا قد خلق لهذه الخدمة".

وأيـم اهلل، إن هـذا املـؤمـن الـنورانـي قـد تـرك هـذا الـعالـم الـفانـي بـعد أن قـام بـالخـدمـة أربـعني عـامًــا، وطـار إلـى الـعالـم 
اإللهي.

عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة من فيض الكبرياء، وحفف جدثه بأنوار ساطعة من الرفيق األعلى.

أما قبره النوراني ففي حيفا.

�٩٣



جناب الحاج علي عسكر التبريزي

كـــان هـــذا الـــرجـــل الجـــليل مـــن أهـــالـــي تـــبريـــز، مشـــتغالً بـــالـــتجارة فـــي أذربـــيجان، مـــحترمًـــا بـــني الـــقوم مـــشهورًا بـــتديـــنه 
وأمـانـته وزهـده وورعـه وتـقواه.  وجـميع أهـالـي تـبريـز يـقرون لـه بـذلـك، ويـقدرون مـقامـه ومـكارم أخـالقـه وحـسن طـويـته، 

وينعتونه بعظيم املناقب.  هو من قدماء األحباء وأجّلة املؤمنني.

انـصعق مـنذ الـنفخة األولـى فـي الـصور، وانجـذب إبـان الـنفخة الـثانـية ونـال حـياة جـديـدة، وأصـبح شـمعة مـحبة اهلل، 
وشجــرة مــباركــة فــي جــنة األبــهى، وآمــن عــلى يــديــه كــل أهــل بــيته وآقــاربــه وعــارفــيه، وتــوفــق إلــى عــظيم الخــدمــات.  وملّـا 
وقـع فـي الـضيق الشـديـد وتـوالـي الـباليـا مـن ظـلم األشـرار فـي مـديـنة تـبريـز لـم يضجـر بـل تحـمل كـل ذلـك وكـان إيـمانـه 
وإيــقانــه يــزداد يــومًـــا فــيومًـــا مــضحيًا بــكل مــرتــخٍص وغــاٍل فــي ســبيل اهلل.  وأخــيرًا مــّل اآلقــامــة فــي وطــنه فــسافــر هــو 
وأهــل بــيته إلــى أرض الســّر (أدرنــه) وأمــضى أوقــاتــه بــها فــي حــالــة إعــسار شــديــد، وعــاش بــمنتهى الــقناعــة صــابــرًا 
وقــورًا وراضــيًا وشــكورًا، وكــان يــبيع مــا تــأبــطه مــعه مــن الســلع فــي األســواق الــتي كــانــت تــقام أيــام الجــمع فــي أدرنــه 
لــلحصول عــلى مــا يســد رمــقه هــو وذويــه.  وملــا كــانــت بــضاعــته مــزجــاة، ســطت عــليها يــد الــنشالــني حــتى أصــبحت فــي 
خـبر كـان.  وملـا عـلم قـنصل إيـران بـما حـدث قـّدم لـلحكومـة الـتركـية تـقريـرًا بـالـحادث وقـّدر املسـروقـات بـمبلغ بـاهـظ، فـما 
كـــان مـــن الـــحكومـــة إال أن ألـــقت الـــقبض عـــلى الـــلصوص، وملـــا تـــبني أنـــهم مـــن أهـــل الـــثراء، اســـتغل الـــقنصل الـــفرصـــة 
واحــضر جــناب الــحاج املــذكــور وأخــبره أن الــذيــن ســرقــوا ســلعه هــم مــن أهــل الــثراء الــعظيم، وأنــه (الــقنصل) قــد قــّدر 
مـبلًغا بـاهـظًا ثـمنًا للمسـروقـات فـي تـقريـره لـلحكومـة.  وعـليه يـرى مـن الـواجـب عـلى الـحاج عـسكر فـي هـذا الـحال أن 
يـــوافـــق، عـــندمـــا يـــدعـــى لـــلتحقيق، عـــلى مـــا جـــاء فـــي تـــقريـــر الـــقنصل، وذلـــك لـــيحصل عـــلى مـــبلغ وافـــر يـــتقاســـماه مـــًعا، 
فـأجـابـه الـحاج بـقولـه: "يـا جـناب الـقنصل، إن مـا سـرق مـني هـو شـيء زهـيد فـكيف أن أقـرر خـالف الـواقـع، وهـذا مـا 
ســـيكون مـــني إذا دعـــيت لـــالســـتنطاق.  وإنـــي لـــن أعـــمل بـــما تـــقول مـــهما كـــان الـــحال".  فـــقال الـــقنصل: "يـــا جـــناب 
الـحاجـي، إن الـفرصـة اآلن سـانـحة لـك لـلحصول عـلى املـال الـذي سيسـتفيد مـنه كـالنـا فـائـدة ال بـأس بـها، فـال تـضيّع 
هــذه الــفرصــة".  فــقال لــه ذلــك الــحبيب: "يــا جــناب الــخان (الــقنصل)، مــاذا يــكون جــوابــي بــني يــدي اهلل؟ أرجــوك أن 
تـــتركـــني وشـــأنـــي، وتـــأكـــد أنـــني ال أقـــول غـــير الـــواقـــع".  فـــاشـــمأزّ الـــقنصل وهـــدده وتـــوعـــده ثـــم قـــال: "أتـــريـــد تـــكذيـــبي 
وفـضيحتي.  ال سـبيل مـن سـجنك ونـفيك وإيـصال األذى إلـيك.  واآلن سـأسـلمك للشـرطـة بـدعـوى أنـك مـن املـغضوب 
عـــليهم مـــن دولـــة إيـــران ويـــجب أن يـــقيّدوا يـــديـــك بـــاألصـــفاد ويـــسوقـــوك إلـــى حـــدود إيـــران".  فـــتبّسم ذلـــك الـــرجـــل عـــظيم 
الـشأن وقـال: "يـا جـناب الـخان (الـقنصل)، إنـنا قـد جـعلنا أرواحـنا فـداء الـصدق واألمـانـة وتـركـنا كـل شـيء، وحـضرتـك 
اآلن تحـرضـنا عـلى اسـتعمال الـكذب واالفـتراء، فـافـعل مـا بـدا لـك، ثـم اعـلم أنـنا ال نـحيد عـن عـبادة الـحق والـصدق".  
فـسكت الـقنصل، ثـم الـتفت إلـى ذلـك الـشخص الجـليل وقـال لـه بـعبارة مـلؤهـا الـرجـاء: “مـن بـاب أولـى أن تـسافـر مـن 
هــنا حــتى أكــتب لــلحكومــة أن صــاحــب املــال املســروق لــيس مــوجــوًدا، وإن لــم تــفعل ذلــك فــتتضح فــضيحتي".  فــعاد 
جـناب الـحاج عـلي عـسكر إلـى أدرنـه ولـم يـذكـر شـيئًا عـن أمـوالـه الـتي سـرقـت.  وملـا ذاع صـيت هـذه املـسألـة انـدهـش 

القوم كل االندهاش.

وأيــم اهلل، إن هــذا الــشخص الــطاعــن فــي الــسن، والــذي ال نــظير لــه، قــد آقــام فــي أدرنــه وأصــبح فــي عــداد األســرى 
كــباقــي األحــباء، وســار فــي املــوكــب املــبارك إلــى الــسجن األعــظم الــذي هــو مــن أحــط الــسجون.  وصــبر عــلى الــسجن 
مـدة طـويـلة هـو وأفـراد أسـرتـه حـامـًدا شـاكـرًا عـلى أنـه قـد سـجن فـي سـبيل اهلل، وازداد مـن جـرّاء سـجنه بـهجة وسـرورًا 
وشـــغفًا وحـــبورًا، واعـــتبر الـــسجن إيـــوانًـــا ولـــم يـــفُه بـــكلمة غـــير الحـــمد والـــشكر.  وكـــلما اشـــتد عـــليه ظـــلم األعـــداء ازداد 
ســرورًا، وكــثيرًا مــا جــرى مــن فــم املــبارك املطهــر عــبارات الــعنايــات فــي حــقه حــيث كــان يــتفضل بــقولــه: "إنــني راضٍ 

عنه".

�٩٤



وعــلى الجــملة، إن هــذا الــشخص الــذي كــان روحًـــــا مــجسمة قــد انــتقل مــن عــالــم الــتراب إلــى الــعالــم الــطهور بــعد أن 
أفـنى الـسنوات الـطوال، كـان إبّـانـها مـثال الـثبوت واالسـتقامـة والـفرح والسـرور، وخـّلف بـعده أثـرًا عـظيًما، كـان أنـيس 
هـذا الـعبد (عـبدالـبهاء) ونـديـمه.  ومـما يجـدر بـالـذكـر أنـني ذهـبت ذات يـوم مـن أيـامـنا األولـى فـي الـسجن إلـى الـغرفـة 
املـتواضـعة الـتي كـان يـسكنها، فـرأيـته محـمومًــا بـدرجـة ال تـوصـف، ومـلقى كـالـسكران مـدهـوشًــــــا، وزوجـته املـحترمـة عـن 
يـمينه وقـد اعـترتـها رعـشة شـديـدة، وعـن يـساره ابـنته املـحترمـة املـسماة فـاطـمة، وقـد أصـابـتها الحـّمى الشـديـدة، وأمـام 
رأسـه ولـده حسـني آقـا مـريـًضا بـالـحصبة، وتـرى أن ذلـك الـشخص كـأنـه قـد نـسي الـلغة الـفارسـية وأصـبح يـلهج بـلغة 
أهــالــي أذربــيجان ويــقول، (يــانــدى يــوره كــم) يــعني أن قــلبي لــفي احــتراق، وكــانــت إزاء قــدمــيه إحــدى بــناتــه مــنكمشة 
فـي زاويـة مـن شـدة املـرض أيـًضا، وكـان أخـوه املـرحـوم املـدعـو مشهـدي فـتاح، يهـذي مـن شـدة الحـّمى، وهـو عـلى هـذه 
الــحال، كــان ال يــنطق إال بــالــشكر هلل وتــلوح عــليه إمــارات الــبشاشــة والســرور والحــمد هلل تــعالــى.  ثــم صــعدت روحــه 

وهو في السجن األعظم صابرًا شاكرًا ثابتًا ووقورًا إلى جوار الرب الغفور.

عليه البهاء األبهى، وعليه التحية والثناء، وعليه الرحمة والغفران إلى أبد اآلباد.

�٩٥



جناب آقا علي القزويني

جــناب آقــا عــلي الــقزويــني هــو مــن زمــرة املــهاجــريــن واملــجاوريــن، وهــو مــن ذوي الــهمم الــعالــية الــعلويــة، عــظيم الــثبوت 
واالســـتقامـــة، مـــحكم ومـــتني فـــي قـــوة اإليـــمان، ومـــن األحـــباء األقـــدمـــني، ومـــن أجـــّلة األصـــحاب.  انجـــذب إلـــى حـــضرة 
األعـلى، روحـي لـه الـفداء، مـن أول طـلوع صـبح الهـدى، وقـام عـلى هـدايـة الـناس.  يشـتغل فـي محـله بـصناعـته، وفـي 
الـليل يهيئ املـوائـد والـوالئـم لـألحـباء الـروحـانـيني الـذيـن كـان يـدعـوهـم مـع غـيرهـم، وبهـذه الـوسـيلة كـان يـتوصـل لهـدايـة 
الخـلق، وكـان يـترنـم بـنغمات شـجية تـدل عـلى انجـذابـه وعـشقه اإللـهي، هـمته ال تـضارع، وثـبوتـه ورسـوخـه حـّدث عـنهما 
وال حـرج.  وملـا انتشـرت نـفحات بسـتان األوراد اإللـهية، وعـطرت مـشامـه، أشـعل الـنار املـوقـدة وحـرق أسـتار األوهـام، 
وأخــذ فــي نشــر األمــر املــبارك، وكــان فــي الــليالــي يــرتــل اآليــات واألنــجية فــي املــجامــع واملــحافــل بــألــحان تــطرب الــقلوب 
وتســترعــي األســماع بــدرجــة تــغبطه عــليها الــريــاض واألوراد مبشــرًا بــالــظهور األعــظم، ُمظهــرًا كــمال املــحبة لــألحــباء 
واألغـــيار، ألِـــفًا وفـــيًا للجـــميع، كـــريـــًما، واســـع الـــصدر، ونـــسج عـــلى هـــذا املـــنوال إلـــى أن ضـــرب نـــاقـــوس الـــرحـــيل إلـــى 
الـسجن األعـظم (عـكاء) فـتوجـه إلـيها ومـعه أهـل بـيته وكـابـد مـشاق وعـثاء الـطريـق، ولـم يـعبأ بـما آلقـاه مـن الـباليـا لشـّدة 
شــوقــه لــلقاء املــحبوب، ولــم تُــثِْن هــمته الــحوادث عــن املــسير فــي الــوديــان والــصحارى حــتى ألــقى عــصاه بــعكاء، وآوى 
فـي جـوار الـرحـاب املـبارك، وعـاش فـي أول األمـر عـيشة نـاعـمة فـي راحـة وهـناء، وبـعد ردح مـن الـزمـن وقـع فـي مـخالـب 
الـفاقـة واإلعـسار الشـديـد حـتى بـلغ بـه الـحال أنـه كـان فـي أغـلب األحـايـني يـطوي الـضلوع عـلى الـجوع حـيث لـم تـصل 

إلى يده كسرة من الخبز ليسّد بها رمقه، واستبدل شرب الشاي باملاء القراح.

ورغـم كـل هـذا فـكان قـانـًعا مسـرورًا وراضـيا بـما قـسم لـه، وكـان شـرف الـحضور بـالـساحـة املـقّدسـة يـفيض عـليه غـيث 
السـرور والـحبور، ويـعدُّ لـقاء املـحبوب نـعمة مـوفـورة.  غـذاؤه كـان مـشاهـدة الجـمال وشـرابـه نـسمة الـوصـال، كـان دائـم 
الـبشاشـة، قـليل الحـركـة سـاكـنًا، أمـا قـلبه وروحـه فـفي نـهايـة االشـتعال والـولـه، وكـان ألِـفًا وفـيًا لهـذا الـعبد (عـبدالـبهاء) 
بــل رفــيًقا مســرّا وجــليسا مــحبوبــا وأنــيسا ال يــمل، مــقربــا لــدى الــساحــة املــقّدســة، مــحترمــا بــني األحــباء واألصــحاب، 
زاهــًدا كــل الــزهــد فــي الــدنــيا، مــتوكــالً عــلى حــضرة الــواحــد األحــد، ال يــتلّون وال يــتغير بــاملــرة ثــابــتا مســتقيما كــالــجبل 

الراسخ في األمر.

