
                    البهائّیة

  بحث مترجم لدائرة معارف العالم اإلسالمي ـ

                                                                  أ. د. دالل عبّاس

الفرقة َرِحم من المولودة البابّیة النحلة من متفّرعة فرقة           البهائّیة ،
فإّن لذلك للتشّیع. الباطنّي والعرفانّي الفلسفّي التفسیر تعتمد التي           الشیخّیة
مستقال دیًنا ُتعدَّ أن یمكن ال البهائّیة- المصادر تقوله مّما العكس على              البهائّیة-

  قائًما بذاته.

بهاءاهللا، بلقب المعروف النورّي المیرزاحسینعلي البهائّیة النِّحلة         مؤّسس
المعروف النورّي عّباس المیرزا ابن وهو البهائّیة. اسم اسُتمدَّ اللّقب هذا             ومن
الضرائب، ُمسَتوفي أحَد كان الذي الكبیر]، [المیرزا "میرزابزرك"          باسم
[الصدر اهتمام وموضَع القاجارّي، شاه محّمد عصر في الدواوین           وكّتاب
وسافر منصَبیه من ُعزل األخیر، هذا مقتل وبعد الفراهانّي، مقام قائم             األعظم]
376؛ ص ،1 مج 1978م، نفسه، 19-25؛ ص 1977م، مقام، (قائم نور              إلى
العام في طهران، في المیرزاحسینعلي ولد .(89 -88 ص الزرندّي،            نبیل
أبیه على الفارسّي واألدب العربّي األدب مقّدمات درس وكإخوته           1233هـ،
البابّیة، الشیرازّي محّمد علي السّید أّدعى حین والمربِّین. المعلِّمین من            وغیره
الثامنة في المیرزاحسینعلي كان 1260هـ، العام من األولى ُجمادى           في
بشرویه حسین المّال بمواعظ تأّثر وقد طهران، في مقیًما عمره من             والعشرین
المؤمنین أوائل من وصار الباب"، "باب بلقب المشهور الباب، أتباع            أّول
ومازندران نور في البابّیة لنشر وجهًدا نشاًطا وأكثرهم فاعلّیة وأشّدهم            بالباب،
المعروف المیرزایحیى ومنهم أخوته بعُض نهجه على وسار خاّص. نحٍو            على
الزرندّي، (نبیل عاًما عشر بثالثة حسینعلي یصغر كان الذي األزل"، "صبح             بـ

 ص 85، 88، 91؛ حاجي میرزا جاني الكاشانّي، مقّدمة براون، ص لج).

ذلك في تنفیذها على حسینعلي المیرزا أقدم التي األعمال أشهر            من
،(260 -259 ص الزرندّي، نبیل (منها← البهائّیة المصادر تقول كما            الحین،
في المساعدة بتهمة قزوین في ُسجنت التي العین*- قّرة تحریر خّطة             َوْضُع
في والمؤّثر الفاعل ودوُره آل*)، (البرغانّي، البرغانّي تقي محّمد المّال            اغتیال
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هذا ُعقد بدشت*. حادثة في البابّیین من عدٌد عقده الذي االجتماع             خالل
من إخراجه بهدف ماكو، في جهریق قلعة إلى ونفِیه الباب اعتقال بعد              االجتماع
قدراته إلى نظًرا المجتمعین، لدى رفیعة بمكانٍة حسینعلي المیرزا حظي            السجن.
میرزاجاني (حاجي بدشت في اإلقامة إمكانیَّة الباب ألنصار وإتاحته           المالّیة،
نسخ على الكالم جرى نفسه، االجتماع هذا في .(241 -240 ص             الكاشانّي
وبكامل حجاب، دون "من المجلَس العین ة قرُّ ودخلت اإلسالمّیة،           الشریعة
التقالید قیود تحطیم یوم "هو الیوم هذا إّن بقولها: الحاضرین وخاطبت             زینتها"،
إّن البهائّیة، المصادر بعض َوْفَق .(273 -271 ص الزرندّي، (نبیل            الماضیة"
حدود متجاوزین نهجهم، صارت المضّرة الحرّیة أّن "توّهموا المجتمعین           بعَض
من واحٍد كّل اّتخذ ذلك، عن فضًال .(275 -274 ص ن، (م. واآلداب"               التقالید
بارفروشي علي محّمد فتلّقب معنوّي، جانب ذا جدیًدا، لقًبا الحركة            قادة
-269 ص ن، (م. ببهاءاهللا والمیرزاحسینعلي بالطاهرة، العین وقّرة           بالقّدوس،
في وهم نیاال، قریة في البابّیون تعّرض 1264هـ، العام من شعبان في .(270             
بعَض سمعوا الذین القروّیین من عدٌد به قام العتداٍء بدشت، من العودة              طریق
بعُض َوَصفت بصعوبة. الموت من المیرزاحسینعلي ونجا االجتماع، ذلك           أخبار
غیر السلوك نتیجَة إٰلهّي"، "غضٌب بأّنها المواجهَة هذه البهائّیة           المصادر

  األخالقّي للبابّیین في بدشت (م. ن، ص 275).

الشیخ قلعة في البابّیین انتفاضة حدثت 1265هـ)، (سنة نفسها اآلونة            في
وجماعة یحیى أخوه یصحبه المیرزاحسینعلي وتوّجه مازندران، في َبرسّي          الطَّ
وُأوِدع آمل، في اعُتقل لكنه الَطَبرسّي، قلعة في البابّیین إلى لالنضمام             أخرى
243؛ -242 ص الكاشانّي، میرزاجاني (الحاجي طهران إلى َل ُرحِّ ثّم            السجن،
في البابّیین انتفاضة حدثت وجیز وقت بعد .(353 -345 ص الزرندّي،             نبیل
من شعبان في "وحید"، الملّقب الدارابّي، یحیى السّید بمقتل وانتهت            نیریز،
السنوات في متفّرقة، أخرى وحوادث الحركتان هاتان جرت 1266هـ.           العام

 األولى من حكم ناصر الدین شاه القاجارّي.

عقائدّیة، جذوٍر ذا كان الحركات تلك بعَض أّن التاریخّیة، القرائن            تدّل
بظهور الشیعّیة العقیدة سّیما ال المالئمة، والتاریخّیة االجتماعّیة البیئَة           وجدت
وضع إلى ورائها من یهدفون كانوا زعماءهم أّن ذلك مع ُیقال المهدّي؛              اإلمام
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أقالیم خمسَة الفارسّي البیان في أعلن فقد التنفیذ. موضع وأوامره الباب             تعالیم
في فیها. "البیان" المنكرین الكافرین حضوَر وحّرم ألتباعه، صة مخص           إیرانّیة
قراًرا "أمیركبیر" خان المیرزاتقي حیَنها، األعظم الصدُر اّتخذ األحوال،           كّل
علي السّید إعدام منه بأمٍر جرى ولذا جذرّي، نحٍو على الحركات هذه              بقمع
البابّیة المصادر تقول تبریز. في 1266هـ، شعبان 27 في الباب،            محّمد
وما َبرسّي، الطَّ الشیخ قلعة انتفاضُة إلیه آلت ما سمع لّما الباب إّن              والبهائّیة،
ومحّمد بشرویه حسین المّال ومنهم األوائل، أتباعه معظم مقتل من عنها             أسفر
شّدة الكتابة-"من عن توّقف أّنه حّتى عظیًما، حزًنا حِزن بارفروشي،            علي
الوحي"- "نزول توّقف البهائّیة المصادر وبتعبیر أشهر"، سّتة لمّدة           الحزن
ص الكاشانّي، میرزاجاني حاجي 420؛ -418 ،393 ص الزرندّي،           (نبیل
فحاجي خالفته. حول مّتفقة غیر والبهائّیة البابّیة المصادر لكّن           208)؛
الباب أصاَب الذي الغمَّ یصف أن بعد ،(244 ،238 (ص الكاشانّي             میرزاجاني
[أخي یحیى المیرزا [رسائل] "نوشتجات" إلى یشیُر أصحابه،          لمقتِل
أّن وكتب األّیام- تلك في الباب إلى وصلت قد كانت التي             المیرزاحسینعلي]-
"نّص الوصّیة یحیى إلى وأرسل بالسرور، شعر الرسائل هذه قرأ أن بعد              الباب
وشرحها← الوصّیة هذه صورة على (لالّطالع والوالیة" الوصّیة على           فیها
المفّوض الفرنسّي الوزیُر دوغوبینو، الكونت عّد .(10 -1 پ، ب- ص             الباب،
خلیفَة یحیى المیرزا تفاصیلها، ودّون األحداث، تلك عایش الذي إیران،            في
البابّیون رضي وقد مقّدمات، أو تمهید دون من تّم االستخالف أّن وأّكد              الباب،
عّزّیة أّكدته الرأي هذا لـه). ص براون مقّدمة الكاشانّي، میرزاجاني (حاجي             به
النائمین تنبیه كتابها في أیًضا، البابّیین من وهي المیرزاحسینعلي، أخت            خانم،
نقًال (422 -419 (ص الزرندّي نبیل یذكر المقابل في .(32 -28 ،4 -3               (ص
قلعة لقتلى واالحترام التحّیة ألداء الباب، من بأمٍر ذهب أّنه ّیاح، السُّ أحد              عن
حّمله الذي المیرزاحسینعلي، لدى طهران إلى ومنها مازندران، إلى َبرسّي،           الطَّ
هذا یتأّخر ولم الباب. إلى یحیى المیرزا أخیه باسم رسالًة العودة طریق              في
ولیس األكبر، ألخیه كالظّل یكون أن یحیى المیرزا موصًیا اإلجابة، في             األخیر
وأتباعه". یحیى المیرزا یّدعیه الذي م المتوهَّ المقام إلى إشارة "أدنى الجواب             في
68 -67 (ص [سائح] سیاح شخص مقالة في المیرزاحسینعلي، ابن           عبدالبهاء،
تخطیط من كان للباب، خلیفة اختیار أّن متخیَّل، سائح لسان على یروي ،(             
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تعّرض من بهاءاهللا وینجو غائب، بشخص األفكار "لتنشغَل          المیرزاحسینعلي
← النصوص وثاقة ومعیار األخبار، هذه بین الخالف منشأ (حول له"             الناس
باطبائّي، الطَّ محیط لز؛ لج- ص براون، مقّدمة الكاشانّي، میرزاجاني           حاجي
العدد ،431 -426 ص ،6 العدد 348؛ -343 ص ،5 العدد ،3 السنة               الجوهر ،
-200 ص ،3 العدد ،120 -113 ص ،2 العدد ،4 السنة ،706 -700 ص ،9               
األخبار إلى استناًدا باطبائّي الطَّ محیط أعلن .(291 -282 ص ،4 العدد ،208            
األصل في یكن لم "الوصّیة" موضوَع أّن األخرى القرائن وبعض            التاریخّیة
الترشیزّي علّي الشیخ بعده من البابّیین قیادة وتوّلى الباب، لدى            مطروًحا
مخّطط لتنفیذ طهران إلى البابّیین استدعى الذي نفسه وهو بالعظیم،            المعروف
-178 ص ،3 العدد ،6 السنة الجوهر، ←) القاجارّي شاه الدین ناصر              قتل

  183، العدد 4، ص 271- 277).

