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  لمالحظاتا
  

االٔلواح التي أنزلها حضرة بهاءاهلل في هذه الفترة هو "لوح البهاء". من أحد 
بيت رضا بيك. ذلك الٔن  ىقبل انتقال حضرة بهاءاهلل ٕالمباشرة المحتمل أنه نزل 

حضرة بهاءاهلل يشير فيه ٕالى كرب قلبه ويصرح بنيّته اعتزال كل من في حوله. نزل اللوح 
حق في نزل وقد ية ترجمها حضرة بهاءاهلل بنفسه، باللغة العربية، وفيه مقاطع بالفارس

  من مواطني قزوين. )1(يخاتون جان، كبرى بنات الحاج أسد اهلل الفرهاد
  

السيد  أتباعة. وكان والدها، الحاج أسد اهلل، أحد مخلصكانت خاتون جان مؤمنة 
ية قو نمت صداقةفقد ، اأيًض  السيد كاظمكانت الطاهرة من تالميذ  امّ ولكاظم الرشتي. 

ه كانت الطاهرة وقتها نفسحضرة الباب  ظهربينها وبين بنات الحاج أسد اهلل. حينما أ
. بعد ذلك بقليل وصلت أنباء اعترفت برسالته وأصبحت من حروف الحيّ ففي كربالء، 

ٕاعالن دعوة حضرة الباب ٕالى قزوين. كان الحاج أسد اهلل وأسرته من أوائل المؤمنين 
ت رابطة االٔلفة والمحبة بينها اشتدعودة الطاهرة ٕالى قزوين، في تلك المدينة. ولدى 

. أصبحت خاتون جان بالذات شديدة إالعجاب ةومتان قوة فرهاديالعائلة وبين 

                                                 
 نظر "مطالع االٔنوار".ا  )1(
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كانت تجلس عند قدميها مسحورة بهيام الطاهرة وعشقها لكل من حضرة وبالطاهرة. 
  .الباب وحضرة بهاءاهلل

  
ت االضطهادات ضد البابيين. بالنسبة عقب عودة الطاهرة ٕالى قزوين بقليل بدأ

 متقدم،  خذ من سرير المرض، وهو في سنللحاج أسد اهلل، والد خاتون جان، فقد ا
على االٔقدام مسافة ال تقل  ابالسالسل، مشيً  الً ليساق مع مؤمنين آخرين من رفاقه، مكب

دّونه ٕالى سجن في طهران. فيما يلي وصف لمصيرهم كما  اعن مائة وسبعين كيلومترً 
  النبيل:

  
لين حتى أخذوا يشفون غليلهم ويصبّون اد هؤالء االٔشرار يستلمون المعتقوما ك

عليهم جام انتقامهم. وفي أول ليلة للمسجونين أعدموا الحاج أسد اهلل أخ الحاج 
في قزوين اشتهر  ااهلل وردي عم محمد هادي ومحمد جواد الفرهادي وكان تاجرً 

ة ال تقل عن تقوى أخيه الشهير ولعلمهم بعدم بالصالح والتقوى بدرجة عظيم
ٕامكانهم ٕايقاع العقاب عليه في بلدته كما أرادوا عزموا على قتله في طهران بطريقة 
تبعد عنهم شبهة اقتراف جريمة القتل. ففي منتصف الليل ارتكبوا فعلهم الشنيع 

وأصحابه الذين ا معارفه به. وأمّ  وفي صباح اليوم التالي اّدعوا أنه توفي بمرض ألمّ 
هم من قزوين فلم يتمكنوا من كشف الجريمة التي قضت على حياة مثل هذا 

  الشخص العظيم فدفنوه باالحترام الالئق به.
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بالمزيد من االضطهاد في  إان مأساة استشهاد الحاج أسد اهلل وغيره كان ٕايذانً 

لك اضطر محمد هب منزل الفرهاديين وصودرت كل ممتلكاتهم. على أثر ذقزوين. فنُ 
ٕالى من المدينة هادي الفرهادي، ابن أخ الحاج أسد اهلل وزوج خاتون جان، للهرب 