إنـــني كـــلما تـــذكّــــرت صـــبر هـــذا الـــشخص وســـكونـــه وقـــناعـــته وثـــبوتـــه انـــدفـــعت، دون تـــكّلف، إلـــى طـــلب األلـــطاف لـــه مـــن 
حــضرة األحــديــة.  كــان هــذا الــشخص يــشكو بــاســتمرار مــن األمــراض والــعلل والــنوازل الــتي اســتولــت عــليه مــما كــان 
يـكابـده مـن املـتاعـب واملـشاق الـتي ال تـحصى.  وملـا كـان فـي قـزويـن وقـع فـريـسة أهـل الـنفاق الـذيـن كـانـوا يـصفعونـه 
عـلى أم رأسـه املـباركـة بـاألكـف وغـيرهـا، وآثـار ذلـك ظـاهـرة حـتى الـساعـة فـي سـمت رأسـه ولـم تـختف حـتى لـفظ الـنفس 
األخــير.  ولــكم أذاقــه الــظاملــون مــن الــعذاب ألــوانــا، ولــكم تــوالــى عــليه األذى مــن أهــل الــنفاق وال ذنــب لــه إال اإليــمان 

واإليقان، وال جرم اقترفه سوى محبته هلل، على حّد قول الشاعر:

أزالوا الشعر من رأسي جزافًابصفعاٍت شداٍد ال بموَسى
وكل تعرض القيت منهمولم أر بينهم شخًصا أنيَسا
وذنبي كان إيماني بربيوودي أن أكون له جليَسا

وأنشر أمره بني البراياألحيي من بريته نفوَسا
فيوسف ما الذي قد كان منهمن اإلجرام يوم غدا حبيَسا

وهذا مصداق حال جناب آقا علي.

وبـــاالخـــتصار، إن هـــذا الـــشخص الجـــليل مـــضى كـــل أوقـــاتـــه وهـــو فـــي الـــسجن األعـــظم، مشـــتغالً بـــالـــتبتل والـــتضرع 
والـتقرب إلـى اهلل، وكـان مـورد عـنايـة الـرب الـغفور مـشموالً بـاأللـطاف بـدرجـة ال حـّد لـها، وكـان يـفوز بشـرف الـلقاء فـي 
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أغـلب األحـيان، وفـي ذلـك كـان سـروره وانشـراح صـدره وبـهجته وارتـياحـه، حـتى وافـاه األجـل املـحتوم وصـعدت روحـه 
إلى العالم الالمتناهي، وطار إلى ملكوت األسرار واستظل في ظل الجمال.

عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة من رب اآلخرة واألولى، نّور اهلل مضجعه بأنوار ساطعة من الرفيق األعلى.
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جناب آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل

إن جـناب آقـا محـمد بـاقـر وآقـا محـمد إسـماعـيل، هـما مـن الـذيـن زُج بـهم فـي سـجن عـكاء فـي سـبيل اهلل، وهـما أخـوا 
املـرحـوم پهـلوي رضـا، ويشـتغال بـمهنة الـخياطـة.  هـاجـرا مـن إيـران إلـى أرض السـّر (أدرنـه) واسـتظال فـي ظـل الـعنايـة 

الرحمانية، ثم سافرا إلى عكاء صحبة الجمال املبارك.

أمـا أخـوهـما املـرحـوم پهـلوان رضـا، عـليه الـرحـمة والـرضـوان وعـليه الـبهاء األبـهى وعـليه الـتحية والـثناء، فـكان شـخًصا 
عــاريًــا عــن رداء الــعلم، مشــتغالً بــالتكســب لــوقــوعــه فــي الــفاقــة كــسائــر أهــل الــعشق اإللــهي، وأخــيرًا خــلع رداء الــحياة 
وطـار إلـى أوج الـعرفـان األعـظم.  إنـه كـان مـن املـؤمـنني الـسابـقني.  ومـع قـلة بـضاعـته قـد أدهـش أهـالـي كـاشـان بـما 
كـان يـتدفـق مـن فـيِه مـن الـبيانـات حـتى بُهـتوا وتـملكتهم الـحيرة.  وقـد ذهـب ذلـك الـشخص األمـي، فـي الـظاهـر، ذات 
يـوم إلـى املـدعـو الـحاج كـريـم خـان، فـي مـديـنة كـاشـان، وسـألـه قـائـالً: "يـا جـناب الـخان، هـل أنـت الـركـن الـرابـع؟ أفـدنـي 
ألنـي مـتعطش لـعرفـان الـركـن الـرابـع ألنـي أحـب أن أكـون مـن عـارفـيه".  وملـا كـان فـي مـحضر الـخان املـذكـور جـمع مـن 
األمـراء الـسياسـيني والـعسكريـني، أجـاب بـقولـه: "أسـتغفر اهلل، إنـني بـريء مـن كـل مـن ادعـى أنـني الـركـن الـرابـع، وأنـا 
ال أدعـي ذلـك، ومـن روى عـني مـثل هـذا االدعـاء فـهو كـذاب أشـر وعـليه لـعنة اهلل".  ثـم زاره پهـلوان رضـا لـلمرة الـثانـية 
بـــعد أيـــام قـــالئـــل وقـــال لـــه: "إنـــني قـــد تـــصفّحت (مـــؤلّـــفَك) الـــكتاب املـــعروف بـــإرشـــاد الـــعوام كـــله، وعـــلمت مـــنه أنـــك مـــن 
الـواجـب املـفروض مـعرفـة الـركـن الـرابـع.  وأنـك، والـحقيقة هـذه قـد سـاويـته بـنفس اإلمـام صـاحـب الـزمـان، ولهـذا أرجـوك 
كـل الـرجـاء أن تـعرّفـني إيـاه وأيـن هـو، وإنـي أكـرر رجـائـي أن تـدلـني عـليه".  فـاشـمأز الـحاجـي املـشار إلـيه وقـال: "إن 
الـركـن الـرابـع لـيس شـخًصا مـوهـومًــا بـل شـخص مـعلوم ومـعروف كـشخصي وأنـا البـس عـمامـتي وفـوق ظهـري عـباءتـي 
وعـصاي فـي يـدي".  فـتبّسم پهـلوان رضـا وقـال: "عـفًوا يـا جـناب الـحاجـي، إن أقـوالـك مـتناقـضة، إذ قـلَت لـي فـي املـرة 
األولـــى شـــيئًا واآلن تـــقول شـــيئًا آخـــر".  فـــحنق الـــحاجـــي جـــّد الـــُحنق، ثـــم قـــال: "لـــيس لـــدي اآلن مـــتسع مـــن الـــوقـــت، 
وســنتكلم فــي هــذه املــسألــة فــي وقــت آخــر فــاعــفني اآلن".  واملــقصود أن هــذا الــشخص، پهــلوي رضــا، وإن كــان فــي 
الــظاهــر أمــيّا غــير أنــه كــان مــصداق مــا قــالــه الــعالم الجــّلى قــد أوقــع الــركــن الــرابــع فــي الــركــن الــرابــع وألــزمــه الــحجة 

وحيّره.

ومـختصر الـقول، إن فـارس املـيدان وغـضنفر الـعرفـان هـذا (پهـلوي رضـا) كـان كـلما حـرّك لـسانـه فـي املـحافـل أدهـش 
املســتمعني، وكــان مــلًجا لــالجــئني، ومــساعــًدا لــلطالــبني، واشــتهر بــاســم الــحق فــي جــميع اآلفــاق.  ثــم تــرك الــرخــيص 

والغالي وصعد إلى امللكوت األبهى.

أمـا أخـواه الـعزيـزان، فـقد وقـعا أسـيريـن فـي يـد األعـداء، ودخـال فـي عـداد املـظلومـني فـي الـسجن األعـظم.  وأمـا هـو 
فــقد أســرع إلــى املــلكوت األبــهى بــينما كــان فــي حــالــة االنــقطاع الــكلي، وكــمال االنجــذاب وذلــك فــي أول أيــامــنا فــي 
عــكاء الــتي كــان هــواؤهــا فــي ذلــك الــحني مــسمومًــا، حــتى جــعل كــل وارد عــليها عــرضــة لــلمرض ومــالزمــة  فــراشــه، ومــا 
لـبثت األمـراض أن نشـبت أظـفارهـا فـي كـل مـن جـناب محـمد بـاقـر وآقـا محـمد إسـماعـيل ولـم يـكن هـناك وجـود لـألطـباء 
والــعالج.  وصــعد هــذان الــنوران املــجسمان إلــى عــالــم األبــديــة فــي لــيلة واحــدة حــاضــننْي بــعضهما الــبعض، فتحسّـــــــر 

عليهما األحباء جّد التحّسر وبكاهما الكل ليلة صعودهما.

وملـا أتـيُت فـي الـصباح آلخـذ الـرفـاتـنْي املطهـريْـن لـلدفـن، حـال دون ذلـك الحـراس وقـالـوا: "ال يـجوز ألحـد مـنكم الخـروج 
مـن القشـلة (الـثكنة) فـأعـطونـا الـرفـاتـني حـتى نغسـلهما ونـدفـنهما وعـليكم دفـع الـتكالـيف".  ولـسوء الحـظ، لـم يـكن لـديـنا 
مـا نـدفـعه لـلمصاريـف، بـل كـانـت هـناك سـجادة مـوضـوعـة تـحت قـدمـي الجـمال املـبارك الـذي تـكرّم حـضرتـه، روحـي لـه 
الــفداء، بــرفــعها مــن تــحت قــدمــيه بــغية بــيعها وإعــطاء ثــمنها للحــراس لــتجهيز الــرفــاتــني ودفــنهما.  ثــم بــعنا الــسجادة 
املــشار إلــيها بــمائــة وســبعني قــرشًـــــــا وســّلمنا هــذا املــبلغ للحــراس، فــما كــان مــن هــؤالء الــظاملــني إال أن واروا الــرفــاتــني 
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بـثيابـهما دون ُغسـٍل فـي قـبر واحـد.  وملـا كـانـت روحـاهـما متحـدتـني فـي املـلكوت األبـهى، فـجسماهـما أيـًضا يـحتضنان 
بعضهما تحت الثرى.

كـانـت عـنايـة الجـمال املـبارك بـشأن هـذيـن الـحبيبني ال حـّد لـها، إذ كـانـا مـشمولـنْي بـاأللـطاف طـوال أيـام حـياتـهما وقـد 
جرى القلم األعلى بذكرهما في األلواح املباركة بعد وفاتهما.

أما قبراهما ففي عكاء.  عليهما التحية والثناء وعليهما البهاء األبهى وعليهما الرحمة والرضوان.
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جناب آقا أبو القاسم السلطان آبادي و جناب آقا فرج

كـــان فـــي عـــداد املـــسجونـــني جـــناب آقـــا أبـــو الـــقاســـم الســـلطان آبـــادي، رفـــيق املـــدعـــو آقـــا فـــرج فـــي أســـفاره.  فهـــذان 
الـشخصان املـؤمـنان الـثابـتان املسـتقيمان، قـد بـارحـا إيـران إلـى أدرنـه بـقلب سـليم وروح أحـيتها نـفثات الـروح األمـني 
ألنـهما لـم يسـتطيعا الـبقاء فـي وطـنهما الـعزيـز مـن ظـلم أولـي الـشأن واعـتساف األعـداء، وأخـذا يـطويـان الـصحارى 
والـــهضاب طـــليقنْي غـــير مـــقيديْـــن، وتحـــمال وعـــثاء الـــطريـــق وركـــوب الـــبحار، يـــنامـــان عـــلى الـــتراب ويـــلتحفان الـــسحاب، 
غـذاؤهـما مـا تـنبت الصحـراء رغـم نـدرة املـاء، تـرعـى عـيونـهما فـي الـليالـي نـجوم الـسماء، وبـعد الـتي والـلتيّا وصـال إلـى 
أرض السـر (أدرنـه) فـي األيـام األولـى مـن ورود الجـمال املـبارك إلـيها فـأخـذا أسـيريْـن وذهـبا فـي مـعيّة الجـمال املـبارك 

إلى السجن األعظم.

وهـنا أصـيب جـناب آقـا أبـو الـقاسـم بـالحـمى الشـديـدة وفـارق الـحياة، وحـكايـة دفـنه ال تـقل،ّ عـما حـدث لـألخـويـن آقـا 
محـمد بـاقـر وآقـا محـمد إسـماعـيل الـسالـف ذكـرهـما، وال تـزيـد غـير أنـهم دفـنوه خـارج عـكاء حـيث جسـده املطهـر اآلن.  
وقـد أظهـر الجـمال املـبارك بـشأنـه كـمال الـرضـاء وقـد بـكاه جـميع األحـباء بـكاء مـرًا، واحـترقـت قـلوبـهم مـن هـذا الـفادح 

الجليل عليه البهاء األبهى.

أمــا جــناب آقــا فــرج فــقد كــان فــي جــميع األحــوال رفــيًقا حــميًما ألبــي الــقاســم املــذكــور ومــالزمًــا لــه.  ومــا أن ذاع خــبر 
الـظهور األعـظم فـي عـراق العجـم، حـتى تـزلـزلـت أركـانـه وردد صـداه مهـلالً وظـعن إلـى الـعراق الـعربـي فـوجـد ضـالـته 
وكـان سـروره ال يـقّدر عـندمـا أتـى إلـى الـساحـة املـقّدسـة ودخـل فـي مـحفل األنـس وفـاز بشـرف الـحضور، وبـعد بـرهـة 
عــــاد إلــــى ســــلطان آبــــاد، يحــــمل أعــــظم الــــبشارات، فــــي حــــني كــــان أهــــل الــــنفاق مــــترصــــديــــن لــــألحــــباء مــــشعلني نــــيران 
الــــفساد، وكــــانــــوا يــــفتكون بــــاألحــــباء ويــــسقونــــهم كــــأس الــــشهادة ظــــلًما وعــــدوانًــــا.  وكــــان بــــني مــــن اســــتشهدوا ظــــلًما 
واعــتسافًــا تــلك الــنفس الــطاهــرة املــقدســة (املــال بــاشــي).  أمــا آقــا أبــوالــقاســم وآقــا فــرج فــكانــا قــد تــواريــا عــن أعــني 
الـظاملـني ثـم سـافـرا إلـى أرض السـر (أدرنـه) ومـن هـناك إلـى الـسجن األعـظم (عـكاء) فـي مـعيّة املـحب املـحبوب.  وهـنا 
انـفرد آقـا فـرج بشـرف خـدمـة الجـمال املـبارك ومـالزمـة الـعتبة املـقدسـة، ال يـألـو جهـًدا فـي تسـلية األحـباء وكـان الـخادم 
الــصادق فــي أيــام الجــمال املــبارك والخــل الــوفــي لجــميع أهــل الــبهاء.  وظــّل بــعد الــصعود املــبارك ثــابــتا عــلى العهــد 
واملــيثاق وكــالنخــلة الــباســقة فــي إظــهار عــبوديــته لــألحــباء.  دام هــذا الــشخص الــبارع الــصادع نــاســًجا عــلى مــنوال 

القناعة صابرًا في موارد البالء.

