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***
"قل هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكلمة
انه يدعوكم بما ينفعكم ويأمركم بما يقربكم إلى اهلل مالك األديان "
بهاء اهلل  -إيقان

"إنا ال نريد إال الخير للعالم والسعادة لألمم ،وهم مع ذلك يحسبوننا مثيرين للفنت
والقالقل املستحقة للحبس والنفي ..أن يتحد العالم في عقيدة واحدة ،وأن يصبح الناس
إخوانا ،وأن تتوثق عرى املودة واالتحاد بني بني اإلنسان ،وأن ينتهي االختالف بني
األديان  ،وتزول الخالفات الجنسية  -فأي ضرر في هذا؟ ..ومع ذلك ،فإن هذا النزاع غير
املثمر ،وهذه الحروب املدمرة سوف تزول ،ويقبل السالم األعظم ...هذا النزاع ،والعداء
وسفك الدماء البد من زواله ليكون جميع الناس جنسا ً واحداً ،وأسرة واحدة"..
بهاء اهلل  .ترجمة

***
"ان دين ‘بهاء اهلل ’ ال ينسخ دينا ً من األديان السابقة ويبرأ عن كل محاولة ترمي للحط من
شأن أي نبي من أنبياء اهلل السابقني ،أو طمس حقيقة تعاليمهم الخالدة ...إنه ال يتعارض
بأي وجه ،مع الروح الذي شمل دعوتهم ،وال يحاول تقويض والء أي شخص ألمرهم .ولكن
مطلبه األساسي ،وغايته الصريحة ،هو أن يم ّكن كل مؤمن بأي منها من الحصول على
إدراك أتم للدين الذي يؤمن به ،والبلوغ إلى درجة أعلى في فهم غايته وأغراضه .وال يدعي
الدين البهائي التفرد في بسط حقائقه ،وال يقول بأنها نخبة ممتازة ،وال هو متغطرس في
إثبات دعوته ،وإنما تدور تعاليمه حول مبدأ أساسي واحد :هو أن الحقيقة الدينية
متصلة وليست منفصلة ،وأن الوحي اإللهي مستمر وليس منقطعا ً .ويعلن بكل صراحة
وبغير تحفظ ،أن كل األديان املعروفة هي من أصل مقدس واحد ،وإنها متحدة في وظائفها
مستمرة في هدفها ،وضرورية في قيمتها لبني اإلنسان"..
شوقي رباني  -ترجمة

٣

الفهرس
املوضوع
مقدمــــــــــــــــــــــــة
قلم التاريخ
اإلعراض واالعتراض
عنصر العقيدة
ختم النبوة
ركن اإلجماع والتواتر
دعوة الحق
أبدية الشريعة
بشارة يوم اهلل في كتب اهلل
وذ ّكرهم بأيام اهلل
نهاية الليل طلوع الفجر
سالم اهلل
يوم اهلل محدد بالتاريخ في كتب اهلل
تأويل الكتاب
بني القرن التاسع عشر والعشرين
" البـاب "
كتابات "الباب"
" بهاء اهلل "
كتابات "بهاء اهلل "
رسالة بهاء اهلل
" عبد البهاء "
من آثار بهاء اهلل
حياة الفرد البهائي

٤

مقدمــــــــــــــــــــــــة
لqلعالqم تqاريqخ يqطالqع فqيه أخqباره .ومqن هqذه األخqبار مqا تqمر عqليه أنqظار األجqيال األخqيرة وهqي تحqمد اهلل عqلى
مqا وصqلت إلqيه البشqريqة بqعد حqياة بqدائqية اصqطبغت بqلون الqصراع الqوحqشي لqإلبqقاء عqلى الqنوع .ويqأتqي فqي
األخqبار لqون آخqر فqيه ملqعات الqفكر اإلنqسانqي الqتي أضqاءت نqواحqي الqحياة بqالqعلم والqكشف واالخqتراع ومqن
ورائ qqها أف qqق أع qqلى ل qqإلش qqراق م qqنه يس qqتمد ال qqعلماء وال qqحكماء وال qqفالس qqفة إل qqهام qqات qqهم .ف qqحيثما ي qqقدم ال qqتاري qqخ
صqqفحاتqqه عqqن مqqراحqqل تqqطور الqqفكر اإلنqqسانqqي فqqي الqqعلم واالخqqتراع ،نqqراهqqا مqqتوجqqة بqqلوحqqة عqqامqqة تqqشع بqqأنqqوار
الqنهضة والqحضارة بqفروعqها الqكامqلة لqدورة كqامqلة محqددة .وهqذه الqدورة الqكامqلة لqزمqانqها تqنقل بqدورهqا الqحياة
خqqطوة أمqqامqqية وتqqتدرج بqqها فqqي مqqعارج الqqكمال الqqذي ال نqqهايqqة لqqه ،وتqqعد األذهqqان فqqي الqqوقqqت نqqفسه إلqqى فqqهم
أوسqع وإدراك أتqم ،ومqا هqذه الqلوحqة الqعامqة إال الqفيض اإللqهي والqنور املشqرق مqن أفqق الqفضل فqي مqصابqيح
رساالته لبني اإلنسان "اهلل نور السموات واألرض " سورة النور .35
وبqفضل صqفحات هqذا الqتاريqخ اسqتطاع الqعالqم أن يqدرك حqدود كqل مqرحqلة اجqتازهqا ،ويqتبني مqعالqم كqل خqطوة
خqطاهqا فqي تqطوره .فqحني يسqتعرض حqياتqه وكqيف درجqت مqن الqغابqة إلqى الqعائqلة إلqى الqقبيلة إلqى املqديqنة إلqى
األمqqة ،فqqإلqqى الqqدولqqة ،يqqرى كqqل مqqرحqqلة مqqن هqqذه املqqراحqqل اقqqترنqqت بqqأبqqطالqqها الqqذيqqن كqqانqqوا يqqعملون عqqمالً واحqqداً
مqتصالً ،ويهqدفqون إلqى هqدف واحqد رغqم الqتفاوت الqذي يqبدو بqني عqصورهqم تqبعا ً إلدراكqات الqناس وقqابqلياتqهم
واستعداداتهم.
عqلى أن الqصورة الqتي تسqتوقqف نqظر الqعالqم أكqثر هqي تqلك الqتي تqريqه حqياتqه املqتدرجqة ،وكqيف إنqها لqم تqقف
عqqند نqqهايqqة مqqرحqqلة بqqالqqذات ! فqqهي لqqم تqqكد تqqبلغ نqqهايqqة مqqرحqqلة الqqبداءة حqqتى خqqطت إلqqى الqqعائqqلة ،ولqqم تqqكد تqqبلغ
نqqهايqqة مqqرحqqلة الqqعائqqلة حqqتى خqqطت إلqqى الqqقبيلة ،وهqqكذا إلqqى املqqديqqنة ،فqqاألمqqة ،فqqإلqqى الqqدولqqة .ثqqم هqqا هqqو الqqعالqqم
يشهqqد سqqهم الqqتطور مqqوجqqها إلqqى مqqرحqqلة أكqqبر ،فqqلم تqqكن حqqياتqqه تqqبلغ نqqهايqqة مqqرحqqلة الqqدولqqة إال لتخqqطو خqqطوة
أمامية أخرى موسومة اليوم بمرحلة "وحدة العالم اإلنساني".
ويqالحqظ كqذلqك انqه مqهما بqلغ مqن تqفاوت فqي قqوة إشqعاع الqنجوم املqتأللqئة فqي آفqاق الqعلم والqكشف واالخqتراع
تqqبعا ً لqqلزمqqن ،فqqان طqqبقة هqqؤالء الqqعلماء واملqqكتشفني واملqqخترعqqني وسqqائqqر طqqبقات البشqqر يسqqتمدون أنqqوارهqqم مqqن
ش qqمس واح qqدة تس qqطع ب qqنور واح qqد وح qqقيقة واح qqدة انعكس qqت ف qqي زج qqاج qqات رس qqل اهلل ،إب qqراه qqيم وم qqوس qqى
وزردشqqت وبqqوذا واملqqسيح ومحqqمد والqqباب وبqqهاء اهلل  .فqqعند طqqلوع شqqمس واحqqد مqqنهم تqqعيد فqqي عqqصره ذلqqك
الqqنور الqqواحqqد الqqذي أشqqرق عqqلى عqqصور اإلنqqسانqqية املqqتدرجqqة ،واسqqتضاء مqqنه الqqفكر بqqنور جqqديqqد واسqqتمد مqqنه
حqرارة جqديqدة تqدخqله فqي ربqيعه املqنعش املqتأرج .وهqكذا رأيqنا "أن ابŽيدقŽليس الŽذي اشŽتهر فŽي الŽحكمة
كŽان فŽي زمŽن داود ،وفŽيثاغŽورس فŽي زمŽن سŽليمان بŽن داود وأخŽذ الŽحكمة مŽن مŽعدن الŽنبوة" -
بŽهاء اهلل  ،مجŽموعŽة  ،46ورأيqqنا سqqقراط يqqذهqqب إلqqى أورشqqليم ويqqتلقى عqqلم الqqتوحqqيد وخqqلود الqqروح ،ورأيqqنا
"جqالqيليو" يqخترع الqتلسكوب ويqعلن نqظريqته الجqديqدة الqتي تqقول بqسكون الqشمس وحqركqة األرض تqأيqيدا ً ملqا
ج qqاء ب qqه ال qqقرآن ال qqكري qqم "والŽŽشمس تجŽŽري ملسŽŽتقر لŽŽها ...وكŽŽل فŽŽي فŽŽلك يسŽŽبحون" يŽŽس .40-38
وهqذه الqنظريqة الجqديqدة هqي عqكس الqنظريqة الqبطليموسqية الqقديqمة الqتي سqيطرت أجqياالً طqويqلة واسqتمر عqلماء
اإلسالم يأخذون بها قرابة تسعمائة سنة رغم آيات القرآن ،كما فصله عبد البهاء.
٥

قلم التاريخ
"طوبى لبصير ما منعه الهوى عن مولى الورى ولسميع توجه وسمع نداء اهلل امللك
العزيز الودود"...
بهاء اهلل  -لوح عندليب

لqلتاريqخ قqلمه الqذي يخqط بqه صqفحات الqنهضات الqروحqية املqتوجqة ملqراحqل الqفكر والqعلم والqكشف واالخqتراع،
وي qqثبتها ف qqي ص qqراح qqة وق qqوة رغ qqم األق qqالم ال qqتي تتج qqمع م qqن ح qqول qqه وتتح qqرك ب qqعنف لتح qqطيمه .وال qqذي qqن ك qqان م qqن
حqظهم أن يqمسكوا بqقلم الqتاريqخ لqيكتبوا الqصفحات كqانqوا يqحسون بqما سqوف يqصيبهم مqن أذى وبqالء .ومqع
ذل qqك ل qqم ت qqرت qqعش أي qqدي qqهم ،ب qqل م qqضوا ي qqرق qqمون راض qqني ألن qqفسهم ال qqتعذي qqب والتش qqري qqد واإلي qqذاء ،ب qqل وال qqقتل ف qqي
سبيل فكرتهم التي استقرت من بعدهم ،بل اندفعت قوية آخذة مكانها في سير الحضارة.
ول qqم ت qqكن ش qqموس ال qqحقيقة  -رس qqل اهلل  -ل qqتطلع م qqن خ qqلف ح qqجبات الجه qqل إال ل qqتواج qqه ال qqظالم ال qqكثيف ال qqذي
اص qqطنعته أوه qqام ال qqناس ،وامل qqوج qqات ال qqعات qqية ال qqتي ارت qqفعت م qqن ب qqحور االع qqتراض qqات .ول qqئن أف qqلح ال qqتعسف
والجهqq qل وعqq qدم اإلنqq qصاف ،بحسqq qب الqq qظاهqq qر ،فqq qي إخqq qماد املqq qشاعqq qل الqq qتي أضqq qاءت فqq qروع الqq qعلم والqq qكشف
واالخqتراع ،فqانqه لqم يqفلح فqي وقqف إشqعاعqها .كqذلqك أفqلحت نqفس تqلك الqقوى فqي تqعذيqب وقqتل مqشارق هqدايqة
اهلل ،وم qqهاب qqط وح qqي اهلل وح qqام qqلي رس qqاالت اهلل ،ول qqكنها ل qqم ت qqفلح ق qqط ف qqي ح qqجب ش qqموس qqهم ال qqتي ت qqظل ته qqب
الqqحياة لqqعالqqم اإلنqqسان ،بqqل لqqكافqqة الqqكائqqنات ،فqqاإلنqqسان إذا صqqفت روحqqه صqqفا الqqتراب واملqqاء والqqهواء ،وإذا
أظلمت روحه اظلم الكون وما فيه.
ويqqدور الqqزمqqن ،وتqqدرك األجqqيال الqqتالqqية قqqيمة مqqا قqqدمqqه صqqانqqعوا الqqتاريqqخ وعqqظمة وجqqالل الqqصفحة املqqتوجqqة لqqكل
مرحلة من مراحل التطور العام وهي التي رقمتها أصابع رسل اهلل.
لqqيس عqqجيبا أن تحqqمل هqqذه الqqحقائqqق عqqبرة الqqتاريqqخ كqqامqqلة ،ولqqكن الqqعجيب هqqو أن يqqظل الqqناس سqqادريqqن فqqي
غ qqفلتهم ،وي qqرت qqكبون ،ك qqلما واج qqهوا ن qqفس ال qqظروف ،ذات ال qqعمل ال qqذي ك qqان qqوا ي qqعيبون qqه ع qqلى غ qqيره qqم ! ف qqعندم qqا
يحqqدثqqنا الqqتاريqqخ عqqن نqqكبة الqqحقيقة فqqي مqqحاكqqمة سqqقراط الqqتي انتهqqت بتجqqرعqqه الqqسم ،أو عqqندمqqا يحqqدثqqنا عqqن
الqنكبة الqكبرى فqي مqحاكqمة مqظاهqر أمqر اهلل  -إبqراهqيم ومqوسqى واملqسيح ومحqمد والqباب وبqهاء اهلل  -تqوطqئة
ل qqلقضاء ع qqليهم وق qqتل ح qqرك qqتهم ،يتح qqرك ال qqناس ف qqيما ب qqعد ،وي qqنظرون إل qqى ت qqلك ال qqنكبات ب qqاع qqتباره qqا ال qqوص qqمة
الqqعريqqضة فqqي جqqبني اإلنqqسانqqية الqqتي خqqلقت أص qالً لqqتعيش وتqqفكر فqqي حqqريqqة ،ولqqتعبد اهلل فqqي حqqريqqة كqqفلتها
ونqqظمتها رسqqاالت اهلل مqqنذ أن عqqرف اإلنqqسان لqqه تqqاريqqخا ً عqqلى األرض  .هqqذه الحqqريqqة الqqكامqqلة الqqفاضqqلة هqqي
الqتي جqاء رسqل اهلل لqتثبيتها فqي قqلب الqحياة ،ألنqها تسqتمد نqورهqا مqن الqسماء لqتضيء بqه مqسالqك األرض
"قل الحرية التي تنفعكم إنها في العبودية هلل الحق" ...بهاء اهلل .
وكqم مqن مqأسqاة مqروعqة سجqلها الqتاريqخ كqلما تqعارضqت أهqواء الqناس مqع الqنامqوس الqذي أبqدعqه اهلل تqعالqى ،
ف qqفي ه qqذه ال qqحال qqة ي qqكون ال qqجور وال qqظلم والجه qqل وال qqوه qqم ،وي qqكون ال qqحكم ل qqلمادة وس qqلطان qqها ،واألم qqر ل qqلنفس
٦

