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كلمة النّاشر
•صادر م••ن ق••لم ح••ضرة ع••بدال••بهاء أث• ً•را يُ••مثّل وف••اء م••رك••ز العه••د وامل••يثاق ل••نفوس أخ••لصت
يُ••عتبر ك••تاب ت••ذك••رة ال••وف••اء ال• ّ
وج ••وه ••ها ل ••حضرة ب ••هاءاهلل ،ف ••صارت ،ف ••ي أش ••خاص ••ها ون ••هج ح ••يات ••ها ،رم ••وزًا ت ••حكي ع ••ن ال • ِ•قيَم ال ••بهائ •يّة ف ••ي ح ••ال ••تها
•حى ال• ُ
•حى ال••بعضُ
•بعض م••ن ت••لك ال •نّفوس ال •نّفيسة ب••روح••ه ف••ي س••بيل الج••مال امل••بارك ،ك••ما ض• ّ
ال •تّطبيق ّية .ف••قد ض• ّ
م•نها ب•حيات•ه وم•ا ف•يها م•ن م•تاع ال• ّدن•يا ألج•ل إع•الء أم•ر اهلل وإث•بات ك•لمته امل•بارك•ة ب•ني ال•عامل•ني ح•تّى ي•تح ّقق اله•دف
األسمى من رسالته املباركة ،أال وهو وحدة العالم اإلنساني.
ع•ندم•ا يس•رد ق•ل ُم ح•ضرة ع•بدال•بهاء س•يرة ك ّ•ل ف•رد م•ن أول•ئك ا ّل•ذي•ن ي•ذك•ره•م ف•ي ه•ذه ال•تّذك•رة ،إنّ•ما ي•ذ ّ •ك•ر أه َ•ل ال•عال•م
ب•ما ي•نبغي أن ي•كون ع•ليه اإلن•سان إذا أراد أن ي•كون ص•ورة ال ّ•رح•من وم•ثال•ه ب•ني خ•لقه .ل•ذل•ك ل•يس ه•ذا األث•ر امل•بارك
الس• َلف م•ن امل•ؤم•نني ،ب•قدر م•ا ه•و رس•ال•ة ف•ي م•نهاج ال•حياة
ك•تابً•ا ف•ي ال•تاري•خ ،ب•امل•عنى امل•تعارف ع•ليه ،أو ف•ي ت•راج•م ّ •
البهائيّة املتمثّلة عمليّا ُ في سيرة ّ
كل مؤمن َ
قسما من هذا الكتاب.
صص له قل ُم امليثاق
خ ّ
ً
الس••رور أن ننش••ر ل••لمرة األول••ى ت••رج••م ًة ل• ِ
•تذك••رة ال••وف••اء إل••ى ال• ّلغة ال••عرب•يّة ق••ام ب••ها امل••غفور ل••ه حس••ني
وإنّ••ه م••ن دواع••ي ّ •
ّ
روح ••ي اب ••ن ال ••حاج م •الّ ع ••لي ال •تّبري ••زيُ .ول ••د حس ••ني ف ••ي ال ••قاه ••رة س ••نة 1878م ،ب ••عد ق ••دوم وال ••ده إل ••يها ب ••أم ••ر م ••ن
ح•ضرة ب•هاءاهلل .إث•ر م•قتل وال•ده أث•ناء رح•لة ت•بليغ ّية ف•ي دي•ار ب•كر ،وك•ان حس•ني ف•تىً ي•اف• ًعا ،ع•اش ه•ذا األخ•ير ف•ترةً
ف••ي ك••نف وال••دت••ه ق••بل أن ي••تكفّل ال••حاج م••يرزا حس••ني الخ••راس••ان••ي ب••ترب••يته وت••عليمه ال • ّلغة ال••فارس •يّة .ع••ندم••ا أرس••ل
ح••ضرة ع••بدال••بهاء امل••يرزا الخ••راس••ان••ي امل••ذك••ور ع••ام  1899م••ع آخ••ري••ن إل••ى أم••ري••كا ،اخ••تير حس••ني روح••ي م••ترج• ً•ما
ه•له ل•لعمل ف•ي
ل•هم ،ف•أق•ام•وا ف•ي ش•يكاغ•و ح•تّى ع•ام  .1902ف•ي ت•لك ال•فترة أك•مل حس•ني دراس•ته ال•جام•عيّة ،م•ما أ ّ•
ت••دري••س اإلنج••ليز ّي••ة ف••ي م••دارس م••صر ب••عد ع••ودت••ه إل••يها .ال••تقى ع••ام  1906ب••امل••يرزا أب••ي ال••فضل ال••كلباي••كان••ي ف••ي
أس••س حس ••ني روح ••ي ف ••ي ال ••قاه ••رة م ••درس ••تني
•سنة ذات ••ها ّ •
ال ••قاه ••رة ،وك ••ان ي ••حضر م ••عظم م ••جال ••سه ال ••تبليغيّة .ف ••ي ال • ّ
•تمرت••ا ف••ي ال••عمل
س• ّ•ماه••ما "ال••عباس •يّة" ،ت• ّ
•يمنًا ب••اس••م ح••ضرة ع••بدال••بهاء ع••باس ،واح••دة ل••لذّك••ور وأخ••رى ل••إلن••اث ،اس• ّ
•سنة ال••تال••ية – ُ – 1920ع• ّ•ني م••فت ّ ً
شا ل••لتّرب••ية وال •تّعليم ف••ي فلس••طني ،وك••ان م••قرّ
ح••تى إغ••الق••هما ع••ام  .1919ف••ي ال• ّ
ع••مله ف••ي ال••قدس ،وم••نها ك••ان ي••قوم ب••زي••ارات إل••ى ح••يفا ال••تي ك••ان م••وج••و ًدا ف••يها ف••ي ال••يوم األرب••عني ل••صعود ح••ضرة
ع••بدال••بهاء ،وذل••ك ع••ندم••ا تُ••ليت أل••واح ال••وص••اي••ا وأُع••لن ف••يها ع••ن ت••عيني ح••ضرة ش••وق••ي أف••ندي ول• ًيّا ألم••ر اهلل .ب••قي ف••ي
فلس••طني ش••اغ •الً م••ناص••ب ح••كوم •يّة إل••ى أن أُح••يل إل••ى ال •تّقاع••د ع••ام  .1935ع••نده••ا ع••اد حس••ني روح••ي إل••ى م••صر
ب••أم••ر م••ن ح••ضرة ول •يّ أم••ر اهلل ،فخ••دم ف••يها األم••ر امل••بارك ف••ي امل••جاالت اإلداريّ••ة وال••تبليغيّة ،ك••ما س••اه••م ف••ي ت••رج••مة
ب•عض اآلث•ار امل•بارك•ة ال•فارس•يّة إل•ى ال•عرب•يّة ،وم•نها ت•ذك•رة ال•وف•اء .ف•ي ّ
الشه•ر ال•حادي عش•ر م•ن ع•ام  1960ت• ُوفّ•ي
املتر ِ
جم ،ووري الثّرى في املدافن البهائ ّية في القاهرة.

٥

املحفل الروحاني املقدّس للبهائيني في حيفا
واف•ق امل•حفل ال•روح•ان•ي امل•ق ّدس ل•لبهائ•يني ف•ي ح•يفا ،ف•ي شه•ر ي•ناي•ر/ك 2س•نة 1924م امل•واف•ق لشه•ر ج•مادى األول•ى
س••نة 1342ﻫ ،ع••لى أن ي••قوم ج••ناب آق••ا مح••مد حس••ني ج••راف ال••يزدي ال••شهير ب••الكه••رب••ائ••ي ،ب••ناء ع••لى ط••لبه ،ب••طبع
ال•كتاب امل•وس•وم ب"ت•ذك•رة ال•وف•اء" امل•درج ب•ني دفّ•ت ّيه ت•راج•م ع•دد م•ن ال•ذوات امل•بارك•ة م•ن امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن رق•مها
ق•لم م•رك•ز امل•يثاق األن•ور )ح•ضرة ع•بدال•بهاء( ،ح•قائ•ق امل•ق ّدس•ني ل•تراب ع•تبته امل•ق ّدس•ة ف•داء ،ف•ي س•نة 1915م .ف•نثرت
•ساط ••عة م ••ن أش ••عة ال ••شمس
ه ••ذه ال ••تراج ••م ال ••درر وال ••لئال ••ىء امل ••ضيئة م ••ن بح ••ر ال ••جود واإلح ••سان وال ••عفو وال ••غفران ال • ّ
املضيئة على قلوب أهل االطمئنان.
وامل ••علوم أن ••ه ق ••د س ••بق أن ح ••صل ح ••ضرة حس ••ني الكه ••رب ••ائ ••ي امل ••ذك ••ور م ••ن س ••اح ••ة امل ••ول ••ى األع ••ز األك ••رم )ح ••ضرة
ع•بدال•بهاء( ع•لى اإلذن ب•طبع ال•كتاب امل•ذك•ور وال•قيام به•ذه الخ•دم•ة .غ•ير أن•ه ق•د ح•ال دون ال•قيام ب•طبع ال•كتاب ه•بوب
أج••جه ح ••ادث ال ••صعود امل ••بارك ال ••ذي أرج ••ف الس ••بع
ن ••ار ال ••فراق ال ••تي أح ••رق ••ت ق ••لوب ال ••عشاق ب ••لظى الهج ••ران ال ••ذي ّ •
ال•طباق .أ ّ•م•ا امل•ذك•ور ف•لم يُ ِ
•ثنه ش•يء ع•ن ال•قيام ب•إن•ارة امل•قام•ات امل•ق ّدس•ة ال•ثالث ب•الكه•رب•اء ك•عادت•ه ،ب•ما ُعه•د ف•يه م•ن
•همة زائ••دة ون••شاط ل••ه ق••يمته .وك••ان ال••توف••يق ح••ليفه ف••ي ج••ميع األح••وال
ِ• •
ص••رف امل••حبة واإلخ••الص ف••ي ه••ذا الس••بيل ب• ّ
تحني الفرص بطلب اإلذن بطبع الكتاب املذكور من ساحة مركز األمر ولي األمر الرحماني )حضرة شوقي
إلى أن ّ
أفندي ر ّباني( أرواحنا لوحدته الفداء.
•همة ب ّ
•كل اش•تياق وب•اش•ر ف•ي ط•بع ال•كتاب ع•لى ن•فقته .وق•د
وم•ا أن ص•در ل•ه اإلذن امل•بارك ب•ذل•ك ح•تى ش• ّد س•اع•د ال ّ
جعلنا حقوق الطّبع محفوظة لنفس النّاشر جناب محمد حسني علي ّ
الشهير بالكهربائي.
تحريرا في شهر يناير/ك 2سنة 1924م.
ً
املوافق شهر جمادى األولى سنة 1342ﻫ.
)ختم املحفل الروحاني املحلي في حيفا(
السكرتير
نور ال ّدين زين

٦

جناب النبيل األكبر آقا محمد القائني
عليه بهاء اهلل
هو اهلل
ك••ان ض••من ت••الم••يذ ال••شيخ م••رت••ضى ،املجته••د ال••شهير ف••ي ال••نجف األش••رف ،ش••خص ال ن••ظير ل••ه يُ••دع••ى آق••ا مح••مد
ال••قائ••ني ال••ذي ل• ّقبه ح••ضرة ج••مال ال••قدم ِ
ب الWنبيل األكWبر ،وك••ان ه••ذا ال••شخص الج••ليل م••تف ّو ًق••ا ع••لى ج••ميع ت••الم••يذ
ذل••ك املجته••د ب••درج••ة أن م••ع ّلمه ق••د اس••تثناه وم••نحه إج••ازة االج••تهاد م••ع أن امل••رح••وم ال••شيخ م••رت••ضى ل••م َي••منح أح • ًدا
إج ••ازة االج ••تهاد غ ••ير ه ••ذا ال ••تلميذ .وف ••ضالً ع ••ن ك ••ل ه ••ذا ف ••قد ك ••ان ال ••نبيل األك ••بر غ ••زي ••ر امل ••ادة م ••تم ّكنًا م ••ن ح ••كمة
اإلش•راق•يني وم•باح•ث ال•عرف•اء وأن•واع امل•عارف ال•شيخيّة وال•فنون األدب•ية ب•درج•ة ت•فوق ح•د ال•وص•ف .وب•اإلج•مال :ك•ان
•راج••ا م••ضيئ ًا وع •طّر م••شا ّم••ه ب••نفحات ال••قدس
•وي ال••حجة وال••بره••ان وق••د أص••بح ش••علة رح••مان••ية وس• ً•
ش• ً
•خصا ج••ام • ًعا ق• ّ
واس••تنار ب••نور اله••دى ب••إي••مان••ه ب••ال••بهاء ف••أوق••د ف••ي م••شكاة وج••وده م••صباح ال••وج••د ال••كليّ وال••شغف وال••ول••ه ح••تى ص••ار
كالحوت السابح في خض ّم العشق املتماوج.
وب ••عد أن ن ••ال درج ••ة االج ••تهاد ب ••كمال ال ••تفوق م ••ن ش ••يخه ظ ••عن إل ••ى ب ••غداد ح ••يث ف ••از بش ••رف ال ••لقاء )ل ••قاء ح ••ضرة
ب•هاءاهلل( واق•تباس األن•وار م•ن شج•رة ال•سيناء امل•بارك•ة وم•ا ل•بث أن اس•تول•ت روح األم•ر ع•لى ج•ميع أرك•ان•ه ودبّ•ت ف•ي
عروقه حمية اإليمان بدرجة جعلته في هياج مستمر.
•سا ع ••لى األرض ذات ي ••وم ف ••ي م ••حضر ال• •نّور امل ••بني
وب ••ينما ك ••ان ذل ••ك ال ••رج ••ل الج ••ليل )ال ••نبيل األك ••بر( امل ••حترم ج ••ال • ً
)ح••ضرة ب••هاءاهلل( ،وإذا ب••ال••حاج••ي م••يرزا ح••سن ع••مو م••عتمد املجته••دي••ن ف••ي ك••رب••الء ق••د ح••ضر وم••عه زي••ن ال••عاب••دي••ن
خ••ان فخ••ر ال••دول••ة .ومل ّ••ا ش••اه••د ح••ضرة ال••نبيل األك••بر ج••اث • ًيا ع••لى األرض ب••كمال األدب وال••خضوع وال••خشوع أخ••ذه
ال•عجب وه•مس ف•ي أذن ال•نبيل ق•ائ•الً" :ي•ا ج•ناب اآلق•ا م•ا ال•ذي أت•ى ب•ك إل•ى ه•نا؟" ف•أج•اب•ه ج•ناب ال•نبيل األك•بر ق•ائ•الً:
"ن••فس ال••غرض ال••ذي أت••يت أن••ت م••ن أج••له" .ف••كان ه••ذا ال••جواب ،وأي••م ال••حق ،س••بب ان••ده••اش ال••حاج••ي م••يرزا ح••سن
ع ••مو وزم ••يله ل ••علمهما أ ّن ال ••نبيل األك ••بر م ••شهور ب ••ام ••تيازه وت ••قواه وت ••ف ّوق ••ه ع ••لى س ••ائ ••ر املجته ••دي ••ن وأ ّن اع ••تماد ال ••شيخ
مرتضى الجليل كان على النبيل بدرجة عظيمة جدا ّ.
وق•صارى ال•قول :إن ح•ضرة ال•نبيل ق•صد ب•عد ذل•ك إي•ران وأل•قى ع•صاه ف•ي إق•ليم خ•راس•ان ح•يث أ ّدى ل•ه أم•ير إق•ليم
•عتبرا ح•ضوره َم• ْغن َ ًما ال ي•ق ّدر ح•تى اع•تقد األه•لون أن ن•فس األم•ير ص•ار م•غر ًم•ا
ق•ائ•ن ن•هاي•ة االح•ترام ف•ي أول األم•ر م ً
ب•جناب ال•نبيل وم•ن ع ّ
•شاق•ه امل•تع ّلقني ب•ه ل•عظيم ف•صاح•ته وع•لو ك•عبه ف•ي م•ختلف ال•علوم وال•فنون وه•ذا أ ّدى أي•ضا ّ إل•ى
احترام الجميع للنبيل "والناس على دين ملوكهم".
•غمورا ب•ال•تعزي•ز واالح•ترام وم•ع ك•ل ه•ذا ،ف•لم ي•قدر ع•لى ك•تمان ال•حقيقة
•مرت ع•دة أي•ام ع•لى ح•ضرت•ه ك•ان خ•الل•ها م
ً
ف ّ
ال••تي أش••علتها ف••ي ف••ؤاده ن••ار م••حبة اهلل امل••وق••دة وت••م ّلكته ع••وام••ل ال••حيرة واالن••ده••اش ب••درج••ة أنّ••ه ت••رك ج••ميع األع••مال
وأخذ في خرق الحجبات بما استطاع من قوة على حد قول القائل) :ما ترجمته(:
جاهدت ّ
بكل قواي حتى ألبس من العشق ثو ًبا
غير أني ذبت في طريقي وأقمت على النفس حربًا
أم••ا إق••ليم ق••ائ••ن ف••قد أض••اء ب••نور ال••حقيقة وآم••ن ال••عدد ال••كثير م••ن األه••لني .ومل ّ•ا اش••تهر ح••ضرت••ه ب••عقيدت••ه ب••ني ال••قوم.
ق••ام أه••ل الحس••د م••ن ال••علماء ب••ال•نّفاق وال• ّ
•شقاق وال••سعاي••ة ب••ه ل••دى ال••حكوم••ة ف••ي طه••ران ،ف••اس••تفزّ ذل••ك ن••اص••ر ال••دي••ن
•دب ال••خوف ف••ي َر ْوع أم••ير إق••ليم ق••ائ••ن وق••ام ،خ••وف ن••فس ال••شاه ،ع••لى ج••ناب ال••نبيل وم••ناوأت••ه.
ش••اه ع••لى االن••تقام ف• ّ
•ب ري••ح ال••ول••ول••ة وأُوق••ظت ال••فتنة ال••عظيمة م••ن ن••وم••ها ف••ي م••دي••نة ق••ائ••ن وه••اج ال••قوم وق••ام••وا ي • ًدا واح••دةً ع••لى م••ناوأة
فه• ّ
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•تعرض ل ••ه .ول ••كن ع ••زي ••مته ل ••م ت ••فتر ب ••ل ق ••اوم الج ••مهور ب • ٍ
•قلب أص ••لب م ••ن الصخ ••ر م ••ن ش• • ّدة ح• •بّه
ال ••نبيل األك ••بر وال • ّ
•خفورا إل•ى طه•ران ح•يث آق•ام
ل•لمحبوب .وف•ي ال•نهاي•ة أل•قوا ال•قبض ع•لى ذل•ك ال•واق•ف ع•لى الس ّ•ر امل•كنون وأرس•لوه م
ً
خ•ال•ي ال•وف•اض ال ي•ملك ق•وت ي•وم•ه وت•طاول•ت ع•ليه ال•رع•اع وان•بثت ال•عيون ف•ي ال•عاص•مة إلل•قاء ال•قبض ع•ليه وم•عاق•بته
•زرا .وب••اآلخ••رة
وأذاه ،وذاق م••ن أه••ل ال••ظلم ض••روب اإله••ان••ات ف••ي ك••ل م••كان آوى إل••يه وك••ان••وا ال ي••نظرون إل••يه إال ش• ً
•وش•ا ب•دل ال•عمام•ة ح•تى ال ي•عرف•ه امل•ناوئ•ون ويس• َلم م•ن تح ّ•رش•هم وأذاه•م ،وك•ان ال يه•دأ ع•ن
ط•رب ً • •
أُج•بر ع•لى أن ي•لبس ِ •
همة ونشاط بإلقاء الحجج والبراهني املألوفة.
نشر النفحات في الخفاء بكل ّ
•راج•ا ن•وران•يًا وش•علة رح•مان•ية .ك•ان وج•وده ف•ي خ•طر ع•ظيم غ•ير أن•ه ك•ان م•لء ق•لبه الح•ذر إذ ك•ان•ت
ح• ًقا ،إن•ه ك•ان س ً •
ال•حكوم•ة م•رس•لة ع•يون•ها ع•ليه واألح•زاب ف•ي ق•يل وق•ال ب•النس•بة إل•يه ف•أل•جأه ك•ل ه•ذا إل•ى ال•رح•يل إل•ى ب•وخ•ارى وع•شق
خ •ذَ ف ••ي إل ••قاء ب ••يان ••ات األس ••رار ك ••الس ••راج ال ••وه ••اج ،ول ••م ُي • ِ
•صدم ••ات وال ع ••ظيم ال ••بل ّيات ع ••ن نش ••ر
آب ••اد وأ َ•
•ثن ِه ش ••دي ••د ال • ّ
ال•نفحات ب•ل ك•ان ي•زداد ت•و ّق• ًدا .أم•ا ذالق•ة ل•سان•ه وت•فنّنه ف•ي م•عال•جة أم•راض امل•جتمع فح• ّدث ع•نهما وال ح•رج .ك•ان
ك•امل•ره•م ِ •مل•ا ب•ال•قوم م•ن ج•راح ،يَه•دي ال•ناس ب ّ
•كل ح•كمة س•ائ ً•را ع•لى ق•اع•دة أه•ل اإلش•راق وال•عارف•ني ،ي•كشف ال• ّلثام ع•ن
وج ••وه ال ••حقائ ••ق وي ••ثبت ظ ••هور م ••ليك ال ••وج ••ود ب ••كل ح ••جة دام ••غة ،وي ••قنع م ••شاي ••خ ال ••شيخيّة ب ••صري ••ح ع ••بارات ك • ّ•ل م ••ن
امل•رح•وم ْ•ني ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي وال•سيد ك•اظ•م ال•رش•تي .أم•ا ال•فقهاء ف•كان ي•قنعهم ب•آي•ات ال•قرآن وأح•ادي•ث أئ ّ•مة
اله ••دى ب ••ال ••دل ••يل ال ••واض ••ح وال ••بره ••ان ال ••قاط ••ع ،وك ••ان ي ••عال ••ج ك ••ل داء ب ••عالج ف ••وري ،وي ••م ّد ف ••قراء ال ••عقول ب ••ما يُ ••لهمهم
ال ••صواب .ول ••كنه أص ••بح ف ••ي ب ••وخ ••ارى ب ••ال م ••عني واب ••تلي ب ••صدم ••ات ال ح • ّد ل ••ها ،وك ••ان ••ت ع ••اق ••بة ذل ••ك ،ال • ّ
•شهم ك ••اش ••ف
األس•رار ،االن•تقال إل•ى م•لكوت ذي ال•جالل ت•ار ً•ك•ا رس•ال•ته ال•بليغة وض ّ•منها األدل•ة ال•واض•حة وال•براه•ني ال•قاط•عة .ول•كن
يد االغتيال سطت عليها ،ولم تشأ يد األقدار أن تُنشر لتكون سبب تنبّه العلماء والفضالء.
وال•خالص•ة ،إن•ه وإن ك•ان ح•ضرت•ه م•حاطً•ا ب•ال•بالي•ا أي•ام ح•يات•ه غ•ير أن•ه م•حا وأزال م•ن ال•وج•ود أس•ماء وص•يت ج•ميع
امل••شاي••خ ال••عظام أم••ثال ال••شيخ م••رت••ضى ،وم••يرزا ح••بيب اهلل ،وآي••ةاهلل الخ••راس••ان••ي ،وم••ال أس••داهلل امل••ازن••دران••ي ،وج••عل
•نيرا م ••ن أف ••ق ال ••عزة
ذك ••ر م ••شاي ••خ الس ••لف والخ ••لف ف ••ي خ ••بر ك ••ان .أم ••ا نج ••م ج ••ناب ال ••نبيل األك ••بر ف ••سيبقى الئ • ً
•حا م • ً
األبدية ألنه كان على الدوام ثابتًا على األمر راس ً
خا فيه ،مشغوالً بالخدمة وتبليغ النفوس ،ونشر التفحات.
وم•ن ال•واض•ح أن ك•ل ع•زّة أص•اب•ت امل•رء ع•ن ط•ري•ق غ•ير ط•ري•ق أم•ر اهلل ت•نتهي إل•ى ال•ذ ّل•ة ،وك•ل راح•ة ي•شعره•ا اإلن•سان
في غير سبيل اهلل تنتهي إلى املش ّقة والعناء ،وكذلك كل ثروة تنتهي إلى الفقر واملسكنة.
وم•ما ال ري•ب ف•يه أن ج•ناب ال•نبيل األك•بر ك•ان آي•ة اله•دى وال•تقوى ف•ي األم•ر امل•بارك ،م•ضحيًّا ب•ال•نفس وال•نفيس ب•كل
س•رور وانش•راح وق•د ع•اف ال•عزّة ال•دن•يوي•ة وأغ•مض ع•ينيه ع•ن ال ِ•غنى وال•جاه وال•تر ّب•ع ف•ي دس•وت امل•ناص•ب وف ّ•ك ن•فسه
أس•ر ال•تقييد وج ّ•رده•ا م•ن ج•ميع األف•كار غ•ير املج•دي•ة .وك•ان ع•امل ً•ا ف•اض•الً م•اه ً•را ف•ي ج•ميع ال•فنون ،مجته• ًدا ال
م•ن ْ • •
•كيما ع••ارفً••ا ،ط••وي••ل ال••باع ف••ي ال••علوم األدب••ية ،ف••صيح ال••لسان ب••ليغ ال••تعبير ،ن••طو ًق••ا ال ي••ضارع ،وك••ان ف••ي
يُ••جارى ،ح• ً
ح• ّد ذات•ه ج•ام•عة ب•معنى ال•كلمة وك•ان•ت خ•ات•مة امل•طاف ب•ادي•ة األل•طاف .ع•ليه ب•هاءاهلل .ن• ّور اهلل م•رق•ده ب•أن•وار س•اط•عة
من امللكوت األبهى وأدخله في جنة اللقاء وأخلده في ملكوت األبرار مستغر ًقا في بحر األنوار.
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حضرة اسم اهلل األصدق
هو اهلل
م••ن ج••ملة أي••ادي أم••ر اهلل ال••ذي••ن ص••عدوا إل••ى ال••رف••يق األع••لى ع••ليهم ن••فحات ال••رح••من ك••ان ج••ناب اس••م اهلل األص••دق
وج ••ناب ال ••نبيل األك ••بر )آق ••ا مح ••مد ال ••قائ ••ني( وج ••ناب امل ••ال ع ••لي أك ••بر وج ••ناب ال ••شيخ مح ••مد رض ••ا ال ••يزدي وح ••ضرة
ال ••شهيد )امل ••يرزا ورق ••اء( وغ ••يره ••م .وح • ًقّا إن ح ••ضرة اس ••م اهلل األص ••دق ق ••د خ ••دم األم ••ر م ••ن فج ••ر ح ••يات ••ه إل ••ى ال •نَفَسْ
•شهورا
األخ•ير خ•دم•ة ح• ّقة .ت•تلمذ ف•ي أي•ام ش•باب•ه ع•لى ي•د امل•رح•وم ال•سيد ك•اظ•م ال•رش•تي وع•اش ف•ي م•عيّته وك•ان م
ً
ب ••كمال ال ••تقدي ••س ف ••ي إي ••ران وك ••ان م ••عروفً ••ا ب ••ني ال ••قوم ب ••امل •الّ ص ••ادق امل ••ق ّدس .ك ••ان إن ••سانً ••ا م ••بار ًك••ا ،وع ••امل ً••ا ف ••اض •الً،
ي••حترم••ه الج••ميع وك••ان أه••ال••ي خ••راس••ان م••تع ّلقني ب••ه ت••ع ّل ًقا ك••ل ًيّا ألنّ••ه ك••ان ف••ي ال••حقيقة ف••اض •الً نح••ري• ً•را وم••ن م••شاه••ير
•حجة ب••درج••ة تس••توج••ب اإلع••جاب ،وك••ان ُي••قنع
•وي ال• ّ
ال••علماء ال••ذي••ن ال ن••ظير ل••هم .ك••ان ف••ي ال••تبليغ ذا ل••سان ف••صيح ق• ّ
مناظريه دون تعقيد أو َلبس.
•سا ذات ي ••وم ف ••ي مح • ّ•ل االس ••تقبال ع ••لى ح ••اف ••ة
وب ••عد أن ح ••ضر إل ••ى ب ••غداد وف ••از بش ••رف ال ••حضور وال ••لقاء ،ك ••ان ج ••ال • ً
البس••تان وت••صادف أنّ••ني ك••نت ف••ي غ••رف••ة م••ط ّلة ع••ليه وإذا ب••ال••شاه زاده )ح••فيد ف••تح ع••لي ش••اه( ق••د ح••ضر وأوم••أ إل••ى
ج•ناب اس•م اهلل األص•دق وق•ال" :أراك ه•نا!" ف•أج•اب•ه اس•م اهلل األص•دق ق•ائ•الً" :أن•ا ع•بد ه•ذا ال•رح•اب وبس•تان•ي ه•ذا
•سمع لح••دي••ثه م••ن ال••غرف••ة امل••ذك••ورة .وإذا ب••ال••شاه زاده ق••د اح••تدّ
البس••تان" .وش••رع ف••ي ت••بليغ ال••شاه زاده وك••نت أت• ّ
واع••ترض ول••م ي••لبث ج••ناب اس••م اهلل األص••دق أك••ثر م••ن رب••ع س••اع••ة ح••تى أس••كته ب••عد أن ك••ان••ت دالئ••ل اإلن••كار وآث••ار
الح• ّدة ب••ادي••ة ع••لى وج••هه ب••كل وض••وح وم••ا أن ه••دأت ت••لك الح• ّدة ح••تى ق••ال ل••جناب اس••م اهلل األص••دق" :إن••ني ملس••رور
ج • ًدا ب••لقائ••ك ول••قد أص••غيت لح••دي••ثك ب •أُذ ٍُن واع••ية” .وب••اإلج••مال ،إن اس••م اهلل األص••دق ك••ان دائ• ً•ما أث••ناء ال••تبليغ ه • ً
شّا
ب• ً
شّا ،وإذا رأى م•ن م•ناظ•ره غ•ضاض•ة وح• ّدة ق•اب•لها ب•ال• ّلني وال• ّلطف ب•ثَغر ب•اس•م .أم•ا ط•ري•قته ف•ي ال•تبليغ ف•ال ن•ظير ل•ها
اسما على مسمى يعني اسم اهلل ح ًقا.
إذ كان في الحقيقة
ً
أم ••ا ف ••ي ح ••فظ األح ••ادي ••ث ف ••كان خ ••زان ••ة ج ••ام ••عة وع ••لى األخ ••ص ف ••ي م ••طال ••ب امل ••رح ••وم • ْ•ني ال ••شيخ اإلح ••سائ ••ي وال ••سيد
ال••رش••تي .وق••د آم••ن ب••األم••ر م••ن ب••داي••ته ف••ي ش••يراز واش••تهر ب••ذل••ك ه••ناك .ومل••ا ك••ان ي••ب ّلغ ال••ناس جه••رة وب••دون م••باالة،
•رورا
أل••قت ال••حكوم••ة ع••ليه ال••قبض وخ••زم••وه م••ن أن••فه وح••ام••وا ب••ه ف••ي ال••طرق••ات .أم••ا ه••و ف••لم ي••نزع••ج ب••ل ك••ان دائ• ً•ما مس• ً
ً
بشوشا وال يسكت عن محادثة رفاقه.
ضاحك الوجه
وب•عد أن أط•لقوا س•راح•ه ح•كموا ع•ليه ب•ال•رح•يل إل•ى خ•راس•ان ح•يث أخ•ذ ف•ي ال•تبليغ ك•عادت•ه ث•م راف•ق ج•ناب ب•اب ال•باب
)امل•ال حس•ني البش•روئ•ي( إل•ى ق•لعة ال•طبرس•ي وتح ّ•مل امل•صائ•ب ودخ•ل ف•ي زم•رة ال•فدائ•يني .وم•ا ل•بث أن أس•روه ف•ي
ال••قلعة وس• ّلموه ل••يد رئ••يس ال••حكوم••ة ف••ي م••ازن••دران ف••أب••عده ه••ذا األخ••ير إل••ى ج••هة أخ••رى م••ن إق••ليم م••ازن••دران ل••يسقوه
ك•أس ال•شهادة .وم•ا أن وص•ل إل•ى املح ّ•ل امل•قصود ح•تى َق•يّ َ
•خصا ف ّ•ك م•ا ع•ليه م•ن الس•الس•ل واألغ•الل
ض ل•ه اهلل ش ً
•نصب ع••ليه وه••و يتح• ّ•ملها
وخ • ّلصه م••ن ال••سجن ف••ي م••نتصف ال••ليل وأوص••له إل••ى مح• ٍّ•ل آم• ٍ•ن وم••ا ف••تئت االم••تحان••ات ت•
ّ
•صبّه األع••داء م••ن ال••قناب••ل م••ن
ب••رب••اط••ة ج••أش ورس••وخ .وب••ينما ك••ان م•
•حصورا ف••ي ال••قلعة ك••ان ال ي••بال••ي ب••ما ك••ان••ت تَ• ُ
ً
فُ • ّوه••ات امل••داف••ع ع••لى ال••قلعة ب••ال ان••قطاع .وق••د أم••ضى ه••و واألح••باب ف••ي ال••قلعة ث••مان••ية عش••ر ي••و ًم••ا ب••ال ط••عام ح••تى
أن•هم أك•لوا ج•لود أح•ذي•تهم وص•بروا ع•لى امل•اء ب•قيّة أي•ام م•حاص•رت•هم وك•ان ك ّ•ل م•نهم ال ي•تناول أك•ثر م•ن ج•رع•ة واح•دة
م•ن امل•اء ف•ي ك•ل ص•باح وك•نت ت•راه•م م•طروح•ني ع•لى األرض م•ن ش• ّدة م•ا أص•اب•هم م•ن ض•عف .وك•ان•وا ك• ّلما ش•عروا
بهجوم الجنود على القلعة د ّبت فيهم ،من عند اهلل ،روح الق ّوة فص ّدوا العساكر وأخرجوهم من القلعة.
أم•ا ك•ون•هم ط•ووا ال•ضلوع ع•لى ال•جوع م•دة ث•مان•ية عش•ر ي•و ً•م•ا ف•ذل•ك م•ن أش• ّد االم•تحان•ات م•ن ج•هة أنّ•هم ك•ان•وا غ•رب•اء
م ••حصوري ••ن ،وم ••ن ج ••هة ث ••ان ••ية ال ••جوع ،وال ••ذي زاد ال ••طني ِب • ّلة ه ••جوم ال ••جنود وس ••قوط ال ••قناب ••ل وامل ••فرق ••عات ف ••ي س ••اح ••ة
القلعة.
٩

ح• ًقّا إ ّن••ه مل••ن ال••صعب أن يتح• ّ•مل اإلن••سان ذل••ك وي••بقى ث••اب•تًا راس• ً
خا ف••ي م••عتقده ول••م ي••تزل••زل .وأي••م ال••حق ،إن ج••ناب
اس••م اهلل ل••م ي••عت ِره ،رغ••م ه••ذه امل••صائ••ب والش••دائ••د ،أدن••ى ف••تور إذ أخ••ذ ف••ي ال••تبليغ ب••عد أن أُط••لق س••راح••ه وأ ْوق••ف ك••ل
أن••فاس••ه ل••لنداء ب••ملكوت اهلل وإح••ياء ال••نفوس ،وق••د ف••از بش••رف ال••لقاء ف••ي ال••عراق وف••ي ال••سجن األع••ظم )ع • ّكاء( وك••ان
مح ّ
ط العناية العظمى من الجمال املبارك.
أم ••ا ه ••و ف ••كان بح • ً•را زاخ • ً•را ف ••ي ال ••علوم وب ••ازًّا م ••رت ••ف ًعا ف ••ي آف ••اق ال ••فنون امل ••تنوع ••ة ذا ق ••درة وق ••وة ع ••جيبة واس ••تقام ••ة ال
ت••جارى ف••ي ال••تبليغ ،ب••راه••ينه ال••دام••غة وأد ّل••ته امل••سكتة ت••تدف••ق ك••ال••سيل وك••ان ح••ال ت••الوة األن••جية ت••نهمر ال••دم••وع م••ن
•لهما ،ه• ّ•مته س••ماوي••ة وان••قطاع••ه وزه••ده وورع••ه
آم••اق••ه ك••امل••طر امل••درار وك••ان ن••وران••ي ال••طلعة رح••مان••ي األخ••الق ع••امل ً•ا م• ً
وتقواه كان ربانيًّا.
ج•دث•ه امل•ن ّور ف•ي ه•مدان وق•د ج•رى ال•قلم األع•لى ف•ي ح• ّقه ب•أل•واح ش•تّى وأي ً
•ضا ن•زل ل•ه ب•عد وف•ات•ه ل•وح ل•لزي•ارة خ•اص
ب•ه ،وك•ان إن•سانً•ا ع•ظيم ال• َق ْدر ك•ام•ل ال•صفات .وق•د ت•رك•ت أم•ثال ه•ذه ال•نفوس امل•بارك•ة ه•ذا ال•عال•م والح•مد هلل ول•م ت•شأ
اإلرادة اإلل••هية ل••هم أن ي••بقوا ح••تى ال ي••شاه••دوا م••ا ح• ّ•ل م••ن ال••بالي••ا ب••عد ال••صعود امل••بارك وح••تى ال ي••قعوا ب••ني م••خال••ب
االم•تحان•ات الش•دي•دة ال•تي ت•زل•زل•ت م•نها ال•جبال ال•راس•يات وال• ُقلل ال•شام•خة .وف•ي ال•حقيقة إنّ•ه اس•م اهلل ب•كل م•ا ف•ي
ه••ذه ال••كلمة م••ن م••عنىً .ط••وب••ى ل••نفس ط••اف ح••ول ج••دث••ه واس••تبرك ب••تراب رم••سه .وع••ليه ال••تحية وال••ثناء ف••ي م••لكوت
األبهى.

١٠

حضرة مالّ علي أكبر عليه بهاءاهلل
هو اهلل
ك••ان م••ن ج••ملة أي••ادي أم••ر اهلل ح••ضرة م • ّ
ال ع••لي أك••بر ع••ليه ب••هاءاهلل .دخ••ل ه••ذا ال••رج••ل ال••عظيم امل••دارس م••نذ ن••عوم••ة
•صل بج• ّده واج••تهاده ع••لى أع••لى ال••درج••ات وت••ض ّلع ف••ي ج••ميع ق••واع••د
أظ••فاره ون••شأ ف••ي أح••ضان ال••علوم وامل••عارف وح• َ
ال ••قوم وامل ••عارف امل ••ليّة وال ••فنون ال ••عقليّة وال ••علوم ال ••فقهيّة وب ••رع ف ••ي ك ••ل ذل ••ك ،ث ••م ان ••دم ••ج ف ••ي س ••لك ال ••حكماء وال ••عرف ••اء
وال••شيخيّة ف••نبغ ف••ي ك••ل م••ا ك••ان••وا ع••ليه وك••ان م••ن اإلش••راف •يّني ،غ••ير أن••ه ك••ان م••تعطّ ً
شا ل••لحقيقة ولس••د رم••قه ال••روح••ي
ب••غذاء م••ن امل••ائ••دة ال••سماوي••ة .ول••م يُ• ِ•ع ْقه م••ا آلق••اه ف••ي ه••ذا الس••بيل م••ن ع••قبات ك•أْداء ،ول••م ي••صرف س••اع••ات ح••يات••ه إال
ف•ي ف•ائ•دة يس•تخرج•ها أو ع•ائ•دة يس•تدرج•ها .ول•م ي•فز ب•ما ي•أم•ل ف•بقي م•تعطّ ً
شا ح•يرانً•ا ه•ائ ً•ما ع•لى وج•هه ف•ي ب•يداء
ال••طلب ح••يث ل••م يج••د ب••ني األح••زاب ن••فحة امل••يل الش••دي••د ول••م يس••تشم م••نهم رائ••حة االنج••ذاب وال••عشق ال••روح••ي .ومل ّ•ا
•عمق ف•يما ك•ان•ت ع•ليه األح•زاب امل•ختلفة ،ات•ضح ل•ه أنّ•ه م•نذ ظ•هور ح•ضرة ال•رس•ول مح•مد املح•مود إل•ى ي•وم•نا ه•ذا،
ت ّ
ق••د ظه••رت أح••زاب ع••دي••دة وم••ذاه••ب م••ختلفة وآراء م••تباي••نة وم••سائ••ل م••تن ّوع••ة وط••رائ••ق ك••ثيرة ي • ّدع••ي ك••ل م••نها امل••كاش••فة
امل ••عنوي ••ة ب ••أس ••لوب خ ••اص ،وع ••لى ظ •نّهم ،أن ••هم يس ••لكون الس ••بيل املس ••تقيم .ول ••كن البح ••ر املح ••مدي إذا أرس ••ل م ••وج ••ة
•وت وال ِرك•زٌ .وإذا م•ا ت•تبّع اإلن•سان
واح•دة م•ن أم•واج•ه ألغ•رق ج•ميع ه•ذه األح•زاب ف•ي ع•مقه ح•يث ال ُي•سمع ل•هم ص ٌ
ال•تاري•خ ل•وج•د أنّ•ه ق•د ظه•رت أم•واج م•ن ه•ذا البح•ر ف•قذف•ت به•ذه ال•طرائ•ق ح•تى أص•بحت ك•ال ّ
•ظل ال•زائ•ل وان•عدم•ت م•ن
•ب ي•وم ح•تى وص•ل إل•ى
ال•وج•ود .أم•ا البح•ر ف•لم ت•تزع•زع أرك•ان•ه .له•ذا ق•د ازداد ت•عطّش ح•ضرة م•الّ ع•لي أك•بر ي•و ً•م•ا ُغ ّ
بحر الحقيقة فصاح قائال:
موجا يقذف الدررا
اهلل أكبر هذا البحر قد زخراوهيّج الريح
ً
فاخلع ثيابك واغرق فيه ودععنك السباحة ليس السبح مفتخرا
وب••االخ••تصار ،إن ح••ضرة ع••لي ق••بل أك••بر ق••د ف••ار ك••ال••فوارة وج••رت م••نه ح••قائ••ق امل••عان••ي ك••امل••اء امل••عني وك••ان ف••ي ب••داي••ة
س•لوك•ه يس•لك س•بيل ال•رض•اء ف•ي م•سال•ك ال•فقر وال•غناء واق•تباس األن•وار ث•م أخ•ذ ف•ي ال•تبليغ وم•ا أح•سن م•ا ق•ال) :م•ا
ترجمته(
إنما النفس التي وهبها القدير وجو ًدا
كيف تقوى على عطاء الوجود
ف ••امل ••ب ّلغ ع ••ليه أن ي ••ب ّلغ ن ••فسه أوالً ك ••ي يس ••تطيع ت ••بليغ غ ••يره .ف ••إذا س ••لك س ••بيل ال ••شهوات ك ••يف ي ••مكنه ه ••داي ••ة ال ••ناس
باآليات البينات؟
ومج••مل ال••قول ،إن ه••ذا ال••شخص الج••ليل ق••د ق••ام ،ب••توف••يق م••ن اهلل ،ب••تبليغ ع••دد وف••ير م••ن األه••لني وأوص••ل ال••نداء إل••ى
م•سام•ع ال•ذي•ن ج•ذب•تهم م•حبّة اهلل وأص•بح ج•نديً•ا ف•ي م•يدان ال•عشق اإلل•هي ه•ائ ً•ما ف•ي ب•يداء ال•ول•ه ال•رح•مان•ي ح•تى
أن•ه اش•تهر ب•ني الخ•لق ب•امل•جنون .أم•ا م•ن ج•هة اإلي•مان واإلي•قان ف•قد ه•تك وف•ضح ال•خاص وال•عام ف•ي م•دي•نة طه•ران
وك•ان م•عروفً•ا ب•بهائ•يته وك•ان ال•قوم ي•شيرون إل•يه ب•ال•بنان ف•ي األس•واق ق•ائ•لني" :ه•ا ه•و ال•بهائ•ي" ،وك•لما وق•عت ف•تنة،
•ثيرا م•ا زُ ّج ف•ي
ك•ان أول م•ن تُ•لقي ع•ليه ال•حكوم•ة ال•قبض وك•ان دائ ً•ما مس•تع ًدا ل•ذل•ك إذ ك•ان ال ي•أب•ه ب•ما ي•كون ألن•ه ك ً
أع•ماق ال•سجون وق•يّد ب•األص•فاد ح•تى أنّ•هم ق•د ه• ّددوه ب•قطع ع•نقه ب•امل•وس•ى أو ب•ال•سيف .وك•ان ي•بدو ع•لى ش•مائ•له،
رازح ••ا ت ••حت
ً•
ب ••ينما ك ••ان م ••صف ًدا ه ••و وح ••ضرة أم ••ني الج ••ليل ،م ••ا ي ••ده ••ش ال ••ناظ ••ري ••ن م ••ن إم ••ارات ال ••رض ••اء والتس ••ليم
الس••الس••ل واألغ••الل وه••و ف••ي غ••اي••ة اله••دوء واالس••تكان••ة وب••لغ ب••ه األم••ر أنّ••ه ك••ان ك • ّلما ح••صلت ض••وض••اء ل••بس ع••مام••ته
•زج•وه ف•ي أع•ماق ال•سجون غ•ير أن ي•د ال•قدرة اإلل•هية ك•ان•ت ت•حفظه
وت•ر ّدى ب•عباءت•ه واس•تع ّد مل•جيء الش•رط•ة ل•يعتقلوه وي ّ •
وت••صون••ه إب••ان ك••ل ض••وض••اء .وم••ن ال••غري••ب أنّ••ك ك••نت ت••الح••ظ ع••ليه ال••جفاف وه••و ب••ني أم••واج بح••ر امل••ناوأة وك••ان ف••ي
١١

•شهورا
خ ••طر ع ••ظيم ف ••ي ك ••ام ••ل ه ••نيهات ح ••يات ••ه وال ِم••راء ف ••ي ذل ••ك ألن األع ••داء ك ••ان ••وا ل ••ه ب ••امل ••رص ••اد .أم ••ا ه ••و ف ••كان م •
ً
مل•حبّته ل•لنور امل•بني )ح•ضرة ب•هاءاهلل( وق•د ح•فظه اهلل ،رغ•م ك•ل م•ا ذك•ر ،م•ن ج•ميع اآلف•ات وأن•قذه اهلل م•ن بح•ر األذى
املتالطم وجعل نار الضغينة والبغضاء بر ًدا وسال ًما عليه إلى أن وقع الصعود املبارك.
•تمر ح•ضرت•ه ب•عد ص•عود امل•قصود ث•اب•تًا راس• ً
ج•ا لعه•د
•رب ال•ودود م•ناد ًي•ا ب•امل•يثاق م•ر ّو ً •
خا ل•لغاي•ة ع•لى عه•د وم•يثاق ال ّ
اس ّ
ن• ّير اآلف•اق ،وق•د ه•رع ف•ي أي•ام ال• ّلقاء ب•كمال االش•تياق إل•ى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة وتش ّ•رف ب•امل•ثول ب•ني ي•دي ال•حضرة وك•ان
س•ا لح•ظات ح•يات•ه لخ•دم•ة
•كر ً• •
م•شموالً ب•عناي•ة ال•حق وم•لحوظًا ب•عني ال•رع•اي•ة وال•عواط•ف ال•رح•مان•ية .ث•م ع•اد إل•ى إي•ران م ّ
•حجة ل••لمناوئ••ني ال••ظامل••ني رغ••م الته••دي••د وال••تخوي••ف م••ن ج••ان••ب األع••داء ول••م
األم••ر .وك••ان ش••دي••د امل••راس ف••ي آق••ام••ة ال• ّ
ي•طأط•يء ل•هم ال•رأس ح•يث ل•م يَ•ق َو أح•د ع•لى إف•حام•ه وإس•كات•ه .ك•ان ي•قول ك•ل م•ا ع• ّن ل•ه ألنّ•ه ك•ان واث• ًقا م•ن ن•فسه ألن•ه
مستقيما أرسخ من الراسيات.
كان من أيادي أمر اهلل ،ثابتًا
ً
أم•ا أن•ا ف•قد ك•نت أح•بّه م•حبّة م•فرط•ة ألن•ه ك•ان ح•لو الح•دي•ث ون•دي ً•ما ال ي ّ
•مل وأذك•ر أن•ني ق•د رأي•ته ل•يلة ف•ي ال•رؤي•ا وك•أن•ه
ج•اء م•ن س•فرة ب•عيدة ورأي•ت أن ج•سمه أضخ•م م•ما ك•ان ع•ليه ف•ي ال•سجن أي•ام ح•يات•ه ف•قلت ل•ه" :ي•ا ج•ناب امل•الّ أراك
ح•تْ ب•ي ي•د ال•ترح•ال إل•ى ج•هات ط•اب ه•واؤه•ا وع•ذُب م•اؤه•ا ل•لغاي•ة وك•ان•ت
ق•د س•منت" .ف•قال" :ن•عم ،الح•مد هلل ق•د ط• ّو َ •
امل••ناظ••ر ب••ها م••بهجة وال••غذاء ل••ذي •ذًا ف••الءم ك••ل ذل••ك ج••سمي ف••اس••تفاد ال••سمن وازددت ق••وة ون••شاطً••ا وع••دت إل••ى ن••شوة
الش•باب األول•ى وان•تشقت ال•نفحات ال•رح•مان•ية وك•نت دائ ً•ما م•شغوالً ب•ذك•ر ال•حق ن•اط• ًقا ب•ال•براه•ني خ•ائ ً
•ضا ف•ي ب•حار
ال••تبليغ )ال••تبليغ ف••ي ع••ال••م ال••رؤي••ا ع••بارة ع••ن نش••ر ال••نفحات ال••قدس••ية وه••ذا ه••و ع••ني ال••تبليغ( .ف••مختصر ال••قول :إن••ه
بينما كنا نتحادث في عالم الرؤيا وإذا بجمع غفير من الناس قد حضروا واختفى هو عن ناظري.
أم••ا م••رق••ده ال••نوران••ي ف••هو ف••ي طه••ران .ول••و أن ج••سمه ت••حت ال••ثرى غ••ير أن روح••ه ال••نقيّة ف••ي م••قعد ص••دق ع••ند م••ليك
م••قتدر .إنّ••ني ملش••تاق ل••زي••ارة م••راق••د أح••باء اهلل إذا وفّ••قني ربّ••ي إذ إن ه••ؤالء ه••م ع••بيد الج••مال امل••بارك وق••د تج• ّ•رع••وا
ك ••ؤوس ال ••بالي ••ا ف ••ي س ••بيله وع ••ان ••وا امل ••شاقّ والق ••وا ال ••صدم ••ات .ع ••ليهم ال ••بهاء األب ••هى وع ••ليهم ال ••تحية وال ••ثناء وع ••ليهم
الرحمة والغفران من ساحة الكبرياء.

١٢

حضرة الشيخ سلمان
هو اهلل
ق ••د س ••مع ن ••داء اهلل ه ••ذا ال ••قاص ••د األم ••ني وال ••رس ••ول امل ••بني ح ••ضرة ال ••شيخ س ••لمان ،ع ••ليه ب ••هاءاهلل ،ف ••ي ب ••لدة ه ••ندي ••ان.
ف•أص•بح ك•ال•طير ال•روح•ان•ي ط•ائ ً•را ف•ي أوج الس•رور منج•ذ ًب•ا ب•درج•ة أ ّدت إل•ى س•فره راج•الً إل•ى طه•ران .ولش• ّدة ش•وق•ه
واش••تياق••ه وش••غفه وول••هه ال••ذي ال يُ••ضارع اخ••تلط خ••فية ب••األح••باء ف••ي طه••ران ،وم••ا ل••بث أن ت••ع ّقبته ال• ِّ
•شحنة ذات ي••وم
وه•و س•ائ•ر ف•ي ال•طري•ق م•ع ح•ضرة آق•ا مح•مد ت•قي ال•كاش•ان•ي ،ع•ليه ب•هاءاهلل األب•هى ،وع•رف•وا امل•نزل ال•ذي ي•أوي إل•يه
وف ••ي ال ••يوم ال ••تال ••ي أخ ••ذت الش ••رط ••ة ف ••ي التح • ّ•ري ع ••نه إل ••ى أن ع ••ثروا ع ••ليه وأل ••قوا ال ••قبض ع ••ليه وس ••اق ••وه إل ••ى م ••رك ••ز
ال••بول••يس ح••يث س••أل••ه امل••أم••ور ق••ائ•الً" :م••ن أن••ت وم••ن أي••ن أت••يت؟" ف••قال" :أن••ا س••لمان م••ن أه••ال••ي ب••لدة ه••ندي••ان ،وم••ررت
بطه••ران وأن••ا ف••ي ط••ري••قي إل••ى خ••راس••ان ق••صد التش••رف ب••زي••ارة س• ّيدن••ا ال••رض••ا ع••ليه الس••الم" .ف••قال امل••أم••ور" :مل••اذا
ك•نت س•ائ ً•را ال•بارح•ة م•ع ذل•ك ال•شخص الب•س ال•عباءة ال•بيضاء؟" ف•قال ال•شيخ س•لمان" :ذل•ك ألن•ي ب•عته ع•باءة ي•وم أول
م•ن أم•س وأردت ال•بارح•ة أن آخ•ذ م•نه ال•ثمن" .ف•قال امل•أم•ور" :ك•يف ائ•تمنته ع•لى ال•ثمن وأن•ت رج•ل غ•ري•ب ولس•ت م•ن
أه••ل طه••ران؟" ف••قال ال••شيخ س••لمان" :ق••د ك••فله أح••د ال••صيارف••ة امل••دع••و آق••ا مح••مد ال••صراف ع••ليه ب••هاءاهلل" .ف••أرس••ل
امل•أم•ور أح•د الش•رط•ة ب•رف•قته إل•ى مح ّ•ل آق•ا مح•مد ال•صراف لتح ّ•ري ال•حقيقة .ومل•ا وص•ال إل•ى مح ّ•ل ال•صراف امل•ذك•ور،
•صراف
أق••بل الش••رط••ي ع••لى ال••صراف وق••ال" :ق••ص ع••لي ق••صة ك••فال••تك ل••شاري ال••عباءة م••ن ه••ذا ال••رج••ل" .ف••أج••اب ال• ّ
ب••قول••ه" :ال ع••لم ل••ي ب••ذل••ك" ف••ال••تفت الش••رط••ي إل••ى ال••شيخ س••لمان غ••اض•بًا وق••ال" :اآلن ق••د ب••رح ال••خفاء ف••ال م••ناص م••ن
أنك من البابيني".
ث••م ق••اد ال••شيخ إل••ى م••رك••ز ال••بول••يس وب••ينما ه••ما ف••ي ط••ري••قهما إل••ى امل••رك••ز ق••د اخ••ترق••ا م••فرق ال••طرق وف••ي ت••لك األث••ناء
•سا ع••مام••ة ك••عمام••ة أه••ال••ي
أت••ى ش••خص ت••اج••ر أص••له م••ن ب••لدة ش••وش••تر وأخ••ذ ف••ي م••صاف••حته وم••عان••قته ألن••ه ك••ان الب• ً
ش•وش•تر وق•ال :م•رح•بًا ب•ك وأه•الً وسه•الً ي•ا ح•ضرة ال•سيد مح•مد ع•لي امل•حترم ،أي•ن ك•نت وم•تى أت•يت؟" ف•قال ال•شيخ
س ••لمان" :أت ••يت م ••نذ أي ••ام واآلن أن ••ا ف ••ي ق ••بضة ه ••ذا الش ••رط ••ي" .ف ••قال ال ••تاج ••ر للش ••رط ••ي" :م ••اذا ت ••ري ••د م ••نه؟" ف ••قال
الش ••رط ••ي" :إن ••ه ب ••اب ••ي" .ف ••قال ال ••تاج ••ر" :أس ••تغفر اهلل ،إن ••ني أع ••رف ه ••ذا امل ••حترم ،األس ••تاذ مح ••مد ع ••لي ،وإن ••ه مل ••ن
املس•لمني األت•قياء وم•ن ش•يعة س•يدن•ا ع•لي ع•ليه الس•الم" .ث•م ن•اول الش•رط•ي ب•عض ال•دراه•م وخ• ّلص ال•شيخ س•لمان
م•ن ي•ده .ومل•ا دخ•ال ح•ان•وت ال•تاج•ر أخ•ذ ه•ذا األخ•ير ف•ي االس•تفسار ع•ن أح•وال ال•شيخ س•لمان .وه•نا أج•اب ال•شيخ
ب••قول••ه" :أن••ا لس••ت ذل••ك األس••تاذ مح••مد ع••لي" ،ف••أظه••ر ال••تاج••ر دهش••ته ث••م ق••ال" :إن••ك وال••حقيقة ه••ذه ت••ماث••ل ص••اح••بي
األس ••تاذ مح ••مد ع ••لي ت ••ما ًم ••ا ف ••ي الش ••به وامل ••لبس وب ••ما أن ••ك لس ••ت ه ••و فيج ••در ب ••ك أن ت ••عطيني امل ••بلغ ال ••ذي أع ••طيته
•توج• ًها إل•ى ب•لدة "ه•ندي•ان"
للش•رط•ي" .ف•ما ك•ان م•ن ال•شيخ س•لمان إال أن نَ• َق َدهُ امل•بلغ ث•م ت ّ •
•وج•ه ت• ًوّا ن•حو ب•اب امل•دي•نة م ّ
مح ّ•ل آق•ام•ته وب•قي ب•ها إل•ى أن ش ّ•رف الج•مال امل•بارك أرض ال•عراق ال•عرب•ي .ف•كان ه•ذا ال•رس•ول األم•ني ال•رح•مان•ي
•وح•ا م•بار ً•ك•ا م•ن
أول م•ن ق•صد ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة وف•از بش•رف ال•لقاء وامل•ثول ب•ني ي•دي ال•حضرة ،وع•اد إل•ى ب•لده ح•ام•الً ل ً •
الساحة املق ّدسة إلى أحباء هنديان.
•صد التش• ّ•رف ب••ال••زي••ارة وم••شاه••دة امل••حبوب ث••م ي••عود ح••ام •الً األل••واح
وك••ان ي••ساف••ر ف••ي ك••ل ع••ام إل••ى أرض امل••قصود َق• ْ
امل ••بارك ••ة إل ••ى األح ••باء ب ••أص ••فهان وش ••يراز وك ••اش ••ان وطه ••ران وغ ••يره ••ا م ••ن امل ••دن وي ••وص ••لها ألص ••حاب ••ها ب ••كل أم ••ان ••ة.
•تمر ع•لى ه•ذا ال•حال م•ن س•نة  1269ل•غاي•ة 1309ﻫ إل•ى أن وق•ع ال•صعود امل•بارك وه•و ال ي•فتأ ي•ذه•ب راج•الً م•ن
واس ّ
إي••ران إل••ى ال••عراق ف••أدرن••ه ف••ال••سجن األع••ظم )ع••كاء( ب••نهاي••ة امل••يل واالش••تياق وال••شغف وي••عود به••ذه ال••كيفيّة ب••األل••واح
ك•ال•عادة متح ّ•مالً وع•ثاء ال•طري•ق ب•عزي•مة ال ت•خور ،وك•ان غ•ذاؤه ف•ي األس•فار ال•خبز وال•بصل ف•ي م•عظم األوق•ات ،وك•ان
•صا ك•ل الح•رص ع•لى ال•عرائ•ض واألل•واح ال•تي
ع•ظيم الح•رك•ة ول•م ت•قع ع•ليه أن•ظار ال•شحنة ف•ي م•كان م•ا .وك•ان ح•ري ً
ت•كون ف•ي عه•دت•ه ول•م ي•فقد م•نها ش•يئ ًا وأوص•لها ج•ميعها إل•ى أص•حاب•ها رغ•م تَ ّ
•جشمه امل•تاع•ب وامل•شاق ف•ي األس•فار
شكورا.
صبورا
في بعض البلدان وكان
ً
ً
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•سمون••ه ج••برائ••يل ال••باب••يني .وح• ًقا ،إن••ه ق••د خ••دم أم••ر اهلل م• ّدة ح••يات••ه خ••دم••ة ع••ظيمة إذ ك••ان
ك••ان األه••لون م••ن األغ••يار يُ• ّ
س•ببًا ل•تروي•ج األم•ر وك•ان•ت خ•دم•ات•ه م•ورد س•رور ج•ميع األح•باء ،ألن•ه ك•ان يح•مل ال•بشارات اإلل•هية ك•ل ع•ام إل•ى امل•دن
وال••قرى ف••ي إي••ران ،وك••ان م••قر ًب••ا ل••دى س••اح••ة ال••كبري••اء م••شموالً ب••ال••عناي••ات امل••خصوص••ة .وق••د ن••زل••ت ف••ي ح • ّقه أل••واح
ش •تّى ت••راه••ا م••درج••ة ف••ي ب••طون ال••كتب اإلل••هية .واس••تمر ب••عد ص••عود الج••مال امل••بارك ،روح••ي ألح••بائ••ه ال••فداء ،ث••اب •تًا
راس• ً
خا ع•لى العه•د وامل•يثاق ال•قوي•م ال ي• ّدخ•ر وس• ًعا ف•ي خ•دم•ة األم•ر ب•ما أوت•ي م•ن ق•وة وه ّ•مة ون•شاط ،ول•م ي•نقطع ع•ن
ال•حضور إل•ى ال•سجن األع•ظم ك•عادت•ه ح•ام•الً م•كات•يب األح•باء وي•عود ح•ام•الً اإلج•اب•ة ع•نها ل•يوص•لها إل•ى أص•حاب•ها
في إيران ،إلى أن ح ّلق بجناحيه في مدينة شيراز وطار إلى امللكوت األبهى.
ح• ًقا ،إن•ه ل•م يُ َ•ر ف•ي ع•ال•م ال•وج•ود م•نذ ب•دء الخ•ليقة إل•ى ي•وم•نا ه•ذا رس ٌ
ني وق•اص• ٌد ن•وران•يٌّ م•ثله .واآلن ت•وج•د ع• ّدة
•ول أم• ٌ
•قصرون
م•ن ذوي•ه واق•عني ف•ي م•خال•ب ال•فاق•ة وال•عوز مل•ناس•بة االن•قالب ال•ذي ح ّ•ل ف•ي إي•ران وم•ن امل•ؤك•د أ ّن األح•باء ال ي ّ
في م ّد 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
•صرح ألح•د م•ن األح•باء ب•الخ•روج م•ن
ك•ان ال•سجن األع•ظم ف•ي أي•ام امل•بارك ف•ي أي•ام•ه الش•داد إذ ك•ان•ت ال•حكوم•ة ال ت ّ
ال••قلعة أو ال••دخ••ول ف••ي إل••يها .وك••ان امل••دع••و َ•ك •جْ ُك••اله ه••و وأح••د ال••سادة ي••سكنان ف••ي م••كان ف••وق ب••واب••ة م••دي••نة ع••كاء
ي•رق•بان ال•داخ•ل م•ن ب•واب•ة امل•دي•نة وال•خارج م•نها ب•كل د ّق•ة ،وإذا م•ا وق•ع ن•ظره•ما ع•لى أح•د م•ن امل•ساف•ري•ن األح•باء وه•و
ي••دخ••ل امل••دي••نة ،أس••رع••ا ف••ي إخ••بار الش••رط••ة ب••ذل••ك م••ؤ ّك••دي••ن ل••هم أن ذل••ك امل••ساف••ر م••ن أت••باع ال••بهاء وأن••ه يح••مل رس••ائ••ل
ال•بهائ•يني ف•ي ب•الده ،إل•ى ح•ضرة ب•هاءاهلل وس•يعود ب•اإلج•اب•ة ع•نها .ف•تُلقي ح•ينئذ ال•حكوم•ة ال•قبض ع•لى ذل•ك امل•ساف•ر
ردح•ا م•ن
•تمر ال•حال ع•لى ه•ذا امل•نوال ً •
وت•نتزع م•ا م•عه م•ن األوراق وت•دخ•له ال•سجن ،وب•عد م• ّدة ت•نفيه م•ن ال•بالد .واس ّ
ال•زم•ن ،ث•م أخ•ذ ي•تضاءل ش•يئ ًا ف•شيئ ًا ح•تى زال ب•عد س•بع س•نوات .وب•ينما ك•ان ال•حال ع•لى م•ا ذك•رن•ا ،إذ ح•ضر م•ن
ب••الد ال••هند أح••د ف••روع الس••درة امل••ق ّدس••ة امل••دع••و )ج••ناب ال••حاج م••يرزا مح••مد ع••لي األف••نان( وم• ّ•ر ف••ي ط••ري••قه ب••مصر
ومرسيليا حتى وصل إلى أرض املقصود.
وبه ••ذه امل ••ناس ••بة أق ••ول ،إنّ ••ني ب ••ينما ك ••نت م ••اش •يًا ،ق ••بيل ال ••غروب ،ع ••لى س ••طح امل ••نزل م ••ع ب ••عض األح ••باء ال ••تفتُّ إل ••ى
•قدس•ا م•ن األح•باء
•خصا م ً • •
ال•ساح•ل وإذا ب•عرب•ة آت•ية ع•ن ب•عد ،ف•قلت مل•ن م•عي" :إن•ني أش•عر ب•أن ف•ي ه•ذه ال•عرب•ة ش ً
•لموا ب•نا ن•حو ب•واب•ة امل•دي•نة الس•تكشاف ال•خبر ،وإذا م•نعتنا الش•رط•ة ع•ن الخ•روج ،ف•لننتظر ح•تى
ول•كني ل•م أت•ب ّينه .ه ّ
ت••دن••و ال••عرب••ة م••ن ال••بواب••ة .وف••عالً ذه••بنا ن••حو ال••بواب••ة وأك••رم••ت الش••رط••ي ال••ذي ك••ان يح••رس ال••بواب••ة ب••بعض ال••نقود ث••م
همس•ت ف•ي أذن•ه ق•ائ•الً" :ه•ناك ع•رب•ة آت•ية وأظ•ن أن ب•ها أح•د أص•حاب•نا ،ف•ال•رج•اء ع•ند دن• ّوه•ا م•ن ال•بواب•ة ال ت•عترض•ها
وال ت••خبر ال••ضاب••ط ب••ها" .ف••أح••ضر الش••رط••ي م••قع ًدا فج••لسنا ع••ليه وق••ت آذان امل••غرب وال••بواب••ة إذ ذاك م••غلقة ،غ••ير أن
خ••وخ••تها )ب••اب ص••غير ف••ي ال••بواب••ة ال••كبيرة مل••رور ال••عاب••ري••ن( ك••ان••ت م••فتوح••ة وال••حارس ب••جواره••ا .وم••ا ل••بث أن وص••لت
العربة وكانت ّ
تسر الناظرين.
فترجل ودخل بوجهه املنير وكانت طلعته املباركة
تقل حضرة األفنان املذكور،
ّ
ّ
أم•ا ج•ناب األف•نان ،ف•هو م•ن امل•وق•نني ال•ثاب•تني ال•راس•خني ف•ي األم•ر ،ت•قطر م•ن ش•مائ•له ال•بشاش•ة ع•لى ال•دوام ،وت•ر ّق•يه
•ب ي ••وم ،وك ••ذل ••ك ف ••ي اإلي ••قان وال ••نوران •يّة واالنج ••ذاب واالش ••تعال ،وع ••لى األخ ••ص ،ف ••ي
ف ••ي اإلي ••مان ك ••ان ي ••زداد ي ••و ًم••ا ُغ• ّ
األي•ام ال•تي ق•ضاه•ا ف•ي ال•سجن األع•ظم ب•درج•ة ال ح• ّد ل•ها .وأذك•ر ،أن•ه ب•ينما ك•ان ف•ي ال•عرب•ة ف•ي ال•طري•ق ب•ني ح•يفا
وعكاء ،كانت نوران ّيته تجذب األنظار وشعر بروحان ّيته كل من رآه.
وب••عد أن اس••تفاض م••ن ال••فيوض••ات ال••الم••تناه••يةُ ،ر ّ
خ••ص ل••ه م••ن امل••حضر امل••بارك ب••ال••سفر ،ف••ساف••ر إل••ى ب••الد ال••صني
ل••ع ّدة أي••ام م••شغوالً ب••رض••اء اهلل م••طمئنًا ب••ذك••ره س••بحان••ه وت••عال••ى ،ث••م ان••تقل إل••ى ب••الد ال••هند ح••يث ق••ضى ن••حبه وج••اور
ربّ••ه ف••أب••ى املس••لمون أن ت••وارى رف••ات••ه ف••ي م••قاب••ره••م .ف••رأى األف••نان واألح••باء أن ي••نقلوا جس••ده املط ّه••ر إل••ى ال••عراق
•حجة أنّ••هم س••يقبرون••ه ف••ي ال••نجف ف••ي ج••وار م••دي••نة اهلل )ب••غداد( .ف••تكفّل ح••ضرة ال••حبيب )آق••ا س••يد أس••داهلل( امل••قيم
ب• ّ
في بومباي بحمل الرفات املط ّهرة بكمال االحترام إلى بغداد ،وقد أوفى بوعده.
وب•ينما ك•ان•ت ال•جثّة ف•ي ال•باخ•رة ،ع•لم ب•ذل•ك ب•عض األع•داء م•ن اإلي•ران•يني وأش•اع•وا ال•خبر ف•ي م•دي•نة ب•وشه•ر ب•أن ن•عش
امل•يرزا مح•مد ع•لي ال•باب•ي ف•ي ال•باخ•رة ف•ي ط•ري•قه إل•ى ال•نجف األش•رف مل•وارات•ه ه•ناك ،وك•يف ي•دف•ن ال•باب•ي ف•ي وادي
الس•الم ف•ي ال•جوار امل•ق ّدس م•ع أن ه•ذا ال ي•جوز .ث•م ه• ّم ال•قوم إلخ•راج ال•نّعش م•ن ال•باخ•رة ،ول•كن ال•تقدي•رات اإلل•هية
لم تم ّكنهم من ذلك.
وب•االخ•تصار ،وص•ل ال•رف•ات امل•ق ّدس إل•ى ال•بصرة .ومل•ا ك•ان ال•وق•ت ي•لزم ف•يه ال•حيطة وال•تقيّة ،ف•تظاه•ر ح•ضرة ال•سيد
أس••داهلل ب••أنّ••ه ذاه••ب ب••ال•نّعش إل••ى ال••نجف األش••رف .وك••ان م••نتهى آم••ال األح••باء ك••ما ذك••رن••ا .ول••ذا ج••عل اهلل األع••داء
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ت••قوم ع••لى امل••عارض••ة وم••نعوا دف••ن ال••رف••ات ف••ي ال••نجف وح••اول••وا أخ••ذ ال••رف••ات م••ن الحج••ر ال••صحي ل••يلقوه ف••ي ال••ي ّم أو
ي•طرح•وا ب•ه ف•ي الصح•راء وأص•بح له•ذه امل•سأل•ة ع•ظيم األه•ميّة .وب•ال•نتيجة ل•م ي•تم ّكن ح•ضرة ال•سيد أس•داهلل م•ن أخ•ذ
ال• ّ•رف••ات إل••ى ال••نجف ب••أ ّي••ة ح••ال ،ف••أج••بر أن ي••ذه••ب ب••ها إل••ى ب••غداد .وه••ناك أي• ً
•ضا ل••م يج••د م••كانً••ا ل••دف••ن ال••جثة ال••تي
•يرا إل•ى أخ•ذه•ا إل•ى م•قبرة س•لمان ال•فارس•ي )ال•صحاب•ي( ع•لى م•ساف•ة
•تقر ال•رأي أخ ً
ح•فظها اهلل م•ن األع•داء .واس ّ
خ••مسة ف••راس••خ م••ن ب••غداد ل••يدف••نوه••ا ع••لى م••قرب••ة م••ن ق••بر س••لمان ب••ال••قرب م••ن إي••وان كس••رى ،ث••م واروا ت••لك ال••ودي••عة
اإللهية في مقرها األخير بجوار إيوان نوشيروان في جدث محكم األركان.
أم••ا ذل••ك اإلي••وان ال••ذي ك••ان ع••اص••مة م••لك م••لوك إي••ران األ ّول••ني ف••قد ح• ّول••ته ي••د امل••قادي••ر ،ب••عد أل••ف وث••الث••مائ••ة س••نة ،إل••ى
ه•ضبة م•ن ال•تراب م•مزّق•ة األرك•ان ب•عد أن ك•ان•ت ع•ظمته امل•لوك•يّة ال ت•ضارع وج•لوت•ه الكس•رويّ•ة تبه•ر األن•ظار .ح•قيقة
•صرا م••ش ّي ًدا وإي••وانً••ا م••جي ًدا ت••علوه ق •بّة ط••ول ق••طر ق••اع••دت••ها م••ن ال••داخ••ل ي••بلغ اث••نني وخ••مسني ق••د ًم••ا ،وق••د
إن••ه ك••ان ق• ً
انهار نصف هذا اإليوان أما ارتفاع القبّة عن األرض فيناطح السحاب.
وم•ختصر ال•قول ،إن ال•توف•يقات اإلل•هيّة ش•ملت ب•عض اإلي•ران•يني ال•سال•فني وق•يّضت ل•هم ت•عمير ت•خت امل•لك ال•ذي ته• ّدم
وأع••ادوا إل••يه رون••قه ف••أص••بح آه •الً ب••عد أن ك••ان يَ •بَابً••ا بَ • ْل َق ًعا وله••ذا ق••د ه •يّأت ال••تأي••يدات ال••رب••ان •يّة األس••باب ل••دف••ن ه••ذا
ِ
•ثيرا م•ا ك•تبت
الجس•د امل•ق ّدس ف•ي ت•لك ال•بقعة ،وال •م•راء ف•ي أن س•تصبح ت•لك ال•بقعة م•دي•نة ع•ظيمة الشه•رة ،وت•رون•ني ك ً
ف•ي ه•ذا ال•صدد ،إل•ى أن ُد ِف•نَتْ ه•ناك ت•لك ال•رف•ات املط ّ •ه•رة وك•ان•ت رس•ائ•ل ج•ناب ال•سيد أس•داهلل ت•أت•يني م•ن ال•بصرة
وك•نت أج•يب ع•نها ب•كل س•رع•ة م•مكنة ،وق•د ك•ان ف•ي ال•بصرة ش•خص م•ن امل•أم•وري•ن ل•ه م•عنا راب•طة ص•داق•ة ك•ليّة ف•كنت
أك•تب إل•يه ل•يم ّد ي•د امل•ساع•دة ل•حضرة ال•سيد أس•داهلل ويس ّ•ه•ل ل•ه األم•ور .ه•ذا وق•د وردت•ني رس•ال•ة م•ن ال•سيد أس•داهلل
وه ••و ف ••ي ب ••غداد يُظه ••ر ف ••يها ح ••يرت ••ه ف ••ي أم ••ره وأي ••ن ي ••دف ••ن ال ••رف ••ات ،وق ••ال إن ••ه ي ••توق ••ع أن ال ••قوم إذا ع ••رف ••وا م ••كان ال ••قبر
ي•نبشون•ه ويخ•رج•ون ال•جثة ،ول•كن اهلل س• ّلم وك•ان•ت ال•عاق•بة )والح•مد هلل( ع•لى م•ا ي•رام و ُدف•نت ال•جثة ف•ي امل•كان امل•شار
إل••يه وإن ه••ذا امل••كان ن••فسه ق••د تش• ّ•رف مل• ّ•رات ع••دي••دة ب••قدوم الج••مال امل••بارك وق••د ن••زل••ت ف••يه أل••واح م••بارك••ة ،وك••ان ي••أت••ي
•تقر ف•يه ذل•ك الجس•د املطه•ر وه•ذه ال•عناي•ة ل•م ت•كن إال ِملَا ك•ان
أح•باء ب•غداد ف•ي م•عيّة ح•ضرت•ه إل•ى ذل•ك امل•وق•ع ال•ذي اس ّ
عليه جناب األفنان من الخلوص وإال لم يتم األمر كما ذكرنا أب ًدا" ،وهلل أسباب السموات واألرض".
•ب ح•ضرة األف•نان ح•بًا ج ً•ما ،وك•ان س•روري م•نه ال ي•ق ّدر .وق•د ك•تبتُ ب•شأن•ه زي•ارة ت•تلى ع•لى ق•بره املط ّ•ه•ر
ل•قد ك•نت أح ّ
عند زيارته وأرسلتها مع مكاتيب أخرى إلى إيران.
إن ال••بقعة ال••تي ووري ف••يها ذل••ك الجس••د املط ّه••ر َملِ • َن ال••بقاع امل••ق ّدس••ة ،وي••جب أن ي••شيّد ف••يها مش••رق األذك••ار ف••سيح
•ليعمر إي•وان كس•رى ب•قبّته ال•شاه•قة ويُتّخ•ذ مش•ر ًق••ا ل•ألذك•ار ت•حيط ب•ه م•نشئات مش•رق األذك•ار
األرج•اء وإذا أم•كن ف ّ
م•ن مس•تشفى ل•لمرض•ى وم•دارس م•تن ّوع•ة ودار ال•فنون وم•كات•ب أول• ّية واب•تدائ• ّية وم•لجأ ل•لفقراء وال ّ
•ضعفاء وآخ•ر ل•ألي•تام
والعجزة ودار ضيافة للمسافرين وما إلى ذلك.
س ••بحان اهلل! إن إي ••وان كس ••رى ال ••ذي ك ••ان ف ••ي ن ••هاي ••ة ال •زّي ••نة م ••زرك ••ش ٌة ج ••دران ••ه ب ••ال ••ذه ••ب اإلب ••ري ••ز ق ••د ت ••بدل ك ••ل ذل ••ك
ب•طبقات م•ن ن•سيج ال•عناك•ب وح ّ•ل ن•عيق ال•غرب•ان ف•ي أرك•ان•ه مح ّ•ل ال•نغمات امل•وس•يقى الس•لطان•يّة م•صداق م•ا ت ّ
•فضل
ب••ه ج••مال ال••قدم ج••ل ذك••ره ب••قول••ه ت••عال••ى" :ك••أنّ••ها دار ح••كوم••ة ال••صدى ال يُ••سمع ف••ي أرج••ائ••ها إل••ى ص••وت ت••رج••يعه".
ك•ان•ت القش•لة )ال•ثكنة املتّخ•ذة م•عتقالً( ف•ي م•دي•نة ع•كاء ع•لى امل•نوال ال•ساب•ق ع•ندم•ا دخ•لناه•ا ،وك•ان ف•ي ف•ناء امل•عتقل
ب•عض ش•جيرات ي•أوي إل•يها ال•بوم ال•تي ي•ص ّم ن•عيبها اآلذان ط•وال ال•ليل وف•ي ال•حقيقة إن ص•وت•ها ك•ان م•زع ً•جا ل•لغاي•ة
يؤثّر في صماخ اآلذان.

١٦

•اح•ا
وض ً •
•تنيرا م•ضيء ال•طلعة ّ • • •
•تمر ك•ام•ل أي•ام ش•باب•ه مس ً
وأي•م ال•حق ،إن ذل•ك ال•فرع امل•ق ّدس ج•ناب األف•نان امل•ذك•ور اس ّ
ك•ال•شمعة امل•وق•دة ب•ني ب•ني ج•لدت•ه إل•ى أن ح•ان ح•ينه ف•طار إل•ى األف•ق ال•عزة األب•دي•ة واس•تغرق ف•ي بح•ر األن•وار .ع•ليه
نفحات ربه الرحمن وعليه الرحمة والرضوان مستغر ًقا في بحر الرحمة والغفران.

