
  (ناصرالدين شاه القاجاري) لوح السلطانمالحظات 

 1 

   المالحظات
  

  مواضيع "لوح السلطان"
  

بدعوة حضرة الباب  اوثيقً  اكان ناصر الدين شاه الملك الوحيد الذي ارتبط ارتباًط 
ه بفترة أمر االٔوائل بنشرحضرة الباب  لع بمولدها بعد شروع تالميذطّ امن بدايتها. فقد 

وهو ما زال ولي عهد المملكة، بلقاء . حظي الباهرة سرعةتلك القصيرة، وشهد تألقها ب
لوجه واالستماع ٕاليه وهو يعلن، بصوت يدوي بالسلطنة  اصاحبها والمؤسس لها وجهً 

السماوية والثقة، وسط مجمع من علماء الدين وكبار شخصيات آذربيجان، هذه 
: "أنا هو ذلك القائم الموعود الذي ظللتم ألف سنة تقولون لظهوره جليلةالكلمات ال

ن طاعتي واجبة إ ل اهلل فرجه)، أنا هو ذلك القائم الذي كنتم تنتظرون ظهوره. و(عجّ 
  ."اعلى أهل الشرق والغرب جميعً 

 أن راقب في حالةالحماس واالندفاع الهادر للبابيين، وبعد  ابعد أن شهد شخصيً 
 وزرائه بمعاونة قام )1(،همن الخوف والهلع ما أنزله هؤالء من هزائم مهينة بجيش

                                                 

ــاب  )1( ــام حضـــرة ال ــة أحــرز فیهـــا  فــي أ اضــطر المؤمنـــون للــدفاع عــن أنفســـهم ضــد األعــداء. فنـــتج عــن ذلــك مواجهـــات دمو
ــابیون انتصــارات علــى أعــدائهم. لكــن حضــرة  عــدم اســتعمال العنــف إذا ال اعــه  عتــد علــیهم فــي ســبیل هللا. ا بهــاءهللا أمــر أت

  من هذا المجلد. 253، والصفحة 295-294الصفحات للمزد من التفاصیل عن الموضوع انظر المجلد األول، 
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لى محو الجامعة الوليدة من أرض ٕايران. ففي عهده عمن رجال الدين،  ضٍ ريحتو
أعدم حضرة الباب، واستشهد آالف من أتباعه، وُحبس حضرة بهاءاهلل ثم أبعد ٕالى 
العراق، بإالضافة ٕالى العديد من الفظائع الشنيعة التي ارتكبت في حق طائفة 

  مظلومة.
ألواحه، يندد بناصر الدين شاه بهذه  لهذا كله فإن حضرة بهاءاهلل، في أحد

  الكلمات:
  

، الذي علّق هيكل االٔمر (حضرة سلطان إيران"من بينهم (سالطين االٔرض) 
ة العليا وسكان نالباب) في الهواء وقتله بقسوة ناح لها كل الموجودات وأهل الج

م أهلنا عن ذلك قتل بعض المقربين وسلب أموالنا وسلّ  الً المالٔ االٔعلى. وفض
لن يقدر أحد أن يحصي ما ورد علينا في  تاهلل الحق. ايدي الظالمين وحبسنا مرارً الٔ 

اهلل المحصي العليم القدير. وبعد ذلك أخرجونا وأهل اهلل من الوطن ثم  السجن ٕاالّ 
وردنا العراق بحزٍن مبيٍن وأقمنا هناك ٕالى أن قام علينا سلطان الروم (سلطان تركيا) 

فلما بلغناها ورد علينا من البالء ما فرح به سلطان ٕايران، وأحضرنا ٕالى مقر سلطنته. 
النا، كذلك كان مسلكه ثم وردنا هذا السجن حيث قصرت يد أحبائنا عن أذي

  حيالنا."
  



  (ناصرالدين شاه القاجاري) لوح السلطانمالحظات 

 3 

ه لناصر الدين شاه يكتسي الموجّ حضرة بهاءاهلل على ضوء هذه البيانات، فإن لوح 
أتباعه، الذي كان يضطهد ، يعرف حضرة بهاءاهللكان ن الشاه أ رغم. فامغزى خاًص 
ان بوضع يمكنه من التجاوب وفهم دعوة حضرة بهاءاهلل ، كخلفيته الدينية وبالنظر ٕالى
أنه يبدو أن حضرة بهاءاهلل اختار في تنزيل هذا اللوح، أن  صطالحاته. ٕاالّ موحججه و

أن ، كلمات وتعابير عربية صعبة وغير مألوفة، عسى المعينة مقاطعاليستعمل، في بعض 
كان  الً رجال الدين لدى قراءته ٕاياها. وفعوطلب عون تدفع بالشاه لالستقصاء عنها 

عليه.  ا. فقد دفع باللوح للنقباء وطلب منهم أن يحرروا جوابً اتحديدً  هذا ما فعله الشاه
  .وهانجزلم يلكنها كانت مهمة 

ي، ٕان "لوح السلطان" هو أطول لوح أنزل الٔي ملك. بقسميه العربي والفارس  
منه  اصغيرً  اجاء بأسلوب يجمع بين الجمال والبالغة. ترجم حضرة شوقي أفندي جزًء

ولو أنه أنزل في أدرنة، لكن هذا اللوح قد أرسل من عكاء. كان  )2(.ليزيةگٕالى إالن
"بديع"، ارتضى بب ف بتسليمه (للشاه) شاب في السابعة عشر من العمر، ملقّ المكلّ 

ٕالى يد الشاه. سنعرض لسيرة  ابتسليم اللوح شخصيً  باالستشهاد بعد أن حقق مهمته
  واستشهاده في المجلد التالي. -"فخر الشهداء"- هذا الشاب 

" عينأ عباد بلحظاتإلى ال"لينظر  سلطانحضرة بهاءاهلل ال ستحلففي هذا اللوح ي
. "وما فيها من العزة والذلة دنياالستفنى "بأن  ويؤكد. "بينهم بالعدل"ويحكم  رأفته
لك ومملوك حيث يستحيل التمييز بينهما. ففي ال على ذلك بالنظر ٕالى رفات ميدل

                                                 

س   )2(  .75، 46، 43-40الصفحات  "The Promised Day Is Come"تاب  فيمقت
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حالهما ذاك ال يتميز الغنى عن الفقر وال الحاكم عن المحكوم بل يقرر حضرته أن 
  امتياز إالنسان وفضله في نبل أعماله وتقواه.