وشqqهواتqqها! فqqإذا جqqاء أمqqر اهلل ،وظهqqر حqqامqqل رسqqالqqة اهلل الqqذي يqqدعqqو الqqناس إلqqى الqqعدل والqqرحqqمة والqqشفقة،
ورعqايqة املqسكني ،وإغqاثqة املqلهوف وإعqانqة الqضعيف والqفقير ،وإزالqة الجهqل مqن بqني الqناس ،وإصqالح الqحياة
الqqتي أفسqqدتqqها الشqqرور ،ورسqqم الqqطريqqق مqqن جqqديqqد  -إذا جqqاء هqqذا الqqبشير ألهqqل األرض املqqعذبqqني ،وارتqqفع
ص qqوت qqه ال qqحنون ب qqتغردات ال qqرح qqمة ،ت qqص ّدت ل qqه ق qqوى الش qqر وال qqفساد وال qqهوى امل qqسيطرة ع qqلى ال qqناس ت qqري qqد أن
تqمحوه وتqخفت صqوتqه وتطف¡ نqوره ،وهqو إنqما أتqى لqيقدم ألهqل الqعالqم مqن حqب الqسماء نqموذجqا مqثالqيا ً لqحياة
جqديqدة يqفدي فqي سqبيله بqحياتqه راضqياً ،وهqو مqوقqن بqأن غqطاء الqوهqم الqسميك الqذي حqجب أعqني الqناس عqن
مqqشاهqqدة أنqqوار الqqحق فqqيه وفqqيما أتqqى بqqه سqqوف يqqكشف بqqإذن اهلل ،فqqيعودون يqqشاهqqدون بqqأعqqينهم ويqqسمعون
بآذانهم.
وح qqني تس qqطع ص qqفحات رس qqل اهلل امل qqتوج qqة مل qqراح qqل ال qqتطور وال qqرق qqي وال qqحضارة اإلل qqهية ،وح qqني ت qqزدان أي qqضا
إط qqارات qqها ب qqدم qqهم األح qqمر ال qqذي ر ّقqqموا ب qqه ط qqراز ال qqفداء ف qqي رض qqاء ع qqلوي وف qqي ح qqب خ qqال qqص أله qqل األرض ،
تqqنادي تqqلك الqqصفحات الqqنوراء أهqqل الqqعالqqم بqqأن يqqتركqqوا قqqلم اهلل لqqيرقqqم الqqتاريqqخ ،وأن ال يحqqرمqqوا أنqqفسهم مqqن
آثqqاره ،وأن ال يqqغفلوا عqqن عqqبره ...ويج¡ هqqذا الqqنداء عqqلى صqqورة التحqqذيqqر "هŽŽم حŽŽكماء فŽŽي عŽŽمل الشŽŽر،
والŽعمل الŽصالŽح مŽا يŽفهمون .نŽظرت إلŽى األرض وهŽي خŽربŽة ،وإلŽى الŽسموات فŽال نŽور لŽها،
نŽŽظرت إلŽŽى الŽŽجبال فŽŽإذا هŽŽي تŽŽرتŽŽجف" تŽŽوراة  -ارمŽŽيا ص " ...4يŽŽا أورشŽŽليم يŽŽا أورشŽŽليم يŽŽا
قŽاتŽلة األنŽبياء وراجŽمة املŽرسŽلني إلŽيها كŽم مŽن مŽرة أردت أن أجŽمع أوالدك كŽما تجŽمع الŽدجŽاجŽة
أف ŽŽراخ ŽŽها ت ŽŽحت ج ŽŽناح ŽŽيها ول ŽŽم ت ŽŽري ŽŽدوا ،ه ŽŽو ذا ب ŽŽيتكم ي ŽŽترك خ ŽŽرابŽ Žا ً"  -إن ŽŽجيل  -م ŽŽتى ...23
"أفŽكلما جŽاءكŽم رسŽول بŽما ال تŽهوى أنŽفسكم اسŽتكبرتŽم فŽفريŽقا كŽذبŽتم وفŽريŽقا تŽقتلون" قŽرآن -
البقرة .87

٧

اإلعراض واالعتراض عبر التاريخ
"قŽŽل يŽŽا أهŽŽل األرض  ،إنŽŽا أريŽŽناكŽŽم فŽŽناء مŽŽا عŽŽندكŽŽم وأسŽŽمعناكŽŽم ذكŽŽر الŽŽرحŽŽيل فŽŽي كŽŽل األحŽŽيان.
ضعوا ما عندكم من الظنون واألوهام  .خذوا ما أوتيتم من لدى اهلل مولى األنام"...
بهاء اهلل  -لوح نصر اهلل

يحqدثqنا الqتاريqخ عqن اإلعqراض واالعqتراض بqأنqهما كqانqا وال يqزاالن عqقدة املqشاكqل الqتي تqالزم سqير الqحضارة.
ويqqعطينا صqqورة واضqqحة عqqن فqqريqqق مqqن الqqناس كqqان االعqqتراض مqqنبعثا ً فqqيهم عqqن رغqqبة صqqادقqqة مخqqلصة فqqي
تqفهم الqحقيقة والqدفqاع عqن الqعقيدة بqطرق اإلقqناع .وهqذا الqفريqق هqم فqي الqواقqع الqدعqامqة الqقويqة الqتي عqليها
يqرتqفع صqرح الحqريqة فqي درجqات .فqكم أعqرض هqذا الqفريqق وأعqترض فqي الqبدايqة وكqان صqادقqاً ،حqتى إذا مqا
اقتنع بالفكرة الجديدة وبالنهضة الروحية الجديدة ،هب ملناصرتها ،وخلد اسمه بني أبطالها.
ول qqكن ،ك qqم م qqن ال qqناس أي qqضا ك qqان qqوا غ qqير ص qqادق qqني ف qqي إع qqراض qqهم ،وال مخ qqلصني ف qqي اع qqتراض qqهم ،ب qqل ه qqذا
الqqفريqqق هqqو الqqذي يqqكون الqqكثرة فqqي الqqعالqqم ،وهqqو الqqذي يqqجعل لهqqذه املqqشكلة الqqبروز الشqqديqqد فqqي تqqعثر مqqوكqqب
الqحضارة .فqاإلعqراض فqي هqذه الqحالqة يqكون مqعناه عqدم االهqتمام بqالqفكرة الجqديqدة ،واالعqتراض يqكون مqعناه
الqتمرد عqلى الqفكرة الجqديqدة ،والqنهضة الحqديqثة ،وكqالهqما ال يqتمشى مqع الqتقدم املqضطرد فqي الqعالqم .ولqو إن
الqحال يqقف عqند هqذا الحqد لqكانqت املqشكلة أهqون بqكثير مqن أن تqثير قqلق الqتاريqخ .ولqكن مqع األسqف ،تqتحول
املqشكلة إلqى طqريqق الqعنف ،وتqبلغ إلqى الqفتنة الqتي تqفلح ظqاهqرا ً فqي الqقضاء عqلى حqامqل الqنهضة الجqديqدة،
بqqينما روح الqqنهضة تسqqتمر تسqqري بqqقوة ،وإلqqى األبqqد فqqي هqqيكل الqqعالqqم .عqqلى أن لهqqذه املqqشكلة أيqqضا جqqانqqباً
أشqqد خqqطرا ً عqqلى حqqظ الqqفرد مqqن حqqيث عqqمره املحqqدود ،فqqكم ض qيّع اإلعqqراض واالعqqتراض مqqن خqqير كqqثير عqqلى
ال qqفرد ،وك qqم ض qيّع ع qqليه م qqن ع qqمره املح qqدود ،الش qqطر األك qqبر ال qqذي ك qqان ي qqجب أن ي qqنعم ف qqيه ب qqمميزات ال qqفكرة
الجqqديqqدة والqqنهضة الجqqديqqدة ! بqqل كqqم هqqو محqqزن أن يحqqرم أصqqحاب اإلعqqراض واالعqqتراض أنqqفسهم مqqن هqqذه
النعم بمثل ما حرموا اآلخرين !
ورغqم كqل هqذا ،يqشاهqد الqعالqم هqذه املqشكلة املqعقدة تqتكرر فqصولqها متخqذة مqن الqعادات والqطقوس والqرسqوم
والqتقالqيد املqوروثqة ،والqظنون واألوهqام عqناصqر مسqرحqياتqها .وطqبيعي أن يتخqذ اسqم الqديqن مqكانqه الqبارز بqني
هqqذه الqqعناصqqر .والqqتاريqqخ يحqqدثqqنا عqqن هqqذا كqqله وكqqيف اعqqترضqqت هqqذه املqqشكلة بqqعناصqqرهqqا مqqجتمعة رسqqاالت
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والباب وبهاء اهلل .
ونqكاد ونqحن نqعرض لهqذه املqشكلة بqاخqتصار نqحس بqأن الqشعور الqعام فqي الqعالqم ووعqيه الجqديqد يqدعqونqا ألن
نسqqتعرض فqqي ش¡ مqqن الqqتفصيل بqqعض عqqناصqqرهqqا األسqqاسqqية فqqي نqqور تqqعالqqيم "بqqهاء اهلل " لهqqذا الqqجيل ومqqا
يليه من األجيال:

٨

عنصر العقيدة
فqال يqكاد عqنصر الqعقيدة فqي االعqتراض يqتغير رغqم تqغيّر األزمqنة والqعصور ،وتqرقqي االسqتعدادات والqعقول.
فهqذا الqعنصر يqرى فqي الحqركqة الqفكريqة الجqديqدة ،وفqي الحqركqة الqروحqية الجqديqدة خqطرا ً عqلى الqعقيدة وعqلى
الqqطقوس والqqرسqqوم والqqعادات والqqتقالqqيد الqqقائqqمة .ويqqرى فqqيما هqqو مqqوجqqود خqqتام وحqqي اهلل ،فqqلم يqqعد فqqي نqqظره،
يظهqر مqن سqماء الqفضل مqن يqسكب أمqواه رحqمة اهلل عqلى نqيران الqشقاء املشqبوبqة فqي الqعالqم ،وكqأن الqشمس
ال تشqqرق اال مqqرة واحqqدة ،والqqغيث ال يهqqطل اال مqqرة واحqqدة ،واألرض ال تqqدور إال دورة واحqqدة مqqدى الqqحياة !
ف qqلقد ق qqال ف qqرع qqون ل qqسيدن qqا م qqوس qqى "أجŽŽئتنا لتخŽŽرجŽŽنا مŽŽن أرضŽŽنا بسحŽŽرك يŽŽا مŽŽوسŽŽى" سŽŽورة طŽŽه
 ...57وقqال أحqبار الqيهود لqسيدنqا املqسيح "ألŽسنا نŽقول حŽسنا انŽك سŽامŽري وبŽك شŽيطان" إنŽجيل -
يŽوحŽنا  - 8وقqqالqqت قqqريqqش لqqسيدنqqا محqqمد "أئŽنا لŽتاركŽوا آلهŽتنا لŽشاعŽر مŽجنون" سŽورة الŽصافŽات
 .36وك qqذل qqك تج qqمعت ك qqل أرك qqان ه qqذا ال qqعنصر ف qqي وج qqه "ال qqباب" و"ب qqهاء اهلل " فه qqل أف qqلح ه qqذا االع qqتراض
الشديد في منع رسل اهلل جميعا ً من أن يثبتوا دعوتهم ،ويتموا نورهم .كال!!

ختم النبوة
وط qqبيعي أن ي qqكون خ qqتم ال qqنبوة ع qqند أه qqل األدي qqان امل qqشكلة األول qqى ب qqينهم .ف qqان ال qqناس يج qqدون ف qqي ظ qqاه qqر
ال qqنصوص امل qqقدس qqة م qqا ي qqؤي qqدون ب qqه اع qqتراض qqات qqهم .ف qqقد ج qqاء ف qqي ال qqتوراة "إنŽŽي أرفŽŽع إلŽŽى الŽŽسماء يŽŽدي
وأقŽول حŽي أنŽا إلŽى األبŽد" تŽثنية  ،32واسqqتدل الqqيهود بهqqذا عqqلى ان سqqيدنqqا مqqوسqqى هqqو خqqاتqqم الqqنبيني.
وجqاء فqي اإلنqجيل "أنŽا هŽو األول واآلخŽر" رؤيŽا  ،1واسqتدل املqسيحيون بqذلqك أيqضا عqلى انqه لqن يظهqر
ب qqعد س qqيدن qqا امل qqسيح أح qqد .وج qqاء ف qqي ال qqقرآن "مŽŽا كŽŽان محŽŽمد أبŽŽا أحŽŽد مŽŽن رجŽŽالŽŽكم ولŽŽكن رسŽŽول اهلل
وخŽاتŽم الŽنبيني" سŽورة األحŽزاب  ،40واسqqتدل املسqqلمون بqqذلqqك عqqلى ان سqqيدنqqا محqqمد عqqليه السqqالم هqqو
خ qqات qqم ال qqنبيني وامل qqرس qqلني ،أي ان qqه ل qqن يظه qqر م qqن ب qqعده أح qqد .واآلن ،إذا ك qqان ال qqيهود م qqثال ،ع qqلى ص qqواب ف qqي
فqqهمهم لqqنص الqqتوراة الqqتي هqqي كqqتاب مqqن عqqند اهلل ،وكqqان فqqهمهم هqqذا هqqو بqqالqqذات مqqا يqqقصده اهلل فهqqل كqqان
يظهqqر مqqن بqqعد سqqيدنqqا مqqوسqqى مqqن يqqأتqqي بqqاإلنqqجيل ،ومqqن يqqأتqqي بqqالqqقرآن ،وكqqالهqqما كqqتاب مqqن عqqند اهلل جqqديqqد
بالنسبة للتوراة؟ بديهي أنهم لم يفهموا كالم اهلل على حقيقته !
فqqلننظر إلqqى هqqذه املqqسألqqة الqqدقqqيقة مqqن زاويqqة ثqqانqqية .فqqإن كqqل رسqqول قqqرر وأعqqلن انqqه مqqكتوب عqqنه فqqي الqqكتاب
الqسابqق .فqقد قqال الqسيد املqسيح مqخاطqبا ً الqيهود "لŽو كŽنتم تŽصدقŽون مŽوسŽى لŽكنتم تŽصدقŽونŽي ألنŽه
هŽŽو كŽŽتب عŽŽني" إنŽŽجيل  -يŽŽوحŽŽنا  ،5وق qqال ت qqعال qqى ف qqي ال qqقرآن "الŽŽذيŽŽن يŽŽتبعون الŽŽرسŽŽول الŽŽنبي
األمŽŽي الŽŽذي يجŽŽدونŽŽه مŽŽكتوب Žا ً عŽŽندهŽŽم فŽŽي الŽŽتوراة واإلنŽŽجيل"  -األعŽŽراف  - 157وق qqال ب qqهاء اهلل
بشŽر بŽه محŽمد رسŽول اهلل مŽن قŽبل ،ومŽن قŽبله اإلنŽجيل والŽزبŽور"  -لŽوح الŽعندلŽيب -
"هŽذا يŽوم َّ Ž
وعqqندمqqا يqqفتش الqqناس هqqذه الqqكتب املqqقدسqqة ال يجqqدون اسqqما ً مqqن هqqذه األسqqماء املqqباركqqة مqqكتوبqا ً فqqيها بحسqqب
الqظاهqر ،فهqل مqعنى هqذا انqه لqم يqنص فqي كqل كqتاب عqن الqرسqول الqتالqي؟ ال ،بqل انqه مqنصوص عqنه بqإشqارات
دق qqيقة وص qqفات م qqخصوص qqة ال ت qqنطبق ع qqلى غ qqيره .خ qqذ م qqثالً ق qqول qqه ت qqعال qqى ف qqي س qqورة ال qqصف "ومبش ŽŽراً
بŽرسŽول يŽأتŽي مŽن بŽعدي اسŽمه احŽمد" فqلفظة "احqمد" عqربqية ،واإلنqجيل نqزل بqالqلغة الqعبريqة ،فهqل يqمكن
٩

