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  المالحظات
  
  

ة مناسبات حّذر حضرة بهاءاهلل أصحابه من المصير الذي ينتظرهم والباليا التي في عدّ 
سترد عليهم في المستقبل. ففي "لوح الهودج" المنزل في ميناء صامصون في الطريق 

اللوح بالعربية استجابة اللتماس كاتب االٓستانة تنبّأ بأفدح المصائب. أنزل ذاك  صوب
وحيه ميرزا آقا جان، حال وقوع نظر حضرته على البحر االٔسود من داخل الهودج. كان 
ذلك، حسب ما علم حتى االٓن، أول لوح نزل منذ غادر حضرته بغداد. وفيه يشير ٕالى 

قدس". رحلة البحر القادمة ويذكر فيه كيف أنه سبق إالشارة ٕاليها في "لوح مالح ال
بأن دراستهما من شأنها ٕاطالع المؤمنين على أسرار أمر  ابذلك يربط بين اللوحين مبيّنً 

عليهم بأن تنبؤات "لوح مالح القدس" ال بد وأن  ااهلل، ويقوى بهما ٕايمانهم. زاد مؤكدً 
سيحيق بهم من كل صوب ليكون بمثابة محّك  "عذاب فتنة عظيم" تتحّقق، كما أن

  ويفرق بين الحق والباطل. اشديدً  اه ٕايمان كل واحد تمحيًص ٕالهي يمّحص من خالل
  

من بين أصحابه فطنوا بأن تلك "الفتنة العظيمة" ستنبع  الً أغلب االحتمال أن قلي
من االٔخ غير الشقيق لحضرة بهاءاهلل، ميرزا يحيى، وينجم عنها أزمة ذات أبعاد خطيرة 

لكل  التمّرد إالنسان، وقطبً  اجسدً م اسيصبح رمزً  -ميرزا يحيى-داخل الجامعة، أو أنه 
  .المظهر الكلي إاللهيقوى الظالم، والذي سيقوم على محاربة أنوار 
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لقد تعّرض أصحاب حضرة بهاءاهلل، بحكم قربهم من شخصه، الٔقصى االمتحان 
في خلوص ٕايمانهم ذلك الٔن من يتصل بمن تجسد فيه روح اهلل، وأصبح بؤرة أنوار 

وأّي أثر  )1(بغي أن يتحًلى بأسمى درجات إاليمان واالنقطاعصفاته واقتداره، فإنه ين
قد يقضي على روح المؤمن. ناحية أخرى لذلك  -لدى ذلك الشخص- لالٔنانية 

فيمن التقى به. المذهل حضرة بهاءاهلل  جاللاالتصال تتعلق بالكيفية التي أثّر فيها 
المغناطيسية التي كانت  فعالئم السلطة التي كانت تبدو عليه، ونورانية طلعته والقوة

أحاطا بكل الكائنات، كل ذلك  تتميّز بها عيناه، بإالضافة ٕالى محبّته وعطفه اللذين
له تأثير من النشوة والسلوان لدى نفوس أتباعه نفسه كان له أثر مهيمن لكن بالوقت 

  بحيث عرجت بهم ٕالى عوالم الروح.
  
أتباع حضرة بهاءاهلل وحظي من أخلص  )2(ٕاصفهانمن الحاج ميرزا حيدر علي  انك

بعض االٔوصاف من  ركتوقد بشرف محضره مرات عديدة في كل من أدرنة وعكاء، 
على هذه الناحية. يشير ٕالى ما كان يحدثه  امالحظاته الشخصية والتي تلقي ضوًء

  محضر حضرة بهاءاهلل في نفوس المؤمنين من أتباعه، بقوله:
  

في  اقد يجتمع شخصان أو أزيد معً  الً من المستحيل وصف تجربة روحانية. فمث
حضر حضرة بهاءاهلل، لكن كّال منهما، لدى غمرة العطف والرأفة والرحمة م

                                                 