  لالٔمان. اطهران طلبً 
  

في أثناء ذلك كانت الطاهرة قد ُوضعت، بأمر عدو لدود شرس، تحت حراسة 
في أوقات الوضوء وتحت مراقبة بعض  منزلية في بيت والدها بحيث ال تبرح غرفتها ٕاالّ 

باستمرار. عند اشتداد تأزم الحالة، بدأ العدو بتخطيط ٕانهاء حياة الطاهرة. وقد  النساء
  كتب النبيل بهذا الخصوص:

  
ا عجز الشاه وحكومته عن ٕايقاع العقاب على المعتدين ازدادوا جرأة وأخذوا ولمّ 

يبحثون عن وسائل جديدة لصّب كأس انتقامهم وٕاشباع أحقادهم التي ال تتوانى 
دماء خصومهم، فالتفتوا ٕالى الطاهرة نفسها وعزموا على أن يذيقوها وظمئهم لسفك 

بقصدهم وهي في حبسها  ا علمت الطاهرةنفس الكأس التي شربها أقرانها. فلمّ 
محمد الذي ورث مقام أبيه وأصبح ٕامام الجمعة  كتبت الرسالة االٓتية ٕالى المالّ 
ئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى يريدون أن يطف اإنهم عبثً ( المعروف في قزوين وقالت له
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فإذا كان االٔمر الذي أتّبعه هو الحق وكان  )2(.)نوره ولو كره الكافرون أن يتمّ  اهلل إالّ 
صني من الرب الذي أعبده هو إالله الواحد الحق فإنه قبل مرور تسعة أيام يخلّ 

تّم في أن تعملوا فّي ما تشاؤون وتكونون أثب اظلمكم وٕان لم يفعل تكونون أحرارً 
محمد أن يتجاهل هذه المباهلة الٔنه ال يقدر أن  فساد اعتقادي). واختار المالّ 

  يقبلها وسعى في االحتيال بكل وسيلة وخداع أن يتمم مقصده.
  

محمد، الذي ذكره النبيل وكان عدو  مما يثير االهتمام واالستغراب أن المالّ 
أنه بعد أن أصبحت الطاهرة  ا. ٕاالّ البابيين االٔكبر في قزوين، هو ابن عم الطاهرة وزوجه

السيد كاظم بفترة قصيرة حدثت هوة بينهما. فتركته الطاهرة وسكنت في منزل  باعتأمن 
. لدى عودتها اوالدها. وعندما آمنت بحضرة الباب ازداد الشق بينها وبين زوجها اتساعً 

ة ٕالى محمد للعود ٕالى قزوين، وقد أصبحت من أنصار حضرة الباب، دعاها المالّ 
  منزله. لكنها أرسلت له هذا الرد:

  
 الي وزوجً  اأن تكون رفيقً  اقولوا لهذا القريب االٔحمق المغرور لو كان قصدك حقً 
ك لحراستي وحراسة هودجي يلكنَت أسرعَت لمقابلتي في كربالء ولسرَت على قدم

طوال الطريق ٕالى قزوين وٕاذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من نوم 
لته وأظهر له طريق الحق ولكن ذلك لم ُيقّدر له وقد مر على فراقنا ثالث سنوات غف

                                                 
  .32القرآن الكريم، سورة التوبة، االٓية   )2(
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 افال يمكن له في هذه الحياة وال في الحياة االٓخرة أن أجتمع به فقد طرحته كليً 
  من حياتي لالٔبد.

  
ها، كانت منزلخالل الفترة التي ُوضعت فيها الطاهرة تحت إالقامة الجبرية في 

الوحيد الذي بقي على اتصال معها. فكانت تذهب ٕالى بيتها  خاتون جان الشخص
غاسلة مالبس  آخر بصفة اة، ويومً متسولتذهب متنكرة كفقيرة  ا، فيومً اكل يوم تقريبً 

حيث تقوم بذلك في مجرى الماء العمومي المجاور. وبهذا االتصال المستمر تمكنت 
أن  ااء زياراتها استطاعت أيًض من نقل االٔخبار ما بين الطاهرة والعالم الخارجي. أثن

أن  الً تزودها بالغذاء في حين وطد االٔعداء العزم على القضاء عليها، وقد كان محتم
، بالمشاركة مع زوجها محمد احاسمً  اهامً  العبت دورً  ايدس السم في طعامها. أخيرً 

  هادي، في ٕانقاذ سيدتها المحبوبة من حبسها.
  