١٧

حضرة الحاج ميرزا حسن أفنان
هو اهلل
إن ال••حاج م••يرزا ح••سن األف••نان ال••كبير ك••ان م••ن أع••اظ••م امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن .ق••د ف••از ف••ي أواخ••ر أي••ام••ه بش••رف
الهج••رة وت••وفّ••ق ب••اآلق••ام••ة ب••جوار ال••عناي••ة ال••رب••ان•يّة .أ ّم••ا نس••به ف••يعود إل••ى ال••نقطة األول••ى ،روح••ي ل••ه ال••فداء .وق••د ن•صّ
ال•قلم األع•لى ع•لى أنّ•ه م•ن أف•نان الس•درة امل•بارك•ة وك•ان ل•ه ال•نصيب ال•واف•ر ب•أن رض•ع ،وه•و ط•فل ف•ي س•ن ال•رض•اع،
من ثدي عناية حضرة األعلى وكان تعلقه بذلك الجمال املنير ال يُضارع.
•هارا
ومل•ا ب•لغ س•ن امل•راه•قة ،ان•دم•ج ف•ي ص•فوف ذوي امل•دارك ال•عال•ية وق•ام ب•تحصيل ال•علوم وال•فنون وك•ان ال ي•فتأ ل•يالً ن ً
ف•ي إش•غال ال•فكر ف•ي امل•سائ•ل اإلل•هيّة .وق•د أخ•ذت•ه ال•حيرة ملّا ش•اه•د ان•تشار اآلي•ات ال•كبرى ف•ي اآلف•اق .ت•ض ّلع ف•ي
ال•علوم االك•تساب•ية ك•ال•ري•اض•يّات ،وال•هندس•ة ،وال•جغراف•يا ،وط•ال ب•اع•ه ف•ي ع•لوم ش•تّى وك•ان ك•ثير االط•الع واق•فًا ع•لى
آراء الس ••لف والخ ••لف .ص ••رف ال ••قليل م ••ن أوق ••ات ل ••يله ون ••هاره ف ••ي االش ••تغال ب ••ال ••تجارة ،غ ••ير أن ••ه ك ••ان ي ••صرف م ••عظم
أوق ••ات ••ه ف ••ي امل ••طال ••عة وامل ••ذاك ••رة وك ••ان ح • ًقا ع ••الم ••ة اآلف ••اق وس ••بب ع •زّة أم ••ر اهلل ب ••ني ال ••علماء األع ••الم ،يح • ّ•ل امل ••سائ ••ل
املعضلة واملشكلة بمختصر العبارات وبمنتهى اإليجاز .وهذا من ضروب اإلعجاز.
وق ••د ت ••عطّرت م ••شا ّم ••ه ب ••نفحات اله ••داي ••ة ال ••كبرى ف ••ي أي ••ام ح ••ضرة األع ••لى واش ••تعلت ف ••يه ن ••ار امل ••حبّة ف ••ي أي ••ام امل ••بارك
ب••درج••ة أن••ه ق••ام ع••لى إح••راق ج••ميع ح••جبات األوه••ام واش••تغل ب••تروي••ج دي••ن اهلل ب••كل م••ا ف••ي م••كنته واش••تهر ف••ي ج••ميع
اآلفاق بمحبّة الجمال املبارك .على ح ّد قول القائل )ما ترجمته(:
جرائك جنون وحيرة
أيها العشق قد تم ّلك مني من ّ
وبهذا اشتهرت بني البرايا حيث قالوا :ابتغي لك غيره
تحمل ضيره
كيف أسلوه وقد سجلوني في رأس تعداد من
ّ
بعدما كنت أول العارفني بل كمن محا في املعارف عمره
وب•عد ص•عود ح•ضرة األع•لى ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،واظ•ب ع•لى خ•دم•ة ح•رم ذل•ك الج•مال ،ج•مال ال•كبري•اء ض•جيعة ح•ضرة
األع ••لى ال ••طيّبة ال ••طاه ••رة وف ••از ب ••توف ••يق م ••ن اهلل به ••ذه امل ••نقبة ال ••عظمى .وع ••اش ف ••ي إي ••ران م ••غمو ًم ••ا غ ••ار ًق••ا ف ••ي ب ••حار
ال ••حيرة م ••ن ش • ّدة ف ••راق ح ••ضرة ال ••رح ••من ،إل ••ى أن ف ••از س ••ليله الج ••ليل بش ••رف امل ••صاه ••رة ف ••د ّب ••ت ف ••يه ع ••وام ••ل الس ••رور
وال••حبور وال••فرح واالب••تهاج ،ف••ترك إي••ران إل••ى ظ••الل ع••ناي••ة ح••ضرة امل••قصود وم••جاورت••ه .ك••ان••ت م••حاس••ن ط••لعته ت••فوق
الوصف بوجه نوراني وقد شهد األغيار بأن في وجهه هالة من النور املبني.
وم••ختصر ال••قول ،إن••ه ق••د م••كث أي••ا ًم••ا ف••ي م••دي••نة ب••يروت وق••اب••ل ف••ي أث••نائ••ها ال••عال••م ال••شهير –ال••خواج••ة ف••ندي••ك -ودارت
ب ••ينهما م ••باح ••ثات ف ••ي م ••ختلف ال ••علوم وال ••فنون م ••ما أده ••ش ال ••خواج ••ة امل ••ذك ••ور ح ••تى ص ••ار ي ••تم ّدح ب ••أوص ••اف ح ••ضرة
األف ••نان ال ••كبير وي ••شيد ب ••عل ّو ك ••عبه ف ••ي م ••ختلف ال ••علوم وال ••فنون وي ••ع ّدد ف ••ضائ ••له وك ••ماالت ••ه ف ••ي األن ••دي ••ة وامل ••حاف ••ل
واملجتمعات.
وك ••ان ي ••قول ع ••لى م ••سمع م ••ن الج ••مهور" :إن ج ••ناب األف ••نان ي ••ندر وج ••ود أم ••ثال ••ه ب ••ني امل ••تفنّنني ف ••ي الش ••رق" .وف ••ي
ال ••نهاي ••ة ،ع ••اد ح ••ضرت ••ه إل ••ى أرض امل ••قصود وس ••كن ف ••ي ال ••جوار امل ••بارك وح ••صر ف ••كره ف ••ي ف ••ضائ ••ل اإلن ••سان ،وك ••ان
ي•صرف م•عظم أوق•ات•ه مش•تغالً ب•اس•تكشاف ال•نجوم وح•رك•ات ال•كواك•ب وك•ان رف•يقه امل•قراب )أي امل•نظار( ل•لتط ّلع إل•ى
•رح••ا ف••ار ًغ••ا ع••ن ال••دن••يا ،وف••ي غ••اي••ة م••ن الس••رور وال••بشاش••ة
ال••كواك••ب ف••ي ال••ليل وال••نهار .ك••ان ف••ي ح• ّد ذات••ه ب•
•حبوح••ا م• ً
ً
•نيرا إل•ى أن وق•ع ص•عود ح•ضرة
وك•ان ُي•ق ّدر م•جاورت•ه ل•حضرة األح•دي•ة وي•عتبره•ا ج•وه•رة ت•تألأل ب•ال•نهار وت•جعل ل•يله م ً
امل••قصود واض••طرب••ت ال••خواط••ر وت••ب ّدل ال••فرح والس••رور ب••آه••ات الحس••رة ،وح• ّلت امل••صيبة ال••كبرى واح••ترق••ت ال••قلوب م••ن
ع••ظم ال••فراق ،واص••بغّ ب••ياض ال••نهار ب••سواد ال••ليل امل ُ• ْد َل• ِه ّم ،وان••قلب ص••فاء بس••تان األوراد إل••ى ه••شيم ال••قتاد ال••ذي ال
١٨

ي••صلح إال ل••لنار ،وج••رت ال••دم••وع م••ن اآلم••اق .ف••أم••ضى ح••ضرت••ه أي••ا ًم••ا ي••تق ّلب ع••لى ب••ساط االح••تراق ب••نار ال••فراق ول••م
•جف ال••دم••ع ال••هاط••ل م••ن ع••ينيه ف••لم يس••تطع تح••مل ذل••ك ال••عبء وأ َ َل• َم ال••فراق ،ف••فارق••ت روح••ه ال••زك•يّة ،ب••عد أي••ام ق••الئ••ل،
ي• ّ
ع•ال•م ال•فناء وس•كنت ع•ال•م ال•بقاء وف•ازت ب•ال•دخ•ول ف•ي ج•نّة ال• ّلقاء واس•تغرق•ت ف•ي بح•ر األن•وار .ع•ليه ال•رح•مة ال•كبرى،
مر القرون واألعصار .قبره الشريف في حي املنش ّية بعكاء.
وله املوهبة العظمى ،وله البركة على ّ

١٩

حضرة آقا محمد علي أصفهاني
هو اهلل
ج•ناب آق•ا مح•مد ع•لي أص•فهان•ي ،ه•و م•ن األح•باء األق•دم•ني ال•ذي•ن اق•تبسوا م•ن ن•ار اله•دى ف•ي أول األم•ر ،وي•ع ّد م•ن
خ • ُل ٍق ع••ظيم م••حسو ًب••ا ف••ي ع••داد
زم••رة ال••عرف••اء وك••ان م••نزل••ه مج••مع ال••عرف••اء وال••حكماء ،م••وص••وفً••ا ب••عظيم ال••كرم وع••لى ُ•
امل•حترم•ني ف•ي م•دي•نة أص•فهان .داره م•لجأ وم•أوى ل•لغرب•اء م•ن األغ•نياء وال•فقراء ع•لى ال•سواء .وك•ان م•ن أه•ل ال•ذوق
•شهورا ف•ي ك•ل ب•لد بعيش•ته ال•راض•ية .وب•عد أن اه•تدى ب•نور اله•دى،
•ليما ون•دي ً•ما م•أل•وفً•ا م
•سن امل َ ْ • •
ُ•
وح ْ
•ليما س ً
ب ،ح ً
ش َ•ر ْ
ً
•لرب ال••كري••م ،ي••جتمع
اش••تعل ب••ال••نار امل••وق••دة ف••ي شج••رة ال••سيناء وأص••بح ب••يته وق•فًا ل••لتبليغ وم••ضاف••ته م••رك••ز ال••تمجيد ل• ّ
•نيرا ب••نار امل••حبّة املش••تعلة ف••ي ص••دره .واس••تمر ب••يته م••ث ًوا وح••ظيرة
•هارا وه••و ب••ينهم ك••ال••شمعة م• ً
ع••نده األح••باب ل••يالً ون• ً
ق•دس ل•ترت•يل اآلي•ات وال•ب ّينات وب•يان ال•حجج وال•براه•ني ال•دام•غة .وم•ع م•ا ك•ان ع•ليه م•ن الشه•رة ب•معتقده ب•ني أه•ال•ي
أص••فهان ف••قد أص••بح ب••فضل ان••تساب••ه إلم••ام الج••معة ب••امل••دي••نة م••حفوظً••ا م••صونً••ا م••ن غ••ائ••لة األع••داء .وب••لغ ال••حال أن
•عتذرا ب••أن••ه ل••م ي• ُعد ف••ي م••قدوره امل••حاف••ظة ع••ليه وح••ماي••ته ق••ائ•الً:
إم••ام الج••معة ن••فسه م••ن ك••ثرة ض••غط األع••داء ج••ا َه• َ•رهُ م• ً
"إن•ني ب•عد ال•يوم ال ي•مكنني امل•حاف•ظة ع•ليك وح•ماي•تك ألن•ك ف•ي خ•طر ع•ظيم ،ف•أول•ى ل•ك أن ت•غادر ه•ذا ال•بلد" .ف•ارتح•ل
ب ل••ه ال••ده••ر ظه••ر
آق••ا مح••مد ع••لي م••ن أص••فهان إل••ى ال••عراق ح••يث ف••از بش••رف ل••قاء م••حبوب اآلف••اق ،وم••ا ل••بث أن َق • َل َ
ِ
•رورا دم•ث األخ•الق ل ّ•ني ال•عري•كة ي•مازج
امل َ•ج ْن ب•ره•ة ث•م أخ•ذت أح•وال•ه ت•تحسن .وك•ان ي•قنع ب•ال•قليل غ•ير أن•ه ع•اش مس ً
األغ••يار واألح••باء ع••لى ال••سواء إل••ى أن ب••ارح امل••وك••ب امل••بارك ب••غداد إل••ى اس••الم••بول ف••سار ب••معية ح••ضرة ب••هاءاهلل إل••ى
أدرن••ه –أرض الس••ر -ول••م ت••تغير ح••ال••ه أب• ًدا وم••ضى ب••أدرن••ه م••تمت ًعا ب••هناءة ال••عيش مش••تغالً ب••الكس••ب ن••و ًع••ا م••ا م••حفوفً••ا
•يرا واع•تبر م•ن امل•سجون•ني ك•ل
ب•ال•برك•ة ال•تي ال ت•ضارع ث•م س•اف•ر ض•من ال•رك•ب امل•بارك إل•ى ق•لعة ع•كاء ح•يث اع•تقل أس ً
أيام حياته فائزًا بكمال الشرف في ظل الجمال املبارك.
•بتهجا مش•تغالً ب•ال•تجارة ن•و ً•ع•ا م•ا ومكس•به ك•ان ض•ئيالً ي•صرف ن•صف ن•هاره ف•ي اال ّت•جار
•رورا م
ً
ك•ان ط•وال أي•ام•ه مس ً
وي ••أخ ••ذ ف ••ي ال ••نصف اآلخ ••ر أدوات ال ••شاي وي ••ذه ••ب ع ••لى ظه ••ر ج ••واد إل ••ى ال ••بسات ••ني والح ••دائ ••ق ال ••غلباء أو ي ••تجه إل ••ى
•ورا ف ••ي ح ••دي ••قة ال ••رض ••وان أو ف ••ي ال ••قصر
الصح ••راء وي ••تناول ش ••اي ••ه م •
ً
•طورا ت ••راه ف ••ي امل ••زرع ••ة وط • ً
•رورا .ف • ً
•بتهجا مس • ً
امل•بارك ف•ائ•زًا ب•ال•لقاء غ•ار ًق••ا ف•ي ب•حار ال•تنعم .وك•لما ش•رب ش•ا ًي•ا ف•ي ال•قصر امل•بارك ق•ال" :إن•ه ل•ذي•ذ ل•لغاي•ة ورائ•حته
ذك•ية ول•ون•ه ج•ذاب وك•ان يس•تطيب الج•لوس ف•ي الصح•راء وم•شاه•دة األوراد م•عجبًا ب•أل•وان•ها امل•ختلفة الج•ذاب•ة ،وك•ان
•رورا ف ••ي ج ••ميع أوق ••ات ••ه
ي ••قول إن ك ••ل ش ••يء ل ••ه رائ ••حة ع ••طري ••ه ح ••تى م ••اء الش ••رب وال ••هواء ال ••ذي يس ••تنشقه .وك ••ان مس • ً
ب•درج•ة ت•فوق الح•د وال•وص•ف وك•ان ي•عتقد أن م•لوك ال•عال•م ل•م يتيس•ر ل•هم م•ا ك•ان ع•ليه م•ن ال•فرح ال•عظيم .وم•ع ب•لوغ•ه
•رورا ،ال ي•أك•ل إال م•ن ط•يب ال•طعام .ع•اش ف•ي ع•كاء ف•ي ه•ناء وأح•سن
س•ن ال•كبر ،ك•نت ت•راه ف•ارغ ال•بال م ً
•رح••ا مس ً
م••قام ،س••اك•نًا ف••ي ب••يت ع••لى ح••ده ،ورغ••م أن••ه ك••ان م••سجونً••ا ف••لم يضج••ر إل••ى أن ع••رج إل••ى أف••ق ال••عزة األب••دي••ة ب••عد أن
ن•اه•ز ال•ثمان•ني م•ن ع•مره .ون•زل•ت ف•ي ح•قه أل•واح م•تعددة م•ن ال•قلم األع•لى ،وك•ان م•شموالً دائ ً•ما ب•األل•طاف امل•تناه•ية.
ٍ
آالف من الرحمة والرضوان ومتعه اهلل بالروح والريحان .أما جدثه املنير ففي عكاء.
عليه بهاء األبهى وعليه

٢٠

جناب آقا عبدالصالح الباغبان )البستاني(
هو اهلل
م•ن امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ف•ي ال•سجن األع•ظم ،ك•ان ج•ناب آق•ا ع•بدال•صال•ح ال•باغ•بان م•ن أوالد أح•د ق•دم•اء األح•باء،
الح• ُل ْم وع•ند ذل•ك ط•لب وج•ه
•تيما ول•م ي•كن ل•ه م•ن م•عني .وق•ع م•ظلو ً•م•ا ف•ي ي•د األع•داء ح•تى ب•لغ س•ن ُ•
ت•وف•ي وال•ده ون•شأ ي ً
امل••حبوب ،ف••هاج••ر إل••ى س••جن ع••كاء وف••از ب••االش••تغال كبس••تان••ي ف••ي ح••دي••قة ال••رض••وان .وأص••بح بس••تان•يًا ال ن••ظير ل••ه،
م••تينًا ف••ي إي••قان••ه رزي •نًا ص••اد ًق••ا وأم••ينًا ،وك••ان••ت أخ••الق••ه م••صداق ق••ول••ه ت••عال••ى" :وإن••ك ل••على خ••لق ع••ظيم" ،وله••ذا ك••ان
•رورا ف ••ي ع ••مله كبس ••تان ••ي ف ••ي ح ••دي ••قة ال ••رض ••وان .وبه ••ذه ال ••وس ••يلة ت ••متّع بش ••رف ال ••لقاء ف ••ي أغ ••لب األي ••ام وش ••ملته
مس • ً
امل ••وه ••بة ال ••عظمى ألن االس ••م األع ••ظم ،روح ••ي ألح ••بائ ••ه ال ••فداء ،ك ••ان م ••سجونً ••ا ف ••ي ق ••لعة ع ••كاء م ••حاص • ً•را ن ••حو ت ••سع
س•نوات م•ع وج•ود ال•عساك•ر وأرب•اب األم•ر ف•ي ال•ثكنة ب•ال•قلعة وب•عد ذل•ك ان•تقل الج•مال امل•بارك وس•كن ف•ي ب•يت وض•يع
ب ••عكاء ،ول ••م ي ••ضع ج ••مال ال ••قدم ق ••دم ••ه خ ••ارج ذل ••ك ال ••كوخ ال ••ضيق وك ••ان األع ••داء وامل ••عرض ••ون ي ••تجسسون ع ••ليه وم ••ا
ان•قضى األج•ل امل•حتوم ب•عد ال•سنوات ال•تسع ح•تى خ•رج الج•مال امل•بارك ب•كل ع•ظمة واق•تدار م•ن ال•قلعة وس•كن خ•ارج
ع ••كاء ف ••ي ق ••صر م ••لوك ••ي رغ ••م أن ••وف األع ••داء ال ••لدودي ••ن ،ع ••بدالح ••ميد وأع ••وان ••ه ،ال ••ذي ••ن أظه ••روا ك ••مال الش • ّدة ع ••ليه ف ••ي
•قر ب•ذل•ك ال•عموم .ف•كان
ال•سجن ول•كن ح•ضرة ب•هاءاهلل ،روح•ي ألح•بائ•ه ال•فداء ،ك•ان ف•ي ن•هاي•ة ال•عزّة واالق•تدار ك•ما ي ّ
ي••تن ّقل ح••ضرت••ه م••ن ال••قصر إل••ى امل••زرع••ة ف••إل••ى ح••يفا ح••يث ي••مضي أي••ا ًم••ا ع••لى ق••مة ج••بل ال••كرم••ل ف••ي خ••يمته ال••خاص••ة
واألح•باء ي•أت•ون إل•ى م•حضره امل•بارك م•ن ج•ميع ال•دي•ار وي•فوزون بش•رف ال•لقاء ع•لى م•رأى م•ن ج•ميع أرب•اب ال•حكوم•ة،
ول•م ي•قم أح•د ب•امل•عارض•ة وه•ذا م•ن أع•ظم معج•زات الج•مال امل•بارك ،وه•و س•جني ك•ان يتح•رك ب•كمال ال•عظمة واالق•تدار.
ك••ان••ت ح••يات••ه ح••ياة م••ن ك••ان ف••ي اإلي••وان ون••فس ال••سجن أص••بح ج••نة ال••جنان ول••م يح••دث م••ثل ه••ذا ف••ي ال••قرون األول••ى
•خصا أس•ير ال•سجون ي•ترك م•عتقله ب•كل ق•وة واق•تدار .ورغ•م رزوح•ه ت•حت الس•الس•ل واألغ•الل ف•قد وص•ل
ب•معنى أن ش ً
خ•ر األك•وان بح•رك•ة م•ن
ص•يت أم•ر اهلل إل•ى ف•لك األث•ير وف•تح ال•كثير م•ن م•دائ•ن ال•قلوب ف•ي ش•رق األرض وم•غرب•ها وس ّ •
القلم األعلى وهذا ما امتاز به هذا الظهور العظيم.
وق•د ح•ضر ذات ي•وم إل•ى ال•قصر امل•بارك أرب•اب ال•حكوم•ة وأم•راء امل•ملكة وع•لماء امل•دي•نة وم•شاه•ير ع•رف•ائ•ها ول•كن ج•مال
ال••قدم ل••م ي••جعل مل••جيئهم أه••مية ول••م ي••صرح ل••هم ب••ال••ورود ف••ي س••اح••ته امل••ق ّدس••ة ول••م يس••تفسر ع••ن أح••وال••هم .أم••ا ه••ذا
العبد فقد جلس معهم ساعة من الزمان أو ما يزيد يتحدث معهم حتى استأذنوا باالنصراف ثم قفلوا راجعني.
ك•ان امل•رس•وم امل•لكي ال•قاض•ي ب•سجن الج•مال امل•بارك ي•حتم ب•قاء ح•ضرت•ه داخ•ل ال•قلعة ف•ي حج•رة ع•لى ان•فراد ي•حيط
ب•ها ال•جند والح•راس ب•حيث ال ي•ضع ق•دم•ه خ•ارج ت•لك الحج•رة وال ي•قاب•ل أح• ًدا م•ن األح•باء ،وم•ع ه•ذا التش•دي•د وال•حكم
ال•صارم ك•ان•ت خ•يمة ح•ضرت•ه وس•رادق•ه امل•بارك م•نصوب•ة ع•لى ج•بل ال•كرم•ل .ف•أي ق•وة وأي ق•درة أع•ظم م•ن ه•ذا! ح•يث
ارت•فع ع•لم ال•رح•من ف•ي غ•ياه•ب ال•سجن وت•موج ل•واء أم•ره ع•لى أع•لى ال•تالل ف•ي ج•ميع اآلف•اق .س•بحان م•ن ل•ه ه•ذه
القدرة والعظمة .سبحان من له العزة والكبرياء .سبحان من له الغلبة على األعداء وهو في سجن عكاء!
وأي•م ال•حق ،إن ط•ال•ع ع•بدال•صال•ح امل•ذك•ور مل•رت•فع ونج•مه ملح•ظوظ ألن•ه ك•ان ف•ائ•زًا ب•ال•لقاء أع•وا ًم••ا ع•دة مس•تمت ًعا به•ذه
الخ•دم•ة .أم•ضى أي•ام•ه متح•ليًا ب•األم•ان•ة وال•دي•ان•ة وال•صداق•ة خ•اض• ًعا خ•اش• ًعا ل•دى ج•ميع األح•باء ل•م يَظه•ر ال•كدر م•ن
أحد طيلة أيام حياته وفي النهاية انتقل من مجاورة البستان إلى جوار الرحمة الكبرى.
ك•ان ج•مال ال•قدم ع•نه راض•يًا ون•زل•ت م•ن ال•قلم األع•لى زي•ارة ف•ي ح•قه ،ت•تلى ع•لى ق•بره ،وع• ّدة أل•واح م•بارك•ة وخ•طاب•ات
من الفم املبارك له وكل ذلك مدرج في الكتب واأللواح .وعليه البهاء األبهى وعليه الرحمة في امللكوت األعلى.

٢١

جناب األستاذ إسماعيل
هو اهلل
م•ن ج•ملة ال•نفوس امل•بارك•ة ح•ضرة األس•تاذ إس•ماع•يل امل•عماري ،روح املخ•لصني ل•ه ال•فداء ،ل•قد ك•ان رج•ل ال•حق ه•ذا
ك•بير امل•عماري•ني ل•دى أم•ني ال•دول•ة ،ف ّ•رخ خ•ان ،بطه•ران وك•ان ع•زي•زًا ذا اع•تبار زائ•د وف•ي ب•حبوح•ة م•ن ال•عيش م•حتر ً•م•ا
•خصا ن•وران•يًا م•فتونً•ا بج•مال امل•حبوب ع•اش• ًقا ول•هانً•ا ،وأزال ب•نار ال•عشق ك•ل ح•جاب وس•تار
•رورا ح•تى أص•بح ش ً
مس ً
متش•بثًّا ب•ذي•ل رداء م•حبة امل•حبوب واش•تهر ف•ي طه•ران ب•أن•ه ال•رك•ن ال•رك•ني ل•لبهائ•يني .وك•ان أم•ني ال•دول•ة ي•بذل م•ا ف•ي
•يرا أح•ضر األس•تاذ ع•نده وق•ال ل•ه" :ي•ا
وس•عه ل•لمحاف•ظة ع•لى األس•تاذ إس•ماع•يل وح•ماي•ته ف•ي ب•داي•ة األم•ر ول•كنه أخ ً
أس••تاذ أن••ت ع••زي••ز ل••دي ل••لغاي••ة وق••د ع••ملت م••ا ف••ي ط••اق••تي لح••ماي••تك وامل••حاف••ظة ع••ليك م••ن أع••دائ••ك ،غ••ير أن ال••شاه ق••د
وق ••ف ع ••لى ح ••قيقة أم ••رك وأن ••ت ت ••علم م ••قدار غ ••ضبه وم ••يله ل ••سفك ال ••دم ••اء .له ••ذا أخ ••شى أن ي ••أم ••ر ،ع ••لى ح ••ني غ • ّ•رة،
ب ••شنقك ،وع ••ليه ،أرى م ••ن املس ••تحسن أن ت ••بادر ب ••مبارح ••ة ه ••ذه ال ••دي ••ار إل ••ى دي ••ار أخ ••رى لتخ ••لص م ••ن ه ••ذا الخ ••طر
ال••داه••م" .ف••رض••خ األس••تاذ ل••نصيحة أم••ني ال••دول••ة وه••اج••ر إل••ى ال••عراق ،وه••و ال ي••ملك ش••يئ ًا م••ن ح••طام ال••دن••يا .وم• ّ•رت
ع••ليه أي••ام ت••ق ّلب ف••ي خ••الل••ها ع••لى ب••ساط اإلف••الس ه••و وزوج••ته ح••دي••ثة االق••تران ب••ه ،وال••تي ك••ان م••تعل ًقا ب••ها ب••درج••ة ال
توصف.
وم•ا ل•بث أن ج•اءت أ ّم زوج•ته إل•ى ال•عراق وت•م ّكنت ب•كل ح•يلة وت•دب•ير م•ن أخ•ذ اب•نتها إل•ى طه•ران ب•صفة م•ؤق•تة ب•رض•اء
األس••تاذ ط••ب ًعا ،ومل••ا وص••لت إل••ى طه••ران ذه••بت إل••ى املجته••د وق••ال••ت ل••ه" :إن زوج اب••نتي ق••د ارت • ّد ع••ن دي••نه ،ول••ذا ف••قد
•كما ب••طالق اب••نتها م••ن زوج••ها ،وز ّوج••ها ل••غيره.
أص••بحت اب••نتي مح• ّ•رم••ة ع••ليه .ف••ما ك••ان م••ن املجته••د إال أن أص••در ح• ً
وم•ا أن وص•ل ه•ذا ال•خبر ،إل•ى األس•تاذ إس•ماع•يل ،امل•ؤم•ن ال•صادق ح•تى ض•حك وق•ال" :الح•مد هلل ال•ذي وفّ•قني ع•لى
هذه التضحية الطاهرة في سبيله ،واآلن لم يبق لدي من شيء حتى الزوجة قد ذهبت ،لقد وفّقت بهذه التضحية".
وم•ختصر ال•قول ،إن ج•مال ال•قدم واالس•م األع•ظم ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،ق•د ب•ارح ب•غداد إل•ى ال•روم• ّلي وب•قية األح•باء ف•ي
ب•غداد إال أق•لهم .ف•قام ع•ليهم أه•ال•ي ب•غداد وأرس•لتهم ال•حكوم•ة أس•رى إل•ى امل•وص•ل ،أم•ا األس•تاذ إس•ماع•يل الج•ليل
وك ••بر س ••نه وال زا ٌد وال م • ٌ
•ال ،إل ••ى ال ••سجن األع ••ظم ب ••عد أن ط ••وى ال ••قفار وتس ••لق
ف ••قد س ••اف ••ر راج •الً ،م ••ع و ْه ••ن ع ••ظمه ِ•
ال••جبال وق••طع ال • ِوه••اد وال••ودي••ان وح••ال وص••ول••ه رق••م ل••ه الج••مال األب••هى ب••عض األب••يات ال••غزل••ية م••ن ن••ظم ،امل••ال ال••روم••ي،
وأم ••ره ب ••أن ي ••توج ••ه إل ••ى ال ••نقطة األول ••ى ،ح ••ضرة األع ••لى ،ب ••تلك األب ••يات ال ••غزل ••ية ب ••صوت رخ ••م ول ••حن ب ••دي ••ع .ف ••األس ••تاذ
إطاعة لألمر املبارك ،مضى أوقاته مترنّ ًما بهذه األبيات الغزلية )ما ترجمته(:
جرائك جنون وحيرة
أيها العشق قد تملك مني من ّ
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
تنفسا في حياتي فهاكني منذ قرن ميت باملره
وإذا ابتغيت
ً
وأنت روح املسيح حيٌّ فحيٌّ وهو روح الحياة إذ ليس غيره
وآخر بل وظاهر أنت وباطن ّ
ٌ
جل ستره
أول أنت
ُ
أنت مستور عن العيون ولك ّن نورك للعيون قد ذاع أمره

٢٢

ن•عم ،إن ه•ذا ال•طير م•كسور ال•قوادم وال•خواف•ي ق•د اش•تغل به•ذا ال•لحن ال•بدي•ع وق•صد م•قر امل•حبوب .ومل•ا ف•از بش•رف
•أوى ي•قيه
ال•لقاء ف•ي ال•قلعة ع• ّدة أي•ام ،ص•در األم•ر امل•بارك ل•ه ب•ال•سكن ب•لدة ح•يفا .ف•ذه•ب إل•يها ول•م يج•د م•سكنًا وال م ً
ب ••رد الش ••تاء وق ••يظ ال ••شمس ف ••سكن ف ••ي م ••غارة خ ••ارج امل ••دي ••نة ف ••ري • ًدا وح ••ي ًدا ب ••ال أن ••يس وال ص ••دي ••ق .وه • ّيأ ع ••د ًدا م ••ن
ال•خوات•م وب•عض األوان•ي الخ•زف•ية واألب•ر وال•دب•اب•يس وم•ا إل•ى ذل•ك ،وص•ار ي•حوم ب•ها ف•ي ال•طرق•ات ط•ول ال•نهار ق•صد
•ورا
•ورا أق•ل م•ن ذل•ك وط ً
ب•يع ش•يء م•نها ،وك•ان م•حصلة م•ا ي•بيع م•بلغًا زه•ي ًدا ال ي•تجاوز ال•قرش•ني ف•ي ال•يوم ال•واح•د وط ً
أك••ثر ب••قليل .ث••م ي••عود إل••ى ال••كهف ق••ان• ًعا ِ
بكس••رة م••ن ال••خبز يس• ّد ب••ها رم••قه ث••م ي••أخ••ذ ف••ي التس••بيح والته••ليل وت••قدي••س
ال•رب ال•ودود ش•اك ً•را ربّ•ه ع•لى ه•ذه ال•نعمة وي•قول" :الح•مد هلل ال•ذي ج•علني ف•ائ•زًا به•ذه ال•نعمة وق•د أص•بحت م•قطو ً•ع•ا
ع•ن امل•عارف واألق•رب•اء وآق•ام•ني رب•ي ف•ي ه•ذه امل•غارة ال•صغيرة وج•علني م•من يش•رون ي•وس•ف اإلل•هي .م•ا أع•ظم ه•ذه
النعمة!".
•رب امل••تعال .وط••امل••ا أظه••ر ج••مال ال••قدم رض••اه ف••ي ح • ّقه وك••ان ع••لى
ث••م إن••ه ص••عد وه••و ع••لى ه••ذا ال••حال إل••ى ج••وار ال• ّ
الدوام مشموالً باأللطاف املباركة ملحوظًا بلحظات عني الكبرياء .عليه التحية والثناء وعليه البهاء األبهى.

٢٣

جناب نبيل الزّرندي
هو اهلل
ح••ضرة ال •نّبيل الج••ليل ،ك••ان م••ن امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن .ت••رك ه••ذا ال••شخص امل••حترم أه••له وخ •الّن••ه وب••ارح ،وه••و ف••ي
ع•نفوان الش•باب ،م•دي•نة زرن•د ،ورف•ع ب•عون ال•حضرة اإلل•هية ع•لم اله•داي•ة ح•تى أص•بح ق•ائ•د ال•عاش•قني وس• ّيد ال•طال•بني.
ردح•ا م•ن ال•زم•ن ف•ي ال•عراق العج•مي ،غ•ير أن•ه ل•م ي•عثر ع•لى ب•غيته
وأل•قى ع•صاه ف•ي ال•عراق ال•عرب•ي ب•عد أن ق•ضى ً •
•قيما ف•ي م•غارة ع•لى ج•بل س•رگ•لو ،ف•ري• ًدا وح•ي ًدا ت•فيض م•ن خ•لوت•ه
ألن ح•ضرة امل•قصود ك•ان إذ ذاك ف•ي ك•ردس•تان ،م ً
أن••وار ع••شق ج••مال••ه ع••لى ال••براي••ا وال أن••يس ل••ه وال ح••بيب وال ج••ليس وال س••مير .ان••قطعت ع••نه األخ••بار ب••ال••كلية ،واب••تلى
العراق بالخسوف واالحتراق من فراق ن ّير اآلفاق.
ومل••ا رأى ج••ناب ال••نبيل أن ال••نار امل••وق••دة ف••ي ال••قلوب ق••د خ••مدت ول••م ي••بق م••ن األح••باء إال ع••دد م••عدود وي••حي )األزل(
م••ختف ًيا ف••ي ح••فرة ال••جفاء واس••تول••ى ع••لى الج••ميع ع••ام••ل الخ••مود والج••مود ،اض •طُ ّر إل••ى ال••ذه••اب إل••ى ك••رب••الء ،ح••يث
آق ••ام وه ••و ف ••ي ح ••ال ••ة م ••ن ال ••كرب واالب ••تالء ،إل ••ى أن ع ••اد ج ••مال ال ••قدم م ••ن ك ••ردس ••تان )الس ••ليمان ••ية( إل ••ى دار الس ••الم،
ف ••دبّ ••ت روح ج ••دي ••دة ووج ••دان ع ••ظيم وط ••رب ال ح • ّد ل ••ه ف ••ي األح ••باء ب ••ال ••عراق وب ••ينهم ال ••نبيل الج ••ليل ال ••ذي أس ••رع إل ••ى
•ورا ع• ّدة أي•ام أم•ضاه•ا ف•ي س•رور وح•بور واب•تهاج ،ون•ظم إب•ان•ها ال•قصائ•د ال•رن•ان•ة
ال•حضور امل•بارك ون•ال ن•صيبًا م•وف ً
ف•ي امل•حام•د ال•رب•ان•ية .ك•ان ف•كره س•ياالً وق•ري•حته و ّق••ادة وف•صاح•ة ل•سان•ه تبه•ر األل•باب .واس•تمر ع•لى ح•ال•ة س•روره
واب••تهاج••ه م • ّدة ،ث••م ع••اد إل••ى ك••رب••الء وم••نها إل••ى ب••غداد ف••إل••ى إي••ران ح••يث وق••ع ف••ي م••خال••ب االم••تحان••ات واالف••تتان••ات
الش•دي•دة م•ن م•خال•طته ب•ال•سيد مح•مد .غ•ير أن•ه ك•ان ب•مثاب•ة النج•م ل•رج•م ش•ياط•ني األوه•ام ،وك•ال•شهاب ال•ثاق•ب غ•ال•بًا
ع••لى أه••ل ال••وس••اوس ،ث••م ع••اد إل••ى ب••غداد م••رة أخ••رى واس• َّ
•تظل ف••ي ظ••الل الشج••رة امل••بارك••ة ح••تى ص••در األم••ر امل••بارك
ب•سفره إل•ى ك•رم•ان•شاه ف•ي م•أم•وري•ة ع•ظيمة .ف•قام ب•ما أم•ر ب•ه ،ث•م أخ•ذ ي•ساف•ر م•ن إي•ران إل•ى ال•عراق وه•كذا دوال•يك،
الركب املبارك من دار السالم إلى مدينة اإلسالم )اسالمبول(.
إلى أن
تحرك ّ
ّ
أم ••ا ح ••ضرة ال ••نبيل ف ••قد ت ••ز ّي ••ا ب ••زي دروي ••ش ب ••عد س ••فر الج ••مال امل ••بارك وج • ّد ف ••ي ال ••سير راج •الً ح ••تى ال ••تحق ب ••امل ••وك ••ب
امل ••ق ّدس ،وف ••ي اس ••الم ••بول أم ••ره ال ••حضرة ب ••ال ••عودة إل ••ى إي ••ران ل ••الش ••تغال ب ••تبليغ أم ••ر اهلل وك ••ان ك ••لما دخ ••ل ق ••ري ••ة ف ••ي
ط••ري••قه أب••لغ األح••باء ب••كل م••ا وق••ع .وب••عد أن أ ّدى امل••أم••وري••ة ال••تي ك • ّلف ب••ها ع••لى وج••ه أت••م ح • ّلت س••نة ال••ثمان••ني ال••تي
)ألس•تُ ( فه•رول مس•ر ًع••ا وه•و ي•قول :ب•لى! ب•لى! ل•بيك! ل•بيك! إل•ى أرض الس•ر)أدرن•ه( م•ع م•ن
ْ• •
ارت•فع ف•يها ص•وت ن•اق•ور
ت ••رنّ ••حوا ب ••تلك ال ••نغمة وف ••از ب ••ال ••لقاء واح ••تسى صه ••باء ال ••وف ••اء .ث ••م س ••اف ••ر حس ••ب األم ••ر امل ••بارك إل ••ى ك ••ل ح ••دب وص ••وب
•رب ال•قيوم ف•ي ك•ل ص•قعٍ ون ٍ
ويبش••ر ال•ناس ب•طلوع ش•مس ال•حقيقة .ف•كان ال•نبيل الج•ليل
ّ•
•اد
ل•ينادي ب•ظهور ح•ضرة ال ّ
روح•ا
ف•ي ه•ذا الس•بيل ش•علة و ّق•ادة وف•ائ•رة ع•شق ال ت•طفأ وك•ان ي•جوس خ•الل ال•دي•ار ب•نهاي•ة االنج•ذاب ويه•دي ال•قلوب ً •
•شارا إل••يه ب••ال••بنان م••اس• ًكا ف••ي ق••بضته ج••ام
م••وف••ورة ب••ال••بشارة ال••كبرى وك••ان ي••ضيء ف••ي ك••ل ح••فل ك••ال••شمعة امل••نيرة م• ً
خ•مر امل•حبّة وس•قى م•نه امل•عان•دي•ن ح•تى ث•ملوا ث•م ق•طع وع•ثاء ال•طري•ق ب•قدم ث•اب•ت وه•و ي•ضرب ط•بله وم•زم•اره ال•روح•ي
حتى بلغ السجن األعظم.
ك••ان••ت أي••ام وروده أي••ام ش••داد وال••ضيق مس• ِ
•تحك ًما واألب••واب مس••دودة وال••طرق م••قطوع••ة .وص••ل إل••ى ب••اب م••دي••نة ع••كاء
م•تزيّ•يًا ب•زي ش•خص ب•خاري .وإذا ب•ال•سيد مح•مد )األزل•ي( ورف•يقه ع•دي•م ال•توف•يق ي•خبرا الح•راس والش•رط•ة ب•وروده
وق••ام••ا ب••ال••سعاي••ة ف••ي ح••قه وق••اال" :إن ه••ذا ال••شخص ل••يس ب••بخاري ب••ل إي••ران••ي أت••ى إل••ى ه••نا مل••حض ال••وق••وف ع••لى
•ورا .ومل••ا خ••اب أم••له ذه••ب إل••ى ق••صبة ص••فد )ف••ي
أخ••بار الج••مال امل••بارك .ف••ما ك••ان م••ن ال••بول••يس إال أن أخ••رج••وه ف• ً
ش ••مال فلس ••طني( ث ••م ذه ••ب إل ••ى ح ••يفا وآوى إل ••ى م ••غارة ف ••ي ج ••بل ال ••كرم ••ل ف ••ي ع ••زل ••ة ع ••ن األح ••باء واألغ ••يار مش ••تغالً
ب•ال•عبادة وت•الوة األن•جية ل•يل ن•هار ،واع•تكف ه•ناك م•دة ف•ي ان•تظار ف•تح ب•اب التش•رف وال•لقاء .وإذا ب•ميقات ال•سجن
امل ••حتوم ق ••د ان ••قضى وتج • ّلى ب ••هاء م ••ظلوم اآلف ••اق ب ••كمال االق ••تدار وف ••تحت األب ••واب ،فه ••رع ج ••ناب ال ••نبيل الج ••ليل إل ••ى
ال••حضور ب••صدر منش••رح م••ضيئ ًا ك••ال••شمعة املش••تعلة ب••نار م••حبة اهلل ،يَ •نْظُ ْم امل••قطوع••ات ال••غزل••ية آن••اء ال••ليل وأط••راف
٢٤

ال•نهار ،وي•تبعها ب•ال•قصائ•د ال•رن•ان•ة والخ•ماس•يات والس•داس•يات ال•شعري•ة ف•ي م•حام•د م•حبوب ق•لوب ال•عامل•ني واملنتس•بني
إل•ى ذل•ك امل•قام .يح•ظى ب•التش•رف وامل•ثول ب•ني ي•دي ال•حضرة ف•ي أغ•لب األي•ام إل•ى أن وق•ع ال•صعود امل•بارك ف•تزل•زل•ت
أرك••ان••ه م••ن ه••ذه ال••رز ّي••ة ال••عظمى ب••درج••ة أس••ال••ت م••ن ع••ينيه ال••دم••وع وأرج••فت م••نه ال••ضلوع ،ووص••ل ن••حيبه وت••أ ّوه••ه إل••ى
األوج األع•لى وط•اب•ق ه•ذه امل•صيبة ال•كبرى ب•ال•سنني الش•داد .وق•د ت•حقق ذل•ك ألن ح•ضرة امل•قصود ق•د أخ•بر ع•ن ه•ذه
الوقائع.
وم••ختصر ال••قول ،إن ال••نبيل الج••ليل ق••د اك••توى ب••نار الح••رم••ان والهج••ران وك••ان••ت ال••دم••وع ت••تدف••ق م••ن آم••اق••ه ك••ال••سيل
امل••نهمر م••ما أده••ش ال••ناظ••ري••ن ،واس••توج••ب ح••يرة الج••ميع .ك••ان ي••حترق ويح••رق ال••قلوب ض••اربً••ا ع••لى ن••اي ال••تضحية
وال••فداء ب••ال••روح ،ح••تى ن••اء بح••مل ه••ذه ال••وط••أة وع••يل ص••بره والته••بت ف••ي ص••دره ج••ذوة م••ن ن••يران ال••عشق ول••م ي••عد ف••ي
ق••وس ص••بره م••ن ِم••نزَع ،ف••أص••بح ق••ائ••د ال••عشاق وول••ى وج••هه ن••حو البح••ر دون م••حاب••اة وأش••ار إل••ى ت••اري••خ وف••ات••ه ب••كلمة
•ضحي ب••روح••ه ال••تي أس••لمها ل••بارئ••ها وتخ • ّلص م••ن آالم
"غ••ري••ق" )وه••ي ت••عادل ف••ي ح••ساب الج• ّ•مل  (1310ق••بل أن ي• ّ
الهجران والحرمان.
•صيحا ب ••ليغًا ،ن ••اط • ًقا وم ••فو ًه••ا ،ق ••ري ••حته ك ••ان ••ت ص ••ري ••حة م ••لهمة ،وط ••بعه ج •ذّابً ••ا،
ك ••ان ه ••ذا ال ••شخص ع •الّم ••ة ف • ّهام ••ة ،ف •
ً
وش•عره ك•امل•اء ال•زالل ،ك•ما يظه•ر م•ن ق•صيدت•ه )ب•هاء ب•هاء( امل•د ّل•ة ع•لى أن•ه ك•ان ف•ي ح•ال•ة االنج•ذاب ع•ندم•ا ن•سج بُ•رده•ا.
ِ•
ك• ّ•رس ال••نبيل ال••زرن••دي ح••يات••ه م••نذ ص••باه إل••ى أن اب• ّ
•يض ف••رداه ووه••ن ال••عظم م••نه ل••لعبودي••ة وخ••دم••ة ح••ضرة ال••رح••من.
تح ّ•مل ال•صعاب وامل•شاق ،وخ•اض غ•مار امل•تاع•ب وامل•شقات ،وس•مع م•ن ال•فم األطه•ر امل•بارك ب•دائ•ع ال•كلمات ،وش•اه•د
تج•لي م•لكوت األن•وار ،وف•از ب•كل م•ا ت•منّى .وف•ي ال•نهاي•ة ل•م ي•عد ي•طيق ال•حياة ب•عد ف•راق ن•يّر اآلف•اق ف•أل•قى ب•نفسه ف•ي
ال•ي ّم وأص•بح غ•ري•ق بح•ر ال•فداء ،وص•عدت روح•ه إل•ى ال•رف•يق األع•لى .ع•ليه ال•تحية ال•وف•يّة ،وع•ليه ال•رح•مة ال•واس•عة ،ول•ه
الفوز العظيم والفيض املبني في ملكوت رب العاملني.

٢٥

جناب درويش صدق علي
هو اهلل
م ••ن ج ••ملة امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن وامل ••سجون ••ني ،ج ••ناب آق ••ا ص ••دق ع ••لي ،ك ••ان دروي • ً
•شا ح • ً•را ،ال أه ••ل ل ••ه وال أق ••رب ••اء،
س•ال• ًكا س•بيل ال•عارف•ني ب•اهلل ،وم•ن األدب•اء امل•عروف•ني .م ّ•رت ع•ليه أي•ام ع•ان•ى ف•يها ع•وام•ل ال•فقر امل•دق•ع س•ائ ً•را ع•لى ن•مط
ال•طري•قة ال•تي ش•رب خ•مره•ا .ومل•ا ك•ان م•ن أه•ل ال•تصوف ك•ان ي•صرف أوق•ات•ه ف•ي ت•دخ•ني ال•حشيش األغ•بر امل•مقوت
ل•ع ّله ي•نال ال•تزك•ية والخ•لوص ب•ني معش•ر امل•تصوف•ني ،وك•ان ي•بحث وي•ن ّقب ع•ن ال•حق .ط•بعه ال•شعري ف•ي س•بيل ال•حق
•غراء ف•ي م•حام•د م•ظلوم اآلف•اق ،وك•ان ب•يت ال•قصيد ف•ي الخ•ري•دة ال•تي ن•ظم
ك•ان ف•ي غ•اي•ة الس•الس•ة ،ن•ظم ال•قصائ•د ال ّ
عقدها وهو سجني باملعتقل ما معناه )مترجم(:
لو ب ّعد الظالم الحالك ُ
خصالًمن شعرك املسدول في ألف قلب
لترامت القلوب إثر القلوبإذا تم ّوج الشعر في أي درب
ع•اش ح ً•را ط•لي ًقا ف•ي ب•غداد وت•ق ّلد وس•ام امل•حبوب ال•الوس•ام وح•ظي ب•مشاه•دة ط•لوع ن•يّر اآلف•اق م•ن أف•ق ال•عراق ،ون•ال
•حبوب ط•لعة امل•حبوب امل•شفق ال•كري•م .ول•و
•ورا م•ن ف•يض اإلش•راق ح•تى أص•بح م•فتو َن م•حبوب اآلف•اق وم
َ
ن•صيبًا م•وف ً
السنًا ناطقة بالبيانات الفائقة.
أنه في بعض األحيان كان ساكتًا صامتًا إال أ ّن كل جوارحه كانت ُ
•سا ل••جواد ج••مال ال••قدم ف••ت ّم ل••ه
ومل••ا ح••ان تح••رك ال••رك••ب امل••بارك م••ن دار الس••الم ،أس••رع م••تل ِّهفًا وت••منى أن ي••كون س••ائ• ً
ذل•ك .وك•ان ي•سير م•ع ال•قاف•لة ط•وال ال•يوم راج•الً ومه•روالً ،وف•ي ال•ليل ي•قوم ب•طُمار ال•خيل ب•كل روح وري•حان وال ي•هجع
ً
•نكمشا ت••حت ل••حاف رق••يق .وك••ان ال ي••فتأ ي••قرض ال••شعر ف••ي ال••طري••ق ،وي••ترن••م ب••امل••قطوع••ات
إال ب••عد م••نتصف ال••ليل ،م•
ال•غزل•ية ب•ول ٍ•ه زائ•د م•ما ج•لب س•رور األح•باء واألص•حاب .ح• ًقا إن•ه ك•ان وص•فًا م•ن اس•مه وه•و ال•صدق امل•حض وال•حب
ال••خال••ص وال••روح ال••طاه••رة وم••فتون اإلي••مان ب••امل••حبوب .وك••ان يفتخ••ر ،وه••و ف••ي ه••ذا امل••نصب ال••عال••ي ،ي••عني ال••عظمة
امل•لوك•ية ال•حقة ،ع•لى س•لطنة ال•عال•م ،ع•اك•فًا م•ا دام ع•لى ال•عتبة امل•ق ّدس•ة ف•ي م•قدم•ة األح•باء ال•صادق•ني ح•تى وص•لت
ق•اف•لة م•ليك ال•عشق إل•ى اس•الم•بول ف•إل•ى س•جن ع•كاء ب•عد أدرن•ه .وك•ان ج•ناب ص•دق ع•لي ه•ذا ،ف•ي ج•ميع امل•راح•ل ال
•تقيما ف ••ي إي ••مان ••ه ،وع ••ظيم اإلي ••قان ف ••ي م ••عتقده .ون ••زل ذات ل ••يلة ف ••ي امل ••عتقل م ••ن ال ••قلم
ي ••فارق ال ••رك ••ب امل ••بارك ،مس • ً
خصيصا باسم "صدق علي" قوله تعالى:
األعلى
ً
•لسا ف•ي م•ثل ه•ذه ال•ليلة م•ن ك•ل ع•ام ،وي•ز ّي•نوا امل•كان ب•أن•واع األوراد واألزاه•ر امل•ختلفة
"ع•لى ال•دراوي•ش أن ي•عقدوا مج ً
أل••وان••ها ،ويش••تغلوا ب••ذك••ر ال••حق س••بحان••ه .ث••م ب• ّ•ني ح••ضرت••ه ح••قيقة ال••دراوي••ش ،ب••أن••هم ه••م األش••خاص ال••ذي••ن ي••طوف••ون
ال•عال•م غ•ير ط•ائش•ني وغ•ير س•الّب•ني .وامل•راد ه•م ال•نفوس امل•نقطعة ع•ما س•وى اهلل ،امل•تمسكة بش•ري•عة اهلل ،ال•ثاب•تة ف•ي
دي ••ن اهلل ،ال ••راس ••خة ع ••لى م ••يثاق اهلل ،ال ••قائ ••مة ع ••لى ال ••عبودي ••ة هلل ،ول ••هم ال ••قدم ال ••راس ••خ ف ••ي ال ••عبادة ال ع ••لى ال ••طري ••قة
املصطلح عليها بني أهل إيران وهي طريقة الحيرة واالرتباك والهجوم على الغير والسير في طريق الالدينيني".
وب••اإلج••مال ،إن ه••ذا ال••دروي••ش ص••اح••ب امل••قام ال••رف••يع م• ّ
•ضى ك••ل أي••ام ح••يات••ه ف••ي ظ••ل ع••ناي••ة ال••واح••د األح••د ،م••نقط ًعا
ع ••ما س ••وى اهلل ،م ••واظ •بًا ع ••لى خ ••دم ••ة ع ••باد اهلل ب ••كل س ••رور وارت ••ياح .وف ••ضالً ع ••ن خ ••دم ••ته للج ••ميع ،ك ••ان ق ••ائ ••ما ُ ع ••لى
ع•بودي•ة ال•عتبة امل•ق ّدس•ة ،إل•ى أن خ•لع ق•ميص ال•وج•ود وه•و ف•ي ج•وار ال•رب ال•ودود وغ•اب ع•ن األب•صار .غ•ير أن•ه ك•ان
•نظورا ب•ال•بصيرة ال•خفية ،وج•لس ع•لى س•ري•ر ال•عزّة األب•ديّ•ة وتخ• ّلص م•ن أس•ر ه•ذا ال•عال•م ال•عنصري ،ون•صب خ•يمته
م
ً
ف••ي ال••عال••م ال••وس••يع غ••ير املح••دود .زاده اهلل ق••ر ًب••ا ووص••االً ،ورزق••ه اهلل امل••شاه••دة وال••لقاء ف••ي ع••ال••م األس••رار مس••تغر ًق••ا
في بحر األنوار .وعليه بهاءاهلل األبهى .أما قبره املنور ففي عكاء.

٢٦

آقا ميرزا محمود وآقا رضا عليهما بهاء اهلل
هو اهلل
م••ن ج••ملة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن وامل••سجون••ني ،ج••ناب آق••ا م••يرزا مح••مود م••ن أه••ال••ي ك••اش••ان ،ع••ليه ب••هاءاهلل األب••هى،
وج••ناب آق••ا رض••ا م••ن أه••ال••ي ش••يراز .ك••ان ه••ذان ال••شخصان امل••بارك••ان ش••معتي م••حبة اهلل املش••تعلتني ب• ُده••ن م••عرف••ة
اهللُ ،وفِّ••قا م••نذ ط••فول••تهما ع••لى ال••قيام ب••الخ••دم••ات امل••تنوع••ة ف••ي ظ••ل ال••عناي••ة اإلل••هيّة م••دة خ••مسة وخ••مسني ع••ا ًم••ا .إن
ال ••قلم يعج ••ز ع ••ن ح ••صر الخ ••دم ••ات ال ••تي ق ••ام ••ا ب ••تأدي ••تها وت ••قري ••ره ••ا .ومل ••ا تح ••رك امل ••وك ••ب امل ••بارك م ••ن ب ••غداد ق ••اص • ًدا
اس ••الم ••بول ،ك ••ان ف ••ي امل ••عيّة امل ••بارك ••ة ج ••مع غ ••فير م ••ن األص ••حاب وك ••ان غ ••الء امل ••عيشة ش ••يئ ًا ال ي ••طاق ،والقح ••ط ف ••ي
ال•طري•ق ض•ار ًب•ا أط•ناب•ه ،ف•وق•ع أف•راد ال•قاف•لة ف•ي ح•يرة ول•كن ال•شخصني امل•ذك•وري•ن ك•ان•ا ي•قطعان م•ساف•ة ال ت•قل ع•ن
مباليني بالرمضاء ووعثاء الطريق ،سائرين على
سبعة أو ثمانية فراسخ كل يوم لشراء ما يس ّد رمق األصحاب ،غير
ْ
األق••دام ،ث••م ي••عودان إل••ى ال••رك••ب وق••د أن••هكهما ال••تعب ،ويس••رع••ان ع••لى ال••فور ب••طهي ال••طعام وإع••داده م••ما أ ّدى إل••ى
راح••ة األح••باء ،وح • ًقا إن••هما ك••ان••ا يتح••مالن امل••شاق ال••جسيمة ف••ي ه••ذا الس••بيل ،وك••ان••ت ع••يون••هما ف••ي ب••عض األي••ام ال
ت ••ذوق ط ••عم ال ••نوم أك ••ثر م ••ن س ••اع ••تني أو ث ••الث ف ••ي األرب ••ع وعش ••ري ••ن س ••اع ••ة ،ألن ••هما ك ••ان ••ا ب ••عد أن ي ••تناول الج ••ميع
ط ••عام ••هم ،ي ••باش ••ران ف ••ي غس ••ل ال ••صحون وم ••ا إل ••يها م ••ن أدوات ال ••طبخ ح ••تى م ••نتصف ال ••ليل ،ث ••م ي ••نام ••ا إل ••ى ط ••لوع
النهار ،ثم يجمعان الصحون واألدوات ويحزمانها ويسيران بجوار الهودج املبارك.
صا ب ••ها ح ••يث ك ••ان ••ا ي ••سيران ع ••لى األق ••دام،
الح ••ظوا ِع••ظم الخ ••دم ••ات ال ••تي ُوفّ ••قا إل ••ى ال ••قيام ب ••ها ،وامل ••وه ••بة ال ••تي اخ •ت ُ ّ
ب••جوار ال••رك••ب امل••بارك ،امل••ساف••ات ال••بعيدة م••ن ب••غداد إل••ى اس••الم••بول وك••ان••ا س••ببًا لس••رور األح••باء وب••اع •ثًا ع••لى راح••ة
الجميع وابتهاجهم ،وعلى كمال االستعداد إلحضار كل ما يطلبه كل حبيب.
•نقطعني ع••ما س••وى اهلل ،ل••م ي••ئنّا م••ما ك••ان••ا
وب••اإلج••مال ،إن آق••ا رض••ا وآق••ا م••يرزا مح••مود ك••ان••ا م••ن ج••واه••ر م••حبة اهلل م•
ْ
ناسجني على ِمن ْ َول الصداقة واألمانة
رازحني تحته من ثقيل األعباء وعظيم املتاعب واملشاق ،ولم يتك ّدر منهما أحد،
ْ
ْ
ف•ي ج•ميع األح•وال ،وت•شملهما ع•ناي•ات الج•مال امل•بارك ف•ي ك•ل األح•اي•ني ،وت•راه•ما ع•لى ات•صال ف•ي امل•حضر امل•بارك
دائما الرضا في حقهما.
فائزيْن بالتشرف .وكان الجمال املبارك يُظهر
ً
أم•ا آق•ا م•يرزا مح•مود ،ف•قد س•اف•ر م•ن ك•اش•ان إل•ى ب•غداد وه•و ف•ي س•ن ال•بلوغ ،وأم•ا آق•ا رض•ا ف•قد آم•ن ب•ال•ظهور ف•ي
ب•غداد .ك•ان له•ذيْ•ن ال•حبيبْني ح•االت ع•جيبة وك•ان•ا ي•سكنان م•ع خ•مسة م•ن األح•باء األج•الء ف•ي غ•رف•ة ب•سيطة ل•لغاي•ة
ف•ي م•دي•نة ب•غداد ل•ضيق ذات ال•يد ،وك•ان•ت عيش•تهم ض•ن ًكا ول•كنهم ك•ان•وا ع•لى درج•ة م•ن ال•روح•ان•ية ال تُ•ضارع ب•حيث
ك ••ان ••وا ي ••رون أن ••فسهم أن ••هم ف ••ي ف ••ردوس ال ••جنان ،روح ال ••فرح والس ••رور س ••ائ ••دة ب ••ينهم يسه ••رون ف ••ي ب ••عض ال ••ليال ••ي
مش•تغلني ب•تالوة األدع•ية وي•سعون ف•ي ال•نهار ف•ي ط•لب ال•رزق والكس•ب م•ن ال•صباح إل•ى امل•ساء ،وك•ان دخ•ل ال•واح•د
م•نهم ف•ي ال•يوم ي•تراوح م•ا ب•ني رب•ع ال•قرش و ن•صفه أو م•ا ي•قرب م•ن ال•قرش ال•واح•د .وك•ان•وا يج•معون م•ا ح•صلوا ع•ليه
ط•ول ال•نهار ويش•ترون ب•ه ط•عا ً•م•ا ل•هم .وات•فقوا إن أص•اب أح•ده•م ن•صف ق•رش أو ُق•ل ث•الث•ة أرب•اع ال•قرش ول•م يكس•ب
•مرا وق•نعوا ب•ذل•ك ع•شا ًء ل•هم .وك•ان•وا ي•عيشون ب•قناع•ة
اآلخ•رون ف ً
•لسا ،ح•مدوا رب•هم واش•تروا ب•ما أص•اب•ه ذل•ك ال•فرد ت ً
متناهية فرحني مسرورين غير متأففني من هذا الحال.
وخ•الص•ة ال•قول ،إن ه•ذي•ن ال•شخصني امل•حترم•ني أم•ضيا أي•ا ً•م•ا س•عيدة ف•ي ف•ضائ•ل ال•عال•م اإلن•سان•ي ،وك•ان•ا م•ن أه•ل
ال•بصيرة وال•عقل ال•راج•ح واألذن ال•واع•ية وح•الوة الح•دي•ث ،وم•ا ك•ان أم•لهما إال رض•اء امل•بارك ،وي•عتبران خ•دم•ة ال•عتبة
•ضيئني ك••ال••شمع ي••تمنّيان
امل••ق ّدس••ة أع••ظم م••وه••بة وك••ان••ا ب••عد وق••وع امل••صيبة ال••كبرى ،ي••عني ص••عود الج••مال امل••بارك ،م•
ْ
•ظيما ،وس•عيا ب•كل م•ا ف•ي م•كنتهما ف•ي ت•روي•ج
االن•تقال إل•ى ال•دار اآلخ•رة .أم•ا ث•بات•هما ع•لى العه•د وامل•يثاق ف•كان ع ً
•سا ل•هما ومح ّ•ل اع•تماده•ما ف•ي ج•ميع األم•ور .وك•ان•ا م•تواض•عنيْ
أم•ر ن• ّير اآلف•اق ،واتّخ•ذا ع•بدال•بهاء ج•ليسهما وم•ؤان ً
•لني ،ول•م ي•نبسا ب•بنت ش•فه ت ّ
•يني ت•فان•يًا ك•ليًّا إل•ى أن
•دل ع•لى أن ل•هما ك•يانً•ا أو وج•و ًدا ،م•تفان ْ
•عني مبته ْ
•عني خ•اش ْ
خ•اض ْ
٢٧

وتحس•رت ش•دي•د الحس•رة ع•لى
ّ• •
ص•عدا إل•ى م•لكوت ال•عزة ف•ي غ•يبة ع•بدال•بهاء ع•ن أرض امل•قصود .ف•تأثّ•رت ج• ّد ال•تأث•ر
أن••ني ل••م أك••ن ح••اض• ً•را وق••ت ع••روج••هما إل••ى األف••ق األع••لى ول••كنني ك••نت ح••اض• ً•را ب••ال••قلب وال••روح م••تأث• ً•را متحس• ً•را وإن
متأثرا.
يتيسر لي أن أودعهما الوداع األخير ولهذا تراني
يكن على حسب الظاهر لم
ّ
ً
ع••ليهما ال••تحية وال••ثناء ،وع••ليهما ال••رح••مة وال••بهاء وأس••كنهما اهلل ف••ي ج••نة امل••أوى وظ••ل س••درة امل••نتهى مس••تغرق• ْ•ني ف••ي
بحر األنوار عند ربهم العزيز املختار.

٢٨

جناب پدرجان القزويني
هو اهلل
م•ن ال•ذي•ن ه•اج•روا إل•ى ب•غداد ج•ناب ،پ•درج•ان ال•قزوي•ني ،ك•ان ه•ذا ال•رج•ل ال•طاع•ن ف•ي ال•سن ع•ظيم االنج•ذاب ل•طلعة
امل•حبوب ب•ول ٍ•ه زائ•د ،وك•ال•وردة امل•فتحة ف•ي بس•تان م•حبة اهلل .وم•نذ ح•ضوره إل•ى ب•غداد ان•شغل ب•ال•تبتّل وامل•ناج•اة ل•يل
ن•هار .ول•و أن•ه ك•ان ي•سير ع•لى س•طح ال•غبراء ك•ان ف•ي ال•حقيقة ي•سير ف•ي أع•لى ال•عليني م•متثالً ب•كل خ•لوص ألم•ر اهلل
ي ••باش ••ر الكس ••ب وال ••عمل ول ••ق ّلة ب ••ضاع ••ته ك ••ان ي ••تأب ••ط ب • ً
•عضا م ••ن ال ••جوارب وي ••حوم ف ••ي ال ••طرق ••ات ق ••صد ب ••يعها ،وك ••ان
•طر إل ••ى ح ••ملها ف ••وق ك ••فيّه وال ••سير ب ••ها ف ••ي ال ••شوارع واألز ّق••ة وه ••و غ ••ارق ف ••ي بح ••ر
ال ••نشال ••ون يس ••رق ••ون ••ها م ••نه ،ف ••اض • ّ
امل•ناج•اة ف•اق• ًدا ش•عوره .وذات ي•وم وه•و ف•ي ال•حال•ة امل•ذك•ورة ،أخ•ذ ال•نشال•ون ف•ي س•رق•ة ال•جوارب م•ن ف•وق ك•فيه ،ع•لى
ع ••ينك ي ••ا ت ••اج ••ر ،ول ••غيبوب ••ته ف ••ي ع ••ال ••م آخ ••ر ل ••م ي ••شعر ب ••ما ي ••فعلون .ك ••ان ••ت ل ••ه أح ••وال غ ••ري ••بة ،ب ••معنى أن ••ه ك ••ان دائ • ً•ما
كالسكران املدهوش.
وب••االخ••تصار ،إن••ه ق••د اس••تمر ع••لى ه••ذه ال••حال زم•نًا ب••ال••عراق وك••ان ي••فوز بش••رف ال••لقاء ف••ي أغ••لب األي••ام .أم••ا اس••مه
ورف ف•ي ال•نهاي•ة
ال•حقيقي "ع•بداهلل" ول• َّقبه األح•باء ب•پدرج•ان )ال•وال•د ال•حنون؟( .وح• ًقا ،ك•ان ك•األب ال•شفيق للج•ميع،
ّ
إل•ى م•قعد ص•دق ع•ند م•ليك م•قتدر .ط•يّب اهلل م•ضجعه ب•صيِّب رح•مته وش•مله ب•لحاظ أع•ني رح•مان•يته .وع•ليه ال•تحية
والثناء.

٢٩

جناب آقا الشيخ صادق اليزدي
ك•ان ب•ني ال•ذي•ن ه•اج•روا إل•ى ب•غداد ،ال•شيخ ص•ادق ال•يزدي ،وك•ان ه•ذا ال•شيخ ك•النخ•لة ال•باس•قة ف•ي البس•تان اإلل•هي،
وك••النج••م ال••بارق ف••ي أف••ق م••حبة اهلل .ه••اج••ر إل••ى ال••عراق ف••ي ظ••ل ن•يِّر اآلف••اق ،أم••ا ان••قطاع••ه وانج••ذاب••ه ف••ال ح••د ل••هما.
•جسمة ،وع••شقه ب••ارزًا ،ول••م ي••توان ع••ند ذك••ر ال••حق طُ•رف••ة ع••ني ،ول••م ي••د ِر ش••يئ ًا ع••ن ال••دن••يا وم••ا ف••يها غ••ار ًق••ا
ك••ان م••حبة م• ّ
•تضرع واالب••تهال ف••ي ج••ميع األوق••ات ،ال ي••جف دم••عه ف••ي ك••ثي ٍر م••ن األح••يان .واخ••تصه
ف••ي بح••ر ال••تذك••ر وال••تبتّل وال•
ّ
جمال القدم بعناياته وعطفه حتى أصبح الشيخ عناية مجسمة.
ج•اءن•ي ال•خبر ي•و ًم•ا ب•أن ال•شيخ ف•ي س•كرات امل•وت ف•أس•رع•ت ل•عيادت•ه ف•وج•دت•ه ف•ي ال•نزع األخ•ير م•ما أص•اب•ه م•ن ش•دي•د
امل•غص امله•لك ،ف•ت ّوجه•ت إل•ى س•اح•ة األق•دس )ح•ضرة ب•هاءاهلل( وع•رض•ت األم•ر ع•لى ح•ضرت•ه ف•تفضل ب•قول•ه" :اذه•ب
•ورم وب••رز
وض••ع ي••دك ع••لى م••وض••ع امل •غْص وق••ل" :ي••ا ش••اف••ي" .ف••عدت إل••ى ال••شيخ مس••ر ًع••ا وإذا ب••مكان امل••غص ق••د ت• ّ
ال••ورم ك••تفاح••ة ص••لبة ك••الحج••ر ،وك••ان ال••شيخ ي••تق ّلب وي••تل ّوى ع••لى األرض ك••ال••ح ّية دون ه••وادة .ف••وض••عت ي••دي ،ف••ي
ال••حال ،ف••وق ذل••ك ال••ورم وت••وجه••ت إل••ى اهلل م••تضر ًع••ا وق••لت" :ي••ا ش••اف••ي" .ف••ما ل••بث ال••شيخ أن ان••تفض ق••ائ• ً•ما وق••د زال
عنه املغص وتح ّلل الورم للتو ثم غاص.
•بتهجا إل ••ى أن تح ••رك امل ••وك ••ب امل ••بارك م ••ن
املجس ••دة )ال ••شيخ( أم ••ضى أي ••ام ••ه ف ••ي ال ••عراق م •
ّ• •
وأي ••م اهلل ،إن ت ••لك ال ••روح
ً
ال ••عراق .أم ••ا ه ••و ف ••قد ب ••قي ف ••ي ال ••عراق ام ••تثاالً ل ••ألم ••ر امل ••بارك ،وم ••ا ل ••بث أن اش ••تعلت ب ••ني ض ••لوع ••ه ن ••يران م ••حبة اهلل
ف••جعلته ال ي••طيق ال••صبر ع••لى ال••بقاء ف••ي ب••غداد ب••عد رح••يل ح••ضرة ب••هاءاهلل وم••ا ك••اد امل••وك••ب ي••صل إل••ى امل••وص••ل ح••تى
ه• ّم ال•شيخ مس•ر ًع••ا إث•ر امل•وك•ب امل•بارك ح•اف•ي ال•قدم•ني ح•اس•ر ال•رأس إل•ى أن أدرك•ته امل•نيّة ف•ي الصح•راء ودخ•ل ف•ي
•ورا وأن•زل ع•لى ج•دث•ه م•طر م•ن امل•اء ال•طهور وع•طّر ت•راب•ه ب•امل•سك
ج•وار ال•رح•مة ال•كبرى .س•قاه اهلل ك ً• •
•أس•ا م•زاج•ها ك•اف ً
الزكيّ في تلك الصحراء وأنزل عليه طبقات من النور.

