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ال ّدي ُن البَ َهائيّ

مقدّمة
kاسkkا ف kkي ال ّ kدع kkوة إل kkى ال kتّوح kkيد،
kسماويّ kkة عه ً kدا ،ويش kkترك م kkعها أس k ً k
ال ّ kدي kkن ال kkبهائ kيّ ه kkو أق kkرب األدي kkان ال ّ k
ولkkكنّه ديkkن مسّ k
kتقل لkkه كkkتبه املkkق ّدسkkة ومkkبادئkkه وأحkkكامkkه ،دعkkا إلkkيه مkkيرزا حسkkني عkkلي ال kنّوري ،ولkkقبه بkkهاء
kسيد عkلي محkمد ،ولkقبه الkباب،
اهلل ،بkعد أن أعkلن بkعثته فkي ربkيع عkام  ،1863وفً kقا ملkا ّk k
بشkر بkه مkن قkبل ال ّ
املkkبعوث فkkي عkkام  .1844يkkختلف انkkتشار ال ّ kديkkن الkkبهائ kيّ بkkاخkkتالف املkkجتمعات ،ولkkكن مkkا يkkنفرد بkkه هkkو
الkkقبول الkkعام املkkطلق ملkkبادئkkه وتkkعالkkيمه ،فkkاملkkاليkkني ا ّلkkتي تkkؤمkkن بkkه الkkيوم تkkمثّل مkkختلف األجkkناس ،واألعkkراق،
kوحkkدة ،تح kkظى
وال kkجنس ّيات ،وال kثّقاف kkات ،وال kطّبقات ،والخ kkلف ّيات ال ّ kدي kkن ّية .وم kkنهم ت kkتأ ّلkkف ج kkام kkعة ع kkامل ّ kية م k ّ k
بkاحkترام وافkر فkي املkجالkس الّ kدولّ kية ،وتشkترك ،بkوصkفها مkنظّمة عkاملّ kية غkير حkكومّ kية ،فkي نkشاط هkيئة األمkم
املتخصصة.
املتّحدة ووكاالتها
ّ
تkkتميّز تkkعالkkيم ال ّ kديkkن الkkبهائ kيّ بkkالkkبساطkkة والkkوضkkوح ،وتkkر ّكkkز عkkلى الkkجوهkkر ،وتkkبعد عkkن الّ k
kشكليّات ،وتkkحثّ
kسعادة الkkح ّقة فkkي
عkkلى تحkّ kري الkkحقيقة ،وتkkنادي بkkنبذ ال kتّقليد واألوهkkام ،وتهkkت ّم بkkنقاء الkkوجkkدان ،وتنشkkد الّ k
وتبشkر بkاسkتمرار تkتابkع األديkان ،وتkعلن أ ّن الّ kديkن سkبب
ّk k
kسم ّو ال ّkروحkانkيّ ،وتkؤ ّkكkد أبkديّkة ال ّkروح اإلنkسانkيّ،
ال ّ
ان kkتظام ال kkعال kkم واس kkتقرار امل kkجتمع ،وتنش kkد الح kّ kريّ kkة ف kkي االم kkتثال ألح kkكام اهلل ،وتش kkترط أن ت kkكون أق kkوال
اإلنkkسان وأعkkمالkkه مkkصدا ًقkkا لkkعقيدتkkه ومkkرآة إليkkمانkkه ،وتkkرفkkع إلkkى مkkقام الkkعبادة كkkل عkkمل يkkؤ ّدى بkkروح الkkبذل
kصالح ،وتkنادي
kلصلح ال ّ
kب الkزّيkنة واملkال ،وتkدعkو ل ّ
والخkدمkة ،وتkعتبر الkفضل فkي الخkدمkة والkكمال ال فkي ح ّ
السالح ،وتروم تأسيس
بنزع ّ
kب ال kkوط kkن م kkن اإلي kkمان ف kkمن األول kkى أن ي kkكون ك kkذل kkك ح kبّ
ّk k
ال kkوح kkدة
والس kkالم ب kkني األم kkم ،وت kkرى إن ك kkان ح ّ k
العالم وخدمة اإلنسان.
ال وج kkود ف kkي ال ّ kدي kkن ال kkبهائ kيّ ل kkكهنة ،وال ره kkبان ،وال رج kkال دي kkن ،وال ق ّ kديس kkني ،وال أول kkياء .وال kkعبادة ف kkيه
خkkالkkية مkkن ال kطّقوس واملkkراسkkيم ،وتkkؤ ّدى صkkالتkkه عkkلى انkkفراد .وتkkميل أحkkكامkkه لتهkkذيkkب ال kنّفس أكkkثر مkkنها
kب اهلل .وتسه kkر ع kkلى رع kkاي kkة ش kkؤون أت kkباع kkه ه kkيئات م kkنتخبة ه kkي
ل kkلعقاب .وت kkجعل أس kkاس ال kطّاع kkة ه kkو ح ّ k
املkحافkل ال ّkروحkانkيّة ،وعkلى رأسkها مجkلس أعkلى هkو بkيت الkعدل األعkظم .ويkقع مkركkزه الkعاملkيّ بkالkقرب مkن
س kkجن و ُدف kkن ب kkهاء اهلل ع kkام
أم kkاك kkنه امل kkق ّدس kkة ف kkي م kkدي kkنتي ح kkيفا وعّ k kكا ،ح kkيث ن kkقل رف kkات ال kkباب ،وح kkيث ُk k
*.1892
kسابkقة سkماويّkة فkي أصkلها ،متّحkدة فkي أهkدافkها ،مkتكامkلة فkي
يkعترف الّ kديkن الkبهائkيّ بkأن ك ّkل األديkان ال ّ
وظkائkفها ،مkتّصلة فkي مkقاصkدهkا ،جkاءت جkمي ًعا بkالهkدي لkبني اإلنkسان .وال يkخالkف الّ kديkن الkبهائkيّ فkي
kساب kkقني ،وإنّ kkما ت kkباي kkنت ع kkنها
ج kkوه kkره امل kkبادئ ال kّ kروح kkان kيّة ال kkخال kkدة ا ّلkkتي أُن kkزل kkت ع kkلى األن kkبياء وال kّ kرس kkل ال ّ k
ت kkعال kkيمه وأح kkكام kkه وف ً kقا مل kkقتضيات ال kkعصر وم kkتط ّلبات ال kّ kرق kيّ وال kkحضارة ،وأت kkت ب kkما يج ّ kدد ال kkحياة ف kkي
ه kkياك kkل األدي kkان ،وه kيّأت م kkا ي kkزي kkل أس kkباب ال kkخالف وال ّ k
kشقاق ،وأت kkت ب kkما ي kkقضي ع kkلى ب kkواع kkث الح kkروب،
٣

وأظهkرت مkا يkوفّkق بkني الkعلم والّ kديkن ،وسkاوت حkقوق ال ّkرجkال والkنّساء تkوطkي ًدا ألركkان املkجتمع .هkذا بkعض
مkkا يkkق ّدمkkه ال ّ kديkkن الkkبهائ kيّ إلنkkقاذ عkkالkkم مّ k
kضطرب وحkkمايkkة انkkسان ّ kية مkkحاطkٍ kة بخkkطر الkkفناء .مkkا لkkم يتج ّ kدد
ّ
لتتمشى مع احتياجات عصر جديد.
تفكيرها وتتط ّور أساليبها
الس kkبب األع kkظم والّ k kدري kkاق األتّ k kم ل kkنجاة
إ ّن م kkبادئ وأح kkكام الّ k kدي kkن ال kkبهائk kيّ ا ّل kkتي أع kkلن ب kkهاء اهلل ،أنّ kkها ّk k
البشkkر واتّkkحاد الkkعالkkم ،قkkد أثkkبتت خkkالل الkkقرن األ ّول لهkkذا ال ّ kديkkن قkkدرتkkها لkkتحقيق غkkايkkاتkkها :فkkقد أ ّدت إلkkى
ت kkطوي kkر أف kkكار ال kنّاس ،وت kkقوي kkم س kkلوك امل kkالي kkني م kkن أت kkباع kkه وأ ّلkkفت م kkنهم ،م kkع ت kkباي kkن أع kkراق kkهم ،وث kkقاف kkات kkهم،
وبkkيئاتkkهم ،ومkkكانkkاتkkهم ،وثkkرواتkkهم ،وسkkابkkق مkkعتقداتkkهم ،جkkامkkعة إنkkسان kيّة ال شkkرق kيّة وال غkkرب kيّة متّحkkدة فkkي
kسعي لkkرعkkايkkة مkkصالkkح اإلنkkسان kيّة جkkمعاء ،بkkغض ال kنّظر عkkن اخkkتالف
ُم kثُلها ودوافkkعها وأهkkدافkkها ،دائkkبة الّ k
والرأي والتّفكير.
ال ّدين ّ
ك kkما أظه kkرت ال kkهيئات اإلدار ّي kkة له kkذا ال ّ kدي kkن رغ kkم ح kkداث kkة عه kkده kkا أم kkان kkة ون kkزاه kkة ف kkي ق kkيادت kkها ،ورش kkدا ف kkي
تkkدبkkيرهkkا ،وحkkنكة فkkي تخkkطيطها ،وتkkمتّعت بkkتأيkkيد الkkخاضkkعني لkkها؛ وسkkعت لحkّ kل مkkشاكkkل املkkجتمعات ا ّلkkتي
وج kk kدت ف kk kيها ،وجه kk kدت ف kk kي م kk kعاون kk kة ك kk kثير م kk kن امل kk kجتمعات املتخ ّ k kلفة ف kk kي م kk kجال ال k kتّنمية االق kk kتصاديّ kk kة
واالج kkتماع kيّة ف kkي أن kkحاء ال kkعال kkم ،وق ّ kدم kkت ح kkلوالً ع kkمليّة ل kkلمشاك kkل امل kkعضلة ا ّلkkتي ت kkواج kkه زم kkان kkنا .إ ّن ه kkذا
الkنّظم الجkديkد املkتدفّkق بkالkثّقة والkحيويّkة ،والkقادر عkلى مkواجkهة املkشاكkل ،والkوفkاء بkاآلمkال املkعقودة عkليه ،هkو
kصالحkkية والkkكفاءة وال kنّجاح ،ود ّلkkل عkkلى أ ّن تح ّ kديkkات هkkذا الkkعصر ومkkشاكkkله ال
نkkظم تkkوفّkkرت فkkيه عkkناصkkر الّ k
فكري ،ال يتحققان إالّ برسالة سماويّة جديدة.
يتسنّى مجابهتها إالّ ببعث روحانيّ ،وإحياء
ّ
kفكري،
ف kkاألدي kkان أ ُ ّم ال kkحضارات ون kkبع ال kkفضائ kkل وال kkكماالت .وت kkتاب kkعها ه kkو ا ّل kkذي م ّkه kkد ط kkري kkق ال kّ kرق kkي ال k
ّ
والkk kسم ّو الخkk kلقيّ ،والkk kتق ّدم االجkk kتماع k kيّ ا ّلkk kذي سkk kلكته شkk kعوب األرض عkk kبر أحkk kقاب ال k kتّاريkk kخ .فkk kما مkk kن
ح kkضارة خ kkلت م kkن ه kkذا ال kkجوه kkر ا ّل kkذي أم ّ kده kkا ب kkال kkقدرة وال kkحيو ّي kkة واإلل kkهام ،وق kkاد أه kkلها إل kkى أوج املج kkد
سج kkلها
وم kkعارج االب kkتكار ،ول kkكن إل kkى ح kkني .إ ّن اس kkتمرار ت kkعاق kkب األدي kkان ل kkيس مج kkرد ظ kkاه kkرة مk kطّردة ّ k
ال kتّاري kkخ فحس kkب ،وإنّ kkما ه kkو ال kkعروة ال kkوث kkقى ا ّل kkتي ت kkرب kkط اإلن kkسان ب kkفاط kkره ،وال kkق ّوة ا ّل kkتي ت kkواص kkل إن kkماء
والشkرب ا ّلkذي يkم ّد وجkدانkه
ّk k
خkصائkصه ،والkنّهج الkقويkم ا ّلkذي يkضمن لkه بkلوغ الkغايkة ا ّلkتي خkلق مkن أجkلها،
ب kkما ي kkرق kkى ب kkأدن kkى غ kkرائ kkزه إل kkى أف kkالك امل ُ kثُل ال kkعليا ،وال kّ kرب kkيع ا ّلkkذي يج ّ kدد ف kkيه روح ال kkبطول kkة وال kkبذل وال kkعال
الروحانيّة الالّزمة إلنماء املواهب الكامنة في ذاته.
ويم ّده من حني إلى حني بالطّاقة ّ
وت kk kص ّور ان kk kتهاء ه kk kذه امل kk kصادر ل kk kلقوى امل kk kعنويّ kk kة ت kk kص ّور ت kk kقليدي ر ّدده أت kk kباع ك kk kل دي kk kن ،ب kk kداف kk kع ال kk kوالء
واإلخ kkالص ،واس kkتندوا إل kkى رواي kkات ح kّ kملوه kkا أك kkثر م kkما ت kkحتمل ،ول kkكن ح kkقيقة األم kkر أ ّن ه kkذا ال kتّص ّور ال
kسماو ّيkة ،وال يسkتند إلkى حkقيقة عkلم ّية ،وال يسkتقيم مkع الkغايkات
يkعتمد عkلى فkهم صkحيح ملkعانkي الkكتب ال ّ
ا ّلتي تتو ّ
عصب والتّز ّمت.
خاها األديان ،وال يصمد للتّحليل والبحث املنزَّ َه ْني عن الت ّ ُّ
إ ّن املسّ kلمات الkkقديkkمة ا ّلkkتي يkkطرحkkها الّ kديkkن الkkبهائkkي عkkلى بkkساط الkkبحث مkkن جkkديkkد ،واملkkفاهkkيم الkkواضkkحة
ا ّلkتي يkق ّدمkها ملkن يkعنيهم دراسkة األديkان عkلى أسkس جkديkدة ،والحkلول ا ّلkتي يkق ّدمkها إلعkادة تkنظيم الkحياة

٤

kسواء ،تkفتح أمkام املkتط ّلعني لkغد أفkضل آفkا ًقkا فkسيحة ملkا يkمكن أن يkقود الkعالkم
الkفرديّkة والجkماعkيّة عkلى ال ّ
إلى التّعاون والوحدة واالتّفاق.
ال يkمكن ملkحاولkة عkاجkلة كهkذه لkلتّعريkف بkالkحقائkق األسkاسkيّة لkل ّديkن الkبهائkيّ إالّ أن تkكتفي بkموجkز لkبعض
املkبادئ ا ّلkkتي تkدور حkولkها تkعالkيمه وأحkكامkه ،ونkذر يkسير مkن أحkداث تkاريkخه ،وعkرض سkريkع آلراء بkعض
kصفحات
م kkن ع kkرف kkوه ع kkن ك kkثب ،وم kkقتطفات وج kkيزة م kkن ن kkصوص kkه وآي kkات kkه .ه kkذا م kkا س kkتسعى ل kkتقدي kkمه ال ّ k
الkتّالkية ،فkي جهkد مkتواضkع ال يkكاد يkفي بkالkغايkة ،ولkكن األمkل مkعقود عkلى أن يkكون فkيما تkعرضkه مkا يkحثّ
والسعي وراء الحقيقة.
القارئ على مداومة البحث بدافع املسئولية
ّ

