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من مقّدمة املؤّلف

 كـان أّول عـلمي بـالـتّعالـيم الـبهائـيّة فـي ديـسمبر (كـانـون األّول) سـنة 1914، مـن مـحادثـة مـع بـعض األخـوة 
الـــذّيـــن قـــابـــلوا عـــبدالـــبهاء ومـــن بـــعض الـــنّبذ الـــبهائـــيّة الـــتّي اســـتعرتـــها.  وكـــانـــت دهشـــتي عـــظيمًة مـــن قـــّوتـــها 
وجـمالـها وسـعة شـمولـها، واعـتقدت بـأنّـها تـقّدم لـلعالـم الحـديـث مـن االحـتياجـات الـعظمى أكـثر مـّما تـقّدمـه أيّـة 
هـــيئة ديـــنيّة أخـــرى صـــادفـــتها فـــي حـــياتـــي، وازداد هـــذا االعـــتقاد ثـــبوتًـــا ورســـوخًــــا كـــّلما تـــعّمقت فـــي الـــبحث 

واالستقصاء فيما بعد. 

وأثــناء بــحثي وطــلبي لــزيــادة الــعلم بــالحــركــة، شــاهــدت صــعوبــة الــحصول عــلى الــكتب الــتّي أحــتاج إلــيها،   
وســرعــان مــا تــبادر إلــى ذهــني أن أضــع خــالصــًة لــكّل مــا وصــلت إلــيه يــدي ومــا عــرفــته مــنها فــي هــيئة كــتاب، 
لـيكون فـي مـتناول الجـميع.  فـلّما أعـيدت املـواصـالت مـع فلسـطني بـعد الحـرب، كـتبت لـعبدالـبهاء، وأرسـلت لـه 
نــسخًة مخــطوطــًة مــن األبــواب الــتّسعة األولــى مــن الــكتاب الــذّي كــان قــد قــرب مــن االنــتهاء.  فــأرســل لــي ردًّا 

مشّجًعا كريًما، ودعوةً وّديًّة لزيارته في حيفا، ومعي املخطوطة كّلها، فقبلت هذه الّدعوة بكّل سرور. 
وكــان لــي الشّــــــرف الــعظيم فــي صــرف شهــريــن ونــصف فــي ضــيافــة عــبدالــبهاء فــي شــتاء 1919 – 1920. 
وفـــي أثـــناء إقـــامـــتي راجـــعته فـــي كـــثير مـــن املـــواضـــيع وأشـــار فـــيها بـــآراء قـــيّمة لـــتنقيحها، واقـــترح أن تـــترجـــم 
مخــطوطــة الــكتاب إلــى الــّلغة الــفارســيّة بــعد انــتهائــي مــن تــنقيحها، حــتّى يــقرأهــا ويــصّلح فــيها مــا يــراه، وقــد 
تـّمت املـراجـعة والـتّرجـمة كـما طـلب.  وقـد لـقي عـبدالـبهاء بـعض الـوقـت مـن بـني أعـمالـه الـيومـيّة الـعديـدة لـيصلح 

ثالثة أبواب ونصف (وهي الباب األّول والثّاني والخامس وجزء من الثّالث) قبل صعوده. 

ومــن دواعــي أســفي الــعظيم أّن عــبدالــبهاء لــم يــتمّكن مــن تــصحيح بــقيّة الــكتاب، حــيث كــانــت قــيمته تــزداد   
بـذلـك زيـادةً عـظيمًة.  وقـد قـامـت لـجنة مـن املـحفل املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي انـكلترا بـمراجـعة الـكتاب كـّله ووافـقت 

على طبعه...()

كتبه جون أسلمنت  
 في فيرفورد – كالتس

 في ضواحي أبردين – اسكتلنده. 



الباب األّول
البشارات

"قـد ظهـر مـوعـود جـميع األمـم، وكـانـت جـميع األمـم واملـذاهـب تـنتظر ظـهور املـوعـود، وحـضرة بـهاءاهلل أعـظم   
املعّلمني واملربنّي الذّين ظهروا في العالم اإلنسانيّ"

(عبدالبهاء – مترجًما)

أعظم حدٍث في التّاريخ

لــو رجــعنا إلــى مــا هــو مــدّون فــي صــفحات الــتّواريــخ بــخصوص مــسألــة كــيفيّة "تــقّدم اإلنــسان" لــوجــدنــا أنّ   
الــعامــل املــهم فــي الــرّقــي البشــرّي هــو ظــهور رجــال مــن وقــٍت آلخــر يتخــطّون اآلراء واألفــكار املســّلم بــها فــي 
عــصرهــم، ويــكتشفون الــحقائــق الــتّي لــم تــكن مــعلومــًة للبشــر قــبل ظــهورهــم، ثــّم يــعلنونــها.  فــاملــخترع والــرّائــد 

والنّابغة والرّسول هم الذّين يتوّقف عليهم مبدئيًّا تطوير العالم.  وكما يقول كاراليل:

"إّن الــحقيقة الــواضــحة بــل الــواضــحة جــدًّا... أّن رجــالً واحــًدا يــمتلك حــكمًة أســمى وحــقيقًة روحــانــيًّة كــانــت   
مـجهولـة قـبل مـجيئه، إنّـما يـمتلك قـّوةً ال تـزيـد عـلى قـّوة عشـرة مـن أبـناء جـنسه فحسـب أو عشـرة آالف مـنهم 
مــّمن لــم تــكن عــندهــم تــلك الــحكمة، بــل تــزيــد قــّوتــه عــلى قــّوة جــميع الــذّيــن لــم يــمتلكوهــا، وتــراه يــقف فــيهم بــقّوة 
مــــالئــــكيّة عــــلويّــــة، كــــمن يــــكون مــــقّلًدا بســــالح مــــن أســــلحة الــــّسماء، ال تــــقاومــــهم أيّــــة دروع أو أيّــــة أبــــراج مــــن 

النّحاس."()

فــفي تــواريــخ الــعلوم واآلداب واملــوســيقى، نــرى أمــثلًة كــثيرةً لهــذه الــحقيقة، إالّ أنّــه لــيس هــناك فــي أّي أفــق   
شــيء أوضــح مــن أهــميّة الــرّجــل الــعظيم، وال أبــني مــن رســالــته، فــي أفــق الــّديــن.  فــفي جــميع الــعصور، كــّلما 
انحــطّت حــياة البشــر الــّروحــانــيّة، وفســدت أخــالقــهم، يظهــر رســوالً هــو أعــجب الــرّجــال وأعــمقهم، فــيقوم وحــده 
أمـــام جـــميع الـــعالـــم، كـــرجـــل بـــصير بـــني رجـــاٍل عـــميّ، لـــيعلن بـــشارة الـــحّق والـــّصدق، بـــينما ال يـــوجـــد مـــعه مـــن 

يشاركه في إنجاز مسؤولياته، أو من يفهمه، أو من يعّلم النّاس ويهديهم. 

ومــــن الــــرّســــل مــــن كــــانــــت لــــه مــــهّمة ســــامــــية خــــاصّــــــــــــة.  وكــــّلما انــــقضت بــــضعة قــــرون، ظهــــر رســــول إلــــهيّ فــــي   
الشّــــــرق، أمـثال كـريـشنا وزردشـت ومـوسـى وعـيسى ومحـّمد، لـيضيء عـقول البشـر املـظلمة، ويـوقـظ أرواحـهم 
الــرّاقــدة، كــالــّشمس الــّروحــانــيّة.  ومــهما تــكن آراؤنــا حــول الــعظمة النســبيّة لــهؤالء الــرّســل املــؤّسســني لــألديــان، 
فـإنّـنا يـجب أن نـعترف بـأنّـهم كـانـوا أقـوى الـعوامـل فـي تـعليم بـني البشـر.  وقـد اتّـفقوا جـميًعا فـي تـصريـحهم، 
بـأّن الـكلمات الـتّي يـتكّلمون بـها ليسـت مـن أنـفسهم، بـل مـن إلـهام إلـهيّ يـلهمون بـه، وأنّـها رسـالـة إلـهيّة هـم 
حــملتها.  وقــد امــتألت أقــوالــهم املــدّونــة بــإشــارات ووعــود تبشّـــــــر بــظهور مــعّلم عــظيم لــلعالــم، يظهــر فــي "وقــت 
املـنتهى"، لـيتّمم عـملهم حـتّى يـؤتـي ثـمرتـه، وهـو يـؤسّـــــس حـكم السّـــــالم والـعدل عـلى األرض، ويجـمع فـي أسـرة 
واحـدة كـّل األجـناس واألديـان واألمـم والـقبائـل، لـيكون هـناك "قـطيع واحـد وراع واحـد" ولـيعرفـوا اهلل ويـحبّوه 

"من أصغرهم إلى أكبرهم". 



حـًقا إّن مـجيء هـذا "املـربّـي لـإلنـسانـيّة" فـي آخـر األيّـام هـو أعـظم حـدٍث فـي الـتّاريـخ البشـرّي.  ولـقد أعـلنت   
الــّديــانــة الــبهائــيّة لــلعالــم بــشارة ظــهور هــذا "املــربّــي" ظــهورًا فــعليًا، وأّن أمــره قــد تــّم وتــدّون، وأنّــه يــمكن لــكلّ 
بـاحـث غـيّور أن يـدرسـه، وأّن فجـر "يـوم الـرّب" قـد تـنفّس، وأّن "شـمس الـحقيقة" قـد أشـرقـت.  نـعم، لـم يـشاهـد 
أحـد لـآلن تـلك الـّشمس الـبهيّة سـوى الـقليلون مـّمن هـم عـلى قـلل الـجبال، ولـكّن أشـّعتها قـد أضـاءت األرض 
والــّسماء، وعــن قــريــب ســوف تــرتــفع فــوق رؤوس الــجبال، وتشــرق بــأشــدِّ إشــراق عــلى األوديــة والــبطاح، وتهــب 

الحياة والهدى لكافّة النّاس. 

عالم يتبّدل

  قـد أصـبح مـعلومًــا لـدى الـعموم، اخـتراق الـعالـم فـي الـقرن الـتّاسـع عشـر وابـتداء الـقرن العشـريـن سـكرات 
مــوت الــعصر الــقديــم وطــلقات والدة الــعصر الجــديــد، وقــد أخــذت أصــول املــاّديّــة الــقديــمة واملــصلحة الــفرديّــة 
والــــتّعّصبات والــــعداوات الــــوطــــنيّة واملــــذهــــبيّة بــــاالضــــمحالل، وصــــارت أمــــورًا مــــفضوحــــًة يــــجب نــــبذهــــا، بســــبب 
الــتّدمــيرات الــتّي نــشأت عــنها، وفــي كــّل جــهة مــن جــهات الــعالــم نــرى عــالمــات روح إيــمان جــديــد وأخــّوة دولــيّة 
تكســر الــقيود الــقديــمة وتــتجاوز الحــدود الــعتيقة. وتجــري اآلن فــي جــميع شــؤون الــحياة اإلنــسانــيّة تــحواّلت 
ثـوريّـة ذات شـأن عـظيم لـم يسـبق لـها مـثيل، وتـرى الـعصر الـقديـم فـي صـراع دائـم مـع الـعصر الجـديـد، وفـي 
تـــقّلب بـــني الـــحياة واملـــوت، ولـــم يـــتم لـــآلن إحـــتضاره.  وهـــناك شـــرور عـــديـــدة ال تـــزال قـــويّـــًة هـــائـــلًة، ولـــكنّها قـــد 
انـكشف سـترهـا، وأخـذ الـعالـم فـي مـحاربـتها والـهجوم عـليها بـقّوة جـديـدة وبـأمـل وطـيد.  نـعم إّن الـّسحب قـد 
تـــكاثـــفت، وامـــتّدت، وهـــّددت، ولـــكّن الـــنّور آخـــذ فـــي تـــبديـــدهـــا وتـــقويـــضها، وهـــو يـــنير طـــريـــق الـــتقّدم، ويـــكشف 

العقبات واملهاوي التّي تعترض الطّريق املستقيم. 

 أمّـــا فـــي الـــقرن الـــثّامـــن عشـــر، فـــقد كـــان األمـــر عـــلى خـــالف ذلـــك، فـــإّن الـــظّلمة الـــّروحـــانـــيّة واألخـــالقـــيّة الـــتّي 
اسـتولـت عـلى الـعالـم فـيه لـم يـكد يـخترقـها أّي شـعاع مـن الـنّور، بـل كـانـت كـالـظّلمة الـحالـكة الـتّي تـتقّدم ظـهور 
الفجـر، ولـم تسـتطع املـصابـيح والـّشموع الـقليلة الـتّي كـانـت حـينذاك مـوجـودة، أن تـبنّي شـيئًا مـن الـظالم إالّ 
قـليالً.  ومـّما كـتبه كـاراليـل عـن الـقرن الـثّامـن عشـر فـي كـتابـه (فـردريـك الـعظيم) مـا يـأتـي: "إنّـه قـرٌن لـيس لـه 
تـاريـخٌ مـهم، بـل تـاريـخه نـزر قـليل يـكاد يـكون مـعدومًــا، وهـو قـرن مـشحون بـاألبـاطـيل املـتراكـمة... مـّما ال يـوجـد 
لــه شــبيه فــي الــقرون األولــى! ولــم يــكن عــند أهــله شــعور بــما كــان قــرنــهم عــليه مــن الــّضالل الــذّي نــما فــيه، بــل 

انغمس فيه واختلط به لحًما ودًما، وطفح به الكيل إلى أن انتهى بالثّورة الفرنسيّة...

وهـي خـاتـمة الئـقة جـًدا بـمثل هـذا الـقرن، كـما أشـعر بسـرور لـذلـك... ألّن بـني البشـر الـذّيـن اسـتولـى عـليهم   
الطّيش والبالدة كانوا في حاجٍة إلى "دين إلهيّ جديد"، لئال يسقطوا في هاوية التّوحش والتّقليد"(). 

والـــوقـــت الـــحاضـــر، بـــالنّســـبة إلـــى الـــقرن الـــثّامـــن عشـــر، بـــمثابـــة الفجـــر بـــعد الـــظّالم، وكـــظهور الـــّربـــيع بـــعد   
الشـتاء، فـترى الـعالـم يـموج بـحياة جـديـدة، ويـصدع بـأفـكار سـامـية جـديـدة، وآمـال جـديـدة، وأّن األمـور الـتّي 
كـانـت مـنذ سـنني قـليلة تـعّد حـلًما مسـتحيالً، قـد أصـبحت اآلن مـن الـحقائـق الـثّابـتة، وكـذلـك الـكثير مـن األمـور 
الــــتّي كــــانــــت تُــــعتبر بــــعيدةً وغــــير مــــحتملة الــــوقــــوع إالّ بــــعد مــــرور أجــــيال عــــديــــدة، أصــــبحت "مــــناهــــج عــــمليّة"، 



وشـــاهـــدنـــا عـــجائـــب عـــديـــدةً ال تـــحصى، فـــقد طـــرنـــا فـــي الـــهواء وغـــصنا فـــي أعـــماق الـــبحار، وأصـــبحنا نـــرســـل 
الرّسائل حول األرض بسرعة البرق، وخالل عقود الّسنوات األخيرة رأينا عجائب ال تحصى.  

شمس الحقيقة
 

 فـما هـو السّـــــبب يـا تـرى فـي هـذه الـيقظة الـفجائـيّة فـي الـعالـم؟ يـعتقد الـبهائـيّون أنّـها تـرجـع إلـى نـفثات الـّروح 
الــقدس الــفائــضة مــن الــرّســول بــهاءاهلل الــذّي ولــد فــي إيــران ســنة 1817 وصــعد فــي األرض املــقدسّـــــــة ســنة 

 .1892

" هــو الــذّي يجــلب الــنّور مــن الــعالــم الــّروحــانــيّ كــما تجــلب  ولــقد عــلم بــهاءاهلل أّن الــرّســول أو "املظهــر اإللــهيّ  
الـّشمس الـنّور إلـى عـالـم الـطّبيعة.  فـكما تشـرق الـّشمس املـاديّـة فـوق األرض، وتسـبب نـمّو األجـسام  املـاديّـة 
وتـــطّورهـــا، فـــكذلـــك شـــمس الـــحقيقة تـــضيء مـــن خـــالل املظهـــر اإللـــهيّ عـــلى عـــالـــم الـــقلوب واألرواح، وتـــربّـــي 
الــعقول واآلداب واألخــالق البشــريّــة.  وكــما أّن أشــّعة الــّشمس املــاديّــة لــها الــقدرة عــلى اخــتراق أظــلم نــواحــي 
الـعالـم لتهـب الـحياة والحـرارة حـتّى للمخـلوقـات الـتّي لـم تـر فـي حـياتـها الـّشمس، فـكذلـك نـفثات الـّروح الـقدس 
الــفائــضة مــن املظهــر اإللــهيّ تــؤثّــر عــلى حــياة الجــميع وتــلهم الــعقول املســتعّدة، حــتّى بــني الــذّيــن لــم يــسمعوا 
بـاسـم الـرّسـول أبـًدا.  فـمجيء املظهـر هـو كـمجيء الـّربـيع، وهـو يـوم الـقيامـة الـذّي يـقوم فـيه أمـوات الـّروح إلـى 
حـياة جـديـدة، وتتجـّدد فـيه، بـل وتـتأسّـــــس مـن جـديـد حـقائـق األديـان اإللـهيّة، وفـيه تظهـر "سـماء جـديـدة وأرض 

جديدة". 

ولـكّن مـجيء الـّربـيع فـي عـالـم الـطّبيعة ال يـقتصر عـلى إنـماء الـحياة الجـديـدة وبـعثها فـقط، بـل يتسـبّب عـنه   
زوال كــّل قــديــم وعــتيق وفــناؤه، ألّن الــّشمس الــتّي تــنّمي األزهــار وتــربّــي األشــجار تســبّب بــذاتــها اضــمحالل 
وانـحالل كـّل مـا هـو هـزيـل وبـاٍل قـديـم.  فـهي تـذيـب ثـلوج الشّــــــتاء، وتـرسـل الـفيضان واألعـاصـير الـتّي تـنظّف 
األرض وتطهــرّهــا.  وعــلى هــذا املــنوال يــكون الــعالــم الــّروحــانــيّ، فيســبّب إشــراق الــّشمس الــّروحــانــيّة تــغييرًا 
وحــــركــــًة مــــشابــــهًة، وكــــذلــــك يــــكون يــــوم الــــقيامــــة يــــومًــــا للجــــزاء، فــــتزول فــــيه وتــــنبذ كــــّل أشــــكال الــــفساد األفــــكار 
والــــعادات الــــعتيقة وكــــّل الخــــرافــــات والــــتّقالــــيد، وتــــذوب ثــــلوج األوهــــام والــــتّعّصبات الــــتّي تــــراكــــمت فــــي أزمــــنة 

الّشتاء، وتنطلق القوى التّي تجّمدت طويالً، لتغمر العالم وتجّدده. (رسالة بهاءاهلل) 

 صـــرّح بـــهاءاهلل مـــرارًا، وبـــكّل وضـــوح، أنّـــه هـــو املـــّربـــي واملـــعّلم املـــنتظر، وأنّـــه مـــعّلم جـــميع األمـــم، وأنّـــه يـــنبوع 
الـرّحـمة الـواسـعة الـعجيبة الـتّي تـفوق كـّل فـيض سـابـق، والـذّي فـيه تـندمـج جـميع األديـان الـّسابـقة كـما تـنصبّ 
األنـــهار فـــي املـــحيط.  وقـــد أسّـــــــس أســـاسًـــــــا يـــكون قـــاعـــدةً مـــتينًة التـــحاد جـــميع الـــعالـــم والفـــتتاح ذلـــك الـــعصر 

املجيد، عصر الّسالم على األرض والتآخي بني األنام، كما أخبر به الرّسل وتغنّى به الّشعراء. 

وقـــد نـــزلـــت مـــن قـــلم بـــهاءاهلل قـــبل مـــئة عـــام تـــعالـــيمه فـــي كـــتب مـــتعّددة وألـــواح كـــان الـــكثير مـــنها مـــوجّـــــًها إلـــى   
املــــلوك وحــــّكام الــــعالــــم.  وهــــذه الــــتعالــــيم هــــي: تحــــّري الــــحقيقة، ووحــــدة الــــجنس البشــــرّي، واتــــحاد األديــــان 
واألجـــــناس واألمـــــم فـــــي الشّـــــــــرق والـــــغرب، واتّـــــفاق الـــــعلم والـــــّديـــــن، ومـــــحو الـــــتّعّصبات والخـــــرافـــــات واألوهـــــام، 



ومـساواة املـرأة والـرّجـل، وتـأسـيس الـعدل والـحق، وإنـشاء مـحكمة دولـيّة عـليا، واالتـفاق عـلى لـسان واحـد مـن 
بني الّلغات، والتّعليم اإلجبارّي وغيرها. 

وأمّــا رســالــته الــفريــدة فــي شــمولــها ومــداهــا، فــإنّــها مــطابــقًة لــحاجــات هــذا الــعصر وعــالمــاتــه تــطابــًقا عــجيبًا.    
ولــم تَــُكن املــشاكــل املســتجّدة الــتّي تــجابــه البشــر قــد بــلغت فــي أّي عــصر مــن الــّضخامــة والــتّعقيد مــا بــلغته 
اآلن، ولـم تـكن حـلولـها املـقترحـة قـد بـلغت كـذلـك مـا بـلغته مـن الـكثرة والـتّضارب، ولـم يـكن االحـتياج إلـى مـعّلم 
لـلعالـم فـي أي عـصر أشـّد إلـحاحًــــا مـنه فـي هـذا الـعصر، وال الـّشعور بـالـحاجـة إلـيه بـأوسـع، ولـم يـكن انـتظار 

ظهور مثل هذا املعّلم بأمكن وال أثبت منه وال أعّم. 

انطباق النّبوّات

 كتب عبدالبهاء خصيًصا لهذا الباب ما تلي ترجمته:

 "عـــــندمـــــا ظهـــــر الـــــّسيد املـــــسيح مـــــنذ عشـــــريـــــن قـــــرنًـــــا، كـــــان الـــــيهود مـــــنتظريـــــن مـــــجيئه بـــــشوق، وفـــــي كـــــّل يـــــوم 
يـتضرّعـون قـائـلني "الـّلهم عجّــــل ظـهور املـسيح"، ومـع ذلـك، حـينما أشـرقـت شـمس الـحّق، أنـكروه وقـامـوا ضـّده 
بـأعـظم الـعداء، وأخـيرًا عـّلقوه عـلى الـّصليب، مـع أنّـه كـان الـّروح الـقدس وكـلمة اهلل، وسـّموه بـ (بـعلزبـول) أي 
الــّشيطان، كــما هــو مــذكــور فــي اإلنــجيل.  والسّـــــــبب فــي كــّل ذلــك، كــما قــالــوا، هــو أّن ظــهور املــسيح، حســب 
نــصوص الــتّوراة الــواضــحة لــه عــالمــات خــاصّــــــــــة، ومــا دامــت هــذه الــعالمــات لــم تظهــر، فــإّن كــّل مــن يــّدعــي أنّــه 
املـسيح كـاذب.  وهـذه الـعالمـات هـي: أّن املـسيح يـجب أن يـأتـي مـن مـكان مـجهول، فـي حـني أنّـنا نـعرف بـيت 
هــذا الــرّجــل فــي الــنّاصــرة، وهــل يــمكن أن يظهــر مــن الــنّاصــرة شــخٌص صــالــح؟ والــعالمــة الــثّانــية: أّن عــصاه 
يــجب أن تــكون مــن حــديــد، أي أنّــه يــرعــى األغــنام بــالــّسيف، ولــكن هــذا املــسيح لــم تــكن عــنده حــتّى عــصا مــن 
الخشــب.  ومــن الــعالمــات والشّــــــروط: أنّــه يجــلس عــلى كــرســيّ داود ويــؤسّــــــس ســلطنة داود، فــفضالً عــن عــدم 
تــتويــجه، فــإنّــه ال يــملك اآلن حــصيرًا يجــلس عــليها.  ومــن بــني الشّــــــروط: أنّــه يــرّوج شــريــعة الــتّوراة، ولــكّن هــذا 
الـرّجـل نـسخ شـريـعة الـتّوراة نـسًخا كـليًا، وكسـر يـوم السّـــــبت مـع وجـود نـص قـاطـع فـي الـتّوراة يـقضي بـأّن كـلّ 
مــن يــّدعــي الــنّبّوة ثــم يكســر يــوم السّــــــبت يــجب قــتله، ولــو أظهــر الــعجائــب واملعجــزات.  ومــن الــعالمــات أنّــه فــي 
مـّدة حـكمه يـسود الـعدل والـحّق والـّصالح، حـتّى يـتجاوز مـن اإلنـسان إلـى الـحيوان، فـيعيش الـثعبان والـفأر 
فـــي حـــفرة واحـــدة، والـــّصقر والحجـــل فـــي وكـــر واحـــد، واألســـد والـــغزال فـــي مـــرعـــى واحـــد، والـــذّئـــب والحـــمل 
يشــــربــــان مــــن مَـــــعني واحــــد ولــــكّن الــــظّلم والــــعدوان قــــد اشــــتّدا اآلن إلــــى درجــــة أنّــــهم صــــلبوه! ومــــن الشّـــــــــروط 
األخــرى: أّن الــيهود فــي زمــان املــسيح يــسودون ويــنتصرون عــلى جــميع أمــم األرض، ولــكنّهم اآلن مــقيمون 

على العبوديّة والهوان في إمبراطوريّة الّرومان، فكيف إذن يكون هذا هو املسيح املوعود في التّوراة؟

 "وبهــذه الــكيفيّة اعــترضــوا عــلى شــمس الــحقيقة، مــع أّن روح اهللّ ذاك كــان هــو املــوعــود فــي الــتّوراة، ولــكنّهم 
ملّا لم يفهموا معنى  هذه العالمات، صلبوا (كلمة اهلل).

 "ويــقول الــبهائــيّون الــيوم أّن الــعالمــات املــدّونــة كــّلها ظهــرت فــي مــجيء الــّسيد املــسيح، غــير أّن ظــهورهــا لــم 
يكن باملعنى الذّي فهمه اليهود، وأّن الوصف املوجود في التّوراة وصف مرموز.



 "فــمثالً مــن ضــمن الــعالمــات عــالمــة السّــــــلطنة: فــالــبهائــيّون يــقولــون أّن ســلطنة الــّسيد املــسيح كــانــت ســلطنة 
إلــهيّة ســماويّــة أبــديّــة، وليســت مــثل ســلطنة نــابــليون الــتّي زالــت فــي وقــٍت قــصير، فــقد تــوطّـدت ســلطنة الــّسيد 
املــسيح حــوالــي ألــفيّ ســنة، وهــي لــآلن بــاقــية، وســيبقى هــذا الــوجــود املــقّدس مــعتليًا عــرشــه السّـــــــرمــدي إلــى 
األبـد، وهـكذا بـقيّة الـعالمـات الـتّي ظهـرت ولـم يـدركـها الـيهود، وهـم لـآلن يـنتظرون مـجيء املـسيح، مـع أنّـه قـد 
مـّر اآلن عشـرون قـرنًـا عـلى ظـهوره بـظهور إلـهيّ سـاطـع ويـعتقدون أنّـهم عـلى الـحّق وأّن الـسيّد املـسيح كـان 

باطالً معاذ اهلل. "

 لـو طـلب الـيهود مـن الـّسيد املـسيح تـفسير مـعانـي الـنّبوات الـخاصّـــــــــة بـه، ألخـبرهـم بـها.  فـلنعتبر بهـذا املـثال، 
وقــبل أن نــحكم إذا كــانــت الــنّبوات الــخاصّــــــــــة بــظهور املــعّلم األعــظم فــي الــيوم األخــير قــد تــّمت أم ال، فــلنرجــع 
إلـى مـا كـتبه بـهاءاهلل نـفسه خـصيًصا حـول تـفسيرهـا، ألّن كـثيرًا مـن الـنّبوات وال شـك "مـختوم"، وأّن املـّربـي 
الــــحقيقي هــــو الــــّشخص الــــوحــــيد الــــذّي يــــمكنه أن يــــفّض خــــتمها، ويــــكشف مــــعانــــيها املــــكنونــــة فــــي أصــــداف 

عباراتها. 

 وقـد كـتب بـهاءاهلل الـكثير حـول تـفسير الـنّبّوات الـقديـمة، ولـكنّه ال يـجعل الـبرهـان عـلى أحـقيّة رسـالـته مـتوقـفًا 
عـلى هـذه الـنّبوات.  فجـميع الـعقالء يـعلمون أّن الـّشمس هـي حـّجة بـذاتـها، وفـي وقـت شـروقـها ال نـحتاج إلـى 
نــبّوات ســابــقة تــطمئننا عــن شــروقــها، وهــكذا األمــر مــع املظهــر اإللــهيّ حــني ظــهوره، فــإنّــه يــكون بــنفسه حــّجة 

كافية لكل من له إحساس روحانيّ، حتّى ولو نسيت جميع نبّوات الرّسل الّسابقني.  

براهني الرّسالة

 إّن بــهاءاهلل لــم يــطلب مــن أّي شــخص أن يــقبل أقــوالــه ودالئــله قــبوالً أعــمى بــدون تــحقيق، بــل بــالــعكس مــن 
ذلـك، وضـع فـي مـقّدمـة تـعالـيمه إنـذارات شـديـدة لـكّل مـن يـقبل أيّـة سـلطة قـبوالً أعـمى، وحـّث الجـميع عـلى أن 
يـفتحوا أعـينهم وآذانـهم، ويـحكموا بـأنـفسهم بـدون خـوٍف، وبـتمام الحـريّـة واالسـتقالل، حـتّى يـعرفـوا الـحقيقة.  
وهـو يـدعـو إلـى  التّحـري الـتّام، ولـم يـخِف نـفسه مـطلًقا، بـل جـعل الـبرهـان األعـلى عـلى رسـالـته نـفس كـلماتـه 
وأعـــمالـــه وأثـــارهـــا فـــي تـــغيير أخـــالق الـــنّاس وحـــياتـــهم.  وإّن األدلّــــة الـــتّي ذكـــرهـــا هـــي الـــتّي وضـــعها ســـلفه 

العظماء من الرّسل، فقال موسى في التوراة: 

 "وإن قـلت فـي قـلبك كـيف نـعرف الـكالم الـذّي لـم يـتكّلم بـه الـرّب؟ فـما تـكّلم بـه الـنّبي بـاسـم الـرّب ولـم يحـدث 
ولم يصر فهو الكالم الذّي لم يتكّلم به الرّب، بل بطغيان تكّلم به النّبي فال تخف منه."()

 وبمثل ذلك قّرر املسيح دليله بوضوح وبنّي البرهان على دعوته بقوله:

 "احــــترزوا مــــن األنــــبياء الــــكذبــــة يــــأتــــونــــكم بــــثياب الحــــمالن ولــــكنّهم مــــن داخــــل ذئــــاب خــــاطــــفة.  مــــن ثــــمارهــــم 
تــعرفــونــهم.  هــل يــجنون مــن الــّشوك عــنبًا، أو مــن الــحسك تــينًا؟ هــكذا كــّل شجــرة جــيّدة تــصنع أثــمارًا جــيّدة، 
وأمّـــا الّشجــرة الــرّديــئة فــتصنع أثــمارًا رديــئة.  ال تــقدر شجــرة جــيّدة أن تــصنع ثــمارًا رديــئة، وال شجــرة رديــئة 



أن تـــــصنع أثـــــمارًا جـــــيّدة، كـــــّل شجـــــرة ال تـــــصنع ثـــــمرًا جـــــيًّدا تـــــقطع وتـــــلقى فـــــي الـــــنّار، فـــــإذن مـــــن ثـــــمارهـــــم 
تعرفونهم."()

 وسنجتهــد فــيما يــأتــي مــن األبــواب أن نُــبنّي إذا كــانــت دعــوة بــهاءاهلل لــلرّســالــة ثــابــتة بــمقتضى هــذه األصــول، 
وهل األمور التّي نطق بها تحّققت أم ال، وهل كانت ثماره طيّبة أم رديئة، وبعبارة أخرى، 

هــل نــبّواتــه تــحّققت، وأحــكامــه قــد نــفذت، وهــل عــمله فــي الــحياة قــد ســاعــد عــلى تهــذيــب اإلنــسانــيّة ورفــعتها 
وعلى تحسني األخالق أو بالعكس من ذلك.  

صعوبة التّحرّي 

قـــد تـــعرض بـــالـــطّبع صـــعوبـــات كـــثيرةً فـــي ســـبيل الـــطّالـــب الـــذّي يـــرغـــب فـــي تحـــّري الـــحقيقة بـــخصوص هـــذا   
األمـــر.  فـــالـــّديـــن الـــبهائـــيّ مـــثل جـــميع الـــّدعـــوات األخـــالقـــيّة والـــّروحـــانـــيّة الـــعظمى، قـــد أســـيء عـــرضـــه وتـــمثيله 
وأخـــطئ فـــهمه.  نـــعم، قـــد اتـــفقت روايـــات األحـــباء واألعـــداء اتـــفاقًــــا تـــامًــــا بـــخصوص االضـــطهادات الـــفظيعة 
واآلالم الـتّي حـصلت لـبهاءاهلل وأتـباعـه، أمّـا بـخصوص أهـميّة الـّدعـوة وصـفات مـؤسّـــــسيها، فـقد اخـتلفت أقـوال 
املـنكريـن عـن أقـوال املـؤمـنني اخـتالفـاً كـليًّا كـما اخـتلف مـؤرخـو املـسيحيني والـيهود فـي زمـان الـسيد املـسيح... 
وبــــينما يــــقول املــــؤمــــنون أّن عــــيسى قــــد أتــــّم وأكــــمل شــــريــــعة مــــوســــى واألنــــبياء، يــــصرّح املــــنكرون أنّــــه كســــر 

قوانينها، ونسخ قواعدها، وأنّه كان مستحًقا للموت.  

وفـــي الـــّديـــن كـــما فـــي الـــعلم، تـــكشف الـــحقيقة أســـرارهـــا لـــلطّالـــب املجـــّد الـــوقـــور املـــتواضـــع الـــذّي يســـتعد ألن   
يـطرح جـانـبًا كـّل تـعصب ووهـم ويـبيع مـا عـنده ليشـتري "الـجوهـرة الـفريـدة ذات الـثّمن الـعظيم".  وألجـل فـهم 
الـّديـن الـبهائـيّ بـكامـل مـعناه، يـجب أن نـقوم بـدراسـته بـروح اإلخـالص وعـدم األنـانـيّة فـي الـبحث عـن الـحق، 
مـثابـريـن فـي طـريـق التّحـّري، ومـتّكلني عـلى الهـدايـة الـّربـانـية.  وسنجـد فـي اآلثـار الـكتابـيّة ملـؤسّـــــسيها املـفتاح 

األعظم ألسرار هذه اليقظة الّروحانيّة واملعيار األتم ألهميّتها وقيمتها. 

هدف هذا الكتاب

والـغايـة الـتّي نـتوخـاهـا فـي مـا يـأتـي مـن األبـواب، هـي أن نبسـط عـلى قـدر اإلمـكان، بـاعـتدال وبـدون تـعّصب   
وإجـــحاف، مـــعالـــم تـــاريـــخ األمـــر الـــبهائـــيّ، وبـــاألخـــص تـــعالـــيمه، حـــتّى يـــتمّكن الـــقرّاء بـــذلـــك مـــن إصـــدار حـــكم 

صحيح حول أهميّتها، وربّما يؤول بهم البحث إلى زيادة التعّمق في املوضوع بأنفسهم ألنفسهم. 

وتحـّري الـحقيقة، مـع أنّـه أمـر مـهم، إالّ أنّـه لـيس الـغايـة الـوحـيدة والـغرض الـنّهائـي مـن الـحياة، فـالـحّق لـيس   
أمـرًا مـواتًـا يـبحث عـنه، وعـند الـعثور عـليه يـوضـع فـي مـتحف اآلثـار، فـتوضـع لـه بـطاقـة، ويـصنّف بـني اآلثـار، 
ويـرصـد فـي قـائـمة، ثـّم يـعرض فـي املـتحف، لـيبقى هـناك مـتروكًـــا جـافًـا قـاسـيًا عـقيًما، بـل هـو أمـر حـي يـجب 

أن تتأّصل جذوره في قلوب النّاس، ويكون له ثمر في حياتهم من قبل أن يجنوا مكافأة بحثهم. 



فـالـغرض الـحقيقي إذن مـن نشـر مـعرفـة الـظّهور اإللـهيّ هـو أّن يشـرع الـذّيـن يـقتنعون بـصّحته فـي تـطبيق   
أوامـــره ومـــبادئـــه "والـــسيّر فـــي الـــحياة" بـــمقتضاه، ونشـــر بـــشارتـــه، فيعجّــــــلون بـــذلـــك تـــحّقق ذلـــك الـــيوم املـــبارك 

الذّي فيه تظهر مشيئة اهلل على األرض كما هي في الّسماء. 



الباب الثّاني
الباب املبّشر

"قــــل إّن الــــظّالــــم قــــتل مــــحبوب الــــعالــــم، ليطفئ بــــذلــــك نــــور اهللّ بــــني مــــا ســــواه ويــــمنع الــــنّاس عــــن ســــلسبيل   
الحيوان، في أيّام ربّه العزيز الكريم"

(بهاءاهلل – لوح الرئيس)

مهد الظّهور الجديد

 إّن إليـــران، الـــتّي هـــي مـــوطـــن الـــظّهور الـــبهائـــيّ، تـــاريـــًخا مـــجيًدا فـــريـــًدا فـــي الـــعالـــم.  فـــفي أيّـــام عـــظمتها 
األولـى، كـانـت بـني األمـم أشـبه بـملكة مبجّــــلة، ال تـضارعـها أيّـة أمّــة فـي مـدنـيّتها وقـوتّـها وعـظمتها، وقـد أبـرزت 
لـــــلعالـــــم مـــــلوكًــــــا وســـــاســـــًة عـــــظامًـــــا ورســـــالً وشـــــعراء وفـــــالســـــفة وفـــــنّانـــــني، فـــــزردشـــــت، وكـــــورش، ودارا، وحـــــافـــــظ، 
والـــفردوســـي، وســـعدي، وعـــمر الـــخيّام، هـــم بـــعض أبـــنائـــها املـــشهوريـــن، وكـــان صـــنّاعـــها ال يـــدانـــيهم أحـــد فـــي 
مـــهارتـــهم، وكـــان ســـّجادهـــا ال يـــضارعـــه ســـّجاد فـــي الـــعالـــم، وأســـلحتها الـــفوالذيّـــة ال يـــدانـــيها غـــيرهـــا، وحـــازت 
أوانـيها الـفّخاريّـة شهـرةً عـاملـيّة، وال تـزال آثـار عـظمتها األولـى مـوجـودةً فـي جـميع أطـراف الشّــــــرقـني األوسـط 

واألدنى. 

 إالّ أنّـها سـقطت فـي الـقرنـني الـثّامـن عشـر والـتّاسـع عشـر إلـى وهـدٍة مـزريـة يـرثـى لـها، وكـأنّـما ضـاع مجـدهـا 
الـقديـم إلـى األبـد، فـأصـبحت حـكومـتها فـاسـدة، وأحـوالـها املـالـيّة فـي حـال يـأس وضـيق، وكـان بـعض مـلوكـها 
ضــعيفًا، والــبعض اآلخــر مســتبًّدا طــاغــيًا كــالــوحــوش، وأصــبح عــلماؤهــا مــتعّصبني غــير مــتسامــحني... وكــان 
عــامّـــة أهــلها يــتّبع مــذهــب الــّشيعة ومــنهم جــّم غــفير مــن الــزردشــتيني والــيهود واملــسيحيني واملــذاهــب األخــرى 
املـتباغـضة.  وكـلّهم يـّدعـون أنّـهم يـتّبعون مـعّلمني رفـيعني يـأمـرونـهم بـعبادة إلـه واحـد، وبـأن يـعيش بـعضهم مـع 
الــبعض اآلخــر بــاملــحبّة واالتــحاد، إالّ أنّــهم كــانــوا فــي الــحقيقة يــبغض بــعضهم بــعًضا ويــحتقره وال يــعاشــره.  
وكــان كــّل مــذهــب يــعتبر املــذاهــب األخــرى نــجسًة كــأنّــها الــكالب أو كــأنّــها الــكفّار الــوثــنيني، فــيتبادلــون الــّلعن 
والــطّعن بــينهم بــدرجــة مــخيفة، حــتّى أصــبح مــن الخــطر عــلى الــيهودي أو الــزّردشــتي أن يــسير فــي الــّشارع 
فــــي يــــوم مــــطير، ألنّــــه لــــو فــــرض ومــــّس رداء الــــزردشــــتي املــــبّلل بــــاملــــطر مســــلًما فــــإنّــــه يــــنّجس املســــلم وال يــــقدر 
الـــزردشـــتي أن يـــكفّر عـــن جـــريـــمته إالّ بـــضياع حـــياتـــه، وإذا أخـــذ املســـلم نـــقوًدا مـــن يـــهودي أو زردشـــتي أو 
مـسيحي، فـإنّـه ال مـحالـة يغسـلها قـبل أن يـضعها فـي جـيبه.  وكـذلـك لـو شـاهـد الـيهودي إبـنُه يـعطي قـدحًـــا مـن 
املــاء إلــى ســائــل مســلم، فــإنّــه ال بــّد وأن يكســر الــقدح مــن يــد الــطّفل، اعــتقادا مــنه بــأّن الــكفّار ال يســتحقون 
الــــرّأفــــة بــــل الــــّلعنة! هــــذا وقــــد انــــقسم املســــلمون مــــنهم إلــــى جــــملة فــــرق، اشــــتّدت بــــينها الــــعداوة، ولــــم يشــــتبك 
الـــزّردشـــتيون كـــثيرًا فـــي هـــذه املـــشاحـــنات املـــتبادلـــة، بـــل عـــاشـــوا وحـــدهـــم مـــنعزلـــني فـــي جـــماعـــات مـــنفصلة، 

وامتنعوا عن معاشرة مواطنيهم من أصحاب األديان األخرى. 

وتــدهــورت الــّشؤون االجــتماعــيّة واألمــور الــّديــنيّة تــدهــورًا ال أمــل فــي عــالجــه، فــأهــمل أمــر الــتّعليم، وأصــبحت 
الـعلوم والـفنون الـغربـيّة فـي نظهـرهـم رجـًسا ومـخالـفة لـلّديـن، ومـسخت الـعدالـة، وصـارت الـّلصوصـيّة والنّهـب 



والسّـــــلب مـن األمـور املـعتادة، وأصـبحت الـطّرق رديـئًة غـير مـأمـونـة لـألسـفار، وأضـحت الـشؤون الـطّبيّة نـاقـصةً 
نقًصا معيبًا. 

 وبــالــرّغــم مــن ذلــك، لــم تــكن أنــوار الــحياة الــّروحــيّة قــد انــطفأت فــي إيــران، ألنّــه فــي وســط تــلك الــحالــة املــاّديــة 
الـّسائـدة والخـرافـات املنتشـرة، كـانـت تظهـر هـنا وهـناك بـعض الـنّفوس املـقّدسـة، كـما حـدث قـبيل ظـهور الـّسيد 
املــــــسيح حــــــينما بُــــــعث فــــــي قــــــلوب الــــــكثيريــــــن شــــــوق وحــــــنني ملظهــــــر اهلل، كــــــالــــــّشوق الــــــذّي غــــــمر قــــــلبي "حــــــنّة" 
و"سـمعان".  وهـكذا كـان الـكثيرون قـبيل ظـهور الـباب يـنتظرون ظـهور الـرّسـول اإللـهيّ املـوعـود، مـوقـنني بـأنّ 

وقت مجيئه قد حان.  

 وهـذه خـالصـة مـا كـانـت عـليه إيـران عـندمـا ظهـر الـّسيد الـباب بـشير الـعصر الجـديـد، فحـرّك جـميع إيـران مـن 
أعماقها برسالته الفريدة. 

نشأته

ولـد سـيّد "عـلي محـمد"، الـذّي اتّخـذ فـيما بـعد لـقب "الـباب"، فـي مـديـنة شـيراز مـن جـنوب إيـران، فـي الـيوم   
العشــريــن مــن أكــتوبــر (تشــريــن األّول) ســنة 1819 مــيالديّــة املــوافــق لــيوم أّول محــرّم ســنة 1235 هجــريّــة، 
وكـان سـيًّدا أي مـن سـاللـة الـرسـول محـمد (ص)، وبـعد قـليل مـن مـيالده تـوفـي والـده الـذّي كـان تـاجـرًا مـعروفًـا 
فــكفله خــالــه أحــد الــتّجار فــي شــيراز، وفــي أثــناء طــفولــته تــعّلم الــقراءة وحــصل عــلى الــتّعليم األولــيّ الــعادي 

لألطفال)(. 

 وملّـــا بـــلغ ســـّن الـــخامـــسة عشـــرة، اشـــتغل بـــالـــتّجارة أواّلً مـــع ولـــيّ أمـــره، ثـــّم بـــعد ذلـــك مـــع خـــاٍل آخـــر لـــه فـــي 
"بـــوشهـــر" عـــلى شـــاطئ الخـــليج جـــنوبـــيّ إيـــران.  واشـــتهر فـــي صـــباه بـــحسن الخـــلق والخُــــلق والـــورع والـــنّبل 
الــفريــد، ولــم يــكن يــتوانــى عــن الــّصلوة والــّصيام وغــيرهــما مــن األوامــر اإلســالمــيّة ســالــًكا عــلى مــقتضى روح 
الشّــــــريـعة فـضالً عـن اتّـباع الـنّصوص، وتـزّوج فـي الـّسن الـثّانـية والعشـريـن وولـد لـه ولـد تـوفـي وهـو طـفل قـبل 

سنة من إعالن دعوته.

إعالن الّدعوة

 وعــندمــا بــلغ الــباب الــّسن الــخامــسة والعشــريــن، أجــاب األمــر اإللــهيّ، وأعــلن "أّن اهلل ســبحانــه وتــعالــى قــد 
اختاره ملقام البابيّة".  وفي كتاب "مقالة سائح" نقرأ ما يأتي مترجًما:

 "وكــان مــقصوده مــن كــلمة "الــباب": أنّــه واســطة فــيوضــات مــن شــخص عــظيم، و يــزال خــلف حــجاب الــعزّة، 
حائز لكماالت ال عداد لها وال إحصاء، وأنّه متّحرك بإرادته ومشيئته، ومعتصم بحبل والئه ومحبّته"().

 وكـان االعـتقاد بـقرب ظـهور املـوعـود اإللـهيّ سـائـًدا فـي تـلك األيّـام، خـصوصًـــــــــا فـيما بـني الـطّائـفة الـتّي تُـدعَــى 
بــالــّشيخيّة.  وقــد أعــلن الــباب بــعثته أواّلً لــعالــم جــليل مــن تــلك الــطائــفة يــدعــى "املــالّ حســني بشــروئــي" وتــاريــخ 
هـــذا اإلعـــالن مـــذكـــور بـــالـــّضبط فـــي "كـــتاب الـــبيان"، الـــذّي هـــو أحـــد كـــتب الـــباب، وهـــو فـــي ســـاعـــتني وإحـــدى 



عشـر دقـيقة بـعد الـغروب، لـيلة الـخامـس مـن شهـر جُـــمادى األولـى سـنة 1260 هجـريّـة، املـوافـق لـيوم 23 مـايـو 
(أيـاّر) سـنة 1844 مـيالديّـة.  وحـيث أّن الـيوم الـبهائـيّ يـبدأ بـعد الـغروب، ال بـعد مـنتصف الـّليل كـما فـي بـالد 
الــــغرب، لــــذا يــــحتفل بــــعيد بــــعثة حــــضرة األعــــلى() فــــي الــــخامــــس مــــن جــــمادى األولــــى املــــطابــــق لــــليوم الــــثاّلــــث 

 . والعشرين من شهر مايو (أيّار).  وقد ولد عبدالبهاء في تلك الّليلة نفسها، لكن ساعة ميالده لم تُعنيَّ

 وبــعد بــحث شــديــد وتحــر مســتفيض، اقــتنع "املــالّ حســني بشــروئــي" اقــتناعًـــا يــقينيًّا، بــظهور املــوعــود املــنتظر 
عـند الـّشيعة.  ولـم يـمض الـكثير مـن الـزّمـن حـتّى شـاركـه فـي هـذا الحـماس كـثير مـن األصـحاب.  وبـعد قـليل 
آمـن بـالـباب أغـلب الـّشيخيّة، وتـسّموا بـالـبابـينّي، وابـتدأت شهـرة الـّسيد الـباب الـّشاب تنتشـر كـالـنّار فـي طـول 

البالد وعرضها. 

انتشار دعوة الباب

 إّن تـــالمـــيذ الـــباب الـــثّمانـــية عشـــر األولـــني عُــــرفـــوا بـ "حـــروف الـــحيّ"() وهـــؤالء هـــم الـــذّيـــن أرســـلهم الـــباب إلـــى 
جـــهاٍت مـــختلفة مـــن إيـــران وتـــركســـتان لنشـــر خـــبر ظـــهوره، وســـافـــر بـــنفسه فـــي نـــفس الـــوقـــت لـــلحج إلـــى مـــّكة، 

فوصلها في ديسمبر (كانون األول) سنة 1844، وفيها أعلن بعثته جهارًا. 

 وعــند عــودتــه إلــى "بــوشهــر" وقــع إضــراب عــظيم بســبب إعــالنــه دعــوة الــبابــيّة.  فــمن جــهة حــرّك قــّوة الحــماس 
فـي أتـباعـه بحـرارة نـار تـبيانـه وعـجيب سـرعـة جـريـان كـتابـاتـه وعـظيم عـلمه ووفـور حـكمته وشـجاعـته وإقـدامـه 
واشــتعالــه وحــماســه فــي اإلصــالح، ومــن جــهة أخــرى أثــار فــي املــتعّصبني مــن املســلمني الــعداء والــذّعــر، وقــام 
عـــلماء الـــّشيعة بـــكّل شـــّدة عـــلى تـــكذيـــبه ومـــقاومـــته، وأقـــنعوا حـــاكـــم فـــارس املـــدعـــّو "حســـني خـــان" الـــذّي كـــان 
حـاكـًما مـتعّصبًا مسـتبدًّا بـأن يـقمع هـذه الـبدعـة الجـديـدة.  ومـن ثـّم ابـتدأت لـلباب سـلسلة حـوادث عـديـدة مـن 

الحبس والنّفي واملحاكمات أمام املجالس والجلد واإلهانة انتهت بشهادته سنة 1850 ميالديّة. 

دعوة الباب

 إّن الـعداء الـذّي أثـير بسـبب دعـوة الـبابـيّة، قـد تـضاعـف عـندمـا أعـلن الـّشاب املـصلح الـعظيم أنّـه هـو املهـدي 
الـذّي تـنبّأ بـمجيئه محـّمد (ص)، فـقد قـالـت الـّشيعة أّن ظـهور املهـدي هـو بـالـذّات ظـهور اإلمـام الـثّانـي عشـر، 
الـــذّي قـــالـــوا أنّـــه اخـــتفى عـــن األنـــظار مـــنذ ألـــف ســـنة، وهـــم يـــعتقدون أنّـــه حـــيّ، وأنّـــه سيظهـــر بجســـده األّول، 
وفسّـــــروا الـنّبّوات الـخاصّـــــــــة بسـلطنته ومجـده وفـتوحـاتـه و"عـالمـات" ظـهوره تـفسيرًا مـاديّـا مـحسوسًـــــا، كـما فسّـــــر 
الــيهود فــي زمــان ظــهور املــسيح الــنّبّوات الــخاصّــــــــــة بــمجيئه، فــتوقّــعوا مــجيئه بســلطنة دنــيويّــة، وبــجيش جــرّار، 
لـــــيعلن دعـــــوتـــــه، ويـــــقيم األمـــــوات، ويـــــعيد لـــــهم الـــــحياة وغـــــير ذلـــــك، فـــــلّما لـــــم تظهـــــر لـــــهم بحســـــب الـــــظّاهـــــر هـــــذه 
الـعالمـات، رفـضت الـّشيعة قـبول دعـوة الـباب، وواجهـته بـنفس الـغلظة والـقسوة الـتّي واجـه الـيهود بـها الـسيّد 
املـسيح.  أمّــا الـبابـيّون فـكانـوا مـن جـهة أخـرى يفسّـــــرون كـثيرًا مـن الـنّبّوات تـفسيرًا مـجازيًـا، واعـتبروا سـلطنة 
املــــوعــــود ســــلطنة غــــيبيّة مــــثل ســــلطنة الــــّسيد املــــسيح الجــــليليّ "رجــــل األوجــــاع" فــــإّن ســــلطنته كــــانــــت ســــلطنة 
روحــانــيّة ال ســلطنة أرضــيّة، وكــانــت فــتوحــاتــه هــي فــتحه مــدائــن قــلوب البشــر.  وقــد وجــدوا الــبراهــني الــعديــدة 
عـــلى صـــّحة دعـــوة الـــباب فـــي حـــياتـــه املـــدهـــشة الـــتّي عـــاشـــها، وفـــي تـــعالـــيمه الـــعظيمة، وفـــي إيـــمانـــه الـــذّي ال 



يـــتزعـــزع، وثـــباتـــه الـــذّي ال يـــضارع، وقـــدرتـــه فـــي نـــفخ روح الـــحياة الـــّروحـــيّة وتجـــديـــدهـــا فـــيمن كـــانـــوا فـــي قـــبور 
الخطأ والجهل راقدين. 

 ولــكّن الــباب لــم يــكتف بــدعــوة املهــدويّــة، بــل تــّلقب بــلقب "الــنّقطة األولــى"... حــتّى أّن األئــّمة أنــفسهم كــانــوا 
يـــعّدون مـــقام "الـــنّقطة" الـــتّي كـــانـــوا يســـتمّدون مـــنها إلـــهامـــهم وحـــّجتهم.  فـــابـــتّخاذ الـــباب هـــذا الـــّلقب  كـــانـــت 

دعواه أنّه في عداد كبار مؤسسي األديان...

 ولهـذا السّـــــبب كـانـت الـّشيعة تـعّده بـاطـالً كـما اعـتبر الـنّاس قـبلهم مـوسـى وعـيسى ومحـّمد عـليهم السّـــــالم مـن 
املفترين، وزاد على ذلك فوضع تقويًما جديًدا افتتح به العصر الجديد ابتداًء من سنة إعالنه دعوته. 

ازدياد االضطهاد

 كـانـت نـتيجة إعـالن الـباب لـلّدعـوة، ومـا تـبعها مـن إجـابـة الـنّاس لـها إجـابـًة سـريـعًة مـذهـلًة مـن جـميع الـطّبقات 
سـواء الـغنيّ مـنهم والـفقير والـعالـم والـجاهـل، أن قـام عـلماء إيـران وحـكاّمـها عـلى إطـفاء الـّدعـوة بـعزم مـقرون 
بـــطيش، فنهـــبت املـــنازل وهـــّدمـــت، وأخـــذت الـــنّساء، وقـــتل الجـــّم الـــغفير مـــن املـــؤمـــنني فـــي طهـــران ومـــازنـــدران 
وجـهات أخـرى، وقـطّعت رؤوس الـكثيريـن وشـنق اآلخـرون، أو قـذفـوا مـن أمـام فـّوهـات املـدافـع، أو أحـرقـوا، أو 
قـطّعوا إربًـا إربًـا، وكـانـت الـّدعـوة تـسير قـدمًــا وتـتّسع بـالـرّغـم مـن كـّل الـجهود الـتّي بـذلـت لـقمعها، بـل أّن نـفس 
االضـطهاد كـان سـببًا فـي ازديـاد إيـقان املـؤمـنني، إذ تـحّققت بـذلـك الـنبّوات الـخاصّـــــــــة بـمجيء املهـدي تـحّقًقا 
حـــرفـــيًّا، فـــفي الحـــديـــث الـــذّي رواه جـــابـــر والـــذّي تـــعتقده الـــّشيعة حـــديـــثًا صـــحيًحا جـــاء مـــا يـــنطبق عـــلى هـــذه 

االضطهادات:-

 "عــليه كــمال مــوســى، وبــهاء عــيسى، وصــبر أيــوب، فــيذّل أولــياؤه فــي زمــانــه، وتــتهادى رؤوســهم كــما تــتهادى 
رؤوس الـــتّرك والـــّديـــلم، فـــيقتلون، ويحـــرّقـــون، ويـــكونـــون خـــائـــفني مـــرعـــوبـــني وجـــلني، تـــصبغ األرض بـــدمـــائـــهم، 
ويــفشو الــويــل والــرّنــة فــي نــسائــهم، أولــئك أولــيائــي حــًقا، بــهم أدفــع كــل فــتنة حــندس، وبــهم أكــشف الــزاّلزل، 

وأرفع األوصاد واألغالل". 

استشهاد الباب

 وفـي يـولـيو (تـّموز) سـنة 1850 وقـع الـباب نـفسه ضـحيّة لـثائـرة تـعّصب مّضطهـديـه، وكـان يـبلغ إذ ذاك مـن 
الــعمر 31 ســنة، وقــد أخــذ إلــى مــكان االســتشهاد فــي ثــكنة عــسكريّــة قــديــمة فــي تــبريــز، مــع شــاب مــؤمــن بــه 
يُـــدعَــــى "محـــّمد عـــلي"، كـــان قـــد الـــتمس بـــتوســـل الـــّسماح لـــه بـــأن يـــشارك ســـيّده فـــي شـــهادتـــه.  وقـــبل الظّهـــر 
بــساعــتني تــقريــبًا عــّلق اإلثــنان، بــأن أوثــقا بــحبال مــن تــحت آبــاطــهما بــطريــقة وضــع فــيها رأس "محــّمد عــلي" 
عــلى صــدر ســيّده املــحبوب، واســتدعــي فــوج مــن الــعسكر األرمــن، وأصــدرت لــه األوامــر بــإطــالق الــرّصــاص، 
وفــــي الــــحال دّوت املــــقذوفــــات، إالّ أنّــــه ملّـــا انــــقشع الــــّدخــــان، وجــــد أّن الــــباب ورفــــيقه أحــــياء، ولــــم تــــعمل فــــيهما 
املــــقذوفــــات شــــيئًا، ســــوى أنّــــها قــــطعت الــــحبال الــــتّي كــــانــــا مــــعّلقني بــــها، وبــــذلــــك وقــــعا عــــلى األرض، دون أن 
يــصيبهما ضــرر، وذهــبا تــًوا إلــى غــرفــة مــجاورة حــيث وجــدا يتحــّدثــان إلــى أحــد املــؤمــنني.  وقــبيل الظّهــر عــّلقا 
مـــرة أخـــرى، ولـــكّن األرمـــن الـــذّيـــن رأوا عـــدم إصـــابـــة مـــقذوفـــاتـــهم معجـــزةً مـــن املعجـــزات، امـــتنعوا عـــن إعـــادة 



إطـــالق الـــرّصـــاص، ولـــذلـــك اســـتبدلـــوا بـــفرقـــة أخـــرى مـــن الـــعسكر الـــذّيـــن حـــضروا، أطـــلقوا الـــرّصـــاص حـــينما 
أمـروا، وفـي هـذه املـرّة أصـابـت املـقذوفـات املـرمـى فـتمزّق جسـدا الـضحيّتني وتـفتّت أعـضاؤهـما، عـدا الـوجـه، 

فإنّه لم يكد يصب بشيء تقريبًا. 

 بهـــذه الـــفعلة الـــّشنعاء أصـــبح مـــيدان ثـــكنة تـــبريـــز محـــل قـــطع الـــّرؤوس و"الجـــلجلة" الـــثّانـــية.  وابـــتهج أعـــداء 
الـباب بـنشوة هـذا الـظّفر اإلجـرامـي، ظـانّـني أّن شجـرة ديـن الـباب الـتّي يـبغضونـها قـد قـطّعت مـن جـذورهـا، 
وأنّــه قــد أصــبح مــن الّسهــل اســتئصالــها، ولــكّن انــتصارهــم كــان ذا أمــد قــصير، ألنّــهم لــم يــفهموا أّن شجــرة 
الــحّق ال يــمكن قــطعها بــأيّــة فــأس مــاديّــة، و يــا لــيتهم عــرفــوا أّن هــذه الجــريــمة الــتّي أجــرمــوهــا كــانــت وســيلةً 
لــتقويــة هــذا األمــر وتــثبيت دعــائــمه، فــشهادة الــباب قــد حــّققت أمــنيًة كــان يــتمنّاهــا، كــما ألــهمت املــؤمــنني بــه 
حـماسًـــــا ال حـدود لـه، فـاشـتعل حـماسـهم الـّروحـانـيّ إلـى درجـة زادت ريـاح االضـطهاد الـهوجـاء لـهيبه ضـرامًــا، 

فضالً عن فشلها في إخماده، وكّلما تعاظمت جهود األعداء في اإلطفاء، زاد لهيبه علًوا واشتعاالً. 

ضريحه على جبل الكرمل

 وبـعد شـهادة الـباب، نـقلوا رفـاتـه ورفـات رفـيقه املخـلص إلـى حـافّـة الـخندق خـارج املـديـنة، وفـي الـّليلة الـتّالـية 
خـّلص بـعض الـبابـينّي جسـديـهما فـي مـنتصف الـّليل.  وبـعد إخـفائـهما سـنوات عـديـدة فـي أمـاكـن سـريّـة فـي 
إيـران، جـيء بـهما بـصعوبـة وتـحت الخـطر إلـى األرض املـقّدسـة، ودفـنا فـي مـقام جـميل فـي مـوقـعه فـي سـفح 
جـبل الـكرمـل عـلى مـقربـة مـن كـهف إيـليّا الـنّبي وعـلى بـضعة أمـيال فـقط مـن املـكان الـذّي قـضى فـيه بـهاءاهلل 

سنواته األخيرة والذّي دفن فيه. 

 ولـيس هـناك مـن بـني آالف الـزّائـريـن الـذّيـن يـأتـون مـن جـميع بـقاع األرض لـزيـارة مـقام بـهاءاهلل املـقّدس مـن 
تفوته زيارة مقام مبّشرِه الفريد املخلص املحّب البار، إجالالً ووفاًء. 

آثار الباب الكتابيّة

 مــألت آثــار الــباب املجــّلدات الّضخــمة، وكــانــت ســرعــة كــتابــِته وتــفاســيره املسهــبة وبــيانــاتــه الــعميقة ومــناجــاتــه 
الــبليغة الــتّي كــان يــمليها عــلى الــبديــهة، تــعتبر مــن الــبراهــني عــلى إلــهامــه الــّسماوي، وتــتلّخص فــحوى آثــاره 

الكتابيّة املتنوعة فيما ننقله من كتاب مقالة سائح:

 "لـقد بـقي فـي أيـدي الـنّاس مـن آثـار الـباب الـكتابـيّة مـا بـعضه فـي مـوضـوع تـفسير وتـأويـل اآليـات الـقرآنـيّة 
واآلخـر فـي املـناجـاة، والخـطب، واإلشـارات.  وكـان الـبعض فـي املـواعـظ والـنّصائـح، وبـيان مـراتـب الـتّوحـيد، 
وإثـبات الـنّبوة الـخاصّــــــــــة لـسيّد الـكائـنات محـّمد (ص) واملـفهوم مـن مـضامـينها الـتّرغـيب فـي تهـذيـب األخـالق 
واالنـــقطاع عـــن شـــؤون الـــّدنـــيا والـــتّمّسك بـــنفحات اهلل.  لـــكن فـــحوى كـــلماتـــه، ومـــقصود مـــصنّفاتـــه، إنّـــما كـــان 
يـدور حـول نـعت الـحقيقة الـّشاخـصة الـتّي مـقصوده ومـحبوبـه ومـطلوبـه.  وقـد اعـتبر ظـهوره فـي مـقام الـتّبشير 

به، كما اعتبر



حـقيقة ذاتـه واسـطة لـظهور الـكماالت الـعظيمة مـن تـلك الـحقيقة الـّشاخـصة.  وفـي الـحقيقة، ظـّل لـيلُه ونـهاره 
مــتبتاّلً لــه فــي ذكــره، بــحيث لــم يــغفل عــنه لحــظة واحــدة.  وكــان يــدّل جــميع أتــباعــه إلــى تــرصّــــــــــد شــروقــه، بــحيث 

أوضح في تآليفه: 

 "إنّــــي حــــرف مــــن ذلــــك الــــكتاب األعــــظم، ورذاذ مــــن ذلــــك البحــــر الــــذّي ال ســــاحــــل لــــه.  وعــــند ظــــهوره، تتجــــّلى 
حــقيقتي وأســراري ورمــوزي وإشــاراتــي، ويــعّرج جــنني هــذا األمــر فــي مــراتــب الــوجــود ويــفوز بــمقام "أحــسن 

تقويم"، ويلبس خلعة "فتبارك اهلل أحسن الخالقني"...

 وكــان مشــتعالً بــناره، بــحيث صــار ذكــره لــه فــي لــيالــي ســجنه الــّداجــية فــي قــلعة "مــاه كــو" ســراجــه املــنير، 
وتـذكـاره لـه وهـو فـي ضـيق سـجن "جهـريـق" نـعم األنـيس الـرفـيق، فـابـتهج بـاالنشـراح الـّروحـانـيّ قـلبه، وثـمل مـن 

رحيق كأسه، وامتأل جذالً بذكره"().

من يظهره اهلل 

 قـارن الـبعض الـباب بـيوحـنا املـعمدان، فـي حـني أّن مـقام الـباب لـيس مجـرّد كـونـه مبشّـــــرًا بـظهور بـهاءاهلل، بـل 
إّن الـباب فـي ذاتـه كـان مظهـرًا مـن املـظاهـر اإللـهيّة، ومـؤسّــــــًسا لـديـن مسـتقل، ولـو أنّـه كـان ديـنًا محـدوًدا فـي 
مـــّدتـــه، ومـــقتصرًا عـــلى فـــترة قـــصيرة مـــن الـــسنوات.  ويـــعتقد الـــبهائـــيّون أّن الـــباب وبـــهاءاهلل كـــانـــا املـــؤّسســـني 

الّلذين اشتركا في تأسيس دينهم، وتشهد كلمات بهاءاهلل التّالية على صدق هذه 
الحقيقة حني يقول ما ترجمته: 

 "أمّـا وقـد اقـتضى أن تـفصل هـذا الـظهور األعـظم الـبديـع عـن ظـهوري الـّسابـق فـترةً قـصيرةً جـًدا كهـذه، فـإن 
ذلــــك ســــّر ال يســــتطيع أحــــد كــــشفه وغــــيب ال يســــتطيع عــــقل أن يســــبر غــــوره، وقــــد ســــبقت الــــتّقديــــرات اإللــــهيّة 
فــعيّنت مــّدة امــتداد تــلك الــفترة، ولــن يســتطيع أحــد أبــًدا أن يــكتشف ســببها، إالّ بــعد أن يــطلع عــلى مــا فــي 

كتابي املكنون".  

 ومع وجود هذا، فإّن الباب حينما أشار إلى بهاءاهلل، أظهر أقصى درجات إنكار الذّات وأعلن:

 "إّن الــذّي يــسمع فــي يــوم ظــهور "مــن يظهــره اهلل" آيــًة واحــدةً مــن آيــاتــه ويــتلوهــا خــير لــه مــن أن يــتلو كــتاب 
البيان ألف مرّة"().

 وقـد عـّد الـباب نـفسه سـعيًدا فـي تحـّمل كـّل ألـم فـي سـبيل تـهيئة الـطّريـق، وصـرّح أنّـه حـني يتحـّمل ذلـك، إنّـما 
يــفعل الــقليل مــّما يــجب عــليه عــمله فــي ســبيل "مــن يظهــره اهلل"، الــذّي هــو مــصدر إلــهامــه الــوحــيد، ومــقصود 

محبّته الفريد. 

 القيامة والجنّة والنّار



ا مــن تــعالــيم الــباب خــاص بــتفسير عــبارات الــقيامــة ويــوم الجــزاء والــجنّة والــنّار، فــقد قــال أنّ   إّن جــزًءا مــهمًّ
مــعنى الــقيامــة هــو ظــهور مظهــر جــديــد لــشمس الــحقيقة، وأّن مــعنى قــيام األمــوات هــو الــيقظة الــّروحــانــيّة ملــن 
هـم نـيام فـي قـبور الـجهالـة والـغفلة والـّشهوات، وأّن يـوم الجـزاء يـعني يـوم الـظّهور الجـديـد الـذّي فـيه يـحصل 
الـفصل بـني أغـنام اهلل الـذّيـن يـقبلون ظـهوره وبـني الـذّيـن ال يـقبلونـه، ألّن األغـنام تـعرف صـوت الـرّاعـي الـّصالـح 
فـتتبعه، وأّن الـجنّة هـي السّـــــرور بـمعرفـة اهلل، كـما أنـزل ذلـك مظهـره، وبـه يـصل املـرء إلـى أسـمى الـكمال الـذّي 
يسـتطيع الـوصـول إلـيه، وبـه يـدخـل بـعد املـوت إلـى مـلكوت اهلل والـحياة األبـديّـة، وأمّــا الـنّار فـهي الحـرمـان مـن 
عــرفــان اهلل، ويــنتج عــنها عــدم الــوصــول إلــى الــكمال اإللــهيّ وضــياع الــّسعادة األبــديّــة.  وقــد صــرّح تــصريــًحا 
أكـــيًدا أّن عـــبارات الـــقيامـــة لـــم يـــكن لـــها مـــعنى بـــغير هـــذا، وأّن األفـــكار الـــّسائـــدة بـــني األمـــم الـــخاصّـــــــــــة بـــقيام 
أجـساد املـوتـى وبـالـجنّة والـنّار املـاديّـة وأمـثالـها إنّـما هـي مـن اخـتراع الـخيال.  وقـد بـنّي أيـًضا بـأّن لـإلنـسان 

حياة أخرى بعد املوت، وبأّن التّقدم نحو الكمال في الحياة األخرى ليست له حدود. 

تعاليمه األخالقيّة واالجتماعيّة 

 يـخبر الـباب أتـباعـه فـي آثـاره الـكتابـيّة بـأنّـهم يـجب عـليهم أن يـمتازوا بـاملـحبّة األخـويّـة وبـاألدب، وأن ينشـروا 
بــــينهم الــــفنون والــــّصنائــــع الــــنّافــــعة، وأن يــــكون الــــتّعليم االبــــتدائــــي عــــامًــــا، وأن يــــكون لــــلنّساء فــــي هــــذا الــــّدور 
اإللــهيّ الــعظيم الــذّي افــتتحه بــذاتــه قســطًا أكــبر مــن الحــريّــة، وأن يــصرف عــلى الــفقراء مــن الخــزانــة الــعامّــة، 
وقــد مــنع الــتّسّول مــنًعا بــاتًــا وكــذلــك اســتعمال الخــمور واملــسكرات، وأمــر أن يــكون الــّدافــع الــذّي يهــدي الــفرد 

البابيّ هو املحبّة الخالصة هلل بدون رجاء للثّواب أو خوف من العقاب، ولذلك يقول في كتاب البيان:
"فـاعـبد اهلل، بـحيث لـو كـان الجـزاء عـلى عـبادتـك الـنّار، ال تـفتر عـن عـبادتـك لـه.  فـإنّـك لـو عـبدت اهلل خـوفًـا، فـلن 
تــليق لــعتبة قــدســه اإللــهيّة، وكــذلــك لــو نــظرت إلــى الــجنّة، وعــبدت اهلل رجــاًء لــها، فــقد جــعلت خــلق اهلل شــريــًكا 

له"(). 

العذاب واالنتصار

 تــدّل هــذه الــفقرة األخــيرة الــتّي اقــتبسناهــا عــلى الــّروح الــتّي أنعشــت حــياة الــباب كــّلها، حــيث كــان مــرمــاه 
الـــوحـــيد والـــغرض الـــفريـــد مـــن وجـــوده هـــو عـــرفـــان اهلل ومـــحبّته، وإظـــهار صـــفاتـــه مـــن مـــرآتـــه، وتـــهيئة الـــطّريـــق 
للمظهــــر اآلتــــي بــــعده.  ولــــم تــــكن لــــلحياة عــــنده أيّــــة مــــخاوف وال لــــلموت أّي اضــــطراب، ألّن الــــحّب طــــرد عــــنه 

الخوف، ولم يكن االستشهاد ذاته لديه سوى ابتهاجه في إلقاء كّل ما لديه تحت أقدام محبوبه. 

 عـجبًا ملـثل هـذه الـنّفس الـطّاهـرة الـبديـعة وملـثل هـذا املـعّلم لـلحقيقة اإللـهيّة وملـثل هـذا الـعاشـق اإللـهيّ، وملـثل 
رفاقه، كيف قوبلوا بالعداوة الّشديدة، وحكم عليهم باملوت على يد فقهاء العصر!

 حـًقا ال يـعمي الـنّاس عـن مـعرفـة الـرّسـول اإللـهيّ سـوى الـتعّصب األعـمى والجهـل، فـالـرّسـول اإللـهيّ ال يـملك 
مـن زخـارف الـّدنـيا وعـظمتها شـيئًا، ولـكن كـيف يـمكن إثـبات الـقّوة والسّــــــلطنة الـّروحـانـيّة إالّ بـاسـتغناء املظهـر 
اإللـهيّ عـن كـّل مـعونـة دنـيويّـة وبـانـتصاره وفـوزه عـلى كـّل مـقاومـة أرضـيّة مـهما كـان عُــنفُها وشـّدتـها؟ بـل كـيف 
يـمكن إظـهار املـحبّة اإللـهيّة أمـام أعـني الـعالـم الـكافـر بـها إالّ بـقدرة تـلك املـحبّة عـلى تحـّملها أقـصى ضـربـات 



الـباليـا وسـهام الـرزايـا وضـغائـن األعـداء وخـيانـة األوّداء، وسـمّوهـا فـوق هـذا كـّله بـكّل هـدوء وقـرار وبـدون أدنـى 
وجل أو حقد سابغًة عفوها وبركتها؟

 نـــعم قـــد تحـــّمل الـــباب، وانـــتصر، وشهـــدت األلـــوف عـــلى إخـــالصـــها فـــي حـــبّها لـــه بـــفدائـــها أرواحـــها وكـــّل مـــا 
ملكت في خدمته، ويحّق للملوك أن يغبطوا سلطانه على قلوب النّاس وقدرته على تطوير حياتهم. 

 وفـــضالً عـــن ذلـــك كـــّله فـــإّن "مـــن يظهـــره اهلل" قـــد ظهـــر وأيّـــد دعـــوة مبشّـــــــرِه الـــفريـــد، وأعـــلن قـــبولـــه ورضـــاه عـــن 
إخالصه وجعله شريًكا له في مجده وبهائه. 



الباب الثالث
بهاءاهلل

 "أيّــها املــنتظرون ال تــنتظروا، فــإنّــه قــد أتــى، فــانــظروا إلــى ســرادقــه الــذّي اســتقّر فــيه بــهاؤه، إنّــه لــهو الــبهاء 
القديم في ظهور جديد"

(بهاءاهلل - مترجًما)

مولده ونشأته

 إّن املـــيرزا حســـني عـــلي، الـــذّي اتّخـــذ فـــيما بـــعد لـــقب بـــهاءاهلل، كـــان أكـــبر أوالد املـــيرزا عـــبّاس الـــنّوري وزيـــر 
الـــّدولـــة.  وكـــانـــت عـــائـــلته غـــنيّة ومـــرمـــوقـــة، وكـــثير مـــن أعـــضاءهـــا شـــغلوا مـــناصـــب مـــهّمًة فـــي الـــوظـــائـــف املـــدنـــيّة 
والـــعسكريّـــة فـــي الـــحكومـــة، وكـــان مـــولـــده فـــي طهـــران عـــاصـــمة إيـــران بـــني الفجـــر والشّــــــــروق يـــوم 12 نـــوفـــمبر 
(تشـريـن الـثّانـي) سـنة 1817 املـوافـق 2 محـرّم سـنة 1233 هجـريـة.  ولـم يـذهـب إلـى مـدرسـة أو كـليّة مـا، بـل 
تـلّقى تـعليمه الـبسيط فـي املـنزل، مـع ذلـك حـينما كـان طـفالً ظهـرت مـنه حـكمًة فـائـقًة ومـعرفـًة مـدهـشًة.  ومـات 

والده وهو شاب فتركه مسؤوالً عن إخوته وأخواته الّصغار، وعن إدارة أمالك األسرة الواسعة.

 وقــد حــكى عــبدالــبهاء أكــبر أوالد بــهاءاهلل ملــؤلّـــف هــذا الــكتاب فــي  إحــدى املــناســبات الــتّفاصــيل اآلتــية عــن 
أوائل أيّام حياة والده فقال ما ترجمته:

 "كــان مــنذ طــفولــته شــفوقًــا ســخيًّا لــلغايــة، وكــان مــحبًّا لــلعيشة فــي األريــاف، فــكان يــقضي أغــلب أوقــاتــه فــي 
الـبساتـني أو الـحقول، وكـانـت لـه قـّوة جـاذبـيّة خـارقـة يـشعر بـها الجـميع، فـكان الـنّاس يـلتفون حـولـه كـما كـان 
الـوزراء ورجـال الـبالط يـحبّون مـجالسـته، وكـذلـك كـان يـحبّه األطـفال.  وملـا بـلغ الـّسن الـثّالـثة عشـرة أو الـرّابـعة 
عشـرة اشـتهر بـدرايـته الـواسـعة وعـلمه الـغزيـر، فـكان يـتكّلم فـي أّي مـوضـوع ويحـّل أيّـة مـعضلة تـعرض عـليه، 
ويتباحث في املجامع مع العلماء، ويفّسر املسائل الدينيّة املعضلة، وكان الكّل ينصتون إليه بكل ارتياح. 

 وملّـا بــلغ ســّن الــثّانــية والعشــريــن، تــوفــي والــده، وأرادت الــحكومــة أن تــسند إلــيه مــنصب والــده فــي الــوزارة، 
كـما هـي الـحال فـي إيـران، ولـكّن بـهاءاهلل لـم يـقبل ذلـك املـنصب، وعـندئـذ قـال رئـيس الـوزراء: "إتـركـوه لـنفسه 
فـــإّن هـــذا املـــنصب ال يـــليق بـــه، فـــإّن لـــه غـــرضًـــــــــــا أســـمى تـــحت نـــظرِه، وال أقـــدر أن أفـــهمه، ولـــكنّني مـــقتنع بـــأنّ 

مهّمة سامية قد قّدرت له، فإّن أفكاره ليست كأفكارنا، فاتركوه لنفسه".

حبس بهاءاهلل بسبب البابيّة 

 ملّا أعـلن الـباب بـعثته سـنة 1844، اعـتنق بـهاءاهلل أمـر الـّديـن الجـديـد بـشجاعـته، وكـان إذ ذاك فـي الـّسابـعة 
والعشـريـن مـن الـعمر، وصـار مـعروفًـا بـكونـه أحـد مـرّوجـي الـبابـيّة الـّشجعان، حـبس مـرّتـني ألجـل هـذا األمـر.  

وتحّمل ذات مرّة عذاب الجلد على األقدام. 



 وفـي أغسـطس (آب) سـنة 1852 حـصلت حـادثـة مـريـعة لـلبابـيني، فـإّن أحـد أتـباع الـباب، وهـو شـاب يـدعـى 
صــادق الــتّبريــزي، كــان قــد تــأثّــر مــن اســتشهاد ســيّده املــحبوب حــينما شــاهــد ذلــك عــيانًــا، فــاخــتّل عــقله، ومــن 
بــاب االنــتقام كــمن لــلّشاه وأطــلق عــليه بــندقــيّة صــيد كــان قــد حــشاهــا رشًّـــــــا() بــدالً مــن الــرّصــاص، فــلم يــصب 
الــــّشاه بــــأذًى بــــليغ، ولــــو أنّــــه أصــــيب مــــن الــــرّش.  وكــــان الــــّشاب قــــد ســــحب الــــّشاه مــــن فــــوق جــــواده، إالّ أنّ 
مـــرافـــقي صـــاحـــب الـــجاللـــة قـــبضوا عـــليه، وأعـــدمـــوه فـــي الـــحال فـــي املـــكان ذاتـــه، ثـــّم اعـــتبر الـــبابـــيّون جـــميًعا 
مــسؤولــني عــن هــذا الــحادث ظــلًما، وابــتدأت فــيهم املــذابــح الــفظيعة نــتيجة ذلــك الــحادث وأعــدم مــنهم ثــمانــون 
فـــي طهـــران بـــأشّــــــــد أنـــواع الـــعذاب، وقـــبض عـــلى الـــكثيريـــن وزجّــــــوا فـــي الـــّسجون، ومـــنهم بـــهاءاهلل، وقـــد كـــتب 

بهاءاهلل عن ذلك فيما بعد في "لوح ابن الذّئب" ما ترجمته():-

 "لـعمر اهلل لـم يـكن لـنا دخـل فـي هـذا األمـر املـنكر أبـًدا.  وقـد ثـبتت بـراءتـنا أيـًضا فـي مـجالـس الـتّحقيق، ومـع 
ذلـك أخـذونـا وسـيّرونـا مـترجّــــلني عـاري الـرّأس واألقـدام مـقيّديـن بـالسّـــــالسـل مـن "نـياوران" الـتّي كـانـت فـي تـلك 
األيّـــام مـــقّر السّــــــــلطنة إلـــى أن أوصـــلونـــا إلـــى ســـجن طهـــران، وقـــد أخـــذ أحـــد الـــخيّالـــة الـــظّاملـــني الـــقلنسوة مـــن 
رأسـي، وألـجأنـا املـأمـورون والـجالّدون عـلى الـّسير بسـرعـة عـظيمة، ووضـعونـا مـّدة أربـع أشهـر فـي مـكان لـم 
تـر الـعيون لـه مـثيالً.  أمّــا الـّسجن الـذّي كـان محـل ورود املـظلوم واملـظلومـني، فـكانـت فـي الـحقيقة أفـضل مـنه 
حجــرة مــظلمة ضــيّقة، وعــند ورودنــا فــيه أدخــلونــا مــمرًا مــظلًما، ومــنه نــزلــنا ثــالث درجــات عــميقة، حــتّى وصــلنا 
إلى املقّر املعنّي لنا.  أّما ذلك املقّر، فكان مظلًما ظالًما حالًكا، وكان يرافقنا فيه ما يقارب املائة والخمسني 
مـسجونًـا مـن الـّسارقـني وقـطّاع الـطّرق والـقاتـلني.  ومـع وجـود هـذا االزدحـام، لـم تـكن لـه نـافـذةً سـوى الـطّريـق 
الـــذّي دخـــلنا مـــنه، وتعجـــز األقـــالم عـــن وصـــفه، وتـــقصر الـــعبارة عـــن بـــيان ّروائـــحه املـــنتنة، وكـــان ذلـــك الجـــمع 
أكــثرهــم مــن غــير لــباس وفــراش [اهلل يــعلم مــا ورد عــلينا فــي ذلــك املــقام األنــنت األظــلم]، وكــنّا نــفّكر فــي ذلــك 
الــّسجن فــي الــّليالــي واأليّــام فــي أحــوال الــبابــينّي وأعــمالــهم وحــركــاتــهم، ومــع عــلّو وســمّو إدراك هــذا الحــزب، 
نـعجب كـيف ظهـر مـنهم مـثل هـذا الـعمل يـعني تـلك الـجسارة والتهجّــــم الـحاصـل عـلى ذات الـّشاه.  وبـعد ذلـك 
عـزم هـذا املـظلوم بـعد خـروجـه مـن الـّسجن، أن يـقوم بـتمام الـهّمة عـلى تهـذيـب هـؤالء الـنّفوس.  وفـي لـيلة مـن 
الـّليالـي، فـي عـالـم الـّرؤيـا، سُــــــِمَعت هـذه الـكلمة الـعليا مـن جـميع الـجهات: [إنّـا نـنصرك بـك وبـقلمك، ال تحـزن 
عـّما ورد عـليك وال تـخف إنّـك مـن اآلمـنني.  سـوف يـبعث اهلل كـنوز األرض وهـم رجـال يـنصرونـك بـك وبـاسـمك 

الذّي به أحيَى اهلل أفئدة العارفني]".

النّفي إلى بغداد

 وامــتّد هــذا الــّسجن الــرّهــيب مــّدة أربــعة أشهــر، ولــكّن بــهاءاهلل وأصــحابــه كــانــوا فــي حــماس وســرور عــظيم.  
وكـــان الـــجالّدون يـــقتلون فـــي كـــّل يـــوم تـــقريـــبًا واحـــًدا أو أكـــثر أو يـــعذّبـــونـــهم، ويـــذكّـــــرون الـــباقـــني بـــأّن دورهـــم 
سـيأتـي، وكـّلما أتـى الـجالّدون لـيأخـذوا أحـد األصـحاب، كـان الـذّي يـنادون اسـمه يـرقـص طـربًـا، يـقبّل أيـدي 

بهاءاهلل، ويعانق الباقني من زمالئه املؤمنني، ثّم يسرع بشوق عظيم إلى مكان االستشهاد.

 وأخــــيرًا، تــــحّقق أّن بــــهاءاهلل لــــم يشــــترك فــــي جــــريــــمة االعــــتداء عــــلى الــــّشاه، وشهــــد ســــفير الــــّروس بــــطهارة 
أخـــالقـــه()، وفـــضالً عـــن ذلـــك، فـــقد اشـــتّد مـــرضـــه لـــدرجـــة أنّـــهم كـــانـــوا يـــظنّون أنّـــه ســـيقضي نـــحبه، ولـــذلـــك أمـــر 
الـــّشاه بـــنفيه إلـــى الـــعراق، بـــدالً مـــن الـــحكم عـــليه بـــاإلعـــدام، فـــتوجّــــــه بـــهاءاهلل بـــعد أســـبوعـــني إلـــى تـــلك الـــبالد، 



ورافـقته أسـرتـه وعـدد مـن املـؤمـنني، وفـي سـفرهـم الـطّويـل فـي فـصل الشّــــــتاء، عـانـوا قـسوة الـبرد، وغـيرهـا مـن 
املصاعب، إلى أن وصلوا بغداد، في حال من الفاقة يرثى لها.

 وبمجـــرّد عـــودة الـــّصحة لـــبهاءاهلل ابـــتدأ يـــعّلم الـــطّالـــبني، ويـــشّجع املـــؤمـــنني، ويـــنصحهم، فـــاســـتقامـــت أحـــوال 
الـــبابـــينّي، وشـــملتهم الـــّسعادة والـــرّاحـــة بـــوقـــٍت قـــصير().  إالّ أّن هـــذه الـــفترة لـــم يـــطل أمـــدهـــا، ألّن أخ بـــهاءاهلل 
ألبـيه، املـسّمى بـاملـيرزا يـحيى واملـعروف بـ (صـبح أزل) وصـل إلـى بـغداد، ولـم يـمض زمـن كـبير، حـتّى ظهـرت 
االخــــتالفــــات الــــعدائــــيّة، الّــــتي كــــان هــــذا األخ يــــثيرهــــا ســــرًّا، وأخــــذت تــــتفاقــــم.  وقــــد ســــبق حــــصول مــــثل هــــذه 
اإلنـشقاقـات بـني تـالمـذة الـّسيد املـسيح.  وهـذه االخـتالفـات الـتّي ازدادت فـيما بـعد فـي أدرنـة وضـوحًـــا وعـنفًا، 

كانت شديدة األلم لبهاءاهلل، الذّي كان غرضه في حياته كّلها ترويج اإلتّحاد بني أهل العالم. 

هجرته مّدة سنتني في الفيافي

 وبــعد مــرور ســنة عــلى وروده بــغداد، غــاب وحــيًدا فــي فــيافــي الســليمانــيّة، ولــم يــأخــذ مــعه ســوى بــدلــة واحــدة 
من املالبس.  وقد كتب عن هذه الفترة في كتاب اإليقان:- 

 "إّن هـــذا الـــعبد فـــي أوائـــل أيّـــام وروده، فـــي هـــذه األرض (بـــغداد)، ملّــا رأى عـــالئـــم الـــحوادث املـــقبلة، اخـــتار 
املـهاجـرة قـبل وقـوعـها، وهـام فـي فـيافـي الـفراق.  وقـضيت سـنتني، وحـيًدا، فـي بـراري الهجـر، فجَــــرَت الـعبرات 
مـن عـيونـي كـالـعيون، وسـال بـحور الـدم مـن قـلبي.  فـكم مـن لـيال لـم أجـد قـوتًـا، وكـم مـن أيـاّم لـم أجـد للجسـد 
راحــًة.  ومــع كــّل هــذه الــباليــا الــنّازلــة، والــّرزايــا املــتواتــرة، فــو الــذّي نــفسي بــيده، كــان كــمال السّــــــرور مــوجــوًدا 
ونــهايــة الــفرح مــشهوًدا، حــيث لــم يــكن عــندي خــبر مــن ضــّر أحــد أو نــفعه وصــحتّه أو ســقمه.  كــنت مــشغوالً 
بـنفسي، نـابـذًا ورائـي الـعالـم ومـا فـيه، ومـا كـنت أدري أّن شـرك قـضاء اهلل أوسـع مـن مـيدان الـخيّال، وسـهم 
تــقديــره مــقّدس عــن الــتّدبــير.  فــال نــجاة ألحــد مــن شــرك قــضاءه، وال مــفّر لــه إالّ بــالــرّضــاء فــي إرادتــه.  قــسًما 

باهلل، لم يكن عندي نيّة الرّجوع من هذه املهاجرة، وال أمل في العودة من هذا الّسفر.

 وكــــان مــــقصودي مــــن ذلــــك – أن ال أكــــون عــــّلة اخــــتالف األحــــباب()، وال مــــصدر انــــقالب األصــــحاب، وأن ال 
أكـــون ســـببًا فـــي ضـــّر أحـــد، وال عـــّلًة لحـــزن قـــلب.  فـــلم يـــكن فـــي فـــكري قـــصد آخـــر غـــير مـــا ذكـــرت، وال أمـــام 
نـظرّي أمـر سـواه، ولـو أّن كـّل إنـسان قـد حـمله عـلى غـير محـمله، وفسّـــــره عـلى حسـب أهـوائـه ومـيولـه.  وأخـيرًا 
صـبرنـا، إلـى أن صـدر حـكم الـرّجـوع مـن مـصدر األمـر، وال بـّد مـن التّسـليم لـه، فـرجـعنا والحـظنا بـعد الـرّجـوع 
مـا يعجـز الـقلم عـن ذكـره.  وهـا قـد مـضت اآلن سـنتان واألعـداء قـائـمون بـنهايـة الجـّد واالهـتمام عـلى إهـالك 

هذا العبد الفاني، كما هو معلوم عند الجميع"().

مقاومة العلماء

 وبــعد رجــوع بــهاءاهلل مــن هــذه الــعزلــة، اشــتهر صــيته أكــثر مــن قــبل، وهــرع الــنّاس إلــى بــغداد، مــن الــقريــب 
والــــبعيد، لــــيروه ويــــسمعوا تــــعالــــيمه، واهــــتم الــــيهود والــــنّصارى والــــزّردشــــتيون اهــــتمام املســــلمني بــــالــــرّســــالــــة 

الجديدة. 



 ولــكّن فــقهاء املســلمني قــامــوا عــلى املــقاومــة، وتــآمــروا عــلى الــقضاء عــليه، وفــي ذات يــوم أرســلوا واحــًدا مــنهم 
ملــقابــلته وســؤالــه بــعض األســئلة فــوجــد الــرّســول أّن أجــوبــة بــهاءاهلل مــقنعة، وأّن حــكمته مــدهــشة، لــدرجــة أنّــه 
اضــــطّر لــــالعــــتراف بــــأّن بــــهاءاهلل ال يــــضارعــــه أحــــد فــــي الــــعرفــــان واإلدراك.  وألجــــل أن يــــقتنع الــــعلماء الــــذّيــــن 
أرســـلوه بـــحقيّة رســـالـــة بـــهاءاهلل، ســـأل هـــذا الـــرّســـول مـــن أن يظهـــر لـــه معجـــزةً لـــتكون حـــجًة، فـــأظهـــر بـــهاءاهلل 
اسـتعداده لـقبول اقـتراحـه بشـروط مـعيّنة، وصـرّح لـه بـأّن الـعلماء، لـو كـانـوا يـتّفقون عـلى طـلب معجـزة مـعيّنة، 
ويــكتبون طــلبهم ويــختمونــه، ويــصرّحــون فــيه أنّــهم يــؤمــنون بــصّحة رســالــته، ويــكفّون عــن مــقاومــته، فــإنّــه يظهــر 
لـــهم املـــطلوب، وإن لـــم يظهـــره فـــإنّـــه ال يـــكون عـــلى الـــحّق.  نـــعم، لـــو كـــان غـــرض الـــعلماء الـــوصـــول إلـــى الـــحقّ 
لـكانـت الـفرصـة سـانـحًة لـهم إذ ذاك، ولـكّن أغـراضـهم كـانـت بـعيدة عـن ذلـك، ومـتّجهًة إلـى إصـدار حـكمهم فـي 

صالحهم، سواء أكان حًقا أم باطالً، ألنّهم خافوا من الحّق، وهربوا من هذا التحّدي الجريء. 

 وقـــد دفـــعهم فشـــلهم هـــذا، إلـــى نـــصب مـــكائـــد جـــديـــدةً إلبـــادة هـــذه الـــطّائـــفة املـــظلومـــة، وســـاعـــدهـــم فـــي ذلـــك 
الـقنصل اإليـرانـي الـعام فـي بـغداد، فـأرسـل جـملة رسـائـل مـتتابـعة إلـى الـّشاه، مـضمونـها أّن بـهاءاهلل يـضرّ 

بالّدين اإلسالمي أكثر من قبل، وأّن له تأثيرًا سيّئًا في إيران، ولذلك يجب نفيه إلى مكان أبعد. 

 وكـــان مـــن حـــكمة بـــهاءاهلل، فـــي هـــذه األزمـــة الـــحاصـــلة مـــن اتـــفاق الـــحكومـــة الـــتركـــيّة مـــع الـــحكومـــة اإليـــرانـــيّة 
وبــذلــهما جهــًدا مشــتركًـــا الســتئصال أمــر اهلل بتحــريــض مــن الــفقهاء، أنّــه بــقي هــادئًـا ســاكــنًا، يــشّجع أتــباعــه 

ويرشدهم، ويكتب من كلمات التّسلية والهداية ما ال يبيد وال يفنى على مَمر الّدهور.

 وقــد قــّص عــبدالــبهاء كــيف كــتب بــهاءاهلل "الــكلمات املــكنونــة" فــي ذلــك الــوقــت، فــقال بــأّن بــهاءاهلل كــان يــذهــب 
لـــلنزهـــة عـــلى شـــاطئ دجـــلة، ثـــّم يـــعود وهـــو فـــرحـــان جـــذل، فـــيكتب هـــذه الـــلئالئ الـــوجـــدانـــيّة، وفـــيها الـــنّصائـــح 
الــحكيمة الــتّي كــانــت عــونًــا وشــفاًء أللــوف الــقلوب الجــريــحة املــتأملّــــــة.  ولــم يــكن يــوجــد مــن " الــكلمات املــكنونــة" 
ســــوى بــــضع نــــسخ ملّـــدة ســــنوات عــــديــــدة، وكــــان مــــن الــــّضروري ســــترهــــا بــــكّل احــــتراس، لــــئال تــــقع فــــي أيــــدي 

األعداء الذّين كثروا هناك، ولكن هذا املجّلد الّصغير أصبح اآلن يتلى في كّل جهة من جهات املعمورة.

 أمّــــا "كـــتاب اإليـــقان" فـــهو كـــذلـــك مـــن الـــكتب الـــّشهيرة الـــتّي كـــتبها بـــهاءاهلل فـــي نـــفس الـــوقـــت، قـــبيل انـــتهاء 
إقامته في بغداد بني سنتي 1862 و1863.

إعالن الّدعوة في الرّضوان في ضواحي بغداد

 صـــدر أمـــر الـــحكومـــة الـــتركـــيّة بـــاســـتدعـــاء بـــهاءاهلل إلـــى اآلســـتانـــة() بـــناًء عـــلى طـــلب الـــحكومـــة اإليـــرانـــيّة، بـــعد 
مـفاوضـات كـثيرة مـعها، وملّا وصـلت هـذه األخـبار، وقـع أحـبّاؤه فـي اضـطّراب، وحـاصـرت الـّدولـة مـنزل مـوالهـم 
املـحبوب، لـدرجـة أّن أسـرتـه اتخـذت حـديـقة نـجيب بـاشـا خـارج املـديـنة مـقرًّا لـها مـّدة اثـني عشـر يـومًــا، ريـثما 

تتجهز القافلة للّسفر الطويل.

 وفــي الــيوم األّول مــن هــذه اإلثــني عشــر يــومًـــا (مــن 22 إبــريــل (نــيسان) عــلى 3 مــايــو (أيّــار) ســنة 1863) 
أي فــي الــّسنة الــتّاســعة عشــرة بــعد إعــالن بــعثة الــباب، أعــلن بــهاءاهلل لــلعديــد مــن أتــباعــه الــبشارة بــأنّــه هــو 
املــوعــود الــذّي أخــبر بــظهوره الــباب، وأنّــه هــو املــختار الــذّي اخــتاره اهلل واملــوعــود الــذّي أخــبرت بــمجيئه جــميع 



رسـل اهلل.  وقـد عـرفـت تـلك الحـديـقة الـتّي أعـلنت فـيها هـذه الـّدعـوة الـّشهيرة بحـديـقة الـرّضـوان، وخـّلدت ذكـرى 
األيّام التّي صرفها بهاءاهلل فيها بـ (عيد الرّضوان) الذّي يحتفل به البهائيّون سنويًا مّدة اثني عشر يوًما. 

 وفـــي أثـــناء تـــلك األيّـــام، أظهـــر بـــهاءاهلل أعـــظم الـــفرح والـــرّفـــعة والـــقّوة بـــدالً مـــن الحـــزن والـــغم، وازداد أتـــباعـــه 
حـماسًــــــا وسـرورًا، وجـاءت الجـموع الـكثيرة لـتقّدم لـه احـترامـها وإجـاللـها، وحـضرت جـميع شـخصيّات بـغداد، 

حتّى الوالي نفسه، لتكريم ذلكم الّسجني قبيل رحيله.

اسطنبول وأدرنة

 دام الــّسفر إلــى اســطنبول بــني ثــالثــة أشهــر وأربــعة أشهــر.  وملّـا وصــلت الجــماعــة املــؤلّــفة مــن بــهاءاهلل وعــدد 
مــن أفــراد عــائــلته وســّت وعشــريــن مــن أصــحابــه إلــى اســطنبول، وجــدوا انــفسهم مــسجونــني فــي مــنزل صــغير 
ـــلوا إلـى أدرنـة، وهـذا الـّسفر  ازدحـم بـهم.  وأخـيرًا نـقلوا إلـى مـكان أوسـع قـليالً، ولـكنّهم بـعد أربـعة أشهـر رحّـِ
إلـى أدرنـة، ولـو أنّـه دام بـضعة أيّـام، لـكنّه كـان أفـظع سـفر قـاسـوه حـتّى ذلـك الـوقـت، فـقد سـقط الـثّلج عـليهم 
بشــّدة طــيلة تــلك األيّــام، ولــم يــكن لــديــهم طــعام وال ألــبسة كــافــية، فــتضاعــفت آالمــهم لــذلــك.  وفــي مــّدة الشّــــــتاء 
األّول، أسـكن بـهاءاهلل وأسـرتـه الـبالـغني اثـني عشـر نـفرًا فـي مـنزل صـغير مـكّون مـن ثـالث غـرف، ليسـت فـيها 
أسـباب الـرّاحـة، ومـليئة بـالحشـرات وغـيرهـا وملـاّ جـاء الـّربـيع، نـقلوهـم إلـى مـكان أوسـع.  ومـكثوا فـي أدرنـة مـا 

يزيد على أربع سنوات ونصف.

وهــنا اســتأنــف بــهاءاهلل تــعليمه، وجــمع حــولــه الــعديــديــن، وأعــلن دعــوتــه جــهارًا، فتحــّمس لــها مــعظم الــبابــينّي، 
وعــرفــوا مــنذ ذلــك الــحني بــاســم " الــبهائــينّي".  ولــم تتخــّلف إالّ أقــليّة، اتّــبعت املــيرزا يــحيى (صــبح أزل)، األخ 
غـير الـّشقيق لـبهاءاهلل، ونـاصـبتُه الـعداء الشّــــــديـد، وانـضّمت عـلى األعـداء الـّسابـقني مـن الـّشيعة وتـآمـرت عـلى 
الــقضاء عــليه.  وأعــقب ذلــك جــملة صــعوبــات، وأخــيرًا قــامــت الــحكومــة الــتركــية بــنفي الــبهائــينّي والــبابــينّي مــن 
أدرنـة، فـنفت بـهاءاهلل وأتـباعـه إلـى عـّكا فـي فلسـطني حـيث وصـلوهـا، حسـب تـاريـخ الـنبيل() فـي 31 أغسـطس 

(آب) سنة 1868، بينما نفت امليرزا يحيى وجماعته إلى قبرص.

رسائله للملوك

 فـي ذلـك الـوقـت كـتب بـهاءاهلل سـلسلة رسـائـله الـّشهيرة، إلـى سـلطان تـركـيا، وإلـى الـعديـد مـن مـلوك األرض 
املـــتّوجـــني، وإلـــى "الـــبابـــا" وإلـــى شـــاه إيـــران.  وخـــاطـــب فـــي الـــكتاب األقـــدس فـــيما بـــعد مـــلوكًــــا آخـــريـــن، كـــما 
خـــاطـــب حـــّكام أمـــريـــكا ورؤســـاءهـــا، ورجـــال الـــّديـــن عـــامّـــًة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى عـــموم بـــني اإلنـــسان مـــعلنًا وداعـــيًا 
إيـــاهـــم إلـــى أن يـــوجّــــــهوا جـــهودهـــم نـــحو تـــأســـيس الـــّديـــن الـــحقيقي والـــحكم الـــعادل والسّــــــــالم الـــعاملـــيّ.  وفـــي 
رسـالـته إلـى الـّشاه، دافـع بـقّوة عـن أمـر الـبابـيني املـظلومـني، وطـلب مـنه أن يجـمعه مـع الـعلماء الـذّيـن حـرّضـوه 
عـلى اضـطهاده وجـًها لـوجـه.  وال حـاجـة إلـى الـقول بـأّن هـذا الـطّلب لـم يـنل االسـتجابـة، كـما أّن "بـديـع" ذلـك 
الـّشاب الـبهائـيّ املخـلص الـذّي سـّلم بـيده الـّشاه رسـالـة بـهاءاهلل قـد أُلـقي الـقبض عـليه، وعـذّب تـعذيـبًا بـالـكيّ، 

وباآلجر() املشوي على لحمه، وهكذا تجرّع كأس الّشهادة!

