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الّديُن البََهائيّ

مقّدمة

الـــّديـــن الـــبهائـــيّ هـــو أقـــرب األديـــان الـــّسماويّـــة عهـــًدا، ويشـــترك مـــعها أســـاسًـــــــا فـــي الـــّدعـــوة إلـــى الـــتّوحـــيد، 
ولــكنّه ديــن مســتقّل لــه كــتبه املــقّدســة ومــبادئــه وأحــكامــه، دعــا إلــيه مــيرزا حســني عــلي الــنّوري، ولــقبه بــهاء 
اهلل، بـعد أن أعـلن بـعثته فـي ربـيع عـام 1863، وفـًقا ملـا بشّـــــر بـه مـن قـبل الـّسيد عـلي محـمد، ولـقبه الـباب، 
املــبعوث فــي عــام 1844.  يــختلف انــتشار الــّديــن الــبهائــيّ بــاخــتالف املــجتمعات، ولــكن مــا يــنفرد بــه هــو 
الــقبول الــعام املــطلق ملــبادئــه وتــعالــيمه، فــاملــاليــني الّــتي تــؤمــن بــه الــيوم تــمثّل مــختلف األجــناس، واألعــراق، 
والـــجنسيّات، والـــثّقافـــات، والـــطّبقات، والخـــلفيّات الـــّديـــنيّة.  ومـــنهم تـــتألّـــف جـــامـــعة عـــاملـــيّة مـــوحّــــــدة، تحـــظى 
بـاحـترام وافـر فـي املـجالـس الـّدولـيّة، وتشـترك، بـوصـفها مـنظّمة عـاملـيّة غـير حـكومـيّة، فـي نـشاط هـيئة األمـم 

املتّحدة ووكاالتها املتخصّصة.

تــتميّز تــعالــيم الــّديــن الــبهائــيّ بــالــبساطــة والــوضــوح، وتــركّــــز عــلى الــجوهــر، وتــبعد عــن الــّشكليّات، وتــحثّ 
عــلى تحــّري الــحقيقة، وتــنادي بــنبذ الــتّقليد واألوهــام، وتهــتّم بــنقاء الــوجــدان، وتنشــد الــّسعادة الــحّقة فــي 
الـّسمّو الـّروحـانـيّ، وتـؤكّــد أبـديّـة الـّروح اإلنـسانـيّ، وتبشّـــــر بـاسـتمرار تـتابـع األديـان، وتـعلن أّن الـّديـن سـبب 
انـــتظام الـــعالـــم واســـتقرار املـــجتمع، وتنشـــد الحـــّريّـــة فـــي االمـــتثال ألحـــكام اهلل، وتشـــترط أن تـــكون أقـــوال 
اإلنــسان وأعــمالــه مــصداقًــا لــعقيدتــه ومــرآة إليــمانــه، وتــرفــع إلــى مــقام الــعبادة كــل عــمل يــؤّدى بــروح الــبذل 
والخـدمـة، وتـعتبر الـفضل فـي الخـدمـة والـكمال ال فـي حـّب الـزّيـنة واملـال، وتـدعـو لـلّصلح الـّصالح، وتـنادي 

بنزع الّسالح، وتروم تأسيس
الـــوحـــدة والسّــــــــالم بـــني األمـــم، وتـــرى إن كـــان حـــّب الـــوطـــن مـــن اإليـــمان فـــمن األولـــى أن يـــكون كـــذلـــك حـــبّ 

العالم وخدمة اإلنسان.

ال وجـــود فـــي الـــّديـــن الـــبهائـــيّ لـــكهنة، وال رهـــبان، وال رجـــال ديـــن، وال قـــّديســـني، وال أولـــياء.  والـــعبادة فـــيه 
خــالــية مــن الــطّقوس واملــراســيم، وتــؤّدى صــالتــه عــلى انــفراد.  وتــميل أحــكامــه لتهــذيــب الــنّفس أكــثر مــنها 
لـــلعقاب.  وتـــجعل أســـاس الـــطّاعـــة هـــو حـــّب اهلل.  وتسهـــر عـــلى رعـــايـــة شـــؤون أتـــباعـــه هـــيئات مـــنتخبة هـــي 
املـحافـل الـّروحـانـيّة، وعـلى رأسـها مجـلس أعـلى هـو بـيت الـعدل األعـظم.  ويـقع مـركـزه الـعاملـيّ بـالـقرب مـن 
أمــــاكــــنه املــــقّدســــة فــــي مــــديــــنتي حــــيفا وعــــّكا، حــــيث نــــقل رفــــات الــــباب، وحــــيث سُــــــــجن وُدفــــن بــــهاء اهلل عــــام 
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يـعترف الـّديـن الـبهائـيّ بـأن كـّل األديـان الـّسابـقة سـماويّـة فـي أصـلها، متّحـدة فـي أهـدافـها، مـتكامـلة فـي 
وظـائـفها، مـتّصلة فـي مـقاصـدهـا، جـاءت جـميًعا بـالهـدي لـبني اإلنـسان.  وال يـخالـف الـّديـن الـبهائـيّ فـي 
جـــوهـــره املـــبادئ الـــّروحـــانـــيّة الـــخالـــدة الّـــتي أُنـــزلـــت عـــلى األنـــبياء والـــرّســـل الـــّسابـــقني، وإنّـــما تـــبايـــنت عـــنها 
تـــعالـــيمه وأحـــكامـــه وفـــًقا ملـــقتضيات الـــعصر ومـــتطّلبات الـــرّقـــيّ والـــحضارة، وأتـــت بـــما يجـــّدد الـــحياة فـــي 
هـــياكـــل األديـــان، وهـــيّأت مـــا يـــزيـــل أســـباب الـــخالف والـــّشقاق، وأتـــت بـــما يـــقضي عـــلى بـــواعـــث الحـــروب، 
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وأظهـرت مـا يـوفّـق بـني الـعلم والـّديـن، وسـاوت حـقوق الـرّجـال والـنّساء تـوطـيًدا ألركـان املـجتمع.  هـذا بـعض 
مــا يــقّدمــه الــّديــن الــبهائــيّ إلنــقاذ عــالــم مــّضطرب وحــمايــة انــسانــيّة مــحاطــٍة بخــطر الــفناء.  مــا لــم يتجــّدد 

تفكيرها وتتطّور أساليبها لتتمّشى مع احتياجات عصر جديد.

إّن مــــبادئ وأحــــكام الــــّديــــن الــــبهائــــيّ الّــــتي أعــــلن بــــهاء اهلل، أنّــــها السّــــــــبب األعــــظم والــــّدريــــاق األتــــّم لــــنجاة 
البشــر واتّــحاد الــعالــم، قــد أثــبتت خــالل الــقرن األّول لهــذا الــّديــن قــدرتــها لــتحقيق غــايــاتــها: فــقد أّدت إلــى 
تـــطويـــر أفـــكار الـــنّاس، وتـــقويـــم ســـلوك املـــاليـــني مـــن أتـــباعـــه وألّـــفت مـــنهم، مـــع تـــبايـــن أعـــراقـــهم، وثـــقافـــاتـــهم، 
وبــيئاتــهم، ومــكانــاتــهم، وثــرواتــهم، وســابــق مــعتقداتــهم، جــامــعة إنــسانــيّة ال شــرقــيّة وال غــربــيّة متّحــدة فــي 
مُـــثُلها ودوافــعها وأهــدافــها، دائــبة الــّسعي لــرعــايــة مــصالــح اإلنــسانــيّة جــمعاء، بــغض الــنّظر عــن اخــتالف 

الّدين والرّأي والتّفكير.

كـــما أظهـــرت الـــهيئات اإلداريّـــة لهـــذا الـــّديـــن رغـــم حـــداثـــة عهـــدهـــا أمـــانـــة ونـــزاهـــة فـــي قـــيادتـــها، ورشـــدا فـــي 
تــدبــيرهــا، وحــنكة فــي تخــطيطها، وتــمتّعت بــتأيــيد الــخاضــعني لــها؛ وســعت لحــّل مــشاكــل املــجتمعات الّــتي 
وجــــــدت فــــــيها، وجهــــــدت فــــــي مــــــعاونــــــة كــــــثير مــــــن املــــــجتمعات املتخــــــّلفة فــــــي مــــــجال الــــــتّنمية االقــــــتصاديّــــــة 
واالجـــتماعـــيّة فـــي أنـــحاء الـــعالـــم، وقـــّدمـــت حـــلوالً عـــمليّة لـــلمشاكـــل املـــعضلة الّـــتي تـــواجـــه زمـــانـــنا.  إّن هـــذا 
الـنّظم الجـديـد املـتدفّـق بـالـثّقة والـحيويّـة، والـقادر عـلى مـواجـهة املـشاكـل، والـوفـاء بـاآلمـال املـعقودة عـليه، هـو 
نــظم تــوفّــرت فــيه عــناصــر الــّصالحــية والــكفاءة والــنّجاح، ودلّــل عــلى أّن تحــّديــات هــذا الــعصر ومــشاكــله ال 

يتسنّى مجابهتها إالّ ببعث روحانيّ، وإحياء فكرّي، ال يتحققان إالّ برسالة سماويّة جديدة.

فـــاألديـــان أُّم الـــحضارات ونـــبع الـــفضائـــل والـــكماالت.  وتـــتابـــعها هـــو الّــــذي مهّـــــد طـــريـــق الـــرّقـــي الـــفكرّي، 
والـــــسمّو الخـــــلقيّ، والـــــتقّدم االجـــــتماعـــــيّ الّـــــذي ســـــلكته شـــــعوب األرض عـــــبر أحـــــقاب الـــــتّاريـــــخ.  فـــــما مـــــن 
حـــضارة خـــلت مـــن هـــذا الـــجوهـــر الّــــذي أمـــّدهـــا بـــالـــقدرة والـــحيويّـــة واإللـــهام، وقـــاد أهـــلها إلـــى أوج املجـــد 
ومــــعارج االبــــتكار، ولــــكن إلــــى حــــني.  إّن اســــتمرار تــــعاقــــب األديــــان لــــيس مجــــرد ظــــاهــــرة مــــطّردة سجّـــــــلها 
الـــتّاريـــخ فحســـب، وإنّـــما هـــو الـــعروة الـــوثـــقى الّــــتي تـــربـــط اإلنـــسان بـــفاطـــره، والـــقّوة الّــــتي تـــواصـــل إنـــماء 
خـصائـصه، والـنّهج الـقويـم الّـذي يـضمن لـه بـلوغ الـغايـة الّـتي خـلق مـن أجـلها، والشّـــــرب الّـذي يـمّد وجـدانـه 
بـــما يـــرقـــى بـــأدنـــى غـــرائـــزه إلـــى أفـــالك املُــثُل الـــعليا، والـــّربـــيع الّـــذي يجـــّدد فـــيه روح الـــبطولـــة والـــبذل والـــعال 

ويمّده من حني إلى حني بالطّاقة الّروحانيّة الالّزمة إلنماء املواهب الكامنة في ذاته.

وتــــــصّور انــــــتهاء هــــــذه املــــــصادر لــــــلقوى املــــــعنويّــــــة تــــــصّور تــــــقليدي رّدده أتــــــباع كــــــل ديــــــن، بــــــدافــــــع الــــــوالء 
واإلخـــالص، واســـتندوا إلـــى روايـــات حـــّملوهـــا أكـــثر مـــما تـــحتمل، ولـــكن حـــقيقة األمـــر أّن هـــذا الـــتّصّور ال 
يـعتمد عـلى فـهم صـحيح ملـعانـي الـكتب الـّسماويّـة، وال يسـتند إلـى حـقيقة عـلميّة، وال يسـتقيم مـع الـغايـات 

ب والتّزّمت. اّلتي تتوّخاها األديان، وال يصمد للتّحليل والبحث املنزََّهنْي عن التّعصُّ

إّن املســّلمات الــقديــمة الّــتي يــطرحــها الــّديــن الــبهائــي عــلى بــساط الــبحث مــن جــديــد، واملــفاهــيم الــواضــحة 
الّـتي يـقّدمـها ملـن يـعنيهم دراسـة األديـان عـلى أسـس جـديـدة، والحـلول الّـتي يـقّدمـها إلعـادة تـنظيم الـحياة 
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الـفرديّـة والجـماعـيّة عـلى الـّسواء، تـفتح أمـام املـتطّلعني لـغد أفـضل آفـاقًـا فـسيحة ملـا يـمكن أن يـقود الـعالـم 
إلى التّعاون والوحدة واالتّفاق.

ال يـمكن ملـحاولـة عـاجـلة كهـذه لـلتّعريـف بـالـحقائـق األسـاسـيّة لـلّديـن الـبهائـيّ إالّ أن تـكتفي بـموجـز لـبعض 
املـبادئ الّــتي تـدور حـولـها تـعالـيمه وأحـكامـه، ونـذر يـسير مـن أحـداث تـاريـخه، وعـرض سـريـع آلراء بـعض 
مـــن عـــرفـــوه عـــن كـــثب، ومـــقتطفات وجـــيزة مـــن نـــصوصـــه وآيـــاتـــه.  هـــذا مـــا ســـتسعى لـــتقديـــمه الـــّصفحات 
الـتّالـية، فـي جهـد مـتواضـع ال يـكاد يـفي بـالـغايـة، ولـكن األمـل مـعقود عـلى أن يـكون فـيما تـعرضـه مـا يـحثّ 

القارئ على مداومة البحث بدافع املسئولية والّسعي وراء الحقيقة.
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ِمن َمبَاِدئ الّدين البََهائيّ

نـــعني بـــاملـــبادئ تـــلك األصـــول املســـتخلصة مـــن اآليـــات واأللـــواح املـــنزّلـــة فـــي هـــذا الـــّدور الجـــديـــد، والّــــتي 
يــــعتبرهــــا الــــبهائــــيّون هــــاديًــــا لــــهم وتــــوجــــيًها إلــــهيًّا يحــــّدد مــــعالــــم الــــّشوط الــــحالــــيّ مــــن املــــسيرة اإلنــــسانــــيّة، 
ويجـدون فـيها األسـاس الّـذي سـتشاد عـليه الـحضارة الـعاملـيّة املـقبلة.  فـاملـبادئ بهـذا الـتّصّور هـي بـمثابـة 
أهـــداف تـــدور حـــولـــها وتســـّدد إلـــيها جـــهود ومـــوارد وإمـــكانـــات كـــّل مـــن األفـــراد والجـــماعـــات عـــلى الـــّسواء.  
ويـضع الـبهائـيّون مـبادئ وأحـكام ديـنهم مـوضـع الـتّنفيذ، ويـركّــزون جهـدهـم لـتحقيق مـضمونـها فـي حـياتـهم 
الـيومـيّة، وهـذا مـا يـميّز هـذه املـبادئ عـن الـّشعارات الجـذّابـة الـتي تـزخـر بـها أقـوال فـالسـفة ومـفّكري هـذا 

العصر، دون أن نلمس لها أثرًا يذكر في الحياة العمليّة.