آمن الباب إعدام بعد المصادر، معظم إلى استناًدا األحوال، كّل            في
اسُمه یعدُل "من بقوله یخاطبه الباب كان الذي یحیى- بخالفة جمیًعا             البابّیون
عشرة، التاسعة تجاوز قد الحین ذلك في یكن لم یحیى أّن وبما الوحید"،               اسَم
أّداه الذي الفاعل الدوُر دفع كّلها. األمور زماَم المیرزاحسینعلي           توّلى
إخماد على مصمما كان الذي أمیركبیر البابّیین، عملّیات في           المیرزاحسینعلي
في إلیها فذهب كربالء، إلى إیران مغادرة إلیه یطلَب أن وحركاتهم،             ثوراتهم
بعد لكْن 585)؛ -584 ،580 ص الزرندّي، (نبیل 1267هـ العام من             شعبان
1268هـ، العام من األّول ربیع في وقتله، أمیركبیر عزل بعد أشهر،             بضعة
إلى المیرزاحسینعلي فعاد الصدارة، منصب النورّي آغاخان المیرزا          توّلى

  طهران، بناًء على دعوته، وبتوصیٍة منه.

ناصر على الناَر البابّیین من اثنان أطلق 1268هـ، العام من شّوال             في
-590 ص ن، (م. وإعدامهم البابّیین اعتقال عن جدید من أسَفَر مّما شاه،               الدین
دور على وشواهد قرائن هنالك أّن المركزّیة الحكومة رأت .(592          
زعیم ←) باعتقاله وقامت االغتیال، لهذا التخطیط في النورّي           المیرزاحسینعلي
عزّیة ←) النسبة هذه البابّیة المصادر بعض تؤّید .(195 ص التبریزّي،             الدولة
نفسه هو تنكرها. عاّم بشكل البهائّیة المصادر لكّن ،(6-5 ص النورّي،             خانم
في التدّخل من یتبّرأ (16 -15 (ص الشیخ لوح باسم معروفة رسالة في               أیًضا،
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أحوال في یفّكر السجن في وهو كان أّنه یّدعي، ذلك من وأكثر العمل،               هذا
بهاءاهللا أقام كّله، ذلك مع وتهذیبه. إصالحه كیفّیة وفي وحركاته، البابّي             الحزب
على لیتخّلص شمیران. زرغندة في الروسّیة للسفارة الصیفّي المقّر في            لمّدة
إّنه البهائّیة، المصادر وتقول اإلعدام، وتالًیا واالعتقال، المالحقة من           األرجح
السفارة، في اإلقامة في االستمرار على الروسّي السفیر إصرار من الرَّغم             على
إلى یذهَب أن المطاف، نهایة في إلیه طلب الشاه، ممّثلي إلى تسلیمه              ورفضه
[المیرزا إلیه المشار إلى طلب نفسه الوقت و"في األعظم، الصدر            منزل
األمانَة یحفَظ أن رسمّیة وبصورة بصراحٍة األعظم]، الصدر النورّي،           آغاخان
أفندي، (شوقي حراستها" في ویجهد عهدته في الروسّیة الحكومُة وضعتها            التي
له وقعت أو ببهاءاهللا، أًذى أّي لِحَق "وإْن ،(318 ص ،1 مج البدیع ،               القرن
(نبیل الروسّیة السفارة أمام المسؤوَل سیكون األعظم الصدر فإّن           حادثة"
الباب بمصیر الروسّي للسفیر الخاّص االهتماُم وصل .(593 ص           الزرندّي،
متابعة في استمّر األعظم، الصدر إلى المیرزاحسینعلي تسلیم بعد أّنه            والبابّیین،
مّما السلطات، إلى الّلهجة" شدیدة "رسالة وإرسال الموضوع ومالحقة           العمل
من بأمٍر المیرزاحسینعلى، على یتوّجب كان عنه. لإلفراج الظروف           مّهد
"أن الروسّي السفیر إلیه فطلب بغداد. إلى طهران یغادَر أن اإلیرانّیة،             الحكومة
في ذلك؛ رفض لكّنه استقباله"، سُتحسن الروسّیة والحكومة روسیا، إلى            یذهب
-611 ص ن، (م. الروسّیة للسفارة ممثٌّل القافلة یرافق كان النفي، رحلة              أثناء
أیًضا← 48؛ ص ،2 مج البدیع ، القرن أفندي، شوقي 617-618؛ ،612           
یغادروا أن أیًضا البابیون اضطّر .(631 -622 ص الثاني، الكتاب            النجفّي،

 طهران إلى بغداد.

بمصیر الروسّیة الحكومة اهتماَم البهائّیة المصادر        تربط
ص الزرندّي، (نبیل إلیه للمشار السفیر ابنة بحبِّ النورّي،           المیرزاحسنعلي
ألّن لألحداث التاریخّي والمسار یتالءم ال االدعاء هذا لكّن .(594          
الروسّي السفیر إلى رسالًة بغداد إلى وصوله بعد كتب النورّي            المیرزاحسینعلي
لوح في سنوات بعد كذلك أشار والمساندة. الدعَم الروسّیة وللحكومة له             یقّدر
هذه، الروسّي السفیر مساعدة إلى الثاني، ألكساندر نیكوالفیتش فیه           یخاطب
أفندي، شوقي 76؛ ص ،1 مج عليّ ، قلم (آثار دعمها الروسّیة للحكومة              ویشكر

  القرن البدیع ، مج 2، ص 49).
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المیرزاحسینعلي ورسائل مكاتیب في المواضیع هذه مثل وجوُد          َطَرح
على والبهائّیة، البابّیة بالنِّحلتین االستعمارّیة الدول عالقة موضوَع          وأعقابه
البهائّیة. تاریخ في للجدل والمثیرة الجّدّیة، القضایا من قضیة البحث،            بساط
على یدّل موثوق مستند أّي هنالك لیس المتوافرة، الردود بعض من الرَّغم              فعلى
ما أّول إّن والبهائّیة. البابّیة النِّحلَتین خلقت التي هي االستعمارّیة الدول             أّن
آخر، شيء أّي قبل الفرقَتین هاَتین تكّون بتاریخ یتعّلق ما في الذهن، إلى               یتبادُر
والسیاسّي العقائدّي، والتوّتر الشیخّیة، الفرقة في الداخلّي االختالف أّن           هو
على شكٍّ من ما لكْن، لنشأتهما؛ األصلّي والمسبَّب الموجَد كان            والتاریخّي
العلنّي التدّخل وأحیاًنا أحداثهما، بمتابعة االستعمارّیة الدول عالقة في           اإلطالق
للحكومة السیاسّي الضغط بینها من علیهما- طرأت التي التحّوالت مسار            في
أخرى حاالت هنالك النورّي-، المیرزاحسینعلي حیاة على للمحافظة          الروسّیة،
أّن منها العالقة؛ هذه مثل توّضح البهائّیة، وغیر البهائّیة المصادر في             وردت
1278هـ العام في التقى العاّم البریطانّي القنصل باروزكمبال 1 آرنولد           السیر
الجنسّیة ومنحه له، الحمایة تقدیم على ووافق بغداد، في           المیرزاحسینعلي
آخر مكان أّي أو المستعمرة الهند إلى الهجرة علیه اقترح كما             البریطانّیة،
وّجهه الطلب هذا مثل .(126 -125 ص ،2 مج البدیع ، القرن أفندي،              (شوقي
الجنسّیة قبول كذلك علیه واقترح أَضنة، في كان حین الفرنسّي، القنصل             إلیه
-380 ص ،1 مج 1342هـ، (آیتي، قّوة موضع وفي مأمٍن، في لیكوَن              الفرنسّیة
اإلیرانّیین استقطاب إلى یمیل كان الذي بغداد، والي باشا، نامق أّن كما .(381             
لتحذیرات اهتماًما ُیِعْر ولم االحترام، بمنتهى عامله للحكم،          المعارضین
في .(127-126 ص ،2 مج البدیع ، القرن أفندي، (شوقي اإلیرانّیة            الحكومة
ُعیِّنت وإسطنبول، العراق في والبابّیین المیرزاحسینعلي قضاها التي المّدة           أثناء
شهریا راتًبا لتقاضیه ندَمه بعد ما في المیرزاحسینعلي أظهر وقد رواتُب،             لهم
راتب حول 159؛ ص المباركة ، األلواح مجموعة (نوري، العثمانّیة الدولة            من

 میرزا حسینعلي وأخیه في الدولة العثمانّیة ← المامقانّي، ص 383- 384).

كربالء ومدینتي المدینة هذه تحّولت بغداد، إلى المیرزاحسینعلي نفي           بعد
أّما یوم. بعد یوًما أعدادهم وزادت البابّیین، ألنشطة ثقٍل مركز إلى             والنجف

1 -Arnold Barrows Kenball 
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منازع، غیر من الباب خلیفَة ُیعّدونه البابّیین جمیع كان الذي            المیرزایحیى
إلى یفرَّ أن الشاه، على النار إطالق حادثة بعد استطاع فقد نور، في               والمتخّفي
الكرمانّي (میرزاآغاخان والكشكول العصا مع الدراویش بِزّي متنكرا          بغداد
لط؛ لح- ص براون، مقّدمة الكاشانّي، میرزاجاني حاجي 301؛ ص            وروحي،
أشهر بأربعة بهاءاهللا قبل بغداد إلى وصل .(613 ص الزرندّي، نبیل             قاِرْن
كان السابق، سلوكه على بناًء إّنما ،(123 ص الشیخ ، لوح نوري،             (قاِرْن
دفع البابّیة. رئاسة عملیا المیرزاحسینعلي وتوّلى متخفًِّیا، أوقاته معظم           یقضي
ناحیة من البابّیین أوساط في االّدعاءات بعض وظهور ناحیٍة من الوضُع             هذا
االّدعات، بعض أحیاًنا خاّصته مسامع على لیطرَح المیرزاحسینعلي          أخرى،
البابّیة قدماء بعض لكّن البابّیین، رئاسة كرسّي على االستیالء في یفّكر             وهو
األمر هذا فأسّروا أخیه، لتنحیِة وتمهیده السلطة، إلى الطامح سلوكه            أدركوا
باالسم وعاش بغداد، المیرزاحسینعلي غادر النتیجة، وفي         للمیرزایحیى،
بین العراق، في السلیمانّیة جبال في سنَتین، لمّدة محّمد" "الدرویش            المستعار
وروحي، الكرمانّي (المیرزاآغاخان والقادرّیة النقشبندّیة الطریقَتین        دراویش
سائح ، شخص مقالة عبدالبهاء، 12؛ -11 ص النورّي، خانم عّزّیة 302؛             ص
آخر في .(117 -116 ص ،2 مج البدیع ، القرن أفندي، شوقي 71؛ -68               ص
هو بتعبیره أو فیها- یستعطفه ("عریضة")، رسالًة أخیه إلى كتب            المطاف،
،وحوالى -(195 ص اإلیقان ، (نوري، الرجوع" حكم األمر مصدر عن            "صدر
م. ن، ص. وروحي، الكرمانّي آغاخان (المیرزا بغداد إلى عاد هـ 1274              العام
13 -11 ص النورّي، خانم عّزّیة 69؛ ص سائح ، شخص مقالة عبدالبهاء،             ن؛

.( 

في ودوَّن ألخیه، الطاعَة المیرزاحسینعلي أظهر بغداد، إلى عودته           بعد
لخلیفته انقیاده مؤكدا الباب، دعاوى إثبات في اإلیقان كتاَب 1278هـ            العام
الّالحقة، الطبعات في ن؛ ص. ن، م. اإلیقان ، (نوري، المستورة) الكلمة             (یحیى،

 ُغیِّرت عبارة "الكلمة المستورة" إلى الكلمة العلیا").