الفانية،  ق اهتمامه بهذه الدنيايعلّ  في مواضع عديدة ينصح حضرة بهاءاهلل الشاه أالّ 
ٕاياه بمن عاش قبله من مشاهير الحكام ممن ال أحد يذكرهم اليوم، فلم يبق  امذكرً 

هم وزالت عزتهم ومجدهم. كذلك خزائن، وقد تبددت "ماكنهم الخاليةأ"منهم غير 
وا دون أثر وراءهم. ثم ولّ  "العلماء والفضالء وأالمراء"جاء للدنيا ما ال يحصى من 

  سيت أسماؤهم.رتهم ونُ انمحت قوتهم وبادت سيطف
، ويدعوه ليحكم الً في أكثر من مرة يحث حضرة بهاءاهلل الشاه على أن يكون عاد

  بينه وبين أعدائه. بهذه الكلمات يخاطبه:
  

قل يا سلطان فانظر بطرف العدل إلى الغالم ثم احكم بالحق فيما ورد عليه إن "
د أن احكم بيننا وبين الذين اهلل قد جعلك ظله بين العباد وآية قدرته لمن في البال

ظلمونا من دون بينٍة وال كتاٍب منيٍر، إن الذين في حولك يحبونك ٔالنفسهم 
أن يقرّبك إلى مقر الفضل ويقلّبك إلى يمين  والغالم يحبك لنفسك وما أراد إالّ 

  ."االعدل وكان ربك على ما أقول شهيدً 
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  اضطهاد البابيين
  

أولئك المسؤولين في حكومة الشاه وبالطه هناك فقرة أخرى في اللوح تخص   
موقفهم  اد حضرة بهاءاهلل بهؤالء موضحً دالٔجل مصلحة أنفسهم. ين ملكممن يحبون ال

لت بصفة رئيسة ها، فإن خدماتهم للشاه تمثّ خائمن العمل لمصلحة االٔمة ور الً بأنه بد
ونهب أموالهم  في التنديد بنفوس قليلة من الناس لكونهم بابيين، ثم العمل على قتلهم

  وممتلكاتهم.
يثبت بجالء هذه الحقيقة. فقد دأبت السلطات في ٕايران عبر عدة اهلل ٕان تاريخ أمر 

عقود من السنين على اكتساب شهرة وشعبية لنفسها في أنظار الشعب عن طريق 
أو على عدو أفضل وسيلة للقضاء فكانت اضطهاد أتباع حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل. 

 ا. في هذه الحالة يكون رد الفعل ضده فوريً ابابيً صار هي اتهامه بأنه  ،هالتنكيل ب
كي يثبت براءته قبل أن يجد  اعليه. فالمتهم ال يجد متسعً  اما يكون قاضيً  اوغالبً  اتقريبً 

  نفسه أمام أشد اضطهاد بما فيه الموت.
ل هذه ة لسيد من ٕاصفهان تمثّ مضحكلقد كتب الحاج ميرزا حيدر علي قصة 

ف على سيد في ٕاصفهان، كان قد تعرّ اهلل طة. يذكر كيف أنه في أوائل انتشار أمر النق
البابي. سرعان ما  دينث الحاج معه حول المن طلبة الشريعة. أصبحا صديقين وتحدّ 

حضرة  كتاباتعطي بعض وآمن به وُقدم لبعض المؤمنين وا  إاللهي اعترف السيد باالٔمر
اج من مصدر موثوق بأن السيد المذكور لم يكن ليقرأها. فيما بعد سمع الح الباب
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ف على هوية المؤمنين بهدف غرضه الحقيقي التعرّ  اخبرً ، بل كان مُ امخلًص  اشخًص 
أصبح ينتظر  اداهمً  اتقديم هذه المعلومات ٕالى االٔعداء. أدرك الحاج بأن خطرً 

برهن لالضطهاد واالستشهاد. لمعت في ذهنه فكرة ت االمؤمنين الذين سيصبحون هدفً 
على مدى يقظته وحنكته. فقرر أن خير وسيلة للتخلص من هذا السيد هي فضح انتمائه 

  بفراره عن المدينة. يكتب في هذا السياق: الً كهذا يكون كفي إالى البابية. فاتهامً 
  

... فذهبت ٕاليها وأعلمت "بيد آباد"كنت على دراية بأن السيد يقيم في مدرسة 
 البابية. وفي ذات اباتوبحوزته بعض الكت ان بابيً مديرها... بأن ذلك السيد كا

الوقت، وبإشارة مني، قام شخص بتخويف السيد وتحذيره بأن يكون على حذر. 
كتبه  وراءه كافة اكانت النتيجة أن دب الرعب فيه بدرجة أنه هرب من المدينة تاركً 

  وأمتعته، ولم يعد بعدها!
  

اق تهمة االنتماء ٕالى البابية بشخص ة عن ٕالصجمأالخطار النا عرضقصة أخرى ت
واقتطفت عن مذكراته  )3("النبيل االٔكبر"،بب محمد القائني، الملقّ  هي قصة المالّ 

لها ابن أخيه الالمع الشيخ محمد علي القائني. حدثت القصة حينما المنقولة كما سجّ 
نب من جا عظيمةحملة  انطالقفي سياه چال بطهران و اكان حضرة بهاءاهلل مسجونً 

 ارجل دين ذو معرفة واسعة، بابيً وهو الحكومة ٕالبادة البابيين. لم يكن النبيل االٔكبر، 

                                                 

 .100-95، راجع المجلد األول، الصفحات لمزد من المعلومات عنه  )3(



  (ناصرالدين شاه القاجاري) لوح السلطانمالحظات 

 7 

. كان قد حل بطهران في أوج االضطهادات ضد البابيين وهو في في ذلك الوقت
فه بطهران أقام في مدرسة دينية طريقه ٕالى مدينتي كربالء والنجف في العراق. ٕابان توقّ 

  ن. فيما يلي وصفه الٔيامه بطهران:برئاسة الشيخ عبد الحسي
  

 )4(،بالفلسفة إاللهية والغيبيات ا(مدير المدرسة) ملمً  لم يكن الشيخ عبد الحسين
كان يدعوني للعشاء في االٔمسيات ليستطلع لذا  .بهذه المواضيع اكان مهتم  لكنهو

  بآرائي وأراء الفالسفة االٓخرين المختصين بهذه العلوم.
  