محمد بشأن ٕاطالق سراحها،  لطاهرة على المالّ عندما ردت ا اتقريبً ذاته الوقت  في
وتحّدته كما ذكر أعاله، دعا حضرة بهاءاهلل في طهران محمد هادي الفرهادي 

لتنفيذ عملية  الً أشار عليه بالعودة حافمن قزوين،  اره، بعد أن قدم االٔخير هاربً حضمل
  رها حضرته. يروي النبيل فيما يلي هذا الحدث:لها دبّ  )3(ذٕانقا

  
                                                 

ل مر بدشــت، وتكّفــآخــرين عنــد حضــورها مــؤتوتهــا رافقأدى آقــا محمــد هــادي عــدة خــدمات أخــرى للطــاهرة. علــى ســبيل المثــال قــام بم  )3(
 نظر "مطالع االٔنوار" لمعرفة المزيد عن مؤتمر بدشت.اخالله بحراسة بوابة الحديقة التي نزلت بها وخصصها لها حضرة بهاءاهلل. 
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(حضرة بهاءاهلل) محمد هادي الفرهادي وأوكل ٕاليه أمر نقلها ٕالى منزله في  فدعا
ليسلّمه ٕالى الطاهرة بواسطة زوجته خاتون جان.  امختومً  اطهران ودفع ٕاليه خطابً 

ة لتدخل ٕالى المنزل الذي ُحبست فيه متسولوأمره أن يطلب منها أن ترتدي لباس 
باب المنزل حتى تأتي ٕاليه ويحضرها  ندتدفع لها الخطاب وأن ينتظر هو عالطاهرة و

 ابمجرد أن تأتي ٕاليك الطاهرة قم توً ’ :للرسول الً قائعنده. وتفضل حضرة بهاءاهلل 
ومعه ثالثة جياد  الً ٕالى طهران. وفي نفس الليلة سوف أرسل ٕالى باب قزوين رسو

ن خارج السور ثم تأخذ الطاهرة ٕالى هذا المكا اأمينً  افتستلمها وتودعها مكانً 
الجياد وتسيرون في طريق غير مطروق وتجتهدون أن تصلوا قبل طلوع  اوتركبون معً 

النهار ٕالى ضواحي العاصمة. وبمجرد فتح االٔبواب تدخلون المدينة وتتقدمون ٕالى 
لئال ينكشف أمركم. واهلل يهديكم ويسدد خطاكم ويحفظكم  امنزلي. واحترس جدً 

  .‘في كنف حفظه وحمايته التي ال ُتضام
  

ذ بها محمد الكيفية التي نفّ  التفصيلب )4(رفيما يلي يصف الشيخ كاظم سمند  
  هادي عملية إالنقاذ بمعاونة خاتون جان:

  
محمد، ابن  محاصرة ومحددة إالقامة في دار أبيها. حاول المالّ كانت الطاهرة 

مها ولكن لم يتيسر له سبيل لذلك. من بين كل االٔصحاب عمها وزوجها، أن يسمّ 

                                                 
 .من هذا الكتاب أحد حواريي حضرة بهاءاهلل. هناك تفاصيل أوفى عن حياته في المجلد الثالث  )4(
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لم يكن هناك، باستثناء كبرى بنات الحاج أسد اهلل (خاتون جان)، من  ااالٔوفياء حقً 
، زياءتنكرت بشتى االٔ استطاع االتصال بها. فبادرت االٔخيرة بتدبير عدة خطط و