وبـــاإلجـــمال، إنـــه رحـــل مـــن هـــذا الـــعالـــم وهـــو فـــي كـــمال اإليـــمان واإليـــقان والـــتوجـــه، وكـــان فـــي أيـــامـــه مظهـــر األلـــطاف 
الالنهاية.  عليه الرحمة والرضوان وعليه التحية في جنة الرضوان وعليه الثناء في فردوس الجنان.
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حرم حضرة سلطان الشهداء

كــانــت فــي عــداد املــهاجــرات أمــةاهلل – فــاطــمة بــيگم – حــرم حــضرة ســلطان الشهــداء.  وقــعت هــذه الــورقــة املــقّدســة، 
ورقـة الشجـرة اإللـهية، مـن أول شـبابـها فـي غـمار الـباليـا الـالمـتناهـية وذلـك فـي سـبيل اهلل وكـان أول مـا انـصّب عـليها 
مــن املــصائــب وفــاة والــدهــا ذلــك الــجوهــرة الــنقية بــعد أن أضــناه الــتعب ووهــن الــعظم مــنه فــي الــغربــة مــما قــاســاه فــي 
طــــي الــــصحاري وعــــظيم املــــشاق والــــكروب الــــتي ال حــــد لــــها ووافــــاه األجــــل املــــحتوم فــــي إحــــدى الــــنزل الــــريــــفية فــــي 
ضـواحـي بـدشـت.  فـتيتّمت هـذه املخـّدرة مـن بـعده إلـى أن سـاقـتها الـعنايـة اإللـهية ودخـلت فـي عـصمة حـضرة سـلطان 

الشهداء.

وملـا كـان سـلطان الشهـداء مـشهورًا بـني الجـميع بـبهائـيته وبـانـقطاعـه الـكلي للجـمال الـرحـمانـي حـتى أصـبح حـيرانـا 
هــائــما فــي ذلــك املــيدان، وحــيث إن نــاصــر الــديــن شــاه كــان مــولــًعا بــسفك الــدمــاء واألعــداء يــقفون بــاملــرصــاد لــألحــباء 
ويـــقومـــون ضـــدهـــم بـــالـــسعايـــة وإثـــارة كـــوامـــن الـــفنت واالضـــطرابـــات.  لهـــذا كـــله، كـــانـــت أســـرة ســـلطان الشهـــداء غـــير 
مــــطمئنة عــــليه وتــــترقــــب اســــتشهاده فــــي كــــل لحــــظة، فــــاســــتولــــى عــــليهم االضــــطراب الشــــديــــد ألن األســــرة كــــلها كــــانــــت 
مـشهورة بـالـبهائـية، وكـان األعـداء يـناوئـون أفـرادهـا ظـلما وعـدوانـا، وكـانـت الـحكومـة تـتعرض لـهم بـاسـتمرار وكـذلـك شـاه 

إيران كما ذكرنا.

ومــن هــذا يــتبني حــال هــذه األســرة وكــيف كــانــت تــعيش والــشعب يُظهــر ألفــرادهــا كــل الــكراهــية، وتــقوم عــليهم الــغوغــاء 
فـــي كـــل حـــني ويشهّـــــرون بـــهم حـــتى وقـــع حـــادث اســـتشهاد حـــضرة ســـلطان الشهـــداء وحـــّدث وال حـــرج عـــما أظهـــرتـــه 
الـحكومـة مـن الـوحـشية املـتناهـية الـتي فـزع وجـزع لـهولـها البشـر.  ومـا اكـتفت بـذلـك بـل نهـبت أمـوالـه وبـددت مـمتلكاتـه 
األمــر الــذي جــعل كــامــل أفــراد األســرة فــي حــاجــة إلــى الــقوت الــضروري.  أمــا فــاطــمة بــيكم فــقد أخــذت فــي الــبكاء 
والـنحيب والتحسـر لـيل نـهار وكـانـت تـخفي ذلـك عـلى أطـفالـها رأفـة بـهم وعـليهم رغـم الـتهاب نـار الحسـرة واألسـى بـني 
ضـلوعـها غـير أنـها كـانـت تـتلو عـلى الـدوام آيـات الـشكر هلل الـواحـد األحـد ألنـها اعـتبرت أن كـل هـذه املـصائـب والـنوائـب 
كـانـت، والحـمد هلل، فـي سـبيل نـيّر اآلفـاق وفـي مـحبة كـوكـب اإلشـراق.  وكـل هـذا جـعل أفـراد أسـرة سـلطان الشهـداء 
مـــمتازيـــن بـــني أهـــل اإليـــمان، وكـــانـــت أمـــةاهلل املـــذكـــورة كـــلما حـــّلت بـــهم مـــصيبة قـــالـــت بـــكل إخـــالص: "الحـــمد هلل الـــذي 

ساوى هذه األسرة باألسرة النبوية".

وملــا كــان الــتضييق عــلى هــذه األســرة مــن قــبل الــحكومــة واألعــداء عــلى أشــده، أمــر الجــمال املــبارك بــإحــضار جــميع 
أفــرادهــا إلــى الــسجن األعــظم (عــكاء) لــيعيشوا مــطمئنني بــجوار املــوهــبة الــكبرى.  فــأمــضوا زمــنا هــانــئني فــي الــجوار 
الـرحـمانـي ورغـم كـل هـذا فـقد أصـيبت هـذه الـعائـلة بـوفـاة نجـل سـلطان الشهـداء املـدعـو آقـا مـيرزا عـبدالحسـني، فـما 
كـان مـن والـدتـه فـاطـمة بـيگم إال التسـليم والـرضـاء ولـم تـجنح إلـى الـنحيب والـعويـل حـتى إنـها لـم تـِقم لـه عـزاء ولـم تـفه 

بشيء يدل على التأثر أو التحسر.

كــانــت هــذه الــسيدة (فــاطــمة بــيگم) مــترديــة بــرداء الــصبر الجــميل والــوقــار شــاكــرة هلل بــدرجــة تــفوق الحــّد، ومــع وقــوع 
املـصيبة الـكبرى والـرزيـة الـعظمى بـصعود سـراج املـأل األعـلى (حـضرة بـهاءاهلل) عـيل صـبرهـا ونـفد اسـتقرارهـا وزاد 
اضــطرابــها وحــرقــة قــلبها حــتى أصــبحت كــالــحوت املــتبلبل عــلى الــتراب مــن شــدة الــعطش ولــم تهــدأ لــها حــال ولــم تــقوَ 
عــلى تحــمل الــفراق، فــودعــت أطــفالــها وعــاجــلها األجــل املــحتوم وصــعدت فــي جــوار الــرحــمة الــكبرى مــنتقلة إلــى ظــل 

عناية حضرة األحدية واستغرقت في بحر األنوار.

عــليها الــتحية والــثناء، وعــليها الــرحــمة والــبهاء، وطــيب اهلل ثــراهــا بــصيّب الــرحــمة مــن الــسماء، وأكــرم اهلل مــثواهــا فــي 
ظل سدرة املنتهى.
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شمس الضحى

كـانـت أمـةاهلل املنجـذبـة بـنفحات اهلل حـضرة خـورشـيد بـيگم املـلقبة بـشمس الـضحى والـدة حـرم سـلطان الشهـداء فـي 
عـداد املـهاجـرات واملـجاورات.  وأمـةاهلل املـفّوهـة هـذه، هـي ابـنة عـم الـحاج سـيد محـمد بـاقـر املـعروف بـالـعلم فـي جـميع 

اآلفاق والذي كان أمير العلماء في أصفهان.

وملـا فـقدت أمـةاهلل هـذه، املنجـذبـة، والـديـها وهـي فـي سـن الـطفولـة، تـولـت جـدتـها أمـر تـربـيتها فـترعـرعـت واشـتدت فـي 
ســراي ذلــك الــعالِــم الــذي ال يــجاَرى واملجتهــد املــشهور ســالــف الــذكــر، ونــمت فــي أحــضان الــعلوم والــفنون واملــعارف.  
وملــا بــلغت ســن االحــتالم، تــزوجــت جــناب آقــا مــيرزا هــادي النهــري.  وملــا كــانــت مــشام الــزوجــني قــد تــعطرت بــنفحات 
الـعرفـان مـن ذلـك النجـم الـساطـع الـبارع الـصادع أال وهـو حـضرة الـحاج سـيد كـاظـم الـرشـتي، لهـذا رحـال إلـى كـربـالء 
صــحبة املــدعــو آقــا مــيرزا محــمد عــلي النهــري شــقيق مــيرزا هــادي املــذكــور وأخــذا يــحضران مــجالــس دروس الــسيد 
كــاظــم القــتباس أنــوار املــعارف حــتى أصــبحت أمــةاهلل املنجــذبــة (شــمس الــضحى) مــتفقهة فــي املــسائــل اإللــهية ومــا 
تــرمــي إلــيه الــكتب الــسماويــة وتــتبعت الــحقائــق واملــعانــي بــكل دقــة.  ثــم أنــجبت ولــًدا وبــنتًا وهــما الــسيد عــلي وفــاطــمة 

بيگم التي تزوجت بعد سن البلوغ من حضرة سلطان الشهداء.

فــي أثــناء آقــامــة تــلك األم الــنورانــية (شــمس الــضحى) فــي كــربــالء، وإذ ارتــفع نــداء الــرب األعــلى مــن مــديــنة شــيراز 
قـــالـــت: "بـــلى!"، وآمـــنت عـــلى الـــفور.  وفـــي تـــلك اآلونـــة، ســـافـــر إلـــى شـــيراز قـــريـــنها املـــحترم آقـــا مـــيرزا هـــادي النهـــري 
وأخـوه املبجّــــل ألنـه قـد سـبق لهـذيـن األخـويـن أن شـاهـدا جـمال الـنقطة األولـى (الـباب)، روحـي لـه الـفداء، فـي ضـريـح 
ســــيد الشهــــداء (الحســــني بــــن عــــلي) عــــليه الــــصالة والســــالم وعــــند ذلــــك أخــــذتــــهم الــــحيرة بمجــــرد مــــشاهــــدة شــــمائــــله 
الــنورانــية وخــصالــه وفــضائــله الــرحــمانــية حــتى قــاال لــبعضهما: ال شــبهة فــي أن هــذا الــرجــل رجــل عــظيم ولــذا أجــابــا 
ب"بــلى" بمجــرد اســتماع الــنداء واشــتعال بــنار مــحبة اهلل ألنــهما كــانــا يــسمعان املــرحــوم الــسيد كــاظــم كــل يــوم يــنادي 
فـي مـجالـسه املـملوءة بـالـفيض ويـقول صـراحـة: "إن الـظهور لـقريـب!"، وإن هـذا املـطلب غـايـة فـي الـدقـة والـرقـة وعـلى 
الـــكل أن يـــتنسموا أخـــباره ويـــتفحصوا أيـــًضا لـــعل حـــضرة املـــوعـــود يـــكون حـــاضـــرًا ومـــوجـــوًدا بـــني الـــناس.  لـــكن الـــكل 

غافلون كما أشير إلى ذلك في بعض األحاديث (الشريفة).

ومـا أن بـلغ الـشقيقان إيـران حـتى بـلغهما أن حـضرة األعـلى (الـباب) قـد سـافـر إلـى مـكة املـكرمـة.  لهـذا ذهـب حـضرة 
آقـا سـيد محـمد عـلي إلـى أصـفهان، أمـا آقـا مـيرزا هـادي فـقد عـاد إلـى كـربـالء.  وكـانـت شـمس الـضحى قـد تـعرفـت 
فــي تــلك األثــناء بــأمــةاهلل ورقــة الــفردوس أخــت جــناب بــاب الــباب (مــيرزا حســني البشــروئــي) ثــم تــقابــلت بــواســطة هــذه 
األخــيرة مــع جــناب الــطاهــرة، وتــمكنت عــرى األلــفة واملــحبة واملــؤانــسة بــينهن، وكــن يــجتمعن لــيل نــهار ويشــتغلن بــأمــر 
الـــتبليغ.  وملـــا كـــان األمـــر اإللـــهي فـــي بـــدايـــته كـــان الـــقوم يـــنفرون مـــنه بـــعض الـــنفور.  وأدت مـــآلقـــاة شـــمس الـــضحى 
بــحضرة الــطاهــرة إلــى زيــادة انجــذابــها واشــتعالــها واســتفاضــتها الــتي ال حــّد لــها وقــد اســتمرت فــي عشــرة حــضرة 
الــطاهــرة فــي كــربــالء مــدة ثــالث ســنوات تــجالــسها لــيل نــهار، وكــانــت كــلما تحــدثــت تــدفــق مــن فــمها الحــديــث كــالبحــر 

الزاخر بنسائم الرحمن وهي هائجة مائجة تتكلم بلسان فصيح.

وملـا اشـتهر أمـر الـطاهـرة فـي كـربـالء وانتشـر صـيت أمـر حـضرة األعـلى (الـباب)، روحـي لـه الـفداء، فـي أنـحاء إيـران 
قــام عــلماء آخــر الــزمــان عــلى تــكفير مــعتنقيه وتــحقيرهــم وتــدمــيرهــم وأصــدروا فــتوى بــقتل عــموم أتــباع الــباب.  وقــام 
عــلماء الــسوء فــي كــربــالء عــلى تــكفير جــناب الــطاهــرة ثــم هــاجــموا بــيت شــمس الــضحى ظــانــني أن حــضرة الــطاهــرة 
فـيه، ثـم أحـاطـوا بـأمـةاهلل املنجـذبـة (شـمس الـضحى) وأوسـعوهـا ضـربًـا وشـتًما ولـعنًا وزجـرًا وتـأنـيبًا بـدرجـة ال تـوصـف 
ثـم سـحبوهـا مـن الـدار إلـى الـسوق، فهجـم عـليها األعـداء وأوسـعوهـا ضـربًـا بـالـعصي وقـذفـوهـا بـالـحجارة وبـينما هـي 
عــلى هــذه الــحال إذ أتــى والــد زوجــها املــحترم الــحاج ســيد مهــدي وصــاح فــي الــقوم قــائــال: "إن هــذه الــسيدة ليســت 
بـجناب الـطاهـرة".  فـلم تـصدقـه الشـرطـة والـعامـة ولـم يـتركـوهـا ثـم طـلبوا مـن حـضرة الـحاج سـيد مهـدي أن يـأتـي بـمن 
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يشهــد عــلى مــا يــقول ومــا لــبثوا أن ســمعوا أحــد الــغوغــاء يــصيح قــائــال: "إن قــرة الــعني قــد قــبض عــليها"، ولهــذا تــركــوا 
شمس الضحى.