وهو (1269-1279هـ)، بغداد في البابّیین إقامة أثناء في آخر أمٌر            حدث

اختاره لقٌب اهللا"، ُیظِهُره و"من اهللا". ُیظِهره "من أّنه منهم أشخاص عّدة              اّدعاء

البیان كتاب وتألیفه الجدیدة، الشریعة اّدعائه بعد البیان" "موعود لـ            الباب
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بأْن أتباعه وأوصى بالموعود، المبّشر بأّنه فیه نفسه وصف الذي            الفارسّي،

هو، ظهوره من بمراتب وأعظم أشرف هو الذي الجدید، المظهر بهذا             یؤمنوا

میرزاجاني (حاجي اهللا" غیُر أحٌد یعلمه ال اهللا ُیظهُره من ظهور "وقت أّن               وأّكد

البیان كتاب من كثیرة أماكن عن نقًال لح، ل- ص براون مقّدمة              الكاشانّي،

ألفا یْعنیه الذي التقریبّي الزمان أّن تعابیره من ُیستخَلص ذلك، مع             الفارسّي)،

زعماء من عدًدا لكّن البیان ، نسخ بمنزلِة الموعود ظهور ُیِعدُّ وأّنه سّیما ال               سنة،

البیان" "موعود أّنه منهم كلٌّ واّدعى أهّمّیة، الموضوع هذا یولوا لم             البابّیة

لقد أخرى. ودوافع األمور، إدارة في وقصوره یحیى المیرزا ضعف            بذریعة

303 (ص روحي أحمد والشیخ الكرمانّي المیرزاآغاخان یقول كما األمر           وصل

وذكر الدعوى"، هذه َلبوس یلبس نومه، من صباًحا یستیقظ شخص كلَّ "أّن (             

بغداد في المقام هذا اّدعوا الذین عدد أّن البهائّیین، زعماء ثالث أفندي،              شوقي

.(43 -42 ص النورّي، خانم عّزّیة ← (أیًضا أشخاص خمسة كان             وحدها

المیرزا ومساعدة المیرزاحسینعلي بتخطیط ُقتلوا أّنهم إّما األدعیاء هؤالء           معظم

 یحیى، أو تخّلوا عن دعواهم.

مشاكل عن وكربالء النجف في سّیما ال العراق في البابّیین وجود             أسفر
شوقي ←) البهائّیة المصادر بعض تقول كما هنالك دأبهم كان فقد             أخرى.
على المظلمة اللیالي في اإلقدام ،(107 -106 ص ،2 مج البدیع ، القرن              أفندي،
تعبیر وَوْفَق وقالنسهم، وأحذیتهم وأموالهم المقّدسة األماكن زّوار ثیاب           سرقة
السلَب وعّدهم إذنهم، غیر عن الناس أموال في "التصّرف           المیرزاحسینعلي
،7 مج 1948م، خاوري، (إشراق الحسنة" األعمال من الدماء وسفك            والنهب
أعماُل أیًضا، أنفسهم البابّیین أوساط في سادت ذلك، عن فضًال .(130             ص
في المیرزاحسینعلي تدّخل عن المصادر هذه بعض وحَكْت والقتل،           الفوضى
كتب فهرس على لالّطالع 16؛ -15 ص النورّي، خانم (عّزّیة المصائب             هذه
عّزّیة العراق ← في حسینعلي المیرزا ممارسات عن تحكي التي الباب            أتباع
(حاجي براون إدوارد ذكر .(4 -2 ص الناشر، مقّدمة النوري،            خانم
النزاع كثرة من ارتفعت قد الشكوى أّن ما)، ص المقّدمة، الكاشانّي،             میرزاجاني
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أعمال من قلقة اإلیرانّیة الحكومة وكانت والمسلمین؛ البابّیین بین یومیا            والقتال
من ُتخرجهم أن العثمانّیة الدولة إلى فطلبت البابّیون، بها یقوم التي             الفوضى
العراق في تنقطع ال التي للصراعات حدٍّ لوضع األخیرة هذه فعمدت             بغداد،
وبعد إسطنبول، إلى بغداد من هـ 1280 العام أوائل في ترحیلهم إلى              العربّي،
في إقامتهم مرحلة في البابّیین إّن بالقول الجدیر أَضنة. إلى هّجرتهم أشهر              أربعة
ومَنَحهم حمایتها، في فأصبحوا العثمانّیة، الدولة جنسّیة أخذ على وافقوا            بغداد،
ونعتوها خوف، دون ومن بحّرّیة اإلیرانّیة السلطات على الكالم إمكانیَّة            ذلك

باطبائّي، السنة 3، العدد 5، ص 345).  بنعوت مختلفة قوًال وكتابًة (محیط الطَّ

نغمَة یعزف المیرزاحسینعلي بدأ بغداد، من البابّیین خروج مع           بالتزامن
ذلك وبعد بغداد، ضواحي في باشا، نجیب حدیقة في أوًَّال اهللا" ُیظِهُره "َمْن               كوِنه
1275هـ، العام في السّرّیة دعوته (حول والتفرقة النزاع بدأ هنا ومن أَضنة،              في
-830 ص و12، 11 العددان ،5 السنة باطبائّي، الطَّ محیط اإلیقان ← تألیف             قبل
خالفة على مصّرین وظّلوا اّدعاءه، یقبلوا لم الذین البابّیون َتَسّمى .(831           
المیرزا دعوة على الموافقون وُسمَّي األزلّیین، األزل)، (صبح یحیى           المیرزا
أمر شروع البهائّیة، المصادر بعض (تنسب البهائّیین (بهاءاهللا)          حسینعلي
البدیع ، القرن أفندي، شوقي طهران ← في سجنه مرحلة إلى حسینعلي            المیرزا
الجهات، مختلف إلى الرسائل یبعث المیرزاحسینعلي أخذ .(218 ص ،1            مج
الوقت من الكثیر ینقِض ولم الجدید، المذهب اعتناق إلى رسمیا البابّیین             داعًیا
على المّدة هذه طیلة البابّیة قدماء انقراض وكان بدعوته، معظمهم آمن             حّتى
براون، مقّدمة الكاشانّي، میرزاجاني (الحاجي نجاحه عوامل أهّم من           األرجح

 ص ما، مج).

نفسه الشهر في وأرسل رسمیا، دعوَته المیرزاحسینعلي أعلن أَضنة           في
لهذه األساسّي المضموُن شاه. الدین ناصر إلى السلطان) (لوح مفّصلة            رسالًة
البابّیین، من بموقفه النظر یعیَد أن الشاه على التمّني عن فضًال             الرسالة-
وضعه عن تقریٌر وغیرهم- الحاشیة رجال أخبار إلى الركون من            وتحذیره
سنوات وثالث بغداد، في اإلقامة مّدة سنة عشرة اثنتي طیلة الباب أتباع              ووضع
ما العباد، هؤالء من أبًدا َیظهر "لم المّدة هذه في وأّنه أَضنة، في اإلقامة                من
وتقالیدهم" وعاداتهم المملكة أهل لمبادئ مغایر هو وما والمّلة، الدولة            یخالف

9 
 



(لالّطالع أبًدا" ُمرضًیا أمًرا یكن لم قبل من الجّهال بعض ارتكبه قد كان               و"ما
-114 ص سائح ، شخص مقالة عبدالبهاء، الرسالة ← لهذه الكامل النّص            على
تحضیًرا الشاه انتباه لفت الرسالة هذه تحریر من المقصود كان رّبما .(165            
،3 السنة باطبائّي، الطَّ (محیط له تبعّیتهم عن واإلعالن إیران، إلى            لعودتهم
في یوِرْد لم المیرزاحسینعلي أّن هنا، بالتأّمل الجدیر من .(347 ص ،5              العدد
الدول بممّثلي ارتباطه عدم مؤكدا المزعوم، مقامه إلى إشارٍة أيَّ            رسالته
من أشخاص وبضعة شخصیا، المیرزاحسینعلي ترحیل موضوع أّما          األجنبّیة.
عبور من یتمّكنوا ال كي جدا، بعید مكان إلى بغداد من إلیه، المقّربین               أقرب
في اإلیرانّیین األمن رجال إلى وتسلیمهم اعتقالهم أو اإلیرانّیة،           الحدود
حینه، في اإلیرانّي الخارجّیة وزیر بعثهما رسالَتین في ورد قد فكان             سرحّدات،
على لطرحه بغداد، في اإلیرانّي القنصل إلى شاه، الدین ناصر إیران شاه              ب  ٱ سم

السفهاء "إفساد هو ذلك وراء األساسّي العامل أّن وذكر العثمانّیة،            السلطات
المرشد هو المیرزاحسینعلي وأّن القتل"، على والحّض والفتنة          وإضاللهم...
الثاني، الكتاب النجفّي، ← المذكورَتین الرسالَتین نّص على (لالّطالع           والزعیم
<مواّد كتابه في مصوَّرَتین الرسالَتین براون إدوارد أورد 644-647؛           ص
من تجاهله یمكن ال ما .(1301 ص ،5 مج محمود، ←

2
البابّیة > الدیانة               لدراسة

كتاباته وبعض شاه، الدین ناصر إلى المیرزاحسینعلي رسالة تمحیص           خالل
بغداد، في وأتباعه المیرزاحسینعلي إقامة من األخیرة السنوات أّن هو            األخرى
المیرزاملكم مثل القاجارّي، العصر شخصّیات لبعض الجبرّیة اإلقامة          صادفت
أّن كما 1275هـ؛ العام في طهران في الماسونّیة الحركة مقّر إقفال وبعد              خان،
في آخوندزادة المیرزافتحعلي وجود مع تزامَن وأَضنة إسطنبول في           توّقفهم
وكتاباتهم، الماسونّیین هؤالء أفكار على المیرزاحسینعلي واّطالع         إسطنبول،
سلوكه تغییر وتالًیا تحّول، من أفكاره على طرأ ما في واضًحا أثًرا ترك               مّما
،348-345 ص ،5 العدد ،3 السنة باطبائّي، الطَّ (محیط اإلیرانّیة الحكومة            تجاه

 العدد 6، ص 427).