 



وفي هذه الرّسالة ذاتها يقّص بهاءاهلل، بعبارة مؤثّرة، آالمه وآماله، فيقول بالنص:

 "يــــا مَـــــلِك! قــــد رأيــــت فــــي ســــبيل اهلل مــــا ال رأت عــــني وال ســــمعت أذن.  قــــد أنــــكرنــــي املــــعارف، وضــــاق عــــليَّ 
املـخارف.  قـد نـضب ضـحضاح السّـــــالمـة، واصـفّر ضـحضاح الـرّاحـة.  كـم مـن الـباليـا نـزلـت، وكـم مـنها سـوف 
تـــنزل، امـــشي مـــقبالً إلـــى الـــعزيـــز الـــوهّــــاب، وعـــن ورائـــي تـــنساب الـــحباب.  قـــد اســـتّهل مـــدمـــعي إلـــى أن بـــلَّ 
مــضجعي، ولــيس حــزنــي لــنفسي –  تــاهلل رأســي يشــتاق الــرّمــاح فــي حــّب مــواله، ومــا مــررت عــلى شجــر، إالّ 
وقــد خــاطــبه فــؤادي: (يــا لــيت قــطّعت الســمي وصــلب عــليك جســدي فــي ســبيل ربّــي) – بــل بــما أرى الــنّاس 
فـــي ســـكرتـــهم يـــعمهون وال يـــعرفـــون.  رفـــعوا أهـــوائـــهم، ووضـــعوا إۤلههم، كـــأنّـــهم اتخـــذوا  أمـــر اهلل هـــزًوا ولـــهوا 
ولـعبًا، ويحسـبون أنّـهم مـحسنون، وفـي حـصن األمـان هـم مـحّصنون، لـيس األمـر كـما يـظنّون، غـًدا يـرون مـا 
يــنكرون.  فــسوف يخــرجــنا أولــو الــحكم والــغنى مــن هــذه األرض الــتّي ســميّت بــأدرنــة إلــى مــديــنة عــّكا.  ومــّما 
يـحكون، أنـها أخـرب مـدن الـّدنـيا، وأقـبحها صـورةً وأردأهـا هـواًء وأنـتنها مـاًء، كـأنّـها دار حـكومـة الـّصدى، ال 
يــــسمع مــــن أرجــــائــــها إال صــــوت تــــرجــــيعه.  وأرادوا أن يــــحبسوا الــــغالم فــــيها، ويســــّدوا عــــلى وجــــوهــــنا أبــــواب 
الـرّخـاء ويـصّدوا عـنّا عـرض الـحيوة الـّدنـيا فـيما غـبر مـن أيّـامـنا.  تـاهلل لـو يـنهكني الـّلغب، ويهـلكني الـّسغب، 
ويــجعل فــراشــي مــن الّصخــرة الــّصماء ومــؤانــسي وحــوش الــعراء، ال أجــزع، وأصــبر، كــما صــبر أولــو الحــزم، 
وأصـحاب الـعزم، بـحول اهلل مـالـك الـقدم وخـالـق األمـم.  وأشـكر اهلل عـلى كـّل األحـوال، ونـرجـو مـن كـرمـه تـعالـى 
بهـــذا الـــحبس يـــعتق الـــرّقـــاب مـــن السّـــــــالســـل واألغـــالل، ويـــجعل الـــوجـــوه خـــالـــصًة لـــوجـــهه الـــعزيـــز الـــوهّــــاب، إنّـــه 
مـجيب ملـن دعـاه، وقـريـب ملـن نـاجـاه.  ونـسألـه أن يـجعل هـذا الـبالء األدهـم درعًــا لـهيكل أمـره، وبـه يـحفظه مـن 
ســيوف شــاحــذة، وقــضب نــافــذة.  لــم يــزل بــالــبالء عــال أمــره، وســنا ذكــره، هــذا مــن ســنّته قــد خــلت فــي الــقرون 

الخالية واألعصار املاضية".

سجن عّكا

 كــانــت عــّكا فــي ذلــك الــوقــت مــديــنة الــّسجون، وكــان يــسجن فــيها كــبار املجــرمــني الــذّيــن يــرســلون إلــيها مــن 
جـميع أنـحاء اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة.  وقـد حـبس بـهاءاهلل وأتـباعـه عـند وصـولـهم إلـيها فـي الـقلعة الـعسكريّـة، 
بـعد سـفرتـهم البحـريّـة املـزريـة، وكـانـوا حـوالـي ثـمانـني إلـى أربـع وثـمانـني مـن الـرّجـال والـنّساء واألطـفال، وكـان 
املــكان قــذرًا مــوحــًشا لــلغايــة، ولــم يــكن عــندهــم فــراش، وال أســباب لــلرّاحــة مــن أّي نــوع كــانــت، وكــان الــطّعام 
الذّي يقّدم لهم رديئًا وغير كاف، إلى درجة التمس املحبوسون بعد مّدة قليلة الّسماح لهم بشراء الطّعام

ألنــفسهم، وكــان األطــفال يــبكون عــلى الــدوام فــي األيّــام األولــى، وكــاد الــنّوم يــكون مســتحيالً.  ولــم يــلبثوا أن 
تفشّـــــت بـينهم املـالريـا والـزّحـار وغـيرهـا مـن األمـراض، حـتّى وقـعوا جـميًعا فـريـسًة لـلمرض عـدا شـخصني، وقـد 

توفي منهم ثالثة من املرضى، أّما آالم الذّين بقوا أحياء فقد كانت خارجًة عن الوصف(). 

 واسـتمّر هـذا الـحبس الشّــــــديـد مـّدة سـنتني، وفـي أثـنائـه لـم يـسمح ألحـد مـن الـبهائـينّي بـالخـروج خـارج بـاب 
الّسجن، سوى ألربعة أنفار كانوا يخرجون يوميًا لشراء الطّعام تحت الحراسة املشّددة.

 وفـي أثـناء الـحبس فـي الـقلعة، كـان الـزّائـرون مـمنوعـني مـنًعا بـاتًـا مـن الـزّيـارة، ولـم يـؤذن لـلعديـد مـن الـبهائـينّي 
الــــذّيــــن حــــضروا مــــن إيــــران مــــشيًا عــــلى األقــــدام مــــن أجــــل لــــقاء مــــوالهــــم املــــحبوب أن يــــدخــــلوا جــــدران مــــديــــنة 



الـّسجن، فـكانـوا يـذهـبون إلـى مـكان فـوق الّسهـل خـارج الـخندق الـثّالـث، ومـنه كـانـوا يـتمّكنون مـن رؤيـة نـوافـذ 
مــسكن بــهاءاهلل فــي الــقلعة، وكــان بــهاءاهلل يظهــر لــهم مــن إحــدى الــنّوافــذ، فــكانــوا بــعد الــنّظر إلــيه يــبكون، ثــمّ 

يعودون إلى بالدهم، وهم في حماس واشتعال جديد من أجل الخدمة والفداء.
تخفيف القيود

 وأخـيرًا تـخفّف الـّسجن.  فـقد جـرى تـجنيد جـيوش تـركـيّة واحـتاجـت الـحكومـة إلـى الـقلعة الـعسكريّـة لـلجنود، 
وبـناًء عـلى ذلـك نـقلوا بـهاءاهلل وأسـرتـه إلـى مـنزل مـنفرد لـهم، وأسـكنوا بـاقـي الجـماعـة فـي خـان فـي املـديـنة، 
وفــي هــذا املــنزل، حــبس بــهاءاهلل ســبع ســنوات أخــرى فــي غــرفــة صــغيرة، وســكن فــي الــغرفــة املــجاورة أفــراد 
أســرتــه، وكــان عــددهــم ثــالثــة عشــر شــخًصا رجــاالً ونــساًء وأطــفاالً، وكــان عــليهم أن يــرتّــبوا أنــفسهم فــيها عــلى 
قــدر اســتطاعــتهم! وفــي أوائــل أيّــام ســكناهــم، كــانــوا يــقاســون ضــيق املــسكن، وفــقدان وســائــل الــرّاحــة، وقــّلة 
الـطّعام، وعـدم وجـود أسـباب الـعيش االعـتياديّـة، إالّ أنّـهم بـعد قـليل، تـمّكنوا مـن الـعيش بـراحـة نسـبيًّا، عـندمـا 
أضـيفت إلـى مـنزلـهم غـرف أخـرى.  ومـنذ تـرك بـهاءاهلل وأصـحابـه الـقلعة سـمح لـلزّائـريـن بـمقابـلتهم، وابـتدأت 
الـقيود واملـوانـع الـتّي أوجـبت الـفرامنـي الـعمل بـها تـزول تـدريـجيًّا، ولـو أنّـها كـانـت فـي بـعض األحـيان تـعود إلـى 

شّدتها األولى.

فتح أبواب الّسجن

 كـان ثـبات الـبهائـبنّب وقـت اشـتداد الـّسجن ال يـتزعـزع، ولـم يـضطربـوا مـطلًقا.  وحـينما كـانـوا مـسجونـني فـي 
القلعة العسكريّة في عّكا، كتب بهاءاهلل إلى بعض أحبائه ما ترجمته:-

 "ال تضطربوا، فإّن األبواب ستفتح، ويرتفع خبائي فوق جبل الكرمل، ويتحّقق الفرح األعظم".
فـكان هـذا الـتّصريـح مـصدر سـلوى عـظيمة ألتـباعـه.  وبـالـفعل لـم يـمض إالّ الـقليل، حـتّى تـحقق هـذا الـوعـد.  
وقــــد حــــكى عــــبدالــــبهاء قــــّصة فــــتح أبــــواب الــــّسجن بــــأبــــدع عــــبارات تــــرجــــمها حــــفيده األكــــبر شــــوقــــي أفــــندي() 

لإلنكليزيّة وفيما يلي تعريبها:-
 

 "كــان بــهاءاهلل يــحّب جــمال األريــاف وخــضرتــها.  وفــي ذات يــوم ملّـح إلــيّ مــتفضالً: "إنّــني لــم أنــظر خــضرةً 
مـنذ تـسع سـنوات، فـاألريـاف مـن عـالـم الـّروح واملـديـنة مـن عـالـم األجـساد".  فـلّما سـمعت ذلـك مـنه عـلمت مـن 

لحن القول أنّه يشتاق إلى التّوجه للريف وكنت متأّكًدا من أّن كّل ما أعمله تنفيذًا لرغبته يكون ناجًحا. 
 

 "وكــان هــناك فــي عــّكا فــي ذلــك الــوقــت رجــل مــعاد لــنا يــدعــى محــّمد صــفوت بــاشــا، وكــان لــه قــصر يــسّمى 
(املـزرعـة) عـلى بـعد أربـعة أمـيال شـمالـي املـديـنة، وهـو محـل جـميل تـحفّه الحـدائـق وبـه نهـر مـاء جـار.  فـذهـبت 
لـزيـارة هـذا الـباشـا فـي مـنزلـه، وقـلت لـه: "يـا بـاشـا إنّـك تـركـت الـقصر، وسـكنت فـي عـّكا. " فـقال: "إنّـني عـليل، 
وال أقــدر عــلى تــرك املــديــنة، وإذا ذهــبت هــناك اســتوحشــت لــإلخــوان".  فــقلت لــه: "مــا دمــت ال تــسكن هــناك، 
ومـا دام املـكان خـالـيًا، فـأجّـــره لـنا".  فـلّما سـمع ذلـك االقـتراح، اسـتغرب، ولـكنّه سـرعـان مـا وافـق.  فـاسـتأجـرت 
املــــنزل مــــنه بــــإيــــجار بــــسيط جــــًدا، أي بخــــمِس جــــنيهات ســــنويًــــا، ودفــــعت لــــه إيــــجار خــــمس ســــنوات مــــقّدمًـــــا، 

وتعاقدت معه بعقد، وأرسلت



عّماالً لترميم املنزل وإصالح الحديقة وبناء حّمام، ثّم أعددت عربة لنقل الجمال املبارك().

 "وفــي ذات يــوم، ذهــبت لــرؤيــة املحــل بــنفسي.  ورغــًما عــّما ورد فــي الــفرامــني املــتعّددة مــن األوامــر املــتكّررة 
بــأنّــنا ال يــمكننا أن نــتعّدى حــدود أســوار املــديــنة بــأّي حــال مــن األحــوال، فــإنّــي تــّمشيت خــارج بــاب املــديــنة، 
وكــان الحــرّاس مــن الــجنود عــلى الــباب، ولــكنّهم لــم يــعارضــونــي فــي شــيء.  فــذهــبت تــًوا إلــى الــقصر.  وفــي 
الـــيوم الـــثّانـــي ذهـــبت مـــرّة أخـــرى مـــع بـــعض األحـــبّاء واملـــوظّـــفني دون أن يـــعارضـــنا أحـــد أو يـــعترض ســـبيلنا 
مـــعترض مـــع أّن الحـــرّاس والـــخفراء كـــانـــوا واقـــفني عـــلى جـــانـــبي أبـــواب  املـــديـــنة.  وفـــي يـــوم آخـــر أوملـــت ولـــيمةً 
وأعــددت مــائــدةً تــحت أشــجار الــّصنوبــر فــي الــبهجة().  وجــمعت حــولــها مــّوظــفي الــبلدة وأعــيانــها، ثــّم رجــعنا 

إلى البلدة جميًعا في املساء.

 "وفـي ذات يـوم، ذهـبت إلـى حـضور الجـمال املـبارك وقـلت: "إّن قـصر املـزرعـة قـد أعـّد ألجـلكم، وأعـّدت عـربـةً 
النـتقالـكم إلـيه" (ولـم تـكن فـي عـّكا وحـيفا حـينذاك عـربـات) فـرفـض الـذّهـاب مـتفضالً: "إنّـني سـجني".  وبـعد 
مـــّدة عـــرضـــت عـــليه ذلـــك ثـــانـــيًة إالّ أنـــني ســـمعت نـــفس الـــجواب، ثـــّم ذهـــبت إلـــى أبـــعد مـــن ذلـــك فـــسألـــته لـــلمرّة 

الثّالثة ولكنّه عاد فتفّضل: "ال" فلم أتجاسر بعدها على اإللحاح أبعد من ذلك.

 "وكــان هــناك قــي عــّكا شــيخ مســلم مــرمــوق الــجانــب كــان يــحّب بــهاءاهلل كــما كــان بــهاءاهلل يــحبّه، فــاســتدعــيت 
هـذا الـّشيخ، وشـرحـت لـه املـوقـف، وقـلت لـه: "إنّـك جـسوٌر فـاذهـب الـليلة إلـى مـحضره األقـدس، واركـع أمـامـه، 
وخـــذ بـــيده املـــباركـــة، وال تـــتركـــها، حـــتّى يـــعدك أن يـــترك املـــديـــنة".  وكـــان هـــذا الـــّشيخ عـــربـــيًّا.  فـــذهـــب تـــًوا إلـــى 
بـهاءاهلل وركـع أمـامـه، وأخـذ بـيد الجـمال املـبارك وقـبّلها وقـال: "ملـاذا ال تـترك املـديـنة؟" فـأجـابـه: "إنّـني سـجني".  
فـقال الـّشيخ: "ال سـمح اهلل! ومـن ذا الـذّي يسـتطيع أن يـسجنك؟ أنـت الـذّي أبـقيت نـفسك فـي الـّسجن، وتـلك 
كـانـت إرادتـك أن تـكون سـجينًا، واآلن أرجـوك أن تخـرج وتـذهـب إلـى الـقصر، فـإنّـه جـميل فـي خـضرتـه، وفـيه 
األشـجار الـبديـعة، وكـأّن الـبرتـقال فـيه كـراٌت مـن الـنّار".  وكـّلما تـفّضل الجـمال املـبارك: "إّن هـذا غـير مـمكن، 
ألنّـــي ســـجني"، كـــان الـــّشيخ يـــأخـــذ بـــيده ويـــقبّلها، واســـتّمر يـــتضرع ســـاعـــًة كـــامـــلًة، وأخـــيرًا تـــفّضل بـــهاءاهلل: 
"حـسن جـًدا"، وبهـذه اإلجـابـة كـوفئ الـّشيخ لـصبره وثـباتـه.  وجـاءنـي بـفرحٍ عـظيم، ليبشّـــــرنـي بـقبول حـضرتـه.  
ورغـــًما عـــن وجـــود فـــرمـــان السّـــــــلطان عـــبد الـــعزيـــز الـــذّي مـــنع لـــقائـــي بـــالجـــمال املـــبارك أو االتّـــصال بـــه، فـــإنّـــي 
أخـذت الـعربـة فـي الـيوم الـتّالـي، وذهـبنا إلـى قـصر املـزرعـة.  ولـم يـعترض عـلينا أّي إنـسان، وتـركـت حـضرتـه 

هناك، ورجعت وحدي إلى املدينة. 

"ومـكث حـضرتـه فـي ذلـك املـكان الـّساحـر الـبديـع مـّدة سـنتني.  ثـّم عـزمـنا عـلى االنـتقال إلـى مـكان آخـر فـي   
"الـبهجة"، وكـان قـد حـدث وبـاء فـي "الـبهجة" فهـرب صـاحـب الـقصر وجـميع أفـراد أسـرتـه مـذعـوريـن، ووافـق 
عـلى إعـطاء الـقصر مـجانًـا إلـى أّي طـالـب، فـأخـذنـا الـقصر بـإيـجار زهـيد جـًدا.  وهـناك فـتحت أبـواب الـعظمة 

والّسلطنة الحقيقيّة على مصاريعها. 

"وكـان بـهاءاهلل سـجينًا اسـميًّا (ألّن فـرامـني السّـــــلطان عـبد الـعزيـز لـم تـلغ مـطلًقا)، إالّ أنّـه كـان فـي الـواقـع ذا   
حـشمٍة ووقـار ظـاهـريـن فـي هـيأتـه وفـي حـياتـه وأحـوالـه، وكـان مـحترمًــا مـن الجـميع، حـتّى أّن حـّكام فلسـطني، 
كـــــانـــــوا يـــــغبطونـــــه عـــــلى نـــــفوذه وهـــــيبته.  وكـــــان الـــــحّكام، واملـــــحافـــــظون، وقـــــادة الـــــجيش، واملـــــوظّــــفون املحـــــليّون 



يـلتمسون التّشـرّف بـلقائـه، لـكنّه كـان ال يـأذن إال قـليالً، وذات مـرٍة، تـضرّع حـاكـم املـديـنة للتّشـرّف، مـّدعـيًا أنّـه 
أمــر مــن السّـــــــلطات الــعالــية بــزيــارة الجــمال املــبارك مــع أحــد قــادة الــجيش، فــأجــيب طــلبه، وكــان الــقائــد، وهــو 
أوروبــيّ ســمني، قــد تــأثّــر جــًدا مــن عــظمة مــحضر بــهاءاهلل، حــتّى أنّــه اســتمّر راكــًعا عــلى األرض بــالــقرب مــن 
الـباب.  وكـان تـهيّب الـزائـريـن شـديـًدا لـدرجـة أنّـهما لـم يشـربـا األركـيلة الـتّي قـّدمـت لـهما، إالّ بـعد تـكرار الـطّلب 
مــن بــهاءاهلل.  وعــندئــٍذ وضــعاهــا عــلى شــفاهــهما فــقط، ثــّم تــركــاهــا جــانــبًا، وطــويــا ذراعــيهما، ووضــعا أيــديــهما 

على صدريهما، وجلسا بغاية الخضوع، بدرجة أدهشت جميع الحاضرين.

"وكــــان إجــــالل األحــــباء ومــــحبّتهم لــــه، واحــــترام املــــوظّـــفني واألعــــيان، وتــــوافــــد الــــزّائــــريــــن والــــقّصاد مــــن طــــالّب   
الـــحقيقة، وروح اإلخـــالص والخـــدمـــة الـــتّي تـــحّف بـــه، وســـيماء الجـــمال املـــبارك املـــلوكـــيّ وجـــالل وجـــهه، ونـــفوذ 
أمـره، وكـثرة املخـلصني املـفديـن املـلتفنّي حـولـه – كـّلها شـهود نـاطـقة بـأّن بـهاءاهلل لـم يـكن فـي الـحقيقة سـجينًا 
بـل كـان مـلك املـلوك. "فـقد قـام ضـّده سـلطانـان مسـتبّدان، كـانـا حـاكـمني ظـاملـني، قـويّـني، ومـع ذلـك خـاطـبهما 
بـعبارات صـارمـة، وهـو مـقيم فـي سـجنهما، كـملك يـخاطـب رعـايـاه.  وكـان يـعيش فـي (الـبهجة) كـأمـير، رغـًما 
عـــن الـــفرامـــني الشّـــــــديـــدة بـــالـــّسجن.  وكـــان كـــثيرًا مـــا يـــقول: "حـــًقا إّن أتـــعس الـــّسجون قـــد انـــقلب إلـــى جـــنّات 

عدن".  وفي الحقيقة، لم تر عنٌي شبيًها لهذا منذ أن خلق العالم".

حياته في البهجة 

وكـما أظهـر بـهاءاهلل فـي أيّـام املـصاعـب األولـى كـيف يمجّــــد اهلل فـي حـال الـفقر والـذّلـة، فـإنّـه أظهـر فـي أيّـامـه   
فـي (الـبهجة) كـيف يمجّــــد اهلل فـي حـال الـعزّة والـقدرة.  وكـانـت هـبات مـئات األلـوف مـن أتـباعـه املخـلصني قـد 
وضـــعت تـــحت تـــصرّفـــه مـــبالـــغ مـــن املـــال كـــبيرة، كـــان عـــليه أن يـــدبّـــرهـــا.  ومـــع أّن حـــياتـــه فـــي (الـــبهجة) كـــانـــت 
مــوصــوفــًة بــأنّــها مــلكيّة بــكّل مــعنى الــكلمة، إال أنّــها لــم تــتميّز بــطابــع البهــرجــة املــاديّــة أو الــتّرف والــتّبذيــر، بــل 
عـلى الـعكس مـن ذلـك، عـاش الجـمال املـبارك وأفـراد عـائـلته فـي حـالـة بـساطـة واحـتشام، ولـم يـعرف فـي بـيته 

شيء من الكماليّات األنانيّة.

وقـد أعـّد أحـباؤه حـديـقًة جـميلًة بـالـقرب مـن مـسكنه فـي (الـبهجة) كـانـت تـدعـى بـ "الـرّضـوان" فـكان يـصرف   
فيها أيّاًما متتاليًة أو أسابيع، وينام ليالً في كوخ صغير في الحديقة، وأحيانًا كان يتنزّه في الحقول. 

 وقـد زار عـّكا وحـيفا مـرارًا، وفـي مـرة أو أكـثر، نـصب خـيامـه عـلى جـبل الـكرمـل، كـما تـنبّأ بـذلـك حـينما كـان 
سـجينًا فـي قـلعة عـّكاء الـعسكريّـة.  وكـان بـهاءاهلل يـصرف أغـلب وقـته فـي الـتبتّل والـتأمّــل، وفـي كـتابـة الـكتب 

املقّدسة، وفي إنزال األلواح، وفي تربية األحبّاء تربية روحانيّة.

وألجــــل أن يــــتفرّغ لهــــذا الــــعمل الــــعظيم تــــفرّغًــــا كــــامــــالً، أخــــذ عــــبدالــــبهاء عــــلى عــــاتــــقه تــــرتــــيب جــــميع الــــّشؤون   
األخــرى: كــمقابــلة الــعلماء والــّشعراء ورجــال الــحكومــة.  وكــان هــؤالء جــميًعا ســعداء بــلقاء عــبدالــبهاء ومــمتننّي 
مـن بـيانـاتـه ومـحادثـاتـه.  ومـع أنّـهم لـم يـقابـلوا بـهاءاهلل نـفسه، فـإنّـهم كـانـوا يـمتلؤون مـحبًّة لـه، بسـبب تـعرّفـهم 

بنجله، ألّن هيئة عبدالبهاء عرّفتهم مقام والده.



وقــــد دّون املســــتشرق الــــّشهير إدوارد بــــراون الــــبروفــــسور فــــي كــــليّة كــــمبردج خــــاطــــراتــــه الــــتّالــــية عــــن زيــــارتــــه   
بهاءاهلل في البهجة سنة 1890:-

"انـتظر دلـيلي لحـظة مـن الـزّمـن ريـثما خـلعت حـذائـي، وبحـركـة سـريـعة مـن يـده سـحب سـتارةً، وبـمروري مـن   
الــباب أعــادهــا، فــوجــدت نــفسي فــي غــرفــٍة كــبيرٍة، فــي صــدرهــا امــتدت أريــكًة مــنخفضًة، ووضــع فــي مــقابــل 
الـباب كـرسـيّان أو ثـالثـة كـراسـي.  وإنّـي وإن كـنت مـتصّورًا تـصّورًا مـبهًما املـكان الـذّي أنـا ذاهـب إلـيه، ومـن 
أنـــا قـــادم لـــرؤيـــته، إذ لـــم تـــعَط لـــي إيـــماءةً واضـــحًة حـــول ذلـــك، إالّ أنّـــه قـــد مـــرّت ثـــانـــية أو ثـــانـــيتان مـــن الـــزّمـــن، 
وأخــذتــني الــرّهــبة والــذّهــول، قــبل أن أعــرف مــعرفــًة تــامــًة بــوجــود مــن فــيها، وحــانــت مــنّي الــتفاتــًة إلــى الــرّكــن.  
وحــيث تــلتقي األريــكة بــالجــدار، كــان يجــلس هــيكٌل عــظيٌم، تــعلوه املــهابــة والــوقــار، وتــتّوج رأســه قــلنسوة مــن 
الــّصوف، مــن الــنّوع املــسّمى عــند الــدراويــش "بــالــتّاج"، تــمتاز بــطولــها، وحــول أســفل "الــتّاج" عــمامــة بــيضاء 

صغيرة.

"وإنّـــما الـــوجـــه الـــذّي رأيـــته، ال أنـــساه وال يـــمكنني وصـــفه، مـــع تـــلك الـــعيون الـــبرّاقـــة الـــنّافـــذة الـــتّي تـــقرأ روح   
الــّشخص.  وتــعلو جــبينه الــوضّـــــــــــاح الــعريــض الــقدرة والــجالل، بــينما أســاريــر وجــهه وجبهــته تــنّم عــن عــمٍر ال 
يـصّدقـه الـّشعر األسـود الـقاتـم، مـع لـحيٍة كـانـت تـتماوج بـوفـرة مـألـوفـة لـغايـة وسـطه، فـلم أُك إذ ذاك فـي حـاجـة 
لـلّسؤال عـن الـّشخص الـذّي امـتثلت فـي حـضوره، ووجـدت نـفسي مـنحنيًا، أمـام مـن هـو محـّط الـوالء واملـحبّة 
الــتّي يحســده عــليها املــلوك، وتتحسّـــــــر لــنوالــها عــبثًا األبــاطــرة! وســمعت صــوتًــا هــادئًــا يــأمــرنــي بــالجــلوس، ثــمّ 

استمّر يقول:

(الحـمد هلل إذ وصـلت،.. جـئت لـترى مـسجونًـا ومـنفيًّا... نـحن ال نـريـد إالّ إصـالح الـعالـم وسـعادة األمـم، وهـم   
مـع ذلـك، يـعتبرونـنا مـثيريـن لـلفتنة والـعصيان، ومسـتحّقني لـلحبس والـنّفي... فـأّي ضـرر فـي أن يتّحـد الـعالـم 
عـلى ديـٍن واحـٍد وأن يـكون الجـميع إخـوانًـا، وأن تسـتحكم روابـط املـحبّة واإلتّـحاد بـني بـني البشـر، وأن تـزول 
االخــتالفــات الــديــنيّة وتــمحى االخــتالفــات الــعرقــيّة؟... وال بــّد مــن حــصول هــذا كــّله، فســتنقضي هــذه الحــروب 
املــدمّـــرة واملــشاحــنات الــعقيمة، وســيأتــي "الــّصلح األعــظم"... ألســتم تــحتاجــون إلــى ذلــك فــي أوروبّــا أيــًضا؟ 
ألـيس ذلـك مـا تـنبّأ بـه الـّسيد املـسيح؟... ومـع ذلـك فـإنّـا نـرى مـلوكـكم وحـّكامـكم يـنفقون خـزائـنهم عـلى وسـائـل 
تــدمــير الــجنس البشــرّي، بــدالً مــن إنــفاقــها عــلى مــا يــؤّدي إلــى ســعادتــه،... وال بــّد مــن زوال هــذه املــشاحــنات 
والـبغضاء وهـذا الـّسفك لـلّدمـاء وهـذا االخـتالف، حـتّى يـكون جـميع الـنّاس جـنًسا واحـًدا وأسـرةً واحـدةً... فـال 

يفتخر اإلنسان أنّه يحّب وطنه، بل يفتخر بأنّه يحّب جنسه..)

"هـــذه كـــانـــت عـــلى مـــا أتـــذكـــر بـــعض الـــكلمات الـــتّي ســـمعتها مـــن بـــهاءاهلل مـــع غـــيرهـــا مـــن الـــكلمات، فـــلينظر   
الــذّيــن يــقرأونــها، ولــيحكموا بــأنــفسهم هــل هــذه اآلراء تســتحق الــقتل والــّسجن؟ وهــل يــنتفع الــعالــم بــانــتشارهــا 

أم يخسر؟"()



الّصعود

وهـكذا قـضى بـهاءاهلل أواخـر أيّـامـه عـلى األرض بـكّل بـساطـة وهـدوء، وبـعد إصـابـته بـالحـّمى، صـعد فـي 29   
مايو (أيّار) 1892، في الخامسة والّسبعني من العمر.

وكـانـت وصـيّته املـعروفـة بـ "كـتاب عهـدي" مـن األلـواح األخـيرة الـتّي نـزلـت، وكـتبت بخـطه، وأمـضاهـا وخـتمها.    
وقـــد فـــّض خـــتمها بـــعد مـــضيّ تـــسعة أيّـــام مـــن صـــعوده، بـــيد نجـــله األكـــبر، بـــحضور أعـــضاء أســـرتـــه وبـــعض 

األصحاب، فاتّضحت مضامني تلكم الوثيقة الّشهيرة.

وبــمقتضى هــذه الــوصــيّة، أصــبح عــبدالــبهاء مــركــز عهــد بــهاءاهلل ومــيثاقــه ومــبيّنًا لــتعالــيمه.  وقــد أمــر بــهاءاهلل   
أسرته وأقرباءه وجميع املؤمنني بالتّوجه إليه وبإطاعته.

وبهـذا الـتّرتـيب امـتنع ظـهور االنـقسامـات املـذهـبيّة فـي الـّديـن الـبهائـيّ، وضـمنت وحـدة األمـر اإللـهيّ ضـمانًـا   
كامالً.

رسالة بهاءاهلل

 مـن املـهم أن نـكّون ألنـفسنا فـكرةً واضـحًة عـن رسـالـة بـهاءاهلل، فـإّن أقـوالـه مـثل أقـوال سـائـر املـظاهـر اإللـهيّة، 
تـــنقسم إلـــى قـــسمني، فـــفي أحـــدهـــما يـــتكّلم أو يـــكتب كبشـــر أمـــر مـــن اهلل بـــرســـالـــة لـــلنّاس، بـــينما فـــي الـــقسم 

اآلخر تفيد كلماته بأنّها صادرةً رأًسا عن اهلل ذاته، فقد كتب في كتاب اإليقان:-

 "إّن لـــلّشموس املشـــرقـــة مـــن املـــشارق اإللـــهيّة مـــقامـــني، أحـــدهـــما مـــقام الـــتّوحـــيد ورتـــبة الـــتّفريـــد كـــما ســـبقت 
اإلشـــــارة إلـــــيه مـــــن قـــــبل "ال نـــــفّرق بـــــني أحـــــد مـــــنهم"()، وثـــــانـــــيهما مـــــقام الـــــتّفصيل ومـــــقام عـــــالـــــم الخـــــلق ورتـــــبة 
الحــــدودات البشــــريّــــة، فــــفي هــــذا املــــقام لــــكّل واحــــد مــــنهم هــــيكل مــــعنّي، وأمــــر مــــقّرر، وظــــهور مــــقّدر، وحــــدود 
مــخصوصــة.  بــمثل مــا إن كــّل واحــد مــنهم مــوســوم بــاســم، ومــوصــوف بــوصــف، ومــأمــور بــأمــر بــديــع، وشــرع 
جـديـد، كـما يـقول "تـلك الـرسـل فـّضلنا بـعضهم عـلى بـعض، مـنهم مـن كـّلم اهلل، ورفـع بـعضهم درجـات، وآتـينا 

عيسى ابن مريم البيّنات، وأيدناه بروح القدس"().

 "وبــــالــــنّظر الخــــتالف هــــذه املــــراتــــب واملــــقامــــات، تظهــــر بــــيانــــات وكــــلمات مــــختلفة، مــــن تــــلك الــــينابــــيع لــــلعلوم 
السّـــــبحانـيّة، وإالّ فـإنّـها فـي الـحقيقة، تـعتبر جـميعها لـدى الـعارفـني بـمعضالت املـسائـل اإللـهيّة فـي حـكم كـلمة 
واحـدة.  وملّا لـم يـطّلع أكـثر الـنّاس عـلى املـقامـات املـذكـورة، لهـذا يـضطربـون، ويـتزلـزلـون مـن الـكلمات املـختلفة 

الّصادرة من تلك الهياكل املتّحدة. 

 "إذن أصـــبح مـــعلومًــــا أزالً وأبـــًدا، أّن جـــميع هـــذه االخـــتالفـــات فـــي الـــكلمات، هـــي مـــن اخـــتالفـــات املـــقامـــات.  
ولهـذا أطـلقت، وال تـزال تـطلق، عـلى جـواهـر الـوجـود هـؤالء، فـي مـقام الـتّوحـيد وعـلّو التّجـريـد، صـفات الـّربـوبـيّة، 
واإللـوهـيّة، واألحـديّـة الـّصرفـة، والـهويّـة الـبحتة، ألّن جـميعهم جـالـسون عـلى عـرش ظـهور اهلل، ومسـتقّرون عـلى 
كـرسـيّ املـكنونـات الـربـانـيّة، أعـني أّن ظـهور اهلل ظـاهـر بـظهورهـم، وجـمال اهلل مشـرق مـن وجـوهـهم، لهـذا قـد 



ظهـرت نـغمات الـّربـوبـيّة مـن هـذه الـهياكـل األحـديّـة، ولـكن فـي املـقام الـثّانـي الـذّي هـو مـقام الـتّمييز، والـتّفصيل 
والتّحـديـد، ومـقام اإلشـارات، والـّدالالت املـلكيّة، تظهـر مـنهم الـعبوديّـة الـّصرفـة، والـفقر الـبحت، والـفناء الـبات 

كما يقول: "إنّي عبد اهلل"، "وما أنا إالّ بشر مثلكم"...

 "وإذا مـا سـمع مـن املـظاهـر الـجامـعة "إنّـي أنـا اهلل"، فـهو حـق وال ريـب فـيه، إذ قـد ثـبت مـرارًا أّن بـظهورهـم، 
وبــصفاتــهم، وبــأســمائــهم يظهــر فــي األرض، ظــهور اهلل، واســم اهلل، وصــفة اهلل، ولهــذا يــقول: "ومــا رمــيت إذ 

رميت، ولكّن اهلل رمى"() وكذلك يقول: "إّن الذين يبايعونك، إنّما يبايعون اهلل".()

 "وإذا مـا تـغنّوا بـنغمة: "إنّـي رسـول اهلل"، فـإنّـه أيـًضا صـحيح وال شـّك فـيه، كـما يـقول: "مـا كـان محـّمد أبـا 
أحـد مـن رجـالـكم، ولـكن رسـول اهلل"().  وفـي هـذا املـقام هـم جـميًعا مـرسـلون مـن لـدن ذلـك السـلطان الـحقيقي 
والــكينونــة األزلــيّة.  وإذا مــا نــادى كــّل واحــد مــنهم بــنداء: "أنــا خــاتــم الــنبينّي"، فــهو أيــًضا حــق وال ســبيل إلــى 
الـــّريـــب فـــيه، وال طـــريـــق إلـــى الشّـــــــبهة.  ألّن الجـــميع حـــكمهم حـــكم ذات واحـــدة، ونـــفس واحـــدة، وروح واحـــدة، 
وجســد واحــد، وأمــر واحــد.  وكــّلهم مظهــر الــبدئــيّة والــختميّة، واألولــيّة واآلخــريّــة، والــظاهــريّــة والــباطــنيّة، لــروح 
األرواح الــحقيقي، وســاذج الــسواذج األزلــي.  ولــو يــقولــون: "نــحن عــباد اهلل" فــإّن هــذا أيــًضا ثــابــت وظــاهــر، 
حــيث قــد ظهــروا فــي الــظّاهــر، بــمنتهى رتــبة الــعبوديّــة، تــلك الــعبوديّــة الــتّي ال يســتطيع أحــد فــي اإلمــكان أن 

يظهر بنحو منها.

 "وكـــذلـــك قـــد ظهـــرت أذكـــار الـــّربـــوبـــيّة واإللـــوهـــيّة مـــن جـــواهـــر الـــوجـــود هـــؤالء، فـــي حـــني اســـتغراقـــهم فـــي بـــحار 
الــقدس الــّصمدّي، وارتــقائــهم إلــى مــعارج املــعانــي للسّـــــــلطان الــحقيقيّ.  وإذا مــا نــظر بــعني الــتدقــيق، يــرى 
أنّــهم فــي هــذه الــرّتــبة قــد اعــتبروا أنــفسهم فــي مــنتهى الــعدم والــفناء، أمــام الــوجــود املــطلق، والــبقاء الــّصرف، 
حـتّى كـأنّـهم عـّدوا أنـفسهم عـدمًــا صـرفًـا، وجـعلوا ذكـرهـم فـي تـلك الـّساحـة شـركًـــا.  ألّن مـطلق الـذّكـر فـي هـذا 

املقام، دليٌل على عدم الوجود والبقاء.  وإّن هذا لخطأ كبير عند الواصلني...

 "والـــخالصـــة، أنّـــه بـــالـــنّظر إلـــى هـــذا املـــقام، قـــد ظهـــر مـــنهم ذكـــر الـــّربـــوبـــيّة وأمـــثالـــها.  وفـــي مـــقام الـــرّســـالـــة، 
اظهـروا الـرسـالـة، وهـكذا فـي كـل مـقام جـاؤوا بـذكـر حسـب اقـتضائـه، ونسـبوا كـّل هـذه األذكـار إلـى أنـفسهم، 
فـهي أذكـار مـن عـالـم األمـر إلـى عـالـم الخـلق، ومـن عـوالـم الـّربـوبـيّة إلـى الـعوالـم املـلكيّة، لهـذا فـمهما يـقولـون، 
ومــهما يــذكــرون، مــن اإللــوهــيّة والــّربــوبــيّة، والــنّبّوة والــرّســالــة، والــواليــة واإلمــامــة والــعبوديّــة كــّله حــق وال شــبهة 

فيه"().

 وعـندمـا يـتكّلم بـهاءاهلل كـإنـسان، فـإّن املـقام الـذّي يـّدعـيه لـنفسه هـو الـتّواضـع الـتام و"الـفناء فـي اهلل"، فـاألمـر 
الـذّي يـميّز املظهـر فـي شـخصيّته البشـريّـة عـن بـاقـي البشـر، إنّـما هـو إنـكار ذاتـه إنـكارًا تـامًــا وقـدرتـه الـكامـلة 
كـذلـك.  فـفي جـميع األحـوال، يـمكنه أن يـقول كـما قـال املـسيح فـي جـبل الـزّيـتون() فـي مـوضـع جـثسيمانـي: 

"ولكن ليس كما أريد أنا، بل كما تريد أنت"() كما قال بهاءاهلل في رسالته إلى الّشاه بالنّص:



 "يـا سـلطان، إنّـي كـنت كـأحـٍد مـن الـعباد، وراقـًدا عـلى املـهاد، مـرّت عـليّ نـسائـم السّـــــبحان، وعـّلمني عـلم مـا 
كــان، لــيس هــذا مــن عــندي، بــل مــن لــدن عــزيــز عــليم.  وأمــرنــي بــالــنّداء، بــني األرض والــّسماء، بــذلــك ورد عــليّ 
ما تذرّفت به عيون العارفني.  ما قرأت ما عند النّاس من العلوم، وما دخلت املدارس، فاسأل املدينة التّي

كــنت فــيها، لــتوقــن بــأنّــي لســت مــن الــكاذبــني.  هــذا ورقــة حــرّكــتها أريــاح مــشيّة ربّــك الــعزيــز الحــميد، هــل لــها 
اســتقرار عــند هــبوب أريــاح عــاصــفات؟ ال ومــالــك األســماء والــّصفات، بــل تحــرّكــها كــيف تــريــد.  لــيس لــلعدم 
وجــود تــلقاء الــقدم.  قــد جــاء أمــره املــبرم، وأنــطقني بــذكــره بــني الــعاملــني.  إنّــي لــم أكــن إالّ كــاملــيّت تــلقاء أمــره، 
قـّلبتني يـد إرادة ربّـك الـرّحـمن الـرّحـيم.  هـل يـقدر أحـد أن يـتكّلم مـن تـلقاء نـفسه، بـما يـعترض بـه عـليه الـعباد، 

من كّل وضيع وشريف؟ ال فوالذّي عّلم القلم أسرار القدم، إالّ من كان مؤيًّدا من لدن مقتدر قدير."

 وكــــما غســــل الــــّسيد املــــسيح أرجــــل الــــتاّلمــــيذ، فــــكذلــــك بــــهاءاهلل كــــان أحــــيانًــــا يهيئ الــــطّعام بــــنفسه، ويخــــدم 
أحــبّاءه، وال يفتخــر إالّ فــي عــبوديّــته، وكــان يــقنع بــالــنّوم عــلى األرض مــن غــير ســريــر، إذا لــزم ذلــك، ويــعيش 
عـلى الـخبز واملـاء، وأحـيانًـا عـلى مـا يـدعـى "بـالـغذاء اإللـهيّ، أي الـجوع".  ويظهـر تـواضـعه الـتّام مـن احـترامـه 
لـلطبيعة ومـن تـقديـره لـطبيعة الـجنس البشـرّي، وخـاصّـــــــــة مـن إجـاللـه لـلرّسـل والّشهـداء واألولـياء.  وهـو يـرى أنّ 

املخلوقات من األدنى إلى األعلى تحكي عن الذّات اإللهيّة.

 لــقد اخــتار اهلل شــخصه البشــرّي، لــيكون حــاكــيًا ومــتكلًما عــنه، أي لــيكون فــًما وقــلًما إلــهيًّا ولــم يــكن بــارادتــه 
أن اّدعــى املــقام املــملوء بــاملــصاعــب واملــتاعــب الــتّي لــيس لــها نــظير.  وكــما قــال الــّسيد املــسيح: "يــا أبــتاه، إن 

أمكن فلتعبر عنّي هذه الكأس"()، كذلك قال بهاءاهلل: "لو وجد مبنّي أو ناطق، ما جعلت نفسي عرضًة
لشماتة العباد وال الستهزائهم ومفترياتهم"()

 إالّ أّن الـــنّداء اإللـــهيّكان صـــريـــًحا، وإلـــزامـــيًّا لـــه، وقـــد أطـــاعـــه، فـــكانـــت إرادة اهلل إرادتـــه، ورضـــاء اهلل رضـــاه.  
وقد قبل األمر "بمنتهى التّسليم والرّضاء"، فقال في لوح ابن الذّئب ما ترجمته:-

 "لـعمر الـحق،ّ كـّلما ورد عـليّ فـي سـبيل اهلل، إنّـه مـحبوب روحـي ومـقصود فـؤادي.  والـّسم املهـلك فـي سـبيله، 
شهد فائق، وعذابه شراب عذب الئق".

 وكـما سـبق لـنا ذكـره، إّن بـهاءاهلل يـتكّلم فـي أحـيان أخـرى مـن "مـقام اإللـوهـيّة".  فـفي هـذا الـنّوع مـن أقـوالـه 
هــذه، يــنمحي ذكــر شــخصيّته البشــريّــة بــالــكليّة، وبــواســطته يــخاطــب اهلل خــلقه، ويــعلن لــهم مــحبّته، ويــعّلمهم 

صفاته، ويشهر إرادته، ويعلن قوانينه، ألجل هدايتهم، وطلب محبّتهم ووالئهم، وخدمتهم.

 وفــي آثــار بــهاءاهلل الــكتابــيّة، كــثيرًا مــا يــنتقل الخــطاب مــن أحــد هــذيــن الــنّوعــني إلــى الــنّوع اآلخــر، فــأحــيانًــا 
يـــكون مـــن الـــواضـــح أّن املـــتكّلم رجـــل، ثـــّم يســـتمّر الـــكالم دون تـــوقّـــف وكـــأّن اهلل هـــو الـــنّاطـــق بـــضمير املـــتكّلم، 
وحـتّى حـينما يـتكّلم بـهاءاهلل كـرجـل، فـإنّـه يـتكّلم كـرسـول مـن اهلل وكـمثال حـيّ لـإلخـالص الـّصرف إلرادة اهلل، 
فـاملحـرّك لجـميع أطـوار حـياتـه هـو الـّروح الـقدس، ولـذلـك ال يـمكن وضـع حـدود فـاصـلة بـني الـوجهـتني البشـريّـة 

واإللهيّة، سواء في حياته أو في تعاليمه، فيخبره اهلل في سورة الهيكل بالنّص:

 "قل ال يرى في هيكلي إالّ هيكل اهلل، وال في جمالي إالّ



جـمال اهلل، وال فـي كـينونـتي إالّ كـينونـته، وال فـي ذاتـي إالّ ذاتـه، وال فـي حـركـتي إالّ حـركـته، وال فـي سـكونـي 
إالّ سـكونـه، وال فـي قـلمي إالّ قـلمه الـعزيـز املحـمود.  قـل لـم يـكن فـي نـفسي إالّ الـحّق، وال يـرى فـي ذاتـي إالّ 

اهلل".

بعثته

 إّن الــــغرض مــــن بــــعثة بــــهاءاهلل إلــــى الــــعالــــم هــــو إيــــجاد اإلتّــــحاد، أي اتّــــحاد البشــــريّــــة فــــي اهلل، عــــن طــــريــــق 
إيمانها باهلل، وقد قال:-

 "إّن أبهى ثمرة لشجرة العرفان، هي هذه الكلمة العليا:

 "كّلكم أثمار شجرة واحدة، وأوراق غضن واحد، [ليس الفخر ملن يحّب الوطن، بل ملن يحّب العالم]"() .

 ولـقد بشّـــــر األنـبياء الـسابـقون الـنّاس بـمجيء عـصر السّـــــالم والـّصالح بـني البشـر، وكـانـوا قـد ضـّحوا أنـفسهم 
حـتّى يعجّــــلوا مـجيئه، ولـكن كـّل واحـد مـنهم صـرّح، بـكّل وضـوح، إّن هـذه الـنهايـة الـّسعيدة والـغايـة املـباركـة لـن 

تحصل إالّ بعد "مجيء الرّب"، في آخر األيّام، عندما يدان األشرار، ويثاب الّصالحون.

 فــلقد تــنبّأ زردشــت، قــبل ثــالثــة آالف ســنة، بــوقــوع املــشاحــنات والحــروب قــبل مــجيء "شــاه بهــرام"، مخــّلص 
العالم، الذّي يغلب "أهرمن" روح الّشر، ويؤّسس حكم الحّق والّسالم...

 وقـال الـّسيد املـسيح: "ال تـظنّوا إنّـي جـئت أللـقي سـالمًــا عـلى األرض، مـا جـئت أللـقي سـالمًــا بـل سـيفًا"().  
وأخــبر بــأّن فــترة حــروب وإشــاعــات حــروب ومــحن وبــاليــا ســوف تســتمّر حــتّى يــأتــي ابــن اإلنــسان "فــي مجــد 

أبيه".

 وصـرّح محـّمد (ص) أنّـه، بسـبب سـوء أعـمال الـيهود والـنّصارى سـوف تظهـر بـينهم الـعداوة والـبغضاء الـتّي 
تستمّر إلى يوم القيامة، حيث يظهر اهلل ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون().

 أمّـــا بــهاءاهلل فــيعلن فــي هــذا الــيوم أنّــه هــو مــوعــود جــميع هــؤالء الــرّســل، وأنّــه هــو املظهــر اإللــهيّ الــذّي فــي 
عـصره يـتأسّـــــس حـكم السّـــــالم فـعالً، وهـذا الـقول لـم يسـبقه بـه أحـد، وهـو فـريـد فـي بـابـه، وتـنطبق عـليه عـالمـات 

األزمنة انطباًقا عجيبًا، وتؤيّده نبّوات جميع الرّسل العظام. 

 وقــد كــشف بــهاءاهلل، بــوضــوح تــام، وبــشمول مــنقطع الــنّظير، عــن الــوســائــل الــتّي بــها يــحصل السّـــــــالم عــلى 
األرض واإلتّـــحاد بـــني بـــني البشـــر.  حـــًقا مـــنذ مـــجيء بـــهاءاهلل لـــآلن، وقـــعت وال تـــزال تـــقع حـــروب وتـــدمـــيرات، 
بـمقياس لـم يسـبق لـه مـثيل، ولـكّن هـذا هـو تـمامًــا مـا أخـبرت بـوقـوعـه جـميع الـرّسـل، فـي فجـر ظـهور "يـوم الـرّب 
الــعظيم املــخيف"، ولــيس ذلــك إال تــأيــيًدا لــلرّأي الــقائــل بــأّن "مــجيء الــرّب" لــم يــكن فــقط عــلى األبــواب، بــل أنّــه 

حقيقة وقعت بالفعل.



وفـي املَثَل الـذّي ضـربـه املـسيح، ال بـّد لـرّب الـكرْم مـن أن يهـلك الـكرامـني األشـرار هـالكًـــا مـهينًا، قـبل أن يـأخـذ 
مــنهم الــكرْم، ويــعطيه آلخــريــن غــيرهــم مــّمن يــؤّدون إلــيه الــثّمرة فــي فــصولــها.  أفــال يــفهم مــن هــذا املــثل، أنّ 
الهــالك املــريــع عــند مــجيء الــرّب، يــنتظر الــحكومــات الــجائــرة، ورجــال الــّديــن الــطّماعــني املــتعّصبني، والــقادة 

املستبّدين، الذّين حكموا األرض حكًما جائرًا قرونًا واغتصبوا ثمارها كالكرامني األشرار؟

 وربّــما تــحصل عــلى األرض حــوادث مــريــعًة وكــوارث فــظيعًة، لــيس لــها مــثيل، ملــّدة مــن الــزمــان، ولــكن بــهاءاهلل 
يـؤكّـــد لـنا: "عـن قـريـب سـوف تـنمحي هـذه املـشاحـنات الـعقيمة، وسـوف تـمضي هـذه الحـروب املـّدمـرة، وسـوف 
يــأتــي الــّصلح األعــظم". () وقــد أصــبحت الحــروب مــن الــفظاعــة فــي الــتّدمــير والتّخــريــب إلــى درجــة ال تــطاق، 
وعــلى البشــريّــة أن تــكتشف لــنفسها طــريــق الــخالص، وإالّ فــإنّــها تــفنى، وهــا قــد أتــى "وقــت املــنتهى"، وأتــى 

معه "املخلص املوعود".

آثاره الكتابيّة

 إّن آثـار بـهاءاهلل الـكتابـيّة واسـعة فـي مـداهـا إلـى أبـعد الحـدود، فـهي تـبحث فـي كـّل شـأن مـن شـؤون الـحياة 
البشــريّــة، ســواء أكــانــت فــرديّــة أم اجــتماعــيّة، مــاديّــة أم روحــانــيّة، وتــبحث فــي تــفسير الــكتب املــقّدســة الــقديــمة 

والحديثة، وتبحث في النبّوات الخاّصة باملستقبل القريب والبعيد.
أمّــا مـدى مـعارفـه ودقّــتها، فـإنّـها أدهشـت اآلفـاق، فـقد اقـتبس اآليـات املـقّدسـة مـن مـختلف الـكتب الـّسماويّـة، 
وفسّـــــــرهـــا لـــلذّيـــن كـــانـــوا يـــسألـــون عـــنها بـــأســـلوب مـــهيمن وبـــراهـــني مـــقنعة، مـــع أنّـــه بحســـب الـــظّاهـــر، لـــم يـــملك 
الـوسـائـل املـألـوفـة الـتّي تـمكنّه مـن الـوصـول إلـى الـعديـد مـن الـكتب الـتّي أشـارهـم إلـيها.  وقـد صـرّح فـي "لـوح 
ابــن الــذئــب" بــأنّــه لــم يــقرأ أبــًدا "كــتاب الــبيان" فــي حــني يظهــر مــن آثــاره، أنّــه كــان عــلى إطــالع تــام ومــعرفــة 

كاملة بجميع آثار الباب، وقد قّرر الباب، كما ذكرناه، أّن كتابه "البيان" قد ألهمه إياه "من يُظهرُهُ اهلل"!.

 وإذا اســتثنينا زيــارة الــبروفــسور بــراون لــه، الــذّي حــادثــه أربــع مــرّات ســنة 1890، ولــم تــزد كــّل زيــارة مــنها 
عـلى العشـريـن أو الـثالثـني دقـيقة، فـإنّـه لـم تـكن عـنده أيّـة فـرصـة لـلتّكلم مـع أّي واحـد مـن مـفّكري الـغرب، ومـع 
ذلـــك فـــإّن آثـــاره تـــنّم عـــن اإلحـــاطـــة الـــتّامـــة بجـــميع أحـــوال ومـــشاكـــل الـــغرب االجـــتماعـــيّة والـــّسياســـيّة والـــّديـــنيّة، 
حـــتّى اضـــطّر أعـــداؤه إلـــى االعـــتراف بـــأّن حـــكمته لـــم يـــكن لـــها نـــظير فـــي الـــوجـــود.  فـــظروف ســـجنه الـــطّويـــل 
املـعلوم لـلعموم تـنفي الـّشك فـي أّن كـثيرًا مـن الـعلم الـغزيـر الـواسـع الـذّي ظهـر مـنه ال بـّد وأن يـكون مكتسـبًا 
من منبع روحانيّ آخر مستقّل تمام االستقالل عن وسائل البحث والتّعليم العادي، وعن الكتب واملعّلمني().
وكــان أحــيانًــا يــكتب بــالــّلغة الــفارســيّة الحــديــثة، وهــي لــغة مــواطــنيه املــمزوجــة إلــى حــد كــبير بــالــعربــيّة، وفــي 
أحـيان أخـرى يـكتب بـالـّلغة الـفارسـيّة الـخالـصة عـندمـا يـخاطـب الـعلماء الـزّردشـتيني.  وكـذلـك كـان يـكتب بـالـّلغة 
الـعربـيّة بـنفس السّــــــالسـة بـلغة بـسيطة أحـيانًـا، أو بـلغة وأسـلوب عـال... وأمّــا تـمّكنه مـن هـذه الـّلغات املـختلفة 

وأساليبها، فكان مدهًشا، ألنّه لم يتلق أي تعليم لغوي.

 وفـي بـعض كـتابـاتـه، يـوضّـــــــــح طـريـقة الـتّقديـس بـعبارات سهـلة بـحيث "مـن سـلك فـي الـطّريـق حـتّى الـجّهال ال 
يـضل"، وفـي الـبعض اآلخـر مـن كـتابـاتـه، هـناك الـكثير مـن تـصّورات األسـفار الـّروحـانـيّة، والـفلسفة الـعميقة 
الـّشعريّـة، واإلشـارات إلـى اآليـات والـكتب املـقّدسـة اإلسـالمـيّة والـزّردشـيّة والـكتب الـّسماويّـة األخـرى، أو إلـى 



اآلداب والـحكايـات الـعربـيّة والـفارسـيّة مـّما ال يـقّدره حـّق قـدره سـوى الـّشاعـر أو الـفيلسوف أو الـعالـم، ويـتعّلق 
الـبعض اآلخـر بـمراحـل الـحياة الـّروحـانـيّة الـعاملـيّة، مـّما ال يـفهمه إالّ مـن سـبق لـه السّـــــلوك فـي املـراحـل األولـى 
وكـــانـــت كـــتابـــاتـــه أشـــبه شـــيء بـــاملـــائـــدة املـــهيّأة الـــتّي تـــحتوي عـــلى جـــميع أنـــواع األطـــعمة والـــّلذائـــذ، واملـــوافـــقة 

لرغبات واحتياجات جميع طالّب الحقيقة الصادقني.

 ولهــــــذا السّــــــــــبب، نــــــرى ألمــــــره تــــــأثــــــيرًا كــــــبيرًا عــــــلى املــــــتعّلمني واملهــــــذّبــــــني، والــــــّشعراء الــــــّروحــــــانــــــينّي، والــــــكتّاب 
املشهورين، حتّى أّن بعض رؤساء املذاهب الّصوفيّة، واملذاهب األخرى، وبعض الوزراء الّسياسينّي،

الــذّيــن اشــتهروا بــالــكتابــة، أعــجبوا بــكلماتــه، ألنّــها فــاقــت جــميع كــتابــات الــكتّاب اآلخــريــن فــي طــالوتــها، وفــي 
عمق معانيها الّروحانيّة.

الرّوح البهائيّة

 حـرّكـت روح بـهاءاهلل، مـن محـّل سـجنه الـبعيد فـي عـّكا مـوطـنه فـي إيـران فـي أعـماقـه، ولـم تحـرّك إيـران فـقط، 
بـــل حـــرّكـــت الـــعالـــم وال زالـــت تحـــرّكـــه.  والـــّروح الـــتّي كـــانـــت تحـــرّكـــه وتحـــرّك أتـــباعـــه كـــانـــت روحًــــــا لـــطيفًة فـــاضـــلةً 
صـــابـــرةً ال تـــكّل، ومـــع ذلـــك كـــانـــت ذات حـــيويّـــة مـــدهـــشة، وقـــدرة فـــائـــقة، وكـــانـــت تـــعمل مـــن األعـــمال مـــا يـــبدو 

مستحيالً، وكانت تغيِّر الطبيعة البشريّة.

 أمّــا الـذّيـن خـضعوا لـتأثـيرهـا، فـقد تجـّددت خـلقتهم، فـامـتلؤا بـاملـحبّة واإليـمان والحـماس الـذّي لـو قـورنـت بـه 
جــميع مــباهــج األرض وأحــزانــها، لظهــرت كــالهــباء فــي املــيزان، فــكانــوا دائــًما عــلى اســتعداد ملــجابــهة اآلالم 
الــطّويــلة واملــوت الــفظيع بــكّل هــدوء، بــل بــفرح مشــرق مــن عــظيم تــوكــّلهم عــلى الــقّوة اإللــهيّة تــوكّــــالً ال يــساوره 

خوف أو ارتياب.

 وأعـجب مـن كـّل مـا سـبق، أّن قـلوبـهم كـانـت طـافـحًة بـالـفرح بـالـحياة الجـديـدة الـتّي لـم تـترك مـجاالً فـي قـلوبـهم 
ملــرارة حــّب االنــتقام مــن ظــاملــيهم.  وقــد تــركــوا بــالــكليّة اســتعمال الــقّوة والــعنف فــي الــّدفــاع عــن الــنّفس، وبــدالً 
مــــن أن يــــرتــــفع مــــنهم الــــّضجيج عــــلى مــــا أصــــابــــهم، فــــإنّــــهم اعــــتبروا أنــــفسهم أســــعد الــــنّاس، لتشــــرّفــــهم بهــــذا 
الــــظهور الجــــديــــد الجــــليل، ويــــفدون أنــــفسهم ألجــــله، ويــــقبلون ســــفك دمــــائــــهم لــــلّشهادة عــــلى حــــقيِّته، وتــــطرب 
قــلوبــهم فــرحًـــــا ألنّــهم يــعتقدون أّن اهلل الــعليّ األزلــيّ املــحبوب قــد كــّلمهم بــشفاه بشــريّــة، ودعــاهــم ألن يــكونــوا 
عـبيده وأصـحابـه، وأنّـه جـاء لـيؤسـس مـملكته عـلى األرض، ولـينعم عـلى الـعالـم بـنعمة الـّصلح والسّـــــالم، بـعد أن 

أنهكته الحروب، وأضناه الطّعان.

 وهـكذا كـان الـّديـن الـذّي أوحـى بـه بـهاءاهلل.  فـقد أعـلن بـعثته كـما بشّـــــر بـذلـك الـباب، واسـتعّدت اآلالف لـقبول 
أمـره وللهـتاف بـمجيئه، شـاكـريـن بـشيره الـعظيم عـلى فـدائـه، وكـانـت اآلالف مـن أتـباعـه مـّمن طـرحـوا األوهـام 
والخـــرافـــات مـــنتظريـــن بـــقلوب طـــاهـــرة وعـــقول نـــيّرة مـــجيء مظهـــر اهلل فـــي مجـــده املـــوعـــود، ولـــم يـــكن الـــفقر وال 
السّـــــالسـل وال الـذلّـة الـظّاهـرة بـقادرة عـلى أن تـحجب عـنهم جـالل ربّـهم ومجـده الـّروحـانـيّ، بـل إّن هـذه الـظّلمة 

الّدنيويّة املحيطة به ساعدت في زيادة تأّلق بهائه الحقيقي.



الباب الرّابع
عبدالبهاء

 "إذا غـيض بحـر الـوصـال وقـضي كـتاب املـبدء فـي املـآل، تـوجّــــهوا إلـى مـن أراده اهلل الـذّي انـشعب مـن هـذا 
األصل القديم"

(بهاءاهلل – الكتاب األقدس)

ميالده وصباه

كــان عــبّاس أفــندي، الــذّي اتخــذّ لــنفسه فــيما بــعد لــقب "عــبدالــبهاء" أكــبر أوالد بــهاءاهلل.  وكــان قــد ولــد فــي   
طهران قبيل منتصف ليلة 23 مايو (أيّار) سنة 1844، في نفس الّليلة التّي فيها أعلن الباب بعثته. 

 وملّـا كــان عــمره تــسع ســنوات، زُّج بــوالــده بــهاءاهلل فــي الــّسجن املــظلم بطهــران.  وكــان عــبدالــبهاء حــتّى فــي 
تـلك الـّسن املـبّكرة شـديـد الـوالء والـتعّلق بـبهاءاهلل، ونهـبت الـغوغـاء مـنزلـهم، وجـرّدت األسـرة مـن كـّل مـمتلكاتـها، 

وتركت في حالة ضيق وعوز.

ويـــخبرنـــا عـــبدالـــبهاء كـــيف أنّـــه ذات يـــوم ســـمح لـــه بـــالـــّدخـــول إلـــى ســـاحـــة الـــّسجن لـــيرى والـــده املـــحبوب عـــند   
خــروجــه لــلّريــاضــة الــيومــيّة.  وكــان بــهاءاهلل قــد تــغيّر تــغيّرًا فــظيًعا، وكــان مــريــًضا إلــى درجــة أنّــه مــا كــان يــقدر 

على املشي إالّ بغاية الّصعوبة، ولم يكن شعره وال لحيته
ممشّـــــطًا، وقـد انـتفخ عـنقه وتسـّلخ مـن أثـر السّـــــالسـل الحـديـديّـة، وانـحنى جـسمه مـن أثـر ثـقلها وضـغطها، فـأثّـر 

هذا املنظر على فكر الفتى عبدالبهاء وإحساسه املرهف بصورة ال يمكن نسيانها. 

 وفـــي الـــّسنة األولـــى مـــن إقـــامـــتهم فـــي بـــغداد، وقـــبل إعـــالن بـــهاءاهلل بـــعثته بعشـــر ســـنوات، عـــرف عـــبدالـــبهاء 
بفراسته ذلك األمر الخطير: وهو أّن والده هو "املوعود" الذّي ينتظر ظهوره جميع البابنّي.  وكان عبدالبهاء 
حـينذاك قـد بـلغ الـتّاسـعة مـن عـمره.  وبـعد حـوالـي سـتنّي سـنة مـن ذلـك الـتّاريـخ وصـف لـنا الّلحـظة الـتّي فـيها 

استولى هذا االعتقاد فجأةً على جميع وجوده، فقال:-

"إنّـــي عـــبد لجـــمال الـــقدم().  وفـــي بـــغداد كـــنت طـــفالً، وفـــي ذلـــك الـــزّمـــان واملـــكان ألـــقى عـــليّ الـــكلمة فـــآمـــنت.    
وبمجـرّد إلـقائـه تـلك الـكلمة، ارتـميت عـلى قـدمـيه املـباركـتني وتـّضرعـت إلـيه وتـوسّـــــلت بـه أن يـقبل دمّــي فـداًء فـي 
سـبيله، فـداء! مـا أحـلى كـلمة "فـداء" فـي مـذاقـي!  فليسـت لـي مـوهـبة أعـظم مـن هـذا! وأيّـة عـزّة لـي أعـظم مـن 
أن تـكون عـنقي هـذه رهـن السّـــــالسـل مـن أجـله، وتـرصـف أقـدامـي فـي األغـالل فـي سـبيل مـحبّته، ويـقطع هـذا 
الجسـد إربًـا إربًـا، أو يـلقى فـي أعـماق الـبحار ألمـره! فـلو كـنّا فـي الـحقيقة أحـبائـه املخـلصني – ولـو كـنت أنـا 
في الحقيقة خادمُه الّصادق، لوجب عليّ أن أفدي بحياتي له، وأضّحي على عتبته املقّدسة بكّل وجودي”.

ومــنذ ذلــك الــوقــت، ابــتدأ أحــباؤه يــدعــونــه بـ"ســّر اهلل" وهــو لــقب لَــقَّبُه بــه بــهاءاهلل، وقــد عــرف بهــذا االســم مــّدة   
إقامته في بغداد.



 وملّــا ذهـــب والـــده بـــعيًدا عـــن األســـرة مـــّدة ســـنتني فـــي فـــيافـــي الســـليمانـــية، حـــزن عـــبدالـــبهاء.  وكـــانـــت تســـليتُهُ 
الـوحـيدة كـتابـة ألـواح الـباب وحـفظها، وقـضاؤه أغـلب أوقـاتـه فـي الـتأمّــل واملـناجـاة.  وأخـيرًا ملـا عـاد والـده لـم 

يملك نفسه من الّسرور وطار فؤاده فرًحا.

شبابه 

ومــنذ ذلــك الــوقــت، كــان أقــرب رفــيق لــوالــده بــل حــارسًــــــا لــه.  ومــع أنّــه كــان شــابًــا، فــقد أظهــر حــكمًة وحــصافــةً   
مـــدهشـــتني، وأخـــذ عـــلى عـــاتـــقه مـــحادثـــة جـــميع الـــزّوار الـــذّيـــن حـــضروا لـــرؤيـــة والـــده.  وإذا وجـــد أنّـــهم طـــالّب 
حـقيقة، كـان يـأذن لـهم بـلقاء والـده، وإالّ فـإنّـه مـا كـان يـسمح لـهم أن يـتعبوا بـهاءاهلل.  وكـثيرًا مـا كـان يـساعـد 
والــده فــي اإلجــابــة عــلى األســئلة الــواردة وفــي حــّل مــعضالت املــسائــل لــلزّائــريــن.  فــمثالً ملّـا طــلب أحــد رؤســاء 
الــّصوفــيّة، املــدعــّو عــلي شــوكــت بــاشــا، تــفسيرًا للحــديــث "كــنت كــنزًا مــخفيًّا"()، أحــالــه بــهاءاهلل إلــى "ســّر اهلل" 
عـــــبّاس، وطـــــلب مـــــنه أن يـــــكتب لـــــه الـــــتفسير، فـــــكتب فـــــي الـــــحال، وهـــــو فـــــتى فـــــي الـــــّسن الـــــخامـــــسة عشـــــرة أو 
الــــّسادســــة عشــــرة، رســــالــــًة هــــامّـــــًة فــــيها شــــرح مســــتنير أدهــــش الــــباشــــا.  وهــــذه الــــرّســــالــــة منتشــــرة اآلن بــــني 

البهائينّي، كما يعرفها الكثيرون مّمن ليسوا بهائينّي.

 وقـد كـان عـبّاس فـي ذلـك الـوقـت يـكثر مـن زيـارة املـساجـد، وهـناك يـتباحـث فـي املـسائـل اإللـهيّة مـع الـعلماء، 
مــع أنّــه مــا ذهــب أبــًدا إلــى أيّــة مــدرســة أو كــليّة، بــل كــان مــعّلمه الــوحــيد والــده، وكــانــت نــزهــته الــوحــيدة ركــوب 

الخيل، فكان مغرًما بها. 

 وبـــعد أن أعـــلن بـــهاءاهلل الـــّدعـــوة فـــي حـــديـــقة الـــرّضـــوان خـــارج بـــغداد، اشـــتّد إخـــالص عـــبدالـــبهاء لـــه، وازداد 
عــشقه أكــثر مــن ذي قــبل.  وخــالل الــّسفر الــطويــل إلــى القســطنطينيّة، كــان يــقوم عــلى حــراســة بــهاءاهلل لــيل 
نـــهار، وكـــان يـــركـــب بـــجوار عـــربـــته ويحـــرس حـــول خـــيمته.  وكـــان عـــلى قـــدر املســـتطاع يـــريـــح والـــده مـــن جـــميع 

املتاعب املنزليّة واملسؤوليّات، حتّى أصبح هو الّسلوى لجميع األسرة ومحّط آمالها.

 وخـــالل إقـــامـــته فـــي أدرنـــة، كـــان عـــبدالـــبهاء عـــزيـــزًا عـــلى الجـــميع، ويـــكثر مـــن تـــبليغ األمـــر، وكـــان يـــدعـــونـــه بـ 
"املـولـى".  وفـي عـّكاء عـندمـا كـانـت الجـماعـة كـّلها تـقريـبًا مـريـضًة بـالحـّمى الـتيفوئـيديّـة وبـاملـالريـا وبـالـزّحـار، 
كـان يغسـل املـرضـى، ويـقوم عـلى خـدمـتهم، ويـطعمهم، ويحـرسـهم، ولـم يـذق طـعم الـرّاحـة، إلـى أن أصـيب بـعد 
الــتّعب الشّــــــديــد بــالــزّحــار، وكــانــت حــالــته خــطرةً مــّدة شهــر تــقريــبًا.  وفــي عــّكا، كــما فــي أدرنــة، أجــمع الــنّاس 

على احترامه ومحبّته على اختالف طبقاتهم من الوالي األمير إلى املسكني الفقير.

الزّواج

 إّن مـا يـأتـي مـن الـتّفاصـيل الـخاصّــــــــــة بـزواج عـبدالـبهاء، كـتبه مـؤرّخ فـارسـي لـلّديـن الـبهائـيّ وتـكرّم بـإرسـالـه 
للكاتب:



 "كـانـت مـسألـة تـزويـج عـبدالـبهاء فـي أثـناء شـبابـه بـزواج الئـق مـن املـسائـل الـهامّــة عـند األحـبّاء.  وتـقّدم إلـيه 
أشــخاص كــثيرون ليحــظوا عــنده بــتاج اإلفــتخار بــانــتساب عــائــلتهم إلــيه.  ولــم يظهــر عــبدالــبهاء مــيالً لــلزواج 
مـــّدةً مـــديـــدةً، ولـــم يـــعرف أحـــد حـــكمة ذلـــك.  ولـــكن عـــلم فـــيما بـــعد، أّن إحـــدى الـــبنات قـــّدر لـــها أن تـــكون زوجـــةً 
لـعبدالـبهاء، وهـي تـلك الـتّي ولـدت بـعد تـبريـك الـّسيد الـباب لـوالـديـها فـي إصـفهان.  وكـان والـدهـا مـيرزا محـّمد 
عــلي عــم "ســلطان الّشهــداء" و"مــحبوب الّشهــداء" وأســرتــها مــن أشهــر وأنــبل األســر فــي إصــفهان.  وأثــناء 
وجــود الــباب فــي إصــفهان، لــم يــكن لــلميرزا محــّمد عــلي أبــناء، وكــانــت زوجــته تشــتاق إلــى طــفل.  فــلّما ســمع 
الـّسيد الـباب بـذلـك، أعـطاه شـيئًا مـن طـعامـه وأوصـاه أن يـقتسمه مـع زوجـته.  وبـعد أن أكـاله تـحّققا مـن نـيل 
آمـــالـــهما فـــي الـــذّريّـــة، حـــيث ولـــدت لـــهما بـــنت ســـّمياهـــا مـــنيرة خـــانـــم().  وبـــعد ذلـــك ولـــد لـــهما ولـــد ســـّمي ســـيّد 
يـــحيى، ثـــّم ولـــد لـــهما غـــيرهـــما.  وبـــعد مـــّدة تـــوفـــي الـــوالـــد، واســـتشهد أبـــناء عـــّمها بـــأمـــر ظـــّل السّـــــــلطان وفـــتوى 
الـــعلماء، ووقـــعت األســـرة فـــي مـــتاعـــب واضـــطّهادات مـــريـــرة ألنّـــها كـــانـــت بـــهائـــيّة.  فـــأذن بـــهاءاهلل ملـــنيرة خـــانـــم 
وألخـيها سـيّد يـحيى بـالـحضور إلـى عـّكا حـمايـًة لـهما.  وأظهـر بـهاءاهلل وزوجـته "نـّواب" والـدة عـبدالـبهاء رأفـةً 
ومــــحبًّة ملــــنيرة، بــــدرجــــة أّن الــــنّاس فــــهموا أنّــــهما يــــرغــــبان فــــي أن تــــكون زوجــــًة لــــعبدالــــبهاء.  وأصــــبحت إرادة 

الوالدين أرادة عبدالبهاء أيًضا.  وقد تّم القران بكمال األلفة واملحبّة ومرّت األيّام بالّروح والّريحان".
وكــان زواجــهما ســعيًدا ومــوفّــًقا وعــاش لــهما مــن األبــناء أربــع بــنات بــقني أحــياء رغــم مــشاق الــّسجن الــطويــل، 

وصرن عزيزات على جميع الذّين تشرّفوا بمعرفتهن بسبب تخصيصهن حياتهن الجميلة للخدمة. 

مركز العهد وامليثاق

 أشـــار بـــهاءاهلل بـــطرق مـــتعّددة بـــأّن عـــبدالـــبهاء هـــو الـــذّي يـــديـــر األمـــر بـــعد صـــعوده.  وكـــتب ذلـــك فـــي كـــتابـــه 
األقـــدس قـــبل الـــصعود بـــطريـــقة رمـــزيّـــة، وكـــان يـــشير إلـــى عـــبدالـــبهاء مـــرارًا بـــأنّـــه هـــو "مـــركـــز العهـــد واملـــيثاق" 
وسـّماه "الـغصن األعـظم" و"الـفرع املـنشعب مـن األصـل الـقويـم".  وكـان يـدعـوه عـادةً بـاسـم "املـولـى" ويـطلب 
مــن جــميع أســرتــه أن يــعامــلوه بــاحــترام فــائــق، وطــلب مــن الجــميع فــي لــوح عهــده ومــيثاقــه املــسّمى بـ (كــتاب 

عهدي) أن يتوّجهوا إليه ويطيعوه.

 وبـعد صـعود الجـمال املـبارك تـقّلد عـبدالـبهاء املـقام الـذّي عـيّنه لـه والـده بـكّل وضـوح وصـراحـة كـرئـيس لـألمـر 
وصـاحـب الـحّق فـي تـبيني الـتّعالـيم، وأن كـان ذلـك لـم يـرق فـي نـظر بـعض أقـربـائـه وغـيرهـم، فشـرعـوا يـقاومـون 
عــبدالــبهاء بــكّل عــداء كــما فــعل "صــبح أزل" مــع بــهاءاهلل، واجتهــدوا فــي خــلق انــشقاقــات بــني األحــباء.  وإذ 

خابوا في هذا العمل، ابتدأوا يّدسون الّدسائس ضّد عبدالبهاء لدى الحكومة التّركيّة.

 واتّـباعًــا لـألوامـر الـتّي أمـره بـها والـده، شـرع عـبدالـبهاء بـإقـامـة بـناء عـلى سـفح جـبل الـكرمـل فـي أعـلى حـيفا، 
لـيكون مـقرًا أبـديّـا لـرفـات الـّسيد الـباب، وفـيه غـرف لـلمجالـس واالجـتماعـات.  وقـد وشـى أعـداء عـبدالـبهاء لـدى 

الحكومة التّركيّة بأّن عبدالبهاء يقصد من إقامة هذا
البناء عمل قلعة ليتحّصن فيها هو وأتباعه، ويتحّدوا الحكومة، ويستولوا على جهات من سوريا املجاورة.



الّسجن من جديد

وبـــناًء عـــلى مـــا تـــقّدم مـــن الـــتّهم، وبـــناًء عـــلى تـــهم أخـــرى ال نـــصيب لـــها مـــن الـــّصحة، حـــبس عـــبدالـــبهاء ســـنة   
1901 وأسـرتـه مـرّة أخـرى، ملـّدة تـزيـد عـلى سـبع سـنوات داخـل أسـوار مـديـنة الـّسجن عـّكاء، بـعد أن سـبقت 
لــــهم خــــالل أكــــثر مــــن عشــــريــــن ســــنة حــــريّــــة تــــجاوزهــــا بــــضعة أمــــيال.  ولــــكّن ذلــــك الــــّسجن الجــــديــــد لــــم يــــمنع 
عـبدالـبهاء مـن نشـر الـرّسـالـة الـبهائـيّة فـي آسـيا وأوروبـا وأمـريـكا.  وقـد كـتب املسـتر (هـوريـس هـولـي) عـن هـذه 

الفترة ما يلي:-

"كــان يــحضر لــزيــارة عــبدالــبهاء واالنــتفاع بهــدايــته ومــحبّته الجــم الــغفير مــن الــرّجــال والــنّساء مــن كــّل جــنس   
وديــن وأمّـــة، وهــم يجــلسون عــلى مــائــدتــه ضــيوفًــا مــكرّمــني، يــسألــونــه عــن كــّل مــا يــخالــج ضــمائــرهــم مــن أمــور 
اجـتماعـيّة وروحـانـيّة وأدبـيّة، وبـعد أن يـمكثوا عـنده مـّدة تـتراوح بـني بـضع سـاعـات أو بـضعة شـهور، يـرجـعون 

إلى مواطنهم، وهم متحّدون مستنيرون ملهمون.  فلم تَر عني اإلبداع شبيًها لدار ضيافته هذه.

 " فـــفي داخـــلهما تـــبطل جـــميع الـــفوارق الـــتّي تـــباعـــد بـــني املـــذاهـــب املـــتنابـــذة فـــي الـــهند، ويـــنمحي الـــتّعصب 
الــــيهودي واملــــسيحي واإلســــالمــــي، ويــــصبح فــــي خــــبر كــــان، وتنكســــر كــــّل الــــقيود وال يــــبقى ســــوى الــــقانــــون 

األصلي األساسي الذّي يجمع كّل القلوب على
املـــحبّة الـــخالـــصة، وبـــه تـــحيى األفـــئدة مـــن أثـــر عـــواطـــف الـــوحـــدة الـــفائـــضة مـــن رّب الـــبيت، فـــكأنّـــه املـــلك آرثـــر 
جــالــًسا حــول مــائــدتــه املســتديــرة... إالّ أّن الــفرق بــينهما هــو أّن عــبدالــبهاء يهيّئ الــنّاس جــميًعا رجــاالً ونــساءً 

ألن يكونوا فرسانًا روحانينّي ويقّلدهم "الكلمة" ال "الّسيوف"().

 وكـان عـبدالـبهاء فـي أثـناء هـذه الـّسنني يـقوم بـمراسـالت هـائـلة يـراسـل بـها جـميع األحـبّاء واملسـترشـديـن مـن 
جميع أنحاء العالم.  وكان يساعده في هذا العمل بناته وجملة من الكتبة واملترجمني.

 وكــان يــقضي أغــلب أوقــاتــه فــي عــيادة املــرضــى واملــصابــني فــي مــنازلــهم الــخاصّــــــــــة، ولــم تشهــد أفــقر أحــياء 
عـّكاء زائـرًا أحـبّه الجـميع ورحـبّوا بـه تـرحـيبًا عـامًّـا كـترحـيبهم "بـاملـولـى".  وقـد حـكى أحـد الـزائـريـن لِـ عـّكاء فـي 

هذا الوقت ما يأتي:

 "إّن عــادة عــبدالــبهاء فــي صــباح كــّل يــوم جــمعة أن يــوزّع املــساعــدات عــلى املــساكــني، ويــعطي مــن مخــزنِـــهِ 
الــّضئيل لــكّل شــخص مــن املــعوزيــن واملــساكــني، الــذّيــن يــحضرون طــلبًا ملــساعــدتــه شــيئًا قــليالً.  وفــي صــباح 
هــــذا الــــيوم جــــلس لــــه نــــحو مــــئة شــــخص فــــي صــــّف واحــــد عــــلى األرض فــــي الــــّساحــــة الــــتّي يــــقع فــــيها مــــنزل 
عـــبدالـــبهاء، وهـــم مجـــموعـــة غـــريـــبة مـــن البشـــر مـــتنّوعـــة مـــن الـــرّجـــال والـــنّساء واألطـــفال – فـــقراء بـــائـــسون وفـــي 

منظرهم كالعرايا وأغلبهم عجزة وعميان وشّحاذون – فهم حقًّا بؤساء وال تفي العبارة بوصف فقرهم
املـدقـع.  وكـانـوا يـنتظرون بـلهف خـروج عـبدالـبهاء مـن الـباب... فـيمّر بـينهم سـراعًــا، مـن واحـد آلخـر، وأحـيانًـا 
يـنتظر قـليالً لـيواسـي مـسكينًا أو يـشّجعه مـلقيًا قـطعًة مـن الـنقود فـي كـّل كـف مـمدودة، أو يـلمس –أحـيانًـا–  
وجـه طـفل، أو يـأخـذ بـيد عـجوز تـتعّلق بـذيـل ردائـه فـي وقـت مـروره، ويـتفّوه بـبعض الـعبارات الـرّحـيمة للعجـزة 



والــعميّ مــن الــرّجــال، ويــسأل عــن الــّضعفاء الــذّيــن يــمنعهم ضــعفهم عــن الــحضور ألخــذ نــصيبهم الــّضئيل، 
فيرسله لهم مع عبارات املحبّة والتّسلية().

وأمّـــا احــتياجــات عــبدالــبهاء الــّشخصيّة فــقد كــانــت قــليلًة، وكــان يشــتغل مــبّكرًا وإلــى ســاعــة مــتأخّـــرة ويــكفيه   
غـذاءان بـسيطان فـي الـيوم.  وكـانـت مـالبـسه عـبارةً عـن بـضعة ألـبسة غـير ثـمينة.  فـلم يـرَض بـمعيشة الـتّرف، 

بينما يرى اآلخرين في االحتياج. 

وكـان يـحّب األطـفال مـحبّة عـظيمة، وكـذلـك الـزّهـور، وجـمال الـطّبيعة.  وكـانـت جـميع أسـرتـه تـجتمع مـعه يـومـيًا   
فـي الـّصباح حـوالـي الـّساعـة الـّسادسـة أو الـّسابـعة لـتناول الـّشاي.  وكـان األطـفال يـترنّـمون بـاملـناجـاة حـينما 

يتناول املولى الّشاي.  ومّما كتبه املستر "ثورنتون تشايس" عن هؤالء األطفال:-

 "لــم أر طــوال حــياتــي أطــفاالً مــؤّدبــني غــير أنــانــينّي وأذكــياء غــير مــزعــجني يهــتّمون بــغيرهــم مــتناســني ذواتــهم 
وقـد حـمل كـّل زائـر عـائـد مـن عـّكاء ذكـريـات عـطرة عـن "واليـة  في األشياء الّصغيرة التّي يحبّها األطفال"().

األزهار" التّي كانت إحدى مظاهر الحياة في عّكاء.  وقد كتبت الّسيد لوكاس:

 "إّن اإلنــسان لــيندهــش عــندمــا يســتنشق عــبدالــبهاء رائــحة الــزّهــور، حــتّى أنّــه لــيخيّل لــه أّن زهــرة الخــزامــى 
تـــخبر عـــبدالـــبهاء بـــأمـــر مـــا عـــندمـــا يـــغمس وجـــهه فـــي أوراقـــها، وكـــأّن آذانـــه تجتهـــد فـــي أن تـــسمع مـــنها نـــغمةً 

بديعًة وهي بكمال االهتمام في االصغاء"().

 وكـــان يـــحّب أن يـــقّدم لـــزائـــريـــه الـــعديـــديـــن زهـــورًا بـــديـــعًة ذات رائـــحة عـــطرة.  وقـــد لـــّخص املســـتر "ثـــورنـــتون 
تشايس" انطباعته عن حياة الّسجن التّي عاشها في عّكا فقال:

 "مـكثنا خـمسة أيّـام داخـل األسـوار، فـكنّا مـسجونـني مـع الـّساكـن فـي "الـّسجن األعـظم" وهـو سـجن السّـــــالم 
واملــحبّة والخــدمــة.  فــلم يــكن لــنا فــكر وال رغــبة فــي أمــر ســوى خــير ومــنفعة الــعالــم وســالم الــّدنــيا واالعــتراف 
بـــأبـــّوة اهلل وبـــحقوق البشـــر املـــتبادلـــة، فـــهم مخـــلوقـــاتـــه وأبـــناؤه.  حـــًقا إّن الـــّسجن الـــحقيقي، والـــجّو الـــخانـــق، 
والـبعد عـن األمـانـي الـحقيقيّة لـلقلوب، وكـذلـك اإلرتـباط بـالـشؤون الـّدنـيويّـة – كـّل ذلـك كـان خـارج تـلك األسـوار 
الحجــريّــة مــن عــّكاء.  أمّـــا داخــلها فــكانــت تــرفــرف الحــريّــة الــّصرفــة واإلنــطالق الــتّام، وتــفوح نــسمات روح اهلل 

الخالصة.  فاملتاعب والهموم والقلق على األمور الّدنيويّة كّلها كانت خارج تلك األسوار"().
إّن مـتاعـب الـّسجن تظهـر ملـعظم الـنّاس كـأنّـها مـصائـب شـديـدة، ولـكّن عـبدالـبهاء لـم يـكن يـخشى بـأسـها، فـلّما 

كان مسجونًا كتب:

 "ال تحـــزن مـــن ســـجني وبـــالئـــي ألّن الـــّسجن جـــنّتي الـــعليا وحـــديـــقتي الـــغنّاء وعـــرش عـــزّي بـــني الـــعاملـــني وأنّ 
بالئي في سجني هو تاجي الذّي به أفتخر بني مأل األخيار"().

 "إّن كـّل إنـسان يسـتطيع أن يـكون مسـرورًا فـي حـال الـرّاحـة واليُسـر وفـي أوقـات الـّصحة والـنّجاح والسّـــــرور 
واالنشـــراح، ولـــكنّه إذا أمـــكنه أن يـــكون مســـرورًا راضـــيًا فـــي وقـــت الـــّضيق واملـــصائـــب واألمـــراض، فهـــذا هـــو 

دليل النّبل وعنوان الّشرف"().



لجان التّحقيق التّركيّة

 عـيّنت الـحكومـة الـتّركـيّة سـنة 1904 وسـنة 1907 لـجانًـا لـلتّحقيق فـي الـتّهم املـوجّــــهة إلـى عـبدالـبهاء، وتـقّدم 
شـهود شهـدوا ضـّده زورًا.  وبـينما كـان عـبدالـبهاء يـدحـض هـذه الـتهم، كـان يـصرّح بـاسـتعداده الـتام لـقبول 
أي حـــكم تـــصدره الـــلجنة ضـــده.  وقـــال بـــأنّـــهم لـــو رمـــوه فـــي أعـــماق الـــّسجون، أو ســـحبوه فـــي الـــّشوارع، أو 
لـــــعنوه، أو بـــــصقوا عـــــليه، أو رجـــــموه، أو رشـــــقوه بـــــكّل أنـــــواع االهـــــانـــــات، أو عـــــّلقوه عـــــلى املـــــشانـــــق، أو رمـــــوه 

بالرّصاص، فإنّه يكون جذالً مسرورًا.

 وبـينما كـانـت لـجان التّحـري مـنعقدةً لتجـّمع األدلّــة ضـّده، كـان يـزاول أعـمالـه الـيومـيّة وأشـغالـه الـعاديّـة بـكلّ 
اطـمئنان وهـدوء، ويـزرع أشـجارًا فـي حـديـقته، أو يـرأس حـفل زواج بـرفـعة وحـريّـة روحـانـيّة نـوراء.  وقـد عـرض 
عــليه الــقنصل اإليــطالــي أن يسهّــــل لــه طــريــق الــفرار آمــنًا إلــى أيّــة مــيناء أجــنبيّة يــختارهــا، ولــكنّه رفــض، مــع 
الــــّشكر، هــــذا الــــعرض رفــــًضا بــــاتًــــا قــــائــــالً بــــأنّــــه مــــهما تــــكن الــــنتائــــج، فــــإنّــــه يــــجب عــــليه أن يحــــذو حــــذو الــــباب 
والجـمال املـبارك، الـّلذيـن لـم يـحاوال أبـًدا إنـقاذ نـفسيهما أو الهـرب مـن أعـدائـهما.  ومـع هـذا فـقد شـّجع أغـلب 
الـبهائـينّي عـلى أن يـهاجـروا مـن عـّكا الـتّي أصـبحت خـطرًا عـليهم، ومـكث وحـده مـع الـقليل مـن املـؤمـنني يـنتظر 

القدر املقدور.

 وقـد وصـلت آخـر لـجنة مـن لـجان الـتّحقيق مـكّونـة مـن أربـعة مـن املـوظـّفني املـرتشـني إلـى عـّكا فـي أوائـل شـتاء 
1907، ومـــكثت شهـــرًا واحـــًدا، وســـافـــرت إلـــى القســـطنطينيّة بـــعد إتـــمام "تـــحقيقها"، وكـــانـــت عـــلى اســـتعداد 
لـــتقديـــم تـــقريـــرهـــا بـــثبوت الـــتّهم ضـــّد عـــبدالـــبهاء مـــقترحـــًة نـــفيه أو إعـــدامـــه.  ولـــكن لـــم يـــمض زمـــن طـــويـــل عـــلى 
رجـوعـهم إلـى تـركـيّا حـتّى قـامـت الـثّورة، وفـيها هـرب املـّوظـفون األربـعة ألنّـهم كـانـوا مـن أنـصار العهـد الـقديـم.  
وإذ ذاك اســـتطاع حـــزب تـــركـــيّا الـــفتاة أن يـــؤسّــــــــس ســـيادتـــه، وأطـــلق ســـراح جـــميع املـــسجونـــني الـــسياســـينّي 
والـــّديـــنينّي فـــي اإلمـــبراطـــوريّـــة الـــعثمانـــيّة.  وفـــي ســـبتمبر (أيـــلول) ســـنة 1908، أطـــلق ســـراح عـــبدالـــبهاء مـــن 

الّسجن، وفي الّسنة التّالية أصبح الّسلطان عبد الحميد نفسه سجينًا.

أسفاره في الغرب

 بـعد إطـالق سـراح عـبدالـبهاء، اسـتّمر عـلى عـمله املـتواصـل فـي الـتّبليغ بـنفس الـحياة الـّروحـانـيّة وبـدون كـلل 
أو مـلل، وعـلى إرسـال الـرّسـائـل، وعـلى الـعنايـة بـاملـساكـني واملـرضـى.  ولـم يـغيّر شـيئًا سـوى تـبديـل إقـامـته مـن 
عـّكا إلـى حـيفا ثـّم إلـى اإلسـكندريّـة، إلـى أن قـام فـي أغسـطس (آب) 1911 بـرحـلته األولـى إلـى عـالـم الـغرب.  
وفـــي أثـــنائـــها قـــابـــل عـــبدالـــبهاء رجـــاالً عـــديـــديـــن مـــن مـــختلف الـــعقائـــد، ونـــفّذ بـــكّل مـــعنى الـــكلمة أمـــر بـــهاءاهلل 
الـتّالـي: "عـاشـروا مـع األديـان بـالـّروح والـّريـحان".  وقـد وصـل إلـى لـندن فـي بـدايـة سـبتمبر (أيـلول) 1911، 
وأمـضى هـناك شهـرًا واحـًدا، قـام فـيه بـمحادثـاتـه الـيومـيّة مـع الـطّالـبني بـاإلضـافـة إلـى أعـمال عـديـدة أخـرى، 
كـما ألـقى فـي أثـنائـه خـطبًة فـي كـنيسة "سـتي تـمبل" خـاطـب بـها جـماعـة املـّصلني مـع الـقس "ر. ج. كـامـبل"، 
وكــذلــك خــطب فــي كــنيسة "ســانــت جــونــس وسمنســتر" حــيث رئــيسها األرشــديــكن ولــبر فــورس، وتــناول طــعام 



اإلفــطار مــع أمــني الــعاصــمة فــي لــندن، ثــّم انــتقل عــبدالــبهاء إلــى بــاريــس حــيث قــضى أوقــاتــه بــإلــقاء الخــطب 
اليوميّة ومحادثة الطّالبني املتشّوقني من جميع القوميّات والفئات. 

 وفـي ديـسمبر (كـانـون األّول) سـنة 1911 رجـع إلـى مـصر وسـافـر فـي الـّربـيع الـتّالـي 1912 إلـى الـواليـات 
املتّحــدة إجــابــًة اللــتماس األحــبّاء األمــريــكيني، ووصــل إلــى نــيويــورك فــي إبــريــل (نــيسان) 1912 وفــي أثــناء 
األشهـر الـتّسعة الـتّالـية سـافـر فـي أنـحاء أمـريـكا مـن الـّشاطئ الشّــــــرقـي إلـى الـّشاطئ الـغربـي، وهـو يخـطب 
فـــي مجـــموعـــات مـــن الـــنّاس فـــي مـــختلف مـــناحـــي الـــحياة – فـــي طـــالّب الـــجامـــعات وفـــي اإلشـــتراكـــيني وفـــي 
املــورمــون وفــي الــيهود واملــسيحينّي وجــماعــة الــالّأدريــني "الــقائــلني بــعدم كــفايــة الــعقل لــفهم الــوحــي اإللــهيّ" 
وجــماعــات اإلســبرانــتيني وجــمعيّات السّــــــالم وجــمعيّات األفــكار الجــديــدة وجــمعيّات الــنّساء املــطالــبات بــحقوق 

اإلنتخاب.  وخطب في الكنائس التّابعة ملختلف املذاهب وتحّدث بما يناسب املقام ويناسب الّسامعني.

 وفـــي 5 ديـــسمبر (كـــانـــون األّول) ســـنة 1912 ســـافـــر راجـــًعا إلـــى بـــريـــطانـــيا وقـــضى فـــيها ســـتّة أســـابـــع زار 
خـــاللـــها: لـــيفربـــول ولـــندن وبـــرســـتول وأدنـــبرغ.  وبـــعد قـــضاء شهـــريـــن فـــي بـــاريـــس بـــاملـــقابـــالت الـــيومـــيّة وفـــي 
الخـــطابـــات الـــعامّـــة ســـافـــر إلـــى اشـــتتكارت فـــي أملـــانـــيا حـــيث عـــقد اجـــتماعـــات مـــتتالـــية مـــع الـــبهائـــينّي األملـــان، 
ومـنها سـافـر إلـى بـودابسـت وڤـيينّا حـيث أسّــــــس جـماعـات بـهائـيًّة جـديـدةً، وعـاد فـي مـايـو (أيّـار) سـنة 1913 

إلى مصر.

 وفي 5 ديسمبر (كانون األّول) سنة 1913 سافر إلى حيفا.

العودة إلى األرض املقّدسة

 وهـنا كـان عـبدالـبهاء قـد بـلغ السّـــــبعني مـن عـمره، وكـانـت أتـعابـه املسـتمرّة الـتّي انتهـت بـأسـفاره املـضنية إلـى 
بـالد الـغرب قـد أنـهكت جـسمه، وبـعد رجـوعـه إلـى الشّــــــرق كـتب إلـى املـؤمـنني فـي الشّــــــرق والـغرب الـّلوح املـؤثّـر 

الّشجي التّالية ترجمته:-

 "يـا أحـبائـي سـيأتـي يـوم ال أكـون فـيه مـعكم، وقـد عـملت كـّل مـا أمـكنني عـمله، وخـدمـت أمـر بـهاءاهلل بـمنتهى 
قّوتي، واشتغلت ليل نهار طوال أيّام حياتي.

 "واآلن مـــا أشـــّدنـــي شـــوقًـــا إلـــى أن أرى األحـــبّاء يحـــملون عـــلى أكـــتافـــهم أعـــباء مـــسؤولـــيّات هـــذا األمـــر! فـــقد 
حان اآلن وقت إعالن امللكوت

األبهى، وحانت اآلن ساعة اإلتّحاد واالتّفاق! واآلن يوم الوفاق الّروحانيّ ألحبّاء اهلل!...

 "إنّــــي أوجّـــــــه آذانــــي للشّــــــــرق والــــغرب ولــــلّشمال والــــجنوب، لــــعليّ أســــمع تــــغنيّات املــــحبّة والــــوفــــاق تــــرتــــفع فــــي 
مجامع األحبّاء.  فإّن أيّامي أصبحت معدودةً وليس لي فرح إالّ في ذلك.

 "فـكم أحـّب أن أرى األحـبّاء متّحـديـن كـأنّـهم عـقد لـؤلـؤ مـضيء أو نـجوم الـثريّـا أو أشـّعة الـّشمس الـواحـدة أو 
غــزالن مــرعــى واحــد! إّن هــذا الــبلبل املــعنوي يــغرّد لــهم أفــال يــسمعون؟ وطــير الــفردوس يــغنّي أفــال يــنصتون؟ 



ومــــالك املــــلكوت األبــــهى يــــناديــــهم أفــــال يــــلبّون؟ ورســــول املــــيثاق يــــلتمس أفــــال يــــصغون؟ إنّــــي مــــنتظر، مــــنتظر 
ألســـمع األخـــبار الـــّسارة بـــأّن األحـــباء مـــظاهـــر الـــّصدق واإلخـــالص ومـــجّسم الـــوفـــاء واملـــحبّة ومـــطالـــع األلـــفة 
واالتّـحاد! أفـال يـفرحـون قـلبي؟ أفـال يـحّققون تـوسّــــــالتـي؟ أفـال يـسمعون تـمنّياتـي؟ أفـال يـتّممون آمـالـي؟ أفـال 

يّلبون دعائي؟

 "ها أنذا منتظر، منتظر بفارغ الّصبر."

 إّن أعــداء األمــر الــبهائــيّ، الــذّيــن تــعالــت آمــالــهم بــمشاهــدتــهم الــباب يــسقط ضــحيّة هــياجــهم، وبــمشاهــدتــهم 
بــهاءاهلل يُــنفى مــن مــوطــنه ويــكون ســجينًا مــدى حــياتــه، وبــمشاهــدتــهم صــعوده، قــد ابــتهجوا مــرّة أخــرى حــني 
رأوا وهــن جــسم عــبدالــبهاء وضــناه بــعد رجــوعــه مــن أســفاره فــي بــالد الــغرب.  ولــكّن آمــالــهم قــد خــابــت مــرّة 

أخرى حني عاد عبدالبهاء بعد فترة قصيرة مقتدرًا على الكتابة.  فكتب الّلوح التّالية ترجمته:

 "ال شــــّك إّن الجســــد املــــادّي والــــقوى البشــــريّــــة ال تســــتطيع تحــــّمل املــــشاّق املســــتمرّة... ولــــكّن عــــون حــــضرة 
املـقصود وصـونـه كـان حـافـظًا مـعينًا لـعبدالـبهاء الـعليل الـّضعيف... ويـزعـم الـبعض أّن عـبدالـبهاء سـوف يـوّدع 
الـّدنـيا عـن قـريـب، وأّن قـواه الـجسمانـيّة قـد تحـّللت، واسـتولـت عـليه األمـراض الـتّي سـتختم حـياتـه عـن قـريـب.  
كـالّ لـيس األمـر كـذلـك، فـالـجسم الـظّاهـرّي ولـو أنّـه حسـب ظـّن الـنّاقـضني لـلميثاق وعـقول أهـل الـنّفاق الـنّاقـصة 
فـي ضـعف نـتيجة تحـّمل الـباليـا والشّـــــدائـد فـي سـبيل الجـمال املـبارك، ولـكّن الـقوى الـّروحـانـيّة وهلل الحـمد فـي 
مـنتهى الجـّدة والـقّوة مـن عـنايـة جـمال الـقدم.  واآلن بـفضل اهلل عـادت الـقوى الـجسمانـيّة، وبـألـطاف حـضرة 

بهاءاهلل تّم الّسرورالّربانيّ، وتوالت بشارات املأل األعلى، وشمل الّسرور الحقيقي"().

 وخـالل الحـرب الـعظمى وبـعد نـهايـتها، كـان عـبدالـبهاء رغـم املـشاكـل األخـرى الـتّي ال تـعّد وال تـحصى، قـادرًا 
عــلى أن يــفيض ســلسلًة مــن الــرّســائــل املــلهمة الــعظيمة.  وبمجــرّد أن أعــيدت املــواصــالت بــعد الحــرب، بــعثت 
هـذه الـرّسـائـل فـي املـؤمـنني فـي أنـحاء الـعالـم حـماسًـــــا جـديـًدا للخـدمـة.  ومـن نـتيجة تـأثـير إلـهام هـذه الـرّسـائـل() 

تقّدم األمر اإللهيّ بطفرات واسعة جًدا، وأظهر دين اهلل عالئم قّوة وحيويّة جديدة في كّل مكان.

زمن الحرب في حيفا

 مـن األمـثلة الـرّائـعة الـّدالـة عـلى بـعد نـظر عـبدالـبهاء مـا ظهـر مـنه فـي األشهـر الـتّي سـبقت الحـرب مـباشـرةً.  
فـفي زمـن السّــــــلم كـان يـحضر إلـى حـيفا عـادةً عـدد وفـير مـن الـزّائـريـن مـن إيـران ومـن جـميع أطـراف الـعالـم.  
وقـرابـة سـتّة أشهـر قـبل نـشوب الحـرب طـلب أحـد شـيوخ الـبهائـينّي املـقيمني فـي حـيفا إذنًـا لـكثيريـن مـن أحـبّاء 
إيـران لـزيـارة املـولـى، ولـكّن عـبدالـبهاء لـم يـأذن بـذلـك، بـل بـدأ مـنذ ذلـك الـوقـت يـأذن بـصورة تـدريـجيّة لـلزّائـريـن 
املـوجـوديـن فـي حـيفا بـالـّسفر عـنها، حـتّى أنّـه لـم يـبق أحـد مـنهم فـي نـهايـة شهـر يـولـيو (تـّموز) سـنة 1914.  
وعــندمــا أدهــش الــعالــم نــشوب الحــرب الــعظمى فــجأة فــي أوائــل أغســطس (آب)، ظهــرت حــكمة احــتياطــاتــه 

التّي أظهرها.

 وعــندمــا نشــبت الحــرب، أصــبح عــبدالــبهاء فــي الــواقــع مــرّة أخــرى ســجينًا لــلحكومــة الــتّركــيّة، بــعد أن أمــضى 
نـــحًوا مـــن 55 عـــامًــــا فـــي الـــنّفي والـــّسجن.  فـــانـــقطعت املـــخابـــرات تـــقريـــبًا مـــع األحـــبّاء خـــارج واليـــة ســـوريـــة 



الـعثمانـيّة وأصـبح هـو والـفئة الـّصغيرة مـن أتـباعـه املـقيمني حـولـه فـي ضـيق مـن الـعيش مـرّة أخـرى ونـزر مـن 
الطّعام وخطر على حياتهم عظيم. 

 وخـالل الحـرب كـان عـبدالـبهاء أكـثر وقـته مـشغوالً فـي تـدبـير الـّشؤون املـاّديـة والـّروحـانـيّة لـلذّيـن كـانـوا حـولـه، 
وقــد قــام بــنفسه بــإدارة أعــمال زراعــيّة واســعة بــالــقرب مــن "طــبريّــة"، وبــذلــك حــصل عــلى مــحصول وافــر مــن 
الـــقمح أمـــكن بـــه تـــفادي املـــجاعـــة الـــتّي كـــادت تـــحصل ملـــئات مـــن املـــساكـــني مـــن مـــختلف األديـــان فـــضالً عـــن 
الــبهائــينّي فــي حــيفا وعــّكا، فــكان يــمّدهــم بــما يــكفييهم مــن املــؤونــة ويــرعــى الجــميع ويــخفّف آالمــهم عــلى قــدر 
املســـتطاع ويـــحسن إلـــى مـــئات املـــساكـــني يـــومـــيًّا بـــمبلغ مـــناســـب مـــن الـــنقود.  وكـــان يـــعطيهم بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــنّقود تـــمورًا أو أشـــياء أخـــرى مـــثلها إن لـــم يـــوجـــد الـــخبز.  وكـــان كـــثيرًا مـــا يـــقوم بـــزيـــارة األحـــبّاء فـــي عـــّكا 
ملـساعـدة املـؤمـنني ومـواسـاة املـساكـني هـناك.  وفـي زمـن الحـرب كـان يـجتمع كـّل يـوم بـاألحـبّاء.  وكـانـوا جـميًعا 

مسرورين مطمئنني هادئي البال بسبب تلك املساعدة أثناء تلك الّسنني املليئة باملتاعب واألهوال.