تqqصور وجqqود هqqذا االسqqم املqqبارك بqqلفظه وحqqرفqqه الqqعربqqي فqqي كqqتاب لqqغته عqqبريqqة؟ ولqqكن الqqواقqqع ان هqqذا االسqqم
الqكريqم مqذكqور فqي الqتوراة واإلنqجيل بqأوصqافqه وعqالمqاتqه ال بحqروفqه .والحqرف كqان فqي كqل ظqهور إلqهي ،عqلة
البالء كما قال اإلنجيل "الحرف يقتل ولكن الروح يحيى"  -كورونثوس الثانية.
ع qqلى ان اآلي qqة امل qqبارك qqة "ومŽŽا كŽŽان محŽŽمد أبŽŽا أحŽŽد مŽŽن رجŽŽالŽŽكم ولŽŽكن رسŽŽول اهلل وخŽŽاتŽŽم الŽŽنبيني"
تحqمل فqي إبqداعqها أدق املqعانqي وأبqلغها فqيما نqحن بqصدده .فqهي تحqدد رتqبة الqرسqالqة ورتqبة الqنبوة ،وتqجعل
"الqqرسqqول" غqqير "الqqنبي" وهqqذا مqqا يشqqرحqqه الحqqديqqث الشqqريqqف الqqكامqqل الqqوافqqي .فqqقد ورد فqqي الqqبخاري ،شqqرح
القس qqطالن qqي ،ب qqالج qqزء ال qqثان qqي ص  158ف qqي ب qqاب م qqا ذك qqر ع qqن ب qqني ن qqبي وان qqه ال ن qqبي إس qqرائ qqيل ق qqول qqه ع qqليه
ال qqصالة والس qqالم "ك qqان qqت ب qqنو إس qqرائ qqيل ت qqسوس qqهم األن qqبياء ،ك qqلما ه qqلك ن qqبي خ qqلفه ب qqعدي وس qqيكون خ qqلفاء
فيكثرون .قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة األول فاألول ،أعطوهم حقهم ،فان اهلل سائلهم عما استرعاهم”.
فهqqذا الحqqديqqث الشqqريqqف واضqqح كqqل الqqوضqqوح ،فqqهو يqqعلمنا بqqأنqqه فqqي دورة سqqيدنqqا مqqوسqqى كqqان سqqياسqqة األمqqة
وت qqدب qqير ش qqئون qqها م qqوك qqوال ب qqأن qqبياء ب qqني إس qqرائ qqيل أم qqثال ه qqارون وداود وس qqليمان ،ول qqكن ع qqندم qqا ظه qqر ال qqرس qqول
الqكريqم كqان الqناس قqد بqلغوا مqن الqنضج واإلدراك مqا لqم يqكونqوا مqعه فqي حqاجqة ألنqبياء يqدبqرون شqئون األمqة
فqqي ظqqل الشqqريqqعة اإلسqqالمqqية .وبqqحكم هqqذا الqqتقدم صqqار للخqqلفاء الqqذيqqن لqqيسوا بqqأنqqبياء أن يqqدبqqروا ويqqسوسqqوا
شqqئون األمqqة اإلسqqالمqqية كqqما سqqاس أنqqبياء بqqني إسqqرائqqيل شqqئون األمqqة اإلسqqرائqqيلية .بqqل قqqد بqqلغ الqqتقدم الqqذي
حqققته رسqاالت اهلل مqا بqني سqيدنqا مqوسqى وسqيدنqا محqمد عqليهما السqالم مqا رفqع أئqمة الهqدى إلqى رتqبة أعqلى
م qqن رت qqبة ال qqنبوة ف qqي ب qqني إس qqرائ qqيل ب qqدل qqيل ق qqول qqه ع qqليه الس qqالم "عŽŽلماء أمŽŽتي أفŽŽضل مŽŽن أنŽŽبياء بŽŽني
إسŽرائŽيل" ولqqقد اسqqتفاض أئqqمة الqqفقه مqqن هqqذا الحqqديqqث الشqqريqqف ،وأفqqاضqqوا فqqي شqqرح هqqذه الqqدقqqيقة .فqqقد
جqاء فqي الqفقه األكqبر لqإلمqام أبqى عqبد اهلل محqمد بqن إدريqس الqشافqعي رضqي اهلل عqنه قqولqه "ويqجب عqلينا أن
ن qqؤم qqن بج qqميع األن qqبياء وال qqرس qqل ج qqملة ،وال qqفرق ب qqني األن qqبياء وال qqرس qqل ،أن ال qqرس qqول ي qqكون ص qqاح qqب ش qqري qqعة،
واألنqبياء بqعثوا عqلى شqرائqع هqؤالء الqرسqل ،وكqل رسqول نqبي ولqيس كqل نqبي رسqوال" .يqتبني مqن هqذا ان الqرسqول
غير النبي ،وأن ختم النبوة ال يفيد ختم الرسالة.

١٠

ركن اإلجماع والتواتر
وأخ qqيرا ي qqأت qqي رك qqن اإلج qqماع وال qqتوات qqر ب qqني ع qqناص qqر االع qqتراض واالح qqتجاج ،وي qqبرز ع qqادة ع qqند ض qqعف األدل qqة
األخqرى ،فqاالعqتراضqات الqتي وجهqت إلqى الqعلماء واملqكتشفني واملqخترعqني ،وإلqى حqامqلي رسqاالت اهلل ،ملqا لqم
ت qqقو ع qqلى ق qqرع ال qqدل qqيل ب qqال qqدل qqيل ،ع qqمدت إل qqى "ح qqجة اإلج qqماع وال qqتوات qqر" ف qqي م qqناه qqضة ال qqفكرة الج qqدي qqدة او
الqqحضارة اإللqqهية الجqqديqqدة .والqqنظرة الqqهادئqqة تqqريqqنا ركqqن اإلجqqماع هqqذا انqqه أضqqعف مqqن أن يqqثبت كqqدلqqيل ،ألنqqه
مqع قqيام االحqتجاج بqحجة اإلجqماع والqتواتqر فqان الqفكرة الجqديqدة تqثبت ،والqرسqالqة الجqديqدة تqنفذ .فqإذا ظqل
ال qqناس ب qqعد ك qqل ه qqذا ي qqأخ qqذون ب qqحجة اإلج qqماع ف qqإن qqهم يس qqلكون س qqبل م qqن ق qqبلهم “شŽŽبرا ً فشŽŽبرا ً وذراع Žاً
فŽŽذراع Žا ً" م qqع ان ك qqل أم qqة ت qqعيب ع qqلى س qqاب qqقتها األخ qqذ به qqذه ال qqحجة ف qqي إن qqكار رس qqال qqة س qqيده qqا ،ألن إج qqماع
اليهود مثال على إنكار صحة رسالة السيد املسيح لم يكن قط برهانا على عدم صحتها.
ولqqكم كqqان الqqتشيع واإلجqqماع سqqببا فqqي فqqرقqqة الqqديqqن الqqواحqqد ،وقqqيام الqqخصومqqات والحqqروب بqqني أهqqله .فqqاألمqqة
اإلس qqرائ qqيلية ان qqقسمت إل qqى ع qqدة ط qqوائ qqف وف qqرق ،واألم qqة امل qqسيحية ان qqقسمت إل qqى ع qqدة ط qqوائ qqف وف qqرق ،واألم qqة
اإلسqالمqية انqقسمت إلqى عqدة طqوائqف وفqرق ،مqما يqحفل بqذكqره تqاريqخ كqل أمqة .وكqانqت كqل فqرقqة مqن الqفرق فqي
الqqديqqن الqqواحqqد تqqحارب األخqqرى ،وتqqتنازع وتqqتقاتqqل مqqع األخqqرى حqqول األصqqول والqqفروع بqqاسqqم اإلجqqماع ،فهqqل
حqqجة اإلجqqماع تqqكون مqqقبولqqة هqqنا أيqqضا ؟ لqqقد جqqاء الqqديqqن التqqحاد الqqناس عqqلى أصqqول اهلل ،فqqإذا انqqقسمت
األمqة وتqفرقqت شqيعا ً وأحqزابqا ً مqتقاتqلة مqتعاديqة ،فqأقqل مqا يqكون فqإنqها فqي هqذه الqحالqة تqكون قqد فqقدت جqوهqر
الqديqن" :كŽل مŽملكة مŽنقسمة عŽلى ذاتŽها تخŽرب ،وكŽل مŽديŽنة او بŽيت مŽنقسم عŽلى ذاتŽه ال يŽثبت"
إن ŽŽجيل  -م ŽŽتى " 12ان ال ŽŽذي ŽŽن ف ŽŽرق ŽŽوا دي ŽŽنهم وك ŽŽان ŽŽوا ش ŽŽيعا لس ŽŽت م ŽŽنهم ف ŽŽي شي™"  -س ŽŽورة
األنعام .159
بqqقيت نqqاحqqية أخqqرى تqqعرض لqqنا "اإلجqqماع" فqqي صqqورة غqqير مسqqتقرة ،بqqل فqqي صqqورة تqqتأرجqqح تqqبعا ً لqqلظروف.
فqqأهqqل الqqشيعة ومqqا يqqنضوي تqqحتها مqqن فqqرق مqqتعددة يqqعتقدون بqqأنqqه ال بqqد فqqي آخqqر الqqزمqqان مqqن عqqودة "اإلمqqام
الqغائqب" وظqهور "قqائqم آل محqمد" و "رجqعة الحسqني" وال يqزالqون فqي اعqتقادهqم حqتى يqومqنا .أمqا أهqل الqسنة
والجqqماعqqة مqqع مqqا يqqدخqqل تqqحتها مqqن فqqرق ،فqqقد كqqانqqوا يqqعتقدون بqqصحة األحqqاديqqث الشqqريqqفة املqqرويqqة عqqن ظqqهور
"امله qqدي" ،واس qqتمروا ع qqلى ه qqذا االع qqتقاد إل qqى ال qqقرن ال qqثام qqن الهج qqري ،أي ث qqمان qqماي qqة س qqنة .ف qqلما ج qqاء اب qqن
خ qqلدون وذك qqر ف qqي م qqقدم qqته ان األح qqادي qqث امل qqروي qqة ع qqن "امله qqدي" ض qqعيفة ،ت qqحول أه qqل ال qqسنة والج qqماع qqة ف qqي
العه qqد األخ qqير م qqن إج qqماع ب qqصحة أح qqادي qqث ظ qqهور "امله qqدي" إل qqى إج qqماع ب qqال qqشك ف qqي ص qqحتها ! وب qqينما ال
ي qqزال qqون ف qqي اع qqتقاده qqم ف qqي ن qqزول "ع qqيسى" وخ qqروج "ال qqدج qqال" ف qqإن qqهم ي qqشكون ف qqي األح qqادي qqث امل qqروي qqة ع qqن
"املهدي" .والحال ان نفس األحاديث املروية عن "عيسى" هي عينها املروية عن "املهدي" !
وطqqبيعي ان هqqذه الqqورقqqات املحqqدودة ال تqqتسع ملqqناقqqشة رأي ابqqن خqqلدون ،وال كqqيف انqqعقد إجqqماع األمqqة عqqلى
ظqqهور "املهqqدي" وظqqل هqqذا اإلجqqماع قqqائqqما ً ثqqمانqqية قqqرون عqqلى األقqqل ،وال كqqيف تqqحول بqqعد ذلqqك هqqذا اإلجqqماع
مqن الqصحة إلqى الqشك تqحت تqأثqير فqكرة فqرد ،ولqكن هqذه الqورقqات تqتسع ملqقارنqة هqادئqة بqني أقqوال ابqن خqلدون
هqذه وأقqوالqه األخqرى .فqقد ذكqر فqي مqقدمqته "ان الqدعqوة الqديqنية مqن غqير عqصبية ال تqتم" ومqعنى هqذا انqه إذا
١١

ظهqر رسqول مqن الqرسqل ولqم يqكن لqه عqصبية فqي قqومqه ،وإذا لqم يqنهض قqومqه لqنصرتqه ،فqان رسqالqته ال تqتم وال
تqqنجح .وكqqل إنqqسان يسqqتطيع أن يqqعرف مqqدى مqqا لهqqذا الqqرأي مqqن قqqوة إذا اسqqتعرض فqqي قqqليل ،دعqqوة رسqqول
اهلل ،ص qqلعم ،وه qqل ح qqقا ً ق qqام qqت وت qqمت ب qqال qqعصبية ال qqقوم qqية؟ ف qqال qqتاري qqخ ي qqتكلم ب qqأن أه qqل ال qqرس qqول ع qqليه الس qqالم
وعqqشيرتqqه هqqم الqqذيqqن قqqامqqوا فqqي وجqqهه ،وألqqبوا عqqليه الqqقبائqqل واألعqqداء ،بqqينما ظqqل عqqليه السqqالم وحqqيدا ً فqqريqqدا ً ال
م qqعني ل qqه إال اهلل وح qqده .ف qqان ق qqري qqش  -وه qqي م qqن ال qqعرب املس qqتعرب qqة  -ك qqان qqت أول ق qqبيلة أن qqكرت دع qqوت qqه وأث qqارت
الqفتنة مqن حqولqه حqتى ركqن إلqى الهجqرة  -والqتجأ إلqى أهqل يqثرب وهqم مqن قحqطان مqن الqعرب الqعاربqة .وإلqى
هqذه الqحقيقة الqتي تqتكرر فqي عqصور الqرسqاالت اإللqهية أشqار سqيدنqا املqسيح بqقولqه "لŽيس نŽبي بŽال كŽرامŽة
اال فŽي وطŽنه وفŽي بŽيته" إنŽجيل  -مŽتى  ،13فqدعqوة محqمد عqليه السqالم  -شqأن دعqوة كqافqة رسqل اهلل -
قqامqت بqنفوذ كqلمة اهلل وبqالqقوة الqغيبية ،ال بqالqعصبية الqقومqية .الqحق أن اإلنqصاف لqيدعqو الqناس ،بqعد كqل هqذا
ان يعيدوا النظر في حجة "اإلجماع" في كل نواحيها !.