٣٠

جناب شاه محمد أمني
هو اهلل
ج•ناب مح•مد ش•اه امل•لقب ب•األم•ني ه•و م•ن ق•دم•اء أح•باء اهلل ع•اش ك•ال•شارد ال•تائ•ه ف•ي ب•يداء االنج•ذاب .س•مع ال•نداء
اإلل••هي وه••و ف••ي ع••نفوان الش••باب ف••توج••ه إل••ى امل••لكوت ال••رب••ان••ي وش••ق س••تار األوه••ام ح••تى وص••ل إل••ى م••قصود ال••قلب
وال•روح .ل•م ت•منعه ش•بهات ال•قوم وال ش•دي•د ال•لوم ول•م يح•ل دون م•قصود ق•لبه م•ن ح•ائ•ل ول•م ت•زل•زل•ه ع•واص•ف امل•صائ•ب
امل•تراك•مة ب•ل ك•ان ف•ي ك•مال ال•ثبوت واالس•تقام•ة .ق•اوم امل•عرض•ني وامل•عترض•ني ي•وم ظ•هور ن•ور ال•حقيقة وك•لما ج• ّد ه•ؤالء
ف ••ي إل ••قاء الش ••بهات ازداد ه ••و ث ••بوتً ••ا واس ••تقام ••ة وك ••لما أظه ••روا الش ••دة ف ••ي م ••ناوأت ••ه وأذاه ث ••بتت ق ••دم ••اه ح ••تى أص ••بح
م•فتون ج•مال ال•كبري•اء ،وم•جنون الج•مال األب•هى ،وف•ائ•رة م•حبة اهلل ،وف•وارة م•عرف•ة اهلل ،وت•م ّلكت م•نه ش•علة ن•ار ال•عشق
ح•تى أض•اع•ت م•نه ال•صبر واالس•تقرار ول•م ي•عد يتح•مل أل•م ال•فراق ف•بارح والي•ة ي•زد )م•وط•نه( وط•وى ال•فياف•ي وال•قفار
غ••ير ع••اب½ ب••وع••ثاء ال••طري••ق وال••تالل وال••رم••ضاء وال••صحارى م••ن ش••دة ش••وق••ه الس••تنشاق ن••سيم ال••صبا إل••ى أن وض••ع
ق••دم••ه ف••ي رح••اب م••حبوب األرواح وتخ• ّلص م••ن أل••م ال••فراق وف••از بش••رف ال••لقاء ف••ي ال••عراق .ومل ّ•ا وج••د م••حبوب اآلف••اق
وح•ظي ب•مشاه•دة ط•لعته أخ•ذ ب•عد ذل•ك ف•ي ت•رك ج•ميع األف•كار وتخ• ّلص م•ن ك•ل ق•يد ح•تى أص•بح مظه•ر ال•عناي•ة غ•ير
امل••تناه••ية وآق••ام ع••دة أي••ام ب••ال••عراق ث••م ص••در ل••ه األم••ر ب••ال••عودة إل••ى إي••ران ح••يث أم••ضى ع••دة أي••ام ك••ان إ ّب••ان••ها خ••ير
أن••يس وج••ليس ل••ألح••باء وأش••علت ن••فسه ال••طاه••رة ن••ار ال••حب واالنج••ذاب ف••ي ق••لوب األح••باء وخ••لق ف••يهم ال••ول••ه وال••شوق
ال••لذي••ن ل••م يعه••دوه••ما ث••م ذه••ب إل••ى ال••سجن األع••ظم ب••صحبة ج••ناب م••يرزا أب••و ال••حسن األم••ني ال••ثان••ي ع••ليه ب••هاءاهلل
•سيرا .وف•ي ال•نهاي•ة ف•از بش•رف
األب•هى وذاق األم ّ•ري•ن ف•ي ت•لك ال•رح•لة واح•تار ف•ي أم•ره إذ ك•ان دخ•ول ال•سجن أم ً•را ع ً
ال ••لقاء ف ••ي الح ••مام ال ••ذي ك ••ان الج ••مال امل ••بارك يغتس ••ل ف ••يه .وم ••ا أن وق ••ع ن ••ظر ح ••ضرة األم ••ني ال ••ثان ••ي – م ••يرزا أب ••و
ال ••حسن -ع ••لى مظه ••ر ال ••كبري ••اء ف ••ي الح ••مام ح ••تى ت ••أث ••ر واع ••ترت ••ه ال ••رع ••شة وارت ••عدت ف ••رائ ••صه ح ••تى وق ••ع ع ••لى أرض
فشجت رأسه وسال دمه.
الحمام
ّ
وع••لى الج••ملة ،إن ح••ضرة أم••ني امل••ذك••ور ي••عني ش••اه مح••مد ق••د ف••از ب••لقب "األم••ني" وأص••بح مظه••ر األل••طاف ال••الن••هاي••ة
وح•ام•ل األل•واح اإلل•هية .ث•م س•اف•ر إل•ى إي•ران م ّ•رة أخ•رى وه•و ف•ي غ•اي•ة ال•ول•ه واالنج•ذاب ال•قلبي وال•روح•ي ،وق•ام ب•ما
ُك• ّلف ب•ه م•ن الخ•دم•ات ب•كمال األم•ان•ة وك•ان•ت خ•دم•ات•ه ذات ق•يمة ألن•ها ج•لبت ال•راح•ة ل•ألح•باء .ك•ان•ت ه•مته ال ن•ظير ل•ها
ال ظ•لي ً
وك•ان ف•ي ت•أدي•ة الخ•دم•ات ع•دي•م ال•نظير وظ• ً
ال ب•ني الخ•لق .وانتش•ر ص•يت ع•بودي•ته ل•لعتبة امل•ق ّدس•ة ف•ي ك•ل ص•قع
واش••تهر ف••ي م••حاف••ل األح••باء .ل••م يه••دأ دق••يقة واح••دة ول••م يس••ترح ف••ي م••ضجعه ل••يلة ك••ام••لة وك••ان ف••ي أغ••لب ل••يال••يه ال
فس ّ•ر م•نه
ي•لتحف غ•ير ال•سماء وك•ان ف•ي ن•هاره ك•ال•طير ال•طائ•ر أو ك•ال•ظبي ال•شارد مس•ر ً•ع•ا ف•ي ط•لب م•قام ال•وح•دان•ية ُ• •
ج ••ميع األح ••باء ك ••ل الس ••رور ،إذ ك ••ان ه ••و ب ••شير الس ••رور للج ••ميع وم ••دي ••نة ال ••حب وال ••عطف ،ت ••ائ• • ًها ف ••ي ب ••ادي ••ة م ••حبة
•تقر ح•تى ع•لى أع•لى ال•تالل وش•ام•خ ال•جبال .ت•راه
امل•حبوب ي•قطع ال•براري وال•ودي•ان وال•قفار ك•ال•ري•ح ال•عاص•ف ال يس ّ
•يرا ف•ي
•تقر وال يه•دأ ،ق•ائ ً•ما ع•لى الخ•دم•ة إل•ى أن وق•ع أس ً
ي•و ً•م•ا ف•ي إق•ليم ب•ال•نهار ويَ•تَن َ ّوح ل•يالً ف•ي م•ملكة أخ•رى ال يس ّ
•لما وع••دوانً••ا ل••ظنّهم أن••ه أح••د أع••دائ••هم أت••ى م••ن ق••بيلة
ي••د األش••رار م••ن األك••راد ب••ني البح••ري••ن ف••ي أذرب••يجان وق••تلوه ظ• ً
م••عادي••ة ل••هم .ف••قضى ذل••ك ال••حبيب ن••حبه ش••هي ًدا م••ظلو ًم••ا .وم••ا أن وص••ل خ••بر اس••تشهاده إل••ى أرض ال••سجن ح••تى
ع • ّم الح••زن الش••دي••د وذرف••ت ع••يون امل••سجون••ني م••ن األح••باء ب••دل ال••دم••ع د ًم••ا ع••لى ذل••ك ال••شخص ج••ليل ال••قدر ،وظه••رت
آث•ار الح•زن ل•دى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة فج•رى ال•قلم األع•لى ب•ال•عناي•ة ف•ي ح•ق ذل•ك ال•شهيد ،ش•هيد ال•فياف•ي وال•قفار ع•ناي•ة
ال ن•هاي•ة ل•ها ف•ضالً ع ّ•ما ب•حقه م•ن األل•واح ال•تي ن•زل•ت ب•اس•مه .واآلن ه•و ف•ي ج•وار ال•رح•مة ال•كبرى ف•ي ج•نة األب•هى
م••ع ط••يور ال••قدس ف••ي ص••حبة واب••تهاج ،غ••ري • ًقا ف••ي م••حفل تج • ّلي األن••وار .ع••ليه ال••تحية وال••ثناء وع••ليه ال••بهاء األب••هى
وعليه الرحمة الكبرى.
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جناب مشهدي فتّاح
مجس••دة م ••ن ال ••زه ••د وم ••ثاالً ل ••لتقوى ،ك ••ان ه ••و وأخ ••وه ج ••ناب
ّ•
روح••ا
ج ••ناب مشه ••دي ف •تّاح ،ع ••ليه ب ••هاءاهلل األب ••هى ،ك ••ان ً •
ال•حاج ع•سكر ال ي•ميّز أح•ده•ما ع•ن اآلخ•ر ل•تواف•قهما ف•ي ال•شكل واألط•وار وع•لى ات•فاق واح•د ف•ي ش•ري•عة اهلل .ك•ان•ا
•مني ب•بعضهما ك•ال•جوزاء ف•ي ن•قطة واح•دة ،وق•د اس•تنارا م• ًعا ب•نور اله•داي•ة ،وف•ضالً ع•ن ت•شاب•ههما ف•ي األط•وار
ملتح ْ
الس ّ•ر ك•شخص
•بيهني ف•ي ال•وج•دان ،ك•ما ك•ان•ا ف•ي م•سيره•ما م•ن أذرب•يجان إل•ى أرض ّ• •
•كني ف•ي اإلي•مان وش ْ
ك•ان•ا ش•ري ْ
واح•د ف•ي ج•ميع امل•رات•ب وال•شؤون م•تشابه ْ•ني ف•ي امل•شارب والس•لوك وامل•ذه•ب واألخ•الق واألط•وار واإلي•مان واإلي•قان
مالزمني لبعضهما في السجن األعظم.
والعرفان واالطمئنان .وكانا
ْ
ك•ان ملشه•دي ف•تّاح م•بلغ م•ن امل•ال ق•د ع•اد إل•يه م•ن ال•تجارة ال ي•ملك غ•يره ،ومل•ا ب•ارح أرض الس•ر أودع•ه ل•دى ب•عضهم
ب•صفة أم•ان•ة .وب•عد م•دة وج•يزة ،نه•ب ب•عض م•ن ع•دي•مي اإلن•صاف ه•ذا امل•بلغ وض•اع ب•ال•كليّة ،ف•أص•بح ص•فر ال•يديْ•ن،
غ••ير أن••ه ك••ان م••حتر ًم••ا وف••ي س••بيل اهلل م••حبو ًب••ا ل••لغاي••ة ،ورض••ي ب••ال••قناع••ة امل••تناه••ية إب••ان وج••وده ف••ي ال••سجن األع••ظم،
ف••ان•يًا ن••فسه ،ول••م ت••سمع م••نه ك••لمة ت• ّ
•دل ع••لى أن ل••ه وج••و ًدا ب••امل••رة ،وك••ان دائ• ً•ما م••نزويً••ا ف••ي رك••ن م••ن أرك••ان ال••سجن ال
•تمرا ع•لى ح•ال•ة ال•تذك•ر وال•تضرع إل•ى أن وق•عت امل•صيبة ال•كبرى
•مسا وال مل ً
ت•سمع ل•ه ه ً
•سا ،ع•اك•فًا ع•لى ذك•ر اهلل مس ً
ف•خارت ق•واه ووه•ن ع•ظمه ،ول•م ي•عد ي•ق َوى ع•لى تح ّ•مل وط•أة ال•فراق م•ن ش• ّدة ح•زن•ه وم•ا أل• ّم ب•ه م•ن ف•راق امل•حبوب .إل•ى
أن دن•ا ح•ينه ب•عد ال•صعود امل•بارك ف•عرج إل•ى امل•لكوت األب•هى .ط•وب•ى ل•ه ث•م ط•وب•ى! بش•رى ل•ه ث•م بش•رى! وع•ليه ال•بهاء
األبهى.
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جناب نبيل قائن )القائني(
هو اهلل
ج•ناب ن•بيل ق•ائ•ن )ال•قائ•ني( ،ه•و امل•ال مح•مد ع•لي ،ع•ليه ب•هاءاهلل األب•هى .ك•ان ه•ذا ال•شخص ال•عظيم م•ن املنج•ذب•ني
إل•ى الج•مال امل•بارك م•ن ق•بل ط•لوع ص•بح اله•دى أي م•ن ق•بل ظ•هور ال•نقطة األول•ى ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،وش•رب صه•باء
ال••عرف••ان م••ن ي••د س••اق••ي ال••عناي••ة؛ وت••فصيل ذل••ك ه••و أن أح••د األم••راء ،نج••ل أم••ير ق••ائ••ن امل••دع••و م••ير أس••داهلل خ••ان ،ك••ان
•قيما ف••ي طه••ران ب••صفة ره••ينة س••ياس••ية وأن••يط ب••امل••حاف••ظة ع••ليه وته••ذي••به إل••ى ج••ناب امل••ال مح••مد ع••لي )ن••بيل ق••ائ••ن(،
م• ً
•يرا غ•ري•بًا ف•ي طه•ران ،ك•ان الج•مال امل•بارك ي•بذل
ألن ه•ذا األم•ير ك•ان ش•ابً•ا ب•عي ًدا ع•ن وال•ده ال•عطوف ع•ليه .ول•كون•ه أم ً
ك••مال ال••عناي••ة ف••ي ح••قه .وك••ان ه••ذا األم••ير ي••نزل ف••ي أغ••لب األح••اي••ني ض••يفًا ع••لى الج••مال امل••بارك ب••رف••قة ج••ناب م••ال
مح ••مد ع ••لي امل ••لقب ب ••نبيل ق ••ائ ••ن وذل ••ك ق ••بل ظ ••هور ال ••نقطة األول ••ى )ال ••باب( .وك ••ان ال ••نبيل امل ••ذك ••ور ف ••ي م ••قدم ••ة ال ••ثقات
وس •يّده ••م وق ••د انج ••ذب ف ••ي ذل ••ك ال ••حني إل ••ى الج ••مال امل ••بارك ك ••ل االنج ••ذاب .وك ••ان ف ••ي ك ••ل م ••حفل أو مج ••لس ل ••سانً ••ا
ن•اط• ًقا ب•محام•د الج•مال امل•بارك ُمظه ً•را ك•مال م•حبته وول•هه وت ّ
•عشقه ل•حضرت•ه ،وك•ان ي•روي ع•لى حس•ب ال•عادة ال•قدي•مة
الكرامات العظيمة للجمال املبارك حتى أنه كان يقول أنه رآها بأ ّم عينيه وسمعها بأذنه.
وب•االخ•تصار ك•ان ش•غفه وول•هه ال ح• ّد ل•هما ،م•حتر ًق••ا ب•نار ال•عشق اح•ترآق•ا ال ي•وص•ف .رج•ع وه•و ع•لى ه•ذه ال•حال•ة م•ع
األم ••ير إل ••ى ق ••ائ ••ن ،وم ••ا ل ••بث أن ال ••تقى ب ••جناب ال ••فاض ••ل الج ••ليل ال ••نبيل األك ••بر ،وه ••و ج ••ناب آق ••ا مح ••مد ال ••قائ ••ني ،روح
املخ••لصني ل••ه ال••فداء ،ال••ذي ع••اد إل••ى إي••ران ب••عد أن ن••ال إج••ازة االج••تهاد م••ن امل••رح••وم ال••شيخ م••رت••ضى ،واش••تعال••ه ب••نار
م•حبة اهلل ف•ي ب•غداد .وملّ•ا ش•اه•د ن•بيل ق•ائ•ن ،أن ال•نبيل األك•بر ق•د ج•مع ال•علماء وم•شاه•ير املجته•دي•ن وان•ساب ل•سان•ه
•قرون ب•فضله وت•م ّكنه م•ن م•ختلف ال•فنون وال•علوم ،وبمج ّ•رد س•ماع•ه اس•م ح•ضرة األع•لى
ب•ال•تبليغ ف•ي ق•ائ•ن أم•ام ال•ذي•ن ي ّ
)الباب( انجذب إليه وقال ،إنه قد فاز بلقاء الجمال املبارك في طهران وإنه اشتعل بنار محبته ألول وهلة.
وب•اإلج•مال ،ك•ان له•ذا ال•شخص امل•حترم م•قام ال•علوي•ة ال•سماوي•ة ،وامل•وه•بة ال•رب•ان•ية ،وان•ساب م•ن ف•مه س•يل اله•داي•ة ف•ي
ق••ري••ته وه••دى أف••راد أس••رت••ه راف • ًعا ع••لم ال••تبليغ وه••داي••ة ال••نفوس .وق••د ورد ع••لى ي••دي••ه ج • ّم غ••فير إل••ى ش••ري••عة م••حبة اهلل،
وأع•طى ال•ناس ن•صيبهم م•ن اله•داي•ة ال•كبرى .وك•ان امل•ير ع•لم خ•ان ،ح•اك•م ق•ائ•نُ ،يظه•ر ل•ه دائ ً•ما ك•مال امل•حبة وق•د ق• ّدم
ل••ه خ••دم••ات ف••ائ••قة ب••كل أم••ان••ة واح••ترام ،غ••ير أن••ه ان••قلب ف••ي ن••هاي••ة األم••ر وق••لب ظه••ر امل••جن ب••عد أن ت••أك••د م••ن إي••مان ن••بيل
ق••ائ••ن وإي••قان••ه وق••ام ب••اإلغ••ارة ع••لى األح••باء ونه••ب أم••تعتهم وس••لب أم••وال••هم ل••خوف••ه م••ن ن••اص••ر ال••دي••ن ش••اه وأخ••رج ج••ناب
ال ••نبيل األك ••بر وأه ••ان ج ••ناب ن ••بيل ق ••ائ ••ن وآذاه وب ••عد س ••لب أم ••وال ••ه وأم ••تعته وح ••بسه دف ••ع ب ••ه إل ••ى الصح ••راء ي ••تخبط ف ••ي
الوهاد والفيافي والقفار.
•رورا وب•هجة واع•تبر نه•ب أم•تعته وس•لب أم•وال•ه ك•أن•ه َم• َلكَ
أم•ا ه•ذا ال•شخص ال•نوران•ي ،ف•قد ع• ّد م•ا ح•اق ب•ه م•ن ال•بالي•ا س ً
•رورا
ال•دن•يا وم•ا ف•يها )ي•عني أن•ه ف•قد ال•فان•ي وت ّ
•مسك ب•ال•باق•ي( وع• ّد ح•بسه راح•ة ،و َد ْف•عه إل•ى ب•طن الصح•راء ب•هجة وس ً
وأعظم موهبة ربانية .ووصل إلى طهران حيث أمضى مدة في حيرة في الظاهر ال مال وال متاع ،ولكنه في الباطن
ك••ان ف••ي ن••هاي••ة ال••روح وال••ري••حان .وه••ذا ش••أن ك••ل ن••فس ث••بتت ع••لى امل••يثاق .ك••ان ي••زور م••حاف••ل األك••اب••ر واألع••يان ،ومل••ا
ك ••ان ع ••لى ب • ّينة م ••ن أح ••وال األم ••راء أخ ••ذ ف ••ي م ••قاب ••لتهم والتح ••دث إل ••يهم وي ••لقي ع ••ليهم م ••ا ي ••ناس ••ب امل ••قام ،وك ••ان ُيس • ّلي
األح•باء ،وك•ان ك•ال•سيف املس•لول ف•ي وج•ه ك•ل م•ن أراد ب•الج•مال امل•بارك س•و ًءا .ل•قد ك•ان ح• ًقا م•صداق ق•ول•ه ت•عال•ى ف•ي
•تمر ع••لى نش••ر ال••نفحات وان••تشار اآلي••ات ال••بينات ب••كل م••ا أوت••ي
ال••قرآن الش••ري••ف" :ال ت••أخ••ذه ف••ي اهلل ل••وم••ة الئ••م" .واس• ّ
زاخرا كالخض ّم امل ّواج ،هاطالً كالسحاب املدرار.
من قوة ،ثمالً من سالفة خمر محبة اهلل،
ً
ن•سج ع•لى ه•ذا امل•نوال إل•ى أن أت•اه اإلذن ب•ال•حضور إل•ى ال•سجن األع•ظم ب•عد أن اتّ•همه أه•ل طه•ران ب•ال•جنون وخ•لع
ع••ذار ال••حياء ح••يث ك••ان دائ• ً•ما ق••ل ًقا ال ي••عرف ل••لصبر مس••ل ًكا وال ل••ألن••اة م••ور ًدا وال ل••لمحاب••اة وامل••داراة م••حالً ،له••ذا ل••م
•دب ف ••ي روع ••ه خ ••وف وال ه ••لع م ••ع ع ••ظيم الخ ••طر ال ••ذي ك ••ان ف ••يه .وم ••ا أن وص ••ل إل ••ى ال ••سجن )ع ••كاء( ح ••تى أخ ••رج ••ه
ي• ّ
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األع ••داء م ••ن أول ••ي األم ••ر وذه ••بت ك ••ل م ••ساع ••يه ل ••لبقاء ه ••ناك أدراج ال ••ري ••اح ،ف ••أج ••بره ال ••حال إل ••ى االرت ••حال إل ••ى ب ••لدة
ال••ناص••رة ح••يث آق••ام ع••دة أي••ام ك••ال••طائ••ر الش••ري••د ه••و وول••داه ،آق••ا غ••الم حس••ني وآق••ا ع••لي أك••بر ،وق••اس••وا م••ا ق••اس••وا
•تضرع واالب• ••تهال إل• ••ى ال• ••علي امل• ••تعال ح• ••تى ت• ••د ّب• ••روا أم• ••ر دخ• ••ول• ••ه ال• ••سجن )ع• ••كاء( وص• ••در ل• ••ه اإلذن
دائ• ••بني ع• ••لى ال• •
ّ
ب•ال•حضور .ف•ما ل•بث أن ه•رع إل•ى ال•سجن ب•اش•تياق ب•ال•غ ،وف•از بش•رف ال•لقاء .وم•ا أن وص•ل إل•ى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة
ووق••ع ب••صره ع••لى ط••لعة الج••مال األب••هى ح••تى أخ••ذت••ه رع••دة ووق••ع م••غشيًّا ع••ليه وم••ا وع••ى ون••هض إال ب••عد أن ص••درت
العناية املباركة في حقه.
آق••ام ن••بيل ق••ائ••ن ف••ي ال••قلعة م••خفيًا ع••دة أي••ام ث••م ع••اد إل••ى ال••ناص••رة ال••تي أخ••ذ أه••لها ال••عجب واالن••ده••اش م••ن ح••ال••ته
وع• •زّة ن ••فسه ،فج ••زم ••وا ب ••أن ••ه ش ••خص ج ••ليل م ••ن ذوي ال ••بيوت ••ات األع ••زاء ف ••ي أوط ••ان ••هم ،وم ••ن ال ••ناس ع ••دي ••مي امل ••ثال،
ّ
والتقشف الذي ال يحتمل.
واستغربوا اختياره اآلقامة بالناصرة ورضاءه باملعيشة الضنكة
وب•االخ•تصار ،إن•ه ب•عد أن ت• ّم م•ا وع•د ب•ه االس•م األع•ظم )ج•مال ال•قدم( ف•تحت أب•واب ال•سجن وأص•بح دخ•ول األح•باء
وامل••ساف••ري••ن إل••ى داخ••ل ال••قلعة )امل••عتقل ب••ها الج••مال امل••بارك( والخ••روج م••نها متيّس• ً•را ل••لغاي••ة .أم••ا ج••ناب ن••بيل ق••ائ••ن
•تمرت آق••ام••ته ب••ال••ناص••رة حس••ب األم••ر امل••بارك
ف••كان ي••حضر م••ن ال••ناص••رة م• ّ•رة ف••ي الشه••ر وي••فوز بش••رف ال••لقاء .واس• ّ
وت••م ّكن م••ن ت••بليغ ن••فر م••ن امل••سيحيني م••ن س••كان ال••ناص••رة ،وك••ان••ت دم••وع••ه ال ت••جف م••ن ال••بكاء ع••لى م••ا ن••زل ب••الج••مال
امل ••بارك م ••ن ظ ••لم ال ••ظامل ••ني ،وك ••ان ي ••د ّب ••ر أم ••ر معيش ••ته م ••ن ال ••رب ••ح ال ••قليل ال ••نات ••ج م ••ن ش ••رك ••ة ت ••جاري ••ة ب ••يني وب ••ينه ،ف ••قد
وض•عتُ ن•صف رأس م•ال ه•ذه الش•رك•ة؛ ث•الث•ة ق•ران•ات )ع•ملة إي•ران•ية ت•عادل ك•لها م•ا ي•قرب ال 150م•ليما( ،ووض•ع ه•و
ن•فس امل•بلغ .واش•ترى ب•رأس امل•ال إب ً•را ل•لخياط•ة وج•ال ب•ها ف•ي ال•طرق•ات ،ف•كان•ت ن•ساء ال•ناص•رة يش•تري•ن م•نه اإلب•ر
وي••عطينه م••قاب••ل ال••ثمن ب• ً
•يضا؛ ي••عني ي••عطينه ب••يضة واح••دة ع••ن ك••ل ث••الث إب••ر ،ث••م ي••بيع ه••و ب••دوره ال••بيض ويش••تري
ب•ال•رب•ح ق•وت ي•وم•ه .وك•لما ف•رغ•ت اإلب•ر ،أرس•ل إل•ى ج•ناب آق•ا رض•ا ق•ناد ال•تاج•ر ف•ي ع•كاء ،ليش•تري ل•ه إب ً•را وي•رس•لها
بواسطة القوافل التي كانت متواصلة الذهاب واإلياب بني عكاء والناصرة.
س•بحان اهلل! إن ه•ذا ال•شخص ك•ان ي•عيش م•ن رب•ح رأس امل•ال ال•زه•يد ه•ذا م•دة ع•ام•ني ك•ام•لني ح•ام• ًدا وش•اك ً•را هلل ع•ز
وج•ل .ف•ان•ظروا ك•يف ك•ان ق•نو ًع••ا ب•درج•ة ج•علت أه•ال•ي ال•ناص•رة ي•عتقدون أن•ه غ•ير م•حتاج ألح•د وظ•نّوا أن•ه م•ن ذوي
ال•ثراء وي•مارس ال•قناع•ة وال•تق ّ
شّف خ•وف ن•فاد م•ا ل•دي•ه م•ن امل•ال وه•و ف•ي ال•غرب•ة وي•خفي ث•روت•ه ت•حت س•تار االش•تغال
ببيع اإلبر.
•ص ُدر ف ••ي ح ••قه ع ••ناي ••ات ج ••دي ••دة ،وق ••د اتّخ ••ذه ه ••ذا ال ••عبد )ح ••ضرة ع ••بدال ••بهاء(
•لما تش ••رف ب ••ال ••حضور امل ••بارك تَ • ْ
ك ••ان ك • ّ
•سا ون•دي ً•ما ل•ه ف•ي ال•غد ّو وال•رواح .وك• ّلما ك•ان•ت ت•نهال ع•ليّ األح•زان ك•نت أس•تحضره وبمج•رد وق•وع ن•ظري ع•ليه
م•ؤن ً
•شا ب ً
ي•تم ّلكني الس•رور .ك•ان ح•لو الح•دي•ث ل•طيف املش•رب ه ً
•ررا م•ن ك•ل ق•يد وع•لى اس•تعداد ت•ام
•شا ف•ارغ ال•قلب مح ً
فتيس•ر ل•ه التش ّ•رف ب•لقاء الج•مال امل•بارك ك•ل ي•وم
ّ• •
مل•ساع•دة م•ن ي•ري•د .وف•ي ال•نهاي•ة ،س•كن ف•ي ال•سجن األع•ظم )ع•كاء(
ح••تى أنّ••ه ب••ينما ه••و س••ائ••ر م••ع ب••عض األح••باء إذ ال••تقى ب••ال •ت ُّ َرب •يّ امل••دع••و ال••حاج أح••مد وق••ال ل••ه" :اص••حبني" ف••مشى
وت••بعه ال •ت ُّ َر ِب••ي وم••راف••قوه إل••ى ج •بّان••ة ال••نبي ص••ال••ح )خ••ارج ع••كاء( ف••ال••تفت إل••ى ال •ت ُّ َرب •يّ ب••وج••ه م••بتسم وه••و ف••ي ك••مال
ال•صحة وال•عاف•ية وق•ال" :ي•ا ح•اج أح•مد ،أري•د م•نك ش•يئ ًا واح• ًدا وه•و ،ح•يث أن•ني س•أن•تقل م•ن ه•ذا ال•عال•م إل•ى ال•عال•م
•شيرا إل••ى ج••وار ال••قبر ال••ذي دف••ن ف••يه ح••ضرة ال••غصن األطه••ر(
اآلخ••ر ،أرج••وك أن ت••جعل ق••بري ف••ي ه••ذه ال••نقطة )م• ً
وه••ذا ك••ل م••ا أري••ده م••نك" ،ث••م ن••اول ال••ترب••ي ب••عض ال••دراه••م وان••صرف .وم••ا غ••رب••ت ش••مس ذل••ك ال••يوم ح••تى أخ••برن••ي
•رورا ي•قرأ
•سا يتح•دث م
ً
ب•عض األح•باء :إن ن•بيل ق•ائ•ن م•ري•ض .ف•ذه•ب ه•ذا ال•عبد ت• ًوا إل•ى داره ف•وج•دت•ه ج•ال ً
•بتهجا مس ً
وي••مازح غ••ير أن ج••بينه ك••ان ي••تفصد ع••ر ًق••ا بش••دة م••تناه••ية ،ول••م تظه••ر ع••ليه ع••الم••ات ال••تو ّع••ك ب••امل••رة .وم••ا زال ال••عرق
ي••تفصد م••ن ج••بينه ح••تى خ••ارت ق••واه ف••اس••تلقى ع••لى ال••فراش ح••تى ت••نفّس ال••صبح ف••فاض••ت روح••ه ال••زك••ية إل••ى ح••يث
تُ••عطَى ال••ثواب ،ومل••ا وص••ل خ••بر وف••ات••ه إل••ى امل••حضر امل••بارك أظه••ر ف••ي ح••قه ع••ناي••ات ال ت••حصى وق••د أَن••زل ب••اس••م ه••ذا
•ثيرا م•ا ذك•ر الج•مال امل•بارك اس•م ن•بيل ق•ائ•ن ب•عد وف•ات•ه ع•ند ك•ل م•ناس•بة
ال•شخص ف•ي أي•ام ح•يات•ه أل ً •
•واح•ا ش•تّى .وك ً
٣٤

وك•ان ح•ضرت•ه ي•ذك•ر إي•مان•ه وإي•قان•ه وانج•ذاب•ه ب•معنى أن ه•ذا ال•شخص ك•ان منج•ذبً•ا ب•نفحات اهلل ق•بل ظ•هور ح•ضرة
األع ••لى ،روح ••ي ل ••ه ال ••فداء .ط ••وب ••ى ل ••ه وح ••سن م ••آب! بش ••رى ل ••ه م ••ن ه ••ذه امل ••وه ••بة ال ••كبرى! وي ••ختص اهلل ب ••فضله م ••ن
يشاء.

٣٥

جناب آقا سيد محمد تقي املنشادي
هو اهلل
وص••ل َع••رف ال•نّفحة ال••رح••مان••ية إل••ى م••شام ح••ضرة ال••سيد ت••قي امل••نشادي وه••و ف••ي ع••نفوان ش••باب••ه ف••ي ق••ري••ة م••نشاد،
ف•أص•بح روح•ان• ًيا ص•رفً•ا .ك•ل أف•كاره رب•ان•ية وق•لبه ن•وران•ي وش•ملته ال•توف•يقات الس•بحان•ية ،وخ•لق ف•يه ال•نداء ال•سماوي
ع ••ظيم ال ••ول ••ه وال ••طرب ح ••تى س ••اق ••ه ذل ••ك إل ••ى هج ••ر م ••سقط رأس ••ه وتَ • ْ•رك أم ••الك ••ه وأق ••رب ••ائ ••ه وأوالده وه ••ام ك ••ال ••تائ ••ه ف ••ي
ال•صحارى وط•وى ال•قفار وال•فياف•ي إل•ى أن ط• ّوح•ت ب•ه ي•د امل•سير إل•ى ال•ساح•ل ،ف•رك•ب البح•ر إل•ى م•يناء ح•يفا ح•يث
•صد التش ••رف ب ••ال ••لقاء .ومل ••ا ف ••از ب ••التش ••رف ع ••اد إل ••ى ح ••يفا واف ••تتح ف ••يها ح ••ان ••وتً ••ا
ن ••زل وم ••نها اتّ ••جه إل ••ى ب ••لدة ع ••كاء َق• ْ
•غيرا ل••يبيع ف••يه ب••عض الس••لع ،وك••ان ي••قنع ب••ال••رب••ح ال••قليل وق••د ش••ملته ف••ي ذل••ك ال••برك••ة وال••نعمة وأص••بح مح • ّ
ط رح••ال
ص• ً
األح••باء ف••ي ت••لك امل••دي••نة وب••يته م••أوى ال••زائ••ري••ن ال••واردي••ن م••ن األط••راف .ف••كان ي••حتفي ب••هم ويه ّي½ ل••هم ال••والئ••م م • ّدة
آق••ام••تهم ف••ي ح••يفا ،وك••ان ال••كل ي••لهج بح••مده وش••كره ع••لى م••ا آلق••اه م••نه م••ن ع••ظيم ال••حفاوة واإلك••رام وال• ِ•ق َرى وك••ان،
ف••ضالً ع••ن ك••ل ه••ذا ،يس ّه••ل ل••لمساف••ري••ن أم••ور ال••سفر ح••ال ع••ودت••هم إل••ى أوط••ان••هم م••ق ِّد ًم••ا ل••هم ك••ل م••ساع••دة م••مكنة،
ب••إخ••الص ت••ام واس••تقام••ة ال ت••ضارع .وأن••يط ب••ه إرس••ال األل••واح امل••بارك••ة إل••ى أرب••اب••ها ف••ي م••ختلف األص••قاع ،وج••ميع
ال••عرائ••ض ال••واردة م••ن ال••جهات ك••ان••ت ت••أت••ي ب••عنوان••ه وي••قوم ه••و ب••إي••صال••ها إل••ى ال••ساح••ة امل••ق ّدس••ة ب••كل أم••ان••ة و دون
•همة
•تمر ف•ي أداء ه•ذه امل•همة زم•نًا ل•يس ب•ال•قليل ب•حيث ارت•اح•ت م•ن ع•مله ال•ضمائ•ر إذ ك•ان ي•ؤ ّدي ه•ذه امل ّ
ت•أخ•ير .واس ّ
ب ••طري ••قة م ••حكمة وك ••ان ف ••ي ه ••ذا الس ••بيل م ••عتم ًدا أم ••ينًا واش ••تهر ب ••ذل ••ك ف ••ي ج ••ميع األق ••طار وش ••ملته أل ••طاف الج ••مال
امل••بارك ح••تى أص••بح م••عدن ال••عدل واإلن••صاف مج••ر ًدا ع••ن ك••ل ُع••لقة دن••يوي••ة .وت••ع ّود خ••شون••ة ال••عيش وع••دم ال••تقيّد ف••ي
ط•عام•ه أو ن•وم•ه .ل•م ي•رك•ن إل•ى ال•راح•ة وامل•رح ،ي•سكن م•نفر ًدا ف•ي غ•رف•ة م•كتف ًيا ف•ي أغ•لب وج•بات ط•عام•ه ب•رغ•يف م•ن
ال•خبز ب•ال إدام ،وي•نام ف•ي رك•ن م•ن أرك•ان غ•رف•ته .غ•ير أن•ه ك•ان ك•امل•اء امل•عني ل•لمساف•ري•ن م•ن أه•ل ال•بهاء ويهيّ½ مل•ن
•يرا ،وي••ق ّدم ل••هم أن••واع ال••طعام ال••شهيّ .ك••ان ط••لق امل••حيّا ب••اس••م ال••شفتني ح••سن
أراد م••نهم أن ي••نام ع••نده ف• ً •
•راش••ا وث• ً
األخ•الق م•ملو ًءا ب•ال•روح وال•ري•حان ودام ،ب•عد ص•عود ن•يّر اآلف•اق إل•ى امل•أل األع•لى ،ث•اب•تًا ع•لى العه•د وامل•يثاق ب•درج•ة ال
غ••بار ع••ليها ،وك••ال••سيف ال••قاط••ع ف••ي وج••وه ال••ناق••ضني ال••ذي••ن م••ارس••وا ج••ميع ال••حيل ل••يأخ••ذوه إل••ى ج••ان••بهم أو ي••وج••دوا
ثُ• ْل َم ًة ف•ي ث•بوت•ه ورس•وخ•ه ع•لى العه•د ف•لم ي•فلحوا وب•اءوا ب•الفش•ل ال•عظيم ،رغ•م م•ا ق•دم•وه ل•شخصه ال•كري•م م•ن االح•ترام
ال ••زائ ••د وإظ ••هار امل ••حبة ل ••ه وم • ّده ••م امل ••وائ ••د ب ••أن ••واع ال ••طعام ال ••فاخ ••ر وم ••واجه ••ته ب ••وج ••وه ب ••اس ••مة .ك ••ل ذل ••ك ل ••م ي ••غيّر م ••ن
•برأ م•ن ك•ل ش•يء ع•دا العه•د وامل•يثاق اإلل•هي .وملّا ي•ئسوا م•ن م•حاول•ة ت•زل•زل•ه وأخ•ذه إل•ى ج•ان•بهم
اس•تقام•ته وأف•كاره وت ّ
ق•لبوا ل•ه ظه•ر امل•جن وأظه•روا ل•ه ال•جفاء وع•ملوا ع•لى م•ناوأت•ه وب•لبلة أف•كاره ب•ال ج•دوى ألن•ه ك•ان ج•وه•ر ال•ثبوت وح•قيقة
االس ••تقام ••ة .وبتح ••ري ••ك م ••ن ع ••دي ••مي ال ••وف ••اء ،ق ••ام ع ••بدالح ••ميد خ ••ان )الس ••لطان ال ••عثمان ••ي( ع ••لى م ••ناوأة ه ••ذا ال ••عبد
•شهورا ب•ني الج•مهور ب•أن•ه واس•طة إرس•ال امل•كات•يب ال•واردة م•ن ال•ساح•ة
وال•تعرض ل•ه .ومل•ا ك•ان ال•سيد ت•قي امل•ذك•ور م
ً
امل•ق ّدس•ة إل•ى أرب•اب•ها ف•ي م•ختلف ال•بقاع وإي•صال ال•عرائ•ض ال•واردة م•ن ال•خارج إل•ى امل•حضر امل•بارك ،رأي•ت أن ال
•همة ال••تي ك••ان ي••ؤدي••ها ،ف••قام ب••ذل••ك خ••ير ق••يام ب••طري••قة ت••خفى ع••لى
م••ناص إرس••ال••ه إل••ى پ••ورس••عيد ح••يث ق••ام ب••نفس امل• ّ
األب••صار واألوه••ام وبه••ذه ال••وس••يلة خ••اب••ت م••ساع••ي ع••دي••مي ال••وف••اء ول••م ي••قع ف••ي أي••دي••هم ش••يء م••ن امل••كات••يب ف••ساق••تهم
نس••بت م ••جيء ه ••يئة م ••ن املفتش ••ني م ••ن اآلس ••تان ••ة إل ••ى ه ••ذه
دس ال ••دس ••ائ ••س ل ••دى ال ••هيئة ال ••حاك ••مة ال ••تي ّ •
ال ••خيبة إل ••ى ّ
ال••دي••ار وك••ان ذل••ك ف••ي أواخ••ر أي••ام ع••بدالح••ميد ومل••ا ح••ضرت ال••هيئة امل••ذك••ورة ل••عب ال••ناق••ضون وامل••عان••دون دوره••م م••عها
وح•ملوه•م ع•لى أن ي•شيعوا ب•أن•هم س•وف ي•قلعون الشج•رة امل•بارك•ة م•ن ج•ذوره•ا .وص ّ•ممت ال•هيئة ع•لى إل•قاء ه•ذا ال•عبد
ف••ي ال••ي ّم أو ن••فيه إل••ى ف •زّان )م••ن أع••مال صح••راء ل••يبيا ب••شمال إف••ري••قيا( وه••ذا م••ا ع••قدوا ع••ليه ن••واي••اه••م ب••عد أن خ••اب
م•سعاه•م ف•ي ال•عثور ع•لى امل•كات•يب .ورغ•م ال•تضييق الش•دي•د وه•جوم ك•ل خ•بيث م•ن أع•ضاء ه•يئة املفتش•ني وغ•يره•م
على هذا العبد فكانت حركة املكاتبات جارية باستمرار على ما يرام وبغاية اإلتقان وفق الخطة املرسومة.

٣٦

وال•خالص•ة ،إن ح•ضرة ال•سيد ت•قي امل•نشادي ق•د ق•ام ب•ما ك• ّلف ب•ه ب•كل ه ّ•مة ون•شاط ع•دة س•نوات وك•ان ج•ميع األح•باء
ف•ي ك•مال الس•رور م•ن أع•مال•ه ،ك•ما ك•ان امل•ساف•رون م•منون•ني ل•لغاي•ة م•ن خ•دم•ات•ه ال•صادق•ة وك•نت ت•رى امل•هاج•ري•ن ف•ي
خج ••ل ع ••ظيم م ••ن ح ••سن م ••عام ••لته .وأم ••ضى م ••دة ف ••ي پ ••ورس ••عيد ل ••م َي • َ•ر م ••نه األح ••باء ه ••ناك غ ••ير م ••ا يج ••لب س ••روره ••م
•ظيما ف ••ي تح • ّ•مل ح ••رارة ال ••بالد امل ••صري ••ة وأ ّدى ذل ••ك إل ••ى ت ••و ّ•ع ••كه وم ••الزم ••ته
واب ••تهاج ••هم غ ••ير أن ••ه ك ••ان ي ••كاب ••د ع ••نا ًء ع • ً
•رب امل••جيد وص••عد إل••ى
ال••فراش .وم••ن وط••أة الح• ّ•مى الش••دي••دة خ••لع ث••ياب••ه .وم••ن پ••ورس••عيد رفّ••ت روح••ه إل••ى م••لكوت ال• ّ
جوار ساحة الكبرياء.
•درة ال••يتيمة ج••وه••رة ال••عقل وال •ن ُّ َهى وح••قيقة ال •تُّقى متح••ليًّا ب••ال••فضائ••ل وج••ميل ال••خصال م••ما اس••توج••ب
ك••ان••ت ه••ذه ال• ّ
•رب ال•واح•د األح•د وك•ان م•صداق
ح•يرة ع•قول ال•فحول م•ن ال•رج•ال .ول•م ي•ف ّكر ف•ي غ•ير ال•حق ول•م ي•طلب غ•ير رض•اء ال ّ
ال ••بيان اآلت ••ي" :ح ••تى أج ••عل أورادي وأذك ••اري ِور ًدا واح• • ًدا وح ••ال ••ي ف ••ي خ ••دم ••تك س ••رم• • ًدا" .ب • ّ•رد اهلل ل ••وع ••ته ب ••فيض
الوصال ،وشفى ع ّلته بدرياق القرب في ملكوت الجمال .وعليه البهاء األبهى.

٣٧

جناب آقا محمد علي صبّاغ اليزدي
هو اهلل
م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن ك•ان ج•ناب آق•ا مح•مد ع•لي ص•باغ ال•يزدي .إ ّن ه•ذا ال•شخص ال•غيور ق•د ك•شف ال•حجاب ف•ي
رب األرب••اب .م••ع أن••ه
ال••عراق وه••و ف••ي ش••رخ الش••باب ،وخ••رق س••تار االرت••ياب وتح••رر م••ن األوه••ام ث••م ه••رع إل••ى ظ••ل ّ
•خصا أم •يًّا ف ••ي ال ••ظاه ••ر غ ••ير أنّ ••ه ك ••ان ع ••لى ج ••ان ••ب ع ••ظيم م ••ن ال ••ذك ••اء وص ••داق ••ة ال ••وداد ،وف ••از بش ••رف ال ••لقاء
ك ••ان ش • ً
وامل•ثول ب•ني ي•دي ج•مال ال•قدم ب•واس•طة أح•د األح•باء وه•ذا ج•عله م•عروفً•ا ب•ني األغ•يار ب•معتقده ،واتّخ•ذ م•أواه وم•سكنه
•رح••ا منش••رح
ب••جوار ب••يت امل••بارك ف••كان يتش••رف ب••ال••حضور امل••بارك ف••ي ك••ل ص••باح وم••ساء .وأم••ضى أي••ا ًم••ا ك••ثيرة ف• ً•
ال•صدر ن•اع•م ال•بال .ومل•ا ح•ان تح ّ•رك امل•وك•ب امل•بارك م•ن ب•غداد ق•اص• ًدا اس•الم•بول الزم امل•وك•ب ب•شغف زائ•د مش•تعالً
ب•نار م•حبّة اهلل إل•ى أن وص•لنا م•دي•نة القس•طنطينية وأل•قينا ب•ها ال•عصا إل•ى أن ك• ّلفتنا ال•حكوم•ة ب•ال•ذه•اب إل•ى أدرن•ه،
ف•ترك•نا آق•ا مح•مد ع•لي امل•ذك•ور ف•ي القس•طنطينية ل•يباش•ر م•سأل•ة ع•بور األح•باء وم•روره•م وي•كفيهم ُم• ْؤنَ•ة االل•تجاء إل•ى
الغير وما إلى ذلك ،وتكبّد بعد رحيلنا عظيم املتاعب واملشاق إذ كان فري ًدا وحي ًدا ال صاحب وال مؤنس وال جليس
وال م ••ن ي ••شاط ••ره األت ••عاب أو ي ••رث ••ي ل ••حال ••ه .آق ••ام ع ••لى ه ••ذا ال ••حال ع ••ام ••ني ك ••ام ••لني ث ••م ح ••ضر إل ••ى أدرن ••ه وال ••تجأ إل ••ى
ال••جوار امل••بارك واش••تغل ب••ائ • ًعا ج••واالً ي••بيع ب••عض الس••لع ح••ائ• ً•ما ف••ي أن••حاء امل••دي••نة .ومل ّ•ا ف••ار بح••ر ال••طغيان وض •يّقت
ال ••حكوم ••ة ع ••لى األح ••باء امل ••سال ••ك وع ••مدت ع ••لى ن ••فينا إل ••ى ع ••كاء ،ك ••ان ال ••حبيب امل ••ذك ••ور ف ••ي م ••ع ّيتنا وآق ••ام م ••دة ف ••ي
ال•سجن األع•ظم إل•ى أن ص•در ل•ه اإلذن ب•ال•ذه•اب إل•ى ص•يدا ق•صد اآلق•ام•ة ب•ها واش•تغل ف•يها ب•ال•تجارة ،وص•ار ي•ذه•ب
إل•ى ع•كاء للتش•رف ك• ّلما س•محت ل•ه ال•ظروف ،وح ّ•ل مح ّ•ل االع•تبار ف•ي ن•ظر أه•ال•ي ص•يدا ب•درج•ة يُ•غبط ع•ليها وق• ّدره
ال••قوم ح••ق ق••در وع••اش م••عزّزًا وم••حتر ًم••ا وب••اآلخ••رة ع••اد إل••ى ع••كاء ب••عد وق••وع امل••صيبة ال••كبرى )ان••تقال ح••ضرة ب••هاءاهلل
إل•ى ع•ال•م األس•رار( وق•ضى ال•بقية ال•باق•ية م•ن أي•ام ح•يات•ه ب•جوار ال•روض•ة املط ّ•ه•رة ،روح•ي ل•ترب•تها ال•فداء ،وك•ان ال•كل
•قربً•ا م•ن س•اح•ة ال•كبري•اء .وان•تقل ب•عد اس•تيفاء أي•ام ح•يات•ه إل•ى أف•ق ال•عزة األب•دي•ة
•رورا م•نه وراض•يًا ع•نه وك•ان م ّ
مس ً
وترك عارفيه يصطلون بنار الحسرة على فراقه.
•بورا .ع•ليه ال•بهاء األب•هى.
•ورا ص ً
•كورا ،وق ً
ك•ان ه•ذا ال•شخص ط•وال ح•يات•ه مظه ً•را ل•ألل•فة ،ح•ميد ال•خصال ،ق•نو ًع••ا ش ً
أنزل اهلل على قبره طبقات النور من السماء .أما قبره ففي عكاء.

٣٨

جناب آقا عبدالغفار من أهالي أصفهان
هو اهلل
م••ن ج••ملة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن وامل••سجون••ني ج••ناب آق••ا ع••بدال••غفار م••ن أه••ال••ي أص••فهان .وق••د أم••ضى ه••ذا ال••رج••ل
ال•نبيل ع•دة س•نوات مش•تغالً ب•ال•سياح•ة وال•تجارة ف•ي ب•الد ال•روم وط• ّوح•ت ب•ه ي•د ال•ترح•ال إل•ى ب•الد ال•عراق فه•داه أح•د
م•واط•نيه ،امل•دع•و آق•ا مح•مد ع•لي ،م•ن أه•ل ال•صاد ،إل•ى ال•دخ•ول ف•ي ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة ،س•اح•ة ح•قيقة امل•وج•ود وم•ليك
ال•وج•ود ،ف•أزاح س•تار األوه•ام وط•ار ب•جناح•يّ ال•فالح وال•نجاح ف•ي ف•ضاء م•حبة اهلل .ومل ّا ك•ان ال•حجاب ال•ذي ح•جبه
ع••ن ال••حق رق••ي ًقا تخ • ّلص بمج••رد إل••قاء ال••كلمة ع••ليه م••ن ع••ال••م امل••وه••وم وال••تجأ إل••ى ح••ضرة امل••علوم ث••م س••اف••ر م••عنا م••ن
•مازج•ا للج•ميع وك•ان
ً•
ال•عراق إل•ى امل•دي•نة ال•كبرى )إس•الم•بول( ،وك•ان ف•ي ال•طري•ق خ•ير أن•يس للج•ميع م•طي ًعا وأم•ينًا م
ت•رج•مانً•ا ل•ألح•باء ،ألن•ه ك•ان ي•تقن ال•لغة ال•ترك•ية ك•ل اإلت•قان ،وق•طع ال•رح•لة م•رض• ًيّا ع•نه ب•كمال ال َ•ر ْو ْح وال•ري•حان وك•ان
ي ••واس ••ي األح ••باء ف ••ي اآلس ••تان ••ة وي ••جال ••سهم ،ون ••سج ع ••لى ه ••ذا امل ••نوال أي • ً
•ضا ف ••ي أرض الس • ّ•ر )أدرن ••ه( ث ••م أُخ ••ذ م ••عنا
م••سجونً••ا إل••ى م••يناء ح••يفا .ف••أب••ى م••فتش الش••رط••ة إن••زال••ه م••ن ال••سفينة وأم••ر ب••إرس••ال••ه إل••ى ج••زي••رة ق••برص ،وش• ّدد ف••ي
ذل ••ك ،وأراد إرس ••ال ••ه ب ••ال ••قوة إل ••ى ق ••برص ،ف ••لما رأى ج ••ناب آق ••ا ع ••بدال ••غفار ذل ••ك ض ••اق ذر ًع••ا وأل ••قى ب ••نفسه م ••ن س ••طح
ال••سفينة إل••ى ال••ي ّم ،ول••م ي••تنبّه امل••أم••ور ،ع••دي••م ال••حياء ،م••ما ح••دث وب••اآلخ••رة انتش••لوه م••ن البح••ر وس••جنوه ف••ي ال••باخ••رة
وأرس•لوه ب•كل ع•نف وت•جبّر إل•ى ج•زي•رة ق•برص وس•جنوه ب•مقاط•عة م•اغ•وس•تا ف•ي أن•حاء الج•زي•رة .أم•ا ه•و ف•قد ت•م ّكن،
ب•أي وس•يلة ،م•ن ال•فرار وذه•ب إل•ى ع•كاء وس ّ•مى ن•فسه ع•بداهلل ب•دالً م•ن ع•بدال•غفار ل•ينجو م•ن ش ّ•ر الش•رط•ة وال•عيون.
وع•اش ع•يشة ط•يّبة ف•ي ظ•ل ال•عناي•ة امل•بارك•ة ه•ادئ ً•ا ف•ي روح وري•حان إل•ى أن ص•عد ال•نيّر األع•ظم إل•ى األف•ق األع•لى
ف••تبلبل وارت••بك وأح••اط••ت ب••ه األح••زان م••ن ك••ل ال••جهات واس••تول••ى ع••ليه ال••قلق وال••حيرة وم••ا ل••بث أن س••اف••ر إل••ى ال••شام
وأم ••ضى أي ••ا ًم ••ا ه ••ناك واق • ًعا ف ••ي م ••خال ••ب ال ••يأس واألح ••زان وك ••أن ••ه ف ••ي م ••أت ••م ل ••يل ن ••هار ،م ••همو ًم ••ا م ••غمو ًم ••ا ح ••تى وق ••ع
م•ري ً
•ضا ف•أرس•لنا ج•ناب ال•حاج ع•باس ل•يعول•ه وي•واظ•ب ع•لى م•عال•جته وم•واس•ات•ه ،ف•بذل ه•ذا األخ•ير ك•ل م•ا ف•ي وس•عه
في معالجته وكان يخبرنا يوميًا عن حالة ذلك املريض.
وب•اإلج•مال ،ك•ان ج•ناب آق•ا ع•بدال•غفار ي•حادث ال•حاج ع•باس وي•بدي ل•ه أن م•نتهى آم•ال•ه أن ي•طير إل•ى ع•ال•م األس•رار
إل•ى أن ح•ان ح•ينه ورح•ل إل•ى س•اح•ة ن• ّير اآلف•اق غ•ري•بًا وم•هاج ً•را وف•ارق ك•ل ع•ارف•يه .ح• ًقا ،إن•ه ك•ان ح•لو الح•دي•ث ل•نيّ
•بورا س•ليم ال•قلب وع•لى خ•لق ع•ظيم .ع•ليه ال•ثناء ،وع•ليه ال•بهاء األب•هى ،وع•ليه ال•رح•مة م•ن ر ّب•ه ال•علي
ال•عري•كة ح ً
•ليما ص ً
األعلى .وقد تعطّرت أرض الشام بمواراته في تربتها.

٣٩

جناب آقا علي نجف آبادي
هو اهلل
ك•ان ج•ناب ،آق•ا ع•لي ن•جف آب•ادي ،ف•ي ع•داد امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن .م•ا ل•بث ه•ذا ال•شاب ال•روح•ان•ي أن س•مع ن•داء
ال•رب ال•غفور ح•تى ث•مل م•ن ال•جام ال•طّهور ،وأب•صر أن•وار ظ•هور م•ك ّلم ال•طور ،وف•از ب•علم ال•يقني ،ووص•ل إل•ى أس•مى
م••رت••بة م••ن رت••ب ح••ق ال••يقني ،وب••عد أن ه••رع إل••ى ال••سجن األع••ظم ش••اه••د أن••وار ع••ني ال••يقني .أم••ضى ح••ينًا م••ن ال••ده••ر
م•تج ّوالً ف•ي ض•واح•ي امل•دي•نة امل•ق ّدس•ة ،مش•تغالً ب•بيع ب•عض الس•لع واش•تهر ب•اس•م "ال•كاس•ب ح•بيب اهلل" .ك•ان دي•دن•ه
•تضرع إل ••ى اهلل ب ••مظلوم •يّة م ••تناه ••ية ،ال ي ••علو ل ••ه ص ••وت ،ك ••ثير ال ••صبر ،ح ••ميد األخ ••الق،
ال ••تو ّ•ك ••ل ،وش ••عاره ال ••تبتّل وال •
ّ
م•أل•وف األط•وار .واكتس•ب رض•اء ج•ميع األح•باء ،وف•از ب•ال•رض•اء وال•قبول م•ن س•اح•ة األح•دي•ة .ومل•ا ش•عر ب•دن• ّو ح•ينه
ودب ف•ي َر ْو ِ •ع ِ•ه اإلح•ساس ب•حسن ال•ختام ،ذه•ب إل•ى امل•دي•نة امل•ق ّدس•ة )م•دي•نة ال•سجن األع•ظم( وه•و ف•ي وه ٍ•ن وم•رضٍ
ّ
•هارا إل••ى أن ل••فظ ال •نَفَس األخ••ير وان••فتحت ل••ه أب••واب ال••صعود إل••ى امل••لكوت
ش••دي••د والزم ال•
•تضرع ل••لرب الج••ليل ل••يالً ن• ً
ّ
وتوجه إلى العالم الطّاهر.
األعلى ،فتخ ّلى عن هذا العالم الترابي
ّ
ك•ان آق•ا ع•لي ن•جف آب•ادي رق•يق ال•حاش•ية دائ•م ال•تنبّه وال•تذ ّك••ر ،وف•ي أواخ•ر أي•ام•ه ،ان•قطع ع•ما س•وى اهلل وت•نزّه ع•ن
•س ،وتَ•رك وه•و ع•لى ه•ذا ال•حال م•أواه ف•ي ه•ذا ال•عال•م ،وض•رب فس•طاط•ه ف•ي ال•عال•م ال•علوي .ع•طّر اهلل م•شا ّ•م•ه
ك•ل َدنَ ْ
ب•نفحة ق•دس• ّية م•ن ال•عفو وال•غفران ،ون• ّور ب•صره ب•مشاه•دة الج•مال ف•ي م•لكوت ال•جالل ،ور ّوح روح•ه ب•نسمات م•سك ّية
تعبق من ملكوت األبهى .وعليه التحية والثناء .قبره الطيّب الطاهر في عكاء.

٤٠

جناب مشهَدي حسني ومشهدي محمد األذربايجانيني
هو اهلل
امل ••ذك ••وران ه ••ما ف ••ي ع ••داد امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن .ه ••ذان ال ••شخصان امل ••بارك ••ان م ••ن أح ••باء أذرب ••يجان ،وق ••د خ ••طيا
خ••طوة إل••ى األم••ام وه••ما ف••ي م••وط••نهما واب••تعدا ع••ن امل••عارف واآلق••ارب ،وأح••كما أس••اس ال••ثبوت واالس••تقام••ة وف• ّ•را م••ن
ح••جبات األوه••ام ،وخ• ّ•را ب••عناي••ة م••ليك ال••وج••ود وأل••طاف••ه هلل س••اج••ديْ••ن ،وك••ان••ا ح••ليفي ال••صدق ال••تام وال••صفاء ال••خال••ص،
وف•ي م•نتهى ال•فقر وال•تفان•ي ،مظه َ•ر ْي التس•ليم وال•رض•اء ،منج•ذب ْ•ني ب•نور اله•دى ،مس•تبشريْ•ن ب•ال•بشارات ال•كبرى .ث•م
•تغلني أث•ناء ال•نهار
ش• ّدا رح•ال•هما م•ن أذرب•يجان إل•ى أرض الس•ر وآق•ام•ا م•دة ف•ي م•دي•نة ق•رق ك•ليسا وض•واح•يها مش ْ
•تضرع وال•تبتّل وف•ي أث•ناء ال•ليل ب•ال•بكاء وال•عوي•ل .وي•بكون ع•لى م•ظلوم•ية ن• ّير اآلف•اق ب•كل أن•نيٍ ون ٍ
•حيب ول•م ي•دخ•ال
ب•ال
ّ
•جف ال•دم•ع م•ن آم•اق•هما.
ع•كاء أي•ام ال•سجن الش•داد ول•ذا ل•م ي•عتقال وع•اش•ا ف•ي ض•واح•ي ع•كاء ب ْ
•قلبني م•حترق ْ•ني ول•م ي ّ
وال ••ذي س ••بب م ••جيئهما إل ••ى ه ••ذه ال ••بقعة وص ••ول ال ••خبر ال ••صحيح م ••ن ع ••كاء إل ••ى ت ••لك ال ••جهات .إن ••هما ف ••ي ال ••حقيقة
ل ••شخصان ن ••فيسان وم ••ن ع ••باد الج ••مال امل ••بارك ال ••صادق ••ني .ص ••فاء ق ••لبيْهما يعج ••ز ع ••نه ال ••وص ••ف واس ••تقام ••تهما ال
تضارع.
•تغلني ب ••فالح ••ة األرض وغ ••رس األش ••جار ح ••ام ••ديْ ••ن
أم ••ضيا ً •
ردح ••ا م ••ن ال ••زم ••ن ف ••ي بس ••تان ال ••فردوس خ ••ارج ع ••كاء مش • ْ
ش••اك••ر ْي••ن هلل ع••لى م••ا وف••قهما له••ذا ال••عمل وك••تب ل••هما ال••وص••ول إل••ى ج••وار ال••عناي••ة .ومل ّ••ا ك••ان••ا م••تعود ْي••ن ع••لى ب••رودة
ال••هواء ف••ي أذرب••يجان ل••م ي••قوي••ا ع••لى تح• ّ•مل ح••رارة ه••ذه ال••بالد وك••ان ذل••ك ف••ي أوائ••ل أي••ام ورودن••ا إل••ى ع••كاء إذ ك••ان
•يما وامل••ياه ث••قيلة غ••ير ص••ال••حة للش••رب وك••ل ه••ذا س •بّب م••رض••هما ب••الح• ّ•مى املح••رق••ة وامل••طبقة ف••صبرا ص••بر
ال••هواء وخ• ً
األب••طال ع••لى م••ا ان••تاب••هما ب••كمال االن••بساط واالنش••راح وك••ان تح• ّ•ملهما لش••دي••د امل••رض أم• ً•را ع••جيبًا م••ع ارت••فاع درج••ة
•تقر ْي••ن وف••ي س••كون ت••ام
ح••رارت••هما ف••ضالً ع••ن ال••عطش وم••ا ك••ان ف••ي امل••دي••نة م••ن اض••طراب وان••قالب وك••نت ت••راه••ما مس• ّ
مس••تبشريْ••ن ب••بشارة اهلل وب••ينما ه••ما ع••لى ه••ذا ال••حال م••ن ال••تعبّد وال••شكر ل••لرح••من ب••كمال ال• َّ•ر ْوح وال••ري••حان إذ ب••هما
•فران م•ن ه•ذا ال•عال•م إل•ى ال•عال•م اآلخ•ر وط•ارا م•ن ه•ذا ال•قفص إل•ى ج•نّة األوراد ال•باق•ية .ع•ليهما ال•رح•مة وال•رض•وان
ي ّ
•تمتعني ب•ال•لقاء منش•رح ْ•ني ف•ي امل•لكوت األب•هى .أ ّم••ا ق•براه•ما
وع•ليهما ال•تحية وال•ثناء ،أدخ•لهما اهلل ف•ي ع•ال•م ال•بقاء م
ْ
املن ّوران ففي عكاء.

٤١

جناب الحاج عبد الرحيم اليزدي
هو اهلل
ض•من امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ،ك•ان ج•ناب ال•حاج ع•بد ال•رح•يم ال•يزدي ،ه•ذا ال•شخص ال•نفيس ،م•ن أه•ال•ي م•دي•نة ي•زد
واش••تهر ب••ال••زه••د وال••تقوى وال••تقدي••س وال••تعبّد وص••ال••ح األع••مال ب••درج••ة ال ي••جاري••ه ف••يها [pأح••د أح••د واع••تقد أه••ل ب••لدت••ه
•مسكه ب•ال•دي•ان•ة اإلس•الم•ية وم•واظ•بته ع•لى ت•أدي•ة ال•فرائ•ض وان•كباب•ه ع•لى
ب•عظيم أح•د أح•د وع•رف•ه أه•ل ب•لدت•ه ب•عظيم ت ّ
ال•عبادات آن•اء ال•ليل وأط•راف ال•نهار .ال ي•ضارع•ه أح•د ف•ي س•الم•ة ال•نيّة والح•لم وال•رح•مة واإلخ•الص .ومل•ا ك•ان ع•ظيم
س•تُ )ألس•تُ ب•ربّ•كم ق•ال•وا :ب•لى(
االس•تعداد ق•ال" :ل•بيك" بمج•رد اس•تماع•ه ل•لنداء م•ن امل•لكوت األع•لى وص•وت ط•بل ،أ َ َل ْ • •
وج••ذب••ه إش••راق ن• ّير اآلف••اق ب••ال••ك ّل ّية ف••قام دون م••حاب••اة غ••ير ه• ّياب وال و ِ
ج••ل ع••لى ه••داي••ة أف••راد أس••رت••ه وم••عارف••ه واش••تهر
ب•إي•مان•ه ب•ال•ظهور امل•بارك ف•ي م•دي•نة ي•زد ف•نفر م•نه ع•لماء ال•سوء وح• ّقروه وأص•بح م•ورد أذاه•م م•غضو ًب•ا ع•ليه م•ن أه•ل
•ب ع••ليه أرب••اب ال••حكوم••ة س••ياط ال••جور وال••جفاء وأذاق••وا
ال••نفس وال••هوى .ومل••ا ث••ارت ح••فيظتهم ائ••تمروا ب••ه ل••يقتلوه وص• ّ
•ورا ب••الج••لد وك••ان••وا ال
•ورا ب••ال••ضرب ب••ال••عصي وط• ً
ه••ذا ال••شخص س••ليم ال••نيّه أن••واع ال••عذاب واألذى م••ا اس••تطاع••وا ،ط• ً
ي••فتئون ي••زج••رون••ه ل••يل ن••هار فح••مله ذل••ك ع••لى م••بارح••ة م••سقط رأس••ه وه••ام ف••ي ال••بيداء وق••طع ال••فياف••ي وال••قفار وط••وى
ال•وه•اد وال•ودي•ان إل•ى أن وص•ل إل•ى األراض•ي امل•ق ّدس•ة ب•عد أن أن•هكه ال•تعب وأض•ناه ال•سغب ح•تى ظ• ّن ك•ل م•ن رآه
أن••ه ع••لى وش••ك امل••وت ِ•مل••ا اع••تراه م••ن ال•نّحول وش••دي••د ال••وه••ن .ومل••ا رآه ،وه••و ع••لى ه••ذا ال••حال ،ج••ناب امل••ال مح••مد ع••لي
ن••بيل ق••ائ••ن س••اف••ر ت• ًوا م••ن ح••يفا إل••ى ع••كاء وط••لب إل•يّ أن أع••مل ع••لى إح••ضار ال••حاج ع••بد ال••رح••يم امل••ذك••ور إل••ى ع••كاء
ألن••ه ال ي••قدر ع••لى الح••راك ب••ل إن••ه ي••عال••ج س••كرات امل••وت .ف••طلبت م••ن ن••بيل ق••ائ••ن أن يمه••لني ح••تى أذه••ب إل••ى ال••قصر
امل•بارك وأط•لب اإلذن ب•حضوره م•ن ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة .ف•رج•ان•ي أن ي•كون ذل•ك بس•رع•ة م•خاف•ة م•وت ال•حاج ع•بد ال•رح•يم
سه األخ•ير ف•ي ع•كاء ن•فسها وي•فوز به•ذه امل•وه•بة ال•عظمى .ف•ذه•بت ت• ًوا
ق•بل وص•ول•ه إل•ى ع•كاء ألن م•راده أن ي•لفظ نَ•فَ َ
والتمس••ت ل••ه اإلذن م••ن ال••حضور امل••بارك ومل••ا ت • ّم ذل••ك أح••ضرن••اه ورأي••ناه ف••ي ح••ال••ة ال ت••متاز ع••ن ح••ال••ة ال••نزع يح••ملق
وس• َ•رت ف••ي ب••دن••ه،
ث أن دبّ••ت ف••يه روح ح••ياة ج••دي••دة م••ن ع••بيق ن••فحات ال••سجن األع••ظم َ •
ب••عينيه وال ي••ق َو ك••ال ًم••ا .وم••ا َل• ِب َ
م•ن ش• ّدة ش•وق•ه ل• ّلقاء ،روح ح•ياة ج•دي•دة .وف•ي ص•بيحة ال•يوم ال•تال•ي وج•دت•ه ف•ي ك•مال ال•روح وال•ري•حان وط•لب م•ني
امل•ثول ب•ني ي•دي ن• ّير اآلف•اق ف•أج•بته أن ذل•ك م•وك•ول ل•إلذن م•ن ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة وس•تحظى به•ذه ال•عناي•ة إن ش•اء اهلل.
وب•عد أي•ام ق•الئ•ل ص•در ل•ه اإلذن ب•التش•رف وم•ا أن وص•ل إل•ى امل•حضر امل•بارك ح•تى ان•تعش وش•عر ب•ال•حياة .ومل•ا ع•اد
م•ن ال•زي•ارة ك•ان•ت ت•لوح ع•ليه ع•الئ•م ال•صحة ال•تام•ة وال•عاف•ية وم•ا ك•اد ج•ناب ن•بيل ق•ائ•ن ي•راه ح•تى به•ت وق•ال" :ن•عم إن
هواء السجن )عكاء( يَ ِهب األحباء الصميمني حياة جديدة".
•بتهجا
وب•اإلج•مال ،إن ال•حاج ع•بد ال•رح•يم ق•د أم•ضى أي•ا ًم•ا ف•ي ج•وار ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة ن•اع•م ال•بال منش•رح ال•صدر ،م
ً
•رورا ،ص•ارفً•ا أوق•ات•ه ف•ي ال•تذك•ر وت•الوة اآلي•ات ب•كل إم•عان ،م•واظ•بًا ع•لى ال•عبادات ،ق•ليل االخ•تالط ب•ال•ناس .وم•ا
مس ً
ان ••قطعتُ ع ••ن م ••آلق ••ات ••ه أب• • ًدا وك• •نّا ن ••أت ••يه ب ••ال ••طعام ال ••خفيف ع ••لى امل ••عدة واس ••تمر ذل ••ك إل ••ى أن وق ••ع ص ••عود ح ••ضرة
امل ••قصود ،ف ••اش ••تعلت ب ••ني ض ••لوع ••ه ن ••يران الحس ••رة ،وع ••ال ن ••حيبه وأن ••ينه ،ول ••م ي ••جف ال ••دم ••ع م ••ن م ••آق ••يه ،م ••حترق ال ••فؤاد
•تمر أي•ا ًم••ا ع•لى ه•ذا ال•حال ،ي•سأل اهلل ،ف•ي ك•ل أنّ•ات•ه ،م•فارق•ة ه•ذا ال•عال•م ال•تراب•ي ل•عدم
يتح•رك ح•رك•ة امل•ذب•وح .واس ّ
تحمل فراق املحبوب.
مقدرته على
ّ
وف••ي ال••نهاي••ة ان••تقل إل••ى ال••عال••م اإلل••هي )ع••ال••م األن••وار( وت••متّع ف••ي م••حفل تج• ّلي ال••عزي••ز ال••غفار .ع••ليه ال••تحية وال••ثناء!
وعليه الرحمة الكبرى ون ّور اهلل مضجعه بسطوع األنوار من ملكوت األسرار.

٤٢

جناب الحاج عبداهلل النجف آبادي
هو اهلل
ح••ضر ال••حاج ع••بداهلل ال••نجف آب••ادي م••ن ب••الد إي••ران إل••ى األرض امل••ق ّدس••ة ب••عد أن ص • ّدق وآم••ن وأي••قن به••ذا ال••ظهور
ال•عظيم ،وس•كن ه•ادئ ال•بال ف•ي ظ•ل ع•ناي•ة ح•ضرة امل•قصود ،وع•اش س•اك•ن ال•قرار ف•ي اط•مئنان ت•ام ب•أل•طاف ح•ضرة
•رب امل•تعال .ح•سنة أخ•الق•ه ،م•مدوح•ة ط•باع•ه ،دائ•م التح• ّدث ل•ألح•باء وم•ذاك•رت•هم ف•ي ال•شؤون األم•ري•ة .ث•م رح•ل إل•ى
ال ّ
•توس•ل إل•ى ال•عليّ امل•تعال•ي،
•تضرع وال ّ • •
غ•ور ط•بريّ•ة وم•كث م•دة مش•تغالً ب•ال•فالح•ة وال•زراع•ة ول•م ي•غفل آنً•ا ع•ن ال•تبتّل وال
ّ
والتش•بّث ب•أذي•ال ال•تعبّد ب•قلب س•ليم وخ•لق ع•ظيم ،ث•م ع•اد م•ن ال•غور وآق•ام ف•ي ال•جنينة ف•ي ج•وار ح•ضرة امل•نّان ،وك•ان
•ورا ف ••ي بح ••ر
ي ••تمتّع بش ••رف ال ••زي ••ارة وال ••لقاء مخ • ً
•ورا غ ••ار ًق ••ا ف ••ي بح ••ر ال ••بكاء ،وط • ً
•لصا وج ••هه إل ••ى امل ••لكوت األب ••هى ط • ً
الس•رور وال•حبور وال•فرح وامل•رح ،م•نقط ًعا ع•ما س•وى اهلل م•شموالً ب•عناي•ة ال•حق ،يسه•ر ل•يال•يه م•ناج• ًيا ر ّب•ه ،ح•تى واف•اه
األج••ل امل••حتوم وص••عد وه••و ف••ي ظ• ّ•ل ح••ضرة امل••قصود وذه••ب م••ن ع••ال••م ال••تراب إل••ى ع••ال••م األف••الك ط••ائ• ً•را إل••ى م••لكوت
األسرار .عليه التحية والثناء وعليه الرحمة في جوار ربّه األعلى.

٤٣

جناب آقا محمد هادي الصحاف
هو اهلل
م ••ن ج ••ملة امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن آق ••ا مح ••مد ه ••ادي ال ••صحاف وه ••و م ••ن أه ••ال ••ي أص ••فهان .ك ••ان م ••اه • ً•را ف ••ي تج ••ليد
ال••كتب وم••تف ّو ًق••ا ع••لى اآلخ••ري••ن .متش •بّثًا ب••ذي••ل ال••كبري••اء ب••درج••ة ف••ائ••قة ،س••ري • ًعا ف••ي ت••أدي••ة ك••ل م••ا ي••تطلب م••نه ع••مله،
ش•جا ً•ع•ا ق•وي ال•عارض•ة .ب•ارح م•سقط رأس•ه امل•حبوب وس•اح ف•ي ال•بيداء واخ•ترق ال•سهول وال•ودي•ان غ•ير ع•اب½ ب•وع•ثاء
ال••طري••ق وم••ا ب••ه م••ن امل••خاوف ،وج••اس خ••الل ال••دي••ار متح••مالً م••ا ه••نال••ك م••ن م••تاع••ب وم••شاق ،ح••تى وص••ل إل••ى ال••بقعة
امل••بارك••ة وأص••بح ض••من امل••سجون••ني .وع••كف ع••لى ال••عتبة امل••بارك••ة ،واش••تغل بح••راس••ة ال••بيت امل••بارك وت••نظيفه ،وك••نس
امل•يدان ال•فسيح ال•واق•ع أم•ام ال•دار ،وغس•ل أرض•ه امل•عبّدة ب•األح•جار ح•تى ج•عله ف•ي رون•ق يس ّ•ر ال•ناظ•ري•ن .وك•لما وق•ع
ن ••ظر امل ••بارك ع ••لى ه ••ذا امل ••يدان ك ••ان ي ••بتسم وي • ّ
•تفضل ب ••قول ••ه األح ••لى" :إن آق ••ا مح ••مد ه ••ادي ج ••عل م ••يدان ال ••سجن
ك•ال•عروس ل•يلة زف•اف•ها" .وك•ان ج•ميع ال•جيران م•منون•ني مس•روري•ن م•نه ،وك•ان ك•لما ف•رغ م•ن ع•ملية ال•كنس وال•تنظيف
ي••باش••ر ف••ي ت••ذه••يب األل••واح وتج••ليد ال••كتب .ون••سج ع••لى ه••ذا امل••نوال ح••ينًا م••ن ال••ده••ر م••تمت ّ ًعا ب••مآلق••اة م••حبوب ق••لوب
أه•ل اآلف•اق ،وف•ي ال•حقيقة ك•ان ه•ذا ال•شخص إن•سانً•ا ط•اه•ر ال•ذي•ل ،ص•ادق ال•قول ،مس•تح ًقّا مل•وه•بة ال•وص•ال .ذات
ي•وم ،أت•ى إل•ى ه•ذا ال•عبد ش•اك• ًيا م•ن اس•تمرار م•رض•ه الش•دي•د ،وق•ال ،إن•ه ق•د ص•ار ل•ه ع•ام•ان وه•و ي•عان•ي ش• ّدة الح ّ•مى
•الج••ا س••وى املسه••الت وح••بوب ال••كينا .وك••ان••ت الح• ّ•مى ت••نقطع أي••ا ًم••ا ث••م ت••عاوده،
واالرت••عاش وأن األط••باء ل••م ي••عطوه ع• ً•
وك ••لما اس ••تشار ط ••بيبًا وص ••ف ل ••ه ن ••فس ال ••عالج ،إال أن امل ••رض ل ••م ي ••نقطع ب ••ال ••كليّة ف ••سئم ال ••حياة وأص ••بح ال ي ••قوى
م•باش•رة أع•مال•ه إال ب•شقّ األن•فس ،وأراد ت•دب•ير أم•ره ،ف•قلت ل•ه" :م•اذا ت•أك•ل؟ وم•اذا ت•طلب م•ن ال•طعام وتش•تهي أك•له؟"
ف ••قال" :ي ••ا م ••والي ال أدري!" ،ف ••أخ ••ذت ع ••لى س ••بيل امل ••مازح ••ة أس ••رد ل ••ه أس ••ماء األط ••عمة إل ••ى أن ذك ••رت ل ••ه م ••طبوخ
ال• َك ْ
شك ،ف••قال" :ه••ذا ط•يّب بش••رط أن ي••كون م••ع ال••ثوم امل••قلي" .ف••لما ج ّه••زوه وأح••ضروه ل••ه ت••رك•تُه وان••صرف••ت .إذا ب••ه
صحف ًة من ال َك ْ
شك فنمت نو ًما سباتًا حتى الصباح".
قد حضر إليّ في اليوم التالي وقال" :يا موالي تناولت َ
وب••اإلج••مال ،ف••قد ق••ضى ب••عد ذل••ك ع••ام••ني ف••ي ص••حة ج••يدة .وذات ي••وم ح••ضر أح••د األح••باء وأخ••برن••ي ب••أن آق••ا مح••مد
ه•ادي م•صابً•ا ب•الح ّ•مى املح•رق•ة ،ف•ذه•بت ع•لى ال•تو ألع•وده ،ف•رأي•ت درج•ة ح•رارت•ه ب•لغت ال•ثان•ية واألرب•عني وك•ان ال ي•عي،
ف ••قلت ل ••لحاض ••ري ••ن" :م ••اذا ف ••عل؟" ف ••قال ••وا ،إن ••ه مل ••ا ش ••عر ب ••الح • ّ•مى وروى أن ••ه ق ••د ج ••رب ف ••ي م ••ثل ه ••ذه األح ••وال م ••طبوخ
ال• َك ْ
شك م•ع ال•ثوم امل•قلي ،ف•أح•ضرن•ا ل•ه ذل•ك ،ف•تناول م•نه ح•تى ام•تأل وم•ا ل•بث ح•تى ص•ارت ح•ال•ته ك•ما ت•رى .ف•تح ّيرت
•يرا ق••لت" :ب••ما أن••ه ق••د أك••ثر م••ن ت••ناول املسه••الت وغ••يره••ا ط••وال ال••عام••ني امل••نصرم••ني
م••ن ص••نع ال••قضاء وال••قدر ،وأخ• ً
وك•ان•ت م•عدت•ه خ•ال•ية وه•و مح•موم وب•ه رع•شة ،وت•ناول ال•طعام ك•ال•كشك م•ثالً ،ف•لعب ذل•ك دوره فح ّ•ل ب•ه م•ا ح ّ•ل إذ ك•ان
م ••ن ب ••اب أول ••ى أن ال ي ••تناول ال ••كشك" .ف ••قال ال ••حاض ••رون" :ه ••كذا ك ••ان ••ت أح ••كام ال ••قدر ،وق ••ضاء اهلل الب ••د ن ••اف ••ذ".
فباالختصار ،قد سبق السيف العذل ،وضاعت فرصة املعالجة وانتهى األمر.
•همة س••ام••ي امل••قام ،ط••اه••ر ال••قلب ن • ّير ال••فؤاد ،زك••ي ال••روح .وك••ان
ك••ان ه••ذا ال••شخص ق••صير ال••قام••ة ،ول••كنه ع••ال••ي ال• ّ
ط••وال امل • ّدة ال••تي آق••ام••ها ل••دى ال••عتبة امل••بارك••ة م••حبوبً••ا م••ن ج••ميع األح••باء م••قربً••ا م••ن س••اح••ة ال••كبري••اء ،وك••ان الج••مال
•كورا ال ي••رض••ى غ••ير رض••اء
امل••بارك ي••بتسم ع••ندم••ا ي••حادث••ه ،ك••ما ك••ان••ت ت••فيض ع••ليه ال••عناي••ة وه••و ب••دوره ك••ان ع••ب ًدا ش• ً
ال•حق .ط•وب•ى ل•ه م•ن ه•ذا ال• ِرف•د امل•رف•ود! بش•رى ل•ه م•ن ه•ذا ال•ورد امل•ورود! ه•نيئ ًا ه•ذه ال•كأس م•زاج•ها ك•اف•ور! وت•قبّل
اهلل منه كل سعيٍ مشكور.

٤٤

جناب آقا ميرزا محمد ُقلي
هو اهلل
ج•ناب آق•ا م•يرزا مح•مد ق•لي أح•د أخ•وة الج•مال امل•بارك ال•صادق•ني املخ•لصني ل•حضرت•ه .اش•تهر ه•ذا ال•شخص رف•يع
امل•قام ،بح•ر ّي•ته وع•دم ت•ق ّيده م•نذ ط•فول•ته .ت•وف•ى وال•ده وه•و ف•ي س•ن ال•رض•اع ف•تر ّب•ى ف•ي ح•ضن ال•عناي•ة .ل•م ي•نشغل
ب•االً ب•تواف•ه األف•كار م•تمس ًكا ب•إط•اع•ة األوام•ر امل•بارك•ة ،وت•رع•رع ف•ي مه•د األل•طاف ف•ي ب•الد إي•ران م•شموالً ب•عناي•ة ن•يّر
اآلف•اق ك•ل أي•ام وج•وده ف•ي ال•عراق .ك•ان ه•و س•اق•ي ال•شاي ال•وح•يد ف•ي امل•حضر امل•بارك ،وق•د الزم الج•مال امل•بارك
•صدرا
س ••تُ " ،م ••شموالً ب ••ال ••عواط ••ف م •
•تقيما ع ••لى عه ••د "أ َل ْ• •
ف ••ي ِ •
الح • ّ•ل وال ••ترح ••ال ،دائ ••م ال ••صمت وال ••سكوت ،ث ••اب• •تًا مس • ً
ً
ل • ّلطائ ••ف .وك ••ان ل ••يل ن ••هار متش • ّ•رفً ••ا ب ••امل ••ثول ب ••ني ي ••دي ج ••مال ال ••قدم ،م ••وص ••وفً ••ا ب ••ال ••صبر وتح • ّ•مل الش ••دائ ••د ف ••ي ج ••ميع
•جا ع••لى ه••ذا امل••نوال ح••تى وص••ل إل••ى أوج ال••قبول والزم ال••رك••ب امل••بارك ف••ي األس••فار م••ن إي••ران
امل••وارد ،وم••ا زال ن••اس• ً
•صيوان ف•ي ال•طري•ق لج•مال ال•قدم ،وال•خادم ال•خاص
إل•ى ال•عراق ف•إل•ى اس•الم•بول ،وك•ان ه•و ال•وح•يد ال•ذي ي•نصب ال ّ
ل•حضرت•ه ب•كل إخ•الص وه ّ•مة ون•شاط ال ي•درك•ه امل•لل .واس•تمر ع•لى ه•ذا ال•حال ف•ي اس•الم•بول وف•ي أرض الس ّ•ر إل•ى
•ص ال ••فرم ••ان امل ••لكي ع ••لى أن ••ه م ••ن امل ••سجون ••ني
أن ذه ••ب ف ••ي م ••عيّة ح ••ضرة ال ••الم ••ثال إل ••ى ال ••سجن األع ••ظم م ••نفيًّا .ون • ّ
امل••ؤ ّب••دي••ن .ول••م ي••تغ ّير ح••ال••ه أب • ًدا س••واء أك••ان ف••ي ح••ال ال••تعب ال••شاق أو ال••وه••ن وامل••رض أو ف••ي ال••صحة ال••تام••ة ،ول••م
ي ••نطق ب ••غير ال ••شكر ل ••ألل ••طاف اإلل ••هية ،ف ••ارغ ال ••قلب ،م ••نقط ًعا ع • ّ•ما س ••وى ال ••حق ،م ••شغوالً ب ••الح ••مد وال ••ثناء ع ••لى اهلل،
م•تمت ّ ًعا ف•ي ع•دوه ورواح•ه ب•امل•ثول ب•ني ي•دي الج•مال امل•بارك ،م•حفوظًا ف•ائ•زًا ب•ال•لقاء .ودام ،ب•عد ص•عود م•حبوب ال•قلوب
إل•ى ع•ال•م اإلش•راق ،ث•اب•تًا راس• ً
•تضرع ال ي•أل•و
خا ع•لى العه•د وامل•يثاق ب•عي ًدا ع•ن ك•ل م•كر ون•فاق ،م•ثاب ً•را ع•لى ال•تبتّل وال
ّ
•ف ال•سمع و ُي ْ•م ِ
حضه ال•نّصح .وق•د ت•أثّ•ر ك•ل ال•تأث•ر ب•عد ال•صعود امل•بارك ،ول•م ت•برح ذك•رى أي•ام
جه• ًدا ف•ي وع•ظ م•ن أَلِ َ
•عما ول••م ي••عبأ ب••صحبة أي إن••سان ،وال••تزم ال••وح••دة ث••اويً••ا ف••ي
امل••بارك ع••ن م••خيّلته ف •زَه••د ف••ي ال••دن••يا ول••م ي •ذُق ل••لراح••ة ط• ً
مح• ّ•ل ع••زل••ته وم••أواه ،م••تق ّلبًا ع••لى ج••مر االح••تراق م••ن أل••م ال••فراق .واس••تول••ى ع••ليه ال••ضعف ووه••ن م••نه ال••عظم إل••ى أن
دنا حينه فطار إلى العالم اإللهي.
ع•ليه الس•الم وع•ليه ال•ثناء وع•ليه ال•رح•مة ف•ي ح•دي•قة ال•رض•وان .أم•ا رم•سه امل•ن ّور ف•في ق•ري•ة ال•نقيب ف•ي ض•واح•ي ب•لدة
طبر ّيا.

