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من مقدّمة املؤ ّلف
كsان أ ّول عsلمي بsالsتّعالsيم الsبهائّ sية فsي ديsسمبر )كsانsون األ ّول( سsنة  ،1914مsن مsحادثsة مsع بsعض األخsوة
ال sذّي ssن ق ssاب ssلوا ع ssبدال ssبهاء وم ssن ب ssعض ال sنّبذ ال ssبهائ sيّة ال sتّي اس ssتعرت ssها .وك ssان ssت دهش ssتي ع ssظيم ًة م ssن ق ّ sوت ssها
وجsمالsها وسsعة شsمولsها ،واعsتقدت بsأنّsها تsق ّدم لsلعالsم الحsديsث مsن االحsتياجsات الsعظمى أكsثر م ّsما تsق ّدمsه أيّsة
ه ssيئة دي ssنيّة أخ ssرى ص ssادف ssتها ف ssي ح ssيات ssي ،وازداد ه ssذا االع ssتقاد ث ssبوتً ssا ورس ssو ً
sعمقت ف ssي ال ssبحث
خ ssا ك ّ sلما ت ّ s
واالستقصاء فيما بعد.
وأثssناء بssحثي وطssلبي لssزيssادة الssعلم بssالحssركssة ،شssاهssدت صssعوبssة الssحصول عssلى الssكتب ال sتّي أحssتاج إلssيها،
وسssرعssان مssا تssبادر إلssى ذهssني أن أضssع خssالصً sة لّ s
sكل مssا وصssلت إلssيه يssدي ومssا عssرفssته مssنها فssي هssيئة كssتاب،
sلما أعsيدت املsواصsالت مsع فلسsطني بsعد الحsرب ،كsتبت لsعبدالsبهاء ،وأرسsلت لsه
لsيكون فsي مsتناول الجsميع .ف ّ
نssسخ ًة مخssطوط ً sة مssن األبssواب ال sتّسعة األولssى مssن الssكتاب ال sذّي كssان قssد قssرب مssن االنssتهاء .فssأرسssل لssي ر ًدّا
كريما ،ودعوةً و ّديّ ًة لزيارته في حيفا ،ومعي املخطوطة ك ّلها ،فقبلت هذه ال ّدعوة ّ
بكل سرور.
مشج ًعا
ّ
ً
الشssرف الssعظيم فssي صssرف شهssريssن ونssصف فssي ضssيافssة عssبدالssبهاء فssي شssتاء .1920 – 1919
وكssان لssي ّ s
وف ssي أث ssناء إق ssام ssتي راج ssعته ف ssي ك ssثير م ssن امل ssواض ssيع وأش ssار ف ssيها ب ssآراء ق sيّمة ل ssتنقيحها ،واق ssترح أن ت ssترج ssم
مخssطوطssة الssكتاب إلssى ال ّ sلغة الssفارس sيّة بssعد انssتهائssي مssن تssنقيحها ،ح sتّى يssقرأهssا ويssص ّلح فssيها مssا يssراه ،وقssد
ت ّsمت املsراجsعة والsتّرجsمة كsما طsلب .وقsد لsقي عsبدالsبهاء بsعض الsوقsت مsن بsني أعsمالsه الsيومsيّة الsعديsدة لsيصلح
ثالثة أبواب ونصف )وهي الباب األ ّول والثّاني والخامس وجزء من الثّالث( قبل صعوده.
ومssن دواعssي أسssفي الssعظيم أ ّن عssبدالssبهاء لssم يssتم ّكن مssن تssصحيح بssقيّة الssكتاب ،حssيث كssانssت قssيمته تssزداد
sزي لsلبهائsيّني فsي انsكلترا بsمراجsعة الsكتاب كّ sله ووافsقت
بsذلsك زيsادةً عsظيم ًة .وقsد قsامsت لsجنة مsن املsحفل املsرك ّ
على طبعه()...
كتبه جون أسلمنت
في فيرفورد – كالتس
في ضواحي أبردين – اسكتلنده.

الباب األ ّول
البشارات
"قsد ظهsر مsوعsود جsميع األمsم ،وكsانsت جsميع األمsم واملsذاهsب تsنتظر ظsهور املsوعsود ،وحsضرة بsهاءاهلل أعsظم
املع ّلمني واملر ّبني الذّين ظهروا في العالم اإلنسانيّ"
مترجما(
)عبدالبهاء –
ً
ٍ
حدث في التّاريخ
أعظم
لssو رجssعنا إلssى مssا هssو مssد ّون فssي صssفحات ال sتّواريssخ بssخصوص مssسألssة كssيفيّة "تssق ّدم اإلنssسان" لssوجssدنssا أنّ
sري هssو ظssهور رجssال مssن وقٍ s
sت آلخssر يتخ sطّون اآلراء واألفssكار املس ّ sلم بssها فssي
الssعامssل املssهم فssي الsّ sرقssي البشّ s
عssصرهssم ،ويssكتشفون الssحقائssق ال sتّي لssم تssكن مssعلوم ً sة للبشssر قssبل ظssهورهssم ،ث ّ sم يssعلنونssها .فssاملssخترع والsّ sرائssد
والرسول هم الذّين يتو ّقف عليهم مبدئيًّا تطوير العالم .وكما يقول كاراليل:
والنّابغة ّ
"إ ّن الssحقيقة الssواضssحة بssل الssواضssحة ج ً sدّا ...أ ّن رج sالً واح ً sدا يssمتلك حssكم ًة أسssمى وحssقيق ًة روحssان sيّ ًة كssانssت
مsجهولsة قsبل مsجيئه ،إنّsما يsمتلك قّ sوةً ال تsزيsد عsلى قّ sوة عشsرة مsن أبsناء جsنسه فحسsب أو عشsرة آالف مsنهم
مsّ sمن لssم تssكن عssندهssم تssلك الssحكمة ،بssل تssزيssد قّ sوتssه عssلى قّ sوة جssميع الsذّيssن لssم يssمتلكوهssا ،وتssراه يssقف فssيهم بssق ّوة
sسماء ،ال ت ssقاوم ssهم أيّ ssة دروع أو أيّ ssة أب ssراج م ssن
م ssالئ ssكيّة ع ssلويّ ssة ،ك ssمن ي ssكون م ssق ّل ًدا بس ssالح م ssن أس ssلحة ال ّ s
النّحاس()".
أي أفssق
فssفي تssواريssخ الssعلوم واآلداب واملssوسssيقى ،نssرى أمssثل ًة كssثيرةً لهssذه الssحقيقة ،إالّ أنّssه لssيس هssناك فssي ّ
شssيء أوضssح مssن أهssميّة الsّ sرجssل الssعظيم ،وال أبssني مssن رسssالssته ،فssي أفssق الّ sديssن .فssفي جssميع الssعصور ،كّ sلما
انحsطّت حssياة البشssر الsّ sروحssانsيّة ،وفسssدت أخssالقssهم ،يظهssر رسssوالً هssو أعssجب الsّ sرجssال وأعssمقهم ،فssيقوم وحssده
أم ssام ج ssميع ال ssعال ssم ،ك ssرج ssل ب ssصير ب ssني رج ٍ s
sصدق ،ب ssينما ال ي ssوج ssد م ssعه م ssن
sال ع ssميّ ،ل ssيعلن ب ssشارة ال ssحقّ وال ّ s
يشاركه في إنجاز مسؤولياته ،أو من يفهمه ،أو من يع ّلم النّاس ويهديهم.
sاص ssة .وكّ s sلما ان ssقضت ب ssضعة ق ssرون ،ظه ssر رس ssول إل ssهيّ ف ssي
sهمة س ssام ssية خ s s s ّ s
وم ssن ال sّ sرس ssل م ssن ك ssان ssت ل ssه م ّ s
الشsرق ،أمsثال كsريsشنا وزردشsت ومsوسsى وعsيسى ومح ّsمد ،لsيضيء عsقول البشsر املsظلمة ،ويsوقsظ أرواحsهم
ّs s
الsّ sراقssدة ،كssالّ s
sؤسسssني لssألديssان،
sشمس الsّ sروحssانsيّة .ومssهما تssكن آراؤنssا حssول الssعظمة النسssبيّة لssهؤالء الsّ sرسssل املّ s
فsإنّsنا يsجب أن نsعترف بsأنّsهم كsانsوا أقsوى الsعوامsل فsي تsعليم بsني البشsر .وقsد اتّsفقوا جsمي ًعا فsي تsصريsحهم،
بsأ ّن الsكلمات الsتّي يsتك ّلمون بsها ليسsت مsن أنsفسهم ،بsل مsن إلsهام إلsهيّ يsلهمون بsه ،وأنّsها رسsالsة إلsهيّة هsم
تبشssر بssظهور مssع ّلم عssظيم لssلعالssم ،يظهssر فssي "وقssت
حssملتها .وقssد امssتألت أقssوالssهم املssد ّونssة بssإشssارات ووعssود ّ s
السsالم والsعدل عsلى األرض ،ويجsمع فsي أسsرة
sؤسsس حsكم ّs s
sيتمم عsملهم حsتّى يsؤتsي ثsمرتsه ،وهsو ي ّs s
املsنتهى" ،ل ّ
واحsدة ك ّsل األجsناس واألديsان واألمsم والsقبائsل ،لsيكون هsناك "قsطيع واحsد وراع واحsد" ولsيعرفsوا اهلل ويsحبّوه
"من أصغرهم إلى أكبرهم".

حً sقا إ ّن مsجيء هsذا "املsربّsي لsإلنsسانsيّة" فsي آخsر األيّsام هsو أعsظم ح ٍ
sري .ولsقد أعsلنت
sدث فsي الsتّاريsخ البش ّ
sهورا فssعليًا ،وأ ّن أمssره قssد ت ّ sم وتssد ّون ،وأنّssه يssمكن لssكلّ
ال ّ sديssانssة الssبهائ sيّة لssلعالssم بssشارة ظssهور هssذا "املssربّssي" ظً s
بsاحsث غsيّور أن يsدرسsه ،وأ ّن فجsر "يsوم ال ّsرب" قsد تsنفّس ،وأ ّن "شsمس الsحقيقة" قsد أشsرقsت .نsعم ،لsم يsشاهsد
أحsد لsآلن تsلك ال ّ
sشمس الsبهيّة سsوى الsقليلون م ّsمن هsم عsلى قsلل الsجبال ،ولsك ّن أشّ sعتها قsد أضsاءت األرض
sسماء ،وعssن قssريssب سssوف تssرتssفع فssوق رؤوس الssجبال ،وتشssرق بssأشِّ sد إشssراق عssلى األوديssة والssبطاح ،وتهssب
والّ s
الحياة والهدى لكافّة النّاس.
عالم يتبدّل
قsد أصsبح مsعلو ًمssا لsدى الsعموم ،اخsتراق الsعالsم فsي الsقرن الsتّاسsع عشsر وابsتداء الsقرن العشsريsن سsكرات
مssوت الssعصر الssقديssم وطssلقات والدة الssعصر الجssديssد ،وقssد أخssذت أصssول املssا ّديّssة الssقديssمة واملssصلحة الssفرديّssة
sورا م ssفضوحً s sة ي ssجب ن ssبذه ssا ،بس ssبب
والs sت ّ ّ
عصبات وال ssعداوات ال ssوط ssنيّة وامل ssذه ssبيّة ب ssاالض ssمحالل ،وص ssارت أم ً s
الsتّدمssيرات الsتّي نssشأت عssنها ،وفssي كsّ sل جssهة مssن جssهات الssعالssم نssرى عssالمssات روح إيssمان جssديssد وأخّ sوة دولsيّة
تكسssر الssقيود الssقديssمة وتssتجاوز الحssدود الssعتيقة .وتجssري اآلن فssي جssميع شssؤون الssحياة اإلنssسان sيّة تssح ّوالت
ثsوريّsة ذات شsأن عsظيم لsم يسsبق لsها مsثيل ،وتsرى الsعصر الsقديsم فsي صsراع دائsم مsع الsعصر الجsديsد ،وفsي
ت ssق ّلب ب ssني ال ssحياة وامل ssوت ،ول ssم ي ssتم ل ssآلن إح ssتضاره .وه ssناك ش ssرور ع ssدي ssدة ال ت ssزال ق ssويّ ً sة ه ssائ ssل ًة ،ول ssكنّها ق ssد
sسحب قsد
انsكشف سsترهsا ،وأخsذ الsعالsم فsي مsحاربsتها والsهجوم عsليها بsق ّوة جsديsدة وبsأمsل وطsيد .نsعم إ ّن ال ّ
ت ssكاث ssفت ،وام ssت ّدت ،وه ّ sددت ،ول ssك ّن ال sنّور آخ ssذ ف ssي ت ssبدي ssده ssا وت ssقوي ssضها ،وه ssو ي ssنير ط ssري ssق ال ssتق ّدم ،وي ssكشف
العقبات واملهاوي التّي تعترض الطّريق املستقيم.
أ ّمssا ف ssي ال ssقرن ال sثّام ssن عش ssر ،ف ssقد ك ssان األم ssر ع ssلى خ ssالف ذل ssك ،ف ssإ ّن ال sظّلمة ال sّ sروح ssان sيّة واألخ ssالق sيّة ال sتّي
أي شsعاع مsن الsنّور ،بsل كsانsت كsالsظّلمة الsحالsكة الsتّي تsتق ّدم ظsهور
اسsتولsت عsلى الsعالsم فsيه لsم يsكد يsخترقsها ّ
الفجsر ،ولsم تسsتطع املsصابsيح وال ّ
sبني شsيئًا مsن الsظالم إالّ
sشموع الsقليلة الsتّي كsانsت حsينذاك مsوجsودة ،أن ت ّ
قsليالً .وم ّsما كsتبه كsاراليsل عsن الsقرن الsثّامsن عشsر فsي كsتابsه )فsردريsك الsعظيم( مsا يsأتsي" :إنّsه قsر ٌن لsيس لsه
تsاريsخٌ مsهم ،بsل تsاريsخه نsزر قsليل يsكاد يsكون مsعدو ًsمsا ،وهsو قsرن مsشحون بsاألبsاطsيل املsتراكsمة ...م ّsما ال يsوجsد
لssه شssبيه فssي الssقرون األولssى! ولssم يssكن عssند أهssله شssعور بssما كssان قssرنssهم عssليه مssن الّ s
sضالل الsذّي نssما فssيه ،بssل
لحما ود ًما ،وطفح به الكيل إلى أن انتهى بالثّورة الفرنسيّة...
انغمس فيه واختلط به ً
وهsي خsاتsمة الئsقة جً sدا بsمثل هsذا الsقرن ،كsما أشsعر بسsرور لsذلsك ...أل ّن بsني البشsر الsذّيsن اسsتولsى عsليهم
ٍ
حاجة إلى "دين إلهيّ جديد" ،لئال يسقطوا في هاوية التّوحش والتّقليد")(.
الطّيش والبالدة كانوا في
وال ssوق ssت ال ssحاض ssر ،ب ssالنّس ssبة إل ssى ال ssقرن ال sثّام ssن عش ssر ،ب ssمثاب ssة الفج ssر ب ssعد ال sظّالم ،وك ssظهور ال sّ sرب ssيع ب ssعد
الشsتاء ،فsترى الsعالsم يsموج بsحياة جsديsدة ،ويsصدع بsأفsكار سsامsية جsديsدة ،وآمsال جsديsدة ،وأ ّن األمsور الsتّي
sلما مسsتحيالً ،قsد أصsبحت اآلن مsن الsحقائsق الsثّابsتة ،وكsذلsك الsكثير مsن األمsور
كsانsت مsنذ سsنني قsليلة تsع ّد ح ً
الs sتّي ك ssان ssت تُ ssعتبر ب ssعيدةً وغ ssير م ssحتملة ال ssوق ssوع إالّ ب ssعد م ssرور أج ssيال ع ssدي ssدة ،أص ssبحت "م ssناه ssج ع ssمليّة"،

وش ssاه ssدن ssا ع ssجائ ssب ع ssدي ssدةً ال ت ssحصى ،ف ssقد ط ssرن ssا ف ssي ال ssهواء وغ ssصنا ف ssي أع ssماق ال ssبحار ،وأص ssبحنا ن ssرس ssل
السنوات األخيرة رأينا عجائب ال تحصى.
الرسائل حول األرض بسرعة البرق ،وخالل عقود ّ
ّ
شمس الحقيقة
السsبب يsا تsرى فsي هsذه الsيقظة الsفجائsيّة فsي الsعالsم؟ يsعتقد الsبهائsيّون أنّsها تsرجsع إلsى نsفثات ال ّsروح
فsما هsو ّs s
sقدسssة سssنة
الssقدس الssفائssضة مssن الsّ sرسssول بssهاءاهلل ال sذّي ولssد فssي إيssران سssنة  1817وصssعد فssي األرض املs ّ s
.1892
ولssقد عssلم بssهاءاهلل أ ّن الsّ sرسssول أو "املظهssر اإللssهيّ" هssو الsذّي يجssلب الsنّور مssن الssعالssم الsّ sروحssانsيّ كssما تجssلب
sشمس الsنّور إلsى عsالsم الsطّبيعة .فsكما تشsرق ال ّ
ال ّ
sشمس املsاد ّيsة فsوق األرض ،وتسsبب نsم ّو األجsسام املsاد ّيsة
وت ssط ّوره ssا ،ف ssكذل ssك ش ssمس ال ssحقيقة ت ssضيء م ssن خ ssالل املظه ssر اإلل ssهيّ ع ssلى ع ssال ssم ال ssقلوب واألرواح ،وت ssر ّب ssي
الssعقول واآلداب واألخssالق البشssر ّيssة .وكssما أ ّن أشّ sعة الّ s
sشمس املssاد ّيssة لssها الssقدرة عssلى اخssتراق أظssلم نssواحssي
الsعالsم لتهsب الsحياة والحsرارة حsتّى للمخsلوقsات الsتّي لsم تsر فsي حsياتsها ال ّ
sشمس ،فsكذلsك نsفثات ال ّsروح الsقدس
الssفائssضة مssن املظهssر اإللssهيّ تssؤثّssر عssلى حssياة الجssميع وتssلهم الssعقول املسssتع ّدة ،ح sتّى بssني ال sذّيssن لssم يssسمعوا
بsاسsم ال ّsرسsول أبً sدا .فsمجيء املظهsر هsو كsمجيء ال ّsربsيع ،وهsو يsوم الsقيامsة الsذّي يsقوم فsيه أمsوات ال ّsروح إلsى
sتأسsس مsن جsديsد حsقائsق األديsان اإللsهيّة ،وفsيه تظهsر "سsماء جsديsدة وأرض
حsياة جsديsدة ،وتتجّ sدد فsيه ،بsل وت ّs s
جديدة".
ولsك ّن مsجيء ال ّsربsيع فsي عsالsم الsطّبيعة ال يsقتصر عsلى إنsماء الsحياة الجsديsدة وبsعثها فsقط ،بsل يتسsبّب عsنه
زوال كsّ sل قssديssم وعssتيق وفssناؤه ،أل ّن الّ s
sنمي األزهssار وتssربّssي األشssجار تسsبّب بssذاتssها اضssمحالل
sشمس الsتّي تّ s
وانsحالل ك ّsل مsا هsو هsزيsل وب ٍ
الشsتاء ،وتsرسsل الsفيضان واألعsاصsير الsتّي تsنظّف
sال قsديsم .فsهي تsذيsب ثsلوج ّ s s
األرض وتطهsّ sرهssا .وعssلى هssذا املssنوال يssكون الssعالssم الsّ sروحssان sيّ ،فيس sبّب إشssراق الّ s
sغييرا
sشمس الsّ sروحssان sيّة تً s
وح ssركً s sة م ssشاب ssه ًة ،وك ssذل ssك ي ssكون ي ssوم ال ssقيام ssة ي ssو ًم ssا للج ssزاء ،ف ssتزول ف ssيه وت ssنبذ ك sّ sل أش ssكال ال ssفساد األف ssكار
عصبات الs sتّي ت ssراك ssمت ف ssي أزم ssنة
وال ssعادات ال ssعتيقة وك sّ sل الخ ssراف ssات والs sتّقال ssيد ،وت ssذوب ث ssلوج األوه ssام والs sت ّ ّ
ّ
تجمدت طويالً ،لتغمر العالم وتج ّدده) .رسالة بهاءاهلل(
الشتاء ،وتنطلق القوى التّي
ّ
sرارا ،وب ّ s
sكل وض ssوح ،أنّ ssه ه ssو امل sّ sرب ssي وامل ssع ّلم امل ssنتظر ،وأنّ ssه م ssع ّلم ج ssميع األم ssم ،وأنّ ssه ي ssنبوع
ص sّ sرح ب ssهاءاهلل م ً s
sسابsقة كsما تsنصبّ
ال ّsرحsمة الsواسsعة الsعجيبة الsتّي تsفوق ك ّsل فsيض سsابsق ،والsذّي فsيه تsندمsج جsميع األديsان ال ّ
sاسssا ي ssكون ق ssاع ssدةً م ssتين ًة الت ssحاد ج ssميع ال ssعال ssم والف ssتتاح ذل ssك ال ssعصر
أسssس أس s ً s
األن ssهار ف ssي امل ssحيط .وق ssد ّ s
الرسل وتغنّى به ّ
الشعراء.
املجيد ،عصر ّ
السالم على األرض والتآخي بني األنام ،كما أخبر به ّ
sوج ً sها إل ssى
وق ssد ن ssزل ssت م ssن ق ssلم ب ssهاءاهلل ق ssبل م ssئة ع ssام ت ssعال ssيمه ف ssي ك ssتب م ssتع ّددة وأل ssواح ك ssان ال ssكثير م ssنها م s ّ s
sري ،وات ssحاد األدي ssان
امل ssلوك وحّ s sكام ال ssعال ssم .وه ssذه ال ssتعال ssيم ه ssي :تح sّ sري ال ssحقيقة ،ووح ssدة ال ssجنس البش ّ s
عصبات والخss sرافss sات واألوهss sام،
واألجss sناس واألمss sم فss sي ّ s
الشss sرق والss sغرب ،واتّss sفاق الss sعلم وال ّ s sديss sن ،ومss sحو ال s sت ّ ّ

ومsساواة املsرأة وال ّsرجsل ،وتsأسsيس الsعدل والsحق ،وإنsشاء مsحكمة دولsيّة عsليا ،واالتsفاق عsلى لsسان واحsد مsن
اإلجباري وغيرها.
بني ال ّلغات ،والتّعليم
ّ
وأ ّمssا رسssالssته الssفريssدة فssي شssمولssها ومssداهssا ،فssإنّssها مssطابssق ًة لssحاجssات هssذا الssعصر وعssالمssاتssه تssطابً sقا عssجيبًا.
أي عssصر مssن الّ s
sضخامssة وال sتّعقيد مssا بssلغته
ولssم تَ ُ sكن املssشاكssل املسssتج ّدة ال sتّي تssجابssه البشssر قssد بssلغت فssي ّ
اآلن ،ولsم تsكن حsلولsها املsقترحsة قsد بsلغت كsذلsك مsا بsلغته مsن الsكثرة والsتّضارب ،ولsم يsكن االحsتياج إلsى مsع ّلم
sحاحsا مsنه فsي هsذا الsعصر ،وال ال ّ
sشعور بsالsحاجsة إلsيه بsأوسsع ،ولsم يsكن انsتظار
لsلعالsم فsي أي عsصر أشّ sد إل ً s
ظهور مثل هذا املع ّلم بأمكن وال أثبت منه وال أع ّم.
انطباق النّبوّات
خصيصا لهذا الباب ما تلي ترجمته:
كتب عبدالبهاء
ً
sسيد املss sسيح مss sنذ عشss sريss sن قss sرنًss sا ،كss sان الss sيهود مss sنتظريss sن مss sجيئه بss sشوق ،وفss sي كsّ s sل يss sوم
"عss sندمss sا ظهss sر الّ s s
عجsل ظsهور املsسيح" ،ومsع ذلsك ،حsينما أشsرقsت شsمس الsحقّ  ،أنsكروه وقsامsوا ضّ sده
sتضرعsون قsائsلني "الّ sلهم ّ s
ي
ّ
sصليب ،مsع أنّsه كsان ال ّsروح الsقدس وكsلمة اهلل ،وس ّsموه بـ )بsعلزبsول( أي
sيرا عّ sلقوه عsلى ال ّ
بsأعsظم الsعداء ،وأخ ً
الّ s
والسssبب فssي كsّ sل ذلssك ،كssما قssالssوا ،هssو أ ّن ظssهور املssسيح ،حسssب
ّs
sشيطان ،كssما هssو مssذكssور فssي اإلنssجيل.
sاصssة ،ومssا دامssت هssذه الssعالمssات لssم تظهssر ،فssإ ّن كsّ sل مssن يّ sدعssي أنّssه
نssصوص الsتّوراة الssواضssحة لssه عssالمssات خs s ّ s
املsسيح كsاذب .وهsذه الsعالمsات هsي :أ ّن املsسيح يsجب أن يsأتsي مsن مsكان مsجهول ،فsي حsني أنّsنا نsعرف بsيت
sخص صssالssح؟ والssعالمssة ال sثّانssية :أ ّن عssصاه
هssذا الsّ sرجssل فssي ال sنّاصssرة ،وهssل يssمكن أن يظهssر مssن ال sنّاصssرة شٌ s
sسيف ،ولssكن هssذا املssسيح لssم تssكن عssنده حsتّى عssصا مssن
يssجب أن تssكون مssن حssديssد ،أي أنّssه يssرعssى األغssنام بssالّ s
sؤسssس سssلطنة داود ،فssفضالً عssن عssدم
والشssروط :أنّssه يجssلس عssلى كssرس sيّ داود ويs ّ s
ّs
الخشssب .ومssن الssعالمssات
الشssروط :أنّssه يssر ّوج شssريssعة الsتّوراة ،ولssك ّن هssذا
sصيرا يجssلس عssليها .ومssن بssني ّ s
تssتويssجه ،فssإنّssه ال يssملك اآلن حs
ً
ال ّsرجsل نsسخ شsريsعة الsتّوراة نsس ً
السsبت مsع وجsود نsص قsاطsع فsي الsتّوراة يsقضي بsأ ّن كsلّ
خا كsليًا ،وكسsر يsوم ّs s
السssبت يssجب قssتله ،ولssو أظهssر الssعجائssب واملعجssزات .ومssن الssعالمssات أنّssه فssي
مssن يّ sدعssي الsنّب ّوة ثssم يكسssر يssوم ّ s
sصالح ،حsتّى يsتجاوز مsن اإلنsسان إلsى الsحيوان ،فsيعيش الsثعبان والsفأر
مّ sدة حsكمه يsسود الsعدل والsحقّ وال ّ
sصقر والحج ssل ف ssي وك ssر واح ssد ،واألس ssد وال ssغزال ف ssي م ssرع ssى واح ssد ،وال sذّئ ssب والح ssمل
ف ssي ح ssفرة واح ssدة ،وال ّ s
الشss sروط
يش ssرب ssان م ssن َمss sعني واح ssد ول ssك ّن الs sظّلم وال ssعدوان ق ssد اش ssت ّدا اآلن إل ssى درج ssة أنّ ssهم ص ssلبوه! وم ssن ّ s
األخssرى :أ ّن الssيهود فssي زمssان املssسيح يssسودون ويssنتصرون عssلى جssميع أمssم األرض ،ولssكنّهم اآلن مssقيمون
الرومان ،فكيف إذن يكون هذا هو املسيح املوعود في التّوراة؟
على العبود ّية والهوان في إمبراطور ّية ّ
"وبهssذه الssكيفيّة اعssترضssوا عssلى شssمس الssحقيقة ،مssع أ ّن روح اهللّ ذاك كssان هssو املssوعssود فssي الsتّوراة ،ولssكنّهم
ملّا لم يفهموا معنى هذه العالمات ،صلبوا )كلمة اهلل(.
sسيد املssسيح ،غssير أ ّن ظssهورهssا لssم
"ويssقول الssبهائ ّ sيون الssيوم أ ّن الssعالمssات املssد ّونssة ك ّ sلها ظهssرت فssي مssجيء الّ s
يكن باملعنى الذّي فهمه اليهود ،وأ ّن الوصف املوجود في التّوراة وصف مرموز.

sسيد املssسيح كssانssت سssلطنة
"فssمثالً مssن ضssمن الssعالمssات عssالمssة ّ s
السssلطنة :فssالssبهائ ّ sيون يssقولssون أ ّن سssلطنة الّ s
إلssه ّية سssماو ّيssة أبssد ّيssة ،وليسssت مssثل سssلطنة نssابssليون الsتّي زالssت فssي وقٍ s
sسيد
sت قssصير ،فssقد تssوطّsدت سssلطنة الّ s
السssرمssدي إلssى
املssسيح حssوالssي ألssفيّ سssنة ،وهssي لssآلن بssاقssية ،وسssيبقى هssذا الssوجssود املssق ّدس مssعتليًا عssرشssه ّ s
األبsد ،وهsكذا بsقيّة الsعالمsات الsتّي ظهsرت ولsم يsدركsها الsيهود ،وهsم لsآلن يsنتظرون مsجيء املsسيح ،مsع أ ّنsه قsد
م ّsر اآلن عشsرون قsر ًنsا عsلى ظsهوره بsظهور إلsهيّ سsاطsع ويsعتقدون أ ّنsهم عsلى الsحقّ وأ ّن الsسيّد املsسيح كsان
باط ً
ال معاذ اهلل" .
sخاصsة بsه ،ألخsبرهsم بsها .فsلنعتبر بهsذا املsثال،
sسيد املsسيح تsفسير مsعانsي الsنّبوات ال ّ s s s
لsو طsلب الsيهود مsن ال ّ
sخاصssة بssظهور املssع ّلم األعssظم فssي الssيوم األخssير قssد تsّ sمت أم ال ،فssلنرجssع
وقssبل أن نssحكم إذا كssانssت ال sنّبوات الs s ّ s
sثيرا مsن الsنّبوات وال شsك "مsختوم" ،وأ ّن امل ّsربsي
إلsى مsا كsتبه بsهاءاهلل نsفسه خ
ً
sصيصا حsول تsفسيرهsا ،أل ّن ك ً
ال ssحقيقي ه ssو ال ّ s
sشخص ال ssوح ssيد الs sذّي ي ssمكنه أن ي ّ s
sفض خ ssتمها ،وي ssكشف م ssعان ssيها امل ssكنون ssة ف ssي أص ssداف
عباراتها.
وقsد كsتب بsهاءاهلل الsكثير حsول تsفسير الsنّب ّوات الsقديsمة ،ولsكنّه ال يsجعل الsبرهsان عsلى أحsقيّة رسsالsته مsتوقsفًا
عsلى هsذه الsنّبوات .فجsميع الsعقالء يsعلمون أ ّن ال ّ
sشمس هsي ح ّsجة بsذاتsها ،وفsي وقsت شsروقsها ال نsحتاج إلsى
sجة
نssب ّوات سssابssقة تssطمئننا عssن شssروقssها ،وهssكذا األمssر مssع املظهssر اإللssهيّ حssني ظssهوره ،فssإنّssه يssكون بssنفسه حّ s
السابقني.
الرسل ّ
كافية لكل من له إحساس روحانيّ ،حتّى ولو نسيت جميع نب ّوات ّ
الرسالة
براهني
ّ
أي شssخص أن يssقبل أقssوالssه ودالئssله قssبوالً أعssمى بssدون تssحقيق ،بssل بssالssعكس مssن
إ ّن بssهاءاهلل لssم يssطلب مssن ّ
ذلsك ،وضsع فsي مsق ّدمsة تsعالsيمه إنsذارات شsديsدة ل ّ
ث الجsميع عsلى أن
sكل مsن يsقبل أيّsة سsلطة قsبوالً أعsمى ،وحّ s
يsفتحوا أعsينهم وآذانsهم ،ويsحكموا بsأنsفسهم بsدون خ ٍ
sوف ،وبsتمام الحsريّsة واالسsتقالل ،حsتّى يsعرفsوا الsحقيقة.
وهsو يsدعsو إلsى التّحsري الsتّام ،ولsم ي ِ
sخف نsفسه مsطل ًقا ،بsل جsعل الsبرهsان األعsلى عsلى رسsالsته نsفس كsلماتsه
وأع ssمال ssه وأث ssاره ssا ف ssي ت ssغيير أخ ssالق ال sنّاس وح ssيات ssهم .وإ ّن األد ّل ssة ال sتّي ذك ssره ssا ه ssي ال sتّي وض ssعها س ssلفه
الرسل ،فقال موسى في التوراة:
العظماء من ّ
"وإن قsلت فsي قsلبك كsيف نsعرف الsكالم الsذّي لsم يsتك ّلم بsه ال ّsرب؟ فsما تsك ّلم بsه الsنّبي بsاسsم ال ّsرب ولsم يحsدث
ولم يصر فهو الكالم الذّي لم يتك ّلم به الرب ،بل بطغيان تك ّلم به النّبي فال تخف منه()".
ّ
وبني البرهان على دعوته بقوله:
قرر املسيح دليله بوضوح ّ
وبمثل ذلك ّ
"اح ssترزوا م ssن األن ssبياء ال ssكذب ssة ي ssأت ssون ssكم ب ssثياب الح ssمالن ول ssكنّهم م ssن داخ ssل ذئ ssاب خ ssاط ssفة .م ssن ث ssماره ssم
تssعرفssونssهم .هssل يssجنون مssن الّ s
sمارا جّ sيدة،
sشوك عssنبًا ،أو مssن الssحسك تssينًا؟ هssكذا كsّ sل شجssرة جّ sيدة تssصنع أثً s
وأ ّمssا ّ
sمارا رديssئة ،وال شجssرة رديssئة
sمارا رديssئة .ال تssقدر شجssرة ج ّ sيدة أن تssصنع ثً s
الشجssرة الsّ sرديssئة فssتصنع أثً s

sمرا ج s sيّ ًدا تss sقطع وتss sلقى فss sي ال s sنّار ،فss sإذن مss sن ثss sمارهss sم
sمارا ج s sيّدة ،كsّ s sل شجss sرة ال تss sصنع ثً s s
أن تss sصنع أثً s s
تعرفونهم()".
sلرسssالssة ثssابssتة بssمقتضى هssذه األصssول،
وسنجتهssد فssيما يssأتssي مssن األبssواب أن نُّ s
sبني إذا كssانssت دعssوة بssهاءاهلل لّ s
وهل األمور التّي نطق بها تح ّققت أم ال ،وهل كانت ثماره طيّبة أم رديئة ،وبعبارة أخرى،
هssل نssب ّواتssه تssح ّققت ،وأحssكامssه قssد نssفذت ،وهssل عssمله فssي الssحياة قssد سssاعssد عssلى تهssذيssب اإلنssسان sيّة ورفssعتها
وعلى تحسني األخالق أو بالعكس من ذلك.
ّحري
صعوبة الت
ّ
ق ssد ت ssعرض ب ssال sطّبع ص ssعوب ssات ك ssثيرةً ف ssي س ssبيل ال sطّال ssب ال sذّي ي ssرغ ssب ف ssي تح sّ sري ال ssحقيقة ب ssخصوص ه ssذا
األم ssر .ف ssال ّ sدي ssن ال ssبهائ sيّ م ssثل ج ssميع ال ّ sدع ssوات األخ ssالق sيّة وال sّ sروح ssان sيّة ال ssعظمى ،ق ssد أس ssيء ع ssرض ssه وت ssمثيله
وأخ ssط¦ ف ssهمه .ن ssعم ،ق ssد ات ssفقت رواي ssات األح ssباء واألع ssداء ات ssفا ًق ssا ت ssا ًم ssا ب ssخصوص االض ssطهادات ال ssفظيعة
sؤسsسيها ،فsقد اخsتلفت أقsوال
واآلالم الsتّي حsصلت لsبهاءاهلل وأتsباعsه ،أ ّمsا بsخصوص أهsم ّية الّ sدعsوة وصsفات م ّs s
املsنكريsن عsن أقsوال املsؤمsنني اخsتالفsا ً كsل ًيّا كsما اخsتلف مsؤرخsو املsسيحيني والsيهود فsي زمsان الsسيد املsسيح...
sصرح امل ssنكرون أنّ ssه كس ssر
وب ssينما ي ssقول امل ssؤم ssنون أ ّن ع ssيسى ق ssد أتّ s sم وأك ssمل ش ssري ssعة م ssوس ssى واألن ssبياء ،ي ّ s
قوانينها ،ونسخ قواعدها ،وأنّه كان مستح ًقا للموت.
وف ssي ال ّ sدي ssن ك ssما ف ssي ال ssعلم ،ت ssكشف ال ssحقيقة أس ssراره ssا ل ssلطّال ssب املج ّ sد ال ssوق ssور امل ssتواض ssع ال sذّي يس ssتعد ألن
يsطرح جsانsبًا ك ّsل تsعصب ووهsم ويsبيع مsا عsنده ليشsتري "الsجوهsرة الsفريsدة ذات الsثّمن الsعظيم" .وألجsل فsهم
الّ sديsن الsبهائsيّ بsكامsل مsعناه ،يsجب أن نsقوم بsدراسsته بsروح اإلخsالص وعsدم األنsانّ sية فsي الsبحث عsن الsحق،
sؤسsسيها املsفتاح
مsثابsريsن فsي طsريsق التّح ّsري ،ومsتّكلني عsلى الهsدايsة ال ّsربsانsية .وسنجsد فsي اآلثsار الsكتابsيّة مل ّs s
الروحانيّة واملعيار األتم ألهميّتها وقيمتها.
األعظم ألسرار هذه اليقظة ّ
هدف هذا الكتاب
sعصب
والsغايsة الsتّي نsتوخsاهsا فsي مsا يsأتsي مsن األبsواب ،هsي أن نبسsط عsلى قsدر اإلمsكان ،بsاعsتدال وبsدون ت ّ
sقراء ب ssذل ssك م ssن إص ssدار ح ssكم
وإج ssحاف ،م ssعال ssم ت ssاري ssخ األم ssر ال ssبهائ sيّ ،وب ssاألخ ssص ت ssعال ssيمه ،ح sتّى ي ssتم ّكن ال ّ s
التعمق في املوضوع بأنفسهم ألنفسهم.
وربما يؤول بهم البحث إلى زيادة
صحيح حول أهميّتها،
ّ
ّ
وتح ّsري الsحقيقة ،مsع أنّsه أمsر مsهم ،إالّ أنّsه لsيس الsغايsة الsوحsيدة والsغرض الsنّهائsي مsن الsحياة ،فsالsحقّ لsيس
أم ًsرا مsواتًsا يsبحث عsنه ،وعsند الsعثور عsليه يsوضsع فsي مsتحف اآلثsار ،فsتوضsع لsه بsطاقsة ،ويsصنّف بsني اآلثsار،
sقيما ،بsل هsو أمsر حsي يsجب
ويsرصsد فsي قsائsمة ،ثّ sم يsعرض فsي املsتحف ،لsيبقى هsناك مsترو ً sكsا جsافًsا قsاسsيًا ع ً
تتأصل جذوره في قلوب النّاس ،ويكون له ثمر في حياتهم من قبل أن يجنوا مكافأة بحثهم.
أن
ّ

sصحته فsي تsطبيق
فsالsغرض الsحقيقي إذن مsن نشsر مsعرفsة الsظّهور اإللsهيّ هsو أ ّن يشsرع الsذّيsن يsقتنعون ب ّ
فيعجssلون ب ssذل ssك ت ssح ّقق ذل ssك ال ssيوم امل ssبارك
ّs
أوام ssره وم ssبادئ ssه "وال ssس ّير ف ssي ال ssحياة" ب ssمقتضاه ،ونش ssر ب ssشارت ssه،
السماء.
الذّي فيه تظهر مشيئة اهلل على األرض كما هي في ّ

الباب الثّاني
ّ
املبشر
الباب
"ق ssل إ ّن الs sظّال ssم ق ssتل م ssحبوب ال ssعال ssم ،ليطف¦ ب ssذل ssك ن ssور اهللّ ب ssني م ssا س ssواه وي ssمنع الs sنّاس ع ssن س ssلسبيل
الحيوان ،في أيّام ربّه العزيز الكريم"
)بهاءاهلل – لوح الرئيس(
مهد الظّهور الجديد
إ ّن إلي ssران ،ال sتّي ه ssي م ssوط ssن ال ّ s
ظهور ال ssبهائ sيّ ،ت ssاري ً s
خا م ssجي ًدا ف ssري ً sدا ف ssي ال ssعال ssم .ف ssفي أ ّي ssام ع ssظمتها
مبجsلة ،ال تsضارعsها أ ّيsة أ ّsمsة فsي مsدنّ sيتها وقsوتّsها وعsظمتها ،وقsد أبsرزت
األولsى ،كsانsت بsني األمsم أشsبه بsملكة ّ s
لss sلعالss sم مss sلو ًكss sا وسss sاس ً s sة عss sظا ًمss sا ورس s sالً وشss sعراء وفss sالسss sفة وف s sنّانss sني ،فss sزردشss sت ،وكss sورش ،ودارا ،وحss sافss sظ،
وال ssفردوس ssي ،وس ssعدي ،وع ssمر ال ssخيّام ،ه ssم ب ssعض أب ssنائ ssها امل ssشهوري ssن ،وك ssان ص sنّاع ssها ال ي ssدان ssيهم أح ssد ف ssي
sجاد ف ssي ال ssعال ssم ،وأس ssلحتها ال ssفوالذيّ ssة ال ي ssدان ssيها غ ssيره ssا ،وح ssازت
sجاده ssا ال ي ssضارع ssه س ّ s
م ssهارت ssهم ،وك ssان س ّ s
أوانsيها الsف ّ
الشssرقsني األوسsط
خاريّsة شهsرةً عsاملsيّة ،وال تsزال آثsار عsظمتها األولsى مsوجsودةً فsي جsميع أطsراف ّ s
واألدنى.
إالّ أنّsها سsقطت فsي الsقرنsني الsثّامsن عشsر والsتّاسsع عشsر إلsى وه ٍ
sدة مsزريsة يsرثsى لsها ،وكsأنّsما ضsاع مجsدهsا
الsقديsم إلsى األبsد ،فsأصsبحت حsكومsتها فsاسsدة ،وأحsوالsها املsالّ sية فsي حsال يsأس وضsيق ،وكsان بsعض مsلوكsها
sتعصبني غssير مssتسامssحني ...وكssان
ضssعيفًا ،والssبعض اآلخssر مسssتبّ ًدا طssاغ ً sيا كssالssوحssوش ،وأصssبح عssلماؤهssا مّ s
عssا ّمssة أهssلها ي sتّبع مssذهssب الّ s
sشيعة ومssنهم ج ّ sم غssفير مssن الssزردشssتيني والssيهود واملssسيحيني واملssذاهssب األخssرى
املsتباغsضة .وكsل ّهم يّ sدعsون أنّsهم يsتّبعون مsع ّلمني رفsيعني يsأمsرونsهم بsعبادة إلsه واحsد ،وبsأن يsعيش بsعضهم مsع
الssبعض اآلخssر بssاملssحبّة واالتssحاد ،إالّ أنّssهم كssانssوا فssي الssحقيقة يssبغض بssعضهم بً s
sعضا ويssحتقره وال يssعاشssره.
وكssان كsّ sل مssذهssب يssعتبر املssذاهssب األخssرى نssجس ًة كssأنّssها الssكالب أو كssأنّssها الssكفّار الssوثssنيني ،فssيتبادلssون ال ّ sلعن
وال sطّعن بssينهم بssدرجssة مssخيفة ،ح sتّى أصssبح مssن الخssطر عssلى الssيهودي أو ال sزّردشssتي أن يssسير فssي الّ s
sشارع
sنجس املس ssلم وال ي ssقدر
sلما ف ssإنّ ssه ي ّ s
ف ssي ي ssوم م ssطير ،ألنّ ssه ل ssو ف ssرض وم ّ s
sس رداء ال ssزردش ssتي امل ssب ّلل ب ssامل ssطر مس ً s
ال ssزردش ssتي أن ي ssكفّر ع ssن ج ssري ssمته إالّ ب ssضياع ح ssيات ssه ،وإذا أخ ssذ املس ssلم ن ssقو ًدا م ssن ي ssهودي أو زردش ssتي أو
sدحsا مsن
مsسيحي ،فsإنّsه ال مsحالsة يغسsلها قsبل أن يsضعها فsي جsيبه .وكsذلsك لsو شsاهsد الsيهودي إبsن ُه يsعطي ق ً s
املssاء إلssى سssائssل مسssلم ،فssإنّssه ال ب ّ sد وأن يكسssر الssقدح مssن يssد ال sطّفل ،اعssتقادا مssنه بssأ ّن الssكفّار ال يسssتحقون
ال sّ sرأف ssة ب ssل الّ s sلعنة! ه ssذا وق ssد ان ssقسم املس ssلمون م ssنهم إل ssى ج ssملة ف ssرق ،اش ssت ّدت ب ssينها ال ssعداوة ،ول ssم يش ssتبك
sثيرا ف ssي ه ssذه امل ssشاح ssنات امل ssتبادل ssة ،ب ssل ع ssاش ssوا وح ssده ssم م ssنعزل ssني ف ssي ج ssماع ssات م ssنفصلة،
ال sزّردش ssتيون ك ً s
وامتنعوا عن معاشرة مواطنيهم من أصحاب األديان األخرى.
وتssدهssورت الّ s
sورا ال أمssل فssي عssالجssه ،فssأهssمل أمssر ال sتّعليم ،وأصssبحت
sشؤون االجssتماع sيّة واألمssور ال ّ sديssنيّة تssدهً s
sسا ومsخالsفة لsل ّديsن ،ومsسخت الsعدالsة ،وصsارت الّ sلصوصsيّة والنّهsب
الsعلوم والsفنون الsغربsيّة فsي نظهsرهsم رج ً

والسsلب مsن األمsور املsعتادة ،وأصsبحت الsطّرق رديsئ ًة غsير مsأمsونsة لsألسsفار ،وأضsحت الsشؤون الsطّبيّة نsاقsصةً
ّs s
نقصا معيبًا.
ً
وبssالsّ sرغssم مssن ذلssك ،لssم تssكن أنssوار الssحياة الsّ sروحsيّة قssد انssطفأت فssي إيssران ،ألنّssه فssي وسssط تssلك الssحالssة املssا ّديssة
sسيد
sسائsدة والخsرافsات املنتشsرة ،كsانsت تظهsر هsنا وهsناك بsعض الsنّفوس املsق ّدسsة ،كsما حsدث قsبيل ظsهور ال ّ
ال ّ
امل ss sسيح ح ss sينما بُ ss sعث ف ss sي ق ss sلوب ال ss sكثيري ss sن ش ss sوق وح ss sنني ملظه ss sر اهلل ،ك ss sال ّ s s
sشوق ال s sذّي غ ss sمر ق ss sلبي "ح s sنّة"
و"سsمعان" .وهsكذا كsان الsكثيرون قsبيل ظsهور الsباب يsنتظرون ظsهور ال ّsرسsول اإللsهيّ املsوعsود ،مsوقsنني بsأنّ
وقت مجيئه قد حان.
sسيد الsباب بsشير الsعصر الجsديsد ،فح ّsرك جsميع إيsران مsن
وهsذه خsالصsة مsا كsانsت عsليه إيsران عsندمsا ظهsر ال ّ
أعماقها برسالته الفريدة.
نشأته
ولsد سsيّد "عsلي محsمد" ،الsذّي اتّخsذ فsيما بsعد لsقب "الsباب" ،فsي مsديsنة شsيراز مsن جsنوب إيsران ،فsي الsيوم
العشssريssن مssن أكssتوبssر )تشssريssن األ ّول( سssنة  1819مssيالديّssة املssوافssق لssيوم أ ّول محsّ sرم سssنة  1235هجssريّssة،
وكsان سsيّ ًدا أي مsن سsاللsة الsرسsول محsمد )ص( ،وبsعد قsليل مsن مsيالده تsوفsي والsده الsذّي كsان تsاج ًsرا مsعروفًsا
sتجار فssي شssيراز ،وفssي أثssناء طssفولssته تssع ّلم الssقراءة وحssصل عssلى ال sتّعليم األول sيّ الssعادي
فssكفله خssالssه أحssد الّ s
لألطفال().
ومل ّ ssا ب ssلغ س ّ sن ال ssخام ssسة عش ssرة ،اش ssتغل ب ssال sتّجارة أ ّوالً م ssع ول sيّ أم ssره ،ث ّ sم ب ssعد ذل ssك م ssع خ ٍ s
sال آخ ssر ل ssه ف ssي
"ب ssوشه ssر" ع ssلى ش ssاط¦ الخ ssليج ج ssنوب sيّ إي ssران .واش ssتهر ف ssي ص ssباه ب ssحسن الخ ssلق وال ُ
خssلق وال ssورع وال sنّبل
sصيام وغssيرهssما مssن األوامssر اإلسssالم sيّة سssال ً sكا عssلى مssقتضى روح
sصلوة والّ s
الssفريssد ،ولssم يssكن يssتوانssى عssن الّ s
sسن الsثّانsية والعشsريsن وولsد لsه ولsد تsوفsي وهsو طsفل قsبل
ّs s
الشsريsعة فsضالً عsن اتّsباع الsنّصوص ،وتsزّوج فsي ال ّ
سنة من إعالن دعوته.
إعالن الدّعوة
sسن الssخامssسة والعشssريssن ،أجssاب األمssر اإللssهيّ ،وأعssلن "أ ّن اهلل سssبحانssه وتssعالssى قssد
وعssندمssا بssلغ الssباب الّ s
مترجما:
اختاره ملقام البابيّة" .وفي كتاب "مقالة سائح" نقرأ ما يأتي
ً
"وكssان مssقصوده مssن كssلمة "الssباب" :أنّssه واسssطة فssيوضssات مssن شssخص عssظيم ،و يssزال خssلف حssجاب الssعزّة،
متحرك بإرادته ومشيئته ،ومعتصم بحبل والئه ومحبّته")(.
حائز لكماالت ال عداد لها وال إحصاء ،وأنّه ّ
sصوصsا فsيما بsني الsطّائsفة الsتّي تُsد َsعsى
ًs s s
وكsان االعsتقاد بsقرب ظsهور املsوعsود اإللsهيّ سsائً sدا فsي تsلك األيّsام ،خ
بssالّ s
sشيخيّة .وقssد أعssلن الssباب بssعثته أ ّوالً لssعالssم جssليل مssن تssلك الssطائssفة يssدعssى "املsالّ حسssني بشssروئssي" وتssاريssخ
ه ssذا اإلع ssالن م ssذك ssور ب ssال ّ s
sضبط ف ssي "ك ssتاب ال ssبيان" ،ال sذّي ه ssو أح ssد ك ssتب ال ssباب ،وه ssو ف ssي س ssاع ssتني وإح ssدى

جsمادى األولsى سsنة  1260هجsريّsة ،املsوافsق لsيوم  23مsايsو
عشsر دقsيقة بsعد الsغروب ،لsيلة الsخامsس مsن شهsر ُ s
)أيsاّر( سsنة  1844مsيالد ّيsة .وحsيث أ ّن الsيوم الsبهائsيّ يsبدأ بsعد الsغروب ،ال بsعد مsنتصف الّ sليل كsما فsي بsالد
ال ssغرب ،ل ssذا ي ssحتفل ب ssعيد ب ssعثة ح ssضرة األع ssلى)( ف ssي ال ssخام ssس م ssن ج ssمادى األول ssى امل ssطاب ssق ل ssليوم ال ssثاّل ssث
عني.
والعشرين من شهر مايو )أ ّيار( .وقد ولد عبدالبهاء في تلك ال ّليلة نفسها ،لكن ساعة ميالده لم تُ َّ
وبssعد بssحث شssديssد وتحssر مسssتفيض ،اقssتنع "املsالّ حسssني بشssروئssي" اقssتنا ًعssا يssقينيًّا ،بssظهور املssوعssود املssنتظر
عsند ال ّ
sشيعة .ولsم يsمض الsكثير مsن الsزّمsن حsتّى شsاركsه فsي هsذا الحsماس كsثير مsن األصsحاب .وبsعد قsليل
sسيد الsباب ال ّ
آمsن بsالsباب أغsلب ال ّ
sشاب تنتشsر كsالsنّار فsي طsول
sسموا بsالsباب ّ
sيني ،وابsتدأت شهsرة ال ّ
sشيخيّة ،وت ّ
البالد وعرضها.
انتشار دعوة الباب
إ ّن ت ssالم ssيذ ال ssباب ال sثّمان ssية عش ssر األول ssني ُعssرف ssوا بـ "ح ssروف ال ssحيّ")( وه ssؤالء ه ssم ال sذّي ssن أرس ssلهم ال ssباب إل ssى
جٍ s
sهات م ssختلفة م ssن إي ssران وت ssركس ssتان لنش ssر خ ssبر ظ ssهوره ،وس ssاف ssر ب ssنفسه ف ssي ن ssفس ال ssوق ssت ل ssلحج إل ssى م ّ sكة،
جهارا.
فوصلها في ديسمبر )كانون األول( سنة  ،1844وفيها أعلن بعثته
ً
وعssند عssودتssه إلssى "بssوشهssر" وقssع إضssراب عssظيم بسssبب إعssالنssه دعssوة الssبابsيّة .فssمن جssهة حsّ sرك قّ sوة الحssماس
فsي أتsباعsه بحsرارة نsار تsبيانsه وعsجيب سsرعsة جsريsان كsتابsاتsه وعsظيم عsلمه ووفsور حsكمته وشsجاعsته وإقsدامsه
sتعصبني مssن املسssلمني الssعداء والsذّعssر ،وقssام
واشssتعالssه وحssماسssه فssي اإلصssالح ،ومssن جssهة أخssرى أثssار فssي املّ s
sشيعة ب ّ s
ع ssلماء ال ّ s
sكل ش ّ sدة ع ssلى ت ssكذي ssبه وم ssقاوم ssته ،وأق ssنعوا ح ssاك ssم ف ssارس امل ssدع ّ sو "حس ssني خ ssان" ال sذّي ك ssان
sتعصبًا مسsتب ًدّا بsأن يsقمع هsذه الsبدعsة الجsديsدة .ومsن ثّ sم ابsتدأت لsلباب سsلسلة حsوادث عsديsدة مsن
حsاك ًsما م ّ
الحبس والنّفي واملحاكمات أمام املجالس والجلد واإلهانة انتهت بشهادته سنة  1850ميالد ّية.
دعوة الباب
إ ّن الsعداء الsذّي أثsير بسsبب دعsوة الsبابsيّة ،قsد تsضاعsف عsندمsا أعsلن ال ّ
sشاب املsصلح الsعظيم أنّsه هsو املهsدي
الsذّي تsنبّأ بsمجيئه مح ّsمد )ص( ،فsقد قsالsت ال ّ
sشيعة أ ّن ظsهور املهsدي هsو بsالsذّات ظsهور اإلمsام الsثّانsي عشsر،
ال sذّي ق ssال ssوا أنّ ssه اخ ssتفى ع ssن األن ssظار م ssنذ أل ssف س ssنة ،وه ssم ي ssعتقدون أنّ ssه ح sيّ ،وأنّ ssه سيظه ssر بجس ssده األ ّول،
فسsر
sحسوسsا ،كsما ّs s
ًs s
sفسيرا مsاد ّيsا م
sخاصsة بسsلطنته ومجsده وفsتوحsاتsه و"عsالمsات" ظsهوره ت
وفسsروا الsنّب ّوات ال ّ s s s
ّs s
ً
sخاصssة بssمجيئه ،فssتو ّقssعوا مssجيئه بسssلطنة دنssيو ّيssة ،وبssجيش جsّ sرار،
الssيهود فssي زمssان ظssهور املssسيح الsنّب ّوات الs s ّ s
sلما لss sم تظهss sر لss sهم بحسss sب ال s sظّاهss sر هss sذه
لss sيعلن دعss sوتss sه ،ويss sقيم األمss sوات ،ويss sعيد لss sهم الss sحياة وغss sير ذلss sك ،فّ s s
الsعالمsات ،رفsضت ال ّ
sشيعة قsبول دعsوة الsباب ،وواجهsته بsنفس الsغلظة والsقسوة الsتّي واجsه الsيهود بsها الsسيّد
sفسيرا مsجازيًsا ،واعsتبروا سsلطنة
sثيرا مsن الsنّب ّوات ت
املsسيح .أ ّsمsا الsبابsيّون فsكانsوا مsن جsهة أخsرى ّs s
ً
يفسsرون ك ً
sسيد امل ssسيح الج ssليليّ "رج ssل األوج ssاع" ف ssإ ّن س ssلطنته ك ssان ssت س ssلطنة
امل ssوع ssود س ssلطنة غ ssيبيّة م ssثل س ssلطنة ال ّ s
روحssان sيّة ال سssلطنة أرض sيّة ،وكssانssت فssتوحssاتssه هssي فssتحه مssدائssن قssلوب البشssر .وقssد وجssدوا الssبراهssني الssعديssدة
sحة دع ssوة ال ssباب ف ssي ح ssيات ssه امل ssده ssشة ال sتّي ع ssاش ssها ،وف ssي ت ssعال ssيمه ال ssعظيمة ،وف ssي إي ssمان ssه ال sذّي ال
ع ssلى ص ّ s

ي ssتزع ssزع ،وث ssبات ssه ال sذّي ال ي ssضارع ،وق ssدرت ssه ف ssي ن ssفخ روح ال ssحياة ال sّ sروح sيّة وتج ssدي ssده ssا ف ssيمن ك ssان ssوا ف ssي ق ssبور
الخطأ والجهل راقدين.
ولssك ّن الssباب لssم يssكتف بssدعssوة املهssدويّssة ،بssل ت ّ sلقب بssلقب "ال sنّقطة األولssى" ...ح sتّى أ ّن األئsّ sمة أنssفسهم كssانssوا
sجتهم .ف ssاب sتّخاذ ال ssباب ه ssذا ال ّ sلقب ك ssان ssت
ي ssع ّدون م ssقام "ال sنّقطة" ال sتّي ك ssان ssوا يس ssتم ّدون م ssنها إل ssهام ssهم وح ّ s
دعواه أنّه في عداد كبار مؤسسي األديان...
السsبب كsانsت ال ّ
السsالم مsن
sشيعة تsع ّده بsاطsالً كsما اعsتبر الsنّاس قsبلهم مsوسsى وعsيسى ومح ّsمد عsليهم ّs s
ولهsذا ّs s
تقويما جدي ًدا افتتح به العصر الجديد ابتدا ًء من سنة إعالنه دعوته.
املفترين ،وزاد على ذلك فوضع
ً
ازدياد االضطهاد
كsانsت نsتيجة إعsالن الsباب لsل ّدعsوة ،ومsا تsبعها مsن إجsابsة الsنّاس لsها إجsابً sة سsريsع ًة مsذهsل ًة مsن جsميع الsطّبقات
سsواء الsغنيّ مsنهم والsفقير والsعالsم والsجاهsل ،أن قsام عsلماء إيsران وحsكاّمsها عsلى إطsفاء الّ sدعsوة بsعزم مsقرون
ب ssطيش ،فنه ssبت امل ssنازل وه ّ sدم ssت ،وأخ ssذت ال sنّساء ،وق ssتل الج ّ sم ال ssغفير م ssن امل ssؤم ssنني ف ssي طه ssران وم ssازن ssدران
وجsهات أخsرى ،وقsطّعت رؤوس الsكثيريsن وشsنق اآلخsرون ،أو قsذفsوا مsن أمsام فّ sوهsات املsدافsع ،أو أحsرقsوا ،أو
sتسع بsال ّsرغsم مsن ك ّsل الsجهود الsتّي بsذلsت لsقمعها ،بsل أ ّن نsفس
قsطّعوا إربًsا إربًsا ،وكsانsت الّ sدعsوة تsسير قsد ًsمsا وت ّ
sخاصsة بsمجيء املهsدي تsح ّق ًقا
االضsطهاد كsان سsببًا فsي ازديsاد إيsقان املsؤمsنني ،إذ تsح ّققت بsذلsك الsنب ّوات ال ّ s s s
ح ssرف ً sيّا ،ف ssفي الح ssدي ssث ال sذّي رواه ج ssاب ssر وال sذّي ت ssعتقده ال ّ s
sحيحا ج ssاء م ssا ي ssنطبق ع ssلى ه ssذه
sشيعة ح ssدي sثًا ص ً s
االضطهادات-:
"عssليه كssمال مssوسssى ،وبssهاء عssيسى ،وصssبر أيssوب ،فّ s
sيذل أولssياؤه فssي زمssانssه ،وتssتهادى رؤوسssهم كssما تssتهادى
رؤوس ال sتّرك وال ّ sدي ssلم ،ف ssيقتلون ،ويح sّ sرق ssون ،وي ssكون ssون خ ssائ ssفني م ssرع ssوب ssني وج ssلني ،ت ssصبغ األرض ب ssدم ssائ ssهم،
ويssفشو الssويssل والsّ sرنssة فssي نssسائssهم ،أولssئك أولssيائssي ح ً sقا ،بssهم أدفssع كssل فssتنة حssندس ،وبssهم أكssشف ال sزّالزل،
وأرفع األوصاد واألغالل".
استشهاد الباب
sعصب ّ
مضطهsديsه ،وكsان يsبلغ إذ ذاك مsن
وفsي يsولsيو )ت ّsموز( سsنة  1850وقsع الsباب نsفسه ضsحيّة لsثائsرة ت ّ
الssعمر  31سssنة ،وقssد أخssذ إلssى مssكان االسssتشهاد فssي ثssكنة عssسكريّssة قssديssمة فssي تssبريssز ،مssع شssاب مssؤمssن بssه
sسماح ل ssه ب ssأن ي ssشارك س sيّده ف ssي ش ssهادت ssه .وق ssبل الظّه ssر
يُ ssد َعssى "مح sّ sمد ع ssلي" ،ك ssان ق ssد ال ssتمس ب ssتوس ssل ال ّ s
بssساعssتني تssقريsبًا عّ sلق اإلثssنان ،بssأن أوثssقا بssحبال مssن تssحت آبssاطssهما بssطريssقة وضssع فssيها رأس "محsّ sمد عssلي"
عssلى صssدر س sيّده املssحبوب ،واسssتدعssي فssوج مssن الssعسكر األرمssن ،وأصssدرت لssه األوامssر بssإطssالق الsّ sرصssاص،
وف ssي ال ssحال د ّوت امل ssقذوف ssات ،إالّ أنّ ssه مل ّ ssا ان ssقشع الّ s sدخ ssان ،وج ssد أ ّن ال ssباب ورف ssيقه أح ssياء ،ول ssم ت ssعمل ف ssيهما
امل ssقذوف ssات ش ssيئًا ،س ssوى أنّ ssها ق ssطعت ال ssحبال الs sتّي ك ssان ssا م ssع ّلقني ب ssها ،وب ssذل ssك وق ssعا ع ssلى األرض ،دون أن
يssصيبهما ضssرر ،وذهssبا تً sوا إلssى غssرفssة مssجاورة حssيث وجssدا يتحّ sدثssان إلssى أحssد املssؤمssنني .وقssبيل الظّهssر عّ sلقا
م ssرة أخ ssرى ،ول ssك ّن األرم ssن ال sذّي ssن رأوا ع ssدم إص ssاب ssة م ssقذوف ssات ssهم معج ssزةً م ssن املعج ssزات ،ام ssتنعوا ع ssن إع ssادة

إط ssالق ال sّ sرص ssاص ،ول ssذل ssك اس ssتبدل ssوا ب ssفرق ssة أخ ssرى م ssن ال ssعسكر ال sذّي ssن ح ssضروا ،أط ssلقوا ال sّ sرص ssاص ح ssينما
أمsروا ،وفsي هsذه امل ّsرة أصsابsت املsقذوفsات املsرمsى فsتمزّق جسsدا الsضح ّيتني وتsفتّت أعsضاؤهsما ،عsدا الsوجsه،
فإنّه لم يكد يصب بشيء تقريبًا.
به ssذه ال ssفعلة ال ّ s
sشنعاء أص ssبح م ssيدان ث ssكنة ت ssبري ssز مح ssل ق ssطع ال sّ sرؤوس و"الج ssلجلة" ال sثّان ssية .واب ssتهج أع ssداء
الsباب بsنشوة هsذا الsظّفر اإلجsرامsي ،ظsانّsني أ ّن شجsرة ديsن الsباب الsتّي يsبغضونsها قsد قsطّعت مsن جsذورهsا،
السهssل اسssتئصالssها ،ولssك ّن انssتصارهssم كssان ذا أمssد قssصير ،ألنّssهم لssم يssفهموا أ ّن شجssرة
وأنّssه قssد أصssبح مssن ّ
الssحقّ ال يssمكن قssطعها بssأيّssة فssأس مssاديّssة ،و يssا لssيتهم عssرفssوا أ ّن هssذه الجssريssمة ال sتّي أجssرمssوهssا كssانssت وسssيلةً
لssتقويssة هssذا األمssر وتssثبيت دعssائssمه ،فssشهادة الssباب قssد ح ّ sققت أمssني ًة كssان يssتمنّاهssا ،كssما ألssهمت املssؤمssنني بssه
sماسsا ال حsدود لsه ،فsاشsتعل حsماسsهم ال ّsروحsانsيّ إلsى درجsة زادت ريsاح االضsطهاد الsهوجsاء لsهيبه ضsرا ًsمsا،
ح ًs s
فضالً عن فشلها في إخماده ،وك ّلما تعاظمت جهود األعداء في اإلطفاء ،زاد لهيبه عل ًوا واشتعاالً.
ضريحه على جبل الكرمل
وبsعد شsهادة الsباب ،نsقلوا رفsاتsه ورفsات رفsيقه املخsلص إلsى حsافّsة الsخندق خsارج املsديsنة ،وفsي الّ sليلة الsتّالsية
خّ sلص بsعض الsبابsيّني جسsديsهما فsي مsنتصف الّ sليل .وبsعد إخsفائsهما سsنوات عsديsدة فsي أمsاكsن سsريّsة فsي
إيsران ،جsيء بsهما بsصعوبsة وتsحت الخsطر إلsى األرض املsق ّدسsة ،ودفsنا فsي مsقام جsميل فsي مsوقsعه فsي سsفح
جsبل الsكرمsل عsلى مsقربsة مsن كsهف إيsليّا الsنّبي وعsلى بsضعة أمsيال فsقط مsن املsكان الsذّي قsضى فsيه بsهاءاهلل
سنواته األخيرة والذّي دفن فيه.
ولsيس هsناك مsن بsني آالف الsزّائsريsن الsذّيsن يsأتsون مsن جsميع بsقاع األرض لsزيsارة مsقام بsهاءاهلل املsق ّدس مsن
مبش ِ
ّ
املحب البار ،إجالالً ووفا ًء.
ره الفريد املخلص
تفوته زيارة مقام
ّ
آثار الباب الكتابيّة
مssألت آثssار الssباب املجّ sلدات ّ
الضخssمة ،وكssانssت سssرعssة كssتابsِ sته وتssفاسssيره املسهssبة وبssيانssاتssه الssعميقة ومssناجssاتssه
sسماوي ،وتssتل ّ
خص فssحوى آثssاره
الssبليغة ال sتّي كssان يssمليها عssلى الssبديssهة ،تssعتبر مssن الssبراهssني عssلى إلssهامssه الّ s
الكتاب ّية املتنوعة فيما ننقله من كتاب مقالة سائح:
"لsقد بsقي فsي أيsدي الsنّاس مsن آثsار الsباب الsكتابsيّة مsا بsعضه فsي مsوضsوع تsفسير وتsأويsل اآليsات الsقرآنsيّة
واآلخsر فsي املsناجsاة ،والخsطب ،واإلشsارات .وكsان الsبعض فsي املsواعsظ والsنّصائsح ،وبsيان مsراتsب الsتّوحsيد،
sخاصssة لsسيّد الsكائsنات مح ّsمد )ص( واملsفهوم مsن مsضامsينها الsتّرغsيب فsي تهsذيsب األخsالق
ّss
وإثsبات الsنّبوة ال
مسك ب ssنفحات اهلل .ل ssكن ف ssحوى ك ssلمات ssه ،وم ssقصود م ssصنّفات ssه ،إنّ ssما ك ssان
واالن ssقطاع ع ssن ش ssؤون ال ّ sدن ssيا وال sت ّ ّ
يsدور حsول نsعت الsحقيقة ال ّ
sشاخsصة الsتّي مsقصوده ومsحبوبsه ومsطلوبsه .وقsد اعsتبر ظsهوره فsي مsقام الsتّبشير
به ،كما اعتبر

حsقيقة ذاتsه واسsطة لsظهور الsكماالت الsعظيمة مsن تsلك الsحقيقة ال ّ
sشاخsصة .وفsي الsحقيقة ،ظ ّsل لsيل ُه ونsهاره
مssتبتّالً لssه فssي ذكssره ،بssحيث لssم يssغفل عssنه لحssظة واحssدة .وكssان يّ s
sرصssد شssروقssه ،بssحيث
sدل جssميع أتssباعssه إلssى تs s ّ s
أوضح في تآليفه:
"إنّ ssي ح ssرف م ssن ذل ssك ال ssكتاب األع ssظم ،ورذاذ م ssن ذل ssك البح ssر الs sذّي ال س ssاح ssل ل ssه .وع ssند ظ ssهوره ،تتجّ s sلى
sعرج جssنني هssذا األمssر فssي مssراتssب الssوجssود ويssفوز بssمقام "أحssسن
حssقيقتي وأسssراري ورمssوزي وإشssاراتssي ،ويّ s
تقويم" ،ويلبس خلعة "فتبارك اهلل أحسن الخالقني"...
وكssان مشssتعالً بssناره ،بssحيث صssار ذكssره لssه فssي لssيالssي سssجنه ال ّ sداجssية فssي قssلعة "مssاه كssو" سssراجssه املssنير،
وتsذكsاره لsه وهsو فsي ضsيق سsجن "جهsريsق" نsعم األنsيس الsرفsيق ،فsابsتهج بsاالنشsراح ال ّsروحsانsيّ قsلبه ،وثsمل مsن
رحيق كأسه ،وامتأل جذالً بذكره")(.
من يظهره اهلل
مبش ًsرا بsظهور بsهاءاهلل ،بsل
ّs s
قsارن الsبعض الsباب بsيوحsنا املsعمدان ،فsي حsني أ ّن مsقام الsباب لsيس مج ّsرد كsونsه
sسا لsديsن مسsتقل ،ولsو أنّsه كsان ديsنًا محsدو ًدا فsي
إ ّن الsباب فsي ذاتsه كsان مظه ًsرا مsن املsظاهsر اإللsهيّة ،وم ّ s s
sؤس ً
sؤسس ssني
م ّ sدت ssه ،وم s
sقتصرا ع ssلى ف ssترة ق ssصيرة م ssن ال ssسنوات .وي ssعتقد ال ssبهائ sيّون أ ّن ال ssباب وب ssهاءاهلل ك ssان ssا امل ّ s
ً
ال ّلذين اشتركا في تأسيس دينهم ،وتشهد كلمات بهاءاهلل التّالية على صدق هذه
الحقيقة حني يقول ما ترجمته:
sسابsق فsترةً قsصيرةً جً sدا كهsذه ،فsإن
"أ ّمsا وقsد اقsتضى أن تsفصل هsذا الsظهور األعsظم الsبديsع عsن ظsهوري ال ّ
ذل ssك س sّ sر ال يس ssتطيع أح ssد ك ssشفه وغ ssيب ال يس ssتطيع ع ssقل أن يس ssبر غ ssوره ،وق ssد س ssبقت الs sتّقدي ssرات اإلل ssهيّة
فssعيّنت م ّ sدة امssتداد تssلك الssفترة ،ولssن يسssتطيع أحssد أب ً sدا أن يssكتشف سssببها ،إالّ بssعد أن يssطلع عssلى مssا فssي
كتابي املكنون".
ومع وجود هذا ،فإ ّن الباب حينما أشار إلى بهاءاهلل ،أظهر أقصى درجات إنكار الذّات وأعلن:
"إ ّن ال sذّي يssسمع فssي يssوم ظssهور "مssن يظهssره اهلل" آي ً sة واحssدةً مssن آيssاتssه ويssتلوهssا خssير لssه مssن أن يssتلو كssتاب
مرة")(.
البيان ألف ّ
وقsد عّ sد الsباب نsفسه سsعي ًدا فsي تح ّsمل ك ّsل ألsم فsي سsبيل تsهيئة الsطّريsق ،وص ّsرح أنّsه حsني يتح ّsمل ذلsك ،إ ّنsما
يssفعل الssقليل مsّ sما يssجب عssليه عssمله فssي سssبيل "مssن يظهssره اهلل" ،ال sذّي هssو مssصدر إلssهامssه الssوحssيد ،ومssقصود
محبّته الفريد.
القيامة والجنّة والنّار

إ ّن جssز ًءا مssه ًمّا مssن تssعالssيم الssباب خssاص بssتفسير عssبارات الssقيامssة ويssوم الجssزاء والssجنّة وال sنّار ،فssقد قssال أنّ
مssعنى الssقيامssة هssو ظssهور مظهssر جssديssد لssشمس الssحقيقة ،وأ ّن مssعنى قssيام األمssوات هssو الssيقظة الsّ sروحssانّ sية ملssن
هsم نsيام فsي قsبور الsجهالsة والsغفلة وال ّ
sشهوات ،وأ ّن يsوم الجsزاء يsعني يsوم الsظّهور الجsديsد الsذّي فsيه يsحصل
sصالsح
الsفصل بsني أغsنام اهلل الsذّيsن يsقبلون ظsهوره وبsني الsذّيsن ال يsقبلونsه ،أل ّن األغsنام تsعرف صsوت ال ّsراعsي ال ّ
السsرور بsمعرفsة اهلل ،كsما أنsزل ذلsك مظهsره ،وبsه يsصل املsرء إلsى أسsمى الsكمال الsذّي
فsتتبعه ،وأ ّن الsجنّة هsي ّs s
يسsتطيع الsوصsول إلsيه ،وبsه يsدخsل بsعد املsوت إلsى مsلكوت اهلل والsحياة األبsديّsة ،وأ ّsمsا الsنّار فsهي الحsرمsان مsن
sحا
sسعادة األبssديّssة .وقssد صsّ sرح تssصريً s
عssرفssان اهلل ،ويssنتج عssنها عssدم الssوصssول إلssى الssكمال اإللssهيّ وضssياع الّ s
sخاصssة ب ssقيام
sسائ ssدة ب ssني األم ssم ال s s sّ s
أك ssي ًدا أ ّن ع ssبارات ال ssقيام ssة ل ssم ي ssكن ل ssها م ssعنى ب ssغير ه ssذا ،وأ ّن األف ssكار ال ّ s
أجsساد املsوتsى وبsالsجنّة والsنّار املsاديّsة وأمsثالsها إنّsما هsي مsن اخsتراع الsخيال .وقsد ب ّsني أي ً
sضا بsأ ّن لsإلنsسان
حياة أخرى بعد املوت ،وبأ ّن التّقدم نحو الكمال في الحياة األخرى ليست له حدود.
تعاليمه األخالقيّة واالجتماعيّة
يsخبر الsباب أتsباعsه فsي آثsاره الsكتابّ sية بsأنّsهم يsجب عsليهم أن يsمتازوا بsاملsحبّة األخsو ّيsة وبsاألدب ،وأن ينشsروا
sصنائ ssع الs sنّاف ssعة ،وأن ي ssكون الs sتّعليم االب ssتدائ ssي ع ssا ًم ssا ،وأن ي ssكون ل ssلنّساء ف ssي ه ssذا الّ s sدور
ب ssينهم ال ssفنون وال ّ s
اإللssهيّ الssعظيم الsذّي افssتتحه بssذاتssه قسsطًا أكssبر مssن الحssريّssة ،وأن يssصرف عssلى الssفقراء مssن الخssزانssة الssعا ّمssة،
وقssد مssنع الsتّس ّول مssن ًعا بssاتًssا وكssذلssك اسssتعمال الخssمور واملssسكرات ،وأمssر أن يssكون الّ sدافssع الsذّي يهssدي الssفرد
البابيّ هو املحبّة الخالصة هلل بدون رجاء للثّواب أو خوف من العقاب ،ولذلك يقول في كتاب البيان:
"فsاعsبد اهلل ،بsحيث لsو كsان الجsزاء عsلى عsبادتsك الsنّار ،ال تsفتر عsن عsبادتsك لsه .فsإنّsك لsو عsبدت اهلل خsوفًsا ،فsلن
تssليق لssعتبة قssدسssه اإللssهيّة ،وكssذلssك لssو نssظرت إلssى الssجنّة ،وعssبدت اهلل رجssا ًء لssها ،فssقد جssعلت خssلق اهلل شssري ً sكا
له")(.
العذاب واالنتصار
تّ s
sدل هssذه الssفقرة األخssيرة ال sتّي اقssتبسناهssا عssلى الsّ sروح ال sتّي أنعشssت حssياة الssباب ك ّ sلها ،حssيث كssان مssرمssاه
ال ssوح ssيد وال ssغرض ال ssفري ssد م ssن وج ssوده ه ssو ع ssرف ssان اهلل وم ssحبّته ،وإظ ssهار ص ssفات ssه م ssن م ssرآت ssه ،وت ssهيئة ال sطّري ssق
sحب ط ssرد ع ssنه
أي اض ssطراب ،أل ّن ال ّ s
للمظه ssر اآلت ssي ب ssعده .ول ssم ت ssكن ل ssلحياة ع ssنده أيّ ssة م ssخاوف وال ل ssلموت ّ
الخوف ،ولم يكن االستشهاد ذاته لديه سوى ابتهاجه في إلقاء ّ
كل ما لديه تحت أقدام محبوبه.
عsجبًا ملsثل هsذه الsنّفس الsطّاهsرة الsبديsعة وملsثل هsذا املsع ّلم لsلحقيقة اإللsه ّية وملsثل هsذا الsعاشsق اإللsهيّ ،وملsثل
رفاقه ،كيف قوبلوا بالعداوة ّ
الشديدة ،وحكم عليهم باملوت على يد فقهاء العصر!
sتعصب األعsمى والجهsل ،فsال ّsرسsول اإللsهيّ ال يsملك
حً sقا ال يsعمي الsنّاس عsن مsعرفsة ال ّsرسsول اإللsهيّ سsوى ال ّ
والسsلطنة ال ّsروحsانsيّة إالّ بsاسsتغناء املظهsر
ّs s
مsن زخsارف الّ sدنsيا وعsظمتها شsيئًا ،ولsكن كsيف يsمكن إثsبات الsق ّوة
اإللsهيّ عsن ك ّsل مsعونsة دنsيويّsة وبsانsتصاره وفsوزه عsلى ك ّsل مsقاومsة أرضsيّة مsهما كsان ُsعsنفُها وشّ sدتsها؟ بsل كsيف
يsمكن إظsهار املsحبّة اإللsهيّة أمsام أعsني الsعالsم الsكافsر بsها إالّ بsقدرة تsلك املsحبّة عsلى تح ّsملها أقsصى ضsربsات

الsباليsا وسsهام الsرزايsا وضsغائsن األعsداء وخsيانsة األو ّداء ،وسsم ّوهsا فsوق هsذا كّ sله ب ّ
sكل هsدوء وقsرار وبsدون أدنsى
وجل أو حقد سابغ ًة عفوها وبركتها؟
ن ssعم ق ssد تح sّ sمل ال ssباب ،وان ssتصر ،وشه ssدت األل ssوف ع ssلى إخ ssالص ssها ف ssي ح sبّها ل ssه ب ssفدائ ssها أرواح ssها وك sّ sل م ssا
ملكت في خدمته ،ويحقّ للملوك أن يغبطوا سلطانه على قلوب النّاس وقدرته على تطوير حياتهم.
مبشِ s
sره ال ssفري ssد ،وأع ssلن ق ssبول ssه ورض ssاه ع ssن
ّs
وف ssضالً ع ssن ذل ssك ك ّ sله ف ssإ ّن "م ssن يظه ssره اهلل" ق ssد ظه ssر وأيّ ssد دع ssوة
إخالصه وجعله شري ًكا له في مجده وبهائه.

الباب الثالث
بهاءاهلل
sتقر فssيه بssهاؤه ،إنّssه لssهو الssبهاء
"أيّssها املssنتظرون ال تssنتظروا ،فssإنّssه قssد أتssى ،فssانssظروا إلssى سssرادقssه ال sذّي اسّ s
القديم في ظهور جديد"
مترجما(
)بهاءاهلل -
ً
مولده ونشأته
إ ّن امل ssيرزا حس ssني ع ssلي ،ال sذّي اتّخ ssذ ف ssيما ب ssعد ل ssقب ب ssهاءاهلل ،ك ssان أك ssبر أوالد امل ssيرزا ع sبّاس ال sنّوري وزي ssر
sهم ًة ف ssي ال ssوظ ssائ ssف امل ssدن sيّة
ال ّ sدول ssة .وك ssان ssت ع ssائ ssلته غ ssنيّة وم ssرم ssوق ssة ،وك ssثير م ssن أع ssضاءه ssا ش ssغلوا م ssناص ssب م ّ s
والش ssروق ي ssوم  12ن ssوف ssمبر
ّs s
وال ssعسكريّ ssة ف ssي ال ssحكوم ssة ،وك ssان م ssول ssده ف ssي طه ssران ع ssاص ssمة إي ssران ب ssني الفج ssر
)تشsريsن الsثّانsي( سsنة  1817املsوافsق  2مح ّsرم سsنة  1233هجsريsة .ولsم يsذهsب إلsى مsدرسsة أو كsليّة مsا ،بsل
تsل ّقى تsعليمه الsبسيط فsي املsنزل ،مsع ذلsك حsينما كsان طsفالً ظهsرت مsنه حsكم ًة فsائsق ًة ومsعرفً sة مsدهsش ًة .ومsات
الصغار ،وعن إدارة أمالك األسرة الواسعة.
والده وهو شاب فتركه مسؤوالً عن إخوته وأخواته ّ
وقssد حssكى عssبدالssبهاء أكssبر أوالد بssهاءاهلل ملssؤ ّلssف هssذا الssكتاب فssي إحssدى املssناسssبات ال sتّفاصssيل اآلتssية عssن
أوائل أيّام حياة والده فقال ما ترجمته:
"كssان مssنذ طssفولssته شssفو ًقssا سssخيًّا لssلغايssة ،وكssان مssحبًّا لssلعيشة فssي األريssاف ،فssكان يssقضي أغssلب أوقssاتssه فssي
الsبساتsني أو الsحقول ،وكsانsت لsه قّ sوة جsاذبsيّة خsارقsة يsشعر بsها الجsميع ،فsكان الsنّاس يsلتفون حsولsه كsما كsان
sسن الsثّالsثة عشsرة أو ال ّsرابsعة
الsوزراء ورجsال الsبالط يsحبّون مsجالسsته ،وكsذلsك كsان يsحبّه األطsفال .وملsا بsلغ ال ّ
أي مsوضsوع ويح ّsل أ ّيsة مsعضلة تsعرض عsليه،
عشsرة اشsتهر بsدرايsته الsواسsعة وعsلمه الsغزيsر ،فsكان يsتك ّلم فsي ّ
ّ
الكل ينصتون إليه بكل ارتياح.
ويفسر املسائل الدين ّية املعضلة ،وكان
ويتباحث في املجامع مع العلماء،
ّ
ومل ّsا بssلغ س ّ sن ال sثّانssية والعشssريssن ،تssوفssي والssده ،وأرادت الssحكومssة أن تssسند إلssيه مssنصب والssده فssي الssوزارة،
كsما هsي الsحال فsي إيsران ،ولsك ّن بsهاءاهلل لsم يsقبل ذلsك املsنصب ،وعsندئsذ قsال رئsيس الsوزراء" :إتsركsوه لsنفسه
sرضssا أس ssمى ت ssحت ن ssظ ِره ،وال أق ssدر أن أف ssهمه ،ول ssكنّني م ssقتنع ب ssأنّ
ف ssإ ّن ه ssذا امل ssنصب ال ي ssليق ب ssه ،ف ssإ ّن ل ssه غ s s sً s
مهمة سامية قد ق ّدرت له ،فإ ّن أفكاره ليست كأفكارنا ،فاتركوه لنفسه".
ّ
حبس بهاءاهلل بسبب البابيّة
sسابsعة
ملّا أعsلن الsباب بsعثته سsنة  ،1844اعsتنق بsهاءاهلل أمsر الّ sديsن الجsديsد بsشجاعsته ،وكsان إذ ذاك فsي ال ّ
والعشsريsن مsن الsعمر ،وصsار مsعروفًsا بsكونsه أحsد مsر ّوجsي الsبابsيّة ال ّ
sشجعان ،حsبس م ّsرتsني ألجsل هsذا األمsر.
مرة عذاب الجلد على األقدام.
ّ
وتحمل ذات ّ

وفsي أغسsطس )آب( سsنة  1852حsصلت حsادثsة مsريsعة لsلبابsيني ،فsإ ّن أحsد أتsباع الsباب ،وهsو شsاب يsدعsى
صssادق الsتّبريssزي ،كssان قssد تssأثّssر مssن اسssتشهاد سّ sيده املssحبوب حssينما شssاهssد ذلssك عssيانًssا ،فssاخّ s
sتل عssقله ،ومssن
بssاب االنssتقام كssمن لّ s
شّssا)( بssدالً مssن الsّ sرصssاص ،فssلم يssصب
sلشاه وأطssلق عssليه بssندق ّ sية صssيد كssان قssد حssشاهssا ر ً s
sشاب ق ssد س ssحب ال ّ s
sأذى ب ssليغ ،ول ssو أنّ ssه أص ssيب م ssن ال sّ sرش .وك ssان ال ّ s
ال ّ s
sشاه م ssن ف ssوق ج ssواده ،إالّ أنّ
sشاه ب ً s
م ssراف ssقي ص ssاح ssب ال ssجالل ssة ق ssبضوا ع ssليه ،وأع ssدم ssوه ف ssي ال ssحال ف ssي امل ssكان ذات ssه ،ث ّ sم اع ssتبر ال ssباب ّ sيون ج ssمي ًعا
sلما ،وابssتدأت فssيهم املssذابssح الssفظيعة نssتيجة ذلssك الssحادث وأعssدم مssنهم ثssمانssون
مssسؤولssني عssن هssذا الssحادث ظً s
sسجون ،وم ssنهم ب ssهاءاهلل ،وق ssد ك ssتب
sأشssد أن ssواع ال ssعذاب ،وق ssبض ع ssلى ال ssكثيري ssن ّ s
ف ssي طه ssران ب s sّ s
وزجssوا ف ssي ال ّ s
بهاءاهلل عن ذلك فيما بعد في "لوح ابن الذّئب" ما ترجمته)(-:
"لsعمر اهلل لsم يsكن لsنا دخsل فsي هsذا األمsر املsنكر أبً sدا .وقsد ثsبتت بsراءتsنا أي ً
sضا فsي مsجالsس الsتّحقيق ،ومsع
sالسsالسsل مsن "نsياوران" الsتّي كsانsت فsي تsلك
sترجsلني عsاري ال ّsرأس واألقsدام مsق ّيديsن ب ّs s
ذلsك أخsذونsا وسّ sيرونsا م ّ s
الس ssلطنة إل ssى أن أوص ssلون ssا إل ssى س ssجن طه ssران ،وق ssد أخ ssذ أح ssد ال ssخ ّيال ssة ال sظّامل ssني ال ssقلنسوة م ssن
sقر ّs s
األ ّي ssام م ّ s
sسير بسsرعsة عsظيمة ،ووضsعونsا مّ sدة أربsع أشهsر فsي مsكان لsم
رأسsي ،وألsجأنsا املsأمsورون والsجالّدون عsلى ال ّ
sسجن الsذّي كsان محsل ورود املsظلوم واملsظلومsني ،فsكانsت فsي الsحقيقة أفsضل مsنه
تsر الsعيون لsه مsثيالً .أ ّsمsا ال ّ
sظلما ،ومssنه نssزلssنا ثssالث درجssات عssميقة ،حsتّى وصssلنا
sمرا مً s
حجssرة مssظلمة ضsيّقة ،وعssند ورودنssا فssيه أدخssلونssا مً s
املقر
مظلما ظال ًما حال ًكا ،وكان يرافقنا فيه ما يقارب املائة والخمسني
املقر ،فكان
املعني لنا .أ ّما ذلك
إلى
ّ
ً
ّ
ّ
sسارقsني وقsطّاع الsطّرق والsقاتsلني .ومsع وجsود هsذا االزدحsام ،لsم تsكن لsه نsافsذةً سsوى الsطّريsق
مsسجونًsا مsن ال ّ
ال sذّي دخ ssلنا م ssنه ،وتعج ssز األق ssالم ع ssن وص ssفه ،وت ssقصر ال ssعبارة ع ssن ب ssيان ّروائ ssحه امل ssنتنة ،وك ssان ذل ssك الج ssمع
أكssثرهssم مssن غssير لssباس وفssراش ]اهلل يssعلم مssا ورد عssلينا فssي ذلssك املssقام األنssنت األظssلم[ ،وك sنّا نssف ّكر فssي ذلssك
sيني وأعssمالssهم وحssركssاتssهم ،ومssع عssل ّو وسssم ّو إدراك هssذا الحssزب،
sسجن فssي ال ّ sليالssي واأليّssام فssي أحssوال الssبابّ s
الّ s
والتهجsم الsحاصsل عsلى ذات ال ّ
sشاه .وبsعد ذلsك
ّs
نsعجب كsيف ظهsر مsنهم مsثل هsذا الsعمل يsعني تsلك الsجسارة
sهمة عsلى تهsذيsب هsؤالء الsنّفوس .وفsي لsيلة مsن
عsزم هsذا املsظلوم بsعد خsروجsه مsن ال ّ
sسجن ،أن يsقوم بsتمام ال ّ
س ِsم َعت هsذه الsكلمة الsعليا مsن جsميع الsجهات] :إنّsا نsنصرك بsك وبsقلمك ،ال تحsزن
الّ sليالsي ،فsي عsالsم ال ّsرؤيsاs s ُ ،
ع ّsما ورد عsليك وال تsخف إنّsك مsن اآلمsنني .سsوف يsبعث اهلل كsنوز األرض وهsم رجsال يsنصرونsك بsك وبsاسsمك
الذّي به أح َيى اهلل أفئدة العارفني[".
النّفي إلى بغداد
sسجن الsّ sرهssيب م ّ sدة أربssعة أشهssر ،ولssك ّن بssهاءاهلل وأصssحابssه كssانssوا فssي حssماس وسssرور عssظيم.
وام sتّد هssذا الّ s
وك ssان ال ssجالّدون ي ssقتلون ف ssي ك sّ sل ي ssوم ت ssقري sبًا واح ً sدا أو أك ssثر أو ي ssعذّب ssون ssهم ،وي ssذ ّsك ssرون ال ssباق ssني ب ssأ ّن دوره ssم
سsيأتsي ،وكّ sلما أتsى الsجالّدون لsيأخsذوا أحsد األصsحاب ،كsان الsذّي يsنادون اسsمه يsرقsص طsر ًبsا ،يsقبّل أيsدي
بهاءاهلل ،ويعانق الباقني من زمالئه املؤمنني ،ث ّم يسرع بشوق عظيم إلى مكان االستشهاد.
sيرا ،ت ssح ّقق أ ّن ب ssهاءاهلل ل ssم يش ssترك ف ssي ج ssري ssمة االع ssتداء ع ssلى ال ّ s
sشاه ،وشه ssد س ssفير ال sّ sروس ب ssطهارة
وأخ ً s
أخ ssالق ssه)( ،وف ssضالً ع ssن ذل ssك ،ف ssقد اش ssت ّد م ssرض ssه ل ssدرج ssة أنّ ssهم ك ssان ssوا ي ssظنّون أنّ ssه س ssيقضي ن ssحبه ،ول ssذل ssك أم ssر
ال ّ s
sتوج ssه ب ssهاءاهلل ب ssعد أس ssبوع ssني إل ssى ت ssلك ال ssبالد،
sشاه ب ssنفيه إل ssى ال ssعراق ،ب ssدالً م ssن ال ssحكم ع ssليه ب ssاإلع ssدام ،ف s ّ s

الشsتاء ،عsانsوا قsسوة الsبرد ،وغsيرهsا مsن
ورافsقته أسsرتsه وعsدد مsن املsؤمsنني ،وفsي سsفرهsم الsطّويsل فsي فsصل ّ s s
املصاعب ،إلى أن وصلوا بغداد ،في حال من الفاقة يرثى لها.
sشجع امل ssؤم ssنني ،وي ssنصحهم ،ف ssاس ssتقام ssت أح ssوال
sصحة ل ssبهاءاهلل اب ssتدأ ي ssع ّلم ال sطّال ssبني ،وي ّ s
وبمج sّ sرد ع ssودة ال ّ s
sسعادة وال sّ sراح ssة ب ssوق ٍ s
sت ق ssصير)( .إالّ أ ّن ه ssذه ال ssفترة ل ssم ي ssطل أم ssده ssا ،أل ّن أخ ب ssهاءاهلل
ال ssباب ّ s
sيني ،وش ssملتهم ال ّ s
sسمى بsاملsيرزا يsحيى واملsعروف بـ )صsبح أزل( وصsل إلsى بsغداد ،ولsم يsمض زمsن كsبير ،حsتّى ظهsرت
ألبsيه ،امل ّ
االخ ssتالف ssات ال ssعدائs sيّة ،ا ّل ssتي ك ssان ه ssذا األخ ي ssثيره ssا سً s sرّا ،وأخ ssذت ت ssتفاق ssم .وق ssد س ssبق ح ssصول م ssثل ه ssذه
sوحsا وعsنفًا،
sسيد املsسيح .وهsذه االخsتالفsات الsتّي ازدادت فsيما بsعد فsي أدرنsة وض ً s
اإلنsشقاقsات بsني تsالمsذة ال ّ
كانت شديدة األلم لبهاءاهلل ،الذّي كان غرضه في حياته ك ّلها ترويج اإلتّحاد بني أهل العالم.
هجرته مدّة سنتني في الفيافي
وبssعد مssرور سssنة عssلى وروده بssغداد ،غssاب وحssي ًدا فssي فssيافssي السssليمانsيّة ،ولssم يssأخssذ مssعه سssوى بssدلssة واحssدة
من املالبس .وقد كتب عن هذه الفترة في كتاب اإليقان-:
"إ ّن ه ssذا ال ssعبد ف ssي أوائ ssل أ ّي ssام وروده ،ف ssي ه ssذه األرض )ب ssغداد( ،مل ّssا رأى ع ssالئ ssم ال ssحوادث امل ssقبلة ،اخ ssتار
فج َsرت الsعبرات
املsهاجsرة قsبل وقsوعsها ،وهsام فsي فsيافsي الsفراق .وقsضيت سsنتني ،وحsي ًدا ،فsي بsراري الهجsرs َ ،
مsن عsيونsي كsالsعيون ،وسsال بsحور الsدم مsن قsلبي .فsكم مsن لsيال لsم أجsد قsوتًsا ،وكsم مsن أيsاّم لsم أجsد للجسsد
السssرور مssوجssو ًدا
راح ً sة .ومssع كsّ sل هssذه الssباليssا ال sنّازلssة ،والsّ sرزايssا املssتواتssرة ،فssو ال sذّي نssفسي بssيده ،كssان كssمال ّ s
ونssهايssة الssفرح مssشهو ًدا ،حssيث لssم يssكن عssندي خssبر مssن ضsّ sر أحssد أو نssفعه وصssحتّه أو سssقمه .كssنت مssشغوالً
بsنفسي ،نsابsذًا ورائsي الsعالsم ومsا فsيه ،ومsا كsنت أدري أ ّن شsرك قsضاء اهلل أوسsع مsن مsيدان الsخيّال ،وسsهم
sسما
sفر لssه إالّ بssالsّ sرضssاء فssي إرادتssه .قً s
تssقديssره مssق ّدس عssن الsتّدبssير .فssال نssجاة ألحssد مssن شssرك قssضاءه ،وال مّ s
السفر.
الرجوع من هذه املهاجرة ،وال أمل في العودة من هذا ّ
باهلل ،لم يكن عندي نيّة ّ
وك ssان م ssقصودي م ssن ذل ssك – أن ال أك ssون عّ s sلة اخ ssتالف األح ssباب)( ،وال م ssصدر ان ssقالب األص ssحاب ،وأن ال
أك ssون س ssببًا ف ssي ض sّ sر أح ssد ،وال ع ّ sل ًة لح ssزن ق ssلب .ف ssلم ي ssكن ف ssي ف ssكري ق ssصد آخ ssر غ ssير م ssا ذك ssرت ،وال أم ssام
sيرا
sظري أمsر سsواه ،ولsو أ ّن ك ّsل إنsسان قsد حsمله عsلى غsير محsملهs sّ ،
ن ّ
وفسsره عsلى حسsب أهsوائsه ومsيولsه .وأخ ً
صsبرنsا ،إلsى أن صsدر حsكم ال ّsرجsوع مsن مsصدر األمsر ،وال بّ sد مsن التّسsليم لsه ،فsرجsعنا والحsظنا بsعد ال ّsرجsوع
مsا يعجsز الsقلم عsن ذكsره .وهsا قsد مsضت اآلن سsنتان واألعsداء قsائsمون بsنهايsة الجّ sد واالهsتمام عsلى إهsالك
هذا العبد الفاني ،كما هو معلوم عند الجميع")(.
مقاومة العلماء
وبssعد رجssوع بssهاءاهلل مssن هssذه الssعزلssة ،اشssتهر صssيته أكssثر مssن قssبل ،وهssرع ال sنّاس إلssى بssغداد ،مssن الssقريssب
وال ssبعيد ،ل ssيروه وي ssسمعوا ت ssعال ssيمه ،واه ssتم ال ssيهود والs sنّصارى والs sزّردش ssتيون اه ssتمام املس ssلمني ب ssال sّ sرس ssال ssة
الجديدة.