سنواته األخيرة

 كــــــان لــــــي الشّــــــــــرف الــــــعظيم فــــــي شــــــتاء ســــــنة 1919 - 1920 أن أصــــــرف شهــــــريــــــن ونــــــصفًا ضــــــيفًا عــــــلى 
عـبدالـبهاء فـي حـيفا.  وكـنت خـاللـها أالحـظ عـن كـثب بـعني الـوداد حـياتـه الـيومـيّة.  ومـع أنّـه كـان إذ ذاك يـبلغ 
مـــن الـــعمر ســـتًا وســـبعني عـــامًــــا، إالّ أنّـــه كـــان ذا قـــّوة غـــريـــبة، ينجـــز يـــومـــيًّا مـــن األعـــمال مـــا ال يـــكاد يـــصّدقـــه 
الــنّاظــرون.  ومــع أنّــه كــان فــي أغــلب األحــيان مــتعبًا جــدًّا، فــقد كــانــت تظهــر عــليه حــيويّــة عــجيبة كــأنّــها عــادت 
إلــيه مــن جــديــد.  وكــانــت خــدمــاتــه دائــًما مــوجّـــــهة لــلذّيــن هــم فــي حــاجــة شــديــدة إلــيها.  فــكان صــبره الجــميل 
ولـطفه وبـشاشـته ودمـاثـة أخـالقـه قـد جـعلته نـعمًة عـظيمًة عـلى الجـميع.  وقـد اعـتاد أن يـصرف جـزًءا كـبيرًا مـن 
كــــّل لــــيلة فــــي الــــتّأمــــل واملــــناجــــاة.  وكــــان يشــــتغل مــــنذ بــــاكــــورة الــــّصباح إلــــى املــــساء، بــــاســــثناء فــــترة الــــقيلولــــة 
الـقصيرة بـعد طـعام الـظّهيرة، فـي الـقراءة وكـتابـة اإلجـابـات عـلى الـرّسـائـل الـتّي تـرد مـن جـميع الـجهات وفـي 
االعــتناء بــأمــور املــنزل الــعديــدة وفــي شــؤون األمــر املــبارك، ويخــرج عــصرًا لــلتنزّه وتــرويــح الــنّفس مــشيًا عــلى 
األقــدام أو راكــبًا عــربــة، وحــتّى فــي ذلــك الــوقــت كــان يــصحبه واحــد أو اثــنان أو جــماعــة مــن الــزّائــريــن الــذّيــن 
كــان يــحادثــهم فــي أمــور روحــانــيّة أو يــتحنّي الــفرص لــالهــتمام بــأمــر بــعض الــفقراء أو زيــارتــهم.  وعــند عــودتــه 
كـان يـدعـو األحـبّاء عـادةً الجـتماع املـساء فـي بـهوه، ويـضيف طـائـفًة كـبيرةً مـن الـزّائـريـن واألحـبّاء، ويـتحفهم 
بـاألحـاديـث الـفكهة بـاإلضـافـة إلـى أحـاديـثه الـّروحـانـيّة الـقيّمة فـي مـواضـيع مـتنّوعـة جـًدا.  وكـان يـصرّح: "إنّ 
مـــنزلـــي مـــنزل السّـــــــرور واالنشـــراح"، وحـــقيقًة، كـــان األمـــر كـــما يـــقول، فـــقد كـــان يـــبتهج بجـــمعه الـــكثيريـــن مـــن 

النّاس من أجناس مختلفة وألوان وأديان مختلفة باملحبّة والوفاق التّام على مائدة كرمه.

صعود عبدالبهاء

 اسـتّمرت أعـمال عـبدالـبهاء الـعديـدة عـلى حـالـتها، ولـم تـنقص إالّ قـليالً، رغـم مـا بـدا عـليه مـن الـتّعب والـّضعف 
الـجسمانـي حـتّى آخـر يـوم أو يـومـني مـن حـياتـه.  فـفي يـوم الجـمعة 25 نـوفـمبر (تشـريـن الـثّانـي) سـنة 1921 
شهــد صــالة الجــمعة فــي مسجــد حــيفا، وبــعد ذلــك وزّع املــساعــدات بــيده عــلى الــفقراء كــعادتــه، وبــعد الــغداء 
أمـلى بـعض الـرّسـائـل، وملّا اسـتراح مـشى داخـل الحـديـقة وتـكّلم مـع البسـتانـيّ، وفـي املـساء بـارك زواج أحـد 



الخـّدام املخـلصني فـي الـبيت املـبارك فـي ذلـك الـيوم، وقـّدم الـنّصائـح إلـيه، وحـضر بـعد ذلـك اجـتماع األحـبّاء 
فــي بــهوه، وبــعد مــرور ثــالثــة أيّــام، أي فــي الــّساعــة الــواحــدة والــنّصف صــباحًـــــا مــن يــوم اإلثــنني 28 نــوفــمبر 

(تشرين الثّاني) توفّي بسالم، حتّى أّن ابنتيه الّلتني كانتا بجانبه ظنتّا أنّه نائم.

 وذاعـت األخـبار املحـزنـة فـي جـميع املـديـنة، وأبـرقـت إلـى جـميع أنـحاء الـعالـم.  وفـي ثـانـي يـوم (أي الـثاّلثـاء 
29 نوفمبر (تشرين الثّاني) سنة 1921) جرى تشييع الجثمان:-

 "مــوكــب لــم تــر مــديــنة حــيفا وال أرض فلســطني مــثله... وكــذلــك كــان شــعور الــتأثّــر الشّـــــــديــد الــذّي جــمع آالف 
املـــعزّيـــن مـــن أديـــان مـــختلفة وأجـــناس مـــتنّوعـــة وألـــسن مـــتعّددة.  وحـــضر املـــندوب الـــّسامـــي... وكـــبار مـــّوظـــفي 
الــــحكومــــة وقــــناصــــل الــــّدول املــــختلفة ورؤســــاء األديــــان وجــــموع مــــن الــــيهود واملــــسيحينّي واملســــلمني والــــّدروز 
واملــصريّــني والــيونــانــينّي واألتــراك واألكــراد وجــموع كــثيرة مــن أحــبّائــه األمــريــكينّي واألوروبــينّي ومــن املــواطــنني 
رجــاالً ونــساًء وأطــفاالً... وبــلغ عــددهــم زهــاء العشــرة آالف يــندبــون فــقدانــهم ملــحبوبــهم... ويــصرخــون بــصوت 

واحد: "يا ربّنا! يا اهلل! قد تركنا والدنا! قد تركنا والدنا...

 "وصــعد الــنّاس جــبل الــكرمــل صــعوًدا وئــيًدا... وبــعد مــسيرة بــطيئة وصــلوا إلــى حــديــقة مــقام الــباب... وملّــا 
اكـــتظّت الجـــماهـــير حـــولـــه فـــي الـــبهو الـــذّي يـــلي املـــقام، ارتـــفعت أصـــوات نـــّواب املـــذاهـــب املـــختلفة... وقـــلوبـــهم 
جــــميًعا مــــتأجّـــــــجة بــــنيران مــــحبّة عــــبدالــــبهاء وألــــسنتهم تــــلهج بــــالــــثّناء والحــــزن الشّـــــــــديــــد فــــي وداعــــهم األخــــير 
ملـحبوبـهم، وهـم بـنهايـة الـخضوع، وقـد اتّحـد الـكّل عـند تـأبـينه فـي أنّـه املـعّلم الـحكيم واملـؤلّـف لـلجنس البشـريّ 
فـي هـذا الـعصر الـحاضـر الـحائـر الـكئيب.  واسـترسـلوا فـي مـراثـيهم حـتّى لـم يـتركـوا لـلبهائـينّي أنـفسهم شـيئًا 
يـقولـونـه.”() وقـد خـطب تـسعة مـن الخـطباء الـبارزيـن الـذّيـن مـثّلوا الـهيئات الـّديـنيّة املـختلفة، وبـرهـنوا بـعبارات 
مــؤثّــرة بــليغة عــلى مــحبّتهم وإعــجابــهم بــالــحياة الــطّاهــرة الــنّبيلة الــتّي انتهــت أخــيرًا وكــان عهــدهــم بــها قــريــبًا.  

وبعد ذلك مّر التّابوت بهدوء إلى مثواه املقّدس البسيط. 

 حــقًّا إّن ذلــك كــان ثــناًء جــميالً فــي ذكــرى مــن قــضى أيّــام حــياتــه كــّلها مــن أجــل وحــدة األديــان واألجــناس 
واأللــسن، فــهو ثــناء وبــرهــان فــي الــوقــت ذاتــه عــلى أّن أعــمالــه طــيلة حــياتــه لــم تــكن عــبثًا وعــلى أّن املــثل الــعليا 
الــتّي جــاء بــها بــهاءاهلل والــتّي كــانــت اإللــهام لــه بــل كــانــت حــياتــه ذاتــها، ابــتدأت تــخترق آفــاق الــعالــم، وتكســر 
الــحواجــز املــذهــبيّة املــتنّوعــة الــتّي أبــعدت أهــل األديــان بــعضهم عــن بــعض مــّدة قــرون عــديــدة، وكــذلــك قــضت 

على االنشقاقات التّي سيقت إليها األسرة اإلنسانيّة.

آثاره الكتابيّة وخطبه

 إّن آثـار عـبدالـبهاء عـديـدة جـدًّا، وأغـلبها عـلى هـيئة رسـائـل لـلمؤمـنني وأجـوبـة عـلى أسـئلة الـطّالـبني، وقـد دّونـت 
أكــثر خــطبه وأحــاديــثه وطــبع مــنها الــكثير، كــما قــام ألــوف الــزّائــريــن واملــسافــريــن الــذّيــن زاروه فــي عــّكا وحــيفا 
بــتدويــن تــفاصــيل انــطباعــاتــهم ومــشاهــداتــهم.  وكــثير مــن هــذه املــدّونــات مــطبوع اآلن وفــي مــتناول مــن يــريــد 

االطاّلع عليه.



 بـذلـك حـفظت جـميع آثـاره وخـطبه حـفظًا تـامًّــا.  وهـي تـشمل مـواضـيع عـديـدةً.  وقـد عـالـج الـعديـد مـن مـشاكـل 
الشّـــــــرق والـــغرب بـــبيانـــات أوســـع مـــّما بـــيّنه والـــده، وطـــبّق عـــليها األصـــول الـــعامّــــة الـــتّي وضـــعها بـــهاءاهلل.  ولـــم 
يـترجـم الـكثير مـن كـتابـاتـه لـآلن إلـى الـّلغات األجـنبيّة، ولـكن مـا سـبقت تـرجـمته مـنها مـّما هـو فـي مـتناول الـيد 

يكفي ألن تعرف منه أهم املبادئ األساسيّة التّي عالجها معرفًة عميقًة تاّمًة.

 وكــان يــتكّلم الــفارســيّة والــعربــيّة والــتركــيّة.  وخــالل أســفاره فــي بــالد الــغرب كــانــت تــترجــم خــطبه وأحــاديــثه.  
ومـــن الـــواضـــح أّن الـــتّرجـــمة تـــفقد كـــثيرًا مـــن الجـــمال األصـــلي والـــفصاحـــة والـــبالغـــة، إالّ أّن قـــّوة الـــّروح الـــتّي 

رافقت كلماته كانت مؤثّرة نافذةً في جميع الذّين أصغوا إليه.

مقام عبدالبهاء

 إّن املـــقام الـــفريـــد الـــذّي خـــّص الجـــمال املـــبارك بـــه عـــبدالـــبهاء يـــعرف مـــن الـــعبارة الـــتّالـــية الـــتّي كـــتبها بـــيده 
بالنّص:

 "إذا غـيض بحـر الـوصـال وقـضي كـتاب املـبدء فـي املـآل، تـّوجـهوا إلـى مـن أراده اهلل الـذّي انـشعب مـن هـذا 
األصل القديم".()

 وكتب كذلك:

 "أرجعوا ما ال عرفتموه من الكتاب إلى الفرع املنشعب من هذا األصل القويم"().

 وقد كتب عبدالبهاء نفسه ما يلي مترجًما:

 "بـصريـح الـكتاب األقـدس، جـعل بـهاءاهلل مـركـز املـيثاق مـبيّنًا لـكلمته – وهـو مـيثاق غـليظ لـم تـشاهـد األدوار 
الّدينيّة شبهه منذ أّول األزمنة حتّى اليوم".

 وقـد أّدت الـعبوديّـة الـخالـصة الـتّي رّوج بـها عـبدالـبهاء ديـن بـهاءاهلل فـي الشّــــــرق والـغرب إلـى اضـطراب آراء 
املــؤمــنني حــول مــقامــه، فــالــبعض وقــد أدركــوا طــهارة الــّروح الــتّي تتجــّلى فــي أقــوالــه وأفــعالــه صــاروا يــشعرون 
تــــحت تــــأثــــير عــــقائــــدهــــم الــــّسالــــفة املــــنهارة أنّــــهم ســــوف يجــــّلونــــه إذا شــــبّهوه بـ "املــــسيح" أو ســــّموه بـ "رجــــعة 
املــسيح".  ولــم يحــزن عــبدالــبهاء شــيء أكــثر مــن عــدم انــتباهــهم إلــى أّن قــابــليّة عــبدالــبهاء وقــدرتــه عــلى خــدمــة 

بهاءاهلل نشأت عن صفاء املرآة في توّجهها لشمس الحقيقة ولم تنشأ عن كونه الّشمس بذاتها.

 وعـــالوةً عـــلى ذلـــك فـــإّن ديـــن بـــهاءاهلل عـــلى خـــالف الـــظّهورات الـــّسابـــقة يـــحتوي عـــلى قـــدرة مـــجتمع إنـــسانـــيّ 
عــاملــيّ.  وخــالل عهــد عــبدالــبهاء بــني ســنتي 1892 و1921، تــدّرج الــّديــن الــبهائــيّ فــي مــراحــل مــتعاقــبة مــن 
الــتطّور نــحو نــظام عــاملــيّ حــقيقي، واقــتضى تــطّوره تــوجــيًها مســتمرًّا وإرشــاًدا مــعيّنًا مــن جــانــب عــبدالــبهاء 
الـذّي أحـاط وحـده عـرفـانًـا بـتمام الـّديـن املـهيمن الجـديـد الـذّي جـاء إلـى الـكرة األرضـيّة فـي هـذا الـقرن.  وكـان 



الـبهائـيّون، قـبل الـوقـت الـذّي فـيه فـتحت وصـيّة عـبدالـبهاء بـعد صـعوده حـني شـرح فـحواهـا شـوقـي أفـندي ولـيّ 
أمر اهلل، ينسبون إلى موالهم املحبوب درجة الّسلطة الّروحانيّة املكافئة لسلطة املظهر اإللهيّ.

 ولــم يــمض وقــت طــويــل إالّ وشــعرت الــجامــعة الــبهائــيّة بــآثــار هــذا الحــماس واالنــدفــاع الــّساذج، وأدركــت ســرّ 
الــعبوديّــة والــفناء املــنقطع الــنّظير، وعــرف الــبهائــيّون فــي جــميع أنــحاء الــعالــم طــبيعة الــرّســالــة الــفريــدة الــتّي 
أنجــزهــا عــبدالــبهاء.  فــاألمــر اإللــهيّ الــذّي كــان يــبدو ســنة 1892 ضــعيفًا ال حــول وال قــّوة لــه وال قــّوة بســبب 
نـفي وسـجن مـبيّنه الـفريـد، قـد أقـام مـنذ تـلك الـّسنة حـتّى الـيوم جـامـعات بـهائـيّة بـقّوة لـم يـمكن ألحـد صـّدهـا 
فـي الـكثير مـن أقـطار الـعالـم() وتحـّدى وهـن املـدنـيّة وتـفّسخها بـبيانـاتـه الـتّي تسـتطيع وحـدهـا أن تـكشف عـن 
مســتقبل إنــسانــيّة يــائــسة، وقــد أوضــحت وصــيّة عــبدالــبهاء وضــوحًـــــا تــامًّـــا مــقام الــباب ومــقام بــهاءاهلل ومــقام 

عبدالبهاء نفسه إذ تفّضل فيها ما ترجمته:

 "إّن حــضرة الــرّب األعــلى مظهــر الــوحــدانــيّة والــفردانــيّة اإللــهيّة واملبشّـــــــر بجــمال الــقدم وإّن حــضرة الجــمال 
األبـهى روحـي ألحـبّائـه الـثّابـتني فـداء املظهـر الـكّلي اإللـهيّ ومـطلع الـحقيقة املـقّدسـة الـّربـانـيّة ومـا سـواه (كـلّ 

عباد له وكّل بأمره يعملون)".

 وبهــذا الــبيان وغــيره مــن الــبيانــات املــتعّددة أكّـــد عــبدالــبهاء أهــميّة قــيام الــفرد الــبهائــيّ بــبناء مــعلومــاتــه حــول 
ديـن اهلل عـلى رسـائـله الـعمومـيّة لـلعالـم الـبهائـيّ: وهـو أسـاس تـبنّى عـليه وحـدة الـعقيدة، ويـنتج عـن هـذا أيـًضا 
اخــتفاء اخــتالف الــرّأي الــناشــىء مــن الــرّجــوع إلــى رســائــله الــتّي أرســلها إلــى األفــراد جــوابًــا عــلى أســئلتهم 
الــــّشخصيّة.  وفــــوق كــــّل هــــذا، كــــان تــــأســــيس نــــظام إدارّي محــــّدد، عــــلى رأســــه ولــــيّ أمــــر اهلل، وقــــد نــــقل إلــــى 
املـؤسّـــــسات الـبهائـيّة كـّل شـكل مـن أشـكال السّـــــلطة واملـقام والـهيبة الـتّي اقـتضى الـتّدبـير أن يـتمتّع بـها سـابـًقا 

أفراد بهائيّون في جامعات محليّة مختلفة. عبدالبهاء املثل األعلى للحياة البهائيّة

 كـان بـهاءاهلل هـو املـنزّل لـلكتاب.  ولـم يـترك سـجن األربـعني سـنة لـه فـرصـًة تـمكنّه مـن التحـّدث إلـى مـواطـنيه 
إالّ قـليالً.  لهـذا تـرتّـب عـلى عـبدالـبهاء الـعبء الـكبير فـي أن يـكون مـبيّنًا لـلكتاب ومـنفذًّا لـكلمة اهلل ومـثالً أعـلى 
لـــــلحياة الـــــبهائـــــيّة فـــــي اتـــــصالـــــه الـــــفعلي املـــــباشـــــر بـــــعالـــــم الـــــيوم بـــــما هـــــو عـــــليه مـــــن وجـــــهات الـــــنّظر املـــــختلفة 
واملـجهودات املـتنّوعـة.  وقـد أرانـا عـبدالـبهاء أّن مـن املـمكن ألّي شـخص أن يـعيش عـيشة اإلخـالص الـتّام هلل 
وخـدمـة الـنّاس كـما يـطلبها جـميع رسـل اهلل بـالـرّغـم مـن كـّل املـشاكـل الـتّي أوجـبتها الـحياة الحـديـثة ورغـم مـا 
هــو ســائــد فــي الــعالــم مــن مــحبّة الــذّات والــتّنازع عــلى الــّسعادة املــاديّــة.  وقــد قــام بــنفسه كــاملــنارة الــعظيمة 
املـــبنيّة عـــلى الّصخـــر وهـــي ثـــابـــتة ال تـــتزعـــزع مـــن هـــبوب أريـــاح عـــاصـــفات فـــي الشّـــــــتاء وال مـــن تـــالطـــم أمـــواج 
الــبحار فــي الــّصيف تــحيط بــه املــحن والــّرزايــا وتــقلبّات األيّــام واالفــتراءات والــخيانــة مــن جــهة وتــحفّه املــحبّة 
واإلخــــالص واالحــــترام والــــثّناء مــــن جــــهة أخــــرى.  فــــقد عــــاش عــــيشَة اإليــــمان ودعــــا أتــــباعــــه عــــلى أن يــــتّبعوه 
ويحـذوا حـذوه فـيها دون تـأخـير.  فـرفـع رايـة الـوحـدة والسّـــــالم وعـلم الـعصر الجـديـد بـني آفـاق الـعالـم املـتحارب 
وأكّـــد لـلذّيـن هـبّوا ملـساعـدتـه أّن روح هـذا الـيوم الجـديـد سـيلهمهم وهـو نـفس الـّروح الـقدس الـذّي ألـهم الـرّسـل 

والقّديسني الّسابقني إالّ أنّه فيض جديد للّروح القدس يالئم مقتضيات العهد الجديد.



الباب الخامس
ما هو البهائيّ

 "ال بـّد وأن يظهـر مـن اإلنـسان ثـمر، ألّن اإلنـسان الـخالـي مـن الـثّمر، كـما نـطق بـه حـضرة الـّروح "املـسيح"، 
بمثابة الّشجر بال ثمر – والّشجر بال ثمر الئق للنّار"

- بهاءاهلل –()

 إّن هـــربـــرت ســـبنسر قـــال مـــرّة أنّـــه ال يـــمكن أبـــًدا أليّـــة كـــيمياء ســـياســـيّة أن تـــبّدل الـــغرائـــز الـــرصـــاصـــيّة إلـــى 
أخـــالق ذهـــبيّة.  وعـــلى هـــذا املـــنوال ال يـــمكن الـــحصول عـــلى جـــامـــعة بشـــريّـــة ذهـــبيّة مـــن أشـــخاص طـــبائـــعهم 
رصــــاصــــيّة بــــاســــتعمال أيّــــة كــــيمياء ســــياســــيّة.  وقــــد أعــــلن بــــهاءاهلل هــــذه الــــحقيقة كــــما أعــــلنها جــــميع الــــرّســــل 
الــــّسابــــقني، وعــــّلم الــــنّاس أنّــــه مــــن أجــــل تــــأســــيس مــــلكوت اهلل عــــلى األرض يــــجب أواّلً تــــأســــيسها فــــي الــــقلوب 
البشــريّــة.  ولــذلــك إذا أردنــا فــحص الــتّعالــيم الــبهائــيّة، عــلينا أن نــبدأ بــإرشــادات بــهاءاهلل ونــصائــحه الــخاصّــــــــــة 

بسلوك الفرد، وعلينا أن نكّون ألنفسنا صورةً واضحًة عن معنى كون الّشخص بهائيّا.

الحياة البهائيّة

 ملّا ُسئل عبدالبهاء في إحدى املناسبات "ما هو البهائيّ؟" أجاب:

 "لـــكي تـــكون بـــهائـــيّا يـــلزمـــك أن تـــحّب الـــعالـــم وتـــحّب اإلنـــسانـــيّة وأن تجتهـــد فـــي خـــدمـــتها وأن تـــعمل للسّـــــــالم 
واألخّوة العاّمة".

 وفي مناسبة أخرى عرّف البهائيّ:

 "إنّه الّشخص املتحّلي بالكماالت اإلنسانيّة في الحياة العمليّة".

 وفــي إحــدى خــطبه فــي لــندن قــال بــأّن اإلنــسان يــمكنه أن يــكون بــهائــيّا ولــو لــم يــكن قــد ســمع بــاســم بــهاءاهلل 
ثّم أضاف قائالً:

 "إّن الـــذّي يـــعيش طـــبًقا لـــتعالـــيم بـــهاءاهلل هـــو بـــهائـــيّ ســـلفًا، وعـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك قـــد يـــدعـــو إنـــسان نـــفسه 
بــهائــيّا مــّدة خــمسني ســنة ولــكنّه إذا لــم يــكن يــحيا الــحياة الــبهائــيّة فــإنّــه لــيس بــهائــيّا.  والــرّجــل الــقبيح ربّــما 

يّسمي نفسه جميالً، ولكنّه ال يخدع أحًدا"().

 ومـثل مـن يـكون جـاهـالً بـرسـل اهلل كـمثل نـبات يـنمو فـي الـظّل، فـمع أنّـه لـم يـر الـّشمس فـإنّـه مـع ذلـك مـتوقّـف 
فــي وجــوده الــكّلي عــليها.  والــرّســل الــعظام شــموس روحــانــيّة.  وبــهاءاهلل هــو شــمس هــذا الــيوم الــذّي نــعيش 
فـــيه.  وقـــد ســـبق لـــشموس األيّـــام الـــّسالـــفة أن مـــنحوا الـــعالـــم الـــّدفء والـــحياة.  ولـــو لـــم تشـــرق تـــلك الـــّشموس 



ألصـبحت األرض بـاردةً مـيّتًة.  ولـكّن أشـّعة شـمس هـذا الـيوم وحـدهـا الـكفيلة بـإنـضاج أثـمارهـا الـتّي مسّـــــتها 
الّشموس الّسالفة وبعثت فيها الحياة.

اإلخالص هلل

 مـــن أجـــل أن نـــحيا حـــياةً بـــهائـــيّة بـــكامـــل مـــعناهـــا، ال بـــّد لـــنا مـــن تـــكويـــن اتّـــصاالت عـــقليّة مـــباشـــرة واعـــية مـــع 
بــهاءاهلل.  فــهي ضــروريّــة الزمــة كــلزوم أشّـــــــعة الــّشمس لــتفتح الــزّنــابــق والــورود.  فــالــبهائــيّ ال يــعبد الــّشخص 
البشــــرّي لــــبهاءاهلل بــــل يــــعبد الــــبهاء اإللــــهيّ الــــظّاهــــر مــــنه.  وتــــراه يــــحترم املــــسيح ومحــــّمًدا وجــــميع رســــل اهلل 
الــّسابــقني الــذّيــن جــاءوا إلــى الــعالــم اإلنــسانــيّ، ولــكنّه يــعتبر بــهاءاهلل حــامــل رســالــة اهلل إلــى عــصرنــا الجــديــد 
الـــذّي نـــعيش فـــيه، وأنّـــه هـــو املـــعّلم الـــعاملـــيّ الـــعظيم الـــذّي جـــاء لـــيتّمم الـــعمل الـــذّي بـــدأه أســـالفـــه مـــن الـــرّســـل 

ويحّققه. 

 إّن مجـرّد اإلذعـان الـفكري لـلعقيدة ال يـجعل اإلنـسان بـهائـيّا، وكـذلـك ال تسـتطيع االسـتقامـة الـظّاهـريّـة فـي 
األخـالق والسّــــــلوك وحـدهـا أن تـجعله بـهائـيّا، بـل إّن بـهاءاهلل يـطلب مـن املـؤمـنني بـه إخـالصـا قـلبيًّا كـامـالً ووالءً 
تـامًّـا.  ويـحّق هلل وحـده أن يـطلب هـذا الـطّلب مـن الـنّاس، ولـكّن بـهاءاهلل يـتكّلم بـاعـتباره مظهـرًا مـن مـظاهـر اهلل 
واملـعبّر عـن إرادتـه تـعالـى.  وقـد كـان الـرّسـل الـّسابـقون صـريـحني فـي هـذه الـنّقطة بـنفس صـراحـة بـهاءاهلل فـقد 
قـال الـّسيد املـسيح لـتالمـيذه: "إن أراد أحـد أن يـأتـي ورائـي فـلينكر نـفسه ويحـمل صـليبه ويـتبعني.  فـإّن مـن 

أراد أن يخّلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها"().

 وقــد قــالــت املــظاهــر اإللــهيّة جــميعها نــفس هــذا الــقول بــكلمات أخــرى وطــلبت نــفس هــذا الــطّلب مــن أتــباعــها.  
وتـريـنا تـواريـخ األديـان بـكّل وضـوح أّن هـذا الـطّلب إذا مـا اسـتجيب نـمت األديـان وتـرعـرعـت بـالـرّغـم مـن جـميع 
املـقاومـات األرضـيّة وبـالـرّغـم مـن جـميع مـا يـصيب املـؤمـنني مـن املـصائـب واالضـطهادات واالسـتشهادات، فـي 
حــــني أّن األديــــان تــــبدأ بــــالــــتّفسخ واالنــــحالل كُـــــّلما زحــــفت املــــساومــــات إلــــى داخــــلها، وكــــّلما أخــــذ حــــّب املــــنزلــــة 
االجـــتماعـــيّة والـــجاه محـــّل حـــّب الـــتّضحية الـــتّامّــــة.  وعـــندمـــا تـــصبح األديـــان مـــكيّفًة ومـــحّورةً لـــتطابـــق الـــنّمط 
الــعصري الحــديــث تــفقد قــّوتــها فــي إنــقاذ الــنّاس وتــبديــل قــلوبــهم، وتــفقد قــّوتــها فــي عــمل املعجــزات.  فــالــّديــن 
الـحقيقي لـم يـكن يـومًـا مـا مـكيّفًا ومـحّورًا لـيطابـق الـنّمط الـعصري الحـديـث.  ولـو فـرض أن أصـبح الـّديـن يـومًـا 
مــا مــكيّفًا فــالــواقــع أنّــه يــبقى كــما كــان األمــر فــي أيّــام املــسيح: "الــباب الــضيّق والــطريــق الــضيّق الــذّي يــؤّدي 
إلـى الـحياة وقـليلون هـم الـذّيـن يجـدونـه"() والـباب املـوصـل إلـى الـوالدة الـّروحـانـيّة كـالـباب املـوصـل إلـى الـوالدة 
املـــاّديـــة يـــسمح بـــدخـــول الـــنّاس واحـــًدا واحـــًدا مـــن دون ازدحـــام.  وإذا مـــا اســـتطاع فـــي املســـتقبل كـــثير مـــن 
الـنّاس الـّدخـول فـيه أكـثر مـّما دخـلوا فـي املـاضـي، فـإّن هـذا ال يـعني حـدوث أي تـّوسـع فـي الـباب، بـل يـعود 
إلـى نـزعـة فـي الـنّاس أقـوى إلـى "اسـتسالم أعـظم" إلرادة اهلل ويـعود كـذلـك إلـى أّن املـحن الـطّويـلة املـريـرة قـد 

جاءت بهم أخيرًا ليروا سوء عاقبة اختيارهم طريقهم الخاص بدالً من اختيارهم طريق اهلل.



البحث عن الحقيقة

 يحتّم بهاءاهلل على جميع أتباعه األخذ بالعدل واإلنصاف ويعرّفه لهم ويحّدده لهم بهذه الكلمات:-

 "هـو خـروج الـعبد عـن الـوهـم والـتّقليد والـتّفرّس فـي مـظاهـر الـّصنع بـنظر الـتّوحـيد واملـشاهـدة فـي كـّل األمـور 
بالبصر الحديد"().

 فـيتحتّم عـلى كـّل فـرد أن يـرى بـنفسه الجـمال اإللـهيّ املتجـّلي فـي الـهيكل البشـرّي لـبهاءاهلل ويـدركـه إدراكًـــا 
تــامًّــا وإالّ فــإّن الــّديــن الــبهائــيّ إذا مــا اعــتنقه يــكون لــه مجــرّد اســم بــدون مــعنى.  وقــد دعــت رســل اهلل الــنّاس 

دائًما أن يفتحوا أعينهم ال أن يغمضوها وأن يستعملوا عقولهم ال أن يخمدوها.

 واألمـر الـذّي يـمكنّهم مـن اخـتراق سـحب الـتّعصب وكسـر قـيود الـتّقليد األعـمى والـوصـول إلـى حـقيقة الـّديـن 
الجديد إنّما هو: بصيرتهم الحاّدة وتفكيرهم الحّر ال إذعانهم إذعان هوان وذّلة.

 واملــرء الــذّي يــريــد أن يــكون بــهائــيّا، يــلزمــه أن يــكون بــاحــثًا شــجاعًـــا عــن الــحقيقة، ولــكنّه يــجب أن ال يــقتصر 
بــحثه عــلى األفــق املــاّدي بــل يــجب أن تــكون قــواه الــّروحــانــيّة الــحّساســة يــقظة كــما تــكون قــواه املــاديّــة يــقظة.  
ويـجب عـليه أن يسـتعمل كـّل املـلكات الـتّي وهـبها لـه اهلل مـن أجـل الـوصـول إلـى الـحقيقة، وأن ال يـؤمـن بـشيء 
دون دلــــيل كــــاف مــــتني.  والــــباحــــث الــــجاد إذا كــــان قــــلبه طــــاهــــرًا وعــــقله حــــرًّا مــــن الــــتّعصب، لــــن يفشــــل فــــي 

تشخيص العظمة اإللهيّة في أّي هيكل بشرّي تجّلت
فيه.  وفوق هذا كّله يصرّح بهاءاهلل في (لوح الطّرازات):

 "الـــطّراز األّول والتّجـــلي األّول الـــذّي أشـــرق مـــن أفـــق ســـماء أّم الـــكتاب فـــي مـــعرفـــة اإلنـــسان نـــفسه ومـــا هـــو 
سبب لعّلوه ودنّوه وذّلته وعزّته وثروته وفقره".  وكذلك يصرّح في (لوح كلمات الحكمة):

 "أصل كّل العلوم هو عرفان اهلل جّل جالله وهذا لن يحّقق إالّ بعرفان مظهر نفسه".

 واملظهـر اإللـهيّ هـو اإلنـسان الـكامـل واملـثل األعـلى لـلعالـم اإلنـسانـيّ، وهـو الـثّمرة األولـى لشجـرة اإلنـسانـيّة، 
ومـا لـم نـعرفـه لـن نـعرف الـقابـليّات الـكامـنة فـي أنـفسنا.  ويـخبرنـا الـسيّد املـسيح أن نـتأمّــل الـزّنـابـق كـيف تـنمو 
ويــصرّح: "إنّــه وال ســليمان فــي كــّل مجــده كــان يــلبس كــواحــدة مــنها"().  فــالــزّنــبقة تــنمو مــن بــرعــم غــير جــميل 
فـي مظهـره الـخارجـي.  فـإن نـحن لـم نـر الـزّنـبقة تـتفتّح، ولـم نـمتّع الـنّظر بجـمال أوراقـها الـذّي ال يـدانـيه جـمال 
آخـر، فـكيف نـعرف الـحقيقة الـتّي يـحتويـها ذلـك الـبرعـم؟ وقـد نشـرحـها بـعنايـة بـالـغة، ونـفحصها بـّدقـة مـتناهـية، 
لـكنّنا لـن نـكتشف الجـمال الـرّاقـد الـذّي يـعرف البسـتانـي وحـده كـيف يـوقـظه أمـام أعـيننا.  وكـذلـك األمـر إذا لـم 
نـر جـمال اهلل املتجـّلي فـي املظهـر اإللـهيّ، لـن نـعرف شـيئًا عـن الجـمال الـّروحـانـيّ الـكامـن فـي طـبيعة أنـفسنا 
وفـي طـبيعة رفـاقـنا البشـر.  وعـن طـريـق عـرفـان املظهـر اإللـهيّ ومـحبّته واتّـباع أوامـره نسـتطيع شـيئًا فـشيئًا 
مـشاهـدة الـكماالت الـكامـنة فـي أنـفسنا، وحـني ذلـك فـقط يتجـّلى أمـام أعـيننا مـعنى الـحياة ومـغزاهـا ومـعنى 

الكون ومغزاه.



محبّة اهلل

 إّن عــرفــان مظهــر اهلل يــعني مــحبّته أيــًضا.  ومــن املســتحيل أن يــتحّقق أحــدهــما دون تــحّقق اآلخــر، ويــقول 
بــــهاءاهلل أّن الــــغرض مــــن خــــلقة اإلنــــسان هــــو مــــن أجــــل أن يــــعرف اهلل ويــــعبده، فــــيقول فــــي أحــــد األلــــواح مــــا 

ترجمته:

 "إّن عـــّلة خـــلق املـــمكنات كـــان الـــحّب كـــما ورد فـــي الحـــديـــث املـــشهور: كـــنت كـــنزًا مـــخفيًّا فـــأحـــببت أن أعـــرف 
فخلقت الخلق لكي أعرف".

 ويقول بهاءاهلل في الكلمات املكنونة:

 "يا ابن الوجود أحببني ألحبّك أن لم تحبنّي لن أحبّك أبًدا فاعرف يا عبد".

 "يا ابن املنظر األعلى أودعت فيك روًحا منّي لتكون حبيبًا لي لم تركتني وطلبت محبوبًا سوائي".

 مـــا أبـــدع "أن تـــكون مـــحبًّا هلل!" إّن هـــذا الـــغرض مـــن الـــحياة لـــدى الـــبهائـــيّ، وحـــني يتّخـــذ اهلل حـــبيبًا قـــريـــبًا 
ورفـيًقا ودوًدا ومـحبوبًـا فـريـًدا يجـد فـي املـثول فـي مـحضره مـنتهى الـفرح واالبـتهاج.  وتـعني مـحبّة اهلل مـحبّة 
كــّل شــيء وكــّل شــخص ألّن الــكّل مــن اهلل.  والــبهائــيّ الــحقيقي هــو املــحّب الــكامــل.  فــهو يــحّب كــّل شــخص 
ا، وال يـــكره أحـــًدا، وال يـــحتقر نـــفًسا، ألنّـــه قـــد تـــعّلم أن يـــرى وجـــه املـــحبوب فـــي كـــّل وجـــه  بـــقلب طـــاهـــر حـــبًا جـــمًّ

ويكتشف آثاره في كّل مكان.  فال تعرف محبتّه أيّة حدود مذهبيّة أو قوميّة أو طبقيّة أو عرقيّة، فيقول
بهاءاهلل في لوح الّدنيا ما ترجمته:

 "قــد قــيل فــي الــّسابــق حــّب الــوطــن مــن اإليــمان لــكن لــسان الــعظمة يــنطق فــي يــوم الــظّهور: لــيس الفخــر ملــن 
يحّب الوطن بل ملن يحّب العالم".  وكذلك يقول في الكلمات الفردوسيّة بالنّص:-

 "طـــوبـــى ملـــن اخـــتار أخـــاه عـــلى نـــفسه إنّـــه مـــن أهـــل الـــبهاء".  وقـــد أخـــبرنـــا عـــبدالـــبهاء بـــأنّـــنا يـــجب أن نـــكون 
"كـنفس واحـدة فـي أجـساد مـتعّددة، ألنّـنا كـّلما ازدنـنا فـي حـّب بـعضنا ازددنـا قـربًـا إلـى اهلل".  كـما خـاطـب 

جمًعا من األمريكيني فقال:

 "واألديــان اإللــهيّة الــتّي أّسســتها املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة كــّلها فــي الــحقيقية ديــن واحــد، ولــو أنّــها تــختلف 
بـــاإلســـم والـــرّســـم.  ويـــجب عـــلى املـــرء أن يـــكون عـــاشـــًقا لـــلنّور مـــن أّي مـــصدر جـــاءه، وعـــليه أن يـــكون عـــاشـــًقا 
لـــلورد فـــي أيّـــة تـــربـــة نـــبت، وعـــليه أن يـــكون بـــاحـــثًا عـــن الـــحقيقة مـــن أّي مـــنبع جـــاءت، فـــالـــتعّلق بـــاملـــصباح ال 
يـــسّمى حـــبًا لـــلنّور والـــتّعلق بـــاألرض ال يـــغني عـــن مـــتعة الـــورد الـــذّي تـــرعـــرع فـــي الـــتّربـــة الـــالّئـــقة بـــه، والـــوالء 
للّشجـرة اليـفيد إن لـم يـنتفع بـثمرتـها.  فـيجب عـليه أن يـتمتّع بـالـفواكـه الـشهيّة مـن أيّـة شجـرة ظهـرت، وكـلمات 
الـحّق يـجب اإلذعـان إلـيها مـن أّي لـسان خـرجـت، والـحقائـق املـطلقة يـنبغي قـبولـها فـي أّي كـتاب دّونـت، وإذا 
نــحن آويــنا إلــى الــتّعصب واتخــذنــاه جــبالً يــعصمنا، فــإّن ذلــك يــؤّدي بــنا إلــى الجهــل والحــرمــان.  إّن الــنّزاع 
بـــني األديـــان واألمـــم واألجـــناس يـــنشأ عـــن ســـوء الـــتّفاهـــم، وإذا نـــحن تحـــّريـــنا األديـــان فـــي ســـبيل اكـــتشاف 



املـــبادئ الـــتّي تـــقوم عـــليها، فسنجـــدهـــا جـــميًعا مـــتّفقة فـــيما بـــينها، ألّن حـــقيقتها األســـاســـيّة واحـــدة، ال تـــعّدد 
فيها، وبهذه

الطّريقة سوف يصل أهل األديان في العالم إلى ملتقى الوحدة والوئام".  ويقول كذلك:

 "يـجب عـلى كـّل نـفس مـن األحـبّاء أن يـحّب اآلخـريـن واليبخـل عـليهم بـمالـه وروحـه ويجهـد بـكّل الـوسـائـل فـي 
أن يـــجعلهم مســـروريـــن مـــبتهجني ولـــكن هـــؤالء األحـــبّاء اآلخـــريـــن عـــليهم أيـــًضا أن يـــكونـــوا نـــزيهـــني ومـــضّحني 
حــتّى يــغمر شــروق شــمس الــحقيقة بــأشــّعته كــّل اآلفــاق وتــبهج هــذه الــنّغمة املــحيية لــألرواح كــّل األمــم ويــكون 

هذا الّدواء اإللهيّ عالًجا لكّل األمراض وأن تكون روح الحّق سبب الحياة لكّل نفس"().

االنقطاع

 إّن الــوالء هلل يــتطّلب االنــقطاع عــن كــّل شــيء ســواه، وهــذا يــعني االنــقطاع عــن الــّشهوات األنــانــيّة الــدنــيويّــة 
وحـتّى املـطامـع األخـرويـة.  فـالـطّريـق إلـى اهلل يـكون مـن خـالل الـغنى أو الـفقر ومـن خـالل الـّصحة أو املـرض 
ومــن خــالل الــقصر أو الــّسجن ومــن خــالل الحــديــقة أو غــرفــة الــتّعذيــب، ومــهما يــكن األمــر فــالــبهائــيّ يــقبل بــما 
قـّدر اهلل لـه "بـمنتهى التّسـليم والـرّضـاء".  واليـعني االنـقطاع عـدم مـباالة اإلنـسان بـما حـولـه مـن األشـياء، أو 
يــــعني اإلذعــــان الــــتّام لــــظروف الشّـــــــــر الــــتّي تــــحيط بــــه، أو يــــعني احــــتقار األشــــياء الــــطّيبة الــــتّي خــــلقها اهلل.  
فـالـبهائـيّ الـحقيقيّ لـن يـكون جـلموًدا قـاسـيًا، وال بـليًدا فـاقـًدا لـلّشعور، وال نـاسـًكا مـتقّشفًا، ولـو أنّـه يجـد فـي 

سبيل اهلل املتعة التّامة والعمل
الـوفـير والـبهجة الـفائـقة، لـكنّه لـن ينحـرف قـيد شـعرة عـن طـريـق اهلل فـي سـبيل مـالحـقة أهـوائـه، ولـن يـحوم حـول 
أّي شـيء حـرّمـه اهلل.  وحـينما يـصبح املـرء بـهائـيّا، تـصبح إرادة اهلل إرادتـه، ولـن يـطيق أن يـرى إرادتـه مـبايـنةً 
إلرادة اهلل، ولـــن تـــرّوعـــه فـــي ســـبيل اهلل أيّـــة أخـــطاء، ولـــن تـــرعـــبه أيّـــة مـــتاعـــب.  فـــنور الـــحّب يـــنير أظـــلم أيّـــامـــه، 
ويــبّدل آالمــه إلــى ســرور، ويــحّول اســتشهاده إلــى غــبطة وانجــذاب، ويــرتــفع بــالــحياة إلــى مســتوى الــبطولــة، 

ويكون املوت له بشارة.  ويقول بهاءاهلل في سورة الهيكل بالنّص:

 "من كان في قلبه أقّل من خردل حّب دوني لن يقدر أن يدخل ملكوتي"

 ويقول في الكلمات املكنونة:
 

"يـا ابـن البشـر إن تـحّب نـفسي فـأعـرض عـن نـفسك وإن تـرد رضـائـي فـأغـمض عـن رضـائـك لـتكون فـيّ فـانـيًا 
وأكون فيك باقيًا"

 وكذلك يقول في الكلمات املكنونة:

 "يـا عـبدي تخـّلص مـن قـيد مـا مـلكت وتحـّرر مـن سـجن نـفسك وأعـدد الـوقـت غـنيمًة ألنّـك لـن تـرى هـذا الـوقـت 
من بعد ولن تجد هذا الزّمان قط."()

الطّاعة



إّن اإلخــــالص هلل يــــتّضمن الــــطّاعــــة الــــتّامــــة إلــــى أوامــــره املــــنزلــــة إطــــاعــــًة تســــتمّر وطــــيدةً حــــتىّ ولــــو لــــم تــــعرف   
أسباب هذه األوامر.  فاملالّح

يـطيع أوامـر قـائـد الـّسفينة دون أدنـى ارتـياب، لـكّن قـبولـه لسـلطة الـقائـد ال يـسّمى قـبوالً أعـمى، فـهو يـعلم حـقّ 
الــعلم أّن قــائــد الــّسفينة قــد جــرّب خــدمــاتــه الــعديــدة، وقــّدم الــبراهــني الــعديــدة عــلى كــفائــته وعــلى كــونــه مــالّحًـــــا 
مـاهـرًا، وبـغير ذلـك تـكون خـدمـة هـذا املـالّح تـحت لـواء الـقائـد غـباًء وحـماقـًة.  وكـذلـكم الـبهائـيّ يـجب أن يـطيع 
قــائــد ســفينة نــجاتــه بــتمام الــثّقة، لــكنّه يــكون غــبيًّا قــليل الــعقل إن هــو لــم يــتأكّـــد فــي ابــتداء األمــر مــن أّن قــائــد 
سـفينته هـو مـّمن قـامـت الـبراهـني الـعديـدة عـلى لـياقـته وكـفائـته وحـقيقته.  وإذا مـا تـوصّـــــــــل إلـى تـلك الـبراهـني، 
فــإّن رفــضه الــطّاعــة لــه يــكون حــمًقا وغــباًء أعــظم، ألنّــنا عــن طــريــق هــذه الــطّاعــة املــدركــة الــواعــية ألوامــر الــقائــد 
الــــحكيم نســــتطيع أن نــــحصد مــــنافــــع حــــكمته، ونكســــب هــــذه الــــحكمة ألنــــفسنا، وإذا لــــم يــــكن قــــائــــد الــــسفينة 
حــكيماً إلــى هــذه الــدرجــة مــن الــحكمة، وإذا لــم يــطعه أحــد مــن الــبّحارة، فــكيف تــصل ســفينتهم ســاملــًة إلــى 
ســـاحـــل الـــنّجاة؟ أو كـــيف يـــتعّلم املـــالّحـــون فـــّن املـــالحـــة مـــنه مـــهما كـــان هـــو نـــفسه حـــكيًما؟ وقـــد أشـــار الـــّسيد 
املــــسيح بــــكّل وضــــوح إلــــى أّن هــــذه الــــطّاعــــة هــــي السّــــــــبيل إلــــى الــــعرفــــان فــــقال: "تــــعليمي لــــيس لــــي بــــل لــــلذّي 

أرسلني.  إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعرف التّعليم هل هو من اهلل أم أتكّلم أنا من نفسي"().

 وكذلك يقول بهاءاهلل في لوح التّجّليات ما ترجمته:

 "إّن اإليــمان بــاهللّ وعــرفــانــه ال يــتحّققان إالّ بــتصديــق كــّل مــا نــزل فــيه وكــذلــك بــالــعمل بــما أمــر وبــما نــزل فــي 
الكتاب من القلم األعلى".

والــطّاعــة الــتّامــة املــطلقة ليســت مــن الــفضائــل املــألــوفــة فــي هــذه األيّــام الــديــمقراطــيّة.  وفــي الــواقــع إّن الــخنوع 
الـــتّام إلرادة أّي إنـــسان خـــطر مـــّدمـــر ولـــكّن وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ مـــمكنة عـــن طـــريـــق وفـــاقـــنا الـــتّام فـــرادى 
وجــــمًعا مــــع اإلرادة اإللــــهيّة.  ومــــا لــــم يــــأت ديــــن إلــــهيّ يــــوضّــــــــــــح هــــذه اإلرادة فــــإّن الحــــروب واملــــنازعــــات ســــوف 
تسـتمر، ويـتمادى الـنّاس فـي مـعارضـتهم بـعضهم بـعًضا، وفـي تـكريـس جـزء كـبير مـن جـهودهـم لـتفنيد جـهود 

اآلخرين ودحضها بدالً من العمل مًعا بوئام من أجل تمجيد اهلل ومن أجل املصلحة العاّمة.

الخدمة

 إّن اإلخـالص هلل يسـتلزم خـدمـتنا لـلنّاس فـي حـياتـنا.  ولـن نسـتطيع خـدمـة اهلل بـأّي طـريـق آخـر.  وإذا ولّـينا 
ظـــهورنـــا لـــلنّاس فـــإنّـــنا نـــولـــي ظـــهورنـــا هلل ويـــقول الـــّسيد املـــسيح: "الـــحّق أقـــول لـــكم بـــما أنّـــكم فـــعلمتوه بـــأحـــد 

أخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم"()، وكذلك يقول بهاءاهلل:-

 "يـا ابـن اإلنـسان إن تـكن نـاظـرًا إلـى الـفضل ضـع مـا يـنفعك وخـذ مـا يـنتفع بـه الـعباد، وإن تـكن نـاظـرًا إلـى 
العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك."()

 ويقول عبدالبهاء:

 "إّن الفنون والعلوم وجميع الحرف تعتبر في األمر البهائيّ نوًعا



مـن أنـواع الـعبادة.  فـالـرّجـل الـذّي يـصنع قـطعًة مـن الـورق ويـجيد صـنعها بـأحـسن مـا يسـتطيع مـن قـابـلياتـه 
ويـرّكـز جـميع قـواه تـركـيزًا واعـيًا عـلى اتـقانـها وجـودتـها إنّـما يمجّــــد اهلل بـعمله.  وعـلى سـبيل االخـتصار أن كـلّ 
سـعي وجـد يـبذلـه اإلنـسان مـن كـّل قـلبه هـو عـبادة إذا كـان الـّدافـع لـه سـامـيًا يهـدف خـدمـة اإلنـسانـيّة.  فخـدمـة 
اإلنـــسانـــيّة والـــعنايـــة بـــاحـــتياجـــات الـــنّاس هـــو عـــني الـــعبادة، والخـــدمـــة الـــعامّــــة عـــبادة.  فـــالـــطّبيب الـــذّي يـــعنى 

باملرضى بالّلطف والحنان خاليًا من التّعصب ومؤمنًا بوحدة الجنس البشرّي، إنّما يمّجد اهلل بعمله"().

التّبليغ

 إّن الـــبهائـــيّ الـــحقيقي فـــضالً عـــن إيـــمانـــه بـــتعالـــيم بـــهاءاهلل يجـــد فـــيها مـــرشـــًدا ومـــلهًما لـــه فـــي جـــميع شـــؤون 
حـــياتـــه، وبـــكّل فـــرح وابـــتهاج يـــبّلغ غـــيره بهـــذه الـــتّعالـــيم، وبهـــذا الـــعرفـــان الـــذّي هـــو يـــنبوع وجـــوده وبـــعمله هـــذا 
وحـده يـمكنه أن يـحصل عـلى "قـّوة الـّروح وتـأيـيداتـها" بـكّل مـعنى الـكلمة.  نـعم إّن كـافّـة الـنّاس ال يـقدرون أن 
يــــصبحوا خــــطباء مــــفّوهــــني أو كــــتّابًــــا قــــديــــريــــن، ولــــكنّهم جــــميًعا يــــقدرون أن يــــبّلغوا الــــنّاس "بــــعيشهم الــــحياة 

البهائيّة" فيقول بهاءاهلل:

 "يـنبغي ألهـل الـبهاء أن يـنصروا الـرّب بـبيانـهم، ويـعظوا الـنّاس بـأعـمالـهم وأخـالقـهم، فـأثـر األعـمال أنـفذ مـن 
أثـــر األقـــوال... إّن تـــأثـــير الـــكالم أمـــر مـــنوط بخـــلوص نـــيّة املـــبّلغ وانـــقطاعـــه، فـــلقد قـــنع الـــبعض بـــاألقـــوال ولـــكنّ 

األعمال شاهد أمني ودليل واضح على صدق
الـــكالم.  وإّن مـــقام اإلنـــسان يظهـــر ويتجـــّلى بـــأعـــمالـــه وأفـــعالـــه.  ويـــجب أن تـــطابـــق األقـــوال كـــّل مـــا نـــزل مـــن 

لسان املشيئة اإللهيّة"().

 ولـــيس لـــلبهائـــيّ فـــي أّي حـــال مـــن األحـــوال أن يـــملي أفـــكاره عـــلى الـــذّيـــن اليـــريـــدون ســـماعـــها، فـــهو يجـــذب 
الـــنّاس إلـــى مـــلكوت اهلل ال أن يـــحاول ســـوقـــهم إلـــيها ســـوقًـــا.  فـــهو كـــالـــرّاعـــي الـــّصالـــح يهـــدي قـــطيعه ويـــبهجه 

بتغنّياته، وليس كالرّاعي الذّي يسوق قطيعه بعصاه وكلبه من خلفه.

 ويقول بهاءاهلل في الكلمات املكنونة:

 "يـــا ابـــن الـــتّراب إّن حـــكماء الـــعباد هـــم الـــذّيـــن ال ينســـبون بـــبنت شـــفة إالّ إذا وجـــدوا ســـميًعا.  مـــثلهم كـــمثل 
الــــّساقــــي ال يــــقّدم الــــكأس إالّ إذا وجــــد لــــه طــــالــــبًا، والــــعاشــــق ال يــــصيح مــــن أعــــماق قــــلبه إالّ إذا فــــاز بجــــمال 
املــعشوق.  إذًا فــانــثر حــبّات الــحكمة والــعلم فــي أرض الــقلب الــطيّبة واســترهــا حــتّى تــنبت ســنبالت الــحكمة 

اإللهيّة من القلب ال من الطنّي"().

 ومرّة أخرى يقول في لوح اإلشراقات:

 "يــا أهــل الــبهاء كــنتم وال زلــتم مــشارق مــحبّة اهلل ومــطالــع عــنايــته، فــال تــّدنــسوا ألــسنتكم بســّب أحــد ولــعنه، 
وغــّضوا أبــصاركــم عــّما ال يــليق بــها.  أظهــروا مــا عــندكــم، فــإّن قــبل فــاملــقصود حــصل، وإالّ فــالــتعرّض بــاطــل.  
ذروه بــنفسه مــقبلني إلــى اهلل املــهيمن الــقيّوم.  وال تــكونــوا ســببًا فــي حــزن أحــد، فــضالً عــن الــفساد والــنّزاع، 

عسى أن تتربّوا في ظّل



سدرة العناية اإللهيّة، وتعملوا بما أراده اهلل.  كّلكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد"().

األدب واالحترام

 يقول بهاءاهلل في لوح الّدنيا ما ترجمته:

 "يـا حـزب اهلل أوصـيكم بـاألدب فـهو فـي املـقام األّول سـيّد األخـالق طـوبـى لـنفس تـنّورت بـنور األدب وتـزيّـنت 
بـطراز االسـتقامـة.  فـصاحـب األدب صـاحـب مـقام عـظيم.  أرجـو أن يـكون هـذا املـظلوم وأنـتم جـميًعا قـادريـن 

متمّسكني ومتشبّثني به وناظرين إليه.  فهذا هو الحكم املحكم الذّي جرى ونزل من قلم االسم األعظم".

 وكذلك يقول مرارًا وتكرارًا:-

 "فلتعاشر أمم العالم بعضها بعًضا بالّروح والّريحان.  عاشروا يا قوم مع األديان بالّروح والّريحان".

 ويقول عبدالبهاء قي لوح إلى أحد األحبّاء األمريكينّي ما ترجمته:-

 "إيّاكم إيّاكم أن تكّدروا قلبًا،
 "إيّاكم إيّاكم أن تؤذوا أحًدا،

 "إيّاكم إيّاكم أن تعاملوا إنسانا بغير املحبّة،
 "إيّاكم إيّاكم أن تكونوا سببًا في يأس مخلوق،

 "وإّن أّي إنـسان يحـزن قـلبًا أو يـكون سـببًا فـي قـنوط أحـد خـير لـه أن يـطمر نـفسه تـحت أطـباق الـثرى مـن 
أن يعيش فوق سطح األرض".

 وهــو يــعّلمنا أّن روحًـــــا مــن اهلل يــكمن فــي قــلب كــّل إنــسان مــهما كــان ذلــك اإلنــسان قــاســيًا جــافــيًا بــشًعا فــي 
ظــاهــره، كــما تــكمن الــزّهــرة فــي بــرعــمها.  ولهــذا فــالــبهائــيّ الــحقيقي هــو الــذّي يــعامــل كــّل إنــسان كــما يــرعــى 
البســتانــي شجــرةً نــادرةً جــميلًة، وهــو يــعلم أّن أّي تــدخــل مســتعجل مــن جــانــبه ال يــمكن أن يــؤّدي إلــى تــفتّح 
أكــمامــها مــن بــراعــهما، لــكّن أشّـــــــعة شــمس اهلل وحــدهــا تســتطيع تــحقيق ذلــك.  ولهــذا فــإّن هــدفــه هــو إيــصال 

أشّعة الشمس الواهبة للحياة إلى جميع القلوب والبيوت املظلمة.  ومرّة أخرى يقول عبدالبهاء:-

 "إّن أحـد تـعالـيم بـهاءاهلل يسـتلزم مـن املـرء أن يـكون آيـة عـفو اهلل فـي جـميع األحـوال واألوضـاع، وأن يـعتبر 
عــّدوه صــديــًقا واملــسيء إلــيه مــحبًّا لــخيره، ال أن يــعتبر إنــسانــاً عــدًوا لــه ويــكّن لــه الــكراهــيّة ثــّم يــبدأ بــمداراتــه 
ومــراوغــته حســب الــظّاهــر.  إّن هــذا هــو الــنّفاق بــعينه ولــيس املــحبّة الــحقيقة، بــل عــليه أن يــرى الــعدّو صــديــًقا 
واملــــبغض مــــحبًّا وأن يســــلك مــــعه ســــلوكــــه مــــع رفــــيق أنــــيس وحــــبيب ودود.  ويــــجب أن تــــكون املــــحبّة والــــّشفقة 

صميميّة ال مجرّد مداراة.  وحينما تكون املحبّة غير صادرة عن القلب واإلخالص فإنّها ال شّك نفاق"().

 وتــبدو لــنا هــذه الــنّصيحة بــادئ ذي بــدء غــامــضة ومــتناقــضة إلــى أن يــتّضح لــنا أّن فــي كــّل إنــسان نــاحــية 
خـارجـيّة شـهوانـيّة قـد تـكون مـبغضًة تـكره خـير الـنّاس كـما أّن فـيه أيـًضا نـاحـيًة داخـليّة روحـانـيًّة هـي اإلنـسان 
الـحقيقيّ الـذّي مـنه تـصدر املـحبّة وحـسن الـنيّة.  وإلـى مـثل هـذا اإلنـسان الـحقيقيّ الـكائـن فـي كـّل واحـد مـن 



جـــيرانـــنا وإخـــوانـــنا البشـــر يـــجب أن نـــّوجـــه أفـــكارنـــا ومـــحبّتنا حـــتّى إذا اســـتيقظ هـــذا اإلنـــسان الـــحقيقيّ أي 
استيقظت النّاحية الداخليّة من اإلنسان فإّن الناحية الخارجيّة منه سوف تتجّدد وتتحّول.

التستّر على الخاطئني

 ال يـوجـد فـي الـتّعالـيم الـبهائـيّة أمـر أشـد تـأكـيًدا وأكـثر بـعًدا عـن أيّـة مـساومـات مـن أمـرهـا بـابـتعاد املـؤمـن عـن 
الــــبحث فــــي عــــيوب الــــنّاس.  وقــــد تــــكّلم الــــّسيد املــــسيح بشــــّدة فــــي هــــذا املــــوضــــوع لــــكنّنا أصــــبحنا اآلن نــــرى 
الــنّاس يــعتبرون خــطابــة املــسيح عــلى الــجبل تــتّضمن "نــصائــح مــن الــكماالت" اليــمكن أن نــتوقّــع مــن الــرّجــل 
املـــسيحيّ الـــعادي أن يســـلك فـــي أطـــوار حـــياتـــه عـــلى مـــقتضاهـــا.  وقـــد بـــذل بـــهاءاهلل وعـــبدالـــبهاء الجهـــد فـــي 
إيضاح أنّهما يقصدان ما يقوالنه من القوانني اإللزاميّة حول هذا املوضوع.  ففي الكلمات املكنونة نقرأ:-

 "يا ابن اإلنسان ال تَنَفَّس بخطأ أحد ما دمت خاطئًا وإن تفعل بغير ذلك ملعون أنت وأنا شاهد بذلك".

 "يا ابن الوجود ال تنسب إلى نفس ما ال تحبّه لنفسك هذا أمري عليك فاعمل به".

 ويأمرنا عبدالبهاء أن:-

 "نصمت عن أخطاء اآلخرين وأن ندعو لهم وأن نساعدهم بشفقتنا على تصحيح أخطائهم.

 "وأن نــنظر دومًـــا إلــى الــحسن ال إلــى الــقبيح، وإذا كــانــت إلنــسان عشــرة أعــمال حــميدة وعــمل واحــد قــبيح، 
فعلينا أن ننظر إلى األعمال العشرة الحميدة وننسى العمل القبيح.  وإذا كانت له عشرة صفات

ذمـــــيمة وصـــــفة واحـــــدة حـــــميدة، فـــــعلينا أن نـــــنسى الـــــّصفات العشـــــر الـــــذّمـــــيمة ونـــــنظر إلـــــى الـــــّصقة الـــــواحـــــدة 
الحميدة.

 "وأن ال ننطق بكلمة جارحة واحدة في حّق شخص ولو كان ذلك الّشخص عدّونا"().

 وكتب إلى أحد املؤمنني األمريكينّي:-

 "إّن أسـوأ خـلق إنـسانـيّ وأكـبر ذنـب بشـرّي هـو غـيبة الـنّاس وخـاصّـــــــــة إذا صـدرت الـغيبة عـن أحـبّاء اهلل.  ولـو 
أمـكن سـّد أبـواب الـغيبة سـدًّا تـامًّــا وأطـلق أحـبّاء اهلل ألـسنتهم بـمدح غـيرهـم، فـحينذاك تنتشـر تـعالـيم حـضرة 

بهاءاهلل وتصير القلوب نورانيّة واألرواح ربّانيّة وينال العالم اإلنسانيّ الّسعادة األبديّة"().

التّواضع

 فـي الـوقـت الـذّي يـأمـرنـا فـيه بـهاءاهلل بـغّض الـنّظر عـن أخـطاء اآلخـريـن وبـالـنّظر إلـى فـضائـلهم، نـراه يـأمـرنـا 
مـــن الـــنّاحـــية األخـــرى أن نـــبحث عـــن أخـــطاء أنـــفسنا وأن نـــتناســـى فـــضائـــلنا، فـــيقول بـــهاءاهلل فـــي الـــكلمات 

املكنونة بالنّص:-



 "يا ابن الوجود كيف نسيت عيوب نفسك واشتغلت بعيوب عبادي من كان على ذلك فعليه لعنة منّي".

 "أيّــها املــهاجــرون جُـــــعل الــّلسان لــذكــري فــال تــّدنــسوه بــالــغيبة.  فــإن غــلبت الــنّفس الــنّاريّــة، فــاشــتغلوا بــذكــر 
عيوب أنفسكم ال

باغتياب خلقي، ألّن كالً منكم بنفسه أبصر وأعرف منه بنفوس عبادي"().

 ويقول عبدالبهاء:-

 "لـتكن حـياتـكم كـّلها اقـتباس لـلفضائـل مـن مـلكوت املـسيح.  فـاملـسيح مـا جـاء لـيكون مخـدومًــا بـل خـادمًــا... 
وفـي ديـن بـهاءاهلل يـكون الـكّل عـبيًدا وإمـاًء لـلرّحـمن وإخـوانًـا وأخـوات.  وبمجـرّد أن يـشعر إنـسان أنّـه أحـسن 
حـاالً أو أعـلى مـقامًــا مـن الـباقـني فـإّن مـركـزه يـكون فـي خـطر عـظيم.  ومـا لـم يـجتث جـذور هـذه الـفكرة، فـإنّـه 

لن يكون أداةً صالحًة لخدمة امللكوت.

 "إّن عــــدم رضــــاء اإلنــــسان عــــن نــــفسه عــــالمــــًة مــــن عــــالمــــات الــــرّقــــي، والــــذّي يــــرضــــى عــــن نــــفسه إنّّــــه مظهــــر 
الـّشيطان، والـذّي ال يـرضـى عـن نـفسه إنّـه مظهـر الـرّحـمن.  ولـو كـانـت لـإلنـسان ألـف صـفة حـميدة فـعليه أن ال 
يـــنظر إلـــيها بـــل يجتهـــد فـــي الـــبحث عـــن عـــيوبـــه ونـــقائـــصه... ومـــهما ارتـــقى اإلنـــسان فـــإنّـــه يـــبقى نـــاقـــًصا، ألنّ 
هــنالــك نــقطة أرقــى أمــامــه.  وحــاملــا يــنظر إلــى تــلك الــنّقطة يــشعر بــنقص نــفسه وبــعدم رضــائــه عــنها، ويــطمح 

في الوصول إلى تلك النّقطة.  وإذا مدح اإلنسان نفسه، فإّن في ذلك عالمة األنانيّة"().

 ومــع أنّــنا مــأمــورون بــتشخيص عــيوبــنا وبــالــنّدم عــليها بــكّل إخــالص، فــإّن االعــتراف أمــام الــُقُسس وغــيرهــم 
ممنوع منًعا باتًّا.  فيقول بهاءاهلل في لوح البشارات:-

 "يـــــجب عـــــلى الـــــعاصـــــي أن يـــــطلب الـــــعفو واملـــــغفرة حـــــينما يجـــــد نـــــفسه مـــــنقطًعا عـــــن ســـــوى اهلل.  وال يـــــجوز 
االعـتراف بـالخـطايـا واملـعاصـي عـند الـعباد، ألّن ذلـك لـم يـكن ولـن يـكون سـببًا لـلغفران أو الـعفو اإللـهيّ، بـل 
االعــتراف لــدى الخــلق ســبب لــلذلّــة والــهوان، وال يــحّب الــحق جــّل جــاللــه ذلّــة عــباده (إنّــه هــو املــشفق الــكريــم).  

ينبغي للعاصي أن يطلب الرّحمة من بحر الرّحمة فيما بينه وبني اهلل، ويسأل املغفرة من سماء الكرم"().

الّصدق واألمانة

 يقول بهاءاهلل في لوح الطّرازات:

 "إّن األمــانــة بــاب االطــمئنان ملــن فــي اإلمــكان وآيــة الــعزّة مــن لــدى الــرّحــمن، مــن فــاز بــها فــاز بــكنوز الــثّروة 
والــغنى.  إّن األمــانــة هــي الــوســيلة الــعظمى لــراحــة الخــلق واطــمئنانــهم.  لــم يــزل وال يــزال قــوام كــّل أمــر مــن 
األمـور مـنوطًا بـها، وبـها تسـتنير وتسـتضيء عـوالـم الـعزّة والـرّفـعة والـثّروة... يـا أهـل الـبهاء إنّـها أحـسن طـراز 

لهياكلكم وأبهى إكليل لرؤوسكم، خذوها أمرًا من لدن آمر خبير"().

 وكذلك يقول في كلمات الحكمة بالنّص:-



 "رأس اإليــمان هــو الــتقّلل فــي الــقول والــتّكثر فــي الــعمل، ومــن كــانــت أقــوالــه أزيــد مــن أعــمالــه، فــاعــلموا أنّ 
عدمه خير من وجوده، وفناءه أحسن من بقائه".

 ويقول عبدالبهاء:-

 "إّن الــّصدق هــو أســاس جــميع الــفضائــل اإلنــسانــيّة، وبــدون الــّصدق يــكون الــفالح والــنّجاح مســتحيالً أليّ 
إنــسان فــي جــميع الــعوالــم.  وعــندمــا تــتمّكن هــذه الــّصفة املــباركــة فــي اإلنــسان، فــإّن جــميع الــّصفات اإللــهيّة 

األخرى تحصل لديه"().

 وكتب عبدالبهاء كذلك:-

 "فليشـرق نـور األمـانـة مـن وجـوهـكم بـحيث يـعلم الجـميع أّن كـلمتكم فـي الـعمل أو فـي غـير الـعمل هـي كـلمة 
يوثق بها ويعول عليها، ولتنسوا أنفسكم ولتعملوا من أجل صالح الجميع."()

معرفة اإلنسان نفسه

 يــدعــو بــهاءاهلل اإلنــسان دائــًما إلــى مــعرفــة الــكماالت املــودعــة فــيه وإلــى إظــهارهــا إظــهارًا تــامًّـــا، فــإنّــها هــي 
نـــفسه الـــباطـــنيّة الـــحقيقيّة، الـــتّي تـــختلف عـــن نـــفسه الـــظّاهـــريّـــة املحـــدودة الـــتّي هـــي هـــيكله والـــتّي هـــي فـــي 

الغالب سجن اإلنسان الحقيقي.  ففي الكلمات املكنونة يقول بالنّص:-
 "يـا ابـن الـوجـود صـنعتك بـأيـادي الـقّوة وخـلقتك بـأنـامـل الـقدرة وأودعـت فـيك جـوهـر نـوري، فـاسـتغن بـه عـن كـلّ 

شيء، ألّن صنعي كامل وحكمي نافذ، ال تشك فيه وال تكن في مريبًا."

 "يـا ابـن الـّروح خـلقتك غـنيًّا كـيف تـفتقر، وصـنعتك عـزيـزًا بـم تسـتذل، ومـن جـوهـر الـعلم أظهـرتـك لـم تسـتعلم 
عــن دونــي، ومــن طــني الــحّب عــجنتك، كــيف تشــتغل بــغيري، فــارجــع الــبصر إلــيك لتجــدنــي فــيك قــائــًما قــادرًا 

مقتدرًا قيوًما".

 "يـــا عـــبدي إنّـــما مـــثلك كـــمثل الـــّسيف املـــرصّـــــــــــع بـــالـــجوهـــر أغـــمد فـــي قِــــراب كَـــــِدٍر فـــظّل قـــدره عـــن الـــجوهـــريـــني 
مستورًا، إذًا فاخرج من غالف نفسك وهواك حتّى يبدو جوهرك للعاملني ويتجّلى."()

 "يـا حـبيبي أنـت شـمس سـماء قـدسـي فـال تـلطّخ نـفسك بـكسوف الـّدنـيا.  اخـرق حـجاب الـغفلة حـتّى تـدلـف 
من خلف الّسحاب بال تستّر وال حجاب، وتخلع على جميع املوجودات خلعة الوجود."()

 وخــالصــة الــقول إّن الــحياة الــتّي يــدعــو بــهاءاهلل أتــباعــه إلــيها هــي مــن الــنّبل والــسمّو بــحيث ال يــمكن وجــود 
حـــياة أســـمى وأجـــمل مـــنها يـــمكن أن يـــطمح إلـــيها اإلنـــسان فـــي جـــميع أفـــق اإلمـــكانـــيّات البشـــريّـــة الـــوســـيع.  
فـعرفـانًـا لـلنّفس الـباطـنيّة الـّروحـانـيّة فـينا يـعني عـرفـانـنا لـلحقيقة الـّسامـية الـقائـلة بـأنّـنا مـن اهلل وإنّـنا سـنعود 
إلـيه، وهـذه الـعودة إلـى اهلل هـي الهـدف األسـمى لـدى الـبهائـيّ.  لـكّن الـوصـول إلـى هـذا الهـدف ال يـكون إالّ 
بـــطريـــق واحـــد هـــو الـــطّاعـــة لـــرســـل اهلل املـــختاريـــن وبـــصورة خـــاصّـــــــــــة إلـــى رســـولـــه الـــذّي أتـــى فـــي زمـــانـــنا الـــذّي 

نعيش فيه وهو بهاءاهلل رسول العصر الجديد.



الباب الّسادس
الّصلوة واملناجاة

 "الّصالة معراج املؤمن به يصعد إلى الّسماء".
(حديث نبوي شريف)

مخاطبة اهلل

 يقول عبدالبهاء: "إّن الّصالة هي مخاطبة اهلل".

 إّن اهلل تـعالـى مـن أجـل أن يـعلن مـشيئته للبشـر ومـن أجـل أن يـعرِّفـهم بـإرادتـه، ال بـّد أن يـكّلمهم بـالـّلغة الـتّي 
يــفهمونــها.  وهــذا مــا يــفعله عــلى لــسان رســله الــكرام.  فــهم يــكّلمون الــنّاس وجــًها لــوجــه عــندمــا يــكونــون عــلى 
األرض أحــياًء فــينقلون إلــيهم رســالــة اهلل، وبــعد صــعودهــم تســتمّر رســالــتهم عــلى وصــولــها إلــى عــقول البشــر 
عــن طــريــق مــا تــّدون مــن أقــوالــهم وكــتابــتهم.  لــكن هــذا لــيس بــالــطّريــق الــوحــيد الــذّي يــكّلم بــه اهلل الــنّاس بــل 
هـناك طـريـق آخـر هـو "لـغة الـّروح" الـتّي هـي فـي غـنى عـن الـكالم أو الـكتابـة، وبـها يـخاطـب اهلل الـذّيـن تـبحث 
قــلوبــهم عــن الــحّق ويــلهمهم ســبيل الهــدى أيــنما يــكونــون وأيًّــا مــا يــكون جــنسهم أو لــغتهم.  ويــقول عــبدالــبهاء 

في إحدى املناسبات ما ترجمته:-

 "عـلينا أن نـتكّلم بـلغة الـّسماء – بـلغة الـّروح – ألّن لـلّروح والـقلب لـغًة تـختلف عـن لـغاتـنا، كـما تـختلف لـغاتـنا 
عن لغات الحيوانات التّي تعبّر عن نفسها بأصواتها وبصياحها. 

 "إّن لـــغة الـــّروح هـــي الـــتّي تـــتكّلم مـــع اهلل.  وعـــندمـــا نـــناجـــي اهلل نـــكون أحـــرارًا مـــن جـــميع الـــّشؤون الـــّدنـــيويّـــة 
ونــتوجّـــــه إلــى اهلل وحــينذاك نــكون وكــأنّــنا نــسمع فــي قــلوبــنا صــوت اهلل، فــنتكّلم مــن غــير كــلمات ونــناجــي اهلل 
ونـخاطـبه ونـسمع الـجواب... وحـينما نـصل جـميًعا إلـى هـذه الـحال الـّروحـانـيّة الـحقيقيّة، نسـتطيع أن نـسمع 

صوت اهلل"().

 ويــصرّح بــهاءاهلل أّن الــحقائــق الــّروحــانــيّة الــعليا ال يــمكن إيــصالــها بــغير هــذه الــّلغة الــّروحــانــيّة.  فــالــكلمات 
الــــّشفويّــــة والتّحــــريــــريّــــة عــــاجــــزةً فــــي هــــذا املــــضمار وقــــد وصــــف بــــهاءاهلل فــــي كــــتاب صــــغير يــــدعــــى "الــــوديــــان 
السّـــــبعة" سـفرة املـسافـريـن مـن مـواطـنهم األرضـيّة إلـى الـوطـن اإللـهيّ.  فـيقول فـي حـديـثه عـن املـراحـل الـرّاقـية 

جًدا في هذه الّسفرة:-

 "إّن الـــــّلسان يعجـــــز عـــــن تـــــفصيل هـــــذه الـــــوديـــــان... وإّن الـــــبيان قـــــاصـــــر تـــــمامًـــــا، والـــــقلم ال يخـــــطو فـــــي هـــــذه 
الـّساحـة، واملـداد ال يـثمر غـير الـّسواد... إّن وصـف حـاالت الـعرفـاء ال يـمكن أن يـتّم بـواسـطة رسـول قـاصـد أو 

برسالة مكتوبة، بل يتّم عن طريق ارتباط القلوب من قلب إلى قلب"().

في حالة االنجذاب



 ولــكي يــصل اإلنــسان إلــى الــحالــة الــّروحــانــيّة الــتّي يــمكنه فــيها الــتكّلم مــع اهلل، يــرشــدنــا عــبدالــبهاء إلــى ذلــك 
بقوله:-

 "عــلينا أن نــسعى لــلوصــول إلــى هــذه الــحالــة بــاالنــقطاع عــن جــميع األشــياء وجــميع الخــلق والــتوجّــــه إلــى اهلل 
وحـده.  وإّن الـوصـول إلـى هـذه الـحال يـتطّلب مـن اإلنـسان مـجهودات يـجب عـليه أن يـبذلـها.  فـيجب أن يـعمل 
مـن أجـلها ويجهـد لـها.  ويسـتطيع الـوصـول إلـيها بـالـتّأمّــل وبـتقليل االهـتمام بـاألمـور املـاديّـة واالهـتمام أكـثر 

من ذلك باألمور الّروحانيّة، وكّلما ابتعدنا عن أحدهما اقتربنا إلى اآلخر، ولنا الخيار فيما نختار.

 وعــــلينا أن نــــفتح بــــصيرتــــنا الــــّداخــــليّة وإدراكــــنا الــــّروحــــانــــيّ لــــنرى عــــالمــــات روح اهلل وآثــــاره فــــي كــــّل مــــكان، 
وليعكس كّل شيء نور الّروح علينا"().

 وكتب بهاءاهلل في كتاب اإليقان:-

 "وعــلى الــّسالــك... أن يشــتغل فــي األســحار بــاألذكــار، ويــسعى فــي طــلب مــحبوبــه بــتمام الــهّمة واالقــتدار.  
يحرق حجاب الغفلة بنار الحّب والذّكر"().

 وبنفس اإلسلوب يصرّح عبدالبهاء:-

 "عــندمــا يــسمح اإلنــسان لــلّروح عــن طــريــق الــعقل أن تــنير إدراكــه، فــإنّــه حــينذاك يــحيط بجــميع املخــلوقــات.  
ولــكنّه حــينما ال يــفتح عــقله وقــلبه لــبركــات الــّروح، بــل يــوجّـــــه نــفسه نــحو الــنّاحــية املــاديّــة ونــحو الجــزء الجســدي 

من طبيعته، فحينذاك يسقط من مقامه، ويصبح
شبيًها بسّكان اململكة الحيوانيّة الواطئة"().

 وورد في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "والـــذّيـــن يـــتلون آيـــات الـــرّحـــمن بـــأحـــسن األلـــحان أولـــئك يـــدركـــون مـــنها مـــا ال يـــعادلـــه مـــلكوت مـــلك الـــّسموات 
واألرض ومـنها يجـدون عـرف عـواملـي الـتّي ال يـعرفـها الـيوم إالّ مـن أوتـي الـبصر مـن هـذا املـنظر الـكريـم.  قـل 
إنّــــها تجــــذب الــــقلوب الــــّصافــــية إلــــى الــــعوالــــم الــــّروحــــانــــيّة الــــتّي ال تــــعبّر بــــالــــعبارة وال تــــشار بــــاإلشــــارة طــــوبــــى 

للّسامعني".

لزوم الوسيط

 بناًء على ما يقوله عبدالبهاء:

 "إّن الــــواســــطة بــــني اإلنــــسان والــــخالــــق ضــــروريّــــة – وهــــذه الــــواســــطة تــــتلّقى أنــــوار الــــبهاء اإللــــهيّ بــــتمامــــها 
وتــــشّعها عــــلى الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ، كــــما يــــتلّقى جــــّو األرض حــــرارة أشــــّعة الــــّشمس ثــــّم ينشــــرهــــا ثــــانــــيًة عــــلى 

األرض"().



 ويقول كذلك في إحدى محادثاته:-

 "عـندمـا نـريـد الـتأمّــل واملـناجـاة يـجب أن يـكون لـديـنا هـدف نـركّــز عـليه، وعـندمـا نـتوجّــــه إلـى اهلل يـجب أن نـوجّــــه 
قـلوبـنا إلـى مـركـز مـعنّي، وإذا أراد إنـسان أن يـعبد اهلل عـن غـير طـريـق مظهـره فـعليه أواّلً أن يـكون صـورةً هلل 
وتــــلك الــــّصورة يخــــلقها عــــقله لــــه.  وبــــما أّن املحــــدود ال يســــتطيع إدراك غــــير املحــــدود فــــكذلــــك ال يــــمكن لــــذاك 

اإلنسان أن يدرك
اهلل بـالـّصورة الـتّي كـّونـها.  ويسـتطيع اإلنـسان فـقط أن يـدرك مـا يـتخيّله.  وإّن مـا يسـتطيع فـهمه لـيس اهلل، 
ألّن الـفكرة الـتّي يـكّونـها اإلنـسان لـنفسه عـن اهلل إنّـما هـي وهـم وطـيف خـيال وصـورة وتـخيّل، وال رابـطة بـني 
هـذه الـّصورة وبـني اهلل الـعليّ، ومـن أراد أن يـعرف اهلل فـعليه أن يجـده فـي مـرآتـه الـكامـلة أي فـي رسـله أمـثال 

املسيح ومحّمد وبهاءاهلل ففي مراياهم يجد شمس الحقيقة منعكسًة.

 "وكـما نـعرف الـّشمس املـاديّـة مـن بـهائـها ومـن نـورهـا ومـن حـرارتـها فـكذلـك اهلل الـذّي هـو الـّشمس الـّروحـانـيّة 
املشرقة من هيكل املظهر اإللهيّ نعرفه من صفات كمال املظهر ومن جمال نعوته ومن بهاء نوره"().

 وكتب عبدالبهاء أيًضا:-

 "إن لــــم يــــتوسّــــــــط الــــّروح الــــقدس ال يــــصل اإلنــــسان إلــــى املــــواهــــب اإللــــهيّة.  فــــال يــــجوز الــــتّغاضــــي عــــن هــــذه 
الـــحقيقة الـــواضـــحة.  إذ مـــن املـــعلوم أّن الـــطّفل ال تـــمكن تـــربـــيته بـــدون مـــعّلم.  واملـــعرفـــة إحـــدى هـــذه املـــواهـــب 
اإللــهيّة فــال تُــكسى األرض بــخضرة الــنّبات ونــضرتــه مــا لــم تُــرَو مــن أمــطار الــّسحاب وحــينئذ يــكون الــّسحاب 
هـو الـوسـيط بـني املـواهـب اإللـهيّة واألرض... ولـكّل نـور مـركـز.  وإذا أراد شـخص أن يـبحث عـن الـنّور خـارج 
مـــركـــزه فـــإنّـــه لـــن يـــصل إلـــى الـــنّور أبـــًدا... فـــّكروا فـــي أيّـــام الـــّسيد املـــسيح.  فـــقد تـــخيّل بـــعض الـــنّاس أنّـــهم 

يستطيعون الوصول إلى الحقيقة بدون الفيوضات املسيحيّة، لكّن
هذا التّخيّل ذاته صار سببًا في حرمانهم"().

 فـالـذّي يـحاول عـبادة اهلل مـن دون الـتّوجّــــه إلـى مظهـره، كـمن هـو فـي سـجن مـظلم ويـحاول بـخيالـه أن يـمرح 
في بهاء نور الّشمس.

الّصالة ضروريّة مفروضة

 فرضت الّصالة وتالوة اآليات على البهائينّي فرًضا قطعيًا.  فيقول بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "اتــلوا آيــات اهلل فــي كــّل صــباح ومــساء.  إّن الــذّي لــم يــتل لــم يــوف بعهــد اهلل ومــيثاقــه.  والــذّي أعــرض عــنها 
الـيوم إنّـه مـّمن أعـرض عـن اهلل فـي أزل اآلزال.  اتّـَُقنَّ اهلل يـا عـبادي كـّلكم أجـمعون.  ال تـغرنّـكم كـثرة الـقراءة 
واألعــمال فــي الــّليل والــنّهار.  لــو يــقرأ أحــد آيــًة مــن اآليــات بــالــّرْوح والــّريــحان خــير لــه مــن أن يــتلو بــالــكسالــة 
لوا عــــلى  صــــحف اهلل املــــهيمن الــــقيّوم.  اتــــلوا آيــــات اهلل عــــلى قــــدر ال تــــأخــــذكــــم الــــكسالــــة واألحــــزان.  ال تحــــمِّ



األرواح مـا يكسـلها ويـثقلها بـل مـا يـخفّها لـتطير بـأجـنحة اآليـات إلـى مـطلع الـبيّنات.  هـذا أقـرب إلـى اهلل لـو 
أنتم تعقلون".

 وكتب عبدالبهاء إلى أحد مراسلي الّصحف:-

 "أيّـها الـحبيب الـّروحـانـيّ! اعـلم أّن الـّصالة ضـروريّـة مـفروضـة وال عـذر لـإلنـسان بـأّي حـال مـن األحـوال فـي 
عدم اجرائها، إالّ إذا كان معتوًها أو منعه عنها مانع طارئ قهري"().

 وسأله مراسل آخر قائالً: "ملاذا نصّلي؟ وما هي حكمة الّصالة؟
ومــا هــي حــكمة الــتّضرّع واالبــتهال وبــيان اإلنــسان لــحاجــاتــه والــتماســه الــعون مــا دام اهلل قــد قــّدر كــّل شــيء 

ونفَّذ كّل الّشؤون بأحسن نظام"؟ فكتب عبدالبهاء له:-

 "إعـلم أّن الـّضعيف يـقتضي لـه أن يـتضرّع إلـى اهلل الـقوّي.  وإّن طـالـب املـوهـبة يـليق بـه أن يبتهـل إلـى اهلل 
الـوهّــاب الـعظيم.  وحـينما يـتضرّع اإلنـسان إلـى ربّـه فـإنّـه يـتوجّـــه إلـيه ويـلتمس الـفضل مـن بحـر رحـمته.  وهـذا 
الـتّضرع بـذاتـه يجـلب الـنّور إلـى قـلبه فـتتنّور بـصيرتـه وتـنتعش روحـه ويـسمو وجـوده.  وخـالل ابـتهالـك وتـالوتـك: 
ر أنــت مــبلغ ابــتهاج قــلبك وانشــراح نــفسك بــروح مــحبّة اهلل وانجــذاب عــقلك  "يــا إلــهي اســمك شــفائــي"، تــصوَّ
إلـــى مـــلكوت اهلل! وبهـــذا االنجـــذاب تـــزداد قـــابـــليّة اإلنـــسان ويـــزداد اســـتعداده وكـــّلما اتـــّسع اإلنـــاء زاد املـــاء، 
وكـّلما زاد الـعطش زادت مـوهـبة الـّسحاب عـذوبـًة فـي مـذاق اإلنـسان.  هـذا هـو سـّر االبـتهال وحـكمة تـوسّـــــالت 

اإلنسان من أجل نيل أمانيه"().

 لـقد فـرض بـهاءاهلل صـلوات ثـالث يـومـيّة وتـرك املـؤمـنني أحـرارًا فـي تـالوة أيّـة واحـدة مـن هـذه الـّصلوات الـثاّلث 
ولكنّه جعل الّصلوة فرًضا محتوًما يجب القيام به باإلسلوب الذّي وصفه فيها.

صلوة الجماعة

 إّن الـصلوة الـتّي فـرض بـهاءاهلل تـالوتـها كـّل يـوم يـقوم الـبهائـيّون بـأداء فـرضـها فـرادى.  ولـم يـفرض بـهاءاهلل 
صــلوة الجــماعــة إالّ فــي صــلوة املــيّت، وهــي تســتوجــب وقــوف املــؤمــنني جــميًعا حــينما يــتلوهــا أحــدهــم بــصوت 

عال.  وقد منع في الدين البهائيّ وقوف املؤمنني في صفوف خلف القارئ.

 وهـــذا الـــحكم بـــإلـــغاء صـــلوة الجـــماعـــة يـــتّفق وإلـــغاء بـــهاءاهلل مـــهنة الـــكهنوت، ولـــكّن هـــذا ال يـــعني أّن الـــّديـــن 
البهائيّ ال يعير أهميّة الجتماعات االبتهال واملناجاة، فيقول عبدالبهاء فيما تلي ترجمته:-

 "قــد يــقول إنــسان إنّــني أســتطيع أن أنــاجــي اهلل فــي أّي مــكان أريــد عــندمــا يــكون قــلبي منجــذبًــا إلــى اهلل 
ســـواًء أكـــنت فـــي الـــبريّـــة أم فـــي املـــديـــنة أم فـــي أّي مـــكان كـــان، فـــلماذا يـــجب أن أذهـــب إلـــى األمـــاكـــن الـــتّي 
يجتمع فيها النّاس لالبتهال واملناجاة بمناسبة يوم معنّي أو ساعة معيّنة وأشاركهم في ابتهالهم ومناجاتهم 

حني قد ال أكون في حالة فكريّة صالحة لتلك املناجاة؟



 "إّن مـثل هـذا الـتّفكير وهـم بـاطـل، ألنّـه إذا اجـتمع جـمع كـثير فـإّن قـوتّـهم تـكون عـظيمة، فـي حـني أّن الـجنود 
الــــذّيــــن يــــحاربــــون مــــنفرديــــن مــــنعزلــــني ليســــت لــــهم قــــّوة الــــجيش املتّحــــد، أمّــــا إذا اجــــتمع جــــميع جــــنود الحــــرب 

الّروحانيّة، فإّن احساساتهم الّروحانيّة املوّحدة يساعد بعضها بعًضا وتكون دعواتهم مقبولة"().

املناجاة لغة املحبّة

 وأجاب عبدالبهاء على سؤال سأله آخر في هل أّن املناجاة
ضروريّة، ما دام اهلل يعرف رغائب جميع القلوب فقال:-

 "إذا شـعر إنـسان بـاملـحبّة نـحو إنـسان آخـر، فـإنّـه يـرغـب فـي أن يـقول لـه أنّـه يـحبّه.  وبـالـرّغـم مـن أنّـه يـعلم أنّ 
صــاحــبه مــطّلع عــلى حــبّه لــه، إالّ أنّــه يــبقى عــلى رغــبته فــي أن يــقول لــه أنّــه يــحبّه... وكــذلــك اهلل يــعلم رغــائــب 
جـــميع الـــقلوب، ولـــكّن الـــّدافـــع إلـــى املـــناجـــاة دافـــع طـــبيعيّ يـــنبع مـــن قـــلب اإلنـــسان نـــحو اهلل... واملـــناجـــاة ال 
تـحتاج إلـى الـكلمات بـل إلـى الـفكر وإلـى حـالـة االنجـذاب.  فـإذا نـقص الـحّب والـرّغـائـب وجـود حـالـة االنجـذاب 
فـيها فـال فـائـدة مـن مـحاولـة إيـجادهـا بـاإلكـراه.  والـكلمات بـدون املـحبّة فـارغـًة ال مـعنى لـها.  وإذا تـكّلم مـعك 
إنـــسان بـــكالم يـــراه فـــرضًـــــــــــا مـــكرهًــــا عـــليه دون وجـــود حـــّب أو بـــهجة لـــديـــه إلـــى لـــقائـــك بـــه، فهـــل تـــرغـــب التّحـــدث 

إليه؟"()

 وقال عبدالبهاء في حديث آخر له:-

 "إّن أرقـى نـوع مـن املـناجـاة هـو الـذّي يـقصد مـنه مـحبّة اهلل، ال خـوفًـا مـنه تـعالـى أو مـن نـاره وال أمـالً بـفضله 
أو بــفردوســه... وإذا هــام إنــسان بــحّب حــبيب، فــمن املســتحيل أن ال يــلهج بــذكــر اســمه.  فــكيف بــمن يــشعر 
بـمحبّة اهلل؟  أال يـصعب عـليه الـّسكوت عـن ذكـر اسـمه؟ والـرّجـل الـّروحـانـيّ ال يجـد لـذّة فـي شـيء إالّ فـي ذكـر 

اهلل"().

الخالص من املصائب

 تـــنتج األمـــراض وأنـــواع املـــصائـــب األخـــرى حســـب تـــعالـــيم الـــرّســـل مـــن عـــدم إطـــاعـــة الـــنّاس لـــألوامـــر اإللـــهيّة، 
حتّى أّن أهوال الطّوفان والزّوابع واألعاصير والزاّلزل ينسبها عبدالبهاء مباشرةً إلى هذا الّسبب ذاته.

 وإّن املـحن الـتّي تـصيب الـنّاس بـعد ذنـوبـهم ليسـت لـالنـتقام مـنهم بـل لـتربـيتهم ومـعالـجتهم.  وهـي صـوت اهلل 
يــعلن لــإلنــسان أنّــه قــد انحــرف عــن الــّصراط املســتقيم.  وإذا كــانــت املــحن مــريــعًة فــالسّـــــــبب فــي ذلــك هــو أنّ 

خطر الذّنوب أروع منها ألّن "أجرة الخطيئة هي املوت".

 وكـما أّن سـبب املـصائـب يـعود إلـى الـعصيان، فـالـنّجاة مـن املـصائـب يـكون نـوالـه عـن طـريـق الـطّاعـة.  ولـيس 
هـناك أدنـى شـك فـي األمـريـن.  فـالـغفلة عـن اهلل تـنتج عـنها ال مـحالـة املـصائـب، والـتّوجـه إلـى اهلل يـنتج عـنه ال 

محالة البركات.



 وحـيث أّن الـعالـم اإلنـسانـيّ كـّله بـمثابـة جسـد واحـد، فـإّن سـعادة كـّل فـرد فـيه ال تـتوقّـف عـلى سـلوكـه الـخاص 
بــه بــل عــلى ســلوك جــيرانــه.  وإذا أخــطأ الــفرد قــاســى اآلخــرون مــن ذنــبه اآلالم قــّلت أم كــثرت، فــي حــني لــو 
أحـــــسن الـــــفرد فـــــإّن الـــــخير يـــــصيب الجـــــميع.  وكـــــّل فـــــرد يحـــــمل وزر جـــــاره إلـــــى مـــــدى محـــــدود.  وخـــــير أفـــــراد 
البشـريّـة هـم الـذّيـن يتحـمّلون أثـقل األوزار.  وقـد قـاسـى الـقّديـسون اآلالم وقـاسـى الـرّسـل أكـثر مـنهم، ويـقول 

بهاءاهلل في كتاب اإليقان:-

 "كـــما ســـمعت مـــن قـــبيل ابـــتالء كـــّل نـــبي وأصـــحابـــه بـــالـــفقر واألمـــراض والـــذّلـــة حـــيث كـــانـــوا يـــرســـلون رؤوس 
أصحابهم إلى املدائن

كهدايا".()

 ولـــيس السّـــــــبب أّن الـــقّديســـني والـــرّســـل كـــانـــوا يســـتحّقون الـــعقاب أكـــثر مـــن غـــيرهـــم مـــن الـــنّاس، بـــل إنّـــهم قـــد 
تحـّملوا اآلالم نـتيجة ذنـوب اآلخـريـن و"اخـتاروا" اآلالم مـن أجـل نـجاة اآلخـريـن.  وكـان هـّمهم سـعادة الـعالـم 
ال ســـعادة أنـــفسهم.  وإّن مـــناجـــاة الـــفرد الـــذّي يـــحّب اإلنـــسانـــيّة ليســـت مـــناجـــاة فـــرديّـــة مـــن أجـــل الـــنّجاة مـــن 
الـــفقر واملـــرض واملـــصائـــب، بـــل مـــن أجـــل أن تـــنجو اإلنـــسانـــيّة مـــن الجهـــل والخـــطأ واملـــساوئ الـــتّي تنجـــم ال 
مـــحالـــة عـــنها.  وإذا الـــتمس الـــّصحة والـــثّروة لـــنفسه فـــذلـــك مـــن أجـــل أن يخـــدم مـــلكوت اهلل، وإذا لـــم يســـتجب 
دعــاؤه اســتقبل ذلــك أيــًضا "بــمنتهى التّســليم والــرّضــاء" عــاملًـا أّن هــناك حــكمة فــي كــّل مــا يــصيبه فــي ســبيل 

اهلل.  ويقول عبدالبهاء:-

 "ال يـصيبنا الحـزن والـغم بـالـّصدفـة، بـل إنّـه مـرسـل مـن اهلل رحـمًة مـنه ألجـل كـمالـنا.  فـإذا أتـى الحـزن والـهمّ 
فــــليتذكّــــــر اإلنــــسان أبــــاه الــــّسماوي الــــذّي يــــقدر أن يخــــّلصه مــــن مــــصائــــبه.  وكــــّلما زاد ألــــم اإلنــــسان، كــــثرت 

فضائله الّروحانيّة".()

 وقـد يـبدو ألّول وهـلة أّن مـن الـظّلم أن يـقاسـي الـبريء اآلالم مـن أجـل املـذنـبني، ولـكّن عـبدالـبهاء يـؤكّـــد لـنا أنّ 
هذا الظّلم ظاهري فقط، وأّن العدل يسود أخيرًا في خاتمة املطاف.  فقد كتب ما ترجمته:-

 "أّما بخصوص الرّضع من األطفال والّصغار واملظلومني الذّين
يــبتلون بــظلم الــظّاملــني، فــإّن لــهم مــكافــأة مــقّررة مــهيّأة فــي الــعالــم اآلخــر، وإّن بــلواهــم بــاملــصائــب واملــشّقات 
أعــظم رحــمة مــن املــتعالــي الــجبّار، وتــلك املــشّقات هــي الــرّحــمة اإللــهيّة بــعينها، وهــي لــهم خــير مــن كــّل راحــة 

في هذا العالم األدنى، وأولى لهم من كّل نمّو وتطّور في هذا املوطن الفاني"().

املناجاة وقانون الطّبيعة

 يجـد الـكثيرون صـعوبـًة فـي االعـتقاد بـتأثـير املـناجـاة، ألنّـهم يـعتقدون أّن إجـابـة الـّدعـاء تسـتلزم خـرقًـا لـقوانـني 
الـطّبيعة، لـكن مـقايـسة مـنطقيّة بـسيطة قـد تـزيـل هـذه الـّصعوبـة عـنهم.  فـلنضرب لـذلـك مـثالً يـزيـل الـّلبس، فـلو 
قـّربـنا مـغناطـيًسا فـوق بـرادة حـديـد فـإنّـا نـرى الـبرادة تنجـذب نـحو األعـلى وتـلتصق بـه.  ولـيس فـي ذلـك خـرق 
لـــقانـــون الـــجاذبـــيّة األرضـــيّة.  فـــقّوة الـــجاذبـــيّة مســـتمرّة فـــي تـــأثـــيرهـــا عـــلى الـــبرادة فـــي جـــذبـــها نـــحو األســـفل.  
ولـــكّن الـــذّي طـــرأ هـــو ظـــهور قـــّوة أخـــرى تجـــذب بـــرادة الحـــديـــد إلـــى األعـــلى، ولـــها عـــمل مـــنتظم يـــمكن حـــسابـــه 



كــعمل قــّوة الــجاذبــيّة.  ووجــهة الــنّظر الــبهائــيّة تــقول أّن املــناجــاة تــأتــي بــقوى فــّعالــة أعــلى ال يــعرف قــدرهــا إالّ 
الــقليلون، ولــيس هــناك ســبب لــالعــتقاد بــأّن هــذه الــقوى أقــّل تــعّقالً وحــكمًة فــي فــعلها مــن الــقوانــني الــطّبيعيّة، 
وال فــرق بــينهما إالّ بــأّن هــذه الــقوى لــم تُــدرَس بــعد دراســة وافــية، ولــم تــفحص فــحًصا تجــربــيًّا، ويــبدو عــملها 

غامًضا ال يمكن حسابه بسبب جهلنا.

وهـناك صـعوبـة أخـرى تـبدو مـحيّرة لـلبعض اآلخـر مـن الـنّاس وهـي أّن الـّدعـاء واملـناجـاة قـّوة أضـعف مـن أن 
تــأتــي بــالــنّتائــج الــعظيمة الــتّي تنســب إلــيها.  واآلن نــوضّــــــــــح هــذه الــّصعوبــة أيــًضا بــمقايــسة مــنطقيّة بــسيطة.  
ولـنضرب مـثالً يـزيـل هـذا الـلُّبس، وهـو أّن الـقّوة الـّصغيرة لـو اسـتعملت لـلتّأثـير عـلى بـاب خـزّان املـياه الـعظيم 
فــإنّــها قــد تــطلق فــيًضا مــن الــقّوة املــائــيّة، وكــذلــك لــو اســتعملت الــقّوة الــّصغيرة لتحــريــك دفّــة الــباخــرة الــعظيمة 
مـن عـابـرات املـحيطات فـإّن هـذه الـقّوة الـّصغيرة قـد تـؤثّـر عـلى سـير هـذه الـباخـرة الـعظيمة.  وبـمقتضى وجـهة 
الـــنّظر الـــبهائـــيّة تـــكون قـــّوة إجـــابـــة الـــّدعـــاء هـــي قـــّوة اهلل تـــعالـــى الـــتّي ال تـــنضب، ويـــكون الـــّدور الـــذّي يـــقوم بـــه 
املبتهـل بـمناجـاتـه هـو اسـتعمالـه قـّوتـه الـّضعيفة الـالّزمـة إلطـالق فـيض املـواهـب اإللـهيّة أو تـوجـيهها، وهـي تـلكم 

املواهب املستعّدة دائًما إلجابة طلب من تعّلموا كيف يستمّدون العون والهداية منها.

املناجاة البهائيّة

 نـزلـت مـن قـلم بـهاءاهلل وعـبدالـبهاء مـناجـاة وأدعـية ال تـحصى، يـتلوهـا أحـباؤهـا فـي أوقـات مـتنّوعـة وأغـراض 
شـتّى.  وأن مـا اشـتملت عـليه عـباراتـها مـن عـظيم أفـكارهـا وعـميق روحـانـيّتها يبهـر كـّل مـفّكر لـبيب، ويـؤثّـر فـي 
أعـماقـه.  وإذا واظـب اإلنـسان عـلى تـالوتـها وخـّصص لـها جـزًءا هـامًّــا مـن حـياتـه الـيومـيّة أمـكنه حـينذاك فـهم 
أهـــميّتها وتـــقديـــر قـــّوة فـــعلها.  ونـــأســـف لـــضيق املـــجال عـــن تـــقديـــم أكـــثر مـــن بـــضعة نـــماذج قـــصيرة مـــن هـــذه 

املناجاة، ونحيل القارئ إلى املؤّلفات األخرى لإلطاّلع على نماذج غيرها.  فّمما نزل من قلم بهاءاهلل:-
"أي رّب فــاجــعل رزقــي جــمالــك، وشــرابــي وصــالــك، وأمــلي رضــاءك، وعــملي ثــناءك، وأنــيسي ذكــرك، ومــعيني 
ســـلطانـــك، ومســـتقّري مـــقرّك، ووطـــني مـــقام الـــذّي جـــعلته مـــقّدسًـــــــا عـــن حـــدودات املـــحتجبني، إنّـــك أنـــت الـــعزيـــز 

املهيمن القيّوم".

 "إلـهي إلـهي أنـزل عـلى عـبادك مـا يتّحـد بـه قـلوبـهم فـي أمـرك، ويـتّبعوا أحـكامـك وشـريـعتك.  أيّـدهـم يـا إلـهي 
عـــلى مـــا أرادوا، ووفّـــقهم عـــلى خـــدمـــتك.  رّب ال تـــدعـــهم بـــأنـــفسهم.  زيّـــنهم بـــنور هـــدايـــتك ومـــعرفـــتك، وأنـــعش 

قلوبهم بمحبّتك إنّك أنت املعني املستعان".

 "بــسم اهلل األقــدس األبــهى يــا مــن قــربــك رجــائــي، ووصــلك أمــلي، وذكــرك مــنائــي، والــورود فــي ســاحــة عــزّك 
مــــقصدي، وشــــطرك مــــطلبي، واســــمك شــــفائــــي، وحــــبّك نــــور صــــدري، والــــقيام فــــي حــــضورك غــــايــــة مــــطلبي.  
أسـألـك بـاسـمك الـذّي بـه طـيّرت الـعارفـني فـي هـواء عـزّ عـرفـانـك وعـرّجـت املـقّدسـني إلـى بـساط قـدس إفـضالـك 
بـــأن تـــجعلني مـــتوجّــــــًها إلـــى وجـــهك، ونـــاظـــرًا إلـــى شـــطرك، ونـــاطـــًقا بـــثنائـــك.  أي رّب أنـــا الـــذّي نـــسيت دونـــك 
وأقـبلت إلـى أفـق فـضلك، وتـركـت مـا سـواك رجـاًء لـقربـك.  إذًا أكـون مـقبالً إلـى مـقّر الـذّي فـيه اسـتضاء أنـوار 
وجــهك.  فــأنــزل يــا مــحبوبــي عــليّ مــا يــثبّتني عــلى أمــرك، لــئالّ يــمنعني شــبهات املشــركــني عــن الــتّوجــه إلــيك.  

وإنّك أنت املقتدر املهيمن العزيز القدير".



 "إلــــهي إلــــهي ال تــــبعد عــــنّي ألّن الشّــــــــدائــــد بــــكّلها أحــــاطــــتني.  إلــــهي إلــــهي ال تــــدعــــني بــــنفسي ألّن املــــكاره 
بأسرها أخذتني.  ومن زالل ثدي عنايتك فأشربني ألّن األعطاش بأتّمها أحرقتني.  وفي ظّل جناحيّ

ــر آيـات عـزّك فـاحـفظني ألنّ  رحـمتك فـأظـللني ألّن األعـداء بـأجـمعها أرادتـني.  وعـند عـرش الـعظمة تـلقاء تَظَهّـُ
الــذلّــة بــأكــملها مسّــــــتني.  ومــن أثــمار شجــرة أزلــيتّك فــأطــعمني ألّن الــّضعف بــألــطفها قــربــتني.  ومــن كــؤوس 
السّـــــرور مـن أيـادي رأفـتك فـأرزقـني ألّن الـهموم بـأعـظمها أخـذتـني.  ومـن سـنادس سـلطان ربـوبـيّتك فـاخـلعني 
ألّن االفــتقار بــجوهــرهــا عــرّتــني.  وعــند تــغنّي ورقــاء صــمديّــتك فــأرقــدنــي ألّن الــباليــا بــأكــبرهــا وردتــني.  وفــي 
عـرش األحـديّـة عـند تـشعشع طـلعة الجـمال فـأسـكنّي ألّن االضـطراب بـأقـاومـها أهـلكتني.  وفـي أبحـر الـغفريّـة 

تلقاء تهيّج حوت الجالل فأغمسني ألّن الخطايا بأطودها أماتتني".