مـن املـبادئ الّــتي جــاء بــها الــّديــن الــبهائــيّ مــبدأ وحــدة األديــان ودوام تــعاقــبها.  ويــنطلق هــذا املــبدأ مــن 
حــقيقة مــا فــتئت تــزداد وضــوحًـــــا، وهــي أن األديــان واحــدة فــي أصــلها وجــوهــرهــا وغــايــتها، ولــكن تــختلف 
أحــكامــها مــن رســالــة إلــى أخــرى تــبًعا ملــا تــقتضية الــحاجــة فــي كــل زمــان، وفــًقا ملــشكالت الــعصر الّـــذي 
تُــبعث فــيه هــذه الــرّســاالت.  للبشــريّــة فــي كــل طــور مــن أطــوار تــقّدمــها، مــطالــب وحــاجــات تــتناســب مــع مــا 
بـــلغته مـــن رقّــــي مـــادّي وروحـــانـــيّ، وال بـــّد مـــن ارتـــباط أوامـــر الـــّديـــن ونـــواهـــيه بهـــذه الـــحاجـــات واملـــطالـــب.  
فـاملـبادئ والـتّعالـيم واألحـكام الّـتي جـاء بـها األنـبياء والـرّسـل، كـانـت بـالـّضرورة عـلى قـدر طـاقـة الـنّاس فـي 
زمـــــانـــــهم وفـــــي حـــــدود قـــــدرتـــــهم عـــــلى اســـــتيعابـــــها، وإالّ ملـــــا صـــــلحت كـــــأداة لـــــتنظيم ومعيشـــــتهم والـــــنّهوض 

بمداركهم في مواصلة التّقدم نحو الغاية اّلتي توّخاها خالقهم.

يـؤمـن الـبهائـيّون إذًا بـأن الـحقائـق الـّديـنيّة نسـبيّة وليسـت مـطلقة، جـاءت عـلى قـدر طـاقـة اإلنـسان وإدراكـه 
املــتغيّر مــن عــصر إلــى عــصر، ال عــلى مــقدار عــلم أو مــكانــة األنــبياء واملــرســلني.  ويــؤمــن الــبهائــيّون أيــًضا 
بــاتّــحاد األديــان فــي هــدفــها ورســالــتها، وفــي طــبيعتها وقــداســتها، وفــي لــزومــها وضــرورتــها، وال يــنال مــن 
هـذه الـوحـدة، كـما رأيـنا، تـبايـن أحـكامـها أو اخـتالف مـناهـجها.  لهـذا ال يـزعـم الـبهائـيّون أن ديـنهم أفـضل 
األديـــان أو أنّـــه آخـــرهـــا، وإنّـــما يـــؤمـــنون أنّـــه الـــّديـــن لهـــذا الـــعصر، الـــّديـــن الّــــذي يـــناســـب مـــدارك ووجـــدان 
اإلنـسان فـي وقـتنا وزمـانـنا، والـّديـن الّــذي يـعّد إنـسان الـيوم إلرسـاء قـواعـد الـحضارة الـقادمـة، وفـي هـذا 

وحده تتلّخص عّلة وجوده وسبب اختالف أحكامه عن أحكام األديان الّسابقة.

ومــن مــبادئ الــــّديــــن الــــبهائــــي الــــّسعي إلــــى الــــكمال الخــــلقي، فــــالــــغايــــة مــــن ظــــهور األديــــان هــــي تــــعليم 
اإلنـسان وتهـذيـبه.  مـا مـن ديـن حـاد عـن هـذا الهـدف الجـليل الّــذي ينشـد تـطويـر اإلنـسان مـن كـائـن يـحيا 
ملجـرّد الـحياة ذاتـها، إلـى مخـلوق يـريـد الـحياة ملـا هـو أسـمى مـنها، ويـسعى فـيها ملـا هـو أعـزّ مـن مـتاعـها 
وأبـــقى، أال وهـــو اكـــتساب الـــفضائـــل اإلنـــسانـــيّة والتّخـــّلق بـــالـــّصفات اإللـــهيّة تـــقّربًـــا إلـــى اهلل.  والـــقرب إلـــيه 
لــيس قــربًــا مــكانــيًّا أو زمــانــيًّا، ولــكن قــرب مــشابــهة والتّحــّلي بــصفاتــه وأســمائــه.  ويــفرض هــذا املــبدأ عــلى 
الــــبهائــــيّ واجــــبني: واجــــبه األّول الــــّسعي الــــدائــــب لــــلتّعرّف عــــلى مــــا أظهــــر اهلل مــــن مشــــرق وحــــيه ومــــطلع 
إلــهامــه.  وواجــبه الــثّانــي أن يــتّبع فــي حــركــته وســكونــه، وفــي ظــاهــره وبــاطــنه مــا حــكم بــه مشــرق الــوحــي.  
فـــالـــعمل بـــما أنـــزل اهلل هـــو فـــرع مـــن عـــرفـــانـــه، وال يـــتّم الـــعرفـــان إالّ بـــه.  ولـــيس املـــقصود بـــعرفـــان اإلنـــسان 
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لـــصفات اهلل الـــتّصّور الـــذهـــنيّ ملـــعانـــيها، وإنّـــما االقـــتداء بـــها فـــي قـــولـــه وعـــمله وفـــي ذلـــك تـــتمثّل الـــعبوديّـــة 
الحّقة هلل تنزّه تعالى عن كّل وصف وشبه ومثال.

ومــن مــبادئ الـــّديـــن الـــبهائـــيّ ضـــرورة تـــوافـــق الـــعلم والـــّديـــن.  بـــالـــعلم والـــّديـــن تـــميّز اإلنـــسان عـــلى ســـائـــر 
املخـــلوقـــات، وفـــيهما يـــكمن ســـّر ســـلطانـــه، ومـــنهما انـــبثق الـــنّور الّـــذي هـــداه إلـــى حـــيث هـــو الـــيوم، ومـــا زاال 
يــمّدانــه بــالــّرؤيــة نــحو املســتقبل.  الــعلم والــّديــن ســبيالن لــلمعرفــة.  فــالــعلم يــمثل مــا اكــتشفه عــقل اإلنــسان 
مـن الـقوانـني الّـتي سـنّها الـخالـق لـتسيير هـذا الـكون، وأداتـه فـي ذلـك االسـتقراء: فـيبدأ بـالجـزئـيّات لـيصل 
إلــى حــكم الــكّليّات.  والــّديــن هــو مــا أبــلغنا الــخالــق مــن شــئون هــذا الــكون، ونــهجه فــي تــفصيل ذلــك هــو 
االسـتنتاج: اسـتنباط حـكم الجـزئـيّات مـن الـكّليّات.  فـكالهـما طـريـق صـحيح إلـى املـعرفـة، ويـكّمل أحـدهـما 

اآلخر، ولعّل اختالف الّدين عن العلم ناتج عن فساد أسلوب ِمراسنا، ألنّهما وجهان لحقيقة واحدة.

طـــاملـــا تـــعاون الـــعلم والـــّديـــن فـــي خـــلق الـــحضارات وحـــّل مـــا أشـــكل مـــن مـــعضالت الـــحياة.  فـــالـــّديـــن هـــو 
املــصدر األســاســيّ لــألخــالق والــفضائــل وكــّل مــا يــعني اإلنــسان فــي ســعيه إلــى الــكمال الــّروحــانــيّ، بــينما 
يــسمح الــعلم لــإلنــسان أن يــلج أســرار الــطّبيعة ويهــديــه إلــى كــيفيّة االســتفادة مــن قــوانــينها فــي الــنّهوض 
بــمقّومــات حــياتــه وتحســني ظــروفــها.  فــبهما مــًعا تــجتمع لــإلنــسان وســائــل الــرّاحــة والــرّخــاء والــرّقــي مــاّديًّــا 
وروحــــانــــيًّا.  هــــما لــــإلنــــسان بــــمثابــــة جــــناحــــي الــــطّير، عــــلى تــــعادلــــهما يــــتوقّــــف عــــروجــــه إلــــى الــــُعلى، وعــــلى 
تـــوازنـــهما يـــقوم اطّـــراد فـــالحـــه.  إن مـــال اإلنـــسان إلـــى الـــّديـــن دون الـــعلم، ســـيطرت عـــلى فـــكره الـــّشعوذة 
والخــــــرافــــــات، وإن نــــــحا إلــــــى الــــــعلم دون الــــــّديــــــن، ســــــيطرت عــــــلى عــــــقله املــــــاّديّــــــة، وضــــــعف مــــــنه الــــــّضمير.  
واخــتالفــهما فــي الــوقــت الــحاضــر هــو أحــد األســباب الــرّئــيسيّة لــالضــطراب فــي املــجتمع اإلنــسانــيّ، وهــو 

اختالف مرجعه انطالق التّفكير العلميّ حرًّا، مع بقاء التّفكير الّدينيّ في أغالل الجمود والتّقليد.
ومــن مــبادئ الــــّديــــن الــــبهائــــيّ نــــبذ جــــميع الــــتّعّصبات. فــــالــــتّعّصبات أفــــكار ومــــعتقدات نســــّلم بــــصحتها 
ونتّخــذهــا أســاسًـــــــا ألحــكامــنا، مــع رفــض أي دلــيل يــثبت خــطأهــا أو غــلّوهــا، وعــلى هــذا تــكون الــتّعّصبات 
جــــهالــــة مــــن مخــــّلفات الــــعصبيّة الــــقبليّة. وأكــــثر مــــا يــــعتمد عــــليه الــــتّعصب هــــو الــــتّمسك بــــاملــــألــــوف وخــــشية 
الجـديـد، ملجـرد أن قـبولـه يـتطّلب تـعديـالً فـي الـقيم واملـعايـير الّـتي نـبني عـليها أحـكامـنا. فـالـتّعّصب نـوع مـن 

الهروب، ورفض ملواجهة الواقع. 

بهــذا املــعنى، الــتّعصب أيّــا كــان جــنسيًّا أو عــنصريًّــا أو ســياســيًّا أو عــرقــيًّا أو مــذهــبيًّا، هــو شــّر يــقّوض 
أركـان الـحّق ويفسـد املـعرفـة، بـقدر مـا يـدعّــم قـوى الـظّلم ويـزيـد سـيطرة حـريّـته قـوى الجهـل. وبـقدر مـا لـلمرء 
مـــن تـــعّصب يـــضيق نـــطاق تـــفكيره وتـــنعدم حـــّريّـــته فـــي الـــحكم الـــّصحيح. ولـــوال هـــذه الـــتعّصبات ملـــا عـــرف 
الــــناس كــــثيرًا مــــن الحــــروب واالضــــطهادات واالنــــقسامــــات. وال زال هــــذا الــــّداء ينخــــر فــــي هــــيكل املــــجتمع 
اإلنــسانــيّ، ويســبّب الحــزازات واألحــقاد الّــتي تــفصم عــرى املــحبّة والــوداد. إّن الــبهائــية بــإصــرارهــا عــلى 
ضـــرورة الـــقضاء عـــلى الـــتّعّصب، إنّـــما تحـــرِّر اإلنـــسان مـــن نـــقيصة مســـتحكمة، وتـــبرز دوره فـــي إحـــقاق 

الحّق وأهّمية تحّليه بخصال العدل والنّزاهة واإلنصاف. 

ومـن مـبادئ الـّديـن الـبهائـيّ وحـدة الـجنس البشـرّي. االتّـحاد هـدف بـعيد املـدى أنـهجتنا سـبيله األديـان 
مـــنذ الـــقدم، فـــوطّــدت أركـــان األســـرة، فـــالـــقبيلة، فـــدولـــة املـــديـــنة، فـــاألمّـــة، وعـــملت عـــلى تـــطويـــر اإلنـــسان مـــن 

�٧



الــبداوة إلــى الــحضارة، وتــوســيع نــطاق مــجتمعه بــالــتئام شــعوب مــتنابــذة فــي أمّــة مــتماســكة، إعــداًدا لــيوم 
فيه يلتقي البشر جميًعا تحت لواء العدل والّسالم في ظّل وهدي الحّق جّل جالله.

حــقيقًة، لــم يــنفرد الــّديــن وحــده كــقّوة جــامــعة للبشــر، فــقد اتّحــدت أقــوام كــثيرة اســتجابــة لــدوافــع قــومــيّة أو 
اقتصاديّة أو دفاعيّة،

ولـكن امـتاز االتّـحاد الـقائـم عـلى االنـتماء الـّديـنيّ عـن غـيره بـطول أمـده ورسـوخ دعـائـمه فـي وجـدان أبـناء 
الــعقيدة الــواحــدة. وإن لــم يخــل، مــع األســف، تــاريــخ األديــان أيــًضا مــن االنــقسامــات واالنــشقاقــات الّــتي 

استنزفت كثيرًا من املوارد البشريّة واالقتصاديّة.

االتّــحاد هــدف نــبيل فــي حــّد ذاتــه، ولــكنّه أضــحى الــيوم ضــرورة تســتلزمــها املــصالــح الــحيويّــة لــإلنــسان. 
فـاملـشاكـل الـكأداء الّــتي تهـّدد مسـتقبل البشـريّـة مـثل حـمايـة الـبيئة مـن الـتّلوث املـتزايـد، واسـتغالل املـوارد 
الــطبيعيّة فــي الــعالــم عــلى نــحو عــادل، وإلــحاح الــحاجــة إلــى اإلســراع بمشــروعــات الــتّنمية االقــتصاديّــة 
واالجـــتماعـــيّة فـــي الـــّدول املتخـــّلفة، وإبـــعاد شـــبح الحـــرب الـــنّوويّـــة عـــن األجـــيال الـــقادمـــة، ومـــواجـــهة الـــعنف 
والـتّطرف الـّلذيـن يهـددان بـالـقضاء عـلى الحـريّـات الـفرديّـة، كـّل هـذه، وعـديـد مـن املـشاكـل األخـرى، يـتعذر 

معالجتها على نحو فّعال إالّ من خالل تعاون وثيق مخلص على الّصعيد العامليّ. 

عــــّلمنا الــــتّاريــــخ، كــــما تــــعّلمنا أحــــداث الــــحاضــــر املــــريــــرة، أنّــــه ال ســــبيل لــــنزع زؤام الــــخصومــــة والــــّضغينة 
والـبغضاء وبـذر بـذور الـوئـام بـني األنـام، وال سـبيل ملـنع الـقتال ونـزع السّـــــالح ونشـر لـواء الـّصلح والـّصالح،  
وال سـبيل للحـّد مـن األطـماع والـّسيطرة واالسـتغالل، إالّ بـاالعـتصام بـتعالـيم ديـن جـديـد وتشـريـع سـماويّ 
تـتناول أحـكامـه تـحقيق هـذه الـغايـات. مـن خـالل نـظام بـديـع يـقوم عـلى إرسـاء قـواعـد الـوحـدة الـّشامـلة لـبني 

اإلنسان. 

ومـن مـبادئ الـّديـن الـبهائـيّ تـحقيق الـتّضامـن االجـتماعـيّ.  لـقد كـان ومـا زال الـعوز داء يهـّدد الـّسعادة 
البشـريّـة واالسـتقرار االجـتماعـيّ، ومـن ثـّم تـوالـت املـحاوالت لـلّسيطرة عـليه.  وإن صـادف بـعضها نـجاحًــــا 
محـدوًدا، إالّ أّن الـفقر قـد طـال أمـده واسـتشرى خـطره فـي وقـتنا الـحاضـر، وهـو أقـوى عـامـل يـعّوق جـهود 
اإلصــالح والــتّنمية فــي أكــثر املــجتمعات.  وقــد امــتّدت شــروره اآلن إلــى الــعالقــات بــني الــّدول لــتجعل مــنه 

ومّما ينجم عنه من تخّلف، أزمة حاّدة عظيمة التّعقيد. 