٥

مب ِ
َادئ الدّين البَهَائيّ
ِمن َ
ن kkعني ب kkامل kkبادئ ت kkلك األص kkول املس kkتخلصة م kkن اآلي kkات واألل kkواح امل kkنزّل kkة ف kkي ه kkذا ال ّ kدور الج kkدي kkد ،وا ّل kkتي
ي kkعتبره kkا ال kkبهائk kيّون ه kkاديً kkا ل kkهم وت kkوج kkي ًها إل kkهيًّا يحّ k kدد م kkعال kkم ال ّ k
kشوط ال kkحالk kيّ م kkن امل kkسيرة اإلن kkسانk kيّة،
ويجkدون فkيها األسkاس ا ّلkذي سkتشاد عkليه الkحضارة الkعاملkيّة املkقبلة .فkاملkبادئ بهkذا الkتّص ّور هkي بkمثابkة
kسواء.
أه kkداف ت kkدور ح kkول kkها وتس ّ kدد إل kkيها ج kkهود وم kkوارد وإم kkكان kkات ك kّ kل م kkن األف kkراد والج kkماع kkات ع kkلى ال ّ k
ويkضع الkبهائkيّون مkبادئ وأحkكام ديkنهم مkوضkع الkتّنفيذ ،ويkر ّkكkزون جهkدهkم لkتحقيق مkضمونkها فkي حkياتkهم
الkيومkيّة ،وهkذا مkا يkميّز هkذه املkبادئ عkن ال ّ
kشعارات الجkذّابkة الkتي تkزخkر بkها أقkوال فkالسkفة ومkف ّكري هkذا
أثرا يذكر في الحياة العمل ّية.
العصر ،دون أن نلمس لها ً
م4ن امل4بادئ ا ّلkkتي جkkاء بkkها الّ kديkkن الkkبهائkيّ مkkبدأ وحkkدة األديkkان ودوام تkkعاقkkبها .ويkkنطلق هkkذا املkkبدأ مkkن
kوحkkا ،وهkkي أن األديkkان واحkkدة فkkي أصkkلها وجkkوهkkرهkkا وغkkايkkتها ،ولkkكن تkkختلف
حkkقيقة مkkا فkkتئت تkkزداد وضkً k
أحkkكامkkها مkkن رسkkالkkة إلkkى أخkkرى تkkب ًعا ملkkا تkkقتضية الkkحاجkkة فkkي كkkل زمkkان ،وف ً kقا ملkkشكالت الkkعصر ا ّلkkذي
تُkkبعث فkkيه هkkذه الkّ kرسkkاالت .للبشkkريّkkة فkkي كkkل طkkور مkkن أطkkوار تkkق ّدمkkها ،مkkطالkkب وحkkاجkkات تkkتناسkkب مkkع مkkا
kادي وروح kkان kيّ ،وال ب ّ kد م kkن ارت kkباط أوام kkر ال ّ kدي kkن ون kkواه kkيه به kkذه ال kkحاج kkات وامل kkطال kkب.
ب kkلغته م kkن ر ّق kkي م ّ k
فkاملkبادئ والkتّعالkيم واألحkكام ا ّلkتي جkاء بkها األنkبياء وال ّkرسkل ،كkانkت بkال ّ
kضرورة عkلى قkدر طkاقkة الkنّاس فkي
زمkk kانkk kهم وفkk kي حkk kدود قkk kدرتkk kهم عkk kلى اسkk kتيعابkk kها ،وإالّ ملkk kا صkk kلحت كkk kأداة لkk kتنظيم ومعيشkk kتهم وال k kنّهوض
بمداركهم في مواصلة التّقدم نحو الغاية ا ّلتي تو ّ
خاها خالقهم.
يkؤمkن الkبهائّ kيون إذًا بkأن الkحقائkق الّ kديkن ّية نسkب ّية وليسkت مkطلقة ،جkاءت عkلى قkدر طkاقkة اإلنkسان وإدراكkه
املkkتغ ّير مkkن عkkصر إلkkى عkkصر ،ال عkkلى مkkقدار عkkلم أو مkkكانkkة األنkkبياء واملkkرسkkلني .ويkkؤمkkن الkkبهائّ kيون أيً k
kضا
بkkاتّkkحاد األديkkان فkkي هkkدفkkها ورسkkالkkتها ،وفkkي طkkبيعتها وقkkداسkkتها ،وفkkي لkkزومkkها وضkkرورتkkها ،وال يkkنال مkkن
هkذه الkوحkدة ،كkما رأيkنا ،تkبايkن أحkكامkها أو اخkتالف مkناهkجها .لهkذا ال يkزعkم الkبهائkيّون أن ديkنهم أفkضل
األدي kkان أو أنّ kkه آخ kkره kkا ،وإنّ kkما ي kkؤم kkنون أنّ kkه ال ّ kدي kkن له kkذا ال kkعصر ،ال ّ kدي kkن ا ّل kkذي ي kkناس kkب م kkدارك ووج kkدان
اإلنkسان فkي وقkتنا وزمkانkنا ،والّ kديkن ا ّلkkذي يkع ّد إنkسان الkيوم إلرسkاء قkواعkد الkحضارة الkقادمkة ،وفkي هkذا
وحده تتل ّ
السابقة.
خص ع ّلة وجوده وسبب اختالف أحكامه عن أحكام األديان ّ
kسعي إل kkى ال kkكمال الخ kkلقي ،ف kkال kkغاي kkة م kkن ظ kkهور األدي kkان ه kkي ت kkعليم
وم44ن م44بادئ الّ k kدي kkن ال kkبهائ kkي ال ّ k
اإلنkسان وتهkذيkبه .مkا مkن ديkن حkاد عkن هkذا الهkدف الجkليل ا ّلkkذي ينشkد تkطويkر اإلنkسان مkن كkائkن يkحيا
ملج ّkرد الkحياة ذاتkها ،إلkى مخkلوق يkريkد الkحياة ملkا هkو أسkمى مkنها ،ويkسعى فkيها ملkا هkو أعkزّ مkن مkتاعkها
kقر ًب kkا إل kkى اهلل .وال kkقرب إل kkيه
وأب kkقى ،أال وه kkو اك kkتساب ال kkفضائ kkل اإلن kkسان ّ kية والتّخ ّ kلق ب kkال ّ k
kصفات اإلل kkه ّية ت ّ k
لkkيس قkkربًkkا مkkكانkيًّا أو زمkkانkيًّا ،ولkkكن قkkرب مkkشابkkهة والتّحّ kلي بkkصفاتkkه وأسkkمائkkه .ويkkفرض هkkذا املkkبدأ عkkلى
عرف ع kkلى م kkا أظه kkر اهلل م kkن مش kkرق وح kkيه وم kkطلع
ال kkبهائk kيّ واج kkبني :واج kkبه األ ّول ال ّ k
kسعي ال kkدائ kkب ل kkلت ّ ّ
إلkkهامkkه .وواجkkبه ال kثّانkkي أن ي kتّبع فkkي حkkركkkته وسkkكونkkه ،وفkkي ظkkاهkkره وبkkاطkkنه مkkا حkkكم بkkه مشkkرق الkkوحkkي.
ف kkال kkعمل ب kkما أن kkزل اهلل ه kkو ف kkرع م kkن ع kkرف kkان kkه ،وال ي kkت ّم ال kkعرف kkان إالّ ب kkه .ول kkيس امل kkقصود ب kkعرف kkان اإلن kkسان
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ل kkصفات اهلل ال kتّص ّور ال kkذه kkنيّ مل kkعان kkيها ،وإنّ kkما االق kkتداء ب kkها ف kkي ق kkول kkه وع kkمله وف kkي ذل kkك ت kkتمثّل ال kkعبوديّ kkة
الح ّقة هلل تنزّه تعالى عن ّ
كل وصف وشبه ومثال.
وم44ن م44بادئ ال ّ kدي kkن ال kkبهائ kيّ ض kkرورة ت kkواف kkق ال kkعلم وال ّ kدي kkن .ب kkال kkعلم وال ّ kدي kkن ت kkميّز اإلن kkسان ع kkلى س kkائ kkر
املخ kkلوق kkات ،وف kkيهما ي kkكمن س kّ kر س kkلطان kkه ،وم kkنهما ان kkبثق ال kنّور ا ّلkkذي ه kkداه إل kkى ح kkيث ه kkو ال kkيوم ،وم kkا زاال
يkkم ّدانkkه بkkالkّ kرؤيkkة نkkحو املسkkتقبل .الkkعلم والّ kديkkن سkkبيالن لkkلمعرفkkة .فkkالkkعلم يkkمثل مkkا اكkkتشفه عkkقل اإلنkkسان
مkن الkقوانkني ا ّلkتي سkنّها الkخالkق لkتسيير هkذا الkكون ،وأداتkه فkي ذلkك االسkتقراء :فkيبدأ بkالجkزئkيّات لkيصل
إلkkى حkkكم الkkك ّليّات .وال ّ kديkkن هkkو مkkا أبkkلغنا الkkخالkkق مkkن شkkئون هkkذا الkkكون ،ونkkهجه فkkي تkkفصيل ذلkkك هkkو
kكمل أحkدهkما
االسkتنتاج :اسkتنباط حkكم الجkزئkيّات مkن الkك ّليّات .فkكالهkما طkريkق صkحيح إلkى املkعرفkة ،وي ّ
ّ
ولعل اختالف ال ّدين عن العلم ناتج عن فساد أسلوب ِمراسنا ،ألنّهما وجهان لحقيقة واحدة.
اآلخر،
ط kkامل kkا ت kkعاون ال kkعلم وال ّ kدي kkن ف kkي خ kkلق ال kkحضارات وح kّ kل م kkا أش kkكل م kkن م kkعضالت ال kkحياة .ف kkال ّ kدي kkن ه kkو
املkkصدر األسkkاسkيّ لkkألخkkالق والkkفضائkkل وكkّ kل مkkا يkkعني اإلنkkسان فkkي سkkعيه إلkkى الkkكمال الkّ kروحkkانkيّ ،بkkينما
يkkسمح الkkعلم لkkإلنkkسان أن يkkلج أسkkرار ال kطّبيعة ويهkkديkkه إلkkى كkkيفيّة االسkkتفادة مkkن قkkوانkkينها فkkي ال kنّهوض
بkkمق ّومkkات حkkياتkkه وتحسkkني ظkkروفkkها .فkkبهما م ً kعا تkkجتمع لkkإلنkkسان وسkkائkkل الkّ kراحkkة والkّ kرخkkاء والkّ kرقkkي مkkا ّديًّkkا
وروح kkانk kيًّا .ه kkما ل kkإلن kkسان ب kkمثاب kkة ج kkناح kkي الk kطّير ،ع kkلى ت kkعادل kkهما ي kkتو ّق kkف ع kkروج kkه إل kkى الُ k kعلى ،وع kkلى
ت kkوازن kkهما ي kkقوم اطّ kkراد ف kkالح kkه .إن م kkال اإلن kkسان إل kkى ال ّ kدي kkن دون ال kkعلم ،س kkيطرت ع kkلى ف kkكره ال ّ k
kشعوذة
والخ kk kراف kk kات ،وإن ن kk kحا إل kk kى ال kk kعلم دون ال ّ k kدي kk kن ،س kk kيطرت ع kk kلى ع kk kقله امل kk kا ّديّ kk kة ،وض kk kعف م kk kنه ال ّ k k
kضمير.
واخkkتالفkkهما فkkي الkkوقkkت الkkحاضkkر هkkو أحkkد األسkkباب الkّ kرئkkيسيّة لkkالضkkطراب فkkي املkkجتمع اإلنkkسان kيّ ،وهkkو
اختالف مرجعه انطالق التّفكير العلميّ ح ًرّا ،مع بقاء التّفكير ال ّدينيّ في أغالل الجمود والتّقليد.
عصبات أف kkكار وم kkعتقدات نسّ k kلم ب kkصحتها
عصبات .ف kkالk kت ّ ّ
وم44ن م44بادئ الّ k kدي kkن ال kkبهائk kيّ ن kkبذ ج kkميع الk kت ّ ّ
عصبات
ونتّخkkذهkkا أسk ً k
kاسkkا ألحkkكامkkنا ،مkkع رفkkض أي دلkkيل يkkثبت خkkطأهkkا أو غkkل ّوهkkا ،وعkkلى هkkذا تkkكون ال kت ّ ّ
ج kkهال kkة م kkن مخّ k kلفات ال kkعصب ّية ال kkقبل ّية .وأك kkثر م kkا ي kkعتمد ع kkليه الk kتّعصب ه kkو الk kتّمسك ب kkامل kkأل kkوف وخ kkشية
عصب نkوع مkن
الجkديkد ،ملجkرد أن قkبولkه يkتط ّلب تkعديkالً فkي الkقيم واملkعايkير ا ّلkتي نkبني عkليها أحkكامkنا .فkالkت ّ ّ
الهروب ،ورفض ملواجهة الواقع.
بهkkذا املkkعنى ،ال kتّعصب أيّkkا كkkان جkkنسيًّا أو عkkنصريًّkkا أو سkkياس kيًّا أو عkkرق kيًّا أو مkkذهkkبيًّا ،هkkو شkّ kر يkkق ّوض
أركkان الkحقّ ويفسkد املkعرفkة ،بkقدر مkا يkد ّkعkم قkوى الkظّلم ويkزيkد سkيطرة حkريّkته قkوى الجهkل .وبkقدر مkا لkلمرء
kتعصبات مل kkا ع kkرف
kصحيح .ول kkوال ه kkذه ال ّ k
kعصب ي kkضيق ن kkطاق ت kkفكيره وت kkنعدم ح kّ kريّ kkته ف kkي ال kkحكم ال ّ k
م kkن ت ّ k
kثيرا م kkن الح kkروب واالض kkطهادات واالن kkقسام kkات .وال زال ه kkذا الّ k kداء ينخ kkر ف kkي ه kkيكل امل kkجتمع
ال kkناس ك ً k
اإلنkkسان kيّ ،ويس kبّب الحkkزازات واألحkkقاد ا ّلkkتي تkkفصم عkkرى املkkحبّة والkkوداد .إ ّن الkkبهائkkية بkkإصkkرارهkkا عkkلى
عصب ،إنّ kkما تح kِّ kرر اإلن kkسان م kkن ن kkقيصة مس kkتحكمة ،وت kkبرز دوره ف kkي إح kkقاق
ض kkرورة ال kkقضاء ع kkلى ال kت ّ ّ
وأهمية تح ّليه بخصال العدل والنّزاهة واإلنصاف.
الحقّ
ّ
kري .االتّkحاد هkدف بkعيد املkدى أنkهجتنا سkبيله األديkان
وم4ن م4بادئ الّ kديkن الkبهائkيّ وحkدة الkجنس البش ّ
م kkنذ ال kkقدم ،ف kkوطّkkدت أرك kkان األس kkرة ،ف kkال kkقبيلة ،ف kkدول kkة امل kkدي kkنة ،ف kkاأل ّمkkة ،وع kkملت ع kkلى ت kkطوي kkر اإلن kkسان م kkن
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الkkبداوة إلkkى الkkحضارة ،وتkkوسkkيع نkkطاق مkkجتمعه بkkالkkتئام شkkعوب مkkتنابkkذة فkkي أ ّمkkة مkkتماسkkكة ،إعkkدا ًدا لkkيوم
ظل وهدي الحقّ ّ
والسالم في ّ
جل جالله.
فيه يلتقي البشر جمي ًعا تحت لواء العدل
ّ
حkkقيق ًة ،لkkم يkkنفرد ال ّ kديkkن وحkkده كkkق ّوة جkkامkkعة للبشkkر ،فkkقد اتّحkkدت أقkkوام كkkثيرة اسkkتجابkkة لkkدوافkkع قkkوم kيّة أو
اقتصاديّة أو دفاعيّة،
ولkكن امkتاز االتّkحاد الkقائkم عkلى االنkتماء الّ kديkنيّ عkن غkيره بkطول أمkده ورسkوخ دعkائkمه فkي وجkدان أبkناء
الkkعقيدة الkkواحkkدة .وإن لkkم يخkkل ،مkkع األسkkف ،تkkاريkkخ األديkkان أيً k
kضا مkkن االنkkقسامkkات واالنkkشقاقkkات ا ّلkkتي
كثيرا من املوارد البشريّة واالقتصاديّة.
استنزفت
ً
االتّkkحاد هkkدف نkkبيل فkkي ح ّ kد ذاتkkه ،ولkkكنّه أضkkحى الkkيوم ضkkرورة تسkkتلزمkkها املkkصالkkح الkkحيويّkkة لkkإلنkkسان.
فkاملkشاكkل الkكأداء ا ّلkkتي تهّ kدد مسkتقبل البشkر ّيkة مkثل حkمايkة الkبيئة مkن الkتّلوث املkتزايkد ،واسkتغالل املkوارد
الkkطبيع ّية فkkي الkkعالkkم عkkلى نkkحو عkkادل ،وإلkkحاح الkkحاجkkة إلkkى اإلسkkراع بمشkkروعkkات ال kتّنمية االقkkتصاد ّيkkة
واالج kkتماع ّ kية ف kkي ال ّ kدول املتخ ّ kلفة ،وإب kkعاد ش kkبح الح kkرب ال kنّوو ّي kkة ع kkن األج kkيال ال kkقادم kkة ،وم kkواج kkهة ال kkعنف
والkتّطرف الّ kلذيkن يهkددان بkالkقضاء عkلى الحkر ّيkات الkفرد ّيkة ،ك ّkل هkذه ،وعkديkد مkن املkشاكkل األخkرى ،يkتعذر
الصعيد العامليّ.
معالجتها على نحو ف ّعال إالّ من خالل تعاون وثيق مخلص على ّ
عّ k kلمنا الk kتّاري kkخ ،ك kkما ت kkع ّلمنا أح kkداث ال kkحاض kkر امل kkري kkرة ،أنّ kkه ال س kkبيل ل kkنزع زؤام ال kkخصوم kkة وال ّ k
kضغينة
kصالح،
والkبغضاء وبkذر بkذور الkوئkام بkني األنkام ،وال سkبيل ملkنع الkقتال ونkزع ّk k
kصلح وال ّ
السkالح ونشkر لkواء ال ّ
kسيطرة واالسkتغالل ،إالّ بkاالعkتصام بkتعالkيم ديkن جkديkد وتشkريkع سkماويّ
وال سkبيل للحّ kد مkن األطkماع وال ّ
تkتناول أحkكامkه تkحقيق هkذه الkغايkات .مkن خkالل نkظام بkديkع يkقوم عkلى إرسkاء قkواعkد الkوحkدة ال ّ
kشامkلة لkبني
اإلنسان.
kسعادة
وم4ن م4بادئ الّ kديkن الkبهائkيّ تkحقيق الkتّضامkن االجkتماعkيّ .لkقد كkان ومkا زال الkعوز داء يهّ kدد ال ّ
kجاحkا
kلسيطرة عkليه .وإن صkادف بkعضها ن ً k
البشkريّkة واالسkتقرار االجkتماعkيّ ،ومkن ثّ kم تkوالkت املkحاوالت ل ّ
محkدو ًدا ،إالّ أ ّن الkفقر قkد طkال أمkده واسkتشرى خkطره فkي وقkتنا الkحاضkر ،وهkو أقkوى عkامkل يkع ّوق جkهود
اإلصkkالح وال kتّنمية فkkي أكkkثر املkkجتمعات .وقkkد امkkت ّدت شkkروره اآلن إلkkى الkkعالقkkات بkkني ال ّ kدول لkkتجعل مkkنه
ومما ينجم عنه من تخ ّلف ،أزمة حا ّدة عظيمة التّعقيد.
ّ
إن ك kkان kkت امل kkساواة امل kkطلقة مس kkتحيلة وع kkدي kkمة الج kkدوى ،ف kkإ ّن م kkن امل kkؤ ّكkkد أ ّن ل kkتكدي kkس ال kثّروات ف kkي أي kkدي
األغkنياء مkخاطkر ونkكسات ال يسkتهان بkهما .فkفي ت ّ
kفشي الkفقر املkدقkع إلkى جkوار الkغنى الkفاحkش مkضار
kسكينة ا ّلkk kتى ينش kkده kkا الج kkميع ،وإج kkحاف ي kkدع kkو إل kkى إع kkادة الk kتّنظيم والk kتّنسيق حk kتّى
م kkح ّققة تهّ k kدد ال ّ k
kفر مkنه ،فkإنّ
يkحصل ك ّkل عkلى نkصيب مkن ضkرورات الkحياة الkكريkمة .وإن كkان تkفاوت الkثّروات أم ًkرا ال م ّ
kثيرا م kkن ال kkقيم وامل kkناف kkع ،وي kkتيح ل ّ k
kكل ف kkرد ح kظًّا م kkن ن kkعم ال kkحياة .ل kkقد
ف kkي االع kkتدال وال kتّوازن م kkا ي kkح ّقق ك ً k
أرسkkى بkkهاء اهلل ،جkّ kل ذكkkره ،هkkذا املkkبدأ عkkلى أسkkاس ديkkنيّ ووجkkدانkيّ ،كkkما أوصkkى بkkوضkkع تشkkريkkع يkkكفل
املواساة واملؤازرة بني بني اإلنسان ،كحقّ للفقراء ،بقدر ما هما واجب على األغنياء.
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وم44ن م44بادئ ال ّ kديkkن الkkبهائ kيّ املkkساواة فkkي الkkحقوق والkkواجkkبات بkkني الkّ kرجkkال وال kنّساء .ال تkkفترق مkkلكات
امل kkرأة ال kّ kروح kkان ّ kية وق kkدرات kkها ال kkفكر ّي kkة وال kkعقل ّية ،وه kkما ج kkوه kkر اإلن kkسان ،ع kّ kما أوت kkي ال kّ kرج kkل م kkنهما .ف kkامل kkرأة
خ ْ kلقُ البشkkر عkkلى صkkورة ومkkثال الkkخالkkق ،ال
kصفات اإلنkkسان ّ kية ،وقkkد كkkان َk
والkّ kرجkkل سkkواء فkkي كkkثير مkkن الّ k
فkkرق فkkي ذلkkك بkkني امkkرأة ورجkkل .ولkkيس ال kتّماثkkل الkkكامkkل بkkني الجنسkkني فkkي وظkkائkkفهما الkkعضو ّيkkة شkkرطًkkا
kصفات الkعرضّ kية .إنّ
لkتكافkئهما ،طkاملkا أ ّن عّ kلة املkساواة هkي اشkتراكkهما فkي الkخصائkص الkجوهkر ّيkة ،ال ال ّ
kسابkق كkان ألسkباب اجkتماعkيّة وظkروق بkيئيّة لkم يkعد لkهما وجkود فkي الkحياة
تkقديkم ال ّkرجkل عkلى املkرأة فkي ال ّ
الرجل واملرأة من حيث اإلخالص في عبوديّته واالمتثال
يفرق بني ّ
الحاضرة .وال دليل على أ ّن اهلل ّ
ألوامkkره؛ فkkإذا كkkانkkا مkkتساويkkني فkkي ثkkواب وعkkقاب اآلخkkرة ،فَkkلِ َم ال يkkتساويkkان فkkي الkkحقوق والkkواجkkبات إزاء
أمور ال ّدنيا؟
kري لkkجنس عkkلى
املkkساواة بkkني الجنسkkني هkkي قkkانkkون عkkام مkkن قkkوانkkني الkkوجkkود ،حkkيث ال يkkوجkkد امkkتياز جkkوهّ k
آخkر ،ال عkلى مسkتوى الkحيوان ،وال عkلى مسkتوى الkنّبات .والkظّ ّن قkدي ًkما بkعدم كkفاءة املkرأة لkيس إالّ شkبهة
الرجل في قواه العضل ّية.
مرجعها الجهل وتف ّوق ّ
ع kkدم اش kkتراك امل kkرأة ف kkي امل kkاض kkي اش kkترا ًكkkا م kkتكاف kئًا م kkع ال kّ kرج kkل ف kkي ش kkئون ال kkحياة ،ل kkم ي kkكن أم kً kرا أم kkلته
طkبيعتها بkقدر مkا ب ّkرره نkقص تkعليمها وقّ kلة مkرانkها ،وأعkباء عkائkلتها ،وعkزوفkها عkن الkنّزال والkقتال .أ ّkمkا وقkد
فُkkتحت الkkيوم أبkkواب ال kتّعليم أمkkام املkkرأة ،وأتkkيح لkkها مkkجال الkkخبرة بkkمساواة مkkع الkّ kرجkkل ،وتkkهيّأت الkkوسkkائkkل
السkkالم ب kkني ال ّ kدول وال ّ k
kشعوب ض kkرورة ت kkقتضيها امل kkحاف kkظة ع kkلى
إلع kkان kkتها ف kkي رع kkاي kkة أس kkرت kkها ،وأض kkحى ّ k
kري ،ل kkم ي kkعد ه kkناك ل kkزوم إلب kkقاء ام kkتياز ال kّ kرج kkل ب kkعد زوال ع ّ kلته وان kkقضاء
امل kkصال kkح ال kkحيويّ kkة ل kkلجنس البش ّ k
kري ي kkتيح االس kkتفادة ال kتّام kkة م kkن خ kkصائ kkصهما
دواع kkيه .إ ّن ت kkحقيق امل kkساواة ب kkني ع kkضوي امل kkجتمع البش ّ k
kسعادة
kري لkkبلوغ الّ k
املkkتكامkkلة ،ويسkkرع بkkال kتّقدم االجkkتماع kيّ والّ k
kسياس kيّ ،ويkkضاعkkف فkkرص الkkجنس البشّ k
والرفاهيّة.
ّ
الشkk kروط الّ k k
kضرور ّيkk kة ال ّتkk kحاد البشkk kر .وبkk kناء هkk kذا
وم 44ن م 44بادئ ال ّ k kديkk kن الkk kبهائ k kيّ إيkk kجاد نkk kظام يkk kحقق ّ k
االتّ kkحاد ي kkقتضي دع kkام kkة س kkنده kkا ال kkعدل ال ال kkق ّوة ،وت kkقوم ع kkلى الk kتّعاون ال الk kتّناف kkس ،وغ kkاي kkتها ت kkحقيق
kصرا يجkkمع بkkني الkّ kرخkkاء والkنّبوغ عkkلى نkkحو لkkم تkkعرفkkه
املkkصالkkح الkkجوهkkريّkkة لkkعموم البشkkر ،ويkkكون نkkتاجkkها عً k
kصل بkkهاء اهلل أُسkkس هkkذا الkنّظم الkkبديkkع فkkي رسkkائkkله إلkkى مkkلوك ورؤسkkاء
البشkkريّkkة إلkkى يkkومkkنا هkkذا .وقkkد فّ k
دول ال kkعال kkم ف kkي ع kkصره ،أم kkثال ن kkاﭘﻠﻴﻮن ال kثّال kkث ،وامل kkلكة ﭭك kkتوري kkا ،ون kkاص kkر ال ّ kدي kkن ش kkاه ،ون kkيقوال األ ّول،
والس kkلطان ع kkبد الح kkميد ،ف kkدع kkاه kkم ل kkلعمل م kkتعاض kkدي kkن ع kkلى
ّk k
وب kkسمارك ،وق kkداس kkة ال kkباب kkا ب kkيوس ال kتّاس kkع،
تخkليص البشkريّkة مkن لkعنة الحkروب وتkجنيبها نkكبات املkنافkسات الkعقيمة .قkوبkل هkذا الkنّظم الkعاملkي آنkذاك
بkkاالسkkتنكار ملkkخالkkفته لّ k
kكل مkkا كkkان مkkتعارفًkkا عkkليه فkkي الkkعالقkkات بkkني ال ّ kدول .لkkكن أصkkبحت املkkبادئ ا ّلkkتي
أي ن kkظام ع kkامل kيّ ج kkاد ف kkي إع kkادة ت kkنظيم
أع kkلنها م kkأل kkوف kkة ،ي kkراه kkا ال kkخبراء وامل kkف ّكرون ال kkيوم م kkن مس ّ kلمات ّ
ال kkعالق kkات ب kkني املج kkموع kkات البش kkريّ kkة ع kkلى ن kkمط ي kkح ّقق م kkا أس kkلفنا ذك kkره م kkن ال kkغاي kkات .وم kkن أرك kkان ه kkذا
النّظم:

٩

 نkkبذ الحkkروب كkkوسkkيلة لحkّ kل املkkشاكkkل واملkkنازعkkات بkkني األمkkم ،بkkما يسkkتلزمkkه ذلkkك مkkن تkkكويkkن مkkحكمة دولkيّةوصل إلى حلول سلم ّية عادلة.
للنّظر فيما يطرأ من منازعات ،وإعانة أطرافها للت ّ ّ
السالم في العالم.
 تأسيس مجلس تشريعيّ لحماية املصالح الحيويّة للبشر وس ّن قوانني لصون ّالسالح بما يزيد عن حاجة ال ّدول لحفظ النّظام داخل حدودها.
 تنظيم إشراف يمنع تكديس ّ إنشاء ق ّوة دوليّة دائمة لفرض احترام القانون وردع أي أ ّمة عن استعمال الق ّوة لتنفيذ مآربها. إي kkجاد أو اخ kkتيار ل kkغة ع kkامل kيّة ث kkان kkويّ kkة ت kkأخ kkذ م kkكان kkها إل kkى ج kkان kkب ال ّ kلغات ال kkقوم kيّة ت kkسهيالً ل kkتبادل اآلراء،ونشرا للثّقافة واملعرفة ،وزيادة للتّفاهم والتّقارب بني ّ
الشعوب.
ً

١٠

ِمن تَاريخ الدّين البَهَائيّ
ب kkدأ ال kتّاري kkخ ال kkبهائ kيّ ب kkإع kkالن ال ّ kدع kkوة ال kkباب kيّة ف kkي ع kkام  ،1844وه kkي ذات kkها ت kkهيئة ل kkقدوم دع kkوة أُخ kkرى،
kساب kkقني ،أال وه kkي الّ k kدع kkوة ال kkبهائk kيّة .وق kkد م ّkه kkدت ال kkفرق kkة
ت kkتح ّقق ب kkظهوره kkا ن kkبوءات األن kkبياء وال kّ kرس kkل ال ّ k
kشيخيّة قkkبل الkkبابkيّة لهkkذا الحkkدث الجkkلل ،بkkفضل عkkاملkkني جkkليلني مkkن أئkkمة الّ k
الّ k
kشيعة اإلثkkني عشkkريّkkة .مkّ kرت
أح kkداث ال kتّاري kkخ ال kkبهائ kيّ ب kkمراح kkل ع ّ kدة ل ّ k
kكل م kkنها خ kkصائ kkص م kkميّزة ،وإن ك kkان kkت م kتّصلة ب kkال ان kkفصام،
بkحيث ال يkبني مkدلkولkها الkكامkل إالّ بkرؤيkتها كkوحkدة مkتكامkلة .ولkكن رغkبة فkي إيkضاح وإبkراز مkغزى أحkداث
هkkذا ال kتّاريkkخ الkkحافkkل ،يkkمكن تkkقسيمه إلkkى دورتkkني :دورة الkkبشير أو الkkباب kيّة ،ودورة ال kظّهور أو الkkبهائ kيّة،
تس kkبقهما م kkرح kkلة إع kkداد ّي kkة ت kkتمثّل ف kkي ت kkعال kkيم ال kkفرق kkة ال ّ k
kشيخ ّية .ه kkذا ال kتّقسيم ،وم kkا ي kkنضوي ت kkحته م kkن
صّkا ،وال يkعدو عkن كkونkه تkرتkيبًا مkنهج ًيّا لkدراسkة الkتّاريkخ وسkهولkة
تkقسيم أكkثر تkفصيال ،ال يحkمل مkعنى خkا ً k k k
استيعابه.

ّ
الشيخيّة
مرحلة اإلعداد أو
س kkاد ف kkي أوائ kkل ال kkقرن ال kتّاس kkع عش kkر ب kkني أت kkباع ال ّ kدي kkان kkات امل kkختلفة ش kkعور ب kkاق kkتراب ت kkح ّقق ن kkبوءات آخ kkر
الk kزّم kkان ،امل kkؤ ّkك kkدة ل kkرج kkوع امل kkسيح ،أو ظ kkهور اإلم kkام ال kkغائ kkب ،أو م kkجيء امله kkدي امل kkنتظر ،وأن kkكر آخ kkرون
أسkسها ال ّ
احkتمال ذلkك .وسkط هkذه الkتّك ّهنات ،ظهkرت فkرقkة ال ّ
kشيخ أحkمد بkن زيkن الّ kديkن بkن
kشيخ ّية ا ّلkتي ّk k
إبراهيم اإلحسائيّ ،املولود بشبه الجزيرة العربيّة عام .1743
اه kkت ّم اإلح kkسائ kkي ب kkإص kkالح م kkعتقدات ال ّ k
kشيعة :ف kkقال ب kkأ ّن اإلم kkام امل kkوع kkود ل kkن يخ kkرج م kkن ال kkخفاء ،وإنّ kkما
سkkيولkkد فkkي صkkورة شkkخص مkkن أشkkخاص هkkذا الkkعالkkم ،وإ ّن املkkعاد يkkكون بkkالkkجوهkkر ال بkkالkkعنصر الkkترابkيّ،
ف kkالجس kkد ي kkبلى ب kkعد امل kkوت ،أ ّم kkا الحش kkر والنّش kkر ف kkيكون ب kkال kّ kروح وه kkو م kkن ال kkجواه kkر .ت kkوفّ kkي ال ّ k
kشيخ س kkنة
 1826ودفن بالبقيع ،باملدينة املنورة(1).
ّ
ت kkاب kkع أب kkحاث اإلح kkسائ kkي م kkن ب kkعده ت kkلميذه ال ّ k
kشيخ ك kkاظ kkم ال kّ kرش kkتي ،وواص kkل رؤى ش kkيخه ف kkي ظ kkهور
"املkkوعkkود" وع ّ kدد لkkتالمkkيذه أوصkkافkkه وعkkالمkkاتkkه ،وأعkkلن فkkي أواخkkر أ ّيkkامkkه أ ّن تkkعالkkيم الّ k
kشيخ ّية قkkد اسkkتوفkkت
غkkرضkkها فkkي ال kتّهيئة ملkkجيئة ،وأوصkkى تkkالمkkيذه بkkالتّش kتّت بkkحثًا عkkنه .فkkما أن تkkوفّkkاه اهلل حkkتى هkkامkkوا فkkي
أرجاء إيران بحثًا عن املوعود(2) .

رسالة البشير أو البابيّة
املبش kkر ق kkصيرة امل kkدى ،ل kkم ت kkتع َّد ث kkمان kkي س kkنوات ،ول kkكنها ح kkفلت ب kkآي kkات ال kkبطول kkة،
ّk k
ك kkان kkت دروة ال kkبشير أو
وتج ّ kلت ف kkيها روح ال kkفداء ب kkال kنّفس وال kنّفيس ف kkي س kkبيل اهلل .وي kkمكن ،إلب kkراز م kkغزى أح kkداث ه kkذه ال ّ kدورة،
تقسيمها إلى ثالث مراحل :مرحلة الكشف ،ومرحلة اإلعالن ،ومرحلة االستقالل.