ولssك ّن فssقهاء املسssلمني قssامssوا عssلى املssقاومssة ،وتssآمssروا عssلى الssقضاء عssليه ،وفssي ذات يssوم أرسssلوا واحً sدا مssنهم
ملssقابssلته وسssؤالssه بssعض األسssئلة فssوجssد الsّ sرسssول أ ّن أجssوبssة بssهاءاهلل مssقنعة ،وأ ّن حssكمته مssدهssشة ،لssدرجssة أنّssه
اضs sطّر ل ssالع ssتراف ب ssأ ّن ب ssهاءاهلل ال ي ssضارع ssه أح ssد ف ssي ال ssعرف ssان واإلدراك .وألج ssل أن ي ssقتنع ال ssعلماء الs sذّي ssن
أرس ssلوه ب ssحق ّية رس ssال ssة ب ssهاءاهلل ،س ssأل ه ssذا ال sّ sرس ssول م ssن أن يظه ssر ل ssه معج ssزةً ل ssتكون ح ssج ًة ،ف ssأظه ssر ب ssهاءاهلل
اسsتعداده لsقبول اقsتراحsه بشsروط مsع ّينة ،وص ّsرح لsه بsأ ّن الsعلماء ،لsو كsانsوا يsتّفقون عsلى طsلب معجsزة مsع ّينة،
sصحة رسssالssته ،ويssكفّون عssن مssقاومssته ،فssإنّssه يظهssر
sصرحssون فssيه أنّssهم يssؤمssنون بّ s
ويssكتبون طssلبهم ويssختمونssه ،ويّ s
ل ssهم امل ssطلوب ،وإن ل ssم يظه ssره ف ssإنّ ssه ال ي ssكون ع ssلى ال ssحقّ  .ن ssعم ،ل ssو ك ssان غ ssرض ال ssعلماء ال ssوص ssول إل ssى ال ssحقّ
لsكانsت الsفرصsة سsانsح ًة لsهم إذ ذاك ،ولsك ّن أغsراضsهم كsانsت بsعيدة عsن ذلsك ،ومsتّجه ًة إلsى إصsدار حsكمهم فsي
صالحهم ،سواء أكان ح ًقا أم باطالً ،ألنّهم خافوا من الحقّ  ،وهربوا من هذا التح ّدي الجريء.
وق ssد دف ssعهم فش ssلهم ه ssذا ،إل ssى ن ssصب م ssكائ ssد ج ssدي ssدةً إلب ssادة ه ssذه ال sطّائ ssفة امل ssظلوم ssة ،وس ssاع ssده ssم ف ssي ذل ssك
الsقنصل اإليsرانsي الsعام فsي بsغداد ،فsأرسsل جsملة رسsائsل مsتتابsعة إلsى ال ّ
sشاه ،مsضمونsها أ ّن بsهاءاهلل يsضرّ
تأثيرا س ّيئًا في إيران ،ولذلك يجب نفيه إلى مكان أبعد.
بال ّدين اإلسالمي أكثر من قبل ،وأ ّن له
ً
وك ssان م ssن ح ssكمة ب ssهاءاهلل ،ف ssي ه ssذه األزم ssة ال ssحاص ssلة م ssن ات ssفاق ال ssحكوم ssة ال ssترك sيّة م ssع ال ssحكوم ssة اإلي ssران sيّة
sشجع أتssباعssه
وبssذلssهما جهً sدا مشssتر ًكssا السssتئصال أمssر اهلل بتحssريssض مssن الssفقهاء ،أنّssه بssقي هssادئ ًsا سssاكsنًا ،يّ s
ممر ال ّدهور.
ويرشدهم ،ويكتب من كلمات التّسلية والهداية ما ال يبيد وال يفنى على َ
sص عssبدالssبهاء كssيف كssتب بssهاءاهلل "الssكلمات املssكنونssة" فssي ذلssك الssوقssت ،فssقال بssأ ّن بssهاءاهلل كssان يssذهssب
وقssد قّ s
sنصائ ssح
ل ssلنزه ssة ع ssلى ش ssاط¦ دج ssلة ،ث ّ sم ي ssعود وه ssو ف ssرح ssان ج ssذل ،ف ssيكتب ه ssذه ال ssلئال¦ ال ssوج ssدان sيّة ،وف ssيها ال ّ s
sتأملssة .ولssم يssكن يssوجssد مssن " الssكلمات املssكنونssة"
الssحكيمة ال sتّي كssانssت عssونًssا وشssفا ًء أللssوف الssقلوب الجssريssحة املs ّ s
sضروري س ssتره ssا ب ّ s
س ssوى ب ssضع ن ssسخ مل ّ ssدة س ssنوات ع ssدي ssدة ،وك ssان م ssن ال ّ s
sكل اح ssتراس ،ل ssئال ت ssقع ف ssي أي ssدي
الصغير أصبح اآلن يتلى في ّ
كل جهة من جهات املعمورة.
األعداء الذّين كثروا هناك ،ولكن هذا املج ّلد ّ
أ ّم ssا "ك ssتاب اإلي ssقان" ف ssهو ك ssذل ssك م ssن ال ssكتب ال ّ s
sشهيرة ال sتّي ك ssتبها ب ssهاءاهلل ف ssي ن ssفس ال ssوق ssت ،ق ssبيل ان ssتهاء
إقامته في بغداد بني سنتي  1862و.1863
إعالن الدّعوة في ال ّرضوان في ضواحي بغداد
ص ssدر أم ssر ال ssحكوم ssة ال ssترك ّ sية ب ssاس ssتدع ssاء ب ssهاءاهلل إل ssى اآلس ssتان ssة)( ب ssنا ًء ع ssلى ط ssلب ال ssحكوم ssة اإلي ssران ّ sية ،ب ssعد
مsفاوضsات كsثيرة مsعها ،وملّا وصsلت هsذه األخsبار ،وقsع أحsبّاؤه فsي اضsطّراب ،وحsاصsرت الّ sدولsة مsنزل مsوالهsم
املsحبوب ،لsدرجsة أ ّن أسsرتsه اتخsذت حsديsقة نsجيب بsاشsا خsارج املsديsنة مsق ًرّا لsها مّ sدة اثsني عشsر يsو ًsمsا ،ريsثما
للسفر الطويل.
تتجهز القافلة ّ
وفssي الssيوم األ ّول مssن هssذه اإلثssني عشssر يssو ًمssا )مssن  22إبssريssل )نssيسان( عssلى  3مssايssو )أيّssار( سssنة (1863
sسنة ال sتّاسssعة عشssرة بssعد إعssالن بssعثة الssباب ،أعssلن بssهاءاهلل لssلعديssد مssن أتssباعssه الssبشارة بssأنّssه هssو
أي فssي الّ s
املssوعssود الsذّي أخssبر بssظهوره الssباب ،وأنّssه هssو املssختار الsذّي اخssتاره اهلل واملssوعssود الsذّي أخssبرت بssمجيئه جssميع

رسsل اهلل .وقsد عsرفsت تsلك الحsديsقة الsتّي أعsلنت فsيها هsذه الّ sدعsوة ال ّ
sشهيرة بحsديsقة ال ّsرضsوان ،وخّ sلدت ذكsرى
الرضوان( الذّي يحتفل به البهائ ّيون سنو ًيا م ّدة اثني عشر يو ًما.
األ ّيام التّي صرفها بهاءاهلل فيها بـ )عيد ّ
وف ssي أث ssناء ت ssلك األيّ ssام ،أظه ssر ب ssهاءاهلل أع ssظم ال ssفرح وال sّ sرف ssعة وال ssق ّوة ب ssدالً م ssن الح ssزن وال ssغم ،وازداد أت ssباع ssه
sرورا ،وجsاءت الجsموع الsكثيرة لsتق ّدم لsه احsترامsها وإجsاللsها ،وحsضرت جsميع شsخصيّات بsغداد،
ح ًs s
sماسsا وس ً
السجني قبيل رحيله.
حتّى الوالي نفسه ،لتكريم ذلكم ّ
اسطنبول وأدرنة
sسفر إلssى اسssطنبول بssني ثssالثssة أشهssر وأربssعة أشهssر .ومل ّsا وصssلت الجssماعssة املssؤ ّلssفة مssن بssهاءاهلل وعssدد
دام الّ s
sت وعشssريssن مssن أصssحابssه إلssى اسssطنبول ،وجssدوا انssفسهم مssسجونssني فssي مssنزل صssغير
مssن أفssراد عssائssلته وسّ s
sسفر
sيرا نsقلوا إلsى مsكان أوسsع قsليالً ،ولsكنّهم بsعد أربsعة أشهsر ِّ
رحssلوا إلsى أدرنsة ،وهsذا ال ّ
ازدحsم بsهم .وأخ ً
إلsى أدرنsة ،ولsو أنّsه دام بsضعة أيّsام ،لsكنّه كsان أفsظع سsفر قsاسsوه حsتّى ذلsك الsوقsت ،فsقد سsقط الsثّلج عsليهم
الشssتاء
بشّ sدة طssيلة تssلك األيّssام ،ولssم يssكن لssديssهم طssعام وال ألssبسة كssافssية ،فssتضاعssفت آالمssهم لssذلssك .وفssي مّ sدة ّ s
sفرا فsي مsنزل صsغير مsك ّون مsن ثsالث غsرف ،ليسsت فsيها
األ ّول ،أسsكن بsهاءاهلل وأسsرتsه الsبالsغني اثsني عشsر ن ً
أسsباب ال ّsراحsة ،ومsليئة بsالحشsرات وغsيرهsا وملsا ّ جsاء ال ّsربsيع ،نsقلوهsم إلsى مsكان أوسsع .ومsكثوا فsي أدرنsة مsا
يزيد على أربع سنوات ونصف.
sهارا ،فتحsّ sمس لssها مssعظم الssباب ّ sيني،
وهssنا اسssتأنssف بssهاءاهلل تssعليمه ،وجssمع حssولssه الssعديssديssن ،وأعssلن دعssوتssه جً s
وعssرفssوا مssنذ ذلssك الssحني بssاسssم " الssبهائ ّ sيني" .ولssم تتخ ّ sلف إالّ أقssل ّية ،اتّssبعت املssيرزا يssحيى )صssبح أزل( ،األخ
sسابsقني مsن ال ّ
غsير ال ّ
sشيعة وتsآمsرت عsلى
sشقيق لsبهاءاهلل ،ونsاصsبت ُه الsعداء ّ s s
sضمت عsلى األعsداء ال ّ
الشsديsد ،وان ّ
sيرا قssامssت الssحكومssة الssتركssية بssنفي الssبهائ ّ sيني والssباب ّ sيني مssن
الssقضاء عssليه .وأعssقب ذلssك جssملة صssعوبssات ،وأخً s
أدرنsة ،فsنفت بsهاءاهلل وأتsباعsه إلsى عّ sكا فsي فلسsطني حsيث وصsلوهsا ،حسsب تsاريsخ الsنبيل)( فsي  31أغسsطس
)آب( سنة  ،1868بينما نفت امليرزا يحيى وجماعته إلى قبرص.
رسائله للملوك
فsي ذلsك الsوقsت كsتب بsهاءاهلل سsلسلة رسsائsله ال ّ
sشهيرة ،إلsى سsلطان تsركsيا ،وإلsى الsعديsد مsن مsلوك األرض
امل ssت ّوج ssني ،وإل ssى "ال ssباب ssا" وإل ssى ش ssاه إي ssران .وخ ssاط ssب ف ssي ال ssكتاب األق ssدس ف ssيما ب ssعد م ssلو ًكssا آخ ssري ssن ،ك ssما
خ ssاط ssب ح ّ sكام أم ssري ssكا ورؤس ssاءه ssا ،ورج ssال ال ّ sدي ssن ع ssا ّم ً sة ،ب ssاإلض ssاف ssة إل ssى ع ssموم ب ssني اإلن ssسان م ssعلنًا وداع ً sيا
والس ssالم ال ssعامل sيّ .وف ssي
ّs s
sوج ssهوا ج ssهوده ssم ن ssحو ت ssأس ssيس ال ّ sدي ssن ال ssحقيقي وال ssحكم ال ssعادل
إي ssاه ssم إل ssى أن ي s ّ s
رسsالsته إلsى ال ّ
sشاه ،دافsع بsق ّوة عsن أمsر الsبابsيني املsظلومsني ،وطsلب مsنه أن يجsمعه مsع الsعلماء الsذّيsن ح ّsرضsوه
عsلى اضsطهاده وجً sها لsوجsه .وال حsاجsة إلsى الsقول بsأ ّن هsذا الsطّلب لsم يsنل االسsتجابsة ،كsما أ ّن "بsديsع" ذلsك
sشاب الsبهائsيّ املخsلص الsذّي سّ sلم بsيده ال ّ
ال ّ
sشاه رسsالsة بsهاءاهلل قsد أُلsقي الsقبض عsليه ،وعsذّب تsعذيsبًا بsالsكيّ،
تجرع كأس ّ
الشهادة!
وباآلجر)( املشوي على لحمه ،وهكذا
ّ

يقص بهاءاهلل ،بعبارة مؤثّرة ،آالمه وآماله ،فيقول بالنص:
الرسالة ذاتها
ّ
وفي هذه ّ
"ي ssا َمss sلِك! ق ssد رأي ssت ف ssي س ssبيل اهلل م ssا ال رأت ع ssني وال س ssمعت أذن .ق ssد أن ssكرن ssي امل ssعارف ،وض ssاق ع ssليَّ
sفر ضsحضاح ال ّsراحsة .كsم مsن الsباليsا نsزلsت ،وكsم مsنها سsوف
املsخارف .قsد نsضب ضsحضاح ّs s
السsالمsة ،واص ّ
ت ssنزل ،ام ssشي م ssقبالً إل ssى ال ssعزي ssز ال ssو ّه ssاب ،وع ssن ورائ ssي ت ssنساب ال ssحباب .ق ssد اس ssت ّهل م ssدم ssعي إل ssى أن ب sلَّ
sب مssواله ،ومssا مssررت عssلى شجssر ،إالّ
مssضجعي ،ولssيس حssزنssي لssنفسي – تssاهلل رأسssي يشssتاق الsّ sرمssاح فssي حّ s
وقssد خssاطssبه فssؤادي) :يssا لssيت ق sطّعت السssمي وصssلب عssليك جسssدي فssي سssبيل ربّssي( – بssل بssما أرى ال sنّاس
ف ssي س ssكرت ssهم ي ssعمهون وال ي ssعرف ssون .رف ssعوا أه ssوائ ssهم ،ووض ssعوا إلۤههم ،ك ssأنّ ssهم اتخ ssذوا أم ssر اهلل ه ssز ًوا ول ssهوا
sحصنون ،لsيس األمsر كsما يsظنّون ،غً sدا يsرون مsا
ولsعبًا ،ويحسsبون أنّsهم مsحسنون ،وفsي حsصن األمsان هsم م ّ
يssنكرون .فssسوف يخssرجssنا أولssو الssحكم والssغنى مssن هssذه األرض الsتّي سssميّت بssأدرنssة إلssى مssديssنة عّ sكا .ومsّ sما
sصدى ،ال
يsحكون ،أنsها أخsرب مsدن الّ sدنsيا ،وأقsبحها صsورةً وأردأهsا هsوا ًء وأنsتنها مsا ًء ،كsأنّsها دار حsكومsة ال ّ
ي ssسمع م ssن أرج ssائ ssها إال ص ssوت ت ssرج ssيعه .وأرادوا أن ي ssحبسوا ال ssغالم ف ssيها ،ويسّ s sدوا ع ssلى وج ssوه ssنا أب ssواب
sسغب،
ال ّsرخsاء ويsص ّدوا عsنّا عsرض الsحيوة الّ sدنsيا فsيما غsبر مsن أ ّيsامsنا .تsاهلل لsو يsنهكني الّ sلغب ،ويهsلكني ال ّ
sصماء ومssؤانssسي وحssوش الssعراء ،ال أجssزع ،وأصssبر ،كssما صssبر أولssو الحssزم،
الصخssرة الّ s
ويssجعل فssراشssي مssن ّ
وأصsحاب الsعزم ،بsحول اهلل مsالsك الsقدم وخsالsق األمsم .وأشsكر اهلل عsلى ك ّsل األحsوال ،ونsرجsو مsن كsرمsه تsعالsى
السssالس ssل واألغ ssالل ،وي ssجعل ال ssوج ssوه خ ssال ssص ًة ل ssوج ssهه ال ssعزي ssز ال ssو ّهssاب ،إنّ ssه
به ssذا ال ssحبس ي ssعتق ال sّ sرق ssاب م ssن ّ s
مsجيب ملsن دعsاه ،وقsريsب ملsن نsاجsاه .ونsسألsه أن يsجعل هsذا الsبالء األدهsم در ًsعsا لsهيكل أمsره ،وبsه يsحفظه مsن
سssيوف شssاحssذة ،وقssضب نssافssذة .لssم يssزل بssالssبالء عssال أمssره ،وسssنا ذكssره ،هssذا مssن سsنّته قssد خssلت فssي الssقرون
الخالية واألعصار املاضية".
سجن ع ّكا
sسجون ،وكssان يssسجن فssيها كssبار املجssرمssني ال sذّيssن يssرسssلون إلssيها مssن
كssانssت ع ّ sكا فssي ذلssك الssوقssت مssديssنة الّ s
جsميع أنsحاء اإلمsبراطsور ّيsة الsعثمانّ sية .وقsد حsبس بsهاءاهلل وأتsباعsه عsند وصsولsهم إلsيها فsي الsقلعة الsعسكر ّيsة،
بsعد سsفرتsهم البحsريّsة املsزريsة ،وكsانsوا حsوالsي ثsمانsني إلsى أربsع وثsمانsني مsن ال ّsرجsال والsنّساء واألطsفال ،وكsان
sذرا مssوحً s
أي نssوع كssانssت ،وكssان ال sطّعام
sلراحssة مssن ّ
sشا لssلغايssة ،ولssم يssكن عssندهssم فssراش ،وال أسssباب لّ s
املssكان قً s
السماح لهم بشراء الطّعام
الذّي يق ّدم لهم رديئًا وغير كاف ،إلى درجة التمس املحبوسون بعد م ّدة قليلة ّ
ألنssفسهم ،وكssان األطssفال يssبكون عssلى الssدوام فssي األيّssام األولssى ،وكssاد ال sنّوم يssكون مسssتحيالً .ولssم يssلبثوا أن
تفشsت بsينهم املsالريsا والsزّحsار وغsيرهsا مsن األمsراض ،حsتّى وقsعوا جsمي ًعا فsريsس ًة لsلمرض عsدا شsخصني ،وقsد
ّs s
توفي منهم ثالثة من املرضى ،أ ّما آالم ال ّذين بقوا أحياء فقد كانت خارج ًة عن الوصف)(.
الشssديsد مّ sدة سsنتني ،وفsي أثsنائsه لsم يsسمح ألحsد مsن الsبهائّ sيني بsالخsروج خsارج بsاب
sتمر هsذا الsحبس ّ s
واس ّ
السجن ،سوى ألربعة أنفار كانوا يخرجون يوم ًيا لشراء الطّعام تحت الحراسة املش ّددة.
ّ
وفsي أثsناء الsحبس فsي الsقلعة ،كsان الsزّائsرون مsمنوعsني مsن ًعا بsاتًsا مsن الsزّيsارة ،ولsم يsؤذن لsلعديsد مsن الsبهائّ sيني
الs sذّي ssن ح ssضروا م ssن إي ssران م ssشيًا ع ssلى األق ssدام م ssن أج ssل ل ssقاء م ssواله ssم امل ssحبوب أن ي ssدخ ssلوا ج ssدران م ssدي ssنة

السهsل خsارج الsخندق الsثّالsث ،ومsنه كsانsوا يsتم ّكنون مsن رؤيsة نsوافsذ
sسجن ،فsكانsوا يsذهsبون إلsى مsكان فsوق ّ
ال ّ
مssسكن بssهاءاهلل فssي الssقلعة ،وكssان بssهاءاهلل يظهssر لssهم مssن إحssدى الsنّوافssذ ،فssكانssوا بssعد الsنّظر إلssيه يssبكون ،ثsمّ
يعودون إلى بالدهم ،وهم في حماس واشتعال جديد من أجل الخدمة والفداء.
تخفيف القيود
sسجن .فsقد جsرى تsجنيد جsيوش تsركsيّة واحsتاجsت الsحكومsة إلsى الsقلعة الsعسكريّsة لsلجنود،
sيرا تsخفّف ال ّ
وأخ ً
وبsنا ًء عsلى ذلsك نsقلوا بsهاءاهلل وأسsرتsه إلsى مsنزل مsنفرد لsهم ،وأسsكنوا بsاقsي الجsماعsة فsي خsان فsي املsديsنة،
وفssي هssذا املssنزل ،حssبس بssهاءاهلل سssبع سssنوات أخssرى فssي غssرفssة صssغيرة ،وسssكن فssي الssغرفssة املssجاورة أفssراد
sخصا رجssاالً ونssسا ًء وأطssفاالً ،وكssان عssليهم أن يssرتّssبوا أنssفسهم فssيها عssلى
أسssرتssه ،وكssان عssددهssم ثssالثssة عشssر شً s
قssدر اسssتطاعssتهم! وفssي أوائssل أيّssام سssكناهssم ،كssانssوا يssقاسssون ضssيق املssسكن ،وفssقدان وسssائssل الsّ sراحssة ،وق ّ sلة
الsطّعام ،وعsدم وجsود أسsباب الsعيش االعsتياديّsة ،إالّ أنّsهم بsعد قsليل ،تsم ّكنوا مsن الsعيش بsراحsة نسsبيًّا ،عsندمsا
أضsيفت إلsى مsنزلsهم غsرف أخsرى .ومsنذ تsرك بsهاءاهلل وأصsحابsه الsقلعة سsمح لsلزّائsريsن بsمقابsلتهم ،وابsتدأت
الsقيود واملsوانsع الsتّي أوجsبت الsفرامsني الsعمل بsها تsزول تsدريsج ًيّا ،ولsو أنّsها كsانsت فsي بsعض األحsيان تsعود إلsى
ش ّدتها األولى.
السجن
فتح أبواب
ّ
sسجن ال يsتزعsزع ،ولsم يsضطربsوا مsطل ًقا .وحsينما كsانsوا مsسجونsني فsي
كsان ثsبات الsبهائsبّنب وقsت اشsتداد ال ّ
القلعة العسكريّة في ع ّكا ،كتب بهاءاهلل إلى بعض أحبائه ما ترجمته-:
"ال تضطربوا ،فإ ّن األبواب ستفتح ،ويرتفع خبائي فوق جبل الكرمل ،ويتح ّقق الفرح األعظم".
فsكان هsذا الsتّصريsح مsصدر سsلوى عsظيمة ألتsباعsه .وبsالsفعل لsم يsمض إالّ الsقليل ،حsتّى تsحقق هsذا الsوعsد.
وق ssد ح ssكى ع ssبدال ssبهاء ق ssصة ف ssتح أب ssواب ال ssسجن ب ssأب ssدع ع ssبارات ت ssرج ssمها ح ssفيده األك ssبر ش ssوق ssي أف ssندي)(
ّ
ّ
لإلنكليزيّة وفيما يلي تعريبها-:
sحب جssمال األريssاف وخssضرتssها .وفssي ذات يssوم مل ّsح إل sيّ مssتفضالً" :إنّssني لssم أنssظر خssضرةً
"كssان بssهاءاهلل يّ s
sلما سsمعت ذلsك مsنه عsلمت مsن
مsنذ تsسع سsنوات ،فsاألريsاف مsن عsالsم ال ّsروح واملsديsنة مsن عsالsم األجsساد" .ف ّ
لحن القول أنّه يشتاق إلى التّوجه للريف وكنت متأ ّك ًدا من أ ّن ّ
ناجحا.
كل ما أعمله تنفيذًا لرغبته يكون
ً
sسمى
"وكssان هssناك فssي ع ّ sكا فssي ذلssك الssوقssت رجssل مssعاد لssنا يssدعssى محsّ sمد صssفوت بssاشssا ،وكssان لssه قssصر يّ s
)املsزرعsة( عsلى بsعد أربsعة أمsيال شsمالsي املsديsنة ،وهsو محsل جsميل تsحفّه الحsدائsق وبsه نهsر مsاء جsار .فsذهsبت
لsزيsارة هsذا الsباشsا فsي مsنزلsه ،وقsلت لsه" :يsا بsاشsا إنّsك تsركsت الsقصر ،وسsكنت فsي عّ sكا " .فsقال" :إنّsني عsليل،
وال أقssدر عssلى تssرك املssديssنة ،وإذا ذهssبت هssناك اسssتوحشssت لssإلخssوان" .فssقلت لssه" :مssا دمssت ال تssسكن هssناك،
sلما سsمع ذلsك االقsتراح ،اسsتغرب ،ولsكنّه سsرعsان مsا وافsق .فsاسsتأجsرت
ومsا دام املsكان خsالsيًا ،ف ّ s
sأجsره لsنا" .ف ّ
امل ssنزل م ssنه ب ssإي ssجار ب ssسيط جً s sدا ،أي بخ ِ s
sمس ج ssنيهات س ssنويً ssا ،ودف ssعت ل ssه إي ssجار خ ssمس س ssنوات م ssق ّد ًمss sا،
وتعاقدت معه بعقد ،وأرسلت

حمام ،ث ّم أعددت عربة لنقل الجمال املبارك)(.
ّ
عماالً لترميم املنزل وإصالح الحديقة وبناء ّ
sتكررة
"وفssي ذات يssوم ،ذهssبت لssرؤيssة املحssل بssنفسي .ورغsً sما عsّ sما ورد فssي الssفرامssني املssتع ّددة مssن األوامssر املّ s
sأي حssال مssن األحssوال ،فssإنّssي تsّ sمشيت خssارج بssاب املssديssنة،
بssأنّssنا ال يssمكننا أن نssتع ّدى حssدود أسssوار املssديssنة بّ s
وكssان الحsّ sراس مssن الssجنود عssلى الssباب ،ولssكنّهم لssم يssعارضssونssي فssي شssيء .فssذهssبت ت ً sوا إلssى الssقصر .وفssي
ال ssيوم ال sثّان ssي ذه ssبت م sّ sرة أخ ssرى م ssع ب ssعض األح sبّاء وامل ssوظّ ssفني دون أن ي ssعارض ssنا أح ssد أو ي ssعترض س ssبيلنا
م ssعترض م ssع أ ّن الح sّ sراس وال ssخفراء ك ssان ssوا واق ssفني ع ssلى ج ssان ssبي أب ssواب امل ssدي ssنة .وف ssي ي ssوم آخ ssر أومل ssت ول ssيمةً
sصنوبssر فssي الssبهجة)( .وجssمعت حssولssها م ّ sوظssفي الssبلدة وأعssيانssها ،ث ّ sم رجssعنا
وأعssددت مssائssدةً تssحت أشssجار الّ s
إلى البلدة جمي ًعا في املساء.
"وفsي ذات يsوم ،ذهsبت إلsى حsضور الجsمال املsبارك وقsلت" :إ ّن قsصر املsزرعsة قsد أعّ sد ألجsلكم ،وأعّ sدت عsربsةً
النsتقالsكم إلsيه" )ولsم تsكن فsي عّ sكا وحsيفا حsينذاك عsربsات( فsرفsض الsذّهsاب مsتفضالً" :إنّsني سsجني" .وبsعد
sلمرة
م ّ sدة ع ssرض ssت ع ssليه ذل ssك ث ssان ssي ًة إالّ أن ssني س ssمعت ن ssفس ال ssجواب ،ث ّ sم ذه ssبت إل ssى أب ssعد م ssن ذل ssك ف ssسأل ssته ل ّ s
ّ
فتفضل" :ال" فلم أتجاسر بعدها على اإللحاح أبعد من ذلك.
الثّالثة ولكنّه عاد
sحب بssهاءاهلل كssما كssان بssهاءاهلل يssحبّه ،فssاسssتدعssيت
"وكssان هssناك قssي عّ sكا شssيخ مسssلم مssرمssوق الssجانssب كssان يّ s
هsذا ال ّ
sسور فsاذهsب الsليلة إلsى مsحضره األقsدس ،واركsع أمsامsه،
sشيخ ،وشsرحsت لsه املsوقsف ،وقsلت لsه" :إنّsك ج ٌ
وخ ssذ ب ssيده امل ssبارك ssة ،وال ت ssترك ssها ،ح sتّى ي ssعدك أن ي ssترك امل ssدي ssنة" .وك ssان ه ssذا ال ّ s
sشيخ ع ssرب sيًّا .ف ssذه ssب ت ً sوا إل ssى
بsهاءاهلل وركsع أمsامsه ،وأخsذ بsيد الجsمال املsبارك وقsبّلها وقsال" :ملsاذا ال تsترك املsديsنة؟" فsأجsابsه" :إنّsني سsجني".
فsقال ال ّ
sسجن ،وتsلك
sشيخ" :ال سsمح اهلل! ومsن ذا الsذّي يسsتطيع أن يsسجنك؟ أنsت الsذّي أبsقيت نsفسك فsي ال ّ
كsانsت إرادتsك أن تsكون سsجينًا ،واآلن أرجsوك أن تخsرج وتsذهsب إلsى الsقصر ،فsإنّsه جsميل فsي خsضرتsه ،وفsيه
sرات مsن الsنّار" .وكّ sلما ت ّ
sفضل الجsمال املsبارك" :إ ّن هsذا غsير مsمكن،
األشsجار الsبديsعة ،وكsأ ّن الsبرتsقال فsيه ك ٌ
ألنّ ssي س ssجني" ،ك ssان ال ّ s
sيرا ت ّ s
sفضل ب ssهاءاهلل:
sشيخ ي ssأخ ssذ ب ssيده وي ssقبّلها ،واس ّ s
sتمر ي ssتضرع س ssاع ً sة ك ssام ssل ًة ،وأخ ً s
"حsسن جً sدا" ،وبهsذه اإلجsابsة كsوف¦ ال ّ
ليبشsرنsي بsقبول حsضرتsه.
ّs s
sشيخ لsصبره وثsباتsه .وجsاءنsي بsفرح ٍ عsظيم،
السssلطان ع ssبد ال ssعزي ssز ال sذّي م ssنع ل ssقائ ssي ب ssالج ssمال امل ssبارك أو االتّ ssصال ب ssه ،ف ssإنّ ssي
ورغ sً sما ع ssن وج ssود ف ssرم ssان ّ s
أي إنsسان ،وتsركsت حsضرتsه
أخsذت الsعربsة فsي الsيوم الsتّالsي ،وذهsبنا إلsى قsصر املsزرعsة .ولsم يsعترض عsلينا ّ
هناك ،ورجعت وحدي إلى املدينة.
sساحsر الsبديsع مّ sدة سsنتني .ثّ sم عsزمsنا عsلى االنsتقال إلsى مsكان آخsر فsي
"ومsكث حsضرتsه فsي ذلsك املsكان ال ّ
"الsبهجة" ،وكsان قsد حsدث وبsاء فsي "الsبهجة" فهsرب صsاحsب الsقصر وجsميع أفsراد أسsرتsه مsذعsوريsن ،ووافsق
أي طsالsب ،فsأخsذنsا الsقصر بsإيsجار زهsيد جً sدا .وهsناك فsتحت أبsواب الsعظمة
عsلى إعsطاء الsقصر مsجانًsا إلsى ّ
والسلطنة الحقيق ّية على مصاريعها.
ّ
السsلطان عsبد الsعزيsز لsم تsلغ مsطل ًقا( ،إالّ أنّsه كsان فsي الsواقsع ذا
"وكsان بsهاءاهلل سsجينًا اسsميًّا )أل ّن فsرامsني ّs s
ح ٍ
sشمة ووقsار ظsاهsريsن فsي هsيأتsه وفsي حsياتsه وأحsوالsه ،وكsان مsحتر ًsمsا مsن الجsميع ،حsتّى أ ّن حّ sكام فلسsطني،
كss sانss sوا يss sغبطونss sه عss sلى نss sفوذه وهss sيبته .وكss sان الss sح ّكام ،واملss sحافss sظون ،وقss sادة الss sجيش ،واملss sوظّ ssفون املحss sليّون

ٍ
sضرع حsاكsم املsديsنة للتّش ّsرف ،مّ sدعsيًا أ ّنsه
يsلتمسون التّش ّsرف بsلقائsه ،لsكنّه كsان ال يsأذن إال قsليالً ،وذات مsرة ،ت ّ
السssلطات الssعالssية بssزيssارة الجssمال املssبارك مssع أحssد قssادة الssجيش ،فssأجssيب طssلبه ،وكssان الssقائssد ،وهssو
أمssر مssن ّ s
sتمر راكً sعا عssلى األرض بssالssقرب مssن
أوروبsيّ سssمني ،قssد تssأثّssر جً sدا مssن عssظمة مssحضر بssهاءاهلل ،حsتّى أنّssه اسّ s
الsباب .وكsان تsه ّيب الsزائsريsن شsديً sدا لsدرجsة أنّsهما لsم يشsربsا األركsيلة الsتّي قّ sدمsت لsهما ،إالّ بsعد تsكرار الsطّلب
مssن بssهاءاهلل .وعssندئsٍ sذ وضssعاهssا عssلى شssفاهssهما فssقط ،ثّ sم تssركssاهssا جssانsبًا ،وطssويssا ذراعssيهما ،ووضssعا أيssديssهما
على صدريهما ،وجلسا بغاية الخضوع ،بدرجة أدهشت جميع الحاضرين.
sقصاد م ssن طs sالّب
"وك ssان إج ssالل األح ssباء وم ssحبّتهم ل ssه ،واح ssترام امل ssوظّ ssفني واألع ssيان ،وت ssواف ssد الs sزّائ ssري ssن وال ّ s
sحف ب ssه ،وس ssيماء الج ssمال امل ssبارك امل ssلوك sيّ وج ssالل وج ssهه ،ون ssفوذ
ال ssحقيقة ،وروح اإلخ ssالص والخ ssدم ssة ال sتّي ت ّ s
أمsره ،وكsثرة املخsلصني املsفديsن املsلتفّني حsولsه – كّ sلها شsهود نsاطsقة بsأ ّن بsهاءاهلل لsم يsكن فsي الsحقيقة سsجينًا
بsل كsان مsلك املsلوك" .فsقد قsام ضّ sده سsلطانsان مسsتب ّدان ،كsانsا حsاكsمني ظsاملsني ،قsو ّيsني ،ومsع ذلsك خsاطsبهما
بsعبارات صsارمsة ،وهsو مsقيم فsي سsجنهما ،كsملك يsخاطsب رعsايsاه .وكsان يsعيش فsي )الsبهجة( كsأمsير ،رغ ًsما
sسجون ق ssد ان ssقلب إل ssى ج sنّات
ع ssن ال ssفرام ssني ّ s
sثيرا م ssا ي ssقول" :ح ً sقا إ ّن أت ssعس ال ّ s
الشssدي ssدة ب ssال ّ s
sسجن .وك ssان ك ً s
ني شبي ًها لهذا منذ أن خلق العالم".
عدن" .وفي الحقيقة ،لم تر ع ٌ
حياته في البهجة
يمجsد اهلل فsي حsال الsفقر والsذّلsة ،فsإنّsه أظهsر فsي أ ّيsامsه
وكsما أظهsر بsهاءاهلل فsي أ ّيsام املsصاعsب األولsى كsيف ّ s
يمجsد اهلل فsي حsال الsعزّة والsقدرة .وكsانsت هsبات مsئات األلsوف مsن أتsباعsه املخsلصني قsد
فsي )الsبهجة( كsيف ّ s
sصرف ssه م ssبال ssغ م ssن امل ssال ك ssبيرة ،ك ssان ع ssليه أن ي ssد ّب ssره ssا .وم ssع أ ّن ح ssيات ssه ف ssي )ال ssبهجة( ك ssان ssت
وض ssعت ت ssحت ت ّ s
مssوصssوف ً sة بssأنّssها مssلكيّة بّ s
sكل مssعنى الssكلمة ،إال أنّssها لssم تssتميّز بssطابssع البهssرجssة املssاديّssة أو ال sتّرف وال sتّبذيssر ،بssل
عsلى الsعكس مsن ذلsك ،عsاش الجsمال املsبارك وأفsراد عsائsلته فsي حsالsة بsساطsة واحsتشام ،ولsم يsعرف فsي بsيته
شيء من الكماليّات األنانيّة.
وقsد أعّ sد أحsباؤه حsديsق ًة جsميل ًة بsالsقرب مsن مsسكنه فsي )الsبهجة( كsانsت تsدعsى بـ "ال ّsرضsوان" فsكان يsصرف
فيها أ ّيا ًما متتالي ًة أو أسابيع ،وينام ليالً في كوخ صغير في الحديقة ،وأحيانًا كان يتنزّه في الحقول.
sرارا ،وفsي مsرة أو أكsثر ،نsصب خsيامsه عsلى جsبل الsكرمsل ،كsما تsنبّأ بsذلsك حsينما كsان
وقsد زار عّ sكا وحsيفا م ً
سsجينًا فsي قsلعة عّ sكاء الsعسكريّsة .وكsان بsهاءاهلل يsصرف أغsلب وقsته فsي الsتبتّل والsتأ ّمssل ،وفsي كsتابsة الsكتب
املق ّدسة ،وفي إنزال األلواح ،وفي تربية األحبّاء تربية روحانيّة.
sفر ًغ ssا ك ssامs sالً ،أخ ssذ ع ssبدال ssبهاء ع ssلى ع ssات ssقه ت ssرت ssيب ج ssميع ال ّ s
sشؤون
sتفرغ له ssذا ال ssعمل ال ssعظيم ت ّ s
وألج ssل أن ي ّ s
األخssرى :كssمقابssلة الssعلماء والّ s
sشعراء ورجssال الssحكومssة .وكssان هssؤالء جssمي ًعا سssعداء بssلقاء عssبدالssبهاء ومssمتنّني
sعرفsهم
مsن بsيانsاتsه ومsحادثsاتsه .ومsع أنّsهم لsم يsقابsلوا بsهاءاهلل نsفسه ،فsإنّsهم كsانsوا يsمتلؤون مsحبّ ًة لsه ،بسsبب ت ّ
عرفتهم مقام والده.
بنجله ،أل ّن هيئة عبدالبهاء ّ

وق ssد د ّون املس ssتشرق ال ّ s
sشهير إدوارد ب ssراون ال ssبروف ssسور ف ssي ك ssل ّية ك ssمبردج خ ssاط ssرات ssه الs sتّال ssية ع ssن زي ssارت ssه
بهاءاهلل في البهجة سنة -:1890
"انsتظر دلsيلي لحsظة مsن الsزّمsن ريsثما خsلعت حsذائsي ،وبحsركsة سsريsعة مsن يsده سsحب سsتارةً ،وبsمروري مsن
الssباب أعssادهssا ،فssوجssدت نssفسي فssي غssرفsٍ sة كٍ s
sبيرة ،فssي صssدرهssا امssتدت أريssك ًة مssنخفض ًة ،ووضssع فssي مssقابssل
sبهما املsكان الsذّي أنsا ذاهsب إلsيه ،ومsن
الsباب كsرسsيّان أو ثsالثsة كsراسsي .وإنّsي وإن كsنت مsتص ّو ًرا تsص ّو ًرا م ً
أن ssا ق ssادم ل ssرؤي ssته ،إذ ل ssم ت ssع َ
ط ل ssي إي ssماءةً واض ssح ًة ح ssول ذل ssك ،إالّ أنّ ssه ق ssد م sّ sرت ث ssان ssية أو ث ssان ssيتان م ssن ال sزّم ssن،
وأخssذتssني الsّ sرهssبة وال sذّهssول ،قssبل أن أعssرف مssعرف ً sة تssام ً sة بssوجssود مssن فssيها ،وحssانssت م sنّي الssتفات ً sة إلssى الsّ sركssن.
وحssيث تssلتقي األريssكة بssالجssدار ،كssان يجssلس هٌ s
sيكل عssظي ٌم ،تssعلوه املssهابssة والssوقssار ،وتssت ّوج رأسssه قssلنسوة مssن
sسمى عssند الssدراويssش "بssال sتّاج" ،تssمتاز بssطولssها ،وحssول أسssفل "ال sتّاج" عssمامssة بssيضاء
الّ s
sصوف ،مssن ال sنّوع املّ s
صغيرة.
sبراق ssة ال sنّاف ssذة ال sتّي ت ssقرأ روح
"وإنّ ssما ال ssوج ssه ال sذّي رأي ssته ،ال أن ssساه وال ي ssمكنني وص ssفه ،م ssع ت ssلك ال ssعيون ال ّ s
الّ s
sوضssاح الssعريssض الssقدرة والssجالل ،بssينما أسssاريssر وجssهه وجبهssته تssن ّم عssن عssم ٍر ال
sشخص .وتssعلو جssبينه الs s sّ s
sشعر األسsود الsقاتsم ،مsع ل ٍ
sحية كsانsت تsتماوج بsوفsرة مsألsوفsة لsغايsة وسsطه ،فsلم ُ
يsص ّدقsه ال ّ
أك إذ ذاك فsي حsاجsة
sشخص الsذّي امsتثلت فsي حsضوره ،ووجsدت نsفسي مsنحنيًا ،أمsام مsن هsو محّ s
sلسؤال عsن ال ّ
ط الsوالء واملsحبّة
ل ّ
وتتحسssر لssنوالssها عssبثًا األبssاطssرة! وسssمعت صssوتًssا هssادئ ًssا يssأمssرنssي بssالجssلوس ،ث sمّ
ّs
ال sتّي يحسssده عssليها املssلوك،
استمر يقول:
ّ
)الحsمد هلل إذ وصsلت ..،جsئت لsترى مsسجونًsا ومsنفيًّا ...نsحن ال نsريsد إالّ إصsالح الsعالsم وسsعادة األمsم ،وهsم
sأي ضsرر فsي أن يتّحsد الsعالsم
مsع ذلsك ،يsعتبرونsنا مsثيريsن لsلفتنة والsعصيان ،ومسsتح ّقني لsلحبس والsنّفي ...ف ّ
عsلى دي ٍsن واح ٍsد وأن يsكون الجsميع إخsوانًsا ،وأن تسsتحكم روابsط املsحبّة واإلتّsحاد بsني بsني البشsر ،وأن تsزول
االخssتالفssات الssديssنيّة وتssمحى االخssتالفssات الssعرقsيّة؟ ...وال بّ sد مssن حssصول هssذا كّ sله ،فسssتنقضي هssذه الحssروب
sصلح األعssظم" ...ألسssتم تssحتاجssون إلssى ذلssك فssي أوروبّssا أيً s
sضا؟
املssد ّمssرة واملssشاحssنات الssعقيمة ،وسssيأتssي "الّ s
sسيد املsسيح؟ ...ومsع ذلsك فsإنّsا نsرى مsلوكsكم وحّ sكامsكم يsنفقون خsزائsنهم عsلى وسsائsل
ألsيس ذلsك مsا تsنبّأ بsه ال ّ
sري ،بssدالً مssن إنssفاقssها عssلى مssا يssؤ ّدي إلssى سssعادتssه ...،وال بّ sد مssن زوال هssذه املssشاحssنات
تssدمssير الssجنس البشّ s
sنسا واحً sدا وأسsرةً واحsدةً ...فsال
sسفك لsل ّدمsاء وهsذا االخsتالف ،حsتّى يsكون جsميع الsنّاس ج ً
والsبغضاء وهsذا ال ّ
يحب جنسه(..
يحب وطنه ،بل يفتخر بأنّه
يفتخر اإلنسان أنّه
ّ
ّ
"ه ssذه ك ssان ssت ع ssلى م ssا أت ssذك ssر ب ssعض ال ssكلمات ال sتّي س ssمعتها م ssن ب ssهاءاهلل م ssع غ ssيره ssا م ssن ال ssكلمات ،ف ssلينظر
sسجن؟ وهssل يssنتفع الssعالssم بssانssتشارهssا
الsذّيssن يssقرأونssها ،ولssيحكموا بssأنssفسهم هssل هssذه اآلراء تسssتحق الssقتل والّ s
أم يخسر؟")(

الصعود
ّ
وهsكذا قsضى بsهاءاهلل أواخsر أيّsامsه عsلى األرض ب ّ
sكل بsساطsة وهsدوء ،وبsعد إصsابsته بsالح ّsمى ،صsعد فsي 29
والسبعني من العمر.
مايو )أيّار(  ،1892في الخامسة
ّ
وكsانsت وصsيّته املsعروفsة بـ "كsتاب عهsدي" مsن األلsواح األخsيرة الsتّي نsزلsت ،وكsتبت بخsطه ،وأمsضاهsا وخsتمها.
وق ssد ف ّ s
sض خ ssتمها ب ssعد م ssضيّ ت ssسعة أ ّي ssام م ssن ص ssعوده ،ب ssيد نج ssله األك ssبر ،ب ssحضور أع ssضاء أس ssرت ssه وب ssعض
األصحاب ،فاتّضحت مضامني تلكم الوثيقة ّ
الشهيرة.
وبssمقتضى هssذه الssوصsيّة ،أصssبح عssبدالssبهاء مssركssز عهssد بssهاءاهلل ومssيثاقssه ومssبيّنًا لssتعالssيمه .وقssد أمssر بssهاءاهلل
أسرته وأقرباءه وجميع املؤمنني بالت ّوجه إليه وبإطاعته.
وبهsذا الsتّرتsيب امsتنع ظsهور االنsقسامsات املsذهsب ّية فsي الّ sديsن الsبهائsيّ ،وضsمنت وحsدة األمsر اإللsهيّ ضsمانًsا
كامالً.
رسالة بهاءاهلل
مsن املsهم أن نsك ّون ألنsفسنا فsكرةً واضsح ًة عsن رسsالsة بsهاءاهلل ،فsإ ّن أقsوالsه مsثل أقsوال سsائsر املsظاهsر اإللsهيّة،
ت ssنقسم إل ssى ق ssسمني ،ف ssفي أح ssده ssما ي ssتك ّلم أو ي ssكتب كبش ssر أم ssر م ssن اهلل ب ssرس ssال ssة ل ssلنّاس ،ب ssينما ف ssي ال ssقسم
رأسا عن اهلل ذاته ،فقد كتب في كتاب اإليقان-:
اآلخر تفيد كلماته بأنّها صادرةً ً
"إ ّن ل ّ s
sلشموس املش ssرق ssة م ssن امل ssشارق اإلل ssهيّة م ssقام ssني ،أح ssده ssما م ssقام ال sتّوح ssيد ورت ssبة ال sتّفري ssد ك ssما س ssبقت
sفرق بss sني أحss sد مss sنهم")( ،وثss sانss sيهما مss sقام ال s sتّفصيل ومss sقام عss sالss sم الخss sلق ورتss sبة
اإلشss sارة إلss sيه مss sن قss sبل "ال نّ s s
الح ssدودات البش ssريّ ssة ،ف ssفي ه ssذا امل ssقام ل ّ s
sقرر ،وظ ssهور م ssق ّدر ،وح ssدود
sكل واح ssد م ssنهم ه ssيكل م ّ s
sعني ،وأم ssر م ّ s
مssخصوصssة .بssمثل مssا إن كsّ sل واحssد مssنهم مssوسssوم بssاسssم ،ومssوصssوف بssوصssف ،ومssأمssور بssأمssر بssديssع ،وشssرع
جsديsد ،كsما يsقول "تsلك الsرسsل ف ّ
sضلنا بsعضهم عsلى بsعض ،مsنهم مsن كّ sلم اهلل ،ورفsع بsعضهم درجsات ،وآتsينا
عيسى ابن مريم البيّنات ،وأيدناه بروح القدس")(.
"وب ssالs sنّظر الخ ssتالف ه ssذه امل ssرات ssب وامل ssقام ssات ،تظه ssر ب ssيان ssات وك ssلمات م ssختلفة ،م ssن ت ssلك ال ssيناب ssيع ل ssلعلوم
السsبحانّ sية ،وإالّ فsإنّsها فsي الsحقيقة ،تsعتبر جsميعها لsدى الsعارفsني بsمعضالت املsسائsل اإللsه ّية فsي حsكم كsلمة
ّs s
واحsدة .وملّا لsم يsطّلع أكsثر الsنّاس عsلى املsقامsات املsذكsورة ،لهsذا يsضطربsون ،ويsتزلsزلsون مsن الsكلمات املsختلفة
الصادرة من تلك الهياكل املتّحدة.
ّ
"إذن أص ssبح م ssعلو ًم ssا أزالً وأب ً sدا ،أ ّن ج ssميع ه ssذه االخ ssتالف ssات ف ssي ال ssكلمات ،ه ssي م ssن اخ ssتالف ssات امل ssقام ssات.
ولهsذا أطsلقت ،وال تsزال تsطلق ،عsلى جsواهsر الsوجsود هsؤالء ،فsي مsقام الsتّوحsيد وعsل ّو التّجsريsد ،صsفات ال ّsربsوبsيّة،
sتقرون عsلى
واإللsوهsيّة ،واألحsديّsة ال ّ
sصرفsة ،والsهويّsة الsبحتة ،أل ّن جsميعهم جsالsسون عsلى عsرش ظsهور اهلل ،ومس ّ
كsرسsيّ املsكنونsات الsربsانsيّة ،أعsني أ ّن ظsهور اهلل ظsاهsر بsظهورهsم ،وجsمال اهلل مشsرق مsن وجsوهsهم ،لهsذا قsد

ظهsرت نsغمات ال ّsربsوبsيّة مsن هsذه الsهياكsل األحsديّsة ،ولsكن فsي املsقام الsثّانsي الsذّي هsو مsقام الsتّمييز ،والsتّفصيل
sصرفsة ،والsفقر الsبحت ،والsفناء الsبات
والتّحsديsد ،ومsقام اإلشsارات ،والّ sدالالت املsلك ّية ،تظهsر مsنهم الsعبود ّيsة ال ّ
كما يقول" :إنّي عبد اهلل"" ،وما أنا إالّ بشر مثلكم"...
sرارا أ ّن بsظهورهsم،
"وإذا مsا سsمع مsن املsظاهsر الsجامsعة "إنّsي أنsا اهلل" ،فsهو حsق وال ريsب فsيه ،إذ قsد ثsبت م ً
وبssصفاتssهم ،وبssأسssمائssهم يظهssر فssي األرض ،ظssهور اهلل ،واسssم اهلل ،وصssفة اهلل ،ولهssذا يssقول" :ومssا رمssيت إذ
ن الذين يبايعونك ،إنّما يبايعون اهلل"().
رميت ،ولك ّن اهلل رمى")( وكذلك يقول" :إ ّ
"وإذا مsا تsغنّوا بsنغمة" :إنّsي رسsول اهلل" ،فsإنّsه أي ً
sضا صsحيح وال ش ّsك فsيه ،كsما يsقول" :مsا كsان مح ّsمد أبsا
أحsد مsن رجsالsكم ،ولsكن رسsول اهلل")( .وفsي هsذا املsقام هsم جsمي ًعا مsرسsلون مsن لsدن ذلsك السsلطان الsحقيقي
والssكينونssة األزلّ sية .وإذا مssا نssادى كsّ sل واحssد مssنهم بssنداء" :أنssا خssاتssم الssنب ّيني" ،فssهو أيً s
sضا حssق وال سssبيل إلssى
الشssبهة .أل ّن الج ssميع ح ssكمهم ح ssكم ذات واح ssدة ،ون ssفس واح ssدة ،وروح واح ssدة،
ال sّ sري ssب ف ssيه ،وال ط ssري ssق إل ssى ّ s
وجسssد واحssد ،وأمssر واحssد .وك ّ sلهم مظهssر الssبدئ ّ sية والssختم ّية ،واألول ّ sية واآلخssر ّيssة ،والssظاهssر ّيssة والssباطssن ّية ،لssروح
األرواح الssحقيقي ،وسssاذج الssسواذج األزلssي .ولssو يssقولssون" :نssحن عssباد اهلل" فssإ ّن هssذا أيً s
sضا ثssابssت وظssاهssر،
حssيث قssد ظهssروا فssي ال sظّاهssر ،بssمنتهى رتssبة الssعبوديّssة ،تssلك الssعبوديّssة ال sتّي ال يسssتطيع أحssد فssي اإلمssكان أن
يظهر بنحو منها.
"وك ssذل ssك ق ssد ظه ssرت أذك ssار ال sّ sرب ssوب sيّة واإلل ssوه sيّة م ssن ج ssواه ssر ال ssوج ssود ه ssؤالء ،ف ssي ح ssني اس ssتغراق ssهم ف ssي ب ssحار
للسssلطان الssحقيقيّ .وإذا مssا نssظر بssعني الssتدقssيق ،يssرى
مدي ،وارتssقائssهم إلssى مssعارج املssعانssي ّ s
الssقدس الّ s
sص ّ
sصرف،
أنّssهم فssي هssذه الsّ sرتssبة قssد اعssتبروا أنssفسهم فssي مssنتهى الssعدم والssفناء ،أمssام الssوجssود املssطلق ،والssبقاء الّ s
sساحsة شsر ً sكsا .أل ّن مsطلق الsذّكsر فsي هsذا
حsتّى كsأنّsهم عّ sدوا أنsفسهم عsد ًsمsا صsرفًsا ،وجsعلوا ذكsرهsم فsي تsلك ال ّ
ٌ
دليل على عدم الوجود والبقاء .وإ ّن هذا لخطأ كبير عند الواصلني...
املقام،
"وال ssخالص ssة ،أنّ ssه ب ssال sنّظر إل ssى ه ssذا امل ssقام ،ق ssد ظه ssر م ssنهم ذك ssر ال sّ sرب ssوب sيّة وأم ssثال ssها .وف ssي م ssقام ال sّ sرس ssال ssة،
اظهsروا الsرسsالsة ،وهsكذا فsي كsل مsقام جsاؤوا بsذكsر حسsب اقsتضائsه ،ونسsبوا ك ّsل هsذه األذكsار إلsى أنsفسهم،
فsهي أذكsار مsن عsالsم األمsر إلsى عsالsم الخsلق ،ومsن عsوالsم ال ّsربsوبsيّة إلsى الsعوالsم املsلكيّة ،لهsذا فsمهما يsقولsون،
ومssهما يssذكssرون ،مssن اإللssوه sيّة والsّ sربssوب sيّة ،وال sنّب ّوة والsّ sرسssالssة ،والssواليssة واإلمssامssة والssعبوديّssة ك ّ sله حssق وال شssبهة
فيه")(.
وعsندمsا يsتك ّلم بsهاءاهلل كsإنsسان ،فsإ ّن املsقام الsذّي يّ sدعsيه لsنفسه هsو الsتّواضsع الsتام و"الsفناء فsي اهلل" ،فsاألمsر
sكارا تsا ًsمsا وقsدرتsه الsكامsلة
الsذّي يsم ّيز املظهsر فsي شsخص ّيته البشsر ّيsة عsن بsاقsي البشsر ،إنّsما هsو إنsكار ذاتsه إن ً
كsذلsك .فsفي جsميع األحsوال ،يsمكنه أن يsقول كsما قsال املsسيح فsي جsبل الsزّيsتون)( فsي مsوضsع جsثسيمانsي:
"ولكن ليس كما أريد أنا ،بل كما تريد أنت")( كما قال بهاءاهلل في رسالته إلى ّ
الشاه بالنّص:

السsبحان ،وعّ sلمني عsلم مsا
"يsا سsلطان ،إنّsي كsنت كsأح ٍsد مsن الsعباد ،وراقً sدا عsلى املsهاد ،م ّsرت عsليّ نsسائsم ّs s
sسماء ،بssذلssك ورد عssليّ
كssان ،لssيس هssذا مssن عssندي ،بssل مssن لssدن عssزيssز عssليم .وأمssرنssي بssالsنّداء ،بssني األرض والّ s
تذرفت به عيون العارفني .ما قرأت ما عند النّاس من العلوم ،وما دخلت املدارس ،فاسأل املدينة التّي
ما ّ
كssنت فssيها ،لssتوقssن بssأنّssي لسssت مssن الssكاذبssني .هssذا ورقssة حsّ sركssتها أريssاح مssش ّية ر ّبssك الssعزيssز الحssميد ،هssل لssها
sصفات ،بssل تحsّ sركssها كssيف تssريssد .لssيس لssلعدم
اسssتقرار عssند هssبوب أريssاح عssاصssفات؟ ال ومssالssك األسssماء والّ s
وجssود تssلقاء الssقدم .قssد جssاء أمssره املssبرم ،وأنssطقني بssذكssره بssني الssعاملssني .إنّssي لssم أكssن إالّ كssاملsيّت تssلقاء أمssره،
قّ sلبتني يsد إرادة ربّsك ال ّsرحsمن ال ّsرحsيم .هsل يsقدر أحsد أن يsتك ّلم مsن تsلقاء نsفسه ،بsما يsعترض بsه عsليه الsعباد،
من ّ
كل وضيع وشريف؟ ال فوالذّي ع ّلم القلم أسرار القدم ،إالّ من كان مؤيّ ًدا من لدن مقتدر قدير".
sسيد امل ssسيح أرج ssل الs sتّالم ssيذ ،ف ssكذل ssك ب ssهاءاهلل ك ssان أح ssيانً ssا يهي¦ الs sطّعام ب ssنفسه ،ويخ ssدم
وك ssما غس ssل ال ّ s
أح sبّاءه ،وال يفتخssر إالّ فssي عssبوديّssته ،وكssان يssقنع بssال sنّوم عssلى األرض مssن غssير سssريssر ،إذا لssزم ذلssك ،ويssعيش
عsلى الsخبز واملsاء ،وأحsيانًsا عsلى مsا يsدعsى "بsالsغذاء اإللsهيّ ،أي الsجوع" .ويظهsر تsواضsعه الsتّام مsن احsترامsه
ّ
والشهsداء واألولsياء .وهsو يsرى أنّ
sلرسsل
sري ،وخ ّ s s s
لsلطبيعة ومsن تsقديsره لsطبيعة الsجنس البش ّ
sاصsة مsن إجsاللsه ل ّ
املخلوقات من األدنى إلى األعلى تحكي عن الذّات اإلله ّية.
sلما إلssهيًّا ولssم يssكن بssارادتssه
sتكلما عssنه ،أي لssيكون فsً sما وقً s
sري ،لssيكون حssاكsيًا ومً s
لssقد اخssتار اهلل شssخصه البشّ s
sسيد املssسيح" :يssا أبssتاه ،إن
أن ا ّدعssى املssقام املssملوء بssاملssصاعssب واملssتاعssب الsتّي لssيس لssها نssظير .وكssما قssال الّ s
مبني أو ناطق ،ما جعلت نفسي عرض ًة
أمكن فلتعبر عنّي هذه الكأس")( ،كذلك قال بهاءاهلل" :لو وجد ّ
لشماتة العباد وال الستهزائهم ومفترياتهم")(
sحا ،وإل ssزام ً sيّا ل ssه ،وق ssد أط ssاع ssه ،ف ssكان ssت إرادة اهلل إرادت ssه ،ورض ssاء اهلل رض ssاه.
إالّ أ ّن ال sنّداء اإلل ssه ّيكان ص ssري ً s
والرضاء" ،فقال في لوح ابن الذّئب ما ترجمته-:
وقد قبل األمر "بمنتهى التّسليم ّ
sسم املهsلك فsي سsبيله،
"لsعمر الsحق ّ،كّ sلما ورد عsليّ فsي سsبيل اهلل ،إنّsه مsحبوب روحsي ومsقصود فsؤادي .وال ّ
شهد فائق ،وعذابه شراب عذب الئق".
وكsما سsبق لsنا ذكsره ،إ ّن بsهاءاهلل يsتك ّلم فsي أحsيان أخsرى مsن "مsقام اإللsوهsيّة" .فsفي هsذا الsنّوع مsن أقsوالsه
هssذه ،يssنمحي ذكssر شssخصيّته البشssريّssة بssالssكليّة ،وبssواسssطته يssخاطssب اهلل خssلقه ،ويssعلن لssهم مssحبّته ،ويssع ّلمهم
صفاته ،ويشهر إرادته ،ويعلن قوانينه ،ألجل هدايتهم ،وطلب محبّتهم ووالئهم ،وخدمتهم.
sثيرا مssا يssنتقل الخssطاب مssن أحssد هssذيssن ال sنّوعssني إلssى ال sنّوع اآلخssر ،فssأحssيانًssا
وفssي آثssار بssهاءاهلل الssكتاب ّ sية ،كً s
sتمر ال ssكالم دون ت ssو ّقssف وك ssأ ّن اهلل ه ssو ال sنّاط ssق ب ssضمير امل ssتك ّلم،
ي ssكون م ssن ال ssواض ssح أ ّن امل ssتك ّلم رج ssل ،ث ّ sم يس ّ s
sصرف إلرادة اهلل،
وحsتّى حsينما يsتك ّلم بsهاءاهلل كsرجsل ،فsإنّsه يsتك ّلم كsرسsول مsن اهلل وكsمثال حsيّ لsإلخsالص ال ّ
فsاملح ّsرك لجsميع أطsوار حsياتsه هsو ال ّsروح الsقدس ،ولsذلsك ال يsمكن وضsع حsدود فsاصsلة بsني الsوجهsتني البشsريّsة
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

جsمال اهلل ،وال فsي كsينونsتي إالّ كsينونsته ،وال فsي ذاتsي إالّ ذاتsه ،وال فsي حsركsتي إالّ حsركsته ،وال فsي سsكونsي
إالّ سsكونsه ،وال فsي قsلمي إالّ قsلمه الsعزيsز املحsمود .قsل لsم يsكن فsي نsفسي إالّ الsحقّ  ،وال يsرى فsي ذاتsي إالّ
اهلل".
بعثته
إ ّن ال ssغرض م ssن ب ssعثة ب ssهاءاهلل إل ssى ال ssعال ssم ه ssو إي ssجاد اإلتّ ssحاد ،أي اتّ ssحاد البش ssريّ ssة ف ssي اهلل ،ع ssن ط ssري ssق
إيمانها باهلل ،وقد قال-:
"إ ّن أبهى ثمرة لشجرة العرفان ،هي هذه الكلمة العليا:
يحب العالم[")( .
يحب الوطن ،بل ملن
"ك ّلكم أثمار شجرة واحدة ،وأوراق غضن واحد] ،ليس الفخر ملن
ّ
ّ
sصالح بsني البشsر ،وكsانsوا قsد ض ّsحوا أنsفسهم
بشsر األنsبياء الsسابsقون الsنّاس بsمجيء عsصر ّs s
ولsقد ّs s
السsالم وال ّ
يعجsلوا مsجيئه ،ولsكن ك ّsل واحsد مsنهم ص ّsرح ،ب ّ
sسعيدة والsغايsة املsباركsة لsن
حsتّى ّ s
sكل وضsوح ،إ ّن هsذه الsنهايsة ال ّ
الصالحون.
الرب" ،في آخر األيّام ،عندما يدان األشرار ،ويثاب ّ
تحصل إالّ بعد "مجيء ّ
فssلقد تssنبّأ زردشssت ،قssبل ثssالثssة آالف سssنة ،بssوقssوع املssشاحssنات والحssروب قssبل مssجيء "شssاه بهssرام" ،مخ ّ sلص
العالم ،الذّي يغلب "أهرمن" روح ّ
والسالم...
ويؤسس حكم الحقّ
الشر،
ّ
ّ
sسيد املsسيح" :ال تsظنّوا إنّsي جsئت أللsقي سsال ًمssا عsلى األرض ،مsا جsئت أللsقي سsال ًمssا بsل سsيفًا")(.
وقsال ال ّ
sتمر ح sتّى يssأتssي ابssن اإلنssسان "فssي مجssد
وأخssبر بssأ ّن فssترة حssروب وإشssاعssات حssروب ومssحن وبssاليssا سssوف تسّ s
أبيه".
وص ّsرح مح ّsمد )ص( أنّsه ،بسsبب سsوء أعsمال الsيهود والsنّصارى سsوف تظهsر بsينهم الsعداوة والsبغضاء الsتّي
تستمر إلى يوم القيامة ،حيث يظهر اهلل ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون)(.
ّ
أ ّمssا بssهاءاهلل فssيعلن فssي هssذا الssيوم أنّssه هssو مssوعssود جssميع هssؤالء الsّ sرسssل ،وأنّssه هssو املظهssر اإللssهيّ ال sذّي فssي
السsالم فsعالً ،وهsذا الsقول لsم يسsبقه بsه أحsد ،وهsو فsريsد فsي بsابsه ،وتsنطبق عsليه عsالمsات
sتأسsس حsكم ّs s
عsصره ي ّs s
الرسل العظام.
األزمنة انطبا ًقا عجيبًا ،وتؤيّده نب ّوات جميع ّ
السssالم عssلى
وقssد كssشف بssهاءاهلل ،بssوضssوح تssام ،وبssشمول مssنقطع ال sنّظير ،عssن الssوسssائssل ال sتّي بssها يssحصل ّ s
األرض واإلتّ ssحاد ب ssني ب ssني البش ssر .ح ً sقا م ssنذ م ssجيء ب ssهاءاهلل ل ssآلن ،وق ssعت وال ت ssزال ت ssقع ح ssروب وت ssدم ssيرات،
بsمقياس لsم يسsبق لsه مsثيل ،ولsك ّن هsذا هsو تsما ًsمsا مsا أخsبرت بsوقsوعsه جsميع ال ّsرسsل ،فsي فجsر ظsهور "يsوم ال ّsرب
sلرأي الssقائssل بssأ ّن "مssجيء الsّ sرب" لssم يssكن فssقط عssلى األبssواب ،بssل أنّssه
الssعظيم املssخيف" ،ولssيس ذلssك إال تssأيssي ًدا لّ s
حقيقة وقعت بالفعل.

sكرم مsن أن يهsلك الsكرامsني األشsرار هsال ً sكsا مsهينًا ،قsبل أن يsأخsذ
وفsي املَثَل الsذّي ضsربsه املsسيح ،ال بّ sد ل ّ
sرب ال ْ
sكرم ،ويssعطيه آلخssريssن غssيرهssم مsّ sمن يssؤ ّدون إلssيه ال sثّمرة فssي فssصولssها .أفssال يssفهم مssن هssذا املssثل ،أنّ
مssنهم الْ s
sتعصبني ،والssقادة
sطماعssني املّ s
الهssالك املssريssع عssند مssجيء الsّ sرب ،يssنتظر الssحكومssات الssجائssرة ،ورجssال ال ّ sديssن الّ s
جائرا قرونًا واغتصبوا ثمارها كالكرامني األشرار؟
حكما
املستب ّدين ،الذّين حكموا األرض
ً
ً
وربّssما تssحصل عssلى األرض حssوادث مssريssع ًة وكssوارث فssظيع ًة ،لssيس لssها مssثيل ،ملّ sدة مssن الssزمssان ،ولssكن بssهاءاهلل
يsؤ ّ sكsد لsنا" :عsن قsريsب سsوف تsنمحي هsذه املsشاحsنات الsعقيمة ،وسsوف تsمضي هsذه الحsروب املّ sدمsرة ،وسsوف
sصلح األعssظم" () .وقssد أصssبحت الحssروب مssن الssفظاعssة فssي ال sتّدمssير والتّخssريssب إلssى درجssة ال تssطاق،
يssأتssي الّ s
وعssلى البشssريّssة أن تssكتشف لssنفسها طssريssق الssخالص ،وإالّ فssإنّssها تssفنى ،وهssا قssد أتssى "وقssت املssنتهى" ،وأتssى
معه "املخلص املوعود".
آثاره الكتابيّة
إ ّن آثsار بsهاءاهلل الsكتابsيّة واسsعة فsي مsداهsا إلsى أبsعد الحsدود ،فsهي تsبحث فsي ك ّsل شsأن مsن شsؤون الsحياة
البشssريّssة ،سssواء أكssانssت فssرديّssة أم اجssتماعsيّة ،مssاديّssة أم روحssانsيّة ،وتssبحث فssي تssفسير الssكتب املssق ّدسssة الssقديssمة
الخاصة باملستقبل القريب والبعيد.
والحديثة ،وتبحث في النب ّوات
ّ
sسماويّsة،
أ ّsمsا مsدى مsعارفsه ود ّقssتها ،فsإنّsها أدهشsت اآلفsاق ،فsقد اقsتبس اآليsات املsق ّدسsة مsن مsختلف الsكتب ال ّ
وفسssره ssا ل ssلذّي ssن ك ssان ssوا ي ssسأل ssون ع ssنها ب ssأس ssلوب م ssهيمن وب ssراه ssني م ssقنعة ،م ssع أنّ ssه بحس ssب ال sظّاه ssر ،ل ssم ي ssملك
ّs
الsوسsائsل املsألsوفsة الsتّي تsمكنّه مsن الsوصsول إلsى الsعديsد مsن الsكتب الsتّي أشsارهsم إلsيها .وقsد ص ّsرح فsي "لsوح
ابssن الssذئssب" بssأنّssه لssم يssقرأ أب ً sدا "كssتاب الssبيان" فssي حssني يظهssر مssن آثssاره ،أنّssه كssان عssلى إطssالع تssام ومssعرفssة
ظهرهُ اهلل"!.
قرر الباب ،كما ذكرناه ،أ ّن كتابه "البيان" قد ألهمه إياه "من ُي ُ
كاملة بجميع آثار الباب ،وقد ّ
وإذا اسssتثنينا زيssارة الssبروفssسور بssراون لssه ،ال sذّي حssادثssه أربssع مsّ sرات سssنة  ،1890ولssم تssزد كsّ sل زيssارة مssنها
أي واحsد مsن مsف ّكري الsغرب ،ومsع
عsلى العشsريsن أو الsثالثsني دقsيقة ،فsإنّsه لsم تsكن عsنده أيّsة فsرصsة لsلتّكلم مsع ّ
sسياس sيّة وال ّ sدي ssنيّة،
ذل ssك ف ssإ ّن آث ssاره ت ssن ّم ع ssن اإلح ssاط ssة ال sتّام ssة بج ssميع أح ssوال وم ssشاك ssل ال ssغرب االج ssتماع sيّة وال ّ s
sطر أع ssداؤه إل ssى االع ssتراف ب ssأ ّن ح ssكمته ل ssم ي ssكن ل ssها ن ssظير ف ssي ال ssوج ssود .ف ssظروف س ssجنه ال sطّوي ssل
ح sتّى اض ّ s
املsعلوم لsلعموم تsنفي ال ّ
sثيرا مsن الsعلم الsغزيsر الsواسsع الsذّي ظهsر مsنه ال بّ sد وأن يsكون مكتسsبًا
sشك فsي أ ّن ك ً
ّ
مستقل تمام االستقالل عن وسائل البحث والتّعليم العادي ،وعن الكتب واملع ّلمني)(.
من منبع روحانيّ آخر
وكssان أحssيانًssا يssكتب بssال ّ sلغة الssفارس sيّة الحssديssثة ،وهssي لssغة مssواطssنيه املssمزوجssة إلssى حssد كssبير بssالssعرب sيّة ،وفssي
أحsيان أخsرى يsكتب بsالّ sلغة الsفارسsيّة الsخالsصة عsندمsا يsخاطsب الsعلماء الsزّردشsتيني .وكsذلsك كsان يsكتب بsالّ sلغة
السssالسsة بsلغة بsسيطة أحsيانًsا ،أو بsلغة وأسsلوب عsال ...وأ ّمssا تsم ّكنه مsن هsذه الّ sلغات املsختلفة
الsعربsيّة بsنفس ّ s
ً
مدهشا ،ألنّه لم يتلق أي تعليم لغوي.
وأساليبها ،فكان
sوضsح طsريsقة الsتّقديsس بsعبارات سهsلة بsحيث "مsن سsلك فsي الsطّريsق حsتّى الsج ّهال ال
وفsي بsعض كsتابsاتsه ،ي ّ s s s
يsضل" ،وفsي الsبعض اآلخsر مsن كsتابsاتsه ،هsناك الsكثير مsن تsص ّورات األسsفار ال ّsروحsانsيّة ،والsفلسفة الsعميقة
ال ّ
sسماويّsة األخsرى ،أو إلsى
sشعريّsة ،واإلشsارات إلsى اآليsات والsكتب املsق ّدسsة اإلسsالمsيّة والsزّردشsيّة والsكتب ال ّ

اآلداب والsحكايsات الsعربsيّة والsفارسsيّة م ّsما ال يsق ّدره حsقّ قsدره سsوى ال ّ
sشاعsر أو الsفيلسوف أو الsعالsم ،ويsتع ّلق
السsلوك فsي املsراحsل األولsى
الsبعض اآلخsر بsمراحsل الsحياة ال ّsروحsانّ sية الsعاملّ sية ،م ّsما ال يsفهمه إالّ مsن سsبق لsه ّs s
وك ssان ssت ك ssتاب ssات ssه أش ssبه ش ssيء ب ssامل ssائ ssدة امل ssه ّيأة ال sتّي ت ssحتوي ع ssلى ج ssميع أن ssواع األط ssعمة وال ّ sلذائ ssذ ،وامل ssواف ssقة
لرغبات واحتياجات جميع طالّب الحقيقة الصادقني.
sبيرا ع ss sلى امل ss sتع ّلمني وامله s sذّب ss sني ،وال ّ s s
sشعراء ال sّ s sروح ss sان s sيّني ،وال ss sكتّاب
وله ss sذا ّ s
sيرا ك ً s s
السss sبب ،ن ss sرى ألم ss sره ت ss sأث ً s s
السياسيّني،
الصوفيّة ،واملذاهب األخرى ،وبعض الوزراء ّ
املشهورين ،حتّى أ ّن بعض رؤساء املذاهب ّ
الsذّيssن اشssتهروا بssالssكتابssة ،أعssجبوا بssكلماتssه ،ألنّssها فssاقssت جssميع كssتابssات الssكتّاب اآلخssريssن فssي طssالوتssها ،وفssي
الروحانيّة.
عمق معانيها ّ
ال ّروح البهائيّة
ح ّsركsت روح بsهاءاهلل ،مsن مح ّsل سsجنه الsبعيد فsي عّ sكا مsوطsنه فsي إيsران فsي أعsماقsه ،ولsم تح ّsرك إيsران فsقط،
روحssا ل ssطيف ًة ف ssاض ssلةً
ب ssل ح sّ sرك ssت ال ssعال ssم وال زال ssت تح sّ sرك ssه .وال sّ sروح ال sتّي ك ssان ssت تح sّ sرك ssه وتح sّ sرك أت ssباع ssه ك ssان ssت ً s
ص ssاب ssرةً ال ت ّ s
sكل ،وم ssع ذل ssك ك ssان ssت ذات ح ssيويّ ssة م ssده ssشة ،وق ssدرة ف ssائ ssقة ،وك ssان ssت ت ssعمل م ssن األع ssمال م ssا ي ssبدو
مستحيالً ،وكانت تغيِّر الطبيعة البشريّة.
أ ّمssا الsذّيsن خsضعوا لsتأثsيرهsا ،فsقد تجّ sددت خsلقتهم ،فsامsتلؤا بsاملsحبّة واإليsمان والحsماس الsذّي لsو قsورنsت بsه
جssميع مssباهssج األرض وأحssزانssها ،لظهssرت كssالهssباء فssي املssيزان ،فssكانssوا دائsً sما عssلى اسssتعداد ملssجابssهة اآلالم
ال sطّويssلة واملssوت الssفظيع بّ s
sكل هssدوء ،بssل بssفرح مشssرق مssن عssظيم تssوك ّ sلهم عssلى الssق ّوة اإللssه ّية تssو ّsك sالً ال يssساوره
خوف أو ارتياب.
وأعsجب مsن ك ّsل مsا سsبق ،أ ّن قsلوبsهم كsانsت طsافsح ًة بsالsفرح بsالsحياة الجsديsدة الsتّي لsم تsترك مsجاالً فsي قsلوبsهم
sب االنssتقام مssن ظssاملssيهم .وقssد تssركssوا بssالssكليّة اسssتعمال الssق ّوة والssعنف فssي الّ sدفssاع عssن الsنّفس ،وبssدالً
ملssرارة حّ s
م ssن أن ي ssرت ssفع م ssنهم ال ّ s
sضجيج ع ssلى م ssا أص ssاب ssهم ،ف ssإنّ ssهم اع ssتبروا أن ssفسهم أس ssعد الs sنّاس ،لتش sّ sرف ssهم به ssذا
ال ssظهور الج ssدي ssد الج ssليل ،وي ssفدون أن ssفسهم ألج ssله ،وي ssقبلون س ssفك دم ssائ ssهم ل ّ s
sلشهادة ع ssلى ح ssقيِّته ،وت ssطرب
sرحssا ألنّssهم يssعتقدون أ ّن اهلل الssعليّ األزل sيّ املssحبوب قssد ك ّ sلمهم بssشفاه بشssريّssة ،ودعssاهssم ألن يssكونssوا
قssلوبssهم فsً s
والسsالم ،بsعد أن
ّs s
sصلح
عsبيده وأصsحابsه ،وأنّsه جsاء لsيؤسsس مsملكته عsلى األرض ،ولsينعم عsلى الsعالsم بsنعمة ال ّ
أنهكته الحروب ،وأضناه الطّعان.
بشsر بsذلsك الsباب ،واسsتع ّدت اآلالف لsقبول
وهsكذا كsان الّ sديsن الّ sذي أوحsى بsه بsهاءاهلل .فsقد أعsلن بsعثته كsما ّs s
أمsره وللهsتاف بsمجيئه ،شsاكsريsن بsشيره الsعظيم عsلى فsدائsه ،وكsانsت اآلالف مsن أتsباعsه م ّsمن طsرحsوا األوهsام
والخ ssراف ssات م ssنتظري ssن ب ssقلوب ط ssاه ssرة وع ssقول ن sيّرة م ssجيء مظه ssر اهلل ف ssي مج ssده امل ssوع ssود ،ول ssم ي ssكن ال ssفقر وال
السsالسsل وال الsذ ّلsة الsظّاهsرة بsقادرة عsلى أن تsحجب عsنهم جsالل ربّsهم ومجsده ال ّsروحsانsيّ ،بsل إ ّن هsذه الsظّلمة
ّs s
ال ّدنيويّة املحيطة به ساعدت في زيادة تأ ّلق بهائه الحقيقي.

الباب ال ّرابع
عبدالبهاء
sوجsهوا إلsى مsن أراده اهلل الsذّي انsشعب مsن هsذا
"إذا غsيض بحsر الsوصsال وقsضي كsتاب املsبدء فsي املsآل ،ت ّ s
األصل القديم"
)بهاءاهلل – الكتاب األقدس(
ميالده وصباه
كssان ع sبّاس أفssندي ،ال sذّي اتخ sذّ لssنفسه فssيما بssعد لssقب "عssبدالssبهاء" أكssبر أوالد بssهاءاهلل .وكssان قssد ولssد فssي
طهران قبيل منتصف ليلة  23مايو )أ ّيار( سنة  ،1844في نفس ال ّليلة التّي فيها أعلن الباب بعثته.
sسجن املssظلم بطهssران .وكssان عssبدالssبهاء ح sتّى فssي
ومل ّsا كssان عssمره تssسع سssنوات ،زُ ّج بssوالssده بssهاءاهلل فssي الّ s
sسن املsب ّكرة شsديsد الsوالء والsتع ّلق بsبهاءاهلل ،ونهsبت الsغوغsاء مsنزلsهم ،وج ّsردت األسsرة مsن ك ّsل مsمتلكاتsها،
تsلك ال ّ
وتركت في حالة ضيق وعوز.
sسجن ل ssيرى وال ssده امل ssحبوب ع ssند
وي ssخبرن ssا ع ssبدال ssبهاء ك ssيف أنّ ssه ذات ي ssوم س ssمح ل ssه ب ssال ّ sدخ ssول إل ssى س ssاح ssة ال ّ s
sلريssاضssة الssيومّ sية .وكssان بssهاءاهلل قssد تssغ ّير تssغ ّي ًرا فssظي ًعا ،وكssان مssريً s
sضا إلssى درجssة أنّssه مssا كssان يssقدر
خssروجssه لّ s
الصعوبة ،ولم يكن شعره وال لحيته
على املشي إالّ بغاية ّ
السsالسsل الحsديsديّsة ،وانsحنى جsسمه مsن أثsر ثsقلها وضsغطها ،فsأثّsر
ممشsطًا ،وقsد انsتفخ عsنقه وتسّ sلخ مsن أثsر ّs s
ّs
هذا املنظر على فكر الفتى عبدالبهاء وإحساسه املرهف بصورة ال يمكن نسيانها.
sسنة األول ssى م ssن إق ssام ssتهم ف ssي ب ssغداد ،وق ssبل إع ssالن ب ssهاءاهلل ب ssعثته بعش ssر س ssنوات ،ع ssرف ع ssبدال ssبهاء
وف ssي ال ّ s
البابني .وكان عبدالبهاء
بفراسته ذلك األمر الخطير :وهو أ ّن والده هو "املوعود" الذّي ينتظر ظهوره جميع
ّ
حsينذاك قsد بsلغ الsتّاسsعة مsن عsمره .وبsعد حsوالsي سsتّني سsنة مsن ذلsك الsتّاريsخ وصsف لsنا ال ّلحsظة الsتّي فsيها
استولى هذا االعتقاد فجأةً على جميع وجوده ،فقال-:
"إ ّن ssي ع ssبد لج ssمال ال ssقدم)( .وف ssي ب ssغداد ك ssنت ط ssفالً ،وف ssي ذل ssك ال sزّم ssان وامل ssكان أل ssقى ع ssليّ ال ssكلمة ف ssآم ssنت.
وبمج ّsرد إلsقائsه تsلك الsكلمة ،ارتsميت عsلى قsدمsيه املsباركsتني وت ّ
sوسsلت بsه أن يsقبل د ّsمsي فsدا ًء فsي
sضرعsت إلsيه وت ّs s
سsبيله ،فsداء! مsا أحsلى كsلمة "فsداء" فsي مsذاقsي! فليسsت لsي مsوهsبة أعsظم مsن هsذا! وأيّsة عsزّة لsي أعsظم مsن
السsالسsل مsن أجsله ،وتsرصsف أقsدامsي فsي األغsالل فsي سsبيل مsحبّته ،ويsقطع هsذا
أن تsكون عsنقي هsذه رهsن ّs s
الجسsد إربًsا إربًsا ،أو يsلقى فsي أعsماق الsبحار ألمsره! فsلو كsنّا فsي الsحقيقة أحsبائsه املخsلصني – ولsو كsنت أنsا
وأضحي على عتبته املق ّدسة ّ
بكل وجودي”.
الصادق ،لوجب عليّ أن أفدي بحياتي له،
ّ
في الحقيقة خادم ُه ّ
ومssنذ ذلssك الssوقssت ،ابssتدأ أحssباؤه يssدعssونssه بـ"سsّ sر اهلل" وهssو لssقب َلَّ sقب ُه بssه بssهاءاهلل ،وقssد عssرف بهssذا االسssم م ّ sدة
إقامته في بغداد.

ومل ّssا ذه ssب وال ssده ب ssعي ًدا ع ssن األس ssرة م ّ sدة س ssنتني ف ssي ف ssياف ssي الس ssليمان ssية ،ح ssزن ع ssبدال ssبهاء .وك ssان ssت تس ssليتُهُ
sيرا ملsا عsاد والsده لsم
الsوحsيدة كsتابsة ألsواح الsباب وحsفظها ،وقsضاؤه أغsلب أوقsاتsه فsي الsتأ ّمssل واملsناجsاة .وأخ ً
فرحا.
السرور وطار فؤاده ً
يملك نفسه من ّ
شبابه
sارسssا لssه .ومssع أنّssه كssان شssابًssا ،فssقد أظهssر حssكم ًة وحssصافsةً
ومssنذ ذلssك الssوقssت ،كssان أقssرب رفssيق لssوالssده بssل حs ً s
م ssدهش ssتني ،وأخ ssذ ع ssلى ع ssات ssقه م ssحادث ssة ج ssميع ال ssز ّوار ال sذّي ssن ح ssضروا ل ssرؤي ssة وال ssده .وإذا وج ssد أنّ ssهم ط sالّب
sثيرا مsا كsان يsساعsد
حsقيقة ،كsان يsأذن لsهم بsلقاء والsده ،وإالّ فsإنّsه مsا كsان يsسمح لsهم أن يsتعبوا بsهاءاهلل .وك ً
والssده فssي اإلجssابssة عssلى األسssئلة الssواردة وفssي حsّ sل مssعضالت املssسائssل لssلزّائssريssن .فssمثالً مل ّsا طssلب أحssد رؤسssاء
sفسيرا للحssديssث "كssنت كssنزًا مssخفيًّا")( ،أحssالssه بssهاءاهلل إلssى "سsّ sر اهلل"
sصوفsيّة ،املssدعّ sو عssلي شssوكssت بssاشssا ،تs
الّ s
ً
sسن الss sخامss sسة عشss sرة أو
ع s sبّاس ،وطss sلب مss sنه أن يss sكتب لss sه الss sتفسير ،فss sكتب فss sي الss sحال ،وهss sو فss sتى فss sي الّ s s
sسادس ssة عش ssرة ،رس ssالً s sة ه ssا ّمً s sة ف ssيها ش ssرح مس ssتنير أده ssش ال ssباش ssا .وه ssذه ال sّ sرس ssال ssة منتش ssرة اآلن ب ssني
ال ّ s
ممن ليسوا بهائ ّيني.
البهائ ّيني ،كما يعرفها الكثيرون ّ
وقsد كsان عsبّاس فsي ذلsك الsوقsت يsكثر مsن زيsارة املsساجsد ،وهsناك يsتباحsث فsي املsسائsل اإللsهيّة مsع الsعلماء،
مssع أنّssه مssا ذهssب أب ً sدا إلssى أيّssة مssدرسssة أو كssليّة ،بssل كssان مssع ّلمه الssوحssيد والssده ،وكssانssت نssزهssته الssوحssيدة ركssوب
الخيل ،فكان مغر ًما بها.
وب ssعد أن أع ssلن ب ssهاءاهلل ال ّ sدع ssوة ف ssي ح ssدي ssقة ال sّ sرض ssوان خ ssارج ب ssغداد ،اش ssت ّد إخ ssالص ع ssبدال ssبهاء ل ssه ،وازداد
sسفر الssطويssل إلssى القسssطنطين ّية ،كssان يssقوم عssلى حssراسssة بssهاءاهلل لssيل
عssشقه أكssثر مssن ذي قssبل .وخssالل الّ s
ن ssهار ،وك ssان ي ssرك ssب ب ssجوار ع ssرب ssته ويح ssرس ح ssول خ ssيمته .وك ssان ع ssلى ق ssدر املس ssتطاع ي ssري ssح وال ssده م ssن ج ssميع
السلوى لجميع األسرة ومح ّ
ط آمالها.
املتاعب املنزل ّية واملسؤول ّيات ،حتّى أصبح هو ّ
وخ ssالل إق ssام ssته ف ssي أدرن ssة ،ك ssان ع ssبدال ssبهاء ع ssزي sزًا ع ssلى الج ssميع ،وي ssكثر م ssن ت ssبليغ األم ssر ،وك ssان ي ssدع ssون ssه بـ
"املsولsى" .وفsي عّ sكاء عsندمsا كsانsت الجsماعsة كّ sلها تsقريsبًا مsريsض ًة بsالح ّsمى الsتيفوئsيديّsة وبsاملsالريsا وبsالsزّحsار،
كsان يغسsل املsرضsى ،ويsقوم عsلى خsدمsتهم ،ويsطعمهم ،ويحsرسsهم ،ولsم يsذق طsعم ال ّsراحsة ،إلsى أن أصsيب بsعد
الشssديssد بssال sزّحssار ،وكssانssت حssالssته خssطرةً م ّ sدة شهssر تssقري sبًا .وفssي ع ّ sكا ،كssما فssي أدرنssة ،أجssمع ال sنّاس
ال sتّعب ّ s
على احترامه ومحبّته على اختالف طبقاتهم من الوالي األمير إلى املسكني الفقير.
الزّواج
sكرم بsإرسsالsه
ّss
إ ّن مsا يsأتsي مsن الsتّفاصsيل ال
sؤرخ فsارسsي لsل ّديsن الsبهائsيّ وت ّ
sخاصssة بsزواج عsبدالsبهاء ،كsتبه م ّ
للكاتب:

"كsانsت مsسألsة تsزويsج عsبدالsبهاء فsي أثsناء شsبابsه بsزواج الئsق مsن املsسائsل الsها ّsمsة عsند األحsبّاء .وتsق ّدم إلsيه
أشssخاص كssثيرون ليحssظوا عssنده بssتاج اإلفssتخار بssانssتساب عssائssلتهم إلssيه .ولssم يظهssر عssبدالssبهاء مssيالً لssلزواج
م ّ sدةً م ssدي ssدةً ،ول ssم ي ssعرف أح ssد ح ssكمة ذل ssك .ول ssكن ع ssلم ف ssيما ب ssعد ،أ ّن إح ssدى ال ssبنات ق ّ sدر ل ssها أن ت ssكون زوج sةً
sسيد الsباب لsوالsديsها فsي إصsفهان .وكsان والsدهsا مsيرزا مح ّsمد
لsعبدالsبهاء ،وهsي تsلك الsتّي ولsدت بsعد تsبريsك ال ّ
الشهssداء" و"مssحبوب ّ
عssلي عssم "سssلطان ّ
الشهssداء" وأسssرتssها مssن أشهssر وأنssبل األسssر فssي إصssفهان .وأثssناء
sلما سssمع
وجssود الssباب فssي إصssفهان ،لssم يssكن لssلميرزا محsّ sمد عssلي أبssناء ،وكssانssت زوجssته تشssتاق إلssى طssفل .فّ s
sسيد الsباب بsذلsك ،أعsطاه شsيئًا مsن طsعامsه وأوصsاه أن يsقتسمه مsع زوجsته .وبsعد أن أكsاله تsح ّققا مsن نsيل
ال ّ
آم ssال ssهما ف ssي ال sذّريّ ssة ،ح ssيث ول ssدت ل ssهما ب ssنت س sّ sمياه ssا م ssنيرة خ ssان ssم)( .وب ssعد ذل ssك ول ssد ل ssهما ول ssد س sّ sمي س sيّد
السssلطان وف ssتوى
ي ssحيى ،ث ّ sم ول ssد ل ssهما غ ssيره ssما .وب ssعد م ّ sدة ت ssوف ssي ال ssوال ssد ،واس ssتشهد أب ssناء ع sّ sمها ب ssأم ssر ظ sّ sل ّ s
ال ssعلماء ،ووق ssعت األس ssرة ف ssي م ssتاع ssب واض sطّهادات م ssري ssرة ألنّ ssها ك ssان ssت ب ssهائ sيّة .ف ssأذن ب ssهاءاهلل مل ssنيرة خ ssان ssم
وألخsيها سsيّد يsحيى بsالsحضور إلsى عّ sكا حsمايً sة لsهما .وأظهsر بsهاءاهلل وزوجsته "نّ sواب" والsدة عsبدالsبهاء رأفsةً
وم ssحبّ ًة مل ssنيرة ،ب ssدرج ssة أ ّن الs sنّاس ف ssهموا أنّ ssهما ي ssرغ ssبان ف ssي أن ت ssكون زوجً s sة ل ssعبدال ssبهاء .وأص ssبحت إرادة
الوالدين أرادة عبدالبهاء ً
والريحان".
بالروح ّ
ومرت األيّام ّ
أيضا .وقد ت ّم القران بكمال األلفة واملحبّة ّ
sسجن الssطويssل،
وكssان زواجssهما سssعي ًدا ومssوفًّ sقا وعssاش لssهما مssن األبssناء أربssع بssنات بssقني أحssياء رغssم مssشاق الّ s
تشرفوا بمعرفتهن بسبب تخصيصهن حياتهن الجميلة للخدمة.
وصرن عزيزات على جميع الذّين
ّ
مركز العهد وامليثاق
أش ssار ب ssهاءاهلل ب ssطرق م ssتع ّددة ب ssأ ّن ع ssبدال ssبهاء ه ssو ال ّ sذي ي ssدي ssر األم ssر ب ssعد ص ssعوده .وك ssتب ذل ssك ف ssي ك ssتاب ssه
sرارا ب ssأنّ ssه ه ssو "م ssرك ssز العه ssد وامل ssيثاق"
األق ssدس ق ssبل ال ssصعود ب ssطري ssقة رم ssزيّ ssة ،وك ssان ي ssشير إل ssى ع ssبدال ssبهاء م ً s
وس ّsماه "الsغصن األعsظم" و"الsفرع املsنشعب مsن األصsل الsقويsم" .وكsان يsدعsوه عsادةً بsاسsم "املsولsى" ويsطلب
sسمى بـ )كssتاب
مssن جssميع أسssرتssه أن يssعامssلوه بssاحssترام فssائssق ،وطssلب مssن الجssميع فssي لssوح عهssده ومssيثاقssه املّ s
يتوجهوا إليه ويطيعوه.
عهدي( أن
ّ
وبsعد صsعود الجsمال املsبارك تsق ّلد عsبدالsبهاء املsقام الsذّي عsيّنه لsه والsده ب ّ
sكل وضsوح وصsراحsة كsرئsيس لsألمsر
وصsاحsب الsحقّ فsي تsبيني الsتّعالsيم ،وأن كsان ذلsك لsم يsرق فsي نsظر بsعض أقsربsائsه وغsيرهsم ،فشsرعsوا يsقاومsون
عssبدالssبهاء بّ s
sكل عssداء كssما فssعل "صssبح أزل" مssع بssهاءاهلل ،واجتهssدوا فssي خssلق انssشقاقssات بssني األحssباء .وإذ
خابوا في هذا العمل ،ابتدأوا ي ّدسون ال ّدسائس ض ّد عبدالبهاء لدى الحكومة التّركيّة.
واتّsبا ًsعsا لsألوامsر الsتّي أمsره بsها والsده ،شsرع عsبدالsبهاء بsإقsامsة بsناء عsلى سsفح جsبل الsكرمsل فsي أعsلى حsيفا،
sسيد الsباب ،وفsيه غsرف لsلمجالsس واالجsتماعsات .وقsد وشsى أعsداء عsبدالsبهاء لsدى
sقرا أبsديّsا لsرفsات ال ّ
لsيكون م ً
الحكومة التّرك ّية بأ ّن عبدالبهاء يقصد من إقامة هذا
ليتحصن فيها هو وأتباعه ،ويتح ّدوا الحكومة ،ويستولوا على جهات من سوريا املجاورة.
البناء عمل قلعة
ّ

السجن من جديد
ّ
sصحة ،ح ssبس ع ssبدال ssبهاء س ssنة
وب ssنا ًء ع ssلى م ssا ت ssق ّدم م ssن ال sتّهم ،وب ssنا ًء ع ssلى ت ssهم أخ ssرى ال ن ssصيب ل ssها م ssن ال ّ s
sسجن عّ sكاء ،بsعد أن سsبقت
 1901وأسsرتsه م ّsرة أخsرى ،ملّ sدة تsزيsد عsلى سsبع سsنوات داخsل أسsوار مsديsنة ال ّ
sسجن الج ssدي ssد ل ssم ي ssمنع
ل ssهم خ ssالل أك ssثر م ssن عش ssري ssن س ssنة ح ssريّ ssة ت ssجاوزه ssا ب ssضعة أم ssيال .ول ssك ّن ذل ssك ال ّ s
عsبدالsبهاء مsن نشsر ال ّsرسsالsة الsبهائsيّة فsي آسsيا وأوروبsا وأمsريsكا .وقsد كsتب املسsتر )هsوريsس هsولsي( عsن هsذه
الفترة ما يلي-:
"كssان يssحضر لssزيssارة عssبدالssبهاء واالنssتفاع بهssدايssته ومssحبّته الجssم الssغفير مssن الsّ sرجssال والsنّساء مssن كsّ sل جssنس
sكرمssني ،يssسألssونssه عssن كsّ sل مssا يssخالssج ضssمائssرهssم مssن أمssور
وديssن وأ ّمssة ،وهssم يجssلسون عssلى مssائssدتssه ضssيوفًssا مّ s
اجsتماعsيّة وروحsانsيّة وأدبsيّة ،وبsعد أن يsمكثوا عsنده مّ sدة تsتراوح بsني بsضع سsاعsات أو بsضعة شsهور ،يsرجsعون
تر عني اإلبداع شبي ًها لدار ضيافته هذه.
إلى مواطنهم ،وهم متح ّدون مستنيرون ملهمون .فلم َ
" ف ssفي داخ ssلهما ت ssبطل ج ssميع ال ssفوارق ال sتّي ت ssباع ssد ب ssني امل ssذاه ssب امل ssتناب ssذة ف ssي ال ssهند ،وي ssنمحي ال sتّعصب
ال ssيهودي وامل ssسيحي واإلس ssالم ssي ،وي ssصبح ف ssي خ ssبر ك ssان ،وتنكس ssر ك sّ sل ال ssقيود وال ي ssبقى س ssوى ال ssقان ssون
األصلي األساسي الذّي يجمع ّ
كل القلوب على
رب ال ssبيت ،ف ssكأنّ ssه امل ssلك آرث ssر
امل ssحبّة ال ssخال ssصة ،وب ssه ت ssحيى األف ssئدة م ssن أث ssر ع ssواط ssف ال ssوح ssدة ال ssفائ ssضة م ssن ّ
sسا حssول مssائssدتssه املسssتديssرة ...إالّ أ ّن الssفرق بssينهما هssو أ ّن عssبدالssبهاء يهيّ¦ الsنّاس جssمي ًعا رجssاالً ونssساءً
جssالً s
"السيوف")(.
ألن يكونوا فرسانًا روحانيّني ويق ّلدهم "الكلمة" ال
ّ
sسنني يsقوم بsمراسsالت هsائsلة يsراسsل بsها جsميع األحsبّاء واملسsترشsديsن مsن
وكsان عsبدالsبهاء فsي أثsناء هsذه ال ّ
جميع أنحاء العالم .وكان يساعده في هذا العمل بناته وجملة من الكتبة واملترجمني.
sخاصssة ،ولssم تشهssد أفssقر أحssياء
ّss
وكssان يssقضي أغssلب أوقssاتssه فssي عssيادة املssرضssى واملssصابssني فssي مssنازلssهم الs
عّ sكاء زائ ًsرا أحsبّه الجsميع ورحsبّوا بsه تsرحsيبًا عsا ًمّsا كsترحsيبهم "بsاملsولsى" .وقsد حsكى أحsد الsزائsريsن لِـ عّ sكاء فsي
هذا الوقت ما يأتي:
"إ ّن عssادة عssبدالssبهاء فssي صssباح كsّ sل يssوم جssمعة أن يssوزّع املssساعssدات عssلى املssساكssني ،ويssعطي مssن مخِ s
sزن sهِ
sضئيل لّ s
الّ s
sكل شssخص مssن املssعوزيssن واملssساكssني ،ال sذّيssن يssحضرون طssلبًا ملssساعssدتssه شssيئًا قssليالً .وفssي صssباح
sساح ssة الs sتّي ي ssقع ف ssيها م ssنزل
sف واح ssد ع ssلى األرض ف ssي ال ّ s
ه ssذا ال ssيوم ج ssلس ل ssه ن ssحو م ssئة ش ssخص ف ssي ص ّ s
ع ssبدال ssبهاء ،وه ssم مج ssموع ssة غ ssري ssبة م ssن البش ssر م ssتن ّوع ssة م ssن ال sّ sرج ssال وال sنّساء واألط ssفال – ف ssقراء ب ssائ ssسون وف ssي
وشحاذون – فهم ح ًقّا بؤساء وال تفي العبارة بوصف فقرهم
منظرهم كالعرايا وأغلبهم عجزة وعميان
ّ
sيمر بsينهم سsرا ًsعsا ،مsن واحsد آلخsر ،وأحsيانًsا
املsدقsع .وكsانsوا يsنتظرون بsلهف خsروج عsبدالsبهاء مsن الsباب ...ف ّ
sشجعه مsلق ًيا قsطع ًة مsن الsنقود فsي ك ّsل كsف مsمدودة ،أو يsلمس –أحsيانًsا–
يsنتظر قsليالً لsيواسsي مsسكينًا أو ي ّ
وجsه طsفل ،أو يsأخsذ بsيد عsجوز تsتع ّلق بsذيsل ردائsه فsي وقsت مsروره ،ويsتف ّوه بsبعض الsعبارات ال ّsرحsيمة للعجsزة

sضعفاء ال sذّيssن يssمنعهم ضssعفهم عssن الssحضور ألخssذ نssصيبهم الّ s
والssعميّ مssن الsّ sرجssال ،ويssسأل عssن الّ s
sضئيل،
فيرسله لهم مع عبارات املحبّة والتّسلية)(.
وأ ّمssا احssتياجssات عssبدالssبهاء الّ s
sشخصيّة فssقد كssانssت قssليل ًة ،وكssان يشssتغل مssب ّك ًرا وإلssى سssاعssة مssتأ ّ
خssرة ويssكفيه
غsذاءان بsسيطان فsي الsيوم .وكsانsت مsالبsسه عsبارةً عsن بsضعة ألsبسة غsير ثsمينة .فsلم ي َ
sرض بsمعيشة الsتّرف،
بينما يرى اآلخرين في االحتياج.
sحب األطsفال مsحبّة عsظيمة ،وكsذلsك الsزّهsور ،وجsمال الsطّبيعة .وكsانsت جsميع أسsرتsه تsجتمع مsعه يsومً sيا
وكsان ي ّ
sسابsعة لsتناول ال ّ
sشاي .وكsان األطsفال يsترنّsمون بsاملsناجsاة حsينما
sسادسsة أو ال ّ
sساعsة ال ّ
sصباح حsوالsي ال ّ
فsي ال ّ
يتناول املولى ّ
ومما كتبه املستر "ثورنتون تشايس" عن هؤالء األطفال-:
الشاي.
ّ
sتمون بssغيرهssم مssتناسssني ذواتssهم
"لssم أر طssوال حssياتssي أطssفاالً مssؤ ّدبssني غssير أنssان sيّني وأذكssياء غssير مssزعssجني يهّ s
الصغيرة التّي يحبّها األطفال")( .وقsد حsمل ك ّsل زائsر عsائsد مsن عّ sكاء ذكsريsات عsطرة عsن "واليsة
في األشياء ّ
السيد لوكاس:
األزهار" التّي كانت إحدى مظاهر الحياة في ع ّكاء .وقد كتبت ّ
"إ ّن اإلنssسان لssيندهssش عssندمssا يسssتنشق عssبدالssبهاء رائssحة ال sزّهssور ،ح sتّى أنّssه لssيخ ّيل لssه أ ّن زهssرة الخssزامssى
ت ssخبر ع ssبدال ssبهاء ب ssأم ssر م ssا ع ssندم ssا ي ssغمس وج ssهه ف ssي أوراق ssها ،وك ssأ ّن آذان ssه تجته ssد ف ssي أن ت ssسمع م ssنها ن ssغمةً
بديع ًة وهي بكمال االهتمام في االصغاء")(.
sورا ب ssدي ssع ًة ذات رائ ssحة ع ssطرة .وق ssد ل ّ s
خص املس ssتر "ث ssورن ssتون
وك ssان ي ّ s
sحب أن ي ssق ّدم ل ssزائ ssري ssه ال ssعدي ssدي ssن زه ً s
السجن التّي عاشها في ع ّكا فقال:
تشايس" انطباعته عن حياة ّ
السsالم
sسجن األعsظم" وهsو سsجن ّs s
sساكsن فsي "ال ّ
"مsكثنا خsمسة أ ّيsام داخsل األسsوار ،فsكنّا مsسجونsني مsع ال ّ
واملssحبّة والخssدمssة .فssلم يssكن لssنا فssكر وال رغssبة فssي أمssر سssوى خssير ومssنفعة الssعالssم وسssالم ال ّ sدنssيا واالعssتراف
sسجن ال ssحقيقي ،وال ssج ّو ال ssخان ssق،
ب ssأب ّ sوة اهلل وب ssحقوق البش ssر امل ssتبادل ssة ،ف ssهم مخ ssلوق ssات ssه وأب ssناؤه .ح ً sقا إ ّن ال ّ s
والsبعد عsن األمsانsي الsحقيق ّية لsلقلوب ،وكsذلsك اإلرتsباط بsالsشؤون الّ sدنsيو ّيsة – ك ّsل ذلsك كsان خsارج تsلك األسsوار
sصرفssة واإلنssطالق ال sتّام ،وتssفوح نssسمات روح اهلل
الحجssريّssة مssن ع ّ sكاء .أ ّمssا داخssلها فssكانssت تssرفssرف الحssريّssة الّ s
الخالصة .فاملتاعب والهموم والقلق على األمور ال ّدنيويّة ك ّلها كانت خارج تلك األسوار")(.
sلما
إ ّن مsتاعsب ال ّ
sسجن تظهsر ملsعظم الsنّاس كsأنّsها مsصائsب شsديsدة ،ولsك ّن عsبدالsبهاء لsم يsكن يsخشى بsأسsها ،ف ّ
كان مسجونًا كتب:
sسجن ج sنّتي ال ssعليا وح ssدي ssقتي ال ssغنّاء وع ssرش ع sزّي ب ssني ال ssعامل ssني وأنّ
"ال تح ssزن م ssن س ssجني وب ssالئ ssي أل ّن ال ّ s
بالئي في سجني هو تاجي الذّي به أفتخر بني مأل األخيار")(.
والسsرور
ّs s
sصحة والsنّجاح
sرورا فsي حsال ال ّsراحsة واليُسsر وفsي أوقsات ال ّ
"إ ّن ك ّsل إنsسان يسsتطيع أن يsكون مس ً
sرورا راض sيًا ف ssي وق ssت ال ّ s
sضيق وامل ssصائ ssب واألم ssراض ،فه ssذا ه ssو
واالنش ssراح ،ول ssكنّه إذا أم ssكنه أن ي ssكون مس ً s
دليل النّبل وعنوان ّ
الشرف")(.

لجان التّحقيق التّركيّة
sوجsهة إلsى عsبدالsبهاء ،وتsق ّدم
عsيّنت الsحكومsة الsتّركsيّة سsنة  1904وسsنة  1907لsجانًsا لsلتّحقيق فsي الsتّهم امل ّ s
sصرح بsاسsتعداده الsتام لsقبول
زورا .وبsينما كsان عsبدالsبهاء يsدحsض هsذه الsتهم ،كsان ي ّ
شsهود شهsدوا ضّ sده ً
sسجون ،أو س ssحبوه ف ssي ال ّ s
sشوارع ،أو
أي ح ssكم ت ssصدره ال ssلجنة ض ssده .وق ssال ب ssأنّ ssهم ل ssو رم ssوه ف ssي أع ssماق ال ّ s
لss sعنوه ،أو بss sصقوا عss sليه ،أو رجss sموه ،أو رشss sقوه بّ s s
sكل أنss sواع االهss sانss sات ،أو ع ّ s sلقوه عss sلى املss sشانss sق ،أو رمss sوه
بالرصاص ،فإنّه يكون جذالً
مسرورا.
ً
ّ
وبsينما كsانsت لsجان التّحsري مsنعقدةً لتج ّsمع األد ّلssة ضّ sده ،كsان يsزاول أعsمالsه الsيومّ sية وأشsغالsه الsعاد ّيsة بsكلّ
sجارا فsي حsديsقته ،أو يsرأس حsفل زواج بsرفsعة وحsر ّيsة روحsانّ sية نsوراء .وقsد عsرض
اطsمئنان وهsدوء ،ويsزرع أش ً
عssليه الssقنصل اإليssطالssي أن يس ّهssل لssه طssريssق الssفرار آم sنًا إلssى أ ّيssة مssيناء أجssنب ّية يssختارهssا ،ولssكنّه رفssض ،مssع
ال ّ s
sشكر ،ه ssذا ال ssعرض رف ً s
sضا ب ssاتً ssا ق ssائs sالً ب ssأنّ ssه م ssهما ت ssكن ال ssنتائ ssج ،ف ssإنّ ssه ي ssجب ع ssليه أن يح ssذو ح ssذو ال ssباب
sجع أغsلب
والجsمال املsبارك ،الّ sلذيsن لsم يsحاوال أبً sدا إنsقاذ نsفسيهما أو الهsرب مsن أعsدائsهما .ومsع هsذا فsقد ش ّ
sطرا عsليهم ،ومsكث وحsده مsع الsقليل مsن املsؤمsنني يsنتظر
الsبهائsيّني عsلى أن يsهاجsروا مsن عّ sكا الsتّي أصsبحت خ ً
القدر املقدور.
وقsد وصsلت آخsر لsجنة مsن لsجان الsتّحقيق مsك ّونsة مsن أربsعة مsن املsوظّsفني املsرتشsني إلsى عّ sكا فsي أوائsل شsتاء
 ،1907وم ssكثت شه sً sرا واح ً sدا ،وس ssاف ssرت إل ssى القس ssطنطين ّية ب ssعد إت ssمام "ت ssحقيقها" ،وك ssان ssت ع ssلى اس ssتعداد
ل ssتقدي ssم ت ssقري ssره ssا ب ssثبوت ال sتّهم ض ّ sد ع ssبدال ssبهاء م ssقترح ً sة ن ssفيه أو إع ssدام ssه .ول ssكن ل ssم ي ssمض زم ssن ط ssوي ssل ع ssلى
رجsوعsهم إلsى تsركّ sيا حsتّى قsامsت الsثّورة ،وفsيها هsرب املّ sوظsفون األربsعة ألنّsهم كsانsوا مsن أنsصار العهsد الsقديsم.
sؤس ssس س ssيادت ssه ،وأط ssلق س ssراح ج ssميع امل ssسجون ssني ال ssسياس ّ sيني
وإذ ذاك اس ssتطاع ح ssزب ت ssرك ّ sيا ال ssفتاة أن ي s sّ s
وال ّ sدي ssنيّني ف ssي اإلم ssبراط ssوريّ ssة ال ssعثمان sيّة .وف ssي س ssبتمبر )أي ssلول( س ssنة  ،1908أط ssلق س ssراح ع ssبدال ssبهاء م ssن
السلطان عبد الحميد نفسه سجينًا.
السنة التّالية أصبح ّ
السجن ،وفي ّ
ّ
أسفاره في الغرب
sتمر عsلى عsمله املsتواصsل فsي الsتّبليغ بsنفس الsحياة ال ّsروحsانّ sية وبsدون كsلل
بsعد إطsالق سsراح عsبدالsبهاء ،اس ّ
أو مsلل ،وعsلى إرسsال ال ّsرسsائsل ،وعsلى الsعنايsة بsاملsساكsني واملsرضsى .ولsم يsغ ّير شsيئًا سsوى تsبديsل إقsامsته مsن
عّ sكا إلsى حsيفا ثّ sم إلsى اإلسsكندر ّيsة ،إلsى أن قsام فsي أغسsطس )آب(  1911بsرحsلته األولsى إلsى عsالsم الsغرب.
وف ssي أث ssنائ ssها ق ssاب ssل ع ssبدال ssبهاء رج ssاالً ع ssدي ssدي ssن م ssن م ssختلف ال ssعقائ ssد ،ون sفّذ ب ّ s
sكل م ssعنى ال ssكلمة أم ssر ب ssهاءاهلل
الsتّالsي" :عsاشsروا مsع األديsان بsال ّsروح وال ّsريsحان" .وقsد وصsل إلsى لsندن فsي بsدايsة سsبتمبر )أيsلول( ،1911
وأمsضى هsناك شه ًsرا واحً sدا ،قsام فsيه بsمحادثsاتsه الsيومsيّة مsع الsطّالsبني بsاإلضsافsة إلsى أعsمال عsديsدة أخsرى،
sصلني مsع الsقس "ر .ج .كsامsبل"،
كsما ألsقى فsي أثsنائsه خsطب ًة فsي كsنيسة "سsتي تsمبل" خsاطsب بsها جsماعsة امل ّ
وكssذلssك خssطب فssي كssنيسة "سssانssت جssونssس وسمنسssتر" حssيث رئssيسها األرشssديssكن ولssبر فssورس ،وتssناول طssعام

اإلفssطار مssع أمssني الssعاصssمة فssي لssندن ،ثّ sم انssتقل عssبدالssبهاء إلssى بssاريssس حssيث قssضى أوقssاتssه بssإلssقاء الخssطب
اليوم ّية ومحادثة الطّالبني املتش ّوقني من جميع القوم ّيات والفئات.
وفsي ديsسمبر )كsانsون األ ّول( سsنة  1911رجsع إلsى مsصر وسsافsر فsي ال ّsربsيع الsتّالsي  1912إلsى الsواليsات
املتّحssدة إجssاب ً sة اللssتماس األح sبّاء األمssريssكيني ،ووصssل إلssى نssيويssورك فssي إبssريssل )نssيسان(  1912وفssي أثssناء
الشsرقsي إلsى ال ّ
األشهsر الsتّسعة الsتّالsية سsافsر فsي أنsحاء أمsريsكا مsن ال ّ
sشاط¦ الsغربsي ،وهsو يخsطب
sشاط¦ ّ s s
ف ssي مج ssموع ssات م ssن ال sنّاس ف ssي م ssختلف م ssناح ssي ال ssحياة – ف ssي ط sالّب ال ssجام ssعات وف ssي اإلش ssتراك ssيني وف ssي
املssورمssون وفssي الssيهود واملssسيحيّني وجssماعssة ال sالّأدريssني "الssقائssلني بssعدم كssفايssة الssعقل لssفهم الssوحssي اإللssهيّ"
السssالم وجssمعيّات األفssكار الجssديssدة وجssمعيّات الsنّساء املssطالssبات بssحقوق
وجssماعssات اإلسssبرانssتيني وجssمعيّات ّ s
السامعني.
اإلنتخاب .وخطب في الكنائس التّابعة ملختلف املذاهب وتح ّدث بما يناسب املقام ويناسب ّ
وف ssي  5دي ssسمبر )ك ssان ssون األ ّول( س ssنة  1912س ssاف ssر راج ً sعا إل ssى ب ssري ssطان ssيا وق ssضى ف ssيها س sتّة أس ssاب ssع زار
خ ssالل ssها :ل ssيفرب ssول ول ssندن وب ssرس ssتول وأدن ssبرغ .وب ssعد ق ssضاء شه ssري ssن ف ssي ب ssاري ssس ب ssامل ssقاب ssالت ال ssيوم ّ sية وف ssي
الخ ssطاب ssات ال ssعا ّمssة س ssاف ssر إل ssى اش ssتتكارت ف ssي أمل ssان ssيا ح ssيث ع ssقد اج ssتماع ssات م ssتتال ssية م ssع ال ssبهائ ّ sيني األمل ssان،
أسsس جsماعsات بsهائsيّ ًة جsديsدةً ،وعsاد فsي مsايsو )أيّsار( سsنة 1913
ومsنها سsافsر إلsى بsودابسsت وڤsيينّا حsيث ّ s s
إلى مصر.
وفي  5ديسمبر )كانون األ ّول( سنة  1913سافر إلى حيفا.
العودة إلى األرض املقدّسة
sتمرة الsتّي انتهsت بsأسsفاره املsضنية إلsى
وهsنا كsان عsبدالsبهاء قsد بsلغ ّs s
السsبعني مsن عsمره ،وكsانsت أتsعابsه املس ّ
الشsرق والsغرب الّ sلوح املsؤثّsر
الشsرق كsتب إلsى املsؤمsنني فsي ّ s s
بsالد الsغرب قsد أنsهكت جsسمه ،وبsعد رجsوعsه إلsى ّ s s
ّ
الشجي التّالية ترجمته-:
"يsا أحsبائsي سsيأتsي يsوم ال أكsون فsيه مsعكم ،وقsد عsملت ك ّsل مsا أمsكنني عsمله ،وخsدمsت أمsر بsهاءاهلل بsمنتهى
ق ّوتي ،واشتغلت ليل نهار طوال أيّام حياتي.
"واآلن م ssا أش ّ sدن ssي ش ssو ًقssا إل ssى أن أرى األح sبّاء يح ssملون ع ssلى أك ssتاف ssهم أع ssباء م ssسؤول sيّات ه ssذا األم ssر! ف ssقد
حان اآلن وقت إعالن امللكوت
الروحانيّ ألحبّاء اهلل!...
األبهى ،وحانت اآلن ساعة اإلتّحاد واالتّفاق! واآلن يوم الوفاق ّ
للش ssرق وال ssغرب ول ّ s
sلشمال وال ssجنوب ،ل ssعليّ أس ssمع ت ssغنيّات امل ssحبّة وال ssوف ssاق ت ssرت ssفع ف ssي
أوج ssه آذان ssي ّs s
"إنّ ssي ّ s
مجامع األحبّاء .فإ ّن أيّامي أصبحت معدودةً وليس لي فرح إالّ في ذلك.
sب أن أرى األحsبّاء متّحsديsن كsأنّsهم عsقد لsؤلsؤ مsضيء أو نsجوم الsثر ّيsا أو أشّ sعة ال ّ
sشمس الsواحsدة أو
"فsكم أح ّ
sغرد لssهم أفssال يssسمعون؟ وطssير الssفردوس يssغنّي أفssال يssنصتون؟
غssزالن مssرعssى واحssد! إ ّن هssذا الssبلبل املssعنوي يّ s

وم ssالك امل ssلكوت األب ssهى ي ssنادي ssهم أف ssال ي ssلبّون؟ ورس ssول امل ssيثاق ي ssلتمس أف ssال ي ssصغون؟ إنّ ssي م ssنتظر ،م ssنتظر
sجسم ال ssوف ssاء وامل ssحبّة وم ssطال ssع األل ssفة
sصدق واإلخ ssالص وم ّ s
sسارة ب ssأ ّن األح ssباء م ssظاه ssر ال ّ s
ألس ssمع األخ ssبار ال ّ s
sتممون آمsالsي؟ أفsال
واالتّsحاد! أفsال يsفرحsون قsلبي؟ أفsال يsح ّققون ت ّ s
sوسssالتsي؟ أفsال يsسمعون تsمنّياتsي؟ أفsال ي ّ
ي ّلبون دعائي؟
الصبر".
"ها أنذا منتظر ،منتظر بفارغ ّ
إ ّن أعssداء األمssر الssبهائsيّ ،الsذّيssن تssعالssت آمssالssهم بssمشاهssدتssهم الssباب يssسقط ضssحيّة هssياجssهم ،وبssمشاهssدتssهم
بssهاءاهلل يُssنفى مssن مssوطssنه ويssكون سssجينًا مssدى حssياتssه ،وبssمشاهssدتssهم صssعوده ،قssد ابssتهجوا مsّ sرة أخssرى حssني
رأوا وهssن جssسم عssبدالssبهاء وضssناه بssعد رجssوعssه مssن أسssفاره فssي بssالد الssغرب .ولssك ّن آمssالssهم قssد خssابssت مsّ sرة
مقتدرا على الكتابة .فكتب ال ّلوح التّالية ترجمته:
أخرى حني عاد عبدالبهاء بعد فترة قصيرة
ً
sتمرة ...ول ssك ّن ع ssون ح ssضرة
"ال ش sّ sك إ ّن الجس ssد امل ّ s
sادي وال ssقوى البش ssريّ ssة ال تس ssتطيع تح sّ sمل امل ssشاقّ املس ّ s
املsقصود وصsونsه كsان حsافsظًا مsعينًا لsعبدالsبهاء الsعليل ال ّ
sضعيف ...ويsزعsم الsبعض أ ّن عsبدالsبهاء سsوف يsو ّدع
الّ sدنsيا عsن قsريsب ،وأ ّن قsواه الsجسمانsيّة قsد تحّ sللت ،واسsتولsت عsليه األمsراض الsتّي سsتختم حsياتsه عsن قsريsب.
sري ولsو أنّsه حسsب ظّ sن الsنّاقsضني لsلميثاق وعsقول أهsل الsنّفاق الsنّاقsصة
كsالّ لsيس األمsر كsذلsك ،فsالsجسم الsظّاه ّ
والشsدائsد فsي سsبيل الجsمال املsبارك ،ولsك ّن الsقوى ال ّsروحsانsيّة وهلل الحsمد فsي
ّs s
فsي ضsعف نsتيجة تح ّsمل الsباليsا
مsنتهى الجّ sدة والsق ّوة مsن عsنايsة جsمال الsقدم .واآلن بsفضل اهلل عsادت الsقوى الsجسمانsيّة ،وبsألsطاف حsضرة
السرور الحقيقي")(.
الس
رورالربانيّ ،وتوالت بشارات املأل األعلى ،وشمل ّ
بهاءاهلل ت ّم ّ
ّ
sادرا
وخsالل الحsرب الsعظمى وبsعد نsهايsتها ،كsان عsبدالsبهاء رغsم املsشاكsل األخsرى الsتّي ال تsع ّد وال تsحصى ،ق ً
عssلى أن يssفيض سssلسل ًة مssن الsّ sرسssائssل املssلهمة الssعظيمة .وبمجsّ sرد أن أعssيدت املssواصssالت بssعد الحssرب ،بssعثت
دا للخsدمsة .ومsن نsتيجة تsأثsير إلsهام هsذه الsرسsائsل)(
هsذه ال ّsرسsائsل فsي املsؤمsنني فsي أنsحاء الsعالsم ح ًs s
sماسsا جsديً s
ّ
تق ّدم األمر اإللهيّ بطفرات واسعة ج ًدا ،وأظهر دين اهلل عالئم ق ّوة وحيويّة جديدة في ّ
كل مكان.
زمن الحرب في حيفا
مsن األمsثلة ال ّsرائsعة الّ sدالsة عsلى بsعد نsظر عsبدالsبهاء مsا ظهsر مsنه فsي األشهsر الsتّي سsبقت الحsرب مsباشsرةً.
السsلم كsان يsحضر إلsى حsيفا عsادةً عsدد وفsير مsن الsزّائsريsن مsن إيsران ومsن جsميع أطsراف الsعالsم.
فsفي زمsن ّ s s
وقsرابsة سsتّة أشهsر قsبل نsشوب الحsرب طsلب أحsد شsيوخ الsبهائّ sيني املsقيمني فsي حsيفا إذنًsا لsكثيريsن مsن أحsبّاء
إيsران لsزيsارة املsولsى ،ولsك ّن عsبدالsبهاء لsم يsأذن بsذلsك ،بsل بsدأ مsنذ ذلsك الsوقsت يsأذن بsصورة تsدريsج ّية لsلزّائsريsن
sسفر عsنها ،حsتّى أنّsه لsم يsبق أحsد مsنهم فsي نsهايsة شهsر يsولsيو )ت ّsموز( سsنة .1914
املsوجsوديsن فsي حsيفا بsال ّ
وعssندمssا أدهssش الssعالssم نssشوب الحssرب الssعظمى فssجأة فssي أوائssل أغسssطس )آب( ،ظهssرت حssكمة احssتياطssاتssه
التّي أظهرها.
وعssندمssا نشssبت الحssرب ،أصssبح عssبدالssبهاء فssي الssواقssع مsّ sرة أخssرى سssجينًا لssلحكومssة الsتّركsيّة ،بssعد أن أمssضى
sسجن .ف ssان ssقطعت امل ssخاب ssرات ت ssقري sبًا م ssع األح sبّاء خ ssارج والي ssة س ssوري ssة
ن ssح ًوا م ssن  55ع ssا ًم ssا ف ssي ال sنّفي وال ّ s

sصغيرة مsن أتsباعsه املsقيمني حsولsه فsي ضsيق مsن الsعيش م ّsرة أخsرى ونsزر مsن
الsعثمانsيّة وأصsبح هsو والsفئة ال ّ
الطّعام وخطر على حياتهم عظيم.
وخsالل الحsرب كsان عsبدالsبهاء أكsثر وقsته مsشغوالً فsي تsدبsير ال ّ
sشؤون املsا ّديsة وال ّsروحsانsيّة لsلذّيsن كsانsوا حsولsه،
وقssد قssام بssنفسه بssإدارة أعssمال زراع sيّة واسssعة بssالssقرب مssن "طssبريّssة" ،وبssذلssك حssصل عssلى مssحصول وافssر مssن
ال ssقمح أم ssكن ب ssه ت ssفادي امل ssجاع ssة ال sتّي ك ssادت ت ssحصل مل ssئات م ssن امل ssساك ssني م ssن م ssختلف األدي ssان ف ssضالً ع ssن
الssبهائsيّني فssي حssيفا وعّ sكا ،فssكان يssم ّدهssم بssما يssكفييهم مssن املssؤونssة ويssرعssى الجssميع ويssخفّف آالمssهم عssلى قssدر
املس ssتطاع وي ssحسن إل ssى م ssئات امل ssساك ssني ي ssوم sيًّا ب ssمبلغ م ssناس ssب م ssن ال ssنقود .وك ssان ي ssعطيهم ب ssاإلض ssاف ssة إل ssى
sثيرا م ssا ي ssقوم ب ssزي ssارة األح sبّاء ف ssي ع ّ sكا
sمورا أو أش ssياء أخ ssرى م ssثلها إن ل ssم ي ssوج ssد ال ssخبز .وك ssان ك ً s
ال sنّقود ت ً s
ملsساعsدة املsؤمsنني ومsواسsاة املsساكsني هsناك .وفsي زمsن الحsرب كsان يsجتمع ك ّsل يsوم بsاألحsبّاء .وكsانsوا جsمي ًعا
السنني املليئة باملتاعب واألهوال.
مسرورين مطمئنني هادئي البال بسبب تلك املساعدة أثناء تلك ّ
سنواته األخيرة
الشss sرف ال ss sعظيم ف ss sي ش ss sتاء س ss sنة  1920 - 1919أن أص ss sرف شه ss sري ss sن ون ss sصفًا ض ss sيفًا ع ss sلى
ك ss sان ل ss sي ّ s
عsبدالsبهاء فsي حsيفا .وكsنت خsاللsها أالحsظ عsن كsثب بsعني الsوداد حsياتsه الsيومsيّة .ومsع أنّsه كsان إذ ذاك يsبلغ
م ssن ال ssعمر س sتًا وس ssبعني ع ssا ًم ssا ،إالّ أنّ ssه ك ssان ذا ق ّ sوة غ ssري ssبة ،ينج ssز ي ssوم sيًّا م ssن األع ssمال م ssا ال ي ssكاد ي ssص ّدق ssه
الsنّاظssرون .ومssع أنّssه كssان فssي أغssلب األحssيان مssتعبًا جً sدّا ،فssقد كssانssت تظهssر عssليه حssيويّssة عssجيبة كssأنّssها عssادت
sوجssهة لssلذّيssن هssم فssي حssاجssة شssديssدة إلssيها .فssكان صssبره الجssميل
إلssيه مssن جssديssد .وكssانssت خssدمssاتssه دائsً sما مsّ s
sبيرا مsن
ولsطفه وبsشاشsته ودمsاثsة أخsالقsه قsد جsعلته نsعم ًة عsظيم ًة عsلى الجsميع .وقsد اعsتاد أن يsصرف جsز ًءا ك ً
sصباح إل ssى امل ssساء ،ب ssاس ssثناء ف ssترة ال ssقيلول ssة
ك sّ sل ل ssيلة ف ssي الs sتّأم ssل وامل ssناج ssاة .وك ssان يش ssتغل م ssنذ ب ssاك ssورة ال ّ s
الsقصيرة بsعد طsعام الsظّهيرة ،فsي الsقراءة وكsتابsة اإلجsابsات عsلى ال ّsرسsائsل الsتّي تsرد مsن جsميع الsجهات وفsي
sصرا لssلتنزّه وتssرويssح الsنّفس مssش ًيا عssلى
االعssتناء بssأمssور املssنزل الssعديssدة وفssي شssؤون األمssر املssبارك ،ويخssرج عً s
األقssدام أو راك sبًا عssربssة ،وح sتّى فssي ذلssك الssوقssت كssان يssصحبه واحssد أو اثssنان أو جssماعssة مssن ال sزّائssريssن ال sذّيssن
sتحني الssفرص لssالهssتمام بssأمssر بssعض الssفقراء أو زيssارتssهم .وعssند عssودتssه
كssان يssحادثssهم فssي أمssور روحssانsيّة أو يّ s
كsان يsدعsو األحsبّاء عsادةً الجsتماع املsساء فsي بsهوه ،ويsضيف طsائsف ًة كsبيرةً مsن الsزّائsريsن واألحsبّاء ،ويsتحفهم
sصرح" :إنّ
بsاألحsاديsث الsفكهة بsاإلضsافsة إلsى أحsاديsثه ال ّsروحsانsيّة الsقيّمة فsي مsواضsيع مsتن ّوعsة جً sدا .وكsان ي ّ
السssرور واالنش ssراح" ،وح ssقيق ًة ،ك ssان األم ssر ك ssما ي ssقول ،ف ssقد ك ssان ي ssبتهج بج ssمعه ال ssكثيري ssن م ssن
م ssنزل ssي م ssنزل ّ s
النّاس من أجناس مختلفة وألوان وأديان مختلفة باملحبّة والوفاق التّام على مائدة كرمه.
صعود عبدالبهاء
sتمرت أعsمال عsبدالsبهاء الsعديsدة عsلى حsالsتها ،ولsم تsنقص إالّ قsليالً ،رغsم مsا بsدا عsليه مsن الsتّعب وال ّ
sضعف
اس ّ
الsجسمانsي حsتّى آخsر يsوم أو يsومsني مsن حsياتsه .فsفي يsوم الجsمعة  25نsوفsمبر )تشsريsن الsثّانsي( سsنة 1921
شهssد صssالة الجssمعة فssي مسجssد حssيفا ،وبssعد ذلssك وزّع املssساعssدات بssيده عssلى الssفقراء كssعادتssه ،وبssعد الssغداء
أمsلى بsعض ال ّsرسsائsل ،وملّا اسsتراح مsشى داخsل الحsديsقة وتsك ّلم مsع البسsتانsيّ ،وفsي املsساء بsارك زواج أحsد

الخّ sدام املخsلصني فsي الsبيت املsبارك فsي ذلsك الsيوم ،وقّ sدم الsنّصائsح إلsيه ،وحsضر بsعد ذلsك اجsتماع األحsبّاء
sباحssا مssن يssوم اإلثssنني  28نssوفssمبر
sساعssة الssواحssدة وال sنّصف صsً s
فssي بssهوه ،وبssعد مssرور ثssالثssة أ ّيssام ،أي فssي الّ s
)تشرين الثّاني( توفّي بسالم ،حتّى أ ّن ابنتيه ال ّلتني كانتا بجانبه ظنتّا أنّه نائم.
وذاعsت األخsبار املحsزنsة فsي جsميع املsديsنة ،وأبsرقsت إلsى جsميع أنsحاء الsعالsم .وفsي ثsانsي يsوم )أي الsثّالثsاء
 29نوفمبر )تشرين الثّاني( سنة  (1921جرى تشييع الجثمان-:
الشssديssد ال sذّي جssمع آالف
"مssوكssب لssم تssر مssديssنة حssيفا وال أرض فلسssطني مssثله ...وكssذلssك كssان شssعور الssتأثّssر ّ s
sسام ssي ...وك ssبار م ّ sوظ ssفي
امل ssعزّي ssن م ssن أدي ssان م ssختلفة وأج ssناس م ssتنّوع ssة وأل ssسن م ssتع ّددة .وح ssضر امل ssندوب ال ّ s
ال ssحكوم ssة وق ssناص ssل الّ s sدول امل ssختلفة ورؤس ssاء األدي ssان وج ssموع م ssن ال ssيهود وامل ssسيحيّني واملس ssلمني والّ s sدروز
واملssصر ّيssني والssيونssان ّ sيني واألتssراك واألكssراد وجssموع كssثيرة مssن أح sبّائssه األمssريssك ّيني واألوروب ّ sيني ومssن املssواطssنني
رجssاالً ونssسا ًء وأطssفاالً ...وبssلغ عssددهssم زهssاء العشssرة آالف يssندبssون فssقدانssهم ملssحبوبssهم ...ويssصرخssون بssصوت
واحد" :يا ر ّبنا! يا اهلل! قد تركنا والدنا! قد تركنا والدنا...
"وصssعد ال sنّاس جssبل الssكرمssل صssعو ًدا وئssي ًدا ...وبssعد مssسيرة بssطيئة وصssلوا إلssى حssديssقة مssقام الssباب ...ومل ّssا
اك ssتظّت الج ssماه ssير ح ssول ssه ف ssي ال ssبهو ال sذّي ي ssلي امل ssقام ،ارت ssفعت أص ssوات ن ّ sواب امل ssذاه ssب امل ssختلفة ...وق ssلوب ssهم
الشss sدي ssد ف ssي وداع ssهم األخ ssير
sتأج ssجة ب ssنيران م ssحبّة ع ssبدال ssبهاء وأل ssسنتهم ت ssلهج ب ssالs sثّناء والح ssزن ّ s
ج ssمي ًعا م s ّ s
ملsحبوبsهم ،وهsم بsنهايsة الsخضوع ،وقsد اتّحsد ال ّ
sكل عsند تsأبsينه فsي أنّsه املsع ّلم الsحكيم واملsؤ ّلsف لsلجنس البشsريّ
فsي هsذا الsعصر الsحاضsر الsحائsر الsكئيب .واسsترسsلوا فsي مsراثsيهم حsتّى لsم يsتركsوا لsلبهائsيّني أنsفسهم شsيئًا
يsقولsونsه ()”.وقsد خsطب تsسعة مsن الخsطباء الsبارزيsن الsذّيsن مsثّلوا الsهيئات الّ sديsنيّة املsختلفة ،وبsرهsنوا بsعبارات
sيرا وكssان عهssدهssم بssها قssريsبًا.
مssؤثّssرة بssليغة عssلى مssحبّتهم وإعssجابssهم بssالssحياة الsطّاهssرة الsنّبيلة الsتّي انتهssت أخً s
مر التّابوت بهدوء إلى مثواه املق ّدس البسيط.
وبعد ذلك ّ
ح ً sقّا إ ّن ذلssك كssان ثssنا ًء جssميالً فssي ذكssرى مssن قssضى أيّssام حssياتssه ك ّ sلها مssن أجssل وحssدة األديssان واألجssناس
واأللssسن ،فssهو ثssناء وبssرهssان فssي الssوقssت ذاتssه عssلى أ ّن أعssمالssه طssيلة حssياتssه لssم تssكن عssبثًا وعssلى أ ّن املssثل الssعليا
الsتّي جssاء بssها بssهاءاهلل والsتّي كssانssت اإللssهام لssه بssل كssانssت حssياتssه ذاتssها ،ابssتدأت تssخترق آفssاق الssعالssم ،وتكسssر
الssحواجssز املssذهssبيّة املssتن ّوعssة ال sتّي أبssعدت أهssل األديssان بssعضهم عssن بssعض م ّ sدة قssرون عssديssدة ،وكssذلssك قssضت
على االنشقاقات التّي سيقت إليها األسرة اإلنسانيّة.
آثاره الكتابيّة وخطبه
إ ّن آثsار عsبدالsبهاء عsديsدة جً sدّا ،وأغsلبها عsلى هsيئة رسsائsل لsلمؤمsنني وأجsوبsة عsلى أسsئلة الsطّالsبني ،وقsد د ّونsت
أكssثر خssطبه وأحssاديssثه وطssبع مssنها الssكثير ،كssما قssام ألssوف الsزّائssريssن واملssسافssريssن الsذّيssن زاروه فssي عّ sكا وحssيفا
بssتدويssن تssفاصssيل انssطباعssاتssهم ومssشاهssداتssهم .وكssثير مssن هssذه املssد ّونssات مssطبوع اآلن وفssي مssتناول مssن يssريssد
االطّالع عليه.