إن كـــانـــت املـــساواة املـــطلقة مســـتحيلة وعـــديـــمة الجـــدوى، فـــإّن مـــن املـــؤكّــــد أّن لـــتكديـــس الـــثّروات فـــي أيـــدي 
األغـنياء مـخاطـر ونـكسات ال يسـتهان بـهما.  فـفي تـفّشي الـفقر املـدقـع إلـى جـوار الـغنى الـفاحـش مـضار 
مــــحّققة تهــــّدد الــــّسكينة الّـــــتى ينشــــدهــــا الجــــميع، وإجــــحاف يــــدعــــو إلــــى إعــــادة الــــتّنظيم والــــتّنسيق حــــتّى 
يـحصل كـّل عـلى نـصيب مـن ضـرورات الـحياة الـكريـمة.  وإن كـان تـفاوت الـثّروات أمـرًا ال مـفّر مـنه، فـإنّ 
فـــي االعـــتدال والـــتّوازن مـــا يـــحّقق كـــثيرًا مـــن الـــقيم واملـــنافـــع، ويـــتيح لـــكّل فـــرد حـــظًّا مـــن نـــعم الـــحياة.  لـــقد 
أرســى بــهاء اهلل، جــّل ذكــره، هــذا املــبدأ عــلى أســاس ديــنيّ ووجــدانــيّ، كــما أوصــى بــوضــع تشــريــع يــكفل 

املواساة واملؤازرة بني بني اإلنسان، كحّق للفقراء، بقدر ما هما واجب على األغنياء. 
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ومــن مــبادئ الــّديــن الــبهائــيّ املــساواة فــي الــحقوق والــواجــبات بــني الــرّجــال والــنّساء. ال تــفترق مــلكات 
املـــرأة الـــّروحـــانـــيّة وقـــدراتـــها الـــفكريّـــة والـــعقليّة، وهـــما جـــوهـــر اإلنـــسان، عـــّما أوتـــي الـــرّجـــل مـــنهما.  فـــاملـــرأة 
والــرّجــل ســواء فــي كــثير مــن الــّصفات اإلنــسانــيّة، وقــد كــان  خَــــْلُق البشــر عــلى صــورة ومــثال الــخالــق، ال 
فــرق فــي ذلــك بــني امــرأة ورجــل.  ولــيس الــتّماثــل الــكامــل بــني الجنســني فــي وظــائــفهما الــعضويّــة شــرطًــا 
لـتكافـئهما، طـاملـا أّن عـّلة املـساواة هـي اشـتراكـهما فـي الـخصائـص الـجوهـريّـة، ال الـّصفات الـعرضـيّة.  إنّ 
تـقديـم الـرّجـل عـلى املـرأة فـي الـّسابـق كـان ألسـباب اجـتماعـيّة وظـروق بـيئيّة لـم يـعد لـهما وجـود فـي الـحياة 

الحاضرة.  وال دليل على أّن اهلل يفّرق بني الرّجل واملرأة من حيث اإلخالص في عبوديّته واالمتثال
ألوامــره؛ فــإذا كــانــا مــتساويــني فــي ثــواب وعــقاب اآلخــرة، فَــلَِم ال يــتساويــان فــي الــحقوق والــواجــبات إزاء 

أمور الّدنيا؟ 

املــساواة بــني الجنســني هــي قــانــون عــام مــن قــوانــني الــوجــود، حــيث ال يــوجــد امــتياز جــوهــرّي لــجنس عــلى 
آخـر، ال عـلى مسـتوى الـحيوان، وال عـلى مسـتوى الـنّبات.  والـظّّن قـديـًما بـعدم كـفاءة املـرأة لـيس إالّ شـبهة 

مرجعها الجهل وتفّوق الرّجل في قواه العضليّة.

عـــدم اشـــتراك املـــرأة فـــي املـــاضـــي اشـــتراكًــــا مـــتكافـــئًا مـــع الـــرّجـــل فـــي شـــئون الـــحياة، لـــم يـــكن أمـــرًا أمـــلته 
طـبيعتها بـقدر مـا بـّرره نـقص تـعليمها وقـّلة مـرانـها، وأعـباء عـائـلتها، وعـزوفـها عـن الـنّزال والـقتال.  أمّــا وقـد 
فُــتحت الــيوم أبــواب الــتّعليم أمــام املــرأة، وأتــيح لــها مــجال الــخبرة بــمساواة مــع الــرّجــل، وتــهيّأت الــوســائــل 
إلعـــانـــتها فـــي رعـــايـــة أســـرتـــها، وأضـــحى السّـــــــالم بـــني الـــّدول والـــّشعوب ضـــرورة تـــقتضيها املـــحافـــظة عـــلى 
املـــصالـــح الـــحيويّـــة لـــلجنس البشـــرّي، لـــم يـــعد هـــناك لـــزوم إلبـــقاء امـــتياز الـــرّجـــل بـــعد زوال عـــّلته وانـــقضاء 
دواعـــيه.  إّن تـــحقيق املـــساواة بـــني عـــضوي املـــجتمع البشـــرّي يـــتيح االســـتفادة الـــتّامـــة مـــن خـــصائـــصهما 
املــتكامــلة، ويســرع بــالــتّقدم االجــتماعــيّ والــّسياســيّ، ويــضاعــف فــرص الــجنس البشــرّي لــبلوغ الــّسعادة 

والرّفاهيّة.

 ومـــن مـــبادئ الـــــّديـــــن الـــــبهائـــــيّ إيـــــجاد نـــــظام يـــــحقق الشّـــــــــروط الـــــّضروريّـــــة التّـــــحاد البشـــــر.  وبـــــناء هـــــذا 
االتّــــحاد يــــقتضي دعــــامــــة ســــندهــــا الــــعدل ال الــــقّوة، وتــــقوم عــــلى الــــتّعاون ال الــــتّنافــــس، وغــــايــــتها تــــحقيق 
املــصالــح الــجوهــريّــة لــعموم البشــر، ويــكون نــتاجــها عــصرًا يجــمع بــني الــرّخــاء والــنّبوغ عــلى نــحو لــم تــعرفــه 
البشــريّــة إلــى يــومــنا هــذا.  وقــد فــّصل بــهاء اهلل أُســس هــذا الــنّظم الــبديــع فــي رســائــله إلــى مــلوك ورؤســاء 
دول الـــعالـــم فـــي عـــصره، أمـــثال نـــاپليون الـــثّالـــث، واملـــلكة ڤكـــتوريـــا، ونـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه، ونـــيقوال األّول، 
وبـــسمارك، وقـــداســـة الـــبابـــا بـــيوس الـــتّاســـع، والسّــــــــلطان عـــبد الحـــميد، فـــدعـــاهـــم لـــلعمل مـــتعاضـــديـــن عـــلى 
تخـليص البشـريّـة مـن لـعنة الحـروب وتـجنيبها نـكبات املـنافـسات الـعقيمة.  قـوبـل هـذا الـنّظم الـعاملـي آنـذاك 
بــاالســتنكار ملــخالــفته لــكّل مــا كــان مــتعارفًــا عــليه فــي الــعالقــات بــني الــّدول.  لــكن أصــبحت املــبادئ الّـــتي 
أعـــلنها مـــألـــوفـــة، يـــراهـــا الـــخبراء واملـــفّكرون الـــيوم مـــن مســـّلمات أّي نـــظام عـــاملـــيّ جـــاد فـــي إعـــادة تـــنظيم 
الـــعالقـــات بـــني املجـــموعـــات البشـــريّـــة عـــلى نـــمط يـــحّقق مـــا أســـلفنا ذكـــره مـــن الـــغايـــات.  ومـــن أركـــان هـــذا 

النّظم:

�٩



- نــبذ الحــروب كــوســيلة لحــّل املــشاكــل واملــنازعــات بــني األمــم، بــما يســتلزمــه ذلــك مــن تــكويــن مــحكمة دولــيّة 
للنّظر فيما يطرأ من منازعات، وإعانة أطرافها للتّوّصل إلى حلول سلميّة عادلة.

- تأسيس مجلس تشريعيّ لحماية املصالح الحيويّة للبشر وسّن قوانني لصون الّسالم في العالم.

- تنظيم إشراف يمنع تكديس الّسالح بما يزيد عن حاجة الّدول لحفظ النّظام داخل حدودها.

- إنشاء قّوة دوليّة دائمة لفرض احترام القانون وردع أي أّمة عن استعمال القّوة لتنفيذ مآربها.

- إيـــجاد أو اخـــتيار لـــغة عـــاملـــيّة ثـــانـــويّـــة تـــأخـــذ مـــكانـــها إلـــى جـــانـــب الـــّلغات الـــقومـــيّة تـــسهيالً لـــتبادل اآلراء، 
ونشرًا للثّقافة واملعرفة، وزيادة للتّفاهم والتّقارب بني الّشعوب.
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ِمن تَاريخ الّدين البََهائيّ

بـــدأ الـــتّاريـــخ الـــبهائـــيّ بـــإعـــالن الـــّدعـــوة الـــبابـــيّة فـــي عـــام 1844، وهـــي ذاتـــها تـــهيئة لـــقدوم دعـــوة أُخـــرى، 
تــــتحّقق بــــظهورهــــا نــــبوءات األنــــبياء والــــرّســــل الــــّسابــــقني، أال وهــــي الــــّدعــــوة الــــبهائــــيّة.  وقــــد مهّـــــدت الــــفرقــــة 
الــّشيخيّة قــبل الــبابــيّة لهــذا الحــدث الجــلل، بــفضل عــاملــني جــليلني مــن أئــمة الــّشيعة اإلثــني عشــريّــة.  مــرّت 
أحـــداث الـــتّاريـــخ الـــبهائـــيّ بـــمراحـــل عـــّدة لـــكّل مـــنها خـــصائـــص مـــميّزة، وإن كـــانـــت مـــتّصلة بـــال انـــفصام، 
بـحيث ال يـبني مـدلـولـها الـكامـل إالّ بـرؤيـتها كـوحـدة مـتكامـلة.  ولـكن رغـبة فـي إيـضاح وإبـراز مـغزى أحـداث 
هــذا الــتّاريــخ الــحافــل، يــمكن تــقسيمه إلــى دورتــني: دورة الــبشير أو الــبابــيّة، ودورة الــظّهور أو الــبهائــيّة، 
تســـبقهما مـــرحـــلة إعـــداديّـــة تـــتمثّل فـــي تـــعالـــيم الـــفرقـــة الـــّشيخيّة.  هـــذا الـــتّقسيم، ومـــا يـــنضوي تـــحته مـــن 
تـقسيم أكـثر تـفصيال، ال يحـمل مـعنى خـاصًّـــــــــا، وال يـعدو عـن كـونـه تـرتـيبًا مـنهجيًّا لـدراسـة الـتّاريـخ وسـهولـة 

استيعابه.

مرحلة اإلعداد أو الّشيخيّة

ســـاد فـــي أوائـــل الـــقرن الـــتّاســـع عشـــر بـــني أتـــباع الـــّديـــانـــات املـــختلفة شـــعور بـــاقـــتراب تـــحّقق نـــبوءات آخـــر 
الــــزّمــــان، املــــؤكّـــــدة لــــرجــــوع املــــسيح، أو ظــــهور اإلمــــام الــــغائــــب، أو مــــجيء املهــــدي املــــنتظر، وأنــــكر آخــــرون 
احـتمال ذلـك.  وسـط هـذه الـتّكّهنات، ظهـرت فـرقـة الـّشيخيّة الّـتي أسّـــــسها الـّشيخ أحـمد بـن زيـن الـّديـن بـن 

إبراهيم اإلحسائيّ، املولود بشبه الجزيرة العربيّة عام 1743.
اهـــتّم اإلحـــسائـــي بـــإصـــالح مـــعتقدات الـــّشيعة: فـــقال بـــأّن اإلمـــام املـــوعـــود لـــن يخـــرج مـــن الـــخفاء، وإنّـــما 
ســيولــد فــي صــورة شــخص مــن أشــخاص هــذا الــعالــم، وإّن املــعاد يــكون بــالــجوهــر ال بــالــعنصر الــترابــيّ، 
فـــالجســـد يـــبلى بـــعد املـــوت، أمّــــا الحشـــر والنّشـــر فـــيكون بـــالـــّروح وهـــو مـــن الـــجواهـــر.  تـــوفّـــي الـــّشيخ ســـنة 

1826 ودفن بالبقيع، باملدينة املنّورة.(1) 

تــــابــــع أبــــحاث اإلحــــسائــــي مــــن بــــعده تــــلميذه الــــّشيخ كــــاظــــم الــــرّشــــتي، وواصــــل رؤى شــــيخه فــــي ظــــهور 
"املــوعــود" وعــّدد لــتالمــيذه أوصــافــه وعــالمــاتــه، وأعــلن فــي أواخــر أيّــامــه أّن تــعالــيم الــّشيخيّة قــد اســتوفــت 
غــرضــها فــي الــتّهيئة ملــجيئة، وأوصــى تــالمــيذه بــالتّشــتّت بــحثًا عــنه.  فــما أن تــوفّــاه اهلل حــتى هــامــوا فــي 

أرجاء إيران بحثًا عن املوعود. (2)

رسالة البشير أو البابيّة

كـــانـــت دروة الـــبشير أو املبشّــــــــر قـــصيرة املـــدى، لـــم تـــتعدَّ ثـــمانـــي ســـنوات، ولـــكنها حـــفلت بـــآيـــات الـــبطولـــة، 
وتجـــّلت فـــيها روح الـــفداء بـــالـــنّفس والـــنّفيس فـــي ســـبيل اهلل.  ويـــمكن، إلبـــراز مـــغزى أحـــداث هـــذه الـــّدورة، 

تقسيمها إلى ثالث مراحل: مرحلة الكشف، ومرحلة اإلعالن، ومرحلة االستقالل.
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مرحلة الكشف

جـرت مـعظم أحـداثـها فـي مـديـنة شـيراز، وأهـّمها كـشف الـنّقاب عـن أمـر الـباب، وإّن بـقي أمـره طـوال هـذه 
املـــرحـــلة، مـــنحصرًا فـــي عـــدد محـــدود مـــن أتـــباعـــه، بـــينما كـــرّس حـــضرتـــه جهـــده لـــتلقينهم تـــعالـــيم دعـــوتـــه، 

وإعدادهم للمهام الجسيمة اّلتي تنتظرهم، وتنتهي هذه
املـرحـلة بـاجـتماع الـباب بـتالمـيذه الـثّمانـية عشـر، وإبـالغـهم مـهام كـّل مـنهم، وأمـرهـم بـالتّشـتّت فـي أنـحاء 

البالد.

تــــفصيالً لهــــذا اإلجــــمال، نــــعود بــــاألحــــداث إلــــى تــــالمــــيذه الــــّسيّد كــــاظــــم الــــرّشــــتي.  فــــي غــــضون عــــام مــــن 
انـتشارهـم بـحثًا عـن "الـقائـم"، الـتقى أحـد أئـمتّهم، املـالّ حسـني بشـروئـي، بـالـّسيّد عـلي محـمد، أحـد تـّجار 
وأعـيان مـديـنة شـيراز، الّـذي دعـاه إلـى مـنزلـه.  وسـرعـان مـا انبهـر املـالّ حسـني بـشخص مـضيفه، إذ وجـده 
فـذًّا فـي رقّــته ووقـار شـخصيّته، فـريـًدا فـي وداعـته وصـفاء سـريـرتـه، جـذّابًـا فـي حـديـثه، قـويًّـا فـي مـنطقه، 
يـأسـر مسـتمعيه بسحـر بـيانـه.  وفـي الهـزيـع األّول مـن تـلك الـّليلة الـخامـسة مـن جـمادى األولـى 1260ه - 
املــوافــقة لــليلة 22 مــايــو (أيّــار) 1844م – كــشف الــّسيد عــلي محــّمد لــضيفه الــنّقاب عــن حــقيقة كــينونــته: 
إنّـــه هـــو الـــباب - وهـــو لـــقب يـــبنّي أنّـــه مـــقّدمـــة ملـــجيء "مـــن يظهـــره اهلل" – ذات "الـــظهور" الّـــذي بشّـــــــر بـــقرب 
مــــجيئه الــــّشيخان، أحــــمد اإلحــــسائــــي وكــــاظــــم الــــرّشــــتي، وجــــاء ذكــــره فــــي الــــّديــــانــــات الــــّسابــــقة بــــأســــماء 

وأوصاف متباينة في ظاهرها، متوافقة في جوهرها وحقيقتها.