وعليه تأججت  )5(.هقام أحد البابيين بمحاولة قتل الشا حدث في تلك االٓونة أن
ف بتلك المسؤولية ضابطان لّ في صدر الشاه نيران الغضب وأمر بإبادة البابيين. كُ 

في طهران هما عزيز خان سردار ومحمود خان الكالنتر. ففي كل يوم كان ُيقبض 
رة بحيث أن على مجموعٍة من الناس وُيساقون لٕالعدام. بلغت الحالة من الخطو

  أي شخص ُيتهم بأنه بابي ولو افتراًء، فإنه يلقى نفس المصير وال سبيل لخالصه.
  

سفة وا الفالعجبهم اهتمامي بالفلسفة ولم يحبّ يحدث أن بعض الطالب الذين لم 
ليلة في  أمضيبابي. كنت  أني... قد وشوا بي لدى محمود خان واتهموني بإاطالقً 

                                                 

ان النبیل األكبر قد برع في   )4( امه  ات. ذهب إلـى العـراق فـي وقـت الحـ مـن عمـره  مادتيّ في ساب أ ة والغیب الفلسفة اإلله
ح مجتهدً   .اواسعً  اونال صیتً  اشهیرً  احیث أص

ع".  )5( تاب القرن البد  انظر "
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. أثناء وجودي هناك وصل لي طيب النية ان صديقً في منزل طبيب كا سنگيالجحي 
واقتادوني ٕالى دار محمود خان الكالنتر. لكنني  بعض الجنودفي الصباح الباكر 

  بالموضوع. احيطه علمً نت من ٕارسال بضعة أسطر ٕالى الشيخ عبد الحسين الٔ تمكّ 
حيث التقيت برجٍل وي بينما كنت في دار الكالنتر، اقتادوني ٕالى طابق عل

ر ، وعبّ اا رآني حزن كثيرً بض عليه لنفس السبب. لمّ دٍم في السن... كان قد قُ متق
  دامعة، أن يخلّصني. ونعن تعاطفه وسأل اهلل، بعي

بعدئذ سمعنا ضوضاء غريبة في قسٍم آخر من الدار. سمعنا صراخ بعض الناس 
. ذيبهوتع ن لنا أنهم ممن قبض عليهم وكانوا يعانون من ضرب الكالنتروأنينهم، تبيّ 

ودخل غرفة في مقابل غرفتنا. بدون  علويبعد ذلك صعد االٔخير ٕالى الطابق ال
عليه التحية. لم يرد  وألقيتاستئذاٍن منه، قمت بعد دقائق قليلة ودخلت ٕالى غرفته 

الٔجل ’قال:  ‘ما سبب استدعائي ٕالى هنا؟’، بل تجاهلني بغضب. فسألته: عليّ 
هل من جريمٍة أعظم من كونك ’أجاب:  ‘ما ذنبي؟’سألته:  ‘تنفيذ أمر الشاه.

هذا اتهام باطل ضدي، وكل من أخبر ’: اقلت ُمدافعً  ‘ة؟حكوم، عدو الدين والابابيً 
ن لي أن كلماتي لم تؤثر تبيّ  ‘بأني بابي هو عدو لي ولم يكن هدفه سوى ٕايذائي.

 ضت أمري للقدر المحتوم.فيه. وعليه لم أتابع الموضوع أبعد من ذلك وفوّ  اشي  
مه رسالة. بعد قراءتها الشيخ عبد الحسين وسلّ  أمين سرفي أثناء ذلك، وصل 

يريد الشيخ أن يلتقي بك. فاالٔجدر ’قال:  استرخى وبدا عليه السرور وأخذ يعتذر.
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ا قمت الٔغادر، نهض هو االٓخر واصطحبني ٕالى الباب ولمّ  ‘.الً أن تذهب ٕاليه حا
  اعتذاره عدة مرات. امكررً 

لدى  اة حيث كان الشيخ وآخرون بانتظاري. سّر جدً هت ٕالى المدرستوجّ 
أراد معرفة سببه. فقد بحب االستطالع عن الحادث،  امدفوعً وٕاذ كان وصولي. 
 ه السؤال لتالميذك المغرورين الذين اتهموني بالباطلاالٔحرى أن توجّ ’فقلت: 

 الدى سماعه قولي اغتاظ الشيخ عبد الحسين جدً  ‘دون مبرر.حّطوا من قدري و
  انهال على تالميذه باللوم والتقريع وتوّعد المذنب بعقاب شديد وطرد.و

أن هذه الحادثة، وٕان لم تستند ٕالى أساس، تسببت في أني أصبحت  ٕاالّ 
بأني بابي لدى الفقهاء وطالب الشريعة. في النهاية وصلوا ٕالى االعتقاد  امعروفً 

من الشيخ عبد الحسين، تم ُقبض علّي. لكن بوساطة أنه قد و ابابيً  الً بأني كنت فع
االٔسواق كانوا الطرقات وكبابي لدرجة أن الناس في  اصرت مشهورً وإالفراج عني. 

، بل ٕان بعض الطالب الدينيين صاروا يتجنبونني في الطرقات لئال ٕاليّ يشيرون 
  )6(.يمالبسهم مالبس المست

ن بأني بابي، زارني سيد اسمه يعقوب، م اذات ليلة، بعد أن صرت معروفً 
ن لي بأنه بابي يكتم أهالي قائن، الذي كان يقيم في نفس المدرسة. سرعان ما تبيّ 

بهذه المدينة بأنك بابي؟  اأتعلم بأنك صرت معروفً ’: ازحً ام قال ليعقيدته. 
فالفقهاء والتالميذ جميعهم يشيرون ٕاليك باسم بابي، بل ويعتبرونك من أفراد تلك 

                                                 

ابً أشاع الفقهاء هذه الممارسة.   )6(  لتنّجس. اتعلیلهم هو أنه لو لمس مسلم 
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عن  ات ال أساس لها. ٕاذ ٕاني ال أعرف شي لكن هذه إالشاعا’فأجبت:  ‘الطائفة.
من كتاباتها، كما لم ألتق بأحد واحد هذه الطائفة عدا اسمها، ولم أقرأ حتى سطر 

ا رأي بأنك بابي. أمّ  اعلى أية حال فإنك أصبحت معروفً ’قال:  ‘من أفرادها.
ر لي قد تيسّ فا أنا الناس عنك فلن يتغير سواء قرأت كتابات الباب أم لم تقرأ، أمّ 

غير متعصب وموثوق،  اا وجدتك شخًص بعض هذه الكتابات لكنني ال أفهمها. ولمّ 
لو تفيدني  اوذا بصيرٍة وذوٍق راٍق، فقد أتيت بها عسى أن تقرأها. سأكون شاكرً 

مها فأخرج من جيبه بعض االٔوراق وسلّ  ‘بانطباعاتك واستنتاجاتك عنها فيما بعد.
  لي وغادر.