١٢

دعـــوة الحـــق
"قل ان دليله نفسه ثم ظهوره ،ومن يعجز عن عرفانهما جعل الدليل له آياته وهذا من
فضله على العاملني وأودع في كل نفس ما يعرف به آثار اهلل ومن دون ذلك لن يتم حجته
على عباده ان أنتم في أمره من املتفكرين إنه ال يظلم نفساً ،وال يأمر العباد فوق طاقتهم
وانه لهو الرحمن الرحيم".
بهاء اهلل  -لوح أشرف

ل qqيس أب qqلغ م qqن أدل qqة رس qqل اهلل وال أت qqم م qqن ح qqجتهم .فبمج qqرد إع qqالن qqهم دع qqوت qqهم ي qqضعون ال qqعال qqم ف qqي م qqوض qqع
االخqqتبار واالمqqتحان أمqqام مqqيزان اهلل الqqدقqqيق الqqذي ال يخqqط¡ .فqqحتى البسqqطاء ذوي الqqعقول الqqساذجqqة لqqهم
م qqثاق qqيلهم ف qqي ه qqذا امل qqيزان ،ألن اهلل ت qqعال qqى ق qqد "أودع فŽŽي كŽŽل نŽŽفس مŽŽا يŽŽعرف بŽŽه آثŽŽار اهلل" ول qqذل qqك،
فحتى الساذج البسيط مسئول أمام اهلل بالقدر الذي يفهم وبالقدر الذي يعمل.
لqقد وضqع اهلل تqعالqى مqيزانqا ً واحqدا ً جqاء مqع كqل رسqول يجqدر بqأهqل الqعالqم أن يqركqزوا أنqظارهqم عqليه .ومqع ان
ه qqذا امل qqيزان اإلل qqهي دق qqيق ك qqل ال qqدق qqة ،ف qqان qqه أي qqضا ب qqسيط ك qqل ال qqبساط qqة ...ان اهلل ت qqعال qqى ي qqقول ب qqلسان ك qqل
رسqول ان مqيزانqه ألهqل األرض هqو هqذا :ان دعqوة الqحق تqعلو وتqنفذ ،وأمqا دعqوة الqباطqل فqتزهqق وتqنعدم ،مqهما
اشqتدت االعqتراضqات فqي وجqه األولqى ،أو تqكاتqفت قqوات األرض مqع الqثانqية .قqال تqعالqى فqي الqتوراة  -تqثنية
" 18وان قŽŽلت فŽŽي قŽŽلبك كŽŽيف تŽŽعرف كŽŽالم الŽŽذي لŽŽم يŽŽتكلم بŽŽه الŽŽرب ،فŽŽما تŽŽكلم بŽŽه الŽŽنبي بŽŽاسŽŽم
الŽرب ولŽم يحŽدث ولŽم يŽصر فŽهو الŽكالم الŽذي لŽم يŽتكلم بŽه الŽرب ،بŽل بŽطغيان تŽكلم بŽه الŽنبي فŽال
تŽخف مŽنه")*( .وجqاء فqي اإلنqجيل  -بqطرس الqثانqية " - 1ألنŽه لŽم تŽأت نŽبوة قŽط بŽمشيئة إنŽسان ،بŽل
تŽŽكلم أنŽŽاس اهلل الŽŽقديسŽŽني مŽŽسوقŽŽني مŽŽن الŽŽروح الŽŽقدس" وق qqال ت qqعال qqى ف qqي س qqورة ال qqرع qqد " 14لŽŽه
دعŽŽوة الحق والŽŽذيŽŽن يŽŽدعŽŽون مŽŽن دونŽŽه ال يسŽŽتجيبون لŽŽهم بŽŽشيء اال كŽŽباسŽŽط كŽŽفيه إلŽŽى املŽŽاء
لŽيبلغ فŽاه ومŽا هŽو بŽبالŽغه ،ومŽا دعŽاء الŽكافŽريŽن إال فŽي ضŽالل" .بqل انqه تqعالqى قqضى بqرحqمته أن ال
ي qqسمح ل qqشخص أن ي qqتق ّول ع qqليه ب qqعض األق qqاوي qqل ،ف qqكيف إذا اف qqترى ع qqلى اهلل دع qqوة ك qqام qqلة "ولŽŽو تŽŽقوَّل
عŽلينا بŽعض األقŽاويŽل ألخŽذنŽا مŽنه بŽالŽيمني ،ثŽم لŽقطعنا مŽنه الŽوتŽني ،فŽما مŽنكم مŽن احŽد عŽنه
حاجزين" سورة الحاقة .46
فqqانqqظر كqqيف وفqqى اهلل بqqوعqqده كqqامqالً ،فqqقد قqqضى بqqكلمته الqqعليا عqqلى "ثqqوداس ويqqهوذا الجqqليلي" الqqلذيqqن ادعqqيا
الqرسqالqة فqي أيqام الqسيد املqسيح  -إنqجيل أعqمال الqرسqل  - 5وقqضى عqلى مqسيلمة الqكذّاب وغqيره مqمن ادعqوا
الرسالة أيام سيدنا محمد عليه السالم.
وم qqما ال ش qqك ف qqيه ان ال qqدي qqن ه qqو غ qqاي qqة اهلل ال qqعليا ل qqتنظيم ش qqئون ال qqعال qqم ،ول qqقد ن qqظمها ف qqعال ف qqي م qqراح qqلها
املqتتابqعة .وال شqك أيqضا فqي ان الqعقيدة الqديqنية هqي أعqز مqا عqند الqفرد واألمqم فqي هqذه الqحياة الqدنqيا مqهما
شqاب اعqتقادهqم مqن شqوائqب األوهqام واألعqمال الqتي ال تqليق بqالqديqن .فqعندمqا يظهqر إشqراق جqديqد ،ويqطلع نqور
رس qqال qqة ج qqدي qqدة ي qqتردد ال qqناس ط qqوي qqال ق qqبل اإلق qqبال ،وي qqشفقون ط qqوي qالً ع qqلى م qqا ع qqنده qqم ،وال qqحال ان ال qqدع qqوة
١٣

الجqqديqqدة ال تqqقصد إطqqالق qا ً املqqساس بqqجوهqqر الqqعقيدة وإنqqما تqqقصد تqqنقيتها مqqن الqqشوائqqب الqqتي لqqصقت بqqها
بمرور الزمن !
وقqد يqكون الqناس مqعذوريqن فqي تqرددهqم حqتى يqطمئنوا عqلى األقqل ،فqما هqي املqسائqل الqتي يqثيرونqها فqي وجqه
الرسالة؟
_________________________
)*( كŽانŽت األمŽة اإلسŽرائŽيلية فŽي أوائŽل دورتŽها وبŽدء نŽشأتŽها تطلق لŽفظة )الŽنبي( عŽلى رؤسŽائŽهم الŽروحŽانŽيني ملŽا كŽان
شŽŽائŽŽعا ً إذ ذاك مŽŽن تŽŽأويŽŽل األحŽŽالم ،وان الŽŽوحŽŽي واإللŽŽهام كŽŽان يŽŽنزل عŽŽليهم فŽŽي الŽŽرؤيŽŽا حŽŽتى أطŽŽلقوا عŽŽلى الŽŽنبي لŽŽفظ
الرائي.