ومـــختصر الـــقول، إن الـــحكومـــة وضـــعت بـــعًضا مـــن الحـــراس فـــي بـــيت جـــناب الـــطاهـــرة ومـــنعوا الـــناس مـــن الـــدخـــول 
والخــروج حــتى تــأتــي األوامــر مــن بــغداد وإســالمــبول.  وملــا طــالــت مــدة انــتظار األوامــر طــالــبت جــناب الــطاهــرة لــها 
ورفــيقاتــها بــالــذهــاب إلــى بــغداد ريــثما تــأتــي األوامــر بــشأنــها مــن إســالمــبول ويــفعل اهلل مــا يــشاء.  فــلبّت الــحكومــة 
طــلبها فــسافــرت مــن كــربــالء هــي وجــناب ورقــة الــفردوس ووالــدتــها وجــناب شــمس الــضحى إلــى بــغداد وكــان الــرعــاع 
يـرجـمونـهن بـالـحجارة عـلى مـسافـة مـن كـربـالء وملـا وصـلن بـغداد نـزلـن فـي بـيت حـضرة الـشيخ محـمد شـبل والـد جـناب 
آقـــا محـــمد مـــصطفى الـــبغدادي.  وملـــا كـــثر الـــوافـــدون عـــلى جـــناب الـــطاهـــرة هـــاج أهـــالـــي ذلـــك الـــحي فـــاضـــطرت إلـــى 
االنــتقال إلــى مــنزل خــاص بــجهة أخــرى مــن املــديــنة وداومــت عــلى الــتبليغ وإعــالء كــلمة اهلل لــيل نــهار وكــان يــفد عــليها 
الـــعلماء واملـــشايـــخ وغـــيرهـــم، ويـــلقون عـــليها بـــعض األســـئلة فـــكانـــت تـــجيبهم بـــما يـــقنعهم واشـــتهرت فـــي بـــغداد شهـــرة 
عــجيبة ألنــها كــانــت تــتكلم فــي املــسائــل اإللــهية ذات الــشأن والــدقــة.  وملــا عــلمت الــحكومــة بــذلــك نــقلتها هــي وشــمس 
الضحى وورقة الفردوس إلى دار املفتي حيث أقمن مدة ثالثة شهور حتى وصلت األوامر من إسالمبول بشأنهن.

أمـا مـفتى بـغداد فـكان دائـًما يـحادثـهن ويـناقـشهن مـدة آقـامـتهن فـي داره وكـن يـقمن لـه الـحجج والـبراهـني الـقاطـعة 
عــلى دعــواهــن وكــن يشــرحــن لــه املــسائــل الــديــنية شــرحًـــــا وافــيًا ويــتباحــثن مــعه فــي مــسائــل الحشــر والنشــر والــحساب 

وامليزان ويوضحن له معضالت الحقائق واملعاني.

تــصادف أن حــضر والــد املــفتي إلــى الــدار ذات يــوم، ومــا أن وقــع نــظره عــلى جــناب الــطاهــرة ورفــيقاتــها حــتى انــهال 
عــــليهن بــــما ال يــــليق مــــن األلــــفاظ الــــنابــــية، وكــــان املــــفتي حــــاضــــرًا فــــاســــتاء مــــما كــــان مــــن والــــده واعــــتذر لــــلسيدات ثــــم 
أخــبرهــن بــورود األوامــر بــشأنــهن مــن إســالمــبول تــفيد أن الســلطان الــعثمانــي قــد عــفا عــنهن شــريــطة مــغادرة الــدولــة.  
فخــرجــت فــي صــباح الــيوم الــتالــي مــن بــيت املــفتي وتــوجهــت إلــى الحــمام، وبــعد عــودتــها أخــذ جــناب الــحاج الــشيخ 
محـمد شـبل وجـناب الـشيخ سـلطان الـعربـي بـتهيئة لـوازم الـسفر وبـعد ثـالثـة أيـام بـارحـت جـناب الـطاهـرة بـغداد هـي 
وجـناب شـمس الـضحى وجـناب ورقـة الـفردوس ووالـدة آقـا مـيرزا هـادي ونـفر مـن سـادات مـديـنة يـزد قـاصـديـن إيـران 
والـــذي تـــولـــى الـــصرف عـــلى هـــذه الـــرحـــلة مـــن جـــيبه الـــخاص هـــو جـــناب الـــشيخ محـــمد شـــبل إلـــى أن وصـــلوا مـــديـــنة 
كــرمــانــشاه فــنزلــت املخــّدرات فــي دار عــلى حــدة والــرجــال فــي بــيت آخــر واســتمر أمــر الــتبليغ عــلى مــا كــان عــليه فــي 
بـــغداد وملـــا عـــلم الـــعلماء بـــذلـــك حـــكموا بـــإخـــراج الجـــميع مـــن املـــديـــنة وهـــذا حـــفّز حـــاكـــم املـــديـــنة وأنـــاسًـــــــا آخـــريـــن عـــلى 
مـهاجـمة الـسيدات ونهـب مـمتلكاتـهن ثـم أركـبوا الـسيدات هـودجًــــا مـكشوفـا وذهـبوا بـهن إلـى الصحـراء حـيث تـركـوهـن 
فـي الـعراء يـتخبطن فـي الـباديـة بـال زاد وال فـراش.  عـند ذلـك، كـتبت الـطاهـرة لـوالـي كـرمـانـشاه تـقول: "إنـنا مـسافـرون 
وضـيوف (وجـاء فـي الحـديـث): "أكـرمـوا الـضيف ولـو كـان كـافـرا فهـل مـن الـالئـق والـجائـز إهـانـة الـضيف وتـحقيره؟"، 
ومـا أن وصـل ذلـك إلـى الـوالـي حـتى أمـر بـإعـادة املسـروقـات وكـل مـا سـلب مـن الـسيدات.  فـأعـيدت فـي الـحال إلـيهن 
بـتمامـها ثـم أحـضروا لـهن الـركـائـب مـن املـديـنة وأركـبوهـن إلـى هـمدان حـيث تـوافـدت عـليهن الـنساء حـتى نـساء الـعائـلة 

املالكة ملالقاة جناب الطاهرة يوميًا.

آقـامـت جـناب الـطاهـرة ومـن مـعها فـي هـمدان مـدة شهـريـن وفـي غـضونـهما سـمحت لـبعض مـن كـانـوا بـرفـقتها بـالـعودة 
إلــى بــغداد ورافــقها الــباقــون إلــى مــديــنة قــزويــن وبــينما هــي فــي الــطريــق إذ أتــى ركــب مــن آقــاربــها يــعني إخــوانــها 
وقـالـوا لـها: "إنـنا أتـينا إلـى هـنا بـأمـر والـدنـا وإرادتـه حـتى نـأخـذك مـنفردة إلـى الـدار.  أمـا جـناب الـطاهـرة فـلم تـقبل 
ذلــك ومــن ثــّم وصــلوا جــميًعا إلــى قــزويــن.  وذهــبت جــناب الــطاهــرة إلــى دار أبــيها مــع رفــيقاتــها أمــا الــرجــال فــقد نــزلــوا 

في نُزُل.
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وكـــان جـــناب آقـــا مـــيرزا هـــادي قـــريـــن شـــمس الـــضحى قـــد عـــاد إلـــى قـــزويـــن مـــنتظرًا إيّـــاهـــا بـــعد أن تشـــرف بـــحضور 
حـضرة األعـلى (الـباب) فـي قـلعة مـاه كـو (يـعني قـلعة جـبل الـقمر)، ثـم اصـطحبها إلـى أصـفهان، ومـنها تـوجـه جـناب 
آقـا مـيرزا هـادي إلـى قـريـة بـدشـت الـتي القـى فـيها وفـي ضـواحـيها مـن األذى والـجفاء واملـشاق واالبـتالء ومـا ال يـدخـل 
تــحت حــصر فــضالً عــن رجــمه بــالــحجارة حــتى أدركــته املــنية فــي إحــدى الــنُزُل الخــربــة فــدفــنه أخــوه املــدعــو آقــا مــيرزا 
محــمد عــلي عــلى رأس الــطريــق بــني أصــفهان وبــدشــت أمــا شــمس الــضحى فــقد بــقيت فــي أصــفهان مــشغولــة بــذكــر 
اهلل فــي جــميع آنــاتــها قــائــمة بــتبليغ أمــراهلل بــني الــنساء بــلسان فــصيح بــتوفــيق مــن اهلل ومــؤيــدة بــالــبيان الــبديــع وكــانــت 
مـــاجـــدات أصـــفهان يـــحترمـــنها كـــل االحـــترام، وكـــان الـــكل عـــلى بـــيّنة مـــن زهـــدهـــا وورعـــها وتـــقواهـــا وعـــفّتها املـــجسمة 
وعــــصمتها املــــشّخصة وهــــي مشــــتغلة إمــــا بــــترتــــيلها لــــآليــــات لــــيل نــــهار أو بــــتفسير آيــــات الــــكتاب أو بشــــرح غــــوامــــض 
املــسائــل اإللــهية أو بــتبليغ أمــراهلل ونشــر الــنفحات الــقدســية.  فســبب كــل ذلــك اقــتران حــضرة ســلطان الشهــداء، روح 
املـقربـني لـه الـفداء، بـابـنتها املـحترمـة أمـا هـي فـقد سـكنت فـي سـراي صهـرهـا حـضرة سـلطان الشهـداء فـتوالـت عـليها 
الـزائـرات مـن الـنساء املـاجـدات مـمن تـعرف ومـمن ال تـعرف مـن األحـباء واألغـيار فـزاد ذلـك مـن اشـتعالـها بـنار مـحبة 

اهلل وانجذابها إلى إعالء كلمة اهلل بكل ما في مكنتها حتى لقبها األغيار "فاطمة الزهراء" عند البهائيني.

وملـا اسـتمر الـحال عـلى هـذا املـنوال اتـفق كـل مـن الـرقـشاء والـذئـب (أمـا الـرقـشاء فـهو املـدعـو مـيرزا محـمد حسـني إمـام 
الجـمعة بـأصـفهان، والـذئـب هـو املـدعـو الـشيخ محـمد بـاقـر األصـفهانـي قـد جـرى الـقلم األعـلى بـتلقيب األول بـالـرقـشاء 
والـثانـي بـالـذئـب) وأصـدرا فـتوى بـقتل حـضرة سـلطان الشهـداء وشـقيقه حـضرة مـحبوب الشهـداء فـباغـتهما بـالـهجوم 
عـــليهما كـــل مـــن الـــرقـــشاء وأعـــوانـــه والـــذئـــب والـــجالدون والشـــرطـــة املـــملوءة قـــلوبـــهم بـــالـــجفاء وصـــفدوهـــما بـــالســـالســـل 
واألغــالل وســاقــوهــا إلــى الــسجن ثــم ســطوا عــلى ســرايــهما وبــددوا مــحتويــاتــها ولــم تــنج األطــفال الــرضــع مــن أذاهــم 
وصبوا على أقرباء هذين الشخصني املقّدسني سياط الطعن واللعن والسب والضرب والتعذيب بدرجة ال توصف.

وقـد حـكى لـي أثـناء وجـودي فـي بـاريـس املـدعـو – ظـل السـلطان – مـؤكـًدا مـا حـكاه بـاأليـمان املـغّلظة بـأنـه طـاملـا نـصح 
هـذيـن الـسيديـن الجـليلني بـاإلقـالع عـن مـعتقدهـما دون جـدوى.  وقـال: "إنـني دعـوتـهما ذات لـيلة وألـححت عـليهما بـترك 
مـا هـما عـليه، وأريـتهما أن حـضرة الـشاه قـد أمـر بـقتلهما ثـالث مـرات، وقـد أتـى املـرسـوم الـشاهـانـي بـالـحكم الـقطعي 
فـي هـذا الـصدد، وإذًا ال مـفر مـن أنـكما تـتبرآن مـن هـذا الـديـن أمـام الـعلماء.  فـأجـابـا بـما يـلي: "يـا بـهاء األبـهى، إن 
روحـينا مـقدمـتان قـربـانًـا"، وفـي الـنهايـة قـبلت أن يـقوال: "إنـنا لـسنا بـهائـينْي، وقـلت لـهما إنـني أكـتفي بـهاتـني الـكلمتني 
وأحـرر واقـعة الـحال لـجاللـة الـشاه متخـذا إقـراركـما وسـيلة لـخالصـكما ونـجاتـكما"، فـقاال: "إن هـذا ال يـكون مـنا أبـًدا، 
إنــنا بــهائــيان، يــا بــهاء األبــهى! إنــنا ملــتعطشان لشــرب كــأس الــشهادة الــكبرى".  فــاغــتظت وخــاطــبتهما بحــدة وشــدة 
عــّلهما يــنصرفــا عــن تــصميمهما فــما أمــكن، فــاضــطررت أخــيرًا إلــى تــنفيذ مــا جــاء بــالــفتوى الــتي أصــدرهــا الــرقــشاء 

والذئب الضاري".