 ابً الٔن ذهني كان متشرّ  اأو اهتمام بل للتسلية. نظرً  حت االٔوراق دون عنايةتصفّ 
على مصطلحاتهم، لم تترك هذه الكتابات في  ابكلمات الفالسفة وأقوالهم ومعتادً 

ذكر، بل وجدتها على جانب من الضعف وخالية من أية حقيقة نفسي أي انطباع يُ 
  أو حكمة. لذلك طمرتها تحت كتبي.
 نظرت في’ا وجدته. قلت: تالي يستفسر عمّ جاءني السيد يعقوب في المساء ال

هؤالء الناس  ٕانيستدعي االهتمام.  انظرة خاطفة ولم أجد فيها موضوعً  الكتابات
ون بحياتهم في الضالل. ، ويضحّ االمساكين (أي البابيين) يجازفون بأشد االٔخطار عبثً 

ينبغي لفئة  زون بين الصواب والخطأ، لكن لماذإان عوام الناس معذورون الٔنهم ال يميّ 
في تضليل عامة الناس؟ ٕان  امن المتعلمين السلوك في هذا الطريق ويصيرون سببً 
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ادعاءات الباب باطلة بنحٍو واضٍح مشهوٍد، وليس من حاجة ٕالثبات وقوع البابيين في 
  ‘الخطأ.

لــبعض الوقــت  الــدى ســماعه هــذه الكلمــات اضــطرب الســيد يعقــوب. ظــل واجًمــ
. ثم نهـض وبينمـا كـان يهـم بـالخروج تـال هـذا البيـت مـن دون كالٍم أو نظٍر تجاهي..

  قصيدة:
  ه كاللص عن الصوابوأضلّ     ُرب علٍم وذكاٍء حاد بالطالب    

  :بعد ذلك خاطبني بهذه الكلمات
هذه الكتابات عسى أن ترى فيها ة في ن بالمدلوالت والحقيقة الباطن... تمعّ ’

غادر الغرفة والخيبة بادية  ‘قلب.ما لم تر عيٌن أو تسمع أذٌن وتتحسس ما لم يمس 
لت لبعض الوقت في حال السيد وأفكاره. انتابني القلق من جراء شعوره عليه. فتأمّ 

  يسعى لتضليلي... ابالخيبة، ٕاذ صرت أشك بأنه قد يكون بابيً 
باع طريق والٔجل أن أبرهن للسيد على بطالن دعوة الباب، وٕانقاذه من ٕاتّ 

ورحت أقرأها بإمعان بغية االستدالل على بطالن  الضاللة، أخرجت كتابات الباب
دعوته من نفس كتاباته. ولو أن هذا كان تعليلي في قراءة هذه الكتابات، لكنني 

 اأحسست بخوف ورعشة تجتاحان أعماق كياني وأخذني القلق. كأنني كنت واقفً 
ة أنه في هذه المرة، ولشد في مفترق طريق الموت والخالص. ٕاالّ  )7(طعلى الصرا

  عجبي، شعرت وأنا أقرأها بأن في كل سطرٍ 

                                                 

.)72انظر الصفحة   )7( ة. (أ.   ، الحاش
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ح باٌب من المعرفة أمام وجهي، وظهر عالم جديد قبالة عيني. لم أستطع النوم تفتّ 
اص في تلك الليلة. زاد عجبي كلما مضيت في قراءتها والتمعن بها. شعرت كالغوّ 

بأن ن لي . سرعان ما تبيّ النفيسة الذي ينغمس في عمق المحيط ويستخرج اللئالئ
كالشمس في رائعة النهار. عندها شعرت  الئحة كانت )8(ىأحقية أمر النقطة االٔول

وقد صار لي قلب جديد، وبصر جديد، وروح جديد، وقوة جديدة. أدركت في 
مته من قبل من العلم والفلسفة وافتخرت به، أصبح نفس الوقت بأن كل ما تعلّ 

  ...اصرفً  ابنظري عدمً 
 اواستبشارً  اليوم التالي. عندما سمع قصتي اهتز فرحً جاءني السيد يعقوب مساء ا

المنهمرة . كان لخبري أثر مذهل آسر. فامتزجت دموع الفرح اوشكرً  اوسجد هلل حمدً 
. بعد ذلك استمر التي ترددت في أنحاء الغرفة مع قهقهات الضحكعلى خديه 

  ني بمزيد من الكتابات...يمدّ 
  

  
  
  
  

                                                 

اب.  )8(  حضرة ال
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  مقام حضرة بهاءاهلل
  

السلطان"، هناك فقرة شهيرة فيه حيث يصف حضرة بهاءاهلل ظهوره بلغة "لوح ل اعودً 
  وقوة: الً تكتسي جما

  
على المهاد مرّت علّي نسائم  ايا سلطان إني كنُت كأحٍد من العباد وراقدً "

السبحان وعلّمني علم ما كان ليس هذا من عندي بل من لدن عزيٍز عليٍم، وأمرني 
فت به عيون العارفين، ما ك ورد علّي ما تذرّ بالنداء بين أالرض والسماء وبذل

فيها  المدارس فاسئل المدينة التي كنُت  ما عند الناس من العلوم وما دخلُت  قرأُت 
لتوقن بأني لست من الكاذبين، هذه ورقة حرّكتها أرياح مشّية ربك العزيز الحميد 

بل هل لها استقرار عند هبوب أرياح عاصفات؟ ال ومالك أالسماء والصفات 
ليس للعدم وجود تلقاء القدم قد جاء أمره المبرم وأنطقني  .تحركها كيف تريد
قلّبتني يد إرادة ربك  كالميت تلقاء أمره إني لم أكن إالّ  .بذكره بين العالمين

م من تلقاء نفسه بما يعترض به عليه العباد الرحمن الرحيم، هل يقدر أحٌد أن يتكلّ 
من  امن كان مؤيدً  دم إالّ لّم القلم أسرار القِ من كل وضيع وشريف؟ ال فوالذي ع

  ."لدن مقتدٍر قديرٍ 
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تشهد هذه الكلمات على سمو مقام حضرة بهاءاهلل. ذلك بأنه ينسب ظهوره هلل 
ن بأن كل عمل ، يصف تسليمه الٔمر اهلل ويبيّ اوحده، يعلن بأن علمه لدنّي وليس مكتسبً 