بsذلsك حsفظت جsميع آثsاره وخsطبه حsف ً
ظا تsا ًsمّsا .وهsي تsشمل مsواضsيع عsديsدةً .وقsد عsالsج الsعديsد مsن مsشاكsل
الشssرق وال ssغرب ب ssبيان ssات أوس ssع م sّ sما ب ّ sينه وال ssده ،وط sبّق ع ssليها األص ssول ال ssعا ّم ssة ال sتّي وض ssعها ب ssهاءاهلل .ول ssم
ّs
يsترجsم الsكثير مsن كsتابsاتsه لsآلن إلsى الّ sلغات األجsنب ّية ،ولsكن مsا سsبقت تsرجsمته مsنها م ّsما هsو فsي مsتناول الsيد
يكفي ألن تعرف منه أهم املبادئ األساس ّية التّي عالجها معرف ًة عميق ًة تا ّم ًة.
وكssان يssتك ّلم الssفارس sيّة والssعرب sيّة والssترك sيّة .وخssالل أسssفاره فssي بssالد الssغرب كssانssت تssترجssم خssطبه وأحssاديssثه.
sثيرا م ssن الج ssمال األص ssلي وال ssفصاح ssة وال ssبالغ ssة ،إالّ أ ّن ق ّ sوة ال sّ sروح ال sتّي
وم ssن ال ssواض ssح أ ّن ال sتّرج ssمة ت ssفقد ك ً s
رافقت كلماته كانت مؤثّرة نافذةً في جميع الذّين أصغوا إليه.
مقام عبدالبهاء
sص الج ssمال امل ssبارك ب ssه ع ssبدال ssبهاء ي ssعرف م ssن ال ssعبارة ال sتّال ssية ال sتّي ك ssتبها ب ssيده
إ ّن امل ssقام ال ssفري ssد ال sذّي خ ّ s
بالنّص:
"إذا غsيض بحsر الsوصsال وقsضي كsتاب املsبدء فsي املsآل ،تّ sوجsهوا إلsى مsن أراده اهلل الsذّي انsشعب مsن هsذا
األصل القديم"().
وكتب كذلك:
"أرجعوا ما ال عرفتموه من الكتاب إلى الفرع املنشعب من هذا األصل القويم")(.
مترجما:
وقد كتب عبدالبهاء نفسه ما يلي
ً
"بsصريsح الsكتاب األقsدس ،جsعل بsهاءاهلل مsركsز املsيثاق مsب ّينًا لsكلمته – وهsو مsيثاق غsليظ لsم تsشاهsد األدوار
ال ّدين ّية شبهه منذ أ ّول األزمنة حتّى اليوم".
الشsرق والsغرب إلsى اضsطراب آراء
وقsد أ ّدت الsعبوديّsة الsخالsصة الsتّي ر ّوج بsها عsبدالsبهاء ديsن بsهاءاهلل فsي ّ s s
املssؤمssنني حssول مssقامssه ،فssالssبعض وقssد أدركssوا طssهارة الsّ sروح الsتّي تتجّ sلى فssي أقssوالssه وأفssعالssه صssاروا يssشعرون
sسال ssفة امل ssنهارة أنّ ssهم س ssوف يجّ s sلون ssه إذا شs sبّهوه بـ "امل ssسيح" أو س sّ sموه بـ "رج ssعة
ت ssحت ت ssأث ssير ع ssقائ ssده ssم ال ّ s
املssسيح" .ولssم يحssزن عssبدالssبهاء شssيء أكssثر مssن عssدم انssتباهssهم إلssى أ ّن قssابssليّة عssبدالssبهاء وقssدرتssه عssلى خssدمssة
توجهها لشمس الحقيقة ولم تنشأ عن كونه ّ
الشمس بذاتها.
بهاءاهلل نشأت عن صفاء املرآة في ّ
sساب ssقة ي ssحتوي ع ssلى ق ssدرة م ssجتمع إن ssسان sيّ
وع ssالوةً ع ssلى ذل ssك ف ssإ ّن دي ssن ب ssهاءاهلل ع ssلى خ ssالف ال sظّهورات ال ّ s
sدرج الّ sديssن الssبهائsيّ فssي مssراحssل مssتعاقssبة مssن
عssاملsيّ .وخssالل عهssد عssبدالssبهاء بssني سssنتي  1892و ،1921تّ s
الssتط ّور نssحو نssظام عssامل sيّ حssقيقي ،واقssتضى تssط ّوره تssوجssي ًها مسssتم ًرّا وإرشssا ًدا مssع ّينًا مssن جssانssب عssبدالssبهاء
الsذّي أحsاط وحsده عsرفsانًsا بsتمام الّ sديsن املsهيمن الجsديsد الsذّي جsاء إلsى الsكرة األرضsيّة فsي هsذا الsقرن .وكsان

الsبهائsيّون ،قsبل الsوقsت الsذّي فsيه فsتحت وصsيّة عsبدالsبهاء بsعد صsعوده حsني شsرح فsحواهsا شsوقsي أفsندي ولsيّ
الروحان ّية املكافئة لسلطة املظهر اإللهيّ.
أمر اهلل ،ينسبون إلى موالهم املحبوب درجة ّ
السلطة ّ
sساذج ،وأدركssت سsرّ
ولssم يssمض وقssت طssويssل إالّ وشssعرت الssجامssعة الssبهائsيّة بssآثssار هssذا الحssماس واالنssدفssاع الّ s
الssعبوديّssة والssفناء املssنقطع ال sنّظير ،وعssرف الssبهائ sيّون فssي جssميع أنssحاء الssعالssم طssبيعة الsّ sرسssالssة الssفريssدة ال sتّي
أنجssزهssا عssبدالssبهاء .فssاألمssر اإللssهيّ ال sذّي كssان يssبدو سssنة  1892ضssعيفًا ال حssول وال ق ّ sوة لssه وال ق ّ sوة بسssبب
sسنة حsتّى الsيوم جsامsعات بsهائsيّة بsق ّوة لsم يsمكن ألحsد صّ sدهsا
نsفي وسsجن مsبيّنه الsفريsد ،قsد أقsام مsنذ تsلك ال ّ
sفسخها بsبيانsاتsه الsتّي تسsتطيع وحsدهsا أن تsكشف عsن
فsي الsكثير مsن أقsطار الsعالsم)( وتحّ sدى وهsن املsدنsيّة وت ّ
sوحssا تssا ًمّssا مssقام الssباب ومssقام بssهاءاهلل ومssقام
مسssتقبل إنssسان sيّة يssائssسة ،وقssد أوضssحت وص sيّة عssبدالssبهاء وضsً s
عبدالبهاء نفسه إذ ّ
تفضل فيها ما ترجمته:
واملبشssر بجssمال الssقدم وإ ّن حssضرة الجssمال
ّs
"إ ّن حssضرة الsّ sرب األعssلى مظهssر الssوحssدان ّ sية والssفردان ّ sية اإللssه ّية
األبsهى روحsي ألحsبّائsه الsثّابsتني فsداء املظهsر الsك ّلي اإللsهيّ ومsطلع الsحقيقة املsق ّدسsة ال ّsربsانّ sية ومsا سsواه )كsلّ
عباد له ّ
وكل بأمره يعملون(".
وبهssذا الssبيان وغssيره مssن الssبيانssات املssتع ّددة أ ّكssد عssبدالssبهاء أهssميّة قssيام الssفرد الssبهائ sيّ بssبناء مssعلومssاتssه حssول
ديsن اهلل عsلى رسsائsله الsعمومsيّة لsلعالsم الsبهائsيّ :وهsو أسsاس تsبنّى عsليه وحsدة الsعقيدة ،ويsنتج عsن هsذا أي ً
sضا
اخssتفاء اخssتالف الsّ sرأي الssناشssىء مssن الsّ sرجssوع إلssى رسssائssله ال sتّي أرسssلها إلssى األفssراد جssوابًssا عssلى أسssئلتهم
ال ّ s
إداري محّ s sدد ،ع ssلى رأس ssه ولs sيّ أم ssر اهلل ،وق ssد ن ssقل إل ssى
sشخصيّة .وف ssوق ك sّ sل ه ssذا ،ك ssان ت ssأس ssيس ن ssظام
ّ
السsلطة واملsقام والsهيبة الsتّي اقsتضى الsتّدبsير أن يsتمتّع بsها سsابً sقا
sؤسsسات الsبهائsيّة ك ّsل شsكل مsن أشsكال ّs s
امل ّs s
أفراد بهائ ّيون في جامعات محل ّية مختلفة .عبدالبهاء املثل األعلى للحياة البهائ ّية
كsان بsهاءاهلل هsو املsنزّل لsلكتاب .ولsم يsترك سsجن األربsعني سsنة لsه فsرصً sة تsمكنّه مsن التحّ sدث إلsى مsواطsنيه
إالّ قsليالً .لهsذا تsرتّsب عsلى عsبدالsبهاء الsعبء الsكبير فsي أن يsكون مsبيّنًا لsلكتاب ومsنفذًّا لsكلمة اهلل ومsثالً أعsلى
لss sلحياة الss sبهائ s sيّة فss sي اتss sصالss sه الss sفعلي املss sباشss sر بss sعالss sم الss sيوم بss sما هss sو عss sليه مss sن وجss sهات ال s sنّظر املss sختلفة
ألي شsخص أن يsعيش عsيشة اإلخsالص الsتّام هلل
واملsجهودات املsتن ّوعsة .وقsد أرانsا عsبدالsبهاء أ ّن مsن املsمكن ّ
وخsدمsة الsنّاس كsما يsطلبها جsميع رسsل اهلل بsال ّsرغsم مsن ك ّsل املsشاكsل الsتّي أوجsبتها الsحياة الحsديsثة ورغsم مsا
sسعادة املssاديّssة .وقssد قssام بssنفسه كssاملssنارة الssعظيمة
هssو سssائssد فssي الssعالssم مssن مssحبّة ال sذّات وال sتّنازع عssلى الّ s
الشssتاء وال م ssن ت ssالط ssم أم ssواج
الصخ ssر وه ssي ث ssاب ssتة ال ت ssتزع ssزع م ssن ه ssبوب أري ssاح ع ssاص ssفات ف ssي ّ s
امل ssبنيّة ع ssلى ّ
sصيف تssحيط بssه املssحن والsّ sرزايssا وتssقلبّات األيّssام واالفssتراءات والssخيانssة مssن جssهة وتssحفّه املssحبّة
الssبحار فssي الّ s
واإلخ ssالص واالح ssترام والs sثّناء م ssن ج ssهة أخ ssرى .ف ssقد ع ssاش ع ssيش َة اإلي ssمان ودع ssا أت ssباع ssه ع ssلى أن يs sتّبعوه
والسsالم وعsلم الsعصر الجsديsد بsني آفsاق الsعالsم املsتحارب
ّs s
ويحsذوا حsذوه فsيها دون تsأخsير .فsرفsع رايsة الsوحsدة
وأ ّ sكsد لsلذّيsن هsبّوا ملsساعsدتsه أ ّن روح هsذا الsيوم الجsديsد سsيلهمهم وهsو نsفس ال ّsروح الsقدس الsذّي ألsهم ال ّsرسsل
للروح القدس يالئم مقتضيات العهد الجديد.
والق ّديسني ّ
السابقني إالّ أنّه فيض جديد ّ

الباب الخامس
ما هو البهائيّ
"ال بّ sد وأن يظهsر مsن اإلنsسان ثsمر ،أل ّن اإلنsسان الsخالsي مsن الsثّمر ،كsما نsطق بsه حsضرة ال ّsروح "املsسيح"،
ّ
بمثابة ّ
والشجر بال ثمر الئق للنّار"
الشجر بال ثمر –
 بهاءاهلل –)(إ ّن ه ssرب ssرت س ssبنسر ق ssال م sّ sرة أنّ ssه ال ي ssمكن أب ً sدا أليّ ssة ك ssيمياء س ssياس sيّة أن ت ssب ّدل ال ssغرائ ssز ال ssرص ssاص sيّة إل ssى
أخ ssالق ذه ssبيّة .وع ssلى ه ssذا امل ssنوال ال ي ssمكن ال ssحصول ع ssلى ج ssام ssعة بش ssريّ ssة ذه ssبيّة م ssن أش ssخاص ط ssبائ ssعهم
رص ssاصّ s sية ب ssاس ssتعمال أ ّي ssة ك ssيمياء س ssياسّ s sية .وق ssد أع ssلن ب ssهاءاهلل ه ssذه ال ssحقيقة ك ssما أع ssلنها ج ssميع ال sّ sرس ssل
sساب ssقني ،وعّ s sلم الs sنّاس أنّ ssه م ssن أج ssل ت ssأس ssيس م ssلكوت اهلل ع ssلى األرض ي ssجب أ ّوالً ت ssأس ssيسها ف ssي ال ssقلوب
ال ّ s
sخاصssة
البشssر ّيssة .ولssذلssك إذا أردنssا فssحص الsتّعالssيم الssبهائّ sية ،عssلينا أن نssبدأ بssإرشssادات بssهاءاهلل ونssصائssحه الs s ّ s
بسلوك الفرد ،وعلينا أن نك ّون ألنفسنا صورةً واضح ًة عن معنى كون ّ
الشخص بهائ ّيا.
الحياة البهائيّة
سئل عبدالبهاء في إحدى املناسبات "ما هو البهائيّ؟" أجاب:
ملّا ُ
للسssالم
sحب اإلن ssسان ّ sية وأن تجته ssد ف ssي خ ssدم ssتها وأن ت ssعمل ّ s
sحب ال ssعال ssم وت ّ s
"ل ssكي ت ssكون ب ssهائ ّ sيا ي ssلزم ssك أن ت ّ s
واألخ ّوة العا ّمة".
عرف البهائيّ:
وفي مناسبة أخرى ّ
"إنّه ّ
الشخص املتح ّلي بالكماالت اإلنسان ّية في الحياة العمل ّية".
وفssي إحssدى خssطبه فssي لssندن قssال بssأ ّن اإلنssسان يssمكنه أن يssكون بssهائsيّا ولssو لssم يssكن قssد سssمع بssاسssم بssهاءاهلل
ث ّم أضاف قائالً:
"إ ّن ال sذّي ي ssعيش ط ssب ًقا ل ssتعال ssيم ب ssهاءاهلل ه ssو ب ssهائ sيّ س ssلفًا ،وع ssلى ال ssعكس م ssن ذل ssك ق ssد ي ssدع ssو إن ssسان ن ssفسه
بssهائ sيّا م ّ sدة خssمسني سssنة ولssكنّه إذا لssم يssكن يssحيا الssحياة الssبهائ sيّة فssإنّssه لssيس بssهائ sيّا .والsّ sرجssل الssقبيح ربّssما
يسمي نفسه جميالً ،ولكنّه ال يخدع أح ًدا")(.
ّ
ومsثل مsن يsكون جsاهsالً بsرسsل اهلل كsمثل نsبات يsنمو فsي الsظّل ،فsمع أنّsه لsم يsر ال ّ
sشمس فsإنّsه مsع ذلsك مsتو ّقsف
فssي وجssوده الssك ّلي عssليها .والsّ sرسssل الssعظام شssموس روحssان ّ sية .وبssهاءاهلل هssو شssمس هssذا الssيوم ال sذّي نssعيش
sسال ssفة أن م ssنحوا ال ssعال ssم ال ّ sدفء وال ssحياة .ول ssو ل ssم تش ssرق ت ssلك ال ّ s
sشموس
ف ssيه .وق ssد س ssبق ل ssشموس األيّ ssام ال ّ s

مسsتها
ألصsبحت األرض بsاردةً مsيّت ًة .ولsك ّن أشّ sعة شsمس هsذا الsيوم وحsدهsا الsكفيلة بsإنsضاج أثsمارهsا الsتّي ّs s
ّ
السالفة وبعثت فيها الحياة.
الشموس ّ
اإلخالص هلل
م ssن أج ssل أن ن ssحيا ح ssياةً ب ssهائ sيّة ب ssكام ssل م ssعناه ssا ،ال ب ّ sد ل ssنا م ssن ت ssكوي ssن اتّ ssصاالت ع ssقليّة م ssباش ssرة واع ssية م ssع
sشمس لssتفتح ال sزّنssابssق والssورود .فssالssبهائ sيّ ال يssعبد الّ s
أشssعة الّ s
sشخص
بssهاءاهلل .فssهي ضssروريّssة الزمssة كssلزوم ّ s
sري ل ssبهاءاهلل ب ssل ي ssعبد ال ssبهاء اإلل ssهيّ الs sظّاه ssر م ssنه .وت ssراه ي ssحترم امل ssسيح ومح sّ sم ًدا وج ssميع رس ssل اهلل
البش ّ s
sسابssقني ال sذّيssن جssاءوا إلssى الssعالssم اإلنssسان sيّ ،ولssكنّه يssعتبر بssهاءاهلل حssامssل رسssالssة اهلل إلssى عssصرنssا الجssديssد
الّ s
sيتمم ال ssعمل ال sذّي ب ssدأه أس ssالف ssه م ssن ال sّ sرس ssل
ال sذّي ن ssعيش ف ssيه ،وأنّ ssه ه ssو امل ssع ّلم ال ssعامل sيّ ال ssعظيم ال sذّي ج ssاء ل ّ s
ويح ّققه.
إ ّن مج ّsرد اإلذعsان الsفكري لsلعقيدة ال يsجعل اإلنsسان بsهائsيّا ،وكsذلsك ال تسsتطيع االسsتقامsة الsظّاهsريّsة فsي
والسsلوك وحsدهsا أن تsجعله بsهائsيّا ،بsل إ ّن بsهاءاهلل يsطلب مsن املsؤمsنني بsه إخsالصsا قsلبيًّا كsامsالً ووالءً
ّs s
األخsالق
تsا ًمّsا .ويsحقّ هلل وحsده أن يsطلب هsذا الsطّلب مsن الsنّاس ،ولsك ّن بsهاءاهلل يsتك ّلم بsاعsتباره مظه ًsرا مsن مsظاهsر اهلل
sسابsقون صsريsحني فsي هsذه الsنّقطة بsنفس صsراحsة بsهاءاهلل فsقد
واملsعبّر عsن إرادتsه تsعالsى .وقsد كsان ال ّsرسsل ال ّ
sسيد املsسيح لsتالمsيذه" :إن أراد أحsد أن يsأتsي ورائsي فsلينكر نsفسه ويحsمل صsليبه ويsتبعني .فsإ ّن مsن
قsال ال ّ
أراد أن يخ ّلص نفسه يهلكها ،ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها")(.
وقssد قssالssت املssظاهssر اإللssه ّية جssميعها نssفس هssذا الssقول بssكلمات أخssرى وطssلبت نssفس هssذا الsطّلب مssن أتssباعssها.
وتsريsنا تsواريsخ األديsان ب ّ
sكل وضsوح أ ّن هsذا الsطّلب إذا مsا اسsتجيب نsمت األديsان وتsرعsرعsت بsال ّsرغsم مsن جsميع
املsقاومsات األرضّ sية وبsال ّsرغsم مsن جsميع مsا يsصيب املsؤمsنني مsن املsصائsب واالضsطهادات واالسsتشهادات ،فsي
sب امل ssنزل ssة
ح ssني أ ّن األدي ssان ت ssبدأ ب ssالs sتّفسخ واالن ssحالل ُكّ s sلما زح ssفت امل ssساوم ssات إل ssى داخ ssلها ،وكّ s sلما أخ ssذ ح ّ s
sب ال sتّضحية ال sتّا ّم ssة .وع ssندم ssا ت ssصبح األدي ssان م ssكيّف ًة وم ssح ّورةً ل ssتطاب ssق ال sنّمط
االج ssتماع sيّة وال ssجاه مح sّ sل ح ّ s
الssعصري الحssديssث تssفقد قّ sوتssها فssي إنssقاذ الsنّاس وتssبديssل قssلوبssهم ،وتssفقد قّ sوتssها فssي عssمل املعجssزات .فssالّ sديssن
الsحقيقي لsم يsكن يsو ًمsا مsا مsكيّ ًفا ومsح ّو ًرا لsيطابsق الsنّمط الsعصري الحsديsث .ولsو فsرض أن أصsبح الّ sديsن يsو ًمsا
مssا مssكيّ ًفا فssالssواقssع أ ّنssه يssبقى كssما كssان األمssر فssي أيّssام املssسيح" :الssباب الssضيّق والssطريssق الssضيّق الsذّي يssؤ ّدي
إلsى الsحياة وقsليلون هsم الّ sذيsن يجsدونsه")( والsباب املsوصsل إلsى الsوالدة ال ّsروحsانsيّة كsالsباب املsوصsل إلsى الsوالدة
امل ssا ّدي ssة ي ssسمح ب ssدخ ssول ال sنّاس واح ً sدا واح ً sدا م ssن دون ازدح ssام .وإذا م ssا اس ssتطاع ف ssي املس ssتقبل ك ssثير م ssن
الsنّاس الّ sدخsول فsيه أكsثر م ّsما دخsلوا فsي املsاضsي ،فsإ ّن هsذا ال يsعني حsدوث أي تّ sوسsع فsي الsباب ،بsل يsعود
إلsى نsزعsة فsي الsنّاس أقsوى إلsى "اسsتسالم أعsظم" إلرادة اهلل ويsعود كsذلsك إلsى أ ّن املsحن الsطّويsلة املsريsرة قsد
أخيرا ليروا سوء عاقبة اختيارهم طريقهم الخاص بدالً من اختيارهم طريق اهلل.
جاءت بهم
ً

البحث عن الحقيقة
ويعرفه لهم ويح ّدده لهم بهذه الكلمات-:
يحتّم بهاءاهلل على جميع أتباعه األخذ بالعدل واإلنصاف
ّ
sصنع بsنظر الsتّوحsيد واملsشاهsدة فsي ك ّsل األمsور
فرس فsي مsظاهsر ال ّ
"هsو خsروج الsعبد عsن الsوهsم والsتّقليد والsت ّ ّ
بالبصر الحديد")(.
sري لsبهاءاهلل ويsدركsه إدرا ً sكsا
فsيتحتّم عsلى ك ّsل فsرد أن يsرى بsنفسه الجsمال اإللsهيّ املتجّ sلي فsي الsهيكل البش ّ
تssا ًمّssا وإالّ فssإ ّن الّ sديssن الssبهائsيّ إذا مssا اعssتنقه يssكون لssه مجsّ sرد اسssم بssدون مssعنى .وقssد دعssت رسssل اهلل الsنّاس
دائما أن يفتحوا أعينهم ال أن يغمضوها وأن يستعملوا عقولهم ال أن يخمدوها.
ً

واألمsر الsذّي يsمكنّهم مsن اخsتراق سsحب الsتّعصب وكسsر قsيود الsتّقليد األعsمى والsوصsول إلsى حsقيقة الّ sديsن
الحر ال إذعانهم إذعان هوان وذ ّلة.
الجديد إنّما هو :بصيرتهم الحا ّدة وتفكيرهم
ّ
واملssرء الsذّي يssريssد أن يssكون بssهائsيّا ،يssلزمssه أن يssكون بssاحsثًا شssجا ًعssا عssن الssحقيقة ،ولssكنّه يssجب أن ال يssقتصر
sحساسssة يssقظة كssما تssكون قssواه املssاديّssة يssقظة.
بssحثه عssلى األفssق املssا ّدي بssل يssجب أن تssكون قssواه الsّ sروحssان sيّة الّ s
ويsجب عsليه أن يسsتعمل ك ّsل املsلكات الsتّي وهsبها لsه اهلل مsن أجsل الsوصsول إلsى الsحقيقة ،وأن ال يsؤمsن بsشيء
دون دل ssيل ك ssاف م ssتني .وال ssباح ssث ال ssجاد إذا ك ssان ق ssلبه ط ssاه sً sرا وع ssقله حً s sرّا م ssن الs sتّعصب ،ل ssن يفش ssل ف ssي
بشري تج ّلت
أي هيكل
ّ
تشخيص العظمة اإلله ّية في ّ
يصرح بهاءاهلل في )لوح الطّرازات(:
فيه .وفوق هذا ك ّله
ّ
"ال sطّراز األ ّول والتّج ssلي األ ّول ال sذّي أش ssرق م ssن أف ssق س ssماء أ ّم ال ssكتاب ف ssي م ssعرف ssة اإلن ssسان ن ssفسه وم ssا ه ssو
يصرح في )لوح كلمات الحكمة(:
سبب لع ّلوه ودن ّوه وذ ّلته وعزّته وثروته وفقره" .وكذلك
ّ
كل العلوم هو عرفان اهلل ّ
"أصل ّ
جل جالله وهذا لن يح ّقق إالّ بعرفان مظهر نفسه".
واملظهsر اإللsهيّ هsو اإلنsسان الsكامsل واملsثل األعsلى لsلعالsم اإلنsسانsيّ ،وهsو الsثّمرة األولsى لشجsرة اإلنsسانsيّة،
ومsا لsم نsعرفsه لsن نsعرف الsقابsليّات الsكامsنة فsي أنsفسنا .ويsخبرنsا الsسيّد املsسيح أن نsتأ ّsمsل الsزّنsابsق كsيف تsنمو
sصرح" :إنّssه وال سssليمان فssي كsّ sل مجssده كssان يssلبس كssواحssدة مssنها")( .فssالsزّنssبقة تssنمو مssن بssرعssم غssير جssميل
ويّ s
فsي مظهsره الsخارجsي .فsإن نsحن لsم نsر الsزّنsبقة تsتفتّح ،ولsم نsمتّع الsنّظر بجsمال أوراقsها الsذّي ال يsدانsيه جsمال
آخsر ،فsكيف نsعرف الsحقيقة الsتّي يsحتويsها ذلsك الsبرعsم؟ وقsد نشsرحsها بsعنايsة بsالsغة ،ونsفحصها بّ sدقsة مsتناهsية،
لsكنّنا لsن نsكتشف الجsمال ال ّsراقsد الsذّي يsعرف البسsتانsي وحsده كsيف يsوقsظه أمsام أعsيننا .وكsذلsك األمsر إذا لsم
نsر جsمال اهلل املتجّ sلي فsي املظهsر اإللsهيّ ،لsن نsعرف شsيئًا عsن الجsمال ال ّsروحsانsيّ الsكامsن فsي طsبيعة أنsفسنا
وفsي طsبيعة رفsاقsنا البشsر .وعsن طsريsق عsرفsان املظهsر اإللsهيّ ومsحبّته واتّsباع أوامsره نسsتطيع شsيئًا فsشيئًا
مsشاهsدة الsكماالت الsكامsنة فsي أنsفسنا ،وحsني ذلsك فsقط يتجّ sلى أمsام أعsيننا مsعنى الsحياة ومsغزاهsا ومsعنى
الكون ومغزاه.

محبّة اهلل
إ ّن عssرفssان مظهssر اهلل يssعني مssحبّته أيً s
sضا .ومssن املسssتحيل أن يssتح ّقق أحssدهssما دون تssح ّقق اآلخssر ،ويssقول
ب ssهاءاهلل أ ّن ال ssغرض م ssن خ ssلقة اإلن ssسان ه ssو م ssن أج ssل أن ي ssعرف اهلل وي ssعبده ،ف ssيقول ف ssي أح ssد األل ssواح م ssا
ترجمته:
sحب ك ssما ورد ف ssي الح ssدي ssث امل ssشهور :ك ssنت ك ssنزًا م ssخفيًّا ف ssأح ssببت أن أع ssرف
"إ ّن ع ّ sلة خ ssلق امل ssمكنات ك ssان ال ّ s
فخلقت الخلق لكي أعرف".
ويقول بهاءاهلل في الكلمات املكنونة:
"يا ابن الوجود أحببني ألحبّك أن لم تحبنّي لن أحبّك أب ًدا فاعرف يا عبد".
روحا منّي لتكون حبيبًا لي لم تركتني وطلبت محبوبًا سوائي".
"يا ابن املنظر األعلى أودعت فيك ً
م ssا أب ssدع "أن ت ssكون م ssحبًّا هلل!" إ ّن ه ssذا ال ssغرض م ssن ال ssحياة ل ssدى ال ssبهائ sيّ ،وح ssني يتّخ ssذ اهلل ح ssبيبًا ق ssري sبًا
ورفsي ًقا ودو ًدا ومsحبو ًبsا فsريً sدا يجsد فsي املsثول فsي مsحضره مsنتهى الsفرح واالبsتهاج .وتsعني مsحبّة اهلل مsحبّة
كsّ sل شssيء وكsّ sل شssخص أل ّن الّ s
sحب كsّ sل شssخص
sحب الssكامssل .فssهو يّ s
sكل مssن اهلل .والssبهائ sيّ الssحقيقي هssو املّ s
sفسا ،ألنّ ssه ق ssد ت ssع ّلم أن ي ssرى وج ssه امل ssحبوب ف ssي ك sّ sل وج ssه
ب ssقلب ط ssاه ssر ح sبًا ج ً sمّا ،وال ي ssكره أح ً sدا ،وال ي ssحتقر ن ً s
ويكتشف آثاره في ّ
كل مكان .فال تعرف محبتّه أيّة حدود مذهبيّة أو قوميّة أو طبقيّة أو عرقيّة ،فيقول
بهاءاهلل في لوح ال ّدنيا ما ترجمته:
sب الssوطssن مssن اإليssمان لssكن لssسان الssعظمة يssنطق فssي يssوم الsظّهور :لssيس الفخssر ملssن
"قssد قssيل فssي الّ s
sسابssق حّ s
يحب العالم" .وكذلك يقول في الكلمات الفردوس ّية بالنّص-:
يحب الوطن بل ملن
ّ
ّ
"ط ssوب ssى مل ssن اخ ssتار أخ ssاه ع ssلى ن ssفسه إ ّن ssه م ssن أه ssل ال ssبهاء" .وق ssد أخ ssبرن ssا ع ssبدال ssبهاء ب ssأنّ ssنا ي ssجب أن ن ssكون
sب بsعضنا ازددنsا قsربًsا إلsى اهلل" .كsما خsاطsب
"كsنفس واحsدة فsي أجsساد مsتع ّددة ،ألنّsنا كّ sلما ازدنsنا فsي ح ّ
جم ًعا من األمريكيني فقال:
أسسssتها املssظاهssر املssق ّدسssة اإللssهيّة كّ sلها فssي الssحقيقية ديssن واحssد ،ولssو أنّssها تssختلف
"واألديssان اإللssهيّة الsتّي ّ
أي م ssصدر ج ssاءه ،وع ssليه أن ي ssكون ع ssاش ً sقا
ب ssاإلس ssم وال sّ sرس ssم .وي ssجب ع ssلى امل ssرء أن ي ssكون ع ssاش ً sقا ل ssلنّور م ssن ّ
أي م ssنبع ج ssاءت ،ف ssال ssتع ّلق ب ssامل ssصباح ال
ل ssلورد ف ssي أيّ ssة ت ssرب ssة ن ssبت ،وع ssليه أن ي ssكون ب ssاح sثًا ع ssن ال ssحقيقة م ssن ّ
sسمى ح sبًا ل ssلنّور وال sتّعلق ب ssاألرض ال ي ssغني ع ssن م ssتعة ال ssورد ال sذّي ت ssرع ssرع ف ssي ال sتّرب ssة ال sالّئ ssقة ب ssه ،وال ssوالء
يّ s
ّ
للشجsرة اليsفيد إن لsم يsنتفع بsثمرتsها .فsيجب عsليه أن يsتمتّع بsالsفواكsه الsشهيّة مsن أيّsة شجsرة ظهsرت ،وكsلمات
أي كsتاب د ّونsت ،وإذا
أي لsسان خsرجsت ،والsحقائsق املsطلقة يsنبغي قsبولsها فsي ّ
الsحقّ يsجب اإلذعsان إلsيها مsن ّ
نssحن آويssنا إلssى ال sتّعصب واتخssذنssاه جssبالً يssعصمنا ،فssإ ّن ذلssك يssؤ ّدي بssنا إلssى الجهssل والحssرمssان .إ ّن ال sنّزاع
ب ssني األدي ssان واألم ssم واألج ssناس ي ssنشأ ع ssن س ssوء ال sتّفاه ssم ،وإذا ن ssحن تح sّ sري ssنا األدي ssان ف ssي س ssبيل اك ssتشاف

امل ssبادئ ال sتّي ت ssقوم ع ssليها ،فسنج ssده ssا ج ssمي ًعا م sتّفقة ف ssيما ب ssينها ،أل ّن ح ssقيقتها األس ssاس sيّة واح ssدة ،ال ت ssع ّدد
فيها ،وبهذه
الطّريقة سوف يصل أهل األديان في العالم إلى ملتقى الوحدة والوئام" .ويقول كذلك:
sحب اآلخsريsن واليبخsل عsليهم بsمالsه وروحsه ويجهsد ب ّ
sكل الsوسsائsل فsي
"يsجب عsلى ك ّsل نsفس مsن األحsبّاء أن ي ّ
أن ي ssجعلهم مس ssروري ssن م ssبتهجني ول ssكن ه ssؤالء األح sبّاء اآلخ ssري ssن ع ssليهم أي ً s
sضحني
sضا أن ي ssكون ssوا ن ssزيه ssني وم ّ s
حsتّى يssغمر شssروق شssمس الssحقيقة بssأشّ sعته كsّ sل اآلفssاق وتssبهج هssذه الsنّغمة املssحيية لssألرواح كsّ sل األمssم ويssكون
لكل األمراض وأن تكون روح الحقّ سبب الحياة ّ
عالجا ّ
لكل نفس")(.
هذا ال ّدواء اإللهيّ
ً
االنقطاع
إ ّن الssوالء هلل يssتط ّلب االنssقطاع عssن كsّ sل شssيء سssواه ،وهssذا يssعني االنssقطاع عssن الّ s
sشهوات األنssان ّ sية الssدنssيو ّيssة
sصحة أو املsرض
وحsتّى املsطامsع األخsرويsة .فsالsطّريsق إلsى اهلل يsكون مsن خsالل الsغنى أو الsفقر ومsن خsالل ال ّ
sسجن ومssن خssالل الحssديssقة أو غssرفssة الsتّعذيssب ،ومssهما يssكن األمssر فssالssبهائsيّ يssقبل بssما
ومssن خssالل الssقصر أو الّ s
قّ sدر اهلل لsه "بsمنتهى التّسsليم وال ّsرضsاء" .واليsعني االنsقطاع عsدم مsباالة اإلنsسان بsما حsولsه مsن األشsياء ،أو
الشss sر الs sتّي ت ssحيط ب ssه ،أو ي ssعني اح ssتقار األش ssياء الs sطّيبة الs sتّي خ ssلقها اهلل.
ي ssعني اإلذع ssان الs sتّام ل ssظروف ّ s
sلشعور ،وال نsاسً sكا م ّ
فsالsبهائsيّ الsحقيقيّ لsن يsكون جsلمو ًدا قsاسsيًا ،وال بsلي ًدا فsاقً sدا ل ّ
sتقشفًا ،ولsو أنّsه يجsد فsي
سبيل اهلل املتعة التّامة والعمل
الsوفsير والsبهجة الsفائsقة ،لsكنّه لsن ينحsرف قsيد شsعرة عsن طsريsق اهلل فsي سsبيل مsالحsقة أهsوائsه ،ولsن يsحوم حsول
أي شsيء ح ّsرمsه اهلل .وحsينما يsصبح املsرء بsهائsيّا ،تsصبح إرادة اهلل إرادتsه ،ولsن يsطيق أن يsرى إرادتsه مsبايsنةً
ّ
sحب ي ssنير أظ ssلم أيّ ssام ssه،
إلرادة اهلل ،ول ssن ت ssر ّوع ssه ف ssي س ssبيل اهلل أيّ ssة أخ ssطاء ،ول ssن ت ssرع ssبه أيّ ssة م ssتاع ssب .ف ssنور ال ّ s
ويssب ّدل آالمssه إلssى سssرور ،ويssح ّول اسssتشهاده إلssى غssبطة وانجssذاب ،ويssرتssفع بssالssحياة إلssى مسssتوى الssبطولssة،
ويكون املوت له بشارة .ويقول بهاءاهلل في سورة الهيكل بالنّص:
"من كان في قلبه ّ
حب دوني لن يقدر أن يدخل ملكوتي"
أقل من خردل ّ
ويقول في الكلمات املكنونة:
sحب نsفسي فsأعsرض عsن نsفسك وإن تsرد رضsائsي فsأغsمض عsن رضsائsك لsتكون فsيّ فsانً sيا
"يsا ابsن البشsر إن ت ّ
وأكون فيك باق ًيا"
وكذلك يقول في الكلمات املكنونة:
"يsا عsبدي تخّ sلص مsن قsيد مsا مsلكت وتح ّsرر مsن سsجن نsفسك وأعsدد الsوقsت غsنيم ًة ألنّsك لsن تsرى هsذا الsوقsت
من بعد ولن تجد هذا الزّمان قط()".
الطّاعة

sتمر وط ssيدةً ح ssتىّ ول ssو ل ssم ت ssعرف
إ ّن اإلخ ssالص هلل يs sتّضمن الs sطّاع ssة الs sتّام ssة إل ssى أوام ssره امل ssنزل ssة إط ssاعً s sة تس ّ s
أسباب هذه األوامر .فاملالّح
sسمى قsبوالً أعsمى ،فsهو يsعلم حsقّ
يsطيع أوامsر قsائsد ال ّ
sسفينة دون أدنsى ارتsياب ،لsك ّن قsبولsه لسsلطة الsقائsد ال ي ّ
ّحssا
sسفينة قssد جsّ sرب خssدمssاتssه الssعديssدة ،وق ّ sدم الssبراهssني الssعديssدة عssلى كssفائssته وعssلى كssونssه م sال ًs
الssعلم أ ّن قssائssد الّ s
مsاه ًsرا ،وبsغير ذلsك تsكون خsدمsة هsذا املsالّح تsحت لsواء الsقائsد غsبا ًء وحsماقً sة .وكsذلsكم الsبهائsيّ يsجب أن يsطيع
قssائssد سssفينة نssجاتssه بssتمام الsثّقة ،لssكنّه يssكون غssبيًّا قssليل الssعقل إن هssو لssم يssتأ ّكssد فssي ابssتداء األمssر مssن أ ّن قssائssد
sوصsل إلsى تsلك الsبراهsني،
سsفينته هsو م ّsمن قsامsت الsبراهsني الsعديsدة عsلى لsياقsته وكsفائsته وحsقيقته .وإذا مsا ت ّ s s s
فssإ ّن رفssضه الsطّاعssة لssه يssكون حssم ًقا وغssبا ًء أعssظم ،ألنّssنا عssن طssريssق هssذه الsطّاعssة املssدركssة الssواعssية ألوامssر الssقائssد
ال ssحكيم نس ssتطيع أن ن ssحصد م ssناف ssع ح ssكمته ،ونكس ssب ه ssذه ال ssحكمة ألن ssفسنا ،وإذا ل ssم ي ssكن ق ssائ ssد ال ssسفينة
sبحارة ،فssكيف تssصل سssفينتهم سssامل ً sة إلssى
حssكيما ً إلssى هssذه الssدرجssة مssن الssحكمة ،وإذا لssم يssطعه أحssد مssن الّ s
sسيد
sكيما؟ وق ssد أش ssار ال ّ s
س ssاح ssل ال sنّجاة؟ أو ك ssيف ي ssتع ّلم امل sالّح ssون ف ّ sن امل ssالح ssة م ssنه م ssهما ك ssان ه ssو ن ssفسه ح ً s
امل ssسيح ب ّ s
الس ssبيل إل ssى ال ssعرف ssان ف ssقال" :ت ssعليمي ل ssيس ل ssي ب ssل ل ssلذّي
sكل وض ssوح إل ssى أ ّن ه ssذه الs sطّاع ssة ه ssي ّs s
أرسلني .إن شاء أحد أن يعمل مشيئته ،يعرف التّعليم هل هو من اهلل أم أتك ّلم أنا من نفسي")(.
وكذلك يقول بهاءاهلل في لوح التّج ّليات ما ترجمته:
"إ ّن اإليssمان بssاهللّ وعssرفssانssه ال يssتح ّققان إالّ بssتصديssق كsّ sل مssا نssزل فssيه وكssذلssك بssالssعمل بssما أمssر وبssما نssزل فssي
الكتاب من القلم األعلى".
والsطّاعssة الsتّامssة املssطلقة ليسssت مssن الssفضائssل املssألssوفssة فssي هssذه األ ّيssام الssديssمقراطّ sية .وفssي الssواقssع إ ّن الssخنوع
أي إن ssسان خ ssطر م ّ sدم ssر ول ssك ّن وح ssدة ال ssعال ssم اإلن ssسان sيّ م ssمكنة ع ssن ط ssري ssق وف ssاق ssنا ال sتّام ف ssرادى
ال sتّام إلرادة ّ
sوض ssح ه ssذه اإلرادة ف ssإ ّن الح ssروب وامل ssنازع ssات س ssوف
وج ssم ًعا م ssع اإلرادة اإلل ssه ّية .وم ssا ل ssم ي ssأت دي ssن إل ssهيّ ي s s s ّ s
تسsتمر ،ويsتمادى الsنّاس فsي مsعارضsتهم بsعضهم ب ً
sعضا ،وفsي تsكريsس جsزء كsبير مsن جsهودهsم لsتفنيد جsهود
اآلخرين ودحضها بدالً من العمل م ًعا بوئام من أجل تمجيد اهلل ومن أجل املصلحة العا ّمة.
الخدمة
sأي طsريsق آخsر .وإذا و ّلsينا
إ ّن اإلخsالص هلل يسsتلزم خsدمsتنا لsلنّاس فsي حsياتsنا .ولsن نسsتطيع خsدمsة اهلل ب ّ
sسيد امل ssسيح" :ال ssحقّ أق ssول ل ssكم ب ssما أنّ ssكم ف ssعلمتوه ب ssأح ssد
ظ ssهورن ssا ل ssلنّاس ف ssإنّ ssنا ن ssول ssي ظ ssهورن ssا هلل وي ssقول ال ّ s
أخوتي هؤالء األصاغر فبي فعلتم")( ،وكذلك يقول بهاءاهلل-:
"يsا ابsن اإلنsسان إن تsكن نsاظ ًsرا إلsى الsفضل ضsع مsا يsنفعك وخsذ مsا يsنتفع بsه الsعباد ،وإن تsكن نsاظ ًsرا إلsى
العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك()".
ويقول عبدالبهاء:
"إ ّن الفنون والعلوم وجميع الحرف تعتبر في األمر البهائيّ نو ًعا

مsن أنsواع الsعبادة .فsال ّsرجsل الsذّي يsصنع قsطع ًة مsن الsورق ويsجيد صsنعها بsأحsسن مsا يسsتطيع مsن قsابsلياتsه
يمجsد اهلل بsعمله .وعsلى سsبيل االخsتصار أن كsلّ
وي ّsركsز جsميع قsواه تsركsيزًا واعً sيا عsلى اتsقانsها وجsودتsها إنّsما ّ s
سsعي وجsد يsبذلsه اإلنsسان مsن ك ّsل قsلبه هsو عsبادة إذا كsان الّ sدافsع لsه سsامً sيا يهsدف خsدمsة اإلنsسانّ sية .فخsدمsة
اإلن ssسان ّ sية وال ssعناي ssة ب ssاح ssتياج ssات ال sنّاس ه ssو ع ssني ال ssعبادة ،والخ ssدم ssة ال ssعا ّم ssة ع ssبادة .ف ssال sطّبيب ال sذّي ي ssعنى
يمجد اهلل بعمله")(.
باملرضى بال ّلطف والحنان خال ًيا من التّعصب ومؤمنًا بوحدة الجنس
البشري ،إنّما ّ
ّ
التّبليغ
sلهما ل ssه ف ssي ج ssميع ش ssؤون
إ ّن ال ssبهائ sيّ ال ssحقيقي ف ssضالً ع ssن إي ssمان ssه ب ssتعال ssيم ب ssهاءاهلل يج ssد ف ssيها م ssرش ً sدا وم ً s
ح ssيات ssه ،وب ّ s
sكل ف ssرح واب ssتهاج ي ssب ّلغ غ ssيره به ssذه ال sتّعال ssيم ،وبه ssذا ال ssعرف ssان ال sذّي ه ssو ي ssنبوع وج ssوده وب ssعمله ه ssذا
وحsده يsمكنه أن يsحصل عsلى "قّ sوة ال ّsروح وتsأيsيداتsها" ب ّ
sكل مsعنى الsكلمة .نsعم إ ّن كsافّsة الsنّاس ال يsقدرون أن
ي ssصبحوا خ ssطباء م ssف ّوه ssني أو كs sتّا ًب ssا ق ssدي ssري ssن ،ول ssكنّهم ج ssمي ًعا ي ssقدرون أن ي ssب ّلغوا الs sنّاس "ب ssعيشهم ال ssحياة
البهائ ّية" فيقول بهاءاهلل:
"يsنبغي ألهsل الsبهاء أن يsنصروا ال ّsرب بsبيانsهم ،ويsعظوا الsنّاس بsأعsمالsهم وأخsالقsهم ،فsأثsر األعsمال أنsفذ مsن
أث ssر األق ssوال ...إ ّن ت ssأث ssير ال ssكالم أم ssر م ssنوط بخ ssلوص ن sيّة امل ssب ّلغ وان ssقطاع ssه ،ف ssلقد ق ssنع ال ssبعض ب ssاألق ssوال ول ssكنّ
األعمال شاهد أمني ودليل واضح على صدق
ال ssكالم .وإ ّن م ssقام اإلن ssسان يظه ssر ويتج ّ sلى ب ssأع ssمال ssه وأف ssعال ssه .وي ssجب أن ت ssطاب ssق األق ssوال ك sّ sل م ssا ن ssزل م ssن
لسان املشيئة اإللهيّة")(.
أي ح ssال م ssن األح ssوال أن ي ssملي أف ssكاره ع ssلى ال sذّي ssن الي ssري ssدون س ssماع ssها ،ف ssهو يج ssذب
ول ssيس ل ssلبهائ sيّ ف ssي ّ
sصال ssح يه ssدي ق ssطيعه وي ssبهجه
ال sنّاس إل ssى م ssلكوت اهلل ال أن ي ssحاول س ssوق ssهم إل ssيها س ssو ًقssا .ف ssهو ك ssال sّ sراع ssي ال ّ s
كالراعي الذّي يسوق قطيعه بعصاه وكلبه من خلفه.
بتغنّياته ،وليس
ّ
ويقول بهاءاهلل في الكلمات املكنونة:
"ي ssا اب ssن ال sتّراب إ ّن ح ssكماء ال ssعباد ه ssم ال ّ sذي ssن ال ينس ssبون ب ssبنت ش ssفة إالّ إذا وج ssدوا س ssمي ًعا .م ssثلهم ك ssمثل
sساق ssي ال ي ssق ّدم ال ssكأس إالّ إذا وج ssد ل ssه ط ssالs sبًا ،وال ssعاش ssق ال ي ssصيح م ssن أع ssماق ق ssلبه إالّ إذا ف ssاز بج ssمال
ال ّ s
املssعشوق .إذًا فssانssثر ح sبّات الssحكمة والssعلم فssي أرض الssقلب الssط ّيبة واسssترهssا ح sتّى تssنبت سssنبالت الssحكمة
اإلله ّية من القلب ال من الطّني")(.
ومرة أخرى يقول في لوح اإلشراقات:
ّ
sب أحssد ولssعنه،
"يssا أهssل الssبهاء كssنتم وال زلssتم مssشارق مssحبّة اهلل ومssطالssع عssنايssته ،فssال ت ّ sدنssسوا ألssسنتكم بسّ s
وغّ s
sتعرض بssاطssل.
sضوا أبssصاركssم عsّ sما ال يssليق بssها .أظهssروا مssا عssندكssم ،فssإ ّن قssبل فssاملssقصود حssصل ،وإالّ فssالّ s
ذروه بssنفسه مssقبلني إلssى اهلل املssهيمن الssقيّوم .وال تssكونssوا سssببًا فssي حssزن أحssد ،فssضالً عssن الssفساد وال sنّزاع،
عسى أن تتر ّبوا في ّ
ظل

سدرة العناية اإللهيّة ،وتعملوا بما أراده اهلل .ك ّلكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد")(.
األدب واالحترام
يقول بهاءاهلل في لوح ال ّدنيا ما ترجمته:
"يsا حsزب اهلل أوصsيكم بsاألدب فsهو فsي املsقام األ ّول سsيّد األخsالق طsوبsى لsنفس تsن ّورت بsنور األدب وتsز ّيsنت
بsطراز االسsتقامsة .فsصاحsب األدب صsاحsب مsقام عsظيم .أرجsو أن يsكون هsذا املsظلوم وأنsتم جsمي ًعا قsادريsن
متمسكني ومتشبّثني به وناظرين إليه .فهذا هو الحكم املحكم الذّي جرى ونزل من قلم االسم األعظم".
ّ
وتكرارا-:
مرارا
وكذلك يقول
ً
ً
ً
والريحان".
"فلتعاشر أمم العالم بعضها
بالروح ّ
والريحان .عاشروا يا قوم مع األديان ّ
بالروح ّ
بعضا ّ
ويقول عبدالبهاء قي لوح إلى أحد األحبّاء األمريك ّيني ما ترجمته-:
"إيّاكم إيّاكم أن تك ّدروا قلبًا،
"إيّاكم إيّاكم أن تؤذوا أح ًدا،
"إيّاكم إيّاكم أن تعاملوا إنسانا بغير املحبّة،
"إيّاكم إيّاكم أن تكونوا سببًا في يأس مخلوق،
أي إنsسان يحsزن قsلبًا أو يsكون سsببًا فsي قsنوط أحsد خsير لsه أن يsطمر نsفسه تsحت أطsباق الsثرى مsن
"وإ ّن ّ
أن يعيش فوق سطح األرض".
روحssا مssن اهلل يssكمن فssي قssلب كsّ sل إنssسان مssهما كssان ذلssك اإلنssسان قssاسsيًا جssافsيًا بssش ًعا فssي
وهssو يssع ّلمنا أ ّن ًs
ظssاهssره ،كssما تssكمن الsزّهssرة فssي بssرعssمها .ولهssذا فssالssبهائsيّ الssحقيقي هssو الsذّي يssعامssل كsّ sل إنssسان كssما يssرعssى
أي تssدخssل مسssتعجل مssن جssانssبه ال يssمكن أن يssؤ ّدي إلssى تssفتّح
البسssتانssي شجssرةً نssادرةً جssميل ًة ،وهssو يssعلم أ ّن ّ
أشssعة شssمس اهلل وحssدهssا تسssتطيع تssحقيق ذلssك .ولهssذا فssإ ّن هssدفssه هssو إيssصال
أكssمامssها مssن بssراعssهما ،لssك ّن ّ s
ومرة أخرى يقول عبدالبهاء-:
أش ّعة الشمس الواهبة للحياة إلى جميع القلوب والبيوت املظلمة.
ّ
"إ ّن أحsد تsعالsيم بsهاءاهلل يسsتلزم مsن املsرء أن يsكون آيsة عsفو اهلل فsي جsميع األحsوال واألوضsاع ،وأن يsعتبر
ع ّ sدوه صssدي ً sقا واملssسيء إلssيه مssحبًّا لssخيره ،ال أن يssعتبر إنssسان sا ً عssد ًوا لssه ويssك ّن لssه الssكراه sيّة ث ّ sم يssبدأ بssمداراتssه
ومssراوغssته حسssب الsظّاهssر .إ ّن هssذا هssو الsنّفاق بssعينه ولssيس املssحبّة الssحقيقة ،بssل عssليه أن يssرى الssعد ّو صssديً sقا
وامل ssبغض م ssحبًّا وأن يس ssلك م ssعه س ssلوك ssه م ssع رف ssيق أن ssيس وح ssبيب ودود .وي ssجب أن ت ssكون امل ssحبّة وال ّ s
sشفقة
مجرد مداراة .وحينما تكون املحبّة غير صادرة عن القلب واإلخالص فإنّها ال ّ
شك نفاق")(.
صميميّة ال
ّ
وتssبدو لssنا هssذه ال sنّصيحة بssادئ ذي بssدء غssامssضة ومssتناقssضة إلssى أن ي sتّضح لssنا أ ّن فssي كsّ sل إنssسان نssاحssية
خsارجّ sية شsهوانّ sية قsد تsكون مsبغض ًة تsكره خsير الsنّاس كsما أ ّن فsيه أي ً
sضا نsاحsي ًة داخsل ّية روحsانّ sي ًة هsي اإلنsسان
الsحقيقيّ الsذّي مsنه تsصدر املsحبّة وحsسن الsن ّية .وإلsى مsثل هsذا اإلنsسان الsحقيقيّ الsكائsن فsي ك ّsل واحsد مsن

ج ssيران ssنا وإخ ssوان ssنا البش ssر ي ssجب أن ن ّ sوج ssه أف ssكارن ssا وم ssحبّتنا ح sتّى إذا اس ssتيقظ ه ssذا اإلن ssسان ال ssحقيقيّ أي
استيقظت النّاحية الداخل ّية من اإلنسان فإ ّن الناحية الخارج ّية منه سوف تتج ّدد وتتح ّول.
التستّر على الخاطئني
ال يsوجsد فsي الsتّعالsيم الsبهائsيّة أمsر أشsد تsأكsي ًدا وأكsثر بsع ًدا عsن أيّsة مsساومsات مsن أمsرهsا بsابsتعاد املsؤمsن عsن
sسيد امل ssسيح بشّ s sدة ف ssي ه ssذا امل ssوض ssوع ل ssكنّنا أص ssبحنا اآلن ن ssرى
ال ssبحث ف ssي ع ssيوب الs sنّاس .وق ssد ت ssك ّلم ال ّ s
ال sنّاس يssعتبرون خssطابssة املssسيح عssلى الssجبل تّ s
sتضمن "نssصائssح مssن الssكماالت" اليssمكن أن نssتو ّقssع مssن الsّ sرجssل
امل ssسيحيّ ال ssعادي أن يس ssلك ف ssي أط ssوار ح ssيات ssه ع ssلى م ssقتضاه ssا .وق ssد ب ssذل ب ssهاءاهلل وع ssبدال ssبهاء الجه ssد ف ssي
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 نssنظر دو ًمssا إلssى الssحسن ال إلssى الssقبيح ،وإذا كssانssت إلنssسان عشssرة أعssمال حssميدة وعssمل واحssد قssبيح،
فعلينا أن ننظر إلى األعمال العشرة الحميدة وننسى العمل القبيح .وإذا كانت له عشرة صفات
sصقة الss sواحss sدة
sصفات العشss sر ال s sذّمss sيمة ونss sنظر إلss sى الّ s s
ذمss sيمة وصss sفة واحss sدة حss sميدة ،فss sعلينا أن نss sنسى الّ s s
الحميدة.
"وأن ال ننطق بكلمة جارحة واحدة في حقّ شخص ولو كان ذلك ّ
الشخص عد ّونا")(.
وكتب إلى أحد املؤمنني األمريكيّني-:
sاصsة إذا صsدرت الsغيبة عsن أحsبّاء اهلل .ولsو
sري هsو غsيبة الsنّاس وخ ّ s s s
"إ ّن أسsوأ خsلق إنsسانsيّ وأكsبر ذنsب بش ّ
أمsكن سّ sد أبsواب الsغيبة سً sدّا تsا ًsمّsا وأطsلق أحsبّاء اهلل ألsسنتهم بsمدح غsيرهsم ،فsحينذاك تنتشsر تsعالsيم حsضرة
السعادة األبديّة")(.
بهاءاهلل وتصير القلوب نورانيّة واألرواح ربّانيّة وينال العالم اإلنسانيّ ّ
التّواضع
فsي الsوقsت الsذّي يsأمsرنsا فsيه بsهاءاهلل ب ّ
sغض الsنّظر عsن أخsطاء اآلخsريsن وبsالsنّظر إلsى فsضائsلهم ،نsراه يsأمsرنsا
م ssن ال sنّاح ssية األخ ssرى أن ن ssبحث ع ssن أخ ssطاء أن ssفسنا وأن ن ssتناس ssى ف ssضائ ssلنا ،ف ssيقول ب ssهاءاهلل ف ssي ال ssكلمات
املكنونة بالنّص-:

"يا ابن الوجود كيف نسيت عيوب نفسك واشتغلت بعيوب عبادي من كان على ذلك فعليه لعنة منّي".
جssعل ال ّ sلسان لssذكssري فssال ت ّ sدنssسوه بssالssغيبة .فssإن غssلبت ال sنّفس ال sنّار ّيssة ،فssاشssتغلوا بssذكssر
"أ ّيssها املssهاجssرون ُs
عيوب أنفسكم ال
باغتياب خلقي ،أل ّن كالً منكم بنفسه أبصر وأعرف منه بنفوس عبادي")(.
ويقول عبدالبهاء-:
"لsتكن حsياتsكم كّ sلها اقsتباس لsلفضائsل مsن مsلكوت املsسيح .فsاملsسيح مsا جsاء لsيكون مخsدو ًمssا بsل خsاد ًمssا...
وفsي ديsن بsهاءاهلل يsكون ال ّ
sلرحsمن وإخsوانًsا وأخsوات .وبمج ّsرد أن يsشعر إنsسان أنّsه أحsسن
sكل عsبي ًدا وإمsا ًء ل ّ
حsاالً أو أعsلى مsقا ًsمsا مsن الsباقsني فsإ ّن مsركsزه يsكون فsي خsطر عsظيم .ومsا لsم يsجتث جsذور هsذه الsفكرة ،فsإنّsه
لن يكون أداةً صالح ًة لخدمة امللكوت.
"إ ّن ع ssدم رض ssاء اإلن ssسان ع ssن ن ssفسه ع ssالمً s sة م ssن ع ssالم ssات ال sّ sرق ssي ،والs sذّي ي ssرض ssى ع ssن ن ssفسه إنّ ssه مظه ssر
ال ّ
sشيطان ،والsذّي ال يsرضsى عsن نsفسه إنّsه مظهsر ال ّsرحsمن .ولsو كsانsت لsإلنsسان ألsف صsفة حsميدة فsعليه أن ال
sصا ،ألنّ
ي ssنظر إل ssيها ب ssل يجته ssد ف ssي ال ssبحث ع ssن ع ssيوب ssه ون ssقائ ssصه ...وم ssهما ارت ssقى اإلن ssسان ف ssإنّ ssه ي ssبقى ن ssاق ً s
هssنالssك نssقطة أرقssى أمssامssه .وحssاملssا يssنظر إلssى تssلك ال sنّقطة يssشعر بssنقص نssفسه وبssعدم رضssائssه عssنها ،ويssطمح
في الوصول إلى تلك النّقطة .وإذا مدح اإلنسان نفسه ،فإ ّن في ذلك عالمة األنانيّة")(.
ومssع أنّssنا مssأمssورون بssتشخيص عssيوبssنا وبssال sنّدم عssليها بّ s
سس وغssيرهssم
sكل إخssالص ،فssإ ّن االعssتراف أمssام ال ُ sق ُ
ممنوع من ًعا باتًّا .فيقول بهاءاهلل في لوح البشارات-:
"يss sجب عss sلى الss sعاصss sي أن يss sطلب الss sعفو واملss sغفرة حss sينما يجss sد نss sفسه مss sنقط ًعا عss sن سss sوى اهلل .وال يss sجوز
االعsتراف بsالخsطايsا واملsعاصsي عsند الsعباد ،أل ّن ذلsك لsم يsكن ولsن يsكون سsببًا لsلغفران أو الsعفو اإللsهيّ ،بsل
sحب الssحق جsّ sل جssاللssه ذ ّلssة عssباده )إنّssه هssو املssشفق الssكريssم(.
االعssتراف لssدى الخssلق سssبب لssلذ ّلssة والssهوان ،وال يّ s
الرحمة فيما بينه وبني اهلل ،ويسأل املغفرة من سماء الكرم")(.
الرحمة من بحر ّ
ينبغي للعاصي أن يطلب ّ
الصدق واألمانة
ّ
يقول بهاءاهلل في لوح الطّرازات:
"إ ّن األمssانssة بssاب االطssمئنان ملssن فssي اإلمssكان وآيssة الssعزّة مssن لssدى الsّ sرحssمن ،مssن فssاز بssها فssاز بssكنوز ال sثّروة
والssغنى .إ ّن األمssانssة هssي الssوسssيلة الssعظمى لssراحssة الخssلق واطssمئنانssهم .لssم يssزل وال يssزال قssوام كsّ sل أمssر مssن
األمsور مsنوطًا بsها ،وبsها تسsتنير وتسsتضيء عsوالsم الsعزّة وال ّsرفsعة والsثّروة ...يsا أهsل الsبهاء إنّsها أحsسن طsراز
أمرا من لدن آمر خبير")(.
لهياكلكم وأبهى إكليل لرؤوسكم ،خذوها ً
وكذلك يقول في كلمات الحكمة بالنّص-:

"رأس اإليssمان هssو الssتق ّلل فssي الssقول وال sتّكثر فssي الssعمل ،ومssن كssانssت أقssوالssه أزيssد مssن أعssمالssه ،فssاعssلموا أنّ
عدمه خير من وجوده ،وفناءه أحسن من بقائه".
ويقول عبدالبهاء-:
sصدق يssكون الssفالح والsنّجاح مسssتحيالً أليّ
sصدق هssو أسssاس جssميع الssفضائssل اإلنssسانsيّة ،وبssدون الّ s
"إ ّن الّ s
sصفات اإللssهيّة
sصفة املssباركssة فssي اإلنssسان ،فssإ ّن جssميع الّ s
إنssسان فssي جssميع الssعوالssم .وعssندمssا تssتم ّكن هssذه الّ s
األخرى تحصل لديه")(.
وكتب عبدالبهاء كذلك-:
"فليشsرق نsور األمsانsة مsن وجsوهsكم بsحيث يsعلم الجsميع أ ّن كsلمتكم فsي الsعمل أو فsي غsير الsعمل هsي كsلمة
يوثق بها ويعول عليها ،ولتنسوا أنفسكم ولتعملوا من أجل صالح الجميع()".
معرفة اإلنسان نفسه
sهارا تssا ًمّssا ،فssإنّssها هssي
يssدعssو بssهاءاهلل اإلنssسان دائsً sما إلssى مssعرفssة الssكماالت املssودعssة فssيه وإلssى إظssهارهssا إظً s
ن ssفسه ال ssباط ssن ّية ال ssحقيق ّية ،ال sتّي ت ssختلف ع ssن ن ssفسه ال sظّاه ssر ّي ssة املح ssدودة ال sتّي ه ssي ه ssيكله وال sتّي ه ssي ف ssي
الغالب سجن اإلنسان الحقيقي .ففي الكلمات املكنونة يقول بالنّص-:
"يsا ابsن الsوجsود صsنعتك بsأيsادي الsق ّوة وخsلقتك بsأنsامsل الsقدرة وأودعsت فsيك جsوهsر نsوري ،فsاسsتغن بsه عsن كsلّ
شيء ،أل ّن صنعي كامل وحكمي نافذ ،ال تشك فيه وال تكن في مريبًا".
"يsا ابsن ال ّsروح خsلقتك غsنيًّا كsيف تsفتقر ،وصsنعتك عsزيsزًا بsم تسsتذل ،ومsن جsوهsر الsعلم أظهsرتsك لsم تسsتعلم
sادرا
عssن دونssي ،ومssن طssني الّ s
sحب عssجنتك ،كssيف تشssتغل بssغيري ،فssارجssع الssبصر إلssيك لتجssدنssي فssيك قssائsً sما قً s
مقتدرا قيو ًما".
ً
sرصssع ب ssال ssجوه ssر أغ ssمد ف ssي ِق ssراب َsك sِ sد ٍر ف ّ s
sظل ق ssدره ع ssن ال ssجوه ssري ssني
sسيف امل s s sّ s
"ي ssا ع ssبدي إنّ ssما م ssثلك ك ssمثل ال ّ s
مستورا ،إذًا فاخرج من غالف نفسك وهواك حتّى يبدو جوهرك للعاملني ويتج ّلى()".
ً
"يsا حsبيبي أنsت شsمس سsماء قsدسsي فsال تsلطّخ نsفسك بsكسوف الّ sدنsيا .اخsرق حsجاب الsغفلة حsتّى تsدلsف
من خلف السحاب بال تستّر وال حجاب ،وتخلع على جميع املوجودات خلعة الوجود()".
ّ
وخssالصssة الssقول إ ّن الssحياة ال sتّي يssدعssو بssهاءاهلل أتssباعssه إلssيها هssي مssن ال sنّبل والssسم ّو بssحيث ال يssمكن وجssود
ح ssياة أس ssمى وأج ssمل م ssنها ي ssمكن أن ي ssطمح إل ssيها اإلن ssسان ف ssي ج ssميع أف ssق اإلم ssكان sيّات البش ssريّ ssة ال ssوس ssيع.
sسامsية الsقائsلة بsأنّsنا مsن اهلل وإنّsنا سsنعود
فsعرفsانًsا لsلنّفس الsباطsن ّية ال ّsروحsانّ sية فsينا يsعني عsرفsانsنا لsلحقيقة ال ّ
إلsيه ،وهsذه الsعودة إلsى اهلل هsي الهsدف األسsمى لsدى الsبهائsيّ .لsك ّن الsوصsول إلsى هsذا الهsدف ال يsكون إالّ
sاصssة إل ssى رس ssول ssه ال sذّي أت ssى ف ssي زم ssان ssنا ال sذّي
ب ssطري ssق واح ssد ه ssو ال sطّاع ssة ل ssرس ssل اهلل امل ssختاري ssن وب ssصورة خ s s sّ s
نعيش فيه وهو بهاءاهلل رسول العصر الجديد.

السادس
الباب
ّ
الصلوة واملناجاة
ّ
السماء".
"الصالة معراج املؤمن به يصعد إلى ّ
ّ
)حديث نبوي شريف(
مخاطبة اهلل
الصالة هي مخاطبة اهلل".
يقول عبدالبهاء" :إ ّن ّ
sعرفsهم بsإرادتsه ،ال بّ sد أن يsك ّلمهم بsالّ sلغة الsتّي
إ ّن اهلل تsعالsى مsن أجsل أن يsعلن مsشيئته للبشsر ومsن أجsل أن ي ِّ
يssفهمونssها .وهssذا مssا يssفعله عssلى لssسان رسssله الssكرام .فssهم يssك ّلمون ال sنّاس وج ً sها لssوجssه عssندمssا يssكونssون عssلى
sتمر رسssالssتهم عssلى وصssولssها إلssى عssقول البشssر
األرض أحssيا ًء فssينقلون إلssيهم رسssالssة اهلل ،وبssعد صssعودهssم تسّ s
عssن طssريssق مssا ت ّ sدون مssن أقssوالssهم وكssتابssتهم .لssكن هssذا لssيس بssال sطّريssق الssوحssيد ال sذّي يssك ّلم بssه اهلل ال sنّاس بssل
هsناك طsريsق آخsر هsو "لsغة ال ّsروح" الsتّي هsي فsي غsنى عsن الsكالم أو الsكتابsة ،وبsها يsخاطsب اهلل الsذّيsن تsبحث
قssلوبssهم عssن الssحقّ ويssلهمهم سssبيل الهssدى أيssنما يssكونssون وأيًّssا مssا يssكون جssنسهم أو لssغتهم .ويssقول عssبدالssبهاء
في إحدى املناسبات ما ترجمته-:
sلروح والsقلب لsغ ًة تsختلف عsن لsغاتsنا ،كsما تsختلف لsغاتsنا
"عsلينا أن نsتك ّلم بsلغة ال ّ
sسماء – بsلغة ال ّsروح – أل ّن ل ّ
عن لغات الحيوانات التّي تعبّر عن نفسها بأصواتها وبصياحها.
sرارا م ssن ج ssميع ال ّ s
sشؤون ال ّ sدن ssيو ّي ssة
"إ ّن ل ssغة ال sّ sروح ه ssي ال sتّي ت ssتك ّلم م ssع اهلل .وع ssندم ssا ن ssناج ssي اهلل ن ssكون أح ً s
sتوجssه إلssى اهلل وحssينذاك نssكون وكssأنّssنا نssسمع فssي قssلوبssنا صssوت اهلل ،فssنتك ّلم مssن غssير كssلمات ونssناجssي اهلل
ونsّ s
ونsخاطsبه ونsسمع الsجواب ...وحsينما نsصل جsمي ًعا إلsى هsذه الsحال ال ّsروحsانsيّة الsحقيقيّة ،نسsتطيع أن نsسمع
صوت اهلل")(.
sصرح بssهاءاهلل أ ّن الssحقائssق الsّ sروحssان sيّة الssعليا ال يssمكن إيssصالssها بssغير هssذه ال ّ sلغة الsّ sروحssان sيّة .فssالssكلمات
ويّ s
ال ّ s
sشفو ّي ssة والتّح ssري ssر ّي ssة ع ssاج ssزةً ف ssي ه ssذا امل ssضمار وق ssد وص ssف ب ssهاءاهلل ف ssي ك ssتاب ص ssغير ي ssدع ssى "ال ssودي ssان
السsبعة" سsفرة املsسافsريsن مsن مsواطsنهم األرضّ sية إلsى الsوطsن اإللsهيّ .فsيقول فsي حsديsثه عsن املsراحsل ال ّsراقsية
ّs s
السفرة-:
ج ًدا في هذه ّ
"إ ّن ال ّ s sلسان يعجss sز عss sن تss sفصيل هss sذه الss sوديss sان ...وإ ّن الss sبيان قss sاصss sر تss sما ًمss sا ،والss sقلم ال يخss sطو فss sي هss sذه
sسواد ...إ ّن وصsف حsاالت الsعرفsاء ال يsمكن أن يsت ّم بsواسsطة رسsول قsاصsد أو
sساحsة ،واملsداد ال يsثمر غsير ال ّ
ال ّ
برسالة مكتوبة ،بل يت ّم عن طريق ارتباط القلوب من قلب إلى قلب")(.
في حالة االنجذاب

ولssكي يssصل اإلنssسان إلssى الssحالssة الsّ sروحssانsيّة الsتّي يssمكنه فssيها الssتك ّلم مssع اهلل ،يssرشssدنssا عssبدالssبهاء إلssى ذلssك
بقوله-:
sتوجssه إلssى اهلل
"عssلينا أن نssسعى لssلوصssول إلssى هssذه الssحالssة بssاالنssقطاع عssن جssميع األشssياء وجssميع الخssلق والّ s
وحsده .وإ ّن الsوصsول إلsى هsذه الsحال يsتط ّلب مsن اإلنsسان مsجهودات يsجب عsليه أن يsبذلsها .فsيجب أن يsعمل
مsن أجsلها ويجهsد لsها .ويسsتطيع الsوصsول إلsيها بsالsتّأ ّمssل وبsتقليل االهsتمام بsاألمsور املsاديّsة واالهsتمام أكsثر
الروحانيّة ،وك ّلما ابتعدنا عن أحدهما اقتربنا إلى اآلخر ،ولنا الخيار فيما نختار.
من ذلك باألمور ّ
وع ssلينا أن ن ssفتح ب ssصيرت ssنا الّ s sداخ ssل ّية وإدراك ssنا ال sّ sروح ssانs sيّ ل ssنرى ع ssالم ssات روح اهلل وآث ssاره ف ssي ك sّ sل م ssكان،
وليعكس ّ
الروح علينا")(.
كل شيء نور ّ
وكتب بهاءاهلل في كتاب اإليقان-:
sهمة واالقssتدار.
"وعssلى الّ s
sسالssك ...أن يشssتغل فssي األسssحار بssاألذكssار ،ويssسعى فssي طssلب مssحبوبssه بssتمام الّ s
الحب والذّكر")(.
يحرق حجاب الغفلة بنار
ّ
يصرح عبدالبهاء-:
وبنفس اإلسلوب
ّ
sلروح عssن طssريssق الssعقل أن تssنير إدراكssه ،فssإنّssه حssينذاك يssحيط بجssميع املخssلوقssات.
"عssندمssا يssسمح اإلنssسان لّ s
sوجssه نssفسه نssحو الsنّاحssية املssاديّssة ونssحو الجssزء الجسssدي
ولssكنّه حssينما ال يssفتح عssقله وقssلبه لssبركssات الsّ sروح ،بssل يsّ s
من طبيعته ،فحينذاك يسقط من مقامه ،ويصبح
شبي ًها بس ّكان اململكة الحيوانيّة الواطئة")(.
وورد في الكتاب األقدس بالنّص-:
sسموات
"وال sذّي ssن ي ssتلون آي ssات ال sّ sرح ssمن ب ssأح ssسن األل ssحان أول ssئك ي ssدرك ssون م ssنها م ssا ال ي ssعادل ssه م ssلكوت م ssلك ال ّ s
واألرض ومsنها يجsدون عsرف عsواملsي الsتّي ال يsعرفsها الsيوم إالّ مsن أوتsي الsبصر مsن هsذا املsنظر الsكريsم .قsل
sصاف ssية إل ssى ال ssعوال ssم ال sّ sروح ssانs sيّة الs sتّي ال ت ssعبّر ب ssال ssعبارة وال ت ssشار ب ssاإلش ssارة ط ssوب ssى
إنّ ssها تج ssذب ال ssقلوب ال ّ s
للسامعني".
ّ
لزوم الوسيط
بنا ًء على ما يقوله عبدالبهاء:
"إ ّن ال ssواس ssطة ب ssني اإلن ssسان وال ssخال ssق ض ssروريّ ssة – وه ssذه ال ssواس ssطة ت ssتل ّقى أن ssوار ال ssبهاء اإلل ssهيّ ب ssتمام ssها
وت ssش ّعها ع ssلى ال ssعال ssم اإلن ssسانs sيّ ،ك ssما ي ssتل ّقى جّ s sو األرض ح ssرارة أشّ s sعة ال ّ s
sشمس ثّ s sم ينش ssره ssا ث ssان ssي ًة ع ssلى
األرض")(.

ويقول كذلك في إحدى محادثاته-:
sوجsه
sتوجsه إلsى اهلل يsجب أن ن ّ s
"عsندمsا نsريsد الsتأ ّsمsل واملsناجsاة يsجب أن يsكون لsديsنا هsدف نsر ّsكsز عsليه ،وعsندمsا ن ّ s
sعني ،وإذا أراد إنsسان أن يsعبد اهلل عsن غsير طsريsق مظهsره فsعليه أ ّوالً أن يsكون صsورةً هلل
قsلوبsنا إلsى مsركsز م ّ
sصورة يخ ssلقها ع ssقله ل ssه .وب ssما أ ّن املح ssدود ال يس ssتطيع إدراك غ ssير املح ssدود ف ssكذل ssك ال ي ssمكن ل ssذاك
وت ssلك ال ّ s
اإلنسان أن يدرك
sصورة الsتّي كّ sونsها .ويسsتطيع اإلنsسان فsقط أن يsدرك مsا يsتخيّله .وإ ّن مsا يسsتطيع فsهمه لsيس اهلل،
اهلل بsال ّ
أل ّن الsفكرة الsتّي يsك ّونsها اإلنsسان لsنفسه عsن اهلل إنّsما هsي وهsم وطsيف خsيال وصsورة وتsخيّل ،وال رابsطة بsني
sصورة وبsني اهلل الsعليّ ،ومsن أراد أن يsعرف اهلل فsعليه أن يجsده فsي مsرآتsه الsكامsلة أي فsي رسsله أمsثال
هsذه ال ّ
ومحمد وبهاءاهلل ففي مراياهم يجد شمس الحقيقة منعكس ًة.
املسيح
ّ
sشمس املsاديّsة مsن بsهائsها ومsن نsورهsا ومsن حsرارتsها فsكذلsك اهلل الsذّي هsو ال ّ
"وكsما نsعرف ال ّ
sشمس ال ّsروحsانsيّة
املشرقة من هيكل املظهر اإللهيّ نعرفه من صفات كمال املظهر ومن جمال نعوته ومن بهاء نوره")(.
وكتب عبدالبهاء ً
أيضا-:
sتوس ssط ال sّ sروح ال ssقدس ال ي ssصل اإلن ssسان إل ssى امل ssواه ssب اإلل ssه ّية .ف ssال ي ssجوز الs sتّغاض ssي ع ssن ه ssذه
"إن ل ssم ي s sّ s
ال ssحقيقة ال ssواض ssحة .إذ م ssن امل ssعلوم أ ّن ال sطّفل ال ت ssمكن ت ssرب ssيته ب ssدون م ssع ّلم .وامل ssعرف ssة إح ssدى ه ssذه امل ssواه ssب
sسحاب
sسحاب وحssينئذ يssكون الّ s
اإللssه ّية فssال تُssكسى األرض بssخضرة الsنّبات ونssضرتssه مssا لssم تُssر َو مssن أمssطار الّ s
هsو الsوسsيط بsني املsواهsب اإللsهيّة واألرض ...ول ّ
sكل نsور مsركsز .وإذا أراد شsخص أن يsبحث عsن الsنّور خsارج
sسيد امل ssسيح .ف ssقد ت ssخيّل ب ssعض ال sنّاس أنّ ssهم
م ssرك ssزه ف ssإنّ ssه ل ssن ي ssصل إل ssى ال sنّور أب ً sدا ...ف ّ sكروا ف ssي أيّ ssام ال ّ s
يستطيعون الوصول إلى الحقيقة بدون الفيوضات املسيحيّة ،لك ّن
هذا التّخيّل ذاته صار سببًا في حرمانهم")(.
وجsه إلsى مظهsره ،كsمن هsو فsي سsجن مsظلم ويsحاول بsخيالsه أن يsمرح
فsالsذّي يsحاول عsبادة اهلل مsن دون الsت ّ ّ s
في بهاء نور ّ
الشمس.
الصالة ضروريّة مفروضة
ّ
ً
فرضا قطعيًا .فيقول بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص-:
الصالة وتالوة اآليات على البهائيّني
فرضت ّ
"اتssلوا آيssات اهلل فssي كsّ sل صssباح ومssساء .إ ّن الsذّي لssم يssتل لssم يssوف بعهssد اهلل ومssيثاقssه .والsذّي أعssرض عssنها
الsيوم إنّsه م ّsمن أعsرض عsن اهلل فsي أزل اآلزال .اتَُّ sق َّن اهلل يsا عsبادي كّ sلكم أجsمعون .ال تsغرنّsكم كsثرة الsقراءة
واألعssمال فssي ال ّ sليل وال sنّهار .لssو يssقرأ أحssد آي ً sة مssن اآليssات بssالsّ sر ْوح والsّ sريssحان خssير لssه مssن أن يssتلو بssالssكسالssة
ص ssحف اهلل امل ssهيمن ال ssق ّيوم .ات ssلوا آي ssات اهلل ع ssلى ق ssدر ال ت ssأخ ssذك ssم ال ssكسال ssة واألح ssزان .ال تح sِّ sملوا ع ssلى

األرواح مsا يكسsلها ويsثقلها بsل مsا يsخفّها لsتطير بsأجsنحة اآليsات إلsى مsطلع الsبيّنات .هsذا أقsرب إلsى اهلل لsو
أنتم تعقلون".
الصحف-:
وكتب عبدالبهاء إلى أحد مراسلي ّ
sأي حsال مsن األحsوال فsي
"أيّsها الsحبيب ال ّsروحsانsيّ! اعsلم أ ّن ال ّ
sصالة ضsروريّsة مsفروضsة وال عsذر لsإلنsسان ب ّ
عدم اجرائها ،إالّ إذا كان معتو ًها أو منعه عنها مانع طارئ قهري")(.
الصالة؟
وسأله مراسل آخر قائالً" :ملاذا نص ّلي؟ وما هي حكمة ّ
ضرع واالبssتهال وبssيان اإلنssسان لssحاجssاتssه والssتماسssه الssعون مssا دام اهلل قssد قّ sدر كsّ sل شssيء
ومssا هssي حssكمة الsت ّ ّ
ونفَّذ ّ
كل ّ
الشؤون بأحسن نظام"؟ فكتب عبدالبهاء له-:
"إعsلم أ ّن ال ّ
sقوي .وإ ّن طsالsب املsوهsبة يsليق بsه أن يبتهsل إلsى اهلل
sضعيف يsقتضي لsه أن ي
sتضرع إلsى اهلل ال ّ
ّ
sتوجsه إلsيه ويsلتمس الsفضل مsن بحsر رحsمته .وهsذا
sتضرع اإلنsسان إلsى ربّsه فsإنّsه ي ّ s
الsو ّsهsاب الsعظيم .وحsينما ي
ّ
الsتّضرع بsذاتsه يجsلب الsنّور إلsى قsلبه فsتتن ّور بsصيرتsه وتsنتعش روحsه ويsسمو وجsوده .وخsالل ابsتهالsك وتsالوتsك:
"يssا إلssهي اسssمك شssفائssي" ،تssص َّور أنssت مssبلغ ابssتهاج قssلبك وانشssراح نssفسك بssروح مssحبّة اهلل وانجssذاب عssقلك
sسع اإلن ssاء زاد امل ssاء،
إل ssى م ssلكوت اهلل! وبه ssذا االنج ssذاب ت ssزداد ق ssاب ssليّة اإلن ssسان وي ssزداد اس ssتعداده وك ّ sلما ات ّ s
sوسsالت
sسحاب عsذوبً sة فsي مsذاق اإلنsسان .هsذا هsو س ّsر االبsتهال وحsكمة ت ّs s
وكّ sلما زاد الsعطش زادت مsوهsبة ال ّ
اإلنسان من أجل نيل أمانيه")(.
sصلوات الsثّالث
sرارا فsي تsالوة أيّsة واحsدة مsن هsذه ال ّ
لsقد فsرض بsهاءاهلل صsلوات ثsالث يsومsيّة وتsرك املsؤمsنني أح ً
ً
فرضا محتو ًما يجب القيام به باإلسلوب الذّي وصفه فيها.
الصلوة
ولكنّه جعل ّ
صلوة الجماعة
إ ّن الsصلوة الsتّي فsرض بsهاءاهلل تsالوتsها ك ّsل يsوم يsقوم الsبهائّ sيون بsأداء فsرضsها فsرادى .ولsم يsفرض بsهاءاهلل
صssلوة الجssماعssة إالّ فssي صssلوة امل ّ sيت ،وهssي تسssتوجssب وقssوف املssؤمssنني جssمي ًعا حssينما يssتلوهssا أحssدهssم بssصوت
عال .وقد منع في الدين البهائيّ وقوف املؤمنني في صفوف خلف القارئ.
وه ssذا ال ssحكم ب ssإل ssغاء ص ssلوة الج ssماع ssة ي sتّفق وإل ssغاء ب ssهاءاهلل م ssهنة ال ssكهنوت ،ول ssك ّن ه ssذا ال ي ssعني أ ّن ال ّ sدي ssن
البهائيّ ال يعير أهميّة الجتماعات االبتهال واملناجاة ،فيقول عبدالبهاء فيما تلي ترجمته-:
أي مssكان أريssد عssندمssا يssكون قssلبي منجssذبًssا إلssى اهلل
"قssد يssقول إنssسان إنّssني أسssتطيع أن أنssاجssي اهلل فssي ّ
أي م ssكان ك ssان ،ف ssلماذا ي ssجب أن أذه ssب إل ssى األم ssاك ssن ال sتّي
س ssوا ًء أك ssنت ف ssي ال ssبر ّي ssة أم ف ssي امل ssدي ssنة أم ف ssي ّ
معني أو ساعة مع ّينة وأشاركهم في ابتهالهم ومناجاتهم
يجتمع فيها النّاس لالبتهال واملناجاة بمناسبة يوم ّ
حني قد ال أكون في حالة فكر ّية صالحة لتلك املناجاة؟

"إ ّن مsثل هsذا الsتّفكير وهsم بsاطsل ،ألنّsه إذا اجsتمع جsمع كsثير فsإ ّن قsوتّsهم تsكون عsظيمة ،فsي حsني أ ّن الsجنود
الs sذّي ssن ي ssحارب ssون م ssنفردي ssن م ssنعزل ssني ليس ssت ل ssهم قّ s sوة ال ssجيش املتّح ssد ،أ ّم ssا إذا اج ssتمع ج ssميع ج ssنود الح ssرب
ً
بعضا وتكون دعواتهم مقبولة")(.
املوحدة يساعد بعضها
الروحان ّية
ّ
الروحان ّية ،فإ ّن احساساتهم ّ
ّ
املناجاة لغة املحبّة
وأجاب عبدالبهاء على سؤال سأله آخر في هل أ ّن املناجاة
ضروريّة ،ما دام اهلل يعرف رغائب جميع القلوب فقال-:
"إذا شsعر إنsسان بsاملsحبّة نsحو إنsسان آخsر ،فsإ ّنsه يsرغsب فsي أن يsقول لsه أ ّنsه يsحبّه .وبsال ّsرغsم مsن أنّsه يsعلم أنّ
صssاحssبه مssط ّلع عssلى ح sبّه لssه ،إالّ أنّssه يssبقى عssلى رغssبته فssي أن يssقول لssه أنّssه يssحبّه ...وكssذلssك اهلل يssعلم رغssائssب
ج ssميع ال ssقلوب ،ول ssك ّن ال ّ sداف ssع إل ssى امل ssناج ssاة داف ssع ط ssبيعيّ ي ssنبع م ssن ق ssلب اإلن ssسان ن ssحو اهلل ...وامل ssناج ssاة ال
sحب وال ّsرغsائsب وجsود حsالsة االنجsذاب
تsحتاج إلsى الsكلمات بsل إلsى الsفكر وإلsى حsالsة االنجsذاب .فsإذا نsقص ال ّ
فsيها فsال فsائsدة مsن مsحاولsة إيsجادهsا بsاإلكsراه .والsكلمات بsدون املsحبّة فsارغً sة ال مsعنى لsها .وإذا تsك ّلم مsعك
sب أو ب ssهجة ل ssدي ssه إل ssى ل ssقائ ssك ب ssه ،فه ssل ت ssرغ ssب التّح ssدث
إن ssسان ب ssكالم ي ssراه ف s s sً s
sرضssا م ssكر ًهssا ع ssليه دون وج ssود ح ّ s
إليه؟")(
وقال عبدالبهاء في حديث آخر له-:
"إ ّن أرقsى نsوع مsن املsناجsاة هsو الsذّي يsقصد مsنه مsحبّة اهلل ،ال خsوفًsا مsنه تsعالsى أو مsن نsاره وال أمsالً بsفضله
sحب حssبيب ،فssمن املسssتحيل أن ال يssلهج بssذكssر اسssمه .فssكيف بssمن يssشعر
أو بssفردوسssه ...وإذا هssام إنssسان بّ s
sسكوت عsن ذكsر اسsمه؟ وال ّsرجsل ال ّsروحsانsيّ ال يجsد لsذّة فsي شsيء إالّ فsي ذكsر
بsمحبّة اهلل؟ أال يsصعب عsليه ال ّ
اهلل")(.
الخالص من املصائب
ت ssنتج األم ssراض وأن ssواع امل ssصائ ssب األخ ssرى حس ssب ت ssعال ssيم ال sّ sرس ssل م ssن ع ssدم إط ssاع ssة ال sنّاس ل ssألوام ssر اإلل ssه ّية،
السبب ذاته.
حتّى أ ّن أهوال الطّوفان والزّوابع واألعاصير والزّالزل ينسبها عبدالبهاء مباشرةً إلى هذا ّ
وإ ّن املsحن الsتّي تsصيب الsنّاس بsعد ذنsوبsهم ليسsت لsالنsتقام مsنهم بsل لsتربsيتهم ومsعالsجتهم .وهsي صsوت اهلل
sالسssبب فssي ذلssك هssو أنّ
sصراط املسssتقيم .وإذا كssانssت املssحن مssريssع ًة فs ّ s
يssعلن لssإلنssسان أنّssه قssد انحssرف عssن الّ s
خطر الذّنوب أروع منها أل ّن "أجرة الخطيئة هي املوت".
وكsما أ ّن سsبب املsصائsب يsعود إلsى الsعصيان ،فsالsنّجاة مsن املsصائsب يsكون نsوالsه عsن طsريsق الّ s
طاعsة .ولsيس
هsناك أدنsى شsك فsي األمsريsن .فsالsغفلة عsن اهلل تsنتج عsنها ال مsحالsة املsصائsب ،والsتّوجsه إلsى اهلل يsنتج عsنه ال
محالة البركات.

وحsيث أ ّن الsعالsم اإلنsسانsيّ كّ sله بsمثابsة جسsد واحsد ،فsإ ّن سsعادة ك ّsل فsرد فsيه ال تsتو ّقsف عsلى سsلوكsه الsخاص
بssه بssل عssلى سssلوك جssيرانssه .وإذا أخssطأ الssفرد قssاسssى اآلخssرون مssن ذنssبه اآلالم ق ّ sلت أم كssثرت ،فssي حssني لssو
أحss sسن الss sفرد فss sإ ّن الss sخير يss sصيب الجss sميع .وكsّ s sل فss sرد يحss sمل وزر جss sاره إلss sى مss sدى محss sدود .وخss sير أفss sراد
البشsر ّيsة هsم الsذّيsن يتحsم ّلون أثsقل األوزار .وقsد قsاسsى الsق ّديsسون اآلالم وقsاسsى ال ّsرسsل أكsثر مsنهم ،ويsقول
بهاءاهلل في كتاب اإليقان-:
"ك ssما س ssمعت م ssن ق ssبيل اب ssتالء ك sّ sل ن ssبي وأص ssحاب ssه ب ssال ssفقر واألم ssراض وال sذّل ssة ح ssيث ك ssان ssوا ي ssرس ssلون رؤوس
أصحابهم إلى املدائن
كهدايا"().
السssبب أ ّن ال ssق ّديس ssني وال sّ sرس ssل ك ssان ssوا يس ssتح ّقون ال ssعقاب أك ssثر م ssن غ ssيره ssم م ssن ال sنّاس ،ب ssل إنّ ssهم ق ssد
ول ssيس ّ s
تح ّsملوا اآلالم نsتيجة ذنsوب اآلخsريsن و"اخsتاروا" اآلالم مsن أجsل نsجاة اآلخsريsن .وكsان ه ّsمهم سsعادة الsعالsم
sحب اإلن ssسان ّ sية ليس ssت م ssناج ssاة ف ssرد ّي ssة م ssن أج ssل ال sنّجاة م ssن
ال س ssعادة أن ssفسهم .وإ ّن م ssناج ssاة ال ssفرد ال sذّي ي ّ s
ال ssفقر وامل ssرض وامل ssصائ ssب ،ب ssل م ssن أج ssل أن ت ssنجو اإلن ssسان ّ sية م ssن الجه ssل والخ ssطأ وامل ssساوئ ال sتّي تنج ssم ال
sصحة وال sثّروة ل ssنفسه ف ssذل ssك م ssن أج ssل أن يخ ssدم م ssلكوت اهلل ،وإذا ل ssم يس ssتجب
م ssحال ssة ع ssنها .وإذا ال ssتمس ال ّ s
دعssاؤه اسssتقبل ذلssك أيً s
sضا "بssمنتهى التّسssليم والsّ sرضssاء" عssامل ًsا أ ّن هssناك حssكمة فssي كsّ sل مssا يssصيبه فssي سssبيل
اهلل .ويقول عبدالبهاء-:
sصدفsة ،بsل إنّsه مsرسsل مsن اهلل رحsم ًة مsنه ألجsل كsمالsنا .فsإذا أتsى الحsزن والsهمّ
"ال يsصيبنا الحsزن والsغم بsال ّ
sسماوي الs sذّي ي ssقدر أن يخّ s sلصه م ssن م ssصائ ssبه .وكّ s sلما زاد أل ssم اإلن ssسان ،ك ssثرت
ف ssليتذ ّكss sر اإلن ssسان أب ssاه ال ّ s
فضائله الروحانية"().
ّ
ّ
وقsد يsبدو أل ّول وهsلة أ ّن مsن الsظّلم أن يsقاسsي الsبريء اآلالم مsن أجsل املsذنsبني ،ولsك ّن عsبدالsبهاء يsؤ ّ sكsد لsنا أنّ
أخيرا في خاتمة املطاف .فقد كتب ما ترجمته-:
هذا الظّلم ظاهري فقط ،وأ ّن العدل يسود
ً
ّ
والصغار واملظلومني ال ّذين
الرضع من األطفال
"أ ّما بخصوص
ّ
sقررة مssهيّأة فssي الssعالssم اآلخssر ،وإ ّن بssلواهssم بssاملssصائssب واملssش ّقات
يssبتلون بssظلم ال sظّاملssني ،فssإ ّن لssهم مssكافssأة مّ s
أعssظم رحssمة مssن املssتعالssي الssجبّار ،وتssلك املssش ّقات هssي الsّ sرحssمة اإللssهيّة بssعينها ،وهssي لssهم خssير مssن كsّ sل راحssة
في هذا العالم األدنى ،وأولى لهم من ّ
كل نم ّو وتط ّور في هذا املوطن الفاني")(.
املناجاة وقانون الطّبيعة
يجsد الsكثيرون صsعوبً sة فsي االعsتقاد بsتأثsير املsناجsاة ،ألنّsهم يsعتقدون أ ّن إجsابsة الّ sدعsاء تسsتلزم خsر ًقsا لsقوانsني
sصعوبsة عsنهم .فsلنضرب لsذلsك مsثالً يsزيsل الّ sلبس ،فsلو
الsطّبيعة ،لsكن مsقايsسة مsنطقيّة بsسيطة قsد تsزيsل هsذه ال ّ
sيسا فsوق بsرادة حsديsد فsإنّsا نsرى الsبرادة تنجsذب نsحو األعsلى وتsلتصق بsه .ولsيس فsي ذلsك خsرق
ق ّsربsنا مsغناط ً
sتمرة ف ssي ت ssأث ssيره ssا ع ssلى ال ssبرادة ف ssي ج ssذب ssها ن ssحو األس ssفل.
ل ssقان ssون ال ssجاذب sيّة األرض sيّة .ف ssق ّوة ال ssجاذب sيّة مس ّ s
ول ssك ّن ال sذّي ط ssرأ ه ssو ظ ssهور ق ّ sوة أخ ssرى تج ssذب ب ssرادة الح ssدي ssد إل ssى األع ssلى ،ول ssها ع ssمل م ssنتظم ي ssمكن ح ssساب ssه

كssعمل قّ sوة الssجاذبsيّة .ووجssهة الsنّظر الssبهائsيّة تssقول أ ّن املssناجssاة تssأتssي بssقوى فّ sعالssة أعssلى ال يssعرف قssدرهssا إالّ
الssقليلون ،ولssيس هssناك سssبب لssالعssتقاد بssأ ّن هssذه الssقوى أقsّ sل تssع ّقالً وحssكم ًة فssي فssعلها مssن الssقوانssني الsطّبيع ّية،
sحصا تجssرب ً sيّا ،ويssبدو عssملها
sدرس بssعد دراسssة وافssية ،ولssم تssفحص فً s
وال فssرق بssينهما إالّ بssأ ّن هssذه الssقوى لssم تَُ s
ً
غامضا ال يمكن حسابه بسبب جهلنا.
وهsناك صsعوبsة أخsرى تsبدو مsحيّرة لsلبعض اآلخsر مsن الsنّاس وهsي أ ّن الّ sدعsاء واملsناجsاة قّ sوة أضsعف مsن أن
sصعوبssة أيً s
sضا بssمقايssسة مssنطقيّة بssسيطة.
تssأتssي بssال sنّتائssج الssعظيمة ال sتّي تنسssب إلssيها .واآلن نs s ّ s
sوضssح هssذه الّ s
sصغيرة لsو اسsتعملت لsلتّأثsير عsلى بsاب خsزّان املsياه الsعظيم
ولsنضرب مsثالً يsزيsل هsذا الُّ sلبس ،وهsو أ ّن الsق ّوة ال ّ
فssإنّssها قssد تssطلق فً s
sصغيرة لتحssريssك دفّssة الssباخssرة الssعظيمة
sيضا مssن الssق ّوة املssائsيّة ،وكssذلssك لssو اسssتعملت الssق ّوة الّ s
sصغيرة قsد تsؤثّsر عsلى سsير هsذه الsباخsرة الsعظيمة .وبsمقتضى وجsهة
مsن عsابsرات املsحيطات فsإ ّن هsذه الsق ّوة ال ّ
ال sنّظر ال ssبهائ sيّة ت ssكون ق ّ sوة إج ssاب ssة ال ّ sدع ssاء ه ssي ق ّ sوة اهلل ت ssعال ssى ال sتّي ال ت ssنضب ،وي ssكون ال ّ sدور ال sذّي ي ssقوم ب ssه
املبتهsل بsمناجsاتsه هsو اسsتعمالsه قّ sوتsه ال ّ
sضعيفة الsالّزمsة إلطsالق فsيض املsواهsب اإللsهيّة أو تsوجsيهها ،وهsي تsلكم
دائما إلجابة طلب من تع ّلموا كيف يستم ّدون العون والهداية منها.
املواهب املستع ّدة
ً
املناجاة البهائيّة
نsزلsت مsن قsلم بsهاءاهلل وعsبدالsبهاء مsناجsاة وأدعsية ال تsحصى ،يsتلوهsا أحsباؤهsا فsي أوقsات مsتن ّوعsة وأغsراض
شsتّى .وأن مsا اشsتملت عsليه عsباراتsها مsن عsظيم أفsكارهsا وعsميق روحsانsيّتها يبهsر ك ّsل مsف ّكر لsبيب ،ويsؤثّsر فsي
sصص لsها جsز ًءا هsا ًsمّsا مsن حsياتsه الsيومsيّة أمsكنه حsينذاك فsهم
أعsماقsه .وإذا واظsب اإلنsسان عsلى تsالوتsها وخ ّ
أه ssميّتها وت ssقدي ssر ق ّ sوة ف ssعلها .ون ssأس ssف ل ssضيق امل ssجال ع ssن ت ssقدي ssم أك ssثر م ssن ب ssضعة ن ssماذج ق ssصيرة م ssن ه ssذه
فمما نزل من قلم بهاءاهلل-:
املناجاة ،ونحيل القارئ إلى املؤ ّلفات األخرى لإلطّالع على نماذج غيرهاّ .
رب فssاجssعل رزقssي جssمالssك ،وشssرابssي وصssالssك ،وأمssلي رضssاءك ،وعssملي ثssناءك ،وأنssيسي ذكssرك ،ومssعيني
"أي ّ
سssا ع ssن ح ssدودات امل ssحتجبني ،إنّ ssك أن ssت ال ssعزي ssز
sقرك ،ووط ssني م ssقام ال sذّي ج ssعلته م ssق ّد ً s
sتقري م ّ s
س ssلطان ssك ،ومس ّ s
املهيمن الق ّيوم".
"إلsهي إلsهي أنsزل عsلى عsبادك مsا يتّحsد بsه قsلوبsهم فsي أمsرك ،ويsتّبعوا أحsكامsك وشsريsعتك .أيّsدهsم يsا إلsهي
رب ال ت ssدع ssهم ب ssأن ssفسهم .زيّ ssنهم ب ssنور ه ssداي ssتك وم ssعرف ssتك ،وأن ssعش
ع ssلى م ssا أرادوا ،ووفّ ssقهم ع ssلى خ ssدم ssتكّ .
قلوبهم بمحبّتك إنّك أنت املعني املستعان".
"بssسم اهلل األقssدس األبssهى يssا مssن قssربssك رجssائssي ،ووصssلك أمssلي ،وذكssرك مssنائssي ،والssورود فssي سssاحssة ع sزّك
م ssقصدي ،وش ssطرك م ssطلبي ،واس ssمك ش ssفائ ssي ،وحs sبّك ن ssور ص ssدري ،وال ssقيام ف ssي ح ssضورك غ ssاي ssة م ssطلبي.
أسsألsك بsاسsمك الsذّي بsه طّ sيرت الsعارفsني فsي هsواء عsزّ عsرفsانsك وع ّsرجsت املsق ّدسsني إلsى بsساط قsدس إفsضالsك
رب أن ssا ال sذّي ن ssسيت دون ssك
ب ssأن ت ssجعلني م ّ s
sتوجً s sها إل ssى وج ssهك ،ون ssاظ sً sرا إل ssى ش ssطرك ،ون ssاط ً sقا ب ssثنائ ssك .أي ّ
sقر الsذّي فsيه اسsتضاء أنsوار
وأقsبلت إلsى أفsق فsضلك ،وتsركsت مsا سsواك رجsا ًء لsقربsك .إذًا أكsون مsقبالً إلsى م ّ
وجssهك .فssأنssزل يssا مssحبوبssي عssليّ مssا يssثبّتني عssلى أمssرك ،لssئالّ يssمنعني شssبهات املشssركssني عssن الssت ّوجssه إلssيك.
وإنّك أنت املقتدر املهيمن العزيز القدير".

الش ssدائ ssد ب ssك ّلها أح ssاط ssتني .إل ssهي إل ssهي ال ت ssدع ssني ب ssنفسي أل ّن امل ssكاره
"إل ssهي إل ssهي ال ت ssبعد عs sنّي أل ّن ّs s
بأتمها أحرقتني .وفي ّ
ظل جناحيّ
بأسرها أخذتني .ومن زالل ثدي عنايتك فأشربني أل ّن األعطاش ّ
رحsمتك فsأظsللني أل ّن األعsداء بsأجsمعها أرادتsني .وعsند عsرش الsعظمة تsلقاء تَظَ ُّ sهsر آيsات عsزّك فsاحsفظني ألنّ
مسssتني .ومssن أثssمار شجssرة أزلssيتّك فssأطssعمني أل ّن الّ s
sضعف بssألssطفها قssربssتني .ومssن كssؤوس
الssذ ّلssة بssأكssملها ّ s
السsرور مsن أيsادي رأفsتك فsأرزقsني أل ّن الsهموم بsأعsظمها أخsذتsني .ومsن سsنادس سsلطان ربsوبsيّتك فsاخsلعني
ّs s
أل ّن االفssتقار بssجوهssرهssا عsّ sرتssني .وعssند تssغنّي ورقssاء صssمديّssتك فssأرقssدنssي أل ّن الssباليssا بssأكssبرهssا وردتssني .وفssي
عsرش األحsديّsة عsند تsشعشع طsلعة الجsمال فsأسsكنّي أل ّن االضsطراب بsأقsاومsها أهsلكتني .وفsي أبحsر الsغفريّsة
تلقاء تهيّج حوت الجالل فأغمسني أل ّن الخطايا بأطودها أماتتني".
"ق ssلبًا ط ssاه sً sر ف ssاخ ssلق ف sيّ ي ssا إل ssهي ،س ً sرّا س ssاك sنًا ج ّ sدد ف sيّ ي ssا م ssنائ ssي ،وب ssروح ال ssق ّوة ث sبّتني ع ssلى أم ssرك ي ssا
مsحبوبsي ،وبsنور الsعظمة فsاشهsدنsي عsلى صsراطsك يsا رجsائsي ،وبسsلطان ال ّsرفsعة إلsى سsماء قsدسsك ع ّsرجsني يsا
sصمد ّي ssة ف ssاب ssهجني ي ssا آخ ssري ،وب ssنغمات األزل ّ sية ف ssاس ssترح ssني ي ssا م ssؤن ssسي ،وب ssغناء ط ssلعتك
أ ّول ssي ،وب ssأري ssاح ال ّ s
بشsرنsي ،يsا ظsاهsر فsوق ظsاهsري ،والsباطsن دون
الsقديsمة نsجنّي عsن دونsك يsا سّ sيدي ،وبsظهور كsينونsتك الّ sدائsمة ّs s
باطني".
ومما صدر من قلم عبدالبهاء-:
ّ
"ال ّ sلهم ي ssا إل ssهي وخ ssال ssقي وم ssلجأي وم ssالذي ،إنّ ssي أس ssتغفرك م ssن ال sذّن ssوب ي ssا س sتّار ال ssعيوب ،وأس ssتعفي م ssن
الخsطايsا يsا واهsب الsعطايsا ،إلsهي ال تsعامsلني بخsطيئاتsي بsل عsامsلني بsفضلك ورحsمتك ،وأنsلني كsأس عsفوك
وم ssغفرت ssك ،ورنّ ssحني م ssن صه ssباء م ssوه ssبتك ،واج ssعل ل ssي ق ssدم ص ssدق ع ssندك ،وب ّ sدل س ّ sيئات ssي ب ssال ssحسنات ي ssا ربّ
اآليات الب ّينات،
إلsهي إلsهي لsئن خsيّبتني مsن يsؤ ّمsلني؟ وإن حsرمsتني مsن يsدعsونsي؟ إنّsي قsصدت أبsواب رحsمتك وفsناء أحsديّsتك.
إل ssهي إل ssهي اج ssعلني آي ssة ال ssغفران ،وط ّهssرن ssي م ssن وض ssر ال ssعصيان ،وأن ssقذن ssي م ssن غ ssمار ال sطّغيان ،وس ّ sلطني
أرتssل آيssات مssغفرتssك فssي مssحافssل ال sذّل واالنssكسار ،بssري sئًا مssن الssختل واالسssتكبار،
عssلى ال sنّفس والssهوى ح sتّى ّ
إنّك أنت الكريم العزيز الو ّهاب ،وإنّك أنت الغفور الرؤوف املعني املختار".
"رب أنsت تsعلم بsأ ّن الsنّفوس مsحفوفsة بsالsنوائsب واآلفsات ومsحاطsة بsاملsصائsب والsرزيّsات .ك ّsل بsالء يsحوم حsول
ّ
اإلنssسان وكsّ sل داهssية دهssماء تssصول صssولssة ال sثّعبان ولssيس لssهم مssلجأ ومssناص إالّ حssفظك وحssمايssتك ووقssايssتك
رب اجss sعل حss sفظك درعss sي ووقss sايss sتك ج s sنّتي وفss sناء بss sاب أحss sد ّيss sتك حss sصني ومss sعاذي.
وكss sالئss sتك يss sا رحss sمنّ .
واحsفظني مsن ش ّsر نsفسي وهsوائsي ،واحsرسsني مsن ك ّsل بsالء وسsقم ومsحنة وعsناء .إنّsك أنsت الsحافsظ الsحارس
الرحيم".
الرحمن ّ
الواقي الوافي وإنّك أنت ّ
رب ورج ssائ ssي ،ه ssؤالء ع ssبيدك األر ّقssاء ،اج ssتبيتهم ل ssحبّك وان ssتخبتهم ل ssعرف ssان ssك وارت ssضيت ل ssهم ال ssوف ssاء
"ه ssو اهللّ .
ع ssلى عه ssدك وأدخ ssلتهم ف ssي زم ssرة أح sبّائ ssك وس ssقيتهم ك ssأس االنج ssذاب ال sطّاف ssحة بصه ssباء م ssحبّتك وق ّ sدرت ل ssهم
رب افsتح عsلى وجsوهsهم أبsواب الsعلوم وامsأل قsلوبsهم مsن حsقائsق الsفنون واجsعل
مsقعد صsدق فsي مsلكوتsك .أي ّ

خsواتsم دروسsهم فsواتsح الsنّجاح والsفالح حsتّى يsنالsوا ك ّsل سsرور وانشsراح ويsزدادوا يsو ًsمsا فsيو ًsمsا إيsمانًsا وإيsقا ًنsا
وسsكين ًة واطsمئنانsا ويخsدمsوا عsبادك فsي أرضsك ويsعبدوا عsتبة قsدسsك إنّsك أنsت املsعطي املsقتدر الsكريsم ال ّsرحsيم
الرؤوف".
ّ
"ه ssو اهلل إل ssهي إل ssهي ه ssذا ط ssير ك ssليل ال ssجناح ب ssطيء ال sطّيران ،أ ّي ssده بش ssدي ssد ال ssقوى ح sتّى ي ssطير إل ssى أوج
ال ssفالح وال sنّجاح وي ssرف ssرف ب ّ s
sكل س ssرور وانش ssراح ف ssي ه ssذا ال ssفضاء ،وي ssرت ssفع ه ssدي ssره ف ssي ك sّ sل األرج ssاء ب ssاس ssمك
رب إنّsي فsريsد وحsيد حsقير لsيس
sقر األعsني بsمشاهsدة آيsات الهsدىّ .
األعsلى ،وتsت ّلذذ اآلذان مsن هsذا الsنّداء ،وت ّ
ل ssي ظ ssهير إالّ أن ssت وال ن ssصير إالّ أن ssت وال م ssجير إالّ أن ssت .وفّ ssقني ع ssلى خ ssدم ssتك ،وأيّ ssدن ssي ب ssجنود م ssالئ ssكتك،
وانsصرنsي فsي إعsالء كsلمتك ،وأنsطقني بsحكمتك بsني بsريّsتك ،إنّsك مsعني ال ّ
sصغراء وإنّsك أنsت
sضعفاء ونsصير ال ّ
املقتدر العزيز املختار".
واملsناجsاة الsبهائsيّة ليسsت مsقصورةً عsلى اسsتعمال صsيغ مsعيّنة مsهما يsكن لsها مsن األهsميّة .فsإ ّن بsهاءاهلل قsد
عّ sلم بssأ ّن حssياة اإلنssسان جssميعها يssجب أن تssكون مssناجssاةً ودعssاء ،وإ ّن الssعمل الsذّي يssقوم بssه بssروح طssاهssرة هssو
sلصالssح الssعام هssو دعssاء ومssناجssاة بssأكssمل مssعانssي
sخصص لssوجssه اهلل ولّ s
عssبادة ،وإ ّن كsّ sل فssكرة أو كssلمة أو فssعل يّ s
الكلمة)(.