٤٥

جناب أستاذ باقر وجناب أستاذ أحمد
هو اهلل
ك••ان ف••ي ع••داد امل••هاج••ري••ن أخ••وان ن••جاران ه••ما ج••ناب األس••تاذ ب••اق••ر واألس••تاذ أح••مد .ك••ان ه••ذان ال••شقيقان ط••يبيّ
األص ••ل وه ••ما م ••ن أه ••ال ••ي ك ••اش ••ان ،يش ••د ال ••واح ••د م ••نهما أزر أخ ••يه م ••نذ اع ••تنقا األم ••ر إذ آم ••نا بمج ••رد س ••ماع ال ••نداء
س••تُ ب••ربّ••كم( ف••قاال" :ب••لى" واش••تغال ف••ي ب••لدت••هما زم •نًا ف••ي ال••تعبّد واالب••تهال ح••تى أص••بح أم••ر
س••تُ ) -أ َ َل ْ •
وخ••طاب –أ َ َل ْ •
اه ••تدائ ••هما إل ••ى س ••بيل ال ••بهاء أشه ••ر م ••ن ن ••ار ع ••لى ع ••لم .واح ••ترم ••هما األح ••باء واألغ ••يار ،واش ••تهرا ب ••األم ••ان ••ة وال ••زه ••د
وال•تقوى ب•ني الج•ميع .وملّا ت•طاول ع•ليهما األع•داء ،وض•يّقوا امل•سال•ك ،ه•اج•را إل•ى ال•عراق واس•تظالَّ ف•ي ظ•الل امل•بارك.
والتضرع واالبتهال.
ح ًقا ،إنّهما شخصان مباركان ،أمضيا أوقاتهما في العراق بالتبتّل
ّ
•ورا ف••ي ب••لدة امل••وص••ل .ب••عد ذل••ك ذه••ب األس••تاذ
ذه••ب األس••تاذ أح••مد إل••ى أدرن••ه ،أم••ا أخ••وه ف••بقي ف••ي ال••عراق م••أس• ً
أح•مد ف•ي م•ع ّية الج•مال امل•بارك إل•ى ال•سجن األع•ظم ،وم•ا ل•بث أخ•وه أن ه•اج•ر م•ن امل•وص•ل إل•ى ع•كاء ،ف•ال•تحق ب•أخ•يه
وال ••تجآ إل ••ى س ••اح ••ة األق ••دس وتخ • ّلصا م ••ن ك ••ل ق ••يد ،واش ••تغال ب ••ال ••تجارة ف ••ي ع ••كاء ،واب ••تعدا ع ••ن ال ••قاص ••ي وال ••دان ••ي،
•تني م•و ّق••ريْ•ن ،ع•لى ك•مال اإلي•قان واالط•مئنان ،ي•عاش•ران ال ّ
•كل ب•ال•روح وال•ري•حان ف•ي
وع•اش•ا ف•ي رح•اب ال•رح•من س•اك ْ
جميع األحيان .ثم وقع صعود األستاذ باقر وبعد قليل اختطفت املنون أخاه األستاذ أحمد.
متوجهني إلى
راسخني صابريْن شاكريْن
ومختصر القول ،إن هذيْن األخويْن كانا
مبتهلني
عني
ثابتني
موقنني
مؤمنني
ْ
ْ
متضر ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ح•ضرة ال•كبري•اء ف•ي ك•ل األح•يان .ول•م ي•حصل م•نهما أدن•ى ق•صور أو ف•تور ط•وال م•دة آق•ام•تهما ف•ي ال•سجن ،وك•ان•ا
•ملني م••ن ال••كأس ال••طهور .وق••د ب••كاه••ما ،ب••عد م••وت••هما ،ج••ميع األح••باء وأدم••يت ق••لوب••هم
ف••ي ك••مال ال••فرح والس••رور ،ث• ْ
وازداد ح••زن••هم ع••ليهما ،وم••ا وس••ع الج••ميع إال أن ط••لبوا ل••هما ال••عفو وامل••غفرة م••ن أل••طاف الج••مال امل••بارك ،وك••ان••ا ف••ي
أي••ام ح••يات••هما م••شمول••ني ب••األل••طاف وم••ؤي••دي••ن ب••اإلس••عاف ،وك••ان الج••مال امل••بارك راض•يًا ع••نهما ف••اك••تفيا به••ذه ال••عناي••ة
زا ًدا لسفرهما األخير إلى العالم األبدي.
ع•ليهما ال•بهاء األب•هى وع•ليهما ال•رح•مة م•ن أل•طاف ال•كبري•اء ول•هما م•قعد ص•دق ف•ي م•لكوت األب•هى .أم•ا ق•براه•ما ف•في
عكاء.

٤٦

جناب آقا محمد حناساب
هو اهلل
م ••ن أص ••فهان ال ••رج ••ل الج ••ليل ج ••ناب آق ••ا مح ••مد ح ••ناس ••اب ي ••عتبر م ••ن ج ••ملة امل ••هاج ••ري ••ن وم ••ن ق ••دم ••اء األص ••حاب ،وق ••د
اش•تهر م•ن ب•داي•ة اإلش•راق ب•محبة ن• ّير اآلف•اق .أغ•مض ب•صره ع•ن ال•عامل•ني وأس•رع إل•ى ج•مال م•حبوب األرواح ،دون
•نسم ال••حياة م••ن ال••نفحة امل••سكية .ك••ان ق••لبه ن••وران•يًا وم••شام••ه م••عطرة ،وب••صره ث••اق•بًا ،وأذن••ه واع•يًا،
ص••بر أو ف••تور ،وت• ّ
•ثيرا م ••ا أوذي وتح ••مل امل ••شاق ،ول ••م
واه ••تدى ب ••واس ••طته ال ••كثيرون ،وك ••ان ص ••اد ًق••ا مخ • ً
•لصا ف ••ي ه ••ذا األم ••ر ال ••عظيم ،وك • ً
ي ••عتره ف ••تور أو ق ••صور .وأ ّدت ال ••ظروف إل ••ى أن أص ••بح م ••قربً ••ا ل ••دى س ••لطان الشه ••داء ومح • ّ•ل االع ••تماد ل ••دى م ••حبوب
الشه••داء ال••ذي ائ••تمنه ف••ي ج••ميع األح••وال ،ودام م••وف• ًقا ف••ي خ••دم••ات••ه أع••وا ًم••ا ط••واالً م••ؤي• ًدا ب••ال••عون وال••عناي••ة ال••رب••ان••ية.
•ثيرا م••ا أظه••ر س••لطان الشه••داء رض••اءه ع••نه إذ ك••ان م••ن ال••نفوس امل••طمئنة ب••ل ال••راض••ية امل••رض••ية ،م••ن الخ• ّلص ف••ي
ك• ً
دي•ن اهلل ،املخ•لصني ف•ي م•حبة ح•ضرة ال•كبري•اء ،ح•سن األخ•الق ،ط•يب امل•عام•لة ،ع•ذب الح•دي•ث ح•لو امل•قال .ب•قي ف•ي
•يرا ه ••اج ••ر إل ••ى س ••جن ع ••كاء وف ••از بش ••رف
أص ••فهان م ••حتر ًق ••ا ب ••نيران ال ••فراق ب ••عد اس ••تشهاد س ••لطان الشه ••داء ،وأخ • ً
•ليما س•ليم ال•نفس ،ورف•ي ًقا م•حبوبً•ا ،ون•دي ً•ما مل•عاش•ري•ه ،ل•م
ال•لقاء ،واش•تغل ب•كنس ال•عتبة امل•بارك•ة مفتخ ً•را ب•ذل•ك ،وك•ان ح ً
يه•دأ آنً•ا الح•تراق•ه ب•نار ال•فراق ب•عد وق•وع امل•صيبة ال•كبرى ل•صعود الج•مال األب•هى ،روح•ي ألح•بائ•ه ال•فداء ،وك•ان ي•قوم
ف ••ي األس ••حار وي ••حوم ف ••ي أن ••حاء ال ••بيت امل ••بارك ب ••اك• •يًا م ••نتحبًا ،تج ••ري دم ••وع ••ه ك ••ال ••سيل ال ••جارف ،مش ••تغالً ب ••تالوة
•قدس••ا رف ••يع ال ••جان ••ب ،ل ••م ي ••قو ع ••لى تح ••مل ال ••فراق م ••ن ش ••دة االح ••تراق .ت ••رك ج ••سمه ال ••فان ••ي
امل ••ناج ••اة .ول ••كم ك ••ان م • ً •
وانتقل إلى عالم األنوار ،محفل تجلي الرحمن.
ن • ّور اهلل ج ••دث ••ه ب ••أن ••وار س ••اط ••عة م ••ن م ••لكوت ال ••غفران ،ور ّوح اهلل روح ••ه ف ••ي ب ••حبوح ••ة ال ••جنان ،وأع ••لى اهلل درج ••ات ••ه ف ••ي
حديقة الرحمن .أما رمسه املن ّور ففي عكاء.

٤٧

حياة جناب الحاج فرج اهلل التّفرشي
هو اهلل
ج•ناب ال•حاج ف•رج اهلل ال•تفرش•ي م•ن امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن .ف•قد ان•قطع ه•ذا ال•رج•ل ط•يب ال•نفس ل•عبودي•ة الج•مال
امل ••بارك م ••نذ ع ••نفوان ش ••باب ••ه ،وه ••اج ••ر م ••ن إي ••ران إل ••ى أرض الس • ّ•ر ب ••صحبة وال ••ده الج ••ليل )آق ••ا ل ••طف اهلل( ال ••ذي ك ••ان
م••ؤم •نًا م••وق •نًا ث••اب •تًا راس • ً
•لمات ،ب••عي ًدا ع••ن ح••طام
•بورا ف••ي امل• ّ
خا ف••ي م••حبة الج••مال امل••بارك ،ح••موالً ف••ي الش••دائ••د ،ص• ً
ال•دن•يا وزخ•ارف ه•ذا ال•عال•م .أم•ضى أي•ا ً•م•ا ف•ي ج•وار ح•ضرة األح•دي•ة ،ق•نو ً•ع•ا ل•لغاي•ة ح•تى ط•ار ،ف•ي ن•هاي•ة امل•طاف،
بجناحي التذلل واالنكسار إلى اهلل من هذا العالم الفاني إلى العالم األبدي ودفن بمدينة أدرنه.
أم•ا ال•حاج ف•رج اهلل ،ف•قد آق•ام ب•أدرن•ه ح•تى ن•فاه األع•داء م•ع الج•مال امل•بارك إل•ى ه•ذا ال•سجن األع•ظم )ع•كاء( .ومل•ا
•اح•ا ف•ي
ان•فرج•ت أز ّ•م•ة معيش•ته ال•ضنكة ،س•اه•م ف•ي ش•رك•ة ت•جاري•ة م•ع ج•ناب آق•ا مح•مد ع•لي األص•فهان•ي وع•اش م•رت ً •
رغ•د م•ن ال•عيش زم•نًا ل•يس ب•ال•يسير ،إل•ى أن أذن ل•ه الج•مال امل•بارك ب•ال•سفر إل•ى ب•الد ال•هند ح•يث آق•ام إل•ى أن ح•ان
ح•ينه ،ف•طار إل•ى ح•دي•قة ال•غفران ب•جوار رح•مة رب•ه ال•عزي•ز امل•نان .وق•د ش•ارك ه•ذا ال•عبد ،ع•بد ال•عتبة امل•بارك•ة ،ج•ميع
•رورا ب•ال•عناي•ة
األح•باء ف•يما أص•اب•هم م•ن ال•بالي•ا وال•رزاي•ا ،وك•ان ط•وال أي•ام ح•يات•ه م•شموالً ب•أل•طاف الج•مال امل•بارك مس ً
اإلل•هية ال•تي ال ن•هاي•ة ل•ها ،م•عدو ًدا م•ن األص•حاب ،ي•عاش•ر األح•باء وي•جال•سهم ب•قلب س•ليم .وك•ان م•ع ن•حاف•ة ج•سمه
شكورا راض ًيا على الباليا في سبيل اهلل.
ووهن عظمه،
ً
ع•ليه ال•تحية وال•ثناء ،ول•ه ال•عطية وال•برك•ات م•ن ال•سماء ،وع•ليه ال•بهاء األب•هى .أم•ا ق•بره ال•طاه•ر ف•في م•دي•نة ب•مباي ف•ي
الهند.

٤٨

آقا إبراهيم األصفهاني وإخوانه
هو اهلل
ك•ان ف•ي ع•داد امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن آق•ا إب•راه•يم األص•فهان•ي ع•ليه ال•تحية وال•ثناء .ك•ان ي•قيم م•ع أخ•وت•ه ال•ثالث•ة ،آق•ا
مح•مد ص•ادق وآق•ا ح•بيب اهلل وآق•ا مح•مد ع•لي ،ف•ي دار ع•مهم امل•فضال ج•ناب آق•ا مح•مد رض•ا ،ال•شهير ب•ال•عري•ض،
ي•عيشون ك•طيور امل•حبة ف•ي ع•ش واح•د م•ثاالً ل•لمحبة ،وك•ال•ورد ف•ي ال•لطاف•ة وف•ي ل•ني ال•عري•كة ال م•ثيل ل•هم .ومل•ا ش ّ•رف
ش ِ•غفوا ب•حبه وج•ذب•هم
الج•مال امل•بارك ال•عراق س•كن ف•ي دار م•جاورة ل•داره•م ،ل•ذا ك•ان•وا ي•رون•ه ع•ند ع•بوره وم•روره وق•د ُ • •
الس•لوك امل•بارك روي• ًدا روي• ًدا وبه•رت•هم ط•لعة م•حبوب اآلف•اق ،ف•أص•بحوا م•تشوق•ني إل•ى زالل اله•داي•ة ط•ال•بني ل•ألل•طاف
وال ••عناي ••ة .وم ••ا أن وص ••لوا إل ••ى ب ••اب دار امل ••بارك وه ••م ك ••شقائ ••ق ال ••نعمان ت ••تألأل وج ••وه ••هم م ••ن األن ••وار ال ••ساط ••عة م ••ن
ال•جبني امل•بارك ،ح•تى أن•هم ُج•نّوا ب•طلعة ج•مال امل•حبوب .وم•ا ل•بثوا أن ان•كشف ع•نهم ال•حجاب دون أن ي•تب ّلغوا ال•كلمة
وف••ازوا ب••مقصود ال••قلب وال••روح .وب••عد ذل••ك أم••ر ج••مال ال••قدم امل••دع••و م••يرزا ج••واد ال••ترش••يزي أن ي••ذه••ب إل••ى داره••م
ق ••صد ت ••بليغهم ،ف ••صدع امل ••وم ••ى إل ••يه ب ••األم ••ر .وبمج ••رد إل ••قاء ال ••كلمة ع ••ليهم أذع ••نوا ل ••ألم ••ر دون ت ••ردد الس ••تعداده ••م
ال•عجيب ،م•صدآق•ا ل•قول•ه ت•عال•ى ف•ي ال•قرآن" :ي•كاد زي•تها ي•ضيء ول•و ل•م ت•مسسه ن•ار ن•ور ع•لى ن•ور" .ي•عني أن ده•ن
االس•تعداد ل•دي•هم اش•تعل ح•ني ال•قرب واالق•تراب م•ن م•قصود ال•قلوب واألرواح ول•و ل•م ت•صله ال•نار؛ أي أن االس•تعداد
وال•قات•بلية لله•داي•ة ت•صل إل•ى درج•ة تس•طع ف•يها ن•ور اله•داي•ة دون إل•قاء ال•كلمة .ح• ًقا ،أن ه•ؤالء ال•نفوس ال•زك•ية ك•ان•وا
في غاية الثبوت واالستقامة والتوجه لحضرة األحدية.
أم ••ا األخ األك ••بر ،ج ••ناب آق ••ا مح ••مد ص ••ادق ،ف ••قد س ••رى ب ••جوار ال ••رك ••ب امل ••بارك م ••ن ال ••عراق إل ••ى القس ••طنطينية ف ••إل ••ى
ح••لمه وس••الم••ة ط••ويّ••ته
ور ْوح ٍ وري••حان ف••ي ج••وار ح••ضرة ال••رح••من .أم••ا ِ•
أرض الس• ّ•ر وق••ضى أي••ا ًم••ا ف••ي س••رور وه••ناء َ
•شا ب ً
وص•بره وش•كره هلل فح• ّدث ع•نها وال ح•رج ٍ ،ف•كنت ت•راه دائ ً•ما ه ً
•ذب إل•ى ط•لعة
•شا مس•رور ال•قلب وال•فؤاد ب•روح منج ٌ
امل•حبوب .وب•عد م•دة ،أذن ل•ه ب•ال•عودة إل•ى ال•عراق ،ح•يث ت•قيم ع•ائ•لته ،وص•رف م•عظم أي•ام•ه ف•ي ذك•ر اهلل ول•م ي•فكر ف•ي
غ•ير ال•حق س•بحان•ه .ومل•ا نش•بت ف•ي األح•باء م•خال•ب االم•تحان•ات وش•دة ال•بلوى ،دخ•ل األخ•وة األرب•عة وع•مهم ال•طاه•ر
ف•ي ع•داد األس•رى وس•يقوا ب•كل ق•سوة وظ•لم واع•تساف إل•ى الح•دب•اء )امل•وص•ل( ح•يث وق•ع ع•مهم آق•ا مح•مد رض•ا ،ذل•ك
اله••رم ال••نوران••ي ذو ال••قلب ال••روح••ان••ي وال••فكر الس••بحان••ي واملخ••لص امل••حض ،ف••ي ب••راث••ن االح••تياج وال••فاق••ة واإلع••سار
الش•دي•د دون ب•اق•ي األس•رى ،ب•عد أن ك•ان ف•ي ال•عراق م•ن ذوي ال•يسار ه•ان½ ال•عيش وف•ي رف•اه•ية ت•ام•ة .ف•عاش ف•ي
الح••دب••اء ع••يشة ض••نكا غ••ير أن••ه ل••بس ج••لباب ال••صبر ش••اك• ً•را هلل راض •يًا ب••قضائ••ه ،وع••كف ع••لى ح••مد اهلل وش••كره ل••يل
ن•هار إل•ى أن س• ّلم روح•ه ل•باري•ها وتخ• ّلص م•ن ق•يود ه•ذا ال•عال•م ال•فان•ي وط•ار إل•ى ال•عال•م ال•المح•دود .أغ•مسه اهلل ف•ي
بحار العفو والغفران ،وأدخله في جنة الرحمة والرضوان ،وأدخله في فردوس الجنان.
•ضه اإلع•سار ب•نواج•ذه ف•ي س•بيل اهلل ف•ي الح•دب•اء أي ً
أم•ا ج•ناب آق•ا مح•مد ص•ادق ،ف•قد ع ّ
•ضا .غ•ير أن•ه ل•م ي•رك•ن إل•ى
اله•لع والج•زع ،ب•ل ع•اش م•طمئنًا ب•نفس راض•ية م•رض•ية إل•ى أن ل•بّى دع•وة رب ال•عزة إذ ن•اداه ب•قول•ه ت•عال•ى" :ي•ا أي•تها
النفس املطمئنة ،ارجعي إلى ربك راضية مرضية ،فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".
أم••ا آق••ا مح••مد ع••لي ،ف••قد أت••ى إل••ى ال••عتبة امل••بارك••ة م••ن امل••وص••ل ب••عد أن ف• ّ•ك م••ن األس••ر ،وب••قي ح••تى اآلن ف••ي س••رور
وابتهاج في البقعة املباركة ولو أنه كان في عسرة.
أم••ا األخ إب••راه••يم امل••وم••ى إل••يه ،ف••قد ن••زح م••ن الح••دب••اء إل••ى ع••كاء واش••تغل ب••التكس••ب ف••ي ض••واح••يها ب••كمال ال••سكون
وال••قناع••ة وال••صبر ع••لى م••ضض ال••عيش وال••بالي••ا ،ول••كنه ب••عد ص••عود ح••ضرة امل••قصود ،أخ••ذ ي••تقلب ع••لى ن••يران ال••فراق
وأخ••ذ م••نه ال••ه ّم وال••غ ّم ك••ل م••أخ••ذ وه••و ال ي••فتأ ي••ذك••ر ال••حق ب••كمال ال••تذل••ل واالن••كسار وال••توج••ه إل••ى اهلل .ومل••ا ب••لغ م••ن
ال•كبر ع•ت َّيا ووه•ن م•نه ال•عظم ،ج•اء إل•ى ح•يفا ون•زل ف•ي امل•ساف•ر خ•ان•ة وأم•ضى أن•اء ل•يله وأط•راف ن•هاره ف•ي ذك•ر اهلل
وال•تضرع وال•تبتل إل•يه وق•د اع•تراه االن•حالل ف•ي األع•ضاء م•ن ال•توغ•ل ف•ي ال•شيخوخ•ة ،وب•اآلخ•رة خ•لع ق•ميص ال•جسم
٤٩

ال••فان••ي وط••ار ُع••ري••انً••ا إل••ى م••لكوت ال••رح••من وان••تقل م••ن ال••عال••م ال••ظلمان••ي إل••ى ال••فضاء ال••نوران••ي مس••تغر ًق••ا ف••ي بح••ر
األنوار .ن ّور اهلل رمسه بسطوع األنوار ،ور ّوح اهلل روحه بنفحات العفو والغفران ،وعليه الرحمة والرضوان.
أم•ا آق•ا ح•بيب اهلل ،ف•قد ك•ان ض•من ال•ذي•ن أس•روا ف•ي ال•عراق أي ً
•ضا وأُرس•لوا إل•ى امل•وص•ل )الح•دب•اء( وآق•ام ب•ها زم•نًا
ف•ي خ•شون•ة م•ن ال•عيش وك•مال ال•قناع•ة .ول•م ي•ق ّلل ذل•ك م•ن ق•وة إي•مان•ه م•ع وج•ود القح•ط وال•غالء ال•فاح•ش ف•ي الح•دب•اء
خاصة على الغرباء .كانت قلوب
األح ••باء م ••طمئنة ب ••ذك ••ر اهلل ،يس• • ّدون رم ••قهم ب ••ال ••غذاء ال ••روح ••ان ••ي ال ••ذي ي ••شفي غ ••لة األرواح ،وي ••أك ••لون م ••ن ال ••طعام
ال••رح••مان••ي ال••ذي يش••بع ال••قلوب م••ن ال••سغب .وله••ذا ق••د ت••ر ّدى الج••ميع ب••رداء ال••صبر والتح••مل والج••لد ال••عجيب ،ح••تى
اح••تار أه••ل الح••دب••اء ف••ي أم••ر ه••ؤالء األح••باء وك••ان••وا ي••قول••ون ،ك••يف أن ه••ؤالء ال••غرب••اء ل••م ي••عتره••م الش••تات أو االرت••باك
م•ما أص•اب•هم م•ن ج•راء القح•ط وال•غالء وه•م ف•قراء وت•راه•م ل•يل ن•هار ح•ام•دي•ن اهلل ش•اك•ري•ن .وإن ت•عجب فَ• ُع ْجب م•ا ه•م
عليه من الهدوء واالطمئنان.
وخ•الص•ة ال•قول ،إن ج•ناب آق•ا ح•بيب ك•ان ل•ه ن•صيب م•وف•ور م•ن التح•مل وال•صبر ع•لى الش•دائ•د ،وك•ان ق•لبه ف•ي غ•اي•ة
البهجة والسرور أليف العزلة عظيم الشغف بالحق.
ك••ان ج••ميع أس••رى الح••دب••اء م••ذك••وري••ن ف••ي ال••حضور امل••بارك ع••لى ال••دوام ،وك••ان••وا م••ورد األل••طاف ال••تي ال ت••حصى.
وب ••عد ع ••دة س ••نني ان ••تقل آق ••ا ح ••بيب إل ••ى ج ••وار ال ••رح ••مة ال ••كبرى ،واتخ ••ذ ل ••ه ع • ً
•شا ع ••لى أف ••نان س ••درة امل ••نتهى مش ••تغالً
بتسبيح الرب الكريم وتقديسه باأللحان البديعة في جنة النعيم.

٥٠

جناب آقا محمد إبراهيم املل ّقب بمنصور
هو اهلل
ك•ان ف•ي ع•داد امل•جاوري•ن وامل•هاج•ري•ن ج•ناب آق•ا مح•مد إب•راه•يم ال•نحاس امل•لقب ب•منصور .إن رج•ل اهلل ه•ذا ه•و م•ن
أه ••ل ك ••اش ••ان ،وق ••د ش ••اه ••د وه ••و ف ••ي ع ••نفوان ش ••باب ••ه تج ••لي األن ••وار ،وث ••مل م ••ن ج ••ام ال ••ظهور وس ••كر م ••ن ال ••كأس ال ••تي
وق•دت ن•ار اله•داي•ة ف•ي زج•اج•ة ق•لبه وروح•ه،
م•زاج•ها ك•اف•ور .ك•ان•ت ح•ال•ته م•رض•ية ،رف•يع ال•ذوق ،ب•شوش ال•وج•ه .ومل•ا أ ُ ِ•
ظ•عن م•ن ك•اش•ان إل•ى ال•زوراء وف•از بش•رف ال•لقاء ،وك•ان•ت ط•باع•ه م•أل•وف•ة وق•ري•حته و ّق••ادة وف•كره س•يّاالً ،ي•نظم ال•شعر
ك ••عقود الج ••مان ،وف ••ي ب ••غداد ع ••اش ب ••ني ال ••عارف ••ني واألب ••عدي ••ن ف ••ي ص ••لح وس ••الم ي ••قاب ••ل ال ••سيئات ب ••ال ••حسنات .وأت ••ى
ب ••أخ ••وي ••ه م ••ن إي ••ران إل ••ى ب ••غداد وأخ ••ذ ف ••ي م ••زاول ••ة ح ••رف ••ته ورف ••اه ••ية ال ••غير ،وأص ••بح ض ••من األس ••رى ال ••ذي ••ن أُخ ••ذوا م ••ن
ال•زوراء إل•ى الح•دب•اء )امل•وص•ل( ف•إل•ى ح•يفا ،واش•تغل آن•اء ال•ليل وأط•راف ال•نهار ب•ال•تبتل وال•تضرع وال•تذك•ر وامل•ناج•اة
ُم••وق •فًا ن••فسه لخ••دم••ة األح••باء ف••ي ح••يفا ال••زم••ن ال••طوي••ل م••واظ •بًا ع••لى خ••دم••ة امل••ساف••ري••ن ب••كل ه••مة وخ••ضوع وخ••شوع.
ت•أ ّه••ل ف•ي ح•يفا ورزق س•الل•ة ط•يبة وك•ان ف•ي تج•دد روح•ي مس•تمر ،ب•اس•م ال•ثغر ي•صرف ب•كمال ال•رض•اء ك•ل أرب•اح•ه
ع•لى األح•باء وامل•حتاج•ني .وق•د رث•ى ح•ضرة س•لطان الشه•داء ب•عد اس•تشهاده ب•قصيدة ع•صماء وت•اله•ا ف•ي امل•حضر
امل•بارك ،وح• ًقا إن•ها ك•ان•ت م•ؤث•رة ب•درج•ة أب•كت ال•سام•عني ح•تى ع•ال ن•حيبهم .ل•م ت•تغير ط•باع•ه امل•أل•وف•ة ط•وال أي•ام ح•يات•ه
•لصا ف••ي ع••شقه ل••لحق وع••اش ض••اح • ًكا ك••ال••وردة م••فتحة األك••مام إل••ى أن ل •بّى دع••وة داع••ي
م••صيبًا ف••ي رأي••ه ولِ • ًها مخ• ً
ان••تهاء األج••ل وه••و ف••ي ح••يفا ،ف••عرج إل••ى ال••عال••م ال••علوي وس••رع م••ن ال••برزخ األدن••ى إل••ى ال••رف••يق األع••لى وص••عد م••ن
عالم التراب إلى عالم الطهر والنقاء ونصب فيه خيمته وسرادقه.
وتغمده اهلل برحمته في ظل قباب الغفران وأدخله في روضة الرضوان.
طوبى له وحسن مآب،
ّ

٥١

جناب آقا زين العابدين اليزدي
هو اهلل
ك•ان م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن ج•ناب آق•ا زي•ن ال•عاب•دي•ن ال•يزدي ال•ذي ل•بّى دع•وة داع•ي امل•وت وه•و ف•ي ط•ري•قه إل•ى األرض
امل ••ق ّدس ••ة .آم ••ن ه ••ذا ال ••شخص املخ ••لص بمج ••رد س ••ماع ••ه ن ••داء ال ••حق ف ••ي ب ••لدة م ••نشاد ح ••يث اه ••تزّت روح ••ه واش ••تعلت
ن•ائ•رة م•حبة اهلل ف•ي ق•لبه ب•ال•روح وال•ري•حان وأوق•دت ش•موع اله•داي•ة ف•ي زج•اج•ة روح•ه وف•ؤاده .أم•ا ال•عشق اإلل•هي ف•قد
أوج•د ال•فتنة واالض•طراب ف•ي أرك•ان•ه وان ّ
•فك زم•ام االنج•ذاب ب•درج•ة ج•علت ه•ذا ال•ول•هان ي•ترك وط•نه وي•توج•ه إل•ى أرض
امل••قصود وات••صل ف••ي ط••ري••قه ب••ول••دي••ه ال••لذي••ن راف••قاه وك••ل أم••له ال••وص••ول إل••ى م••ا ي••بهج ق••لبه ويس• ّ•ر خ••اط••ره وك••ان ك••لما
دخ ••ل م ••دي ••نة أو ب ••لدة أو ق ••ري ••ة أو ق ••صبة ي ••ختلط ب ••األح ••باء غ ••ير أن ُب ••عد ال • ُّ
•شقة وط ••ي ال • ِوه ••اد أغ ••رق ••ه ف ••ي ب ••حار ال ••تعب
ً
•نتعشا م••ع ك••ل م••ا آلق••اه م••ن امل••تاع••ب ف••لم
وامل••شقات ،وأدت ب••ه وع••ثاء ال••طري••ق إل••ى ال••وه••ن وامل••رض ،أم••ا ق••لبه ف••كان م•
•ب ي••وم إل••ى أن
ي••لحقه ال••كلل وال امل••لل ،وك••ان ش••دي••د ال••عزم ق••وي اإلرادة وم••ا ب••رح أن أخ••ذ م••رض••ه ف••ي االزدي••اد ي••و ًم••ا ُغ• ّ
الح ّ•مة وط•ار إل•ى ج•وار ال•رح•مة ال•كبرى وس• ّلم روح•ه وه•و ف•ي غ•اي•ة م•ن الحس•رة ع•لى ف•راق م•حبوب•ه .ول•و أن•ه ل•م
أدرك•ه ُ •
يتيس••ر ل•ه تج ّ•رع ك•أس ال•وص•ال وم•شاه•دة الج•مال امل•بارك ع•يانً•ا ف•ي ه•ذه ال•دار غ•ير أن روح•ه ق•د ن•ال•ت ف•ي ال•حقيقة
ّ•
•تما أج••ر ال••لقاء .ك••ان ه••ذا ال••شخص ال••طاه••ر غ••اي••ة ف••ي
ال••روح وال••ري••حان وأص••بح م••حسو ًب••ا م••ن ال••فائ••زي••ن وق • ّدر ل••ه ح• ً
ال••صدق والخ••لوص واإلي••مان واإلي••قان ل••م يخ••رج م••ن ف••مه ل••فظ ب••غير ال••حق ول••م ي••ختر غ••ير ع••بادة ال••حق ول••م يس••لك غ••ير
طريق املحبة الصرفة واشتهر بحسن النية والصداقة والثبوت على األمر واالستقامة فيه.
س ••قاه اهلل ك ••أس ال ••وص ••ال ف ••ي م ••لكوت الج ••مال وأدخ ••له ف ••ي ع ••ال ••م ال ••بقاء وق • ّ•رت ع ••يناه ب ••مشاه ••دة األن ••وار ف ••ي ع ••ال ••م
األسرار.

٥٢

جناب الحاج مال مهدي اليزدي
هو اهلل
ك•ان ال•حاج م•ال مه•دي ال•يزدي م•ن زم•رة امل•هاج•ري•ن .ول•و أن ه•ذا ال•شخص ال•فاض•ل ال•كام•ل ل•م ي•كن ف•ي ال•ظاه•ر م•ن
•ضارع
ه ••ا ف ••ي ت ••فسير اآلي ••ات ب ••قوة ب ••يان ال تُ •
أه ••ل ال ••علم ،غ ••ير أن ••ه ك ••ان م ••اه • ً•را ف ••ي ت ••تبّع األح ••ادي ••ث واألخ ••بار ،م ••ف ّو ً•
َ
والتهج•د ،ق•لبه ن•وران•ي وروح•ه رب•ان•يّة .ي•صرف م•عظم أوق•ات•ه ف•ي ال•صلوات وت•الوة األدع•ية
ّ•
واش•تهر ب•ال•تقدي•س وال•تنزي•ه
وإظ••هار العج••ز واالب••تهال إل••ى ال••غني امل••تعال ك••اش •فًا ل••ألس••رار وح••ر ًم••ا ل••ألب••رار ف••صيح ال••لسان ب••ليغ ال••عبارة ف••ي أم••ر
التبليغ يهدي الناس بكل اشتياق يتدفق من فمه سيل االستشهاد بالروايات واألحاديث املأثورة.
•تهما به•ذا االس•م،
وع•لى الج•ملة ،إن•ه مل•ا اش•تهر ف•ي ب•لدت•ه ب•ال•بهائ•ية ب•ني ال•كبير وال•صغير واألم•ير وال•حقير وأص•بح م ً
رف•ع س•تار ال•كتمان وال•تقيّة واف•تضح أم•ره ب•معتقده الج•دي•د ف•قام ع•ليه ع•لماء ال•سوء ف•ي م•دي•نة ي•زد وأف•توا ب•قتله وش•ذّ
م••ن ب••ينهم ح••ضرة املجته••د امل••دع••و م••ال ب••اق••ر األردك••ان••ي ول••م ي••واف••ق ال••علماء ال••ظامل••ني ع••لى ف••تواه••م ح••يث أج••بره ع••لى
م••بارح••ة م••وط••نه .ف••عزم ع••لى ال••رح••يل إل••ى ب••لد امل••حبوب م••صطحبًا ول••دي••ه وه••ما ح••ضرة ال••شهيد امل••جيد )ج••ناب ورق••اء(
وج••ناب )م••يرزا حس••ني( وك••ان ك••لما دخ••ل م••دي••نة أو ب••لدة أو ق••ري••ة ح• ّ•رك ل••سان••ه ع••اج •الً ب••ال••تبليغ ونش••ر أم••ر اهلل ب••آق••ام••ة
ال••حجج وال••براه••ني واألد ًل••ة ال••واض••حة ورواي••ة األح••ادي••ث واألخ••بار ال••دال••ة ع••لى ه••ذا ال••ظهور م••ع ت••فسير اآلي••ات وت••أوي••ل
ال••بيان••ات ول••م ي••ضيع دق••يقة واح••دة ف••ي غ••ير ذل••ك ول••م يه••دأ س••اع••ة واح••دة ف••ي نش••ر ال••نفحات وت••ضوي••ع ع••رف م••حبة اهلل
وإي ••صال ن ••فحات ال ••قدس إل ••ى م ••شام ال ••عباد وك ••ان ي ••ش ّوق األح ••باء وي • ّ
•حضهم ع ••لى نش ••ر ك ••لمة اهلل ليح ••رزوا ق ••صب
السبق في ميدان العرفان.
وم••ختصر ال••قول ،إن ه••ذا ال••شخص ك••ان رج •الً ج••ليالً دائ••م ال••توج••ه إل••ى ال••رب الج••ميل ال ي••عبأ ب••حياة ال••نشأة األول••ى
ف•ي ع•ال•م ال•دن•يا ص•ارفً•ا ك•ل ه ّ•مه ل•بلوغ امل•وه•بة ف•ي ال•نشأة األخ•رى ب•قلب ن•وران•ي وف•كر روح•ان•ي وروح رب•ان•ي وه•مة
س••ماوي••ة ،ك••اب••د ف••ي رح••لته امل••شاق ال••عدي••دة م••ما اع••تراه ف••ي ط••ري••قه م••ن ط••ي ل••لصحاري وتس••لق ل••لجبال ال••شام••خات
واالنح•دار م•ن س•فوح•ها ،م•ع ك•ل ه•ذا ،ك•ان ي•لوح م•ن ج•بينه ن•ور اله•داي•ة وف•ي ق•لبه تش•تعل ن•ار االش•تياق .له•ذا اج•تاز
•رورا ك••ل الس••رور ح••تى وص••ل إل••ى ب••يروت وق••د ت••م ّكن م••نه امل••رض ف••آق••ام
الح••دود وال••ثغور وط••وى ال • ِوه••اد وال••ودي••ان مس• ً
ف ••يها ع ••دة أي ••ام وت ••أج ••جت ب ••ني ض ••لوع ••ه ن ••يران االش ••تياق وه ••اج ق ••لبًا وق ••ال •بًا .ومل ••ا ع ••يل ص ••بره واص ••ل س ••يره م ••ع ش ••دة
م•رض•ه ألن•ه ل•م يَ• ْق َو ع•لى االن•تظار ب•بيروت م•توج• ًها إل•ى س•اح•ة امل•قصود س•ائ ً•را ع•لى األق•دام .ومل•ا ك•ان•ت ن•عاله ال ي•قيان•ه
م•ن ش•دي•د ال•رم•ضاء ف•قد انس•لخ ق•دم•اه وانج•رح•ت رج•اله واش•ت ّد ع•ليه امل•رض الش•دي•د ح•تى ك•اد ال ي•قوى ع•لى الح•راك
ول••كنه واص••ل س••يره ق••ليالً ف••قليالً ب••كل ع••ناء ح••تى أدرك امل••كان امل••عروف ب••امل••زرع••ة ب••جوار ق••صر امل••زرع••ة وه••ناك تج• ّ•رع
ك•أس امل•نون وص•عد إل•ى م•لكوت اهلل ورج•عت روح•ه إل•ى ب•ارئ•ها ب•عد أن ف•رغ م•ن ط•اق•ته ال•صبر وأص•بح ع•برة ل•لعشاق
وانجذب روحه إلى نيّر اآلفاق.
ج ••رع ••ه اهلل ك • ً • ِ
•ورا وإش ••رآق ••ا ف ••ي ال ••رف ••يق األع ••لى وع ••ليه ب ••هاءاهلل .أم ••ا ق ••بره
•أس••ا ده ••آق ••ا ف ••ي ج ••نة ال ••بقاء وت ••ألأل وج ••هه ن • ً
ّ
املطهر ففي مزرعة عكاء.

٥٣

حضرة الكليم يعني جناب آقا ميرزا موسى
هو اهلل
إن ح•ضرة ال•كليم ي•عني ج•ناب آق•ا م•يرزا م•وس•ى ع•ليه ب•هاءاهلل ه•و األخ ال•شقيق للج•مال امل•بارك ن•شأ م•ن س•ن ال•طفول•ة
ون••ما ف••ي ح••ضن ت••رب••ية ج••مال ال••قدم – االس••م األع••ظم – وام••تزج••ت امل••حبة اإلل••هية ب••لنب ال••رض••اع ف••كان م••تع ّل ًقا ت••ع ّل ًقا
ش•دي• ًدا ب•الج•مال امل•بارك وك•ان دائ ً•ما م•ورد ع•ناي•ة ح•ضرة األح•دي•ة ومظه•ر األل•طاف ال•رب•ان•ية .ت•ربّ•ى ب•عد وف•اة امل•رح•وم
وال•ده ف•ي ك•نف ال•حضرة امل•بارك•ة وت•رع•رع ،وم•ا أن وص•ل درج•ة ال•بلوغ ح•تى ازدادت ط•اع•ته وع•بودي•ته للج•مال امل•بارك.
ك ••ان ي ••متثل ل ••ألوام ••ر ف ••ي ج ••ميع امل ••وارد ب ••عي ًدا ك ••ل ال ••بعد ع ••ن ال ••تفكير ف ••ي ال ••دن ••يا وك ••ان ب ••ني أف ••راد األس ••رة امل ••بارك ••ة
ك ••الس ••راج ال ••وه ••اج ل ••م ي ••مل إل ••ى ال ••رت ••ب وامل ••ناص ••ب ول ••م ي ••شغل ق ••لبه بش ••تى امل ••قاص ••د .خ ••دم ••ته للج ••مال امل ••بارك ك ••ان ••ت
م•نتهى آم•ال•ه وغ•اي•ة م•قصده ورج•ائ•ه م•ما ج•عله ال ي•نفك ع•ن ال•حضور امل•بارك آنً•ا ب•أي•ة ح•ال .وك•لما أظه•ر ب•عض أف•راد
األس••رة ج••فا ًء ك••ان ه••و مظه••ر ال••وف••اء ،ث••مالً م••ن خ••مر ال••صفاء إل••ى أن ارت••فع ال••نداء م••ن ش••يراز ف••اس••تنار ق••لبه بمج••رد
س ••ماع ب ••عض ال ••بيان ••ات م ••ن ال ••فم املطه ••ر ،وت ••عطرت م ••شا ّم••ه ب ••نفحة م ••ن بس ••تان أوراد اله ••داي ••ة وق ••ام ل ••لتو ع ••لى خ ••دم ••ة
األح•باء وال•تفان•ي ف•ي م•حبتهم .وك•ان م•تع ّل ًقا ب•ي )ي•عني ب•حضرة ع•بدال•بهاء( ت•ع ّل ًقا غ•ري•بًا ب•معنى أن•ه ك•ان ال ي•فارق
ع••بدال••بهاء لح••ظة ،واش••تغل ب••تروي••ج األم••ر ف••ي طه••ران ل••يل ن••هار ح••تى اش••تهر ب••ذل••ك ب••ني ال••عموم وال ي••أت••لف ف••ي ج••ميع
األح•وال إال م•ع ال•نفوس امل•بارك•ة .ول•م ي•راف•ق ج•مال ال•قدم أح•د م•ن إخ•وت•ه ف•ي رح•لة ح•ضرت•ه م•ن طه•ران إل•ى ال•عراق
إال ح•ضرة ال•كليم وأخ•وه امل•دع•و آق•ا م•يرزا مح•مد ق•لي ف•ترك•ا إي•ران وأه•لها وأغ•مض ع•ينيهما ع•ن ال•تمتع ب•راح•ة ن•فسه
وف • ّ
•ضال ال ••بالي ••ا ف ••ي س ••بيل م ••حبوب األرواح دون ت ••ردد ح ••تى وص ••ل ال ••رك ••ب امل ••بارك أرض ال ••عراق .وف ••ي أي ••ام غ ••ياب
الج • ••مال امل • ••بارك ف • ••ي س • ••فره )دون ع • ••لم أح • ••د( إل • ••ى ك • ••ردس • ••تان ه • ••ال ذل • ••ك ح • ••ضرة ال • ••كليم واس • ••تول • ••ى ع • ••ليه ال • ••خوف
واالض••طراب إذ أص••بح ف••ي خ••طر ع••ظيم وح••يات••ه مه••ددة وك••ان ه••ذا ال••حال ي••تنقل م••ن سي½ إل••ى أس••وأ ي••و ًم••ا ب••عد ي••وم
ول••كنه ل••بس ل••كل ح• ٍ
•ال ل••بوس••ها وم••ارس ال••صبر والتح••مل وط••رح ع••وام••ل ال••خوف وال••فزع واله••لع وراء ظه••ره إل••ى أن ع••اد
ج•مال ال•قدم م•ن ك•ردس•تان ول•م ت•تغير أح•وال م•يرزا م•وس•ى وداوم ع•لى خ•دم•ته ل•لعتبة امل•ق ّدس•ة ب•كل ق•واه واش•تهر ب•ذل•ك
ف••ي اآلف••اق وذه••ب ف••ي م••ع ّية ج••مال ال••قدم أي• ً
•ضا م••ن دار الس••الم إل••ى اس••الم••بول ف••إل••ى أدرن••ه ق••ائ• ً•ما بخ••دم••ة الج••مال
امل••بارك م••ا اس••تطاع .ومل••ا اس••تش ّم رائ••حة ال••خالف ،وه••و ف••ي أدرن••ه ،م••ن م••يرزا ي••حي )األزل( أخ••ذ ي••محضه ال••نصح
ل••يل ن••هار وي••دل••ه ع••لى ط••ري••ق ال••صواب ل••عله ي••رع• ِو ،دون ج••دوى ألن وس••اوس امل••دع••و ال••سيد مح••مد ق••د أثّ••رت ف••ي م••يرزا
•يرا ع••جيبًا ك••تأث••ير ال••س ّم ف••ي الجس••د .وف••ي ال••نهاي••ة ي••ئس ح••ضرة ال••كليم وم••ع ذل••ك ل••م يه••دأ وع••مل م••ا ف••ي
ي••حي ت••أث• ً
وس••عه ل••عل ث••ائ••رة ذل••ك ال••غبار ته••دأ ويتخ••لص ذل••ك ال••شخص امل••عهود )م••يرزا ي••حي( م••ن ه••ذه ال••ورط••ة امله••لكة وت••نقشع
ض••باب••ة ال••غ ّم الش••دي••د وال••ه ّم ال••داه••م وتنطف½ ن••ار األس••ف واألس••ى واس••تعمل ج••ميع ال••وس••ائ••ل ف••ي ه••ذا ال••صدد ول••كنه
كان كالضارب في حديد بارد.
ومل••ا ي••ئس ك••ل ال••يأس ت••نحى ع••ن امل••يدان وق••ال مل••يرزا ي••حي :ي••ا أخ••ي إذا ل••م ي••صل اآلخ••رون إل••ى ال••حقيقة ف••إن األم••ر
ل•دى ك•لينا واض•ح ال ش•بهة ف•يه .فه•ل ن•سيت أل•طاف الج•مال امل•بارك مل•ا ك•نت أن•ا وإي•اك ت•حت رع•اي•ة ت•رب•يته؟ ف•كم ك•ان
•حيحا ل••يل ن••هار ح••تى
•عليما ص• ً
ح••ضرت••ه ي••صرف أوق••ات••ه ف••ي ال••تدري••س ل••ك وت••عليمك تحس••ني الخ••ط واإلم••الء واإلن••شاء ت• ً
أن ••ه ك ••ان ي ••صحح ل ••ك الخ ••ط ب ••أن ••ام ••له امل ••بارك ••ة وال ي ••خفى ع ••لى أح ••د درج ••ة أل ••طاف ••ه ن ••حوك ع ••لى ال ••خصوص وك ••يف ك ••ان
ي••رب••يك ف••ي ح••ضن ال••عناي••ة .فه••ل ف••علك ه••ذا ه••و ال••شكر ع••لى م••ثل ه••ذه األل••طاف ب••معنى أن••ك أص••بحت أن••ت وال••سيد
مح••مد ي • ًدا واح••دة وخ••رج••تما ع••ن ظ••ل امل••بارك؟ أه••ذا ش••رط ال••وف••اء؟ ه••ل ه••ذا ج••زاء ال••نعمة ال••الن••هاي••ة؟ ف••لم ي••ثمر ك••الم
ح••ضرة ال••كليم م••ع م••يرزا ي••حي ب••ل إن ه••ذا األخ••ير أخ••ذ ي••برز م••ا ي••كنّه ض••ميره ي••و ًم••ا ف••يو ًم••ا ب••كل وض••وح ح••تى ح••صل
االنفصال.
وم•ختصر ال•قول ،إن ح•ضرة ال•كليم س•ار ف•ي ال•رك•ب امل•بارك م•ن أرض الس•ر إل•ى ق•لعة ع•كاء وق•د ح•كم ع•ليه ،ك•ما ج•اء
ف••ي ف••رم••ان الس••لطان ،ب••ال••سجن امل••ؤب••د أم••ا ه••و ف••قد ك• ّ•رس ح••يات••ه ف••ي خ••دم••ة ح••ضرة ب••هاءاهلل ط••وال أي••ام وج••وده ف••ي
٥٤

ال ••سجن ف ••ائ •زًا ب ••ال ••لقاء ل ••يل ن ••هار .وك ••ان ••ت ت ••أل ••فه ج ••ميع األح ••باء إل ••ى أن ان ••تقل م ••ن ه ••ذا ال ••عال ••م ال ••تراب ••ي إل ••ى ال ••عال ••م
العلوي الطاهر وهو في حالة التبتل والتضرع واالبتهال.
وح••دث ،إب••ان وج••ود الج••مال امل••بارك ف••ي ب••غداد ،أن ح••ضر إل••ى ال••ساح••ة امل••ق ّدس••ة ذات ي••وم امل••دع••و إي••لخان••ي امل••شهور
نج••ل م••وس••ى خ••ان ال••قزوي••ني ب••صحبة ج••ناب ال••حاج س••يد ج••واد ال••طباط••بائ••ي ال••ذي ج••اء ل••يلتمس ال••شفاع••ة إلي••لخان••ي
امل•سمى – ع•لي ق•لي خ•ان – م•ن ج•مال ال•قدم وق•ال" :ي•ا م•والي ،ول•و أن ع•لي ق•لي خ•ان م•ذن•ب وك•ان ط•وال أي•ام ح•يات•ه
أس•ير ال•شهوات غ•ير أن•ه ن•دم ع•لى م•ا ك•ان م•نه وج•اء اآلن إل•ى امل•حضر امل•بارك إلظ•هار ال•توب•ة واإلق•الع ع•ن ال•شهوات
•فسا ي••خال••ف رض••اء امل••بارك وإن••ي أل••تمس م••ن م••راح••مكم ق••بول ت••وب••ته وأن ي••كون
ال••نفسان••ية وأن••ه ب••عد ال••يوم ال ي••تنفس ن• ً
ب•عد ال•يوم م•شموالً ب•أل•طاف الج•مال امل•بارك" .وم•ا ك•اد ي•تم ح•دي•ثه ح•تى ت•فضل ج•مال ال•قدم ب•قول•ه" :ب•ما أن•ك ش•فيعه
لدينا فقد تغاضينا عن زالّته وسأعمل على رفاهيته وراحته".
أم••ا إي••لخان••ي ه••ذا ف••قد ك••ان ذا ث••روة ط••ائ••لة غ••ير أن••ه ب••دده••ا ع••لى مش••تهيات ن••فسه وه••واه ح••تى ب••لغت ب••ه ال••حال إل••ى
درج•ة أن•ه ل•م يجس•ر ع•لى م•بارح•ة م•نزل•ه م•خاف•ة أن يهج•م ع•ليه دائ•نوه .ه•ذا ،وق•د أم•ره الج•مال امل•بارك أن ي•ذه•ب إل•ى
وال•ي ال•شام امل•دع•و ع•مر ب•اش•ا وي•أخ•ذ م•نه ت•وص•ية إل•ى ذوي ال•شأن ف•ي إس•الم•بول ث•م ي•ذه•ب إل•يها .ف•صدع إي•لخان•ي
ودب ف•ي روع•ه ع•ام•ل األم•ل ب•عد ال•قنوط ول•قي م•ن ال•وال•ي ك•ل ال•رع•اي•ة وق•صد
ب•أم•ر الج•مال امل•بارك وتخ•لص م•ن ال•يأس
ّ
اآلس••تان••ه ومل••ا وص••ل إل••ى م••دي••نة دي••ارب••كر ك••تب إل••ى الج••مال امل••بارك ع••ري••ضة ت••وص••ية ب••حق ت••اج••ري••ن م••ن األرام••نة ي••قول
ف•يها" :إن ح•ام• َليّ ه•ذه ال•عري•ضة ع•ازم•ان ع•لى ال•سفر إل•ى ب•غداد وأن•هما ق•د ب•ذال ف•ي ح•قي ك•ل ال•رع•اي•ة وع•مال ع•لى
راح••تي ف••ي دي••ارب••كر وق••د ط••لبا م••ني ت••وص••ية ب••حقهما ل••حضرت••كم .ف••ما رأي••ت م••ن م••لجأ س••وى أل••طاف امل••بارك ،وإن••ي
أل ••تمس م ••ن س ••اح ••ة األق ••دس أن ال يح ••رم ••ا م ••ن ع ••ناي ••تكم" .وك ••تب إي ••لخان ••ي ع ••لى امل ••غ ّلف )ال ••ظرف( ال ••عنوان اآلت ••ي:
"حضرة بهاءاهلل قدوة البابيني".
وق••د س • ّلما ه••ذه ال••عري••ضة إل••ى الج••مال امل••بارك ف••اس••تفسر ح••ضرت••ه ع••ن ح••ال••هما ،ف••قاال" :إن إي••لخان••ي ق••د ح • ّدث••نا ع••ن
هذا األمر بالتفصيل أثناء وجوده بدياربكر" .ودعاهما حضرته إلى الدار املباركة وملا ه ّم حضرته
ب••ال••دخ••ول إل••ى الح••رم رأى ج••ناب ال••كليم ف••قال ل••ه" :ي••ا ك••ليم ،ي••ا ك••ليم ،ق••د وص••ل ص••يت أم••ر اهلل إل••ى دي••ارب••كر" وك••ان••ت
تلوح على طلعة املبارك عالئم البشر والسرور املتناهي.
•تقيما ف•ي ج•ميع األح•وال .ع•ليه
وخ•الص•ة ال•قول ،إن ح•ضرة ال•كليم ك•ان ال•شقيق ال•صادق للج•مال امل•بارك وك•ان مس ً
التحية والثناء وعليه الروح والبهاء وعليه الرحمة واأللطاف.

٥٥

جناب الحاج محمد خان
هو اهلل
ال••حاج مح••مد خ••ان ه••و م••ن أه••ال••ي سيس••تان )بش••رق إي••ران( وم••ن ع••صبة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن وك••ان••ت ه••ذه ال••ذات
امل••كرم••ة م••ن أف••راد ال••طائ••فة امل••عروف••ة ب••ال••بلوش وق••د ت••ل ّوه وه••و ف••ي ع••نفوان ش••باب••ه بمس••لك ال••عرف••اء وان••دم••ج ف••ي س••لكهم
م••تفان •يًا ف••ي ال••دروش••ة ،ث••م ب••ارح م••سقط رأس••ه ط••ب ًقا ل••قاع••دة ال••دراوي••ش ل••لبحث ع••ن امل••رش••د ال••كام••ل .وك••ان••وا ي••دع••ون••ه،
ع••لى حس••ب م••صطلح ال••قلندري••ة ،مش••تاق پ••يرم••غان )اإلل••ه األك••بر ع••ند ع••بدة ال••نيران( .ف••ساح ف••ي األرض ون••زل ف••ي
ش ••تى األص ••قاع وج ••ال ف ••ي ك ••ثير م ••ن ال ••بقاع ول ••كنه ل ••م يس ••تشم رائ ••حة م ••حبة اهلل م ••من آلق ••اه م ••ن ال ••عارف ••ني وال ••حكماء
وال•شيوخ ،ي•عني أن•ه ل•م ي•ر ف•ي ال•دراوي•ش غ•ير ل•حىً مس•ترس•لة وم•ذل•ة ال•تك ّدي وال•تسول .ف•طوى األرض وه•و ف•ي زي
ال•دراوي•ش وف•ي ال•حقيقة إن•ه ل•م ي•تقيد ب•ما ك•ان•وا ع•ليه ،ق•ان• ًعا ب•ال•قليل واخ•تلط ب•اإلش•راق•يني ب•اح•ثًا ع•ن ض•ال•ته ف•لم ي•عثر
ب•ينهم ع•لى ش•يء غ•ير أق•وال ت•اف•هة وم•باح•ث غ•ير مج•دي•ة وأل•فاظ م•جوف•ة وع•بارات م•جازي•ة غ•ام•ضة .إن ال•حقيقة ك•ان•ت
م••فقودة ودق••ائ••ق امل••عان••ي م••عدوم••ة ألن ال••حقيقة ه••ي م••ا ت••حصل م••نها ال••فضائ••ل أم••ا ال••حكماء ف••أ ْم••ره••م ب••ال••عكس ألن••هم
ع••ندم••ا ي• ِ
•صلون إل••ى درج••ة ال••كمال ي••صبحون أس••رى ال••رذائ••ل وي••تخبطون خ••بط ع••شواء ج••ان••حني إل••ى ذم••يم ال••خصال
ع••اري••ن ب••امل••رة ع••ن امل••ناق••ب اإلن••سان••ية .وط••ائ••فة ال••شيخية )ال••تي أس••سها ال••شيخ أح••مد األح••سائ••ي( ق••د تج••ردت ع••ن
ج ••وه ••ره ••ا ون ••زل ••ت إل ••ى ال ••حضيض وض ••اع م ••ن ب ••ينها ال ••لباب ول ••م ي ••بق غ ••ير ال ••قشور ورك ••نوا إل ••ى امل ••سائ ••ل امل ••حشوة
بالترهات.
ّ
له ••ذا ت ••رى ال ••حاج مح ••مد خ ••ان ،بمج ••رد اس ••تماع ••ه ل ••لنداء اإلل ••هي م ••ن امل ••لكوت األع ••لى ،ق ••ال" :ل ••بيك" .وم ••ر ب ••نسيم
ال••بوادي وق••طع امل••ساف••ات ال••بعيدة ح••تى ط••وح••ت ب••ه ي••د ال••تسيار إل••ى س••جن ع••كاء ف••وج••د ض••ال••ته وف••از بش••رف ال••لقاء
وانج•ذب إل•ى ال•حضرة بمج•رد م•شاه•دة ال•طلعة ال•نوراء .وب•عد ذل•ك ع•اد إل•ى إي•ران واج•تمع ب•أرب•اب ال•طرق ال•صوف•ية
وأصحابه السابقني من طالبي الحقيقة وأجرى بينهم ما فرضته عليه مقتضيات الوفاء والذمة.
•صور ال••سماوي
وال••خالص••ة ،إن••ه ص••مم ع••لى أن ال ي••نفك ع••ن رف••اق••ه وع••ارف••يه ح••تى ي••وص••ل إل••ى أس••ماع••هم ت••رن••مات ال• ُ
ون••غمات••ه وم••ا أل••قى ال••عصا ب••بلدت••ه ح••تى ه••يأ أس••باب ال••راح••ة وال••رف••اه••ية ل••كل أق••رب••ائ••ه ح••تى ي••عيشوا ف••ي ك••مال ال••بهجة
وال••فرح والس••رور ،وب••عد م••دة و ّدع أوالده وزوج••ته وأه••له وأق••رب••ائ••ه وق••ال ل••هم ال ت••نتظروا ع••ودت••ي ث••م ت••وك••أ ع••لى ع••صاه
وه••ام ف••ي ال••صحارى وال••ودي••ان وأم••ضى زم•نًا ب••ني ع••ارف••يه األق••دم••ني م••ن أه••ل مش••رب••ه .ك••ان ق••د ق••اب••ل ب••مدي••نة طه••ران
إ ّب ••ان س ••فرت ••ه األول ••ى ،ج ••ناب م ••يرزا ي ••وس ••ف خ ••ان امل ••لقب بس ••توف ••ي امل ••مال ••ك ،وب ••ينما ك ••ان ••ا ي ••تحادث ••ان ف ••ي األم ••ر ق ••ال
مس••توف••ي امل••مال••ك امل••ذك••ور" :إن••ني س••أض••ع م••يزانً••ا ي••فصل ب••ني ال••حق وال••باط••ل ك••ما ي••تخيل ل••ي وه••و أن••ني أط••لب م••ن
ص•اح•ب ال•ظهور أن أرزق ب•ول•د ت ّ
•فضالً م•نه ،وإذا م•ا ت•مت ه•ذه امل•وه•بة أص•ير ال م•حال•ة م•فتون الج•مال امل•بارك وأس•ير
ح ••به" .ف ••ما ك ••ان م ••ن ال ••حاج مح ••مد خ ••ان إال أن ع ••رض ذل ••ك ف ••ي ال ••ساح ••ة امل ••ق ّدس ••ة وس ••مع م ••ن ال ••فم امل ••بارك وع• • ًدا
•حا ب••إج••اب••ة م••لتمسه .ومل••ا ع••اد ال••حاج مح••مد خ••ان وق••اب••ل مس••توف••ي امل••مال••ك إ ّب••ان س••فرت••ه ال••ثان••ية وج••د ف••ي حج••ر
ص••ري• ً
ه•ذا األخ•ير ط•فالً ي•داع•به ف•قال" :ي•ا ج•ناب امل•يرزا ،الح•مد هلل ق•د ت•م امل•يزان ال•ذي وض•عته وأُع•طيت م•رس•وم ال•سعادة"،
ف•قال امل•رح•وم م•يرزا ي•وس•ف خ•ان" :إن ال•بره•ان ق•د ات•ضح ل•كل ذي ع•ينني وح•صل ل•نا االط•مئنان وإن•ي أرج•وك ع•ندم•ا
تتشرف في بحر هذه السنة تطلب من عناية الحق أن يدوم هذا الطفل محفوظًا مصونًا في حمايته ّ
جل وعال".
وب••االخ••تصار ،ف••قد ذه••ب ال••حاج مح••مد خ••ان امل••ذك••ور إل••ى س••يد ال••سعداء ح••ضرة س••لطان الشه••داء وال••تمس م••نه أن
•لتمس ل ••دى
ي ••شفع ل ••ه ل ••دى ال ••حضرة ل ••يأذن ل ••ه أن ي ••كون ح ••ارس ال ••عتبة امل ••بارك ••ة .ف ••عرض س ••لطان الشه ••داء ذل ••ك امل • َ
ردح•ا
•لتمس إل•ى س•جن ع•كاء ووف•ق إل•ى ال•سكنى ب•جوار امل•حبوب ال•شفيق ً •
ال•حضور امل•بارك وب•اآلخ•رة ج•اء ص•اح•ب امل َ
م ••ن ال ••زم ••ن متش ••رفً ••ا ف ••ي أك ••ثر األوق ••ات ب ••امل ••آلق ••اة ك ••لما ش • ّ•رف الج ••مال امل ••بارك بس ••تان امل ••زرع ••ة ،واس ••تمر ث ••اب ••ت ال ••قدم
راس• ً
خا ع•لى العه•د وامل•يثاق ب•عد ص•عود ح•ضرة امل•قصود ،روح•ي ل•ترب•ته ال•فداء ،ب•ري•ئ ًا م•ن أه•ل ال•نفاق ث•م ان•تقل م•ن
م•نزل•ه إل•ى ح•ظيرة ال•قدس امل•وج•ودة ف•ي امل•ساف•ر خ•ان•ة أث•ناء غ•ياب ه•ذا ال•عبد ف•ي األق•طار األوروب•ية واألم•ري•كان•ية إل•ى
٥٦

أن ف•اض•ت روح•ه وه•و ب•جوار امل•قام األع•لى وط•ار إل•ى ال•عال•م ال•علوي .ر ّوح اهلل روح•ه ب•نفحة م•سكيّة م•ن ج•نة األب•هى
ورائحة ذكية من الفردوس األعلى وعليه التحية والثناء .جدثه املنور بحيفا.

٥٧

جناب آقا محمد إبراهيم أمير
هو اهلل
دخ••ل ف••ي ع••داد امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن ج••ناب آق••ا مح••مد إب••راه••يم أم••ير وه••ذا ال••وج••ود امل••سعود م••ن أه••ال••ي ن••يري••ز ق••د
ت ••ملك م ••نه ح ••ب م ••حبوب ال ••قلوب ال ••عطوف ،وه ••و ش ••اب أم ••رد ،ث ••م وق ••ع ب ••ني أي ••دي امل ••ناوئ ••ني وأط ••بقوا ع ••ليه ب ••عد ح ••دوث
ال ••صدم ••ات وال ••حوادث امل ••ري ••عة ف ••ي ن ••يري ••ز وع ••مد ث ••الث ••ة م ••نهم ع ••لى ش ••د وث ••اق ••ه ب ••ال ••قوة غ ••ير أن ••ه ت ••مكن م ••ن ف ••ك ال ••وث ••اق
واغ•تصب خنج•ر م•ن أح•ده•م وتخ•لص م•ن غ•ائ•لهم وف ّ•ر إل•ى ال•عراق ف•توف•ق إل•ى تح•ري•ر اآلي•ات وخ•دم•ة ال•عتبة امل•ق ّدس•ة،
والزم ال•حضور ل•يل ن•هار ب•كل ث•بات واس•تقام•ة ،وس•ار ف•ي امل•عيّة امل•بارك•ة أث•ناء ال•سفر م•ن ال•عراق إل•ى القس•طنطينية
وم••نها إل••ى أدرن••ه ف••ال••سجن األع••ظم .ث••م ت••زوج م••ن خ••ادم••ة ال••عتبة امل••بارك••ة أم••ةاهلل – ح••بيبة – وز ّوج اب••نته – ب••دي••عة –
للمرحوم آقا القهوجي وعاش في هناء ورفاه.
وال ••خالص ••ة ،إن ••ه أم ••ضى ح ••ياة ط ••يبة ث ••اب •تًا ع ••لى ال ••وج ••ه األك ••مل ،وب ••عد ص ••عود م ••صباح امل ••أل األع ••لى أل • ّم ب ••ه ال ••ضعف
ووهن منه العظم وانتهى به الحال إلى ترك عالم التراب واالنتقال إلى عالم امللكوت.
ن ّور اهلل مضجعه بشعاع ساطع من امللكوت األعلى .وعليه التحية والثناء .أما مزاره املن ّور العظيم فبعكاء.

٥٨

جناب آقا ميرزا مهدي الكاشاني
هو اهلل
إن ج ••ناب آق ••ا م ••يرزا مه ••دي ال ••كاش ••ان ••ي م ••ن ع ••صبة امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن .ه ••ذا ال ••شخص امل ••حترم م ••ن أه ••ال ••ي
ك••اش••ان ،درس ف••ي مس••تهل ح••يات••ه ع••لى ي••د وال••ده ب••عض ال••علوم وال••فنون ح••تى ع••ال ك••عبه ف••ي ق••رض ال••شعر واإلن••شاء
وح ••سن الخ ••ط امل ••عروف ع ••ند ال ••فرس ب ••الشكس ••ته وام ••تاز ب ••ذل ••ك ب ••ني أق ••ران ••ه وك ••ان مس ••تثنىً ب ••ني ال ••صبية .ع ••لم ب ••ظهور
ال•حضرة م•نذ ن•عوم•ة أظ•فاره واش•تعل ب•نار م•حبة اهلل وأص•بح م•ن ش•راة ي•وس•ف ال•حقيقي وف•ي م•قدم•ة ط•ال•بي ال•حق،
وان••دم••ج ف••ي دائ••رة ال••عاش••قني وح• ّ•رك ل••سان••ه ب••ال••تبليغ ب••بيان ب••ليغ ف••ي إث••بات ال••ظهور وه••دى ب••عضهم إل••ى ط••ري••ق م••ليك
وج••ه إل••يه ع••ارف••وه وغ••ير ع••ارف••يه ش••دي••د ال••لوم وال••تأن••يب
اله••داي••ة و ُع••رف ف••ي ك••اش••ان ب••أن••ه م••فتون ال••عشق اإلل••هي .وق••د ّ•
وأص•بح ع•رض•ة ل•شمات•ة ع•دي•مي ال•وف•اء ح•تى ق•ال ب•عضهم ب•أن•ه وال•ه م•جنون وق•ال آخ•رون ب•أن•ه سي½ الح•ظ وأخ•ذ أه•ل
ال••جفاء ب••مضغه ب••أف••واه••هم وال••طعن ف••يه وص• ّلط ع••ليه ع••مال ال••سوء س••وط ال••عذاب .ومل••ا أع••يته ح••يلهم وض••اق ف••ي وج••هه
ال•فضاء وق•ام امل•ناوؤون ع•لى م•عاكس•ته وم•حارب•ته هج•ر وط•نه امل•أل•وف وس•ار إل•ى ح•يث م•رك•ز اإلش•راق ب•ال•عراق ،وم•ا
أن وص••ل إل••ى س••اح••ة امل••حبوب ح••تى ان••دم••ج ف••ي زم••رة األح••باء ون••قر ع••لى ن••اق••ور امل••حام••د وال••نعوت ب••ما اس••تطاع م••ن
ردح•ا م•ن ال•زم•ن ث•م ه•زّه ع•ام•ل ال•شوق إل•ى
ن•غمات ح•تى ص•در ل•ه اإلذن امل•بارك ب•ال•عودة إل•ى ك•اش•ان ف•ذه•ب وآق•ام ب•ها ً •
امل•حبوب ف•لم ي•ق َو ع•لى ط•اق•ة ال•فراق ف•بارح ب•لده إل•ى ال•عراق ل•لمرة ث•ان•ية م•صطحبًا أخ•ته أم•ةاهلل امل•حترم•ة الح•رم ال•ثال•ث
وآق•ام ف•ي ب•غداد ف•ي ظ•ل ال•عناي•ة امل•بارك•ة إل•ى أن تح•رك امل•وك•ب امل•بارك م•ن ال•عراق إل•ى القس•طنطينية ف•صدر ل•ه األم•ر
•عما
ب••ال••بقاء ف••ي ب••غداد ل••لمحاف••ظة ع••لى ال••بيت .وك••اد أن ي••حترق م••ن ن••ار ال••فراق ،ول••م يه••دأ ل••ه ب••ال ول••م ي••ذق ل••لراح••ة ط• ً
•لما وع ••دوانً ••ا ،ف ••تراك ••مت ع ••ليه املِ••حن
إل ••ى أن اس ••تبعدت ••ه ال ••حكوم ••ة إل ••ى امل ••وص ••ل م ••ع األح ••باء ب ••صفة أس ••رى م ••نفيني ظ • ً
•سا ج ••لباب ال ••صبر والتح ••مل،
وال ••بالي ••ا ووق ••ع أس ••ير األم ••راض وال ••علل ول ••كنه ك ••ان ف ••ي م ••نتهى ال ••خضوع وال ••تفان ••ي الب • ً
•ورا ح ••تى ع ••يل ص ••بره ول ••م ي ••عد ف ••ي ق ••وس تح ••مله م ••ن م ••نزع .واش ••تد ع ••ليه أل ••م ال ••فراق ف ••طلب إذنً ••ا
ح ••ام • ًدا ش ••اك • ً•را وق • ً
•ورا ووص••له م••نهوك ال••قوى،
ب••ال••حضور إل••ى ال••ساح••ة امل••ق ّدس••ة ف••كان ل••ه ذل••ك ،ف••توج••ه إل••ى ال••سجن األع••ظم م••أذونً••ا م••أج• ً
ض•عيفًا ن•حيل ال•جسم م•ن ش•دة م•ا آلق•اه م•ن وع•ثاء ال•طري•ق واق•تحام امل•شاق .وك•ان الج•مال امل•بارك ف•ي ت•لك األث•ناء
•عب م • ٍ
م ••سجونً ••ا داخ ••ل ال ••قلعة وم ••عتقالً ف ••ي وس ••ط القش ••لة )ال ••ثكنة( وم ••ضى امل ••ذك ••ور أي ••ا ًم••ا ف ••ي ت • ٍ
•ضن ول ••كنه ك ••ان ف ••ي
م••نتهى الس••رور ،ن••اع••م ال••بال ،واع••تبر ك••ل ب• ٍ
•الء ع••طا ًء م••ن رب••ه وع• ّد ال••تعب رح••مة م••ن ع••ند اهلل ،وال••نقمة ع••ني ال••نعمة ألن
ك•ل م•ا ح•دث ل•ه ك•ان ف•ي س•بيل اهلل واب•تغاء م•رض•ات•ه واس•تمر ع•لى ذل•ك أي•ا ً•م•ا ث•م اش•ت ّد ع•ليه امل•رض وأخ•ذ ج•سمه ف•ي
االنحالل يو ًما بعد يوم حتى التجأ إلى اهلل وطار إلى جوار الرحمة الكبرى.
أم•ا ه•ذا ال•شخص امل•كرم ف•قد ك•ان م•حتر ً•م•ا ط•وال أي•ام ح•يات•ه ول•م ي•رك•ن ف•ي س•بيل م•حبة اهلل إل•ى ال•ظهور واالف•تخار،
وتح ّ•مل ج•ميع م•ا ان•تاب•ه م•ن ب•الي•ا ورزاي•ا ،ول•م ي•جنح إل•ى ال•شكوى م•ما أص•اب•ه أب• ًدا وع•اش راض• ًيا ب•قضاء اهلل س•ال• ًكا
•تقرب م••ن س••اح••ة ال••كبري••اء ول••م ي••تغير ح••ال••ه م••ن ب••داي••ة ح••يات••ه إل••ى
س••بيل ال••رض••اء والتس••ليم م••شموالً ب••نظر ال••عناي••ة وال• ّ
"رب أدرك••ني ،أدرك••ني" ح••تى أدرك••ته امل••نيّة وص••عدت
ن••هاي••تها إذ ك••ان مس••تغر ًق••ا ف••ي بح••ر ال••رض••اء وك••ان دائ• ً•ما ي••قولِّ :
روحه إلى جوار الحق.
•هورا ف•ي ك•أس ك•ان م•زاج•ها ك•اف•ورا .وع•ليه
ع•طّر اهلل م•شا ّم•ه ب•نفحات ال•قدس ف•ي ال•فردوس األع•لى ،وس•قاه ش•رابً•ا ط ً
التحية والثناء .أما رمسه املعطّر ففي عكاء.

٥٩

جناب مشكني قلم
هو اهلل
إن الخ•طاط ال•شهير – امل•ير ع•ماد ال•ثان•ي ح•ضرة م•شكني ق•لم – ه•و م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن وامل•سجون•ني.
•نورا ب ••ال ••نور امل ••بنيُ ،ي ••عتبر ف ••ي م ••قدم ••ة ال ••عرف ••اء )ال ••عارف ••ني ب ••اهلل( وال ••ظرف ••اء ،وق ••د ب ••لغ
ك ••ان ق ••لمه م ••سك ًيا ح • ًقا وج ••بينه م • ً
ص••يت ه••ذا ال••عارف وال••سال••ك ف••ي س••بيل ال••حق ج••ميع امل••مال••ك ،وك••ان ف••ي إي••ران ب••هجة الخ••طاط••ني ومح • ّ
ط س••روره••م،
م•عروفً•ا ل•دى األك•اب•ر واألع•يان ،ول•ه م•كان•ة س•ام•ية ل•دى ال•وزراء واألم•ناء ،وع ّ•مت شه•رت•ه ال•فنية أن•حاء ب•الد ال•روم ،وبه•رت
ع ••قول الخ ••طاط ••ني م ••هارت ••ه ف ••ي ص ••ناع ••ة الخ ••ط وت ••حسينه إذ ك ••ان ي ••تقن م ••ختلف أن ••واع ••ه ،وك ••ان ف ••ي ال ••كماالت نج • ً•ما
س••اط • ًعا واع••تنق األم••ر بمج••رد س••ماع••ه ن••داء اهلل ف••ي م••دي••نة أص••فهان ،وم••ن ث • ّم ق••صد م••قام امل••حبوب وط••وى ال••فياف••ي
وال•قفار وال•تالل وال• ِوه•اد ورك•ب م•نت ال•بحار إل•ى أن وص•ل إل•ى أرض الس ّ•ر )أدرن•ه( ق•و ًي•ا ف•ي إي•مان•ه م•تينًا ف•ي إي•قان•ه
فش ••رب صه ••باء االط ••مئنان واس ••تمع ل ••نداء ال ••رح ••من وت ••مثّل ب ••ني ي ••دي الج ••مال امل ••حبوب ون ••ال ال ••عروج إل ••ى أوج ال ••قبول
ف ••ثمل ب ••نسيم ال ••عشق وه ••ام م ••ن ش ••دة ال ••ول ••ه وال ••شوق م ••تيّ ًما م ••فتونً ••ا م • ّ
•ضى ع ••لى ه ••ذا ال ••حال زم• •نًا ب ••جوار ال ••ساح ••ة
امل•ق ّدس•ة م• ْو ِر ًدا ل•ألل•طاف ي•و ً•م•ا ب•عد ي•وم ق•ائ ً•ما ب•زخ•رف•ة ال•لوح•ات الخ•طية وت•نميقها وك•ان ي•كتب االس•م األع•ظم "ي•ا ب•هاء
األب•هى" ع•لى ج•ملة أش•كال وأوض•اع وغ•اي•ة ف•ي اإلت•قان وي•بعث ب•ه إل•ى ك•ل األق•طار .وب•عد ردح م•ن ال•زم•ن ،ص•در ل•ه
األم•ر ب•ال•سفر إل•ى اس•الم•بول ب•رف•قة امل•دع•و ال•سياح ،وم•ا أن وص•ل إل•ى ت•لك امل•دي•نة ال•عظمى ح•تى أخ•ذ ج•ميع أك•اب•ر
اإلي••ران••يني وال••عثمان••يني ف••ي ت••قدي••م االح••ترام ال••كلي ل••ه وأص••بحوا م••غرم••ني بخ••طه امل••سكي .أم••ا ه••و ف••قد ح• ّ•رك ل••سان••ه
ب•ال•تبليغ غ•ير ه ٍ
•ياب وال وج•ل ،غ•ير أن س•فير دول•ة إي•ران ك•ان ل•ه ب•امل•رص•اد وأل•صق ب•ه ال•تهمة ل•دى ال•وزراء م•ؤك• ًدا ل•هم
أن ح••ضرة م••شكني ق••لم ش••خص م••وف••د م••ن ق••بل ح••ضرة ب••هاءاهلل ل••يبث روح ال••فساد ف••ي ه••ذه امل••دي••نة ف••ضالً ع••ن إي••قاد
خ ••ر أع ••وان ••ه به ••ذا ال ••صدد وي ••قول إن ال ••بهائ ••يني
ال ••فتنة وإث ••ارة ال ••خواط ••ر وال ••ضوض ••اء .وم ••ا فت½ ال ••سفير امل ••ذك ••ور يس ّ•
يش ••تغلون خ ••فية ب ••دس ال ••دس ••ائ ••س ف ••ي األق ••طار ال ••عثمان ••ية وم ••ا ج ••اءوا إل ••ى ه ••ذه ال ••عاص ••مة إال له ••ذا ال ••غرض ب ••عد أن
ج•علت ح•كوم•ة إي•ران عش•ري•ن أل•فًا م•نهم ط•عمة ل•لسيف ليح•طموا ع•وام•ل دس•ائ•سهم واآلن ف•ليكن م•عال•ي وزراء م•ملكة
آل ع•ثمان م•تيقظني وع•لى ب• ّينة م•ن أن ن•ار ال•فساد س•تشتعل ع•ما ق•ري•ب ف•ي ه•ذه ال•دي•ار وت•أت•ي ع•لى الح•رث والنس•ل
وتصبح البالد في حالة اضطراب ال ينادى وليدها ،فالفرصة اليوم سانحة إلبادتهم.
وال••حال ،أن ذل••ك امل••ظلوم )م••شكني ق••لم( ك••ان يش••تغل ب••فن الخ••ط ف••ي ع••اص••مة م••لك ال••روم واش••تهر ب••ني ال••قوم ب••ال••تقوى
وال••تعبد وال••سعي ف••ي اإلص••الح ق••در ال••طاق••ة ،مجته • ًدا ف••ي ت••أل••يف ال••قلوب ب••ني أرب••اب األدي••ان امل••ختلفة ورف••ع ال••تناف••ر
•لجا ل ••لمساك ••ني وامل ••حتاج ••ني ،ك ••نزًا ل ••لمعوزي ••ن ،م ••رش • ًدا
امل ••وج ••ود ب ••ني ال ••غرب ••اء ع ••ام •الً ع ••لى ت ••رب ••ية أب ••ناء وط ••نه وك ••ان م • ً
للتائهني ،هدفه وحدة العالم اإلنساني ،لم تتطرق إلى قلبه العداوة ولم يجنح إلى البغضاء.
أم••ا س••فير إي••ران ب••اآلس••تان••ة ف••كان ذا ن••فوذ ع••ظيم وع••الق••ته ب••ال••وزراء م••تينة ،ف••أثّ••ر ع••لى ج••مع غ••فير م••ن ال••بارزي••ن ف••ي
ال••عاص••مة ال••ترك••ية ل••يحضروا امل••جال••س وامل••حاف••ل وينس••بوا ألف••راد ال••جام••عة ال••بهائ••ية ك••ل ِف• ْ•ر َي••ة م••ما أدى ب••ال••جواس••يس
ل••يحيطوا ب••جناب م••شكني ق••لم م••ن ك••ل ن••اح••ية وب••إش••ارة م••ن ال••سفير ق • ّدم امل••ناوؤون وامل••غرض••ون ال••لوائ••ح البه••تان••ية ف••ي
ح•قه ألول•ي ال•شأن ب•إي•حاء م•ن س•فير إي•ران امل•ذك•ور ب•أن م•شكني ق•لم يش•تغل ب•إش•عال ن•ار ال•فتنة وال•فساد ف•ي ال•بالد
وب••أن••ه ط••اغ••ية ب••اغ••ية ع••د ّو ل••لدول••ة وع• ٍ
•اص ع••تيد .فس••بب ذل••ك ف••ي اع••تقال م••شكني ق••لم وأدخ••لوه ف••ي ع••داد امل••سجون••ني
واس ••تبعدوه إل ••ى غ ••ليبول ••ي وم ••نها إل ••ى ج ••زي ••رة ق ••برص ث ••م إل ••ى س ••جن ع ••كاء ب ••عد أن أم ••ضى ف ••ي الج ••زي ••رة ف ••ي ق ••لعة
م•اغ•وس•ا م•دة م•ن س•نة  1285إل•ى س•نة  1294هج•ري•ة ،وب•عد أن خ•رج•ت ق•برص م•ن ي•د األت•راك تخ• ّلص م•ن األس•ر
وآق••ام أي••ا ًم••ا ف••ي ظ••ل ع••ناي••ة الج••مال امل••بارك مش••تغالً ب••فنه ال••ذي ب••رع ف••يه ف••ي ك••تاب••ة ل••وح• ٍ
•ات وت••نميقها ب••كمال اإلت••قان
وإرس•ال•ها إل•ى م•ختلف األص•قاع وع•اش ف•ي ه•ناء ورغ•د م•ن ال•عيش مش•تعالً ك•ال•شمعة ب•نار م•حبة اهلل س•لوة ل•خواط•ر
ج••ميع األح••باء .واس••تمر ب••عد ص••عود امل••قصود ث••اب•تًا راس• ً
خا ع••لى العه••د وامل••يثاق ب••درج••ة ال ت••ضارع ،وك••ان ك••ال••سيف
املس•لول ع•لى رق•اب ال•ناك•ثني ،ل•م ي•جنح إل•ى امل•داراة وال امل•وارب•ة وامل•حاب•اة ،ص•ارفً•ا دق•ائ•ق ح•يات•ه ف•ي ص•ادق الخ•دم•ات
٦٠

•قصر ف•ي ج•ميع امل•وارد به•ذا ال•صدد .ث•م س•اف•ر إل•ى ب•الد ال•هند ب•عد ال•صعود امل•بارك ب•مدة وان•دم•ج ف•ي زم•رة
غ•ير م ّ
م••ن ك••ان••وا ع••لى ش••اك••لته ف••ي ال••عبادة واالن••قطاع ع••ما س••وى اهلل ح••ينًا م••ن ال••ده••ر تتج••دد ه• ّ•مته ي••وم••ا ب••عد ي••وم إل••ى أن
وص•ل إل•ى ه•ذا ال•عبد )ح•ضرة ع•بدال•بهاء( خ•بر ض•عفه ووه•نه ف•أرس•لت إل•يه ل•يحضر .ف•عاد إل•ى ه•ذا ال•سجن األع•ظم
•يسا ف••ي ك••ل آن••ات••ه ،م••ترن• ً•ما ب••ال••نغمات
وس••عدت ب••قدوم••ه ق••لوب األح••باء ،واب••تهجت م••نهم األف••ئدة ،وك••ان للج••ميع رف••ي ًقا أن• ً
الشجية ،منجذبًا إلى الحق كل االنجذاب ،جام ًعا للفضائل متحليًا بأحسن الخصال ،مؤمنًا موقنًا مطمئن النفس،
زاه• • ًدا ف ••ي ال ••دن ••يا ،ذك ••ي ال ••طباع ،ل ••ذي ••ذ املش ••رب ،ح ••لو الح ••دي ••ث ،وع ••لى خ ••لق ع ••ظيم ،ي ••تض ّوع ع ••رف ش ••ذاه ك ••أوراد
ال•ري•اض ال•غناء ،ن•دي ً•ما ال ي•ضارع ،وق•ري•نًا ال م•ثيل ل•ه ف•ي م•حبة اهلل .ت•رك ك•ل ن•عيم وأغ•مض ع•ينيه ع•ن أس•باب ال•عزّة
ث ذوي••ه ع••لى
ال••دن••يوي••ة ل••م ي••رك••ن إل••ى ال••راح••ة وال••لهو ول••م ي••طلب ال••ثراء ول••م يتش•بّث ب••شيء م••ن األش••ياء ج••اع•الً دي••دن••ه ح• ّ
•جسما مل••حبة اهلل ،ب••شاش••ته ال
ت••رت••يل اآلي••ات وال••تضرع إل••ى ذي ال••جالل ف••ي ج••ميع األوق••ات وانج••ذاب••ه ج••عله ه••يكالً م•
ً
•بورا ح•موالً ل•لغاي•ة ف•ان•يًا ن•فسه ب•ال•كلية وب•اق•يًا ب•ال•نفس ال•رح•مان•ية.
ت•نقطع ،وك•ان ف•ي ال•صداق•ة وامل•ودة ال ن•ظير ل•ه ،ص ً
لتيس••ر ل••ه ك••ل رف••اه ،ح••يث ك••ان رأس م••ال••ه ال••عظيم
ّ•
ول••و ل••م ي••كن م••فتون الج••مال امل••بارك وق••لبه م••تع ّل ًقا ب••ملكوت ال••جالل
ت•فننه ف•ي ك•ثير م•ن أن•واع الخ•طوط م•ما ل•م يس•بقه أو ي•جاري•ه ف•ي م•ضماره•ا أح•د .وال•فضائ•ل ال•تي ك•ان متح•ليًا ب•ها
س•ببت اح•ترام•ه ل•دى األم•راء وغ•يره•م ،وه•يام•ه وانج•ذاب•ه إل•ى امل•عشوق ال•حقيقي ج•عاله ي•نزّه ن•فسه ع•ن ج•ميع ال•قيود
ط ••ائ • ً•را ف ••ي األوج غ ••ير امل ••تناه ••ي وف ••ي ال ••نهاي ••ة ان ••تقل ،أث ••ناء ت ••غيب ه ••ذا ال ••عبد )ع ••بدال ••بهاء( م ••ن ه ••ذا ال ••عال ••م ال ••ضيق
ال••ظلمان••ي إل••ى ال••عال••م ال••فسيح ال••نوران••ي وت••متع ب••ال••فيض ال••الم••تناه••ي ب••جوار ال••رح••مة ال••كبرى .ع••ليه ال••تحية وال••ثناء،
وعليه الرحمة الكبرى من الرفيق األعلى.