 يمكنه أن يستدلّ  ار روحانيً ب محايد متبّص يصدر عنه ٕانما هو من عند اهلل. ٕان أي مراق
أحقية أمر حضرة بهاءاهلل. ذلك الٔن ما من بشر على ، من الفقرات سالفة الذكر، الً حا

بدافع أناني أو شخصي، يمكنه القيام بادعاء هائل كهذا،  اسوي العقل، مدفوعً 
ى النهاية. ٕابالغه ٕالى الملوك، والتعرض بسببه ٕالى االضطهاد ومع ذلك يثبت عليه حتو

  م حضرة بهاءاهلل سوى مظهر ٕالهي.م كما تكلّ فال يمكن الٔحد أن يتكلّ 
هناك تعليق مثير لالهتمام من قبل حضرة عبدالبهاء بخصوص المقطع السابق: 

على المهاد مرّت علّي نسائم السبحان وعلّمني علم ما  اكنُت كأحد من العباد وراقدً "
  ..." يفّسر ذلك بقوله:كان

  
التجلي وهو معقوٌل وليس بمحسوٍس وهو منّزه عن الزمان الماضي  "هذا مقام

والحال واالستقبال فهذا تمثيٌل وتعبيٌر مجاٌز ال حقيقة وليس المقصود منه أنه كان 
  :الً ثم استيقظ بل هو عبارة عن انتقال من حال ٕالى حال. مث احقيقة نائمً 

مت واليقظة حال النوم حال السكون والتيّقظ حال الحركة. النوم حال الص
يعبّر بالفارسية والعربية أن  الً النطق. النوم حال الخفاء واليقظة حال الظهور. مث

االٔرض كانت نائمة فاستيقظت بمجيء الربيع. أو االٔرض كانت ميتة فأحييت 
  بمجيء الربيع. فهذا تعبير تمثيلي وتشبيه وتأويل في عالم المعاني.
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ال تزال حقائق نورانية ال يحصل التغيير والخالصة أن المظاهر المقدسة كانت و
والتبديل في ذواتها وغاية ما هنالك أنهم يكونون قبل الظهور ساكنين صامتين 

  طقين ومشرقين بمثابة اليقظان."كالنائم ويكونون بعد الظهور نا
 اهو دائمً  ٕاللهيمظهر االحضرة عبدالبهاء بأن  )9(حلقد سبقت إالشارة ٕالى شر  
ي ذاتيته تكمن سائر الصفات إاللهية قبل بعثته بزمن طويل. في أحد وف ٕالهيمظهر 

ألواحه يهبنا حضرة بهاءاهلل لمحة من تململ التجلي إاللهي بباطنه في أوائل أيام 
انطوت ما  لن ندرك كلو الً كام احياته. ولو أننا لن نتمكن من فهم حقيقة ما حدث فهمً 

. يصرح حضرة ذهولها تبعث على الرهبة والعليه تلك التجربة، ٕاّال أن القصة بحد ذات
سفك الدماء الذي وقع في  قصة )10(أ) بأنه حدث ذات مرة في طفولته أن قر٨بهاءاهلل(

يروي كيف استولى  )12(.يكما رواها المّال محمد باقر المجلس )11(،ةمذابح قبيلة قريظ
ك شهد . حينذاهذه الحادثةعليه ٕاحساس شديد جارف من الحزن والغم لدى قراءته 

المحيط الالمتناهي لرحمة اهلل وغفرانه يتمّوج أمامه. فابتهل ٕالى اهلل أن يهب كافة 
سكان االٔرض ما يوطد االتحاد والمحبة بين قلوبهم. ثم يصف كيف أخذته ذات يوم 

 احالة قبيل الفجر، وبنحو فجائي، بحيث كان لها أثر على تصرفاته وأفكاره وأقواله تأثيرً 
                                                 

 .220انظر المجلد األول، الصفحة   )9(

تاب یتعّلم األطفال قراءته، ثم  )10( ان القرآن الكرم أول  ام حضرة بهاءهللا،  تـب عـن الـدین اإلسـالمي  في أ ّسر من  ه ما ت یل
 والشعر.

 تفاصیلها معروفة في تارخ اإلسالم.  )11(

تب معروفة   )12( عة هـذه بعّالمة دیني شهیر، ومؤلف سلسلة  عتبـر الشـ  . ات أخـر ة وروا حار األنوار" تضم أحادیث إسالم "
ة. ع ة الش موسوعة للعلوم الدین  المجموعة 
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. ا، واستمر لمدة اثني عشر يومً ورفعةة سطوبّشره بما اخُتص به من  ا. كان تجليً اتامً 
وشمس إاليقان أشرقت واستمر على  )13(،جعقب ذلك يشهد بأن بحر بيانه بدأ يتمو

هذه الحال حتى أظهر نفسه للبشر. يشهد كذلك في نفس اللوح بأنه في هذه الدورة 
من الناحية االٔخرى، الُفرقة، وقد رفع، من ناحية، عن الدين كل ما هو سبب العناء و

  أتى بكل ما هو علة اتحاد الجنس البشري.
المقام السامي الذي ينتظره لو للملك يكشف حضرة بهاءاهلل في "لوح السلطان"   

  اليوم، يخاطبه بهذه الكلمات:في هذا أنه آمن بمطلع الوحي إاللهي 
  

بقاء على أفنان سدرة أن يا سلطان لو تسمع صرير القلم أالعلى وهدير ورقاء ال"
المنتهى في ذكر اهلل موجد أالسماء وخالق أالرض والسماء ليبلغك إلى مقام ال 
ترى في الوجود إّال تجلي حضرة المعبود وترى الُملك أحقر شيء عندك تضعه 

إّال  ا، وال تحمل ثقل الُملك أبدً اه إلى أفق كان بأنوار الوجه مضي لمن أراد وتتوجّ 
يصلين عليك المٔال أالعلى، حبذا لهذا المقام  اأالعلى إذً  لنصرة ربك العلي

  ."اأالسنى لو ترتقي إليه بسلطان كان باسم اهلل معروفً 
  

  تحدي علماء الدين
  

                                                 

محضـر حضـرة   )13( شـهد الـذین تشـرفوا  لماتـه. و حـر یهب هللا مظهر أمـره قـوة  أنمـا یتمـوج ال ـان ینطـ ف أنـه عنـدما  بهـاءهللا 
ة في آن معً  قة وقو لماته رق  .االهادر. وتكون 
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في لوحه هذا ٕالى الشاه، أقدم حضرة بهاءاهلل على عرض له مغزى في غاية   
  صرح بقوله:. يااالٔهمية، عرض لم يسبق أن قّدمه مظهر ٕالهي ممن سبقوه ٕاطالقً 

  
"يا ليت رأي الملك السديد يقّر على اجتماع علماء العصر بهذا العبد حتى يأتي 

عقد مثل هذا  افي محضره بالحجة والبرهان، فهذا العبد مستعد ويسأل اهلل متمنيً 
وبعد ذلك أالمر المجلس حتى تتضح وتلوح في ُسّدة حضرة السلطان حقيقة االٔمر 

  ..."سلطنتك فاحكم لي أو عليّ بيدك وأنا حاضر تلقاء سرير 
  

بهــذا التحــدي ال يمكــن القــول بــأن حضــرة بهــاءاهلل قــد قّصــر فــي واجبــه تجــاه ٕاثبــات 
  أحقية أمره، أو استعداده للقيام بذلك، أمام مالٔ االٔرض.