وشاعت والبهائّیین، األزلّیین بین أَضنة في النزاع اشتّد األحوال كّل            في
الفریق أسرار یفضح فریق وكّل والقتل، واالفتراء واالّتهام اإلهانة           عملّیات

2 -Materials for the study of Babi religion 
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إلى الباب وصّیة ُینكر البدیع ، بعنوان له كتاٍب في فالمیرزاحسینعلي            اآلخر؛
ذكرها" من یخجل "التي وأعماله تصّرفاته بعض إلى ویشیر یحیى،            المیرزا
األزل أصحاب عّدد المقابل، في .(319 ص االقتدارات ، نوري،           (أیًضا ←
خانم، عّزّیة أخته، سّیما ال للمیرزاحسینعلي، القبیل هذا من فات تصرٍّ            وأتباعه
من (لمزید وتصّرفاته أخیها أسرار إلفشاء النائمین ، تنبیه كتاب وضعت            التي
المیرزاحسینعلي دعا .(353 -328 ص األّول، الكتاب النجفّي،          التفصیل ←
یحیى المیرزا أقدم األزمة، هذه خضّم في المباهلة. إلى المّرات إحدى في              أخاه
،2 مج البدیع ، القرن أفندي، شوقي ←) البهائّیة المصادر بعض تّدعي             كما
رافقه الذي الرعشة بمرض ذلك إثر على فُأصیب أخیه، تسمیم على (229              ص
بعثها رسالة في العثمانّي السلطان المیرزاحسینعلي أخبر وقد حیاته. آخر            حّتى

 إلیه بعزم أخیه على الفتنة والخروج" (← موّحد، ص 102- 110).

حدٍّ لوضع 1285هـ، العام في العثمانّیة الدولة قامت المطاف، نهایة            في
ص المامقانّي، ←) المالّیة الخالفات عن أحیاًنا تنجم كانت التي النزاعات             لهذه
القناصل كان الذي الفائق "االحترام من قلقة كانت ألّنها وكذلك ،(384 -383            
القرن أفندي، (شوقي المبارك" للوجود یبدونه أَضنة في المقیمون           األجانب
فلسطین، في عّكا إلى وأتباعه المیرزاحسینعلي ِبنفي ص271)، ،2 مج            البدیع ،
(حاجي قبرص في (فاماغوستا 3) ماغوسه إلى وأباعه یحیى          والمیرزا
المجموعَتین بین العداوة لكّن مب)، ص براون، مقّدمة الكاشانّي،           میرزاجاني
یحیى المیرزا أنصار من الثنین المیرزاحسینعلي أنصار قتُل وخلَق           استمّرت،
العثمانّیة للدولة الرسمّي القرار على (لالّطالع للمیرزاحسینعلي. عدیدة          مشاكَل
من أشخاص بضعة استجواب ومحضر عّكا، إلى المیرزاحسینعلي          بترحیل
القاضي البریطانّي السفیر اقتراح وكذلك العثمانّیة، المحكمة في منه           المقّربین
المیرزا ظّل ن). صص. ن، م. المامقانّي، موّحد؛ عّكا← إلى            بإرساله
أیًضا أمضى وقد عّكا، في قلعٍة في للمراقبة خاضًعا سنوات تسع لمّدة              حسینعلي
الخامسة في وتوّفي المدینة، هذه في عمره من الباقیة عشرة الخمسة             السنوات

 والسبعین من عمره في مدینة حیفا.

بإرسال اهللا"، ُیظهِره "َمْن أّنه عن اإلعالن بعد المیرزاحسینعلي           قام
طارًحا العالم، في والسیاسّیین الدینّیین والقادة السالطین، إلى (ألواح)           رسائل

3 -Famagusta 
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عن وللّدفاع اّدعاها، التي المقامات إلثبات شرع، كما المختلفة؛ اّدعاءاته            فیها
إصرار على بناًء األحكام" "إصدار وبـ الكتب، بتحریر األزلّیین، مقابل            نفسه
األلواح في استخدم فقد واأللوهّیة. الربوبّیة مقام المدَّعاة: مقاماته أعلى            أتباعه.
مراٍت نظمها، التي األشعار وفي كتبها، التي المؤّلفات وفي أصدرها،            التي
"لم وَمن الكون، وخالُق األرباب، ربُّ بأّنه: نفَسه فیها یصف عباراٍت             ومّرات
وما ُیرى ما وربُّ الحقیقّي، والمعبود ُسجن، الذي الوحید اإل لٰ  ه ُیولد"، ولم              یِلد
بربوبیِّته أتباُعه آمن وتالًیا هذه، دعوَته بعُد ما في أعقاُبه روَّج وقد ُیرى.               ال
قبلَتهم قبُره وصار الوجود")، وُهوّیة الذات "أحدّیة أبیه مقاَم عبدالبهاء            (وصف
من ُیستخَلُص .(18 ص 1952م، خاوري، إشراق 96؛ ص           (الیزدانّي،
أّنه األلوهّیة، اّدعائه في المیرزاحسینعلي استخدمها التي المختلفة          التعابیر
تعابیر بعَض ا وفج ناقًصا تقیلًدا یقّلد العرفانّیة، واآلثار باآلراء الضحلة            لمعرفته
"ذكر حول للعلماء التوضیحات بعَض كتاباته في یقدِّم وأحیاًنا           العرفاء،

 الربوبّیة واأللوهّیة" (←  لوح الشیخ ، ص 31، 105).

ن ودوَّ جدیدة، شریعًة المیرزاحسینعلي ابتدَع الربوبّیة، اّدعاء عن          فضًال
جمیع و"ناسخ الكتب" جمیع على "الُمهیمن البهائّیون یعّده الذي األقدس ،            كتاب
(عبدالبهاء، والنواهي" واألوامر األحكام جمیع و"مرجع        المصاحف"
أّما .(161 ص ،1 مج المازندرانّي، فاضل 343؛ ص مج1،            المكاتیب ،
ابتداَعه إلیه، وّجهوها التي االنتقادات أحُد فكان دعوته، رفضوا الذین            البابّیون
یمكن ال المقّدس]، الباب [كتاب البیان نسخ أّن یعتقدون ألّنهم خاّصة،             شریعة
سّیما ال 47)؛ -46 ص النورّي، خانم (عّزّیة جدا قصیرة زمنّیة مدٍّة في یتّم                أن
بین كالفرِق و األقدس ، البیان بین الفَرق أّن البهائّیة الكتابات بعض في قیل              وقد
،(166 ص 1334هـ، [جرمادقاني]، الهنوسّي]" [المعبد وسومنات         "الكعبة
قبل أي البیان عصر في اإلطالق؛ على متشابهة غیر المذهَبین في             واألحكام
على ُیقِدموا أن البابّیین على یتوّجب كان سنوات، ببضع المیرزاحسینعلي            دعوة
آمَن َمن إّال العاّم، والقتل الِبقاع وهدم واألوراق الكتب وحرق األعناق             "ضرب
والرحمة الكبرى "الرأفة الجدید الدین أساُس كان بهاءاهللا عصر وفي            وصدَّق"،
266 ص ،2 مج المكاتیب ، (عبدالبهاء، و..." األمم جمیع مع واإللفة            الُعظمى،
البیان "، "نسخ المواضع بعض في أنكر المیرزاحسینعلي فإّن كّله، ذلك مع .(            
(النورّي، البیان أحكام نسخ أّنه إلیه "نسبوا الذین معارضیه بعض            منتقًدا

 االقتدارات ، ص 103).
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التحریر سرعُة الباب، السّید مثل دعواه، حّقانّیة على براهیِنه           أهمُّ
عودته من اُألوَلَیین السنَتین "في إّنه أفندي شوقي قال وكما الخّط،             وجمال
ُتعادل وألواح آیات الِقدم لسان من علیه ینزل ولیلة یوٍم كّل في كان               المباركة
المیرزاحسینعلي من بأمٍر ُأتِلف الكتابات تلك من كبیر عدٌد بأكمله".            القرآن
یّدعي المیرزاحسینعلي كان .(146 -145 ص ،2 مج البدیع ، (القرن            نفِسه
.(117 -116 ص سائح ، شخص مقالة البهاء، عبد ←) الدراسة عدم             كذلك
وبین بینه رابطین االّدعاء هذا على یصّرون وأتباُعه خلفاؤه كان له،             وتبًعا
حّقانّیة إثبات بهدف ،(347 ص ،3 مج المكاتیب ، (نفسه، الكتابة في             السرعة
األدب، أهل من عائلة في نشأته عن فضًال أّنه الصحیح لكّن             المیرزاحسینعلي؛
تصریحات نفِسه المیرزاحسینعلي آثار وفي البهائّیة، المصادر معظم في           هنالك
والحدیث التفسیر في المختلفة الكتب مطالعة وعلى دراسته، متابعة على            عدیدة
193؛ ص ،1 مج المازندرانّي، فاضل المثال← سبیل (على           والعرفان
ص االقتدارات ، نفسه، 142؛ -139 ص المباركة ، األلواح مجموعة           النورّي،
التي الجملُة وتدّل ،(257 -256 ص ،1 مج 1342هـ، آیتي، 284؛ -105            
العلوم على دلیٌل الغیر أقوال ذكَر ألّن السابقة، األذكار قول أحّب "ال              قالها:
ص ،3 مج األعلى ، القلم آثار (النورّي، اإل لٰ  هّیة" الموهبة على ال             الُمكتَسبة،
إلى إشارات تتضّمن التي السابقة- اآلثار محو سبِب على یبدو، كما ،(118            

 مواضیَع من كتب مختلفة- وكذلك على رغبِته في االّدعاء بأّنه أمِّّي.