٦١

جناب األستاذ علي أكبر النجار
هو اهلل
األس•تاذ ع•لي أك•بر ال•نجار ه•و م•ن زم•رة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ،وك•ان الس•بّاق ب•ني األخ•يار وم•ن ق•دم•اء األح•باء ف•ي
إي•ران وم•ن أج• ّلة األص•حاب ،رف•ي ًقا ص•دو ًق•ا ي•ترنّ•م ب•شجيّ األل•حان ع•لى ع•لم ب•ال•حجج وال•براه•ني األم•ري•ة م•تتب ًعا آلي•ات
ال•نور امل•بني وم•ن س•جاي•اه ق•رض ال•شعر ،وق•د ج•ادت ق•ري•حته ال•وق•ادة وف•كره ال•سيال ب•عدة ق•صائ•د ف•ي م•حام•د الج•مال
امل ••بارك وك ••ان ف ••ي ص ••ناع ••ة ال ••نجارة ال ي ••جارى ،وم ••اه • ً•را ف ••يها ،وق ••د أب ••رز ال ••كثير م ••ن م ••صنوع ••ات ••ه ال ••دق ••يقة وش• •بّهوه
بالصائغ الذي يحكم صنع الخواتيم ،فضالً عن ضلوعه في العلوم الرياضية وله فيها مالحظات دقيقة.
وب••اإلج••مال ،ك••ان ه••ذا ال••شخص رف••يع امل••قام م••ن أه••ال••ي ي••زد وس••اف••ر إل••ى ال••عراق وتش• ّ•رف ب••امل••ثول ب••ني ي••دي ال••حضرة
•ظيما وش ••مله ال ••فيض امل ••بني وال ••عناي ••ات ال ••فائ ••ضة م ••ن س ••اح ••ة الج ••مال امل ••بارك ب ••درج ••ة ي ••غبط ع ••ليها وك ••ان
وف ••از ف ••وزًا ع • ً
يح•ظى ب•ال•لقاء ف•ي أك•ثر األي•ام وه•و م•ن ع•صبة ال•ذي•ن ت•م ن•فيهم م•ن ال•زوراء إل•ى الح•دب•اء )امل•وص•ل( والق•ى م•ن وع•ثاء
ف ال••عيش زم •نًا ل••يس ب••ال••قليل ،وك••ان ي••مارس ال••قناع••ة ق••در
ال••طري••ق م••ا الق••ى وتح••مل امل••تاع••ب وامل••شقات وس••اوره ش •ظَ ُ
املس••تطاع ،دائ••م ال••شكر وال••تبتل وال••تضرع واالب••تهال .ث••م ان••تقل م••ن امل••وص••ل إل••ى ال••سجن األع••ظم واش••تغل ب••ال••تذك••ر
وت•الوة األن•جية ف•ي ج•وار ال•روض•ة امل•ق ّدس•ة وك•ان ي•حي ل•يال•يه ب•االل•تماس وط•لب ال•عفو وامل•غفرة م•ن س•اح•ة ذي ال•جالل
ب••قلب مش••تعل ب••نار ال••حب ،وع••ني دام••عة وك••ان م••نقط ًعا ع••ن ع••ال••م ال••تراب ي••تمنى ال••صعود م••ن ه••ذا ال••عال••م راج • ًيا م••ن
ال ••حق األج ••ر وال ••ثواب ألن ••ه ل ••م ي ••طق ف ••راق ن• •يّر اآلف ••اق .واش ••تاق إل ••ى ج ••نة ال ••لقاء وم ••شاه ••دة أن ••وار امل ••لكوت األب ••هى
فاستجاب اهلل دعاءه وصعدت روحه إلى العالم األبهى – محفل تجلي رب األرباب .
ع ••ليه ص ••لوات اهلل وس ••الم ••ه ،وأدخ ••له اهلل ف ••ي دار الس ••الم ب ••قول ••ه ت ••عال ••ى" :ول ••هم دار الس ••الم ع ••ند رب ••هم واهلل رؤوف
بالعباد".

٦٢

جناب آقا شيخ علي أكبر املازگاني
هو اهلل
ف ••ي ع ••داد امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن ،ك ••ان ج ••ناب آق ••ا ش ••يخ ع ••لي أك ••بر امل ••ازگ ••ان ••ي ،وه ••ذا ال ••شخص ي ••عتبر ف ••ي م ••قدم ••ة
األح••رار وق••ائ••د ع••صبة ال••عاش••قني ال••هائ••مني .رض••ع ل••نب األم••ر م••ن ث••دي ال••عناي••ة م••نذ ن••عوم••ة أظ••فاره وه••و نج••ل ح••ضرة
ال••فاض••ل الج••ليل ال••شيخ امل••ازگ••ان••ي ال••رج••ل ال••طاه••ر ال••نزي••ه ال••ذي ه••و م••ن م••شاه••ير م••قاط••عة ك••اش••ان وال ن••ظير ل••ه ف••ي
ال•زه•د وال•تقوى ،ج•ام•ع مل•حاس•ن األخ•الق واألط•وار امل•أل•وف•ة وخ•ير ال•طباع ويشه•د ب•ذل•ك ال•عموم واش•تهر ب•حالوة مش•رب•ه
ب•ني ال•ناس .خ•لع ال•عذار ف•ي م•حبة اهلل وك•شف األس•رار ف•تحفّز ع•دي•مو ال•وف•اء م•ن م•عارف•ه وغ•يره•م ع•لى ق•تله .أم•ا ه•و
ف••قد اش••تغل م••دة ب••تروي••ج ال••دي••ن امل••بني وج••ذب ق••لوب ال••عال••م ول••م ي••لقَ زائ••روه غ••ير ال••حفاوة وال••كرم ،وم••ا زال ي••نسج ع••لى
ه••ذا امل••نوال ح••تى ط••رق ص••يت إي••مان••ه وإي••قان••ه أس••ماع أه••ل الح• ّ•ل وال••عقد ف••قام أع••وان••هم ب••ال••تطاول ع••ليه ح••تى أس••قوه
ظلما وعدوانًا ،فمات ذلك الرجل الجليل في سبيل الرب الجميل.
كأس الشهادة ً
أم••ا اب••نه ال••عزي••ز امل••حبوب ل••م ي••طق اآلق••ام••ة ف••ي ت••لك ال••دي••ار م••خاف••ة أن ي••صبح ،ب••عد اس••تشهاد وال••ده امل••برور ،ط••عمة
لسيوف األعداء ،فرحل إلى العراق حيث فاز بشرف اللقاء حينًا من الدهر ثم قفل راج ًعا إلى إيران.
وم•ا ل•بث أن ع•اوده ال•شوق واش•تعلت ف•يه ال•نار مل•شاه•دة امل•حبوب ،ف•تأبّ•ط ج•عبته واص•طحب زوج•ته وط•وى ه•و وح•رم•ه
•يرا ع••لى األق••دام ،ح••تى أك••لت أق••دام••هما ال••رم••ضاء ف••ي ال••وع••ور وال••سهول
•ورا س• ً
•ورا راك••بني وط• ً
ال••هضاب وال••وه••اد ،ط• ً
وال ••سواح ••ل ح ••تى أل ••قيا ع ••صاه ••ما ف ••ي ال ••بقعة امل ••بارك ••ة وح •الّ م ••كان األم ••ن واألم ••ان ف ••ي رح ••اب ال ••حق ف ••ي ه ••ناء وروح
وري••حان .وق••د اس••تمر ذل••ك ال••حبيب ث••اب •تًا راس • ً
خا ع••لى العه••د وامل••يثاق ب••عد ص••عود ط••لعة امل••قصود ،روح••ي ألح••بائ••ه
•غمورا ب••فيض رح••مة ال••رح••من وك••ان م••ن س••جاي••اه ن••ظم ال••قري••ض ف••نظم م••ن ش••دة اش••تياق••ه وه••يام••ه ب••امل••حبوب
ال••فداء ،م•
ً
عدة قصائد غراء ومقطّعات غزلية في حبه ملحبوب القلوب وكان لسان حاله يقول:
دائما في حبيبي
ولو أني عا ٍر عن السجع والقوافي غير أن فكري
ً
واشتياقي لطلعة املحبوب عني زخري بل ومسكي وطيبي
•رورا م••حتر ًق••ا ب••نار ال••شوق ،ون••صب خ••يمته
وع••لى الج••ملة ،ف••قد ص••عد ه••ذا ال••شيخ إل••ى ع••ال••م ال••رب ال••غفور ،ف• ً•
•رح••ا مس• ً
األب ••دي ••ة ف ••ي ال ••عال ••م ال ••علوي .أم ••طر اهلل ع ••لى ج ••دث ••ه ال ••واب ••ل اله ••طال م ••ن م ••لكوت ال ••غفران ،وم •تّعه ب ••ال ••فوز ال ••عظيم ف ••ي
فردوس الجنان ،وأفاض عليه سجال الرحمة في جنة الرضوان.

٦٣

جناب آقا ميرزا محمد خادم املسافر خانة
إن ال• ••شاب اإلل• ••هي ،ج• ••ناب آق• ••ا م• ••يرزا مح• ••مد خ• ••ادم امل• ••ساف• ••ر خ• ••ان• ••ة ،ه• ••و م• ••ن أه• ••ال• ••ي أص• ••فهان وم• ••ن امل• ••هاج• ••ري• ••ن
وامل••جاوري••ن .وق••د اش••تهر وه••و ف••ي ري••عان ش••باب••ه ب••ني ال••علماء ب••أن••ه ح••اض••ر ال••ذه••ن ،ش••دي••د ال••ذك••اء ،وك••ان م••ن ذوي
ال•بيوت•ات ،م•حتر ً•م•ا ب•ني ال•قوم ،ن•جيبًا ف•طنًا مج• ًدا ومجته• ًدا ف•ي ت•حصيل ال•علوم وامل•عارف وع•لى قس•ط واف•ر م•ن ال•علوم
وال••فنون امل••تنوع••ة وامل••عقول وامل••نقول ،وك••ان ف••ضالً ع••ن ك••ل ه••ذا ،م••تلهفًا إل••ى االرت••واء م••ن َم••عني أس••رار ال••حقيقة ط••ال •بًا
مل•عرف•ة األح•دي•ة ،ول•م يطف½ زالل ال•علوم وال•فنون وامل•عارف ،ح•رارة ع•طشه م•ع ش• ّدة ب•حثه وت•نقيبه ف•ي م•جال•س ال•علماء
•حا ف•تعطرت م•شام•ه م•ن ن•فحة ج•نة
•حا واض ً
وال•فقهاء ،إل•ى أن ت•حقق ك•ل ذل•ك وظه•ر الس ّ•ر امل•كنون وال•رم•ز امل•صون الئ ً
أوراد األب ••هى وت ••نور ق ••لبه وروح ••ه بس ••طوع أش ••عة ش ••مس ال ••حقيقة ف ••وص ••ل ال ••حوت ال ••ظمآن إل ••ى ع ••ني ال ••حياة وع ••كفت
ال••فراش••ة املش••تاق••ة امل••تهاف••تة ع••لى ال••شمعة امل••وق••دة ف••أح••يت ال••بشارة ال••كبرى روح ذل••ك ال••طال••ب ال••صادق واس••تنار ق••لبه
ب••ضياء ن••ور ص••بح اله••دى وأوق••دت ف••يه ن••ار امل••حبة ب••درج••ة ج••علته ي••عوف ه••ذا ال••عال••م وم••ا ف••يه م••ن ن••عيم م••وف••ور وراح••ة
وأخيرا هرع إلى السجن األعظم )عكاء(.
كبرى
ً
•رورا ق•ري•ر ال•عني غ•ير أن ش•وق•ه ل• ّلقاء ح•فزه ع•لى
ك•ان ه•ذا ال•شخص ف•ي أص•فهان ي•عيش ف•ي ه•ناء ورف•اه ورخ•اء مس ً
التخ ••لص م ••ن ك ••ل ق ••يد وق ••طع امل ••ساف ••ات ال ••بعيدة غ ••ير ع ••اب½ ب ••ما آلق ••اه م ••ن وع ••ثاء ال ••طري ••ق وامل ••تاع ••ب وم ••شقة األس ••فار
واس••تتب ب••ه ال••رح••يل إل••ى اله••دوء والس••الم ف••ي ال••سجن األع••ظم ،وق••ام ع••لى ع••بودي••ته للج••مال األب••هى وداوم ع••لى خ••دم••ة
•يرا ب•عد أن ك•ان ق•ائ• ًدا ،ل•م ي•ذق
األح•باء وب•عد أن ك•ان مخ•دو ً•م•ا أص•بح خ•اد ً•م•ا ،وأص•بح ع•ب ًدا ب•عد أن ك•ان س•يّ ًدا ،وأس ً
•سا ع••دي••م ال••نظير ل••لمجاوري••ن ي••عمل ف••وق ط••اق••ته
•عما ف••ي ك••ل آن••ات••ه .وأص••بح ك••هفًا لج••ميع امل••ساف••ري••ن وم••ؤن• ً
ل••لراح••ة ط• ً
ج ••ائ ••ش الح ••ميّة ف ••ي م ••حبة األح ••باء واكتس ••ب م ••حبة امل ••ساف ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن ورض ••اه ••م س ••اك •تًا ص ••ام •تًا ح ••ال ت ••أدي ••ة
خدماته.
واس••تمر ع••لى ه••ذا ال••حال إل••ى أن وق••عت امل••صيبة ال••كبرى ف••ان••هار ب••نيان ص••بره واس••تقراره وأح••رق••ت ن••ار ال••فراق ق••لبه،
•هارا م ••ضيئ ًا ك ••ال ••شمعة املش ••تعلة ف ••أث ••رت ف ••يه ش ••دة االل ••تهاب ووص ••لت ن ••اره إل ••ى ق ••لبه وك ••بده
ف ••كان ال يه ••دأ ل ••يالً وال ن • ً
ف••خارت ق••واه ول••م ي••عد يتح••مل م••ا ه••و ف••يه ف••جنح إل••ى ال••تضرع وال••تبتل ل••يل ن••هار م••تمنيًا أن ي••طير إل••ى ع••ال••م األس••رار
وي•قول" :رب أدرك•ني ،أدرك•ني م•ن ه•ذا ال•فراق وج•رع•ني ك•أس ال•وص•ال ،وأج•رن•ي ف•ي ج•وار رح•متك ي•ا رب األرب•اب"
إل••ى أن أدرك••ه ال••حال ف••طار إل••ى ال••عال••م ال••علوي غ••ير املح••دود .ه••نيئ ًا ل••ه ه••ذه ال••كأس ال••طاف••حة ب••موه••بة اهلل ،م••ري•ئ ًا ل••ه
ه••ذه امل••ائ••دة ال••تي ه••ي ح••ياة ل••لقلوب واألرواح .م•تّعه اهلل ب••ال••ورود ع••لى ال••ورد امل••ورود ،ورزق••ه الح••ظ امل••وف••ور م••ن ال••رف••د
املرفود.

٦٤

جناب آقا ميرزا محمد الوكيل
ك ••ان ض ••من األس ••رى ال ••ذي ••ن ن ••فوا م ••ن ال ••زوراء إل ••ى الح ••دب ••اء ،ج ••ناب آق ••ا م ••يرزا مح ••مد ال ••وك ••يل .وه ••ذه ال ••نفس ال •زّك •يّة
•حا وأم ••ينًا ك ••ري • ً•ما
تج ••رع ••ت ك ••أس التس ••ليم وال ••رض ••اء ف ••ي دار الس ••الم ،وم ••كث ف ••ي ظ ••ل شج ••رة ال ••طوب ••ى آم •نًا مس ••تري • ً
م•وص•وفً•ا ب•ال•غيرة وال•همة ف•ي ت•سيير األم•ور ب•درج•ة ال م•ثيل ل•ها وذاع ص•يته ب•ني ال•قوم ب•ال•عراق ،ع•لى األخ•ص ب•حسن
ب ب••ال••وك••يل امل••متاز والس••بب ف••ي م••نحه ه••ذا ال••لقب ه••و أن••ه ك••ان ف••ي
ال••تدب••ير .ومل••ا دخ••ل اإلي••مان واإلي••قان ف••ي ق••لبه ُل• ِّق َ
ب••غداد ش••خص م••شهور اس••مه ال••حاج م••يرزا ه••ادي ال••جواه••رج••ي ول••ه اب••ن ع••زي••ز ي••دع••ى آق••ا م••يرزا م••وس••ى ،ال••ذي ل••قبه
ال•قلم األع•لى بح•رف ال•بقاء ،وه•ذا األخ•ير آم•ن ب•األم•ر ث•اب•تًا راس• ً
•خصا م•هيبًا وف•ي ع•ظمة
خا ف•ي م•عتقده وك•ان أب•وه ش ً
األم••راء م••عروفً••ا ف••ي ب••الد إي••ران وب••الد ال••هند ب••ال••جود وال••سخاء وال••بذل وال••عطاء واإلن••فاق ع••ن س••عة .أص••له م••ن وزراء
إي••ران ،ول••كنه مل••ا ش••اه••د أن امل••رح••وم ف••تح ع••لي ش••اه م• ٌ
•يال لج••مع األم••وال واغ••تيال أم••وال ال••وزراء واالس••تيالء ع••لى م••ا
ِ
•ادر ل•خوف•ه
ل•دي•هم م•ن ح•طام ال•دن•يا ط•و ً•ع•ا وك•ر ً•
ه•ا و ُي•ع ّد م•ن أظه•ر ع•دم ت•نفيذ رغ•ائ•به م•ن ذوي الج•رائ•م ال•تي ال ت•غتفر ،ب َ
م••ن ه••ذه ال••ورط••ة إل••ى ت••رك اإلم••ارة وال••وزارة وذه••ب إل••ى ب••غداد .ف••طلب ف••تح ع••لي ش••اه م••ن وال••ي ب••غداد امل••دع••و داود
•لب ط•لب ش•اه إي•ران ،وع•مل ك•ل م•ا ف•ي
ب•اش•ا أن يُ•عيده إل•ى إي•ران ،أم•ا ال•وال•ي امل•ذك•ور ف•كان ذا ش•هام•ة وغ•يرة ،ف•لم ي ِّ
وس • ••عه ل • ••رع • ••اي • ••ة واح • ••ترام ال • ••حاج امل • ••ذك • ••ور ال • ••ذي اش • ••تهر ب • ••حسن ال • ••تدب • ••ير ،واش • ••تغل ب • ••تجارة امل • ••جوه • ••رات واش • ••تهر
ب•ال•جواه•رج•ي ول•كنه ك•ان ي•عيش ع•يشة امل•لوك ف•ي ق•صوره•م ،وه•ذا ال•شخص ك•ان م•ن ن•وادر ال•ده•ر إذ ك•ان ي•عيش ف•ي
•فتوح••ا
•قره ب••كل ع••زة وم••كنة ول••كنه ت••رك الخ••دم وال••حشم وآث••ر ال••عمل ب••ال••تجارة وكس••ب امل••ناف••ع ال••كلية وك••ان ب••اب داره م• ً
م• ّ
ع•لى م•صراع•يه ل•لزائ•ري•ن وال•قاص•دي•ن م•ن ال•غرب•اء واألق•رب•ني ع•لى ال•سواء ،غ•وثً•ا ل•لمحتاج•ني ح•ني يس•تقبل زائ•ري•ه ع•لى
اخ••تالف ط••بقات••هم ب••كل ت••رح••اب وإع••زاز ،وك••ان أغ••لب أك••اب••ر اإلي••ران••يني ي••نزل••ون ض••يوفً••ا ع••ليه ع••ندم••ا ي••أت••ون ف••ي م••واس••م
ح••جهم ل••زي••ارة أض••رح••ة األئ••مة امل••كرم••ني وك••ان م••صفوفً••ا ع••لى م••وائ••ده م••ا تش••تهيه األن••فس م••ن ف••اخ••ر ال••طعام امل••تنوع••ة
وأص•ناف•ه ،وك•ان ال•قوم ي•ق ّدم•ون ل•ه ع•ظيم االح•ترام أك•ثر م•ن ال•صدر األع•ظم ب•مراح•ل ،وف•اق اح•تشام•ه ج•ميع ال•وزراء
وع•لى األخ•ص ف•ي ال•عطاء وال ِ•قرى وال•بذل وال•سخاء امل•تزاي•د ي•و ً•م•ا إث•ر ي•وم ح•تى أص•بح مفخ•رة اإلي•ران•يني ف•ي ال•عراق
وع• ّ•مت إن••عام••ات••ه م••واط••نيه ب••ل وزراء آل ع••ثمان وامل••شيري••ن ف••ي دول••تهم ح••تى أك••اب••ر ال••قوم ف••ي ب••غداد ه••ذا ف••ضالً ع••ن
رجاحة عقله وعظم تدابيره لألمور مهما عظمت.
وع••لى ال••رغ••م م••ن أن ت••جارة ال••حاج امل••شار إل••يه ق••د أص••بحت ل••كبر س••نه ف••ي ارت••باك ،غ••ير أن••ه ل••م ي••طرأ ع••لى معيش••ته
•حتشما م••ع أن أم••وال••ه ق••د ذه••بت دي••ونً••ا ع••لى أك••اب••ر ال••قوم وع••ظماء أه••ل
أدن••ى ت••غيير أو ت••بدي••ل أب • ًدا وع••اش م••عزّزًا م•
ً
ال•بالد ول•م ي•ؤ ّد واح•د م•نهم م•ا ع•ليه م•ن ال•دي•ون ب•امل•رة .وم•ن ج•ملة م•ن اس•تدان•وا م•نه وال•دة آق•ا خ•ان امل•حالت•ي ب•مبلغ ال
•لسا ألن امل••نيّة واف••تها ب••عد ف••ترة ق••صيرة وم••ات••ت وال • ّديْ••ن ف••ي ذم••تها ،وع••دة
ي••قل ع••ن امل••ائ••ة أل••ف ت••وم••ان ول••م ت••ؤ ِّد م••نها ف• ً
أش•خاص أُخ•ر ك•قائ•د ال•جيوش امل•دع•و ع•لي ق•لي خ•ان وس•يف ال•دول•ة نج•ل ف•تح ع•لي ش•اه وال•سيدة وال•ية ك•ري•مة ال•شاه
امل•ذك•ور وغ•يره•م م•ن األك•اب•ر واألع•يان واإلي•ران•يني وأم•راء آل ع•ثمان وأع•اظ•م أه•ل ال•عراق .وب•االخ•تصار ،إن ك•ل ه•ذه
ال•دي•ون ق•د أ ُ ِ •ك•لت ع•ن آخ•ره•ا م•ع ك•ل ه•ذا ل•م ت•تغير ح•ال ذل•ك األم•ير ال•كبير أك•ان ذل•ك ف•ي امل•عيشة أو ال•بذل وال•سخاء
وال••كرم .وت••ضاع••فت م••حبته للج••مال امل••بارك ف••ي أواخ••ر أي••ام ح••يات••ه ب••درج••ة تس••ترع••ي األن••ظار ،وك••ان ي••حضر للتش••رف
ف•ي امل•حضر امل•بارك ب•كل خ•ضوع وخ•شوع .وم•ما ال أن•ساه أن•ه ق•د ح•ضر ذات ي•وم إل•ى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة وق•ال" :ق•د
ت ••صادف أن ••ني ب ••ينما ك ••نت ف ••ي رح ••لة إل ••ى زي ••ارة ال ••عتبات امل ••ق ّدس ••ة )أض ••رح ••ة األئ ••مة م ••ن آل ب ••يت ال ••رس ••ول( ب ••عد ع ••ام
•املنج••م امل••شهور م••يرزا م••وك••ب ي••فاج••ئني ب••قول••ه" :ي••ا ج••ناب امل••يرزا ،إن••ني أرى ف••ي ال••نجوم ق••رآنً••ا
 1250ب••قليل وإذا ب• ّ•
ع••جيبًا ل••م ي••شاه••د ل••ه ن••ظير ق••بل ال••يوم ،وه••ذا دل••يل ع••لى ظ••هور أم••ر ع••ظيم وم••ما ال ش••ك ف••يه أن ه••ذا األم••ر ال••عظيم ه••و
ظهور القائم )املهدي( املوعود".
٦٥

وراثً•ا ل•ه وظ• ّن ال•ناس أن ث•روت•ه ب•اق•ية ع•لى م•ا ك•ان•ت ع•ليه،
وم•ا ع•تم ال•حاج امل•ذك•ور أن ق•ضى ن•حبه ت•ار ً •ك•ا ول• ًدا وب•نتني ّ
ول•م ي ّ
•شك أح•د ف•ي ذل•ك مل•ا ش•اه•دوه م•نه ط•وال أي•ام ح•يات•ه م•ما ح•رك ث•ائ•رة ال•طمع ف•ي أذه•ان ال•قائ•م ب•أع•مال ال•قنصلية
اإلي••ران••ية وزم••رة مجته••دي آخ••ر ال••زم••ان وق••اض••ي الش••رع ع••دي••م اإلي••مان ،ف••أل••قوا ال••عراق••يل ب••ني ال••وراث وأوج••دوا ب••ينهم
روح ال•عداء وال•خالف وال•تناف•ر وت•مكنوا ب•ذل•ك م•ن ال•تدخ•ل ف•ي أم•وره•م ب•ال•كلية وع•ملوا ع•لى ت•قوي•ض دع•ائ•م ث•روت•هم لس•د
أط•ماع•هم وأنش•بوا م•خال•بهم ف•ي ال•ترك•ة ح•تى وق•ع ال•ورث•ة ف•ي م•خال•ب ال•فاق•ة وال•فقر امل•دق•ع ح•فاة ع•راة ب•عد أن اس•تول•ى
على أموالهم كل من القائم بأعمال القنصلية اإليرانية واملجتهدين والقاضي الشرعي.
•فسا م••طمئنة غ••ير أن أخ••تيه
•خصا م••ؤم •نًا وم••وق •نًا ون• ً
أم••ا اب••ن امل••رح••وم امل••دع••و ح••رف ال••بقاء وه••و م••يرزا م••وس••ى ك••ان ش• ً
ك•ان•تا ألب•يه ول•م ت•علما ع•ن األم•ر ش•يئ ًا .ذات ي•وم ذه•ب ه•ات•ان األخ•تان م•ع امل•دع•و م•يرزا س•يد رض•ا امل•رح•وم وه•و أح•د
أص••هاره••ما إل••ى دار امل••بارك ودخ••لتا إل••ى الح••رم وأب••قتا الصه••ر امل••ذك••ور خ••ارج ال••بيت ف••ي ان••تظاره••ما ث••م ع••رض••تا ف••ي
ال•حضور امل•بارك" :إن ال•قنصل واملجته•دي•ن وق•اض•ي الش•رع ق•د خ ّ•رب•وا دارن•ا وب• ّددوا أم•وال•نا وأن وال•دن•ا امل•رح•وم ك•ان
ال ي ••عتمد ف ••ي أواخ ••ر أي ••ام ح ••يات ••ه إال امل ••قام امل ••ق ّدس )الج ••مال امل ••بارك( ول ••و أن ••نا ق ••د غ ••فلنا وت ••أخ ••رن ••ا ع ••ن االل ••تجاء إل ••ى
م••قام••كم امل••ق ّدس ف••ها ن••حن اآلن ج••ئناك••م الج••ئني ملتمس••ني ال••عفو ع••ن ق••صورن••ا آم••لني أن ال ت••خ ّيبوا رج••اءن••ا وت••شملون••ا
ب•عناي•تكم وت•صون•ون•ا ف•ي ك•هف ح•ماي•تكم وت•نقذون•ا م•ن ه•ذا الخ•طر الش•دي•د ال•داه•م ب•أن ت•عيروا أم•ورن•ا وم•طال•بنا ج•ان•ب
النظر وال تنظروا إلى قصورنا".
ف ••أج ••اب ••هم الج ••مال امل ••بارك ب ••شكل ق ••اط ••ع ب ••أن ••ه ي ••نفر م ••ن ال ••ت ّدخ ••ل ف ••ي م ••ثل ه ••ذه األم ••ور .أم ••ا ه ••ما ف ••قد تش ••بثا ب ••ذي ••ل
•حا ف••ي ط••لبهما ول••م ي••ترك••ا ال••بيت امل••بارك م••دة أس••بوع ك••ام••ل ،ت••صيحان ف••ي ك••ل ص••باح وم••ساء ط••ال••بتني
ح••ضرت••ه وأل• ّ
األم••ان ف••ي ج••ناب••ه ق••ائ••لتني" :إن••نا ال ن••برح دارك••م أب• ًدا ،ألن••ا ع••اك••فتان ع••لى رح••اب••كم م••رت••ميتان ع••لى أع••تاب••كم امل••ق ّدس••ة،
واقفتان على عتبة املالئكة الحافظني حتى تنظروا في أمرنا وتخ ّلصونا من يد األعداء الظاملني".
•كرر ع••لى م••سام••عهما ن••صحه ب••أن ه••ذه األم••ور ت••رج••ع إل••ى ال••حكام واملجته••دي••ن ،وال دخ••ل
أم••ا الج••مال امل••بارك ف••كان ي• ّ
ل ••حضرت ••ه ب ••شأن ••ها .أم ••ا ه ••ما ف ••لم ت ••كفّا ع ••ن اإلل ••حاح ف ••ي ه ••ذا ال ••صدد ب ••كل إص ••رار مس ••تدع ••يتني ن ••ظر ع ••ناي ••ته ب ••شأن
م•طال•بهما .ومل•ا ك•ان ال•بيت امل•بارك خ•ل ًوّا م•ن ح•طام ال•دن•يا ف•ي ذل•ك ال•حني ف•قد ق•نعتا ب•ال•خبز وامل•اء وال•طعام ال•ذي ك•ان
يجه•ز ب•ال• ّد ْي•ن ،وب•االخ•تصار إن األم•ور ك•ان•ت م•عقدة م•ن ج•ميع ال•وج•وه .وف•ي ال•نهاي•ة ط•لبني الج•مال امل•بارك ذات ي•وم
وت ••فضل ب ••قول ••ه" :إن ه ••ات ••ني املخ ••درت ••ني ق ••د أث ••قلتا ع ••لينا م ••ن ك ••ثرة إل ••حاح ••هما ،وال ح ••يلة غ ••ير أن ••ك ت ••ذه ••ب وت ••نهي ه ••ذه
امل••سأل••ة امل••همة ف••ي ي••وم واح••د" .ف••توجه••ت ،ام••تثاالً ل••ألم••ر امل••بارك ،ف••ي ص••بيحة ال••يوم ال••تال••ي م••صطحبًا ج••ناب ال••كليم
إل••ى ب••يت امل••رح••وم ،وأح••ضرن••ا أرب••اب ال••خبرة وج••معوا ج••ميع امل••جوه••رات ف••ي غ••رف••ة ع••لى ح••دة ووض••عوا دف••ات••ر األم••الك
ف ••ي غ ••رف ••ة وب ••قية األش ••ياء ذات ال ••قيمة ف ••ي غ ••رف ••ة ث ••ال ••ثة ،وق ••ام ن ••فر م ••ن ب ••ائ ••عي امل ••جوه ••رات ب ••تثمني امل ••وج ••ود م ••نها وق ••ام
•وس••دت م••ن
•ثمنني وت• ّ •
أرب••اب ال••خبرة ب••تثمني ال••بيوت وال••حوان••يت وال••بسات••ني والح••مام••ات .أم••ا أن••ا ف••قد ت••رك••ت ال••خبراء وامل• ّ
•خصا ل•يراق•ب األع•مال ب•كل دق•ة ،وم•ا أن ان•تصف ال•نهار ح•تى
ش•دة ال•تعب م•ضج ًعا ب•عد أن وض•عت ف•ي ك•ل غ•رف•ة ش ً
ك••ان ك••ل ش••يء ق••د ان••تهى .وب••عد ت••ناول ط••عام ال••غداء أب••دى أرب••اب ال••خبرة رأي••هم ب••تقسيم ال••ترك••ة إل••ى ق••سمني واح••د
م•نهما ل•لبنتني واآلخ•ر ل•جناب ح•رف ال•بقاء ب•طري•قة االق•تراع .وب•عد أن اض•طجعت ق•ليالً وش•رب•نا ال•شاي ق•رب ال•عصر
دخ•لت داخ•ل الح•رم ف•وج•دت أن ال•ترك•ة ق•د ق•سمت إل•ى ث•الث•ة أق•سام! ف•سأل•ت ع•ن الس•بب ف•ي ذل•ك ال•تقسيم ،وأب•دي•ت
ب•أن•ني أُخ•برت ب•تقسيم ال•ترك•ة إل•ى ق•سمني ف•قط ف•أج•اب ج•ميع ال•وراث وامل•تعلقني ف•ي ن•فس واح•د ق•ائ•لني" :الب•د م•ن ذل•ك
إذ رأي•نا أن يُ•عطى ال•ثلث ل•جناب ح•رف ال•بقاء وال•ثلث ال•ثان•ي ل•لبنتني وال•ثلث األخ•ير ي•وض•ع ت•حت ت•صرف ح•ضرت•كم،
إذ رأي••نا أن ي••كون ث••لث م••ال امل••يت ت••حت ت••صرف••كم ع••لى ال••وج••ه ال••ذي ت••رون••ه .ف••أغ••ضبني ذل••ك ج• ّد ال••غضب وق••لت" :إن
•سما ب••الج••مال امل••بارك
ه••ذا ال ي••مكن أب• ًدا ،وم••ن ب••اب أول••ى أن تُ••غلقوا ه••ذا ال••باب إذ يس••تحيل أن أج••ري م••ا ت••قول••ون وق• ً
•لسا واح • ًدا .ف••أق••سموا ه••م أي• ً
•ضا ب••أن••هم ال ي••رض••ون إال ب••ما أق••روه وال ي••قبلون غ••يره .ف••قال ل••هم ه••ذا
إن••ني ال أق••بل ف• ً
ال ••عبد )ع ••بدال ••بهاء(" :دع ••ون ••ا م ••ن ذل ••ك ،فه ••ل ل ••دي ••كم ش ••يء آخ ••ر؟" ف ••قال ج ••ناب ح ••رف ال ••بقاء" :أي ••ن ال ••نقود؟ وس ••أل ع ••ن
٦٦

م ••قداره ••ا؟ ف ••قيل إن ال ••نقود ال ت ••قل ع ••ن ث ••الث ••مائ ••ة أل ••ف ت ••وم ••ان .ق ••ال ••ت ال ••كري ••متان" :إن ال ••نقود ،إم ••ا أن ت ••كون داخ ••ل
ص ••ندوق ف ••ي ن ••فس ال ••بيت وإم ••ا أن ت ••كون م ••دف ••ون ••ة ف ••ي األرض أو ف ••ي ال ••خارج أم ••ان ••ة ع ••ند أح ••د ،ف ••نحن نس • ّلم ال ••دار
ب•أج•معها إل•ى ج•ناب امل•يرزا ونخ•رج ب•عباءات•نا ف•قط ف•إذا ع•ثر ح•ضرت•ه ع•لى ش•يء م•ن ال•نقود ف•هي ه•بة م•نا ل•ه وأم•ا إذا
•قر ب•امل•بلغ امل•ودع ع•نده أو
ك•ان•ت ال•نقود م•ودع•ة ب•صفة م•ا ع•ند ب•عضهم وإذا ش•عر امل•ؤت•من ع•لى امل•ال ب•ما ح•دث ف•كيف ي ّ
ي•عيده إل•ينا وإن•ه ال ش•ك أن•ه سيس•تول•ي ع•ليه ،وع•لى ج•ناب امل•يرزا ت•وض•يح ه•ذه امل•سأل•ة امل•ع ّقدة وغ•ير امل•ثبوت•ة .ف•قال
ج••ناب ح••رف ال••بقاء إن ج••ميع األم••وال ك••ان••ت مس • ّلمة ل••لكري••متني ول••م أع••لم ع••نها ش••يئ ًا ب••امل••رة ومج••رد االدع••اء ال ي••ثبت
الحق إذ ليس هناك دليل واضح يمكن االستناد عليه وقال إن الحاج املرحوم ربما لم يكن لديه نقود باملرة.
•يرا الح••ظ ه••ذا ال••عبد )ع••بدال••بهاء( أن ل••يس ه••ناك ب••ره••ان ق••اط••ع ف••ي ه••ذه ال••دع••وى وأن اإلل••حاح ف••ي امل••وض••وع ال
أخ• ً
يس•بب غ•ير األس•ف وال ي•نتج ش•يئ ًا وله•ذا رأي•ت أن ت•عمل ق•رع•ة ب•خصوص ال•ثلث امل•نوه ع•نه وف•ي ال•نهاي•ة وض•عناه ف•ي
غ•رف•ة ع•لى ح•ده وأغ•لقنا ب•اب•ها وخ•تمناه ب•ال•شمع األح•مر وأخ•ذت امل•فتاح ل•لحضور امل•بارك وع•رض•ت ع•لى ح•ضرت•ه أن
ال ••عمل ق ••د ان ••تهى وم ••ا ذل ••ك إال ب ••تأي ••يد الج ••مال امل ••بارك وإال ك ••ان ال ••حال يس ••تلزم ح• • ْوالً ك ••ام• •الً ع ••لى األق ••ل وش ••رح ••ت
ب••تفصيل ك••ل م••ا ح••دث م••ن اإلش••كاالت واالدع••اءات وف••قدان ال••بينات وب••أن ح••ضرة ح••رف ال••بقاء أث••قلت ك••اه••له ال••دي••ون
وأن م••ا خ••صه م••ن ال••ترك••ة ال ي••في ب••أدائ••ها وم••ن املس••تحسن ،إذا واف••قت ال••حضرة ،ق••بول م••لتمس ال••ورث••ة ف••ي م••سأل••ة
ال•ثلث .ف•قبل ح•ضرت•ه ذل•ك ب•عد اإلل•حاح ال•زائ•د ث•م وه•به ل•جناب ح•رف ال•بقاء ل•عله ي•تمكن م•ن التخ•لص م•ما ع•ليه م•ن
الديون ويستعني بما يتبقى على عيشة وما يحتاج إليه.
وف•ي ال•يوم ال•تال•ي ،ح•ضر ج•ميع ال•ورث•ة إل•ى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة ورج•وا أن أق•بل ذل•ك ال•ثلث .ف•تفضل ج•مال ال•قدم ب•أن
ذلك من املحال فألحوا
أن ي•قبله ح•ضرت•ه ل•يصرف•ه ب•معرف•ته ف•ي األم•ور ال•خيري•ة .ف•قال ح•ضرت•ه" :أم•ا أن•ا ف•أرى ص•رف ه•ذا امل•بلغ ف•ي م•ورد
واح••د" ف••قال••وا إن••هم ال ي••عارض••ون ف••ي ذل••ك ح••تى ول••و ق••ذف••ه ح••ضرت••ه ف••ي ال••يم ،وال ي••رج••ون إال ق••بول م••لتمسهم .ف••قال
ح••ضرت••ه" :إن••ني ق••بلت ه••ذا ال••ثلث ووه••بته ل••حضرة ح••رف ال••بقاء بش••رط أن ال ي • ّدع••ي ش••يئ ًا ب••عد ذل••ك" .ث••م ق••ام ج••ميع
ال•ورث•ة ب•أداء ع•ظيم ال•شكر ل•حضرت•ه وانته•ت ال•قضية ف•ي ي•وم واح•د ب•كل راح•ة وه•دوء ول•م ي•بق ه•ناك ادع•اء وال م•الح•قة.
ب•عد ذل•ك رأى ح•ضرة ح•رف ال•بقاء أن ي•ق ّدم ل•لحضرة ب•عد امل•جوه•رات ب•صفة ه•دي•ة ف•لم ي•قبل ح•ضرت•ه ذل•ك ،ف•ال•تمس م•ن
•ص م••ن ال••ياق••وت ال••رم••ان••ي ال••حباب••ي ن••ادر امل••ثال خ••ال م••ن ال••عيوب م••رص••عة أط••راف••ه
الج••مال امل••بارك ق••بول خ••ات••م ذي ف• ّ
ب•امل•اس غ•ال•ي ال•ثمن ف•لم ي•قبل ح•ضرت•ه ذل•ك أي ً
•ضا م•ع أن ح•ضرت•ه ف•ي ذل•ك ال•حني ك•ان ال ي•ملك ع•باءة واح•دة ب•ل ك•ان
•لسا واح • ًدا ع••لى ح • ّد ق••ول ح••اف••ظ ال••شيرازي
ي••رت••دي ق••فطانً••ا م••صنو ًع••ا م••ن ال••قطن أك••ل ع••ليه ال••ده••ر وش••رب وال ي••ملك ف• ً
)الشاعر املشهور( ما معناه:
الكنز في الكم لكن كيسي من الدراهم خال
ومج••مل ال••قول ،إن ج••ناب ح••رف ال••بقاء ق• ّدم ك••ل م••ا ي••ملك م••ن ع••قار وب••سات••ني وأم••الك وأراض للج••مال امل••بارك وال••تمس
ق••بول••ها ف••لم ي••قبل ح••ضرت••ه ،ف••توس••ل ح••رف ال••بقاء ب••علماء ب••غداد ل••دى ح••ضرت••ه ف••حضر ج••ميعهم إل••ى ال••ساح••ة امل••ق ّدس••ة
•حفُوا إن ح•ضرة ح•رف ال•بقاء س•يب ّدد ك•ل م•ا ي•ملك ف•ي ق•ليل م•ن ال•زم•ن وم•ن
•حوا وأل َ
ورج•وا ق•بول ذل•ك ف•أب•ا ح•ضرت•ه ف•أل ّ
•تصرف ه•و ف•ي ك•ل م•ا ي•ملك وق• ّدم•وا ل•لحضرة ص•ك اله•بة بخ•ط ح•رف ال•بقاء م•ن ن•سختني ب•ال•فارس•ية
ب•اب أول•ى أن ال ي
ّ
وال•عرب•ية ط•بقا ل•لمذاه•ب الخ•مسة ،وف•ي ذي•ل ذل•ك ال•صك ت•واق•يع وأخ•تام ال•علماء ف•ي م•دي•نة ب•غداد ب•صفة ش•هود وم•ن
ج•ملة ال•علماء ك•ان ع•بدالس•الم أف•ندي ال•عال•م النح•ري•ر وال•سيد داود أف•ندي ال•فاض•ل ال•شهير .أم•ا الج•مال امل•بارك ف•قد
ت•فضل ب•قول•ه" :إن•نا ق•د ج•علنا م•يرزا م•وس•ى وك•يالً ع•نّا ف•ي ه•ذا األم•ر" .وب•عد أن ش•رف الج•مال امل•بارك إل•ى ال•روم•لي
)أدرن•ه( أل•زم•ت ال•حكوم•ة ج•ناب ح•رف ال•بقاء ب•دف•ع أع•شار إق•ليم ه•ندي•ة ال•ذي ه•و ب•ال•قرب م•ن ب•غداد وه•و م•ن م•متلكات•ه
وك••ان ه••و وق••تئذ ف••ي ح••ال••ة إع••صار فح••لت ب••ه م••ن ج••راء ذل••ك خ••سائ••ر ف••ادح••ة ت••قدر ب••مائ••ة أل••ف ت••وم••ان ح••يث عج••ز ع••ن
٦٧

دف•عها .ف•وض•عت ال•حكوم•ة ي•ده•ا ع•لى أم•الك•ه وب•اع•تها ب•أب•خس األث•مان ،وق•د ع•رض ه•ذا األم•ر ع•لى الج•مال امل•بارك
ف••أم••ر ح••ضرت••ه أن ي••ضعوا ه••ذا األم••ر ف••ي زواي••ا ال••كتمان وأن ال ي••أت••ي ذك••ر م••ا يح••ل به••ذه األم••الك ع••لى ل••سان أح••د.
وف••ي ت••لك األث••ناء ،وق••ع ح••ادث ال••نفي م••ن أدرن••ه إل••ى ع••كاء وق••ام ج••ناب آق••ا م••يرزا مح••مد ب••إخ••بار ال••حكوم••ة أن ح••رف
ال•بقاء ل•يس ب•مال•ك وأن•ا ال•وك•يل إذ األم•الك ت•تعلق ب•حضرة ج•مال ال•قدم ف•كيف ت•ضع ال•حكوم•ة ي•ده•ا ع•ليها وح•يث أن•ه ل•م
ي•كن ف•ي ي•ده ص•ك اله•بة ب•أن•ه ك•ان ف•ي ع•كاء ف•رف•ضت ال•دع•وى ،واش•تهر ب•اس•م م•يرزا مح•مد ال•وك•يل وه•ذا س•بب ت•لقيبه
بالوكيل.
•صه م•ن ال•ياق•وت ف•قد أرس•له إل•ينا ح•ضرة ح•رف ال•بقاء ون•حن ف•ي أدرن•ه ب•واس•طة امل•دع•و س•يد ع•لي
أم•ا ال•خات•م ال•ذي ف ّ
أك••بر ،ف••أم••ر الج••مال امل••بارك ب••قبول••ه .وع••ندم••ا وص••لنا إل••ى ع••كاء م••رض م••ن ك••ان م••عنا م••ن األح••باء ب••درج••ة أع••يتهم ع••ن
الح••راك م••ن ش••دة امل••رض ،ف••أرس••ل ه••ذا ال••عبد )ع••بدال••بهاء( ال••خات••م امل••ذك••ور إل••ى أح••د األح••باء ف••ي ب••الد ال••هند ل••يبيعه
•واف•نا ب•فلس واح•د م•ن ث•من
وي•واف•ينا ب•ثمنه ب•كل س•رع•ة م•مكنة ل•كي ن•صرف•ه ع•لى امل•رض•ى .أم•ا ال•حبيب امل•ذك•ور ،ف•لم ي ِ•
ال•خات•م ث•م ك•تب ل•نا ب•عد ع•ام•ني ك•ام•لني أن•ه ق•د ب•اع ال•خات•م ب•مبلغ خ•مسة وعش•ري•ن ج•نيها ،وص•رف•ها ع•لى ال•زائ•ري•ن م•ع
ال••علم أن ال••خات••م ي••ق ّدر ب••أك••ثر م••ن ذل••ك ب••كثير وأم••ا ه••ذا ال••عبد )ع••بدال••بهاء( ف••لم ي••لجأ إل••ى ال••شكوى ب••ل ش••كر ال••باري
•يرا ون••فوه
ع••لى م••ا وق••ع ح••يث ل••م ي••تلوث ذي••لنا ب••غبار ت••لك األم••وال .وب••عد ك••ل ه••ذا ،وق••ع ج••ناب م••يرزا مح••مد ال••وك••يل أس• ً
•قيرا وك•ل ذل•ك ف•ي س•بيل
إل•ى الح•دب•اء )امل•وص•ل( ف•وق•ع ف•ي امل•تاع•ب الش•دي•دة م•ن ش•دة ال•فاق•ة إذ ك•ان غ•نيًا ف•أص•بح ف ً
اهلل ،وك•ان ف•ي أت•م ال•راح•ة ف•وق•ع ف•ي ال•شقاء ف•ي س•بيل اهلل أي•ضا ،وم•ضى ب•قية أي•ام•ه ف•ي ب•لدة امل•وص•ل ب•غاي•ة ال•تذل•ل
وال•تبتل إل•ى أن ص•عد م•ن ه•ذا ال•عال•م ال•ظلمان•ي إل•ى ال•عال•م ال•نوران•ي وه•و ف•ي ك•مال االن•قطاع ع•ما س•وى اهلل ،وف•ي
نهاية االنجذاب بنفحات اهلل.
عليه التحية والثناء وفتح اهلل على ترابه أبواب السماء بماء منهمر من العفو والغفران.

٦٨

جناب الحاج محمد رضى الشيرازي
ج••ناب ال••حاج مح••مد رض••ى ال••شيرازي ،ه••و أح••د امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن وه••ذا ال••شخص ال••رب••ان••ي م••ن أه••ال••ي م••دي••نة
ش•يراز .وك•ان مظه ً•را ل•إلي•مان واإلي•قان بعج•ز وان•كسار م•تناه•يني ،وب•غاي•ة االط•مئنان س•رع إل•ى ظ•ل ال•عناي•ة ال•رب•ان•ية
ألس ••ت )ب ••رب ••كم( إذ ق ••ال – بَ• • َلى – ف ••أص ••بح م ••شكاة م ••صباح اله ••دى وف ••ي غ ••اي ••ة ال ••تبتل
بمج ••رد ارت ••فاع ال ••نداء وه ••و ْ• •
•يسا ومج•لسه
واالب•تهال و ُوف•ق لخ•دم•ة أح•د أف•نان الس•درة امل•بارك•ة امل•دع•و ال•حاج م•يرزا مح•مد ع•لي م•دة ط•وي•لة وك•ان أن ً
ال ي ••مل وال ي ••رج ••و غ ••ير ال ••خير للج ••ميع .ث ••م ط • ّوح ••ت ب ••ه ي ••د األس ••فار إل ••ى م ••ختلف األق ••طار إل ••ى أن أل ••قى ع ••صاه ف ••ي
األرض امل ••ق ّدس ••ة ووص ••ل إل ••ى ال ••ساح ••ة امل ••ق ّدس ••ة وف ••از بش ••رف ال ••لقاء ب ••كمال ال ••خضوع وال ••خشوع وانته ••ل م ••ن بح ••ر
األل••طاف غ••ير املح••دود وآق••ام ب••جوار ال••عتبة ال••عليا زم •نًا ل••يس ب••ال••يسير م••تمت ًعا ب••امل••ثول ب••ني ي••دي ال••حضرة ف••ي أغ••لب
األوق••ات م••شموالً ب••نظر ال••عناي••ة وال••فضل وامل••وه••بة ال••كام••لة .أم••ا ف••ي ح••سن األخ••الق ف••قد ب•زّ ال••كثير م••ن أق••ران••ه ع••ام•الً
•بورا ع••لى الش••دائ••د ،م••تفان •يًا ف••ي ت••نفيذ إرادة م••ن ال ش••بيه ل••ه ،زاه • ًدا ف••ي ال••دن••يا ،غ••اي••ة
ب••ال••تعال••يم اإلل••هية ،س••اك •نًا ص• ً
أم••له ال••وح••يد رض••اء اهلل ول••م ي••تحول ع••ن ذل••ك أي••ام ح••يات••ه .وس••اف••ر ب••عد ردح م••ن ال••زم••ن إل••ى م••دي••نة ب••يروت وق••ام ع••لى
خ••دم••ة ح••ضرة األف••نان امل••ذك••ور ع••ليه ب••هاءاهلل ب••كل إخ••الص م••دة ط••ال أم••ده••ا ،ول••م ي••نقطع ع••ن زي••ارة ال••عتبة امل••ق ّدس••ة
والتش•رف ب•امل•ثول ب•ني ي•دي امل•نظر األك•بر .ث•م أل• ّم ب•ه م•رض وه•و ف•ي م•دي•نة ص•يدا وأع•ياه ع•ن ال•ذه•اب إل•ى ع•كاء ث•م
أدرك••ته امل••نون ف••ان••تقل ب••كمال التس••ليم وال••رض••اء إل••ى امل••لكوت األب••هى ،واس••تغرق ف••ي بح••ر األن••وار وق••د ج••رى م••ن ال••قلم
األعلى عنايات ال ح ّد لها في ذكره.
ف ••ي ال ••حقيقة ،إن ه ••ذا ال ••شخص ي ••ع ّد م ••ن ال ••ثاب ••تني ال ••راس ••خني ف ••ي األم ••ر ورك •نًا رك ••ينًا ف ••ي ال ••عبودي ••ة للج ••مال امل ••بارك
ولطاملا سمعت ذكره بالخير من الفم املطهر.
ع•ليه ال•تحية وال•ثناء ،وع•ليه ال•بهاء األب•هى ،وع•ليه ال•رح•مة ال•كبرى ،ول•ه امل•غفرة ال•عظمى م•ن رب ال•سموات ال•على .أم•ا
قبره املنور ففي مدينة صيدا بجوار املقام املشهور بمقام سيدنا يحيى.

٦٩

جناب حسني أفندي التبريزي
ك•ان م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن حس•ني أف•ندي ال•تبري•زي وه•و م•من ش•رب•وا م•ن ال•كأس ال•طاف•حة بصه•باء م•حبة
اهلل .س•اف•ر إل•ى ب•الد ال•يون•ان وه•و ف•ي ع•نفوان الش•باب وم•كث ف•يها م•دة مش•تغالً ب•الكس•ب ه•ان½ ال•عيش ح•يث ظه•رت
ب••وارق ال••ظهور ف••رح••ل إل••ى أزم••ير واس••تمع ل••لنداء الج••دي••د ف••اش••تعلت ف••ي ق••لبه ن••ار م••حبة ال••حق وزاد ه••يام••ه ف••هام ف••ي
ب•يداء ال•عشق اإلل•هي ،وال•شوق مل•شاه•دة امل•حبوب ،ف•ساع•دت•ه ال•ظروف ووص•ل إل•ى ال•عتبة امل•ق ّدس•ة وف•از ب•ال•لقاء ،والزم
التش•رف زم•نًا ل•يس ب•ال•قليل وك•ان م•ن امل•قرب•ني .وأخ•يرا ،أم•ره ال•ن ّير األع•ظم ب•ال•ذه•اب إل•ى ح•يفا ل•آلق•ام•ة ف•يها ،ف•صدع
ب•ما أم•ر وأوق•ف ح•يات•ه ع•لى خ•دم•ة األح•باء مح•طًا ل•رح•ال امل•ساف•ري•ن م•ن األح•باء .وك•ان ع•لى ج•ان•ب ع•ظيم م•ن م•كارم
األخ••الق ،ل• ّ•ني ال••عري••كة ،ح••سن ال••طباع وال••نواي••ا ،م••حبوبً••ا ل••دى الج••ميع م••ن أح••باب وأغ••يار ،م••حبًّا ل••لخير ،ودام ع••لى
اس•تقام•ته ب•عد ص•عود الج•مال امل•بارك إل•ى امل•أل األع•لى ،راس• ً
خا ف•ي ال•عبودي•ة لج•مال ال•قدم ول•م ي•تحول ع•ن ذل•ك ط•رف•ة
•سا ل•ألح•باء ن•دي ً•ما ل•ألص•فياء .ون•سج ع•لى ه•ذا امل•نوال ال•سنني ال•طوال ع•زي•زًا ف•ي ن•فسه ي•رى ك•أن•ه أع•ز م•ن
ع•ني ،م•ؤن ً
س••الط••ني األرض وم••لوك••ها ب••قوة إي••مان••ه ،وق••د ص••اه••ر ج••ناب آق••ا مح••مد ق••لي أح••د أخ••وة الج••مال امل••بارك وك••ان ح••سن
•ذرا م•ن ت•دف•ق ط•وف•ان االم•تحان•ات اإلل•هية
امل•عام•لة ب•عي ًدا ع•ن امل•داه•نة ،دائ•م ال•خوف م•ن االم•تحان•ات واالف•تتان•ات ،ح ً
ع•لى األك•وان م•خاف•ة أن ي•قذف م•وج•ه ب•ال•نفوس ف•ي ه•وة ال ق•رار ل•ها ،ال ي•فتأ ي•ئن م•ن ش•دة ال•خوف ح•تى أدرك•ته امل•نون
وتخلص من هذه الدار الفانية وبيده خلع ثوب حياته.
ع••ليه ال••تحية وال••ثناء ،وع••ليه ال••رح••مة وال••رض••وان ،وغ••فر ع••نه وأدخ••له اهلل ف••ي ال••جنة ال••عليا وف••ردوس••ه األع••لى .أم••ا ق••بره
املعطر ففي حيفا.

٧٠

جناب آقا جمشيد الكرجي
ك•ان امل•ذك•ور م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن .ول•د ه•ذا ال•رج•ل ال•رش•يد ف•ي م•قاط•عة ك•رجس•تان )م•ن إق•ليم ال•قوق•از(
وت••رع••رع واش••تد ف••ي م••دي••نة ك••اش••ان ،ون••شأ م••حبًا ل••لصداق••ة واألم••ان••ة وال••دي••ان••ة وال••عزة .ومل••ا ب••لغ س••معه ن••داء البُش••رى
ب•طلوع ص•بح اله•دى وارت•فع ذل•ك ال•نداء ش•مس ال•حقيقة م•ن أف•ق إي•ران ،اش•تعل ف•ي ف•ؤاده ن•ار ال•شغف وال•ول•ه وأوق•د
ف•ي ق•لبه ن•ار م•حبة اهلل .فخ•لع ع•ذار الش•بهة واالرت•ياب ع•ند س•طوع أن•وار ش•مس ال•حقيقة وأوق•دت ف•ي وج•وده ش•موع
•دي ج•مال ال•قدم ف•ي
اله•داي•ة وس•كن إي•ران م•دة م•ن ال•زم•ن ث•م غ•ادر إل•ى ال•روم•لي )ف•ي ال•بالد ال•عثمان•ية( و َم•ث ُ َل ب•ني ي ّ
•رورا ل•لغاي•ة ح•تى ص•در ل•ه األم•ر امل•بارك
أرض الس ّ•ر وف•از بش•رف ال•لقاء وه•و ف•ي غ•اي•ة االنج•ذاب منش•رح ال•صدر ومس ً
ب••ال••سفر م••ع ك••ل ج••ناب آق••ا مح••مد ب••اق••ر وج••ناب آق••ا ع••بدال••غفار إل••ى إس••الم••بول ح••يث وق••ع ف••ي م••خال••ب األع••داء ه••دفً••ا
للس••الس••ل واألغ••الل ه••و وج••ناب األس••طى مح••مد ع••لى ال••دالّك واع••تبروا ج••ناب ج••مشيد م••ن ال••وح••وش ال••كاس••رة وج••ناب
األس••طى مح••مد ع••لي ال••دالك م••ن الس••باع ال••شاردة ث••م دف••عوا به••ذي••ن ال••شخصني امل••حترم••ني ،ب••عد أن ع••ذب••وه••ما ف••ي
ال ••سجون ،إل ••ى ح ••دود إي ••ران ب ••صفة أس ••رى ليس• • ّلما إل ••ى ال ••حكوم ••ة ل ••صلبهما أو ل ••شنقهما مح ••ذري ••ن ب ••كل ش ••دة م ••ن
ت••رك••هما م••خاف••ة أن ي••فلتا ل••ذا ك••ان••وا ي••حبسون••هما ف••ي أم••اك••ن ص••عبة ل••لغاي••ة ح••تى إن••هم أل••قوه••ما ف••ي غ••ياب••ة ج••ب ع••ميق
ق••اس • َيا ف••يه أن••واع ال••عذاب ط••وال ال••ليل ح••تى ال••صباح وع••ند ذل••ك ص••اح آق••ا ج••مشيد ق••ائ •الً" :أي••ها الح••راس ه••ل ن••حن
ي•وس•ف ال•صدي•ق ح•تى ت•لقون•ا ف•ي غ•ياب•ة ال•جب! أم•ا س•يدن•ا ي•وس•ف ف•قد ارت•فع م•ن غ•ياب•ة ال•جب إل•ى أوج ق•مر ال•سماء.
ب ه•و ف•ي س•بيل اهلل ف•ال ش•ك وال ش•بهة ف•ي أن ه•ذا ال•بئر ال•عميق ه•و ل•نا ع•ني ال•رف•يق
ومل•ا ك•ان إل•قاؤن•ا ف•ي غ•ياب•ة ال ُ
•ج ِّ
األعلى".
وم•ختصر ال•قول ،إن الح•راس ق•د س•لموه•ما ل•رؤس•اء األك•راد ع•لى ح•دود إي•ران ل•يبعثوا ب•هما إل•ى طه•ران غ•ير أن ه•ؤالء
ال••رؤس••اء مل••ا ت••أك••دوا أن ه••ذي••ن امل••ظلوم••ني م••ن م••حبي ال••خير لج••ميع ال••عباد وأن••هما ق••د س••طت ع••ليهما ي••د ال••تطاول دون
ذنب اقترفاه أطلقوا سراحهما ولم يرسلوهما إلى طهران.
•يرا ع ••لى األق ••دام ح ••تى وص ••ال إل ••ى ال ••سجن األع ••ظم وأل ••قيا
وبمج ••رد إط ••الق س ••راح ••هما ق ••صدا م ••حبوب ال ••عامل ••ني س • ً
ع ••صاه ••ما ف ••ي ج ••وار ج ••مال ال ••قدم وآوي ••ا إل ••ى رح ••اب ••ه .وق ••ضى آق ••ا ج ••مشيد زم •نًا ط ••وي •الً ف ••ي غ ••اي ••ة الس ••رور وال ••بهجة
•تقرا وك••ان ج••ميع األح••باء
وال••فرح ه••ان½ ال••عيش ف••ي ظ••ل أل••طاف ال••رح••من ف••ائ•زًا ب••ال••لقاء ف••ي أك••ثر األوق••ات س••اك•نًا مس• ً
ٍ
راض ب•ما ق•سم ل•ه واس•تمر ع•لى ه•ذا ال•حال ح•تى س•مع ن•داء "ي•ا أي•تها ال•نفس امل•طمئنة ارج•عي إل•ى
راض•ني ع•نه وه•و
رب••ك راض••ية م••رض••ية" ،ف••أج••اب ب••قول••ه" :ب••لى!" وان••تقل م••ن ال••سجن األع••ظم إل••ى األوج األع••لى ط••ائ• ً•را م••ن ع••ال••م ال••تراب
إل•ى ال•عال•م ال•طهور .أغ•اث•ه اهلل ف•ي ال•رف•يق األع•لى وأدخ•له ف•ي ف•ردوس األب•هى وأخ•لده ف•ي ج•نة امل•أوى وع•ليه ال•تحية
والثناء .أما قبره املعنبر ففي عكاء.