عن علماء الدين، ويشير ٕالى نفاقهم وقلة  تهفي هذا اللوح يتحدث حضر  
سالمية التي تنبئ بفساد الفقهاء في آخر ٕادراكهم، ويستشهد ببعض االٔحاديث االٕ 

الزمان ويبين بأن الفقرات التالية التي أنزلها في "الكلمات المكنونة" ٕانما تخاطب 
أولئك الذين ُعرفوا بالعلم والتقوى في الظاهر، بينما في باطنهم كانوا أسراء النفس 

  والهوى:
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  "يا أيها الجهالء المعروفون بالعلم  
لظاهر بأنكم الرعاة ثم غدوتم في الباطن ذئاب أغنامي، ٕانما لماذا تّدعون في ا

مثلكم كمثل نجم ما قبل الصبح، فهو درٌي منيٌر في الظاهر، ٕاّال أنه في الباطن 
  ب ٕاضالل قوافل مدينتي ودياري وهالكها."سبّ 

  :الً قائ وكذلك يتفضل
  "يا من تزيّن ظاهرهم وخبث باطنهم

يرى فيه الرائي كمال اللطف والصفاء في ٕانما مثلكم كمثل ماٍء مريٍر صاٍف، 
الظاهر، فإذا اختبره مذاق االٔحدية لم يقبل منه قطرًة واحدًة، أجل ٕان تجلي 
الشمس في التراب والمرآة سواء، ولكن اعلم أن الفرق بينهما كالفرق بين االٔرض 

  والفرقدين بل الفرق بينهما ليس له انتهاء."
  :الً قائ وكذلك يتفضل

  ى"يا جوهر الهو
ك على فراش فيها من مشرق الالمكان ٕالى مكانك ووجدتُ  كم من أسحاٍر أقبلُت 

كالبرق الروحاني ٕالى غمام العز السلطاني وفي  ٕالى غيري. فرجعُت  االراحة منصرفً 
 ظهر أمرك."مكامن قربي عند جنود القدس لم ا  

  :الً قائ وكذلك يتفضل
  "يا عبد الدنيا
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فبكى حالك  ادك على فراش الغفلة نائمً في االٔسحار مّر بك نسيم عنايتي ووج
  عاد."و  

  
  "سيف الحكمة والبيان"

  
في "لوح السلطان" يسعى حضرة بهاءاهلل ٕالزالة بعض ما علق بذهن الشاه من   

الشكوك والظنون بخصوص نشاطات المؤمنين (البابيين والبهائيين). علينا أن نتذّكر 
ذ الطائفة البابية منذ انبثاق فجر الدين بأن السلطات في ٕايران أبدت تخّوفها من نفو

االٔسلوب الذي دافع به البابيون عن أنفسهم ضد اعتداءات أعدائهم فالبابي. 
. في ذات العالية فدائيةالروح الوفي البسالة الشديدة  اعظيمً  اصيتً  أكسبهموهجماتهم 

ان الوقت خشي معظم الناس من نواياهم وراء حرصهم على دعم مصالح عقيدتهم. ك
من نتائج المحاولة الخرقاء الفاشلة على حياة الشاه، والتي قام بها بضعة أنفس من 
البابيين عديمي المسؤولية، أن اعتبرت الحكومة البابيين بأنهم رجال عنف منذ وقوع 

بأنه منذ بلغة مقنعة م. لذا يؤكد حضرة بهاءاهلل ويطمئن الشاه ١٨٥٢تلك الحادثة سنة 
في نصح أفراد هذه الطائفة لكي يتخلّوا عن روح النزاع  وروده ٕالى العراق سعى

والجدال، وأمرهم بوضع السيف، والتوّجه لفتح مدائن القلوب بسيف الحكمة والبيان. 
حباء أن في سبيل الٔ لفيها  ؤكديستشهد حضرة بهاءاهلل بعبارات من أحد ألواحه والتي ي

يصرح حضرته بأن الناس قد أساؤوا  : "ٕان ُتقتلوا في رضاه لخير لكم من أن َتقتلوا."اهلل
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" الواردة في الكتب السماوية. فالنصر ال ُينال بالمحاربة بل ُيكسب نصرفهم معنى "ال
  باالٔعمال الطيبة والحياة الطاهرة.

عن النفس في مواجهة  امالحظة أن ما قام به البابيون دفاعً  دديجدر في هذا الص
رافقت مولد دعوة حضرة الباب بسبب ظروف خاصة  انحمالت إالبادة ضدهم، ك

وانتشار رسالته. ولتقييم ذلك، علينا أن نّطلع على االٔحوال التي كانت سائدة في ٕايران 
  آنذاك داخل المجتمع الشيعي وطبيعة بعثة حضرة الباب.

دعنا نتذّكر بأن كافة مظاهر اهلل الذين سبقوا حضرة الباب قد أتوا ضمن دورة 
ت بدورة نتهباعتباره أول مظهر ٕالهي لتلك الدورة، وا )14(،مالتي بدأت بآد نبوءاتال

محمد رسول اهلل الذي كان خاتم النبيين. وكان كل واحد منهم قد تنبأ عن مجيء يوم 
  "بهاء اهلل أو مجد الرب" عندما ُيظهر نفسه للبشر.لاهلل وعبّروا عن رؤياهم 

التبشير بظهور ه كانت من أجل عن نفسٕان الغايات الرئيسة من كشف حضرة الباب 
وافتتاح دورة  نبوءاتحضرة بهاءاهلل وٕاعداد الناس لقدومه، وٕاسدال الستار على دورة ال

لذا فإن  )15(.ةالسماوي اهلل" كما تنبأت به الكتب حين ظهور "بهاء النبوءاتتحقق 
بظهور حضرة الباب  ا، كان أشد ارتباًط نبوءاتإالسالم، آخر حلقة في سلسلة دورة ال

  آخر.من أي دين 

                                                 

قً   )14( ـان آدم أول مظهـر إلهـي فـي التـارخ المـدّون (انظـر  اط لالعتقاد البهائي فإن قصة خل آدم في الكتاب المقدس رمزـة و
 مفاوضات عبدالبهاء).