 "قـــلبًا طـــاهـــًر فـــاخـــلق فـــيّ يـــا إلـــهي، ســـرًّا ســـاكـــنًا جـــّدد فـــيّ يـــا مـــنائـــي، وبـــروح الـــقّوة ثـــبّتني عـــلى أمـــرك يـــا 
مـحبوبـي، وبـنور الـعظمة فـاشهـدنـي عـلى صـراطـك يـا رجـائـي، وبسـلطان الـرّفـعة إلـى سـماء قـدسـك عـرّجـني يـا 
أّولـــي، وبـــأريـــاح الـــّصمديّـــة فـــابـــهجني يـــا آخـــري، وبـــنغمات األزلـــيّة فـــاســـترحـــني يـــا مـــؤنـــسي، وبـــغناء طـــلعتك 
الـقديـمة نـجنّي عـن دونـك يـا سـيّدي، وبـظهور كـينونـتك الـّدائـمة بشّـــــرنـي، يـا ظـاهـر فـوق ظـاهـري، والـباطـن دون 

باطني".

 ومّما صدر من قلم عبدالبهاء:-

 "الـــّلهم يـــا إلـــهي وخـــالـــقي ومـــلجأي ومـــالذي، إنّـــي أســـتغفرك مـــن الـــذّنـــوب يـــا ســـتّار الـــعيوب، وأســـتعفي مـــن 
الخـطايـا يـا واهـب الـعطايـا، إلـهي ال تـعامـلني بخـطيئاتـي بـل عـامـلني بـفضلك ورحـمتك، وأنـلني كـأس عـفوك 
ومـــغفرتـــك، ورنّـــحني مـــن صهـــباء مـــوهـــبتك، واجـــعل لـــي قـــدم صـــدق عـــندك، وبـــّدل ســـيّئاتـــي بـــالـــحسنات يـــا ربّ 

اآليات البيّنات،
إلـهي إلـهي لـئن خـيّبتني مـن يـؤمّـلني؟ وإن حـرمـتني مـن يـدعـونـي؟ إنّـي قـصدت أبـواب رحـمتك وفـناء أحـديّـتك.  
إلـــهي إلـــهي اجـــعلني آيـــة الـــغفران، وطهّــــرنـــي مـــن وضـــر الـــعصيان، وأنـــقذنـــي مـــن غـــمار الـــطّغيان، وســـّلطني 
عــلى الــنّفس والــهوى حــتّى أرّتــل آيــات مــغفرتــك فــي مــحافــل الــذّل واالنــكسار، بــريــئًا مــن الــختل واالســتكبار، 

إنّك أنت الكريم العزيز الوّهاب، وإنّك أنت الغفور الرؤوف املعني املختار".

 "رّب أنـت تـعلم بـأّن الـنّفوس مـحفوفـة بـالـنوائـب واآلفـات ومـحاطـة بـاملـصائـب والـرزيّـات.  كـّل بـالء يـحوم حـول 
اإلنــسان وكــّل داهــية دهــماء تــصول صــولــة الــثّعبان ولــيس لــهم مــلجأ ومــناص إالّ حــفظك وحــمايــتك ووقــايــتك 
وكـــــالئـــــتك يـــــا رحـــــمن.  رّب اجـــــعل حـــــفظك درعـــــي ووقـــــايـــــتك جـــــنّتي وفـــــناء بـــــاب أحـــــديّـــــتك حـــــصني ومـــــعاذي.  
واحـفظني مـن شـّر نـفسي وهـوائـي، واحـرسـني مـن كـّل بـالء وسـقم ومـحنة وعـناء.  إنّـك أنـت الـحافـظ الـحارس 

الواقي الوافي وإنّك أنت الرّحمن الرّحيم".

 "هـــو اهلل.  رّب ورجـــائـــي، هـــؤالء عـــبيدك األرقّـــاء، اجـــتبيتهم لـــحبّك وانـــتخبتهم لـــعرفـــانـــك وارتـــضيت لـــهم الـــوفـــاء 
عـــلى عهـــدك وأدخـــلتهم فـــي زمـــرة أحـــبّائـــك وســـقيتهم كـــأس االنجـــذاب الـــطّافـــحة بصهـــباء مـــحبّتك وقـــّدرت لـــهم 
مـقعد صـدق فـي مـلكوتـك.  أي رّب افـتح عـلى وجـوهـهم أبـواب الـعلوم وامـأل قـلوبـهم مـن حـقائـق الـفنون واجـعل 



خـواتـم دروسـهم فـواتـح الـنّجاح والـفالح حـتّى يـنالـوا كـّل سـرور وانشـراح ويـزدادوا يـومًــا فـيومًــا إيـمانًـا وإيـقانًـا 
وسـكينًة واطـمئنانـا ويخـدمـوا عـبادك فـي أرضـك ويـعبدوا عـتبة قـدسـك إنّـك أنـت املـعطي املـقتدر الـكريـم الـرّحـيم 

الّرؤوف".
 "هـــو اهلل إلـــهي إلـــهي هـــذا طـــير كـــليل الـــجناح بـــطيء الـــطّيران، أيّـــده بشـــديـــد الـــقوى حـــتّى يـــطير إلـــى أوج 
الـــفالح والـــنّجاح ويـــرفـــرف بـــكّل ســـرور وانشـــراح فـــي هـــذا الـــفضاء، ويـــرتـــفع هـــديـــره فـــي كـــّل األرجـــاء بـــاســـمك 
األعـلى، وتـتّلذذ اآلذان مـن هـذا الـنّداء، وتـقّر األعـني بـمشاهـدة آيـات الهـدى.  رّب إنّـي فـريـد وحـيد حـقير لـيس 
لـــي ظـــهير إالّ أنـــت وال نـــصير إالّ أنـــت وال مـــجير إالّ أنـــت.  وفّـــقني عـــلى خـــدمـــتك، وأيّـــدنـــي بـــجنود مـــالئـــكتك، 
وانـصرنـي فـي إعـالء كـلمتك، وأنـطقني بـحكمتك بـني بـريّـتك، إنّـك مـعني الـّضعفاء ونـصير الـّصغراء وإنّـك أنـت 

املقتدر العزيز املختار".

 واملـناجـاة الـبهائـيّة ليسـت مـقصورةً عـلى اسـتعمال صـيغ مـعيّنة مـهما يـكن لـها مـن األهـميّة.  فـإّن بـهاءاهلل قـد 
عــّلم بــأّن حــياة اإلنــسان جــميعها يــجب أن تــكون مــناجــاةً ودعــاء، وإّن الــعمل الــذّي يــقوم بــه بــروح طــاهــرة هــو 
عــبادة، وإّن كــّل فــكرة أو كــلمة أو فــعل يــخّصص لــوجــه اهلل ولــلّصالــح الــعام هــو دعــاء ومــناجــاة بــأكــمل مــعانــي 

الكلمة().



الباب الّسابع
الّشفاء والعالج

"إّن التّوّجه هللّ شفاء للجسد والعقل والّروح” (عبدالبهاء)

الجسد والرّوح

 يخـــدم الجســـد، طـــبًقا لـــلتّعالـــيم الـــبهائـــيّة، غـــرضًـــــــــــا وقـــتيًّا فـــي تـــرقـــية الـــّروح، حـــتّى إذا تـــّم هـــذا الـــغرض يـــطرح 
الجســـد جـــانـــبًا، كـــما يخـــدم قشـــر الـــبيض غـــرضًـــــــــــا مـــؤقّــــتًا لـــنمّو الـــفرخ، فـــإذا تـــّم ذلـــك الـــغرض ينكســـر القشـــر 
ـــه مــــركّـــــب مــــن  ويــــطرح جــــانــــبًا.  ويــــقول عــــبدالــــبهاء بــــأنَّ الجســــد املــــاّدي ليســــت لــــه الــــقدرة عــــلى دوام الــــبقاء ألنّـَ

عناصر مختلفة وذرّات مجتمعة وال بّد له من أْن ينحّل إلى عناصره األّوليّة إذا حان وقته.

 ويــجب أْن يــكون الجســد خــادمًـــا لــلّروح ال أْن يــكون ســيّدهــا، ويــكون خــادمًـــا مــطيًعا قــويًّــا راغــبًا فــي عــمله، 
ويـــجب أْن يـــعامـــَل بـــاالحـــترام الـــالّئـــق الـــذّي يســـتحّقه الـــخادم املـــطيع، فـــإذا لـــم يـــعامـــل املـــعامـــلة الّـــالئـــقة، فـــإنّ 

األمراض واملصائب تحدث له، وتكون النّتيجة وخيمًة له ولسيّده.
وحدة الحياة كّلها

 إّن أحـد املـبادئ األسـاسـيّة الـتّي أعـلنها بـهاءاهلل هـو مـبدأ وحـدة عشـرات األلـوف مـن أشـكال ومـراحـل الـحياة 
عـلى األرض، فـصّحة أجـسادنـا مـرتـبطة بـصّحتنا الـعقليّة والخـلقيّة والـّروحـانـيّة، وكـذلـك مـرتـبطة بـّصحة أبـناء 
جـنسنا االجـتماعـيّة والـبدنـيّة فـرادى وجـماعـات، وحـتّى أنّـها مـرتـبطة بـحياة الـحيْوانـات والـنباتـات بـحيث أّن كـل 

واحد من املوجودات يتأثر باآلخر إلى حد أعظم مّما يبدو لنا في الظاهر.

 وعــــلى ذلــــك لــــيس هــــناك أمــــر مــــن أوامــــر الــــرّســــل يــــتعّلق بــــأّي نــــوع مــــن أنــــواع الــــحياة إال ولــــه صــــلة بــــحياتــــنا 
الجسـديّـة.  ومـن تـعالـيمهم مـا يـنّصب مـباشـرةً عـلى الـصّحة الجسـديّـة أكـثر مـن غـيرهـا.  وهـذه الـتّعالـيم هـي 

التّي نتقّدم اآلن لالطاّلع عليها ودراستها.

حياة البساطة

 يقول عبدالبهاء:-

 "االقــــتصاد أســــاس ســــعادة البشــــر، والــــّشخص املــــبذّر فــــي عــــناء وضــــيق عــــلى الــــّدوام، واإلســــراف ذنــــب ال 
يـغتفر.  وعـلينا أْن ال نـعيش عـلى اآلخـريـن كـالـطّفيلي مـن الـنّباتـات.  وكـل فـرد يـجب أْن تـكون لـه حـرفـة سـواءً 
أكـانـت يـدويّـة أم كـتابـيّة.  ويـجب عـليه أْن يـعيش حـياةً نـظيفًة شـهمًة أمـينًة، وأْن يـكوَن مـثاالً فـي الـعفّة والـنّقاء 
يـقتدي بـه اآلخـرون.  وأشـرف لـلمرء أْن يـكتفي بكسـرة مـن الـخبز مـن أْن يـتمتّع بـفاخـر الـطّعام مـتعّدد األلـوان 

من جيوب اآلخرين.  واملرء القنوع يتمتّع دائًما براحة
واطمئنان قلبيّ"().



 وليس أكل اللحوم محرًّما ولكّن عبدالبهاء يقول:-

 "إّن طـعام املسـتقبل سـيكون الـفواكـه والـحبوب، وسـيأتـي يـوم ال تـؤكـل فـيه الـّلحوم.  فـعلم الـطّب ال يـزال فـي 
طفولته، ومع هذا فقد أثبت أْن طعامنا الطّبيعي هو ما تنبته األرض".()

الخمور واملخّدرات

 يمنع بهاءاهلل منًعا باتًّا استعمال املخّدرات إال في حالة املرض.

التّمتّع بالحياة

 إّن الـتّعالـيم الـبهائـيّة مـبنيّة عـلى االعـتدال ال عـلى الـتقّشف.  فـالـتّمتع بـاألشـياء الجـميلة الـطّيبة فـي الـحياة 
سواء أكانت ماديّة أم روحانيّة أمر تشّجعه التّعاليم البهائيّة بل تدعو إليه، فيقول بهاءاهلل بالنّص:-

"ال تحرموا أنفسكم عما قّدر لها".  ويقول كذلك ما ترجمته:-
"يجب أْن تظهر على وجوهكم آثار البهجة والِبشر".

 ويقول عبدالبهاء:-

 "إّن جــــميع مــــا خــــلق هــــو ألجــــل اإلنــــسان فــــهو أشــــرف املخــــلوقــــات.  وعــــليه أْن يــــكون شــــاكــــرًا لــــلنّعم اإللــــهيّة، 
ـنا عــن طــريــق الــّشكر نســتطيع أْن نــرى الــحياة نــعمة إلــهيّة،  فجــميع األشــياء املــاديّــة مخــلوقــة ألجــلنا لــندرك أنّـَ
فــإذا ســئمنا الــحياة كــفرنــا بهــذه الــنّعمة اإللــهيّة، ألّن وجــودنــا املــادّي والــّروحــانــيّ هــما عــالئــم املــوهــبة اإللــهيّة.  

فعلينا إذًا أْن نكون
مبتهجني ونقضي أوقاتنا بشكر اهللّ وتقدير كّل األشياء".()

 وملـــا سُــــــــئل عـــبدالـــبهاء عـــّما إذا كـــان تحـــريـــم امليســـر والـــيانـــصيب يـــتناول جـــميع األلـــعاب بـــمختلف أشـــكالـــها 
أجاب:-

 "ال، فـــإّن بـــعض األلـــعاب بـــريـــئة لـــيس فـــيها ذنـــب إذا كـــان الـــغرض مـــنها الـــتّرفـــيه، ولـــكْن هـــناك خـــطرًا فـــي أنْ 
ينحـّط الـتّرفـيه ويـتحّول إلـى ضـياع الـوقـت، وضـياع الـوقـت غـير مـقبول فـي أمـر اهللّ.  لـكّن التّسـليّة الـتّي تـؤّدي 

إلى نمّو القوى الجسمانيّة كالّرياضة البدنيّة شيء مقبول".()

النّظافة

 يقول بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "تـمّسكوا بـحبل الـّلطافـة عـلى شـأن ال يـرى مـن ثـيابـكم آثـار األوسـاخ... كـونـوا عـنصر الـّلطافـة بـني الـبريـة... 
ادخــلوا مــاًء بــكرًا واملســتعمل مــنه ال يــجوز الــّدخــول فــيه.  إنّــا أردنــا أْن نــراكــم مــظاهــر الــفردوس فــي األرض 

ليتضّوع منكم ما تفرح به أفئدة املقّربني".



 وأشــــار أبــــو الــــفضائــــل فــــي كــــتابــــه "الــــحجج الــــبهيّة" إلــــى أهــــميّة هــــذه األوامــــر، وخــــاصّــــــــــــة فــــي بــــعض أنــــحاء 
الشّـــــــرق، حــيث تســتعمل املــياه املــلّوثــة لــألغــراض املــنزلــيّة واالســتحمام والشّـــــــرب مــما تــنشأ عــنه أوضــاع غــير 
صـــحيّة فـــظيعة وأنـــواع األمـــراض الـــّساريـــة والـــّشقاء املـــريـــر.  وهـــذه األوضـــاع الـــتّي يـــظنّها الـــبعض مـــؤيّـــدة 

برضاء اهللّ وموافقة للّدين
يــمكن تــبديــلها بــني الشّــــــرقــينّي عــن طــريــق واحــد وهــو طــريــق األوامــر الــتّي يــنزلــها مــن هــو مــؤيّــد بســلطة إلــهيّة.  
وفـــي كـــثير مـــن أنـــحاء نـــصف الـــكرة الـــغربـــيّ هـــناك تـــحّول مـــدهـــش سيحـــدث لـــو اعـــتبرت الـــنّظافـــة ليســـت بـــعد 

التّديّن والتقوى في منزلتها فحسب بل جزًءا أساسيًّا من التّقوى والتّديّن.

أثر إطاعة األوامر اإللهيّة

 إّن ألوامــر الــنّظافــة والــبساطــة فــي الــحياة واتّــباع الــقوانــني الــّصحيّة واالمــتناع عــن تــناول الــكحول واألفــيون 
وغـيرهـا مـن املخـّدرات أهـميّة ال تـحتاج إلـى بـيان أو تـعليق رغـًما عـن عـدم تـثمني الـكثيريـن ألهـميّتها الـحيويّـة 
وعــدم تــقديــرهــم لــها حــّق قــدرهــا.  ولــو روعــيت هــذه األوامــر مــراعــاةً شــامــلًة الخــتفت مــعظم األمــراض الــّساريــة 
وكـــثير غـــيرهـــا مـــن األمـــراض األخـــرى.  وإّن عـــدد األمـــراض الـــتّي تـــنشأ عـــن إهـــمال االحـــتياطـــات الـــّصحيّة 
الـبسيطة واالنـهماك فـي تـعاطـي الـكحول واألفـيون عـدد هـائـل ال يـدخـل تـحت حـصر.  وال تـقتصر إطـاعـة هـذه 
األوامــــر عــــلى الــــتّأثــــير عــــلى الــــّصحة فــــقط بــــل إّن لــــها تــــأثــــيرًا عــــظيًما أيــــًضا فــــي تهــــذيــــب األخــــالق واآلداب.  
فـــاملشـــروبـــات الـــّروحـــيّة واألفـــيون تـــؤثّـــر عـــلى ضـــمير اإلنـــسان ووجـــدانـــه مـــّدة طـــويـــلة قـــبل أْن تـــؤثّـــر عـــلى هـــيئته 
ومــــشيته أو تســــبّب لــــه أمــــراضًــــــــــــا واضــــحة جــــسمانــــيّة.  حــــتّى أّن الــــفائــــدةّ الخُـــــُلقيّة والــــّروحــــانــــيّة الــــتّي يــــجنيها 
اإلنــسان مــن االمــتناع عــن تــعاطــيها أعــظم مــن الــفائــدة الــجسمانــيّة.  ويــقول عــبدالــبهاء بــخصوص الــنّظافــة:- 
"إّن الـنّظافـة الـظّاهـريّـة ولـو أنّـها أمـر جـسمانـيّ لـكْن لـها تـأثـيرًا شـديـًدا عـلى الـّروحـانـيّات... واملـقصود هـو أنّ 

النّظافة والطّهارة الجسمانيّة لهما تأثير على األرواح اإلنسانيّة أيًضا"().

 ولـــو أطـــاع الـــنّاس أوامـــر الـــرّســـل الـــخاصّـــــــــــة بـــالـــعفّة فـــي الـــعالقـــات الـــجنسيّة لـــزال ســـبب مـــن أقـــوى أســـباب 
األمـــراض وألصـــبحت األمـــراض الـــزّهـــريـــة الـــبغيضة الـــتّي تهـــدم صـــّحة اآلالف مـــن الـــنّاس األبـــريـــاء واملـــذنـــبني 

واآلباء وأطفالهم شيئًا لم يكن مذكورًا.

 وكـذلـك لـو أطـاعـوا أوامـر الـرّسـل الـخاصّـــــــــة بـالـعدل واملـواسـاة املـتبادلـة ومـحبّة اإلنـسان لـجاره كـمحبّته لـنفسه، 
لـــزال أثـــر األعـــمال الـــّشاقّـــة املـــنهكة والـــفقر املـــدقـــع والنـــعدم أثـــر الـــبطالـــة واالنـــغماس فـــي الـــتّرف الـــدنـــيء فـــي 

هدمها العقلي والُخُلقي والجسماني.

 ومجـــرّد الـــطّاعـــة ألوامـــر مـــوســـى وبـــوذا واملـــسيح ومحـــمد وبـــهاءاهلل الـــخاصّـــــــــــة بـــالـــّصحة واألخـــالق كـــفيل فـــي 
مـقاومـة األمـراض وتـحقيق مـا ال يسـتطيع تـحقيقه جـميع األطـباء وجـميع الـقوانـني الـّصحيّة الـعامّــة فـي أنـحاء 
املـــعمورة.  ولـــو كـــانـــت الـــطّاعـــة لهـــذه األوامـــرعـــامّــــة، لـــتحّسنت الـــّصحة الـــعامّــــة فـــي الـــحقيقة تـــحّسنًا شـــامـــالً، 
ولـشاهـدنـا املـعّمريـن مـن الـنّاس يـعيشون كـما تـعيش الـفاكـهة السّـــــليمة الـتّي تـنضج وتـطيب قـبل أْن تـسقط مـن 

الغصن الذّي يحملها، بدالً مما نشاهده اليوم من حصاد املوت لألرواح في طفولتها وفي شبابها.



الرّسول كطبيب

 نـحن نـعيش فـي دنـيا تـّعد فـيها إطـاعـة أوامـر الـرّسـل الـّسالـفني مـن قـبيل االسـتثناء ال الـقاعـدة، وتـعتبر فـيها 
مـــحبّة الـــذّات أكـــثر نـــفوذًا مـــن مـــحبّة اهللّ، وتـــحتّل فـــيها املـــصالـــح الحـــزبـــيّة الـــضيّقة مـــقام األســـبقيّة عـــلى مـــقام 
املــصالــح اإلنــسانــيّة الــعامّـــة، وتــفّضل فــيها املــمتلكات املــاديّــة واملــباهــج الــشهوانــيّة عــلى الــّسعادة الــّروحــانــيّة 
لـــلعالـــم اإلنـــسانـــيّ.  ومـــن هـــنا نـــشأت املـــنافـــسات والـــتّطاحـــن الشّــــــــرس والـــظّلم واالســـتبداد وأقـــصى نـــهايـــات 
الـغنى املـفرط والـفقر املـدقـع وكـّل األوضـاع الـتّي تـساعـد عـلى انـتشار األمـراض الـعقليّة والـجسمانـيّة.  ونـشأ 
عـن ذلـك أّن جـميع شجـرة اإلنـسانـيّة بـكامـلها أصـبحت مـريـضة، وشـاركـت فـي هـذا املـرض الـعام كـّل ورقـة مـن 
أوراق هــذه الّشجــرة، حــتّى بــات املــقّدســون والــطّاهــرون يــقاســون اآلالم نــتيجة خــطايــا اآلخــريــن.  فــاشــتّدت 
الـحاجـة إلـى الـعالج – عـالج اإلنـسانـيّة جـمعاء أمـًما وأفـراًدا.  وهـكذا نجـد بـهاءاهلل كـأسـالفـه املـلهمني ال يـريـنا 
ســـبيل املـــحافـــظة عـــلى الـــّصحة فحســـب بـــل يـــريـــنا كـــيف نســـترد الـــّصحة إذا فـــقدنـــاهـــا.  فـــقد أتـــى كـــما يـــأتـــي 

الطّبيب العظيم الذّي يشفي أمراض العالم الجسمانيّة والعقليّة جميعها.

الّشفاء بالوسائل املاديّة

 ظهـــر فـــي عـــالـــم الـــغرب الـــيوم بـــعث مـــشهود لـــإليـــمان بـــكفاءة الـــعالج بـــالـــوســـائـــل الـــعقليّة والـــّروحـــانـــيّة.  وفـــي 
الــــحقيقة ذهــــب الــــكثيرون فــــي ثــــورتــــهم عــــلى األفــــكار املــــاديّــــة الــــتّي ســــادت فــــي الــــقرن الــــتّاســــع عشــــر حــــول 
األمــراض ومــعالــجتها إلــى الــتّطرف فــي إنــكار فــائــدة الــعالجــات املــاديّــة أو فــائــدة الــطّرق الــّصحيّة مــهما كــان 
نــوعــها.  لــكْن بــهاءاهلل يــرى فــائــدة كــال الــنّوعــني مــن الــعالجــات املــاديّــة والــّروحــانــيّة، وهــو يــعلمنا أّن فــّن الــطّب 
يــحتاج إلــى الــتّطويــر والــتّشجيع والــتّكميل حــتّى يــتم االنــتفاع مــن جــميع وســائــل املــعالــجة انــتفاعًـــا تــامًّـــا، كــلّ 

في دائرتها الالّئقة بها.
وعـندمـا كـان يـمرض أحـد أفـراد عـائـلة بـهاءاهلل كـان بـهاءاهلل يسـتدعـي طـبيبًا اخـتصاصـيًّا، وقـد أوصـى أتـباعـه 

باتّباع هذه الطّريقة ففي "الكتاب األقدس" يقول بالنّص:-

 "إذا مرضتم ارجعوا إلى الُحذّاق من األطبّاء".

 وهــذا مــطابــق ملــوقــف الــبهائــيّة مــن الــعلوم والــفنون عــلى وجــه الــعموم مــطابــقة تــامّـــة.  فجــميع الــعلوم والــفنون 
الـنّافـعة لـبني اإلنـسان يـنبغي تـقديـرهـا وتـرويـجها.  ويسـتطيع اإلنـسان أْن يـصبح سـيًّدا عـلى جـميع األشـياء 

املاديّة عن طريق العلم ولكنّه يبقى عبًدا أسيرًا لهذه األشياء املاديّة ما دام جاهالً.

 وكتب بهاءاهلل في لوح إلى أحد األطباء بالنّص:-

 "ال تــــترْك الــــعالج عــــند االحــــتياج ودعــــه عــــند اســــتقامــــة املــــزاج... عــــالــــج الــــعّلة أواّلً بــــاألغــــذيــــة وال تُــــجاوز إلــــى 
األدويــة.  إْن حــصل لــك مــا أردت مــن املــفردات ال تــعُدل إلــى املــركّــــبات.  دْع الــّدواء عــند السّـــــــالمــة وخــذه عــند 

الحاجة".

 وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحه ما ترجمته:-



 "يـا طـالـب الـحقيقة! إّن مـعالـجة األمـراض عـلى نـوعـني: نـوع بـواسـطة األدويـة ونـوع بـالـقوى املـعنويّـة.  فـالـنّوع 
األّول يــتم بــاملــعالــجة املــاديّــة، والــثّانــي يــتم بــاملــناجــاة والــتّوجّـــــه إلــى اهلل.  وكــال الــنّوعــني مــقبول ... وال تــضارب 
بــينهما.  واعــلْم أّن املــعالــجة املــاديّــة رحــمة ومــوهــبة إلــهيّة، ألنّــه تــعالــى كــشف لــعباده عــلم الــطّب وأوضــح ســبله 

لهم حتّى ينتفعوا كذلك بهذا اّلنوع من العالج"().
وهــو يــعلمنا بــأّن أذواقــنا وغــرائــزنــا، لــو لــم تــكن قــد لــوثــتها أســالــيب الــعيش الــرّعــناء غــير الــطّبيعيّة، ألصــبحت 
خــير مــرشــد لــنا فــي انــتخابــنا الــطّعام املــناســب والــفواكــه واألعــشاب الــطّبيّة وغــيرهــا مــن الــعالجــات، كــما هــي 
الــحال فــي عــالــم الــحيْوان.  فــفي حــديــث مــمتع لــه عــن الــّشفاء مسجّـــــل فــي كــتاب املــفاوضــات الــّصفحة 234 

قال في ختامه:-

 "إذا صـار مـن املـعلوم أنّـه يـمكن الـعالج بـاألطـعمة واألغـذيـة والـفواكـه.  ولـكْن حـيث أّن الـطّب ال يـزال نـاقـًصا 
إلـــى اآلن فلهـــذا لـــم يهـــتد األطّـــباء إلـــى مـــعرفـــة ذلـــك تـــمامًــــا.  وحـــينما يـــصل الـــطّب إلـــى درجـــة الـــكمال، يـــكون 
الــعالج بــاألطــعمة واألغــذيــة والــفواكــه وبــالــنّباتــات الــطّيبة الــرّائــحة وبــاملــياه الّــتي تــختلف درجــاتــها فــي الحــرارة 

والبرودة".

 والــــقّوة الــــّشافــــية هــــي فــــي الــــحقيقة قــــّوة إلــــهيّة، حــــتّى فــــي وســــائــــل الــــعالج املــــاّدي.  ألّن خــــواص األعــــشاب 
واملـــعادن هـــي مـــن املـــواهـــب اإللـــهيّة، ألّن "كـــّل شـــيء يـــعتمد عـــلى اهلل.  وإنّـــما األدويـــة هـــي وســـائـــل ظـــاهـــريّـــة 

." نستطيع بها الوصول إلى الّشفاء اإللهيّ

العالج بغير الوسائل املاديّة

 وـيعلمنا بـهاءاهلل أّن هـناك أـيًضا طـرق عـديـدة لـلّشفاء ـبغير الـوسـائـل املـاديّـة، فـهناك "عـدوى الـّصحة" كـما أنّ 
هناك "عدوى املرض"، ولو أّن األولى بطيئة وذات مفعول ضئيل والثّانية سريعة وذات مفعول شديد.

 وقـــد تـــؤثّـــر أحـــوال املـــريـــض الـــعقليّة، "وإيـــحاءاتـــه" الـــذّاتـــيّة تـــأثـــيرًا فـــّعاالً فـــي تـــعيني هـــذه الـــحاالت.  فـــالـــخوف 
والغضب والقلق وغيرها لها ضررها البالغ على الّصحة، بينما األمل والحب والبهجة لها أثرها 

الطّيب.  ولذلك يقول بهاءاهلل في لوحه إلى أحد األطباء بالنّص:-

 "الـزم الـقناعـة فـي كـل األحـوال، بـها تسـلم الـنّفس مـن الـكسالـة وسـوء الـحال.  أْن اجـتنب الـهم والـغم، بـهما 
يحــــدث بــــالء أدهــــم.  قــــل الحســــد يــــأكــــل الجســــد، والــــغيظ يحــــرق الــــكبد.  اجــــتنبوا مــــنهما كــــما تــــجتنبون مــــن 

األسد".

 ويقول عبدالبهاء:-

 "يخــلق السّــــــرور لــنا أجــنحة، فــنكون فــي أيّــام السّــــــرور أقــوى جــسًما وأشــد عــقالً... ولــكْن إذا ســاورنــا الــغم، 
فإّن قّوتنا تبعد عنّا"().



 وكتب عبدالبهاء عن طريق آخر من طرق الّشفاء العقلي:-

 "بــأْن يــتوجّـــــه إنــسان صــحيح تــمام الــتّوجّـــــه نــحو شــخص مــريــض.  وهــذا الــّشخص املــريــض يــكون مــنتظرًا 
الــــّشفاء بــــلهفة أيــــًضا، ومــــعتقًدا تــــمام االعــــتقاد بــــأنّــــه سيكتســــب الــــّصحة مــــن الــــقّوة الــــّروحــــيّة لهــــذا اإلنــــسان 
الــصحيح، بــحيث يــحصل ارتــباط قــلبيّ تــام بــني الــّصحيح واملــريــض.  فــيوجّـــــه الــّشخص السّـــــــليم كــّل عــنايــته 
لـــشفاء املـــريـــض الّـــذي يـــكون عـــلى يـــقني أيـــًضا بـــحصول الـــّشفاء.  فـــمن الـــتّأثـــير والـــتّأثّـــرات الـــنّفسانـــيّة تـــتهيّج 

األعصاب، وتلك التّأثّرات وهياج األعصاب تصير سببًا لشفاء املريض".()

 لكّن طرق الّشفاء هذه محدودة في أثرها، وربما ال تنجح في شفاء األمراض املستعصية.
قّوة الّروح القدس

 إّن أكبر قّوة شافية هي قّوة الّروح القدس، فقد كتب عبدالبهاء:-

 "أمّـــا الـــقسم الـــرّابـــع فـــهو حـــصول الـــّشفاء بـــقّوة الـــّروح الـــقدس.  ولـــيس هـــذا مشـــروطًــا بـــالـــتّماس وال بـــالـــنّظر 
حـتّى وال بـالـحضور وال بـأي شـرط مـن الشّــــــروط سـواء أكـان املـرض بـسيطًا أم شـديـًدا وسـواء أحـصل تـماس 

بني الجسمني أم ال وسواء أحضر املريض أم لم يحضر بل يتم ذلك بقّوة الّروح القدس"().

 وفي محادثة مع أحد الزّائرين في عّكا في أكتوبر (تشرين األّول) 1904 يقول عبدالبهاء:-

 "إّن الـّشفاء الّـذي يـحصل مـن قـّوة الـّروح الـقدس ال يـحتاج إلـى تـماس أو تـركـيز، بـل يـحصل بـواسـطة إرادة 
الـــّشخص املـــقّدس ودعـــائـــه.  وربّـــما كـــان املـــريـــض فـــي الشّــــــــرق وكـــان الـــّشافـــي فـــي الـــغرب وكـــانـــا ال يـــعرفـــان 
بـــعضهما.  ولـــكن بمجـــرّد تـــوجّـــــه الـــّشخص املـــقّدس بـــقلبه إلـــى اهلل وشـــروعـــه بـــالـــّدعـــاء يـــشفى املـــريـــض.  وهـــذه 

موهبة اختّصت بها املظاهر املقّدسة واّلذين هم في أعلى مقام".

 ومـــن هـــذا الـــقبيل كـــانـــت أعـــمال الـــّشفاء الّـــتي قـــام بـــها الـــّسيد املـــسيح وتـــالمـــيذه، وأعـــمال الـــّشفاء املـــشابـــهة 
األخـرى الّـتي نسـبت إلـى الـرّجـال املـقّدسـني فـي جـميع الـعصور.  وكـان بـهاءاهلل وعـبدالـبهاء قـد اخـتّصا بهـذه 

املوهبة، وقد وعدا أتباعهما املخلصني بحصولهم على مثل هذه القّوة.

حالة املريض النّفسيّة 

 ولــكي تــفعل قــّوة الــّشفاء الــّروحــانــيّ فــعلها الــتّام هــناك بــعض الشّــــــروط الــّضروري تــوفّــرهــا فــي املــريــض وفــي 
الــّشافــي وفــي أصــدقــاء املــريــض وفــي الــهيئة االجــتماعــيّة بــمقياس أكــبر.  فــأّول مســتلزمــات املــريــض هــي أنْ 
يــتوجّـــــه بــكل قــلبه إلــى اهلل، وتــكون لــديــه ثــقة تــامّــة وإيــمان كــامــل بــقدرتــه تــعالــى وإرادتــه ملــا يــشاء.  وقــد تحــّدث 

عبدالبهاء إلى سيّدة أمريكيّة في أغسطس (آب) 1912 بما ترجمته:-

 "سـتمضي جـميع هـذه اآلالم وسـتنالـني الـّصحة الـتّامّــة الـجسمانـيّة والـّروحـانـيّة... ولـيكْن قـلبك مـطمئنًا واثـًقا 
مـْن أّن كـّل خـير سـوف يتيسّــــــر لـك مـن مـوهـبة بـهاءاهلل ومـن فـضل بـهاءاهلل... ولـكنّك يـجب أْن تـتوجّــــهي بـوجـهك 



تـــوجّــــــًها تـــامًّــــا إلـــى املـــلكوت األبـــهى مـــثل تـــوجّــــــه مـــريـــم املجـــدلـــيّة نـــحو الـــّسيد املـــسيح، وأؤكـــد لـــك أنّـــك ســـتنالـــني 
الــــّصحة الــــجسمانــــيّة والــــّصحة الــــّروحــــانــــيّة.  فــــإنّــــك الئــــقة.  وأبشــــرّك بــــأنّــــك الئــــقة ألّن قــــلبك طــــاهــــر..  فــــكونــــي 

مطمئنّة وكوني مسرورة كوني مبتهجة وكوني آملة".

 ومـع أّن عـبدالـبهاء فـي هـذه الـحالـة الـخاصّـــــــــة قـد ضـمن نـوال الـّصحة الـجسمانـيّة الـكامـلة، لـكنّه ال يـفعل ذلـك 
فـــي جـــميع الـــحاالت، حـــتّى ولـــو كـــان هـــناك إيـــمان قـــوّي مـــن جـــانـــب الـــفرد املـــريـــض.  فـــقد تحـــّدث إلـــى أحـــد 

الزّائرين له في عّكا بما ترجمته:-

 "إّن املـناجـاة املـنزلـة لـغرض الـّشفاء إنّـما هـي لـلّشفاء الـّروحـانـيّ ولـلّشفاء املـادي كـليهما.  فـإذا كـان الـّشفاء 
فــي صــالــح املــريــض مــنح لــه حــتًما.  وقــد يــكون الــّشفاء ســببًا فــي حــدوث أمــراض أخــرى، وفــي هــذه الــحالــة 

تقتضي الحكمة اإللهيّة عدم استجابة بعض األدعية.

 "يا أًَمة اهلل! إّن قّوة الّروح القدس تشفي العلل املاديّة والّروحانيّة كليهما"().

 وكتب مرّة أخرى إلى شخص مريض ما ترجمته:-

 "تــــقتضي أحــــيانًــــا إرادة اهلل أمــــرًا ال يــــفهم الخــــلق حــــكمته، ولــــكّن األســــباب والــــعلل لــــذلــــك تظهــــر فــــيما بــــعد.  
فاعتمْد على اهلل وتوّكْل عليه وسّلم األمور إلرادته إنّه رؤوف رحمن رحيم.  وسيشملك الفضل والعناية"().

 ويــعلمنا عــبدالــبهاء أّن الــّصحة الــّروحــانــيّة "تــساعــد عــلى الــوصــول" إلــى الــّصحة الــجسمانــيّة، ولــكن الــّصحة 
الـــجسمانـــيّة تـــتوقّــــف عـــادة عـــلى عـــّدة عـــوامـــل بـــعضها خـــارج عـــن إرادة الـــفرد.  وحـــتّى حـــينما تـــكون أحـــوال 
املـــريـــض أعـــلى نـــموذج لـــلّروحـــانـــيّة فـــإّن ذلـــك "ال يـــضمن" نـــوال الـــّصحة الـــجسمانـــيّة فـــي كـــّل حـــالـــة، فـــأقـــدس 

الرّجال والنّساء قد يعانون األمراض أحيانًا.

 ومــع ذلــك فــإّن الــتّأثــير الحــميد الّــذي يــنتج مــن االســتقامــة الــّروحــانــيّة عــلى الــّصحة الــجسمانــيّة أقــوى بــكثير 
مـما يـتصّوره الـكثيرون فـي الـعادة، وهـو وحـده كـاف إلزالـة الـّسقم فـي نسـبة عـظيمة مـن الـحاالت.  فـقد كـتب 

عبدالبهاء إلى سيّدة إنكليزيّة ما ترجمته:-

 "قد كتبت بخصوص الّضعف الجسماني.  أسأل من ألطاف 
بهاءاهلل أْن تصبح روحك قويّة، وبواسطة قّوة روحك يتم شفاء جسمك".

 وتحّدث كذلك ما ترجمته:- 

 "إّن اهلل قـــد وهـــب اإلنـــسان قـــوى عـــجيبة لـــيكون دائـــًما مـــتوجّــــــًها إلـــى اهلل الـــعلي ومســـتمدًّا فـــضله.  والـــّشفاء 
أحـــد أفـــضالـــه الـــعديـــدة.  ولـــكّن اإلنـــسان وا أســـفاه! ال يـــشكر هـــذه األلـــطاف الـــعليا، بـــل يـــنام نـــوم الـــغفلة، وال 
يعتني بالرّحمة العظمى التي ينعم اهلل عليه بها، بل يوّلي وجهه عن النّور ويسير في سبيله في الظّالم"().



الّشخص الّشافي

 إّن قـّوة الـّشفاء الـّروحـانـيّ وال شـك مـوجـودة فـي جـميع البشـر قـّلت أم كـثرت، إال أّن هـناك بـعض أشـخاص 
ذوو مــــوهــــبة اســــتثنائــــيّة فــــي الــــّشفاء، كــــما أّن هــــناك أشــــخاص ذوو مــــوهــــبة خــــاصّـــــــــــــة فــــي عــــلم الــــحساب أو 
املـوسـيقى.  وهـؤالء يـنبغي لـهم أْن يـجعلوا الـّشفاء فـنًّا لـهم فـي حـياتـهم.  ولـكْن يـا لـألسـف أصـبح الـعالـم فـي 

القرون األخيرة ماديًّا إلى درجة كاد العالج الّروحانيّ يكون معدوًما.

 إّن مـوهـبة الـّشفاء كـبقيّة املـواهـب يـجب تـشخيص وجـودهـا والـتّدرب عـليها وتـعّلمها حـتّى تـصل إلـى أسـمى 
تـــطّورهـــا وقـــّوتـــها.  وربّـــما يـــوجـــد اآلن فـــي الـــعالـــم اآلالف مـــمن وهِــــبوا بـــطبيعتهم قـــابـــليّة الـــّشفاء ولـــديـــهم هـــذه 
املــوهــبة الــثّمينة ولــكنّها فــي حــالــة كــمون وخــمول.  وعــندمــا تُــعرف قــدرات الــّشفاء الــّروحــانــيّ والــعقلي مــعرفــة 
تــامّـــة، فــهنالــك ســيتطّور فــّن الــّشفاء ويــسمو قــدره وتــزداد كــفاءتــه زيــادة ال تــحصى.  وإذا اقــترنــت هــذه الــقّوة 
واملــــعرفــــة الجــــديــــدة لــــدى الــــّشخص الــــّشافــــي مــــع إيــــمان املــــريــــض وأمــــله بــــالــــّشفاء، فــــحينذاك نــــتوقّــــع الــــنّتائــــج 

الباهرة.

 ويقول بهاءاهلل في لوح إلى طبيب بالنّص:- 

 "عــــلى اهلل الــــتّكالن.  ال إلــــه إال هــــو الــــّشافــــي الــــعليم املســــتعان... وال يــــفوت عــــن قــــبضته مــــن فــــي الــــّسموات 
واألرض.  يــا طــبيب اشــف املــرضــى أواّلً بــذكــر ربّــك مــالــك يــوم الــتّناد، ثــّم بــما قــدرّنــا لــصحة أمــزجــة الــعباد.  
لـعمري الـطّبيب الـذي شـرب خـمر حـبي لـقاؤه شـفاء، ونـفسه رحـمة ورجـاء.  قـل تـمّسكوا بـه السـتقامـة املـزاج، 
إنّـــه مـــؤيّـــد مـــن اهلل لـــلعالج.  قـــل هـــذا الـــعلم أشـــرف الـــعلوم كـــّلها.  إنّـــه السّـــــــبب األعـــظم مـــن اهلل مـــحيي الـــرّمـــم 
لـحفظ أجـساد األمـم، وقـّدمـه عـلى الـعلوم والـحكم.  ولـكّن الـيوم هـو الـيوم الّـذي تـقوم عـلى نـصرتـي مـنقطًعا عـن 
الـعاملـني.  قـل يـا إلـهي اسـمك شـفائـي وذكـرك دوائـي وقـربـك رجـائـي وحـبك مـؤنـسي ورحـمتك طـبيبي ومـعيني 

في الّدنيا واآلخرة وإنّك أنت املعطي العليم الحكيم".

 وكتب عبدالبهاء ما ترجمته:-

 "إّن الـقلب الّــذي امـتأل بـمحبة الـبهاء، وانـقطع بـكلِّه عـّما سـواه، يـنطق الـّروح الـقدس مـن شـفتيه، وتـطفح مـن 
روحـه روح الـّحياة، وتجـري مـن لـسانـه كـلمات كـالـّدرر والـجواهـر، ويـحصل الـّشفاء لـلمريـض مـن بـركـة وضـعه 

يده عليه"().

 وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحه بالنّص:-
 "يــا أيّــتها الــنّفس الــزّكــية الــّروحــانــيّة، تــوجّـــــه إلــى اهلل بــقلب خــافــق بــمحبته نــاطــًقا بــثنائــه نــاظــرًا إلــى مــلكوتــه 
مسـتعينًا مـن روح قـدسـه بـكل انجـذاب وولـه ومـحبّة واشـتياق وروح وريـحان إنّـه يـؤيّـدك بـروح مـن عـنده لـشفاء 
املـــرض واآلالم.  عـــليك بـــمعالـــجة الـــقلوب واألجـــساد وطـــلب الـــّشفاء لـــلمريـــض بـــالـــتوجـــه إلـــى املـــلكوت األعـــلى 

وبقلب راسخ لحصول الّشفاء بقوة االسم األعظم وبروح محبّة اهلل"().



كيف يستطيع الجميع مساعدة املرضى

 إّن شــفاء املــريــض ال يــتوقّــف عــلى املــريــض وحــده وال عــلى الــطّبيب وحــده ولــكن عــلى الجــميع.  ويــجب عــلى 
الـــكّل أْن يـــساعـــدوا بـــعطفهم وبخـــدمـــتهم وبـــاســـتقامـــة حـــياتـــهم وبـــاســـتقامـــة تـــفكيرهـــم وبـــأدعـــيتهم ومـــناجـــاتـــهم، 
خـاصّـــــــــة ألّن قـّوة املـناجـاة أقـوى مـن جـميع األدويـة والـعالجـات.  ويـقول عـبدالـبهاء: "إّن االبـتهال واملـناجـاة مـن 
أجـل اآلخـريـن ال شـك مـؤثـر".  إّن أصـدقـاء املـريـض عـليهم مـسؤولـيّة خـاصّـــــــــة ألّن تـأثـيرهـم عـليه، نـافـًعا كـان أم 
ضـارًّا، مـباشـر وقـوي.  وكـم مـن مـرّة كـان الـّشفاء مـعّلًقا "بـصورة أسـاسـيّة" عـلى خـدمـة الـوالـديـن واألصـدقـاء 

والجيران ملريضهم البائس!

 ولـو تـوسّـــــعنا لـوجـدنـا أّن ألفـراد الـهيئة االجـتماعـيّة تـأثـيراً فـي كـّل إصـابـة بـاملـرض.  وقـد ال يظهـر تـأثـير األفـراد 
ظــهورًا كــبيرًا إال أّن تــأثــير املجــموع يظهــر واضــًحا وشــديــًدا.  وكــّل شــخص يــتأثّــر "بــالــّجو االجــتماعــي" الّــذي 
يـــعيش فـــيه بـــمقدار انـــتشار اإليـــمان والـــفضائـــل واملـــباهـــج أو انـــتشار املـــاديّـــة والـــرّذائـــل والـــهموم.  ولـــكّل فـــرد 
نــصيبه فــي تــعيني حــالــة ذلــك "الــّجو االجــتماعــي".  وقــد ال يســتطيع كــّل إنــسان فــي أحــوال الــعالــم الــحاضــرة 
أْن يـنال الـّصحة الـتامّــة، إال أنّـه مـن املـمكن لـكّل فـرد أْن يـكّون "قـناة طـبيعيّة" تـسير فـيها قـّوة الـّروح الـقدس 

الّشافية، فيكون لذلك تأثير ناجع على جسمه وعلى أجسام غيره مّمن يكون له بهم اتصال.

 وقد نزل من قلم بهاءاهلل وعبدالبهاء العديد من مناجاة الّشفاء.

العصر الذّهبي

 يـطمئننا بـهاءاهلل أنّـه بـالـتّعاون بـني املـريـض والـّشافـي والـهيئة االجـتماعـيّة عـامّــة وكـذلـك بـاسـتعمال الـوسـائـط 
الـّصحيّة املـختلفة املـاديّـة والـّروحـانـيّة والـعقليّة يـتحّقق مـجيء الـعصر الـذّهـبي حـني "سـتتبّدل بـقّوة اهلل جـميع 
األحـزان إلـى أفـراح وجـميع األمـراض إلـى صـّحة".  ويـقول عـبدالـبهاء: "إّن الـرّسـالـة اإللـهيّة حـينما تُـفهم حـقّ 

فهمها، تزول جميع املتاعب" وكتب كذلك ما ترجمته:-

 "عـــندمـــا يـــأتـــلف الـــعالـــم املـــادي مـــع الـــعالـــم اإللـــهيّ، وعـــندمـــا تـــصبح الـــقلوب إلـــهيّة واآلمـــال طـــاهـــرة، يـــحصل 
االرتــــباط الــــتّام، وحــــينذاك تتجــــّلى هــــذه الــــقدرة تجــــّليًا كــــامــــالً، وحــــينذاك يــــتم شــــفاء جــــميع األمــــراض املــــاديّــــة 

والّروحانيّة شفاًء تامًّا"().

االنتفاع من الّصحة انتفاًعا الئًقا

 خــتامًـــا لهــذا الــفصل يــحسن بــنا أن نــتذكّــــر نــصائــح عــبدالــبهاء الــخاصّــــــــــة بــاالنــتفاع مــن الــّصحة الــجسمانــيّة 
انتفاًعا سليًما.  فقد كتب في أحد ألواحه إلى البهائينّي في واشنطن ما ترجمته:

 "إذا صــرف اإلنــسان صــّحته وقــّوتــه الــجسمانــيّة فــي ســبيل املــلكوت فــذلــك مــقبول مــنه ومــمدوح، ولــو صــرفــها 
فـي مـنفعة الـعالـم اإلنـسانـيّ عـلى وجـه الـعموم ولـو مـنفعة مـاديّـة فـذلـك مـقبول مـا دامـت وسـيلة لـلخير، ولـكنّه لـو 
صـرف صـّحته وعـافـيته فـي املشـتهيات الـنّفسانـيّة وفـي الـعيش عـيًشا حـيْوانـيًّا وفـي املـقاصـد الـّشيطانـيّة فـال 



شـّك أّن مـرضـه خـير مـن صّـــــــــحته بـل مـوتـه أفـضل مـن حـياتـه.  وأنـت إذا تـمنّيت الـّصحة فـتمنّها مـن أجـل خـدمـة 
املـلكوت، وأرجـو أْن تـنال بـصيرة كـامـلة وعـزمًـا راسـًخا وصـّحًة تـامّـة وقّـوة روحـانـيّة وجـسمانـيّة لتشـرب مـن مـعني 

الحياة األبديّة وتتوفّق بروح التّأييدات اإللهيّة".



الباب الثّامن
الوحدة الّدينيّة

 "يــا أهــل األرض إّن الــفضل فــي هــذا الــظّهور األعــظم أنّــا مــحونــا مــن الــكتاب كــّل مــا هــو ســبب االخــتالف 
والفساد والنّفاق وأثبتنا فيه ما هو عّلة األلفة واالتّحاد واالتّفاق نعيًما للعاملني".

(بهاءاهلل- لوح الّدنيا مترجًما)

تعّدد املذاهب وتشتّت اآلراء في القرن التّاسع عشر

 لــم يــكْن الــعالــم فــي يــوم مــا بــعيًدا عــن الــوحــدة الــّديــنيّة كــبعده عــنها فــي الــّقرن الــتّاســع عشــر.  نــعم عــاشــت 
الـجامـعات البشـريّـة الـعظمى اإلسـالمـيّة واملـسيحيّة والـكليميّة والـبوذيّـة والـزردشـتيّة جـنبًا لـجنب، ولـكنّها بـدالً 
مـن أْن تـرتـبط بـبعضها بـوفـاق ووئـام فـي مجـموعـة متّحـدة كـانـت فـي عـداء مسـتديـم وكـفاح مـريـر بـعضها مـع 
الــبعض اآلخــر، بــل كــان األمــر أدهــى وأمــّر حــينما انــقسمت كــّل جــامــعة مــنها وانشــطرت شــطرًا بــعد شــطر 

وتحوّلت إلى مذاهب عديدة يناصب بعضها بعًضا العداء املرير، مع أّن الّسيد املسيح قال:

 "بهذا يعرف الجميع أنّكم تالميذي إْن كان لكم حب بعًضا
لبعض".()

 وكذلك جاء في القرآن الكريم:

 "شَـــــــرََع لــكم مــن الــّديــن مــا وصّــــــــــى بــه نــوحًـــــا والّــذي أوحــينا إلــيك ومــا وصّــــــــــينا بــه إبــراهــيم ومــوســى وعــيسى أنْ 
أقيموا الّدين وال تتفرّقوا فيه".()

 وقـــد دعـــا مـــؤسّــــــــس كـــّل ديـــن مـــن هـــذه األديـــان الـــعظيمة أتـــباعـــه إلـــى املـــحبّة واالتّـــحاد، ومـــع ذلـــك فـــقد أهـــمل 
الهــدف الــذي تــوخّـــاه مــؤسّــــــس كــّل ديــن وضــاع فــي خِــــَضْم مــن الــتّعّصبات والــتّقالــيد الــّشكلية وعــدم الــتّسامــح 
والـــــتّعصب األعـــــمى والـــــّريـــــاء والـــــفساد والتّحـــــريـــــف والـــــخصام واالنـــــقسام، وأصـــــبح عـــــدد الـــــطّوائـــــف والـــــفرق 
املـــتباغـــضة فـــي الـــعالـــم فـــي بـــدايـــة الـــعصر الـــبهائـــيّ ربّـــما أكـــثر مـــنه فـــي أّي عهـــد ســـابـــق فـــي تـــاريـــخ البشـــر، 
وكــأنّــما اإلنــسانــيّة فــي هــذا الــزّمــان تجــرّب كــّل نــوع مــن أنــواع الــعقيدة الــّديــنيّة وكــّل نــوع مــن أنــواع الــتّقالــيد 

والرّسوم وكّل نوع من أنواع القوانني الخلقيّة واالعتبارات األدبيّة.

 وفـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسه ظهـــــر الـــــكثيرون مـــــّمن كـــــرّســـــوا جـــــهودهـــــم لتحـــــّري قـــــوانـــــني الـــــطّبيعة وأصـــــول املـــــعتقدات 
وفـحصها بـالـنّقد وسـرعـان مـا اكتسـبوا مـعارف عـلميّة جـديـدة ووجـدوا حـلوالً جـديـدة لـكثير مـن مـشاكـل الـحياة.  
وسـاعـد ظـهور املـخترعـات كـالـبخار والـّسكك الحـديـديّـة والـّصحافـة وأنـظمة الـبريـد عـلى انـتشار األفـكار وعـلى 

امتزاج األنواع املختلفة من اآلراء وأساليب الحياة امتزاًجا واسًعا خصيبًا.
 وأصـبحت املـعركـة املـسّماة بـ "املـعركـة بـني الـّديـن والـعلم" مـعركـة شـديـدة واجـتمع فـي الـعالـم املـسيحي نـّقاد 
الـكتاب املـقّدس مـع عـلماء الـطّبيعة عـلى مـخاصـمة سـلطان الـكتاب املـقّدس وعـلى تـفنيده إلـى مـدى مـعنّي – 



ذلـك السّـــــلطان الّـذي ظـّل قـرونًـا عـديـدة األسـاس الّـذي بـنيت عـليه عـموم الـعقائـد الـّسائـدة املـقبولـة، فـازداد عـدد 
املـرتـابـني فـي صّـــــــــحة الـتّعالـيم الـكنائـسيّة زيـادة سـريـعة، حـتّى أعـلن عـدد كـبير مـن الـقسس ورجـال الـّديـن سـرًّا 

وعالنية شكوكهم وتحفّظاتهم حول املعتقدات اّلتي يتمسك بها أفراد مذاهبهم.

 ولـْم يـكْن هـذا الـفيضان الـفكري واالخـتمار الـعقلي الّـذي رافـق انـتشار االعـتراف بفشـل الـتّعّصبات الـقديـمة 
والـعقائـد املـاضـية والّـذي رافـق الجهـد مـن أجـل الـحصول عـلى مـعارف أوسـع ومـعلومـات أكـمل – نـعم لـْم يـكنْ 
مـــقصورًا عـــلى األقـــطار املـــسيحيّة بـــل كـــان واضـــًحا بـــني ســـّكان جـــميع األقـــطار واألديـــان وظهـــر مـــتبايـــنًا هـــنا 

وهناك.  

رسالة بهاءاهلل

 فــفي هــذا الــوقــت الّــذي بــلغ فــيه الــخصام وبــلغت فــيه الــفوضــى أوجــها، أعــلن بــهاءاهلل دعــوتــه املــدويــة وكــأنّــها 
نفخة الّصور، داعيًا اإلنسانيّة إلى:-

 "أْن يتّحــد الــعالــم عــلى عــقيدة واحــدة وأْن يــكون الجــميع إخــوانًــا وأْن تســتحكم روابــط املــحبّة واالتّــحاد بــني 
بــني البشــر وأْن تــزول االخــتالفــات الــّديــنيّة وتــمحى االخــتالفــات الــعرقــيّة... ال بــّد مــن زوال هــذه املــشاحــنات 

والبغضاء وهذا الّسفك للّدماء وهذا االختالف حتّى يكون جميع النّاس جنًسا واحًدا وأسرةً واحدة"().

 حـًقا إنّـها لـرسـالـة مـجيدة، ولـكْن كـيف يـمكن تـطبيق مـطالـبها؟ فـكم دعـا الـرّسـل الـنّاس ووعـظوهـم، وكـم تـغنّى 
الـّشعراء، وكـم ابتهـل الـقّديـسون مـن أجـل هـذه األشـياء آالفًـا مـن الـّسنني! ولـكّن الـفوارق الـّديـنيّة ال زالـت حـتّى 
اآلن قــــائــــمة لــــم تــــنته، وال زال ســــفك الــــّدمــــاء واالنــــشقاق إلــــى هــــذا الــــحني ســــنّة جــــاريــــة لــــْم تُــــنسخ! فــــما الّــــذي 
سيظهـــر يـــا تـــرى فـــتتحقق بـــه الـــيوم هـــذه املعجـــزة وتـــتم؟ وهـــل هـــناك مـــن عـــوامـــل جـــديـــدة ظهـــرت فـــي املـــيدان؟ 
وأليســـت الـــطّبيعة البشـــريّـــة هـــي ذاتـــها لـــم تـــتبدل، وســـوف تـــبقى عـــلى مـــا هـــي عـــليه لـــن تـــتبدل مـــا دام الـــعالـــم 
بــاقــيًا؟ وإذا اخــتلف شــخصان أو اخــتلفت أمّـــتان عــلى شــيء واحــد فــي املســتقبل أفــال تــتحاربــان مــن أجــله 

كما فعال في املاضي؟

 وإذا انـقسمت األمـم الـّسالـفة إلـى مـذاهـب عـديـدة أفـلن يـشاركـها الـّديـن الـبهائـيّ ذلـك املـصير ذاتـه؟ فـلننتظر 
الّجواب على ذلك من التّعاليم البهائيّة.

هل يمكن أْن تتبّدل الطّبيعة البشريّة؟

 إّن عـلم الـتّربـية والـّديـن كـليهما يـقومـان عـلى الـقول بـأّن الـطّبيعة البشـريّـة يـمكن تـبديـلها.  وفـي الـواقـع إنـنا ال 
نـحتاج إال إلـى الـقليل مـن التّحـريـات لـنثبت أنّـنا نسـتطيع الـقول بـالـتّأكـيد بـأّن كـّل حـيّ مـن األحـياء ال يـمكن 
أْن يـكون فـي مـنجاة عـن الـتّغيير أبـًدا، وبـدون الـتّغيير لـن تـكون هـناك حـياة، حـتّى أّن املـعادن ال تسـتطيع أنْ 
تــصّد الــتّغيير فــيها، وكــّلما صــعدنــا فــي ســلم الخــليقة ازدادت الــتّغييرات تــنّوعًـــا وتــعقيًدا وغــرابــة.  وفــضالً عــن 
هــذا، فــإّن هــناك فــي تــطّور املخــلوقــات ورقّــيها عــلى اخــتالف أصــنافــها نــوعــان مــن الــتّغيير – أحــدهــما بــطيء 
تـــدريـــجي يـــكاد يـــكون غـــير مـــحسوس، واآلخـــر ســـريـــع فـــجائـــي يـــحيّر الـــعقول، وقـــد يحـــدث الـــنّوع األخـــير فـــي 



الـوقـت الّــذي يـسمى بـ "املـرحـلة الحـرجـة".  فـفي املـعادن نـرى مـثل هـذه "املـرحـلة الحـرجـة" مـثالً فـي الـذّوبـان 
والــــغليان حــــينما تــــتبّدل املّـــادة الــــّصلبة فــــجأة إلــــى مــــادة ســــائــــلة أو يــــصبح الــــّسائــــل غــــازًا.  ونــــرى مــــثل هــــذه 
"املــرحــلة الحــرجــة" فــي عــالــم الــنّباتــات أيــًضا عــندمــا تشــرع الــبذرة فــي اإلنــبات والــبراعــم فــي االنــفجار مــكونــةً 
األوراق ونـرى "املـرحـلة الحـرجـة" نـفسها فـي عـالـم الـحيوان عـندمـا تـتبّدل الـّدودة الـّصغيرة فـجأة إلـى فـراشـة 
أو تخـرج فـراخ الـّدجـاج مـن قـشور الـبيض أو يخـرج الـطّفل مـن رحـم أمّــه.  ونـشاهـد تـحواّلً مـشابـًها لهـذا فـي 
حـاالت الـنّفس البشـريّـة الـرّفـيعة حـينما يـولـد املـرء "والدة جـديـدة" فـيتبّدل جـميع كـيانـه تـبّدالً جـذريًـا يتجـلى فـي 
أهـدافـه وفـي أخـالقـه وفـي أطـواره وفـي أفـعالـه.  ومـثل هـذه  "املـراحـل الحـرجـة" يـؤثّـر غـالـبًا فـي جـميع الـنّوع 
الـواحـد مـن األحـياء أو فـي مجـموعـات األنـواع مـن األحـياء تـأثـيرًا ذاتـيًّا كـما يحـدث حـينما تنفجـر الـبراعـم فـي 

جميع النّباتات فجأة نحو حياة جديدة في زمن الّربيع.

 ويــصرّح بــهاءاهلل أّن "مــرحــلًة جــديــدةً" وزمــان "والدة جــديــدة" للبشــريّــة عــلى األبــواب كــما أّن لــألحــياء أزمــنة 
انــــتقال إلــــى حــــياة جــــديــــدة أتــــّم وأكــــمل.  وعــــندئــــذ ســــتتبّدل أوضــــاع الــــحياة الــــتّي اســــتمرت قــــائــــمًة مــــنذ فجــــر 
الـــتاريـــخ حـــتّى وقـــتنا الـــحاضـــر تـــبّدالً قـــطعيًّا ســـريـــًعا وســـتدخـــل اإلنـــسانـــيّة إلـــى صـــفحة جـــديـــدة مـــن الـــحياة 
تـختلف عـن الـّصفحة الـقديـمة اخـتالف الـفراشـة عـن الـّدودة الـتي تـحّولـت عـنها أو اخـتالف الـطّير عـن الـبيضة 
الّــتي نــشأ مــنها، وســتنال اإلنــسانــيّة جــمعاء تــحت نــور الــظّهور الجــديــد بــصيرة جــديــدة تــبصر بــها الــحقيقة، 
وكـما أّن بـلًدا كـامـالً يـتنّور عـند شـروق الـّشمس كـذلـك البشـر جـميعهم سـيرون رؤيـة واضـحة، وال شـّك أّن كـلّ 

شيء يكون مظلًما معتًما قبل ساعة واحدة من الّشروق وبعد الّشروق يصبح كّل شيء منيرًا.

 ويقول عبدالبهاء ما ترجمته:-

 "إّن هذا دور جديد للقّوة البشريّة.  فقد تنّورت جميع اآلفاق، وسيصبح العالم حقًّا حديقة أزهار وجنّة."

 ومـــا نـــراه فـــي الـــطّبيعة مـــن الـــتّشابـــه والـــتّوافـــق يـــؤيّـــد هـــذا الـــرّأي، فـــالـــرّســـل الـــّسالـــفون قـــد تـــنبّأوا بـــاإلجـــماع 
بـــمجيء يـــوم عـــظيم كهـــذا الـــيوم، كـــما أّن عـــالمـــات األزمـــنة تـــدّل داللـــة واضـــحة عـــلى أّن الـــتّبدالت والـــتّغيرات 
الــــثّوريّــــة الــــعميقة فــــي األفــــكار واملــــؤسّــــــــسات البشــــريّــــة مســــتمرة حــــتّى اآلن فــــي تــــقّدمــــها.  فــــما أعــــقم الجــــدل 
والــتّشاؤم بــعد هــذا كــّله، والــقول بــأّن الــطّبيعة البشــريّــة لــْن تــتبّدل، مــع أّن جــميع األشــياء األخــرى فــي تــبّدل 

مستمر؟

الخطوة األولى نحو االتّحاد

 ومـن أجـل تـرويـج الـوحـدة الـّديـنيّة يـوصـي بـهاءاهلل بـاألخـذ بـالـتّسامـح واإلحـسان إلـى أقـصى الحـدود، ويـدعـو 
أتباعه إلى "املعاشرة مع األديان بالّرْوح والّريحان".  وكتب في آخر وصيّة أوصاها في لوح

وّصيته املعروف بـ (كتاب عهدي) بالنّص:-

 "قــــد نــــهيناكــــم عــــن الــــنّزاع والجّـــــــدال نــــهيًا عــــظيًما فــــي الــــكتاب().  هــــذا أمــــر اهلل فــــي هــــذا الــــظّهور األعــــظم 
وعصمه من حكم املحو وزيّنه بطراز اإلثبات..." إلى أْن قال في هذه الوصيّة ذاتها ما ترجمته:-



 "يـا أهـل األرض إّن مـذهـب اهلل هـو مـن أجـل املـحبّة واالتّـحاد فـال تـجعلوه سـبب الـعداوة واالخـتالف.  أرجـو 
أْن يـتمّسك أهـل الـبهاء بهـذه الـكلمة املـباركـة: (قـْل كـّل مـن عـند اهلل) فـإّن هـذه الـكلمة الـعليا بـمثابـة املـاء إلطـفاء 
نــــار الــــّضغينة والــــبغضاء املخــــزونــــة املــــكنونــــة فــــي الــــقلوب والــــّصدور، وبهــــذه الــــكلمة الــــواحــــدة تــــفوز األحــــزاب 

املختلفة بنور االتّحاد الحقيقي.  إنّه يقول الحّق ويهدي الّسبيل، وهو املقتدر العزيز الّجميل".

 ويقول عبدالبهاء:-

 "إّن تـرك الـتّعّصبات مـحتوم عـلى الجـميع، وعـليهم جـميًعا أْن يـذهـبوا إلـى كـنائـس ومـعابـد ومـساجـد بـعضهم 
بـعًضا، ألّن ذكـر اهلل يـكون فـي جـميع هـذه املـعابـد، فـفي الـحني الّــذي يـجتمع فـيه الجـميع عـلى عـبادة اهلل مـا 
الـــفرق يـــا تـــرى فـــي اجـــتماعـــاتـــهم؟ إذ ال يـــعبد أحـــدهـــم الـــّشيطان! فـــعلى املســـلمني أْن يـــذهـــبوا إلـــى كـــنائـــس 
املـــــسيحينّي وصـــــوامـــــع الـــــكليمينّي والـــــعكس بـــــالـــــعكس: عـــــلى اآلخـــــريـــــن أْن يـــــذهـــــبوا إلـــــى مـــــساجـــــد املســـــلمني.  
ويـتجنّب هـؤالء الـنّاس بـعضهم بـعًضا بسـبب الـتّقالـيد والـتّعّصبات الّــتي مـا أنـزل اهلل بـها مـن سـلطان.  وفـي 

أمريكا دخلت صوامع اليهود املشابهة لكنائس املسيحينّي ورأيتهم جميًعا منهمكني في عبادة اهلل.
 "وفـــي كـــثير مـــن هـــذه املـــجامـــع تحـــّدثـــت عـــن األســـاس األصـــلي اإللـــهيّ الّـــذي هـــو أســـاس األديـــان جـــميعها، 
وأقـــمت الـــّدالئـــل والـــبراهـــني عـــلى حـــقيّة رســـل اهلل ومـــظاهـــره املـــقّدســـة، وشـــّوقـــت الجـــميع وحـــثثتهم عـــلى مـــحو 
الـتّقالـيد الـعمياء.  فـعلى جـميع الـّرؤسـاء الـّروحـانـينّي أْن يـذهـب بـعضهم إلـى كـنائـس الـبعض اآلخـر، ويتحـّدثـوا 
عـــن أســـاس األديـــان والـــتّعالـــيم األصـــليّة اإللـــهيّة، ويـــعبدوا اهلل بـــكمال االتّـــحاد واالتّـــفاق واأللـــفة فـــي مـــعابـــد 

بعضهم، ويتركوا التّعّصبات العقيمة ترًكا تامًّا"().

 فــلو تــّمت هــذه الخــطوات األولــى وتــأّسســت حــالــة وديّــة مــتبادلــة مــن الــتّسامــح بــني الــطّوائــف الــّديــنيّة املــتنّوعــة 
لــرأيــتم مــا أعــظم الــتّغيير الّــذي يحــدث فــي الــعالــم! ومــن أجــل تــحقيق هــذه الــوحــدة يــلزمــنا فــي الــحقيقة شــيء 
أعـــظم مـــن هـــذا.  فـــالـــتّسامـــح مـــن املـــسّكنات ملـــرض تـــعّدد املـــذاهـــب، ولـــكنّه لـــيس بـــالـــّدواء الـــناجـــع لـــه، ألنّـــه ال 

يستأصل سبب املرض.

مرجع الهداية

 لـــقد عجـــزت املـــجتمعات الـــّديـــنيّة املـــتنّوعـــة فـــي املـــاضـــي عـــن خـــلق هـــذه الـــوحـــدة، ألّن أتـــباع كـــّل واحـــد مـــنها 
اعــتبروا مــؤسّــــــس مــذهــبهم مــرجــع الهــدايــة الــوحــيد وأّن قــانــونــه الّــذي جــاء بــه قــانــون إلــهيّ واعــتبروا أّي رســول 
آخـر أعـلن رسـالـة تـبايـن رسـالـته عـدوًّا لـلحق.  وألسـباب مـماثـلة كـثرت املـذاهـب املـختلفة فـي كـّل مـجتمع، واتـبّع 
أتـباع كـّل مـنها مـرجـًعا أصـغر، واعـتبروا تـفسيرًا مـعيّنًا مـن تـفاسـير رسـالـة املـؤسّـــــس كـأنّـه كـّل الـّديـن الـحقيقي 
لــذلــك املــؤسّـــــــس ومــا عــداه بــاطــالً وضــالالً.  ومــن الــواضــح أنّــه مــا دام الــحال عــلى هــذا املــنوال، فــإّن الــوحــدة 
الـحقيقيّة مسـتحيلة، ولـْن تـتحقق.  أمّــا بـهاءاهلل فـيعلمنا أّن جـميع الـرّسـل كـانـوا حـملة الـرّسـائـل الـحّقة مـن اهلل 
وأّن كــل واحــد مــنهم أعــطى الــنّاس فــي يــومــه أســمى الــتّعالــيم الّــتي كــانــوا يســتطيعون تحــّملها وربّــى البشــر 
ليســـتّعدوا لـــقبول الـــتّعالـــيم الّـــتي يـــأتـــيهم بـــها مـــن ســـيأتـــي بـــعده.  وبـــهاءاهلل يـــدعـــوا أتـــباع كـــّل ديـــن إلـــى أْن ال 
يـنكروا اإللـهام اإللـهيّ الّــذي جـاءت بـه الـرّسـل اآلخـرون.  بـل يـعترفـوا بـاإللـهام اإللـهيّ الّــذي جـاءوا بـه جـميًعا 
ويـروا تـعالـيمهم مـتّفقة فـي أسـاسـها وأنّـها أجـزاء فـي خـطّة عـظمى لـتربـية اإلنـسانـيّة وتـوحـيدهـا.  وهـو يـدعـو 



جـميع الـنّاس عـلى اخـتالف تـسمياتـهم إلـى احـترام رسـلهم عـن طـريـق وقـف حـياتـهم مـن أجـل تـحقيق الـوحـدة 
الّـتي جـاهـد فـي سـبيلها جـميع الـرّسـل وتحـّملوا الـعذاب.  وفـي رسـالـته إلـى املـلكة فـكتوريـا يشـبّه الـعالـم بـرجـل 

مريض تفاقم مرضه ألنّه وقع في أيدي متطبّبني.  ويخبرنا بهاءاهلل بكيفيّة شفائه فيتفّضل بالنّص:-

 "ومـا جـعله اهلل الـّدريـاق األعـظم والسّـــــبب األتّـم لـّصحته هـو اتّـحاد مـن عـلى األرض عـلى أمـر واحـد وشـريـعة 
واحـــدة، وهـــذا ال يـــمكن أبـــًدا إال بـــطبيب حـــاذق كـــامـــل مـــؤيّـــد.  لـــعمري هـــذا هـــو الـــحق ومـــا بـــعده إال الـــّضالل 
املـبني.  كـّلما أتـى ذلـك السّـــــبب األعـظم وأشـرق ذاك الـنّور مـن مشـرق الـقدم، مـنعه املـتطبّبون وصـاروا سـحابًـا 

بينه وبني العالم، لذا ما طاب مرضه، وبقي في سقمه إلى الحني".
تتابع األديان وتطّورها

 يـــرى الـــكثيرون أّن حجـــر الـــعثرة الـــعظيم فـــي طـــريـــق الـــوحـــدة الـــّديـــنيّة هـــو االخـــتالف الـــظّاهـــري بـــني األديـــان 
الّـــتي جــاءت بــها الــرّســل.  فــما أمــر بــه أحــدهــم حــرّمــه اآلخــر فــكيف إذن يــكون االثــنان عــلى صــواب؟ وكــيف 
يـقال أنّـهما يـعلنان إرادة اهلل؟ نـعم ال يـنكر أّن الـحقيقة واحـدة ال تـتغيّر، وأّن الـحقيقة املـطلقة واحـدة ال يـمكن 
أن تـــتغيّر، ولـــكّن الـــحقيقة املـــطلقة هـــي بـــشكل غـــير محـــدود مســـتحيلة عـــلى اإلدراك البشـــرّي الـــحاضـــر، وأنّ 
أفـكارنـا حـولـها يـجب أْن تـتغيّر بـصورة مسـتمرة.  وبـفضل مـن اهلل سـوف تسـتبدل أفـكارنـا الـقديـمة الـنّاقـصة 

بمرور الزّمن بأفكار أنسب وأليق.  ويقول بهاءاهلل في لوح إلى أحد البهائينّي الفرس ما ترجمته:-

 "أيّـــها الـــنّاس إّن الـــكلمة تـــقال بـــمقدار مـــّعني حـــتّى يـــصل الـــنّاشـــئون إلـــى مـــرحـــلة الـــبلوغ، ويـــجب أْن يُـــعطَى 
الّلنب إلى أطفال العالم بمقدار مّعني، حتّى يدخلوا العالم األكبر ويستّقروا في خيمة الوحدة".

 فــالــلنّب يــقّوي الــطّفل حــتّى يســتطيع أْن يــهضم فــيما بــعد طــعامًـــا أصــلب مــنه.  وقــولــنا بــأّن أحــد الــرّســل كــان 
عـلى حـق فـي إعـطائـه تـعالـيم فـي زمـن مـن األزمـان وأّن الـرّسـول اآلخـر ال بـّد أْن يـكون عـلى خـطأ وضـالل فـي 
إعـطائـه تـعالـيم أخـرى فـي زمـن آخـر كـقولـنا بـأّن الـّلنب أحـسن غـذاء لـلطّفل مـنذ أّول والدتـه وهـو وحـده ال غـيره 
يــجب أْن يُــْعطى أيــًضا لــلرجــل الــبالــغ وأّن إعــطاء أي غــذاء غــيره خــطأ وضــالل.  فــيقول عــبدالــبهاء فــي إحــدى 

خطاباته ما ترجمته:

 "إّن كـــل ديـــن مـــن األديـــان اإللـــهيّة يـــنقسم إلـــى قـــسمني (فـــالـــقسم األّول) وهـــو األســـاس واألصـــل ويـــختص 
بــالــعالــم الــباقــي وبــاألخــالق وبــأســاس الــتّعالــيم اإللــهيّة وبــبنيان الشّــــــرائــع الــّربــانــيّة، وهــو عــبارة عــن مــحبّة اهلل 
الّـــتي لــْن تــتغيّر ولــْن تــتبّدل وهــي هــي ال غــيرهــا، (والــقسم الــثّانــي) وهــو الــفرع، ويــختص بــالــجسمانــيّات أي 
بـــاملـــعامـــالت، وهـــو يـــتغيّر ويـــتبّدل حســـب رقـــيّ اإلنـــسان وحســـب مـــقتضى الـــزّمـــان واملـــكان.  فـــمثالً فـــي زمـــان 
مــوســى لــو ســرق إنــسان شــيئًا مــهما كــان صــغيرًا قــطعت يــداه، وكــان قــصاص الــعني بــالــعني والــّسن بــالــّسن 
قـــصاصًـــــــــــا ســـاري املـــفعول، ولـــكّن ذلـــك لـــم يـــعد ضـــروريًّـــا فـــي زمـــان الـــّسيد املـــسيح، فـــنسخ.  وكـــذلـــك الـــطّالق 
انتشـــر إلـــى درجـــة لـــم يـــبق فـــيها قـــانـــون صـــالـــح لـــلزّواج لهـــذا نـــهى الـــّسيد املـــسيح عـــن الـــطّالق.  وفـــي زمـــان 
مـوسـى عـليه السّــــــالم كـان الـزّمـان واملـكان يـقتضيان نـزول أحـكام الـقتل العشـرة فـي الـتّوراة، وذلـك ألّن حـفظ 
نــــظام الــــهيئة االجــــتماعــــيّة لــــم يــــكن مــــمكنًا حــــينذاك، وكــــان يســــتحيل األمــــن واالســــتقرار بــــدون تــــطبيق هــــذه 
األحــكام الشّــــــديــدة، ألّن الــيهود كــانــوا يــعيشون فــي صحــراء الــتّيه، ولــم تــكن هــناك دار لــلحكومــة وال ســجن أو 



زنـــزانـــة.  لـــكّن أمـــثال هـــذه األحـــكام والـــقوانـــني لـــم يـــكن ضـــروريًّـــا فـــي زمـــان الـــّسيد املـــسيح.  إذن اتّـــضح أنّ 
الـقسم الـثّانـي مـن الـّديـن ال أهـّمية لـه ألنّـه يـختص بـاملـعامـالت وبـأسـالـيب املـعيشة.  لـكّن أسـاس الـّديـن اإللـهيّ 

واحد، وقد جّدد حضرة بهاءاهلل هذا األساس اإللهيّ"().

 ومـع أّن ديـن اهلل ديـن واحـد قـام بـتعليمه جـميع الـرّسـل، إال أنّـه شـيء حـيّ يـنمو عـلى الـّدوام، ولـيس بـشيء 
مـيّت لـن يـتغيّر ولـن يـتطّور.  فـفي تـعالـيم مـوسـى نـرى الـبذرة، وفـي تـعالـيم عـيسى نـرى الـبرعـم، وفـي تـعالـيم 
محـمد نـرى الـزّهـرة وفـي تـعالـيم بـهاءاهلل نـرى الـثّمرة.  وال تـّضر الـزّهـرة بـالـبرعـم، وال تـّضر الـثّمرة بـالـزّهـرة، بـل 
تـحقق آمـالـها، وال بـّد أْن يـتشّقق الـكأس ويـسقط لـتتفتّح الـزّهـرة، وال بـّد أْن تـتناثـر أوراق الـزّهـرة لتظهـر الـثّمرة 
وتـنضج، فهـل كـان الـكأس أو كـانـت أوراق الـزّهـرة عـديـمة الـنّفع حـتّى وجـب رمـيها ونـبذهـا؟ كـالّ، فـإنّـهما كـانـا 
فـي وقـتيهما الزمـني صـحيحني، وبـدونـهما مـا كـانـت الـثّمرة لتظهـر.  وهـكذا الـحال مـع تـعالـيم الـرّسـل املـتنّوعـة، 
فــإّن ظــواهــرهــا تــتبّدل مــن عــصر إلــى عــصر، ولــكّن كــّل ديــن فــيها يــكمل ســالــفه، ولــيس أحــدهــا بــمنفصل عــن 
اآلخـر، وال هـو بـمناقـض لـه، وإنّـما املـراحـل املـختلفة فـي تـاريـخ حـياة ديـن اهلل الـواحـد هـي الّـتي جـعلت الـّديـن 

مرّة بمثابة بذرة ومرّة أخرى بمثابة البرعم ومرّة أخرى بمثابة الزّهرة وجعلته اآلن يدخل مرحلة الثّمرة.

عصمة الرّسل

 يـعلمنا بـهاءاهلل أّن كـل مـن يـوهـب مـقام الـرّسـالـة يُـعطى الـبراهـني الـكافـية عـلى رسـالـته ويـخّول بـمطالـبة الـنّاس 
بـطاعـته ويـمنح سـلطة نـسخ تـعالـيم مـن سـبقه مـن الـرّسـل أو تـغييرهـا أو زيـادتـها، فـفي كـتاب اإليـقان يـقول مـا 

ترجمته:-

"ألنّـه بـعيد جـًدا عـن فـيض الـفيّاض وبـعيد عـن واسـع رحـمته أْن يـجتبي نـفًسا مـن بـني جـميع الـعباد لهـدايـة   
خـلقه وال يـؤتـيها الـحّجة الـكافـية الـوافـية، ومـع ذلـك يـعذّب الخـلق لـعدم إقـبالـهم إلـيها، بـل لـم يـزل جـود سـلطان 
الـوجـود مـحيطًا عـلى كـّل املـمكنات بـظهور مـظاهـر نـفسه، ومـا أتـى عـلى اإلنـسان حـني مـن الـّدهـر انـقطع فـيه 
فــيضه أومــنع نــزول أمــطار الــرّحــمة عــن غــمام عــنايــته...  واملــقصود مــن كــّل ظــهور حــصول الــتّغيير والــتّبديــل 
فـي الـعالـم سـرًّا وعـلنًا ظـاهـرًا وبـاطـنًا ألّن شـؤونـات الـعالـم إذا لـم تـتبّدل يـكون ظـهور املـظاهـر الـكليّة عـبثًا ال 

ثمرة منه"().  

 فـالـعصمة هلل.  أمّــا الـرّسـل اإللـهيّون فـإنّـهم مـعصومـون ألنّـهم حـملة الـرّسـالـة اإللـهيّة إلـى أهـل الـعالـم، وتـبقى 
رسـالـة كـّل واحـد مـنهم نـافـذة املـفعول إلـى أْن تـأتـي رسـالـة أخـرى تحـّل محـّلها، يحـملها إلـيهم نـفس الـرّسـول 

أو رسول آخر غيره.  

 واهلل هـو الـطّبيب األعـظم الّـذي يسـتطيع وحـده أْن يـشّخص مـرض الـعالـم ويـصف الـّدواء املـناسـب لـه.  وإذا 
مــا وصــف دواء فــي أحــد الــعصور، فــإّن ذلــك الــّدواء لــن يــعود مــناســبًا لــلعصر الّــذي يــليه حــني تــختلف أحــوال 
املـــريـــض، وإّن التّشـــبث بـــالـــّدواء الـــقديـــم عـــندمـــا يـــصف الـــطّبيب دواًء جـــديـــًدا عـــمل ال يـــكشف عـــن عـــدم الـــثّقة 
بـالـطّبيب وحسـب بـل يـعتبر كـفرًا بـه ونـقًضا للعهـد مـعه.  وقـد يـضطرب الـيهودي حـني تـقول لـه أّن األدويـة الّـتي 
وصـــفها مـــوســـى لـــعالج مـــرض الـــعالـــم قـــبل ثـــالثـــة آالف ســـنة قـــد أصـــبحت أدويـــة غـــير مـــناســـبة وفـــات أوانـــها.  



وكـــذلـــك قـــد يـــضطرب املـــسيحي حـــني تـــقول لـــه أّن محـــّمًدا جـــاء بـــكّل دواء الزم وثـــمني لـــيضيفه إلـــى مـــا وصـــفه 
الـّسيد املـسيح وقـد يـضطرب املسـلم إذا أوضـحت إلـيه بـأن الـباب وبـهاءاهلل كـالـرّسـل الـّسابـقني لـهما الـحّق فـي 
تــــغيير الــــفروع الــــّديــــنيّة.  إال أّن اإلخــــالص هلل طــــبًقا لــــوجــــهة الــــنّظر الــــبهائــــيّة يــــتضّمن احــــترام جــــميع رســــله 
والـطّاعـة إلـى أحـدث أوامـره الـتي قـّدمـها رسـولـه إلـى عـصرنـا الـحاضـر، وبـمثل هـذا اإلخـالص وحـده نسـتطيع 

الوصول إلى الوحدة الحقيقيّّة. 

املظهر األعلى

 وقـــد أوضـــح بـــهاءاهلل رســـالـــته بـــعبارات جـــليّة ال يـــتطّرق إلـــيها الـــّشك كجـــميع الـــرّســـل الـــّسابـــقني.  فـــفي الـــّلوح 
األقدس اّلذي خاطب به املسيحينّي بصورة خاّصة يقول بالنّص:-

 "قـل قـد جـاء األب وكـُمل مـا وعـدتـم بـه فـي مـلكوت اهلل.  هـذه كـلمة الـتّي سـترهـا االبـن إذْ قـال ملـن حـولـه أنـتم 
الــيوم ال تحــملونــها، فــلّما تــّم املــيقات وأتــى الــوقــت أشــرقــت الــكلمة مــن أفــق املــشيئة.  إيّــاكــم يــا مــأل االبــن أن 
تـدعـوهـا وراءكـم.  تـمّسكوا بـها، هـذا خـير لـكم عـّما عـندكـم ...  قـد جـاء روح الـحق لـيرشـدكـم إلـى جـميع الـحق، 
إنّــه ال يــتكّلم مــن عــند نــفسه بــل مــن لــدن عــليم حــكيم.  قــل هــذا لــهو الّـــذي مجّـــــد االبــن ورفــع أمــره.  ضــعوا يــا 

أهل األرض ما عندكم وخذوا ما أمرتم به من لدن قوّي أمني". 

 وفي الّلوح اّلذي أرسله إلى البابا من أدرنة سنة 1876 يقول بالنّص:-

 "قـل إيّـاكـم أن يـمنعكم الـذّكـر عـن املـذكـور والـعبادة عـن املـعبود أْن اخـرقـوا حـجب األوهـام هـذا ربّـكم الـعزيـز 
الــعالّم قــد أتــى لــحياة الــعالــم واتّــحاد مــن عــلى األرض كــّلها، أْن أقــبلوا يــا قــوم إلــى مــطلع الــوحــي وال تــوقّــفوا 
أقــل مــن آن.  أتــقرأون اإلنــجيل وال تــقّرون لــلرّب الجّـــــليل؟ هــذا ال يــنبغي لــكم يــا مــأل األحــبار.  قــل إْن تــنكروا 

هذا األمر بأّي حّجة آمنتم باهلل فأتوا بها...". 
وكــــما أعــــلن بــــهاءاهلل فــــي رســــالــــته إلــــى املــــسيحينّي بــــتحّقق وعــــود اإلنــــجيل، كــــذلــــك أعــــلن للمســــلمني والــــيهود 
ولــلزردشــتينّي وألصــحاب األديــان األخــرى عــن تــحّقق الــوعــود املــكنونــة فــي كــتبهم الــّسماويــة، وخــاطــب جــميع 
البشـر بـأنّـهم أغـنام اهلل الّـتي تـفرّقـت إلـى قـطعان مـختلفة وآوت إلـى حـظائـر مـختلفة، وأّن رسـالـته هـي صـوت 
اهلل وأنّــه هــو الــرّاعــي الــّصالــح الّــذي جــاء فــي "يــوم املــنتهى" ليجــمع خــرافــه الّــتي تــفرّقــت ويــرفــع الــحواجــز مــن 

بينها، "حتّى يكون هناك قطيع واحد وراع واحد". 

موقف جديد

 إّن مـوقـف بـهاءاهلل مـن بـني جـميع الـرّسـل مـوقـف فـريـد لـم يسـبقه بـه أحـد، ألّن حـالـة الـعالـم وقـت مـجيئه كـانـت 
فـــريـــدة لـــم يســـبق لـــها مـــثيل.  وقـــد أصـــبح الـــعالـــم الـــيوم نـــاضـــًجا مســـتعًدا لـــقبول مـــبدأ الـــوحـــدة نـــتيجة تـــطّوره 
الـــطّويـــل فـــي آفـــاق الـــّديـــن والـــعلم والـــفن والـــحضارة البشـــريّـــة.  وحـــينما ظهـــر بـــهاءاهلل أخـــذت الـــحواجـــز الّـــتي 
جــعلت الــوحــدة الــعاملــيّة مســتحيلة فــي الــقرون املــاضــية تــبدأ بــاالنــهيار.  ومــنذ مــيالده ســنة 1817، وبــصورة 
أخــص مــنذ نشــره تــعالــيمه، صــارت هــذه الــحواجــز تتكسّـــــــر الــواحــد تــلو اآلخــر بــشكل مــحيّر عــجيب.  ومــهما 

يكن تفسير هذه الظّاهرة، فإنّها أصبحت حقيقة ال يتطّرق إليها الّشك. 



 وفــي أيــام الــرّســل الــّسابــقني كــانــت الــحواجــز الــّجغرافــيّة وحــدهــا كــافــية تــمامًـــا لــلحيلولــة دون تــحقق الــوحــدة 
الــعاملــيّة، واآلن زال هــذا الــحاجــز، ألّن ســكان األرض اســتطاعــوا ألّول مــرّة فــي تــاريــخ البشــريّــة أْن يتحــّدث 
بـــعضهم فـــي أطـــراف األرض إلـــى الـــبعض اآلخـــر فـــي األطـــراف األخـــرى بســـرعـــة وســـهولـــة، وصـــارت األمـــور 
الّــتي تحــدث الــيوم فــي أوروبــا تــطلع عــليها جــميع أقــطار الــعالــم فــي الــيوم ذاتــه، والخــطاب الّــذي يــلقى الــيوم 

في أمريكا يقرأه غًدا النّاس في أوروبا وآسيا وإفريقيا. 

 والــحاجــز الــعظيم الــثّانــي دون الــوحــدة الــعاملــيّة كــان الــّلغة وصــعوبــة الــتّخاطــب، ولــكن ّهــذا الــحاجــز قــد تــمّ 
الــتّغلب عــليه إلــى مــدى كــبير بــفضل دراســة الــّلغات األجــنبيّة.  وهــناك أكــثر مــن ســبب واحــد يــدعــو لــالعــتقاد 
بـأّن لـغة عـاملـيّة سـوف يـتّم اخـتيارهـا وتـقوم مـدارس الـعالـم بـتدريـسها، هـنالـك سـيتم الـتّغلب عـلى هـذا الـحاجـز 

غلبة تاّمة. 

 والــــحاجــــز الــــعظيم الــــثّالــــث دون الــــوحــــدة الــــعاملــــيّة كــــان الــــتّعّصبات الــــّديــــنيّة وعــــدم الــــتّسامــــح الــــديــــنيّ، وهــــذا 
الـحاجـز أيـًضا آيـل إلـى الـزّوال.  فـقد تـفتّحت عـقول الـنّاس، وخـرجـت تـربـية الـّشعوب وتـعليمها مـن أيـدي رجـال 

الّدين، ولم يبق هناك ما يحول دون اقتحام األفكار الحرّة أضيق الّدوائر وأكثرها محافظة. 

 وهــكذا نجــد بــهاءاهلل أّول رســول مــن الــرّســل الــعظام اتّــضحت رســالــته فــي جــميع أنــحاء املــعمورة فــي مــّدة 
ســنوات قــليلة، فــترجــمت تــعالــيمه األســاســيّة فــي مــّدة قــصيرة مــن ألــواحــه األصــليّة، وصــارت فــي مــتناول كــلّ 

رجل وامرأة وطفل يقرأ ويكتب في العالم. 

كمال الّدين البهائيّ

 إّن الـّديـن الـبهائـيّ فـريـد لـم يسـبق لـه مـثيل فـي أديـان الـعالـم بسـبب كـمال مـدّونـاتـه األصـليّة األولـى ودقّــتها.  
فالكلمات املدّونة اّلتي يمكن إثبات نسبتها بكّل اطمئنان إلى املسيح وموسى وزردشت

وبــوذا وكــرشــنا قــليلة جــدًّا كــما أنّــها تــترك كــثيرًا مــن الــقضايــا الــعصريّــة ذات األهــميّة الــعمليّة دون مــعالــجة.  
وكـثير مـن الـتّعالـيم الّـتي شـاعـت نسـبتها إلـى مـؤسّــــــسي األديـان يـشك فـي أصـالـتها، كـما اتّـضح أّن بـعضها 

تصريحات نسبت إليهم بعد حياتهم... 

 أمّــا الـباب وبـهاءاهلل فـقد كـتبا آثـارًا غـزيـرة بـفصاحـة وبـالغـة تـامّــتني وبـقّوة وجـزالـة عـظيمة. وبـما أنّـهما كـانـا 
مــمنوعــني عــن إلــقاء الخــطب عــلى جــموع الــنّاس وصــرفــا حــياتــهما فــي الــّسجن بــعد إعــالنــهما دعــوتــيهما، لــذا 
أوقــفا مــعظم أوقــاتــهما عــلى الــكتابــة.  ونــتج عــن ذلــك أْن أصــبح الــّديــن الــبهائــيّ املســطور ال يــدانــيه أي ديــن 
جــاءت بــه الــرّســل الــّسابــقون مــن نــاحــية غــناه بــمدّونــاتــه األصــليّة.  وقــد أوضــح فــي الــّديــن الــبهائــيّ إيــضاحًـــــا 
كـافـيًا وتـفسيرًا وافـيًا الـعديـد مـن الـحقائـق الّـتي أشـارت إلـيها الـرّسـاالت الـّسابـقة إشـارات غـامـضة، كـما وأنّ 
املــبادئ الــخالــدة الــحقيقيّة الّـــتي جــاء بــها الــرّســل الــّسابــقون قــد جــرى تــطبيقها تــطبيًقا عــمليًّا عــلى مــشاكــل 
الـــعصر الـــحاضـــر، وهـــي مـــشاكـــل عـــلى شـــأٍن مـــن الـــحيرة والـــّصعوبـــة لـــم يـــنشأ لـــها مـــثيل فـــي أيـــام الـــرّســـل 
الــّسابــقني.  وواضــح أّن هــذا الّسجــل الــحافــل مــن اآلثــار اإللــهيّة املــكتوبــة األصــليّة ال بــّد وأْن يــكون لــه تــأثــير 



فـــّعال عـــلى مـــنع حـــدوث ســـوء الـــتّفاهـــم فـــي املســـتقبل وعـــلى تـــصفية ســـوء الـــتّفاهـــم الّـــذي حـــدث فـــي املـــاضـــي 
فباعد بني املذاهب املختلفة بعاًدا مريرًا. 

العهد وامليثاق البهائيّ

 إّن الــّديــن الــبهائــيّ فــريــد لــم يســبق لــه مــثيل فــي شــيء جــديــد آخــر ســنذكــره اآلن.  فــقد كــتب بــهاءاهلل قــبل 
صـعوده وبخـط يـده عهـده ومـيثاقـه بـتعيني ابـنه األكـبر عـبدالـبهاء الـذي يـسّميه فـي كـتابـاتـه بـاسـم "الـغصن" أو 
"الـغصن األعـظم" مـبيّنًا لـتعالـيمه وصـرّح أّن أّي تـبيني أو تـفسير يـقّدمـه الـغصن األعـظم مـقبول ويـعادل فـي 

صّحته كلمات بهاءاهلل نفسه ويقول في هذا العهد وامليثاق بالنّص:-
 

 "انـظروا مـا أنـزلـناه فـي كـتابـي األقـدس إذا غـيض بحـر الـوصـال وقـضي كـتاب املـبدأ فـي املـآل تـوجّــــهوا إلـى 
مـن أراده اهلل الـذي انـشعب مـن هـذا األصـل الـقديـم (وإّن املـقصود بهـذه اآليـة املـباركـة  هـو الـغصن األعـظم)

 ."()

 وفي (سورة الغصن) التي شرح فيها مقام عبدالبهاء يقول بالنّص:-

 "قـل يـا قـوم فـاشـكروا اهلل لـظهوره "الـغصن" ألنّـه هـو الـفضل األعـظم عـليكم ونـعمته األتّـم لـكم وبـه يـحيي كـل 
عـظم رمـيم.  مـن تـوجّــــه إلـيه فـقد تـوجّــــه إلـى اهلل، ومـن أعـرض عـنه فـقد أعـرض عـن جـمالـي وكـفر بـبرهـانـي وكـان 

من املسرفني". 

 وبــعد صــعود بــهاءاهلل أتــاحــت الــفرص لــعبدالــبهاء ســواء فــي مــسكنه أم فــي أســفاره الــواســعة مــقابــلة الــنّاس 
مــــن كــــّل أطــــراف الــــعالــــم ومــــن كــــّل األفــــكار واآلراء، فــــسمع أســــئلتهم ومــــشاكــــلهم واعــــتراضــــاتــــهم، وقــــّدم لــــهم 
تـفسيرات وافـية دّونـت تـدويـنًا.  وفـي سـلسلة سـنوات طـويـلة اسـتمّر عـبدالـبهاء عـلى عـمله فـي تـلخيص املـبادئ 
الــــبهائــــيّة وفــــي تــــوضــــيح كــــيفيّة تــــطبيقها لحــــل مــــعظم مــــشاكــــل الــــحياة الــــحاضــــرة.  وقــــد أحــــيلت إلــــيه جــــميع 
اخـتالفـات الـرّأي الّــتي نـشأت بـني املـؤمـنني، فـقام بحـّلها حسـب السّــــــلطة املـخّولـة لـه، وهـكذا تـضاءلـت أخـطار 

سوء التّفاهم في املستقبل. 

وفــضالً عــن هــذا فــإّن بــهاءاهلل قــد وضــع الــتّرتــيبات الــالّزمــة النــتخاب "بــيت الــعدل األعــظم" الّــذي يــمثّل جــميع 
الـــبهائـــينّي فـــي أنـــحاء الـــعالـــم والّـــذي يـــقوم بـــأعـــباء إدارة شـــؤون األمـــر الـــبهائـــيّ وتـــوجـــيه الـــّجهود املـــبذولـــة فـــيه 
وتـوحـيدهـا، ومـنع حـدوث االنـقسامـات واالنـشقاقـات فـيه، وتـفسير األمـور املـبهمة وحـفظ الـتّعالـيم مـن أّي فـساد 
وســوء عــرض أو تــفسير. ولــم تــنكر الــتّعالــيم الــبهائــيّة عــلى هــذه الــهيئة اإلداريّــة الــعليا حــق تشــريــع األحــكام 
الّـــتي لــم يشــرّعــها بــهاءاهلل بــل خــّولــتها كــذلــك حــق تــبديــل األحــكام الّـــتي تشــرّعــها هــي ذاتــها حــينما تســتجدّ 
ظــروف تــتطّلب إجــراءات جــديــدة، وبهــذا مــّكنت ديــن اهلل مــن االتّــساع لــيالئــم مــقتضيات وحــاجــات الــجامــعة 

البشريّة املتطّورة باعتبار دين اهلل حيًّا يتطّور تطّور الكائن الحي. 



 كــما أّن بــهاءاهلل حــرّم عــلى كــّل إنــسان تحــريــًما قــطعيًّا تــفسير تــعالــيمه مــا عــدا املــبنّي املــنصوص، وقــد عــنيّ 
عــبدالــبهاء شــوقــي أفــندي فــي ألــواح وصــايــا عهــده ومــيثاقــه ولــيّ أمــر اهلل واملــخّول بــتفسير اآليــات اإللــهيّة مــن 

بعده. 

 وبـعد ألـف سـنة أو أكـثر سـوف يظهـر مظهـر إلـهيّ جـديـد، تـحت ظـّل بـهاءاهلل، بـبراهـني قـاطـعة عـلى رسـالـته.  
وحــــتّى يــــحني وقــــت ظــــهوره تــــبقى كــــلمات بــــهاءاهلل وعــــبدالــــبهاء وشــــوقــــي أفــــندي وقــــرارات بــــيت الــــعدل األعــــظم 
املـرجـع الّــذي يهـتدي املـؤمـنون بهـداه.  ولـيس ألّي بـهائـيّ الـحق فـي تـأسـيس مـدرسـة لـلرّأي أو فـرقـة مسـتندة 

إلى تفسير معنّي للتّعاليم البهائيّة أو ألّي دين إلهيّ آخر معروف، وكّل من
يخالف هذه األوامر يعتبر ناقًضا للعهد وامليثاق(). 

 ويقول عبدالبهاء ما ترجمته:

 "إّن عــدّو أمــر اهلل هــو مــن يفسّــــــر بــيانــات حــضرة بــهاءاهلل وآثــاره حســب زعــمه وإدراكــه ويجــمع حــولــه جــماعــة 
ويشّكل حزبًا ويقوم على العمل إلعالء مقامه وملدح نفسه ويخلق تفرقة في أمر اهلل"(). 

 وكذلك يقول في لوح آخر:-

 "إّن هـؤالء الـنّاس، وأعـني بـهم مـرّوجـي االخـتالفـات، إنّـما هـم بـمثابـة الـزَّبَـد الّــذي يـطفو فـوق سـطح البحـر، 
فـتقوم مـوجـة مـن بحـر املـيثاق فـتقذف بـه خـارج البحـر بـقّوة املـلكوت األبـهى.  إّن هـذه الـخياالت الـفاسـدة الّـتي 
تـــنشأ عـــن األنـــانـــيّة وســـوء الـــنيّة كـــّلها تـــذهـــب، أمّــــا العهـــد واملـــيثاق اإللـــهيّ فـــإنّـــه يـــبقى دائـــًما ثـــابـــتًا ومســـتقرًّا 

ومحفوظًا ومصونًا"(). 
 

 وال يوجد شيء يجبر النّاس على التّديّن إذا كانوا يريدون تركه فيقول عبدالبهاء:- 
 

 "إّن اهلل نفسه ال يجبر إنسانًا على أْن يكوَن روحانيًّا، وإّن التّمتع بحريّة اإلرادة أمر ضروري". 

 لكّن امليثاق اإللهيّ يجعل االنقسامات املذهبيّة داخل الجامعة البهائيّة أمرًا مستحيالً.  

انعدام الرّهبانيّة البهائيّة

 يــــجب الــــتنويــــه هــــنا بــــشكل خــــاص بــــذكــــر مــــيزة أخــــرى مــــن مــــزايــــا الــــنّظام اإلدارّي الــــبهائــــيّ وهــــي انــــعدام 
الــوظــائــف الــرهــبانــيّة.  فــالــتّبرعــات االخــتياريّــة ملــصاريــف املــبّلغني الــبهائــينّّي مــسموح بــها.  ويــفدي الــكثيرون 
أوقـــات حـــياتـــهم لخـــدمـــة أمـــر اهلل، ولـــكّن الـــبهائـــينّّي جـــميًعا مـــفروض فـــيهم املـــشاركـــة فـــي الـــتّبليغ وغـــيره حســـب 
فـرصـهم وقـابـلياتـهم وليسـت هـناك طـبقة مـعيّنة تـمتاز عـن سـائـر املـؤمـنني بـقيامـها وحـدهـا بـوظـائـف الـرّهـبانـيّة أو 

بمناصب مقصورة عليهم. 



 لــقد كــانــت الــرّهــبانــيّة فــي الــعصور املــاضــية ضــروريّــة، ألّن الــنّاس كــانــوا أمــينّي غــير مــثّقفني يــعتمدون عــلى 
الــرّهــبان فــي تــربــيتهم الــديــنيّة وفــي إدارة مــراســيمهم وطــقوســهم الــّديــنيّة وفــي إقــامــة الــعدل وغــير ذلــك، ولــكنّ 
الـزّمـان قـد تـبّدل اآلن.  فـالـتّربـيّة والـتّعليم قـد تـقّدمـت وتـكاد تـكون عـاملـيّة.  وإذا مـا طـبّقت أوامـر بـهاءاهلل، فـإنّ 
كـّل ولـد وبـنت فـي الـعالـم سـينال تـربـية سـليمة، وحـينذاك يسـتطيع كـّل فـرد أْن يـدرس الـكتب املـقّدسـة بـنفسه، 
وأْن يســــتقي مــــاء الــــحياة بــــنفسه مــــباشــــرة مــــن الــــينبوع اإللــــهيّ.  ولــــيس هــــناك فــــي الــــكيان الــــبهائــــيّ مــــجال 
ملــراســيم وطــقوس مــفّصلة تــتطّلب خــدمــات فــئة مــحترفــة أو طــبقة مــعيّنة مــن الــنّاس، كــما وأّن إدارة الــعدل قــد 

أنيطت بسلطات اختّصت بذلك الغرض. 

