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 ۱بخش  –ایّام اقامت در بغداد  - حضرت بهاءاهلل

اهلل محّمد حسینی استاد رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در چند هفتۀ اخیر آقای دکتر نصرت

مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی از بحث کلّی پیشین دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در 

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به توضیح محتوای رسالۀ ایشان در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

س هفت وادی اثر قلم حضرت بهاءاهلل شارع دیانت بهائی پرداختند و نکات جالب و بدیعی را از این اثر مقدّ 

 گیرند.آسمانی مورد بررسی قرار دادند، امروز ایشان شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی را پی می

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، در چند 

هائی از بغداد به نقل و بررسی بخش هفتۀ گذشته ضمن بیان حوادث حیات حضرت بهاءاهلل در دوران اقامت در

گردیم به شرح حوادث آن دوره و چند ترین اثر عرفانی آن حضرت پرداختیم. اینک برمیکتاب هفت وادی برجسته

هفتۀ بعد برخی از دیگر آثار اّولیّۀ حضرت بهاءاهلل و از جمله کتاب چهار وادی، کتاب جواهراالسرار، کلمات 

 .اب ایقان و اشعار مثنوی آن حضرت را به اختصار معّرفی خواهیم کردمکنونه، صحیفۀ شّطیّه کت

ترین واقعه در ایّام بغداد و پیش از هجرت حضرت بهاءاهلل به کردستان عراق اظهارامر آن حضرت به فرزند مهم

بزرگوارشان حضرت عبدالبهاء است. نام مبارک حضرت عبدالبهاء عبّاس است. ایشان نه سال داشتند که به 

حضرت بهاءاهلل مؤمن شدند. حضرت بهاءاهلل مقام عظیم حضرتشان را به حضرت عبدالبهاء اظهار فرمودند. 

حضرت عبدالبهاء پس از استماع بیانات حضرت بهاءاهلل خویشتن را به پای آن حضرت افکندند و اظهار ایمان 

ت بهاءاهلل فداء نمایند. باید توّجه فرمودند و تقاضا نمودند که حیات خویش را در راه انتشار آئین مقّدس حضر

اند و برخی از اصحاب حضرت داشت که حضرت باب به حضرت بهاءاهلل به عنوان مظهر کلّی الهی ایمان داشته

اند. پیش از عزیمت حضرت بهاءاهلل به کردستان میرزا العین نیز به حضرت بهاءاهلل مؤمن بودهباب چون طاهره قّرة

ان بابی افتخار شناسائی مقام حضرت بهاءاهلل یافت و او نخستین فردی است که پس از آقاجان کاشانی از جوان

الّدین نراقی نوۀ ماّل احمد فاضل نراقی شهیر حضرت عبدالبهاء در بغداد به حضرت بهاءاهلل مؤمن شد. میرزا کمال

خ پرسش او نازل گردید و او نیز الّطعام در پاسنیز در همان احیان به حضور حضرت بهاءاهلل رسید و لوح مبارک کلّ 

 .به حضرت بهاءاهلل مؤمن گشت

الّطعام را بکاویم. آسیه خانم حرم حضرت بهاءاهلل یعنی همسر ایشان متأّسفانه فرصتی نیست که محتوای لوح کلّ 

 که از همان ایّام طهران مجذوب مقامات عظیمۀ آن حضرت گشته بود در بغداد به اوج ایمان رسید. برادر حضرت

 .بهاءاهلل میرزا موسی نوری نیز در همان سال نخست ورود به بغداد مؤمن گشت



اّما پس از مراجعت حضرت بهاءاهلل از سفر کردستان و انتشار برخی از آثار ایشان در عراق و ایران خصوصًا رسالۀ 

ه محضر مبارک آن هفت وادی و صحیفۀ کلمات مکنونه جمعی از فضالء و مشاهیر بابی به بغداد سفر نمودند و ب

حضرت شرفیاب شدند و افتخار ایمان یافتند. از میان آنان میرزا اسداهلل خوئی از نوابغ عصر و از صاحب منصبان 

پیشین دولت محّمد شاهی، ادیب و فاضل و متخّصص در چند زبان از جمله ترکی، فارسی، عربی، عبری و 

رم ظهور حضرت باب به آن حضرت یعنی حضرت باب مؤمن سریانی را توان نام برد. میرزا اسداهلل در سال چها

 نموده بود حال 
ّ
شده بود و پای پیاده راه سنگالخ خوی تاچهریق را به عالمت ایمان و احترام به حضرت باب طی

آمد. میرزا اسداهلل در بغداد به غایت ایمان به حضرت بهاءاهلل میآنکه خادم او سوار بر اسب زّرین او بود و از پی

اهلل موعود یعنی حضرت بهاءاهلل بیان یظهرهشان بشارت ایمان او را به منائز گشت. حضرت باب در آثار مبارکهف

فرموده بودند. در آن احیان هنوز حضرت بهاءاهلل اظهارامر علنی نفرموده بودند و این نفوس مبارکه بر اثر صفای 