 .16-15انظر الصفحتین   )15(
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، وكان المسلمون، شيعة وسنّة، ينتظرون بتلهف وسط ملة إالسالمظهر حضرة الباب 
 منتظروالمهدي الالموعود ظهور دعوته ونزول رسالته حيث كانوا يتوقعون مجيء القائم 

على أساس نبوءات الرسول محمد وأئمة آل بيته  اعلى التوالي. كان التوقع هذا مبنيً 
وعليه فإن  )16(.ممن االٔحاديث المختصة بظهور القائ االفً بصفة خاصة الذين تركوا آ

بالنسبة للمسلمين وسبق التنبؤ به بصراحة وجالء  احقيقيً  امجيء الموعود كان أمرً 
تامين. ٕان الشيعة الذين ظهر حضرة الباب في وسطهم مجّدوا القائم في مجالسهم، 

. ٕان الً وٕاجال ااسمه احترامً  كانوا يقومون عن مقاعدهم ٕاذا ُذكرووصلّوا بحرارة لمجيئه 
 اعالقة حضرة الباب بإالسالم كانت أعمق وأبعد من مجرد حقيقة نشأته ومولده مسلمً 

، بل يكمن مغزاها في أن بعثته من نسل النبي محمد  امن محيط ٕاسالمي وسيدً 
الخاصة كانت ٕالنهاء الدورة المحمدية ونسخ أحكامها. فبلغت مهمته تلك من 

بحيث مجرد التأمل بها ألقى الرعب في نفوس الرجال وقلوبهم في  الخطورة والهول
ٕايران. بل حتى أن بعض أتباع حضرة الباب، أولئك الذين لم يستوعبوا قوة دعوته 
وكامل مغزاها، تزلزلوا وفقدوا ٕايمانهم لدى سماعهم ٕابطال أحكام القرآن وهي ُتعلن في 

عد ٕاعالن حضرة الباب دعوته بأربع بلسان عصبة متميزة من تالميذه ب )17(تمؤتمر بدش
، لم يكن اسنوات ونيف. لذا فإن نسخ أحكام إالسالم بعد أن مضى عليها اثنا عشر قرنً 

 اباالٔمر الهيّن. فقد تعلّق الناس بها لعدة قرون وتشّكلت حياتهم وسلوكهم وفقً 

                                                 

 .204-203 تینالصفحانظر المجلد األول،   )16(

تاب "مطالع األنوار".  )17(  للمزد من التفاصیل انظر 
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فقط، وجود قوة ٕالهية  "قلم"لنصوصها. وعليه لم يكن من الضروري عند ٕابطالها بجّرة 
  حكمة ورحمة من لدنه. ابل أيًض 

نهم ال إ ٕان مظاهر اهلل ال يبّدلون أحكام الشريعة السابقة فجأة أو قبل االٔوان، كما 
وقدرة لدى أتباعهم على العمل بها.  اجديدة حتى يجدوا استعدادً  اون أحكامً ينزلّ 

  :الً يشرح حضرة بهاءاهلل بهذا الصدد متفض
  

دور كان نور الوحي إاللهي على قدر االستعداد "اعلم علم اليقين أنه في كل 
عند طلوعها على  االروحاني للبشر. انظر ٕالى الشمس كيف أن ضوءها يظهر خافتً 

مّكن كل االٔفق، ثم تزداد حرارتها وشدتها كلما اقتربت من نقطة الزوال، وبذلك تُ 
مقرها.  الكائنات من تتبّع نورها المتزايد، ثم تتضاءل بالتدريج ٕالى أن تغرب في

 افلو كانت كل قواها تظهر دفعًة واحدًة ال شك تنعدم كل االٔشياء... هكذا أيًض 
شمس الحقيقة، ٕاذا كانت في مرحلة ظهورها االٔولى تشرق دفعًة واحدًة بكل 

النعدمت واحترقت أراضي القلوب البشرية،  االقوى التي وهبتها العناية إاللهية ٕاذً 
الها وال تستطيع أن تعكس أنوارها، وٕاذ يأخذها الٔن قلوب البشر ال تقوى على احتم

  "الرعب والصعقة فإنها تموت.
  

، لتقبّل االٔحكام والسنن تهرحممن خالل وهكذا يستدرج مظهر اهلل أتباعه، 
كل الدراية بمدى تعلّقهم  االحديثة ويقودهم من عالم ٕالى آخر، مرحلة بعد أخرى، داريً 
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كان العرب  سبيل المثال، لّما ظهر الرسول محمد بعاداتهم وتقاليدهم العتيقة. على 
مدمنين على تعاطي الخمر بإسراف. لكن النبي لم يحّرم الخمر دفعة واحدة. ففي 

بأن ضرره أزيد بكثير من  انً البداية اكتفى بإالشارة ٕالى أن للخمر منافع ومضار، مبيّ 
عن ممارسة الصالة  نفعه. بعد ذلك بفترة، ٕابان عهده، نهى من كان تحت تأثير الخمر

ثم أعقب ذلك النهي، بفترة أخرى، حينما بلغ أتباعه مستوى أعلى من نضج إاليمان، 
  )18(.ههم باجتنابوأمرأعقبه باستنكار صريح 

على غرار ذلك، فإن حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل قد أنزال االٔحكام الدينية في 
لم  لتقبّلها. فحضرة البابتلك االٔوقات خالل عهدهما عندما كان أتباعهما مستعدين 

ينزل الجزء االٔكبر من شريعته ٕاّال حوالي منتصف فترة واليته. وكذلك أنزل حضرة 
وحتى في ذلك  ،بهاءاهلل "الكتاب االٔقدس"، كتاب أحكامه، عند منتصف فترة واليته

  الٔتباعه. ةأرجأ نشره بضعة أعوام قبل ٕاتاحة نسخ ،الحين
ضرة الباب بخصوص هذا الموضوع، وهي هناك ميزة أخرى بارزة في بعثة ح

ها بعثة حضرة نسخفي أمدها وأن ت احقيقة كونها دورة ُقدر لها أن تكون قصيرة جدً 
ضرورية لنشر أمره خالل ت كانبهاءاهلل. وعليه فإن حضرة الباب قد جاء بأحكام وتعاليم 

تعّمد عالمي، فإنه  ظهور ٕالهيلفترة قصيرة. ولعلمه بأن ظهوره كان نقطة انطالق 
إالحجام عن ٕاتيان تعاليم لم يأن بعد وقتها مما نادى بها وأسسها حضرة بهاءاهلل فيما 

  بعد حينما بلغ أتباعه درجة من االستعداد تمّكنهم من تقبّلها.