وبـاإلجـمال، إن رجـال الـحكومـة، بـعد اسـتشهاد هـذيْـن الـشخصني تـعقبوا الـسيدة شـمس الـضحى الـتي اضـطرت أن 
تــذهــب إلــى بــيت أخــيها، والــحال أن أخــاهــا لــم يــكن مــؤمــنا تــمامًــا وهــو مــشهور فــي أصــفهان بــالــزهــد والــتقوى والــعلم 
والــفضل واالعــتكاف واالنــزواء ولــذا أصــبح محــل احــترام الجــميع واعــتمادهــم، وظــّلت الــحكومــة تــتعقبها وتــبحث عــنها 
إلـــى أن عـــلمت بـــمكانـــها فـــاســـتدعـــتها، بـــاالتـــفاق مـــع عـــلماء الـــسوء.  فـــاضـــطر أخـــوهـــا أن يـــأخـــذهـــا إلـــى بـــيت الـــحاكـــم، 
فـدخـلت إلـى محـل الحـريـم أمـا أخـوهـا فـقد انـتظرهـا خـارج بـاب الـدار، ومـا أن وصـلت إلـى مـدخـل محـل الحـريـم قـابـلها 
الـحاكـم وأخـذ يـركـلها بـكل مـا أوتـي مـن قـوة حـتى سـقطت عـلى األرض مـغشيًا عـليها، وعـند ذلـك نـادى الـحاكـم زوجـته 
وقـال لـها، انـظري فـاطـمة الـبهائـيني الـزهـراء، ثـم نـقلوهـا إلـى إحـدى الـغرف وأخـوهـا خـارج السـراي مـحتار فـي أمـره، 
وأخـــيرًا تـــقدم إلـــى الـــحاكـــم لـــيشفع ألخـــته، ثـــم قـــال: "إن أخـــتي هـــذه قـــد أوشـــكت عـــلى املـــوت مـــن شـــدة الـــضرب، فـــما 
الـفائـدة مـن وجـودهـا فـي داركـم مـا دام األمـل فـي حـياتـها مـفقود، وأمـلي أن تـسمحوا لـي بـأخـذهـا إلـى دارنـا، إذ مـن 
بـاب أولـى أن تـقضي نـحبها هـناك، مـع الـعلم بـأن هـذه الـسيدة مـن السـاللـة الـطاهـرة، لـم تـقّصر ولـم تـقترف جـرمًــا –
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وذنــبها- فــقط أنــها مــنسوبــة إلــى زوج ابــنتها".  فــقال الــحاكــم: "إنــها ملــن صــناديــد الــبهائــيات، وال بــد مــن أنــها ســوف 
تحـدث هـيجانًـا بـعد"، فـقال أخـوهـا: "إنـني أتعهـد بـأنـها ال تـنبس بـبنت شـفة ومـن املـؤكـد أنـها سـوف ال تـعيش إال أيـامًـا 
قـــليلة، إذ إنـــها جـــسم بـــال روح وال حـــياة، وقـــد أخـــذ الـــضعف مـــنها كـــل مـــأخـــذ، ووهـــن الـــعظم مـــنها وأصـــبحت عـــرضـــة 

ملختلف الصدمات".

وملــــا كــــان أخــــوهــــا مــــحترمًـــــا لــــلغايــــة ومحــــل اعــــتماد الــــخاص والــــعام، لهــــذا، ســــمح لــــه الــــحاكــــم وســــّلمه أخــــته (شــــمس 
الـضحى).  فـمضت فـي دار أخـيها أيـامًــا تـبكي وتـنتحب لـيل نـهار وكـأنـها فـي مـأتـم وعـزاء، وهـذا أقـلق راحـة أخـيها، 
واألعــداء ال يــفترون عــن مــناوأتــها وقَـــْلِب ظهــر املــجن لــها يــومــا إثــر يــوم.  وملــا شــاهــد أخــوهــا ذلــك، رأى مــن املــصلحة، 
حــسًما لــلضوضــاء والــغوغــاء، أن يــأخــذهــا إلــى مشهــد قــصد زيــارة أهــل الــبيت، وأســكنها فــي بــيت عــلى حــدة، بــجوار 
ضـــريـــح حـــضرة عـــلي بـــن مـــوســـى الـــرضـــا عـــليه الســـالم.  وملـــا كـــان أخـــوهـــا غـــارقًـــا فـــي بـــحار الـــزهـــد والـــتقوى، كـــان ال 
يـــنقطع عـــن زيـــارة أضـــرحـــة آل الـــبيت فـــي كـــل يـــوم مـــن الـــصباح الـــباكـــر إلـــى الـــزوال وبـــعد الظهـــر يـــذهـــب إلـــى الـــبقعة 
املـباركـة قـصد الـتعبد والـصالة وتـالوة األدعـية واألذكـار إلـى آخـر الـنهار.  وكـانـت شـمس الـضحى، أثـناء تـغيب أخـيها 
عـن الـبيت، تـعقد مـجالـًسا لـنساء األحـباء وتتحـدث إلـيهن ألنـها كـانـت ال تتحـمل الـسكوت الشـتعال نـار مـحبة اهلل فـي 
قـلبها، وكـانـت نـساء األحـباء يـكثرن مـن الـذهـاب إلـيها ويسـتمعن لـبيانـاتـها الـتي كـانـت تـلقيها بـلسان فـصيح وعـبارات 

بليغة.

وعـلى الجـملة، إنـه ملـا كـانـت األحـوال فـي شـدة الـصعوبـة فـي مشهـد، فـي تـلك األيـام، وكـان األعـداء يـتعقبون األحـباء، 
حـتى إنـهم إذا مـا عـثروا عـلى أحـد مـن األحـباء قـتلوه، وانـعدمـت الـراحـة واألمـان.  أمـا شـمس الـضحى، فـقد أخـذ مـن 
يـدهـا زمـام االخـتيار، واسـتمرت عـلى مـا هـي عـليه ورمـت بـنفسها فـي غـمار الـباليـا غـير هـيابـة وال وجـلة ولـم تهـدأ عـن 
الــتبليغ.  ولــم يــكن عــند أخــيها خــبر عــما تجــريــه، ألنــه لــم يــعاشــر أحــدا ويــمضي نــهاره ولــيله فــي الــزيــارات لــألضــرحــة 
املــذكــورة ويــعود إلــى الــبيت قــصد الــنوم، ولــم يــعرف أحــدا فــي تــلك الــجهة النــزوائــه، حــتى كــان ال يــحادث أحــدا.  ومــع 
كـل هـذا، فـقد شـاهـد فـي املـديـنة غـاغـة ولـغطًا يـؤديـان إلـى شـديـد الـتصادم (مـما تجـريـه أخـته).  وملـا كـان دائـًما سـاكـنًا 
ال يُـسمع لـه صـوت، فـلم يـتعرض ألخـته بـل أخـذهـا تـًوا إلـى أصـفهان وأرسـلها إلـى دار ابـنتها حـرم سـلطان الشهـداء، 

ولم يُنزلها في داره.

وبـــاالخـــتصار، إن شـــمس الـــضحى أمـــضت أيـــامًــــا فـــي أصـــفهان وكـــانـــت جـــريـــئة فـــي إلـــقاء الـــبيانـــات األمـــريـــة، وبـــكل 
جــسارة كــانــت تنشــر نــفحات اهلل.  ومــن اشــتعالــها بــنار مــحبة اهلل كــانــت تــفتح لــسانــها بــالــتبليغ لــكل طــالــب، وملــا كــان 
مـتوقـًعا وقـوع أسـرة سـلطان الشهـداء مـرة أخـرى فـي املـصائـب الشـديـدة وأن تـصبح فـي شـديـد املـتاعـب والـقلق، لهـذا، 
تـعلقت إرادة املـبارك بـأن تـحضر هـذه األسـرة إلـى الـسجن األعـظم، وصـدر لـها األمـر املـبارك بـذلـك.  فـسافـرت شـمس 
الـضحى وحـرم سـلطان الشهـداء وجـميع األطـفال إلـى األرض املـقّدسـة، وأمـضى جـميعهم فـيها أوقـاتـهم فـي غـايـة مـن 
الـروح والـريـحان والسـرور الـذي ال مـزيـد عـليه إلـى أن تـوفـي، فـي مـديـنة عـكاء، نجـل حـضرة سـلطان الشهـداء املـدعـو 
آقـا مـيرزا عـبدالحسـني، مـتأثـرًا بـمرض السـل الـذي أصـابـه فـي أصـفهان، فـضالً عـما آلقـاه مـن املـصاعـب والـصدمـات.  
فـتأثـرت لـوفـاتـه الـسيدة شـمس الـضحى وحـزنـت حـزنًـا عـظيًما، واكـتوت بـنار الـفرقـة والحسـرة، وعـلى األخـص، لحـدوث 
املـــصيبة الـــكبرى والـــرزيـــة الـــعظمى (وهـــي الـــصعود املـــبارك) فـــتزلـــزل بـــنيان حـــياتـــها، وأخـــيرا وهـــنت قـــواهـــا فـــالزمـــت 
الـفراش بـعد أن كـانـت كـالـشمعة املـضيئة.  مـع كـل هـذا لـم تـركـن إلـى الـسكوت والـسكون، إذ كـانـت طـورًا تتحـدث عـن 
أيـامـها الـسالـفة، وطـورًا عـن الـوقـائـع األمـريـة، وطـورًا تـرتـل اآليـات الـبينات، وطـورًا تـتضرع وتـتلو األنـجية، حـتى طـارت 
وهـي فـي الـسجن األعـظم إلـى الـعالـم اإللـهي، وتخـلصت مـن عـالـم الـتراب وخـلعت الـثوب الـترابـي، ورحـلت إلـى عـالـم 

األنوار.  عليها التحية والثناء وعليها الرحمة العظمى في جوار رحمة ربها الكبرى.
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اللوح الذي نزل بشأنها
هو اهلل

وإنـك أنـت يـا إلـهي، تـرى فـي جـوار روضـتك الـغناء وحـوالـي حـديـقتك الـغلباء مجـمع أحـبائـك واجـتماع أرقـائـك فـي يـوم 
مـن أيـام عـيدك الـرضـوان يـوم الـسعيد الـذي فـيه أشـرقـت بـأنـوار تـقديـسك عـلى املـمكنات وأظهـرت أنـوار تـوحـيدك عـلى 
اآلفــاق.  وخــرجــت مــن الــزوراء بــقدرة وســلطنة أحــاطــت اآلفــاق، وعــظمة خــرت لــها الــوجــوه وذلــت لــها الــرقــاب وعــنت لــها 
الـوجـوه وخـضعت لـها األعـناق مـتذكـريـن بـذكـرك منشـرحـني الـصدر بـأنـوار ألـطافـك، ومنتعشـني الـروح بـآثـار إحـسانـك، 
ونـاطـقني بـالـثناء عـليك ومـتوجهـني إلـى مـلكوتـك ومـتضرعـني إلـى جـبروتـك، لـيتذكـروا بـذكـر أمـتك املـقّدسـة الـنوراء وورقـة 
شجـــرة رحـــمانـــيتك الـــخضراء، الـــحقيقة الـــنورانـــية والـــكينونـــة املـــتضرعـــة الـــرحـــمانـــية الـــتي ولـــدت فـــي حـــضن الـــعرفـــان 
ورضـــعت مـــن ثـــدي اإليـــقان ونـــشأت فـــي مهـــد االطـــمئنان وانتعشـــت فـــي حجـــر مـــحبتك يـــا رحـــيم ويـــا رحـــمن، وبـــلغت 
أشـــدهـــا فـــي بـــيت انتشـــرت مـــنها نـــفحات الـــتوحـــيد عـــلى اآلفـــاق، وأصـــابـــتها الـــضرّاء والـــبأســـاء فـــي صـــغر ســـنها فـــي 

سبيلك يا وّهاب وتجرعت كؤوس األحزان واآلالم منذ نعومة أظفارها حبا بجمالك يا غفار.

إلـــهي أنـــت تـــعلم الـــباليـــا الـــتي احـــتملت بـــكل ســـرور فـــي ســـبيلك، والـــرزايـــا الـــتي قـــابـــلتها بـــوجـــه طـــافـــح بـــالســـرور فـــي 
مــــحبتك.  فــــكم مــــن لــــيال اســــتراحــــت الــــنفوس فــــي مــــضاجــــعهم، وهــــي تبتهــــل وتــــتضرع إلــــى مــــلكوتــــك.  وكــــم مــــن أيــــام 

اطمأنت عبادك في حصن أمنك وأمانك وهي مضطربة القلب مما جرى على أصفيائك.

فـــيا إلـــهي، مـــضت عـــليها أيـــام وأعـــوام، كـــلما أصـــبحت بـــكت عـــلى مـــصائـــب أرقـــائـــك، وكـــلما أمســـت ضـــجت وصـــرخـــت 
واحــترقــت حــزنــا عــلى مــا ورد عــلى أمــنائــك، وقــامــت بجــميع قــوائــها عــلى عــبادتــك والــتضرع إلــى ســماء رحــمتك والــتبتل 
إلـيك والـتوكـل عـليك.  وظهـرت بـإزار الـتقديـس فـي حـلل الـتنزيـه عـن شـؤون خـلقك إلـى أن دخـلت فـي ظـل عـصمة عـبدك 
الـــذي أكـــرمـــت عـــليه بـــمواهـــبك الـــكبرى، وأظهـــرت فـــيه آثـــار رحـــمتك الـــعظمى، ونـــّورت وجـــهه بـــنور الـــبقاء فـــي مـــلكوتـــك 
األبـــهى، وأســـكنته فـــي نـــزل الـــلقاء فـــي املـــأل األعـــلى، ورزقـــته كـــل املـــوائـــد واآلالء ولـــقبته بســـلطان الشهـــداء.  فـــعاشـــت 
أعــــوامًـــــا فــــي حــــمى ذلــــك الــــنور املــــبني، وخــــدمــــت بــــروحــــها عــــتبتك املــــقّدســــة الــــنوراء بــــما كــــانــــت تهيئ املــــوائــــد واملــــنازل 
واملـــضاجـــع لـــعموم أحـــبائـــك، ولـــيس لـــها ســـرور إالّ ذلـــك.  فـــخضعت وخـــشعت وبـــخعت لـــكل أمَــــٍة مـــن إمـــائـــك وخـــدمـــتها 
بــروحــها وذاتــها وكــينونــتها حــبا بجــمالــك وطــلبا لــرضــائــك إلــى أن اشــتهر بــيتها بــاســمك وشــاع صــيت قــريــنها بنســبته 
إلـيك.  واهـتزت وربـت أرض الـصاد بـنزول ذلـك الـفيض املـدرار مـن ذلـك الجـليل املـغوار وأنـبتت ريـاحـني مـعرفـتك وأوراد 
مــوهــبتك واهــتدى جــّم غــفير إلــى مــعني رحــمانــيتك، فــقامــوا عــليه جهــالء خــلقك والــزنــماء مــن بــريــتك وأفــتوا بــقتله ظــلما 
وعـدوانـا وسـفكوا دمـه الـطاهـر جـورا واعـتسافـا، وذلـك الـرجـل الجـليل يـناجـيك تـحت اهـتزاز الـسيف ويـقول: "لـك الحـمد 
يــا الــهي عــلى مــا وفــقتني عــلى هــذا الــفضل املــشهود فــي الــيوم املــوعــود واحــمرت الــغبراء بــثاري فــي ســبيلك وأنــبتت 
بـأزهـار حـمراء.  لـك الـفضل ولـك الـجود عـلى هـذه املـوهـبة الـتي كـانـت أعـظم آمـالـي فـي حـيز الـوجـود.  ولـك الـشكر بـما 
وفــقتني وأيــدتــني وســقيتني هــذا الــكأس الــذي مــزاجــها كــافــور فــي يــوم الــظهور عــن يــد ســاقــي الــشهادة الــكبرى فــي 

محفل الحبور.  إنك أنت املعطي الكريم الوّهاب.