١٤

أبدية الشريعة
وطqqبيعي أن يqqكون مqqوضqqوع الشqqريqqعة وخqqلودهqqا أولqqى املqqسائqqل الqqتي تqqثيرهqqا األمqqم عqqند ظqqهور دعqqوة جqqديqqدة
بشqريqعة جqديqدة فqيها أحqكام وقqوانqني ونqظم جqديqدة .أمqا إذا ظهqر مqئات املqصلحني فqي ظqل الشqريqعة الqقائqمة
ف qqلن ي qqثير ظ qqهوره qqم س qqوى اه qqتمام مح qqدود ق qqد ي qqتحول ف qqي ب qqعض ال qqحاالت إل qqى ن qqزاع ط qqائ qqفي ح qqول ال qqعقيدة
وت qqفسير ال qqكتاب ،اال ان qqه ال يخ qqرج ع qqن ظ qqل الش qqري qqعة ال qqقائ qqمة ب qqني أه qqلها ب qqأي ح qqال ك qqما ح qqدث ب qqني أه qqل
األديqان  .ولqكن عqندمqا تqتناول الqدعqوة الجqديqدة تqعديqل أحqكام الشqريqعة الqقائqمة ،فqإن املqسألqة تخqرج بqأجqمعها
عqن الqدائqرة املحqدودة ،ويqرجqع الqناس إلqى كqتاب اهلل يqحاجqون بqه صqاحqب هqذه الqدعqوة الجqديqدة ،ويqتمسكون
بqظاهqر الqنصوص املqباركqة ويqعلنون أن شqريqعتهم أبqديqة ال يqمكن أن يqطرأ تqعديqل عqلى حqكم مqن أحqكامqها بqأي
حqqال ،ألنqqها صqqالqqحة لqqكل زمqqان .فqqقد قqqال فqqي الqqتوراة  -مqqالخqqي " - 4اذكŽروا شŽريŽعة مŽوسŽى عŽبدي
الŽتي أمŽرتŽه بŽها فŽي حŽوريŽب عŽلى كŽل إسŽرائŽيل الŽفرائŽض واألحŽكام" وجqاء فqي اإلنqجيل  -مqتى 24
"األرض والŽسماء تŽزوالن ولŽكن كŽالمŽي ال يŽزول" وقqال تqعالqى فqي سqورة املqائqدة " 3الŽيوم أكŽملت
لŽŽكم ديŽŽنكم وأتŽŽممت عŽŽليكم نŽŽعمتي ورضŽŽيت لŽŽكم اإلسŽŽالم ديŽŽنا" ت qqمسكت ك qqل أم qqة ب qqظواه qqر ه qqذه
الqqنصوص املqqباركqqة وأعqqلنت أن شqqريqqعتها أبqqديqqة ،ولqqكن الqqواقqqع ان الشqqرائqqع تqqعددت رغqqم إصqqرار كqqل أمqqة عqqلى
خqqلود شqqريqqعتها .فqqالqqيهود مqqثالً ال يqqزالqqون يqqعلنون إلqqى الqqيوم بqqحكم ظqqاهqqر نqqص الqqتوراة ان شqqريqqعتهم خqqالqqدة،
بqqينما جqqاءت الشqqريqqعة املqqسيحية ،وتqqلتها الشqqريqqعة اإلسqqالمqqية .ولqqكي نqqتصور مqqقدار عqqمق هqqذه الqqعقيدة فqqي
نqqفوس أهqqلها مqqا عqqلينا إال أن نqqرجqqع إلqqى الqqتوراة فنجqqد فqqيها فqqي أكqqثر مqqن مqqوضqqع أن الqqيهود يqqنتظرون عqqودة
ايqليا مqن الqسماء وظqهور املqسيح وظqهور الqنبي ،ويqعتقدون أن هqؤالء ال بqد يظهqرون .وفqعال ظهqر ايqليا )يqوحqنا،
أي يqqحيى بqqن زكqqريqqا( وظهqqر املqqسيح ،وظهqqر الqqنبي الqqكريqqم ومqqع ذلqqك أنqqكروهqqم الqqيهود لسqqبب واحqqد فqqقط وهqqو
أنهم جاءوا بشريعة غير شريعة التوراة.
ويqرجqع هqذا اإلعqراض إلqى سqبب واحqد وهqو فqهم آيqات الqكتاب عqلى غqير مqا وضqعت لqه ،وإال فqكيف نجqد فqي
ك qqتب اهلل ت qqعال qqى آي qqات ص qqري qqحة ع qqن رس qqاالت ج qqدي qqدة ت qqنزل م qqن س qqماء م qqشيئة اهلل ورح qqمته" :ولŽŽكم ايŽŽها
املŽŽتقون اسŽŽمى تشŽŽرق شŽŽمس الŽŽبر والŽŽشفاء فŽŽي أجŽŽنحتها - "...مŽŽالخŽŽى " - 4ان لŽŽي أمŽŽورا
كŽثيرة أيŽضا ألقŽول لŽكم ولŽكن ال تسŽتطيعون ان تŽحتملوا اآلن ،وأمŽا مŽتى جŽاء ذاك روح الحق
فŽهو يŽرشŽدكŽم إلŽى جŽميع الحق" إنŽجيل  -يŽوحŽنا  ،16 -وقqال تqعالqى "يŽومŽئذ يŽوفŽيهم اهلل ديŽنهم
الحق"  -الŽنور  - 25ومqع هqذه الqصراحqة فqان الqعقيدة الqراسqخة عqند كqل أمqة بqأن شqريqعتها أبqديqة تqجعلها
ت qqلجأ إل qqى ال qqتفاس qqير ل qqتثبت م qqن أرك qqان ه qqذه ال qqعقيدة ،ف qqيقول أه qqل اإلن qqجيل ،وه qqو م qqثال ع qqلى م qqا ي qqقول qqه أه qqل
األديqqان األخqqرى ،بqqأن املqqراد مqqن "روح الqqحق" الqqذي يqqرشqqد "إلqqى جqqميع الqqحق" هqqو روح الqqقدس الqqذي ح qلَّ
عqلى الqتالمqيذ ،ولqم يqكن أبqدا ً مqعنى اآليqة الqكريqمة أن يظهqر رسqول جqديqد مqن عqند اهلل .ولqكن الqتالمqيذ الqذيqن
ح َّqل فqيهم روح الqقدس هqم أنqفسهم يبشqرون بqرسqول جqديqد وحqكم جqديqد ،فqقد جqاء فqي رسqالqة بqولqس الqرسqول
إل qqى ال qqعبران qqيني ص " 10ألنŽŽكم تŽŽحتاجŽŽون إلŽŽى الŽŽصبر حŽŽتى إذا صŽŽنعتم مŽŽشيئة اهلل تŽŽنالŽŽون
املŽوعŽد ،ألنŽه بŽعد قŽليل سŽيأتŽي اآلتŽي وال يبط™" .وأيqqضا ح qا ً لهqqذا ،جqqاء أيqqضا فqqي رسqqالqqته األولqqى
لqqكورنqqثوس " 13ألنŽنا نŽعلم بŽعض الŽعلم ونŽتنبأ بŽعض التنبؤ ،ولŽكن مŽتى جŽاء الŽكامŽل فŽحينئذ
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يŽبطل مŽا هŽو بŽعض" .فqأي صqراحqة أعqظم مqن هqذه الqبيانqات الqتي تبشqر بqغايqة الqجالء عqن رسqول جqديqد
وحكم جديد !
ان ديqqن اهلل ،كqqما يqqوضqqحه "بqqهاء اهلل " فqqي كqqتاب "اإليqqقان" هqqو واحqqد ال يqqتغير فqqي جqqوهqqره ،وان شqqريqqعة اهلل
الqqنازلqqة بqqاألحqqكام والqqقوانqqني والqqنظام كqqامqqلة فqqي دورتqqها وزمqqإنqqها  ،وان هqqذه الqqدورة الqqكامqqلة تحqqدد أجqqل األمqqة
الqq qكامqq qل "ول ŽŽكل أم ŽŽة أج ŽŽل ف ŽŽإذا ج ŽŽاء أج ŽŽلهم ال يس ŽŽتأخ ŽŽرون س ŽŽاع ŽŽة وال يس ŽŽتقدم ŽŽون"  -س ŽŽورة
األعŽراف  ،34وان لqqكل أجqqل كqqتاب "ومŽا كŽان لŽرسŽول أن يŽأتŽي بŽآيŽة اال بŽإذن اهلل لŽكل أجŽل كŽتاب.
يŽمحو اهلل مŽا يŽشاء ويŽثبت وعŽنده أم الŽكتاب"  -سŽورة الŽرعŽد  .38هqqذا مqqعنى املqqوعqqد الqqذي أشqqار
الqqيه اإلنqqجيل فqqي قqqولqqه "حqqتى إذا صqqنعتم مqqشيئة اهلل تqqنالqqون املqqوعqqد" ،وملqqا كqqانqqت شqqريqqعة اهلل هqqي األحqqكام
والqqقوانqqني املqqنظمة لqqلعالqqم فqqإنqqها تqqتعدل بqqإرادة اهلل تqqبعا ً لqqحاجqqة الqqعالqqم فqqي مqqراحqqل تqqقدمqqه ،أمqqا الqqديqqن فqqي
ج qqوه qqره ف qqال ي qqعتري qqه ت qqعدي qqل ،ان qqه أزل qqي أب qqدي ،وه qqو األول واآلخ qqر "ان آب qqاءن qqا ج qqميعا ك qqان qqوا ت qqحت ال qqسحاب qqة،
وج qqميعهم اج qqتازوا البح qqر ،وج qqميعهم اع qqتمدوا مل qqوس qqى ف qqي ال qqسحاب qqة وف qqي البح qqر ،وج qqميعهم أك qqلوا ط qqعام qqا
واحqqدا روحqqيا ،وجqqميعهم شqqربqqوا شqqرابqqا واحqqدا روحqqيا ،فqqانqqهم كqqانqqوا يشqqربqqون مqqن صخqqرة روحqqية تqqابqqعتهم،
والصخqرة كqانqت املqسيح" كqورنqثوس األولqى ص  - 10وقqال تqعالqى فqي سqورة الqشورى " 13شqرع لqكم مqن
الqديqن مqا وصqى بqه نqوحqا والqذي أوحqينا الqيك ومqا وصqينا بqه إبqراهqيم ومqوسqى وعqيسى ان أقqيموا الqديqن وال
تqqتفرقqqوا فqqيه" فqqجوهqqر الqqديqqن واحqqد ،ورسqqل اهلل واحqqد "ال نqqفرق بqqني أحqqد مqqن رسqqله" سqqورة الqqبقرة  .285فqqإذا
ق qqال أح qqده qqم أن qqا األول واآلخ qqر ف qqهو ح qqق "ألن qqك إذا ن qqظرت ال qqيهم ب qqنظر ل qqطيف ل qqتراه qqم ج qqميعا ً س qqاك qqنني ف qqي
رضqوان واحqد ،وطqائqريqن فqي هqواء واحqد ،وجqالسqني عqلى بqساط واحqد ،ونqاطqقني بqكالم واحqد ،وآمqريqن بqأمqر
واحد" بهاء اهلل  -إيقان.
ويqqقول "عqqبد الqqبهاء" فqqي كqqتاب املqqفاوضqqات" :ان شqqريqqعة اهلل تqqنقسم إلqqى قqqسمني ،أحqqدهqqما الqqروحqqانqqي وهqqو
األصqqل واألسqqاس وهqqو املqqتعلق بqqالqqفضائqqل الqqروحqqانqqية واألخqqالق الqqرحqqمانqqية ،وهqqذا الqqقسم ال يqqلحقه تqqغيير وال
تqqبديqqل ،بqqل هqqو قqqدس األقqqداس ،جqqوهqqر شqqرائqqع آدم ونqqوح وإبqqراهqqيم ومqqوسqqى واملqqسيح ومحqqمد والqqباب وبqqهاء
اهلل  ،وهqو ثqابqت بqاق فqي جqميع أدوار األنqبياء ال يqتغير وال يqتبدل أبqداً ،ألنqه حqقيقة روحqانqية ال جqسمانqية ،هqو
االيqمان والqعرفqان واإليqقان والqعدالqة والqديqانqة واملqروءة واألمqانqة ومqحبة اهلل واملqواسqاة فqي كqل األحqوال والqرحqمة
بqqالqqفقراء وإغqqاثqqة املqqظلومqqني واإلنqqفاق عqqلى املqqساكqqني واألخqqذ بqqيد الqqعاجqqزيqqن والqqنزاهqqة واالسqqتقامqqة والqqتواضqqع
والحqqلم والqqصبر والqqثبات .والqqقسم الqqثانqqي مqqن شqqريqqعة اهلل املqqتعلق بqqالqqعالqqم الqqجسمانqqي مqqثل الqqصوم والqqصالة
وال qqعبادات وال qqزواج وال qqطالق وامل qqحاك qqمات وامل qqعام qqالت وال qqقصاص ع qqن ال qqقتل وال qqضرب والس qqرق qqة والج qqروح...
ه qqذا ال qqقسم ي qqتبدل وي qqتغير وي qqنسخ ع qqند ظ qqهور ك qqل رس qqول ،ألن ال qqسياس qqات وامل qqعام qqالت وال qqعقوب qqات وس qqائ qqر
األحكام البد منتغييرها حسب مقتضيات الزمان”.
ومqن هqنا تqبني ان الشqريqعة بqاقqية وصqالqحة لqدورتqها وزمqإنqها ال يسqتطيع بشqر مqهما أوتqي مqن قqوة أن يqبدل
حqqرف qا ً مqqنها ،حqqتى إذا تqqم مqqيقاتqqها وانحqqرف عqqنها أهqqلها وجqqاء رسqqول جqqديqqد أتqqى بشqqريqqعة جqqديqqدة تqqناسqqب
الqqعصر الqqذي جqqاء فqqيه والqqتطور الqqذي وصqqلت الqqيه البشqqريqqة .وال يqqمكن ألحqqد أن يqqغير تqqلك الشqqريqqعة الqqسابqqقة
اال ال qqرس qqول امل qqؤي qqد ب qqقول qqه ت qqعال qqى "مŽŽا نŽŽنسخ مŽŽن آيŽŽة او نŽŽنسها نŽŽأت بŽŽخير مŽŽنها او مŽŽثلها" –
)البقرة .(106
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بشارة يوم اهلل في كتب اهلل
لqقد أجqمعت كqافqة كqتب اهلل عqلى انqه تظهqر فqي آخqر األيqام طqلعة مqباركqة لqتوجqد الخqلق الجqديqد ،ولqتعيد تqنظيم
ال qqعال qqم ب qqنظم ج qqدي qqد ح qqيث ت qqكون األرض ق qqطعة واح qqدة وامل qqصال qqح ال qqعام qqة م qqتشاب qqكة .وه qqذه ال qqطلعة امل qqبارك qqة
م qqوس qqوم qqة ف qqي ال qqتوراة ب qqاس qqم "رب الŽŽجنود" ف qqقد ج qqاء ف qqي م qqالخ qqى " 4فŽŽها هŽŽو ذا يŽŽأتŽŽي الŽŽيوم املŽŽتقد
كŽŽالŽŽتنور ،وكŽŽل املسŽŽتكبريŽŽن وكŽŽل فŽŽاعŽŽلي الشŽŽر يŽŽكونŽŽون قŽŽشا ويحŽŽرقŽŽهم الŽŽيوم اآلتŽŽي قŽŽال رب
الŽجنود ...هŽا أنŽذا أرسŽل إلŽيكم ايŽليا الŽنبي قŽبل مŽجيء يŽوم الŽرب الŽعظيم املŽخوف فŽيرد قŽلب
اآلبŽاء عŽلى األبŽناء وقŽلب األبŽناء عŽلى آبŽائŽهم لŽئال آتŽي وأضŽرب األرض بŽلعن" ،ومqqوسqqومqqة فqqي
اإلنqqجيل بqqاسqqم "الŽرب" "يŽا أورشŽليم يŽا أورشŽليم ،يŽا قŽاتŽلة األنŽبياء وراجŽمة املŽرسŽلني ...هŽو ذا
بŽŽيتكم يŽŽترك خŽŽرابŽŽا حŽŽتى تŽŽقولŽŽوا مŽŽبارك اآلتŽŽي بŽŽاسŽŽم الŽŽرب"  -مŽŽتى  ،23وم qqوس qqوم qqة ف qqي ال qqقرآن
الqكريqم بqاسqم "الŽرب" "وجŽاء ربŽك واملŽلك صŽفا صŽفا" سŽورة الفجŽر " ،22او يŽأتŽي ربŽك أو يŽأتŽي
بŽعض آيŽات ربŽك يŽوم يŽأتŽي بŽعض آيŽات ربŽك" سŽورة األنŽعام  ،158وبqاسqم "اهلل"" :هŽل يŽنظرون
اال ان يŽأتŽيهم اهلل فŽي ظŽلل مŽن الŽغمام واملŽالئŽكة وقŽضي األمŽر وإلŽى اهلل تŽرجŽع االمŽور" الŽبقرة
 - 210وب qqاس qqم "الŽŽروح" "يŽŽوم يŽŽقوم الŽŽروح واملŽŽالئŽŽكة صŽŽفا ال يŽŽتكلمون اال مŽŽن أذن لŽŽه الŽŽرحŽŽمن
وقŽال صŽوابŽا"  -الŽنبأ  - 38وبqqاسqqم "الŽبيّنة والŽرسŽول"" :لŽم يŽكن الŽذيŽن كŽفروا مŽن أهŽل الŽكتاب
واملشŽركŽني مŽنفكني حŽتى تŽأتŽيهم الŽبيّنة رسŽول مŽن اهلل يŽتلو صŽحفا مطهŽرة فŽيها كŽتب قŽيمة" -
ال ŽŽبيّنة  - 2وب qq qاس qq qم "امل ŽŽنادي"" :واس ŽŽتمع ي ŽŽوم ي ŽŽناد امل ŽŽناد م ŽŽن م ŽŽكان ق ŽŽري ŽŽب ي ŽŽوم ي ŽŽسمعون
الŽŽصيحة بŽŽالحق ذلŽŽك يŽŽوم الخŽŽروج"  -ق  - 42-41وامل qqنادي ه qqو ال qqذي ي qqنادي ل qqإلي qqمان "ربŽŽنا انŽŽنا
سŽمعنا مŽناديŽا يŽنادي لŽإليŽمان أن آمŽنوا بŽربŽكم فŽآمŽنا"  -آل عŽمران  - 193وبqqاسqqم "الŽداعŽي":
"يŽوم يŽدع الŽداع إلŽى ش™ نŽكر"  -الŽقمر  - 6والqqداعqqي هqqو الqqذي يqqدعqqو لqqإليqqمان "يŽا قŽومŽنا أجŽيبوا
داعŽي اهلل وآمŽنوا بŽه"  -أحŽقاف  ،- 31وبـ "الŽنبأ الŽعظيم"" :عŽم يŽتساءلŽون عŽن الŽنبأ الŽعظيم
الذي هم فيه مختلفون"  -النبأ .- 2
وه qq qو ع qq qند أه qq qل ال qq qشيعة م qq qوس qq qوم "بŽŽ ŽقائŽŽ Žم آل محŽŽ Žمد" و "عŽŽ Žودة اإلمŽŽ Žام الŽŽ ŽغائŽŽ Žب" و "الŽŽ Žظهور
الŽŽ Žحسيني" و "املهŽŽ Žدي وعŽŽ Žيسى" .وع qq qند أه qq qل ال qq qسنة والج qq qماع qq qة م qq qوس qq qوم "بŽŽ ŽاملهŽŽ Žدي وعŽŽ Žيسى"
واألحqqاديqqث الqqدالqqة عqqلى ظqqهور "املهŽدي واملŽسيح" كqqثيرة مqqا تqqركqqت شqqيئا مqqن األوصqqاف والqqزمqqان واملqqكان
واألعqمال اال ذكqرتqه ،ولqكنا نqكتفي بqمثل واحqد مqنها وهqو مqا ورد فqي "الqيواقqيت والqجواهqر" لqلسيد عqبد الqوهqاب
الqqشعرانqqي مqqن أئqqمة عqqلماء أهqqل الqqسنة والجqqماعqqة" :املqqبحث الqqخامqqس والسqqتون فqqي بqqيان أن جqqميع اشqqراط
الqساعqة حqق ال بqد أن تqقع كqلها قqبل قqيام الqساعqة وذلqك كخqروج املهqدي ثqم الqدجqال ثqم نqزول عqيسى وخqروج
الqqدابqqة وطqqلوع الqqشمس مqqن مqqغربqqها ورفqqع الqqقرآن وفqqتح سqqد يqqأجqqوج ومqqأجqqوج حqqتى لqqو لqqم يqqبق مqqن الqqدنqqيا اال
مqqقدار يqqوم واحqqد لqqوقqqع ذلqqك كqqله" قqqال الqqشيخ تqqقي الqqديqqن بqqن ابqqى املqqنصور فqqي عqqقيدتqqه وكqqل هqqذه اآليqqات تqqقع
فqي املqائqة األخqيرة مqن الqيوم الqذي وعqد بqه رسqول اهلل صqلى اهلل عqليه وسqلم بqقولqه  -إن صŽلحت أمŽتي فŽلها
يŽوم وإن فسŽدت فŽلها نŽصف يŽوم  -يqqعني مqqن أيqqام الqqرب املqqشار الqqيها بqqقولqqه تqqعالqqى  :وان يŽومŽا عŽند
ربŽŽك كŽŽألŽŽف سŽŽنة مŽŽما تŽŽعدون” .م qqما ت qqقدم ي qqعلم ان امل qqوع qqود ال qqذي ت qqغنت ب qqذك qqره ال qqكتب امل qqقدس qqة يظه qqر
ب qqعالم qqات qqه ع qqندم qqا ت qqطلع ش qqمس اله qqدى م qqن س qqماء ال qqحق ال qqذي غ qqرب qqت ف qqيه ،وع qqندم qqا ال ي qqبقى م qqن ك qqتب اهلل اال
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رس qqمها ،وع qqندم qqا ي qqفتح س qqد ي qqأج qqوج الش qqر وم qqأج qqوج ال qqهوى ،وي qqعم ال qqفساد األرض  .وه qqذا امل qqوع qqود ال يظه qqر
ب qqاس qqم "ن qqبي" ب qqل ب qqاألس qqماء امل qqبارك qqة ال qqتي ج qqاء ذك qqره qqا ف qqي ك qqتب اهلل ،أي ب qqاس qqم" :الŽŽرب ،واهلل ،والŽŽروح،
ِ
واملناد ،والداعي ،والنبأ العظيم".
