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توطئة

يـصادف الـيوم الـتّاسـع والعشـرون مـن شهـر أيّـار (مـايـو) 1992 ذكـرى مـرور مـائـة عـام عـلى صـعود بـهاء اهلل 
صـاحـب تـلك الـّرؤيـا الـتي اعـتبرت اإلنـسانـيّة شـعباً واحـداً واألرَض وطـناً مشـتركـاً لجـميع البشـر.  وكـان قـادة 
الـعالـم أّول مـن أَعـلن بـهاء اهلل عـليهم أخـبار رؤيـاه تـلك داعـياً إيّـاهـم إلـى الـوحـدة واالتّـحاد قـبل أكـثر مـن مـائـة 
عــام.  لــكّن قــادة الــعالــم آنــذاك تــجاهــلوا دعــوتــه وانــصرفــوا عــنها.  أمّـــا الــيوم فــها هــي آمــال البشــر قــد تــعّلقت 
بهـذه الـّرؤيـا، ونـحوهـا اتّجهـت أنـظار عـالَــمٍ يشهـد انـهياراً ال مـفّر مـنه فـي نـظامَــيْه االجـتماعـيّ والخـلقيّ، هـذا 

االنهيار الذي نبّهنا إليه بهاء اهلل في إعالنه ذلك ووّضح أخطاره توضيحاً يبعث على الحذر والرّهبة.

وشــّجعتنا هــذه املــناســبة لــكي ننشــر مــقّدمــة مــختصرة عــن ســيرة بــهاء اهلل وآثــاره الــكتابــيّة املــقّدســة.  وقــد تــمَّ 
إعــداد هــذه الــوثــيقة بــتوجــيه كــريــم مــن بــيت الــعدل األعــظم، األُمــناء املــسؤولــني عــن تــنفيذ تــلك املــهّمة الــعاملــيّة 
الــنّطاق، الــتي دفــعتها إلــى الــوجــود رؤيــا بــهاء اهلل واألحــداُث الــتي عــاصــرتــها فــي مــّدة الــقرن املــاضــي.  ومــا 
هــذه املــقّدمــة ســوى مــنظور نــلمس مــن خــاللــه مــشاعــر الــثّقة واالطــمئنان الــتي تــمأل الــعالــم الــبهائــيّ كــّله فــي 

نظرته إلى مستقبل الكوكب الذي نعيش عليه، والجنس البشرّي الذي ننتمي إليه.
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َعلى أْعتَاِب َعْصٍر َجديٍد

يجـد الـجنس البشـرّي نـفسه، وهـو عـلى أعـتاب حـقبة تـاريـخيّة جـديـدة تسجّــــُل نـهايـة ألـف عـام وبـدايـة ألـف عـام 
أخـرى، فـي أَمـّس الـحاجـة إلـى الـعثور عـلى رؤيـا تـقوده إلـى جـوهـر الـوحـدة إنـسانـاً ومـجتمعاً.  وطـوال الـقرن 
املــاضــي قــامــت اإلنــسانــيّة، فــي ســعيها إلــى تــلبية دافــع الــحاجــة هــذه، بــمحاوالت أســفرت عــن اضــطرابــات 
عــقائــديّــة هــزّت الــعالــم، وهــي اضــطرابــات يــبدو أنّــها تــالشــت اآلن واضمحــّلت.  ورغــم الــنّتائــج املــخيّبة لــآلمــال 
فـإنَّ حـّدة املـشاعـر الـتي غـذَّت كـفاَح اإلنـسانـيّة فـي هـذا السّــــــبيل لَــدلـيٌل عـلى عـمق هـذه الـحاجـة املـلّحة.  فـإنّـه 
دون أن يــمأل الــنّفوس إيــمان مشــترك بــرؤيــا مــوحّـــــدة تــصّور لــنا الــتّاريــخ فــي مجــرى أحــداثــه ونــهايــة أهــدافــه، 

يصبحُ من غير املعقول وضع أسس مجتمع عامليّ موّحد تقّرر جماهير البشر االلتزام به.

تنبســـط مـــثل هـــذه الـــّرؤيـــا واضـــحة املـــعالـــم فـــي آثـــار بـــهاء اهلل الـــذي ظهـــر فـــي الـــقرن الـــتّاســـع عشـــر املـــيالديّ 
كصاحب رسالة تمثّل في نشأتها ونفوذها املتعاظم أروع تطّور في التّاريخ الّدينيّ املعاصر.

ولــد بــهاء اهلل فــي بــالد فــارس فــي الــثّانــي عشــر مــن شهــر تشــريــن الــثّانــي (نــوفــمير) عــام 1817.  وفــي ســنّ 
الــّسابــعة والعشــريــن أخــذ عــلى عــاتــقه أمــراً مــا لــبث أن مَـــَلَك نــفوس املــاليــني مــن البشــر مــن كــّل عــرق وثــقافــة 
وطـبقة وأمّــة عـلى وجـه األرض، فـأخـصب خـيالـهم وفـاز بـوالئـهم.  ولـيس لهـذه الـظّاهـرة مـا يفسّــــــرهـا فـي عـاملـنا 
املـعاصـر ولـكنها بـاألحـرى مـرتـبطة بـتحواّلت خـطيرة فـي مـسار الـجنس البشـرّي عـبر مـاضـيه املشـترك.  لـقد 
أَعـلن بـهاء اهلل أنّـَه لـيس إالّ رسـوالً مـن اهلل بُـِعَث لِـيلبّي احـتياجـات عـصر بـلغت فـيه اإلنـسانـيّة مـرحـلة الـنّضج، 
وأنّــه صــاحــُب ظــهوٍر إلــهيّ حــّقق الــوعــود كــّلها الــتي جــاءت بــها األديــان الــّسابــقة، وأنَّ ظــهوره ســوف يُــحيي 

الّروح فيقّوي عضَدها ويُمنّت عصبَها ليتوّحد أَهل األرض.

إنَّ بـهاء اهلل فـي حـياتـه وتـعالـيمه تـرَك أثـراً يـكفي وحـده، ال لـشيء آخـر سـواه، أْن يـثير اهـتمامـاً جـّديّـاً عـند كـل 
مَــْن يـؤمـن بـأنَّ طـبيعة اإلنـسان روحـيّة فـي أسـاسـها، وأنَّ أّي تـنظيم لـحياة هـذا الـكوكـب الـذي نـعيش فـيه، ال 
بــــدَّ وأْن يــــكون ضــــمن مــــفهوم هــــذه الــــحقيقة.  فــــالــــوثــــائــــق املــــثبتة مــــفتوحــــة أمــــامــــنا لــــكّل مــــن يــــبغي الــــتّأكّـــــد مــــن 
ــه ألّول مـــرّة فـــي الـــتّاريـــخ تجـــد اإلنـــسانـــيّة فـــي مـــتناول يـــدهـــا ســـجالًّ مـــفّصالً يـــمكن الـــتّحّقق مـــن  صـــّحتها.  إنّـَ

صّحته، يؤرّخ مولَد نظامٍ دينيّ مستقّل ويشرح سيرةَ مؤّسسه.
ويَْسهُـــُل بــاملــثل أيــضاً االطّـالع عــلى سجــّل آخــر يــتعّلق بــمدى نــجاح هــذه الــّدعــوة الجــديــدة واســتجابــة الــنّاس 
لـها، هـذا الـنّجاح املـاثـل فـي بـروز جـامـعة عـاملـيّة يـمكن لـها أْن تـّدعـي بـحّق أنّـَها تـمثّل أنـموذجـاً مُــصغَّراً لـعالَـمٍ 

توّحدت فيه جموع البشر.

بـقي هـذا الـّديـن فـي تـطوره ونـمّوه محـدود االنـتشار نسـبيّاً فـي الـعقود األولـى مـن هـذا الـقرن.  فـآثـار بـهاء اهلل 
تُحــرّم نشــر الــّدعــوة اإِللــهيّة بــطريــق الــعنف واإِلكــراه، كــما كــان الــحال بــالنّســبة لــالنــتشار الــواســع لــعديــد مــن 
الــرّســاالت الــّديــنيّة الــّسابــقة.  يــضاف إلــى ذلــك أنَّ الــجامــعة الــبهائــيّة وضــعت فــي سُـــــــلَّمِ األولــويّــات تــأســيس 
مجـموعـات صـغيرة عـلى نـطاق محـليّ انتشـرت فـي الـعالـم.  وبـالـتّالـي حـّدت، مـنذ الـبدايـة، مـن بـروز تجـّمعات 
ضخــمة مــن املــؤمــنني فــي أي بــلٍد مــن الــبلدان، كــما مــنعت هــدر الــطّاقــات واملــصادر الــحيويّــة لخــدمــة أغــراض 
الـّدعـايـة واإلعـالم، وقـد أشـار املـؤرخ املـشهور آرنـولـد تـويـنبي فـي الخـمسينات مـن هـذا الـقرن – وكـان قـد أثـار 
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اهـتمامـه ظـاهـرة بـروز ديـن عـاملـيّ جـديـد – أنَّ الـّديـن الـبهائـيّ آنـذاك كـان مـعروفـاً لـدى املـثّقفني الـعاديّـني مـن 
أهـــــل الـــــغرب بـــــنفس النّســـــبة الـــــتي عُـــــــرِفَـــــت بـــــها املـــــسيحيّة فـــــي قـــــرنـــــها الـــــثّانـــــي لـــــدى األوســـــاط املـــــثّقفة فـــــي 

اإِلمبراطوريّة الّرومانيّة.

ثـــمَّ شهـــدت الـــّسنوات الـــقريـــبة املـــاضـــية تـــغيّراً مـــثيراً فـــي هـــذا الـــوضـــع.  إذ ازداد عـــدد الـــجامـــعات الـــبهائـــيّة 
ازديـاداً مـطّرداً فـي الـعديـد مـن الـبلدان، بـحيث ال تخـلو بـالـفعل اآلن أيّـة مـنطقة فـي الـعالـم مـن جـذور مـمتّدة 
لــنمط الــحياة الــتي دعــا إلــيها بــهاء اهلل.  وإنَّ االحــترام الــذي بــدأت الــجامــعة الــبهائــيّة تكتســبه لــدى األوســاط 
الـحكومـيّة والـعلميّة وأوسـاط األمـم املتّحـدة، ملـشاريـعها فـي مـجاالت الـتّنمية االقـتصاديّـة واالجـتماعـيّة، يـؤكّـــد 
مجــــّدداً ضــــرورة إجــــراء دراســــة مــــوضــــوعــــيّة جــــديــــدة لــــلّدافــــع الــــذي يــــكمن خــــلف ســــياق الــــتّحّول والــــتّغيير فــــي 

املجتمع اإلنسانيّ، وهو التّحّول الذي يبدو في نواحيه الخطيرة والهاّمة فريداً من نوعه في العالم.

وال مـجال هـناك لـريـٍب حـول جـوهـر هـذا الـّدافـع الـباعـث عـلى الـحياة.  إنَّ آثـار بـهاء اهلل تـعالـج مـواضـيع شـتّى 
تـــتّسع فـــي مـــداهـــا فـــتشمل قـــضايـــا اجـــتماعـــيّة مـــختلفة كـــقضايـــا الـــتّفرقـــة الـــعنصريّـــة، واملـــساواة بـــني الـــرّجـــال 
والــنّساء، ونــزع السّــــــالح، ومــسائــل أخــرى تــمّس لــبَّ الــحياة الــّروحــيّة لــإِلنــسان.  وقــد تــّمت املــحافــظة بــكّل دقّــة 
وعـــنايـــة عـــلى الـــنّصوص األصـــليّة لـــتلك اآلثـــار الـــتي أنـــزلـــها بـــهاء اهلل والـــتي خـــّط الـــعديـــد مـــنها بـــيده، وأمـــلى 
غـيرهـا عـلى كـاتـب وحـيه مُــوثّـِقاً إيّـاهـا بـنفسه أثـراً مـن آثـاره.  َونُـفِّذَ بـرنـامـج مـنتظم لـلتّرجـمة والنّشـر امـتّد عـّدة 
ـــل عــلى الــنّاس فــي كــّل مــكان االطّــالع عــلى مــنتخبات مــن تــلك اآلثــار مــترجَـــــمًة إلــى مــا  عــقود مــن الــزّمــان َسهّـَ

يزيد على ثمانمائة لغة من الّلغات التي يتحّدث بها البشر.
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َموْلُِد الظُّهوِر الَجِديد

اســـتهلَّ بـــهاء اهلل مـــهاّم بـــعثته فـــي ســـجن تَـــحت األرض فـــي طهـــران فـــي شهـــر آب (أغســـطس) عـــام 1852.  
وكــان قــد رفــَض الــوظــائــف الــوزاريّــة املــتاحــة لــه، وهــو ســليل أســرة نــبيلة تحــّدرت مــن األســر املــالــكة الــفارســيّة 
الــعريــقة، واخــتار عــوضــاً عــن جــاه الــوزارة أن يــصرف جــلَّ وقــته فــي أعــمال الــخير واإلحــسان.  وبحــلول عــام 
1840 ذاع صــيته الــخيّر واشــتهر بــني الــنّاس فَــُلقَِّب "بــأبــي الــفقراء".  وبــدأت االمــتيازات االجــتماعــيّة الــتي 
كــان يــتمتّع بــها بــاالنــحسار بــعد عــام 1844، عــندمــا أصــبح أحــد املــناصــريــن الــرّئــيسينّي لحــركــة كــان لــها أن 

ل مجرى التّاريخ في بالده. تَُحوِّ

ســاد مــعظم الــبلدان فــي الــّسنوات األولــى لــلقرن الــتّاســع عشــر املــيالدّي شــعوٌر عــميق مــن الــتّرقّــب واالنــتظار 
بــعودة الــّسيّد املــسيح.  وتــوجّـــــه املــؤمــنون املخــلصون مــن خــلفيّات ديــنيّة مــختلفة إلــى كــتبهم الــّديــنيّة املــقّدســة 
يســتقرئــونــها تــفسيراً ملــا ملــسوه مــن تــحواّلٍت مــتالحــقة ســريــعة فــي الــّشؤون اإلنــسانــيّة، وقــد أقــلقهم إلــى حــدٍّ 
كـــبير إدراكُــــهم لـــلنّتائـــج املـــترتّـــبة عـــلى الـــثّورة الـــّصناعـــية واألبـــحاث الـــعلميّة الـــجاريـــة.  فـــقامـــت مجـــموعـــات فـــي 
أوروبـــا وأمـــريـــكا مـــثل "الـــهيكليّون" و"املـــيالريّـــون" اعـــتقدت أنـــها وجـــدت فـــي اآلثـــار املـــقّدســـة املـــسيحيّة دلـــيالً 
يـــثبت صـــّحة اعـــتقادهـــا بـــأّن الـــتّاريـــخ قـــد انـــتهى، وأنَّ املـــجيء الـــثّانـــي لـــلسيّد املـــسيح بـــات وشـــيك الحـــدوث.  
وقــامــت ضــّجة مــشابــهة فــي الشّــــــرق األوســط حــول الــنّبوءات املــختلفة الــواردة فــي الــقرآن الــكريــم واألحــاديــث 

النّبويّة الّشريفة مشيرةً إلى أنّها هي أيضاً وشيكة التّحّقق.

وكــانــت أكــثر الحــركــات املــتعّلقة بــاملــجيء الــثّانــي لــلسيّد املــسيح وعــودة عــيسى ابــن مــريــم إثــارةً وأهــميّة، تــلك 
الحــركــة الــتي ظهــرت فــي بــالد فــارس وكــان مــحورهــا شــخصيّة تــاجــر شــاب مــن شــيراز، والــتّعالــيم الــتي جــاء 
بـها.  وعَــرََف الـتّاريـخ ذلـك الـتّاجـر الـّشاب بـاسـم "الـباب".  بشّـــــر الـباب بـأّن يـوم اهلل قـريـب وأنّـه هـو املـوعـود فـي 
الــقرآن والحــديــث.  فــأثــارت دعــوتــه هــذه، وملــّدة تــسع ســنوات مــن عــام 1844 إلــى عــام 1853، عــاصــفًة مــن 
األمــل واالنــفعال أحــاطــت بــاألمّـــة الــفارســيّة عــلى اخــتالف طــبقاتــها.  وأعــلَن الــباُب أيــضاً أنَّ اإِلنــسانــيّة تــقفُ 
عـلى عـتبة عـصر جـديـد سيشهـد إعـادة بـناء الـحياة مـن كـّل نـاحـية مـن نـواحـيها، وأنَّ مـياديـن لـلعلم سـتُكتشف 
وال يــمكن إدراكــها اآلن، ســتمّكن أطــفال الــعصر الجــديــد مــن الــتّفّوق عــلى أعــلم الــعلماء مــن مــعاصــريــه.  وأنَّ 
اهلل قــد دعــا الــجنس البشــري لــيتبنّى هــذه الــتّغيّرات والــتّحواّلت فــيأخــذ الــنّاس عــلى عــواتــقهم مــسؤولــيّة تــغيير 
حـياتـهم الـّروحـيّة والخـلقيّة.  وأعـلن الـباب أّن لـبعثته هـدفـاً هـو إعـداد الـجنس البشـرّي وتـهيئته السـتقبال ذلـك 
الحــدث الــذي يــكمن فــي لُــّب هــذه الــتّطّورات، أال وهــو ظــهور ذلــك الــرّســول الــذي ســوف يــبعثه اهلل إلــى الــعالــم 

بأسره، أي َمْن "سوف يُظهره اهلل" وَمْن ينتظر مجيئه أتباُع األديان الّسماويّة كّلها.

أثــارت الــّدعــوةُ هــذه عــلماَء املســلمني، فــقامــوا يــحاربــونــها بــعنف وشــراســة، مــّدعــني بــأّن الــرّســالــة اإللــهيّة انتهــت 
بمحـّمد، وأّن أّي إقـرار مـخالـف لـذلـك يـمثُّل ارتـداداً عـن الـّديـن عـقابـه الـقتل.  وسـرعـان مـا انـضّمت السّــــــلطات 
الـفارسـيّة إلـى الـعلماء تـسانـدهـم فـي حـملة تـشهيرهـم بـالـباب.  وقُـضيَ عـلى اآلالف مـن أتـباع الـّديـن الجـديـد 
فـسقطوا ضـحايـا سـلسلة مـن املـذابـح املـرّوعـة فـي كـّل أنـحاء الـبالد، وأُعـدم الـباب عـلناً فـي الـتّاسـع مـن تـموز 
(يــــولــــيو) عــــام 1850.  وأثــــارت هــــذه األحــــداث اهــــتمامــــاً وشــــعوراً بــــالــــتّعاطــــف مــــع الــــّضحايــــا فــــي األوســــاط 
األوروبـيّة ذات الـنّفوذ.  فـحياة الـباب الـطّاهـرة الشّـــــريـفة، وتـعالـيمه الـّسامـية الـنّبيلة، وبـطولـة أتـباعـه وبـسالـتهم، 
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ونـور األمـل الـذي أشـعله هـؤالء فـي أرٍض خـيّم عـليها الـظّالم بـما اقـترحـوه مـن إصـالحـات وتـغييرات جـذريّـة – 
كــّل هــذا كــان لــه تــأثــير عــميق فــي نــفوس عــدد مــن الــّشخصيّات الــعاملــيّة املــرمــوقــة، أمــثال ارنســت ريــنان، ولــيو 

تولستوي، وسارة برنار، والكونت دي غابينو.

وكــان أن اشــتهر بــهاء اهلل كــأبــرز املــدافــعني عــن أمــر الــباب، فــألــقي الــقبض عــليه وأحــضر إلــى طهــران ســيراً 
عــلى األقــدام مــكباّلً بــالسّـــــــالســل واألغــالل. ولــم يــصدر حــكم بــإعــدام بــهاء اهلل، كــما كــان يــطالــب بــذلــك بــعض 
الــّشخصيّات ذات الــنّفوذ فــي الــبالط اإلمــبراطــورّي.  ولــعّل ذلــك كــان إلــى حــدٍّ مــا بســبب مــا كــان يتحــّلى بــه 
بــهاء اهلل مــن ســمعة مــرمــوقــة، ومــا كــان ألســرتــه مــن مــكانــة اجــتماعــيّة، بــاإِلضــافــة إلــى مــوجــة االســتنكار الــتي 
عــّمت الــّسفارات الــغربــيّة احــتجاجــاً عــلى املــذابــح ضــّد الــبابــينّي.  فــكان الــّسجن بــديــل اإلعــدام، وأُلــِقيَ بــبهاء 
اهلل فـي سـجن "سـياه چـال"، املـشؤوم واملـعروف "بـالـَقعر املُظلِم"، وهـو سـجن فـي بـاطـن األرض تـمأل أرجـاءه 
ل إلـى سـجن للمجـرمـني.  ولـم تـوجّـــه إلـى بـهاء اهلل  الحشـرات والـفئران والجـرذان، وكـان أصـالً خـزّانـاً لـلمياه حُـــوِّ
تـهمة مـعيّنة، وأُبـِقيَ هـو وثـالثـون مـن أصـحابـه رهـن االعـتقال دون أن يـكون لـهم حـّق املـراجـعة، وسُــــــجنوا فـي 
تـلك الـحفرة املـظلمة الـنّتنة يـحيط بـهم عـتاة املجـرمـني مـّمن صـدرت بـحّقهم أحـكام اإِلعـدام.  َوصُـــــــــفِّد عـنق بـهاء 
اهلل بــقيد غــليظ يــثقل حــمله، كــان مــن وطــأتــه عــلى حــامــليه أنّـَـهم أَعــطَْوه اســماً خــاصّــــــــــاً بــه هــو "قــره كهــر". ولــم 
يهــلك بــهاء اهلل فــي الــّسجن بســرعــة كــما تــوقّـــع أعــداؤه.  فــكان أن ُدّس لــه الــّسّم فــي طــعامــه، ولــكنّه نــجا مــن 

هذه املحاولة وعاش حامالً أثر ذلك القيد البغيض مطبوعاً على عنقه مدى الحياة.

تُــركّــــز آثــار بــهاء اهلل الــكتابــيّة عــلى عــرض مسهــب لــلمسائــل الــكبرى الــتي شــغلت عــلماء الــّديــن والــفقهاء عــبر 
الـقرون.  فـهي تـتناول بـالشّـــــرح والـتّفسير املـواضـيع الـتّالـية: عـظمة اهلل سـبحانـه وتـعالـى، دور الـظّهور اإِللـهيّ 
فــي الــتّاريــخ اإلنــسانــيّ، عــالقــة الــنّظم الــّديــنيّة فــي الــعالــم بــعضها بــبعض، مــعنى اإليــمان، الــقواعــد الخــلقيّة 
كـــأســـاس ألّي ســـلطة مـــسؤولـــة عـــن تـــنظيم املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ.  وتـــحتوي هـــذه الـــنّصوص املـــقّدســـة مـــقاطـــع 
يتحـــّدث فـــيها بـــهاء اهلل بـــصراحـــة وحـــرارة عـــن اخـــتباراتـــه الـــّروحـــيّة الـــخاصّــــــــــــة، ويـــصف لـــنا كـــيف لـــبّى الـــنّداء 
ـــَه إلـيه، ويـشير إلـى الـحوار الـذي جـرى بـينه وبـني "الـّروح األعـظم"، وهـو الـحوار الـذي يحـّدد  اإللـهيّ الـذي ُوجّـِ
جـوهـر بـعثته.  وألّول مـرّة فـي تـاريـخ أّي ديـن مـن أديـان البشـر تـسنح لـلباحـث املـدقّـق فـرصـة يـقف فـيها وجـهاً 

." لوجه ليدرس بوضوح كامل ظاهرة "الظّهور اإِللهيّ

وفـي مـغرب حـياتـه كـتب بـهاء اهلل يسـتعيد ذكـرى اخـتباراتـه األولـى فـأورد وصـفاً مـختصراً لـلظّروف واألحـوال 
التي مرّت به في سجن "سياه چال" بطهران:

ْجَن قـادونـا إلـى ِدهْـــليٍز مُــظْلِمٍ  َ لَــنا مَــَقرٌّ مِلُـّدِة أربَـَعِة أْشهُـــٍر ال شَــــــبيَه لَــُه وال مَــثيل... َوبَـْعَد أْن َورَْدنـا الـسِّ "... َوعُـــنيِّ
ثُـــمَّ هَــــبَطْنا ثَـــالَث َدرَكـــاٍت َوبَـــَلْغنا امْلَــَقرَّ الّـــذي عَــــيَّنوهُ.  أمّـــا املـــكاُن فـــكاَن مُـــظْلِماً يَـــعيُش فـــيِه مـــا يَـــْقرُُب مِــــَن املـــائـــةِ 
والخَـــْمسنَي مِـــَن الـلُّصوِص َوالـَقتََلِة َوقُــطّاعِ الـطُُّرِق.  َوبِــالـرَّغْــمِ مِـــْن ُوجـوِد هـذا اْلجَــــْمعِ الْــَغفيِر فـإنَّ امْلَكاَن لَــْم يَـُكنْ 
لَـــُه مِــــْن مَـــنْفٍَذ سِــــــوى الــطَّريــق الــذي َورَْدنــا مِــــنُْه.  إّن األقْـــالَم َلتَْعجِـزُ عَـــْن َوصْــــــــــِفِه، َوالــبَياَن يَــِكلُّ عَـــْن بَــياِن َروائِـــحهِ 
امْلُنِْتنَِة.  وَكاَن ُمْعظَُم هذا اْلَجْمعِ ِبال لِباٍس واَل ِفراٍش.  اهللُ يَْعَلُم ما َورََد َعَليْنا في ذاَك امْلُقامِ األننَْتِ األظَْلمِ."