فــي أّول األمــر، ســاور الــّشّك قــلب املــالّ حســني، وهــو أخــّص تــالمــذة الــّسيد كــاظــم، املــلّم بــكّل أقــوالــه عــن 
املـوعـود وأوصـافـه وعـالمـاتـه، وهـو الـفقيه الّـذي أعـّد نـفسه لـلتّعرّف عـلى "املـوعـود"، فـطلب الـّدلـيل تـلو الـّدلـيل، 
حـــتّى نـــزلـــت فـــي حـــضوره ســـورة "قـــيّوم األســـماء".  رأى املـــالّ حســـني فـــي الـــهيمنة، واالقـــتدار، واإللـــهام، 
املتجـّلي أمـام نـاظـريـه، الـيقني الـقاطـع، والـبرهـان الـّساطـع عـلى نـزول الـوحـي، فـأذعـن إلـى نـداء اهلل، وكـان 

أّول من صّدق بالباب اّلذي ُلّقب أيًضا بالنّقطة األولى، وحضرة األعلى.

وملّـا بــلغ عــدد املــصّدقــني بــالــّدعــوة الجــديــدة ثــمانــية عشــر، مــعظمهم مــن تــالمــذة الــّسيد كــاظــم، اجــتمع بــهم 
حـضرة الـباب، وأمـرهـم بـاالنـتشار فـي األرض، مـذكّـــرًا إيّـاهـم بـأنّـهم حـملة لـواء اهلل فـي هـذا الـيوم الـعظيم، 
وأمــرهــم أن يتحــّلوا بــصفات اهلل وأســمائــه الــحسنى، ويــكونــوا فــي أقــوالــهم وأعــمالــهم مــصداقًــا لــتقوى اهلل 
وقـــدرتـــه وجـــاللـــه.  وأن يشهـــد حـــّلهم وتـــرحـــالـــهم عـــلى نـــبل مـــقصدهـــم، وكـــمال فـــضائـــلهم، وصـــدق إيـــمانـــهم، 

وخلوص عبوديّتهم.

خــرج حــضرة األعــلى بــعد ذلــك حــاجًّــــا، وبــعد أن أعــلن دعــوتــه إلــى شــريــف مــّكة املــكرّمــة، عــاد إلــى مــديــنته، 
شيراز، ليواجه معارضة علمائها املستكبرين، وشّر حاكمها العاتي.

�١٢



مرحلة اإلعالن

بــدأ خــطاب الــباب إلــى تــالمــيذه املــرحــلة الــثّانــية فــي تــاريــخ دعــوتــه، مــرحــلة اإلعــالن، الّـــتي امــتّدت فــترتــها 
حـــتى ســـجنه فـــي قـــلعة مـــاه كـــوه.  تـــميّزت هـــذه املـــرحـــلة بـــاعـــتناق عـــدد مـــن خـــاصـــة عـــلماء الـــّشيعة الـــّدعـــوة 
الــــبابــــيّة، وانــــتشار أمــــر حــــضرة األعــــلى فــــي أنــــحاء بــــالد إيــــران، ولــــكن فشــــلت مــــع ذلــــك مــــساعــــيه لــــلقيام 
شـخصيًّا بـإبـالغ الـّدعـوة لـلملك محـمد شـاه.  كـما شـاهـد خـتام هـذه املـرحـلة انـضمام السّــــــلطة املـدنـيّة إلـى 

رجال الّدين في مقاومة هذه الّدعوة الجديدة، وصدور أمرها بسجن الباب.

تـفصيالً ألحـداث هـذه املـرحـلة الـّدقـيقة نـعود إلـى سـفر حـضرة األعـلى إلـى بـيت اهلل الحـرام.  أتـاح غـياب 
حــضرتــه الــفرصــة لــلمغرضــني لينشــروا األكــاذيــب عــنه، ولــيثيروا الــفتنة ضــّده فــي مــديــنة شــيراز، فــلّما عــاد 
مـن حـّجه عـمل عـلى تهـدئـة خـواطـر الـنّاس فـيها، وعـندمـا اجـتمع عـلماء املـديـنة لـحواره، وواجـهوه بـكثير مـن 
االتّـهامـات الـكاذبـة، رأى حـضرتـه االكـتفاء بـإنـكار األبـاطـيل املـنسوبـة إلـيه، دون الـّدخـول فـي شـرح بـعثته، 
فــأشــاع مــناوئــوه أنّــه رجــع عــن دعــوتــه، بــينما الــواضــح مــن كــالمــه أنّــه تــبرّأ مــن مــفتريــاتــهم، دون أن يــتطّرق 

إلى إنكار أو إثبات صدق دعوته.

حـمل االهـتمام املـتزايـد بـأمـر الـباب شـاه إيـران عـلى إرسـال أوثـق عـلمائـه لتحـّري الـحقيقة، فـبعث بـالـّسيد 
يــحيى الــّدارابــي، الّــذي بــاحــث حــضرة األعــلى عــّدة مــرّات، انــتهى بــعدهــا إلــى الــتّصديــق بــدعــوتــه، فــاتّــهمه 
الــعلماء بــالــجنون، مــع أنّــهم كــانــوا يــعتبرونــه حــتى إعــالن إيــمانــه بــدعــوة الــباب أرســخهم عــلًما، وأجــدرهــم 
بـمحاجـاة الـباب ودحـض دعـوتـه.  بـعث بـعد ذلـك، املـالّ محـمد عـلي الـزّنـجانـي، مـن كـبار مجتهـدي الـّشيعة 
فــي زمــانــه، أحــد خــاصّــــــــــته لــبحث أمــر الــباب، ومــا أن عــاد رســولــه حــتّى أنــهى املــالّ محــّمد مجــلس تــدريــسه 

معلنًا عبارته الّشهيرة: "طلب العلم بعد الوصول إلى املعلوم مذموم".

قـّرر عـلماء شـيراز فـي أعـقاب ذلـك التّخـّلص مـن الـباب، ولـكن فـي ذات الـّليلة الّــتي قـبض فـيها عـليه، فـتك 
الـوبـاء فـجأة بـمديـنة شـيراز وأثـار الـذّعـر بـني أهـلها، فـأمـر حـاكـمها بـإطـالق سـراحـه، وطـلب مـنه مـغادرتـها.  
قـصد حـضرة األعـلى مـديـنة إصـفهان، ولـكن أفـتى عـلماؤهـا بـكفره.  وملّـا دعـاهـم حـاكـمها لـيباحـثوا الـباب 
فــــي أمــــره، رفــــضوا مــــتعّللني بــــأّن املــــناظــــرة تــــجوز فــــيما أشــــكل، أمّـــــا خــــروج الــــباب عــــلى الشّــــــــرع فــــواضــــح 
كـالـّشمس فـي رائـعة الـنّهار.  وواصـل عـلماء إصـفهان الـّشكوى إلـى سـاحـة املـلك، فـصدر األمـر بـإقـصاء 

الباب إلى قلعة ماه كوه ثم قلعة چهريق بإقليم آذربيجان.

�١٣



مرحلة االستقالل

بـدخـول الـباب إلـى الـّسجن بـلغت دعـوتـه مـرحـلة االسـتقالل.  إذ أتـاح الـّسجن لـه الـوقـت لشـرح دعـوتـه وبـيان 
أهــــدافــــها، كــــما سهّـــــل عــــلى املــــؤمــــنني االتّــــصال بــــه بــــعيًدا عــــن مــــكائــــد األعــــداء، فتجــــّلى اســــتقالل الــــّدعــــوة 
الجـديـدة، واجـتمع أقـطابـها بـبدشـت لـتأكـيد هـذا االسـتقالل.  انتهـت هـذه املـرحـلة الـثّالـثة بـتآمـر السّــــــلطتني 

املدنيّة والّدينيّة على قتل الباب، ونجاحهما في تنفيذ مأربهما الّشنيع علنًا.

تـفصيل أحـداث هـذه املـرحـلة يـبدأ بـأسـباب سـجن حـضرة األعـلى فـي إقـليم آذربـيجان بـالـذّات.  فـقد كـان 
اخــتيار الــوزيــر أقــاســي قــلعة مــاه كــوه ثــم قــلعة چهريــق مــكانًــا لــسجن الــباب، وكــالهــما بــأرض نــائــية فــي 
آذربــيجان، عــلى مــظنّة عــدم مــباالة ســّكانــها بهــذه الــّدعــوة، ألنّــهم مــن األكــراد الــّسنة.  ولــكن مــا أن حــضر 
إلـيها حـضرة األعـلى حـتى بهـر أهـلها بـدمـاثـة أخـالقـه، ورقّـة طـباعـه، وقـّوة أيـمانـه، وخـوارق أعـمالـه؛ فـالـتفّوا 
حــولــه، ورحّـــــبوا بــكّل مــن قــصده، وأضــحى ســجنه مــكانًــا تــأمّـــه الــحّجاج، بــعيًدا عــن مــكائــد عــلماء الــّشيعة؛ 

فزادت البابيّة انتشارًا، وزاد بذلك قلق العلماء.

وافـت املـنيّة فـي هـذه األثـناء محـّمد شـاه، وخـلفه عـلى الـعرش األمـير نـاصـر الـّديـن وملّـا يـتجاوز الـّسادسـة 
عشــــر مــــن عــــمره، كــــما تــــولّـــــى مــــيرزا تــــقي خــــان الــــوزارة مــــتصّورًا أن إرهــــاب الــــبابــــينّي ســــيوقــــف انــــتشار 
دعـــوتـــهم، ويكســـبه تـــأيـــيد الـــعلماء.  فـــأقحـــم الـــوزيـــر تـــقي خـــان السّــــــــلطة املـــدنـــيّة مـــع السّــــــــلطة الـــّديـــنية فـــي 
مــحاربــة الــبابــيّة.  لــذلــك لــم تُحــرّك هــذه السّــــــلطة ســاكــنًا عــندمــا أغــار الــغوغــاء عــلى الــبابــينّي بتحــريــض مــن 
الــعلماء؛ فــاغــتصبوا أمــوالــهم، وأراقــوا دمــاءهــم، ونــّكلوا بــذويــهم، وحــيثما حــاول املُـْعتََدى عــليهم دفــع الشّــــــرّ 

عن أنفسهم، اتُّهموا بإثارة الفنت واالضطرابات.

 جـمع الـباب آنـذاك أوراقـه وأرسـلها مـع قـلمه وخـاتـمه إلـى حـضرة بـهاء اهلل فـي طهـران إشـارة إلـى وشـك 
انـتهاء مـهّمته.  نُـقل بـعدهـا بـقليل، مـع أربـعة مـن أتـباعـه إلـى تـبريـز، حـيث أعـّدت الـعّدة لـقتله.  وفـي الـيوم 
الـتّالـي لـوصـولـه، أصـدر عـلماء تـبريـز فـتياهـم بـإعـدام الـباب بـدون مـواجهـته، وتـولّـى سـام خـان، رئـيس فـرقـة 
مــــن الــــجنود األرمــــن، تــــنفيذ اإلعــــدام: ُربــــط الــــباب ورفــــيق لــــه فــــي مــــواجــــهة ثــــّلة جــــنود اصــــطفّوا فــــي ثــــالث 
صــــفوف عــــلى مــــرأى ومــــسمع الجــــموع املــــتفرّجــــة.  ثــــم صــــدر األمــــر بــــإطــــالق الــــبارود؛ فــــعال دخّـــــان كــــثيف 
تـعذرت مـعه الـّرؤيـة.  وبـعد انـقشاع سـحب الـّدخـان، انـصعقت الجـماهـير لـرؤيـة رفـيق الـباب قـائـًما بـمفرده، 

وقد تمزّقت الحبال اّلتي ُقيّد بها، دون أن يصاب هو بإذى، وال أثر للباب نفسه.

كــان الــباب جــالــًسا داخــل الــغرفــة الّـــتي اقــتيد مــنها، يــتابــع فــي هــدوء إبــالغ آخــر وصــايــاه ألتــباعــه.  بــعد 
انـــتهائـــه، أبـــلغ حـــارســـه املشـــدوه أّن وقـــت شـــهادتـــه قـــد حـــان، ولـــكن رفـــض الـــحارس، وكـــذلـــك ســـام خـــان، 

االشتراك في قتله، وقّرر سام خان وجنوده االنسحاب.

لـــم يـــكن بـــدٌّ مـــن إتـــمام املـــؤامـــرة خـــوفًـــا مـــن زيـــادة انـــتشار الـــّديـــن الجـــديـــد.  فـــأحـــضرت فـــرقـــة أخـــرى مـــن 
الـــجنود، واقـــتيد الـــباب إلـــى ذات املـــكان، وأطـــلق الـــرّصـــاص؛ فـــتحّققت بـــشهادتـــه نـــبوءة خـــطّها يـــراعـــه فـــي 

مستهّل دعوته:
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﴿يـا سـيّدي األكـبر  مـا أنـا بـشيء إالّ وقـد أقـامـتني قـدرتـك عـلى األمـر  مـا اتّـكلت فـي شـيء إالّ عـليك  ومـا 
اعــتصمت فــي أمــر إالّ إلــيك  يــا بــقيّة اهلل قــد فــديــت بــكّلي لــك ورضــيت الســّب فــي ســبيلك ومــا تــمنّيت إالّ 

القتل في محبّتك  وكفى باهلل العليّ معتصًما قديًما وكفى باهلل شاهًدا ووكيالً﴾.(3) 
أثّـــرت الـــوقـــائـــع املـــذهـــلة الســـتشهاد الـــباب عـــلى الـــقوى الـــعقليّة ألحـــد الّــــذيـــن قـــامـــوا عـــلى خـــدمـــته وتـــعلّقوا 
بـــشخصه، فـــتصّور أّن الـــوفـــاء يـــفرض االنـــتقام لـــه، فـــعزم عـــلى قـــتل الـــّشاه.  مـــن دالئـــل ضـــعف عـــقله، أنّـــه 
اسـتخدم أداة ال تـميت؛ فـأصـاب الـّشاه بجـروح طـفيفة.  لـكن وجـد أعـداء الـبابـيّة الـفرصـة مـن جـديـد لـلفتك 
بـالـبابـينّي، وبـدون تـحقيق أو مـحاكـمة اتّـُهم الـبابـيّون جـميًعا بـالـتآمـر عـلى حـياة الـّشاه؛ فـامـتألت الـّسجون 

بمن بقي منهم على قيد الحياة واقتيدوا أفواًجا إلى مقّر الّشهادة.

قـــضت مـــوجـــة الـــفتك والسّـــــــلب عـــلى آالف األبـــريـــاء، ولـــكن مـــضت دعـــوتـــهم قـــدمًــــا وامـــتّد نـــفوذهـــا الـــى شـــرق 
ا تـــؤمّـــه املـــاليـــني، بـــينما  األرض وغـــربـــها، وتُـــرجـــمت كـــتبها إلـــى لـــغات مـــختلفة، وأضـــحى مـــرقـــد الـــباب مـــحجًّ

خوت قصور امللوك والوزراء اّلذين حاربوه واندّكت عروشهم كأنّها هشيم تذروه الّرياح.