 .137-136ل، الصفحتین نظر المجلد األو ا  )1(

ًض 3نظر الملح رقم ا  )2(  المجلد األول. ا، وأ
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الرحمانية الربانية، يشعر بأن تلك العطايا كانت موّجهة ٕاليه وحده دون االٓخرين 
. ولو أن جميعهم كانوا في محضره المبارك، وأن ‘ٕانه ربّي’بحيث يوّد أن يعلن 

أن أثر كلماته النافذة في عروق وشريان وقلب  يوجه لشخص واحد، ٕاالّ  خطابه لم
ووجدان كل واحد منهم يجعله يحّس كما لو كان هو المقصود والمخاطب مما 

كل ما يمكن أن  ايبعث في أعماقه مشاعر روحانية يستحيل وصفها لالٓخرين. أخيرً 
ا صاحبه، فقد يكون . أمّ ‘في نشوة وحالة هيام كنُت ’يقوله المؤمن لصاحبه هو: 

 لدرجة استعداده... أعني بأن كل  ابتجربة مماثلة، فسيقّدر ذاك إالحساس تبعً  املم
ما يمّت ِبصلة ٕالى الوجدانيات والروحانيات والنورانيات والرحمانيات وما ينسب 
ٕالى إاللهيات منزه عن الجسمانيات والطبيعيات واالٔمكنة واالٔزمنة واالٔعراض 

ما من أحد يمكنه شرح مراتب البلوغ والمدارك والمشاعر لدى  الً والماهيّات. مث
شخص بالغ، ال يمكنه شرح ذلك لطفل لم يبلغ الرشد، رغم أن هذه تتعلّق بعالم 

شرح أمور  االطبيعة. الٔن الطفل لم يكتسب بعد قابلية إالدراك. فكم يصعب ٕاذً 
  روحية، أو حالة إالنسان المعنوية.

  
ناية اهلل ومطالع أمره وتوفيقات اهلل وتأييداته وٕامداداته فإذا ما استطاع شخص، بع  

  أن يكتسب الحس الروحي الباطني (نتيجة التشرف بمحضر حضرة
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تمر خالله كوميض عابر أو  بهاءاهلل)، ويدع هذا يتغلغل ٕالى بواطن الروح، شريطة أالّ 
ح الطريق كهذا من شأنه أن يفت اخيال موهوم، بل ينساب ٕالى صميم كيانه، فإن فوزً 

من جميع الجهات ٕالى الترقيات والصعود بمعارج الروحانيات شريطة أّال تمتزج معه 
  نزعات تمجيد الذات واالٔنانية... 

  
أو تجليات أنوار  )3(مقصد الحديث هو أنه يستحيل وصف ٕافاضات مكلم الطور

  ظهوره...
  

  علي ما يلي:وفيما يخّص قوة حضرة بهاءاهلل وسلطنته يكتب الحاج ميرزا حيدر 
  

...، من )5(مرًة من المرحوم الحاج السيد جواد الكربالئي )4(طلب أحد أتباع أزل
حضرة الباب... وجمال  طلعةأوائل المؤمنين وأحد مرايا الدورة البابية، أن يصف 

ال ُيضاهى، رأيت فيه كل ما ُعرف وُنسب ٕالى يوسف  امليحً  الً جمي’ه. قال: محيّا
  ‘سن.من طيبة وحُ 

  

                                                 

 حضرة بهاءهللا.  )3(

حیى.  )4(  میرزا 

  .241-237نظر المجلد األول، الصفحات ا  )5(
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وبعض االٔزليين حاضرين، شعرت أنه قد يفهم هؤالء  اّما كان السائل أزليً لكن ل
من أتباع أزل.  امن عبارة المرحوم الحاج السيد جواد بأن االٔخير نفسه كان أيًض 
ملكوت الجمال  )6(لذلك سألته أن يحّدثنا عن ُحسن وجمال من سجد لساحة قدسه

اعلم علم اليقين بأن أي ’ وهلّل بفناء بابه جبروت العظمة والجالل. فأجاب:
شخص، سواء من االٔحباء أو االٔعداء، يّدعي بأنه تمّكن من النظر ٕالى الوجه 

مرًة بعد أخرى لكني لم  الً المبارك مباشرة فإنه كاذب. فقد جربت أنا ذلك محاو
حضر المبارك، مأتمّكن من ذلك الٔنه عندما يتشّرف المرء في بعض االٔوقات بال