(مترجم عن الفارسية)
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وفـي كـّل يـومٍ مـن تـلك األيّـام، كـان الحـرّاس يـنزلـون إلـى قـْعر الـّسجن عـبر دركـاتِــه الـثاّلث فـيقبضون عـلى واحـدٍ 
أو أكــثر مــن الــّسجناء ويــسحبونــهم ســحباً إلــى خــارج الــّسجن لــينفِّذوا فــيهم حــكم اإلعــدام.  ورّوع املــراقــبني 
األجــانــَب مــا رأوه فــي شــوارع طهــران مــن مــشاهــد الــعنف الــتي ذهــب ضــحيّتها الّشهــداء الــبابــيّون.  فــتارةً 
كــانــوا يــشاهــدون هــؤالء الــّضحايــا وقــد تــناثــرت أشــالؤهــم بــعد ربــطهم إلــى فُــوَّهــات املــدافــع، وتــارة رأوهــم وقــد 
قُــــطِّعوا إْربـــاً إربْـــاً بـــالـــفؤوس والـــّسيوف، أو أُوقِــــدت الـــّشموُع لـــتثبّت فـــي أغـــوار جـــراحـــهم وهـــم يُـــساقـــون إلـــى 
أمـاكـن إعـدامـهم. وفـي خِــــضّم هـذه األحـداث والـظّروف، ووسـط تـوقّــعات بـهاء اهلل صـدور حـكمٍ بـإعـدامـه، نـزل 

عليه الوحي معلناً تباشير بعثته وبوادر التّجّلي اإِللهيّ على روحه:

ْؤيـا مِــْن جَــــميعِ الْـجِهاِت: إنّـَا نَـنُْصرَُك بِــَك َوبِــَقَلِمَك.   "َوفـي ذاِت لَـيَْلٍة أَصْـــــــــَغيُْت إلـى هـِذِه الـَكلَِمِة الـُعْليا فـي عـالَـمِ الـرُّ
ال تَحْــــزَْن عَــّما َورََد عَــَليَْك. واَل تَـَخْف إنّـََك مِــَن اآلمِــننَي.  سَـــــْوَف يَـبَْعُث اهللُ كُــنوزَ األرِْض، َوهُــْم رِجـاٌل يَـنُْصرونَـَك بِـكَ 

َوِباْسِمَك اّلذي ِبِه أحيا اهللُ أفِْئَدةَ العارِفنَي."
(الجملة األولى فقط مترجمة عن الفارسية)

ـرنـا بـمواقـف أخـرى لـبوذا  ــــــــحاً تـأثـير الـقّوة املـتدفّـقة لـلنّداء اإللـهيّ عـليه، تجـربـًة تـذكّـِ وهـكذا يـصُف بـهاء اهلل مـوضّـِ
ومـوسـى واملـسيح ومحـّمد، لـم يـصلنا مـنها إالّ املـقتضُب الـيسير، ومـن مـصادر ثـانـويّـة فـقط، فـيما بـقي لـديـنا 

من ِسيَر هؤالء الرُُّسل.  ويسترسل بهاء اهلل في وصف تلك التّجربة فيقول: 

وائِـــحِ املُـنِْتنَِة حــنَي كُـــنُْت رَهــنَي سِــــــْجِن أرْضِ  ـــــالسِــــــل َوالــرَّ "َوبِـــالــرًّغْــمِ مِـــْن أنَّ الــنَّْوَم كــاَن عــزيــزَ املَـناِل مِـــْن َوطْــأِة السّـَ
الـطّاء [طهـران] إالّ أَنّـني كُــنُْت فـي هَــَجعاتـي الـيَسيرَِة أُحـسُّ كَــأنَّ شَــــــيْئاً يَـتََدفّـَُق مِــْن أعْــلى رَأسـي َويَنْحَــــِدُر عـلى 
ُه النَّهْـــُر الـَعظيُم يَنْحَــــِدُر مِـــْن قُــلَِّة جَــــبٍَل بـاِذخٍ رَفـيعٍ إلـى األرِض فَتَْلتَهِــُب جَــــميعُ األعْـــضاِء لـذلِـَك.  فـي  صَـــــــــْدري كَـــأَنّـَ

ذلَِك الحنيِ كاَن اللِّساُن يُرتُِّل ما ال يَْقوى َعلى اإِلْصغاِء إَليِْه أَحٌد." 
(مترجم عن الفارسية)
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النّفْي واإلبَْعاد

أُطْـــــلَِق سَــــــــــراُح بـــــهاء اهلل فـــــي آخـــــر األمـــــر دون مـــــحاكـــــمة أو مـــــراجـــــعة، ونُـــــِفيَ عـــــلى الـــــفور مـــــبَعداً عـــــن وطـــــنه.  
وصــادرت السّــــــلطات اعــتباطــاً ثــروتــه ومــمتلكاتــه.  فــما كــان مــن املــمثّل الــّدبــلومــاســيّ لــلحكومــة الــّروســيّة الــذي 
كــان عــلى مــعرفــة شــخصيّة بــبهاء اهلل وتــابــعَ بــأســىً مــتزايــد االضــطهادات الــتي تــعرّض لــها أتــباع الــباب، مــا 
كـان مـنه إالّ أْن عـرض حـمايـة بـهاء اهلل ووجّـــه الـّدعـوة إلـيه لـيلجأ إلـى املـناطـق الـواقـعة تـحت نُـفوذ حـكومـته.  ولـم 
ــــــر األمـــر تـــفسيراً خـــاطـــئاً ويُـــْعطى صـــبغة  يـــقبل بـــهاء اهلل هـــذا الـــعرض فـــي تـــلك الـــظّروف الـــّسياســـيّة لـــئالّ يُفَسّـَ
ســــياســــيّة.  واخــــتار راضــــياً الــــنّفي لــــألراضــــي املــــجاورة فــــي الــــعراق والــــتي كــــانــــت تــــابــــعة آنــــذاك لــــلحكومــــة 
العثمانيّة.  وبدأ بهاء اهلل بهذا اإِلبعاد فترة من النّفي والّسجن واالضطهاد املرير استغرقت أربعني عاماً.

ص بـــهاء اهلل أولـــى اهـــتمامـــاتـــه فـــي األعـــوام الـــتي تـــلت مـــباشـــرة رحـــيله مـــنفيّاً عـــن أرض فـــارس، لـــيلبّي  خـــصَّ
احـتياجـات الـجامـعة الـبابـيّة املـجتمعة فـي بـغداد.  ووقـعت هـذه املـسؤولـيّة عـلى عـاتـقه ألنّـه كـان الـوحـيد الـذي 
سَـــــــلَم مــن املــذابــح مــن بــني زعــماء الــبابــينّي ذوي الــنّفوذ.  فــفي آن مــعاً اســتُْشِهد الــباُب وفُــِقَد مــعظَُم الــّداعــني 
ق جـماهـير املـؤمـنني وإضـعاف مـعنويّـاتـهم.  وملّـا شـعر بـهاء  لـلّديـن الجـديـد والـهاديـن إلـيه.  ونـتج عـن ذلـك تَـفَرُّ
اهلل بـأّن مـساعـيه لجـمع شـمل أَتـباع الـباب الـذيـن لـجأوا إلـى الـعراق قـد أَثـار الحسـد واالخـتالف، هجـر بـغداد 
وتــركــها قــاصــداً الــبّريّــة واعــتكف فــي جــبال كــردســتان الــعراق.  وبخــروجــه إلــى الــبّريّــة واعــتزالــه الــنّاس سَـــــــَلك 
بـهاء اهلل الـّدرب نـفسه الـذي سـار عـليه كـّل مـن سـبقه مـن الـرّسـل واألنـبياء.  وكـما أخـبرنـا هـو فـي وقـت الحـق: 
فَِر." كــان هــدفــه  "قَــَسماً بِـــاهللِ لَــْم يَــُكْن عِـــنْدي نِـــيَُّة الــرُّجــوعِ مِـــْن هــِذِه املُـهاجَـــــرَِة واَل أمَـــٌل فــي الــَعْوَدِة مِـــْن هــذا الــسَّ
فــقط كــما قــال: "أْن ال أكــوَن عِـــلََّة اخْـــِتالِف األحْــــباِب، واَل مَــْصَدَر انْــِقالِب األصْــــــــــحاِب".  ورغــم أنَّ فــترة الــعامَــنيْ 
الــتي قــضاهــا بــهاء اهلل فــي الــبّريّــة كــانــت فــترة قــاســية اتّــسمت بــالــَعوزَ والحــرمــان واملــتاعــب الجســديّــة، فــقد 
ـل فــي عــمق الــرّســالــة الــتي ُعهِــَدت إلــيه:  وصــفها بــأنّــها كــانــت مــليئة بــالــّسعادة الــحقيقيّة، تــمّكن فــيها مــن الــتّأمّـُ

"كنُت َمْشغوالً [ِبُمناجاِة الّروحِ] ناِبذاً َورائي العاَلَم َوما فيه".

وبــعد تــرّدد طــويــل، وإيــمانــاً مــنه بــأّن عــليه واجــباً يــؤّديــه تــجاه أمــر الــباب، وافــق بــهاء اهلل أخــيراً أن يــعود إلــى 
ن تـوسّـــــلوا إلـيه  بـغداد، اسـتجابـة لـلرّسـائـل املـلّحة الـتي وردت إلـيه مـن جـموع املـنفينّي الـيائسـني فـي بـغداد، مِــمَّ

بعد أن اكتشفوا مكان وجوده ليعود إليهم ويأخذ بزمام قيادتهم. 

مـن أهـّم اآلثـار الـتي أنـزلـها بـهاء اهلل فـي هـذه الـفترة األولـى مـن فـترات الـنّفي فـي حـياتـه، وقـبيل اإِلعـالن عـن 
بـعثته فـي عـام 1863، كـتابـان. األّول كـتاٌب قـصير أسـماه "الـكلمات املـكنونـة"، وهـو بـمثابـة أمـثلة مـن الـِحَكمِ 
واألقـوال املـأثـورة ذات الـطّابـع الخُــُلقيّ، تـمثّل فـي مجـملها لُـبَّ الـتّعالـيم الخـلقيّة الـتي نـزلـت فـي رسـالـته.  وفـي 
آيــات يــنعتها بــهاء اهلل بــأنّــها جــوهــر الهــدايــة الــّروحــيّة الــتي جــاءت بــها كــّل املــظاهــر اإِللــهيّة الــّسابــقة، نَــسَمعُ 

فيها النّداء اإِللهيّ وهو يخاطب مباشرة بتلك الكلمات روح اإِلنسان:

"يــا ابْــَن الــّروحِ ـ أحَـــــبُّ األشْـــــــياء عِـــنْدي اإِلنْــصاُف، ال تَــرْغَــْب عَـــنُْه إْن تَــُكْن إلــيَّ راغــباً، واَل تَــْغفَْل مِـــنُْه لِــتَكوَن لــي 
ـُق بِـــذلِــَك أْن تُــشاهِــــَد األشْـــــــياَء بِـــَعيِْنَك ال بِـــَعنْيِ الــِعباِد، َوتَــْعرِفَــها بِـــَمْعرِفَــِتَك ال بِـــَمْعرِفَــِة أحَـــــٍد فــي  أمــيناً، َوأنْــَت تُــَوفّـَ

ْر في ذلَِك َكيَْف يَنْبَغي أْن تَكوَن، ذلَِك ِمْن َعِطيَّتي َعَليَْك َوِعنَايَتي َلَك، فَاْجَعْلُه أمام َعيْنَيَْك. الِبالِد. فَكِّ
�٨



يا ابَْن الُوجوِد ـ أَْحِببْني ألُِحبََّك. إْن َلْم تُِحبَّني َلْن أُِحبََّك أبَداً، فَاْعرِْف يا َعبُْد.

يا ابَْن اإِلنْساِن ـ ال تَْحزَْن إالّ في بُْعِدَك َعنّا، وال تَفْرَْح إالّ في ُقرِبَك ِبنا َوالرُّجوعِ إَليْنا.

يـا ابْـَن الـُوجـوِد ـ صَـــــــــنَْعتَُك بـأيـاِدَي الـُقوَِّة، َوخَـــَلْقتَُك بِــأنـامِـــِل الـُقْدرَِة، َوأْوَدعْـــُت فـيَك جَــــْوهَـــَر نـوري، فـاسْــــــتَْغِن بِــِه عَـــنْ 
ُكلِّ

َشيٍء، ألنَّ ُصنِْعيَ كاِمٌل، َوُحْكِميَ ناِفذٌ، ال تَُشكَّ فيِه واَل تَُكْن فيِه ُمريباً."

أمّــــا الـــكتاب الـــثّانـــي مـــن هـــذَيْـــن األثـــريـــن املـــهّمني مـــن آثـــار بـــهاء اهلل الـــكتابـــيّة إبّـــان هـــذه الـــفترة فـــهو "كـــتابُ 
اإِليــقان".  يــقّدم الــكتاب عــرضــاً مسهــباً لــجوهــر الــّديــن واألهــداف الــتي يــأتــي مــن أجــلها.  وتســتشهد فــقراتــه 
لـيس فـقط بـآيـاٍت مـن الـقرآن الـكريـم، بـل أيـضاً بـآيـات مـن الـكتاب املـقّدس بعهـَديْـه الجـديـد والـقديـم.  وفـي كـال 
الـحالـني نجـد سـالسـة الـتّعبير وعـمق اإِلدراك.  ويـصّور لـنا الـكتاب الـرُّسُـــــَل واألنـبياء عـلى أنّـهم جـميعاً واسـطة 
واحــدة لــتنفيذ تــدبــير إلــهيّ مســتمّر ال انــقطاع لــه، غــرضــه إيــقاظ الــجنس البشــرّي لــيدرك إمــكانــاتــه الــّروحــيّة 
والخـــلقيّة زمـــناً بـــعد زمـــن.  ويـــبنّي أنَّ اإلنـــسانـــيّة، وقـــد بـــلغت ســـّن الـــرّشـــد، لَــــْم تـــعد بـــحاجـــة إلـــى لـــغة األمـــثال 
والـقصص والـحكايـات، وأنَّ اإِليـمان بـاهلل لـم يـعد مـسألـة إيـمان أعـمى، بـل هـو عـرفـان واعٍ وإحـساس صـادق.  
وأنّــنا لــم نــعد بــحاجــة بــعد اآلن لــنخبة مــن رجــال الــّديــن يَــْصطفون أنــفَسهم إِلرشــاد الــنّاس وهــدايــتهم، فــنعمة 
الـعقل تسـبغ عـلى كـّل فـرد فـي هـذا الـعصر الجـديـد مـن الـتّنّور والـعلم الـقدرةَ عـلى قـبول الهـدايـة اإللـهيّة.  أمّــا 

املحّك الذي به يُعرف اإِليمان فهو اإِلخالص وِصْدُق النّيّة:

رِْف عَــْن ُكـلِّ مَــنْ  "الـباُب املَذْكـوُر فـي بَـياِن أنَّ الـِعباَد لَـْن يَـِصلوا إلـى شـاطئ بَحْــــِر الـِعرْفـاِن إالّ بـاالنْـِقطاعِ الـصِّ
ـُه يَــجُِب عــلى الــّسالِــكنَي سَـــــــبيَل اإِليْــماِن والــطّالِــبني كُــــؤوسَ  مواِت واألرِْض... جَـــــْوهَـــُر هَـــذا الــباِب هُـــَو أنّـَ فــي الــسَّ
ْمعَ عَــِن اسْـــــِتماعِ  ؤونـاِت الـَعرَضِــــــــيَِّة ـ يَـْعني يُـنَزِّهـوَن الـسَّ ـروا أنْـفَُسُهْم َويُـَقدِّسُـــــوهـا عَــْن جَــــميعِ الـشُّ اإِليْـقاِن أْن يُطَهّـِ
األقْـوال، َوالـَقْلَب عَــِن الـظُّنونـاِت املُتََعلَِّقة ِبسُــــــبُحاِت الـَجالِل، َوالـّروَح عَــِن الـتََّعلُِّق بـاألسْــــــباِب الـدُّنْـيَويّـَِة، َوالـَعنْيَ عَــنْ 
ـــــــلنَي إلَــــيِْه حَــــــتّى يُـــْصبَحنّ  ــــلنَي عَــــلى اهللِ، َومُــــتََوسّـِ ـــــــبيِل مُــــتَوَكّـِ مُــــالحَــــــظَِة الـــَكلِماِت الـــفانِــــيَِة، َويَسْــــــــُلكوَن فـــي هـــذا السّـَ
قـابِــلنَي لِتَجَــــلِّيات إشْــــــراقـاِت شُــــــموِس الـِعْلمِ َوالـعرْفـاِن اإِللـهيِّ، َومَــَحالًّ لـظُهوراِت فُـيوضـاِت غَــيٍْب ال يَـتَناهـى.  ألنَّ 
هُ  الـَعبَْد لَــْو أراَد أْن يَـْجَعَل أَقْــواَل الـِعباِد مِـــْن عـالِـمٍ َوجـاهِــٍل َوأعْــمالَــُهْم َوأفْـَعالَــُهْم مـيزانـاً مِلَْعرفَـِة الـَحقِّ َوأْولِـيائِــِه فَـإنّـَ
لَـْن يَـْدخُــَل أبَـداً رِضْـــــــــواَن مَـْعرفـِة رَبِّ الـِعزَِّة، َولَـْن يَـفوزَ بِـُعيوِن عِــْلمِ سُـــــْلطاِن األحَـــِديّـَِة َوحِـــْكَمِتِه، َولَـْن يَـرَِد مَـنِْزَل الـبَقاءِ 

َوَلْن يَذوَق َكأَس الُقرِْب َوالرِّضا. 

انْـظُروا إلـى األيّـامِ الـّسالِـفَِة.  كَـــْم مِـــَن الـِعباِد مِـــْن شَــــــريـٍف وَوضـيعٍ كـانـوا دائِــماً يَـنْتَِظروَن ظُـهوراِت األحَــــِديّـِة فـي 
ــــــــدوَن َويَـنْتَِظروَن، يَـْدعـوَن َويَـتََضرّعـوَن،  الـهياكِـــِل الـُقْدسِـــــيَِّة، عَــلى شَــــــأٍن كـانـوا فـي جَــــميعِ األْوقـاِت واألزْمِـــنَِة يَـتَرَصّـَ
لَـَعلَّ يَهُــبُّ نَـسيُم الـرَّحْــــَمِة اإِللـهيَِّة، َويَـطُْلعُ جَــــماُل املَْوعـوِد مِــْن خَــْلِف سُـــــراِدِق الـَغيِْب إلـى عَــرْصَـــــــــِة الـظُّهوِر.  َوعِــنَْدمـا 

كانَْت تَنْفَِتحُ أبْواُب الِعنايَة، َويَرْتَِفعُ َغماُم املَْكرَُمِة، َوتَظَْهُر َشْمُس الَغيِْب َعْن أُفُِق الُقْدرَِة، يَقوُم
إنْـــكارِهـــا َويَـــْحتَِرزوَن عَــــْن لِـــقائِـــها الّـــذي هُــــَو عَــــنْيُ لِـــقاِء اهلل، كَــــما هُــــَو مَـــذْكـــوٌر َوَمسْـــــــطورٌ  الجَـــــميعُ عَــــلى تَـــْكذيـــبها َو

ماِويَِّة... تَفْصيُلُه في َجميعِ الُكتُِب السَّ
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، َوهَـــبَّ  ْوِق، والــِعْشِق والــولَــِه، َوالجَــــذِْب َوالــُحبِّ َوإذا مــا أُْوقِــَد فــي الــَقْلِب سِـــــراُج الــطََّلِب َواملُـجاهَـــَدِة، والــذَّْوِق َوالــشَّ
يْــِب، وتُــحيُط أنْــواُر الــِعْلمِ َوالــيَقنيِ بــُكلِّ أرْكــانِ  ِك َوالــرَّ ـة، تَــزوُل ظُـْلَمُة ضَــــــــــاللَــِة الــشَّ نَــسيُم املَـَحبَِّة مِـــْن شَـــــــطِْر األحَـــــِديّـَ
بْحِ الـّصاِدِق، مِـــَن املَديـنَِة اإِللـهيّة بـالـبشارَِة الـّروحَــــانِــيَِّة،  الـُوجـوِد.  فَـفي ذلِـَك الـحنيِ يَـطُْلعُ الـبَشيُر املَْعنَويُّ كَـــالـصُّ
َويَسْـــــتَيِْقُظ الـَقْلُب َوالـنَّفُْس َوالـّروُح مِــْن نَـْومِ الـَغفَْلِة بِــُصَوِر املَْعرِفَـِة، َويُـْمنَحُ حَــــياةً جَــــديـَدةً بـديـَعًة بـتأيـيداٍت َوعِــنايـاتٍ 
َمدانـــيّ، بِــــَحيُْث يَـــرى نَـــفَْسُه صَـــــــــــاحِـــــَب بَـــَصٍر جَــــــديـــٍد، َوسَـــــــْمعٍ بَـــديـــعٍ، َوقَـــْلٍب َوفُـــؤاٍد جَــــــديـــٍد.   مـــن روحِ الـــُقْدِس الـــصَّ
َويَـرى اآليـاِت الـواضـَحَة فـي اآلفـاق، َوالـَحقائِــَق املَسْـــــتورَةَ فـي األنْـفُِس.  َويُـشاهِــُد بِــَعنْيِ اهللِ الـبَديـَعِة فـي كُــلِّ ذَرَّةٍ 
بـابـاً مَــفْتوحـاً لِـلوصـوِل إلـى مَــراتِــِب عَــنْيِ الـيَقنيِ، َوحَــــقِّ الـيَقنيِ َونـوِر الـيَقنيِ.  َويُـالحِـــُظ فـي جَــــميعِ األشْــــــياِء أَسْـــــرارَ 

َمداِنيَِّة... تََجّلي الوِْحداِنيَّة، َوآثاَر الظُّهوِر الصَّ

َر َمشاُم الّروحِ ِمْن زُكامِ الَكْوِن َواإِلْمكاِن، َلَوَجَد الّسالُِك َحتْماً راِئَحَة املَْحبوِب ِمْن َمناِزَل بَعيَدٍة، َوإذا ما تَطَهَّ
ــــبْحانِـيَِّة، فـي  َولَـَورََد مِــْن أثَـِر تِــْلَك الـرّائِـحِة إلـى مِــْصِر اإِليْـقاِن لِـَحْضرِة املَنّاِن َولَـَشاهَــَد بَـدائِـعَ حِـــْكَمِة الـَحْضرَِة السّـُ

ِتْلَك املَدينَِة الّروحاِنيَِّة...

أَمــا تِـــْلَك املَـديــنَُة فَــهيَ الــُكتُُب اإِللــهيَُّة فــي كُـــلِّ َعهْـــٍد.  فَــَمثاَلً فــي َعهْـــِد مــوســى كــانَــِت الــتَّْوراةُ، َوفــي زَمَــِن عــيسى 
ٍد رَسـوِل اهللِ كـاَن الـفُرْقـاُن.  َوفـي هـذا الـَعْصِر الـبَياُن.  َوفـي َعهْــِد مَــْن يَـبَْعثُُه اهللُ  كـاَن اإِلنْـجيُل، َوفـي َعهْــِد ُمحَــــمَّ
رَةٌ،  كِــتابُـُه الـذي هُــَو مَـرْجِـــعُ كُــلِّ الـُكتُِب واملَُهيمُن عَــلى جَـــميِعها.  َوفـي هـِذِه املَدائِـِن أْرزاٌق مُـَقدَّرَةٌ، َونِـَعٌم بـاقِـيٌَة مُـَقرَّ
تَهَـــــُب الـــِغذاَء الـــّروحـــانِــــيَّ، َوتُـــطِْعُم الـــنِّْعَمَة الـــِقَدمـــيََّة، َوتَـــْمنَحُ نِــــْعَمَة الـــتَّْوحـــيِد ألهْــــِل التَّجْــــــريـــِد، َوتَـــجوُد عَــــلى مَــــْن ال 
نَــصيَب لَــُهْم بِــنَصيٍب.  َوتَــبْذُُل كَـــأَْس الــِعْلمِ لِــلهائِــمنَي فــي َصحْــــراِء الَجهْـــل.  َوفــي هــِذِه املَـدائِــِن َمخْـــزوُن َومَــْكنونُ 

مواِت َواألرِْض." الِهدايَِة َوالِعنايَِة، َوالِعْلمِ َواملَْعرِفَِة، َواإِليْماِن واإِليْقاِن لُكلِّ َمْن في السَّ
(مترجم عن الفارسية)

يخــــلو "كــــتاب اإليــــقان" مــــن أيّــــة إشــــارة عــــلنيّة إلــــى بــــعثة بــــهاء اهلل نــــفسه، فــــهو لــــم يــــكن قــــد أعــــلن عــــنها بــــعد.  
وجـديـر بـالـقول إّن مـاّدة الـكتاب تـتناول بـعثة الـباب الـّشهيد بـالشّــــــرح والـبيان فـي عـرض مـفّصل يـتّسم بـالـقّوة 
والـحّجة.  كـان لـلكتاب أبـلغ الـتّأثـير فـي أوسـاط الـجامـعة الـبابـيّة الـتي كـان ضـمن أفـرادهـا عـدٌد مـن الـعلماء 
ونــفٌر مــن الــذيــن أمّــوا املــعاهــد الــفقهيّة ســابــقاً.  ولــعّل مــن األســباب الــتي ال يســتهان بــها لــلتّأثــير الــقوّي الــذي 
أحــــدثــــه الــــكتاب فــــي هــــذه األوســــاط بــــالــــذّات، مــــا ظهــــر مــــن امــــتالك مــــؤلّــــفه لــــناصــــية الــــعلوم املــــتّصلة بــــالــــفكر 
اإلسـالمـيّ والـتّعالـيم اإِلسـالمـيّة.  وخـاصّـــــــــة فـي مـجال شـرحـه لـدعـوة الـباب ومـا حـّققته مـن الـنّبوءات الـتي جـاء 
بــها اإِلســالم.  ومــن ثــّمة حــّث بــهاء اهلل أتــباع الــباب أن يــكونــوا أهــالً لــلثّقة الــتي وضــعها فــيهم الــباب نــفسه، 
جـديـريـن بـالـّسير عـلى درب الـعديـد مـن الّشهـداء األبـطال الـذيـن قُـِتلوا فـي سـبيله، ووضـع نـصب أعـينهم تحـّديـاً 
لــم يــقتصر فــقط عــلى مــطالــبته إيّــاهــم بــأْن يــصوغــوا نــمط حــياتــهم عــلى نــسٍق يــتوافــق مــع الــتّعالــيم اإِللــهيّة، بــل 
أهـاب بـهم أيـضاً أن يـجعلوا مـن جـامـعتهم أنـموذجـاً مـثالـيَّاً تحـذو حَــــذَْوه الـعناصـر املـتبايـنة مـن الـّسكان فـي 

بغداد، العاصمة اإلقليميّة للعراق.