١١

مرحلة الكشف
جkرت مkعظم أحkداثkها فkي مkديkنة شkيراز ،وأه ّkمها كkشف الkنّقاب عkن أمkر الkباب ،وإ ّن بkقي أمkره طkوال هkذه
kنحصرا ف kkي ع kkدد مح kkدود م kkن أت kkباع kkه ،ب kkينما ك kّ kرس ح kkضرت kkه جه kkده ل kkتلقينهم ت kkعال kkيم دع kkوت kkه،
امل kkرح kkلة ،م k
ً
وإعدادهم للمهام الجسيمة ا ّلتي تنتظرهم ،وتنتهي هذه
املkرحkلة بkاجkتماع الkباب بkتالمkيذه الkثّمانkية عشkر ،وإبkالغkهم مkهام ك ّkل مkنهم ،وأمkرهkم بkالتّشkتّت فkي أنkحاء
البالد.
ت kkفصي ً
kس ّيد ك kkاظ kkم ال kّ kرش kkتي .ف kkي غ kkضون ع kkام م kkن
ال له kkذا اإلج kkمال ،ن kkعود ب kkاألح kkداث إل kkى ت kkالم kkيذه ال ّ k
kس ّيد عkلي محkمد ،أحkد ت ّkجار
انkتشارهkم بkحثًا عkن "الkقائkم" ،الkتقى أحkد أئkمتّهم ،املkالّ حسkني بشkروئkي ،بkال ّ
وأعkيان مkديkنة شkيراز ،ا ّلkذي دعkاه إلkى مkنزلkه .وسkرعkان مkا انبهkر املkالّ حسkني بkشخص مkضيفه ،إذ وجkده
فkذًّا فkي ر ّقkkته ووقkار شkخصيّته ،فkريً kدا فkي وداعkته وصkفاء سkريkرتkه ،جkذّابًkا فkي حkديkثه ،قkويًّkا فkي مkنطقه،
يkأسkر مسkتمعيه بسحkر بkيانkه .وفkي الهkزيkع األ ّول مkن تkلك الّ kليلة الkخامkسة مkن جkمادى األولkى 1260ﻫ -
kسيد عkkلي محkّ kمد لkkضيفه الkنّقاب عkkن حkkقيقة كkkينونkkته:
املkkوافkkقة لkkليلة  22مkkايkkو )أيّkkار( 1844م – كkkشف الّ k
بشkkر ب kkقرب
kبني أنّ kkه م kkق ّدم kkة مل kkجيء "م kkن يظه kkره اهلل" – ذات "ال kkظهور" ا ّلkkذي ّ k
إنّ kkه ه kkو ال kkباب  -وه kkو ل kkقب ي ّ k
م kkجيئه ال ّ k
kساب kkقة ب kkأس kkماء
kشيخان ،أح kkمد اإلح kkسائ kkي وك kkاظ kkم ال kّ kرش kkتي ،وج kkاء ذك kkره ف kkي الّ k kدي kkان kkات ال ّ k
وأوصاف متباينة في ظاهرها ،متوافقة في جوهرها وحقيقتها.
kسيد كkkاظkkم ،املkkل ّم بّ k
فkkي أ ّول األمkkر ،سkkاور الّ k
kكل أقkkوالkkه عkkن
kص تkkالمkkذة الّ k
kش ّك قkkلب امل kالّ حسkkني ،وهkkو أخّ k
عرف عkلى "املkوعkود" ،فkطلب الّ kدلkيل تkلو الّ kدلkيل،
املkوعkود وأوصkافkه وعkالمkاتkه ،وهkو الkفقيه ا ّلkذي أعّ kد نkفسه لkلت ّ ّ
ح kتّى ن kkزل kkت ف kkي ح kkضوره س kkورة "ق ّ kيوم األس kkماء" .رأى امل kالّ حس kkني ف kkي ال kkهيمنة ،واالق kkتدار ،واإلل kkهام،
kساطkع عkلى نkزول الkوحkي ،فkأذعkن إلkى نkداء اهلل ،وكkان
املتجّ kلي أمkام نkاظkريkه ،الkيقني الkقاطkع ،والkبرهkان ال ّ
أ ّول من ص ّدق بالباب ا ّلذي ُل ّقب ً
أيضا بالنّقطة األولى ،وحضرة األعلى.
kسيد كkkاظkkم ،اجkkتمع بkkهم
ومل ّkا بkkلغ عkkدد املkkص ّدقkkني بkkالّ kدعkkوة الجkkديkkدة ثkkمانkkية عشkkر ،مkkعظمهم مkkن تkkالمkkذة الّ k
حkضرة الkباب ،وأمkرهkم بkاالنkتشار فkي األرض ،مkذ ّ kك ًkرا إيّkاهkم بkأنّkهم حkملة لkواء اهلل فkي هkذا الkيوم الkعظيم،
وأمkkرهkkم أن يتحّ kلوا بkkصفات اهلل وأسkkمائkkه الkkحسنى ،ويkkكونkkوا فkkي أقkkوالkkهم وأعkkمالkkهم مkkصدا ًقkkا لkkتقوى اهلل
وق kkدرت kkه وج kkالل kkه .وأن يشه kkد ح ّ kلهم وت kkرح kkال kkهم ع kkلى ن kkبل م kkقصده kkم ،وك kkمال ف kkضائ kkلهم ،وص kkدق إي kkمان kkهم،
وخلوص عبود ّيتهم.
kكرمkkة ،عkkاد إلkkى مkkديkkنته،
خkkرج حkkضرة األعkkلى بkkعد ذلkkك حkkا ًجّkkا ،وبkkعد أن أعkkلن دعkkوتkkه إلkkى شkkريkkف مّ kكة املّ k
وشر حاكمها العاتي.
شيراز ،ليواجه معارضة علمائها املستكبرين،
ّ

١٢

مرحلة اإلعالن
بkkدأ خkkطاب الkkباب إلkkى تkkالمkkيذه املkkرحkkلة ال kثّانkkية فkkي تkkاريkkخ دعkkوتkkه ،مkkرحkkلة اإلعkkالن ،ا ّلkkتي امkkت ّدت فkkترتkkها
ح kkتى س kkجنه ف kkي ق kkلعة م kkاه ك kkوه .ت kkميّزت ه kkذه امل kkرح kkلة ب kkاع kkتناق ع kkدد م kkن خ kkاص kkة ع kkلماء ال ّ k
kشيعة ال ّ kدع kkوة
ال kkبابk kيّة ،وان kkتشار أم kkر ح kkضرة األع kkلى ف kkي أن kkحاء ب kkالد إي kkران ،ول kkكن فش kkلت م kkع ذل kkك م kkساع kkيه ل kkلقيام
السkلطة املkدنkيّة إلkى
شkخصيًّا بkإبkالغ الّ kدعkوة لkلملك محkمد شkاه .كkما شkاهkد خkتام هkذه املkرحkلة انkضمام ّ k k
رجال ال ّدين في مقاومة هذه ال ّدعوة الجديدة ،وصدور أمرها بسجن الباب.
تkفصي ً
ال ألحkداث هkذه املkرحkلة الّ kدقkيقة نkعود إلkى سkفر حkضرة األعkلى إلkى بkيت اهلل الحkرام .أتkاح غkياب
kلما عkkاد
حkkضرتkkه الkkفرصkkة لkkلمغرضkkني لينشkkروا األكkkاذيkkب عkkنه ،ولkkيثيروا الkkفتنة ض ّ kده فkkي مkkديkkنة شkkيراز ،فّ k
kجه عkمل عkلى تهkدئkة خkواطkر الkنّاس فkيها ،وعkندمkا اجkتمع عkلماء املkديkنة لkحواره ،وواجkهوه بkكثير مkن
مkن ح ّ
االتّkهامkات الkكاذبkة ،رأى حkضرتkه االكkتفاء بkإنkكار األبkاطkيل املkنسوبkة إلkيه ،دون الّ kدخkول فkي شkرح بkعثته،
kتطرق
kبرأ مkkن مkkفتريkkاتkkهم ،دون أن يّ k
فkkأشkkاع مkkناوئkkوه أنّkkه رجkkع عkkن دعkkوتkkه ،بkkينما الkkواضkkح مkkن كkkالمkkه أنّkkه تّ k
إلى إنكار أو إثبات صدق دعوته.
kسيد
حkمل االهkتمام املkتزايkد بkأمkر الkباب شkاه إيkران عkلى إرسkال أوثkق عkلمائkه لتح ّkري الkحقيقة ،فkبعث بkال ّ
يkkحيى الّ kدارابkkي ،ا ّلkkذي بkkاحkkث حkkضرة األعkkلى عّ kدة مkّ kرات ،انkkتهى بkkعدهkkا إلkkى الkتّصديkkق بkkدعkkوتkkه ،فkkاتّkkهمه
kلما ،وأجkkدرهkkم
الkkعلماء بkkالkkجنون ،مkkع أنّkkهم كkkانkkوا يkkعتبرونkkه حkkتى إعkkالن إيkkمانkkه بkkدعkkوة الkkباب أرسkkخهم عً k
بkمحاجkاة الkباب ودحkض دعkوتkه .بkعث بkعد ذلkك ،املkالّ محkمد عkلي الkزّنkجانkي ،مkن كkبار مجتهkدي ال ّ
kشيعة
kاصkkته لkkبحث أمkkر الkkباب ،ومkkا أن عkkاد رسkkولkkه حkتّى أنkkهى املkالّ محkّ kمد مجkkلس تkkدريkkسه
فkkي زمkkانkkه ،أحkkد خk k ّ k
معلنًا عبارته ّ
الشهيرة" :طلب العلم بعد الوصول إلى املعلوم مذموم".
ق ّkرر عkلماء شkيراز فkي أعkقاب ذلkك التّخّ kلص مkن الkباب ،ولkكن فkي ذات الّ kليلة ا ّلkkتي قkبض فkيها عkليه ،فkتك
الkوبkاء فkجأة بkمديkنة شkيراز وأثkار الkذّعkر بkني أهkلها ،فkأمkر حkاكkمها بkإطkالق سkراحkه ،وطkلب مkنه مkغادرتkها.
قkصد حkضرة األعkلى مkديkنة إصkفهان ،ولkكن أفkتى عkلماؤهkا بkكفره .ومل ّkا دعkاهkم حkاكkمها لkيباحkثوا الkباب
الش kkرع ف kkواض kkح
ف kkي أم kkره ،رف kkضوا م kkتع ّللني ب kkأ ّن امل kkناظ kkرة ت kkجوز ف kkيما أش kkكل ،أ ّمkk kا خ kkروج ال kkباب ع kkلى ّk k
kشمس فkي رائkعة الkنّهار .وواصkل عkلماء إصkفهان ال ّ
كkال ّ
kشكوى إلkى سkاحkة املkلك ،فkصدر األمkر بkإقkصاء
الباب إلى قلعة ماه كوه ثم قلعة ﭽﻬﺭيق بإقليم آذربيجان.
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مرحلة االستقالل
kسجن لkه الkوقkت لشkرح دعkوتkه وبkيان
kسجن بkلغت دعkوتkه مkرحkلة االسkتقالل .إذ أتkاح ال ّ
بkدخkول الkباب إلkى ال ّ
أه kkداف kkها ،ك kkما س ّkه kkل ع kkلى امل kkؤم kkنني االتّ kkصال ب kkه ب kkعي ًدا ع kkن م kkكائ kkد األع kkداء ،فتجّ k kلى اس kkتقالل الّ k kدع kkوة
السkلطتني
الجkديkدة ،واجkتمع أقkطابkها بkبدشkت لkتأكkيد هkذا االسkتقالل .انتهkت هkذه املkرحkلة الkثّالkثة بkتآمkر ّ k k
املدنيّة وال ّدينيّة على قتل الباب ،ونجاحهما في تنفيذ مأربهما ّ
الشنيع علنًا.
تkفصيل أحkداث هkذه املkرحkلة يkبدأ بkأسkباب سkجن حkضرة األعkلى فkي إقkليم آذربkيجان بkالّ kذات .فkقد كkان
اخkkتيار الkkوزيkkر أقkkاسkkي قkkلعة مkkاه كkkوه ثkkم قkkلعة ﭽﻬﺭيkkق مkkكانًkkا لkkسجن الkkباب ،وكkkالهkkما بkkأرض نkkائkkية فkkي
kسنة .ولkkكن مkkا أن حkkضر
آذربkkيجان ،عkkلى مkkظنّة عkkدم مkkباالة سّ kكانkkها بهkkذه الّ kدعkkوة ،ألنّkkهم مkkن األكkkراد الّ k
إلkيها حkضرة األعkلى حkتى بهkر أهkلها بkدمkاثkة أخkالقkه ،ور ّقkة طkباعkه ،وقّ kوة أيkمانkه ،وخkوارق أعkمالkه؛ فkالkتفّوا
ورحkkبوا بّ k
kحجاج ،بkkعي ًدا عkkن مkkكائkkد عkkلماء الّ k
kشيعة؛
حkkولkkهkّ ،
kكل مkkن قkkصده ،وأضkkحى سkkجنه مkkكانًkkا تkkأ ّمkkه الّ k
انتشارا ،وزاد بذلك قلق العلماء.
فزادت البابيّة
ً
kسادسkة
وافkت املkنيّة فkي هkذه األثkناء مح ّkمد شkاه ،وخkلفه عkلى الkعرش األمkير نkاصkر الّ kديkن ومل ّkا يkتجاوز ال ّ
عش kkر م kkن ع kkمره ،ك kkما ت kkو ّلkk kى م kkيرزا ت kkقي خ kkان ال kkوزارة م kkتص ّو ًرا أن إره kkاب ال kkبابk kيّني س kkيوق kkف ان kkتشار
الس kkلطة ال ّ kدي kkنية ف kkي
الس kkلطة امل kkدن kيّة م kkع ّk k
دع kkوت kkهم ،ويكس kkبه ت kkأي kkيد ال kkعلماء .ف kkأقح kkم ال kkوزي kkر ت kkقي خ kkان ّk k
السkkلطة سkkاك kنًا عkkندمkkا أغkkار الkkغوغkkاء عkkلى الkkباب ّ kيني بتحkkريkkض مkkن
مkkحاربkkة الkkباب ّ kية .لkkذلkkك لkkم تُحkّ kرك هkkذه ّ k
الشkرّ
الkkعلماء؛ فkkاغkkتصبوا أمkkوالkkهم ،وأراقkkوا دمkkاءهkkم ،ون ّ kكلوا بkkذويkkهم ،وحkkيثما حkkاول امل ُْ kعت َ َدى عkkليهم دفkkع ّ k
عن أنفسهم ،اتُّهموا بإثارة الفنت واالضطرابات.
جkمع الkباب آنkذاك أوراقkه وأرسkلها مkع قkلمه وخkاتkمه إلkى حkضرة بkهاء اهلل فkي طهkران إشkارة إلkى وشkك
kهمته .نُkقل بkعدهkا بkقليل ،مkع أربkعة مkن أتkباعkه إلkى تkبريkز ،حkيث أعّ kدت الkع ّدة لkقتله .وفkي الkيوم
انkتهاء م ّ
الkتّالkي لkوصkولkه ،أصkدر عkلماء تkبريkز فkتياهkم بkإعkدام الkباب بkدون مkواجهkته ،وتkو ّلkى سkام خkان ،رئkيس فkرقkة
م kkن ال kkجنود األرم kkن ،ت kkنفيذ اإلع kkدامُ :رب kkط ال kkباب ورف kkيق ل kkه ف kkي م kkواج kkهة ثّ k kلة ج kkنود اص kkطفّوا ف kkي ث kkالث
خ kkان ك kkثيف
kتفرج kkة .ث kkم ص kkدر األم kkر ب kkإط kkالق ال kkبارود؛ ف kkعال د ّk
ص kkفوف ع kkلى م kkرأى وم kkسمع الج kkموع امل ّ k
تkعذرت مkعه ال ّkرؤيkة .وبkعد انkقشاع سkحب الّ kدخkان ،انkصعقت الجkماهkير لkرؤيkة رفkيق الkباب قkائ ًkما بkمفرده،
وقد تمزّقت الحبال ا ّلتي ُق ّيد بها ،دون أن يصاب هو بإذى ،وال أثر للباب نفسه.
kسا داخkkل الkkغرفkkة ا ّلkkتي اقkkتيد مkkنها ،يkkتابkkع فkkي هkkدوء إبkkالغ آخkkر وصkkايkkاه ألتkkباعkkه .بkkعد
كkkان الkkباب جkkالً k
ان kkتهائ kkه ،أب kkلغ ح kkارس kkه املش kkدوه أ ّن وق kkت ش kkهادت kkه ق kkد ح kkان ،ول kkكن رف kkض ال kkحارس ،وك kkذل kkك س kkام خ kkان،
وقرر سام خان وجنوده االنسحاب.
االشتراك في قتلهّ ،
ل kkم ي kkكن ب ٌّ kد م kkن إت kkمام امل kkؤام kkرة خ kkو ًف kkا م kkن زي kkادة ان kkتشار ال ّ kدي kkن الج kkدي kkد .ف kkأح kkضرت ف kkرق kkة أخ kkرى م kkن
ال kkجنود ،واق kkتيد ال kkباب إل kkى ذات امل kkكان ،وأط kkلق ال kّ kرص kkاص؛ ف kkتح ّققت ب kkشهادت kkه ن kkبوءة خ kطّها ي kkراع kkه ف kkي
ّ
مستهل دعوته:
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﴿يkا سّ kيدي األكkبر مkا أنkا بkشيء إالّ وقkد أقkامkتني قkدرتkك عkلى األمkر مkا ا ّتkكلت فkي شkيء إالّ عkليك ومkا
kب فkkي سkkبيلك ومkkا تkkمنّيت إالّ
اعkkتصمت فkkي أمkkر إالّ إلkkيك يkkا بkkق ّية اهلل قkkد فkkديkkت بkkك ّلي لkkك ورضkkيت السّ k
دا ووكيالً﴾(3).
معتصما
القتل في محبّتك وكفى باهلل العليّ
قديما وكفى باهلل شاه ً
ً
ً
أثّ kkرت ال kkوق kkائ kkع امل kkذه kkلة الس kkتشهاد ال kkباب ع kkلى ال kkقوى ال kkعقليّة ألح kkد ا ّل kkذي kkن ق kkام kkوا ع kkلى خ kkدم kkته وت kkعل ّقوا
ب kkشخصه ،ف kkتص ّور أ ّن ال kkوف kkاء ي kkفرض االن kkتقام ل kkه ،ف kkعزم ع kkلى ق kkتل ال ّ k
kشاه .م kkن دالئ kkل ض kkعف ع kkقله ،أنّ kkه
اسkتخدم أداة ال تkميت؛ فkأصkاب ال ّ
kشاه بجkروح طkفيفة .لkكن وجkد أعkداء الkبابkيّة الkفرصkة مkن جkديkد لkلفتك
بkالkبابkيّني ،وبkدون تkحقيق أو مkحاكkمة اتُّkهم الkبابkيّون جkمي ًعا بkالkتآمkر عkلى حkياة ال ّ
kسجون
kشاه؛ فkامkتألت ال ّ
مقر ّ
الشهادة.
بمن بقي منهم على قيد الحياة واقتيدوا
ً
أفواجا إلى ّ
والسkkلب ع kkلى آالف األب kkري kkاء ،ول kkكن م kkضت دع kkوت kkهم ق kkد ًم kkا وام kkت ّد ن kkفوذه kkا ال kkى ش kkرق
ّk
ق kkضت م kkوج kkة ال kkفتك
األرض وغ kkرب kkها ،وتُ kkرج kkمت ك kkتبها إل kkى ل kkغات م kkختلفة ،وأض kkحى م kkرق kkد ال kkباب م kkح ًجّا ت kkؤ ّمkkه امل kkالي kkني ،ب kkينما
الرياح.
خوت قصور امللوك والوزراء ا ّلذين حاربوه واند ّكت عروشهم كأنّها هشيم تذروه ّ