والبيّنة ،والرسول،
أم qqا إذا ك qqان امل qqراد به qqذه اإلش qqارات ال qqعال qqية مج qqرد األخ qqبار ع qqن ان qqقضاء ال qqحياة ع qqلى ه qqذه األرض  ،وم qqوت
األحqياء فqكيف إذا مqاتqوا يqرون اهلل آتqياً ،والqرب وهqو يج¡ ،او يqسمعون املqنادي ،او يqرون املqكان الqقريqب ،او
يqqشاهqqدون قqqيام الqqروح ! وفqqضالً عqqن هqqذا فqqان الqqناس مqqهما امqqتدت آجqqال أفqqرادهqqم وأمqqمهم ،مqqسوقqqون إلqqى
اهلل ،وذاهqبون إلqى ربqهم ،ال أن اهلل هqو الqذي يqأتqي الqيهم "يŽا أيŽها اإلنŽسان انŽك كŽادح إلŽى ربŽك كŽدحŽا
فŽŽمالقŽŽيه"  -االنŽŽشقاق  - 6وال qqكدح ف qqي ال qqلغة م qqعناه ال qqسعي ،أي أن qqك س qqاع إل qqى اهلل س qqعيا ً .ث qqم وك qqيف
يqمكن لهqذه األعqني الqفانqية أن تqرى اهلل وهqو الqغيب املqنيع الqذي ال يqدرك؟ "ان غŽيب الŽهويŽة وذات األحŽديŽة
كŽان مŽقدسŽا ً عŽن الŽبروز والŽظهور والŽصعود والŽنزول والŽدخŽول والخŽروج ،ومŽتعالŽيا عŽن وصŽف
كŽŽل واصŽŽف وإدراك كŽŽل مŽŽدرك ،لŽŽم يŽŽزل غŽŽنيا ً فŽŽي ذاتŽŽه ،وال يŽŽزال يŽŽكون مسŽŽتورا ً عŽŽن األبŽŽصار
واألنŽظار بŽكينونŽته  -ال تŽدركŽه األبŽصار وهŽو يŽدرك األبŽصار وهŽو الŽلطيف الŽخبير"  -بŽهاء اهلل
 إيŽŽقان .وإذا ف qqامل qqعنى امل qqراد به qqذه ال qqبشارات امل qqبارك qqة ه qqو ان يظه qqر ب qqني الخ qqلق ج qqوه qqر ال qqقدس م qqن ع qqال qqمالqروح عqلى هqيكل الqعز اإلنqسانqي ،عqلمه مqن عqلم اهلل ،وقqدرتqه مqن قqدرتqه ،وسqلطنته مqن سqلطنته ،وجqمالqه مqن
جماله ،وظهوره من ظهوره.
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)*(”وذ ّكرهم بأيام اهلل"
عالمات يوم اهلل واحدة في كتب اهلل:
والqذي يqمعن الqنظر فqي الqكتب اإللqهية يqراهqا أيqضا مqتفقة فqي عqالمqات "يqوم اهلل" حqتى لqتكاد تqكون مqذكqورة
ب qqنفس ال qqلفظ وال qqعبارة ف qqي ك qqل م qqنها .ف qqقد ق qqال ت qqعال qqى ف qqي ال qqتوراة  -ح qqجى " - 2الن ŽŽه ه ŽŽكذا ق ŽŽال رب
الŽجنود ،هŽي مŽرة بŽعد قŽليل فŽأزلŽزل الŽسموات واألرض والبحŽر والŽيابŽسة ،وأزلŽزل كŽل األمŽم"،
وفqq qي اإلنqq qجيل الجqq qليل  -بqq qطرس الqq qثانqq qية  -ص " 3ال ي ŽŽتباط ŽŽأ ال ŽŽرب ع ŽŽن م ŽŽوع ŽŽده ك ŽŽما يحس ŽŽب ق ŽŽوم
الŽتباطؤ ولŽكن سŽيأتŽي كŽلص فŽي الŽليل يŽوم الŽرب الŽذي فŽيه تŽزول الŽسموات بŽضجيج ،وتنحŽل
الŽعناصŽر مŽحترقŽة وتŽحترق األرض واملŽصنوعŽات الŽتي فŽيها" وفqي الqقرآن الqكريqم "إذا الŽسماء
ان ŽŽ Žفطرت وإذا ال ŽŽ Žكواك ŽŽ Žب ان ŽŽ Žتثرت" "...إذا ال ŽŽ Žشمس ك ŽŽ Žورت وإذا ال ŽŽ Žنجوم ان ŽŽ Žكدرت "...إذا
الŽسماء انŽشقت وأذنŽت لŽربŽها وحŽقت" "...إذا زلŽزلŽت األرض زلŽزالŽها وأخŽرجŽت أثŽقالŽها وقŽال
اإلنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها".
____________________________
)*( )قرآن كريم سورة إبراهيم (5
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نهاية الليل طلوع الفجر
فه qqذه ال qqعالم qqات ال qqتي ذك qqره qqا اهلل ت qqعال qqى ف qqي ك qqتبه وف qqي اس qqلوب qqه امل qqنيع م qqن االس qqتعارة والتش qqبيه وامل qqجاز،
وال qqتي ت qqنبه ال qqناس إل qqى م qqا س qqوف ي qqكتنف ال qqحياة ف qqي ظ qqلمة ال qqليل ال qqبهيم ع qqندم qqا ي qqختفي ن qqور ال qqحق ،وت qqظلم
س qqماء ال qqدي qqن ع qqلى األرض  ،وت qqتزل qqزل أرض ال qqقلوب ب qqزل qqزال ال qqشك واالف qqتتان ،وتج qqمد ب qqحور ال qqعلم وال qqحكمة
وت qqتكدر ش qqمس ال qqحقيقة ،وت qqتكور ف qqيذه qqب ض qqوءه qqا ،وت qqسقط أنج qqم اله qqداي qqة ،وت qqضطرب أح qqوال ال qqعال qqم ،وت qqعم
الqqفوضqqى وتسqqتعر نqqيران الحqqروب ،ويشqqتد الqqكرب ،وتqqضيع قqqيم املqqبادئ الqqروحqqية ،وتqqتدهqqور األخqqالق ،ويqqسود
سqلطان املqادة ،ويشqتد تqنازع األمqم ،وتنحqل الqعالقqات ،وال يqعود لqلقانqون حqرمqة ،وال لqلديqن مqكانqة فqي الqقلوب -
عqندمqا تظهqر كqل هqذه الqعالمqات ،والqتاريqخ يحqدثqنا كqيف اشqتد لqيلها مqنذ الqقرن الqثامqن عشqر  -يqطلع فجqر اهلل
املوعود ،ويبدأ الناس تدريجيا يزيحون عن صدورهم كابوس الليل املخيف كلما امتد خيط النور.
والqعالqم يqحس الqيوم أكqثر مqما أحqس فqي أي يqوم مqن أيqامqه الqسابqقة بqأن الqنضال الشqديqد الqقائqم بqني طqبقاتqه
وشqqعوبqqه يqqختلف فqqي طqqبيعته كqqل االخqqتالف عqqن نqqضالqqه فqqي املqqاضqqي .فqqقد تqqركqqز نqqضالqqه الqqيوم حqqول تqqقريqqر
الqqحقوق الqqعامqqة لqqلفرد والجqqماعqqة والqqدولqqة ،وحqqول إيqqجاد الqqنظم الجqqديqqدة الqqالئqqقة بعهqqده الجqqديqqد حqqيث األرض
ك qqلها ق qqطعة واح qqدة ،وح qqيث ت qqشاب qqكت امل qqصال qqح ب qqفضل ال qqعلم وال qqكشف واالخ qqتراع ،وب qqحيث أص qqبح ع qqنوان
ال qqحياة ال qqيوم ه qqو "وح qqدة ال qqعال qqم اإلن qqسان qqي" .فه qqل ك qqان qqت ك qqل ه qqذه االت qqجاه qqات ال qqغري qqبة ع qqلى ت qqاري qqخ ال qqعال qqم
لتس qqتمد ح qqيات qqها م qqن ال qqهام ف qqكر بش qqري؟ ك qqال ،ب qqل تس qqتمده م qqن ال qqهام ش qqام qqل ع qqام ط qqلع م qqن أف qqق م qqشيئة اهلل
عqندمqا أشqرقqت شqمس املqوعqود ،واال فqمن ذا الqذي يسqتطيع أن يqدعqي بqأن أي مqرحqلة مqن مqراحqل تqطور الqعالqم
تqحققت عqن طqريqق غqير طqريqق الqسماء ونqفذت بqقوة غqير قqوة ديqن اهلل ،أو مqن ذا الqذي يسqتطيع أن يqقول بqأن
املqبادئ الqتي يqناضqل مqن أجqلها الqعالqم الqيوم بqأجqناسqه ومqلله وعqقائqده وألqوانqه ،هqي مqن وحqي البشqر ! وعqن
قqريqب ،عqندمqا تqصفو الqروح ،يqدرك أهqل األرض جqالل يqوم اهلل الqذي أشqرق بqظهور "الqباب و بqهاء اهلل " عqن
أف qqق ارادة اهلل ،وي qqدرك qqون ع qqظمة ت qqعال qqيم اهلل الج qqدي qqدة ال qqتي خ qqلقت ال qqسموات الج qqدي qqدة واألرض الج qqدي qqدة:
"ألنŽي هŽا أنŽذا خŽالق سŽموات جŽديŽدة وأرضŽا جŽديŽدة فŽال تŽذكŽر األولŽى وال تخŽطر عŽلى بŽال ،بŽل
افŽرحŽوا وابŽتهجوا فŽيما أنŽا خŽالق "...تŽوراة اشŽعيا " - 65ولŽكنا بحسŽب وعŽده نŽنتظر سŽموات
جŽديŽدة وأرضŽا جŽديŽدة يŽسكن فŽيها الŽبر" إنŽجيل  -بŽطرس الŽثانŽية " - 3يŽوم تŽبدل األرض غŽير
األرض والŽسموات وبŽرزوا هلل الŽواحŽد الŽقهار"  -إبŽراهŽيم " - 48وأشŽرقŽت األرض بŽنور ربŽها
ووضŽع الŽكتاب وج™ بŽالŽنبيني والشهŽداء وقŽضي بŽينهم بŽالحق وهŽم ال يŽظلمون"  -الŽزمŽر 69
.-
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سالم اهلل
وه qqذه ال qqسموات الج qqدي qqدة واألرض الج qqدي qqدة ه qqي ت qqعبير ع qqن ال qqنظم ال qqبدي qqع الج qqدي qqد ال qqذي ي qqحتاج qqه ال qqعال qqم،
وال qqذي ي qqتم ب qqه الخ qqلق الج qqدي qqد ،ف qqيرى ال qqعال qqم غ qqير ال qqعال qqم وال qqسموات واألرض غ qqير األرض  .وه qqي ال qqتي
بqظهورهqا يqتأسqس ويqتحقق السqالم عqلى األرض الqذي هqو اسqم مqن أسqمائqه الqحسنى ،فqقد قqال تqعالqى فqي
الqتوراة  -اشqعيا " - 9النŽه يŽولŽد لŽنا ولŽد ،ونŽعطى ابŽنا وتŽكون الŽريŽاسŽة عŽلى كŽتفه ويŽدعŽى اسŽمه
عŽجيبا ً مŽشيرا ً آلŽها ً قŽديŽرا ً أبŽا ً أبŽديŽا ً رئŽيس السŽالم ،لŽنمو ريŽاسŽته وللسŽالم ال نŽهايŽة" وفqي الqقرآن
الqكريqم "واهلل يŽدعŽو إلŽى دار السŽالم"  -يŽونŽس  .- 25فهqذا وعqد الqهي بqتأسqيس وتqحقيق السqالم عqلى
األرض وال يqكون اال بqظهور املqوعqود فqي يqوم اهلل .وقqد ذهqب املqسيحيون إلqى الqقول بqأن "رئqيس السqالم" هqو
ال qqسيد امل qqسيح ف qqي م qqجيئه األول ،ول qqكن ال qqسيد امل qqسيح ص qqرح ب qqأن qqه ل qqيس "رئ qqيس الس qqالم" امل qqوع qqود" :جŽŽئت
أللŽقي نŽارا ً عŽلى األرض فŽمإذا أريŽد لŽو اضŽطرمŽت ..أتŽظنون انŽي جŽئت ألعŽطي سŽالمŽا ً عŽلى
األرض  ،كŽال أقŽول لŽكم بŽل انŽقسامŽا ً"  -لŽوقŽا  - 12نqqعم قqqال الqqسيد املqqسيح لqqتالمqqيذه "سŽالمŽا ً أتŽرك
لŽŽكم ،سŽŽالمŽŽي أعŽŽطيكم"  -يŽŽوحŽŽنا  - 14وق qqال ت qqعال qqى ف qqي ال qqقرآن ال qqكري qqم "يŽŽا أيŽŽها الŽŽذيŽŽن آمŽŽنوا
ادخ ŽŽلوا ف ŽŽي الس ŽŽلم ك ŽŽاف ŽŽة"  -ال ŽŽبقرة  - 208فهqq qذا السqq qالم سqq qالم نسqq qبي اقqq qتصر عqq qلى الqq qذيqq qن آمqq qنوا
ب qqرس qqاالت اإلن qqجيل وال qqقرآن .وح qqتى ه qqذا الس qqالم النس qqبي ل qqم ي qqتحقق ب qqني أه qqل امل qqلة ال qqواح qqدة .ف qqالح qqروب
واملqqنازعqqات بqqني الqqفرق املqqسيحية امqqتدت طqqوال تqqاريqqخها .وكqqذلqqك الحqqروب واملqqنازعqqات بqqني الqqفرق اإلسqqالمqqية
امqتدت طqوال تqاريqخها .ولqكن "بqهاء اهلل " يqدعqو الqناس جqميعهم عqلى اخqتالف عqقائqدهqم وأجqناسqهم وألqوانqهم
إلqى السqالم األعqظم الqذي وضqع قqواعqده وأحqكامqه .وعqلى هqذا الqجيل أن يqرجqع الqيها ليخqلد لqنفسه ذكqرا فqي
التاريخ بني مؤسسي سالم اهلل على األرض.
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يوم اهلل محدد بالتاريخ في كتب اهلل
 - 1في التوراة واإلنجيل  -بالتاريخ القمري
جqرت الqتوراة واإلنqجيل عqلى ان الqيوم مqعتبر بqسنة "فتحŽمل اثŽم يŽهوذا أربŽعني يŽومŽا ً قŽد جŽعلت لŽك كŽل
ي ŽŽوم ب ŽŽسنة" ت ŽŽوراة  -ح ŽŽزق ŽŽيال  ،4وه qqذه ه qqي ال qqقاع qqدة امل qqنصوص qqة ف qqي تح qqدي qqد امل qqواع qqيد ف qqي ال qqتوراة
واإلنجيل.
فqqلننظر إلqqى هqqذا املqqيعاد مqqن الqqتوراة .جqqاء فqqي دانqqيال ص " 12وقŽال لŽلرجŽل الŽالبŽس الŽكتان مŽن فŽوق
مŽŽياه النهŽŽر إلŽŽى مŽŽتى انŽŽتهاء هŽŽذه الŽŽعجائŽŽب فŽŽسمعت الŽŽرجŽŽل الŽŽالبŽŽس الŽŽكتان الŽŽذي مŽŽن فŽŽوق
م ŽŽياه النه ŽŽر اذ رف ŽŽع ي ŽŽمناه ويس ŽŽراه ن ŽŽحو ال ŽŽسموات وح ŽŽلف ب ŽŽال ŽŽحي األب ŽŽدي ان ŽŽه إل ŽŽى زم ŽŽان
وزمŽŽانŽŽني ونŽŽصف زمŽŽان ،فŽŽإذا تŽŽم تŽŽفريق أيŽŽدي الŽŽشعب املŽŽقدس تŽŽتم كŽŽل هŽŽذه" .وت qqكررت ع qqبارة
"زمqان وزمqانqني ونqصف زمqان" فqي اإلنqجيل  -رؤيqا  ،12ثqم فسqرتqها الqرؤيqا بqثالثqة أيqام ونqصف كqما جqاء فqي
اإلصqحاح  ،11فqتفسير الqزمqان والqزمqانqني ونqصف هqو "ثqالثqة أيqام ونqصف" أي  42شهqرا ً والشهqر  30يqومqا
بqالqحساب الqقمري فqيكون مجqموعqها  1260يqومqا أي  1260سqنة .فqفي سqنة  1260هجqريqة ظهqر "الqباب"
الqqذي جqqاء يبشqqر بـ "بqqهاء اهلل “ .وجqqاء فqqي اإلنqqجيل  -رؤيqqا " 11ثŽم أعŽطيت قŽصبة شŽبه عŽصا ،ووقŽف
املŽŽالك قŽŽائŽŽال لŽŽي قŽŽم وقŽŽس هŽŽيكل اهلل واملŽŽذبŽŽح والŽŽساجŽŽديŽŽن فŽŽيه ،وأمŽŽا الŽŽدار الŽŽتي هŽŽي خŽŽارج
الŽهيكل فŽاطŽرحŽها خŽارجŽا ً وال تŽقسها ألنŽها أعŽطيت لŽألمŽم وسŽيدوسŽون املŽديŽنة املŽقدسŽة اثŽنني
وأربŽعني ) (42شهŽرا ً .وسŽأعŽطي لŽشاهŽدي فŽيتنبأن ألŽفا ومŽائŽتني وسŽتني يŽومŽا ) (1260البسŽني
مŽسوحŽا" .وتqqفسير هqqذه الqqرؤيqqا هqqو انqqه فqqي أوائqqل الqqقرن الqqسابqqع املqqيالدي الqqذي فqqتحت فqqيه أورشqqليم ظqqل
قqدس األقqداس ،أي الqبيت الqذي بqناه سqيدنqا سqليمان ،مqحفوظqا ً حسqب الqظاهqر ،وأمqا الqصحن الqخارجqي فqقد
أخ qqذ وأع qqطي ل qqألم qqم  -أي األم qqم ال qqعرب qqية ) -وس qqيدوس qqون امل qqدي qqنة امل qqقدس qqة  42شه qqرا ً( أي يس qqتول qqون ع qqلى
أورشqqليم  42شهqqرا ً أي  1260يqqوم qا ً أي  1260سqqنة )وسqqأعqqطي لqqشاهqqدي فqqيتنبآن  1260يqqومqqا( تqqوضqqيح
لهذه العملية الحسابية .وفي سنة  1260هجرية ظهر “الباب".
 - 2تحديد امليعاد بالتاريخ امليالدي في التوراة
ج qqاء ف qqي دان qqيال ص " :8فŽŽسمعت قŽŽدوسŽŽا يŽŽتكلم يŽŽسأل قŽŽدوس Žا ً آخŽŽر إلŽŽى مŽŽتى الŽŽرؤيŽŽا مŽŽن جŽŽهة
املحŽرقŽة الŽدائŽمة ومŽعصية الخŽراب لŽبذل الŽقدس والŽجند ومŽدوسŽون ،فŽقال إلŽى ألŽفني وثŽلثمايŽة
) (2300صباح ومساء فيتبرأ القدس."...
وتqqفسيرهqqا انqqه مqqن تqqاريqqخ صqqدور فqqرمqqان ارتحشسqqتا بتجqqديqqد بqqيت املqqقدس إلqqى يqqوم والدة الqqسيد املqqسيح هqqو
 456سqq qنة )عqq qزرا ص  .(7فqq qإذا طqq qرحqq qنا  456مqq qن  2300يqq qكون الqq qباقqq qي  1844فqq qفي  1844مqq qيالديqq qة
املطابقة لسنة  1260هجرية ظهر “الباب".
 - 3تحديد ميعاد الظهور من القرآن الكريم:
فqqي كqqل دورة مqqن دورات رسqqل اهلل كqqان الqqديqqن مqqنوط qا ً مqqن بqqعد الqqرسqqول اإللqqهي بqqنفوس اخqqتارهqqم اهلل لqqتدبqqير
األمqqر مqqن بqqعده .وهqqؤالء كqqان عqqددهqqم فqqي كqqل دورة اثqqنى عشqqر ) (12فqqفي الqqدورة املqqوسqqويqqة كqqان األسqqباط
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االثqqنى عشqqر ،وفqqي الqqدورة املqqسيحية كqqان الqqحواريqqون )الqqتالمqqيذ( االثqqنى عشqqر ،وفqqي الqqدورة اإلسqqالمqqية كqqان
األئqqمة االثqqنى عشqqر مqqن أهqqل الqqبيت ،وجqqاء فqqي الحqqديqqث الشqqريqqف "انŽŽي تŽŽارك فŽŽيكم الŽŽثقلني كŽŽتاب اهلل
وعŽترتŽي" وكqان آخqر هqؤالء األئqمة االثqنى عشqر االمqام محqمد بqن حqسن الqعسكري سqنة  260هجqريqة :قqال
تqqعالqqى فqqي سqqورة السجqqدة " 5يŽŽدبŽŽر األمŽŽر مŽŽن الŽŽسماء إلŽŽى األرض ثŽŽم يŽŽعرج الŽŽيه فŽŽي يŽŽوم كŽŽان
مŽŽقداره ألŽŽف سŽŽنة مŽŽما تŽŽعدون" وع qqلى ذل qqك ت qqكون  260ه qqي ال qqسنة ال qqتي ت qqم ف qqيها ت qqدب qqير أم qqر اهلل م qqن
الqسماء إلqى األرض مqبتدئqة بqظهور الqرسqول عqليه السqالم ومqنتهية بqقيام آخqر امqام مqن الqعترة الqطاهqرة وهqو
االمqام محqمد بqن حqسن الqعسكري .ثqم يqأتqي عqروج األمqر إلqى اهلل فqي يqوم مqقداره ألqف سqنة .فqإذا أضqفنا
م qqدة ال qqتدب qqير ) (260إل qqى ي qqوم ال qqعروج ) (1000أي  1260 = 1000 + 260وه qqي ال qqسنة الهج qqري qqة ال qqتي
ظهر فيها "الباب" ...كم تطابق كتب اهلل بعضها بعضا ،وما أبدع بشارتها للناس في لحن السماء !