حـرّكـت هـذه الـّرؤيـا مـشاعـر الـبابـينّي وشحـذت قـواهـم، رغـم مـا كـانـوا يـقاسـونـه مـن شـظف الـعيش فـي ظـروف 
مــاديّــة ضــيّقة.  ووصــف أحــدهــم املــعروف بــاســم الــنّبيل، الــحياة الــّروحــيّة الــعارمــة لــتلك األيّــام، وتــرك لــنا فــيما 

الً لواليتيّ الباب وبهاء اهلل.  كتب النّبيل واصفاً تلك األيّام فقال: بعد تاريخاً مفصَّ
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"كَـــْم مِـــْن لَــيَْلٍة لَــْم يَــزِْد فــيها طَـعاُم الَعشَــــــرَِة مِـــنُْهْم عَـــْن حُـــــفْنٍَة مِـــَن الــتَّْمِر تُشْــــــتَرى بِـــِفْلٍس.  َولَــْم يَــُكْن أحَـــــُدهُـــْم يَــْدري 
َعلى َوْجِه

الـتَّْحِقيق شَــــــيْئاً عَـــّما يَجُِدهُ فـي بَـيِْتِه مِـــَن األحْــــِذيَـِة َوالـَعباءاِت َواملَـالبِــِس أهـيَ مِـــْلُكُه هُـــَو أْم مِـــْلُك غَــيْرِِه.  َولـِكنَّ كُـــلَّ 
ـدُ  مَــْن ذَهَــَب إلـى الـّسوِق ادَّعـى أنَّ الحِـــذاَء الـذي يَـنْتَِعُلُه حِـــذاؤهُ، وَكُــلَّ مَــْن يَحْــــظى بِــَمْحَضِر حَــــْضرَِة بـهاء اهلل يُـؤَكّـِ
أنَّ الــثَّْوَب الــذي يَــْلبَسُه هُـــَو ثَــْوبُــُه.  أمّــا أسْــــــماؤهُـــْم فَــَقْد نَــَسْوهــا، أمّــا قُــلوبُــُهْم فَــَقْد فَــرَغَــْت مِـــْن كُـــلِّ شَـــــــيٍْء إالّ ِذكْـــرِ 

َويْعاِت الَعجيبَِة." َمْحبوِبِهْم َوتَْقديِسِه.  فَآٍه آٍه لِهاتيَك األيّامِ الَغوالي َولَِحالَوِة ِتْلَك السُّ
(مترجم عن الفارسية)

تـمّكنت جـامـعة املـنفينّي مـن أتـباع الـباب مـن أن تـصبح تـدريـجيّاً عـنصراً مـؤثّـِراً فـي الـعاصـمة اإِلقـليميّة واملـدن 
املـجاورة لـها، وتـمتّع أفـرادهـا بـاحـترام الـنّاس وتـقديـرهـم.  فـهال ذلـك السّــــــلطات الـقنصليّة الـفارسـيّة وأزعـجها 
بـــعد أن كـــانـــت قـــد اقـــتنعت بـــأنَّ "الـــقّصة الـــبابـــيّة" قـــد شـــارفـــت نـــهايـــتها.  أضِـــــــــــف إلـــى ذلـــك أّن املـــنطقة الـــتي 
ســــــكنها الــــــبابــــــيّون احــــــتوت عــــــدداً مــــــن أهــــــّم األضــــــرحــــــة املــــــقّدســــــة لــــــدى املســــــلمني الــــــّشيعة.  وكــــــان الــــــحّجاج 
الـفارسـيّون الـزّائـرون لـتلك األضـرحـة عـرضـة لـكي يـتأثّـروا بـالـنّهضة الـبابـيّة الجـديـدة فـي ظـروف جـّد مـؤاتـية.  
وكــان مــن بــني عــّليّة الــقوم الــذيــن زاروا تــلك الــّديــار، وقــامــوا أيــضاً بــزيــارة بــهاء اهلل فــي املــنزل الــبسيط الــذي 
كـان يـسكنه فـي بـغداد، أمـراء مـن الـبيت املـالـك الـفارسـيّ.  وقـد أُخِـــذَ أحـد هـؤالء بـما أحـّس بـه مـن مـشاعـر فـي 
الـغرفـة الـتي اسـتقبله فـيها بـهاء اهلل، فـجال فـي خـاطـره أمـٌر اتّـسم بـالسّـــــذاجـة إذ فـّكر فـي تـشييد غـرفـة مـماثـلة 
لـتلك الـغرفـة فـي حـديـقة قـصره عـّله يـتمّكن مـن أْن يخـلق عـنده جـّو الـطّهارة الـّروحـيّة واالنـقطاع الـّلذيـن عـرفـهما 
لــبرهــة وجــيزة فــي مــحضر بــهاء اهلل.  وأمــيٌر آخــر بــلغ بــه الــتّأثّــر، إثــر زيــارتــه لــبهاء اهلل، مــبلغاً عــظيماً، فــقال 
يـــصُف مـــشاعـــرهُ ألحـــد أصـــدقـــائـــه: "ال أْدري كَــــيَْف أصِــــــــــفُها لَـــَك، َولـــِكْن إذا جَــــــثََمْت كُــــلُّ األحْــــــزاِن عـــلى صَـــــــــــْدري 

َشَعرُْت ِبأنَّها تَبَدََّدْت في َمْحَضِر َحْضرَِة بهاء اهلل. فََكأنَّما َدَخْلُت الَجنََّة."
(مترجم عن الفارسية)
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إْعالن َحِديَقة الرّْضوَان

وبحــلول عــام 1863 قــّرر بــهاء اهلل أّن الــوقــت قــد حــان لــكي يــبدأ بــإعــالم مــن حــولــه نــبأ الــرّســالــة الــتي عهــدت 
إليه أثناء وجوده في غياهب ظالم سجن "سياه چال".

وقـــد كـــان هـــذا الـــقرار الـــذي اتّخـــذه بـــهاء اهلل بـــإعـــالن أمـــر دعـــوتـــه قـــد صـــادف بـــدء مـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن حـــملة 
املــعارضــة لــنشاطــه، وهــي الحــملة الــتي شــنّها دون هــوادة رجــال الــّديــن مــن الــّشيعة ومــمثّلون عــن الــحكومــة 
الــفارســيّة.  وإزاء مــظاهــر الــتّرحــيب والــتّأيــيد الــتي بــدأ يحــظى بــها بــهاء اهلل فــي أوســاط الــزّّوار الــفُرس مــن 
ذوي الــنّفوذ الــقادمــني إلــى الــعراق، شــعرت حــكومــة الــّشاه بــالــقلق وتــوقّـــعت أن يُلهــب ذلــك مــشاعــر الحــماســة 
الـــّشعبيّة مـــرّة أخـــرى تـــجاه الـــّديـــن الجـــديـــد فـــي بـــالد فـــارس.  وقـــامـــت حـــكومـــة الـــّشاه تـــضغط لـــدى السّـــــــلطات 
الــــعثمانــــيّة طــــالــــبًة نــــقل بــــهاء اهلل إلــــى داخــــل اإِلمــــبراطــــوريــــة الــــعثمانــــيّة بــــعيداً عــــن حــــدود املــــملكة الــــفارســــيّة.  
ورضـخت الـحكومـة الـعثمانـيّة أخـيراً لـلّضغوط الـفارسـيّة، فـوّجهـت الـّدعـوة إلـى بـهاء اهلل، وهـو الـّسجني املـنفيّ، 
ليحـــّل ضـــيفاً عـــليها ويتّخـــذ مـــن عـــاصـــمتها اآلســـتانـــة مـــقرّاً لـــسكناه.  ورغـــم الـــلهجة املـــؤّدبـــة الـــتي وّجهـــت بـــها 

رسالة الّدعوة، فقد كان واضحاً أّن الهدف من ذلك لم يكن إالّ فرض القبول لألمر الّصادر واالمتثال له.

وكـان رجـال تـلك الـفئة الـقليلة مـن املـنفينّي املخـلصني، بحـلول تـلك اآلونـة، يـركّــزون جـّل اهـتمامـهم عـلى شـخص 
بـهاء اهلل وعـلى بـيانـاتـه الـكريـمة الـتي شـرح فـيها رسـالـة الـباب وتـعالـيمه.  وسـاور عـدداً مـتزايـداً مـنهم االعـتقاد 
بـــأّن بـــهاء اهلل مـــا كـــان يتحـــّدث كـــمدافـــعٍ عـــن أمـــر الـــباب فحســـب، بـــل إنّـــه كـــان يتحـــّدث نـــيابـــة عـــن ذلـــك األمـــر 
ــد هــذا االعــتقاد نــهائــيّاً لــيصبح حــقيقة  األخــطر شــأنــاً الــذي أعــلن عــنه الــباب ووعــد بــأنّــه وشــيك الــظّهور.  وتــأكّـَ
واقـعة فـي أواخـر شهـر نـيسان (إبـريـل) عـام 1863 حـني دعـا بـهاء اهلل نـفراً مـن صـحابـته إلـى حـديـقٍة سُـــــّميت 
فــيما بــعد "بحــديــقة الــرّضــوان" وأَســرَّ إلــيهم كُـــنَه رســالــته.  وكــان ذلــك عــشيّة رحــيله عــن بــغداد إلــى اآلســتانــة.  
وبـالـرّغـم مـن أّن األمـر لـم يـكن يسـتدعـي حـينئٍذ إعـالنـاً مـفتوحـاً، فـقد قـام فـي غـضون الـّسنوات األربـع الـتّالـية 
أولــئك الــذيــن أنْــصتوا إلــى بــهاء اهلل يــعلن دعــوتــه، بــإشــراك أحــبّائــهم املخــلصني بــما عــلموا مــن أّن وعــود الــباب 

قد تحقَّقت، وأنَّ "يوم اهلل" قد انبلج فُجره.

أمّــا الـظّروف واملـالبـسات الـّصحيحة لهـذا اإلعـالن الـخاّص فـقد غـرقـت، حسـب مـا ذكـره أحـد الـثّقاة الـبهائـينّي 
األكثر إحاطًة بسجّل احداث تلك الفترة، "... في غموض سوف يجد مؤرّخو املستقبل أنّه ليس

مــن الّسهــل عــليهم اخــتراُق غــياهــبه."  غــير أنّــه قــد يــمكن لــنا أْن نســتخلص مــاهــيّة ذلــك اإلعــالن ونــدرك مــدى 
أهميّته من فحوى اإِلشارات املختلفة إلى بعثته والتي أوردها بهاء اهلل فيما نزل من قلمه في وقت الحق:

"إنًّ غـايَـَة خَــْلِق الـُوجـوِد ظُـهوُر هـذا الـيَْومِ األمْــنَعِ األقْــَدِس، الـذي جـاَء ِذكْـــرُهُ فـي صُـــــــــُحِف اهللِ وَكُـــتُِبِه َوزُبُـرِِه َولُــقِّبَ 
ِبيَْومِ اهللِ، َوُهَو يَْوٌم طََلَب لِقاَءهُ ُكلُّ األنِْبياِء َواألولِياِء َواألْصِفياء..."

(مترجم عن الفارسية)

 "هـذا يَـْوُم املُشاهَــَدِة َواإِلصْـــــــــغاِء، لَــَقد ارْتَـفَعَ الـنِّداُء، واَلحَــــْت أنْـواُر الـَوجْــــِه مِـــْن أفُـِق مشْــــــِرِق الـظُّهوِر، َوعَــلى الـُكلِّ 
أْن يَْمحوا ما ُسِمعَ ِمْن َقبُْل، َوأْن يَنْظُروا ِبالَعْدِل َواإلنصاِف في آياِتِه َوبَيَاناِتِه َوظُهوراِتِه..."

(مترجم عن الفارسية)
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وكـما يـؤكّـــد لـنا بـهاء اهلل مـراراً فـي بـيانـاتـه الـتي يشـرح فـيها بـعثة الـباب، أّن الـغايـة األسـاسـيّة هلل فـي إظـهار 
مــشيئته هــي تــغيير نــفوس البشــر، فــينّمي فــي أولــئك الــذيــن يســتجيبون لــدعــوتــه ويُــقبلون عــليه تــلك الــّصفات 

واملزايا الّروحيّة والخلقيّة الكامنة في جوهر اإِلنسان:
ْدِق َونُــفوسَــــــُكْم بِــاألمــانَــِة.  إيّــاكُـــْم يــا قَــْوُم، ال تــخانــوا فــي شَــــــيٍْء.  وَكــونــوا أُمــناءَ  "قُــْل يــا قَــْوُم زَيّـِـنوا لِــسانَــُكْم بِــالــصِّ

اهللِ بنَْيَ بَِريَِّتِه، وَكونوا ِمَن املُْحِسننَي."

ـُكْم أهْـــُل عــالَــمٍ واحِــــٍد، َوخُـــلِْقتُْم بِــَكلَِمٍة واحِــــَدٍة،  غينَِة َوالــبَْغضاِء، إنّـَ ــروهــا مِـــْن أشْــــــواِك الــضَّ "أْن أنــيروا قُــلوبَــُكْم َوطَهّـِ
ِفطوبى لِنَفٍْس تُعاِشُر ُكلَّ األنامِ ِبتَمامِ املََحبَِّة َوالوِئامِ..."

(مترجم عن الفارسية)

ويُـــعلن بـــهاء اهلل أنَّ مـــظاهـــر الـــعنف واإلكـــراه الـــتي اتّـــسمت بـــها الـــجهود املـــبذولـــة لنشـــر األديـــان فـــي ســـالـــف 
الـــعصور واألزمـــان، بـــاتـــت اآلن ال تـــليق "بـــيوم اهلل".  فـــواجـــب كـــّل مَــــْن آمـــن بـــالـــظّهور اإللـــهيّ أن يُـــبّلغ أولـــئك 

الذين يعتقد بأنّهم يبحثون عن سبل العرفان، على أن يترك لهم كامل الخيار فيما يتّخذونه من قرار:

"أْن اسْـــــــــُلكوا بَـــــْعُضُكْم مَـــــعَ بَـــــْعٍض بِـــــاملَــــَحبَِّة َوالـــــرِّفْـــــِق َواملُــــداراة، فَـــــإذا َعجِـــزَْت نَـــــفٌْس عَــــــْن إْدراِك بَـــــْعِض مَـــــراتِــــــبِ 
فََقِة..." رَْت في الُوصوِل إَليْها، َعَليُْكُم التََّكلُُّم َمَعها ِبتَمامِ اللُّطِْف َوالشَّ الَحقيَقِة، أْو َقصَّ

(مترجم عن الفارسية)

"إنَّ األصْــــــــــَل فــي هــذا الــيَْومِ هُـــَو االغْــِتراُف مِـــْن بَحْـــــِر فُــيوضــاتِـــِه، َولَــيَْس الــنَّظََر إلــى مِـــْقداِر مــا يَــِصُلنا مِـــْن فَــيْضٍ 
َقليالً كاَن أْم َكثيراً..."

(مترجم عن الفارسية)

وإزاء خــلفيّة األحــداث الــّدمــويّــة الــتي جــرت فــي بــالد فــارس خــاطــب بــهاء اهلل أتــباعــه آمــراً إيّــاهــم لــيس فــقط 
بــــقولــــه: "أْن تُــــْقتَلوا خــــيٌر لَـــــُكْم مِــــــْن أْن تَــــقتُلوا"، بــــل حــــثّهم أيــــضاً عــــلى أن يــــكونــــوا مــــضرب املــــثل فــــي إطــــاعــــة 
السّـــــلطات املـدنـيّة، إذ قـال مـا تـرجـمته "إنَّ هـذا الحِـــزَْب إذا أقـام فـي نِــطاِق أيّـَِة َدْولَـٍة مِـــَن الـدَُّوِل عَــَليِْه أَْن يَسْـــــُلكَ 

فاِء." دِق َوالصَّ َمعَ ِتْلَك الدَّْوَلِة َمْسَلَك األمانَِة َوالصِّ

بــرهــنت الــظّروف الــتي أحــاطــت بــرحــيل بــهاء اهلل عــن بــغداد عــلى صــدق هــذه الــتّعالــيم وأكّـــدت نــفوذهــا بــصورة 
مــثيرة.  فــفي غــضون ســنواٍت قــليلة تــحّولــت تــلك الــزّمــرة مــن املــنفينّي الــغربــاء، الــذيــن اســتقبلهم جــيرانــهم لــدى 
وصــولــهم إلــى املــديــنة بــالــّريــبة واالمــتعاض، لــتصبح أكــثر الــقطاعــات الــّشعبيّة احــترامــاً ونــفوذاً.  فــقامــوا بــأود 
أنـــفسهم بـــما كـــان لـــهم مـــن تـــجارة رابـــحة، ونـــالـــوا كـــطائـــفة إعـــجاب الـــنّاس ملـــا تحـــّلوا بـــه مـــن كـــرمٍ وجـــود، ومـــا 
أظهـــروه مـــن أمـــانـــة فـــي مـــعامـــالتـــهم ومســـلكهم.  ولـــم يـــعد الـــرّأي الـــعام لـــيتأثّـــر بـــعد ذلـــك بـــاالّدعـــاءات واملـــزاعـــم 
الـــّشنيعة مـــن الـــتّعّصب والـــعنف، يـــرّوجـــها دون كـــلل مـــوظـــفو السّــــــــلك الـــقنصليّ الـــفارســـيّ ورجـــال الـــّديـــن مـــن 
الـــّشيعة.  وكـــان بـــهاء اهلل قـــد غـــدا، بحـــلول الـــثّالـــث مـــن أيـــار (مـــايـــو) عـــام 1863، وهـــو الـــيوم الـــذي غـــادر فـــيه 
بـغداد إلـى اآلسـتانـة عـلى صـهوة جـواده ـ تـصحبه عـائـلته ومـن تـّم اخـتيارهـم مـن أصـحابـه وخـدمـه ـ كـان قـد 
غـدا شـخصيّة أحـبّها الـنّاس وأجـّلوهـا، واكتسـبت عـندهـم شـعبيّة جـارفـة.  وشهـدت األيّـام الـتي سـبقت الـرّحـيل 
والـوداع مـباشـرةً سـيالً مـن الـوجـهاء الـزّّوار بـما فـيهم الـوالـي نـفسه، جـاءوا إلـى "حـديـقة الـرّضـوان" الـتي كـان 
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بــهاء اهلل قــد اخــتارهــا مــقرّاً مــؤقّـــتاً إلقــامــته، لــيقّدمــوا لــه فــروض االحــترام.  وقــد قــطع الــكثير مــنهم مــسافــات 
شـــاســـعة لـــوداعـــه.  وصـــّور شـــهود عـــيان ذلـــك الـــرّحـــيل بـــكلمات تـــثير املـــشاعـــر، فـــوصـــفوا مـــا لَـــِقيَُه بـــهاء اهلل مـــن 
تـكريـم وتهـليل، ومـا ذرفـه الـحاضـرون مـن دمـوع، ومـا سـاور السّـــــلطات الـعثمانـيّة واملـوظّفني املـدنـينّي مـن حـرصٍ 

في إظهار كامل االحترام والتّبجيل لزائرهم العظيم.

"هذا ديُن اهللِ ِمْن َقبُْل َوِمْن بَْعُد..."

بــدأ بــهاء اهلل بــعد إعــالن دعــوتــه عــام 1863 بشــرح مــوضــوعٍ سَــــــبََق أْن ذكــره فــي "كــتاب اإليــقان"، تــناول فــيه 
املـــشيئة اإِللـــهيّة وعـــالقـــتها بـــسياق الـــنّمّو والـــتّطّور الـــذي تظهـــر فـــيه الـــقدرات الـــّروحـــيّة والخـــلقيّة الـــكامـــنة فـــي 
جـوهـر اإِلنـسان.  ويـحتّل عـرض هـذه املـسألـة مـكانـاً رئـيسيّاً فـي آثـاره الـكتابـيّة ملـّدة الـّسنوات الـثاّلثـني الـتّالـية 
مــن حــياتــه.  فــفي إطــار هــذا الــعرض يــؤكّــــد لــنا بــهاء اهلل أنَّ الــحقيقة اإِللــهيّة مســتورة وســتبقى مســتورة عــن 
الــــعقول واألذهــــان.  وأنّــــه مــــهما حــــاول الــــعقل اإلنــــسانــــيّ مــــن اإِلتْــــيان بــــوصــــٍف لــــلحقيقة األزلــــيّة املــــنزّهــــة عــــن 
اإلدراك، فـــكّل وصـــٍف قـــاصـــر ولـــيس ســـوى مـــحاولـــة إنـــسانـــيّة، نـــابـــعة مـــن الـــوجـــود اإِلنـــسانـــيّ، وال تـــصف إالّ 

تجربة إنسانيّة صرفاً:

"فَسُــــــبْحانَــَك  سُــــــبْحانَــَك مِــــْن أْن تُــذْكَــــَر بِـــِذكْــــٍر أْو تُــْوصَــــــــــَف بِـــَوصْــــــــــٍف أْو تُــثْنى بِـــثَناٍء.  وَكُــــلَّ مــا أمَـــرَْت بِـــِه عــباَدَك مِــــنْ 
بَدايعِ ِذْكرَِك َوَجواِهِر ثَناِئَك هذا ِمْن فَْضلَِك َعَليْهْم لِيَْصَعُدنَّ ِبذلَِك إلى 

مَــَقرِّ الّـذي خَــَلَق فـي كَـــيْنونـيَّاتِــهْم مِـــْن عِـــرْفـاِن أنْـفُِسِهْم، َوأَنّـََك لّـْم تَـزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّسـاً عَــْن َوصْـــــــــِف مـا دونـَك َوِذكْـــِر مـا 
ِسواَك، َوتَكوُن ِبِمثِْل ما ُكنَْت في أزَِل اآلزال، ال إله إالّ أنَْت املُتَعالي املُْقتَِدُر املَُقدَُّس الَعليُم".

ــِة كـــاَن مُــــَقدَّســـاً عَـــــِن الـــبُروزِ  ــِة َوذاَت األحَــــــِديّـَ "مِـــــَن الـــواضِـــــــــــح لَــــدى أولـــي الـــِعْلمِ َواألفْـــِئَدِة املُـــنيرَِة، أنَّ غَــــيَْب الـــُهِويّـَ
عوِد َوالـنُّزوِل َوالـدُّخـوِل َوالخُــروجِ، َومُــتَعالِـياً عَــْن َوصْـــــــــِف كُــلِّ واصِــــــــٍف َوإدراِك كُــلِّ مُــْدرٍِك، َولَـْم يَـزَلْ  َوالـظُّهوِر، َوالـصُّ

كاَن َغِنيّاً في ذاِتِه واَل يَزاُل يَكوُن َمْستوراً َعِن األبْصاِر َواألنْظاِر..."
(مترجم عن الفارسية)

فـالبَشَـــــر فـي حـالـة تـوجّــــههم لـخالـق الـوجـود كـّله إنّـما يـمّرون بتجـربـة تـقودهـم إلـى اكـتشاف األسـماء والـّصفات 
املرتبطة باملظاهر اإِللهيّة التي تترى وتتتابع:

ــــــا أْن كـــانَـــْت أبْـــواُب عِــــرْفـــاِن األزَِل َمسْـــــــدوَدةً عَــــلى َوجْـــــِه املُــْمِكناِت لِهـــذا بـــِاقْـــِتضاء رَحْـــــَمتِه الـــواسِــــــَعِة فـــي قَـــْولِـــهِ  "َوملّـَ
’سَــــــبََقْت رَحْــــَمتُُه كُـــلَّ شَــــــيٍْء َوَوسِـــــَعْت رَحْــــَمتي كُـــلَّ شَــــــيٍْء‘ قَــْد أظْهَـــَر بَـنْيَ الخَـــْلِق جَــــواهِـــَر قُــْدٍس نـورانِــيٍَّة، مِـــْن عَـــوالِـمِ 

الّروحِ الّروحاِنيِّ َعلى َهياِكِل الِعزِّ اإِلنْساِنيِّ، َكيْ تَْحِكيَ َعْن ذاِت األزَلِيَِّة َوَساذَجِ الِقَدِميَِّة..."
(مترجم عن الفارسية)

"َوهـِذِه املَرايـا الـُقْدسِــــيَُّة َومَـطالِـعُ الـُهِويّـَِة تَـْحكي بِـتَمامِــها عَــْن شَــــــمِس الـُوجـوِد َوجَــــْوهَــِر املَْقصوِد، فَـَمثاَلً عِــْلُمُهْم مِــنْ 
ِعْلِمِه، َوُقْدرَتُُهْم ِمْن ُقْدرَِتِه، وَسْلطَنَتُُهْم ِمْن َسْلطَنَِتِه، َوَجماُلُهْم ِمْن َجمالِِه، َوظُهورُُهْم ِمْن ظُهورِِه..."

(مترجم من الفارسية)
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ال تــختلف املــظاهــر اإِللــهيّة فــيما بــينها وال تــفترق مــن حــيث جــوهــرهــا، رغــم أنَّ كــّل مظهــر قــد يــنفرد فــي كــيفيّة 
استجابته ملقتضيات البشر تلبيًة الحتياجاتهم حسب العصر والزّمان:

ًة بِــــبَْعٍض دوَن بَـــْعٍض َولَـــْم تَـــُكْن كَـــــذلِـــَك فـــيما مَــــضى، بَـــْل إنَّ جَــــــميعَ األنْـــِبياءِ  "إنَّ هـــِذِه الـــّصفاِت َليْسَــــــــْت مُــــْختَصَّ
فاِت َومَــْوسـومـوَن بِــِتْلَك األسْـــــماء.  نِــهايَـُة األمْــِر أنًّ بَـْعَضُهمْ  بـنَي َواألَصْـــــــــِفياِء املَُقدَّسـنَي مَــْوصـوفـوَن ِبهـِذِه الـصِّ املَُقرَّ

يَظَْهُر في بَْعض املراِتِب أَشدَّ ظُهوراً، َوأْعظََم نوراً..."
(مترجم عن الفارسية)

وفـي هـذا املـجال يـنبّه بـهاء اهلل الـّدارسـني لـلّديـن والـباحـثني فـيه إلـى عـدم الـّسماح لـلعقائـد الـفقهيّة والـالّهـوتـيّة 
أن تؤثّر مسبقاً على أحكامهم فيفرّقوا ويميّزوا بنَي َمن اختارهم اهلل ليكونوا مصابيح هدايته:

"إيّـاكُــْم يـا مَــألَ الـتَّْوحـيِد، ال تُـفَرِّقـوا فـي مَــظاهِــِر أمْــِر اهللِ واَل فـيما نَـزََل عَــَليِْهْم مِــَن اآليـاِت، وهـذا حَــــقُّ الـتَّوحـيِد إنْ 
أنْـتُْم مَلِـَن املـْوقِــننَي.  وَكَـــذلِـَك فـي أفـعالِـِهْم َوأعْــمالِـِهْم وَكُـــلَّ مـا ظَهَـــَر مِـــْن عِـــنِْدهـْم َويَظْهَـــُر مِـــْن لَــُدنْـِهْم كُـــلٌّ مِـــْن عِـــنِْد اهللِ 
َق بَـــيْنَُهْم َوبَـــنْيَ كَــــلِماتِــــِهْم َومـــا نَـــزََل عَــــَليِْهْم أو فـــي أحْـــــوالِـــِهْم َوأفْـــعالِـــِهْم فـــي أقَـــّل مـــا  وَكُــــلٌّ بِـــأَمْـــرِِه عـــامِــــلنَي. َومَـــْن فَـــرَّ

يُْحصى َلَقْد أْشرََك ِباهللِ َوِبآياِتِه َوِبرُُسلِِه وَكاَن ِمَن املُْشرِكنَي."