السابع
الباب
ّ
ّ
الشفاء والعالج
والروح” )عبدالبهاء(
"إ ّن الت ّ ّ
وجه هللّ شفاء للجسد والعقل ّ
الجسد وال ّروح
sرضssا وق ssتيًّا ف ssي ت ssرق ssية ال sّ sروح ،ح sتّى إذا ت ّ sم ه ssذا ال ssغرض ي ssطرح
يخ ssدم الجس ssد ،ط ssب ًقا ل ssلتّعال ssيم ال ssبهائ sيّة ،غ s s sً s
sرضssا م ssؤ ّقs sتًا ل ssنم ّو ال ssفرخ ،ف ssإذا ت ّ sم ذل ssك ال ssغرض ينكس ssر القش ssر
الجس ssد ج ssان sبًا ،ك ssما يخ ssدم قش ssر ال ssبيض غ s s sً s
وي ssطرح ج ssانs sبًا .وي ssقول ع ssبدال ssبهاء ب ssأ َّن الجس ssد امل ssا ّدي ليس ssت ل ssه ال ssقدرة ع ssلى دوام ال ssبقاء ألنَّ ssه م ssر ّsك ssب م ssن
ّ
ينحل إلى عناصره األ ّول ّية إذا حان وقته.
وذرات مجتمعة وال ب ّد له من أ ْن
عناصر مختلفة ّ
sلروح ال أ ْن يssكون سssي ّدهssا ،ويssكون خssاد ًمssا مssطي ًعا قssويًّssا راغ sبًا فssي عssمله،
ويssجب أ ْن يssكون الجسssد خssاد ًمssا لّ s
وي ssجب أ ْن ي ssعام sَ sل ب ssاالح ssترام ال sالّئ ssق ال sذّي يس ssتح ّقه ال ssخادم امل ssطيع ،ف ssإذا ل ssم ي ssعام ssل امل ssعام ssلة ا ّلssالئ ssقة ،ف ssإنّ
األمراض واملصائب تحدث له ،وتكون النّتيجة وخيم ًة له ولسي ّده.
وحدة الحياة ك ّلها
إ ّن أحsد املsبادئ األسsاسsيّة الsتّي أعsلنها بsهاءاهلل هsو مsبدأ وحsدة عشsرات األلsوف مsن أشsكال ومsراحsل الsحياة
sصحة أبsناء
sصحة أجsسادنsا مsرتsبطة ب ّ
عsلى األرض ،ف ّ
sصحتنا الsعقل ّية والخsلق ّية وال ّsروحsانّ sية ،وكsذلsك مsرتsبطة ب ّ
جsنسنا االجsتماعّ sية والsبدنّ sية فsرادى وجsماعsات ،وحsتّى أنّsها مsرتsبطة بsحياة الsح ْيوانsات والsنباتsات بsحيث أ ّن كsل
مما يبدو لنا في الظاهر.
واحد من املوجودات يتأثر باآلخر إلى حد أعظم ّ
sأي ن ssوع م ssن أن ssواع ال ssحياة إال ول ssه ص ssلة ب ssحيات ssنا
وع ssلى ذل ssك ل ssيس ه ssناك أم ssر م ssن أوام ssر ال sّ sرس ssل ي ssتع ّلق ب ّ s
sصحة الجسsديّsة أكsثر مsن غsيرهsا .وهsذه الsتّعالsيم هsي
sنصب مsباشsرةً عsلى ال ّ
الجسsديّsة .ومsن تsعالsيمهم مsا ي ّ
التّي نتق ّدم اآلن لالطّالع عليها ودراستها.
حياة البساطة
يقول عبدالبهاء-:
"االق ssتصاد أس ssاس س ssعادة البش ssر ،وال ّ s
sشخص امل ssبذّر ف ssي ع ssناء وض ssيق ع ssلى الّ s sدوام ،واإلس ssراف ذن ssب ال
يsغتفر .وعsلينا أ ْن ال نsعيش عsلى اآلخsريsن كsالsطّفيلي مsن الsنّباتsات .وكsل فsرد يsجب أ ْن تsكون لsه حsرفsة سsواءً
أكsانsت يsدويّsة أم كsتابsيّة .ويsجب عsليه أ ْن يsعيش حsياةً نsظيف ًة شsهم ًة أمsين ًة ،وأ ْن يsكو َن مsثاالً فsي الsعفّة والsنّقاء
يsقتدي بsه اآلخsرون .وأشsرف لsلمرء أ ْن يsكتفي بكسsرة مsن الsخبز مsن أ ْن يsتمتّع بsفاخsر الsطّعام مsتع ّدد األلsوان
دائما براحة
من جيوب اآلخرين .واملرء القنوع يتمتّع
ً
واطمئنان قلبيّ")(.

محر ًما ولك ّن عبدالبهاء يقول-:
وليس أكل اللحوم
ّ
"إ ّن طsعام املسsتقبل سsيكون الsفواكsه والsحبوب ،وسsيأتsي يsوم ال تsؤكsل فsيه الّ sلحوم .فsعلم الsطّب ال يsزال فsي
ن طعامنا الطّبيعي هو ما تنبته األرض"().
طفولته ،ومع هذا فقد أثبت أ ْ
الخمور واملخدّرات
يمنع بهاءاهلل من ًعا باتًّا استعمال املخ ّدرات إال في حالة املرض.
التّمتّع بالحياة
إ ّن الsتّعالsيم الsبهائsيّة مsبنيّة عsلى االعsتدال ال عsلى ال ّ
sتقشف .فsالsتّمتع بsاألشsياء الجsميلة الsطّيبة فsي الsحياة
تشجعه التّعاليم البهائيّة بل تدعو إليه ،فيقول بهاءاهلل بالنّص-:
سواء أكانت ماديّة أم روحانيّة أمر
ّ
"ال تحرموا أنفسكم عما ق ّدر لها" .ويقول كذلك ما ترجمته-:
"يجب أ ْن تظهر على وجوهكم آثار البهجة وال ِبشر".
ويقول عبدالبهاء-:
"إ ّن ج ssميع م ssا خ ssلق ه ssو ألج ssل اإلن ssسان ف ssهو أش ssرف املخ ssلوق ssات .وع ssليه أ ْن ي ssكون ش ssاك sً sرا ل ssلنّعم اإلل ssهيّة،
فجssميع األشssياء املssاديّssة مخssلوقssة ألجssلنا لssندرك أنَّssنا عssن طssريssق الّ s
sشكر نسssتطيع أ ْن نssرى الssحياة نssعمة إلssهيّة،
sادي والsّ sروحssانsيّ هssما عssالئssم املssوهssبة اإللssهيّة.
فssإذا سssئمنا الssحياة كssفرنssا بهssذه الsنّعمة اإللssهيّة ،أل ّن وجssودنssا املّ s
فعلينا إذًا أ ْن نكون
كل األشياء"().
مبتهجني ونقضي أوقاتنا بشكر اهللّ وتقدير ّ
س ssئل ع ssبدال ssبهاء ع sّ sما إذا ك ssان تح ssري ssم امليس ssر وال ssيان ssصيب ي ssتناول ج ssميع األل ssعاب ب ssمختلف أش ssكال ssها
ومل ssا ُs s
أجاب-:
sطرا ف ssي أنْ
"ال ،ف ssإ ّن ب ssعض األل ssعاب ب ssري ssئة ل ssيس ف ssيها ذن ssب إذا ك ssان ال ssغرض م ssنها ال sتّرف ssيه ،ول ssك ْن ه ssناك خ ً s
ينحّ s
ط الsتّرفsيه ويsتح ّول إلsى ضsياع الsوقsت ،وضsياع الsوقsت غsير مsقبول فsي أمsر اهللّ .لsك ّن التّسsليّة الsتّي تsؤ ّدي
إلى نمو القوى الجسمانية كالرياضة البدنية شيء مقبول"().
ّ
ّ
ّ
ّ
النّظافة
يقول بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص-:
sمسكوا بsحبل الّ sلطافsة عsلى شsأن ال يsرى مsن ثsيابsكم آثsار األوسsاخ ...كsونsوا عsنصر الّ sلطافsة بsني الsبريsة...
"ت ّ
sكرا واملسssتعمل مssنه ال يssجوز ال ّ sدخssول فssيه .إنّssا أردنssا أ ْن نssراكssم مssظاهssر الssفردوس فssي األرض
ادخssلوا مssا ًء بً s
املقربني".
ليتض ّوع منكم ما تفرح به أفئدة
ّ

sاص ssة ف ssي ب ssعض أن ssحاء
وأش ssار أب ssو ال ssفضائ ssل ف ssي ك ssتاب ssه "ال ssحجج ال ssبه ّية" إل ssى أه ssم ّية ه ssذه األوام ssر ،وخ s s s ّ s
والشssرب مssما تssنشأ عssنه أوضssاع غssير
ّs
الشssرق ،حssيث تسssتعمل املssياه املssل ّوثssة لssألغssراض املssنزل ّ sية واالسssتحمام
ّs
sساري ssة وال ّ s
sشقاء امل ssري ssر .وه ssذه األوض ssاع ال sتّي ي ssظنّها ال ssبعض م ssؤيّ ssدة
ص ssحيّة ف ssظيعة وأن ssواع األم ssراض ال ّ s
برضاء اهللّ وموافقة لل ّدين
الشssرقsيّني عssن طssريssق واحssد وهssو طssريssق األوامssر الsتّي يssنزلssها مssن هssو مssؤيّssد بسssلطة إلssهيّة.
يssمكن تssبديssلها بssني ّ s
وف ssي ك ssثير م ssن أن ssحاء ن ssصف ال ssكرة ال ssغرب sيّ ه ssناك ت ssح ّول م ssده ssش سيح ssدث ل ssو اع ssتبرت ال sنّظاف ssة ليس ssت ب ssعد
التّديّن والتقوى في منزلتها فحسب بل جز ًءا أساسيًّا من التّقوى والتّديّن.
أثر إطاعة األوامر اإللهيّة
sصح ّية واالمssتناع عssن تssناول الssكحول واألفssيون
إ ّن ألوامssر الsنّظافssة والssبساطssة فssي الssحياة واتّssباع الssقوانssني الّ s
وغsيرهsا مsن املخّ sدرات أهsميّة ال تsحتاج إلsى بsيان أو تsعليق رغ ًsما عsن عsدم تsثمني الsكثيريsن ألهsميّتها الsحيويّsة
sساريssة
وعssدم تssقديssرهssم لssها حssقّ قssدرهssا .ولssو روعssيت هssذه األوامssر مssراعssاةً شssامssل ًة الخssتفت مssعظم األمssراض الّ s
sصحيّة
وك ssثير غ ssيره ssا م ssن األم ssراض األخ ssرى .وإ ّن ع ssدد األم ssراض ال sتّي ت ssنشأ ع ssن إه ssمال االح ssتياط ssات ال ّ s
الsبسيطة واالنsهماك فsي تsعاطsي الsكحول واألفsيون عsدد هsائsل ال يsدخsل تsحت حsصر .وال تsقتصر إطsاعsة هsذه
sظيما أي ً s
sضا ف ssي ته ssذي ssب األخ ssالق واآلداب.
األوام ssر ع ssلى الs sتّأث ssير ع ssلى ال ّ s
sيرا ع ً s
sصحة ف ssقط ب ssل إ ّن ل ssها ت ssأث ً s
ف ssاملش ssروب ssات ال sّ sروح sيّة واألف ssيون ت ssؤثّ ssر ع ssلى ض ssمير اإلن ssسان ووج ssدان ssه م ّ sدة ط ssوي ssلة ق ssبل أ ْن ت ssؤثّ ssر ع ssلى ه ssيئته
sراض ssا واض ssحة ج ssسمانs sيّة .حs sتّى أ ّن ال ssفائ ssدةّ ال ُ
خُ s sلقيّة وال sّ sروح ssانs sيّة الs sتّي ي ssجنيها
وم ssشيته أو تسs sبّب ل ssه أم s s s ً s
اإلنssسان مssن االمssتناع عssن تssعاطssيها أعssظم مssن الssفائssدة الssجسمانsيّة .ويssقول عssبدالssبهاء بssخصوص الsنّظافssة-:
sيرا شsديً sدا عsلى ال ّsروحsانّ sيات ...واملsقصود هsو أنّ
"إ ّن الsنّظافsة الsظّاهsر ّيsة ولsو أنّsها أمsر جsسمانsيّ لsك ْن لsها تsأث ً
النّظافة والطّهارة الجسمان ّية لهما تأثير على األرواح اإلنسان ّية ً
أيضا")(.
sخاص ssة ب ssال ssعفّة ف ssي ال ssعالق ssات ال ssجنسيّة ل ssزال س ssبب م ssن أق ssوى أس ssباب
ّs s s
ول ssو أط ssاع ال sنّاس أوام ssر ال sّ sرس ssل ال s
sحة اآلالف م ssن ال sنّاس األب ssري ssاء وامل ssذن ssبني
األم ssراض وألص ssبحت األم ssراض ال sزّه ssري ssة ال ssبغيضة ال sتّي ته ssدم ص ّ s
مذكورا.
واآلباء وأطفالهم شيئًا لم يكن
ً
sخاصsة بsالsعدل واملsواسsاة املsتبادلsة ومsحبّة اإلنsسان لsجاره كsمحبّته لsنفسه،
وكsذلsك لsو أطsاعsوا أوامsر ال ّsرسsل ال ّ s s s
ل ssزال أث ssر األع ssمال ال ّ s
sشا ّقssة امل ssنهكة وال ssفقر امل ssدق ssع والن ssعدم أث ssر ال ssبطال ssة واالن ssغماس ف ssي ال sتّرف ال ssدن ssيء ف ssي
هدمها العقلي وال ُ
خ ُلقي والجسماني.
sصحة واألخ ssالق ك ssفيل ف ssي
ّs s s
ومج sّ sرد ال sطّاع ssة ألوام ssر م ssوس ssى وب ssوذا وامل ssسيح ومح ssمد وب ssهاءاهلل ال s
sخاص ssة ب ssال ّ s
sصحيّة الsعا ّsمsة فsي أنsحاء
مsقاومsة األمsراض وتsحقيق مsا ال يسsتطيع تsحقيقه جsميع األطsباء وجsميع الsقوانsني ال ّ
sحسنًا ش ssام sالً،
sصحة ال ssعا ّم ssة ف ssي ال ssحقيقة ت ّ s
sتحسنت ال ّ s
امل ssعمورة .ول ssو ك ssان ssت ال sطّاع ssة له ssذه األوام ssرع ssا ّم ssة ،ل ّ s
السsليمة الsتّي تsنضج وتsطيب قsبل أ ْن تsسقط مsن
sعمريsن مsن الsنّاس يsعيشون كsما تsعيش الsفاكsهة ّs s
ولsشاهsدنsا امل ّ
الغصن الذّي يحملها ،بدالً مما نشاهده اليوم من حصاد املوت لألرواح في طفولتها وفي شبابها.

ال ّرسول كطبيب
sسالsفني مsن قsبيل االسsتثناء ال الsقاعsدة ،وتsعتبر فsيها
نsحن نsعيش فsي دنsيا تّ sعد فsيها إطsاعsة أوامsر ال ّsرسsل ال ّ
م ssحبّة ال sذّات أك ssثر ن ssفوذًا م ssن م ssحبّة اهللّ ،وت ّ s
sحتل ف ssيها امل ssصال ssح الح ssزب sيّة ال ssضيّقة م ssقام األس ssبقيّة ع ssلى م ssقام
املssصالssح اإلنssسان sيّة الssعا ّمssة ،وتّ s
sسعادة الsّ sروحssان sيّة
sفضل فssيها املssمتلكات املssاديّssة واملssباهssج الssشهوان sيّة عssلى الّ s
الش ssرس وال sظّلم واالس ssتبداد وأق ssصى ن ssهاي ssات
ل ssلعال ssم اإلن ssسان sيّ .وم ssن ه ssنا ن ssشأت امل ssناف ssسات وال sتّطاح ssن ّs s
الsغنى املsفرط والsفقر املsدقsع وك ّsل األوضsاع الsتّي تsساعsد عsلى انsتشار األمsراض الsعقليّة والsجسمانsيّة .ونsشأ
عsن ذلsك أ ّن جsميع شجsرة اإلنsسانsيّة بsكامsلها أصsبحت مsريsضة ،وشsاركsت فsي هsذا املsرض الsعام ك ّsل ورقsة مsن
أوراق هssذه ّ
الشجssرة ،ح sتّى بssات املssق ّدسssون وال sطّاهssرون يssقاسssون اآلالم نssتيجة خssطايssا اآلخssريssن .فssاشssت ّدت
الsحاجsة إلsى الsعالج – عsالج اإلنsسانsيّة جsمعاء أم ًsما وأفsرا ًدا .وهsكذا نجsد بsهاءاهلل كsأسsالفsه املsلهمني ال يsريsنا
sصحة إذا ف ssقدن ssاه ssا .ف ssقد أت ssى ك ssما ي ssأت ssي
sصحة فحس ssب ب ssل ي ssري ssنا ك ssيف نس ssترد ال ّ s
س ssبيل امل ssحاف ssظة ع ssلى ال ّ s
الطّبيب العظيم الذّي يشفي أمراض العالم الجسمانيّة والعقليّة جميعها.
ّ
الشفاء بالوسائل املاديّة
ظه ssر ف ssي ع ssال ssم ال ssغرب ال ssيوم ب ssعث م ssشهود ل ssإلي ssمان ب ssكفاءة ال ssعالج ب ssال ssوس ssائ ssل ال ssعقليّة وال sّ sروح ssان sيّة .وف ssي
ال ssحقيقة ذه ssب ال ssكثيرون ف ssي ث ssورت ssهم ع ssلى األف ssكار امل ssاديّ ssة الs sتّي س ssادت ف ssي ال ssقرن الs sتّاس ssع عش ssر ح ssول
sصحيّة مssهما كssان
األمssراض ومssعالssجتها إلssى الsتّطرف فssي إنssكار فssائssدة الssعالجssات املssاديّssة أو فssائssدة الsطّرق الّ s
نssوعssها .لssك ْن بssهاءاهلل يssرى فssائssدة كssال ال sنّوعssني مssن الssعالجssات املssاديّssة والsّ sروحssان sيّة ،وهssو يssعلمنا أ ّن ف ّ sن ال sطّب
يssحتاج إلssى ال sتّطويssر وال sتّشجيع وال sتّكميل ح sتّى يssتم االنssتفاع مssن جssميع وسssائssل املssعالssجة انssتفا ًعssا تssا ًمّssا ،ك sلّ
في دائرتها الالّئقة بها.
وعsندمsا كsان يsمرض أحsد أفsراد عsائsلة بsهاءاهلل كsان بsهاءاهلل يسsتدعsي طsبيبًا اخsتصاصً sيّا ،وقsد أوصsى أتsباعsه
باتّباع هذه الطّريقة ففي "الكتاب األقدس" يقول بالنّص-:
الحذّاق من األطبّاء".
"إذا مرضتم ارجعوا إلى ُ
وهssذا مssطابssق ملssوقssف الssبهائ sيّة مssن الssعلوم والssفنون عssلى وجssه الssعموم مssطابssقة تssا ّمssة .فجssميع الssعلوم والssفنون
الsنّافsعة لsبني اإلنsسان يsنبغي تsقديsرهsا وتsرويsجها .ويسsتطيع اإلنsسان أ ْن يsصبح سsيّ ًدا عsلى جsميع األشsياء
أسيرا لهذه األشياء املاديّة ما دام جاهالً.
املاديّة عن طريق العلم ولكنّه يبقى عب ًدا
ً
وكتب بهاءاهلل في لوح إلى أحد األطباء بالنّص-:
"ال ت ْ s
sترك ال ssعالج ع ssند االح ssتياج ودع ssه ع ssند اس ssتقام ssة امل ssزاج ...ع ssال ssج ال ssع ّلة أ ّوالً ب ssاألغ ssذي ssة وال تُ ssجاوز إل ssى
السssالمssة وخssذه عssند
ع ال ّ sدواء عssند ّ s
األدويssة .إ ْن حssصل لssك مssا أردت مssن املssفردات ال تssع ُدل إلssى املssر ّكssبات .د ْ
الحاجة".
وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحه ما ترجمته-:

"يsا طsالsب الsحقيقة! إ ّن مsعالsجة األمsراض عsلى نsوعsني :نsوع بsواسsطة األدويsة ونsوع بsالsقوى املsعنو ّيsة .فsالsنّوع
وجssه إلssى اهلل .وكssال ال sنّوعssني مssقبول  ...وال تssضارب
األ ّول يssتم بssاملssعالssجة املssاد ّيssة ،وال sثّانssي يssتم بssاملssناجssاة وال sت ّ ّs
بssينهما .واعssل ْم أ ّن املssعالssجة املssاديّssة رحssمة ومssوهssبة إلssهيّة ،ألنّssه تssعالssى كssشف لssعباده عssلم الsطّب وأوضssح سssبله
لهم حتّى ينتفعوا كذلك بهذا ا ّلنوع من العالج")(.
وهssو يssعلمنا بssأ ّن أذواقssنا وغssرائssزنssا ،لssو لssم تssكن قssد لssوثssتها أسssالssيب الssعيش الsّ sرعssناء غssير ال sطّبيعيّة ،ألصssبحت
خssير مssرشssد لssنا فssي انssتخابssنا الsطّعام املssناسssب والssفواكssه واألعssشاب الsطّبيّة وغssيرهssا مssن الssعالجssات ،كssما هssي
الssحال فssي عssالssم الssحيْوان .فssفي حssديssث مssمتع لssه عssن الّ s
sصفحة 234
ّs
sشفاء
مسجssل فssي كssتاب املssفاوضssات الّ s
قال في ختامه-:
sصا
"إذا صsار مsن املsعلوم أنّsه يsمكن الsعالج بsاألطsعمة واألغsذيsة والsفواكsه .ولsك ْن حsيث أ ّن الsطّب ال يsزال نsاق ً
إل ssى اآلن فله ssذا ل ssم يه ssتد األطّ ssباء إل ssى م ssعرف ssة ذل ssك ت ssما ًم ssا .وح ssينما ي ssصل ال sطّب إل ssى درج ssة ال ssكمال ،ي ssكون
الssعالج بssاألطssعمة واألغssذيssة والssفواكssه وبssالsنّباتssات الsطّيبة الsّ sرائssحة وبssاملssياه ا ّلssتي تssختلف درجssاتssها فssي الحssرارة
والبرودة".
وال ssق ّوة ال ّ s
sشاف ssية ه ssي ف ssي ال ssحقيقة قّ s sوة إل ssهيّة ،حs sتّى ف ssي وس ssائ ssل ال ssعالج امل ssا ّدي .أل ّن خ ssواص األع ssشاب
وامل ssعادن ه ssي م ssن امل ssواه ssب اإلل ssهيّة ،أل ّن "ك sّ sل ش ssيء ي ssعتمد ع ssلى اهلل .وإنّ ssما األدوي ssة ه ssي وس ssائ ssل ظ ssاه ssريّ ssة
نستطيع بها الوصول إلى ّ
الشفاء اإللهيّ".
العالج بغير الوسائل املاديّة
sضا طsرق عsديsدة ل ّ
ويsعلمنا بsهاءاهلل أ ّن هsناك أي ً
sصحة" كsما أنّ
sلشفاء بsغير الsوسsائsل املsاديّsة ،فsهناك "عsدوى ال ّ
هناك "عدوى املرض" ،ولو أ ّن األولى بطيئة وذات مفعول ضئيل والثّانية سريعة وذات مفعول شديد.
sيرا ف ّ sعاالً ف ssي ت ssعيني ه ssذه ال ssحاالت .ف ssال ssخوف
وق ssد ت ssؤثّ ssر أح ssوال امل ssري ssض ال ssعقليّة" ،وإي ssحاءات ssه" ال sذّات sيّة ت ssأث ً s
الصحة ،بينما األمل والحب والبهجة لها أثرها
والغضب والقلق وغيرها لها ضررها البالغ على ّ
الطّيب .ولذلك يقول بهاءاهلل في لوحه إلى أحد األطباء بالنّص-:
"الsزم الsقناعsة فsي كsل األحsوال ،بsها تسsلم الsنّفس مsن الsكسالsة وسsوء الsحال .أ ْن اجsتنب الsهم والsغم ،بsهما
يح ssدث ب ssالء أده ssم .ق ssل الحس ssد ي ssأك ssل الجس ssد ،وال ssغيظ يح ssرق ال ssكبد .اج ssتنبوا م ssنهما ك ssما ت ssجتنبون م ssن
األسد".
ويقول عبدالبهاء-:
sسما وأشssد عssقالً ...ولssك ْن إذا سssاورنssا الssغم،
السssرور لssنا أجssنحة ،فssنكون فssي أ ّيssام ّ s
"يخssلق ّ s
السssرور أقssوى جً s
فإ ّن ق ّوتنا تبعد عنّا")(.

وكتب عبدالبهاء عن طريق آخر من طرق ّ
الشفاء العقلي-:
وجssه نssحو شssخص مssريssض .وهssذا الّ s
sنتظرا
sشخص املssريssض يssكون مs
sتوجssه إنssسان صssحيح تssمام ال sت ّ ّs
"بssأ ْن يsّ s
ً
ال ّ s
sشفاء ب ssلهفة أي ً s
sصحة م ssن ال ssق ّوة ال sّ sروحs sيّة له ssذا اإلن ssسان
sضا ،وم ssعتق ًدا ت ssمام االع ssتقاد ب ssأنّ ssه سيكتس ssب ال ّ s
sيوجssه الّ s
السssليم كsّ sل عssنايssته
sشخص ّ s
sصحيح واملssريssض .فsّ s
الssصحيح ،بssحيث يssحصل ارتssباط قssلبيّ تssام بssني الّ s
sضا ب ssحصول ال ّ s
ل ssشفاء امل ssري ssض ا ّلssذي ي ssكون ع ssلى ي ssقني أي ً s
sشفاء .ف ssمن ال sتّأث ssير وال sتّأثّ ssرات ال sنّفسان sيّة ت ssتهيّج
األعصاب ،وتلك التّأثّرات وهياج األعصاب تصير سببا لشفاء املريض"().
ً
لك ّن طرق ّ
الشفاء هذه محدودة في أثرها ،وربما ال تنجح في شفاء األمراض املستعصية.
الروح القدس
ق ّوة ّ
الروح القدس ،فقد كتب عبدالبهاء-:
إ ّن أكبر ق ّوة شافية هي ق ّوة ّ
"أ ّمssا ال ssقسم ال sّ sراب ssع ف ssهو ح ssصول ال ّ s
sشفاء ب ssق ّوة ال sّ sروح ال ssقدس .ول ssيس ه ssذا مش ssروطًssا ب ssال sتّماس وال ب ssال sنّظر
الشsروط سsواء أكsان املsرض بsسيطًا أم شsديً sدا وسsواء أحsصل تsماس
حsتّى وال بsالsحضور وال بsأي شsرط مsن ّ s s
الروح القدس")(.
بني الجسمني أم ال وسواء أحضر املريض أم لم يحضر بل يتم ذلك بق ّوة ّ
وفي محادثة مع أحد الزّائرين في ع ّكا في أكتوبر )تشرين األ ّول(  1904يقول عبدالبهاء-:
"إ ّن ال ّ
sشفاء ا ّلsذي يsحصل مsن قّ sوة ال ّsروح الsقدس ال يsحتاج إلsى تsماس أو تsركsيز ،بsل يsحصل بsواسsطة إرادة
الش ssرق وك ssان ال ّ s
ال ّ s
sشاف ssي ف ssي ال ssغرب وك ssان ssا ال ي ssعرف ssان
sشخص امل ssق ّدس ودع ssائ ssه .وربّ ssما ك ssان امل ssري ssض ف ssي ّs s
sوجssه ال ّ s
sشخص امل ssق ّدس ب ssقلبه إل ssى اهلل وش ssروع ssه ب ssال ّ sدع ssاء ي ssشفى امل ssري ssض .وه ssذه
ب ssعضهما .ول ssكن بمج sّ sرد ت sّ s
اختصت بها املظاهر املق ّدسة وا ّلذين هم في أعلى مقام".
موهبة
ّ
sسيد امل ssسيح وت ssالم ssيذه ،وأع ssمال ال ّ s
وم ssن ه ssذا ال ssقبيل ك ssان ssت أع ssمال ال ّ s
sشفاء امل ssشاب ssهة
sشفاء ا ّلssتي ق ssام ب ssها ال ّ s
sتصا بهsذه
األخsرى ا ّلsتي نسsبت إلsى ال ّsرجsال املsق ّدسsني فsي جsميع الsعصور .وكsان بsهاءاهلل وعsبدالsبهاء قsد اخ ّ
املوهبة ،وقد وعدا أتباعهما املخلصني بحصولهم على مثل هذه الق ّوة.
حالة املريض النّفسيّة
ولssكي تssفعل قّ sوة الّ s
الشssروط الّ s
sضروري تssوفّssرهssا فssي املssريssض وفssي
sشفاء الsّ sروحssانsيّ فssعلها الsتّام هssناك بssعض ّ s
الّ s
sشافssي وفssي أصssدقssاء املssريssض وفssي الssهيئة االجssتماعsيّة بssمقياس أكssبر .فssأ ّول مسssتلزمssات املssريssض هssي أنْ
sتوجssه بssكل قssلبه إلssى اهلل ،وتssكون لssديssه ثssقة تssا ّمssة وإيssمان كssامssل بssقدرتssه تssعالssى وإرادتssه ملssا يssشاء .وقssد تحّ sدث
يsّ s
عبدالبهاء إلى س ّيدة أمريك ّية في أغسطس )آب(  1912بما ترجمته-:
sصحة الsتّا ّsمsة الsجسمانsيّة وال ّsروحsانsيّة ...ولsيك ْن قsلبك مsطمئنًا واثً sقا
"سsتمضي جsميع هsذه اآلالم وسsتنالsني ال ّ
sتوجsهي بsوجsهك
يتيسsر لsك مsن مsوهsبة بsهاءاهلل ومsن فsضل بsهاءاهلل ...ولsكنّك يsجب أ ْن ت ّ s
ّs s
مْ sن أ ّن ك ّsل خsير سsوف

sسيد امل ssسيح ،وأؤك ssد ل ssك أنّ ssك س ssتنال ssني
sوج ً sها ت ssا ًمّ ssا إل ssى امل ssلكوت األب ssهى م ssثل ت s ّ s
تs ّ s
sوج ssه م ssري ssم املج ssدل sيّة ن ssحو ال ّ s
sصحة ال sّ sروح ssانّ s sية .ف ssإنّ ssك الئ ssقة .وأبش sّ sرك ب ssأنّ ssك الئ ssقة أل ّن ق ssلبك ط ssاه ssر ..ف ssكون ssي
sصحة ال ssجسمانّ s sية وال ّ s
ال ّ s
مطمئنّة وكوني مسرورة كوني مبتهجة وكوني آملة".
sصحة الsجسمانsيّة الsكامsلة ،لsكنّه ال يsفعل ذلsك
ومsع أ ّن عsبدالsبهاء فsي هsذه الsحالsة ال ّ s s s
sخاصsة قsد ضsمن نsوال ال ّ
sوي م ssن ج ssان ssب ال ssفرد امل ssري ssض .ف ssقد تح ّ sدث إل ssى أح ssد
ف ssي ج ssميع ال ssحاالت ،ح sتّى ول ssو ك ssان ه ssناك إي ssمان ق ّ s
الزّائرين له في ع ّكا بما ترجمته-:
sلشفاء املsادي كsليهما .فsإذا كsان ال ّ
sلشفاء ال ّsروحsانsيّ ول ّ
sشفاء إ ّنsما هsي ل ّ
"إ ّن املsناجsاة املsنزلsة لsغرض ال ّ
sشفاء
sتما .وقssد يssكون الّ s
sشفاء سssببًا فssي حssدوث أمssراض أخssرى ،وفssي هssذه الssحالssة
فssي صssالssح املssريssض مssنح لssه حً s
تقتضي الحكمة اإلله ّية عدم استجابة بعض األدعية.
والروحانيّة كليهما")(.
الروح القدس تشفي العلل املاديّة ّ
"يا أ ً َمة اهلل! إ ّن ق ّوة ّ
مرة أخرى إلى شخص مريض ما ترجمته-:
وكتب ّ
"ت ssقتضي أح ssيانً ssا إرادة اهلل أم sً sرا ال ي ssفهم الخ ssلق ح ssكمته ،ول ssك ّن األس ssباب وال ssعلل ل ssذل ssك تظه ssر ف ssيما ب ssعد.
فاعتم ْد على اهلل وتو ّك ْل عليه وس ّلم األمور إلرادته إنّه رؤوف رحمن رحيم .وسيشملك الفضل والعناية")(.
sصحة
sصحة الssجسمانsيّة ،ولssكن الّ s
sصحة الsّ sروحssانsيّة "تssساعssد عssلى الssوصssول" إلssى الّ s
ويssعلمنا عssبدالssبهاء أ ّن الّ s
ال ssجسمان sيّة ت ssتو ّق ssف ع ssادة ع ssلى ع ّ sدة ع ssوام ssل ب ssعضها خ ssارج ع ssن إرادة ال ssفرد .وح sتّى ح ssينما ت ssكون أح ssوال
sصحة ال ssجسمان sيّة ف ssي ك sّ sل ح ssال ssة ،ف ssأق ssدس
sلروح ssان sيّة ف ssإ ّن ذل ssك "ال ي ssضمن" ن ssوال ال ّ s
امل ssري ssض أع ssلى ن ssموذج ل ّ s
الرجال والنّساء قد يعانون األمراض أحيانًا.
ّ
sصحة الssجسمان ّ sية أقssوى بssكثير
ومssع ذلssك فssإ ّن ال sتّأثssير الحssميد ا ّلssذي يssنتج مssن االسssتقامssة الsّ sروحssان ّ sية عssلى الّ s
sسقم فsي نسsبة عsظيمة مsن الsحاالت .فsقد كsتب
مsما يsتص ّوره الsكثيرون فsي الsعادة ،وهsو وحsده كsاف إلزالsة ال ّ
عبدالبهاء إلى س ّيدة إنكليز ّية ما ترجمته-:
"قد كتبت بخصوص ّ
الضعف الجسماني .أسأل من ألطاف
بهاءاهلل أ ْن تصبح روحك قويّة ،وبواسطة ق ّوة روحك يتم شفاء جسمك".
وتح ّدث كذلك ما ترجمته-:
sتوج ً sها إل ssى اهلل ال ssعلي ومس ssتم ًدّا ف ssضله .وال ّ s
sشفاء
"إ ّن اهلل ق ssد وه ssب اإلن ssسان ق ssوى ع ssجيبة ل ssيكون دائ sً sما م s ّ s
أح ssد أف ssضال ssه ال ssعدي ssدة .ول ssك ّن اإلن ssسان وا أس ssفاه! ال ي ssشكر ه ssذه األل ssطاف ال ssعليا ،ب ssل ي ssنام ن ssوم ال ssغفلة ،وال
بالرحمة العظمى التي ينعم اهلل عليه بها ،بل يو ّلي وجهه عن النّور ويسير في سبيله في الظّالم")(.
يعتني ّ

ّ
ّ
الشافي
الشخص
إ ّن قّ sوة ال ّ
sشفاء ال ّsروحsانsيّ وال شsك مsوجsودة فsي جsميع البشsر قّ sلت أم كsثرت ،إال أ ّن هsناك بsعض أشsخاص
ذوو م ssوه ssبة اس ssتثنائs sيّة ف ssي ال ّ s
sاصss sة ف ssي ع ssلم ال ssحساب أو
sشفاء ،ك ssما أ ّن ه ssناك أش ssخاص ذوو م ssوه ssبة خ s s ّ s
املsوسsيقى .وهsؤالء يsنبغي لsهم أ ْن يsجعلوا ال ّ
sشفاء فsنًّا لsهم فsي حsياتsهم .ولsك ْن يsا لsألسsف أصsبح الsعالsم فsي
الروحانيّ يكون معدو ًما.
القرون األخيرة ماديًّا إلى درجة كاد العالج ّ
إ ّن مsوهsبة ال ّ
sشفاء كsبقيّة املsواهsب يsجب تsشخيص وجsودهsا والsتّدرب عsليها وتsع ّلمها حsتّى تsصل إلsى أسsمى
ت ssط ّوره ssا وق ّ sوت ssها .وربّ ssما ي ssوج ssد اآلن ف ssي ال ssعال ssم اآلالف م ssمن ِ
وهssبوا ب ssطبيعتهم ق ssاب ssليّة ال ّ s
sشفاء ول ssدي ssهم ه ssذه
املssوهssبة ال sثّمينة ولssكنّها فssي حssالssة كssمون وخssمول .وعssندمssا تُssعرف قssدرات الّ s
sشفاء الsّ sروحssان sيّ والssعقلي مssعرفssة
تssا ّمssة ،فssهنالssك سssيتط ّور فّ sن الّ s
sشفاء ويssسمو قssدره وتssزداد كssفاءتssه زيssادة ال تssحصى .وإذا اقssترنssت هssذه الssق ّوة
sشاف ssي م ssع إي ssمان امل ssري ssض وأم ssله ب ssال ّ s
sشخص ال ّ s
وامل ssعرف ssة الج ssدي ssدة ل ssدى ال ّ s
sشفاء ،ف ssحينذاك ن ssتو ّق ssع الs sنّتائ ssج
الباهرة.
ويقول بهاءاهلل في لوح إلى طبيب بالنّص-:
"ع ssلى اهلل الs sتّكالن .ال إل ssه إال ه ssو ال ّ s
sسموات
sشاف ssي ال ssعليم املس ssتعان ...وال ي ssفوت ع ssن ق ssبضته م ssن ف ssي ال ّ s
sدرنssا لssصحة أمssزجssة الssعباد.
واألرض .يssا طssبيب اشssف املssرضssى أ ّوالً بssذكssر ربّssك مssالssك يssوم ال sتّناد ،ث ّ sم بssما قّ s
sمسكوا بsه السsتقامsة املsزاج،
لsعمري الsطّبيب الsذي شsرب خsمر حsبي لsقاؤه شsفاء ،ونsفسه رحsمة ورجsاء .قsل ت ّ
السssبب األع ssظم م ssن اهلل م ssحيي ال sّ sرم ssم
إنّ ssه م ssؤ ّي ssد م ssن اهلل ل ssلعالج .ق ssل ه ssذا ال ssعلم أش ssرف ال ssعلوم ك ّ sلها .إنّ ssه ّ s
لsحفظ أجsساد األمsم ،وقّ sدمsه عsلى الsعلوم والsحكم .ولsك ّن الsيوم هsو الsيوم ا ّلsذي تsقوم عsلى نsصرتsي مsنقط ًعا عsن
الsعاملsني .قsل يsا إلsهي اسsمك شsفائsي وذكsرك دوائsي وقsربsك رجsائsي وحsبك مsؤنsسي ورحsمتك طsبيبي ومsعيني
في ال ّدنيا واآلخرة وإنّك أنت املعطي العليم الحكيم".
وكتب عبدالبهاء ما ترجمته-:
"إ ّن الsقلب ا ّلssذي امsتأل بsمحبة الsبهاء ،وانsقطع بsك ِّله ع ّsما سsواه ،يsنطق ال ّsروح الsقدس مsن شsفتيه ،وتsطفح مsن
sحياة ،وتجsري مsن لsسانsه كsلمات كsالّ sدرر والsجواهsر ،ويsحصل ال ّ
sشفاء لsلمريsض مsن بsركsة وضsعه
روحsه روح ال ّ
يده عليه")(.
وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحه بالنّص-:
sوجssه إلssى اهلل بssقلب خssافssق بssمحبته نssاط ً sقا بssثنائssه نssاظsً sرا إلssى مssلكوتssه
"يssا أيّssتها ال sنّفس ال sزّكssية الsّ sروحssان sيّة ،تsّ s
مسsتعينًا مsن روح قsدسsه بsكل انجsذاب وولsه ومsحبّة واشsتياق وروح وريsحان إنّsه يsؤيّsدك بsروح مsن عsنده لsشفاء
امل ssرض واآلالم .ع ssليك ب ssمعال ssجة ال ssقلوب واألج ssساد وط ssلب ال ّ s
sشفاء ل ssلمري ssض ب ssال ssتوج ssه إل ssى امل ssلكوت األع ssلى
وبقلب راسخ لحصول ّ
الشفاء بقوة االسم األعظم وبروح محبّة اهلل")(.

كيف يستطيع الجميع مساعدة املرضى
إ ّن شssفاء املssريssض ال يssتو ّقssف عssلى املssريssض وحssده وال عssلى ال ّ s
طبيب وحssده ولssكن عssلى الجssميع .ويssجب عssلى
ال ّ s
sكل أ ْن ي ssساع ssدوا ب ssعطفهم وبخ ssدم ssتهم وب ssاس ssتقام ssة ح ssيات ssهم وب ssاس ssتقام ssة ت ssفكيره ssم وب ssأدع ssيتهم وم ssناج ssات ssهم،
sاصsة أل ّن قّ sوة املsناجsاة أقsوى مsن جsميع األدويsة والsعالجsات .ويsقول عsبدالsبهاء" :إ ّن االبsتهال واملsناجsاة مsن
خ ّs s s
sاصsة أل ّن تsأثsيرهsم عsليه ،نsافً sعا كsان أم
أجsل اآلخsريsن ال شsك مsؤثsر" .إ ّن أصsدقsاء املsريsض عsليهم مsسؤولsيّة خ ّ s s s
ضsا ًرّا ،مsباشsر وقsوي .وكsم مsن م ّsرة كsان ال ّ
sشفاء مsع ّل ًقا "بsصورة أسsاسsيّة" عsلى خsدمsة الsوالsديsن واألصsدقsاء
والجيران ملريضهم البائس!
sوسsعنا لsوجsدنsا أ ّن ألفsراد الsهيئة االجsتماعsيّة تsأثsيرا ً فsي ك ّsل إصsابsة بsاملsرض .وقsد ال يظهsر تsأثsير األفsراد
ولsو ت ّs s
sجو االجssتماعssي" ا ّلssذي
sحا وشssديً sدا .وكsّ sل شssخص يssتأثّssر "بssالّ s
sبيرا إال أ ّن تssأثssير املجssموع يظهssر واضً s
sهورا كً s
ظً s
ي ssعيش ف ssيه ب ssمقدار ان ssتشار اإلي ssمان وال ssفضائ ssل وامل ssباه ssج أو ان ssتشار امل ssاد ّي ssة وال sّ sرذائ ssل وال ssهموم .ول ّ s
sكل ف ssرد
sجو االجssتماعssي" .وقssد ال يسssتطيع كsّ sل إنssسان فssي أحssوال الssعالssم الssحاضssرة
نssصيبه فssي تssعيني حssالssة ذلssك "الّ s
sصحة الsتا ّمssة ،إال أنّsه مsن املsمكن ل ّ
sكل فsرد أ ْن يsك ّون "قsناة طsبيع ّية" تsسير فsيها قّ sوة ال ّsروح الsقدس
أ ْن يsنال ال ّ
ّ
ممن يكون له بهم اتصال.
الشافية ،فيكون لذلك تأثير ناجع على جسمه وعلى أجسام غيره ّ
وقد نزل من قلم بهاءاهلل وعبدالبهاء العديد من مناجاة ّ
الشفاء.
العصر الذّهبي
يsطمئننا بsهاءاهلل أنّsه بsالsتّعاون بsني املsريsض وال ّ
sشافsي والsهيئة االجsتماعsيّة عsا ّsمsة وكsذلsك بsاسsتعمال الsوسsائsط
sصحيّة املsختلفة املsاديّsة وال ّsروحsانsيّة والsعقليّة يsتح ّقق مsجيء الsعصر الsذّهsبي حsني "سsتتب ّدل بsق ّوة اهلل جsميع
ال ّ
sحة" .ويsقول عsبدالsبهاء" :إ ّن ال ّsرسsالsة اإللsهيّة حsينما تُsفهم حsقّ
األحsزان إلsى أفsراح وجsميع األمsراض إلsى ص ّ
فهمها ،تزول جميع املتاعب" وكتب كذلك ما ترجمته-:
"ع ssندم ssا ي ssأت ssلف ال ssعال ssم امل ssادي م ssع ال ssعال ssم اإلل ssهيّ ،وع ssندم ssا ت ssصبح ال ssقلوب إل ssهيّة واآلم ssال ط ssاه ssرة ،ي ssحصل
االرت ssباط الs sتّام ،وح ssينذاك تتجّ s sلى ه ssذه ال ssقدرة تجّ s sليًا ك ssامs sالً ،وح ssينذاك ي ssتم ش ssفاء ج ssميع األم ssراض امل ssاديّ ssة
والروحان ّية شفا ًء تا ًمّا")(.
ّ
الصحة انتفاعًا الئ ًقا
االنتفاع من
ّ
sصحة الssجسمان sيّة
خssتا ًمssا لهssذا الssفصل يssحسن بssنا أن نssتذ ّكssر نssصائssح عssبدالssبهاء الs s ّ s
sخاصssة بssاالنssتفاع مssن الّ s
سليما .فقد كتب في أحد ألواحه إلى البهائيّني في واشنطن ما ترجمته:
انتفا ًعا
ً
sحته وقّ sوتssه الssجسمانّ sية فssي سssبيل املssلكوت فssذلssك مssقبول مssنه ومssمدوح ،ولssو صssرفssها
"إذا صssرف اإلنssسان صّ s
فsي مsنفعة الsعالsم اإلنsسانsيّ عsلى وجsه الsعموم ولsو مsنفعة مsاد ّيsة فsذلsك مsقبول مsا دامsت وسsيلة لsلخير ،ولsكنّه لsو
sيشا حْ sيوانً sيّا وفsي املsقاصsد ال ّ
sحته وعsافsيته فsي املشsتهيات الsنّفسانّ sية وفsي الsعيش ع ً
sشيطانّ sية فsال
صsرف ص ّ

sصحة فsتمنّها مsن أجsل خsدمsة
ش ّsك أ ّن مsرضsه خsير مsن ّ s s s
صsحته بsل مsوتsه أفsضل مsن حsياتsه .وأنsت إذا تsمنّيت ال ّ
املsلكوت ،وأرجsو أ ْن تsنال بsصيرة كsامsلة وعsز ًمsا راسً s
خا وص ّsح ًة تsا ّمsة وقّ sوة روحsانّ sية وجsسمانّ sية لتشsرب مsن مsعني
الحياة األبد ّية وتتوفّق بروح التّأييدات اإلله ّية".

الباب الثّامن
الوحدة الدّينيّة
"يssا أهssل األرض إ ّن الssفضل فssي هssذا ال sظّهور األعssظم أنّssا مssحونssا مssن الssكتاب كsّ sل مssا هssو سssبب االخssتالف
نعيما للعاملني".
والفساد والنّفاق وأثبتنا فيه ما هو ع ّلة األلفة واالتّحاد واالتّفاق
ً
مترجما(
)بهاءاهلل -لوح ال ّدنيا
ً
تعدّد املذاهب وتشتّت اآلراء في القرن التّاسع عشر
لssم يssك ْن الssعالssم فssي يssوم مssا بssعي ًدا عssن الssوحssدة ال ّ sديssنيّة كssبعده عssنها فssي ال ّ sقرن ال sتّاسssع عشssر .نssعم عssاشssت
الsجامsعات البشsر ّيsة الsعظمى اإلسsالمّ sية واملsسيح ّية والsكليم ّية والsبوذ ّيsة والsزردشsت ّية جsنبًا لsجنب ،ولsكنّها بsدالً
مsن أ ْن تsرتsبط بsبعضها بsوفsاق ووئsام فsي مجsموعsة متّحsدة كsانsت فsي عsداء مسsتديsم وكsفاح مsريsر بsعضها مsع
sطرا بssعد شssطر
الssبعض اآلخssر ،بssل كssان األمssر أدهssى وأمsّ sر حssينما انssقسمت كsّ sل جssامssعة مssنها وانشssطرت شً s
ً
السيد املسيح قال:
وتحو ّلت إلى مذاهب عديدة يناصب بعضها
بعضا العداء املرير ،مع أ ّن ّ
ً
بعضا
"بهذا يعرف الجميع أنّكم تالميذي إ ْن كان لكم حب
لبعض"().
وكذلك جاء في القرآن الكريم:
وصssينا بssه إبssراهssيم ومssوسssى وعssيسى أنْ
sوحssا وا ّلssذي أوحssينا إلssيك ومssا ّ s s
وصssى بssه نsً s
ع لssكم مssن ال ّ sديssن مssا ّ s s
َs
"شsَ sر َ
دين وال تتفرقوا فيه"().
أقيموا ال ّ
ّ
sؤس ssس ك sّ sل دي ssن م ssن ه ssذه األدي ssان ال ssعظيمة أت ssباع ssه إل ssى امل ssحبّة واالتّ ssحاد ،وم ssع ذل ssك ف ssقد أه ssمل
وق ssد دع ssا م s sّ s
sؤسssس كsّ sل ديssن وضssاع فssي ِ
عصبات والssت ّقالssيد الّ s
الهssدف الssذي تssو ّ
خَ s
sشكلية وعssدم ال sتّسامssح
خssاه مs ّ s
sض ْم مssن ال sت ّ ّ
وال s sتّعصب األعss sمى والsّ s sريss sاء والss sفساد والتّحss sريss sف والss sخصام واالنss sقسام ،وأصss sبح عss sدد ال ّ s s
طوائss sف والss sفرق
أي عه ssد س ssاب ssق ف ssي ت ssاري ssخ البش ssر،
امل ssتباغ ssضة ف ssي ال ssعال ssم ف ssي ب ssداي ssة ال ssعصر ال ssبهائ sيّ ربّ ssما أك ssثر م ssنه ف ssي ّ
وكssأنّssما اإلنssسان ّ sية فssي هssذا ال sزّمssان تجsّ sرب كsّ sل نssوع مssن أنssواع الssعقيدة ال ّ sديssن ّية وكsّ sل نssوع مssن أنssواع ال sتّقالssيد
والرسوم ّ
وكل نوع من أنواع القوانني الخلق ّية واالعتبارات األدب ّية.
ّ
وفss sي الss sوقss sت نss sفسه ظهss sر الss sكثيرون مsّ s sمن كsّ s sرسss sوا جss sهودهss sم لتحsّ s sري قss sوانss sني ال s sطّبيعة وأصss sول املss sعتقدات
وفsحصها بsالsنّقد وسsرعsان مsا اكتسsبوا مsعارف عsلميّة جsديsدة ووجsدوا حsلوالً جsديsدة لsكثير مsن مsشاكsل الsحياة.
sصحافsة وأنsظمة الsبريsد عsلى انsتشار األفsكار وعsلى
sسكك الحsديsديّsة وال ّ
وسsاعsد ظsهور املsخترعsات كsالsبخار وال ّ
امتزاجا واس ًعا خصيبًا.
امتزاج األنواع املختلفة من اآلراء وأساليب الحياة
ً
sسماة بـ "املsعركsة بsني الّ sديsن والsعلم" مsعركsة شsديsدة واجsتمع فsي الsعالsم املsسيحي نّ sقاد
وأصsبحت املsعركsة امل ّ
sعني –
الsكتاب املsق ّدس مsع عsلماء الsطّبيعة عsلى مsخاصsمة سsلطان الsكتاب املsق ّدس وعsلى تsفنيده إلsى مsدى م ّ

sسائsدة املsقبولsة ،فsازداد عsدد
ذلsك ّs s
السsلطان ا ّلsذي ظ ّsل قsرونًsا عsديsدة األسsاس ا ّلsذي بsنيت عsليه عsموم الsعقائsد ال ّ
صsحة الsتّعالsيم الsكنائsس ّية زيsادة سsريsعة ،حsتّى أعsلن عsدد كsبير مsن الsقسس ورجsال الّ sديsن سً sرّا
املsرتsابsني فsي ّ s s s
وعالنية شكوكهم وتحفّظاتهم حول املعتقدات ا ّلتي يتمسك بها أفراد مذاهبهم.
عصبات الsقديsمة
ولْ sم يsك ْن هsذا الsفيضان الsفكري واالخsتمار الsعقلي ا ّلsذي رافsق انsتشار االعsتراف بفشsل الsت ّ ّ
والsعقائsد املsاضsية وا ّلsذي رافsق الجهsد مsن أجsل الsحصول عsلى مsعارف أوسsع ومsعلومsات أكsمل – نsعم لْ sم يsكنْ
sحا ب ssني س ّ sكان ج ssميع األق ssطار واألدي ssان وظه ssر م ssتباي sنًا ه ssنا
مs
sقصورا ع ssلى األق ssطار امل ssسيحيّة ب ssل ك ssان واض ً s
ً
وهناك.
رسالة بهاءاهلل
فssفي هssذا الssوقssت ا ّلssذي بssلغ فssيه الssخصام وبssلغت فssيه الssفوضssى أوجssها ،أعssلن بssهاءاهلل دعssوتssه املssدويssة وكssأنّssها
الصور ،داعيًا اإلنسانيّة إلى-:
نفخة ّ
"أ ْن يتّحssد الssعالssم عssلى عssقيدة واحssدة وأ ْن يssكون الجssميع إخssوانًssا وأ ْن تسssتحكم روابssط املssحبّة واالتّssحاد بssني
بssني البشssر وأ ْن تssزول االخssتالفssات ال ّ sديssنيّة وتssمحى االخssتالفssات الssعرق sيّة ...ال ب ّ sد مssن زوال هssذه املssشاحssنات
جنسا واح ًدا وأسرةً واحدة")(.
السفك لل ّدماء وهذا االختالف حتّى يكون جميع النّاس
ً
والبغضاء وهذا ّ
حً sقا إنّsها لsرسsالsة مsجيدة ،ولsك ْن كsيف يsمكن تsطبيق مsطالsبها؟ فsكم دعsا ال ّsرسsل الsنّاس ووعsظوهsم ،وكsم تsغنّى
ال ّ
sسنني! ولsك ّن الsفوارق الّ sديsن ّية ال زالsت حsتّى
sشعراء ،وكsم ابتهsل الsق ّديsسون مsن أجsل هsذه األشsياء آالفًsا مsن ال ّ
اآلن ق ssائ ssمة ل ssم ت ssنته ،وال زال س ssفك الّ s sدم ssاء واالن ssشقاق إل ssى ه ssذا ال ssحني سs sنّة ج ssاري ssة لْ s sم تُ ssنسخ! ف ssما ا ّل ssذي
سيظه ssر ي ssا ت ssرى ف ssتتحقق ب ssه ال ssيوم ه ssذه املعج ssزة وت ssتم؟ وه ssل ه ssناك م ssن ع ssوام ssل ج ssدي ssدة ظه ssرت ف ssي امل ssيدان؟
وأليس ssت ال sطّبيعة البش ssريّ ssة ه ssي ذات ssها ل ssم ت ssتبدل ،وس ssوف ت ssبقى ع ssلى م ssا ه ssي ع ssليه ل ssن ت ssتبدل م ssا دام ال ssعال ssم
بssاق sيًا؟ وإذا اخssتلف شssخصان أو اخssتلفت أ ّمssتان عssلى شssيء واحssد فssي املسssتقبل أفssال تssتحاربssان مssن أجssله
كما فعال في املاضي؟
sسالsفة إلsى مsذاهsب عsديsدة أفsلن يsشاركsها الّ sديsن الsبهائsيّ ذلsك املsصير ذاتsه؟ فsلننتظر
وإذا انsقسمت األمsم ال ّ
الجواب على ذلك من التّعاليم البهائ ّية.
ّ
هل يمكن أ ْ
ن تتبدّل الطّبيعة البشريّة؟
إ ّن عsلم الsتّربsية والّ sديsن كsليهما يsقومsان عsلى الsقول بsأ ّن الّ s
طبيعة البشsريّsة يsمكن تsبديsلها .وفsي الsواقsع إنsنا ال
نsحتاج إال إلsى الsقليل مsن التّحsريsات لsنثبت أنّsنا نسsتطيع الsقول بsالsتّأكsيد بsأ ّن ك ّsل حsيّ مsن األحsياء ال يsمكن
أ ْن يsكون فsي مsنجاة عsن الsتّغيير أبً sدا ،وبsدون الsتّغيير لsن تsكون هsناك حsياة ،حsتّى أ ّن املsعادن ال تسsتطيع أنْ
تssص ّد الsتّغيير فssيها ،وكّ sلما صssعدنssا فssي سssلم الخssليقة ازدادت الsتّغييرات تssن ّو ًعssا وتssعقي ًدا وغssرابssة .وفssضالً عssن
هssذا ،فssإ ّن هssناك فssي تssط ّور املخssلوقssات ور ّقssيها عssلى اخssتالف أصssنافssها نssوعssان مssن الsتّغيير – أحssدهssما بssطيء
ت ssدري ssجي ي ssكاد ي ssكون غ ssير م ssحسوس ،واآلخ ssر س ssري ssع ف ssجائ ssي ي ssح ّير ال ssعقول ،وق ssد يح ssدث ال sنّوع األخ ssير ف ssي

الsوقsت ا ّلssذي يsسمى بـ "املsرحsلة الحsرجsة" .فsفي املsعادن نsرى مsثل هsذه "املsرحsلة الحsرجsة" مsثالً فsي الsذّوبsان
sسائ ssل غ ssازًا .ون ssرى م ssثل ه ssذه
sصلبة ف ssجأة إل ssى م ssادة س ssائ ssلة أو ي ssصبح ال ّ s
وال ssغليان ح ssينما ت ssتب ّدل امل ّ ssادة ال ّ s
"املssرحssلة الحssرجssة" فssي عssالssم الsنّباتssات أيً s
sضا عssندمssا تشssرع الssبذرة فssي اإلنssبات والssبراعssم فssي االنssفجار مssكونsةً
sصغيرة فsجأة إلsى فsراشsة
األوراق ونsرى "املsرحsلة الحsرجsة" نsفسها فsي عsالsم الsحيوان عsندمsا تsتب ّدل الّ sدودة ال ّ
أو تخsرج فsراخ الّ sدجsاج مsن قsشور الsبيض أو يخsرج الsطّفل مsن رحsم أ ّsمsه .ونsشاهsد تsح ّوالً مsشابً sها لهsذا فsي
حsاالت الsنّفس البشsريّsة ال ّsرفsيعة حsينما يsولsد املsرء "والدة جsديsدة" فsيتب ّدل جsميع كsيانsه تsب ّدالً جsذريًsا يتجsلى فsي
أهsدافsه وفsي أخsالقsه وفsي أطsواره وفsي أفsعالsه .ومsثل هsذه "املsراحsل الحsرجsة" يsؤثّsر غsالsبًا فsي جsميع الsنّوع
sيرا ذاتsيًّا كsما يحsدث حsينما تنفجsر الsبراعsم فsي
الsواحsد مsن األحsياء أو فsي مجsموعsات األنsواع مsن األحsياء تsأث ً
الربيع.
جميع النّباتات فجأة نحو حياة جديدة في زمن ّ
sصرح بssهاءاهلل أ ّن "مssرحssل ًة جssديssدةً" وزمssان "والدة جssديssدة" للبشssريّssة عssلى األبssواب كssما أ ّن لssألحssياء أزمssنة
ويّ s
ان ssتقال إل ssى ح ssياة ج ssدي ssدة أتّ s sم وأك ssمل .وع ssندئ ssذ س ssتتب ّدل أوض ssاع ال ssحياة الs sتّي اس ssتمرت ق ssائ ssم ًة م ssنذ فج ssر
ال ssتاري ssخ ح sتّى وق ssتنا ال ssحاض ssر ت ssب ّدالً ق ssطع ًيّا س ssري ً sعا وس ssتدخ ssل اإلن ssسان ّ sية إل ssى ص ssفحة ج ssدي ssدة م ssن ال ssحياة
sصفحة الsقديsمة اخsتالف الsفراشsة عsن الّ sدودة الsتي تsح ّولsت عsنها أو اخsتالف الsطّير عsن الsبيضة
تsختلف عsن ال ّ
ا ّلssتي نssشأ مssنها ،وسssتنال اإلنssسان ّ sية جssمعاء تssحت نssور ال sظّهور الجssديssد بssصيرة جssديssدة تssبصر بssها الssحقيقة،
وكsما أ ّن بsل ًدا كsامsالً يsتن ّور عsند شsروق ال ّ
sشمس كsذلsك البشsر جsميعهم سsيرون رؤيsة واضsحة ،وال ش ّsك أ ّن كsلّ
الشروق يصبح ّ
الشروق وبعد ّ
معتما قبل ساعة واحدة من ّ
منيرا.
كل شيء
مظلما
شيء يكون
ً
ً
ً
ويقول عبدالبهاء ما ترجمته-:
"إ ّن هذا دور جديد للق ّوة البشر ّية .فقد تن ّورت جميع اآلفاق ،وسيصبح العالم ح ًقّا حديقة أزهار وجنّة".
sسال ssفون ق ssد ت ssنبّأوا ب ssاإلج ssماع
وم ssا ن ssراه ف ssي ال sطّبيعة م ssن ال sتّشاب ssه وال sتّواف ssق ي ssؤيّ ssد ه ssذا ال sّ sرأي ،ف ssال sّ sرس ssل ال ّ s
ب ssمجيء ي ssوم ع ssظيم كه ssذا ال ssيوم ،ك ssما أ ّن ع ssالم ssات األزم ssنة ت ّ s
sدل دالل ssة واض ssحة ع ssلى أ ّن ال sتّبدالت وال sتّغيرات
sؤس ssسات البش ssريّ ssة مس ssتمرة حs sتّى اآلن ف ssي ت ssق ّدم ssها .ف ssما أع ssقم الج ssدل
الs sثّوريّ ssة ال ssعميقة ف ssي األف ssكار وامل s sّ s
وال sتّشاؤم بssعد هssذا ك ّ sله ،والssقول بssأ ّن ال sطّبيعة البشssريّssة ل ْ sن تssتب ّدل ،مssع أ ّن جssميع األشssياء األخssرى فssي تssب ّدل
مستمر؟
الخطوة األولى نحو االتّحاد
ومsن أجsل تsرويsج الsوحsدة الّ sديsن ّية يsوصsي بsهاءاهلل بsاألخsذ بsالsتّسامsح واإلحsسان إلsى أقsصى الحsدود ،ويsدعsو
والريحان" .وكتب في آخر وص ّية أوصاها في لوح
بالر ْوح ّ
أتباعه إلى "املعاشرة مع األديان ّ
وصيته املعروف بـ )كتاب عهدي( بالنّص-:
ّ
sظيما ف ssي ال ssكتاب)( .ه ssذا أم ssر اهلل ف ssي ه ssذا الs sظّهور األع ssظم
ّs
"ق ssد ن ssهيناك ssم ع ssن الs sنّزاع
والج ssدال ن ssهيًا ع ً s
وعصمه من حكم املحو وزيّنه بطراز اإلثبات "...إلى أ ْن قال في هذه الوصيّة ذاتها ما ترجمته-:

"يsا أهsل األرض إ ّن مsذهsب اهلل هsو مsن أجsل املsحبّة واالتّsحاد فsال تsجعلوه سsبب الsعداوة واالخsتالف .أرجsو
sتمسك أهsل الsبهاء بهsذه الsكلمة املsباركsة) :ق ْsل ك ّsل مsن عsند اهلل( فsإ ّن هsذه الsكلمة الsعليا بsمثابsة املsاء إلطsفاء
أ ْن ي ّ
ن ssار ال ّ s
sصدور ،وبه ssذه ال ssكلمة ال ssواح ssدة ت ssفوز األح ssزاب
sضغينة وال ssبغضاء املخ ssزون ssة امل ssكنون ssة ف ssي ال ssقلوب وال ّ s
الجميل".
السبيل ،وهو املقتدر العزيز ّ
املختلفة بنور االتّحاد الحقيقي .إنّه يقول الحقّ ويهدي ّ
ويقول عبدالبهاء-:
عصبات مsحتوم عsلى الجsميع ،وعsليهم جsمي ًعا أ ْن يsذهsبوا إلsى كsنائsس ومsعابsد ومsساجsد بsعضهم
"إ ّن تsرك الsت ّ ّ
ب ً
sعضا ،أل ّن ذكsر اهلل يsكون فsي جsميع هsذه املsعابsد ،فsفي الsحني ا ّلssذي يsجتمع فsيه الجsميع عsلى عsبادة اهلل مsا
ال ssفرق ي ssا ت ssرى ف ssي اج ssتماع ssات ssهم؟ إذ ال ي ssعبد أح ssده ssم ال ّ s
sشيطان! ف ssعلى املس ssلمني أ ْن ي ssذه ssبوا إل ssى ك ssنائ ssس
املss sسيح ّيني وصss sوامss sع الss sكليم ّيني والss sعكس بss sالss sعكس :عss sلى اآلخss sريss sن أ ْن يss sذهss sبوا إلss sى مss sساجss sد املسss sلمني.
ويsتجنّب هsؤالء الsنّاس بsعضهم ب ً
عصبات ا ّلssتي مsا أنsزل اهلل بsها مsن سsلطان .وفsي
sعضا بسsبب الsتّقالsيد والsت ّ ّ
أمريكا دخلت صوامع اليهود املشابهة لكنائس املسيح ّيني ورأيتهم جمي ًعا منهمكني في عبادة اهلل.
"وف ssي ك ssثير م ssن ه ssذه امل ssجام ssع تح ّ sدث ssت ع ssن األس ssاس األص ssلي اإلل ssهيّ ا ّلssذي ه ssو أس ssاس األدي ssان ج ssميعها،
وأق ssمت ال ّ sدالئ ssل وال ssبراه ssني ع ssلى ح ssقيّة رس ssل اهلل وم ssظاه ssره امل ssق ّدس ssة ،وش ّ sوق ssت الج ssميع وح ssثثتهم ع ssلى م ssحو
الsتّقالsيد الsعمياء .فsعلى جsميع ال ّsرؤسsاء ال ّsروحsانsيّني أ ْن يsذهsب بsعضهم إلsى كsنائsس الsبعض اآلخsر ،ويتحّ sدثsوا
ع ssن أس ssاس األدي ssان وال sتّعال ssيم األص ssليّة اإلل ssهيّة ،وي ssعبدوا اهلل ب ssكمال االتّ ssحاد واالتّ ssفاق واألل ssفة ف ssي م ssعاب ssد
عصبات العقيمة تر ًكا تا ًمّا")(.
بعضهم ،ويتركوا الت ّ ّ
sأسسssت حssالssة وديّssة مssتبادلssة مssن الsتّسامssح بssني الsطّوائssف الّ sديssنيّة املssتن ّوعssة
فssلو تsّ sمت هssذه الخssطوات األولssى وتّ s
لssرأيssتم مssا أعssظم الsتّغيير ا ّلssذي يحssدث فssي الssعالssم! ومssن أجssل تssحقيق هssذه الssوحssدة يssلزمssنا فssي الssحقيقة شssيء
أع ssظم م ssن ه ssذا .ف ssال sتّسام ssح م ssن امل ssس ّكنات مل ssرض ت ssع ّدد امل ssذاه ssب ،ول ssكنّه ل ssيس ب ssال ّ sدواء ال ssناج ssع ل ssه ،ألنّ ssه ال
يستأصل سبب املرض.
مرجع الهداية
ل ssقد عج ssزت امل ssجتمعات ال ّ sدي ssنيّة امل ssتن ّوع ssة ف ssي امل ssاض ssي ع ssن خ ssلق ه ssذه ال ssوح ssدة ،أل ّن أت ssباع ك sّ sل واح ssد م ssنها
أي رسssول
اعssتبروا مs ّ s
sؤسssس مssذهssبهم مssرجssع الهssدايssة الssوحssيد وأ ّن قssانssونssه ا ّلssذي جssاء بssه قssانssون إلssهيّ واعssتبروا ّ
آخsر أعsلن رسsالsة تsبايsن رسsالsته عsد ًوّا لsلحق .وألسsباب مsماثsلة كsثرت املsذاهsب املsختلفة فsي ك ّsل مsجتمع ،واتsبّع
sؤسsس كsأنّsه ك ّsل الّ sديsن الsحقيقي
sفسيرا مsع ّينًا مsن تsفاسsير رسsالsة امل ّs s
أتsباع ك ّsل مsنها مsرجً sعا أصsغر ،واعsتبروا ت
ً
sؤسssس ومssا عssداه بssاط sالً وضssالالً .ومssن الssواضssح أنّssه مssا دام الssحال عssلى هssذا املssنوال ،فssإ ّن الssوحssدة
لssذلssك املs ّ s
الsحقيق ّية مسsتحيلة ،ولْ sن تsتحقق .أ ّsمsا بsهاءاهلل فsيعلمنا أ ّن جsميع ال ّsرسsل كsانsوا حsملة ال ّsرسsائsل الsح ّقة مsن اهلل
وأ ّن كssل واحssد مssنهم أعssطى ال sنّاس فssي يssومssه أسssمى ال sتّعالssيم ا ّلssتي كssانssوا يسssتطيعون تحsّ sملها ور ّبssى البشssر
ليس ssت ّعدوا ل ssقبول ال sتّعال ssيم ا ّلssتي ي ssأت ssيهم ب ssها م ssن س ssيأت ssي ب ssعده .وب ssهاءاهلل ي ssدع ssوا أت ssباع ك sّ sل دي ssن إل ssى أ ْن ال
يsنكروا اإللsهام اإللsهيّ ا ّلssذي جsاءت بsه ال ّsرسsل اآلخsرون .بsل يsعترفsوا بsاإللsهام اإللsهيّ ا ّلssذي جsاءوا بsه جsمي ًعا
ويsروا تsعالsيمهم مsتّفقة فsي أسsاسsها وأنّsها أجsزاء فsي خsطّة عsظمى لsتربsية اإلنsسانsيّة وتsوحsيدهsا .وهsو يsدعsو

جsميع الsنّاس عsلى اخsتالف تsسمياتsهم إلsى احsترام رسsلهم عsن طsريsق وقsف حsياتsهم مsن أجsل تsحقيق الsوحsدة
ا ّلsتي جsاهsد فsي سsبيلها جsميع ال ّsرسsل وتح ّsملوا الsعذاب .وفsي رسsالsته إلsى املsلكة فsكتوريsا يشsبّه الsعالsم بsرجsل
ّ
فيتفضل بالنّص-:
مريض تفاقم مرضه ألنّه وقع في أيدي متطبّبني .ويخبرنا بهاءاهلل بكيف ّية شفائه
sصحته هsو اتّsحاد مsن عsلى األرض عsلى أمsر واحsد وشsريsعة
ّs s
"ومsا جsعله اهلل الّ sدريsاق األعsظم
والسsبب األتّsم ل ّ
واح ssدة ،وه ssذا ال ي ssمكن أب ً sدا إال ب ssطبيب ح ssاذق ك ssام ssل م ssؤيّ ssد .ل ssعمري ه ssذا ه ssو ال ssحق وم ssا ب ssعده إال ال ّ s
sضالل
السsبب األعsظم وأشsرق ذاك الsنّور مsن مشsرق الsقدم ،مsنعه املsتطبّبون وصsاروا سsحابًsا
املsبني .كّ sلما أتsى ذلsك ّs s
بينه وبني العالم ،لذا ما طاب مرضه ،وبقي في سقمه إلى الحني".
تتابع األديان وتط ّورها
ي ssرى ال ssكثيرون أ ّن حج ssر ال ssعثرة ال ssعظيم ف ssي ط ssري ssق ال ssوح ssدة ال ّ sدي ssن ّية ه ssو االخ ssتالف ال sظّاه ssري ب ssني األدي ssان
ا ّلssتي جssاءت بssها الsّ sرسssل .فssما أمssر بssه أحssدهssم حsّ sرمssه اآلخssر فssكيف إذن يssكون االثssنان عssلى صssواب؟ وكssيف
يsقال أنّsهما يsعلنان إرادة اهلل؟ نsعم ال يsنكر أ ّن الsحقيقة واحsدة ال تsتغ ّير ،وأ ّن الsحقيقة املsطلقة واحsدة ال يsمكن
sري ال ssحاض ssر ،وأنّ
أن ت ssتغ ّير ،ول ssك ّن ال ssحقيقة امل ssطلقة ه ssي ب ssشكل غ ssير مح ssدود مس ssتحيلة ع ssلى اإلدراك البش ّ s
أفsكارنsا حsولsها يsجب أ ْن تsتغيّر بsصورة مسsتمرة .وبsفضل مsن اهلل سsوف تسsتبدل أفsكارنsا الsقديsمة الsنّاقsصة
بمرور الزّمن بأفكار أنسب وأليق .ويقول بهاءاهلل في لوح إلى أحد البهائيّني الفرس ما ترجمته-:
"أيّ ssها ال sنّاس إ ّن ال ssكلمة ت ssقال ب ssمقدار م ّ sعني ح sتّى ي ssصل ال sنّاش ssئون إل ssى م ssرح ssلة ال ssبلوغ ،وي ssجب أ ْن يُ ssعطَى
ال ّلنب إلى أطفال العالم بمقدار م ّعني ،حتّى يدخلوا العالم األكبر ويست ّقروا في خيمة الوحدة".
sلنب يssق ّوي الّ s
طفل حsتّى يسssتطيع أ ْن يssهضم فssيما بssعد طssعا ًمssا أصssلب مssنه .وقssولssنا بssأ ّن أحssد الsّ sرسssل كssان
فssالّ s
عsلى حsق فsي إعsطائsه تsعالsيم فsي زمsن مsن األزمsان وأ ّن ال ّsرسsول اآلخsر ال بّ sد أ ْن يsكون عsلى خsطأ وضsالل فsي
إعsطائsه تsعالsيم أخsرى فsي زمsن آخsر كsقولsنا بsأ ّن الّ sلنب أحsسن غsذاء لsلطّفل مsنذ أ ّول والدتsه وهsو وحsده ال غsيره
يssجب أ ْن يُْ sعطى أيً s
sضا لssلرجssل الssبالssغ وأ ّن إعssطاء أي غssذاء غssيره خssطأ وضssالل .فssيقول عssبدالssبهاء فssي إحssدى
خطاباته ما ترجمته:
"إ ّن ك ssل دي ssن م ssن األدي ssان اإلل ssهيّة ي ssنقسم إل ssى ق ssسمني )ف ssال ssقسم األ ّول( وه ssو األس ssاس واألص ssل وي ssختص
الشssرائssع الsّ sربssانsيّة ،وهssو عssبارة عssن مssحبّة اهلل
بssالssعالssم الssباقssي وبssاألخssالق وبssأسssاس الsتّعالssيم اإللssهيّة وبssبنيان ّ s
ا ّلssتي ل ْ sن تssتغيّر ول ْ sن تssتب ّدل وهssي هssي ال غssيرهssا) ،والssقسم ال sثّانssي( وهssو الssفرع ،ويssختص بssالssجسمان sيّات أي
ب ssامل ssعام ssالت ،وه ssو ي ssتغ ّير وي ssتب ّدل حس ssب رق sيّ اإلن ssسان وحس ssب م ssقتضى ال sزّم ssان وامل ssكان .ف ssمثالً ف ssي زم ssان
sسن
sسن بssالّ s
sغيرا قssطعت يssداه ،وكssان قssصاص الssعني بssالssعني والّ s
مssوسssى لssو سssرق إنssسان شssيئًا مssهما كssان صً s
sسيد امل ssسيح ،ف ssنسخ .وك ssذل ssك ال sطّالق
ًs s s
قs
sصاصssا س ssاري امل ssفعول ،ول ssك ّن ذل ssك ل ssم ي ssعد ض ssرور ًيّ ssا ف ssي زم ssان ال ّ s
sسيد امل ssسيح ع ssن ال sطّالق .وف ssي زم ssان
انتش ssر إل ssى درج ssة ل ssم ي ssبق ف ssيها ق ssان ssون ص ssال ssح ل ssلزّواج له ssذا ن ssهى ال ّ s
السsالم كsان الsزّمsان واملsكان يsقتضيان نsزول أحsكام الsقتل العشsرة فsي الsتّوراة ،وذلsك أل ّن حsفظ
مsوسsى عsليه ّ s s
ن ssظام ال ssهيئة االج ssتماعs sيّة ل ssم ي ssكن م ssمكنًا ح ssينذاك ،وك ssان يس ssتحيل األم ssن واالس ssتقرار ب ssدون ت ssطبيق ه ssذه
الشssديssدة ،أل ّن الssيهود كssانssوا يssعيشون فssي صحssراء الsتّيه ،ولssم تssكن هssناك دار لssلحكومssة وال سssجن أو
األحssكام ّ s

sسيد امل ssسيح .إذن اتّ ssضح أنّ
زن ssزان ssة .ل ssك ّن أم ssثال ه ssذه األح ssكام وال ssقوان ssني ل ssم ي ssكن ض ssروريًّ ssا ف ssي زم ssان ال ّ s
الsقسم الsثّانsي مsن الّ sديsن ال أه ّsمية لsه ألنّsه يsختص بsاملsعامsالت وبsأسsالsيب املsعيشة .لsك ّن أسsاس الّ sديsن اإللsهيّ
واحد ،وقد ج ّدد حضرة بهاءاهلل هذا األساس اإللهيّ")(.
ومsع أ ّن ديsن اهلل ديsن واحsد قsام بsتعليمه جsميع ال ّsرسsل ،إال أنّsه شsيء حsيّ يsنمو عsلى الّ sدوام ،ولsيس بsشيء
مsيّت لsن يsتغيّر ولsن يsتط ّور .فsفي تsعالsيم مsوسsى نsرى الsبذرة ،وفsي تsعالsيم عsيسى نsرى الsبرعsم ،وفsي تsعالsيم
sضر الsزّهsرة بsالsبرعsم ،وال ت ّ
محsمد نsرى الsزّهsرة وفsي تsعالsيم بsهاءاهلل نsرى الsثّمرة .وال ت ّ
sضر الsثّمرة بsالsزّهsرة ،بsل
تsحقق آمsالsها ،وال بّ sد أ ْن يsتش ّقق الsكأس ويsسقط لsتتفتّح الsزّهsرة ،وال بّ sد أ ْن تsتناثsر أوراق الsزّهsرة لتظهsر الsثّمرة
وتsنضج ،فهsل كsان الsكأس أو كsانsت أوراق الsزّهsرة عsديsمة الsنّفع حsتّى وجsب رمsيها ونsبذهsا؟ كsالّ ،فsإنّsهما كsانsا
فsي وقsتيهما الزمsني صsحيحني ،وبsدونsهما مsا كsانsت الsثّمرة لتظهsر .وهsكذا الsحال مsع تsعالsيم ال ّsرسsل املsتن ّوعsة،
فssإ ّن ظssواهssرهssا تssتب ّدل مssن عssصر إلssى عssصر ،ولssك ّن كsّ sل ديssن فssيها يssكمل سssالssفه ،ولssيس أحssدهssا بssمنفصل عssن
اآلخsر ،وال هsو بsمناقsض لsه ،وإنّsما املsراحsل املsختلفة فsي تsاريsخ حsياة ديsن اهلل الsواحsد هsي ا ّلsتي جsعلت الّ sديsن
ومرة أخرى بمثابة الزّهرة وجعلته اآلن يدخل مرحلة الثّمرة.
ومرة أخرى بمثابة البرعم ّ
مرة بمثابة بذرة ّ
ّ
عصمة ال ّرسل
يsعلمنا بsهاءاهلل أ ّن كsل مsن يsوهsب مsقام ال ّsرسsالsة يُsعطى الsبراهsني الsكافsية عsلى رسsالsته ويsخ ّول بsمطالsبة الsنّاس
بsطاعsته ويsمنح سsلطة نsسخ تsعالsيم مsن سsبقه مsن ال ّsرسsل أو تsغييرهsا أو زيsادتsها ،فsفي كsتاب اإليsقان يsقول مsا
ترجمته-:
sفسا مsن بsني جsميع الsعباد لهsدايsة
"ألنّsه بsعيد جً sدا عsن فsيض الsفيّاض وبsعيد عsن واسsع رحsمته أ ْن يsجتبي ن ً
sحجة الsكافsية الsوافsية ،ومsع ذلsك يsعذّب الخsلق لsعدم إقsبالsهم إلsيها ،بsل لsم يsزل جsود سsلطان
خsلقه وال يsؤتsيها ال ّ
الsوجsود مsحيطًا عsلى ك ّsل املsمكنات بsظهور مsظاهsر نsفسه ،ومsا أتsى عsلى اإلنsسان حsني مsن الّ sدهsر انsقطع فsيه
فssيضه أومssنع نssزول أمssطار الsّ sرحssمة عssن غssمام عssنايssته ...واملssقصود مssن كsّ sل ظssهور حssصول ال sتّغيير وال sتّبديssل
فsي الsعالsم سً sرّا وعsلنًا ظsاه ًsرا وبsاطsنًا أل ّن شsؤونsات الsعالsم إذا لsم تsتب ّدل يsكون ظsهور املsظاهsر الsكليّة عsبثًا ال
ثمرة منه")(.
فsالsعصمة هلل .أ ّsمsا ال ّsرسsل اإللsهيّون فsإنّsهم مsعصومsون ألنّsهم حsملة ال ّsرسsالsة اإللsهيّة إلsى أهsل الsعالsم ،وتsبقى
رسsالsة ك ّsل واحsد مsنهم نsافsذة املsفعول إلsى أ ْن تsأتsي رسsالsة أخsرى تح ّsل محّ sلها ،يحsملها إلsيهم نsفس ال ّsرسsول
أو رسول آخر غيره.
واهلل هsو الsطّبيب األعsظم ا ّلsذي يسsتطيع وحsده أ ْن يsش ّ
خص مsرض الsعالsم ويsصف الّ sدواء املsناسsب لsه .وإذا
مssا وصssف دواء فssي أحssد الssعصور ،فssإ ّن ذلssك الّ sدواء لssن يssعود مssناسsبًا لssلعصر ا ّلssذي يssليه حssني تssختلف أحssوال
امل ssري ssض ،وإ ّن التّش ssبث ب ssال ّ sدواء ال ssقدي ssم ع ssندم ssا ي ssصف ال sطّبيب دوا ًء ج ssدي ً sدا ع ssمل ال ي ssكشف ع ssن ع ssدم ال sثّقة
sفرا بsه ون ً
sقضا للعهsد مsعه .وقsد يsضطرب الsيهودي حsني تsقول لsه أ ّن األدويsة ا ّلsتي
بsالsطّبيب وحسsب بsل يsعتبر ك ً
وص ssفها م ssوس ssى ل ssعالج م ssرض ال ssعال ssم ق ssبل ث ssالث ssة آالف س ssنة ق ssد أص ssبحت أدوي ssة غ ssير م ssناس ssبة وف ssات أوان ssها.

وك ssذل ssك ق ssد ي ssضطرب امل ssسيحي ح ssني ت ssقول ل ssه أ ّن مح sّ sم ًدا ج ssاء ب ّ s
sكل دواء الزم وث ssمني ل ssيضيفه إل ssى م ssا وص ssفه
sسابsقني لsهما الsحقّ فsي
sسيد املsسيح وقsد يsضطرب املسsلم إذا أوضsحت إلsيه بsأن الsباب وبsهاءاهلل كsال ّsرسsل ال ّ
ال ّ
sتضمن اح ssترام ج ssميع رس ssله
ت ssغيير ال ssفروع الّ s sدي ssن ّية .إال أ ّن اإلخ ssالص هلل ط ssب ًقا ل ssوج ssهة الs sنّظر ال ssبهائّ s sية ي s
ّ
والsطّاعsة إلsى أحsدث أوامsره الsتي قّ sدمsها رسsولsه إلsى عsصرنsا الsحاضsر ،وبsمثل هsذا اإلخsالص وحsده نسsتطيع
الوصول إلى الوحدة الحقيقيّة.
املظهر األعلى
sتطرق إل ssيها ال ّ s
sساب ssقني .ف ssفي ال ّ sلوح
sشك كج ssميع ال sّ sرس ssل ال ّ s
وق ssد أوض ssح ب ssهاءاهلل رس ssال ssته ب ssعبارات ج ssليّة ال ي ّ s
خاصة يقول بالنّص-:
املسيحيني بصورة
األقدس ا ّلذي خاطب به
ّ
ّ
"قsل قsد جsاء األب وك ُsمل مsا وعsدتsم بsه فsي مsلكوت اهلل .هsذه كsلمة الsتّي سsترهsا االبsن إذْ قsال ملsن حsولsه أنsتم
sلما ت ّ sم املssيقات وأتssى الssوقssت أشssرقssت الssكلمة مssن أفssق املssشيئة .إيّssاكssم يssا مssأل االبssن أن
الssيوم ال تحssملونssها ،فّ s
sمسكوا بsها ،هsذا خsير لsكم ع ّsما عsندكsم  ...قsد جsاء روح الsحق لsيرشsدكsم إلsى جsميع الsحق،
تsدعsوهsا وراءكsم .ت ّ
مجssد االبssن ورفssع أمssره .ضssعوا يssا
إنّssه ال يssتك ّلم مssن عssند نssفسه بssل مssن لssدن عssليم حssكيم .قssل هssذا لssهو ا ّلssذي ّs
قوي أمني".
أهل األرض ما عندكم وخذوا ما أمرتم به من لدن ّ
وفي ال ّلوح ا ّلذي أرسله إلى البابا من أدرنة سنة  1876يقول بالنّص-:
"قsل إ ّيsاكsم أن يsمنعكم الsذّكsر عsن املsذكsور والsعبادة عsن املsعبود أ ْن اخsرقsوا حsجب األوهsام هsذا ر ّبsكم الsعزيsز
الssعالّم قssد أتssى لssحياة الssعالssم واتّssحاد مssن عssلى األرض ك ّ sلها ،أ ْن أقssبلوا يssا قssوم إلssى مssطلع الssوحssي وال تssو ّقssفوا
الجssليل؟ هssذا ال يssنبغي لssكم يssا مssأل األحssبار .قssل إ ْن تssنكروا
sلرب ّs
sقرون لّ s
أقssل مssن آن .أتssقرأون اإلنssجيل وال تّ s
حجة آمنتم باهلل فأتوا بها."...
بأي ّ
هذا األمر ّ
sسيحيني ب ssتح ّقق وع ssود اإلن ssجيل ،ك ssذل ssك أع ssلن للمس ssلمني وال ssيهود
وك ssما أع ssلن ب ssهاءاهلل ف ssي رس ssال ssته إل ssى امل s
ّ
sسماويssة ،وخssاطssب جssميع
ولssلزردشّ s
sتيني وألصssحاب األديssان األخssرى عssن تssح ّقق الssوعssود املssكنونssة فssي كssتبهم الّ s
sفرقsت إلsى قsطعان مsختلفة وآوت إلsى حsظائsر مsختلفة ،وأ ّن رسsالsته هsي صsوت
البشsر بsأنّsهم أغsنام اهلل ا ّلsتي ت ّ
sفرقssت ويssرفssع الssحواجssز مssن
اهلل وأنّssه هssو الsّ sراعssي الّ s
sصالssح ا ّلssذي جssاء فssي "يssوم املssنتهى" ليجssمع خssرافssه ا ّلssتي تّ s
بينها" ،حتّى يكون هناك قطيع واحد وراع واحد".
موقف جديد
إ ّن مsوقsف بsهاءاهلل مsن بsني جsميع ال ّsرسsل مsوقsف فsريsد لsم يسsبقه بsه أحsد ،أل ّن حsالsة الsعالsم وقsت مsجيئه كsانsت
sجا مس ssتع ًدا ل ssقبول م ssبدأ ال ssوح ssدة ن ssتيجة ت ssط ّوره
ف ssري ssدة ل ssم يس ssبق ل ssها م ssثيل .وق ssد أص ssبح ال ssعال ssم ال ssيوم ن ssاض ً s
ال sطّوي ssل ف ssي آف ssاق ال ّ sدي ssن وال ssعلم وال ssفن وال ssحضارة البش ssريّ ssة .وح ssينما ظه ssر ب ssهاءاهلل أخ ssذت ال ssحواج ssز ا ّلssتي
جssعلت الssوحssدة الssعامل sيّة مسssتحيلة فssي الssقرون املssاضssية تssبدأ بssاالنssهيار .ومssنذ مssيالده سssنة  ،1817وبssصورة
تتكسssر الssواحssد تssلو اآلخssر بssشكل مssحيّر عssجيب .ومssهما
ّs
أخssص مssنذ نشssره تssعالssيمه ،صssارت هssذه الssحواجssز
يتطرق إليها ّ
الشك.
يكن تفسير هذه الظّاهرة ،فإنّها أصبحت حقيقة ال
ّ

sجغراف ّ sية وحssدهssا كssافssية تssما ًمssا لssلحيلولssة دون تssحقق الssوحssدة
sسابssقني كssانssت الssحواجssز الّ s
وفssي أيssام الsّ sرسssل الّ s
الssعامل ّ sية ،واآلن زال هssذا الssحاجssز ،أل ّن سssكان األرض اسssتطاعssوا أل ّول مsّ sرة فssي تssاريssخ البشssر ّيssة أ ْن يتح ّ sدث
ب ssعضهم ف ssي أط ssراف األرض إل ssى ال ssبعض اآلخ ssر ف ssي األط ssراف األخ ssرى بس ssرع ssة وس ssهول ssة ،وص ssارت األم ssور
ا ّلssتي تحssدث الssيوم فssي أوروبssا تssطلع عssليها جssميع أقssطار الssعالssم فssي الssيوم ذاتssه ،والخssطاب ا ّلssذي يssلقى الssيوم
في أمريكا يقرأه غ ًدا النّاس في أوروبا وآسيا وإفريقيا.
والssحاجssز الssعظيم ال sثّانssي دون الssوحssدة الssعامل sيّة كssان ال ّ sلغة وصssعوبssة ال sتّخاطssب ،ولssكن ّهssذا الssحاجssز قssد ت sمّ
ال sتّغلب عssليه إلssى مssدى كssبير بssفضل دراسssة ال ّ sلغات األجssنبيّة .وهssناك أكssثر مssن سssبب واحssد يssدعssو لssالعssتقاد
بsأ ّن لsغة عsاملsيّة سsوف يsتّم اخsتيارهsا وتsقوم مsدارس الsعالsم بsتدريsسها ،هsنالsك سsيتم الsتّغلب عsلى هsذا الsحاجsز
غلبة تا ّمة.
عصبات الّ s sدي ssنيّة وع ssدم الs sتّسام ssح ال ssدي ssنيّ ،وه ssذا
وال ssحاج ssز ال ssعظيم الs sثّال ssث دون ال ssوح ssدة ال ssعاملs sيّة ك ssان الs sت ّ ّ
sضا آيsل إلsى الsزّوال .فsقد تsفتّحت عsقول الsنّاس ،وخsرجsت تsربsية ال ّ
الsحاجsز أي ً
sشعوب وتsعليمها مsن أيsدي رجsال
الحرة أضيق ال ّدوائر وأكثرها محافظة.
ال ّدين ،ولم يبق هناك ما يحول دون اقتحام األفكار
ّ
وهssكذا نجssد بssهاءاهلل أ ّول رسssول مssن الsّ sرسssل الssعظام اتّssضحت رسssالssته فssي جssميع أنssحاء املssعمورة فssي م ّ sدة
سssنوات قssليلة ،فssترجssمت تssعالssيمه األسssاس sيّة فssي م ّ sدة قssصيرة مssن ألssواحssه األصssليّة ،وصssارت فssي مssتناول ك sلّ
رجل وامرأة وطفل يقرأ ويكتب في العالم.
كمال الدّين البهائيّ
إ ّن الّ sديsن الsبهائsيّ فsريsد لsم يسsبق لsه مsثيل فsي أديsان الsعالsم بسsبب كsمال مsد ّونsاتsه األصsليّة األولsى ود ّقssتها.
فالكلمات املد ّونة ا ّلتي يمكن إثبات نسبتها ّ
بكل اطمئنان إلى املسيح وموسى وزردشت
sثيرا مssن الssقضايssا الssعصريّssة ذات األهssميّة الssعمليّة دون مssعالssجة.
وبssوذا وكssرشssنا قssليلة ج ً sدّا كssما أنّssها تssترك كً s
sؤسsسي األديsان يsشك فsي أصsالsتها ،كsما اتّsضح أ ّن بsعضها
وكsثير مsن الsتّعالsيم ا ّلsتي شsاعsت نسsبتها إلsى م ّ s s
تصريحات نسبت إليهم بعد حياتهم...
sارا غsزيsرة بsفصاحsة وبsالغsة تsا ّمssتني وبsق ّوة وجsزالsة عsظيمة .وبsما أنّsهما كsانsا
أ ّمssا الsباب وبsهاءاهلل فsقد كsتبا آث ً
sسجن بssعد إعssالنssهما دعssوتssيهما ،لssذا
مssمنوعssني عssن إلssقاء الخssطب عssلى جssموع ال sنّاس وصssرفssا حssياتssهما فssي الّ s
أوقssفا مssعظم أوقssاتssهما عssلى الssكتابssة .ونssتج عssن ذلssك أ ْن أصssبح ال ّ sديssن الssبهائ sيّ املسssطور ال يssدانssيه أي ديssن
sضاحssا
ًs
sسابssقون مssن نssاحssية غssناه بssمد ّونssاتssه األصssليّة .وقssد أوضssح فssي ال ّ sديssن الssبهائ sيّ إيs
جssاءت بssه الsّ sرسssل الّ s
sسابsقة إشsارات غsامsضة ،كsما وأنّ
كsافsيًا وت
sفسيرا وافsيًا الsعديsد مsن الsحقائsق ا ّلsتي أشsارت إلsيها ال ّsرسsاالت ال ّ
ً
sسابssقون قssد جssرى تssطبيقها تssطبي ًقا عssمليًّا عssلى مssشاكssل
املssبادئ الssخالssدة الssحقيقيّة ا ّلssتي جssاء بssها الsّ sرسssل الّ s
ال ssعصر ال ssحاض ssر ،وه ssي م ssشاك ssل ع ssلى ش ٍ s
sصعوب ssة ل ssم ي ssنشأ ل ssها م ssثيل ف ssي أي ssام ال sّ sرس ssل
sأن م ssن ال ssحيرة وال ّ s
السجssل الssحافssل مssن اآلثssار اإللssهيّة املssكتوبssة األصssليّة ال ب ّ sد وأ ْن يssكون لssه تssأثssير
sسابssقني .وواضssح أ ّن هssذا ّ
الّ s

ف ّ sعال ع ssلى م ssنع ح ssدوث س ssوء ال sتّفاه ssم ف ssي املس ssتقبل وع ssلى ت ssصفية س ssوء ال sتّفاه ssم ا ّلssذي ح ssدث ف ssي امل ssاض ssي
مريرا.
فباعد بني املذاهب املختلفة بعا ًدا
ً
العهد وامليثاق البهائيّ
إ ّن ال ّ sديssن الssبهائ sيّ فssريssد لssم يسssبق لssه مssثيل فssي شssيء جssديssد آخssر سssنذكssره اآلن .فssقد كssتب بssهاءاهلل قssبل
sسميه فsي كsتابsاتsه بsاسsم "الsغصن" أو
صsعوده وبخsط يsده عهsده ومsيثاقsه بsتعيني ابsنه األكsبر عsبدالsبهاء الsذي ي ّ
أي تsبيني أو تsفسير يsق ّدمsه الsغصن األعsظم مsقبول ويsعادل فsي
"الsغصن األعsظم" مsبيّنًا لsتعالsيمه وص ّsرح أ ّن ّ
صحته كلمات بهاءاهلل نفسه ويقول في هذا العهد وامليثاق بالنّص-:
ّ
sوجsهوا إلsى
"انsظروا مsا أنsزلsناه فsي كsتابsي األقsدس إذا غsيض بحsر الsوصsال وقsضي كsتاب املsبدأ فsي املsآل ت ّ s
مsن أراده اهلل الsذي انsشعب مsن هsذا األصsل الsقديsم )وإ ّن املsقصود بهsذه اآليsة املsباركsة هsو الsغصن األعsظم(
)(".
وفي )سورة الغصن( التي شرح فيها مقام عبدالبهاء يقول بالنّص-:
"قsل يsا قsوم فsاشsكروا اهلل لsظهوره "الsغصن" ألنّsه هsو الsفضل األعsظم عsليكم ونsعمته األتّsم لsكم وبsه يsحيي كsل
sوجsه إلsى اهلل ،ومsن أعsرض عsنه فsقد أعsرض عsن جsمالsي وكsفر بsبرهsانsي وكsان
sوجsه إلsيه فsقد ت ّ s
عsظم رمsيم .مsن ت ّ s
من املسرفني".
وبssعد صssعود بssهاءاهلل أتssاحssت الssفرص لssعبدالssبهاء سssواء فssي مssسكنه أم فssي أسssفاره الssواسssعة مssقابssلة الsنّاس
م ssن ك sّ sل أط ssراف ال ssعال ssم وم ssن ك sّ sل األف ssكار واآلراء ،ف ssسمع أس ssئلتهم وم ssشاك ssلهم واع ssتراض ssات ssهم ،وقّ s sدم ل ssهم
sتمر عsبدالsبهاء عsلى عsمله فsي تsلخيص املsبادئ
تsفسيرات وافsية د ّونsت تsدويsنًا .وفsي سsلسلة سsنوات طsويsلة اس ّ
ال ssبهائs sيّة وف ssي ت ssوض ssيح ك ssيفيّة ت ssطبيقها لح ssل م ssعظم م ssشاك ssل ال ssحياة ال ssحاض ssرة .وق ssد أح ssيلت إل ssيه ج ssميع
السssلطة املsخ ّولsة لsه ،وهsكذا تsضاءلsت أخsطار
اخsتالفsات ال ّsرأي ا ّلssتي نsشأت بsني املsؤمsنني ،فsقام بحّ sلها حسsب ّ s
سوء التّفاهم في املستقبل.
وفssضالً عssن هssذا فssإ ّن بssهاءاهلل قssد وضssع ال sتّرتssيبات ال sالّزمssة النssتخاب "بssيت الssعدل األعssظم" ا ّلssذي يssمثّل جssميع
sجهود امل ssبذول ssة ف ssيه
ال ssبهائ sيّني ف ssي أن ssحاء ال ssعال ssم وا ّلssذي ي ssقوم ب ssأع ssباء إدارة ش ssؤون األم ssر ال ssبهائ sيّ وت ssوج ssيه ال ّ s
أي فsساد
وتsوحsيدهsا ،ومsنع حsدوث االنsقسامsات واالنsشقاقsات فsيه ،وتsفسير األمsور املsبهمة وحsفظ الsتّعالsيم مsن ّ
وسssوء عssرض أو تssفسير .ولssم تssنكر ال sتّعالssيم الssبهائ sيّة عssلى هssذه الssهيئة اإلداريّssة الssعليا حssق تشssريssع األحssكام
ا ّلssتي لssم يشsّ sرعssها بssهاءاهلل بssل خ ّ sولssتها كssذلssك حssق تssبديssل األحssكام ا ّلssتي تشsّ sرعssها هssي ذاتssها حssينما تسssتجدّ
ظssروف تssتط ّلب إجssراءات جssديssدة ،وبهssذا م ّ sكنت ديssن اهلل مssن االتّssساع لssيالئssم مssقتضيات وحssاجssات الssجامssعة
البشريّة املتط ّورة باعتبار دين اهلل حيًّا يتط ّور تط ّور الكائن الحي.

sبني املssنصوص ،وقssد ع sنيّ
كssما أ ّن بssهاءاهلل حsّ sرم عssلى كsّ sل إنssسان تحssريsً sما قssطعيًّا تssفسير تssعالssيمه مssا عssدا املّ s
عssبدالssبهاء شssوقssي أفssندي فssي ألssواح وصssايssا عهssده ومssيثاقssه ولsيّ أمssر اهلل واملssخ ّول بssتفسير اآليssات اإللssه ّية مssن
بعده.
وبsعد ألsف سsنة أو أكsثر سsوف يظهsر مظهsر إلsهيّ جsديsد ،تsحت ظ ّsل بsهاءاهلل ،بsبراهsني قsاطsعة عsلى رسsالsته.
وحs sتّى ي ssحني وق ssت ظ ssهوره ت ssبقى ك ssلمات ب ssهاءاهلل وع ssبدال ssبهاء وش ssوق ssي أف ssندي وق ssرارات ب ssيت ال ssعدل األع ssظم
sلرأي أو فsرقsة مسsتندة
املsرجsع ا ّلssذي يهsتدي املsؤمsنون بهsداه .ولsيس ّ
ألي بsهائsيّ الsحق فsي تsأسsيس مsدرسsة ل ّ
ألي دين إلهيّ آخر معروفّ ،
وكل من
إلى تفسير ّ
معني للتّعاليم البهائيّة أو ّ
ً
ناقضا للعهد وامليثاق)(.
يخالف هذه األوامر يعتبر
ويقول عبدالبهاء ما ترجمته:
يفسssر بssيانssات حssضرة بssهاءاهلل وآثssاره حسssب زعssمه وإدراكssه ويجssمع حssولssه جssماعssة
"إ ّن عssد ّو أمssر اهلل هssو مssن ّ s
ويش ّكل حزبًا ويقوم على العمل إلعالء مقامه وملدح نفسه ويخلق تفرقة في أمر اهلل")(.
وكذلك يقول في لوح آخر-:
"إ ّن هsؤالء الsنّاس ،وأعsني بsهم مsر ّوجsي االخsتالفsات ،إنّsما هsم بsمثابsة الsزَّ َبsد ا ّلssذي يsطفو فsوق سsطح البحsر،
فsتقوم مsوجsة مsن بحsر املsيثاق فsتقذف بsه خsارج البحsر بsق ّوة املsلكوت األبsهى .إ ّن هsذه الsخياالت الsفاسsدة ا ّلsتي
ت ssنشأ ع ssن األن ssان ّ sية وس ssوء ال ssن ّية ك ّ sلها ت ssذه ssب ،أ ّم ssا العه ssد وامل ssيثاق اإلل ssهيّ ف ssإنّ ssه ي ssبقى دائ sً sما ث ssاب sتًا ومس ssتق ًرّا
ومحفوظًا ومصونًا")(.
وال يوجد شيء يجبر النّاس على الت ّديّن إذا كانوا يريدون تركه فيقول عبدالبهاء-:
"إ ّن اهلل نفسه ال يجبر إنسانًا على أ ْن يكو َن روحان ًيّا ،وإ ّن التّمتع بحر ّية اإلرادة أمر ضروري".
أمرا مستحيالً.
لك ّن امليثاق اإللهيّ يجعل االنقسامات املذهبيّة داخل الجامعة البهائيّة ً
انعدام ال ّرهبانيّة البهائيّة
اإلداري ال ssبهائs sيّ وه ssي ان ssعدام
ي ssجب ال ssتنوي ssه ه ssنا ب ssشكل خ ssاص ب ssذك ssر م ssيزة أخ ssرى م ssن م ssزاي ssا الs sنّظام
ّ
الssوظssائssف الssرهssبان ّ sية .فssال sتّبرعssات االخssتيار ّيssة ملssصاريssف املssب ّلغني الssبهائ ّ sي ّني مssسموح بssها .ويssفدي الssكثيرون
أوق ssات ح ssيات ssهم لخ ssدم ssة أم ssر اهلل ،ول ssك ّن ال ssبهائ ّ sي ّني ج ssمي ًعا م ssفروض ف ssيهم امل ssشارك ssة ف ssي ال sتّبليغ وغ ssيره حس ssب
فsرصsهم وقsابsلياتsهم وليسsت هsناك طsبقة مsع ّينة تsمتاز عsن سsائsر املsؤمsنني بsقيامsها وحsدهsا بsوظsائsف ال ّsرهsبانّ sية أو
بمناصب مقصورة عليهم.

sيني غssير مssث ّقفني يssعتمدون عssلى
لssقد كssانssت الsّ sرهssبان sيّة فssي الssعصور املssاضssية ضssروريّssة ،أل ّن ال sنّاس كssانssوا أمّ s
الsّ sرهssبان فssي تssربssيتهم الssديssن ّية وفssي إدارة مssراسssيمهم وطssقوسssهم ال ّ sديssن ّية وفssي إقssامssة الssعدل وغssير ذلssك ،ولssكنّ
الsزّمsان قsد تsب ّدل اآلن .فsالsتّربّ sية والsتّعليم قsد تsق ّدمsت وتsكاد تsكون عsاملّ sية .وإذا مsا طsبّقت أوامsر بsهاءاهلل ،فsإنّ
ك ّsل ولsد وبsنت فsي الsعالsم سsينال تsربsية سsليمة ،وحsينذاك يسsتطيع ك ّsل فsرد أ ْن يsدرس الsكتب املsق ّدسsة بsنفسه،
وأ ْن يس ssتقي م ssاء ال ssحياة ب ssنفسه م ssباش ssرة م ssن ال ssينبوع اإلل ssهيّ .ول ssيس ه ssناك ف ssي ال ssكيان ال ssبهائs sيّ م ssجال
sفصلة تssتط ّلب خssدمssات فssئة مssحترفssة أو طssبقة مssعيّنة مssن ال sنّاس ،كssما وأ ّن إدارة الssعدل قssد
ملssراسssيم وطssقوس مّ s
اختصت بذلك الغرض.
أنيطت بسلطات
ّ
نssعم يssحتاج ال sطّفل إلssى املssعلم ،ولssك ّن الssغرض األسssاسssي مssن املssعلم الssحقيقي هssو إعssداد ال sطّفل لssالسssتغناء
sري ،فssقد
عssن املssعلم فssيرى األشssياء بssعينه ويssسمع بssأذنssه ويssفهم بssعقله .وكssذلssك األمssر فssي طssفولssة الssجنس البشّ s
ك ssان ال ssكاه ssن ض ssروريًّ ssا ،ول ssك ّن ع ssمله ال ssحقيقي ك ssان ف ssي ت ssمكني البش ssر م ssن االس ssتغناء ع ssنه ،فs sيَ َرون األم ssور
الsّ sروحssان sيّة بssعيونssهم ويssسمعونssها بssآذانssهم ويssفهمونssها بssعقولssهم .واآلن قssد ت ّ sم وانssتهى عssمل الssكاهssن ،وجssاءت
sيتوجssهوا
الsتّعالssيم الssبهائّ sية ا ّلssتي تهssدف إلssى إتssمام ذلssك الssعمل وإلssى جssعل الsنّاس مسssتغنني عsّ sما سssوى اهلل لsّ s
sتوجssه الج ssميع إل ssى م ssرك ssز واح ssد ل ssن ت ssبقى ه ssناك ن ssواي ssا
إل ssى اهلل م ssباش ssرة أي إل ssى مظه ssره اإلل ssهيّ .وع ssندم ssا ي s ّ s
متضاربة أو فوضى ضاربة ،وك ّلما اقتربوا من املركز ازدادوا قر ًبا بعضهم من بعض.