بحيث يصبح كالمصعوق المدهوش من الخشية  امنجذبً  ايرً متح ايجد نفسه والهً 
ثم يحاول  بتلك الحال، انفسه والدنيا. وٕان لم يكن المرء منجرفً  اوالخشوع ناسيً 

النظر لوجهه المبارك بشيء من التركيز، فسيكون كما لو نظر ٕالى الشمس.  اعامدً 
وع، كذلك يحدث لمن كما تبهر الشمس بشعاعها عين الناظر فتنهمر منها الدم اتمامً 

وتسيل من عينيه الدموع بحيث يستحيل  )7(،يلّح بالنظر في طلعة الجمال المبارك
  ‘معها تشخيص مالمحه.

  
. ففي أثناء االٔشهر السبعة التي قضيتها في اشخصيً  بهذه التجربة لقد مررت

 شؤون نفسي احضره) ما أنساني تمامً مب اأدرنة، حصل لي من الوله واالنبهار (متأثرً 
وصلت ٕالى البقعة المباركة  ابل وكّل الدنيا، ثم بعد ذلك بأربعة أو خمسة عشر عامً 

                                                 

  حضرة بهاءهللا.  )6(
  حضرة بهاءهللا.  )7(
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طور تجلّي موسى، أرض عكاء المقدسة. وتشّرفت  )8(،النوراء، مطاف المالٔ االٔعلى
 )9(حضر حضرة بهاءاهلل طيلة ثالثة أشهر. كنت خاللها أريد التعرف على لون التاجمب

ني في كل مرة أمثل في محضره كنت أنسى التفكير المبارك الذي كان يلبسه، ولكن
 )10(نحضره المنّور المعّطر حديقة الرضوامف ببذلك، حتى في يوم من االٔيام شرّ 

بقدميه المباركتين. حينذاك سجَدت للرضوان حقائُق جنان الفردوس الموعود في 
ّمونها، الغيب والشهود. كان وقتها يتناول وجبة غداء داخل غرفة، ما زال الزوار يؤ

حيث ُوضع فيها سرير وكرسي وبعض االٔشياء الخاصة التي استعملها. وقف بداخلها 
شخصان أو ثالثة بينما انتظر آخرون خارجها. كانوا جميعهم مسحورين بجماله 
الالمثال ذي العظمة والجالل. عندئذ فقط تمّكنت من رؤية التاج... ٕاذ كنت 

  .اان لونه أخضرً أقف خلف جماعة من االٔحباب واالٔصحاب... ك
  

آخر للطلعة الباهرة البهية  انجد وصفً  )11(وفي مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري
هناك بقي  م. وقد١٨٧٨ لحضرة بهاءاهلل، وذلك حينما زار الحاج عكاء حوالي عام

ر المبارك بين يوم وآخر. أثناء تلك اللقاءات محضتسعة أشهر ُسمح له فيها التشّرف بال
ى رؤية وجه حضرة بهاءاهلل والتمعن بمحياه، لكنه في كل مرة كان يجد نفسه نّ مكان يت

                                                 

 اجتماع األرواح المقدسة في العالم اآلخر.  )8(

س  )9( ان یل لة من الصوف    ها حضرة بهاءهللا.قلنسوة طو
انً   )10( ان حضرة بهاءهللا یزورها أح اء  قة خارج ع  .احد

  نظر المجلد األول.اوالد المؤلف.   )11(
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أن وقعت عينه على وجه  اببيانه، حتى حصل يومً  ابسحر جماله ومسحورً  امغمورً 
  حضرته. فيما يلي ترجمة كلماته:

  
في أحد االٔيام نلت شرف محضر الجمال المبارك حيث تلّطف وأمرني 

احضر الشاي الٓقا : ’الً قائ )12(طب حضرته خادم اهللبالجلوس. وعندما جلست خا
أتاني خادم اهلل بقدح الشاي وسلّمه لي. بينما كنت أتناوله بيدي وقع نظري ‘ طاهر.