ويــقارن بــهاء اهلل بــني تــعاقُـــِب املــظاهــر اإِللــهيّة وبــني فــصول الــّربــيع تــذهــب لــتعود.  ويــشير إلــى أنَّ رســل اهلل 
لـــيسوا فـــقط مـــربّـــني للبشـــر، وإن كـــان ذلـــك وظـــيفة مـــن وظـــائـــفهم الـــرّئـــيسيّة، بـــل إّن الـــكلمة الـــتي يـــأتـــون بـــها، 
بـاإِلضـافـة إلـى الـحياة املـثالـيّة الـتي يـحيونـها، لـديـها الـقدرة عـلى شحـذ الـهمم مـن جـذورهـا وإحـداث تـغييراتٍ 
أســـاســـيّة دائـــمة.  وهـــكذا تـــفتح هـــذه املـــظاهـــر اإِللـــهيّة بـــقّوة نـــفوذهـــا آفـــاقـــاً جـــديـــدة أمـــام البشـــر تـــتوسّـــــــع فـــيها 

املدارك وتتحّقق فيها اإلنجازات العظيمة:

، َوالــحاِدِث َوالــَقديــمِ َوالــواجِــــِب َواملُـْمِكِن، واَل مَــجاَل لِــلُمشابَــَهِة أو  ـُه ال رابِــَط إطْـالقــاً بَــنْيَ الخَـــْلِق َوالــَحقِّ "َوحَـــــيُْث أنّـَ
املُطابَـَقِة أو املُناسَـــــبَِة، يَـبَْعُث اهللُ فـي كُــلِّ َعهْــٍد َوعَــْصٍر نَـفْساً طـاهِــرَةً لِتَظْهَــَر فـي عـالَـمِ املُْلِك َواملََلكوِت... َومـا هـِذهِ 
بـــوبِــــيَِّة الـــُعظْمى  الـــنُّفُوُس املُجَــــــرََّدةُ َوالـــحقائِــــُق الـــنَّيِّرَةُ إالّ َوســـائِــــَط الـــفَيِْض الـــُكلِّيِّ فـــي ظِـــــلِّ الهِــــدايَـــِة الـــُكبْرى َوالـــرُّ
ـــَر بِــــها قُـــلوُب املُشـــتاقـــنَي َوسَـــــــرائـــُر األصْـــــــــــِفياِء بِــــتَأثـــيِر اإِللْـــهامـــاِت الـــَغيِْبيَِّة َوالـــفُيوضـــاِت الـــَحقيقيَّةِ  لِتَسْـــــــتَنيَر َوتَتَطَهّـَ
َدأ لِــتُِشعَّ الــَوديــَعُة اإِللــهيَُّة املَسْـــــــتورَةُ فــي  بــنَي َوتُجْـــــلى مِــــَن الــصَّ َوالــنَّسائِـــمِ الــُقْدسِــــــيَِّة.  َوِبهــذا تُــْصَقُل أفْــِئَدةُ املُــَقرَّ
ـــــتاُر َويُـرْفَـعُ الـِحجاُب، َويَـرْتَـِفعُ عَـــَلُم الـظُّهورِ  ْمِس املُشْــــــرِقَــِة مِـــَن الفَجْــــر اإِللـهيِّ، فَـيَنَْكِشُف السّـِ الـحقائـق كَـــنُوِر الـشَّ

َعلى َربَواِت األفِْئَدِة َوالُقلوِب..."
(مترجم عن الفارسية)

وبـــدون هـــذا الـــنّفوذ اإِللـــهيّ والـــتّأثـــير الـــّربّـــانـــيِّ فـــي حـــياة البشـــر، تـــبقى الـــطّبيعة البشـــريّـــة أســـيرةَ الـــغرائـــز، 
وفريسًة الفتراضات ال واعية وأنماٍط من الّسلوك تحّددها البيئة الثّقافيّة لإِلنسان دون غيرها:

"فَـبَْعَد أْن خَــَلَق اهللُ كُــلَّ املُْمِكناِت َوبَـَعَث املَْوجـوداِت َوتَجَــــّلى بِــاسْـــــِمِه املُْختاِر، خَــصَّ اإِلنْـساَن مِــْن بَـنْيِ املَخْــلوقـاتِ 
جَــــــميِعها مِلَــْعرِفَـــِتِه َومَــــَحبَِّتِه، فَـــكاَن أْن خَــــَلَق الـــكائِــــناِت كُـــــلِّها ألَجْــــــِل هـــِذِه الـــغايَـــِة... َوتَجَــــــلَّى فـــي كَـــــيْنونـــِة األشْــــــــياءِ 
جَــــميِعَها بـاسْـــــمٍ مِـــْن أسْـــــمائِــِه َوصِــــــــفٍَة مِـــْن صِــــــــفاتِــِه، َولـِكنَُّه جَــــَعَل اإِلنْـساَن َمظْهَـــَر كُـــلِّ أسْـــــمائِــِه َوصِــــــــفاتِــِه لِـيَكوَن مِـــرآةً 
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لٍـــذاتِــــِه مُــــْختَّصاً إيّـــاهُ بِــــَعظيمِ فَـــْضلِِه َوقـــديـــمِ رَحْــــــَمِتِه.  َولـــِكنَّ تَجَــــــلِّياِت أنْـــواِر صُـــــــــــبْحِ الهِــــدايَـــِة َوإشْــــــــراقـــاِت شَــــــــْمسِ 
راجِ.  َوَقْد يَْختَفي  ْمعِ َوالسِّ الِعنايَِة َمْستورَةٌ في َحقيَقِة اإِلنْساِن َكُشْعَلِة النّوِر َمْستُورَةٌ في َحقيَقِة الشَّ

ِة وال فـي املَـجالـي  ْمِس املُشْــــــرِقَــِة فَـال تَـنَْعِكُس نـوراً فـي املَـرايـا الـتي َكسَــــــتْها غُــباُر الـّشؤوِن الـدُّنْـيَِويّـَ إشْــــــعاُع الـشَّ
ــــــراَج َومَـــْن يَــْصُقُل صَــــــــــفَْحَة هــذه  دأ.  فَــِمَن الــواضِـــــــــحِ إذاً أنَّ هُـــناَك حــاجَـــــًة مِلَـْن يُــْشِعُل هــذا السّـِ الــتي عَـــالهــا الــصَّ
ــــراج، وإْن لَـْم تُـْصَقِل املِـرْآةُ صـافِــيًَة مِـــَن الـُغباِر فَـَلْن يَـنَْعِكَس فـيها  املَرايـا َواملَجالـي، فَـبدوِن الـنّاِر لَـْن يُـْشَعَل السّـِ

ْمِس َونورُها." إْشراُق الشَّ
(مترجم عن الفارسية)

أعـلن بـهاء اهلل أنّـه قـد جـاء الـوقـت الـذي أصـبحت فـيه اإلنـسانـيّة تـمتلك الـقدرة، وأمـامـها الـفرصـة، لـكي تـبصر 
ــــد: "هـــذا يَـــْوٌم ال شَـــــــبيَه لَـــُه، فَـــُهَو كَــــالـــَعنْيِ بِـــالنِّسْـــــــبَِة ملِــــــا  املـــشاهـــد الـــكامـــلة لـــنمّوهـــا الـــّروحـــيّ فـــي إطـــار نَـــَسٍق مـــوحّـَ
مَـضى مِــَن الـُقروِن َوالـُعصوِر، وَكـالـنّوِر بِـالنِّسْـــــبَِة لِـظَالمِ الـِحَقِب َواألَزْمـاِن." ومـن هـذا املـنظور يـتحتّم عـلى أتـباع 
األديـان املـختلفة بـذل الجهـد لـيدركـوا مـعنى مـا وصـفه بـهاء اهلل بـقولـه: "هـذا ديـُن اهللِ مِـــْن قَـبُْل َومِـــْن بَـْعُد"، وأن 
يــــميّزوا بــــني الــــغايــــة اإِللــــهيّة لــــظهور ديــــن مــــن األديــــان وبــــني الشّــــــــرائــــع واملــــفاهــــيم املــــتغيّرة والــــتي تــــنزل تــــلبيةً 

ملتطّلباٍت آنيٍّة ملجتمع إنسانيّ دائم التّطّور والنّمّو:

ــحادِ  "إنَّ الـــرُّسُــــــــَل َواألنْـــِبياَء هُــــْم بِــــَمثابَـــِة األطِــــــبّاِء يَـــقومـــوَن بِــــُمعالَـــَجِة الـــعالَـــمِ َوأهْــــلِِه فَـــيَِصفوَن َدواَء الـــَوحْــــــَدِة َواالتّـِ
لِِشفاِء أْمراِض الفُرَْقِة َواالْخِتالِف... واَل َعَجَب إذا َوَجْدنا أنَّ الطَّبيَب 

يَــِصُف عِــــالجــاً لِهــذا الــيَْومِ يَــْختَلُِف عَــــّما ُوصِــــــــــَف فــي املــاضــي.  وَكَــــيَْف ال يَــكوُن ذلِــَك، فَــلُِكلِّ يَــْومٍ عِــــالٌج يُــناسِــــــبُ 
أمْــراضَـــــــــُه.  َوبِــاملِثِْل فَـإنَّ رُسُـــــَل اهللِ َوأنـِبياَءهُ كُــلَّما أنـاروا الـعالَـَم بِــإشْــــــراِق شَــــــْمِس املَْعرِفَـِة اإِللـهيَِّة َدعَــوا الـنّاَس إلـى 

االْسِتفاَضِة ِمْن نوِر اهللِ ِبالَوسائِل املُناِسبَِة ملُْقتََضياِت الَعْصر".
(مترجم عن الفارسية)

ولـــيس مـــن املـــفروض أْن يـــقوم الـــقلب وحـــده بـــتكريـــس نـــفسه الكـــتشاف هـــذا الـــنّسق مـــن الـــتّحّول والـــتّطّور، بـــل 
عـــلى الـــعقل أيـــضاً أن يـــفعل ذلـــك.  ويـــؤكّـــــد لـــنا بـــهاء اهلل أّن الـــعقل نـــعمة مـــن أعـــظم الـــنّعم أســـبغها اهلل عـــلى 
اإلنــــسان، فــــهو "الــــنَّفُْس الــــنّاطِـــــــَقُة" و"آيــــُة تَجــــّلي سُـــــــــْلطاِن األحَـــــــِديّــــِة." فــــإذا تحــــّرر الــــعقل مــــن ربــــقة الــــعقائــــد 
والـتّقالـيد املـوروثـة، ديـنيّة كـانـت أم دنـيويّـة، عـندئـٍذ فـقط يـمكنه أن يـباشـر تحـّريـه لـلعالقـة الـقائـمة بـني كـلمة اهلل 
وبـني مـا تـتركـه مـن أثـٍر ونـفوذ فـي حـياة بـني البشـر.  ولـعّل الـعقبة الـرّئـيسيّة فـي مـثل هـذا الـبحث والتّحـّري هـو 
ــْر يـا سَــــــْلماُن أحِــــبّاَء الـَحقِّ بِــأاَلَّ يَـْعتَرِضـوا عَـــلى كَـــلِماِت أحَــــٍد... بَـْل عَـــَليِْهُم الـنَّظَُر إلـى هـؤالِء بِــَعنيِْ  الـتّعّصب: "ذَكّـِ

فََقِة." الرَّْحَمِة َوالشَّ

�١٦



املظَْهُر اإللِهيّ

يشـترك كـّل الـذيـن يـؤمـنون بـواحـٍد أو آخـر مـن الـنّظم الـّديـنيّة فـي الـعالـم فـي االعـتقاد بـأنَّ الـواسـطة بـني عـوالـم 
اهلل وروح اإلنـسان هـي املـظاهـر اإِللـهيّة.  وأّن هـذه الـعالقـة بـالـذّات هـي الـتي تُـعطي الـحياة مـعنىً حـقيقيّاً.  
إّن مـــن أهـــّم الـــفقرات شـــأنـــاً فـــي آثـــار بـــهاء اهلل الـــكتابـــيّة تـــلك الـــتي يـــعالـــج فـــيها بـــإســـهاب طـــبيعة ودور أولـــئك 
الـذيـن يـختارهـم اهلل واسـطة الـظّهور اإِللـهيّ، أي "الـرّسـل واألنـبياء" أو "املـظاهـر اإِللـهيّة".  ويـعطينا بـهاء اهلل 
األمـــثلة واحـــداً بـــعد آخـــر قـــياســـاً، فيشـــبّه املـــظاهـــر اإللـــهيّة بـــالـــّشموس.  وضـــرب املـــثل بـــأّن الـــّشمس تـــشارك 
غـيرهـا مـن الـّسيّارات الـتي تـدور فـي مـدارهـا بـعض الـخواّص إالّ أنّـَها تـختلف عـن تـلك الـّسيّارات كـّلها ألنّـَها 
املــصدر الــذي يــنبعث مــنه الــنّور.  فــاألقــمار والــكواكــب عــاكــسٌة لــنور الــّشمس، بــينما الــّشمس وحــدهــا تــبعث 
الــنّور وتنشــره كــخاصّــــــــــة ال تــنفصل عــن طــبيعتها.  فــالــنّظام الــّشمسيّ كــّله مــحوره الــّشمس ذاتــها ويــدور كــّله 
حـولـها، وكـّل عـنصر مـن عـناصـر هـذا الـنّظام يـتأثّـر بـالـّشمس لـيس مـن حـيث تـكويـنه الـخاص بـل أيـضاً يـتأثّـر 

من حيث عالقته بالّشمس، مصدر الّضوء وباعث النّور في النّظام كّله.

وعلى هذا القياس نفسه يؤّكد لنا بهاء اهلل أنَّ الّشخصيّة اإِلنسانيّة التي يتمتّع بها املظهر اإِللهيّ مشاركاً 
فـيها بـاقـي البشـر، تـختلف عـن غـيرهـا بـصورة تـجعلها مـؤهّــلًة لـتكون واسـطة الـظُّهور اإِللـهيّ.  ويـبدو أنَّ مـن 
األســــباب الــــعديــــدة لــــلبلبلة واالنــــشقاق الــــّديــــنيّ عــــبر الــــتّاريــــخ تــــلك اإِلشــــارات الــــتي تحــــمل تــــناقــــضاً ظــــاهــــريّــــاً 
بــالنّســبة لهــذه الــثُّنائــيّة فــي املــقام، واملــنسوبــة مــثالً إلــى الــّسيّد املــسيح.  يــعّلق بــهاء اهلل عــلى هــذا املــوضــوع 

فيقول:

مواِت ومـــا فـــي األرِْض مَــــهابِــــُط لِـــظُهوِر أسْــــــــماِء اهلل َوصِــــــــــفاتِــــِه... َويَـــنْطَِبُق هـــذا عَــــلى اإِلنـــسانِ  "إنَّ مـــا فـــي الـــسَّ
ُه اهللُ دوَن غَـيْرِِه مِــَن املَْوجـوداِت فَشَـــــرَّفَـُه َومَــيَّزَهُ... َوتَجَــــلَّْت فـي اإِلنْـساِن صِــــــــفاُت اهللِ  ــــــــٍة، فَـَقد اخْــتَصَّ بِــُصورٍَة خَــاصّـَ
وأسْـــــَماؤهُ عَــلى نَـْحٍو أشْــــــرََف َوأكْــَمَل مِــْن غَـيْرِِه... وأكْــَمُل الـنّاس وأفْـَضُلُهْم وألْـطَفُُهْم هُــْم مَـظَاهـُر شَــــــْمِس الـَحقيَقِة، 

ال بَْل كلُّ َمْن ِسواُهْم َمْوجوُدوَن بإراَدِتِهْم َويَْحيَْوَن َويَتََحرَُّكوَن ِبفَيِْضِهْم..."
(مترجم عن الفارسية)

إنَّ قــناعــة املــؤمــنني فــي أّي ديــن مــن األديــان بــأّن مــؤسّــــــس ديــنهم يــتمتّع بــمقام مــتميّز عــن غــيره مــن مــؤسّــــــسي 
األديـان األخـرى، ولّــد عـبر الـتّاريـخ الـكثير مـن الحـدس والتّخـمني حـول طـبيعة املظهـر اإِللـهيّ وجـوهـره.  وفـي 
كــّل حــالــة مــن الــحاالت نجــد أّن هــذا الحــدس والتّخــمني قــد حــّدتــه حــدود صــارمــة، فــهو مــبنيّ عــلى إشــارات 

مجازيّة مجزّأة ومتفرّقة وردت في األقوال القليلة املوثّقة ملؤّسس الّدين نفسه.  ولم تسفر محاوالت بلورة
هــذه اآلراء املــبنيّة عــلى الحــدس والتّخــمني فــي شــكل عــقائــد ديــنيّة إالّ عــن الــفرقــة والــّشقاق بــدالً مــن الــوحــدة 
والـوفـاق.  وفـي الـحقيقة فـإنّـه رغـم مـا بُـذل مـن طـاقـات هـائـلة فـي الـّدراسـات الـفقهيّة واألبـحاث الـالّهـوتـيّة -أو 
لـعّله بسـببها- نجـد أّن هـناك الـيوم خـالفـات عـميقة قـائـمة بـني املسـلمني أنـفسهم حـول املـقام الـحقيقيّ لـلنّبيّ 
الـكريـم.  كـذلـك الـحال بـالنّسـبة ملـقام كـلٍّ مـن الـّسيّد املـسيح بـني املـسيحينّي، ومـوسـى عـليه السّـــــالم بـني الـيهود، 
ومـقام مـؤسّــــــس الـّديـن الـبوذّي بـني أتـباعـه واملـؤمـنني بـه.  وكـما هـو واضـح كـّل الـوضـوح فـإنَّ الجـدل الـنّاتـج عـن 
مـثل هـذه الـخالفـات وغـيرهـا ضـمن مـحيط الـّديـن الـواحـد، بـرهـن عـلى األقـّل أنّـها خـالفـات ال تـقّل حـّدةً عـن تـلك 

التي تفصل الّدين الواحد نفسه عن غيره من األديان الّشقيقة األخرى.

�١٧



لـذلـك، ولـكي نـفهم تـعالـيم بـهاء اهلل حـول مـوضـوع وحـدة األديـان، يُـصبح مـن األهـميّة بـمكان االطّـالع بـصورة 
خــاصّــــــــــة عــلى بــيانــاتــه بــالنّســبة ملــقام املــظاهــر اإِللــهيّة املــتتابــعة والــوظــائــف الــتي قــامــوا بــتنفيذهــا عــبر الــتّاريــخ 

الّروحي للبشر:

رِْف والــتَّفَرُِّد الــبَْحِت.  فَــإذا نَــظَرَْت إلــى هــذا املَـقامِ  "لِــُكلِّ َمظْهَـــٍر مِـــْن مَــظاهِـــِر الــَحقِّ مَــقامــاِن: مَــقاُم التَّجَــــرُِّد الــصِّ
َوَوَصفَْت الُكلَّ ِباْسمٍ واِحٍد َونَْعٍت واِحٍد فَال َخطَأ واَل َحَرج...

أمّــا املَـقاُم اآلخَـــُر فَـُهَو مَــقاُم الـتَّفْصيِل املُـتََعلِّق بِــعالَــمِ الخَـــْلِق َوَمحْــــدوِديّـاِت البَشَــــــر.  فَـإذا نَـظَرَت إلـى هـذا املَـقامِ 
َلَوَجْدَت أنَّ

َصًة.  َولِـُكلٍّ اسْـــــٌم يَـْختَلُِف عـن اآلخَــِر،  راً، َوظُهوراً مُــَقدَّراً، َوَمحْــــدوِديّـًَة مُــَخصَّ لِـُكلِّ َمظْهـٍر هَــيَكالً مُــَعيَّناً، َوأمْــراً مُــَقرَّ
َوَوصْـــــــــٌف يُـَميِّزُهُ عَــْن غَـيْرِِه، َولِـُكلٍّ أمْـٌر بَـديـعٌ يُـنَفِّذُهُ َوشَـــــرٌْع جَـــديـٌد يُجْـــريـِه... َوفـي هـذا املَقامِ الـثّانـي تَجُِدهُــْم جَـــميعاً 
رِْف، َوالـفَْقِر الـَخالِـِص، والـفَناِء الـتّامِّ َولـساُن حـاِل كُـــلٍّ مِـــنُْهْم يَـقوُل: إنّـي عَــبُْد اهللِ َومـا أنـا  مَــظاهِــَر الـُعبوِديّـَِة الـصِّ
إال بَشَـــــٌر مِــثُْلُكْم... َومِــْن جِــَهٍة أخْــرى إذا صَـــــــــرََّح أحَـــُد هـِذِه املَظاهِــِر الـجامِــَعِة قـائـالً: إنّـي أنـا اهللُ، فـإنَّ قَـْولَـُه الـَحقُّ 
واَل َريْـَب فـيِه.  فَـِبواسِـــــطَِة ظُـهوراتِــِهْم َوأسْــــــمائِــِهْم َوصِـــــــــفاتِــِهْم يَظْهَـــُر اهللُ بِــأسْــــــمائِــِه َوصِـــــــــفاتِــِه فـي األرِْض... َوبِــاملِـثْلِ 
إذا قـاَل أحَــــُدهُــْم إنّـي رَسـوُل اهللِ فَـإنَّ قَـْولَـُه الـَحقُّ واَل َريْـَب فـيِه... َوفـي هـذا هُــْم جَــــميعاً رُسُــــــٌل بَـَعَث بِــْهْم سُــــــْلطانُ 
الـَحقِّ وَكَـــيْنونَـُة األزَِل... فـِإذا قـالـوا نَـْحُن عِـــباُد اهللِ فَـَقْولُـُهُم الـَحقُّ واَل شَــــــكَّ فـيما يَـقولـوَن، ألنّـَُهْم ظَهَـــروا فـي أْدنَـى 

َمراِتِب الُعبوديَِّة َعلى نَْحٍو ال َمثيَل َلُه في اإِلْمكاِن واَل يُجاريهمِ فيِه إنساٌن..."
(مترجم عن الفارسية)

بـوبـيَِّة َوالـنُّبُوَِّة َوالـرِّسـالَـِة َوالـواِليَـِة َواإِلمـامَـِة َوالـُعبوِديّـَِة حَـــقٌّ ال َريْـبَ  "فَـُكلُّ مـا يَـنِْطقوَن بِـِه َويَـذْكُــرونَـُه مِــَن األلـوهِــيَِّة َوالـرُّ
ُل فـي مـا ذُكِــَر مِــَن الـبَيانـاِت حَـــتّى ال تَـْضطَرَِب الـنُّفوُس َوتَـتَزَلْـزََل إذا َوجَـــَدِت اخْــِتالفـاً فـي  فـيِه... لِـذَلِـَك يَـجُب الـتّأمّـُ

أْقواِل املَظاِهِر الَغيِْبيَِّة َواملَطالِعِ الُقْدِسيَّة..."
(مترجم عن الفارسية)
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َمَدِنيّة َداِئَمة النّموِّ َوالتّطور

تحــمل هــذه املــقتطفات فــي مــضمونــها مــنظوراً فــكريّــاً يــمثّل أكــثر الــجوانــب إثــارة للتّحــّدي فــي هــذا الــعرض 
الــذي يبســطه أمــامــنا بــهاء اهلل شــارحــاً وظــيفة املظهــر اإِللــهيّ ومــهّمته.  فــالــظّهور اإِللــهيّ كــما يــقول بــهاء اهلل 
هــو الــقّوة الــباعــثة لــلحضارة اإِلنــسانــيّة.  فــمع كــّل ظــهور إلــهيّ جــديــد تُحــِدث قــّوتــه الــنّافــذة تــغييراً فــي الــذيــن 
يســتجيبون لــه يُــصيب نــفوســهم وعــقولــهم. ويــترّدد صــدى هــذه الــقّوة أيــضاً فــي املــجتمع الجــديــد الــذي يــبدأ 
تـدريـجيّاً بـتكويـن نـفسه عـلى أسـاس خـبرات تـلك الـنّفوس وتـجاربـها.  ومـن ثـّمة يـبرز إلـى الـوجـود قـطب جـديـدٌ 
لـلوالء يسـتطيع أن يـفوز بـالـتزام شـعوٍب وأمـم مـتباعـدة الـثّقافـات بـأهـدافـه.  وتـتّسع املـوسـيقى والـفنون واآلداب 
آفـاقـاً لتتّخـذ رمـوزاً لـها تسـتدّر إلـهامـاً أكـثر وفـرةً ونـضجاً. ويـعاد الـنّظر فـي تـعريـف مـفاهـيم الـخير والشّـــــّر مـن 
األســاس تــعريــفاً جــديــداً يــجعل فــي اإِلمــكان صــياغــة قــواعــد جــديــدة تــنظّم السّــــــلوك الــعاّم وتــساعــد عــلى سَــــــنّ 
الـقوانـني املـدنـيّة.  وأخـيراً تـنشأ مـؤسّــــــسات جـديـدة لـتترجـم عـمليّاً غـايـة املـسؤولـيّة األخـالقـيّة الـتي تـّم تـجاهـلها 

أو كانت غير معروفة في الّسابق:

"َلَقْد َكاَن َمْوجوداً في العاَلمِ، َوِبواِسطَِتِه ُخلَِق عاَلُم الُوجوِد، َولِكنَّ العاَلَم َلْم يَُكْن يَْعرِفُُه".

وهـــكذا تـــنمو الـــثّقافـــة الجـــديـــدة وتـــتطّور لـــتصبح حـــضارة إنـــسانـــيّة.  وتســـتوعـــب فـــي طـــور نـــمّوهـــا هـــذا حِـــــْكَمةَ 
املـاضـي وإنـجازات الـعصور الـّسابـقة لـتحيلها إلـى الـعديـد مـن املـعادالت الجـديـدة والـتّرتـيبات الحـديـثة.  أمّــا 
املـعالِـُم املـتّصلة بـثقافـات قـديـمة ال يـمكن اسـتيعابـها أو دمـجها فـي اإِلطـار الجـديـد، فـإمّـا أْن تـندثـر أو تـتبنّاهـا 
فــــئات هــــامــــشيّة مــــن الــــنّاس.  إنّــــها كــــلمة اهلل تــــحيي الــــوعــــي الــــفردّي إمــــكانــــياٍت جــــديــــدة، وتــــصّور الــــعالقــــات 

اإِلنسانيّة فتغنيها أسباباً مبتكرة:

ـُه قَــدْ  ـُه مَلُـْحيي األبْــداِن لَــْو أنْــتُْم مِـــَن الــعارِفــنَي.  كُـــّل مــا أنْــتُْم تَْشهَـــدوَن فــي األرِْض إنّـَ "كُـــلُّ مَـــا يَخْـــُرُج مِـــْن فَــِمِه إنّـَ
ظَهَــــَر بــأمْـــرِِه الــعالــي املُـتَعالــي املُـْحَكمِ الــبَديــعِ، إذا اسْـــــــتَْشَرَق عَـــْن أُفُــِق فَــِمِه شَـــــــْمُس اسْـــــــِمِه الــّصانِـــعِ بــها تَظْهَــــرُ 
إنَّ هــذا لــَحقٌّ يَــقنٌي.  َويَسْـــــــتَْشِرُق هــذا االسْـــــــُم عَــــلى كُــــلِّ مــا يَــكوُن، َوتَظْهَــــُر مِــــنْهُ  الــّصنايــعُ فــي كُــــّل األعْــــصاِر، َو
نِْعيَِّة الــبَديــعِة، كُـــلُّها ظَهَـــَر مِـــنْ  الــّصنايــعُ بــأسْــــــباِب املُـْلِك، لَــْو أنْــتُْم مِـــَن املــْوقِـــننَي.  كُـــلَّ مــا تَْشهَـــدوَن ظُـهورات الــصُّ
هــذا االسْــــــمِ َوَسيَظْهَـــُر مِـــْن بَــْعُد مــا ال سَــــــِمْعتُموهُ مِـــْن قَــبُْل، كَـــذلِــَك قُــدَِّر فــي األلْــواحِ واَل يَــْعرِفُــها إالّ كُـــلُّ ذي بَــَصرٍ 
حَــــديـٍد.  وَكَـــذلِـَك حـنَي الـذي تَسْــــــتَْشِرُق عَــْن أفُـِق الـبَياِن شَــــــْمُس اسْــــــميَ الـَعالّمِ، يَحْــــِمُل كُـــلُّ شَــــــيٍء مِـــْن هـذا االسْــــــمِ 
بَـدايِــعَ الـُعلومِ عَـــلى حَــــدِِّه َومِـــْقدارِِه، َويَظْهَـــُر مِـــنُْه فـي هـِذِه األيّـامِ بـأمْــٍر مِـــْن لَــُدْن مُــْقتَِدٍر عَـــليمٍ.  وَكَـــذلِـَك فَـانـظُْر فـي 
كُـــلِّ األسْــــــماِء وَكُـــْن عَـــلى يَـقنيٍ مَــنيعٍ.  قُــْل إنَّ كُـــلَّ حَــــرٍْف تَخْـــُرُج مِـــْن فَـمِ اهلل إنّـَها ألُمُّ الحُــــروفَـات، وَكَـــذلِـَك كُـــلُّ كَـــلَِمةٍ 

تَظَْهُر ِمْن َمْعِدِن األْمر إنّها ألُمُّ الَكلِماِت، وإنَّ َلْوَحُه ألُمُّ األْلواحِ فَطوبى للعارِفنَي..."

