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  لمالحظات ا
  
  

ي يبدو أن حضرة بهاءاهلل أنزله خالل الشهرين اللذين أمضاهما في ذاالٔلواح الأحد 
كان "لوح الروح" النازل بالعربية. كغيره من االٔلواح العديدة لهذه  الً بيت رضا بيك معتز

الفترة يتميز بموضوعين: االٔول ٕاعالن دعوته وكشف عظمة مقامه، واالٓخر ٕاعراض 
ما  االذين مالوا لجانب ميرزا يحيى وخيانتهم وشرورهم، والذين غالبً  أولئك البابيين

  أشار ٕاليهم حضرة بهاءاهلل بكلمة "المشركين".
  

بينما يستنكر القبائح الشنيعة التي ارتكبها هؤالء، يصف حضرة بهاءاهلل بعبارات 
س هم بما أنزلوا من الباليا على نفوبخ. ويالموحش فؤاده في ذلك البيت رقيقة كرب

ُضّيعت حرمتي بين ويؤكد بأن "اهلل بما جعله يستر بهاء طلعته بعد ٕاظهارها للناس. 
الحادثة المهينة عندما  ا. يذكر أيًض "بنفسي المقدس العزيز المنيروا فعل"بما  "الناس

وجد الباب مغلوقة وإذا فتحنا الباب  أن يحضر بين يدّي الغالممدينة أراد رئيس ال"
 هاكل أالشياءت بك"ذلك اليوم الذي  ،"نا من أحد ليخدمهعلى وجهه ما كان عند

  )1(.ةوتقّطعت أكباد المقربين" لتلك الذل

                                                 

ننـــا أن نقـــدّ   )1( ـــة لـــو أن ملًكـــم الملك انـــه لـــو تأملنـــا مـــد اإلهانـــة التـــي تلحـــ  ل أفضـــل مغـــز ب شـــ ال زواره  ار  اســـتق قـــام 
ونــه اشخصـًـ  اإلضــافة إلــى  اعــه علــى اســتعدادلهــياإلالكلــي مظهــر ال.  ــان أت ــ ، و ــام علــى خدمتــه، فــإن أعــراف  ادوًم للق
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ميرزا يحيى هو ومن حوله. يخاطب شرور ذكر  الروح" لوح"يعاود حضرة بهاءاهلل في 
ه رغم عونه وحمايته لهم طيلة عقد لتقلمحاولة أولئك  ااسمه علي، مشيرً  امخلًص  امؤمنً 

على نطاق واسع. لكنهم عندما وجدوا  ازيد، مما جعل صيتهم معروفً من الزمن وي
باطلة ضده ٕاذ نسبوا  اأوا مما فعلوا وأشاعوا تهمً عجزهم عن تنفيذ مآربهم وكيدهم، تبرّ 

ها على فتخرون بت" بحيث" عبدة أالسماء"جرائمهم ٕالى شخصه. فقد وصمهم بأنهم 
من منكم على أالرض لن يبقى ث بحيهباء "، وأنبأهم بأن اهلل سيجعلهم "مقاعدكم

  ."أثر
  

وكانت كلمات حضرة بهاءاهلل هذه قد تحققت بالفعل. فبينما كان كثيرون قد 
ورفعوا رايات العناد والتمرد ضده،  اهلل أمر أيامسقطوا في ضالل ميرزا يحيى في أوائل 

  لها. وزنأنهم اليوم أصبحوا مجرد شرذمة ال  ٕاالّ 
  

في  اجديدً  اخلقً  اقريبً اهلل  ظهراللوح بغلبة أمره عندما يُ يتنبأ حضرة بهاءاهلل في هذا 
بشهاب من القدرة  امن غمام أالمر جنودً اهلل ينزل "في فقرة أخرى يؤكد بأن و. ظل أمره

والقوة وينصرون الغالم بنصر الذي ما شهدت مثله عيون الخالئق أجمعين ويبعث 
  ".بسلطانه حقايق النبيين والمرسلين

  
                                                                                                                                                             

ة مم ــون لشخصــ ــال أو ُعقــل أن ال د مــنزة عــدیــالمجتمــع وقتهــا تفــرض علــى أن  خــدم فــي منزلــه. بــل لــن یخطــر علــى ال
 ذا منصب عال یتدخل بنفسه في إدارة شؤون منزله. اشخًص 
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) يعلن ٦المباركة( كتاباتهأخرى بيانات مماثلة لهذه. في ٕاحدى في ألواح ونجد 
هذا اليوم قد  ن عظمة ظهوره وما يقترن به من امتحانات، بأنحضرة بهاءاهلل، وهو يبيّ 