٧١

الحاج جعفر التبريزي وأخواه
ك••ان ل••لحاج ج••عفر ال••تبري••زي ،ال••ذي ك••ان م••ن ج••ملة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن ،أخ••وان ه••ما ال••حاج ح••سن وال••حاج ت••قي،
وك••ان ه••ؤالء ال••ثالث••ة ك••ال••نسور ال••طائ••رة أو ك••ال••نجوم ال••بازغ••ة امل••ضيئة ب••نور م••حبة اهلل وأش••عة أن••واره••م ب••ادي••ة م••ن أف••ق
إيمانهم وإيقانهم.
أم•ا ال•حاج ح•سن ف•كان م•ن امل•ؤم•نني ال•سال•فني اس•تضاء ومل•ع ب•أن•وار فج•ر ال•ظهور م•نذ ب•زوغ•ه ،وك•ان ف•طنًا ش•دي•د ال•ول•ه
واالنج•ذاب .س•اف•ر وان•تقل ب•عد إي•مان•ه إل•ى ك•ل ب•لدة وق•صبة ف•ي إي•ران ت•ؤث•ر أن•فاس•ه ف•ي ق•لوب املش•تاق•ني ح•تى وض•ع
ال ••رح ••ال ف ••ي ال ••عراق .وف ••از بش ••رف امل ••ثول ب ••ني ي ••دي ح ••ضرة امل ••حبوب وبمج ••رد م ••شاه ••دة أن ••وار الج ••مال انج ••ذب إل ••ى
م••لكوت ال••جالل ف••هام وول••ه واس••تنار وأن••ار ث••م أُم••ر ب••ال••رج••وع إل••ى إي••ران .ومل••ا ك••ان ب••ائ• ًعا ج••واالً ح••مل س••لعه م••تنقالً م••ن
ب•لدة إل•ى أخ•رى ث•م ع•اد إل•ى ال•عراق ل•لمرة ال•ثان•ية ف•ازدادت ش•علة اش•تياق•ه للج•مال األب•هى ح•تى أص•بح ،وه•و ف•ي دار
•تمر ع••لى س••فرات••ه ب••ني دار الس••الم وإي••ران ال ي••فكر إال ف••ي
الس••الم ،ف••ي غ••اي••ة االنج••ذاب ث••مالً بصه••باء ال••وص••ال واس• ّ
ت•روي•ج األم•ر وإع•الء ك•لمة اهلل ول•م ي•كن ي•عبأ ب•أم•ور ت•جارت•ه ،ث•م وق•ع ف•ي م•خال•ب ال•لصوص وج•ردوه م•ن س•لعه وأص•بح
صفر يدين وكان يردد قوله" :إن حملي أصبح خفيفا" .فانقطع عن كل علقة بهذه الدنيا ووصل انجذابه إلى حد
ال•جنون وغ•دا م•فتون ج•مال م•حبوب ال•عامل•ني واش•تُهر ب•ني الخ•لق ب•املج•ذوب إذ ك•ان•ت ت•صدر م•نه ح•االت غ•ري•بة .م•ثالً
ت••راه أح••يانً••ا ي••جال••س ال••ناس وي••حادث••هم ف••ي م••سائ••ل ال••تبليغ ب••بيان ف••صيح مس••تشه ًدا ب••اآلي••ات واألح••ادي••ث امل••ناس••بة
•قرون ب ••رج ••اح ••ة ع ••قله ورزان ••ته وس ••عة اطّ••الع ••ه.
ل ••لمقام م ••ع األدل ••ة ال ••عقلية وال ••حجج ال ••دام ••غة ح ••تى إن س ••ام ••عيه ك ••ان ••وا ي • ّ
•ورا ي••غني ب••صوت م••رت••فع
•ورا ت••راه م••ن ف••رط انج••ذاب••ه ق••د ع••يل ص••بره ف••يقوم وي••رق••ص م••ن ش••دة ط••رب••ه ،وك••ان ط• ً
وك••نت ط• ً
•ورا ت•راه ي•بتدع أن•وا ً•ع•ا م•ن األغ•ان•ي .وف•ي أواخ•ر ح•يات•ه ،اق•تصر ع•لى م•صاح•بة
وي•ترن•م ب•األش•عار ب•أب•دع األل•حان وط ً
املدعو – جناب منيب – وصار يجالسه ويؤانسه وكان يجمعهما تناغم األفكار واأللحان في الروح والجنان.
وم•ختصر ال•قول ،إن•ه ب•عد أن س•اف•ر األح•باء م•ن ب•غداد رح•ل إل•ى أذرب•يجان وأخ•ذ ف•ي نش•ر ال•نفحات ب•نعرة – ي•ا ب•هاء
اب وال و ِ
األب••هى – غ••ير ه• ّي ٍ
ج••ل ف••تص ّدى ل••ه ج••ماع••ة م••ن امللح••دي••ن ال••ذي••ن اتح••دوا م••ع ب••عض آق••ارب••ه وأخ••ذوه إل••ى ح••دي••قة
ه••ناك وب••دءوا يس••تدرج••ون••ه ف••ي الح••دي••ث وك••ان ي••جيب ع••ن أس••ئلتهم دون تس•تّر ك••اش•فًا ل••هم ال••حجاب ع••ن ك••ل م••ا ي••تعلق
ب ••ال ••ظهور األع ••ظم ب ••براه ••ني ق ••اط ••عة ب ••أف ••صح ال ••عبارات مس ••تشه ًدا ب ••اآلي ••ات ال ••قرآن ••ية واألح ••ادي ••ث ال ••نبوي ••ة وامل ••أث ••ورة ع ••ن
األئ••مة األط••هار ع••ليهم الس••الم ب••ره••انً••ا ع••لى م••ا ي••قول .وك••ان ك••لما أت••م ح••دي••ثه أخ••ذه ع••ام••ل ال••شوق وال••ول••ه ف••يأخ••ذ م••ن
ش••دة انج••ذاب••ه ف••ي ال••غناء ب••أل••حان ش••جية أم••ام ال••حاض••ري••ن ،وينش••د األش••عار ب••خصوص ه••ذا ال••ظهور دون ت••لعثم أو
ان•تظار ،م•ما أث•ار ح•فيظة امللح•دي•ن م•ن األع•داء فتج•معوا ع•ليه وأوس•عوه ض•ر ًب•ا ح•تى ف•ارق ال•حياة ث•م ق•طعوا جس•ده
إربًا إربًا وطمروه في التراب.
ك•ان ه•ذا ال•شخص ال•طاه•ر ع•دي•م ال•نظير ،ق•د ج•ذب أخ•اه ال•حاج مح•مد ج•عفر إل•ى أن•وار الج•مال وق•د ف•از ه•ذا األخ
ب••التش••رف ب••لقاء ن•يّر اآلف••اق ف••ي ال••عراق واش••تعل ب••نار م••حبة اهلل وك••ان ب••ائ• ًعا ج••واالً م••ثل أخ••يه امل••رح••وم وات••فق أن••ه ك••ان
ف•ي إي•ران ح•ال رح•يل الج•مال امل•بارك م•ن ب•غداد إل•ى ع•اص•مة م•ملكة اإلس•الم )إس•الم•بول( وم•ا أن ب•لغ ح•ضرت•ه أرض
الس••ر ح••تى ج••اء ذل••ك األخ م••ع أخ••يه األخ••ير – ال••حاج ت••قي – إل••ى أدرن••ه م••ن أذرب••يجان واس••تأج••را ب••يتًا وس••كناه إل••ى
أن ك•ان•ت ن•تيجة أع•مال األع•داء إرس•ال الج•مال امل•بارك إل•ى ال•سجن األع•ظم – ع•كاء – وم•نعت ال•حكوم•ة األح•باء ع•ن
م••راف••قة ح••ضرت••ه وق••صدت ب••ذل••ك أن ي••ساف••ر الج••مال امل••بارك وال ي••كون ف••ي م••عيته غ••ير أف••راد أس••رت••ه وذوي••ه ،ف••لما ش••عر
•برا وج•زّ ح•لقوم•ه ب•موس•ى ح•اد ف•فزع ال•قوم وه•ال•هم ه•ذا ال•عمل ب•درج•ة ال ح•دّ
ب•ذل•ك ال•حاج ح•سن امل•ذك•ور ل•م يس•تطع ص ً
ل ••ها .ومل ••ا ش ••اه ••دت ال ••حكوم ••ة ذل ••ك )ي ••عني أن أه ••ل ال ••بهاء ال يس ••تطيعون ال ••حياة ب ••عد س ••فر م ••حبوب ••هم( أج ••ازة س ••فر
ج•زّ ح••لقوم••ه .ث••م خ••اط••وا
الج••ميع ف••ي م••ع ّية الج••مال امل••بارك وك••ل ه••ذا ك••ان ب••برك••ة الح••رك••ة ال••تي أب••داه••ا ال••حبيب ال••ذي ُ •
الج•رح ول•م ي•كن ه•ناك أم•ل ف•ي ال•تئام•ه ون•قلوا الج•ري•ح إل•ى املس•تشفى ب•أم•ر الج•مال امل•بارك م•ؤك•دي•ن ل•ه ب•أن•ه س•يحضر
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إل•ى ع•كاء ب•عد ش•فائ•ه ف•اط•مأن ق•لبه ث•م س•اف•ر ج•مال ال•قدم وم•ن م•عه إل•ى ال•سجن األع•ظم ول•م ي•مض أك•ثر م•ن شه•ري•ن
•ضما إل ••ى امل ••سجون ••ني م ••ن أه ••ل ال ••بهاء ف ••أخ ••ذت ش ••علة
إذ ج ••اء ج ••ناب ال ••حاج امل ••ذك ••ور م ••ع أخ ••يه إل ••ى ق ••لعة ع ••كاء وان • ّ
•ب آن ح•تى إن•ه ك•ان يسه•ر ل•يله ح•تى السح•ر ي•تلو األن•جية وع•يناه ت•ذرف•ان ال•دم•ع م•ن ش•دة
اش•تياق•ه ف•ي االزدي•اد آن•ا ُغ ّ
البكاء حتى سقط ذات ليلة عن سطح الثكنة فكانت القاضية وصعدت روحه إلى ملكوت اآليات.
أم•ا أخ•وه ال•نوران•ي – ال•حاج ت•قي – ف•كان•ت أح•وال•ه وأط•واره ت•تشاب•ه م•ع م•ا ك•ان ألخ•يه امل•رح•وم ج•عفر ب•ال•ضبط غ•ير
أن••ه ك••ان أك••ثر س••كونً••ا وع••اش ب••عد أخ••يه م••نفر ًدا ص••ام •تًا ف••ي غ••رف••ته .وك••ان يج••لس ف••ي ك••مال األدب وات••فق أن••ه ب••ينما
ك••ان ع••لى س••طح ب••يته م••شغوالً ب••تالوة اآلي••ات إذ ب••ه ي••سقط خ••لف ال••دار وب••ال••بحث ع••نه وج••دوه ف••اق••د ال••وع••ي .أم••ا س••بب
وق••وع••ه ف••لم يُ••علم ،أك••ان ع••م ًدا أم س••ه ًوا .ومل••ا أف••اق م••ن غ••شيته ق••ال" :إن••ني ك••ره••ت ال••بقاء ول••ذا رج••وت ال••فناء ألن••ي ال
أحب البقاء في هذا العالم ولو دقيقة واحدة وأرجوكم أن تدعوا اهلل أن يكون لي ذلك حتى أفارق هذه الدار".
•فسا م•طمئنة راض•ية م•رض•ية مش•تعلة منج•ذب•ة ط•اه•رة م•قدس•ة
ه•ذا ش•رح ح•ال األخ•وة ال•ثالث•ة ال•ذي•ن ك•ان ك•ل م•نهم ن ً
ول•ذا ف•ارق•وا ه•ذا ال•عال•م وه•م ف•ي غ•اي•ة االن•قطاع إل•ى اهلل وال•توج•ه إل•يه واإلي•قان ب•ه ودخ•لوا امل•لكوت األع•لى .أل•بسهم
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
ك••ان ح••ضرة ال••حاج م••يرزا مح••مد ت••قي أف••نان ،امل••لقب ب••وك••يل ال••دول••ة ،م••ن ال••نفوس ال••زك••ية وال••حقيقة ال••نوران••ية والج••لوه
الرحمانية.
ه•ذا ال•فرع الج•ليل ه•و م•ن أف•نان الس•درة امل•بارك•ة .اج•تمع ف•يه ش•رف األع•راق م•ع ح•سن األخ•الق أم•ا حس•به ونس•به
ف••كان ح••قيق ًيا وه••و م••ن ال••ذي••ن انج••ذب••وا ب••نفحات اهلل بمج••رد ق••راءة ك••تاب اإلي••قان وانش••رح••ت ص••دوره••م ب••ترت••يل اآلي••ات
ف•طغى ع•ليه ال•وج•د وال•ول•ه ب•حيث ت•رك إي•ران ق•اص• ًدا ال•عراق ،م•لبيًا ال•نداء ب•ال•روح وال•ري•حان ف•قام م•ن ش•دة االش•تياق
وط•وى ال•فياف•ي وال•قفار ب•كل روح وري•حان إل•ى أن وص•ل إل•ى ال•عراق وه•و ف•ائ•ر ل•م يه•دأ ل•ه ب•ال ث•م ذه•ب وه•و ف•ي دار
الس ••الم إل ••ى ال ••ساح ••ة امل ••ق ّدس ••ة وف ••از بش ••رف امل ••ثول ب ••ني ي ••دي الج ••مال امل ••بارك واع ••تلى ذروة ال ••قبول ،ف ••ول ••ه وانج ••ذب
وان••قطع ع••ما س••وى ال••حق ب••درج••ة ت••فوق ال••وص••ف .ك••ان ص••بيح ال••وج••ه ،ن••وران••ي ال••طلعة ح••تى إن ج••ميع األح••باء ف••ي
•قصر ف•ي خ•دم•ات•ه ط•وال ح•يات•ه،
•فسا م•بارك•ة ،وم•حتر ً•م•ا ل•لغاي•ة .ل•م ي ّ
ال•عراق س ّ•موه "أف•نان امل•ليح" وك•ان ف•ي ال•حقيقة ن ً
انج•ذب ب•نفحات اهلل م•ن ف•ات•حة أي•ام ح•يات•ه وت•وج•ت خ•ات•مة م•طاف•ه ب•أع•ظم خ•دم•ة ألم•ر اهلل .ك•ان ح•سن امل•عام•لة ،ش•هي
•رورا ،وك•ان ك•ل ذل•ك م•ع م•ا ك•ان ع•ليه م•ن
الح•دي•ث ،ل•م ي•فتر ع•ن ع•بودي•ته ل•لحق لح•ظة واح•دة ،ي•ؤدي أع•مال•ه ف ً •
•رح•ا مس ً
ح••سن الس••لوك ي••نم ع••ن م••قدرة ف••ي ت••بليغ أم••ر اهلل وت••نبيه ال••كثيري••ن .وب••عد أن ف••از بش••رف ال••لقاء ف••ي ب••غداد ،ع••اد إل••ى
إي•ران وب•اش•ر أم•ر ال•تبليغ ب•لسان ف•صيح ،إذ ه•كذا ي•جب أن ي•كون ال•تبليغ ب•لسان ف•صيح وق•لم ب•ليغ م•شمول ْ•ني ب•حسن
األخ• ••الق وح• ••الوة ال• ••قول وط• ••يب األع• ••مال واالس• ••تقام• ••ة ف• ••ي ال• ••سير والس• ••لوك ح• ••تى شه• ••د األع• ••داء وال• ••خصماء ب• ••علوه
وروح•ان•يته وأق ّ•روا ب•أن ه•ذا ال•شخص ال ن•ظير ل•ه ف•ي ال•عمل وال•قول وال•تقوى واألم•ان•ة وال•دي•ان•ة وه•و ف•ري•د ووح•يد ف•ي
•تهورا غ•ير م ٍ
•بال وم•رت•كبًا ل•لسيئات وم•نهم ًكا ف•ي ال•شهوات
ج•ميع ال•شؤون ول•كنه ل•ألس•ف ب•هائ•ي أي أن•ه ل•يس م•ثلنا م ً
ومطي ًعا للنفس والهوى.
س••بحان اهلل! ف••قد الح••ظوا أن ه••ذا ال••شخص ال••ذي ال ِم••راء ف••ي أن••ه م••طلع اله••دى ق••د ان••قلبت أط••واره ال••عتيقة وأص••بح
بمجرد وصول نفحات األبهى إلى سمعه ،مشكاة شعاع شمس الحقيقة.
ل•م ي•تنبه ل•ألم•ر أي•ام ك•ان ت•اج ً•را ف•ي ي•زد ،وب•عد ذل•ك أص•بح س•بب ان•تشار ن•ور اله•داي•ة ح• ًقا .ول•م ي•كن ل•ه م•قصد س•وى
إع•الء ك•لمة اهلل ،ج•ل أم•له نش•ر ال•نفحات ف•كره م•حصور ف•ي ال•تقرب م•ن س•اح•ة ال•كبري•اء م•طمئن ال•قلب ب•ترت•يل آي•ات
•ثيرا م••ا ت••كررت ع••لى ل••سان ج••مال ال••قدم ع••بارات
اهلل ،مظه••ر رض••اء الج••مال امل••بارك وم••طلع ع••طاء االس••م األع••ظم ،وك• ً
•صدرا ألم•ر ع•ظيم .أم•ا ث•بوت•ه ورس•وخ•ه ع•لى
ال•رض•اء ف•ي ح•قه ح•تى إن الج•ميع ت•أك•دوا أن•ه س•يكون ه•ذا ال•شخص م
ً
األم•ر ب•عد ال•صعود امل•بارك ف•كان ال ي•نكره أح•د ول•م ي•كن ل•يتأخ•ر ع•ن الخ•دم•ة م•هما ك•ان•ت ال•حال رغ•م م•ا ك•ان ه•ناك م•ن
م ••وان ••ع وع ••قبات ك ••أداء وم ••شاغ ••ل ال ح ••صر ل ••ها .ومل ••ا ع ••اف تش ••تت أف ••كاره ت ••رك ال ••راح ••ة وال ••تجارة واألم ••الك واألراض ••ي
وال•عقار ورح•ل إل•ى ع•شق آب•اد وش•رع ف•ي ب•ناء مش•رق األذك•ار ه•ناك وال ِ •م•راء ف•ي أن ه•ذه الخ•دم•ة ع•ظيمة ل•لغاي•ة ألن•ه
ك•ان أول ش•خص ق•ام ب•بناء مش•رق األذك•ار )ف•ي م•دي•نة ال•عشق( وأص•بح ال•بان•ي األول ل•بيت ت•وح•يد ال•عال•م اإلن•سان•ي
ووف••ق إل••ى ذل••ك ب••معون••ة أح••باء )ع••شق آب••اد( واع••تبر الس•بّاق ف••ي ه••ذا امل••يدان ح••يث ل••م يس••بقه أح••د ف••ي آق••ام••ة مش••رق
•عما ي•حث األح•باء وي•ش ّوق•هم إل•ى م•ا ه•و ق•ائ•م ب•عمله وه•م
ل•ألذك•ار .آق•ام ف•ي ع•شق آب•اد زم•نًا ط•وي•الً ل•م ي•ذق ل•لراح•ة ط ً
•ضا ق••د ب••ذل••وا م••ا وس••عهم ف••ي ه••ذا الس••بيل م••ضحني ب••كل م••رت• ٍ
•خص وغ• ٍ
ب••دوره••م أي• ً
•ال إل••ى أن ت••م ال••بناء امل••ذك••ور وع••م
ص•يته الش•رق وال•غرب .أم•ا ه•و ف•قد أن•فق ك•ل م•ال•ه ،إال ال•قلة ،ف•ي ه•ذا الس•بيل .ه•كذا ي•كون اإلن•فاق وه•ذا ه•و ش•رط
الوفاء.
ث••م ت••وج••ه ب••عد ذل••ك إل••ى األرض امل••ق ّدس••ة وآق••ام ب••جوار م••طاف امل••أل األب••هى م••لتجئ ًا إل••ى امل••قام األع••لى )م••قام ح••ضرة
ال••باب( ب••نهاي••ة ال••تضرع واالب••تهال وف••ي غ••اي••ة ال••تنزي••ه وال••تقدي••س ،مش••تغالً ب••ذك••ر اهلل ع••لى ال••دوام ي••ناج••ي ال••حق ب••قلبه
ولسانه.
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"ألس•ت".
ْ• •
ك•ان•ت روح•ان•يته ع•ظيمة ون•وران•يته ال م•ثيل ل•ها ،وك•ان م•ن ال•ذي•ن ق•ال•وا ف•ي ق•لوب•هم "ب•لى" ق•بل أن يُ•قرع ط•بل
وق•د اش•تعل ف•ي ال•عراق ب•نار م•حبة ن•يّر اآلف•اق ب•ني س•نة الس•بعني وال•ثمان•ني ب•عد امل•ائ•تني للهج•رة ،وش•اه•د اإلش•راق م•ن
األفق األبهى ،والحظ ببصيرته قوله" :إنني حي في األفق األبهى".
أم ••ا ب ••شاش ••تة فح • ّدث ع ••نها وال ح ••رج .ك ••ان إذا أل • ّم ب ••ي ح ••زن والق ••يته اس ••تبدل ح ••زن ••ي ب ••ال ••فرح والس ••رور ف ••ي ال ••حال.
وك••ان••ت ع••اق••بته ،والح••مد هلل ،س••اط••عة األن••وار ل••لغاي••ة وان••تقل إل••ى امل••لكوت األب••هى ب••جوار امل••قام األع••لى ف••أث••رت م••صيبة
انتقاله في عبدالبهاء أيما تأثير.
أم•ا م•رق•ده امل•نور ف•ي ح•يفا ب•جوار ح•ظيرة ال•قدس ق•رب م•قام س•يدن•ا ال•خضر وي•جب أن ي•شاد ل•ه ق•بر ب•كل إت•قان .ن• ّور
اهلل م ••ضجعه ب ••أن ••وار س ••اط ••عة م ••ن م ••لكوت األب ••هى وط ••يب اهلل ج ••دث ••ه املطه ••ر ب ••صيّب م ••درار م ••ن ال ••رف ••يق األع ••لى .ع ••ليه
البهاء األبهى.
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جناب آقا عبداهلل البغدادي
ك•ان م•ن زم•رة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ،ج•ناب آق•ا ع•بداهلل ال•بغدادي ال•ذي اش•تهر ب•ني الخ•لق ف•ي أول أدوار ش•باب•ه أن•ه
م•ن أه•ل ال•لهو وال•هوى امل•نهمكني ف•ي ال•لذائ•ذ ،وشه•د ال•كل أن•ه م•ن أس•رى ال•شهوات املس•تغرق•ني ف•ي ب•حور املش•تهيات
ال ••جسمان ••ية ،ول ••كنه بمج ••رد إي ••مان ••ه وإي ••قان ••ه وانج ••ذاب ••ه ب ••نفحات ال ••رح ••من أص ••بح خ ••ل ًقا ج ••دي • ًدا ف ••ي ح ••ال ••ة تس ••توج ••ب
االس•تغراب إذ ان•قلب ف•جأة ب•ال•كلية وأص•بح س•ماويً•ا ب•عد أن ك•ان أرض•يًا ،وروح•ان•يًا ب•عد أن ك•ان ج•سمان•يًا ،ون•وران•يًا
وض••ا ًءا ب•عد
ب•عد أن ك•ان ظ•لمان•يًا ،ورح•مان•يًا ب•عد أن ك•ان ش•يطان•يًا ،ول•ؤل•ؤ ص•دف الم•ع ب•عد أن ك•ان خ•زفً•ا ،وج•وه ً•را ّ • •
أن ك•ان حج ً•را أس•و ًدا ،وق•د اح•تار األغ•يار ف•ي أم•ره وق•ال•وا" :م•ا ه•ذا االن•قالب ال•ذي ح•صل له•ذا ال•شاب ال•ذي أص•بح
•سا ث•ياب ال•زه•د وال•تقوى ب•عد م•ا ك•ان م•نهم ًكا
•سا ،الب ً
م•نقط ًعا ع•ن ال•دن•يا ،منج•ذ ًب•ا إل•ى ال•حق ،ط•اه ً•را ب•عد أن ك•ان دن ً
ف•ي ال•لهو وال•هوى .ن•راه ال•يوم ق•د زه•د ف•ي ال•دن•يا وط•وى ب•ساط ال•لذات وامل•رح وق•نع م•ن ال•دن•يا ب•ال•ول•ه واالنج•ذاب إل•ى
الحق".
وخ•الص•ة ال•قول ،إن•ه ق•د ع•اف ال•هناء ول•ذة ال•عيش وت•وج•ه راج•الً إل•ى ع•كاء ب•وج•ه مس•تبشر ،ك•ان ب•هي ال•طلعة ن•وران•يًا
سرورا وبهجة.
ب كل من رآه كان يمتل½
وروحانيًا بدرجة أن َق ْل َ
ً
مرة" :آقا عبداهلل كيف حالك؟" ،فأجابني" :كنت ،يا
سألته ّ
•نيرا ،ك••نت ب••لق ًعا أص••بحت روض••ة أوراد غ••ناّء ،ك••نت م••عذّبً••ا
م••والي ،م• ً
•ظلما أص••بحت ب••عناي••ة الج••مال امل••بارك وف••ضله م• ً
أص•بحت ف•ي ن•عيم ،ك•نت م•كبالً ب•ال•قيود ال•دن•سة أص•بحت ح ً•را م•نز ًه••ا ط•اه ً•را ،ك•نت م•تع ّل ًقا ب•عال•م ال•ناس•وت أص•بحت
م ••تع ّل ًقا ب ••عال ••م امل ••لكوت ،ك ••نت ك ••طائ ••ر ف ••ي ق ••فص أص ••بحت ط ••لي ًقا أف ••ترش األرض ف ••ي ال ••صحاري ال ••غبراء وأل ••تحف
•بتهجا .ول•و أن ف•راش•ي ك•ان ق•بل ال•يوم م•ن الخ•زّ ال•ناع•م غ•ير أن روح•ي ك•ان•ت ف•ي ع•ذاب أل•يم ،ول•و
•رورا م
ً
ال•سماء مس ً
أني الساعة خالي الوفاض ولكنني في غاية الروح والريحان.
وع••لى الج••ملة ،إن ه••ذا ال••شخص املنج••ذب ب••ال••نفحات ق••د ذاب ق••لبه أس••ى مل••ا ش••اه••د م••ظلوم••ية ن •يّر اآلف••اق وت••منى 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.

٧٦

حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي
ك•ان ح•ضرة آق•ا مح•مد م•صطفى ال•بغدادي ف•ي ع•داد امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن .ه•ذا الس•راج ال•وه•اج ،النج•ل الخ•ليل
ل•لعال•م النح•ري•ر ال•شيخ مح•مد ش•بل ،م•ن أه•ل ال•عراق ال•عرب•ي .اش•تهر ح•ضرة مح•مد م•صطفى ال•بغدادي ب•تفرده ف•ي
ج••ميع اآلف••اق ب••ال••شجاع••ة ،وال••شهام••ة ،وال••وف••اق م••ن فج••ر ش••بيبته .اه••تدى إل••ى فج••ر ال••ظهور م••نذ ك••ان ط••فالً ع••لى ي••د
وال•ده ،ف•اس•تنار ق•لبه وأح•رق س•تر ال•وه•م وف•تح ح•دي•د ب•صره ،ف•شاه•د اآلي•ات ال•كبرى وأع•لى ن•عرة "ق•د أش•رق•ت األرض
بنور ربّها" غير هيّاب وال وجل.
ك••نت ت••رى ه••ذا ال••شخص ال••كري••م ،رغ••م ال••تعرض الش••دي••د ل••لمؤم••نني وس••وط ع••ذاب أول••ي ال••شأن وان••زواء األح••باء خ••لف
•حا ف ••ي دار الس ••الم ب ••كل ش ••جاع ••ة
س ••تار ال ••تقية )ع ••دم إظ ••هار امل ••عتقد( م ••ن ش ••دة ال ••خوف م ••ن األع ••داء ،غ ••اديً ••ا ورائ • ً
وج••سارة ي••قاوم ك••ل ظ••ال••م ب••عزم ث••اب••ت وق••وة خ••ارق••ة ،واش••تهر ف••ي س••نة الس••بعني ف••ي ال••عراق ب••محبة ن •يّر اآلف••اق .وأم••ا
الذين اتخذوا الحيطة والكتمان أصبحوا في زوايا النسيان.
•مر ف•ي أس•واق ب•غداد ي•هاب•ه ك•ل م•ن رآه ،وت•خشى األش•رار ب•أس•ه
وأي•م ال•حق ،إن ه•ذا اله•زب•ر ال•ذي ال ي•ضارع ،ك•ان ي ّ
ول••م ي••تعرض••وا ل••ه م••خاف••ة ب••طشه .وق••د ظه••رت ،ع••لى األخ••ص رج••ول••ة ه••ذا ال••رج••ل ال••رش••يد ب••أج••لى م••عان••يها ل••لقاص••ي
وال•دان•ي ،ب•عد رج•وع ج•مال ال•قدم م•ن ك•ردس•تان )الس•ليمان•ية( إذ ك•ان يتش•رف ب•ال•حضور امل•بارك ك•لما ص•در ل•ه اإلذن
•حب ظه••ر ف••ي ال••عراق
ب••ذل••ك ،وك••ان ي••متع س••معه ب••ما يخ••رج م••ن ف••م امل••بارك م••ن ال••بيان••ات وي••فوز ب••ال••عناي••ات وه••و أول م• ّ
ج•اه ً•را ب•معتقده واس•تمر ب•عد أن تح•رك امل•وك•ب امل•بارك م•ن دار الس•الم إل•ى امل•دي•نة ال•كبرى )اس•الم•بول( ع•لى م•قاوم•ة
األع•داء وخ•دم•ة األم•ر ب•كل ه•مة ون•شاط ،ي•ب ّلغ ال•ناس ع•الن•ية ومل•ا ذاع ف•ي اآلف•اق إع•الن م•ن يظه•ره اهلل ك•ان م•ن ال•ذي•ن
أذع•نوا ل•ظهوره م•ع أن•ه ك•ان م•تأك• ًدا م•ن ذل•ك وم•ؤم•نًا ق•بل اإلع•الن ح•تى إن•ه ق•ال" :إنّ•ا آم•نا ق•بل أن ي•رت•فع ال•نداء ،ألن•ه
ق ••د رف ••ع الس ••تار ع ••ن اإلش ••راق ب ••ني اآلف ••اق ق ••بل ارت ••فاع ال ••نداء وش ••اه ••د األن ••وار ك ••ل ذي ب ••صر ح ••دي ••د ورأى الج ••مال
املطلوب كل طالب بصير".
وع ••لى الج ••ملة ،إن ه ••ذا ال ••شخص ق ••ام ع ••لى خ ••دم ••ة األم ••ر ب ••كل م ••ا أوت ••ي م ••ن ق ••وة ،ول ••م يه ••دأ لح ••ظة ف ••ي ه ••ذا الس ••بيل.
وب•عد ح•رك•ة ج•مال ال•قدم إل•ى ال•سجن األع•ظم الق•ى ه•ذا امل•حب م•ن األع•داء م•ا الق•ى ،ف•بعد أس•ر األح•باء ون•فيهم م•ن
•عرض أه••ل دار الس••الم ،ل••م ي••فتر ع••ن م••قاوم••ة األع••داء واس••تمر
ال••زوراء إل••ى الح••دب••اء )امل••وص••ل( ،وخ••صوم••ة األع••داء وت• ّ
ع••لى ذل••ك زم •نًا ل••يس ب••ال••قليل ح••تى ت••أج••جت ن••ار ال••شوق ل••لقاء امل••حبوب ب••ني ض••لوع••ه ف••ترك األوط••ان واأله••ل وال••خالّن
وت•وج•ه م•نفر ًدا إل•ى ال•سجن األع•ظم )ع•كاء( ف•وط½ امل•دي•نة ف•ي أي•ام الش•دة وال•ضيق وف•از بش•رف ال•لقاء وط•لب ال•سماح
ل•ه ب•ال•سكنى ح•وال•ي ع•كاء .ف•صدر ل•ه اإلذن ب•اآلق•ام•ة ف•ي ب•يروت ،ف•صدع ب•األم•ر وآق•ام ف•ي ت•لك امل•دي•نة خ•اد ً•م•ا ل•ألم•ر
ب•كل إخ•الص ،مح• ّ
ط رح•ال ج•ميع األح•باء ال•ذاه•بني للتش•رف واآلي•بني م•ن أرض امل•قصود .وك•ان ي•رح•ب ب•الج•ميع ب•كل
حفاوة ،يعاونهم ويسهل لهم الطريق بكل مو ّدة،
•ضحيًا ب ••كل م ••رت • ٍ
•خص وغ • ٍ
•ال ف ••ي س ••بيل راح ••ة األح ••باء ال ••ذاه ••بني إل ••ى ع ••كاء وال ••عائ ••دي ••ن م ••نها ،وال ••كل يشه ••د ب ••ذل ••ك.
م• ّ
وع ّ•مت شه•رت•ه ف•ي ه•ذا ال•صدد ك•ل ص•وب وح•دب .واس•تمر ب•عد أف•ول ش•مس ال•حقيقة وص•عود ن•يّر امل•أل األع•لى ،ث•اب•تًا
•تقيما ع ••لى العه ••د وامل ••يثاق اإلل ••هي ب ••درج ••ة زل ••زل ••ت ف ••رائ ••ص امل ••تزل ••زل ••ني ال ••ناق ••ضني ول ••م يج ••رؤ أح ••د م ••نهم أن يح ••رك
مس • ً
ل•سان•ه ب•كلمة أم•ام•ه ألن•ه ك•ان ك•ال•شهاب ال•ثاق•ب ي•رج•م ال•شياط•ني ،وك•ال•سيف ال•قاط•ع ع•لى أع•ناق ال•ناك•ثني ،ول•م يج•رؤ
•مر م••ن ال••حي ال••ذي ه••و ف••يه ،وإذا ت••صادف أن م• ّ•ر ب••ه أح••د ال••ناق••ضني ،ف••ي ال••طري••ق م••ثالً ،م• ّ•ر ه••ذا
أح••د م••نهم أن ي• ّ
مر الكرام وكأنه من الصم البكم العمي الذين ال يرجعون.
األخير ّ
ح ًقا ،إنه كان بني القوم مصداق "ال تأخذه في اهلل لومة الئم ،وال تزعزعه صولة شاتم".

٧٧

وم••ختصر ال••قول ،إن••ه ل••م ي••تزع••زع ع••ن أس••لوب••ه ،م••ن ق••لب ف••ارغ ون •يّة ص••ادق••ة وإخ••الص ف••ي خ••دم••ة األح••باء ق••اص••دي
ال•روض•ة املطه•رة ،ال•طائ•فني ح•ول م•طاف امل•أل األع•لى .ث•م ان•تقل ف•ي أخ•ر األم•ر إل•ى ب•لدة االس•كندرون•ة وع•اش ف•يها
•شهورا ب•ال•تقدي•س ،إل•ى
•تبشرا ب•بشارات اهلل متش•بثًا ب•ال•عروة ال•وث•قى م
زم•نًا منج•ذ ًب•ا إل•ى اهلل م•نقط ًعا ع•ما س•واه مس
ً
ً
أن انتقل إلى الرفيق األعلى.
رف••عه اهلل إل••ى األوج األع••لى وال••رف••يق األب••هى ،وأدخ••له ف••ي ع••ال••م األن••وار ،م••لكوت األس••رار ،م••حفل تج••لي رب••ه ال••عزي••ز
املختار .وعليه البهاء األبهى.

٧٨

جناب سليمان خان التنكاباني
ك•ان م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ج•ناب س•ليمان خ•ان ال•تنكاب•ان•ي امل•لقب بج•مال ال•دي•ن .ول•د ف•ي م•دي•نة ت•نكاب•ان
وه•و م•ن ال•عائ•الت ال•قدي•مة ف•ي ذل•ك اإلق•ليم .ن•شأ ون•ما ورض•ع م•ن ث•دي ال•راح•ة وال•عزّة ،وت•ربّ•ى ف•ي أح•ضان ال•رف•اه•ية
وال•ثروة ،وك•ان ذا ه ّ•مة ع•ال•ية م•نذ ط•فول•ته ،م•قاص•ده ن•بيلة ،ذا غ•يرة م•جسمة ون•شاط م•لحوظ ،ك•ان ي•ف ّكر ف•ي ال•ترب•ع ف•ي
دس••وت امل••ناص••ب ،ط••ال •بًا ال••تفوق ع••لى أق••ران••ه وأت••راب••ه .ول••ذا ب••ارح م••وط••نه األص••لي إل••ى م••قر س••ري••ر الس••لطنة ي••عني
م•دي•نة طه•ران أم•الً ف•ي ع•لو اس•مه ورف•عة م•كان•ته وع•ظمة ق•درت•ه وت•فوق•ه ع•لى أق•ران•ه .غ•ير أن•ه ف•ي طه•ران وص•لت إل•ى
م•شام•ه ن•فحات ال•رح•من ،وط•رق س•معه ن•داء امل•حبوب ال•عطوف ،فخ• ّلص ن•فسه م•ن ارت•باك•ات ال•فكر ال•ناش•ئة م•ن ط•لب
ال••جاه وغ••لغلة ال••عظمة واأل ّب••هة ال••فان••ية وع••زة ه••ذا ال••عال••م ال••تراب••ي وم••ا ب••ه م••ن غ••رور ،وتح••رر م••ن ال••قيود ف••ع ّم ق••لبه ال••فرح
•ف ال ••نعال وأن امل ••ناص ••ب وال ••دس ••وت س ••ري ••عة ال ••زوال ف ••ترك
والس ••رور ب ••امل ••وه ••بة اإلل ••هية وت ••أك ••د أن ص ••در ال ••جالل ه ••و ص • ّ
ال•دن•يا ووطّد ال•عزم ع•لى ال•راح•ة وع•دم ان•شغال ال•بال وتخ•لص م•ن أغ•الل ق•يود البش•ري•ة وس•الس•ل ال•تعلق ب•ال•دن•يا ف•لبس
إح••رام ح••رم ال••كبري••اء وع••زم ع••لى ال••توج••ه إل••ى ح••يث امل••حبوب ف••قطع ال••فياف••ي وال••قفار إل••ى أن وص••ل إل••ى س••جن ع••كاء
وفاز باللقاء ومضى مدة في رحاب جمال القدم مستم ًعا للنغمات الخارجة من الفم املبارك صاغيًا لجوامع الكالم
وف•صل الخ•طاب .وب•عد أن ت•عطرت م•شام•ه وت•نورت ب•صيرت•ه وت•متع ب•ال•عطاء امل•وف•ور وث•مل م•ن رح•يق ال•رب الج•ليل وف•از
•ورا ب•تبليغ ك•ل ط•ال ٍ
•ب ص•ادق ،ف•صدع
م•ن ك•ل ذل•ك ب•نصيب م•وف•ور ،ص•در ل•ه اإلذن امل•بارك ب•ال•سفر إل•ى ب•الد ال•هند م•أم ً
ب•األم•ر وذه•ب إل•ى ب•الد ال•هند .م•توك•الً ع•لى اهلل منج•ذبً•ا ب•نفحات اهلل مش•تعالً ب•نار م•حبة اهلل وه•ام ف•ي ت•لك األق•طار
وج••اس خ••الل ت••لك ال••دي••ار م••دن••ها وب••لدان••ها وق••راه••ا ي••ضرب ن••اق••وس امل••لكوت ع••ال •يًا مبش• ً•را ب••ظهور م••كلم ال••طور س••ال • ًكا
س•بيل رج•ال اهلل ال•عام•لني وغ•رس ب•ذور ال•تعال•يم ال•طاه•رة ف•ي ت•لك األص•قاع ف•نبتت ن•باتً•ا ح•سنًا ون•مت وأي•نعت وان•قاد
ال•كثيرون إل•ى س•فينة ال•نجاة واه•تدوا ب•نور اله•دى وت•نورت ب•صائ•ره•م م•ن م•شاه•دة اآلي•ات ال•كبرى وك•ان ه•و ال•شمعة
امل•ضيئة للج•ميع ف•ي ت•لك اآلق•ال•يم واس•تمرت آث•اره واض•حة ف•ي ب•الد ال•هند ك•ل ال•وض•وح وق•ام أغ•لب ال•ذي•ن آم•نوا ع•لى
تبليغ األمر واشتغلوا بهداية الخلق مقتفني أثره.
وخ ••الص ••ة ال ••قول ،ف ••قد ع ••اد ب ••عد س ••ياح ••ته ف ••ي ب ••الد ال ••هند إل ••ى ال ••ساح ••ة امل ••ق ّدس ••ة وك ••ان وص ••ول ••ه ب ••عد ال ••صعود امل ••بارك
ف•ات•قدت ف•ي ص•دره ن•يران الحس•رة وأص•بح ب•اك•ي ال•عني م•كلوم ال•فؤاد ي•فور ق•لبه ك•األت•ون ول•كنه ك•ان ث•اب•تًا ع•لى العه•د
وامليثاق نابتًا في روضة الرضوان.
وح ••دث أن ت ••فضل ج ••مال ال ••قدم ق ••بل ال ••صعود ب ••قول ••ه ت ••عال ••ى" :إذا ت ••وج ••ه أح ••د إل ••ى إي ••ران ،ف ••ليوص ••ل م ••ن ِق• •بَلي ألم ••ني
الس ••لطان ال ••رس ••ال ••ة اآلت ••ية :أن ي ••ا أم ••ني الس ••لطان ،إذا ب ••ذل ••ت ال ••همة ف ••ي ح ••ق األس ••رى وق ••مت ب ••معون ••ة امل ••حتاج ••ني
وامل ••ظلوم ••ني )م ••ن أه ••ل ال ••بهاء( فخ ••دم ••تك ه ••ذه ال ت ••نسى وك ••ن ع ••لى ي ••قني م ••ن أن ه ••ذا ال ••عمل س ••يكون ل ••كم س ••بب ال ••عزة
وال••برك••ة ف••ي ج••ميع ال••شؤون .ي••ا أم••ني الس••لطان اع••لم أن ك••ل ب••نيان ف••ي ه••ذا ال••عال••م ي••ؤول إل••ى االن••هيار ع••دا ال••بنيان
اإللهي وهو الذي تزداد متانته وأحكامه يو ًما فيو ًما.
إذًا ،ف•اع•مل ك•ل م•ا ف•ي م•كنتك ف•ي خ•دم•ة ال•دي•وان اإلل•هي ح•تى ته•تدي إل•ى اإلي•وان ال•رح•مان•ي واب•ن ب•ناء ال ي•ؤول إل•ى
الزوال".
وب••عد ال••صعود امل••بارك ،أوص••لنا ه••ذه ال••رس••ال••ة إل••ى أم••ني الس••لطان وك••ان وق••تذاك ق••د أص••اب ج••ناب آق••ا س••يد أس••داهلل
إه•ان•ة م•ن ف•قهاء ال•ترك ب•مدي•نة أردب•يل وأظه•روا ل•ه ع•وام•ل ال•جفاء وال•غلظة وع•زم•وا ع•لى ق•تله .أم•ا ال•حكوم•ة ه•ناك ف•قد
ع••ملت م••ا ف••ي وس••عها ح••تى ن••جته م••ن م••خال••ب ال••فقهاء وح••ال••ت دون ق••تلهم إي••اه ث••م أرس••لوه م••صف ًدا إل••ى ت••بري••ز وم••نها
إل••ى طه••ران ح••يث ق••ام أم••ني الس••لطان ب••بذل ك••ل رع••اي••ة ف••ي ح••ق آق••ا س••يد أس••داهلل وأس••كنه ف••ي دي••وان••ه ال••خاص وآواه
ف ••يه وات ••فق ف ••ي ت ••لك األث ••ناء أن أص ••اب أم ••ني الس ••لطان م ••رض وأت ••ى ن ••اص ••ر ال ••دي ••ن ش ••اه ل ••عيادت ••ه ف ••ما ك ••ان م ••ن أم ••ني
•ص ل••لشاه ك••ل م••ا ح••دث آلق••ا س••يد أس••داهلل وم••دح••ه وأط••راه أم••ام ال••شاه ب••درج••ة ج••علت ه••ذا األخ••ير
الس••لطان إال أن ق• ّ
٧٩

ي•عرب آلق•ا س•يد أس•داهلل ع•ن ت•أمل•ه واس•تيائ•ه م•ما ح•صل وأظه•ر ل•ه ع•طفه وك•ان م•ن ط•بع ال•شاه ف•ي م•ثل ه•ذه األح•وال
أن ي••أم••ر ب••صلب م••ن ه••و ب••مثل آق••ا س••يد أس••داهلل وي••جعله ه••دف ن••يران ال••قناب••ل .ول••كن ،ح••ال دون ذل••ك م••ا س••معه م••ن
•يرا م••نكو ًب••ا مس••تبع ًدا
ً••
أم••ني الس••لطان ،وم••ا ل••بث ه••ذا األخ••ير أن ح••ل ع••ليه غ••ضب ال••شاه وأص••بح م•
•بغوض••ا وأرس••ل أس• ً
إل•ى م•دي•نة "ق•م" ف•ما ك•ان م•ن ه•ذا ال•عبد إال أن أرس•ل إل•يه )ب•إي•ران( ال•رس•ال•ة ال•تي ت•فضل ب•ها ج•مال ال•قدم م•صحوب•ة
ب ••مناج ••اة وخ ••طاب م ••نيّ بخ ••ط ي ••دي وط ••لبت ل ••ه ف ••ي امل ••ناج ••اة ال ••عون وال ••عناي ••ة م ••ن اهلل ورج ••وت اهلل أن ي ••صون ••ه ويح ••ميه
وي•نقذه م•ن زاوي•ة الخ•مول وي•رف•عه إل•ى أوج ال•قبول وق•لت ل•ه ص•راح•ة ف•ي رس•ال•تي :إن•ك سيح•ظى ب•ال•تأي•يد اإلل•هي ف•ي
القريب العاجل وتسطع أنوار العناية وستستقر في دست الصدارة )الوزارة( بنهاية االستقالل مكافأة لك على
خ•دم•تك وال•همة ال•تي ب•ذل•تها ف•ي ح•ق امل•ظلوم•ني )م•ن أح•باء ال•بهاء( .ورس•ال•تي ه•ذه م•ع امل•ناج•اة ال ي•زاالن ف•ي ح•يازة
أسرة أمني السلطان.
أم•ا س•ليمان خ•ان ،ف•قد ب•ارح م•دي•نة طه•ران ب•عد ردح م•ن ال•زم•ن إل•ى م•دي•نة ق•م .وب•ينما ه•و ف•ي غ•رف•ته إذ ح•ضر أح•د
م•عارف أم•ني الس•لطان ل•زي•ارت•ه ف•سأل•ه س•ليمان خ•ان ع•ن أح•وال أم•ني الس•لطان وروى أن•ه ف•ي أش•د ال•حاج•ة مل•قاب•لته.
وم•ا أن وص•ل ه•ذا ال•خبر إل•ى أم•ني الس•لطان ح•تى ط•لب ح•ضور س•ليمان خ•ان ،ف•ذه•ب ه•ذا األخ•ير إل•ى داره م•توك•الً
ع•لى اهلل واخ•تال ب•ه وس• ّلمه ال•رس•ال•ة امل•رس•لة م•ن ق•بلي ،ف•تقبّلها ب•كل اح•ترام وف ّ
•ضها ب•عد أن ص•اف•حها ج•بينه ،ث•م ق•ال
لس••ليمان خ••ان ب••عد ق••راءت••ها" :إن••ني ل••في ي• ٍ
•شم ًرا س••اع••د الج••د ف••ي الخ••دم••ة
•تمر م• ّ
•أس ع••ظيم وإن••ني دون ش••ك س••أس• ّ
وص•يان•ة أح•باء اهلل وح•ماي•تهم إذا م•ا تيس•ر ح•صول م•ا ج•اء ف•ي ال•رس•ال•ة امل•بارك•ة" .ث•م أظه•ر ام•تنان•ه ال•زائ•د وع•ظيم
السرور واالبتهاج وقال" :الحمد هلل ،قد تم املراد ومن املؤكد أني سأكون ،بعون اهلل وعنايته ،من الناجحني".
وب ••االخ ••تصار ،إن أم ••ني الس ••لطان ق ••د تعه ••د ب ••ال ••قيام ب ••الخ ••دم ••ات ،ث ••م ودع س ••ليمان خ ••ان ب ••عد أن ع ••رض ع ••ليه ب ••عض
النقود بحجة مصروف الطريق فأبى سليمان خان قبول شيء من هذا القبيل رغم إلحاح أمني السلطان.
وب ••ينما ك ••ان س ••ليمان خ ••ان ف ••ي ال ••طري ••ق إل ••ى ال ••بقعة امل ••بارك ••ة )ع ••كاء( إذا ب ••صدور أم ••ر ال ••شاه ب ••إط ••الق س ••راح أم ••ني
رأس••ا .ف ••قام ب ••أع ••باء ال ••وزارة مس ••تقالً ف ••ي ع ••مله ك ••ل
الس ••لطان وإح ••ضاره إل ••ى طه ••ران وإس ••ناد ص ••دارة ال ••وزارة إل ••يه ً •
•صر ف•ي ذل•ك أث•ناء ح•ادث•ة شه•داء ي•زد ،إذ ت•منّع ع•ن
االس•تقالل .وق•ام ف•ي أول األم•ر ع•لى ح•ماي•ة األح•باء غ•ير أن•ه ق ّ
ح•ماي•ة األح•باء وص•يان•تهم ب•امل ّ•رة ،وك•ان ك•لما رف•ع إل•يه األح•باء ش•كاي•تهم ك•ان ي•قاب•لهم ب•أُذن ص•ماء ف•كان•ت ال•نتيجة أن
وروح•ا م•ن خ•يبة
ً•
تج ّ•رع ج•ميع أه•ل ال•بهاء ك•أس ال•شهادة وله•ذا ُ•ع•زل أم•ني الس•لطان ون•كس ع•لمه امل•رف•وع وي•أس ق•لبًا
األمل.
وم••ختصر ال••قول ،إن ج••ناب س••ليمان خ••ان وص••ل إل••ى ال••بقعة امل••بارك••ة وأم••ضى ب••قية أي••ام ح••يات••ه ب••جوار م••طاف امل••أل
األع ••لى منش ••رح ال ••صدر ،ب ••كمال ال ••روح وال ••ري ••حان ،وق ••د أل ••فه ج ••ميع األح ••باء واس ••تأن ••سوا ب ••ه إل ••ى أن واف ••اه األج ••ل
امل••حتوم ف••لبى دع••وة ال••حي ال••قيوم ،وت••رك األه••ل وال••خالّن ورح••ل إل••ى ع••ال••م األن••وار ،وتخ••لص م••ن ق••فص اإلم••كان ط••ائ• ً•را
إل••ى ال••فضاء ال••الم••كان غ••ير امل••تناه••ي .أغ••رق••ه اهلل ف••ي غ••مار رح••مته وأن••زل ع••ليه ش••آب••يب م••غفرت••ه وأس••بغ ع••ليه ج••الئ••ل
نعمته ورزقه جزيل موهبته .وعليه التحية والثناء.

٨٠

جناب آقا عبدالرحيم ِمسگر )النحاس(
ك•ان ف•ي ع•داد امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ج•ناب آق•ا ع•بدال•رح•يم ِم••سگر ،ال•ذي اج•تمعت ف•يه ص•فتا ال•صبر والح•لم ،وه•و
م••ن أه••ال••ي ك••اش••ان وم••ن األح••باء األق••دم••ني .ش••رب م••ن صه••باء م••حبة اهلل ق••بل أن يَ• ِ
•ط ّر ش••ارب••ه ،وت••ناول م••ن امل••ائ••دة
ال ••سماوي ••ة ال ••تي ك ••ان ••ت م ••هيأة وم ••مدودة ،ون ••ال ن ••صيبًا م ••ن اله ••داي ••ة ال ••كبرى وامل ••وه ••بة ال ••عظمى ،ث ••م ب ••ارح م ••وط ••نه ب ••عد
إي•مان•ه ب•قليل وه•رع إل•ى روض•ة أوراد ال•زوراء وف•از بش•رف ل•قاء ح•ضرة امل•قصود ،وأم•ضى أي•ا ً•م•ا ب•جوار ال•حضرة ف•ي
•اج••ا إذ ك ••ان ي ••تمتع بش ••رف ال ••لقاء ف ••ي أغ ••لب األوق ••ات ،ث ••م س ••ار راج •الً
•اج••ا وه • ً •
ال ••عراق ،ول ••بس م ••ن أل ••طاف ال ••الي ••زال ت • ً •
•ورا .وك•ان أي ً
•ضا م•ن ج•ملة األس•رى ف•ي امل•وص•ل
ب•جوار ال•رك•ب امل•بارك إل•ى ال•كاظ•مني ع•ليهما الس•الم ،وك•ان ح•ظه م•وف ً
•بتهجا ،وك••ان ي••عمل
•رورا م•
ً
)الح••دب••اء( وم••ا ل••بث أن رح••ل إل••ى ع••كاء ح••يث أم••ضى أي••ا ًم••ا ب••جوار األل••طاف امل••بارك••ة ،مس• ً
•رورا وراض• ًيا ب••ما ق••سم ل••ه ،س••ال• ًكا س••بيل ال••رش••اد ح••تى
ك••تاج••ر ق••ليل ال••بضاع••ة غ••ير أن••ه ك••ان ،ع••لى ال••دوام ،ق••ان• ًعا مس• ً
صابرا ساكنًا حتى وافاه األجل املحتوم ،وصعدت روحه إلى عالم األسرار.
ناهز الثمانني من عمره،
ً
تغمده اهلل بفضله ورحمته وألبسه حلل الغفران في جنة الرضوان .أما قبره ففي عكاء.

٨١

جناب آقا محمد إبراهيم التبريزي
خ•لق ع•ظيم،
ك•ان ج•ناب آق•ا مح•مد إب•راه•يم ال•تبري•زي م•ن ج•ملة امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ،وك•ان ه•ذا ال•رج•ل ال•كري•م ذا ُ•
وأس ••رع إل ••ى س ••جن ع ••كاء بمج ••رد ع ••لمه ب ••أن وال ••ده ج ••ناب مشه ••دي ع ••بدال ••فتاح م ••قي ٌم ب ••ها ق ••صد م ••ساع ••دة أب ••يه رف ••يع
•ظيما ،ث•مالً م•ن ن•سيم م•حبة اهلل مش•تعالً ب•ناره•ا ،غ•ري•ب ال•سكون ،ع•جيب
ال•شأن ،أم•ا ع•قله ف•كان راج•حا ً،ون•شاط•ه ع ً
ال ••رزان ••ة ،م ••قتفيًا آث ••ار وال ••ده ف ••ي ال ••طباع واألخ ••الق )ال ••ول ••د س • ّ•ر أب ••يه( .أم ••ضى زم •نًا ل ••يس ب ••ال ••يسير ب ••جوار ح ••ضرة
امل••قصود ،م••تمت ًعا ب••ال••رف••اه والح••ظ ال••عظيم ،ي••بيع ف••ي ال••نهار ب••عض الس••لع وي••قاب••ل األح••باء ل••يالً ف••ي داره وي••ؤان••سهم،
ث•اب•تًا ع•لى األم•ر راس• ً
•صورا ،م•طمئنًا ب•فضل ال•رب ال•غفور وع•ناي•ته .أض•اء
•كورا ،ط•اه ً•را وح
ً
•يورا وش ً
خا ف•ي إي•مان•ه ،غ ً
ش•معة وج•ود وال•ده )مشه•دي ع•بدال•فتاح( م•حاف•ظًا ع•لى س•معة أس•رت•ه ،وخ• ّلف ذر ّي•ة ح•سنة وك•ان دائ ً•ما س•بب س•رور
األح•باء وب•اع•ث ال•روح وال•ري•حان ب•ينهم ،ع•ظيم ال•فطنة ،ح•اد ال•ذك•اء ،ق•وي ال•عارض•ة رزي•نًا .ع•اش م•تمس ًكا ب•اإلي•مان
مطمئنًا بفضل العزيز املنان ،إلى أن لفظ النفس األخير وصعدت روحه إلى حيث تلقى الثواب.
س••قاه اهلل ك••أس ال••عفو وال••غفران ،وج• ّ•رع••ه م••ن ع••ني ال••عناي••ة وال••رض••وان ،ورف••عه إل••ى أوج ال••فضل واإلح••سان .أم••ا ق••بره
املعطر ففي عكاء.

٨٢

جناب آقا محمد علي أردكاني
ك ••ان ج ••ناب مح ••مد ع ••لي أردك ••ان ••ي م ••ن ج ••ملة امل ••هاج ••ري ••ن وامل ••جاوري ••ن .س ••مع ال ••نداء ال ••رب ••ان ••ي وه ••و ف ••ي ح ••داث ••ة س •نّه
وغ ••ضاض ••ة ش ••باب ••ه ،ف ••تعلق ق ••لبه ب ••ال ••فيض ال ••سماوي ،وق ••ام ع ••لى خ ••دم ••ة أف ••نان الشج ••رة اإلل ••هية ،وع ••اش ع ••يشة م ••لؤه ••ا
ال••روح وال••ري••حان .وب••ينما ه••و ق••ائ••م بخ••دم••ته امل••ذك••ورة إذ س••اف••ر إل••ى ع••كاء وتش••رف بخ••دم••ة ال••عتبة امل••ق ّدس••ة زم•نًا ل••يس
ب•ال•يسير ه•ائ ً•ما ف•ي ب•حبوح•ة امل•وه•بة ال•كبرى ،م•شاه• ًدا ل•طلعة ال•عزة ال•عظمى ب•اس•تحقاق م•لحوظ ب•نظر ال•عناي•ة ،ق•ائ ً•ما
ب ••الخ ••دم ••ة ب ••صادق ال ••نيّة .وك ••ان ح ••سن ال ••طباع وس ••يم امل ••حيّا ص ••ادق اإلي ••مان ل ••م يخ ••ل م ••ن االم ••تحان ••ات م ••ن ّقبًا ع ••ن
الحقائق.
•تمر راس••خا ّ ف••ي األم••ر أي• ً
•ضا ب••عد ال••صعود ون••زول ال••رزي••ة
ك••ان ف••ي أي••ام ن •يّر اآلف••اق ،ث••اب••ت ال••قدم ف••ي م••عتقده ،واس• ّ
ال•عظمى ول•م ي•تزع•زع ق•لبه ،ث•مالً م•ن ه•بوب ن•سيم العه•د وامل•يثاق ،متش•بّثًا ب•أل•طاف ال•حي ال•الم•ثال .وب•اآلخ•رة ان•تقل
إل ••ى ح ••يفا وآق ••ام ال ••بقية ال ••باق ••ية م ••ن أي ••ام ح ••يات ••ه ف ••ي ج ••وار ح ••ظيرة ال ••قدس ب ••جان ••ب امل ••قام األع ••لى غ ••اي ••ة ف ••ي ال ••ثبوت
واالستقامة ،إلى أن حان حينه وح ّلت خاتمة مطافه ،فطوى بساط حياته ولفظ النفس األخير.
ٍ
•رورا م•نه،
ن•عم .إن ه•ذا ال•شخص ،ك•ان خ•اد ً•م•ا ص•اد ًق••ا ل•لعتبة امل•بارك•ة ،خ•دي•نًا لج•ميع األح•باء وال•كل
راض ع•نه ومس ً
ألن مشربه كان مألوفًا وعريكته لينة.
أغ ••اث ••ه اهلل ف ••ي م ••لكوت ••ه األع ••لى وأس ••كنه ف ••ي م ••لكوت ••ه األب ••هى ،وأف ••اض ع ••ليه ف • ً
•درارا ف ••ي ج ••نة ال ••فردوس م ••قام
•يضا م • ً
املشاهدة واللقاء .أما ترابه املعنبر ففي حيفا.

٨٣

الحاج آقاي التبريزي
ك•ان ال•حاج آق•اي ال•تبري•زي ف•ي ع•داد امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن .ه•ذا ال•شخص ال•رب•ان•ي م•ن أه•ال•ي ت•بري•ز ،وق•د ت•ع ّ
طرت
م•شام•ه م•ن ع•بيق ال•نفحات ال•هاب•ة م•ن ح•دي•قة أوراد ال•عرف•ان ،ت•لك ال•نفحات م•سكيّة الش•ذا ،وتج ّ•رع م•ن ال•جام ال•رب•ان•ي
صه ••باء اإلي ••مان وه ••و ف ••ي ع ••نفوان الش ••باب .وك ••ان ث ••اب ••ت ال ••قدم ف ••ي األم ••ر ك ••ل ال ••ثبوت ،وع ••اش زم •نًا ف ••ي أذرب ••يجان
•تمر ه•ائ ً•ما ف•ي ح•ب م•حبوب األرواح .ومل•ا اش•تهر ب•معتقده ق•ام ال•قوم ع•لى م•عان•دت•ه ف•ضاق ب•ه املُقام ب•عدم•ا ك•ان
واس ّ
ال••قوم ي••وج••هون إل••يه ال••تهم ال••باط••لة ،ف••بارح ت••لك ال••دي••ار ب••عد أن ب••اع ك••ل م••ا ي••متلك ه • ِر ًع••ا إل••ى أرض الس• ّ•ر م••ع ب••عض
•يرا وص••ل إل••ى
•يرا ف••ي ي••د األع••داء .غ••ير أن••ه أخ• ً
امل••تعلقني ب••األم••ر ،ف••وص••لها ف••ي األي••ام األخ••يرة ،وم••ا ل••بث أن وق••ع أس• ً
•ليما .وب ••عد أن ح ••صلنا ع ••لى ب ••عض
•بورا وس • ً
ال ••سجن األع ••ظم م ••ع امل ••نفيني وك ••ان ش ••ري • ًكا ف ••ي ال ••بالي ••ا وامل ••صائ ••ب وص • ً
ردح••ا م••ن ال••زم••ن م••تمت ًعا ب••ال••راح••ة وال••رف••اه ف••ي ظ••ل األل••طاف
الح••ري••ة ح••تى اش••تغل ب••ال••تجارة ،ون••سج ع••لى ه••ذا امل••نوال ً
•ف ب•ه امل•رض وان•تاب•ه ض•عف ال•قوى ،ف•اش•تد م•رض•ه
امل•بارك•ة .وم•ن امل•صائ•ب وال•بالي•ا األول•ى أص•بح ج•سمه ع•ليالً ،وح ّ
وانح•ل ج•سمه ح•تى ف•اج•أت•ه امل•نون وه•و ف•ي ال•جوار امل•بارك وف•ي ظ•ل س•درة امل•نتهى ،وص•عدت روح•ه م•ن ه•ذا ال•عال•م
األدن•ى إل•ى ال•فردوس األع•لى ،فتخ•لص م•ن ه•ذا ال•عال•م ال•ظلمان•ي ط•ائ ً•را إل•ى ال•عال•م ال•نوران•ي .أغ•رق•ه اهلل ف•ي ب•حار
الغفران وأدخله في جنة الرضوان وأخلده في فردوس الجنان .أما ترابه املطهر ففي عكاء.

٨٤

جناب األستاذ غالم علي النجار
ك••ان ج••ناب األس••تاذ )امل••علم( غ••الم ع••لي ال••نجار ض••من امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن ،وأس••تاذًا م••اه• ً•را ف••ي ص••ناع••ته ،وف••ي
•قر ب•أم•ان•ته
اإلي•مان واإلي•قان ك•ال•سيف املس•لول ،واش•تهر ل•دى ال•قاص•ي وال•دان•ي م•ن أه•ل ب•لدت•ه ب•ال•تديّ•ن ،وك•ان ال•كل ي ّ
وع ••دم خ ••يان ••ته ،وب ••أن ••ه غ ••يور وط ••اه ••ر وح ••صور ل ••لغاي ••ة .ومل ••ا اس ••تضاء ب ••صره ب ••نور اله ••داي ••ة ،اش ••تعلت ف ••ي ف ••ؤاده ن ••ار
االش ••تياق إل ••ى ل ••قاء امل ••حبوب ،ف •ظَعنَ ،ب ••كمال ال ••وج ••د وال ••طرب واالنج ••ذاب وال ••ول ••ه ،م ••ن أرض ال ••كاف )ك ••اش ••ان( إل ••ى
ال••عراق .وح••ظي ب••مشاه••دة أن••وار اإلش••راق م••هاج• ً•را م••ظلو ًم••ا ف••ي ن••هاي••ة ال••صبر وال••سكون .وم••ارس ال••نجارة ف••ي دار
ردح••ا م••ن ال••زم••ن م••تمت ًعا ب••منتهى
الس••الم وق••د أل••فه ج••ميع األح••باء وف••از بش••رف ال••حضور ب••ني ي••دي ال••حضرة ،وق••ضى ً
ال••راح••ة والس••رور ح••تى اس••تبعد ض••من األس••رى إل••ى الح••دب••اء )امل••وص••ل( .وك••ان م••ن امل••ظلوم••ني امل••غضوب ع••ليهم ل••دى
أول•ي ِ
الح• ّ•ل وال ِ•ع ْقد ،واس•تمر ع•لى ه•ذا ال•حال م•دة ط•وي•لة .وب•عد أن فُ•ك أس•ره وأص•بح ط•لي ًقا ،أت•ى إل•ى ع•كاء ودخ•ل
ف•ي ع•داد امل•سجون•ني وزاول ص•ناع•ته ،وك•ان م•ياالً إل•ى ال•عزل•ة واالن•فراد ،م•تباع• ًدا ق•در اإلم•كان ع•ن األغ•يار واألح•باء
مل•يله إل•ى ال•وح•دة ،وك•ان•منويً•ا ف•ي أغ•لب األح•يان ح•تى ح•لت امل•صيبة ال•كبرى ،ووق•عت ال•رزي•ة ال•عظمى ،فتعه•د ب•ال•قيام
بجميع أعمال النجارة الالزمة لبناء التربة املطهرة .وقد أ ّدى كل ذلك بكمال الدقة واإلتقان،
وشاهدنا اليوم أعمال النجارة من صنع يده في سقف بهو الحجرة املق ّدسة املحالة بالزجاج.
ع•اش ه•ذا ال•شخص ص•اف•ي ال•ضمير ،ط•لق امل•حيّا ،ث•اب•تًا ع•لى ح•ال واح•د ،ل•م ي•تلون ول•م ي•تزل•زل ،م•تمس ًكا ب•امل•حبة ف•ي
دي••نه ال••سنوات ال••طوال ب••جوار ال••رح••مة ال••كبرى ،ح••تى واف••اه األج••ل امل••حتوم ،ف••طار م••ن ه••ذا ال••عال••م وراف••ق أه••ل ال••جنة
ال•عليا وف•از بش•رف ال•لقاء ف•ي ع•ال•م األس•رار ك•ما ف•از ب•ه ف•ي ه•ذه ال•دار .ه•ذه ه•ي امل•وه•بة ال•عظمى ،ه•ذه ه•ي ال•عطية
الكبرى .وعليه التحية والثناء .أما جدثه املنور ففي عكاء.

٨٥

جناب منيب عليه بهاءاهلل األبهى
ك•ان اس•م ه•ذه ال•روح امل•جسمة امل•يرزا آق•ا م•ن أه•ال•ي ك•اش•ان .انج•ذب ب•ال•نفحات ف•ي أي•ام ح•ضرة األع•لى )ال•باب(
•حيا وف•ي إت•قان ع•لم
واش•تعل ب•نار م•حبة اهلل .ك•ان ف•ي أي•ام ش•باب•ه ف•ي ن•هاي•ة ال•عظمة واألب•هة ب•ادي امل•الح•ة ص•بيح امل ّ
•تقيما ف••ي م••عتقده وك••ان ش••علة
•هيما م••وه••وبً••ا ث••اب •تًا ف••ي األم••ر مس• ً
الخ••ط ال ي••ضارع ،ح••سن ال••طباع ش••جي األل••حان ف• ً
م••ن ن••ار امل••حبة م••نقط ًعا ع••ما س••وى اهلل .وق••د ب••ارح م••دي••نة ك••اش••ان إل••ى ال••عراق ح••يث ك••ان يش••رفّ••ها ب••وج••وده الج••مال
امل•بارك وح•ظى ب•التش•رف ب•ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة واتّخ•ذ ف•ي ال•جوار م•نزالً وض•ي ًعا وع•اش ع•يشة ض•ن ًكا إذ ك•ان ف•ي ح•ال•ة
•لموس•ا
ً• •
إع•سار ش•دي•دة ث•م اش•تغل بتح•ري•ر اآلي•ات وال•بيان•ات اإلل•هية وك•ان ي•لوح ع•لى ج•بينه ن•ور امل•وه•بة امل•بني واض ً•حا م
واشتغل بخدمة أمر اهلل بينما ترك ابنته الوحيدة في إيران قبل وروده إلى دار السالم – بغداد.
وع•ندم•ا تح•رك م•وك•ب ج•مال ال•قدم ب•كمال ال•عزة وال•عظمة م•ن ب•غداد ق•اص• ًدا إس•الم•بول س•ار ج•ناب م•نيب ب•جوار ال•رك•ب
امل•بارك راج•الً م•ع أن•ه ع•اش ف•ي إي•ران ط•وال م•دة آق•ام•ته ب•ها ح•ياة م•لؤه•ا ال•رف•اه•ية وال•هناء ،وذل•ك م•علوم ل•لعموم ،وك•ان
ل••دى أه••ل ب••الده م••عروفً••ا ب••ال••دالل والح••ري••ة وم••ن ك••ل ذل••ك ُي••علم م••قدار م••ا ع••ان••اه م••ن امل••شاق أث••ناء س••فره راج•الً ب••جسمه
ال•رق•يق م•ن ب•غداد إل•ى إس•الم•بول وم•قدار م•ا ل•قيه م•ن وع•ثاء ال•طري•ق ول•كنه ك•ان ي•طوي ال•بيداء ب•نهاي•ة ال•روح وال•ري•حان
مش•تغالً ل•يل ن•هار ب•ال•تضرع واالب•تهال وت•الوة األن•جية .وك•ان ه•ذا ال•عبد )ع•بدال•بهاء( م•ؤن•س ق•لبه وروح•ه إذ ك•نا ن•سير
ال•واح•د م•نا ع•لى ال•يمني واآلخ•ر ع•لى ال•يسار ب•محاذاة ال•رك•ب امل•بارك أث•ناء ال•طري•ق وك•نت أن•ا وإي•اه ف•ي ح•ال•ة روح•ان•ية
ي••كل ع••نها ال••وص••ف أم••ا ه••و ف••كان أث••ناء ال••ليل م••ترن••م ب••بعض األش••عار ال••غزل••ية م••ن ن••ظم ح••اف••ظ ال••شيرازي وك••ان ي••قول
قبل تغنيه بها :دعونا نرقص ونثمل من خمر املعاني ونتغزل بما قاله الشيرازي .ثم أخذ ِ
ينشد بما معناه:
ول••و أنّ••ا للس••لطان ع••بيد ر ّك••عفنحن س••الط••ني امل••لك ع••ليه ال••صبح ي••طلع ف••ينا ح••قيقة األل••وان ال ت••زوي••ره••اأس••ود ح••مر ن••حن
وف•ينا ال•تنني األس•ودوب•اإلج•مال ،إن الج•مال امل•بارك ،روح•ي ألح•بائ•ه ال•فداء ،أذن ل•جناب م•نيب ب•ال•عودة إل•ى إي•ران ف•ي
ن ••فس ال ••وق ••ت ال ••ذي تح ••رك ف ••يه امل ••وك ••ب امل ••بارك م ••ن إس ••الم ••بول إل ••ى أرض الس ••ر )أدرن ••ه( وأم ••ره ب ••االش ••تغال ب ••ال ••تبليغ.
ف••صدع ج••ناب م••نيب ب••األم••ر امل••بارك وذه••ب إل••ى إي••ران ح••يث ق••ام بخ••دم••ات ف••ائ••قة ع••لى األخ••ص ف••ي م••دي••نة طه••ران ث••م
ع ••اد ب ••عد م ••دة إل ••ى أرض الس ••ر وتش ••رف ب ••ال ••ساح ••ة امل ••ق ّدس ••ة وم ••كث م ••دة ف ••ائ •زًا بش ••رف ال ••لقاء ،وع ••ندم ••ا وق ••عت ال ••بلية
ال•كبرى ي•عني ح•ادث•ة ال•نفي إل•ى ع•كاء س•ار راج•الً ب•محاذاة ال•رك•ب امل•بارك م•ع ض•عف ب•نيته وش•دة م•رض•ه وع•دم ق•درت•ه
ع•لى ال•سفر راج•الً ف•اش•تد ع•ليه امل•رض غ•ير أن•ه ك•ان راض•يًا ك•ل ال•رض•اء ول•م ي•قبل ال•بقاء ف•ي أدرن•ه ل•يعال•ج وك•ان ي•ود
أن ي••موت ت••حت ق••دم••ي الج••مال امل••بارك .وم••ا أن وص••لنا إل••ى البح••ر ح••تى خ••ارت ق••واه فح••مله ث••الث••ة أن••فار وص••عدوا ب••ه
إل••ى أع••لى ال••سفينة ال••تي س••ارت ب••نا ن••حو إزم••ير ،وأراد ال••رب••ان إن••زال••ه م••ن ال••سفينة ألن••ه ك••ان ي••عان••ي م••ن ش••دة امل••رض
وق••د أص• ّ•ر رب••ان ال••سفينة ع••لى إخ••راج••ه ،ي••عني ط••رح••ه ف••ي ال••يم ،وب••عد أخ••ذ ورد ص••بر ال••قبطان ح••تى رس••ت ال••سفينة
ب••ميناء إزم••ير وه••نا ق••ال ال••رب••ان ل••لمسؤول ال••حكوم••ي ،امل••يراآلي ع••مر ب••ك ،إن ل••م ي••بارح ج••ناب م••نيب ال••سفينة ف••سوف
يضطر إلى إخراجه بالقوة ألن السفينة ال تستقبل املرضى بهذا الشكل قانونًا.
ول•ذا أج•برن•ا ع•لى ح•مله إل•ى املس•تشفى ب•إزم•ير وه•و ف•ي ح•ال•ة ي•رث•ى ل•ها غ•ير ق•ادر ح•تى ع•لى ال•كالم ،وق•بل امل•سير ب•ه
إل ••ى املس ••تشفى وق ••ع ع ••لى ق ••دم ••ي الج ••مال امل ••بارك وب ••كى ب ••كا ًء ُم • ً•را ف ••الح الح ••زن ع ••لى ط ••لعة امل ••بارك م ••ن ج ••راء ذل ••ك.
وص••لنا ب••ه إل••ى املس••تشفى وع••دن••ا مس••رع••ني إل••ى ال••سفينة ألن ال••رب••ان ل••م ي••أذن ل••ها ب••االن••تظار أك••ثر م••ن س••اع••ة واح••دة.
•اص••ا ف ••وس ••دن ••اه إي ••اه وق ••بلناه م ••ن رأس ••ه إل ••ى ق ••دم ••يه ق ••بل م ••بارح ••تنا
وك ••نا ق ••د وج ••دن ••ا ل ••ذل ••ك ال ••وج ••ود امل ••بارك س ••ري • ً•را خ • ً• • •
املستشفى وعدنا أدراجنا إلى السفينة ألن الحراس لم يمنحونا وقتًا باملرة ،ولم نعلم بعد ذلك عنه شيئ ًا.

٨٦

إن•نا ك•لما ت•ذك•رن•اه وم•ا ان•تاب•ه ف•اض•ت ع•يون•نا ب•ال•دم•وع وزادت ق•لوب•نا ح•رق•ة تحس ً•را ع•ليه .ك•ان ذل•ك ال•وج•ود ذا ف•طنة
ف••ائ••قة ورزان••ة م••ثال••ية ال ي••ضارع••ه أح••د ف••ي ق••وة إي••مان••ه وإي••قان••ه وق••د اج••تمعت ف••يه أن••واع ال••كماالت امل••عنوي••ة وال••صوري••ة
ولهذا كان مورد األلطاف التي ال حد لها.
أم••ا ق••بره امل••نور ،ف••في إزم••ير ول••كنه م••هجور ،وإذا س••نحت ال••فرص ل••ألح••باء ف••ليبحثوا ع••ن ذل••ك ال••قبر امل••هجور وي••جعلوه
معمورا حتى تتعطر مشام زائري ذلك القبر برائحته الطيبة.
بيتًا
ً

٨٧

جناب آقا ميرزا مصطفى النراقي
ك••ان ج••ناب آق••ا م••يرزا م••صطفى ال••نراق••ي م••ن ال••نفوس ال••طيبة ال••طاه••رة ذا ش••خصية م••حترم••ة ب••ني ك••براء م••دي••نة ن••راق
وم ••ن ق ••دم ••اء أح ••باء اهلل مس ••تنير ال ••فؤاد مس •بّ ًحا هلل ق ••لبه بس ••تان أوراد ن ••اب ••تة ف ••يه ش ••قائ ••ق ح ••قائ ••ق امل ••عان ••ي وث ••مل م ••ن
صه ••باء ال ••ظهور ف ••ي أي ••ام ح ••ضرة األع ••لى )ال ••باب( ،روح ••ي ل ••ه ال ••فداء ،وش ••رب ال ••كأس ال ••طاف ••حة ب ••ال ••نفحات اإلل ••هية،
•ظيما وع••جيبًا واش••تعلت ف••ي ق••لبه ن••ار ال••شوق الش••دي••د وك••ان دأب••ه ال••تضحية ف••ي س••بيل اهلل ح••تى
ف••انج••ذب انج••ذابً••ا ع• ً
إن••ه ت••رك وط••نه ال••عزي••ز وأق••رب••اءه وذوي••ه وك••ذل••ك راح••ته ال••جسمان••ية وال••روح••ية وف••ر ف••رار ال••حيتان ال••عطاش••ى إل••ى البح••ر
اإلل••هي ووص••ل إل••ى ال••عراق واخ••تلط ب••األح••باء ال••روح••ان••يني وف••از بش••رف ال••لقاء وع••اش زم•نًا ط••وي•الً ف••ي ج••وار األل••طاف
ال ••الح • ّد ل ••ها ب ••كمال ال ••روح وال ••ري ••حان إل ••ى أن ص ••در ل ••ه األم ••ر امل ••بارك ب ••ال ••ذه ••اب إل ••ى إي ••ران ،وم ••ا أن وص ••ل إل ••ى ت ••لك
األق•طار ح•تى ق•ام ع•لى خ•دم•ة األم•ر ب•كل م•ا ف•ي م• ّكنته .ف•قد ك•ان إن•سانً•ا ك•ام•الً ث•اب•تًا وراس• ً
خا ف•ي األم•ر ال ي•تزع•زع
ك•ال•جبل ال•راس•ي م•وص•وفً•ا ب•ال•رزان•ة واألم•ان•ة ،وك•ان ي•عتبر ن•باح ال•كالب )األع•داء( ك•طنني ال•ذب•اب رغ•م ش•دة االن•قالب
وع•ظيم االض•طراب وس•ببت ل•ه ال•براه•ني ال•دام•غة ع•لى ح•قيقة األم•ر ع•ظيم ال•راح•ة وأص•بح ف•ي ن•ار االف•تتان ك•ال•ذه•ب
اإلبريز ال تزعزعه الحوادث.
وب ••اإلج ••مال ،إن ه ••ذا ال ••شخص ال ••نبيل ح ••ضر م ••ن إي ••ران إل ••ى القس ••طنطينية ف ••ي ن ••فس ال ••يوم ال ••ذي ك ••ان ف ••يه م ••وك ••ب
الج•مال امل•بارك م•توج• ًها إل•ى أدرن•ه ول•م يس•تطع التش•رف ب•ال•لقاء غ•ير م•رة واح•دة وأم•ر ف•ي ح•ينها ب•ال•عودة إل•ى إي•ران
ق••صد نش••ر ال••نفحات ف••صدع ب••ما أم••ر ،وم••ا أن وض••ع ق••دم••ه ف••ي أذرب••يجان ح••تى أخ••ذ ف••ي ال••تبليغ وك••ان ال ي••فتأ ي••تلو
األن••جية ل••يل ن••هار ول••عبت ف••ي رأس••ه صه••باء اإلي••مان وه••و ف••ي م••دي••نة ت••بري••ز ف••هام م••ن ش••دة ال••ول••ه ال••روح••ي وان••كب ع••لى
ال••تبليغ ب••كل م••ا أوت••ي م••ن ق••وة وم••ا ل••بث أن ح••ضر إل••ى أذرب••يجان ج••ناب ال••فاض••ل ال••كام••ل وال••عال••م النح••ري••ر ال••شيخ
أح•مد الخ•راس•ان•ي ف•ات•صل ب•ه ،وق•ام•ا م• ًعا ي• ًدا واح•دة ع•لى خ•دم•ة األم•ر ي•رم•يان إل•ى ه•دف واح•د ،ب•كل اش•تياق وول•ه
جهارا بني القوم فأدى الحال إلى قيام أهالي تبريز ضدهما ومعاداتهما.
وهيام .ولم يتورعا عن التبليغ
ً
ق••ام الح••رس ب••إل••قاء ال••قبض ع••لى آق••ا م••يرزا م••صطفى ألن••هم ع••رف••وه ف••ي أول األم••ر م••ن خ••صل ش••عره ال••تي ك••ان••ت غ••ير
ظ•اه•رة ل•هم ح•ال إل•قاء ال•قبض ع•ليه ف•ما ك•ان م•ن امل•ذك•ور إال أن•ه حس•ر رأس•ه وق•ال ه•ا ه•و ش•عري امل•جعد ف•ال ي•عتري•كم
ش••ك ف••ي أن••ني ذل••ك ال••شخص ال••ذي أن••تم وراءه ف••أخ••ذوه ه••و وذل••ك ال••شيخ ال••عظيم ب••كل ع••نف وأذاق••وه••ما م••ن ال••عذاب
أل••وانً••ا وف••ي آخ••ر األم••ر أس••قوه••ما ال••كأس ال••طاف••حة بصه••باء ال••شهادة ف••ي م••دي••نة ت••بري••ز ف••ان••تقال إل••ى األف••ق األع••لى.
وح•دث أن ق•ال آق•ا م•يرزا م•صطفى ل•لجالد" :أرج•وك أن ت•قتلني أوالً ح•تى ال أش•اه•د ق•تل ج•ناب ال•شيخ رف•يع امل•قام".
ه••ذا ،وق••د رق••م ال••قلم األع••لى ع••دة أل••واح م••بارك••ة ل••كل م••نهما م••ما يخ••لد ذك••ره••ما إل••ى األب••د .ورق••م ال••قلم األع••لى ذك••ر
مصيبتهما بعد استشهادهما.
إن م•يرزا م•صطفى ص•اح•ب ال•شخصية ال•بارزة ق•ام ع•لى خ•دم•ة األم•ر م•نذ ص•باه إل•ى أن ب•لغ م•ن ال•كبر ع•تيّا ووه•ن
•رورا
م ••نه ال ••عظم ف ••ي س ••بيل رب األرب ••اب .أم ••ا ال ••يوم ف ••هو ف ••ي امل ••لكوت األب ••هى ف ••ي ج ••وار ال ••رح ••مة ال ••كبرى ف • ً •
•رح••ا مس • ً
•بتهجا مش•تغالً بتس•بيح وت•قدي•س ح•ضرة ال•كبري•اء .ط•وب•ى ل•ه وح•سن م•آب بش•رى ل•ه م•ن رب األرب•اب ج•عل
م•طمئنًا وم
ً
اهلل له مقا ًما عل ًيّا في الرفيق األعلى.

٨٨

جناب زين املقربني
ك•ان ح•ضرة زي•ن امل•قرب•ني م•ن امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن وم•ن أج• ّلة أص•حاب ح•ضرة األع•لى )ال•باب( وم•ن أع•اظ•م أح•باب
ه•د .وق•د مه•ر م•هارة ت•ام•ة ف•ي
•لما( ب•ال•تنزي•ه وال•تقدي•س وال•تز ّ•
الج•مال األب•هى ،اش•تهر ف•ي دورة ال•فرق•ان )أي•ام ك•ان مس ً
ف•نون ش•تّى ،وك•ان ق•دوة ج•ميع أه•ال•ي – ن•جف آب•اد – م•حتر ًم••ا ل•دى أك•اب•ر ال•قوم وع•ظماء ال•بالد اح•ترا ًم••ا ك•ل ًيا ،ق•ول•ه
•فصل وح ••كمه ج ••ار ون ••اف ••ذ إذ ك ••ان ال ••عموم ي ••أخ ••ذون ب ••رأي ••ه ،وك ••ان امل ••رج ••ع ال ••خاص وال ••عام .وبمج ••رد أن ب • َلغ
ال ••قول ال • ْ
س•معه خ•بر ظ•هور ح•ضرة األع•لى ص•اح ق•ائ•ال" :رب•نا إن•ا س•معنا م•ناديً•ا ي•ناج•ي ل•إلي•مان أن آم•نوا ب•رب•كم ف•آم•نا" .ول•م
ي ••عبأ ب ••ال ••حياة ال ••دن ••يا وش ••قّ ج ••ميع ال ••حجبات وك ••شف الس ••بحات ودف ••ع الش ••بهات وق ••ام ع ••لى تس ••بيح ج ••مال امل ••وع ••ود
وت ••قدي ••سه مش ••تغالً ب ••تبليغ ظ ••هور ح ••ضرة امل ••قصود واش ••تهر ب ••ذل ••ك ف ••ي وط ••نه أص ••فهان وذاع ص ••يته ف ••ي اآلف ••اق ح ••تى
أص ••بح م ••ورد ال ••طعن وال ••لعن واألذى م ••ن أه ••ل ال ••نفاق .وب ••عد أن ك ••ان ال ••عوام ال ••ذي ••ن ه ••م ك ••ال ••هوام ي ••حترم ••ون ••ه ب ••درج ••ة
ال•عبادة ق•ام•وا ب•ال•تعدي ع•ليه ،وك•ان ي•الق•ي ك•ل ي•وم م•ن أه•ل االع•تساف ج•فاء وأذى وع•ذابً•ا م•ن امل•ناوئ•ني ل•ه ورغ•م ك•ل
ه ••ذا ل ••م ي ••فتر ع ••زم ••ه ع ••ن ال ••تبليغ ب ••كل م ••ا أوت ••ي م ••ن ق ••وة ب ••يان وف ••صاح ••ة ملج ••مة وق ••اوم األع ••داء ب ••قلب ث ••اب ••ت وم ••تان ••ة ال
ت•ضارع ،وك•ان غ•ضب ال•ظامل•ني ع•ليه ف•ي ازدي•اد ي•و ًم•ا ب•عد ي•وم وه•و يح•مل ف•ي ي•ده ال•كأس ال•طاف•حة ب•ال•بشارات اإلل•هية
•حا ف••ي س••بيل
ل••يجعل ال••كل ث••ملني م••ن ن••فحات م••عرف••ة اهلل غ••ير ه• ّياب وال وج••ل ول••م ي••تطرق إل••يه ع••ام••ل ال••جنب أب• ًدا م••كاف• ً
اهلل ول•كنه ق•د ض•اق•ت ب•ه امل•سال•ك ب•عد ح•ادث•ة ال•شاه وأص•بح م•ورد األذى الش•دي•د ص•باح م•ساء .ومل•ا رأى أن وج•وده
في نجف آباد فيه خطر على األحباء ،سافر إلى العراق.
وب••ينما ك••ان الج••مال امل••بارك غ••ائ •بًا ف••ي ك••ردس••تان )الس••ليمان••ية( م••ختليًا ف••ي م••غارة ب••جبل س••مي – س••رج••لو – وص••ل
ج•ناب زي•ن امل•قرب•ني إل•ى ب•غداد ال•ذي ت•أث•ر والزم•ه ال•يأس أوالً ل•غياب الج•مال امل•بارك وث•ان•يًا ع•ندم•ا رأى أن ح•ال•ة األم•ر
ً
•نكمشا ف•ي رك•ن م•ن
ف•ي رك•ود وال ج•مع وال اج•تماع ل•ألح•باء وأن ص•يت األم•ر ل•يس ف•ي ازده•ار ورأى ي•حيى )األزل( م
ش••دة خ••وف••ه وخ••مول••ه آف•الً ف••ي زاوي••ة الخ••مود وال••خسوف وك••لما تح••رى ع••ن األح••باء ك••ان ن••صيبه ال••خيبة غ••ير أن••ه ال••تقى
ذات ي•وم ف•جأة ب•حضرة ال•كليم .ومل•ا ك•ان•ت ال•تقية )ع•دم إظ•هار ال•عقيدة( ض•ارب•ة أط•ناب•ها س•اف•ر إل•ى ك•رب•الء واش•تغل
بتح•ري•ر اآلي•ات وال•بيان•ات م•دة م•ن ال•زم•ن ث•م ع•اد إل•ى – ن•جف آب•اد – ول•م يس•تقر ب•ها ل•هجوم األع•داء وت•عدي ال•ظامل•ني
ع••ليه .وم••ا ل••بث ،ع••ندم••ا ن••فخ ف••ي ال••صور م••رة أخ••رى أن ه•بّت ف••يه روح ال••حياة الج••دي••دة واس••تمع ب••أذن روح••ه ل••بشارة
ظ•هور الج•مال امل•بارك وأج•اب ب•قول ب•لى ع•ندم•ا ق•رع أذن•ني رن•ني ط•بل – ألس•ت – )ب•رب•كم( وح•رك ل•سان•ه ب•تبليغ األم•ر
امل••بارك ب••عبارات ف••صيحة وأدل••ة ع••قلية ون••قلية ق••اط••عة ف••ي إث••بات ظ••هور م••ن يظه••ره اهلل وك••ان ح••دي••ثه ك••امل••اء ال••زالل ل••كل
ع ••طشان ب ••ال ••براه ••ني ال ••ساط ••عة م ••ن امل ••أل األع ••لى وب •زّ الج ••ميع ف ••ي ال ••تقري ••ر والتح ••ري ••ر وك ••ان آي ••ة ك ••برى ف ••ي ال ••تفسير
والتوضيح.
وم••ختصر ال••قول ،إن••ه ك••ان ف••ي إي••ران ت••حت الخ••طر ال••عظيم وك••ان وج••وده ف••ي – ن••جف آب••اد – ج••ال •بًا ل••ضوض••اء أه••ل
•سا إح ••رام امل ••حبوب ح ••تى
ال ••عناد وله ••ذا ،ذه ••ب ذل ••ك امل ••لبّي ل ••لنداء إل ••ى أرض الس ••ر )أدرن ••ه( وق ••صد ح ••رم ال ••كبري ••اء الب • ً
وصل إلى مشعر املقصود ومقامه.
أم•ضى أوق•اتً•ا ف•ي ال•حضور امل•بارك ث•م ص•در ل•ه األم•ر وم•عه ح•ضرة م•يرزا ج•عفر ال•يزدي ب•االش•تغال ب•ال•تبليغ .ف•عاد
إل••ى إي••ران وأخ••ذ ف••ي ال••تبليغ وأوص••ل ال••بشارة ب••ظهور م••ليك ال••وج••ود إل••ى أع••لى ع • ّليّني ث••م ج••اس خ••الل ال••دي••ار م••دن••ها
وب•لدات•ها وق•راه•ا وص•حاري•ها وودي•ان•ها ص•حبة رف•يقه ج•ناب م•يرزا ج•عفر امل•ذك•ور مبش ً•را ب•ظهور الج•مال امل•بارك .ث•م
ع••اد ث••ان••ية إل••ى ال••عراق وك••ان ك••ال••شمعة ال••تي اس••تضاء ب••نوره••ا الج••ميع وس••بب ال••روح وال••ري••حان ل••لعموم ال ي••فتأ ي••بث
الناس النصائح واملواعظ متفان ًيا في محبة اهلل.
•لما وع•دوانً•ا إل•ى امل•وص•ل مش•تتني ك•ان ع•لى رأس•هم ج•ناب زي•ن
ومل•ا وق•ع األح•باء ك•أس•رى ف•ي ي•د ال•حكوم•ة ون•فتهم ظ ً
•يرا
امل•قرب•ني يس•ليهم وي•واس•يهم ويح•ل م•ا ي•نشأ ب•ينهم م•ن امل•شكالت وي•ؤل•ف ب•ني ق•لوب•هم ويخ•لق ف•يهم روح امل•ودة ،وأخ ً
٨٩

ط•لب م•ن ال•حضرة اإلذن ب•اإلج•ازة ل•ه ب•التش•رف ف•حاز ط•لبه ش•رف ال•قبول ،ف•ساف•ر إل•ى ال•سجن )ع•كاء( وف•از ب•امل•ثول
ب•ني ي•دي الج•مال امل•بارك واش•تغل بتح•ري•ر اآلي•ات وب•ث روح ال•تشوي•ق ب•ني األح•باء وال•تأل•يف ب•ني ق•لوب امل•هاج•ري•ن ح•تى
أش••عل ن••ار امل••حبة ف••ي ق••لوب الج••ميع ول••م ي••توا َن لح••ظة ف••ي الخ••دم••ة وك••ان م••ورد ال••عناي••ة امل••بارك••ة ل••يل ن••هار وه••و ي••د ّون
الكتب واأللواح بكل دقة ودون خطأ.
وع•لى الج•ملة ،إن ه•ذا ال•شخص الج•ليل ل•م ي•عتره ف•تور أو ق•صور ف•ي خ•دم•ة ال•نور امل•بني م•ن ب•دء ح•يات•ه إل•ى أن ل•فظ
ال•نفس األخ•ير .وب•عد ال•صعود امل•بارك اش•تعلت ف•ي ق•لبه ن•ار الحس•رة الش•دي•دة وغ•لبت ع•ليه دم•وع األل•م ف•أخ•ذ ج•سمه
•تقيما ع••لى العه••د وامل••يثاق .وك••ان أن••يسي ال••وح••يد وم••ؤن••سي ال••فري••د
ف••ي ال••نحول ي••و ًم••ا ب••عد ي••وم ول••كنه ك••ان ث••اب •تًا مس• ً
ي ••ترق ••ب امل ••وت ف ••ي ك ••ل آن وي ••تمنى االن ••تقال م ••ن ه ••ذا ال ••عال ••م ح ••تى واف ••اه األج ••ل امل ••حتوم ف ••طارت روح ••ه إل ••ى م ••لكوت
ال ••رح ••من ب ••نهاي ••ة ال ••روح وال ••ري ••حان ف ••ار ًغ••ا م ••ن ال ••هموم مس ••تغر ًق••ا ف ••ي م ••حفل أن ••وار التج • ّلي .ع ••ليه ال ••تحية وال ••ثناء م ••ن
م ••لكوت األن ••وار وع ••ليه ال ••بهاء األب ••هى م ••ن امل ••أل األع ••لى ول ••ه الس ••رور وال ••حبور ف ••ي ع ••ال ••م ال ••بقاء وج ••عل اهلل ل ••ه ف ••ي ج ••نة
األبهى مقا ًما عليا.