ويـؤكّــد الـباب بـأّن الـتّتابـع املـتعاقـب لـلمظاهـر اإِللـهيّة "سـياٌق ال بـدايَـَة لَـُه وال نِـهايَـة" وأنَّ رسـالـة كـّل مظهـر إلـهيّ 
محـدودة مـن حـيث دورتـها الـزّمـنيّة، والـوظـائـف املـنوطـة بـها، رغـم كـونـها جـزءاً ال يتجـزّأ بـأيّـة حـال مـن املـشيئة 

اإِللهيّة والقّوة الّربّانيّة في أطوار ازدهارها وتقّدمها املستمّر:
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"فَــانْــظُْر بِــطَرِْف الــبَْدِء فــيما نَــظَرَْت إلــى آَدَم األولــى ثُــمَّ مِـــْن بَــْعِدِه إلــى أْن يَــِصَل األمْــُر إلــى عَـــليّ قَــبَْل نَــبيٍل، قُــلْ 
تـاهللِ كُـــلُُّهْم قَــْد جَــــاءوا عَــْن َمشْــــــِرِق األمْــر بِــكتاٍب وصَـــــــــحيفٍَة ولَــْوحٍ عَــظيم، َوأُوتـوا كُـــلُّ واحِــــٍد مِـــنُْهْم عَــلى مَــا قُــدَِّر لَــُهم 

َوهذا ِمْن فَْضلِنا َعَليِْهْم إْن أنْتُْم ِمَن العارِفني..."

وأخـيراً حـني تسـتهلك الـحضارة اإلنـسانـيّة الـّدائـمة الـتّطّور قـواهـا الـّروحـيّة، تـبدأ مـرحـلة مـن الـتّفّكك والـتّفّسخ 
تــمامــاً كــما هــي الــحال فــي الــعالــم الــظّاهــرّي.  ويــعود بــهاء اهلل فــيورد لــنا قــياســاً نجــده فــي عــالــم الــطّبيعة، 
فيشــبّه هــذه الــفترة الــتي هــي بــمثابــة انحــطاٍط بــني حــضارتــني بــبدايــة فــصل الشّــــــتاء.  وفــي هــذه الــفترة نجــد 
حـيويّـة الخُـــُلق وقـد تـضاءلـت، وتـماسُـــــك املـجتمعِ وقـد تـناقـص.  ويـتحّول عـندئـٍذ كـّل تحـدٍّ فـيصبح عـقبة كـؤوداً ال 
يـــمكن تخـــطّيها، بـــعد أْن كـــان مـــن املـــمكن فـــي زمـــن ســـابـــق الـــتّغّلب عـــلى مـــثل هـــذا التّحـــّدي أو تـــرجـــمته إلـــى 
فــرص وإمــكانــات تــحّقق اكــتشافــات وإنــجازات.  وفــي مــثل هــذه الــفترة يــفقد الــّديــن مــوقــعه، وتــتبعثر الــجهود 
فــي مــجاالت الــبحث واالخــتبار تــبعثراً مــتزايــداً، وتــتفاقــم االنــقسامــات والــخالفــات االجــتماعــيّة عــمقاً، وأخــيراً 
يـتعاظـم الـّشّك ويـزداد فـقدان الـثّقة بـمعنى الـحياة وقـيمتها، فـيولّـد ذلـك الـقلَق والـحيرة واالضـطراب.  ويـصف 

بهاء اهلل هذه الحالة في عصرنا الرّاهن فيقول:

زايــا الــَعديــَدة.  ونَــرى الــَعالَـــمَ  "نُــشاهِـــُد بــُوضــوحٍ كَــــيَْف أحــاطَــْت بــالــَعالَـــمِ مِــــْن كُــــلِّ الــجِهاِت الــباَليــا الــَعظيَمُة والــرَّ
طَريـحَ فِـراِش املَرَِض تُـبَرِّحُـــُه اآلالم، وَوقَـَف أولـِئَك الـذيـَن أسْـــــَكرَهُــْم غُـروُر الـنَّفِْس والـَهَوى حـائِـالً بَـنْيَ هـذا املَريـضِ 
َوذلِـَك الـطّبيِب الـحاِذِق.  فَـانْـظُروا كَـــيَْف أْوقَــع هـؤالِء الـنّاَس جَــــميعاً، بِــما فـيهم أنـفَُسُهْم، فـي حَــــبائِــِل مـكائِــِدهِـــمِ.  
فَــــُهْم عــــاجِــــــزوَن عَـــــِن اكْـــــِتشاِف عِـــــلَِّة املَـــرَِض، ال يَــــْعَلموَن كَـــــيَْف يَــــِصفوَن الــــدَّواَء، يَــــنْظُروَن إلــــى مــــا اسْــــــــتَقاَم مِـــــنَ 

ديُق فَيَْحَسبونَُه َعُدّواً..." األموِر فَيََرْونَُه ُمْعَوّجاً، َويَتَراءى َلُهُم الصَّ
(مترجم عن الفارسية)

وعــندمــا تــتحّقق كــّل واحــدة مــن هــذه الــبواعــث اإِللــهيّة يــتكّرر هــذا الــّسياق، فيظهــر ظــهور إلــهيّ جــديــد مــدعــوم 
بقسـٍط كـامـل مـن الـوحـي واإِللـهام ملـواجـهة املـرحـلة الـتّالـية مـن مـراحـل إيـقاظ الـجنس البشـرّي وتـربـيته ليخـلق 

حضارة جديدة:

ـُه حــنَي ظُــهوِر املَظْهَـــِر الــُكلِّيِّ َوقَــبَْل أْن يَــْكِشَف ذاُت الــِقَدمِ عَـــْن نَــفِْسِه َويَــنِْطَق بِـــالــَكلَِمِة اآلمــرَِة، كــانَ  "الحِــــظوا أنّـَ
ُه الـيَْومُ  اهللُ عَـــليماً بِــُكلِّ شَــــــيٍء واَل مَــْن يَـْعَلُم، وَكـاَن اهللُ خـالِـُق الـُوجـوِد كُـــلِِّه دوَن أْن يَـكوَن هُـــناَك مِـــْن َمخْـــلوٍق... إنّـَ

الذي نَزََلْت فيِه اآليَُة ’مِلَِن املُْلُك اليَْوَم؟‘ دوَن أْن يَكوَن ُهناَك ِمْن ُمجيٍب..."
(مترجم عن الفارسية)

وإلـــــى حـــــني أْن يـــــبدأ قـــــسم مـــــن البشـــــر بـــــاالســـــتجابـــــة لـــــدعـــــوة الـــــظّهور الجـــــديـــــد، ويـــــبدأ الـــــنّموذج الـــــّروحـــــانـــــيّ 
واالجــتماعــيّ الجــديــد بــاتّــخاذ شــكله وصــورتــه، يســتطيع الــنّاس ســّد رمــقهم الــّروحــيّ والخــلقيّ مــعتمديــن فــي 
ذلــك عــلى آخــر مــا تــبّقى مــن آثــار الــنّعمة الــتي أغــدقــت عــليهم فــي املــاضــي.  وســواء أكــانــت املــهاّم الــيومــيّة 
لـلمجتمع مـنفَّذةً أم غـير مـنفَّذَة، والـقوانـني تحـظى بـاحـترام الـنّاس أو مـخالـفتهم لـها، واالخـتبارات االجـتماعـيّة 
والـــّروحـــيّة نـــاجـــحة أو فـــاشـــلة، تـــبقى املـــسألـــة أنَّ جـــذور اإِليـــمان حـــينئٍذ قـــد ذََوت واضمحـــّلت. وفـــي مـــثل هـــذه 
الـحال ال يـمكن ألّي مـجتمع أْن يـدوم بـدون إيـمان. فَـِعند "نـهايـة الـعالـم" أو فـي "آخـر الـزّمـان" أو عـند "نـهايـة 
كـــّل عـــصر" تـــحاول الـــنّفوس املســـتعّدة روحـــيّاً الـــتّوجّــــــه مـــن جـــديـــد نـــحو املـــصدر الـــخالّق.  ومـــهما كـــانـــت هـــذه 
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املـحاولـة مـشوبـة بـالـفوضـى واالضـطراب، ومـهما كـانـت الـخيارات مـشّوشـة وتـعيسة، فـما سـعيهم إالّ اسـتجابـة 
غـــريـــزيّـــة إلحـــساســـهم بحـــدوث صَـــــــــــْدعٍ رهـــيب فـــي الـــحياة املـــنتظمة لـــلجنس البشـــرّي.  ويـــشير بـــهاء اهلل إلـــى 
تــأثــيرات الــظّهور الجــديــد فــيقّرر أنّــها تــشمل الــوجــود كــّله، وأنّــها ليســت محــدودة فــقط بــحياة املظهــر اإِللــهيّ 
وتـــعالـــيمه. ولـــكّن املظهـــر اإللـــهيّ يـــبقى قـــطب الـــظّهور كـــّله.  ورغـــم أنّـــه لـــيس فـــي اإِلمـــكان اإِلحـــاطـــة بـــمؤثّـــرات 
الـــظّهور اإِللـــهيّ فـــإنّـــها تـــنفذ نـــفوذاً مـــتزايـــداً إلـــى قـــرارة الـــّشؤون اإِلنـــسانـــيّة جـــميعها.  فـــيُكَشُف الـــنّقاب عـــن 
الـتّناقـضات الـكامـنة فـي املـجتمع وفـي االفـتراضـات الـتي يـتداولـها البشـر، ويُـَكثَُّف الـبحث عـن سـبل الـتّفاهـم 

والتّراضي.

بـاإلضـافـة إلـى كـّل هـذا يـصرّح بـهاء اهلل بـأّن تـتابـع املـظاهـر اإِللـهيّة يـمثّل بُـْعداً مـن األبـعاد الـتي يـتكّون مـنها 
الـــوجـــود ال يـــمكن فـــصله، وأّن هـــذا الـــتّتابـــع سيســـتمّر طـــوال حـــياة هـــذا الـــعالـــم: "بَـــَعَث اهللُ رُسُـــــــالً بَـــْعَد مـــوســـى 

وعيسى وَسيُرِْسُل ِمْن بَْعُد إلى آخر الذي ال آِخَر َلُه ِبَحيُْث َلْن يَنَْقِطعَ الفَْضُل َعْن َسماِء الِعنايَِة."
يَوُم اهلل

ولـــنا أْن نَـــسأل: مـــا هـــو الهـــدف مـــن نُـــمّو الـــوعـــي اإِلنـــسانـــيّ وارتـــقائـــه فـــي نـــظر بـــهاء اهلل؟ مِــــْن مـــنظور الـــعالـــم 
األبَــِديِّ يــكون الــجواب أّن اهلل ســبحانــه وتــعالــى إنّــما يــرغــُب فــي مــشاهــدة كــماالت ذاتــه مــنعكسًة عــلى أوضــح 

صورة في مرآة خلقه، وأنّه حسب ما جاء في كلمات بهاء اهلل:

ــُه ال إلـــَه إالّ هُــــَو، َولـــيَِصَل الـــُكلُّ بِـــذلِـــَك إلـــى ذُْرَوةِ  ــِه بـــأنّـَ "... لِيَْشهَــــَد الـــُكلُّ فـــي نَـــفِْسِه بِـــنَفِْسِه فـــي مَـــقامِ تَجَــــــّلي َربّـِ
الَحقاِئِق َحتّى ال يُشاِهَد أَحٌد َشيْئاً إالّ َوَقْد يَرى اهللَ فيِه."

وأمّــا مـن حـيث مـا يحـدث فـي هـذا الـعالـم الـفانـي، وفـي إطـار سـياق الـتّاريـخ، فـإّن الهـدف مـن تـتابـع املـظاهـر 
املــقّدســة هــو تــهيئة الــوعــي اإلنــسانــيّ لــتحقيق الــوحــدة واالتّــحاد لــلنّوع البشــرّي، لــيصبح فــعالً كــائــناً عــضويّــاً 
واحـداً بـاسـتطاعـته تحـّمل مـسؤولـيّته تـجاه املسـتقبل الجـماعـيّ لـإِلنـسان.  يـقول بـهاء اهلل: "إنَّ َربّـَُكُم الـرَّحـمنَ 
يُـــِحبُّ أْن يَـــرى مَــــْن فـــي األكْــــواِن كَــــنَفٍْس واحـــدٍة َوهَــــيَْكٍل واحِـــــد." ولـــن تســـتطيع اإلنـــسانـــيّة مـــواجـــهة التّحـــّديـــات 
الــرّاهــنة، نــاهــيك عــّما يــمكن أن يــواجــهها فــي املســتقبل، حــتّى تــعترف بــوحــدتــها الــعضويّــة وتــقبل بــها قــضيّة 
مسـّلمة.  ويـؤكّـــد لـنا بـهاء اهلل أنّـه "ال يُـْمِكُن تَـحقيُق إصْـــــــــالحِ الـعالَــمِ واسْــــــِتتْباِب أمْــِنِه َواطْـِمئْنانِــِه إالّ بَـْعَد تَـرْسـيخِ 
ـــد.  وهـو مـا  َدعـائِــمِ االتّـِحاِد َواالتّـِفاق." ولـن يجـد بـنو البشـر اطـمئنانـاً حـقيقيّاً إالّ بـتأسـيس مـجتمع عـاملـيّ مـوحّـَ
أشــار إلــيه بــهاء اهلل ضــمناً فــي أحــد أدعــيته إلــى اهلل: "فَسُـــــــبْحانَــَك سُـــــــبْحانَــَك مِــــْن أْن تُــذْكَــــَر بِـــِذكْــــٍر أْو تُــْوصَــــــــــفَ 
بِــــَوصْـــــــــــٍف أو تُـــثْنى بِــــثَناٍء.  وَكُــــلَّ مـــا أمَــــرَْت بِــــِه عـــباَدَك مِــــْن بَـــدائـــعِ ِذكْــــرَِك َوجَــــــواهِــــِر ثَـــنائِــــَك هـــذا مِــــْن فَـــْضلَِك عَــــَليِْهمْ 
لِيَْصَعُدنَّ ِبذلَِك إلى َمَقرِّ الذي َخَلَق في َكيْنونيَّاِتِهْم ِمْن ِعرْفاِن أنْفُِسِهْم ..." ولعّله من قبيل املفارقات، أنّه من 
غــــير املــــمكن لــــإِلنــــسانــــيّة أْن تــــحافــــظ عــــلى الــــتّعدديّــــة والــــفرديّــــة مــــحافــــظًة ســــليمة إالّ بــــعد أْن تــــتحّقق الــــوحــــدة 
الــــحقيقيّة.  وهــــذا هــــو الهــــدف الــــذي ســــعت مــــن أجــــله كــــّل رســــاالت املــــظاهــــر اإِللــــهيّة الــــتي عــــرفــــها الــــتّاريــــخ 
اإِلنـسانـيّ: إنّـَه الـيوم الـذي يـتوحّــــد فـيه الـعالـم وهـناك "تَـكوُن رَعِـــيٌَّة واحِـــَدةٌ َوراعٍ واحِـــٌد." ويبشّـــــرنـا بـهاء اهلل بـأنّ 
تــحّقق مــجيء هــذا الــيوم هــو املــرحــلة الــرّاهــنة مــن مــراحــل الــتّطّور الــحضارّي الــتي ولــجها الــجنس البشــريّ 

اآلن.
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ومـــن أمـــثلة الـــقياس املـــليئة بـــاإِليـــحاء، لـــيس فـــقط فـــي آثـــار بـــهاء اهلل، ولـــكن أيـــضاً فـــي آثـــار الـــباب مـــن قـــبله، 
املــقارنــُة بــني نــمّو الــجنس البشــرّي وارتــقائــه كــمجتمع وحــياة اإلنــسان كــفرد.  فــقد مــرّت اإلنــسانــيّة بــمراحــل 
مــختلفة إبّــان تــطّورهــا الجــماعــيّ تــذكّـــرنــا بــاملــراحــل الــتي يــمّر الــفرد بــها فــي نــمّوه، كــعهود الــطّفولــة واملــراهــقة 
والشّــــــباب حـتى الـوصـول إلـى مـرحـلة الـنّضج والـرّشـاد. وهـا نـحن بـدأنـا نـدخـل مـرحـلة نـضجنا الجـماعـيّ وقـد 

أُغدقت علينا ِنَعٌم كثيرة تمثّلت في قدرات وإمكانات جديدة ال يزال إدراكنا لها مبهماً.

ولـــيس مـــن الـــّصعب، واألمـــر كـــذلـــك، أْن نـــفهم األولـــويّـــة الـــتي خـــّص بـــها بـــهاء اهلل مـــبدأ الـــوحـــدة واالتّـــحاد فـــي 
تـعالـيمه.  فـاملـيزة الـرّئـيسيّة لهـذا الـعصر الـذي بـدأنـا دخـولـه هـي مـبدأ وحـدة الـعالـم اإِلنـسانـيّ، ومـا هـذا املـبدأ 
إالّ مــيزاٌن صــحيحٌ لــتقويــم االقــتراحــات كــّلها املــتعّلقة بــإصــالح املــجتمع اإلنــسانــيّ وتحســني أوضــاعــه. وجَـــــزَمَ 
بــــهاء اهلل بــــأّن الــــجنس البشــــرّي جــــنٌس واحــــد ال اخــــتالف بــــني أفــــراده، وأنَّ الــــنّظريّــــات املــــوروثــــة الــــتي تــــميّز 
مجـــموعـــة عـــرقـــيّة أو إثْـــنيّة مـــن البشـــر فـــتعطيهم مـــنزلـــة أســـمى مـــن غـــيرهـــم نـــظريّـــات بـــاطـــلة ال أســـاس لـــها مـــن 
الـــّصّحة.  وبـــاملـــثل فـــإنَّ الـــوحـــي الـــذي جـــاء بـــه كـــّل رســـول هـــو جـــزء ال يتجـــزّأ مـــن الـــتّراث الجـــماعـــيّ لـــلجنس 
البشـرّي كـكّل، وكـلُّ فـرد فـي هـذا الـعالـم إنـما هـو وريـٌث شـرعـيّ لهـذا الـتّراث الـّروحـي بـأكـمله، ذلـك أنَّ املـظاهـر 
اإِللـهيّة كـّلها مـا جـاءت إالّ لـتنفيذ املـشيئة الـواحـدة هلل سـبحانـه وتـعالـى.  فـاإِلصـرار عـلى الـتّمّسك بـالـتّعّصبات 
مـهما كـانـت ألـوانـها يُـلحُق الـّضرَر بـمصالـح املـجتمع اإِلنـسانـيّ، ويُـشّكل انـتهاكـاً ملـشيئة الـخالـق ومـا قـّدره مـن 

أهداف لهذا العصر:

روا أَنْـفَُسُكْم بِــنوِر االتّـِفاِق، أِن اجْــــتَمعوا لِـَوجْــــِه اهللِ فـي مَــَقرٍّ  ـــهوا نَـْحو االتّـِحاِد َونـوِّ "أيّـَتُها األحْــــزاُب املُْختَلِفَُة تَـَوجّـَ
َهٌة إلى  واِحٍد َوأزيلوا ُكلَّ ما ُهَو َسبَُب االْخِتالِف فيما بَيْنَُكْم... فَال َريَْب في أنَّ أْحزاَب العاَلمِ َوُشعوبَها ُمتََوجِّ
.  َومـا االخْــتالُف بَـنْيَ الشّـــــرائِــعِ َواألحْــــكامِ الـتي تُجْــــريـها إالّ نَـتيَجَة مُــْقتََضياتِ  األفـِق األعْــلى َومُــنَفِّذَةٌ ألمْــِر الـَحقِّ
الـَعْصِر َوالـزَّمـاِن، فَـُكلُّها مِــْن عِــنِْد اهللِ أنْـزَلَـها بِــَمشيئَتِه سِــــوى بَـْعِض مـا خَــَلَقُه الـِعناد... أَِن اْكسِــــروا بِــيَِد اإِليـقانِ 

أْصناَم االختالِف َواألْوهامِ."
(مترجم عن الفارسية)

فـموضـوع الـوحـدة واالتّـحاد خـيط ذهـبيّ يـربـط كـّل مـا أنـزلـه بـهاء اهلل مـن آثـار: "قَـِد ارْتَـفََعْت خَــيَْمُة االتّـِحاِد، ال 
يْــحاِن..."   يَــنْظُُر بَــْعُضُكْم إلــى بَــْعٍض كَــــنَظْرَِة غَـــريــٍب إلــى غَـــريــٍب..." و"عــاشِــــــروا مــع األْديــان كُــــلِّها بِـــالــرَّْوحِ َوالــرَّ

وأيضاً "ُكلُُّكْم أثْماُر َشَجرٍَة واِحَدٍة َوأْوراُق ُغْصٍن واِحٍد."

إنَّ مَــــسيرة اإِلنـــسانـــيّة نـــحو بـــلوغ ســـّن الـــرّشـــد وصـــلت غـــايـــتها أثـــناء تـــطّور الـــنّظام االجـــتماعـــيّ فـــي الـــعالـــم.  
ر الـجنس البشـرّي بـدرجـات مـتفاوتـة مـن الـنّجاح  فـابـتداًء مـن وحـدة الـنّظام الـعائـليّ وامـتداداتـه املـختلفة، طـوَّ
مــجتمعات قــامــت عــلى أســاس الــنّظام الــعشائــرّي ثــّم الــقبليّ ثــّم نــظام املــديــنة - الــّدولــة ومــؤخــراً نــظام األمّــة - 
الـّدولـة.  وبـتوسّــــــع الـبيئة االجـتماعـيّة املـطّرد وازديـاد أمـورهـا تـعقيداً تُشحَــــذ اإِلمـكانـات اإِلنـسانـيّة ويـتّسع أفـق 
نـــمّوهـــا، وهـــذا الـــنّمّو يُـــنِْتج بـــدوره تـــعديـــالت مســـتحدثـــة وجـــديـــدة فـــي نـــسيج املـــجتمع.  ولـــبلوغ اإِلنـــسانـــيّة ســـنّ 
الــرّشــد يَســتلزُم إذاً حــدوث تــحّول شــامــل فــي الــنّظام االجــتماعــيّ الــرّاهــن، بــحيث يــصبح نــظامــاً قــادراً عــلى 
اســـتيعاب الـــتّعّدديّـــة املـــوجـــودة فـــي الـــجنس البشـــرّي بـــصورة شـــامـــلة، وعـــلى االســـتفادة اســـتفادةً كـــامـــلة مـــن 
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املــــجال الــــواســــع ملــــختلف املــــواهــــب واملــــعارف الــــتي هــــذّبــــتها آالُف الــــّسنني مــــن الــــخبرات الــــثّقافــــيّة والــــتّجارب 
اإِلنسانيّة:

ــحادِ  "الـــيَْوُم يَـــْوُم الـــفَْضِل األعْـــــظَمِ َوالـــفَيِْض األكْـــــبَِر، َوعَـــــلى الجـــميعِ أْن يَجِــدوا الـــرّاحَــــــَة واالطْـــِمئْناَن بِــــتَمامِ االتّـِ
َواالتّـِفاِق فـي ظِـــلِّ سِـــــْدرَِة الـِعنايَـِة اإِللـهيَِّة... فَـَلَسْوَف يُـرفَـعُ بِــساُط هـذا الـعالَـمِ لِيَحُــــلَّ َمحَــــلَُّه بِــساٌط آخَــُر.  إنَّ َربّـَكَ 

َلُهَو الَحقُّ َعالُّم الُغيوِب."
(مترجم عن الفارسية)

أمّـــا إقــامــة الــعدل فــي الــّشؤون اإلنــسانــيّة، كــما يــؤكّــــد لــنا بــهاء اهلل، فــهو الــوســيلة الــرّئــيسيّة إلحــداث الــتّحّول 
والــتّغيير فــي املــجتمع، وتــحقيق وحــدة الــعالــم اإِلنــسانــيّ واتّــحاده.  ويــحتّل هــذا املــوضــوع مــكانــاً رئــيسيّاً فــي 

تعاليمه:

ــحاِد بَـــنيَْ  "الـــَعْدُل سِـــــــراُج الـــِعباِد فَـــال تُـــطِفئوهُ بـــأْريـــاحِ الـــظُّْلمِ َواالعْــــِتساِف املُــخالِـــفَِة، َواملَــْقصوُد مِـــــنُْه ظُـــهوُر االتّـِ
إنَّ َدفاِتَر العاَلمِ ال تَكفي تَفْسيرَها..." َج بَْحُر الِحْكَمِة اإِللِهيَِّة َو الِعباِد. َوفي هِذه الَكلَِمِة الُعْليا تََموَّ

(مترجم عن الفارسية)

يـــوضّـــــــــــح بـــهاء اهلل فـــي آثـــاره الـــكتابـــيّة الـــالّحـــقة الـــنّتائـــج املـــترتّـــبة عـــلى تـــنفيذ هـــذا املـــبدأ فـــي عـــصر بـــلغت فـــيه 
اإِلنــسانــيّة نــضجها.  فــهو يــؤكّــــد لــنا بــأّن "الــنِّساَء والــرِّجــاَل كــانــوا َوسَـــــــيَكونــوَن أبَــداً مُـــتساويــَن فــي نَــظَِر اهللِ." 
وأيـــضاً بـــأّن تـــقّدم الـــحضارة يـــتطّلب مـــن املـــجتمع تـــنظيماً لـــشؤونـــه بـــحيث تـــبرز هـــذه الـــحقيقة واضـــحة إلـــى 
الـوجـود، وأنَّ مـوارد األرض مـلٌك لـإِلنـسانـيّة جـمعاء ولـيس لـشعب مـن الـّشعوب، كـما أنَّ اإِلسـهامـات املـختلفة 
الـتي تـفيد الـّصالـح االقـتصادّي الـعاّم جـديـرة بـأن يُـْعتَرَف بـدورهـا وتُـكافَـأ بـما يـتناسـب مـع حجـمها املـختلف، 
وأخــيراً فــإنّــه يــجب إزالــة الــفوارق الــّشاســعة بــني األغــنياء والــفقراء، وهــي مــا ابــتليت بــه مــعظم أمــم األرض، 

بغّض النّظر عّما تعتنقه هذه األمم من فلسفات اجتماعيّة واقتصاديّة.