السّید قائمّیة إثبات في اإلیقان أهّمها: عّدة كتًبا حسینعلي المیرزا            ألَّف
اإلجابة في بغداد، في إقامته من األخیرة السنوات في كتَبه الباب، محّمد              علي
حاول لقد البابّیة. الطریقة إلى واستقطابه الباب، علیمحّمد السّید خال أسئلة             عن
ینفي ذلك، عن وفضًال إنشائیا، البیان أسلوب من قریًبا الكتاَب هذا یجعَل              أن
"َمْن أّنه باّدعائه یتعّلق ما في البابّیین، أوساط في حوله ُطرحت التي              الشبهات
والنحوّیة واإلنشائّیة اإلمالئّیة نسبیا، الكثیرة األخطاء وجود كان اهللا".           ُیظهره
ألخیه بالخضوع المیرزاحسینعلي تظاهر ذلك، كّل من واألهّم          وغیرها،
للتصحیح، باستمرار الكتاب هذا إلخضاع سبًبا المستورة")،         ("الكلمة
الكثیر َحَوت أفندي شوقي بها قام التي اإلنجلیزّیة ترجمته أّن حّتى             والتعدیل،
مصیر حول التفصیل من (لمزید الفارسّي بالنّص مقارنًة التغییرات           من
،831 -822 ص و12، 11 العددان ،5 السنة باطبائّي، الطَّ محیط            اإلیقان ←
إلى بالنسبة األحكام كتاب وهو األقدس ، 23)؛ -15 ص ،1 العدد ،6              السنة
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في المراقبة تحت كان حین بقلیل، بعده أو 1290هـ، العام في أّلفه              البهائّیین،
العددان ،824 -820 ص ،10 العدد ،4 السنة نفسه، الكتاب← هذا (حول              عّكا
األلواح من كبیًرا عدًدا یشمل األعلى ، القلم آثار 910)؛ -906 ص و12، 11             
المبین ؛ ك  الكتاب مجّلدات، عّدة في وهو أصدرها، التي والعربّیة           الفارسّیة
البدیع ، وعربّیة؛ فارسّیة ألواح عّدة یشمل منهما كّل واالقتدارات ،           اإلشراقات
أقوال سّیما ال البابّیین، ورّد اهللا" ُیظِهرُه "من بأّنه نفسه عن الدفاع              موضوعه
اّدعاء إبطال في رسالًة أّلف الذي البابّیین أحد على الرّد في المیرزایحیى،              أخیه
لوح وشتِمهم؛ واآلخرین المیرزایحیى بهجِو مفعم و البدیع         المیرزراحسینعلي،
في كتبها اإلصفهانّي، النجفّي تقي محّمد الشیخ فیها یخاطب رسالة            الشیخ ،
جناَح علیه بسط اهللا وأّن أهدافه، عن فیها تحّدث عمره، من األخیرة              السنوات
كما الوصّي، كونه وإنكار الخاطئ، المیرزایحیى أخیه سلوك وعن           رحمته،
المتعلّقة أقواله تكرار شاه، الدین لناصر االحترام إظهار خالل من            حاول
الرسائل من فقراٍت نقل كما البابّي". "الحزب لتصحیح اّتخذها التي            باإلجراءات
تعالیمه، كذلك وكّرر العالم، في والحّكام الملوك إلى أرسلها قد كان             التي
أكثَر المیرزاحسینعلي آثار بنشر المعنّیة البهائّیة، المراكز قامت          وإصالحاته.
الشخصیُّات ارتأت كما كتبه، نسخ في وتغییرات تصحیحات بإجراء مّرة            من
یتناسب بما والبهاء، الباب تأریخ كتابة بإعادة أمرت التي النافذة،            البهائّیة
-952 ص ،12 و 11 العددان ،2 السنة نفسه، ←) المیرزاحسینعلي            واّدعاءات
،9 العدد ،431-426 ص ،6 العدد 343-348؛ ص ،5 العدد ،3 السنة ،961             

  ص 706-700).

االبن بعبدالبهاء، الملّقب (1260-1340هـ)، أفندي عّباس        عبدالبهاء .
بهاءاهللا خالفة أزمُة ُتَذكِّر خلیفَته. البهائّیون ویحسُبه للمیرزاحسینعلي،          األكبر
أذكى الباب. محّمد علي والسّید الرشتّي كاظم السّید خالفة بأزمِة كبیر حدٍّ              إلى
ومنشأ األزمة، نیراَن علي محّمد وأخیه أفندي عّباس بین الزعامة حول             الخالُف
أفندي عّباس فیه عّین الذي العهد" "لوح المیرزاحسینعلي إصدار النقاشات            هذه
(الُغصن أفندي علي محّمد وبعده خیلفَته، األعظم) الُغصن تعبیره: بحسب            (أو
الوقت في ویدعو اآلیات"، "إنزال بـ اشتغاله على یؤّكد الّلوح هذا في              األكبر).
أْن ویوصیهم الّالئق، غیر والكالم والتنازع، الحقد عن االبتعاد إلى أتباَعه             عینه
النزاعات مختلف یتذّكر كأّنه یضیف ثّم القبیح؛ بالقول ألسنَتهم یلّوثوا            ال
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(النورّي، َسَلف" عّما اهللا "عفا القرآنّیة العبارة أخیه- وبین بینه            والخالفات
  مجموعة األلواح المباركة ، ص 403-399).

فإّن أخیه، على المطاف نهایة في أفندي عّباس تغّلب من الرغم             على
عّباس على األمر بدایة في احتّجوا سبعة، باستثناء بهاءاهللا إلى المنتسبین             جمیع
ناجمٌة علي، بمحّمد الرغبة هذه أّن المستبَعد غیر من علي. محّمد وأّیدوا              أفندي،
حسینعلي المیرزا كان فقد وتوزیعها؛ أبیه مؤلّفات نشر في أّداه الذي الدور              عن
البهائّیون وكان مؤلّفاته، بطبع لیقوَم الهند إلى 1308هـ العام في أرسله             قد
،1 العدد ،6 السنة باطبائّي، الطَّ (محیط ذلك أجل من له َمدینین أنفَسهم              یجدون
أوُّل الكاشانّي، المیرزاآغاخان لعبدالبهاء، الرافضین رأس على كان .(22           ص
منه والمقّربین بهاءاهللا أبناء من عدد مع أقدم الذي وكاتُبه، ببهاءاهللا             المؤمنین
إلى البالغات وإرسال والعربّیة، بالفارسّیة والكتب الرسائل كتابة          على
بهاء" دین "من خارج بأّنه إّیاه واصفین عبدالبهاء، خالفة مستنكرین            البهائّیین،
ولم الفریَقین بین جدید من الصراُع احتدم .(315 ص التبریزّي، الدولة             (زعیم
في اآلخر بحّق المهینة التعابیر استخدام عن الطرَفین من واحٍد كلُّ             یتواَن
(عبدالبهاء، األحكام وحّتى واألوراق، األلواح سرقة إلیه ناسًبا          كتاباته،
138 ص المباركة ، التوقیعات أفندي، شوقي 442-443؛ ص ،1 مج           ا لمكاتیب ،
.(54 ص فیضي، 27؛ ص 1952م، الخاورّي، إشراق 146-148؛ ،139-          
تضییق في یٌد لهم كانت وأنصاَره، محّمدعلي أّن البهائّیة المصادر            تحكي
.(102-97 ص (فیضي، لقتله التآمر وحّتى وسجنه، عبدالبهاء، على           الحكومة
تعبیر وبحسب العدیدین، تساؤالِت السابقة، الحاالت في كما أثار الصراع،            هذا
(على وسمعِتها البهائّیة بمكانة أضّر ص57)، ن، (م. البهائّیة المصادر            بعض
بعد عو). ص براون، مقّدمة الكاشانّي، میرزاجاني حاجي األنموذج←           سبیل
،3 (مج الِحَیل كشف كتابه في نقل البهائّیة، النِّحلة آیتي الحسین عبد ترَك               أن
الدیانة لدراسة (مواّد براون إدوارد كتاب مواّد من خالصًة (129-125            ص

  البابّیة )، المتعلّقة بالصراع بین اَألخَوین.

دعوة أيَّ یحمل ال أّنه یؤّكد للبهائّیین، رئیًسا منصبه في عبدالبهاء             كان
األوضاع االعتبار في آخًذا وكان، تعالیمه، ونشر والده به جاء ما اتّباع              سوى
رسمیا یشارك العثمانّیة، السلطات إرضاء إلى وساعًیا واالجتماعّیة،          الدینّیة
صالة ضمنها ومن واإلسالمّیة، الدینّیة والشعائر المراسم في كامل،           وبالتزاٍم
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على الكالم عن كلّیا الدیار تلك في یمتنعوا أْن البهائّیین أوصى كما              الجمعة،
،4 السنة باطبائّي، الطَّ محیط 153؛ ص ،2 مج مهتدي، ←) الجدیدة             الدیانة
یتناسب بما المختلفة للحكومات بالتوفیق یدعو كذلك كان .(204 ص ،3             العدد
اهللا یسألوا أْن البهائّیین عاّمة عبدالبهاء أمر فقد القائمة؛ السیاسّیة            والظروف
سمح الذي روسیا، إمبراطور الثالث ألكساندر خطى ویسدَّد یؤیَّد أْن            باستمرار
(سلیماني آباد عشق مدینة في األذكار) (مشرق معبًدا یبنوا أْن البهائّیة             ألتباع
الدولة یشمل المیرزاحسینعلي دعاء كان .(282 ص ،2 مج           ال  أ ردكانّي،
والخالفة العثمانّیة الَعِلّیة "الدولة بعبارة لها یدعو التي أیًضا،           العثمانّیة
المّدة وبسبب كّله، ذلك مع .(312 ص ،2 مج المكاتیب ، (عبدالبهاء،             المحّمدّیة"
ولبروز العثمانّیة، األراضي في والبهائّیون البابّیون قضاها التي          الطویلة
لغضب عرضًة عبدالبهاء باَت وأخیه، عبدالبهاء بین والصراع كذلك           الخالفات
العام من المراقبة تحت وظّل عدیدة، لمشاكل وتعرَّض الحمید، عبد            السلطان
مرحلة وبدء الحمید، عبد السلطان خلع تاریخ 1327هـ، العام حّتى 1319           
كان وحین األولى، العالمّیة الحرب أواخر في العثمانّي. الحكم من            جدیدة
وزیر بلفور، جیمس أصدَر اإلنجلیز، مواجهة في حرًبا یخوضون           العثمانّیون
نوفمبر الثاني- تشرین 1336هـ/ العام من صفر في البریطانّیة           الخارجّیة
في للیهود" قومّي "وطن بتشكیل القاضي بلفور، بوعد الشهیر إعالَنه            1917م،
المسّلحة للقّوات العاّم القائَد باشا، جمال دفعت مسائل، حصلت           فلسطین،
عّكا في البهائّیة مراكز وهدم عبدالبهاء، بإعدام حاسٍم قراٍر اتخاذ إلى             العثمانّیة
كانت التي السّرّیة العالقات القرار هذا سبب أّن المؤّرخین بعُض یرى             وحیفا.
فلسطین. في حدیًثا تمركز قد كان الذي اإلنجلیزّي، بالجیش عبدالبهاء            تربط
أمالكه من القمح من كبیرًة كمیًة خّزن قد كان أّنه أیًضا، البهائّیة المصادر               كتبت
وبشكٍل عادة، تنسب البهائّیة المصادر لكّن البریطانّي، للجیش قّدمها           الخاّصة،
علي محّمد (مؤیدي "الناقضین" الواشین سعایات إلى باشا جمال قرار            عاّم،
بلفور، اللورد أّن نفسه، الوقت في وتصّرح (262 -259 ص (فیضي،             أفندي)
الجنرال إلى تلغرافیا أمًرا أرسل اإلعدام، خبر فیه وصله الذي نفسه الیوم              في
قّوته، بكّل یعمَل "أْن فیه إلیه یطلب فلسطین، في البریطانّیة القّوات قائِد              اللّنبي 4،
وأصدقائه" عائلته وصون وصونه عبدالبهاء، حضرة على المحافظة أجل           من
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شكًرا عبدالبهاء أّن والظاهر .(297 ص ،3 مج البدیع ، القرن أفندي،             (شوقي
من الِحّجة ذي في حیفا البریطانّي الجیش احتّل أِن ما البریطانّیة، للحكومة              منه
البقاء بطول یدعو أخذ حّتى 1918م، العام من سبتمبر – أیلول 1336هـ/              العام
جمیع على العدل ظلَّ مّد ألّنه له، شكًرا العظمى بریطانیا ملك الخامس،              لجورج
بعد عبدالبهاء ُمنح .(347 ص ،3 مج المكاتیب ، (عبدالبهاء، فلسطین            أنحاء
الحكومة من الفروسّیة 5 وساَم الفلسطینّي التراب لكامل اإلنجلیز          احتالل
299؛ ص ،3 مج البدیع ، القرن أفندي، (شوقي أیًضا "ِسیر" ولقَب             البریطانّیة،
(1921م)، 1340هـ العام في عبدالبهاء توّفي .(305 ص ،2 مج ،1342             آیتي،
وأرسل البریطانّیة، الحكومة عن ممّثلون دفنه مراسم في شارك حیفا. في             وُدفن
أسفه، عن فیها ُیعرب برقیة البریطانّي المستعمرات وزیُر تشرشل           وینستون
-321 ص ،3 مج البدیع ، القرن أفندي، (شوقي البهائّي للمجتمع العزاَء             ویقّدم