ة، وهكذا أفلحت في ٕابقاء االتصال مع تسولمرة كغاسلة مالبس وأخرى كفقيرة م
بظروف غاية في الخطورة والصعوبة  لها. كانت الطاهرة تمرّ  طعامالطاهرة وٕايصال ال

  م لها من طعام في الدار.قدّ بحيث احتاطت حتى من تناول ما يُ 
  

وكان يزوره ٕاذ سبق أن  "اوحيدً "ن. قابل هناك ... قد فر ٕالى طهرا)5(يكان آقا هاد
ٕالى الجمال المبارك وقّدمه له. حينئذ سطر  "وحيد"عرفه في الماضي. اصطحبه 

حضرة بهاءاهلل رسالة ٕالى الطاهرة وأشار على آقا هادي لنجدتها وٕاحضارها ٕالى 
تعملت . واستطاع بمعاونة زوجته... التي اساطهران. رجع آقا هادي ٕالى قزوين متنكرً 

طرقها المعروفة في االتصال، لتسليمها الرسالة. بعد قراءتها الرسالة أفادت بأنها 
، وبعد حوالي ساعة التحقت بهم، ثم قام آقا استهيئ نفسها لمغادرة الدار قريبً 

باصطحاب الطاهرة ٕالى منزل جار لهم، اسمه حسن النجار،  افورً هادي وزوجته 
  يثير أي شك باحتمال ٕايوائها بمنزله. يعتمد عليه وال اوالذي كان صديقً 

  
لكن سرعان ما اكتشف أقاربها اختفاءها. فبحثوا عنها في كل مكان دون 

ع تالميذ الشريعة مع جماعات الرعاع جدوى، وما كاد الخبر ينتشر حتى أخذ يتجمّ 

                                                 
 ون جان. (أ. ط.)آقا محمد هادي الفرهادي، زوج خات  )5(
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في تلك الليلة هرع آقا هادي، يعاونه  في االٔزقة وبدأوا بإثارة هياج كبير من جديد...
بنقل الطاهرة خارج المدينة عبر بوابة شاهزاده حسين.  )6(،يص اسمه آقا ُقلشخ

هوا ٕالى ركبوا الجياد التي كانت تنتظرهم في مسلخ خارج سور المدينة... وتوجّ 
ى آقا ُقلي االهتمام بالجياد تولّ  )7(.نٕالى حدائق ٕامام زاده حس الً طهران. فوصلوا أو

، وقصد آقا هادي المدينة لٕالخبار عن موقع من الراحة ابينما أخذت الطاهرة قسًط 
وجودهم. في تلك االٔثناء علم تاجر قزويني اسمه كربالئي حسن بقدوم الطاهرة 

ه الستقبالها. عند وصوله منعه آقا ُقلي من الدخول لمقابلتها لظنه بأنه رجل فتوجّ 
فوجئ ف ادخل مبتسمً  جلبأنه من المؤمنين ومن معارفها. لكن الر غريب ٕاذ لم يدرِ 

بلطمتين شديدتين على وجهه من آقا ُقلي. عندئذ أدركت الطاهرة ما حدث فهرعت 
واستلمت من كربالئي حسن ما العنف ودعتهما للجلوس معها وأمرته بالتوقف عن 

مت منها لكل منهما. عند حلول الليل وصل عدد من أتى به من بعض الفاكهة وقدّ 
ها ٕالى بيت جمال القدم (حضرة الخيالة واصطحبوا الطاهرة بإجالل مع رفاق

بهاءاهلل). عندما حان وقت النوم وأخذوه ٕالى فراشه، اعتذر آقا ُقلي في البداية 
أن ينام بمالبسه الرثة في ذلك السرير الوثير. قال للطاهرة وهو يشير ٕالى  ارافًض 

لكنها  ‘كيف أجرؤ على النوم على هذا الفراش وأنا في هذه الحال؟’مالبسه: 

                                                 
في السوق، ورغم علمه بطبيعـة المهمـة السـرية تبـرع بتنفيـذها  االٓقا هادي وأمين سره. كان تاجرً  امخلًص  ا، لكنه كان صديقً الم يكن بابيً   )6(