٢٣

تأويل الكتاب
وكqqما أجqqمعت كqqتب اهلل عqqلى الqqبشارات والqqعالمqqات ومqqيعاد ظqqهور يqqوم اهلل ،كqqذلqqك أجqqمعت عqqلى ان كqqل آيqqاتqqه
املqشيرة إلqى هqذا الqيوم مqكنونqة مسqتورة إلqى وقqت الqنهايqة ،فqهي مqن املqتشابqهات الqتي قqال تqعالqى عqنها فqي
سqq qورة آل عqq qمران " 7ه ŽŽو ال ŽŽذي أن ŽŽزل ع ŽŽليك ال ŽŽكتاب م ŽŽنه آي ŽŽات م ŽŽحكمات ه ŽŽن أم ال ŽŽكتاب وأخ ŽŽر
مŽŽتشابŽŽهات فŽŽأمŽŽا الŽŽذيŽŽن فŽŽي قŽŽلوبŽŽهم زيŽŽغ فŽŽيتبعون مŽŽا تŽŽشابŽŽه مŽŽنه ابŽŽتغاء الŽŽفتنة وابŽŽتغاء
تأويله وما يعلم تأويله اال اهلل"...
وقqد أخqذ اهلل عqلى نqفسه عهqدا ً أن يqبني أسqرارهqا ويظهqر مqكنونqاتqها عqلى لqسان مqن يqبعثه فqي الqيوم املqوعqود.
والqذيqن فسqروا كqتب اهلل كqانqوا عqلى حqق عqندمqا قqالqوا عqند كqل تqفسير ان اهلل ورسqولqه أعqلم ،فqلم يqقطع واحqد
مqqنهم بqqأن تqqفسيره هqqو املqqقصود بqqكالم اهلل .ولqqهم كqqل الqqحق فqqيما ذهqqبوا الqqيه ألن اهلل وحqqده هqqو الqqعالqqم بqqتأويqqل
كqتابqه وأنqه وحqده هqو الqذي يqرسqل مqن يظهqر مqكنونqات آيqاتqه "عŽالŽم الŽغيب فŽال يظهŽر عŽلى غŽيبه أحŽدا ً اال
مŽŽن ارتŽŽضى مŽŽن رسŽŽول"  -الŽŽجن  - 26ول qqذل qqك ق qqال ت qqعال qqى ف qqي ال qqتوراة  -دان qqيال " - 12اذهŽŽب يŽŽا
دانŽيال ألن الŽكلمات مŽخفية ومŽختومŽة إلŽى وقŽت الŽنهايŽة" ،وفqي اإلنqجيل  -يqوحqنا " - 6اعŽلموا ال
لŽلطعام الŽبائŽد بŽل لŽلطعام الŽباقŽي لŽلحياة األبŽديŽة الŽذي يŽعطيكم ابŽن اإلنŽسان ألن هŽذا اهلل اآلب
قŽد خŽتمه" .وفqي الqقرآن الqكريqم  -الqقيامqة " - 19ثŽم ان عŽلينا بŽيانŽه" وثqم مqعناهqا الqعطف مqع الqتراخqي.
وأيqqضا فqqي سqqورة األعqqراف " - 53هŽل يŽنظرون اال تŽأويŽله يŽوم يŽأتŽي تŽأويŽله يŽقول الŽذيŽن نŽسوه
مŽŽن قŽŽبل قŽŽد جŽŽاءت رسŽŽل ربŽŽنا بŽŽالحق” .ف qqإذا ل qqم ي qqكن ال qqباب املبش qqر بـ "ب qqهاء اهلل " ه qqو امل qqنعوت ب qqقول qqه
تqqعالqqى "عŽŽالŽŽم الŽŽغيب فŽŽال يظهŽŽر عŽŽلى غŽŽيبه أحŽŽدا ً اال مŽŽن ارتŽŽضى مŽŽن رسŽŽول" كqqيف كqqانqqت تظهqqر
معاني آيات اهلل وتتجلى مكنوناتها التي ظلت مخفية مستورة طوال األحقاب !