، تواجهنا بعض اهلل فيه حقائق النبيين والمرسلين. وٕاذ نستعرض تاريخ أمر تامتحن
الذي وصف حضرة بهاءاهلل ظهوره  الحقائق المذهلة للخيال. فقد صرح حضرة الباب،

) وفي ٧نفس مقام أئمة الدورة إالسالمية.( )2(بأنه "نفس ظهوري"، بأن لحروف الحيّ 
) يصرح حضرة الباب، في معرض ذكره لصفات "من يظهره اهلل" ومقامه ٨أحد ألواحه(

 فهو كذلك من أول الذي ال أول له ااالٔعلى، بأن في يوم ظهوره كل من قد يعتبره نبيً 
من خالل  ٕالى آخر الذي ال آخر له. بل يزيد ويصرح بأن ٕارادة اهلل سوف لن تتحقق ٕاالّ 

  ٕارادة "من يظهره اهلل".
  

أنه لو نتأمل في أمر اهلل لندرك بأن  . ٕاالّ الً ٕان هذه البيانات قد تذهل الخيال فع
ه ؤأنبيااهلل"، اليوم الذي اشتاق كافة رسل اهلل و حضرة بهاءاهلل قد افتتح بظهوره "يومَ 

ب السماوي الذي أخبر السيد المسيح عنه. لبلوغه. فظهوره هو ظهور اهلل نفسه، االٓ 
دعنا للحظة نبحث مقام حضرة بهاءاهلل في ضوء ما جاء في العهد الجديد من 

فيما يتعلق بالسيد المسيح فإنه ظهر بمقام البنوة (وُدعي ابن  الً "الكتاب المقدس". أو
أن اهلل، الغيب المنيع، قد اتخذ أو كان له ابن من البشر. اهلل). لكن هذا ال يعني ب

كهذا سيهبط مقام اهلل ومفهومه من عالم الالمحدود ٕالى  اأو مفهومً  الً ذلك الٔن تأوي

                                                 

ة عشر مؤمنً   )2( اب. اأول ثمان  حضرة ال
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م السيد ا تكلّ المحدود. لكن اهلل مقدس فوق كل شيء، حتى عن صفاته، وعليه، لمّ 
ر عالقة ورابطة (بينه وبين اهلل). المسيح عن مقامه كابن اهلل فإنما كان يريد بذلك ٕاظها

ب السماوي. كذلك الحال بالنسبة الٔي ولد يتحدث م نفسه على أنه ابن، واهلل االٓ فقدّ 
أن يمتلك  الً نيابة عن أبيه في المجتمع ينبغي أن تكون له عالمتان رئيستان. يجب أو

مصدر يبدي سمات وخصائص مماثلة ورثها عنه. الٔجل ٕاثبات  اسلطة من أبيه، وثانيً 
ه اهلل باالٔب. هذا سلطته، اختار السيد المسيح أن يصف نفسه أو يوصف بابن اهلل وشبّ 

ن ب" و"االبن" في العهد الجديد هما اصطالحا مجاز وتشبيه كذلك بيّ ولفظتا "االٓ 
  ب هو الذي أرسله.السيد المسيح بوضوح أن االٓ 

  
ة ماذا أقول ٔالني لم أتكلم من نفسي لكن االٓب الذي أرسلني هو أعطاني وصي"

  أتكلم."وبماذا 
  

  ب:ن كذلك بجالء أنه سيعود بمجد االٓ وبيّ 
  

  ...""فإن ابن إالنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته
  

ب السماوي من هذه وغيرها من البيانات الكثيرة نستطيع أن نستنتج بأن االٓ   
  الذي أرسل السيد المسيح هو الذي سيأتي نفسه.
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ب. ففي بهاءاهلل في عدة ألواح وبجالء أن مقامه هو مقام االٓ لقد أعلن حضرة   
  :الً خطابه لرؤساء الدين المسيحي يعلن ذلك متفض

  
"قل يا مالٔ االٔساقفة قد أخذت الزالزل كل القبائل والرب االٔبدي ينادي بأعلى 
النداء بين االٔرض والسماء طوبى الٔذن سمعت ولعين رأت ولقلب أقبل ٕالى قبلة 

  ت واالٔرضين..."من في السموا
  

  وفي لوح آخر يعلن هذه البشارة:
  

قد أتى بملكوته وتنادي الذرات قد ظهر الرب بمجده العظيم، قد أتى أالب  "...
واالبن في الواد المقدس يقول لبيك اللهم لبيك والطور يطوف حول البيت 

  ".بعلى السحا ااب راكبً والشجر ينادي بأعلى النداء قد أتى الوهّ 
  

ما الحظنا من قبل، فإن الحقيقة إاللهية غير قابلة للتجزئة والتعدد. ففي عالم ك
على ظهور اهلل من خالل صفاته. لكن بالنسبة لعالمه فإن جوهره وصفاته  الخلق ُيستدلّ 