�٢٣



إْعالن مِلُلوك األرْض

إّن الـبيانـات الـكريـمة الـتي جـاء ذكـرهـا فـي الـّصفحات الـّسابـقة نـزلـت فـي مـعظمها عـلى بـهاء اهلل، وهـو رهـني 
االضـطهاد املتجـّدد واملسـتمّر.  وصـاَر واضـحاً إثـر وصـول الـّسجني املـنفيّ إلـى اآلسـتانـة أنَّ مـظاهـر اإلعـزاز 
الـتي أحـيَط بـها إبّـان رحـلته مـن بـغداد، مـا كـانـت إالّ فـترة وجـيزة فـاصـلة مـؤقّــتة.  فـقرار السّــــــلطات الـعثمانـيّة 
" وأصـحابـه إلـى عـاصـمة اإِلمـبراطـوريّـة، بـدالً مـن نـفيه إلـى مـقاطـعة نـائـية مـن املـقاطـعات  بـنقل "الـزّعـيم الـبابـيّ
زاد املـخاوف عـمقاً لـدى مـمثّلي الـحكومـة الـفارسـيّة.  فـألـحّ الـّسفير الـفارسـيّ لـدى الـباب الـعالـي فـي ضـغوطـه 
لـــكي يُـــبَْعَد املـــنفيّون إلـــى إحـــدى الـــجهات الـــنّائـــية مـــن أطـــراف اإِلمـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــيّة، إذ كـــان يـــخشى أنْ 
تـتكّرر أحـداث بـغداد وأن يكسـب بـهاء اهلل هـذه املـرّة لـيس فـقط عـطف الـّشخصيّات ذات الـنّفوذ فـي الـحكومـة 
الــعثمانــيّة بــل وأْن يــفوز بــوالئــهم أيــضاً.  وكــانــت حــّجة الــّسفير أّن انــتشار الــرّســالــة الجــديــدة فــي الــعاصــمة 

العثمانيّة قد يكون ذا نتائج سياسيّة ودينيّة غير محمودة.

قــاومــت الــحكومــة الــعثمانــيّة فــي بــادئ األمــر املــطالــب الــفارســيّة بشــّدة.  وعــبَّر رئــيس الــوزراء الــعثمانــيّ عــالــي 
بــــاشــــا لــــلّدبــــلومــــاســــينّي الــــغربــــينّي عــــن اعــــتقاده بــــأّن بــــهاء اهلل "رجــــٌل ســــامــــي املــــقام، مــــثالــــيّ الــــتّصرّف، بــــالــــغ 
االعـتدال، وشـخصيّة تـتّسم بـغايـة الـوقـار واالحـترام".  أمّـا تـعالـيمه فـقد كـانـت فـي نـظر رئـيس الـوزراء "جـديـرة 
بــاالحــترام الــبالــغ" ألنــها تــسعى إلــى مــحو الــعداوات املــذهــبيّة الــتي كــانــت تــفّرق مــواطــني اإِلمــبراطــوريّــة مــن 

اليهود واملسيحينّي واملسلمني.

ولــــكّن شــــيئاً مــــن الــــّشّك واالســــتياء أخــــذَ بــــالــــظّهور تــــدريــــجيّاً فــــي األوســــاط الــــحكومــــيّة.  فــــقد كــــانــــت السّــــــــلطة 
الـّسياسـيّة واالقـتصاديّـة فـي الـعاصـمة الـعثمانـيّة بـيد مـوظّـفي الـبالط السّــــــلطانـيّ الـذيـن كـانـوا، بـاسـتثناء نـفر 
قـليل مـنهم، عـديـمي الـكفاءة والـّدرايـة.  وكـانـت الـرّشـوة بـمثابـة الـوقـود الـذي مـن غـيره ال تـدور اآللـة الـحكومـيّة.  
وكـانـت الـعاصـمة كـمغناطـيس، تـجتذب إلـيها حـشوداً مـن الـنّاس يـتقاطـرون عـليها مـن كـّل حـدب وصـوب، مـن 
داخــل اإِلمــبراطــوريّــة وخــارجــها، طــمعاً فــي كســب الــرّعــايــة والــنّفوذ.  وكــان مــن املــتوقّــع عــند وصــول شــخصيّة 
مـرمـوقـة مـن دولـة أخـرى، أو مـن إحـدى املـقاطـعات الـتّابـعة لـلّدولـة الـعثمانـيّة، أْن تـنضّم فـوراً، إثـر وصـولـها إلـى 
اآلســـتانـــة، إلـــى تـــلك الجـــموع الـــواقـــفة عـــند أبـــواب الـــوزراء والـــباشـــوات فـــي الـــبالط الـــعثمانـــيّ طـــلباً لـــلرّعـــايـــة 
والـــنّفوذ.  ولـــعّل أكـــثر املـــتزلّــــفني ســـوء ســـمعة كـــانـــت تـــلك الـــفئات املـــتنافـــسة فـــيما بـــينها مـــن الـــّساســـة الـــفُرسْ 
املــــنفينّي واملــــعروفــــني بــــدهــــائــــهم وحــــنكتهم، وبــــأنّــــهم ال يــــقيمون وزنــــاً ألّي اعــــتبار فــــي ســــبيل تــــحقيق مــــآربــــهم 

الّشخصيّة.

تـــرفّـــع بـــهاء اهلل عـــن كـــّل ذلـــك. وحـــني ألـــحّ عـــليه بـــعض مـــن األصـــدقـــاء أن يســـتغّل ملـــصلحته األوضـــاع الـــقائـــمة 
حــينئٍذ مــن عــداٍء فــي األوســاط الــعثمانــيّة تــجاه الــحكومــة الــفارســيّة وعــطٍف تــجاه بــهاء اهلل نــتيجة اآلالم الــتي 
تحـّملها، خـيّب آمـالـهم مـوضّـــــــــحاً للجـميع بـأّن ال مـطالـب لـديـه يـتقّدم بـها ألحـد. ورغـم أنَّ الـعديـد مـن الـوزراء قـام 
بـزيـارتـه فـي املـقّر الـذي خـّصص لـسكناه زيـاراٍت شـخصيّة، رفـض بـهاء اهلل االسـتفادة مـن الـفرص املـفتوحـة 
أمـامـه، وعـّلق قـائـالً بـأنّـَه فـي اآلسـتانـة يـنزل ضـيفاً عـلى السّـــــلطان بـدعـوة مـن السّـــــلطان نـفسه، وأنَّ اهـتمامـاتـه 

ال تكمن إالّ في املسائل الّروحيّة والخلقيّة.

�٢٤



وبـعد مـضيّ سـنوات عـديـدة عـلى هـذه األحـداث كـتب الـّسفير الـفارسـيّ مـيرزا حسـني خـان ذكـريـاتـه عـن تـلك 
الــفترة الــتي كــان فــي أثــنائــها ســفيراً لــبالده فــي الــعاصــمة الــعثمانــيّة.  فــأبــدى امــتعاضــه وتــذمّــره مــن الــّضرر 
الــذي ألــحقه بــسمعة بــالده فــي الــعاصــمة الــعثمانــيّة جــشع مــواطــنيه وعــدم ائــتمانــيّتهم.  وأدهــش الجــميع بــما 
أجــزلــه مــن ثــناٍء صــادق عــلى تــصرّفــات بــهاء اهلل فــي تــلك الــفترة مــعتبراً إيّــاهــا مــثالً يــحتذى.  أمّـــا فــي حــينه، 
ـه أســلوب  فــقد كــان لــلّسفير وزمــالئــه مــوقــف آخــر. فــقد اســتغّلوا مســلك بــهاء اهلل املــثالــيّ ذلــك ففسّــــــروه عــلى أنّـَ
ذكـــيّ قَــــَصَد بـــه بـــهاء اهلل، عـــلى حـــّد زعـــمهم، تـــغطية املـــؤامـــرات السّــــــــّريّـــة ضـــّد أمـــن الـــّدولـــِة وديـــنها الـــرّســـميّ.  
وتـحت هـذه الـّضغوط األخـيرة اتّخـذت السّــــــلطات الـعثمانـيّة، مـتأثـرةً بهـذه املـزاعـم، قـراراً بـنقل بـهاء اهلل وأفـراد 
عـائـلته إلـى املـديـنة اإِلقـليميّة أدرنـة.  وتـّم االنـتقاُل بـصورة سـريـعة وفـي مـنتصف فـصل شـتاٍء قـارس.  وهـناك 
أمـضى املـنفيّون عـامـاً كـامـال فـي شـظف عـيش، حـيث نـزلـوا بـيوتـاً ال تـصلح لـلّسكنى، وهـم يـفتقدون املـالبـس 
املـناسـبة واملـؤن الـالزمـة.  وبـات مـن الـواضـح أنَّ الـّدولـة جَــــعلت مـنهم وبـصورة اعـتباطـيّة سـجناء لـها، رغـم أنّـه 

ه إليهم تهمة، ولم تُْعَط لهم فرصة للّدفاع عن أنفسهم.  لم تَُوجَّ

يـعطينا الـنّفي واإِلبـعاد املـتتابـع لـبهاء اهلل إلـى اآلسـتانـة ومـنها إلـى أدرنـة مـدلـوالً رمـزيّـاً عـميقاً مـن وجـهة نـظر 
الـــتّاريـــخ الـــّديـــنيّ للبشـــر.  فـــألّول مـــرة يَـــْعبُُر مظهـــر إلـــهيّ ومـــؤسّـــــــس نـــظام ديـــنيّ مســـتقّل ـ قُـــدَِّر لـــه أْن ينتشـــر 
بســرعــة لــيعّم هــذا الــكوكــب ـ يَــْعبُُر املــضيق البحــرّي الــذي يــفصل الــقارّة اآلســيويّــة عــن الــقارة األوروبــيّة، لــيطأ 
".  أمّـــا األديــان الــُكبرى األخــرى فــقد نــشأت فــي آســيا وأمــضى مــؤسّـــــــسوهــا  بــقدمــيه تــراب "الــعالــم الــغربــيّ
فــترات واليــتهم ضــمن حــدود تــلك الــقارّة وحــدهــا.  وقــد أشــار بــهاء اهلل إلــى أنَّ الــّدورات الــّسابــقة وخــاصّــــــــــة تــلك 
املـتعّلقة بـإبـراهـيم واملـسيح ومحـّمد تـركـت أبـلغ أثـر لـها فـي نـمّو الـحضارة اإِلنـسانـيّة أثـناء تـوسّـــــعها نـحو الـغرب 
وانـــتشارهـــا فـــيه.  وتـــنبّأ أن تـــتكّرر هـــذه التّجـــربـــة نـــفسها فـــي هـــذا الـــعصر الجـــديـــد، ولـــكن عـــلى نـــطاق أكـــثر 

روا فيِه يا َقْوُم..." ْرِق َوظََهَر في الَغرِْب آثارُهُ، تَفَكَّ شموالً واتّساعاً: "ُقْل إنَُّه َقْد أْشَرَق ِمْن ِجَهِة الشَّ

ولــعّله مــّما ال يــدعــو إلــى االســتغراب إذاً أن يــختار بــهاء اهلل تــلك اللحــظة مــن لحــظات الــتّاريــخ لــكي يــعلن عــن 
بـعثته إعـالنـاً عـامّــاً.  فـقد بـدأت رسـالـته تـجتذُب بـبطء والء أتـباع الـباب فـي الشّـــــرق األوسـط كـّله.  وكـان إعـالنـه 
الـــعام هـــذا فـــي شـــكل ســـلسلة مـــن الـــبيانـــات والـــتّصريـــحات الـــتي يـــمكن اعـــتبارهـــا مـــن أنـــدر الـــوثـــائـــق عـــلى 
اإِلطـالق وأروعـها فـي الـتّاريـخ الـّديـنيّ للبشـر.  فـفيها يـوجّــــه املظهـر اإِللـهيّ نـداءه إلـى مـلوك األرض وحـّكامـها 
مـعلناً انـبثاق فجـر يـوم اهلل، مـلّمحاً إلـى الـتّغييرات الـخارقـة، والـتي لـم تـكن قـد حـدثـت بـعد، ولـكنّها بـدأت تـأخـذ 
شــكلها وتســتجمع قــواهــا فــي جــميع أنــحاء الــعالــم.  ودعــا بــهاء اهلل هــؤالء املــلوك والــحّكام بــصفتهم أمــناء اهلل 
بـني خـلقه واملـؤتَـَمنني عـلى الـرّعـيّة مـن الـنّاس لـكي يـقومـوا ويـسعوا لـتحقيق وحـدة الـعالـم اإِلنـسانـيّ.  وذكّـــرهـم 
بـأّن مـا تـكنّه لـهم جـماهـير أتـباعـهم مـن تـبجيل ومـهابـة، ومـا يـتمتّعون بـه مـن سـلطة مـطلقة يـمارسـها مـعظمهم، 
ْلحِ األكْــــبَِر" نـــظامـــاً عـــاملـــيّاً يـــتميّز بـــالـــوحـــدة  يـــجعل فـــي مـــقدورهـــم أن يـــساعـــدوا فـــي تـــحقيق مـــا أســـماه "بـــالـــصُّ

واالتّحاد ويحيا بالعدل واإِلنصاف في ظّل الّشريعة اإِللهيّة.

ال يسـتطيع الـقارئ فـي يـومـنا هـذا أن يـتصّور الـعالـم الـفكرّي والخـلقيّ الـذي عـاش فـيه أولـئك املـلوك والـحّكام 
قـــبل قـــرن مـــن الـــزّمـــان إالّ بـــصعوبـــة بـــالـــغة.  ويـــتّضح جـــليّاً مـــن ســـيَرِهِــــْم ومـــراســـالتـــهم الـــخاصّـــــــــــة أنّـــهم كـــانـــوا، 
بــاســتثناء نــفر قــليل مــنهم، يــتّصفون بــالــورع شــخصيّاً ويــقومــون بــدور رائــد فــي الــحياة الــّروحــيّة لــبالدهــم كــلٌّ 
فـي نـطاق مـملكته.  وغـالـباً مـا كـانـوا هـم رؤسـاء الـّديـن فـي ُدَولِـهم، يـؤمـنون بـالـحقائـق املـعصومـة لـلقرآن الـكريـم 

�٢٥



أو الـــكتاب املـــقّدس مـــن اإِلنـــجيل والـــتّوراة، كـــلٌّ حســـب مـــعتقده.  وأمّــــا ســـلطتهم الـــتي كـــانـــوا يـــزاولـــونـــها فـــقد 
اعــتبروهــا مســتمّدةً مــباشــرةً مــن تــلك السّــــــلطة اإِللــهيّة املــذكــورة فــي كــتبهم املــقّدســة، ولــم يــتوانــوا عــن ذكــر ذلــك 
بـــكّل قـــّوة واعـــتزاز، فـــاملـــشيئة اإِللـــهيّة هـــي الـــتي اخـــتارتـــهم لـــيكونـــوا حـــّكامـــاً فـــي األرض. ولـــم تـــكن الـــنّبوءات 
" فــي نــظرهــم أســاطــير وخــرافــات أو قــصصاً رمــزيّــة وحــكايــات، ولــكنْ  املــتعّلقة "بــآخِـــــِر األزْمِــــنَِة" و"مَـــَلكوِت اهللِ
حـقائـق ثـابـتة اعـتمد عـليها الـنّظام الخُـــُلقيّ كـّله، وهـو الـنّظام الـذي اعـتقد مـعظمهم بـأَنّـَهم سـوف يُـْسألـون عـنه 
أمـام اهلل ويُـحاسَــــــبون عـلى مـا فـعلوه مـن أجـله كـأمـناء لهـذا الـنّظام.  تُـخاطـب رسـائـل بـهاء اهلل الـعالـم الـفكريّ 

ذلك أسلوباً وموضوعاً، وفيما يلي مقتطفات منها:

ـــهوا بِــُقلوٍب نَــْوراَء إلــى َوجْــــهِ  "يــا َمْعشَــــــَر املُـلوِك قَــْد أتــى املــالِــُك َواملُـْلُك هللِِّ املُـَهيِْمِن الــَقيومِ، أالّ تَــْعبُدوا إالّ اهللَ َوتَــَوجّـَ
ُكْم مـالِـِك األسْــــــماِء، هـذا أمْــٌر ال يُـعاِدلُــُه مـا عِـــنَْدكُـــْم لَــْو أنْـتُْم تَـْعرِفـوَن... إيّـاكُـــْم أْن يَـمنََعُكُم الـُغروُر عَـــْن َمشْــــــِرقِ  َربّـِ
ماِء... تــاهللِ ال نُــريــُد أَْن نَــتََصرََّف فــي مَـــمالِــِكُكْم بَــْل جِــــئْنا لِــتَصرُّفِ  الــظُّهوِر أْو تَــْحُجبَُكُم الــدُّنــيا عَـــْن فــاطِـــــر الــسَّ

الُقلوِب..."
 

"ثُـــمَّ اعْــــَلموا بِــــأنَّ الـــفَُقراَء أمـــانـــاُت اهللِ بَـــيْنَُكْم، إِيّـــاكُـــــْم أْن ال تـــخانـــوا فـــي أمـــانـــاتِــــِه واَل تَـــظْلِموهُــــْم واَل تَـــكونُـــنَّ مِـــــنَ 
الـخائِــننَي.  سَــــــتُْسألـوَن عَـــْن أمـانـتِه فـي يَـْوم الـذي يُـنَْصُب فـيِه مـيزاُن الـَعْدِل ويُـْعطى كُـــلُّ ذي حَــــقٍّ حَــــقَُّه، َويُـْوزَنُ 
فيه ُكلُّ األْعماِل ِمْن ُكلِّ َغنيٍّ َوفَقيٍر... ثُمَّ اْستَبِْصروا في أْمرنا َوتَبَيَّنوا فيما َورََد َعَليْنا، ثُمَّ اْحُكموا بَيْننا َوبنَْيَ 
إْن لَـْن تَـْمنَعوا الـظّالِـَم عَــْن ظُـْلِمِه َولَـْن تَـأخُــذوا حَــــقَّ املَظْلومِ، فَـِبأيِّ شَــــــيءٍ  أعْــدائِــنا بِــالـَعْدِل وَكـونـوا مِـــَن الـعاِدلـنَي، َو

تَفْتَِخروَن بنَْيَ الِعباِد َوتَكونُنَّ من املُفْتَِخريَن..."

إْن لَـْن تَسْـــــتَنِْصحوا بِــما أنْـَصحنَاكُـــم فـي هـذا الـِكتاِب بِــلساِن بِــْدعٍ مُــبنيٍ، يَـأخُــذْكُـــُم الـَعذاُب مِـــْن كُـــلِّ الـجِهاِت،  "َو
ويَأتيكم اهللُ بَعْدلِِه.  إذاً ال تَْقِدروَن أْن تَقوموا َمَعُه َوتكونُنَّ ِمَن العاِجزيَن..."

ْلحِ األكْـــبَِر" أّي صـدًى فـي نـفوس حـّكام الـقرن الـتّاسـع عشـر.  وكـانـت االتّـجاهـات املـتمثّلة  لـم تجـد رؤيـا "الـصُّ
فــي تــعظيم الــّشعور الــوطــنيّ وتــرســيخه والــنّزعــات الــتّوســعيّة لــإِلمــبراطــوريّــات الــقائــمة قــد فــازت بــتأيــيد املــلوك 
أنــــفسهم، وتــــأيــــيد أعــــضاء املــــجالــــس الــــنّيابــــيّة، والــــهيئات الــــعلميّة والــــتّربــــويــــة، وأهــــل الــــفّن ورجــــال الــــّصحافــــة 
واملـــؤسّـــــــسات الـــّديـــنيّة الـــكبرى، فـــأصـــبح كـــّل طـــرف مـــن هـــؤالء داعـــيًة حـــماســـيّاً ملـــبدأ ســـيادة الـــغرب وســـيطرتـــه 
الـعاملـيّة.  وسـرعـان مـا سـقطت كـافّـة االقـتراحـات املـتعّلقة بـاإِلصـالحـات االجـتماعـيّة بـغضِّ الـنّظر عـن مـثالـيّتها 
وخـــلوص نـــوايـــاهـــا.  ووقـــعت كـــّلها فـــريـــسًة ملجـــموعـــة مـــن الـــفلسفات الـــعقائـــديّـــة الحـــديـــثة الـــتي ألـــقى بـــها املـــدّ 
املــتصاعــد لــلمذاهــب املــاديّــة الــعنيدة فــي الــغرب.  أمّـــا فــي الشّــــــرق، فــقد أَصــاب الــعالــم اإِلســالمــيّ حــالــٌة مــن 
الجـمود والـذّهـول نـتيجة مـا اّدعـاه لـنفسه بـأنّـه يـمثّل أقـصى مـا يـمكن لـإِلنـسانـيّة الـوصـول إلـيه فـي مـعرفـة اهلل 
والـــحقيقة فـــي يـــومـــه ذلـــك أو فـــي أّي وقـــت أو زمـــان فـــي املســـتقبل الـــبعيد.  فـــاســـتمّر يـــنزلـــق بـــاطّــراد فـــي هـــّوة 
سـحيقة مـن الجهـل والـالّمـباالة ومـن عـداء عـنيد نـاصَـــــــــَب بـه الـجنس البشـرّي الـذي رفـض أْن يـعترف لـه بـمركـز 

األولويّة الّروحيّة بني األديان التي يؤمن بها النّاس.
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الوُُصول إلى األراِضي املَقدََّسة

قــد يــبدو مــن املــحيّر، إذا مــا أخــذنــا فــي اعــتبارنــا أحــداث بــغداد، أْن يــفوت السّــــــلطات الــعثمانــيّة تــوقّــع الــنّتائــج 
الـتي سـوف تـترتّـب عـلى اسـتقرار بـهاء اهلل فـي عـاصـمة إقـليميّة أخـرى.  فـفي غـضون عـام واحـد مـن وصـول 
ســــجينها إلــــى أدرنــــة، اجــــتذب وجــــوده الجــــليل فــــي بــــادئ األمــــر اهــــتمام الــــّشخصيّات املــــرمــــوقــــة فــــي الــــحياة 
الفكريّة واإِلداريّة في تلك املنطقة، ومن ثمَّ حاز على تقديرهم وإعجابهم الحار.  وكان من أخلص املعجبني 
بـبهاء اهلل اثـنان هـما خـورشـيد بـاشـا، والـي املـقاطـعة، وشـيخ اإِلسـالم، أبـرز الـوجـهاء مـن رجـال الـّديـن الـّسنّة.  
فـــــأفـــــزع ذلـــــك مـــــمثّلي الـــــقنصليّة الـــــفارســـــيّة هـــــناك.  كـــــما أفـــــزعـــــهم أنَّ عـــــامّـــــة الـــــّشعب وأولـــــئك الـــــقائـــــمني عـــــلى 
ــه ولـــيّ مـــن األولـــياء، وحـــكيم مـــن حـــكماء الـــّديـــن.  ويـــرون أنَّ  اســـتضافـــة بـــهاء اهلل بـــدأوا يـــنظرون إلـــيه عـــلى أنّـَ
حـــقيقة تـــعالـــيمه تـــنعكس لـــيس فـــقط فـــي مـــا تـــمثّله حـــياتـــه الـــطّاهـــرة، ولـــكن أيـــضاً فـــي الـــتّأثـــير الـــعميق الـــذي 
أحـدثـته تـلك الـتّعالـيم فـغيّرت نـفوس ذلـك الـّسيل مـن أهـل فـارس الـذيـن احتشـدوا فـي هـذه الـبقعة الـنّائـية مـن 

اإِلمبراطورية العثمانيّة قاصدين زيارته.

وأقــنعت هــذه الــتّطّورات غــير املــتوقّــعة الــّسفير الــفارســيّ وزمــالءه أنَّ املــسألــة بــاتــت مــسألــة وقــت قــبل أن تــقوم 
الــّدعــوة الــبهائــيّة، الــتي كــان انــتشارهــا مســتمرّاً فــي بــالد فــارس، بــتوطــيد أركــان نــفوذهــا فــي اإِلمــبراطــوريّــة 
املـتاخـمة لـإِلمـبراطـوريّـة الـفارسـيّة واملـنافـسة لـها.  وكـانـت اإِلمـبراطـوريـة الـعثمانـيّة املـتداعـية األركـان تـقاوم، فـي 
هــذه الــفترة مــن تــاريــخها، غــزوات روســيا الــقيصريّــة بــاإِلضــافــة إلــى الــثّورات املــتفاقــمة بــني الــّشعوب الــتّابــعة 
لـها.  ثـّم كـانـت هـناك املـحاوالت املـتواصـلة مـن قـبل الـحكومـتني الـبريـطانـيّة والـنّمساويّـة، الـّلتني كـانـتا تظهـران 
الــعطف، وتــضمران فــصل عــدد مــن األقــالــيم الــعثمانــيّة لــتوسّــــــع كــّل واحــدة مــنهما إمــبراطــوريّــتها.  وأّدت هــذه 
األحـوال الـّسياسـيّة غـير املسـتقرّة فـي األقـالـيم الـعثمانـيّة الـواقـعة فـي الـقارّة األوروبـيّة إلـى إقـامـة حـجج مـلّحة 
جـديـدة دعّـَـم بـها الـّسفير الـفارسـيّ الـتماسـاتـه بـإبـعاد املـنفينّي إلـى مـقاطـعة نـائـية بـحيث تـنقطع سـبل االتّـصال 

بعد ذلك بني بهاء اهلل واألوساط ذات النّفوذ، عثمانيًّة كانت أم غربيّة.