 رغم ما في ذلك من أخطار. (أ. ط.)
 على مشارف طهران. (أ. ط.)   )7(
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ويمتلك  االعدول عن موقفه ذاك مؤكدة ومطمئنة ٕاياه بأن اهلل سيفتح عليه قريبً أقنعته ب
  بمثل تلك االٔبهة. افراشً 

  
ٕالى  اهوجّ تفي اليوم التالي خرجت الطاهرة، برفقة آقا هادي (تاركة آقا ُقلي) و

 هخارج طهران حيث كان يقيم عدد من المؤمنين. غادر حضرة بهاءاهلل منزل )8(ةقري
من محتوياتها على  حمل محفظة نقود ضخمة أخليتيقليل مع خادم ثم عاد بعد 

وطلب حضرته ٕاحضار كيس (خاص للدراهم) وأشار على آقا ُقلي بوضع  )9(ضاالٔر
النقود بداخله. لكنه طلب منه أن يفّرق النقود بحيث يضع العملة الفضية في 

ن يفعل غير ذلك أن آقا ُقلي قرر أ جانب من المحفظة والذهبية في جانب آخر. ٕاالّ 
ِلَم ’ا رأى حضرة بهاءاهلل ذلك سأل: فوضع الذهب أسفل الكيس والفضة فوقه! لمّ 

أجاب  ‘فعلت هذا؟ قلنا لك أن تضع الذهب في جانب والفضة في جانب آخر.
فعلت ذلك لسبب بسيط وهو أنه لو سقطت بعض النقود خالل السفر أو ’آقا ُقلي: 

فلم يطل  ‘عنه، فستسقط الفضة ال الذهب.عند تحميلها على الجواد أو رفعها 
ه م الكيس ومفتاحه ٕالى آقا ُقلي الذي حمله وشدّ حضرة بهاءاهلل أكثر من ذلك. وسلّ 

ها ٕالى . امتطى حضرة بهاءاهلل جواده وتبعه آقا ُقلي وتوجّ ركبعلى ظهر الجواد و

                                                 
 ءاهلل. (أ. ط.)قد تكون قرية كوچ حصار التي كان يملكها حضرة بها  )8(
لم تتوفر في تلك االٔيام سوى العملة المعدنية ٕاذ لم تبتدع العملة الورقية كمـا لـم يكـن هنـاك بنـوك. كـان االٔغنيـاء عـادة يحملـون أكيـاس   )9(

ل مصـاريف بـالمؤمنين والخـدم، تحّمـ ااعتاد حضرة بهاءاهلل، مصحوبً اهلل نقودهم في االٔسفار على الجياد. عبر جوالته بإيران لتبليغ أمر 
 كل من معه والضيوف. (أ. ط.)
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لليلة القرية حيث كانت تقيم الطاهرة. بات حضرة بهاءاهلل والضيوف االٓخرون تلك ا
  هناك.
  

في الصباح أيقظت الطاهرة آقا ُقلي بهدف ٕاقامة الصالة، ثم أخبرته آسفة بأن 
ستقع  ال حظ له بالبقاء هناك أكثر من ذلك ٕاذ آن له الرجوع ٕالى مدينته قزوين، وٕاالّ 

لهم مشاكل كبيرة. كانت الطاهرة جالسة تحرر رسائل تحت شجرة. وبعد أداء صالته 
نب آقا هادي قبالة الطاهرة. حضر حضرة بهاءاهلل آنذاك، جاء آقا ُقلي ووقف بجا

وانتهت الطاهرة من الكتابة. طلب حضرة بهاءاهلل ٕاحضار كيس النقود. فتحه ونادى 
منه التقدم ٕاليه. بعد ذلك طلب منه أن يمسك بطرف ردائه  اعلى آقا ُقلي طالبً 

 وحياء (كما  اُقلي، أدبً  من النقود. تردد آقا الالٔمام، كي يضع حضرة بهاءاهلل فيه شي
هو الُعرف الشرقي)، بتلبية طلب حضرة بهاءاهلل. لكن صاحبه آقا هادي أقنعه 