.(322  

خلع بعد وأمیركا. أوروبا إلى سفُره عبدالبهاء، حیاة أحداث أهّم            من
علیه، مفروضًة كانت التي القیود من عبدالبهاء تخّلص الحمید، عبد            السلطان
من وأمیركا، أوروبا في البهائّیین لدعوة تلبیًة 1328هـ، العام في            فسافر
كانت أمیركا. إلى أخرى مّرة سافر كما أوروبا، إلى ومنها مصر، إلى              فلسطین
النِّحلة ماهّیة في ُطُرٍق مفترَق شّكلت ألّنها إلیه، بالنسبة مهمة الرحلُة             هذه
أّن حّتى اإلسالم، عن منشّقة فرقًة البهائیُّة ظهرت المرحلة هذه فقْبَل             البهائّیة.
العثمانّیة البلدان في أنفسهم عن یعّرفون كانوا األحیان، بعض في البهائّیة،             قادة
في شارك قد حیاته من یوم آخر في عبدالبهاء (كان المتصّوفة من فرٌع               بأّنهم
والمبّشرون القادة كان المرحلة تلك في .(75 ص سلمونت، ← الجمعة             صالة
(على والحدیث القرآن داخل من أحقّیتهم تثبت التي األدّلة عن یبحثون             البهائّیون
لمخاطبیهم ویقّدمونها الفرائد )، الُكْلباْیكانّي، اإلیقان ؛ النورّي، األنموذج ←         سبیل
على الجدید المذهَب أیًضا األوائل البهائّیة أتباُع َفِهَم الشیعة. سّیما ال             المسلمین،
األقدس ، أي لدیهم األحكام نّص بین شكلیا كبیر تشابٌه ُوجد لذلك النحو،              هذا
المتأّخرة، البهائّیة المصادر تّدعي كما وهو اإلسالمّیة، الفقهّیة النصوص           وبین
العقیدة وخلفّیة إیران، في الدینّیة العقائدّیة و"البیئة یتناسُب نحٍو على ُدّون             قد
من و"فقط الفرقة، هذه ظهور بدایة في الناس" لدى والعادات والعرف             والسّنة
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لكّن .(42 ص (فرید، للظهور" المعاصرین واإلیرانّیین الشیعة نظر           وجهة
استقطاب في وفشَلهم إیران، عن البهائّیة قادة وابتعاَد التاریخّیة           الظروَف
الغربّیة، الدول إلى البهائّیین من أعداد هجرة وكذلك األوائل،           مخاطبیهم
وعّكا، وإسطنبول، بغداد، في إقامتهم مرحلة في الحدیثة األفكار على            واّطالعهم
المتعارف الشكل عن وتبتعد سماُتها وتتغّیر یتغّیر، الفرقة هذه اتَّجاه            جعَل
الكتاب نشر عدم أسباب من أّن المحّققین بعُض یرى اإلسالم. سّیما ال              لألدیان
التغییر هذا هو األوروبّیة، بالّلغات ترجمته وعدم المتأّخرة، العقود في            األقدس

 في النهج.

كان ما سنوات، ثالث استغرقت التي رحلته أثناء في عبدالبهاء            دّون
عشر تسعة عملیا تبلغ والتي عشر، االثني بالتعالیم البهائّیین لدى            معروًفا
في الغرب في سائًدا كان ما وبین بینها ووفََّق وشروطها، ،(185 ص              (مومن 6،
أخرى، بعبارة واألْنَسنة. والحداثة التنویر بعنوان المیالدّي عشر التاسع           القرن
بعُض كان أخرى. صبغًة الغرب إلى عبدالبهاء رحلة بعد البهائّیة التعالیُم             اّتخذت
جاء اآلخر وبعُضها وكتاباته، المیرزاحسینعلي أقوال في مخفیا التعالیم           هذه
سّیما ال الغربّي، الفكر على العه واطِّ وتجاربه، عبدالبهاء قراءاِت           نتیجَة
بالرقّي المتعلّقة واآلمال والتطّلعات األفكار وكذلك الجدیدة، المسیحّیة          اإللهّیات
الحدیث )7. اإلسالمّي للعالم أوكسفورد (<موسوعة الغرب بالد في          والتجدید
بین الفرَق جعل الذي واالقتباس، التجمیع هذا نماذج أحُد .("Bahā' ï"             ماّدة

فكرُة هو للعیان، واضًحا وبعَده، الغرب إلى عبدالبهاء سفر قبَل البهائّیة             التعالیم
التي اإلسبرانتو، المبَتَكرة: الّلغة اقتراح عن المنبثقة والخّط، الّلسان           وحدة
غیر أّنها اّتضح ما سرعان لكْن العشرین، القرن أوائل في لها أنصاًرا              وجدت
هذا إلى ،102 -101 ص الشیخ ، لوح في نوري، (أشار النسیان وغّیبها              عملّیة،
هو كما الحقیقة، تحّري (أو التقلید ترُك هي: األخرى عشر االثنا التعالیم              الخّط).
أساس ووحدُة والعقل، والعلم الدین بین والتوفیُق البهائّیین)، أوساط في            متداَول
اإللفة وتعمیُم التعّصب، ونبُذ اإلنسانّي، العالم ووحدُة العدل، وبیت           األدیان،
بین والمساواُة العاّمة، المعیشّیة األوضاع وتصحیُح البشر، أبناء بین           والمحّبة
الشامل، العاّم والسالُم والتعلیم، التربیة وإلزامیُّة الحقوق، في والنساء           الرجال
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وكّرر التعالیم، هذه ابتكر قد والده إّن یقول عبدالبهاء كان الحروب.             وتحریُم
.(191 ص الخطابات ، (عبدالبهاء، قبله موجودة تكن لم بأّنها قوله مّرة من              أكثر
أّنه على المیرزاحسینعلي أورده ما وفي البهائّیة تعریف في التأكید نجد ذلك،              مع
ذاك السابقین، األنبیاء جمیع علیه الذي و"األساس األنبیاء"، تعالیم           "جّدد
المحّبة األساس وذاك اإلنسانّي، العالم وحدة األساس وذاك بهاءاهللا، هو            األساس
ط. الخطابات ، (نفسه، و..." الدول بین الشامل السالم األساس وذاك            العاّمة،

  الزرقانيّ والكردّي، مج 1، ص 18- 19، مج 2، ص 286).

على أخبار سائح ، شخص مقالة أهّمها: كتب عدَّة كذلك عبدالبهاء            كتب
وتأّثره الكتاب هذا (حول وبهاءاهللا الباب تعالیم تاریخ حول خیالّي، سائح             لسان
السنة ،427 ص ،6 العدد ،3 السنة باطبائّي، الطَّ محیط زادة ← أخوند             بمؤلَّفات
منها واحد وكّل و الخطابات ، و المكاتیب ، المفاوضات ، 115؛ ص ،2 العدد ،4           
تراجم وهي الوفاء ، تذكرة ورسائله؛ عبدالبهاء وخطب مختلفة مواضیع           یتضّمن

  عدد من قدماء البهائّیة.

االبن (1314-1377هـ/1957م، الرّبانّي بشوقي الملّقب أفندي:        شوقي
الرسالة في وردت التي وصّیته في له خلیفة جّده عّینه عبدالبهاء، البنة              األكبر
شوقي خالفُة أذكت السابقة، المّرات في حدث وكما والوصایا . األلواح            المسّماة
جدید. من انقسامهم عن وأسفرت البهائّیین، بین والخالَف النزاَع جدید من             أفندي
علي محّمد أخاه، ونّحى به، أوصى قد والُده كان ما عبدالبهاء عّدل الواقع،               في
أمر والیة سلسلة وأّسس بعده، من البهائّیین م یتزعَّ أن یجب كان الذي              أفندي،
(عبدالبهاء، الذكور أوالده في بعده من تستمّر أن ویجب شوقي، أّولها كان              اهللا،
لكّن أمِّه، بمساعدة الرئاسة إلى شوقي وصل .(16 -11 ص والوصایا ،             األلواح
ومنهم: كلّیا البهائّیة عن منهم قسٌم فتخّلى ذلك؛ على یوافق لم البهائّیین من               فریًقا
آخرون وشكََّك نیكو؛ وحسن (مهتدي) صبحي اهللا فضل آیتي، الحسین            عبد
معارضیه، بشتِم أسالِفه، لدى عهدناه لما تقلیًدا شوقي، شرَع الوصّیة.            بقیمة
النِّحلة أتباِع أخباَر تتضّمن التي والرسائَل، الكتَب علیه ردا هؤالء            ودوََّن
و خاطرات آیتي، الحسین لعبد الِحَیل كشف مثل: ومشاهداِتهم،          البهائّیة،

  (مذّكرات) صبحي، وفلسفه نیكو [ الفلسفة الطّیبة] .

الجامعة في تابَعها رسمیة، دراسًة جّده، من العكس على شوقي            درس
  األمیركّیة في بیروت، ثّم في أوكسفورد، لكّنه لم یتّمها بسبب وفاة عبدالبهاء.
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والعالمّي اإلدارّي التنظیم تطویَر البهائّي، التاریخ في األساسّي دوُره           كان
العشرین القرن من السادس الَعقد في سریًعا اإلنجاز هذا وكان الفرقة،             لهذه
مشرق المسّماة القاّرّیة المعابد بناء واستكمل وأمیركا؛ أوروبا في           المیالدّي
أفندي شوقي سّماه الذي البهائّي التنظیم أو البهائّیة المؤّسسة ُتدار            األذكار.
الواقع للبهائّیین والدینّي اإلدارّي المركِز بإشراِف ألمراهللا"، اإلدارّي          "التنظیم

  في مدینة حیفا المسّمى "بیت العدل اإلٰلهّي األعظم".