                                                 

ة   )18( قرة، اآل ة 219انظر "القرآن الكرم"، سورة ال  .91-90؛ وسورة المائدة، اآلیتین 43؛ وسورة النساء، اآل
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موجود في إالسالم ولم يبّدله حضرة الباب القتضاء  احكم كهذعلى مثال واحد 
عن النفس في سبيل الدين. لذلك  االظروف السائدة آنذاك، هو حمل السالح دفاعً 

ا بادروما  ااضطر البابيون لالشتباك في معارك عديدة كانت دفاعية في طبيعتها. ونادرً 
فردي أم جماعي. تشهد بذلك بجالء مواقع مازندران وزنجان  بشكلسواء  ومجفي اله
  )19(.زونيري

على نصح حرص حضرة بهاءاهلل منذ أيام بعثته المبكرة، وفي مناسبات عديدة، 
القتال في سبيل العقيدة. لكن المتأصلة المتمثلة في فكرة الالبابيين بإالقالع عن 

المؤمنين لم يدركوا بأن فجر يوم جديد قد طلع وبأن الوقت قد حان ٕالغماد السيوف 
، وفي "الكتاب االٔقدس"، حّرم حضرة بهاءاهلل على أفراد المؤمنين إالى االٔبد. أخيرً 

  د الضرورة.حمل السالح ٕاّال عن
  

  باليا حضرة بهاءاهلل
  

في ما يلي فقرات مقتبسة من "لوح السلطان" يعرض فيها حضرة بهاءاهلل بإسهاب   
  ما تحّمل من باليا وعذاب في سبيل اهلل:

                                                 

 انظر "مطالع األنوار".  )19(
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"يا ملك قد رأيت في سبيل اهلل ما ال رأت عيٌن وال سمعت أذٌن، قد أنكرني 
مة واصّفر ضحضاح المعارف وضاق علّي المخارف قد نضب ضحضاح السال

إلى العزيز  الً الراحة، كم من الباليا نزلت وكم منها سوف تنزل، أمشي مقب
اب وعن ورائي تنساب الحباب، قد استهل مدمعي إلى أن بُّل مضجعي الوهّ 

وليس حزني لنفسي تاهلل رأسي يشتاق الرماح في حب مواله، وما مررت على 
سمي وصلب عليك جسدي في وقد خاطبه فؤادي يا ليت قطعت ال شجٍر إالّ 

جعل فراشي من سبيل ربي... تاهلل لو ينهكني اللغب ويهلكني السغب ويُ 
الصخرة الصّماء ومؤانسي وحوش العراء ال أجزع وأصبر كما صبر أولو الحزم 
وأصحاب العزم بحول اهلل مالك القدم وخالق أالمم، وأشكر اهلل على كل 

بس يعتق الرقاب من السالسل وأالطناب أالحوال ونرجو من كرمه تعالى بهذا الح
اب، إنه مجيب لمن دعاه وقريب لمن ويجعل الوجوه خالصة لوجهه العزيز الوهّ 

  ."ناجاه
  

بأن سائر أنبياء اهلل ورسله قد تعذبوا على أيدي أبناء  اويذّكر حضرة بهاءاهلل الشاه أيًض 
يستشهد بمحمد رسول قومهم، ومع ذلك ما من أحد يتدبر سبب مثل هذا التصرف. ثم 

 ااهلل ويذكر أسماء بعض أشهر أعدائه الذين قاوموه بشدة واستنكروا دعوته. يذكر أيًض 
  سيرة عيسى عليم السالم والحكم القاسي الذي أصدره ضده رؤساء الدين.
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في "لوح السلطان" يسهب حضرة بهاءاهلل في ذكر ما تعرض له نفسه من باليا 
ما لقيه من عذاب  اث عن سجنه في سياه چال، واصفً واضطهاد في سبيل اهلل. فيتحد

بقوة اهلل وٕارادته،  السجن خالصه من االمظلم الموبوء، ومتذكرً  سجنفي ذلك ال
بعد أن ثبتت براءته. ثم يطلع الشاه على حاله في  ملكوٕابعاده ٕالى العراق بأمر من ال

التي تسببت في ة فقهاء الشيعة، ومخططاتهم واعتداءاتهم االٔثيمة عارضالعراق: م
وصوله ٕالى  ايصف أيًض  )20(.قنصحه لبعض أصحابه طلب حماية حاكم العرا

  ، ويصفها بهذه الكلمات:وسجنه فيها االٓستانة، وينبئ بنفيه التالي ٕالى عكاء
  

ومما يحكون أنها أخرب مدن الدنيا وأقبحها صورًة وأردئها هواًء وأنتنها ماًء كأنها "
  ."دار حكومة الصدى

  
فقرة من "لوح السلطان" تميزت بعظمة البيان والقوة، يتنبأ حضرة بهاءاهلل بلغة في 

  .اجلية ال لبس فيها بانتصار أمره وٕاقبال الناس ٕاليه أفواجً 
، في سالف الدورات، بواسطة الباليا وغلبته هدين سطوة أسسيصرح بأن اهلل قد   

 م من هذه الباليا والمحنوالعذاب، ولذا فإن حضرته يسأل اهلل أن يجعل في هذا اليو
  الباليا والمحن النازلة في سبيل اهلل:حول العبارات التالية  نزله. يدينل اواقيً  ادرعً  اأيًض 

  

                                                 

ه الذین نصحهم   )20( ة.إشارة من حضرته ألصحا ة العثمان  الحصول على الجنس
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ونفسه الحق ال أجزع من الباليا في سبيله وال من الرزايا في حبه قد جعل اهلل "
رُض البالء غاديًة لهذه الدسكرة الخضراء وذبالًة لمصباحه الذي به أشرقت االٔ 

   ."والسماءُ 
  

  " ٢"كتاب ظهور حضرة بهاءاهلل، أديب طاهرزاده، المجلد 
 