ضرة بهاءاهلل باالمتثال الٔمر حضرة بهاءاهلل. عندها رفع آقا ُقلي طرف ردائه وبدأ ح
من النقود في طرف العباءة الممدود. وبينما الكيس ملء كفه  يغرف بيده ويفرغ من

بهاءاهلل يقوم بذلك، خطر الٓقا ُقلي أمنية للحظة خاطفة تمنى فيها لو كان حضرة 
نعطيك ما يكفيك ’: الً أجاب حضرة بهاءاهلل قائ ورفوعلى ال! اكان ذلك النقد ذهبً 

سيصل ٕاليك في حينه. وعلى أية حال ٕانها  اك مبلغً زواجحتى تصل قزوين، ولحفل 
  ‘غلطتك، ٕاذ وضعت الذهب في أسفل الكيس!
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 ةنه تأخر في عودته لتسبب في مشكلإ م رسائل الطاهرة. فلو آقا ُقلي الٔهله وسلّ رجع 
، ٕاذ كان أهله قد بدأوا لتّوهم يشّكون في أمره واستعلموا عنه من خاتون جان. ٕان ةكبير

ٕاخالص آقا ُقلي وأمانته في خدماته التي قام بها في سبيل نجدة الطاهرة قد أسّرت 
إن اهلل فتح عليه بعد ذلك بقليل من الرزق والجاه. فقد حضرة بهاءاهلل، وكما وعده ف

فيما بعد ٕالى طهران وبقي حتى نهاية حياته  انتقلأصبح أحد رجال قزوين المتنفذين. 
  .اهلل للمؤمنين بأمر اصديقً 
  

، كيف ال وهي التي قامت فزعبعد استشهاد الطاهرة غرقت خاتون جان في حزن و
في تفانيها لمثلها البطلة الحبيبة. بعد ذلك  اخالًص بكل ما قامت به من مهام بطولية إ 

زوجها، محمد هادي. مع ذلك لم تطفئ هذه الباليا نيران إاليمان  ابفترة فقدت أيًض 
 ةحبمالمشتعلة في صدرها. فاستمرت تخدم أمر اهلل بحماس واشتعال. كانت بذرة 

مه منذ االٔيام حضرة بهاءاهلل قد ُغرست في قلبها على يد الطاهرة التي عرفت مقا
هت خاتون جان ٕالى حضرة بهاءاهلل طوال حياتها بإيمان االٔولى. نتيجة كل ذلك توجّ 

. تبعتها أخواتها وبعض أفراد أسرتها في إاليمان والرسوخ اتسما بالنقاء والصفاء ووالء
حقها. في . منذ أيام بغداد وخاتون جان تنعم بألواح من حضرة بهاءاهلل اهلل في أمر

 أعظم االٔزماتمن فترة في ه العطية والنعمة الكبرى حتى في أدرنة، استمرت هذ
، حينما كان حضرة بهاءاهلل يتعرض لهجمات غاية في الشراسة على يد وأشدها

  قلبه. ه بمكنونحقها "لوح البهاء" وأفضى لها فيفي المنكرين، أنزل حضرة بهاءاهلل 



  بهاءاللوح مالحظات 

 12 

  
من  اقتله وسببوا له كثيرً  ممن حاولوا "البيان"في هذا اللوح يستنكر أفعال مالٔ 

الذين عذبوا  ٕاياهم بملة الفرقان االعذاب. فيتألم ويحزن لنقضهم ميثاق اهلل، مشبهً 
حضرة الباب، يلقبهم بمالٔ الشيطان، ويؤاخذهم الٔنهم تجاهلوا أوامر اهلل، ويوبخهم 

ه نفسه بإبراهيم بين يدي نمرود، والمسيح وسط الٔنهم جعلوا عين اهلل تبكي. شبّ 
  يهود، ويوسف بين أخوته الذين تآمروا عليه وألقوه في الجب.ال

  
يدعوهم وفي هذا اللوح نجد حضرة بهاءاهلل يشير ٕالى أتباعه باسم "أهل البهاء". 