الباب التّاسع
املدنيّة الحقيقيّة
الخاصة بل ف ّكروا في إصالح العالم وتهذيب األمم".
"يا حزب اهلل ال تحصروا أفكاركم في أموركم
ّ
)بهاءاهلل(
الدّين أساس املدنيّة
إ ّن مssشاكssل الssحياة البشssريّssة ،فssرديّssة كssانssت أم اجssتماعsيّة ،قssد أصssبحت الssيوم مssن وجssهة الsنّظر الssبهائsيّة عssلى
sري االعsتيادي عsاجsزًا عsن حّ sلها حsالً مsرضsيًا .وال ش ّsك أ ّن اهلل
شsأن مsن الsتّعقيد بsحيث أضsحى الsعقل البش ّ
ت ssعال ssى وح ssده ي ssعلم ك sّ sل ال ssعلم اله ssدف م ssن الخ ssليقة وي ssعلم ك ssيف ّية ت ssحقق ذل ssك اله ssدف .وه ssو ت ssعال ssى ي ssكشف
والسssبيل املسssتقيم ا ّلssذي يssؤ ّدي إلssى الsتّقدم
ّs
للبشssر ّيssة عssن طssريssق رسssله الهssدف الssحقيقي مssن الssحياة البشssر ّيssة
sمس ًكا
وال sّ sرق ssي ،وإ ّن ب ssناء امل ssدنّ s sية ال ssحقيق ّية ي ssتوق ssف ع ssلى الs sتّمسك ب ssاله ssدى ال ssفائ ssض م ssن األدي ssان اإلل ssه ّية ت ّ s
مخلصا فيقول بهاءاهلل-:
ً
السssبب األعsظم لsنظم الsعالsم واطsمئنان مsن فsي اإلمsكان ،وإ ّن ضsعف أركsان الّ sديsن صsار سsببًا
"الّ sديsن هsو ّ s
الجهال وجرأتهم وجسارتهم .ح ًقّا أقول أ ّن ما يُ ِ
نقص من عل ّو مقام ال ّدين يزيد في
لق ّوة ّ
sيرا إل ssى اله ssرج وامل ssرج )اس ssمعوا ي ssا أول ssي األب ssصار ث ssم اع ssتبروا ي ssا أول ssي
غ ssفلة األش ssرار ،وي ssؤول األم ssر أخ ً s
األنظار(...
"انsظروا إلsى تsم ّدن أهsل الsغرب ،كsيف أصsبح سsببًا الضsطراب الsعالsم ووحشsتهم ،حsيث هّ sيئت آالت جsهنّم ّية
وظهssرت قssساوة لssقتل الsنّفوس بssدرجssة لssم تssر عssني الssعالssم شssبهها ولssم تssسمع آذان األمssم نssظيرهssا ،وإ ّن إصssالح
هذه املفاسد القويّة القاهرة مستحيل إال باتّحاد أحزاب العالم في األمور أو مذهب من املذاهب...
"يا أهل البهاء إ ّن كل أمر من األوامر املنزلة حصن محكم لحفظ الوجود")(.
sحة هssذه الssكلمات الssتي د ّونssت مssنذ
والssوضssع الssحاضssر فssي أوروبssا وفssي الssعالssم أجssمع يssؤيّssد تssأيssي ًدا بssلي ًغا صّ s
سssنوات عssديssدة ،وإ ّن إهssمال أوامssر الsّ sرسssل وشssيوع ال sالّديssن ّية قssد رافssق حssدوث فssوضssى ودمssار بssمقياس رهssيب
فsي الsعالsم .ويsبدو أ ّن إصsالح الsهيئة االجsتماعّ sية بsات مسsتحيالً إ ْن لsم تsتب ّدل الsقلوب وتsتب ّدل أهsدافsها ،وهsذا
ما يصبو إليه ال ّدين الحقيقي في صميمه.
العدالة
sصغير املssعروف بـ "الssكلمات املssكنونssة"
يssق ّدم بssهاءاهلل أول نssصائssحه فssي حssياة الssفرد ويssقولssها فssي الssكتاب الّ s
الرسل وهذه نصيحته-:
ا ّلذي
ّ
يتضمن موجزًا لفحوى تعاليم جميع ّ

قديما".
دائما باقيًا أزال
منيرا لتملك مل ًكا
"املك قلبًا جيّ ًدا حسنًا
ً
ً
ً
وال sنّصيحة ال sثّان ssية ا ّل ssتي ي ssق ّدم ssها ت ssختص ب ssامل ssبدأ األس ssاس ssي ف ssي ال ssحياة االج ssتماع ّ sية ال ssحقيق ّية وه ssي ف ssي
"الكلمات املكنونة" ً
أيضا بالنّص-:
"ي ssا اب ssن ال sّ sروح أح ssب األش ssياء ع ssندي اإلن ssصاف ال ت ssرغ ssب ع ssنه إ ْن ت ssكن إل sيّ راغ sبًا وال ت ssغفل م ssنه ل ssتكون ل ssي
أم ssينًا ،وأن ssت ت ssوفّ ssق ب ssذل ssك إ ْن ت ssشاه ssد األش ssياء ب ssعينك ال ب ssعني ال ssعباد وت ssعرف ssها ب ssمعرف ssتك ال ب ssمعرف ssة أح ssد ف ssي
البالد".
وأ ّول مسssتلزمssات الssحياة االجssتماع sيّة ومssق ّومssاتssها أ ْن يssكو َن األفssراد قssادريssن عssلى تssمييز الssحق عssن الssباطssل،
وع ssلى رؤي ssة األش ssياء ب ssأب ssعاده ssا ال ssحقيقيّة .وإ ّن أع ssظم س ssبب م ssن أس ssباب ال ssعمى ال sّ sروح ssان sيّ واالج ssتماع ssي،
وأعssظم عssدو لssلتّقدم االجssتماعssي ،هssو "األنssان ّ sية" .فssيقول بssهاءاهلل فssي لssوح إلssى أحssد األحssباء الssزردشssت ّيني مssا
ترجمته-:
"يsا أبsناء الsنّهى! إ ّن ال ّsجفن ب ّ
sكل مsا هsو عsليه مsن ال ّsرقsة يsمنع الsعني عsن مsشاهsدة الsعالsم ومsا فsيه ،فsف ّكروا إذن
ف ssي ال ssحال ا ّلssتي ف ssيها ينس ssدل س ssتار ال ssجشع ع ssلى ب ssصيرة ال ssفؤاد .أيّ ssها ال sنّاس إ ّن ظ ssالم الحس ssد وال sطّمع
السحاب بنور ّ
الشمس".
الروح ظال ًما
دامسا كما يفعل ّ
ً
يجعل نور ّ
sصحة تssعالssيم الsّ sرسssل الssقائssلة بssأ ّن األنssان sيّة فssكرة أو فssعالً تssؤ ّدي إلssى
وقssد أقssنعت ال sتّجارب ال sطّويssلة ال sنّاس بّ s
كsارثsة اجsتماعّ sية .وإذا مsا قّ sدر للبشsر ّيsة الsبقاء فsعلى ك ّsل فsرد فsيها أ ْن يsعتبر جsاره مsعادالً لsه فsي أهsم ّيته وأنْ
يsلحق مsصالsحه بsمصالsح البشsر ّيsة جsمعاء .وبهsذه الsطّريsقة يsمكن فsي الsنّهايsة خsدمsة مsصالsح الsفرد واملجsموع
خدمة مثلى .ويقول بهاءاهلل في "الكلمات الفردوس ّية" بالنّص-:
"يssا ابssن اإلنssسان! لssو تssكون نssاظsً sرا إلssى الssفضل ضssع مssا يssنفعك وخssذ مssا يssنتفع بssه الssعباد ،وإ ْن تssكن نssاظsً sرا
إلى العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك".
أصول الحكم
sصحيح،
ت ssحتوي ت ssعال ssيم ب ssهاءاهلل ع ssلى ن ssوع ssني م ssختلفني م ssن ال ssبيان ssات ح ssول م ssوض ssوع ال sنّظام االج ssتماع ssي ال ّ s
فsالsنّوع األ ّول يتجّ sلى فsي األلsواح ا ّلsتي أنsزلsها إلsى املsلوك وا ّلsتي تsعالsج مsشكلة الsحكم الsقائsمة فsي الsعالsم فsي
اإلداري الج ssدي ssد ا ّلssذي
زم ssان وج ssود ب ssهاءاهلل ع ssلى األرض ،وال sنّوع ال sثّان ssي يتج ّ sلى ف ssي ب ssيان ssات ssه ح ssول ال sنّظام
ّ
يتط ّور داخل الجامعة البهائيّة ذاتها.
وهssنا يssنشأ الsتّبايssن الsظّاهssري بssني أمssثال الssعبارة الsتّالssية" :يssا أولssياء اهلل وأمssنائssه إ ّن املssلوك هssم مssظاهssر قssدرة
اهلل ومsطالsع عsزّتsه وغsناه فsادعsوا لsهم .إ ّن حsكومsة األرض قsد أعsطيت لsتلك الsنّفوس وأبsقى تsعالsى قsلوب الsناّس
م ssل ًكا ل ssه" ،وب ssني أم ssثال ال ssعبارة ال sتّال ssية" :ي ssنبغي ل ssعموم الخ ssلق ف ssي ه ssذا ال ssيوم أ ْن ي ssتمسكوا ب ssاالس ssم األع ssظم
ويؤسسوا الوحدة البشر ّية ،وال مفر ألحد وال مالذ إال بها")(.
ّ

لssك ّن هssذا ال sتّبايssن ال sظّاهssري وعssدم ال sتّطابssق بssني هssذيssن الsّ sرأيssني يssزول عssندمssا نssالحssظ الssفرق واالمssتياز الssذي
sصلح
sصلح األع ssظم" .ف ssفي أل ssواح ssه إل ssى امل ssلوك دع ssاه ssم إل ssى ال ّ s
sصلح األص ssغر" و"ال ّ s
ي ssضعه ب ssهاءاهلل ب ssني "ال ّ s
السsلم الsسياسsي وتsخفيض األسsلحة ورفsع األعsباء الsثّقيلة واألخsطار
وإلsى اتّsخاذ اإلجsراءات الsكفيلة بsحفظ ّ s s
توضيحا تا ًما أ ّن فشلهم في تلبية مطالب الزّمان
عن الفقراء .لك ّن كلماته إليهم توضح
ً
سsيؤّدي إلsى حsروب وثsورات بsها يsنهار الsنّظام الsقديsم .ولهsذا نsراه حsينًا يsقول" -:إ ّن مsا تsحتاج إلsيه البشsر ّيsة
والسssلطة" ،ونssراه حssينًا آخssر يssقول" :إ ّن ا ّلssذيssن جssمعوا زخssارف األرض وزيssنته
ّs
الssيوم هssو إطssاعssة أولssي األمssر
وأعsرضsوا عsن اهلل خسsروا الّ sدنsيا واآلخsرة وعsن قsريsب سsوف يسsلبهم اهلل ِبsيَد قsدرتsه مsا يsملكون ويحsرمsهم مsن
رداء ف ssضله ...ل ssقد ع sيّنا ل ssكم م ssيقاتً ssا أيّ ssها ال sنّاس إ ْن ل ssم ت ssرج ssعوا إل ssى اهلل ف ssي ال ssوق ssت امل ّ sعني ل ssكم ف ssإنّ ssه س ssوف
sجهات ...وإنّsا لsنرى عsالئsم فsوضsى واضsطراب مsحيق كّ sلما بsدا نsقص
يsأخsذكsم وتsأتsيكم املsصائsب مsن جsميع ال ّ
sقصا يsرثsى لsه ...ولsقد آلsينا عsلى أنsفسنا نsصرتsك عsلى األرض وإعsالء أمsرك عsلى الsنّاس وإنْ
sسائsد ن ً
الsنّظام ال ّ
لم يتوجه إليك أحد من امللوك")(.
وكتب ما ترجمته-:
"إ ّن جsمال الsقدم أراد أ ْن يsنزل مsا يsلزم لsصلح الsعالsم واسsتقرار وتsق ّدم األمsم ،فsتفضل :سsيأتsي الsوقsت ا ّلsذي
فssيه يssعترف الّ s
sكل بssضرورة عssقد مجssمع عssام شssامssل مssن البشssر يssحضره ح ّ sكام األرض ومssلوكssها ،ويssتشاورون
sصلح يسsتلزم عsزم الّ sدول الsكبرى عsلى أنْ
sصلح األعsظم بsني البشsر .ومsثل هsذا ال ّ
فsيه حsول كsيفية تsأسsيس ال ّ
sلحا كssامsالً حsبًّا السssتقرار األمssم ،وإذا قssام بssعد ذلssك أحssد املssلوك عssلى اآلخssر يssجب عssلى
تssصلحَ ذات بssينها صً s
ّ
الكل أ ْن يهبّوا لص ّده بكل اتّحاد")(.
وفsي أمsثال هsذه الsنّصائsح ،يsكشف بsهاءاهلل عsن األوضsاع الsتّي فsيها يتح ّsمل املsسؤولsون أعsباء املsسؤولsيّة فsي
sصفوف والssوحssدة الّ sدولsيّة ،نssراه مssن جssهة أخssرى
هssذا الssيوم اإللssهيّ .وحssينما نssراه يssدعssو الsنّاس إلssى تssراص الّ s
sحا بssأ ّن اسssتمرارهssم عssلى الحssروب سssوف يهssدم سssلطانssهم .ومssا أبssدع تssأيssيد
sذارا واضً s
يssنذر ح ّ sكام الssعالssم إنً s
sصحة هssذا اإلنssذار وذلssك بssقيام حssركssات الssعنف ا ّلssتي بssلغت فssي جssميع األمssم املssتم ّدنssة إلssى
الsتّاريssخ الحssديssث لّ s
درج ssة ال ssتدم ssير وب ssتط ّور وس ssائ ssل الح ssرب إل ssى درج ssة أص ssبح ف ssيها ال sنّصر مس ssتحيالً ن ssوال ssه ع ssلى أح ssد ال sطّرف ssني
املتحاربني .وفي هذا يقول-:
sحسنون قssليالً أمssوركssم
sصلح األصssغر" لssع ّلكم بssذلssك تّ s
sصلح األعssظم" تssمسكوا "بssالّ s
"واآلن بssعد أ ْن رفssضتم "الّ s
sصحته ]أي الssعالssم[ هssو اتّssحاد مssن عssلى
ّs
وأمssور رعssايssاكssم) ...ومssا جssعله اهلل ال ّ sدريssاق األعssظم
والسssبب األتssم لّ s
األرض على أمر واحد وشريعة واحدة وهذا ال يمكن أب ًدا إال بطبيب حاذق كامل مؤ ّيد(")(.
sصلح األعssظم" يssشمل
sسياسssية بssني ال ّ sدول ،فssي حssني أ ّن "الّ s
sصلح األصssغر" هssو الssوحssدة الّ s
واملssقصود بـ "الّ s
والسياسيّة واالقتصاديّة للوحدة ك ّلها.
الروحانيّة
ّ
العوامل ّ

sسابsقة بsاألمsور الsخارجsيّة وال ّ
sشؤون املsاديّsة ،لsك ّن عsمل الsحكومsة الsيوم
وقsد َعssنيت الsحكومsات فsي الsعصور ال ّ
يsتط ّلب الsقيادة الsحكيمة واإلخsالص للخsدمsة والsعرفsان ال ّsروحsانsيّ ،وهsي صsفات يسsتحيل وجsودهsا إال فsي مsن
توجه إلى اهلل.
ّ
الحريّة السياسيّة
ومssع أ ّن بssهاءاهلل يشssترط شssكالً مssثال sيًّا مssن الssحكومssة الssتمثيليّة فssي الssحكم املحssلي والssقطري وال ّ sدولssي ،لssكنّه
يsنصح ال ّ
sكل بsأ ّن هsذا يsمكن إجsراؤه عsندمsا يsبلغ البشsر درجsة سsامsية كsافsية مsن الsتّقدم الsفردي واالجsتماعsي.
وإذا م ssا م ssنح ال ssحكم ال sذّات ssي ف ssجأة إل ssى ق ssوم ليس ssت ل ssدي ssهم ال sتّرب ssية ال ssكاف ssية وت ssغ ّلب ع ssليهم ال ّ sدواف ssع األن ssان sيّة
وليسssت لssديssهم خssبرة فssي إدارة الّ s
sشؤون الssعا ّمssة فssإ ّن ذلssك يssؤ ّدي إلssى الssكوارث .ولssيس هssناك خssطر أكssبر مssن
الحر ّية تمنح إلى قوم ليسوا أهالً الستعمالها بحكمة ورو ّية وقد كتب بهاءاهلل في الكتاب األقدس بالنّص-:
"إنّssا نssرى بssعض ال sنّاس أرادوا الحssريّssة ويفتخssرون بssها أولssئك فssي جهssل مssبني .إ ّن الحssريّssة تssنتهي عssواقssبها
إلsى الsفتنة ا ّلsتي ال تخsمد نsارهsا كsذلsك يsخبركsم املsحصي الsعليم .فsاعsلموا أ ّن مsطالsع الحsريّsة ومsظاهsرهsا هsي
وضر املاكرين.
الحيْوان ،واإلنسان ينبغي أ ْن يكو َن تحت سنن تحفّظه عن جهل نفسه
ّ
"إ ّن الحريّة تخرج اإلنسان عن شؤون األدب والوقار وتجعله من األرذلني.
خ ssلق ك ssاألغ ssنام ال بّ s sد ل ssها م ssن راع ٍ ل ssيحفظها .إ ّن ه ssذا ل ssحقّ ي ssقني .إنّ ssا ن ssصدق ssها ف ssي ب ssعض
"ف ssان ssظروا ال َs
املsقامsات دون اآلخsر إنّsا كsنّا عsاملsني .قsل الحsر ّيsة فsي اتّsباع أوامsري لsو أنsتم مsن الsعارفsني .لsو اتّsبع الsنّاس مsا
نزّلناه لهم من سماء الوحي ليجد ّن أنفسهم في حريّة بحتة...
"ق ssل إ ّن الح ssريّ ssة ا ّل ssتي ت ssنفعكم إنّ ssها ف ssي ال ssعبوديّ ssة هلل ال ssحق ،وا ّل ssذي وج ssد ح ssالوت ssها ال ي ssبد ّل ssها ب ssملكوت م ssلك
السموات واألرضني".
والّ sدواء األنsجع لتحسsني أحsوال ال ّ
sشعوب املsتأخsرة هsو الsتّعالsيم اإللsهيّة .وعsندمsا يsتع ّلم الsنّاس ورجsال الsحكم
هذه التّعاليم ويتبنونها فحينذاك تنطلق األمم من جميع قيودها.
الح ّكام وال ّرعايا
واالستبداد بعبارات شديدة ،فقد كتب في "الكلمات املكنونة"-:
يحرم بهاءاهلل الظّلم
ّ
ّ
"يsا ظََ sل َمة األرض كsفّوا أيsديsكم عsن الsظّلم ،ألنّsي قsد أقsسمت أ ْن ال أتsجاوز عsن ظsلم أحsد ،وهsذا عهsد حsتّمته
في ال ّلوح املحفوظ وختمته بخاتم العزّة")(.
وأولئك ا ّلذين ائتمنوا بصياغة القوانني والتّعليمات وبإدارتها يجب-:

sتمسكوا ب ssحبل امل ssشورة ،ويش sّ sرع ssوا م ssا ه ssو س ssبب وعّ s sلة أم ssن ال ssعباد ون ssعمتهم وث ssروت ssهم واط ssمئنان ssهم،
"أ ْن ي ّ s
ويsقومsوا عsلى تsنفيذ مsا ش ّsرعsوه ،ألنّsه لsو حsدث غsير هsذا الsتّرتsيب فsإ ّن ذلsك يsكون سsببًا فsي حsدوث االخsتالفsات
والفوضى")(.
ومsن جsهة أخsرى يsجب عsلى الsنّاس أ ْن يsكونsوا مsطيعني لsلقوانsني ومخsلصني لsلحكومsة الsعادلsة ،وعsلى الsح ّكام
أ ْن يعتمدوا على
ط ssرق ال sتّرب ssية وال sتّعليم وع ssلى ال ssقدوة ال ssحسنة ال ع ssلى اس ssتعمال ال ssعنف وال ssق ّوة ف ssي تحس ssني ش ssؤون ال sنّاس،
فيقول بهاءاهلل-:
أي دول ssة ي ssجب ع ssليه أ ْن يس َ s
sصدق
sلك م ssع ت ssلك الّ s sدول ssة ب ssاألم ssان ssة وال ّ s
"إ ّن ه ssذا الح ssزب)( إذا أق ssام ف ssي ب ssالد ّ
والصفاء")(.
ّ
وفي لوح اإلشراقات-:
"ي ssا ح ssزب اهلل زيّ ssنوا ه ssياك ssلكم ب ssطراز األم ssان ssة وال ّ sدي ssان ssة ث ssم ان ssصروا ربّ ssكم ب ssجنود األع ssمال واألخ ssالق .إنّ ssا
منعناكم عن الفساد والجدال في كتبي وصحفي وزبري وألواحي ،وما أردنا بذلك إال عل ّوكم وسم ّوكم".
التّعيني بالوظائف والتّرقية فيها
sنهار جsميع
إ ّن املsقياس الsوحsيد فsي الsتّوظsيف يsجب أ ْن يsكو َن الّ sلياقsة لsلوظsيفة ،وأمsام هsذا املsقياس يsجب أ ْن ت َ
sصداقssات
املssقايssيس األخssرى كssاألقssدمsيّة أو الssحالssة االجssتماعsيّة أو الssحالssة املssالsيّة أو االعssتبارات الssعائssليّة أو الّ s
الفرديّة ،فيقول بهاءاهلل في لوح اإلشراقات-:
واالسssتحقاق.
ّs
sالجssدارة
"اإلشssراق الssخامssس فssي مssعرفssة الssحكومssات أحssوال مssأمssوريssها وإعssطائssهم املssناصssب بsّ s
يجب على كل رئيس وسلطان مراعاة هذا األمر ،حتّى ال يغتصب الخائن مقام األمني وال
النّاهب مكان الحارس")(.
وال ح ssاج ssة إل ssى ال ssقول ب ssأ ّن ه ssذا امل ssبدأ ل ssو ق ssبل ق ssبوالً ش ssام sالً وع ssمل ب ssه ف ssإ ّن ت ssغيير ح ssيات ssنا االج ssتماع sيّة ي ssكون
هsله لsها مsواهsبه وقsابsليته ،فsإنّsه يsبذل جهsده وقsلبه فsي
sغييرا مsذهsالً .وحsينما يsعطى ك ّsل فsرد الsوظsيفة ا ّلssتي تsؤ ّs
ت ً
عمله ،ويصبح فنّانًا في مهنته ،األمر ا ّلذي يعود عليه وعلى العالم بالنّفع الجزيل ا ّلذي ال يحصى.
املشاكل االقتصاديّة
إ ّن الsتّعالsيم الsبهائّ sية تsؤ ّ sكsد بsأقsوى الsعبارات عsلى ضsرورة إصsالح الsعالقsات االقsتصاد ّيsة بsني الsغني والsفقير
فيقول عبدالبهاء-:

خssلق وتssرتssيبها بssشكل يssنعدم فssيه الssفقر والssفاقssة حsتّى يssكون لّ s
"يssجب أ ْن يssكون تssعديssل أمssور مssعيشة ال َ
sكل فssرد
sسعة وال ّsرفsاهsية .وهsناك الsيوم بsعض الsنّاس فsي مsنتهى الsثّراء والsبعض
عsلى قsدر مsقامsه ودرجsته نsصيبًا مsن ال ّ
اآلخsر فsي مsنتهى الsفاقsة يsحتاجsون إلsى الsقوت الsيومsي .فsإنsسان يsعيش فsي قsصر ع ٍ
sال جً sدّا وإنsسان آخsر
sحيحا ،وي ssجب إص ssالح ssه وح sّ sل م ssشكلته
ال ي ssملك ح ssفرة ي ssأوي إل ssيها .إ ّن ه ssذا ال ssوض ssع وه ssذا ال sتّرت ssيب ل ssيس ص ً s
ويsجب إجsراء ذلsك بsكمال الّ sدقsة عsن طsريsق اسsتعمال الsقوانsني ال عsن طsريsق املsساواة الsتّامsة بsني البشsر ،ألنّ
املssساواة الsتّامssة غssير مssمكنة ،بssل هssي عssلى الssعكس مssن ذلssك َو ْهssم مssن األوهssام ال يssمكن تssحققه أبً sدا .وإذا مssا
طبّقت املساواة فإنّها لن تدوم ولن تبقى بل ترتبك من جديد ،ولو أمكن إيجادها فإ ّن نظام العالم يرتبك.
فنظام العالم يقتضي هذا االختالف ،أل ّن البشر في خلقتهم مختلفون.
"والssعالssم اإلنssسان sيّ أشssبه بssفرقssة عssسكريّssة .فssالssفرقssة تssحتاج إلssى قssائssد ،كssما تssحتاج إلssى الssجندي الssبسيط.
الجميع جنو ًدا؟
أفهل يمكن
االستغناء عن وجود القائد أو عن صاحب املنصب الكبير ويكون ّ
ّ
"ال شsّ sك أ ّن الsّ sرتssب املssختلفة ضssرور ّيssة النssتظام األمssور ،ولssك ّن هssناك الssيوم الssبعض مsّ sمن يssعيشون فssي مssنتهى
الssغنى والssبعض فssي مssنتهى الssفقر فssال بّ sد مssن إيssجاد قssانssون لssيقوم بssاإلصssالح والsتّعديssل .ومssن األمssور الssها ّمssة
وضsع حsدود لsلثّروة ووضsع حsدود كsذلsك لsلفقر ،وال يsجوز اإلفsراط فsي كsليهما .فsإذا مsا لsوحsظ فsقر وبsؤس فsمن
الsيقني وجsود ظsلم وإجsحاف فsكأ ّن ظsهور الsبؤس دائ ًsما نsتيجة حsتميّة لsوجsود الsظّلم .ويsجب قsيام الsنّفوس بهsذا
األمsر الخsطير ،وال يsجوز أبً sدا الsتّردد فsي تsغيير وإصsالح األمsور ا ّلssتي سsبّبت الsفقر املsدقsع والsجوع للجsموع
الغفيرة.
"وع ssلى األغ ssنياء أن ssفسهم أ ْن ي ssنفقوا ع ssلى ال ssفقراء م ssن أم ssوال ssهم ،ويكس ssبوا م ssحبّة ال ssفقراء ،ويج ssذب ssوا ق ssلوب ssهم
نss sحوهss sم ،وعss sليهم أ ْن يss sبذروا بss sذور الّ s s
sشفقة واملss sحبّة فss sي الss sقلوب ،وأ ْن يss sف ّكروا دائsً s sما فss sي حss sال املحss sزونss sني
واليائسني ا ّلذين هم في حاجة إلى القوت ّ
الضروري.
sاص ssة وح sّ sل م ssشكلة ه ssذا ال ssغنى ال ssفاح ssش وه ssذا ال ssفقر امل ssدق ssع ،وي ssجب أ ْن تش ssتملَ
"وي ssجب ت ssقنني ق ssوان ssني خ s s sّ s
قssوانssني الssبالد وفssق شssريssعة اهلل عssلى كsّ sل مssا يssؤ ّدي إلssى الsّ sرفssاه .ومssا لssم يssتم هssذا فssإ ّن شssريssعة اهلل تssبقى غssير
مطاعة")(.
أسماليني
الر
والعمال فقال-:
ّ
ّ
وتح ّدث عبدالبهاء حول العالقات االقتصاديّة بني ّ
"إ ّن ه ssذه ه ssي إح ssدى امل ssبادئ األس ssاس sيّة ل ssحضرة ب ssهاءاهلل ،ول ssكنّها ي ssجب أ ْن ت ssعال sجَ ب ssاالع ssتدال ال ب ssال sتّهور.
sيرا إل ssى الح ssرب .وإ ّن االش ssتراك
وإ ْن ل ssم ي ssفصل ف ssي ه ssذه امل ssسأل ssة ب ssطري ssق امل ssحبّة ف ssإ ّن األم ssر س ssيؤول أخ ً s
والsتّساوي الsتّام غsير مsمكنني ،أل ّن أمsور الsعالsم ونsظامsه يsختالّن .ولsك ّن هsناك طsريsق واحsد مsعتدل وهsو أ ْن ال
يsبقى الsفقراء عsلى هsذه الsحال مsن االحsتياج وال يsبقى األغsنياء عsلى هsذه الsحال مsن الsغنى بsل يsعيش الsفقراء
ويعيش األغنياء حسب درجاتهم براحة واطمئنان وسعادة"...
sبرا بsل بsالsقانsون حsتّى يsعرف ك ّsل واحsد واجsبه حسsب
"لهsذا فsمسألsة املsساواة مسsتحيلة ...فsال يsكون ذلsك ج ً
ال ssقان ssون ال ssعموم ssي .ف ssمثالً ش ssخص غ ssني ع ssنده ح ssاص ssالت ك ssثيرة وش ssخص ف ssقير ح ssاص ssالت ssه ق ssليلة ،أو ن ssقول

sقيرا ح ssاص ssالت ssه عش ssرة
sخصا غ ssنيًّا ل ssه ح ssاص ssالت ت ssعادل عش ssرة آالف ك ssيلو وش ً s
ب ssصورة أوض ssح أ ّن ش ً s
sخصا ف ً s
كssيلوات ،فssليس مssن اإلنssصاف أ ْن تssؤخsذَ ضssرائssب مssتساو ّيssة مssن االثssنني ،بssل يssجب إعssفاء هssذا الssفقير فssي هssذه
الsحال عsن ال ّ
sضرائsب ،فsلو أعsطى الsفقير ضsريsبة العشsر وأعsطى الsغني ضsريsبة العشsر فsليس هsذا إنsصافًsا،
إذن ي ssجب وض ssع ق ssان ssون إلع ssفاء ه ssذا ال ssفقير ا ّلssذي ع ssنده عش ssرة ك ssيلوات ف ssقط ي ssحتاج ssها ملعيش ssته ال ّ s
sضروري ssة،
ولsك ّن الsغني ا ّلssذي عsنده عشsرة آالف كsيلو لsو أعsطى عش ًsرا أو عشsريsن لsن يsصيبه ضsرر .فsلو أعsطى الsغني
لssبقيت عssنده ثssمانssية آالف أخssرى .وإنssسان آخssر عssنده خssمسون ألssف كssيلو فssإنّssه لssو أعssطى عشssرة آالف كssيلو
لبقي لديه بعد ذلك أربعون ألف كيلو ،لهذا يجب وضع القوانني على هذا املنوال".
sعمال الssيوم فssإنّssهم
"أ ّمssا قssوانssني األجssور املssوجssودة فssيجب إلssغاؤهssا تssما ًمssا .فssلو زاد أصssحاب املssعامssل أجssور الّ s
بعد شهر أو سنة أخرى يتظاهرون ً
أيضا ويضربون ويطلبون املزيد .وليست لهذا نهاية".
وأخsبركsم اآلن بشsر ّيsعة اهلل فsي هsذا الsباب .فsبموجsب شsريsعة اهلل ال تsعطى أجsور فsقط لsهؤالء بsل يsكونsون فsي
الsحقيقة شsركsاء فsي ك ّsل عsمل .فsمثالً زارع فsي قsريsة يsزرع ويجsمع حsاصsالت زراعّ sية فsتؤخsذ ضsريsبة العشsر
من الز ّّراع أغنياء وفقراء حسب حاصالتهم.
sؤسsس فsي تsلك الsقريsة مخsزن عsمومsي فsيه تجsمع جsميع ال ّ
أي الsنّاس فsقير
"وي ّs s
sضرائsب والsحاصsالت ثّ sم يsنظر ّ
وأيّهم غني .فالز ّّراع ا ّلذين يحصلون على حاصالت تساوي طعامهم ومصروفاتهم ال يؤخذ منهم شيء".
"وخ ssالص ssة ال ssقول أ ّن ج ssميع ال ّ s
ج َ sد ف ssي ال ssقري ssة
sضرائ ssب م ssن ال ssحاص ssالت تج ssمع ف ssي مخ ssزن ع ssموم sيّ .وإ ْن ُو ِ s
ع ssاج ssز ي ssعطى ل ssه ب ssقدر معيش ssته ال ّ s
ج َ sد غ ssنيّ ي ssحتاج إل ssى خ ssمسني أل ssف ك ssيلو ف ssقط ،ول ssكنّ
sضرور ّي ssة .وإذا ُو ِ s
حاصالته تزيد على مصروفاته بمقدار خمسمائة ألف كيلو ،يؤخذ منه عشران".
ّ
السنة ينفق على املصروفات العموميّة")(.
"وكل ما يبقى في املخزن آخر ّ
املاليّة العامّة
يsقترح عsبدالsبهاء أ ْن تsوك َsل إدارة ال ّ
sشؤون املsالّ sية فsي ك ّsل مsديsنة أو قsريsة أو مsحافsظة ،كّ sلما أمsكن ذلsك ،إلsى
تssلك املssديssنة أو الssقريssة أو املssحافssظة ذاتssها ،لssتقوم بssإجssراء ذلssك داخssل حssدودهssا ،ولssتقدم إلssى الssحكومssة املssركssز ّيssة
نssصيبًا مssن املssصروفssات الssعا ّمssة .ويssجب أ ْن تssكو َن ضssريssبة الّ sدخssل الsتّصاعssديّssة أحssد املssنابssع الsّ sرئssيسيّة املssالsيّة.
وإذا لssم يssزد دخssل اإلنssسان عssلى مssصروفssه الّ s
sضروري لssن تssؤخssذ مssنه ضssريssبة ،ولssك ْن عssندمssا يssزداد الّ sدخssل فssي
sضروريّsة فsهناك تsفرض ال ّ
جsميع األحsوال عsلى املsصروفsات ال ّ
sضريsبة ،وتsرتsفع النّسsبة املsئويّsة فsيها كّ sلما ازداد
فائض ال ّدخل على املصروفات ّ
الضروريّة.
وم ssن ج ssهة أخ ssرى ل ssو أ ّن إن ssسانً ssا بس ssبب امل ssرض أو بس ssبب ق ّ sلة امل ssحصول أو بس ssبب آخ ssر خ ssارج ع ssن ن ssطاق
sضروري لسssد مssصروفssاتssه الّ s
قssدرتssه لssم يكسssب ال ّ sدخssل الّ s
sضروريّssة فssي الssعام ،فssإ ّن مssا يssنقصه إلعssاشssة نssفسه
وعائلته يؤخذ من الخزانة العا ّمة.

وه ssناك م ssوارد أخ ssرى ل ssلمال sيّة ال ssعا ّم ssة ،م ssثال ذل ssك ال ssعقارات ا ّلssتي ال وارث ل ssها وامل ssناج ssم وال ssكنوز ا ّلssتي ي ssعثر
ع ssليها وال sتّبرع ssات االخ ssتيار ّي ssة .أ ّم ssا امل ssصروف ssات ال ssعا ّم ssة ف ssمنها امل ssنح ا ّلssتي ت ssق ّدم للعج ssزة واألي ssتام وامل ssدارس
الصحة العا ّمة وبهذه الوسيلة تضمن راحة ورخاء جميع النّاس.
والصم والعميان وإلدامة ّ
ّ
وقد كتب عبدالبهاء حول هذا املوضوع سنة  1912ما يلي ترجمته-:
ّ
وحل املسألة االقتصاديّة يجب أ ْن يبدأ َ بالفالح ثم ينتهي
"...
األمssر إلssى املssهن األخssرى ،أل ّن عssدد الssفالّحssني يssزيssد أضssعافًssا عssلى عssدد املشssتغلني بssالحssرف األخssرى ،ولهssذا
ينبغي البدء بقضية الفالّح ا ّلذي هو العامل األ ّول في الهيئة االجتماعيّة.
sؤسsسوا كsذلsك مخsزنًsا عsا ًsمّsا
sؤسsسوا جsمع ّية تsكون بsيدهsا إدارة تsلك الsقريsة ،وأ ْن ي ّs s
"فsعلى عsقالء ك ّsل قsريsة أ ْن ي ّs s
sعني م ssن امل ssحصوالت ال ssعموم ّ sية وي ssوض ssع ف ssي املخ ssزن
ي ssع ّينون ل ssه ك ssات sبًا ،وف ssي م ssوس ssم ال ssحصاد ي ssؤخ ssذ ق ssسم م ّ s
بإشراف الجمعيّة.
"وواردات ه ssذا املخ ssزن س ssبعة ،وه ssي :واردات العش ssر ،ورس ssوم ع ssلى ال ssحيوان ssات ،وامل ssال ا ّل ssذي ال وارث ل ssه،
وال ّلقائط ا ّلتي ال يعرف أصحابها ،وثلث الكنوز ا ّلتي يت ّم العثور عليها ،وثلث املعادن ،والتّبرعات.
"ومsصروفsاتsه سsبعة أي ً
sصحة
sضا :أو ّلssها املsصروفsات املsعتدلsة الsعمومّ sية كsمصاريsف املخsزن وإدارة مsراكsز ال ّ
الssعا ّمssة ،وثssانssيها أداء العشssر لssلحكومssة ،وثssالssثها أداء رسssوم الssح ْيوانssات لssلحكومssة ،ورابssعها إدارة دور األيssتام،
وخامسها مساعدة العجزة ،وسادسها إدارة التّعليم ،وسابعها إكمال املعيشة ّ
الضرور ّية للفقراء.
"فss sأ ّوالً واردات العشss sر -وهss sذه يss sجب تss sحصيلها بss sاألسss sلوب ال s sتّالss sي :مss sثالً إنss sسان تss sبلغ وارداتss sه الss sعموم s sيّة
خ ssمسمائ ssة دوالر وم ssصروف ssات ssه خ ssمسمائ ssة دوالر ،ف ssال يس ssتحصل م ssنه العش ssر ،وا ّلssذي م ssصروف ssات ssه خ ssمسمائ ssة
دوالر ووارداتssه ألssف دوالر يسssتحصل مssنه العشssر ،ألنّssه يssملك أكssثر مssن حssاجssته ،فssإذا أعssطى العشssر ال تssختلّ
معيشته أب ًدا .وإنسان آخر مصروفاته ألف دوالر ووارداته خمسة آالف فيستحصل
مssنه العشssر ونssصف العشssر ،ألنّssه يssملك زيssادة إضssافsيّة .وإنssسان مssصروفssاتssه الssضروريّssة ألssف دوالر ووارداتssه
عشssرة آالف دوالر فيسssتحصل مssنه عشssران ،ألنّssه يssملك زيssادة إضssافsيّة .وغssيره مssصروفssاتssه الّ s
sضروريّssة أربssعة
آالف أو خ ssمسة آالف دوالر أ ّمssا واردات ssه ف ssمائ ssة أل ssف دوالر فيس ssتحصل م ssنه ال sّ sرب ssع .وم ssن ن ssاح ssية أخ ssرى إذا
sضرور ّيsة ا ّلsتي هsي أدنsى حsدود الsقوت والsطّعام ال ّ
وجsد إنsسان حsاصsالتsه مsائsتا دوالر واحsتياجsاتsه ال ّ
sضروري
sقصر فsي سsعيه وجِّ sده لsك ّن زراعsته لsم تجsد بsركsة ،فsتجب إعsانsته مsن املخsزن
لsه تsساوي خsمسمائsة دوالر ،ولsم ي ّ
مرتاحا.
محتاجا بل يعيش
العمومي ،كي ال يبقى
ً
ً
sخصص قssسم مssن هssذا
"وجssميع أيssتام الssقريssة يssجب تssأمssني مssا يssحتاجssونssه مssن هssذا املخssزن ،كssما يssجب أ ْن يّ s
الصحيّة".
املخزن للمحتاجني ا ّلذين ال يستطيعون العمل ،وقسم إلدارة التّعليم وقسم لألمور ّ
"أ ّما إذا بقي شيء من املال فيجب نقله إلى املخزن العمومي لينفق في املصروفات العموم ّية.

"وعندما يوضع مثل هذا النّظام ،يعيش ّ
والسعادة.
الراحة
ّ
كل فرد من أفراد الهيئة االجتماعيّة بكمال ّ
"كsذلsك يsجب اإلبsقاء عsلى ال ّsرتsب فsال يsنالsها خsلل أبً sدا ،أل ّن تsفاوت املsراتsب مsن مسsتلزمsات الsهيئة االجsتماعّ sية
الّ s
sجيش ال ب ّ sد مssن وجssود الssقائssد
sجيش ،فssفي فssرقssة الّ s
sضروريّssة .فssالssهيئة االجssتماع sيّة أشssبه بssفرقssة مssن فssرق الّ s
األعsلى ووجsود الsزّعsيم ووجsود الsعقيد ووجsود ال ّ
الجsميع فsي رتsبة
sضابsط ووجsود الsجندي .وال يsمكن أ ْن يsكو َن ّ s
يعيش ّ
َ
الجيش
فالرتب إذًا ضروريّة ولك ْن يجب أ ْن
كل فرد من أفراد ّ
واحدة ّ
فssي تssمام الsّ sراحssة والssهناء ،فssال ب ّ sد أ ْن يssكو َن هssناك ٍ
وال وقssاض وتssاجssر وغssني وزارع وعssامssل ،وال شsّ sك أ ّن هssذه
ّ
اختل النّظام العمومي.()"...
املراتب يجب املحافظة عليها وإبقاؤها وإال
املؤاساة املتبادلة
الصلح ال ّدائم املركز ّية في سنة  1919يقول ما ترجمته-:
في رسالة كتبها عبدالبهاء إلى جمعية ّ
"ومssن جssملة تssعالssيم بssهاءاهلل إشssراك اإلنssسان أخssاه اإلنssسان إشssرا ًكssا اخssتياريًّssا فssيما يssملكه ،وهssذا اإلشssراك
sرجsح اإلنsسان نsفسه عsلى غsيره ،بsل يsفديsه بsروحsه وبsمالsه ،ولsك ّن ذلsك ال يsكون
أعsظم مsن املsساواة ،وهsو أ ْن ال ي ّ s
ب ssال ssعنف وال ssق ّوة ،ف ssيكون ق ssان ssونً ssا ي ssجبر اإلن ssسان ع ssلى ع ssمله ،ب ssل ي ssكون ع ssن ط ssيب خ ssاط ssر ،ف ssيفدي م ssال ssه وروح ssه
لآلخرين ،وينفق على الفقراء بحسب ميله ورضاه ،كما يجري ذلك اليوم في إيران بني البهائيّ ّني".
وجوب العمل على الجميع
sخاصsة بsاملsشكلة االقsتصاديّsة أمsره بsوجsوب اشsتغال ك ّsل فsرد بsعمل نsافsع ،فsال يsبقى
مsن أهsم أوامsر بsهاءاهلل ال ّ s s s
ي ssعسوب ف ssي الخ ssليّة االج ssتماع sيّة ،وال ي ssبقى طُ ssفيليّ ي ssعيش ع ssا ّلssة ع ssلى ال ssهيئة االج ssتماع sيّة .ف ssيقول ف ssي ل ssوح
البشارات بالنّص-:
"قد وجب على ّ
كل واحد منكم االشتغال بأمر من األمور من
sصنائssع واالقssتراف وأمssثالssها وجssعلنا اشssتغالssكم بssها نssفس الssعبادة هلل الssحقّ  ،تssف ّكروا يssا قssوم فssي رحssمة اهلل
الّ s
وألطافه ث ّم اشكروه في العشيّ واإلشراق".
"ال ت ّ s
sضيعوا أوق ssات ssكم ب ssال ssبطال ssة وال ssكسال ssة ،واش ssتغلوا ب ssما ت ssنتفع ب ssه أن ssفسكم وأن ssفس غ ssيرك ssم .ك ssذل ssك ق ssضي
األمر في هذا ال ّلوح ا ّلذي الحت من أفقه شمس الحكمة والبيان".
تمسكوا بحبل األسباب متو ّكلني على اهلل مسبّب األسباب")(.
"أبغض النّاس عند اهلل من يقعد ويطلب،
ّ
ف ssكم م ssن امل ssجهودات ف ssي ع ssال ssم ال sتّجارة ت ssصرف ال ssيوم ع ssلى إف ssساد م ssجهودات ال ّ s
sشعوب األخ ssرى وإب ssطال
sضارة والحssروب الssوبssيلة! وكssم مssنها فssي طssريssق الّ s
أتssعابssها عssن طssرق املssزاحssمة الّ s
sطرا!
sضياع بssأسssالssيب أشssد خً s
sوجً sها لsنفع اإلنsسانsيّة ،كsما يsأمsر بsهاءاهلل ،لsكفّى ذلsك
ولsو عsمل جsميع الsنّاس وكsان عsملهم الsفكري أو الsيدوي م ّ
مssؤونssة تssجهيز احssتياجssات جssميع البشssر الّ s
sصحتهم وراحssتهم وحssياتssهم حssياة نssبيلة ،وملssا بssقيت هssناك
sضروريّssة لّ s

أح ssياء ق ssذرة ت ssزدح ssم ب ssامل ssساك ssن ال ssوب ssيئة ،ومل ssا ب ssقيت ه ssناك م ssجاع ssات وال ف ssاق ssة وال ع ssبوديّ ssة ص ssناع sيّة وال ك ssدح
صحة الكادحني.
يستنزف
ّ
آداب الثّروة
إ ّن ال sثّروات املكتس ssبة ب ssطري ssقة ش ssري ssفة واملس ssتعملة ألغ ssراض ش ssري ssفة م ssمدوح ssة وم ssحترم ssة ف ssي ن ssظر ال sتّعال ssيم
البهائيّة ،وتجب مكافأة ّ
كل
من الخدمات مكافأة الئقة .فيقول بهاءاهلل في لوح الطّرازات-:
الج ssميع أنْ
"ي ssجب ع ssلى أه ssل ال ssبهاء ...أ ْن ال ي ssنكروا ف ssضل أح ssد وي ssحترم ssوا أرب ssاب ال ssفنون ...وي ssجب ع ssلى ّ s
يتك ّلموا باإلنصاف ويق ّدروا النّعمة قدرها")(.
أ ّما بخصوص أرباح النّقود فقد كتب بهاءاهلل في لوح اإلشراقات-:
sحتاجssا إلssى هssذه الssفقرة ،إذ لssو لssم يssكن ربssح مssتداول مssعمول بssه بssني ال sنّاس لssتع ّ
طلت
ًs
"ويssرى أكssثر ال sنّاس مs
sرضsا حsسنًا لsذا
خsرت ،وقّ sلما نجsد مsن يsوفّsق بsمراعsاة بsني جsنسه وأبsناء وطsنه أو إخsوانsه لsيقرضsهم ق ً s s s
األمsور وتsأ ّs
فssضالً عssلى الssعباد قsّ sررنssا الsّ sربssا كssسائssر املssعامssالت املssتداولssة بssني الsنّاس أي ربssح الsنّقود ...وصssار ربssح الsنّقود
طاهرا."...
حالالً ط ّيبًا
ً
"ولssك ْن يssجب أ ْن يssكون هssذا األمssر بssاالعssتدال واإلنssصاف .وقssد تssو ّقssف الssقلم األعssلى فssي تحssديssده حssكمة مssن
عنده ووسعة لعباده .ونوصي أولياء اهلل بالعدل واإلنصاف وما يظهر به رحمة أحبائه وشفقتهم بينهم."...
"ولك ْن ف َّوض إجراء هذه األمور إلى رجال بيت العدل ،حتّى يعملوا بمقتضيات الوقت والحكمة")(.
منع استعباد العمال
يح sّ sرم ب ssهاءاهلل ف ssي ال ssكتاب األق ssدس ال sّ sرق واالس ssتعباد ،ويش ssرح ع ssبدال ssبهاء ذل ssك م ssؤ ّsك ً sدا أ ّن ه ssذا التّح ssري ssم ال
ي ssشمل ال sّ sرق ال ّ s
sصناع ssي أي ً s
sضا ،ألنّ ssه ي ssخال ssف أوام ssر اهلل .وح ssينما ك ssان
sشخصي فحس ssب ب ssل ي ssشمل ال sّ sرق ال ّ s
عبدالبهاء في الواليات املتّحدة سنة  1912خاطب األمريكان قائالً:
"بssني سssنتي  1860و 1865وفّssقتم فssي الssحقيقة إلssى أمssور عssظيمة مssمدوحssة ،وقssد أصssلحتم مssشكلة الsّ sرقssيق
واالس ssتعباد ال sزّراع ssي .أ ّمssا ال ssيوم ف ssيجب ع ssليكم أ ْن ت ssقوم ssوا بخ ssدم ssات أع ssظم م ssن ذل ssك وه ssي أ ْن ت ssمنعوا ال sّ sرق
العمال.
الصناعي وعبود ّية
ّ
ّ
sعمال بsل
"إ ّن ح ّsل املsشاكsل االقsتصاديّsة ال يsتح ّقق أبً sدا عsن طsريsق الsكفاح والsنّزاع بsني ال ّsرأسsمال ّ
sيني وبsني ال ّ
بحسن التّفاهم والتّسامح وبطيبة خاطر الطّرفني ،فحينذاك تنتظم األمور وتستمر العدالة الحقيقيّة.

أي بsلد أو مsطالsبة
"ولsيس بsني الsبهائsيّ ّني أبً sدا سsلب واغsتصاب وطsمع وظsلم وثsورة عsلى الsحكومsة الsقائsمة فsي ّ
تؤ ّدي إلى الهياج.
sعمال .وسssوف يssقسم الssغني ثssروتssه عssن
"ولssن يssكون فssي اسssتطاعssة ال sنّاس جssمع ثssروة عssظيمة مssن أتssعاب الّ s
طssيب خssاطssره ،ويssقوم عssلى إنssفاقssها .وسssوف يssتح ّقق هssذا بssصورة تssدريssجيّة وبssرضssاه ومssوافssقة صssاحssب املssال.
وهذه املسألة ال يمكن تح ّققها بالحرب وبسفك ال ّدماء")(.
وس ssيكون ب ssاإلم ssكان خ ssدم ssة م ssصال ssح رأس امل ssال وال ssعمل ك ssليهما خ ssدم ssة م ssثلى ع ssن ط ssري ssق امل ssشاورات ال ssوديّ ssة
الشssراكssة الssفعليّة بssاملssشاريssع وعssن طssريssق اقssتسام األربssاح .فسssالح اإلضssراب وسssالح
وال sتّعاون وعssن طssريssق ّ s
sضر بssالssهيئة االجssتماع sيّة البشssريّssة جssمعاء .ولهssذا
ْs
sضر بssال sتّجارة مssباشssرة
فحسssب ،بssل تّ s
إغssالق املssصانssع ال تّ s
يssجب أ ْن تَ s
sحول دون ال ّ sلجوء إلssى األسssالssيب الssبربssر ّيssة فssي ح sلّ
sعمل الssحكومssات عssلى ابssتكار الssوسssائssل ا ّلssتي تَُ s
النّزاعات .وقد خطب عبدالبهاء في مدينة دوبلني نيوهامشاير بأمريكا سنة  1912قائالً-:
"واآلن أري ssد أ ْن أب sَّ sني ل ssكم ق ssان ssون اهلل .ف ssبمقتضى ال ssقان ssون اإلل ssهيّ ي ssجب أ ْن ال ي ssعطى املس ssتخدم ssون أج sً sرا
sهمة جً sدّا ،وال تحsّ sل بssإضssراب
ْs
مssعيّنًا
فحسssب بssل يssجب إسssهامssهم فssي أربssاح الssعمل .إ ّن مssسألssة االشssتراكsيّة مّ s
العمال.
"وي ssجب أ ْن ت sتّفقَ ج ssميع ال ّ sدول ،وف ssي مج ssلس يُ ssنتخب أع ssضاؤه م ssن ب sرمل ssان ssات األم ssم وأع ssيان ssها ،ي ssقرر ه ssؤالء
sعمال
sرارا ال ي s s
sثيرا وال ي ss sبقى ال ّ s s
sتضرر ب ss sموج ss sبه ال sّ s sرأس ss sمال ّ s sيون ك ً s s
ّ
األع ss sضاء ف ss sي م ss sنتهى ال ss sعقل وال ss sكفاءة ق ً s s
sوي ،وكssذلssك
مssحتاجssني ،ويssضعون قssانssونًssا بssمنتهى االعssتدال ثssم يssعلنون أ ّن حssقوق الّ s
sعمال مssضمونssة بssضمان قّ s
أي إضssراب يssنشأ فssيما
حssقوق أصssحاب رؤوس األمssوال .وإذا تّ sم تssطبيق هssذا الssقرار بssرضssى الsطّرفَssني ،فssإ ّن ّ
sاصssة فssي أوروبssا
بssعد يssكون عssرضssة ملssقاومssة جssميع ال ّ sدول لssه .وإالّ انssتهى األمssر إلssى خssراب أكssثر وأكssثر وخs s ّ s
حيث يحدث فيها اضطراب عظيم.
"ومن بني أسباب الحرب العا ّمة في أوروبا هذه املسألة نفسها.
شِ sر َك صsاحsب املنجsم وصsاحsب
sيني َمنْج ًsما ويsملك اآلخsر مsصن ًعا .فsإذا أمsكن أن يُ ْ s
فsمثالً يsملك أحsد ال ّsرأسsمال ّ
sعمال نس ssبة م ssئويّ ssة م ssن األرب ssاح ال ssعا ّمssة ،ف ssإنّ
امل ssصنع ع sّ sمال ssهما ف ssي األرب ssاح وب ssصورة م ssعتدل ssة ب ssأ ْن ي ssعطيا ال ّ s
sعمال ي ssبذل ssون الجه ssد ب ssأرواح ssهم ،وس ssوف ل ssن ت ssبقى ف ssي املس ssتقبل اح ssتكارات وس ssوف ت ssلغى االح ssتكارات
ال ّ s
بالكليّة.
sلعمال
"وك ss sذل ss sك ي ّ s s
sخصص ك sّ s sل م ss sصنع ي ss sملك عش ss sرة آالف س ss sهم أل ss sفيْ س ss sهم م ْ s sن ه ss sذه اآلالف العش ss sرة ل ّ s s
وبsاسsمهم ،حsتّى يsكون مsل ًكا لsهم ،ومsا يsبقى آخsر ّ
sسنة مsن األربsاح يsقسمه أصsحاب األمsوال بsعد
الشهsر أو ال ّ
تقسيما متناسبا ّ مع األسهم بني الطّرفني.
دفع األجور واملصروفات
ً
"وفssي الssحقيقة قssد جssرى ح sتّى اآلن ظssلم كssبير بssحقّ الssعوام ،فssيجب وضssع قssوانssني ،ألنّssه ال يssمكن أ ْن يssرضssى
sعمال بssاألوضssاع الssحاضssرة ،فssهم يssضربssون فssي كsّ sل شهssر وفssي كsّ sل سssنة ويssكون الّ s
sضرر آخssر األمssر عssلى
الّ s
الر
أسماليني.()"...
ّ
ّ

الوصيّة وامليراث
ق ّsرر بsهاءاهلل أ ْن تsكو َن ل ّ
sكل شsخص الحsريّsة فsي الsتّصرف فsي أمsالكsه أيّsام حsياتsه بsأيّsة طsريsقة يsراهsا ،وواجsب
sخص دو َن أ ْن يsتركَ
عsلى ك ّsل فsرد كsتابsة وصsيّته مsبيّنًا فsيها كsيفيّة الsتّصرف بsميراثsه بsعد مsوتsه .وإذا تsوفّsي ش ٌ
تقسيما متناسبًا وفق نسبة
وقسمت
وصيّة ُق ِّدرت ثروته ِّ
ً
sوراث ه ssي :ال sذّريّ ssة ،ال sزّوج ssة أو ال sزّوج ،اآلب ssاء ،األم ssهات ،اإلخ ssوان ،األخ ssوات
م ssعيّنة ب ssني س ssبع ط ssبقات م ssن ال ّ s
sقسيما تssنازل sيًّا مssن ال sطّبقة األولssى إلssى األخssيرة .وإذا لssم تssكن لssلمتوفssي ذريّssة
sقسم املssيراث تs
واملssع ّلمون .ويُّ s
ً
السssت األخssرى أو ك ّ sلها
sب سssهمها إلssى الخssزانssة الssعا ّمssة وإذا كssانssت لssه ذريّssة ولssم تssكن لssه إحssدى ال sطّبقات ّ s
ذَ َهَ s
هب ثلث سهمها إلى الخزانة العامة ورجع الثّلثان إلى الذّرية)(
ّ
ذَ َ َ
ّ
ولssيس هssناك فssي شssريssعة بssهاءاهلل نssص يssمنع اإلنssسان مssن ال sتّوصssية بssميراثssه إلssى فssرد واحssد إذا شssاء ذلssك،
ولsك ّن الsبهائsيّ ّني طsب ًعا يsتأثّsرون فsي كsتابsة وصsايsاهsم بsالsطّريsقة ا ّلssتي وضsعها بsهاءاهلل لsلميراث ا ّلssذي ال وصsيّة
الوراث.
فيه ،وهي الطّريقة ا ّلتي تضمن تقسيم امليراث بني عدد كبير من
ّ
مساواة النّساء بال ّرجال
إ ّن أحss sد املss sبادئ االجss sتماع ّ s sية ا ّلss sتي يss sنيط بss sهاءاهلل بss sها أهss sم ّية عss sظمى هss sو أ ّن ال s sنّساء يss sجب أ ْن ُيss sعتبرنَ
sعليما مsساو ًيsا لsتعليم
sلرجsال ،فsيتمتّعن بsحقوق وامsتيازات مsساويsة ملsا يsتمتّع بsه ال ّsرجsال كsما يsنلن ت ً
مsساويsات ل ّ
للرجال .وإ ّن
الرجال وتتاح له ّن ذات الفرص ا ّلتي تتاح ّ
ّ
sعليما ال
أعsظم وسsيلة يُsعتمد عsليها فsي الsوصsول إلsى تحsريsر املsرأة هsي الsتّربsية والsتّعليم الsعام ،فsتنال الsبنات ت ً
يّ s
sقل َجْ s sودة ع ssن ت ssعليم ال ssبنني .وف ssي ال ssحقيقة ي ssجب اع ssتبار ت ssعليم ال ssبنات أه ssم م ssن ت ssعليم ال ssبنني ،أل ّن ه ssؤالء
sلجيل الssقادم .إ ّن األطssفال
الssبنات سssيصبحن أ ّمssهات فssي املسssتقبل ،وبssصفتهن أ ّمssهات فssه ّن أ ّول املssع ّلمات لّ s
أش ssبه ب ssاألغ ssصان الs sنّضيرة ال ّ s
sسنوات األول ssى م ssن ح ssيات ssهم ت ssرب ssية
sغضة ،ف ssإ ْن ك ssان ssت ت ssرب ssية األط ssفال ف ssي ال ّ s
sعرضsت جsميع أيّsام
صsحيحة فsإ ّن أغsصانsهم تsرتsفع قsويsمة ،وإ ْن كsانsت تsربsيتهم مsغلوطsة اع ّ s
sوجsت أغsصانsهم وت ّ
حياتهم إلى نفوذ تربيتهم في سنواتهم األولى ،لهذا ما أه ّم تربية البنات تربية صحيحة حكيمة!
وخssالل زيssارة عssبدالssبهاء لssبالد الssغرب وجssد مssناسssبات عssديssدة أتssاحssت الssفرصssة لssه لssتوضssيح ال sتّعالssيم الssبهائ ّ sية
sخاصssة بهssذا املssوضssوع .فssقد قssال فssي أحssد اجssتماعssات "عssصبة حssر ّيssة املssرأة" فssي لssندن فssي يssنايssر )كssانssون
الs s ّ s
الثّاني( سنة  1913ما ترجمته-:
"إ ّن ال ssعال ssم اإلن ssسان sيّ أش ssبه ب ssطير ل ssه ج ssناح ssان أح ssده ssما ال sّ sرج ssال واآلخ ssر ال sنّساء ،وم ssا ل ssم ي ssكن ال ssجناح ssان
sسماء .ويssقتضي هssذا الssعصر ارتssقاء
قssويssني تssؤيssدهssما ق ّ sوة واحssدة فssإ ّن هssذا ال sطّير ال يssمكن أ ْن يssطير نssحو الّ s
ال sنّساء ،ف ssيقمن ب ssوظ ssائ ssفهن ك ّ sلها ف ssي م ssدارج ال ssحياة ،وي ssكون ssن م ssثل ال ssرج ssال ،وي ssجب أ ْن يَ ِ s
sصل َن إل ssى درج ssة
ّ
الرجال ويتساوين في الحقوق معهم .هذا هو أملي .وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاءاهلل األساسيّة.
ّ

"ويsرى بsعض الsعلماء أ ّن دمsاغ ال ّsرجsال أثsقل مsن دمsاغ الsنّساء .وهsم يsقيمون األدلsة عsلى رأيsهم هsذا ،لsكننا
ح ssينما ن ssمعن الs sنّظر ن ssرى أ ّن رؤوس ب ssعض ال sّ sرج ssال ص ssغيرة وي ssجب أ ْن ت ssكون أدم ssغتهم خ ssفيفة ل ssكنّهم ف ssي
مssنتهى ال sذّكssاء ويssمتلكون قssوى إدراك عssظيمة والssبعض اآلخssر مssن الsّ sرجssال ذوو رؤوس كssبيرة يssجب أ ْن تssكونَ
ف ssيها أدم ssغة ث ssقيلة وم ssع ذل ssك ف ssهم ض ssعاف ال ssعقول وال sذّك ssاء .إذن ف ssمقاي ssيس ال sذّك ssاء واإلدراك ال ت ssتع ّلق ب ssثقل
الدماغ أو بخفّته ،لك ّن الرجال يتشبّثون بأمثال هذه األدلة إلثبات تف ّوقهم على النّساء.
"ويsقولsون بsأ ّن الsنّساء لsم تظهsر مsنهن حsتّى الsيوم أمsور عsظيمة كsال ّsرجsال ،لsك ّن ح ّsجتهم هsذه ضsعيفة واهsية ال
sسالsفة قsد
تsتّفق وحsوادث الsتّاريsخ ولsو كsان لsهم اطّsالع فsي الsتّاريsخ لsعلموا أ ّن عsظيمات الsنّساء فsي األزمsنة ال ّ
قمن بحوادث عظيمة وكثيرات منه ّن في هذا العصر يقمن بأعمال عظيمة".
ث ssم ش ssرع ع ssبدال ssبهاء ب ssبيان م ssا ح ّ sققته امل ssلكة زن ssوب ssيا م ssن إن ssجازات ،وأض ssاف إل ssى ذل ssك إن ssجازات غ ssيره ssا م ssن
عsظيمات الsنّساء فsي الsتّاريsخ ،خsات ًsما حsديsثه بsثناء عsاطsر عsلى شsجاعsة مsريsم املجsدلّ sية ا ّلsتي ظّ sلت راسsخة فsي
إيمانها بينما تزلزل إيمان الحوار ّيني ،واستمر عبدالبهاء يقول-:
"وفsي الsعصر الsحاضsر ظهsرت مsن بsني الsنّساء ق ّsرة الsعني ابsنة أحsد عsلماء املسsلمني .فsقد ظهsرت مsنها فsي
بsدايsة ظsهور حsضرة الsباب آثsار عsجيبة وقsدرة وشsجاعsة نsادرة تsحيّر مsنها ك ّsل مsن سsمعها .فsرفsعت عsن وجsهها
sحياهssا .ومssع أ ّن التّحssدث إلssى الsّ sرجssال
sيني الssقديssمة وكssشفت الsنّقاب عssن مّ s
الssحجاب عssلى خssالف عssادة اإليssرانّ s
sروجssا عssلى اآلداب ،لssك ّن هssذه املssرأة كssانssت جssريssئة إلssى ح ّ sد كssانssت تssتباحssث مssع أعssظم الssعلماء وكssانssت
كssان خsً s
تssتف ّوق عssليهم فssي كsّ sل مssجالssس الssبحث ،لssك ّن الssحكومssة اإليssران sيّة سssجنتها وقssام ال sنّاس بssرجssمها فssي الّ s
sشوارع
واملsعابsد وكsفّروهsا ونsفوهsا مsن مsديsنة إلsى أخsرى وهّ sددوا بsقتلها ،لsكنّها لsم تsفتر أبً sدا فsي عsزمsها وفsي مsطالsبتها
بحsر ّيsة أخsواتsها الsنّساء .وقsد تح ّsملت ك ّsل بsالء وأذ ّيsة بsمنتهى ال ّ
sشجاعsة ،حsتّى أنّsها قsامsت فsي سsجنها بsتبليغ
الsكثيرات مsن الsنّساء .وحsينما كsانsت مsسجونsة فsي بsيت أحsد الsوزراء خsاطsبته قsائsلة" :إنّsكم تسsتطيعون بsكلّ
سsهولsة ،ومsتى شsئتم ،قsتلي لsكنّكم يsجب أ ْن تsعلموا أنّsكم لsن تسsتطيعوا الsوقsوف أمsام تح ّsرر املsرأة ونsجاتsها".
وخsالصsة الsقول ،ملّا اقsتربsت نsهايsة حsياتsها املحsزنsة ،أخsذوهsا إلsى حsديsقة وشsنقوهsا .وقsد لبسsت فsي ذلsك الsيوم
أبssدع ألبسssتها كssأنّssها تssذهssب إلssى حssفلة عssرس ،وأنssفقت روحssها بssكمال الّ s
sشجاعssة والssحشمة ،وقssد دهssش ا ّلssذيssن
رأوهsا .لsقد كsانsت فsي الsحقيقة جsريsئة جً sدّا .وهsناك الsيوم فsي إيsران بsني الsبهائsيّات مsن الsنّساء مsن يsتك ّلمن
وشعرا ويلقني أفصح الخطب في املجالس واملحافل.
نثرا
ً
بني النّاس بمنتهى الفصاحة ً
"يsجب أ ْن تsرتsقي الsنّساء يsو ًsمsا فsيو ًsمsا ،ويsحصلن عsلى اطّsالعsات واسsعة فsي الsعلوم وفsي الsتّاريsخ حsتّى تsكمل
كssماالت الssعالssم اإلنssسان sيّ ،وسssوف يssنلن عssما قssريssب حssقوقssهن كssامssلة ،وحssينذاك سssيشاهssد الsّ sرجssال كssيف أنّ
ال sنّساء يssقمن بّ s
sكل ج ّ sد واجssتهاد عssلى اكssتساب الssعلوم واآلداب لssيصبحن سssببًا فssي عssظمة الssبالد ويssصبحن
بالرجال ويطالنب بتساوي حقوقهن
أعداء للحروب ويتغنني بنغمات املساواة ّ
ب ssال sّ sرج ssال .وأم ssلي وط ssيد ب ssأنّ ssه ّن س ssيرت ssقني ف ssي ج ssميع ش ssؤون ال ssحياة وي ssلبسن ع ssلى رؤوس ssهن ت ssيجان ال ssعزة
األبد ّية".

املرأة والعصر الجديد
sخاصssة بssاملssرأة االعssتبار الssالئssق بssها ويssسمح لssلنّساء بssال sتّعبير عssن إرادتssهن فssي
وعssندمssا تssنال وجssهة ال sنّظر الs s ّ s
sشؤون االجsتماعsيّة ،فsحينذاك يsمكننا أ ْن نsتو ّقsعَ حsدوث تsق ّدم عsظيم فsي ال ّ
إدارة ال ّ
sشؤون ا ّلssتي أُهsملت سsابً sقا
والسssالم ،واح ssترام ق ssيمة
ّs
sصحة وض ssبط ال sنّفس،
إه ssماالً م ssؤس sفًا ت ssحت ح ssكم س ssلطنة ال sّ sرج ssال وه ssي :ش ssؤون ال ّ s
حss sياة الss sفرد .وسss sتكون هss sناك آثss sار بss sعيدة املss sدى لss sلتّحسينات ا ّلss sتي تجss sري عss sلى هss sذه الّ s s
sشؤون .ويss sقول
عبدالبهاء-:
sسال ssفة أس ssير س ssطوة ال sّ sرج ssال ت ssحكمه ق ssسوت ssهم وتس ّ sلطهم ع ssلى ال sنّساء ب ssصالب ssة
"ك ssان ال ssعال ssم ف ssي ال ssعهود ال ّ s
أجsسامsهم وقsوة عsقولsهم وسsيطرة شّ sدتsهم ،أ ّsمsا الsيوم فsقد اضsطربsت تsلك املsوازيsن وتsغيّرت واتّsجه الsعنف جsهة
sصفات ال ّsروحsانّ sية مsن املsحبّة والخsدمsة ا ّلsتي تتجّ sلى فsي الsنّساء
االضsمحالل ،أل ّن الsذّكsاء واملsهارة الsفطر ّيsة وال ّ
sتزاجsا
sظيما صsارت تsزداد سsم ًوّا يsو ًمsا فsيو ًمsا .إذن فهsذا الsقرن الsبديsع جsعل شsؤون ال ّsرجsال تsمتزج ام ً s
تجsل ًيّا ع ً
sحيحا قssلنا أ ّن هssذا الssقرن سssيكون قssرنًssا
sعبيرا صً s
كssام sالً بssفضائssل ال sنّساء وكssماالتssهنّ .وإذا أردنssا ال sتّعبير تً s
الرجل واملرأة تعادالً أكثر ،ويحصل بينهما توافق أش ّد")(.
يتعادل فيه هذان العنصرانّ :
ترك أساليب العنف
يsنصح بsهاءاهلل بsعدم اسsتعمال وسsائsل الsعنف لsلوصsول إلsى تحsريsر املsرأة وإلsى غsيرهsا مsن األمsور .وقsد قّ sدم
الsنّساء الsبهائsيّات فsي إيsران ومsصر وسsوريsا أمsثلة رائsعة عsلى وسsائsل اإلصsالح االجsتماعsي الsبهائsيّ .فsمن
عsادة الsنّساء املسsلمات فsي هsذه األقsطار حsني خsروجsهن إلsى ال ّ
sسيد الsباب
sشارع حsجاب وجsوهsهن ،فsأشsار ال ّ
فssي هssذا ال ّ sدور اإللssهيّ الجssديssد إلssى إنssقاذ املssرأة مssن هssذا الssقيد املssنهك .أ ّمssا بssهاءاهلل فssقد نssصح أحssباءه أنْ
يsحترمsوا الsعادات الsسائsدة إ ْن لsم تsكن مsخالsفة لsألخsالق الsنبيلة ،وبهsذا يsتجنّبون الsعداء والsفضائsح مsع ا ّلsذيsن
ني الsوقsت ا ّلsذي فsيه يتهsذّب الsنّاس .ومsع عsلم الsنّساء الsبهائّ sيات بsأ ّن عsادة
يsعيشون بsني ظهsرانsيهم إلsى أ ْن يsح َ
الssحجاب الssقديssمة الssبالssية ليسssت ضssرور ّيssة وال مssريssحة للمه sذّبssات مssن ال sنّساء ،فssقد وطّssدن أنssفسهن عssلى هssذه
sيرا م ssن إث ssارت ssهن ع ssاص ssفة م ssن الs sتّعصب وال ssبغضاء وال ّ s
sضغينة والs sتّصادم ا ّل ssذي ي ssنتج ع ssن
ال ssعادة الs sثّقيلة خ ً s
الجssمهور .ولssيس هssذا االنssسجام مssع الssعادات بssناتssج عssن خssوفssهن بssل عssن ثssقتهن ال sتّامssة بssقوة
سssفورهssن بssني ّs
sكرس الssبهائsيّون جssهودهssم مssن أجssل
الsتّربssية والsتّعليم وبssثقتهن بssنفوذ الّ sديssن الssحقيقي فssي تssغيير الsنّفوس .ويّ s
sاصssة بsناتsهم وكsذلsك مsن أجsل انsتشار وتsرويsج املsثل الsبهائsيّة ،وهsم يsعلمون
تsربsية وتsعليم أطsفالsهم وبsصورة خ ّ s s
عصبات الsذّمsيمة
بsأ ّن الsحياة ال ّsروحsانsيّة الجsديsدة تsنمو وتنتشsر بsني الsنّاس ،ويsعلمون بsأ ّن الsعادات الsبالsية والsت ّ ّ
الربيع حني تنمو األوراق واألزهار تحت أشعة ّ
الشمس.
سوف تتناثر ال محالة تناثر أوراق البراعم في ّ
في التّربية
إ ّن الsتّربsية بsاعsتبارهsا أداة لهsدايsة البشsر ولsتطويsرهsم ولتهsذيsب َمَ sلكاتsهم الsباطsن ّية هsي أسsمى أهsداف ال ّsرسsل
الssعظام مssنذ بssدايssة الssعا َلssم .وقssد أعssلنت الsتّعالssيم الssبهائّ sية بssأفssصح الssعبارات أهssم ّية اإلمssكانّ sيات الsتّربssو ّيssة غssير
املحsدودة .فsاملsع ّلم أقsوى عsامsل فsي بsناء املsدنّ sية ،وإ ّن عsمله أسsمى عsمل قsد يsطمح إلsيه الsنّاس ،وتsبدأ الsتّربsية
sسعادة
sصحيحة وأسsاس ال ّ
مsن رحsم األم ثّ sم تsبقى بsبقاء حsياة الsفرد ،وهsي مsن املسsتلزمsات الّ sدائsم ّية لsلحياة ال ّ

sصحيحة عsا ّsمsة بsني الجsميع تsتح ّول اإلنsسانsيّة وتsتغيّر ويsصبح
الsفرديّsة واالجsتماعsيّة .وعsندمsا تsصبح الsتّربsية ال ّ
العا َلم جنّة النّعيم.
sحيحا شsيء نsادر فsي الsوقsت الsحاضsر وظsاهsرة قsليلة الsوجsود ،أل ّن ك ّsل إنsسان لsديsه
وال ّsرجsل املهsذّب تهsذيsبًا ص ً
sعصبات بsاطsلة و ُمsثُل عsليا مsغلوطsة وإدراكsات غsير صsحيحة وعsادات ذمsيمة نsشأ عsليها مsنذ صsباه .ومsا أنsدر
ت ّ
ا ّلsذيsن تsربّsوا مsنذ طsفولsتهم عsلى مsحبّة اهلل ب ّ
sكل قsلوبsهم وأوقsفوا حsياتsهم لsه ،فsاعsتبروا خsدمsة اإلنsسانsيّة أسsمى
مssقاصssدهssم فssي الssحياة ،وطّ sوروا َمَ sلكاتssهم الssفرديّssة إلssى مssا يssنتفع بssه املجssموع خssير انssتفاع! حً sقّا إ ّن هssذه هssي
sصحيحة .وإ ّن مج ssرد ش ssحن ال sذّاك ssرة البش ssريّ ssة ب ssحقائ ssق ع ssن ال sّ sري ssاض sيّات
ال ssعناص ssر األس ssاس sيّة ل ssلتّرب ssية ال ّ s
sجغرافssية والsتّاريssخ وغssيرهssا أمssر لssه تssأثssيره الّ s
sضعيف فssي خssلق حssياة نssبيلة نssافssعة .ويssوصssي
وقssواعssد الّ sلغات والّ s
بهاءاهلل أ ْن تكو َن التّربية تربية عموميّة ففي الكتاب األقدس يقول بالنّص-:
"ك ssتب ع ssلى ك sّ sل أب ت ssرب ssية اب ssنه وب ssنته ب ssال ssعلم والخ ssط ودون ssهما ع sّ sما ح ّ sدد ف ssي ال ssل ّوح ،وا ّلssذي ت ssرك م ssا أم ssر ب ssه
فsلألمsناء أ ْن يsأخsذوا مsنه مsا يsكون الز ًsمsا لsتربsيتهما إ ْن كsان غsنيًّا وإال يsرجsع إلsى بsيت الsعدل إنّsا جsعلناه مsأوى
الفقراء واملساكني".
"إ ّن الsذي ربّsى ابsنه أو ابsنًا مsن األبsناء كsأنّsه ربّsى أحsد أبsنائsي .عsليه بsهائsي وعsنايsتي ورحsمتي ا ّلsتي سsبقت
العاملني".
ويقول في لوح ال ّدنيا ما ترجمته-:
sسما م ّsما يsحصلون عsليه مsن املsال مsن مsهنهم وحsرفsهم وزراعsتهم
"عsلى جsميع ال ّsرجsال والsنّساء أ ْن ُيْ sو ِدعsوا ق ً
وغssيرهssا مssن أعssمالssهم لssدى مssن يssأتssمنونssه مssن اجssل تssربssية أطssفالssهم وتssعليمهم ح sتّى ُيssصرف ذلssك عssلى تssربssيتهم
تحت إشراف أمناء بيت العدل".
الفروق الفطريّة في طبيعة الكائنات
sصب فssي قssوالssب مssختلفة حسssب
إ ّن وجssهة الsنّظر الssبهائsيّة حssول طssبيعة الsطّفل تssرى أ ّن الsطّفل لssيس شssم ًعا يّ s
األش ssكال ا ّلssتي ي ssري ssده ssا امل ssع ّلم ،ب ssل إ ّن ال sطّفل م ssنذ ب ssداي ssته ل ssه خ ssصائ ssص أع ssطاه ssا اهلل ،ول ssه ش ssخصيّة ف ssرديّ ssة
sعني ،وذلssك األسssلوب فssريssد مssن نssوعssه فssي كsّ sل حssالssة مssن
يssمكنها أ ْن تssتط ّور إلssى أحssسن مssا يssنتفع بssه بssأسssلوب مّ s
sصب ط ssبيعتني
ال ssحاالت ،وال ي ssتشاب ssه إن ssسان ssان ف ssي ال ssقاب ssل ّيات وامل َ َ sلكات .وال ي ssحاول امل ssرب ssي ال ّ s
sصحيح أ ْن ي ّ s
أي قsالsب .بsل يsرمsي ب ّ
sكل احsترام
مsتفاوتsتني فsي قsالsب واحsد .والsواقsع أنّsه ال يsحاول أ ْن ي ّ
sصب أ ّيsة طsبيعة فsي ّ
إلsى تsطويsر قsدرات الsنّاشsئني فsيشجعهم ويحsميهم ويsم ّدهsم بsالsتّغذيsة واملsعونsة ا ّلssتي يsحتاجsونsها ،ويشsبه عsمله
sحب أشsعة ال ّ
sساطsعة ،واآلخsر يsحبّ
sشمس ال ّ
عsمل البسsتانsي ا ّلsذي يsرعsى الsنّباتsات املsختلفة ،فsأحsد الsنّباتsات ي ّ
sحب تsربsة جsافّsة ،وأحsدهsا يsنمو
sحب أن يsنمو فsوق حsافّsة مجsرى مsائsيّ ،واآلخsر ي ّ
الsظّل الsبارد الsظّليل ،وأحsدهsا ي ّ
فssوق تssربssة رمssليّة شssحيحة ،واآلخssر يssنمو فssوق تssربssة صssلصال sيّة غssنيّة ،لssك ّن كsّ sل واحssد مssنها يssجب أ ْن يَ s
sنال مssا
ي ssحتاج ssه ،وإالّ ف ssإ ّن ك ssماالت ssه ال ي ssمكن أبً s sدا أ ْن تظه sَ sر وتتجّ s sلى .وي ssقول ع ssبدال ssبهاء ف ssي "ل ssوح الs sتّرب ssية" م ssا
ترجمته-:

"إ ّن ال ّsرسsل كsذلsك يsؤيّsدون ال ّsرأي الsقائsل بsأ ّن الsتّربsية لsها مsنتهى األثsر فsي البشsر ،ولsكنّهم يsقولsون أ ّن الsعقول
واإلدراكsات مsتفاوتsة فsي األصsل فsي فsطرتsها .وهsذا أمsر بsديsهي ال يsقبل اإلنsكار ،حsيث نsالحsظ أ ّن أطsفاالً مsن
عsمر واحsد ومsن وطsن واحsد ومsن جsنس واحsد بsل وحsتّى مsن عsائsلة واحsدة وتsحت تsربsية شsخص واحsد ولsكنّهم
مsع ك ّsل هsذا لsهم عsقل ّيات مsتفاوتsة وإدراكsات مsتبايsنة ،فsأحsدهsم يsرتsقي رقً sيّا سsريً sعا وثsانsيهم يكتسsب نsور الsعلم
والصخssر
بssصورة بssطيئة وثssالssثهم يssبقى فssي دركssات االنحssطاط ،فssالخssزف مssهما ر ّبssيته ال يssصبح لssؤل sؤًا بsّ sرا ًقssا،
ّ
األس ssود ال ي ssصبح ج ssوه ssرة مش ssرق ssة ،وال ssحنظل وال ssزق ssوم ل ssن ي ssصبح ب ssال sتّرب ssية شج ssرة م ssبارك ssة .وه ssذا ي ssعني أنّ
sيرا كّ sليًا وتخssرج إلssى عssالssم الssشهود بssق ّوتssها الsنّافssذة كsّ sل مssا هssو
الsتّربssية ال تssب ّدل جssوهssر اإلنssسان إال أ ّن لssها تssأثً s
مكنون في حقيقة اإلنسان من الكماالت واالستعدادات")(.
التّربية األخالقيّة
إ ّن األمsر الsهام جً sدا فsي الsتّربsية هsو الsتّربsية األخsالقsيّة .وهsنا تsكون الsقدوة أكsثر نsفوذًا مsن الsعقيدة .فsحياة
والرفاق املعاشرين عوامل مؤثّرة لها فعلها ولها أهميّتها ولها أثرها.
اآلباء وأخالقهم وكذا حياة املع ّلمني ّ
sري ،وإ ّن نsصائsحهم وقsصص حsياتsهم يsجب أ ْن تsرسsخَ فsي عsقل
إ ّن رسsل اهلل هsم عsظماء املsربsني لsلعالsم البش ّ
sاصsة كsلمات بsهاءاهلل املsربsي األعsلى لsإلنsسانsيّة ا ّلssذي أنsزل
الsطّفل حsاملsا يسsتطيع الsطّفل إدراكsها وبsصورة خ ّ s s s
ّ
فيتفضل في الكتاب األقدس بالنّص-:
املبادئ األساسيّة ا ّلتي يجب أ ْن تشاد عليها مدنيّة املستقبل
ذريssاتssكم مssا نssزل مssن سssماء الssعظمة واالقssتدار ،لssيقرأوا ألssواح الsّ sرحssمن بssأحssسن األلssحان فssي الssغرف
"عّ sلموا ّ
املبنيّة في مشارق األذكار".
والصنائع
العلوم والفنون
ّ
sروري وهssام ،فssيقول بssهاءاهلل فssي لssوح التّجssليات مssا
sصنائssع والحssرف ال sنّافssعة ضs
إ ّن تssع ّلم الssعلوم والssفنون والّ s
ّ
ترجمته-:
"إ ّن ال ssعلم ب ssمثاب ssة ال ssجناح ل ssعال ssم ال ssوج ssود ،وب ssمثاب ssة امل ssرق ssاة ل ssسم ّوه ،وإ ّن اك ssتساب ال ssعلم واج ssب ع ssلى كs sلّ
إنsسان ،ولsك ّن املsقصود بsالsعلوم هsو الsعلوم ا ّلssتي يsنتفع بsها أهsل األرض ال الsعلوم ا ّلssتي تsبدأ بsالsكالم وتsنتهي
بssالssكالم .ولssلعلماء ولssلمخترعssني فssضل عssظيم عssلى أهssل الssعا َلssم ...والssعلم فssي الssحقيقة كssنز حssقيقيّ لssإلنssسان
وسبب لعزّته ونعمته وفرحه ونشاطه وبهجته وانبساطه".
معاملة املجرمني
السبل في معاملة املجرمني فقال-:
تح ّدث عبدالبهاء حول أحسن ّ
الج ssرائ ssم ،ألنّ ssه م ssن امل ssمكن ت ssرب ssية ج ssمع ب ssدرج ssة
" ...ول ssك ّن األص ssل وج ssوب ت ssرب ssية الs sنّفوس ب ssحيث ال ت ssرت ssكب ّ s
الجsرائsم ،ويسsتنكرون وقsوعsها لsدرجsة أنّsهم يsرون أ ّن نsفس الجsرم أعsظم عsقوبsة وأكsبر
يsجتنبون مsعها ارتsكاب ّ s
قssصاص وأشّ sد عssذاب ،وبssذلssك ال يssقع جssرم فssال يssكون قssصاص .ويssجب أ ْن نssتك ّلم عssن أشssياء يssمكن إجssراؤهssا

sسامsية ،ولsك ْن ال يsمكن تsحقيقها .فsبنا ًء عsليه
sثيرا مsن الsنّظريّsات والsتّخيّالت ال ّ
فsي عsالsم اإلمsكان ،أل ّن هsناك ك ً
عما يمكن إجراؤه.
يجب أ ْن نتك ّلم ّ
فssمثالً لssو ظَ َ sل َم إنssسان إنssسانssا آخssر أو جssار عssليه أو اعssتدى وقssابssل املssعتدى عssليه ذلssك بssاملssثل فssإ ّن هssذا يssعدّ
انssتقا ًمssا وهssو مssذمssوم ،ألنّssه لssو َقsت َ َل زي ٌ sد اب sنًا لssعمرو فssليس لssعمرو الssحقّ فssي أ ْن يَ s
sقتل ابssن زيssد .ولssو فssعل هssذا
الجsميل إذا
لsكان انsتقا ًمsا وهsو مsذمsوم جً sدّا .بsل يsجب أ ْن يsقابsل اإلسsاءة بsاإلحsسان ،فsيعفو عsنه بsل يsولsي إلsيه ّ s
أي فsائsدة يsجنيها املsعتدى عsليه مsن االنsتقام ،فsكال
أمsكن .وهsذا الsنّوع مsن املsعامsلة هsو الsالّئsق بsاإلنsسان ،ألنّsه ّ
العملني واحد فإ ْن كان أحدهما مذمو ًما فكالهما مذموم وغاية ما هنالك أ ّن هذا سابق وذلك الحق.
"أ ّمssا الssهيئة االجssتماع sيّة فssلها حssقّ املssحافssظة واملssدافssعة ألنّssها ال تحssمل بً s
sغضا وال عssداوة لssلقاتssل ،ولssك ْن ملجssرد
يقتص منه حتى يحفظ اآلخرون ،وليس غرضها االنتقام منه...
حفظ اآلخرين يحبس القاتل أو
ّ
"إذًا ف ssقول امل ssسيح" :م ssن ل ssطمك ع ssلى خ ّ sدك األي ssمن ،ح ّ sول اآلخ ssر" ي ssقصد م ssنه ت ssرب ssية ال sنّاس ،ول ssيس م ssقصود
حsضرتsه أنّsه لsو سsطا ذئsب عsلى قsطيع مsن الsغنم ويsريsد أ ْن يsفترس ك ّsل الsقطيع أ ْن تsعاونsوه عsلى ذلsك ،بsل لsو أنّ
حضرة املسيح رأى ذئبًا داخالً في قطيع ليفتك به ويفترسه فال ب ّد أنّه كان يمنع ذلك الذّئب...
sسماح أنّsه لsو
"إ ّن قsوام الsهيئة االجsتماعsيّة بsالsعدل ال بsالsعفو إذًا فsليس مsقصود حsضرة املsسيح مsن الsعفو وال ّ
يهجsم سsائsر املsلل عsليكم ويحsرقsون بsيوتsكم وينهsبون أمsوالsكم ويsعتدون عsلى أهsلكم وعsيالsكم وأوالدكsم ويهsتكون
نssامssوسssكم أنّssكم تسssتسلمون لssهؤالء الssجنود ال sظّاملssني ح sتّى يssقومssوا بssال sظّلم واالعssتداء ،بssل إ ّن حssضرة املssسيح
sخاصssة فssيما بssني شssخصني .فssلو اعssتدى شssخص عssلى آخssر فssيجب عssلى امل ُْ sعت َ َدى عssليه
يssريssد بssذلssك املssعامssلة الs s ّ s
أ ْن يعف َو ،أ ّما الهيئة االجتماعيّة فيجب عليها املحافظة على حقوق بني اإلنسان...
"بsقي شsيء آخsر وهsو أ ّن الsهيئة االجsتماعّ sية تsدأب لsيل نsهار فsي سّ sن الsقوانsني الجsزائّ sية وإعsداد الsقصاص
والسsالسsل وتُهيّ¦ األمsاكsن لsلنّفي واإلبsعاد إلsى غsير ذلsك
ّs s
sسجون وتsصنع األغsالل واألصsفاد
وأدواتsه فsتبني ال ّ
مssن طssرق الsزّجssر واإليssالم لssتربsيّ املجssرمssني بهssذه الssوسssائssل والssحال أ ّن هssذه الssوسssائssط تسsبّب ضssياع األخssالق
sهمة فsي تsربsية
sهارا بsبذل مsنتهى ال ّ
وتsبديsل األحsوال ،بsينما الsواجsب عsلى الsهيئة االجsتماعsيّة أ ْن تsسعى لsيالً ون ً
ال sنّفوس ح sتّى ت ssتر ّقssى ي ssو ًم ssا ف ssيو ًم ssا وتج ssد س ssع ًة ف ssي ال ssعلوم وامل ssعارف ،فتكتس ssب ال ssفضائ ssل واآلداب ،وت ssجتنب
الرذائل فال تحدث الجرائم .والحال اآلن بعكس ذلك فإ ّن الهيئة االجتماعيّة تف ّكر
ّ
دائsً sما فssي سّ sن قssوانssني الssعقوبssات وأحssكامssها وتssهيئة أسssباب الssقصاص وإعssداد آالت الssقتل والsتّعذيssب وأمssكنة
الssحبس وال sنّفي ث ّ sم تssر ّقssب وقssوع الجssرائssم .وإ ّن تssأثssير هssذا سssيء ج ً sدّا أ ّمssا لssو سssعت الssهيئة االجssتماع sيّة فssي
تssربssية الssعموم فssإ ّن الssعلوم واملssعارف تssزداد كssما تssنمو املssدارك يssو ًمssا فssيو ًمssا ويssرتssقي الssشعور .فتجssمل األخssالق
ّ
الجرائم")(.
وتتحسن العادات وخالصة القول أنّه يحصل التّرقي في جميع مراتب الكماالت
ويقل وقوع ّ
ّ
الصحافة
نفوذ
ّ
يsعترف بsهاءاهلل اعsترافsا تsا ًsمّsا بsأهsمية الsصحافsة كsوسsيلة لنشsر الsعلم ولsتربsية األمsم ويsعتبر أثsرهsا عsامsالً فّ sعاالً
صحيحا فيقول-:
وجهت توجي ًها
ً
في تمدين البشر إذا ما ّ

sصحف الssسيّارة مssرآة الssعالssم تظهssر
"قssد انssكشفت الssيوم أسssرار األرض أمssام األبssصار .وفssي الssحقيقة أ ّن الّ s
أعsمال األحsزاب املsختلفة وتsرى أفsعالsها وتsسمعها فsي آن واحsد ،فsهي مsرآة ذات سsمع وبsصر ولsسان ،وهsي
ظهور عجيب وأمر عظيم.
س ssا ع ssن أغ ssراض الs sنّفس وال ssهوى وم ssزيّs sنًا ب ssطراز ال ssعدل واإلن ssصاف
"ول ssك ْن ي ssنبغي ملح sّ sرره ssا أ ْن ي ssكو َن م ssق ّد ًs s
ويتحsّ sرى األمssور بssقدر مssقدور ،حssتى ي sطّلع عssلى حssقائssقها ث ّ sم ينشssرهssا .وكssان أكssثر مssا ذكssروه فssي حssقّ هssذا
امل ssظلوم ع ssاريً ssا ع ssن ال ssصواب .ول ssقول ال ssصدق وال ssكلم ال sطّيب م ssنزل ssة ع ssليا ك ssال ّ s
sشمس املش ssرق ssة م ssن أف ssق س ssماء
العرفان”)(.

الباب العاشر
السالم
السبيل إلى
ّ
ّ
"قssل قssد جssاء الssغالم لssيحيي الssعالssم ،ويتّحssد مssن عssلى األرض كّ sلها .سssوف يssغلب مssا أراد اهلل ،وتssرى األرض
جنّة األبهى"
الرئيس(
)بهاءاهلل في لوح ّ
الخصام والوئام وجهًا لوجه
sظيما مsن دراسsاتsهم عsلى مsوضsوع الsتّنازع عsلى الsبقاء فsي عsالsم
sسما ع ً
ك ّsرس الsعلماء فsي الsقرن املsاضsي ق ً
sوجsه الsكثيرون مsن الsنّاس
الsح ْيوان والsنّبات ،ووضsعوا مsبادئ وطsيدة نsافsذة فsي عsالsم الsح ْيوان األدنsى .وقsد ت ّ s
sيرا إلsى
إلsى هsذه املsبادئ يsلتمسون الهsدايsة مsنها فsي حsيرتsهم ومsشاكsلها االجsتماعّ sية الsحاضsرة ،وت ّ s s s
sوصsلوا أخ ً
اعsتبار الsتّنازع والsتّنافsس مsن ضsرور ّيsات الsحياة ،واعsتبروا قsتل ال ّ
sضعفاء فsي الsهيئة االجsتماعّ sية أم ًsرا حsالالً
sصعود فsي سّ sلم االرتsقاء
sري .لsك ّن بsهاءاهلل يsدعsونsا إ ْن أردنsا ال ّ
مشsرو ًsعsا بsل وضsرور ًيّsا لتحسsني الsجنس البش ّ
sعتبر الsّ sرسssل اإللssهيّني ال
بssدالً مssن ال sنّظر الssقهقرى إلssى عssالssم الssحيْوان ،أ ْن نsّ s
sوجssه أبssصارنssا نssحو الssعلى ،وأ ْن نَ s
الsحيْوانsات هsداة مsرشsديsن لsنا .ويsؤ ّsكsد لsنا أ ّن مsبادئ الsوحsدة والsوئsام وال ّ
sسائsدة فsي
sشفقة ،تsناقsض املsبادئ ال ّ
الجsمع
تsنازع الsحيْوانsات مsن أجsل الsحفاظ عsلى نsفسها .وعsلينا أ ْن نsختار أحsد هsذيsن املsبدأيsن حsيث ال يsمكن ّ s
بينهما ،ويقول عبدالبهاء-:
"إ ّن الsتّنازع عsلى الsبقاء مsعضلة مsن مsعضالت عsالsم الّ s
طبيعة .ونsتيجة هsذا الsنّزاع هsي بsقاء األنسsب .وإنّ
ه ssذا ال ssقان ssون )أي ب ssقاء األنس ssب( ه ssو أس ssاس ج ssميع امل ssشاك ssل ،ف ssهو س ssبب الح ssروب وامل ssنازع ssات ،وه ssو س ssبب
sلما ،ون ssرى أن ssان ّ sية ،ون ssرى اع ssتداء ،ون ssرى
ال ssعداوة وال ssبغضاء ب ssني ب ssني اإلن ssسان .ف ssفي ع ssال ssم ال sطّبيعة ن ssرى ظ ً s
sسيطرا ،ونsرى اغsتصا ًبsا لsحقوق اآلخsريsن ،ونsرى صsفات ذمsيمة أخsرى كsثيرة ،هsي نsقائsص عsالsم الsح ْيوان.
ت
ً
sسائssدة فssي عssالssم ال sطّبيعة مسssتولssية كssذلssك عssلى أبssناء اإلنssسان ،فssقد
ومssا دامssت هssذه الssخصائssص ال ّ sدنssيئة الّ s
اس ssتحال ع ssليهم ال sنّجاح وال ssفالح .ف ssال sطّبيعة ُم ssحبّة للح ssرب ،وال sطّبيعة ُم ssحبّة ل ssل ّدم ssاء ،وال sطّبيعة غ ّ sدارة ،ألنّ
sصفات ال sظّامل ssة م ssن
ّs
ال sطّبيعة ال ع ssلم ل ssها وال خ ssبر ل ssها ع ssن اهلل ت ssعال ssى.
والسssبب ف ssي ك sّ sل ه ssذا ه ssو أ ّن ه ssذه ال ّ s
الخصائص الطّبيعيّة في عالم الحيْوان.
"ولهssذا أرسssل اهلل تssعالssى الsّ sرسssل ،وأنssزل الssكتب رأفssة مssنه وشssفقة ،ح sتّى تssنجو ال sنّفوس البشssريّssة عssن طssريssق
sصفات الsّ sروحssان sيّة ،وتssكون مشssرق
ال sتّربssية اإللssهيّة مssن فssساد ال sطّبيعة ومssن ظssالم الجهssل ،وح sتّى ت sتّصف بssالّ s
الرحمانيّة.
األلطاف ّ
"ولssكن يssا لssألسssف وألssف أسssف ،فssقد صssارت جssهالssة الsتّعصب واالخssتالفssات ا ّلssتي ال أسssاس لssها ،والssعداوات
والسssبب ف ssي ه ssذا ال sتّدن ssي وال sتّقهقر ه ssو ت ssرك ssهم
ّs
امل ssذه ssبيّة ،س ssببًا ل ssفناء ال ssعال ssم وع ّ sلة ل ssتقهقره ،وم ssان ً sعا ل ssرق sيّه.
تعاليم املدنيّة اإللهيّة تر ًكا تا ًمّا ،ونسيانهم مبادئ األنبياء")(.

الصلح األعظم
ّ
السssالم عsلى األرض والsوئsام بsني البشsر.
لsقد سsبق لsرسsل اهلل أ ْن تsنبّأوا عsلى مsدى الsعصور بsمجيء عsصر ّ s
وقssد سssبق لssنا أ ْن رأيssنا بssهاءاهلل يssؤيّssد هssذه الsنّبوات بssعبارات أكssيدة تssتو ّهssج أمsالً ورجssا ًء بssقرب تssح ّققها ،وكssذلssك
يقول عبدالبهاء-:
"فsي هsذا الّ sدور الsبديsع يsصير الsعا َلsم عsاملًا آخsر ،ويsبدو الsعا َلsم اإلنsسانsيّ فsي كsمال الsزّيsنة وال ّsراحsة ،ويsتب ّدل
sصدق وال ssوداد ،وتح sّ sل امل ssحبّة وامل ssو ّدة ب ssني ال sطّوائ ssف واألم ssم وال ّ s
sشعوب
ّs
ال sنّزاع
sصلح وال ّ s
والج ssدال وال ssقتال ب ssال ّ s
sصلح
والّ s sدول ،وتس ssتحكم رواب ssط األل ssفة وال ssوئ ssام ،وف ssي الs sنّهاي ssة ت ssمنع الح ssروب ب ssال ssكليّة ...وي ssرت ssفع س ssرادق ال ّ s
الشsرق والsغرب .فsاألقsويsاء وال ّ
sضعفاء
الsعمومsي فsي قsطب اإلمsكان ،وتsنمو شجsرة الsحياة املsباركsة حsتّى تsظ ّلل ّs s
والح sَ sمل وال sنّمر والج ssدي
َs
واألغ ssنياء وال ssفقراء وال sطّوائ ssف امل ssتنازع ssة وامل ssلل امل ssتعادي ssة ا ّلssذي ssن ه ssم ب ssمثاب ssة ال sذّئ ssب
واألسsد والعجsل يsعامsل بsعضهم ب ً
sعضا بsنهايsة املsحبّة واالئsتالف والsعدالsة واإلنsصاف ،ويمتل¦ الsعالsم بsالsعلوم
واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل")(.
ّعصبات الدّينيّة
الت ّ
sصلح األعssظم ،لssنقم بssدراسssة األسssباب الsّ sرئssيسيّة ا ّلssتي
sحا كssيف سs ّ s
sهما واضً s
sيتأسssس الّ s
ومssن أجssل أ ْن نssفهم فً s
أ ّدت في املاضي إلى الحروب ،ولنرى كيف يعالج بهاءاهلل ّ
كل سبب من هذه األسباب.
عصبات ال ّ sديssن ّية .وتssقول ال sتّعالssيم الssبهائ ّ sية أنّ
فssمن أعssظم األسssباب ا ّلssتي أورثssت الحssروب قssديsً sما كssانssت ال sت ّ ّ
sصراع ب ssني أه ssل األدي ssان وامل ssذاه ssب امل ssختلفة ل ssم ي ssكن س ssببها ال ّ sدي ssن ال ssحقيقي ب ssل س ssببها ف ssقدان
ال ssعداوة وال ّ s
عصبات وبsالsتّقالsيد وبsالsتّفاسsير الsباطsلة ،فsيقول عsبدالsبهاء فsي إحsدى
الّ sديsن الsحقيقي واالسsتعاضsة عsنه بsالsت ّ ّ
خطاباته في باريس-:
sف ب ssني ال ssقلوب واألرواح ،وي ssؤ ّدي إل ssى زوال الح ssروب وامل ssنازع ssات م ssن وج ssه األرض،
"إ ّن ال ّ sدي ssن ي ssجب أ ْن ي ssؤ ّلَ s
ويssجب أ ْن يخssلقَ الsّ sروحssان sيّة والssحياة وال sنّوران sيّة فssي كsّ sل إنssسان .وإذا مssا أصssبح ال ّ sديssن سssببًا فssي الssعداوة
sيرا م ssنه ،وي ssكون ت ssرك ه ssذا ال ّ sدي ssن ه ssو ال sتّديّ ssن ال ssحقيقي
وال ssكراه ssية واالخ ssتالف ،ف ssحينذاك ت ssكون ال sالّدي ssنيّة خ ً s
ب ssذات ssه ،إذ م ssن ال ssواض ssح أ ّن امل ssقصود ب ssال ّ sدواء ه ssو ال ّ s
sشفاء ،ف ssإذا ك ssان ال ّ sدواء س ssببًا ف ssي زي ssادة امل ssرض ف ssترك ssه
ّ
وكل دين ال يؤ ّدي إلى املحبّة واالتّحاد فهو ليس بدين".
أحسن وأولى.
ومرة أخرى يقول عبدالبهاء-:
ّ
"مssنذ أ ّول تssاريssخ البشssريّssة إلssى يssومssنا هssذا ك sفّر أتssباع األديssان املssختلفة فssي الssعالssم بssعضهم بً s
sعضا ونسssب
sيرا ق ssام ب ssعضهم ب ssمعاداة ال ssبعض اآلخ ssر ب ّ s
sجفاء
sكل وس ssائ ssل ال ّ s
ب ssعضهم ال ssباط ssل إل ssى ال ssبعض اآلخ ssر ،وأخ ً s
والsبعاد .الحsظوا تsاريsخ الحsروب الّ sديsنيّة تsروا أ ّن الحsروب الsصليبيّة كsانsت إحsدى هsذه الحsروب الsعظيمة ،وقsد
sصليبيون خ ssالل ssها ي ssتغ ّلبون ح ssينًا ،فينه ssبون املس ssلمني وي ssأس ssرون ssهم ،وح ssينًا ك ssان
دام ssت م ssائ ssتي س ssنة ،ك ssان ال ّ s
الصليب ّيون املعتدين وإبادتهم.
املسلمون ينتصرون ،فيقومون على سفك دماء ّ

حsَ sل أصssحاب تssلك املssذاهssب األوروب ّ sية عssن
"وكssانssت الحssرب سssجاالً م ّ sدة قssرنssني بssني ش ّ sدة وضssعف ،إلssى أ ْن َر َs
الشssرق ،وتssركssوا الssبالد خssرا ًبssا يssبا ًبssا كssما تssترك الsنّيران أكssوام الsّ sرمssاد ،ورجssعوا إلssى بssالدهssم ،فssشاهssدوا أمssمهم
ّs
sصليبيّة ب ssالح ssروب
ف ssي م ssنتهى ال ssفوض ssى واالض ssطراب وال ssهياج .وخ ssالص ssة ال ssقول س sّ sميت ه ssذه الح ssروب ال ّ s
املsق ّدسsة ،وكsانsت هsناك حsروب ديsنيّة كsثيرة أخsرى .فsقد كsان لsلمذهsب الsبروتسsتانsتي  900ألsف شsهيد نsتيجة
sسجون ،وكsم مsن
الsنّزاع واالخsتالف بsني املsذهsبني الsكاثsولsيكي والsبروتسsتانsتي ،وكsم مsن أرواح أزهsقت فsي ال ّ
األسرى عوملوا بقسوة ال هوادة فيها وال شفقة .وكان ّ
كل ذلك يجري باسم ال ّدين.
"واعssتبر املسssلمون واملssسيحيّون الssيهود شssياطssني أعssداء اهلل ولssعنوهssم وآذوهssم وقssتلوا كssثيريssن مssنهم وأحssرقssوا
ارا واملسssلمني أعssداء هssدمssوا شssريssعة
بssيوتssهم أو نهssبوهssا وأسssروا أطssفالssهم ،وكssذلssك اعssتبر الssيهود املssسيحيّني كsفّ ً
موسى ،فكانوا يتر ّبصون بهم ال ّدوائر انتقاما ،وهم إلى يومنا هذا يسبّونهم ويلعنونهم.
الشssرق ط ssلوع ال ّ s
sشمس امل ssنيرة ل ssآلف ssاق أع ssلن ب ssشارة وح ssدة ال ssعال ssم
"ف ssعندم ssا ط ssلع ح ssضرة ب ssهاءاهلل م ssن أف ssق ّ s
ّ
متفضالً" :ك ّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد".
اإلنسانيّ ،وخاطب عموم البشر
ف ّ
sالشجsرة شجsرة واحsدة ال شجsرتsان رحsمانsيّة وشsيطانsيّة ،لsذا يsجب أ ْن يsعامsل بsعضنا الsبعض اآلخsر بsمنتهى
املsحبّة ،فsال تsعتبر طsائsفة طsائsفة أخsرى شsيطانًsا ،بsل يsجب عsلينا أ ْن نsؤمَ sن أ ّن جsميع البشsر عsبيد اهلل وك ّsل مsا
ف ssي األم ssر أ ّن ب ssعضهم غ ssاف ssلون ت ssجب ت ssرب ssيتهم ،وب ssعضهم جه ssالء ي ssجب ت ssعليمهم ،وب ssعضهم أط ssفال ت ssجب
ت ssرب ssيتهم ح sتّى ي ssصلوا م ssرح ssلة ال ssبلوغ .ف ssهم م ssرض ssى فس ssدت أخ ssالق ssهم ،وال بُ ّ sد م ssن م ssعال ssجتهم ح sتّى تتط ّsه ssر
أخssالقssهم .واملssريssض ال تssجوز عssداوتssه بسssبب مssرضssه ،وكssذلssك ال يssجوز االبssتعاد عssن الsطّفل بسssبب طssفولssته ،وال
sجاه ssل بس ssبب جه ssله ،ب ssل ت ssجب م ssعال ssجته وت ssرب ssيته وت ssنشئته ب ssمنتهى امل ssحبّة ،وي ssجب أ ْن ن ssبذلَ
ي ssجوز اح ssتقار ال ّ s
الجهد حتّى يرتاح البشر في ّ
والسرور املوفور")(.
الراحة واالطمئنان
ّ
ّ
ظل اهلل ،ويعيشوا في منتهى ّ
ّعصبات العنصريّة والوطنيّة
الت ّ
sري ت ssضرب ب ssمعول ssها ع ssلى ج ssذور ع ssام ssل آخ ssر م ssن ع ssوام ssل
إ ّن ال ssعقيدة ال ssبهائ sيّة ال ssقائ ssلة ب ssوح ssدة ال ssجنس البش ّ s
الحssروب وهssو ال sتّعصب الssعنصري ،فssقد اعssتبر عssنصر مssن الssعناصssر البشssريّssة نssفسه مssتف ّوقssا عssلى الssعناصssر
األخsرى ،وآمsن جsريًsا عsلى قsانsون "بsقاء األنسsب" بsأ ّن تsف ّوقsه هsذا يsمنحه حsقّ اسsتغالل ال ّ
sشعوب ال ّ
sضعيفة بsل
حsقّ إبsادتsها .وقsد اسsو ّدت كsثير مsن صsفحات تsاريsخ الsعالsم بsشواهsد وأمsثلة تsطبيق هsذا املsبدأ تsطبي ًقا قsاسsيًا
ال مsروءة فsيه .أ ّمssا وجsهة الsنّظر الsبهائsيّة فsتقول أ ّن الsنّاس مsن أي عsنصر كsانsوا مsتساوون فsي قsيمتهم أمsام
اهلل ،وكّ sلهم يssمتلكون مssن امل ََ sلكات الssفطر ّيssة الssبديssعة مssا يssحتاج إلssى تssربssية تssتناسssب وتssط ّورهssم ،وإ ّن كsّ sل عssنصر
الجامعة البشر ّية غنى وكماالً فيقول عبدالبهاء-:
دورا ،فيزيد حياة ّ
يستطيع أ ْن يلعب ً
"أ ّمss sا ال s sتّعصب الss sجنسي فهss sذا َو ْه ٌ s sم مss sن األوهss sام .أل ّن اهلل خss sلق البشss sر جss sميعهم .وك ّ s sلنا جss sنس واحss sد.
sتعني بsني األراضsي ثsغور .وال تsتع ّلق قsطعة مsن األرض بsأ ّمssة أكsثر
وليسsت فsي الsوجsود أبً sدا مsن حsدود ،ولsم ت ّ
مssن تssع ّلقها بssأ ّمssة أخssرى وجssميع األجssناس البشssريّssة واحssدة لssدى اهلل ،ال امssتياز بssينها .إذن فssلماذا يssجب أنْ
sتحارب؟ ف ssلم يخ ssلق اهلل
ع ون s
sعصبًا كه ssذا الs sتّعصب؟ أفه ssل ي ssجوز لس ssبب وه ssميّ أ ْن ن ssتناز َ
ي ssختر َ
ع اإلن ssسان ت ّ s
َ

البشsر مsن أجsل أ ْن يهsلك بsعضهم ب ً
sعضا .وإ ّن لجsميع األجsناس واملsلل والsطّوائsف والsقبائsل نsصيب مsن فsيض
عناية األب السماوي.
"وي ssمتاز البش ssر ب ssعضهم ع ssن ب ssعض ف ssي األخ ssالق وف ssي ال ssفضائ ssل وف ssي اإلي ssمان وف ssي إط ssاع ssة ش ssري ssعة اهلل،
فبعضهم كاملشاعل مشتعلون وبعضهم كالنّجوم الدرهرهة في سماء اإلنسانيّة ساطعون.
"وال sنّفوس ا ّلssتي تssحب الssعالssم اإلنssسان sيّ مssمتازة سssامssية ،سssواء أكssانssت سssوداء أم صssفراء أم بssيضاء أم مssن
مقربة إلى اهلل")(.
أيّة م ّلة أو عنصر وهي ّ
sسياسsي أو الsوطsني فsال ي ّ
sررا ووبsاالً عsن الsتّعصب الsعنصري .وقsد حsان الsوقsت ا ّلsذي
أ ّsمsا الsتّعصب ال ّ
sقل ض ً
فيه تندمج الوطن ّية القوم ّية في وطن ّية أوسع منها حني يكون العالم ك ّله وطنًا لها.
ويقول بهاءاهلل في لوح ال ّدنيا ما ترجمته-:
sب الsوطsن مsن اإليsمان" ،ولsك ّن لsسان الsعظمة فsي هsذا الsيوم ،يsوم الsظّهور،
"قsد قsيل فsي الsقرون ال ّ
sسابsقة" :ح ّ
يّ s
sحب الssوطssن بssل ملssن يssحب الssعالssم" ،وبهssذه الssكلمات الssعالssيات ع ّ sلم طssيور األفssئدة
sتفضل" :لssيس الفخssر ملssن يّ s
تقليدي".
طيرانًا جدي ًدا ،ومحا من الكتاب تحديد
ّ
مطامع الدّول التّوسعيّة
ٍ
أراض تsنافسsت عsلى امsتالكsها أ ُ ّsمsتان أو أكsثر .وكsان طsمع االمsتالك سsببًا
شsنّت حsروب كsثيرة مsن أجsل
لsقد ُ s
قssويًّssا مssن أسssباب ال sنّزاع بssني األمssم وبssني األفssراد .وبssمقتضى وجssهة ال sنّظر الssبهائ sيّة ،ال تssعود مssلكيّة األرض
إلsى األفsراد أو األ ّمssة بsل إلsى اإلنsسانsيّة جsمعاء ،وتsعود فsي الsواقsع إلsى اهلل وحsده ،أ ّمssا البشsر فsك ّلهم سّ sكان
على هذه األرض .وقد قال عبدالبهاء بمناسبة معركة بنغازي-:
"إ ّن قssلبي حssزيssن مssن حssوادث حssرب بssنغازي)( .تُssرى إلssى مssتى تssبقى الssوحssش ّية البشssر ّيssة قssائssمة فssي الssعالssم؟
sصباح إلssى املssساء يssسفك بssعضهم دم الssبعض اآلخssر؟ وأل ّيssة غssايssة يssا
وكssيف يssجوز أ ْن يs
sتحارب ال sنّاس مssن الّ s
َ
sتذرع بsه ،أ ّمssا املsصيبة
تsرى؟ نsعم مsن أجsل امsتالك حsفنة تsراب .فsالsح ْيوانsات تsتحارب ،وهsناك دافsع لحsربsها ت ّ
في اإلنسان فإنّه مع كونه ممتاز عن جميع الكائنات ،فهو يتدنّى ويسف إلى
sسفلى ،ف ssيقطّع أخ ssاه إربً ssا إربً ssا م ssن أج ssل ق ssطعة م ssن األرض ،وي ssصبغ أدي ssم ال ssغبراء ب ssدم البش ssر.
ال ّ sدرك ssات ال ّ s
فترى أشرف املخلوقات يحارب أخاه من أجل أحقر األشياء ،أال وهو التّراب.
sبرا
"فهsذه األرض ال تsعود مsلكيّتها إلsى أحsد بsل هsي مsلك لجsميع الخsلق ،ولsيس هsذا الsتّراب بsيتًا ألحsد بsل ق ً
له.
"ومssهما أحssرز اإلنssسان مssن فssتوحssات عssظيمة واسssتولssى عssلى مssمالssك كssثيرة ،فssا ّلssذي يssبقى لssه مssن هssذه األرض
الخربة شبران من التّراب هما قبره األبدي.

"ولssو يssكون الّ sدافssع لssالسssتيالء عssلى األرض تحسssني أحssوال سّ sكانssها وتssر ّقssيهم ونشssر املssدنsيّة بssينهم فssذلssك أمssر
مssمكن عssن طssريssق املssحبّة والssوداد ،ولssك ّن ال sنّاس اتّخssذوا الحssرب ذريssع ًة لssتنفيذ أهssوائssهم ورغssباتssهم وأغssراضssهم
ال ّ
sسيطرة عsلى عsدد مsن الsبؤسsاء .فsكم مsن بsيوت تتخ ّsرب! وكsم مsن
sشخص ّية ومsنافsعهم الّ sدنsيو ّيsة عsن طsريsق ال ّ
والرجال تتقطّع إر ًبا إر ًبا!
أكباد ألوف النّساء ّ
sوجsه ك ّsل واحsد مsنكم أفsكاره ومsشاعsره نsحو املsحبّة واالتّsحاد ،وكّ sلما خsطر بsقلبه خsاطsر
"لهsذا أرى لsزا ًsمsا أ ْن ي ّ s
sصلح والsوئsام .ويsجب مsحو فsكرة الsعداوة بsفكرة أكsثر مsهابsة وجsالالً
مsن الحsرب قsاومsه بsخاطsر أكsبر مsنه مsن ال ّ
م ssنها أال وه ssي ف ssكرة امل ssحبّة .وك ّ sلما اش ssت ّدت س ssيوف ال ssعال ssم ورم ssاح ssه س ssف ًكا ل ssلدم ssاء ،اش ssت ّد ه ssتاف ج ssنود اهلل
sعضا ب ّ s
وع ssناق ssهم ب ssعضهم ب ً s
sري ب ssفضل اهلل وع ssناي ssته.
sكل م ssحبّة ووداد .إذن ت ssجب إب ssادة ه ssذا ال sتّوح ssش البش ّ s
sصلح ال ssعامل sيّ أم ssر مس ssتحيل ،إذ ال
وه ssو ت ssعال ssى ي ssق ّلب ال ssقلوب ال sطّاه ssرة وال sنّفوس املخ ssلصة .وال ت ssظنّوا أ ّن ال ّ s
مس ssتحيل ع ssلى األل ssطاف اإلل ssهيّة .ول ssو ان ssبعثت م ssن أع ssماق ق ssلوب ssكم أم ssنية م ssحبّة ك sّ sل ج ssنس م ssن األج ssناس
لسsَ sرت أفssكاركssم وانتشssرت مssاديًّssا وروحssان sيًّا فخssلقت نssفس األمssانssي فssي اآلخssريssن ،وازدادت ق ّ sوتssها
البشssريّssةs َ ،
حتّى أصبحت فكرة عا ّمة شاملة للعاملني")(.
ال ّلغة العامليّة
وبssعد أ ْن نssظرنssا سssرا ًعssا إلssى األسssباب الsّ sرئssيسيّة للحssروب وكssيف يssمكننا تssجنّب تssلك األسssباب ،نسssتطيع أنْ
sصلح األعssظم .فssأ ّول
نssتق ّدم اآلن لssدراسssة االقssتراحssات الssبنّاءة ا ّلssتي قّ sدمssها بssهاءاهلل مssن أجssل الssوصssول إلssى الّ s
تsلك االقsتراحsات إيsجاد لsغة عsاملsيّة بsاإلضsافsة إلsى الّ sلغات الsقومsيّة .ويsشير بsهاءاهلل فsي الsكتاب األقsدس وفsي
ألواح أخرى إلى هذا املوضوع .ففي لوح اإلشراقات يقول ما ترجمته-:
والسssبب
ّs
sسادس اتّ ssحاد ال ssعباد واتّ ssفاق ssهم ،وال ي ssزال ب ssاال ّت ssفاق ت ssتن ّور آف ssاق ال ssعال ssم ب ssنور األم ssر.
"اإلش ssراق ال ّ s
األعsظم لsذلsك مsعرفsة بsعضهم لsغة بsعض وخsطّه .إنّsا أمsرنsا أمsناء بsيت الsعدل مsن قsبل فsي األلsواح أ ْن يsختاروا
لsسانًsا مsن األلsسن املsوجsودة أو يsبتدعsوا لsسانًsا ،ويsختاروا أي ً
sضا خsطًّا مsن الخsطوط .ويsع ّلموا األطsفال بsه فsي
مدارس العالم ،حتّى يُشاهد العالم وطنًا واح ًدا وأقليما ً واحدا ً")(.
وقد قال عبدالبهاء في باريس في شباط فبراير سنة -:1913
"إ ّن أحssد األسssباب الsّ sرئssيس ّية لssلمنازعssات فssي أوروبssا هssو اخssتالف ال ّ sلغات فssيها ،فssنقول هssذا إنssسان أملssان sيّ
وهsذا إيsطالsيّ ،ثsم نsرى إنsسانsا ً انsكليز ًيsا ثsم نsلتقي بsإن ٍ
sسان فsرنsسيّ ،مsع أ ّن الجsميع مsن عsنصر واحsد ،ولsكنّ
الحائل األعظم ا ّلذي يحول بينهم هو ال ّلغة .فلو وجدت لغة عا ّمة فإنّهم يتّحدون.
"وقsد كsتب حsضرة بsهاءاهلل قsبل أربsعني سsنة عsن الّ sلغة الsعاملsيّة املsساعsدة وت ّ
sتعني لsغة
sفضل قsائsالً :بsأنّsه مsا لsم ت ّ
عsا ّsمsة واحsدة ال يsت ّم االتّsحاد الsتّام بsني ال ّ
sشعوب ،ألنّsنا نsرى سsوء الsتّفاهsم يsمنع الsنّاس عsن االخsتالط والsتآلsف،
ولن يزول سوء التّفاهم هذا إالّ بلغة عامليّة مساعدة.