هي شيء واحد. لو ُوصف بأية صفة فإن في ذلك تنزيله ٕالى عالم المحدودات. فيما 
  يد اهلل وعظمة غيبه المنيع:يلي كلمات حضرة بهاءاهلل في تمج
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سبحانك من أن تصعد إلى سماء قربك أذكار المقربين أو أن تصل إلى فناء "
عن  اعن الصفات ومنزهً  ابابك طيور أفئدة المخلصين. أشهد أنك كنت مقدسً 

  ."أنت العلي أالبهى أالسماء ال إله إالّ 
  

أن نعلم  انا ال نستطيع أبدً أن نحن نعلم بأن اهلل أصل كل االٔشياء وخالقها، ٕاالّ   
ال يعلمون ذلك، ٕاذ ال سبيل  لهيةمظاهر االٕ الكيف يحقق ذلك في عالم ذاتيته. حتى 

لهم لعرفان حقيقته. ومع ذلك هناك في هذا العالم أنموذج للخلق تتكون بموجبه كل 
 يأتي لهذا العالم بوساطة والديه، الً االٔشياء عن طريق وسيلة أو سبب ما. فإالنسان مث

لكن القوة المسببة لخلقه ومولده، والتي تنبعث من عوالم اهلل، تظل غير قابلة للمعرفة. 
كهذا يكاد، كما الحظنا  افلو نفترض أن هذه القوة تنبعث من ذات اهلل نفسه، فإن ٕاقرارً 

من قبل، يفرض المحدودية عليه. هذه هي النقطة التي ندرك عندها بأن عقولنا لن 
أمام المحدود  اكنه هذه الحقائق. ذلك الٔن السبيل مقطوع تمامً معرفة  اتستطيع أبدً 

  ليعرف الالمحدود بشكل مباشر.
  

يبدو من كتابات حضرة بهاءاهلل المباركة بأن كل القدرات والصفات التي يمدها 
ُتمنح  هذا الملكوتاهلل لعالم إالمكان ٕانما تنبعث من "ملكوت أمره". فبواسطة 

افة الكائنات، ومن هذا الملكوت نفسه انبعث كل وحي الحياة، مادية وروحانية لك
كيف أنه ولو  حضرة بهاءاهلل في أحد االٔلواح. يشرح إاللهية مظاهرالت جاءسماوي و
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يقيم في عالم الحقيقة  اعدة حدودات، لكنه باطنيً  لهيلمظهر االٕ ليكون  اظاهريً 
طلق يختلف عن عالم أن هذا العالم الم عن كل الحدودات. ٕاالّ  ا(المطلقة)، مجردً 

  اهلل نفسه وبالمقارنة به له حدوداته.
  

والذي سبق أن  لهيمظهر الكلي االٕ الٕان رب "ملكوت االٔمر" هو حضرة بهاءاهلل، 
ُيساء تفسير  ب في الكتب السماوية. ينبغي في الوقت نفسه أالّ ُبشر بمجيئه بمقام االٓ 

. لقد سبق إالشارة لهيةاالٕ مظاهر الهذه العبارة بحيث تناقض المبدأ االٔساسي لوحدة 
ال فرق بينهم في  لهيةمظاهر االٕ الف )3(.بلهذا الموضوع في المجلد االٔول من الكتا
ر لكل ظهور من ظهوراتهم، أو الوحي دجوهرهم لكنهم يختلفون في شدة النور المق

الهابط عليهم. يشبه ذلك شعور الفرد واحتفاظه بهويته الذاتية خالل مختلف مراحل 
يعلن حضرة بهاءاهلل في "لوح الروح" بأن م نموه وتطور قدراته وقابلياته باطراد.العمر رغ

"، أي الدخول في ظل أمره ولن ينفع تلك اإيمانها إّال بعد عرفان ربه الن ينفع نفسً "
  ثم يشهد بأن قيمة إالنسان ونفعه في  ".في السموات وأالرضينمما خلق " االنفس شي

لذلك  الً ان حضرة بهاءاهلل واالستنارة من أنوار ظهوره. تمثيبعرف انقهذا اليوم ُمعلّ 
 تالقيمة ولو كان ةعديم االٔنه اؤدي غرضهتي ال تال ةالمظلم شكاةيستعمل تشبيه الم

. ٕاذا تأملنا بهذه الكلمات فلعلنا نستنتج بأن خالص "ألطف لطيف بلور"من  ةمصنوع

                                                 

 .69-67الصفحات   )3(
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ل لتلك الحقبة من نزَ اهلل المُ  إالنسان في كل عصر يعتمد على ٕاقباله وعمله وفق هدي
  التاريخ.