طَ ْل َع ُة الظّهور أو البَهَائيّة
kسابkkقة .وأحkkداث ال ّ kدورتkkني مkkرتkkبطة ،يkkتعذّر تحkkديkkد خ kطّ
الkkبهائ ّ kية هkkي اإلشkkراق ا ّلkkذي ه ّ kيأت لkkه ال ّ kدورة الّ k
فkkاصkkل بkkينهما ،إالّ أ ّن بkkهاء اهلل بkّ kني أ ّن بkkعثته بkkدأت أ ّيkkام سkkجنه فkkي سkkياه ﭼﺎل بطهkkران .ولkkكن ال يkkمكن
تkقيسم تkاريkخ هkذه الّ kدورة بkالkبساطkة ا ّلkkتي اتّkبعناهkا فkي الّ kدورة الkبابّ kية ،أل ّن أحkداثkها ال تkقتصر عkلى مkا
وقkع مkنها فkي حkياة بkهاء اهلل فحسkب ،بkل يkشمل أي ً
kضا مkا أنجkزه ابkنه ومkركkز عهkده عkبد الkبهاء ،ومkن بkعده
ش kkوق kkي ربّ kkان kkي ح kkفيد ع kkبد ال kkبهاء وول kيّ األم kkر .وي kkنبغي ق kkبل ت kkفصيل ه kkذه امل kkراح kkل أن ن kkق ّدم ب kkكلمة ع kkن
صاحب هذه ال ّدورة.
ب kkهاء اهلل ه kkو ا ّل kkلقب ا ّل kkذي ُع kkرف ب kkه م kkيرزا حس kkني ع kkلي ال kنّوري ،وه kkو س kkليل مج kkد وش kkرف ،إذ ك kkان أب kkوه
kقربkkني إلkkى بkkالط املkkلك فkkتح عkkلي شkkاه ،وحkkاكkً kما عkkلى
مkkيرزا عkبّاس املkkعروف بkkميرزا بkkزرﮒ ،أحkkد الkنّبالء املّ k
مkkنطقة بkkروجkkرد و ُلkkرسkkتان .اتّkkصف بkkهاء اهلل مkkنذ طkkفولkkته بحkkميد الkkخالل ،وجkkميل الkkخصال ،وتkkم ّيز بح ّ kدة
الkذّكkاء ،ورجkاحkة الkعقل ،وال ّ
kشجاعkة واإلقkدام ،وأبkدى مkنذ بkكرة صkباه كkفاءة ومkهارة فkائkقتني فkي ح ّkل أعkقد
kلما َلُ kدنً kيّا أدهkشا َkمkن حkولkه مkن كkبار رجkال الّ kدولkة .ورغkم كkثرة مkا ُkعkرض عkليه
املkشاكkل ،وأظهkر مkعرفkة وع ً
مkن مkناصkب الّ kدولkة ،انkصرف كّ kلية إلkى أعkمال الِ kب ّر ،ورعkايkة املkساكkني ،مkنف ًقا مkالkه الkخاص عkلى الkفقراء
واملعوزين.

في بغداد
بkعد مkحاولkة االعkتداء عkلى حkياة ال ّ
kشاه ،قkضى حkضرة بkهاء اهلل أربkعة شkهور سkجينًا فkي طهkران ،يkنتظر
دوره ل kkإلع kkدام ب kkصفته أح kkد أق kkطاب ال kkبابk kيّة ،ول kkكن ن kkجح ب kkعض أص kkدق kkائ kkه ال kkقدام kkى ف kkي إق kkناع امل kkلك
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السkkلطات ب kkإب kkعاده ،وص kkادرت
ب kkال kتّحقيق ف kkي ه kkذا ال kkحادث ،ف kkثبتت ب kkراءت kkه ،وأط kkلق س kkراح kkه ،ول kkكن أم kkرت ّ k
أمواله ،فقصد العراق.
السkليمانkيّة حkيث انkقطع مkتعبّ ًدا فkي خkلوة
بkعد إقkامkة قkصيرة فkي بkغداد ق ّkرر بkهاء اهلل االعkتزال فkي جkبال ّk k
وسkالت لkلعودة لجkمع
دامkت عkامkني ،لkم يkكن أحkد يkعلم خkاللkها مkكانkه .وعkندمkا ُkعkرف مkكانkه إنkهالkت عkليه الkت ّ ّk k
شملهم ،وتنظيم صفوفهم من جديد.
اهkkت ّم بkkهاء اهلل بشkkرح وبkkيان تkkعالkkيم الkkباب عkkلى نkkحو ال يkkمكن أن يkkكون إالّ إلkkها ًمkkا إلkkهيًّا .ومkkن بkkني مkkآثkkر
ه kkذه ال kkفترة رس kkال kkتني ع kkلى ج kkان kkب ع kkظيم م kkن األه kkميّة ،وال زال kkتا آي kkتني م kkن آي kkات اإلع kkجاز :ه kkما ال kkكلمات
املkكنونkة ،وكkتاب اإليkقان .تkتع ّدى ال ّkرسkالkة األولkى حkدود جkمال الkتّصويkر وبkالغkة الّ kلفظ ور ّقkة الkتّعبير ،إلkى
عkkمق املkkعنى وسkkم ّو الkkفكرة ،مkkع ش ّ kدة االخkkتصار وسحkkر الkkبيان ،وهkkي مkkوجkkز لkkلفضائkkل واإللkkه ّيات ا ّلkkتي
جاءت بها األديان ساب ًقا ،أو كما ق ّدم لها بهاء اهلل:
﴿ه kkذا م kkا نُk kزّل م kkن ج kkبروت ال kِ kعزّة ب kkلسان الُ k kقدرة وال kkق ّوة ع kkلى ال kkنبيّني م kkن ق kkبل ،وإنّ kkا أخ kkذن kkا ج kkواه kkره
وأقkمصناه قkميص االخkتصار فkضالً عkلى األحkبار ،لkيوفkوا بعهkد اهلل ويkؤ ّدوا أمkانkاتkه فkي أنkفسهم ،ولkيكونّkن
الروح من الفائزين﴾
بجوهر التُّقى في أرض ّ
kسابkkقة عkkلى نkkحو يُkkبرز وحkkدة
وفkkي الkّ kرسkkالkkة الkثّانkkية يkkفيض بkkيانkkه األحkkلى بkkتفسير آيkkات الkkكتب املkkق ّدسkkة الّ k
م kkعان kkيها وم kkقاص kkده kkا ،و ُي kkلفت األن kkظار إل kkى أب kkد ّي kkة األدي kkان ،وع kkدم مح kkدود ّي kkة رس kkاالت kkها رغ kkم مح kkدود ّي kkة
أي إشkارة إلkى أمkره الجkديkد ،ولkكن فkتح كkتاب اإليkقان
أحkكامkها فkي حّ kيز زمkانkيّ .وخkلت ال ّkرسkالkتان مkن ّ
آفkkا ًقkkا فkkسيحة أمkkام الkkفكر ال ّ kديkkنيّ لّ k
kتمني بkkالkّ kروحkkانkkيات ،مkkه ّيئًا إلعkkالن ظkkهوره املkkبارك .بkkقي بkkهاء
kكل املهّ k
اهلل فkkي بkkغداد قkkرابkkة عشkkر سkkنوات ،عkkلت أثkkناءهkkا شkkكوى الkkبالط الkkفارسkيّ مkkن ازديkkاد نkkفوذه فkkي مkkنطقة
ي kkحجّ إل kkيها ال ّ k
kشيعة م kkن إي kkران ،وينته kkز ك kkثير م kkنهم ال kkفرص kkة ليس kkتطلع ح kkقائ kkق ال kkباب kيّة .وزادت م kkخاوف
الkبالط اإليkرانkيّ بkعد زيkارة عkدد مkن أفkراده – مkن بkينهم األمkراء – لkبهاء اهلل فkي مkنزلkه املkتواضkع .فkأمkر
kلرحkيل فkي ربkيع عkام ،1863
ّk
السkkلطان عkبد الحkميد بkحضوره إلkى إسkتنبول .وبkينما كkان يkتأه ّ
kب ركkبه ل ّ
بشkر بkه الkباب ،وا ّلkkذي بkظهوره تkتحقق نkبوءات ووعkود األديkان
أعkلن بkهاء اهلل ألصkحابkه بkأنّkه املkوعkود ا ّلkkذي ّ k k
السابقة.
ّ

في أدرنة
تkمت ّد املkرحkلة الkثّانkية مkن وقkت هkذا اإلعkالن الkخاص إلkى حkني إبkحار بkهاء اهلل مkن تkركkيا ،فkي طkريkقه إلkى
kفصلة ،وإع kkالن دع kkوة ب kkهاء اهلل
عّ k kكا ،وت kkتميّز ب kkتط ّور امل kkبادئ ا ّل kkتي أع kkلنها ال kkباب إل kkى أص kkول وأح kkكام م ّ k
kوجkkهة الkkى مkkلوك ورؤسkkاء الّ kدول ،إلبkkالغkkهم مkkبادئ الkkعصر
إعkkالنًkkا عkkا ًمkkا عkkلى الkتّدريkkج ،وإعkkداد رسkkائkkله املkّ k
kلكف ع kkن الح kkروب ،والح ّ kد م kkن التّس ّ kلح ،واالتّ kkحاد وال kتّعاون ل kkخير
الج kkدي kkد ون kkظام kkه ال kkعامل kkي ،ودع kkوت kkهم ل ّ k
ّ
الشعوب.
١٦

kقارة األورب kيّة .ف kkبعد وص kkول ب kkهاء اهلل
ج kkرت أك kkثر أح kkداث ه kkذه امل kkرح kkلة ف kkي م kkدي kkنة أدرن kkة ع kkلى أرض ال ّ k
وصkحبه إلkى مkديkنة إسkتنبول فkي مkنتصف أغسkطس )آب(  ،1863مkن رحkلة دامkت ثkالثkة شkهور ونkصف
عkلى ظkهور الّ kدواب ،خkالل جkبال وعkرة ،نkما إلkى عkلمهم قkرار تkرحkيلهم إلkى أدرنkة ،ا ّلkتي وصkلوهkا يkوم 12
kسنوات
kسنة .واصkkل بkkهاء اهلل أثkkناء إقkkامkkته فkkي هkkذه املkkديkkنة ،وطkkيلة الّ k
ديkkسمبر )كkkانkkون أول( مkkن نkkفس الّ k
الخ kkمس الk kتّال kkية ،ت kkفصيل أص kkول دع kkوت kkه ،وش kkرح ال kkنبوءات وال kkوع kkود اإلل kkه ّية ال kkخاص kkة ب kkمجيئه ،وته kkذي kkب
السkالم عkلى قkواعkد الkعدل
وتkقويkم أخkالق أصkحابkه وأتkباعkه ،وبkيان نkظامkه لkحفظ األمkن فkي الkعالkم ،وإقkامkة ّk k
وال kتّآزر ،وضkّ kمن ذلkkك رسkkائkkله إلkkى املkkلوك ا ّلkkذيkkن أنkkذرهkkم جkkم ًعا وفkkرادى مkkغبّة رفkkض دعkkوتkkه .وحkkاق بkkكلّ
مkkنهم مkkا أنkkذره مسkkبقا مkkن خسkkران مkkا ّدي ومkkعن ّوي – نkkتيجة السkkتكبارهkkم وعkkدم مkkباالتkkهم بهkkذه الkّ kرسkkالkkة
السماويّة ورفضهم االنصياع ألمر اهلل – رغم ما كانوا عليه من عزّ مبني.
ّ
kجعوه
هkنالkك مkأل الحسkد قkلب أخkيه ألب ،مkيرزا يkحيى ،وانتهkز املkناوئkون الkفرصkة لkت ّقسيم األصkحاب ،وش ّ
الس kkلطان ب kkإب kkعاده kkم؛
ع kkلى امل kkضيّ ف kkي غ kيّه ،ح kkتى إذا م kkا اش kkت ّدت ح ّ kدة ال kkخالف ب kkني األت kkباع ،ط kkال kkبوا ّk k
فصدر األمر بترحيل ميرزا يحيى ومشايعيه إلى قبرص ،وسجن بهاء اهلل وصحبه في ع ّكا.

في ع ّكا
kسنوات
تkkمت ّد املkkرحkkلة ال kثّالkkثة ،مkkن وقkkت وصkkول بkkهاء اهلل إلkkى سkkجن ع ّ kكا حkkتى وفkkاتkkه بkkقربkkها .شهkkدت الّ k
األربkkع والعشkkرون ا ّلkkتي قkkضاهkkا بkkهاء اهلل فkkي ع ّ kكا و َمkkر ِ
جkkها ،إبkkالغ رسkkائkkله إلkkى الkkرؤسkkاء واملkkلوك ،ونkkزول
الشkريkعة الkبهائّ kية ،وتkفصيل نkظامkه الkعاملkي ،وانkتشار دعkوتkه مkن
kتضمنًا حkدود وأحkكام ّk k
الkكتاب األقkدس م
ّ
ّ
والشام ،والهند.
إيران والعراق ،إلى تركيا ،وروسيا ،ومصر،
أع kkاد س kkجن ب kkهاء اهلل ب kkع ّكا إل kkى األذه kkان األح kkادي kkث امل kkرويّ kkة ح kkول م kkنزل kkتها .وم kkع ذل kkك مل ّkkا ورد ب kkهاء اهلل
kرحkkبني بkkمن صkkبغ عkkلى مkkديkkنتهم هkkذه الkkقداسkkة ،ولkkكن
إلkkيها يkkوم  31أغسkkطس  1868لkkم يخkkرج أهkkلها مkّ k
اجkkتمعوا ليسخkkروا بkkمن وصkkفه فkkرمkkان  5ربkkيع اآلخkkر 1285ﻫ بkkم ّدعkkي األلkkوهkيّة ،وقkkضى بkkدون مkkحاكkkمة
kسجن مkkدى الkkحياة عkkلى كkّ kل مkkن صkkاحkkب ال kظّهور وأفkkراد عkkائkkلته ،كkkما أنkkذر األهkkالkkي مkkغبّة االخkkتالط
بkkالّ k
بkkهؤالء األشkkرار أو مkkعاشkkرتkkهم .واقkkع األمkkر أن الkkعزلkkة ا ّلkkتي فُkkرضkkت عkkلى بkkهاء اهلل فkkي سkkجن عّ kكا كkkانkkت
kسجن إبkالغ دعkوتkه
خkير دعkامkة لهkذا الkظّهور املkبارك ،وبkدأت فkترة غkنيّة بkالkتّنزيkل ،إذ واصkل حkضرتkه مkن ال ّ
kصل فkkي مkkئات مkkن رسkkائkkله مkkعالkkم ال kنّظم الkkعاملkkي ا ّلkkذي أبkkدعkkه ،وأنkkزل فkkي
إلkkى مkkلوك ورؤسkkاء الkkعالkkم ،وفّ k
كkkتاب األقkkدس التّشkkريkkع الجkkديkkد ،وأجkkاب عkkلى أسkkئلة املسkkتفسريkkن ،وحkّ kرر كkkتاب عهkkده ومkkيثاقkkه ،وح ّ kدد
وبني وظيفة وسلطة ّ
وعني ابنه األرشد ليتو ّلى إدارة
كل منهاّ ،
الهيئات والقيادات املستقبلة إلدارة أمر دينهّ ،
شkؤون أمkره وتkفسير تkعالkيمه مkن بkعده .وبkقي فkي َkم ْkرج ِ عّ kكا حkتّى صkعدت روحkه إلkى ال ّkرفkيق األعkلى فkي
فجر  29مايو )أيار( .1892
السkkلطان
دخkkل بkkهاء اهلل مkkديkkنة عّ kكا سkkجينًا ،وبkkقي فkkيها سkkجينًا زهkkاء ربkkع قkkرن – فkkي قkkبضة طkkاغ لkkقبه ّ k
األح kkمر ل kkكثرة م kkا أراق م kkن دم kkاء – واتُّ kkهم ب kkال kkكفر ،وت kkقوي kkض أرك kkان ال ّ kدي kkن ،وا ّدع kkاء األل kkوه kيّة ،وت kkضليل
ال kنّاس؛ فح kkذرت kkه أه kkال kkي ع ّ kكا أ ّول األم kkر ،ث kkم ت kkتبّع ال kنّاس ح kkرك kkات kkه ،وتح kّ kروا أم kkره ،واطّkkلعوا ع kkلى دع kkوت kkه،
١٧

kفحصوا أقkkوالkkه وأفkkعالkkه قkkرابkkة ربkkع قkkرن قkkضاهkkا بkkينهم ،فkkتبيّنوا كkkذب كkّ kل مkkا أشkkيع عkkنه .بkkذلkkك شهkkدت
وتّ k
كkkلماتkkهم وعkkباراتkkهم حkkني تkkشييعهم جkkنازتkkه وتkkأبkkينه) ،(4وبkkدا مkkن كkkلماتkkهم الkنّدم واألسkkى .كkkانkkت كkkلماتkkهم
بkسيطة عkلى الkفطرة ،فkع ّكا مkديkنة صkغيرة لkم تشkتهر بkعلم أو أدب ،ولkكنّها أعkربkت عkن مkشاعkر فkاضkت بkها
kسن ّية .كkkتب األسkkتاذ جkkاد
قkkلوب صkkادقkkة ،رغkkم مkkا كkkان يkkمكن أن يkkلحق بkkهم مkkن أذى ملkkخالkkفتهم اإلرادة الّ k
عkيد مkن أهkالkي عّ kكا راثً kيا بkهاء اهلل ..." :فkال مkحاسkن فkضله تkدرك ،وال مkآثkر عkدلkه تkع ّد ،وال فkيوض مkراحkمه
kصفات ا ّلkkتي
تkkوصkkف ،وال غkkزارة مkkكارمkkه تkkحصر ،وال كkkرم أعkkراقkkه كkkكرم أعkkراق ال kنّاس .فkkإ ّن كkّ kل هkkذه الّ k
الشkkريkkفة ،فkkهو اإلمkkام املkkنفرد بkkصفاتkkه ،والkkحبر
كkkان فkkيها آيkkة اهلل فkkي خkkلقه لkkم تkkكن لkkتفي بkkوصkkف بkkعثته ّ k
ومبراته ،بل هو فوق ما يصف الواصفون وينعت النّاعتون"...
املتناهي بحسناته
ّ
الشيخ عبد امللك ّ
ومن رثاء نظمه ّ
الشعبي:
رب الفضل والعلم والتّقى
لقد كان ّ
ومصباح جود في الدّجى يهتدي به