 نــعم يــحتاج الــطّفل إلــى املــعلم، ولــكّن الــغرض األســاســي مــن املــعلم الــحقيقي هــو إعــداد الــطّفل لــالســتغناء 
عــن املــعلم فــيرى األشــياء بــعينه ويــسمع بــأذنــه ويــفهم بــعقله.  وكــذلــك األمــر فــي طــفولــة الــجنس البشــرّي، فــقد 
كــــان الــــكاهــــن ضــــروريًّــــا، ولــــكّن عــــمله الــــحقيقي كــــان فــــي تــــمكني البشــــر مــــن االســــتغناء عــــنه، فــــيََرون األمــــور 
الــّروحــانــيّة بــعيونــهم ويــسمعونــها بــآذانــهم ويــفهمونــها بــعقولــهم.  واآلن قــد تــّم وانــتهى عــمل الــكاهــن، وجــاءت 
الــتّعالــيم الــبهائــيّة الّــتي تهــدف إلــى إتــمام ذلــك الــعمل وإلــى جــعل الــنّاس مســتغنني عــّما ســوى اهلل لــيتوجّـــــهوا 
إلـــى اهلل مـــباشـــرة أي إلـــى مظهـــره اإللـــهيّ.  وعـــندمـــا يـــتوجّــــــه الجـــميع إلـــى مـــركـــز واحـــد لـــن تـــبقى هـــناك نـــوايـــا 

متضاربة أو فوضى ضاربة، وكّلما اقتربوا من املركز ازدادوا قربًا بعضهم من بعض. 



الباب التّاسع
املدنيّة الحقيقيّة

 "يا حزب اهلل ال تحصروا أفكاركم في أموركم الخاّصة بل فّكروا في إصالح العالم وتهذيب األمم".
(بهاءاهلل)

الّدين أساس املدنيّة
 

 إّن مــشاكــل الــحياة البشــريّــة، فــرديّــة كــانــت أم اجــتماعــيّة، قــد أصــبحت الــيوم مــن وجــهة الــنّظر الــبهائــيّة عــلى 
شـأن مـن الـتّعقيد بـحيث أضـحى الـعقل البشـرّي االعـتيادي عـاجـزًا عـن حـّلها حـالً مـرضـيًا.  وال شـّك أّن اهلل 
تــــعالــــى وحــــده يــــعلم كــــّل الــــعلم الهــــدف مــــن الخــــليقة ويــــعلم كــــيفيّة تــــحقق ذلــــك الهــــدف.  وهــــو تــــعالــــى يــــكشف 
للبشــريّــة عــن طــريــق رســله الهــدف الــحقيقي مــن الــحياة البشــريّــة والسّــــــبيل املســتقيم الّــذي يــؤّدي إلــى الــتّقدم 
والــــرّقــــي، وإّن بــــناء املــــدنــــيّة الــــحقيقيّة يــــتوقــــف عــــلى الــــتّمسك بــــالهــــدى الــــفائــــض مــــن األديــــان اإللــــهيّة تــــمّسًكا 

مخلًصا فيقول بهاءاهلل:-

 "الـّديـن هـو السّــــــبب األعـظم لـنظم الـعالـم واطـمئنان مـن فـي اإلمـكان، وإّن ضـعف أركـان الـّديـن صـار سـببًا 
لقّوة الّجهال وجرأتهم وجسارتهم.  حقًّا أقول أّن ما يُنِقص من علّو مقام الّدين يزيد في

غــــفلة األشــــرار، ويــــؤول األمــــر أخــــيرًا إلــــى الهــــرج واملــــرج (اســــمعوا يــــا أولــــي األبــــصار ثــــم اعــــتبروا يــــا أولــــي 
األنظار)...

 "انـظروا إلـى تـمّدن أهـل الـغرب، كـيف أصـبح سـببًا الضـطراب الـعالـم ووحشـتهم، حـيث هـيّئت آالت جـهنّميّة 
وظهــرت قــساوة لــقتل الــنّفوس بــدرجــة لــم تــر عــني الــعالــم شــبهها ولــم تــسمع آذان األمــم نــظيرهــا، وإّن إصــالح 

هذه املفاسد القويّة القاهرة مستحيل إال باتّحاد أحزاب العالم في األمور أو مذهب من املذاهب...

 "يا أهل البهاء إّن كل أمر من األوامر املنزلة حصن محكم لحفظ الوجود"().

 والــوضــع الــحاضــر فــي أوروبــا وفــي الــعالــم أجــمع يــؤيّــد تــأيــيًدا بــليًغا صــّحة هــذه الــكلمات الــتي دّونــت مــنذ 
ســنوات عــديــدة، وإّن إهــمال أوامــر الــرّســل وشــيوع الــالّديــنيّة قــد رافــق حــدوث فــوضــى ودمــار بــمقياس رهــيب 
فـي الـعالـم.  ويـبدو أّن إصـالح الـهيئة االجـتماعـيّة بـات مسـتحيالً إْن لـم تـتبّدل الـقلوب وتـتبّدل أهـدافـها، وهـذا 

ما يصبو إليه الّدين الحقيقي في صميمه.

العدالة

 يــقّدم بــهاءاهلل أول نــصائــحه فــي حــياة الــفرد ويــقولــها فــي الــكتاب الــّصغير املــعروف بـ "الــكلمات املــكنونــة" 
اّلذي يتضّمن موجزًا لفحوى تعاليم جميع الرّسل وهذه نصيحته:-



 "املك قلبًا جيًّدا حسنًا منيرًا لتملك ملًكا دائًما باقيًا أزال قديًما".
والـــنّصيحة الـــثّانـــية الّــــتي يـــقّدمـــها تـــختص بـــاملـــبدأ األســـاســـي فـــي الـــحياة االجـــتماعـــيّة الـــحقيقيّة وهـــي فـــي 

"الكلمات املكنونة" أيًضا بالنّص:-

 "يـــا ابـــن الـــّروح أحـــب األشـــياء عـــندي اإلنـــصاف ال تـــرغـــب عـــنه إْن تـــكن إلـــيّ راغـــبًا وال تـــغفل مـــنه لـــتكون لـــي 
أمـــينًا، وأنـــت تـــوفّـــق بـــذلـــك إْن تـــشاهـــد األشـــياء بـــعينك ال بـــعني الـــعباد وتـــعرفـــها بـــمعرفـــتك ال بـــمعرفـــة أحـــد فـــي 

البالد".

 وأّول مســتلزمــات الــحياة االجــتماعــيّة ومــقّومــاتــها أْن يــكوَن األفــراد قــادريــن عــلى تــمييز الــحق عــن الــباطــل، 
وعـــلى رؤيـــة األشـــياء بـــأبـــعادهـــا الـــحقيقيّة.  وإّن أعـــظم ســـبب مـــن أســـباب الـــعمى الـــّروحـــانـــيّ واالجـــتماعـــي، 
وأعــظم عــدو لــلتّقدم االجــتماعــي، هــو "األنــانــيّة".  فــيقول بــهاءاهلل فــي لــوح إلــى أحــد األحــباء الــزردشــتينّي مــا 

ترجمته:-

 "يـا أبـناء الـنّهى! إّن الـّجفن بـكّل مـا هـو عـليه مـن الـرّقـة يـمنع الـعني عـن مـشاهـدة الـعالـم ومـا فـيه، فـفّكروا إذن 
فـــي الـــحال الّـــتي فـــيها ينســـدل ســـتار الـــجشع عـــلى بـــصيرة الـــفؤاد.  أيّـــها الـــنّاس إّن ظـــالم الحســـد والـــطّمع 

يجعل نور الّروح ظالًما دامًسا كما يفعل الّسحاب بنور الّشمس".

 وقــد أقــنعت الــتّجارب الــطّويــلة الــنّاس بــصّحة تــعالــيم الــرّســل الــقائــلة بــأّن األنــانــيّة فــكرة أو فــعالً تــؤّدي إلــى 
كـارثـة اجـتماعـيّة.  وإذا مـا قـّدر للبشـريّـة الـبقاء فـعلى كـّل فـرد فـيها أْن يـعتبر جـاره مـعادالً لـه فـي أهـميّته وأنْ 
يـلحق مـصالـحه بـمصالـح البشـريّـة جـمعاء.  وبهـذه الـطّريـقة يـمكن فـي الـنّهايـة خـدمـة مـصالـح الـفرد واملجـموع 

خدمة مثلى.  ويقول بهاءاهلل في "الكلمات الفردوسيّة" بالنّص:-

 "يــا ابــن اإلنــسان! لــو تــكون نــاظــرًا إلــى الــفضل ضــع مــا يــنفعك وخــذ مــا يــنتفع بــه الــعباد، وإْن تــكن نــاظــرًا 
إلى العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك".

أصول الحكم

 تـــحتوي تـــعالـــيم بـــهاءاهلل عـــلى نـــوعـــني مـــختلفني مـــن الـــبيانـــات حـــول مـــوضـــوع الـــنّظام االجـــتماعـــي الـــّصحيح، 
فـالـنّوع األّول يتجـّلى فـي األلـواح الّـتي أنـزلـها إلـى املـلوك والّـتي تـعالـج مـشكلة الـحكم الـقائـمة فـي الـعالـم فـي 
زمـــان وجـــود بـــهاءاهلل عـــلى األرض، والـــنّوع الـــثّانـــي يتجـــّلى فـــي بـــيانـــاتـــه حـــول الـــنّظام اإلدارّي الجـــديـــد الّـــذي 

يتطّور داخل الجامعة البهائيّة ذاتها.

 وهــنا يــنشأ الــتّبايــن الــظّاهــري بــني أمــثال الــعبارة الــتّالــية: "يــا أولــياء اهلل وأمــنائــه إّن املــلوك هــم مــظاهــر قــدرة 
اهلل ومـطالـع عـزّتـه وغـناه فـادعـوا لـهم.  إّن حـكومـة األرض قـد أعـطيت لـتلك الـنّفوس وأبـقى تـعالـى قـلوب الـناّس 
مـــلًكا لـــه"، وبـــني أمـــثال الـــعبارة الـــتّالـــية: "يـــنبغي لـــعموم الخـــلق فـــي هـــذا الـــيوم أْن يـــتمسكوا بـــاالســـم األعـــظم 

ويؤّسسوا الوحدة البشريّة، وال مفر ألحد وال مالذ إال بها"().



 لــكّن هــذا الــتّبايــن الــظّاهــري وعــدم الــتّطابــق بــني هــذيــن الــرّأيــني يــزول عــندمــا نــالحــظ الــفرق واالمــتياز الــذي 
يـــضعه بـــهاءاهلل بـــني "الـــّصلح األصـــغر" و"الـــّصلح األعـــظم".  فـــفي ألـــواحـــه إلـــى املـــلوك دعـــاهـــم إلـــى الـــّصلح 
وإلـى اتّـخاذ اإلجـراءات الـكفيلة بـحفظ السّــــــلم الـسياسـي وتـخفيض األسـلحة ورفـع األعـباء الـثّقيلة واألخـطار 

عن الفقراء.  لكّن كلماته إليهم توضح توضيًحا تاًما أّن فشلهم في تلبية مطالب الزّمان
سـيؤّدي إلـى حـروب وثـورات بـها يـنهار الـنّظام الـقديـم.  ولهـذا نـراه حـينًا يـقول:- "إّن مـا تـحتاج إلـيه البشـريّـة 
الــيوم هــو إطــاعــة أولــي األمــر والسّـــــــلطة"، ونــراه حــينًا آخــر يــقول: "إّن الّـــذيــن جــمعوا زخــارف األرض وزيــنته 
وأعـرضـوا عـن اهلل خسـروا الـّدنـيا واآلخـرة وعـن قـريـب سـوف يسـلبهم اهلل بِــيَد قـدرتـه مـا يـملكون ويحـرمـهم مـن 
رداء فـــضله... لـــقد عـــيّنا لـــكم مـــيقاتًـــا أيّـــها الـــنّاس إْن لـــم تـــرجـــعوا إلـــى اهلل فـــي الـــوقـــت املـــّعني لـــكم فـــإنّـــه ســـوف 
يـأخـذكـم وتـأتـيكم املـصائـب مـن جـميع الـّجهات... وإنّـا لـنرى عـالئـم فـوضـى واضـطراب مـحيق كـّلما بـدا نـقص 
الـنّظام الـّسائـد نـقًصا يـرثـى لـه... ولـقد آلـينا عـلى أنـفسنا نـصرتـك عـلى األرض وإعـالء أمـرك عـلى الـنّاس وإنْ 

لم يتوجه إليك أحد من امللوك"().

 وكتب ما ترجمته:-

 "إّن جـمال الـقدم أراد أْن يـنزل مـا يـلزم لـصلح الـعالـم واسـتقرار وتـقّدم األمـم، فـتفضل: سـيأتـي الـوقـت الّـذي 
فــيه يــعترف الــكّل بــضرورة عــقد مجــمع عــام شــامــل مــن البشــر يــحضره حــّكام األرض ومــلوكــها، ويــتشاورون 
فـيه حـول كـيفية تـأسـيس الـّصلح األعـظم بـني البشـر.  ومـثل هـذا الـّصلح يسـتلزم عـزم الـّدول الـكبرى عـلى أنْ 
تــصلحَ ذات بــينها صــلًحا كــامــالً حــبًّا الســتقرار األمــم، وإذا قــام بــعد ذلــك أحــد املــلوك عــلى اآلخــر يــجب عــلى 

الكّل أْن يهبّوا لصّده بكل اتّحاد"().

 وفـي أمـثال هـذه الـنّصائـح، يـكشف بـهاءاهلل عـن األوضـاع الـتّي فـيها يتحـّمل املـسؤولـون أعـباء املـسؤولـيّة فـي 
هــذا الــيوم اإللــهيّ.  وحــينما نــراه يــدعــو الــنّاس إلــى تــراص الــّصفوف والــوحــدة الــّدولــيّة، نــراه مــن جــهة أخــرى 
يــنذر حــّكام الــعالــم إنــذارًا واضــًحا بــأّن اســتمرارهــم عــلى الحــروب ســوف يهــدم ســلطانــهم.  ومــا أبــدع تــأيــيد 
الــتّاريــخ الحــديــث لــصّحة هــذا اإلنــذار وذلــك بــقيام حــركــات الــعنف الّــتي بــلغت فــي جــميع األمــم املــتمّدنــة إلــى 
درجـــة الـــتدمـــير وبـــتطّور وســـائـــل الحـــرب إلـــى درجـــة أصـــبح فـــيها الـــنّصر مســـتحيالً نـــوالـــه عـــلى أحـــد الـــطّرفـــني 

املتحاربني.  وفي هذا يقول:-

 "واآلن بــعد أْن رفــضتم "الــّصلح األعــظم" تــمسكوا "بــالــّصلح األصــغر" لــعّلكم بــذلــك تــحّسنون قــليالً أمــوركــم 
وأمــور رعــايــاكــم... (ومــا جــعله اهلل الــّدريــاق األعــظم والسّـــــــبب األتــم لــصّحته [أي الــعالــم] هــو اتّــحاد مــن عــلى 

األرض على أمر واحد وشريعة واحدة وهذا ال يمكن أبًدا إال بطبيب حاذق كامل مؤيّد)"().

 واملــقصود بـ "الــّصلح األصــغر" هــو الــوحــدة الــّسياســية بــني الــّدول، فــي حــني أّن "الــّصلح األعــظم" يــشمل 
العوامل الّروحانيّة والّسياسيّة واالقتصاديّة للوحدة كّلها.



 وقـد عَـــنيت الـحكومـات فـي الـعصور الـّسابـقة بـاألمـور الـخارجـيّة والـّشؤون املـاديّـة، لـكّن عـمل الـحكومـة الـيوم 
يـتطّلب الـقيادة الـحكيمة واإلخـالص للخـدمـة والـعرفـان الـّروحـانـيّ، وهـي صـفات يسـتحيل وجـودهـا إال فـي مـن 

توّجه إلى اهلل.

الحريّة السياسيّة

 ومــع أّن بــهاءاهلل يشــترط شــكالً مــثالــيًّا مــن الــحكومــة الــتمثيليّة فــي الــحكم املحــلي والــقطري والــّدولــي، لــكنّه 
يـنصح الـكّل بـأّن هـذا يـمكن إجـراؤه عـندمـا يـبلغ البشـر درجـة سـامـية كـافـية مـن الـتّقدم الـفردي واالجـتماعـي.  
وإذا مـــا مـــنح الـــحكم الـــذّاتـــي فـــجأة إلـــى قـــوم ليســـت لـــديـــهم الـــتّربـــية الـــكافـــية وتـــغّلب عـــليهم الـــّدوافـــع األنـــانـــيّة 
وليســت لــديــهم خــبرة فــي إدارة الــّشؤون الــعامّـــة فــإّن ذلــك يــؤّدي إلــى الــكوارث.  ولــيس هــناك خــطر أكــبر مــن 
الحريّة تمنح إلى قوم ليسوا أهالً الستعمالها بحكمة ورويّة وقد كتب بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "إنّــا نــرى بــعض الــنّاس أرادوا الحــريّــة ويفتخــرون بــها أولــئك فــي جهــل مــبني.  إّن الحــريّــة تــنتهي عــواقــبها 
إلـى الـفتنة الّـتي ال تخـمد نـارهـا كـذلـك يـخبركـم املـحصي الـعليم.  فـاعـلموا أّن مـطالـع الحـريّـة ومـظاهـرهـا هـي 

الحيْوان، واإلنسان ينبغي أْن يكوَن تحت سنن تحفّظه عن جهل نفسه وضّر املاكرين.

 "إّن الحريّة تخرج اإلنسان عن شؤون األدب والوقار وتجعله من األرذلني.

 "فــــانــــظروا الخَـــــلق كــــاألغــــنام ال بــــّد لــــها مــــن راعٍ لــــيحفظها.  إّن هــــذا لــــحّق يــــقني.  إنّــــا نــــصدقــــها فــــي بــــعض 
املـقامـات دون اآلخـر إنّـا كـنّا عـاملـني.  قـل الحـريّـة فـي اتّـباع أوامـري لـو أنـتم مـن الـعارفـني.  لـو اتّـبع الـنّاس مـا 

نزّلناه لهم من سماء الوحي ليجدّن أنفسهم في حريّة بحتة...
"قــــل إّن الحــــريّــــة الّــــتي تــــنفعكم إنّــــها فــــي الــــعبوديّــــة هلل الــــحق، والّــــذي وجــــد حــــالوتــــها ال يــــبدلّــــها بــــملكوت مــــلك 

السموات واألرضني".

 والـّدواء األنـجع لتحسـني أحـوال الـّشعوب املـتأخـرة هـو الـتّعالـيم اإللـهيّة.  وعـندمـا يـتعّلم الـنّاس ورجـال الـحكم 
هذه التّعاليم ويتبنونها فحينذاك تنطلق األمم من جميع قيودها.

الحّكام والرّعايا

 يحرّم بهاءاهلل الظّلم واالّستبداد بعبارات شديدة، فقد كتب في "الكلمات املكنونة":-

 "يـا ظَـَلَمة األرض كـفّوا أيـديـكم عـن الـظّلم، ألنّـي قـد أقـسمت أْن ال أتـجاوز عـن ظـلم أحـد، وهـذا عهـد حـتّمته 
في الّلوح املحفوظ وختمته بخاتم العزّة"().

 وأولئك اّلذين ائتمنوا بصياغة القوانني والتّعليمات وبإدارتها يجب:-



 "أْن يــــتمّسكوا بــــحبل املــــشورة، ويشــــرّعــــوا مــــا هــــو ســــبب وعــــّلة أمــــن الــــعباد ونــــعمتهم وثــــروتــــهم واطــــمئنانــــهم، 
ويـقومـوا عـلى تـنفيذ مـا شـرّعـوه، ألنّـه لـو حـدث غـير هـذا الـتّرتـيب فـإّن ذلـك يـكون سـببًا فـي حـدوث االخـتالفـات 

والفوضى"().

 ومـن جـهة أخـرى يـجب عـلى الـنّاس أْن يـكونـوا مـطيعني لـلقوانـني ومخـلصني لـلحكومـة الـعادلـة، وعـلى الـحّكام 
أْن يعتمدوا على

طـــرق الـــتّربـــية والـــتّعليم وعـــلى الـــقدوة الـــحسنة ال عـــلى اســـتعمال الـــعنف والـــقّوة فـــي تحســـني شـــؤون الـــنّاس، 
فيقول بهاءاهلل:-

 "إّن هــــذا الحــــزب() إذا أقــــام فــــي بــــالد أّي دولــــة يــــجب عــــليه أْن يســــلَك مــــع تــــلك الــــّدولــــة بــــاألمــــانــــة والــــّصدق 
والّصفاء"().

 وفي لوح اإلشراقات:-

 "يـــا حـــزب اهلل زيّـــنوا هـــياكـــلكم بـــطراز األمـــانـــة والـــّديـــانـــة ثـــم انـــصروا ربّـــكم بـــجنود األعـــمال واألخـــالق.  إنّـــا 
منعناكم عن الفساد والجدال في كتبي وصحفي وزبري وألواحي، وما أردنا بذلك إال علوّكم وسموّكم".

التّعيني بالوظائف والتّرقية فيها

 إّن املـقياس الـوحـيد فـي الـتّوظـيف يـجب أْن يـكوَن الـّلياقـة لـلوظـيفة، وأمـام هـذا املـقياس يـجب أْن تـنهاَر جـميع 
املــقايــيس األخــرى كــاألقــدمــيّة أو الــحالــة االجــتماعــيّة أو الــحالــة املــالــيّة أو االعــتبارات الــعائــليّة أو الــّصداقــات 

الفرديّة، فيقول بهاءاهلل في لوح اإلشراقات:-

 "اإلشــراق الــخامــس فــي مــعرفــة الــحكومــات أحــوال مــأمــوريــها وإعــطائــهم املــناصــب بــالجّـــــدارة واالسّــــــتحقاق.  
يجب على كل رئيس وسلطان مراعاة هذا األمر، حتّى ال يغتصب الخائن مقام األمني وال

النّاهب مكان الحارس"().

 وال حـــاجـــة إلـــى الـــقول بـــأّن هـــذا املـــبدأ لـــو قـــبل قـــبوالً شـــامـــالً وعـــمل بـــه فـــإّن تـــغيير حـــياتـــنا االجـــتماعـــيّة يـــكون 
تـغييرًا مـذهـالً.  وحـينما يـعطى كـّل فـرد الـوظـيفة الّــتي تـؤهّــله لـها مـواهـبه وقـابـليته، فـإنّـه يـبذل جهـده وقـلبه فـي 

عمله، ويصبح فنّانًا في مهنته، األمر اّلذي يعود عليه وعلى العالم بالنّفع الجزيل اّلذي ال يحصى.

املشاكل االقتصاديّة

 إّن الـتّعالـيم الـبهائـيّة تـؤكّـــد بـأقـوى الـعبارات عـلى ضـرورة إصـالح الـعالقـات االقـتصاديّـة بـني الـغني والـفقير 
فيقول عبدالبهاء:-



 "يــجب أْن يــكون تــعديــل أمــور مــعيشة الخَـــلق وتــرتــيبها بــشكل يــنعدم فــيه الــفقر والــفاقــة حــتّى يــكون لــكّل فــرد 
عـلى قـدر مـقامـه ودرجـته نـصيبًا مـن الـّسعة والـرّفـاهـية.  وهـناك الـيوم بـعض الـنّاس فـي مـنتهى الـثّراء والـبعض 
اآلخـر فـي مـنتهى الـفاقـة يـحتاجـون إلـى الـقوت الـيومـي.  فـإنـسان يـعيش فـي قـصر عـاٍل جـدًّا وإنـسان آخـر 
ال يـــملك حـــفرة يـــأوي إلـــيها.  إّن هـــذا الـــوضـــع وهـــذا الـــتّرتـــيب لـــيس صـــحيًحا، ويـــجب إصـــالحـــه وحـــّل مـــشكلته 
ويـجب إجـراء ذلـك بـكمال الـّدقـة عـن طـريـق اسـتعمال الـقوانـني ال عـن طـريـق املـساواة الـتّامـة بـني البشـر، ألنّ 
املــساواة الــتّامــة غــير مــمكنة، بــل هــي عــلى الــعكس مــن ذلــك َوهْـــم مــن األوهــام ال يــمكن تــحققه أبــًدا.  وإذا مــا 

طبّقت املساواة فإنّها لن تدوم ولن تبقى بل ترتبك من جديد، ولو أمكن إيجادها فإّن نظام العالم يرتبك.
فنظام العالم يقتضي هذا االختالف، ألّن البشر في خلقتهم مختلفون.

 "والــعالــم اإلنــسانــيّ أشــبه بــفرقــة عــسكريّــة.  فــالــفرقــة تــحتاج إلــى قــائــد، كــما تــحتاج إلــى الــجندي الــبسيط.  
أفهل يمكن االّستغناء عن وجود القائد أو عن صاحب املنصب الكبير ويكون الّجميع جنوًدا؟

 "ال شــّك أّن الــرّتــب املــختلفة ضــروريّــة النــتظام األمــور، ولــكّن هــناك الــيوم الــبعض مــّمن يــعيشون فــي مــنتهى 
الــغنى والــبعض فــي مــنتهى الــفقر فــال بــّد مــن إيــجاد قــانــون لــيقوم بــاإلصــالح والــتّعديــل.  ومــن األمــور الــهامّــة 
وضـع حـدود لـلثّروة ووضـع حـدود كـذلـك لـلفقر، وال يـجوز اإلفـراط فـي كـليهما.  فـإذا مـا لـوحـظ فـقر وبـؤس فـمن 
الـيقني وجـود ظـلم وإجـحاف فـكأّن ظـهور الـبؤس دائـًما نـتيجة حـتميّة لـوجـود الـظّلم.  ويـجب قـيام الـنّفوس بهـذا 
األمـر الخـطير، وال يـجوز أبـًدا الـتّردد فـي تـغيير وإصـالح األمـور الّــتي سـبّبت الـفقر املـدقـع والـجوع للجـموع 

الغفيرة.

 "وعـــلى األغـــنياء أنـــفسهم أْن يـــنفقوا عـــلى الـــفقراء مـــن أمـــوالـــهم، ويكســـبوا مـــحبّة الـــفقراء، ويجـــذبـــوا قـــلوبـــهم 
نـــــحوهـــــم، وعـــــليهم أْن يـــــبذروا بـــــذور الـــــّشفقة واملـــــحبّة فـــــي الـــــقلوب، وأْن يـــــفّكروا دائـــــًما فـــــي حـــــال املحـــــزونـــــني 

واليائسني اّلذين هم في حاجة إلى القوت الّضروري.

 "ويـــجب تـــقنني قـــوانـــني خـــاصّـــــــــــة وحـــّل مـــشكلة هـــذا الـــغنى الـــفاحـــش وهـــذا الـــفقر املـــدقـــع، ويـــجب أْن تشـــتملَ 
قــوانــني الــبالد وفــق شــريــعة اهلل عــلى كــّل مــا يــؤّدي إلــى الــرّفــاه.  ومــا لــم يــتم هــذا فــإّن شــريــعة اهلل تــبقى غــير 

مطاعة"().
وتحّدث عبدالبهاء حول العالقات االقتصاديّة بني الرّأسمالينّي والعّمال فقال:-

 "إّن هـــذه هـــي إحـــدى املـــبادئ األســـاســـيّة لـــحضرة بـــهاءاهلل، ولـــكنّها يـــجب أْن تـــعالـــجَ بـــاالعـــتدال ال بـــالـــتّهور.  
وإْن لــــم يــــفصل فــــي هــــذه املــــسألــــة بــــطريــــق املــــحبّة فــــإّن األمــــر ســــيؤول أخــــيرًا إلــــى الحــــرب.  وإّن االشــــتراك 
والـتّساوي الـتّام غـير مـمكنني، ألّن أمـور الـعالـم ونـظامـه يـختالّن.  ولـكّن هـناك طـريـق واحـد مـعتدل وهـو أْن ال 
يـبقى الـفقراء عـلى هـذه الـحال مـن االحـتياج وال يـبقى األغـنياء عـلى هـذه الـحال مـن الـغنى بـل يـعيش الـفقراء 

ويعيش األغنياء حسب درجاتهم براحة واطمئنان وسعادة..."

 "لهـذا فـمسألـة املـساواة مسـتحيلة...  فـال يـكون ذلـك جـبرًا بـل بـالـقانـون حـتّى يـعرف كـّل واحـد واجـبه حسـب 
الـــقانـــون الـــعمومـــي.  فـــمثالً شـــخص غـــني عـــنده حـــاصـــالت كـــثيرة وشـــخص فـــقير حـــاصـــالتـــه قـــليلة، أو نـــقول 



بـــصورة أوضـــح أّن شـــخًصا غـــنيًّا لـــه حـــاصـــالت تـــعادل عشـــرة آالف كـــيلو وشـــخًصا فـــقيرًا حـــاصـــالتـــه عشـــرة 
كــيلوات، فــليس مــن اإلنــصاف أْن تــؤخــذَ ضــرائــب مــتساويّــة مــن االثــنني، بــل يــجب إعــفاء هــذا الــفقير فــي هــذه 
الـحال عـن الـّضرائـب، فـلو أعـطى الـفقير ضـريـبة العشـر وأعـطى الـغني ضـريـبة العشـر فـليس هـذا إنـصافًـا، 
إذن يـــجب وضـــع قـــانـــون إلعـــفاء هـــذا الـــفقير الّـــذي عـــنده عشـــرة كـــيلوات فـــقط يـــحتاجـــها ملعيشـــته الـــّضروريـــة، 
ولـكّن الـغني الّــذي عـنده عشـرة آالف كـيلو لـو أعـطى عشـرًا أو عشـريـن لـن يـصيبه ضـرر.  فـلو أعـطى الـغني 
لــبقيت عــنده ثــمانــية آالف أخــرى.  وإنــسان آخــر عــنده خــمسون ألــف كــيلو فــإنّــه لــو أعــطى عشــرة آالف كــيلو 

لبقي لديه بعد ذلك أربعون ألف كيلو، لهذا يجب وضع القوانني على هذا املنوال".

 "أمّــا قــوانــني األجــور املــوجــودة فــيجب إلــغاؤهــا تــمامًــا.  فــلو زاد أصــحاب املــعامــل أجــور الــعّمال الــيوم فــإنّــهم 
بعد شهر أو سنة أخرى يتظاهرون أيًضا ويضربون ويطلبون املزيد.  وليست لهذا نهاية".

 وأخـبركـم اآلن بشـريّـعة اهلل فـي هـذا الـباب.  فـبموجـب شـريـعة اهلل ال تـعطى أجـور فـقط لـهؤالء بـل يـكونـون فـي 
الـحقيقة شـركـاء فـي كـّل عـمل.  فـمثالً زارع فـي قـريـة يـزرع ويجـمع حـاصـالت زراعـيّة فـتؤخـذ ضـريـبة العشـر 

من الزّرّاع أغنياء وفقراء حسب حاصالتهم.

 "ويـؤسّـــــس فـي تـلك الـقريـة مخـزن عـمومـي فـيه تجـمع جـميع الـّضرائـب والـحاصـالت ثـّم يـنظر أّي الـنّاس فـقير 
وأيّهم غني.  فالزّرّاع اّلذين يحصلون على حاصالت تساوي طعامهم ومصروفاتهم ال يؤخذ منهم شيء".

 "وخـــالصـــة الـــقول أّن جـــميع الـــّضرائـــب مـــن الـــحاصـــالت تجـــمع فـــي مخـــزن عـــمومـــيّ.  وإْن ُوجِـــــَد فـــي الـــقريـــة 
عـــاجـــز يـــعطى لـــه بـــقدر معيشـــته الـــّضروريّـــة.  وإذا ُوجِـــــَد غـــنيّ يـــحتاج إلـــى خـــمسني ألـــف كـــيلو فـــقط، ولـــكنّ 

حاصالته تزيد على مصروفاته بمقدار خمسمائة ألف كيلو، يؤخذ منه عشران".

 "وكّل ما يبقى في املخزن آخر الّسنة ينفق على املصروفات العموميّة"().

املاليّة العاّمة

 يـقترح عـبدالـبهاء أْن تـوكـَل إدارة الـّشؤون املـالـيّة فـي كـّل مـديـنة أو قـريـة أو مـحافـظة، كـّلما أمـكن ذلـك، إلـى 
تــلك املــديــنة أو الــقريــة أو املــحافــظة ذاتــها، لــتقوم بــإجــراء ذلــك داخــل حــدودهــا، ولــتقدم إلــى الــحكومــة املــركــزيّــة 
نــصيبًا مــن املــصروفــات الــعامّــة.  ويــجب أْن تــكوَن ضــريــبة الــّدخــل الــتّصاعــديّــة أحــد املــنابــع الــرّئــيسيّة املــالــيّة.  
وإذا لــم يــزد دخــل اإلنــسان عــلى مــصروفــه الــّضروري لــن تــؤخــذ مــنه ضــريــبة، ولــكْن عــندمــا يــزداد الــّدخــل فــي 
جـميع األحـوال عـلى املـصروفـات الـّضروريّـة فـهناك تـفرض الـّضريـبة، وتـرتـفع النّسـبة املـئويّـة فـيها كـّلما ازداد 

فائض الّدخل على املصروفات الّضروريّة.

 ومـــن جـــهة أخـــرى لـــو أّن إنـــسانًـــا بســـبب املـــرض أو بســـبب قـــّلة املـــحصول أو بســـبب آخـــر خـــارج عـــن نـــطاق 
قــدرتــه لــم يكســب الــّدخــل الــّضروري لســد مــصروفــاتــه الــّضروريّــة فــي الــعام، فــإّن مــا يــنقصه إلعــاشــة نــفسه 

وعائلته يؤخذ من الخزانة العاّمة.



 وهـــناك مـــوارد أخـــرى لـــلمالـــيّة الـــعامّــــة، مـــثال ذلـــك الـــعقارات الّـــتي ال وارث لـــها واملـــناجـــم والـــكنوز الّـــتي يـــعثر 
عـــليها والـــتّبرعـــات االخـــتياريّـــة.  أمّــــا املـــصروفـــات الـــعامّــــة فـــمنها املـــنح الّـــتي تـــقّدم للعجـــزة واأليـــتام واملـــدارس 

والّصم والعميان وإلدامة الّصحة العاّمة وبهذه الوسيلة تضمن راحة ورخاء جميع النّاس.

 وقد كتب عبدالبهاء حول هذا املوضوع سنة 1912 ما يلي ترجمته:-

 "... وحّل املسألة االقتصاديّة يجب أْن يبدأَ بالفالح ثم ينتهي
األمــر إلــى املــهن األخــرى، ألّن عــدد الــفالّحــني يــزيــد أضــعافًــا عــلى عــدد املشــتغلني بــالحــرف األخــرى، ولهــذا 

ينبغي البدء بقضية الفالّح اّلذي هو العامل األّول في الهيئة االجتماعيّة. 

 "فـعلى عـقالء كـّل قـريـة أْن يـؤسّـــــسوا جـمعيّة تـكون بـيدهـا إدارة تـلك الـقريـة، وأْن يـؤسّـــــسوا كـذلـك مخـزنًـا عـامًّــا 
يـــعيّنون لـــه كـــاتـــبًا، وفـــي مـــوســـم الـــحصاد يـــؤخـــذ قـــسم مـــعنّي مـــن املـــحصوالت الـــعمومـــيّة ويـــوضـــع فـــي املخـــزن 

بإشراف الجمعيّة.

 "وواردات هــــذا املخــــزن ســــبعة، وهــــي: واردات العشــــر، ورســــوم عــــلى الــــحيوانــــات، واملــــال الّــــذي ال وارث لــــه، 
والّلقائط اّلتي ال يعرف أصحابها، وثلث الكنوز اّلتي يتّم العثور عليها، وثلث املعادن، والتّبرعات. 

 "ومـصروفـاتـه سـبعة أيـًضا: أولّــها املـصروفـات املـعتدلـة الـعمومـيّة كـمصاريـف املخـزن وإدارة مـراكـز الـّصحة 
الــعامّـــة، وثــانــيها أداء العشــر لــلحكومــة، وثــالــثها أداء رســوم الــحيْوانــات لــلحكومــة، ورابــعها إدارة دور األيــتام، 

وخامسها مساعدة العجزة، وسادسها إدارة التّعليم، وسابعها إكمال املعيشة الّضروريّة للفقراء. 

 "فـــــأواّلً واردات العشـــــر- وهـــــذه يـــــجب تـــــحصيلها بـــــاألســـــلوب الـــــتّالـــــي: مـــــثالً إنـــــسان تـــــبلغ وارداتـــــه الـــــعمومـــــيّة 
خـــمسمائـــة دوالر ومـــصروفـــاتـــه خـــمسمائـــة دوالر، فـــال يســـتحصل مـــنه العشـــر، والّـــذي مـــصروفـــاتـــه خـــمسمائـــة 
دوالر ووارداتــه ألــف دوالر يســتحصل مــنه العشــر، ألنّــه يــملك أكــثر مــن حــاجــته، فــإذا أعــطى العشــر ال تــختلّ 

معيشته أبًدا.  وإنسان آخر مصروفاته ألف دوالر ووارداته خمسة آالف فيستحصل
مــنه العشــر ونــصف العشــر، ألنّــه يــملك زيــادة إضــافــيّة.  وإنــسان مــصروفــاتــه الــضروريّــة ألــف دوالر ووارداتــه 
عشــرة آالف دوالر فيســتحصل مــنه عشــران، ألنّــه يــملك زيــادة إضــافــيّة.  وغــيره مــصروفــاتــه الــّضروريّــة أربــعة 
آالف أو خـــمسة آالف دوالر أمّـــا وارداتـــه فـــمائـــة ألـــف دوالر فيســـتحصل مـــنه الـــّربـــع.  ومـــن نـــاحـــية أخـــرى إذا 
وجـد إنـسان حـاصـالتـه مـائـتا دوالر واحـتياجـاتـه الـّضروريّـة الّـتي هـي أدنـى حـدود الـقوت والـطّعام الـّضروري 
لـه تـساوي خـمسمائـة دوالر، ولـم يـقّصر فـي سـعيه وجـدِّه لـكّن زراعـته لـم تجـد بـركـة، فـتجب إعـانـته مـن املخـزن 

العمومي، كي ال يبقى محتاًجا بل يعيش مرتاًحا.

 "وجــميع أيــتام الــقريــة يــجب تــأمــني مــا يــحتاجــونــه مــن هــذا املخــزن، كــما يــجب أْن يــخّصص قــسم مــن هــذا 
املخزن للمحتاجني اّلذين ال يستطيعون العمل، وقسم إلدارة التّعليم وقسم لألمور الّصحيّة".

 
 "أّما إذا بقي شيء من املال فيجب نقله إلى املخزن العمومي لينفق في املصروفات العموميّة.



 "وعندما يوضع مثل هذا النّظام، يعيش كّل فرد من أفراد الهيئة االجتماعيّة بكمال الرّاحة والّسعادة.

 "كـذلـك يـجب اإلبـقاء عـلى الـرّتـب فـال يـنالـها خـلل أبـًدا، ألّن تـفاوت املـراتـب مـن مسـتلزمـات الـهيئة االجـتماعـيّة 
الــّضروريّــة.  فــالــهيئة االجــتماعــيّة أشــبه بــفرقــة مــن فــرق الــّجيش، فــفي فــرقــة الــّجيش ال بــّد مــن وجــود الــقائــد 
األعـلى ووجـود الـزّعـيم ووجـود الـعقيد ووجـود الـّضابـط ووجـود الـجندي.  وال يـمكن أْن يـكوَن الجّــــميع فـي رتـبة 

واحدة فالرّتب إذًا ضروريّة ولكْن يجب أْن يعيَش كّل فرد من أفراد الّجيش
فــي تــمام الــرّاحــة والــهناء، فــال بــّد أْن يــكوَن هــناك واٍل وقــاض وتــاجــر وغــني وزارع وعــامــل، وال شــّك أّن هــذه 

املراتب يجب املحافظة عليها وإبقاؤها وإال اختّل النّظام العمومي..."().

املؤاساة املتبادلة

 في رسالة كتبها عبدالبهاء إلى جمعية الّصلح الّدائم املركزيّة في سنة 1919 يقول ما ترجمته:-

 "ومــن جــملة تــعالــيم بــهاءاهلل إشــراك اإلنــسان أخــاه اإلنــسان إشــراكًـــا اخــتياريًّــا فــيما يــملكه، وهــذا اإلشــراك 
أعـظم مـن املـساواة، وهـو أْن ال يـرجّــــح اإلنـسان نـفسه عـلى غـيره، بـل يـفديـه بـروحـه وبـمالـه، ولـكّن ذلـك ال يـكون 
بـــالـــعنف والـــقّوة، فـــيكون قـــانـــونًـــا يـــجبر اإلنـــسان عـــلى عـــمله، بـــل يـــكون عـــن طـــيب خـــاطـــر، فـــيفدي مـــالـــه وروحـــه 

لآلخرين، وينفق على الفقراء بحسب ميله ورضاه، كما يجري ذلك اليوم في إيران بني البهائينّّي".

وجوب العمل على الجميع

 مـن أهـم أوامـر بـهاءاهلل الـخاصّـــــــــة بـاملـشكلة االقـتصاديّـة أمـره بـوجـوب اشـتغال كـّل فـرد بـعمل نـافـع، فـال يـبقى 
يـــعسوب فـــي الخـــليّة االجـــتماعـــيّة، وال يـــبقى طُـــفيليّ يـــعيش عـــالّـــة عـــلى الـــهيئة االجـــتماعـــيّة.  فـــيقول فـــي لـــوح 

البشارات بالنّص:-

 "قد وجب على كّل واحد منكم االشتغال بأمر من األمور من
الــّصنائــع واالقــتراف وأمــثالــها وجــعلنا اشــتغالــكم بــها نــفس الــعبادة هلل الــحّق، تــفّكروا يــا قــوم فــي رحــمة اهلل 

وألطافه ثّم اشكروه في العشيّ واإلشراق".

 "ال تـــّضيعوا أوقـــاتـــكم بـــالـــبطالـــة والـــكسالـــة، واشـــتغلوا بـــما تـــنتفع بـــه أنـــفسكم وأنـــفس غـــيركـــم.  كـــذلـــك قـــضي 
األمر في هذا الّلوح اّلذي الحت من أفقه شمس الحكمة والبيان".

 "أبغض النّاس عند اهلل من يقعد ويطلب، تمّسكوا بحبل األسباب متوّكلني على اهلل مسبّب األسباب"().

 فـــكم مـــن املـــجهودات فـــي عـــالـــم الـــتّجارة تـــصرف الـــيوم عـــلى إفـــساد مـــجهودات الـــّشعوب األخـــرى وإبـــطال 
أتــعابــها عــن طــرق املــزاحــمة الــّضارة والحــروب الــوبــيلة! وكــم مــنها فــي طــريــق الــّضياع بــأســالــيب أشــد خــطرًا! 
ولـو عـمل جـميع الـنّاس وكـان عـملهم الـفكري أو الـيدوي مـوجّـــًها لـنفع اإلنـسانـيّة، كـما يـأمـر بـهاءاهلل، لـكفّى ذلـك 
مــؤونــة تــجهيز احــتياجــات جــميع البشــر الــّضروريّــة لــّصحتهم وراحــتهم وحــياتــهم حــياة نــبيلة، وملــا بــقيت هــناك 



أحـــياء قـــذرة تـــزدحـــم بـــاملـــساكـــن الـــوبـــيئة، وملـــا بـــقيت هـــناك مـــجاعـــات وال فـــاقـــة وال عـــبوديّـــة صـــناعـــيّة وال كـــدح 
يستنزف صّحة الكادحني.

آداب الثّروة

 إّن الـــثّروات املكتســـبة بـــطريـــقة شـــريـــفة واملســـتعملة ألغـــراض شـــريـــفة مـــمدوحـــة ومـــحترمـــة فـــي نـــظر الـــتّعالـــيم 
البهائيّة، وتجب مكافأة كّل

من الخدمات مكافأة الئقة.  فيقول بهاءاهلل في لوح الطّرازات:-

 "يـــجب عـــلى أهـــل الـــبهاء... أْن ال يـــنكروا فـــضل أحـــد ويـــحترمـــوا أربـــاب الـــفنون... ويـــجب عـــلى الجّــــــميع أنْ 
يتكّلموا باإلنصاف ويقّدروا النّعمة قدرها"().

 أّما بخصوص أرباح النّقود فقد كتب بهاءاهلل في لوح اإلشراقات:-
 

 "ويــرى أكــثر الــنّاس مــحتاجًـــــا إلــى هــذه الــفقرة، إذ لــو لــم يــكن ربــح مــتداول مــعمول بــه بــني الــنّاس لــتعطّلت 
األمـور وتـأخّــرت، وقـّلما نجـد مـن يـوفّـق بـمراعـاة بـني جـنسه وأبـناء وطـنه أو إخـوانـه لـيقرضـهم قـرضًـــــــــا حـسنًا لـذا 
فــضالً عــلى الــعباد قــّررنــا الــّربــا كــسائــر املــعامــالت املــتداولــة بــني الــنّاس أي ربــح الــنّقود... وصــار ربــح الــنّقود 

حالالً طيّبًا طاهرًا...".

 "ولــكْن يــجب أْن يــكون هــذا األمــر بــاالعــتدال واإلنــصاف.  وقــد تــوقّــف الــقلم األعــلى فــي تحــديــده حــكمة مــن 
عنده ووسعة لعباده.  ونوصي أولياء اهلل بالعدل واإلنصاف وما يظهر به رحمة أحبائه وشفقتهم بينهم...".

 "ولكْن فوَّض إجراء هذه األمور إلى رجال بيت العدل، حتّى يعملوا بمقتضيات الوقت والحكمة"().

منع استعباد العمال

 يحـــرّم بـــهاءاهلل فـــي الـــكتاب األقـــدس الـــّرق واالســـتعباد، ويشـــرح عـــبدالـــبهاء ذلـــك مـــؤكّــــًدا أّن هـــذا التّحـــريـــم ال 
يـــشمل الـــّرق الـــّشخصي فحســـب بـــل يـــشمل الـــّرق الـــّصناعـــي أيـــًضا، ألنّـــه يـــخالـــف أوامـــر اهلل.  وحـــينما كـــان 

عبدالبهاء في الواليات املتّحدة سنة 1912 خاطب األمريكان قائالً:

 "بــني ســنتي 1860 و1865 وفّــقتم فــي الــحقيقة إلــى أمــور عــظيمة مــمدوحــة، وقــد أصــلحتم مــشكلة الــرّقــيق 
واالســـتعباد الـــزّراعـــي.  أمّـــا الـــيوم فـــيجب عـــليكم أْن تـــقومـــوا بخـــدمـــات أعـــظم مـــن ذلـــك وهـــي أْن تـــمنعوا الـــّرق 

الّصناعي وعبوديّة العّمال.

 "إّن حـّل املـشاكـل االقـتصاديّـة ال يـتحّقق أبـًدا عـن طـريـق الـكفاح والـنّزاع بـني الـرّأسـمالـينّي وبـني الـعّمال بـل 
بحسن التّفاهم والتّسامح وبطيبة خاطر الطّرفني، فحينذاك تنتظم األمور وتستمر العدالة الحقيقيّة.



 "ولـيس بـني الـبهائـينّّي أبـًدا سـلب واغـتصاب وطـمع وظـلم وثـورة عـلى الـحكومـة الـقائـمة فـي أّي بـلد أو مـطالـبة 
تؤّدي إلى الهياج.

 "ولــن يــكون فــي اســتطاعــة الــنّاس جــمع ثــروة عــظيمة مــن أتــعاب الــعّمال.  وســوف يــقسم الــغني ثــروتــه عــن 
طــيب خــاطــره، ويــقوم عــلى إنــفاقــها.  وســوف يــتحّقق هــذا بــصورة تــدريــجيّة وبــرضــاه ومــوافــقة صــاحــب املــال.  

وهذه املسألة ال يمكن تحّققها بالحرب وبسفك الّدماء"().

 وســـيكون بـــاإلمـــكان خـــدمـــة مـــصالـــح رأس املـــال والـــعمل كـــليهما خـــدمـــة مـــثلى عـــن طـــريـــق املـــشاورات الـــوديّـــة 
والــتّعاون وعــن طــريــق الشّـــــــراكــة الــفعليّة بــاملــشاريــع وعــن طــريــق اقــتسام األربــاح.  فســالح اإلضــراب وســالح 
إغــالق املــصانــع ال تــضّر بــالــتّجارة مــباشــرة فحسْــــــب، بــل تــضّر بــالــهيئة االجــتماعــيّة البشــريّــة جــمعاء.  ولهــذا 
يــجب أْن تــعمَل الــحكومــات عــلى ابــتكار الــوســائــل الّــتي تَــُحول دون الــّلجوء إلــى األســالــيب الــبربــريّــة فــي حــلّ 

النّزاعات.  وقد خطب عبدالبهاء في مدينة دوبلني نيوهامشاير بأمريكا سنة 1912 قائالً:-

 "واآلن أريـــد أْن أبـــنيَّ لـــكم قـــانـــون اهلل.  فـــبمقتضى الـــقانـــون اإللـــهيّ يـــجب أْن ال يـــعطى املســـتخدمـــون أجـــرًا 
مــعيّنًا فحسْــــــب بــل يــجب إســهامــهم فــي أربــاح الــعمل.  إّن مــسألــة االشــتراكــيّة مــهّمة جــدًّا، وال تحــّل بــإضــراب 

العمال.

 "ويـــجب أْن تـــتّفَق جـــميع الـــّدول، وفـــي مجـــلس يُـــنتخب أعـــضاؤه مـــن بـــرملـــانـــات األمـــم وأعـــيانـــها، يـــقرر هـــؤالء 
األعــــــضاء فــــــي مــــــنتهى الــــــعقل والــــــكفاءة قــــــرارًا ال يــــــتضّرر بــــــموجــــــبه الــــــرّأســــــمالــــــيّون كــــــثيرًا وال يــــــبقى الــــــعّمال 
مــحتاجــني، ويــضعون قــانــونًــا بــمنتهى االعــتدال ثــم يــعلنون أّن حــقوق الــعّمال مــضمونــة بــضمان قــوّي، وكــذلــك 
حــقوق أصــحاب رؤوس األمــوال.  وإذا تــّم تــطبيق هــذا الــقرار بــرضــى الــطّرفَــني، فــإّن أّي إضــراب يــنشأ فــيما 
بــعد يــكون عــرضــة ملــقاومــة جــميع الــّدول لــه.  وإالّ انــتهى األمــر إلــى خــراب أكــثر وأكــثر وخــاصّــــــــــة فــي أوروبــا 

حيث يحدث فيها اضطراب عظيم.

 "ومن بني أسباب الحرب العاّمة في أوروبا هذه املسألة نفسها.
فـمثالً يـملك أحـد الـرّأسـمالـينّي َمنْجـًما ويـملك اآلخـر مـصنًعا.  فـإذا أمـكن أن يُشْـــــرَِك صـاحـب املنجـم وصـاحـب 
املـــصنع عـــّمالـــهما فـــي األربـــاح وبـــصورة مـــعتدلـــة بـــأْن يـــعطيا الـــعّمال نســـبة مـــئويّـــة مـــن األربـــاح الـــعامّـــة، فـــإنّ 
الــــعّمال يــــبذلــــون الجهــــد بــــأرواحــــهم، وســــوف لــــن تــــبقى فــــي املســــتقبل احــــتكارات وســــوف تــــلغى االحــــتكارات 

بالكليّة.

 "وكــــــذلــــــك يــــــخّصص كــــــّل مــــــصنع يــــــملك عشــــــرة آالف ســــــهم ألــــــفيْ ســــــهم مــــــْن هــــــذه اآلالف العشــــــرة لــــــلعّمال 
وبـاسـمهم، حـتّى يـكون مـلًكا لـهم، ومـا يـبقى آخـر الّشهـر أو الـّسنة مـن األربـاح يـقسمه أصـحاب األمـوال بـعد 

دفع األجور واملصروفات تقسيًما متناسباّ مع األسهم بني الطّرفني.

 "وفــي الــحقيقة قــد جــرى حــتّى اآلن ظــلم كــبير بــحّق الــعوام، فــيجب وضــع قــوانــني، ألنّــه ال يــمكن أْن يــرضــى 
الــعّمال بــاألوضــاع الــحاضــرة، فــهم يــضربــون فــي كــّل شهــر وفــي كــّل ســنة ويــكون الــّضرر آخــر األمــر عــلى 

الرّأسمالينّي..."().



الوصيّة وامليراث
 

 قـّرر بـهاءاهلل أْن تـكوَن لـكّل شـخص الحـريّـة فـي الـتّصرف فـي أمـالكـه أيّـام حـياتـه بـأيّـة طـريـقة يـراهـا، وواجـب 
عـلى كـّل فـرد كـتابـة وصـيّته مـبيّنًا فـيها كـيفيّة الـتّصرف بـميراثـه بـعد مـوتـه.  وإذا تـوفّـي شـخٌص دوَن أْن يـتركَ 

مت تقسيًما متناسبًا وفق نسبة وصيّة ُقدِّرت ثروته وقسِّ
مـــعيّنة بـــني ســـبع طـــبقات مـــن الـــورّاث هـــي: الـــذّريّـــة، الـــزّوجـــة أو الـــزّوج، اآلبـــاء، األمـــهات، اإلخـــوان، األخـــوات 
واملــعّلمون.  ويُــقّسم املــيراث تــقسيًما تــنازلــيًّا مــن الــطّبقة األولــى إلــى األخــيرة.  وإذا لــم تــكن لــلمتوفــي ذريّــة 
ذَهَـــَب ســهمها إلــى الخــزانــة الــعامّـــة وإذا كــانــت لــه ذريّــة ولــم تــكن لــه إحــدى الــطّبقات السّــــــت األخــرى أو كــّلها 

ذََهَب ثلث سهمها إلى الخزانة العاّمة ورجع الثّلثان إلى الذّريّة()

 ولــيس هــناك فــي شــريــعة بــهاءاهلل نــص يــمنع اإلنــسان مــن الــتّوصــية بــميراثــه إلــى فــرد واحــد إذا شــاء ذلــك، 
ولـكّن الـبهائـينّّي طـبًعا يـتأثّـرون فـي كـتابـة وصـايـاهـم بـالـطّريـقة الّــتي وضـعها بـهاءاهلل لـلميراث الّــذي ال وصـيّة 

فيه، وهي الطّريقة اّلتي تضمن تقسيم امليراث بني عدد كبير من الورّاث.

مساواة النّساء بالرّجال

 إّن أحـــــد املـــــبادئ االجـــــتماعـــــيّة الّــــــتي يـــــنيط بـــــهاءاهلل بـــــها أهـــــميّة عـــــظمى هـــــو أّن الـــــنّساء يـــــجب أْن يُـــــعتبرنَ 
مـساويـات لـلرّجـال، فـيتمتّعن بـحقوق وامـتيازات مـساويـة ملـا يـتمتّع بـه الـرّجـال كـما يـنلن تـعليًما مـساويًـا لـتعليم 

الرّجال وتتاح لهّن ذات الفرص اّلتي تتاح للرّجال.  وإّن
أعـظم وسـيلة يُـعتمد عـليها فـي الـوصـول إلـى تحـريـر املـرأة هـي الـتّربـية والـتّعليم الـعام، فـتنال الـبنات تـعليًما ال 
يــــقّل جَــــــْودة عــــن تــــعليم الــــبنني.  وفــــي الــــحقيقة يــــجب اعــــتبار تــــعليم الــــبنات أهــــم مــــن تــــعليم الــــبنني، ألّن هــــؤالء 
الــبنات ســيصبحن أمّـــهات فــي املســتقبل، وبــصفتهن أمّـــهات فــهّن أّول املــعّلمات لــلّجيل الــقادم.  إّن األطــفال 
أشــــبه بــــاألغــــصان الــــنّضيرة الــــغّضة، فــــإْن كــــانــــت تــــربــــية األطــــفال فــــي الــــّسنوات األولــــى مــــن حــــياتــــهم تــــربــــية 
صـحيحة فـإّن أغـصانـهم تـرتـفع قـويـمة، وإْن كـانـت تـربـيتهم مـغلوطـة اعـوجّــــت أغـصانـهم وتـعرّضـت جـميع أيّـام 

حياتهم إلى نفوذ تربيتهم في سنواتهم األولى، لهذا ما أهّم تربية البنات تربية صحيحة حكيمة!

 وخــالل زيــارة عــبدالــبهاء لــبالد الــغرب وجــد مــناســبات عــديــدة أتــاحــت الــفرصــة لــه لــتوضــيح الــتّعالــيم الــبهائــيّة 
الــخاصّــــــــــة بهــذا املــوضــوع.  فــقد قــال فــي أحــد اجــتماعــات "عــصبة حــريّــة املــرأة" فــي لــندن فــي يــنايــر (كــانــون 

الثّاني) سنة 1913 ما ترجمته:-

 "إّن الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ أشـــبه بـــطير لـــه جـــناحـــان أحـــدهـــما الـــرّجـــال واآلخـــر الـــنّساء، ومـــا لـــم يـــكن الـــجناحـــان 
قــويــني تــؤيــدهــما قــّوة واحــدة فــإّن هــذا الــطّير ال يــمكن أْن يــطير نــحو الــّسماء.  ويــقتضي هــذا الــعصر ارتــقاء 
الـــنّساء، فـــيقمن بـــوظـــائـــفهن كـــّلها فـــي مـــدارج الـــحياة، ويـــكونـــن مـــثل الـــرّجـــال، ويـــجب أْن يَـــِصلَن إلـــى درجـــة 

الرّجال ويتساوين في الحقوق معهم.  هذا هو أملي.  وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاءاهلل األساسيّة.



 "ويـرى بـعض الـعلماء أّن دمـاغ الـرّجـال أثـقل مـن دمـاغ الـنّساء.  وهـم يـقيمون األدلـة عـلى رأيـهم هـذا، لـكننا 
حــــينما نــــمعن الــــنّظر نــــرى أّن رؤوس بــــعض الــــرّجــــال صــــغيرة ويــــجب أْن تــــكون أدمــــغتهم خــــفيفة لــــكنّهم فــــي 
مــنتهى الــذّكــاء ويــمتلكون قــوى إدراك عــظيمة والــبعض اآلخــر مــن الــرّجــال ذوو رؤوس كــبيرة يــجب أْن تــكونَ 
فـــيها أدمـــغة ثـــقيلة ومـــع ذلـــك فـــهم ضـــعاف الـــعقول والـــذّكـــاء.  إذن فـــمقايـــيس الـــذّكـــاء واإلدراك ال تـــتعّلق بـــثقل 

الدماغ أو بخفّته، لكّن الرجال يتشبّثون بأمثال هذه األدلة إلثبات تفّوقهم على النّساء.

 "ويـقولـون بـأّن الـنّساء لـم تظهـر مـنهن حـتّى الـيوم أمـور عـظيمة كـالـرّجـال، لـكّن حـّجتهم هـذه ضـعيفة واهـية ال 
تـتّفق وحـوادث الـتّاريـخ ولـو كـان لـهم اطّـالع فـي الـتّاريـخ لـعلموا أّن عـظيمات الـنّساء فـي األزمـنة الـّسالـفة قـد 

قمن بحوادث عظيمة وكثيرات منهّن في هذا العصر يقمن بأعمال عظيمة".

 ثـــم شـــرع عـــبدالـــبهاء بـــبيان مـــا حـــّققته املـــلكة زنـــوبـــيا مـــن إنـــجازات، وأضـــاف إلـــى ذلـــك إنـــجازات غـــيرهـــا مـــن 
عـظيمات الـنّساء فـي الـتّاريـخ، خـاتـًما حـديـثه بـثناء عـاطـر عـلى شـجاعـة مـريـم املجـدلـيّة الّـتي ظـّلت راسـخة فـي 

إيمانها بينما تزلزل إيمان الحوارينّي، واستمر عبدالبهاء يقول:-

 "وفـي الـعصر الـحاضـر ظهـرت مـن بـني الـنّساء قـرّة الـعني ابـنة أحـد عـلماء املسـلمني.  فـقد ظهـرت مـنها فـي 
بـدايـة ظـهور حـضرة الـباب آثـار عـجيبة وقـدرة وشـجاعـة نـادرة تـحيّر مـنها كـّل مـن سـمعها.  فـرفـعت عـن وجـهها 
الــحجاب عــلى خــالف عــادة اإليــرانــينّي الــقديــمة وكــشفت الــنّقاب عــن مــّحياهــا.  ومــع أّن التّحــدث إلــى الــرّجــال 
كــان خــروجًـــــا عــلى اآلداب، لــكّن هــذه املــرأة كــانــت جــريــئة إلــى حــّد كــانــت تــتباحــث مــع أعــظم الــعلماء وكــانــت 
تــتفّوق عــليهم فــي كــّل مــجالــس الــبحث، لــكّن الــحكومــة اإليــرانــيّة ســجنتها وقــام الــنّاس بــرجــمها فــي الــّشوارع 
واملـعابـد وكـفّروهـا ونـفوهـا مـن مـديـنة إلـى أخـرى وهـّددوا بـقتلها، لـكنّها لـم تـفتر أبـًدا فـي عـزمـها وفـي مـطالـبتها 
بحـريّـة أخـواتـها الـنّساء.  وقـد تحـّملت كـّل بـالء وأذيّـة بـمنتهى الـّشجاعـة، حـتّى أنّـها قـامـت فـي سـجنها بـتبليغ 
الـكثيرات مـن الـنّساء.  وحـينما كـانـت مـسجونـة فـي بـيت أحـد الـوزراء خـاطـبته قـائـلة: "إنّـكم تسـتطيعون بـكلّ 
سـهولـة، ومـتى شـئتم، قـتلي لـكنّكم يـجب أْن تـعلموا أنّـكم لـن تسـتطيعوا الـوقـوف أمـام تحـّرر املـرأة ونـجاتـها".  
وخـالصـة الـقول، ملّا اقـتربـت نـهايـة حـياتـها املحـزنـة، أخـذوهـا إلـى حـديـقة وشـنقوهـا.  وقـد لبسـت فـي ذلـك الـيوم 
أبــدع ألبســتها كــأنّــها تــذهــب إلــى حــفلة عــرس، وأنــفقت روحــها بــكمال الــّشجاعــة والــحشمة، وقــد دهــش الّــذيــن 
رأوهـا.  لـقد كـانـت فـي الـحقيقة جـريـئة جـدًّا.  وهـناك الـيوم فـي إيـران بـني الـبهائـيّات مـن الـنّساء مـن يـتكّلمن 

بني النّاس بمنتهى الفصاحة نثرًا وشعرًا ويلقني أفصح الخطب في املجالس واملحافل.

 "يـجب أْن تـرتـقي الـنّساء يـومًــا فـيومًــا، ويـحصلن عـلى اطّـالعـات واسـعة فـي الـعلوم وفـي الـتّاريـخ حـتّى تـكمل 
كــماالت الــعالــم اإلنــسانــيّ، وســوف يــنلن عــما قــريــب حــقوقــهن كــامــلة، وحــينذاك ســيشاهــد الــرّجــال كــيف أنّ 
الــنّساء يــقمن بــكّل جــّد واجــتهاد عــلى اكــتساب الــعلوم واآلداب لــيصبحن ســببًا فــي عــظمة الــبالد ويــصبحن 

أعداء للحروب ويتغنني بنغمات املساواة بالرّجال ويطالنب بتساوي حقوقهن
بـــالـــرّجـــال.  وأمـــلي وطـــيد بـــأنّـــهّن ســـيرتـــقني فـــي جـــميع شـــؤون الـــحياة ويـــلبسن عـــلى رؤوســـهن تـــيجان الـــعزة 

األبديّة".



املرأة والعصر الجديد
 

 وعــندمــا تــنال وجــهة الــنّظر الــخاصّــــــــــة بــاملــرأة االعــتبار الــالئــق بــها ويــسمح لــلنّساء بــالــتّعبير عــن إرادتــهن فــي 
إدارة الـّشؤون االجـتماعـيّة، فـحينذاك يـمكننا أْن نـتوقّــعَ حـدوث تـقّدم عـظيم فـي الـّشؤون الّــتي أُهـملت سـابـًقا 
إهـــماالً مـــؤســـفًا تـــحت حـــكم ســـلطنة الـــرّجـــال وهـــي: شـــؤون الـــّصحة وضـــبط الـــنّفس، والسّـــــــالم، واحـــترام قـــيمة 
حـــــياة الـــــفرد.  وســـــتكون هـــــناك آثـــــار بـــــعيدة املـــــدى لـــــلتّحسينات الّــــــتي تجـــــري عـــــلى هـــــذه الـــــّشؤون.  ويـــــقول 

عبدالبهاء:-

 "كـــان الـــعالـــم فـــي الـــعهود الـــّسالـــفة أســـير ســـطوة الـــرّجـــال تـــحكمه قـــسوتـــهم وتســـّلطهم عـــلى الـــنّساء بـــصالبـــة 
أجـسامـهم وقـوة عـقولـهم وسـيطرة شـّدتـهم، أمّــا الـيوم فـقد اضـطربـت تـلك املـوازيـن وتـغيّرت واتّـجه الـعنف جـهة 
االضـمحالل، ألّن الـذّكـاء واملـهارة الـفطريّـة والـّصفات الـّروحـانـيّة مـن املـحبّة والخـدمـة الّـتي تتجـّلى فـي الـنّساء 
تجـليًّا عـظيًما صـارت تـزداد سـموًّا يـومًـا فـيومًـا.  إذن فهـذا الـقرن الـبديـع جـعل شـؤون الـرّجـال تـمتزج امـتزاجًــــا 
كــامــالً بــفضائــل الــنّساء وكــماالتــهّن.  وإذا أردنــا الــتّعبير تــعبيرًا صــحيًحا قــلنا أّن هــذا الــقرن ســيكون قــرنًــا 

يتعادل فيه هذان العنصران: الرّجل واملرأة تعادالً أكثر، ويحصل بينهما توافق أشّد"().
ترك أساليب العنف

 يـنصح بـهاءاهلل بـعدم اسـتعمال وسـائـل الـعنف لـلوصـول إلـى تحـريـر املـرأة وإلـى غـيرهـا مـن األمـور.  وقـد قـّدم 
الـنّساء الـبهائـيّات فـي إيـران ومـصر وسـوريـا أمـثلة رائـعة عـلى وسـائـل اإلصـالح االجـتماعـي الـبهائـيّ.  فـمن 
عـادة الـنّساء املسـلمات فـي هـذه األقـطار حـني خـروجـهن إلـى الـّشارع حـجاب وجـوهـهن، فـأشـار الـّسيد الـباب 
فــي هــذا الــّدور اإللــهيّ الجــديــد إلــى إنــقاذ املــرأة مــن هــذا الــقيد املــنهك.  أمّـــا بــهاءاهلل فــقد نــصح أحــباءه أنْ 
يـحترمـوا الـعادات الـسائـدة إْن لـم تـكن مـخالـفة لـألخـالق الـنبيلة، وبهـذا يـتجنّبون الـعداء والـفضائـح مـع الّـذيـن 
يـعيشون بـني ظهـرانـيهم إلـى أْن يـحنَي الـوقـت الّـذي فـيه يتهـذّب الـنّاس.  ومـع عـلم الـنّساء الـبهائـيّات بـأّن عـادة 
الــحجاب الــقديــمة الــبالــية ليســت ضــروريّــة وال مــريــحة للمهــذّبــات مــن الــنّساء، فــقد وطّــدن أنــفسهن عــلى هــذه 
الــــعادة الــــثّقيلة خــــيرًا مــــن إثــــارتــــهن عــــاصــــفة مــــن الــــتّعصب والــــبغضاء والــــّضغينة والــــتّصادم الّــــذي يــــنتج عــــن 
ســفورهــن بــني الجّـــــمهور.  ولــيس هــذا االنــسجام مــع الــعادات بــناتــج عــن خــوفــهن بــل عــن ثــقتهن الــتّامــة بــقوة 
الــتّربــية والــتّعليم وبــثقتهن بــنفوذ الــّديــن الــحقيقي فــي تــغيير الــنّفوس.  ويــكرّس الــبهائــيّون جــهودهــم مــن أجــل 
تـربـية وتـعليم أطـفالـهم وبـصورة خـاصّــــــــــة بـناتـهم وكـذلـك مـن أجـل انـتشار وتـرويـج املـثل الـبهائـيّة، وهـم يـعلمون 
بـأّن الـحياة الـّروحـانـيّة الجـديـدة تـنمو وتنتشـر بـني الـنّاس، ويـعلمون بـأّن الـعادات الـبالـية والـتّعّصبات الـذّمـيمة 

سوف تتناثر ال محالة تناثر أوراق البراعم في الّربيع حني تنمو األوراق واألزهار تحت أشعة الّشمس.
في التّربية

 إّن الـتّربـية بـاعـتبارهـا أداة لهـدايـة البشـر ولـتطويـرهـم ولتهـذيـب مَــَلكاتـهم الـباطـنيّة هـي أسـمى أهـداف الـرّسـل 
الــعظام مــنذ بــدايــة الــعالَــم.  وقــد أعــلنت الــتّعالــيم الــبهائــيّة بــأفــصح الــعبارات أهــميّة اإلمــكانــيّات الــتّربــويّــة غــير 
املحـدودة.  فـاملـعّلم أقـوى عـامـل فـي بـناء املـدنـيّة، وإّن عـمله أسـمى عـمل قـد يـطمح إلـيه الـنّاس، وتـبدأ الـتّربـية 
مـن رحـم األم ثـّم تـبقى بـبقاء حـياة الـفرد، وهـي مـن املسـتلزمـات الـّدائـميّة لـلحياة الـّصحيحة وأسـاس الـّسعادة 



الـفرديّـة واالجـتماعـيّة.  وعـندمـا تـصبح الـتّربـية الـّصحيحة عـامّــة بـني الجـميع تـتحّول اإلنـسانـيّة وتـتغيّر ويـصبح 
العاَلم جنّة النّعيم.

 والـرّجـل املهـذّب تهـذيـبًا صـحيًحا شـيء نـادر فـي الـوقـت الـحاضـر وظـاهـرة قـليلة الـوجـود، ألّن كـّل إنـسان لـديـه 
تـعّصبات بـاطـلة ومُـثُل عـليا مـغلوطـة وإدراكـات غـير صـحيحة وعـادات ذمـيمة نـشأ عـليها مـنذ صـباه.  ومـا أنـدر 
الّـذيـن تـربّـوا مـنذ طـفولـتهم عـلى مـحبّة اهلل بـكّل قـلوبـهم وأوقـفوا حـياتـهم لـه، فـاعـتبروا خـدمـة اإلنـسانـيّة أسـمى 
مــقاصــدهــم فــي الــحياة، وطــّوروا مَــَلكاتــهم الــفرديّــة إلــى مــا يــنتفع بــه املجــموع خــير انــتفاع! حــقًّا إّن هــذه هــي 
الـــعناصـــر األســـاســـيّة لـــلتّربـــية الـــّصحيحة.  وإّن مجـــرد شـــحن الـــذّاكـــرة البشـــريّـــة بـــحقائـــق عـــن الـــّريـــاضـــيّات 
وقــواعــد الــّلغات والــّجغرافــية والــتّاريــخ وغــيرهــا أمــر لــه تــأثــيره الــّضعيف فــي خــلق حــياة نــبيلة نــافــعة.  ويــوصــي 

بهاءاهلل أْن تكوَن التّربية تربية عموميّة ففي الكتاب األقدس يقول بالنّص:-
 "كـــتب عـــلى كـــّل أب تـــربـــية ابـــنه وبـــنته بـــالـــعلم والخـــط ودونـــهما عـــّما حـــّدد فـــي الـــلّوح، والّـــذي تـــرك مـــا أمـــر بـــه 
فـلألمـناء أْن يـأخـذوا مـنه مـا يـكون الزمًــا لـتربـيتهما إْن كـان غـنيًّا وإال يـرجـع إلـى بـيت الـعدل إنّـا جـعلناه مـأوى 

الفقراء واملساكني".

 "إّن الـذي ربّـى ابـنه أو ابـنًا مـن األبـناء كـأنّـه ربّـى أحـد أبـنائـي.  عـليه بـهائـي وعـنايـتي ورحـمتي الّـتي سـبقت 
العاملني".

 ويقول في لوح الّدنيا ما ترجمته:-

 "عـلى جـميع الـرّجـال والـنّساء أْن يُـْوِدعـوا قـسًما مـّما يـحصلون عـليه مـن املـال مـن مـهنهم وحـرفـهم وزراعـتهم 
وغــيرهــا مــن أعــمالــهم لــدى مــن يــأتــمنونــه مــن اجــل تــربــية أطــفالــهم وتــعليمهم حــتّى يُــصرف ذلــك عــلى تــربــيتهم 

تحت إشراف أمناء بيت العدل".

الفروق الفطريّة في طبيعة الكائنات

 إّن وجــهة الــنّظر الــبهائــيّة حــول طــبيعة الــطّفل تــرى أّن الــطّفل لــيس شــمًعا يــّصب فــي قــوالــب مــختلفة حســب 
األشـــكال الّـــتي يـــريـــدهـــا املـــعّلم، بـــل إّن الـــطّفل مـــنذ بـــدايـــته لـــه خـــصائـــص أعـــطاهـــا اهلل، ولـــه شـــخصيّة فـــرديّـــة 
يــمكنها أْن تــتطّور إلــى أحــسن مــا يــنتفع بــه بــأســلوب مــعنّي، وذلــك األســلوب فــريــد مــن نــوعــه فــي كــّل حــالــة مــن 
الـــحاالت، وال يـــتشابـــه إنـــسانـــان فـــي الـــقابـــليّات واملَــَلكات.  وال يـــحاول املـــربـــي الـــّصحيح أْن يـــصّب طـــبيعتني 
مـتفاوتـتني فـي قـالـب واحـد.  والـواقـع أنّـه ال يـحاول أْن يـصّب أيّـة طـبيعة فـي أّي قـالـب.  بـل يـرمـي بـكّل احـترام 
إلـى تـطويـر قـدرات الـنّاشـئني فـيشجعهم ويحـميهم ويـمّدهـم بـالـتّغذيـة واملـعونـة الّــتي يـحتاجـونـها، ويشـبه عـمله 
عـمل البسـتانـي الّـذي يـرعـى الـنّباتـات املـختلفة، فـأحـد الـنّباتـات يـحّب أشـعة الـّشمس الـّساطـعة، واآلخـر يـحبّ 
الـظّل الـبارد الـظّليل، وأحـدهـا يـحّب أن يـنمو فـوق حـافّـة مجـرى مـائـيّ، واآلخـر يـحّب تـربـة جـافّـة، وأحـدهـا يـنمو 
فــوق تــربــة رمــليّة شــحيحة، واآلخــر يــنمو فــوق تــربــة صــلصالــيّة غــنيّة، لــكّن كــّل واحــد مــنها يــجب أْن يــناَل مــا 
يــــحتاجــــه، وإالّ فــــإّن كــــماالتــــه ال يــــمكن أبــــًدا أْن تظهــــَر وتتجــــّلى.  ويــــقول عــــبدالــــبهاء فــــي "لــــوح الــــتّربــــية" مــــا 

ترجمته:-



 "إّن الـرّسـل كـذلـك يـؤيّـدون الـرّأي الـقائـل بـأّن الـتّربـية لـها مـنتهى األثـر فـي البشـر، ولـكنّهم يـقولـون أّن الـعقول 
واإلدراكـات مـتفاوتـة فـي األصـل فـي فـطرتـها.  وهـذا أمـر بـديـهي ال يـقبل اإلنـكار، حـيث نـالحـظ أّن أطـفاالً مـن 
عـمر واحـد ومـن وطـن واحـد ومـن جـنس واحـد بـل وحـتّى مـن عـائـلة واحـدة وتـحت تـربـية شـخص واحـد ولـكنّهم 
مـع كـّل هـذا لـهم عـقليّات مـتفاوتـة وإدراكـات مـتبايـنة، فـأحـدهـم يـرتـقي رقـيًّا سـريـًعا وثـانـيهم يكتسـب نـور الـعلم 
بــصورة بــطيئة وثــالــثهم يــبقى فــي دركــات االنحــطاط، فــالخــزف مــهما ربّــيته ال يــصبح لــؤلــؤًا بــرّاقًـــا، والّصخــر 
األســـود ال يـــصبح جـــوهـــرة مشـــرقـــة، والـــحنظل والـــزقـــوم لـــن يـــصبح بـــالـــتّربـــية شجـــرة مـــباركـــة.  وهـــذا يـــعني أنّ 
الــتّربــية ال تــبّدل جــوهــر اإلنــسان إال أّن لــها تــأثــيرًا كــّليًا وتخــرج إلــى عــالــم الــشهود بــقّوتــها الــنّافــذة كــّل مــا هــو 

مكنون في حقيقة اإلنسان من الكماالت واالستعدادات"().
التّربية األخالقيّة

 إّن األمـر الـهام جـًدا فـي الـتّربـية هـو الـتّربـية األخـالقـيّة.  وهـنا تـكون الـقدوة أكـثر نـفوذًا مـن الـعقيدة.  فـحياة 
اآلباء وأخالقهم وكذا حياة املعّلمني والرّفاق املعاشرين عوامل مؤثّرة لها فعلها ولها أهميّتها ولها أثرها.

 إّن رسـل اهلل هـم عـظماء املـربـني لـلعالـم البشـرّي، وإّن نـصائـحهم وقـصص حـياتـهم يـجب أْن تـرسـخَ فـي عـقل 
الـطّفل حـاملـا يسـتطيع الـطّفل إدراكـها وبـصورة خـاصّـــــــــة كـلمات بـهاءاهلل املـربـي األعـلى لـإلنـسانـيّة الّــذي أنـزل 

املبادئ األساسيّة اّلتي يجب أْن تشاد عليها مدنيّة املستقبل فيتفّضل في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "عــّلموا ذّريــاتــكم مــا نــزل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار، لــيقرأوا ألــواح الــرّحــمن بــأحــسن األلــحان فــي الــغرف 
املبنيّة في مشارق األذكار".

العلوم والفنون والّصنائع

 إّن تــعّلم الــعلوم والــفنون والــّصنائــع والحــرف الــنّافــعة ضــرورّي وهــام، فــيقول بــهاءاهلل فــي لــوح التّجــليات مــا 
ترجمته:-

 "إّن الــــعلم بــــمثابــــة الــــجناح لــــعالــــم الــــوجــــود، وبــــمثابــــة املــــرقــــاة لــــسمّوه، وإّن اكــــتساب الــــعلم واجــــب عــــلى كــــلّ 
إنـسان، ولـكّن املـقصود بـالـعلوم هـو الـعلوم الّــتي يـنتفع بـها أهـل األرض ال الـعلوم الّــتي تـبدأ بـالـكالم وتـنتهي 
بــالــكالم.  ولــلعلماء ولــلمخترعــني فــضل عــظيم عــلى أهــل الــعالَـــم... والــعلم فــي الــحقيقة كــنز حــقيقيّ لــإلنــسان 

وسبب لعزّته ونعمته وفرحه ونشاطه وبهجته وانبساطه".

معاملة املجرمني

 تحّدث عبدالبهاء حول أحسن الّسبل في معاملة املجرمني فقال:-

 "... ولــــكّن األصــــل وجــــوب تــــربــــية الــــنّفوس بــــحيث ال تــــرتــــكب الجّــــــرائــــم، ألنّــــه مــــن املــــمكن تــــربــــية جــــمع بــــدرجــــة 
يـجتنبون مـعها ارتـكاب الجّــــرائـم، ويسـتنكرون وقـوعـها لـدرجـة أنّـهم يـرون أّن نـفس الجـرم أعـظم عـقوبـة وأكـبر 
قــصاص وأشــّد عــذاب، وبــذلــك ال يــقع جــرم فــال يــكون قــصاص.  ويــجب أْن نــتكّلم عــن أشــياء يــمكن إجــراؤهــا 



فـي عـالـم اإلمـكان، ألّن هـناك كـثيرًا مـن الـنّظريّـات والـتّخيّالت الـّسامـية، ولـكْن ال يـمكن تـحقيقها.  فـبناًء عـليه 
يجب أْن نتكّلم عّما يمكن إجراؤه.

 فــمثالً لــو ظَــَلَم إنــسان إنــسانــا آخــر أو جــار عــليه أو اعــتدى وقــابــل املــعتدى عــليه ذلــك بــاملــثل فــإّن هــذا يــعدّ 
انــتقامًـــا وهــو مــذمــوم، ألنّــه لــو قَــتََل زيــٌد ابــنًا لــعمرو فــليس لــعمرو الــحّق فــي أْن يــقتَل ابــن زيــد.  ولــو فــعل هــذا 
لـكان انـتقامًـا وهـو مـذمـوم جـدًّا.  بـل يـجب أْن يـقابـل اإلسـاءة بـاإلحـسان، فـيعفو عـنه بـل يـولـي إلـيه الجّـــميل إذا 
أمـكن.  وهـذا الـنّوع مـن املـعامـلة هـو الـالّئـق بـاإلنـسان، ألنّـه أّي فـائـدة يـجنيها املـعتدى عـليه مـن االنـتقام، فـكال 

العملني واحد فإْن كان أحدهما مذموًما فكالهما مذموم وغاية ما هنالك أّن هذا سابق وذلك الحق.

 "أمّـــا الــهيئة االجــتماعــيّة فــلها حــّق املــحافــظة واملــدافــعة ألنّــها ال تحــمل بــغًضا وال عــداوة لــلقاتــل، ولــكْن ملجــرد 
حفظ اآلخرين يحبس القاتل أو يقتّص منه حتى يحفظ اآلخرون، وليس غرضها االنتقام منه...

"إذًا فـــقول املـــسيح: "مـــن لـــطمك عـــلى خـــّدك األيـــمن، حـــّول اآلخـــر" يـــقصد مـــنه تـــربـــية الـــنّاس، ولـــيس مـــقصود 
حـضرتـه أنّـه لـو سـطا ذئـب عـلى قـطيع مـن الـغنم ويـريـد أْن يـفترس كـّل الـقطيع أْن تـعاونـوه عـلى ذلـك، بـل لـو أنّ 

حضرة املسيح رأى ذئبًا داخالً في قطيع ليفتك به ويفترسه فال بّد أنّه كان يمنع ذلك الذّئب...

 "إّن قـوام الـهيئة االجـتماعـيّة بـالـعدل ال بـالـعفو إذًا فـليس مـقصود حـضرة املـسيح مـن الـعفو والـّسماح أنّـه لـو 
يهجـم سـائـر املـلل عـليكم ويحـرقـون بـيوتـكم وينهـبون أمـوالـكم ويـعتدون عـلى أهـلكم وعـيالـكم وأوالدكـم ويهـتكون 
نــامــوســكم أنّــكم تســتسلمون لــهؤالء الــجنود الــظّاملــني حــتّى يــقومــوا بــالــظّلم واالعــتداء، بــل إّن حــضرة املــسيح 
يــريــد بــذلــك املــعامــلة الــخاصّــــــــــة فــيما بــني شــخصني.  فــلو اعــتدى شــخص عــلى آخــر فــيجب عــلى املُـْعتََدى عــليه 

أْن يعفَو، أّما الهيئة االجتماعيّة فيجب عليها املحافظة على حقوق بني اإلنسان...

 "بـقي شـيء آخـر وهـو أّن الـهيئة االجـتماعـيّة تـدأب لـيل نـهار فـي سـّن الـقوانـني الجـزائـيّة وإعـداد الـقصاص 
وأدواتـه فـتبني الـّسجون وتـصنع األغـالل واألصـفاد والسّـــــالسـل وتُهيّئ األمـاكـن لـلنّفي واإلبـعاد إلـى غـير ذلـك 
مــن طــرق الــزّجــر واإليــالم لــتربــيّ املجــرمــني بهــذه الــوســائــل والــحال أّن هــذه الــوســائــط تســبّب ضــياع األخــالق 
وتـبديـل األحـوال، بـينما الـواجـب عـلى الـهيئة االجـتماعـيّة أْن تـسعى لـيالً ونـهارًا بـبذل مـنتهى الـهّمة فـي تـربـية 
الـــنّفوس حـــتّى تـــترقّـــى يـــومًــــا فـــيومًــــا وتجـــد ســـعًة فـــي الـــعلوم واملـــعارف، فتكتســـب الـــفضائـــل واآلداب، وتـــجتنب 

الرّذائل فال تحدث الجرائم.  والحال اآلن بعكس ذلك فإّن الهيئة االجتماعيّة تفّكر
دائــًما فــي ســّن قــوانــني الــعقوبــات وأحــكامــها وتــهيئة أســباب الــقصاص وإعــداد آالت الــقتل والــتّعذيــب وأمــكنة 
الــحبس والــنّفي ثــّم تــرقّــب وقــوع الجــرائــم.  وإّن تــأثــير هــذا ســيء جــدًّا أمّـــا لــو ســعت الــهيئة االجــتماعــيّة فــي 
تــربــية الــعموم فــإّن الــعلوم واملــعارف تــزداد كــما تــنمو املــدارك يــومًـــا فــيومًـــا ويــرتــقي الــشعور.  فتجــمل األخــالق 

وتتحّسن العادات وخالصة القول أنّه يحصل التّرقي في جميع مراتب الكماالت ويقّل وقوع الّجرائم"().
 

نفوذ الّصحافة 

 يـعترف بـهاءاهلل اعـترافـا تـامًّــا بـأهـمية الـصحافـة كـوسـيلة لنشـر الـعلم ولـتربـية األمـم ويـعتبر أثـرهـا عـامـالً فـّعاالً 
في تمدين البشر إذا ما وّجهت توجيًها صحيًحا فيقول:-



 "قــد انــكشفت الــيوم أســرار األرض أمــام األبــصار.  وفــي الــحقيقة أّن الــّصحف الــسيّارة مــرآة الــعالــم تظهــر 
أعـمال األحـزاب املـختلفة وتـرى أفـعالـها وتـسمعها فـي آن واحـد، فـهي مـرآة ذات سـمع وبـصر ولـسان، وهـي 

ظهور عجيب وأمر عظيم.
 

 "ولــــكْن يــــنبغي ملحــــّررهــــا أْن يــــكوَن مــــقّدسًــــــــا عــــن أغــــراض الــــنّفس والــــهوى ومــــزيّــــنًا بــــطراز الــــعدل واإلنــــصاف 
ويتحــّرى األمــور بــقدر مــقدور، حــتى يــطّلع عــلى حــقائــقها ثــّم ينشــرهــا.  وكــان أكــثر مــا ذكــروه فــي حــّق هــذا 
املـــظلوم عـــاريًـــا عـــن الـــصواب.  ولـــقول الـــصدق والـــكلم الـــطّيب مـــنزلـــة عـــليا كـــالـــّشمس املشـــرقـــة مـــن أفـــق ســـماء 

العرفان”().



الباب العاشر
الّسبيل إلى الّسالم

 "قــل قــد جــاء الــغالم لــيحيي الــعالــم، ويتّحــد مــن عــلى األرض كــّلها.  ســوف يــغلب مــا أراد اهلل، وتــرى األرض 
جنّة األبهى"

(بهاءاهلل في لوح الرّئيس)

الخصام والوئام وجًها لوجه

 كـرّس الـعلماء فـي الـقرن املـاضـي قـسًما عـظيًما مـن دراسـاتـهم عـلى مـوضـوع الـتّنازع عـلى الـبقاء فـي عـالـم 
الـحيْوان والـنّبات، ووضـعوا مـبادئ وطـيدة نـافـذة فـي عـالـم الـحيْوان األدنـى.  وقـد تـوجّــــه الـكثيرون مـن الـنّاس 
إلـى هـذه املـبادئ يـلتمسون الهـدايـة مـنها فـي حـيرتـهم ومـشاكـلها االجـتماعـيّة الـحاضـرة، وتـوصّـــــــــلوا أخـيرًا إلـى 
اعـتبار الـتّنازع والـتّنافـس مـن ضـروريّـات الـحياة، واعـتبروا قـتل الـّضعفاء فـي الـهيئة االجـتماعـيّة أمـرًا حـالالً 
مشـروعًــا بـل وضـروريًّـا لتحسـني الـجنس البشـرّي.  لـكّن بـهاءاهلل يـدعـونـا إْن أردنـا الـّصعود فـي سـّلم االرتـقاء 
بــدالً مــن الــنّظر الــقهقرى إلــى عــالــم الــحيْوان، أْن نــوجّـــــه أبــصارنــا نــحو الــعلى، وأْن نــعتبَر الــرّســل اإللــهينّي ال 
الـحيْوانـات هـداة مـرشـديـن لـنا.  ويـؤكّــد لـنا أّن مـبادئ الـوحـدة والـوئـام والـّشفقة، تـناقـض املـبادئ الـّسائـدة فـي 
تـنازع الـحيْوانـات مـن أجـل الـحفاظ عـلى نـفسها.  وعـلينا أْن نـختار أحـد هـذيـن املـبدأيـن حـيث ال يـمكن الجّـــمع 

بينهما، ويقول عبدالبهاء:-

 "إّن الـتّنازع عـلى الـبقاء مـعضلة مـن مـعضالت عـالـم الـطّبيعة.  ونـتيجة هـذا الـنّزاع هـي بـقاء األنسـب.  وإنّ 
هـــذا الـــقانـــون (أي بـــقاء األنســـب) هـــو أســـاس جـــميع املـــشاكـــل، فـــهو ســـبب الحـــروب واملـــنازعـــات، وهـــو ســـبب 
الـــعداوة والـــبغضاء بـــني بـــني اإلنـــسان.  فـــفي عـــالـــم الـــطّبيعة نـــرى ظـــلًما، ونـــرى أنـــانـــيّة، ونـــرى اعـــتداء، ونـــرى 
تـسيطرًا، ونـرى اغـتصابًـا لـحقوق اآلخـريـن، ونـرى صـفات ذمـيمة أخـرى كـثيرة، هـي نـقائـص عـالـم الـحيْوان.  
ومــا دامــت هــذه الــخصائــص الــّدنــيئة الــّسائــدة فــي عــالــم الــطّبيعة مســتولــية كــذلــك عــلى أبــناء اإلنــسان، فــقد 
اســـتحال عـــليهم الـــنّجاح والـــفالح.  فـــالـــطّبيعة مُــــحبّة للحـــرب، والـــطّبيعة مُــــحبّة لـــلّدمـــاء، والـــطّبيعة غـــّدارة، ألنّ 
الـــطّبيعة ال عـــلم لـــها وال خـــبر لـــها عـــن اهلل تـــعالـــى.  والسّـــــــبب فـــي كـــّل هـــذا هـــو أّن هـــذه الـــّصفات الـــظّاملـــة مـــن 

الخصائص الطّبيعيّة في عالم الحيْوان.

 "ولهــذا أرســل اهلل تــعالــى الــرّســل، وأنــزل الــكتب رأفــة مــنه وشــفقة، حــتّى تــنجو الــنّفوس البشــريّــة عــن طــريــق 
الــتّربــية اإللــهيّة مــن فــساد الــطّبيعة ومــن ظــالم الجهــل، وحــتّى تــتّصف بــالــّصفات الــّروحــانــيّة، وتــكون مشــرق 

األلطاف الرّحمانيّة.

 "ولــكن يــا لــألســف وألــف أســف، فــقد صــارت جــهالــة الــتّعصب واالخــتالفــات الّــتي ال أســاس لــها، والــعداوات 
املـــذهـــبيّة، ســـببًا لـــفناء الـــعالـــم وعـــّلة لـــتقهقره، ومـــانـــًعا لـــرقـــيّه.  والسّـــــــبب فـــي هـــذا الـــتّدنـــي والـــتّقهقر هـــو تـــركـــهم 

تعاليم املدنيّة اإللهيّة ترًكا تامًّا، ونسيانهم مبادئ األنبياء"().



الّصلح األعظم

 لـقد سـبق لـرسـل اهلل أْن تـنبّأوا عـلى مـدى الـعصور بـمجيء عـصر السّــــــالم عـلى األرض والـوئـام بـني البشـر.  
وقــد ســبق لــنا أْن رأيــنا بــهاءاهلل يــؤيّــد هــذه الــنّبوات بــعبارات أكــيدة تــتوهّـــج أمــالً ورجــاًء بــقرب تــحّققها، وكــذلــك 

يقول عبدالبهاء:-

 "فـي هـذا الـّدور الـبديـع يـصير الـعالَـم عـاملًا آخـر، ويـبدو الـعالَـم اإلنـسانـيّ فـي كـمال الـزّيـنة والـرّاحـة، ويـتبّدل 
الـــنّزاع والجّــــــدال والـــقتال بـــالـــّصلح والـــّصدق والـــوداد، وتحـــّل املـــحبّة واملـــوّدة بـــني الـــطّوائـــف واألمـــم والـــّشعوب 
والــــّدول، وتســــتحكم روابــــط األلــــفة والــــوئــــام، وفــــي الــــنّهايــــة تــــمنع الحــــروب بــــالــــكليّة... ويــــرتــــفع ســــرادق الــــّصلح 
الـعمومـي فـي قـطب اإلمـكان، وتـنمو شجـرة الـحياة املـباركـة حـتّى تـظّلل الشّـــــرق والـغرب.  فـاألقـويـاء والـّضعفاء 
واألغـــنياء والـــفقراء والـــطّوائـــف املـــتنازعـــة واملـــلل املـــتعاديـــة الّـــذيـــن هـــم بـــمثابـــة الـــذّئـــب والحَــــــَمل والـــنّمر والجـــدي 
واألسـد والعجـل يـعامـل بـعضهم بـعًضا بـنهايـة املـحبّة واالئـتالف والـعدالـة واإلنـصاف، ويمتلئ الـعالـم بـالـعلوم 

واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل"().

التّعّصبات الّدينيّة

 ومــن أجــل أْن نــفهم فــهًما واضــًحا كــيف ســيتأسّــــــس الــّصلح األعــظم، لــنقم بــدراســة األســباب الــرّئــيسيّة الّــتي 
أّدت في املاضي إلى الحروب، ولنرى كيف يعالج بهاءاهلل كّل سبب من هذه األسباب.

 فــمن أعــظم األســباب الّـــتي أورثــت الحــروب قــديــًما كــانــت الــتّعّصبات الــّديــنيّة.  وتــقول الــتّعالــيم الــبهائــيّة أنّ 
الـــعداوة والـــّصراع بـــني أهـــل األديـــان واملـــذاهـــب املـــختلفة لـــم يـــكن ســـببها الـــّديـــن الـــحقيقي بـــل ســـببها فـــقدان 
الـّديـن الـحقيقي واالسـتعاضـة عـنه بـالـتّعّصبات وبـالـتّقالـيد وبـالـتّفاسـير الـباطـلة، فـيقول عـبدالـبهاء فـي إحـدى 

خطاباته في باريس:-

 "إّن الـــّديـــن يـــجب أْن يـــؤلّـــَف بـــني الـــقلوب واألرواح، ويـــؤّدي إلـــى زوال الحـــروب واملـــنازعـــات مـــن وجـــه األرض، 
ويــجب أْن يخــلَق الــّروحــانــيّة والــحياة والــنّورانــيّة فــي كــّل إنــسان.  وإذا مــا أصــبح الــّديــن ســببًا فــي الــعداوة 
والـــكراهـــية واالخـــتالف، فـــحينذاك تـــكون الـــالّديـــنيّة خـــيرًا مـــنه، ويـــكون تـــرك هـــذا الـــّديـــن هـــو الـــتّديّـــن الـــحقيقي 
بـــذاتـــه، إذ مـــن الـــواضـــح أّن املـــقصود بـــالـــّدواء هـــو الـــّشفاء، فـــإذا كـــان الـــّدواء ســـببًا فـــي زيـــادة املـــرض فـــتركـــه 

أحسن وأولى.  وكّل دين ال يؤّدي إلى املحبّة واالتّحاد فهو ليس بدين".

 ومرّة أخرى يقول عبدالبهاء:-

 "مــنذ أّول تــاريــخ البشــريّــة إلــى يــومــنا هــذا كــفّر أتــباع األديــان املــختلفة فــي الــعالــم بــعضهم بــعًضا ونســب 
بــــعضهم الــــباطــــل إلــــى الــــبعض اآلخــــر، وأخــــيرًا قــــام بــــعضهم بــــمعاداة الــــبعض اآلخــــر بــــكّل وســــائــــل الــــّجفاء 
والـبعاد.  الحـظوا تـاريـخ الحـروب الـّديـنيّة تـروا أّن الحـروب الـصليبيّة كـانـت إحـدى هـذه الحـروب الـعظيمة، وقـد 
دامـــت مـــائـــتي ســـنة، كـــان الـــّصليبيون خـــاللـــها يـــتغّلبون حـــينًا، فينهـــبون املســـلمني ويـــأســـرونـــهم، وحـــينًا كـــان 

املسلمون ينتصرون، فيقومون على سفك دماء الّصليبيّون املعتدين وإبادتهم.



 "وكــانــت الحــرب ســجاالً مــّدة قــرنــني بــني شــّدة وضــعف، إلــى أْن رَحَـــــَل أصــحاب تــلك املــذاهــب األوروبــيّة عــن 
الشّــــــرق، وتــركــوا الــبالد خــرابًــا يــبابًــا كــما تــترك الــنّيران أكــوام الــرّمــاد، ورجــعوا إلــى بــالدهــم، فــشاهــدوا أمــمهم 
فــــي مــــنتهى الــــفوضــــى واالضــــطراب والــــهياج.  وخــــالصــــة الــــقول ســــّميت هــــذه الحــــروب الــــّصليبيّة بــــالحــــروب 
املـقّدسـة، وكـانـت هـناك حـروب ديـنيّة كـثيرة أخـرى.  فـقد كـان لـلمذهـب الـبروتسـتانـتي 900 ألـف شـهيد نـتيجة 
الـنّزاع واالخـتالف بـني املـذهـبني الـكاثـولـيكي والـبروتسـتانـتي، وكـم مـن أرواح أزهـقت فـي الـّسجون، وكـم مـن 

األسرى عوملوا بقسوة ال هوادة فيها وال شفقة.  وكان كّل ذلك يجري باسم الّدين.

 "واعــتبر املســلمون واملــسيحيّون الــيهود شــياطــني أعــداء اهلل ولــعنوهــم وآذوهــم وقــتلوا كــثيريــن مــنهم وأحــرقــوا 
بــيوتــهم أو نهــبوهــا وأســروا أطــفالــهم، وكــذلــك اعــتبر الــيهود املــسيحينّي كــفّارًا واملســلمني أعــداء هــدمــوا شــريــعة 

موسى، فكانوا يتربّصون بهم الّدوائر انتقاما، وهم إلى يومنا هذا يسبّونهم ويلعنونهم.

 "فـــعندمـــا طـــلع حـــضرة بـــهاءاهلل مـــن أفـــق الشّـــــــرق طـــلوع الـــّشمس املـــنيرة لـــآلفـــاق أعـــلن بـــشارة وحـــدة الـــعالـــم 
اإلنسانيّ، وخاطب عموم البشر متفّضالً: "كّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد".

فـالّشجـرة شجـرة واحـدة ال شجـرتـان رحـمانـيّة وشـيطانـيّة، لـذا يـجب أْن يـعامـل بـعضنا الـبعض اآلخـر بـمنتهى 
املـحبّة، فـال تـعتبر طـائـفة طـائـفة أخـرى شـيطانًـا، بـل يـجب عـلينا أْن نـؤمـَن أّن جـميع البشـر عـبيد اهلل وكـّل مـا 
فــــي األمــــر أّن بــــعضهم غــــافــــلون تــــجب تــــربــــيتهم، وبــــعضهم جهــــالء يــــجب تــــعليمهم، وبــــعضهم أطــــفال تــــجب 
تـــربـــيتهم حـــتّى يـــصلوا مـــرحـــلة الـــبلوغ.  فـــهم مـــرضـــى فســـدت أخـــالقـــهم، وال بُـــّد مـــن مـــعالـــجتهم حـــتّى تتطهّـــــر 
أخــالقــهم.  واملــريــض ال تــجوز عــداوتــه بســبب مــرضــه، وكــذلــك ال يــجوز االبــتعاد عــن الــطّفل بســبب طــفولــته، وال 
يـــجوز احـــتقار الـــّجاهـــل بســـبب جهـــله، بـــل تـــجب مـــعالـــجته وتـــربـــيته وتـــنشئته بـــمنتهى املـــحبّة، ويـــجب أْن نـــبذلَ 

الّجهد حتّى يرتاح البشر في ظّل اهلل، ويعيشوا في منتهى الرّاحة واالطمئنان والّسرور املوفور"().

التّعّصبات العنصريّة والوطنيّة

 إّن الـــعقيدة الـــبهائـــيّة الـــقائـــلة بـــوحـــدة الـــجنس البشـــرّي تـــضرب بـــمعولـــها عـــلى جـــذور عـــامـــل آخـــر مـــن عـــوامـــل 
الحــروب وهــو الــتّعصب الــعنصري، فــقد اعــتبر عــنصر مــن الــعناصــر البشــريّــة نــفسه مــتفّوقــا عــلى الــعناصــر 
األخـرى، وآمـن جـريًـا عـلى قـانـون "بـقاء األنسـب" بـأّن تـفّوقـه هـذا يـمنحه حـّق اسـتغالل الـّشعوب الـّضعيفة بـل 
حـّق إبـادتـها.  وقـد اسـوّدت كـثير مـن صـفحات تـاريـخ الـعالـم بـشواهـد وأمـثلة تـطبيق هـذا املـبدأ تـطبيًقا قـاسـيًا 
ال مـروءة فـيه.  أمّــا وجـهة الـنّظر الـبهائـيّة فـتقول أّن الـنّاس مـن أي عـنصر كـانـوا مـتساوون فـي قـيمتهم أمـام 
اهلل، وكــّلهم يــمتلكون مــن املَـَلكات الــفطريّــة الــبديــعة مــا يــحتاج إلــى تــربــية تــتناســب وتــطّورهــم، وإّن كــّل عــنصر 

يستطيع أْن يلعب دورًا، فيزيد حياة الّجامعة البشريّة غنى وكماالً فيقول عبدالبهاء:-

 "أمّــــــا الـــــتّعصب الـــــجنسي فهـــــذا َوهْــــــٌم مـــــن األوهـــــام.  ألّن اهلل خـــــلق البشـــــر جـــــميعهم.  وكـــــّلنا جـــــنس واحـــــد.  
وليسـت فـي الـوجـود أبـًدا مـن حـدود، ولـم تـتعنّي بـني األراضـي ثـغور.  وال تـتعّلق قـطعة مـن األرض بـأمّــة أكـثر 
مــن تــعّلقها بــأمّـــة أخــرى وجــميع األجــناس البشــريّــة واحــدة لــدى اهلل، ال امــتياز بــينها.  إذن فــلماذا يــجب أنْ 
يــــخترَع اإلنــــسان تــــعّصبًا كهــــذا الــــتّعصب؟ أفهــــل يــــجوز لســــبب وهــــميّ أْن نــــتنازَع ونــــتحارَب؟ فــــلم يخــــلق اهلل 



البشـر مـن أجـل أْن يهـلك بـعضهم بـعًضا.  وإّن لجـميع األجـناس واملـلل والـطّوائـف والـقبائـل نـصيب مـن فـيض 
عناية األب السماوي.

 "ويـــمتاز البشـــر بـــعضهم عـــن بـــعض فـــي األخـــالق وفـــي الـــفضائـــل وفـــي اإليـــمان وفـــي إطـــاعـــة شـــريـــعة اهلل، 
فبعضهم كاملشاعل مشتعلون وبعضهم كالنّجوم الدرهرهة في سماء اإلنسانيّة ساطعون.

 "والــنّفوس الّــتي تــحب الــعالــم اإلنــسانــيّ مــمتازة ســامــية، ســواء أكــانــت ســوداء أم صــفراء أم بــيضاء أم مــن 
أيّة مّلة أو عنصر وهي مقّربة إلى اهلل"().

 أمّــا الـتّعصب الـّسياسـي أو الـوطـني فـال يـقّل ضـررًا ووبـاالً عـن الـتّعصب الـعنصري.  وقـد حـان الـوقـت الّـذي 
فيه تندمج الوطنيّة القوميّة في وطنيّة أوسع منها حني يكون العالم كّله وطنًا لها.

ويقول بهاءاهلل في لوح الّدنيا ما ترجمته:-

 "قـد قـيل فـي الـقرون الـّسابـقة: "حـّب الـوطـن مـن اإليـمان"، ولـكّن لـسان الـعظمة فـي هـذا الـيوم، يـوم الـظّهور، 
يــتفّضل: "لــيس الفخــر ملــن يــحّب الــوطــن بــل ملــن يــحب الــعالــم"، وبهــذه الــكلمات الــعالــيات عــّلم طــيور األفــئدة 

طيرانًا جديًدا، ومحا من الكتاب تحديد تقليدّي".