طَْلَعُة الظّهور أو البََهائيّة
 

الــبهائــيّة هــي اإلشــراق الّـــذي هــيّأت لــه الــّدورة الــّسابــقة.  وأحــداث الــّدورتــني مــرتــبطة، يــتعذّر تحــديــد خــطّ 
فــاصــل بــينهما، إالّ أّن بــهاء اهلل بــنّي أّن بــعثته بــدأت أيّــام ســجنه فــي ســياه چال بطهــران.  ولــكن ال يــمكن 
تـقيسم تـاريـخ هـذه الـّدورة بـالـبساطـة الّــتي اتّـبعناهـا فـي الـّدورة الـبابـيّة، ألّن أحـداثـها ال تـقتصر عـلى مـا 
وقـع مـنها فـي حـياة بـهاء اهلل فحسـب، بـل يـشمل أيـًضا مـا أنجـزه ابـنه ومـركـز عهـده عـبد الـبهاء، ومـن بـعده 
شـــوقـــي ربّـــانـــي حـــفيد عـــبد الـــبهاء وولـــيّ األمـــر.  ويـــنبغي قـــبل تـــفصيل هـــذه املـــراحـــل أن نـــقّدم بـــكلمة عـــن 

صاحب هذه الّدورة.

بـــهاء اهلل هـــو الّــــلقب الّــــذي عُــــرف بـــه مـــيرزا حســـني عـــلي الـــنّوري، وهـــو ســـليل مجـــد وشـــرف، إذ كـــان أبـــوه 
مــيرزا عــبّاس املــعروف بــميرزا بــزرگ، أحــد الــنّبالء املــقّربــني إلــى بــالط املــلك فــتح عــلي شــاه، وحــاكــًما عــلى 
مــنطقة بــروجــرد ولُــرســتان.  اتّــصف بــهاء اهلل مــنذ طــفولــته بحــميد الــخالل، وجــميل الــخصال، وتــميّز بحــّدة 
الـذّكـاء، ورجـاحـة الـعقل، والـّشجاعـة واإلقـدام، وأبـدى مـنذ بـكرة صـباه كـفاءة ومـهارة فـائـقتني فـي حـّل أعـقد 
املـشاكـل، وأظهـر مـعرفـة وعـلًما لَــُدنـيًّا أدهـشا مَــن حـولـه مـن كـبار رجـال الـّدولـة.  ورغـم كـثرة مـا عُــرض عـليه 
مـن مـناصـب الـّدولـة، انـصرف كـّلية إلـى أعـمال الـِبّر، ورعـايـة املـساكـني، مـنفًقا مـالـه الـخاص عـلى الـفقراء 

واملعوزين.

في بغداد

بـعد مـحاولـة االعـتداء عـلى حـياة الـّشاه، قـضى حـضرة بـهاء اهلل أربـعة شـهور سـجينًا فـي طهـران، يـنتظر 
دوره لــــإلعــــدام بــــصفته أحــــد أقــــطاب الــــبابــــيّة، ولــــكن نــــجح بــــعض أصــــدقــــائــــه الــــقدامــــى فــــي إقــــناع املــــلك 
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بـــالـــتّحقيق فـــي هـــذا الـــحادث، فـــثبتت بـــراءتـــه، وأطـــلق ســـراحـــه، ولـــكن أمـــرت السّـــــــلطات بـــإبـــعاده، وصـــادرت 
أمواله، فقصد العراق.

بـعد إقـامـة قـصيرة فـي بـغداد قـّرر بـهاء اهلل االعـتزال فـي جـبال السّـــــليمانـيّة حـيث انـقطع مـتعبًّدا فـي خـلوة 
دامـت عـامـني، لـم يـكن أحـد يـعلم خـاللـها مـكانـه.  وعـندمـا عُــرف مـكانـه إنـهالـت عـليه الـتّوسّـــــالت لـلعودة لجـمع 

شملهم، وتنظيم صفوفهم من جديد.

اهــتّم بــهاء اهلل بشــرح وبــيان تــعالــيم الــباب عــلى نــحو ال يــمكن أن يــكون إالّ إلــهامًـــا إلــهيًّا.  ومــن بــني مــآثــر 
هـــذه الـــفترة رســـالـــتني عـــلى جـــانـــب عـــظيم مـــن األهـــميّة، وال زالـــتا آيـــتني مـــن آيـــات اإلعـــجاز: هـــما الـــكلمات 
املـكنونـة، وكـتاب اإليـقان.  تـتعّدى الـرّسـالـة األولـى حـدود جـمال الـتّصويـر وبـالغـة الـّلفظ ورقّـة الـتّعبير، إلـى 
عــمق املــعنى وســمّو الــفكرة، مــع شــّدة االخــتصار وسحــر الــبيان، وهــي مــوجــز لــلفضائــل واإللــهيّات الّـــتي 

جاءت بها األديان سابًقا، أو كما قّدم لها بهاء اهلل:

﴿هــــذا مــــا نُــــزّل مــــن جــــبروت الــــِعزّة بــــلسان الــــُقدرة والــــقّوة عــــلى الــــنبينّي مــــن قــــبل، وإنّــــا أخــــذنــــا جــــواهــــره 
وأقـمصناه قـميص االخـتصار فـضالً عـلى األحـبار، لـيوفـوا بعهـد اهلل ويـؤّدوا أمـانـاتـه فـي أنـفسهم، ولـيكونّـن 

بجوهر التُّقى في أرض الّروح من الفائزين﴾

وفــي الــرّســالــة الــثّانــية يــفيض بــيانــه األحــلى بــتفسير آيــات الــكتب املــقّدســة الــّسابــقة عــلى نــحو يُــبرز وحــدة 
مــــعانــــيها ومــــقاصــــدهــــا، ويُــــلفت األنــــظار إلــــى أبــــديّــــة األديــــان، وعــــدم محــــدوديّــــة رســــاالتــــها رغــــم محــــدوديّــــة 
أحـكامـها فـي حـيّز زمـانـيّ.  وخـلت الـرّسـالـتان مـن أّي إشـارة إلـى أمـره الجـديـد، ولـكن فـتح كـتاب اإليـقان 
آفــاقًــا فــسيحة أمــام الــفكر الــّديــنيّ لــكّل املهــتّمني بــالــّروحــانــيات، مــهيّئًا إلعــالن ظــهوره املــبارك.  بــقي بــهاء 
اهلل فــي بــغداد قــرابــة عشــر ســنوات، عــلت أثــناءهــا شــكوى الــبالط الــفارســيّ مــن ازديــاد نــفوذه فــي مــنطقة 
يـــحجّ إلـــيها الـــّشيعة مـــن إيـــران، وينتهـــز كـــثير مـــنهم الـــفرصـــة ليســـتطلع حـــقائـــق الـــبابـــيّة.  وزادت مـــخاوف 
الـبالط اإليـرانـيّ بـعد زيـارة عـدد مـن أفـراده – مـن بـينهم األمـراء – لـبهاء اهلل فـي مـنزلـه املـتواضـع.  فـأمـر 
السّــــــلطان عـبد الحـميد بـحضوره إلـى إسـتنبول.  وبـينما كـان يـتأهـّب ركـبه لـلرّحـيل فـي ربـيع عـام 1863، 
أعـلن بـهاء اهلل ألصـحابـه بـأنّـه املـوعـود الّــذي بشّــــــر بـه الـباب، والّــذي بـظهوره تـتحقق نـبوءات ووعـود األديـان 

الّسابقة.

في أدرنة

تـمتّد املـرحـلة الـثّانـية مـن وقـت هـذا اإلعـالن الـخاص إلـى حـني إبـحار بـهاء اهلل مـن تـركـيا، فـي طـريـقه إلـى 
عــــّكا، وتــــتميّز بــــتطّور املــــبادئ الّــــتي أعــــلنها الــــباب إلــــى أصــــول وأحــــكام مــــفّصلة، وإعــــالن دعــــوة بــــهاء اهلل 
إعــالنًــا عــامًــا عــلى الــتّدريــج، وإعــداد رســائــله املــوجّـــــهة الــى مــلوك ورؤســاء الــّدول، إلبــالغــهم مــبادئ الــعصر 
الجـــديـــد ونـــظامـــه الـــعاملـــي، ودعـــوتـــهم لـــلكّف عـــن الحـــروب، والحـــّد مـــن التّســـّلح، واالتّـــحاد والـــتّعاون لـــخير 

الّشعوب.
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جـــرت أكـــثر أحـــداث هـــذه املـــرحـــلة فـــي مـــديـــنة أدرنـــة عـــلى أرض الـــقارّة األوربـــيّة.  فـــبعد وصـــول بـــهاء اهلل 
وصـحبه إلـى مـديـنة إسـتنبول فـي مـنتصف أغسـطس (آب) 1863، مـن رحـلة دامـت ثـالثـة شـهور ونـصف 
عـلى ظـهور الـّدواب، خـالل جـبال وعـرة، نـما إلـى عـلمهم قـرار تـرحـيلهم  إلـى أدرنـة، الّـتي وصـلوهـا يـوم 12 
ديــسمبر (كــانــون أول) مــن نــفس الــّسنة.  واصــل بــهاء اهلل أثــناء إقــامــته فــي هــذه املــديــنة، وطــيلة الــّسنوات 
الخــــمس الــــتّالــــية، تــــفصيل أصــــول دعــــوتــــه، وشــــرح الــــنبوءات والــــوعــــود اإللــــهيّة الــــخاصــــة بــــمجيئه، وتهــــذيــــب 
وتـقويـم أخـالق أصـحابـه وأتـباعـه، وبـيان نـظامـه لـحفظ األمـن فـي الـعالـم، وإقـامـة السّـــــالم عـلى قـواعـد الـعدل 
والــتّآزر، وضــّمن ذلــك رســائــله إلــى املــلوك الّـــذيــن أنــذرهــم جــمًعا وفــرادى مــغبّة رفــض دعــوتــه.  وحــاق بــكلّ 
مــنهم مــا أنــذره مســبقا مــن خســران مــاّدي ومــعنّوي – نــتيجة الســتكبارهــم وعــدم مــباالتــهم بهــذه الــرّســالــة 

الّسماويّة ورفضهم االنصياع ألمر اهلل – رغم ما كانوا عليه من عزّ مبني.

هـنالـك مـأل الحسـد قـلب أخـيه ألب، مـيرزا يـحيى، وانتهـز املـناوئـون الـفرصـة لـتّقسيم األصـحاب، وشـّجعوه 
عـــلى املـــضيّ فـــي غـــيّه، حـــتى إذا مـــا اشـــتّدت حـــّدة الـــخالف بـــني األتـــباع، طـــالـــبوا السّــــــــلطان بـــإبـــعادهـــم؛ 

فصدر األمر بترحيل ميرزا يحيى ومشايعيه إلى قبرص، وسجن بهاء اهلل وصحبه في عّكا.

في عّكا

تــمتّد املــرحــلة الــثّالــثة، مــن وقــت وصــول بــهاء اهلل إلــى ســجن عــّكا حــتى وفــاتــه بــقربــها.  شهــدت الــّسنوات 
األربــع والعشــرون الّــتي قــضاهــا بــهاء اهلل فــي عــّكا ومَـــرجِــــها، إبــالغ رســائــله إلــى الــرؤســاء واملــلوك، ونــزول 
الـكتاب األقـدس مـتضّمنًا حـدود وأحـكام الشّـــــريـعة الـبهائـيّة، وتـفصيل نـظامـه الـعاملـي، وانـتشار دعـوتـه مـن 

إيران والعراق، إلى تركيا، وروسيا، ومصر، والّشام، والهند.

أعـــاد ســـجن بـــهاء اهلل بـــعّكا إلـــى األذهـــان األحـــاديـــث املـــرويّـــة حـــول مـــنزلـــتها.  ومـــع ذلـــك ملّــا ورد بـــهاء اهلل 
إلــيها يــوم 31 أغســطس 1868 لــم يخــرج أهــلها مــرحّـــــبني بــمن صــبغ عــلى مــديــنتهم هــذه الــقداســة، ولــكن 
اجــتمعوا ليسخــروا بــمن وصــفه فــرمــان 5 ربــيع اآلخــر 1285ه بــمّدعــي األلــوهــيّة، وقــضى بــدون مــحاكــمة 
بــالــّسجن مــدى الــحياة عــلى كــّل مــن صــاحــب الــظّهور وأفــراد عــائــلته، كــما أنــذر األهــالــي مــغبّة االخــتالط 
بــهؤالء األشــرار أو مــعاشــرتــهم.  واقــع األمــر أن الــعزلــة الّــتي فُــرضــت عــلى بــهاء اهلل فــي ســجن عــّكا كــانــت 
خـير دعـامـة لهـذا الـظّهور املـبارك، وبـدأت فـترة غـنيّة بـالـتّنزيـل، إذ واصـل حـضرتـه مـن الـّسجن إبـالغ دعـوتـه 
إلــى مــلوك ورؤســاء الــعالــم، وفــّصل فــي مــئات مــن رســائــله مــعالــم الــنّظم الــعاملــي الّــذي أبــدعــه، وأنــزل فــي 
كــتاب األقــدس التّشــريــع الجــديــد، وأجــاب عــلى أســئلة املســتفسريــن، وحــّرر كــتاب عهــده ومــيثاقــه، وحــّدد 
الهيئات والقيادات املستقبلة إلدارة أمر دينه، وبنّي وظيفة وسلطة كّل منها، وعنّي ابنه األرشد ليتوّلى إدارة 
شـؤون أمـره وتـفسير تـعالـيمه مـن بـعده.  وبـقي فـي مَــْرجِ عـّكا حـتّى صـعدت روحـه إلـى الـرّفـيق األعـلى فـي 

فجر 29 مايو (أيار) 1892.

دخــل بــهاء اهلل مــديــنة عــّكا ســجينًا، وبــقي فــيها ســجينًا زهــاء ربــع قــرن – فــي قــبضة طــاغ لــقبه السّــــــلطان 
ــهم بـــالـــكفر، وتـــقويـــض أركـــان الـــّديـــن، واّدعـــاء األلـــوهـــيّة، وتـــضليل  األحـــمر لـــكثرة مـــا أراق مـــن دمـــاء – واتّـُ
الـــنّاس؛ فحـــذرتـــه أهـــالـــي عـــّكا أّول األمـــر، ثـــم تـــتبّع الـــنّاس حـــركـــاتـــه، وتحـــّروا أمـــره، واطّــلعوا عـــلى دعـــوتـــه، 
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وتــفّحصوا أقــوالــه وأفــعالــه قــرابــة ربــع قــرن قــضاهــا بــينهم، فــتبيّنوا كــذب كــّل مــا أشــيع عــنه.  بــذلــك شهــدت 
كــلماتــهم وعــباراتــهم حــني تــشييعهم جــنازتــه وتــأبــينه(4)، وبــدا مــن كــلماتــهم الــنّدم واألســى.  كــانــت كــلماتــهم 
بـسيطة عـلى الـفطرة، فـعّكا مـديـنة صـغيرة لـم تشـتهر بـعلم أو أدب، ولـكنّها أعـربـت عـن مـشاعـر فـاضـت بـها 
قــلوب صــادقــة، رغــم مــا كــان يــمكن أن يــلحق بــهم مــن أذى ملــخالــفتهم اإلرادة الــّسنيّة.  كــتب األســتاذ جــاد 
عـيد مـن أهـالـي عـّكا راثـيًا بـهاء اهلل: "... فـال مـحاسـن فـضله تـدرك، وال مـآثـر عـدلـه تـعّد، وال فـيوض مـراحـمه 
تــوصــف، وال غــزارة مــكارمــه تــحصر، وال كــرم أعــراقــه كــكرم أعــراق الــنّاس.  فــإّن كــّل هــذه الــّصفات الّـــتي 
كــان فــيها آيــة اهلل فــي خــلقه لــم تــكن لــتفي بــوصــف بــعثته الشّــــــريــفة، فــهو اإلمــام املــنفرد بــصفاتــه، والــحبر 

املتناهي بحسناته ومبرّاته، بل هو فوق ما يصف الواصفون وينعت النّاعتون..."