وبحر النّدى والجود والحلم واملجد
بلى غاية ال ّراجي واكرم من يسدي

ومن رثاء نظمه املع ّلم أمني فارس من كفر يسيف:
ّ
كـل مـن
قد كان كهفًا للبرايـا
قد كان شمس هدى وبدر فضائل

وافاه كان ينال ما يستنظر
ومفاخر ومآثـر ال تنكـر

الصفدي من ع ّكا:
ومن رثاء رشيد افندي ّ
إمام قد حوى علمً ا وفضالً

ورشدًا منه قد ظهر البهاء
وزهد ال يشوبهمـا ريـاء

بتحقيق اليقني على صالح
ومن رثاء أمني زيدان:

إي لفظ يفيك حقّ العزاء
ّ
فيه أرثي عالمة األنبياء

يا إمام الهدى ونور البهـاء
ليت شعري من لي بلفظ نبيّ

kوجkkهة إلkkى بkkهاء اهلل ،فkkقال" :ومkّ kما ال
اإلسkkالمkkي ،األمkkير شkkكيب أرسkkالن ،املkkفتريkkات املkّ k
ّk
كkkما ك kذّب املkkؤرخ
جkدال فkيه أن الkبهاء وأوالده بkمقامkهم هkذه املّ kدة الkطّويkلة بkع ّكا أصkبحوا بkأشkخاصkهم مkعروفkني لkدى أهkالkي
بkkالدنkkا املkkعرفkkة الkتّامkkة ،بkkحيث صkkفا جkkوهkkرهkkم عkkن أن تkkعتوره الkkجهالkkة ،وامkkتنعت حkkقيقتهم عkkن أن تkkتالعkkب
بkها حkصائkد األلkسنة .أ ّkمkا الkبهاء فkقد أجkمع أهkل عّ kكا عkلى أنّkه كkان يkقضي وقkته مkعتزالً مkعتكفًا ،وأنّkه مkا
الشخصية ك ّلها(5)"...
اطّلع له أحد على سوء ،وال مظنّة نقد ،وال مدعاة شبهة في أحواله ّ
ّ
وك kkتب مح kkمود خ kkير ال ّ kدي kkن الح kkلبي ،ص kkاح kkب ج kkري kkدت kkي وف kkاء ال kkعرب وال ّ k
kشورى ال ّ kدم kkشقيّتني..." :وان kkتقل
kوراد م kkن ج kkميع ال kkجهات .وب kkدأت
ح kkضرة ب kkهاء اهلل إل kkى )ال kkبهجة( وواص kkل ج kkهاده ح kkتى أص kkبح ك kkعبة ال ّ k
الهkkبات تkkرد عkkليه بkkكثرة مkkن األتkkباع واملkkريkkديkkن .ومkkع ذلkkك فkkما كkkان يkkتجاوز حkkدود الkkبساطkkة وكkkان يkkنفق
على الفقراء واملساكني ،ويقضي معظم أوقاته بالصالة والعبادة(…"(6
ّ
١٨

م ْر َكزُ ال َعه ِْد
َ
kاسkkا عkkلى هkkيئات مkkنتخبة بkkاالقkkتراع الkkعام ،عkkلى املسkkتويkkني
اإلداري لkkل ّديkkن الkkبهائ kيّ يkkقوم أسk ً k
إ ّن ال kنّظم
ّ
املحّ kلي والkعاملkيّ ،ولkكن حkني وفkاة بkهاء اهلل ،لkم يkكن تkعداد الkبهائkيّني ،وال درجkة امkتزاج شkرقkيّهم وغkربkيّهم،
فعني بهاء
وال ما بني أيديهم من تفاصيل النّظم
اإلداري الجديد ،يسمح بتنفيذ وحسن سير هذا النّظم؛ ّ
ّ
اهلل ابkkنه األرشkkد ع kبّاس أفkkندي ،لkkيواصkkل بkkناء الkkجامkkعة الkkبهائ ّ kية الkkعامل ّ kية ،ويkkرسkkي قkkواعkkد نkkظامkkها عkkلى
نkفس الkنّمط ال ّkروحkانkي ا ّلkذي أبkدعkه ،ويحkمي الّ kديkن الkبهائkيّ مkن الkتّش ّيع واالنkشقاق ،سkواء بسkبب خkالفkته
kنص ب kkهاء اهلل ع kkلى ه kkذا ال kتّعيني ف kkي وص ّ kية م kkكتوب kkة بخ ّ k
ط ي kkده،
أو بس kkبب ت kkفسير ت kkعال kkيمه وأح kkكام kkه؛ ف ّ k
واعkتبرهkا عهً kدا وثkي ًقا بkينه وبkني املkؤمkنني ،حkتّى ال تkتص ّدع صkفوفkهم .وقkام عkبّاس أفkندي عkلى األمkر مkن
بعد والده بوصفه مركز عهده ،واختار لنفسه اسم عبد البهاء.
ولkkد عkkبد الkkبهاء فkkي عkkام  1844فkkي نkkفس ال ّ kليلة ا ّلkkتي أعkkلن فkkيها الkkباب دعkkوتkkه ،وأدرك عkkبد الkkبهاء مkkنزلkkة
أبkkيه وهkkو صkkبيّ فkkي ال kتّاسkkعة مkkن عkkمره ،قkkبل أن يkkعلن دعkkوتkkه بعشkkر سkkنوات ،والزمkkه فkkي مkkنفاه بkkالkkعراق
وتkkركkkيا ث ّ kم فkkي سkkجن ع ّ kكا سkkاهkً kرا عkkلى تkkهيئة مkkا يkkعينه عkkلى تkkحقيق أهkkداف رسkkالkkته ،وقkkام عkkلى خkkدمkkته
ومkناصkرتkه كkمؤمkن أسkير فkي مkحبته ،مkتفانkي فkي طkاعkته ،حkريkص عkلى رضkاه حkتى ال ّلحkظة األخkيرة مkن
حياته.
kتمريkk kن لkk kيتل ّقى عkk kبد الkk kبهاء الkk kعلم فkk kي املkk kدارس ،فkk kع ّلمه والkk kده.
لkk kم تkk kسمح ظkk kروف ال k kنّفي والّ k k
kسجن املسّ k k
قدرا غير مألوف
وأبدى منذ حداثة سنّه من مظاهر النّباهة والفطنة والنّبوغ وح ّدة الذّكاء ً
تشه kkد األح kkادي kkث ،وال kkكتب ،وال kّ kرس kkائ kkل ا ّلkkتي ت kkرك kkها ب kkرس kkوخ ق kkدم kkه ف kkي ال kkعلم ،وق kkدرت kkه ال kkفذّة ع kkلى ح kkسن
الkبيان ،ود ّقkة الkتّعبير ،وعkمق الkفهم ،ومkعرفkة دقkيقة بkأسkرار هkذا الkكون .ومkا نُشkر لkه حkتى اآلن يkربkو عkلى
ألف وسبعمائة رسالة ،تقع في سبع مجلدات ،تحوي تراثًا خال ًدا لألجيال القادمة.
لkk kم يِ k k
السkk kلطان عkk kبد الحkk kميد عkk kام  ،1909واإلفkk kراج عkk kن األبkk kريkk kاء
kنته سkk kجن عkk kبد الkk kبهاء ،إالّ بkk kعد عkk kزل ّ k
املkسجونkني فkي الّ kدولkة الkعثمانkية .ورغkم أنّkه نkال الح ّkر ّيkة شkي ً
والسkتني مkن عkمره ،ورغkم
ّk k
خا نkاهkز الkخامkسة
kحته ،إالّ أنّ kkه ب kkدأ أس kkفاره ل kkبالد ال kkغرب ،ب kkعد الk kتّوق kkف ق kkليالً ف kkي
أ ّن ط kkول س kkجنه ق kkد هّ k kد ق kkواه وأن kkهك ص ّ k
م kkصر ،واع kkتلى امل kkناب kkر ،وت kkص ّدر امل kkحاف kkل وامل kkجال kkس ال kkعلميّة ،وح kkاض kkر ف kkي ال kkجام kkعات ،وخ kkطب ف kkي
املkص ّلني ،ونkاظkر الkعلماء ،وبkاحkث املkف ّكريkن ،ونkاقkش األدبkاء ،وح ّkرر مkا ال حkصر لkه مkن ال ّkرسkائkل ر ًدّا عkلى
املسkkتفسريkkن ،وأبkkلى فkkي ذلkkك ك ّ kله بkkالء ال ح ّ kد لkkه وال نkkظير .لkkم يkkسافkkر سkkاع kيًا لكسkkب أو شهkkرة ،وإنkkما
kسكون ،أو يخkلدوا إلkى ال ّkراحkة ،وأن يط ّهkkروا أنkفسهم مkن
قkيا ًمkkا بkواجkب نkصح بkه أصkحابkه :أالّ يkلوذوا بkال ّ
ال kتّع ّلق بkkملذّات الkkحياة الkkفانkkية ،ويشkkتروا بkkمتاع ال ّ kدنkkيا كkkنوزًا ال تkkفنى ومkkق ًرّا فkkي قkkرب اهلل ،وأن يkkغتنموا
الفرصة لنشر نفحات اهلل وسطوع نوره بني العاملني.
kخاصkة والkعا ّkمkة مkوضkوعkات كkثيرة الkتّن ّوع عkبّر فkيها عkن فkكر بkهائkيّ
تkناول عkبد الkبهاء فkي كkتبه وأحkاديkثه ال ّ k k k
بني أ ّن وحدة العالم في طريقها إلى التّحقيق على التّدريج ولها سبع عناصر :اتّحاد في
روحا ومعنىّ .
ً
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kسياسkة ،واتّkحاد فkي الkفكر ،واتّkحاد فkي الح ّkريkة ،واتّkحاد فkي الّ kديkن ،واتّkحاد فkي الkقومkيّة ،واتّkحاد بkني
ال ّ
األجkkناس ،واتّkkحاد فkkي ال ّ kلغة .وبkkنى حkkلولkkه ملkkشاكkkل الkkعالkkم عkkلى أسkkاس ِقَ kيم ٍ إنkkسان ّ kية ،مkkؤك ً kدا أ ّن ال kتّق ّدم
سkkواء فkkي مkkياديkkن االقkkتصاد أو االجkkتماع أو الkkعلوم واآلداب والkkفنون ،إنّkkما يkkتو ّقkkف عkkلى مkkدى مkkا وصkkل
kمسكهم ب kkال kkعدل ،وت kkقوي kkمهم ل kkألخ kkالق ،وح kkرص kkهم ع kkلى امل kkصلحة ال kkعا ّم kkة ق kkبل
إل kkيه أف kkراد امل kkجتمع ف kkي ت ّ k
kبر والkخير ،وأ ّن هkذه وغkيرهkا مkن مkق ّومkات ال ّkرقkي تkتح ّقق
املkصالkح ال ّ k k k
kخاصkة ،ورغkبتهم فkي الkتّعاون عkلى ال ّ
السkkالم املkkنعقد بkkالهkkاي
kسياسkkة وال بkkالkkعلم وال بkkالkثّروة .ور ّد عkkلى رسkkالkkة ملkkؤتkkمر ّ k
بkkالتّهkkذيkkب الّ kديkkنيّ ،ال بkkالّ k
السkkالم ال kkعامل kيّ ب kkعيد امل kkنال م kkا ل kkم ت kkوض kkع امل kkبادئ ال kّ kروح kkان kيّة وال kتّعال kkيم ا ّلkkتي
ف kkي  ،1899ف kkأوض kkح أ ّن ّ k
أعkلنها بkهاء اهلل مkوضkع الkتّنفيذ .وحkذّر أثkناء أسkفاره مkن وشkوك انkدالع حkرب عkاملkيّة ،ومkن خkطر األوضkاع
kفرق بkني الkنّاس سkواء
ال ّ
kسائkدة فkي بkالد الkبلقان .وك ّkرس جkهو ًدا مkضنية إلزالkة الkفواصkل ا ّلkتي مkا زالkت ت ّ
عصب الkقومkيّ .وعّ kلم أ ّن األديkان هkي مkراق
عصب ال
kعنصري أو الkت ّ ّ
عصب الّ kديkني أو الkت ّ ّ
كkان مkرجkعها الkت ّ ّ
ّ
للسمو اإلنسانيّ فال يجوز أن نح ّولها إلى حواجز تفصل بني البشر.
ّ
kتضرع kkوا وتبته kkلوا آن kkاء ال ّ kليل وأط kkراف ال kنّهار،
وم kkن ن kkصحه ل kkنفر م kkن أص kkحاب kkه ..." :ف kkيجب ع kkليكم أن ت k
ّ
kوجkهوا إلkى اهلل ،وصّ kلوا لkه ،ونkاجkوه ،واسkعوا عkسى أن
وتkسألkوا اهلل أن يkوفّkقكم إلkى األعkمال ال األقkوال .ت ّ k
kرورا ل ّ
تkوفّkقوا إلkى عkمل الkخير ،وأن تkكونkوا سkببًا لkغنى الkفقير ،وعkونًkا ل ّ
kكل محkزون ،وسkببًا
kكل بkائkس ،وس ً
kكل م kkن ال وس kkيلة ل kkه ،وم kkلجأ وم kkالذًا ل ّ k
kصحة ك kّ kل م kkري kkض ،وس kkببًا ألم kkن ك kّ kل خ kkائ kkف ،ووس kkيلة ل ّ k
kكل غ kkري kkب،
لّ k
ومنزالً ومأوى ّ
لكل من ال مأوى له وال وطن .تلك هي صفة البهائيّ".
وفkkي 12نkkوفkkمبر )تشkkريkkن الkkثانkkي(  1911أبkkان لkkزائkkريkkه أ ّن ال ّ kديkkن مkkنقسم إلkkى قkkسمني ،أحkkدهkkما يkkتع ّلق
بkال ّkروحkانkيّات ،وهkو األصkل ،والkثّانkي يkتع ّلق بkاملkاديّkات ،أي املkعامkالت" .أ ّمkkا الkقسم املkتع ّلق بkال ّkروحkانkيّات
أسkkسوا فkkضائkkل اإلنkkسان ...أ ّمkkا
واإللkkهيّات فkkإنّkkه لkkم يkkتغيّر ،ولkkم يkkتب ّدل ،وعkkليه بُkkعث جkkميع األنkkبياء ا ّلkkذيkkن ّ k
الkقسم الkثّانkي مkن الّ kديkن ،فkإنّkه يkتغيّر ويkتب ّدل بkمقتضى الkزّمkان واملkكان ...أسkاس ديkن اهلل ،هkو األخkالق،
وإشراق نور املعرفة ،والفضائل اإلنسانيّة "...
وم kkن ك kkلمة أل kkقاه kkا ي kkوم  27أغس kkطس )آب( 1911ب kkتون kkون ل kkوب kkان ب kkسويس kkرا –ن kkقالً ع kkن األه kkرام–..." :
ولkkنترك الkkجور والkkطغيان ،ولkkنلتئم الkkتئام ذوي الkkقربkkى بkkالkkعدل واإلحkkسان ،ولkkنمتزج امkkتزاج املkkاء بkkالkّ kراح،
kؤس kkس س kkياس kkة أع kkظم م kkن س kkياس kkة اهلل ،وال ن kkقدر أن نج kkد ش kkيئًا
ولنتّح kkد اتّ kkحاد األرواح ،وال ن kkكاد أن ن k kّ k
ب الجkليل ،فkال تkب ّدلkوا نkعمة اهلل،
يkوافkق عkالkم اإلنkسان أعkظم مkن فkيوضkات اهلل ،ولkكم أسkوة حkسنة فkي ال ّkر ّ
السkkبيل .عkkليكم ،يkkا عkkباد اهلل ،بkkترك االخkkتالف ،وتkkأسkkيس االئkkتالف والkkحبّ
وهkkي األلkkفة ال kتّا ّمkkة فkkي هkkذا ّ k
واإلنصاف والعدل وعدم االعتساف ."...
أ ّم م kkجال kkس ع kkبد ال kkبهاء ،وراس kkله ص kkنادي kkد ال kّ kرج kkال ف kkي ال kkعال kkم أم kkثال :ال kkكات kkب ال kّ kروس kkي ل kkيو ت kkولس kkتوي،
kسويسkري بkروفkسور أوجسkت فkورل ،واملسkتشرق أرمkينيوس ﭭﺎمkبري )هkرمkن( األسkتاذ بkجامkعة
والkعالkم ال ّ
kسياس kkي ف kkي ت kkرك kkيا،
kصدر األع kkظم م kkدح kkت ب kkاش kkا زع kkيم اإلص kkالح ال ّ k
ب kkودابس kkت ،واألم kkير مح kّ kمد ع kkلي ،وال ّ k
kسياسkkي األمkkير شkkكيب أرسkkالن،
واإلمkkام محkkمد عkkبده ،واألديkkب جkkبران خkkليل جkkبران ،واملkkؤرخ واألديkkب الّ k
الشيخ علي يوسف ،ومفتي ال ّديار املصريّة ّ
الصحافة املصريّة ّ
الشيخ محمد بخيت.
ورائد ّ
٢٠