الشsرق ال عsلم لsهم تsما ًsمsا بsحوادث الsغرب ،وال اسsتطاع أهsل
"ونsحن نsتك ّلم اآلن كsال ًsمsا عsا ًsمّsا فsنقول إ ّن أهsل ّ s s
sيني ،فجssميعهم قssد وضssعوا أفssكارهssم فssي صssندوق مssغلق ومssفتاحssه هssو الّ sلغة الssعاملّ sية،
الssغرب االخssتالط بs ّ s
sالشssرقّ s
sصندوق املssغلق .ولssو وجssدت لssغة عssاملّ sية ألمssكن بssسهولssة تssرجssمة كssتب الssغرب
فهssذا املssفتاح يسssتطيع أ ْن يssفتحَ الّ s
الشsرق تsترجsم إلsى تsلك الّ sلغة ،ويsنتفع مsنها أهsل
الشsرق عsلى مsضامsينها ،وكsذلsك ُكsتُب أهsل ّs s
إلsيها ،واطّلع أهsل ّs s
الشssرق والsغرب وسsيلة الّ sلغة الsواحsدة ،فsهي
الsغرب .إذن فsقد عsلمتم أ ّن أعsظم وسsائsل الsتّرقsي واالتّsحاد بsني ّ s
ا ّلsتي تsجعل الsعالsم كّ sله وطsنًا واحً sدا ،وتsكون دعsامsة لsر ّقsي البشsر ،وتُsرفsع رايsة وحsدة الsعالsم اإلنsسانsيّ خsفّاقsة،
وت ssكون ال ssباع ssث ع ssلى راح ssة ج ssميع م ssمال ssك ال ssعال ssم وس ssروره ssا وع ssلى م ssحبّة ب ssني آدم م ssن ج ssميع ال ssعناص ssر
واألجناس محبّة ملؤها الوداد"...
sبت بsمسألsة الّ sلغة الsعاملsيّة وفً sقا ألوامsر بsهاءاهلل)( .ولsيس الّ sديsن
ولsك ّن األمsر يsبقى لsبيت الsعدل األعsظم حsتّى ي ّ
البهائيّ بملزم بأيّة لغة حيّة أصليّة أو بأيّة لغة مخترعة حديثة.
عصبة األمم
وهssناك اقssتراح ثٍ s
sان كsّ sرره بssهاءاهلل وأ ّكssد عssليه وأوصssى بssاألخssذ بssه بssصورة مش ّ sددة هssو تssأسssيس عssصبة أمssم
نصه-:
السالم فقد كتب في لوحه إلى امللكة فكتوريا بينما كان سجينًا في عكا)( ما ّ
عامليّة للحفاظ على ّ
sهمات ssهم إال ع ssلى ق ssدر
"ي ssا معش ssر األم ssراء! أص ssلحوا ذات ب ssينكم ،إذًا ال ت ssحتاج ssون إل ssى ك ssثرة ال ssعساك ssر وم ّ s
ت ssحفظون ب ssه م ssمال ssككم وب ssلدان ssكم ...اتّح ssدوا ي ssا معش ssر امل ssلوك ب ssه ت ssسكن أري ssاح االخ ssتالف ب ssينكم ،وتس ssتري ssح
الرع ّية ومن حولكم ...إ ْن قا َم أحد منكم على اآلخر ،قوموا عليه ،إ ّن هذا إال عدل مبني".
ّ
وفssي سssنة  1875تssو ّقssع عssبدالssبهاء تssأسssيس عssصبة أمssم عssامل sيّة ،وتssبدو أهssميّتها فssي الssوقssت الssحاضssر)( مssن
املsحاوالت الحsماسsيّة ا ّلssتي تsبذل اآلن مsن أجsل تsأسsيس عsصبة األمsم هsذه .فsكتب فsي "ال ّsرسsالsة املsدنsيّة" مsا
ترجمته-:
"نssعم إ ّن رايssة املssدنsيّة الssحقيقيّة لssن تssرفssرف عssلى قssطب الssعالssم إال حssينما يخssطو عssدد مssن املssلوك الssعظام أولssي
sهمة وال ssغيرة والح ssمية والح ssرص ع ssلى خ ssير البش ssريّ ssة وس ssعادت ssها خ ssطوات ع ssزم ث ssاب ssت ورأي راس ssخ،
ال ssعزم وال ّ s
sصلح الsعام ،ويتشsبّثون ب ّ
sمرا دولً sيّا عsاملً sيّا،
ويsطرحsون عsلى بsساط الsبحث مsسألsة ال ّ
sكل الsوسsائsل ،ويsعقدون مsؤت ً
sؤسssسون مssعاهssدة قssو ّيssة ومssيثا ًقssا وشssروطًssا مssحكمة ثssابssتة ،ويssعلنونssها ،ويssشفعونssها بssمصادقssة عssموم الssهيئة
ويs ّ s
االجsتماعّ sية البشsر ّيsة ا ّلsتي تsؤ ّsكsد وتsصادق عsلى أ ّن هsذا األمsر األتّsم األقsوم ا ّلsذي هsو فsي الsحقيقة سsبب راحsة
الخالئق وجميع س ّكان األرض أمر مق ّدس وعلى جميع قوى العالم أ ْن تنتب َه
إل ssى ب ssقاء ه ssذا العه ssد األع ssظم س ssامل ًssا ث ssاب sتًا ،وف ssي ه ssذه امل ssعاه ssدة ع ssليهم أن ي ssعيّنوا ح ssدود ك sّ sل دول ssة وث ssغوره ssا،
وي ssوض ssعوا س ssلوك ك sّ sل ح ssكوم ssة وم ssدى ن ssفوذه ssا ،وي ssعينوا ج ssميع امل ssعاه ssدات وامل ssناس ssبات الّ s sدولs sيّة وال sّ sرواب ssط
sخصصوا كssذلssك الssق ّوة الحssرب sيّة لّ s
والّ s
sكل حssكومssة بssمقدار
sضوابssط ا ّلssتي تssربssط الssهيئات الssحاكssمة البشssريّssة ،ويّ s
م ssعلوم ،أل ّن ال ssقدرة ال ssعسكريّ ssة وامل ssع ّدات الح ssرب sيّة إذا ازدادت ل ssدى دول ssة واح ssدة أ ّدى ذل ssك إل ssى ظ ssنون ال ّ sدول
األخssرى .وخssالصssة الssقول أ ّن أسssاس هssذا املssيثاق املssتني يssبنى عssلى األسssاس الsتّالssي وهssو -:أ ّن أيّssة دولssة مssن

الشssروط تssقوم جssميع دول الssعالssم بssل الssهيئة االجssتماعsيّة البشssريّssة متّحssدة بّ s
sكل قssواهssا عssلى
الّ sدول تssفسخ هssذه ّ s
ت ssدم ssير ت ssلك ال ssحكوم ssة .ف ssلو ي ssتوفّ ssق ج ssسم ال ssعال ssم امل ssري ssض إل ssى اس ssتعمال ه ssذا الّ s sدواء األع ssظم ،ف ssإنّ ssه ي ssنال
ّ
بالشفاء األبدي ال ّدائم".
االعتدال الكلي ،ويفوز
sالسssالم الssعام .فssالssبهائ ّ sيون
sخاصssة بs ّ s
إ ّن عssصبة األمssم مssن وجssهة ال sنّظر الssبهائ sيّة ال تssح ّقق تssعالssيم بssهاءاهلل الs s ّ s
sؤسsسة ا ّلssتي
sقصر عsن الsوصsول إلsى مسsتوى امل ّ s s
يsرون نsواقsص عsظيمة فsي تsكويsن عsصبة األمsم ،وهsي بهsذا ت ّ
الس ssالم ال ssعامل sيّ)( .ف ssقد ك ssتب ع ssبدال ssبهاء ف ssي  17ك ssان ssون األ ّول )دي ssسمبر( س ssنة
وص ssفها ب ssهاءاهلل ل ssتأس ssيس ّs s
 ،1919ما ترجمته-:
السsالم الsعام فsي الsوقsت الsحاضsر قsضيّة بsالsغة األهsميّة ،ولsك ّن وحsدة الsوجsدان وال ّ
sضمير أسsاسsيّة الزمsة
"إ ّن ّs s
حsتّى يsكون أسsاس هsذه الsقض ّية أمsينًا ويsكون تsشييدهsا ثsابsتًا ويsكون صsرحsها مsتينًا ...ولsو أ ّن عsصبة األمsم
السالم العام .أ ّما
قد جاءت إلى الوجود ،ولكنّها عاجزة عن تأسيس ّ
sهمة املssق ّدسssة بّ s
sكل عssظمة
املssحكمة الssعليا ا ّلssتي وصssفها حssضرة بssهاءاهلل فssسوف تssقوم وحssدهssا بssإتssمام هssذه املّ s
واقتدار".
التّحكيم الدّولي
يssوصssي بssهاءاهلل كssذلssك بssتأسssيس مssحكمة دولsيّة لssلتّحكيم تssفصل فssي املssنازعssات ا ّلssتي تنجssم بssني األمssم فssصالً
وجssهها إلsى سsكرتsير مsؤتsمر
sكيما بsدالً مsن لsجوئsها إلsى مsحن الحsروب .وكsتب عsبدالsبهاء فsي رسsالsة ّ
عsادالً ح ً
الصلح في موهونك في أغسطس )آب(  1911ما ترجمته-:
ّ
"أمsر حsضرة بsهاءاهلل ال ّ
sكل قsبل خsمسني سsنة فsي الsكتاب األقsدس بsتشكيل مجsلس صsلح دولsيّ عsام ،ودعsا
أم ssم ال ssعال ssم إل ssى امل ssائ ssدة اإلل ssهيّة -م ssائ ssدة امل ssحكمة ال ّ sدول sيّة ال ssكبرى ،ح sتّى تنح sّ sل ع ssلى ي ssد ب ssيت ال ssعدل ج ssميع
والشssرف الssقومssي وغssير ذلssك مssن املssشاكssل الssعظيمة ا ّلssتي
ّs
sسيادة
مssشاكssل الحssدود وال sثّغور وحssقوق املssلكيّة والّ s
تsنشأ بsني الّ sدول واملsلل ،فsال تجsرأ أيّsة أ ّمssة عsلى مsخالsفة قsرار تsلك املsحكمة أو االنحsراف عsنه .ولsو نsشأ نsزاع
بsني أ ّمsتني ،وجsب الsفصل فsيه فsي هsذه املsحكمة الّ sدولsيّة الsكبرى فsصالً عsادالً .وكsما يsصدر الsحاكsم حsكمه فsي
أي وقsت تsتر ّدد فsيه أيّsة دولsة مsن الّ sدول
الsنّزاع بsني شsخصني ،كsذلsك تsصدر هsذه املsحكمة ح ً
sكما قsاطً sعا .وفsي ّ
أو تتراخى في تنفيذ حكم املحكمة الكبرى يجب على جميع ملل العالم أ ْن تقو َم بتدمير هذا العصيان".
وقال كذلك في إحدى الخطابات ا ّلتي ألقاها في باريس سنة -:1911
"تتش ّكل املحكمة الكبرى من أمم العالم ودوله ،أي تشترك في
انsتخاب أعsضائsها ك ّsل أ ّsمsة وك ّsل حsكومsة فsي الsعالsم .ويsجتمع أعsضاؤهsا فsي دار الsشورى الsعظيمة هsذه بsكلّ
اتّsحاد واتّsفاق ،وتsعرض عsلى هsذه املsحكمة جsميع املsنازعsات الّ sدولsيّة ،ومsن وظsائsفها املsشاورة فsي ك ّsل قsضيّة،
وال ssفصل ف ssي ك sّ sل أم ssر م ssن األم ssور ،وإالّ ف ssإنّ ssها ت ssصبح ب ssدون ه ssذا س ssببًا ف ssي الح ssروب ،وال ssوظ ssيفة امل ssلقاة ع ssلى
عاتق هذه املحكمة هي منع الحروب".

sأسس ssت ف ssي اله ssاي س ssنة  1900م ssحكمة دائ ssميّة
وخ ssالل رب ssع ال ssقرن ا ّلssذي س ssبق ت ssأس ssيس ع ssصبة األم ssم ،ت ّ s
لsلتّحكيم الّ sدولsي ،وفsيها و ّقssعت كsثير مsن مsعاهsدات الsتّحكيم ،ولsك ّن مsعظمها عج ِزَ عsن الsوصsول إلsى مسsتوى
مsقترحsات بsهاءاهلل ال ّ
sتضمن الsفصل فsي جsميع
sشامsلة .ولsم تsعقد بsني دولsتني عsظيمتني أ ّيsة مsعاهsدة تsحكيم ت
ّ
ال ّ s
و"الش ssرف"
ّs s
sشؤون ،وله ssذا ك ssان امل ssتو ّق ssع أ ْن تظه sَ sر ب ssني الّ s sدول اخ ssتالف ssات ت ssؤثّ ssرع ssلى "امل ssصال ssح ال ssحيو ّي ssة"
و"االسssتقالل" فssي كsّ sل واحssدة مssنها .ولssم يssقتصر األمssر عssلى هssذا وحssده ،بssل إ ّن بssنود هssذه املssعاهssدات كssان
يssنقصها وجssود ضssمانssات ف ّ sعالssة تssلتزم بssها األمssم .ووراء هssذه املssقترحssات الssبهائ sيّة سssتكون هssناك فssي عssصبة
والشssرف الssقومssي واملssصالssح الssحيويّssة ،ولْ sن يssبلغَ الsتّحكيم
ّs
األمssم الssعاملsيّة ضssمانssات عssليا حssول قssضايssا الحssدود
ال ّ sدولssي قssدراتssه الssخيّرة إالّ بssعد أ ْن تssوض sعَ هssذه املssقترحssات مssوضssع ال sتّنفيذ ،وتssنمحي لssعنة الحssروب مssن عssالssم
الوجود.
تحديد التّسلح
يقول عبدالبهاء-:
السsالح .وإذا مsا ألsقت دولsة واحsدة أسsلحتها ،ولsم تsلقها الّ sدول
"عsلى جsميع دول الsعالsم أ ْن تsتّفقَ عsلى نsزع ّs s
األخ ssرى ،ف ssلن ت ssكون ل ssذل ssك أيّ ssة ث ssمرة ،ب ssل ي ssجب أ ْن ت ssعق َد أم ssم ال ssعال ssم متّح ssدة م ssيثا ًق ssا غ ssليظًا ف ssي ه ssذا األم ssر
الخsطير عsلى أ ْن ت َ
sترك نsهائsيًّا آالت الحsروب ا ّلssتي تهsدم بsنيان اإلنsسانsيّة .ومsا دامsت إحsدى األمsم تsزيsد فsي
ق ّواتها العسكريّة والبحريّة ،فإ ّن ال ّدول األخرى تضطر إلى املنافسة املشؤومة هذه ،فتزيد من ق ّواتها")(.
تحريم وسائل العنف واملقاومة
sصري ssحة اس ssتعمال ال ssق ّوة املسّ s sلحة
وال ssبهائs sيّون ب ssاع ssتباره ssم ه ssيئة دي ssنيّة ،ق ssد ن ssبذوا ط ssب ًقا ألوام ssر ب ssهاءاهلل ال ّ s
ملssصالssحهم ،ح sتّى ولssو ألغssراض دفssاع sيّة بssحتة .فssفي إيssران قssاسssت األلssوف الssعديssدة مssن الssباب sيّني والssبهائ sيّني
ص ssنوف امل ssوت ال ssقاس ssية م ssن أج ssل إي ssمان ssها به ssذا الّ s sدي ssن .وف ssي أوائ ssل أيّ ssام ه ssذا الّ s sدي ssن ق ssام ال ssبابs sيّون ف ssي
مsناسsبات مsختلفة بsالّ sدفsاع عsن أنsفسهم وعsن عsوائsلهم بsسيوفsهم .فsأظهsروا شsجاعsة وبsسالsة مsنقطعة الsنّظير،
ولك ّن بهاءاهلل منع هذا ال ّدفاع ً
أيضا .وقد كتب عبدالبهاء العبارة التّالية ترجمتها-:
"ح ssينما ظه ssر ب ssهاءاهلل أع ssلن ب ssأ ّن نش ssر ال ssحقيقة ال ي ssجوز أب ً sدا به ssذه ال ssوس ssائ ssل ح sتّى ول ssو ك ssان اس ssتخدام ssها
sسيف ...وتّ s
sفضل" :أ ْن تُssقتلوا خssير لssكم مssن أ ْن تَssقتلوا" .فssانssتشار
لssغرض ال ّ sدفssاع عssن الssنفس ،فssنسخ آيssة الّ s
أمssر اهلل وتssرويssجه يssت ّم عssن طssريssق ثssبات األحssباء وإيssقانssهم .وحssينما يssقومssون عssلى إعssالء كssلمة اهلل دون خssوف
واضssطراب وبssمنتهى االنssقطاع ويssغمضون أعssينهم عssن شssؤونssات الssعالssم ويssشغلون أوقssاتssهم فssي خssدمssة اهلل،
فsحينذاك تsنتصر كsلمة الsحقّ  .وتشهsد هsذه الsنّفوس املsق ّدسsة بsدمsائsها عsلى حsقيقة األمsر وعsلى إخsالصsها فsي
إيsمانsها وعsلى تsضحيتها وعsلى اسsتقامsتها .وهsو سsبحانsه قsادر عsلى نشsر أمsره وخsذالن أعsدائsه .ونsحن لsنْ
sرحssبني بssاالسssتشهاد
نssبتغيَ مssعينًا وال نssاصsً sرا إالّ إيّssاه .ونssحن واقssفون أمssام املssعتديssن وأرواحssنا فssوق أكsفّنا مsّ s
في سبيل اهلل لنبلغ به آمال قلوبنا وأمانينا".
وقد كتب بهاءاهلل إلى أحد ا ّلذين قاموا على اضطهاد أمره ما ترجمته-:

الجssد عssلى الssعمل فssي إصssالح
السssالح بssعد أ ْن شsّ sمر عssن سssاعssد ّs
"سssبحان اهلل مssا حssاجssة هssذا الحssزب إلssى ّ s
ال ssعال ssم!؟ ف ssجنوده ssم األع ssمال ال sطّيبة وس ssالح ssهم األخ ssالق امل ssرض ّ sية وق ssائ ssده ssم ت ssقوى اهلل ط ssوب ssى مل ssن أن ssصف.
لssعمر اهلل إ ّن هssذا الحssزب قssد بssلغ بssه صssبره وسssكونssه إلssى مssقام مssظاهssر الssعدل فssي الssعالssم ،وبssلغ بssه تسssليمه
ورضsاؤه إلsى مsقام رضsي بsالsقتل ولsم يsرض لsنفسه أ ْن ي َ
sقتل أحً sدا ،مsع أ ّن مsا أصsاب املsظلومsني عsلى األرض
السssبب فssي قssبولssهم لهssذه
فssي هssذا الssيوم شssيء لssم تssر مssثله عssني ال sتّاريssخ وال رأت شssبهه عssني األمssم .فssما هssو ّ s
السssبب فsي ذلsك هsو الsقلم األعsلى ا ّلssذي مsنعهم عsن
الsباليsا الsعظيمة ،وعsدم قsيامsهم عsلى دفsعها وال ّsرد عsليها؟ ّ s
وكف اقتداره")(.
صباحا ومسا ًء ،وأخذ مولى الورى أزِّمة األمور بيد قدرته
ذلك
ً
ّ
sسياسssة ا ّلssتي رسssمها بssهاءاهلل فssي تحssريssم وسssائssل الssعنف واملssقاومssة وذلssك مssن
وقssد ثssبت بssالssبرهssان سssالمssة الّ s
نssتائssجها .فssقد كسssب ال ّ sديssن الssبهائ sيّ مssقابssل كsّ sل شssهيد واحssد اسssتشهد فssي إيssران مssئة مssن املssؤمssنني دخssلوا
صssفوفssه ،وكssانssت ال sطّريssقة ا ّلssتي فssيها ألssقى هssؤالء ّ
الشهssداء تssيجان حssياتssهم تssحت أقssدام مssوالهssم الssعظيم قssد
قّ sدمssت لssلعالssم أنssصع بssرهssان عssلى أنّssهم كسssبوا حssياة جssديssدة كssان املssوت بssعدهssا ال يssرعssبهم وهssي حssياة مssلؤهssا
الssبهجة الssحقيق ّية الssكامssلة ا ّلssتي إذا مssا قssورنssت بssمباهssج األرض بssدت هssذه أمssامssها وكssأنّssها الssغبار فssي املssيزان.
sعرضssوا لssها أشssبه فssي خsفّتها وتssفاهssتها بssالssهواء وزنًssا
وكssانssت أقssسى وأخssبث أنssواع الsتّعذيssب الجسssدي ا ّلssتي تّ s
وأهم ّية.
متى تجوز الحرب
ولssو أ ّن بssهاءاهلل كssاملssسيح يssنصح أتssباعssه فssرادى وجssماعssات بssالssوقssوف تssجاه املssعتديssن مssوقssف ال sتّسامssح وعssدم
الsعنف واملsقاومsة ،ولsكنّه يsؤ ّكssد واجsب الsهيئة االجsتماعsيّة فsي مsنع الsظّلم والsعدوان .فsإذا مsا اضطهsد األفsراد
sصفح وعsدم األخsذ بsالsثّأر ،ولsك ّن الsهيئة االجsتماعّ sية ال يsصحّ أ ْن تsسمحَ بsحوادث
وأوذوا فsمن حّ sقهم الsعفو وال ّ
والس ssلب وال ssقتل تج ssري ف ssي أراض ssيها وه ssي م ssكتوف ssة األي ssدي ت ssجاه ssها .ف ssمن أح ssد واج ssبات ال ssحكوم ssة
ّs s
النّه ssب
الصالحة منع الظّلم ومعاقبة املعتدين)( .وكذلك األمر في الهيئة االجتماع ّية ال ّدول ّية ،فإذا
ّ
ظssلمت أ ّم ٌ sة أ ّم ً sة أو تssجاوزت عssليها فssمن واجssب األمssم األخssرى جssميعها أ ْن تتّحssد عssلى مssنع مssثل هssذا ال sظّلم.
فقد كتب عبدالبهاء ما تلي ترجمته-:
"قssد يssجوز أن تهجssم جssموع وحssشيّة مssتعطّشة لssل ّدمssاء عssلى الssهيئة االجssتماع sيّة وتssقصد مssن هssجومssها الssقتل
العام ،ففي هذه الحال يكون ال ّدفاع لزا ًما ض ّد املعتدين")(.
وق ssد ج ssرت ع ssادة البش ssر حs sتّى اآلن ع ssلى أ ْن ت ssبقى األم ssم ع ssلى ح ssياده ssا إذا ه ssاج ssمت أ ّمٌ s sة أ ّمً s sة أخ ssرى ،وال
sعرض ssت إل ssى األخ ssطار .وك ssان ssت
تتح sّ sمل ب ssقية األم ssم م ssسؤول ّ sية ال sتّدخ ssل ب ssينهما إالّ إذا ت ssأثّ ssرت م ssصال ssحها أو ت ّ s
sتعرض إلssى الssهجوم مssهما كssانssت ضssعيفة ال حssول لssها وال ق ّ sوة.
أعssباء ال ّ sدفssاع تssلقى عssلى كssاهssل األ ّمssة ا ّلssتي تّ s
رأسssا ع ssلى ع ssقب ،وأل ssقت م ssسؤول ّ sية ال ّ sدف ssاع ع ssلى ع ssات ssق ج ssميع األم ssم
ل ssك ّن ت ssعال ssيم ب ssهاءاهلل ق ssلبت ه ssذا امل ssوق ssف ً s
فss sرادى وجss sم ًعا ال عss sلى عss sاتss sق األ ّمss sة املss sعتدى عss sليها وحss sدهss sا .وحss sيث أ ّن اإلنss sسان s sيّة جss sمعاء بss sمثابss sة هss sيئة
sتعرض ل ssه إح ssدى األم ssم ه ssو ه ssجوم ع ssلى ال ssهيئة االج ssتماع sيّة .وي ssجب أنْ
اج ssتماع sيّة واح ssدة ،ف ssإ ّن ّ
أي ه ssجوم ت ّ s
ت ssقو َم ك sّ sل ال ssهيئة االج ssتماع sيّة ع ssلى م ssجابه ssته .ول ssو اع ssترف ال sنّاس به ssذه ال sنّظريّ ssة اع ssتراف ssا ش ssام sالً وط sبّقوه ssا،

ل ssعلمت ك sّ sل أ ّمssة ت ssنوي ال ssعدوان ع ssلى غ ssيره ssا أنّ ssها س ssتجاب ssه م ssقاوم ssة ج ssميع أم ssم ال ssعال ssم ال م ssقاوم ssة األ ّمssة ا ّلssتي
sتأسssس عsصبة أمsم قsو ّيsة مsن
تsهاجsمها ،وحsينذاك يsكفي الsعلم بهsذا ردع أشsجع األمsم وأشsرسsها .وعsندمsا ت ّ s
للسالم ،تصبح الحرب في خبر كان .وخالل فترة االنتقال من الفوضى
أمم محبة ّ
sعسف ّية ،وف ssي ه ssذه ال ssحال ي ssكون ل ssزا ًم ssا ع ssلى األم ssم اتّ ssخاذ
الّ s sدولّ s sية إل ssى ال ssوح ssدة الّ s sدولّ s sية س ssتحدث ح ssروب ت ّ s
والسssالم .وقssد كssتب عssبدالssبهاء فssي الsّ sرسssالssة
ّs
إجssراءات قssو ّيssة فssي سssبيل الssحفاظ عssلى الssعدل الّ sدولssي والssوحssدة
املدنيّة ما ترجمته-:
sلصلح األعsظم ،كsما قsد يsكون الsتّدمsير سsببًا لsلتّعمير ...وتsقوم الحsرب
"بsل قsد تsكون الحsرب أحsيانًsا أس ً s s
sاسsا ل ّ
sصلح .ويssليق بssاملssلوك
عssلى نssوايssا صssالssحة فssيكون الssغضب عssني الّ sلطف والsظّلم جssوهssر الssعدل والحssرب بssنيان الّ s
الصلح العمومي ،أل ّن فيه وال شك حريّة العاملني".
يؤسسوا ّ
العظام اليوم أ ْن ّ
ّ
الشرق والغرب
اتّحاد
sصلح األعsظم" مج ّsرد
السsالم وهsو ارتsباط ّs s
وهsناك عsامsل آخsر يsساعsد عsلى تsوطsيد ّs s
الشsرق والsغرب .فsليس "ال ّ
ودي مsثمر بsني أمsم األرض ا ّلssتي كsانsت حsتّى اآلن مsمزّقsة .وقsد قsال عsبدالsبهاء
هsدنsة بsل تsوحsيد قsوى وتsعاون ّ
في إحدى خطاباته في باريس-:
الش ssرق ،ف ssحضرة م ssوس ssى ربّ ssى الخ ssلق
"م ssنذ ال ssبداي ssة حs sتّى ال ssيوم ك ssان ssت ش ssمس ال ssحقيقة تش ssرق م ssن أف ssق ّs s
الشssرق،
الشssرق ،وح ssضرة مح ssمد ُب ssعث إل ssى أ ّم ssة ف ssي ّ s
الشssرق ،وح ssضرة ع ssيسى ظه ssر م ssن أف ssق ّ s
وه ssداه ssم ف ssي ّ s
الش ssرق وت ssفضل ب ssأ ّن ك ssوك ssب
الش ssرق ،وح ssضرة ب ssهاءاهلل ظه ssر م ssن ّs s
وح ssضرة ال ssباب ظه ssر ف ssي إي ssران ف ssي ب ssالد ّs s
الشsرق لsكنّه أرسsل أشsعته الsنّوراء إلsى الsغرب فsانتشsرت أنsوار املsلكوت فsي
sساطsع ولsو أ ّنsه طsلع مsن ّs s
املsسيح ال ّ
انتشارا أكبر من ّ
الشرق وراجت تعاليمه
الغرب
ً
املباركة في عالم الغرب أسرع من رواجها في موطن والدة حضرته.

الشsرق الsيوم إلsى تsرقsيات الsغرب املsاديّsة ،كsما يsحتاج الsغرب إلsى الsكماالت والsفضائsل ال ّsروحsانsيّة.
"ويsحتاج ّ s s
َ
الشsرق ويsعطيه حsظًّا ونsصيبًا مsن عsلومsه واخsتراعsاتsه .نsعم يsجب تsبادل
sتفيض مsن أنsوار ّs s
فsيليق بsالsغرب أ ْن يس
الشsرق والsغرب نsقائsص بsعضهما الsبعض ب ّ
sكل اتّsحاد .وسsيكون هsذا االتّsحاد
sكمل ّs s
هsذه املsواهsب ويsجب أ ْن ي ّ
سsببًا فsي تsحقيق املsدنsيّة الsحقيقيّة وفsي انsضمام املsدنsيّة املsاديّsة إلsى املsدنsيّة ال ّsروحsانsيّة .وحsينما يجsري هsذا
الج ssميع ويتج ّ sلى أق ssصى ك ssمال
األخ ssذ وال ssعطاء ب ssني ال sطّرف ssني تح ssدث ب ssينهما م ssنتهى األل ssفة وال ssوئ ssام ،فيتّح ssد ّ s
الصفات اإلله ّية.
ويحدث امتزاج وامتشاج متني ويصبح العالم مرآة ّ
الش ssرق وال ssغرب أ ْن ن َ s
sهارا ب ssأرواح ssنا وق ssلوب ssنا ،ون ssح ّقق ه ssذا
"إذن ي ssجب ع ssلينا ن ssحن أه ssل ّs s
sبذل الجه ssد ل ssيالً ون ً s
املss sقصد الجss sليل ،ونss sق ّوي األلss sفة واالتss sحاد بss sني مss sلل األرض ،ح s sتّى تنشss sرح الss sقلوب وتss sتن ّور الss sعيون وتss sنهال
sجنّة ا ّلssتي يsجب ظsهورهsا عsلى األرض
sري .وهsذ هsي ال ّ
الsتوفsيقات الsعظيمةعsلينا وتsتح ّقق سsعادة الsنّوع البش ّ
حينما تحشر البشريّة جمعاء في ّ
ظل خيمة الوحدة واالتّحاد في امللكوت اإللهيّ".

الباب الحادي عشر
بعض األحكام والتّعاليم
"اعsلم أ ّن جsميع األحsكام اإللsهيّة تsتغيّر وتsتب ّدل فsي ك ّsل دور حسsب الsزّمsان إالّ شsريsعة املsحبّة فsإنّsها ثsابsتة ال
الجاري على ال ّدوام".
أي تغيير ،وهي بمثابة ينبوع الحياة ّ
يعتريها ّ
مترجما(
)بهاءاهلل –
ً
الرهبنة:
حياةّ ّ
"نsهى بsهاءاهلل أتsباعsه كsما نsهى مح ّsمد أتsباعsه عsن حsياة ال ّsرهsبنة واالنsزواء ،فsنراه فsي الّ sلوح ا ّلsذي أرسsله إلsى
نابليون الثّالث يقول بالنّص-:
"ي ssا م ssأل ال sّ sره ssبان ال ت ssعتكفوا ف ssي ال ssكنائ ssس وامل ssعاب ssد .اخ ssرج ssوا ب ssإذن ssي ث ّ sم اش ssتغلوا ب ssما ت ssنتفع ب ssه أن ssفسكم
وأنssفس الssعباد ...تssز ّوجssوا لssيقوم بssعدكssم أحssد مssقامssكم .إنّssا مssنعناكssم عssن الssخيانssة ال عsّ sما تظهssر بssه األمssانssة.
sجاهssلني .لssوال اإلنssسان مssن
أأخssذتssم أصssول أنssفسكم ونssبذتssم أصssول اهلل وراءكssم؟ اتّssقوا اهلل وال تssكون ّ sن مssن الّ s
ي ssذك ssرن ssي ف ssي أرض ssي وك ssيف تظه ssر ص ssفات ssي وأس ssمائ ssي؟ ت ssف ّكروا وال ت ssكون ssوا م ssن ا ّلssذي ssن اح ssتجبوا وك ssان ssوا م ssن
ال ّsراقsديsن .إ ّن ا ّلsذي مsا تsز ّوج "املsسيح" إنّsه مsا وجsد مsق ًرّا لsيسكن فsيه أو يsضع رأسsه عsليه بsما اكتسsبت أيsدي
الsخائsنني .لsيس تsقديsس نsفسه بsما عsرفsتم وعsندكsم مsن األوهsام بsل بsما عsندنsا .اسsألsوا لsتعرفsوا مsقامsه ا ّلssذي
سا عن ظنون من على األرض ك ّلها ،طوبى للعارفني".
كان مق ّد ً
sقسيسيها ورهssبانssها فssي الssوقssت
ألssيس غssري sبًا أ ْن تs ّ s
sؤسssس املssذاهssب املssسيحيّة الssحياة الsّ sرهssبان sيّة ال sتّنسكيّة لّ s
ا ّل ssذي اخ ssتار امل ssسيح ت ssالم ssيذه م ssن ب ssني ال sّ sرج ssال امل ssتز ّوج ssني وع ssاش ه ssو وت ssالم ssيذه ع ssيشة ارت ssزاق م ssن كّ s sده ssم
وجهدهم على مسمع ومشهد من النّاس؟ كما جاء في القرآن الكريم:
"وقsفّينا بsعيسى بsن مsريsم ،وآتsيناه اإلنsجيل ،وجsعلنا فsي قsلوب ا ّلsذيsن اتّsبعوه رأفsة ورحsمة ،ورهsبانّ sية ابsتدعsوهsا
ما كتبناها عليهم إالّ ابتغاء رضوان اهلل فما رعوها حقّ رعايتها")(.
sبررات لssم يssعد
sصرح بssأ ّن مssثل هssذه املّ s
sبررات ،فssإ ّن بssهاءاهلل يّ s
sلرهssبنة فssي الsظّروف الssقديssمة مssن مّ s
ومssهما كssان لّ s
لsها وجsود اآلن .ويsبدو ب ّ
sكل وضsوح حً sقّا أ ّن انsسحاب عsدد كsبير مsن أنsبل الsنّاس وأتsقاهsم وأشّ sدهsم خsوفًsا مsن
اهلل مssن وسssط الssهيئة االجssتماع sيّة البشssريّssة وعssدم اشssتراكssهم بssالssواجssبات واملssسؤول sيّات ا ّلssتي تسssتلزمssها حssياة
عظيما.
فقرا روحانيًّا
حتما إلى فقر الجنس
األب ّوة أمر يؤ ّدي
ً
ً
ّ
البشري ً
الزّواج

تحsّ sرم ال sتّعالssيم الssبهائ sيّة تssع ّدد ال sزّوجssات ويشssترط بssهاءاهلل فssي ال sزّواج قssبول ال sطّرفssني املssتز ّوجssني ث ّ sم رضssاء
أبويهما بعد رضائهما فيقول في الكتاب األقدس بالنّص-:
"إنّ ssه ق ssد ح ّ sدد ف ssي ال ssبيان ب ssرض ssاء ال sطّرف ssني .إنّ ssا مل ّssا أردن ssا امل ssحبّة وال ssوداد واتّ ssحاد ال ssعباد ل ssذا ع ّ sلقناه ب ssإذن
األبوين بعدهما لئالّ تقع بينهما ّ
الضغينة والبغضاء".
وقد كتب عبدالبهاء حول هذه النّقطة جوابًا على سؤال أحدهم ما ترجمته-:
sختار واحsدة ،وبsعد ذلsك يsناط األمsر بsرضsاء األبsويsن،
"أ ّsمsا بsخصوص الsزّواج فsعليك بsموجsب شsريsعة اهلل أ ْن ت
َ
ولكنّهما ال يحقّ لهما التّدخل في الزّواج قبل انتقائك")(.
وي ssقول ع ssبدال ssبهاء ب ssأ ّن ه ssذه الs sتّداب ssير االح ssتياطs sيّة ا ّلss sتي اتّخ ssذه ssا ب ssهاءاهلل دون ح ssدوث ح ssاالت الs sتّوتّ ssرات
وال sتّشنجات بssني الssعوائssل املssتصاهssرة تssلك ال sتّوتّssرات ا ّلssتي شssاعssت فssي األقssطار املssسيحيّة واإلسssالم sيّة – هssذه
ال sتّدابssير االحssتياط sيّة قssد أ ّدت إلssى نssدرة حssدوث ال sتّوتّssرات بssني الssبهائ sيّني ،كssما أ ّدت إلssى نssدرة ال sطّالق بssينهم.
ومما كتبه عبدالبهاء بخصوص الزّواج ما تلي ترجمته-:
ّ
"إ ّن الsزّواج فsي األمsر املsبارك اتّsفاق تsام ورضsاء كsامsل بsني الsطّرفsني ،ويsجب عsليهما مsراعsاة الّ sدقsة ،وأ ْن يّ s
طلع
sوي ب ssينهما ،وي ssجب أ ْن ي ssكو َن ارت ssباط ssهما أب ssد ًيّ ssا،
أح ssده ssما ع ssلى أخ ssالق اآلخ ssر ،وي ssتعاه ssدا ع ssلى عه ssد م ssتني ق ّ s
َ
يقول بحضور العروس
ومقصودهما األلفة واملحبّة واالتّحاد والحياة ال ّدائم ّية ،ويجب على العريس أ ْن
كل هلل راضون" وتقول العروس لقاء ذلك "إنّا ّ
وحضور بعض اآلخرين "إنّا ّ
كل هلل راضيات".
sسما ح sتّى ي ssكون اتّ ssحاده ssما أب ssديًّ ssا ف ssي ج ssميع
"وال sزّواج ع ssند ال ssبهائ sيّني ه ssو اتّ ssحاد امل ssرأة وال sّ sرج ssل ًs
روحssا وج ً s
الروحانيّة لآلخر .هذا هو االقتران البهائيّ")(.
العوالم اإللهيّة ،ويقوم أحدهما على ترقية الحياة ّ
"إ ّن ع ssقد ال sزّواج ال ssبهائ sيّ ب ssسيط)( ج ً sدّا وك sّ sل م ssا ي ssلزم خ ssالل ssه ه ssو أ ْن ي َ s
sقول ال ssعري ssس وال ssعروس ف ssي ح ssضور
كل هلل راضون" و"إنّا ّ
شاهدين اثنني على األقل" -:إنّا ّ
كل هلل راضيات".
الطّالق
إ ّن الsتّوصssيات ا ّلssتي قّ sدمssها رسssل اهلل فssي قssضيّة الsطّالق والsزّواج قssد اخssتلفت بssاخssتالف الsظّروف واألزمssنة.
ويبني عبدالبهاء التّعاليم البهائيّة حول الطّالق بالكيفيّة التّالية-:
ّ
"يsجب عsلى األحsباء أ ْن يsجتنبوا الsطّالق إالّ إذا حsدثsت حsوادث سsبّبت الsبرودة بsني الsزّوجsني فsأجsبرتsهما عsلى
االنsفصال ،فsفي هsذه الsحال يسsتطيعان الsتّصميم حsول الsطّالق بsاطّsالع املsحفل ال ّsروحsانsيّ ،وبsعد ذلsك يsجب
السنة رائحة املحبّة وعرف املو ّدة ،حصل الطّالق...
عليهما أ ْن يصبرا سنة كاملة ،فإذا لم تتض ّوع خالل ّ

sاصssة
إ ّن أسssاس مssلكوت اهلل مssبنيّ عssلى املssو ّدة واملssحبّة والssوحssدة والsتّآلssف واالتّssفاق ولssيس عssلى االخssتالف ،وخs s ّ s
ب ssني ال sزّوج وال sزّوج ssة ،ف ssإ ْن أص ssبحَ أح ssد ال sطّرف ssني س ssببًا ف ssي ال sطّالق ،ف ssال ش sّ sك ف ssي أنّ ssه س ssيقع ف ssي م ssشاك ssل
عظيمة ،ويبتلي بباليا شديدة تنتهي بارتباك أموره وبندمه العميق")(.
وي ssرت ssبط ال ssبهائ sيّون ب ssال sطّبع ف ssي ق ssضاي ssا ال sطّالق وغ ssيره ssا ب ssقوان ssني ال ssبالد ا ّل ssتي ي ssسكنون ssها ب ssاإلض ssاف ssة إل ssى
ارتباطهم بالتّعاليم البهائيّة حولها.
التّقويم البهائيّ
لssقد تssبنّت األمssم املssختلفة فssي أزمssنة مssتن ّوعssة طssر ًقssا ع ّ sدة لssقياس ال sزّمssن ولssتثبيت تssواريssخ الssحوادث .وال تssزال
sغوري فsي غsربsيّ أوروبsا والsتّقويsم الsيولsيانsيّ فsي كsثير
حsتّى اآلن عّ sدة تsقاويsم مsختلفة مsوجsودة ،كsالsتّقويsم الsغري
ّ
من أقطار شرقيّ أوروبا والتّقويم العبري بني اليهود والتّقويم الهجري في األقطار اإلسالم ّية.
ليبشsر الsنّاس بsه وذلsك بsوضsعه تsقوي ًsما جsديً sدا ال يسsتند إلsى
ّs s
وقsد مsيّز الsباب أهsميّة الّ sدور اإللsهيّ ا ّلssذي جsاء
السنة ّ
الغريغوري.
الشمسيّة كالتّقويم
األشهر القمريّة بل إلى ّ
ّ
وبssموجssب الsتّقويssم الssبهائsيّ تssتأ ّلssف الssسنّة مssن  19شهsً sرا وكsّ sل شهssر مssن  19يssو ًمssا فهssذه  361يssو ًمssا وتssضاف
sسنة ال ssكبيسة( ب ssني
sسنة ال ssبسيطة أو خ ssمسة أ ّي ssام ف ssي ال ّ s
إل ssيها "األ ّي ssام ال sزّائ ssدة" )وع ssدده ssا أرب ssعة أ ّي ssام ف ssي ال ّ s
ّ
ّ
السنة
الشهر الثّامن عشر
والشهر التّاسع عشر ليالئم التّقويم البهائيّ ّ
ال ّ s
sسنة ال ssبهائ ّ sية ت ssثبيتًا ف ssلك ًيّا وف ً sقا
sشمس ّية .وق ssد س sّ sمى ال ssباب األشه ssر ع ssلى أس ssماء ص ssفات اهلل .وت ssتثبّت ال ّ s
السنة ّ
الربيعي )وذلك عادة في  21آذار – مارس .(-
لتثبيت بداية ّ
الشمسيّة ...في يوم االعتدال ّ
وإ ّن أسماء األشهر في التّقويم البهائيّ كاآلتي-:
التّسلسل
ّ
الشهر
اسم
ّ
الشهر
بداية
األ ّول
شهر البهاء
 21آذار )مارس(
الثّاني
شهر الجالل
 9نيسان )أبريل(
الثّالث
شهر الجمال
 28نيسان )أبريل(
الرابع
ّ

شهر العظمة
 17أ ّيار )مايو(
الخامس
شهر النور
 5حزيران )يونيو(
السادس
ّ
شهر الرحمة
 24حزيران )يونيو(
السابع
ّ
شهر الكلمات
 13تموز )يونيو(
الثّامن
شهر الكمال
 1آب )أغسطس(
التّاسع
شهر األسماء
 20آب )أغسطس(
العاشر
شهر العزة
 8أيلول )سبتمبر(
الحادي عشر
شهر املشيئة
 27أيلول )سبتمبر(
الثّاني عشر
شهر العلم
 16تشرين األ ّول )أكتوبر(
الثّالث عشر
شهر القدرة
 4تشرين الثّاني )نوفمبر(
الرابع عشر
ّ
شهر القول
 23تشرين الثّاني )نوفمبر(
الخامس عشر
شهر املسائل
 12كانون األول )ديسمبر(
السادس عشر
ّ

شهر الشرف
 31كانون األول )ديسمبر(
السابع عشر
ّ
شهر السلطان
 19كانون الثاني )يناير(
الثّامن عشر
شهر املُلك
 7شباط )فبراير(
......
أ ّيام الهاء )األ ّيام الزّائدة(
من  26شباط )فبراير( إلى أ ّول آذار )مارس(
التاسع عشر
شهر العالء
 2آذار )مارس(
ويبتدئ العصر البهائيّ بسنة إعالن الباب دعوته )سنة  1844املوافقة لسنة  1260هجريّة(.
السssبب يsبدو مsن
وسsوف يsحتاج أهsل الsعالsم فsي املسsتقبل الsقريsب إلsى االتّsفاق عsلى تsقويsم عsمومsيّ ،ولهsذا ّ s
امل ssناس ssب أ ْن ي ssكو َن ل ssعصر ال ssوح ssدة الج ssدي ssد ت ssقوي ssم ج ssدي ssد خ ssال م ssن االع ssتراض ssات واالرت ssباط ssات ا ّلssتي ج ssعلت
sصعب أ ْن يج َ sد أهssل الssعالssم
ال sتّقاويssم الssقديssمة غssير مssقبولssة لssدى قssطاعssات كssبيرة مssن س ّ sكان األرض .ومssن الّ s
السيد الباب.
تقويما يفوق في بساطته وسهولته التّقويم ا ّلذي وضعه ّ
ً
املحافل ال ّروحانيّة
قsبل أ ْن ي َ
أسsسه بsهاءاهلل فsي
اإلداري ا ّلsذي ّs s
sهمته عsلى األرض ،وضsع أسsس تsطويsر الsنّظام
sكمل عsبدالsبهاء م ّ
ّ
sؤسssسة امل ssحفل ال sّ sروح ssان sيّ ،أع ssلن ف ssي أح ssد
آث ssاره ال ssكتاب ّ sية .وم ssن أج ssل أ ْن ي ssري ssنا ع ssبدال ssبهاء أه ssم ّية وم ssقام م s ّ s
ألsواحsه بsأ ّن تsرجsمة مsن الsتّرجsمات يsجب أ ْن ت َ
sعرض عsلى املsحفل ال ّsروحsانsيّ فsي الsقاهsرة قsبل نشsرهsا ،رغsم أنّsه
وصححها بنفسه.
نصها
ّ
راجع ّ
واملssحفل الsّ sروحssان sيّ هssو هssيئة إداريّssة مssك ّونssة مssن تssسعة أشssخاص تssنتخبهم الssجامssعة الssبهائ sيّة سssنويًّssا .وقssد
خ ّولت هذه الهيئة سلطة
إصsدار الsقرار فsي جsميع قsضايsا الsعمل املشsترك فsي الsجامsعة الsبهائsيّة .وهsذه الsتّسمية مsؤ ّقssتة أل ّن املsحافsل
تسمى باسم "بيوت العدل".
الروحانيّة سوف
ّ
ّ
sؤسsسات
sؤسsسات اجsتماعّ sية قsبل أ ْن تsكو َن م ّ s s
sؤسsسات الsكنس ّية هsي م ّ s s
وهsذه الsهيئات الّ sديsن ّية عsلى خsالف امل ّ s s
ديsنيّة ،وهsذا يsعني أنّsها تsطبّق مsبدأ املsشاورة فsي جsميع الsقضايsا ومsنها املsشاكsل ا ّلsتي تsنشأ بsني الsبهائsيّني...

وه ssذه امل ssحاف ssل ال sّ sروح ssان sيّة ت ssسعى إل ssى ت ssروي ssج ال ssوح ssدة وال ssعدل ف ssي ج ssام ssعتها .ول ssيس ه ssناك م ssن ت ssشاب ssه ب ssني
sأي وجsه مsن الsوجsوه ،إالّ أ ّن املsحفل مsسؤول عsن تsطبيق الsتّعالsيم
املsحفل ال ّsروحsانsيّ وبsني ال ّ
sقسس وال ّsرهsبان ب ّ
ث ع ssلى الخ ssدم ssة وع ssن إدارة االج ssتماع ssات وع ssن الs sتّمسك ب ssال ssوح ssدة وع ssن إدارة امل ssمتلكات
ال ssبهائّ s sية وع ssن ال ssح ّ
وبالجامعات البهائ ّية األخرى.
بالجمهور
واألوقاف البهائ ّية بالنّيابة عن الجامعة وعن تمثيلها في عالقاتها
ّ
ّ
sضاحsا تsا ًمّssا
ًs
وفsي الsباب األخsير مsن هsذا الsكتاب فsي الsقسم الsخاص مsنه بsوصsيّة عsبدالsبهاء قsد أوضsحنا إي
طsبيعة املsحفل ال ّsروحsانsيّ محsليًّا كsان أم مsركsزيًّsا .أ ّمsا واجsباتsه فsقد وصsفها شsوقsي أفsندي ولsيّ األمsر الsبهائsيّ
بعبارته التّالية ترجمتها-:
"إ ّن مssسألssة ال sتّبليغ وإدارتssه وأسssالssيبه ووسssائssله وانssتشاره ودعssمه بssاإلضssافssة إلssى مssا هssي عssليه مssن األهssميّة
ملsصالsح األمsر املsبارك ،تsؤلsف مsن دون ش ّsك الsواجsب الsوحsيد ا ّلsذي يsجب أ ْن ي َ
sنال اهsتمام ورعsايsة هsذه املsحافsل
الروحان ّية.
ّ
"ويتج ّلى من دراسة ألواح بهاءاهلل وعبدالبهاء دراسة دقيقة أ ّن
هsناك واجsبات حsيويّsة أخsرى ال ت ّ
sقل أهsميّة عsن الsتّبليغ واقsعة عsلى عsاتsق املsمثّلني ا ّلsذيsن انsتخبهم األحsباء فsي
هذه املحافل في ّ
كل جامعة محليّة.
"فsِ sمن واجssباتssهم أ ْن يssكونssوا حssذريssن حssصيفني سssاهssريssن عssلى مssحافssظة هssيكل أمssر اهلل فssي كsّ sل األحssيان مssن
هجمات األعداء ومن نبال املفسدين.
"وع ssليهم أ ْن ي ssسعوا إل ssى ت ssروي ssج امل ssحبّة وال ssوف ssاق ب ssني األح ssباء وم ssحو ك sّ sل آث ssار ال sّ sري ssبة وال ssبرودة وال sنّفرة م ssن
قلوبهم وإحالل التّعاون القلبي على خدمة أمر اهلل مح ّلها.
"وعssليهم ا ْن يssبذلssوا أقssصى الssجهود فssي كsّ sل األحssيان ملّ sد يssد املssعونssة إلssى الssفقراء واملssرضssى والعجssزة واأليssتام
ّ
بغض النّظر عن ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم.
واألرامل،
"وعsليهم أ ْن يsقومsوا ب ّ
الشsبان مsاد ًيّsا وروحsانً sيّا ،وتsهيئة وسsائsل تsربsية
sكل الsوسsائsل ا ّلsتي يsملكونsها عsلى تهsذيsب ّs s
sؤسss sسات الs sتّرب ssو ّي ssة ال ssبهائّ s sية كّ s sلما أم ssكن ذل ssك ،وت ssنظيمها واإلش ssراف ع ssلى ع ssملها،
األط ssفال ،وت ssأس ssيس امل s ّ s
وتجهيزها بأحسن الوسائل ا ّلتي تؤ ّدي إلى رقيّها وتط ّورها...
"وعss sليهم الss sقيام بss sال s sتّرتss sيبات الss sالزمss sة الجss sتماعss sات األحss sباء االعss sتياديّss sة فss sي األعss sياد واحss sتفاالت ال s sذّكss sرى
والروحانيّة إلخوانهم...
الخاصة ا ّلتي
واالجتماعات
ّ
ّ
تخصص لخدمة املصالح االجتماعيّة والفكريّة ّ
"وعsليهم فsي هsذه األ ّيsام ا ّلsتي ال يsزال فsيها األمsر اإللsهيّ فsي مهsد طsفولsته أ ْن يsقومsوا بsاإلشsراف عsلى جsميع
املطبوعات البهائ ّية وعلى
sرضsا سsامً sيا مsضبوطًsا عsن اآلثsار املsد ّونsة الsبهائّ sية ويشsرفsوا عsلى
جsميع الsتّرجsمات ويsق ّدمsوا لجsمهور الsنّاس ع ً s s s
توزيعه بني الجمهور"...

sفسخ امل ssدنّ s sية
وي ssمكننا أ ْن ن ssق ّدر ق ssيمة اإلم ssكانّ s sيات امل ssكنون ssة ف ssي امل s ّ s
sؤسss sسات ال ssبهائّ s sية ه ssذه ح ssينما ن ssرى ت ّ s
ث ال ّ
sفس ً
sشعور
sظرا الفsتقارهsا إلsى تsلك الsق ّوة ال ّsروحsانّ sية ا ّلsتي تسsتطيع وحsدهsا أ ْن تsبع َ
الsحاضsرة ت ّ
خا سsريً sعا ن ً
ب ssامل ssسؤول sيّة وال sتّواض ssع ف ssي ن ssفوس ال ssقادة اإلداريّ ssني وت ssبعث ال ّ s
sشعور ب ssال ssوالء ال sالّزم ف ssي ن ssفوس األف ssراد م ssن
أعضاء الهيئة االجتماعيّة.
والصيام
السنويّة
األعياد ومناسبات الذّكرى
ّ
ّ
الرضوان )إعالن دعوة بهاءاهلل من  21نيسان )أبريل( –  2أ ّيار )مايو( سنة .1863
عيد ّ
السنة البهائ ّية( وذلك عادة في  21آذار )مارس(.
عيد النّوروز )رأس ّ
عيد بعثة الباب في  23أ ّيار )مايو( سنة  5) 1844جمادي األولى  1260هـ()(.
محرم  1233هـ(.
مولد بهاءاهلل في  12تشرين الثّاني )نوفمبر( سنة 2) 1817
ّ
محرم  1235هـ(.
مولد الباب في  20تشرين األ ّول )أكتوبر( سنة 1) 1819
ّ
صعود بهاءاهلل في  29ايّار )مايو( .1892
تموز )يوليو( سنة  28) 1850شعبان
استشهاد الباب في ّ 9
 1266هـ(.
صعود عبدالبهاء في  28تشرين الثّاني )نوفمبر( سنة .1921
شهر الصيام  19يو ًما من أ ّول العالء ) 2آذار – مارس  ( -إلى يوم-:
الصيام.
عيد النّوروز ا ّلذي يحتفل به مباشرة بعد ختام ّ
أيّام الهاء )من  26شباط – فبراير –إلى أ ّول آذار – مارس – )كما سيأتي شرحه(.
األعياد
إ ّن األف ssراح ال sّ sرئ ssيسيّة تتجّ s sلى ف ssي الّ s sدي ssن ال ssبهائs sيّ أيّ ssام األع ssياد وال ssعطالت ال ssعدي ssدة خ ssالل ال ssعام .ف ssفي
الخطابة ا ّلتي ألقاها عبدالبهاء في االسكندريّة بمصر يوم عيد النّوروز سنة  1912قال-:
الش ssرائ ssع امل ssق ّدس ssة اإلل ssهيّة ف ssي ك sّ sل َدور وك ssور أيّ ssام س ssرور وح ssبور وأع ssياد م ssبارك ssة يح sّ sرم ف ssيها
"ه ssناك ف ssي ّs s
والصناعة وغيرها.
االشتغال بالتّجارة
ّ
"وتssعقد فssيها اجssتماعssات بّ s
sكل مssحبّة وسssرور وابssتهاج وتssتزيّssن فssيها مssجالssس عssا ّمssة ويssكون الجssميع فssيها زمssرة
فتتجسد في األبصار وحدة األ ّمة وألفتها واتّحادها.
واحدة،
ّ
يمر من دون ثمرة.
"وحيث أ ّن يوم العيد يوم مبارك ،يجب أ ْن ال يترك العيد ّ
sتأسsس فsي ذلsك الsيوم املsبارك مشsروع
والسsرور ،بsل يsجب أ ْن ي ّ s s
ّs s
"ويsجب أ ْن ال يsقتصر ذلsك الsيوم عsلى الsفرح
تعود منافعه ال ّدائمة على األ ّمة فيما بعد...

"وليس ssت ه ssناك ف ssي ه ssذا ال ssيوم ن ssتيجة وث ssمرة أع ssظم م ssن ه ssداي ssة ال sنّاس ،أل ّن ال sنّاس م ssساك ssني مح ssروم ssني م ssن
املواهب اإلله ّية...
"ويssجب عssلى األحssباء فssي مssثل هssذا الssيوم أ ْن يssتركssوا مssن بssعدهssم أثsً sرا خssيريًّssا مssاديًّssا أو مssعنويًّssا .ويssجب أنْ
sيري مssبرور فssي هssذا الّ sدور الssبديssع يssجب أ ْن يssكونَ
تssشمل تssلك اآلثssار الssخيريّssة جssميع البشssر ،أل ّن كsّ sل عssمل خّ s
sخص الssبهائ sيّني وحssدهssم ،وحssيث أ ّن ظssهور الsّ sرحssمن فssي هssذا الssيوم ظssهور
عssموم sيًّا يssشمل جssميع البشssر وال يّ s
إلهيّ فأملي أ ْن يكو َن ّ
كل واحد من األحباء اإللهيّني رحمة إلهيّة لعموم البشر".
sسنة الsبهائsيّة" وال ّsرضsوان واحsتفاالت ذكsرى مsيالد الsباب ومsيالد بsهاءاهلل وعsيد بsعثة
وأعsياد الsنّوروز "رأس ال ّ
الباب "وهو نفسه ذكرى مولد عبدالبهاء" هي أعظم أيّام الفرح عند البهائيّني خالل العام.
ّ
أ ّم ssا أ ّي ssام ال ssهاء )األ ّي ssام ال sزّائ ssدة( ا ّلssتي ت ssقع ب ssني ّ
والشه ssر ال sتّاس ssع عش ssر )م ssن ي ssوم 26
الشه ssر ال sثّام ssن عش ssر
sصصت لsعمل ال ّ
sضيافsات والsوالئsم لsألحsباء
شsباط )فsبرايsر( إلsى نsهايsة الsيوم األ ّول مsن آذار )مsارس( فsإنّsها خ ّ
ولتقديم الهدايا وللعناية بالفقراء واملرضى إلخ.
أ ّsمsا االحsتفاالت بsذكsرى اسsتشهاد الsباب وصsعود بsهاءاهلل وعsبدالsبهاء فsيُحتفل بsها ب ّ
sكل وقsار فsي اجsتماعsات
الئقة وبخطابات وتالوة من املناجاة واأللواح.
الصيام
ّ
إ ّن ّ
sصيام .وخ ssالل األيّ ssام ال sتّسع عش ssر
الشه ssر ال sتّاس ssع عش ssر ا ّلssذي ي ssلي ض ssياف ssات أيّ ssام ال ssهاء ه ssو شه ssر ال ّ s
الصيام باالمتناع عن األكل
يكون ّ
sصيام ي ssنتهي ب ssيوم االع ssتدال ال sّ sرب ssيعي ف ssي آذار
والش ssرب م ssن ّs s
ّs s
الش ssروق حs sتّى ال ssغروب .وح ssيث أ ّن شه ssر ال ّ s
sصيام يssقع دائsً sما فssي نssفس الssفصل وهssو الsّ sربssيع فssي نssصف الssكرة الّ s
sشمالssي والخssريssف فssي
)مssارس( فssإ ّن الّ s
الشsتاء الsقاسsية م ّsما يsجعل
الشsديsدة وال فsي بsرودة ّs s
sصيف ّs s
نsصف الsكرة الsجنوبsي ،فsال هsو بsواقsع فsي حsرارة ال ّ
الشsروق والsغروب مsتساويsة تsقريsبًا
sصيام شsا ًقّssا .وبsاإلضsافsة إلsى هsذا فsفي هsذا الsفصل تsكون الsفترة بsني ّ s s
ال ّ
sصيام
sسادسsة مsسا ًء .ولsيس ال ّ
sساعsة ال ّ
sسادسsة صsباحsا ً حsتّى ال ّ
sساعsة ال ّ
فsي جsميع أنsحاء املsعمورة أي مsن ال ّ
ّ
ً
والشيوخ والعجزة والحوامل واملرضعات.
مفروضا على األطفال واملرضى واملسافرين
sسنوي املsفروض بsموجsب األحsكام الsبهائsيّة نsافsع صsحيًّا .وحsيث أ ّن حsقيقة
sصيام ال ّ
وقsد ثsبت أ ّن مsثل هsذا ال ّ
sصيام الssبهائsيّ ليسssت فssي اإلمssساك عssن الsطّعام املssادي بssل فssي ذكssر اهلل ا ّلssذي هssو الsطّعام الsّ sروحssانsيّ لssذا
الّ s
sصيام ال ssبهائ sيّ ال ت ssقتصر ع ssلى االم ssتناع ع ssن ال sطّعام امل ssادي ا ّلssذي ي ssساع ssد ع ssلى ت ssطهير الجس ssد
ف ssحقيقة ال ّ s
عما سوى اهلل فيقول عبدالبهاء ما ترجمته-:
ولكنّه ّ
يوجه النفوس إلى االنقطاع ّ
sصيام يsعني االمsتناع عsن ال ّ
sصيام املsادي رمsز عsن ذلsك االمsتناع وشsيء يsذ ّsكsر
sشهوات .ال ّ
sصيام رمsز .ال ّ
"ال ّ
sشهوات املssاديّssة عssليه أ ْن يssمتنعَ عssن الّ s
sصائssم بssه .بssمعنى أ ّن اإلنssسان عssندمssا يssمتنع عssن الّ s
sشهوات الssنفسيّة
الّ s
والsنّزوات ،لssك ْن مجsّ sرد االمssتناع عssن الsطّعام ال تssأثssير لssه عssلى الsّ sروح بssل إنّssه مجsّ sرد رمssز وشssيء يssذكssر .وبssدون

sخاصsة
sصيام لهsذا الهsدف ال يsعني االمsتناع الsتّام عsن الsطّعام .بsل الsقاعsدة الsذّهsبيّة ال ّ s s s
هsذا ال أهsميّة لsه .فsال ّ
sروري .وهssناك فssي الssهند طssائssفة تssمسك
sثيرا وال يssأكssل قssليالً .فssاالعssتدال ضs
ّ
بssالsطّعام هssي أ ْن ال يssأكssل املssرء كً s
عsن الsطّعام أقsصى إمsساك وتsق ّلل طsعامsها تsدريsج ًيّا إلsى أ ْن ت َ
sصل بsالsعيش عsلى ال شsيء تsقريsبًا ،وهsذا يsؤثّsر
sثيرا عssلى ذكssائssها .ولْ sن يssكو َن املssرء أهsالً لخssدمssة اهلل بssعقل ضssعيف وجسssد ضssعيف قssد أضssعفهما االمssتناع
كً s
عن الطّعام فصار ال يستطيع رؤية األمور رؤية واضحة")(.
االجتماعات البهائيّة
ي ssع ّلق ع ssبدال ssبهاء أع ssظم األه ssميّة ع ssلى اج ssتماع ssات امل ssؤم ssنني ال ّ sدوريّ ssة امل ssنتظمة م ssن أج ssل ال ssعبادة وم ssن أج ssل
دراسssة الsتّعالssيم وعssرضssها عssلى بssساط الssبحث ومssن أجssل املssشاورة بssخصوص تssق ّدم الّ sدعssوة .فssيقول فssي أحssد
ألواحه ما ترجمته-:
لsقد شsاءت اإلرادة اإللsهيّة أ ْن يsزداد االتّsحاد والsوفsاق بsني األحsباء وإمsاء ال ّsرحsمن يsو ًsمsا فsيو ًsمsا ،ومsا لsم يsتح ّقق
sأي ش ssكل م ssن األش ssكال .وإ ّن أع ssظم وس ssائ ssل االتّ ssحاد واالتّ ssفاق ه ssي االج ssتماع ssات
أي ع ssمل ب ّ s
ه ssذا ل ssن ي ssتق ّدم ّ
الروحانيّة ،وهذا أمر مهم ج ًدّا وهو مغناطيس التّأييدات اإللهيّة")(.
ّ
وفsي اجsتماعsات الsبهائsيّني ال ّsروحsانsيّة يsجب تsجنّب املsجادالت ا ّلssتي تsؤ ّدي إلsى املsنازعsات وتsجنّب الsبحث فsي
ال ّ
sسياسsيّة واملsاديّsة فsالهsدف الsوحsيد لsلمؤمsنني يsجب أ ْن يsكو َن تsع ّلم الsحقيقة اإللsهيّة وتsبليغها وامsتالء
sشؤون ال ّ
قsلوبsهم بsمحبّة اهلل وانsقيادهsم الsتّام إلرادة اهلل وإعsزازهsم مsجيء مsلكوت اهلل وتsرويsجهم لsه .فsيقول عsبدالsبهاء
في خطاب ألقاه في نيويورك سنة  1912ما ترجمته-:
"يsجب أ ْن يsكو َن االجsتماع الsبهائsيّ مsثا ً
sتنيرا مsن أنsوار املsأل األعsلى .ويsجب
ال الجsتماعsات املsأل األعsلى ومس ً
أ ْن ت ssكو َن ال ssقلوب ص ssاف ssية ص ssفاء امل ssراي ssا ح sتّى تس ssطع ف ssيها أن ssوار ش ssمس ال ssحقيقة ،وي ssكو َن ك sّ sل ق ssلب م ssرك sزًا
sتمر االتّsصال بsني
لsالتّsصال الsتلغرافsيّ فsتكون نsهايsة ّs s
السsلك فsي الsقلب ونsهايsته األخsرى فsي املsأل األعsلى ،فيس ّ
جss sا شss sدي ً s sدا وتss sحصل األلss sفة فss sي جss sميع
ال s sطّرفss sني ،وبهss sذه الss sوسss sيلة تss sتم ّوج إلss sهامss sات املss sلكوت اإللss sهيّ تss sم ّو ًs
املss sباحss sثات ...وك ّ s sلما ازدادت األلss sفة واالتّss sحاد واملss sحبة بss sينكم ازدادت ال s sتّوفss sيقات اإللss sهيّة فss sيكم ،ونss sصرتss sكم
تأييدات الجمال املبارك وأعانتكم توفيقاته".
ويقول في أحد ألواحه ما ترجمته-:
"فsي هsذه االجsتماعsات يsجب االبsتعاد ابsتعا ًدا تsا ًمّssا عsن األحsاديsث الsخارجsيّة ،ويsجب اقsتصارهsا عsلى تsالوة
اآلي ssات وت ssرت ssيل امل ssناج ssاة وامل ssذاك ssرة ف ssي ال ّ s
sختص ب ssأم ssر اهلل – م ssثل إق ssام ssة ال ssبراه ssني واإلت ssيان
sشؤون ا ّل ssتي ت s
ّ
sساط ssعة وال sتّمعن ف ssي أل ssواح م ssحبوب ال ssعامل ssني .وي ssجب ع ssلى ال ssحاض ssري ssن ف ssي
ب ssال ssحجج واألد ّلssة ال ssواض ssحة ال ّ s
sتوج ssهوا إل ssى امل ssلكوت األب ssهى ،ث ssم ي ssدخ ssلوا
االج ssتماع ق ssبل دخ ssول ssهم أ ْن ي ssتزيّ ssنوا ب ssرداء الs sتّقدي ssس والs sتّنزي ssه وي s ّ s
االجssتماع بssمنتهى ال sتّواضssع والssخشوع .وحssني تssالوة األلssواح يssكونssون هssادئssني صssامssتني وإذا أرادوا الssكالم
ف ssعليهم ب ssيان م ssا ي ssري ssدون ssه ب ssمنتهى األدب ع ssلى أ ْن ي ssت َّم ذل ssك أي ً s
sضا ب ssرض ssاء ال ssحاض ssري ssن وإذن ssهم ،وب ssغاي ssة
الفصاحة والبالغة".

ّ
الضيافة التّسع عشريّة
اإلداري الssبهائ sيّ مssنذ صssعود عssبدالssبهاء أصssبحت الّ s
sضيافssة ال sتّسع عشssريّssة ا ّلssتي يُssحتفل بssها
بssتط ّورال sنّظام
ّ
sاصssة جً sدّا ،فssلم يssقتصر األمssر فssيها عssلى تssرتssيل املssناجssاة
فssي الssيوم األ ّول مssن كsّ sل شهssر بssهائsيّ ذات أهssميّة خs s ّ s
وتsالوة اآليsات مsن الsكتب املsق ّدسsة مsن ِقsبَ ْل املجsموع ،بsل تجsري املsشاورة الsعا ّمsة مsن ِقsبَل الsجامsعة الsبهائsيّة فsي
sضيافsة الsتّسع عشsريّsة حsول ال ّ
ال ّ
sشؤون الsبهائsيّة الsجاريsة ويتجّ sلى تsآلsف املsؤمsنني وارتsباطsهم بsبعضهم .وهsذا
الssعيد هssو الssفرصssة املssناسssبة ا ّلssتي فssيها يssق ّدم املssحفل الsّ sروحssانsيّ إلssى الssجامssعة الssبهائsيّة فssي الّ s
sضيافssة الsتّسع
عش ssريّ ssة ت ssقاري ssره ،وي ssدع ssوه ssم ف ssيها إل ssى ب ssحث امل ssشاري ssع ا ّلssتي رس ssمها وإل ssى ت ssقدي ssم م ssقترح ssات ssهم ح ssول األخ ssذ
بأساليب جديدة أنسب في خدمة األمر.
مشرق األذكار
ت ssرك ب ssهاءاهلل ألح sبّائ ssه إرش ssادات ي ssنفّذون ssها م ssن ب ssعده ب ssبنائ ssهم ه ssياك ssل ل ssلعبادة ف ssي ك sّ sل ق ssطر وم ssدي ssنة س sّ sماه ssا
أي الsهياكsل ا ّلsتي فsيها يsتعالsى ذكsر اهلل وثsناؤه .ويsكون بsناء مشsرق األذكsار مsتّسع
بsاسsم "مsشارق األذكsار" ْ
األضssالع تssعلوه ق sبّة ،ويssكون تssصميمه جssمي ً
ال وبssناؤه آيssة فssي الssفن عssلى قssدر اإلمssكان ،ويssرتssفع وسssط حssديssقة
واسssعة تssزدان بssاألشssجار الssباسssقة واألزهssار الssبديssعة والssف ّوارات املssائ sيّة ،مssحاطًssا بssعدد مssن األبssنية املssلحقة بssه
sخصصة ل ssشؤون ال sتّرب ssية والخ ssدم ssات االج ssتماع sيّة واألع ssمال ال ssخيريّ ssة ،ل ssتقترن ع ssبادة اهلل دو ًم ssا ف ssي ه ssذا
وامل ّ s
الsهيكل بsمباهsج عsالsم الsطّبيعة وبجsمال الsفن وبsالsعمل الجsدي الsف ّعال مsن أجsل تحسsني الsظّروف االجsتماعّ sية
البشر ّية وإصالحها)(.
وقsد ُsم ِsنع الsبهائsيّون فsي إيsران حsتّى الsوقsت الsحاضsر عsن بsناء هsياكsل لsلعبادة الsعا ّsمsة لsهم ،فsبنوا أ ّول مشsرق
الروسيّة)(.
لألذكار في مدينة عشق آباد ّ
وقsد بsارك عsبدالsبهاء خsالل زيsارتsه أمsريsكا سsنة  1912مsوقsع مشsرق األذكsار الsثّانsي فsي الsعالsم عsلى ضsفاف
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-:
sبرعsات مsن ك ّsل بsلد فsي الsعالsم لsصندوق مشsرق األذكsار فsي أمsريsكا...
"الحsمد هلل إذ تsرسsل فsي هsذه األيsام ت ّ
ومsنذ آدم إلsى يsومsنا هsذا لsم ي َsر الsعالsم إعsانsات تsرسsل مsن بsالد آسsيا الsبعيدة إلsى أمsريsكا ،ولsيس ذلsك إال مsن
sتعجبوا مsن ذلsك يsا أولsي األلsباب .وأمsلي أ ْن يُظه َsر أحsبّاء اهلل قsدرتsهم ويsتداركsوا مsبل ًغا
قsدرة املsيثاق اإللsهيّ ،ف ّ
sبرعssاتssه عssلى
sتبرعssون .فssلو أراد إنssسان أ ْن يs
عً s
َ
sصرف تّ s
sظيما لهssذا الssبناء ...واألمssر مssتروك لssألشssخاص فssيما يّ s
أمsر آخsر فsهو مsختار ،واالعsتراض عsليه بsاطsل .ولsكنّكم اعsلموا يsقينًا أ ّن أهsم األمsور فsي الsوقsت الsحاضsر هsو
بناء مشرق األذكار...

sصرح س ّsر عsظيم ال يsمكن اآلن كsشفه ،لsك ّن تsشييده الsيوم عsمل فsي مsنتهى األهsميّة .و ُتsلحق
"إ ّن س ّsر هsذا ال ّ
sتممات لsه وهsي مsدرسsة أيsتام ومسsتشفى فsقراء وصsيدلّ sية
بمشsرق األذكsار أبsنية فsرعّ sية م ّ
sخصصة لsه تsعتبر م ّ
sس فsي ك ّsل مsديsنة مشsرق لsألذكsار عsظيم عsلى
ودار عجsزة وجsامsعة عsلوم وآداب ودار ضsيافsة .ويsجب أ ْن ي ّs s
sؤس َ
هssذا ال sنّمط .وتssتلى املssناجssاة فssي مشssرق األذكssار صssباح كsّ sل يssوم ،وال يssكون فssيه أورغssن .وتssقام فssي األبssنية
املss sجاورة ملشss sرق األذكss sار األعss sياد واالجss sتماعss sات ال ّ s sديss sن ّية واملss sؤتss sمرات واالجss sتماعss sات الss sعا ّمss sة واالحss sتفاالت
ال ّsروحsانsيّة .أ ّمsا تsالوة املsناجsاة وتsرتsيل اآليsات بsأبsدع األلsحان فsيكون فsي مشsرق األذكsار ذاتsه بsدون مsصاحsبة
آالت موسيقيّة .افتحوا أبواب هذا املعبد لجميع الخلق.
أي ال ssك ّلية واملس ssتشفى ودار ال ّ s
sضياف ssة ودار العج ssزة وج ssام ssعة
"وع ssندم ssا ي ssت ّم ب ssناء ه ssذه امل s sّ s
sؤس ssسات امل ssلحقة ْ
الsعلوم والsفنون ا ّلssتي تsت ّم فsيها دراسsات جsامsعيّة عsليا وبsقيّة أبsنيتها الsخيريّsة األخsرى سsتفتح أبsوابsها لجsميع
أي اعsتبار
األمsم واألديsان فsإنّsها ال ت
ّ
sختص بsأ ّمssة دون األخsرى وسsتكون هsذه األعsمال الsخيريّsة للجsميع دون ّ
sعصب
sري فsال ت ّ
إلsى الsوطsن أو الّ sلون أو ال ِsعرق وسsتكون أبsوابsها مsفتوحsة عsلى مsصاريsعها لsكافّsة الsجنس البش ّ
صا لsلمناجsاة والsعبادة.
sخص ً
تsجاه أحsد بsل مsحبّة فsي مsحبّة نsحو الجsميع .وتsكون الsعمارة الsوسsطى مsكانًsا م ّ
وهsذه بsدايsة اتّsفاق تsوأمsيّ الّ sديsن والsعلم ،وهsذه بsدايsة خsدمsة الsعلم لsل ّديsن ،وبsدايsة تجّ sلي الsفيوضsات ال ّsروحsانّ sية
والجسمان ّية على النّوع اإلنسانيّ".
الحياة بعد املوت
يssخبرنssا بssهاءاهلل أ ّن حssياة الجسssد هssي املssرحssلة األولssى الssجنينيّة مssن مssراحssل وجssودنssا وأ ّن الsنّجاة مssن الجسssد
حرية ،فيقول بالنّص-:
الروح اإلنسانيّة إلى حياة أت ّم كماالً وأوسع ّ
يشبه الوالدة الجديدة ا ّلتي بها تدخل ّ
sدي اهلل فsي هsيكل ال تsغ ّيره الsقرون واإلعsصار
"اعsلم أنّsه )ال ّsروح( يsصعد حsني ارتsقائsه إلsى أ ْن يsحضر بsني ي ّ
وال حssوادث الssعالssم ومssا يظهssر فssيه ،ويssكون بssاق sيًا بssدوام مssلكوت اهلل وسssلطانssه وجssبروتssه واقssتداره ،ومssنه تظهssر
آثssار اهلل وصssفاتssه وعssنايssة اهلل وألssطافssه ...وتssدخssله يssد الssفضل إلssى مssقام ال يssعرف بssالssبيان وال يssذكssر بssما فssي
سssا عsن شsبهات األمsم ،إنّsه يتحsرك فsي هsواء إرادة ربّsه ،ويsدخsل
اإلمsكان .طsوبsى لsروح خsرج مsن الsبدن مsق ّد ً s
sجنة ال ssعليا ،وت ssطوف ب ssه ط ssلعات ال ssفردوس األع ssلى ،وي ssعاش ssر م ssع أن ssبياء اهلل وأول ssيائ ssه ،وي ssتك ّلم م ssعهم،
ف ssي ال ّ s
رب الsعرش
وي ّ
رب الsعاملsني .لsو يsطّلع أحsد عsلى مsا قّ sدر لsه فsي عsوالsم اهلل ّ
sقص لsهم مsا ورد عsليه فsي سsبيل اهلل ّ
والثّرى ،ليشتعل في الحني اشتيا ًقا لذاك املقام األمنع األرفع األقدس األبهى" ث ّم يقول ما تلي ترجمته-:
"وأ ّsمsا مsا سsألsت عsن كsيف ّية ذلsك )يsعني حsالsة ال ّsروح بsعد املsوت( ،فsاعsلم أنّsه ال يsوصsف وال يsنبغي أ ْن يsذك َsر إالّ
sصراط املسssتقيم ومssقصودهssم مssن
عssلى قssدر مssعلوم .ولssقد جssاء األنssبياء واملssرسssلون ملجsّ sرد هssدايssة الخssلق إلssى الّ s
م ssجيئهم ت ssرب ssية ال ssعباد ...ل ssعمر اهلل إ ّن إش ssراق ssات ت ssلك األرواح ه ssي س ssبب ت ssرق ssيات ال ssعال ssم وارت ssفاع م ssقام ssات
السssبب
األمssم ...،ولssيس هssناك شssيء مssن األشssياء مssن دون أ ْن تssكو َن لssوجssوده ع ّ sلة وسssبب وبssدايssة .ولssقد كssان ّ s
السssبب لssوجssودهssا إلssى األبssد .وإ ّن الssفرق بssني
األعssظم فssي وجssود األشssياء هssو تssلك األرواح املجsّ sردة وسssيبقون ّ s
هذا العالم والعالم الثّاني كالفرق بني عالم الجنني وعاملنا الحاضر")(.

وكتب عبدالبهاء ما يشابه ذلك فقال ما ترجمته:
"إ ّن األس ssرار واألم ssور ا ّل ssتي ال ي ssعلمها اإلن ssسان ف ssي ه ssذا ال ssعال ssم ال sتّراب ssي ت ssنكشف ل ssه ف ssي ع ssال ssم امل ssلكوت،
ويsطّلع عsلى أسsرار الsحقيقة .ومsن الsبديsهيّ أنّsه سsيعرف هsناك الsنّفوس ا ّلsتي كsان يsعاشsرهsا ويsأنsس بsها .وال
شssك أ ّن الsنّفوس املssق ّدسssة بssعيونssها الsطّاهssرة وبssبصيرتssها الsنّيرة هssي بssفضل الssعنايssات اإللssهيّة مssكمن األسssرار
فsي مsلكوت األنsوار ولsها نsصيب وفsيض مsن مsوهsبة مsشاهsدة الsحقيقة فsي ك ّsل نsفس مsن األخsيار ،وتحsظى فsي
sحا ،وتجssد جssميع أحssباء اهلل الssقدامssى والجssديssديssن حssاضssريssن فssي
ذلssك الssعالssم بssاالبssتهاج بssلقاء اهلل عssيانًssا واضً s
sصعود مssن هssذا الssعالssم
ذلssك املجssمع الssسماوي .وال شsّ sك أ ّن الssفروق وامل sيّزات بssني األشssخاص تتج ّ sلى بssعد الّ s
الsفانsي ،وليسsت املsيّزات هsذه بsالنّسsبة لsلمكان بsل بsالنّسsبة لsعالsم ال ّsروح والsوجsدان ،أل ّن مsلكوت اهلل مsق ّدس عsن
ال sزّمssان واملssكان ،وهssو عssالssم غssير هssذا الssعالssم ودنssيا غssير هssذه ال ّ sدنssيا .واعssلم يssقينًا أ ّن أحssباء اهلل فssي الssعوالssم
اإللssهيّة يssعرف بssعضهم بً s
sعضا ،ويssأنssس بssعضهم إلssى بssعض ،ولssك ّن أنssسهم هssناك روحssان sيّ ،وكssذلssك لssو أح sبّ
إنssسان إنssسانsا ً آخssر فssي هssذا الssعالssم فssإنّssهما لssن يssنسيا بssعضهما فssي عssالssم املssلكوت وحsتّى أيً s
sضا ال يssنسيان
هناك الحياة ا ّلتي كانت لهما في هذا العالم")(.
الجّ نة والنّار
sجنة وال sنّار ال ssواردة ف ssي ال ssكتب امل ssق ّدس ssة رم ssوزًا وليس ssت ح ssرف sيّة ف ssي
ي ssعتبر ب ssهاءاهلل وع ssبدال ssبهاء أوص ssاف ال ّ s
sجنة هssي حssال الssكماالت وأ ّن ال sنّار
sصة الخssليقة الssواردة فssي ال sتّوراة .وهssما يssريssان أ ّن الّ s
مssعناهssا ومssن ذلssك قّ s
sجحيم ه ssي
sجنة ه ssي ال ssوف ssاق م ssع إرادة اهلل وم ssع إرادة إخ ssوان ssنا وأ ّن ال ّ s
ه ssي ح ssال الs sنّقائ ssص .وي ssري ssان أ ّن ال ّ s
sجحيم هsي حsال املsوت ال ّsروحsانsيّ .وقsد يsدخsل
sجنة هsي حsال الsحياة ال ّsروحsانsيّة وال ّ
فsقدان هsذا الsوفsاق وأ ّن ال ّ
sجنة مssباهssج روحssان ّ sية .وتssنشأ
sجنة أو يssدخssل ال sنّار وهssو ال يssزال فssي هssذا الجسssد .وأ ّن مssباهssج الّ s
اإلنssسان الّ s
الجحيم عن الحرمان من هذه املباهج .فيقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات ما ترجمته:
آالم ّ
"وعsندمsا يsنجون مsن ظsلمات هsذه ال ّsرذائsل بsنور اإليsمان ويsتن ّورون بsإشsراق شsمس الsحقيقة عsليهم ويتش ّsرفsون
بجsميع الsفضائsل فsإنّsهم يsعتبرون ذلsك أعsظم املsكافsآت ويsرونsه الsجنّة الsحقيق ّية .وكsذلsك املsجازات املsعنو ّيsة أي
الsعذاب والsعقاب الsوجsودي فsإنّsه االبsتالء بsعالsم الsطّبيعة واالحsتجاب عsن الsحق والجهsل واالنحsطاط واالنsهماك
ف ssي ال ّ s
sصفات ال sظّلمان sيّة ...وه ssم ي ssرون ه ssذا
sشهوات ال sنّفسان sيّة واالب ssتالء ب ssال sّ sرذائ ssل ال ssحيوان sيّة واالتّ ssصاف ب ssال ّ s
أعظم العقوبات وأش ّد العذاب...
خ َsر ِويّsة هsي الsكماالت والsنّعم ا ّلssتي يsحصل عsليها اإلنsسان فsي الsعوالsم ال ّsروحsانsيّة بsعد الsعروج
"واملsكافsأة األ ُ ْs
مssن هssذا الssعالssم ...وهssذه املssكافssأة األ ُ ْ
خsَ sر ِويّssة هssي ِنَ sع ْم وألssطاف روحssانsيّة وأنssواع الsنّعم الsّ sروحssانsيّة فssي املssلكوت
اإللsهيّ وهsي الsحصول عsلى مsا يsتمنّاه الsقلب وال ّsروح والsفوز بsلقاء ال ّsرحsمن فsي الsعالsم األبsدي وكsذلsك املsجازاة
األ ُ ْ
sسقوط ف ssي
خsَ sر ِو ّي ssة أي ع ssذاب اآلخ ssرة ه ssو الح ssرم ssان م ssن ال ssعناي ssات اإلل ssه ّية ال s s sّ s
sخاصssة وامل ssواه ssب ال ssحتم ّية وال ّ s
حsرم مsن هsذه األلsطاف اإللsه ّية فsهو مsحسوب لsدى أهsل الsحقيقة فsي ِsعsداد
أسsفل دركsات الsوجsود ،وك ّsل إنsسان ُ s
األموات...

sقربsني لsدى الsعتبة
"أ ّمssا الsغنى والsثّروة فsي ذلsك الsعالsم فsهي الsتّقرب إلsى اهلل وفsي هsذه الsحالsة ال ش ّsك أ ّن امل ّ
اإلله ّية تكون شفاعتهم مقبولة عند الحق...
"حsتّى إ ّن ا ّلssذيsن مsاتsوا مsذنsبني وغsير مsؤمsنني ربّsما يsتغيّرون حsني يsشملهم الsعفو والsغفران وذلsك فsضل إلsهيّ
ال ع ssدل أل ّن ال ssفضل ه ssو اإلع ssطاء م ssن دون اس ssتحقاق وال ssعدل ه ssو اإلع ssطاء ب ssاالس ssتحقاق .ون ssحن ف ssي ه ssذا
العالم نملك الق ّوة على ال ّدعاء لهم بالخير وكذلك في العالم الثّاني سنملك نفس هذه الق ّوة ...
"إذن فssالsنّاس يسssتطيعون أ ْن يssرتssقوا فssي الssعالssم الsثّانssي أيً s
sضا وكssذلssك يسssتطيعون فssي هssذا الssعالssم اقssتباس
األنssوار عssن طssريssق ال sتّضرع .كssما يسssتطيعون هssناك عssن طssريssق ال sتّضرع طssلب الssغفران ويssلتمسون اقssتباس
األنوار...
"إ ّن االرت ssقاء ف ssي ال ssكماالت ال االرت ssقاء ف ssي ال sّ sرت ssبة م ssمكن ي ssسير ق ssبل خ ssلع ه ssذا ال ssقال ssب ال ssعنصري وب ssعد
خssلعه ...فssترون أنّssه لssيس هssناك كssائssن أعssلى مssن اإلنssسان الssكامssل لssك ّن اإلنssسان ا ّلssذي يssبلغ رتssبة اإلنssسانsيّة لssه
بsعد هsذا ارتsقاء فsي الsكماالت ال ارتsقاء فsي ال ّsرتsبة ،ألنّsه ال وجsود لsرتsبة أعsلى مsن رتsبة اإلنsسان الsكامsل حsتّى
يssنتقل اإلنssسان إلssيها .فssهو يssرتssقي فssي رتssبة اإلنssسان sيّة فssقط أل ّن الssكماالت اإلنssسان sيّة غssير مssتناهssية .فssمثالً
sلما .وح ssيث أ ّن ال ssكماالت
م ssهما ك ssان اإلن ssسان ع ssامل ً ssا ف ssإنّ ssه ي ssمكننا أ ْن ن ssتص ّور وج ssود إن ssسان أع ssلى م ssنه ع ً s
sصعود مss sن هss sذا الss sعالss sم الss sوصss sول إلss sى تَss sر ّقِّss sيات أخss sرى فss sي
اإلنss sسان s sيّة غss sير مss sتناهss sية إذن فss sيمكن بss sعد الّ s s
الكماالت".
ال َو ْح َدة بني عالم ال ّدنيا وعالم اآلخرة
الجسssد
إ ّن َو ْ s
حَ sدة الssعالssم اإلنssسانsيّ ا ّلssتي عّ sلمنا إيّssاهssا بssهاءاهلل ال تssشير إلssى وحssدة األحssياء املssوجssوديssن فssي ّ
الجسsد .فsليس
الجسsد وا ّلssتي خsرجsت عsن ّ
فحسsب بsل تsشير إلsى وحsدة جsميع الsكائsنات البشsريّsة ا ّلssتي فsي ّ
األحssياء املssوجssوديssن عssلى األرض وحssدهssم بssمثابssة أجssزاء فssي جssسم واحssد بssل جssميع ا ّلssذيssن فssي الssعالssم الsثّانssي
أجss sزاء فss sي الss sجسم ذاتss sه .وهss sذان الجss sزءان يss sعتمد أحss sدهss sما عss sلى اآلخss sر اعss sتما ًدا وثss sي ًقا .وإ ّن االتّss sصال
مفر من وجوده.
الروحانيّ بني اإلثنني فضالً عن كونه غير مستحيل فإنّه مستمر وال ّ
ّ
sحيوي ،ول ssك ّن ا ّلssذي ssن
"وأول ssئك ا ّلssذي ssن ل ssم ت ssتط ّور م َ sل َكات ssهم ت ssط ّو ًرا ك ssاف ً sيا ال ي ssشعرون ب ssوج ssود ه ssذا االرت ssباط ال s
ّ
السsتار.
تsط ّورت مَ sلكاتsهم يsشعرون بsوضsوح وبsشكل ثsابsت محّ sدد بsاالرتsباط الsكائsن بsيننا وبsني ا ّلsذيsن هsم وراء ّs s
وهsذا االتّsصال ال ّsروحsانsيّ مsألsوف وواقsعيّ لsدى األنsبياء والsق ّديسsني كsما نجsد ال ّsرؤيsا مsألsوفsة لsدى بsق ّية البشsر.
ويقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات-:
sخصا فsي صsورة
"فsرؤيsا األنsبياء ليسsت أحsالم نsوم بsل اكsتشافsات روحsانsيّة لsها حsقيقة .مsثالً يsقول" :رأيsت ش ً
ك ssذا وق ssلت ل ssه ك ssذا ف ssأج ssاب ب ssكذا" فه ssذه ال sّ sرؤي ssا ف ssي ع ssال ssم الs sيَ َقظة ال الs sنّوم ،وه ssي اك ssتشاف ssات روح ssانs sيّة...
واإلدراكsات ال ّsروحsانsيّة واملsكاشsفات الsوجsدانsيّة لsدى ال ّsروحsانsيّني لsها اتّsحاد مsق ّدس عsن الsوهsم والsقياس ...ولsها
أ ُ ْلssفة مssنزّهssة عssن ال sزّمssان واملssكان .مssثالً مssذكssور فssي اإلنssجيل" :إ ّن مssوسssى وإيssليا أتssيا عssند املssسيح فssي جssبل
طsابsور" فsمن الsواضsح أ ّن هsذه األلsفة لsم تsكن جsسمانsيّة بsل كsانsت كsيفيّة روحsانsيّة عsبّر عsنها بsاملsالقsاة ...وال ّsرؤيsا

املsذكsورة فsي الsكتاب املsق ّدس كsرؤيsا يsوحsنا وأشsعيا وكsمالقsاة املsسيح مsع مsوسsى وإيsليا فهsذه لsها حsقيقة ولsها
آثار عجيبة في العقول واألفكار ،وانجذابات عظيمة في القلوب”)(.
sحس الsّ sروحssانsيّ الssخارقssة لssلعادة ،فssإنّssه يsن َ ّدد بssاملssحاوالت
وبssينما يssعترف عssبدالssبهاء بssوجssود هssذه امل ََ sلكات مssن الّ s
ا ّلssتي تهsدف إلsى تsطويsرهsا قsبل أوانsها .أل ّن هsذه امل ََ sلكات سsتكشف عsن نsفسها بsصورة اعsتياديّsة حsني يsأتsي
الsوقsت املsناسsب لsكشفها ،لsو أنّsنا سsرنsا فsي الsطّريsق ال ّsروحsانsيّ ا ّلsذي رسsمه لsنا ال ّsرسsل .فsيقول عsبدالsبهاء مsا
ترجمته-:
"إ ّن الsتّأثsير عsلى الsقوى ال ّsروحsانsيّة حsني وجsودهsا فsي هsذا الsعالsم يsؤثّsر عsلى حsالsة األرواح فsي الsعالsم الsثّانsي.
فهsذه الsقوى حsقيقة ولsكنّها فsي الsحاالت االعsتياديّsة غsير فّ sعالsة عsلى سsطح الsكرة األرضsيّة .فsللطّفل فsي رحsم
أ ّمsه عsيون وآذان وأيsدي وأقsدام ...إلsخ ولsكنّها فsي حsالsة سsكون ال فsعالّ sية لsها واملsقصد الsك ّلي مsن الsحياة عsلى
هssذا الssعالssم املssادي هssو ال ّ sدخssول إلssى عssالssم الssحقيقة حssيث سssتبدأ تssلك الssقوى الsّ sروحssان ّ sية فssعال ّ sيتها)( أل ّن هssذه
مختصة بذلك
القوى
ّ
العالم")(.
"أ ّمsا االتّsصال بsأرواح ا ّلsذيsن صsعدوا مsن هsذا الsعالsم فsينبغي أ ْن ال نsلتمسه مsن أجsل مج ّsرد االتّsصال وال مsن
أجssل إرضssاء حssب االسssتطالع والssفضول فssي أنssفسنا ،أل ّن مssن واجssب بssل مssن دواعssي فخssر أولssئك ا ّلssذيssن هssم
الس ssتار اآلن أ ْن ي ssساع ssدوا ا ّل ssذي ssن ه ssم ع ssلى ال ssجان ssب اآلخ ssر م ssنه ف ssي ه ssذا ال ssعال ssم وأ ْن ي ssحبوه ssم وأنْ
خ ssلف ّs s
sتضرعsوا مsن أجsلهم .والّ sدعsاء ألرواح املsوتsى واجsب عsلى الsبهائsيّني .فsيقول عsبدالsبهاء ألحsد الsزّائsريsن سsنة
ي
ّ
 1904ما ترجمته-:
"إ ّن مsوهsبة ال ّ
sختص بsاملsظاهsر املsق ّدسsة
sختص بsاألرواح الsعليا كsما ت
sشفاعsة الsف ّعالsة هsي مsن الsكماالت ا ّلsتي ت
ّ
ّ
sسيد املssسيح كssانssت لssه قّ sوة الّ s
اإللssهيّة أيً s
sشفاعssة لssغفران أعssدائssه وهssم عssلى األرض وال يssزال مssالً sكا لهssذه
sضا فssالّ s
الsق ّوة حsتّى اآلن .ولsم يsذكsر عsبدالsبهاء اسsم أحsد املsتصاعsديsن دون أ ْن ي َ
sقول )رحsمه اهلل!( أو مsا يsشابsه ذلsك
مsن الsكلمات .ويsملك أتsباع ال ّsرسsل قّ sوة ملsساعsدة األرواح املsتصاعsدة لsنيل الsغفران عsن طsريsق الّ sدعsاء ،ولهsذا
يssجب أ ْن ال نssظن أ ّن بssعض األرواح قssد قssضي عssليها بssالsّ sركssود لssعدم تحsّ sملها اآلالم أو بssالخسssران ال sنّاتssج عssن
دائما ق ّوة االتّصال
عدم عرفانها اهلل ،ألنّها ما زالت تملك
ً
واالرتباط الف ّعال بعالم األرواح...
"واألغsنياء فsي الsعالsم الsثّانsي يسsتطيعون أ ْن يsساعsدوا الsفقراء فsيهم كsما يسsتطيع األغsنياء فsي هsذا الsعالsم
مssساعssدة الssفقراء فssيهم .فssالّ s
sكل عssبيد اهلل وفssي كsّ sل عssالssم مssن عssواملssه ،ك ّ sلهم فssقراء إلssيه ولssيسوا أغssنياء عssنه وال
يسsتطيعون أ ْن يsكونsوا عsنه أغsنياء .وحsيث أنّsهم فsقراء إلsى اهلل فsك ّلما ازدادوا ابsتهاالً إلsيه ازدادوا غsنى مsنه.
فsما هsي بsضاعsتهم؟ ومsا هsي ثsروتsهم؟ ومsا هsي املsساعsدة واملsعونsة فsي الsعالsم الsثّانsي؟ إنّsها ال ّ
sشفاعsة ال غsير.
sوسsالت األغsنياء روحsانsيًّا مsن أجsلها وعsن
وعsلى األرواح الsقاصsرة فsي تsط ّورهsا أ ْن تsلتمس ال ّsرقsي عsن طsريsق ت ّ s s
طريق ابتهالهم لرقيّها ،وبعد ذلك تستطيع هي االرتقاء بنفسها عن طريق ابتهاالتها الذّاتيّة لنفسها".

مرة أخرى-:
ويقول عبدالبهاء ّ
"أولsئك ا ّلssذيsن صsعدوا إلsى الsعالsم اآلخsر لsهم صsفات تsختلف عsن صsفات ا ّلssذيsن ال يsزالsون عsلى األرض ،إالّ
أنّ ssها ص ssفات ال ع ssلم أله ssل ه ssذا ال ssعال ssم ب ssها .وم ssع ذل ssك ف ssال ان ssفصال ح ssقيقيًا ب ssينهما .وت ssمتزج ال ssحال ssتان ع ssن
طريق ال ّدعاء ،فادعوا لهم كما يدعون لكم")(.
سsئل عsبدالsبهاء ع ّsما إذا كsان بsإمsكانsنا عsن طsريsق إيsمانsنا ومsحبّتنا أ ْن نsب ّلغَ ا ّلsذيsن صsعدوا قsبل سsماعsهم
وملsا ُs s
بالظّهور الجديد ،أجاب-:
"نَ َ sع ْم ،ال شsّ sك فssي ذلssك ،حssيث أ ّن ال ّ sدعssاء املخssلص لssه تssأثssيراتssه ولssه نssفوذه فssي الssعالssم ال sثّانssي .ولssسنا نssحن
بssمقطوعssني عssن ا ّلssذيssن هssم هssناك .هssذا وإ ّن ال sنّفوذ الssحقيقي األسssاسssي هssو فssي ذلssك الssعالssم ولssيس فssي هssذا
العالم")(.
كما كتب بهاءاهلل في أحد ألواحه بالنّص-:
sصلني ع ssليه امل ssأل األع ssلى وال ssجنّة ال ssعليا وأه ssل خ ssباء ال ssعظمة ب ssأم ssر اهلل ال ssعزي ssز
"وا ّل ssذي ع ssمل ب ssما أم ssر ب ssه يُ َّ s
الحميد".
sيتوجssه الssقلب غssالsبًا تssلبية لssنداء بssاطssنيّ فssينا نssحو حssبيب لssنا صssعد إلssى
سssئل عssبدالssبهاء" :مssاذا يحssدث فsّ s
ومل ّsا ُ s
العالم الثّاني؟" أجاب-:
"يssقضي قssانssون ال َ
خْ sلق اإللssهيّ أ ْن يssركَ sن الّ s
sتوجssهون إلssيهم
sضعيف إلssى الssقوي ويتّك¦ عssليه .وأولssئك ا ّلssذيssن تsّ s
قsد يsكونsون الsوسsيط ا ّلsذي عsن طsريsقه يsأتsيكم الsتّأيsيد اإللsهيّ والsق ّوة ال ّsربsانsيّة ،ويحsدث هsذا أي ً
sضا حsينما يsكون
أولئك على األرض معكم ،ولك ّن ا ّلذي يهب الق ّوة لجميع ال َ
الروح القدس وحده")(.
خ ْلق هو ّ
ّ
الشر
انعدام
الشsر ،بsل هsناك واحsد
sسمى ّ s s
طsب ًقا لsلفلسفة الsبهائsيّة ،ينحsدر مsن قsانsون وحsدانsيّة اهلل أنّsه لsيس هsناك شsيء ي ّ
أحssد هssو اهلل تssعالssى .ولssو كssانssت هssناك أيّssة ق ّ sوة أخssرى فssي الssكون تssخالssف ق ّ sوة اهلل فssلن يssعود تssعالssى لssيوصssف
الشssر هssو فssقدان الssخير أو قّ sلته .والsّ sرجssل
بssالssواحssد األحssد .وكssما أ ّن الsظّالم هssو فssقدان الsنّور أو قّ sلته فssكذلssك ّ s
ّ
ناقصا في نم ّوه .فإذا كان أنانيًّا فليس
الشرير هو رجل ال يزال جانب كبير من طبيعته
ً
الشssر يssكمن فssي أنّ
sب ال ّ sذات ،ولssك ّن ّ s
ّs
الشssر فssي ح sبّه لِ َ sذاتssه ،أل ّن كsّ sل أنssواع الssحب خssير ومssن عssند اهلل ح sتّى حّ s
sب اآلخsريsن وحsبّ
هsذا ال ّsرجsل يsمتلك نsو ًsعsا هsزيsالً مsن الsحب غsير الئsق وغsير م ّ s
sوجsه تsوجsي ًها ص ً
sحيحا ويsنقصه ح ّ
sح ْيوانssات ،فssيد ّلssل طssبيعته املنح sطّة دالالً أرعssن كssما يssد ّلssل
اهلل ،فssهو يssرى نssفسه وكssأنّssه نssوع مssمتاز مssن أنssواع الَ s
كلبه ،ولك ّن نتائج تدليله لطبيعته أسوأ من نتائج تدليله لكلبه.

وكتب عبدالبهاء في إحدى رسائله ما ترجمته-:
الشssر ال وجssود لssه أب ً sدا" .الssواقssع أنّssني قssلت هssذا.
"لssقد ذكssرت أ ّن عssبدالssبهاء قssال إلssى بssعض األحssباء" :إ ّن ّ s
الشsر عsبارة عsن الsعدم .هsذا هsو الsحق .كsما أنّsه لsيس هsناك شsر أعsظم لsإلنsسان مsن ضsاللsته
ومsقصودي أ ّن ّs s
واحsتجابsه عsن الsحق .فsال ّ
والجهsل هsو عsدم الsعلم .والsكذب
sضاللsة هsي عsدم الهsدايsة ،والsظّلمة هsي عsدم الsنّور،
ّ
sسمع .فsال ّ
والجهsل
sصمم
ّ
sضاللsة والsعمى وال ّ
sصمم هsو عsدم ال ّ
sصدق ،والsعمى هsو عsدم اإلبsصار ،وال ّ
هsو عsدم ال ّ
ك ّلها أشياء معدومة".
وكذلك يقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات-:
sصفات واألخssالق املssذمssومssة املssالزمssة لssذاتّ sية الssبعض مssن الsنّوع
"لssيس فssي الssفطرة شssر بssل كّ sلها خssير ،حsتّى الّ s
اإلنsسانsيّ فsإنّsها فsي الsحقيقة ليسsت بsمذمsومsة .مsثالً :يsالحsظ فsي بsدايsة حsياة الsطّفل ا ّلsذي يsرضsع مsن الsثّدي
أ ّن آثssار الحssرص بssاديssة مssنه ،كssما يssشاهssد مssنه أيً s
sحسن والssقبح
sضا آثssار الssغضب والقهssر .وإذا يssقال" :إ ّن الُ s
sطري فsي الsحقيقة اإلنsسانsيّة ،وهsذا مsناف لsلخير املsطلق ا ّلsذي هsو فsي الخsلقة والsفطرة" فsالsجواب أنّ
كsليهما ف ّ
الحsرص ا ّلssذي هsو طsلب الsزّيsادة صsفة مsمدوحsة لsو اسsتعملت فsي مsوضsعها .فsمثالً :لsو أ ّن اإلنsسان يحsرص
sيما ذا مsروءة وعsدالsة ،فsإ ّن ذلsك مsمدوح جً sدّا .ولsو يsغضب
عsلى تsحصيل الsعلوم واملsعارف وعsلى أ ْن يsكو َن رح ً
sالسssباع الّ s
sضاريssة ويقهssرهssم ،فssذلssك مssمدوح ج ً sدّا .ولssك ّن هssذه
sسفّاكssني لssلدمssاء ا ّلssذيssن هssم كs ّ s
عssلى ال sظّاملssني والّ s
sصفات لsو اسsتعملت فsي غsير مsوضsعها لsكانsت مsذمsومsة .إذًا صsار مsن املsعلوم أنّsه ال يsوجsد فsي الsفطرة شsر
ال ّ
أب ًدا .أ ّما لو تستعمل أخالق اإلنسان الفطريّة في املواقع غير املشروعة فذلك مذموم")(.
الشssر هsو دو ًمssا نsقص فsي الsحياة .فsلو تsط ّور الsجانsب املنحّ s
ط مsن طsبيعة اإلنsسان تsط ّو ًرا غsير مsتناسsب
إ ّن ّ s
فssالssعالج ال يssكون فssي إعssطاء حssياة أقssل لssذلssك الssجانssب بssل الssعالج يssكون بssإعssطاء حssياة أكssبر لssلجانssب األسssمى
sسيد املsسيح" :وأ ّsمsا أنsا فsقد أتsيت لsتكون
ا ّلssذي لsم يsتط ّور مsن طsبيعة اإلنsسان ،فsيتعادل الsتّوازن .وقsد قsال ال ّ
لssهم حssياة ولssيكون لssهم أفssضل")( وهssذا مssا نssحتاجssه جssمي ًعا :إلssى الssحياة ،حssياة أفssضل ،إلssى تssلك الssحياة ا ّلssتي
sسيد امل ssسيح ،ف ssيقول ف ssي ل ssوح
ه ssي ال ssحياة ال ssحقيقيّة! وت ssطاب ssق رس ssال ssة ب ssهاءاهلل ف ssي ه ssذا امل ssوض ssوع رس ssال ssة ال ّ s
الرئيس:
ّ
"ق ssل ق ssد ج ssاء ال ssغالم ل ssيحيي ال ssعال ssم" ،وي ssقول م ssخاط sبًا أح ssباءه ف ssي ال ّ sلوح ا ّلssذي أرس ssله إل ssى ال ssباب ssا" :ت ssعال ssوا
لنجعلكم ع ّلة حياة العالم".

الباب الثّاني عشر
الدّين والعلم
"قssال اإلمssام عssليّ بssن أبssي طssالssب صهssر رسssول اهلل أ ّن كsّ sل مssسألssة تsتّفق مssع الssعلم يssجب أن تsتّفق مssع الّ sديssن
أي ً
sضا ،وكsل مsا ال يsدركsه الsعقل يsجب أن ال يsقبله الّ sديsن .فsالّ sديsن والsعلم تsوأمsان ،وإ ّن ك ّsل ديsن يsخالsف الsعلم
ٍ
بدين صحيح".
ليس
)من خطابات عبدالبهاء فى باريس(
النزّاع بني العلم والدّين منشأه الخطأ في الفهم
إ ّن أحsد تsعالsيم بsهاءاهلل األسsاسّ sية هsو أ ّن الsعلم الsحقيقيّ والّ sديsن الsحقيقيّ يsجب أن يsكونsا دائ ًsما عsلى وفsاق
تsا ّم ،فsالsحقيقة واحsدة وكّ sلما ظهsر نsزاع فسsببه الخsطأ فsى الsفهم ال الsحقيقة .ولsطاملsا كsان هsناك نsزاع بsني مsا
sسمى الّ sديsن عsلى مsدى الsعصور .ولsكنّنا إذا نsظرنsا إلsى ذلsك الsنّزاع تsحت ضsوء الsحقيقة
sسمى الsعلم ومsا ي ّ
ي ّ
sتعصب أو ال sتّظاهssر أو ال sطّمع أو
الssكامssلة اسssتطعنا أن نssقتفي األثssر الssذى يssد ّلssنا إلssى أ ّن سssببه الجهssل أو الّ s
ض ssيق الs sنّظر أو ع ssدم الs sتّسام ssح أو ال ssعناد أو م ssا ش ssاب ssه ذل ssك م ssن األس ssباب ا ّلss sتي ه ssي خ ssارج ssة ع ssن ال sّ sروح
الssحقيقيّة لssل ّديssن والssعلم كssليهما ،أل ّن روحssيهما واحssد .فssيخبرنssا الssعالssم هكسssلي“ :إ ّن أعssمال الssفالسssفة هssي
ثssمار تssوجssيه ديssنيّ بssارز فssيهم قssبل أن تssكون ثssمار عssقولssهم .وقssد سّ sلمت الssحقيقة قssيادهssا إلssى صssبرهssم وإلssى
حsبّهم وإلssى سssالمssة نssوايssاهssم وإلssى نssكرانssهم ذواتssهم قssبل أن تسّ sلمه إلssى بssراعssة مssنطقهم" وكssذلssك يssؤ ّكssد الssعالssم
"بssول" فssي الsّ sريssاض sيّات" :إن االسssتنتاج الssهندس sيّ فssي أسssاسssه عssمليّة مssناجssاة وابssتهال مssن الssعقل املحssدود
التماسا للنّور والهداية في مها ٍّم معيّنة".
إلى العقل الالّمحدود
ً
ولssم يssن ّدد أحssد مssن عssظماء الsّ sرسssل بssأحsٍ sد مssن عssظماء الssعلماء والssعكس بssالssعكس ،لssكن اتّssباع هssؤالء املssع ّلمني
sمسكهم بحsرفّ sية تsعالsيمهم ال بsروحsها ،قsد ّ
sرسsل الحsديsثني،
اضطهsدوا ال ّ s s
م ّsمن ال يسsتح ّقون اإلحsترام ،بسsبب ت ّ
سsا دراسsةً
وقsاومsوا ك ّsل تsقد ّم عsلميّ ،وعsادوه عsدا ًء مً sرّا ،فsقد درس هsؤالء األتsباع نsور الّ sديsن الsذي اعsتبروه مsق ّد ًs s
دقssيق ًة ج ً sدا ،وح ّ sددوا خssصائssصه ومssميّزاتssه كssما تssراءت لssبصائssرهssم الّ s
sوصssلوا إلssى أ ّن ذلssك هssو ال sنّور
sضيّقة ،وتs s ّ s
sورا أكssمل مssن أفssق آخssر واشssتعل بssذلssك مssشعل
الssحقيقيّ الssوحssيد .فssإذا أرسssل اهلل بssفضله ا ّلssذي ال حssدود لssه نً s
sساب ssق ب ssيد ح ssام ssل م ssشعل ج ssدي ssد ،ت ssراه ssم
ال ssديّ ssن اإلل ssهيّ ف ssاش ssتعل اش ssتعاالً أشّ s sد س ssطو ًsع ssا م ssن اش ssتعال ssه ال ّ s
sرحsبني بsالsنّور الجsديsد وبsدالً مsن تsقديsم شsكرهsم الجsديsد لsذلsك األب
مsذعsوريsن حsانsقني بsدالً مsن أن يsكونsوا مsن امل ّ s
sسماوي أب جsميع األنsوار .وملّا كsان الsنّور الجsديsد ال يsتّفق مsع تحsديsداتsهم ،وال يsملك الّ sلون الsتّقليدي ا ّلssذي
ال
ّ
ألsفوه ،وال يشsرق مsن أفsق تsقليدي عsرفsوه ،لهsذا يsنادون بsإطsفائsه بsأي ثsمن كsان لsئالّ ي ّ
sضل الsنّاس فsى فsيافsي
الرسل هم على هذه ّ
ّ
الشاكلة – قادة عمي
البدع
والضالل حسب زعمهم .نعم إ ّن الكثيرين من أعداء ّ
يsقودون عsميانًsا ويsقاومsون الsحقيقة الجsديsدة الsكامsلة فsي سsبيل مsا يsعتقدونsه الsحقيقة الsوحsيدة .وهsناك أتsباع
آخsرون منحsطّون تsدفsعهم أنsانsيّاتsهم إلsى مsحاربsة الsحقيقة وإلsى قsطع طsريsق الsتّقدم بسsبب عsماهsم ال ّsروحsانsيّ
وركودهم العقليّ.