ومن رثاء نظمه الّشيخ عبد امللك الّشعبي:

وبحر النّدى والجود والحلم واملجد لقد كان رّب الفضل والعلم والتّقى
بلى غاية الرّاجي واكرم من يسدي ومصباح جود في الّدجى يهتدي به

ومن رثاء نظمه املعّلم أمني فارس من كفر يسيف:

قد كان كهفًا للبرايـا  كـّل مـن                  وافاه كان ينال ما يستنظر
ومفاخر ومآثـر ال تنكـر قد كان شمس هدى وبدر فضائل

ومن رثاء رشيد افندي الّصفدي من عّكا:

ورشًدا منه قد ظهر البهاء إمام قد حوى علًما وفضالً
وزهد ال يشوبهمـا ريـاء بتحقيق اليقني على صالح 

ومن رثاء أمني زيدان:

إّي لفظ يفيك حقّ العزاء يا إمام الهدى ونور البهـاء
فيه  أرثي عالمة األنبياء ليت شعري من لي بلفظ نبيّ

كــما كــذّب املــؤرخ اإلسّـــــــالمــي، األمــير شــكيب أرســالن، املــفتريــات املــوجّـــــهة إلــى بــهاء اهلل، فــقال: "ومــّما ال 
جـدال فـيه أن الـبهاء وأوالده بـمقامـهم هـذه املـّدة الـطّويـلة بـعّكا أصـبحوا بـأشـخاصـهم مـعروفنـي لـدى أهـالـي 
بــالدنــا املــعرفــة الــتّامــة، بــحيث صــفا جــوهــرهــم عــن أن تــعتوره الــجهالــة، وامــتنعت حــقيقتهم عــن أن تــتالعــب 
بـها حـصائـد األلـسنة.  أمّــا الـبهاء فـقد أجـمع أهـل عـّكا عـلى أنّـه كـان يـقضي وقـته مـعتزالً مـعتكفًا، وأنّـه مـا 

اطّلع له أحد على سوء، وال مظنّة نقد، وال مدعاة شبهة في أحواله الّشخصيّة كّلها..."(5)
وكـــتب محـــمود خـــير الـــّديـــن الحـــلبي، صـــاحـــب جـــريـــدتـــي وفـــاء الـــعرب والـــّشورى الـــّدمـــشقيّتني: "...وانـــتقل 
حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى (الـــبهجة) وواصـــل جـــهاده حـــتى أصـــبح كـــعبة الـــورّاد مـــن جـــميع الـــجهات.  وبـــدأت 
الهــبات تــرد عــليه بــكثرة مــن األتــباع واملــريــديــن.  ومــع ذلــك فــما كــان يــتجاوز حــدود الــبساطــة وكــان يــنفق 

على الفقراء واملساكني، ويقضي معظم أوقاته بالّصالة والعبادة6)"…)
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َمرَْكزُ الَعْهِد

إّن الــنّظم اإلدارّي لــلّديــن الــبهائــيّ يــقوم أســاسًـــــــا عــلى هــيئات مــنتخبة بــاالقــتراع الــعام، عــلى املســتويــني 
املحـّلي والـعاملـيّ، ولـكن حـني وفـاة بـهاء اهلل، لـم يـكن تـعداد الـبهائـينّي، وال درجـة امـتزاج شـرقـيّهم وغـربـيّهم، 
وال ما بني أيديهم من تفاصيل النّظم اإلدارّي الجديد، يسمح بتنفيذ وحسن سير هذا النّظم؛ فعنّي بهاء 
اهلل ابــنه األرشــد عــبّاس أفــندي، لــيواصــل بــناء الــجامــعة الــبهائــيّة الــعاملــيّة، ويــرســي قــواعــد نــظامــها عــلى 
نـفس الـنّمط الـّروحـانـي الّـذي أبـدعـه، ويحـمي الـّديـن الـبهائـيّ مـن الـتّشيّع واالنـشقاق، سـواء بسـبب خـالفـته 
أو بســـبب تـــفسير تـــعالـــيمه وأحـــكامـــه؛ فـــنّص بـــهاء اهلل عـــلى هـــذا الـــتّعيني فـــي وصـــيّة مـــكتوبـــة بخـــّط يـــده، 
واعـتبرهـا عهـًدا وثـيًقا بـينه وبـني املـؤمـنني، حـتّى ال تـتصّدع صـفوفـهم.  وقـام عـبّاس أفـندي عـلى األمـر مـن 

بعد والده بوصفه مركز عهده، واختار لنفسه اسم عبد البهاء.

ولــد عــبد الــبهاء فــي عــام 1844 فــي نــفس الــّليلة الّــتي أعــلن فــيها الــباب دعــوتــه، وأدرك عــبد الــبهاء مــنزلــة 
أبــيه وهــو صــبيّ فــي الــتّاســعة مــن عــمره، قــبل أن يــعلن دعــوتــه بعشــر ســنوات، والزمــه فــي مــنفاه بــالــعراق 
وتــركــيا ثــّم فــي ســجن عــّكا ســاهــرًا عــلى تــهيئة مــا يــعينه عــلى تــحقيق أهــداف رســالــته، وقــام عــلى خــدمــته 
ومـناصـرتـه كـمؤمـن أسـير فـي مـحبته، مـتفانـي فـي طـاعـته، حـريـص عـلى رضـاه حـتى الّلحـظة األخـيرة مـن 

حياته.

لـــــم تـــــسمح ظـــــروف الـــــنّفي والـــــّسجن املســـــتمّريـــــن لـــــيتلّقى عـــــبد الـــــبهاء الـــــعلم فـــــي املـــــدارس، فـــــعّلمه والـــــده.  
وأبدى منذ حداثة سنّه من مظاهر النّباهة والفطنة والنّبوغ وحّدة الذّكاء قدرًا غير مألوف

تشهـــد األحـــاديـــث، والـــكتب، والـــرّســـائـــل الّـــتي تـــركـــها بـــرســـوخ قـــدمـــه فـــي الـــعلم، وقـــدرتـــه الـــفذّة عـــلى حـــسن 
الـبيان، ودقّـة الـتّعبير، وعـمق الـفهم، ومـعرفـة دقـيقة بـأسـرار هـذا الـكون.  ومـا نُشـر لـه حـتى اآلن يـربـو عـلى 

ألف وسبعمائة رسالة، تقع في سبع مجلدات، تحوي تراثًا خالًدا لألجيال القادمة.

لـــــم يـــــنتِه ســـــجن عـــــبد الـــــبهاء، إالّ بـــــعد عـــــزل السّـــــــــلطان عـــــبد الحـــــميد عـــــام 1909، واإلفـــــراج عـــــن األبـــــريـــــاء 
املـسجونـني فـي الـّدولـة الـعثمانـية.  ورغـم أنّـه نـال الحـّريّـة شـيًخا نـاهـز الـخامـسة والسّــــــتني مـن عـمره، ورغـم 
أّن طــــول ســــجنه قــــد هــــّد قــــواه وأنــــهك صــــّحته، إالّ أنّــــه بــــدأ أســــفاره لــــبالد الــــغرب، بــــعد الــــتّوقــــف قــــليالً فــــي 
مــــصر، واعــــتلى املــــنابــــر، وتــــصّدر املــــحافــــل واملــــجالــــس الــــعلميّة، وحــــاضــــر فــــي الــــجامــــعات، وخــــطب فــــي 
املـصّلني، ونـاظـر الـعلماء، وبـاحـث املـفّكريـن، ونـاقـش األدبـاء، وحـّرر مـا ال حـصر لـه مـن الـرّسـائـل ردًّا عـلى 
املســتفسريــن، وأبــلى فــي ذلــك كــّله بــالء ال حــّد لــه وال نــظير.  لــم يــسافــر ســاعــيًا لكســب أو شهــرة، وإنــما 
قـيامًــا بـواجـب نـصح بـه أصـحابـه: أالّ يـلوذوا بـالـّسكون، أو يخـلدوا إلـى الـرّاحـة، وأن يطهّـــروا أنـفسهم مـن 
الــتّعّلق بــملذّات الــحياة الــفانــية، ويشــتروا بــمتاع الــّدنــيا كــنوزًا ال تــفنى ومــقرًّا فــي قــرب اهلل، وأن يــغتنموا 

الفرصة لنشر نفحات اهلل وسطوع نوره بني العاملني.

تـناول عـبد الـبهاء فـي كـتبه وأحـاديـثه الـخاصّـــــــــة والـعامّــة مـوضـوعـات كـثيرة الـتّنّوع عـبّر فـيها عـن فـكر بـهائـيّ 
روًحا ومعنى.  بنّي أّن وحدة العالم في طريقها إلى التّحقيق على التّدريج ولها سبع عناصر: اتّحاد في 
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الـّسياسـة، واتّـحاد فـي الـفكر، واتّـحاد فـي الحـّريـة، واتّـحاد فـي الـّديـن، واتّـحاد فـي الـقومـيّة، واتّـحاد بـني 
األجــناس، واتّــحاد فــي الــّلغة.  وبــنى حــلولــه ملــشاكــل الــعالــم عــلى أســاس قِـــيَمٍ إنــسانــيّة، مــؤكــًدا أّن الــتّقّدم 
ســواء فــي مــياديــن االقــتصاد أو االجــتماع أو الــعلوم واآلداب والــفنون، إنّــما يــتوقّــف عــلى مــدى مــا وصــل 
إلـــيه أفـــراد املـــجتمع فـــي تـــمّسكهم بـــالـــعدل، وتـــقويـــمهم لـــألخـــالق، وحـــرصـــهم عـــلى املـــصلحة الـــعامّــــة قـــبل 
املـصالـح الـخاصّـــــــــة، ورغـبتهم فـي الـتّعاون عـلى الـبّر والـخير، وأّن هـذه وغـيرهـا مـن مـقّومـات الـرّقـي تـتحّقق 
بــالتّهــذيــب الــّديــنيّ، ال بــالــّسياســة وال بــالــعلم وال بــالــثّروة.  ورّد عــلى رســالــة ملــؤتــمر السّــــــالم املــنعقد بــالهــاي 
فـــي 1899، فـــأوضـــح أّن السّـــــــالم الـــعاملـــيّ بـــعيد املـــنال مـــا لـــم تـــوضـــع املـــبادئ الـــّروحـــانـــيّة والـــتّعالـــيم الّـــتي 
أعـلنها بـهاء اهلل مـوضـع الـتّنفيذ.  وحـذّر أثـناء أسـفاره مـن وشـوك انـدالع حـرب عـاملـيّة، ومـن خـطر األوضـاع 
الـّسائـدة فـي بـالد الـبلقان.  وكـرّس جـهوًدا مـضنية إلزالـة الـفواصـل الّـتي مـا زالـت تـفّرق بـني الـنّاس سـواء 
كـان مـرجـعها الـتّعّصب الـّديـني أو الـتّعّصب الـعنصرّي أو الـتّعّصب الـقومـيّ.  وعـّلم أّن األديـان هـي مـراق 

للّسمو اإلنسانيّ فال يجوز أن نحّولها إلى حواجز تفصل بني البشر.

ومـــن نـــصحه لـــنفر مـــن أصـــحابـــه: "... فـــيجب عـــليكم أن تـــتضرّعـــوا وتبتهـــلوا آنـــاء الـــّليل وأطـــراف الـــنّهار، 
وتـسألـوا اهلل أن يـوفّـقكم إلـى األعـمال ال األقـوال.  تـوجّــــهوا إلـى اهلل، وصـّلوا لـه، ونـاجـوه، واسـعوا عـسى أن 
تـوفّـقوا إلـى عـمل الـخير، وأن تـكونـوا سـببًا لـغنى الـفقير، وعـونًـا لـكّل بـائـس، وسـرورًا لـكّل محـزون، وسـببًا 
لـــصّحة كـــّل مـــريـــض، وســـببًا ألمـــن كـــّل خـــائـــف، ووســـيلة لـــكّل مـــن ال وســـيلة لـــه، ومـــلجأ ومـــالذًا لـــكّل غـــريـــب، 

ومنزالً ومأوى لكّل من ال مأوى له وال وطن.  تلك هي صفة البهائيّ."

وفــي 12نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) 1911 أبــان لــزائــريــه أّن الــّديــن مــنقسم إلــى قــسمني، أحــدهــما يــتعّلق 
بـالـّروحـانـيّات، وهـو األصـل، والـثّانـي يـتعّلق بـاملـاديّـات، أي املـعامـالت.  "أمّــا الـقسم املـتعّلق بـالـّروحـانـيّات 
واإللــهيّات فــإنّــه لــم يــتغيّر، ولــم يــتبّدل، وعــليه بُــعث جــميع األنــبياء الّـــذيــن أسّـــــــسوا فــضائــل اإلنــسان... أمّـــا 
الـقسم الـثّانـي مـن الـّديـن، فـإنّـه يـتغيّر ويـتبّدل بـمقتضى الـزّمـان واملـكان... أسـاس ديـن اهلل، هـو األخـالق، 

وإشراق نور املعرفة، والفضائل اإلنسانيّة ..."

 ومـــن كـــلمة ألـــقاهـــا يـــوم 27 أغســـطس (آب)1911 بـــتونـــون لـــوبـــان بـــسويســـرا –نـــقالً عـــن األهـــرام–: "... 
ولــنترك الــجور والــطغيان، ولــنلتئم الــتئام ذوي الــقربــى بــالــعدل واإلحــسان، ولــنمتزج امــتزاج املــاء بــالــرّاح، 
ولنتّحــــد اتّــــحاد األرواح، وال نــــكاد أن نــــؤسّــــــــس ســــياســــة أعــــظم مــــن ســــياســــة اهلل، وال نــــقدر أن نجــــد شــــيئًا 
يـوافـق عـالـم اإلنـسان أعـظم مـن فـيوضـات اهلل، ولـكم أسـوة حـسنة فـي الـرّّب الجـليل، فـال تـبّدلـوا نـعمة اهلل، 
وهــي األلــفة الــتّامّـــة فــي هــذا السّـــــــبيل.  عــليكم، يــا عــباد اهلل، بــترك االخــتالف، وتــأســيس االئــتالف والــحبّ 

واإلنصاف والعدل وعدم االعتساف ...".