مطامع الّدول التّوسعيّة

 لـقد شُــــــنّت حـروب كـثيرة مـن أجـل أراٍض تـنافسـت عـلى امـتالكـها أُمّــتان أو أكـثر.  وكـان طـمع االمـتالك سـببًا 
قــويًّــا مــن أســباب الــنّزاع بــني األمــم وبــني األفــراد.  وبــمقتضى وجــهة الــنّظر الــبهائــيّة، ال تــعود مــلكيّة األرض 
إلـى األفـراد أو األمّــة بـل إلـى اإلنـسانـيّة جـمعاء، وتـعود فـي الـواقـع إلـى اهلل وحـده، أمّــا البشـر فـكّلهم سـّكان 

على هذه األرض.  وقد قال عبدالبهاء بمناسبة معركة بنغازي:-

 "إّن قــلبي حــزيــن مــن حــوادث حــرب بــنغازي().  تُــرى إلــى مــتى تــبقى الــوحــشيّة البشــريّــة قــائــمة فــي الــعالــم؟ 
وكــيف يــجوز أْن يــتحارَب الــنّاس مــن الــّصباح إلــى املــساء يــسفك بــعضهم دم الــبعض اآلخــر؟ وأليّــة غــايــة يــا 
تـرى؟ نـعم مـن أجـل امـتالك حـفنة تـراب.  فـالـحيْوانـات تـتحارب، وهـناك دافـع لحـربـها تـتذرّع بـه، أمّــا املـصيبة 

في اإلنسان فإنّه مع كونه ممتاز عن جميع الكائنات، فهو يتدنّى ويسف إلى
الـــّدركـــات الـــّسفلى، فـــيقطّع أخـــاه إربًـــا إربًـــا مـــن أجـــل قـــطعة مـــن األرض، ويـــصبغ أديـــم الـــغبراء بـــدم البشـــر.  

فترى أشرف املخلوقات يحارب أخاه من أجل أحقر األشياء، أال وهو التّراب.

 "فهـذه األرض ال تـعود مـلكيّتها إلـى أحـد بـل هـي مـلك لجـميع الخـلق، ولـيس هـذا الـتّراب بـيتًا ألحـد بـل قـبرًا 
له.

 "ومــهما أحــرز اإلنــسان مــن فــتوحــات عــظيمة واســتولــى عــلى مــمالــك كــثيرة، فــالّــذي يــبقى لــه مــن هــذه األرض 
الخربة شبران من التّراب هما قبره األبدي.



 "ولــو يــكون الــّدافــع لــالســتيالء عــلى األرض تحســني أحــوال ســّكانــها وتــرقّــيهم ونشــر املــدنــيّة بــينهم فــذلــك أمــر 
مــمكن عــن طــريــق املــحبّة والــوداد، ولــكّن الــنّاس اتّخــذوا الحــرب ذريــعًة لــتنفيذ أهــوائــهم ورغــباتــهم وأغــراضــهم 
الـّشخصيّة ومـنافـعهم الـّدنـيويّـة عـن طـريـق الـّسيطرة عـلى عـدد مـن الـبؤسـاء.  فـكم مـن بـيوت تتخـرّب! وكـم مـن 

أكباد ألوف النّساء والرّجال تتقطّع إربًا إربًا!

 "لهـذا أرى لـزامًــا أْن يـوجّــــه كـّل واحـد مـنكم أفـكاره ومـشاعـره نـحو املـحبّة واالتّـحاد، وكـّلما خـطر بـقلبه خـاطـر 
مـن الحـرب قـاومـه بـخاطـر أكـبر مـنه مـن الـّصلح والـوئـام.  ويـجب مـحو فـكرة الـعداوة بـفكرة أكـثر مـهابـة وجـالالً 
مـــنها أال وهـــي فـــكرة املـــحبّة.  وكـــّلما اشـــتّدت ســـيوف الـــعالـــم ورمـــاحـــه ســـفًكا لـــلدمـــاء، اشـــتّد هـــتاف جـــنود اهلل 
وعـــناقـــهم بـــعضهم بـــعًضا بـــكّل مـــحبّة ووداد.  إذن تـــجب إبـــادة هـــذا الـــتّوحـــش البشـــرّي بـــفضل اهلل وعـــنايـــته.  
وهـــو تـــعالـــى يـــقّلب الـــقلوب الـــطّاهـــرة والـــنّفوس املخـــلصة.  وال تـــظنّوا أّن الـــّصلح الـــعاملـــيّ أمـــر مســـتحيل، إذ ال 
مســــتحيل عــــلى األلــــطاف اإللــــهيّة.  ولــــو انــــبعثت مــــن أعــــماق قــــلوبــــكم أمــــنية مــــحبّة كــــّل جــــنس مــــن األجــــناس 
البشــريّــة، لسَـــــــرَت أفــكاركــم وانتشــرت مــاديًّــا وروحــانــيًّا فخــلقت نــفس األمــانــي فــي اآلخــريــن، وازدادت قــّوتــها 

حتّى أصبحت فكرة عاّمة شاملة للعاملني"().

الّلغة العامليّة

 وبــعد أْن نــظرنــا ســراعًــــا إلــى األســباب الــرّئــيسيّة للحــروب وكــيف يــمكننا تــجنّب تــلك األســباب، نســتطيع أنْ 
نــتقّدم اآلن لــدراســة االقــتراحــات الــبنّاءة الّــتي قــّدمــها بــهاءاهلل مــن أجــل الــوصــول إلــى الــّصلح األعــظم.  فــأّول 
تـلك االقـتراحـات إيـجاد لـغة عـاملـيّة بـاإلضـافـة إلـى الـّلغات الـقومـيّة.  ويـشير بـهاءاهلل فـي الـكتاب األقـدس وفـي 

ألواح أخرى إلى هذا املوضوع.  ففي لوح اإلشراقات يقول ما ترجمته:-

 "اإلشـــراق الـــّسادس اتّـــحاد الـــعباد واتّـــفاقـــهم، وال يـــزال بـــاالتّـــفاق تـــتنّور آفـــاق الـــعالـــم بـــنور األمـــر.  والسّـــــــبب 
األعـظم لـذلـك مـعرفـة بـعضهم لـغة بـعض وخـطّه.  إنّـا أمـرنـا أمـناء بـيت الـعدل مـن قـبل فـي األلـواح أْن يـختاروا 
لـسانًـا مـن األلـسن املـوجـودة أو يـبتدعـوا لـسانًـا، ويـختاروا أيـًضا خـطًّا مـن الخـطوط.  ويـعّلموا األطـفال بـه فـي 

مدارس العالم، حتّى يُشاهد العالم وطنًا واحًدا وأقليماً واحداً"().

 وقد قال عبدالبهاء في باريس في شباط فبراير سنة 1913:-

 "إّن أحــد األســباب الــرّئــيسيّة لــلمنازعــات فــي أوروبــا هــو اخــتالف الــّلغات فــيها، فــنقول هــذا إنــسان أملــانــيّ 
وهـذا إيـطالـيّ، ثـم نـرى إنـسانـاً انـكليزيًـا ثـم نـلتقي بـإنـساٍن فـرنـسيّ، مـع أّن الجـميع مـن عـنصر واحـد، ولـكنّ 

الحائل األعظم اّلذي يحول بينهم هو الّلغة.  فلو وجدت لغة عاّمة فإنّهم يتّحدون.

 "وقـد كـتب حـضرة بـهاءاهلل قـبل أربـعني سـنة عـن الـّلغة الـعاملـيّة املـساعـدة وتـفّضل قـائـالً: بـأنّـه مـا لـم تـتعنّي لـغة 
عـامّــة واحـدة ال يـتّم االتّـحاد الـتّام بـني الـّشعوب، ألنّـنا نـرى سـوء الـتّفاهـم يـمنع الـنّاس عـن االخـتالط والـتآلـف، 

ولن يزول سوء التّفاهم هذا إالّ بلغة عامليّة مساعدة.



 "ونـحن نـتكّلم اآلن كـالمًــا عـامًّــا فـنقول إّن أهـل الشّــــــرق ال عـلم لـهم تـمامًــا بـحوادث الـغرب، وال اسـتطاع أهـل 
الــغرب االخــتالط بــالشّــــــرقــينّي، فجــميعهم قــد وضــعوا أفــكارهــم فــي صــندوق مــغلق ومــفتاحــه هــو الــّلغة الــعاملــيّة، 
فهــذا املــفتاح يســتطيع أْن يــفتحَ الــّصندوق املــغلق.  ولــو وجــدت لــغة عــاملــيّة ألمــكن بــسهولــة تــرجــمة كــتب الــغرب 
إلـيها، واطّلع أهـل الشّـــــرق عـلى مـضامـينها، وكـذلـك كُــتُب أهـل الشّـــــرق تـترجـم إلـى تـلك الـّلغة، ويـنتفع مـنها أهـل 
الـغرب.  إذن فـقد عـلمتم أّن أعـظم وسـائـل الـتّرقـي واالتّـحاد بـني الشّــــــرق والـغرب وسـيلة الـّلغة الـواحـدة، فـهي 
الّـتي تـجعل الـعالـم كـّله وطـنًا واحـًدا، وتـكون دعـامـة لـرقّـي البشـر، وتُـرفـع رايـة وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ خـفّاقـة، 
وتــــكون الــــباعــــث عــــلى راحــــة جــــميع مــــمالــــك الــــعالــــم وســــرورهــــا وعــــلى مــــحبّة بــــني آدم مــــن جــــميع الــــعناصــــر 

واألجناس محبّة ملؤها الوداد..."

 ولـكّن األمـر يـبقى لـبيت الـعدل األعـظم حـتّى يـبّت بـمسألـة الـّلغة الـعاملـيّة وفـًقا ألوامـر بـهاءاهلل().  ولـيس الـّديـن 
البهائيّ بملزم بأيّة لغة حيّة أصليّة أو بأيّة لغة مخترعة حديثة.

عصبة األمم 

 وهــناك اقــتراح ثــاٍن كــّرره بــهاءاهلل وأكّــــد عــليه وأوصــى بــاألخــذ بــه بــصورة مشــّددة هــو تــأســيس عــصبة أمــم 
عامليّة للحفاظ على الّسالم فقد كتب في لوحه إلى امللكة فكتوريا بينما كان سجينًا في عكا() ما نّصه:-

 "يــــا معشــــر األمــــراء! أصــــلحوا ذات بــــينكم، إذًا ال تــــحتاجــــون إلــــى كــــثرة الــــعساكــــر ومــــهّماتــــهم إال عــــلى قــــدر 
تـــحفظون بـــه مـــمالـــككم وبـــلدانـــكم... اتّحـــدوا يـــا معشـــر املـــلوك بـــه تـــسكن أريـــاح االخـــتالف بـــينكم، وتســـتريـــح 

الرّعيّة ومن حولكم... إْن قاَم أحد منكم على اآلخر، قوموا عليه، إّن هذا إال عدل مبني".

 وفــي ســنة 1875 تــوقّـــع عــبدالــبهاء تــأســيس عــصبة أمــم عــاملــيّة، وتــبدو أهــميّتها فــي الــوقــت الــحاضــر() مــن 
املـحاوالت الحـماسـيّة الّــتي تـبذل اآلن مـن أجـل تـأسـيس عـصبة األمـم هـذه.  فـكتب فـي "الـرّسـالـة املـدنـيّة" مـا 

ترجمته:-

 "نــعم إّن رايــة املــدنــيّة الــحقيقيّة لــن تــرفــرف عــلى قــطب الــعالــم إال حــينما يخــطو عــدد مــن املــلوك الــعظام أولــي 
الـــعزم والـــهّمة والـــغيرة والحـــمية والحـــرص عـــلى خـــير البشـــريّـــة وســـعادتـــها خـــطوات عـــزم ثـــابـــت ورأي راســـخ، 
ويـطرحـون عـلى بـساط الـبحث مـسألـة الـّصلح الـعام، ويتشـبّثون بـكّل الـوسـائـل، ويـعقدون مـؤتـمرًا دولـيًّا عـاملـيًّا، 
ويــؤسّـــــــسون مــعاهــدة قــويّــة ومــيثاقًـــا وشــروطًــا مــحكمة ثــابــتة، ويــعلنونــها، ويــشفعونــها بــمصادقــة عــموم الــهيئة 
االجـتماعـيّة البشـريّـة الّـتي تـؤكّــد وتـصادق عـلى أّن هـذا األمـر األتّـم األقـوم الّـذي هـو فـي الـحقيقة سـبب راحـة 

الخالئق وجميع سّكان األرض أمر مقّدس وعلى جميع قوى العالم أْن تنتبَه
إلـــى بـــقاء هـــذا العهـــد األعـــظم ســـاملًــا ثـــابـــتًا، وفـــي هـــذه املـــعاهـــدة عـــليهم أن يـــعيّنوا حـــدود كـــّل دولـــة وثـــغورهـــا، 
ويــــوضــــعوا ســــلوك كــــّل حــــكومــــة ومــــدى نــــفوذهــــا، ويــــعينوا جــــميع املــــعاهــــدات واملــــناســــبات الــــّدولــــيّة والــــّروابــــط 
والــّضوابــط الّـــتي تــربــط الــهيئات الــحاكــمة البشــريّــة، ويــخّصصوا كــذلــك الــقّوة الحــربــيّة لــكّل حــكومــة بــمقدار 
مـــعلوم، ألّن الـــقدرة الـــعسكريّـــة واملـــعّدات الحـــربـــيّة إذا ازدادت لـــدى دولـــة واحـــدة أّدى ذلـــك إلـــى ظـــنون الـــّدول 
األخــرى.  وخــالصــة الــقول أّن أســاس هــذا املــيثاق املــتني يــبنى عــلى األســاس الــتّالــي وهــو:- أّن أيّــة دولــة مــن 



الــّدول تــفسخ هــذه الشّــــــروط تــقوم جــميع دول الــعالــم بــل الــهيئة االجــتماعــيّة البشــريّــة متّحــدة بــكّل قــواهــا عــلى 
تــــدمــــير تــــلك الــــحكومــــة.  فــــلو يــــتوفّــــق جــــسم الــــعالــــم املــــريــــض إلــــى اســــتعمال هــــذا الــــّدواء األعــــظم، فــــإنّــــه يــــنال 

االعتدال الكلي، ويفوز بالّشفاء األبدي الّدائم".

 إّن عــصبة األمــم مــن وجــهة الــنّظر الــبهائــيّة ال تــحّقق تــعالــيم بــهاءاهلل الــخاصّــــــــــة بــالسّــــــالم الــعام.  فــالــبهائــيّون 
يـرون نـواقـص عـظيمة فـي تـكويـن عـصبة األمـم، وهـي بهـذا تـقّصر عـن الـوصـول إلـى مسـتوى املـؤسّــــــسة الّــتي 
().  فـــقد كـــتب عـــبدالـــبهاء فـــي 17 كـــانـــون األّول (ديـــسمبر) ســـنة  وصـــفها بـــهاءاهلل لـــتأســـيس السّــــــــالم الـــعاملـــيّ

1919، ما ترجمته:-

 "إّن السّـــــالم الـعام فـي الـوقـت الـحاضـر قـضيّة بـالـغة األهـميّة، ولـكّن وحـدة الـوجـدان والـّضمير أسـاسـيّة الزمـة 
حـتّى يـكون أسـاس هـذه الـقضيّة أمـينًا ويـكون تـشييدهـا ثـابـتًا ويـكون صـرحـها مـتينًا... ولـو أّن عـصبة األمـم 

قد جاءت إلى الوجود، ولكنّها عاجزة عن تأسيس الّسالم العام.  أّما
املــحكمة الــعليا الّـــتي وصــفها حــضرة بــهاءاهلل فــسوف تــقوم وحــدهــا بــإتــمام هــذه املــهّمة املــقّدســة بــكّل عــظمة 

واقتدار".

التّحكيم الّدولي

 يــوصــي بــهاءاهلل كــذلــك بــتأســيس مــحكمة دولــيّة لــلتّحكيم تــفصل فــي املــنازعــات الّــتي تنجــم بــني األمــم فــصالً 
عـادالً حـكيًما بـدالً مـن لـجوئـها إلـى مـحن الحـروب.  وكـتب عـبدالـبهاء فـي رسـالـة وجّــــهها إلـى سـكرتـير مـؤتـمر 

الّصلح في موهونك في أغسطس (آب) 1911 ما ترجمته:-

 "أمـر حـضرة بـهاءاهلل الـكّل قـبل خـمسني سـنة فـي الـكتاب األقـدس بـتشكيل مجـلس صـلح دولـيّ عـام، ودعـا 
أمـــم الـــعالـــم إلـــى املـــائـــدة اإللـــهيّة- مـــائـــدة املـــحكمة الـــّدولـــيّة الـــكبرى، حـــتّى تنحـــّل عـــلى يـــد بـــيت الـــعدل جـــميع 
مــشاكــل الحــدود والــثّغور وحــقوق املــلكيّة والــّسيادة والشّـــــــرف الــقومــي وغــير ذلــك مــن املــشاكــل الــعظيمة الّـــتي 
تـنشأ بـني الـّدول واملـلل، فـال تجـرأ أيّـة أمّــة عـلى مـخالـفة قـرار تـلك املـحكمة أو االنحـراف عـنه.  ولـو نـشأ نـزاع 
بـني أمّـتني، وجـب الـفصل فـيه فـي هـذه املـحكمة الـّدولـيّة الـكبرى فـصالً عـادالً.  وكـما يـصدر الـحاكـم حـكمه فـي 
الـنّزاع بـني شـخصني، كـذلـك تـصدر هـذه املـحكمة حـكًما قـاطـًعا.  وفـي أّي وقـت تـترّدد فـيه أيّـة دولـة مـن الـّدول 

أو تتراخى في تنفيذ حكم املحكمة الكبرى يجب على جميع ملل العالم أْن تقوَم بتدمير هذا العصيان".

 وقال كذلك في إحدى الخطابات اّلتي ألقاها في باريس سنة 1911:-

 "تتشّكل املحكمة الكبرى من أمم العالم ودوله، أي تشترك في
انـتخاب أعـضائـها كـّل أمّــة وكـّل حـكومـة فـي الـعالـم.  ويـجتمع أعـضاؤهـا فـي دار الـشورى الـعظيمة هـذه بـكلّ 
اتّـحاد واتّـفاق، وتـعرض عـلى هـذه املـحكمة جـميع املـنازعـات الـّدولـيّة، ومـن وظـائـفها املـشاورة فـي كـّل قـضيّة، 
والـــفصل فـــي كـــّل أمـــر مـــن األمـــور، وإالّ فـــإنّـــها تـــصبح بـــدون هـــذا ســـببًا فـــي الحـــروب، والـــوظـــيفة املـــلقاة عـــلى 

عاتق هذه املحكمة هي منع الحروب".



 وخـــالل ربـــع الـــقرن الّـــذي ســـبق تـــأســـيس عـــصبة األمـــم، تـــأّسســـت فـــي الهـــاي ســـنة 1900 مـــحكمة دائـــميّة 
لـلتّحكيم الـّدولـي، وفـيها وقّــعت كـثير مـن مـعاهـدات الـتّحكيم، ولـكّن مـعظمها عجِزَ عـن الـوصـول إلـى مسـتوى 
مـقترحـات بـهاءاهلل الـّشامـلة.  ولـم تـعقد بـني دولـتني عـظيمتني أيّـة مـعاهـدة تـحكيم تـتضّمن الـفصل فـي جـميع 
الــــّشؤون، ولهــــذا كــــان املــــتوقّــــع أْن تظهــــَر بــــني الــــّدول اخــــتالفــــات تــــؤثّــــرعــــلى "املــــصالــــح الــــحيويّــــة" و"الشّــــــــرف" 
و"االســتقالل" فــي كــّل واحــدة مــنها.  ولــم يــقتصر األمــر عــلى هــذا وحــده، بــل إّن بــنود هــذه املــعاهــدات كــان 
يــنقصها وجــود ضــمانــات فــّعالــة تــلتزم بــها األمــم.  ووراء هــذه املــقترحــات الــبهائــيّة ســتكون هــناك فــي عــصبة 
األمــم الــعاملــيّة ضــمانــات عــليا حــول قــضايــا الحــدود والشّــــــرف الــقومــي واملــصالــح الــحيويّــة، ولــْن يــبلغَ الــتّحكيم 
الــّدولــي قــدراتــه الــخيّرة إالّ بــعد أْن تــوضــعَ هــذه املــقترحــات مــوضــع الــتّنفيذ، وتــنمحي لــعنة الحــروب مــن عــالــم 

الوجود.

تحديد التّسلح

 يقول عبدالبهاء:-

 "عـلى جـميع دول الـعالـم أْن تـتّفَق عـلى نـزع السّـــــالح.  وإذا مـا ألـقت دولـة واحـدة أسـلحتها، ولـم تـلقها الـّدول 
األخـــرى، فـــلن تـــكون لـــذلـــك أيّـــة ثـــمرة، بـــل يـــجب أْن تـــعقَد أمـــم الـــعالـــم متّحـــدة مـــيثاقًــــا غـــليظًا فـــي هـــذا األمـــر 
الخـطير عـلى أْن تـترَك نـهائـيًّا آالت الحـروب الّــتي تهـدم بـنيان اإلنـسانـيّة.  ومـا دامـت إحـدى األمـم تـزيـد فـي 

قّواتها العسكريّة والبحريّة، فإّن الّدول األخرى تضطر إلى املنافسة املشؤومة هذه، فتزيد من قّواتها"().

تحريم وسائل العنف واملقاومة

 والــــبهائــــيّون بــــاعــــتبارهــــم هــــيئة ديــــنيّة، قــــد نــــبذوا طــــبًقا ألوامــــر بــــهاءاهلل الــــّصريــــحة اســــتعمال الــــقّوة املســــّلحة 
ملــصالــحهم، حــتّى ولــو ألغــراض دفــاعــيّة بــحتة.  فــفي إيــران قــاســت األلــوف الــعديــدة مــن الــبابــينّي والــبهائــينّي 
صــــنوف املــــوت الــــقاســــية مــــن أجــــل إيــــمانــــها بهــــذا الــــّديــــن.  وفــــي أوائــــل أيّــــام هــــذا الــــّديــــن قــــام الــــبابــــيّون فــــي 
مـناسـبات مـختلفة بـالـّدفـاع عـن أنـفسهم وعـن عـوائـلهم بـسيوفـهم.  فـأظهـروا شـجاعـة وبـسالـة مـنقطعة الـنّظير، 

ولكّن بهاءاهلل منع هذا الّدفاع أيًضا.  وقد كتب عبدالبهاء العبارة التّالية ترجمتها:-

 "حـــينما ظهـــر بـــهاءاهلل أعـــلن بـــأّن نشـــر الـــحقيقة ال يـــجوز أبـــًدا بهـــذه الـــوســـائـــل حـــتّى ولـــو كـــان اســـتخدامـــها 
لــغرض الــّدفــاع عــن الــنفس، فــنسخ آيــة الــّسيف... وتــفّضل: "أْن تُــقتلوا خــير لــكم مــن أْن تَــقتلوا".  فــانــتشار 
أمــر اهلل وتــرويــجه يــتّم عــن طــريــق ثــبات األحــباء وإيــقانــهم. وحــينما يــقومــون عــلى إعــالء كــلمة اهلل دون خــوف 
واضــطراب وبــمنتهى االنــقطاع ويــغمضون أعــينهم عــن شــؤونــات الــعالــم ويــشغلون أوقــاتــهم فــي خــدمــة اهلل، 
فـحينذاك تـنتصر كـلمة الـحّق.  وتشهـد هـذه الـنّفوس املـقّدسـة بـدمـائـها عـلى حـقيقة األمـر وعـلى إخـالصـها فـي 
إيـمانـها وعـلى تـضحيتها وعـلى اسـتقامـتها.  وهـو سـبحانـه قـادر عـلى نشـر أمـره وخـذالن أعـدائـه.  ونـحن لـنْ 
نــبتغيَ مــعينًا وال نــاصــرًا إالّ إيّــاه.  ونــحن واقــفون أمــام املــعتديــن وأرواحــنا فــوق أكــفّنا مــرحّـــــبني بــاالســتشهاد 

في سبيل اهلل لنبلغ به آمال قلوبنا وأمانينا".

 وقد كتب بهاءاهلل إلى أحد اّلذين قاموا على اضطهاد أمره ما ترجمته:-



 "ســبحان اهلل مــا حــاجــة هــذا الحــزب إلــى السّـــــــالح بــعد أْن شــّمر عــن ســاعــد الجّـــــد عــلى الــعمل فــي إصــالح 
الـــعالـــم!؟  فـــجنودهـــم األعـــمال الـــطّيبة وســـالحـــهم األخـــالق املـــرضـــيّة وقـــائـــدهـــم تـــقوى اهلل طـــوبـــى ملـــن أنـــصف.  
لــعمر اهلل إّن هــذا الحــزب قــد بــلغ بــه صــبره وســكونــه إلــى مــقام مــظاهــر الــعدل فــي الــعالــم، وبــلغ بــه تســليمه 
ورضـاؤه إلـى مـقام رضـي بـالـقتل ولـم يـرض لـنفسه أْن يـقتَل أحـًدا، مـع أّن مـا أصـاب املـظلومـني عـلى األرض 
فــي هــذا الــيوم شــيء لــم تــر مــثله عــني الــتّاريــخ وال رأت شــبهه عــني األمــم.  فــما هــو السّـــــــبب فــي قــبولــهم لهــذه 
الـباليـا الـعظيمة، وعـدم قـيامـهم عـلى دفـعها والـرّد عـليها؟ السّــــــبب فـي ذلـك هـو الـقلم األعـلى الّــذي مـنعهم عـن 

ذلك صباًحا ومساًء، وأخذ مولى الورى أزِّمة األمور بيد قدرته وكّف اقتداره"().
وقــد ثــبت بــالــبرهــان ســالمــة الــّسياســة الّـــتي رســمها بــهاءاهلل فــي تحــريــم وســائــل الــعنف واملــقاومــة وذلــك مــن 
نــتائــجها.  فــقد كســب الــّديــن الــبهائــيّ مــقابــل كــّل شــهيد واحــد اســتشهد فــي إيــران مــئة مــن املــؤمــنني دخــلوا 
صــفوفــه، وكــانــت الــطّريــقة الّـــتي فــيها ألــقى هــؤالء الّشهــداء تــيجان حــياتــهم تــحت أقــدام مــوالهــم الــعظيم قــد 
قــّدمــت لــلعالــم أنــصع بــرهــان عــلى أنّــهم كســبوا حــياة جــديــدة كــان املــوت بــعدهــا ال يــرعــبهم وهــي حــياة مــلؤهــا 
الــبهجة الــحقيقيّة الــكامــلة الّــتي إذا مــا قــورنــت بــمباهــج األرض بــدت هــذه أمــامــها وكــأنّــها الــغبار فــي املــيزان.  
وكــانــت أقــسى وأخــبث أنــواع الــتّعذيــب الجســدي الّــتي تــعرّضــوا لــها أشــبه فــي خــفّتها وتــفاهــتها بــالــهواء وزنًــا 

وأهميّة.

متى تجوز الحرب

 ولــو أّن بــهاءاهلل كــاملــسيح يــنصح أتــباعــه فــرادى وجــماعــات بــالــوقــوف تــجاه املــعتديــن مــوقــف الــتّسامــح وعــدم 
الـعنف واملـقاومـة، ولـكنّه يـؤكّـــد واجـب الـهيئة االجـتماعـيّة فـي مـنع الـظّلم والـعدوان.  فـإذا مـا اضطهـد األفـراد 
وأوذوا فـمن حـّقهم الـعفو والـّصفح وعـدم األخـذ بـالـثّأر، ولـكّن الـهيئة االجـتماعـيّة ال يـصحّ أْن تـسمحَ بـحوادث 
النّهـــب والسّــــــــلب والـــقتل تجـــري فـــي أراضـــيها وهـــي مـــكتوفـــة األيـــدي تـــجاهـــها.  فـــمن أحـــد واجـــبات الـــحكومـــة 

الّصالحة منع الظّلم ومعاقبة املعتدين().  وكذلك األمر في الهيئة االجتماعيّة الّدوليّة، فإذا
ظــلمت أمّـــٌة أمّـــًة أو تــجاوزت عــليها فــمن واجــب األمــم األخــرى جــميعها أْن تتّحــد عــلى مــنع مــثل هــذا الــظّلم.  

فقد كتب عبدالبهاء ما تلي ترجمته:-

 "قــد يــجوز أن تهجــم جــموع وحــشيّة مــتعطّشة لــلّدمــاء عــلى الــهيئة االجــتماعــيّة وتــقصد مــن هــجومــها الــقتل 
العام، ففي هذه الحال يكون الّدفاع لزاًما ضّد املعتدين"().

 وقــــد جــــرت عــــادة البشــــر حــــتّى اآلن عــــلى أْن تــــبقى األمــــم عــــلى حــــيادهــــا إذا هــــاجــــمت أمّـــــٌة أمّـــــًة أخــــرى، وال 
تتحـــّمل بـــقية األمـــم مـــسؤولـــيّة الـــتّدخـــل بـــينهما إالّ إذا تـــأثّـــرت مـــصالـــحها أو تـــعرّضـــت إلـــى األخـــطار.  وكـــانـــت 
أعــباء الــّدفــاع تــلقى عــلى كــاهــل األمّـــة الّـــتي تــتعرّض إلــى الــهجوم مــهما كــانــت ضــعيفة ال حــول لــها وال قــّوة.  
لـــكّن تـــعالـــيم بـــهاءاهلل قـــلبت هـــذا املـــوقـــف رأسًـــــــا عـــلى عـــقب، وألـــقت مـــسؤولـــيّة الـــّدفـــاع عـــلى عـــاتـــق جـــميع األمـــم 
فـــــرادى وجـــــمًعا ال عـــــلى عـــــاتـــــق األمّــــــة املـــــعتدى عـــــليها وحـــــدهـــــا.  وحـــــيث أّن اإلنـــــسانـــــيّة جـــــمعاء بـــــمثابـــــة هـــــيئة 
اجـــتماعـــيّة واحـــدة، فـــإّن أّي هـــجوم تـــتعرّض لـــه إحـــدى األمـــم هـــو هـــجوم عـــلى الـــهيئة االجـــتماعـــيّة.  ويـــجب أنْ 
تـــقوَم كـــّل الـــهيئة االجـــتماعـــيّة عـــلى مـــجابهـــته.  ولـــو اعـــترف الـــنّاس بهـــذه الـــنّظريّـــة اعـــترافـــا شـــامـــالً وطـــبّقوهـــا، 



لـــعلمت كـــّل أمّـــة تـــنوي الـــعدوان عـــلى غـــيرهـــا أنّـــها ســـتجابـــه مـــقاومـــة جـــميع أمـــم الـــعالـــم ال مـــقاومـــة األمّـــة الّـــتي 
تـهاجـمها، وحـينذاك يـكفي الـعلم بهـذا ردع أشـجع األمـم وأشـرسـها.  وعـندمـا تـتأسّــــــس عـصبة أمـم قـويّـة مـن 

أمم محبة للّسالم، تصبح الحرب في خبر كان.  وخالل فترة االنتقال من الفوضى
الــــّدولــــيّة إلــــى الــــوحــــدة الــــّدولــــيّة ســــتحدث حــــروب تــــعّسفيّة، وفــــي هــــذه الــــحال يــــكون لــــزامًــــا عــــلى األمــــم اتّــــخاذ 
إجــراءات قــويّــة فــي ســبيل الــحفاظ عــلى الــعدل الــّدولــي والــوحــدة والسّــــــالم.  وقــد كــتب عــبدالــبهاء فــي الــرّســالــة 

املدنيّة ما ترجمته:-

 "بـل قـد تـكون الحـرب أحـيانًـا أسـاسًــــــا لـلّصلح األعـظم، كـما قـد يـكون الـتّدمـير سـببًا لـلتّعمير... وتـقوم الحـرب 
عــلى نــوايــا صــالــحة فــيكون الــغضب عــني الــّلطف والــظّلم جــوهــر الــعدل والحــرب بــنيان الــّصلح.  ويــليق بــاملــلوك 

العظام اليوم أْن يؤّسسوا الّصلح العمومي، ألّن فيه وال شك حريّة العاملني".

اتّحاد الّشرق والغرب

 وهـناك عـامـل آخـر يـساعـد عـلى تـوطـيد السّـــــالم وهـو ارتـباط الشّـــــرق والـغرب.  فـليس "الـّصلح األعـظم" مجـرّد 
هـدنـة بـل تـوحـيد قـوى وتـعاون ودّي مـثمر بـني أمـم األرض الّــتي كـانـت حـتّى اآلن مـمزّقـة.  وقـد قـال عـبدالـبهاء 

في إحدى خطاباته في باريس:-

 "مــــنذ الــــبدايــــة حــــتّى الــــيوم كــــانــــت شــــمس الــــحقيقة تشــــرق مــــن أفــــق الشّــــــــرق، فــــحضرة مــــوســــى ربّــــى الخــــلق 
وهـــداهـــم فـــي الشّـــــــرق، وحـــضرة عـــيسى ظهـــر مـــن أفـــق الشّـــــــرق، وحـــضرة محـــمد بُـــعث إلـــى أمّــــة فـــي الشّـــــــرق، 
وحـــضرة الـــباب ظهـــر فـــي إيـــران فـــي بـــالد الشّــــــــرق، وحـــضرة بـــهاءاهلل ظهـــر مـــن الشّــــــــرق وتـــفضل بـــأّن كـــوكـــب 
املـسيح الـّساطـع ولـو أنّـه طـلع مـن الشّـــــرق لـكنّه أرسـل أشـعته الـنّوراء إلـى الـغرب فـانتشـرت أنـوار املـلكوت فـي 

الغرب انتشارًا أكبر من الّشرق وراجت تعاليمه
املباركة في عالم الغرب أسرع من رواجها في موطن والدة حضرته.

 "ويـحتاج الشّــــــرق الـيوم إلـى تـرقـيات الـغرب املـاديّـة، كـما يـحتاج الـغرب إلـى الـكماالت والـفضائـل الـّروحـانـيّة.  
فـيليق بـالـغرب أْن يسـتفيَض مـن أنـوار الشّـــــرق ويـعطيه حـظًّا ونـصيبًا مـن عـلومـه واخـتراعـاتـه.  نـعم يـجب تـبادل 
هـذه املـواهـب ويـجب أْن يـكّمل الشّـــــرق والـغرب نـقائـص بـعضهما الـبعض بـكّل اتّـحاد.  وسـيكون هـذا االتّـحاد 
سـببًا فـي تـحقيق املـدنـيّة الـحقيقيّة وفـي انـضمام املـدنـيّة املـاديّـة إلـى املـدنـيّة الـّروحـانـيّة.  وحـينما يجـري هـذا 
األخـــذ والـــعطاء بـــني الـــطّرفـــني تحـــدث بـــينهما مـــنتهى األلـــفة والـــوئـــام، فيتّحـــد الجّــــــميع ويتجـــّلى أقـــصى كـــمال 

ويحدث امتزاج وامتشاج متني ويصبح العالم مرآة الّصفات اإللهيّة.

 "إذن يـــجب عـــلينا نـــحن أهـــل الشّــــــــرق والـــغرب أْن نـــبذَل الجهـــد لـــيالً ونـــهارًا بـــأرواحـــنا وقـــلوبـــنا، ونـــحّقق هـــذا 
املـــــقصد الجـــــليل، ونـــــقّوي األلـــــفة واالتـــــحاد بـــــني مـــــلل األرض، حـــــتّى تنشـــــرح الـــــقلوب وتـــــتنّور الـــــعيون وتـــــنهال 
الـتوفـيقات الـعظيمةعـلينا وتـتحّقق سـعادة الـنّوع البشـرّي.  وهـذ هـي الـّجنّة الّــتي يـجب ظـهورهـا عـلى األرض 

." حينما تحشر البشريّة جمعاء في ظّل خيمة الوحدة واالتّحاد في امللكوت اإللهيّ



الباب الحادي عشر
بعض األحكام والتّعاليم

 "اعـلم أّن جـميع األحـكام اإللـهيّة تـتغيّر وتـتبّدل فـي كـّل دور حسـب الـزّمـان إالّ شـريـعة املـحبّة فـإنّـها ثـابـتة ال 
يعتريها أّي تغيير، وهي بمثابة ينبوع الحياة الّجاري على الّدوام".

(بهاءاهلل – مترجًما)

حياةّ الرّهبنة:

 "نـهى بـهاءاهلل أتـباعـه كـما نـهى محـّمد أتـباعـه عـن حـياة الـرّهـبنة واالنـزواء، فـنراه فـي الـّلوح الّـذي أرسـله إلـى 
نابليون الثّالث يقول بالنّص:-

 "يـــا مـــأل الـــرّهـــبان ال تـــعتكفوا فـــي الـــكنائـــس واملـــعابـــد.  اخـــرجـــوا بـــإذنـــي ثـــّم اشـــتغلوا بـــما تـــنتفع بـــه أنـــفسكم 
وأنــفس الــعباد... تــزّوجــوا لــيقوم بــعدكــم أحــد مــقامــكم.  إنّــا مــنعناكــم عــن الــخيانــة ال عــّما تظهــر بــه األمــانــة.  
أأخــذتــم أصــول أنــفسكم ونــبذتــم أصــول اهلل وراءكــم؟ اتّــقوا اهلل وال تــكونــّن مــن الــّجاهــلني.  لــوال اإلنــسان مــن 
يـــذكـــرنـــي فـــي أرضـــي وكـــيف تظهـــر صـــفاتـــي وأســـمائـــي؟ تـــفّكروا وال تـــكونـــوا مـــن الّـــذيـــن احـــتجبوا وكـــانـــوا مـــن 
الـرّاقـديـن.  إّن الّـذي مـا تـزّوج "املـسيح" إنّـه مـا وجـد مـقرًّا لـيسكن فـيه أو يـضع رأسـه عـليه بـما اكتسـبت أيـدي 
الـخائـنني.  لـيس تـقديـس نـفسه بـما عـرفـتم وعـندكـم مـن األوهـام بـل بـما عـندنـا.  اسـألـوا لـتعرفـوا مـقامـه الّــذي 

كان مقّدًسا عن ظنون من على األرض كّلها، طوبى للعارفني".

 ألــيس غــريــبًا أْن تــؤسّـــــــس املــذاهــب املــسيحيّة الــحياة الــرّهــبانــيّة الــتّنسكيّة لــقّسيسيها ورهــبانــها فــي الــوقــت 
الّــــذي اخــــتار املــــسيح تــــالمــــيذه مــــن بــــني الــــرّجــــال املــــتزّوجــــني وعــــاش هــــو وتــــالمــــيذه عــــيشة ارتــــزاق مــــن كــــّدهــــم 

وجهدهم على مسمع ومشهد من النّاس؟ كما جاء في القرآن الكريم:

 "وقـفّينا بـعيسى بـن مـريـم، وآتـيناه اإلنـجيل، وجـعلنا فـي قـلوب الّـذيـن اتّـبعوه رأفـة ورحـمة، ورهـبانـيّة ابـتدعـوهـا 
ما كتبناها عليهم إالّ ابتغاء رضوان اهلل فما رعوها حّق رعايتها"().

 ومــهما كــان لــلرّهــبنة فــي الــظّروف الــقديــمة مــن مــبّررات، فــإّن بــهاءاهلل يــصرّح بــأّن مــثل هــذه املــبّررات لــم يــعد 
لـها وجـود اآلن.  ويـبدو بـكّل وضـوح حـقًّا أّن انـسحاب عـدد كـبير مـن أنـبل الـنّاس وأتـقاهـم وأشـّدهـم خـوفًـا مـن 
اهلل مــن وســط الــهيئة االجــتماعــيّة البشــريّــة وعــدم اشــتراكــهم بــالــواجــبات واملــسؤولــيّات الّــتي تســتلزمــها حــياة 

األبّوة أمر يؤّدي حتًما إلى فقر الجنس البشرّي فقرًا روحانيًّا عظيًما.

الزّواج 



 تحــرّم الــتّعالــيم الــبهائــيّة تــعّدد الــزّوجــات ويشــترط بــهاءاهلل فــي الــزّواج  قــبول الــطّرفــني املــتزّوجــني ثــّم رضــاء 
أبويهما بعد رضائهما فيقول في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "إنّـــه قـــد حـــّدد فـــي الـــبيان بـــرضـــاء الـــطّرفـــني.  إنّـــا ملّــا أردنـــا املـــحبّة والـــوداد واتّـــحاد الـــعباد لـــذا عـــّلقناه بـــإذن 
األبوين بعدهما لئالّ تقع بينهما الّضغينة والبغضاء".

 وقد كتب عبدالبهاء حول هذه النّقطة جوابًا على سؤال أحدهم ما ترجمته:-

 "أمّــا بـخصوص الـزّواج فـعليك بـموجـب شـريـعة اهلل أْن تـختاَر واحـدة، وبـعد ذلـك يـناط األمـر بـرضـاء األبـويـن، 
ولكنّهما ال يحّق لهما التّدخل في الزّواج قبل انتقائك"().

 ويــــقول عــــبدالــــبهاء بــــأّن هــــذه الــــتّدابــــير االحــــتياطــــيّة الّـــــتي اتّخــــذهــــا بــــهاءاهلل دون حــــدوث حــــاالت الــــتّوتّــــرات 
والــتّشنجات بــني الــعوائــل املــتصاهــرة تــلك الــتّوتّــرات الّــتي شــاعــت فــي األقــطار املــسيحيّة واإلســالمــيّة – هــذه 
الــتّدابــير االحــتياطــيّة قــد أّدت إلــى نــدرة حــدوث الــتّوتّــرات بــني الــبهائــينّي، كــما أّدت إلــى نــدرة الــطّالق بــينهم.  

ومّما كتبه عبدالبهاء بخصوص الزّواج ما تلي ترجمته:-

 "إّن الـزّواج فـي األمـر املـبارك اتّـفاق تـام ورضـاء كـامـل بـني الـطّرفـني، ويـجب عـليهما مـراعـاة الـّدقـة، وأْن يـطّلع 
أحـــدهـــما عـــلى أخـــالق اآلخـــر، ويـــتعاهـــدا عـــلى عهـــد مـــتني قـــوّي بـــينهما، ويـــجب أْن يـــكوَن ارتـــباطـــهما أبـــديًّـــا، 

ومقصودهما األلفة واملحبّة واالتّحاد والحياة الّدائميّة، ويجب على العريس أْن يقوَل بحضور العروس
وحضور بعض اآلخرين "إنّا كّل هلل راضون" وتقول العروس لقاء ذلك "إنّا كّل هلل راضيات".

 "والـــزّواج عـــند الـــبهائـــينّي هـــو اتّـــحاد املـــرأة والـــرّجـــل روحًـــــا وجـــسًما حـــتّى يـــكون اتّـــحادهـــما أبـــديًّـــا فـــي جـــميع 
العوالم اإللهيّة، ويقوم أحدهما على ترقية الحياة الّروحانيّة لآلخر.  هذا هو االقتران البهائيّ"().

 "إّن عـــقد الـــزّواج الـــبهائـــيّ بـــسيط() جـــدًّا وكـــّل مـــا يـــلزم خـــاللـــه هـــو أْن يـــقوَل الـــعريـــس والـــعروس فـــي حـــضور 
شاهدين اثنني على األقل:- "إنّا كّل هلل راضون" و"إنّا كّل هلل راضيات".

الطاّلق

 إّن الــتّوصــيات الّــتي قــّدمــها رســل اهلل فــي قــضيّة الــطّالق والــزّواج قــد اخــتلفت بــاخــتالف الــظّروف واألزمــنة.  
ويبنّي عبدالبهاء التّعاليم البهائيّة حول الطّالق بالكيفيّة التّالية:-

 "يـجب عـلى األحـباء أْن يـجتنبوا الـطّالق إالّ إذا حـدثـت حـوادث سـبّبت الـبرودة بـني الـزّوجـني فـأجـبرتـهما عـلى 
االنـفصال، فـفي هـذه الـحال يسـتطيعان الـتّصميم حـول الـطّالق بـاطّـالع املـحفل الـّروحـانـيّ، وبـعد ذلـك يـجب 

عليهما أْن يصبرا سنة كاملة، فإذا لم تتضّوع خالل الّسنة رائحة املحبّة وعرف املوّدة، حصل الطّالق... 



إّن أســاس مــلكوت اهلل مــبنيّ عــلى املــوّدة واملــحبّة والــوحــدة والــتّآلــف واالتّــفاق ولــيس عــلى االخــتالف، وخــاصّــــــــــة 
بـــني الـــزّوج والـــزّوجـــة، فـــإْن أصـــبحَ أحـــد الـــطّرفـــني ســـببًا فـــي الـــطّالق، فـــال شـــّك فـــي أنّـــه ســـيقع فـــي مـــشاكـــل 

عظيمة، ويبتلي بباليا شديدة تنتهي بارتباك أموره وبندمه العميق"().

 ويـــرتـــبط الـــبهائـــيّون بـــالـــطّبع فـــي قـــضايـــا الـــطّالق وغـــيرهـــا بـــقوانـــني الـــبالد الّــــتي يـــسكنونـــها بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ارتباطهم بالتّعاليم البهائيّة حولها.

التّقويم البهائيّ

 لــقد تــبنّت األمــم املــختلفة فــي أزمــنة مــتنّوعــة طــرقًـــا عــّدة لــقياس الــزّمــن ولــتثبيت تــواريــخ الــحوادث.  وال تــزال 
حـتّى اآلن عـّدة تـقاويـم مـختلفة مـوجـودة، كـالـتّقويـم الـغريـغورّي فـي غـربـيّ أوروبـا والـتّقويـم الـيولـيانـيّ فـي كـثير 

من أقطار شرقيّ أوروبا والتّقويم العبري بني اليهود والتّقويم الهجري في األقطار اإلسالميّة.

 وقـد مـيّز الـباب أهـميّة الـّدور اإللـهيّ الّــذي جـاء ليبشّــــــر الـنّاس بـه وذلـك بـوضـعه تـقويـًما جـديـًدا ال يسـتند إلـى 
األشهر القمريّة بل إلى الّسنة الّشمسيّة كالتّقويم الغريغورّي.

 وبــموجــب الــتّقويــم الــبهائــيّ تــتألّــف الــسنّة مــن 19 شهــرًا وكــّل شهــر مــن 19 يــومًـــا فهــذه 361 يــومًـــا وتــضاف 
إلـــيها "األيّـــام الـــزّائـــدة" (وعـــددهـــا أربـــعة أيّـــام فـــي الـــّسنة الـــبسيطة أو خـــمسة أيّـــام فـــي الـــّسنة الـــكبيسة) بـــني 

الّشهر الثّامن عشر والّشهر التّاسع عشر ليالئم التّقويم البهائيّ الّسنة
الـــّشمسيّة.  وقـــد ســـّمى الـــباب األشهـــر عـــلى أســـماء صـــفات اهلل.  وتـــتثبّت الـــّسنة الـــبهائـــيّة تـــثبيتًا فـــلكيًّا وفـــًقا 

لتثبيت بداية الّسنة الّشمسيّة... في يوم االعتدال الّربيعي (وذلك عادة في 21 آذار – مارس -).

 وإّن أسماء األشهر في التّقويم البهائيّ كاآلتي:-

التّسلسل
اسم الّشهر
بداية الّشهر

األّول
شهر البهاء

21 آذار (مارس)
الثّاني

شهر الجالل
9 نيسان (أبريل)

الثّالث
شهر الجمال

28 نيسان (أبريل)
الرّابع



شهر العظمة
17 أيّار (مايو)

الخامس
شهر النور

5 حزيران (يونيو)
الّسادس

شهر الرحمة
24 حزيران (يونيو)

الّسابع
شهر الكلمات

13 تموز (يونيو)
الثّامن

شهر الكمال
1 آب (أغسطس)

التّاسع
شهر األسماء

20 آب (أغسطس)
العاشر

شهر العزة
8 أيلول (سبتمبر)

الحادي عشر
شهر املشيئة

27 أيلول (سبتمبر)
الثّاني عشر
شهر العلم

16 تشرين األّول (أكتوبر)
الثّالث عشر
شهر القدرة

4 تشرين الثّاني (نوفمبر)
الرّابع عشر
شهر القول

23 تشرين الثّاني (نوفمبر)
الخامس عشر
شهر املسائل

12 كانون األول (ديسمبر)
الّسادس عشر



شهر الشرف
31 كانون األول (ديسمبر)

الّسابع عشر
شهر السلطان

19 كانون الثاني (يناير)

الثّامن عشر
شهر املُلك

7 شباط (فبراير)
......

أيّام الهاء (األيّام الزّائدة)
من 26 شباط (فبراير) إلى أّول آذار (مارس)

التاسع عشر
شهر العالء

2 آذار (مارس)

 ويبتدئ العصر البهائيّ بسنة إعالن الباب دعوته (سنة 1844 املوافقة لسنة 1260 هجريّة).

 وسـوف يـحتاج أهـل الـعالـم فـي املسـتقبل الـقريـب إلـى االتّـفاق عـلى تـقويـم عـمومـيّ، ولهـذا السّــــــبب يـبدو مـن 
املـــناســـب أْن يـــكوَن لـــعصر الـــوحـــدة الجـــديـــد تـــقويـــم جـــديـــد خـــال مـــن االعـــتراضـــات واالرتـــباطـــات الّـــتي جـــعلت 
الــتّقاويــم الــقديــمة غــير مــقبولــة لــدى قــطاعــات كــبيرة مــن ســّكان األرض.  ومــن الــّصعب أْن يجــَد أهــل الــعالــم 

تقويًما يفوق في بساطته وسهولته التّقويم اّلذي وضعه الّسيد الباب.

املحافل الرّوحانيّة

 قـبل أْن يـكمَل عـبدالـبهاء مـهّمته عـلى األرض، وضـع أسـس تـطويـر الـنّظام اإلدارّي الّـذي أسّـــــسه بـهاءاهلل فـي 
آثـــاره الـــكتابـــيّة.  ومـــن أجـــل أْن يـــريـــنا عـــبدالـــبهاء أهـــميّة ومـــقام مـــؤسّـــــــسة املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ، أعـــلن فـــي أحـــد 
ألـواحـه بـأّن تـرجـمة مـن الـتّرجـمات يـجب أْن تـعرَض عـلى املـحفل الـّروحـانـيّ فـي الـقاهـرة قـبل نشـرهـا، رغـم أنّـه 

راجع نّصها وصّححها بنفسه.

 واملــحفل الــّروحــانــيّ هــو هــيئة إداريّــة مــكّونــة مــن تــسعة أشــخاص تــنتخبهم الــجامــعة الــبهائــيّة ســنويًّــا.  وقــد 
خّولت هذه الهيئة سلطة

إصـدار الـقرار فـي جـميع قـضايـا الـعمل املشـترك فـي الـجامـعة الـبهائـيّة.  وهـذه الـتّسمية مـؤقّــتة ألّن املـحافـل 
الّروحانيّة سوف تسّمى باسم "بيوت العدل".

 وهـذه الـهيئات الـّديـنيّة عـلى خـالف املـؤسّــــــسات الـكنسيّة هـي مـؤسّــــــسات اجـتماعـيّة قـبل أْن تـكوَن مـؤسّــــــسات 
ديـنيّة، وهـذا يـعني أنّـها تـطبّق مـبدأ املـشاورة فـي جـميع الـقضايـا ومـنها املـشاكـل الّـتي تـنشأ بـني الـبهائـينّي... 



وهـــذه املـــحافـــل الـــّروحـــانـــيّة تـــسعى إلـــى تـــرويـــج الـــوحـــدة والـــعدل فـــي جـــامـــعتها.  ولـــيس هـــناك مـــن تـــشابـــه بـــني 
املـحفل الـّروحـانـيّ وبـني الـقّسس والـرّهـبان بـأّي وجـه مـن الـوجـوه، إالّ أّن املـحفل مـسؤول عـن تـطبيق الـتّعالـيم 
الــــبهائــــيّة وعــــن الــــحّث عــــلى الخــــدمــــة وعــــن إدارة االجــــتماعــــات وعــــن الــــتّمسك بــــالــــوحــــدة وعــــن إدارة املــــمتلكات 
واألوقاف البهائيّة بالنّيابة عن الجامعة وعن تمثيلها في عالقاتها بالّجمهور وبالّجامعات البهائيّة األخرى.

 وفـي الـباب األخـير مـن هـذا الـكتاب فـي الـقسم الـخاص مـنه بـوصـيّة عـبدالـبهاء قـد أوضـحنا إيـضاحًــــا تـامًّــا 
طـبيعة املـحفل الـّروحـانـيّ محـليًّا كـان أم مـركـزيًّـا.  أمّـا واجـباتـه فـقد وصـفها شـوقـي أفـندي ولـيّ األمـر الـبهائـيّ 

بعبارته التّالية ترجمتها:-

 "إّن مــسألــة الــتّبليغ وإدارتــه وأســالــيبه ووســائــله وانــتشاره ودعــمه بــاإلضــافــة إلــى مــا هــي عــليه مــن األهــميّة 
ملـصالـح األمـر املـبارك، تـؤلـف مـن دون شـّك الـواجـب الـوحـيد الّـذي يـجب أْن يـناَل اهـتمام ورعـايـة هـذه املـحافـل 

الّروحانيّة.

 "ويتجّلى من دراسة ألواح بهاءاهلل وعبدالبهاء دراسة دقيقة أّن
هـناك واجـبات حـيويّـة أخـرى ال تـقّل أهـميّة عـن الـتّبليغ واقـعة عـلى عـاتـق املـمثّلني الّـذيـن انـتخبهم األحـباء فـي 

هذه املحافل في كّل جامعة محليّة.

 "فــِمن واجــباتــهم أْن يــكونــوا حــذريــن حــصيفني ســاهــريــن عــلى مــحافــظة هــيكل أمــر اهلل فــي كــّل األحــيان مــن 
هجمات األعداء ومن نبال املفسدين.

 "وعـــليهم أْن يـــسعوا إلـــى تـــرويـــج املـــحبّة والـــوفـــاق بـــني األحـــباء ومـــحو كـــّل آثـــار الـــّريـــبة والـــبرودة والـــنّفرة مـــن 
قلوبهم وإحالل التّعاون القلبي على خدمة أمر اهلل محّلها.

 "وعــليهم اْن يــبذلــوا أقــصى الــجهود فــي كــّل األحــيان ملــّد يــد املــعونــة إلــى الــفقراء واملــرضــى والعجــزة واأليــتام 
واألرامل، بغّض النّظر عن ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

 "وعـليهم أْن يـقومـوا بـكّل الـوسـائـل الّـتي يـملكونـها عـلى تهـذيـب الشّـــــبان مـاديًّـا وروحـانـيًّا، وتـهيئة وسـائـل تـربـية 
األطــــفال، وتــــأســــيس املــــؤسّـــــــــسات الــــتّربــــويّــــة الــــبهائــــيّة كــــّلما أمــــكن ذلــــك، وتــــنظيمها واإلشــــراف عــــلى عــــملها، 

وتجهيزها بأحسن الوسائل اّلتي تؤّدي إلى رقيّها وتطّورها...

 "وعـــــليهم الـــــقيام بـــــالـــــتّرتـــــيبات الـــــالزمـــــة الجـــــتماعـــــات األحـــــباء االعـــــتياديّـــــة فـــــي األعـــــياد واحـــــتفاالت الـــــذّكـــــرى 
واالجتماعات الخاّصة اّلتي تخّصص لخدمة املصالح االجتماعيّة والفكريّة والّروحانيّة إلخوانهم...

 "وعـليهم فـي هـذه األيّـام الّـتي ال يـزال فـيها األمـر اإللـهيّ فـي مهـد طـفولـته أْن يـقومـوا بـاإلشـراف عـلى جـميع 
املطبوعات البهائيّة وعلى

جـميع الـتّرجـمات ويـقّدمـوا لجـمهور الـنّاس عـرضًـــــــــا سـامـيًا مـضبوطًـا عـن اآلثـار املـدّونـة الـبهائـيّة ويشـرفـوا عـلى 
توزيعه بني الجمهور..."



 ويــــمكننا أْن نــــقّدر قــــيمة اإلمــــكانــــيّات املــــكنونــــة فــــي املــــؤسّـــــــــسات الــــبهائــــيّة هــــذه حــــينما نــــرى تــــفّسخ املــــدنــــيّة 
الـحاضـرة تـفّسًخا سـريـًعا نـظرًا الفـتقارهـا إلـى تـلك الـقّوة الـّروحـانـيّة الّـتي تسـتطيع وحـدهـا أْن تـبعَث الـّشعور 
بـــاملـــسؤولـــيّة والـــتّواضـــع فـــي نـــفوس الـــقادة اإلداريّـــني وتـــبعث الـــّشعور بـــالـــوالء الـــالّزم فـــي نـــفوس األفـــراد مـــن 

أعضاء الهيئة االجتماعيّة.

األعياد ومناسبات الذّكرى الّسنويّة والّصيام

 عيد الرّضوان (إعالن دعوة بهاءاهلل من 21 نيسان (أبريل) – 2 أيّار (مايو) سنة 1863.
 عيد النّوروز (رأس الّسنة البهائيّة) وذلك عادة في 21 آذار (مارس).

 عيد بعثة الباب في 23 أيّار (مايو) سنة 1844 (5 جمادي األولى 1260 هـ)().
 مولد بهاءاهلل في 12 تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة 1817 (2 محرّم 1233 هـ).

 مولد الباب في 20 تشرين األّول (أكتوبر) سنة 1819 (1 محرّم 1235 هـ).
 صعود بهاءاهلل في 29 ايّار (مايو) 1892.

 استشهاد الباب في 9 تّموز (يوليو) سنة 1850 (28 شعبان
1266 هـ).

 صعود عبدالبهاء في 28 تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة 1921. 
 شهر الصيام 19 يوًما من أّول العالء (2 آذار – مارس - ) إلى يوم:-

 عيد النّوروز اّلذي يحتفل به مباشرة بعد ختام الّصيام.
 أيّام الهاء (من 26 شباط – فبراير –إلى أّول آذار – مارس – (كما سيأتي شرحه).

األعياد

 إّن األفــــراح الــــرّئــــيسيّة تتجــــّلى فــــي الــــّديــــن الــــبهائــــيّ أيّــــام األعــــياد والــــعطالت الــــعديــــدة خــــالل الــــعام.  فــــفي 
الخطابة اّلتي ألقاها عبدالبهاء في االسكندريّة بمصر يوم عيد النّوروز سنة 1912 قال:-

 "هــــناك فــــي الشّــــــــرائــــع املــــقّدســــة اإللــــهيّة فــــي كــــّل َدور وكــــور أيّــــام ســــرور وحــــبور وأعــــياد مــــباركــــة يحــــرّم فــــيها 
االشتغال بالتّجارة والّصناعة وغيرها.

 "وتــعقد فــيها اجــتماعــات بــكّل مــحبّة وســرور وابــتهاج وتــتزيّــن فــيها مــجالــس عــامّــة ويــكون الجــميع فــيها زمــرة 
واحدة، فتتجّسد في األبصار وحدة األّمة وألفتها واتّحادها.

 "وحيث أّن يوم العيد يوم مبارك، يجب أْن ال يترك العيد يمّر من دون ثمرة.

 "ويـجب أْن ال يـقتصر ذلـك الـيوم عـلى الـفرح والسّــــــرور، بـل يـجب أْن يـتأسّــــــس فـي ذلـك الـيوم املـبارك مشـروع 
تعود منافعه الّدائمة على األّمة فيما بعد...



"وليســـت هـــناك فـــي هـــذا الـــيوم نـــتيجة وثـــمرة أعـــظم مـــن هـــدايـــة الـــنّاس، ألّن الـــنّاس مـــساكـــني محـــرومـــني مـــن 
املواهب اإللهيّة...

 "ويــجب عــلى األحــباء فــي مــثل هــذا الــيوم أْن يــتركــوا مــن بــعدهــم أثــرًا خــيريًّــا مــاديًّــا أو مــعنويًّــا.  ويــجب أنْ 
تــشمل تــلك اآلثــار الــخيريّــة جــميع البشــر، ألّن كــّل عــمل خــيرّي مــبرور فــي هــذا الــّدور الــبديــع يــجب أْن يــكونَ 
عــمومــيًّا يــشمل جــميع البشــر وال يــخّص الــبهائــينّي وحــدهــم، وحــيث أّن ظــهور الــرّحــمن فــي هــذا الــيوم ظــهور 

إلهيّ فأملي أْن يكوَن كّل واحد من األحباء اإللهينّي رحمة إلهيّة لعموم البشر".

 وأعـياد الـنّوروز "رأس الـّسنة الـبهائـيّة" والـرّضـوان واحـتفاالت ذكـرى مـيالد الـباب ومـيالد بـهاءاهلل وعـيد بـعثة 
الباب "وهو نفسه ذكرى مولد عبدالبهاء" هي أعظم أيّام الفرح عند البهائينّي خالل العام.

 أمّــــا أيّـــام الـــهاء (األيّـــام الـــزّائـــدة) الّـــتي تـــقع بـــني الّشهـــر الـــثّامـــن عشـــر والّشهـــر الـــتّاســـع عشـــر (مـــن يـــوم 26 
شـباط (فـبرايـر) إلـى نـهايـة الـيوم األّول مـن آذار (مـارس) فـإنّـها خـّصصت لـعمل الـّضيافـات والـوالئـم لـألحـباء 

ولتقديم الهدايا وللعناية بالفقراء واملرضى إلخ.

 أمّــا االحـتفاالت بـذكـرى اسـتشهاد الـباب وصـعود بـهاءاهلل وعـبدالـبهاء فـيُحتفل بـها بـكّل وقـار فـي اجـتماعـات 
الئقة وبخطابات وتالوة من املناجاة واأللواح.

الّصيام

 إّن الّشهـــر الـــتّاســـع عشـــر الّـــذي يـــلي ضـــيافـــات أيّـــام الـــهاء هـــو شهـــر الـــّصيام.  وخـــالل األيّـــام الـــتّسع عشـــر 
يكون الّصيام باالمتناع عن األكل

والشّــــــــرب مــــن الشّــــــــروق حــــتّى الــــغروب.  وحــــيث أّن شهــــر الــــّصيام يــــنتهي بــــيوم االعــــتدال الــــّربــــيعي فــــي آذار 
(مــارس) فــإّن الــّصيام يــقع دائــًما فــي نــفس الــفصل وهــو الــّربــيع فــي نــصف الــكرة الــّشمالــي والخــريــف فــي 
نـصف الـكرة الـجنوبـي، فـال هـو بـواقـع فـي حـرارة الـّصيف الشّـــــديـدة وال فـي بـرودة الشّـــــتاء الـقاسـية مـّما يـجعل 
الـّصيام شـاقًّــا.  وبـاإلضـافـة إلـى هـذا فـفي هـذا الـفصل تـكون الـفترة بـني الشّــــــروق والـغروب مـتساويـة تـقريـبًا 
فـي جـميع أنـحاء املـعمورة أي مـن الـّساعـة الـّسادسـة صـباحـاً حـتّى الـّساعـة الـّسادسـة مـساًء.  ولـيس الـّصيام 

مفروًضا على األطفال واملرضى واملسافرين والّشيوخ والعجزة والحوامل واملرضعات.

 وقـد ثـبت أّن مـثل هـذا الـّصيام الـّسنوي املـفروض بـموجـب األحـكام الـبهائـيّة نـافـع صـحيًّا.  وحـيث أّن حـقيقة 
الــّصيام الــبهائــيّ ليســت فــي اإلمــساك عــن الــطّعام املــادي بــل فــي ذكــر اهلل الّــذي هــو الــطّعام الــّروحــانــيّ لــذا 
فـــحقيقة الـــّصيام الـــبهائـــيّ ال تـــقتصر عـــلى االمـــتناع عـــن الـــطّعام املـــادي الّـــذي يـــساعـــد عـــلى تـــطهير الجســـد 

ولكنّه يوّجه النفوس إلى االنقطاع عّما سوى اهلل فيقول عبدالبهاء ما ترجمته:-

 "الـّصيام رمـز.  الـّصيام يـعني االمـتناع عـن الـّشهوات.  الـّصيام املـادي رمـز عـن ذلـك االمـتناع وشـيء يـذكّــر 
الــّصائــم بــه.  بــمعنى أّن اإلنــسان عــندمــا يــمتنع عــن الــّشهوات املــاديّــة عــليه أْن يــمتنعَ عــن الــّشهوات الــنفسيّة 
والــنّزوات، لــكْن مجــرّد االمــتناع عــن الــطّعام ال تــأثــير لــه عــلى الــّروح بــل إنّــه مجــرّد رمــز وشــيء يــذكــر.  وبــدون 



هـذا ال أهـميّة لـه.  فـالـّصيام لهـذا الهـدف ال يـعني االمـتناع الـتّام عـن الـطّعام.  بـل الـقاعـدة الـذّهـبيّة الـخاصّـــــــــة 
بــالــطّعام هــي أْن ال يــأكــل املــرء كــثيرًا وال يــأكــل قــليالً.  فــاالعــتدال ضــرورّي.  وهــناك فــي الــهند طــائــفة تــمسك 
عـن الـطّعام أقـصى إمـساك وتـقّلل طـعامـها تـدريـجيًّا إلـى أْن تـصَل بـالـعيش عـلى ال شـيء تـقريـبًا، وهـذا يـؤثّـر 
كــثيرًا عــلى ذكــائــها.  ولــْن يــكوَن املــرء أهــالً لخــدمــة اهلل بــعقل ضــعيف وجســد ضــعيف قــد أضــعفهما االمــتناع 

عن الطّعام فصار ال يستطيع رؤية األمور رؤية واضحة"().

االجتماعات البهائيّة

 يـــعّلق عـــبدالـــبهاء أعـــظم األهـــميّة عـــلى اجـــتماعـــات املـــؤمـــنني الـــّدوريّـــة املـــنتظمة مـــن أجـــل الـــعبادة ومـــن أجـــل 
دراســة الــتّعالــيم وعــرضــها عــلى بــساط الــبحث ومــن أجــل املــشاورة بــخصوص تــقّدم الــّدعــوة.  فــيقول فــي أحــد 

ألواحه ما ترجمته:-

 لـقد شـاءت اإلرادة اإللـهيّة أْن يـزداد االتّـحاد والـوفـاق بـني األحـباء وإمـاء الـرّحـمن يـومًــا فـيومًــا، ومـا لـم يـتحّقق 
هـــذا لـــن يـــتقّدم أّي عـــمل بـــأّي شـــكل مـــن األشـــكال.  وإّن أعـــظم وســـائـــل االتّـــحاد واالتّـــفاق هـــي االجـــتماعـــات 

الّروحانيّة، وهذا أمر مهم جدًّا وهو مغناطيس التّأييدات اإللهيّة"().

 وفـي اجـتماعـات الـبهائـينّي الـّروحـانـيّة يـجب تـجنّب املـجادالت الّــتي تـؤّدي إلـى املـنازعـات وتـجنّب الـبحث فـي 
الـّشؤون الـّسياسـيّة واملـاديّـة فـالهـدف الـوحـيد لـلمؤمـنني يـجب أْن يـكوَن تـعّلم الـحقيقة اإللـهيّة وتـبليغها وامـتالء 
قـلوبـهم بـمحبّة اهلل وانـقيادهـم الـتّام إلرادة اهلل وإعـزازهـم مـجيء مـلكوت اهلل وتـرويـجهم لـه.  فـيقول عـبدالـبهاء 

في خطاب ألقاه في نيويورك سنة 1912 ما ترجمته:-

 "يـجب أْن يـكوَن االجـتماع الـبهائـيّ مـثاالً الجـتماعـات املـأل األعـلى ومسـتنيرًا مـن أنـوار املـأل األعـلى.  ويـجب 
أْن تـــكوَن الـــقلوب صـــافـــية صـــفاء املـــرايـــا حـــتّى تســـطع فـــيها أنـــوار شـــمس الـــحقيقة، ويـــكوَن كـــّل قـــلب مـــركـــزًا 
لـالتّـصال الـتلغرافـيّ فـتكون نـهايـة السّـــــلك فـي الـقلب ونـهايـته األخـرى فـي املـأل األعـلى، فيسـتمّر االتّـصال بـني 
الـــــطّرفـــــني، وبهـــــذه الـــــوســـــيلة تـــــتمّوج إلـــــهامـــــات املـــــلكوت اإللـــــهيّ تـــــمّوجًــــــــا شـــــديـــــًدا وتـــــحصل األلـــــفة فـــــي جـــــميع 
املـــــباحـــــثات... وكـــــّلما ازدادت األلـــــفة واالتّـــــحاد واملـــــحبة بـــــينكم ازدادت الـــــتّوفـــــيقات اإللـــــهيّة فـــــيكم، ونـــــصرتـــــكم 

تأييدات الجمال املبارك وأعانتكم توفيقاته".

 ويقول في أحد ألواحه ما ترجمته:-

 "فـي هـذه االجـتماعـات يـجب االبـتعاد ابـتعاًدا تـامًّــا عـن األحـاديـث الـخارجـيّة، ويـجب اقـتصارهـا عـلى تـالوة 
اآليــــات وتــــرتــــيل املــــناجــــاة واملــــذاكــــرة فــــي الــــّشؤون الّــــتي تــــختّص بــــأمــــر اهلل – مــــثل إقــــامــــة الــــبراهــــني واإلتــــيان 
بـــالـــحجج واألدلّـــة الـــواضـــحة الـــّساطـــعة والـــتّمعن فـــي ألـــواح مـــحبوب الـــعاملـــني.  ويـــجب عـــلى الـــحاضـــريـــن فـــي 
االجــــتماع قــــبل دخــــولــــهم أْن يــــتزيّــــنوا بــــرداء الــــتّقديــــس والــــتّنزيــــه ويــــتوجّــــــهوا إلــــى املــــلكوت األبــــهى، ثــــم يــــدخــــلوا 
االجــتماع بــمنتهى الــتّواضــع والــخشوع.  وحــني تــالوة األلــواح يــكونــون هــادئــني صــامــتني وإذا أرادوا الــكالم 
فــــعليهم بــــيان مــــا يــــريــــدونــــه بــــمنتهى األدب عــــلى أْن يــــتمَّ ذلــــك أيــــًضا بــــرضــــاء الــــحاضــــريــــن وإذنــــهم، وبــــغايــــة 

الفصاحة والبالغة".



الّضيافة التّسع عشريّة

 بــتطّورالــنّظام اإلدارّي الــبهائــيّ مــنذ صــعود عــبدالــبهاء أصــبحت الــّضيافــة الــتّسع عشــريّــة الّــتي يُــحتفل بــها 
فــي الــيوم األّول مــن كــّل شهــر بــهائــيّ ذات أهــميّة خــاصّــــــــــة جــدًّا، فــلم يــقتصر األمــر فــيها عــلى تــرتــيل املــناجــاة 
وتـالوة اآليـات مـن الـكتب املـقّدسـة مـن قِـبَْل املجـموع، بـل تجـري املـشاورة الـعامّـة مـن قِـبَل الـجامـعة الـبهائـيّة فـي 
الـّضيافـة الـتّسع عشـريّـة حـول الـّشؤون الـبهائـيّة الـجاريـة ويتجـّلى تـآلـف املـؤمـنني وارتـباطـهم بـبعضهم.  وهـذا 
الــعيد هــو الــفرصــة املــناســبة الّــتي فــيها يــقّدم املــحفل الــّروحــانــيّ إلــى الــجامــعة الــبهائــيّة فــي الــّضيافــة الــتّسع 
عشـــريّـــة تـــقاريـــره، ويـــدعـــوهـــم فـــيها إلـــى بـــحث املـــشاريـــع الّـــتي رســـمها وإلـــى تـــقديـــم مـــقترحـــاتـــهم حـــول األخـــذ 

بأساليب جديدة أنسب في خدمة األمر.

مشرق األذكار

 تـــرك بـــهاءاهلل ألحـــبّائـــه إرشـــادات يـــنفّذونـــها مـــن بـــعده بـــبنائـــهم هـــياكـــل لـــلعبادة فـــي كـــّل قـــطر ومـــديـــنة ســـّماهـــا 
بـاسـم "مـشارق األذكـار" أْي الـهياكـل الّـتي فـيها يـتعالـى ذكـر اهلل وثـناؤه.  ويـكون بـناء مشـرق األذكـار مـتّسع 
األضــالع تــعلوه قــبّة، ويــكون تــصميمه جــميالً وبــناؤه آيــة فــي الــفن عــلى قــدر اإلمــكان، ويــرتــفع وســط حــديــقة 
واســعة تــزدان بــاألشــجار الــباســقة واألزهــار الــبديــعة والــفّوارات املــائــيّة، مــحاطًــا بــعدد مــن األبــنية املــلحقة بــه 
واملـــخّصصة لـــشؤون الـــتّربـــية والخـــدمـــات االجـــتماعـــيّة واألعـــمال الـــخيريّـــة، لـــتقترن عـــبادة اهلل دومًــــا فـــي هـــذا 
الـهيكل بـمباهـج عـالـم الـطّبيعة وبجـمال الـفن وبـالـعمل الجـدي الـفّعال مـن أجـل تحسـني الـظّروف االجـتماعـيّة 

البشريّة وإصالحها().

 وقـد مُــِنع الـبهائـيّون فـي إيـران حـتّى الـوقـت الـحاضـر عـن بـناء هـياكـل لـلعبادة الـعامّــة لـهم، فـبنوا أّول مشـرق 
لألذكار في مدينة عشق آباد الّروسيّة().

 وقـد بـارك عـبدالـبهاء خـالل زيـارتـه أمـريـكا سـنة 1912 مـوقـع مشـرق األذكـار الـثّانـي فـي الـعالـم عـلى ضـفاف 
بحيرة مشيغن الواقعة على بعد بضعة أميال شماليّ شيكاغو بوضعه الحجر األساسي().

 ويشير عبدالبهاء إلى "أم معابد الغرب" هذا (مشرق أذكار شيكاغو) في لوحه التّالية ترجمته:-

 "الحـمد هلل إذ تـرسـل فـي هـذه األيـام تـبرّعـات مـن كـّل بـلد فـي الـعالـم لـصندوق مشـرق األذكـار فـي أمـريـكا... 
ومـنذ آدم إلـى يـومـنا هـذا لـم يـَر الـعالـم إعـانـات تـرسـل مـن بـالد آسـيا الـبعيدة إلـى أمـريـكا، ولـيس ذلـك إال مـن 
قـدرة املـيثاق اإللـهيّ، فـتعّجبوا مـن ذلـك يـا أولـي األلـباب.  وأمـلي أْن يُظهـَر أحـبّاء اهلل قـدرتـهم ويـتداركـوا مـبلًغا 
عــظيًما لهــذا الــبناء... واألمــر مــتروك لــألشــخاص فــيما يــتبرّعــون.  فــلو أراد إنــسان أْن يــصرَف تــبرّعــاتــه عــلى 
أمـر آخـر فـهو مـختار، واالعـتراض عـليه بـاطـل.  ولـكنّكم اعـلموا يـقينًا أّن أهـم األمـور فـي الـوقـت الـحاضـر هـو 

بناء مشرق األذكار...



 "إّن سـّر هـذا الـّصرح سـّر عـظيم ال يـمكن اآلن كـشفه، لـكّن تـشييده الـيوم عـمل فـي مـنتهى األهـميّة.  وتُـلحق 
بمشـرق األذكـار أبـنية فـرعـيّة مـخّصصة لـه تـعتبر مـتّممات لـه وهـي مـدرسـة أيـتام ومسـتشفى فـقراء وصـيدلـيّة 
ودار عجـزة وجـامـعة عـلوم وآداب ودار ضـيافـة.  ويـجب أْن يـؤسّـــــَس فـي كـّل مـديـنة مشـرق لـألذكـار عـظيم عـلى 
هــذا الــنّمط.  وتــتلى املــناجــاة فــي مشــرق األذكــار صــباح كــّل يــوم، وال يــكون فــيه أورغــن.  وتــقام فــي األبــنية 
املـــــجاورة ملشـــــرق األذكـــــار األعـــــياد واالجـــــتماعـــــات الـــــّديـــــنيّة واملـــــؤتـــــمرات واالجـــــتماعـــــات الـــــعامّــــــة واالحـــــتفاالت 
الـّروحـانـيّة.  أمّـا تـالوة املـناجـاة وتـرتـيل اآليـات بـأبـدع األلـحان فـيكون فـي مشـرق األذكـار ذاتـه بـدون مـصاحـبة 

آالت موسيقيّة.  افتحوا أبواب هذا املعبد لجميع الخلق.

 "وعـــندمـــا يـــتّم بـــناء هـــذه املـــؤسّــــــــسات املـــلحقة أْي الـــكّلية واملســـتشفى ودار الـــّضيافـــة ودار العجـــزة وجـــامـــعة 
الـعلوم والـفنون الّــتي تـتّم فـيها دراسـات جـامـعيّة عـليا وبـقيّة أبـنيتها الـخيريّـة األخـرى سـتفتح أبـوابـها لجـميع 
األمـم واألديـان فـإنّـها ال تـختّص بـأمّــة دون األخـرى وسـتكون هـذه األعـمال الـخيريّـة للجـميع دون أّي اعـتبار 
إلـى الـوطـن أو الـّلون أو الـِعرق وسـتكون أبـوابـها مـفتوحـة عـلى مـصاريـعها لـكافّـة الـجنس البشـرّي فـال تـعّصب 
تـجاه أحـد بـل مـحبّة فـي مـحبّة نـحو الجـميع.  وتـكون الـعمارة الـوسـطى مـكانًـا مـخّصًصا لـلمناجـاة والـعبادة.  
وهـذه بـدايـة اتّـفاق تـوأمـيّ الـّديـن والـعلم، وهـذه بـدايـة خـدمـة الـعلم لـلّديـن، وبـدايـة تجـّلي الـفيوضـات الـّروحـانـيّة 

." والجسمانيّة على النّوع اإلنسانيّ

الحياة بعد املوت

 يــخبرنــا بــهاءاهلل أّن حــياة الجســد هــي املــرحــلة األولــى الــجنينيّة مــن مــراحــل وجــودنــا وأّن الــنّجاة مــن الجســد 
يشبه الوالدة الجديدة اّلتي بها تدخل الّروح اإلنسانيّة إلى حياة أتّم كماالً وأوسع حّرية، فيقول بالنّص:-

 "اعـلم أنّـه (الـّروح) يـصعد حـني ارتـقائـه إلـى أْن يـحضر بـني يـدّي اهلل فـي هـيكل ال تـغيّره الـقرون واإلعـصار 
وال حــوادث الــعالــم ومــا يظهــر فــيه، ويــكون بــاقــيًا بــدوام مــلكوت اهلل وســلطانــه وجــبروتــه واقــتداره، ومــنه تظهــر 
آثــار اهلل وصــفاتــه وعــنايــة اهلل وألــطافــه... وتــدخــله يــد الــفضل إلــى مــقام ال يــعرف بــالــبيان وال يــذكــر بــما فــي 
اإلمـكان.  طـوبـى لـروح خـرج مـن الـبدن مـقّدسًــــــا عـن شـبهات األمـم، إنّـه يتحـرك فـي هـواء إرادة ربّـه، ويـدخـل 
فــــي الــــّجنة الــــعليا، وتــــطوف بــــه طــــلعات الــــفردوس األعــــلى، ويــــعاشــــر مــــع أنــــبياء اهلل وأولــــيائــــه، ويــــتكّلم مــــعهم، 
ويـقّص لـهم مـا ورد عـليه فـي سـبيل اهلل رّب الـعاملـني.  لـو يـطّلع أحـد عـلى مـا قـّدر لـه فـي عـوالـم اهلل رّب الـعرش 

والثّرى، ليشتعل في الحني اشتياًقا لذاك املقام األمنع األرفع األقدس األبهى" ثّم يقول ما تلي ترجمته:-

 "وأمّــا مـا سـألـت عـن كـيفيّة ذلـك (يـعني حـالـة الـّروح بـعد املـوت)، فـاعـلم أنّـه ال يـوصـف وال يـنبغي أْن يـذكـَر إالّ 
عــلى قــدر مــعلوم.  ولــقد جــاء األنــبياء واملــرســلون ملجــرّد هــدايــة الخــلق إلــى الــّصراط املســتقيم ومــقصودهــم مــن 
مـــجيئهم تـــربـــية الـــعباد... لـــعمر اهلل إّن إشـــراقـــات تـــلك األرواح هـــي ســـبب تـــرقـــيات الـــعالـــم وارتـــفاع مـــقامـــات 
األمــم،... ولــيس هــناك شــيء مــن األشــياء مــن دون أْن تــكوَن لــوجــوده عــّلة وســبب وبــدايــة.  ولــقد كــان السّــــــبب 
األعــظم فــي وجــود األشــياء هــو تــلك األرواح املجــرّدة وســيبقون السّــــــبب لــوجــودهــا إلــى األبــد.  وإّن الــفرق بــني 

هذا العالم والعالم الثّاني كالفرق بني عالم الجنني وعاملنا الحاضر"().



 وكتب عبدالبهاء ما يشابه ذلك فقال ما ترجمته:

 "إّن األســـرار واألمـــور الّــــتي ال يـــعلمها اإلنـــسان فـــي هـــذا الـــعالـــم الـــتّرابـــي تـــنكشف لـــه فـــي عـــالـــم املـــلكوت، 
ويـطّلع عـلى أسـرار الـحقيقة.  ومـن الـبديـهيّ أنّـه سـيعرف هـناك الـنّفوس الّـتي كـان يـعاشـرهـا ويـأنـس بـها.  وال 
شــك أّن الــنّفوس املــقّدســة بــعيونــها الــطّاهــرة وبــبصيرتــها الــنّيرة هــي بــفضل الــعنايــات اإللــهيّة مــكمن األســرار 
فـي مـلكوت األنـوار ولـها نـصيب وفـيض مـن مـوهـبة مـشاهـدة الـحقيقة فـي كـّل نـفس مـن األخـيار، وتحـظى فـي 
ذلــك الــعالــم بــاالبــتهاج بــلقاء اهلل عــيانًــا واضــًحا، وتجــد جــميع أحــباء اهلل الــقدامــى والجــديــديــن حــاضــريــن فــي 
ذلــك املجــمع الــسماوي.  وال شــّك أّن الــفروق واملــيّزات بــني األشــخاص تتجــّلى بــعد الــّصعود مــن هــذا الــعالــم 
الـفانـي، وليسـت املـيّزات هـذه بـالنّسـبة لـلمكان بـل بـالنّسـبة لـعالـم الـّروح والـوجـدان، ألّن مـلكوت اهلل مـقّدس عـن 
الــزّمــان واملــكان، وهــو عــالــم غــير هــذا الــعالــم ودنــيا غــير هــذه الــّدنــيا.  واعــلم يــقينًا أّن أحــباء اهلل فــي الــعوالــم 
اإللــهيّة يــعرف بــعضهم بــعًضا، ويــأنــس بــعضهم إلــى بــعض، ولــكّن أنــسهم هــناك روحــانــيّ، وكــذلــك لــو أحــبّ 
إنــسان إنــسانــاً آخــر فــي هــذا الــعالــم فــإنّــهما لــن يــنسيا بــعضهما فــي عــالــم املــلكوت وحــتّى أيــًضا ال يــنسيان 

هناك الحياة اّلتي كانت لهما في هذا العالم"().

الّجنة والنّار

 يـــعتبر بـــهاءاهلل وعـــبدالـــبهاء أوصـــاف الـــّجنة والـــنّار الـــواردة فـــي الـــكتب املـــقّدســـة رمـــوزًا وليســـت حـــرفـــيّة فـــي 
مــعناهــا ومــن ذلــك قــّصة الخــليقة الــواردة فــي الــتّوراة.  وهــما يــريــان أّن الــّجنة هــي حــال الــكماالت وأّن الــنّار 
هــــي حــــال الــــنّقائــــص.  ويــــريــــان أّن الــــّجنة هــــي الــــوفــــاق مــــع إرادة اهلل ومــــع إرادة إخــــوانــــنا وأّن الــــّجحيم هــــي 
فـقدان هـذا الـوفـاق وأّن الـّجنة هـي حـال الـحياة الـّروحـانـيّة والـّجحيم هـي حـال املـوت الـّروحـانـيّ.  وقـد يـدخـل 
اإلنــسان الــّجنة أو يــدخــل الــنّار وهــو ال يــزال فــي هــذا الجســد.  وأّن مــباهــج الــّجنة مــباهــج روحــانــيّة.  وتــنشأ 

آالم الّجحيم عن الحرمان من هذه املباهج.  فيقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات ما ترجمته:
 "وعـندمـا يـنجون مـن ظـلمات هـذه الـرّذائـل بـنور اإليـمان ويـتنّورون بـإشـراق شـمس الـحقيقة عـليهم ويتشـرّفـون 
بجـميع الـفضائـل فـإنّـهم يـعتبرون ذلـك أعـظم املـكافـآت ويـرونـه الـجنّة الـحقيقيّة.  وكـذلـك املـجازات املـعنويّـة أي 
الـعذاب والـعقاب الـوجـودي فـإنّـه االبـتالء بـعالـم الـطّبيعة واالحـتجاب عـن الـحق والجهـل واالنحـطاط واالنـهماك 
فـــي الـــّشهوات الـــنّفسانـــيّة واالبـــتالء بـــالـــرّذائـــل الـــحيوانـــيّة واالتّـــصاف بـــالـــّصفات الـــظّلمانـــيّة... وهـــم يـــرون هـــذا 

أعظم العقوبات وأشّد العذاب...

 "واملـكافـأة األُخْــَرِويّـة هـي الـكماالت والـنّعم الّــتي يـحصل عـليها اإلنـسان فـي الـعوالـم الـّروحـانـيّة بـعد الـعروج 
مــن هــذا الــعالــم... وهــذه املــكافــأة األُخْـــَرِويّــة هــي نِـــَعْم وألــطاف روحــانــيّة وأنــواع الــنّعم الــّروحــانــيّة فــي املــلكوت 
اإللـهيّ وهـي الـحصول عـلى مـا يـتمنّاه الـقلب والـّروح والـفوز بـلقاء الـرّحـمن فـي الـعالـم األبـدي وكـذلـك املـجازاة 
األُخْــــَرِويّـــة أي عـــذاب اآلخـــرة هـــو الحـــرمـــان مـــن الـــعنايـــات اإللـــهيّة الـــخاصّـــــــــــة واملـــواهـــب الـــحتميّة والـــّسقوط فـــي 
أسـفل دركـات الـوجـود، وكـّل إنـسان حُــــرم مـن هـذه األلـطاف اإللـهيّة فـهو مـحسوب لـدى أهـل الـحقيقة فـي عِــداد 

األموات...



 "أمّــا الـغنى والـثّروة فـي ذلـك الـعالـم فـهي الـتّقرب إلـى اهلل وفـي هـذه الـحالـة ال شـّك أّن املـقّربـني لـدى الـعتبة 
اإللهيّة تكون شفاعتهم مقبولة عند الحق...

 "حـتّى إّن الّــذيـن مـاتـوا مـذنـبني وغـير مـؤمـنني ربّـما يـتغيّرون حـني يـشملهم الـعفو والـغفران وذلـك فـضل إلـهيّ 
ال عــــدل ألّن الــــفضل هــــو اإلعــــطاء مــــن دون اســــتحقاق والــــعدل هــــو اإلعــــطاء بــــاالســــتحقاق.  ونــــحن فــــي هــــذا 

العالم نملك القّوة على الّدعاء لهم بالخير وكذلك في العالم الثّاني سنملك نفس هذه القّوة ...

 "إذن فــالــنّاس يســتطيعون أْن يــرتــقوا فــي الــعالــم الــثّانــي أيــًضا وكــذلــك يســتطيعون فــي هــذا الــعالــم اقــتباس 
األنــوار عــن طــريــق الــتّضرع.  كــما يســتطيعون هــناك عــن طــريــق الــتّضرع طــلب الــغفران ويــلتمسون اقــتباس 

األنوار...

 "إّن االرتــــقاء فــــي الــــكماالت ال االرتــــقاء فــــي الــــرّتــــبة مــــمكن يــــسير قــــبل خــــلع هــــذا الــــقالــــب الــــعنصري وبــــعد 
خــلعه... فــترون أنّــه لــيس هــناك كــائــن أعــلى مــن اإلنــسان الــكامــل لــكّن اإلنــسان الّــذي يــبلغ رتــبة اإلنــسانــيّة لــه 
بـعد هـذا ارتـقاء فـي الـكماالت ال ارتـقاء فـي الـرّتـبة، ألنّـه ال وجـود لـرتـبة أعـلى مـن رتـبة اإلنـسان الـكامـل حـتّى 
يــنتقل اإلنــسان إلــيها.  فــهو يــرتــقي فــي رتــبة اإلنــسانــيّة فــقط ألّن الــكماالت اإلنــسانــيّة غــير مــتناهــية.  فــمثالً 
مــــهما كــــان اإلنــــسان عــــاملًـــا فــــإنّــــه يــــمكننا أْن نــــتصّور وجــــود إنــــسان أعــــلى مــــنه عــــلًما.  وحــــيث أّن الــــكماالت 
اإلنـــــسانـــــيّة غـــــير مـــــتناهـــــية إذن فـــــيمكن بـــــعد الـــــّصعود مـــــن هـــــذا الـــــعالـــــم الـــــوصـــــول إلـــــى تَـــــرقِّّـــــيات أخـــــرى فـــــي 

الكماالت".

الَوْحَدة بني عالم الّدنيا وعالم اآلخرة

 إّن َوحْـــــَدة الــعالــم اإلنــسانــيّ الّــتي عــّلمنا إيّــاهــا بــهاءاهلل ال تــشير إلــى وحــدة األحــياء املــوجــوديــن فــي الّجســد 
فحسـب بـل تـشير إلـى وحـدة جـميع الـكائـنات البشـريّـة الّــتي فـي الّجسـد والّــتي خـرجـت عـن الّجسـد.  فـليس 
األحــياء املــوجــوديــن عــلى األرض وحــدهــم بــمثابــة أجــزاء فــي جــسم واحــد بــل جــميع الّــذيــن فــي الــعالــم الــثّانــي 
أجـــــزاء فـــــي الـــــجسم ذاتـــــه.  وهـــــذان الجـــــزءان يـــــعتمد أحـــــدهـــــما عـــــلى اآلخـــــر اعـــــتماًدا وثـــــيًقا.  وإّن االتّـــــصال 

الّروحانيّ بني اإلثنني فضالً عن كونه غير مستحيل فإنّه مستمر وال مفّر من وجوده.

 "وأولـــئك الّـــذيـــن لـــم تـــتطّور مـــَلَكاتـــهم تـــطّورًا كـــافـــيًا ال يـــشعرون بـــوجـــود هـــذا االرتـــباط الـــحيوّي، ولـــكّن الّـــذيـــن 
تـطّورت مـَلكاتـهم يـشعرون بـوضـوح وبـشكل ثـابـت محـّدد بـاالرتـباط الـكائـن بـيننا وبـني الّـذيـن هـم وراء السّـــــتار.  
وهـذا االتّـصال الـّروحـانـيّ مـألـوف وواقـعيّ لـدى األنـبياء والـقّديسـني كـما نجـد الـّرؤيـا مـألـوفـة لـدى بـقيّة البشـر.  

ويقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات:-

 "فـرؤيـا األنـبياء ليسـت أحـالم نـوم بـل اكـتشافـات روحـانـيّة لـها حـقيقة.  مـثالً يـقول: "رأيـت شـخًصا فـي صـورة 
كــــذا وقــــلت لــــه كــــذا فــــأجــــاب بــــكذا" فهــــذه الــــّرؤيــــا فــــي عــــالــــم الــــيََقظة ال الــــنّوم، وهــــي اكــــتشافــــات روحــــانــــيّة... 
واإلدراكـات الـّروحـانـيّة واملـكاشـفات الـوجـدانـيّة لـدى الـّروحـانـينّي لـها اتّـحاد مـقّدس عـن الـوهـم والـقياس... ولـها 
أُلْــفة مــنزّهــة عــن الــزّمــان واملــكان.  مــثالً مــذكــور فــي اإلنــجيل: "إّن مــوســى وإيــليا أتــيا عــند املــسيح فــي جــبل 
طـابـور" فـمن الـواضـح أّن هـذه األلـفة لـم تـكن جـسمانـيّة بـل كـانـت كـيفيّة روحـانـيّة عـبّر عـنها بـاملـالقـاة... والـّرؤيـا 



املـذكـورة فـي الـكتاب املـقّدس كـرؤيـا يـوحـنا وأشـعيا وكـمالقـاة املـسيح مـع مـوسـى وإيـليا فهـذه لـها حـقيقة ولـها 
آثار عجيبة في العقول واألفكار، وانجذابات عظيمة في القلوب”().

 وبــينما يــعترف عــبدالــبهاء بــوجــود هــذه املَـَلكات مــن الــحّس الــّروحــانــيّ الــخارقــة لــلعادة، فــإنّــه يــنَّدد بــاملــحاوالت 
الّــتي تهـدف إلـى تـطويـرهـا قـبل أوانـها.  ألّن هـذه املَـَلكات سـتكشف عـن نـفسها بـصورة اعـتياديّـة حـني يـأتـي 
الـوقـت املـناسـب لـكشفها، لـو أنّـنا سـرنـا فـي الـطّريـق الـّروحـانـيّ الّـذي رسـمه لـنا الـرّسـل.  فـيقول عـبدالـبهاء مـا 

ترجمته:-

 "إّن الـتّأثـير عـلى الـقوى الـّروحـانـيّة حـني وجـودهـا فـي هـذا الـعالـم يـؤثّـر عـلى حـالـة األرواح فـي الـعالـم الـثّانـي.  
فهـذه الـقوى حـقيقة ولـكنّها فـي الـحاالت االعـتياديّـة غـير فـّعالـة عـلى سـطح الـكرة األرضـيّة.  فـللطّفل فـي رحـم 
أمّـه عـيون وآذان وأيـدي وأقـدام... إلـخ ولـكنّها فـي حـالـة سـكون ال فـعالـيّة لـها واملـقصد الـكّلي مـن الـحياة عـلى 
هــذا الــعالــم املــادي هــو الــّدخــول إلــى عــالــم الــحقيقة حــيث ســتبدأ تــلك الــقوى الــّروحــانــيّة فــعالــيّتها() ألّن هــذه 

القوى مختّصة بذلك
العالم"().

 "أمّـا االتّـصال بـأرواح الّـذيـن صـعدوا مـن هـذا الـعالـم فـينبغي أْن ال نـلتمسه مـن أجـل مجـرّد االتّـصال وال مـن 
أجــل إرضــاء حــب االســتطالع والــفضول فــي أنــفسنا، ألّن مــن واجــب بــل مــن دواعــي فخــر أولــئك الّـــذيــن هــم 
خــــلف السّــــــــتار اآلن أْن يــــساعــــدوا الّــــذيــــن هــــم عــــلى الــــجانــــب اآلخــــر مــــنه فــــي هــــذا الــــعالــــم وأْن يــــحبوهــــم وأنْ 
يـتضرّعـوا مـن أجـلهم.  والـّدعـاء ألرواح املـوتـى واجـب عـلى الـبهائـينّي.  فـيقول عـبدالـبهاء ألحـد الـزّائـريـن سـنة 

1904 ما ترجمته:-

 "إّن مـوهـبة الـّشفاعـة الـفّعالـة هـي مـن الـكماالت الّـتي تـختّص بـاألرواح الـعليا كـما تـختّص بـاملـظاهـر املـقّدسـة 
اإللــهيّة أيــًضا فــالــّسيد املــسيح كــانــت لــه قــّوة الــّشفاعــة لــغفران أعــدائــه وهــم عــلى األرض وال يــزال مــالــًكا لهــذه 
الـقّوة حـتّى اآلن.  ولـم يـذكـر عـبدالـبهاء اسـم أحـد املـتصاعـديـن دون أْن يـقوَل (رحـمه اهلل!) أو مـا يـشابـه ذلـك 
مـن الـكلمات.  ويـملك أتـباع الـرّسـل قـّوة ملـساعـدة األرواح املـتصاعـدة لـنيل الـغفران عـن طـريـق الـّدعـاء، ولهـذا 
يــجب أْن ال نــظن أّن بــعض األرواح قــد قــضي عــليها بــالــرّكــود لــعدم تحــّملها اآلالم أو بــالخســران الــنّاتــج عــن 

عدم عرفانها اهلل، ألنّها ما زالت تملك دائًما قّوة االتّصال
واالرتباط الفّعال بعالم األرواح...

 "واألغـنياء فـي الـعالـم الـثّانـي يسـتطيعون أْن يـساعـدوا الـفقراء فـيهم كـما يسـتطيع األغـنياء فـي هـذا الـعالـم 
مــساعــدة الــفقراء فــيهم.  فــالــكّل عــبيد اهلل وفــي كــّل عــالــم مــن عــواملــه، كــّلهم فــقراء إلــيه ولــيسوا أغــنياء عــنه وال 
يسـتطيعون أْن يـكونـوا عـنه أغـنياء.  وحـيث أنّـهم فـقراء إلـى اهلل فـكّلما ازدادوا ابـتهاالً إلـيه ازدادوا غـنى مـنه.  
فـما هـي بـضاعـتهم؟ ومـا هـي ثـروتـهم؟ ومـا هـي املـساعـدة واملـعونـة فـي الـعالـم الـثّانـي؟ إنّـها الـّشفاعـة ال غـير.  
وعـلى األرواح الـقاصـرة فـي تـطّورهـا أْن تـلتمس الـرّقـي عـن طـريـق تـوسّــــــالت األغـنياء روحـانـيًّا مـن أجـلها وعـن 

طريق ابتهالهم لرقيّها، وبعد ذلك تستطيع هي االرتقاء بنفسها عن طريق ابتهاالتها الذّاتيّة لنفسها". 



 ويقول عبدالبهاء مرّة أخرى:-

 "أولـئك الّــذيـن صـعدوا إلـى الـعالـم اآلخـر لـهم صـفات تـختلف عـن صـفات الّــذيـن ال يـزالـون عـلى األرض، إالّ 
أنّـــها صـــفات ال عـــلم ألهـــل هـــذا الـــعالـــم بـــها.  ومـــع ذلـــك فـــال انـــفصال حـــقيقيًا بـــينهما.  وتـــمتزج الـــحالـــتان عـــن 

طريق الّدعاء، فادعوا لهم كما يدعون لكم"().

 وملـا سُـــــئل عـبدالـبهاء عـّما إذا كـان بـإمـكانـنا عـن طـريـق إيـمانـنا ومـحبّتنا أْن نـبّلغَ الّـذيـن صـعدوا قـبل سـماعـهم 
بالظّهور الجديد، أجاب:-

 "نَــَعْم، ال شــّك فــي ذلــك، حــيث أّن الــّدعــاء املخــلص لــه تــأثــيراتــه ولــه نــفوذه فــي الــعالــم الــثّانــي.  ولــسنا نــحن 
بــمقطوعــني عــن الّــذيــن هــم هــناك.  هــذا وإّن الــنّفوذ الــحقيقي األســاســي هــو فــي ذلــك الــعالــم ولــيس فــي هــذا 

العالم"().

 كما كتب بهاءاهلل في أحد ألواحه بالنّص:-

 "والّــــذي عــــمل بــــما أمــــر بــــه يُــــصلنيَّ عــــليه املــــأل األعــــلى والــــجنّة الــــعليا وأهــــل خــــباء الــــعظمة بــــأمــــر اهلل الــــعزيــــز 
الحميد".

 وملّـا سُــــــئل عــبدالــبهاء: "مــاذا يحــدث فــيتوجّـــــه الــقلب غــالــبًا تــلبية لــنداء بــاطــنيّ فــينا نــحو حــبيب لــنا صــعد إلــى 
العالم الثّاني؟" أجاب:-

 "يــقضي قــانــون الخَـــْلق اإللــهيّ أْن يــركــَن الــّضعيف إلــى الــقوي ويتّكئ عــليه.  وأولــئك الّــذيــن تــتوجّـــــهون إلــيهم 
قـد يـكونـون الـوسـيط الّـذي عـن طـريـقه يـأتـيكم الـتّأيـيد اإللـهيّ والـقّوة الـّربـانـيّة، ويحـدث هـذا أيـًضا حـينما يـكون 

أولئك على األرض معكم، ولكّن اّلذي يهب القّوة لجميع الَخْلق هو الّروح القدس وحده"().

انعدام الّشر

 طـبًقا لـلفلسفة الـبهائـيّة، ينحـدر مـن قـانـون وحـدانـيّة اهلل أنّـه لـيس هـناك شـيء يـسّمى الشّــــــر، بـل هـناك واحـد 
أحــد هــو اهلل تــعالــى.  ولــو كــانــت هــناك أيّــة قــّوة أخــرى فــي الــكون تــخالــف قــّوة اهلل فــلن يــعود تــعالــى لــيوصــف 
بــالــواحــد األحــد.  وكــما أّن الــظّالم هــو فــقدان الــنّور أو قــّلته فــكذلــك الشّــــــر هــو فــقدان الــخير أو قــّلته.  والــرّجــل 

الّشرير هو رجل ال يزال جانب كبير من طبيعته ناقًصا في نمّوه.  فإذا كان أنانيًّا فليس
الشّــــــر فــي حــبّه لِــذَاتــه، ألّن كــّل أنــواع الــحب خــير ومــن عــند اهلل حــتّى حــّب الــذّات، ولــكّن الشّــــــر يــكمن فــي أنّ 
هـذا الـرّجـل يـمتلك نـوعًــا هـزيـالً مـن الـحب غـير الئـق وغـير مـوجّــــه تـوجـيًها صـحيًحا ويـنقصه حـّب اآلخـريـن وحـبّ 
اهلل، فــهو يــرى نــفسه وكــأنّــه نــوع مــمتاز مــن أنــواع الــَحيْوانــات، فــيدلّــل طــبيعته املنحــطّة دالالً أرعــن كــما يــدلّــل 

كلبه، ولكّن نتائج تدليله لطبيعته أسوأ من نتائج تدليله لكلبه.



 وكتب عبدالبهاء في إحدى رسائله ما ترجمته:-

 "لــقد ذكــرت أّن عــبدالــبهاء قــال إلــى بــعض األحــباء: "إّن الشّـــــــر ال وجــود لــه أبــًدا".  الــواقــع أنّــني قــلت هــذا.  
ومـقصودي أّن الشّـــــر عـبارة عـن الـعدم.  هـذا هـو الـحق.  كـما أنّـه لـيس هـناك شـر أعـظم لـإلنـسان مـن ضـاللـته 
واحـتجابـه عـن الـحق.  فـالـّضاللـة هـي عـدم الهـدايـة، والـظّلمة هـي عـدم الـنّور، والّجهـل هـو عـدم الـعلم.  والـكذب 
هـو عـدم الـّصدق، والـعمى هـو عـدم اإلبـصار، والـّصمم هـو عـدم الـّسمع.  فـالـّضاللـة والـعمى والـّصمم والّجهـل 

كّلها أشياء معدومة".

 وكذلك يقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات:-

 "لــيس فــي الــفطرة شــر بــل كــّلها خــير، حــتّى الــّصفات واألخــالق املــذمــومــة املــالزمــة لــذاتــيّة الــبعض مــن الــنّوع 
اإلنـسانـيّ فـإنّـها فـي الـحقيقة ليسـت بـمذمـومـة.  مـثالً: يـالحـظ فـي بـدايـة حـياة الـطّفل الّـذي يـرضـع مـن الـثّدي 
أّن آثــار الحــرص بــاديــة مــنه، كــما يــشاهــد مــنه أيــًضا آثــار الــغضب والقهــر.  وإذا يــقال: "إّن الــُحسن والــقبح 
كـليهما فـطرّي فـي الـحقيقة اإلنـسانـيّة، وهـذا مـناف لـلخير املـطلق الّـذي هـو فـي الخـلقة والـفطرة" فـالـجواب أنّ 
الحـرص الّــذي هـو طـلب الـزّيـادة صـفة مـمدوحـة لـو اسـتعملت فـي مـوضـعها.  فـمثالً: لـو أّن اإلنـسان يحـرص 
عـلى تـحصيل الـعلوم واملـعارف وعـلى أْن يـكوَن رحـيًما ذا مـروءة وعـدالـة، فـإّن ذلـك مـمدوح جـدًّا.  ولـو يـغضب 
عــلى الــظّاملــني والــّسفّاكــني لــلدمــاء الّـــذيــن هــم كــالسّـــــــباع الــّضاريــة ويقهــرهــم، فــذلــك مــمدوح جــدًّا.  ولــكّن هــذه 
الـّصفات لـو اسـتعملت فـي غـير مـوضـعها لـكانـت مـذمـومـة.  إذًا صـار مـن املـعلوم أنّـه ال يـوجـد فـي الـفطرة شـر 

أبًدا.  أّما لو تستعمل أخالق اإلنسان الفطريّة في املواقع غير املشروعة فذلك مذموم"().