٩٠

جناب عظيم التّفريشي
ج••ناب ع••ظيم ال •تّفري••شي ،ه••و م••ن امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن وك••أن ه••ذا ال••رج••ل اإلل••هي م••ن م••قاط••عة ت••فري••ش ل••م ت••أس••ره
ال•قيود ول•م يس ِ
•تول ع•ليه ت•شوي•ش ال•فكر ،ح ً•را ب•ني ع•ارف•يه وع•شيرت•ه ،وم•ن ق•دم•اء األح•باء ،وم•ن س•الل•ة أه•ل ال•وف•اء .ف•از
بش•رف اإلي•مان ف•ي إي•ران واش•تغل بخ•دم•ة ك•ل ع ٍ
•بد آم•ن ب•اهلل ،وع•لى األخ•ص امل•ساف•ري•ن ،خ•دم•ة ص•ادق•ة .أت•ى إل•ى
ال•عراق ف•ي م•عيّة امل•دع•و ج•ناب آق•ا م•يرزا م•وس•ى ال•قمي ،ع•ليه ب•هاءاهلل وع•ليه ال•تحية وال•ثناء ،وف•از ب•نصيب واف•ر م•ن
أل•طاف ن•يّر اآلف•اق ح•اض ً•را ف•ي م•حضر ال•كبري•اء ف•ي ك•ل ح•ني ف•ائ•زًا بش•رف ال•لقاء ومظه ً•را ل•ألل•طاف م•شموالً ب•ال•عناي•ة
واإلس ••عاف .م ••كث زم •نًا ط ••وي •الً ع ••لى ه ••ذا ال ••حال ث ••م ع ••اد إل ••ى إي ••ران ف ••ي م ••عيّة ن ••فس ال ••شخص ال ••ذي ص ••حبه إل ••ى
ال•عراق .ك•ان ال ي• ّدخ•ر وس• ًعا ف•ي خ•دم•ة أه•ل ال•بهاء ح•بًا هلل .وق•ام ع•لى خ•دم•ة امل•دع•و م•يرزا ن•صراهلل ال•تفري•شي ع•دة
ج••عل أو أج ••ر ،وك ••ان إي ••مان ••ه ي ••زداد ي ••و ًم••ا ب ••عد ي ••وم .ث ••م ح ••ضر إل ••ى أرض الس • ّ•ر )أدرن ••ه( ف ••ي م ••ع ّية ه ••ذا
س ••نوات دون ُ•
األخ•ير وف•از بش•رف ال•لقاء وداوم ع•لى خ•دم•ة األح•باء ب•نهاي•ة امل•حبة وال•صداق•ة وف•از ب•مراف•قة امل•وك•ب امل•بارك م•ن أدرن•ه
إلى عكاء وجاء إلى السجن األعظم.
وف••ي ال••سجن أخ••تير لخ••دم••ة ال••عائ••لة امل••بارك••ة مش••تغالً ب••ال••سقاي••ة وح••مل امل••اء داخ••ل ال••سجن وخ••ارج••ه ،وتح• ّ•مل داخ••ل
القش••لة )ال••ثكنة( ع••ظيم امل••تاع••ب وامل••شاق ول••م يه••دأ ل••يالً أو ن••هارا وك••ان ع••لى خ••لق ع••ظيم ِ
وح••لم ال ي••ضارع س••ليم ال••نيّة
ً
ويس••ر ل••ه ح••مل امل••اء إل••ى ال••بيت امل••بارك ال••فوز بش••رف ال••حضور ي••وم • ًيا ،وك••ان
يح••مل أع••باء األح••باء ب••كل ه• ّ•مة وتج• ّ•رد• ّ ،
•ثيرا م•ا ق•رع م•سمعي
ي•جال•س األح•باء وي•ؤان•سهم ويس• ّلي خ•اط•ره•م وي•ضفي ع•لى الج•ميع ك•مال الس•رور وال•بهجة .وك ً
•شوش••ا ال ي ••تغير وال ي ••تبدل وال ي ••عرف ل ••ألذى
ً• •
م ••ن ال ••فم امل ••بارك ك ••لمة ال ••رض ••اء ف ••ي ح ••قه وك ••ان دائ • ً•ما ع ••لى ح ••ال واح ••د ب •
س ••بيال ،ال ي ••مل وال ي ••تكدر ي ••لبي دع ••وة م ••ن دع ••اه إل ••ى خ ••دم ••ة دون ت ••ردد ،ث ••اب •تًا ف ••ي إي ••مان ••ه وإي ••قان ••ه شج ••رة ن ••اب ••تة ف ••ي
بس••تان م••حبة اهلل .وب••عد أن أ ّدى ال••سنوات ال••طوال ف••ي خ••دم••ة ال••عتبة امل••ق ّدس••ة ان••تقل م••ن دار ال••فناء إل••ى دار ال••بقاء
•تبشرا ب ••ملكوت اهلل .ف ••أورث ج ••ميع األح ••باء حس ••رة وت ••أث • ً•را ع ••ليه ح ••تى إن الج ••مال
ب ••كمال ال ••سكون واالط ••مئنان مس •
ً
امل•بارك ك•ان ي•واس•ي الج•ميع ،وك•ان•ت ع•ناي•ات ح•ضرت•ه ف•ي ش•أن•ه ال ت•حصى .ع•ليه ال•رح•مة م•ن م•لكوت ال•غفران وع•ليه
بهاءاهلل في كل عشي وإشراق.

٩١

آقا ميرزا جعفر اليزدي
ك•ان ض•من امل•هاج•ري•ن وامل•جاوري•ن ج•ناب آق•ا م•يرزا ج•عفر ال•يزدي ،وك•ان رج•ل امل•يدان ه•ذا م•ن ط•الب ال•علوم ،وع•لى
م•عرف•ة ت•ام•ة بش•تى ال•فنون ،ص•رف م•ن أي•ام ح•يات•ه م•دة ف•ي امل•دارس س•بّآق•ا ف•ي م•يادي•ن ال•فقه وع•لم األص•ول ،واس•ع
االط ••الع ف ••ي امل ••عقول وامل ••نقول .ومل ••ا رأى آث ••ار ال ••نخوة وال ••تكبّر ف ••اش ••ية ب ••ني ال ••قوم نَ •فَ َر أش ••د ال ••نفور وم ••ا ع ••تم أن ق ••رع
س••معه ،وه••و ع••لى ه••ذا ال••حال ،ال••نداء م••ن امل••أل األع••لى ح••تى ق••ال ،ع••لى ف••وره :ب••لى ،و"رب••نا إن••ا س••معنا م••ناديً••ا ي••نادي
لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا".
ومل••ا اس••تفحل أم••ر ال••قالق••ل واالض••طراب••ات واالزدح••ام ال••عجيب ف••ي م••دي••نة ي••زد ،س••اف••ر م••ن وط••نه امل••أل••وف إل••ى ال••نجف
األش•رف وان•دم•ج م•ع ط•الب ال•علوم فظه•رت ق•يمته واش•تهر ب•ني ال•طالب ب•ال•علم وال•فضل .ومل•ا ارت•فع ص•يت األم•ر ف•ي
دار الس••الم ذه••ب إل••ى ب••غداد وغ •يّر زيّ••ه ب••معنى أن••ه اس••تبدل ال••عمام••ة ب••ال••كاله )ال••طرب••وش( ،واح••ترف ال••نجارة لكس••ب
•سا رداء
م ••عاش ••ه ب ••عرق ج ••بينه ،ث ••م س ••اف ••ر إل ••ى طه ••ران مل ••دة ي ••سيرة ث ••م ع ••اد إل ••ى ب ••غداد واس ••تمر ف ••ي ظ ••ل ال ••عناي ••ة الب • ً
التقشف بالصبر الجميل وسعي ًدا رغم فقره.
ورغ••م م••ا ك••ان ع••ليه م••ن ال••تضلع ف••ي ال••علوم وع••ظيم ال••فضل ،ك••نت ت••راه ف••ي ن••هاي••ة ال••خضوع وال••خشوع ف••ان •يًا ن••فسه،
دائ••م ال••صمت وال••سكون .ث••م ال••تحق ب••موك••ب ن•يّر اآلف••اق أث••ناء ال••سفر م••ن ال••عراق إل••ى اس••الم••بول ،وك••ان ش••ري• ًكا له••ذا
ال•عبد )ع•بدال•بهاء( ف•ي خ•دم•ة األح•باء ،ف•كنا ك•لما ت•وق•ف ال•رك•ب ف•ي ال•طري•ق وط•لب ال•راح•ة م•ن ش•دة ال•تعب م•ن امل•سير
ن••ذه••ب س••و ًي••ا إل••ى ال••قرى امل••جاورة الب••تياع م••ا ي••لزم ألف••راد ال••قاف••لة م••ن غ••ذاء وع••لف ل••لخيل ،وك••نا ف••ي ب••عض األح••يان
ي ••جبرن ••ا ال ••حال إل ••ى ال ••تأخ ••ر ف ••ي ال ••قرى إل ••ى م ••نتصف ال ••ليل ألن القح ••ط ك ••ان ع ••ا ًم ••ا وال ••غالء ف ••اح • ً
•شا ف ••ي ك ••ل م ••كان.
وعلى كل حال كنا ال نعود ب ُ
خفيّ ُحن َ ْني.
وع ••لى الج ••ملة ،ف ••قد ك ••ان ه ••ذا ال ••شخص الح ••ليم النش ••ط ،س ••ليم ال ••نيّة ال ي ••بارح ال ••عتبة امل ••ق ّدس ••ة ،م ••نكبًا ع ••لى خ ••دم ••ة
•هارا وع••لى ال••تعبد ل••يالً ،دون أن يُ••سمع ل••ه ص••وت م••توك•الً ع••لى اهلل ف••ي ج••ميع األح••وال ،وداوم ع••لى الخ••دم••ة
األح••باء ن• ً
ف•ي ارض الس ّ•ر )أدرن•ه( ح•تى ح•ان وق•ت ال•رح•يل إل•ى م•عتقل ال•نفي ب•عكاء ،ف•كان ف•ي ع•داد امل•ساج•ني ب•كمال ال•رض•اء
•تبشرا دائ ••م ال ••شكر هلل ،وك ••ان ي ••قول" :الح ••مد هلل ال ••ذي ج ••علنا ف ••ي ال ••فلك امل ••شحون" .وك ••ان ي ••عتبر امل ••عتقل
•رح••ا مس •
ف • ً•
ً
بس•تان أوراد ،وس•اح•ته ح•دي•قة غ•نّاء .وأخ•يرا ،أص•اب•ه وه•و ف•ي امل•عتقل م•رض ش•دي•د ح•تى ي•ئس ال•طبيب م•ن ش•فائ•ه
أرض••ا خ ••ارج ال ••ثكنة وه ••و ي ••عال ••ج س ••كرات امل ••وت .ف ••ذه ••ب ف ••ي ال ••حني امل ••دع ••و م ••يرزا آق ••ا ج ••ان إل ••ى ال ••ساح ••ة
ف ••طرح ••وه ً• • •
امل•ق ّدس•ة وع•رض خ•بر وف•اة امل•يرزا ج•عفر وأن م•حبيه ي•بكون وي•نتحبون ع•ليه ،ف•تفضل الج•مال امل•بارك مل•يرزا آق•ا ج•ان
ب•قول•ه" :اذه•ب إل•يه واق•رأ م•ناج•اة )ي•ا ش•اف•ي( ف•يعود م•يرزا إل•ى ال•حياة" .ف•أس•رع•ت أن•ا )ع•بدال•بهاء( وامل•يرزا آق•ا ج•ان
إل•ى ح•يث امل•ري•ض )أو امل•يت( ف•وج•دن•اه ب•ارد ال•جسم وآث•ار امل•وت ظ•اه•رة ع•ليه ث•م ت•لون•ا امل•ناج•اة امل•شار إل•يها ف•ما ل•بث
أن تح ••رك ال ••جسم ال ••هام ••د روي • ًدا روي • ًدا وع ••اد إل ••ى ح ••ال ••ته األول ••ى .وب ••عد م ••ضي س ••اع ••ة واح ••دة اس ••توى م ••يرزا ج ••عفر
جالسا وأخذ يمازح ويطايب من حوله.
ً
وم••ختصر ال••قول ،إن••ه ق••د ع••اش ب••عد ذل••ك م••دة م••دي••دة وه••و ي••وال••ي خ••دم••ات••ه ل••ألح••باء ويفتخ••ر ب••ذل••ك ك••ل الفخ••ر ،م••ؤديً••ا
خ••دم••ته للج••ميع وه••و ف••ي م••نتهى ال••تبتل وال••تذك••ر ق••وي اإلي••مان ش••دي••د اإلي••قان واالط••مئنان .وف••ي آخ••ر األم••ر ان••تقل،
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
ج••ناب حس••ني آق••ا ال••تبري••زي ،ك••ان م••ن ج••ملة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن .وه••ذا ال••شخص امل••قرب م••ن ب••اب ال••كبري••اء ه••و
النج•ل ال•عزي•ز ل•جناب آق•ا ع•سكر ال•تبري•زي ،وق•د ب•ارح م•دي•نة ت•بري•ز ف•ي م•عيّة وال•ده ب•كل ش•وق وول•ه إل•ى أرض الس•ر
)أدرن ••ه( وم ••نها إل ••ى ال ••سجن األع ••ظم ب ••محض اخ ••تياره وم ••يله .وبمج ••رد وص ••ول ••ه إل ••ى ال ••سجن عه ••د إل ••يه ب ••عمل ال ••قهوة
•ليما وس••ليم ال••نية
ل••لزائ••ري••ن ف••ي ن••فس امل••عتقل ق••ائ• ً•ما ل••دى ال••عتبة امل••بارك••ة بخ••دم••ة األح••باء .ك••ان ه••ذا ال••رج••ل األدي••ب ح• ً
ب•درج•ة أن•ه ك•ان ي•قوم بخ•دم•ة ك•ل واف•د س•واء أك•ان م•ن األح•باء أو م•ن األغ•يار ،وك•ان يظه•ر ال•عبودي•ة للج•ميع واس•تمر
ع•لى ه•ذا ال•حال أرب•عني ع•ا ًم••ا ل•م ي•تأف•ف م•نه أح•د خ•الل ه•ذه امل•دة ول•م ي َّ
•شك أح•د م•نه ب•امل•رة وإن ه•ذا مل•ن املعج•زات
ح ًقا ،وإن غيره لم يق َو على القيام بالخدمات التي أوكلت إليه.
•لصا
ً•
ك••ان ع••لى ال••دوام ب•
•رورا م••واظ •بًا ع••لى ال••قيام ب••ما عه••د ب••ه إل••يه م••ن الخ••دم••ات ب••كل إت••قان .وك••ان مخ• ً
•شوش••ا مس• ً
•ورا راس• ً
•بورا ع•لى ال•بالي•ا .ورغ•م اش•تعال ن•يران االم•تحان•ات وه•بوب أري•اح
خا ف•ي أم•ر اهلل ح•موالً ص ً
•يورا ث•اب•تًا ووق ً
غ ً
•تقيما م ••ع أن ••ه ك ••ان ي ••متّ
االف ••تتان ال ••تي ه ••دم ••ت ك ••ل ب ••نيان ب ••عد ال ••صعود امل ••بارك ،ف ••قد دام ه ••ذا ال ••شخص امل ••وق ••ن مس • ً
ل ••بعض أف ••راد ب ••يت ال ••ناق ••ضني ب ••صلة امل ••صاه ••رة ،وأص ••بح م ••صداق "ال ت ••أخ ••ذه ف ••ي اهلل ل ••وم ••ة الئ ••م" .ول ••م ي ••عتره أدن ••ى
ت•زل•زل ول•م ي•توق•ف ف•ي م•عتقده ،ب•ل ك•ان ب•مثاب•ة ال•جبل ال•راس•خ ال ي•تزع•زع رزي•نًا ك•ال•حصن ال•حصني .أم•ا ال•ناق•ضون
ف•قد أخ•ذوا أم•ةاهلل امل•ق ّدس•ة وال•دت•ه إل•ى داره•م ،ح•يث ت•وج•د اب•نتها ،وب•ذل•وا م•ا ف•ي وس•عهم ل•يزل•زل•وه•ا ف•لم ي•فلحوا رغ•م
إظهارهم كمال املو ّدة لها بدرجة تفوق الوصف ،وكانوا يخفون عنها نقضهم للعهد.
وم••ا ل••بثت أن اش••تمت م••نهم رائ••حة ال••نقض ح••تى ب••ادرت ت••لك األم••ة امل••حترم••ة ،ب••مبارح••ة ال••قصر إل••ى ع••كاء وه••ي ت••قول:
"إن••ني إح••دى خ • ّدام الج••مال امل••بارك ،ول••يس ه••ناك م••ا ي••زع••زع ث••بوت••ي ورس••وخ••ي ع••لى العه••د وامل••يثاق .ل••و ك••ان زوج
اب ••نتي أم ••ير ال ••بالد ف ••ليس ه ••ناك م ••ن ف ••ائ ••دة ت ••عود ع ••ليّ ،وال ت ••عنيني ق ••راب ••تي ألح ••د ،وال ت ••ؤث ••ر أم ••وم ••تي ف ••ي م ••عتقدي،
وإن•ني مل•نصرف•ة ع•ن ج•ميع امل•ظاه•ر ال•نفسية ،م•ع ث•بوت•ي ع•لى العه•د وت•مسكي ب•امل•يثاق" .وم•ن ث•م ل•م ت•رض م•شاه•دة
وتبرأت منهم وارتبطت مع الحق ليتوالها.
الناقضني،
ّ
وم ••ختصر ال ••قول ،إن ج ••ناب حس ••ني آق ••ا امل ••ذك ••ور ل ••م ي • ّ
•نفك ع ••ن ع ••بدال ••بهاء لح ••ظة ،م ••واظ •بًا ع ••لى م ••ؤانس ••تي ول ••ذا ك ••ان
ت•علقي ب•ه ش•دي• ًدا واع•تبرت ص•عوده م•صيبة ع•ظمى ،وإن•ي أت•أث•ر ج• ًدا ك•لما ت•ذك•رت•ه وتس•تول•ي ع•ليّ الحس•رة .ول•كني
•ثيرا م••ا س••معت م••ن ل••سان
أش••كر اهلل ،ع••لى أن ه••ذا ال••رج••ل اإلل••هي ع••اش ف••ي ج••وار ال••بيت امل••بارك مظه• ً•را ل••لرض••اء وك• ً
العظمة قوله تعالى" :إن حسني آقا قد خلق لهذه الخدمة".
وأي•م اهلل ،إن ه•ذا امل•ؤم•ن ال•نوران•ي ق•د ت•رك ه•ذا ال•عال•م ال•فان•ي ب•عد أن ق•ام ب•الخ•دم•ة أرب•عني ع•ا ًم••ا ،وط•ار إل•ى ال•عال•م
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
•شهورا ب ••تدي ••نه
ك ••ان ه ••ذا ال ••رج ••ل الج ••ليل م ••ن أه ••ال ••ي ت ••بري ••ز ،مش ••تغالً ب ••ال ••تجارة ف ••ي أذرب ••يجان ،م ••حتر ًم••ا ب ••ني ال ••قوم م •
ً
وأم•ان•ته وزه•ده وورع•ه وت•قواه .وج•ميع أه•ال•ي ت•بري•ز ي•قرون ل•ه ب•ذل•ك ،وي•قدرون م•قام•ه وم•كارم أخ•الق•ه وح•سن ط•وي•ته،
وينعتونه بعظيم املناقب .هو من قدماء األحباء وأج ّلة املؤمنني.
ان•صعق م•نذ ال•نفخة األول•ى ف•ي ال•صور ،وانج•ذب إب•ان ال•نفخة ال•ثان•ية ون•ال ح•ياة ج•دي•دة ،وأص•بح ش•معة م•حبة اهلل،
وشج••رة م••بارك••ة ف••ي ج••نة األب••هى ،وآم••ن ع••لى ي••دي••ه ك••ل أه••ل ب••يته وآق••ارب••ه وع••ارف••يه ،وت••وف••ق إل••ى ع••ظيم الخ••دم••ات .ومل ّ•ا
وق•ع ف•ي ال•ضيق الش•دي•د وت•وال•ي ال•بالي•ا م•ن ظ•لم األش•رار ف•ي م•دي•نة ت•بري•ز ل•م يضج•ر ب•ل تح•مل ك•ل ذل•ك وك•ان إي•مان•ه
وإي••قان••ه ي••زداد ي••و ًم••ا ف••يو ًم••ا م••ضحيًا ب••كل م••رت• ٍ
•خص وغ• ٍ
•يرا م• ّ•ل اآلق••ام••ة ف••ي وط••نه ف••ساف••ر ه••و
•ال ف••ي س••بيل اهلل .وأخ• ً
وأه••ل ب••يته إل••ى أرض الس• ّ•ر )أدرن••ه( وأم••ضى أوق••ات••ه ب••ها ف••ي ح••ال••ة إع••سار ش••دي••د ،وع••اش ب••منتهى ال••قناع••ة ص••اب• ً•را
•كورا ،وك••ان ي••بيع م••ا ت••أب••طه م••عه م••ن الس••لع ف••ي األس••واق ال••تي ك••ان••ت ت••قام أي••ام الج••مع ف••ي أدرن••ه
•ورا وراض•يًا وش• ً
وق• ً
ل••لحصول ع••لى م••ا يس••د رم••قه ه••و وذوي••ه .ومل••ا ك••ان••ت ب••ضاع••ته م••زج••اة ،س••طت ع••ليها ي••د ال••نشال••ني ح••تى أص••بحت ف••ي
خ•بر ك•ان .ومل•ا ع•لم ق•نصل إي•ران ب•ما ح•دث ق• ّدم ل•لحكوم•ة ال•ترك•ية ت•قري ً•را ب•ال•حادث وق• ّدر املس•روق•ات ب•مبلغ ب•اه•ظ ،ف•ما
ك ••ان م ••ن ال ••حكوم ••ة إال أن أل ••قت ال ••قبض ع ••لى ال ••لصوص ،ومل ••ا ت ••بني أن ••هم م ••ن أه ••ل ال ••ثراء ،اس ••تغل ال ••قنصل ال ••فرص ••ة
واح••ضر ج••ناب ال••حاج امل••ذك••ور وأخ••بره أن ال••ذي••ن س••رق••وا س••لعه ه••م م••ن أه••ل ال••ثراء ال••عظيم ،وأن••ه )ال••قنصل( ق••د ق• ّدر
م•بلغًا ب•اه•ظًا ث•منًا للمس•روق•ات ف•ي ت•قري•ره ل•لحكوم•ة .وع•ليه ي•رى م•ن ال•واج•ب ع•لى ال•حاج ع•سكر ف•ي ه•ذا ال•حال أن
ي ••واف ••ق ،ع ••ندم ••ا ي ••دع ••ى ل ••لتحقيق ،ع ••لى م ••ا ج ••اء ف ••ي ت ••قري ••ر ال ••قنصل ،وذل ••ك ل ••يحصل ع ••لى م ••بلغ واف ••ر ي ••تقاس ••ماه م • ًعا،
ف•أج•اب•ه ال•حاج ب•قول•ه" :ي•ا ج•ناب ال•قنصل ،إن م•ا س•رق م•ني ه•و ش•يء زه•يد ف•كيف أن أق•رر خ•الف ال•واق•ع ،وه•ذا م•ا
س ••يكون م ••ني إذا دع ••يت ل ••الس ••تنطاق .وإن ••ي ل ••ن أع ••مل ب ••ما ت ••قول م ••هما ك ••ان ال ••حال" .ف ••قال ال ••قنصل" :ي ••ا ج ••ناب
ال•حاج•ي ،إن ال•فرص•ة اآلن س•ان•حة ل•ك ل•لحصول ع•لى امل•ال ال•ذي سيس•تفيد م•نه ك•الن•ا ف•ائ•دة ال ب•أس ب•ها ،ف•ال ت•ض ّيع
ه••ذه ال••فرص••ة" .ف••قال ل••ه ذل••ك ال••حبيب" :ي••ا ج••ناب ال••خان )ال••قنصل( ،م••اذا ي••كون ج••واب••ي ب••ني ي••دي اهلل؟ أرج••وك أن
ت ••ترك ••ني وش ••أن ••ي ،وت ••أك ••د أن ••ني ال أق ••ول غ ••ير ال ••واق ••ع" .ف ••اش ••مأزّ ال ••قنصل وه ••دده وت ••وع ••ده ث ••م ق ••ال" :أت ••ري ••د ت ••كذي ••بي
وف•ضيحتي .ال س•بيل م•ن س•جنك ون•فيك وإي•صال األذى إل•يك .واآلن س•أس•لمك للش•رط•ة ب•دع•وى أن•ك م•ن امل•غضوب
•تبسم ذل ••ك ال ••رج ••ل ع ••ظيم
ع ••ليهم م ••ن دول ••ة إي ••ران وي ••جب أن ي ••قيّدوا ي ••دي ••ك ب ••األص ••فاد وي ••سوق ••وك إل ••ى ح ••دود إي ••ران" .ف • ّ
ال•شأن وق•ال" :ي•ا ج•ناب ال•خان )ال•قنصل( ،إن•نا ق•د ج•علنا أرواح•نا ف•داء ال•صدق واألم•ان•ة وت•رك•نا ك•ل ش•يء ،وح•ضرت•ك
اآلن تح•رض•نا ع•لى اس•تعمال ال•كذب واالف•تراء ،ف•اف•عل م•ا ب•دا ل•ك ،ث•م اع•لم أن•نا ال ن•حيد ع•ن ع•بادة ال•حق وال•صدق".
ف•سكت ال•قنصل ،ث•م ال•تفت إل•ى ذل•ك ال•شخص الج•ليل وق•ال ل•ه ب•عبارة م•لؤه•ا ال•رج•اء“ :م•ن ب•اب أول•ى أن ت•ساف•ر م•ن
ه••نا ح••تى أك••تب ل••لحكوم••ة أن ص••اح••ب امل••ال املس••روق ل••يس م••وج••و ًدا ،وإن ل••م ت••فعل ذل••ك ف••تتضح ف••ضيحتي" .ف••عاد
ج•ناب ال•حاج ع•لي ع•سكر إل•ى أدرن•ه ول•م ي•ذك•ر ش•يئ ًا ع•ن أم•وال•ه ال•تي س•رق•ت .ومل•ا ذاع ص•يت ه•ذه امل•سأل•ة ان•ده•ش
القوم كل االندهاش.
وأي••م اهلل ،إن ه••ذا ال••شخص ال••طاع••ن ف••ي ال••سن ،وال••ذي ال ن••ظير ل••ه ،ق••د آق••ام ف••ي أدرن••ه وأص••بح ف••ي ع••داد األس••رى
ك••باق••ي األح••باء ،وس••ار ف••ي امل••وك••ب امل••بارك إل••ى ال••سجن األع••ظم ال••ذي ه••و م••ن أح••ط ال••سجون .وص••بر ع••لى ال••سجن
•رورا
م•دة ط•وي•لة ه•و وأف•راد أس•رت•ه ح•ام• ًدا ش•اك ً•را ع•لى أن•ه ق•د س•جن ف•ي س•بيل اهلل ،وازداد م•ن ج ّ•راء س•جنه ب•هجة وس ً
•بورا ،واع ••تبر ال ••سجن إي ••وانً ••ا ول ••م ي •فُه ب ••كلمة غ ••ير الح ••مد وال ••شكر .وك ••لما اش ••تد ع ••ليه ظ ••لم األع ••داء ازداد
وش ••غفًا وح • ً
•ثيرا م••ا ج••رى م••ن ف••م امل••بارك املطه••ر ع••بارات ال••عناي••ات ف••ي ح••قه ح••يث ك••ان ي••تفضل ب••قول••ه" :إن••ني راضٍ
•رورا ،وك• ً
س• ً
عنه".
٩٤

روح••ا م••جسمة ق••د ان••تقل م••ن ع••ال••م ال••تراب إل••ى ال••عال••م ال••طهور ب••عد أن
وع••لى الج••ملة ،إن ه••ذا ال••شخص ال••ذي ك••ان ً•
•ظيما ،ك•ان أن•يس
أف•نى ال•سنوات ال•طوال ،ك•ان إبّ•ان•ها م•ثال ال•ثبوت واالس•تقام•ة وال•فرح والس•رور ،وخ• ّلف ب•عده أث ً•را ع ً
ه•ذا ال•عبد )ع•بدال•بهاء( ون•دي•مه .وم•ما يج•در ب•ال•ذك•ر أن•ني ذه•بت ذات ي•وم م•ن أي•ام•نا األول•ى ف•ي ال•سجن إل•ى ال•غرف•ة
•وش•ا ،وزوج•ته امل•حترم•ة ع•ن
امل•تواض•عة ال•تي ك•ان ي•سكنها ،ف•رأي•ته مح•مو ً•م•ا ب•درج•ة ال ت•وص•ف ،وم•لقى ك•ال•سكران م•ده ً • •
ي•مينه وق•د اع•ترت•ها رع•شة ش•دي•دة ،وع•ن ي•ساره اب•نته امل•حترم•ة امل•سماة ف•اط•مة ،وق•د أص•اب•تها الح ّ•مى الش•دي•دة ،وأم•ام
رأس•ه ول•ده حس•ني آق•ا م•ري ً
•ضا ب•ال•حصبة ،وت•رى أن ذل•ك ال•شخص ك•أن•ه ق•د ن•سي ال•لغة ال•فارس•ية وأص•بح ي•لهج ب•لغة
أه••ال••ي أذرب••يجان وي••قول) ،ي••ان••دى ي••وره ك••م( ي••عني أن ق••لبي ل••في اح••تراق ،وك••ان••ت إزاء ق••دم••يه إح••دى ب••نات••ه م••نكمشة
ف•ي زاوي•ة م•ن ش•دة امل•رض أي ً
•ضا ،وك•ان أخ•وه امل•رح•وم امل•دع•و مشه•دي ف•تاح ،يه•ذي م•ن ش•دة الح ّ•مى ،وه•و ع•لى ه•ذه
ال••حال ،ك••ان ال ي••نطق إال ب••ال••شكر هلل وت••لوح ع••ليه إم••ارات ال••بشاش••ة والس••رور والح••مد هلل ت••عال••ى .ث••م ص••عدت روح••ه
ووقورا إلى جوار الرب الغفور.
شاكرا ثابتًا
صابرا
وهو في السجن األعظم
ً
ً
ً
عليه البهاء األبهى ،وعليه التحية والثناء ،وعليه الرحمة والغفران إلى أبد اآلباد.

٩٥

جناب آقا علي القزويني
ج••ناب آق••ا ع••لي ال••قزوي••ني ه••و م••ن زم••رة امل••هاج••ري••ن وامل••جاوري••ن ،وه••و م••ن ذوي ال••همم ال••عال••ية ال••علوي••ة ،ع••ظيم ال••ثبوت
واالس ••تقام ••ة ،م ••حكم وم ••تني ف ••ي ق ••وة اإلي ••مان ،وم ••ن األح ••باء األق ••دم ••ني ،وم ••ن أج • ّلة األص ••حاب .انج ••ذب إل ••ى ح ••ضرة
األع•لى ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،م•ن أول ط•لوع ص•بح اله•دى ،وق•ام ع•لى ه•داي•ة ال•ناس .يش•تغل ف•ي مح•له ب•صناع•ته ،وف•ي
ال•ليل يهي½ امل•وائ•د وال•والئ•م ل•ألح•باء ال•روح•ان•يني ال•ذي•ن ك•ان ي•دع•وه•م م•ع غ•يره•م ،وبه•ذه ال•وس•يلة ك•ان ي•توص•ل له•داي•ة
الخ•لق ،وك•ان ي•ترن•م ب•نغمات ش•جية ت•دل ع•لى انج•ذاب•ه وع•شقه اإلل•هي ،ه•مته ال ت•ضارع ،وث•بوت•ه ورس•وخ•ه ح• ّدث ع•نهما
وال ح•رج .ومل•ا انتش•رت ن•فحات بس•تان األوراد اإلل•هية ،وع•طرت م•شام•ه ،أش•عل ال•نار امل•وق•دة وح•رق أس•تار األوه•ام،
وأخ••ذ ف••ي نش••ر األم••ر امل••بارك ،وك••ان ف••ي ال••ليال••ي ي••رت••ل اآلي••ات واألن••جية ف••ي امل••جام••ع وامل••حاف••ل ب••أل••حان ت••طرب ال••قلوب
وتس••ترع••ي األس••ماع ب••درج••ة ت••غبطه ع••ليها ال••ري••اض واألوراد مبش• ً•را ب••ال••ظهور األع••ظمُ ،مظه• ً•را ك••مال امل••حبة ل••ألح••باء
واألغ ••يار ،ألِ •فًا وف •يًا للج ••ميع ،ك ••ري • ً•ما ،واس ••ع ال ••صدر ،ون ••سج ع ••لى ه ••ذا امل ••نوال إل ••ى أن ض ••رب ن ••اق ••وس ال ••رح ••يل إل ••ى
ال•سجن األع•ظم )ع•كاء( ف•توج•ه إل•يها وم•عه أه•ل ب•يته وك•اب•د م•شاق وع•ثاء ال•طري•ق ،ول•م ي•عبأ ب•ما آلق•اه م•ن ال•بالي•ا لش• ّدة
ش••وق••ه ل••لقاء امل••حبوب ،ول••م تُ•ث ْ ِن ه••مته ال••حوادث ع••ن امل••سير ف••ي ال••ودي••ان وال••صحارى ح••تى أل••قى ع••صاه ب••عكاء ،وآوى
ف•ي ج•وار ال•رح•اب امل•بارك ،وع•اش ف•ي أول األم•ر ع•يشة ن•اع•مة ف•ي راح•ة وه•ناء ،وب•عد ردح م•ن ال•زم•ن وق•ع ف•ي م•خال•ب
ال•فاق•ة واإلع•سار الش•دي•د ح•تى ب•لغ ب•ه ال•حال أن•ه ك•ان ف•ي أغ•لب األح•اي•ني ي•طوي ال•ضلوع ع•لى ال•جوع ح•يث ل•م ت•صل
إلى يده كسرة من الخبز ليس ّد بها رمقه ،واستبدل شرب الشاي باملاء القراح.
•رورا وراض•يا ب•ما ق•سم ل•ه ،وك•ان ش•رف ال•حضور ب•ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة ي•فيض ع•ليه غ•يث
ورغ•م ك•ل ه•ذا ف•كان ق•ان• ًعا مس ً
الس•رور وال•حبور ،وي•ع ُّد ل•قاء امل•حبوب ن•عمة م•وف•ورة .غ•ذاؤه ك•ان م•شاه•دة الج•مال وش•راب•ه ن•سمة ال•وص•ال ،ك•ان دائ•م
ال•بشاش•ة ،ق•ليل الح•رك•ة س•اك•نًا ،أم•ا ق•لبه وروح•ه ف•في ن•هاي•ة االش•تعال وال•ول•ه ،وك•ان ألِ•فًا وف• ًيا له•ذا ال•عبد )ع•بدال•بهاء(
ب••ل رف••ي ًقا مس• ّ•را وج••ليسا م••حبوب••ا وأن••يسا ال ي••مل ،م••قرب••ا ل••دى ال••ساح••ة امل••ق ّدس••ة ،م••حترم••ا ب••ني األح••باء واألص••حاب،
زاه • ًدا ك••ل ال••زه••د ف••ي ال••دن••يا ،م••توك •الً ع••لى ح••ضرة ال••واح••د األح••د ،ال ي••تل ّون وال ي••تغير ب••امل••رة ث••اب••تا مس••تقيما ك••ال••جبل
الراسخ في األمر.
إن ••ني ك ••لما ت ••ذ ّك••رت ص ••بر ه ••ذا ال ••شخص وس ••كون ••ه وق ••ناع ••ته وث ••بوت ••ه ان ••دف ••عت ،دون ت ••ك ّلف ،إل ••ى ط ••لب األل ••طاف ل ••ه م ••ن
ح••ضرة األح••دي••ة .ك••ان ه••ذا ال••شخص ي••شكو ب••اس••تمرار م••ن األم••راض وال••علل وال••نوازل ال••تي اس••تول••ت ع••ليه م••ما ك••ان
ي•كاب•ده م•ن امل•تاع•ب وامل•شاق ال•تي ال ت•حصى .ومل•ا ك•ان ف•ي ق•زوي•ن وق•ع ف•ري•سة أه•ل ال•نفاق ال•ذي•ن ك•ان•وا ي•صفعون•ه
ع•لى أم رأس•ه امل•بارك•ة ب•األك•ف وغ•يره•ا ،وآث•ار ذل•ك ظ•اه•رة ح•تى ال•ساع•ة ف•ي س•مت رأس•ه ول•م ت•ختف ح•تى ل•فظ ال•نفس
األخ••ير .ول••كم أذاق••ه ال••ظامل••ون م••ن ال••عذاب أل••وان••ا ،ول••كم ت••وال••ى ع••ليه األذى م••ن أه••ل ال••نفاق وال ذن••ب ل••ه إال اإلي••مان
واإليقان ،وال جرم اقترفه سوى محبته هلل ،على ح ّد قول الشاعر:
ٍ
ٍ
أزالوا الشعر من رأسي جزافً
بموسى
شداد ال
ابصفعات
َ
أنيسا
شخصا
وكل تعرض القيت منهمولم أر بينهم
َ
ً
جليسا
وذنبي كان إيماني بربيوودي أن أكون له
َ
نفوسا
وأنشر أمره بني البراياألحيي من بريته
َ
حبيسا
فيوسف ما الذي قد كان منهمن اإلجرام يوم غدا
َ
وهذا مصداق حال جناب آقا علي.
وب ••االخ ••تصار ،إن ه ••ذا ال ••شخص الج ••ليل م ••ضى ك ••ل أوق ••ات ••ه وه ••و ف ••ي ال ••سجن األع ••ظم ،مش ••تغالً ب ••ال ••تبتل وال ••تضرع
وال•تقرب إل•ى اهلل ،وك•ان م•ورد ع•ناي•ة ال•رب ال•غفور م•شموالً ب•األل•طاف ب•درج•ة ال ح• ّد ل•ها ،وك•ان ي•فوز بش•رف ال•لقاء ف•ي
٩٦

أغ•لب األح•يان ،وف•ي ذل•ك ك•ان س•روره وانش•راح ص•دره وب•هجته وارت•ياح•ه ،ح•تى واف•اه األج•ل امل•حتوم وص•عدت روح•ه
إلى العالم الالمتناهي ،وطار إلى ملكوت األسرار واستظل في ظل الجمال.
عليه التحية والثناء ،وعليه الرحمة من رب اآلخرة واألولى ،ن ّور اهلل مضجعه بأنوار ساطعة من الرفيق األعلى.

٩٧

جناب آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل
إن ج•ناب آق•ا مح•مد ب•اق•ر وآق•ا مح•مد إس•ماع•يل ،ه•ما م•ن ال•ذي•ن زُج ب•هم ف•ي س•جن ع•كاء ف•ي س•بيل اهلل ،وه•ما أخ•وا
امل•رح•وم په•لوي رض•ا ،ويش•تغال ب•مهنة ال•خياط•ة .ه•اج•را م•ن إي•ران إل•ى أرض الس ّ•ر )أدرن•ه( واس•تظال ف•ي ظ•ل ال•عناي•ة
الرحمانية ،ثم سافرا إلى عكاء صحبة الجمال املبارك.
•خصا
أم•ا أخ•وه•ما امل•رح•وم په•لوان رض•ا ،ع•ليه ال•رح•مة وال•رض•وان وع•ليه ال•بهاء األب•هى وع•ليه ال•تحية وال•ثناء ،ف•كان ش ً
•يرا خ••لع رداء ال••حياة
ع••اريً••ا ع••ن رداء ال••علم ،مش••تغالً ب••التكس••ب ل••وق••وع••ه ف••ي ال••فاق••ة ك••سائ••ر أه••ل ال••عشق اإلل••هي ،وأخ• ً
وط•ار إل•ى أوج ال•عرف•ان األع•ظم .إن•ه ك•ان م•ن امل•ؤم•نني ال•ساب•قني .وم•ع ق•لة ب•ضاع•ته ق•د أده•ش أه•ال•ي ك•اش•ان ب•ما
ك•ان ي•تدف•ق م•ن ف ِ
•يه م•ن ال•بيان•ات ح•تى بُه•توا وت•ملكتهم ال•حيرة .وق•د ذه•ب ذل•ك ال•شخص األم•ي ،ف•ي ال•ظاه•ر ،ذات
ي•وم إل•ى امل•دع•و ال•حاج ك•ري•م خ•ان ،ف•ي م•دي•نة ك•اش•ان ،وس•أل•ه ق•ائ•الً" :ي•ا ج•ناب ال•خان ،ه•ل أن•ت ال•رك•ن ال•راب•ع؟ أف•دن•ي
ألن•ي م•تعطش ل•عرف•ان ال•رك•ن ال•راب•ع ألن•ي أح•ب أن أك•ون م•ن ع•ارف•يه" .ومل•ا ك•ان ف•ي م•حضر ال•خان امل•ذك•ور ج•مع م•ن
األم•راء ال•سياس•يني وال•عسكري•ني ،أج•اب ب•قول•ه" :أس•تغفر اهلل ،إن•ني ب•ريء م•ن ك•ل م•ن ادع•ى أن•ني ال•رك•ن ال•راب•ع ،وأن•ا
ال أدع•ي ذل•ك ،وم•ن روى ع•ني م•ثل ه•ذا االدع•اء ف•هو ك•ذاب أش•ر وع•ليه ل•عنة اهلل" .ث•م زاره په•لوان رض•ا ل•لمرة ال•ثان•ية
ب ••عد أي ••ام ق ••الئ ••ل وق ••ال ل ••ه" :إن ••ني ق ••د ت ••صفّحت )م ••ؤ ّل• َ
•فك( ال ••كتاب امل ••عروف ب ••إرش ••اد ال ••عوام ك ••له ،وع ••لمت م ••نه أن ••ك م ••ن
ال•واج•ب امل•فروض م•عرف•ة ال•رك•ن ال•راب•ع .وأن•ك ،وال•حقيقة ه•ذه ق•د س•اوي•ته ب•نفس اإلم•ام ص•اح•ب ال•زم•ان ،وله•ذا أرج•وك
•عرف•ني إي•اه وأي•ن ه•و ،وإن•ي أك•رر رج•ائ•ي أن ت•دل•ني ع•ليه" .ف•اش•مأز ال•حاج•ي امل•شار إل•يه وق•ال" :إن
ك•ل ال•رج•اء أن ت ّ
•خصا م•وه•و ً•م•ا ب•ل ش•خص م•علوم وم•عروف ك•شخصي وأن•ا الب•س ع•مام•تي وف•وق ظه•ري ع•باءت•ي
ال•رك•ن ال•راب•ع ل•يس ش ً
•تبسم په•لوان رض•ا وق•ال" :ع•ف ًوا ي•ا ج•ناب ال•حاج•ي ،إن أق•وال•ك م•تناق•ضة ،إذ ق•لتَ ل•ي ف•ي امل•رة
وع•صاي ف•ي ي•دي" .ف ّ
•حنق ،ث ••م ق ••ال" :ل ••يس ل ••دي اآلن م ••تسع م ••ن ال ••وق ••ت،
األول ••ى ش ••يئ ًا واآلن ت ••قول ش ••يئ ًا آخ ••ر" .ف ••حنق ال ••حاج ••ي ج • ّد ال • ُ
وس••نتكلم ف••ي ه••ذه امل••سأل••ة ف••ي وق••ت آخ••ر ف••اع••فني اآلن" .وامل••قصود أن ه••ذا ال••شخص ،په••لوي رض••ا ،وإن ك••ان ف••ي
ال••ظاه••ر أم •يّا غ••ير أن••ه ك••ان م••صداق م••ا ق••ال••ه ال••عالم الج • ّلى ق••د أوق••ع ال••رك••ن ال••راب••ع ف••ي ال••رك••ن ال••راب••ع وأل••زم••ه ال••حجة
وحيّره.
وم•ختصر ال•قول ،إن ف•ارس امل•يدان وغ•ضنفر ال•عرف•ان ه•ذا )په•لوي رض•ا( ك•ان ك•لما ح ّ•رك ل•سان•ه ف•ي امل•حاف•ل أده•ش
•لجا ل••الج••ئني ،وم••ساع • ًدا ل••لطال••بني ،واش••تهر ب••اس••م ال••حق ف••ي ج••ميع اآلف••اق .ث••م ت••رك ال••رخ••يص
املس••تمعني ،وك••ان م• ً
والغالي وصعد إلى امللكوت األبهى.
أم•ا أخ•واه ال•عزي•زان ،ف•قد وق•عا أس•يري•ن ف•ي ي•د األع•داء ،ودخ•ال ف•ي ع•داد امل•ظلوم•ني ف•ي ال•سجن األع•ظم .وأم•ا ه•و
ف••قد أس••رع إل••ى امل••لكوت األب••هى ب••ينما ك••ان ف••ي ح••ال••ة االن••قطاع ال••كلي ،وك••مال االنج••ذاب وذل••ك ف••ي أول أي••ام••نا ف••ي
ع••كاء ال••تي ك••ان ه••واؤه••ا ف••ي ذل••ك ال••حني م••سمو ًم••ا ،ح••تى ج••عل ك••ل وارد ع••ليها ع••رض••ة ل••لمرض وم••الزم••ة ف••راش••ه ،وم••ا
ل•بثت األم•راض أن نش•بت أظ•فاره•ا ف•ي ك•ل م•ن ج•ناب مح•مد ب•اق•ر وآق•ا مح•مد إس•ماع•يل ول•م ي•كن ه•ناك وج•ود ل•ألط•باء
فتحس••ر
ّ•
•نني ب••عضهما ال••بعض،
وال••عالج .وص••عد ه••ذان ال••نوران امل••جسمان إل••ى ع••ال••م األب••دي••ة ف••ي ل••يلة واح••دة ح••اض• ْ
التحسر وبكاهما الكل ليلة صعودهما.
عليهما األحباء ج ّد
ّ
ومل•ا أت•يتُ ف•ي ال•صباح آلخ•ذ ال•رف•ات ْ•ني املطه•ريْ•ن ل•لدف•ن ،ح•ال دون ذل•ك الح•راس وق•ال•وا" :ال ي•جوز ألح•د م•نكم الخ•روج
م•ن القش•لة )ال•ثكنة( ف•أع•طون•ا ال•رف•ات•ني ح•تى نغس•لهما ون•دف•نهما وع•ليكم دف•ع ال•تكال•يف" .ول•سوء الح•ظ ،ل•م ي•كن ل•دي•نا
•كرم ح•ضرت•ه ،روح•ي ل•ه
م•ا ن•دف•عه ل•لمصاري•ف ،ب•ل ك•ان•ت ه•ناك س•جادة م•وض•وع•ة ت•حت ق•دم•ي الج•مال امل•بارك ال•ذي ت ّ
ال••فداء ،ب••رف••عها م••ن ت••حت ق••دم••يه ب••غية ب••يعها وإع••طاء ث••منها للح••راس ل••تجهيز ال••رف••ات••ني ودف••نهما .ث••م ب••عنا ال••سجادة
•رش••ا وس • ّلمنا ه••ذا امل••بلغ للح••راس ،ف••ما ك••ان م••ن ه••ؤالء ال••ظامل••ني إال أن واروا ال••رف••ات••ني
امل••شار إل••يها ب••مائ••ة وس••بعني ق• ً •
٩٨

ب•ثياب•هما دون ُغس• ٍل ف•ي ق•بر واح•د .ومل•ا ك•ان•ت روح•اه•ما متح•دت•ني ف•ي امل•لكوت األب•هى ،ف•جسماه•ما أي ً
•ضا ي•حتضنان
بعضهما تحت الثرى.
ك•ان•ت ع•ناي•ة الج•مال امل•بارك ب•شأن ه•ذي•ن ال•حبيبني ال ح• ّد ل•ها ،إذ ك•ان•ا م•شمول ْ•ني ب•األل•طاف ط•وال أي•ام ح•يات•هما وق•د
جرى القلم األعلى بذكرهما في األلواح املباركة بعد وفاتهما.
أما قبراهما ففي عكاء .عليهما التحية والثناء وعليهما البهاء األبهى وعليهما الرحمة والرضوان.

٩٩

جناب آقا أبو القاسم السلطان آبادي و جناب آقا فرج
ك ••ان ف ••ي ع ••داد امل ••سجون ••ني ج ••ناب آق ••ا أب ••و ال ••قاس ••م الس ••لطان آب ••ادي ،رف ••يق امل ••دع ••و آق ••ا ف ••رج ف ••ي أس ••فاره .فه ••ذان
ال•شخصان امل•ؤم•نان ال•ثاب•تان املس•تقيمان ،ق•د ب•ارح•ا إي•ران إل•ى أدرن•ه ب•قلب س•ليم وروح أح•يتها ن•فثات ال•روح األم•ني
ألن•هما ل•م يس•تطيعا ال•بقاء ف•ي وط•نهما ال•عزي•ز م•ن ظ•لم أول•ي ال•شأن واع•تساف األع•داء ،وأخ•ذا ي•طوي•ان ال•صحارى
•ليقني غ ••ير م ••قيديْ ••ن ،وتح ••مال وع ••ثاء ال ••طري ••ق ورك ••وب ال ••بحار ،ي ••نام ••ان ع ••لى ال ••تراب وي ••لتحفان ال ••سحاب،
وال ••هضاب ط • ْ
غ•ذاؤه•ما م•ا ت•نبت الصح•راء رغ•م ن•درة امل•اء ،ت•رع•ى ع•يون•هما ف•ي ال•ليال•ي ن•جوم ال•سماء ،وب•عد ال•تي وال•لتيّا وص•ال إل•ى
أرض الس•ر )أدرن•ه( ف•ي األي•ام األول•ى م•ن ورود الج•مال امل•بارك إل•يها ف•أخ•ذا أس•يريْ•ن وذه•با ف•ي م•عيّة الج•مال امل•بارك
إلى السجن األعظم.
وه•نا أص•يب ج•ناب آق•ا أب•و ال•قاس•م ب•الح•مى الش•دي•دة وف•ارق ال•حياة ،وح•كاي•ة دف•نه ال ت•قل ّ،ع•ما ح•دث ل•ألخ•وي•ن آق•ا
مح•مد ب•اق•ر وآق•ا مح•مد إس•ماع•يل ال•سال•ف ذك•ره•ما ،وال ت•زي•د غ•ير أن•هم دف•نوه خ•ارج ع•كاء ح•يث جس•ده املطه•ر اآلن.
وق•د أظه•ر الج•مال امل•بارك ب•شأن•ه ك•مال ال•رض•اء وق•د ب•كاه ج•ميع األح•باء ب•كاء م ً•را ،واح•ترق•ت ق•لوب•هم م•ن ه•ذا ال•فادح
الجليل عليه البهاء األبهى.
•ميما ألب••ي ال••قاس••م امل••ذك••ور وم••الز ًم••ا ل••ه .وم••ا أن ذاع خ••بر
أم••ا ج••ناب آق••ا ف••رج ف••قد ك••ان ف••ي ج••ميع األح••وال رف••ي ًقا ح• ً
ال•ظهور األع•ظم ف•ي ع•راق العج•م ،ح•تى ت•زل•زل•ت أرك•ان•ه وردد ص•داه مه•لالً وظ•عن إل•ى ال•عراق ال•عرب•ي ف•وج•د ض•ال•ته
وك•ان س•روره ال ي•ق ّدر ع•ندم•ا أت•ى إل•ى ال•ساح•ة امل•ق ّدس•ة ودخ•ل ف•ي م•حفل األن•س وف•از بش•رف ال•حضور ،وب•عد ب•ره•ة
ع ••اد إل ••ى س ••لطان آب ••اد ،يح ••مل أع ••ظم ال ••بشارات ،ف ••ي ح ••ني ك ••ان أه ••ل ال ••نفاق م ••ترص ••دي ••ن ل ••ألح ••باء م ••شعلني ن ••يران
•لما
•لما وع ••دوانً ••ا .وك ••ان ب ••ني م ••ن اس ••تشهدوا ظ • ً
ال ••فساد ،وك ••ان ••وا ي ••فتكون ب ••األح ••باء وي ••سقون ••هم ك ••أس ال ••شهادة ظ • ً
واع••تسافً••ا ت••لك ال••نفس ال••طاه••رة امل••قدس••ة )امل••ال ب••اش••ي( .أم••ا آق••ا أب••وال••قاس••م وآق••ا ف••رج ف••كان••ا ق••د ت••واري••ا ع••ن أع••ني
ال•ظامل•ني ث•م س•اف•را إل•ى أرض الس•ر )أدرن•ه( وم•ن ه•ناك إل•ى ال•سجن األع•ظم )ع•كاء( ف•ي م•ع ّية امل•حب امل•حبوب .وه•نا
ان•فرد آق•ا ف•رج بش•رف خ•دم•ة الج•مال امل•بارك وم•الزم•ة ال•عتبة امل•قدس•ة ،ال ي•أل•و جه• ًدا ف•ي تس•لية األح•باء وك•ان ال•خادم
ال••صادق ف••ي أي••ام الج••مال امل••بارك والخ••ل ال••وف••ي لج••ميع أه••ل ال••بهاء .وظ• ّ•ل ب••عد ال••صعود امل••بارك ث••اب••تا ع••لى العه••د
•جا ع••لى م••نوال
وامل••يثاق وك••النخ••لة ال••باس••قة ف••ي إظ••هار ع••بودي••ته ل••ألح••باء .دام ه••ذا ال••شخص ال••بارع ال••صادع ن••اس• ً
صابرا في موارد البالء.
القناعة
ً
وب ••اإلج ••مال ،إن ••ه رح ••ل م ••ن ه ••ذا ال ••عال ••م وه ••و ف ••ي ك ••مال اإلي ••مان واإلي ••قان وال ••توج ••ه ،وك ••ان ف ••ي أي ••ام ••ه مظه ••ر األل ••طاف
الالنهاية .عليه الرحمة والرضوان وعليه التحية في جنة الرضوان وعليه الثناء في فردوس الجنان.

١٠٠

حرم حضرة سلطان الشهداء
ك••ان••ت ف••ي ع••داد امل••هاج••رات أم••ةاهلل – ف••اط••مة ب••يگم – ح••رم ح••ضرة س••لطان الشه••داء .وق••عت ه••ذه ال••ورق••ة امل••ق ّدس••ة،
•صب ع•ليها
ورق•ة الشج•رة اإلل•هية ،م•ن أول ش•باب•ها ف•ي غ•مار ال•بالي•ا ال•الم•تناه•ية وذل•ك ف•ي س•بيل اهلل وك•ان أول م•ا ان ّ
م••ن امل••صائ••ب وف••اة وال••ده••ا ذل••ك ال••جوه••رة ال••نقية ب••عد أن أض••ناه ال••تعب ووه••ن ال••عظم م••نه ف••ي ال••غرب••ة م••ما ق••اس••اه ف••ي
ط ••ي ال ••صحاري وع ••ظيم امل ••شاق وال ••كروب ال ••تي ال ح ••د ل ••ها وواف ••اه األج ••ل امل ••حتوم ف ••ي إح ••دى ال ••نزل ال ••ري ••فية ف ••ي
ض•واح•ي ب•دش•ت .ف•تيتّمت ه•ذه املخ• ّدرة م•ن ب•عده إل•ى أن س•اق•تها ال•عناي•ة اإلل•هية ودخ•لت ف•ي ع•صمة ح•ضرة س•لطان
الشهداء.
•شهورا ب•ني الج•ميع ب•بهائ•يته وب•ان•قطاع•ه ال•كلي للج•مال ال•رح•مان•ي ح•تى أص•بح ح•يران•ا
ومل•ا ك•ان س•لطان الشه•داء م
ً
ه••ائ••ما ف••ي ذل••ك امل••يدان ،وح••يث إن ن••اص••ر ال••دي••ن ش••اه ك••ان م••ول • ًعا ب••سفك ال••دم••اء واألع••داء ي••قفون ب••امل••رص••اد ل••ألح••باء
وي ••قوم ••ون ض ••ده ••م ب ••ال ••سعاي ••ة وإث ••ارة ك ••وام ••ن ال ••فنت واالض ••طراب ••ات .له ••ذا ك ••له ،ك ••ان ••ت أس ••رة س ••لطان الشه ••داء غ ••ير
م ••طمئنة ع ••ليه وت ••ترق ••ب اس ••تشهاده ف ••ي ك ••ل لح ••ظة ،ف ••اس ••تول ••ى ع ••ليهم االض ••طراب الش ••دي ••د ألن األس ••رة ك ••لها ك ••ان ••ت
م•شهورة ب•ال•بهائ•ية ،وك•ان األع•داء ي•ناوئ•ون أف•راده•ا ظ•لما وع•دوان•ا ،وك•ان•ت ال•حكوم•ة ت•تعرض ل•هم ب•اس•تمرار وك•ذل•ك ش•اه
إيران كما ذكرنا.
وم••ن ه••ذا ي••تبني ح••ال ه••ذه األس••رة وك••يف ك••ان••ت ت••عيش وال••شعب يُظه••ر ألف••راده••ا ك••ل ال••كراه••ية ،وت••قوم ع••ليهم ال••غوغ••اء
ف ••ي ك ••ل ح ••ني ويش ّ•ه ••رون ب ••هم ح ••تى وق ••ع ح ••ادث اس ••تشهاد ح ••ضرة س ••لطان الشه ••داء وح • ّدث وال ح ••رج ع ••ما أظه ••رت ••ه
ال•حكوم•ة م•ن ال•وح•شية امل•تناه•ية ال•تي ف•زع وج•زع ل•هول•ها البش•ر .وم•ا اك•تفت ب•ذل•ك ب•ل نه•بت أم•وال•ه وب•ددت م•متلكات•ه
األم••ر ال••ذي ج••عل ك••ام••ل أف••راد األس••رة ف••ي ح••اج••ة إل••ى ال••قوت ال••ضروري .أم••ا ف••اط••مة ب••يكم ف••قد أخ••ذت ف••ي ال••بكاء
وال•نحيب والتحس•ر ل•يل ن•هار وك•ان•ت ت•خفي ذل•ك ع•لى أط•فال•ها رأف•ة ب•هم وع•ليهم رغ•م ال•تهاب ن•ار الحس•رة واألس•ى ب•ني
ض•لوع•ها غ•ير أن•ها ك•ان•ت ت•تلو ع•لى ال•دوام آي•ات ال•شكر هلل ال•واح•د األح•د ألن•ها اع•تبرت أن ك•ل ه•ذه امل•صائ•ب وال•نوائ•ب
ك•ان•ت ،والح•مد هلل ،ف•ي س•بيل ن• ّير اآلف•اق وف•ي م•حبة ك•وك•ب اإلش•راق .وك•ل ه•ذا ج•عل أف•راد أس•رة س•لطان الشه•داء
م ••متازي ••ن ب ••ني أه ••ل اإلي ••مان ،وك ••ان ••ت أم ••ةاهلل امل ••ذك ••ورة ك ••لما ح • ّلت ب ••هم م ••صيبة ق ••ال ••ت ب ••كل إخ ••الص" :الح ••مد هلل ال ••ذي
ساوى هذه األسرة باألسرة النبوية".
ومل••ا ك••ان ال••تضييق ع••لى ه••ذه األس••رة م••ن ق••بل ال••حكوم••ة واألع••داء ع••لى أش••ده ،أم••ر الج••مال امل••بارك ب••إح••ضار ج••ميع
أف••راده••ا إل••ى ال••سجن األع••ظم )ع••كاء( ل••يعيشوا م••طمئنني ب••جوار امل••وه••بة ال••كبرى .ف••أم••ضوا زم••نا ه••ان••ئني ف••ي ال••جوار
ال•رح•مان•ي ورغ•م ك•ل ه•ذا ف•قد أص•يبت ه•ذه ال•عائ•لة ب•وف•اة نج•ل س•لطان الشه•داء امل•دع•و آق•ا م•يرزا ع•بدالحس•ني ،ف•ما
ك•ان م•ن وال•دت•ه ف•اط•مة ب•يگم إال التس•ليم وال•رض•اء ول•م ت•جنح إل•ى ال•نحيب وال•عوي•ل ح•تى إن•ها ل•م ت ِ•قم ل•ه ع•زاء ول•م ت•فه
بشيء يدل على التأثر أو التحسر.
ك••ان••ت ه••ذه ال••سيدة )ف••اط••مة ب••يگم( م••تردي••ة ب••رداء ال••صبر الج••ميل وال••وق••ار ش••اك••رة هلل ب••درج••ة ت••فوق الح • ّد ،وم••ع وق••وع
امل•صيبة ال•كبرى وال•رزي•ة ال•عظمى ب•صعود س•راج امل•أل األع•لى )ح•ضرة ب•هاءاهلل( ع•يل ص•بره•ا ون•فد اس•تقراره•ا وزاد
اض••طراب••ها وح••رق••ة ق••لبها ح••تى أص••بحت ك••ال••حوت امل••تبلبل ع••لى ال••تراب م••ن ش••دة ال••عطش ول••م ته••دأ ل••ها ح••ال ول••م ت••قوَ
ع••لى تح••مل ال••فراق ،ف••ودع••ت أط••فال••ها وع••اج••لها األج••ل امل••حتوم وص••عدت ف••ي ج••وار ال••رح••مة ال••كبرى م••نتقلة إل••ى ظ••ل
عناية حضرة األحدية واستغرقت في بحر األنوار.
ع••ليها ال••تحية وال••ثناء ،وع••ليها ال••رح••مة وال••بهاء ،وط••يب اهلل ث••راه••ا ب••صيّب ال••رح••مة م••ن ال••سماء ،وأك••رم اهلل م••ثواه••ا ف••ي
ظل سدرة املنتهى.
١٠١