 .از چشمۀ حیات جاودانه نوشیدندقلب و در اوج غلبات شوق و ذوق به وادی وصال رسیدند و 

از دیگر نفوسی که در آن ایّام به حضور حضرت بهاءاهلل رسیدند فیلسوف شهیر آقا محّمد فاضل قائنی بود. وی از 

اهلل اجازۀ اجتهاد گرفته بود، هم عارف بود جمله معدود نفوسی بود که از شادروان شیخ مرتضی انصاری علیه رحمة

بود و هم ادیب و شاعر، خالصه جامع معقول و منقول بود. جذبات ظهور حضرت  و هم فیلسوف، هم مجتهد

آنکه بدو اظهاری بفرمایند بدان حضرت کمال ایمان و ایقان یافت. نفس دیگری که در بهاءاهلل او را اخذ نمود. بی

ق مقّدس خراسانی بود آن ایّام در بغداد به حضور حضرت بهاءاهلل رسید و مؤمن گشت عاّلمه فّهامه ماّلمحّمد صاد

که به علّت غایت تقوی و راستی و درستی عموم مردم خراسان او را مقّدس لقب داده بودند. در نهایت خاکساری 

و خضوع در محضر مبارک حضرت بهاءاهلل به اوج ایقان فائز گشت. حاج سیّد جواد کربالئی اندیشمند و دانشمند 

فوسی بود که در آن ایّام به جرگۀ مؤمنین به حضرت بهاءاهلل پیوست. برجسته )نوۀ بحرالعلوم معروف( از دیگر ن

شخص دیگری که باید نام برده شود آقا محّمد حسین حکیم الهی کرمانی شاگرد ماّلهادی سبزواری و استاد 

ش برجستۀ فلسفه در مدرسۀ دارالّشفاء طهران است که در ایّام پیش از ایمان به امر جدید احدی را اعلم از خوی

دانست و به شرحی که حکایت آن بسیار مفّصل و نیز شیرین است در طهران به حضرت باب مؤمن گشت و نمی

بعدًا به بغداد رفت و به حضور حضرت بهاءاهلل رسید و امواج بحر بیان آن حضرت چنان جذبش نمود که از خود 

ی عاشقان حضرت بهاءاهلل پرداخت بیخود شد و در نهایت خاکساری و خضوع به خدمت عاشقان طلعت ابهی یعن

 .نمودهای آنان را به اصطالح جفت میوی پس از ایمان از جمله افتخاراتش این بود که در محافل یاران کفش

نه تنها بابیان، نفوس کثیری از جماعات شیعی، سنّی، یهودی، مسیحی، زرتشتی به محضر حضرت بهاءاهلل 

نکچی صاحب سرپرست زرتشتیان ایران به حضور مبارک رسید و در غایت نمودند. مارسیدند و کسب فیض میمی

ارادت و تعّشق بدان حضرت بغداد را ترک نمود. والی یعنی حکمران عراق نیز بدان حضرت ارادت یافت. 

شهرت حضرت بهاءاهلل در بغداد به حّدی رسید که هر درماندۀ عاجزی برای کسب تائید و ایجاد گشایش در امورش 



نمود. در آن اوقات محّل اقامت حضرتشان خانۀ معروف به خانۀ میرزاموسی بابی بود. نۀ آن حضرت روی میبه خا

میرزاموسی جواهری از ثروتمندان به نام ایرانی ساکن بغداد بود که استدعا داشت خانۀ خویش را به حضور مبارک 

دادند که فرمودند. حتّی اجازه نمیرداخت میافتاد و بابت سکونت در آن خانه اجاره پتقدیم نماید مقبول نمی

میرزا موسی خانه را به خرج خود تعمیر نماید و مبالغی بر او تحمیل شود و خود آن حضرت نیز قادر به تأمین مخارج 

تعمیر خانه نبودند. در همان خانۀ نیمه مخروبه از شاهزادگان ایرانی، علمای عراق و ایران و رؤسای اقوام و ادیان 

 .فرمودندذیرائی میپ

شود و این نداء نمود که با تبعید حضرت بهاءاهلل از ایران امر جدید نابود میشاه قاجار )ناصرالّدین شاه( گمان می

گردد ولیکن مهاجرت حضرت بهاءاهلل از ایران چون مهاجرت حضرت ابراهیم از اور کلده به سرزمین فراموش می

یار مصر به ارض موعود، مهاجرت حضرت زرتشت از ایران به توران، مهاجرت کنعان، مهاجرت حضرت موسی از د

خاندان حضرت مسیح به دیار مصر و مهاجرت حضرت رسول اکرم از مّکه به مدینه موجب اعتالء و اشتهار امرالهی 

 .گشت

کلّی سوء باری قیام حضرت بهاءاهلل، رفتار نجیبانه و حکیمانۀ حضرتشان و افاضات روحانیّۀ آن حضرت به 