وبــعد مــا قــتلوا أغــاروا إلــى بــيته املــعمور وهجــموا هــجوم الــذئــاب الــكاســرة والســباع الــضاريــة ونهــبوا األمــوال وســلبوا 
األمـتعة والحـليّ والحـطام، فـكانـت هـي مـع أفـالذ كـبدهـا فـي خـطر عـظيم.  وكـان هـذا الـهجوم الشـديـد عـند انـتشار نـبأ 
قــتل الــشهيد.  فــضج األطــفال وارتــعب قــلوب األوالد وبــكوا وصــرخــوا وارتــفع الــعويــل مــن ضــواحــي ذلــك الــبيت الجــليل 
فـلم يـرِث لـهم أحـد وال تـرق لـهم نـفس، بـل زادوا الـظلمة طـغيانـا واشـتد جـحيم االعـتساف نـيرانـا فـما ابـقوا مـن عـذاب 
إالّ أجـروه ومـا بـقي مـن عـقاب إال نـفذوه وبـقت هـذه الـورقـة املـباركـة مـع أطـفالـها تـحت سـلطة الـظاملـني وتـعرض الـغافـلني 
بـال نـاصـر ومـعني وقـضت أيـامـها وأنـيسها بـكاؤهـا وجـليسها ضـجيجها وقـريـنها أحـزانـها وخـديـنها آالمـها.  ومـا وهـنت 
يــا إلــهي مــع كــل هــذه اآلالم فــي حــبك وال فــترت يــا مــحبوبــي مــع هــذه األحــزان فــي أمــرك فــتتابــعت عــليها املــصائــب 
والــرزايــا، وتــرادفــت عــليها املــحن والــباليــا، وتحــملت وصــبرت وشــكرت وحــمدت عــلى هــذه املــحنة الــعظمى وعــدتــها أنــها 
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هـــي املـــنحة الـــكبرى يـــا ذا األســـماء الـــحسنى، ثـــم تـــركـــت وطـــنها وراحـــتها ومـــسكنها ومـــأويـــها وطـــارت كـــالـــطيور مـــع 
أفــراخــها إلــى هــذه األرض املــقّدســة الــنوراء حــتى تــتعشش فــي أوكــارهــا وتــذكــرك كــالــطيور بــألــحانــها وتشــتغل بــحبك 
بجـميع قـويـها وخـدمـتك بـقلبها وروحـها وكـينونـتها وخـضعت لـكل أمَــٍة مـن إمـائـك وخـشعت لـكل ورقـة مـن أوراق حـديـقة 
أمــرك وانــقطعت عــن دونــك وتــذكــرت بــذكــرك وكــان يــرتــفع ضــجيجها فــي األســحار وصــوت مــناجــاتــها فــي جــنح الــليالــي 
ورابعة النهار إلى أن رجعت إليك وطارت إلى ملكوتك والتجأت إلي عتبة رحمانيتك وصعدت إلى أفق صمدانيتك.

أي رب أجـبها بـمشاهـدة لـقائـك وارزقـها مـن مـائـدة بـقائـك وأسـكنها فـي جـوارك وارزقـها مـا تـحب وتـرضـى فـي حـديـقة 
قــدســك وأكــرم مــثواهــا وظــلل عــليها بســدرة رحــمانــيتك، وأدخــلها فــي خــيام ربــانــيتك واجــعلها آيــة مــن آيــاتــك ونــورا مــن 

أنوارك.  إنك أنت املكرم املعطي الغفور الرحيم.
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جناب الطاهرة
هو اهلل

مــن الــنساء الــطاهــرات واآليــات الــباهــرات الــالئــي هــن قــبس مــن نــار مــحبة اهلل وســراج مــوهــبة اهلل – جــناب الــطاهــرة 
الـــتي كـــان اســـمها املـــبارك – أم ســـلمة – وهـــي ابـــنة الـــحاج مـــال صـــالـــح املجتهـــد الـــقزويـــني شـــقيق املـــال تـــقي إمـــام 

الجمعة في قزوين.

اقـترنـت (الـطاهـرة) بـاملـدعـو مـال محـمد ابـن الـحاج مـال تـقي املـذكـور ورزقـت مـنه بـثالثـة أوالد وهـم ذكـران وبـنت واحـدة.  
هؤالء األوالد الثالثة حرموا من املواهب التي نالتها والدتهم.

وبــاإلجــمال، إن أبــاهــا قــد عــني لــها مــعّلما مــنذ طــفولــتها.  فجــّدت فــي تــحصيل الــعلوم والــفنون حــتى طــال بــاعــها وعــال 
كــعبها فــي عــلوم األدب بــدرجــة أن أبــويــها قــاال: "لــو كــانــت هــذه االبــنة ولــًدا ذكــرًا ألصــبح رّب املــنزل وألخــذ مــقام والــده 

بني فضالء القوم".

وبـــينما كـــانـــت الـــطاهـــرة فـــي دار ابـــن خـــالـــتها املـــدعـــو – مـــال جـــواد – ذات يـــوم، إذ عـــثرت فـــي مـــكتبته عـــلى كـــتاب مـــن 
مـؤلـفات املـرحـوم الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي فـتصفحته، ومـا كـادت أن تـأتـي عـلى آخـره حـتى بهـرتـها عـباراتـه وراقـت لـها 
آراؤه ثــم طــلبت مــن مــال جــواد أن يــعيرهــا إيــاه لــتطالــعه فــي خــلوتــها.  فــأكــبر املــال ذلــك وقــال لــها: "كــيف أعــيرك إيــاه 
وأبـوك هـو ضـد كـٍل مـن الـنوريـن الـنيريـن الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي والـسيد كـاظـم الـرشـتي، والـحقيقة، إذا اسـتشم أنـه 
قــد وصــل إلــى ســمعك أو أنــك قــد وقــفت عــلى شــيء مــن نــفحات املــعانــي املــتضوعــة مــن رســائــل هــذيــن الــعظيمني لــقام 
عـلى قـتلى ولحـل عـليك غـضبه الشـديـد".  فـقالـت الـطاهـرة: "اعـلم أنـني، كـنت وال أزال مـتعطشة إلـى تجـرّع مـثل هـذا 
الــكأس الــصافــي ومــتشوقــة ملــثل هــذه الــبيانــات واملــعانــي مــنذ أمــد غــير قــصير.  وعــليه أرجــوك أن تــتكرم عــلى بــكل مــا 
لـديـك مـن هـذه املـصنفات ولـو أدى الـحال إلـى اشـمئزاز والـدي".  فـارتـاح املـال جـواد لـجوابـها ولهـذا أرسـل لـها كـل مـا 

وصل إلى يده من مؤلفات حضرتي الشيخ والسيد.

وتــصادف أن دخــلت الــطاهــرة عــلى والــدهــا ذات لــيلة وهــو فــي غــرفــة املــطالــعة وفــاجــأتــه بــالتحــدث عــن مــطالــب املــرحــوم 
الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي وخـاضـت فـي مـسائـله.  فـما كـاد والـدهـا يـفهم مـن كـالمـها أنـها لـعلى بـينة مـن مـطالـب الـشيخ 
حــتى انــهال عــليها بــالســب والشــتم والــتأنــيب، ثــم قــال لــها: "إن املــيرزا جــواد (يــعني املــال جــواد املــذكــور) قــد أضــلك 
السـبيل".  فـقالـت: "يـا أبـِت، إنـني قـد اسـتنبطت مـن مـؤلـفات ذلـك الـعالـم الـربـانـي – حـضرة الـشيخ املـرحـوم – مـعانٍ 
ال حـصر لـها، ألن مـضامـني كـل مـا جـاء بـه مسـتندة إلـى روايـات األئـمة األطـهار.  واملـعلوم أن حـضرتـك، أيـها الـوالـد 
املـحترم، تـدعـو نـفسك عـاملًا ربـانـيًا وتـعتبر عـمي املـحترم فـاضـالً ومظهـرًا لـتقوى اهلل.  والـحال أن ال أثـر مـشهود فـيكما 

من تلك الصفات".

ثـم أخـذت تـباحـث أبـاهـا فـي مـسائـل الـقيامـة والحشـر والنشـر والـبعث واملـعراج والـوعـد والـوعـيد وظـهور حـضرة املـوعـود 
حــتى ضــاق والــدهــا ذرعًـــا لــقلة بــضاعــته ولــم يــقَو عــلى دحــض حــججها وأخــيرًا أمــطرهــا وابــالً مــن الســباب والــلعنات.  
وحـــدث أنـــها روت ألبـــيها ذات لـــيلة حـــديـــثًا مـــن املـــأثـــور عـــن جـــعفر الـــصادق عـــليه الســـالم إلثـــبات مـــدعـــاهـــا.  ورغـــم أن 
الحـديـث كـان بـرهـانًـا دامـًغا عـلى مـدعـاهـا فـقد جـنح أبـوهـا إلـى السخـريـة واالسـتهزاء.  فـقالـت: "يـا أبـِت، إن هـذا مـن 
الـبيانـات املـنسوبـة لـحضرة جـعفر الـصادق عـليه السـالم فَـلَِم تسـتوحـش مـنه وتظهـر السخـريـة.  وفـي الـنهايـة، قـطعت 
حـبل املـذاكـرة واملـناقـشة مـع والـدهـا وكـانـت تـكاتـب حـضرة املـرحـوم – الـسيد الـرشـتي - وتسـتخبر مـنه عـن جـل املـسائـل 
اإللــهية املــعضلة.  وهــذا مــا جــعل حــضرتــه يــلقبها ب"بــقرة الــعني" حــتى إنــه قــال: "حــًقا، إن قــرة الــعني أزاحــت الســتار 
عــن وجــه مــسائــل املــرحــوم الــشيخ أحــمد اإلحــسائــي".  وقــد نــالــت هــذا الــلقب فــي أول األمــر وهــي فــي مــديــنة بــدشــت 
واسـتصوبـه حـضرة األعـلى (الـباب) وجـرى بـه قـلمه فـي ألـواحـه املـباركـة.  فـأثّـر ذلـك فـي الـطاهـرة أيّـما تـأثـير وأهـاجـها 
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حــتى إنــها ســافــرت إلــى كــربــالء قــصد التشــرف بــمآلقــاة الــحاج ســيد كــاظــم الــرشــتي.  ومــا أن وصــلت كــربــالء حــتى 
علمت أن السيد قد انتقل إلى املأل األعلى قبل وصولها بعشرة أيام ولذا لم يتيسر لها مآلقاته.

كـان حـضرة الـسيد الـرشـتي املـرحـوم يبشـر تـالمـيذه، قـبل وفـاتـه، بـظهور املـوعـود ويـقول لـهم: "اذهـبوا وجـوسـوا خـالل 
الــديــار وطــوفــوا فــي األرض وابــحثوا عــن ســيدكــم".  فــذهــب نــفر مــن أَجِــــلَِّة تــالمــيذه إلــى الــكوفــة واعــتكفوا بمسجــدهــا 
واشـــتغلوا بـــالـــريـــاضـــة (الـــتنّسك).  وذهـــب بـــعضهم إلـــى كـــربـــالء مـــترصـــديـــن ظـــهور املـــوعـــود وكـــان مـــن جـــملتهم حـــضرة 
الـطاهـرة الـتي أشـغلت نـفسها بـالـصوم نـهارًا وبـالتهجـد وتـالوة األنـجية لـيالً.  وبـينما هـي سـابـحة فـي هـذا الـخضم إذ 
حـر وهـي مـنقطعة عـن الـعالـم فـرأت سـيًدا شـابًـا بـعمامـة خـضراء يـرتـدي عـباءة سـوداء  رأت رؤيـة صـادقـة فـي وقـت السَّ
ومــــا أن وقــــع قــــدمــــه عــــلى األرض حــــتى ارتــــفع إلــــى أوج الــــهواء ثــــم انــــتصب يــــصلي ويــــتلو فــــي قــــنوتــــه بــــعض اآليــــات.  
فـحفظت حـضرتـها آيـة مـما كـان يـتلوه.  وملـا اسـتيقظت دّونـتها فـي مـذكـرتـها.  وملـا انتشـر، بـعد ظـهور حـضرة األعـلى 
(الــباب) كــتابــه املــوســوم بــأحــسن الــقصص (قــيوم األســماء)، تــناولــته وبــينما هــي تــتصفحه إذ وقــع نــظرهــا عــلى نــفس 
اآليـة الـتي حـفظتها فـي املـنام (كـما ذكـرنـا) فـقامـت عـلى الـفور بـشكران اهلل وخـرّت عـلى األرض لـلحق وأيـقنت أن هـذا 
الـظهور حـق ال ريـب فـيه.  وعـندمـا بـلغتها البشـرى بـظهور املـوعـود وهـي فـي كـربـالء أخـذت فـي الـتبليغ وكـانـت تـترجـم 
لـلقوم أحـسن الـقصص وتـفسير آيـاتـه لـهم.  ثـم إنـها وضـعت مـصنفات بـالـلغتني الـفارسـية والـعربـية ولـها مـنظومـات فـي 

الغزل وغيره من الروحانيات وكانت عظمة خضوعها وخشوعها ظاهرة للعيان ولم تترك مستحبًا حتى أوردته.