على وجه الجمال المبارك وغبت للتّو عن الوعي ٕاذ شخصت عيناي ولم أستطع 
ا فعلت! انظر ماذ’ٕاياي:  اتحويلهما عن جمال طلعته الفائق. عندئذ تفضل مخاطبً 

تك هذه الٔنها ئثتها. عليك أن تعتني بعباالشاي على عباءتك ولوّ  فقد سكبَت 
كان لنا كساء واحد وآخر  استكون رداءك الوحيد أثناء عودتك ٕالى ٕايران. نحن أيًض 

فأدركت من كلمات الجمال المبارك تلك  )13(‘داخلي خالل رحلتنا في السليمانية.
الشاي فوق عباءتي  ان القدح قد سقط ساكبً بأنه لم يكن بيدي سوى الصحن ٕاذ كا

  .)14(ونضح ٕالى مالبسي دون أن أشعر به على إالطالق
  

                                                 

ه میرزا آقا جان  )12(  .لقب منحه حضرة بهاءهللا لكاتب وح

افــة أمتعتــه أثنــاء عودتــه إلــى وطنــه. و   )13( یــف ســلبت  ــاءة، و التفصــیل قصــة تلــك الع ــل مــا تــب الحــاج محمــد طــاهر  ــان 
اءته تلك ومغلّ  ن من استرجاعه ع ـاءة، وهـي مـن الحرـر الخفیـف، فـوق تم س الع صـه فین. فلـ ارتجـف فـي بـرد الشـتاء و  قم

رً  أنها ستكون  امتذ ة. لمات حضرة بهاءهللا  مان م عانى حضرته من برد السل اسه الوحید في طرقه إلى إیران، وأدرك    ل
  ر عن المضمون.وٕانما تعبّ  است نًص لمات حضرة بهاءهللا هنا ل  )14(
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، قصة موجزة يصف فيها رّد ايروي الحاج ميرزا حيدر علي، الذي أشرنا ٕاليه سابقً 
فعل بعض موظفي الحكومة في عكاء عندما شاهدوا حضرة بهاءاهلل الٔول مرة. يروي 

  :ور" ما يليفي كتابه "بهجة الصد
  

 )15(مالكلي حضرة... في أحد أيام عيد الرضوان، أقيم احتفال في منزل     
منه. وشغل بعض أقسامه أناس غير بهائيين،  )16(في القسم الخارجي احيث كنُت مقيمً 

من قبل شخص يحمل لقب بيك أو باشا والذي وصل لعكاء  افأحدها كان مسكونً 
  بوظيفة رئيس الجمارك والمكوس.

  
أول أيام الرضوان شّرف حضرة بهاءاهلل من حرم الدار الداخلي ٕالى  في عصر

القسم الذي جلس فيه رئيس الجمارك وموظفوه. وحالما وصل نهضوا قائمين 
لعاداتهم وانحنوا. وبقوا كذلك واقفين مبهورين. توّجه حضرته ٕاليهم  اخالفً  اتلقائيً 

. ولما عاد ادهم سحرً بعناياته وعطفه وخاطبهم بكلمات اللطف والمحبة مما زا
من يكون ’شارد الذهن:  احضرته ٕالى حرم الدار سأل المسؤوُل، وهو ما زال متحيرً 

ٕانه ’كان جوابنا: ‘ هذا الشخص السامي؟ هل هو روح القدس أم هو ملك الملوك؟
  ‘والد عباس أفندي.

                                                 

 میرزا موسى، شقی حضرة بهاءهللا الوفي.  )15(

ـام تتكـوّ   )16( ن الخـاص، والخـارجي یخّصـن انت المنـازل فـي تلـك األ قتصـر القسـم الـداخلي علـى السـ ار ص للـزوّ مـن قسـمین، 
انت تقام في القسم الخارجي.والضیوف. أمّ    ا االجتماعات ف
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كان  الذي ذهلعن هالة المجد والجالل الم ابسيًط  اتقّدم هذه الروايات انطباعً   