وقد المحتّلة. فلسطین في اإلسرائیلّي الكیان نشأ شوقي، حیاة أثناء            في
معاملة وأّن سّیما ال اإلسالمّیة، الّدول جمیع بمعارضة التأسیُس هذا            ُووجه
العالم في واألحرار المسلمین جمیع مشاعر أْلَهَبت للمسلمین،          الصهاینة
وموافقة موافقته عن المعّبرة كتاباته عن فضًال شوقي، لكّن           وأحاسیسهم؛
جمهوریة رئیَس قیامها بعد التقى إسرائیل، دولة لقیام وتأییدهم           البهائّیین
وأّنها إسرائیل، لدولة البهائّیین من المحّبة آیات أسمى عن له وعّبر             إسرائیل،
تموز- أمري ، أخبار (مجّلة وسعادتها" رقّیها أجل من وابتهاالتهم آمالهم            محّط
1950 سنة النیروز بعید التهنئة رسالِة في البهائّیین خاطب كما 1954م).            یولیو
والباهر، الظاهر الكلیم، وورثة الخلیل ألبناء اإلٰلهّي الوعد "مصداق معلًنا            م
كتاب اسم بتعبیره، [األقدس المقّدسة األرض في إسرائیل دولة           وقیام
بین الوطیدة العالقة إلى إشارٌة نفِسها الرسالة هذه في األقدس ].            المیرزاحسینعلي
التوقیعات أفندي، (شوقي البهائّي للمجتمع الدولّي والمركز إسرائیل          دولة
البهائّیین الزعماء ارتباط عن أخرى عدیدة حاالٌت ُذكَرت .(290 ص            المباركة ،
في البهائّیة، بالدیانة رسمیا لالعتراف لدیها ومساعیهم اإلسرائیلّیة          بالحكومة

 مجّلة البهائّیین  أخبار أمري  وفي  التوقیعات المباركة  لشوقي أفندي.

هذا أصل البدیع القرن واإلنجلیزّیة؛ بالفارسّیة كتب عدَّة شوقي           كتب
إلى والبهاء الباب تاریخ ویتضّمن مجّلدات أربعة في باإلنجلیزّیة 8،           الكتاب
شوقي مخطوطات مجموعة المباركة ، التوقیعات لدعوته؛ الباب إعالن          مئوّیة
البهائّیة]، [الدورة بهائي دور بالفارسّیة؛ مجّلدات، سّتة في مختلفة مناسبات            في
بناًء بمستقبلها والتنّبؤ البهائّیة، تاریخ عن لمحًة یقّدم باإلنجلیزّیة، الكتاب            هذا
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(حول باإلنجلیزّیة 9 زرندي لنبیل التاریخ كتاب ترجمة عبدالبهاء؛ نظرّیة           على
 هذا الكتاب← محیط الطباطبائّي، السنة 3، العدد 9، ص 706).

زعامَة یتوّلى أْن یجب والوصایا األلواح في عبدالبهاء تصریح على            بناًء
لقُب یكون جیل، بعد جیًال الذكور، أبنائه من وعشرون أربعة بعده من              البهائّیین
بعد خالٌف َیحدث ال "كي خلیفته ُیعیَّن أن وعلیه اهللا"، أمر "ولي منهم               كّل
أفندي شوقي لكّن ،(46 ص45- المفاوضات ، عبدالبهاء، ←)          صعوده"
في وفاته بعد بالطبع وحصلت عقیًما، كان السلسلة، هذه أفراد أوَّل             الرّبانّي،
بین والنزاع واالنقسام الِفرقة من أخرى مرحلٌة السابق، في كما 1958م،             العام
روحّیة أفندي، شوقي زوجة استطاعت المطاف، نهایة في لكْن           البهائّیین.
بـ"أیادي والملّقبة شوقي، من المختارة الـ27 مجموعة من وعدٌد           ماكسِول
العام في وأّسسوا المعارضین، تطرَد وأن البهائّیین، أكثرّیة تستقطَب أن            أمراهللا"
یكن لم 1977م] العام [حوالى المقالة هذه كتابة أثناء في العدل". "بیت              1963م
یتولَّون آخران، واثنان ماكسِول، روحّیة هم: ثالثة سوى منهم الحیاة قید             على
باسم المعروفین العدل بیت من المختارین بمساعدة البهائّیین معظم           زعامَة
سنة العالم في عددهم ُقدِّر البهائّیین، إحصائّیات َوْفَق القاّرّیین".           "المستشارین

  1992م بخمسة مالیین َنَسمة.

ماكسِول، روحّیة ترَأُسها التي الشعبِة بموازاة نشأت التي األخرى           الشعبُة
لـ الدائم الرئیس إّن القائلة عبدالبهاء، نبوءة من انطالًقا "ریمي". شعبة             هي
ولّي دون من العدل" "بیت وإّن اهللا"، أمر "ولّي یكوَن أن یجب العدل"               "بیت

ووليُّ شوقي خلیفُة أّنه ریمي، میسن تشارلز اّدعى للقیادة، صالح غیُر             أمر،
وإتالف شوقي، قتل مؤامرة إلى وأشار خالفته، على أدّلة أیًضا هو وقّدم              األمر.
باسم جدید فریٌق وظهَر البهائّیین، أوساط في له أنصاًرا ریمي وجَد             وصّیته.
والهند، أمیركا في حالیا موزَّعة المجموعة هذه األرثوذوكس".          "البهائّیون
موت بعد اّتبعوا البهائّیین من آخر عدٌد هنالك أخرى. بلدان وعّدة             وأسترالیا،
الشاب هذا سّمى معاني. جمشید ُیدعى خراسان، بهائّیي من شاٍب قیادَة             شوقي
والباكستان، والهند، أندونیسیا، في موّزعون وأنصاُره "سماءاهللا"،         نفَسه

 وأمیركا.

9 -The Dawn Breakers 
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حسینعلي والمیرزا الباب، محّمد علي السّید كتاباُت البهائیّین .          معتقدات
البهائّیین، لدى مقدٌّسة الرّبانّي، أفندي شوقي ما حٍد وإلى وعبدالبهاء،            بهاءاهللا
البهائّیین، متناول في عاّم بشكٍل لیست الباب كتَب لكّن مجالسهم؛ في             یقرأونها
خاّصة باهّمّیة و اإلیقان األقدس النورّي: حسینعلي المیرزا ِكتابا یحظى           إّنما
تسعة والسنُة آذار-مارس]، 21] النیروز من البهائّي الشمسّي التقویُم یبدأ            لدیهم.
السنوات (في الباقیة األربعة واألّیام یوًما، عشر تسعة شهر وكّل شهًرا،             عشر
←) وأعیاد شكر أّیام ُجعلت "الهاء"، أّیام ُتسّمى التي أیام)، خمسة             الكبیسة
34؛ -30 ص 1952م، خاوري، إشراق 208؛ ص ،2 مج 1947م،             آیتي،
وأْن یومّیة، صالًة یصّلوا أْن البهائّیین على یتوّجب .(98 -97 ص             الیزدانّي،
الشهرین (في الغروب حّتى الشمس طلوع من یوًما عشر تسعة            یصوموا
السّید منزل تشمل التي المقّدسة أماكنهم من واحد وزیارُة السنة)، من             األخیرین
كما بغداد. في النورّي حسینعلي المیرزا ومنزل شیراز، في الباب محّمد             علي
الشریعة في یوًما. عشر تسعة كّل ُتقام التي "الضیافات" حضوُر علیهم             یتوّجب
كما بالسالمة، المضّرة والمواّد الكحولّیة المشروبات تعاطي ُیمنع          البهائّیة،
األصلّي المصدر الزواج. إلتمام ضروریة العروَسین والَدي موافقُة          ُعّدت
برسالة معروفة أیًضا تتمٌة الكتاب لهذا األقدس . الكتاُب البهائّیین لدى            لألحكام

 السؤال والجواب.

انحراًفا المسلمین إلى بالنسبة ظهورها، بدایة منذ البهائّیة النِّحلة           ُعّدت
بأّنه الباب محّمد علي السّید ادُّعاء ُرفض الّضاّلة". "الفرقة وُسّمیت            عقائدیا
اإلسالمّیة األحادیُث بّینت لقد الصدور. القْطعیِّة األحادیث إلى استناًدا           القائم،
جاءت االّدعاءات. من نوع أّي على الطریَق یقطع نحٍو على "المهدّي"،             سماِت
البابّیة وادعاء االدعاء، هذا بسبِب الباب محّمد علي للسّید العلماء            معارضُة
الناحیة هذه من البهائّیة ومشكلُة الشیرازّي). علیمحّمد السّید الباب*، ←)            كذلك
الباب، محّمد علي السّید بقائمّیة إیمانه عن فضًال حسینعلي فالمیرزا            مضاعفة،
مستقّلة. شریعة تقدیم مدعیا اهللا"، ُیظِهُره "َمن نفسه سّمى جدید، بدین جاء              وأّنه
أمًرا وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى اإلسالم نبّي بخاتمّیة* یؤمنون المسلمین             فجمیع
المبدأ، بهذا تؤمن ال فرقة أّي أو اإلیمان، لهذا مناقضة دعًوى وأّي              محسوًما،
الوجوه من وجٍه بأّي نفَسها ُتِعدَّ أن یمكن وال ضاّلة، فرقٌة المسلمین نظر في                هي

 منبثقًة عن اإلسالم.
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رسالتهم دعوى إثباُت البهائّیة لقادة الممكن من یكن لم ذلك، عن             فضًال
فشل وقد خاّص، بشكٍل والشیعة مسلمون األصلّیین مخاطبیهم أّن إلى            نظًرا
الفائقة الجهود من الرغم على دعواهم إثبات في البهائّیون والمبّشرون            الوّعاظ
أهّم الجدید. الدین صّحة لتأیید ة خاص أسالیَب واعتمدوا استداللّیة،           لجعلها
انتشاَر ویرون حسینعلي، المیرزا ابتدعها التي والكتابات اآلیات كثرُة           براهیِنهم
هذان انُتقد البهائّیین باستدالالت المعنّیة الكتب في عملیا. دلیًال           النِّحلة

 االستدالالن وُرفضا.