وملـــا بـــلغ عـــلماء الـــسوء فـــي كـــربـــالء خـــبرهـــا، وتـــأكـــدوا أن هـــذه الـــسيدة تـــدعـــو الـــناس إلـــى أمـــر جـــديـــد، وأن دعـــوتـــها قـــد 
انتشــرت، رفــعوا شــكايــتهم إلــى الــحكومــة وكــانــت الــنتيجة قــيام املــعارضــة والــتعرض الشــديــد مــن قــبل الــهيئة الــحاكــمة، 
بـل ومـن كـل الـجهات.  وعـندمـا قـامـت الـحكومـة بـالـتحقق فـي األمـر اعـتقدت بـأن شـمس الـضحى هـي جـناب الـطاهـرة 
ولهــذا تــعرّضــوا لــها.  وعــندمــا عــلم األعــداء بــأنــه تــّم إلــقاء الــقبض عــلى جــناب الــطاهــرة أفــرجــوا عــن شــمس الــضحى، 
ومـــن ثـــّم أرســـلت جـــناب الـــطاهـــرة رســـالـــة إلـــى الـــحكومـــة تـــقول إنـــها مســـتعدة إلجـــابـــة كـــل مـــا تـــطلبه الـــحكومـــة وال لـــزوم 
لــلتعرض لــشمس الــضحى.  ومــا لــبثت الــحكومــة أن وضــعت دار الــطاهــرة تــحت املــراقــبة وطــلبت مــن رئــاســة الــحكومــة 
فـي بـغداد أن تحـّدد لـها أسـلوب مـعامـلة هـذه الـسيدة.  واسـتمرت دارهـا تـحت املـراقـبة ثـالثـة شـهور ولـم يـصرّح ألحـد 
بـدخـول دارهـا أو بـمحادثـتها.  وملـا طـال أمـد حـضور الـجواب مـن حـكومـة بـغداد، قـامـت حـضرة الـطاهـرة بـاالسـتفهام 
عـما تـم بـشأنـها.  عـند ذلـك، رأت الـحكومـة إرسـالـها إلـى بـغداد حـتى يـأتـي الـجواب بـشأنـها مـن إسـالمـبول ثـم صـرحـت 
لــها بــمغادرة بــيتها والــذهــاب إلــى بــغداد عــلى أن تــأخــذ مــعها كــال مــن الــسيدة شــمس الــضحى وورقــة الــفردوس أخــت 
جــناب (املــال حســني البشــروئــي) بــاب الــباب ووالــدتــها أيــضاّ.  ومــا وصــلن بــغداد حــتى أنــزلــهن حــضرة الــشيخ محــمد 
شـبل والـد حـضرة محـمد مـصطفى الـبغدادي فـي داره.  وملـا ضـاق سـكنها بـالـزائـريـن والـزائـرات اتخـذت لـها مـسكنًا 
فـسيًحا فـاتـسع لـها مـجال الـتبليغ لـيل نـهار فـازدادت املـراودة واالتـصال بـينها وبـني أهـالـي بـغداد وذاعـت شهـرتـها فـي 
املــديــنة وهــاج الــقوم واضــطربــوا وعــال صــياحــهم بــينما كــانــت الــطاهــرة فــي مــعمعة األخــذ والــرد مــع عــلماء الــكاظــمني 
الــذيــن كــانــوا يــباحــثونــها لــيقفوا عــلى حــقيقة الــحال وكــانــت تــقنع كــل مــن حــادثــها مــن الــعلماء بــأدلــة واضــحة وبــراهــني 
دامـغة.  وفـي الـنهايـة، كـتبت لـعلماء الـشيعة بـأنـها سـتقوم عـلى مـباهـلتهم (يـعني مـناظـرتـهم) إن لـم يـقتنعوا بـما تـقيمه 
مــن األدلــة الــواضــحة والــبراهــني الــقاطــعة.  فــأثــار ذلــك حــفيظة الــعلماء الــذيــن أجــبروا الــحكومــة عــلى أن تــرســلها هــي 
وبـــعض الـــنساء إلـــى دار مـــفتي بـــغداد املـــدعـــو "ابـــن اآللـــوســـي".  فـــآقـــامـــت فـــي دار املـــفتي ثـــالثـــة شـــهور فـــي انـــتظار 
األمــر مــن اآلســتانــة.  كــان املــفتي، خــالل مــدة آقــامــتها فــي بــيته يــباحــثها فــي مــسائــل عــلمية مــعضلة فــكانــت تــجيبه 
بـأجـوبـة كـافـية شـافـية، وكـان ذلـك يـثير فـيه عـوامـل الـغيظ والـغضب مسـتغربًـا مـما كـانـت عـليه مـن طـالقـة الـلسان وآقـامـة 
الـحجج والـبراهـني الـدامـغة.  واتـفق أن ابـن اآللـوسـي قـد رأى رؤيـة وقـصها عـلى حـضرة الـطاهـرة وطـلب مـنها تـعبيرهـا 
قـائـال: "إنـني رأيـت فـي مـنامـي أن عـلماء الـشيعة أتـوا إلـى ضـريـح سـيد الشهـداء (الحسـني بـن عـلي) املطهـر ورفـعوا 
مـــقصورة الـــضريـــح ونـــبشوا قـــبره املـــنور وعـــروا جســـده املطهـــر وكـــشفوه لـــلعيان ثـــم أرادوا أن يـــأخـــذوا رفـــاتـــه املـــباركـــة، 
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فــَمنَْعتهم عــن ذلــك ورمــيت نــفسي عــلى الــرفــات".  فــقالــت لــه الــسيدة الــطاهــرة: "إن تــعبير رؤيــاك هــو أنــك ســتخّلصني 
من يد علماء الشيعة".  فقال ابن اآللوسي: "وهذا هو تعبيري لها أيًضا".

وملّـا وقــف ابــن اآللــوســي عــلى مــدى اطــالعــها وطــول بــاعــها فــي حــل املــسائــل الــعلمية وشــواهــد الــتفسير كــان يــصرف 
أغـــلب أوقـــاتـــه فـــي طـــرح األســـئلة عـــليها فـــكانـــت تـــجيبه بـــأجـــوبـــة شـــافـــية وعـــلى األخـــص فـــيما يـــتعلق بـــالحشـــر والنشـــر 
واملـيزان والـصراط ومـا إلـى ذلـك.  وكـانـت تـروق لـه أجـوبـتها.  واتـفق أن أتـى حـضرة والـد ابـن اآللـوسـي إلـى الـدار ومـا 
أن وقـع نـظرة عـلى حـضرة الـطاهـرة حـتى انـطلق لـسانـه بـأنـواع السـباب والشـتائـم والـلعنات والـطعن فـي الـطاهـرة بـكل 
وقــاحــة وقــلة حــياء.  فخجــل ابــنه مــن ذلــك وأخــذ فــي تــقديــم األعــذار لــحضرة الــطاهــرة وقــال لــها: "إن األمــر بــشأنــك قــد 
أتـى مـن إسـالمـبول وفـيه يـأمـر السـلطان بـإطـالق سـراحـك شـريـطة أال تـقيمي فـي املـمالـك الـعثمانـية، وعـليه يـجب عـليك 
أن تــعدي عــدة الــسفر وتــبارحــي املــملكة".  فــما لــبثت الــطاهــرة أن خــرجــت مــن بــيت املــفتي مــع بــعض الــنسوة وتــهيأن 
لـلرحـيل وبـارحـت بـغداد فـي حـراسـة بـعض األحـباء الـعرب بسـالحـهم راجـلني وكـان مـن جـملتهم حـضرة الـشيخ سـلطان 
والـــــشيخ محـــــمد شـــــبل ونجـــــله الجـــــليل محـــــمد مـــــصطفى الـــــبغدادي والـــــشيخ صـــــالـــــح وهـــــؤالء األربـــــعة كـــــانـــــوا يـــــمتطون 
جــيادهــم.  وقــد قــام جــناب الــشيخ بــدفــع جــميع الــنفقات حــتى وصــلوا مــديــنة – كــرمــانــشاه – فــنزلــت الــنساء فــي دار 
عـلى حـدة والـرجـال فـي دار أخـرى.  فـتوافـد أهـل املـديـنة عـلى حـضرة الـطاهـرة بـال انـقطاع لـلوقـوف عـلى مـا لـديـها مـن 
مــواضــيع جــديــدة.  وبــعد أيــام قــالئــل، هــاجــت الــعلماء وحــكموا بــإخــراجــها مــن املــديــنة فــهاجــم دارهــا مــأمــور الشــرطــة 
وأعـوانـه ونهـبوا مـتاعـها وبـّددوا كـل مـا كـان بـالـدار ثـم حـملوا الـنساء فـي هـودجٍ مـكشوٍف وسـاروا بـالجـميع مـن رجـال 
ونـساء إلـى الصحـراء وتـركـوهـم يـهيمون فـي الـباديـة بـال زاد وال فـراش.  عـند ذلـك كـتبت الـطاهـرة إلـى أمـير املـقاطـعة 

تقول: "أيها الحاكم العادل، نحن بمنزلة ضيوف على حضرتك، فهل يستحق الضيوف مثل هذه املعاملة؟"

وملـا وصـلت رسـالـة الـطاهـرة إلـى حـاكـم كـرمـانـشاه قـال: "إنـني بـراء مـن مـثل هـذه املـعامـلة وال عـلم لـي بهـذه الـسيدة.  
إن الـعلماء هـم الـذيـن أيـقظوا هـذه الـفتنة".  ثـم أصـدر أمـرًا صـارمًــا بـإعـادة كـل مـا سـلبه أو بـدده املـأمـورون فـورا إلـى 
دار الــحكومــة، وقــد كــان.  وبــعد ذلــك، أمــر الــحاكــم بــإحــضار الــركــائــب وأركــبوا الــطاهــرة ومــن فــي مــعيتها مــن وســط 
الصحــراء إلــى مــديــنة هــمدان.  فتخــلصوا مــن تــلك الــورطــة وآقــامــوا فــي هــمدان هــانــئني حــيث زار الــطاهــرة لــفيف مــن 
عــلماء املــديــنة وكــامــل أفــراد األســرة الــشاهــانــية قــصد االســتفاضــة مــن بــيانــاتــها الــقيّمة ثــم ســافــرت إلــى قــزويــن مــع 
بــعض رفــاقــها وأرســلت الــبقية إلــى بــغداد.  وبــينما هــي فــي طــريــقها إلــى قــزويــن إذ آلقــاهــا كــل مــن حــضرة شــمس 
الـضحى والـشيخ صـالـح وطـلبا إلـيها أن تـذهـب مـعهما مـنفردة إلـى دار أبـيها فـأبـت إال أن يـكون مـعها رفـيقاتـها وعـلى 
هـذا الشـرط ذهـبت هـي ورفـيقاتـها إلـى بـيت أبـيها فـي قـزويـن، وأمـا الـرجـال الـذيـن كـانـوا يـحافـظون عـليها فـقد نـزلـوا 
فـي الـنزل املـعد لـلقوافـل.  ثـم انـتقلت الـطاهـرة بـعد أيـام مـعدودات إلـى دار أخـيها حـيث جـاء ملـآلقـاتـها نـساء األعـيان 
واســـتمر الـــحال عـــلى هـــذا املـــنوال إلـــى أن وقـــع حـــادث قـــتل املـــال تـــقي عـــمها.  فـــألـــقت الـــحكومـــة الـــقبض عـــلى جـــميع 

البابيني في قزوين وأرسلت بعضهم إلى طهران ثم أعادوهم إلى قزوين وقتلوهم.

أمـا السـبب املـجهول لـقتل ذلـك الـظالـم– الـحاج مـال تـقي – فـهو كـونـه صـعد عـلى املـنبر وأمـطر حـضرة الـشيخ األكـبر 
الجـليل أحـمد اإلحـسائـي وابـالً مـن السـباب والـطعن والـلعنات فـأوقـد بـذلـك نـار الـفتنة ووقـع الـقوم فـي نـزاع وخـصام 
وبـلغ مـسامـع الـقاصـي والـدانـي مـا زلـف بـه لـسان املـال تـقي مـن الشـتائـم واأللـفاظ الـنابـية والـعبارات الـركـيكة الـدالـة 
عــلى قــلة الــحياء وكــان مــن بــني الــذيــن ســمعوا مــا قــالــه املــال تــقي شــخص مــن أهــالــي شــيراز حــديــث العهــد بــاعــتناق 
األمـر وقـد كـبُر عـليه مـا تـفوه بـه املـال تـقي مـن األلـفاظ الـخشنة فـي حـق الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي فـانـتظر إلـى أن جـن 
الـليل ثـم ذهـب إلـى املسجـد حـيث املـال تـقي املـذكـور ودس فـي حـلقه رمـًحا وركـن إلـى الـفرار.  وملـا قـابـله األحـباء فـي 
الــصباح أنّــبوه وزجــروه عــلى مــا فــعل.  ومــا كــادت الــحكومــة تــقف عــلى مــا وقــع حــتى أمــرت بــاعــتقال بــعض األتــباع 
قــصد الــتحقيق مــعهم أمــا هــم فــقد نــفوا عــلمهم بــالــحادث وهــذا مــما زاد األمــر إبــهامًـــا.  وبــعد عــدة أيــام ســلم الــقاتــل 
نــفسه لــلحكومــة واعــترف بــما اقــترفــت يــداه وقــال: "إن الســبب الــذي جــعلني أقــتل املــال تــقي هــو كــونــه قــد ســّب ولــعن 
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املـرحـوم الـشيخ أحـمد اإلحـسائـي عـالنـية وعـلى مـسمع مـني فـهاجـني ذلـك فـقتلته، وهـا أنـا أسـلم اآلن نـفسي لـتطلقوا 
ســـراح مـــن اعـــتقلتموهـــم بســـبب هـــذا الـــحادث وتخـــلوا ســـبيلهم ألنـــهم أبـــريـــاء وأنـــا وحـــدي الـــجانـــي" فـــاعـــتقلوه وكـــبلوه 

بالسالسل واألغالل وأرسلوه مع بقية املعتقلني األبرياء إلى طهران مكبلني باألصفاد.

وفــي طهــران، لــم تُخْــــِل الــحكومــة ســبيل املــعتقلني دون جــرم مــع اعــتراف الــقاتــل بــارتــكاب الجــريــمة.  أمــا الــقاتــل فــقد 
تـمكن مـن الهـرب مـن الـسجن لـيالً إلـى دار مـن هـو حـًقا صـدفـة الـلؤلـؤ الـوحـيدة، الـصادق فـي مـحبة اهلل، ذلـك الـكوكـب 
املـضيء فـي بـرج الـفداء (حـضرة رضـا خـان) بـن رئـيس ديـوان محـمد شـاه املـدعـو محـمد خـان، وآقـام لـديـه عـدة أيـام 
ثـــم فـــّر خـــفية هـــو ورضـــا خـــان املـــذكـــور رادفَـــني عـــلى صـــهوة جـــواد واحـــد إلـــى قـــلعة مـــازنـــدران.  وملـــا عـــلم محـــمد خـــان 
املــشار إلــيه بــفرارهــما أرســل فــي طــلبهما عــدًدا مــن الــراكــبة إلــى جــميع الــجهات، فــلم يــعثروا عــليهما بــعد أن أعــياهــم 

البحث والتنقيب، أما هما فقد وصال الطبرسي واستشهدا فيها.

أما األحباء الذين اعتقلوا ظلًما وعدوانًا فقد أُرسل بعضهم إلى قزوين حيث أسقوهم جام االستشهاد.

وحـــدث أنـــه، بـــينما كـــان الـــقائـــل فـــي دار رضـــا خـــان املـــذكـــور، إذ دعـــاه ذات يـــوم أحـــد رؤســـاء الـــديـــوان وهـــو املـــدعـــو – 
مـيرزا شـفيع – وقـال لـه: "يـا حـضرة الـفاضـل، هـل أنـت مـن أربـاب الـطرق أم مـن أهـل شـريـعة مـن الشـرائـع؟ فـإن كـنت 
تــنتمي إلــى شــريــعة مــا فــكيف تــقدم عــلى قــتل ذلــك املجتهــد الــفاضــل بــأن أحــدثــت فــي عــنقه جــرحًـــــا عــميقا أدى إلــى 
مــوتــه! وإن كــنت مــن أربــاب الــطرق فــليس مــن شــروط أي طــريــقة كــانــت إيــصال األذى إلــى مخــلوق.  فــكيف أقــدمــت 
عــلى قــتل ذلــك الــعالِــم الــشفيق املــرحــوم املــال تــقي؟" وكــانــت الــقاتــل يــجيب بــقولــه: "يــا صــاحــب الــديــوان هــناك حــقيقة 

واحدة وهي أنني قد جازيته جزاًءا يستحّقه".