يشّع من حضرة بهاءاهلل، وربما يفسر في الوقت ذاته سّر عجز أتباعه عن كتابة وصف 
، هو ايل براون، الذي لم يكن بهائيً ڤرانگتصويري له. وبذلك يبقى المستشرق ٕادوارد 

صاحب الصورة القلمية الوحيدة لدينا. فبهذه الكيفية وصف زيارته لقصر البهجة سنة 
  ة بهاءاهلل:م حينما التقى بحضر١٨٩٠

  
... انتظر دليلي لحظة من الزمن ريثما خلعت حذائي، وبحركة سريعة من يده 
سحب ستارة، وبمروري من الباب أعادها، فوجدت نفسي في غرفة كبيرة، في 
صدرها امتّدت أريكة منخفضة، وُوضع في مقابل الباب كرسيان أو ثالثة كراسي. 

لذي أنا ذاهب ٕاليه، وَمن أنا قادم لرؤيته، ٕاذ المكان ا امبهمً  اتصورً  اوٕان كنُت متصورً 
أنه قد مرت ثانية أو ثانيتان من الزمن،  لم تعط لي ٕايماءة واضحة حول ذلك، ٕاالّ 
معرفة تامة بوجود من فيها، وحانت مني  وأخذتني الرهبة والذهول، قبل أن أعرف

م، تعلوه ٕالتفاتة ٕالى الركن، وحيث تلتقي االٔريكة بالجدار، كان يجلس هيكل عظي
 المهابة والوقار، وتتّوج رأسه قلنسوة من الصوف، من النوع المسّمى عند الدراويش

"التاج"، تمتاز بطولها، وحول أسفل التاج عمامة بيضاء صغيرة. وٕانما الوجه الذي ب
رأيته، ال أنساه وال يمكنني وصفه، مع تلك العيون البّراقة النافذة التي تقرأ روح 

ه الوّضاح العريض القدرة والجالل، بينما أسارير وجهه وجبهته الشخص، وتعلو جبين
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تنّم عن عمر ال يصدقه الشعر االٔسود القاتم، مع لحية كانت تتماوج بوفرة مألوفة 
لغاية وسطه، فلم أكن ٕاذ ذاك في حاجة للسؤال عن الشخص الذي امتثلت في 

التي يحسده  ، أمام من هو محّط الوالء والمحبةاحضره، ووجدت نفسي منحنيً م
  االٔباطرة! اعليها الملوك، وتتحّسر لنوالها عبثً 

  
الحمد هلل ٕاذ ’يأمرني بالجلوس، ثم استمر يقول:  الً جلي اهاد  اوسمعت صوتً   

... نحن ال نريد ٕاّال ٕاصالح العالم وسعادة اومنفيً  اوصلَت!... جئَت لترى مسجونً 
ان، ومستحّقين للحبس أالمم، وهم مع ذلك، يعتبروننا مثيرين للفتنة والعصي

، اوالنفي... فأّي ضرر في أن يتّحد العالم على دين واحد وأن يكون الجميع ٕاخوانً 
وأن تستحكم روابط المحبة واالتحاد بين بني البشر، وأن تزول االختالفات الدينية 
وُتمحى االختالفات العرقية؟... وال بد من حصول هذا كله، فستنقضي هذه 

مشاحنات العقيمة، وسيأتي "الصلح االٔعظم"... ألستم الحروب المدمرة وال
؟ أليس ذلك ما تنبّأ به السيد المسيح؟... ومع اا أيًض پتحتاجون ٕالى ذلك في أورو

ذلك فإنّا نرى ملوككم وحّكامكم ينفقون خزائنهم على وسائل تدمير الجنس 
هذه  من ٕانفاقها على ما يؤّدي ٕالى سعادته... وال بد من زوال الً البشري، بد

المشاحنات والبغضاء وهذا السفك للدماء وهذا االختالف، حتى يكون جميع 
وأسرة واحدة... فال يفتخر إالنسان أنه يحب وطنه، بل يفتخر  اواحدً  االناس جنسً 

  ‘بأنه يحب جنسه...
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هذه كانت على ما أتذكر بعض الكلمات التي سمعتها من بهاءاهلل مع غيرها من 
يقرؤونها، وليحكموا بأنفسهم هل هذه االٓراء تستحق القتل الكلمات، فلينظر الذين 