وف kkي ل kkيلة  28تش kkري kkن ال kkثان kkي )ن kkوف kkمبر(  1921ص kkعد ع kkبد ال kkبهاء إل kkى ال kkنشأة األخ kkرى ،ع kkن س kkبعة
kصحف الkkخبر بkkصورة تkkعبّر عkkن شkkعورهkkا بkkفداحkkة الkkخسارة .فنشkkرت جkkريkkدة
وسkkبعني عkkا ًمkkا .وتkkناقkkلت الّ k
kصادرة فkي حkيفا عkلى طkول صkفحتها األولkى ،تkحت عkنوان" :خkطب جkلل ،انkتقال رجkل اإلنkسانkيّة
الkنّفير ال ّ
عkkبد الkkبهاء عkkباس ".ثkkم اسkkترسkkلت بkkقولkkها " :رزئkkت اإلنkkسان kيّة بkkانkkتقال أعkkظم ركkkن مkkن أركkkانkkها ،وأشهkkر
محسن إليها ،مأل الخافقني ذكره وشداه ،العالم الكبير ،والحكيم ّ
السيد عباس البهائيّ".
الشهيرّ ،
كkتبت جkريkدة املkقطّم فkي  30نkوفkمبر " :1921كkان رحkمه اهلل مkحتر ًمkkا مkن جkميع ا ّلkkذيkن عkاشkروه ،مkهيبًا
kسام kkية ،ول kkه أت kkباع وم kkري kkدون م kkعظمهم ف kkي ب kkلدان ال kkغرب وال kkوالي kkات
ك kkري kkم ال kنّفس ،م kتّصفًا ب kkاألخ kkالق ال ّ k
kصري قkk kبل الحkk kرب وأقkk kام بkk kضاحkk kية ال k kزّيkk kتون ،وعkk kرف كkk kبار املkk kصريّkk kني
املتّحkk kدة...زار الkk kفقيد الkk kقطر املk k
ّ
وف kkضالءه kkم ،وزار ب kkعض ب kkلدان أور ّب kkا وأم kkري kkكا ف kkقوب kkل ف kkيها ب kkالk kتّكري kkم ،وخ kkطب ف kkي امل kkحاف kkل وامل kkعاه kkد
kكف ع kkن الح kkروب ،وال kّ kرج kkوع إل kkى ت kkعال kkيم
وال kkكنائ kkس داع ً kيا إل kkى ّ k
السkkالم وال kkوئ kkام واإلخ kkاء ب kkني البش kkر ،وال ّ k
األنبياء واملرسلني."...
وقkدمkت الkنّفير فkي  6كkانkون األول )ديkسمبر( وصkفًا لkتشييع جkنازتkه نkقتطف مkنه فkقرات مkوجkزة ملkا يkلقيه
السجkkل الkkتاريkkخيّ مkkن ضkkوء عkkلى مkkنزلkkة عkkبد الkkبهاء فkkي قkkلوب مkkعاصkkريkkه ومkkعاشkkريkkه" :طّ kوق الkنّعش
هkkذا ّ
kسامkkي[ وحkkاشkkيته ،وحkkاكkkم املkkقاطkkعة ،ومkkصاف الkkعلماء األعkkالم مkkن عkkلمان kيّني ورؤسkkاء
فkkخامkkة املkkندوب ]الّ k
روحkkانkيّني ،وملkkا وصkkلت مkkؤ ّ
kسكون وقkkف
خkkرة املkkوكkkب ،كkkان االجkkتماع مkkهيبًا لkkم تkَ kر حkkيفا نkkظيره ،وملkkا سkkاد الّ k
حkضرة األديkب يkوسkف أفkندي الخkطيب وارتجkل خkطابًkا مkؤثّ ًkرا نkذكkر مkنه فkيما يkلي مkا أمkكنّا الkتقاطkه... :
فkابkكوا عkلى الkفضل واألدب ،انkدبkوا الkعلم والkكرم ،ابkكوا ألجkل أنkفسكم ألنّkكم أنkتم الkفاقkدون ،ومkا فkقيدكkم
إالّ راح kkل ك kkري kkم م kkن ع kkامل kkكم ال kkفان kkي إل kkى دار األب kkد واألزل ،اب kkكوا س kkاع kkة ألج kkل م kkن ب kkكى ألج kkلكم ث kkمان kkني
عا ًما."...
kصار ف kkقال ..." :أيّ kkها ال kّ kراق kkد ال kkعظيم ال kkكري kkم أن kkت أح kkسنت إل kkينا وأرش kkدت kkنا
وع kkقبه إب kkراه kkيم أف kkندي ن ّ k
kظيما ب ّ
kكل مkا تkعنيه كkلمة الkعظمة ،وقkد تkفاخkرنkا بkأعkمالkك وأقkوالkك ،أنkت رفkعت مkنزلkة
وعّ kلمتنا ،عشkت بkيننا ع ً
ّ
السعي فنلت إكليل املجد."...
الشرق إلى أعالي ذروة املجد ،قد أصلحت وهذّبت ،أتممت ّ
وتkkاله حkkضرة صkkاحkkب الkkفضيلة األسkkتاذ محkkمد مkkراد ،مkkفتي حkkيفا قkkائkالً ..." :ال أو ّد أن أبkkالkkغ فkkي تkkأبkkني
kغراء ف kkي ع kkمل ال kkبرّ
ه kkذا ال kّ kرج kkل ال kkعظيم ،ف kkإ ّن أي kkادي kkه ال kkبيضاء ف kkي س kkبيل خ kkدم kkة اإلن kkسان kيّة ،وم kkآث kkره ال ّ k
kظيما فkي جkميع أدوار حkياتkه ،كkان
واإلحkسان ال يkنكرهkا إالّ مkن طkمس اهلل عkلى قkلبه .كkان عkبد الkبهاء ع ً
kسيرة ،اشkkتهر
عkkصامً kيّا أبkيّ الkنّفس ،شkkريkkف الkkعواطkkف ،سkkامkkي املkkبادئ ،كkkان رضkيّ األخkkالق ،حkkسن الّ k
ذكkره فkي مkشارق األرض ومkغاربkها .وهkو لkم يحkرز هkذه املkرتkبة الkعالkية إالّ بجّ kده واجkتهاده ،ولkم يkنل فkي
ال kkقلوب ت kkلك امل kkنزل kkة ال kkعال kkية وذل kkك امل kkكان ال kّ kرف kkيع ،إالّ ب kkمساع kkدت kkه ل kkلبائ kkس ،وب kkإغ kkاث kkته ل kkلملهوف ،وبتس kkليته
للمصاب .كان رحمه اهلل واقفًا على دقائق ّ
نحريرا."...
كبيرا وأستاذًا
الشريعة اإلسالمية .كان عاملًا
ً
ً
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تkاله األسkتاذ عkبد اهلل مخkلص" :إ ّن شkمس الkعلم قkد غkربkت ،وبkدر الkتّقى قkد أفkل ،ونجkم املkكارم قkد هkوى،
وعkرش الkفضيلة قkد ث ّkل ،وطkود اإلحkسان قkد ّ
دك ،ومkعالkم الهkدى قkد تkغ ّيرت بkانkتقال هkذا ال ّkراحkل الkكريkم مkن
ال ّدار الفانية إلى ال ّدار الباقية".
ونختم هذه املقتطفات ببيتني من قصيدة ارتجلها حضرة فضيلة ّ
الشيخ يونس الخطيب:
حكم اإلله بموت عباس البها
ّ
كل األنام بكت وطال نحيبها