 إّن الشّــــــر هـو دومًــا نـقص فـي الـحياة.  فـلو تـطّور الـجانـب املنحـّط مـن طـبيعة اإلنـسان تـطّورًا غـير مـتناسـب 
فــالــعالج ال يــكون فــي إعــطاء حــياة أقــل لــذلــك الــجانــب بــل الــعالج يــكون بــإعــطاء حــياة أكــبر لــلجانــب األســمى 
الّــذي لـم يـتطّور مـن طـبيعة اإلنـسان، فـيتعادل الـتّوازن.  وقـد قـال الـّسيد املـسيح: "وأمّــا أنـا فـقد أتـيت لـتكون 
لــهم حــياة ولــيكون لــهم أفــضل"() وهــذا مــا نــحتاجــه جــميًعا: إلــى الــحياة، حــياة أفــضل، إلــى تــلك الــحياة الّــتي 
هـــي الـــحياة الـــحقيقيّة! وتـــطابـــق رســـالـــة بـــهاءاهلل فـــي هـــذا املـــوضـــوع رســـالـــة الـــّسيد املـــسيح، فـــيقول فـــي لـــوح 

الرّئيس:

 "قـــل قـــد جـــاء الـــغالم لـــيحيي الـــعالـــم"، ويـــقول مـــخاطـــبًا أحـــباءه فـــي الـــّلوح الّـــذي أرســـله إلـــى الـــبابـــا: "تـــعالـــوا 
لنجعلكم عّلة حياة العالم".



الباب الثّاني عشر
الّدين والعلم

 "قــال اإلمــام عــليّ بــن أبــي طــالــب صهــر رســول اهلل أّن كــّل مــسألــة تــتّفق مــع الــعلم يــجب أن تــتّفق مــع الــّديــن 
أيـًضا، وكـل مـا ال يـدركـه الـعقل يـجب أن ال يـقبله الـّديـن.  فـالـّديـن والـعلم تـوأمـان، وإّن كـّل ديـن يـخالـف الـعلم 

ليس بديٍن صحيح".
(من خطابات عبدالبهاء فى باريس)

النزّاع بني العلم والّدين منشأه الخطأ في الفهم

 إّن أحـد تـعالـيم بـهاءاهلل األسـاسـيّة هـو أّن الـعلم الـحقيقيّ والـّديـن الـحقيقيّ يـجب أن يـكونـا دائـًما عـلى وفـاق 
تـاّم، فـالـحقيقة واحـدة وكـّلما ظهـر نـزاع فسـببه الخـطأ فـى الـفهم ال الـحقيقة.  ولـطاملـا كـان هـناك نـزاع بـني مـا 
يـسّمى الـعلم ومـا يـسّمى الـّديـن عـلى مـدى الـعصور.  ولـكنّنا إذا نـظرنـا إلـى ذلـك الـنّزاع تـحت ضـوء الـحقيقة 
الــكامــلة اســتطعنا أن نــقتفي األثــر الــذى يــدلّـــنا إلــى أّن ســببه الجهــل أو الــتعّصب أو الــتّظاهــر أو الــطّمع أو 
ضــــيق الــــنّظر أو عــــدم الــــتّسامــــح أو الــــعناد أو مــــا شــــابــــه ذلــــك مــــن األســــباب الّـــــتي هــــي خــــارجــــة عــــن الــــّروح 
الــحقيقيّة لــلّديــن والــعلم كــليهما، ألّن روحــيهما واحــد.  فــيخبرنــا الــعالــم هكســلي:  “إّن أعــمال الــفالســفة هــي 
ثــمار تــوجــيه ديــنيّ بــارز فــيهم قــبل أن تــكون ثــمار عــقولــهم.  وقــد ســّلمت الــحقيقة قــيادهــا إلــى صــبرهــم وإلــى 
حــبّهم وإلــى ســالمــة نــوايــاهــم وإلــى نــكرانــهم ذواتــهم قــبل أن تســّلمه إلــى بــراعــة مــنطقهم" وكــذلــك يــؤكّـــد الــعالــم 
"بــول" فــي الــّريــاضــيّات: "إن االســتنتاج الــهندســيّ فــي أســاســه عــمليّة مــناجــاة وابــتهال مــن الــعقل املحــدود 

إلى العقل الالّمحدود التماًسا للنّور والهداية في مهامٍّ معيّنة".

 ولــم يــنّدد أحــد مــن عــظماء الــرّســل بــأحــٍد مــن عــظماء الــعلماء والــعكس بــالــعكس، لــكن اتّــباع هــؤالء املــعّلمني 
مـّمن ال يسـتحّقون اإلحـترام، بسـبب تـمّسكهم بحـرفـيّة تـعالـيمهم ال بـروحـها، قـد اّضطهـدوا الـرسّــــــل الحـديـثني، 
وقـاومـوا كـّل تـقدّم عـلميّ، وعـادوه عـداًء مـرًّا، فـقد درس هـؤالء األتـباع نـور الـّديـن الـذي اعـتبروه مـقّدسًـــــا دراسـةً 
دقــيقًة جــًدا، وحــّددوا خــصائــصه ومــميّزاتــه كــما تــراءت لــبصائــرهــم الــّضيّقة، وتــوصّــــــــــلوا إلــى أّن ذلــك هــو الــنّور 
الــحقيقيّ الــوحــيد.  فــإذا أرســل اهلل بــفضله الّــذي ال حــدود لــه نــورًا أكــمل مــن أفــق آخــر واشــتعل بــذلــك مــشعل 
الــــديّــــن اإللــــهيّ فــــاشــــتعل اشــــتعاالً أشــــّد ســــطوعًـــــا مــــن اشــــتعالــــه الــــّسابــــق بــــيد حــــامــــل مــــشعل جــــديــــد، تــــراهــــم 
مـذعـوريـن حـانـقني بـدالً مـن أن يـكونـوا مـن املـرحّـــبني بـالـنّور الجـديـد وبـدالً مـن تـقديـم شـكرهـم الجـديـد لـذلـك األب 
الـسماوّي أب جـميع األنـوار.  وملّا كـان الـنّور الجـديـد ال يـتّفق مـع تحـديـداتـهم، وال يـملك الـّلون الـتّقليدي الّــذي 
ألـفوه، وال يشـرق مـن أفـق تـقليدي عـرفـوه، لهـذا يـنادون بـإطـفائـه بـأي ثـمن كـان لـئالّ يـّضل الـنّاس فـى فـيافـي 

البدع والّضالل حسب زعمهم.  نعم إّن الكثيرين من أعداء الرّسل هم على هذه الّشاكلة – قادة عمي
يـقودون عـميانًـا ويـقاومـون الـحقيقة الجـديـدة الـكامـلة فـي سـبيل مـا يـعتقدونـه الـحقيقة الـوحـيدة.  وهـناك أتـباع 
آخـرون منحـطّون تـدفـعهم أنـانـيّاتـهم إلـى مـحاربـة الـحقيقة وإلـى قـطع طـريـق الـتّقدم بسـبب عـماهـم الـّروحـانـيّ 

وركودهم العقليّ.



اضطهاد الرسل

 عـــند مـــجيء عـــظماء الـــرّســـل كـــان الـــنّاس يـــقاومـــونـــهم ويـــحتقرونـــهم.  وكـــان الـــرّســـل وأتـــباعـــهم األوائـــل يـــولـــون 
ظـهورهـم إلـى جـالّديـهم ويـضّحون بـممتلكاتـهم وبـأرواحـهم فـى سـبيل اهلل.  ونجـد فـي زمـانـنا الّـذي نـعيش فـيه 
مـــثل هـــذا.  فـــمنذ ســـنة 1844 قـــتلت ألـــوف الـــبابـــينّي والـــبهائـــينّي فـــي إيـــران أبـــشع تـــقتيل مـــن أجـــل تـــمّسكها 
بــديــنها، كــما زّج الــكثيرون فــى غــياهــب الــّسجون، وتــعرّضــوا إلــى الــنّفي مــن مــوطــنهم وإلــى اإلهــانــات وإلــى 
الــفقر.  وهــكذا كــان تــعميد أحــدث األديــان الــعظيمة فــي حــّمام مــن الــّدم أكــثر مــن تــعميد أي ديــن ســبقه، وال 
يــــزال االســــتشهاد مســــتمرًّا إلــــى يــــومــــنا هــــذا.  وقــــد حــــدثــــت نــــفس هــــذه األحــــداث لــــعظماء الــــعلماء، فــــأحــــرق 
"جــيرادو بــرونــو" حــيًّا ســنة 1600 مــيالديّــة بــتهمة الــكفر فــي تــعليمه الــناس أّن األرض تــدور حــول الــّشمس.  
وبـــعد بـــضع ســـنني مـــن ذلـــك أنـــكر الـــعالـــم الـــّشهير الـــفيلسوف غـــالـــيلو نـــفس هـــذه الـــنّظريّـــة جـــاثـــيًا عـــلى ركـــبتيه 
لـينجو مـن ذلـك املـصير املـحتوم.  وفـي أزمـتنا األخـيرة تـعرّض الـعالـم دارون كـما تـعرّض رّواد عـلم الـجيولـوجـيا 
الحــديــثة إلــى هجــمات ال تــرحــم، ألنــهم تجــّرؤوا عــلى مــخاصــمة تــعالــيم الــكتاب املــقّدس فــي أّن الخــليقة تــّمت 
فــي ســتّة أيّــام وقــبل أقــّل مــن ســتّة آالف ســنة! عــلى أّن مــقاومــة الــحقائــق الــعلميّة لــم تــأت مــن جــانــب الــكنيسة 
وحـــدهـــا بـــل إّن املـــتعّصبني فـــي أفـــق الـــعلم قـــاومـــوهـــا كـــما قـــاومـــها املـــتعّصبون فـــي أفـــق الـــّديـــن.  فـــقد اســـتهزأ 
الــعلماء الّــذيــن عــاصــروا كــولــومــبوس بــه وأثــبتوا ألنــفسهم فــي نــشوة الــفرح أّن ســفنه إذا نــجحت فــي الــوصــول 
إلـى نـصف الـكرة األرضـيّة املـقابـل لـنصفنا يسـتحيل عـليها أن تـنتصب وال تـنقلب! والـعالـم كـلفانـي الـرّائـد فـي 
عـــلم الكهـــربـــاء، قـــد سخـــر مـــنه رفـــاقـــه الـــعلماء وســـّموه "مـــعّلم الـــرّقـــص لـــلّضفادع".  والـــعالـــم "هـــارفـــي" الـــذي 
اكــــتشف الــــّدورة الــــّدمــــويــــة قــــد ســــّخفه إخــــوانــــه األطــــبّاء، واضطهــــدوه مــــن أجــــل كــــفره، وطــــردوه مــــن كــــرســــيّ 
الـــتّدريـــس.  وعـــندمـــا اخـــترع ســـتيفنسني قـــاطـــرتـــه الـــبخاريّـــة، اســـتمّر الـــعلماء الـــّريـــاضـــيّون فـــى أوروبـــا ســـنني 
عـديـدة إرضـاًء ألنـفسهم فـي إثـبات أّن الـقاطـرة ال يـمكنها أن تـسحب أي حـمل وهـي فـوق الـقضبان الحـديـديّـة 
املـــلساء، ألّن الـــعجالت ســـوف تـــدور حـــول نـــفسها، وال تـــتقّدم أيّـــة قـــاطـــرة فـــي ســـيرهـــا فـــوق الـــقضبان.  وكـــان 
األجـــــدر بـــــهم أن يـــــفتحوا عـــــيونـــــهم ويـــــدرســـــوا الـــــحقائـــــق.  وهـــــناك أمـــــثلة عـــــديـــــدة أخـــــرى مـــــن الـــــتّاريـــــخ الـــــقديـــــم 

والحديث...

فجر الوفاق بني الّدين والعلم

 حــــدث خــــالل نــــصف الــــقرن املــــاضــــي تــــغيير عــــلى روح األزمــــنة، وأشــــرق نــــور جــــديــــد مــــن الــــحقيقة، فــــجعل 
مـــجادالت الـــقرن املـــاضـــي شـــيئًا مـــنسيًّا، فـــأيـــن أولـــئك الّـــذيـــن كـــانـــوا يـــتباهـــون بـــنظريّـــتهم املـــاّديّـــة وبـــعقائـــدهـــم 
اإللــحاديّــة، والــذيــن كــانــوا قــبل ســنني قــالئــل يهــّددون بــطرد األديــان فــي أنــحاء الــعالــم؟ وأيــن أولــئك الــواعــظون 
الّــــذيــــن كــــانــــوا يــــديــــنون مــــن يــــخالــــف عــــقائــــدهــــم بــــنيران جــــهنم وعــــذاب الــــكافــــريــــن؟ فــــال نــــزال نــــسمع أصــــداء 
ضــجيجهم، ولــكن يــومــهم قــد آل إلــى الــزّوال، وغــدت عــقائــدهــم مــن دون اعــتبار، وصــرنــا نــرى الــنّظريّــات الّــتي 
كـان يـدور حـولـها وطـيس هـذه املـجادالت املـريـرة ليسـت مـن الـعلم الـحّق وال مـن الـّديـن الـحّق فـي شـيء.  وأيّ 
واحــد مــن الــعلماء فــي ضــوء بــحوث عــلم الــنّفس الحــديــث يســتطيع أن يــقول الــيوم: "إّن الــّدمــاغ يــفرز األفــكار 
كـما يـفرز الـكبد الـّصفراء؟"  أو يـقول بـأن تـفّسخ الجسـد يـقتضي أن يـرافـقه تـفّسخ الـّروح؟  لـقد صـرنـا الـيوم 
نــــقول أّن الــــفكر مــــن أجــــل أن يــــكون فــــي الــــواقــــع حــــرًّا طــــليًقا يــــجب أن يــــحوم فــــي آفــــاق الــــظّواهــــر الــــنّفسيّة 
والـّروحـانـيّة وأن ال يـكون محـّدًدا بحـدود املـاّدة وحـدهـا.  وصـرنـا اآلن نـدرك أنّـنا ال نـعرف عـن الـطّبيعة إالّ بـقدر 



قــطرة مــن مــحيط مــن املــجاهــيل الّــتي يــجب ســبر غــورهــا واإلحــاطــة بــها.  وصــرنــا نــعترف اآلن اعــترافــا كــامــالً 
بــإمــكان  حــدوث املعجــزات وخــوارق الــعادات ال بــمعنى كســر قــوانــني الــطّبيعة بــل بــاعــتبارهــا، حــني حــدوثــها، 
مــظاهــر لــقوى بــارعــة فــّعالــة ال تــزال مــجهولــة لــنا كــما كــانــت الــقّوة الكهــربــائــيّة واألشــّعة الــّسينيّة مــجهولــة عــند 
أســالفــنا.  ومــن ذا الّـــذي يســتطيع مــن املــعّلمني الــّديــنينّي الــبارزيــن الــيوم أن يــصرّح بــأّن نــجاتــنا الــّروحــانــيّ 
يسـتلزم إيـمانـنا بـأّن الـعالـم قـد خـلق فـي سـتة أيّـام؟  أو أّن وصـف الـطّاعـون الّــذي حـّل بـمصر، كـما جـاء فـي 
ســـــفر الخـــــروج، وصـــــف حـــــرفـــــيّ صـــــحيح؟  أو أّن الـــــّشمس وقـــــفت فـــــي الـــــّسماء (أي أّن األرض تـــــوقّـــــفت عـــــن 
الـــّدوران حـــول نـــفسها) لـــتسمح لـــلنّبي هـــوشـــع بـــمطاردة أعـــدائـــه؟... إّن أمـــثال هـــذه املـــعتقدات قـــد يـــجوز فـــي 
املســتقبل تــكّررهــا فــى شــكلها، ولــكن مــن ذا الّـــذي يــقبلها بــدون تــحفّظ بــاعــتبارهــا حــرفــيّة فــي مــعناهــا؟  فــقد 
زالـت سـيطرتـها عـلى قـلوب الـنّاس وعـقولـهم أو أنّـها فـي طـريـق الـزّوال.  وإّن عـالـم الـّديـن مـديـن بـالـّشكر إلـى 
رجــال الــعلم الّــذيــن ســاعــدوا عــلى تــمزيــق أمــثال هــذه الــعقائــد الــبالــية وســحق هــذه املــذاهــب الــباطــلة والــّسماح 
لـــلحقيقة أن تخـــطو إلـــى عـــرصـــة الـــّشهود بـــكّل حـــّريـــة وانـــطالق.  لـــكّن عـــالـــم الـــعلم مـــديـــن بـــأكـــثر مـــن ذلـــك إلـــى 
الـرّجـال املـقّدسـني الـحقيقينّي واألتـقياء الـطاّهـريـن الّــذيـن تـمّسكوا بـالـحقائـق الـحيويّـة خـالل مـحنهم الـّروحـانـيّة 
والّـذيـن كـشفوا لـلعالـم الـغارق فـي شـكوكـه أّن الـحياة أكـثر مـن الجسـد وأّن الـخفيّ املـجهول أكـثر مـن الـظّاهـر 
املــعلوم.  وقــد غــدا هــؤالء الــعلماء وهــؤالء الــقّديــسون أشــبه بــقمم الــجبال الّـــتي تســتقبل أولــى أشــّعة الــّشمس 
الــطّالــعة وتــعكسها عــلى الــعالــم األدنــى.  ولــكّن الــّشمس قــد طــلعت الــيوم وهــا هــي تــنير بــأشــّعتها كــّل اآلفــاق.  
وإنــــنا لنجــــد فــــي تــــعالــــيم بــــهاءاهلل ظــــهورًا عــــظيًما لــــلحقيقة يــــرضــــي الــــقلب والــــعقل وفــــيه يتّحــــد الــــّديــــن والــــعلم 

ويصبحان شيئًا واحًدا.

تحّري الحقيقة

 إّن الــتّعالــيم الــبهائــيّة حــول كــيفيّة الــوصــول إلــى الــحقيقة تــكشف عــن وفــاقــها الــتّام مــع الــعلم وتــوصــي بــأن 
يحـّرر اإلنـسان نـفسه مـن جـميع الـتّعّصبات لـكي ال يـحول بـينه وبـني الـحقيقة حـائـل حـني بـحثه عـنها.  فـيقول 

عبدالبهاء في إحدى خطاباته في باريس ما ترجمته:-

 "إن أردنــــا نــــحن الــــوصــــول إلــــى الــــحقيقة وجــــب عــــلينا تــــرك الــــتّعّصبات ونــــبذ مــــا ال يــــسمن وال يــــغني.  وهــــنا 
تتجـــّلى الـــحاجـــة املـــلّحة إلـــى الـــبصيرة الـــنيّرة والـــعقل السّــــــــليم.  فـــلو كـــان كـــأس وجـــودنـــا طـــافـــًحا بـــاألغـــراض 
الـــّشخصيّة لـــن يـــبقى فـــيه مـــجال ملـــاء الـــحياة، وحـــينما نـــظّن أنّـــنا عـــلى حـــق وإّن غـــيرنـــا عـــلى الـــباطـــل يـــصبح 
اعـــتقادنـــا هـــذا أعـــظم مـــانـــع فـــي ســـبيل اإلتّـــحاد.  وإذا كـــنّا نـــبحث عـــن الـــحقيقة، وجـــب عـــلينا اإلتّـــحاد، ألن 
اإلتّـــحاد هـــو أّس األســـاس، والسّـــــــبب فـــي ذلـــك هـــو أّن الـــحقيقة واحـــدة وليســـت هـــناك حـــقيقة تـــخالـــف حـــقيقة 

أخرى أو تعاكسها.

 "إّن الـنّور مـحبوٌب مـن أيّـة زجـاجـة سـطع، والـورد مـحبوٌب مـن أّي أرٍض نـبتت، والنّجـم المـعٌ سـواء أشـرق مـن 
الشّـــــــرق أم مــن الــغرب.  فــال نــتعّصب بــل نــكون عــّشاقًـــا لــشمس الــحقيقة مــن أّي أفــٍق طــلعت.  فــنور الــحقيقة 

اّلذي أشرق من املسيح، سبق أن أشرق من موسى وبوذا.  هذا هو مقصودنا من تحّري الحقيقة.



 "فنسـتنتج مـن هـذا إنّـنا جـميًعا يـجب أن نـلقي بـما سـمعناه، ونـترك جـانـبًا كـّل مـانـع يـمنعنا عـن الـوصـول إلـى 
الــحقيقة.  ويــجب أن ال يــصعب األمــر عــلينا حــتى ولــو اقــتضى األمــر أن نشــرع بــتربــية أنــفسنا مــن جــديــد.  
ويـــجب أن ال نـــحصر حـــبّنا فـــي ديـــن واحـــد أو فـــي شـــخص واحـــد فـــيكون ذلـــك ســـببًا فـــي احـــتجابـــنا، وأن ال 
، حــتى تنجــلي لــبصائــرنــا  نــتقيّد بــالــتّقالــيد، بــل يــجب أن نتحــّرر مــن هــذه الــقيود، ونتحــّرى الــحقيقة بــفكٍر حــرٍّ

ونصل إلى املقصود"().

مذهب الالّأدرية الّصحيح

 تـتّفق الـتّعالـيم الـبهائـيّة مـع الـعلم ومـع الـفلسفة فـى الـتّصريـح بـأّن طـبيعة اهلل فـوق إدراك البشـر بـكل مـعنى 
الــكلمة.  وكــما يــؤكــد الــعالــم تــومــاس هكســلي والــفيلسوف هــربــرت ســبنسر بــأّن طــبيعة الــعّلة األولــى الــعظمى 
مـجهولـة، يـؤكّـــد بـهاءاهلل قـولـه تـعالـى "ال تـدركـه األبـصار وهـو يـدرك األبـصار"()، وبـأّن "السّـــــبيل مسـدود والـطّلب 
مـردود" لـعرفـان حـقيقة األلـوهـيّة.  إذ كـيف يسـتطيع املحـدود أن يـدرك غـير املحـدود؟  وكـيف تسـتطيع الـقطرة 
أن تســتوعــب الــبحور؟  أو كــيف تســتطيع ذرّة الهــباء الــرّاقــصة فــى حــزمــة الــّضياء أن تــحتضن الــكون؟  ومــع 
هـذا فـإّن جـميع الـكون نـاطـق بـوجـود اهلل.  وقـد سُـــــترت فـى كـّل قـطرة بـحور مـن املـعانـي، وسـتر فـى كـّل ذرٍّة مـن 
الهــــباء عــــالــــم كــــامــــل مــــن الــــعظائــــم يــــفوق إدراك أعــــظم الــــعلماء.  فــــعلماء الــــكيمياء والــــفيزيــــاء الّــــذيــــن يــــتابــــعون 
بــــحوثــــهم حــــول طــــبيعة املــــاّدة قــــد انــــتقلوا مــــن الــــكتلة إلــــى الجــــزيء ومــــن الجــــزيء إلــــى الــــذرّة ومــــن الــــذرّة إلــــى 
اإللـــكترون ومـــن اإللـــكترون إلـــى األثـــير، ولـــكنّهم فـــى كـــّل خـــطوة شـــاهـــدوا أّن مـــصاعـــب الـــبحث تـــزداد إلـــى أن 
تـــصل إلـــى حـــّد ال تســـتطيع اخـــتراقـــه أرجـــح الـــعقول، فـــتنحني إجـــالالً فـــي رهـــبة وصـــمت أمـــام غـــير املحـــدود 

املجهول اّلذي يبقى ملتحفًا في سرّه الغامض املصون.  وقد قال الّشاعر االنجليزي تينيسون:

 "أيّـتها الـزّهـرة املـختبئة فـي شـّق الجـدار!  هـا أنـا اقـتلعتك مـن مـكمنك.  وهـا أنـت فـي قـبضتي بـكامـلك جـذرًا 
وزهــرًا.  أيّــتها الــزّهــرة الــّصغيرة!  لــيتني أعــرف مــا أنــت:  جــذرًا وزهــرًا، وأعــرف كــّل شــيء عــنك!  فــلو عــرفــت 

ذلك، لعرفت حقيقة اهلل وحقيقة اإلنسان".

 فــإذا كــانــت أعــظم الــعقول البشــريّــة قــد عجــزت عــن عــرفــان حــقيقة الــزّهــرة وكــينونــتها وعــن عــرفــان الــذّرة ومــا 
تـحتويـه مـن األسـرار املـكنونـة، فـكيف يسـتطيع اإلنـسان أن يـحيط بـالـكون!  أو كـيف يسـتطيع أن يـّدعـي بـأنّـه 
يــحيط بــالــعّلة األولــى لجــميع األشــياء أو يــصفها؟  فجــميع تــصورات الــالّهــوتــيني حــول طــبيعة وجــود اهلل هــباء 

منثور ال معنى لها وال ثمرة منها.

معرفة اهلل 

 وإذا كـانـت طـبيعة ذات اهلل مـجهولـة، فـإن مـظاهـر رحـمته مـشهودة فـي كـّل مـكان.  وإذا كـان مـن املسـتحيل 
إدراك الـعّلة األولـى، فـإن آثـارهـا تسـترعـي انـتباه كـّل جـارحـة مـن جـوارحـنا.  وكـما أّن إحـاطـة الـفنّان الـخبير 
بــلوحــات رسّــــــام تــعطيه مــعرفــة صــحيحة عــن كــفاءة ذلــك الــرسّــــــام، فــكذلــك مــعرفــة الــكون فــي كــّل مــناحــيه ســواء 
أكــــانــــت مــــعرفــــة الــــطّبيعة أو مــــعرفــــة الــــطّبيعة البشــــريّــــة أو مــــعرفــــة األشــــياء املــــنظورة أو مــــعرفــــة األشــــياء غــــير 



املــنظورة إنّــما هــي مــعرفــة مــا صــنعته يــد اهلل.  وهــذه املــعرفــة تــعطي لــلباحــث اإللــهيّ مــعرفــة حــقيقيّة بــعظمته 
واقتداره:-

 "الـــّسموات تُحـــّدث بمجـــد اهلل.  والـــفلك يـــخبر بـــعمل يـــديـــه.  يـــوم إلـــى يـــوم يـــذيـــع كـــالمًــــا ولـــيل إلـــى لـــيل يـــبدي 
علًما"().

 وقـــال تـــعالـــى:  "يســـبّح لـــه مـــا فـــي الـــّسموات واألرض"() وقـــال:  "إّن اهلل سخّـــــر لـــكم مـــا فـــي األرض والـــفلك 
بأمره، ويمسك الّسماء أن تقع على األرض"().

املظاهر اإللهيّة

 إّن جـميع األشـياء تـعلن رحـمة اهلل بـوضـوح قـّل أم كـثر، كـما تـعكس جـميع األشـياء املـاديّـة نـور الـّشمس إذا 
تـعرّضـت لـه قـّل أم كـثر.  فـكومـة الـّسخام (الـنيلج) تـعكس نـور الـّشمس قـليالً، والّصخـرة تـعكس أكـثر، وقـطعة 
الـــطّباشـــير أكـــثر، ولـــكن ال يســـتطيع أّي واحـــد مـــن هـــذه األشـــياء الـــعاكـــسة أن يـــدلّـــنا عـــلى شـــكل الـــّشمس وال 
عــلى لــون هــذا الجــرم الــّسماوي الــعظيم إالّ املــرآة، فــإنّــها تــعكس شــكل الــّشمس ولــونــها بــحيث يــصبح الــنّظر 
إلـيها كـالـنّظر إلـى الـّشمس ذاتـها تـمامًـا.  وهـكذا األمـر مـع الـطّريـقة الّـتى تـتّبعها األشـياء فـي حـديـثها لـنا عـن 
اهلل:  فـالّصخـر يسـتطيع أن يـخبرنـا قـليالً عـن الـّصفات اإللـهيّة، والـزّهـرة تسـتطيع أن تـخبرنـا أكـثر، والـحيوان 
بـــحواســـه الـــرّائـــعة وغـــرائـــزه الـــعجيبة وقـــوة حـــركـــته املـــدهـــشة يـــخبرنـــا أكـــثر.  ونســـتطيع أن نـــشاهـــد فـــي أحـــطّ 
إخــوانــنا البشــر قــابــليّات عــجيبة تــخبرنــا عــن وجــود خــالــق عــظيم، ولــكنّنا نجــد فــى الــّشاعــر والــقّديــس والــنّابــغة 
تجـــّليات أعـــلى.  ولـــيس الـــرّســـل الـــعظام ومـــؤسّـــــــسوا األديـــان إالّ مـــرايـــا كـــامـــلة يـــنعكس مـــنها حـــّب اهلل وحـــكمته 
انــعكاسًــــــا شــديــًدا عــلى ســائــر البشــر، وإّن مــرايــا ســائــر البشــر مــلّوثــة بــلطخات األنــانــيّة وغــبار الــتعّصب لــكن 
مـــرايـــا هـــؤالء الـــرّســـل نـــقيّة ال شـــائـــبة فـــيها، وهـــي خـــالـــصة إلرادة اهلل إخـــالصـــا كـــامـــالً تـــامًّـــا، ولهـــذا نـــراهـــم قـــد 
أصــبحوا أعــظم املــربّــني لــلجنس البشــرّي، وأصــبحت الــتّعالــيم إلــهيّة وقــّوة الــّروح الــقدس الّـــتي تــفيض مــنهم 

سببًا في تقّدم اإلنسانيّة، ألّن اهلل يساعد البشر عن طريق بشر آخرين.  وكّل إنسان
أســـمى فـــي مـــدارج الـــحياة يـــكون وســـيلة ملـــساعـــدة مـــن هـــم دونـــه.  وإّن أعـــلى الـــنّاس يـــساعـــدون اإلنـــسانـــيّة 
جــمعاء.  فــكأّن البشــر جــميعهم مــرتــبطون بــبعضهم بــحبال مــطّاطــيّة، فــإذا ارتــفع إنــسان قــليالً فــوق مســتوى 
رفـــاقـــه البشـــر اشـــتّدت الـــحبال املـــطّاطـــيّة، وحـــاول رفـــاقـــه األقـــدمـــون ســـحبه إلـــى الـــوراء، لـــكنّه يـــسحبهم إلـــى 
األعــلى بــقّوٍة تــفوق قــّوتــهم، وكــّلما ارتــفع إلــى األعــلى شــعر بــثقل جــميع الــعالــم يــحاولــون إعــادتــه إلــى الــوراء، 
وازداد هـو اعـتماًدا عـلى االسـناد االلـهىّ الّـذي يـصله عـن طـريـق الـقليلني مـّمن هـم أعـلى مـنه.  وفـوق الجـميع 
يــقف الــرّســل الــعظام واملــنقذون واملــظاهــر اإللــهيّة وهــم البشــر الــكامــلون، وكــان كــل واحــد مــنهم فــي يــومــه ال 
مـثيل لـه وال قـريـن، وقـد حـمل ثـقل الـعالـم كـّله وحـيًدا دون سـند يـسنده إالّ اهلل.  وقـد صـدق بـحّق كـّل مـنهم "إنّـه 
كـان يحـمل ثـقل ذنـوبـنا" وكـان كـّل واحـد مـنهم "الـطّريـق إلـى الـحقيقة وإلـى الـحياة" بـالنّسـبة ألتـباعـه.  وكـان 
كـــّل واحـــد مـــنهم قـــناة الـــرّحـــمة اإللـــهيّة لـــكّل قـــلب أراد الـــحصول عـــليها.  وقـــد لـــعب كـــّل واحـــد دوره فـــي الخـــطّة 

اإللهيّة العظمى املرسومة من أجل رفعة اإلنسانيّة.

الخليقة



 يـعّلمنا بـهاءاهلل أّن الـكون ال بـدايـة لـه فـي الـزّمـان، وأنّـه انـبعاث أبـدّي مـن الـعّلة األولـى الـعظمى.  وقـد كـانـت 
لـلخالـق أبـًدا مخـلوقـاتـه وسـيبقى دائـًما ولـه مخـلوقـاتـه.  وقـد تـأتـي عـوالـم وأنـظمة ثـم تـذهـب، ولـكّن الـكون بـاق.  
وكـــّل شـــيء يـــنالـــه الـــتّركـــيب ســـوف يـــنالـــه فـــي وقـــته التّحـــليل، ولـــكّن عـــناصـــر الـــتّركـــيب بـــاقـــية.  فخـــلق الـــعالـــم أو 
الـــزّهـــرة أو الـــجسم البشـــرّي لـــيس صـــنع شـــيء مـــن ال شـــيء بـــل هـــو اجـــتماع لـــلعناصـــر الّـــتي كـــانـــت ســـابـــًقا 
مــتناثــرة، فظهــر شــيء كــان فــي الــّسابــق مــكنونًــا.  وســوف تــتناثــر الــعناصــر شــيئًا فــشيئًا ويــختفي الــّشكل، 
ولـكّن شـيئًا مـا فـي الـحقيقة لـن يـضيع ولـن يـفنى.  ولـطاملـا ظهـرت تـراكـيب جـديـدة وأشـكال جـديـدة مـن بـقايـا 
انــقاض تــراكــيب قــديــمة وأشــكال قــديــمة.  ويــؤيّــد بــهاءاهلل مــا ذهــب إلــيه الــعلماء الّــذيــن اّدعــوا أّن تــاريــخ خــلق 
األرض ال يــعود إلــى ســتة آالف ســنة بــل إلــى مــاليــني وألــوف املــاليــني مــن الــّسنني.  وال تــنكر "نــظريّــة الــنّشوء 
واالرتـــقاء" قـــّوة الـــخالـــق بـــل تـــحاول فـــقط وصـــف طـــريـــقة ظـــهور مـــظاهـــر تـــلك الـــقّوة الـــخالـــقة وأّن قـــّصة الـــكون 
الــعجيبة الّــتي يــكتشفها الــفلكيّون والــجيولــوجــيّون والــفيزيــائــيّون وعــلماء األحــياء كــشفًا تــدريــجيًّا أمــام عــيونــنا 
قـّصة لـها قـيمتها الـعظيمة وقـّصة تـثير احـترامـنا وعـبادتـنا أكـثر مـّما تـثيره الـقّصة الـّساذجـة الّــتي وردت فـي 
أسـفار الـعبرانـينّي.  فـالـقّصة الـقديـمة عـن الخـليقة فـي سـفر الخـروج تـفيدنـا وال شـّك فـي إشـارتـها إلـى خـطوط 
الــرّمــوز الــقليلة الــبسيطة الّــتي تــرمــز إلــى املــعانــي الــّروحــانــيّة األســاســيّة لــلقّصة كــما يســتطيع الــرسّــــــام املــاهــر 
بخــطوط قــليلة مــن ريشــته أن يحــمل إلــينا تــعابــير قــد يعجــز عــن إبــرازهــا رسّـــــــام مــثابــر آخــر مــع كــّل اهــتمامــه 
بـــالـــتّفاصـــيل عجـــزًا تـــامًّــــا.  وإذا كـــانـــت الـــتّفاصـــيل املـــاديّـــة تـــعمينا عـــن املـــعانـــي الـــّروحـــانـــيّة فـــاألحـــسن لـــنا أن 
نســـتغني عـــنها، ولـــكنّنا إذا تـــوصّـــــــــــلنا إلـــى املـــعنى األســـاســـيّ لجـــميع الخـــطّة الـــّروحـــانـــيّة فـــعرفـــانـــنا بـــعد ذلـــك 

بالتّفاصيل يزيد إدراكنا ثروة وبهاء، ويكّون لنا صورة رائعة بدالً عن تخطيط موجز.

 ويقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات:-

"اعــلم أنّــه ال يــمكن أن يــتصّور مــرّب بــدون تــالمــيذ، وال يــتحّقق وجــود مــلك بــال رعــيّة، وال مــعّلم بــغير مــتعّلم، وال 
يـــمكن وجـــود خـــالـــق بـــدون مخـــلوق، وال يخـــطر بـــالـــبال رازق مـــن غـــير مـــرزوق، ألّن جـــميع األســـماء والـــّصفات 
اإللــهيّة تســتدعــي وجــود الــكائــنات.  فــال نــتصّور أّن الــكائــنات عــامّـــة لــم تــكن مــوجــودة وقــتًا مــا، فهــذا الــتّصّور 
إنـكار أللـوهـيّة اهلل.  وفـضالً عـن هـذا، فـالـعدم املـطلق غـير قـابـل لـلوجـود.  فـلو كـانـت الـكائـنات عـدمًــا مـطلًقا ملـا 
تـــحّقق الـــوجـــود.  وملّــا كـــان وجـــود ذات األحـــديّـــة – أي الـــوجـــود اإللـــهيّ – أزلـــيًّا ســـرمـــديًّـــا، يـــعني ال أول لـــه وال 
آخـر، فـال بـّد وأّن عـالـم الـوجـود يـعني هـذا الـكون الّـذي ال يـتناهـى لـم تـكن ولـن تـكون لـه بـدايـة.  نـعم قـد يـصحّ 
ويـــمكن أن يـــوجـــد جـــزء مـــن أجـــزاء املـــمكنات أي جـــرم مـــن األجـــرام مـــثالً أو أن يـــتالشـــى بـــينما بـــقيّة األجـــرام 
الـالّمـتناهـية تـظّل مـوجـودة.  فـعالـم الـوجـود أبـدّي ال يـنعدم.  وحـيث أّن لـكّل جـرم مـن هـذه األجـرام بـدايـة فـال بـدّ 
لـه مـن نـهايـة، ألّن كـّل تـركـيب سـواء كـان جـزئـيًّا أم كـّليًّا ال بـّد لـه مـن أن يتحـّلل.  وغـايـة مـا هـنالـك هـو أّن بـعض 
املـركّـــبات سـريـع التّحـليل وبـعضها بـطيء التّحـليل، وإالّ فـال يـمكن أن يـتركّـــب شـيء وال يتحـّلل.  إذًا يـجب أن 

نعلم كيف كان كّل موجود من املوجودات العظيمة في أّول أمره"().



تطوّر اإلنسان

 يــؤيّــد بــهاءاهلل عــلماء األحــياء الّــذيــن وجــدوا أّن جــسم اإلنــسان يــعود فــي تــطّوره إلــى نــوع عــاش قــبل مــاليــني 
الــّسنني.  فــالــجسم البشــرّي وقــد بــدأ بــشكل بــسيط تــافــه فــي ظــاهــره قــد تــطّور فــي مــراحــل خــالل أجــيال ال 
تـعّد، وازداد تـعقيًدا وتـحّسنًا فـي تـكويـنه إلـى أن بـلغ إلـى اإلنـسان الـحاضـر.  ويـتطّور كـّل جـسم بشـرّي فـي 
بــطن أمّـــه فــي ســلسلة مــراحــل مــن مــضغة أشــبه بــماّدة هــالمــيّة إلــى رجــل كــامــل.  فــإذا صــحّ هــذا عــلى الــفرد 
اإلنـسانـيّ بـما ال يـنكره أحـد، فـلماذا نـعتبر تـطّور الـنّوع اإلنـسانـيّ عـلى األرض شـيئًا مـشينًا بـرفـعة اإلنـسان 
وكـرامـته؟  وهـذا مـوضـوع يـختلف تـمامًــا عـن مـوضـوع انحـدار اإلنـسان مـن الـقرد.  فـقد يشـبه جـنني اإلنـسان 
يــومًـــا مــا ســمكة ذات ذنــب وخــياشــيم، ولــكنّه لــيس بــسمكة بــل هــو جــنني بشــرّي.  وكــذلــك الــنّوع البشــرّي ربّــما 
يشـبه فـي تـطّوره كـما تـراه أعـيننا فـي الـظّاهـر نـوعًــا مـن الـحيوانـات الـواطـئة، لـكنّه كـان فـي ذاتـه نـوعًــا بشـريّـا 
يـمتلك الـقوى الـكامـنة الـخفيّة الـكفيلة بـتطّوره إلـى اإلنـسان الـحاضـر الّــذي نـراه الـيوم، بـل ونـحن واثـقون مـن 
أنّــه ســيتطّور فــي املســتقبل إلــى إنــسان أعــلى وأســمى مــن اإلنــسان الــحاضــر بــكثير، ويــقول عــبدالــبهاء فــي 

كتاب املفاوضات:-

"مـن الـواضـح إّن هـذه الـكرة األرضـيّة تـكّونـت فـي رحـم الـعالـم، ونـشأت ونـمت ومـرّت بـصور وحـاالت مـختلفة   
حـتى وصـلت بـالـتّدريـج إلـى كـمالـها وتـزيّـنت بـمكّونـات غـير مـتناهـية وتجـّلت فـي نـهايـة االتـقان.  إذًا اتّـضح أنّ 
تـلك املـاّدة األصـليّة الّــتي هـي بـمنزلـة الـنّطفة كـانـت عـناصـرهـا املـركّـــبة مـمتزجـة امـتزاجًــــا أّولـيًّا، وهـذا الـتّركـيب 
نــشأ ونــما بــالــتّدريــج فــي األعــصار والــقرون، وانــتقل مــن شــكل وهــيئة إلــى شــكل وهــيئة أخــرى حــتّى بــلغ هــذا 
الـــكمال والـــنّظام والـــتّرتـــيب واإلتـــقان بـــحكمة اهلل الـــبالـــغة.  واآلن فـــلنرجـــع إلـــى مـــسألـــة أّن اإلنـــسان فـــي بـــدء 
الــوجــود نــشأ ونــما تــدريــجيًّا فــي رحــم الــكرة األرضــيّة كــالــنّطفة فــي رحــم األّم وانــتقل مــن صــورة إلــى صــورة 
ومـــن هـــيئة إلـــى هـــيئة حـــتّى تجـــّلى بهـــذا الجـــمال والـــكمال وهـــذه الـــقوى واألركـــان.  ويـــقينًا أنّـــه مـــا كـــان فـــي 
الــبدايــة بهــذه الــّلطافــة والجــمال والــكمال، بــل وصــل بــالــتّدريــج إلــى هــذه الــهيئة والــّشمائــل والــحسن واملَـالحــة 
كـنطفة اإلنـسان فـي رحـم األّم.  وال شـّك أن الـنّطفة البشـريّـة مـا أخـذت هـذه الـّصورة دفـعة واحـدة ومـا كـانـت 
مظهـر قـولـه تـعالـى:  "فـتبارك اهلل أحـسن الـخالـقني"، لهـذا أخـذت حـاالت مـتنّوعـة بـالـتّدريـج وظهـرت فـي هـيئات 
مــــختلفة حــــتّى تجــــّلت بهــــذه الــــّشمائــــل وهــــذا الجــــمال والــــكمال والــــحسن والــــّلطافــــة.  إذًا صــــار مــــن الــــواضــــح 
املــبرهــن أّن نــشوء اإلنــسان ونــمّوه عــلى الــكرة األرضــيّة حــتّى بــلغ هــذا الــكمال كــان مــطابــًقا لــنشوء اإلنــسان 
ونـمّوه فـي رحـم األّم بـالـتّدريـج وانـتقالـه مـن حـاٍل إلـى حـاٍل ومـن هـيئٍة وصـورٍة إلـى هـيئٍة وصـورٍة أخـرى، حـيث 
أّن هـذا بـمقتضى الـنّظام الـعاّم والـقانـون اإللـهيّ الـكّليّ.  يـعني تـمّر نـطفة اإلنـسان بـحاالت مـختلفة ودرجـات 
مــتعّددة حــتّى يــنطبق عــليها قــولــه تــعالــى:  "فــتبارك اهلل أحــسن الــخالــقني"، وتظهــر فــيها آثــار الــرّشــد والــبلوغ.  
وعــلى هــذا املــنوال كــان وجــود اإلنــسان عــلى هــذه الــكرة األرضــيّة مــن الــبدء حــتّى وصــل إلــى هــذه الــحال مــن 
الــهيئة وجــمال األخــالق بــعد أن مــضت عــليه مــّدة طــويــلة واجــتاز درجــات مــختلفة، ولــكنّه مــن بــدء وجــوده كــان 
نـوعًــا مـمتازًا.  كـذلـك نـطفة اإلنـسان فـي رحـم األّم كـانـت فـي أّول أمـرهـا بـهيئة عـجيبة فـانـتقل هـذا الـهيكل مـن 
تـــركـــيب إلـــى تـــركـــيب ومـــن هـــيئٍة إلـــى هـــيئٍة ومـــن صـــورٍة إلـــى صـــورٍة حـــتّى تجـــّلت الـــنّطفة فـــي نـــهايـــة الجـــمال 
والـكمال.  وحـتّى ملّا أن كـانـت فـي رحـم األّم وفـي تـلك الـهيئة الـعجيبة الّـتى تـغايـر تـمامًـا مـا هـي عـليه اآلن مـن 
الـّشكل والـّشمائـل، فـإنّـها كـانـت نـطفة نـوع مـمتاز ال نـطفة حـيوان، ومـا تـغيّرت نـوعـيّتها ومـاهـيّتها أبـًدا.  وعـلى 
فـرض تـحّقق وجـود أثـر ألعـضاء تـالشـت، فـإّن هـذا ال يـكون دلـيالً عـلى عـدم اسـتقالل الـنّوع وأصـالـته.  وغـايـة 



مـــا هـــنالـــك أّن الـــهيئة والـــّشمائـــل واألعـــضاء اإلنـــسانـــيّة قـــد تـــرقّـــت، ولـــكنّه كـــان نـــوعًــــا مـــمتازًا أيـــًضا.  فـــقد كـــان 
إنـسانـا ال حـيوانًـا.  مـثالً:  لـو انـتقلت نـطفة اإلنـسان فـي رحـم األّم مـن هـيئٍة إلـى هـيئٍة بـحيث ال تـشابـه الـهيئة 
األولــى بــأي حــال فهــل يــكون هــذا دلــيالً عــلى أّن الــنّوعــيّة قــد تــغيّرت بــأن كــانــت فــي الــبدايــة حــيوانًــا ثــّم نــشأت 

أعضاؤها وترّقت حتّى صارت إنسانا؟ ال واهلل"().

وأّما بخصوص قّصة آدم وحّواء، فيقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات:  

"لـو أخـذنـا هـذه الـحكايـة حسـب املـعنى الـظاهـرّي لـلعبارات وحسـب املـصطلح عـليه بـني الـعامّــة، لـكانـت فـي   
نــهايــة الــغرابــة، ويســتحيل عــلى الــعقل أن يــقبلها ويــصّدقــها ويــتصّورهــا، ألّن تــرتــيبًا وتــفصيالً وخــطابًــا وعــتابًــا 
كهـذا بـعيد أن يـصدر مـن شـخص عـاقـل فـكيف بـه مـن الـحضرة اإللـهيّة؟  الّـتي رتّـبت هـذا الـكون الـالّمـتناهـي 
عـلى أكـمل صـورة وزيّـنت هـذه الـكائـنات الّـتي ال عـداد لـها بـمنتهى الـنّظم واإلتـقان وغـايـة الـكمال...  فـحكايـة 

آدم وحّواء هذه وتناولهما من الّشجرة وخروجهما من الجنّة جميعها رموز ومن األسرار اإللهيّة واملعاني
الكّلية، ولها تأويل بديع"().

الجسد والرّوح

 إّن الــتّعالــيم الــبهائــيّة الــخاصّــــــــــة بــالجســد والــّروح وبــالــحياة بــعد املــوت تــتّفق ونــتائــج بــحوث عــلم الــنّفس، فــهي 
تــعّلمنا، كــما ســبق، أّن املــوت لــيس إالّ والدة جــديــدة وأنّــه الهــروب مــن ســجن الجســد إلــى حــياة أوســع، كــما 
تــعّلمنا أّن االرتــقاء بــعد املــوت ارتــقاء ال حــدود لــه.  وقــد تــراكــمت لــديــنا شــيئًا فــشيئًا بــراهــني عــلميّة عــلى أيــدي 
بــاحــثني غــير مــتحيّزيــن بــل ونــاقــديــن متبحّـــــريــن وهــي بــراهــني تــكفي تــمامًـــا لــتبرهــن بــما يــتجاوز حــدود الــّشك 
اســــتمرار الــــحياة بــــعد املــــوت واســــتمرار فــــّعالــــية ووعــــي الــــّروح بــــعد انــــحالل الجســــد الــــعنصرّي.  وكــــما يــــقول 
الــعالــم (مــايــرز) فــي كــتابــه "الــّشخصيّة البشــريّــة" وهــو كــتاب لــّخص فــيه تحــّريــات عــديــدة قــامــت بــها جــمعيّة 

البحوث النّفسية:-

 "هـدت املـشاهـدة والتّجـربـة واالسـتنتاج الـعديـديـن مـن الـباحـثني -وأنـا أحـدهـم- إلـى االعـتقاد بـوجـود "اتّـصال 
حـّسي مـتبادل" بـني عـقول البشـر املـوجـوديـن عـلى سـطح األرض، بـل وبـني عـقول البشـر الـكائـنني عـلى سـطح 
األرض اآلن وأرواح البشـر الّــذيـن فـارقـوا هـذا الـعالـم.  ومـثل هـذا االكـتشاف يـفتح لـنا الـباب عـلى مـصراعـيه 

." إلى "اإللهام االلهيّ

 "ولـقد أثـبتنا أّن كـثيرًا مـن املـظاهـر الـحقيقيّة تـصلنا مـن وراء الـقبور وسـط الـكثير مـّما نـعانـيه مـن االنخـداع 
الذّاتي والغش والتّوهم.

"وقـــد ثـــبتت لـــنا مـــبدئـــيًّا عـــن طـــريـــق اإليـــحاء واالكـــتشافـــات بـــعض املـــباحـــث الـــخاصّـــــــــــة بـــاألرواح الّــــتي رحـــلت، 
فـاسـتطعنا مـقابـلتها.  وأشـاهـد أنـا قـبل كـّل شـيء مـجاالً لـالعـتقاد بـأّن حـالـة تـلك األرواح حـالـة تـطّور ال نـهايـة 
لـه فـي حـكمتها وفـي مـحبتها، وال يـزال حـبّها األرضـي بـاقـيًا وبـصورة خـاصّـــــــــة ذلـك الـنّوع مـن حـبّها الّـذي يـعبّر 
عـنه بـطريـق الـعبادة وهـو أسـمى أنـواع الـحّب... وقـد صـار الشّـــــر يـبدو لـتلك األرواح شـيئًا حـقيرًا أكـثر مـن أن 



يـكون شـيئًا مـرعـبًا.  وال يتجسّــــــد الشّــــــر أّي روح مـن األرواح املـقتدرة الـقويّـة بـل يـؤلّــف نـوعًــا مـن الـجنون يـعزل 
بـــعض الـــنّاس عـــن إخـــوانـــهم، فـــتحاول األرواح الـــعليا أن تحـــّرر مـــنه الـــنّفس املـــصابـــة بـــه واملـــشّوهـــة مـــنه.  وال 
حــاجــة إلــى الــعقاب بــعذاب الــنّار، فــمعرفــة اإلنــسان نــفسه هــي عــقاب املــرء وجــزاؤه، ومــعرفــة اإلنــسان نــفسه 
وقـربـه أو بـعده عـن تـلك األرواح الـعليا هـي عـقاب املـرء وجـزاؤه ألّن الـحّب فـي ذلـك الـعالـم هـو فـي الـواقـع مـالذ 
ومــــلجأ لــــلذّات، وإّن االتّــــصال بــــالــــقّديســــني ال يــــعطي الــــحياة األبــــديّــــة زيــــنتها فحســــب بــــل هــــو الّــــذي يــــكّونــــها 
ويـؤلّـفها.  وينحـدر كـذلـك مـن قـانـون "االتّـصال الـحّسي املـتبادل" أّن االتـصال بـتلك األرواح مـمكن اآلن عـلى 
هـذه األرض، فـننال اآلن مـن مـحبّة األرواح املـتصاعـدة الـجواب عـلى تـوسّــــــالتـنا وتـضرّعـاتـنا لـها.  وإّن ذكـرى 
حــبّنا لــألرواح املــتصاعــدة - والــحّب بــذاتــه صــالة ومــناجــاة – يــقّوي تــلك األرواح ويــسندهــا وهــي فــي طــريــق 

تساميها".

 ومـــن املـــدهـــش حـــقًّا أن نـــرى الـــوفـــاق والـــتّشابـــه بـــني هـــذا الـــرّأي املـــبنيّ عـــلى الـــبحث الـــعلميّ الـــّدقـــيق وبـــني 
التّعاليم البهائيّة الخاّصة به.

وحدة العالم البشرّي

 إّن مـن أشهـر الـكلمات املـأثـورة عـن بـهاءاهلل، والّــتي بـها تـميّزت رسـالـته وتـفرّد ظـهوره بـني الـظّهورات اإللـهيّة 
الـّسالـفة، هـذه الـكلمات "كـّلكم أثـمار شجـرٍة واحـدٍة وأوراق غـصٍن واحـٍد"()، ومـثلها كـلماتـه:  "لـيس الفخـر ملـن 
يـحّب الـوطـن بـل ملـن يـحّب الـعالـم"().  فـالـوحـدة-وحـدة الـجنس البشـرّي ووحـدة جـميع املخـلوقـات فـي اهلل- هـي 
املـوضـوع األسـاسـيّ مـن بـني مـواضـيع تـعالـيمه.  وهـنا يتجـّلى مـرّة أخـرى الـوفـاق بـني الـّديـن الـحقيقيّ والـعلم:  
فـــقد ثـــبت بـــكّل بـــرهـــان عـــن طـــريـــق الـــتّقّدم الـــعلميّ أّن الـــكون وحـــدةً واحـــدةً وأّن أجـــزاءه يـــعتمد بـــعضها عـــلى 
الـبعض اآلخـر.  فحـدود عـمل الـفلكيّ ال يـمكن فـصلها عـن حـدود عـمل الـفيزيـائـيّ، وحـدود عـمل الـفيزيـائـيّ ال 
يـــمكن فـــصلها عـــن حـــدود عـــمل الـــكيميائـــيّ، وهـــذا عـــن حـــدود عـــمل عـــالـــم األحـــياء، وعـــالـــم األحـــياء عـــن الـــعالـــم 
الــنّفسيّ، وهــلّم جــرّا.  وإّن كــّل اكــتشاف جــديــد فــي أّي حــقل مــن حــقول الــبحث الــعلميّ يــلقي نــورًا جــديــًدا 
عـلى الـحقول األخـرى.  وكـما أثـبت عـلم الـفيزيـاء أّن كـّل جـزء مـن الـكون يجـذب الجـزء اآلخـر ويـؤثّـر عـليه مـهما 
كــان دقــيًقا فــي حجــمه أو بــعيًدا، فــكذلــك يــثبت عــلم الــنّفس أّن كــّل روح فــي الــكون تــؤثّــر فــي أّي روح أخــرى.  
ويـــكشف األمـــير "كـــروبـــوتـــكني" فـــي كـــتابـــه "الـــعون املـــتبادل" عـــن وجـــود تـــعاون مـــتبادل بـــني أحـــّط الـــحيوانـــات 
ضـرورّي السـتمرارهـا فـي الـحياة.  أمّــا بـني بـني اإلنـسان فـإّن تـقّدمـهم الـحضارّي يـتوقّـف عـلى اسـتعاضـتهم 
الـعون املـتبادل مـكان الـعداوة املـتبادلـة اسـتعاضـة مـتزايـدة.  واملـبدأ الـقائـل:  "الـفرد يـحيا مـن أجـل املجـموع 

واملجموع يحيا من أجل الفرد" هو املبدأ الوحيد اّلذي تستطيع به الجامعة البشريّة أن ترقى وتتقّدم.

عصر االتّحاد

 تــدّل جــميع "عــالمــات األزمــنة" عــلى أنّــنا نــعيش فــي فجــر عــصر جــديــد مــن تــاريــخ البشــريّــة.  ولــقد كــان فــرخ 
نسـر البشـريّـة مـتعّلًقا حـتّى زمـانـنا الـحاضـر بـوكـره الـقديـم فـوق صخـرة األنـانـيّة الـّصّماء واملـاديّـة املـقيتة، وقـد 
كـانـت جـميع مـحاوالتـه فـي اسـتعمال أجـنحته يـحّف بـها الخجـل والـتّردد.  ومـا اسـتقّر لـه قـرار أبـًدا فـي شـوقـه 
لـلوصـول إلـى مـا لـم يـبلغه.  وطـال عـليه األمـد فـي سـجن عـقائـده الـقديـمة وتـعّصباتـه.  إالّ أّن عـصر سـجنه قـد 



انــتهى.  ويســتطيع اآلن أن يحــّلق بــأجــنحة اإليــمان والــعقل إلــى آفــاق عــليا مــن الــحقيقة واملــحبّة الــّروحــانــيّة.  
ولـن يـطول ارتـباطـه بـاألرض كـما كـان قـبل نـمّو أجـنحته، بـل سيحـّلق كـما شـاء إلـى أقـالـيم بـعيدة املـدى بـأبـهى 
حــّريــة وانــطالق.  إالّ أّن هــناك شــيئًا واحــًدا ضــروريًّــا يــجب أن يــتوفّــر لــه إذا قُـــّدر لــه أن يــطير طــيرانًــا ثــابــتًا 
وطــــيًدا، هــــو أّن أجــــنحته ال يــــكفيها أن تــــكون قــــويّــــة بــــل يــــجب أن يــــكون عــــملها مــــتوافــــًقا ومنسجــــًما.  ويــــقول 

عبدالبهاء:-

 "ال يــمكن الــطّيران بــجناحٍ واحــٍد، فــلو طــار بــجناح الــّديــن فــإنّــه يحــّط فــي حــقل الخــرافــات، ولــو طــار بــجناح 
العلم فإنّه يغوص في مستنقع

املاديّة الوبيل"().

 هــذا وإّن الــوفــاق الــتّام بــني الــّديــن والــعلم شــرط أســاســيّ لــحياة اإلنــسان حــياة رفــيعة.  وعــندمــا يــتحّقق هــذا 
الشّـــــــرط ويـــتربّـــى كـــّل طـــفل ال عـــلى دراســـة الـــعلوم والـــفنون فحســـب بـــل عـــلى حـــّب جـــميع اإلنـــسانـــيّة والـــطّاعـــة 
املـطلقة إلرادة اهلل الّـتي أوحـت بـها تـعالـيم الـرّسـل فـي مـدارج الـتّطور الـّروحـانـيّ البشـرّي فـحينذاك وحـينذاك 
فـقط سـيأتـي مـلكوت اهلل، وتـكون إرادتـه عـلى األرض كـما هـي عـلى الـّسماء.  وحـينذاك وحـينذاك فـقط تـفيض 

بركات الّصلح األعظم على العالم.  فيقول عبدالبهاء في إحدى خطاباته في باريس ما تلي ترجمته:-

 "عـندمـا يتجـرّد الـّديـن تجـرًّدا تـامًّـا مـن جـميع الخـرافـات والـتّقالـيد واملـعتقدات الـبليدة، يـلوح تـطابـقه ووئـامـه مـع 
الـــــعلم، كـــــما يـــــلوح الـــــنّور املـــــبني، وعـــــندئـــــٍذ تتجـــــّلى قـــــّوة مـــــوحـــــّدة عـــــظيمة تـــــكتسح مـــــن أمـــــامـــــها كـــــّل الحـــــروب 

واالختالفات واملنازعات واملشاحنات، وعندئٍذ يتّحد الجنس البشرّي بقّوة محبة اهلل"().



الباب الثّالث عشر
نفوذ كلمة بهاءاهلل

 "وإن قـلت فـي قـلبك كـيف نـعرف الـكالم الّـذي لـم يـتكّلم بـه الـرّب؟  فـما تـكّلم بـه الـنّبي بـاسـم الـرّب ولـم يحـدث 
ولم يصر فهو الكالم اّلذي لم يتكّلم به الرّب بل بطغيان تكّلم به النّبيّ فال تخف منه"().

خالّقية الكلمة اإللهيّة

 إّن هلل وحـــده الـــقدرة عـــلى أن يـــفعل مـــا يـــشاء، وإّن أعـــظم بـــرهـــان عـــلى صـــدق كـــّل مظهـــر إلـــهيّ هـــو خـــالّقـــيّة 
كـلمته ونـفوذهـا فـي تـبديـل جـميع شـؤون البشـر() وفـي انـتصارهـا فـوق كـّل مـقاومـة بشـريّـة.  فـيعلن اهلل إرادتـه 
عـــن طـــريـــق كـــلمات الـــرّســـل، وفـــي تـــحّقق تـــلك الـــكلمات فـــورًا تـــحّقًقا كـــامـــالً أســـطع دلـــيل عـــلى صـــحة دعـــوى 

الرّسول وحقيقة ظهوره.

 وعندما جاء تالميذ يوحنّا املعمدان إلى عيسى يسألونه:-

 "هـــل أنـــت هـــو اآلتـــي أم نـــنتظر آخـــر؟" كـــان جـــواب عـــيسى بـــسيطًا وذلـــك فـــقط بـــإشـــارتـــهم إلـــى آثـــار كـــلمته 
ونفوذها، فقال لهم:-

 "اذهـبا وأخـبرا يـوحـنّا بـما تـسمعان وتـنظران: الـعمي يـبصرون، والـعرج يـمشون، والـبرص يطهّــرون، والـّصم 
يسمعون، واملوتى يقومون، واملساكني يبّشرون، وطوبى ملن ال يعثر فيّ"().

 فــــلننظر اآلن أّي دلــــيل يــــثبت لــــنا أّن كــــلمات بــــهاءاهلل لــــها الــــنّفوذ والــــقّوة الــــخالّقــــة الّــــتي تــــميّز كــــلمة اهلل عــــن 
سواها:-

 فـقد أمـر بـهاءاهلل  حـّكام الـعالـم بـتأسـيس السّــــــالم الـعام فـأّدى اسـتمرارهـم عـلى خـططهم الحـربـيّة مـنذ سـنة 
1869- 1870 إلــــى ســــقوط ســــالالت حــــاكــــمة قــــديــــمة فــــي حــــني لــــم تــــنتج أيّــــة حــــرب شــــنّوهــــا أيّــــة انــــتصارات 
كـبرى() حـتى انـدلـعت الحـرب األوروبـيّة 1914-1918 فـأعـلنت الـحقيقة املـرعـبة بـأّن الحـرب أصـبحت مـدمّــرة 

للمنتصر واملغلوب كليهما().

 وأمـر بـهاءاهلل الـحّكام أيـًضا أن يـكونـوا أمـناء عـلى الّـذيـن يـحكمونـهم ويسـتخدمـوا سـلطتهم الـسياسـيّة عـليهم 
وسيلة لسعادتهم ورفاههم، فحدث تطّور لم يسبق له مثيل في التّشريع االجتماعيّ.

 وأمـر بـهاءاهلل بـوضـع حـدود ألقـصى غـايـات الـغنى وأقـصى غـايـات الـفقر، ومـنذ ذلـك الـحني اشـتّد االهـتمام 
بــالتّشــريــعات الــالّزمــة لــتعيني أدنــى حــدود ملســتوى املــعيشة والتّشــريــعات الــالّزمــة لــلّضرائــب املــتصاعــدة عــلى 
الـثّروات عـن طـريـق ضـريـبة الـّدخـل وضـريـبة املـيراث.  وأمـر بـهاءاهلل بـإلـغاء الـعبوديّـة والـّرق الـّصناعـي، ومـنذ 



ذلـــــك الـــــحني اشـــــتّد الـــــتّوجـــــه نـــــحو تحـــــريـــــر اإلنـــــسان فـــــي جـــــميع أطـــــراف األرض مـــــن شـــــتى ألـــــوان الـــــعبوديّـــــة 
واالستغالل. 

 وأعـلن بـهاءاهلل مـساواة الـنّساء بـالـرّجـال والـتّعبير عـن هـذه املـساواة بـوضـع مـسؤولـيات مـتساويـة عـلى كـواهـل 
الــنّساء والــرّجــال يــقابــلها حــقوق وامــتيازات مــتساويــة، ومــنذ تــصريــحه بــذلــك بــدأت الــقيود الّـــتي كــانــت املــرأة 
مــقيّدة بــها تتكسّــــــر وصــارت املــرأة تــأخــذ ســراعًـــا مــكانــتها الــالّئــقة بــاعــتبارهــا الشّــــــريــك املــعادل لــلرّجــال. وأعــلن 
بـــهاءاهلل وحـــدة األديـــان فـــي أســـسها، فـــشاهـــدت الـــّسنوات الّـــتي تـــلت هـــذا الـــتّصريـــح جـــهوًدا مـــركّـــــزة تـــبذلـــها 
نـفوس مخـلصة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إليـجاد درجـة مـن الـتّسامـح الـّديـنيّ والـتّفاهـم املـتبادل، والـتّعاون فـي 
الــّشؤون الــعامّـــة، فــتقّوضــت أســس املــواقــف املــذهــبيّة فــي كــّل مــكان وصــارت دواعــيها الــتّاريــخيّة ضــعيفة ال 
مــؤيّــد لــها وال يــمكن الــّدفــاع عــنها وتهــّدمــت قــواعــد ضــيق الــنّظرة الــّديــنيّة عــن طــريــق نــفس الــقوى الّــتي جــعلت 

الّروح القوميّة واالكتفاء الذّاتي القوميّ غير قابلة للبقاء.

 وأمــر بــهاءاهلل بــجعل الــتّربــية والــتّعليم عــامًّــا وجــعل تحــّري الــحقيقة تحــريًّــا حــرًّا دلــيالً عــلى الــحياة الــّروحــانــيّة 
الــــحيّة، فتحــــرّكــــت املــــدنــــيّة الحــــديــــثة مــــن أعــــماقــــها بهــــذه الخــــميرة الجــــديــــدة وصــــار مــــن ســــياســــة الــــحكومــــات 
األســـاســـيّة االهـــتمام بـــالـــتّعليم اإللـــزامـــيّ االبـــتدائـــيّ وبـــتوســـيع وســـائـــل تـــعليم الـــكبار.  هـــذا وإّن األمـــم الّـــتي 
تهـدف إلـى تحـديـد حـريّـة الـفكر والـّروح بـني مـواطـنيها قـد أثـارت سـياسـتها هـذه ثـورة داخـل حـدودهـا وشـكوكًـــا 

ومخاوف خارج حدودها.

 وأمـر بـهاءاهلل بـإيـجاد لـغة عـاملـيّة مـساعـدة فـأطـاع نـداءه عـدد كـبير مـن الـعلماء وكـرّسـوا حـياتـهم ونـبوغـهم لهـذه 
املهّمة العظمى والخدمة الفريدة.

 وفـوق كـّل مـا سـبق مـن األدلّــة فـقد نـفخ بـهاءاهلل فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ روحًــــا جـديـًدا وأثـار شـوقًــا جـديـًدا فـي 
الــقلوب وكــذلــك ألــهم الــعقول مُـــثاُلً عُـــليا جــديــدة.  ولــم يشهــد الــعالــم فــي كــّل تــاريــخه شــيئًا مــثيرًا يهــزّ املــشاعــر 
كـاألحـداث الّـتي حـدثـت مـنذ فجـر الـعصر الـبهائـيّ سـنة 1844.  وقـد ضـعفت قـّوة املـاضـي املـحتضر ضـعفًا 
عــظيًما رغــم مــا بــذلــته بــعض املــؤسّــــــسات الــقديــمة وبــعض األفــكار الــبالــية مــن جــهود فــي ســبيل إطــالــة عــمرهــا 
حـتّى أدرك كـّل رجـل وإمـرأة أّن البشـريّـة تـمّر فـي أزمـات مـريـعة جـدًّا.  فـمن جـهة نـرى خـلًقا جـديـًدا يـنشأ مـع 
اخــتراق نــور بــهاءاهلل الــظّلمات لــيكشف ســبيل الــتّطور الــحقيقيّ، ومــن جــهة أخــرى نــرى الــكوارث فــي جــميع 

األقطار اّلتي تقاوم ذلك النّور وتتجاهله.

 ومـهما كـانـت األدلّــة الـّسالـفة الّــتي سـقناهـا حـول خـالّقـيّة كـلمة بـهاءاهلل مـؤثّـرة فـإّن الـبهائـيّ املخـلص ال يـزال 
عـاجـزًا عـن بـيان مـقدار جـالل بـهاءاهلل وعـظمته الـّروحـانـيّة.  فـحياتـه الجـليلة عـلى األرض والـقوى الـهائـلة الّـتي 

بعثتها كلمته امللهمة هي امليزان الّصحيح إلرادة اهلل.

 وإّن دراســـة مـــفّصلة لـــنبّوات بـــهاءاهلل وكـــيفيّة تـــحّققها تـــعزّز قـــّوة بـــرهـــانـــنا عـــلى ذلـــك.  ونـــتقّدم اآلن لـــنعرض 
بــعض تــلك الــنبّوات الّــتي الجــدال حــول أصــالــتها، فــقد طُـبعت واشــتُهرت قــبل حــدوث تــحّققها، فــرســائــله الّــتي 
أرسـلها إلـى الـّرؤوس املـتّوجـة فـي الـعالـم والّـتي تـضّمنت الـعديـد مـن هـذه الـنّبّوات كـانـت قـد جـمعت فـي كـتاب 



سـميّ بـ "سـورة الـهيكل" الّـتي طـبعت ألّول مـرّة فـي بـومـبي فـي أواخـر الـقرن الـتّاسـع عشـر ثـّم نشـرت بـعدهـا 
مرّات عديدة، وسوف نعقبها ببعض نبّوات عبدالبهاء.

نابليون الثّالث

 فـي سـنة 1869 كـتب بـهاءاهلل إلـى نـابـليون الـثّالـث لـوحًــــا يـوبّـخه فـيه عـلى شـهوتـه للحـرب ومـعامـلته الـحقيرة 
اّلتي عامل بها الّلوح األّول اّلذي أرسله إليه، ويستمّر الّلوح في إنذاراته الّصارمة بالنّص:

 "بــما فــعلت تــختلف األمــور فــي مــملكتك، ويخــرج املــلك مــن كــفّك جــزاء عــملك، إذًا تجــد نــفسك فــي خســرانٍ 
مــبنيٍ.  وتــأخــذ الــزاّلزل كــّل الــقبائــل هــناك إالّ بــأن تــقوم عــلى نــصرة هــذا األمــر وتــتّبع الــّروح فــي هــذا الســبيل 
املسـتقيم.  أعـزّك غـرّك؟ لـعمري أنّـه ال يـدوم، وسـوف يـزول، إالّ بـأن تـتمّسك بهـذا الـحبل املـتني.  قـد نـرى الـذّلّـة 

تسعى وراءك وأنت من الغافلني".

 وغـني عـن الـبيان أّن نـابـليون كـان حـينذاك فـي أوج عـظمته ولـم يـعنت بهـذا اإلنـذار، ودخـل الحـرب فـي الـسنّة 
الـتّالـية ضـد بـروسـيا واثـًقا مـن أّن جـيوشـه سـتفتح بـرلـني، ولـكّن الـكارثـة الّـتي تـنبّأ بـهاءاهلل بحـدوثـها قـد أحـاطـت 
بــه، فهــزم فــي (ســاربــروك) وفــي (ويــزنــبرغ) وفــي (مــيتز)، وكــانــت املــصيبة الــّساحــقة لــه فــي (ســيدان)، وأخــذ 

بعدها أسيرًا إلى بروسيا ثّم كانت نهايته الوبيلة في إنكلترا بعد سنتني.

أملانيا

 وبـعد ذلـك وجّــــه بـهاءاهلل إنـذارًا شـديـًدا إلـى أولـئك الّــذيـن قهـروا نـابـليون، إالّ أّن آذانـهم الـّصّماء لـم تـعِ ونـالـت 
جـــزاًء مـــريـــًعا.  فـــفي الـــكتاب األقـــدس الّــــذي بـــدأ نـــزولـــه فـــي أدرنـــه وانـــتهى فـــي الـــّسنوات األولـــى مـــن ســـجن 

بهاءاهلل في عّكا يخاطب امبراطور أملانيا بالنّص:-

 "يــا مــلك بــرلــني... اذكــر مــن كــان أعــظم مــنك شــأنًــا وأكــبر مــنك مــقامًــا أيــن هــو ومــا عــنده؟  انــتبه وال تــكن مــن 
الــرّاقــديــن.  إنّــه نــبذ لــوح اهلل وراءه إذ أخــبرنــاه بــما ورد عــلينا مــن جــنود الــظّاملــني، لــذا أخــذتــه الــذّلّـــة مــن كــلّ 
الـــجهات إلـــى أن رجـــع إلـــى الـــتّراب بخســـران عـــظيم.  يـــا مـــلك تـــفّكر فـــيه وفـــي أمـــثالـــك الّـــذيـــن سخّـــــروا الـــبالد 

وحكموا على العباد، قد أنزلهم الرّحمن من القصور إلى القبور اعتبر وكن من املتذّكرين...

 "يــا شــواطئ نهــر الــريــن، قــد رأيــناك مــغطاة بــالــّدمــاء بــما ســّل عــليك ســيوف الجــزاء، ولــك مــرّة أخــرى ونــسمع 
حنني البرلني ولو أنّها اليوم على عزٍّ مبني".

 وفــي خــالل االنــتصارات األملــانــيّة فــي الحــرب الــعظمى ســنة 1914-1918 وخــاصّــــــــــة فــي الــهجوم األملــانــيّ 
الـــعظيم األخـــير فـــي ربـــيع 1918، كـــان أعـــداء الـــّديـــن الـــبهائـــيّ فـــي إيـــران يـــعلنون الـــنبّوة الـــّسالـــفة مـــن أجـــل 
الحــّط مــن شــأن بــهاءاهلل ولــكّن الــتّقّدم الــجارف الّــذي أحــرزه األملــان تــحّول فــجأة إلــى كــارثــة ســاحــقة مــحيقة، 
فـــعادت ســـهام هـــؤالء األعـــداء إلـــى نـــحورهـــم وصـــارت اإلهـــانـــات الّـــتي ألـــصقوهـــا بهـــذه الـــنّبّوة ســـببًا فـــي رفـــع 

مكانة بهاءاهلل ومقامه.



تركيا

 وإلـى سـلطان تـركـيا ورئـيس وزرائـه حـينذاك (سـنة 1868) وجّــــه بـهاءاهلل وهـو سـجني فـي قـلعة عـكاء الـتّركـيّة 
إنذارًا من أخطر إنذاراته اّلتي وّجهها للملوك في العالم، فكتب إلى الّسلطان من قلعة عكاء بالنّص:-

 "يــا مــن يــرى نــفسه أعــلى الــنّاس!.. ســوف يــقضي نــحبك وتجــد نــفسك فــي خســراٍن مــبنيٍ.  لــو كــان مــحيي 
الـــعالـــم ومـــصلح األمـــم عـــلى زعـــمك مفســـًدا فـــما هـــو ذنـــب الجـــمع مـــن الـــنّساء واألطـــفال والـــّصغار والـــرّضـــع 

ليكونوا مستحّقني لسياط القهر والغضب؟..."
إلى أن قال ما ترجمته:-

 "وإّن فــئة قــليلة لــم يظهــر مــنها أبــًدا شــيء يــخالــف الــّدولــة واملــّلة أو يــغايــر أصــول املــملكة وآداب أهــلها ولــم 
يـنشغلوا لـيالً ونـهارًا بـغير ذكـر اهلل بـكمال التّسـليم والـرضـاء قـد نهـبتم أمـوالـهم نهـبًا، وبـلغ ظـلمكم إلـى مـقامٍ 

ذهب من كفّهم كّل ما كانوا يملكون".

 ثّم استمّر على إنذاره وتقريعه بالنّص:-

 "وإّن كـــفًّا مـــن الـــطنّي عـــند اهلل أعـــظم مـــن مـــملكتكم وســـلطنتكم وعـــزّتـــكم ودولـــتكم.  ولـــو يـــشاء يـــجعلكم هـــباءً 
مــنبثًّا.  ســوف يــأخــذكــم بقهــٍر مــن عــنده، ويظهــر الــفساد بــينكم، وتــتفّرق مــمالــككم، إذًا تــبكون وتــنوحــون ولــن 

تجدوا ألنفسكم من معنيٍ وال نصيٍر.  وإّن غضب اهلل قريب.  كذلك ُقضي ما رقم من قلم األمر".

 وكتب كذلك إلى عالي باشا رئيس وزراء الّسلطان حينذاك بالنّص:-

 "أن يــا رئــيس قــد ارتــكبت مــا يــنوح بــه محــّمد رســول اهلل فــي الــجنّة الــعليا وغــرّتــك الــّدنــيا بــحيث أعــرضــّت عــن 
الـوجـه الّــذي بـنوره اسـتضاء املـأل األعـلى، سـوف تجـد نـفسك فـي خسـراٍن مـبنيٍ.  واتّحـدّت مـع رئـيس العجـم 

في ضّري بعد إذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياء بأمر قرّت منه عيون املقّربني...

 "هـل ظـننت أنّـك تـقدر أن تطفئ الـنّار الّـتي أوقـدهـا اهلل فـي اآلفـاق؟  ال ونـفسه الـحّق لـو كـنت مـن الـعارفـني.  
بــل بــما فــعلت زاد لــهيبها واشــتعالــها.  ســوف يــحيط األرض ومــن عــليها... ســوف تــبّدل أرض السّـــــــر (أدرنــه) 
ومــا دونــها وتخــرج مــن يــد املــلك ويظهــر الــزّلــزال ويــرتــفع الــعويــل ويظهــر الــفساد فــي األقــطار وتــختلف األمــور 
بــــما ورد عــــلى هــــؤالء األســــراء مــــن جــــنود الــــظّاملــــني، ويــــتغيّر الــــحكم ويشــــتّد األمــــر بــــحيث يــــنوح الــــكثيب فــــي 

الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ويجري الّدم من األشياء وترى النّاس في اضطراب عظيم...

 "كــذلــك أتــى الــحّق وقــضي األمــر مــن مــدبّــٍر حــكيمٍ.  ال يــقوم مــع أمــره جــنود الــّسموات واألرضــني وال يــمنعه 
عـّما أراد كـّل املـلوك والسّـــــالطـني.  قـل الـباليـا ُدهـٌن لهـذا املـصباح وبـها يـزداد نـوره إن كـنتم مـن الـعارفـني.  قـل 

إّن اإلعراض من كّل معرٍض مناٍد لهذا األمر وبه انتشر أمر اهلل وظهوره بني العاملني".



 وكتب مرّةً أخرى في الكتاب األقدس بالنّص:-

 "يـا أيّـتها الـنّقطة الـواقـعة فـي شـاطئ البحـريـن() قـد اسـتقّر عـليك كـرسـيّ الـظّلم واشـتعلت فـيك نـار الـبغضاء 
عـلى شـأٍن نـاح بـها املـأل األعـلى والّــذيـن يـطوفـون حـول كـرسـيٍّ رفـيعٍ.  نـرى فـيك الـجاهـل يـحكم عـلى الـعاقـل.  
والــظّالم يفتخــر عــلى الــنّور وإنّــك فــي غــروٍر مــبنيٍ.  أغــرّتــك زيــنتك الــظّاهــرة؟  ســوف تــفنى ورّب الــبريّــة وتــنوح 

البنات واألرامل وما فيك من القبائل كذلك ينبئك العليم الخبير".

 هـذا وإّن املـصائـب املـتتالـية الّـتي حـّلت بهـذه االمـبراطـوريّـة الـعظيمة حـينذاك مـنذ نشـر هـذه اإلنـذارات كـانـت 
أبلغ بيان للنبّوة اّلتي نطق بها بهاءاهلل في بيان املصائر العاجلة اّلتي انتظرت أولئك املستبّدين. 

الحرب العظمى 1918-1914 

 تــنبأّ بــهاءاهلل وعــبدالــبهاء كــالهــما فــي مــناســباٍت عــديــدٍة بــدقّــٍة مــتناهــيٍة مــدهــشٍة عــن نــشوب الحــرب الــعظمى 
سـنة 1914-1918، وقـد خـطب عـبدالـبهاء فـي مـديـنة (سـاكـرامـانـتو) فـي واليـة (كـليفورنـيا) فـي 26 تشـريـن 

األّول (أكتوبر) سنة 1912 ما ترجمته:-

 "الـيوم تشـبه الـقارّة األوربـيّة مخـزنًـا لـألسـلحة واملتفجّــــرات، مسـتعّدةً لشـرارٍة واحـدٍة لتلهـب جـميع أوروبّـا فـي 
هذا الوقت بالذّات حيث مسألة البلقان معروضة أمام العالم".

 وقـد وجّــــه نـفس هـذا اإلنـذار فـي كـثيٍر مـن خـطبه فـي أمـريـكا وأوروبّـا.  وفـي خـطاب آخـر لـه فـي (كـليفورنـيا) 
في تشرين األّول (أكتوبر) سنة 1912 قال:-

 "إنّـنا عـلى أبـواب مـعركـة (هـرمجـدون) املـشار إلـيها فـي رؤيـا يـوحـنّا الـفصل الـّسادس عشـر، ولـنا مـن الـوقـت 
ســــنتان إلــــيها حــــني ســــتشعل شــــرارة واحــــدة كــــّل أوروبّــــا.  فــــالــــقلق االجــــتماعــــيّ فــــي جــــميع األقــــطار مــــقرونًــــا 
بـالـّشكوك الـديـنيّة الّـتي تسـبق الـعصر األلـفيّ الـّسعيد سـوف تلهـب جـميع أوروبّـا كـما جـاءت الـنبّوة فـي سـفر 
دانــيال ورؤيــا يــوحــنّا الــالّهــوتــيّ.  وفــي ســنة 1917 ســوف تــسقط مــمالــك وســوف تــجتاح املــصائــب كــّل بــالد 

العالم"().

 وفي عشيّة املعركة العظمى قال:
"لــقد اقــتربــت حــرب تهجــم فــيها جــميع األمــم املــتمّدنــة بــعضها عــلى بــعض، وســتقع عــّما قــريــب حــرٌب هــائــلٌة، 
وأمــام الــعالــم نــزاٌع محــزٌن وقــتاٌل مــريــٌر، إذ قــد اســتعّدت جــيوش ال عــداد لــها وتــهيّأت مــاليــني الــرّجــال للحــرب 
والـنّزال واصـطفّت عـلى طـول حـدود بـالدهـا مسـتعّدةً لـسفٍك رهـيٍب لـلّدمـاء.  وإّن اصـطدامًــا بـسيطًا يـقلب كـلّ 
شــــيٍء رأسًــــــــا عــــلى عــــقب، وســــوف يــــصل الــــّلهيب إلــــى عــــنان الــــّسماء بــــشكل لــــم يــــَر الــــعالــــم شــــبهه مــــنذ بــــدايــــة 

التّاريخ"().



املتاعب االجتماعيّة بعد الحرب

 تــنبّأ بــهاءاهلل وعــبدالــبهاء كــالهــما بــفترة اضــطراب اجــتماعــي عــظيم وبــمصائــب ونــكبات تــسود الــعالــم نــتيجة 
حـتميّة لـتمّسك الـنّاس بـالـالّديـنيّة وبـالـتّعّصبات وبـالجهـل وبـالخـرافـات.  وإّن املـعركـة الحـربـيّة الـعاملـيّة لـم تـكن 
إالّ صـفحة مـن صـفحات هـذا االضـطراب وفـي لـوح مـؤرّخ كـانـون الـثّانـي (يـنايـر) سـنة 1920 كـتب عـبدالـبهاء 

ما ترجمته:-

 "أيّــــها املــــحبّون لــــلحقيقة!  أيّــــها الــــخادمــــون لــــإلنــــسانــــيّة!  لــــقد هــــبّت نــــفحات أفــــكاركــــم الــــعالــــية ومــــقاصــــدكــــم 
الـّسامـية عـلى روحـي فـجعلتني أتـلّهف لـلكتابـة إلـيكم لـهفًا شـديـًدا فـأقـول: فـّكروا فـي ذواتـكم مـا أعـظم حـزنـنا 
لهــذا االضــطراب الّــذي شــمل الــعالــم!  وكــيف تســربــلت أمــم األرض بــالــّدمــاء بــل تــبّدلــت تــربــتها إلــى قــطعة مــن 

الّدم!  وقد أشعل لهيب الحرب نارًا لم يشاهد العالم شبهها ال في عصوره القديمة
وال فــي عــصوره الــوســطى وال فــي عــصره الــحاضــر، وقــد طــحنت رحــى الحــرب رؤوسًــــــا بشــريّــًة عــديــدةً، وكــان 
مـصير هـذه الـّضحايـا أقـسى مـن ذلـك بـكثير.  وكـم مـن بـالٍد عـامـرٍة صـارت يـبابًـا!  وكـم مـن مـدٍن سـّويـت مـع 
الــتّراب!  وكــم مــن قــرى بــهيجٍة صــارت خــرائــب كــئيبة!  وكــم مــن آبــاٍء فــقدوا أبــناءهــم وكــم مــن أبــناٍء أصــبحوا 
يـــتامـــى وكـــم مـــن أمّــــهاٍت بـــكني دمًــــا فـــي رثـــاء أبـــنائـــهّن مـــن الشّــــــــبّان، وتـــيتّم صـــغار األطـــفال، وتُـــركـــت الـــنّساء 
تـــائـــهات دون مـــلجأ أو مـــالٍذ.  وبـــكلمٍة أخـــرى تـــدنّـــت البشـــريّـــة مـــن كـــّل الـــجهات فـــارتـــفع صـــراخ األيـــتام، وكـــان 

نحيب األّمهات مريرًا رّددت صداه الّسموات.

 "والسّـــــبب الـرّئـيسي لـكّل هـذه األحـداث هـو الـتّعّصبات الـعرقـيّة أو الـوطـنيّة أو الـّديـنيّة أو الـّسياسـيّة.  وسـبب 
جــــميع هــــذه الــــتّعّصبات الــــتّقالــــيد الــــرّاســــخة الــــقديــــمة ديــــنيّة كــــانــــت أم قــــومــــيّة أم ســــياســــيّة.  ومــــا دامــــت هــــذه 

التّقاليد البالية موجودة فإّن أساس صرح اإلنسانيّة في خطٍر عظيمٍ دائمٍ.

 "وفــــي هــــذا الــــعصر الــــنّورانــــيّ الّــــذي فــــيه تجــــّلت حــــقائــــق جــــميع الــــكائــــنات وانــــكشف السّــــــــر الــــخفيّ لجــــميع 
املخـــلوقـــات وانـــبلج صـــبح الـــحقيقة فـــصير ظـــلمات الـــعالـــم إلـــى أنـــوار، هـــل يـــجوز أن نـــسمح لـــلعنة الحـــرب أن 

تأتي بالّدمار الوبيل على العالم؟  ال واهلل ال يجوز.

 "لـقد دعـا الـّسيد املـسيح أمـم األرض إلـى الـّصلح والسّــــــالم، وأمـر بـطرس الـرّسـول أن يـعيد سـيفه إلـى غـمده 
وكـانـت تـلك أمـنيته وأوامـره، ومـع ذلـك فـأولـئك الّـذيـن يحـملون اسـمه قـد اسـتّلوا الـّسيوف.  فـما أعـظم الـفرق بـني 

هذه األفعال وصريح نصوص اإلنجيل!

 "قـبل سـتنّي سـنة أشـرق بـهاءاهلل مـن أفـق إيـران كـالـّشمس املـنيرة وأعـلن أّن الـعالـم مـحاط بـالـظّالم وأّن هـذا 
الـظّالم مـشحون بـالـكوارث وسـوف يـؤّدي إلـى الـكفاح الـرّهـيب.  ومـن مـديـنة سـجنه عـّكاء وجّــــه عـبارات خـطاب 
واضـح إلـى إمـبراطـور أملـانـيا صـرّح فـيها أّن حـربًـا رهـيبًة سـتندلـع وأّن بـرلـني سـوف تـتمزّق وتنشـطر مـن الـنّوح 
والـــحنني.  وبـــنفس الـــطّريـــقة كـــتب إلـــى ســـلطان تـــركـــيا حـــينما كـــان مـــظلومًــــا ســـجينًا فـــي قـــلعة عـــكاّء خـــطابًـــا 
واضــــًحا أكــــيًدا بــــأّن القســــطنطينيّة ســــتكون فــــريــــسة اضــــطراٍب عــــظيمٍ بــــحيث تــــنوح فــــيها الــــنّساء واألطــــفال.  



وخــالصــة الــقول وجّــــه بــهاءاهلل رســائــل إلــى جــميع مــلوك الــعالــم وحــّكامــه وتــّم جــميع مــا تــنبّأ بــه وجــرت مــن قــلمه 
األبهى تعاليم في منع الحروب انتشرت في كّل اآلفاق:

 "فـأّول تـعالـيمه هـو تحـّري الـحقيقة.  وقـد صـرّح بـأّن الـتّقليد األعـمى يـقتل روح اإلنـسان بـينما يـعمل تحـّري 
الحقيقة على تحرير العالم من ظلمة التّعّصبات.

 "وثـانـي تـعالـيمه وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ فجـميع البشـر قـطيع واحـد واهلل هـو الـرّاعـي الـرؤوف يسـبغ رحـمته 
عليهم ويعتبرهم شيئًا واحًدا.

 "ال ترى في خلق الرّحمن من تفاوت"  فكّلهم عبيده وكّلهم يرجون رحمته.

 "وثـــالـــث تـــعالـــيمه هـــو أّن الـــّديـــن حـــصن حـــصني ويـــجب أن يـــكون ســـببًا فـــي الـــوفـــاق ال بـــاعـــثًا عـــلى الـــّشقاق 
والعدوان، ألّن الّدين دواٌء فإذا كان الّدواء سببًا في تفاقم املرض فترك الّدواء أفضل من استعماله".

 "ومــن تــعالــيمه أّن الــتّعّصبات الــّديــنيّة والــعرقــيّة والــقومــيّة والــّسياســيّة كــّلها هــادمــة لــبنيان الــعالــم اإلنــسانــيّ 
وكـّلها تـؤّدي إلـى سـفك الـّدمـاء وكـّلها تـطمر اإلنـسانـيّة تـحت األنـقاض.  ومـا دامـت هـذه الـتّعّصبات بـاقـية فـإنّ 
خـــطر الحـــرب بـــاٍق والـــعالج الـــوحـــيد هـــو السّــــــــالم الـــعام وهـــذا ال يـــتّم إالّ بـــتأســـيس مـــحكمة عـــليا تـــمثّل جـــميع 
الـحكومـات وجـميع الـّشعوب، فـتحال جـميع املـشاكـل الـقومـيّة والـّدولـيّة إلـى هـذه املـحكمة الـعليا وكـّل مـا تـقّرره 
واجـب تـنفيذه عـلى الجـميع.  وإذا امـتنعت إحـدى الـحكومـات أو الـّشعوب عـن تـنفيذ قـرارهـا قـام عـليها جـميع 

العالم.

 "ومـن تـعالـيمه مـساواة الـنّساء بـالـرّجـال فـي الـحقوق.  وهـناك تـعالـيم أخـرى غـير هـذه نُِّــزلـت مـن قـلمه األعـلى.  
وقد اتّضح وتجّلى في الوقت الحاضر أّن هذه املبادئ هي حياة العالم وهي تجسيد لروحه الحقيقيّة.

 "وأنـــتم أيّـــها الـــخادمـــون لـــإلنـــسانـــيّة عـــليكم أن تـــبذلـــوا قـــصارى جـــهودكـــم لتحـــّرروا الـــعالـــم مـــن ظـــالم مـــذهـــب 
املــاديّــة والــتّعّصبات البشــريّــة حــتى يــتنّور بــنور مــدنــيّة اهلل.  وأنــتم وهلل الحــمد عــلى اتّــصال بــمختلف مــدارس 
الـــرّأي واملـــؤسّـــــــسات واملـــبادئ الـــعاملـــيّة وال شـــيء غـــير هـــذه الـــتّعالـــيم الـــيوم يـــضمن الـــطّمأنـــينة والسّـــــــالم لـــلعالـــم 
اإلنـسانـيّ، وبـدون هـذه الـتّعالـيم لـن يتشـتّت هـذا الـظّالم ولـن تـشفى هـذه األمـراض املـزمـنة بـل تـزداد وطـأتـها 
يـومًــا فـيومًــا.  وسـيبقى الـبلقان ثـائـرًا وتـتفاقـم حـالـه ولـن يسـتقّر لـلمغلوب قـرار بـل ينتهـز كـّل فـرصـٍة إلشـعال نـار 

الحرب من جديد.  وسوف تبذل الحركات الجديدة العامليّة أقصى جهودها في سبيل تنفيذ مقاصدها.

"لهــذا فــابــذلــوا الجهــد بــقلوٍب نــيّرٍة وأرواحٍ ســماويّــٍة وقــّوٍة إلــهيّة تــؤيّــدكــم ألــطافــه الــعليّة حــتى تــفيضوا بــاملــوهــبة 
اإللهيّة على العالم... موهبة الطّمأنينة واالستقرار لجميع البشر".

 وفي خطاب ألقاه في تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة 1919 يقول ما ترجمته:-



 "كـان حـضرة بـهاءاهلل يـقول دائـًما بـأنّـه سـيأتـي زمـاٌن تـسود فـيه الـالّديـنيّة ومـا يـنتج عـنها مـن الـفوضـى، وهـذه 
الـفوضـى سـببها إعـطاء الحـريّـة الـزّائـدة لـطوائـف مـن الـنّاس ال تـملك اسـتعداًدا لـها، ويـجب فـي عـاقـبة األمـر 
الـرّجـوع إلـى الـعنف واسـتعمال الـقّوة لـتسكني هـياج الـنّاس ووضـع قـانـون للحـّد مـن الـفوضـى واالضـطرابـات.  
ومــن الــواضــح أّن كــّل أمّـــٍة تــتمنّى االســتقالل والحــريّــة لــتفعل مــا تــشاء ولــكّن بــعض األمــم ال يــملك اســتعداًدا 
لـها.  هـذا وإّن الـعالـم مـتّجٌه نـحو الـالّديـنيّة وسـوف تـؤّدي إلـى الهـرج واملـرج.  ولـقد قـلت لـكم مـرارًا أّن املـسائـل 

الخاّصة بشؤون الّصلح بعد الحرب إنّما هي اآلن في الواقع بياض الفجر وليست بشروق الّشمس".

مجيء ملكوت اهلل

 خــالل هــذه األوقــات الــعصيبة يــترعــرع أمــر اهلل.  فــالــنّكبات الّــتي خــلقتها أنــانــيّات الــكفاح لــلبقاء الــفردّي أو 
للكســب الحــزبــيّ أو الــطائــفيّ أو الــقومــيّ تــؤّدي بــالــنّاس فــي غــمرة يــأســهم إلــى الــرّجــوع إلــى الــتماس الــّدواء 
الّـــذي وصـــفته كـــلمة اهلل لـــهم.  وكـــّلما ازدادت الـــنّكبات ازداد تـــوجّــــــه الـــنّاس إلـــى الـــّدواء الـــحقيقيّ.  وقـــد كـــتب 

بهاءاهلل في لوحه إلى الّشاه:-

"قـد جـعل اهلل الـبالء غـاديـًة لهـذه الـّدسـكرة الـخضراء وذبـالـة ملـصباحـه الّـذي بـه أشـرقـت األرض والـّسماء..  لـم 
يزل بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سنّته قد خلت في القرون الخالية واألعصار املاضية".

 وقـد تـنبّأ بـهاءاهلل وعـبدالـبهاء كـالهـما بـعباراٍت أكـيدٍة بـقرب انـتصار الـّروحـانـيّة عـلى املـاّديـة وتـأسـيس الـّصلح 
األعظم بالنّتيجة.  وقد كتب عبدالبهاء سنة 1904 ما ترجمته:-

 "اعــلم أّن الشّــــــدائــد والــّرزايــا ســوف تــزداد يــومًــا فــيومًــا وســوف يُــبتلى الــنّاس بــالــبؤس والــنّكبات وتــغلق أبــواب 
السّـــــــرور والــرّاحــة واالطــمئنان مــن جــميع الــجهات وتــقع حــروٌب مــهيبٌة ويــحيط الــيأس والــقنوط بجــميع الخــلق 
إلـى درجـة يـضطّرون فـيها إلـى الـتّوجـه إلـى اهلل وحـينذاك تـنير أنـوار الـّسعادة جـميع اآلفـاق وتـرتـفع صـيحات 

"يا بهاءاهلل" من جميع األطراف واألكناف"().

 وعـندمـا سُـــــئل عـبدالـبهاء فـي شـباط سـنة 1914 عـّما إذا كـانـت أيّـة دولـة مـن الـّدول الـعظمى سـتؤمـن وتـدخـل 
في ظّل أمر اهلل، أجاب:-

 "إّن جــميع أهــل الــعالــم ســوف يــؤمــنون.  ولــو قــارنــتم بــدايــة أمــر اهلل بــحاضــره لــشاهــدتــم ســرعــة انــتشار كــلمة 
اهلل.  واآلن أيًضا أحاط أمر اهلل العالم، والشّك في أّن الجميع سيدخلون في ظّل أمر اهلل"().

 وقــد صــرّح عــبدالــبهاء بــأّن الــوحــدة الــعاملــيّة ســوف تــتأسّــــــس خــالل الــقرن الــحالــيّ، وكــتب فــي أحــد ألــواحــه مــا 
ترجمته:-

"إّن جــميع أفــراد الــعائــلة البشــريّــة ســواء شــعوبــها أم حــكومــاتــها ومــدنــها أم قــراهــا صــار بــعضها يــعتمد عــلى 
الـــــبعض اآلخـــــر اعـــــتماًدا مـــــتزايـــــًدا ألّن االكـــــتفاء الـــــذّاتـــــيّ مـــــا عـــــاد بـــــعد الـــــيوم مـــــمكنًا حـــــيث صـــــارت الـــــّروابـــــط 
الـّسياسـيّة تـوحّــــد بـني الـّشعوب واملـلل وصـارت الـعالقـات الـتّجاريّـة والـّصناعـيّة والـزّراعـيّة والـتّربـويّـة تـتقّوى يـومًــا 
فــيومًـــا.  وبــناًء عــلى ذلــك صــار بــاإلمــكان فــي هــذا الــيوم تــحقيق وحــدة جــميع الــجنس البشــرّي.  ولــيس هــذا 



األمـر فـي الـواقـع إالّ إحـدى عـجائـب هـذا الـعصر الـعظيم وهـذا الـقرن املـجيد.  وقـد حُــــرمـت الـعصور املـاضـية 
مـن هـذه املعجـزة ألّن هـذا الـقرن قـرن الـنّور وقـد ُوهِــب جـالالً فـريـًدا وقـّوةً ونـورانـيًّة لـم يسـبق لـهما مـثيل.  ولهـذا 
صـــرنـــا نـــرى كـــّل يـــوم عـــجائـــب جـــديـــدة تـــنكشف لـــناظـــرنـــا.  وأخـــيرًا ســـوف يتجـــّلى لـــلعالـــم كـــيف أّن مـــصابـــيحه 

ستشتعل في املحافل اإلنسانيّة اشتعاالً باهرًا منيرًا".



الباب الرّابع عشر
ماضي وحاضر ومستقبل األمر البهائيّ

 "إنّـــي أشهـــد يـــا أيّـــها األحـــبّاء أّن الـــنّعمة قـــد تـــّمت والـــحّجة قـــد كـــملت، والـــبرهـــان قـــد ظهـــر والـــّدلـــيل قـــد قـــام.  
فـــلننظر اآلن مـــاذا تـــبديـــه هـــّمتكم مـــن مـــراتـــب االنـــقطاع، كـــذلـــك تـــّمت الـــنّعمة عـــليكم وعـــلى مـــن فـــي الـــّسموات 

واألرضني والحمد هلل رّب العاملني".
"بهاءاهلل"()

تقّدم األمر البهائيّ

 يسـتحيل عـلينا فـي هـذا املـجال املحـدود أن نـصف بـالـتّفصيل تـقّدم الـّديـن الـبهائـيّ فـي أنـحاء الـعالـم، إذ قـد 
يـحتاج شـرح هـذا املـوضـوع الـبديـع الجـذّاب إلـى عـّدة فـصول.  وهـناك كـثير مـن األحـداث الّـتي تهـزّ املـشاعـر 
والــقلوب قــد حــدثــت لشهــداء هــذا األمــر ورّواده الّــذيــن نشــروه فــي أطــراف األرض.  لهــذا نــكتفي بــذكــر مــوجــز 

قصير جدًّا حول هذا املوضوع.

 فـــفي إيـــران لـــقي املـــؤمـــنون األّولـــون بهـــذا الـــظّهور أقـــصى أنـــواع املـــقاومـــة واالضـــطهاد والـــقسوة عـــلى أيـــدي 
أبـناء وطـنهم، ولـكنّهم قـابـلوا كـّل تـلك املـحن واملـصائـب بـبطولـٍة فـائـقٍة وبـصبٍر وثـباٍت.  وكـان تـعميدهـم بـدمـائـهم 
حـيث هـلكت عـّدة ألـوف مـن الّشهـداء بـينما ضُــــــــــربـت األلـوف األخـرى وسُــــــجنت وجُــــرّدت مـن مـمتلكاتـها وطُـردت 
مــن مــواطــنها وعُـــذّبــت بــطرٍق أخــرى.  ومــرّت ســتّون ســنة لــم يــتجاســر خــاللــها أحــٌد فــي إيــران بــاالنــتساب عــلنًا 
إلــى الــباب أو بــهاءاهلل وإذا انتســب كــان ذلــك مــخاطــرة بــأمــوالــه وبحــريّــته وحــتّى بــحياتــه، لــكّن هــذه املــقاومــة 
الوحشيّة املتعّمدة لم تستطع صّد تقّدم األمر البهائيّ أكثر من عاصفة غبار تمنع شروق الّشمس األكيد.

 فـفي طـول إيـران وعـرضـها هـناك بـهائـيّون فـي كـّل مـديـنٍة وفـي كـّل قـصبٍة وفـي كـّل قـريـٍة وحـتّى بـني الـعشائـر 
الــرّحــل فــيها.  وفــي بــعض الــقرى يــكّون الــبهائــيّون كــّل الــّسّكان وفــي بــعضها يــكّونــون األغــلبيّة الــعظمى مــن 
الـّسّكان وقـد انـضم إلـى صـفوفـها أبـناء املـذاهـب املـختلفة الّـتي كـانـت فـي مـنتهى الـعداوة فـيما بـينها فـدخـلت 
اآلن فــي أخــّوة عــظمى اعــتُرفــت بــأهــميّتها ال فــيما بــينها ٍفحســب بــل مــع جــميع الــعامــلني فــي تــوحــيد البشــريّــة 

ورفعتها من أجل إزالة جميع التّعّصبات والخصومات ومن أجل تأسيس ملكوت اهلل على األرض.

 فــــأيّــــة معجــــزة هــــناك أعــــظم مــــن هــــذه؟  هــــناك معجــــزة واحــــدة هــــي إنــــجاز املــــهّمة الّــــتي كــــرّس هــــؤالء الــــنّاس 
أرواحـــهم مـــن أجـــلها فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم، والـــّدالئـــل مـــتوفّـــرة عـــلى أّن هـــذه املعجـــزة الـــعظمى تـــتقّدم اآلن 
أيـًضا فـي طـريـق تـحّققها.  ويـكشف الـّديـن الـبهائـيّ يـومًــا فـيومًــا عـن قـّوٍة حـيويّـٍة مـدهـشٍة فـي انـتشاره انـتشار 

الخميرة في جسم البشريّة الهائل مقّلبًا أحوال الّشعوب والجامعات خالل انتشاره فيها().

 وقــد يــبدو عــدد الــبهائــينّي الــّصغير غــير ذي بــاٍل إذا مــا قــورن بــعدد أتــباع األديــان الــقديــمة، ولــكّن الــبهائــينّي 
مـطمئنّون إلـى أّن الـقّوة اإللـهيّة قـد بـاركـتهم بـمنحها إيّـاهـم امـتياز خـدمـة نـظام عـاملـيّ جـديـد سـوف تـجتمع فـيه 

األفواج من الّشرق والغرب في يومٍ ليس ببعيد.



 ومـع أن الـّروح الـقدس قـد انـعكس فـي الـحقيقة والـواقـع فـي جـميع أقـطار الـعالـم مـن الـقلوب الـطّاهـرة الّــتي 
ال تـــدري مـــنبعه الـــعظيم وبـــالـــرّغـــم مـــن أّن تـــقّدم الـــّديـــن الـــبهائـــيّ يتجـــّلى فـــي الـــجهود الـــكثيرة املـــبذولـــة خـــارج 
الـجامـعة الـبهائـيّة لـترويـج تـعالـيم بـهاءاهلل، لـكّن افـتقار جـميع األنـظمة الـقديـمة إلـى قـواعـد راسـية بـرهـان مـقنع 

على أّن املُثل العليا للملكوت لن تؤتي ثمارها إالّ داخل إطار الجامعة البهائيّة.