  فع العالم بانتشارها أم يخسر؟والسجن؟ وهل ينت
  

فيما يخص أولئك الذين رافقوا حضرة بهاءاهلل ٕالى االٓستانة، نحن على علم بأن   
قلوب القليل منهم لم تكن طاهرة. وقد أبقى حضرته أولئك الرجال ضمن جماعة 

ا الذين فازوا، بفضل اهلل بنعمة للضبط والسيطرة على خبثهم. أمّ  اأصحابه ضمانً 
، منقطعين عن كل االٔهواء، ثابتين على أمره لهيمظهر االٕ الالتسليم التام لمشيئة 

  وأظهروا منتهى إالخالص والتواضع فإنهم وحدهم يستحقون أن ُيدعوا أصحابه.
  

ة، عندما يتم االعتراف هؤالء سوف تعترف إالنسانية بمقامهم في العصور القادم
بمقام حضرة بهاءاهلل بنحو كامل، وُينظر لتلك االٔمثلة الحية التي تجسدت فيها روح 
إاليقان واالنقطاع بمشاعر التبجيل واالمتنان. ذلك الٔن من خالل عمق ٕايمانهم 
وحبهم استحقوا نعمة اهلل وعطاياه نيابة عن البشر كافة. ولوال خلوصهم ونكرانهم التام 

تهم في وجه االمتحانات والباليا، لكان موقف البشر موقف نكران وجحود ٕازاء لذوا
أولئك الحواريون، وكثير  خالقهم من شأنه تأجيل تأسيس ملكوته الموعود في أرضه.

منهم استشهدوا في سبيل حضرة بهاءاهلل، كانوا ثمرات ظهور حضرة الباب. فهو الذي 
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ضرة الباب لم يكن هدفها سوى ٕاعداد لهذا اليوم. بل ٕان دعوة ح اخلقهم خصيًص 
  أتباعه لكي يكونوا الئقين للقاء حضرة بهاءاهلل.

  
صّرح حضرة الباب بأنه حين يوجد من هو مستعد وقابل لفهم  في ٕاحدى كتاباته

الظهور التالي لظهوره، فإن اهلل يظهر نفسه ويكشف أمره دون آن من التأخير. وضرب 
أنه لو أن المّال حسين، أول المؤمنين به،  انفسه مؤكدً لذلك بظهور  الً حضرة الباب مث

  لالعتراف بدعوته قبل ٕاعالنها بلحظات لقّدم ذلك إالعالن. اكان مستعدً 
  

ٕان من اختّصه اهلل بأعظم مقدرة لفهم ظهور حضرة بهاءاهلل كان ابنه االٔرشد حضرة 
. فبعد وصوله العراق وهو في التاسعة من العمر اعبدالبهاء، الذي عرف مقام والده تلقائيً 

حضرة عبدالبهاء  بقليل كشف حضرة بهاءاهلل عن الرسالة التي أوحى بها اهلل ٕاليه ٕالى
 بكل تواضع ولهفة عسى أن يفوز  الً بأحقية أمره، وسجد عند قدميه متوس االذي أقّر تو

  في سبيل والده. فداءبفخر ال
  

إاللهي كانت تعمل على خلق  . فيد الغيباكهذه ال تتأتّى جزافً  اجسامً  إان أحداثً 
الوسائل لظهور نفسه للبشر. فلم يكتِف بظهور حضرة الباب فقط لٕالعداد وتمهيد 

من أجل تقبّل  احضرة عبدالبهاء خصيًص  االسبيل لمجيء حضرة بهاءاهلل بل خلق أيًض 
ظهور حضرة بهاءاهلل نيابة عن البشرية. كم هو ذو مغزى أن يولد حضرة عبدالبهاء، الذي 
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ن حضرة نفسها التي أعلليلة ال داة لظهور متعال كهذا، فير له أن يكون أداة وأيّة أقدّ 
 بذلك عملية ٕاعداد أتباعه لمجيء "من يظهره اهلل". االباب دعوته للمّال حسين باد  

  
عالوة على ذلك فإن تاريخ الدين البهائي يدلّل على أن القدرة إاللهية التي أقامت 

حضرة الباب وحضرة عبدالبهاء، راسمة لكل منهما تمثلتين بالشخصيتين الفريدتين الم
عديدة أخرى ممن اعترفوا بحضرة بهاءاهلل واعتنقوا  امهمته المقدسة، قد أحيت نفوسً 

  دينه.
  