شمس الضحى
ك•ان•ت أم•ةاهلل املنج•ذب•ة ب•نفحات اهلل ح•ضرة خ•ورش•يد ب•يگم امل•لقبة ب•شمس ال•ضحى وال•دة ح•رم س•لطان الشه•داء ف•ي
ع•داد امل•هاج•رات وامل•جاورات .وأم•ةاهلل امل•ف ّوه•ة ه•ذه ،ه•ي اب•نة ع•م ال•حاج س•يد مح•مد ب•اق•ر امل•عروف ب•ال•علم ف•ي ج•ميع
اآلفاق والذي كان أمير العلماء في أصفهان.
ومل•ا ف•قدت أم•ةاهلل ه•ذه ،املنج•ذب•ة ،وال•دي•ها وه•ي ف•ي س•ن ال•طفول•ة ،ت•ول•ت ج•دت•ها أم•ر ت•رب•يتها ف•ترع•رع•ت واش•تدت ف•ي
ِ
•جارى واملجته••د امل••شهور س••ال••ف ال••ذك••ر ،ون••مت ف••ي أح••ضان ال••علوم وال••فنون وامل••عارف.
س••راي ذل••ك ال••عال••م ال••ذي ال ي• َ
ومل••ا ب••لغت س••ن االح••تالم ،ت••زوج••ت ج••ناب آق••ا م••يرزا ه••ادي النه••ري .ومل••ا ك••ان••ت م••شام ال••زوج••ني ق••د ت••عطرت ب••نفحات
ال•عرف•ان م•ن ذل•ك النج•م ال•ساط•ع ال•بارع ال•صادع أال وه•و ح•ضرة ال•حاج س•يد ك•اظ•م ال•رش•تي ،له•ذا رح•ال إل•ى ك•رب•الء
ص••حبة امل••دع••و آق••ا م••يرزا مح••مد ع••لي النه••ري ش••قيق م••يرزا ه••ادي امل••ذك••ور وأخ••ذا ي••حضران م••جال••س دروس ال••سيد
ك••اظ••م الق••تباس أن••وار امل••عارف ح••تى أص••بحت أم••ةاهلل املنج••ذب••ة )ش••مس ال••ضحى( م••تفقهة ف••ي امل••سائ••ل اإلل••هية وم••ا
ت••رم••ي إل••يه ال••كتب ال••سماوي••ة وت••تبعت ال••حقائ••ق وامل••عان••ي ب••كل دق••ة .ث••م أن••جبت ول • ًدا وب••نتًا وه••ما ال••سيد ع••لي وف••اط••مة
بيگم التي تزوجت بعد سن البلوغ من حضرة سلطان الشهداء.
ف••ي أث••ناء آق••ام••ة ت••لك األم ال••نوران••ية )ش••مس ال••ضحى( ف••ي ك••رب••الء ،وإذ ارت••فع ن••داء ال••رب األع••لى م••ن م••دي••نة ش••يراز
ق ••ال ••ت" :ب ••لى!" ،وآم ••نت ع ••لى ال ••فور .وف ••ي ت ••لك اآلون ••ة ،س ••اف ••ر إل ••ى ش ••يراز ق ••ري ••نها امل ••حترم آق ••ا م ••يرزا ه ••ادي النه ••ري
املبج•ل ألن•ه ق•د س•بق له•ذي•ن األخ•وي•ن أن ش•اه•دا ج•مال ال•نقطة األول•ى )ال•باب( ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،ف•ي ض•ري•ح
ّ•
وأخ•وه
س ••يد الشه ••داء )الحس ••ني ب ••ن ع ••لي( ع ••ليه ال ••صالة والس ••الم وع ••ند ذل ••ك أخ ••ذت ••هم ال ••حيرة بمج ••رد م ••شاه ••دة ش ••مائ ••له
ال••نوران••ية وخ••صال••ه وف••ضائ••له ال••رح••مان••ية ح••تى ق••اال ل••بعضهما :ال ش••بهة ف••ي أن ه••ذا ال••رج••ل رج••ل ع••ظيم ول••ذا أج••اب••ا
ب"ب••لى" بمج••رد اس••تماع ال••نداء واش••تعال ب••نار م••حبة اهلل ألن••هما ك••ان••ا ي••سمعان امل••رح••وم ال••سيد ك••اظ••م ك••ل ي••وم ي••نادي
ف•ي م•جال•سه امل•ملوءة ب•ال•فيض وي•قول ص•راح•ة" :إن ال•ظهور ل•قري•ب!" ،وإن ه•ذا امل•طلب غ•اي•ة ف•ي ال•دق•ة وال•رق•ة وع•لى
ال ••كل أن ي ••تنسموا أخ ••باره وي ••تفحصوا أي • ً
•ضا ل ••عل ح ••ضرة امل ••وع ••ود ي ••كون ح ••اض • ً•را وم ••وج ••و ًدا ب ••ني ال ••ناس .ل ••كن ال ••كل
غافلون كما أشير إلى ذلك في بعض األحاديث )الشريفة(.
وم•ا أن ب•لغ ال•شقيقان إي•ران ح•تى ب•لغهما أن ح•ضرة األع•لى )ال•باب( ق•د س•اف•ر إل•ى م•كة امل•كرم•ة .له•ذا ذه•ب ح•ضرة
آق•ا س•يد مح•مد ع•لي إل•ى أص•فهان ،أم•ا آق•ا م•يرزا ه•ادي ف•قد ع•اد إل•ى ك•رب•الء .وك•ان•ت ش•مس ال•ضحى ق•د ت•عرف•ت
ف••ي ت••لك األث••ناء ب••أم••ةاهلل ورق••ة ال••فردوس أخ••ت ج••ناب ب••اب ال••باب )م••يرزا حس••ني البش••روئ••ي( ث••م ت••قاب••لت ب••واس••طة ه••ذه
األخ••يرة م••ع ج••ناب ال••طاه••رة ،وت••مكنت ع••رى األل••فة وامل••حبة وامل••ؤان••سة ب••ينهن ،وك••ن ي••جتمعن ل••يل ن••هار ويش••تغلن ب••أم••ر
ال ••تبليغ .ومل ••ا ك ••ان األم ••ر اإلل ••هي ف ••ي ب ••داي ••ته ك ••ان ال ••قوم ي ••نفرون م ••نه ب ••عض ال ••نفور .وأدت م ••آلق ••اة ش ••مس ال ••ضحى
ب••حضرة ال••طاه••رة إل••ى زي••ادة انج••ذاب••ها واش••تعال••ها واس••تفاض••تها ال••تي ال ح • ّد ل••ها وق••د اس••تمرت ف••ي عش••رة ح••ضرة
ال••طاه••رة ف••ي ك••رب••الء م••دة ث••الث س••نوات ت••جال••سها ل••يل ن••هار ،وك••ان••ت ك••لما تح••دث••ت ت••دف••ق م••ن ف••مها الح••دي••ث ك••البح••ر
الزاخر بنسائم الرحمن وهي هائجة مائجة تتكلم بلسان فصيح.
ومل•ا اش•تهر أم•ر ال•طاه•رة ف•ي ك•رب•الء وانتش•ر ص•يت أم•ر ح•ضرة األع•لى )ال•باب( ،روح•ي ل•ه ال•فداء ،ف•ي أن•حاء إي•ران
ق••ام ع••لماء آخ••ر ال••زم••ان ع••لى ت••كفير م••عتنقيه وت••حقيره••م وت••دم••يره••م وأص••دروا ف••توى ب••قتل ع••موم أت••باع ال••باب .وق••ام
ع••لماء ال••سوء ف••ي ك••رب••الء ع••لى ت••كفير ج••ناب ال••طاه••رة ث••م ه••اج••موا ب••يت ش••مس ال••ضحى ظ••ان••ني أن ح••ضرة ال••طاه••رة
•تما ول•عنًا وزج ً•را وت•أن•يبًا ب•درج•ة ال ت•وص•ف
ف•يه ،ث•م أح•اط•وا ب•أم•ةاهلل املنج•ذب•ة )ش•مس ال•ضحى( وأوس•عوه•ا ض•ربً•ا وش ً
ث•م س•حبوه•ا م•ن ال•دار إل•ى ال•سوق ،فهج•م ع•ليها األع•داء وأوس•عوه•ا ض•ر ًب•ا ب•ال•عصي وق•ذف•وه•ا ب•ال•حجارة وب•ينما ه•ي
ع••لى ه••ذه ال••حال إذ أت••ى وال••د زوج••ها امل••حترم ال••حاج س••يد مه••دي وص••اح ف••ي ال••قوم ق••ائ••ال" :إن ه••ذه ال••سيدة ليس••ت
ب•جناب ال•طاه•رة" .ف•لم ت•صدق•ه الش•رط•ة وال•عام•ة ول•م ي•ترك•وه•ا ث•م ط•لبوا م•ن ح•ضرة ال•حاج س•يد مه•دي أن ي•أت•ي ب•من
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يشه••د ع••لى م••ا ي••قول وم••ا ل••بثوا أن س••معوا أح••د ال••غوغ••اء ي••صيح ق••ائ••ال" :إن ق••رة ال••عني ق••د ق••بض ع••ليها" ،وله••ذا ت••رك••وا
شمس الضحى.
وم ••ختصر ال ••قول ،إن ال ••حكوم ••ة وض ••عت ب • ً
•عضا م ••ن الح ••راس ف ••ي ب ••يت ج ••ناب ال ••طاه ••رة وم ••نعوا ال ••ناس م ••ن ال ••دخ ••ول
والخ••روج ح••تى ت••أت••ي األوام••ر م••ن ب••غداد وإس••الم••بول .ومل••ا ط••ال••ت م••دة ان••تظار األوام••ر ط••ال••بت ج••ناب ال••طاه••رة ل••ها
ورف••يقات••ها ب••ال••ذه••اب إل••ى ب••غداد ري••ثما ت••أت••ي األوام••ر ب••شأن••ها م••ن إس••الم••بول وي••فعل اهلل م••ا ي••شاء .ف••لبّت ال••حكوم••ة
ط••لبها ف••ساف••رت م••ن ك••رب••الء ه••ي وج••ناب ورق••ة ال••فردوس ووال••دت••ها وج••ناب ش••مس ال••ضحى إل••ى ب••غداد وك••ان ال••رع••اع
ي•رج•مون•هن ب•ال•حجارة ع•لى م•ساف•ة م•ن ك•رب•الء ومل•ا وص•لن ب•غداد ن•زل•ن ف•ي ب•يت ح•ضرة ال•شيخ مح•مد ش•بل وال•د ج•ناب
آق ••ا مح ••مد م ••صطفى ال ••بغدادي .ومل ••ا ك ••ثر ال ••واف ••دون ع ••لى ج ••ناب ال ••طاه ••رة ه ••اج أه ••ال ••ي ذل ••ك ال ••حي ف ••اض ••طرت إل ••ى
االن••تقال إل••ى م••نزل خ••اص ب••جهة أخ••رى م••ن امل••دي••نة وداوم••ت ع••لى ال••تبليغ وإع••الء ك••لمة اهلل ل••يل ن••هار وك••ان ي••فد ع••ليها
ال ••علماء وامل ••شاي ••خ وغ ••يره ••م ،وي ••لقون ع ••ليها ب ••عض األس ••ئلة ف ••كان ••ت ت ••جيبهم ب ••ما ي ••قنعهم واش ••تهرت ف ••ي ب ••غداد شه ••رة
ع••جيبة ألن••ها ك••ان••ت ت••تكلم ف••ي امل••سائ••ل اإلل••هية ذات ال••شأن وال••دق••ة .ومل••ا ع••لمت ال••حكوم••ة ب••ذل••ك ن••قلتها ه••ي وش••مس
الضحى وورقة الفردوس إلى دار املفتي حيث أقمن مدة ثالثة شهور حتى وصلت األوامر من إسالمبول بشأنهن.
أم•ا م•فتى ب•غداد ف•كان دائ ً•ما ي•حادث•هن وي•ناق•شهن م•دة آق•ام•تهن ف•ي داره وك•ن ي•قمن ل•ه ال•حجج وال•براه•ني ال•قاط•عة
•رح••ا واف• ًيا وي••تباح••ثن م••عه ف••ي م••سائ••ل الحش••ر والنش••ر وال••حساب
ع••لى دع••واه••ن وك••ن يش••رح••ن ل••ه امل••سائ••ل ال••دي••نية ش• ً•
وامليزان ويوضحن له معضالت الحقائق واملعاني.
ت••صادف أن ح••ضر وال••د امل••فتي إل••ى ال••دار ذات ي••وم ،وم••ا أن وق••ع ن••ظره ع••لى ج••ناب ال••طاه••رة ورف••يقات••ها ح••تى ان••هال
ع ••ليهن ب ••ما ال ي ••ليق م ••ن األل ••فاظ ال ••ناب ••ية ،وك ••ان امل ••فتي ح ••اض • ً•را ف ••اس ••تاء م ••ما ك ••ان م ••ن وال ••ده واع ••تذر ل ••لسيدات ث ••م
أخ••بره••ن ب••ورود األوام••ر ب••شأن••هن م••ن إس••الم••بول ت••فيد أن الس••لطان ال••عثمان••ي ق••د ع••فا ع••نهن ش••ري••طة م••غادرة ال••دول••ة.
فخ••رج••ت ف••ي ص••باح ال••يوم ال••تال••ي م••ن ب••يت امل••فتي وت••وجه••ت إل••ى الح••مام ،وب••عد ع••ودت••ها أخ••ذ ج••ناب ال••حاج ال••شيخ
مح•مد ش•بل وج•ناب ال•شيخ س•لطان ال•عرب•ي ب•تهيئة ل•وازم ال•سفر وب•عد ث•الث•ة أي•ام ب•ارح•ت ج•ناب ال•طاه•رة ب•غداد ه•ي
وج•ناب ش•مس ال•ضحى وج•ناب ورق•ة ال•فردوس ووال•دة آق•ا م•يرزا ه•ادي ون•فر م•ن س•ادات م•دي•نة ي•زد ق•اص•دي•ن إي•ران
وال ••ذي ت ••ول ••ى ال ••صرف ع ••لى ه ••ذه ال ••رح ••لة م ••ن ج ••يبه ال ••خاص ه ••و ج ••ناب ال ••شيخ مح ••مد ش ••بل إل ••ى أن وص ••لوا م ••دي ••نة
ك••رم••ان••شاه ف••نزل••ت املخ • ّدرات ف••ي دار ع••لى ح••دة وال••رج••ال ف••ي ب••يت آخ••ر واس••تمر أم••ر ال••تبليغ ع••لى م••ا ك••ان ع••ليه ف••ي
•اس••ا آخ ••ري ••ن ع ••لى
ب ••غداد ومل ••ا ع ••لم ال ••علماء ب ••ذل ••ك ح ••كموا ب ••إخ ••راج الج ••ميع م ••ن امل ••دي ••نة وه ••ذا ح •فّز ح ••اك ••م امل ••دي ••نة وأن • ً •
•ودج•ا م•كشوف•ا وذه•بوا ب•هن إل•ى الصح•راء ح•يث ت•رك•وه•ن
م•هاج•مة ال•سيدات ونه•ب م•متلكات•هن ث•م أرك•بوا ال•سيدات ه ً •
ف•ي ال•عراء ي•تخبطن ف•ي ال•بادي•ة ب•ال زاد وال ف•راش .ع•ند ذل•ك ،ك•تبت ال•طاه•رة ل•وال•ي ك•رم•ان•شاه ت•قول" :إن•نا م•ساف•رون
وض•يوف )وج•اء ف•ي الح•دي•ث(" :أك•رم•وا ال•ضيف ول•و ك•ان ك•اف•را فه•ل م•ن ال•الئ•ق وال•جائ•ز إه•ان•ة ال•ضيف وت•حقيره؟"،
وم•ا أن وص•ل ذل•ك إل•ى ال•وال•ي ح•تى أم•ر ب•إع•ادة املس•روق•ات وك•ل م•ا س•لب م•ن ال•سيدات .ف•أع•يدت ف•ي ال•حال إل•يهن
ب•تمام•ها ث•م أح•ضروا ل•هن ال•رك•ائ•ب م•ن امل•دي•نة وأرك•بوه•ن إل•ى ه•مدان ح•يث ت•واف•دت ع•ليهن ال•نساء ح•تى ن•ساء ال•عائ•لة
املالكة ملالقاة جناب الطاهرة يوميًا.
آق•ام•ت ج•ناب ال•طاه•رة وم•ن م•عها ف•ي ه•مدان م•دة شه•ري•ن وف•ي غ•ضون•هما س•محت ل•بعض م•ن ك•ان•وا ب•رف•قتها ب•ال•عودة
إل••ى ب••غداد وراف••قها ال••باق••ون إل••ى م••دي••نة ق••زوي••ن وب••ينما ه••ي ف••ي ال••طري••ق إذ أت••ى رك••ب م••ن آق••ارب••ها ي••عني إخ••وان••ها
وق•ال•وا ل•ها" :إن•نا أت•ينا إل•ى ه•نا ب•أم•ر وال•دن•ا وإرادت•ه ح•تى ن•أخ•ذك م•نفردة إل•ى ال•دار .أم•ا ج•ناب ال•طاه•رة ف•لم ت•قبل
ذل••ك وم••ن ث• ّم وص••لوا ج••مي ًعا إل••ى ق••زوي••ن .وذه••بت ج••ناب ال••طاه••رة إل••ى دار أب••يها م••ع رف••يقات••ها أم••ا ال••رج••ال ف••قد ن••زل••وا
في نُزُل.
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•نتظرا إيّ ••اه ••ا ب ••عد أن تش ••رف ب ••حضور
وك ••ان ج ••ناب آق ••ا م ••يرزا ه ••ادي ق ••ري ••ن ش ••مس ال ••ضحى ق ••د ع ••اد إل ••ى ق ••زوي ••ن م •
ً
ح•ضرة األع•لى )ال•باب( ف•ي ق•لعة م•اه ك•و )ي•عني ق•لعة ج•بل ال•قمر( ،ث•م اص•طحبها إل•ى أص•فهان ،وم•نها ت•وج•ه ج•ناب
آق•ا م•يرزا ه•ادي إل•ى ق•ري•ة ب•دش•ت ال•تي الق•ى ف•يها وف•ي ض•واح•يها م•ن األذى وال•جفاء وامل•شاق واالب•تالء وم•ا ال ي•دخ•ل
ت••حت ح••صر ف••ضالً ع••ن رج••مه ب••ال••حجارة ح••تى أدرك••ته امل••نية ف••ي إح••دى ال•نُزُل الخ••رب••ة ف••دف••نه أخ••وه امل••دع••و آق••ا م••يرزا
مح••مد ع••لي ع••لى رأس ال••طري••ق ب••ني أص••فهان وب••دش••ت أم••ا ش••مس ال••ضحى ف••قد ب••قيت ف••ي أص••فهان م••شغول••ة ب••ذك••ر
اهلل ف••ي ج••ميع آن••ات••ها ق••ائ••مة ب••تبليغ أم••راهلل ب••ني ال••نساء ب••لسان ف••صيح ب••توف••يق م••ن اهلل وم••ؤي••دة ب••ال••بيان ال••بدي••ع وك••ان••ت
م ••اج ••دات أص ••فهان ي ••حترم ••نها ك ••ل االح ••ترام ،وك ••ان ال ••كل ع ••لى ب •يّنة م ••ن زه ••ده ••ا وورع ••ها وت ••قواه ••ا وع •فّتها امل ••جسمة
وع ••صمتها امل ••ش ّ
خصة وه ••ي مش ••تغلة إم ••ا ب ••ترت ••يلها ل ••آلي ••ات ل ••يل ن ••هار أو ب ••تفسير آي ••ات ال ••كتاب أو بش ••رح غ ••وام ••ض
امل••سائ••ل اإلل••هية أو ب••تبليغ أم••راهلل ونش••ر ال••نفحات ال••قدس••ية .فس••بب ك••ل ذل••ك اق••تران ح••ضرة س••لطان الشه••داء ،روح
امل•قرب•ني ل•ه ال•فداء ،ب•اب•نتها امل•حترم•ة أم•ا ه•ي ف•قد س•كنت ف•ي س•راي صه•ره•ا ح•ضرة س•لطان الشه•داء ف•توال•ت ع•ليها
ال•زائ•رات م•ن ال•نساء امل•اج•دات م•من ت•عرف وم•من ال ت•عرف م•ن األح•باء واألغ•يار ف•زاد ذل•ك م•ن اش•تعال•ها ب•نار م•حبة
اهلل وانجذابها إلى إعالء كلمة اهلل بكل ما في مكنتها حتى لقبها األغيار "فاطمة الزهراء" عند البهائيني.
ومل•ا اس•تمر ال•حال ع•لى ه•ذا امل•نوال ات•فق ك•ل م•ن ال•رق•شاء وال•ذئ•ب )أم•ا ال•رق•شاء ف•هو امل•دع•و م•يرزا مح•مد حس•ني إم•ام
الج•معة ب•أص•فهان ،وال•ذئ•ب ه•و امل•دع•و ال•شيخ مح•مد ب•اق•ر األص•فهان•ي ق•د ج•رى ال•قلم األع•لى ب•تلقيب األول ب•ال•رق•شاء
وال•ثان•ي ب•ال•ذئ•ب( وأص•درا ف•توى ب•قتل ح•ضرة س•لطان الشه•داء وش•قيقه ح•ضرة م•حبوب الشه•داء ف•باغ•تهما ب•ال•هجوم
ع ••ليهما ك ••ل م ••ن ال ••رق ••شاء وأع ••وان ••ه وال ••ذئ ••ب وال ••جالدون والش ••رط ••ة امل ••ملوءة ق ••لوب ••هم ب ••ال ••جفاء وص ••فدوه ••ما ب ••الس ••الس ••ل
واألغ••الل وس••اق••وه••ا إل••ى ال••سجن ث••م س••طوا ع••لى س••راي••هما وب••ددوا م••حتوي••ات••ها ول••م ت••نج األط••فال ال••رض••ع م••ن أذاه••م
وصبوا على أقرباء هذين الشخصني املق ّدسني سياط الطعن واللعن والسب والضرب والتعذيب بدرجة ال توصف.
وق•د ح•كى ل•ي أث•ناء وج•ودي ف•ي ب•اري•س امل•دع•و – ظ•ل الس•لطان – م•ؤك• ًدا م•ا ح•كاه ب•األي•مان امل•غ ّلظة ب•أن•ه ط•امل•ا ن•صح
ه•ذي•ن ال•سيدي•ن الج•ليلني ب•اإلق•الع ع•ن م•عتقده•ما دون ج•دوى .وق•ال" :إن•ني دع•وت•هما ذات ل•يلة وأل•ححت ع•ليهما ب•ترك
م•ا ه•ما ع•ليه ،وأري•تهما أن ح•ضرة ال•شاه ق•د أم•ر ب•قتلهما ث•الث م•رات ،وق•د أت•ى امل•رس•وم ال•شاه•ان•ي ب•ال•حكم ال•قطعي
ف•ي ه•ذا ال•صدد ،وإذًا ال م•فر م•ن أن•كما ت•تبرآن م•ن ه•ذا ال•دي•ن أم•ام ال•علماء .ف•أج•اب•ا ب•ما ي•لي" :ي•ا ب•هاء األب•هى ،إن
•يني ،وق•لت ل•هما إن•ني أك•تفي ب•هات•ني ال•كلمتني
روح•ينا م•قدم•تان ق•رب•انً•ا" ،وف•ي ال•نهاي•ة ق•بلت أن ي•قوال" :إن•نا ل•سنا ب•هائ ْ
وأح•رر واق•عة ال•حال ل•جالل•ة ال•شاه متخ•ذا إق•رارك•ما وس•يلة ل•خالص•كما ون•جات•كما" ،ف•قاال" :إن ه•ذا ال ي•كون م•نا أب• ًدا،
إن••نا ب••هائ••يان ،ي••ا ب••هاء األب••هى! إن••نا مل••تعطشان لش••رب ك••أس ال••شهادة ال••كبرى" .ف••اغ••تظت وخ••اط••بتهما بح••دة وش••دة
•يرا إل••ى ت••نفيذ م••ا ج••اء ب••ال••فتوى ال••تي أص••دره••ا ال••رق••شاء
ع • ّلهما ي••نصرف••ا ع••ن ت••صميمهما ف••ما أم••كن ،ف••اض••طررت أخ• ً
والذئب الضاري".
وب•اإلج•مال ،إن رج•ال ال•حكوم•ة ،ب•عد اس•تشهاد ه•ذ ْي•ن ال•شخصني ت•عقبوا ال•سيدة ش•مس ال•ضحى ال•تي اض•طرت أن
ت••ذه••ب إل••ى ب••يت أخ••يها ،وال••حال أن أخ••اه••ا ل••م ي••كن م••ؤم••نا ت••ما ًم••ا وه••و م••شهور ف••ي أص••فهان ب••ال••زه••د وال••تقوى وال••علم
وال••فضل واالع••تكاف واالن••زواء ول••ذا أص••بح مح••ل اح••ترام الج••ميع واع••تماده••م ،وظ • ّلت ال••حكوم••ة ت••تعقبها وت••بحث ع••نها
إل ••ى أن ع ••لمت ب ••مكان ••ها ف ••اس ••تدع ••تها ،ب ••االت ••فاق م ••ع ع ••لماء ال ••سوء .ف ••اض ••طر أخ ••وه ••ا أن ي ••أخ ••ذه ••ا إل ••ى ب ••يت ال ••حاك ••م،
ف•دخ•لت إل•ى مح•ل الح•ري•م أم•ا أخ•وه•ا ف•قد ان•تظره•ا خ•ارج ب•اب ال•دار ،وم•ا أن وص•لت إل•ى م•دخ•ل مح•ل الح•ري•م ق•اب•لها
ال•حاك•م وأخ•ذ ي•رك•لها ب•كل م•ا أوت•ي م•ن ق•وة ح•تى س•قطت ع•لى األرض م•غش ًيا ع•ليها ،وع•ند ذل•ك ن•ادى ال•حاك•م زوج•ته
وق•ال ل•ها ،ان•ظري ف•اط•مة ال•بهائ•يني ال•زه•راء ،ث•م ن•قلوه•ا إل•ى إح•دى ال•غرف وأخ•وه•ا خ•ارج الس•راي م•حتار ف•ي أم•ره،
•يرا ت ••قدم إل ••ى ال ••حاك ••م ل ••يشفع ألخ ••ته ،ث ••م ق ••ال" :إن أخ ••تي ه ••ذه ق ••د أوش ••كت ع ••لى امل ••وت م ••ن ش ••دة ال ••ضرب ،ف ••ما
وأخ • ً
ال•فائ•دة م•ن وج•وده•ا ف•ي دارك•م م•ا دام األم•ل ف•ي ح•يات•ها م•فقود ،وأم•لي أن ت•سمحوا ل•ي ب•أخ•ذه•ا إل•ى دارن•ا ،إذ م•ن
•قصر ول•م ت•قترف ج•ر ً•م•ا –
ب•اب أول•ى أن ت•قضي ن•حبها ه•ناك ،م•ع ال•علم ب•أن ه•ذه ال•سيدة م•ن الس•الل•ة ال•طاه•رة ،ل•م ت ّ
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وذن••بها -ف••قط أن••ها م••نسوب••ة إل••ى زوج اب••نتها" .ف••قال ال••حاك••م" :إن••ها مل••ن ص••نادي••د ال••بهائ••يات ،وال ب••د م••ن أن••ها س••وف
تح•دث ه•يجانً•ا ب•عد" ،ف•قال أخ•وه•ا" :إن•ني أتعه•د ب•أن•ها ال ت•نبس ب•بنت ش•فة وم•ن امل•ؤك•د أن•ها س•وف ال ت•عيش إال أي•ا ًم•ا
ق ••ليلة ،إذ إن ••ها ج ••سم ب ••ال روح وال ح ••ياة ،وق ••د أخ ••ذ ال ••ضعف م ••نها ك ••ل م ••أخ ••ذ ،ووه ••ن ال ••عظم م ••نها وأص ••بحت ع ••رض ••ة
ملختلف الصدمات".
ومل ••ا ك ••ان أخ ••وه ••ا م ••حتر ًم• ••ا ل ••لغاي ••ة ومح ••ل اع ••تماد ال ••خاص وال ••عام ،له ••ذا ،س ••مح ل ••ه ال ••حاك ••م وس• • ّلمه أخ ••ته )ش ••مس
ال•ضحى( .ف•مضت ف•ي دار أخ•يها أي•ا ًم••ا ت•بكي وت•نتحب ل•يل ن•هار وك•أن•ها ف•ي م•أت•م وع•زاء ،وه•ذا أق•لق راح•ة أخ•يها،
واألع••داء ال ي••فترون ع••ن م••ناوأت••ها و َق • ْل ِ
ب ظه••ر امل••جن ل••ها ي••وم••ا إث••ر ي••وم .ومل••ا ش••اه••د أخ••وه••ا ذل••ك ،رأى م••ن امل••صلحة،
•سما ل••لضوض••اء وال••غوغ••اء ،أن ي••أخ••ذه••ا إل••ى مشه••د ق••صد زي••ارة أه••ل ال••بيت ،وأس••كنها ف••ي ب••يت ع••لى ح••دة ،ب••جوار
ح• ً
ض ••ري ••ح ح ••ضرة ع ••لي ب ••ن م ••وس ••ى ال ••رض ••ا ع ••ليه الس ••الم .ومل ••ا ك ••ان أخ ••وه ••ا غ ••ار ًق••ا ف ••ي ب ••حار ال ••زه ••د وال ••تقوى ،ك ••ان ال
ي ••نقطع ع ••ن زي ••ارة أض ••رح ••ة آل ال ••بيت ف ••ي ك ••ل ي ••وم م ••ن ال ••صباح ال ••باك ••ر إل ••ى ال ••زوال وب ••عد الظه ••ر ي ••ذه ••ب إل ••ى ال ••بقعة
امل•بارك•ة ق•صد ال•تعبد وال•صالة وت•الوة األدع•ية واألذك•ار إل•ى آخ•ر ال•نهار .وك•ان•ت ش•مس ال•ضحى ،أث•ناء ت•غيب أخ•يها
•سا ل•نساء األح•باء وتتح•دث إل•يهن ألن•ها ك•ان•ت ال تتح•مل ال•سكوت الش•تعال ن•ار م•حبة اهلل ف•ي
ع•ن ال•بيت ،ت•عقد م•جال ً
ق•لبها ،وك•ان•ت ن•ساء األح•باء ي•كثرن م•ن ال•ذه•اب إل•يها ويس•تمعن ل•بيان•ات•ها ال•تي ك•ان•ت ت•لقيها ب•لسان ف•صيح وع•بارات
بليغة.
وع•لى الج•ملة ،إن•ه مل•ا ك•ان•ت األح•وال ف•ي ش•دة ال•صعوب•ة ف•ي مشه•د ،ف•ي ت•لك األي•ام ،وك•ان األع•داء ي•تعقبون األح•باء،
ح•تى إن•هم إذا م•ا ع•ثروا ع•لى أح•د م•ن األح•باء ق•تلوه ،وان•عدم•ت ال•راح•ة واألم•ان .أم•ا ش•مس ال•ضحى ،ف•قد أخ•ذ م•ن
ي•ده•ا زم•ام االخ•تيار ،واس•تمرت ع•لى م•ا ه•ي ع•ليه ورم•ت ب•نفسها ف•ي غ•مار ال•بالي•ا غ•ير ه•ياب•ة وال وج•لة ول•م ته•دأ ع•ن
ال••تبليغ .ول••م ي••كن ع••ند أخ••يها خ••بر ع••ما تج••ري••ه ،ألن••ه ل••م ي••عاش••ر أح••دا وي••مضي ن••هاره ول••يله ف••ي ال••زي••ارات ل••ألض••رح••ة
امل••ذك••ورة وي••عود إل••ى ال••بيت ق••صد ال••نوم ،ول••م ي••عرف أح••دا ف••ي ت••لك ال••جهة الن••زوائ••ه ،ح••تى ك••ان ال ي••حادث أح••دا .وم••ع
ك•ل ه•ذا ،ف•قد ش•اه•د ف•ي امل•دي•نة غ•اغ•ة ول•غطًا ي•ؤدي•ان إل•ى ش•دي•د ال•تصادم )م•ما تج•ري•ه أخ•ته( .ومل•ا ك•ان دائ ً•ما س•اك•نًا
ال يُ•سمع ل•ه ص•وت ،ف•لم ي•تعرض ألخ•ته ب•ل أخ•ذه•ا ت• ًوا إل•ى أص•فهان وأرس•لها إل•ى دار اب•نتها ح•رم س•لطان الشه•داء،
ولم يُنزلها في داره.
وب ••االخ ••تصار ،إن ش ••مس ال ••ضحى أم ••ضت أي ••ا ًم ••ا ف ••ي أص ••فهان وك ••ان ••ت ج ••ري ••ئة ف ••ي إل ••قاء ال ••بيان ••ات األم ••ري ••ة ،وب ••كل
ج••سارة ك••ان••ت تنش••ر ن••فحات اهلل .وم••ن اش••تعال••ها ب••نار م••حبة اهلل ك••ان••ت ت••فتح ل••سان••ها ب••ال••تبليغ ل••كل ط••ال••ب ،ومل••ا ك••ان
م•توق• ًعا وق•وع أس•رة س•لطان الشه•داء م•رة أخ•رى ف•ي امل•صائ•ب الش•دي•دة وأن ت•صبح ف•ي ش•دي•د امل•تاع•ب وال•قلق ،له•ذا،
ت•علقت إرادة امل•بارك ب•أن ت•حضر ه•ذه األس•رة إل•ى ال•سجن األع•ظم ،وص•در ل•ها األم•ر امل•بارك ب•ذل•ك .ف•ساف•رت ش•مس
ال•ضحى وح•رم س•لطان الشه•داء وج•ميع األط•فال إل•ى األرض امل•ق ّدس•ة ،وأم•ضى ج•ميعهم ف•يها أوق•ات•هم ف•ي غ•اي•ة م•ن
ال•روح وال•ري•حان والس•رور ال•ذي ال م•زي•د ع•ليه إل•ى أن ت•وف•ي ،ف•ي م•دي•نة ع•كاء ،نج•ل ح•ضرة س•لطان الشه•داء امل•دع•و
آق•ا م•يرزا ع•بدالحس•ني ،م•تأث ً•را ب•مرض الس•ل ال•ذي أص•اب•ه ف•ي أص•فهان ،ف•ضالً ع•ما آلق•اه م•ن امل•صاع•ب وال•صدم•ات.
•ظيما ،واك•توت ب•نار ال•فرق•ة والحس•رة ،وع•لى األخ•ص ،لح•دوث
ف•تأث•رت ل•وف•ات•ه ال•سيدة ش•مس ال•ضحى وح•زن•ت ح•زنً•ا ع ً
امل ••صيبة ال ••كبرى وال ••رزي ••ة ال ••عظمى )وه ••ي ال ••صعود امل ••بارك( ف ••تزل ••زل ب ••نيان ح ••يات ••ها ،وأخ ••يرا وه ••نت ق ••واه ••ا ف ••الزم ••ت
•ورا تتح•دث ع•ن
ال•فراش ب•عد أن ك•ان•ت ك•ال•شمعة امل•ضيئة .م•ع ك•ل ه•ذا ل•م ت•رك•ن إل•ى ال•سكوت وال•سكون ،إذ ك•ان•ت ط ً
•ورا ت•تضرع وت•تلو األن•جية ،ح•تى ط•ارت
•ورا ت•رت•ل اآلي•ات ال•بينات ،وط ً
•ورا ع•ن ال•وق•ائ•ع األم•ري•ة ،وط ً
أي•ام•ها ال•سال•فة ،وط ً
وه•ي ف•ي ال•سجن األع•ظم إل•ى ال•عال•م اإلل•هي ،وتخ•لصت م•ن ع•ال•م ال•تراب وخ•لعت ال•ثوب ال•تراب•ي ،ورح•لت إل•ى ع•ال•م
األنوار .عليها التحية والثناء وعليها الرحمة العظمى في جوار رحمة ربها الكبرى.
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اللوح الذي نزل بشأنها
هو اهلل
وإن•ك أن•ت ي•ا إل•هي ،ت•رى ف•ي ج•وار روض•تك ال•غناء وح•وال•ي ح•دي•قتك ال•غلباء مج•مع أح•بائ•ك واج•تماع أرق•ائ•ك ف•ي ي•وم
م•ن أي•ام ع•يدك ال•رض•وان ي•وم ال•سعيد ال•ذي ف•يه أش•رق•ت ب•أن•وار ت•قدي•سك ع•لى امل•مكنات وأظه•رت أن•وار ت•وح•يدك ع•لى
اآلف••اق .وخ••رج••ت م••ن ال••زوراء ب••قدرة وس••لطنة أح••اط••ت اآلف••اق ،وع••ظمة خ••رت ل••ها ال••وج••وه وذل••ت ل••ها ال••رق••اب وع••نت ل••ها
ال•وج•وه وخ•ضعت ل•ها األع•ناق م•تذك•ري•ن ب•ذك•رك منش•رح•ني ال•صدر ب•أن•وار أل•طاف•ك ،ومنتعش•ني ال•روح ب•آث•ار إح•سان•ك،
ون•اط•قني ب•ال•ثناء ع•ليك وم•توجه•ني إل•ى م•لكوت•ك وم•تضرع•ني إل•ى ج•بروت•ك ،ل•يتذك•روا ب•ذك•ر أم•تك امل•ق ّدس•ة ال•نوراء وورق•ة
شج ••رة رح ••مان ••يتك ال ••خضراء ،ال ••حقيقة ال ••نوران ••ية وال ••كينون ••ة امل ••تضرع ••ة ال ••رح ••مان ••ية ال ••تي ول ••دت ف ••ي ح ••ضن ال ••عرف ••ان
ورض ••عت م ••ن ث ••دي اإلي ••قان ون ••شأت ف ••ي مه ••د االط ••مئنان وانتعش ••ت ف ••ي حج ••ر م ••حبتك ي ••ا رح ••يم وي ••ا رح ••من ،وب ••لغت
•ضراء وال ••بأس ••اء ف ••ي ص ••غر س ••نها ف ••ي
أش ••ده ••ا ف ••ي ب ••يت انتش ••رت م ••نها ن ••فحات ال ••توح ••يد ع ••لى اآلف ••اق ،وأص ••اب ••تها ال • ّ
سبيلك يا وهّاب وتجرعت كؤوس األحزان واآلالم منذ نعومة أظفارها حبا بجمالك يا غفار.
إل ••هي أن ••ت ت ••علم ال ••بالي ••ا ال ••تي اح ••تملت ب ••كل س ••رور ف ••ي س ••بيلك ،وال ••رزاي ••ا ال ••تي ق ••اب ••لتها ب ••وج ••ه ط ••اف ••ح ب ••الس ••رور ف ••ي
م ••حبتك .ف ••كم م ••ن ل ••يال اس ••تراح ••ت ال ••نفوس ف ••ي م ••ضاج ••عهم ،وه ••ي تبته ••ل وت ••تضرع إل ••ى م ••لكوت ••ك .وك ••م م ••ن أي ••ام
اطمأنت عبادك في حصن أمنك وأمانك وهي مضطربة القلب مما جرى على أصفيائك.
ف ••يا إل ••هي ،م ••ضت ع ••ليها أي ••ام وأع ••وام ،ك ••لما أص ••بحت ب ••كت ع ••لى م ••صائ ••ب أرق ••ائ ••ك ،وك ••لما أمس ••ت ض ••جت وص ••رخ ••ت
واح••ترق••ت ح••زن••ا ع••لى م••ا ورد ع••لى أم••نائ••ك ،وق••ام••ت بج••ميع ق••وائ••ها ع••لى ع••بادت••ك وال••تضرع إل••ى س••ماء رح••متك وال••تبتل
إل•يك وال•توك•ل ع•ليك .وظه•رت ب•إزار ال•تقدي•س ف•ي ح•لل ال•تنزي•ه ع•ن ش•ؤون خ•لقك إل•ى أن دخ•لت ف•ي ظ•ل ع•صمة ع•بدك
ال ••ذي أك ••رم ••ت ع ••ليه ب ••مواه ••بك ال ••كبرى ،وأظه ••رت ف ••يه آث ••ار رح ••متك ال ••عظمى ،ون • ّورت وج ••هه ب ••نور ال ••بقاء ف ••ي م ••لكوت ••ك
األب ••هى ،وأس ••كنته ف ••ي ن ••زل ال ••لقاء ف ••ي امل ••أل األع ••لى ،ورزق ••ته ك ••ل امل ••وائ ••د واآلالء ول ••قبته بس ••لطان الشه ••داء .ف ••عاش ••ت
أع ••وا ًم• ••ا ف ••ي ح ••مى ذل ••ك ال ••نور امل ••بني ،وخ ••دم ••ت ب ••روح ••ها ع ••تبتك امل ••ق ّدس ••ة ال ••نوراء ب ••ما ك ••ان ••ت تهي½ امل ••وائ ••د وامل ••نازل
وامل ••ضاج ••ع ل ••عموم أح ••بائ ••ك ،ول ••يس ل ••ها س ••رور إالّ ذل ••ك .ف ••خضعت وخ ••شعت وب ••خعت ل ••كل أ َم • ٍ•ة م ••ن إم ••ائ ••ك وخ ••دم ••تها
ب••روح••ها وذات••ها وك••ينون••تها ح••با بج••مال••ك وط••لبا ل••رض••ائ••ك إل••ى أن اش••تهر ب••يتها ب••اس••مك وش••اع ص••يت ق••ري••نها بنس••بته
إل•يك .واه•تزت ورب•ت أرض ال•صاد ب•نزول ذل•ك ال•فيض امل•درار م•ن ذل•ك الج•ليل امل•غوار وأن•بتت ري•اح•ني م•عرف•تك وأوراد
م••وه••بتك واه••تدى ج • ّم غ••فير إل••ى م••عني رح••مان••يتك ،ف••قام••وا ع••ليه جه••الء خ••لقك وال••زن••ماء م••ن ب••ري••تك وأف••توا ب••قتله ظ••لما
وع•دوان•ا وس•فكوا دم•ه ال•طاه•ر ج•ورا واع•تساف•ا ،وذل•ك ال•رج•ل الج•ليل ي•ناج•يك ت•حت اه•تزاز ال•سيف وي•قول" :ل•ك الح•مد
ي••ا ال••هي ع••لى م••ا وف••قتني ع••لى ه••ذا ال••فضل امل••شهود ف••ي ال••يوم امل••وع••ود واح••مرت ال••غبراء ب••ثاري ف••ي س••بيلك وأن••بتت
ب•أزه•ار ح•مراء .ل•ك ال•فضل ول•ك ال•جود ع•لى ه•ذه امل•وه•بة ال•تي ك•ان•ت أع•ظم آم•ال•ي ف•ي ح•يز ال•وج•ود .ول•ك ال•شكر ب•ما
وف••قتني وأي••دت••ني وس••قيتني ه••ذا ال••كأس ال••ذي م••زاج••ها ك••اف••ور ف••ي ي••وم ال••ظهور ع••ن ي••د س••اق••ي ال••شهادة ال••كبرى ف••ي
محفل الحبور .إنك أنت املعطي الكريم الوهّاب.
وب••عد م••ا ق••تلوا أغ••اروا إل••ى ب••يته امل••عمور وهج••موا ه••جوم ال••ذئ••اب ال••كاس••رة والس••باع ال••ضاري••ة ونه••بوا األم••وال وس••لبوا
األم•تعة والح•ليّ والح•طام ،ف•كان•ت ه•ي م•ع أف•الذ ك•بده•ا ف•ي خ•طر ع•ظيم .وك•ان ه•ذا ال•هجوم الش•دي•د ع•ند ان•تشار ن•بأ
ق••تل ال••شهيد .ف••ضج األط••فال وارت••عب ق••لوب األوالد وب••كوا وص••رخ••وا وارت••فع ال••عوي••ل م••ن ض••واح••ي ذل••ك ال••بيت الج••ليل
ف•لم ي ِ
•رث ل•هم أح•د وال ت•رق ل•هم ن•فس ،ب•ل زادوا ال•ظلمة ط•غيان•ا واش•تد ج•حيم االع•تساف ن•يران•ا ف•ما اب•قوا م•ن ع•ذاب
إالّ أج•روه وم•ا ب•قي م•ن ع•قاب إال ن•فذوه وب•قت ه•ذه ال•ورق•ة امل•بارك•ة م•ع أط•فال•ها ت•حت س•لطة ال•ظامل•ني وت•عرض ال•غاف•لني
ب•ال ن•اص•ر وم•عني وق•ضت أي•ام•ها وأن•يسها ب•كاؤه•ا وج•ليسها ض•جيجها وق•ري•نها أح•زان•ها وخ•دي•نها آالم•ها .وم•ا وه•نت
ي••ا إل••هي م••ع ك••ل ه••ذه اآلالم ف••ي ح••بك وال ف••ترت ي••ا م••حبوب••ي م••ع ه••ذه األح••زان ف••ي أم••رك ف••تتاب••عت ع••ليها امل••صائ••ب
وال••رزاي••ا ،وت••رادف••ت ع••ليها امل••حن وال••بالي••ا ،وتح••ملت وص••برت وش••كرت وح••مدت ع••لى ه••ذه امل••حنة ال••عظمى وع••دت••ها أن••ها
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ه ••ي امل ••نحة ال ••كبرى ي ••ا ذا األس ••ماء ال ••حسنى ،ث ••م ت ••رك ••ت وط ••نها وراح ••تها وم ••سكنها وم ••أوي ••ها وط ••ارت ك ••ال ••طيور م ••ع
أف••راخ••ها إل••ى ه••ذه األرض امل••ق ّدس••ة ال••نوراء ح••تى ت••تعشش ف••ي أوك••اره••ا وت••ذك••رك ك••ال••طيور ب••أل••حان••ها وتش••تغل ب••حبك
بج•ميع ق•وي•ها وخ•دم•تك ب•قلبها وروح•ها وك•ينون•تها وخ•ضعت ل•كل أ َم• ٍ•ة م•ن إم•ائ•ك وخ•شعت ل•كل ورق•ة م•ن أوراق ح•دي•قة
أم••رك وان••قطعت ع••ن دون••ك وت••ذك••رت ب••ذك••رك وك••ان ي••رت••فع ض••جيجها ف••ي األس••حار وص••وت م••ناج••ات••ها ف••ي ج••نح ال••ليال••ي
ورابعة النهار إلى أن رجعت إليك وطارت إلى ملكوتك والتجأت إلي عتبة رحمانيتك وصعدت إلى أفق صمدانيتك.
أي رب أج•بها ب•مشاه•دة ل•قائ•ك وارزق•ها م•ن م•ائ•دة ب•قائ•ك وأس•كنها ف•ي ج•وارك وارزق•ها م•ا ت•حب وت•رض•ى ف•ي ح•دي•قة
ق••دس••ك وأك••رم م••ثواه••ا وظ••لل ع••ليها بس••درة رح••مان••يتك ،وأدخ••لها ف••ي خ••يام رب••ان••يتك واج••علها آي••ة م••ن آي••ات••ك ون••ورا م••ن
أنوارك .إنك أنت املكرم املعطي الغفور الرحيم.

١٠٧

جناب الطاهرة
هو اهلل
م••ن ال••نساء ال••طاه••رات واآلي••ات ال••باه••رات ال••الئ••ي ه••ن ق••بس م••ن ن••ار م••حبة اهلل وس••راج م••وه••بة اهلل – ج••ناب ال••طاه••رة
ال ••تي ك ••ان اس ••مها امل ••بارك – أم س ••لمة – وه ••ي اب ••نة ال ••حاج م ••ال ص ••ال ••ح املجته ••د ال ••قزوي ••ني ش ••قيق امل ••ال ت ••قي إم ••ام
الجمعة في قزوين.
اق•ترن•ت )ال•طاه•رة( ب•امل•دع•و م•ال مح•مد اب•ن ال•حاج م•ال ت•قي امل•ذك•ور ورزق•ت م•نه ب•ثالث•ة أوالد وه•م ذك•ران وب•نت واح•دة.
هؤالء األوالد الثالثة حرموا من املواهب التي نالتها والدتهم.
وب••اإلج••مال ،إن أب••اه••ا ق••د ع••ني ل••ها م••ع ّلما م••نذ ط••فول••تها .فج• ّدت ف••ي ت••حصيل ال••علوم وال••فنون ح••تى ط••ال ب••اع••ها وع••ال
رب امل••نزل وألخ••ذ م••قام وال••ده
ك••عبها ف••ي ع••لوم األدب ب••درج••ة أن أب••وي••ها ق••اال" :ل••و ك••ان••ت ه••ذه االب••نة ول• ًدا ذك• ً•را ألص••بح ّ
بني فضالء القوم".
وب ••ينما ك ••ان ••ت ال ••طاه ••رة ف ••ي دار اب ••ن خ ••ال ••تها امل ••دع ••و – م ••ال ج ••واد – ذات ي ••وم ،إذ ع ••ثرت ف ••ي م ••كتبته ع ••لى ك ••تاب م ••ن
م•ؤل•فات امل•رح•وم ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي ف•تصفحته ،وم•ا ك•ادت أن ت•أت•ي ع•لى آخ•ره ح•تى به•رت•ها ع•بارات•ه وراق•ت ل•ها
آراؤه ث••م ط••لبت م••ن م••ال ج••واد أن ي••عيره••ا إي••اه ل••تطال••عه ف••ي خ••لوت••ها .ف••أك••بر امل••ال ذل••ك وق••ال ل••ها" :ك••يف أع••يرك إي••اه
وأب•وك ه•و ض•د ك• ٍل م•ن ال•نوري•ن ال•نيري•ن ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي وال•سيد ك•اظ•م ال•رش•تي ،وال•حقيقة ،إذا اس•تشم أن•ه
ق••د وص••ل إل••ى س••معك أو أن••ك ق••د وق••فت ع••لى ش••يء م••ن ن••فحات امل••عان••ي امل••تضوع••ة م••ن رس••ائ••ل ه••ذي••ن ال••عظيمني ل••قام
ع•لى ق•تلى ولح•ل ع•ليك غ•ضبه الش•دي•د" .ف•قال•ت ال•طاه•رة" :اع•لم أن•ني ،ك•نت وال أزال م•تعطشة إل•ى تج ّ•رع م•ثل ه•ذا
ال••كأس ال••صاف••ي وم••تشوق••ة مل••ثل ه••ذه ال••بيان••ات وامل••عان••ي م••نذ أم••د غ••ير ق••صير .وع••ليه أرج••وك أن ت••تكرم ع••لى ب••كل م••ا
ل•دي•ك م•ن ه•ذه امل•صنفات ول•و أدى ال•حال إل•ى اش•مئزاز وال•دي" .ف•ارت•اح امل•ال ج•واد ل•جواب•ها وله•ذا أرس•ل ل•ها ك•ل م•ا
وصل إلى يده من مؤلفات حضرتي الشيخ والسيد.
وت••صادف أن دخ••لت ال••طاه••رة ع••لى وال••ده••ا ذات ل••يلة وه••و ف••ي غ••رف••ة امل••طال••عة وف••اج••أت••ه ب••التح••دث ع••ن م••طال••ب امل••رح••وم
ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي وخ•اض•ت ف•ي م•سائ•له .ف•ما ك•اد وال•ده•ا ي•فهم م•ن ك•الم•ها أن•ها ل•على ب•ينة م•ن م•طال•ب ال•شيخ
ح••تى ان••هال ع••ليها ب••الس••ب والش••تم وال••تأن••يب ،ث••م ق••ال ل••ها" :إن امل••يرزا ج••واد )ي••عني امل••ال ج••واد امل••ذك••ور( ق••د أض••لك
الس•بيل" .ف•قال•ت" :ي•ا أب ِ
•ت ،إن•ني ق•د اس•تنبطت م•ن م•ؤل•فات ذل•ك ال•عال•م ال•رب•ان•ي – ح•ضرة ال•شيخ امل•رح•وم – م•عانٍ
ال ح•صر ل•ها ،ألن م•ضام•ني ك•ل م•ا ج•اء ب•ه مس•تندة إل•ى رواي•ات األئ•مة األط•هار .وامل•علوم أن ح•ضرت•ك ،أي•ها ال•وال•د
امل•حترم ،ت•دع•و ن•فسك ع•املًا رب•ان•يًا وت•عتبر ع•مي امل•حترم ف•اض•الً ومظه ً•را ل•تقوى اهلل .وال•حال أن ال أث•ر م•شهود ف•يكما
من تلك الصفات".
ث•م أخ•ذت ت•باح•ث أب•اه•ا ف•ي م•سائ•ل ال•قيام•ة والحش•ر والنش•ر وال•بعث وامل•عراج وال•وع•د وال•وع•يد وظ•هور ح•ضرة امل•وع•ود
•يرا أم••طره••ا واب •الً م••ن الس••باب وال••لعنات.
ح••تى ض••اق وال••ده••ا ذر ًع••ا ل••قلة ب••ضاع••ته ول••م ي••ق َو ع••لى دح••ض ح••ججها وأخ• ً
وح ••دث أن ••ها روت ألب ••يها ذات ل ••يلة ح ••دي •ثًا م ••ن امل ••أث ••ور ع ••ن ج ••عفر ال ••صادق ع ••ليه الس ••الم إلث ••بات م ••دع ••اه ••ا .ورغ ••م أن
الح•دي•ث ك•ان ب•ره•انً•ا دام•غًا ع•لى م•دع•اه•ا ف•قد ج•نح أب•وه•ا إل•ى السخ•ري•ة واالس•تهزاء .ف•قال•ت" :ي•ا أب ِ
•ت ،إن ه•ذا م•ن
ال•بيان•ات امل•نسوب•ة ل•حضرة ج•عفر ال•صادق ع•ليه الس•الم فَ•لِ َم تس•توح•ش م•نه وتظه•ر السخ•ري•ة .وف•ي ال•نهاي•ة ،ق•طعت
ح•بل امل•ذاك•رة وامل•ناق•شة م•ع وال•ده•ا وك•ان•ت ت•كات•ب ح•ضرة امل•رح•وم – ال•سيد ال•رش•تي  -وتس•تخبر م•نه ع•ن ج•ل امل•سائ•ل
اإلل••هية امل••عضلة .وه••ذا م••ا ج••عل ح••ضرت••ه ي••لقبها ب"ب••قرة ال••عني" ح••تى إن••ه ق••ال" :ح• ًقا ،إن ق••رة ال••عني أزاح••ت الس••تار
ع••ن وج••ه م••سائ••ل امل••رح••وم ال••شيخ أح••مد اإلح••سائ••ي" .وق••د ن••ال••ت ه••ذا ال••لقب ف••ي أول األم••ر وه••ي ف••ي م••دي••نة ب••دش••ت
واس•تصوب•ه ح•ضرة األع•لى )ال•باب( وج•رى ب•ه ق•لمه ف•ي أل•واح•ه امل•بارك•ة .ف•أثّ•ر ذل•ك ف•ي ال•طاه•رة أ ّي•ما ت•أث•ير وأه•اج•ها
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ح••تى إن••ها س••اف••رت إل••ى ك••رب••الء ق••صد التش••رف ب••مآلق••اة ال••حاج س••يد ك••اظ••م ال••رش••تي .وم••ا أن وص••لت ك••رب••الء ح••تى
علمت أن السيد قد انتقل إلى املأل األعلى قبل وصولها بعشرة أيام ولذا لم يتيسر لها مآلقاته.
ك•ان ح•ضرة ال•سيد ال•رش•تي امل•رح•وم يبش•ر ت•الم•يذه ،ق•بل وف•ات•ه ،ب•ظهور امل•وع•ود وي•قول ل•هم" :اذه•بوا وج•وس•وا خ•الل
ج • َّل ِة ت••الم••يذه إل••ى ال••كوف••ة واع••تكفوا بمسج••ده••ا
ال••دي••ار وط••وف••وا ف••ي األرض واب••حثوا ع••ن س••يدك••م" .ف••ذه••ب ن••فر م••ن أ َ ِ•
•تنسك( .وذه ••ب ب ••عضهم إل ••ى ك ••رب ••الء م ••ترص ••دي ••ن ظ ••هور امل ••وع ••ود وك ••ان م ••ن ج ••ملتهم ح ••ضرة
واش ••تغلوا ب ••ال ••ري ••اض ••ة )ال • ّ
•هارا وب•التهج•د وت•الوة األن•جية ل•يالً .وب•ينما ه•ي س•اب•حة ف•ي ه•ذا ال•خضم إذ
ال•طاه•رة ال•تي أش•غلت ن•فسها ب•ال•صوم ن ً
السح•ر وه•ي م•نقطعة ع•ن ال•عال•م ف•رأت س•ي ًدا ش•ابً•ا ب•عمام•ة خ•ضراء ي•رت•دي ع•باءة س•وداء
رأت رؤي•ة ص•ادق•ة ف•ي وق•ت َّ
وم ••ا أن وق ••ع ق ••دم ••ه ع ••لى األرض ح ••تى ارت ••فع إل ••ى أوج ال ••هواء ث ••م ان ••تصب ي ••صلي وي ••تلو ف ••ي ق ••نوت ••ه ب ••عض اآلي ••ات.
ف•حفظت ح•ضرت•ها آي•ة م•ما ك•ان ي•تلوه .ومل•ا اس•تيقظت د ّون•تها ف•ي م•ذك•رت•ها .ومل•ا انتش•ر ،ب•عد ظ•هور ح•ضرة األع•لى
)ال••باب( ك••تاب••ه امل••وس••وم ب••أح••سن ال••قصص )ق••يوم األس••ماء( ،ت••ناول••ته وب••ينما ه••ي ت••تصفحه إذ وق••ع ن••ظره••ا ع••لى ن••فس
اآلي•ة ال•تي ح•فظتها ف•ي امل•نام )ك•ما ذك•رن•ا( ف•قام•ت ع•لى ال•فور ب•شكران اهلل وخ ّ•رت ع•لى األرض ل•لحق وأي•قنت أن ه•ذا
ال•ظهور ح•ق ال ري•ب ف•يه .وع•ندم•ا ب•لغتها البش•رى ب•ظهور امل•وع•ود وه•ي ف•ي ك•رب•الء أخ•ذت ف•ي ال•تبليغ وك•ان•ت ت•ترج•م
ل•لقوم أح•سن ال•قصص وت•فسير آي•ات•ه ل•هم .ث•م إن•ها وض•عت م•صنفات ب•ال•لغتني ال•فارس•ية وال•عرب•ية ول•ها م•نظوم•ات ف•ي
الغزل وغيره من الروحانيات وكانت عظمة خضوعها وخشوعها ظاهرة للعيان ولم تترك مستحبًا حتى أوردته.
ومل ••ا ب ••لغ ع ••لماء ال ••سوء ف ••ي ك ••رب ••الء خ ••بره ••ا ،وت ••أك ••دوا أن ه ••ذه ال ••سيدة ت ••دع ••و ال ••ناس إل ••ى أم ••ر ج ••دي ••د ،وأن دع ••وت ••ها ق ••د
انتش••رت ،رف••عوا ش••كاي••تهم إل••ى ال••حكوم••ة وك••ان••ت ال••نتيجة ق••يام امل••عارض••ة وال••تعرض الش••دي••د م••ن ق••بل ال••هيئة ال••حاك••مة،
ب•ل وم•ن ك•ل ال•جهات .وع•ندم•ا ق•ام•ت ال•حكوم•ة ب•ال•تحقق ف•ي األم•ر اع•تقدت ب•أن ش•مس ال•ضحى ه•ي ج•ناب ال•طاه•رة
•عرض••وا ل••ها .وع••ندم••ا ع••لم األع••داء ب••أن••ه ت • ّم إل••قاء ال••قبض ع••لى ج••ناب ال••طاه••رة أف••رج••وا ع••ن ش••مس ال••ضحى،
وله••ذا ت• ّ
وم ••ن ث • ّم أرس ••لت ج ••ناب ال ••طاه ••رة رس ••ال ••ة إل ••ى ال ••حكوم ••ة ت ••قول إن ••ها مس ••تعدة إلج ••اب ••ة ك ••ل م ••ا ت ••طلبه ال ••حكوم ••ة وال ل ••زوم
ل••لتعرض ل••شمس ال••ضحى .وم••ا ل••بثت ال••حكوم••ة أن وض••عت دار ال••طاه••رة ت••حت امل••راق••بة وط••لبت م••ن رئ••اس••ة ال••حكوم••ة
•صرح ألح•د
ف•ي ب•غداد أن تح• ّدد ل•ها أس•لوب م•عام•لة ه•ذه ال•سيدة .واس•تمرت داره•ا ت•حت امل•راق•بة ث•الث•ة ش•هور ول•م ي ّ
ب•دخ•ول داره•ا أو ب•محادث•تها .ومل•ا ط•ال أم•د ح•ضور ال•جواب م•ن ح•كوم•ة ب•غداد ،ق•ام•ت ح•ضرة ال•طاه•رة ب•االس•تفهام
ع•ما ت•م ب•شأن•ها .ع•ند ذل•ك ،رأت ال•حكوم•ة إرس•ال•ها إل•ى ب•غداد ح•تى ي•أت•ي ال•جواب ب•شأن•ها م•ن إس•الم•بول ث•م ص•رح•ت
ل••ها ب••مغادرة ب••يتها وال••ذه••اب إل••ى ب••غداد ع••لى أن ت••أخ••ذ م••عها ك••ال م••ن ال••سيدة ش••مس ال••ضحى وورق••ة ال••فردوس أخ••ت
ج••ناب )امل••ال حس••ني البش••روئ••ي( ب••اب ال••باب ووال••دت••ها أي••ضا ّ .وم••ا وص••لن ب••غداد ح••تى أن••زل••هن ح••ضرة ال••شيخ مح••مد
ش•بل وال•د ح•ضرة مح•مد م•صطفى ال•بغدادي ف•ي داره .ومل•ا ض•اق س•كنها ب•ال•زائ•ري•ن وال•زائ•رات اتخ•ذت ل•ها م•سكنًا
•سيحا ف•ات•سع ل•ها م•جال ال•تبليغ ل•يل ن•هار ف•ازدادت امل•راودة واالت•صال ب•ينها وب•ني أه•ال•ي ب•غداد وذاع•ت شه•رت•ها ف•ي
ف
ً
امل••دي••نة وه••اج ال••قوم واض••طرب••وا وع••ال ص••ياح••هم ب••ينما ك••ان••ت ال••طاه••رة ف••ي م••عمعة األخ••ذ وال••رد م••ع ع••لماء ال••كاظ••مني
ال••ذي••ن ك••ان••وا ي••باح••ثون••ها ل••يقفوا ع••لى ح••قيقة ال••حال وك••ان••ت ت••قنع ك••ل م••ن ح••ادث••ها م••ن ال••علماء ب••أدل••ة واض••حة وب••راه••ني
دام•غة .وف•ي ال•نهاي•ة ،ك•تبت ل•علماء ال•شيعة ب•أن•ها س•تقوم ع•لى م•باه•لتهم )ي•عني م•ناظ•رت•هم( إن ل•م ي•قتنعوا ب•ما ت•قيمه
م••ن األدل••ة ال••واض••حة وال••براه••ني ال••قاط••عة .ف••أث••ار ذل••ك ح••فيظة ال••علماء ال••ذي••ن أج••بروا ال••حكوم••ة ع••لى أن ت••رس••لها ه••ي
وب ••عض ال ••نساء إل ••ى دار م ••فتي ب ••غداد امل ••دع ••و "اب ••ن اآلل ••وس ••ي" .ف ••آق ••ام ••ت ف ••ي دار امل ••فتي ث ••الث ••ة ش ••هور ف ••ي ان ••تظار
األم••ر م••ن اآلس••تان••ة .ك••ان امل••فتي ،خ••الل م••دة آق••ام••تها ف••ي ب••يته ي••باح••ثها ف••ي م••سائ••ل ع••لمية م••عضلة ف••كان••ت ت••جيبه
ب•أج•وب•ة ك•اف•ية ش•اف•ية ،وك•ان ذل•ك ي•ثير ف•يه ع•وام•ل ال•غيظ وال•غضب مس•تغربً•ا م•ما ك•ان•ت ع•ليه م•ن ط•الق•ة ال•لسان وآق•ام•ة
ال•حجج وال•براه•ني ال•دام•غة .وات•فق أن اب•ن اآلل•وس•ي ق•د رأى رؤي•ة وق•صها ع•لى ح•ضرة ال•طاه•رة وط•لب م•نها ت•عبيره•ا
ق•ائ•ال" :إن•ني رأي•ت ف•ي م•نام•ي أن ع•لماء ال•شيعة أت•وا إل•ى ض•ري•ح س•يد الشه•داء )الحس•ني ب•ن ع•لي( املطه•ر ورف•عوا
م ••قصورة ال ••ضري ••ح ون ••بشوا ق ••بره امل ••نور وع ••روا جس ••ده املطه ••ر وك ••شفوه ل ••لعيان ث ••م أرادوا أن ي ••أخ ••ذوا رف ••ات ••ه امل ••بارك ••ة،
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ف• َ•من َ ْعتهم ع••ن ذل••ك ورم••يت ن••فسي ع••لى ال••رف••ات" .ف••قال••ت ل••ه ال••سيدة ال••طاه••رة" :إن ت••عبير رؤي••اك ه••و أن••ك س••تخ ّلصني
من يد علماء الشيعة" .فقال ابن اآللوسي" :وهذا هو تعبيري لها ً
أيضا".
ومل ّ•ا وق••ف اب••ن اآلل••وس••ي ع••لى م••دى اط••الع••ها وط••ول ب••اع••ها ف••ي ح••ل امل••سائ••ل ال••علمية وش••واه••د ال••تفسير ك••ان ي••صرف
أغ ••لب أوق ••ات ••ه ف ••ي ط ••رح األس ••ئلة ع ••ليها ف ••كان ••ت ت ••جيبه ب ••أج ••وب ••ة ش ••اف ••ية وع ••لى األخ ••ص ف ••يما ي ••تعلق ب ••الحش ••ر والنش ••ر
وامل•يزان وال•صراط وم•ا إل•ى ذل•ك .وك•ان•ت ت•روق ل•ه أج•وب•تها .وات•فق أن أت•ى ح•ضرة وال•د اب•ن اآلل•وس•ي إل•ى ال•دار وم•ا
أن وق•ع ن•ظرة ع•لى ح•ضرة ال•طاه•رة ح•تى ان•طلق ل•سان•ه ب•أن•واع الس•باب والش•تائ•م وال•لعنات وال•طعن ف•ي ال•طاه•رة ب•كل
وق••اح••ة وق••لة ح••ياء .فخج••ل اب••نه م••ن ذل••ك وأخ••ذ ف••ي ت••قدي••م األع••ذار ل••حضرة ال••طاه••رة وق••ال ل••ها" :إن األم••ر ب••شأن••ك ق••د
أت•ى م•ن إس•الم•بول وف•يه ي•أم•ر الس•لطان ب•إط•الق س•راح•ك ش•ري•طة أال ت•قيمي ف•ي امل•مال•ك ال•عثمان•ية ،وع•ليه ي•جب ع•ليك
أن ت••عدي ع••دة ال••سفر وت••بارح••ي امل••ملكة" .ف••ما ل••بثت ال••طاه••رة أن خ••رج••ت م••ن ب••يت امل••فتي م••ع ب••عض ال••نسوة وت••هيأن
ل•لرح•يل وب•ارح•ت ب•غداد ف•ي ح•راس•ة ب•عض األح•باء ال•عرب بس•الح•هم راج•لني وك•ان م•ن ج•ملتهم ح•ضرة ال•شيخ س•لطان
وال• ••شيخ مح• ••مد ش• ••بل ونج• ••له الج• ••ليل مح• ••مد م• ••صطفى ال• ••بغدادي وال• ••شيخ ص• ••ال• ••ح وه• ••ؤالء األرب• ••عة ك• ••ان• ••وا ي• ••متطون
ج••ياده••م .وق••د ق••ام ج••ناب ال••شيخ ب••دف••ع ج••ميع ال••نفقات ح••تى وص••لوا م••دي••نة – ك••رم••ان••شاه – ف••نزل••ت ال••نساء ف••ي دار
ع•لى ح•دة وال•رج•ال ف•ي دار أخ•رى .ف•تواف•د أه•ل امل•دي•نة ع•لى ح•ضرة ال•طاه•رة ب•ال ان•قطاع ل•لوق•وف ع•لى م•ا ل•دي•ها م•ن
م••واض••يع ج••دي••دة .وب••عد أي••ام ق••الئ••ل ،ه••اج••ت ال••علماء وح••كموا ب••إخ••راج••ها م••ن امل••دي••نة ف••هاج••م داره••ا م••أم••ور الش••رط••ة
ٍ
•كشوف وس•اروا ب•الج•ميع م•ن رج•ال
وأع•وان•ه ونه•بوا م•تاع•ها وب• ّددوا ك•ل م•ا ك•ان ب•ال•دار ث•م ح•ملوا ال•نساء ف•ي ه•ودج ٍ م
ون•ساء إل•ى الصح•راء وت•رك•وه•م ي•هيمون ف•ي ال•بادي•ة ب•ال زاد وال ف•راش .ع•ند ذل•ك ك•تبت ال•طاه•رة إل•ى أم•ير امل•قاط•عة
تقول" :أيها الحاكم العادل ،نحن بمنزلة ضيوف على حضرتك ،فهل يستحق الضيوف مثل هذه املعاملة؟"
ومل•ا وص•لت رس•ال•ة ال•طاه•رة إل•ى ح•اك•م ك•رم•ان•شاه ق•ال" :إن•ني ب•راء م•ن م•ثل ه•ذه امل•عام•لة وال ع•لم ل•ي به•ذه ال•سيدة.
إن ال•علماء ه•م ال•ذي•ن أي•قظوا ه•ذه ال•فتنة" .ث•م أص•در أم ً•را ص•ار ً•م•ا ب•إع•ادة ك•ل م•ا س•لبه أو ب•دده امل•أم•ورون ف•ورا إل•ى
دار ال••حكوم••ة ،وق••د ك••ان .وب••عد ذل••ك ،أم••ر ال••حاك••م ب••إح••ضار ال••رك••ائ••ب وأرك••بوا ال••طاه••رة وم••ن ف••ي م••عيتها م••ن وس••ط
الصح••راء إل••ى م••دي••نة ه••مدان .فتخ••لصوا م••ن ت••لك ال••ورط••ة وآق••ام••وا ف••ي ه••مدان ه••ان••ئني ح••يث زار ال••طاه••رة ل••فيف م••ن
ع••لماء امل••دي••نة وك••ام••ل أف••راد األس••رة ال••شاه••ان••ية ق••صد االس••تفاض••ة م••ن ب••يان••ات••ها ال••قيّمة ث••م س••اف••رت إل••ى ق••زوي••ن م••ع
ب••عض رف••اق••ها وأرس••لت ال••بقية إل••ى ب••غداد .وب••ينما ه••ي ف••ي ط••ري••قها إل••ى ق••زوي••ن إذ آلق••اه••ا ك••ل م••ن ح••ضرة ش••مس
ال•ضحى وال•شيخ ص•ال•ح وط•لبا إل•يها أن ت•ذه•ب م•عهما م•نفردة إل•ى دار أب•يها ف•أب•ت إال أن ي•كون م•عها رف•يقات•ها وع•لى
ه•ذا الش•رط ذه•بت ه•ي ورف•يقات•ها إل•ى ب•يت أب•يها ف•ي ق•زوي•ن ،وأم•ا ال•رج•ال ال•ذي•ن ك•ان•وا ي•حاف•ظون ع•ليها ف•قد ن•زل•وا
ف•ي ال•نزل امل•عد ل•لقواف•ل .ث•م ان•تقلت ال•طاه•رة ب•عد أي•ام م•عدودات إل•ى دار أخ•يها ح•يث ج•اء مل•آلق•ات•ها ن•ساء األع•يان
واس ••تمر ال ••حال ع ••لى ه ••ذا امل ••نوال إل ••ى أن وق ••ع ح ••ادث ق ••تل امل ••ال ت ••قي ع ••مها .ف ••أل ••قت ال ••حكوم ••ة ال ••قبض ع ••لى ج ••ميع
البابيني في قزوين وأرسلت بعضهم إلى طهران ثم أعادوهم إلى قزوين وقتلوهم.
أم•ا الس•بب امل•جهول ل•قتل ذل•ك ال•ظال•م– ال•حاج م•ال ت•قي – ف•هو ك•ون•ه ص•عد ع•لى امل•نبر وأم•طر ح•ضرة ال•شيخ األك•بر
الج•ليل أح•مد اإلح•سائ•ي واب•الً م•ن الس•باب وال•طعن وال•لعنات ف•أوق•د ب•ذل•ك ن•ار ال•فتنة ووق•ع ال•قوم ف•ي ن•زاع وخ•صام
وب•لغ م•سام•ع ال•قاص•ي وال•دان•ي م•ا زل•ف ب•ه ل•سان امل•ال ت•قي م•ن الش•تائ•م واألل•فاظ ال•ناب•ية وال•عبارات ال•رك•يكة ال•دال•ة
ع••لى ق••لة ال••حياء وك••ان م••ن ب••ني ال••ذي••ن س••معوا م••ا ق••ال••ه امل••ال ت••قي ش••خص م••ن أه••ال••ي ش••يراز ح••دي••ث العه••د ب••اع••تناق
األم•ر وق•د ك•بُر ع•ليه م•ا ت•فوه ب•ه امل•ال ت•قي م•ن األل•فاظ ال•خشنة ف•ي ح•ق ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي ف•ان•تظر إل•ى أن ج•ن
•حا ورك•ن إل•ى ال•فرار .ومل•ا ق•اب•له األح•باء ف•ي
ال•ليل ث•م ذه•ب إل•ى املسج•د ح•يث امل•ال ت•قي امل•ذك•ور ودس ف•ي ح•لقه رم ً
ال••صباح أنّ••بوه وزج••روه ع••لى م••ا ف••عل .وم••ا ك••ادت ال••حكوم••ة ت••قف ع••لى م••ا وق••ع ح••تى أم••رت ب••اع••تقال ب••عض األت••باع
ق••صد ال••تحقيق م••عهم أم••ا ه••م ف••قد ن••فوا ع••لمهم ب••ال••حادث وه••ذا م••ما زاد األم••ر إب••ها ًم••ا .وب••عد ع••دة أي••ام س••لم ال••قات••ل
•ب ول••عن
ن••فسه ل••لحكوم••ة واع••ترف ب••ما اق••ترف••ت ي••داه وق••ال" :إن الس••بب ال••ذي ج••علني أق••تل امل••ال ت••قي ه••و ك••ون••ه ق••د س• ّ
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امل•رح•وم ال•شيخ أح•مد اإلح•سائ•ي ع•الن•ية وع•لى م•سمع م•ني ف•هاج•ني ذل•ك ف•قتلته ،وه•ا أن•ا أس•لم اآلن ن•فسي ل•تطلقوا
س ••راح م ••ن اع ••تقلتموه ••م بس ••بب ه ••ذا ال ••حادث وتخ ••لوا س ••بيلهم ألن ••هم أب ••ري ••اء وأن ••ا وح ••دي ال ••جان ••ي" ف ••اع ••تقلوه وك ••بلوه
بالسالسل واألغالل وأرسلوه مع بقية املعتقلني األبرياء إلى طهران مكبلني باألصفاد.
خ • ِل ال••حكوم••ة س••بيل امل••عتقلني دون ج••رم م••ع اع••تراف ال••قات••ل ب••ارت••كاب الج••ري••مة .أم••ا ال••قات••ل ف••قد
وف••ي طه••ران ،ل••م ُت ْ•
ت•مكن م•ن اله•رب م•ن ال•سجن ل•يالً إل•ى دار م•ن ه•و ح• ًقا ص•دف•ة ال•لؤل•ؤ ال•وح•يدة ،ال•صادق ف•ي م•حبة اهلل ،ذل•ك ال•كوك•ب
امل•ضيء ف•ي ب•رج ال•فداء )ح•ضرة رض•ا خ•ان( ب•ن رئ•يس دي•وان مح•مد ش•اه امل•دع•و مح•مد خ•ان ،وآق•ام ل•دي•ه ع•دة أي•ام
ث ••م ف • ّ•ر خ ••فية ه ••و ورض ••ا خ ••ان امل ••ذك ••ور رادفَ ••ني ع ••لى ص ••هوة ج ••واد واح ••د إل ••ى ق ••لعة م ••ازن ••دران .ومل ••ا ع ••لم مح ••مد خ ••ان
امل••شار إل••يه ب••فراره••ما أرس••ل ف••ي ط••لبهما ع••د ًدا م••ن ال••راك••بة إل••ى ج••ميع ال••جهات ،ف••لم ي••عثروا ع••ليهما ب••عد أن أع••ياه••م
البحث والتنقيب ،أما هما فقد وصال الطبرسي واستشهدا فيها.
ظلما وعدوانًا فقد أُرسل بعضهم إلى قزوين حيث أسقوهم جام االستشهاد.
أما األحباء الذين اعتقلوا ً
وح ••دث أن ••ه ،ب ••ينما ك ••ان ال ••قائ ••ل ف ••ي دار رض ••ا خ ••ان امل ••ذك ••ور ،إذ دع ••اه ذات ي ••وم أح ••د رؤس ••اء ال ••دي ••وان وه ••و امل ••دع ••و –
م•يرزا ش•فيع – وق•ال ل•ه" :ي•ا ح•ضرة ال•فاض•ل ،ه•ل أن•ت م•ن أرب•اب ال•طرق أم م•ن أه•ل ش•ري•عة م•ن الش•رائ•ع؟ ف•إن ك•نت
•رح••ا ع••ميقا أدى إل••ى
ت••نتمي إل••ى ش••ري••عة م••ا ف••كيف ت••قدم ع••لى ق••تل ذل••ك املجته••د ال••فاض••ل ب••أن أح••دث••ت ف••ي ع••نقه ج• ً•
م••وت••ه! وإن ك••نت م••ن أرب••اب ال••طرق ف••ليس م••ن ش••روط أي ط••ري••قة ك••ان••ت إي••صال األذى إل••ى مخ••لوق .ف••كيف أق••دم••ت
ع••لى ق••تل ذل••ك ال••عالِ••م ال••شفيق امل••رح••وم امل••ال ت••قي؟" وك••ان••ت ال••قات••ل ي••جيب ب••قول••ه" :ي••ا ص••اح••ب ال••دي••وان ه••ناك ح••قيقة
واحدة وهي أنني قد جازيته جزا ًءا يستح ّقه".
وب••اإلج••مال ،إن ه••ذه ال••حوادث وق••عت ق••بل ذي••وع األم••ر وق••بل أن ت••تضح ح••قيقته ،ألن••ه ل••م يَ • ُد ْر ف••ي خ••لد أح••د ،ف••ي ذل••ك
ال••حني ،أن دورة ظ••هور ح••ضرة األع••لى )ال••باب( ،روح••ي ل••ه ال••فداء ،ت••نتهي ب••ظهور الج••مال امل••بارك ،وع••ند ذل••ك ي••محى
أس••اس االن••تقام م••ن ب••ني ال••بري••ة وي••وطّ••د أس••اس ش••ري••عة اهلل وه••و "وأن تُ••قتلوا خ••ير م••ن تَ••قتلوا" ،وي••نهار ب••نيان الح••رب
وال ••قتال وال ت ••كون مل ••ثل ه ••ذه ال ••حوادث م ••ن أث ••ر .ه ••ذا ،وق ••د س ••طع ب ••ظهور الج ••مال امل ••بارك ،والح ••مد هلل ،ن ••ور ال ••صلح
والس ••الم وح • ّلت امل ••ظلوم ••ية ال ••كبرى .إذ ح ••دث أ ّن ال ••رج ••ال وال ••نساء واألط ••فال ف ••ي م ••دي ••نة ي ••زد ،ك ••ان ••وا ه ••دفً ••ا ل ••لسهام
وع•رض•ة ل•لسيوف واالن•تقام ،وح•دث أن هج•م ع•لى ه•ؤالء امل•ظلوم•ني ع•لماء ال•سوء وأرب•اب ال•حكوم•ة ي• ًدا واح•دة وس•فكوا
دم ••اءه ••م وه ••م أب ••ري ••اء وق ••طعوا أج ••ساد املخ • ّدرات إر ًب ••ا إر ًب ••ا ،وط ••عنوا األي ••تام ب ••خناج ••ر ال ••جفاء وأب ••ان ••وا أع ••ناق ••هم وأل ••قوا
ب ••أج ••سام ••هم ف ••ي ال ••نيران ب ••عد ت ••مزي ••قها .وم ••ع ك ••ل ه ••ذا ،ل ••م ي ••تطاول أح ••د م ••ن األح ••باء ع ••لى ه ••ؤالء األع ••داء ،ب ••ل ك ••ان
األح•باء ف•ي ك•رب•الء ك•لما ش•اه•دوا األع•داء ق•ادم•ني ع•ليهم ش•اه•ري•ن س•يوف•هم ل•يقتلوه•م وض•عوا ف•ي أف•واه ت•لكم األع•داء
ق••ط ًعا م••ن ال••س ّكر ال••نبات ق••ائ••لني" :ه••ذا ل••يكون ط••عم ح••الوة ال••سكر ف••ي أف••واه••كم ع••ندم••ا ت••قتلون••ا ن••حن امل••ساك••ني .ألن
هذا مقام القداسة والشهادة الكبرى ومنتهى آمالنا".
وان••تهى ال••حال ،ب••جناب ال••طاه••رة ف••ي ق••زوي••ن ب••عد م••قتل ع••مها غ••ير ال••ورع ،أن وق••عت ف••ي م••خال••ب امل••صائ••ب واألح••زان
وال•سجون وك•اد ق•لبها أن ي•تفتت م•ن ه•ذه ال•وق•ائ•ع امل•ؤمل•ة رغ•م ع•ظيم ت•ضاي•قها م•ن ك•ثرة امل•راق•بة م•ن ال ِ
•شحنة والش•رط•ة.
وب••ينما ه••ي ع••لى ه••ذا ال••حال ،وإذا ب••الج••مال امل••بارك ق••د أرس••ل امل••دع••و ج••ناب آق••ا م••ال ه••ادي ال••قزوي••ني زوج خ••ات••ون
ج••ان امل••شهورة م••ن طه••ران إل••ى ج••ناب ال••طاه••رة ق••صد إح••ضاره••ا إل••ى طه••ران ف••تمكن ب••حسن ت••دب••يره م••ن إح••ضاره••ا
إل ••ى طه ••ران ف ••وص ••لتها ل ••يالً وذه ••بت إل ••ى الس ••راي امل ••بارك ح ••يث س ••كنت ف ••ي ال ••طاب ••ق ال ••علوي .وم ••ا أن وص ••ل خ ••بر
م••جيئها إل••ى ح••كوم••ة طه••ران ح••تى أخ••ذت ف••ي ال••بحث ع••نها ،وأص••بحت ح••دي••ث ال••قوم ول••م ي••علم م••كان وج••وده••ا .ورغ••م
كل هذا ،كان يرد عليها األحباء حيث هي بال انقطاع وكانت تخاطب الرجال من وراء حجاب.
ح•دث أن ح•ضر ذات ي•وم ج•ناب آق•ا س•يد ي•حيى ال•وح•يد ،ذل•ك ال•شخص ال•فري•د ،روح امل•قرب•ني ل•ه ال•فداء ،وج•لس ف•ي
•سا ع ••لى
غ ••رف ••ة ال ••ضيوف وك ••ان ••ت ال ••طاه ••رة ج ••ال ••سة وراء ال ••حجاب وك ••نت أن ••ا ن ••فسي )ع ••بدال ••بهاء( إذ ذاك ط ••فالً ج ••ال • ً
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حج•ره•ا وم•ا ل•بثنا ح•تى أخ•ذت اآلي•ات واألح•ادي•ث ت•تدف•ق ك•ال•در امل•نثور م•ن ف•م ج•ناب ال•وح•يد ف•ي إث•بات ه•ذا األم•ر وم•ا
ل•بثت ال•طاه•رة أن ه•اج•ت ث•م ق•ال•ت" :ي•ا ي•حيى ،ف ِ
•أت ب•عمل إن ك•نت ذا ع•لم رش•يد .ل•يس ال•وق•ت وق•ت األق•وال وال•رواي•ات
إن•ما ال•وق•ت وق•ت اآلي•ات ال•بينات ،وق•ت االس•تقام•ة وه•تك األس•تار واألوه•ام وإع•الء ك•لمة اهلل ،وق•ت ت•ضحية ال•روح ف•ي
سبيل اهلل .العمل! العمل! البد من العمل!"
وب••اإلج••مال ،ك••ان الج••مال امل••بارك ق••د ه••يأ م••ا ي••لزم ل••راح••ة ال••طاه••رة ،م••ن خ••دم وح••شم ،وم••ا إل••ى ذل••ك وب••عث ب••حضرت••ها
إل ••ى ب ••دش ••ت ،وب ••عد ع ••دة أي ••ام تح ••رك ال ••رك ••اب امل ••بارك إل ••ى ت ••لك ال ••جهة ون ••زل خ ••فية ف ••ي بس ••تان ل ••جناب ال ••قدوس ،روح
امل•قرب•ني ل•ه ال•فداء .أم•ا ه•ذا البس•تان ف•واق•ع ف•ي م•يدان ب•مدي•نة ب•دش•ت ت•حيط ب•ه امل•ياه ال•جاري•ة والح•دائ•ق ال•غناء م•ن
ث••الث ج••هات وك••أن ذل••ك البس••تان غ••بطة ال••جنان .أم••ا ح••ضرة ال••طاه••رة ،ف••كان••ت ت••قيم ع••لى ح••دة ف••ي بس••تان م••جاور.
وب ••عد ق ••ليل ان ••تقل الج ••مال امل ••بارك إل ••ى بس ••تان آخ ••ر ون ••صب خ ••باءه ل ••يقيم ف ••يه ح ••ضرت ••ه .أم ••ا األح ••باء ،ف ••قد ن ••صبوا
خ•يام•هم ف•ي البس•تان ال•واق•ع ف•ي وس•ط امل•يدان وك•ان ج•ناب ال•قدوس وح•ضرة ال•طاه•رة يتش•رف•ان أث•ناء ال•ليل ب•مآلق•اة
الج•مال امل•بارك .ول•م ت•كن ،إل•ى ذل•ك ال•حني ،ق•د أع•لنت ق•ائ•مية ح•ضرة األع•لى )ال•باب( )ي•عني أن•ه ه•و ال•قائ•م امل•وع•ود(.
•قرر الج ••مال امل ••بارك ه ••و وج ••ناب ال ••قدوس إع ••الن ال ••ظهور ال ••كلي وف ••سخ الش ••رائ ••ع امل ••وج ••ودة ون ••سخها .ث ••م اع ••تكف
ف• ّ
الج•مال امل•بارك ح•كمة م•نه ق•صد ال•نقاه•ة ،وب•عد ذل•ك ،ب•ارح ج•ناب ال•ق ّدوس خ•يمته وذه•ب ع•لى م ً•راى م•ن الج•ميع إل•ى
فس ••طاط الج ••مال امل ••بارك ومل ••ا ع ••لمت ال ••طاه ••رة ب ••اع ••تكاف ج ••مال ال ••قدم ،أرس ••لت إل ••يه ت ••رج ••وه أن يش ••رف بس ••تان ••ها م ••دة
ال•نقاه•ة ف•أج•اب•ها ح•ضرت•ه ب•قول•ه" :إن•ني أف ّ
•ضل اآلق•ام•ة ف•ي بس•تان•ي ه•ذا وي•مكنك أن ت•حضري ل•دي•نا" .فخ•رج•ت م•ن
بس••تان••ها س••اف••رة وت••وجه••ت إل••ى خ••يمة ج••مال ال••قدم .ع••ند ذل••ك ص••اح••ت ق••ائ••لة" :إن ه••ذا ل••نقرة ال••ناق••ور ون••فخة ال••صور
وإن ال•ظهور ال•كلي ق•د أع•لن" .وق•ع ال•كل ف•ي ح•يرة وارت•باك وه•م ي•قول•ون" :ك•يف ن•سخت الش•رائ•ع وك•يف خ•رج•ت ه•ذه
امل••رأة س••اف••رة؟ "ف••تفضل ج••مال ال••قدم ف••ي ذل••ك ال••حني ب••قول••ه" :اق••رءوا س••ورة ال••واق••عة" .ف••قرأه••ا أح••د ال••قراء ،ث••م أع••لنت
ودب ف••ي روع
•فر ج••ميع األص••حاب ألول وه••لة وان••صرف ب••عضهم ب••ال••كلية
ّ
ال••دورة الج••دي••دة وظ••هور ال••قيام••ة ال••كبرى .ف• ّ
ب•عضهم ع•ام•ل ال ّ
•شك واالرت•ياب غ•ير أن ب•عضهم ق•د ع•اد إل•ى ال•حضور امل•بارك ب•عد ال•تر ّدد .ف•اخ•تلط ال•حاب•ل ب•ال•ناب•ل
ف•ي م•دي•نة ب•دش•ت ب•عد إع•الن ال•ظهور ال•كلي .وم•ا ل•بث ج•ناب ال•قدوس أن ت•وج•ه إل•ى ق•لعة ال•طبرس•ي وت•أه•ب الج•مال
امل•بارك أي ً
•ضا ل•لسفر إل•ى ب•لدة ن•ياال ل•يالً ل•يتمكنوا م•ن دخ•ول ق•لعة ال•طبرس•ي .ومل•ا ع•لم ب•ذل•ك ح•اك•م ب•لدة آم•ل امل•دع•و
م•يرزا ت•قي أت•ى ل•يالً إل•ى ن•ياال ع•لى رأس س•بعمائ•ة ج•ندي ح•ام•لني ب•نادق•هم وح•اص•روا ال•بلدة وأرج•عوا الج•مال امل•بارك
تكررت الباليا وتوالت املصائب على حضرته.
نفرا من الراكبة ،وهنا ّ
إلى آ ُمل يحرسه اثنا عشر ً
أم••ا ح••ضرة ال••طاه••رةأنتيبمس••تيبنمتسيمبأم••ا ح••ضرة ال••طاه••رة ف••قد ارت••بكت واش••تد ق••لقها ف••ي ب••دش••ت ووق••عت ف••ري••سة
النكبات .وأخيرا ،ألقت الحكومة عليها القبض وأرسلتها إلى طهران وأنزلوها في بيت املدعو محمود خان كالنتر
•تقر ول••م ت••سكت ع••ن التح••دث
م••حاف••ظ امل••دي••نة ب••صفة س••جينة .ول••كن ش••دة انج••ذاب••ها وع••ظيم اش••تعال••ها ج••عاله••ا ل••م تس• ّ
في األمر ،وكان يزورها سيدات من أعيان وأكابر أهل طهران وغيرهم بحجة استماع حديثها واإلصغاء لبياناتها.
•رس••ا ف••ي ب••يت امل••حاف••ظ امل••ذك••ور ف••أق••يمت ال••والئ••م وم••دت امل••وائ••د وع••ليها م••ن أل••وان
وات••فق أن آق••ام••ت إح••دى ال••عائ••الت ع• ً •
ال ••طعام ال ••فاخ ••ر م ••ا ال ي ••دخ ••ل ت ••حت ح ••صر وك ••ان ض ••من امل ••دع ••وات س ••يدات األس ••رة امل ••ال ••كة ون ••ساء ال ••وزراء وع ••قيالت
ال•كبراء وال•عظماء واألع•يان .وأخ•ذت ال•عازف•ات ف•ي ال•عزف ع•لى آالت ال•طرب امل•تنوع•ة ك•ال•كمان وال•عود وال•سنطير وم•ا
إل•ى ذل•ك وغ•نّى ب•عضهن ب•عض امل•قطوع•ات ال•غزل•ية ب•أل•حان ش•جيّة واس•تمر ذل•ك ط•ول ال•ليل إال أق• ّله وال•كل غ•ارق•ات ف•ي
بح••ر ال••طرب ال••عظيم .وب••ينما ه••ن ف••ي ل••جة ال••فرح وامل••رح إذ ش••رع••ت ال••طاه••رة ف••ي ال••بيان وال••تقري••ر بح••دي••ثها ال••شيق
ف•اس•ترع•ت األس•ماع وج•اءت ال•سيدات م•ن ال•بيوت امل•جاورة واب•تعدن ع•ن س•ماع ال•طار وال•طنبور وآالت ال•طرب وت•رك•ن
•ني ع•ن ال•نغمات ب•اس•تماع ح•لو ح•دي•ثها وش•هيّ ك•الم•ها إل•ى أن ان•فضّ
ال•فرح وامل•رح وال•لهو وال•تفَفْ َن ح•ول ال•طاه•رة و َل َ•ه ْ َ
العرس بسالم.
١١٢

أم•ا ال•طاه•رة ،ف•قد اس•تمرت س•جينة ف•ي دار امل•حاف•ظ إل•ى أن وق•عت ح•ادث•ة ال•شاه ف•صدر األم•ر ب•قتلها ث•م أخ•رج•وه•ا
م••ن ب••يت ك••الن••تر امل••ذك••ور ب••حجة ال••ذه••اب ب••ها إل••ى م••نزل رئ••يس ال••وزراء ف••تزيّ••نت م••ا اس••تطاع••ت ولبس••ت أفخ••ر ث••ياب••ها
وط• َلت وج•هها ب•ال•عطر وم•اء ال•ورد وده•نت ش•عره•ا ب•ال•روائ•ح امل•سك ّية ال•نفسية وب•ارح•ت دار امل•حاف•ظ ف•قاده•ا الح•راس
إل•ى بس•تان ل•ينفّذوا ف•يها ح•كم اإلع•دام .ومل•ا ح•ان وق•ت ق•تلها ت•ر ّدد ال•جالدون وام•تنعوا ع•ن ق•تلها .ف•أح•ضروا زن•ج ًيّا
ن•شوان ي•ترن•ح وأع•طوا ل•ذل•ك األس•ود ذي ال•قلب األس•ود م•ندي•الً ل•يدس•ه ف•ي ح•لقها ف•فعل ث•م خ•نقها .وب•عد أن ف•اض•ت
روح•ها ال•زك•ية أل•قوا بجس•ده•ا املطه•ر ف•ي ب•ئر واق•ع ف•ي وس•ط البس•تان ورج•موه ب•ال•حجارة ث•م أه•ال•وا ع•ليه ال•تراب .أم•ا
ه••ي ف••كان••ت ت••تلقى ك••ل م••ا ح• ّ•ل ب••ها )وه••ي ع••لى ق••يد ال••حياة( ه••اش••ة ب••اش••ة مس••رورة ل••لغاي••ة وف••دت ب••روح••ها مس••تبشرة
ب•ال•بشارات ال•كبرى م•توج•هة إل•ى امل•لكوت األع•لى .ع•ليها ال•تحية وال•ثناء وط•اب•ت ت•رب•تها ب•طبقات م•ن ال•نور ال•نازل•ة م•ن
السماء.

١١٣

تمت ترجمة هذا الكتاب بعون اهلل تعالى
في يوم الجالل ،يوم القول ) (14من شهر األسماء
سنة  107املوافق للسنة الثانية عشرة
من الواحد السادس من كل شيء األول
املترجم الفاني
حسني روحي
في يوم السبت الواقع في  2سبتمبر سنة  -1950بالقاهرة
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