 رة لهم وحدهم. في"، سفينة مقدّ حمرللورود في "سفينة اهلل" التي تمخر "البحر االٔ 
سماء" والذي يشير فيه ٕالى ذلك ٕاشارة ٕالى كلمات حضرة الباب النازلة في "قيوم االٔ 

"أهل البهاء" بأنهم "أصحاب السفينة الحمراء". والسفينة في االٓثار المباركة ترمز عادة 
بينهم وبين  االٔمر اهلل والميثاق. وتدل عبارة "أهل البهاء" على أتباع حضرة بهاءاهلل تمييزً 

درنة في وقت البيان" وهم أتباع حضرة الباب، كانت استعملت الٔول مرة في أ"مالٔ 
وقوع "الفصل االٔكبر". فالذين أوفوا بعهد حضرة الباب ميزوا أنفسهم بجالء كبهائيين 

على ذلك  أزليين. بناًء اوالذين نقضوا عهده واتبعوا ميرزا يحيى ُسّموا بابيين وأحيانً 
  ".اهلل أبهى" التي كان يستعملها البابيون بتحية "اهلل أكبربدلت تحية "استُ 
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اءاهلل بأن كل كلمة نزلت في "لوح البهاء" يمكن أن تكون حجة حضرة به ؤكدي
بأن من أفق الكلمات  اعلى أحقية أمره للناس أجمعين. ويضيف مصرحً  اوافية وبرهانً 

ع، شموس تنير المال مجدالتي نزلت في ذلك اللوح قد أشرقت شموس ال تعد من ال
ء بتوجيه مرايا قلوبهم شطر شعاعها اهلل. ويوصي أهل البها عوالم اهلل وال يعلم عدتها ٕاالّ 

  واالستنارة بها.
  

حضر محقها، أن تبلغ في لطالما تمنّت خاتون جان، التي نزل "لوح البهاء" 
هت لعكاء برفقة ابنتها تحقق مراد دعواتها وصالتها. ذلك عندما توجّ  اموالها. أخيرً 

 ةشمس محب وزوج ابنتها، الحاج حسن زرگر (الصائغ)، حيث مكثت فترة تنعم بدفء
  وحمايته.موالها 

د المواقع التاريخية في قزوين. أحا بيت الحاج أسد اهلل، والد خاتون جان، فهو أمّ 
وال عجب لو  لنشاط الشيخية في تلك المدينة. افقبل ظهور حضرة الباب كان مركزً 

في ذلك البيت. فيما بعد  نزل مرةنفسه كان قد  )10(يعلمنا بأن الشيخ أحمد االٔحسائ
ل ٕالى مركز لمجالس البابيين ثم البهائيين. كم من ضيف وشخص مرموق من تحوّ 

، كالطاهرة والقدوس ووحيد وكثيرين غيرهم، استقبلوا بين جدرانه اهلل أبطال أمر
 اوأكرموا. في ٕاحدى حجراته السفلية (سرداب) كان آقا محمد هادي قد صنع سيوفً 

                                                 
 نظر "مطالع االٔنوار".اؤسس فرقة الشيخية في إالسالم. م  )10(
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ل بأن القدوس ووحيد قد اختبراها والتي يقا )11(يطبرسالللمدافعين عن قلعة الشيخ 
عندما اجتازا تلك البلدة. ثم قامت خاتون جان وأختاها، اللواتي ورثن ذلك البيت، 

ستعمل البيت أن يُ بالتبرع به الٔمر اهلل. وعبّرن في رسالة ٕالى حضرة بهاءاهلل عن رغبتهن 
  فقبل حضرة بهاءاهلل تقدمتهن ووافق على اقتراحهن. )12(.ركمشرق أذكا

  
  الفصل الثامن ، ٢ظهور حضرة بهاءاهلل، أديب طاهرزاده، المجلد كتاب 
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 قلعة. للمزيد من المعلومات راجع "مطالع االٔنوار".قوي. وفيما بعد استشهد معظم المدافعين عن ال
 بيت العبادة البهائي.  )12(