  
الفقرة سبيل المثال في هناك بيانات مماثلة لحضرة بهاءاهلل في ألواح أخرى. ففي 

االفتتاحية من "الكتاب االٔقدس" يعلن حضرة بهاءاهلل بلغة جلية ال لبس فيها بأن أول 
  ه.أمر واجب لٕالنسان تجاه اهلل هو عرفان مظهر

  
على العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره الذي كان مقام  إن أول ما كتب اهلل"

نع إنه من أهل نفسه في عالم أالمر والخلق من فاز به قد فاز بكل الخير والذي مُ 
الضالل ولو يأتي بكل أالعمال. إذا فزتم بهذا المقام أالسنى وأالفق أالعلى 

 قبل أحدهما ال يُ  اعً مر به من لدى المقصود ٔالنهما مينبغي لكل نفس أن يّتبع ما ا
  ."دون االٓخر هذا ما حكم به مطلع إاللهام

  
في أجمل فقرات "لوح الروح"، يعلن صوُت الروح في عالم الملكوت المقاَم 

أمانة "، "جمال المعبودٕاياه، بلغة تهز المشاعر، بأنه: " ابً االٔعلى لحضرة بهاءاهلل، ملق
كتاب اهلل "، "من في السموات وأالرضينكنزه ل"، "نفس اهلل بين عباده" "،كماهلل بين
ستر فيه كنوز من أالسرار التي لو ""، والذي ضياؤه في ملكوت أالمر والخلق"، "فيكم

". ألقاب كهذه وكثير غيرها ُنسبت لحضرة بهاءاهلل من يظهر حرف منها لتنفطر السماء
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أن  القلم االٔعلى. يمضي صوت الروح في الثناء على مقامه بحيث يريد منعه من
  بقوة من اهلل. إاذ كان موهوبً  الً يكشف المزيد، لكنه يجد ذلك مستحي

  
. في هذا اهامً  افي "لوح الروح" منظر خالب آخر يلعب فيه قلم حضرة بهاءاهلل دورً 

ارخ "بمواله أن  الً وهو بين أصابع حضرة بهاءاهلل متوس ضجيجالحوار يبدأ القلم بال
لعل أهل  سرار المحّجبة المكنونة المخزونةمن أ ازمامي ٔاللقي على الممكنات حرفً 

 ثم يرجو من أنامل حضرة بهاءاهلل أالّ ." العماء يعرفون ما ال عرفه أحد من العالمين
قبل خلق  الممكنات عن كوثر العذب الذي أجريته في سرياء سقعن إ ني تمنع"

ل ستر الحجاب عن وجه الممكنات لع" قشفهو يتلهف لكي ُيسمح له ب." الموجودات
ل القلم حسرته يسجّ  ".يستشعرن في أمرك... ٔالنهم ُعمياء في السر وُصّماء في الجهر

، فيرجو إالذن "بما ابتليَت بين هؤالء"عين (في االٔرض) ٕاذ يرى حضرة بهاءاهلل بدون مُ 
لمد يد العون له وذلك باستعمال القوة التي أودعها اهلل فيه، تلك القوة التي تنطق 

ره من عن عجبه وتحيّ  امكنها ٕاخضاع من في االٔكوان. يعبّر أيًض بمجرد حركته والتي ي
مع عرفانه بأنه لو أراد، لجعل ومن حلمه بعد علمه، صبر حضرة بهاءاهلل بعد قدرته، 

. يمضي القلم في الغالب البديع خدمة أمرهى لع، بكلمة واحدة، يقومون كائناتال
يا قلم بأن " )4(ةلسان العظم ه ٕاليهتوسالته بهذا الشأن بكل جد وٕاخالص حتى يتوجّ 

فأمسك زمامك ثم اصبر واصطبر... فاقلع ما رشح من غمام علمك ثم ابلع ما ظهر 

                                                 

 ءهللا.حضرة بها  )4(
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من لئالئ أسرارك ٔالن الناس لن يعرفوا الشمس عن الظل وال الخزف عن لؤلؤ عز 
  ..."ثمين
  

بأن يتحدوا حتى يهزموا يشير حضرة بهاءاهلل على أحبائه، في "لوح الروح"، 
وأمره وكونوا كنفس واحدة هذا  حب اهللأن اتحدوا على : "الً فيتفضل قائأعداءهم 

وبذلك تضطرب أركان المشركين وينكسر ظهر  اأحب عند ربكم عن كل أمر محبوبً 
وينهي عباد اهلل عن "كل ما ال يحبه رضاه" ويحّذرهم بشدة:  ."اكل فاجر مبغوًض 

  ".الضرّ إلى سدرة قدس مرفوعً إياكم إياكم عن الفساد واالختالف ٔالن بذلك يرجع ا"
  

  ٢ظهور حضرة بهاءاهلل، أديب طاهرزاده، المجلد كتاب 