أّم مـــجالـــس عـــبد الـــبهاء، وراســـله صـــناديـــد الـــرّجـــال فـــي الـــعالـــم أمـــثال: الـــكاتـــب الـــّروســـي لـــيو تـــولســـتوي، 
والـعالـم الـّسويسـري بـروفـسور أوجسـت فـورل، واملسـتشرق أرمـينيوس ڤامـبري (هـرمـن) األسـتاذ بـجامـعة 
بـــودابســـت، واألمـــير محـــّمد عـــلي، والـــّصدر األعـــظم مـــدحـــت بـــاشـــا زعـــيم اإلصـــالح الـــّسياســـي فـــي تـــركـــيا، 
واإلمــام محــمد عــبده، واألديــب جــبران خــليل جــبران، واملــؤرخ واألديــب الــّسياســي األمــير شــكيب أرســالن، 

ورائد الّصحافة املصريّة الّشيخ علي يوسف، ومفتي الّديار املصريّة الّشيخ محمد بخيت.
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وفــــي لــــيلة 28 تشــــريــــن الــــثانــــي (نــــوفــــمبر) 1921 صــــعد عــــبد الــــبهاء إلــــى الــــنشأة األخــــرى، عــــن ســــبعة 
وســبعني عــامًـــا. وتــناقــلت الــّصحف الــخبر بــصورة تــعبّر عــن شــعورهــا بــفداحــة الــخسارة.  فنشــرت جــريــدة 
الـنّفير الـّصادرة فـي حـيفا عـلى طـول صـفحتها األولـى، تـحت عـنوان: "خـطب جـلل، انـتقال رجـل اإلنـسانـيّة 
عــبد الــبهاء عــباس."  ثــم اســترســلت بــقولــها: " رزئــت اإلنــسانــيّة بــانــتقال أعــظم ركــن مــن أركــانــها، وأشهــر 

." محسن إليها، مأل الخافقني ذكره وشداه، العالم الكبير، والحكيم الّشهير، الّسيد عباس البهائيّ

كـتبت جـريـدة املـقطّم فـي 30 نـوفـمبر 1921: "كـان رحـمه اهلل مـحترمًــا مـن جـميع الّــذيـن عـاشـروه، مـهيبًا 
كـــريـــم الـــنّفس، مـــتّصفًا بـــاألخـــالق الـــّسامـــية، ولـــه أتـــباع ومـــريـــدون مـــعظمهم فـــي بـــلدان الـــغرب والـــواليـــات 
املتّحـــــدة...زار الـــــفقيد الـــــقطر املـــــصرّي قـــــبل الحـــــرب وأقـــــام بـــــضاحـــــية الـــــزّيـــــتون، وعـــــرف كـــــبار املـــــصريّـــــني 
وفــــضالءهــــم، وزار بــــعض بــــلدان أوربّــــا وأمــــريــــكا فــــقوبــــل فــــيها بــــالــــتّكريــــم، وخــــطب فــــي املــــحافــــل واملــــعاهــــد 
والـــكنائـــس داعـــيًا إلـــى السّـــــــالم والـــوئـــام واإلخـــاء بـــني البشـــر، والـــكّف عـــن الحـــروب، والـــرّجـــوع إلـــى تـــعالـــيم 

األنبياء واملرسلني...".

وقـدمـت الـنّفير فـي 6 كـانـون األول (ديـسمبر) وصـفًا لـتشييع جـنازتـه نـقتطف مـنه فـقرات مـوجـزة ملـا يـلقيه 
هــذا الّسجــل الــتاريــخيّ مــن ضــوء عــلى مــنزلــة عــبد الــبهاء فــي قــلوب مــعاصــريــه ومــعاشــريــه: "طــّوق الــنّعش 
فــخامــة املــندوب [الــّسامــي] وحــاشــيته، وحــاكــم املــقاطــعة، ومــصاف الــعلماء األعــالم مــن عــلمانــينّي ورؤســاء 
روحــانــينّي، وملــا وصــلت مــؤخّـــرة املــوكــب، كــان االجــتماع مــهيبًا لــم تــَر حــيفا نــظيره، وملــا ســاد الــّسكون وقــف 
حـضرة األديـب يـوسـف أفـندي الخـطيب وارتجـل خـطابًـا مـؤثّـرًا نـذكـر مـنه فـيما يـلي مـا أمـكنّا الـتقاطـه: ... 
فـابـكوا عـلى الـفضل واألدب، انـدبـوا الـعلم والـكرم، ابـكوا ألجـل أنـفسكم ألنّـكم أنـتم الـفاقـدون، ومـا فـقيدكـم 
إالّ راحـــل كـــريـــم مـــن عـــاملـــكم الـــفانـــي إلـــى دار األبـــد واألزل، ابـــكوا ســـاعـــة ألجـــل مـــن بـــكى ألجـــلكم ثـــمانـــني 

عاًما...".

وعــــقبه إبــــراهــــيم أفــــندي نــــّصار فــــقال: "... أيّــــها الــــرّاقــــد الــــعظيم الــــكريــــم أنــــت أحــــسنت إلــــينا وأرشــــدتــــنا 
وعـّلمتنا، عشـت بـيننا عـظيًما بـكّل مـا تـعنيه كـلمة الـعظمة، وقـد تـفاخـرنـا بـأعـمالـك وأقـوالـك، أنـت رفـعت مـنزلـة 

الّشرق إلى أعالي ذروة املجد، قد أصلحت وهذّبت، أتممت الّسعي فنلت إكليل املجد...".

وتــاله حــضرة صــاحــب الــفضيلة األســتاذ محــمد مــراد، مــفتي حــيفا قــائــالً: "... ال أوّد أن أبــالــغ فــي تــأبــني 
هـــذا الـــرّجـــل الـــعظيم، فـــإّن أيـــاديـــه الـــبيضاء فـــي ســـبيل خـــدمـــة اإلنـــسانـــيّة، ومـــآثـــره الـــغرّاء فـــي عـــمل الـــبرّ 
واإلحـسان ال يـنكرهـا إالّ مـن طـمس اهلل عـلى قـلبه.  كـان عـبد الـبهاء عـظيًما فـي جـميع أدوار حـياتـه، كـان 
عــصامــيًّا أبــيّ الــنّفس، شــريــف الــعواطــف، ســامــي املــبادئ، كــان رضــيّ األخــالق، حــسن الــّسيرة، اشــتهر 
ذكـره فـي مـشارق األرض ومـغاربـها.  وهـو لـم يحـرز هـذه املـرتـبة الـعالـية إالّ بجـّده واجـتهاده، ولـم يـنل فـي 
الـــقلوب تـــلك املـــنزلـــة الـــعالـــية وذلـــك املـــكان الـــرّفـــيع، إالّ بـــمساعـــدتـــه لـــلبائـــس، وبـــإغـــاثـــته لـــلملهوف، وبتســـليته 
للمصاب.  كان رحمه اهلل واقفًا على دقائق الّشريعة اإلسالمية.  كان عاملًا كبيرًا وأستاذًا نحريرًا...".
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تـاله األسـتاذ عـبد اهلل مخـلص: "إّن شـمس الـعلم قـد غـربـت، وبـدر الـتّقى قـد أفـل، ونجـم املـكارم قـد هـوى، 
وعـرش الـفضيلة قـد ثـّل، وطـود اإلحـسان قـد دّك، ومـعالـم الهـدى قـد تـغيّرت بـانـتقال هـذا الـرّاحـل الـكريـم مـن 

الّدار الفانية إلى الّدار الباقية".

ونختم هذه املقتطفات ببيتني من قصيدة ارتجلها حضرة فضيلة الّشيخ يونس الخطيب: 

رّب التّقى والفضل والعرفان حكم اإلله بموت عباس البها
لفراق من هو عني كّل زمان كّل األنام بكت وطال نحيبها
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واليَُة أَْمِر اهلل

عــند  صــعود عــبد الــبهاء، لــم تــكن الــجامــعة الــبهائــيّة قــد بــلغت مــن االنــتشار نــحًوا يــسمح بــانــتخاب الــهيئة 
الـعليا لـنظمها اإلدارّي، بـحيث يشـترك فـي انـتخابـها مـمثلون عـن مـختلف الـّشعوب واألجـناس والـثّقافـات 
فــي الــعالــم؛ فــأوصــى عــبد الــبهاء بــواليــة األمــر مــن بــعده إلــى حــفيده األرشــد شــوقــي ربّــانــي، لــيتّمم الخــطّة 

اّلتي وضعها، وباشر في تنفيذها، من أجل استكمال النّظم اّلذي وضع أصوله بهاء اهلل.

ولــد شــوقــي ربّــانــي بــمديــنة عــّكا فــي أّول أيــار (مــارس) 1897. بــدأ تــعليمه فــي مــدارس حــيفا، ثــم انــتقل 
إلـــى  بـــيروت ملـــواصـــلة دراســـته الّـــتي انتهـــت فـــي جـــامـــعة أكـــسفورد.  وتـــولّـــى عـــبد الـــبهاء تـــربـــيته وتـــوجـــيهه 
بـنفسه مـنذ طـفولـته، ووصـفه بـأنّـه "أبـدع جـوهـرة فـريـدة عـصماء".  كـان شـوقـي ربّـانـي رجـالً مـثالـيًّا عـديـم 
الـنّظير، ال يـحيد عـن املـبادئ، وال تـأخـذه فـي الـحّق لـومـة الئـم، ذا نـظر ثـاقـب، ورأي صـائـب، ورؤيـة جـليّة، 
ومــــنطق ســــليم، وتحــــليل عــــميق.  جــــمع إلــــى ذلــــك رفــــاهــــة الــــحّس، ورقّـــــة املــــشاعــــر، وكــــثرة املــــهابــــة، وشــــّدة 

التّواضع.  وهو مع ذلك طلق الّلسان، قوّي البيان، سلس األسلوب، فصيح العبارة، بعيد املغزى.

تــولّــى األمــر وهــو فــي عــنفوان الشّـــــــباب، وكــرّس حــياتــه لــرعــايــة املــسؤلــيّة الّــتي تــركــها لــه عــبد الــبهاء، وعــمل 
عـلى تـنمية إمـكانـات الـعالـم الـبهائـيّ، وإرسـاخ جـذور هـيكله اإلدارّي، لـيقوم بـتدبـير شـؤون جـامـعة عـاملـيّة 
مـــن بـــعده، ويـــحافـــظ عـــلى وحـــدتـــها.  وبـــانـــتهاء واليـــته اجـــتاز الـــّديـــن الـــبهائـــيّ طـــور الـــرّئـــاســـة املـــتمثّلة فـــي 
شــخص واحــد إلــى  رئــاســة تــتمثّل فــي هــيئات مــنتخبة عــلى ثــالثــة مســتويــات: املــحافــل الــّروحــانــية املحــّلية 
عــلى مســتوى املــديــنة والــقريــة، واملــحافــل الــّروحــانــيّة املــركــزيّــة عــلى مســتوى املــملكة أو الجــمهوريّــة، وبــيت 

العدل األعظم على مستوى العالم.

لـــم تمهـــل املـــنيّة شـــوقـــي ربّـــانـــي ليشهـــد انـــتخاب بـــيت الـــعدل األعـــظم فـــي ربـــيع 1963، إذ وافـــاه األجـــل 
املـحتوم لـيلة 4 نـوفـمبر (تشـريـن الـثانـي) 1957، خـمس سـنوات قـبل تـأسـيس أّول رئـاسـة ديـنيّة جـماعـيّة، 
وهـيئة تشـريـعيّة مـنتخبة بـاالقـتراع الـعام عـلى مسـتوى عـاملـيّ، اشـترك فـي انـتخابـها أكـثر شـعوب الـعالـم، 

وأجناسه، وثقافاته.
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شهادة املنصفني

رغـم مـا واجـهه الـّديـن الـبهائـيّ مـن مـقاومـة واتّـهامـات، كـما هـي الـحال عـند ظـهور كـّل ديـن، لـم يـعدم بـعض 
الــعلماء واملــفّكريــن الــّشجاعــة لــيصرّحــوا بــالــحقائــق الّــتي عــرفــوهــا عــنه وعــن املــناديــن بــه، نــذكــر هــنا بــعًضا 
مـنها عـلى سـبيل املـثال.  نشـرت األهـرام يـوم 18 يـونـيو 1896 مـقاالً يـرجّــــح أّن كـاتـبه الـّشيخ محـمد عـبده 
جــــاء فــــيه: "... عــــلى أن املــــعروف مــــن أحــــوال الــــبهاء وبــــنيه الــــّشخصيّة، واملــــأثــــور عــــنهم مــــن خــــالل الــــتّرف 
ومـزايـا الـكرم والـتّحّقق بـصفات التّهـذيـب واألدب، هـو غـير مـتنازع فـيه، وال يـنكره إالّ كـل مـكابـر.  وحـضرة 
ولــده األكــبر عــبّاس أفــندي أشهــر مــن أن يــعرّف بــفضله، ويُــنبّه عــن نــبله، وهــو املــعروف عــند أعــيان الــبالد 
وأولـــياء األمـــور، وقـــد عـــرفـــناه رجـــالً ظـــاهـــر الـــنّجابـــة، بـــادي السّـــــــراوة، فـــصيح الـــّلهجة، مـــهيب الـــطّلعة، كـــثير 

الوقار والحشمة، ذا أدب في غاية الغضاضة، وُخلق على جانب عظيم من الّرياضة ..."
سجّــــــل األديـــب واملـــؤرّخ األمـــير شـــكيب أرســـالن فـــي كـــتابـــه "حـــاضـــر الـــعالـــم اإلســـالمـــي" عـــالقـــته مـــع عـــبد 
الــــبهاء قــــائــــالً: "وكــــانــــت لــــه مــــع هــــذا الــــعاجــــز مــــراســــالت مــــتّصلة بــــاتّــــصال حــــبل املــــوّدة.  وعــــمران جــــانــــب 
الــّصداقــة، ومــرارًا قــصدت عــّكا وال غــرض لــي فــيها ســوى االســتمتاع بــأدبــه الــغّض، واالغــتراف مــن عــلمه 

الجّم.(7)

ثّم نّوه في نفس الكتاب بحضرة عبد البهاء:

"... كـان آيـة مـن آيـات اهلل بـما جـمع اهلل فـيه مـعانـي الـنّبالـة، ومـنازع األصـالـة، واملـناقـب الـعديـدة الّـتي قـلّ 
أن يــنال مــنها أحــد مــنالــه، أو يــبلغ فــيها كــمالــه، مــن كــرم عــريــض، وخــلق ســجيج، وشــغف بــالــخير، وولــوع 
بـإسـداء املـعروف، وإغـاثـة املـلهوف، وتـعاهـد املـساكـني بـالـرّفـد بـدون مـلل، وقـضاء حـاجـات الـقاصـديـن بـدون 
بــــرم، هــــذا مــــع عــــلّو الــــنّفس، وشــــغوف الــــطّبع، ومــــضاء الــــهّمة، ونــــفاذ الــــعزيــــمة، وســــرعــــة الــــخاطــــر، وســــداد 
املـنطق، وسـعة الـعلم، ووفـور الـحكمة، وبـالغـة الـعبارة، حـتّى كـأن فـصاحـته صـوب الـّصواب، وأقـوالـه فـصل 
الخـطاب، وكـتابـاتـه الـّديـباج املـحبّر، وفـصولـه الـوشـي املـنمنم، يـفيض بـيانـه جـوامـع كـلم، وتـسيل عـارضـته 
ســيل عــارض منسجــم، ويــوّد الــّلبيب لــو أقــام الــعمر بمجــلسه يــجني مــن زهــر أدبــه الــبارع، ويــرد مــن منهــل 
حــكمته الــطّيبة املــشارع، اســتولــى مــن املــعقول عــلى األمــد األقــصى، وأصــبح فــي اإللــهيّات املــثل األعــلى، 
وبـلغ مـن قـّوة الـحّجة، وأصـالـة الـرّأي، وبـعد الـنّظر، الـغايـة الّـتي تـفنى دونـها املـنى، حـتى لـو قـال اإلنـسان 
أنّـــه كـــان أعـــجوبـــة عـــصره، ونـــادرة دهـــره، ملـــا كـــان مـــبالـــًغا، ولـــو حـــكم بـــأنّـــه مـــن األفـــذاذ الّـــذيـــن قـــّلما يـــلدهـــم 