 افي كل دورة ٕالهية أصبح أولئك الفائزون بنعمة إاليمان بمظهر اهلل وأتباعه خلقً 
كتب المقدسة. وفي لتشير ٕاليه ا متحلّين بروح جديدة. هذا هو البعث الذي اجديدً 

من االٔسرار  ابهيجً  اة بروعة رمزيّتها، يصّور حضرة بهاءاهلل منظرً تميزالم أحد ألواحه
من االٔحداث الروحية الخّالبة في عوالم اهلل قبل  اإاللهية. ويروي بلغة الرمز بعًض 

ن مضمونها هو الكشف عن ظهور بهائه. ولو يستحيل وصف هذه المناظر الساحرة، ٕاّال أ
أنه لّما لم يكن هناك من الئق لفهم هذا الظهور، فإن اهلل قّدر والدة خلق جديد. هذا 

 اويؤكد حضرة بهاءاهلل بأنه كشف عن بهائه للبشرية فقط بعد ظهور ذلك الخلق، واصفً 
  بعبارات وهاجة الطبيعة الرفيعة لهذا الخلق الجديد.
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المتحانات الشديدة، يخاطبهم حضرته بعد تحذير أصحابه مما سينزل عليهم من ا
في "لوح الهودج" بكلمات الوّد والحنان. ويؤكد لهم العطايا إاللهية التي بواسطتها 
يمكنهم تخليص أنفسهم من الظنون واالٔوهام، وتطهير قلوبهم من الرغبات الدنيوية 

طفاهم قد اص لعلي القديرا ويدعوهم للدخول في عوالم القرب من اهلل، ويذّكرهم بأن
ه، وخّصهم بالِميزة الفريدة ٕاذ أمر من بين كافة خلقه، ومّكنهم من إاليمان بمظهر

جعلهم أصحابه، ورفع مقامهم فوق كل من على االٔرض وأدخل أسماءهم في "اللوح 
  )17(المحفوظ".

  
بقية اللوح عظمة ظهور حضرة بهاءاهلل. وبينما يخاطب الخليقة كلها،  يتناول موضوع
  باالبتهاج ٕاذ ظهر يوم النعيم، اليوم الذي فاز العباد فيه بلقاء اهلل. فإنه يأمر الناس

ٕان االعتقاد بيوم لقاء الناس ربهم نابع من صلب الكتب المقدسة القديمة. ففي 
القرآن الكريم عدة ٕاشارات لهذا الموضوع. في الحقيقة ٕانه أوضح وأهم وعد أتى به 

كبير ميرزا أبو الفضل بأن كل ذي بصيرة نبي إالسالم. كما يصرح العّالمة البهائي ال
يعترف بأن ما ال يقل عن ثلث حجمه ينبئ سممن لديه معرفة حقيقية بالقرآن الكريم 

  .العظيم عن مجيء يوم اهلل
  

                                                 

علمه أحد". تعبیر رمز لعلم  )17( ل شيء وال  علم   هللا الذ "
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أولئك يأسوا من  "والذين كفروا بآيات اهلل ولقائه فيما يلي بعض من كثير آياته:
إلهكم إله  ا بشر مثلكم يوحى إلّي إنّما"قل إنما أن رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم."

 ."اأحدً  وال يشرك بعبادة ربه اصالحً  الً واحد فمن كان يرجو لقاء رّبه فليعمل عم
السموات  "اهلل الذي رفع) ١٨("الذين يظّنون أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه راجعون."

ٔالجل  بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسّخر الشمس والقمر كل يجري
  مسّمى يّدبر أالمر يفّصل االٓيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون."