های روزان تفاهمات روزهای نخستین را برطرف و شأن اصحاب حضرت باب را در بغداد بسیار جلیل نمود. تالش

و شبان حضرت بهاءاهلل بابیان پراکنده، پژمرده و افسرده را در ایران و عراق جمع و امیدوار و مسرور نمود. نصایح 

ه آنان را مجّددًا و قویًّا متمّسک به اصول عالیۀ اخالقیّه حضرتشان به بابیان خصوصًا در صحیفۀ کلمات مکنون

شد. جماعات بابی راهی بغداد ها سپرده میگشت و به حافظهنمود. آثار حضرتشان نزد بابیان دست به دست می

ر نمودند. از میان دیگشدند و از محضرشان کسب فیض کرده در نهایت اشتعال و انجذاب به ایران مراجعت میمی

توان عالم وشاعر جلیل نفوسی از بابیان که در ایّام بغداد به حضور مبارک رسیدند و به آن حضرت مؤمن شدند می

آبادی )ملّقب به زین ای )ملّقب به ذبیح(، مجتهد کبیر شیخ زین العابدین نجفسیّد محّمد اسماعیل زّواره

حّمد سعید فداء فیلسوف و شاعر معروف( و خواهرزادۀ او المقّربین(، میرزاحیدرعلی اردستانی )خواهر زادۀ میرزا م

)یعنی خواهرزادۀ میرزا حیدرعلی( میرزا فتحعلی اردستانی )ملّقب به فتح اعظم( از ماّلکین بسیار معروف اردستان و 

 .میرزا آقای کاشانی )ملّقب به منیب( خّطاط بی مثیل را یاد نمود

ایت پاک نهاد نیز به جرگۀ عاشقان طلعت ابهی یعنی حضرت بهاءاهلل برخی از جوانان به ظاهر کم سواد و بی نه

پیوستند که به تائید الهی از جاودانگان تاریخ امر بهائی شدند. یارمحّمد نبیل زرندی از آن دسته بود که اگر چه 

در بغداد هنگام ایمان به حضرت باب شبانی هفده ساله بود ولیکن یک شبه ره صد ساله رفت و چند سال بعد نیز 

به حضرت بهاءاهلل مؤمن شد و سر انجام از ناشران برجستۀ امر جدید گشت. او واقعه نگار و شاعر برجستۀ بهائی 

 .است

ها تن را به ایمان سلمان هندیانی نیز چون نبیل زرندی مردی به ظاهر ساده و عامی بود که در وطن خود هندیان ده



حضرت بهاءاهلل گشت، نامه رسان حضرت بهاءاهلل گشت و مّدت چهل به آئین جدید هدایت نموده بود. وی پیک 

الواح مبارکه را به ایران و برخی از دیگر نقاط « شیخ سلمان پیک رحمن»سال در ایّام حیات آن حضرت به عنوان 

ر ایّام نمود. دبرد و عرائض یاران را به حضور ایشان یعنی حضور حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء تقدیم میمی

حضرت عبدالبهاء نیز به مّدت هفت سال یعنی تا پایان زندگی خویش بدین خدمت قائم بود. هرسال عرائض 

رسانید )یعنی به نمود و الواح مبارکه را به آنان مییاران را به حضور حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء تقدیم می

را گم نکرد و از دست نداد و لوحی گم نشد تا به صاحب  یاران ایران(. در این چهل وهفت سال حتّی یک عریضه

ای داشت و غذای او غالبًا نان و پیاز بود. به احوال و خدماتش بعدًا نیز و مخاطبش رسید. زندگی بسیار ساده

بودند ولیکن در جهان عرفان گوی سبقت از بسیاری از اشاره خواهیم کرد. این نفوس مبارکه اگر چه به ظاهر عامی 

اند. بساط حّق بساط خضوع و خاکساری است. بساط اهل حّق وحقیقت بساط افتادگی و عالمان و عارفان ربوده

 .تر، پیروزتر و برترتر و خاضعفروتنی است. در این بساط هرکس خادم

 خرنداینجا تن ضعیف و دل خسته می

 بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است

بیان در خصوص لزوم خدمت به عالمیان و خضوع و خشوع در ساحت یاران دو فقره اجازه بفرمائید از میان صدها 

 .از بیانات حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء را زیارت نمایم و به سخن امروز پایان بخشم

 :فرمایندحضرت بهاءاهلل می

 «امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی االرض قیام نماید»

 :فرماینداند. حضرت عبدالبهاء میاالرض همۀ ساکنان کره ارض مراد از من علی

 «آنچه سبب بزرگواری عالم انسانی است خضوع و خشوع است...»

 :فرمایندبعد می

منتهی، اکلیل جلیل این بندۀ حضرت تذلّل و انکسار تاج وّهاج عبدالبهاء است و محویّت و فناء و نیستی بی»

 «ار رهگذر جمیع احبّاء شویم و خادم حّق و هادم بنیان نفس و هویکبریاء. ما باید... هریک غب

 سپاسگزارم ش

 