وعــندمــا عــاد وزيــر الــخارجــيّة الــعثمانــيّ فــؤاد بــاشــا مــن زيــارة تــفّقديــة أجــراهــا فــي مــنطقة أدرنــة كــتب تــقريــراً 
عــبّر فــيه عــن دهشــته الــبالــغة ملــا أصــبح يــتمتّع بــه بــهاء اهلل مــن ســمعة عــالــية فــي جــميع أرجــاء اإِلقــليم، فــعزّز 
ذلـك مـن مـخاوف الـّسفارة الـفارسـيّة واالقـتراحـات الـتي قـّدمـتها إلـى الـحكومـة الـعثمانـيّة.  وفـي هـذا الـجّو مـن 
تـضارب اآلراء قـّررت الـحكومـة الـعثمانـيّة، وبـصورة مـفاجـئة، أْن تـفرض عـلى ضـيفها الـّسجني قـيوداً صـارمـة.  
فـــفي بـــاكـــورة يـــوم، ودون أّي إنـــذار ســـابـــق، طـــّوق الـــجند مـــنزل بـــهاء اهلل فـــي أدرنـــة وأُمِـــــَر أصـــحابُـــه املـــنفيّون 

بإعداد العّدة للّسفر إلى جهة مجهولة.

كــــان املــــكان الــــكالــــح الــــذي تــــّم اخــــتياره كــــآخــــر مــــنفىً لــــبهاء اهلل مــــديــــنة عــــّكا املــــسّورة الــــواقــــعة عــــلى ســــاحــــل 
ي  األراضــي املــقّدســة.  وقــد عُــــرِفَــْت عــّكا فــي جــميع أرجــاء اإِلمــبراطــوريّــة الــعثمانــيّة بــفساد مــناخــها، وبــتفشِّ
األمـراض الـعديـدة فـيها.  وكـانـت الـّدولـة الـعثمانـيّة تسـتخدمـها كمسـتعمرة لـلقصاص، فـتسجن فـيها املجـرمـني 

الخطرين أمالً في أالّ يطول بقاؤهم هناك على قيد الحياة بسبب رداءة املناخ وفساد الهواء.
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وصـــل بـــهاء اهلل إلـــى عـــّكا فـــي شهـــر آب (أغســـطس) مـــن عـــام 1868 يـــصحبه أفـــراد عـــائـــلته ومجـــموعـــة مـــن 
أتـــباعـــه الـــذيـــن نـــفوا مـــعه.  فـــقاســـى هـــؤالء اآلالم وتحـــّملوا اإِلســـاءة واالعـــتساف طـــوال عـــامـــني داخـــل أســـوار 
املـــديـــنة ذاتـــها.  وفُـــرَِض عـــليهم بـــعد ذلـــك اإِلقـــامـــة القســـريّـــة داخـــل بـــناٍء يـــملكه أحـــد الـــتّّجار املحـــّلينّي.  ولـــفترة 
طـويـلة مـن الـزّمـن تـحاشـاهـم أهـل املـديـنة الـذيـن سـيطرت عـليهم الخـرافـات، وهـم الـذيـن تـّم إنـذارهـم مِـــْن عـلى 
املـنابـر ضـّد "رّب العجـم" فـصّور الـُوعّــاظ بـهاء اهلل عـلى أنّـه عـدوٌّ لـلنّظام الـعاّم ومـرّوٌج ألفـكار اإِللـحاد والـفسق 
والــفجور.  وقــضى عــدد مــن أفــراد ذلــك الــنّفر الــقليل مــن املــنفينّي نــتيجًة ملــا تــعرّضــوا لــه مــن حــرمــان ولِــظروفٍ 

أخرى قاَسْوها.

يـبدو لـنا اآلن، ونـحن نسـتعيد أحـداث املـاضـي ونـتأمّـلها، كـم كـانـت سخـريـة الـقدر قـاسـية حـّقاً بـالنّسـبة ألعـداء 
بــهاء اهلل مــن أصــحاب السّــــــلطة الــّديــنيّة واملــدنــيّة الــذيــن كــانــوا يهــدفــون لــلقضاء عــلى نُــفوِذه الــّروحــيّ والــّديــنيّ، 
فـأفْـَضْت كـافّـة مـحاوالتـهم وضـغوطـهم إلـى أن تـكون األرض املـقّدسـة دون غـيرهـا املـكان املـختار لِـتُفْرض فـيه 
عـــلى بـــهاء اهلل اإِلقـــامـــة الـــجبريّـــة.  فـــقد كـــانـــت فلســـطني الـــتي تـــقّدســـها األديـــان الـــتّوحـــيديّـــة الـــثاّلثـــة وتـــعتبرهـــا 
مـلتقى عـوالـم اهلل وعـالـم اإِلنـسان، تُـعتَبر آنـذاك، كـما كـان الـحال مـنذ آالف الـّسنني، مـكانـاً مـتميّزاً تـعّلقت بـه 
آمـال البشـر.  وقـد اتّـفق أنّـه، قـبل مـجيء بـهاء اهلل إلـى األراضـي املـقّدسـة بـأسـابـيع قـليلة، أبحـر الـرّعـيل األول 
مـن زعـماء الحـركـة الـبروتسـتانـتيّة املـعروفـة بـفرسـان الـهيكل األملـان مـن أوروبـا لـيُقيموا عـند سـفح جـبل الـكرمـل 
املـطّل عـلى حـيفا مسـتعمرةً لـهم اسـتعداداً السـتقبال الـّسيّد املـسيح، اعـتقاداً مـنهم بـأّن عـودتـه بـاتـت وشـيكة.  
وإلـى يـومـنا هـذا يـمكن لـلنّاظـر مـشاهـدة كـلمات مـثل "إنَّ الـرّبَّ لَـَقريـٌب" بـالـّلغة األملـانـيّة مـحفورة فـي أسْـــــكفات 

العديد من مداخل البيوت التي شيّدوها والتي كان سجن بهاء اهلل، عبر الخليج، مواجهاً لها.

اسـتكمل بـهاء اهلل مـا بـدأه فـي أدرنـة فـأمـلى سـلسلة مـن الـرّسـائـل وجّــــهها إلـى بـعض املـلوك والـحّكام بـصورة 
فـــرديّـــة.  وتـــتضّمن الـــعديـــد مـــن هـــذه الـــرّســـائـــل إنـــذاراتـــه بـــيوم الـــحساب حـــني يُـــسأل هـــؤالء عـــن ظـــلمهم لـــلرّعـــيّة 
وإهــمالــهم لــشؤونــها، وهــي اإلنــذارات الــتي تــّم تــحّققها بــصورة مــثيرة وأّدت إلــى قــيام نــقاش ومــداوالت عــامّــة 
بـــشأنـــها فـــي كـــل أنـــحاء الشّــــــــرق األدنـــى.  فـــبعد مـــضي أقـــّل مـــن شهـــريـــن عـــلى وصـــول املـــنفينّي إلـــى مـــديـــنة 
الـّسجن، مـثالً، طُرَِد فـؤاد بـاشـا وزيـر الـخارجـيّة الـعثمانـيّ مـن مـنصبه بـصورة مـفاجـئة ثـم أصـابـته نـوبـة قـلبيّة 
أودت بــحياتــه وهــو خــارج وطــنه فــي فــرنــسا.  وكــان فــؤاد بــاشــا هــو صــاحــب ذلــك الــتّقريــر املــليء بــاالتّــهامــات 
الـباطـلة والـذي نـتج عـنه الـنّفي واإِلبـعاد األخـير.  وصـدر بـيان مـن قـلم بـهاء اهلل بهـذه املـناسـبة تـوقّـع فـيه إقـالـة 
زمــيل فــؤاد بــاشــا، وهــو رئــيس الــوزراء عــالــي بــاشــا. كــما أشــار إلــى مــا ســيكون مــن ســقوط السّــــــلطان ومــوتــه، 
وفــقدان األقــالــيم الــخاضــعة لــلحكم الــعثمانــي فــي أوروبــا، وهــي ســلسلة مــن الــكوارث الــتي لــحقت بــعد ذلــك 

بالكيان العثمانيّ الواحدة بعد األخرى.

أّما رسالة بهاء اهلل إلى اإِلمبراطور نابليون الثّالث فقد َحَمَلْت إليه، بسبب نفاقه وظلمه، هذا الوعيد:

"بِــــما فَــــَعْلَت تَــــْختَلُِف األُمــــوُر فــــي مَــــْمَلَكِتَك، َويَخْـــــُرُج املُـــْلُك مِـــــْن كَـــــفَِّك جَــــــزاَء عَـــــَملَِك... أغــــرََّك عِـــــزَُّك لَــــَعْمري إنّــــُه ال 
يَدوُم..."
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أمّـــا الــكوارث الــنّاجــمة عــن الحــرب الــفرنــسيّة الــبروســيّة ومــا نــتج عــنها مــن ســقوط نــابــليون الــثّالــث فــقد حــدثــت 
كــّلها فــي أقــّل مــن عــام واحــد إثــر صــدور هــذا الــبيان.  وكــتب أليســتر هــوْرن الــباحــث املــعاصــر فــي الــتّاريــخ 

الّسياسيّ الفرنسيّ للقرن التّاسع عشر تحليالً لهذه األحداث فقال: 

"ولــعّل أبــلغ مــثل فــي الــتّاريــخ الحــديــث عــلى مــا أســماه االغــريــق peripateia، ومــعناهــا الــّسقوط الــّشنيع مــن 
أعـــلى ذُرا الـــرّفـــعة واالعـــتزاز، هـــو مـــا حـــدث لـــفرنـــسا.  فـــلقد انـــهار ذلـــك الـــبلد انـــهياراً ســـريـــعاً وتـــعرّض ألســـوأ 
أنــواع اإِلذالل واالنــكسار، عــلى الــرّغــم مــما كــان يــرفــل فــيه مــن الــفخامــة الــظّاهــريّــة ومــا حــّققه مــن إنــجازات 

ماّديّة وافرة..."

يـــضاف إلـــى ذلـــك أنّـــه، وقـــبل أشهـــر قـــليلة مـــن ســـلسلة األحـــداث غـــير املـــتوقّـــعة فـــي أوروبـــا والـــتي قـــامـــت فـــي 
أثــنائــها قــّوات املــملكة اإِليــطالــيّة الجــديــدة بــغزو املــقاطــعات الــبابــويّــة واالســتيالء عــلى رومــا، وهــي الــعاصــمة 

البابويّة، أنزل بهاء اهلل بياناً وّجهه للبابا بيوس التّاسع فحّث الَحبَْر البابوّي على ما يلي:

"َدعِ املُْلَك لِـلُملوِك َواطُْلعْ مِــْن أُفُـِق الـبَيِْت مُـْقِبالً إلـى املََلكوِت... كُــْن كـما كـاَن مَـواْلَك... إنّـَُه قَـْد أتـى يَـْوُم الـَحصادِ 
َوفُِصَل بنَْيَ األْشياِء.  َخزََن ما اْختاَر في أواعي الَعْدِل وألَقى في النّاِر ما يَنْبَغي لها..."

ووجّــــه بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس تحـذيـراً إلـى ويلهـلم األّول، املـلك الـبروسـيّ الـذي أحـرزت قـّواتـه انـتصاراً 
ســــاحــــقاً فــــي الحــــرب الــــبروســــيّة الــــفرنــــسيّة، دعــــاه فــــيه إلــــى أن يــــتّعظ ويــــعيَ الــــّدرس الــــذي تَــــمثَّل فــــي ســــقوط 
نـــابـــليون الـــثّالـــث وغـــيره مـــن الـــحّكام الـــذيـــن زال حـــكمهم رغـــم مـــا حـــّققوه مـــن فـــوز ونـــصر فـــي حـــروب ســـابـــقة.  
ونـصحه بـأن ال يـسمح لـكبريـائـه أن تـحول بـينه وبـني االعـتراف بـصحة هـذه الـرّسـالـة اإِللـهيّة.  إالّ أّن بـهاء اهلل 
) سـوف يـتجاهـل االسـتجابـة لـذلـك التّحـذيـر، وهـو مـا  رأى بـثاقـب الـبصيرة أّن اإلمـبراطـور الـبروسـيّ (األملـانـيّ
يــبدو جــليّاً فــي الــفقرة الــتّالــية، وهــي الــفقرة الــتي تهــّدد بــعظيم األمــور والــواردة فــي مــا تَــلِيَ مــن اآليــات فــي 

نفس ذلك الكتاب:

يْــِن، قَــْد رَأيْــناِك مُـــَغطَّاةً بِـــالــدِّمــاِء بِـــما سُــــــلَّ عَـــَليِْك سُــــــيوُف الجَـــــزاِء، َولَــِك مَـــرّةً أخْـــرى ونَــْسَمعُ  "يــا شَـــــــواطئَ نَهْــــَر الــرَّ
َحننَي البَرْلني َوَلْو أنَّها اليَْوَم َعلى ِعزٍّ ُمبنيٍ."

ومـن جـملة هـذه الـبيانـات الـرّئـيسيّة يـتميّز بـيانـان بـلهجة تـختلف عـّما سـبق بـصورة تـلفت الـنّظر: الـبيان األّول 
هـو املـوجّــــه إلـى "املـلكة فـكتوريـا" واآلخـر املـوجّــــه إلـى "مُــلوِك أمْــريـقا [أمـريـكا] َوُرؤسـاِء الجُــــْمهور فـيها".  فـيثني 
بـــهاء اهلل فـــي الـــبيان األّول عـــلى اإِلنـــجاز الـــرّائـــد الـــذي تـــمثّل فـــي إلـــغاء الـــّرّق فـــي كـــّل أنـــحاء اإِلمـــبراطـــوريّـــة 
الــــبريــــطانــــيّة، ويُــــزكّــــــي مــــبدأ الــــحكم الــــتّمثيليّ.  أمّـــــا الــــبيان الــــثّانــــي فــــيفتتحه بــــاإِلعــــالن عــــن مــــجيء يــــوم اهلل 

ويختتمه بدعوٍة منه هي في الحقيقة تكليف ال مثيل له في أيٍّ من البيانات الّسابقة:

حيحَ الظّالَِم ِبسياِط أواِمِر َربُِّكْم اآلِمِر الَحكيمِ..." روا الصَّ "أْجبروا الَكسيَر بأياِدَي الَعْدِل، وََكسِّ
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الدِّيُن نوٌر وظاَلم

أداَن بــــهاء اهلل بشــــّدة الــــحواجــــز الــــتي أقــــامــــتها األنــــظمة الــــّديــــنيّة حــــائــــالً بــــني املظهــــر اإِللــــهيّ وبــــني البشــــر.  
فـــاالعـــتقادات املســـتوحـــاة مـــن األوهـــام والخـــرافـــات الـــّشائـــعة والـــتي أُهـــدَر فـــي صـــقلها جـــهوٌد ذهـــنيّة وعـــقليّة، 
كــانــت بــاســتمرار تُــَعطُِّل الــتّدبــير اإِللــهيّ الــذي كــان هــدفــه دائــماً روحــيّاً وخُـــلقيّاً.  فــاألحــكام املــتعّلقة بــالــتّفاعــل 
االجــتماعــيّ والــتي نــزلــت بــغرض تــدعــيم حــياة الــجامــعة اإِلنــسانــيّة، تــحّولــت إلــى قــواعــد ألنــظمٍة مــن املــذاهــب 
والـــّشعائـــر املـــبهمة، وبـــدل أن تـــقوم عـــلى خـــدمـــة مـــصالـــح جـــماهـــير البشـــر، أصـــبحت، عـــلى مـــّر الـــّسنني، عـــبئاً 
ثــقيالً عــليهم.  وحــتّى الــعقل، وهــو الــوســيلة األولــى الــتي يــملكها الــجنس البشــرّي الكــتشاف حــقائــق األمــور، 
هـــذا الـــعقل عُــــطَِّل إســـهامـــه عـــمداً مـــما ســـبّب انـــهياراً لـــلحوار بـــني الـــِعلمِ والـــّديـــن، وهـــو أمـــٌر يـــعتمد عـــليه قـــيام 

الحياة الحضاريّة.

ونـــتج عـــن هـــذا الّسجـــّل املـــؤســـف مـــن األحـــوال والـــظّروف تـــشويـــٌه لـــسمعِة الـــّديـــن عـــلى نـــطاق عـــاملـــيّ واســـع.  
واألسـوأ مـن ذلـك، فـإنَّ األنـظمة الـّديـنيّة ذاتـها أصـبحت عـّلة مـن أخـبث الـعلل فـي إثـارة الـكراهـية والحـروب بـني 

الّشعوب.  لقد أنذرنا بهاُء اهلل قبل ما يزيد على قرن من الزّمان، فقال:

"إنَّ الـّضغينََة َوالـبَْغَضاَء بَـنْيَ املَـذاهِـــِب نـاٌر تُحْــــِرُق الـعالَــَم. َوإطْـفاؤهـا أمـٌر جِـــدُّ عَـــسيٍر مـا لَــْم تُخَـــلِّْص يَـُد الـُقْدرَةِ 
اإِللهيِّة النّاَس ِمْن هذا البالِء الَعقيم..."

(مترجم عن الفارسية)

أمّــا الـذيـن سـوف يـحاسـبهم اهلل عـلى قـيام هـذه املـأسـاة، يـقول بـهاء اهلل، فـهم قـادة الـّديـن الـذيـن تجـرَّأوا عـلى 
التّحـــّدث نـــيابـــة عـــن اهلل عـــبر الـــتّاريـــخ.  إنَّ مـــحاوالتـــهم لـــيجعلوا كـــلمة اهلل حـــكراً لـــهم، ومـــن تـــفسيرهـــا وســـيلةً 
يـــنالـــون بـــها ألنـــفسهم الـــتّبجيل والـــتّعظيم، كـــانـــت أخـــطَر عـــقبة فـــرديّـــة كـــافـــحت ضـــّدهـــا اإِلنـــسانـــيّة فـــي مـــسيرة 
تــــقّدمــــها.  ولــــم يــــتورّع الــــكثيرون مــــن هــــؤالء فــــي مــــهاجــــمة رســــل اهلل أنــــفسهم تــــحقيقاً ألغــــراضــــهم ومــــآربــــهم 

الّشخصيّة:

ـِة، ألنَّ زِمــامَ  "إنَّ عُـــَلماَء الــَعْصِر فــي كُــــّل األزْمــاِن كــانــوا سَـــــــبَباً لِــَصدِّ الــِعباِد َومَـــنِْعِهْم عَـــْن شــاطئِ بَحْـــــِر األحَـــــِديّـَ
يــاسَـــــــِة، َوالــبَْعُض اآلخَـــُر يَــْمنَعُهمْ  هــؤالِء الــِعباِد كــاَن فــي قَـــبْضِة قُـــْدرَتِـــِهْم.  فَــكاَن بَــعُضُهْم يَــْمنَعُ الــنّاَس حُـــــبّاً لِــلرِّ

هاَدِة..." لَِعَدمِ الِعْلمِ َواملَْعرِفَِة.  َكما أنَُّه ِبإذِْن ُعَلماِء الَعْصِر َوفَتاويِهْم َقْد َشرَِب َجميعُ األنِْبياِء َسْلَسبيَل الشَّ
(مترجم عن الفارسية)

وفـي بـيان وجّــــهه بـهاء اهلل إلـى رجـال الـّديـن فـي كـّل مـذهـب يـنذرهـم ويـلفت أنـظارهـم إلـى تـلك املـسؤولـيّة الـتي 
تهاونوا تهاوناً خطيراً في تحّملها على مّر الّسنني:

"مَـــثَُلُكْم كَـــَمثَِل عَـــنْيٍ إذا تَــَغيَّرَْت تَــَغيَّرَِت األنْــهاُر املُـنَْشِعبَُة مِـــنْها.  اتّــقوا اهلل وَكــونــوا مِـــَن املُـتَّقنَي.  كَـــذلــك اإِلنْــسانُ 
َجُر إْن فََسَد أْصُلها تَفُْسُد أْغصانُها َوأفْنانُها وأوراُقها َوأثمارُها." إذا فََسَد َقْلبُُه تَفُْسُد أرْكانُُه.  وََكذلَِك الشَّ
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نــزلــت هــذه الــبيانــات مــن يــراع بــهاء اهلل فــي وقــت كــانــت فــيه حــركــات املــحافــظة عــلى الــّديــن تــمثّل قــّوة مــن أهــمّ 
الـــقوى فـــي الـــعالـــم، فـــصرّح بـــهاء اهلل فـــي هـــذه الـــبيانـــات بـــالـــذّات بـــأّن هـــذه الـــقّوة قـــد انتهـــت فـــعالً، وأنَّ طـــبقة 

علماء الّدين لم يعد لها بعد اليوم من دور اجتماعيّ تقوم به في التّاريخ اإِلنسانيّ.

"يا َمْعَشَر الُعَلماِء َلْن تَجُِدنَّ أنْفَُسُكْم بَْعَد اليَْومِ أْصحاَب الُقْدرَِة َوالُقوَِّة..."
(مترجم عن الفارسية)

وخاطب بهاء اهلل َعامِلاً من علماء املسلمني، وكان من أشّد الحاقدين من معارضيه، قائالً:

مِس عَــلى رؤوِس الـجِباِل سَـــــْوَف يُـدرِكُـــها الـزَّوالُ  "يـا غـافِــْل ال تَـطَْمِئنَّ بِــِعزَِّك َواقْـتدارَِك، مَــثَُلَك كَـــَمثَِل بَـِقيَِّة أثَـِر الـشَّ
ِمْن َلَدى اهللِ الَغِنيِّ املُتَعاِل.  َقْد أُِخذَ ِعزَُّك َوِعزُّ أْمثالَِك..."

ولــــيس تــــنظيم الــــنّشاطــــات الــــّديــــنيّة هــــو املــــقصود فــــي هــــذه الــــبيانــــات، إنّــــما املــــقصود هــــو اســــتغالل املــــصادر 
الــّديــنيّة وســوء اســتخدامــها.  ويُجــزُل بــهاء اهلل الــثّناَء فــي آثــاره لــيس فــقط عــلى اإِلســهام الــذي حــّققته الــنّظم 
الـّديـنيّة فـي نـمّو الـحضارات اإِلنـسانـيّة، بـل أيـضاً عـلى الـفوائـد الجـّمة الـتي جـناهـا الـعالـم مـن مـحبّة للبشـر 

وتضحية للنّفس ميّزت رجال الّدين والرّهبانيّات املنتمية إلى كّل املذاهب واألديان:

ـنوا حَـــــقيَقًة بِـــِطراِز الــِعْلمِ َواألخْـــالق، فَــُهْم بِـــَمثابَــِة الــرَّأِس لِــَهيَْكِل الــعالَـــمِ َوالــبََصرِ  "أمّـــا هــؤالِء الــُعَلماُء الــذيــَن تَــزَيّـَ
ألْهِل األَُممِ..."

(مترجم عن الفارسية)

ومـّما ال ريـب فـيه أّن التّحـّدي الـذي يـواجـه البشـر جـميعاً، مـؤمـنني كـانـوا أم غـير مـؤمـنني، رجـال ديـن كـانـوا أم 
أفــراداً عــاديّــني، هــو إدراك الــنّتائــج الــوخــيمة الــتي أملّـت بــالــعالــم بســبب فــساد الــّدافــع الــّديــنيّ فــساداً شــامــالً.  
فـفي هـذا الـوقـت الـذي بـعدت فـيه اإِلنـسانـيَّة عـن اهلل طـوال قـرن مـن الـزّمـان، انـهارت الـعالقـة الـتي تـقوم عـليها 
بِــنْيَة الـحياة الـّروحـيّة واألخـالقـيّة. وأهـملت بـصورة شـامـلة الـُقدرات الـطّبيعيّة الـخاضـعة لـلنّفس الـنّاطـقة، وهـي 

الُقدرات الّضروريّة لنمّو القيم اإِلنسانيَّة واملحافظة عليها:

"لَـــــَقْد ضَــــــــــــُعفَْت قُـــــوَّةُ اإِليــــماِن َوبِـــــنْيَتُُه فــــي أقْـــــطاِر الــــعالَـــــمِ، فَــــُهَو يَــــْحتاُج لِــــلدِّْريــــاِق األعْـــــظَمِ... َولَـــــَقْد بــــاتَــــِت األمــــمُ 
كَـــالـنُّحاِس أصـابَـُه االسْــــــوِداُد تَـْحتاُج لـإِلكـسيِر األعْـــظَمِ... َولَــْن يَـكوَن إالّ فـي مَــْقدوِر الـَكلَِمِة اإِللـهيَِّة تَـْغييُر هـِذهِ 

األْوضاعِ."
(مترجم عن الفارسية)
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الم الَعامليّ السَّ

إّن إنــذارات بــهاء اهلل ومــناشــداتــه الــواردة فــي آثــاره إبّــان هــذه الــفترة، تكتســب خــطورةً وصــرامــًة رهــيبة فــي 
ضوء ما تالها من أحداث:

ــروا َوتَـــَكلَّموا فـــيما يَـــْصُلحُ بِــــِه الـــعالَــــُم وحـــالُــــُه لَــــْو أنْـــتُْم مِـــــنَ  "يـــا أصْـــــــــــحاَب املَجْــــــلِِس فـــي هُـــــناَك َوِديـــاٍر أخْـــــرى تَـــَدبّـَ
ُه خُــلَِق صَـــــــــحيحاً كـامِـــالً فَـاعْــتَرَتْـُه األمْــراُض بـاألسْــــــباِب املُْختَلِفَةِ  ـــــمنَي.  فـانْـظُروا الـعالَــَم كَـــَهيَْكِل إنْـساٍن، إنّـَ املُتََوسّـِ
املُـتَغايِــرَِة َومــا طــابَــت نَــفُْسُه فــي يَــْومٍ بــل اشْـــــــتَدَّ مَـــرَضُــــــــــُه بــما َوقَــعَ تَــْحَت تَــَصرُِّف أطــبّاء غَــيِْر حــاِذقَــٍة الــذيــَن رَكــبوا 
مَـــطيََّة الــَهوى وَكــانــوا مِـــَن الــهائِـــمنَي.  َوالــيَْوَم نَــراهُ تَــْحَت أيْــدي الــذيــَن أخَـــذَهُـــْم سُــــــْكُر خَـــْمِر الــُغروِر عَـــلى شَـــــــأٍن ال 

يَعرِفوَن َخيَْر أنْفُِسِهْم، فَكيَْف هذا األْمُر األْوَعُر الَخطيُر..."

 "هذا يَْوٌم فيِه تَُحدُِّث األرُْض بما فيها، َواملُْجرِموَن أثْقاُلها َلْو ُكنْتُْم ِمَن العارِفنَي..."