براهني رسالة الباب وبهاءاهلل

 كـّلما درسـنا حـياة الـباب وبـهاءاهلل وتـعالـيمهما اسـتحال عـلينا الـوصـول إلـى تـفسير عـظمتهما عـن أّي طـريـق 
آخــر غــير طــريــق إلــهامــهما اإللــهيّ.  فــقد نــشأ كــالهــما فــي جــوٍّ مــن الــتّعصب والــتّزمــت فــظيع، ونــال كــالهــما 
قسـطًا ضـئيالً مـن الـتّعليم، ولـم يـكن لـكليهما أي اتّـصال بـالـثّقافـة الـغربـيّة، وكـالهـما لـم تـكن لـه قـّوات سـياسـيّة 
أو مــــــالــــــيّة تــــــسنده، ولــــــم يــــــسأل كــــــالهــــــما الــــــنّاس إالّ الــــــعدل واإلنــــــصاف ولــــــم يــــــنل كــــــالهــــــما مــــــنهم إالّ الــــــظّلم 
واالعــتساف، وقــد تــجاهــلهما عــظماء األرض أو قــاومــوهــما، وكــالهــما قــد ضُـــــــــــرب وعُــــذّب وسُـــــــجن وتــعرّض إلــى 
أقـصى املـصائـب فـي سـبيل إتـمام رسـالـته، وكـالهـما وقـف ضـّد الـعالـم مـن دون مُــعني إالّ اهلل، ومـع ذلـك فـقد 

انتصر كالهما انتصارًا رائًعا مبينًا.

 إّن ســـمّو مـــبادئـــهما، ونـــبل حـــياتـــهما، وتـــضحياتـــهما، وشـــجاعـــتهما الّـــتي ال تـــهاب أحـــًدا، ورســـوخ عـــقيدتـــهما 
الّــتي ال تقهـر، وحـكمتهما املـدهـشة، ومـعرفـتهما املـحيّرة، وإحـاطـتهما بـاحـتياجـات أهـل الـغرب وأهـل الشّــــــرق، 
ومــدى شــمول تــعالــيمهما املــالئــمة ملــقتضيات الــعصر والــزّمــان، وقــدرتــهما فــي بــعث اإلخــالص وبــّث الحــماس 
فـي اتـباعـهما، واخـتراق نـفوذهـما وقـدرتـهما جـميع اآلفـاق – كـّل هـذه بـراهـني عـلى رسـالـتهما، ولهـذه الـبراهـني 

في قّوة إقناعها ما أليّة براهني أخرى تضّمنتها تواريخ األديان.

مستقبل مجيد

 إّن البشــرى الّــتي تــزفّــها الــبهائــيّة تــكشف لــلنّاس عــن مــشاهــد فــضل اهلل الــعظيم ولــطفه الــعميم فــي الــتّقّدم 
الــباهــر املــقبل الّـــذي قُـــّدر لــلعالــم اإلنــسانــيّ.  وهــذا الــفضل وتــلك الــنّعمة ليســت فــي الــواقــع إالّ هــذا الــظّهور 
األعـظم األبـهى الّــذي تجـّلى لـإلنـسانـيّة فـحّقق وعـود جـميع الـظّهورات اإللـهيّة الـّسالـفة.  ولـيس هـدفـه إالّ بـعث 
اإلنـسانـيّة بـعثًا جـديـًدا وتجـديـدهـا وخـلق "سـموات جـديـدة وأرض جـديـدة" وهـذه نـفس املـهّمة الّــتي مـن أجـلها 
ضـّحى الـّسيد املـسيح وجـميع الـرّسـل أرواحـهم، وال مـشاحـة بـينهم وهـم عـلى ذلـك مـتّفقون.  ولـن تـتحّقق هـذه 
املـــهّمة الـــعظمى عـــلى يـــد هـــذا املظهـــر اإللـــهيّ وحـــده أو عـــلى يـــد ذاك املظهـــر اإللـــهيّ وحـــده بـــل عـــلى أيـــديـــهم 

جميًعا فيقول عبدالبهاء:-

"إذا أردنـا تـمجيد الـّسيد املـسيح فـال حـاجـة لـنا بـذّم حـضرة إبـراهـيم، وإن أردنـا الـثّناء عـلى حـضرة بـهاءاهلل 
فـــال ضـــرورة تـــلجئنا إلـــى الحـــّط مـــن شـــأن الـــّسيد املـــسيح.  فـــعلينا أن نـــقبل حـــقيقة األلـــوهـــيّة فـــي أّي هـــيكل 
تجــّلت.  وخــالصــة مــقصودي هــو أّن جــميع األنــبياء الــعظام قــد ظهــروا مــن أجــل رفــع رايــة الــكماالت اإللــهيّة، 
وكـّلهم كـالـكواكـب الـّدرهـرهـة الـالّمـعة.  وقـد أشـرق كـّل واحـد مـنهم مـن سـماء مـشيئة اهلل وأضـاء فـوهـب الـعالـم 

نورًا"().



 وهـذه املـهّمة الـعظمى هـي مـهمة اهلل.  واهلل ال يـدعـو الـرّسـل وحـدهـم بـل يـدعـو جـميع اإلنـسانـيّة لـتشارك فـي 
تــحقيق هــذا الــتّدبــير اإللــهيّ الــخالّق.  فــإذا رفــضنا دعــوتــه لــن نــعيق عــمله، ألّن مــا أراده اهلل يجــري.  ولــكنّنا 
إذا فشـلنا فـي أن نـلعب دورنـا فـإنّـه يـختار آالت أخـرى ويـقيمها إلنـجاز مـقصوده، فـيضيع مـن أيـديـنا الهـدف 
الــحقيقيّ واملــقصود األصــليّ لــحياتــنا.  فــالــفناء فــي اهلل، والــتّحول إلــى أن نــكون عــّشاقــه وعــبيده، وأن نــكون 
قــنوات طــيِّعة، ووســطاء مــمتازيــن لــتنفيذ قــوتّــه الــخالّقــة، ال نــشعر بــأيّــة حــياة فــي بــاطــننا غــير حــياتــه اإللــهيّة 
الـــفائـــضة – كـــّل هـــذه وفـــًقا لـــلتّعالـــيم الـــبهائـــيّة هـــي الـــنّهايـــة املـــجيدة الّـــتي تـــسمو فـــوق كـــّل وصـــف والّـــتي قُـــّدر 

للكائنات البشريّة أن تنتهي إليها.

 والبشـريّـة عـلى كـّل حـال سـليمة فـي فـطرتـها ألنّـها خُـــلقت عـلى شِـــــبه اهلل().  وحـينما تـرى اإلنـسانـيّة الـحقيقة 
فـإنّـها فـي الـنّهايـة سـوف ال تـّصر عـلى طـرق الـّضالل.  ويـطمئننا بـهاءاهلل بـأّن نـداء اهلل سـوف يُسـتجاب عـّما 
قـريـب فـي كـّل الـجهات، وسـوف تـتوجّــــه اإلنـسانـيّة بـكامـلها إلـى إطـاعـة الـحّق "فـتتبّدل كـّل األحـزان إلـى سـرور 
وكــــّل األمــــراض إلــــى صــــّحة وشــــفاء"، وســــوف يــــصبح هــــذا الــــعالــــم مــــلكوتًــــا "لــــربّــــنا ومــــسيحه فــــيملك إلــــى أبــــد 

اآلبدين"().

 ولـن يـندمـج أهـل األرض وحـدهـم فـي إرادة اهلل بـل جـميع أولـئك الّـذيـن هـم فـي الـّسموات يـندمـجون فـي إرادة 
اهلل وسوف يبتهج الجميع إلى األبد فيه.

تجديد الدين

 إّن حــالــة الــعالــم فــي هــذا الــيوم تــقّدم لــنا الــّدلــيل الــنّاصــع عــلى أّن الــنّاس جــميًعا – إالّ مــا شــذّ ونــدر – فــي 
كـّل األديـان يـحتاجـون إلـى يـقظة يـنتبهون فـيها إلـى املـعانـي الـحقيقيّة املـقصودة مـن أديـانـهم بـالـذّات.  وكـانـت 
هـــذه الـــيقظة هـــي الجـــزء املـــهّم مـــن أعـــمال بـــهاءاهلل، فـــقد جـــاء لـــيجعل املـــسيحينّي مـــسيحينّي كـــامـــلني ولـــيجعل 
املسـلمني مسـلمني كـامـلني ولـيجعل البشـر عـمومًـا يـسيرون طـبًقا لـلّروح الّـتي أوحـتها إلـيهم رسـلهم.  وهـو يـنفّذ 
الــوعــد الّــذي وعــدت بــه جــميع الــرّســل وذلــك حــتّى ظــهور مظهــر كــّلي أعــظم فــي "مــنتهى األيّــام"، يظهــر لــيتّوج 
جـهود الـرّسـل ويـوصـلها إلـى غـايـتها الّـتي نشـدتـها، ولـيكشف عـن الـحقائـق الـّروحـانـيّة كـشفًا أوسـع مـّما كـشفه 
أسـالفـه، ويـعلن إرادة اهلل حـول كـّل مـشكلة مـن مـشاكـل الـحياة الـفرديّـة واالجـتماعـيّة الّـتي تـجابـهنا فـي الـعالـم 
الـــــيوم، ويـــــعطينا تـــــعليًما عـــــامًّــــــا يـــــكون األســـــاس الـــــرّاســـــخ الّـــــذي يـــــمكن أن تـــــبنى عـــــليه حـــــضارة أحـــــسن مـــــن 

حضارتنا – تعليًما عامًّا يوافق حاجات العالم في العصر الجديد اّلذي بدأ اآلن.

الحاجة إلى وحي سماوّي جديد

 إّن تـوحـيد الـعالـم اإلنـسانـيّ، والـتحام األديـان الـعاملـيّة الـتحامًــا تـامًّــا، والـتّوفـيق بـني الـعلم والـّديـن، وتـأسـيس 
السّــــــــالم الــــعام، والــــتّحكيم لــــدى بــــيت عــــدل دولــــيّ، والــــّلغة الــــعاملــــيّة، وتحــــريــــر املــــرأة، والــــتّربــــية الــــعاملــــيّة وإلــــغاء 
الـعبوديّـة والـّرق الـّصناعـي، وتـنظيم اإلنـسانـيّة كـوحـدٍة واحـدٍة مـع مـراعـاة حـقوق األفـراد وحـّريّـاتـهم – كـّل هـذه 
تـــكّون املـــشاكـــل الـــجسام الـــهائـــلة والـــواجـــبات الـــعظمى الّــــتي ال يـــزال املـــسيحيّون واملســـلمون وأهـــل األديـــان 



األخـرى يـأخـذون بـآراٍء مـتناحـرٍة تـجاهـها.  لـكّن بـهاءاهلل أعـلن بـوضـوح مـبادئ محـّددة سـوف يـؤّدي األخـذ بـها 
عموًما إلى جعل العالم جنّة النّعيم.

جاء الحقّ للنّاس كافة

 هـــناك كـــثيٌر مـــن الـــناّس يـــعتقدون أّن تـــعالـــيم بـــهاءاهلل مـــمتازة وضـــروريّـــة إليـــران وللشّـــــــرق، ويـــتصّورون أنّـــها 
ليست ضروريّة ألمم الغرب وليست مالئمة لها.  وقد أجاب عبدالبهاء شخًصا ذكر له مثل هذا الرّأي:-

 "إّن هـدف ديـن بـهاءاهلل هـو أّن كـّل أمـر يـؤّدي إلـى خـير الجـميع أمـٌر ربّـانـي وكـّل أمـر ربّـانـى يـؤّدي إلـى خـير 
الجــميع.  فــإذا كــان حــقًّا فــهو حــقٌّ للجــميع وإذا لــم يــكن حــقًّا فــليس ألحــد.  لهــذا فــاألمــر اإللــهيّ الّـــذي فــيه 
الـخير للجـميع ال يـجوز اقـتصاره عـلى الشّـــــرق أو عـلى الـغرب ألّن أشـّعة شـمس الـحقيقة تـنير الشّـــــرق والـغرب 
كــليهما، وتــؤثّــر حــرارتــها فــي الــّشمال والــجنوب، وال فــرق بــني قــطٍب وقــطب.  فــفي زمــان ظــهور املــسيح ظــنّت 
األمّــتان الـّرومـانـيّة والـيونـانـيّة أّن ديـن املـسيح يـختّص بـالـيهود وحـدهـم ورأت نـفسها ذات مـدنـيّة ال تـحتاج إلـى 
اقـتباس واسـتفاضـة مـن تـعالـيم املـسيح، فحـرمـت هـاتـان األمّــتان نـفسيهما مـن فـيوضـات أمـره.  لهـذا إعـلم أنّ 
حــــقيقة تــــعالــــيم املــــسيح وحــــقيقة تــــعالــــيم بــــهاءاهلل واحــــدة وكــــلتاهــــما تــــسيران عــــلى نــــهجٍ واحــــٍد وصــــراٍط واحــــدٍ 
وتـرتـقيان فـي كـّل عـصٍر حسـب رقـيّ ذلـك الـعصر.  فـفي وقـت مـن األوقـات كـانـت هـذه الـتّأسـيسات اإللـهيّة فـي 
عــالــم الــجنني ثــّم ُولــدت فــكانــت لــها فــترة طــفولــة وبــعدهــا بــلغت ســن الــرّشــد والشّـــــــباب ولــكنّها الــيوم فــي كــمال 

الجمال واملالحة والنّورانيّة مشرقة باألنوار.

 "فطوبى لنفٍس توّصلت إلى األسرار ودخلت عالم األنوار".

ألواح وصايا عبدالبهاء

 دخــل الــّديــن الــبهائــيّ صــفحًة جــديــدةً مــن صــفحات تــاريــخه بــصعود قــائــده املــحبوب عــبدالــبهاء.  وتُــمثّل هــذه 
الــّصفحة وضــًعا روحــانــيًّا أكــثر ســموًّا، وتــعبيرًا عــن الــّديــن أكــثر نــضوجًـــــا وأكــثر مــسؤولــيّة شــعر بــها أتــباعــه.  
وقـــد كـــرّس عـــبدالـــبهاء طـــاقـــاتـــه فـــوق البشـــريّـــة ملـــهّمة نشـــر مـــحبّته نـــحو بـــهاءاهلل فـــي الشّــــــــرق والـــغرب وأشـــعل 
مـصباح الـّديـن فـي أرواح ال عـداد لـها ودّربـها عـلى صـفات الـحياة الـّروحـانـيّة الـفرديّـة وهـداهـا إلـى سـجايـاهـا، 
ونـظرًا للخـطورة الـبالـغة الّــتي عـليها تِـــلُكم الـوصـيّة األخـيرة الّــتي أوصـاهـا عـبدالـبهاء فـي ألـواح وصـايـا عهـده 

وميثاقه، ونظرًا لخطورة النّتائج اّلتي تترتّب عليها والحكمة البالغة املودعة في
نـصوصـها، نـقّدم بـضعة مـقتطفات تـصّور تـصويـرًا حـيًّا الـّروح الّـتي أحـيت عـبدالـبهاء واملـبادئ الـرّئـيسيّة الّـتي 

هدته واّلتي نقلها إلى أحبّائه املخلصني ميراثًا فريًدا:-

 "يـــا أحـــبّاء اهلل إّن الـــنّزاع والجـــدال فـــي هـــذا الـــّدور املـــقّدس مـــمنوع وإّن كـــّل مـــعتٍد محـــروم.  فـــيجب األخـــذ 
بـــمنتهى املـــحبّة والـــّصدق والـــحّق مـــع جـــميع املـــذاهـــب واألقـــوام قـــريـــبني كـــانـــوا أم غـــربـــاء ويـــجب إبـــداء الـــّلطف 
والــّشفقة إلــيهم مــن أعــماق الــقلب بــل يــجب أن تــصل املــحبّة والــّلطف بــهم إلــى درجــة يحســب الــغريــب نــفسه 
قـريـبًا ويـعتبر الـعدّو نـفسه بـينهم صـديـًقا وأعـني أن ال يـفّكر أحـٌد فـي تـفاوت املـعامـلة ألّن اإلطـالق أمـٌر إلـهيّ 
والــتّقييد مــن خــواص الــكائــنات... إذن أيّــها األحــبّاء األوّداء عــامــلوا جــميع املــلل والــطّوائــف واألديــان بــمنتهى 



الـّصدق واملـحبّة والـوفـاء والـّشفقة واملـوّدة وحـّب الـخير للجـميع حـتّى يـصبح عـالـم الـوجـود ثـمالً مـن كـأس الـبهاء 
وتــزول مــن وجــه األرض ألــوان الجهــل والــعداوة والــبغضاء والــحقد وتــتبّدل ظــلمة الــتّفرقــة عــن جــميع الــّشعوب 
والــقبائــل إلــى أنــوار الــوحــدة والــوئــام وإذا عــامــلتكم بــقيّة األمــم بــالــجفاء فــأنــتم قــابــلوهــم بــالــوفــاء وإذا ظــلموكــم 
فــعامــلوهــم بــالــعدل واإلنــصاف وإذا اجــتنبوا عــنكم فــاجــذبــوهــم وإذا نــاصــبوكــم الــعداء بــادلــوهــم الــحّب والــوفــاء 
ا هـــبوهـــم شهـــًدا وإذا جـــرحـــوكـــم كـــونـــوا لجـــراحـــهم مـــرهـــًما.  هـــذه صـــفة املخـــلصني وســـمة  وإذا أعـــطوكـــم ســـمًّ

الّصادقني...

 "يـا أحـبّاء اهلل يـجب أن تـخضعوا لسـريـر سـلطنة كـّل ذي تـاجٍ عـادٍل وتـخشعوا لـعتبة كـّل مـلٍك كـامـٍل واخـدمـوا 
املــلوك بــمنتهى الــّصدق واألمــانــة وكــونــوا مــطيعني وراجــني الــخير لــهم وال تــتدخّـــلوا فــي األمــور الــّسياســيّة مــن 
دون إذنـهم وإجـازتـهم ألّن خـيانـة كـّل سـلطاٍن عـادٍل خـيانـة هلل.  هـذه نـصيحة مـنّي وفـرض عـليكم مـن عـند اهلل 

فطوبى للعاملني...

 "تــرى يــا إلــهي يــبكي عــلى كــّل األشــياء ويــفرح بــبالئــي ذوو الــقربــى.  فــوعــزّتــك يــا إلــهي بــعض األعــداء رثــوا 
عــلى ضــّري وبــالئــي وبــكوا بــعض الــحّساد عــلى كــربــتي وغــربــتي وابــتالئــي ألنّــهم لــم يــروا مــنّي إالّ كــّل مــوّدة 
واعــتناء ولــم يــشاهــدوا مــن عــبدك إالّ الــرّأفــة والــوالء فــلّما رأونــي خــائــًضا فــي عــباب املــصائــب والــبالء وهــدفًــا 
لـسهام الـقضاء رقّـوا لـي وتـدمّـعت أعـينهم بـالـبكاء وقـالـوا نشهـد بـاهلل بـأنّـنا مـا رأيـنا مـنه إالّ وفـاًء وعـطاًء والـرأفـة 
الـكبرى ولـكّن الـنّاقـضني الـنّاعـقني زادوا فـي الـبغضاء واسـتبشروا بـوقـوعـي فـي املـحنة الـعظمى وشـّمروا عـن 
الـّساق واهـتزّوا طـربًـا مـن حـصول حـوادث محـزنـة لـلقلوب واألرواح.  رّب إنّـي أدعـوك بـلسانـي وجـنانـي أن ال 
تـؤاخـذهـم بـظلمهم واعـتسافـهم ونـفاقـهم وشـقاقـهم ألنّـهم جهـالء بـلهاء سـفهاء ال يـفرقّــون بـني الـخير والشّــــــر وال 
يــميّزون الــعدل واإلنــصاف عــن الــفحشاء واملــنكر واالعــتساف.  يــتّبعون شــهوات أنــفسهم ويــقتدون بــأنــقصهم 
وأجهـلهم.  رّب ارحـمهم واحـفظهم مـن الـبالء بهـذا األثـناء، واجـعل جـميع املـحن واآلالم لـعبدك الـواقـع فـي هـذه 
الـــــبئر الـــــظّلماء، وخـــــّصصني بـــــكّل بـــــالء واجـــــعلني فـــــداًء لجـــــميع األحـــــبّاء فـــــديـــــتهم بـــــروحـــــي وذاتـــــي ونـــــفسي 

وكينونتي وهويّتي وحقيقتي يا ربّي األعلى.

 "إلــهي إلــهى إنّــي أكــّب بــوجــهي عــلى تــراب الــذّل واإلنــكسار وأدعــوك بــكّل تــضرّعٍ وابــتهال أن تــغفر لــكّل مــن 
آذانــــي بــــسوء وأهــــانــــني وتــــبّدل ســــيّئات كــــّل مــــن ظــــلمني بــــالــــحسنات وتــــرزقــــهم مــــن الــــخيرات وتــــقّدر لــــهم كــــلّ 
املســرّات وتــنقذهــم مــن الحســرات وتــقّدر لــهم كــّل راحــة ورخــاء وتــختّصهم بــالــعطاء والسّـــــــراء إنّــك أنــت الــعزيــز 

املهيمن القيّوم.

 "إّن حـــــّواريـــــي حـــــضرة الـــــّروح (املـــــسيح) نـــــسوا أنـــــفسهم وجـــــميع شـــــؤونـــــهم نـــــسيانًـــــا تـــــامًّــــــا وتـــــركـــــوا راحـــــتهم 
واســتقرارهــم وتــقّدســوا عــن األهــواء وتــنزّهــوا عــن املشــتهيات وتــبّرؤوا عــن كــّل الــتّعلقات وانتشــروا فــي املــمالــك 
والــّديــار وقــامــوا عــلى هــدايــة مــن عــلى األرض حــتّى جــعلوا الــعالــم عــاملًـا آخــر وحــّولــوا عــالــم الــتّراب إلــى عــالــم 
األنــوار وخــتموا حــياتــهم بــفداء أرواحــهم فــي ســبيل ذلــك املــحبوب الــرّحــمانــيّ واســتشهد كــّل واحــد مــنهم فــي 

إحدى الّديار فبمثل هذا فليعمل العاملون.



 "إلــهي إلــهي أشهــدك وأنــبياءك ورســلك وأولــياءك وأصــفياءك بــأنّــي أتــممت الــحّجة عــلى أحــبّائــك وبــيّنت لــهم 
كل شيء حتّى يحافظوا على دينك والطّريقة املستقيمة وشريعتك النّوراء.  إنّك أنت املطّلع العليم".

 وبــصعود عــبدالــبهاء حــان الــوقــت لــتأســيس الــنّظام اإلدارّي الّــذي ســّمي بــالــنّموذج وبــالــنّواة "لــنظام عــاملــيّ" 
قّدر لدين بهاءاهلل أن يؤّسسه.

 وإّن عهـد عـبدالـبهاء ومـيثاقـه هـو نـقطة الـتّحول فـي الـتّاريـخ الـبهائـيّ الّـتي تـفصل عـصر عـدم الـنّضوج وعـدم 
املسؤوليّة عن العصر اّلذي قّدر للبهائينّي فيه أن يتّمموا ويحّققوا روحانيّتهم عن طريق توسيع

مــداهــا مــن مــنطقة الــفرديّــة الــّشخصية إلــى مــنطقة الــتّعاون والــوحــدة االجــتماعــيّة.  وإّن الــعناصــر الــرّئــيسيّة 
الثاّلثة في الخطّة اإلداريّة اّلتي تركها عبدالبهاء من بعده هي:-

وليّ أمر اهلل. .1       
أيادي أمر اهلل. .2       

املحافل الّروحانيّة املحليّة واملركزيّة وبيت العدل العامليّ. .3       

وليّ أمر اهلل

 عنّي عبدالبهاء حفيده األرشد شوقي أفندي ليشغل مقام وليّ أمر اهلل وهو مقام مسؤوليّات األمر البهائيّ 
الـجسام وشـوقـي أفـندي هـو الـولـد األكـبر إلبـنة عـبدالـبهاء ضـيائـية خـانـم وإّن والـده املـيرزا هـادي أفـنان كـان 
مــن أقــربــاء الــباب ولــم يــكن مــن نســله ألّن ابــن الــباب الــوحــيد مــات فــي طــفولــته.  وفــي زمــن صــعود عــبدالــبهاء 
كــان عــمر شــوقــي أفــندي خــمًسا وعشــريــن ســنة وكــان مــشغوالً بــالــّدراســة فــي كــليّة بــالــيول فــي أكــسفورد وقــد 

أُعلن تعيينه وليًّا ألمر اهلل في وصيّة عبدالبهاء على النّحو التّالي بالنّص:-

 "أيّــها األحــباء األوّداء!  بــعد فــقدان هــذا املــلظلوم يــجب عــلى أغــصان السّــــــدرة املــباركــة وعــلى أفــنانــها وعــلى 
أيــــادي أمــــر اهلل وعــــلى أحــــبّاء الجــــمال األبــــهى أن يــــتوجّــــــهوا إلــــى فــــرع السّــــــــدرتــــني الّــــذي نــــبت مــــن الّشجــــرتــــني 
املــقّدســتني املــباركــتني وجــاء إلــى الــوجــود مــن اقــتران فــرعــيّ الــّدوحــتني الــرّحــمانــيّتني أعــني شــوقــي أفــندي ألنّــه 
آيـة اهلل والـغصن املـمتاز وولـيّ أمـر اهلل ومـرجـع جـميع األغـصان واألفـنان وأيـادي أمـر اهلل وأحـبّاء اهلل ومـبنيّ 
آيـــات اهلل ومـــن بـــعده بـــكرًا بـــعد بـــكر أي فـــي ســـاللـــته.  وإّن الـــفرع املـــقّدس (أي ولـــيّ أمـــر اهلل) وبـــيت الـــعدل 
الـعمومـي الّـذي سـوف يـتأسّـــــس ويـتشّكل بـانـتخاب الـعموم هـما تـحت حـفظ الجـمال األبـهى وصـيانـته وفـي ظـلّ 
العصمة الفائضة من حضرة األعلى وحراسته روحي لهما الفداء وكّل ما يقّرره ويقّررونه هو من عنداهلل...

 "يـــا أحـــبّاء اهلل يـــجب عـــلى ولـــيّ أمـــر اهلل أن يـــعنّي بـــنفسه مـــن هـــو بـــعده فـــي زمـــان حـــياتـــه حـــتّى ال يـــحصل 
اخـــتالف بـــعد صـــعوده ويـــجب عـــلى الـــّشخص املـــعنّي أن يـــكون مظهـــر الـــتّقديـــس والـــتّنزيـــه وتـــقوى اهلل والـــعقل 
والــــفضل والــــكمال ولهــــذا إذا لــــم يــــكن ابــــن ولــــيّ أمــــر اهلل الــــبكر مظهــــر "الــــولــــد ســــّر أبــــيه" أعــــني لــــم يــــكن مــــن 
عــنصره الــّروحــانــيّ ولــم يــجتمع فــيه شــرف األعــراق بــحسن األخــالق يــجب عــليه انــتخاب غــصٍن آخــر ويــنتخب 
أيـادي أمـر اهلل مـن بـني جـمعيّتهم أنـفسهم تـسعة أشـخاص يـكونـون مـشغولـني دائـًما بـالخـدمـات األمـريّـة الّـتي 
يـنيطها بـهم ولـيّ أمـر اهلل.  ويـتّم انـتخاب هـؤالء األشـخاص الـتّسعة إمّــا بـإجـماع مجـمع األيـادي أو بـأكـثريّـة 



آرائــهم.  وهــؤالء األشــخاص الــتّسعة يــجب أن يــصادقــوا عــلى الــغصن الّـــذي انــتخبه ولــيّ أمــر اهلل مــصادقــة 
تــكون إجــماعــيّة أو بــأكــثريّــة اآلراء، ويــجب أن تــتّم هــذه املــصادقــة بــطريــقة ال يــعرف مــنها املــصادق مــن غــير 

املصادق..."- مترجًما.

أيادي أمر اهلل

 عنّي بهاءاهلل في أيّام حياته بضعًة من أحبّائه املمتحنني املعتمدين ليقوموا بترويج أمر اهلل.  وأعطاهم لقب 
ا بـتأسـيس هـيئة دائـميّة مـن بـني مجـمع أيـادي أمـر  "أيـادي أمـر اهلل" وكـتب عـبدالـبهاء فـي ألـواح وصـايـاه نـصًّ

اهلل تقوم بخدمة أمر اهلل وبمساعدة وليّ أمر اهلل وهذه ترجمة النّص:

 "أيّـها األحـبّاء!  إّن ولـيّ أمـر اهلل يـجب أن يـعنّي أيـادي أمـر اهلل ويـسّميهم... وإّن وظـيفة أيـادي أمـر اهلل هـي 
نشــــر نــــفحات اهلل وتــــربــــية الــــنّفوس وتــــعليم الــــعلوم وتحســــني أخــــالق الجــــميع والــــتّقديــــس والــــتّنزيــــه فــــي جــــميع 
الـّشؤون ويـجب أن تظهـر تـقوى اهلل وتتجـّلى مـن أطـوارهـم وأحـوالـهم وأفـعالـهم وأقـوالـهم.  وإّن  مجـمع أيـادي 
أمـــر اهلل يـــكون تـــحت إدارة ولـــيّ أمـــر اهلل وعـــليه أن يـــحثّهم دائـــًما عـــلى الـــّسعي والجـــّد واإلجـــتهاد فـــي نشـــر 

نفحات اهلل وفي هداية من على األرض ألّن جميع العوالم إنّما تتنّور بنور الهداية"().

النّظام اإلدارّي

 عــرف عــن األديــان أّن أّي تــنظيم يحــدث فــيها يــصير ســببًا فــي مــنع ســريــان الــّروحــانــيّة الــحقيقيّة فــي األمّـــة 
وصـد انـدفـاعـها األصـلي عـن االسـتمرار فـي سـيره فـي الـعالـم.  وقـد أصـبح كـّل تـنظيم فـيها بـديـالً عـن الـّديـن 
ذاتـه إلـى األبـد بـدالً مـن أن يـكون وسـيلة وآداة تـكشف عـن تـأثـير الـّديـن ونـفوذه.  ومـّما أّدى إلـى هـذه الـنّتيجة 
املـحتومـة انـقسام األمـم إلـى مـذاهـب مـختلفة انـقسامًــا لـم يـنتقص بـأّي اتّـصال سـلميّ بـنّاء ولـم يـمكن تـفاديـه 
بــأيّــة وســيلة كــانــت.  وفــي الــواقــع لــم تــرد فــي أي ديــن مــن األديــان الــّسماويّــة الــّسابــقة مــبادئ واضــحة تهــدي 

الجهاز اإلدارّي اّلذي أّسسه وتصون وحدة األّمة في خالل دورته.

 أمّـــا فـــي الـــّديـــن الـــبهائـــيّ فـــقد أوضـــح بـــهاءاهلل مـــبادئ اإلدارة الـــعاملـــيّة ثـــم طـــّور عـــبدالـــبهاء هـــذه املـــبادئ فـــي 
آثاره الكتابية وبصورة خاّصة في ألواح وصايا عهده وميثاقه.

 والــغرض مــن هــذا الــنّظام اإلدارّي هــو الــوصــول إلــى وحــدٍة حــقيقيٍّة دائــميٍّة بــني شــعوٍب بشــريّــٍة مــن أجــناسٍ 
مــــختلفٍة ومــــن فــــئاٍت مــــتبايــــنٍة ومــــصالــــحٍ مــــختلفٍة وعــــاداٍت وأخــــالٍق مــــتمايــــزٍة وعــــقائــــٍد مــــختلفٍة مــــتوارثــــٍة فــــيهم.  
وبـدراسـتنا لهـذه الـنّاحـية مـن الـّديـن الـبهائـيّ دراسـة دقـيقة شـامـلة سـنرى أّن غـايـة اإلدارة الـبهائـيّة ووسـيلتها 
قــــد وضــــعتا بــــشكٍل يــــجعلهما يــــتّفقان والــــّروح األســــاســــيّة املــــوجــــودة فــــي الــــظّهور الجــــديــــد كــــما تــــتّفق الــــّروح 
والجسـد فـي اإلنـسان.  فـطبيعة املـبادئ الـبهائـيّة تـمثّل عـلم الـتّعاون، وعـند تـطبيقها تـتطّلب هـذه املـبادئ نـوعًــا 

جديًدا أسمى من األخالق يكون عامليًّا في نطاقه ومداه.

 وتـختلف كـّل جـامـعة بـهائـيّة عـن أيّـة تجـّمعات أخـرى تـّمت دون إجـبار فـي كـون أسـاسـها شـامـل يسـتطيع أن 
يـضّم كـّل إنـسان مخـلص.  وبـينما نجـد املـجامـع األخـرى مـقصورة فـي فـّعالـيّتها عـلى جـهة واحـدة إن لـم يـكن 



هــذا فــي هــدفــها املــقصود، ومــقصورة عــلى جــهة واحــدة أخــرى فــي طــريــقتها إن لــم يــكن ذلــك فــي عــقيدتــها، 
نجــد املــجتمعات الــبهائــيّة ليســت مــقصورةً عــلى جــهٍة واحــدٍة دون أخــرى وال تســّد أبــواب األخــّوة فــي وجــه أيّ 
إنــسان مخــلص.  وفــي كــّل إجــتماع تــعقده أيّــة جــمعيّة مــن الجــمعيّات املــختلفة هــناك يــكمن أو يــتطّور مــبدأ 
واحـد مـن مـبادئ انـتقاء أفـرادهـا.  وفـي أفـق الـّديـن نـرى هـذا املـبدأ عـلى شـكل عـقيدة تحـّددهـا طـبيعة نـشأتـها 
الـتّاريـخية وفـي أفـق الـّسياسـة نـرى هـذا املـبدأ عـلى شـكل حـزب أو مـنبر مـعنّي، وفـي أفـق االقـتصاد نـرى هـذا 
املـبدأ عـلى شـكل قـّوة مشـتركـة أو عـلى شـكل مـحنة مشـتركـة، وفـي أفـق الـفنون والـعلوم نجـد هـذا املـبدأ يـتكّون 
بــــتدريــــب خــــاص أو بــــفعالــــيّة خــــاصّــــــــــــة أو مــــيل خــــاص، وفــــي جــــميع هــــذه األشــــياء كــــّلما كــــان أســــاس اإلنــــتقاء 
محـــدوًدا ومـــقتصرًا عـــلى فـــئة قـــليلة مـــن املـــختاريـــن كـــانـــت الحـــركـــة أقـــوى، وهـــذا مـــوقـــف يـــخالـــف مـــوقـــف الـــّديـــن 
الـبهائـيّ مـخالـفًة تـامّــًة وهـو وإيّـاه عـلى طـرفـي نـقيض.  ولهـذا نـرى الـّديـن الـبهائـيّ، مـع كـّل مـا أوتـي مـن روح 
الـــنّمو والـــتّوســـع، يـــتقّدم تـــقّدمًــــا بـــطيئًا فـــي زيـــادة عـــدد أتـــباعـــه الـــعامـــلني وذلـــك ألّن الـــنّاس قـــد اعـــتادوا عـــلى 
االنـــقسامـــات فـــي جـــميع الـــّشؤون واعـــتادوا عـــلى انـــتقاء قـــّلة مـــختارة تـــكون فـــئة خـــاصّـــــــــــة، وقـــد صـــدرت أحـــكام 

هاّمة عن تلك الفئات والزالت تصدر لتبرير هذه االنقسامات.

 وإذا أراد املـرء الـّدخـول إلـى الـجامـعة الـبهائـيّة فـعليه أن يـترك وراءه هـذه االنـقسامـات وهـذه األحـكام، وتـلك 
بـدايـة تـعرّض املـرء إلـى مـحنة قـاسـية وآالم جـديـدة، ألّن األنـانـيّة البشـريّـة تـثور ضـّد قـرار املـحبّة الـعاملـيّة.  وهـنا 
يـــتحتّم عـــلى الـــعلماء أن يـــتعاشـــروا مـــع األفـــراد غـــير املـــتعّلمني ويـــتحتّم عـــلى األغـــنياء أن يـــعاشـــروا الـــفقراء، 
ويـتحتّم عـلى الـبيض أن يـعاشـروا الـّسود، ويـتحتّم عـلى املـتصّوفـة أن يـعاشـروا املـتمّسكني بحـرفـية الـكلمات، 
ويــتحتّم عــلى املــسيحينّي أن يــعاشــروا املســلمني، ويــتحتّم عــلى املســلمني أن يــعاشــروا الــزّردشــتينّي، ويــتّم كــلّ 

ذلك على أسس اكتساح االمتيازات والبديهيّات املعترف بها منذ عهٍد بعيٍد.

 إالّ أّن هـناك تـعويـضات عـظيمة مـقابـل هـذه املـحنة الـقاسـية.  ولـنتذكّـــر أّن الـفنون تـصبح عـقيمًة إذا ابـتعدت 
عــن الــّروح اإلنــسانــيّة الــعامّـــة، وأّن الــفلسفة تــفقد بــصيرتــها إذا نــشأت فــي عــزلــة، وأّن الــّسياســة والــّديــن لــن 
يُـكتب لـهما الـنّجاح إذا ابـتعدا عـن االحـتياجـات البشـريّـة الـعامّــة.  هـذا وإّن الـطّبيعة البشـريّـة لـم تسـتكشف 
ولـــم تســـبر أغـــوارهـــا بـــعد ألنّـــنا جـــميًعا عـــشنا فـــي حـــالـــة دفـــاع عـــقليّ وخـــلقيّ وعـــاطـــفيّ واجـــتماعـــيّ وإّن عـــلم 
الـنّفس الـخاص بـالـّدفـاع إنّـما هـو عـلم الـنّفس الـخاص بـالـرّدع، ولـكّن مـحبة اهلل تـكتسح الـخوف، ويـؤّدي زوال 
الــخوف إلــى تــأســيس الــقوى الــكامــنة تــأســيًسا مــكينًا، كــما أّن االخــتالط بــالــنّاس فــي جــو املــحبّة الــّروحــانــيّة 
يـسمح لهـذه الـقوى الـكامـنة أن تـعبّر عـن نـفسها تـعبيرًا إيـجابـيًّا حـيًّا.  والـجامـعة الـبهائـيّة هـي مـجتمع تحـدث 
فــيه هــذه الــعمليّة فــي هــذا الــزّمــان بــبطء فــي الــبدايــة، ألّن الــّدوافــع الجــديــدة تســتجمع قــّوتــها فــي الــبدايــة ثــم 

تزداد سرعتها كّلما ازداد أفراد هذه الجامعة البهائيّة علًما بالقوى اّلتي تفتح أزهار الوحدة بني البشر.

".  وهــذه   وقــد أنــيطت مــسؤولــيّة إدارة الــّشؤون الــبهائــيّة واالشــراف عــليها بــهيئة تــسّمى بـ"املــحفل الــّروحــانــيّ
الـــهيئة الّــــتي تـــتكّون مـــن تـــسعة أعـــضاء تـــنتخب ســـنويًّـــا فـــي 21 نـــيسان (أبـــريـــل) وهـــو الـــيوم األّول مـــن عـــيد 
الـرّضـوان (ذكـرى إعـالن دعـوة بـهاءاهلل) ويـقوم بـانـتخابـهم الـبالـغون مـن املـؤمـنني فـي الـجامـعة ويـقوم املـحفل 

الّروحانيّ الّسابق بوضع قائمة بأسماء املنتِخبني.

 وقد كتب عبدالبهاء حول طبيعة هذه الهيئة وواجباتها ما ترجمته:



 "يـــجب عـــلى كـــّل مـــؤمـــن أن ال يخـــطو أيّـــة خـــطوة فـــي الخـــدمـــات األمـــريّـــة بـــدون اســـتشارة املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ 
ويــجب أن يــطيع قــراره بــقلبه ويــخضع لــه حــتّى تــنتظم األمــور وتــترتّــب تــرتــيبًا صــحيًحا وإالّ فــإّن كــّل شــخص 

سوف يشتغل على انفراده ووفًقا لرأيه الخاص فيتّبع هواه ويضّر أمر اهلل"().

 "أّول فــــريــــضة عــــلى أصــــحاب الــــّشور هــــي الــــنيّة الــــخالــــصة ونــــورانــــيّة الــــحقيقة واالنــــقطاع عــــّما ســــوى اهلل 
واالنجــذاب بــنفحات اهلل والــخضوع والــخشوع بــني األحــبّاء والــّصبر والتّحــمل فــي كــّل بــالء والــعبوديّــة لــلعتبة 

الّسامية اإللهيّة.  فإذا توفّقوا إلى هذه الّصفات أحاطتهم نصرة ملكوت الغيب األبهى.

 "ثـانـي فـريـضة عـليهم هـي إثـبات وحـدانـيّة جـمال الـغيب األبـهى واملظهـريّـة الـكامـلة الـربّـانـيّة لـحضرة الـنّقطة 
األولـــى والـــعبوديّـــة املـــحضة الـــّصرفـــة الـــذّاتـــية الـــكينونـــيّة الـــباطـــنيّة الـــحقيقيّة الـــّصريـــحة لـــعبدالـــبهاء بـــدون ذكـــر 

أدنى شائبة غير هذا...

 "ثـــالـــث فـــريـــضة عـــليهم هـــي تـــرويـــج األحـــكام اإللـــهيّة بـــني األحـــبّاء مـــن صـــالة وصـــيام وحـــج وحـــقوق وســـائـــر 
األحكام اإللهيّة بتمامها...

 "رابــع فــريــضة عــليهم هــي حــفظ جــميع األحــبّاء وصــيانــتهم فــي جــميع املــواقــف واألوضــاع وتــمشية األمــور 
الـــعامّـــة مـــثل تـــربـــية األطـــفال وتهـــذيـــب األخـــالق وتـــعليم الـــعلوم الـــنّافـــعة مـــن جـــميع الـــجهات وتـــأســـيس الـــكّليّات 
واملــــــدارس لــــــلذّكــــــور واإلنــــــاث وضــــــمان الــــــفقراء والعجــــــزة واأليــــــتام واألرامــــــل واأليــــــامــــــى وتــــــدبــــــير آالت الحــــــرف 

والّصنائع والتّرفيه عن أحوال الجميع.

 "خــامــس فــريــضة عــليهم هــي مــنع الجــميع مــن كــّل مــا هــو ســبب الــفتنة والــفساد وعــدم املــداخــلة فــي األمــور 
الــّسياســيّة بــصورة قــطعيّة وعــدم التّحــدث بــخصوصــها ولــو بــشّق شــفة واإلرشــاد إلــى الــطّاعــة والــّسكون فــي 

جميع األحوال ومحبّة الجميع وموّدتهم...

 "إّن أّول شـــرط ألعـــضاء ذلـــك االجـــتماع هـــو وجـــود املـــحبّة واأللـــفة املـــطلقة بـــينهم، واجـــتناب الـــبعد والـــنّفور، 
وإظـهار الـوحـدة اإللـهيّة، ألنّـهم أمـواج بحـٍر واحـٍد وقـطرات نهـٍر واحـٍد ونـجوم أفـٍق واحـٍد وأشـّعة شـمٍس واحـدٍة، 
وأشــــجار بســــتاٍن واحــــٍد، وأزهــــار حــــديــــقٍة واحــــدٍة، وإذا لــــم تــــكتمل لــــهم الــــوحــــدة املــــطلقة يتشــــتّت ذلــــك الجــــمع 
ويُــمسي ذلــك املــحفل مــعدمًـــا، أمّـــا الشّـــــــرط الــثّانــي... فــهو أنّــه يــجب عــليهم أن يــتوجّـــــهوا إلــى املــلكوت األعــلى 
حــــني حــــضورهــــم إلــــى مــــكان االجــــتماع ويــــسألــــوا الــــعون مــــن األفــــق األبــــهى وأن يــــباشــــروا أعــــمالــــهم بــــمنتهى 
اإلخـالص واألدب والـوقـار والـطّمأنـينة ويـخاطـبوا املـحفل مـعبّريـن عـن آرائـهم بـمحض األدب والهـدوء، وعـليهم 
أن يتحـــّروا الـــحقيقة فـــي كـــّل مـــسألـــة دون أن يتشـــبّثوا بـــآرائـــهم ذلـــك ألّن التّشـــبث بـــالـــرّأي يـــؤّدي إلـــى الـــنّزاع 
والـــخصام فـــتبقى الـــحقيقة مســـتورة، عـــلى األعـــضاء أن يـــعبّروا عـــن آرائـــهم بـــتمام الحـــريّـــة وال يـــجوز أبـــًدا أن 
يـحّقر أحـد رأى اآلخـر، بـل يـنبغي لـه أن يـوضّـــــــــح حـقيقة رأيـه بـمنتهى الـّلطف وفـي حـالـة وجـود أي خـالف فـي 
الـرّأي يـكون األمـر لـألغـلبيّة حـيث يـجب عـلى الجـميع إطـاعـة أغـلبيّة اآلراء واالنـقياد لـقراراتـها وال يـجوز ألحـد 
أن يـعترض أبـًدا أو يـنتقد قـرار األغـلبيّة أكـان ذلـك خـارج املـحفل أو فـي داخـله حـتّى ولـو كـان ذلـك بـقرار غـير 
صــائــب ألّن مــثل هــذا االنــتقاد ســيكون ســببًا لــعدم تــنفيذ أّي قــرار.  ومجــمل الــقول أّن كــّل عــمل يــتم بــاأللــفة 



واملـحبّة وصـفاء الـنيّة نـتيجته الـنّور، أمّــا إذا حـدث أدنـى اغـبرار فسـتكون نـتيجته ظـالم لـيس دونـه ظـالم.  إنّ 
اصــــطدام اآلراء وتــــعارضــــها فــــي مجــــلس الــــّشورى هــــما السّــــــــببان لــــبزوغ الــــحقيقة فــــال يــــنبغي ألّي فــــرد مــــن 
األعـــضاء أن يـــتكّدر مـــن مـــعارضـــة أّي عـــضو آخـــر فـــي آرائـــه بـــل يـــجب أن يُـــصغي إلـــى رأي زمـــيله بـــمنتهى 
األدب واإلخـالص ولـو كـان ذلـك مـعارضًـــــــــا لـوجـهة نـظره وأن يـفعل ذلـك دون أن يسـتاء أو يـتكّدر، وهـكذا يـكون 

ذلك املحفل محفالً إلهيًّا، وما عدا ذلك فإنّه سبب للبرودة والنّفور املنبعثني من العالم الّشيطاني"().

 وشرًحا لهذا املوضوع، كتب وليّ أمر اهلل شوقي أفندي العبارات التّالية ترجمتها:-

 "يـجب أن ال يـقّدم مـؤمـن شـيئًا إلـى جـمهور الـنّاس مـا لـم يـطّلع عـليه املـحفل الـّروحـانـيّ املحـّلي الّــذي يـكون 
هـذا املـؤمـن تـحت إدارتـه ويـصادق عـليه.  وإذا كـان مـا يـقّدم لـهم يـخّص مـصالـح األمـر الـعامّــة فـي ذلـك الـبلد 
كــما هــي الــحال عــادة فــيتحتّم حــينذاك عــلى املــحفل املحــّلي عــرضــه عــلى املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي() لــلنّظر 
فـيه واملـصادقـة عـليه، وهـو الـهيئة الّـتي تـمثّل املـحافـل املحـليّة املـختلفة ولـيس هـذا مـقتصرًا عـلى املـطبوعـات بـل 
إّن كـــّل شـــيء بـــدون اســـتثناء يـــخّص مـــصالـــح األمـــر املـــبارك فـــي ذلـــك املـــكان فـــرديًّـــا كـــان أو جـــمعيًّا يـــجب أن 
يـــعرض عـــلى املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ فـــي تـــلك املـــنطقة الّـــذي سيتّخـــذ قـــرارًا بـــشأنـــه، وأمّـــا إذا كـــان األمـــر يـــختصّ 

باملصلحة العاّمة فيحال في هذه الحال إلى املحفل الّروحانيّ املركزّي.

 "وعـلى كـّل حـال فـإّن الـوئـام الـتّام والـتّعاون بـني املـحافـل الـّروحـانـيّة املحـليّة املـختلفة وبـني أعـضائـها أنـفسهم 
وخـاصّـــــــــًة بـني كـّل مـحفل محـّلي وهـيئة املـحفل املـركـزّي أمـٌر بـالـغ األهـميّة، ألّن وحـدة أمـر اهلل تـتوقّــف عـليه كـما 

يتوّقف عليه تضامن األحبّاء والخدمات الّروحانيّة اّلتي يقّدمونها بمنتهى الكفاءة والّسرعة والكمال.

 "وإّن املـحافـل املحـليّة واملـركـزيّـة املـختلفة تـؤلـف الّصخـرة الّــتي عـلى صـالبـتها وقـّوتـها ومـتانـتها يـشاد ويـقوم 
صــرح بــيت الــعدل األعــظم قــيامًــا مــتينًا راســًخا.  ومــا لــم تــقم هــذه املــحافــل بــواجــباتــها قــيامًــا فــّعاالً قــويًّــا مــلؤه 
الـــــوئـــــام فـــــإنّـــــها لـــــن تـــــحقق نـــــهايـــــة هـــــذه الـــــفترة مـــــن االنـــــتقال...  فـــــلنتذكّـــــــر أّن مـــــحور أمـــــر اهلل لـــــيس السّــــــــــلطة 
الـــّدكـــتاتـــوريّـــة بـــل األلـــفة املـــتواضـــعة ولـــيس اســـتخدام الـــقّوة الـــغاشـــمة بـــل (تـــطبيق) روح املـــشورة الـــّصريـــحة 
الـــوّديـــة.  فـــما مـــن شـــيء ســـوى روح الـــبهائـــيّ الـــحقيقيّ يـــمكنها أن تـــأمـــل فـــي الـــتّوفـــيق بـــني مـــبادئ الـــرّحـــمة 
والــعدالــة وبــني الحــريّــة والــطّاعــة، وبــني قــدســيّة حــّق الــفرد كــفرد وبــني قــدســيّة الــتّفانــي، وبــني الــيقظة والــحكمة 

والّرزانة من جهة والتّآلف والنّزاهة والّشجاعة من جهة أخرى..."

 وتـرتـبط املـحافـل الـّروحـانـيّة املحـليّة فـي الـبلد بـبعضها عـن طـريـق املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي الّــذي هـو هـيئة 
مــنتخبة أخــرى أعــضاؤهــا تــسعة تــقوم بــتنسيق أعــمال املــحافــل املحــليّة.  وتــأتــي هــذه الــهيئة إلــى الــوجــود عــن 

طريق انتخاب سنوي يقوم به مندوبون يمثّلون الجامعات املحليّة البهائيّة في املؤتمر الّسنوي...

 واملـــؤتـــمر الـــّسنوي الّـــذي يـــجتمع فـــيه هـــؤالء املـــندوبـــون هـــو بـــذاتـــه هـــيئة انـــتخابـــيّة تســـتند عـــلى مـــبدأ الـــتّمثيل 
النّسـبيّ... فـيعنّي عـدد املـندوبـني عـن كـّل جـامـعة محـليّة بـما يـتناسـب وعـدد املـؤمـنني فـيها.  ويـفّضل عـقد هـذه 
املـؤتـمرات الـّسنويـة خـالل فـترة عـيد الـرّضـوان وهـي اإلثـنا عشـر يـومًــا الّــتي تـبدأ مـن 21 نـيسان (أبـريـل) يـوم 



ذكـرى إعـالن دعـوة بـهاءاهلل فـي حـديـقة الـرّضـوان فـي ضـواحـي بـغداد.  وإّن االعـتراف بمشـروعـيّة املـندوبـني 
حقٌّ من حقوق املحفل املركزّي الّسابق.

 ثـّم أّن هـذا املـؤتـمر الـّسنوّي فـرصـة مـناسـبة يـعّمق فـيها الـفرد فـهمه وإحـاطـته بـالـفعالـيّات الـبهائـيّة الـجاريـة 
وفـرصـة لـتبادل الـتّقاريـر بـني املـحافـل املـركـزيّـة واملـحافـل املحـليّة عـن جـهود فـترة الـّسنة املـنصرمـة... وال يـقتصر 
عـمل املـندوب الـبهائـيّ عـلى الـحضور إلـى املـؤتـمر الـّسنوّي واملـشاركـة فـي انـتخاب املـحفل املـركـزّي الجـديـد، 
بـل أّن املـندوبـني حـينما يـجتمعون إلـى بـعضهم يـكّونـون هـيئة اسـتشاريّـة تـقّدم املـشورة والـنّصح إلـى املـحفل 

املركزّي الجديد اّلذي عليه أن يقوم بدراسة توصياتها دراسة دقيقة. 

 وقـد حُــــّددت الـعالقـة بـني املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي واملـحافـل الـّروحـانـيّة املحـليّة وجـمهور املـؤمـنني فـي الـبلد 
في رسالة وليّ أمر اهلل اّلتي نقتطف منها ما يلى مترجًما:

 "أمّــا بـخصوص مـؤسّــــــسة املـحفل املـركـزّي فـإنّـها ذات أهـميّة حـيويّـة لـكّل بـلد أصـبحت فـيه األوضـاع مـالئـمة 
وأصـبح فـيه عـدد املـؤمـنني كـبيرًا وبـلغ حجـًما يسـتحّق االعـتبار... فـيؤسـّس فـي الـحال مـحفل روحـانـيّ مـركـزيّ 

يمثّل املؤمنني في أنحاء ذلك البلد.

 "وإّن أّول هــدف يــجب أن يــتوجّــــه إلــيه هــو أن يســتحّث جــهود األحــبّاء واملــحافــل الــّروحــانــيّة املحــليّة ويــوحّــــدهــا 
ويـوفّـق بـينها عـن طـريـق االسـتشارات الـّشخصيّة  املـتكّررة... ويـقوم عـلى تـوجـيه شـؤون األمـر املـبارك الـعامّــة 

في ذلك البلد...

 "وهـذا املـحفل املـركـزّي الّـذي يـعاد انـتخابـه كـّل سـنة مـرّةً واحـدةً... يحـرس بـكّل حـذٍر مـصالـح أمـر اهلل ويـوجّــــه 
شؤون الجامعة البهائيّة ويشرف عليها إشرافًا عامًّا.

 "ومـن اخـتصاص املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي وحـده الـنّظر فـي الـقضايـا الـحيويّـة الّـتي تـخّص مـصالـح األمـر 
املـبارك فـي ذلـك الـبلد أمـثال الـتّرجـمة والنّشـر ومشـرق األذكـار والـتّبليغ والـقضايـا املـشابـهة الّـتي تـبدو مـتميّزة 

عن الّشؤون املحليّة البحتة.

 "وعــلى املــحافــل الــّروحــانــيّة املــركــزيّــة (وكــذلــك عــلى املــحافــل الــّروحــانــيّة املحــليّة) أن تــحيل كــّل قــضيّة مــن هــذه 
القضايا إلى لجنة

خـاصّـــــــــة يـنتخبها أعـضاء املـحفل املـركـزّي مـن بـني جـميع األحـبّاء فـي ذلـك الـبلد.  وتـرتـبط هـذه الـّلجان بـاملـحفل 
املركزّي بذات الّروابط اّلتي تربط الّلجان املحليّة باملحافل املحليّة اّلتي تنتسب إليها.

 "وإلـى املـحفل املـركـزّي وحـده أيـًضا يـعود الـقرار فـي هـل أّن نـقطة مـعيّنة تـحت الـبحث هـي نـقطة محـليّة فـي 
طـــــبيعتها تـــــجب إعـــــادتـــــها إلـــــى املـــــحفل املحـــــّلي لـــــينظر فـــــيها ويـــــقّرر قـــــراره حـــــولـــــها أم أنّـــــها تـــــعود إلـــــى دائـــــرة 

اختصاصه وأنّها يجب أن تحظى برعايته الخاّصة...



 "وحــبًّا بــصالــح األمــر الّـــذي نــعشقه جــميًعا ونخــدمــه، يــجب عــلى أعــضاء املــحفل املــركــزّي الجــديــد، بــعد أن 
انـــتخبهم املـــندوبـــون، أن يـــحترمـــوا فـــرادى وجـــمًعا فـــي زمـــان اجـــتماع املـــؤتـــمر اآلراء املـــدروســـة الّــــتي قـــّدمـــها 
املـــندوبـــون املـــجتمعون وتـــوصـــياتـــهم ومـــشاعـــرهـــم الـــحقيقيّة وعـــليهم أن يـــكشفوا أمـــام عـــيون املـــندوبـــني الّـــذيـــن 
انـــتخبوهـــم كـــشفًا واضـــًحا غـــزيـــرًا كـــّل مـــشاريـــعهم وآمـــالـــهم ومـــشاغـــلهم نـــابـــذيـــن كـــّل أثـــر مـــن آثـــار السّـــــــريّـــة أو 
الـكتمان الّــذي لـيس فـي مـكانـه أو الـتّسامـي الـّدكـتاتـوري.  ويـجب عـليهم أن يُـطلعوا املـندوبـني عـلى الـقضايـا 
املـــتنّوعـــة الّــــتي يـــجب بـــحثها خـــالل الـــعام الـــقادم وأن يـــدرســـوا بهـــدوء ووعـــي وجـــهات نـــظر املـــندوبـــني ويـــزنـــوا 
آراءهـم الّـتي أبـدوهـا.  ويـجب عـلى املـحفل املـركـزّي الجـديـد خـالل جـلسات املـؤتـمر الـّسنوي فـي أيّـامـه الـقليلة 
وبــعد تــفّرق املــندوبــني أن يــبحث عــن كــّل الــوســائــل والــطّرق املــمكنة فــي ســبيل إيــجاد الــتّفاهــم وتــسهيل تــبادل 
وجــهات الــنّظر وتــعميق الــثّقة وأن يُــثبتوا بــكّل دلــيل مــلموس رغــبتهم الــوحــيدة فــي خــدمــتهم املــصلحة الــعامّـــة 

وترويج النّفع العام.

"وبــالــنّظر للتّحــديــدات واملــوانــع الّــتي ال مــناص مــنها عــلى دعــوة املــؤتــمر الــّسنوي لــالنــعقاد مــرارًا عــديــدةً وفــي 
جـلسات طـويـلة خـالل الـعام يـجب عـلى املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي أن يـحتفظ لـنفسه بـحّق الـقرار الـنّهائـي فـي 
جــميع الــقضايــا الّـــتي تــؤثّــر عــلى مــصالــح األمــر املــبارك... خــذ مــثالً حــّق الــقرار فــي أّن مــحفالً محــليًّا يــعمل 

وفًقا للمبادئ املوضوعة لتقّدم األمر املبارك أم ال".

 أمّـا بـخصوص قـضية تـحضير قـائـمة بـأسـماء األشـخاص الّـذيـن لـهم حـّق االشـتراك فـي االنـتخابـات الـبهائـيّة 
املحـليّة الـّسنويـة فـإّن مـسؤولـية هـذه الـقضيّة تـقع عـلى عـاتـق املـحفل الـّروحـانـيّ املحـّلي نـفسه.  وقـد كـتب ولـيّ 

أمر اهلل ما ينير الّسبيل في هذا املوضوع بعباراته التّالية ترجمتها:-

 "... ولـكي نـقّرر بـإيـجاز وبـشكل يـناسـب ومـا تـسمح بـه الـظّروف الـحاضـرة نـقول أّن الـعوامـل الـرّئـيسيّة الّـتي 
يــجب أخــذهــا بــنظر االعــتبار قــبل الــقرار بــأّن شــخًصا مــا هــو مــؤمــن حــقيقيّ أم ال هــي:  االعــتراف الــكامــل 
بــمقام املبشّــــــر وبــمقام املــؤسّــــــس وبــمقام املــثل األعــلى لــلّديــن الــبهائــيّ حســب مــا هــو مــدّون فــي ألــواح وصــايــا 
عـبدالـبهاء، وكـذلـك الـخضوع لجـميع مـا نـزل مـن أقـالمـهم وقـبولـه مـن دون تـحفّظ أو كـتمان قـبوالً كـامـالً وكـذلـك 
الــــتّمسك والــــوالء لــــكّل عــــبارة مــــن عــــبارات ألــــواح وصــــايــــا عــــبدالــــبهاء، وكــــذلــــك االرتــــباط بــــروح وشــــكل الــــنّظام 
اإلدارّي الــبهائــيّ الــحاضــر.  كــّل هــذه عــلى مــا أرى االعــتبارات الــرّئــيسيّة األّولــية الّــتي يــجب الــتّأكــيد عــليها 

تأكيًدا ملؤه اإلنصاف والفطنة واإلدراك قبل إصدار قرار حيوّي فّعال حول هذا املوضوع”.

وقـــد مهّــــدت ألـــواح وصـــايـــا عـــبدالـــبهاء السّـــــــبيل إلـــى تـــطّور آخـــر فـــي الـــتّنظيم الـــبهائـــيّ، فـــي الـــعبارات الـــتّالـــية 
ترجمتها:-

 "أمّــــا بــــيت الــــعدل الّــــذي جــــعله اهلل مــــصدر كــــّل خــــير ومــــصونًــــا مــــن كــــّل خــــطأ فــــيجب أن يــــتشّكل بــــاالنــــتخاب 
الـعمومـي أي بـانـتخاب جـميع املـؤمـنني، ويـجب أن يـكون أعـضاؤه مـظاهـر تـقوى اهلل ومـطالـع الـعلم والـعرفـان 
ثــابــتني عــلى ديــن اهلل مــحبنّي لــخير جــميع نــوع اإلنــسان.  واملــقصود بهــذا بــيت الــعدل الــعمومــي فــيتشّكل فــي 
كـّل قـطٍر بـيت عـدل خـصوصـي وتـقوم بـيوت الـعدل الـخصوصـيّة بـانـتخاب بـيت الـعدل الـعمومـي.  وهـذا املجـمع 
هـــو املـــرجـــع فـــي كـــّل األمـــور وهـــو املـــؤسّـــــــس لـــلقوانـــني واألحـــكام الّـــتي ليســـت مـــوجـــودة فـــي الـــنّصوص اإللـــهيّة.  



وفـي هـذا املجـمع تحـّل جـميع املـشاكـل... وبـيت الـعدل هـذا هـو مـصدر التّشـريـع والـحكومـة قـّوة الـتّنفيذ ويـجب 
أن يــكون التّشــريــع مــؤيّــًدا لــلتّنفيذ كــما يــجب أن يــكون الــتّنفيذ ظــهيرًا ومــعينًا للتّشــريــع حــتّى يســتحكم بــنيان 
الـعدل واإلنـصاف نـتيجة االرتـباط والـوئـام بـينهما وتـصبح جـميع األقـالـيم جـنّة الـنّعيم والـفردوس األعـلى... إنّ 
الـكتاب األقـدس هـو املـرجـع للجـميع وإّن كـّل مـسألـة غـير مـنصوصـة تـرجـع إلـى بـيت الـعدل الـعمومـي، وكـّل مـا 
يـقّرره بـيت الـعدل الـعمومـي بـاإلجـماع أو بـأكـثريّـة اآلراء فـإنّـه الـحق ومـراد اهلل ومـن تـجاوز عـنه فـهو مـّمن أحـبّ 

الّشقاق وأظهر النّفاق وأعرض عن رّب امليثاق".

 والـبهائـيّون حـتّى فـي زمـانـهم الـحاضـر مـرتـبطون فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـبعضهم بـروابـط وّديـة عـن طـريـق 
املــراســالت املــنتظمة املســتمرّة والــزّيــارات الــفرديّــة، وإّن ارتــباط أفــراد مــن أجــناس مــتنّوعــة وقــومــيّات مــختلفة 
وتــقالــيد ديــنيّة مــتبايــنة هــو بــذاتــه دلــيل مــلموس عــلى أّن ثــقل الــتّعّصبات وعــوامــل االنــقسام الــتّاريــخيّة يــمكن 

التّغلب عليها بقّوة روح الوحدة اّلتي أّسسها بهاءاهلل.

نظام بهاءاهلل العامليّ

 ومـــنذ شـــباط (فـــبرايـــر) ســـنة 1929 شـــرع شـــوقـــي أفـــندي فـــي رســـائـــله املـــتتالـــية الّـــتي خـــاطـــب بـــها الـــجامـــعة 
الـــبهائـــيّة بشـــرح مـــضامـــني هـــذا الـــنّظام اإلدارّي الـــواســـعة.  فـــفي رســـالـــته املـــؤرخـــة 21 آذار (مـــارس) ســـنة 

1930 كتب ما ترجمته:

 "ال أســــتطيع أن أحجــــم عــــن تــــوجــــيه نــــدائــــي إلــــى أولــــئك الّــــذيــــن ينتســــبون إلــــى ديــــن اهلل أن يــــنبذوا األفــــكار 
الـّسائـدة فـي هـذا الـيوم واألسـالـيب الـزّائـلة سـراعًــا ويـدركـوا بـما لـم يسـبق لـهم إدراكـه أّن الـنّظريّـات الّـتي ثَـبُت 
بـــطالنـــها واملـــؤسّــــــــسات املـــتداعـــية فـــي حـــضارة الـــيوم ال بـــّد أن يـــبدو تـــناقـــضها األكـــيد مـــع جـــميع املـــؤسّــــــــسات 

اإللهيّة اّلتي قّدر لها أن تقوم على أنقاضها...

 "ألّن بــهاءاهلل... لــم يــنفخ فــقط فــي البشــريّــة روحًـــــا جــديــًدا لتجــديــدهــا ولــم يــنطق فــقط بــبضعة مــبادئ عــاملــيّة 
مـــعيّنة أو يـــؤسّـــــــس فـــلسفة مـــعينّة فحســـب مـــهما كـــانـــت تـــلك الـــّروح وتـــلك املـــبادئ وتـــلك الـــفلسفة قـــويّـــة وســـليمة 
وعـاملـيّة ولـكنّه بـاإلضـافـة إلـى هـذا كـّله وضـع بـكّل وضـوح وتحـديـد بـخالف الـّدورات اإللـهيّة الـّسابـقة مجـموعـة 
مــن الــقوانــني كــما أسّــــــس مــؤسّــــــسات مــعيّنة، فــقّدم بــذلــك مــا يــلزم مــن األســس إلقــامــة االقــتصاد اإللــهيّ.  وقــد 

قّدر لهذه املؤّسسات أن تكون النّموذج للهيئة االجتماعيّة املقبلة واألداة العليا لتأسيس الّصلح
األعظم والوكالة الوحيدة لتوحيد العالم وإعالن سيادة الحّق والعدل على األرض...

 "وعــلى خــالف جــميع الــّدورات اإللــهيّة الــّسالــفة... يجــد حــواريّــو بــهاءاهلل أمــام أعــينهم فــي أّي أرض يــعملون 
فــيها ويــجاهــدون قــوانــني واضــحة بــلغة أكــيدة ال غــموض فــيها، ومــبادئ ومــؤسّـــــــسات وهــدايــة يــحتاجــون إلــيها 
فـي تـنفيذ مـهّمتهم... وهـنا تـكمن املـيزة الّـتي يـتميّز بـها الـّديـن الـبهائـيّ عـن األديـان الـّسابـقة، وهـنا تـكمن قـّوة 
وحـدة ديـن اهلل وحـقيّة ظـهور إلـهيّ ال يـّدعـي أنّـه جـاء ليهـدم الـظّهورات اإللـهيّة الـّسالـفة أو لـينّقص مـن قـدرهـا 

ومقامها بل ليربطها ويوّحدها ويحّقق وعودها...



 "ومـهما ظهـر الـيوم ديـننا ضـعيفًا فـي أعـني الـنّاس الّــذيـن يـشينون اسـمه... ويـتجاهـلون بـكّل احـتقار وجـوده 
بـاعـتباره أحـد املـذاهـب الـغامـضة الـعديـدة فـي عـالـم الـغرب، فـإّن هـذه الـجوهـرة الـفريـدة بـني األديـان اإللـهيّة، 
وهـــي ال تـــزال الـــيوم فـــي دور الـــجنني، ســـوف تـــتطّور فـــي صـــدف الشّـــــــريـــعة اإللـــهيّة وســـوف تـــسير قـــدمًــــا دون 
انـقسام أو انـتقاص إلـى أن تـحتضن الـعالـم البشـرّي بـأجـمعه.  أمّــا الّــذيـن عـرفـوا املـقام الـرّفـيع الّــذي يـشغله 
بــــهاءاهلل والّـــــذيــــن مسّـــــــــت مــــحبّته قــــلوبــــهم، وألــــفوا قــــّوة روحــــه الــــعظيمة، فــــهم وحــــدهــــم يســــتطيعون تــــثمني هــــذا 

االقتصاد اإللهيّ اّلذي هو املنحة اّلتي منحها للبشريّة واّلتي تتجاوز كّل حدود التّثمني".

 وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته املؤرّخة 28 تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة 1931 ما ترجمته:-
"ونـحو هـذا الهـدف – هـدف نـظام عـاملـيّ جـديـد إلـهيّ فـي مـنشئه وشـامـل فـي مـداه ومـنصف عـادل فـي مـبدئـه 

وتتحّدى مالمحه كّل ما عداها – يجب على البشريّة أن تستحّث خطاها وتكدح إليه كدًحا...

 "ومـا أشـجى حـقًّا تـلك الـجهود املـضنية الّــتي يـبذلـها قـادة املـؤسّــــــسات البشـريّـة الّــذيـن ال يـأبـهون أبـًدا بـروح 
الـــعصر والّـــذيـــن يجهـــدون فـــي تـــكييف عـــمليّاتـــهم الـــقومـــيّة الّـــتي كـــانـــت فـــي الـــعصور الـــقديـــمة مـــالئـــمة ألمـــمهم 
املـنعزلـة لـيجعلوهـا تـناسـب عـصرًا يـجب عـليه أن يـختار بـني أمـريـن: إمّــا أن ينجـز الـوحـدة الـعاملـيّة الّــتي دلّــنا 
إلــيها بــهاءاهلل أو أن يــفنى.  وفــي ســاعــة حــرجــة كهــذه الــّساعــة فــي تــاريــخ الــحضارة يــليق بــقادة أمــم الــعالــم 
كـــّلها كـــبيرة أم صـــغيرة، شـــرقـــيّة أم غـــربـــيّة، مـــنتصرة أم مـــغلوبـــة أن يـــصغوا إلـــى نـــداء بـــهاءاهلل مـــن صـــافـــوره 
الـعظيم ويـنهضوا بـكّل رجـولـة تـدفـعهم روح الـوحـدة الـعاملـيّة ويحـدوهـم الـوالء الـتّام ألمـره اإللـهيّ لـينفّذوا الخـطّة 
الـعالجـيّة الـوحـيدة الّـتي وصـفها ذلـكم الـطّبيب اإللـهيّ للبشـريّـة املـتأملّـــــة ولـينبذوا نـبذًا تـامًّـا وإلـى األبـد كـّل فـكرة 

سبق لهم أن تصّوروها وكّل تعّصب قومي تمّسكوا به...

 "إّن شــكالً مــن أشــكال الــحكومــة الــعاملــيّة يــجب أن يــتطّور، فــتتنازل مــن أجــله جــميع أمــم الــعالــم طــوعًـــا عــن 
جــميع اّدعــاءاتــها فــي شــّن الحــروب، ويــكون لــه حــّق فــرض الــّضرائــب وتحــديــد السّــــــالح واقــتصاره عــلى حــفظ 
األمـــن الـــّداخـــليّ ضـــمن حـــدود ســـيادتـــه.  ومـــثل هـــذه الـــحكومـــة يـــجب أن تـــضّم ضـــمن إطـــارهـــا هـــيئة تـــنفيذيّـــة 
عـــاملـــيّة تســـتطيع أن تـــفرض ســـلطتها الـــعليا الّـــتي ال يـــنازعـــها فـــيها أحـــد عـــلى كـــّل عـــضو مـــعانـــد مـــن أعـــضاء 
الـــجامـــعة الـــّدولـــيّة.  وإّن بـــرملـــانًـــا عـــاملـــيًّا يُـــنتخب أعـــضاؤه مـــن بـــني شـــعوب األقـــطار وتـــصادق عـــلى انـــتخابـــهم 
حــكومــات األقــطار ذاتــها، وإّن مــحكمة عــليا تــكون أحــكامــها مــلزمــة لــلفرقــاء املــعنينّي حــتّى فــي الــحاالت الّــتي 
يــمتنع فــيها أولــئك الــفرقــاء عــن عــرض قــضيّتهم عــليها طــوعًـــا، وإّن جــامــعة عــاملــيّة تُــلغى فــيها جــميع الــفوارق 
االقـــتصاديّـــة إلـــغاًء أبـــديًّـــا وفـــيها يـــعترف اعـــترافـــا واضـــًحا بـــاعـــتماد رأس املـــال والـــعمل أحـــدهـــما عـــلى اآلخـــر، 
وفـــيها يهـــدأ إلـــى األبـــد ضـــجيج الحـــروب والـــتّعّصبات الـــّديـــنيّة، وفـــيها تُـــطفأ جـــميع نـــيران الـــتّعّصبات الـــقومـــيّة 
إطــفاًء نــهائــيًّا، وفــيها يــقوم قــانــون دولــيّ واحــد هــو ثــمرة أحــكام املــمثّلني الــعاملــينّي املتّحــديــن بــاملــصادقــة عــلى 
تــالحــم جــميع قــوى الــوحــدات املتّحــدة، وأخــيرًا يــتحّول فــيها هــياج الــقومــيّات املــتحاربــة املــتقّلبة فــي أطــوارهــا 
إلـى وعـي بـاملـواطـنة الـعاملـيّة – هـذه كـّلها فـي الـواقـع كـما يـبدو هـي الخـطوط الـعريـضة لـنظام تـنبّأ بـه بـهاءاهلل، 

وهو نظام سوف يُعتبر أبدع ثمرة من ثمرات عصر ينضج نضوًجا بطيئًا...

 "وال يــكونــّن هــناك أدنــى غــموض أو إبــهام حــول الهــدف الّــذي تــقوم عــليه شــريــعة بــهاءاهلل الــعاملــيّة.  فــهو مــع 
بـعده عـن أن يهـدف إلـى تـقويـض أسـس الـهيئة االجـتماعـيّة الـقائـمة نـراه يـسعى إلـى تـوسـيع أسـسها وصـبّ 



مـــؤسّــــــــساتـــها فـــي حـــال تـــناســـب حـــاجـــات عـــالـــم مســـتّمر فـــي الـــتّبدل والـــتّغيير.  وهـــذه الشّــــــــريـــعة ال يـــمكن أن 
تــعارض أّي إخــالص شــرعــي وال أن تــقوض أي والء أســاســي كــما أنّــها ال تهــدف إلــى إطــفاء شــعلة الــوطــنيّة 
املســـتنيرة فـــي قـــلوب الـــنّاس وال الـــقضاء عـــلى نـــظام الـــحكم الـــذّاتـــي الـــقومـــيّ إذا أمـــكن تـــجنّب شـــرور الـــحكم 
املــركــزّي املــفرط كــما أنّــها ال تــتجاهــل وجــود أصــول السّــــــالّالت البشــريّــة املــتنّوعــة بســبب تــنّوع املــناخ والــتّاريــخ 
والـــّلغة والـــتّقالـــيد واألفـــكار والـــعادات – تـــلك األصـــول الّـــتي تـــميّز الـــنّاس واألمـــم عـــن بـــعضها فـــي الـــعالـــم وال 
تـــحاول الـــقضاء عـــلى تـــلك األصـــول، بـــل هـــي تـــنادي الـــنّاس إلـــى والء أكـــبر وإلـــى مـــطمح أوســـع مـــن أّي والء 

ومطمح دفع الجنس البشرّي وأحياه حتّى اآلن...

 "إّن نـداء بـهاءاهلل مـوجّــــه بـصورة رئـيسيّة ضـد جـميع أشـكال اإلقـليميّة واالنـعزالـيّة والـتّعصب... ألّن املـعايـير 
الـقانـونـيّة والـنّظريّـات الـّسياسـية واالقـتصاديـة إنّـما ُوضـعت مـن أجـل حـمايـة مـصالـح البشـريّـة جـمعاء ال مـن 
أجـل الـتّضحية بـالبشـريّـة لـحفظ سـالمـة أيّـة نـظريّـة أو أي قـانـون مـعنّي... ومـبدأ وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ وهـو 
املـحور الّـذي تـدور حـولـه جـميع تـعالـيم بـهاءاهلل لـيس مجـرّد انـدفـاع مـن االنـدفـاعـات الـعاطـفيّة الـرعـناء أو تـعبير 
عـن آمـال غـامـضة فـي الـورع والـتّقوى... بـل إّن مـضامـينه أعـمق، ومـا يـدعـو إلـيه أعـظم مـّما دعـا إلـيه الـرّسـل 
الـّسابـقون، وال تـنطبق رسـالـته عـلى الـفرد وحـده بـل يـختّص بـصورة أسـاسـيّة بـطبيعة تـلك الـعالقـات األسـاسـيّة 

اّلتي يجب أن تربط الّدول والّشعوب ببعضها كما يرتبط افراد العائلة الواحدة ببعضهم...

 "ومبدأ وحدة العالم اإلنسانيّ يمثّل منتهى التّطّور البشرّي...

 "أمّـــا أّن الــقوى املــنطلقة مــن كــارثــة عــاملــيّة تســتطيع وحــدهــا أن تعجّـــــل بــمجيء هــذه الــّصفحة الجــديــدة مــن 
الفكر البشرّي فتلك ويا لألسف حقيقة أخذت تزداد وضوًحا...

"وال شــــــيء غــــــير نــــــار مــــــحنة ألــــــيمة تخــــــرج مــــــنها البشــــــريّــــــة مســــــتعّدة مطهّـــــــرة يســــــتطيع غــــــرس ذلــــــك الــــــّشعور 
باملسؤوليّة اّلتي يجب أن يقوم قادة العصر الجديد على النّهوض بأعبائها...

 "ثــــّم ألــــم يــــؤكّــــــد عــــبدالــــبهاء نــــفسه بــــلهجة ال غــــموض فــــيها: "إّن حــــربًــــا أشــــّد مــــن الحــــرب املــــاضــــية ســــتنفجر 
بالتّأكيد؟"

 وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته املؤرّخة 8 شباط (فبراير) سنة 1934:-

 "إّن هـــذا الـــنّظام اإلدارّي... حـــينما تـــبدأ أجـــزاؤه املـــكّونـــة لـــه ومـــؤسّـــــــساتـــه األصـــيلة فـــيه بـــعملها بـــقّوة وكـــفاءة 
ســـوف يـــؤكّــــد عـــلى مـــطالـــبيه ويـــعرض قـــدرتـــه عـــلى أن ال يـــكون مجـــرّد نـــواة بـــل يـــكون نـــموذجًــــــا لـــلنّظام الـــعاملـــيّ 

الجديد اّلذي ُقّدر له أن يحتضن اإلنسانيّة جمعاء عندما يحني الوقت لذلك...

 "وهــــذا الــــّديــــن وحــــده مــــن بــــني جــــميع الــــظّهورات الّــــتي ســــبقته... قــــد نــــجح فــــي إقــــامــــة بــــناء يســــتطيع أتــــباع 
املــذاهــب املــفلسة املتحــطّمة أن يــقتربــوا مــنه فــي ذهــولــهم ويــفحصوه بــالــنّقد ويــرجــوا قــبل فــوات األوان األمــن 

بالّلجوء إلى حصنه املنيع...



 "وإلــــى أّي جــــالل وقــــدرة تــــشير كــــلمات بــــهاءاهلل فــــي قــــولــــه:  "قــــد اضــــطرب الــــنّظم مــــن هــــذا الــــنّظم األعــــظم 
واخـتلف الـتّرتـيب بهـذا الـبديـع الّــذي مـا شهـدت عـني اإلبـداع شـبهه" إن لـم تشـر إلـى الـقدرة والـجالل الـّلذيـن 

قّدر لهذا النّظام اإلدارّي أن يكشف عنهما باعتباره بداية ظهور رابطة الّشعوب البهائيّة املقبلة؟...

 "ورابـــطة الـــّشعوب الـــبهائـــيّة املـــقبلة الّـــتي يـــكّون هـــذا الـــنّظام اإلدارّي الـــوســـيع إطـــارهـــا الـــوحـــيد هـــي نـــظريًّـــا 
وعـمليًّا ليسـت فـريـدة فـي جـميع تـاريـخ املـؤسّـــــسات الـّسياسـيّة بـل ال نـظير لـها كـذلـك فـي تـواريـخ أّي نـظام مـن 
األنـظمة الـّديـنيّة الـعاملـيّة املـعترف بـها.  ولـيس هـناك أّي شـكل مـن أشـكال الـحكومـة الـّديـمقراطـية وال أّي نـظام 
مـــن أنـــظمة الـــحكم املـــطلق أو الـــحكم الـــّدكـــتاتـــورّي ســـواء أكـــان مـــلكيًّا أم جـــمهوريًّـــا وال أيّـــة خـــطّة وســـط مـــن 
الـنّظام األرسـتقراطـيّ الـبحت وال أّي نـوع مـن أنـواع الـحكومـات الـّديـنيّة (الـثّيوقـراطـيّة) املـعترف بـها... – نـعم 
لــــيس هــــناك مــــنها مــــا يــــمكن تشــــبيهه أو مــــطابــــقته مــــع الــــنّظام اإلدارّي الّــــذي ابــــتدعــــته يــــد مــــهندســــه اإللــــهيّ 

الكامل...

 "وال يــقّللن أحــد مــن شــأن هــذا الــنّظم اإللــهيّ الّــذي ال يــزال فــي عهــد طــفولــته أو يــشّوهــن هــدفــه.  فــالّصخــرة 
الّـــتي شـــيّد عـــليها ذلـــكم الـــنّظام اإلدارّي هـــي مـــا أراده اهلل لـــإلنـــسانـــيّة فـــي هـــذا الـــيوم إرادة مـــحتومـــة.  وإنّ 
املـنبع الّـذي يسـتقي مـنه إلـهامـاتـه هـو بـهاءاهلل نـفسه ال غـيره... والهـدف املـركـزّي واألسـاسـيّ الّـذي يـقوم عـليه 
ويـحيّيه هـو تـأسـيس الـنّظام الـعاملـيّ الجـديـد وفـًقا ملـا أشـار بـه بـهاءاهلل.  وإّن األسـالـيب الّـتي يـتّبعها واملـعيار 
الّــذي يــقّرره فــي األذهــان ال يــجعله يــميل إلــى الــغرب وال إلــى الشّـــــــرق وال إلــى املــوحّـــــديــن وال إلــى الــوثــنينّي وال 
إلــــى األغــــنياء وال إلــــى الــــفقراء وال إلــــى الــــبيض وال إلــــى الــــّسود.  فــــشعاره تــــوحــــيد الــــجنس البشــــرّي ورايــــته 

." "الّصلح األعظم اإللهيّ

 وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته املؤرّخة 11 آذار (مارس) سنة 1936 ما ترجمته:

 "إّن الــتّبايــن املــشهود بــني األدلّــة املتجــّمعة عــلى تــراّص ديــن اهلل تــراصًّــــــــــا ثــابــتًا راســًخا مــرافــًقا لــنشوء الــنّظام 
اإلدارّي وبــني قــوى الــتّفّسخ الّــتي تهــدم بــناء هــيئة إجــتماعــيّة مــتعبة هــو تــبايــن واضــح يســتوقــف الــفاحــصني 
ويــأخــذ بــاأللــباب.  فــفي داخــل وخــارج الــعالــم الــبهائــيّ هــناك عــالمــات وإمــارات مــتزايــدة يــومًـــا فــيومًـــا تبشّـــــــر 
بــطريــقة غــيبيّة بــميالد ذلــكم الــنّظام الــعاملــيّ اإللــهيّ الّــذي يــشير تــأســيسه إلــى مــجيء الــعصر الــذّهــبي لــديــن 

اهلل...

 "وتعلن ذلك كلمات بهاءاهلل بالنّص:

 "سوف يطوى بساط الّدنيا ويبسط بساط آخر ويبقى العزّة وامللك هلل العليم الحكيم().

 "... يـــجب أن يـــعتبر الـــظّهور الّـــذي أفـــاض بـــه بـــهاءاهلل بـــأنّـــه يـــشير إلـــى بـــلوغ الـــجنس البشـــرّي بـــلوغًـــا تـــامًّـــا، 
ويــجب أن ال يُــنظر إلــيه كمجــرّد بــعث روحــانــيّ جــديــد فــي ســلسلة مــصائــر البشــريّــة املــتغيّرة عــلى الــّدوام، وال 
أن يـعتبر مـرحـلة أخـرى فـي سـلسلة مـراحـل اإللـهام اإللـهيّ املـتطّور وحـتّى أنّـه ال يـعتبر كـذلـك نـهايـة سـلسلة 
الـرّسـاالت اإللـهيّة املـتعاقـبة بـل يُـعتبر آخـر وأعـلى مـرحـلة مـن مـراحـل الـتّطور الـهائـل الّـذي تـطّورت إلـيه الـحياة 
البشــــريّــــة بمجــــموعــــها عــــلى هــــذه الــــكرة األرضــــيّة.  وإّن بــــروز هــــيئة اجــــتماعــــيّة عــــاملــــيّة وكــــذلــــك ظــــهور الــــوعــــي 



بـاملـواطـنة الـعاملـيّة وتـأسـيس حـضارة وثـقافـة عـاملـيّة كـّل هـذه يـجب أن تـعتبر أقـصى الحـدود فـي تـنظيم الـهيئة 
االجــتماعــيّة البشــريّــة بــقدر مــا يــختّص املــوضــوع بــالــحياة عــلى ســطح هــذه الــكرة األرضــية، بــالــرّغــم مــن أنّ 
اإلنـــسان كـــفرد ســـوف يســـتمّر بـــل يـــجب أن يســـتمّر عـــلى الـــتّقّدم والـــتّطور اســـتمرارًا ال حـــدود لـــه وذلـــك نـــتيجة 

لوصول البشريّة إلى هذا الحّد من الكمال في البلوغ...

"إّن وحــدة الــجنس البشــرّي كــما رســمها بــهاءاهلل تــتضّمن فــي مــدلــولــها تــأســيس رابــطة شــعوب عــاملــيّة تتّحــد 
فـــيها جـــميع األمـــم واألجـــناس والـــعقائـــد والـــطّبقات اتّـــحاًدا وثـــيًقا مـــتماديًـــا، وفـــيها يُـــصان االســـتقالل الـــذّاتـــي 
لـلّدول األعـضاء كـما تُـصان حـّريـات األفـراد املـكّوننـي لـها وإبـداعـهم ومـبادرتـهم.  ورابـطة الـّشعوب الـعاملـيّة هـذه 
يــجب أن تــتألّـــف فــي حــدود مــا نســتطيع أن نــتصّوره فــي الــوقــت الــحاضــر مــن هــيئة تشــريــع عــاملــيّة يــسيطر 
أعـــضاؤهـــا عـــلى جـــميع مـــنابـــع األمـــم املـــكّونـــة لـــها بـــاعـــتبارهـــم أمـــناء عـــلى جـــميع الـــجنس البشـــرّي ويشـــرّعـــون 
الــقوانــني الــالّزمــة لــتنظيم حــياة جــميع األجــناس والــّشعوب وســّد احــتياجــاتــها وتــنظيم ارتــباطــاتــها.  وإّن هــيئة 
تـنفيذيّـة عـاملـيّة تـسندهـا قـّوة دولـيّة سـوف تـنفّذ الـقرارات الّـتي تـصدرهـا هـيئة التّشـريـع الـعاملـيّة وتـطبّق الـقوانـني 
الّـــتي تشــرّعــها وتحــرس الــوحــدة األســاســيّة لــرابــطة الــّشعوب الــعاملــيّة بمجــموعــها.  وإّن مــحكمة دولــيّة ســوف 
تـقاضـي وتـصدر قـرارهـا الـنّهائـي اإللـزامـيّ فـي جـميع املـنازعـات الّــتي تنشـب بـني الـعناصـر املـختلفة املـكّونـة 
لهـذا الـنّظام الـعاملـيّ، وسـوف تـبتكر وسـيلة لـالتّـصاالت الـّدولـية تـحتضن جـميع الـكرة األرضـية وتـكون متحـّررة 
مــن الــعوائــق والــقيود الــقومــيّة وتــقوم بــوظــائــفها بســرعــة رائــعة وبــانــتظام تــام.  وســتكون عــاصــمة عــاملــيّة املــركــز 
الـعصبيّ لـحضارة عـاملـيّة والـنّقطة الّـتي فـيها تتجـّمع جـميع الـقوى املـوحّــــدة لـلحياة ومـنها يـشعّ نـشاط نـفوذهـا 
الــفّعال.  وإّن لــغة عــاملــيّة ســوف تــخترع أو تــنتخب مــن بــني الــّلغات املــوجــودة فــي الــعالــم وتــدرّس فــي مــدارس 
جـميع األمـم املتّحـدة بـاعـتبارهـا لـغة مـساعـدة إلـى جـانـب لـغة األم، وإّن خـطًّا عـاملـيًّا وأدبًـا عـاملـيًّا ونـظامًـا عـاملـيًّا 
مــوحّـــــًدا لــلنّقد واملــوازيــن واملــكايــيل ســوف يُسهّـــل اخــتالط األمــم واألجــناس ويــجعله بــسيطًا يــسيرًا.  وفــي مــثل 
هــذه الــجامــعة الــعاملــيّة ســوف يــتّفق الــّديــن والــعلم بــاعــتبارهــما الــقّوتــني املــؤثّــرتــني فــي الــحياة البشــريّــة وســوف 
يـتعاونـان ويـتطّوران بـكّل وفـاق.  وسـوف لـن تـعود الـّصحافـة تـحت نـظام إدارّي مـثل هـذا الـنّظام لـتكون أداة 
تســـــتغّل إســـــتغالالً ســـــيّئًا مـــــضرًّا لخـــــدمـــــة مـــــصالـــــح مـــــعيّنة شـــــخصيّة أو عـــــمومـــــيّة وســـــوف تتحـــــّرر مـــــن نـــــفوذ 
الـــــحكومـــــات املـــــتناحـــــرة والـــــّشعوب املـــــتعاديـــــة وتـــــمنح أقـــــصى املـــــدى فـــــي حـــــّريـــــة الـــــتّعبير عـــــن اآلراء املـــــتنّوعـــــة 
واملــعتقدات املــتبايــنة.  وســوف تــنظّم املــنابــع االقــتصاديّــة فــي الــعالــم وتســتثمر مــنابــع املــواد الــخام اســتثمارًا 

كامالً وترتّب وتطّور أسواقها وينظّم توزيع منتجاتها تنظيًما عادالً.

 "ولـن تـعود مـنافـسات الـقومـيّات وعـداواتـها ومـؤامـراتـها بـل تسـتبدل عـداوة األجـناس وتـعّصباتـها بـاملـحبّة بـني 
األجـــناس وبـــالـــتّفاهـــم والـــتّعاون، وســـوف تســـتأصـــل أســـباب املـــشاحـــنات الـــّديـــنيّة نـــهائـــيًّا، وتـــمحى الـــحواجـــز 
والــقيود االقــتصاديّــة مــحًوا تــامًّـــا وتــطمس آثــار الــتّمييز املــتطرّف بــني الــطبقات وســوف يــختفي الــفقر املــدقــع 
الّـــذي يــرى فــي جــهة واحــدة كــما يــختفي فــي الــجهة املــقابــلة األخــرى تــراكــم املــلكيّة املــفرط.  وتــلك الــطّاقــات 
الــهائــلة الّــتي تهــدر وتــبذر عــلى الحــروب ســواء الحــروب االقــتصاديّــة أو الــّسياســيّة ســوف تــكرّس إلــى غــايــات 
تــوســيع مــدى االخــتراعــات البشــريّــة، وإلــى تــطويــر الــتّكنولــوجــيا، وإلــى زيــادة الــقابــليّات اإلنــتاجــيّة البشــريّــة، 

وإلى استئصال املرض، وإلى توسيع البحوث العلميّة، وإلى رفع مستويات الّصحة البدنيّة، وإلى



شحـــــذ الـــــعقول البشـــــريّـــــة وتـــــنقيتها، وإلـــــى اســـــتغالل مـــــنابـــــع الـــــكرة األرضـــــيّة الّـــــتي لـــــم تســـــتغّل أو الّـــــتي لـــــم 
تسـتكشف، وإلـى إطـالـة األعـمار البشـريّـة، وإلـى تـرقـية أيّـة وكـاالت تسـتطيع إنـعاش الـحياة الـفكريّـة والخـلقيّة 

والّروحانيّة في عموم الجنس البشرّي.

 "وإّن نــظامًـــا فــيدرالــيًّا (اتّــحاديًّــا) عــاملــيًّا يــحكم جــميع األرض ويــمارس ســلطة ال يــمكن تحــّديــها عــلى جــميع 
مـنابـعه الـواسـعة الّـتي ال يـمكن تـصّورهـا ويـوحّــــد جـميع املـثل الـعليا للشّـــــرق والـغرب ويجسّـــــدهـا ويـكون متحـّررًا 
مــن لــعنة الحــرب وبــاليــاهــا ومــنكبًّا عــلى اســتثمار جــميع الــطّاقــات املــوجــودة عــلى ســطح الــكرة األرضــيّة وفــيه 
تـكون الـقّوة عـبًدا لـلعدل وتـقوم حـياتـه عـلى االعـتراف الـّشامـل بـاهلل األحـد وعـلى الـوالء لـديـن إلـهيّ عـام – نـعم 

إّن مثل هذا النّظام هو الهدف اّلذي تتقّدم نحوه إنسانيّة تدفعها القّوة املوّحدة للحياة.

 "إّن جــميع البشــريّــة مــتلّهفة إلــى أن تــقاد إلــى الــوحــدة وإلــى إنــهاء عــصر اســتشهادهــا الــطّويــل، ومــع ذلــك 
تـرفـض بـعناد أن تـحتضن الـنّور وتـعترف بسـلطنة الـقّوة الـوحـيدة الّــتي تسـتطيع وحـدهـا أن تسـتخلصها مـن 

ورطتها وتحّول عنها الكارثة املريعة اّلتي تهّدد باإلحاطة بها وبالتّحديق بكيانها...

 "إّن مـبدأ تـوحـيد البشـريّـة بـكامـلها هـو سـمة املـرحـلة الّـتي تـقترب مـنها الـجامـعة البشـريّـة اآلن.  ولـقد نـجحت 
مـــحاوالت تـــأســـيس وحـــدة األســـرة، ووحـــدة الـــقبيلة، ووحـــدة دولـــة املـــديـــنة، ووحـــدة األمّــــة، وبـــقيت وحـــدة الـــعالـــم 

هدفًا تسعى نحوه بشريّة قد أنهكت قواها.

 "وهــا قــد انــتهى بــناء الــّشعوب وتــتوجّـــــه الــفوضــى الــكامــنة فــي ســيادة الــّدولــة إلــى أوجــها.  وإّن الــعالــم وهــو 
مـتوجّــــه نـحو مـرحـلة الـبلوغ يـجب عـليه أن يـنبذ هـذا الـوثـن ويـعترف بـوحـدة الـعالقـات البشـريّـة بـكامـلها ويـؤسّـــــس 

أخيرًا األداة اّلتي تستطيع أن تتجّسد هذا املبدأ الجوهري الّضروري لحياتها أحسن تجّسد".



من ملحق الكتاب

 فـي ظـّل هـدايـة ولـيّ أمـر اهلل شـوقـي أفـندي املـلهمة، نـما األمـر الـبهائـيّ نـموًّا وطـيًدا راسـًخا فـي سـعته وفـي 
تــأســيس نــظامــه اإلدارّي.  فــلّما جــاءت ســنة 1951 كــان هــناك أحــد عشــر مــحفالً مــركــزيًّــا عــامــالً.  وفــي هــذه 
املــرحــلة تــوجّـــــه شــوقــي أفــندي نــحو تــطويــر مــؤسّـــــــسات الــّديــن الــبهائــيّ فــي مســتواهــا الــعاملــيّ، فــعنّي مجــلس 
الــّشورى الــعاملــيّ الّــذي كــان بــشيرًا لــتأســيس بــيت الــعدل األعــظم.  وبــعد مــّدة قــصيرة عــنّي ولــيّ أمــر اهلل أّول 
رعـيل مـن أيـادي أمـر اهلل.  وكـان شـوقـي أفـندي قـبل هـذا قـد رفـع بـضعة بـهائـينّي بـارزيـن إلـى مـقام أيـادي أمـر 
اهلل بـــعد وفـــاتـــهم ومـــن بـــينهم الـــّدكـــتور جـــون أســـلمنت، ولـــكنّه فـــي ســـنة 1951 قـــّرر أّن الـــوقـــت قـــد حـــان لـــكي 
يشـرع بـتطويـر هـذه املـؤسّــــــسة الـهامّــة.  وبـني سـنتي 1951 و1957 عـنّي إثـنني وثـالثـني نـفرًا مـن أيـادي أمـر 
اهلل فـي أوقـات مـتتالـية سـريـعة، ووسّـــــع مـدى فـّعالـيّتهم، وقّـرر تـأسـيس هـيئة مـعاوننـي فـي كـّل قـارة يـقوم األيـادي 
بــانــتخاب أعــضائــها مــن بــني املــؤمــنني لــيكونــوا مــندوبــني عــنهم ومــساعــديــن لــهم ومــشاوريــن لــديــهم.  وكــان عــدد 

األيادي حني صعود شوقي أفندي (27) نفرًا.

 ولـقد وجّــــه ولـيّ أمـر اهلل سـلسلة رسـائـل إلـى الـبهائـينّي فـي أنـحاء الـعالـم، كـما وجّــــه رسـائـل أخـرى إلـى أفـراد 
فـــي أقـــطار مـــعيّنة.  وبهـــذه الـــرّســـائـــل عـــّمق عـــرفـــانـــهم بـــالـــتّعالـــيم الـــبهائـــيّة، وبـــنى مـــؤسّـــــــسات الـــّديـــن الـــبهائـــيّ 

اإلداريّة، ودرّب املؤمنني على االنتفاع من هذه املؤّسسات انتفاًعا صحيًحا مؤثّرًا.

 وفــي ســنة 1937 أخــذ ولــيّ أمــر اهلل بــيد الــجامــعة الــبهائــيّة فــي أمــريــكا الــّشمالــيّة لتهــتدي بــألــواح "الخــطّة 
اإللـــهيّة" وهـــي ألـــواح كـــانـــت قـــد نـــزلـــت مـــن قـــلم عـــبدالـــبهاء خـــالل ســـنوات الحـــرب الـــعاملـــيّة األولـــى وهـــي تـــكّون 

الوثيقة العظمى لنشر الّدين البهائيّ وبثّه وترويجه.

 وفــي ضــمن إطــار هــذه الــوثــيقة وضــعت خــطط روحــانــيّة تــبليغيّة عــديــدة ونــفّذت ابــتداًء بــنصف الــكرة الــغربــي 
فـأوروبـا، فـآسـيا، فـأسـترالـيا فـإفـريـقيا حـتّى جـاءت سـنة 1953 فـأهـاب شـوقـي أفـندي بجـميع الـبهائـينّي فـي 
الــعالــم أن يهــبّوا لــتنفيذ الــواجــبات الــّروحــانــيّة الّـــتي عــيّنها لــهم خــالل الــّسنوات العشــر الــقادمــة إيــذانًــا بــنقل 

الّدين البهائيّ إلى جميع األقطار املستقّلة الباقية في العالم وإلى األقطار التّابعة لها.

 وفـــي ســـنة 1957 حـــني قـــاربـــت الـــّسنوات العشـــر مـــنتصفها صـــعد شـــوقـــي أفـــندي مـــن هـــذا الـــعالـــم بـــعد أن 
أنهكته جهود سّت وثالثني سنة من العمل املتواصل، وكان صعوده في لندن حيث كان في زيارة لها.

 وحــيث لــم يــكن لــدى شــوقــي أفــندي وريــث فــقد قــام أيــادي أمــر اهلل السّـــــــبع والعشــرون بــإدارة شــؤون الــّديــن 
الـبهائـيّ بـعد تشـريـن الـثّانـي (نـوفـمبر) 1957 وتـنسيقها()، واسـتمّروا عـلى ذلـك الـعمل حـتّى يـوم 21 نـيسان 

(أبريل) 1963 حني قام (56) محفالً مركزيًّا في أنحاء العالم البهائيّ بانتخاب "أّول بيت عدل أعظم".

 ثــــّم اجــــتمع الــــبهائــــيّون حــــاالً مــــن كــــّل أطــــراف الــــكرة األرضــــيّة فــــي لــــندن فــــي "أّول مــــؤتــــمر بــــهائــــيّ عــــاملــــيّ" 
ليحتفلوا بالذّكرى املئويّة إلعالن دعوة بهاءاهلل وليبتهجوا بانتشار دينه بني الخافقني...



 واملـيزة الـفريـدة الّــتي يـمتاز بـها الـّديـن الـبهائـيّ هـي عهـد بـهاءاهلل ومـيثاقـه، وهـو الّصخـرة الّــتي عـليها تـشاد 
جـميع مـؤسّــــــساتـه، وعـليها يـؤسّــــــس تـطّوره وتـقّدمـه، وقـد نـشأت هـذه املـيزة الـفريـدة فـيه عـن أّن مظهـر اهلل ألّول 
مــرّة فــي تــاريــخ األديــان وضــع كــّل مــا يــلزم إلمــداد الــعالــم بــتفسير مــوثــوق لــكلمته املــقّدســة، وضــمن اســتمرار 

الّسلطة املعيّنة تعيينًا إلهيًّا، وهي الّسلطة الفائضة من منبع دين اهلل.

 ولــطاملــا كــان تــفسير الــكتاب اإللــهيّ فــي األديــان الــّسالــفة مــنبًعا غــزيــرًا لــلّشقاق، ولهــذا خــّص بــهاءاهلل فــي 
كـــتاب عهـــده ومـــيثاقـــه ابـــنه األكـــبر عـــبدالـــبهاء بـــكامـــل الـــّصالحـــيّات فـــي تـــفسير آيـــاتـــه وقـــيادة أمـــره.  ثـــّم قـــام 
عـبدالـبهاء فـي ألـواح وصـايـا عهـده ومـيثاقـه بـتعيني شـوقـي أفـندي ولـيًّا لـلّديـن الـبهائـيّ واملفسّـــــر الـوحـيد لـلكتاب 
اإللــهيّ.  ولــيس فــي الــّديــن الــبهائــيّ نــظام كــهنوت، وال يــمكن لــفرد أن يــّدعــي مــقامًــا خــاصًّــــــــــا أو هــدايــة خــاصّــــــــــة 

لديه.  وقد منحت كّل الّسلطات إلى املؤّسسات اّلتي خلقت في اآلثار الكتابيّة البهائيّة.

 وبـفضل هـذه الـتّدابـير االحـتياطـيّة الـفريـدة حـفظ ديـن بـهاءاهلل مـن االنـشقاقـات ومـن تـعّسفات الـرّئـاسـة غـير 
املــفّوضــة ومــن تســّلل الــنّظريّــات البشــريّــة ومــذاهــبها، تــلك الــنّظريّــات الّـــتي ســبق لــها فــي املــاضــي أن مــزّقــت 
وحـدة األديـان اإللـهيّة. وسـوف تـبقى كـلمات بـهاءاهلل فـي طـوال الـّدور الـبهائـيّ مـع تـفسيراتـها املـنيعة املـخّولـة 
والـطّاهـرة مـن أيّـة شـائـبة الّــتي لـم تـمسسها األيـدي- سـوف تـبقى مـنبًعا طـاهـرًا لـلحياة الـّروحـانـيّة البشـريّـة ال 

يفسد وال يناله التّحريف...

 وفــي الــوقــت الــحاضــر (ســنة 1969) تــأسّـــــــس الــّديــن الــبهائــيّ فــي 139 قــطٍر مســتّقٍل و173 جــزيــرة هــامّـــة 
وإقـــليم تـــابـــع.  وهـــناك بـــهائـــيّون يـــقطنون مـــا يـــزيـــد عـــلى 33000 مـــركـــز فـــي الـــعالـــم().  وقـــد تـــرجـــمت الـــكتب 
الـبهائـيّة إلـى 421 لـغة() ويـبنى اآلن مشـرق األذكـار الـخامـس فـي مـديـنة بـنما()، كـما أقـتنيت بـقاع فـي أنـحاء 

العالم املختلفة لتشييد (50) مشرق أذكار، وهناك 83 محفالً مركزيًّا روحانيًّا().

 وأعـظم مـن كـّل مـا سـبق مـن الـحقائـق املـدهـشة هـو اسـتجابـة الجـموع الـغفيرة فـي إفـريـقيا والـهند وجـنوبـي 
شـــرقـــي آســـيا وأمـــريـــكا الـــالّتـــينيّة... فـــنقلت اإلدارة الـــبهائـــيّة وخـــدمـــاتـــها االجـــتماعـــيّة إلـــى مـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن 

مراحل تطّور الجامعة البهائيّة العامليّة.
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