  
في العهد الجديد من الكتاب  اوردت أيًض  اهناك نبوءات مماثلة عديدة جدً 

وال تكون لعنة ما فيما بعد. وعرش اهلل والخروف يكون فيها وعبيده المقدس. منها: "
من  اعظيمً  ا"وسمعت صوتً  سينظرون وجهه واسمه على جباههم." يخدمونه. وهم

 امسكن اهلل مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبً  هو ذا الً السماء قائ
لهم. وسيمسح اهلل كل دمعة من عيونهم والموت ال يكون  اواهلل نفسه يكون معهم إلهً 

  في ما بعد ٔالن أالمور أالولى قد مضت."
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يزخر بوعود مجيء الرب إالله. فيما  اوالعهد القديم من الكتاب المقدس أيًض   
 ا"تفرح البرّية وأالرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. يزهر إزهارً  يلي بعضها:

ويرنم. يدفع إليه مجد لبنان. بهاء كرمل وشارون. هم يرون مجد  اويبتهج ابتهاجً 
ذا إلهكم. االنتقام "قولوا لخائفي القلوب تشّددوا ال تخافوا. هو  الرب بهاء إلهنا."

ٔالن فم  ا"فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معً  يأتي. جزاء اهلل. هو يأتي ليخلّصكم."
ا عليك فيشرق "الظلمة تغطي أالرض والظالم الدامس أالمم. أمّ  الرب تكلم."

  الرب ومجده عليك يُرى."
  

 من قبل الخلق ٕاذ "أن في العديد من ألواحه يشرح حضرة بهاءاهلل امتناع ٕادراك اهلل
عن البروز والظهور، والصعود والنزول والدخول  اغيب الهوية وذات االٔحدية كان مقدسً 

وجه من الوجوه نسبة  أن يكون بينه وبين الممكنات بأي والخروج... الٔنه ال يمكن
  بط وفصل ووصل أو قرب وبعد..."ور

  
مع طبيعة اهلل. ذلك ٔالن  انافى تمامً يت اوذاتً  الذا فإن الرأي القائل بمجيء اهلل شخًص 

كهذا سُيهبط من شأن المحدوديته ورفعتها وينزلها ٕالى عالم المحدودية. لكن  احدثً 
ح وقد صرّ  )18(هفي محضر مظهر أمر ورودبإمكان إالنسان الفوز بلقاء اهلل ٕاذا فاز بال

                                                 

  .196، 187-185نظر المجلد األول، الصفحات ا  )18(
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كتب ة ٕاشارة في ال) بأن أي٧:٦اب البيان" الفارسي (حضرة الباب بوضوح في "كت
  حضر اهلل تعني "من يظهره اهلل".مالمقدسة ل

  
عن "زمن اكتمال" و"نقطة  ء اهلل ورسلهنبياأمنذ بداية تاريخ البشرية المدون تنبّأ 

كان محور رؤى االٔنبياء ومصدر ٕالهام العديد من  )19(منتهى". ورغم أن مجيء الرب
ٕاّال فئة قليلة فازت بمشاهدة  أن كافة أهل العالم فشلوا في عرفانه الشعراء واالٔولياء، ٕاالّ 

لو نتفكر في تلك االٔيام التي رافق فيها نفر من  سُنذَهلكم  ابهائه وٕادراك مقامه. ٕاذً 
من بغداد، ثم  شخص موالهم ف، ما بين رجل وامرأة وطفل،ونيّ  اخمسين شخًص 

ُحشروا على ظهر سفينة بخارية تركية في ميناء صامصون متوجهين ٕالى االٓستانة، بينما 
كان عموم الناس غافلين عن أهمية تلكم الوقائع وخطورتها. مرت عليهم نسمة 

  في سبات عميق. االسبحان وكانوا رقودً 
  

   ٢ظهور حضرة بهاءاهلل، أديب طاهرزاده، المجلد كتاب 
 

                                                 

لهــا علــى أن هــذه "الواقعــة" ســتحدث ســنة   )19( ــة تجمــع  ة والیهود ح م وهــي ســنة 1844هنــاك عــدة نبــوءات فــي اإلســالم والمســ
اب.   إعالن دعوة حضرة ال