ــــلوُك َمسْـــــَلَك ُوحـوِش الـغابِ  "لَـَقْد خُــلَِق الجَــــميعُ مِـــْن أجْــــِل إصـالحِ الـعالَـمِ، ولَـَعْمُر اهلل لَـيْس مِـــْن شِـــــيَمِ اإِلنْـساِن السّـُ
فََقُة َوالوِئاُم َمعَ َجميعِ أْهِل العاَلمِ." واَل يَليُق ذَلَِك ِبَمقاِمِه... فََشأُْن اإِلنْساِن الرَّْحَمُة َواملََحبَُّة َوالشَّ

(مترجم عن الفارسية)

َن أحــٌد مِــــَن الــنّاس مِــــْن اكــِتشاِف سَـــــــبَبِ  "إنَّ جَـــــميعَ أهْـــِل األرِْض فــي هــذا الــَعْصِر فــي حَـــــرَكَــــٍة َوتَــَقدُّمٍ َولَـــْم يَــتََمكَّ
كوا بـــاألُمـــوِر الـــتَّافِــــَهِة عَــــديـــَمِة الـــفائِــــَدِة َوفـــي  هـــِذِه الحَــــــرَكَــــِة َوغَـــايَـــِتها... فَـــشاهِــــدوا كَــــيَْف شَــــــــطَّ أَهْــــُل الـــَغرِْب فَـــتََمسَّ

َسبيلِها َضّحوا ِباآلالِف املؤَلَّفِة ِمَن النُّفوِس."
(مترجم عن الفارسية)

"حَــــقاً أقـوُل إنَّ املَْحبوَب فـي كُـــّل أمـٍر مِـــَن األمـوِر هُــَو االعْــِتداُل.  ومَــتَى تَـجاَوزَ صـاَر سَـــــبََب اإِلضْـــــــــراِر... إنَّ فـي 
األرِْض أسْــــــبابـاً عَـــجيبًَة غَــريـبًَة، َولَــِكنَّها َمسْــــــتورَةٌ عَـــِن األفْـِئَدِة َوالـُعقوِل.  َوتِـــْلَك األسْــــــباُب قـاِدرَةٌ عـلى تَـبْديـِل هَـــواءِ 

يَّتُها َسبٌَب للَهالِك." األرْض ُكلِّها َوُسمِّ
(مترجم عن الفارسية)

حــــثَّ بــــهاء اهلل فــــي آثــــاره الــــالّحــــقة، بــــما فــــي ذلــــك تــــلك الــــتي وجّــــــهها إلــــى أهــــل الــــعالــــم جــــماعــــًة، عــــلى اتّــــخاذ 
ْلحِ األكْــبَِر".  وقـال إّن مـثل هـذا التّحـرّك سـيخفّف مـن وطـأة اآلالم  الخـطوات الـالّزمـة لـتحقيق مـا أسـماه "بـالـصُّ
وحــــّدة االضــــطرابــــات واالنــــحالل الــــتي رآهــــا تــــعترض طــــريــــق البشــــر، وإّن ذلــــك لــــن يحــــدث حــــتى يــــعتنق أهــــل 

ْلحِ األْكبَِر": األرض األمَر اإِللهيّ، وعن طريقه يتّم تحقيق الّسالم األعظم أو "الصُّ

ْلحِ  َل فــــي األرِْض هَــــــيْئٌَة عُــــــظْمى.  يَــــتَفاَوُض املُــــلوُك َوالسّـــــــــالطــــنُي فــــي تِــــــْلَك الــــَهيْئَِة بِـــــشأِن الــــصُّ "ال بُــــدَّ أْن تُــــَشكَّ
األكْـــبَِر، َوذَلِـَك بِــأْن تَتَشَــــــبََّث الـدَُّوُل الـُعظْمى بِــُصْلحٍ مُــْحَكمٍ لِـراحَــــِة الـعالَــمِ.  َوإذا قـاَم مَــلٌِك عَــلى مَــلٍِك قـاَم الجَــــميعُ 
ِة إالّ عَــلى  فوِف الـَعْسَكِريّـَ مُــتَِّفقنَي عَــلى مَــنِْعِه.  َوِبهـِذِه الـحالـِة ال يَـْحتاُج الـعالَــُم قَــطُّ إلـى املُـهّماِت الحَــــْربـيَِّة َوالـصُّ
قَــْدٍر يَـْحفَظوَن بِــِه مَــمالِـَكُهْم َوبُـْلدانَـُهْم... سَــــــيَتَزيّـَُن جَــــميعُ أهْــِل الـعالَــمِ قَــريـباً بِــلِساٍن واحِــــٍد َوخَــطٍّ واحِــــٍد َوفـي هـِذهِ 
الحاَلِة إذا اتََّجَه أيُّ َشْخٍص إلى بََلٍد فََكأنَُّه َورََد إلى بَيِْته... فَاإِلنْساُن اليَْوَم، ُهَو الذي قاَم َعلى ِخْدَمة َجميعِ 
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مَــْن عَــلى األرِْض... لَـيَْس الفَخْــُر مِلَْن يُـِحبُّ الـَوطََن بَـْل مِلَْن يُـِحبُّ الـعالَـَم.  يُـْعتَبَُر الـعالَـُم فـي الـَحقيَقِة َوطَناً واحِـــداً 
َوَمْن َعلى األرِْض أْهَلُه."

(مترجم عن الفارسية)

"َولَِعْمري انّي َما أظهرُت نَفِْسي بَْل اهللُ أظَْهرَِني َكيَف أرَاد"

وفـــي رســـالـــٍة إلـــى نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه الـــذي كـــان يـــحكم بـــالد فـــارس فـــي ذلـــك الـــوقـــت، تـــغاضـــى بـــهاء اهلل عـــن 
تـوجـيه الـّلوم إلـيه أو ذكـر مـا أصـابـه بـأمـر الـّشاه مـن سـجن فـي "سـياه چـال" ومـظالـم أخـرى تحـّملها.  فـكتب 

إليه عن الخطّة اإِللهيّة ودوره الّشخصيّ فيها قائالً:

ــــــبْحاِن َوعَــــلََّمني عِــــْلَم مــا  "يــا سُـــــــْلطاُن، إنّــي كُــــنُْت كَــــأحَـــــٍد مِــــَن الــِعباِد َوراقِـــداً عَــــلى املِــهاِد مَـــرَّْت عَــــَليّ نَــسائِـــُم السّـُ
ماِء بـذلِـَك َورََد عَــَليَّ مـا  كـاَن.  لَــيَْس هـذا مِـــْن عِـــنْدي بَـْل مِـــْن لَــُدْن عَــزيـٍز عَــليمٍ.  وأمَــرَنـي بِــالـنِّداِء بَـنْيَ األرِْض َوالـسَّ
ذُرِفَـْت بِــِه ُدمـوُع الـعارِفـنَي.  مـا قَـرَأُت مـا عِــنَْد الـنّاِس مِــَن الـُعلومِ َومـا َدخَــْلُت املَدارَِس، فَـاسْـــــأِل املَديـنََة الـتي كُــنْتُ 

فيها لِتُْوِقَن بأنّي َلْسُت ِمَن الكاذبنَي."

فـالـرّسـالـة الـتي ُعهِـَدْت إلـيه لـم تـكن مـن عـنده وكـان قـولـه "لَـَعْمري إنّـي مـا أظْهَــرُت نَـفِْسي بَـِل اهللُ أظْهَــرنِـي كَــيْفَ 
أراَد". إنّـها الـرّسـالـة الـتي وهـبها حـياتـه، وفـقد فـي سـبيلها ابـنه األصـغر الـحبيب، وضـّحى مـن أجـلها بـكّل مـا 

يمتلك من متاع الّدنيا، واعتّلت بسببها صّحته، وجلبت له الّسجن والنّفي واالعتساف.

"يـــا قَـــْوُم هَــــْل تَـــظُنّوَن بِـــأنَّ األمْـــَر بِـــيَدي ال فـــونَـــفْس اهلل املُــْقتَِدِر املُــتَعالـــي الـــَعليمِ الـــَحكيمِ.  فَـــَواهللِ لَـــْو كـــاَن األمْـــرُ 
ِبيَدي ما أظَْهرُت نَفْسي َعَليُْكْم في أَقّل ِمْن آٍن َوما تََكلَّْمُت ِبَكلَِمٍة وَكاَن اهللُ َعلى ذلَك َشهيٌد وَعليٌم..."

وبـــما أنّـــه ســـّلم أمـــره إلـــى اهلل بـــكّل إخـــالص ولـــبّى الـــنّداء، فـــقد كـــان بـــاملـــثل مـــطمئنّاً لـــلّدور الـــذي أنـــيط بـــه فـــي 
ســـياق الـــتّاريـــخ اإِلنـــسانـــيّ.  فـــهو مظهـــر اهلل فـــي زمـــن تـــحّققت فـــيه الـــوعـــود، وهـــو الـــذي وعـــدت بـــه كـــّل الـــكتب 
الـّسابـقة: إِنّـَه "ُمشْـــــتَهى كُــلِّ األمَــمِ" و"مَــلُِك املَجْــــِد".  وهـو "رَبُّ الـُجنوِد" بـالنّسـبة لـبني إسـرائـيل، وعـودة "الـّسيد 
املـسيح فـي مجـد أبـيه" بـالنّسـبة لـلعالـم املـسيحيّ، وهـو "الـنّبأ الـعظيم" بـالنّسـبة للمسـلمني، وهـو "مـيترا بـوذا" 
ــــــــد "كـــــريـــــشنا الجـــــديـــــد" بـــــالنّســـــبة لـــــلهندوســـــينّي، ومـــــجيء "شـــــاه بهـــــرام" بـــــالنّســـــبة  بـــــالنّســـــبة لـــــلبوذيّـــــني، وتََجسّـُ
لــلزردشــتينّي. وتــمامــاً كــما كــان الــحال مــع املــظاهــر اإِللــهيّة الــّسابــقة، فــإّن بــهاَء اهلل الــيوم كــلمة اهلل وواســطتُه 

مع البشر:

"يــا إلــهي إذا أنْــظُُر إلــى ِنسْــــــبَتي إلَــيَْك أُحِــــبُّ بــأْن أقــوَل فــي كــلِّ شَـــــــيٍء بِـــأنّــي أنــا اهللُ، وإذا أنــظُُر إلــى نَــفْسي 
أشاِهُدها أْحَقَر ِمَن الطنّيِ."

�٣٣



 وفي موقع آخر يصرّح قائالً:

"َومِــــنُْكْم مَــــْن قـــاَل إنَّ هـــذا هُــــَو الـــذي اّدعـــى فـــي نَـــفِْسِه مـــا اّدعـــى، فَـــَواهللِ هـــذا َلبُهْــــتاٌن عَــــظيٌم، َومـــا أنـــا إالّ عَــــبْدٌ 
آمـنُْت بـاهللِ وآيـاتِــِه َورُسُـــــلِِه َومَــالئِــَكِتِه َويَْشهَــُد حـينَِئٍذ لِـسانـي َوقَـْلبي َوظـاهِــري َوبـاطِـــني بـأنّـَُه هُــَو اهللُ ال إلـه إالّ هُــوَ 
َومــا سِــــــواهُ َمخــلوٌق بِـــأمْـــرِِه ومُـــنَْجِعٌل بــإراَدتِـــِه ال إلــَه إالّ هُـــَو الــخالِــُق الــباعِــــُث املُـْحيي املُـميت. َولــِكْن إنّــي حَـــــدَّثْــتُ 

ُل املُْجرِمنَي." إِْن كاَن هذا ُجرِْمي فَأَنَا أَوَّ ِنْعَمَة التي أنعمني اهلل ِبُجوِدِه َو

وتـركّــز هـذه اآلثـار الـكتابـيّة فـي أسـلوبـها الـبيانـيّ عـلى جـملة مـن االسـتعارات الـّلفظيّة بـقصد الـتّعبير عـن ذلـك 
:" التّناقض الظّاهرّي القائم في قلب الظّاهرة التي تسّمى "بالظّهور اإِللهيّ

ُر ذَوي األْجِنَحِة املَْغلوَلِة وأعلُِّمُهُم الطَّيَراَن." "أنا َصْقُر ساِعِد اهللِ الَغِنيِّ أَحرِّ
(مترجم عن الفارسية)

ــَك الـــَعزيـــِز الحَــــــميِد، هَــــْل لَـــها اسْـــــــِتْقراٌر عِـــــنَْد هُــــبوِب أْريـــاحٍ عـــاصِــــــــــفاٍت ال  "هـــِذِه َورَقَـــٌة حَــــــرَّكَـــــتْها أْريَـــاُح مَــــشيئَِة َربّـِ
فاِت بَْل تَُحرُِّكها َكيَْف تُريُد..." َومالِِك األَْسماِء َوالصِّ

�٣٤



ميثاقُ اهللِ َمعَ بَني البََشر

خـــرج بـــهاء اهلل مـــن اإلقـــامـــة الـــجبريّـــة أخـــيراً فـــي شهـــر حـــزيـــران (يـــونـــية) 1877 وغـــادر مـــديـــنة الـــّسجن عـــّكا 
يـصحبه أفـراد عـائـلته وتـوجّـــه إلـى "املـزرعـة" وهـي ضـاحـية عـلى بـعد أمـيال قـليلة شـمال املـديـنة. وكـما تـنبّأ بـهاء 
اهلل فـقد سـقط السّــــــلطان عـبد الـعزيـز ولـقي حـتفه فـي انـقالب فـي الـقصر السّــــــلطانـيّ، وبـدأت تـكتسح الـعالـم 
أريــاح الــتّغييرات الــّسياســيّة لــتغزو حــتى الــتّخوم املــغلقة لــلنّظام اإلمــبراطــورّي الــعثمانــيّ.  وبــعد أن أمــضى 
بـــهاء اهلل فـــترة قـــصيرة امـــتّدت ملـــّدة عـــامـــني فـــي "املـــزرعـــة" انـــتقل إلـــى "الـــبهجة" وهـــو قـــصر فـــسيح تـــحيط بـــه 
الحـدائـق ويـقع أيـضاً فـي ضـواحـي مـديـنة عـّكا.  وكـان عـبد الـبهاء قـد اسـتأجـره لـوالـده الجـليل وأفـراد عـائـلته 
الـواسـعة.  وهـكذا قـضى بـهاء اهلل سـنوات حـياتـه االثـنتي عشـرة الـباقـية فـي كـتابـه آثـاره فـي مـجاالت واسـعة 
مــن الــقضايــا الــّروحــيّة واالجــتماعــيّة، وفــي اســتقبال أفــواج الــبهائــينّي الــزّّوار الــذيــن ســعوا لــلقائــه قــادمــني مــن 

بالد فارس ومن غيرها من البلدان متجّشمني في ذلك مصاعب جّمة.

وبـدأت تـبرز إلـى الـوجـود فـي أنـحاء الشّـــــرقـني األدنـى واألوسـط نـواةُ جـامـعة يـعيش ضـمن نـطاقـها أولـئك الـذيـن 
آمــنوا بــرســالــته.  فــأنــزل بــهاء اهلل هــدايــًة لــهم نــظامــاً بــيّنه أحــكامــاً ومــؤسّــــــساٍت هــدفــه الــتّنفيذ الــعمليّ لــلمبادئ 
والـتّعالـيم الـتي جـاءت بـها آثـاره.  وخُــّولـت السّـــــلطة الـتّنفيذيّـة إلـى مـجالـس تـنتخب ديـمقراطـيّاً انـتخابـاً يَشـترك 
فـــيه كـــل فـــرٍد مـــن أفـــراد الـــجامـــعة.  كـــما اتّخـــذ كـــافّـــة االحـــتياطـــات ملـــنع أّي احـــتمال قـــد يـــسمح بـــقيام صـــفوة 
كـهنوتـيّة تسـتأثـر بـالسّــــــلطة، بـاإلضـافـة إلـى سـّن قـواعـد وقـوانـني تـنظّم املـشورة وتـساعـد عـلى اتّـخاذ الـقرارات 

الجماعيّة.

واحـتّل قـلَب هـذا الـنّظام مـا أسـماه بـهاء اهلل "بـاملـيثاق الجـديـد" بـني اهلل والبشـر.  فـاملـالمـح املـميّزة ملـرحـلة بـلوغ 
اإلنـسانـيّة سـّن الـرّشـد تـتمثّل فـي اشـتراك الـجنس البشـرّي بـأسـره، وألّول مـرّة فـي الـتّاريـخ، اشـتراكـاً واعـياً ـ 
وإْن كــان ضــئيالًـ فــي الــّشعور بــمعانــي وحــدتــه واتّــحاده وأّن األرض وطــن واحــد للجــميع.  وهــكذا تمهّـــد هــذه 
الــــيقظة السّــــــــبيل لخــــلق صــــلة جــــديــــدة بــــني اهلل والبشــــر.  وقــــد قــــال بــــهاء اهلل إنّــــه إذا مــــا آمَــــنَْت شــــعوُب الــــعالَــــم 
بـالسّــــــلطة الـّروحـيّة الـكامـنة فـي الهـدايـة الـنّابـعة مـن املظهـر اإللـهيّ لهـذا الـعصر، فسـتجد فـي أنـفسها الـقدرة 
املـــعنويّـــة عـــلى الـــعمل والـــتّنفيذ، وهـــو األمـــر الـــذي ال تســـتطيع الـــجهود اإلنـــسانـــيّة وحـــدهـــا بـــعثه فـــي الـــنّفوس.  
ونـــتيجة لهـــذه الـــّصلة الجـــديـــدة يـــبعث اهلل "خَــــْلقاً جـــديـــداً" ويُشـــرَع فـــي الـــعمل عـــلى تـــشييد حـــضارٍة تـــحتضن 
الــكرة األرضــيّة بــأســرهــا.  أمّــا رســالــة الــجامــعة الــبهائــيّة فليســت إالّ شــاهــدةً عــلى فــعالــيّة هــذا املــيثاق ونــفوذه 

في شفاء العلل واألمراض التي تزرع الفرقة واالختالف بني بني اإلنسان.

صــــعد بــــهاء اهلل فــــي "الــــبهجة" فــــي الــــيوم الــــتّاســــع والعشــــريــــن مــــن أيّــــار (مــــايــــو) عــــام 1892 وهــــو فــــي ســــنّ 
الـــخامـــسة والسّـــــــبعني.  وكـــان األمـــر الـــذي ائـــتُمن عـــليه قـــبل أربـــعني عـــامـــاً فـــي غـــياهـــب ذلـــك الـــقعر املـــظلم فـــي 
، عـندمـا حـدث صـعوده، بـاالنـطالق حـرّاً فيتخـطّى الحـدود الـتي قـيّدتـه فـي الـبالد اإلسـالمـيّة الـتي  طهـران يَـهمُّ
شهـدت تـكّونـه ونـمّوه، وتـترسّـــــخ أركـانـه عـبر الـقارّة األمـريـكيّة فـي بـادئ األمـر، ثـّم يـنتقل إلـى أوروبـا، ومـن هـناك 
ينتشـر فـي كـّل أنـحاء الـعالـم.  وبهـذا اإلنـجاز يُـصبح هـذا األمـر فـي ذاتـه مـحقِّقاً لـلوعـد الـذي جـاء بـه املـيثاق 
راً لـقيامـه.  والـّديـن الـبهائـيّ هـو الـوحـيد مـن بـني األديـان الـعاملـيّة املسـتقّلة كـّلها  الجـديـد بـني اهلل والبشـر، ومـبرِّ
الـذي تـمّكن هـو وجَــــامـعة املـؤمـنني مـن أتـباعـه اجـتياز الـّسنوات املـائـة األولـى الـّدقـيقة مـن حـياتـه مـحافـظاً عـلى 
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وحـدتـه دون أن تُـَمّس، وبـقي سـليماً مـعافـى مـن آفـة الـفرقـة واالنـقسام.  وتـبرهـن لـنا االخـتبارات الـتي مـّر بـها 
هــذا الــّديــن وجــامــعته بــصورة قــاطــعة عــلى صــدق الــتّأكــيدات الــتي صــدرت عــن بــهاء اهلل بــأنَّ أفــراد الــجنس 
البشـرّي عـلى اخـتالف أنـواعـهم وتـعّددهـم بـاسـتطاعـتهم أن يـتعّلموا كـيف يـعيشون سـويّـاً ويـعملون جـنباً إلـى 

جنب كشعب واحد في وطٍن عامليّ مشترك.

وقــبل صــعوده بــعامــني، اســتقبل بــهاء اهلل فــي "الــبهجة" أحــد الــزّّوار الــغربــينّي الــقالئــل مــّمن تشــرّفــوا بــلقائــه، 
وهـو الـوحـيد الـذي تـرك لـنا سـجالًّ مـكتوبـاً عـن تـلك الـخبرة الـّشخصيّة واملـشاعـر الـذّاتـيّة الـتي كـان يـثيرهـا لـقاء 
بــــهاء اهلل. كــــان اســــم ذلــــك الــــزّائــــر ادوارد غــــرانــــفيل بــــراون، وهــــو شــــابٌّ مــــن جــــامــــعة كــــمبريــــدج، كــــان نجــــمه 
كمسـتشرق آخـذاً بـالـّصعود، وقـد اهـتّم أصـالً بـالـتّاريـخ املـثير لـلباب ومجـموعـة أتـباعـه األبـطال.  وفـيما يـلي مـا 

له براون تخليداً لذكرى تشرّفه بلقاء بهاء اهلل فكتب يقول: سجَّ

راً مُـــبْهماً املــكان الــذي أنــا ذاهــٌب إلــيه ومــن أنــا قَــاِدٌم لــرؤيــته، إذ لــم تُــْعَط لــي  راً تــصوُّ "وإنّــي وإْن كــنُت مــتصوِّ
إيــماءة واضــحة حــول ذلــك، إالّ أنّــه قــد مــرّت ثــانــية أو ثــانــيتان مــن الــزّمــن، وأخــذتــني الــرّهــبة والــذّهــول، قــبل أن 
أعـرف مـعرفـة تـامّــة بـوجـود مـن فـي الـغرفـة.  وحـانـت مـنّي الـتفاتـة إلـى الـرّكـن، وحـيث تـلتقي األريـكة بـالجـدار، 
كـان يجـلس هـيكل عـظيم تـعلوه املـهابـة والـوقـار... إّن الـوجـه الـذي رأيـته، ال أنـساه وال يـمكنني وصـفه، مـع تـلك 
الـعيون الـبرّاقـة الـنّافـذة الـتي تـقرأ روح الـّشخص.  وتـعلو جـبينه الـوضّـــــــــاح الـعريـض الـقدرة والـجالل... فـلم أكُ 
إذ ذاك فــي حــاجــة لــلّسؤال عــن الــّشخص الــذي امــتثلت فــي حــضوره ووجــدت نــفسي مــنحنياً أمــام مَـــْن هــو 
محـّط الـوالء واملـحبّة الـتي يَحسـُدهُ عـليها املـلوك، ويتحسّـــــر لـنوالـها عـبثاً األبـاطـرة.  وسـمعت صـوتـاً هـادئـاً جـليالً 
يـأمـرنـي بـالجـلوس ثـّم اسـتمّر يـقول: ’الحَــــْمُد هللِ إِذْ َوصَـــــــــْلَت... جِـــئَْت لِـتََرى مَــْسجونَـاً َومَــنِْفيَّاً... نَـْحُن ال نُـريـُد إاِلّ 
إِصْــــــــــــالَح الـــَعالَــــمِ َوسَــــــــَعاَدةَ األُمَــــمِ، وهُـــــْم، مَــــعَ ذلِـــَك، يَـــْعتَِبرونَـــنا مُــــثيريـــَن لِـــلِفتْنَِة َوالـــِعْصياِن، َوُمسْــــــــتَِحّقنَي لِـــْلَحبْسِ 
َوالــنَّفْي... فــأَيُّ ضَــــــــــَرٍر فــي أَْن يَتَّحِــــَد الــَعالَــُم عَـــلى ديــٍن واحــٍد َوأْن يَــكوَن الجَـــــميعُ إخْـــوانَــاً، َوأْن تَسْــــــتَْحِكَم َروابِـــطُ 
املَـَحبَِّة واالتّـِـحاِد بَــنْيَ بَــني البَشَــــــِر، َوأْن تــزوَل االخْـــتالفــاُت الــدِّيــنيَُّة َوتُــْمحى االخْـــِتالفــاُت الــِعرْقــيَُّة؟... واَل بُــدَّ مِـــنْ 

ْلحُ األْعظَُم.‘" ُحصوِل هذا ُكلِِّه، فََستنَْقضي هِذِه الُحروُب املَُدمِّرَةُ َواملُشاَحناُت الَعقيَمُة َوَسيَأتي الصُّ
(مترجم عن اإلنجليزية)
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مالحظات املترجم

نــزلــت آثــار بــهاء اهلل بــالــّلغتني الــعربــيّة والــفارســيّة، ســتّون فــي املــائــة مــنها نــزّلــت بــالــّلغة الــعربــيّة وأربــعون فــي 
املــائــة بــالــفارســيّة. وقــد حــاولــت قــدر املســتطاع اقــتباس اآلثــار الــعربــيّة أصــالً مــن مــصادرهــا الــرّئــيسيّة، أمّـــا 
اآلثـــار الـــفارســـيّة فـــقد رجـــعت إلـــى أصـــولـــها الـــفارســـيّة وقـــمت بـــترجـــمة مـــا لـــم يـــترجـــم قـــبل اآلن إلـــى الـــعربـــيّة 
مــباشــرةً عــن األصــل الــفارســيّ، واقتبســت مــا كــان مــترجــماً مــن تــلك األصــول ومــا وجــدتــه مــنشوراً فــي الــكتب 
الــبهائــيّة الــعربــيّة. وحــيث أنّــه مــن األهــميّة بــمكان أن يــميّز الــقارئ الــعربــيّ بــني مــا هــو مُـــنزل ومــا هــو مــترجــم 
فـــقد ألـــحقت املـــقتطفات الـــتي تـــرجـــمت عـــن األصـــل الـــفارســـيّ إلـــى الـــعربـــيّة، أكـــانـــت الـــتّرجـــمة لـــي أو لـــغيري، 
بــعبارة "مــترجــم عــن الــفارســيّة". ويــتّضح لــلقارئ أنّــه حــيث ال تــذكــر هــذه الــعبارة يــكون الــنّّص الــوارد عــربــيّ 

األصل نزل من يراع بهاء اهلل بالّلغة الفصحى.

" فــقد كــانــت  " بــدالً مــن "إيــران" و"إيــرانــيّ مــراعــاةً لــلّدقّــة الــتّاريــخيّة اســتخدمــت لــفظة "بــالد فــارس" و"فــارســيّ
إيـــران الـــيوم مـــعروفـــة بـــاســـم املـــملكة الـــفارســـيّة حـــتّى عـــام 1935 حـــني غـــيّر اســـم الـــبالد رضـــا شـــاه بهـــلوي 
" بـدالً مـن "تـركـيّا"  مـؤسّــــــس دولـة إيـران الحـديـثة. كـذلـك اسـتخدمـت كـلمة "اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة" و"عـثمانـيّ
" فـمن الـنّاحـية الـتّاريـخيّة لـم تـولـد تـركـيّا الحـديـثة إالّ عـام 1923 حـني أنـشأ مـصطفى كـمال أتـاتـورك  و"تـركـيّ

الجمهوريّة التّركيّة.

3قـد يجـد الـقارئ أحـيانـاً وفـي مـواضـيع مـعدودة بـعض املـقتطفات فـي الـنّّص الـعربـيّ تحـمل جـمالً أو كـلمات 
اسْـــــتُغني عـنها عـمداً، بـقصد االخـتصار، فـي الـنّّص اإلنجـليزّي، وأشـير إلـيها بـثالث نـقط. ولـم ألـجأ إلـى مـثل 

هذا إالّ حيث اقتضت الحاجة توضيح العالقة بني املقتطفات املقتبسة والنّّص العربيّ.
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