اضطهاد الرسل
ع ssند م ssجيء ع ssظماء ال sّ sرس ssل ك ssان ال sنّاس ي ssقاوم ssون ssهم وي ssحتقرون ssهم .وك ssان ال sّ sرس ssل وأت ssباع ssهم األوائ ssل ي ssول ssون
sضحون بsممتلكاتsهم وبsأرواحsهم فsى سsبيل اهلل .ونجsد فsي زمsانsنا ا ّلsذي نsعيش فsيه
ظsهورهsم إلsى جsالّديsهم وي ّ
sمسكها
م ssثل ه ssذا .ف ssمنذ س ssنة  1844ق ssتلت أل ssوف ال ssباب sيّني وال ssبهائ sيّني ف ssي إي ssران أب ssشع ت ssقتيل م ssن أج ssل ت ّ s
sعرضssوا إلssى ال sنّفي مssن مssوطssنهم وإلssى اإلهssانssات وإلssى
بssديssنها ،كssما ز ّج الssكثيرون فssى غssياهssب الّ s
sسجون ،وتّ s
الssفقر .وهssكذا كssان تssعميد أحssدث األديssان الssعظيمة فssي حsّ sمام مssن ال ّ sدم أكssثر مssن تssعميد أي ديssن سssبقه ،وال
ي ssزال االس ssتشهاد مس ssتم ًرّا إل ssى ي ssوم ssنا ه ssذا .وق ssد ح ssدث ssت ن ssفس ه ssذه األح ssداث ل ssعظماء ال ssعلماء ،ف ssأح ssرق
"جssيرادو بssرونssو" حsيًّا سssنة  1600مssيالديّssة بssتهمة الssكفر فssي تssعليمه الssناس أ ّن األرض تssدور حssول الّ s
sشمس.
وب ssعد ب ssضع س ssنني م ssن ذل ssك أن ssكر ال ssعال ssم ال ّ s
sشهير ال ssفيلسوف غ ssال ssيلو ن ssفس ه ssذه ال sنّظريّ ssة ج ssاث sيًا ع ssلى رك ssبتيه
sعرض ر ّواد عsلم الsجيولsوجsيا
sعرض الsعالsم دارون كsما ت ّ
لsينجو مsن ذلsك املsصير املsحتوم .وفsي أزمsتنا األخsيرة ت ّ
الحssديssثة إلssى هجssمات ال تssرحssم ،ألنssهم تجsّ sرؤوا عssلى مssخاصssمة تssعالssيم الssكتاب املssق ّدس فssي أ ّن الخssليقة تsّ sمت
فssي سsتّة أ ّيssام وقssبل أقsّ sل مssن سsتّة آالف سssنة! عssلى أ ّن مssقاومssة الssحقائssق الssعلم ّية لssم تssأت مssن جssانssب الssكنيسة
sتعصبون ف ssي أف ssق ال ّ sدي ssن .ف ssقد اس ssتهزأ
sتعصبني ف ssي أف ssق ال ssعلم ق ssاوم ssوه ssا ك ssما ق ssاوم ssها امل ّ s
وح ssده ssا ب ssل إ ّن امل ّ s
الssعلماء ا ّلssذيssن عssاصssروا كssولssومssبوس بssه وأثssبتوا ألنssفسهم فssي نssشوة الssفرح أ ّن سssفنه إذا نssجحت فssي الssوصssول
إلsى نsصف الsكرة األرضّ sية املsقابsل لsنصفنا يسsتحيل عsليها أن تsنتصب وال تsنقلب! والsعالsم كsلفانsي ال ّsرائsد فsي
ع ssلم الكه ssرب ssاء ،ق ssد سخ ssر م ssنه رف ssاق ssه ال ssعلماء وس sّ sموه "م ssع ّلم ال sّ sرق ssص ل ّ s
sلضفادع" .وال ssعال ssم "ه ssارف ssي" ال ssذي
اك ssتشف الّ s sدورة الّ s sدم ssوي ssة ق ssد سّ s s
خفه إخ ssوان ssه األطs sبّاء ،واضطه ssدوه م ssن أج ssل ك ssفره ،وط ssردوه م ssن ك ssرسs sيّ
sتمر ال ssعلماء ال sّ sري ssاض sيّون ف ssى أوروب ssا س ssنني
ال sتّدري ssس .وع ssندم ssا اخ ssترع س ssتيفنسني ق ssاط ssرت ssه ال ssبخاريّ ssة ،اس ّ s
عsديsدة إرضsا ًء ألنsفسهم فsي إثsبات أ ّن الsقاطsرة ال يsمكنها أن تsسحب أي حsمل وهsي فsوق الsقضبان الحsديsديّsة
امل ssلساء ،أل ّن ال ssعجالت س ssوف ت ssدور ح ssول ن ssفسها ،وال ت ssتق ّدم أيّ ssة ق ssاط ssرة ف ssي س ssيره ssا ف ssوق ال ssقضبان .وك ssان
األجss sدر بss sهم أن يss sفتحوا عss sيونss sهم ويss sدرسss sوا الss sحقائss sق .وهss sناك أمss sثلة عss sديss sدة أخss sرى مss sن ال s sتّاريss sخ الss sقديss sم
والحديث...
فجر الوفاق بني الدّين والعلم
ح ssدث خ ssالل ن ssصف ال ssقرن امل ssاض ssي ت ssغيير ع ssلى روح األزم ssنة ،وأش ssرق ن ssور ج ssدي ssد م ssن ال ssحقيقة ،ف ssجعل
م ssجادالت ال ssقرن امل ssاض ssي ش ssيئًا م ssنسيًّا ،ف ssأي ssن أول ssئك ا ّلssذي ssن ك ssان ssوا ي ssتباه ssون ب ssنظريّ ssتهم امل ssا ّديّ ssة وب ssعقائ ssده ssم
اإللssحاديّssة ،والssذيssن كssانssوا قssبل سssنني قssالئssل يهّ sددون بssطرد األديssان فssي أنssحاء الssعالssم؟ وأيssن أولssئك الssواعssظون
ا ّل ssذي ssن ك ssان ssوا ي ssدي ssنون م ssن ي ssخال ssف ع ssقائ ssده ssم ب ssنيران ج ssهنم وع ssذاب ال ssكاف ssري ssن؟ ف ssال ن ssزال ن ssسمع أص ssداء
ضssجيجهم ،ولssكن يssومssهم قssد آل إلssى الsزّوال ،وغssدت عssقائssدهssم مssن دون اعssتبار ،وصssرنssا نssرى الsنّظريّssات ا ّلssتي
كsان يsدور حsولsها وطsيس هsذه املsجادالت املsريsرة ليسsت مsن الsعلم الsحقّ وال مsن الّ sديsن الsحقّ فsي شsيء .وأيّ
واحssد مssن الssعلماء فssي ضssوء بssحوث عssلم الsنّفس الحssديssث يسssتطيع أن يssقول الssيوم" :إ ّن الّ sدمssاغ يssفرز األفssكار
sفسخ ال ّsروح؟ لsقد صsرنsا الsيوم
sفسخ الجسsد يsقتضي أن يsرافsقه ت ّ
sصفراء؟" أو يsقول بsأن ت ّ
كsما يsفرز الsكبد ال ّ
ن ssقول أ ّن ال ssفكر م ssن أج ssل أن ي ssكون ف ssي ال ssواق ssع حً s sرّا ط ssلي ًقا ي ssجب أن ي ssحوم ف ssي آف ssاق الs sظّواه ssر الs sنّفس ّية
وال ّsروحsانّ sية وأن ال يsكون محّ sد ًدا بحsدود املsا ّدة وحsدهsا .وصsرنsا اآلن نsدرك أنّsنا ال نsعرف عsن الsطّبيعة إالّ بsقدر

قssطرة مssن مssحيط مssن املssجاهssيل ا ّلssتي يssجب سssبر غssورهssا واإلحssاطssة بssها .وصssرنssا نssعترف اآلن اعssترافssا كssامsالً
بssإمssكان حssدوث املعجssزات وخssوارق الssعادات ال بssمعنى كسssر قssوانssني ال sطّبيعة بssل بssاعssتبارهssا ،حssني حssدوثssها،
sسين ّية مssجهولssة عssند
مssظاهssر لssقوى بssارعssة ف ّ sعالssة ال تssزال مssجهولssة لssنا كssما كssانssت الssق ّوة الكهssربssائ ّ sية واألش ّ sعة الّ s
sصرح بssأ ّن نssجاتssنا الsّ sروحssان sيّ
أسssالفssنا .ومssن ذا ا ّلssذي يسssتطيع مssن املssع ّلمني ال ّ sديssن ّيني الssبارزيssن الssيوم أن يّ s
يسsتلزم إيsمانsنا بsأ ّن الsعالsم قsد خsلق فsي سsتة أ ّيsام؟ أو أ ّن وصsف الsطّاعsون ا ّلssذي ح ّsل بsمصر ،كsما جsاء فsي
سss sفر الخss sروج ،وصss sف حss sرف s sيّ صss sحيح؟ أو أ ّن الّ s s
sسماء )أي أ ّن األرض تss sو ّقss sفت عss sن
sشمس وقss sفت فss sي الّ s s
ال ّ sدوران ح ssول ن ssفسها( ل ssتسمح ل ssلنّبي ه ssوش ssع ب ssمطاردة أع ssدائ ssه؟ ...إ ّن أم ssثال ه ssذه امل ssعتقدات ق ssد ي ssجوز ف ssي
sكررهssا فssى شssكلها ،ولssكن مssن ذا ا ّلssذي يssقبلها بssدون تssحفّظ بssاعssتبارهssا حssرف sيّة فssي مssعناهssا؟ فssقد
املسssتقبل تّ s
زالsت سsيطرتsها عsلى قsلوب الsنّاس وعsقولsهم أو أنّsها فsي طsريsق الsزّوال .وإ ّن عsالsم الّ sديsن مsديsن بsال ّ
sشكر إلsى
sسماح
رجssال الssعلم ا ّلssذيssن سssاعssدوا عssلى تssمزيssق أمssثال هssذه الssعقائssد الssبالssية وسssحق هssذه املssذاهssب الssباطssلة والّ s
sشهود ب ّ s
ل ssلحقيقة أن تخ ssطو إل ssى ع ssرص ssة ال ّ s
sكل ح sّ sري ssة وان ssطالق .ل ssك ّن ع ssال ssم ال ssعلم م ssدي ssن ب ssأك ssثر م ssن ذل ssك إل ssى
sمسكوا بsالsحقائsق الsحيويّsة خsالل مsحنهم ال ّsروحsانsيّة
ال ّsرجsال املsق ّدسsني الsحقيقيّني واألتsقياء الsطاّهsريsن ا ّلssذيsن ت ّ
وا ّلsذيsن كsشفوا لsلعالsم الsغارق فsي شsكوكsه أ ّن الsحياة أكsثر مsن الجسsد وأ ّن الsخفيّ املsجهول أكsثر مsن الsظّاهsر
املssعلوم .وقssد غssدا هssؤالء الssعلماء وهssؤالء الssق ّديssسون أشssبه بssقمم الssجبال ا ّلssتي تسssتقبل أولssى أش ّ sعة الّ s
sشمس
الsطّالssعة وتssعكسها عssلى الssعالssم األدنssى .ولssك ّن الّ s
sشمس قssد طssلعت الssيوم وهssا هssي تssنير بssأشّ sعتها كsّ sل اآلفssاق.
sظيما ل ssلحقيقة ي ssرض ssي ال ssقلب وال ssعقل وف ssيه يتّح ssد الّ s sدي ssن وال ssعلم
sهورا ع ً s
وإن ssنا لنج ssد ف ssي ت ssعال ssيم ب ssهاءاهلل ظ ً s
ويصبحان شيئًا واح ًدا.
تح ّري الحقيقة
إ ّن ال sتّعالssيم الssبهائ sيّة حssول كssيفيّة الssوصssول إلssى الssحقيقة تssكشف عssن وفssاقssها ال sتّام مssع الssعلم وتssوصssي بssأن
عصبات لsكي ال يsحول بsينه وبsني الsحقيقة حsائsل حsني بsحثه عsنها .فsيقول
يح ّsرر اإلنsسان نsفسه مsن جsميع الsت ّ ّ
عبدالبهاء في إحدى خطاباته في باريس ما ترجمته-:
عصبات ون ssبذ م ssا ال ي ssسمن وال ي ssغني .وه ssنا
"إن أردن ssا ن ssحن ال ssوص ssول إل ssى ال ssحقيقة وج ssب ع ssلينا ت ssرك الs sت ّ ّ
sحا ب ssاألغ ssراض
sلحة إل ssى ال ssبصيرة ال ssنيّرة وال ssعقل ّs s
الس ssليم .ف ssلو ك ssان ك ssأس وج ssودن ssا ط ssاف ً s
تتج ّ sلى ال ssحاج ssة امل ّ s
ال ّ s
sشخصيّة ل ssن ي ssبقى ف ssيه م ssجال مل ssاء ال ssحياة ،وح ssينما ن ssظ ّن أنّ ssنا ع ssلى ح ssق وإ ّن غ ssيرن ssا ع ssلى ال ssباط ssل ي ssصبح
اع ssتقادن ssا ه ssذا أع ssظم م ssان ssع ف ssي س ssبيل اإلتّ ssحاد .وإذا ك sنّا ن ssبحث ع ssن ال ssحقيقة ،وج ssب ع ssلينا اإلتّ ssحاد ،ألن
والسssبب ف ssي ذل ssك ه ssو أ ّن ال ssحقيقة واح ssدة وليس ssت ه ssناك ح ssقيقة ت ssخال ssف ح ssقيقة
ّs
أس األس ssاس،
اإلتّ ssحاد ه ssو ّ
أخرى أو تعاكسها.
ٍ
أرض نsبتت ،والنّجsم المsعٌ سsواء أشsرق مsن
sحبوب مsن أ ّيsة زجsاجsة سsطع ،والsورد م
"إ ّن الsنّور م
أي
ٌ
ٌ
sحبوب مsن ّ
sتعصب بssل نssكون عّ s
أي أف ٍ sق طssلعت .فssنور الssحقيقة
ّs
الشssرق أم مssن الssغرب .فssال نّ s
sشا ًقssا لssشمس الssحقيقة مssن ّ
تحري الحقيقة.
ا ّلذي أشرق من املسيح ،سبق أن أشرق من موسى وبوذا .هذا هو مقصودنا من
ّ

"فنسsتنتج مsن هsذا إنّsنا جsمي ًعا يsجب أن نsلقي بsما سsمعناه ،ونsترك جsانsبًا ك ّsل مsانsع يsمنعنا عsن الsوصsول إلsى
الssحقيقة .ويssجب أن ال يssصعب األمssر عssلينا حssتى ولssو اقssتضى األمssر أن نشssرع بssتربssية أنssفسنا مssن جssديssد.
وي ssجب أن ال ن ssحصر ح sبّنا ف ssي دي ssن واح ssد أو ف ssي ش ssخص واح ssد ف ssيكون ذل ssك س ssببًا ف ssي اح ssتجاب ssنا ،وأن ال
نssتق ّيد بssال sتّقالssيد ،بssل يssجب أن نتحsّ sرر مssن هssذه الssقيود ،ونتحsّ sرى الssحقيقة بssفك ٍر حsٍّ sر ،حssتى تنجssلي لssبصائssرنssا
ونصل إلى املقصود")(.
الصحيح
مذهب الالّأدرية
ّ
تsتّفق الsتّعالsيم الsبهائsيّة مsع الsعلم ومsع الsفلسفة فsى الsتّصريsح بsأ ّن طsبيعة اهلل فsوق إدراك البشsر بsكل مsعنى
الssكلمة .وكssما يssؤكssد الssعالssم تssومssاس هكسssلي والssفيلسوف هssربssرت سssبنسر بssأ ّن طssبيعة الssع ّلة األولssى الssعظمى
"السsبيل مسsدود والsطّلب
ّs s
مsجهولsة ،يsؤ ّ sكsد بsهاءاهلل قsولsه تsعالsى "ال تsدركsه األبsصار وهsو يsدرك األبsصار")( ،وبsأ ّن
مsردود" لsعرفsان حsقيقة األلsوهّ sية .إذ كsيف يسsتطيع املحsدود أن يsدرك غsير املحsدود؟ وكsيف تسsتطيع الsقطرة
ذرة الهssباء الsّ sراقssصة فssى حssزمssة الّ s
sضياء أن تssحتضن الssكون؟ ومssع
أن تسssتوعssب الssبحور؟ أو كssيف تسssتطيع ّ
ذر ٍة مsن
هsذا فsإ ّن جsميع الsكون نsاطsق بsوجsود اهلل .وقsد ُs s
سsترت فsى ك ّsل قsطرة بsحور مsن املsعانsي ،وسsتر فsى ك ّsل ّ
اله ssباء ع ssال ssم ك ssام ssل م ssن ال ssعظائ ssم ي ssفوق إدراك أع ssظم ال ssعلماء .ف ssعلماء ال ssكيمياء وال ssفيزي ssاء ا ّل ssذي ssن ي ssتاب ssعون
sذرة إل ssى
sذرة وم ssن ال ّ s
ب ssحوث ssهم ح ssول ط ssبيعة امل ssا ّدة ق ssد ان ssتقلوا م ssن ال ssكتلة إل ssى الج ssزيء وم ssن الج ssزيء إل ssى ال ّ s
اإلل ssكترون وم ssن اإلل ssكترون إل ssى األث ssير ،ول ssكنّهم ف ssى ك sّ sل خ ssطوة ش ssاه ssدوا أ ّن م ssصاع ssب ال ssبحث ت ssزداد إل ssى أن
ت ssصل إل ssى ح ّ sد ال تس ssتطيع اخ ssتراق ssه أرج ssح ال ssعقول ،ف ssتنحني إج ssالالً ف ssي ره ssبة وص ssمت أم ssام غ ssير املح ssدود
سره الغامض املصون .وقد قال ّ
الشاعر االنجليزي تينيسون:
املجهول ا ّلذي يبقى ملتحفًا في ّ
sذرا
"أ ّيsتها الsزّهsرة املsختبئة فsي شsقّ الجsدار! هsا أنsا اقsتلعتك مsن مsكمنك .وهsا أنsت فsي قsبضتي بsكامsلك ج ً
sذرا وزهsً sرا ،وأعssرف كsّ sل شssيء عssنك! فssلو عssرفssت
وزهsً sرا .أ ّيssتها ال sزّهssرة الّ s
sصغيرة! لssيتني أعssرف مssا أنssت :جً s
ذلك ،لعرفت حقيقة اهلل وحقيقة اإلنسان".
فssإذا كssانssت أعssظم الssعقول البشssريّssة قssد عجssزت عssن عssرفssان حssقيقة ال sزّهssرة وكssينونssتها وعssن عssرفssان ال sذّرة ومssا
تsحتويsه مsن األسsرار املsكنونsة ،فsكيف يسsتطيع اإلنsسان أن يsحيط بsالsكون! أو كsيف يسsتطيع أن يّ sدعsي بsأنّsه
يssحيط بssالssع ّلة األولssى لجssميع األشssياء أو يssصفها؟ فجssميع تssصورات ال sالّهssوتssيني حssول طssبيعة وجssود اهلل هssباء
منثور ال معنى لها وال ثمرة منها.
معرفة اهلل
وإذا كsانsت طsبيعة ذات اهلل مsجهولsة ،فsإن مsظاهsر رحsمته مsشهودة فsي ك ّsل مsكان .وإذا كsان مsن املسsتحيل
إدراك الsع ّلة األولsى ،فsإن آثsارهsا تسsترعsي انsتباه ك ّsل جsارحsة مsن جsوارحsنا .وكsما أ ّن إحsاطsة الsفنّان الsخبير
sرسssام ،فssكذلssك مssعرفssة الssكون فssي كsّ sل مssناحssيه سssواء
رسssام تssعطيه مssعرفssة صssحيحة عssن كssفاءة ذلssك الs ّ s
بssلوحssات ّ s
أك ssان ssت م ssعرف ssة الs sطّبيعة أو م ssعرف ssة الs sطّبيعة البش ssريّ ssة أو م ssعرف ssة األش ssياء امل ssنظورة أو م ssعرف ssة األش ssياء غ ssير

املssنظورة إنّssما هssي مssعرفssة مssا صssنعته يssد اهلل .وهssذه املssعرفssة تssعطي لssلباحssث اإللssهيّ مssعرفssة حssقيقيّة بssعظمته
واقتداره-:
sسموات تُح ّ sدث بمج ssد اهلل .وال ssفلك ي ssخبر ب ssعمل ي ssدي ssه .ي ssوم إل ssى ي ssوم ي ssذي ssع ك ssال ًم ssا ول ssيل إل ssى ل ssيل ي ssبدي
"ال ّ s
علما")(.
ً
خ ssر ل ssكم م ssا ف ssي األرض وال ssفلك
sسموات واألرض")( وق ssال" :إ ّن اهلل س ّs
وق ssال ت ssعال ssى" :يس sبّح ل ssه م ssا ف ssي ال ّ s
السماء أن تقع على األرض")(.
بأمره ،ويمسك ّ
املظاهر اإللهيّة
إ ّن جsميع األشsياء تsعلن رحsمة اهلل بsوضsوح ق ّsل أم كsثر ،كsما تsعكس جsميع األشsياء املsاديّsة نsور ال ّ
sشمس إذا
sسخام )الsنيلج( تsعكس نsور ال ّ
والصخsرة تsعكس أكsثر ،وقsطعة
sشمس قsليالً،
ّ
sعرضsت لsه ق ّsل أم كsثر .فsكومsة ال ّ
ت ّ
أي واح ssد م ssن ه ssذه األش ssياء ال ssعاك ssسة أن ي ssد ّلssنا ع ssلى ش ssكل ال ّ s
sشمس وال
ال sطّباش ssير أك ssثر ،ول ssكن ال يس ssتطيع ّ
sسماوي الssعظيم إالّ املssرآة ،فssإنّssها تssعكس شssكل الّ s
sشمس ولssونssها بssحيث يssصبح ال sنّظر
عssلى لssون هssذا الجssرم الّ s
إلsيها كsالsنّظر إلsى ال ّ
sشمس ذاتsها تsما ًمsا .وهsكذا األمsر مsع الsطّريsقة ا ّلsتى تsتّبعها األشsياء فsي حsديsثها لsنا عsن
sصفات اإللsهيّة ،والsزّهsرة تسsتطيع أن تsخبرنsا أكsثر ،والsحيوان
sالصخsر يسsتطيع أن يsخبرنsا قsليالً عsن ال ّ
اهلل :ف ّ
ب ssحواس ssه ال sّ sرائ ssعة وغ ssرائ ssزه ال ssعجيبة وق ssوة ح ssرك ssته امل ssده ssشة ي ssخبرن ssا أك ssثر .ونس ssتطيع أن ن ssشاه ssد ف ssي أح sطّ
إخssوانssنا البشssر قssابssل ّيات عssجيبة تssخبرنssا عssن وجssود خssالssق عssظيم ،ولssكنّنا نجssد فssى الّ s
sشاعssر والssق ّديssس والsنّابssغة
sب اهلل وح ssكمته
تج ّ sليات أع ssلى .ول ssيس ال sّ sرس ssل ال ssعظام وم s ّ s
sؤسssسوا األدي ssان إالّ م ssراي ssا ك ssام ssلة ي ssنعكس م ssنها ح ّ s
sتعصب لssكن
ًs
انs
sعكاسssا شssدي ً sدا عssلى سssائssر البشssر ،وإ ّن مssرايssا سssائssر البشssر مssل ّوثssة بssلطخات األنssان ّ sية وغssبار الّ s
م ssراي ssا ه ssؤالء ال sّ sرس ssل ن ssق ّية ال ش ssائ ssبة ف ssيها ،وه ssي خ ssال ssصة إلرادة اهلل إخ ssالص ssا ك ssام sالً ت ssا ًمّssا ،وله ssذا ن ssراه ssم ق ssد
sري ،وأصssبحت ال sتّعالssيم إلssهيّة وق ّ sوة الsّ sروح الssقدس ا ّلssتي تssفيض مssنهم
أصssبحوا أعssظم املssربّssني لssلجنس البشّ s
ّ
وكل إنسان
سببًا في تق ّدم اإلنسانيّة ،أل ّن اهلل يساعد البشر عن طريق بشر آخرين.
أس ssمى ف ssي م ssدارج ال ssحياة ي ssكون وس ssيلة مل ssساع ssدة م ssن ه ssم دون ssه .وإ ّن أع ssلى ال sنّاس ي ssساع ssدون اإلن ssسان sيّة
جssمعاء .فssكأ ّن البشssر جssميعهم مssرتssبطون بssبعضهم بssحبال م sطّاط sيّة ،فssإذا ارتssفع إنssسان قssليالً فssوق مسssتوى
رف ssاق ssه البش ssر اش ssت ّدت ال ssحبال امل sطّاط sيّة ،وح ssاول رف ssاق ssه األق ssدم ssون س ssحبه إل ssى ال ssوراء ،ل ssكنّه ي ssسحبهم إل ssى
األعssلى بssق ّو ٍة تssفوق ق ّ sوتssهم ،وك ّ sلما ارتssفع إلssى األعssلى شssعر بssثقل جssميع الssعالssم يssحاولssون إعssادتssه إلssى الssوراء،
وازداد هsو اعsتما ًدا عsلى االسsناد االلsهىّ ا ّلsذي يsصله عsن طsريsق الsقليلني م ّsمن هsم أعsلى مsنه .وفsوق الجsميع
يssقف الsّ sرسssل الssعظام واملssنقذون واملssظاهssر اإللssهيّة وهssم البشssر الssكامssلون ،وكssان كssل واحssد مssنهم فssي يssومssه ال
مsثيل لsه وال قsريsن ،وقsد حsمل ثsقل الsعالsم كّ sله وحsي ًدا دون سsند يsسنده إالّ اهلل .وقsد صsدق بsحقّ ك ّsل مsنهم "إنّsه
كsان يحsمل ثsقل ذنsوبsنا" وكsان ك ّsل واحsد مsنهم "الsطّريsق إلsى الsحقيقة وإلsى الsحياة" بsالنّسsبة ألتsباعsه .وكsان
ك sّ sل واح ssد م ssنهم ق ssناة ال sّ sرح ssمة اإلل ssه ّية ل ّ s
sكل ق ssلب أراد ال ssحصول ع ssليها .وق ssد ل ssعب ك sّ sل واح ssد دوره ف ssي الخ sطّة
اإلله ّية العظمى املرسومة من أجل رفعة اإلنسان ّية.
الخليقة

sدي مsن الsع ّلة األولsى الsعظمى .وقsد كsانsت
يsع ّلمنا بsهاءاهلل أ ّن الsكون ال بsدايsة لsه فsي الsزّمsان ،وأنّsه انsبعاث أب ّ
لsلخالsق أبً sدا مخsلوقsاتsه وسsيبقى دائ ًsما ولsه مخsلوقsاتsه .وقsد تsأتsي عsوالsم وأنsظمة ثsم تsذهsب ،ولsك ّن الsكون بsاق.
وك sّ sل ش ssيء ي ssنال ssه ال sتّرك ssيب س ssوف ي ssنال ssه ف ssي وق ssته التّح ssليل ،ول ssك ّن ع ssناص ssر ال sتّرك ssيب ب ssاق ssية .فخ ssلق ال ssعال ssم أو
sري ل ssيس ص ssنع ش ssيء م ssن ال ش ssيء ب ssل ه ssو اج ssتماع ل ssلعناص ssر ا ّلssتي ك ssان ssت س ssاب ً sقا
ال sزّه ssرة أو ال ssجسم البش ّ s
sسابssق مssكنونًssا .وسssوف تssتناثssر الssعناصssر شssيئًا فssشيئًا ويssختفي الّ s
sشكل،
مssتناثssرة ،فظهssر شssيء كssان فssي الّ s
ولsك ّن شsيئًا مsا فsي الsحقيقة لsن يsضيع ولsن يsفنى .ولsطاملsا ظهsرت تsراكsيب جsديsدة وأشsكال جsديsدة مsن بsقايsا
انssقاض تssراكssيب قssديssمة وأشssكال قssديssمة .ويssؤيّssد بssهاءاهلل مssا ذهssب إلssيه الssعلماء ا ّلssذيssن ا ّدعssوا أ ّن تssاريssخ خssلق
sسنني .وال تssنكر "نssظريّssة ال sنّشوء
األرض ال يssعود إلssى سssتة آالف سssنة بssل إلssى مssاليssني وألssوف املssاليssني مssن الّ s
sصة ال ssكون
واالرت ssقاء" ق ّ sوة ال ssخال ssق ب ssل ت ssحاول ف ssقط وص ssف ط ssري ssقة ظ ssهور م ssظاه ssر ت ssلك ال ssق ّوة ال ssخال ssقة وأ ّن ق ّ s
الssعجيبة ا ّلssتي يssكتشفها الssفلكيّون والssجيولssوجsيّون والssفيزيssائsيّون وعssلماء األحssياء كssشفًا تssدريssجيًّا أمssام عssيونssنا
sساذجsة ا ّلssتي وردت فsي
sقصة ال ّ
sصة تsثير احsترامsنا وعsبادتsنا أكsثر م ّsما تsثيره ال ّ
sصة لsها قsيمتها الsعظيمة وق ّ
ق ّ
sقصة الsقديsمة عsن الخsليقة فsي سsفر الخsروج تsفيدنsا وال ش ّsك فsي إشsارتsها إلsى خsطوط
أسsفار الsعبرانّ sيني .فsال ّ
sرسssام املssاهssر
sلقصة كssما يسssتطيع الs ّ s
الsّ sرمssوز الssقليلة الssبسيطة ا ّلssتي تssرمssز إلssى املssعانssي الsّ sروحssانّ sية األسssاسّ sية لّ s
رسssام مssثابssر آخssر مssع كsّ sل اهssتمامssه
بخssطوط قssليلة مssن ريشssته أن يحssمل إلssينا تssعابssير قssد يعجssز عssن إبssرازهssا ّ s
ب ssال sتّفاص ssيل عج sزًا ت ssا ًمّ ssا .وإذا ك ssان ssت ال sتّفاص ssيل امل ssاد ّي ssة ت ssعمينا ع ssن امل ssعان ssي ال sّ sروح ssان ّ sية ف ssاألح ssسن ل ssنا أن
sوص ssلنا إل ssى امل ssعنى األس ssاس sيّ لج ssميع الخ sطّة ال sّ sروح ssان sيّة ف ssعرف ssان ssنا ب ssعد ذل ssك
نس ssتغني ع ssنها ،ول ssكنّنا إذا ت s s sّ s
بالتّفاصيل يزيد إدراكنا ثروة وبهاء ،ويك ّون لنا صورة رائعة بدالً عن تخطيط موجز.
ويقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات-:
sرب بssدون تssالمssيذ ،وال يssتح ّقق وجssود مssلك بssال رعّ sية ،وال مssع ّلم بssغير مssتع ّلم ،وال
"اعssلم أنّssه ال يssمكن أن يssتص ّور مّ s
sصفات
ي ssمكن وج ssود خ ssال ssق ب ssدون مخ ssلوق ،وال يخ ssطر ب ssال ssبال رازق م ssن غ ssير م ssرزوق ،أل ّن ج ssميع األس ssماء وال ّ s
اإللssه ّية تسssتدعssي وجssود الssكائssنات .فssال نssتص ّور أ ّن الssكائssنات عssا ّمssة لssم تssكن مssوجssودة وقsتًا مssا ،فهssذا الsتّص ّور
إنsكار أللsوهsيّة اهلل .وفsضالً عsن هsذا ،فsالsعدم املsطلق غsير قsابsل لsلوجsود .فsلو كsانsت الsكائsنات عsد ًsمsا مsطل ًقا ملsا
ت ssح ّقق ال ssوج ssود .ومل ّssا ك ssان وج ssود ذات األح ssديّ ssة – أي ال ssوج ssود اإلل ssهيّ – أزل sيًّا س ssرم ssديًّ ssا ،ي ssعني ال أول ل ssه وال
آخsر ،فsال بّ sد وأ ّن عsالsم الsوجsود يsعني هsذا الsكون ا ّلsذي ال يsتناهsى لsم تsكن ولsن تsكون لsه بsدايsة .نsعم قsد يsصحّ
وي ssمكن أن ي ssوج ssد ج ssزء م ssن أج ssزاء امل ssمكنات أي ج ssرم م ssن األج ssرام م ssثالً أو أن ي ssتالش ssى ب ssينما ب ssقيّة األج ssرام
sدي ال يsنعدم .وحsيث أ ّن ل ّ
الsالّمsتناهsية ت ّ
sكل جsرم مsن هsذه األجsرام بsدايsة فsال بsدّ
sظل مsوجsودة .فsعالsم الsوجsود أب ّ
لsه مsن نsهايsة ،أل ّن ك ّsل تsركsيب سsواء كsان جsزئsيًّا أم كّ sليًّا ال بّ sد لsه مsن أن يتحّ sلل .وغsايsة مsا هsنالsك هsو أ ّن بsعض
املsر ّ sكsبات سsريsع التّحsليل وبsعضها بsطيء التّحsليل ،وإالّ فsال يsمكن أن يsتر ّ sكsب شsيء وال يتحّ sلل .إذًا يsجب أن
نعلم كيف كان ّ
كل موجود من املوجودات العظيمة في أ ّول أمره")(.

تطوّر اإلنسان
يssؤ ّيssد بssهاءاهلل عssلماء األحssياء ا ّلssذيssن وجssدوا أ ّن جssسم اإلنssسان يssعود فssي تssط ّوره إلssى نssوع عssاش قssبل مssاليssني
sري وقssد بssدأ بssشكل بssسيط تssافssه فssي ظssاهssره قssد تssط ّور فssي مssراحssل خssالل أجssيال ال
الّ s
sسنني .فssالssجسم البشّ s
sري فsي
تsع ّد ،وازداد تsعقي ًدا وت ّ
sحسنًا فsي تsكويsنه إلsى أن بsلغ إلsى اإلنsسان الsحاضsر .ويsتط ّور ك ّsل جsسم بش ّ
بssطن أ ّمssه فssي سssلسلة مssراحssل مssن مssضغة أشssبه بssما ّدة هssالم sيّة إلssى رجssل كssامssل .فssإذا ص sحّ هssذا عssلى الssفرد
اإلنsسانsيّ بsما ال يsنكره أحsد ،فsلماذا نsعتبر تsط ّور الsنّوع اإلنsسانsيّ عsلى األرض شsيئًا مsشينًا بsرفsعة اإلنsسان
وكsرامsته؟ وهsذا مsوضsوع يsختلف تsما ًsمsا عsن مsوضsوع انحsدار اإلنsسان مsن الsقرد .فsقد يشsبه جsنني اإلنsسان
sري ربّssما
sري .وكssذلssك الsنّوع البشّ s
يssو ًمssا مssا سssمكة ذات ذنssب وخssياشssيم ،ولssكنّه لssيس بssسمكة بssل هssو جssنني بشّ s
يشsبه فsي تsط ّوره كsما تsراه أعsيننا فsي الsظّاهsر نsو ًsعsا مsن الsحيوانsات الsواطsئة ،لsكنّه كsان فsي ذاتsه نsو ًsعsا بشsريّsا
يsمتلك الsقوى الsكامsنة الsخفيّة الsكفيلة بsتط ّوره إلsى اإلنsسان الsحاضsر ا ّلssذي نsراه الsيوم ،بsل ونsحن واثsقون مsن
أنّssه سssيتط ّور فssي املسssتقبل إلssى إنssسان أعssلى وأسssمى مssن اإلنssسان الssحاضssر بssكثير ،ويssقول عssبدالssبهاء فssي
كتاب املفاوضات-:
"مsن الsواضsح إ ّن هsذه الsكرة األرضsيّة تsك ّونsت فsي رحsم الsعالsم ،ونsشأت ونsمت وم ّsرت بsصور وحsاالت مsختلفة
حsتى وصsلت بsالsتّدريsج إلsى كsمالsها وتsزيّsنت بsمك ّونsات غsير مsتناهsية وتجّ sلت فsي نsهايsة االتsقان .إذًا اتّsضح أنّ
sتزاجsا أ ّولsيًّا ،وهsذا الsتّركsيب
تsلك املsا ّدة األصsليّة ا ّلssتي هsي بsمنزلsة الsنّطفة كsانsت عsناصsرهsا املsر ّ sكsبة مsمتزجsة ام ً s
نssشأ ونssما بssالsتّدريssج فssي األعssصار والssقرون ،وانssتقل مssن شssكل وهssيئة إلssى شssكل وهssيئة أخssرى حsتّى بssلغ هssذا
ال ssكمال وال sنّظام وال sتّرت ssيب واإلت ssقان ب ssحكمة اهلل ال ssبال ssغة .واآلن ف ssلنرج ssع إل ssى م ssسأل ssة أ ّن اإلن ssسان ف ssي ب ssدء
الssوجssود نssشأ ونssما تssدريssج ًيّا فssي رحssم الssكرة األرض ّ sية كssال sنّطفة فssي رحssم األ ّم وانssتقل مssن صssورة إلssى صssورة
وم ssن ه ssيئة إل ssى ه ssيئة ح sتّى تج ّ sلى به ssذا الج ssمال وال ssكمال وه ssذه ال ssقوى واألرك ssان .وي ssقينًا أنّ ssه م ssا ك ssان ف ssي
الssبدايssة بهssذه ال ّ sلطافssة والجssمال والssكمال ،بssل وصssل بssال sتّدريssج إلssى هssذه الssهيئة والّ s
sشمائssل والssحسن وامل َsالحssة
sصورة دفsعة واحsدة ومsا كsانsت
كsنطفة اإلنsسان فsي رحsم األ ّم .وال ش ّsك أن الsنّطفة البشsريّsة مsا أخsذت هsذه ال ّ
مظهsر قsولsه تsعالsى" :فsتبارك اهلل أحsسن الsخالsقني" ،لهsذا أخsذت حsاالت مsتن ّوعsة بsالsتّدريsج وظهsرت فsي هsيئات
م ssختلفة حs sتّى تجّ s sلت به ssذه ال ّ s
sشمائ ssل وه ssذا الج ssمال وال ssكمال وال ssحسن والّ s sلطاف ssة .إذًا ص ssار م ssن ال ssواض ssح
املssبرهssن أ ّن نssشوء اإلنssسان ونssم ّوه عssلى الssكرة األرض sيّة ح sتّى بssلغ هssذا الssكمال كssان مssطاب ً sقا لssنشوء اإلنssسان
sورة إلsى ه ٍ
sال ومsن ه ٍ
sيئة وص ٍ
sيئة وص ٍ
sال إلsى ح ٍ
ونsم ّوه فsي رحsم األ ّم بsالsتّدريsج وانsتقالsه مsن ح ٍ
sورة أخsرى ،حsيث
sمر نsطفة اإلنsسان بsحاالت مsختلفة ودرجsات
أ ّن هsذا بsمقتضى الsنّظام الsعا ّم والsقانsون اإللsهيّ الsك ّليّ .يsعني ت ّ
مssتع ّددة حsتّى يssنطبق عssليها قssولssه تssعالssى" :فssتبارك اهلل أحssسن الssخالssقني" ،وتظهssر فssيها آثssار الsّ sرشssد والssبلوغ.
وعssلى هssذا املssنوال كssان وجssود اإلنssسان عssلى هssذه الssكرة األرضsيّة مssن الssبدء حsتّى وصssل إلssى هssذه الssحال مssن
الssهيئة وجssمال األخssالق بssعد أن مssضت عssليه م ّ sدة طssويssلة واجssتاز درجssات مssختلفة ،ولssكنّه مssن بssدء وجssوده كssان
نsو ًsعsا مsمتازًا .كsذلsك نsطفة اإلنsسان فsي رحsم األ ّم كsانsت فsي أ ّول أمsرهsا بsهيئة عsجيبة فsانsتقل هsذا الsهيكل مsن
sيئة إل ssى ه ٍ s
ت ssرك ssيب إل ssى ت ssرك ssيب وم ssن ه ٍ s
sورة إل ssى ص ٍ s
sيئة وم ssن ص ٍ s
sورة ح sتّى تج ّ sلت ال sنّطفة ف ssي ن ssهاي ssة الج ssمال
والsكمال .وحsتّى ملّا أن كsانsت فsي رحsم األ ّم وفsي تsلك الsهيئة الsعجيبة ا ّلsتى تsغايsر تsما ًمsا مsا هsي عsليه اآلن مsن
sشكل وال ّ
ال ّ
sشمائsل ،فsإنّsها كsانsت نsطفة نsوع مsمتاز ال نsطفة حsيوان ،ومsا تsغيّرت نsوعsيّتها ومsاهsيّتها أبً sدا .وعsلى
فsرض تsح ّقق وجsود أثsر ألعsضاء تsالشsت ،فsإ ّن هsذا ال يsكون دلsيالً عsلى عsدم اسsتقالل الsنّوع وأصsالsته .وغsايsة

م ssا ه ssنال ssك أ ّن ال ssهيئة وال ّ s
sشمائ ssل واألع ssضاء اإلن ssسان sيّة ق ssد ت ssر ّقssت ،ول ssكنّه ك ssان ن ssو ًعssا م ssمتازًا أي ً s
sضا .ف ssقد ك ssان
sيئة إلsى ه ٍ
إنsسانsا ال حsيوانًsا .مsثالً :لsو انsتقلت نsطفة اإلنsسان فsي رحsم األ ّم مsن ه ٍ
sيئة بsحيث ال تsشابsه الsهيئة
األولssى بssأي حssال فهssل يssكون هssذا دلssيالً عssلى أ ّن الsنّوعّ sية قssد تssغ ّيرت بssأن كssانssت فssي الssبدايssة حssيوانًssا ثّ sم نssشأت
أعضاؤها وتر ّقت حتّى صارت إنسانا؟ ال واهلل")(.
قصة آدم وح ّواء ،فيقول عبدالبهاء في كتاب املفاوضات:
وأ ّما بخصوص ّ
sري لsلعبارات وحسsب املsصطلح عsليه بsني الsعا ّمssة ،لsكانsت فsي
"لsو أخsذنsا هsذه الsحكايsة حسsب املsعنى الsظاه ّ
نssهايssة الssغرابssة ،ويسssتحيل عssلى الssعقل أن يssقبلها ويssص ّدقssها ويssتص ّورهssا ،أل ّن تssرتssيبًا وتssفصيالً وخssطابًssا وعssتابًssا
كهsذا بsعيد أن يsصدر مsن شsخص عsاقsل فsكيف بsه مsن الsحضرة اإللsهيّة؟ ا ّلsتي رتّsبت هsذا الsكون الsالّمsتناهsي
عsلى أكsمل صsورة وزيّsنت هsذه الsكائsنات ا ّلsتي ال عsداد لsها بsمنتهى الsنّظم واإلتsقان وغsايsة الsكمال ...فsحكايsة
آدم وح ّواء هذه وتناولهما من ّ
الشجرة وخروجهما من الجنّة جميعها رموز ومن األسرار اإللهيّة واملعاني
الك ّلية ،ولها تأويل بديع")(.
الجسد وال ّروح
sخاصssة بssالجسssد والsّ sروح وبssالssحياة بssعد املssوت تsتّفق ونssتائssج بssحوث عssلم الsنّفس ،فssهي
إ ّن الsتّعالssيم الssبهائsيّة الs s ّ s
تssع ّلمنا ،كssما سssبق ،أ ّن املssوت لssيس إالّ والدة جssديssدة وأنّssه الهssروب مssن سssجن الجسssد إلssى حssياة أوسssع ،كssما
تssع ّلمنا أ ّن االرتssقاء بssعد املssوت ارتssقاء ال حssدود لssه .وقssد تssراكssمت لssديssنا شssيئًا فssشيئًا بssراهssني عssلميّة عssلى أيssدي
متبحssريssن وهssي بssراهssني تssكفي تssما ًمssا لssتبرهssن بssما يssتجاوز حssدود الّ s
sشك
ّs
بssاحssثني غssير مssتحيّزيssن بssل ونssاقssديssن
sعنصري .وك ssما ي ssقول
اس ssتمرار ال ssحياة ب ssعد امل ssوت واس ssتمرار فّ s sعال ssية ووع ssي ال sّ sروح ب ssعد ان ssحالل الجس ssد ال s
ّ
الssعالssم )مssايssرز( فssي كssتابssه "الّ s
sشخص ّية البشssر ّيssة" وهssو كssتاب ل ّ s
خص فssيه تحsّ sريssات عssديssدة قssامssت بssها جssمع ّية
البحوث النّفسية-:
"هsدت املsشاهsدة والتّجsربsة واالسsتنتاج الsعديsديsن مsن الsباحsثني -وأنsا أحsدهsم -إلsى االعsتقاد بsوجsود "ا ّتsصال
sسي مsتبادل" بsني عsقول البشsر املsوجsوديsن عsلى سsطح األرض ،بsل وبsني عsقول البشsر الsكائsنني عsلى سsطح
ح ّ
األرض اآلن وأرواح البشsر ا ّلssذيsن فsارقsوا هsذا الsعالsم .ومsثل هsذا االكsتشاف يsفتح لsنا الsباب عsلى مsصراعsيه
إلى "اإللهام االلهيّ".
sثيرا مsن املsظاهsر الsحقيق ّية تsصلنا مsن وراء الsقبور وسsط الsكثير م ّsما نsعانsيه مsن االنخsداع
"ولsقد أثsبتنا أ ّن ك ً
الذّاتي والغش والتّوهم.
sخاص ssة ب ssاألرواح ا ّل ssتي رح ssلت،
ّs s s
"وق ssد ث ssبتت ل ssنا م ssبدئ sيًّا ع ssن ط ssري ssق اإلي ssحاء واالك ssتشاف ssات ب ssعض امل ssباح ssث ال s
فsاسsتطعنا مsقابsلتها .وأشsاهsد أنsا قsبل ك ّsل شsيء مsجاالً لsالعsتقاد بsأ ّن حsالsة تsلك األرواح حsالsة تsط ّور ال نsهايsة
sاصsة ذلsك الsنّوع مsن حsبّها ا ّلsذي يsعبّر
لsه فsي حsكمتها وفsي مsحبتها ،وال يsزال حsبّها األرضsي بsاقsيًا وبsصورة خ ّ s s s
sقيرا أكsثر مsن أن
sحب ...وقsد صsار ّs s
عsنه بsطريsق الsعبادة وهsو أسsمى أنsواع ال ّ
الشsر يsبدو لsتلك األرواح شsيئًا ح ً

أي روح مsن األرواح املsقتدرة الsقويّsة بsل يsؤ ّلssف نsو ًsعsا مsن الsجنون يsعزل
يتجسsد ّ s s
ّs s
يsكون شsيئًا مsرعsبًا .وال
الشsر ّ
ب ssعض ال sنّاس ع ssن إخ ssوان ssهم ،ف ssتحاول األرواح ال ssعليا أن تح sّ sرر م ssنه ال sنّفس امل ssصاب ssة ب ssه وامل ssش ّوه ssة م ssنه .وال
حssاجssة إلssى الssعقاب بssعذاب ال sنّار ،فssمعرفssة اإلنssسان نssفسه هssي عssقاب املssرء وجssزاؤه ،ومssعرفssة اإلنssسان نssفسه
sحب فsي ذلsك الsعالsم هsو فsي الsواقsع مsالذ
وقsربsه أو بsعده عsن تsلك األرواح الsعليا هsي عsقاب املsرء وجsزاؤه أل ّن ال ّ
وم ssلجأ ل ssلذّات ،وإ ّن االتّ ssصال ب ssال ssق ّديس ssني ال ي ssعطي ال ssحياة األب ssد ّي ssة زي ssنتها فحس ssب ب ssل ه ssو ا ّل ssذي ي ssك ّون ssها
sحسي املsتبادل" أ ّن االتsصال بsتلك األرواح مsمكن اآلن عsلى
ويsؤ ّلsفها .وينحsدر كsذلsك مsن قsانsون "االتّsصال ال ّ
sضرعsاتsنا لsها .وإ ّن ذكsرى
هsذه األرض ،فsننال اآلن مsن مsحبّة األرواح املsتصاعsدة الsجواب عsلى ت ّ s s
sوسsالتsنا وت ّ
sحب بssذاتssه صssالة ومssناجssاة – يssق ّوي تssلك األرواح ويssسندهssا وهssي فssي طssريssق
ح sبّنا لssألرواح املssتصاعssدة  -والّ s
تساميها".
وم ssن امل ssده ssش ح ً sقّا أن ن ssرى ال ssوف ssاق وال sتّشاب ssه ب ssني ه ssذا ال sّ sرأي امل ssبنيّ ع ssلى ال ssبحث ال ssعلميّ ال ّ sدق ssيق وب ssني
الخاصة به.
التّعاليم البهائيّة
ّ
البشري
وحدة العالم
ّ
sفرد ظsهوره بsني الsظّهورات اإللsهيّة
إ ّن مsن أشهsر الsكلمات املsأثsورة عsن بsهاءاهلل ،وا ّلssتي بsها تsميّزت رسsالsته وت ّ
sرة واح ٍ
sسالsفة ،هsذه الsكلمات "كّ sلكم أثsمار شج ٍ
sدة وأوراق غ ٍ
sصن واح ٍsد")( ،ومsثلها كsلماتsه" :لsيس الفخsر ملsن
ال ّ
sري ووحsدة جsميع املخsلوقsات فsي اهلل -هsي
sحب الsوطsن بsل ملsن ي ّ
ي ّ
sحب الsعالsم")( .فsالsوحsدة-وحsدة الsجنس البش ّ
املsوضsوع األسsاسsيّ مsن بsني مsواضsيع تsعالsيمه .وهsنا يتجّ sلى م ّsرة أخsرى الsوفsاق بsني الّ sديsن الsحقيقيّ والsعلم:
ف ssقد ث ssبت ب ّ s
sكل ب ssره ssان ع ssن ط ssري ssق ال sتّق ّدم ال ssعلميّ أ ّن ال ssكون وح ssدةً واح ssدةً وأ ّن أج ssزاءه ي ssعتمد ب ssعضها ع ssلى
الsبعض اآلخsر .فحsدود عsمل الsفلكيّ ال يsمكن فsصلها عsن حsدود عsمل الsفيزيsائsيّ ،وحsدود عsمل الsفيزيsائsيّ ال
ي ssمكن ف ssصلها ع ssن ح ssدود ع ssمل ال ssكيميائ sيّ ،وه ssذا ع ssن ح ssدود ع ssمل ع ssال ssم األح ssياء ،وع ssال ssم األح ssياء ع ssن ال ssعال ssم
sورا جssدي ً sدا
ال sنّفسيّ ،وهssل ّم جsّ sرا .وإ ّن كsّ sل اكssتشاف جssديssد فssي ّ
أي حssقل مssن حssقول الssبحث الssعلميّ يssلقي نً s
عsلى الsحقول األخsرى .وكsما أثsبت عsلم الsفيزيsاء أ ّن ك ّsل جsزء مsن الsكون يجsذب الجsزء اآلخsر ويsؤثّsر عsليه مsهما
أي روح أخssرى.
كssان دقssي ًقا فssي حجssمه أو بssعي ًدا ،فssكذلssك يssثبت عssلم الsنّفس أ ّن كsّ sل روح فssي الssكون تssؤثّssر فssي ّ
وي ssكشف األم ssير "ك ssروب ssوت ssكني" ف ssي ك ssتاب ssه "ال ssعون امل ssتبادل" ع ssن وج ssود ت ssعاون م ssتبادل ب ssني أح ّ s
ط ال ssحيوان ssات
sحضاري يsتو ّقsف عsلى اسsتعاضsتهم
sروري السsتمرارهsا فsي الsحياة .أ ّsمsا بsني بsني اإلنsسان فsإ ّن تsق ّدمsهم ال
ض
ّ
ّ
الsعون املsتبادل مsكان الsعداوة املsتبادلsة اسsتعاضsة مsتزايsدة .واملsبدأ الsقائsل" :الsفرد يsحيا مsن أجsل املجsموع
واملجموع يحيا من أجل الفرد" هو املبدأ الوحيد ا ّلذي تستطيع به الجامعة البشريّة أن ترقى وتتق ّدم.
عصر االتّحاد
تّ s
sدل جssميع "عssالمssات األزمssنة" عssلى أ ّنssنا نssعيش فssي فجssر عssصر جssديssد مssن تssاريssخ البشssر ّيssة .ولssقد كssان فssرخ
sص ّماء واملsاديّsة املsقيتة ،وقsد
نسsر البشsريّsة مsتع ّل ًقا حsتّى زمsانsنا الsحاضsر بsوكsره الsقديsم فsوق صخsرة األنsانsيّة ال ّ
sتقر لsه قsرار أبً sدا فsي شsوقsه
كsانsت جsميع مsحاوالتsه فsي اسsتعمال أجsنحته ي ّ
sحف بsها الخجsل والsتّردد .ومsا اس ّ
sعصباتsه .إالّ أ ّن عsصر سsجنه قsد
لsلوصsول إلsى مsا لsم يsبلغه .وطsال عsليه األمsد فsي سsجن عsقائsده الsقديsمة وت ّ

انssتهى .ويسssتطيع اآلن أن يح ّ sلق بssأجssنحة اإليssمان والssعقل إلssى آفssاق عssليا مssن الssحقيقة واملssحبّة الsّ sروحssان sيّة.
ولsن يsطول ارتsباطsه بsاألرض كsما كsان قsبل نsم ّو أجsنحته ،بsل سيحّ sلق كsما شsاء إلsى أقsالsيم بsعيدة املsدى بsأبsهى
حsّ sريssة وانssطالق .إالّ أ ّن هssناك شssيئًا واح ً sدا ضssرور ًيّssا يssجب أن يssتوفّssر لssه إذا ُق ّ sدر لssه أن يssطير طssيرانًssا ثssاب sتًا
وط ssي ًدا ،ه ssو أ ّن أج ssنحته ال ي ssكفيها أن ت ssكون ق ssو ّي ssة ب ssل ي ssجب أن ي ssكون ع ssملها م ssتوافً s sقا ومنسج sً sما .وي ssقول
عبدالبهاء-:
"ال يssمكن ال sطّيران بssجناح ٍ واحsٍ sد ،فssلو طssار بssجناح ال ّ sديssن فssإنّssه يح ّ s
ط فssي حssقل الخssرافssات ،ولssو طssار بssجناح
العلم فإنّه يغوص في مستنقع
املاديّة الوبيل")(.
هssذا وإ ّن الssوفssاق الsتّام بssني الّ sديssن والssعلم شssرط أسssاسsيّ لssحياة اإلنssسان حssياة رفssيعة .وعssندمssا يssتح ّقق هssذا
sب ج ssميع اإلن ssسان ّ sية وال sطّاع ssة
ّs
الشssرط وي ssتر ّب ssى ك sّ sل ط ssفل ال ع ssلى دراس ssة ال ssعلوم وال ssفنون فحس ssب ب ssل ع ssلى ح ّ s
sري فsحينذاك وحsينذاك
املsطلقة إلرادة اهلل ا ّلsتي أوحsت بsها تsعالsيم ال ّsرسsل فsي مsدارج الsتّطور ال ّsروحsانsيّ البش ّ
sسماء .وحsينذاك وحsينذاك فsقط تsفيض
فsقط سsيأتsي مsلكوت اهلل ،وتsكون إرادتsه عsلى األرض كsما هsي عsلى ال ّ
الصلح األعظم على العالم .فيقول عبدالبهاء في إحدى خطاباته في باريس ما تلي ترجمته-:
بركات ّ
"عsندمsا يتج ّsرد الّ sديsن تج ّsر ًدا تsا ًمّsا مsن جsميع الخsرافsات والsتّقالsيد واملsعتقدات الsبليدة ،يsلوح تsطابsقه ووئsامsه مsع
الss sعلم ،كss sما يss sلوح ال s sنّور املss sبني ،وعss sندئsٍ s sذ تتج ّ s sلى ق ّ s sوة مss sوح ّ s sدة عss sظيمة تss sكتسح مss sن أمss sامss sها كsّ s sل الحss sروب
ٍ
البشري بق ّوة محبة اهلل")(.
وعندئذ يتّحد الجنس
واالختالفات واملنازعات واملشاحنات،
ّ

الباب الثّالث عشر
نفوذ كلمة بهاءاهلل
"وإن قsلت فsي قsلبك كsيف نsعرف الsكالم ا ّلsذي لsم يsتك ّلم بsه ال ّsرب؟ فsما تsك ّلم بsه الsنّبي بsاسsم ال ّsرب ولsم يحsدث
الرب بل بطغيان تك ّلم به النّبيّ فال تخف منه")(.
ولم يصر فهو الكالم ا ّلذي لم يتك ّلم به ّ
خالّقية الكلمة اإللهيّة
إ ّن هلل وح ssده ال ssقدرة ع ssلى أن ي ssفعل م ssا ي ssشاء ،وإ ّن أع ssظم ب ssره ssان ع ssلى ص ssدق ك sّ sل مظه ssر إل ssهيّ ه ssو خ sالّق sيّة
كsلمته ونsفوذهsا فsي تsبديsل جsميع شsؤون البشsر)( وفsي انsتصارهsا فsوق ك ّsل مsقاومsة بشsريّsة .فsيعلن اهلل إرادتsه
sورا ت ssح ّق ًقا ك ssام sالً أس ssطع دل ssيل ع ssلى ص ssحة دع ssوى
ع ssن ط ssري ssق ك ssلمات ال sّ sرس ssل ،وف ssي ت ssح ّقق ت ssلك ال ssكلمات ف ً s
الرسول وحقيقة ظهوره.
ّ
وعندما جاء تالميذ يوحنّا املعمدان إلى عيسى يسألونه-:
"ه ssل أن ssت ه ssو اآلت ssي أم ن ssنتظر آخ ssر؟" ك ssان ج ssواب ع ssيسى ب ssسيطًا وذل ssك ف ssقط ب ssإش ssارت ssهم إل ssى آث ssار ك ssلمته
ونفوذها ،فقال لهم-:
sصم
"اذهsبا وأخsبرا يsوحsنّا بsما تsسمعان وتsنظران :الsعمي يsبصرون ،والsعرج يsمشون ،والsبرص يط ّsهsرون ،وال ّ
يسمعون ،واملوتى يقومون ،واملساكني ّ
يبشرون ،وطوبى ملن ال يعثر فيّ")(.
أي دل ssيل ي ssثبت ل ssنا أ ّن ك ssلمات ب ssهاءاهلل ل ssها الs sنّفوذ وال ssق ّوة ال ssخالّق ssة ا ّل ssتي ت ssميّز ك ssلمة اهلل ع ssن
ف ssلننظر اآلن ّ
سواها-:
السsالم الsعام فsأ ّدى اسsتمرارهsم عsلى خsططهم الحsربّ sية مsنذ سsنة
فsقد أمsر بsهاءاهلل حّ sكام الsعالsم بsتأسsيس ّ s s
 1870 -1869إل ssى س ssقوط س ssالالت ح ssاك ssمة ق ssدي ssمة ف ssي ح ssني ل ssم ت ssنتج أ ّي ssة ح ssرب شs sنّوه ssا أ ّي ssة ان ssتصارات
كsبرى)( حsتى انsدلsعت الحsرب األوروبّ sية  1918-1914فsأعsلنت الsحقيقة املsرعsبة بsأ ّن الحsرب أصsبحت مsد ّsمsرة
للمنتصر واملغلوب كليهما)(.
وأمsر بsهاءاهلل الsح ّكام أي ً
sضا أن يsكونsوا أمsناء عsلى ا ّلsذيsن يsحكمونsهم ويسsتخدمsوا سsلطتهم الsسياسsيّة عsليهم
وسيلة لسعادتهم ورفاههم ،فحدث تط ّور لم يسبق له مثيل في التّشريع االجتماعيّ.
وأمsر بsهاءاهلل بsوضsع حsدود ألقsصى غsايsات الsغنى وأقsصى غsايsات الsفقر ،ومsنذ ذلsك الsحني اشsت ّد االهsتمام
بssالتّشssريssعات الsالّزمssة لssتعيني أدنssى حssدود ملسssتوى املssعيشة والتّشssريssعات الsالّزمssة لّ s
sلضرائssب املssتصاعssدة عssلى
sصناعsي ،ومsنذ
الsثّروات عsن طsريsق ضsريsبة الّ sدخsل وضsريsبة املsيراث .وأمsر بsهاءاهلل بsإلsغاء الsعبود ّيsة وال ّsرق ال ّ

ذلss sك الss sحني اشss sت ّد ال s sتّوجss sه نss sحو تحss sريss sر اإلنss sسان فss sي جss sميع أطss sراف األرض مss sن شss sتى ألss sوان الss sعبوديّss sة
واالستغالل.
وأعsلن بsهاءاهلل مsساواة الsنّساء بsال ّsرجsال والsتّعبير عsن هsذه املsساواة بsوضsع مsسؤولsيات مsتساويsة عsلى كsواهsل
ال sنّساء والsّ sرجssال يssقابssلها حssقوق وامssتيازات مssتساويssة ،ومssنذ تssصريssحه بssذلssك بssدأت الssقيود ا ّلssتي كssانssت املssرأة
sلرجssال .وأعssلن
تتكسssر وصssارت املssرأة تssأخssذ سssرا ًعssا مssكانssتها الsالّئssقة بssاعssتبارهssا ّ s
ّs
مssقيّدة بssها
الشssريssك املssعادل لّ s
sسنوات ا ّلssتي ت ssلت ه ssذا ال sتّصري ssح ج ssهو ًدا م ssر ّsك ssزة ت ssبذل ssها
ب ssهاءاهلل وح ssدة األدي ssان ف ssي أس ssسها ،ف ssشاه ssدت ال ّ s
نsفوس مخsلصة فsي جsميع أنsحاء الsعالsم إليsجاد درجsة مsن الsتّسامsح الّ sديsنيّ والsتّفاهsم املsتبادل ،والsتّعاون فsي
الّ s
sشؤون الssعا ّمssة ،فssتق ّوضssت أسssس املssواقssف املssذهssبيّة فssي كsّ sل مssكان وصssارت دواعssيها ال sتّاريssخيّة ضssعيفة ال
مssؤيّssد لssها وال يssمكن الّ sدفssاع عssنها وتهّ sدمssت قssواعssد ضssيق الsنّظرة الّ sديssنيّة عssن طssريssق نssفس الssقوى ا ّلssتي جssعلت
الروح القوميّة واالكتفاء الذّاتي القوميّ غير قابلة للبقاء.
ّ
وأمssر بssهاءاهلل بssجعل الsتّربssية والsتّعليم عssا ًمّssا وجssعل تحsّ sري الssحقيقة تحssر ًيّssا حً sرّا دلssيالً عssلى الssحياة الsّ sروحssانّ sية
ال ssح ّية ،فتح sّ sرك ssت امل ssدنّ s sية الح ssدي ssثة م ssن أع ssماق ssها به ssذه الخ ssميرة الج ssدي ssدة وص ssار م ssن س ssياس ssة ال ssحكوم ssات
األس ssاس sيّة االه ssتمام ب ssال sتّعليم اإلل ssزام sيّ االب ssتدائ sيّ وب ssتوس ssيع وس ssائ ssل ت ssعليم ال ssكبار .ه ssذا وإ ّن األم ssم ا ّلssتي
تهsدف إلsى تحsديsد حsريّsة الsفكر وال ّsروح بsني مsواطsنيها قsد أثsارت سsياسsتها هsذه ثsورة داخsل حsدودهsا وشsكو ً sكsا
ومخاوف خارج حدودها.
وأمsر بsهاءاهلل بsإيsجاد لsغة عsاملsيّة مsساعsدة فsأطsاع نsداءه عsدد كsبير مsن الsعلماء وك ّsرسsوا حsياتsهم ونsبوغsهم لهsذه
املهمة العظمى والخدمة الفريدة.
ّ
روحssا جsديً sدا وأثsار شsو ًقssا جsديً sدا فsي
وفsوق ك ّsل مsا سsبق مsن األد ّلssة فsقد نsفخ بsهاءاهلل فsي الsعالsم اإلنsسانsيّ ً
sثيرا يه sزّ املssشاعssر
الssقلوب وكssذلssك ألssهم الssعقول ُمsثُالً ُعssليا جssديssدة .ولssم يشهssد الssعالssم فssي كsّ sل تssاريssخه شssيئًا مً s
كsاألحsداث ا ّلsتي حsدثsت مsنذ فجsر الsعصر الsبهائsيّ سsنة  .1844وقsد ضsعفت قّ sوة املsاضsي املsحتضر ضsعفًا
sؤسssسات الssقديssمة وبssعض األفssكار الssبالssية مssن جssهود فssي سssبيل إطssالssة عssمرهssا
sظيما رغssم مssا بssذلssته بssعض املs ّ s
عً s
sمر فsي أزمsات مsريsعة جً sدّا .فsمن جsهة نsرى خsل ًقا جsديً sدا يsنشأ مsع
حsتّى أدرك ك ّsل رجsل وإمsرأة أ ّن البشsريّsة ت ّ
اخssتراق نssور بssهاءاهلل ال sظّلمات لssيكشف سssبيل ال sتّطور الssحقيقيّ ،ومssن جssهة أخssرى نssرى الssكوارث فssي جssميع
األقطار ا ّلتي تقاوم ذلك النّور وتتجاهله.
sسالsفة ا ّلssتي سsقناهsا حsول خsالّقّ sية كsلمة بsهاءاهلل مsؤثّsرة فsإ ّن الsبهائsيّ املخsلص ال يsزال
ومsهما كsانsت األد ّلssة ال ّ
عsاجsزًا عsن بsيان مsقدار جsالل بsهاءاهلل وعsظمته ال ّsروحsانّ sية .فsحياتsه الجsليلة عsلى األرض والsقوى الsهائsلة ا ّلsتي
الصحيح إلرادة اهلل.
بعثتها كلمته امللهمة هي امليزان ّ
sفصلة ل ssنب ّوات ب ssهاءاهلل وك ssيفيّة ت ssح ّققها ت ssعزّز ق ّ sوة ب ssره ssان ssنا ع ssلى ذل ssك .ون ssتق ّدم اآلن ل ssنعرض
وإ ّن دراس ssة م ّ s
بssعض تssلك الssنب ّوات ا ّلssتي الجssدال حssول أصssالssتها ،فssقد طُsبعت واشsتُهرت قssبل حssدوث تssح ّققها ،فssرسssائssله ا ّلssتي
sضمنت الsعديsد مsن هsذه الsنّب ّوات كsانsت قsد جsمعت فsي كsتاب
أرسsلها إلsى ال ّsرؤوس املsت ّوجsة فsي الsعالsم وا ّلsتي ت ّ

سsميّ بـ "سsورة الsهيكل" ا ّلsتي طsبعت أل ّول م ّsرة فsي بsومsبي فsي أواخsر الsقرن الsتّاسsع عشsر ثّ sم نشsرت بsعدهsا
مرات عديدة ،وسوف نعقبها ببعض نب ّوات عبدالبهاء.
ّ
نابليون الثّالث
sوحssا يsوبّsخه فsيه عsلى شsهوتsه للحsرب ومsعامsلته الsحقيرة
فsي سsنة  1869كsتب بsهاءاهلل إلsى نsابsليون الsثّالsث ل ً
الصارمة بالنّص:
ا ّلتي عامل بها ال ّلوح األ ّول ا ّلذي أرسله إليه،
ويستمر ال ّلوح في إنذاراته ّ
ّ
"بssما فssعلت تssختلف األمssور فssي مssملكتك ،ويخssرج املssلك مssن ك sفّك جssزاء عssملك ،إذًا تجssد نssفسك فssي خسssرانٍ
مssبنيٍ .وتssأخssذ الsزّالزل كsّ sل الssقبائssل هssناك إالّ بssأن تssقوم عssلى نssصرة هssذا األمssر وتsتّبع الsّ sروح فssي هssذا السssبيل
sتمسك بهsذا الsحبل املsتني .قsد نsرى الsذّ ّلsة
املسsتقيم .أعsزّك غ ّsرك؟ لsعمري أنّsه ال يsدوم ،وسsوف يsزول ،إالّ بsأن ت ّ
تسعى وراءك وأنت من الغافلني".
وغsني عsن الsبيان أ ّن نsابsليون كsان حsينذاك فsي أوج عsظمته ولsم يsعنت بهsذا اإلنsذار ،ودخsل الحsرب فsي الsسنّة
الsتّالsية ضsد بsروسsيا واثً sقا مsن أ ّن جsيوشsه سsتفتح بsرلsني ،ولsك ّن الsكارثsة ا ّلsتي تsنبّأ بsهاءاهلل بحsدوثsها قsد أحsاطsت
sساحssقة لssه فssي )سssيدان( ،وأخssذ
بssه ،فهssزم فssي )سssاربssروك( وفssي )ويssزنssبرغ( وفssي )مssيتز( ،وكssانssت املssصيبة الّ s
أسيرا إلى بروسيا ث ّم كانت نهايته الوبيلة في إنكلترا بعد سنتني.
بعدها
ً
أملانيا
sص ّماء لsم تsعِ ونsالsت
وبsعد ذلsك ّ s
sذارا شsديً sدا إلsى أولsئك ا ّلssذيsن قهsروا نsابsليون ،إالّ أ ّن آذانsهم ال ّ
وجsه بsهاءاهلل إن ً
sسنوات األول ssى م ssن س ssجن
ج ssزا ًء م ssري ً sعا .ف ssفي ال ssكتاب األق ssدس ا ّل ssذي ب ssدأ ن ssزول ssه ف ssي أدرن ssه وان ssتهى ف ssي ال ّ s
بهاءاهلل في ع ّكا يخاطب امبراطور أملانيا بالنّص-:
"يssا مssلك بssرلssني ...اذكssر مssن كssان أعssظم مssنك شssأ ًنssا وأكssبر مssنك مssقا ًمssا أيssن هssو ومssا عssنده؟ انssتبه وال تssكن مssن
الsّ sراقssديssن .إنّssه نssبذ لssوح اهلل وراءه إذ أخssبرنssاه بssما ورد عssلينا مssن جssنود ال sظّاملssني ،لssذا أخssذتssه ال sذّ ّلssة مssن ك sلّ
خ ssروا ال ssبالد
ال ssجهات إل ssى أن رج ssع إل ssى ال sتّراب بخس ssران ع ssظيم .ي ssا م ssلك ت ssف ّكر ف ssيه وف ssي أم ssثال ssك ا ّلssذي ssن س ّs
الرحمن من القصور إلى القبور اعتبر وكن من املتذ ّكرين...
وحكموا على العباد ،قد أنزلهم ّ
"يssا شssواط¦ نهssر الssريssن ،قssد رأيssناك مssغطاة بssالّ sدمssاء بssما سsّ sل عssليك سssيوف الجssزاء ،ولssك مsّ sرة أخssرى ونssسمع
حنني البرلني ولو أنّها اليوم على عزٍّ مبني".
sاصssة فssي الssهجوم األملssان sيّ
وفssي خssالل االنssتصارات األملssان sيّة فssي الحssرب الssعظمى سssنة  1918-1914وخs s ّ s
sسال ssفة م ssن أج ssل
ال ssعظيم األخ ssير ف ssي رب ssيع  ،1918ك ssان أع ssداء ال ّ sدي ssن ال ssبهائ sيّ ف ssي إي ssران ي ssعلنون ال ssنب ّوة ال ّ s
الح ّ s
ط مssن شssأن بssهاءاهلل ولssك ّن ال sتّق ّدم الssجارف ا ّلssذي أحssرزه األملssان تssح ّول فssجأة إلssى كssارثssة سssاحssقة مssحيقة،
ف ssعادت س ssهام ه ssؤالء األع ssداء إل ssى ن ssحوره ssم وص ssارت اإله ssان ssات ا ّلssتي أل ssصقوه ssا به ssذه ال sنّب ّوة س ssببًا ف ssي رف ssع
مكانة بهاءاهلل ومقامه.

تركيا
وجsه بsهاءاهلل وهsو سsجني فsي قsلعة عsكاء الsتّركّ sية
وإلsى سsلطان تsركsيا ورئsيس وزرائsه حsينذاك )سsنة s ّ (1868
السلطان من قلعة عكاء بالنّص-:
إنذارا من أخطر إنذاراته ا ّلتي ّ
وجهها للملوك في العالم ،فكتب إلى ّ
ً
"يssا مssن يssرى نssفسه أعssلى ال sنّاس! ..سssوف يssقضي نssحبك وتجssد نssفسك فssي خسٍ s
sران مssبنيٍ .لssو كssان مssحيي
sصغار وال sّ sرض ssع
ال ssعال ssم وم ssصلح األم ssم ع ssلى زع ssمك مفس ً sدا ف ssما ه ssو ذن ssب الج ssمع م ssن ال sنّساء واألط ssفال وال ّ s
ليكونوا مستح ّقني لسياط القهر والغضب؟"...
إلى أن قال ما ترجمته-:
"وإ ّن فssئة قssليلة لssم يظهssر مssنها أب ً sدا شssيء يssخالssف ال ّ sدولssة وامل ّ sلة أو يssغايssر أصssول املssملكة وآداب أهssلها ولssم
sهارا بsغير ذكsر اهلل بsكمال التّسsليم والsرضsاء قsد نهsبتم أمsوالsهم نهsبًا ،وبsلغ ظsلمكم إلsى مsقامٍ
يsنشغلوا لsيالً ون ً
ذهب من كفّهم ّ
كل ما كانوا يملكون".
ث ّم
استمر على إنذاره وتقريعه بالنّص-:
ّ
"وإ ّن ك ً sفّا م ssن ال ّ s
طني ع ssند اهلل أع ssظم م ssن م ssملكتكم وس ssلطنتكم وع sزّت ssكم ودول ssتكم .ول ssو ي ssشاء ي ssجعلكم ه ssباءً
sتفرق مssمالssككم ،إذًا تssبكون وتssنوحssون ولssن
مssنبثًّا .سssوف يssأخssذكssم بقه ٍ sر مssن عssنده ،ويظهssر الssفساد بssينكم ،وتّ s
تجدوا ألنفسكم من معنيٍ وال نصي ٍر .وإ ّن غضب اهلل قريب .كذلك ُقضي ما رقم من قلم األمر".
السلطان حينذاك بالنّص-:
وكتب كذلك إلى عالي باشا رئيس وزراء ّ
sت عssن
"أن يssا رئssيس قssد ارتssكبت مssا يssنوح بssه محsّ sمد رسssول اهلل فssي الssجنّة الssعليا وغsّ sرتssك الّ sدنssيا بssحيث أعssرضّ s
الsوجsه ا ّلssذي بsنوره اسsتضاء املsأل األعsلى ،سsوف تجsد نsفسك فsي خس ٍ
sدت مsع رئsيس العجsم
sران مsبنيٍ .واتّح ّ
املقربني...
قرت منه عيون
في
ّ
ضري بعد إذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياء بأمر ّ
ّ
"هsل ظsننت أنّsك تsقدر أن تطف¦ الsنّار ا ّلsتي أوقsدهsا اهلل فsي اآلفsاق؟ ال ونsفسه الsحقّ لsو كsنت مsن الsعارفsني.
السssر )أدرنssه(
بssل بssما فssعلت زاد لssهيبها واشssتعالssها .سssوف يssحيط األرض ومssن عssليها ...سssوف تssب ّدل أرض ّ s
ومssا دونssها وتخssرج مssن يssد املssلك ويظهssر الsزّلssزال ويssرتssفع الssعويssل ويظهssر الssفساد فssي األقssطار وتssختلف األمssور
ب ssما ورد ع ssلى ه ssؤالء األس ssراء م ssن ج ssنود الs sظّامل ssني ،وي ssتغيّر ال ssحكم ويش ssت ّد األم ssر ب ssحيث ي ssنوح ال ssكثيب ف ssي
الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ويجري ال ّدم من األشياء وترى النّاس في اضطراب عظيم...
sسموات واألرضssني وال يssمنعه
"كssذلssك أتssى الssحقّ وقssضي األمssر مssن مssدبّ ٍ sر حssكيم ٍ .ال يssقوم مssع أمssره جssنود الّ s
والسsالطsني .قsل الsباليsا ُدهٌ sن لهsذا املsصباح وبsها يsزداد نsوره إن كsنتم مsن الsعارفsني .قsل
ّs s
ع ّsما أراد ك ّsل املsلوك
ٍ
ٍ
إ ّن اإلعراض من ّ
معرض
مناد لهذا األمر وبه انتشر أمر اهلل وظهوره بني العاملني".
كل

مرةً أخرى في الكتاب األقدس بالنّص-:
وكتب ّ
)(
sتقر عsليك كsرسsيّ الsظّلم واشsتعلت فsيك نsار الsبغضاء
"يsا أ ّيsتها الsنّقطة الsواقsعة فsي شsاط¦ البحsريsن قsد اس ّ
عsلى ش ٍ
sأن نsاح بsها املsأل األعsلى وا ّلssذيsن يsطوفsون حsول كsرسsيٍّ رفsيعٍ .نsرى فsيك الsجاهsل يsحكم عsلى الsعاقsل.
ورب الssبريّssة وتssنوح
وال sظّالم يفتخssر عssلى ال sنّور وإنّssك فssي غssرو ٍر مssبنيٍ .أغsّ sرتssك زيssنتك ال sظّاهssرة؟ سssوف تssفنى
ّ
البنات واألرامل وما فيك من القبائل كذلك ينبئك العليم الخبير".

هsذا وإ ّن املsصائsب املsتتالsية ا ّلsتي حّ sلت بهsذه االمsبراطsوريّsة الsعظيمة حsينذاك مsنذ نشsر هsذه اإلنsذارات كsانsت
أبلغ بيان للنب ّوة ا ّلتي نطق بها بهاءاهلل في بيان املصائر العاجلة ا ّلتي انتظرت أولئك املستب ّدين.
الحرب العظمى 1918-1914
sية مssدهٍ s
sدة بssد ّقsٍ sة مssتناهٍ s
sبات عssديٍ s
تssنبأ ّ بssهاءاهلل وعssبدالssبهاء كssالهssما فssي مssناسٍ s
sشة عssن نssشوب الحssرب الssعظمى
سsنة  ،1918-1914وقsد خsطب عsبدالsبهاء فsي مsديsنة )سsاكsرامsانsتو( فsي واليsة )كsليفورنsيا( فsي  26تشsريsن
األ ّول )أكتوبر( سنة  1912ما ترجمته-:
sرارة واح ٍ
واملتفجsرات ،مسsتع ّدةً لش ٍ
sدة لتلهsب جsميع أورو ّبsا فsي
ّs
sقارة األوربّ sية مخsزنًsا لsألسsلحة
"الsيوم تشsبه ال ّ
هذا الوقت بالذّات حيث مسألة البلقان معروضة أمام العالم".
وجsه نsفس هsذا اإلنsذار فsي كsثي ٍر مsن خsطبه فsي أمsريsكا وأوروبّsا .وفsي خsطاب آخsر لsه فsي )كsليفورنsيا(
وقsد ّ s
في تشرين األ ّول )أكتوبر( سنة  1912قال-:
sسادس عشsر ،ولsنا مsن الsوقsت
"إنّsنا عsلى أبsواب مsعركsة )هsرمجsدون( املsشار إلsيها فsي رؤيsا يsوحsنّا الsفصل ال ّ
س ssنتان إل ssيها ح ssني س ssتشعل ش ssرارة واح ssدة ك sّ sل أوروبّ ssا .ف ssال ssقلق االج ssتماعs sيّ ف ssي ج ssميع األق ssطار م ssقرونً ssا
بsال ّ
sسعيد سsوف تلهsب جsميع أورو ّبsا كsما جsاءت الsنب ّوة فsي سsفر
sشكوك الsديsن ّية ا ّلsتي تسsبق الsعصر األلsفيّ ال ّ
دانssيال ورؤيssا يssوح sنّا ال sالّهssوت sيّ .وفssي سssنة  1917سssوف تssسقط مssمالssك وسssوف تssجتاح املssصائssب كsّ sل بssالد
العالم")(.
وفي عشيّة املعركة العظمى قال:
sرب هssائssل ٌة،
"لssقد اقssتربssت حssرب تهجssم فssيها جssميع األمssم املssتم ّدنssة بssعضها عssلى بssعض ،وسssتقع عsّ sما قssريssب حٌ s
ع محssز ٌن وقٌ s
sتال مssريsٌ sر ،إذ قssد اسssتع ّدت جssيوش ال عssداد لssها وتssهيّأت مssاليssني الsّ sرجssال للحssرب
وأمssام الssعالssم نssزا ٌ
ٍ
sسفك ره ٍ
sيب لsل ّدمsاء .وإ ّن اصsطدا ًsمsا بsسيطًا يsقلب كsلّ
والsنّزال واصsطفّت عsلى طsول حsدود بsالدهsا مسsتع ّدةً ل
شٍ s
sسماء ب ssشكل ل ssم ي sَ sر ال ssعال ssم ش ssبهه م ssنذ ب ssداي ssة
sيء ًs s
رأس ssا ع ssلى ع ssقب ،وس ssوف ي ssصل الّ s sلهيب إل ssى ع ssنان ال ّ s
التّاريخ")(.

املتاعب االجتماعيّة بعد الحرب
تssنبّأ بssهاءاهلل وعssبدالssبهاء كssالهssما بssفترة اضssطراب اجssتماعssي عssظيم وبssمصائssب ونssكبات تssسود الssعالssم نssتيجة
عصبات وبsالجهsل وبsالخsرافsات .وإ ّن املsعركsة الحsربsيّة الsعاملsيّة لsم تsكن
sتمسك الsنّاس بsالsالّديsنيّة وبsالsت ّ ّ
حsتميّة ل ّ
sؤرخ كsانsون الsثّانsي )يsنايsر( سsنة  1920كsتب عsبدالsبهاء
إالّ صsفحة مsن صsفحات هsذا االضsطراب وفsي لsوح م ّ
ما ترجمته-:
"أيّ ssها امل ssحبّون ل ssلحقيقة! أيّ ssها ال ssخادم ssون ل ssإلن ssسانs sيّة! ل ssقد هs sبّت ن ssفحات أف ssكارك ssم ال ssعال ssية وم ssقاص ssدك ssم
sسامsية عsلى روحsي فsجعلتني أتsل ّهف لsلكتابsة إلsيكم لsهفًا شsديً sدا فsأقsول :فّ sكروا فsي ذواتsكم مsا أعsظم حsزنsنا
ال ّ
لهssذا االضssطراب ا ّلssذي شssمل الssعالssم! وكssيف تسssربssلت أمssم األرض بssالّ sدمssاء بssل تssب ّدلssت تssربssتها إلssى قssطعة مssن
نارا لم يشاهد العالم شبهها ال في عصوره القديمة
ال ّدم! وقد أشعل لهيب الحرب ً
رؤوسssا بشssر ّي ً sة عssديssدةً ،وكssان
ًs
وال فssي عssصوره الssوسssطى وال فssي عssصره الssحاضssر ،وقssد طssحنت رحssى الحssرب
sالد عsام ٍ
sضحايsا أقsسى مsن ذلsك بsكثير .وكsم مsن ب ٍ
sرة صsارت يsبا ًبsا! وكsم مsن م ٍ
مsصير هsذه ال ّ
sدن سّ sويsت مsع
ٍ
sاء فssقدوا أبssناءهssم وكssم مssن أبٍ s
sهيجة صssارت خssرائssب كssئيبة! وكssم مssن آبٍ s
sناء أصssبحوا
ال sتّراب! وكssم مssن قssرى بs
ي ssتام ssى وك ssم م ssن أ ّم ٍ s
الشs sبّان ،وت ssيتّم ص ssغار األط ssفال ،وتُ ssرك ssت ال sنّساء
sهات ب ssكني د ًم ssا ف ssي رث ssاء أب ssنائ ssه ّن م ssن ّ s
sالذ .وب ٍ s
ت ssائ ssهات دون م ssلجأ أو م ٍ s
sكلمة أخ ssرى ت ssدنّ ssت البش ssريّ ssة م ssن ك sّ sل ال ssجهات ف ssارت ssفع ص ssراخ األي ssتام ،وك ssان
السموات.
نحيب األ ّمهات
مريرا ر ّددت صداه ّ
ً
"والسsبب ال ّsرئsيسي ل ّ
sسياسsيّة .وسsبب
ّs s
عصبات الsعرقsيّة أو الsوطsنيّة أو الّ sديsنيّة أو ال ّ
sكل هsذه األحsداث هsو الsت ّ ّ
عصبات الs sتّقال ssيد ال sّ sراس ssخة ال ssقدي ssمة دي ssنيّة ك ssان ssت أم ق ssومs sيّة أم س ssياسs sيّة .وم ssا دام ssت ه ssذه
ج ssميع ه ssذه الs sت ّ ّ
التّقاليد البالية موجودة فإ ّن أساس صرح اإلنسان ّية في خط ٍر عظيم ٍ دائم ٍ.
الس ssر ال ssخفيّ لج ssميع
"وف ssي ه ssذا ال ssعصر الs sنّورانs sيّ ا ّل ssذي ف ssيه تجّ s sلت ح ssقائ ssق ج ssميع ال ssكائ ssنات وان ssكشف ّs s
املخ ssلوق ssات وان ssبلج ص ssبح ال ssحقيقة ف ssصير ظ ssلمات ال ssعال ssم إل ssى أن ssوار ،ه ssل ي ssجوز أن ن ssسمح ل ssلعنة الح ssرب أن
تأتي بال ّدمار الوبيل على العالم؟ ال واهلل ال يجوز.
والسsالم ،وأمsر بsطرس ال ّsرسsول أن يsعيد سsيفه إلsى غsمده
ّs s
sصلح
sسيد املsسيح أمsم األرض إلsى ال ّ
"لsقد دعsا ال ّ
sسيوف .فsما أعsظم الsفرق بsني
وكsانsت تsلك أمsنيته وأوامsره ،ومsع ذلsك فsأولsئك ا ّلsذيsن يحsملون اسsمه قsد اسsت ّلوا ال ّ
هذه األفعال وصريح نصوص اإلنجيل!
"قsبل سsتّني سsنة أشsرق بsهاءاهلل مsن أفsق إيsران كsال ّ
sشمس املsنيرة وأعsلن أ ّن الsعالsم مsحاط بsالsظّالم وأ ّن هsذا
وجsه عsبارات خsطاب
الsظّالم مsشحون بsالsكوارث وسsوف يsؤ ّدي إلsى الsكفاح ال ّsرهsيب .ومsن مsديsنة سsجنه عّ sكاء ّ s
واضsح إلsى إمsبراطsور أملsانsيا ص ّsرح فsيها أ ّن حsربًsا رهsيب ًة سsتندلsع وأ ّن بsرلsني سsوف تsتمزّق وتنشsطر مsن الsنّوح
وال ssحنني .وب ssنفس ال sطّري ssقة ك ssتب إل ssى س ssلطان ت ssرك ssيا ح ssينما ك ssان م ssظلو ًم ssا س ssجينًا ف ssي ق ssلعة ع ssكاّء خ ssطابً ssا
ٍ
sطراب ع ssظيم ٍ ب ssحيث ت ssنوح ف ssيها الs sنّساء واألط ssفال.
sحا أك ssي ًدا ب ssأ ّن القس ssطنطينيّة س ssتكون ف ssري ssسة اض s
واض ً s

وجssه بssهاءاهلل رسssائssل إلssى جssميع مssلوك الssعالssم وحّ sكامssه وتّ sم جssميع مssا تssنبّأ بssه وجssرت مssن قssلمه
وخssالصssة الssقول ّ
األبهى تعاليم في منع الحروب انتشرت في ّ
كل اآلفاق:
"فsأ ّول تsعالsيمه هsو تح ّsري الsحقيقة .وقsد ص ّsرح بsأ ّن الsتّقليد األعsمى يsقتل روح اإلنsسان بsينما يsعمل تح ّsري
عصبات.
الحقيقة على تحرير العالم من ظلمة الت ّ ّ
"وثsانsي تsعالsيمه وحsدة الsعالsم اإلنsسانsيّ فجsميع البشsر قsطيع واحsد واهلل هsو ال ّsراعsي الsرؤوف يسsبغ رحsمته
عليهم ويعتبرهم شيئًا واح ًدا.
الرحمن من تفاوت" فك ّلهم عبيده وك ّلهم يرجون رحمته.
"ال ترى في خلق ّ
"وث ssال ssث ت ssعال ssيمه ه ssو أ ّن ال ّ sدي ssن ح ssصن ح ssصني وي ssجب أن ي ssكون س ssببًا ف ssي ال ssوف ssاق ال ب ssاع sثًا ع ssلى ال ّ s
sشقاق
والعدوان ،أل ّن ال ّدين دوا ٌء فإذا كان ال ّدواء سببًا في تفاقم املرض فترك ال ّدواء أفضل من استعماله".
sسياس sيّة ك ّ sلها هssادمssة لssبنيان الssعالssم اإلنssسان sيّ
عصبات ال ّ sديssنيّة والssعرق sيّة والssقوم sيّة والّ s
"ومssن تssعالssيمه أ ّن ال sت ّ ّ
عصبات بsاقsية فsإنّ
وكّ sلها تsؤ ّدي إلsى سsفك الّ sدمsاء وكّ sلها تsطمر اإلنsسانsيّة تsحت األنsقاض .ومsا دامsت هsذه الsت ّ ّ
الس ssالم ال ssعام وه ssذا ال ي ssت ّم إالّ ب ssتأس ssيس م ssحكمة ع ssليا ت ssمثّل ج ssميع
خ ssطر الح ssرب ب ssا ٍق وال ssعالج ال ssوح ssيد ه ssو ّs s
الsحكومsات وجsميع ال ّ
sقرره
sشعوب ،فsتحال جsميع املsشاكsل الsقومّ sية والّ sدولّ sية إلsى هsذه املsحكمة الsعليا وك ّsل مsا ت ّ
واجsب تsنفيذه عsلى الجsميع .وإذا امsتنعت إحsدى الsحكومsات أو ال ّ
sشعوب عsن تsنفيذ قsرارهsا قsام عsليها جsميع
العالم.
"ومsن تsعالsيمه مsساواة الsنّساء بsال ّsرجsال فsي الsحقوق .وهsناك تsعالsيم أخsرى غsير هsذه ِsنُّsزلsت مsن قsلمه األعsلى.
وقد اتّضح وتج ّلى في الوقت الحاضر أ ّن هذه املبادئ هي حياة العالم وهي تجسيد لروحه الحقيقيّة.
"وأن ssتم أ ّي ssها ال ssخادم ssون ل ssإلن ssسان ّ sية ع ssليكم أن ت ssبذل ssوا ق ssصارى ج ssهودك ssم لتح sّ sرروا ال ssعال ssم م ssن ظ ssالم م ssذه ssب
عصبات البشssر ّيssة حssتى يssتن ّور بssنور مssدنّ sية اهلل .وأنssتم وهلل الحssمد عssلى اتّssصال بssمختلف مssدارس
املssاد ّيssة والsت ّ ّ
والسssالم ل ssلعال ssم
ّs
sؤسssسات وامل ssبادئ ال ssعامل ّ sية وال ش ssيء غ ssير ه ssذه ال sتّعال ssيم ال ssيوم ي ssضمن ال sطّمأن ssينة
ال sّ sرأي وامل s ّ s
اإلنsسانsيّ ،وبsدون هsذه الsتّعالsيم لsن يتشsتّت هsذا الsظّالم ولsن تsشفى هsذه األمsراض املsزمsنة بsل تsزداد وطsأتsها
sتقر لsلمغلوب قsرار بsل ينتهsز ك ّsل فsرص ٍsة إلشsعال نsار
يsو ًsمsا فsيو ًsمsا .وسsيبقى الsبلقان ثsائ ًsرا وتsتفاقsم حsالsه ولsن يس ّ
الحرب من جديد .وسوف تبذل الحركات الجديدة العامليّة أقصى جهودها في سبيل تنفيذ مقاصدها.
sقلوب ن sيّ ٍ
"لهssذا فssابssذلssوا الجهssد بٍ s
رة وأرواح ٍ سssماويّsٍ sة وق ّ sو ٍة إلssهيّة تssؤيّssدكssم ألssطافssه الssعليّة حssتى تssفيضوا بssاملssوهssبة
اإللهيّة على العالم ...موهبة الطّمأنينة واالستقرار لجميع البشر".
وفي خطاب ألقاه في تشرين الثّاني )نوفمبر( سنة  1919يقول ما ترجمته-:

"كsان حsضرة بsهاءاهلل يsقول دائ ًsما بsأنّsه سsيأتsي زمsا ٌن تsسود فsيه الsالّديsنيّة ومsا يsنتج عsنها مsن الsفوضsى ،وهsذه
الsفوضsى سsببها إعsطاء الحsر ّيsة الsزّائsدة لsطوائsف مsن الsنّاس ال تsملك اسsتعدا ًدا لsها ،ويsجب فsي عsاقsبة األمsر
ال ّsرجsوع إلsى الsعنف واسsتعمال الsق ّوة لsتسكني هsياج الsنّاس ووضsع قsانsون للحّ sد مsن الsفوضsى واالضsطرابsات.
ومssن الssواضssح أ ّن كsّ sل أ ّمsٍ sة تssتمنّى االسssتقالل والحssر ّيssة لssتفعل مssا تssشاء ولssك ّن بssعض األمssم ال يssملك اسssتعدا ًدا
sرارا أ ّن املsسائsل
لsها .هsذا وإ ّن الsعالsم مsتّج ٌه نsحو الsالّديsن ّية وسsوف تsؤ ّدي إلsى الهsرج واملsرج .ولsقد قsلت لsكم م ً
الصلح بعد الحرب إنّما هي اآلن في الواقع بياض الفجر وليست بشروق ّ
الشمس".
الخاصة بشؤون ّ
ّ
مجيء ملكوت اهلل
sفردي أو
خssالل هssذه األوقssات الssعصيبة يssترعssرع أمssر اهلل .فssال sنّكبات ا ّلssتي خssلقتها أنssان sيّات الssكفاح لssلبقاء الs
ّ
للكسssب الحssزبsيّ أو الssطائssفيّ أو الssقومsيّ تssؤ ّدي بssالsنّاس فssي غssمرة يssأسssهم إلssى الsّ sرجssوع إلssى الssتماس الّ sدواء
sوج ssه ال sنّاس إل ssى ال ّ sدواء ال ssحقيقيّ .وق ssد ك ssتب
ا ّلssذي وص ssفته ك ssلمة اهلل ل ssهم .وك ّ sلما ازدادت ال sنّكبات ازداد ت s ّ s
بهاءاهلل في لوحه إلى ّ
الشاه-:
sسماء ..لsم
"قsد جsعل اهلل الsبالء غsاديً sة لهsذه الّ sدسsكرة الsخضراء وذبsالsة ملsصباحsه ا ّلsذي بsه أشsرقsت األرض وال ّ
يزل بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سنّته قد خلت في القرون الخالية واألعصار املاضية".
sعبارات أك ٍ
ٍ
sصلح
وقsد تsنبّأ بsهاءاهلل وعsبدالsبهاء كsالهsما ب
sيدة بsقرب انsتصار ال ّsروحsانsيّة عsلى املsا ّديsة وتsأسsيس ال ّ
األعظم بالنّتيجة .وقد كتب عبدالبهاء سنة  1904ما ترجمته-:
الشssدائssد والsّ sرزايssا سssوف تssزداد يssو ًمssا فssيو ًمssا وسssوف يُssبتلى الsنّاس بssالssبؤس والsنّكبات وتssغلق أبssواب
"اعssلم أ ّن ّ s
sروب مssهيب ٌة ويssحيط الssيأس والssقنوط بجssميع الخssلق
ّs
السssرور والsّ sراحssة واالطssمئنان مssن جssميع الssجهات وتssقع حٌ s
sسعادة جsميع اآلفsاق وتsرتsفع صsيحات
إلsى درجsة ي
sضطرون فsيها إلsى الsتّوجsه إلsى اهلل وحsينذاك تsنير أنsوار ال ّ
ّ
"يا بهاءاهلل" من جميع األطراف واألكناف")(.
سsئل عsبدالsبهاء فsي شsباط سsنة  1914ع ّsما إذا كsانsت أيّsة دولsة مsن الّ sدول الsعظمى سsتؤمsن وتsدخsل
وعsندمsا ُs s
في ّ
ظل أمر اهلل ،أجاب-:
"إ ّن جssميع أهssل الssعالssم سssوف يssؤمssنون .ولssو قssارنssتم بssدايssة أمssر اهلل بssحاضssره لssشاهssدتssم سssرعssة انssتشار كssلمة
والشك في أ ّن الجميع سيدخلون في ّ
ّ
اهلل .واآلن ً
ظل أمر اهلل")(.
أيضا أحاط أمر اهلل العالم،
sتأسssس خssالل الssقرن الssحالsيّ ،وكssتب فssي أحssد ألssواحssه مssا
وقssد صsّ sرح عssبدالssبهاء بssأ ّن الssوحssدة الssعاملsيّة سssوف تs ّ s
ترجمته-:
"إ ّن جssميع أفssراد الssعائssلة البشssريّssة سssواء شssعوبssها أم حssكومssاتssها ومssدنssها أم قssراهssا صssار بssعضها يssعتمد عssلى
الss sبعض اآلخss sر اعss sتما ًدا مss sتزاي ً s sدا أل ّن االكss sتفاء ال s sذّات s sيّ مss sا عss sاد بss sعد الss sيوم مss sمكنًا حss sيث صss sارت الsّ s sروابss sط
sوحsد بsني ال ّ
sصناعّ sية والsزّراعّ sية والsتّربsو ّيsة تsتق ّوى يsو ًsمsا
sسياسّ sية ت ّ s
sشعوب واملsلل وصsارت الsعالقsات الsتّجار ّيsة وال ّ
ال ّ
sري .ولssيس هssذا
فssيو ًمssا .وبssنا ًء عssلى ذلssك صssار بssاإلمssكان فssي هssذا الssيوم تssحقيق وحssدة جssميع الssجنس البشّ s

حsرمsت الsعصور املsاضsية
األمsر فsي الsواقsع إالّ إحsدى عsجائsب هsذا الsعصر الsعظيم وهsذا الsقرن املsجيد .وقsد ُ s
مsن هsذه املعجsزة أل ّن هsذا الsقرن قsرن الsنّور وقsد ُو ِsهsب جsالالً فsريً sدا وقّ sوةً ونsورانّ sي ًة لsم يسsبق لsهما مsثيل .ولهsذا
sيرا س ssوف يتج ّ sلى ل ssلعال ssم ك ssيف أ ّن م ssصاب ssيحه
ص ssرن ssا ن ssرى ك sّ sل ي ssوم ع ssجائ ssب ج ssدي ssدة ت ssنكشف ل ssناظ ssرن ssا .وأخ ً s
ستشتعل في املحافل اإلنسان ّية اشتعاالً
منيرا".
باهرا
ً
ً

الباب ال ّرابع عشر
ماضي وحاضر ومستقبل األمر البهائ ّ
ي
sحجة ق ssد ك ssملت ،وال ssبره ssان ق ssد ظه ssر وال ّ sدل ssيل ق ssد ق ssام.
"إنّ ssي أشه ssد ي ssا أ ّي ssها األح sبّاء أ ّن ال sنّعمة ق ssد ت sّ sمت وال ّ s
sسموات
ف ssلننظر اآلن م ssاذا ت ssبدي ssه ه sّ sمتكم م ssن م ssرات ssب االن ssقطاع ،ك ssذل ssك ت sّ sمت ال sنّعمة ع ssليكم وع ssلى م ssن ف ssي ال ّ s
رب العاملني".
واألرضني والحمد هلل ّ
"بهاءاهلل")(
تقدّم األمر البهائيّ
يسsتحيل عsلينا فsي هsذا املsجال املحsدود أن نsصف بsالsتّفصيل تsق ّدم الّ sديsن الsبهائsيّ فsي أنsحاء الsعالsم ،إذ قsد
يsحتاج شsرح هsذا املsوضsوع الsبديsع الجsذّاب إلsى عّ sدة فsصول .وهsناك كsثير مsن األحsداث ا ّلsتي تهsزّ املsشاعsر
والssقلوب قssد حssدثssت لشهssداء هssذا األمssر ور ّواده ا ّلssذيssن نشssروه فssي أطssراف األرض .لهssذا نssكتفي بssذكssر مssوجssز
قصير ج ًدّا حول هذا املوضوع.
ف ssفي إي ssران ل ssقي امل ssؤم ssنون األ ّول ssون به ssذا ال sظّهور أق ssصى أن ssواع امل ssقاوم ssة واالض ssطهاد وال ssقسوة ع ssلى أي ssدي
أبsناء وطsنهم ،ولsكنّهم قsابsلوا ك ّsل تsلك املsحن واملsصائsب بsبطول ٍsة فsائ ٍ
sقة وبsصب ٍر وث ٍ
sبات .وكsان تsعميدهsم بsدمsائsهم
حsيث هsلكت عّ sدة ألsوف مsن ّ
وجsّ sردت مsن مsمتلكاتsها وطُsردت
ضssربsت األلsوف األخsرى ُ s
الشهsداء بsينما ُ s s
وسssجنت ُ
مssن مssواطssنها و ُعsذّبssت بssطر ٍق أخssرى .ومsّ sرت سsتّون سssنة لssم يssتجاسssر خssاللssها أحٌ sد فssي إيssران بssاالنssتساب عssلنًا
إلssى الssباب أو بssهاءاهلل وإذا انتسssب كssان ذلssك مssخاطssرة بssأمssوالssه وبحssريّssته وح sتّى بssحياتssه ،لssك ّن هssذه املssقاومssة
املتعمدة لم تستطع ص ّد تق ّدم األمر البهائيّ أكثر من عاصفة غبار تمنع شروق ّ
الشمس األكيد.
الوحش ّية
ّ
ٍ
فsفي طsول إيsران وعsرضsها هsناك بsهائsيّون فsي ك ّsل مsدي ٍ
sصبة وفsي ك ّsل قsري ٍsة وحsتّى بsني الsعشائsر
sنة وفsي ك ّsل ق
sس ّكان وفssي بssعضها يssك ّونssون األغssلبيّة الssعظمى مssن
الsّ sرحssل فssيها .وفssي بssعض الssقرى يssك ّون الssبهائ sيّون كsّ sل الّ s
sس ّكان وقsد انsضم إلsى صsفوفsها أبsناء املsذاهsب املsختلفة ا ّلsتي كsانsت فsي مsنتهى الsعداوة فsيما بsينها فsدخsلت
ال ّ
اآلن فssي أخّ sوة عssظمى اعsتُرفssت بssأهssميّتها ال فssيما بssينها ٍفحسssب بssل مssع جssميع الssعامssلني فssي تssوحssيد البشssريّssة
عصبات والخصومات ومن أجل تأسيس ملكوت اهلل على األرض.
ورفعتها من أجل إزالة جميع الت ّ ّ
sهمة ا ّل ssتي ك sّ sرس ه ssؤالء الs sنّاس
ف ssأيّ ssة معج ssزة ه ssناك أع ssظم م ssن ه ssذه؟ ه ssناك معج ssزة واح ssدة ه ssي إن ssجاز امل ّ s
أرواح ssهم م ssن أج ssلها ف ssي ج ssميع أن ssحاء ال ssعال ssم ،وال ّ sدالئ ssل م ssتوفّ ssرة ع ssلى أ ّن ه ssذه املعج ssزة ال ssعظمى ت ssتق ّدم اآلن
sضا فsي طsريsق تsح ّققها .ويsكشف الّ sديsن الsبهائsيّ يsو ًsمsا فsيو ًsمsا عsن قّ sو ٍة حsيو ّي ٍsة مsده ٍ
أي ً
sشة فsي انsتشاره انsتشار
الخميرة في جسم البشر ّية الهائل مق ّلبًا أحوال ّ
الشعوب والجامعات خالل انتشاره فيها)(.
sصغير غssير ذي بٍ s
sال إذا مssا قssورن بssعدد أتssباع األديssان الssقديssمة ،ولssك ّن الssبهائّ sيني
وقssد يssبدو عssدد الssبهائsيّني الّ s
مsطمئنّون إلsى أ ّن الsق ّوة اإللsهيّة قsد بsاركsتهم بsمنحها إيّsاهsم امsتياز خsدمsة نsظام عsاملsيّ جsديsد سsوف تsجتمع فsيه
األفواج من ّ
الشرق والغرب في يوم ٍ ليس ببعيد.

ومsع أن ال ّsروح الsقدس قsد انsعكس فsي الsحقيقة والsواقsع فsي جsميع أقsطار الsعالsم مsن الsقلوب الsطّاهsرة ا ّلssتي
ال ت ssدري م ssنبعه ال ssعظيم وب ssال sّ sرغ ssم م ssن أ ّن ت ssق ّدم ال ّ sدي ssن ال ssبهائ sيّ يتج ّ sلى ف ssي ال ssجهود ال ssكثيرة امل ssبذول ssة خ ssارج
الsجامsعة الsبهائsيّة لsترويsج تsعالsيم بsهاءاهلل ،لsك ّن افsتقار جsميع األنsظمة الsقديsمة إلsى قsواعsد راسsية بsرهsان مsقنع
على أ ّن املُثل العليا للملكوت لن تؤتي ثمارها إالّ داخل إطار الجامعة البهائيّة.
براهني رسالة الباب وبهاءاهلل
أي طsريsق
كّ sلما درسsنا حsياة الsباب وبsهاءاهلل وتsعالsيمهما اسsتحال عsلينا الsوصsول إلsى تsفسير عsظمتهما عsن ّ
آخssر غssير طssريssق إلssهامssهما اإللssهيّ .فssقد نssشأ كssالهssما فssي ج ٍّ sو مssن ال sتّعصب وال sتّزمssت فssظيع ،ونssال كssالهssما
قسsطًا ضsئيالً مsن الsتّعليم ،ولsم يsكن لsكليهما أي اتّsصال بsالsثّقافsة الsغربّ sية ،وكsالهsما لsم تsكن لsه قّ sوات سsياسّ sية
أو م ss sال ّ s sية ت ss sسنده ،ول ss sم ي ss sسأل ك ss sاله ss sما ال s sنّاس إالّ ال ss sعدل واإلن ss sصاف ول ss sم ي ss sنل ك ss sاله ss sما م ss sنهم إالّ ال s sظّلم
sعرض إلssى
ضssرب و ُsع sذّب ُ s
واالعssتساف ،وقssد تssجاهssلهما عssظماء األرض أو قssاومssوهssما ،وكssالهssما قssد ُs s s
وسssجن وتّ s
أقsصى املsصائsب فsي سsبيل إتsمام رسsالsته ،وكsالهsما وقsف ضّ sد الsعالsم مsن دون ُمssعني إالّ اهلل ،ومsع ذلsك فsقد
انتصارا رائ ًعا مبينًا.
انتصر كالهما
ً
إ ّن س ssم ّو م ssبادئ ssهما ،ون ssبل ح ssيات ssهما ،وت ssضحيات ssهما ،وش ssجاع ssتهما ا ّلssتي ال ت ssهاب أح ً sدا ،ورس ssوخ ع ssقيدت ssهما
الشsرق،
ا ّلssتي ال تقهsر ،وحsكمتهما املsدهsشة ،ومsعرفsتهما املsحيّرة ،وإحsاطsتهما بsاحsتياجsات أهsل الsغرب وأهsل ّ s s
ث الحssماس
ومssدى شssمول تssعالssيمهما املssالئssمة ملssقتضيات الssعصر وال sزّمssان ،وقssدرتssهما فssي بssعث اإلخssالص وب ّ s
فsي اتsباعsهما ،واخsتراق نsفوذهsما وقsدرتsهما جsميع اآلفsاق – ك ّsل هsذه بsراهsني عsلى رسsالsتهما ،ولهsذه الsبراهsني
تضمنتها تواريخ األديان.
في ق ّوة إقناعها ما أل ّية براهني أخرى
ّ
مستقبل مجيد
إ ّن البشssرى ا ّلssتي تssزفّssها الssبهائ sيّة تssكشف لssلنّاس عssن مssشاهssد فssضل اهلل الssعظيم ولssطفه الssعميم فssي ال sتّق ّدم
الssباهssر املssقبل ا ّلssذي ُق ّ sدر لssلعالssم اإلنssسان sيّ .وهssذا الssفضل وتssلك ال sنّعمة ليسssت فssي الssواقssع إالّ هssذا ال sظّهور
sسالsفة .ولsيس هsدفsه إالّ بsعث
األعsظم األبsهى ا ّلssذي تجّ sلى لsإلنsسانsيّة فsح ّقق وعsود جsميع الsظّهورات اإللsهيّة ال ّ
sهمة ا ّلssتي مsن أجsلها
اإلنsسانّ sية بsعثًا جsديً sدا وتجsديsدهsا وخsلق "سsموات جsديsدة وأرض جsديsدة" وهsذه نsفس امل ّ
sسيد املsسيح وجsميع ال ّsرسsل أرواحsهم ،وال مsشاحsة بsينهم وهsم عsلى ذلsك مsتّفقون .ولsن تsتح ّقق هsذه
ض ّ
sحى ال ّ
sهمة ال ssعظمى ع ssلى ي ssد ه ssذا املظه ssر اإلل ssهيّ وح ssده أو ع ssلى ي ssد ذاك املظه ssر اإلل ssهيّ وح ssده ب ssل ع ssلى أي ssدي ssهم
امل ّ s
جمي ًعا فيقول عبدالبهاء-:
sسيد املsسيح فsال حsاجsة لsنا بsذ ّم حsضرة إبsراهsيم ،وإن أردنsا الsثّناء عsلى حsضرة بsهاءاهلل
"إذا أردنsا تsمجيد ال ّ
ف ssال ض ssرورة ت ssلجئنا إل ssى الح ّ s
أي ه ssيكل
ط م ssن ش ssأن ال ّ s
sسيد امل ssسيح .ف ssعلينا أن ن ssقبل ح ssقيقة األل ssوه sيّة ف ssي ّ
تج ّ sلت .وخssالصssة مssقصودي هssو أ ّن جssميع األنssبياء الssعظام قssد ظهssروا مssن أجssل رفssع رايssة الssكماالت اإللssهيّة،
وكّ sلهم كsالsكواكsب الّ sدرهsرهsة الsالّمsعة .وقsد أشsرق ك ّsل واحsد مsنهم مsن سsماء مsشيئة اهلل وأضsاء فsوهsب الsعالsم
نورا")(.
ً

sهمة الsعظمى هsي مsهمة اهلل .واهلل ال يsدعsو ال ّsرسsل وحsدهsم بsل يsدعsو جsميع اإلنsسانّ sية لsتشارك فsي
وهsذه امل ّ
تssحقيق هssذا ال sتّدبssير اإللssهيّ الssخالّق .فssإذا رفssضنا دعssوتssه لssن نssعيق عssمله ،أل ّن مssا أراده اهلل يجssري .ولssكنّنا
إذا فشsلنا فsي أن نsلعب دورنsا فsإنّsه يsختار آالت أخsرى ويsقيمها إلنsجاز مsقصوده ،فsيضيع مsن أيsديsنا الهsدف
الssحقيقيّ واملssقصود األصssليّ لssحياتssنا .فssالssفناء فssي اهلل ،والsتّحول إلssى أن نssكون عّ s
sشاقssه وعssبيده ،وأن نssكون
قssنوات ط sيِّعة ،ووسssطاء مssمتازيssن لssتنفيذ قssوتّssه الssخالّقssة ،ال نssشعر بssأيّssة حssياة فssي بssاطssننا غssير حssياتssه اإللssهيّة
ال ssفائ ssضة – ك sّ sل ه ssذه وف ً sقا ل ssلتّعال ssيم ال ssبهائ sيّة ه ssي ال sنّهاي ssة امل ssجيدة ا ّلssتي ت ssسمو ف ssوق ك sّ sل وص ssف وا ّلssتي ُق ّ sدر
للكائنات البشريّة أن تنتهي إليها.
والبشsريّsة عsلى ك ّsل حsال سsليمة فsي فsطرتsها ألنّsها ُ
شssبه اهلل)( .وحsينما تsرى اإلنsسانsيّة الsحقيقة
خssلقت عsلى ِs
sصر عsلى طsرق ال ّ
sضالل .ويsطمئننا بsهاءاهلل بsأ ّن نsداء اهلل سsوف ُيسsتجاب ع ّsما
فsإنّsها فsي الsنّهايsة سsوف ال ت ّ
sتوجsه اإلنsسانّ sية بsكامsلها إلsى إطsاعsة الsحقّ "فsتتب ّدل ك ّsل األحsزان إلsى سsرور
قsريsب فsي ك ّsل الsجهات ،وسsوف ت ّ s
sحة وش ssفاء" ،وس ssوف ي ssصبح ه ssذا ال ssعال ssم م ssلكوتً ssا "ل ssر ّب ssنا وم ssسيحه ف ssيملك إل ssى أب ssد
وك sّ sل األم ssراض إل ssى ص ّ s
اآلبدين")(.
sسموات يsندمsجون فsي إرادة
ولsن يsندمsج أهsل األرض وحsدهsم فsي إرادة اهلل بsل جsميع أولsئك ا ّلsذيsن هsم فsي ال ّ
اهلل وسوف يبتهج الجميع إلى األبد فيه.
تجديد الدين
إ ّن حssالssة الssعالssم فssي هssذا الssيوم تssق ّدم لssنا الّ sدلssيل الsنّاصssع عssلى أ ّن الsنّاس جssمي ًعا – إالّ مssا شsذّ ونssدر – فssي
ك ّsل األديsان يsحتاجsون إلsى يsقظة يsنتبهون فsيها إلsى املsعانsي الsحقيقيّة املsقصودة مsن أديsانsهم بsالsذّات .وكsانsت
ه ssذه ال ssيقظة ه ssي الج ssزء امل ssه ّم م ssن أع ssمال ب ssهاءاهلل ،ف ssقد ج ssاء ل ssيجعل امل ssسيحيّني م ssسيحيّني ك ssام ssلني ول ssيجعل
sلروح ا ّلsتي أوحsتها إلsيهم رسsلهم .وهsو يsنفّذ
املسsلمني مسsلمني كsامsلني ولsيجعل البشsر عsمو ًمsا يsسيرون طsب ًقا ل ّ
الssوعssد ا ّلssذي وعssدت بssه جssميع الsّ sرسssل وذلssك حsتّى ظssهور مظهssر كّ sلي أعssظم فssي "مssنتهى األيّssام" ،يظهssر لssيت ّوج
جsهود ال ّsرسsل ويsوصsلها إلsى غsايsتها ا ّلsتي نشsدتsها ،ولsيكشف عsن الsحقائsق ال ّsروحsانsيّة كsشفًا أوسsع م ّsما كsشفه
أسsالفsه ،ويsعلن إرادة اهلل حsول ك ّsل مsشكلة مsن مsشاكsل الsحياة الsفرديّsة واالجsتماعsيّة ا ّلsتي تsجابsهنا فsي الsعالsم
sعليما عss sا ًمّss sا يss sكون األسss sاس الsّ s sراسss sخ ا ّلss sذي يss sمكن أن تss sبنى عss sليه حss sضارة أحss sسن مss sن
الss sيوم ،ويss sعطينا تً s s
تعليما عا ًمّا يوافق حاجات العالم في العصر الجديد ا ّلذي بدأ اآلن.
حضارتنا –
ً
سماوي جديد
الحاجة إلى وحي
ّ
إ ّن تsوحsيد الsعالsم اإلنsسانsيّ ،والsتحام األديsان الsعاملsيّة الsتحا ًsمsا تsا ًsمّsا ،والsتّوفsيق بsني الsعلم والّ sديsن ،وتsأسsيس
الس ssالم ال ssعام ،والs sتّحكيم ل ssدى ب ssيت ع ssدل دولs sيّ ،والّ s sلغة ال ssعاملs sيّة ،وتح ssري ssر امل ssرأة ،والs sتّرب ssية ال ssعاملs sيّة وإل ssغاء
ّs s
sدة واح ٍ
sصناعsي ،وتsنظيم اإلنsسانsيّة كsوح ٍ
sدة مsع مsراعsاة حsقوق األفsراد وح ّsريّsاتsهم – ك ّsل هsذه
الsعبوديّsة وال ّsرق ال ّ
ت ssك ّون امل ssشاك ssل ال ssجسام ال ssهائ ssلة وال ssواج ssبات ال ssعظمى ا ّل ssتي ال ي ssزال امل ssسيحيّون واملس ssلمون وأه ssل األدي ssان

األخsرى يsأخsذون ب ٍ
sآراء مsتناح ٍ
sرة تsجاهsها .لsك ّن بsهاءاهلل أعsلن بsوضsوح مsبادئ محّ sددة سsوف يsؤ ّدي األخsذ بsها
عمو ًما إلى جعل العالم جنّة النّعيم.
جاء الحقّ للنّاس كافة
وللشssرق ،وي ssتص ّورون أنّ ssها
ّs
sثير م ssن ال ssناّس ي ssعتقدون أ ّن ت ssعال ssيم ب ssهاءاهلل م ssمتازة وض ssروريّ ssة إلي ssران
ه ssناك ك ٌ s
الرأي-:
ليست ضروريّة ألمم الغرب وليست مالئمة لها .وقد أجاب عبدالبهاء
ً
شخصا ذكر له مثل هذا ّ
"إ ّن هsدف ديsن بsهاءاهلل هsو أ ّن ك ّsل أمsر يsؤ ّدي إلsى خsير الجsميع أم ٌsر ر ّبsانsي وك ّsل أمsر ر ّبsانsى يsؤ ّدي إلsى خsير
الجssميع .فssإذا كssان ح ً sقّا فssهو حssقٌّ للجssميع وإذا لssم يssكن ح ً sقّا فssليس ألحssد .لهssذا فssاألمssر اإللssهيّ ا ّلssذي فssيه
الشsرق والsغرب
الشsرق أو عsلى الsغرب أل ّن أشّ sعة شsمس الsحقيقة تsنير ّs s
الsخير للجsميع ال يsجوز اقsتصاره عsلى ّs s
sشمال والssجنوب ،وال فssرق بssني قٍ s
كssليهما ،وتssؤثّssر حssرارتssها فssي الّ s
sطب وقssطب .فssفي زمssان ظssهور املssسيح ظ sنّت
sختص بsالsيهود وحsدهsم ورأت نsفسها ذات مsدنsيّة ال تsحتاج إلsى
األ ّsمsتان ال ّsرومsانsيّة والsيونsانsيّة أ ّن ديsن املsسيح ي
ّ
اقsتباس واسsتفاضsة مsن تsعالsيم املsسيح ،فحsرمsت هsاتsان األ ّsمsتان نsفسيهما مsن فsيوضsات أمsره .لهsذا إعsلم أنّ
ح ssقيقة ت ssعال ssيم امل ssسيح وح ssقيقة ت ssعال ssيم ب ssهاءاهلل واح ssدة وك ssلتاه ssما ت ssسيران ع ssلى ن ssهجٍ واح sٍ sد وص ٍ s
sراط واحs sدٍ
وتsرتsقيان فsي ك ّsل عsص ٍر حسsب رقsيّ ذلsك الsعصر .فsفي وقsت مsن األوقsات كsانsت هsذه الsتّأسsيسات اإللsهيّة فsي
والشssباب ولssكنّها الssيوم فssي كssمال
ّs
عssالssم الssجنني ث ّ sم ُولssدت فssكانssت لssها فssترة طssفولssة وبssعدهssا بssلغت سssن الsّ sرشssد
الجمال واملالحة والنّورانيّة مشرقة باألنوار.
ٍ
توصلت إلى األسرار ودخلت عالم األنوار".
"فطوبى
لنفس ّ
ألواح وصايا عبدالبهاء
دخssل الّ sديssن الssبهائsيّ صssفح ًة جssديssدةً مssن صssفحات تssاريssخه بssصعود قssائssده املssحبوب عssبدالssبهاء .وتُssمثّل هssذه
sضوجssا وأكssثر مssسؤول sيّة شssعر بssها أتssباعssه.
ًs
sعبيرا عssن ال ّ sديssن أكssثر نs
الّ s
sصفحة وض ً sعا روحssان sيًّا أكssثر سssم ًوّا ،وتً s
الش ssرق وال ssغرب وأش ssعل
sهمة نش ssر م ssحبّته ن ssحو ب ssهاءاهلل ف ssي ّs s
وق ssد ك sّ sرس ع ssبدال ssبهاء ط ssاق ssات ssه ف ssوق البش ssريّ ssة مل ّ s
ودربsها عsلى صsفات الsحياة ال ّsروحsانsيّة الsفرديّsة وهsداهsا إلsى سsجايsاهsا،
مsصباح الّ sديsن فsي أرواح ال عsداد لsها ّ
sظرا للخsطورة الsبالsغة ا ّلssتي عsليها ِتssل ُكم الsوصّ sية األخsيرة ا ّلssتي أوصsاهsا عsبدالsبهاء فsي ألsواح وصsايsا عهsده
ون ً
ونظرا لخطورة النّتائج ا ّلتي تترتّب عليها والحكمة البالغة املودعة في
وميثاقه،
ً
نsصوصsها ،نsق ّدم بsضعة مsقتطفات تsص ّور تsصوي ًsرا حً sيّا ال ّsروح ا ّلsتي أحsيت عsبدالsبهاء واملsبادئ ال ّsرئsيس ّية ا ّلsتي
هدته وا ّلتي نقلها إلى أحبّائه املخلصني ميراثًا فري ًدا-:
"ي ssا أح sبّاء اهلل إ ّن ال sنّزاع والج ssدال ف ssي ه ssذا ال ّ sدور امل ssق ّدس م ssمنوع وإ ّن ك sّ sل م ٍ s
sعتد مح ssروم .ف ssيجب األخ ssذ
sصدق وال ssحقّ م ssع ج ssميع امل ssذاه ssب واألق ssوام ق ssري ssبني ك ssان ssوا أم غ ssرب ssاء وي ssجب إب ssداء ال ّ sلطف
ب ssمنتهى امل ssحبّة وال ّ s
والّ s
sشفقة إلssيهم مssن أعssماق الssقلب بssل يssجب أن تssصل املssحبّة وال ّ sلطف بssهم إلssى درجssة يحسssب الssغريssب نssفسه
قsريsبًا ويsعتبر الsعد ّو نsفسه بsينهم صsديً sقا وأعsني أن ال يsف ّكر أحٌ sد فsي تsفاوت املsعامsلة أل ّن اإلطsالق أم ٌsر إلsهيّ
والsتّقييد مssن خssواص الssكائssنات ...إذن أيّssها األحsبّاء األو ّداء عssامssلوا جssميع املssلل والsطّوائssف واألديssان بssمنتهى

sصدق واملsحبّة والsوفsاء وال ّ
sب الsخير للجsميع حsتّى يsصبح عsالsم الsوجsود ثsمالً مsن كsأس الsبهاء
ال ّ
sشفقة واملsو ّدة وح ّ
وتssزول مssن وجssه األرض ألssوان الجهssل والssعداوة والssبغضاء والssحقد وتssتب ّدل ظssلمة ال sتّفرقssة عssن جssميع الّ s
sشعوب
والssقبائssل إلssى أنssوار الssوحssدة والssوئssام وإذا عssامssلتكم بssق ّية األمssم بssالssجفاء فssأنssتم قssابssلوهssم بssالssوفssاء وإذا ظssلموكssم
sحب والssوفssاء
فssعامssلوهssم بssالssعدل واإلنssصاف وإذا اجssتنبوا عssنكم فssاجssذبssوهssم وإذا نssاصssبوكssم الssعداء بssادلssوهssم الّ s
وإذا أع ssطوك ssم س ً sمّا ه ssبوه ssم شه ً sدا وإذا ج ssرح ssوك ssم ك ssون ssوا لج ssراح ssهم م ssره sً sما .ه ssذه ص ssفة املخ ssلصني وس ssمة
الصادقني...
ّ
sادل وتsخشعوا لsعتبة ك ّsل م ٍ
"يsا أحsبّاء اهلل يsجب أن تsخضعوا لسsريsر سsلطنة ك ّsل ذي تsاج ٍ ع ٍ
sلك كsامٍ sل واخsدمsوا
sصدق واألمssانssة وكssونssوا مssطيعني وراجssني الssخير لssهم وال تssتد ّ
sسياس sيّة مssن
خssلوا فssي األمssور الّ s
املssلوك بssمنتهى الّ s
sلطان ع ٍ
ٍ
sادل خsيانsة هلل .هsذه نsصيحة مsنّي وفsرض عsليكم مsن عsند اهلل
دون إذنsهم وإجsازتsهم أل ّن خsيانsة ك ّsل س
فطوبى للعاملني...
"تssرى يssا إلssهي يssبكي عssلى كsّ sل األشssياء ويssفرح بssبالئssي ذوو الssقربssى .فssوعsزّتssك يssا إلssهي بssعض األعssداء رثssوا
sحساد عssلى كssربssتي وغssربssتي وابssتالئssي ألنّssهم لssم يssروا م sنّي إالّ كsّ sل مssو ّدة
عssلى ضsّ sري وبssالئssي وبssكوا بssعض الّ s
sلما رأونssي خssائً s
sضا فssي عssباب املssصائssب والssبالء وهssدفًssا
واعssتناء ولssم يssشاهssدوا مssن عssبدك إالّ الsّ sرأفssة والssوالء فّ s
لsسهام الsقضاء ر ّقsوا لsي وتsد ّمsعت أعsينهم بsالsبكاء وقsالsوا نشهsد بsاهلل بsأنّsنا مsا رأيsنا مsنه إالّ وفsا ًء وعsطا ًء والsرأفsة
الsكبرى ولsك ّن الsنّاقsضني الsنّاعsقني زادوا فsي الsبغضاء واسsتبشروا بsوقsوعsي فsي املsحنة الsعظمى وش ّsمروا عsن
رب إنّsي أدعsوك بsلسانsي وجsنانsي أن ال
ال ّ
sساق واهsتزّوا طsربًsا مsن حsصول حsوادث محsزنsة لsلقلوب واألرواحّ .
والشsر وال
ّs s
تsؤاخsذهsم بsظلمهم واعsتسافsهم ونsفاقsهم وشsقاقsهم ألنّsهم جهsالء بsلهاء سsفهاء ال يsفر ّقssون بsني الsخير
يssميّزون الssعدل واإلنssصاف عssن الssفحشاء واملssنكر واالعssتساف .يsتّبعون شssهوات أنssفسهم ويssقتدون بssأنssقصهم
رب ارحsمهم واحsفظهم مsن الsبالء بهsذا األثsناء ،واجsعل جsميع املsحن واآلالم لsعبدك الsواقsع فsي هsذه
وأجهsلهمّ .
sصصني بّ s s
sكل بss sالء واجss sعلني فss sدا ًء لجss sميع األح s sبّاء فss sديss sتهم بss sروحss sي وذاتss sي ونss sفسي
الss sبئر ال s sظّلماء ،وخّ s s
وكينونتي وهويّتي وحقيقتي يا ربّي األعلى.
sضرع ٍ وابssتهال أن تssغفر لّ s
sب بssوجssهي عssلى تssراب الsذّل واإلنssكسار وأدعssوك بّ s
sكل مssن
"إلssهي إلssهى إنّssي أكّ s
sكل تّ s
آذان ssي ب ssسوء وأه ssان ssني وت ssب ّدل سs sيّئات ك sّ sل م ssن ظ ssلمني ب ssال ssحسنات وت ssرزق ssهم م ssن ال ssخيرات وت ssق ّدر ل ssهم كs sلّ
والسssراء إنّssك أنssت الssعزيssز
ّs
sختصهم بssالssعطاء
املسsّ sرات وتssنقذهssم مssن الحسssرات وتssق ّدر لssهم كsّ sل راحssة ورخssاء وتs
ّ
املهيمن القيّوم.
"إ ّن ح ّ s sواريss sي حss sضرة الsّ s sروح )املss sسيح( نss sسوا أنss sفسهم وجss sميع شss sؤونss sهم نss sسيانًss sا تss sا ًمّss sا وتss sركss sوا راحss sتهم
sبرؤوا عssن كsّ sل الsتّعلقات وانتشssروا فssي املssمالssك
واسssتقرارهssم وتssق ّدسssوا عssن األهssواء وتssنزّهssوا عssن املشssتهيات وتّ s
وال ّ sديssار وقssامssوا عssلى هssدايssة مssن عssلى األرض ح sتّى جssعلوا الssعالssم عssامل ًsا آخssر وح ّ sولssوا عssالssم ال sتّراب إلssى عssالssم
األنssوار وخssتموا حssياتssهم بssفداء أرواحssهم فssي سssبيل ذلssك املssحبوب الsّ sرحssمان sيّ واسssتشهد كsّ sل واحssد مssنهم فssي
إحدى ال ّديار فبمثل هذا فليعمل العاملون.