رب التّقى والفضل والعرفان
ّ
لفراق من هو عني ّ
كل زمان

٢٢

م ِر اهلل
واليَ ُة أ َ ْ
عkkند صkkعود عkkبد الkkبهاء ،لkkم تkkكن الkkجامkkعة الkkبهائ kيّة قkkد بkkلغت مkkن االنkkتشار نkkح ًوا يkkسمح بkkانkkتخاب الkkهيئة
اإلداري ،بkحيث يشkترك فkي انkتخابkها مkمثلون عkن مkختلف ال ّ
kشعوب واألجkناس والkثّقافkات
الkعليا لkنظمها
ّ
kيتمم الخّ k
طة
فkkي الkkعالkkم؛ فkkأوصkkى عkkبد الkkبهاء بkkواليkkة األمkkر مkkن بkkعده إلkkى حkkفيده األرشkkد شkkوقkkي ربّkkانkkي ،لّ k
ا ّلتي وضعها ،وباشر في تنفيذها ،من أجل استكمال النّظم ا ّلذي وضع أصوله بهاء اهلل.
ولkkد شkkوقkkي ر ّبkkانkkي بkkمديkkنة ع ّ kكا فkkي أ ّول أيkkار )مkkارس(  .1897بkkدأ تkkعليمه فkkي مkkدارس حkkيفا ،ثkkم انkkتقل
إل kkى ب kkيروت مل kkواص kkلة دراس kkته ا ّلkkتي انته kkت ف kkي ج kkام kkعة أك kkسفورد .وت kkو ّلkkى ع kkبد ال kkبهاء ت kkرب kkيته وت kkوج kkيهه
بkنفسه مkنذ طkفولkته ،ووصkفه بkأنّkه "أبkدع جkوهkرة فkريkدة عkصماء" .كkان شkوقkي ربّkانkي رجkالً مkثالkيًّا عkديkم
الkنّظير ،ال يkحيد عkن املkبادئ ،وال تkأخkذه فkي الkحقّ لkومkة الئkم ،ذا نkظر ثkاقkب ،ورأي صkائkب ،ورؤيkة جkليّة،
kحس ،ور ّقkk kة امل kkشاع kkر ،وك kkثرة امل kkهاب kkة ،وشّ k kدة
وم kkنطق س kkليم ،وتح kkليل ع kkميق .ج kkمع إل kkى ذل kkك رف kkاه kkة ال ّ k
قوي البيان ،سلس األسلوب ،فصيح العبارة ،بعيد املغزى.
التّواضع .وهو مع ذلك طلق ال ّلسانّ ،
الشkkباب ،وكkّ kرس حkkياتkkه لkkرعkkايkkة املkkسؤل ّ kية ا ّلkkتي تkkركkkها لkkه عkkبد الkkبهاء ،وعkkمل
تkkو ّلkkى األمkkر وهkkو فkkي عkkنفوان ّ k
اإلداري ،لkيقوم بkتدبkير شkؤون جkامkعة عkاملّ kية
عkلى تkنمية إمkكانkات الkعالkم الkبهائkيّ ،وإرسkاخ جkذور هkيكله
ّ
م kkن ب kkعده ،وي kkحاف kkظ ع kkلى وح kkدت kkها .وب kkان kkتهاء والي kkته اج kkتاز ال ّ kدي kkن ال kkبهائ kيّ ط kkور ال kّ kرئ kkاس kkة امل kkتمثّلة ف kkي
شkkخص واحkkد إلkkى رئkkاسkkة تkkتمثّل فkkي هkkيئات مkkنتخبة عkkلى ثkkالثkkة مسkkتويkkات :املkkحافkkل الkّ kروحkkانkkية املح ّ kلية
عkkلى مسkkتوى املkkديkkنة والkkقريkkة ،واملkkحافkkل الkّ kروحkkان ّ kية املkkركkkز ّيkkة عkkلى مسkkتوى املkkملكة أو الجkkمهور ّيkkة ،وبkkيت
العدل األعظم على مستوى العالم.
ل kkم تمه kkل امل kkنيّة ش kkوق kkي ربّ kkان kkي ليشه kkد ان kkتخاب ب kkيت ال kkعدل األع kkظم ف kkي رب kkيع  ،1963إذ واف kkاه األج kkل
املkحتوم لkيلة  4نkوفkمبر )تشkريkن الkثانkي(  ،1957خkمس سkنوات قkبل تkأسkيس أ ّول رئkاسkة ديkنيّة جkماعkيّة،
وهkيئة تشkريkعيّة مkنتخبة بkاالقkتراع الkعام عkلى مسkتوى عkاملkيّ ،اشkترك فkي انkتخابkها أكkثر شkعوب الkعالkم،
وأجناسه ،وثقافاته.
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شهادة املنصفني
رغkم مkا واجkهه الّ kديkن الkبهائkيّ مkن مkقاومkة واتّkهامkات ،كkما هkي الkحال عkند ظkهور ك ّkل ديkن ،لkم يkعدم بkعض
الkkعلماء واملkkف ّكريkkن الّ k
kيصرحkkوا بkkالkkحقائkkق ا ّلkkتي عkkرفkkوهkkا عkkنه وعkkن املkkناديkkن بkkه ،نkkذكkkر هkkنا بً k
kعضا
kشجاعkkة لk
ّ
kرجkح أ ّن كkاتkبه ال ّ
kشيخ محkمد عkبده
مkنها عkلى سkبيل املkثال .نشkرت األهkرام يkوم  18يkونkيو  1896مkقاالً ي ّ k
ج kkاء ف kkيه ..." :ع kkلى أن امل kkعروف م kkن أح kkوال ال kkبهاء وب kkنيه ال ّ k
kشخصيّة ،وامل kkأث kkور ع kkنهم م kkن خ kkالل الk kتّرف
ومkزايkا الkكرم والkتّح ّقق بkصفات التّهkذيkب واألدب ،هkو غkير مkتنازع فkيه ،وال يkنكره إالّ كkل مkكابkر .وحkضرة
kعرف بkkفضله ،ويُkkنبّه عkkن نkkبله ،وهkkو املkkعروف عkkند أعkkيان الkkبالد
ولkkده األكkkبر ع kبّاس أفkkندي أشهkkر مkkن أن يّ k
السkkراوة ،ف kkصيح ال ّ kلهجة ،م kkهيب ال kطّلعة ،ك kkثير
وأول kkياء األم kkور ،وق kkد ع kkرف kkناه رج kالً ظ kkاه kkر ال kنّجاب kkة ،ب kkادي ّ k
الوقار والحشمة ،ذا أدب في غاية الغضاضة ،و ُ
الرياضة "...
خلق على جانب عظيم من ّ
kؤرخ األم kkير ش kkكيب أرس kkالن ف kkي ك kkتاب kkه "ح kkاض kkر ال kkعال kkم اإلس kkالم kkي" ع kkالق kkته م kkع ع kkبد
ّk
سجkkل األدي kkب وامل ّ k
ال kkبهاء ق kkائk kالً" :وك kkان kkت ل kkه م kkع ه kkذا ال kkعاج kkز م kkراس kkالت مk kتّصلة ب kkاتّ kkصال ح kkبل امل kkو ّدة .وع kkمران ج kkان kkب
kرارا قkkصدت عّ kكا وال غkkرض لkkي فkkيها سkkوى االسkkتمتاع بkkأدبkkه الّ k
kغض ،واالغkkتراف مkkن عkkلمه
الّ k
kصداقkkة ،ومً k
الجم(7).
ّ
ث ّم ن ّوه في نفس الكتاب بحضرة عبد البهاء:
" ...كkان آيkة مkن آيkات اهلل بkما جkمع اهلل فkيه مkعانkي الkنّبالkة ،ومkنازع األصkالkة ،واملkناقkب الkعديkدة ا ّلkتي قkلّ
أن يkkنال مkkنها أحkkد مkkنالkkه ،أو يkkبلغ فkkيها كkkمالkkه ،مkkن كkkرم عkkريkkض ،وخkkلق سkkجيج ،وشkkغف بkkالkkخير ،وولkkوع
بkإسkداء املkعروف ،وإغkاثkة املkلهوف ،وتkعاهkد املkساكkني بkال ّkرفkد بkدون مkلل ،وقkضاء حkاجkات الkقاصkديkن بkدون
kهمة ،ون kkفاذ ال kkعزي kkمة ،وس kkرع kkة ال kkخاط kkر ،وس kkداد
ب kkرم ،ه kkذا م kkع ع kkل ّو الk kنّفس ،وش kkغوف الk kطّبع ،وم kkضاء ال ّ k
kصواب ،وأقkوالkه فkصل
املkنطق ،وسkعة الkعلم ،ووفkور الkحكمة ،وبkالغkة الkعبارة ،حkتّى كkأن فkصاحkته صkوب ال ّ
الخkطاب ،وكkتابkاتkه الّ kديkباج املkحبّر ،وفkصولkه الkوشkي املkنمنم ،يkفيض بkيانkه جkوامkع كkلم ،وتkسيل عkارضkته
سkkيل عkkارض منسجkkم ،ويkkو ّد الّ kلبيب لkkو أقkkام الkkعمر بمجkkلسه يkkجني مkkن زهkkر أدبkkه الkkبارع ،ويkkرد مkkن منهkkل
حkkكمته الkطّيبة املkkشارع ،اسkkتولkkى مkkن املkkعقول عkkلى األمkkد األقkkصى ،وأصkkبح فkkي اإللkkهيّات املkkثل األعkkلى،
kحجة ،وأصkالkة ال ّkرأي ،وبkعد الkنّظر ،الkغايkة ا ّلkتي تkفنى دونkها املkنى ،حkتى لkو قkال اإلنkسان
وبkلغ مkن قّ kوة ال ّ
أنّ kkه ك kkان أع kkجوب kkة ع kkصره ،ون kkادرة ده kkره ،مل kkا ك kkان م kkبال ً kغا ،ول kkو ح kkكم ب kkأنّ kkه م kkن األف kkذاذ ا ّلkkذي kkن ق ّ kلما ي kkلده kkم
غا(8) "...
ال ّدهر إالّ في الحقب الطّوال ،لكان قوله سائ ً
وكkkتب األديkkب الkّ kروسkkي لkkيو تkkولسkkتوي" :أعkkطف مkkن أعkkماق قkkلبي عkkلى الحkkركkkة الkkباب ّ kية ،إنّkkها تkkل ّقن ال kنّاس
مkkبادئ األخ ّ kوة واملkkساواة وال kتّضحية بkkالkkحياة املkkا ّد ّيkkة فkkي خkkدمkkة اهلل .إ ّن ال kتّعالkkيم الkkباب ّ kية ا ّلkkتي جkkاءتkkنا
مkنبعثة مkن اإلسkالم ،قkد تkط ّورت تkدريkجيًّا مkن أثkر تkعالkيم بkهاء اهلل ،وهkي تkق ّدم لkنا اآلن أسkمى صkورة مkن
دينية(9).
التّعاليم ال ّ ّ
وكkkتب الّ k
السkkالمkkة فkkي مkkباحkkث اإلمkkامkkة" ،مkkكذّبًkkا االتّkkهامkkات
kشيخ اآللkkوسkkي مkkفتي بkkغداد فkkي كkkتابkkه "نkkهج ّ k
kوجkkهة إلkkى قkّ kرة الkkعني فkkقال ..." :وهkkي مkّ kمن ق ّ kلد الkkباب بkkعد مkkوت الkّ kرشkkتي ،ثkkم خkkالkkفته فkkي ع ّ kدة أشkkياء
املkّ k
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kس مkkنها بkkشيء
مkkنها الkتّكالkkيف ،فkkقيل أنّkkها كkkانkkت تkkقول بحkّ kل الkkفروج ورفkkع الkتّكالkkيف بkkالkkك ّلية ،وأنkkا لkkم أحّ k
مkن ذلkك ،مkع أنkها حبسkت فkي بkيتي نkحو شهkريkن ،وكkم مkن بkحث جkرى بkيني وبkينها ُرفkعت فkيه الkتّق ّية مkن
البني(10)"...
أي ح kkال ،أ ّن ق kّ kرة ال kkعني
وك kkتب األس kkتاذ ع kkلي ال kkوردي أس kkتاذ ال kkتاري kkخ ب kkجام kkعة ب kkغداد :إنّ kkي أع kkتقد ع kkلى ّ
امkرأةٌ ال تخkلو مkن الkعبقريّkة ،وهkي قkد ظهkرت فkي غkير زمkانkها ،أو هkي سkبقت زمkانkها بkمائkة سkنة عkلى أقkلّ
تkقديkر ،فkهي لkو كkانkت قkد نkشأت فkي عkصرنkا هkذا ،أو فkي مkجتمع مkتق ّدم حkضاريًّkا ،لkكان لkها شkأن آخkر،
وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين(11)".
kؤرخ ال kkعامل kيّ أرن kkول kkد ت kkوي kkنبي" :ف kkي رأي kkي أن ال kkبهائ kيّة ب kkدون ش kّ kك دي kkن ،ودي kkن مس ّ k
kتقل ع kkلى ق kkدم
وك kkتب امل ّ k
املkساواة مkع اإلسkالم واملkسيح ّية أو غkيرهkما مkن األديkان املkعترف بkها فkي الkعالkم ،فkالkبهائّ kية ليسkت مkذهkبًا
تابعا لدين آخر ،بل هي دين منفرد بذاته ،ولها نفس املكانة ا ّلتي لألديان األخرى"(12).
ً
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ِمن آثار حَ ضرة بَهَاء اهلل
السkطور الkتّالkية كkلمات لkحضرة
السkريkع لkبعض جkوانkب الّ kديkن الkبهائkيّ ،نkقتطف فkي ّk k
خkتا ًkمkا لهkذا الkعرض ّk k
kتبني بkkنفسه حkkقيقة هkkذا األمkkر املkkبارك ،إيkkمانًkkا مkنّا بkkأ ّن اهلل قkkد
بkkهاء اهلل ،حkkتى تkkتاح الkkفرصkkة لkkلقارئ أن يّ k
أودع في ّ
عرف على الحقّ من آياته وبيّناته:
كل نفس مميّزة ما يعينها على الت ّ ّ
" ...ثkم اعkلم بkأ ّن هkذا الkغالم كّ kلما يkكون نkاظ ًkرا إلkى نkفسه يجkدهkا أحkقر الkوجkود ،وكّ kلما يkرتّ kد الkبصر إلkى
التّجّ kليات ا ّلkkتي ظهkkرت مkkنها يجkkدهkkا سkkلطان الkkغيب والّ k
kشهود ،فسkkبحان ا ّلkkذي بkkعث مظهkkر نkkفسه بkkالkkحقّ ،
كل شاهد ومشهود(13)"...
وأرسله على ّ
" ...قkkل إ ّن الحkkريّkkة فkkي اتّkkباع أوامkkري لkkو أنkkتم مkkن الkkعارفkkني ،لkkو اتّkkبع ال kنّاس مkkا أنkkزلkkناه لkkهم مkkن سkkماء
الkوحkي ليجkد ّن أنkفسهم فkي حkريّkة بkحتة ،طkوبkى ملkن عkرف مkراد اهلل فkيما نkزل مkن سkماء مkشيئته املkهيمنة
ع kkلى ال kkعامل kkني .ق kkل الح kkريّ kkة ا ّل kkتي ت kkنفعكم إنّ kkها ف kkي ال kkعبوديّ kkة هلل ال kkحقّ  ،وا ّل kkذي وج kkد ح kkالوت kkها ال ي kkب ّدل kkها
السموات واألرضني".
بملكوت ّ
" ...قkد ح ّkرم عkليكم الkزّنkا والّ kلواط والkخيانkة ،أن اجkتنبوا يkا معشkر املkغ ّلني .تkاهلل قkد خkلقتم لkتطهير الkعالkم
عkن رجkس الkهوى هkذا مkا يkأمkركkم بkه مkولkى الkورى إن أنkتم مkن الkعارفkني .ومkن ينسkب نkفسه إلkى ال ّkرحkمن
ويkkرتkkكب مkkا عkkمل بkkه الّ k
kشيطان ،إنّkkه لkkيس مkنّي ،يشهkkد بkkذلkkك كkّ kل الkنّواة والkkحصاة وكkّ kل األشkkجار واألثkkمار
وعن ورائها هذا ال ّلسان النّاطق الصادق األمني(14)".
ّ
ّ
الكل باملعروف ونهيناهم عن املنكر ،طوبى ملن
" ...إنّا أمرنا
أخذ أمر اهلل ونبذ ما سواه إنّه من أهل الحقّ في كتاب مبني(15)".
kفرق kkوا ف kkي م kkظاه kkر أم kkر اهلل وال ف kkيما ن kزّل ع kkليهم م kkن اآلي kkات وه kkذا ح kقّ
" ...إ ّي kkاك kkم ي kkا م kkأل ال kتّوح kkيد ،ال ت ّ k
الkتّوحkيد إن أنkتم مkن املkوقkنني وكkذلkك فkي أفkعالkهم وأعkمالkهم وك ّkل مkا ظهkر مkن عkندهkم ويطهkر مkن لkدنkهم كkلّ
وكل بأمره عاملني(16)"...
من عند اهلل ّ
" ...يkkا قkkوم هkkل تkkظنّون بkkأ ّن األمkkر بkkيدي؟ ال فkkونkkفس اهلل املkkقتدر املkkتعالkkي الkkعليم الkkحكيم ،فkkواهلل لkkو كkkان
األم kkر ب kkيدي م kkا أظه kkرت ن kkفسي ع kkليكم ف kkي أق kّ kل م kkن آن وم kkا ت kkك ّلمت ب kkكلمة وك kkان اهلل ع kkلى ذل kkك ش kkهيد
وعليم(17)"...
رب الkعاملkني ومkن عkرف اهلل لkن يkعرف دونkه ،ومkن خkاف اهلل لkن يkخاف
" ...إنّkي أنkفقت روحkي وجسkدي هلل ّ
سkواه ولkو يkجتمع عkليه كkل مkن فkي األرض أجkمعني ،ومkا نkقول إالّ بkما أمkرت ومkا نkتبع إالّ الkحقّ بkحول اهلل
الصادقني"...
وق ّوته وإنّه يجزي ّ
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" قkل يkا قkوم دعkوا ال ّkرذائkل وخkذوا الkفضائkل ،كkونkوا قkدوة حkسنة بkني الkنّاس وصkحيفة يkتذ ّكkkر بkها األنkاس،
مkن قkام لخkدمkة األمkر لkه أن يkصدع بkالkحكمة ويkسعى فkي إزالkة الجهkل عkن بkني الkبر ّيkة ،قkل أن اتّحkدوا فkي
ك kkلمتكم واتّ kkفقوا ف kkي رأي kkكم واج kkعلوا إش kkراق kkكم أف kkضل م kkن ع kkش ّيكم ،وغ kkدك kkم أح kkسن م kkن أم kkسكم .ف kkضل
اإلنkkسان فkkي الخkkدمkkة والkkكمال ال فkkي ال kزّيkkنة وال kثّروة واملkkال ،اجkkعلوا أقkkوالkkكم مkkق ّدسkkة عkkن ال kزّيkkغ والkkهوى
وأعkkمالkkكم مkkنزّهkkة عkkن الkّ kريkkب والkّ kريkkاء .قkkل ال تkkصرفkkوا نkkقود أعkkماركkkم الkنّفيسة فkkي املشkkتهيات الkنّفس ّية وال
تkقتصروا األمkور عkلى مkنافkعكم ال ّ
kشخصيّة ،أنkفقوا إذا وجkدتkم واصkبروا إذا فkقدتkم إن بkعد ك ّkل شّ kدة رخkاء
kصغير وال kkكبير
kمسكوا ب kkما ي kkنتفع ب kkه ال kkعال kkم م kkن ال ّ k
وم kkع ك kّ kل ك kkدر ص kkفاء ،اج kkتنبوا ال kتّكاه kkل وال kتّكاس kkل وت ّ k
وال ّ
kصافkية
kشيوخ واألرامkل ،قkل إيّkاكkم أن تkزرعkوا زؤان الkخصومkة بkني الkبريّkة وشkوك الkشكوك فkي الkقلوب ال ّ
املنيرة".
ق kkل ي kkا أح kبّاء اهلل ال ت kkعملوا م kkا ي kkتك ّدر ب kkه ص kkاف kkي س kkلسبيل امل kkحبّة وي kkنقطع ب kkه ع kkرف امل kkو ّدة ،ل kkعمري ق kkد
خkلقتم لkلوداد ال ل ّ
kحب أبkناء جkنسكم ،ولkيس الkفضل ملkن
kلضغينة والkعناد ،لkيس الفخkر لkحبّكم أنkفسكم بkل ل ّ
kحب الkعالkم .كkونkوا فkي الkطّرف عkفيفًا ،وفkي الkيد أمkينًا ،وفkي الkلسان صkاد ًقkا ،وفkي
kحب الkوطkن بkل ملkن ي ّ
ي ّ
الkقلب مkتذ ّkك ًkرا ،ال تkسقطوا مkنزلkة الkعلماء فkي الkبهاء وال تkص ّغروا قkدر مkن يkعدل بkينكم مkن األمkراء ،اجkعلوا
جندكم العدل وسالحكم العقل وشيمكم العفو والفضل وما تفرح به أفئدة املقربني(18)".
ّ
"يkkا ابkkن اإلنkkسان لkkو تkkكون نkkاظkً kرا إلkkى الkkفضل ضkkع مkkا يkkنفعك وخkkذ مkkا يkkنتفع بkkه الkkعباد ،وإن تkkكن نkkاظkً kرا
إلkk kى الkk kعدل اخkk kتر لkk kدونkk kك مkk kا تkk kختاره لkk kنفسك .إ ّن اإلنkk kسان مkّ k kرة يkk kرفkk kعه الkk kخضوع إلkk kى سkk kماء الkk kعزّة
واالقتدار ،وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذّلة واالنكسار(19)".
kصنائ kkع واالق kkتراف وأم kkثال kkها ،وج kkعلنا
"ق kkد وج kkب ع kkلى ك kّ kل واح kkد م kkنكم االش kkتغال ب kkأم kkر م kkن األم kkور م kkن ال ّ k
اشkتغالkكم بkها نkفس الkعبادة هلل الkحقّ  ...ال تkض ّيعوا أوقkاتkكم بkالkبطالkة والkكسالkة ،واشkتغلوا بkما يkنتفع بkه
أنkفسكم وأنkفس غkيركkم ،كkذلkك قkضي األمkر فkي هkذا الّ kلوح ا ّلkذي الحkت مkن أفkقه شkمس الkحكمة والkبيان.
kمسكوا بkk k kحبل األسkk k kباب مkk k kتو ّكkk k kلني عkk k kلى اهلل مس k k kبّب
أبkk k kغض ال k k kنّاس عkk k kند اهلل مkk k kن يkk k kقعد ويkk k kطلب ،تّ k k k
األسباب(20)".
kحب أن يkرى مkن فkي األكkوان كkنفس واحkدة وهkيكل واحkد ،أن اغkتنموا فkضل اهلل
" ...إ ّن ربّkكم ال ّkرحkمن ي ّ
ورح kkمته ف kkي ت kkلك األيّ kkام ا ّلkkتي م kkا رأت ع kkني اإلب kkداع ش kkبهها ط kkوب kkى مل kkن ن kkبذ م kkا ع kkنده اب kkتغاء مل kkا ع kkند اهلل
نشهد أنّه من الفائزين (21)"...
kصدق ،ونkkفوسkkكم بkkاألمkkانkkة ،إ ّيkkاكkkم يkkا قkkوم ،ال تkkخونkkوا فkkي شkkيء وكkkونkkوا
" ...قkkل يkkا قkkوم ،ز ّيkkنوا لkkسانkkكم بkkالّ k
أم kkناء اهلل ب kkني ب kkر ّي kkته ،وك kkون kkوا م kkن امل kkحسنني ،إ ّن ا ّل kkذي kkن ي kkرت kkكبون ال kkبغي وال kkفحشاء أول kkئك ض kّ kل س kkعيهم
وكانوا من الخاسرين (22)"...
" ...ال تkkخونkkوا فkkي أمkkوال الkنّاس ،كkkونkkوا أمkkناء بkkينهم ،ال تحkkرمkkوا الkkفقراء عkّ kما أتkkاكkkم اهلل مkkن فkkضله ،وإنّkkه
يجkkزي املkkنفقني ضkkعف مkkا أنkkفقوا ،إنّkkه مkkا مkkن إلkkه إالّ هkkو لkkه الخkkلق واألمkkر ،يkkعطي مkkن يkkشاء ويkkمنع عkّ kمن
يشاء ،وإنّه لهو املعطي الباذل العزيز الكريم (23)"...
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" ...كkkن فkkي ال kنّعمة مkkنف ًقا ،وفkkي فkkقدهkkا شkkاكkً kرا ،وفkkي الkkحقوق أمkkينًا ،وفkkي الkkوجkkه طkkل ًقا ،ولkkلفقراء كkkنزًا،
kحا ،ولkkلمنادي مkkجيبًا ،وفkkي الkkوعkkد وف ً kيّا ،وفkkي األمkkور مkkنصفًا ،وفkkي الجkkمع صkkام kتًا ،وفkkي
ولkkألغkkنياء نkkاصً k
kرج kkا ،ول kkلظمآن بح kً kرا ،ول kkلمكروب
kراج kkا ،ول kkلمهموم ف k ً k
ال kkقضاء ع kkادالً ،ول kkإلن kkسان خ kkاض ً kعا ،وف kkي ال kظّلمة س k ً k
kلجا ،ول kk kلمظلوم ن kk kاص kً k kرا وع kk kض ًدا وظه kً k kرا ،وف kk kي األع kk kمال م k kتّقيًا ،ول kk kلغري kk kب وط k kنًا ،ول kk kلمري kk kض ش kk kفا ًء،
مً k k
وللمسkkتجير حkkصنًا ،ولّ k
kصدق جkkماالً ،ولkkهيكل األمkkانkkة طkkرازًا،
kصرا ،وملkkن ضkّ kل صkkراطًkا ،ولkkوجkkه الّ k
kلضريkkر بً k
kورا ،ول kkألرض ال kطّيبة
kرش kkا ،ولجس kkد ال kkعال kkم ً k
ول kkبيت األخ kkالق ع k kً k
روح kkا ،ول kkجنود ال kkعدل راي ً kة ،وألف kkق ال kkخير ن ً k
كا ،ولسماء الكرم نجما ،ولرأس الحكمة إكليالً (24)"...
رذاذًا ،ولبحر العلم فل ً
ً
"رأس اإليkkمان هkkو ال kتّق ّلل فkkي الkkقول وال kتّكثّر فkkي الkkعمل ،ومkkن كkkان أقkkوالkkه أزيkkد مkkن أعkkمالkkه فkkاعkkلموا أنّ
عدمه خير من وجوده ،وفناءه أحسن من بقائه(25)".
"أصkkل الkkحكمة هkkو الkkخشية عkkن اهلل ع kزّ ذكkkره واملkkخافkkة مkkن سkkطوتkkه وسkkياطkkه ،والkkوجkkل مkkن مkkظاهkkر عkkدلkkه
وقضائه(26)".
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