تنّبؤاتهم، صّحة وعدُم باألحداث، المفعُم البهائّیین القادِة تاریُخ ضیََّق           لقد
الدول وحمایُة ناحیة، من بینهم ما في األدب من البعیدة            والصراعاُت
من بإسرائیل الحمیمة وعالقتهم لزعمائهم، مختلفة مواقف في          االستعمارّیة
وباألخّص اإلسالمّیة، الدول في للنشاط البهائّیین أماَم المجاَل أخرى،           ناحیة
الحضور إلثبات البهائّي، للتنظیم الواسعة الجهود من الرَّغم وعلى           إیران،
ُكتٌّاب ألََّف لقد بالفشل؛ وأمانیهم مساعیهم باءت البلدان، هذه في لقادته             الرسمّي
والعربّیة الفارسّیة المطبوعاُت وَفضحت النِّحلة؛ هذه نقد في الكتَب           عدیدون
األزهر، وجامعة الشیعّیة، العلمّیة الحوازات علماُء وأعلَن السیاسّیة،          أهداَفهم
واّتخذت اإلسالمّیة، األّمة شورى عن الفرقة هذه خروَج اإلسالمّیة البالد            ومفتو
سبیل (على البهائّیة النِّحلة تجاه نفَسه الموقَف هذا الدولّیة اإلسالمّیة            المنّظمات
6 من اإلسالمّي الفقه مجتمع شورى مجلس عن الصادر القرار ←             األنموذج
الفقه مجمع اإلسالمّي، المؤتمر منّظمة في 1988م، فبرایر شباط- 11            إلى
ونزول رسالة، صاحب أّنه بهاءاهللا "ادعاء عّد الذي ،85-84 ص            اإلسالمّي،
ضرورات لـ"إنكار مصداًقا البهائّیة المعتقدات من ذلك وغیر علیه"،           الوحي
هذه عن البهائّیین والمبّشرین الشخصّیات بعض تراجُع أیًضا كان           الدین").
المسلمین البتعاد المهّمة العوامل من فیها، الداخلّیة القضایا وفضُح           النِّحلة،

 عنها.

طهران الِحَیل ، كشف كتاب آیتي، الحسین عبد والمراجع:          المصادر
1342 مصر، البهائّیة ، مآثر في الّدّریة الكواكب نفسه، [1947م]؛          1326ش
1932 َحیفا الفارسّیة، الترجمة جدید ، وعصر بهاءاهللا سلمونت، بنزر جان           هـ؛
مخزن [رسالة وأحكام حدود گنجینهٔ رسالهٔ خاوري، إشراق الحمید عبد            م؛
[المائدة آسمانى مائدهٔ نفسه، [1952م]؛ 1331ش طهران واألحكام]،          الحدود
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رضا محّمد بن محّمد علي [1948م]؛ 1327ش طهران ،7 مج            السماوّیة]،
األولى النقطة بخّط األلواح من [قسم اولى نقطهٔ خط الواح از قسمتى              الباب،
ط. الكاف ، نقطة كتاب الكاشانّي، میرزاجاني حاجي التا.]؛ [المكا.           (الباب)]،
التبریزّي، الدولة زعیم مهدي محّمد 1328هـ/1910م؛ لیدن براون،          إدوارد
فرید حسن بالفارسّیة ترجمُه وبهاء ، الباب تاریخ أو، األبواب، باب            مفتاح
مجمع اإلسالمّي، المؤتمر منّظمة [1967م]؛ 1346ش طهران         الُكْلباْیكانّي،
نشست نهمین پایان تا دومین از ها: وتوصیه ها مصوبه اإلسالمّي،             الفقه
ترجمه التاسع]، نهایة حّتى األّول المؤتمر من والتوصیات؛          [القرارات
كتاب األردكانّي، سلیماني اهللا عزیز 1418هـ؛ قّم مقّدس، محّمد           بالفارسّیة
التوقیعات أفندي، شوقي [1947م]؛ 1326ش طهران ،2 مج الهدایة ،           مصابیح
عن ترجمه البدیع ، القرن كتاب نفسه، [1968م]؛ 1347ش طهران           المباركة ،
حسینعلي بن عّباس التا.]؛ [المكا، موّدت اهللا نصر بالفارسّیة           اإلنجلیزیة
عبدالبهاء حضرة خطابات نفسه، [التا.]؛ مصر والوصایا ، األلواح          عبدالبهاء،
1340هـ/ مصر الكردّي، اهللا وفرج الزرقانّي محّمد ط. وأمیركا ، أوروبا           في
[خطب وامریكا اروبا در عبدالبهاء حضرت مباركهٔ خطابات نفسه،           1921م؛
سّیاح شخص مقالهٔ نفسه، التا.]؛ وأمیركا][المكا. أوروبا في المباركة           عبدالبهاء
وصف في كتبها سائح شخص [مقالة است نوشته باب قضیهٔ تفصیل در              كه
عبدالبهاء ، مكاتیب نفسه، [1962م]؛ 1341ش طهران الباب]، قضّیة          تفاصیل
1340-1330 مصر الكردّي، اهللا فرج ط. ،3 -2 مج 1328هـ، مصر ،1             مج
خانم عّزّیة 1908م؛ لیدن عبدالبهاء ، مفاوضات في األبهى النور نفسه،            هـ؛
اآلثار اسرار المازندرانّي، فاضل التا.]؛ [المكا، النائمین ، تنبیه          النورّي،
اهللا بدیع [1967]؛ 1346ش طهران الخاّصة]، اآلثار [أسرار          خصوصى
األقدس]، الكتاب تعریف في [مقالة اقدس كتاب معرفى در اى مقاله             فرید،
عبدالبهاء حضرت حیات الفیضّي، علي محّمد [1973م]؛ 1352ش          طهران
طهران المیثاق]، عصر وحوادث عبدالبهاء حضرة [حیاة میثاق دورهٔ           وحوادث
ط. مقام ، قائم منشآت مقام، قائم عیسى بن القاسم أبو [1971م]؛             1350ش
نفسه، [1977م]]؛ 1356ش المقّدمة [تاریخ طهران أوفست ط. عّباسي،           محّمد
الفراهانّي]، مقام لقائم المتفّرقة [الرسائل فراهانى مقام قائم هاى پراكندهٔ            نامه
بن الفضل أبو [1978م]؛ 1357ش طهران ،1 ج مقامي، قائم جهانغیر             ط.
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حیل عن الغطاء كشف نفسه، 1315هـ؛ القاهرة الفرائد ، الُكْلباْیكانّي،           محّمد
وصبح بهاءاهللا بین "الخالف المامقانّي، اهللا أسد 1334هـ؛ آباد عشق            األعداء ،
ومرداد (تیر و5 4 العددان ،6 السنة الكتب]، [دلیل كتاب راهنماى             األزل"،
تاریخ محمود، محمود 1963م]؛ وأغسطس یولیو وآب- [تموز          1342ش
العالقات [تاریخ میالدى نوزدهم قرن در وانگلیس ایران سیاسى           روابط
طهران ،5 مج المیالدّي]، عشر التاسع القرن في اإلنجلیزّیة اإلیرانّیة-            السیاسّیة
حّتى والتتّبع التحقیق "من باَطبائّي، الطَّ محیط محّمد [1952م]؛          1331ش
،2 العدد ،4 السنة [الجوهر]، كوهر مجّلة متعّددة"، ِفرق والتبلیغ            التصدیق
1355ش (خرداد 3 العدد 1976م]، مایو [أیار- 1355ش          (اردیبهشت
3 السنة كوهر ، مجّلة والجدید" القدیم "التاریخ نفسه 1976م]؛ یونیو           [حزیران-
(شهریور 6 العدد 1975م])، أغسطس [آب- 1354ش (مرداد 5 العدد ،           
،3 السنة كوهر ، مجّلة للزرندّي" الظهور "تاریخ نفسه [1975م]؛           1354ش
نقاط "بضع نفسه 1975م])؛ دیسمبر األّول- [كانون 1354ش (آذار 9            العدد
العدد ،6 السنة كوهر ، مجّلة األزل"، وقبل الباب بعد عظیم واحدة: مقالة              حول
1357ش (تیر 4 العدد 1978م]، یونیو – [حزیران 1357ش (خردار 3           
السنة كوهر ، مجّلة األقدس]]"، [الكتاب "[حول نفسه، 1978م]؛ یولیو           [تموز-
و12 11 العددان 1976م]، ینایر الثاني- [كانون 1355ش (دى 10 العدد ،4            
نفسه، 1976م])؛ ومارس فبرایر وآذار- [شباط 1355ش واسفند          (بهمن
(بهمن و12 11 العددان ،5 السنة كوهر ، مجّلة اإلیقان"، أو الخالدّیة             "الرسالة
1 العدد ،6 السنة 1977م])، ومارس فبرایر وآذار- [شباط 1356ش            واسنفد
باسم مجهول "كتاب نفسه، 1978م])؛ أبریل [نیسان- 1357ش          (فروردین
[شباط 1353ش واسفند (بهمن و12 11 العددان ،2 السنة كوهر ، مجّلة             جدید"،
القدیم التاریَخین حول حدیث "حوار نفسه 1974م]؛ ومارس فبرایر           وآذار-
1976]؛ یولیو [تموز- 1355ش (تیر 4 العدد ،4 السنة كوهر ،            والجدید"،
راهنماى إسطنبول"، في الرسمّیة المحفوظات من "وثیقة موّحد، علي           محّمد
1342ش واردیبهشت [فروردین و2 1 العددان ،6 السنة الكتب]، [دلیل            كتاب
صبحى ومدارك اسناد مهتدي، اهللا فضل 1963م]؛ ومایو أبریل وأیار-            [نیسان
لصبحي العائدة والوثائق [المستندات صبحى خاطرات ج2، بهائیگرى،          دربارهٔ
[1978م]؛ 1357ش طهران صبحي]، مذّكرات ،2 مج البهائّیة، اعتناق           حول
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[الجّنات بهشت هشت روحي، وأحمد الكرمانّي آغاخان میرزا الحسین           عبد
تاریخ تلخیص األنوار: مطالع الزرندّي، نبیل محّمد [التا.]؛ طهران           الثمان]،
بهائیان النجفّي، باقر محّمد [1977م]؛ 1356ش طهران الزرنديّ ،          نبیل
النورّي میرزابزرك بن حسینعلي [1978م]؛ 1357ش طهران         [البهائّیون]،
نفسه، [1963-1964م]؛ 1342-1343ش طهران أعلى ، قلم آثار         (بهاءاهللا)،
مصر إیقان ، مستطاب كتاب نفسه، التا.]؛ [المكا، قلم، مشكین بخّط            االقتدارات ،
مجتهد تقى محمد شیخ به خطاب مبارك لوح نفسه،           1352هـ/1933م؛
تقي محّمد الشیخ به المخاطب المبارك، [الّلوح نجفى به معروف            اصفهانى
] 1341ش طهران الشیخ ]، [لوح بالنجفّي] المعروف اإلصفهانّي         المجتهد
حسن 1338هـ/1920م؛ القاهرة، المباركة ، األلواح مجموعة نفسه،         1962م]؛
یزداني، أحمد [1964م]؛ 1343ش المقّدمة [تاریخ طهران نیكو، فلسفة            نیكو،
طهران البهائّیة]، الدیانة في إجمالّیة [نظرة بهائى دیانت در اجمالى نظر             كتاب

 1350ش [1971م]؛

 .................أجنبي.....................
 /محمود صدري/
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