وبــاإلجــمال، إن هــذه الــحوادث وقــعت قــبل ذيــوع األمــر وقــبل أن تــتضح حــقيقته، ألنــه لــم يَــُدْر فــي خــلد أحــد، فــي ذلــك 
الــحني، أن دورة ظــهور حــضرة األعــلى (الــباب)، روحــي لــه الــفداء، تــنتهي بــظهور الجــمال املــبارك، وعــند ذلــك يــمحى 
أســاس االنــتقام مــن بــني الــبريــة ويــوطّــد أســاس شــريــعة اهلل وهــو "وأن تُــقتلوا خــير مــن تَــقتلوا"، ويــنهار بــنيان الحــرب 
والـــقتال وال تـــكون ملـــثل هـــذه الـــحوادث مـــن أثـــر.  هـــذا، وقـــد ســـطع بـــظهور الجـــمال املـــبارك، والحـــمد هلل، نـــور الـــصلح 
والســـالم وحـــّلت املـــظلومـــية الـــكبرى.  إذ حـــدث أّن الـــرجـــال والـــنساء واألطـــفال فـــي مـــديـــنة يـــزد، كـــانـــوا هـــدفًـــا لـــلسهام 
وعـرضـة لـلسيوف واالنـتقام، وحـدث أن هجـم عـلى هـؤالء املـظلومـني عـلماء الـسوء وأربـاب الـحكومـة يـًدا واحـدة وسـفكوا 
دمـــاءهـــم وهـــم أبـــريـــاء وقـــطعوا أجـــساد املخـــّدرات إربًـــا إربًـــا، وطـــعنوا األيـــتام بـــخناجـــر الـــجفاء وأبـــانـــوا أعـــناقـــهم وألـــقوا 
بـــأجـــسامـــهم فـــي الـــنيران بـــعد تـــمزيـــقها.  ومـــع كـــل هـــذا، لـــم يـــتطاول أحـــد مـــن األحـــباء عـــلى هـــؤالء األعـــداء، بـــل كـــان 
األحـباء فـي كـربـالء كـلما شـاهـدوا األعـداء قـادمـني عـليهم شـاهـريـن سـيوفـهم لـيقتلوهـم وضـعوا فـي أفـواه تـلكم األعـداء 
قــطًعا مــن الــسّكر الــنبات قــائــلني: "هــذا لــيكون طــعم حــالوة الــسكر فــي أفــواهــكم عــندمــا تــقتلونــا نــحن املــساكــني.  ألن 

هذا مقام القداسة والشهادة الكبرى ومنتهى آمالنا".

وانــتهى الــحال، بــجناب الــطاهــرة فــي قــزويــن بــعد مــقتل عــمها غــير الــورع، أن وقــعت فــي مــخالــب املــصائــب واألحــزان 
والـسجون وكـاد قـلبها أن يـتفتت مـن هـذه الـوقـائـع املـؤملـة رغـم عـظيم تـضايـقها مـن كـثرة املـراقـبة مـن الـِشحنة والشـرطـة.  
وبــينما هــي عــلى هــذا الــحال، وإذا بــالجــمال املــبارك قــد أرســل املــدعــو جــناب آقــا مــال هــادي الــقزويــني زوج خــاتــون 
جــان املــشهورة مــن طهــران إلــى جــناب الــطاهــرة قــصد إحــضارهــا إلــى طهــران فــتمكن بــحسن تــدبــيره مــن إحــضارهــا 
إلــــى طهــــران فــــوصــــلتها لــــيالً وذهــــبت إلــــى الســــراي املــــبارك حــــيث ســــكنت فــــي الــــطابــــق الــــعلوي.  ومــــا أن وصــــل خــــبر 
مــجيئها إلــى حــكومــة طهــران حــتى أخــذت فــي الــبحث عــنها، وأصــبحت حــديــث الــقوم ولــم يــعلم مــكان وجــودهــا.  ورغــم 

كل هذا، كان يرد عليها األحباء حيث هي بال انقطاع وكانت تخاطب الرجال من وراء حجاب.

حـدث أن حـضر ذات يـوم جـناب آقـا سـيد يـحيى الـوحـيد، ذلـك الـشخص الـفريـد، روح املـقربـني لـه الـفداء، وجـلس فـي 
غـــرفـــة الـــضيوف وكـــانـــت الـــطاهـــرة جـــالـــسة وراء الـــحجاب وكـــنت أنـــا نـــفسي (عـــبدالـــبهاء) إذ ذاك طـــفالً جـــالـــًسا عـــلى 
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حجـرهـا ومـا لـبثنا حـتى أخـذت اآليـات واألحـاديـث تـتدفـق كـالـدر املـنثور مـن فـم جـناب الـوحـيد فـي إثـبات هـذا األمـر ومـا 
لـبثت الـطاهـرة أن هـاجـت ثـم قـالـت: "يـا يـحيى، فـأِت بـعمل إن كـنت ذا عـلم رشـيد.  لـيس الـوقـت وقـت األقـوال والـروايـات 
إنـما الـوقـت وقـت اآليـات الـبينات، وقـت االسـتقامـة وهـتك األسـتار واألوهـام وإعـالء كـلمة اهلل، وقـت تـضحية الـروح فـي 

سبيل اهلل.  العمل! العمل! البد من العمل!"

وبــاإلجــمال، كــان الجــمال املــبارك قــد هــيأ مــا يــلزم لــراحــة الــطاهــرة، مــن خــدم وحــشم، ومــا إلــى ذلــك وبــعث بــحضرتــها 
إلـــى بـــدشـــت، وبـــعد عـــدة أيـــام تحـــرك الـــركـــاب املـــبارك إلـــى تـــلك الـــجهة ونـــزل خـــفية فـــي بســـتان لـــجناب الـــقدوس، روح 
املـقربـني لـه الـفداء.  أمـا هـذا البسـتان فـواقـع فـي مـيدان بـمديـنة بـدشـت تـحيط بـه املـياه الـجاريـة والحـدائـق الـغناء مـن 
ثــالث جــهات وكــأن ذلــك البســتان غــبطة الــجنان.  أمــا حــضرة الــطاهــرة، فــكانــت تــقيم عــلى حــدة فــي بســتان مــجاور.  
وبـــعد قـــليل انـــتقل الجـــمال املـــبارك إلـــى بســـتان آخـــر ونـــصب خـــباءه لـــيقيم فـــيه حـــضرتـــه.  أمـــا األحـــباء، فـــقد نـــصبوا 
خـيامـهم فـي البسـتان الـواقـع فـي وسـط املـيدان وكـان جـناب الـقدوس وحـضرة الـطاهـرة يتشـرفـان أثـناء الـليل بـمآلقـاة 
الجـمال املـبارك.  ولـم تـكن، إلـى ذلـك الـحني، قـد أعـلنت قـائـمية حـضرة األعـلى (الـباب) (يـعني أنـه هـو الـقائـم املـوعـود).  
فـــقّرر الجـــمال املـــبارك هـــو وجـــناب الـــقدوس إعـــالن الـــظهور الـــكلي وفـــسخ الشـــرائـــع املـــوجـــودة ونـــسخها.  ثـــم اعـــتكف 
الجـمال املـبارك حـكمة مـنه قـصد الـنقاهـة، وبـعد ذلـك، بـارح جـناب الـقّدوس خـيمته وذهـب عـلى مـرًاى مـن الجـميع إلـى 
فســـطاط الجـــمال املـــبارك وملـــا عـــلمت الـــطاهـــرة بـــاعـــتكاف جـــمال الـــقدم، أرســـلت إلـــيه تـــرجـــوه أن يشـــرف بســـتانـــها مـــدة 
الـنقاهـة فـأجـابـها حـضرتـه بـقولـه: "إنـني أفـّضل اآلقـامـة فـي بسـتانـي هـذا ويـمكنك أن تـحضري لـديـنا".  فخـرجـت مـن 
بســتانــها ســافــرة وتــوجهــت إلــى خــيمة جــمال الــقدم.  عــند ذلــك صــاحــت قــائــلة: "إن هــذا لــنقرة الــناقــور ونــفخة الــصور 
وإن الـظهور الـكلي قـد أعـلن".  وقـع الـكل فـي حـيرة وارتـباك وهـم يـقولـون: "كـيف نـسخت الشـرائـع وكـيف خـرجـت هـذه 
املــرأة ســافــرة؟ "فــتفضل جــمال الــقدم فــي ذلــك الــحني بــقولــه: "اقــرءوا ســورة الــواقــعة".  فــقرأهــا أحــد الــقراء، ثــم أعــلنت 
الــدورة الجــديــدة وظــهور الــقيامــة الــكبرى.  فــفّر جــميع األصــحاب ألول وهــلة وانــصرف بــعضهم بــالــكلية ودّب فــي روع 
بـعضهم عـامـل الـشّك واالرتـياب غـير أن بـعضهم قـد عـاد إلـى الـحضور املـبارك بـعد الـترّدد.  فـاخـتلط الـحابـل بـالـنابـل 
فـي مـديـنة بـدشـت بـعد إعـالن الـظهور الـكلي.  ومـا لـبث جـناب الـقدوس أن تـوجـه إلـى قـلعة الـطبرسـي وتـأهـب الجـمال 
املـبارك أيـًضا لـلسفر إلـى بـلدة نـياال لـيالً لـيتمكنوا مـن دخـول قـلعة الـطبرسـي.  وملـا عـلم بـذلـك حـاكـم بـلدة آمـل املـدعـو 
مـيرزا تـقي أتـى لـيالً إلـى نـياال عـلى رأس سـبعمائـة جـندي حـامـلني بـنادقـهم وحـاصـروا الـبلدة وأرجـعوا الجـمال املـبارك 

إلى آُمل يحرسه اثنا عشر نفرًا من الراكبة، وهنا تكّررت الباليا وتوالت املصائب على حضرته.

أمــا حــضرة الــطاهــرةأنتيبمســتيبنمتسيمبأمــا حــضرة الــطاهــرة فــقد ارتــبكت واشــتد قــلقها فــي بــدشــت ووقــعت فــريــسة 
النكبات.  وأخيرا، ألقت الحكومة عليها القبض وأرسلتها إلى طهران وأنزلوها في بيت املدعو محمود خان كالنتر

مــحافــظ املــديــنة بــصفة ســجينة.  ولــكن شــدة انجــذابــها وعــظيم اشــتعالــها جــعالهــا لــم تســتقّر ولــم تــسكت عــن التحــدث 
في األمر، وكان يزورها سيدات من أعيان وأكابر أهل طهران وغيرهم بحجة استماع حديثها واإلصغاء لبياناتها.

واتــفق أن آقــامــت إحــدى الــعائــالت عــرسًــــــا فــي بــيت املــحافــظ املــذكــور فــأقــيمت الــوالئــم ومــدت املــوائــد وعــليها مــن ألــوان 
الـــطعام الـــفاخـــر مـــا ال يـــدخـــل تـــحت حـــصر وكـــان ضـــمن املـــدعـــوات ســـيدات األســـرة املـــالـــكة ونـــساء الـــوزراء وعـــقيالت 
الـكبراء والـعظماء واألعـيان.  وأخـذت الـعازفـات فـي الـعزف عـلى آالت الـطرب املـتنوعـة كـالـكمان والـعود والـسنطير ومـا 
إلـى ذلـك وغـنّى بـعضهن بـعض املـقطوعـات الـغزلـية بـألـحان شـجيّة واسـتمر ذلـك طـول الـليل إال أقـّله والـكل غـارقـات فـي 
بحــر الــطرب الــعظيم.  وبــينما هــن فــي لــجة الــفرح واملــرح إذ شــرعــت الــطاهــرة فــي الــبيان والــتقريــر بحــديــثها الــشيق 
فـاسـترعـت األسـماع وجـاءت الـسيدات مـن الـبيوت املـجاورة وابـتعدن عـن سـماع الـطار والـطنبور وآالت الـطرب وتـركـن 
الـفرح واملـرح والـلهو والـتفَفَْن حـول الـطاهـرة وَلهَــنْيَ عـن الـنغمات بـاسـتماع حـلو حـديـثها وشـهيّ كـالمـها إلـى أن انـفضّ 

العرس بسالم.
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أمـا الـطاهـرة، فـقد اسـتمرت سـجينة فـي دار املـحافـظ إلـى أن وقـعت حـادثـة الـشاه فـصدر األمـر بـقتلها ثـم أخـرجـوهـا 
مــن بــيت كــالنــتر املــذكــور بــحجة الــذهــاب بــها إلــى مــنزل رئــيس الــوزراء فــتزيّــنت مــا اســتطاعــت ولبســت أفخــر ثــيابــها 
وطـَلت وجـهها بـالـعطر ومـاء الـورد ودهـنت شـعرهـا بـالـروائـح املـسكيّة الـنفسية وبـارحـت دار املـحافـظ فـقادهـا الحـراس 
إلـى بسـتان لـينفّذوا فـيها حـكم اإلعـدام.  وملـا حـان وقـت قـتلها تـرّدد الـجالدون وامـتنعوا عـن قـتلها.  فـأحـضروا زنـجيًّا 
نـشوان يـترنـح وأعـطوا لـذلـك األسـود ذي الـقلب األسـود مـنديـالً لـيدسـه فـي حـلقها فـفعل ثـم خـنقها.  وبـعد أن فـاضـت 
روحـها الـزكـية ألـقوا بجسـدهـا املطهـر فـي بـئر واقـع فـي وسـط البسـتان ورجـموه بـالـحجارة ثـم أهـالـوا عـليه الـتراب.  أمـا 
هــي فــكانــت تــتلقى كــل مــا حــّل بــها (وهــي عــلى قــيد الــحياة) هــاشــة بــاشــة مســرورة لــلغايــة وفــدت بــروحــها مســتبشرة 
بـالـبشارات الـكبرى مـتوجـهة إلـى املـلكوت األعـلى.  عـليها الـتحية والـثناء وطـابـت تـربـتها بـطبقات مـن الـنور الـنازلـة مـن 

السماء.
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تمت ترجمة هذا الكتاب بعون اهلل تعالى

في يوم الجالل، يوم القول (14) من شهر األسماء

سنة 107 املوافق للسنة الثانية عشرة

من الواحد السادس من كل شيء األول

املترجم الفاني

حسني روحي

في يوم السبت الواقع في 2 سبتمبر سنة 1950- بالقاهرة
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