sحجة عssلى أح sبّائssك وب sيّنت لssهم
"إلssهي إلssهي أشهssدك وأنssبياءك ورسssلك وأولssياءك وأصssفياءك بssأنّssي أتssممت الّ s
كل شيء حتّى يحافظوا على دينك والطّريقة املستقيمة وشريعتك النّوراء .إنّك أنت املطّلع العليم".
اإلداري ا ّلssذي سsّ sمي بssالsنّموذج وبssالsنّواة "لssنظام عssاملsيّ"
وبssصعود عssبدالssبهاء حssان الssوقssت لssتأسssيس الsنّظام
ّ
يؤسسه.
ق ّدر لدين بهاءاهلل أن ّ
وإ ّن عهsد عsبدالsبهاء ومsيثاقsه هsو نsقطة الsتّحول فsي الsتّاريsخ الsبهائsيّ ا ّلsتي تsفصل عsصر عsدم الsنّضوج وعsدم
يتمموا ويح ّققوا روحانيّتهم عن طريق توسيع
املسؤوليّة عن العصر ا ّلذي ق ّدر للبهائيّني فيه أن ّ
مssداهssا مssن مssنطقة الssفرديّssة الّ s
sشخصية إلssى مssنطقة ال sتّعاون والssوحssدة االجssتماع sيّة .وإ ّن الssعناصssر الsّ sرئssيسيّة
الثّالثة في الخطّة اإلداريّة ا ّلتي تركها عبدالبهاء من بعده هي-:
.1
.2
.3

وليّ أمر اهلل.
أيادي أمر اهلل.
الروحانيّة املحليّة واملركزيّة وبيت العدل العامليّ.
املحافل ّ

وليّ أمر اهلل
عني عبدالبهاء حفيده األرشد شوقي أفندي ليشغل مقام وليّ أمر اهلل وهو مقام مسؤول ّيات األمر البهائ ّ
ي
ّ
الsجسام وشsوقsي أفsندي هsو الsولsد األكsبر إلبsنة عsبدالsبهاء ضsيائsية خsانsم وإ ّن والsده املsيرزا هsادي أفsنان كsان
مssن أقssربssاء الssباب ولssم يssكن مssن نسssله أل ّن ابssن الssباب الssوحssيد مssات فssي طssفولssته .وفssي زمssن صssعود عssبدالssبهاء
sمسا وعشssريssن سssنة وكssان مssشغوالً بssالّ sدراسssة فssي كssليّة بssالssيول فssي أكssسفورد وقssد
كssان عssمر شssوقssي أفssندي خً s
أُعلن تعيينه وليًّا ألمر اهلل في وصيّة عبدالبهاء على النّحو التّالي بالنّص-:
السssدرة املssباركssة وعssلى أفssنانssها وعssلى
"أيّssها األحssباء األو ّداء! بssعد فssقدان هssذا املssلظلوم يssجب عssلى أغssصان ّ s
الس ssدرت ssني ا ّل ssذي ن ssبت م ssن ّ
الشج ssرت ssني
sتوج ssهوا إل ssى ف ssرع ّs s
أي ssادي أم ssر اهلل وع ssلى أحs sبّاء الج ssمال األب ssهى أن ي s ّ s
املssق ّدسssتني املssباركssتني وجssاء إلssى الssوجssود مssن اقssتران فssرعsيّ الّ sدوحssتني الsّ sرحssمانsيّتني أعssني شssوقssي أفssندي ألنّssه
آيsة اهلل والsغصن املsمتاز وولsيّ أمsر اهلل ومsرجsع جsميع األغsصان واألفsنان وأيsادي أمsر اهلل وأحsبّاء اهلل ومsبنيّ
sكرا ب ssعد ب ssكر أي ف ssي س ssالل ssته .وإ ّن ال ssفرع امل ssق ّدس )أي ول sيّ أم ssر اهلل( وب ssيت ال ssعدل
آي ssات اهلل وم ssن ب ssعده ب ً s
sتأسsس ويsتش ّكل بsانsتخاب الsعموم هsما تsحت حsفظ الجsمال األبsهى وصsيانsته وفsي ظsلّ
الsعمومsي ا ّلsذي سsوف ي ّs s
العصمة الفائضة من حضرة األعلى وحراسته روحي لهما الفداء ّ
ويقررونه هو من عنداهلل...
يقرره
ّ
وكل ما ّ
sعني ب ssنفسه م ssن ه ssو ب ssعده ف ssي زم ssان ح ssيات ssه ح sتّى ال ي ssحصل
"ي ssا أح sبّاء اهلل ي ssجب ع ssلى ول sيّ أم ssر اهلل أن ي ّ s
اخ ssتالف ب ssعد ص ssعوده وي ssجب ع ssلى ال ّ s
sعني أن ي ssكون مظه ssر ال sتّقدي ssس وال sتّنزي ssه وت ssقوى اهلل وال ssعقل
sشخص امل ّ s
وال ssفضل وال ssكمال وله ssذا إذا ل ssم ي ssكن اب ssن ولs sيّ أم ssر اهلل ال ssبكر مظه ssر "ال ssول ssد س sّ sر أب ssيه" أع ssني ل ssم ي ssكن م ssن
عssنصره الsّ sروحssانsيّ ولssم يssجتمع فssيه شssرف األعssراق بssحسن األخssالق يssجب عssليه انssتخاب غٍ s
sصن آخssر ويssنتخب
أيsادي أمsر اهلل مsن بsني جsمعيّتهم أنsفسهم تsسعة أشsخاص يsكونsون مsشغولsني دائ ًsما بsالخsدمsات األمsريّsة ا ّلsتي
يsنيطها بsهم ولsيّ أمsر اهلل .ويsت ّم انsتخاب هsؤالء األشsخاص الsتّسعة إ ّمssا بsإجsماع مجsمع األيsادي أو بsأكsثريّsة

آرائssهم .وهssؤالء األشssخاص ال sتّسعة يssجب أن يssصادقssوا عssلى الssغصن ا ّلssذي انssتخبه ول sيّ أمssر اهلل مssصادقssة
تssكون إجssماع ّ sية أو بssأكssثر ّيssة اآلراء ،ويssجب أن تssت ّم هssذه املssصادقssة بssطريssقة ال يssعرف مssنها املssصادق مssن غssير
مترجما.
املصادق-"...
ً
أيادي أمر اهلل
عني بهاءاهلل في أيّام حياته بضع ًة من أحبّائه املمتحنني املعتمدين ليقوموا بترويج أمر اهلل .وأعطاهم لقب
ّ
صّا بsتأسsيس هsيئة دائsميّة مsن بsني مجsمع أيsادي أمsر
"أيsادي أمsر اهلل" وكsتب عsبدالsبهاء فsي ألsواح وصsايsاه نً s
اهلل تقوم بخدمة أمر اهلل وبمساعدة وليّ أمر اهلل وهذه ترجمة النّص:
sسميهم ...وإ ّن وظsيفة أيsادي أمsر اهلل هsي
"أ ّيsها األحsبّاء! إ ّن ولsيّ أمsر اهلل يsجب أن ي ّ
sعني أيsادي أمsر اهلل وي ّ
نش ssر ن ssفحات اهلل وت ssرب ssية الs sنّفوس وت ssعليم ال ssعلوم وتحس ssني أخ ssالق الج ssميع والs sتّقدي ssس والs sتّنزي ssه ف ssي ج ssميع
ال ّ
sشؤون ويsجب أن تظهsر تsقوى اهلل وتتجّ sلى مsن أطsوارهsم وأحsوالsهم وأفsعالsهم وأقsوالsهم .وإ ّن مجsمع أيsادي
sسعي والج ّ sد واإلج ssتهاد ف ssي نش ssر
أم ssر اهلل ي ssكون ت ssحت إدارة ول sيّ أم ssر اهلل وع ssليه أن ي ssحثّهم دائ sً sما ع ssلى ال ّ s
نفحات اهلل وفي هداية من على األرض أل ّن جميع العوالم إنّما تتن ّور بنور الهداية")(.
اإلداري
النّظام
ّ
أي تssنظيم يحssدث فssيها يssصير سssببًا فssي مssنع سssريssان الsّ sروحssان ّ sية الssحقيق ّية فssي األ ّمssة
عssرف عssن األديssان أ ّن ّ
وصsد انsدفsاعsها األصsلي عsن االسsتمرار فsي سsيره فsي الsعالsم .وقsد أصsبح ك ّsل تsنظيم فsيها بsديsالً عsن الّ sديsن
ذاتsه إلsى األبsد بsدالً مsن أن يsكون وسsيلة وآداة تsكشف عsن تsأثsير الّ sديsن ونsفوذه .وم ّsما أ ّدى إلsى هsذه الsنّتيجة
sأي اتّsصال سsلميّ بsنّاء ولsم يsمكن تsفاديsه
املsحتومsة انsقسام األمsم إلsى مsذاهsب مsختلفة انsقسا ًsمsا لsم يsنتقص ب ّ
sسابssقة مssبادئ واضssحة تهssدي
sسماويّssة الّ s
بssأيّssة وسssيلة كssانssت .وفssي الssواقssع لssم تssرد فssي أي ديssن مssن األديssان الّ s
أسسه وتصون وحدة األ ّمة في خالل دورته.
الجهاز
اإلداري ا ّلذي ّ
ّ
أ ّمssا ف ssي ال ّ sدي ssن ال ssبهائ sيّ ف ssقد أوض ssح ب ssهاءاهلل م ssبادئ اإلدارة ال ssعامل sيّة ث ssم ط ّ sور ع ssبدال ssبهاء ه ssذه امل ssبادئ ف ssي
خاصة في ألواح وصايا عهده وميثاقه.
آثاره الكتابية وبصورة
ّ
اإلداري هssو الssوصssول إلssى وحٍ s
sدة حssقيقيّ ٍة دائssميّ ٍة بssني شٍ s
sعوب بشssريّsٍ sة مssن أجssناسٍ
والssغرض مssن هssذا الsنّظام
ّ
ٍ
ٍ
sئات م ssتباي ٍ s
ٍ
sادات وأخ ssال ٍق م ssتماي ٍ s
ٍ
sختلفة وم ssن ف ٍ s
sختلفة م ssتوارث sٍ sة ف ssيهم.
sزة وع ssقائ sٍ sد م s
sختلفة وع s
sنة وم ssصالs sحٍ م s
مs
وبsدراسsتنا لهsذه الsنّاحsية مsن الّ sديsن الsبهائsيّ دراسsة دقsيقة شsامsلة سsنرى أ ّن غsايsة اإلدارة الsبهائsيّة ووسsيلتها
ق ssد وض ssعتا ب ssشك ٍل ي ssجعلهما يs sتّفقان وال sّ sروح األس ssاسs sيّة امل ssوج ssودة ف ssي الs sظّهور الج ssدي ssد ك ssما تs sتّفق ال sّ sروح
والجسsد فsي اإلنsسان .فsطبيعة املsبادئ الsبهائsيّة تsمثّل عsلم الsتّعاون ،وعsند تsطبيقها تsتط ّلب هsذه املsبادئ نsو ًsعsا
جدي ًدا أسمى من األخالق يكون عامليًّا في نطاقه ومداه.
وتsختلف ك ّsل جsامsعة بsهائّ sية عsن أ ّيsة تج ّsمعات أخsرى ت ّsمت دون إجsبار فsي كsون أسsاسsها شsامsل يسsتطيع أن
يsض ّم ك ّsل إنsسان مخsلص .وبsينما نجsد املsجامsع األخsرى مsقصورة فsي فّ sعالّ sيتها عsلى جsهة واحsدة إن لsم يsكن

هssذا فssي هssدفssها املssقصود ،ومssقصورة عssلى جssهة واحssدة أخssرى فssي طssريssقتها إن لssم يssكن ذلssك فssي عssقيدتssها،
نجssد املssجتمعات الssبهائّ sية ليسssت مssقصورةً عssلى جٍ s
sهة واحٍ s
sدة دون أخssرى وال تسّ sد أبssواب األخّ sوة فssي وجssه أيّ
إنssسان مخssلص .وفssي كsّ sل إجssتماع تssعقده أ ّيssة جssمع ّية مssن الجssمع ّيات املssختلفة هssناك يssكمن أو يssتطّور مssبدأ
واحsد مsن مsبادئ انsتقاء أفsرادهsا .وفsي أفsق الّ sديsن نsرى هsذا املsبدأ عsلى شsكل عsقيدة تحّ sددهsا طsبيعة نsشأتsها
sعني ،وفsي أفsق االقsتصاد نsرى هsذا
sسياسsة نsرى هsذا املsبدأ عsلى شsكل حsزب أو مsنبر م ّ
الsتّاريsخية وفsي أفsق ال ّ
املsبدأ عsلى شsكل قّ sوة مشsتركsة أو عsلى شsكل مsحنة مشsتركsة ،وفsي أفsق الsفنون والsعلوم نجsد هsذا املsبدأ يsتك ّون
sاص ssة أو م ssيل خ ssاص ،وف ssي ج ssميع ه ssذه األش ssياء كّ s sلما ك ssان أس ssاس اإلن ssتقاء
ب ssتدري ssب خ ssاص أو ب ssفعالs sيّة خ s s s ّ s
sقتصرا ع ssلى ف ssئة ق ssليلة م ssن امل ssختاري ssن ك ssان ssت الح ssرك ssة أق ssوى ،وه ssذا م ssوق ssف ي ssخال ssف م ssوق ssف ال ّ sدي ssن
مح ssدو ًدا وم s
ً
الsبهائsيّ مsخالsف ًة تsا ّمً sة وهsو وإيّsاه عsلى طsرفsي نsقيض .ولهsذا نsرى الّ sديsن الsبهائsيّ ،مsع ك ّsل مsا أوتsي مsن روح
ال sنّمو وال sتّوس ssع ،ي ssتق ّدم ت ssق ّد ًم ssا ب ssطيئًا ف ssي زي ssادة ع ssدد أت ssباع ssه ال ssعام ssلني وذل ssك أل ّن ال sنّاس ق ssد اع ssتادوا ع ssلى
االن ssقسام ssات ف ssي ج ssميع ال ّ s
sاصssة ،وق ssد ص ssدرت أح ssكام
sشؤون واع ssتادوا ع ssلى ان ssتقاء ق ّ sلة م ssختارة ت ssكون ف ssئة خ s s sّ s
ها ّمة عن تلك الفئات والزالت تصدر لتبرير هذه االنقسامات.
وإذا أراد املsرء الّ sدخsول إلsى الsجامsعة الsبهائّ sية فsعليه أن يsترك وراءه هsذه االنsقسامsات وهsذه األحsكام ،وتsلك
sعرض املsرء إلsى مsحنة قsاسsية وآالم جsديsدة ،أل ّن األنsانّ sية البشsر ّيsة تsثور ضّ sد قsرار املsحبّة الsعاملّ sية .وهsنا
بsدايsة ت ّ
ي ssتحتّم ع ssلى ال ssعلماء أن ي ssتعاش ssروا م ssع األف ssراد غ ssير امل ssتع ّلمني وي ssتحتّم ع ssلى األغ ssنياء أن ي ssعاش ssروا ال ssفقراء،
sتمسكني بحsرفsية الsكلمات،
sسود ،ويsتحتّم عsلى املsتص ّوفsة أن يsعاشsروا امل ّ
ويsتحتّم عsلى الsبيض أن يsعاشsروا ال ّ
ويssتحتّم عssلى املssسيحيّني أن يssعاشssروا املسssلمني ،ويssتحتّم عssلى املسssلمني أن يssعاشssروا الsزّردشssتيّني ،ويssت ّم كsلّ
ٍ
ٍ
بعيد.
ذلك على أسس اكتساح االمتيازات والبديهيّات املعترف بها منذ
عهد
إالّ أ ّن هsناك تsعويsضات عsظيمة مsقابsل هsذه املsحنة الsقاسsية .ولsنتذ ّ sكsر أ ّن الsفنون تsصبح عsقيم ًة إذا ابsتعدت
sسياسssة وال ّ sديssن لssن
عssن الsّ sروح اإلنssسان sيّة الssعا ّمssة ،وأ ّن الssفلسفة تssفقد بssصيرتssها إذا نssشأت فssي عssزلssة ،وأ ّن الّ s
يُsكتب لsهما الsنّجاح إذا ابsتعدا عsن االحsتياجsات البشsريّsة الsعا ّمssة .هsذا وإ ّن الsطّبيعة البشsريّsة لsم تسsتكشف
ول ssم تس ssبر أغ ssواره ssا ب ssعد ألنّ ssنا ج ssمي ًعا ع ssشنا ف ssي ح ssال ssة دف ssاع ع ssقليّ وخ ssلقيّ وع ssاط ssفيّ واج ssتماع sيّ وإ ّن ع ssلم
الsنّفس الsخاص بsالّ sدفsاع إنّsما هsو عsلم الsنّفس الsخاص بsال ّsردع ،ولsك ّن مsحبة اهلل تsكتسح الsخوف ،ويsؤ ّدي زوال
sيسا مssكينًا ،كssما أ ّن االخssتالط بssال sنّاس فssي جssو املssحبّة الsّ sروحssان ّ sية
الssخوف إلssى تssأسssيس الssقوى الssكامssنة تssأسً s
sعبيرا إيsجابً sيّا حً sيّا .والsجامsعة الsبهائّ sية هsي مsجتمع تحsدث
يsسمح لهsذه الsقوى الsكامsنة أن تsعبّر عsن نsفسها ت ً
فssيه هssذه الssعمليّة فssي هssذا ال sزّمssان بssبطء فssي الssبدايssة ،أل ّن ال ّ sدوافssع الجssديssدة تسssتجمع ق ّ sوتssها فssي الssبدايssة ثssم
علما بالقوى ا ّلتي تفتح أزهار الوحدة بني البشر.
تزداد سرعتها ك ّلما ازداد أفراد هذه الجامعة البهائيّة ً
وقssد أنssيطت مssسؤولsيّة إدارة الّ s
sسمى بـ"املssحفل الsّ sروحssانsيّ" .وهssذه
sشؤون الssبهائsيّة واالشssراف عssليها بssهيئة تّ s
ال ssهيئة ا ّل ssتي ت ssتك ّون م ssن ت ssسعة أع ssضاء ت ssنتخب س ssنويًّ ssا ف ssي  21ن ssيسان )أب ssري ssل( وه ssو ال ssيوم األ ّول م ssن ع ssيد
ال ّsرضsوان )ذكsرى إعsالن دعsوة بsهاءاهلل( ويsقوم بsانsتخابsهم الsبالsغون مsن املsؤمsنني فsي الsجامsعة ويsقوم املsحفل
ِ
املنتخبني.
السابق بوضع قائمة بأسماء
الروحانيّ ّ
ّ
وقد كتب عبدالبهاء حول طبيعة هذه الهيئة وواجباتها ما ترجمته:

"ي ssجب ع ssلى ك sّ sل م ssؤم ssن أن ال يخ ssطو أ ّي ssة خ ssطوة ف ssي الخ ssدم ssات األم ssر ّي ssة ب ssدون اس ssتشارة امل ssحفل ال sّ sروح ssان sيّ
sحيحا وإالّ فssإ ّن كsّ sل شssخص
ويssجب أن يssطيع قssراره بssقلبه ويssخضع لssه ح sتّى تssنتظم األمssور وتssترتّssب تssرتssيبًا صً s
ويضر أمر اهلل")(.
سوف يشتغل على انفراده ووف ًقا لرأيه الخاص فيتّبع هواه
ّ
"أ ّول ف ssري ssضة ع ssلى أص ssحاب ال ّ s
sشور ه ssي ال ssنيّة ال ssخال ssصة ون ssورانs sيّة ال ssحقيقة واالن ssقطاع ع sّ sما س ssوى اهلل
sصبر والتّحssمل فssي كsّ sل بssالء والssعبوديّssة لssلعتبة
واالنجssذاب بssنفحات اهلل والssخضوع والssخشوع بssني األح sبّاء والّ s
الصفات أحاطتهم نصرة ملكوت الغيب األبهى.
السامية اإللهيّة .فإذا توفّقوا إلى هذه ّ
ّ
"ثsانsي فsريsضة عsليهم هsي إثsبات وحsدانّ sية جsمال الsغيب األبsهى واملظهsر ّيsة الsكامsلة الsر ّبsانّ sية لsحضرة الsنّقطة
sصري ssحة ل ssعبدال ssبهاء ب ssدون ذك ssر
sصرف ssة ال sذّات ssية ال ssكينون ّ sية ال ssباط ssن ّية ال ssحقيق ّية ال ّ s
األول ssى وال ssعبود ّي ssة امل ssحضة ال ّ s
أدنى شائبة غير هذا...
"ث ssال ssث ف ssري ssضة ع ssليهم ه ssي ت ssروي ssج األح ssكام اإلل ssهيّة ب ssني األح sبّاء م ssن ص ssالة وص ssيام وح ssج وح ssقوق وس ssائ ssر
األحكام اإللهيّة بتمامها...
"رابssع فssريssضة عssليهم هssي حssفظ جssميع األح sبّاء وصssيانssتهم فssي جssميع املssواقssف واألوضssاع وتssمشية األمssور
ال ssعا ّمssة م ssثل ت ssرب ssية األط ssفال وته ssذي ssب األخ ssالق وت ssعليم ال ssعلوم ال sنّاف ssعة م ssن ج ssميع ال ssجهات وت ssأس ssيس ال ssك ّل ّيات
وامل ss sدارس ل ss sلذّك ss sور واإلن ss sاث وض ss sمان ال ss sفقراء والعج ss sزة واألي ss sتام واألرام ss sل واألي ss sام ss sى وت ss sدب ss sير آالت الح ss sرف
والصنائع والتّرفيه عن أحوال الجميع.
ّ
"خssامssس فssريssضة عssليهم هssي مssنع الجssميع مssن كsّ sل مssا هssو سssبب الssفتنة والssفساد وعssدم املssداخssلة فssي األمssور
sسكون فssي
sسياس sيّة بssصورة قssطعيّة وعssدم التّحssدث بssخصوصssها ولssو بssشقّ شssفة واإلرشssاد إلssى ال sطّاعssة والّ s
الّ s
جميع األحوال ومحبّة الجميع ومو ّدتهم...
"إ ّن أ ّول ش ssرط ألع ssضاء ذل ssك االج ssتماع ه ssو وج ssود امل ssحبّة واألل ssفة امل ssطلقة ب ssينهم ،واج ssتناب ال ssبعد وال sنّفور،
sمس واح ٍ
وإظsهار الsوحsدة اإللsه ّية ،ألنّsهم أمsواج بحٍ sر واح ٍsد وقsطرات نهٍ sر واح ٍsد ونsجوم أفٍ sق واح ٍsد وأشّ sعة ش ٍ
sدة،
sتان واح sٍ sد ،وأزه ssار ح ssدي ٍ s
sقة واح ٍ s
وأش ssجار بس ٍ s
sدة ،وإذا ل ssم ت ssكتمل ل ssهم ال ssوح ssدة امل ssطلقة يتشs sتّت ذل ssك الج ssمع
sتوجssهوا إلssى املssلكوت األعssلى
الشssرط ال sثّانssي ...فssهو أنّssه يssجب عssليهم أن يsّ s
ويُssمسي ذلssك املssحفل مssعد ًمssا ،أ ّمssا ّ s
ح ssني ح ssضوره ssم إل ssى م ssكان االج ssتماع وي ssسأل ssوا ال ssعون م ssن األف ssق األب ssهى وأن ي ssباش ssروا أع ssمال ssهم ب ssمنتهى
اإلخsالص واألدب والsوقsار والsطّمأنsينة ويsخاطsبوا املsحفل مsعبّريsن عsن آرائsهم بsمحض األدب والهsدوء ،وعsليهم
أن يتح sّ sروا ال ssحقيقة ف ssي ك sّ sل م ssسأل ssة دون أن يتش sبّثوا ب ssآرائ ssهم ذل ssك أل ّن التّش ssبث ب ssال sّ sرأي ي ssؤ ّدي إل ssى ال sنّزاع
وال ssخصام ف ssتبقى ال ssحقيقة مس ssتورة ،ع ssلى األع ssضاء أن ي ssعبّروا ع ssن آرائ ssهم ب ssتمام الح ssريّ ssة وال ي ssجوز أب ً sدا أن
sوضsح حsقيقة رأيsه بsمنتهى الّ sلطف وفsي حsالsة وجsود أي خsالف فsي
يsح ّقر أحsد رأى اآلخsر ،بsل يsنبغي لsه أن ي ّ s s s
ال ّsرأي يsكون األمsر لsألغsلبيّة حsيث يsجب عsلى الجsميع إطsاعsة أغsلبيّة اآلراء واالنsقياد لsقراراتsها وال يsجوز ألحsد
أن يsعترض أبً sدا أو يsنتقد قsرار األغsلبيّة أكsان ذلsك خsارج املsحفل أو فsي داخsله حsتّى ولsو كsان ذلsك بsقرار غsير
أي قssرار .ومجssمل الssقول أ ّن كsّ sل عssمل يssتم بssاأللssفة
صssائssب أل ّن مssثل هssذا االنssتقاد سssيكون سssببًا لssعدم تssنفيذ ّ

واملsحبّة وصsفاء الsنيّة نsتيجته الsنّور ،أ ّsمsا إذا حsدث أدنsى اغsبرار فسsتكون نsتيجته ظsالم لsيس دونsه ظsالم .إنّ
اص ssطدام اآلراء وت ssعارض ssها ف ssي مج ssلس ال ّ s
ألي ف ssرد م ssن
sشورى ه ssما ّs s
الس ssببان ل ssبزوغ ال ssحقيقة ف ssال ي ssنبغي ّ
أي ع ssضو آخ ssر ف ssي آرائ ssه ب ssل ي ssجب أن ُي ssصغي إل ssى رأي زم ssيله ب ssمنتهى
األع ssضاء أن ي ssتك ّدر م ssن م ssعارض ssة ّ
sعارضsا لsوجsهة نsظره وأن يsفعل ذلsك دون أن يسsتاء أو يsتك ّدر ،وهsكذا يsكون
ًs s s
األدب واإلخsالص ولsو كsان ذلsك م
ذلك املحفل محفالً إله ًيّا ،وما عدا ذلك فإنّه سبب للبرودة والنّفور املنبعثني من العالم ّ
الشيطاني")(.
وشرحا لهذا املوضوع ،كتب وليّ أمر اهلل شوقي أفندي العبارات التّالية ترجمتها-:
ً
"يsجب أن ال يsق ّدم مsؤمsن شsيئًا إلsى جsمهور الsنّاس مsا لsم يsطّلع عsليه املsحفل ال ّsروحsانsيّ املحّ sلي ا ّلssذي يsكون
sخص مsصالsح األمsر الsعا ّsمsة فsي ذلsك الsبلد
هsذا املsؤمsن تsحت إدارتsه ويsصادق عsليه .وإذا كsان مsا يsق ّدم لsهم ي ّ
sزي)( لssلنّظر
كssما هssي الssحال عssادة فssيتحتّم حssينذاك عssلى املssحفل املحّ sلي عssرضssه عssلى املssحفل الsّ sروحssانsيّ املssركّ s
sقتصرا عsلى املsطبوعsات بsل
فsيه واملsصادقsة عsليه ،وهsو الsهيئة ا ّلsتي تsمثّل املsحافsل املحsل ّية املsختلفة ولsيس هsذا م
ً
sخص م ssصال ssح األم ssر امل ssبارك ف ssي ذل ssك امل ssكان ف ssرد ًيّ ssا ك ssان أو ج ssمع ًيّا ي ssجب أن
إ ّن ك sّ sل ش ssيء ب ssدون اس ssتثناء ي ّ s
sرارا ب ssشأن ssه ،وأ ّمssا إذا ك ssان األم ssر ي ssختصّ
ي ssعرض ع ssلى امل ssحفل ال sّ sروح ssان sيّ ف ssي ت ssلك امل ssنطقة ا ّلssذي سيتّخ ssذ ق ً s
املركزي.
الروحانيّ
ّ
باملصلحة العا ّمة فيحال في هذه الحال إلى املحفل ّ
"وعsلى ك ّsل حsال فsإ ّن الsوئsام الsتّام والsتّعاون بsني املsحافsل ال ّsروحsانsيّة املحsليّة املsختلفة وبsني أعsضائsها أنsفسهم
sزي أم ٌsر بsالsغ األهsميّة ،أل ّن وحsدة أمsر اهلل تsتو ّقssف عsليه كsما
وخ ّ s s
sاصً sة بsني ك ّsل مsحفل محّ sلي وهsيئة املsحفل املsرك ّ
والسرعة والكمال.
الروحانيّة ا ّلتي يق ّدمونها بمنتهى الكفاءة
ّ
يتو ّقف عليه تضامن األحبّاء والخدمات ّ
الصخsرة ا ّلssتي عsلى صsالبsتها وقّ sوتsها ومsتانsتها يsشاد ويsقوم
"وإ ّن املsحافsل املحsل ّية واملsركsز ّيsة املsختلفة تsؤلsف ّ
صssرح بssيت الssعدل األعssظم قssيا ًمssا مssتينًا راسً s
خا .ومssا لssم تssقم هssذه املssحافssل بssواجssباتssها قssيا ًمssا فّ sعاالً قssو ًيّssا مssلؤه
السss sلطة
الss sوئss sام فss sإنّss sها لss sن تss sحقق نss sهايss sة هss sذه الss sفترة مss sن االنss sتقال ...فss sلنتذ ّكss sر أ ّن مss sحور أمss sر اهلل لss sيس ّ s
sصري ssحة
ال ّ sدك ssتات ssوريّ ssة ب ssل األل ssفة امل ssتواض ssعة ول ssيس اس ssتخدام ال ssق ّوة ال ssغاش ssمة ب ssل )ت ssطبيق( روح امل ssشورة ال ّ s
ال ssو ّدي ssة .ف ssما م ssن ش ssيء س ssوى روح ال ssبهائ sيّ ال ssحقيقيّ ي ssمكنها أن ت ssأم ssل ف ssي ال sتّوف ssيق ب ssني م ssبادئ ال sّ sرح ssمة
والssعدالssة وبssني الحssريّssة وال sطّاعssة ،وبssني قssدس sيّة حssقّ الssفرد كssفرد وبssني قssدس sيّة ال sتّفانssي ،وبssني الssيقظة والssحكمة
ّ
والشجاعة من جهة أخرى"...
والرزانة من جهة والتّآلف والنّزاهة
ّ
sزي ا ّلssذي هsو هsيئة
وتsرتsبط املsحافsل ال ّsروحsانsيّة املحsليّة فsي الsبلد بsبعضها عsن طsريsق املsحفل ال ّsروحsانsيّ املsرك ّ
مssنتخبة أخssرى أعssضاؤهssا تssسعة تssقوم بssتنسيق أعssمال املssحافssل املحssل ّية .وتssأتssي هssذه الssهيئة إلssى الssوجssود عssن
السنوي...
طريق انتخاب سنوي يقوم به مندوبون يمثّلون الجامعات املحل ّية البهائ ّية في املؤتمر ّ
sسنوي ا ّلssذي ي ssجتمع ف ssيه ه ssؤالء امل ssندوب ssون ه ssو ب ssذات ssه ه ssيئة ان ssتخاب sيّة تس ssتند ع ssلى م ssبدأ ال sتّمثيل
وامل ssؤت ssمر ال ّ s
sيعني عsدد املsندوبsني عsن ك ّsل جsامsعة محsليّة بsما يsتناسsب وعsدد املsؤمsنني فsيها .وي ّ
sفضل عsقد هsذه
النّسsبيّ ...ف ّ
sسنويsة خsالل فsترة عsيد ال ّsرضsوان وهsي اإلثsنا عشsر يsو ًsمsا ا ّلssتي تsبدأ مsن  21نsيسان )أبsريsل( يsوم
املsؤتsمرات ال ّ

ذكsرى إعsالن دعsوة بsهاءاهلل فsي حsديsقة ال ّsرضsوان فsي ضsواحsي بsغداد .وإ ّن االعsتراف بمشsروعsيّة املsندوبsني
السابق.
حقٌّ من حقوق املحفل
املركزي ّ
ّ
sعمق فsيها الsفرد فsهمه وإحsاطsته بsالsفعالsيّات الsبهائsيّة الsجاريsة
ثّ sم أ ّن هsذا املsؤتsمر ال ّ
نوي فsرصsة مsناسsبة ي ّ
sس ّ
sسنة املsنصرمsة ...وال يsقتصر
وفsرصsة لsتبادل الsتّقاريsر بsني املsحافsل املsركsزيّsة واملsحافsل املحsليّة عsن جsهود فsترة ال ّ
sزي الجsديsد،
عsمل املsندوب الsبهائsيّ عsلى الsحضور إلsى املsؤتsمر ال ّ
نوي واملsشاركsة فsي انsتخاب املsحفل املsرك ّ
sس ّ
بsل أ ّن املsندوبsني حsينما يsجتمعون إلsى بsعضهم يsك ّونsون هsيئة اسsتشاريّsة تsق ّدم املsشورة والsنّصح إلsى املsحفل
املركزي الجديد ا ّلذي عليه أن يقوم بدراسة توصياتها دراسة دقيقة.
ّ
sزي واملsحافsل ال ّsروحsانsيّة املحsليّة وجsمهور املsؤمsنني فsي الsبلد
وقsد ُs
حّ sددت الsعالقsة بsني املsحفل ال ّsروحsانsيّ املsرك ّ
مترجما:
في رسالة وليّ أمر اهلل ا ّلتي نقتطف منها ما يلى
ً
sزي فsإنّsها ذات أهsميّة حsيويّsة ل ّ
sكل بsلد أصsبحت فsيه األوضsاع مsالئsمة
"أ ّمssا بsخصوص م ّ s s
sؤسsسة املsحفل املsرك ّ
sس فsي الsحال مsحفل روحsانsيّ مsركsزيّ
sبيرا وبsلغ حج ًsما يسsتحقّ االعsتبار ...فsيؤس ّ
وأصsبح فsيه عsدد املsؤمsنني ك ً
يمثّل املؤمنني في أنحاء ذلك البلد.
sوحssدهssا
sتوجssه إلssيه هssو أن يسssتح ّ
ث جssهود األحsبّاء واملssحافssل الsّ sروحssانsيّة املحssليّة ويّ s
"وإ ّن أ ّول هssدف يssجب أن يّ s
ويsوفّsق بsينها عsن طsريsق االسsتشارات ال ّ
sتكررة ...ويsقوم عsلى تsوجsيه شsؤون األمsر املsبارك الsعا ّsمsة
sشخصيّة امل ّ
في ذلك البلد...
sزي ا ّلsذي يsعاد انsتخابsه ك ّsل سsنة م ّsرةً واحsدةً ...يحsرس ب ّ
sوجsه
sكل حsذ ٍر مsصالsح أمsر اهلل وي ّ s
"وهsذا املsحفل املsرك ّ
شؤون الجامعة البهائيّة ويشرف عليها إشرافًا عا ًمّا.
sخص مsصالsح األمsر
sزي وحsده الsنّظر فsي الsقضايsا الsحيويّsة ا ّلsتي ت ّ
"ومsن اخsتصاص املsحفل ال ّsروحsانsيّ املsرك ّ
املsبارك فsي ذلsك الsبلد أمsثال الsتّرجsمة والنّشsر ومشsرق األذكsار والsتّبليغ والsقضايsا املsشابsهة ا ّلsتي تsبدو مsتميّزة
عن ّ
الشؤون املحليّة البحتة.
"وعssلى املssحافssل الsّ sروحssانّ sية املssركssز ّيssة )وكssذلssك عssلى املssحافssل الsّ sروحssانّ sية املحssل ّية( أن تssحيل كsّ sل قssض ّية مssن هssذه
القضايا إلى لجنة
sزي مsن بsني جsميع األحsبّاء فsي ذلsك الsبلد .وتsرتsبط هsذه الّ sلجان بsاملsحفل
خ ّs s s
sاصsة يsنتخبها أعsضاء املsحفل املsرك ّ
الروابط ا ّلتي تربط ال ّلجان املحليّة باملحافل املحليّة ا ّلتي تنتسب إليها.
ّ
املركزي بذات ّ
sزي وحsده أي ً
sضا يsعود الsقرار فsي هsل أ ّن نsقطة مsعيّنة تsحت الsبحث هsي نsقطة محsليّة فsي
"وإلsى املsحفل املsرك ّ
sقرر قss sراره حss sولss sها أم أنّss sها تss sعود إلss sى دائss sرة
طss sبيعتها تss sجب إعss sادتss sها إلss sى املss sحفل املح ّ s sلي لss sينظر فss sيها ويّ s s
الخاصة...
اختصاصه وأنّها يجب أن تحظى برعايته
ّ

sزي الجssديssد ،بssعد أن
"وح sبًّا بssصالssح األمssر ا ّلssذي نssعشقه جssمي ًعا ونخssدمssه ،يssجب عssلى أعssضاء املssحفل املssركّ s
ان ssتخبهم امل ssندوب ssون ،أن ي ssحترم ssوا ف ssرادى وج ssم ًعا ف ssي زم ssان اج ssتماع امل ssؤت ssمر اآلراء امل ssدروس ssة ا ّل ssتي ق ّ sدم ssها
امل ssندوب ssون امل ssجتمعون وت ssوص ssيات ssهم وم ssشاع ssره ssم ال ssحقيق ّية وع ssليهم أن ي ssكشفوا أم ssام ع ssيون امل ssندوب ssني ا ّلssذي ssن
السssر ّي ssة أو
sحا غ ssزي sً sرا ك sّ sل م ssشاري ssعهم وآم ssال ssهم وم ssشاغ ssلهم ن ssاب ssذي ssن ك sّ sل أث ssر م ssن آث ssار ّ s
ان ssتخبوه ssم ك ssشفًا واض ً s
الsكتمان ا ّلssذي لsيس فsي مsكانsه أو الsتّسامsي الّ sدكsتاتsوري .ويsجب عsليهم أن ُيsطلعوا املsندوبsني عsلى الsقضايsا
امل ssتن ّوع ssة ا ّل ssتي ي ssجب ب ssحثها خ ssالل ال ssعام ال ssقادم وأن ي ssدرس ssوا به ssدوء ووع ssي وج ssهات ن ssظر امل ssندوب ssني وي ssزن ssوا
sسنوي فsي أيّsامsه الsقليلة
sزي الجsديsد خsالل جsلسات املsؤتsمر ال ّ
آراءهsم ا ّلsتي أبsدوهsا .ويsجب عsلى املsحفل املsرك ّ
sفرق املssندوبssني أن يssبحث عssن كsّ sل الssوسssائssل والsطّرق املssمكنة فssي سssبيل إيssجاد الsتّفاهssم وتssسهيل تssبادل
وبssعد تّ s
وجssهات ال sنّظر وتssعميق ال sثّقة وأن يُssثبتوا بّ s
sكل دلssيل مssلموس رغssبتهم الssوحssيدة فssي خssدمssتهم املssصلحة الssعا ّمssة
وترويج النّفع العام.
sرارا عssديssدةً وفssي
"وبssالsنّظر للتّحssديssدات واملssوانssع ا ّلssتي ال مssناص مssنها عssلى دعssوة املssؤتssمر الّ s
sسنوي لssالنssعقاد مً s
sزي أن يsحتفظ لsنفسه بsحقّ الsقرار الsنّهائsي فsي
جsلسات طsويsلة خsالل الsعام يsجب عsلى املsحفل ال ّsروحsانsيّ املsرك ّ
جssميع الssقضايssا ا ّلssتي تssؤثّssر عssلى مssصالssح األمssر املssبارك ...خssذ مssثالً حssقّ الssقرار فssي أ ّن مssحفالً محssل ًيّا يssعمل
وف ًقا للمبادئ املوضوعة لتق ّدم األمر املبارك أم ال".
أ ّمsا بsخصوص قsضية تsحضير قsائsمة بsأسsماء األشsخاص ا ّلsذيsن لsهم حsقّ االشsتراك فsي االنsتخابsات الsبهائsيّة
sسنويsة فsإ ّن مsسؤولsية هsذه الsقضيّة تsقع عsلى عsاتsق املsحفل ال ّsروحsانsيّ املحّ sلي نsفسه .وقsد كsتب ولsيّ
املحsليّة ال ّ
السبيل في هذا املوضوع بعباراته التّالية ترجمتها-:
أمر اهلل ما ينير ّ
sقرر بsإيsجاز وبsشكل يsناسsب ومsا تsسمح بsه الsظّروف الsحاضsرة نsقول أ ّن الsعوامsل ال ّsرئsيس ّية ا ّلsتي
" ...ولsكي ن ّ
sخصا مssا هssو مssؤمssن حssقيقيّ أم ال هssي :االعssتراف الssكامssل
يssجب أخssذهssا بssنظر االعssتبار قssبل الssقرار بssأ ّن شً s
sؤسssس وبssمقام املssثل األعssلى لssل ّديssن الssبهائsيّ حسssب مssا هssو مssد ّون فssي ألssواح وصssايssا
املبشssر وبssمقام املs ّ s
ّs
بssمقام
عsبدالsبهاء ،وكsذلsك الsخضوع لجsميع مsا نsزل مsن أقsالمsهم وقsبولsه مsن دون تsحفّظ أو كsتمان قsبوالً كsامsالً وكsذلsك
الs sتّمسك وال ssوالء ل ّ s
sكل ع ssبارة م ssن ع ssبارات أل ssواح وص ssاي ssا ع ssبدال ssبهاء ،وك ssذل ssك االرت ssباط ب ssروح وش ssكل الs sنّظام
اإلداري الssبهائ sيّ الssحاضssر .كsّ sل هssذه عssلى مssا أرى االعssتبارات الsّ sرئssيسيّة األ ّولssية ا ّلssتي يssجب ال sتّأكssيد عssليها
ّ
حيوي ف ّعال حول هذا املوضوع”.
تأكي ًدا ملؤه اإلنصاف والفطنة واإلدراك قبل إصدار قرار
ّ
السssبيل إل ssى ت ssط ّور آخ ssر ف ssي ال sتّنظيم ال ssبهائ sيّ ،ف ssي ال ssعبارات ال sتّال ssية
وق ssد م ّهssدت أل ssواح وص ssاي ssا ع ssبدال ssبهاء ّ s
ترجمتها-:
"أ ّم ssا ب ssيت ال ssعدل ا ّل ssذي ج ssعله اهلل م ssصدر ك sّ sل خ ssير وم ssصونً ssا م ssن ك sّ sل خ ssطأ ف ssيجب أن ي ssتش ّكل ب ssاالن ssتخاب
الsعمومsي أي بsانsتخاب جsميع املsؤمsنني ،ويsجب أن يsكون أعsضاؤه مsظاهsر تsقوى اهلل ومsطالsع الsعلم والsعرفsان
ثssابssتني عssلى ديssن اهلل مssحبّني لssخير جssميع نssوع اإلنssسان .واملssقصود بهssذا بssيت الssعدل الssعمومssي فssيتش ّكل فssي
ك ّsل قsط ٍر بsيت عsدل خsصوصsي وتsقوم بsيوت الsعدل الsخصوصsيّة بsانsتخاب بsيت الsعدل الsعمومsي .وهsذا املجsمع
sؤسssس ل ssلقوان ssني واألح ssكام ا ّلssتي ليس ssت م ssوج ssودة ف ssي ال sنّصوص اإلل ssهيّة.
ه ssو امل ssرج ssع ف ssي ك sّ sل األم ssور وه ssو امل s ّ s

وفsي هsذا املجsمع تح ّsل جsميع املsشاكsل ...وبsيت الsعدل هsذا هsو مsصدر التّشsريsع والsحكومsة قّ sوة الsتّنفيذ ويsجب
sهيرا ومssعينًا للتّشssريssع حsتّى يسssتحكم بssنيان
أن يssكون التّشssريssع مssؤ ّيً sدا لssلتّنفيذ كssما يssجب أن يssكون الsتّنفيذ ظً s
الsعدل واإلنsصاف نsتيجة االرتsباط والsوئsام بsينهما وتsصبح جsميع األقsالsيم جsنّة الsنّعيم والsفردوس األعsلى ...إنّ
الsكتاب األقsدس هsو املsرجsع للجsميع وإ ّن ك ّsل مsسألsة غsير مsنصوصsة تsرجsع إلsى بsيت الsعدل الsعمومsي ،وك ّsل مsا
sقرره بsيت الsعدل الsعمومsي بsاإلجsماع أو بsأكsثر ّيsة اآلراء فsإنّsه الsحق ومsراد اهلل ومsن تsجاوز عsنه فsهو م ّsمن أحsبّ
ي ّ
ّ
رب امليثاق".
الشقاق وأظهر النّفاق وأعرض عن ّ
والsبهائsيّون حsتّى فsي زمsانsهم الsحاضsر مsرتsبطون فsي جsميع أنsحاء الsعالsم بsبعضهم بsروابsط و ّديsة عsن طsريsق
sتمرة وال sزّيssارات الssفرديّssة ،وإ ّن ارتssباط أفssراد مssن أجssناس مssتن ّوعssة وقssوم sيّات مssختلفة
املssراسssالت املssنتظمة املسّ s
عصبات وعssوامssل االنssقسام ال sتّاريssخيّة يssمكن
وتssقالssيد ديssنيّة مssتبايssنة هssو بssذاتssه دلssيل مssلموس عssلى أ ّن ثssقل ال sت ّ ّ
أسسها بهاءاهلل.
التّغلب عليها بق ّوة روح الوحدة ا ّلتي ّ
نظام بهاءاهلل العامليّ
وم ssنذ ش ssباط )ف ssبراي ssر( س ssنة  1929ش ssرع ش ssوق ssي أف ssندي ف ssي رس ssائ ssله امل ssتتال ssية ا ّلssتي خ ssاط ssب ب ssها ال ssجام ssعة
اإلداري ال ssواس ssعة .ف ssفي رس ssال ssته امل ssؤرخ ssة  21آذار )م ssارس( س ssنة
ال ssبهائ sيّة بش ssرح م ssضام ssني ه ssذا ال sنّظام
ّ
 1930كتب ما ترجمته:
"ال أس ssتطيع أن أحج ssم ع ssن ت ssوج ssيه ن ssدائ ssي إل ssى أول ssئك ا ّل ssذي ssن ينتس ssبون إل ssى دي ssن اهلل أن ي ssنبذوا األف ssكار
sسائsدة فsي هsذا الsيوم واألسsالsيب الsزّائsلة سsرا ًsعsا ويsدركsوا بsما لsم يسsبق لsهم إدراكsه أ ّن الsنّظر ّيsات ا ّلsتي ثَsبُت
ال ّ
sؤس ssسات
sؤس ssسات امل ssتداع ssية ف ssي ح ssضارة ال ssيوم ال ب ّ sد أن ي ssبدو ت ssناق ssضها األك ssيد م ssع ج ssميع امل s sّ s
ب ssطالن ssها وامل s sّ s
اإلله ّية ا ّلتي ق ّدر لها أن تقوم على أنقاضها...
روحssا جssدي ً sدا لتجssديssدهssا ولssم يssنطق فssقط بssبضعة مssبادئ عssامل sيّة
"أل ّن بssهاءاهلل ...لssم يssنفخ فssقط فssي البشssريّssة ًs
sؤسssس ف ssلسفة م ssعينّة فحس ssب م ssهما ك ssان ssت ت ssلك ال sّ sروح وت ssلك امل ssبادئ وت ssلك ال ssفلسفة ق ssويّ ssة وس ssليمة
م ssعيّنة أو ي s ّ s
وعsاملsيّة ولsكنّه بsاإلضsافsة إلsى هsذا كّ sله وضsع ب ّ
sسابsقة مجsموعsة
sكل وضsوح وتحsديsد بsخالف الّ sدورات اإللsهيّة ال ّ
sؤسssسات مssعيّنة ،فssق ّدم بssذلssك مssا يssلزم مssن األسssس إلقssامssة االقssتصاد اإللssهيّ .وقssد
أسssس مs ّ s
مssن الssقوانssني كssما ّ s
الصلح
ق ّدر لهذه
املؤسسات أن تكون النّموذج للهيئة االجتماعيّة املقبلة واألداة العليا لتأسيس ّ
ّ
األعظم والوكالة الوحيدة لتوحيد العالم وإعالن سيادة الحقّ والعدل على األرض...
أي أرض يssعملون
"وعssلى خssالف جssميع الّ sدورات اإللssه ّية الّ s
sسالssفة ...يجssد حssوار ّيssو بssهاءاهلل أمssام أعssينهم فssي ّ
sؤسssسات وهssدايssة يssحتاجssون إلssيها
فssيها ويssجاهssدون قssوانssني واضssحة بssلغة أكssيدة ال غssموض فssيها ،ومssبادئ ومs ّ s
sسابsقة ،وهsنا تsكمن قّ sوة
sهمتهم ...وهsنا تsكمن املsيزة ا ّلsتي يsتميّز بsها الّ sديsن الsبهائsيّ عsن األديsان ال ّ
فsي تsنفيذ م ّ
sسالsفة أو لsين ّقص مsن قsدرهsا
وحsدة ديsن اهلل وحsقيّة ظsهور إلsهيّ ال يّ sدعsي أنّsه جsاء ليهsدم الsظّهورات اإللsهيّة ال ّ
ويوحدها ويح ّقق وعودها...
ومقامها بل ليربطها
ّ

"ومsهما ظهsر الsيوم ديsننا ضsعيفًا فsي أعsني الsنّاس ا ّلssذيsن يsشينون اسsمه ...ويsتجاهsلون ب ّ
sكل احsتقار وجsوده
بsاعsتباره أحsد املsذاهsب الsغامsضة الsعديsدة فsي عsالsم الsغرب ،فsإ ّن هsذه الsجوهsرة الsفريsدة بsني األديsان اإللsه ّية،
الشssري ssعة اإلل ssه ّية وس ssوف ت ssسير ق ssد ًم ssا دون
وه ssي ال ت ssزال ال ssيوم ف ssي دور ال ssجنني ،س ssوف ت ssتط ّور ف ssي ص ssدف ّ s
sري بsأجsمعه .أ ّsمsا ا ّلssذيsن عsرفsوا املsقام ال ّsرفsيع ا ّلssذي يsشغله
انsقسام أو انsتقاص إلsى أن تsحتضن الsعالsم البش ّ
مسss sت م ssحبّته ق ssلوب ssهم ،وأل ssفوا قّ s sوة روح ssه ال ssعظيمة ،ف ssهم وح ssده ssم يس ssتطيعون ت ssثمني ه ssذا
ب ssهاءاهلل وا ّلss sذي ssن ّ s
االقتصاد اإللهيّ ا ّلذي هو املنحة ا ّلتي منحها للبشريّة وا ّلتي تتجاوز ّ
كل حدود التّثمني".
املؤرخة  28تشرين الثّاني )نوفمبر( سنة  1931ما ترجمته-:
وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته
ّ
"ونsحو هsذا الهsدف – هsدف نsظام عsاملsيّ جsديsد إلsهيّ فsي مsنشئه وشsامsل فsي مsداه ومsنصف عsادل فsي مsبدئsه
وتتح ّدى مالمحه ّ
كدحا...
ث خطاها وتكدح إليه
كل ما عداها – يجب على البشريّة أن تستح ّ
ً
sؤسsسات البشsر ّيsة ا ّلssذيsن ال يsأبsهون أبً sدا بsروح
"ومsا أشsجى حً sقّا تsلك الsجهود املsضنية ا ّلssتي يsبذلsها قsادة امل ّ s s
ال ssعصر وا ّلssذي ssن يجه ssدون ف ssي ت ssكييف ع ssمل ّيات ssهم ال ssقوم ّ sية ا ّلssتي ك ssان ssت ف ssي ال ssعصور ال ssقدي ssمة م ssالئ ssمة ألم ssمهم
sصرا يsجب عsليه أن يsختار بsني أمsريsن :إ ّمssا أن ينجsز الsوحsدة الsعاملّ sية ا ّلssتي د ّلssنا
املsنعزلsة لsيجعلوهsا تsناسsب ع ً
sساعssة فssي تssاريssخ الssحضارة يssليق بssقادة أمssم الssعالssم
إلssيها بssهاءاهلل أو أن يssفنى .وفssي سssاعssة حssرجssة كهssذه الّ s
ك ّ sلها ك ssبيرة أم ص ssغيرة ،ش ssرق sيّة أم غ ssرب sيّة ،م ssنتصرة أم م ssغلوب ssة أن ي ssصغوا إل ssى ن ssداء ب ssهاءاهلل م ssن ص ssاف ssوره
الsعظيم ويsنهضوا ب ّ
sكل رجsولsة تsدفsعهم روح الsوحsدة الsعاملsيّة ويحsدوهsم الsوالء الsتّام ألمsره اإللsهيّ لsينفّذوا الخsطّة
sتأملsة ولsينبذوا نsبذًا تsا ًمّsا وإلsى األبsد ك ّsل فsكرة
الsعالجsيّة الsوحsيدة ا ّلsتي وصsفها ذلsكم الsطّبيب اإللsهيّ للبشsريّsة امل ّs s
سبق لهم أن تص ّوروها ّ
تمسكوا به...
تعصب قومي
وكل
ّ
ّ
"إ ّن شssكالً مssن أشssكال الssحكومssة الssعامل ّ sية يssجب أن يssتط ّور ،فssتتنازل مssن أجssله جssميع أمssم الssعالssم طssو ًعssا عssن
جssميع ا ّدعssاءاتssها فssي ش ّ sن الحssروب ،ويssكون لssه حssقّ فssرض الّ s
السssالح واقssتصاره عssلى حssفظ
sضرائssب وتحssديssد ّ s
األم ssن ال ّ sداخ ssليّ ض ssمن ح ssدود س ssيادت ssه .وم ssثل ه ssذه ال ssحكوم ssة ي ssجب أن ت ssض ّم ض ssمن إط ssاره ssا ه ssيئة ت ssنفيذ ّي ssة
ع ssامل ّ sية تس ssتطيع أن ت ssفرض س ssلطتها ال ssعليا ا ّلssتي ال ي ssنازع ssها ف ssيها أح ssد ع ssلى ك sّ sل ع ssضو م ssعان ssد م ssن أع ssضاء
ال ssجام ssعة ال ّ sدول sيّة .وإ ّن ب sرمل ssانً ssا ع ssامل sيًّا يُ ssنتخب أع ssضاؤه م ssن ب ssني ش ssعوب األق ssطار وت ssصادق ع ssلى ان ssتخاب ssهم
حssكومssات األقssطار ذاتssها ،وإ ّن مssحكمة عssليا تssكون أحssكامssها مssلزمssة لssلفرقssاء املssعنيّني حsتّى فssي الssحاالت ا ّلssتي
يssمتنع فssيها أولssئك الssفرقssاء عssن عssرض قssضيّتهم عssليها طssو ًعssا ،وإ ّن جssامssعة عssامل sيّة تُssلغى فssيها جssميع الssفوارق
sحا ب ssاع ssتماد رأس امل ssال وال ssعمل أح ssده ssما ع ssلى اآلخ ssر،
االق ssتصاديّ ssة إل ssغا ًء أب ssديًّ ssا وف ssيها ي ssعترف اع ssتراف ssا واض ً s
عصبات ال ssقوم sيّة
عصبات ال ّ sدي ssنيّة ،وف ssيها تُ ssطفأ ج ssميع ن ssيران ال sت ّ ّ
وف ssيها يه ssدأ إل ssى األب ssد ض ssجيج الح ssروب وال sت ّ ّ
إطssفا ًء نssهائ sيًّا ،وفssيها يssقوم قssانssون دول sيّ واحssد هssو ثssمرة أحssكام املssمثّلني الssعامل sيّني املتّحssديssن بssاملssصادقssة عssلى
sيرا يssتح ّول فssيها هssياج الssقوم sيّات املssتحاربssة املssتق ّلبة فssي أطssوارهssا
تssالحssم جssميع قssوى الssوحssدات املتّحssدة ،وأخً s
إلsى وعsي بsاملsواطsنة الsعاملsيّة – هsذه كّ sلها فsي الsواقsع كsما يsبدو هsي الخsطوط الsعريsضة لsنظام تsنبّأ بsه بsهاءاهلل،
نضوجا بطيئًا...
وهو نظام سوف يُعتبر أبدع ثمرة من ثمرات عصر ينضج
ً
"وال يssكون ّ sن هssناك أدنssى غssموض أو إبssهام حssول الهssدف ا ّلssذي تssقوم عssليه شssريssعة بssهاءاهلل الssعامل ّ sية .فssهو مssع
بsعده عsن أن يهsدف إلsى تsقويsض أسsس الsهيئة االجsتماعsيّة الsقائsمة نsراه يsسعى إلsى تsوسsيع أسsسها وصsبّ

الش ssري ssعة ال ي ssمكن أن
sتمر ف ssي ال sتّبدل وال sتّغيير .وه ssذه ّs s
م s sّ s
sؤس ssسات ssها ف ssي ح ssال ت ssناس ssب ح ssاج ssات ع ssال ssم مس ّ s
أي إخssالص شssرعssي وال أن تssقوض أي والء أسssاسssي كssما أنّssها ال تهssدف إلssى إطssفاء شssعلة الssوطssن ّية
تssعارض ّ
املس ssتنيرة ف ssي ق ssلوب ال sنّاس وال ال ssقضاء ع ssلى ن ssظام ال ssحكم ال sذّات ssي ال ssقوم sيّ إذا أم ssكن ت ssجنّب ش ssرور ال ssحكم
السsالّالت البشssر ّيssة املssتن ّوعssة بسssبب تssن ّوع املssناخ والsتّاريssخ
sزي املssفرط كssما أنّssها ال تssتجاهssل وجssود أصssول ّ s
املssركّ s
وال ّ sلغة وال sتّقال ssيد واألف ssكار وال ssعادات – ت ssلك األص ssول ا ّلssتي ت ssم ّيز ال sنّاس واألم ssم ع ssن ب ssعضها ف ssي ال ssعال ssم وال
أي والء
ت ssحاول ال ssقضاء ع ssلى ت ssلك األص ssول ،ب ssل ه ssي ت ssنادي ال sنّاس إل ssى والء أك ssبر وإل ssى م ssطمح أوس ssع م ssن ّ
البشري وأحياه حتّى اآلن...
ومطمح دفع الجنس
ّ
sوجsه بsصورة رئsيسيّة ضsد جsميع أشsكال اإلقsليميّة واالنsعزالsيّة والsتّعصب ...أل ّن املsعايsير
"إ ّن نsداء بsهاءاهلل م ّ s
sسياسsية واالقsتصاديsة إنّsما ُوضsعت مsن أجsل حsمايsة مsصالsح البشsريّsة جsمعاء ال مsن
الsقانsونsيّة والsنّظريّsات ال ّ
sعني ...ومsبدأ وحsدة الsعالsم اإلنsسانsيّ وهsو
أجsل الsتّضحية بsالبشsريّsة لsحفظ سsالمsة أيّsة نsظريّsة أو أي قsانsون م ّ
املsحور ا ّلsذي تsدور حsولsه جsميع تsعالsيم بsهاءاهلل لsيس مج ّsرد انsدفsاع مsن االنsدفsاعsات الsعاطsفيّة الsرعsناء أو تsعبير
عsن آمsال غsامsضة فsي الsورع والsتّقوى ...بsل إ ّن مsضامsينه أعsمق ،ومsا يsدعsو إلsيه أعsظم م ّsما دعsا إلsيه ال ّsرسsل
sختص بsصورة أسsاسّ sية بsطبيعة تsلك الsعالقsات األسsاسّ sية
sسابsقون ،وال تsنطبق رسsالsته عsلى الsفرد وحsده بsل ي
ّ
ال ّ
ّ
والشعوب ببعضها كما يرتبط افراد العائلة الواحدة ببعضهم...
ا ّلتي يجب أن تربط ال ّدول
البشري...
"ومبدأ وحدة العالم اإلنسانيّ يمثّل منتهى التّط ّور
ّ
sصفحة الجssديssدة مssن
"أ ّمssا أ ّن الssقوى املssنطلقة مssن كssارثssة عssامل sيّة تسssتطيع وحssدهssا أن ّs
تعجssل بssمجيء هssذه الّ s
وضوحا...
البشري فتلك ويا لألسف حقيقة أخذت تزداد
الفكر
ً
ّ
"وال ش ss sيء غ ss sير ن ss sار م ss sحنة أل ss sيمة تخ ss sرج م ss sنها البش ss sر ّي ss sة مس ss sتع ّدة مط ّهss sرة يس ss sتطيع غ ss sرس ذل ss sك ال ّ s s
sشعور
باملسؤول ّية ا ّلتي يجب أن يقوم قادة العصر الجديد على النّهوض بأعبائها...
"ثّ s sم أل ssم ي ssؤ ّكss sد ع ssبدال ssبهاء ن ssفسه ب ssلهجة ال غ ssموض ف ssيها" :إ ّن ح ssربً ssا أشّ s sد م ssن الح ssرب امل ssاض ssية س ssتنفجر
بالتّأكيد؟"
املؤرخة  8شباط )فبراير( سنة -:1934
وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته
ّ
sؤسssسات ssه األص ssيلة ف ssيه ب ssعملها ب ssق ّوة وك ssفاءة
اإلداري ...ح ssينما ت ssبدأ أج ssزاؤه امل ssك ّون ssة ل ssه وم s ّ s
"إ ّن ه ssذا ال sنّظام
ّ
sموذجssا ل ssلنّظام ال ssعامل sيّ
ًs
س ssوف ي ssؤ ّكssد ع ssلى م ssطال ssبيه وي ssعرض ق ssدرت ssه ع ssلى أن ال ي ssكون مج sّ sرد ن ssواة ب ssل ي ssكون ن s
الجديد ا ّلذي ُق ّدر له أن يحتضن اإلنسان ّية جمعاء عندما يحني الوقت لذلك...
"وه ssذا الّ s sدي ssن وح ssده م ssن ب ssني ج ssميع الs sظّهورات ا ّل ssتي س ssبقته ...ق ssد ن ssجح ف ssي إق ssام ssة ب ssناء يس ssتطيع أت ssباع
املssذاهssب املssفلسة املتح sطّمة أن يssقتربssوا مssنه فssي ذهssولssهم ويssفحصوه بssال sنّقد ويssرجssوا قssبل فssوات األوان األمssن
بال ّلجوء إلى حصنه املنيع...

أي ج ssالل وق ssدرة ت ssشير ك ssلمات ب ssهاءاهلل ف ssي ق ssول ssه" :ق ssد اض ssطرب الs sنّظم م ssن ه ssذا الs sنّظم األع ssظم
"وإل ssى ّ
واخsتلف الsتّرتsيب بهsذا الsبديsع ا ّلssذي مsا شهsدت عsني اإلبsداع شsبهه" إن لsم تشsر إلsى الsقدرة والsجالل الّ sلذيsن
اإلداري أن يكشف عنهما باعتباره بداية ظهور رابطة ّ
الشعوب البهائ ّية املقبلة؟...
ق ّدر لهذا النّظام
ّ
"وراب ssطة ال ّ s
اإلداري ال ssوس ssيع إط ssاره ssا ال ssوح ssيد ه ssي ن ssظريًّ ssا
sشعوب ال ssبهائ sيّة امل ssقبلة ا ّلssتي ي ssك ّون ه ssذا ال sنّظام
ّ
أي نsظام مsن
وعsمليًّا ليسsت فsريsدة فsي جsميع تsاريsخ امل ّs s
sؤسsسات ال ّ
sسياسsيّة بsل ال نsظير لsها كsذلsك فsي تsواريsخ ّ
أي نsظام
أي شsكل مsن أشsكال الsحكومsة الّ sديsمقراطsية وال ّ
األنsظمة الّ sديsنيّة الsعاملsيّة املsعترف بsها .ولsيس هsناك ّ
sوري س ssواء أك ssان م ssلكيًّا أم ج ssمهوريًّ ssا وال أيّ ssة خ sطّة وس ssط م ssن
م ssن أن ssظمة ال ssحكم امل ssطلق أو ال ssحكم ال ّ sدك ssتات ّ s
أي نsوع مsن أنsواع الsحكومsات الّ sديsنيّة )الsثّيوقsراطsيّة( املsعترف بsها – ...نsعم
الsنّظام األرسsتقراطsيّ الsبحت وال ّ
اإلداري ا ّل ssذي اب ssتدع ssته ي ssد م ssهندس ssه اإلل ssهيّ
ل ssيس ه ssناك م ssنها م ssا ي ssمكن تش ssبيهه أو م ssطاب ssقته م ssع الs sنّظام
ّ
الكامل...
sالصخssرة
"وال يssق ّللن أحssد مssن شssأن هssذا الsنّظم اإللssهيّ ا ّلssذي ال يssزال فssي عهssد طssفولssته أو يssش ّوهssن هssدفssه .فّ s
اإلداري ه ssي م ssا أراده اهلل ل ssإلن ssسان ّ sية ف ssي ه ssذا ال ssيوم إرادة م ssحتوم ssة .وإنّ
ا ّلssتي ش ّ sيد ع ssليها ذل ssكم ال sنّظام
ّ
sزي واألسsاسsيّ ا ّلsذي يsقوم عsليه
املsنبع ا ّلsذي يسsتقي مsنه إلsهامsاتsه هsو بsهاءاهلل نsفسه ال غsيره ...والهsدف املsرك ّ
ويsحيّيه هsو تsأسsيس الsنّظام الsعاملsيّ الجsديsد وفً sقا ملsا أشsار بsه بsهاءاهلل .وإ ّن األسsالsيب ا ّلsتي يsتّبعها واملsعيار
sوحssديssن وال إلssى الssوثssنيّني وال
الشssرق وال إلssى املsّ s
sقرره فssي األذهssان ال يssجعله يssميل إلssى الssغرب وال إلssى ّ s
ا ّلssذي يّ s
sري وراي ssته
إل ssى األغ ssنياء وال إل ssى ال ssفقراء وال إل ssى ال ssبيض وال إل ssى ال ّ s
sسود .ف ssشعاره ت ssوح ssيد ال ssجنس البش ّ s
"الصلح األعظم اإللهيّ".
ّ
املؤرخة  11آذار )مارس( سنة  1936ما ترجمته:
وكتب شوقي أفندي كذلك في رسالته
ّ
صّssا ثssابsتًا راسً s
خا مssرافً sقا لssنشوء الsنّظام
sراص ديssن اهلل تssرا ً s s
"إ ّن الsتّبايssن املssشهود بssني األد ّلssة املتجsّ sمعة عssلى تّ s
فسخ ا ّلssتي تهssدم بssناء هssيئة إجssتماع sيّة مssتعبة هssو تssبايssن واضssح يسssتوقssف الssفاحssصني
اإلداري وبssني قssوى ال sت ّ ّ
ّ
تبشssر
ويssأخssذ بssاأللssباب .فssفي داخssل وخssارج الssعالssم الssبهائ sيّ هssناك عssالمssات وإمssارات مssتزايssدة يssو ًمssا فssيو ًمssا ّ s
بssطريssقة غssيبيّة بssميالد ذلssكم الsنّظام الssعاملsيّ اإللssهيّ ا ّلssذي يssشير تssأسssيسه إلssى مssجيء الssعصر الsذّهssبي لssديssن
اهلل...
"وتعلن ذلك كلمات بهاءاهلل بالنّص:
"سوف يطوى بساط ال ّدنيا ويبسط بساط آخر ويبقى العزّة وامللك هلل العليم الحكيم)(.
sري ب ssلو ًغssا ت ssا ًمّssا،
" ...ي ssجب أن ي ssعتبر ال sظّهور ا ّلssذي أف ssاض ب ssه ب ssهاءاهلل ب ssأنّ ssه ي ssشير إل ssى ب ssلوغ ال ssجنس البش ّ s
ويssجب أن ال يُssنظر إلssيه كمجsّ sرد بssعث روحssانsيّ جssديssد فssي سssلسلة مssصائssر البشssريّssة املssتغيّرة عssلى الّ sدوام ،وال
أن يsعتبر مsرحsلة أخsرى فsي سsلسلة مsراحsل اإللsهام اإللsهيّ املsتط ّور وحsتّى أنّsه ال يsعتبر كsذلsك نsهايsة سsلسلة
ال ّsرسsاالت اإللsهيّة املsتعاقsبة بsل يُsعتبر آخsر وأعsلى مsرحsلة مsن مsراحsل الsتّطور الsهائsل ا ّلsذي تsط ّورت إلsيه الsحياة
البش ssريّ ssة بمج ssموع ssها ع ssلى ه ssذه ال ssكرة األرضs sيّة .وإ ّن ب ssروز ه ssيئة اج ssتماعs sيّة ع ssاملs sيّة وك ssذل ssك ظ ssهور ال ssوع ssي

بsاملsواطsنة الsعاملsيّة وتsأسsيس حsضارة وثsقافsة عsاملsيّة ك ّsل هsذه يsجب أن تsعتبر أقsصى الحsدود فsي تsنظيم الsهيئة
sختص املssوضssوع بssالssحياة عssلى سssطح هssذه الssكرة األرضssية ،بssالsّ sرغssم مssن أنّ
االجssتماع ّ sية البشssر ّيssة بssقدر مssا يs
ّ
sتمرارا ال ح ssدود ل ssه وذل ssك ن ssتيجة
sتمر ع ssلى ال sتّق ّدم وال sتّطور اس s
ً
sتمر ب ssل ي ssجب أن يس ّ s
اإلن ssسان ك ssفرد س ssوف يس ّ s
لوصول البشر ّية إلى هذا الح ّد من الكمال في البلوغ...
sتضمن فssي مssدلssولssها تssأسssيس رابssطة شssعوب عssامل sيّة تتّحssد
sري كssما رسssمها بssهاءاهلل تs
ّ
"إ ّن وحssدة الssجنس البشّ s
ف ssيها ج ssميع األم ssم واألج ssناس وال ssعقائ ssد وال sطّبقات اتّ ssحا ًدا وث ssي ًقا م ssتماديً ssا ،وف ssيها يُ ssصان االس ssتقالل ال sذّات ssي
لsل ّدول األعsضاء كsما تُsصان ح ّsريsات األفsراد املsك ّونsني لsها وإبsداعsهم ومsبادرتsهم .ورابsطة ال ّ
sشعوب الsعاملsيّة هsذه
يssجب أن تssتأ ّلssف فssي حssدود مssا نسssتطيع أن نssتص ّوره فssي الssوقssت الssحاضssر مssن هssيئة تشssريssع عssامل sيّة يssسيطر
sري ويش sّ sرع ssون
أع ssضاؤه ssا ع ssلى ج ssميع م ssناب ssع األم ssم امل ssك ّون ssة ل ssها ب ssاع ssتباره ssم أم ssناء ع ssلى ج ssميع ال ssجنس البش ّ s
الssقوانssني الsالّزمssة لssتنظيم حssياة جssميع األجssناس والّ s
sشعوب وسّ sد احssتياجssاتssها وتssنظيم ارتssباطssاتssها .وإ ّن هssيئة
تsنفيذيّsة عsاملsيّة تsسندهsا قّ sوة دولsيّة سsوف تsنفّذ الsقرارات ا ّلsتي تsصدرهsا هsيئة التّشsريsع الsعاملsيّة وتsطبّق الsقوانsني
ا ّلssتي تشsّ sرعssها وتحssرس الssوحssدة األسssاس ّ sية لssرابssطة الّ s
sشعوب الssعامل ّ sية بمجssموعssها .وإ ّن مssحكمة دول ّ sية سssوف
تsقاضsي وتsصدر قsرارهsا الsنّهائsي اإللsزامsيّ فsي جsميع املsنازعsات ا ّلssتي تنشsب بsني الsعناصsر املsختلفة املsك ّونsة
لهsذا الsنّظام الsعاملsيّ ،وسsوف تsبتكر وسsيلة لsالتّsصاالت الّ sدولsية تsحتضن جsميع الsكرة األرضsية وتsكون متح ّsررة
مssن الssعوائssق والssقيود الssقوم ّ sية وتssقوم بssوظssائssفها بسssرعssة رائssعة وبssانssتظام تssام .وسssتكون عssاصssمة عssامل ّ sية املssركssز
sوحsدة لsلحياة ومsنها يsشعّ نsشاط نsفوذهsا
الsعصبيّ لsحضارة عsاملsيّة والsنّقطة ا ّلsتي فsيها تتج ّsمع جsميع الsقوى امل ّ s
sدرس فssي مssدارس
الssف ّعال .وإ ّن لssغة عssامل sيّة سssوف تssخترع أو تssنتخب مssن بssني ال ّ sلغات املssوجssودة فssي الssعالssم وتّ s
جsميع األمsم املتّحsدة بsاعsتبارهsا لsغة مsساعsدة إلsى جsانsب لsغة األم ،وإ ّن خsطًّا عsاملsيًّا وأدبًsا عsاملsيًّا ونsظا ًمsا عsاملsيًّا
sسيرا .وفssي مssثل
مs ّ s
sوحً sدا لssلنّقد واملssوازيssن واملssكايssيل سssوف يُس ّهssل اخssتالط األمssم واألجssناس ويssجعله بssسيطًا يً s
هssذه الssجامssعة الssعامل sيّة سssوف ي sتّفق ال ّ sديssن والssعلم بssاعssتبارهssما الssق ّوتssني املssؤثّssرتssني فssي الssحياة البشssريّssة وسssوف
يsتعاونsان ويsتط ّوران ب ّ
إداري مsثل هsذا الsنّظام لsتكون أداة
sصحافsة تsحت نsظام
sكل وفsاق .وسsوف لsن تsعود ال ّ
ّ
تسّ s s
sتغل إسss sتغالالً س s sيّئًا مss sض ًرّا لخss sدمss sة مss sصالss sح مss sعيّنة شss sخصيّة أو عss sموم s sيّة وسss sوف تتحsّ s sرر مss sن نss sفوذ
الss sحكومss sات املss sتناحss sرة والّ s s
sشعوب املss sتعاديss sة وتss sمنح أقss sصى املss sدى فss sي حsّ s sريss sة ال s sتّعبير عss sن اآلراء املss sتن ّوعss sة
sتثمارا
واملssعتقدات املssتبايssنة .وسssوف تssنظّم املssنابssع االقssتصاديّssة فssي الssعالssم وتسssتثمر مssنابssع املssواد الssخام اسs
ً
تنظيما عادالً.
كامالً وترتّب وتط ّور أسواقها وينظّم توزيع منتجاتها
ً
sعصباتsها بsاملsحبّة بsني
"ولsن تsعود مsنافsسات الsقومsيّات وعsداواتsها ومsؤامsراتsها بsل تسsتبدل عsداوة األجsناس وت ّ
األج ssناس وب ssال sتّفاه ssم وال sتّعاون ،وس ssوف تس ssتأص ssل أس ssباب امل ssشاح ssنات ال ّ sدي ssنيّة ن ssهائ sيًّا ،وت ssمحى ال ssحواج ssز
sتطرف بssني الssطبقات وسssوف يssختفي الssفقر املssدقssع
والssقيود االقssتصاديّssة مssح ًوا تssا ًمّssا وتssطمس آثssار ال sتّمييز املّ s
ا ّلssذي يssرى فssي جssهة واحssدة كssما يssختفي فssي الssجهة املssقابssلة األخssرى تssراكssم املssلكيّة املssفرط .وتssلك ال sطّاقssات
sكرس إلssى غssايssات
الssهائssلة ا ّلssتي تهssدر وتssبذر عssلى الحssروب سssواء الحssروب االقssتصاديّssة أو الّ s
sسياسsيّة سssوف تّ s
تssوسssيع مssدى االخssتراعssات البشssريّssة ،وإلssى تssطويssر ال sتّكنولssوجssيا ،وإلssى زيssادة الssقابssليّات اإلنssتاج sيّة البشssريّssة،
الصحة البدنيّة ،وإلى
وإلى استئصال املرض ،وإلى توسيع البحوث العلميّة ،وإلى رفع مستويات ّ

شحss sذ الss sعقول البشss sريّss sة وتss sنقيتها ،وإلss sى اسss sتغالل مss sنابss sع الss sكرة األرض s sيّة ا ّلss sتي لss sم تسّ s s
sتغل أو ا ّلss sتي لss sم
تسsتكشف ،وإلsى إطsالsة األعsمار البشsر ّيsة ،وإلsى تsرقsية أ ّيsة وكsاالت تسsتطيع إنsعاش الsحياة الsفكر ّيsة والخsلق ّية
البشري.
والروحان ّية في عموم الجنس
ّ
ّ
"وإ ّن نssظا ًمssا فssيدرال sيًّا )اتّssحاديًّssا( عssامل sيًّا يssحكم جssميع األرض ويssمارس سssلطة ال يssمكن تح ّ sديssها عssلى جssميع
ويجسsدهsا ويsكون متح ّsر ًرا
ّs s
للشsرق والsغرب
sوحsد جsميع املsثل الsعليا ّs s
مsنابsعه الsواسsعة ا ّلsتي ال يsمكن تsص ّورهsا وي ّ s
مssن لssعنة الحssرب وبssاليssاهssا ومssنكبًّا عssلى اسssتثمار جssميع ال sطّاقssات املssوجssودة عssلى سssطح الssكرة األرض sيّة وفssيه
تsكون الsق ّوة عsب ًدا لsلعدل وتsقوم حsياتsه عsلى االعsتراف ال ّ
sشامsل بsاهلل األحsد وعsلى الsوالء لsديsن إلsهيّ عsام – نsعم
املوحدة للحياة.
إ ّن مثل هذا النّظام هو الهدف ا ّلذي تتق ّدم نحوه إنسانيّة تدفعها الق ّوة
ّ
"إ ّن جssميع البشssر ّيssة مssتل ّهفة إلssى أن تssقاد إلssى الssوحssدة وإلssى إنssهاء عssصر اسssتشهادهssا ال sطّويssل ،ومssع ذلssك
تsرفsض بsعناد أن تsحتضن الsنّور وتsعترف بسsلطنة الsق ّوة الsوحsيدة ا ّلssتي تسsتطيع وحsدهsا أن تسsتخلصها مsن
ورطتها وتح ّول عنها الكارثة املريعة ا ّلتي ته ّدد باإلحاطة بها وبالتّحديق بكيانها...
"إ ّن مsبدأ تsوحsيد البشsريّsة بsكامsلها هsو سsمة املsرحsلة ا ّلsتي تsقترب مsنها الsجامsعة البشsريّsة اآلن .ولsقد نsجحت
م ssحاوالت ت ssأس ssيس وح ssدة األس ssرة ،ووح ssدة ال ssقبيلة ،ووح ssدة دول ssة امل ssدي ssنة ،ووح ssدة األ ّم ssة ،وب ssقيت وح ssدة ال ssعال ssم
هدفًا تسعى نحوه بشريّة قد أنهكت قواها.
"وهssا قssد انssتهى بssناء الّ s
sتوجssه الssفوضssى الssكامssنة فssي سssيادة ال ّ sدولssة إلssى أوجssها .وإ ّن الssعالssم وهssو
sشعوب وتsّ s
sؤسsس
sتوجsه نsحو مsرحsلة الsبلوغ يsجب عsليه أن يsنبذ هsذا الsوثsن ويsعترف بsوحsدة الsعالقsات البشsر ّيsة بsكامsلها وي ّs s
م ّs
تتجسد هذا املبدأ الجوهري ّ
تجسد".
الضروري لحياتها أحسن
أخيرا األداة ا ّلتي تستطيع أن
ّ
ّ
ً

من ملحق الكتاب
فsي ظ ّsل هsدايsة ولsيّ أمsر اهلل شsوقsي أفsندي املsلهمة ،نsما األمsر الsبهائsيّ نsم ًوّا وطsي ًدا راسً s
خا فsي سsعته وفsي
sلما جssاءت سssنة  1951كssان هssناك أحssد عشssر مssحفالً مssركssزيًّssا عssامsالً .وفssي هssذه
تssأسssيس نssظامssه
اإلداري .فّ s
ّ
sعني مجssلس
sوجssه شssوقssي أفssندي نssحو تssطويssر مs ّ s
املssرحssلة تsّ s
sؤسssسات ال ّ sديssن الssبهائ sيّ فssي مسssتواهssا الssعامل sيّ ،فّ s
الّ s
sشيرا لssتأسssيس بssيت الssعدل األعssظم .وبssعد مّ sدة قssصيرة عsّ sني ولsيّ أمssر اهلل أ ّول
sشورى الssعاملsيّ ا ّلssذي كssان بً s
رعsيل مsن أيsادي أمsر اهلل .وكsان شsوقsي أفsندي قsبل هsذا قsد رفsع بsضعة بsهائsيّني بsارزيsن إلsى مsقام أيsادي أمsر
اهلل ب ssعد وف ssات ssهم وم ssن ب ssينهم ال ّ sدك ssتور ج ssون أس ssلمنت ،ول ssكنّه ف ssي س ssنة  1951ق sّ sرر أ ّن ال ssوق ssت ق ssد ح ssان ل ssكي
sفرا مsن أيsادي أمsر
يشsرع بsتطويsر هsذه امل ّ s
sؤسssسة الsها ّمssة .وبsني سsنتي  1951و 1957ع ّsني إثsنني وثsالثsني ن ً
ووسsع مsدى فّ sعالsيّتهم ،وق ّsرر تsأسsيس هsيئة مsعاونsني فsي ك ّsل قsارة يsقوم األيsادي
ّs s
اهلل فsي أوقsات مsتتالsية سsريsعة،
بssانssتخاب أعssضائssها مssن بssني املssؤمssنني لssيكونssوا مssندوبssني عssنهم ومssساعssديssن لssهم ومssشاوريssن لssديssهم .وكssان عssدد
نفرا.
األيادي حني صعود شوقي أفندي )ً (27
وجsه رسsائsل أخsرى إلsى أفsراد
وجsه ولsيّ أمsر اهلل سsلسلة رسsائsل إلsى الsبهائّ sيني فsي أنsحاء الsعالsم ،كsما ّ s
ولsقد ّ s
sؤسssسات ال ّ sدي ssن ال ssبهائ sيّ
ف ssي أق ssطار م ssعيّنة .وبه ssذه ال sّ sرس ssائ ssل ع sّ sمق ع ssرف ssان ssهم ب ssال sتّعال ssيم ال ssبهائ sيّة ،وب ssنى م s ّ s
صحيحا مؤثّ ًرا.
املؤسسات انتفا ًعا
ودرب املؤمنني على االنتفاع من هذه
ً
ّ
اإلداريّةّ ،
وفssي سssنة  1937أخssذ ول sيّ أمssر اهلل بssيد الssجامssعة الssبهائ sيّة فssي أمssريssكا الّ s
sشمال sيّة لتهssتدي بssألssواح "الخ sطّة
اإلل ssهيّة" وه ssي أل ssواح ك ssان ssت ق ssد ن ssزل ssت م ssن ق ssلم ع ssبدال ssبهاء خ ssالل س ssنوات الح ssرب ال ssعامل sيّة األول ssى وه ssي ت ssك ّون
الوثيقة العظمى لنشر ال ّدين البهائيّ وبثّه وترويجه.
وفssي ضssمن إطssار هssذه الssوثssيقة وضssعت خssطط روحssانّ sية تssبليغ ّية عssديssدة ونsفّذت ابssتدا ًء بssنصف الssكرة الssغربssي
فsأوروبsا ،فsآسsيا ،فsأسsترالsيا فsإفsريsقيا حsتّى جsاءت سsنة  1953فsأهsاب شsوقsي أفsندي بجsميع الsبهائsيّني فsي
sسنوات العشssر الssقادمssة إيssذانًssا بssنقل
الssعالssم أن يه sبّوا لssتنفيذ الssواجssبات الsّ sروحssان sيّة ا ّلssتي ع sيّنها لssهم خssالل الّ s
ال ّدين البهائيّ إلى جميع األقطار املستق ّلة الباقية في العالم وإلى األقطار التّابعة لها.
sسنوات العش ssر م ssنتصفها ص ssعد ش ssوق ssي أف ssندي م ssن ه ssذا ال ssعال ssم ب ssعد أن
وف ssي س ssنة  1957ح ssني ق ssارب ssت ال ّ s
ست وثالثني سنة من العمل املتواصل ،وكان صعوده في لندن حيث كان في زيارة لها.
أنهكته جهود
ّ
السssبع والعشssرون بssإدارة شssؤون ال ّ sديssن
وحssيث لssم يssكن لssدى شssوقssي أفssندي وريssث فssقد قssام أيssادي أمssر اهلل ّ s
)(
sتمروا عsلى ذلsك الsعمل حsتّى يsوم  21نsيسان
الsبهائsيّ بsعد تشsريsن الsثّانsي )نsوفsمبر(  1957وتsنسيقها  ،واس ّ
)أبريل(  1963حني قام ) (56محفالً مركزيًّا في أنحاء العالم البهائيّ بانتخاب "أ ّول بيت عدل أعظم".
ثّ s sم اج ssتمع ال ssبهائs sيّون ح ssاالً م ssن ك sّ sل أط ssراف ال ssكرة األرضs sيّة ف ssي ل ssندن ف ssي "أ ّول م ssؤت ssمر ب ssهائs sيّ ع ssاملs sيّ"
ليحتفلوا بالذّكرى املئويّة إلعالن دعوة بهاءاهلل وليبتهجوا بانتشار دينه بني الخافقني...

الصخsرة ا ّلssتي عsليها تsشاد
واملsيزة الsفريsدة ا ّلssتي يsمتاز بsها الّ sديsن الsبهائsيّ هsي عهsد بsهاءاهلل ومsيثاقsه ،وهsو ّ
sؤسsس تsط ّوره وتsق ّدمsه ،وقsد نsشأت هsذه املsيزة الsفريsدة فsيه عsن أ ّن مظهsر اهلل أل ّول
sؤسsساتsه ،وعsليها ي ّ s s
جsميع م ّ s s
مsّ sرة فssي تssاريssخ األديssان وضssع كsّ sل مssا يssلزم إلمssداد الssعالssم بssتفسير مssوثssوق لssكلمته املssق ّدسssة ،وضssمن اسssتمرار
السلطة الفائضة من منبع دين اهلل.
السلطة املع ّينة تعيينًا إله ًيّا ،وهي ّ
ّ
sسالssفة مssنب ًعا غssزيsً sرا لّ s
sص بssهاءاهلل فssي
sلشقاق ،ولهssذا خّ s
ولssطاملssا كssان تssفسير الssكتاب اإللssهيّ فssي األديssان الّ s
sصالح sيّات ف ssي ت ssفسير آي ssات ssه وق ssيادة أم ssره .ث ّ sم ق ssام
ك ssتاب عه ssده وم ssيثاق ssه اب ssنه األك ssبر ع ssبدال ssبهاء ب ssكام ssل ال ّ s
واملفسsر الsوحsيد لsلكتاب
ّs s
عsبدالsبهاء فsي ألsواح وصsايsا عهsده ومsيثاقsه بsتعيني شsوقsي أفsندي ولsيًّا لsل ّديsن الsبهائsيّ
sاصssة
صّssا أو هssدايssة خs s ّ s
اإللssهيّ .ولssيس فssي الّ sديssن الssبهائsيّ نssظام كssهنوت ،وال يssمكن لssفرد أن يّ sدعssي مssقا ًمssا خssا ً s s
لديه .وقد منحت ّ
املؤسسات ا ّلتي خلقت في اآلثار الكتابيّة البهائيّة.
السلطات إلى
ّ
كل ّ
sعسفات ال ّsرئsاسsة غsير
وبsفضل هsذه الsتّدابsير االحsتياطّ sية الsفريsدة حsفظ ديsن بsهاءاهلل مsن االنsشقاقsات ومsن ت ّ
املssف ّوضssة ومssن تس ّ sلل ال sنّظر ّيssات البشssر ّيssة ومssذاهssبها ،تssلك ال sنّظر ّيssات ا ّلssتي سssبق لssها فssي املssاضssي أن م sزّقssت
وحsدة األديsان اإللsه ّية .وسsوف تsبقى كsلمات بsهاءاهلل فsي طsوال الّ sدور الsبهائsيّ مsع تsفسيراتsها املsنيعة املsخ ّولsة
والsطّاهsرة مsن أيّsة شsائsبة ا ّلssتي لsم تsمسسها األيsدي -سsوف تsبقى مsنب ًعا طsاه ًsرا لsلحياة ال ّsروحsانsيّة البشsريّsة ال
يفسد وال يناله التّحريف...
sأسssس ال ّ sديssن الssبهائ sيّ فssي  139قssط ٍر مسssت ّق ٍل و 173جssزيssرة هssا ّمssة
وفssي الssوقssت الssحاضssر )سssنة  (1969تs ّ s
وإق ssليم ت ssاب ssع .وه ssناك ب ssهائ sيّون ي ssقطنون م ssا ي ssزي ssد ع ssلى  33000م ssرك ssز ف ssي ال ssعال ssم)( .وق ssد ت ssرج ssمت ال ssكتب
الsبهائsيّة إلsى  421لsغة)( ويsبنى اآلن مشsرق األذكsار الsخامsس فsي مsديsنة بsنما)( ،كsما أقsتنيت بsقاع فsي أنsحاء
العالم املختلفة لتشييد ) (50مشرق أذكار ،وهناك  83محفالً مركز ًيّا روحان ًيّا)(.
وأعsظم مsن ك ّsل مsا سsبق مsن الsحقائsق املsدهsشة هsو اسsتجابsة الجsموع الsغفيرة فsي إفsريsقيا والsهند وجsنوبsي
ش ssرق ssي آس ssيا وأم ssري ssكا ال sالّت ssينيّة ...ف ssنقلت اإلدارة ال ssبهائ sيّة وخ ssدم ssات ssها االج ssتماع sيّة إل ssى م ssرح ssلة ج ssدي ssدة م ssن
مراحل تط ّور الجامعة البهائيّة العامليّة.
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صعوده .58
آثاره الكتاب ّية .170 ،70-67

حرف التّاء:
تبديل الطّبيعة البشريّة .159-157
التّبليغ .110 ،109
تحري الحقيقة .296 ،269 ،268 ،102 ،101 ،18
ّ
التّحكيم ال ّدولي .226 ،225 ،180
التّربية وأهميّتها .210-204 ،184 ،175 ،174 ،157
ترك أساليب العنف .229-226 ،203
التّستّر على الخاطئني .114 ،113
تشتّت اآلراء في القرن التّاسع عشر .154
تط ّور اإلنسان .277-275
تق ّدم ال ّدين البهائيّ .301
التّقويم البهائيّ .238 ،237
التّنازع على البقاء .212
التّواضع .115 ،114
توافق العلم والدين .282 ،268 ،266 ،264 ،263
حرف الجيم:

والروح .136
الجسد ّ
الجنّة والنّار .254 ،253
حرف الحاء:
الحرب تجوز أحيانًا .231 ،229
الحرب العامليّة األولى .294 ،293
الحروب ال ّدينيّة .215 ،214
الحريّة .298 ،183 ،182
ّ
حكمة تغيير ّ
الشرائع في األديان .167-163
حل املشاكل اإلقتصاديّة .198-185
حياة البساطة .137
الحياة بعد املوت .252 ،251
الحياة البهائ ّية .100-98
الحياة الجديدة .71 ،70
حرف الخاء:
الخدمة .108
الخالص من املصائب .129 ،128
خالّقيّة كلمة اهلل .287-284
الخمر وتحريمه .138 ،33
ّ
والشر .261 ،260
الخير
حرف ال ّدال:
ال ّدين أساس املدنيّة .176
ال ّدين وضرورة تجديده .307 ،306 ،167-163
ال ّدين يجب أن يكون سببًا للمحبّة .296
الراء:
حرف ّ
رسالة بهاءاهلل .157 ،156 ،66 ،65 ،13
رسل اهلل هداة للبشر ّية .163
الرسول كطبيب .141
ّ
حرف الزّاء:
الزّواج .234
حرف ّ
الشني:

ّ
الشرق يحتاج إلى كماالت الغرب املاديّة .232 ،231
شمس الحقيقة .13 ،11
شفاء املريض .152-142
الصاد:
حرف ّ
الصحافة وأهم ّيتها .210
ّ
الصدق واألمانة .116
ّ
صفة البهائيّ ،140 ،139 ،120-101 ،99 ،97 ،96 ،86 ،71 ،70 ،64 ،63
.308 ،228 ،216 ،209 ،207 ،193 ،192 ،184
الصلح األصغر .182 ،179
ّ
الصلح األعظم .299-282 ،231 ،220 ،214 ،213 ،182 ،179
ّ
صلوة الجماعة .126 ،125
الصلوة ضروريّة ومفروضة .125 ،124
ّ
الصيام .245 ،244
ّ
حرف الطّاء:
الطّاعة ألوامر اهلل وأحكامه .141 ،140 ،106
الطّالق .236
حرف العني:
عبدالبهاء:

ميالده وصباه .74 ،72
شبابه وزواجه .75-74
مركز العهد وامليثاق .77
اضطهاده .78
السجن .80-78
حياته في مدينة ّ
لجان التّحقيق التّرك ّية .83 ،82
أسفاره إلى الغرب .85 ،83
عودته إلى األرض املق ّدسة .86 ،85
زمن الحرب في حيفا .88 ،87
سنواته األخيرة .90 ،89
صعوده .91 ،90
آثاره الكتابيّة .92
مقامه .96-93
عصبة األمم .225-222
العصر الجديد .11 ،9
الرسل .167 ،165
عصمة ّ
والصنائع .208 ،207
العلوم والفنون
ّ

،1 7 9 ،1 7 7

العهد وامليثاق .171 ،170
حرف الغني:
الغرب يحتاج إلى روحانيّة ّ
الشرق .232 ،231
حرف الكاف:
الكون ال بداية له من حيث الزّمان .275-273
حرف الالّم:
ال ّلغة العامل ّية .221 ،220
ال ّلغة العرب ّية .222
حرف امليم:
املبني املنصوص .341 ،174 ،171
ّ
املتاعب االجتماعيّة بعد الحرب .295 ،294
مجيء ملكوت اهلل .299
محبّة اهلل .105-102
مخاطبة اهلل .123-119
املخ ّدرات وتحريمها .138 ،33
والرجال .297 ،202-198
مساواة النّساء ّ
مشرق األذكار .250-248
مطامع ال ّدول التّوسع ّية .219 ،218
معرفة اإلنسان نفسه .118 ،117
معرفة ذات الباري مستحيلة .273-269
مقام املظاهر املق ّدسة .65-58
املناجاة .132-130 ،128 ،126
املواريث .198 ،197
حرف النّون:
عصبات .296 ،218-213 ،160
نبذ الت ّ ّ
السالح .227
نزع ّ
نظام بهاءاهلل العامليّ .337-327
حرف الهاء:
هدف الكتاب .19
حرف الواو:

الوحدة بني ال ّدنيا واآلخرة .280 ،259-257 ،255
وحدة األديان .305-160 ،159 ،154
وحدة العالم اإلنسانيّ .300-297 ،282 ،281 ،180 ،169 ،168
وليّ أمر اهلل )شوقي أفندي( ،320 ،314 ،312 ،240 ،172 ،95 ،94 ،91 ،51
.342 ،340 ،339 ،333 ،332 ،328

،3 2 7 ،3 2 3

حرف الياء:
يوم اهلل .67 ،9
فهرس األعالم
حرف األلف:
إبراهيم )النّبي( .305
ابن الذّئب .193 ،68 ،64 ،38
أبو الفضائل .139
آدم .278
آرتر )امللك( .79
أسلمنت )جون( .342 ،339 ،6
أشعيا .256
األعلى )حضرة( )راجع الباب(
اإلمام الثّاني عشر )راجع املهدي(
اإلمبراطوريّة العثمانيّة )راجع حكومة تركيا(
أيادي أمر اهلل .340 ،339 ،313 ،312
أي.س .ستفنسن .246 ،127
إيليا )النّبي( .256 ،30
أ ّيوب .28
حرف الباء:
ال ss s sباب ،203 ،200 ،170 ،166 ،95 ،91 ،86 ،83 ،77 ،76 ،74 ،71 ،68 ،44 ،40 ،37 ،34-20
.312 ،303 ،302 ،244 ،242 ،239-237 ،231
بابا .262 ،167 ،46
باكتون )املس( .258
بديع .47
براون )إدوارد( .157 ،68 ،67 ،56 ،34
برسي ودكوك )املستر( .123
بشروئي املالّ حسني .25 ،24
بطرس .295
بلومفيلد )ليدي( .91

ب s s s s s sهsاءاهلل ،118 ،116-106 ،103-92 ،86-83 ،77-62 ،57-35 ،32-30 ،18-16 ،13-11 ،7 ،6
،1 7 4 - 1 6 1 ،1 5 9 - 1 5 0 ،1 4 6 ،1 4 4 -141 ،139 ،136 ،135 ،131 ،128 ،125-120
، 2 1 8 ، 2 1 5 - 2 0 9 ، 2 0 7 ، 2 0 4 ، 2 0 3 ، 1 9 9 -197 ،195-192 ،192 ،184-176
،260 ،255 ،253 ،251 ،249-247 ،244 ،242 ،239 ،234 ،233 ،231-225-222-220
،307 ،301 ،299 ،298 ،295 ،294 ،293 ،290 ،284 ،281 ،275 ،273 ،268 ،263 ،262
.342-340 ،335-329-327 ،321 ،318 ،314 ،313
بودا .170 ،141
حرف التّاء:
ثورنتون تشايس .81
تينيسون .270 ،249
حرف الجيم:
جابر .28
الجمال األبهى )راجع بهاءاهلل(
جمال القدم )راجع بهاءاهلل(
الجمال املبارك )راجع بهاءاهلل(
جوليام كروندي .138
جيرادو برونو .265
حرف الحاء:
حافظ .20
حسني خان .26
حسني علي )امليرزا( )راجع بهاءاهلل(
الحكومة اإليرانيّة .200 ،45 ،44
الحكومة التّركيّة .87 ،83 ،82 ،77 ،48 ،46 ،44
حنّة .22
ح ّواء .278 ،278
الح ّواريّون .311 ،200
حرف ال ّدال:
دارا .172
دارون .265
دانيال .293
داود .14
الراء:
حرف ّ

الرب األعلى )راجع الباب(
ّ
ر.ج .كامبل )القس( .84
حرف الزّاء:
زردشت .284 ،169 ،65 ،20 ،8
زنوبيا )امللكة( .200
السني:
حرف ّ
ساكرامانتو .293
ستفنسن .266
سر اهلل )راجع عبدالبهاء(
ّ
سعدي .20
سلطان ّ
الشهداء .76
سليمان .102
سمعان .22
حرف ّ
الشني:
شاه إيران )راجع ناصر ال ّدين شاه(
ّ
الشاه )راجع ناصر ال ّدين شاه(
شاه بهرام .65
ش ss sوق ss sي أف ss sندي ،333 ،332 ،328 ،327 ،323 ،320 ،314 ،312 ،240 ،172 ،95 ،94 ،91 ،51
.342 ،340 ،339
الصاد:
حرف ّ
صادق التّبريزي .34
صبح األزل )راجع امليرزا يحيى(
حرف ّ
الضاد:
ضيائيّة خانم .76
حرف الظاء:
ّ
السلطان .76
ظل ّ
حرف العني:
عالي باشا .291
عبّاس أفندي )راجع عبدالبهاء(
عبّاس النّوري )امليرزا( .36

،1 1 3 ،1 1 1

عبدالبهاء ،108 ،104 ،98-72 ،68 ،58 ،56 ،51 ،44 ،36 ،25 ،13 ،7-5
،117-115
، 1
6
3
،160 ،159 ،145-152 ،143 ،141 ،136-138 ،133 ،130 ،129- 119
،218 ،217 ،211-214 ،208 ،206 ،202 ،199 ،196 ،195 ،192 ،185-189 ،171-174
،268 ،256-261 ،253 ،239-249،252 ،236 ،235 ،231 ،230 ،226 ،225 ،223 ،220
،311-315 ،308 ،307 ،304 ،299 ،299 ،293-294 ،288 ،283 ،282 ،278 ،276 ،274
.339،341 ،318-332
)السلطان( .83
عبد الحميد
ّ
)السلطان( .290 ،54
عبد العزيز
ّ
علي بن أبي طالب )اإلمام( .263
علي )الحاج ميرزا سيّد( .23
علي شوكت باشا .74
)السيد( )راجع الباب(
محمد
علي
ّ
ّ
عمر الخيّام .20
ع ssيسى ،115 ،113 ،108 ،107 ،102 ،99 ،94 ،66 ،65 ،63 ،62 ،57 ،40 ،27 ،26 ،18-13 ،8
،258 ،256 ،234 ،233 ،231 ،229 209 ،209 ،169 ،166 ،164 ،154 ،146 ،141 ،123
.311 ،307 ،304
،295 ،285 ،284 ،269 ،262
حرف الغني:
غاليلو .265
الغصن األعظم )راجع عبدالبهاء(
حرف الفاء:
فردوسي .20
فكتوريا )امللكة( .222 ،161
حرف القاف:
قرة العني .200
ّ
حرف الكاف:
كاراليل .10 ،7
كرشنا .169 ،8
كروتونكني )األمير( .281
كلفاني .265
كورش .20
كورين ترو .293

كولومبوس .265
حرف الالّم:
)السيدة( .81
لوكاس
ّ
حرف امليم:
ماري هانفوردفرد .260
مايزر .279
محبوب ّ
الشهداء .76
محمد رسول اهلل ،141 ،123 ،65 ،30 ،27 ،26 ،22 ،8
ّ
.291 ،263 ،233 ،231 ،166 ،164
محمد الزّرندي )النّبيل األعظم( .46
ّ
محمد صفوت باشا .51
ّ
ّ
)الشيخ( .22
محمد عابد
ّ
محمد علي .28
ّ
محمد على )امليرزا( .76
ّ
مركز العهد وامليثاق )راجع عبدالبهاء(
مريم املجدليّة .200 ،146
مسيح )راجع عيسى(
منيرة خانم .76
من يظهره اهلل )راجع بهاءاهلل(
املهدي .27 ،26
السنوي( .324-321
مؤتمر الوكالء )املؤتمر ّ
موسى .269 ،256 ،231 ،215 ،169 ،166 ،164 ،141 ،27 ،18 ،17 ،8
حرف النّون:
نابليون .15
نابليون الثّالث .290 ،288 ،233
ناصر ال ّدين شاه .299 ،62 ،46 ،46
النّقطة األولى )راجع الباب(
ن ّواب )والدة عبدالبهاء( .76
حرف الهاء:
هادي أفنان )امليرزا( .312
هارفي .265
هربرت سبنسر .97
هكسلي .263

هوريس هولي .314 ،78
هوشع )النّبي( .267
حرف الواو:
ولبر فورس )األرشديكن( .84
وليّ أمر اهلل )راجع شوقي أفندي(
حرف الياء:
يحيى )امليرزا( .285 ،46 ،40
)السيّد( .76
يحيى
ّ
يوحنّا الالّهوتي .256
يوحنّا املعمدان .285 ،284 ،31
فهرس األمكنة والبلدان واملناطق وشعوبها
أبر دين .6
أدرنه .293 ،290 ،167 ،76 ،74 ،47 ،44
أدنبره .85
السر )راجع أدرنه(
أرض ّ
األرمن .28
اآلستانة )راجع إسطنبول(
أستراليا .340 ،249
إسطنبول .296 ،293 ،83 ،74 ،44 ،44
إسكاتلندة .6
اإلسكندر ّية .243 ،84
آسيا .342 ،340 ،249 ،169 ،79
إشتتكارت .85
إصفهان .76
إفريقيا .342 ،340 ،169
األكراد .91
أكسفورد .312
أملانيا واألملانيّون .296 ،290 ،289 ،249 ،221 ،85
أمss s sريss s sكا واألمss s sريss s sكيّون ،294 ،249 ،237 ،196 ،194 ،125 ،114 ،111 ،105 ،91 ،84 ،79 ،46
.339
إنجلترا واإلنجليزي .289 ،221 ،85 ،6
أورو ّبا واألروب ّيون .340 ،294 ،266 ،237 ،221 ،197 ،196 ،177 ،169 ،91 ،79 ،57
أوغندة .249

اإليطاليا .221 ،219
إيss s s s s sران ،231 ،228 ،204 ،200 ،192 ،163 ،87 ،70 ،50 ،46 ،44 ،37 ،36 ،30 ،28 ،25 ،20
.363 ،302 ،301 ،296 ،249
باريس .282 ،268 ،259 ،231 ،226 ،221 ،214 ،186 ،85 ،83
برستول .85
برلني .281
بروسيا .281
بريطانيا )راجع إنجلترا(
بغداد .74 ،72 ،44 ،40
بنغازي .219
بنما .342 ،249
بودابست .85
بوشهر .25
البهجة )قصر( .56 ،55 ،52
تبريز .28
تركستان .25
تركيا واألتراك .296 ،290 ،219 ،91 ،83 ،50 ،46 ،28
جهريق .30
حيفا .294 ،92 ،87 ،85 ،84 ،77 ،56 ،52 ،5
ال ّدجلة )نهر( .44
دوبلني .196
ال ّديلم .28
روسيا .249
الرومان .210 ،14
ّ
الرين )نهر( .290
ّ
الزّيتون )جبل( .62
ساربروك .289
سانت جونس وستمنستر )كنيسة( .84
السجن األعظم )راجع ع ّكا(
ّ
سدني .249
السليمان ّية .74 ،40
ّ
سوريا .204 ،87 ،79
سيتي تمبل )كنيسة( .209
سيدان .289
شيراز .10

شيكاغو .294 ،249
طابور )جبل( .256
طبر ّيا .89
طرابلس الغرب .219
طهران .72 ،38 ،37 ،36 ،28
العراق .40
عشق آباد .249
عّ s s s s s sكا ،221 ،147 ،128 ،123 ،92 ،89 ،84 ،81 ،79 ،76 ،74 ،70 ،56 ،52 ،51 ،48 ،47 ،46
.296 ،290
فرانكفورت .249
الفرس .163
فلسطني .91 ،54 ،46 ،5
فيرفورد .6
القاهرة .239
قبرص .46
القدس ّ
الشريف .62
القسطنطين ّية )راجع إسطنبول(
كالتس .6
الكرمل )جبل( .91 ،77 ،56 ،51 ،30
كليفورنيا .294
كمباال .249
كمبردج )الك ّليّة( .56
الهاي .226
لندن .340 ،199 ،117 ،98 ،85 ،84
ليفربول .85
مازندران .28
ماه كو .42
موهونك .225
املزرعة )قصر( .52 ،51
مصر واملصر ّيون .266 ،243 ،207 ،204 ،91 ،85 ،84
م ّكة .25
ميتز .289
ميشيغان .249
ناصرة .14
نيويورك .257 ،84

الواليات املتّحدة )راجع أمريكا(
الهند .342 ،79
يزنبرغ .289
اليونان ّية )األ ّمة( .307
فهرس األديان واملذاهب واألقوام
اإلسالم .234 ،154 ،79 ،70 ،65 ،44
اإلسبرانتيّون .84
اإلشتراكيّون .84
األمر املبارك )راجع ال ّدين البهائيّ(
البابيّة .37 ،26
البابيّون .265 ،226 ،47 ،46 ،40 ،37 ،28 ،26 ،25
البروتستانت .215
البوذ ّية .154
البهائ ّية )راجع ال ّدين البهائيّ(
الssبهائّ sيون ،163 ،117 ،95 ،95 ،91 ،89 ،87 ،85 ،83 ،74 ،51 ،50 ،46 ،40 ،32 ،23 ،16 ،11
،302 ،265 ،258 ،247 ،243 ،239 ،237 ،236 ،226 ،225 ،204 ،194 ،192 ،174 ،172
.340 ،327 ،312
ال ّدروز .91
ال ّ s s sديss s sن الss s sبهائ s s sيّ ،302 ،301 ،243 ،228 ،222 ،179 ،170 ،169 ،126 ،101 ،90 ،19 ،18 ،5
.340 ،315 ،314
ال ّدين اإلسالمي )راجع اإلسالم(
الزّردشتي والزّردشتيون .316 ،179 ،168 ،154 ،70 ،42 ،22 ،20
ّ
الشيخية .25 ،24
ّ
الشيعة .46 ،28 ،26 ،25 ،20
الصوفية .316 ،74
ّ
الصليبيون .215
ّ
الظّهور البهائيّ )راجع ال ّدين البهائيّ(
الكاثوليك .215
الكليمية والكليميون )راجع اليهود(
الالأدريون .84
الصوفية(
املتص ّوفة )راجع ّ
املسلم واملسلمون .316 ،307 ،306 ،215 ،160 ،91 ،42 ،26 ،22
امل ss sسيحي وامل ss sسيحيّون ،215 ،168 ،167 ،160 ،154 ،113 ،91 ،84 ،79 ،65 ،42 ،22 ،20 ،18
.316 ،307 ،306 ،234 ،233
مأل االبن )راجع املسيحيّني(

مورمون .84
النّصارى )راجع املسيح ّيني(
الssيهودي والssيهود ،167 ،164 ،160 ،154 ،91 ،84 ،79 ،65 ،42 ،26 ،22 ،20 ،18 ،16 ،14 ،13
.237 ،215 ،168
فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب
آثار القلم األعلى .333
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