الّدهر إالّ في الحقب الطّوال، لكان قوله سائًغا..." (8)

وكــتب األديــب الــّروســي لــيو تــولســتوي: "أعــطف مــن أعــماق قــلبي عــلى الحــركــة الــبابــيّة، إنّــها تــلّقن الــنّاس 
مــبادئ األخــّوة واملــساواة والــتّضحية بــالــحياة املــاّديّــة فــي خــدمــة اهلل.  إّن الــتّعالــيم الــبابــيّة الّـــتي جــاءتــنا 
مـنبعثة مـن اإلسـالم، قـد تـطّورت تـدريـجيًّا مـن أثـر تـعالـيم بـهاء اهلل، وهـي تـقّدم لـنا اآلن أسـمى صـورة مـن 

التّعاليم الّدينيّة.(9)

وكــتب الــّشيخ اآللــوســي مــفتي بــغداد فــي كــتابــه "نــهج السّــــــالمــة فــي مــباحــث اإلمــامــة"، مــكذّبًــا االتّــهامــات 
املــوجّـــــهة إلــى قــرّة الــعني فــقال: "... وهــي مــّمن قــّلد الــباب بــعد مــوت الــرّشــتي، ثــم خــالــفته فــي عــّدة أشــياء 
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مــنها الــتّكالــيف، فــقيل أنّــها كــانــت تــقول بحــّل الــفروج ورفــع الــتّكالــيف بــالــكّلية، وأنــا لــم أحــّس مــنها بــشيء 
مـن ذلـك، مـع أنـها حبسـت فـي بـيتي نـحو شهـريـن، وكـم مـن بـحث جـرى بـيني وبـينها رُفـعت فـيه الـتّقيّة مـن 

البني..."(10)

وكـــتب األســـتاذ عـــلي الـــوردي أســـتاذ الـــتاريـــخ بـــجامـــعة بـــغداد: إنّـــي أعـــتقد عـــلى أّي حـــال، أّن قـــرّة الـــعني 
امـرأةٌ ال تخـلو مـن الـعبقريّـة، وهـي قـد ظهـرت فـي غـير زمـانـها، أو هـي سـبقت زمـانـها بـمائـة سـنة عـلى أقـلّ 
تـقديـر، فـهي لـو كـانـت قـد نـشأت فـي عـصرنـا هـذا، أو فـي مـجتمع مـتقّدم حـضاريًّـا، لـكان لـها شـأن آخـر، 

وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين."(11)

وكـــتب املـــؤرّخ الـــعاملـــيّ أرنـــولـــد تـــويـــنبي: "فـــي رأيـــي أن الـــبهائـــيّة بـــدون شـــّك ديـــن، وديـــن مســـتقّل عـــلى قـــدم 
املـساواة مـع اإلسـالم واملـسيحيّة أو غـيرهـما مـن األديـان املـعترف بـها فـي الـعالـم، فـالـبهائـيّة ليسـت مـذهـبًا 

تابًعا لدين آخر، بل هي دين منفرد بذاته، ولها نفس املكانة اّلتي لألديان األخرى".(12)
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ِمن آثار َحضرة بََهاء اهلل

خـتامًــا لهـذا الـعرض السّـــــريـع لـبعض جـوانـب الـّديـن الـبهائـيّ، نـقتطف فـي السّـــــطور الـتّالـية كـلمات لـحضرة 
بــهاء اهلل، حــتى تــتاح الــفرصــة لــلقارئ أن يــتبنّي بــنفسه حــقيقة هــذا األمــر املــبارك، إيــمانًــا مــنّا بــأّن اهلل قــد 

أودع في كّل نفس مميّزة ما يعينها على التّعرّف على الحّق من آياته وبيّناته:

"... ثـم اعـلم بـأّن هـذا الـغالم كـّلما يـكون نـاظـرًا إلـى نـفسه يجـدهـا أحـقر الـوجـود، وكـّلما يـرتـّد الـبصر إلـى 
التّجــّليات الّــتي ظهــرت مــنها يجــدهــا ســلطان الــغيب والــّشهود، فســبحان الّــذي بــعث مظهــر نــفسه بــالــحّق، 

وأرسله على كّل شاهد ومشهود..."(13)

"... قــل إّن الحــريّــة فــي اتّــباع أوامــري لــو أنــتم مــن الــعارفــني، لــو اتّــبع الــنّاس مــا أنــزلــناه لــهم مــن ســماء 
الـوحـي ليجـدّن أنـفسهم فـي حـريّـة بـحتة، طـوبـى ملـن عـرف مـراد اهلل فـيما نـزل مـن سـماء مـشيئته املـهيمنة 
عـــلى الـــعاملـــني.  قـــل الحـــريّـــة الّــــتي تـــنفعكم إنّـــها فـــي الـــعبوديّـــة هلل الـــحّق، والّــــذي وجـــد حـــالوتـــها ال يـــبّدلـــها 

بملكوت الّسموات واألرضني."

"... قـد حـرّم عـليكم الـزّنـا والـّلواط والـخيانـة، أن اجـتنبوا يـا معشـر املـغّلني.  تـاهلل قـد خـلقتم لـتطهير الـعالـم 
عـن رجـس الـهوى هـذا مـا يـأمـركـم بـه مـولـى الـورى إن أنـتم مـن الـعارفـني.  ومـن ينسـب نـفسه إلـى الـرّحـمن 
ويــرتــكب مــا عــمل بــه الــّشيطان، إنّــه لــيس مــنّي، يشهــد بــذلــك كــّل الــنّواة والــحصاة وكــّل األشــجار واألثــمار 

وعن ورائها هذا الّلسان النّاطق الّصادق األمني."(14)

"... إنّا أمرنا الكّل باملعروف ونهيناهم عن املنكر، طوبى ملن
أخذ أمر اهلل ونبذ ما سواه إنّه من أهل الحّق في كتاب مبني."(15)

"... إيّـــاكـــم يـــا مـــأل الـــتّوحـــيد، ال تـــفرّقـــوا فـــي مـــظاهـــر أمـــر اهلل وال فـــيما نـــزّل عـــليهم مـــن اآليـــات وهـــذا حـــقّ 
الـتّوحـيد إن أنـتم مـن املـوقـنني وكـذلـك فـي أفـعالـهم وأعـمالـهم وكـّل مـا ظهـر مـن عـندهـم ويطهـر مـن لـدنـهم كـلّ 

من عند اهلل وكّل بأمره عاملني..."(16)

"... يــا قــوم هــل تــظنّون بــأّن األمــر بــيدي؟ ال فــونــفس اهلل املــقتدر املــتعالــي الــعليم الــحكيم، فــواهلل لــو كــان 
األمــــر بــــيدي مــــا أظهــــرت نــــفسي عــــليكم فــــي أقــــّل مــــن آن ومــــا تــــكّلمت بــــكلمة وكــــان اهلل عــــلى ذلــــك شــــهيد 

وعليم..."(17)

"... إنّـي أنـفقت روحـي وجسـدي هلل رّب الـعاملـني ومـن عـرف اهلل لـن يـعرف دونـه، ومـن خـاف اهلل لـن يـخاف 
سـواه ولـو يـجتمع عـليه كـل مـن فـي األرض أجـمعني، ومـا نـقول إالّ بـما أمـرت ومـا نـتبع إالّ الـحّق بـحول اهلل 

وقّوته وإنّه يجزي الّصادقني..."
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" قـل يـا قـوم دعـوا الـرّذائـل وخـذوا الـفضائـل، كـونـوا قـدوة حـسنة بـني الـنّاس وصـحيفة يـتذكّـــر بـها األنـاس، 
مـن قـام لخـدمـة األمـر لـه أن يـصدع بـالـحكمة ويـسعى فـي إزالـة الجهـل عـن بـني الـبريّـة، قـل أن اتّحـدوا فـي 
كـــلمتكم واتّـــفقوا فـــي رأيـــكم واجـــعلوا إشـــراقـــكم أفـــضل مـــن عـــشيّكم، وغـــدكـــم أحـــسن مـــن أمـــسكم.  فـــضل 
اإلنــسان فــي الخــدمــة والــكمال ال فــي الــزّيــنة والــثّروة واملــال، اجــعلوا أقــوالــكم مــقّدســة عــن الــزّيــغ والــهوى 
وأعــمالــكم مــنزّهــة عــن الــّريــب والــّريــاء.  قــل ال تــصرفــوا نــقود أعــماركــم الــنّفيسة فــي املشــتهيات الــنّفسيّة وال 
تـقتصروا األمـور عـلى مـنافـعكم الـّشخصيّة، أنـفقوا إذا وجـدتـم واصـبروا إذا فـقدتـم إن بـعد كـّل شـّدة رخـاء 
ومـــع كـــّل كـــدر صـــفاء، اجـــتنبوا الـــتّكاهـــل والـــتّكاســـل وتـــمّسكوا بـــما يـــنتفع بـــه الـــعالـــم مـــن الـــّصغير والـــكبير 
والـّشيوخ واألرامـل، قـل إيّـاكـم أن تـزرعـوا زؤان الـخصومـة بـني الـبريّـة وشـوك الـشكوك فـي الـقلوب الـّصافـية 

املنيرة".

قـــل يـــا أحـــبّاء اهلل ال تـــعملوا مـــا يـــتكّدر بـــه صـــافـــي ســـلسبيل املـــحبّة ويـــنقطع بـــه عـــرف املـــوّدة، لـــعمري قـــد 
خـلقتم لـلوداد ال لـلّضغينة والـعناد، لـيس الفخـر لـحبّكم أنـفسكم بـل لـحّب أبـناء جـنسكم، ولـيس الـفضل ملـن 
يـحّب الـوطـن بـل ملـن يـحّب الـعالـم.  كـونـوا فـي الـطّرف عـفيفًا، وفـي الـيد أمـينًا، وفـي الـلسان صـادقًـا، وفـي 
الـقلب مـتذكّــرًا، ال تـسقطوا مـنزلـة الـعلماء فـي الـبهاء وال تـصّغروا قـدر مـن يـعدل بـينكم مـن األمـراء، اجـعلوا 

جندكم العدل وسالحكم العقل وشيمكم العفو والفضل وما تفرح به أفئدة املقّربني."(18)

"يــا ابــن اإلنــسان لــو تــكون نــاظــرًا إلــى الــفضل ضــع مــا يــنفعك وخــذ مــا يــنتفع بــه الــعباد، وإن تــكن نــاظــرًا 
إلـــــى  الـــــعدل اخـــــتر لـــــدونـــــك مـــــا تـــــختاره لـــــنفسك.  إّن اإلنـــــسان مـــــرّة يـــــرفـــــعه الـــــخضوع إلـــــى ســـــماء الـــــعزّة 

واالقتدار، وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذّلة واالنكسار."(19)

"قـــد وجـــب عـــلى كـــّل واحـــد مـــنكم االشـــتغال بـــأمـــر مـــن األمـــور مـــن الـــّصنائـــع واالقـــتراف وأمـــثالـــها، وجـــعلنا 
اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحّق ...  ال تـضيّعوا أوقـاتـكم بـالـبطالـة والـكسالـة، واشـتغلوا بـما يـنتفع بـه 
أنـفسكم وأنـفس غـيركـم، كـذلـك قـضي األمـر فـي هـذا الـّلوح الّـذي الحـت مـن أفـقه شـمس الـحكمة والـبيان.  
أبــــــــغض الــــــــنّاس عــــــــند اهلل مــــــــن يــــــــقعد ويــــــــطلب، تــــــــمّسكوا بــــــــحبل األســــــــباب مــــــــتوكّــــــــــلني عــــــــلى اهلل مســــــــبّب 

األسباب."(20)

"... إّن ربّـكم الـرّحـمن يـحّب أن يـرى مـن فـي األكـوان كـنفس واحـدة وهـيكل واحـد، أن اغـتنموا فـضل اهلل 
ورحـــمته فـــي تـــلك األيّـــام الّـــتي مـــا رأت عـــني اإلبـــداع شـــبهها طـــوبـــى ملـــن نـــبذ مـــا عـــنده ابـــتغاء ملـــا عـــند اهلل 

نشهد أنّه من الفائزين ..."(21)
"... قــل يــا قــوم، زيّــنوا لــسانــكم بــالــّصدق، ونــفوســكم بــاألمــانــة، إيّــاكــم يــا قــوم، ال تــخونــوا فــي شــيء وكــونــوا 
أمـــناء اهلل بـــني بـــريّـــته، وكـــونـــوا مـــن املـــحسنني، إّن الّــــذيـــن يـــرتـــكبون الـــبغي والـــفحشاء أولـــئك ضـــّل ســـعيهم 

وكانوا من الخاسرين ..."(22)

"... ال تــخونــوا فــي أمــوال الــنّاس، كــونــوا أمــناء بــينهم، ال تحــرمــوا الــفقراء عــّما أتــاكــم اهلل مــن فــضله، وإنّــه 
يجــزي املــنفقني ضــعف مــا أنــفقوا، إنّــه مــا مــن إلــه إالّ هــو لــه الخــلق واألمــر، يــعطي مــن يــشاء ويــمنع عــّمن 

يشاء، وإنّه لهو املعطي الباذل العزيز الكريم ..."(23)
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"... كــن فــي الــنّعمة مــنفًقا، وفــي فــقدهــا شــاكــرًا، وفــي الــحقوق أمــينًا، وفــي الــوجــه طــلًقا، ولــلفقراء كــنزًا، 
ولــألغــنياء نــاصــًحا، ولــلمنادي مــجيبًا، وفــي الــوعــد وفــيًّا، وفــي األمــور مــنصفًا، وفــي الجــمع صــامــتًا، وفــي 
الـــقضاء عـــادالً، ولـــإلنـــسان خـــاضـــًعا، وفـــي الـــظّلمة ســـراجًــــــا، ولـــلمهموم فـــرجًــــــا، ولـــلظمآن بحـــرًا، ولـــلمكروب 
مــــــلًجا، ولــــــلمظلوم نــــــاصــــــرًا وعــــــضًدا وظهــــــرًا، وفــــــي األعــــــمال مــــــتّقيًا، ولــــــلغريــــــب وطــــــنًا، ولــــــلمريــــــض شــــــفاًء، 
وللمســتجير حــصنًا، ولــلّضريــر بــصرًا، وملــن ضــّل صــراطًـا، ولــوجــه الــّصدق جــماالً، ولــهيكل األمــانــة طــرازًا، 
ولـــبيت األخـــالق عـــرشًــــــــا، ولجســـد الـــعالـــم روحًــــــا، ولـــجنود الـــعدل رايـــًة، وألفـــق الـــخير نـــورًا، ولـــألرض الـــطّيبة 

رذاذًا، ولبحر العلم فلًكا، ولسماء الكرم نجًما، ولرأس الحكمة إكليالً ..."(24)

"رأس اإليــمان هــو الــتّقّلل فــي الــقول والــتّكثّر فــي الــعمل، ومــن كــان أقــوالــه أزيــد مــن أعــمالــه فــاعــلموا أنّ 
عدمه خير من وجوده، وفناءه أحسن من بقائه."(25)

"أصــل الــحكمة هــو الــخشية عــن اهلل عــزّ ذكــره واملــخافــة مــن ســطوتــه وســياطــه، والــوجــل مــن مــظاهــر عــدلــه 
وقضائه."(26)
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