"ف ŽŽان ŽŽظروا ال ŽŽعال ŽŽم ك ŽŽهيكل إن ŽŽسان ان ŽŽه خ ŽŽلق ص ŽŽحيحا ك ŽŽام ŽŽال ف ŽŽاع ŽŽترت ŽŽه األم ŽŽراض ب ŽŽاألس ŽŽباب
املŽŽختلفة املŽŽتغايŽŽرة ومŽŽا طŽŽابŽŽت نŽŽفسه فŽŽي يŽŽوم بŽŽل اشŽŽتد مŽŽرضŽŽه بŽŽما وقŽŽع تŽŽحت تŽŽصرف أطŽŽباء
غ ŽŽير ح ŽŽاذق ŽŽة ...وان ط ŽŽاب ع ŽŽضو م ŽŽن أع ŽŽضائ ŽŽه ف ŽŽي ع ŽŽصر م ŽŽن األع ŽŽصار ب ŽŽطبيب ح ŽŽاذق ب ŽŽقيت
أعŽضاء أخŽرى فŽي مŽا كŽان ...كŽلما أتŽى ذاك السŽبب األعŽظم وأشŽرق ذاك الŽنور مŽن مشŽرق الŽقدم
مŽنعه املŽتطببون وصŽاروا سŽحابŽا ً بŽينه وبŽني الŽعالŽم لŽذا مŽا طŽاب مŽرضŽه وبŽقي فŽي سŽقمه إلŽى
الحني".
بهاء اهلل  -لوح امللكة فكتوريا
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بني القرن التاسع عشر والعشرين
بqني الqقرن الqتاسqع عشqر والعشqريqن يqقف الqعالqم نqصفه فqي األول والqنصف اآلخqر فqي الqثانqي .وبqحكم مqوقqفه
هqqذا يqqحس بqqما سqqوف تqqكتفي األجqqيال الqqقادمqqة بqqقراءتqqه مqqن الqqتاريqqخ عqqن أشqqد مqqحنة اجqqتازهqqا .وإذا كqqانqqت
مqqحنة اإلنqqسانqqية بqqلغت نqqهايqqتها فqqي الqqقرن الqqتاسqqع عشqqر ،فqqان هqqذا ال يqqعني إنqqها انحسqqرت فqqيما بqqعد ولqqكن
امل qqعنى ب qqالتح qqدي qqد ه qqو ان اآلالم ال qqهائ qqلة ال qqتي تح qqملتها اإلن qqسان qqية ط qqوال ال qqعصور األول qqى وال qqوس qqطى وك qqان qqت
تتجqمع مqن شqتاتqها حqتى صqارت ركqامqا هqائqال فqي الqقرن الqتاسqع عشqر رغqم الqتنفس النسqبي الqذي تنفسqته
اإلنqqسانqqية فqqي أجqqزاء مqqنها بqqقيام حqqركqqات اإلصqqالح املqqوضqqعية .فqqالحqqروب عqqلى أنqqواعqqها اسqqتمرت تشqqتد إلqqى
ال qqعصور ال qqوس qqطى ،ف qqإل qqى ال qqعصر الح qqدي qqث وت qqأت qqي ع qqلى الح qqرث والنس qqل م qqعا .وك qqان ل qqهيبها يش qqتد ب qqال qqوق qqود
الج qqدي qqد ال qqذي ك qqان ي qqطرح qqه ف qqي آت qqون qqها ع qqام qqل ت qqطور ال qqفكر أم qqام امل qqساوئ ال qqتي ال ح qqصر ل qqها .وال ن qqري qqد ان
نحqمل الqقارئ عqناء الqرجqوع إلqى مجqلدات الqتاريqخ لqيقرأ فqيها تqفاصqيل مqراحqل حqياتqه ،ولqذلqك نqقدم لqه عqرضqاً
مختصرا ً لهذه املراحل وكيف تحملت النضال القاسي بني تطور الحياة والقوى املناهضة لهذا التطور.
ف qqفي ال qqقرن ال qqراب qqع عش qqر ت qqرج qqم "وي qqكلف"  -م qqات س qqنة  - 1384ال qqتوراة إل qqى ال qqلغة اإلن qqكليزي qqة ف qqارت qqاع qqت
الكنيسة لهذا العمل وعدته اعتداء صارخا ً على حرمة كتاب اهلل.
وفqqي الqqقرن الqqخامqqس عشqqر اخqqترع جqqوتqqمبرغ األملqqانqqي  -مqqات سqqنة  - 1468املqqطبعة ولqqعبت دورهqqا الخqqطير
ف qqي ال qqتطور ال qqفكري ال qqعام ،وب qqواس qqطتها نش qqر ال qqكتاب امل qqقدس واملخ qqطوط qqات ال qqقدي qqمة ب qqال qqلغات امل qqختلفة،
وخqqرجqqت األسqqرار مqqن صqqدر الqqكنيسة إلqqى أيqqدي الqqناس مqqما أثqqار سخqqط الqqكنيسة ومqqحاربqqتها لهqqذه الqqبدعqqة.
وفqqي نqqفس هqqذا الqqقرن اكqqتشفت أمqqريqqكا ) (1492فqqتمت نqqظريqqة كqqرويqqة األرض  .وفqqي الqqقرن الqqسادس عشqqر
ق qqام ل qqوث qqر  - 1546 - 1483 -بح qqرك qqته وج qqرت ال qqدم qqاء إن qqها را ً ب qqني ال qqكاث qqول qqيك وال qqبروتس qqتان qqت .وف qqي ال qqقرن
الqqسابqqع عشqqر اخqqترع "جqqالqqيليو"  - 1642 - 1564 -الqqتلسكوب وأتqqى بqqنظريqqته الجqqديqqدة الqqتي قqqضت عqqلى
الqنظريqة الqبطليموسqية الqقديqمة .وكqادت الqكنيسة تqقضي عqليه بqاملqوت حqرقqا ً لqوال مqسايqرتqه لqها ،فqاكqتفت بqسجنه
ث qqالث س qqنوات .وف qqي ن qqفس ال qqقرن أي qqضا ت qqأس qqس وث qqبت ن qqظام ال qqحكم ال qqدس qqتوري ف qqي إن qqكلترا ع qqقب ث qqورة
 .1688وفيه أيضا اندلع لهيب الحرب الدينية في املانيا املعروفة بحرب الثالثني.1648 - 1618 ،
وظهqqرت فqqي الqqقرن الqqسابqqع عشqqر أيqqضا نqqظريqqات جqqديqqدة تqqقول بqqضرورة قqqبول الqqشيء بqqعد التجqqربqqة ،وعqqدم
األخqذ بqالqشيء اال بqعد الqتحقق وقqبول الqعقل لqه .وعqرفqت هqذه الحqركqة فqي الqتاريqخ بqاسqم "نqزعqة الqشك" وكqان
على رأسها فرنسيس بيكون  ،1625 - 1561وديكارت  1650 - 1596وغيرهما.
وفqي الqقرن الqثامqن عشqر حqدثqت الqثورة الqفرنqسية الqتي هqدفqت إلqى حqريqة الqفرد الqسياسqية والqديqنية وذلqك فqي
س qqنة  1793ب qqزع qqام qqة ف qqول qqتير وج qqان ج qqاك روس qqو وغ qqيره qqما .وف qqي ن qqفس ال qqقرن ) (1783اس qqتقلت ال qqوالي qqات
املتحدة ولعبت دورها في محاربة الرق في أمريكا  -وتلعب دورها اليوم على مسرح الحياة العامة.
وف qqي ال qqقرن ال qqتاس qqع عش qqر ق qqام الب qqالس ال qqفرن qqسي  -م qqات س qqنة  - 1827ي qqقول ب qqنظري qqة س qqقيمة ت qqرم qqي إل qqى
االس qqتغناء ع qqن االع qqتقاد ب qqاهلل .وف qqي ن qqفس ال qqقرن وض qqع داروي qqن ك qqتاب qqه ف qqي أص qqل األن qqواع  ،1859وت qqاله
س qqبنسر ف qqعمم ن qqظري qqة ال qqتطور ع qqلى األخ qqالق وال qqعادات وإل qqى ج qqان qqب ه qqذه الح qqرك qqات ال qqفكري qqة ق qqام qqت ح qqرك qqة
٢٥

ال qqعمال ف qqي أورب qqا ل qqتأم qqني ح qqيات qqها وخ qqاص qqة ب qqعد ظ qqهور امل qqاك qqينات واآلالت الح qqدي qqثة ال qqتي اب qqتكرت qqها ال qqنهضة
ال qqصناع qqية ورأى ال qqعمال ف qqيها ته qqدي qqدا ل qqهم ،وب qqرزت ال qqنظري qqات االق qqتصادي qqة ك qqاالش qqتراك qqية وغ qqيره qqا .وظه qqرت
الحqqركqqة الqqنسويqqة فqqي أمqqريqqكا وأوربqqا ،واتخqqذت طqqابqqع الqqعنف فqqي إنqqكلترا وطqqالqqبت الqqنساء بqqحقوقqqهن كqqامqqلة
ومساواتهن بالرجال.
مqن هqذا يqتبني انqه بqينما كqان الqغرب يqتجه نqحو الqتقدم الqعلمي والqصناعqي والqفكري كqان يqتعثر فqي الqناحqية
الروحية ،فان ما جرى فيه اتخذ في أغلب حاالته صور العنف والصراع.
عqلى ان حqالqة الشqرق كqانqت أقqل بqكثير مqن حqالqة الqغرب ،فqلم يqكن فqي الشqرق نqهضات فqي الqقرون الqوسqطى،
وأخqذت روحqانqيته الqتي كqانqت سqببا ً فqي مqنعته وعqزتqه تqتضاءل حqتى زالqت ،فqانتشqر الqفساد فqي ربqوعqه وع ّqمت
الqفوضqى ،وضqاعqت مqنه الqعزة والqكرامqة ،وانqعدم الqقانqون ،وسqيطرت عqوامqل االثqرة واألنqانqية ،واخqتفى كqل نqور
لqلرجqاء .وانqنا نqترك لqلتاريqخ يتحqدث عqن كqل هqذا .فهqذه األمqراض والqعلل الqتي فqتكت بqهيكل الqعالqم وأزمqنت ال
بqqد لqqها مqqن طqqبيب حqqاذق لqqعالجqqها .ولqqكم تحqqركqqت عqqقول الqqفالسqqفة والqqحكماء واملqqلوك والqqوزراء وأرادت تqqحقيق
اإلصqالح بqني شqعوبqها عqلى األقqل ،وذلqك عqن طqريqق الqديqن ،فqحاولqت أن تqبتكر ديqنا ً يqكون أسهqل وأقqرب إلqى
األذواق والqعقول ،وألqيق بqالqعصر ومqقتضياتqه .وهqذه قqصص املqزدكqية فqي أيqام كسqرى ) قqباز ( وسqعد الqدولqة
الqيهودي واورغqون خqان املqغولqي فqي ايqران ،وعqالء الqديqن الخqلجي فqي الqهند ،والqثورة الqفرنqسية ،فqقد حqاولqوا
اإلصqqالح عqqن طqqريqqق تشqqريqqع ديqqن سهqqل مqqقبول ،ولqqكنهم فشqqلوا فqqيما حqqاولqqوه .ألنqqه فqqضالً عqqن قqqصور الqqعقل
البشqqري مqqهما بqqلغ مqqن نqqضج ،وانqqه هqqو ذاتqqه يqqحتاج إلqqى اإلصqqالح ،فqqان اإلصqqالح الqqشامqqل ال يqqكون اال مqqن
فيض السماء بظهور الطبيب الحاذق الذي يعرف الداء والدواء.
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“ الـبـاب "
لqيس الqقصد مqن هqذه الqورقqات ذكqر الqتاريqخ مqفصالً ولqكن املqقصود إملqامqة عqابqرة ال بqد مqنها .فqفي أول محqرم
سqqنة 1235هـ املqqوافqqق  20اكqqتوبqqر  ،1819ولqqد فqqي شqqيراز فqqي جqqنوب ايqqران الqqسيد عqqلي محqqمد الqqذي لqqقب
نفسه بـ "الباب" عند إعالن دعوته.
وكqان مqن السqاللqة الqنبويqة اذ ينحqدر أبqا ً وأمqا ً مqن فqاطqمة الqزهqراء ومqن ذريqة اإلمqام الحسqني .وكqان ال يqزال فqي
دور ال qqفطام ع qqندم qqا ت qqوف qqي أب qqوه ف qqكفله خ qqال qqه .واق qqتصر ت qqعليمه وه qqو ب qqني ال qqخام qqسة وال qqسادس qqة ع qqلى م qqبادئ
ال qqقراءة وال qqتعليم األول qqى ال qqعادي ل qqألط qqفال ،وع qqندم qqا ب qqلغ ال qqخام qqسة عش qqر اش qqتغل ف qqي ال qqتجارة م qqع خ qqال qqه ف qqي
شqqيراز ،ثqqم مqqع خqqالqqه الqqثانqqي فqqي بqqوشهqqر عqqلى الخqqليج الqqفارسqqي .وفqqي الqqثانqqية والعشqqريqqن تqqزوج وولqqد لqqه ولqqد
تqوفqي صqغيرا ً قqبل اعqالن دعqوتqه بqسنة .وتتجّ qلى روح الqفداء فqي صqالتqه عqلى جqثمان ولqده فqي مqناجqاتqه الqتي
يqqقول فqqيها "إلqqهي إلqqهي امqqنحني فqqضل سqqفك دمqqي وفqqداء حqqياتqqي فqqي سqqبيلك ،واجqqعله يqqروي ويqqنبت بqqذور
ديqqنك ،واشqqمله بqqقوتqqك الqqسماويqqة حqqتى يqqنمو ذلqqك الqqبذر الجqqديqqد فqqي قqqلوب الqqرجqqال ،ويqqنتعش ويqqعظم إلqqى أن
يqصير شجqرة كqبيرة وتqجتمع وتسqتظل األمqم واألقqوام تqحت ظqلها .فqأجqب يqا إلqهي دعqائqي ،وأتqمم مqراد قqلبي،
إنqqك أنqqت الqqقوي الqqكريqqم” .وملqqا بqqلغ الqqخامqqسة والعشqqريqqن أعqqلن انqqه "الqqباب" الqqذي اخqqتاره اهلل ليبشqqر الqqناس
بيوم اهلل املوعود الذي سوف تشرق شمسه بطلوع "من يظهره اهلل" وكان يشير إلى بهاء اهلل .
ولqقد اجqمع املqؤرخqون عqلى اخqتالف أجqناسqهم ومqيولqهم عqلى سqمو أخqالقqه وعqالqي صqفاتqه .فqقد جqاء فqي كqتاب
"ال qqسيد ع qqلي مح qqمد ال qqباب" ل qqنقوالس "أن ال qqباب ك qqان ك qqثير ال qqصمت م qqع أن ه qqيكله الج qqميل ون qqور م qqحياه
وسqqكون ذاتqqه كqqان يجqqذب أنqqظار مqqواطqqنيه .ومqqن صqqغره كqqانqqت املqqسائqqل الqqديqqنية تجqqذبqqه بqqقوة .وفqqي سqqن 19
كqتب أول كqتاب لqه وهqو الqرسqالqة الqفقهية واظهqر فqيها تqقواه "...وجqاء فqي كqتاب ملqحات عqن الqحياة فqي ايqران
لqلسيدة شqيل "كqان الqباب وسqيم الqطلعة حqليما ً مqهابqا ً سqاكqناً ،زائqد الqفصاحqة والqبالغqة ،وسqريqع الqكتابqة" وجqاء
ف qqي ك qqتاب "ال qqعقيدة والش qqري qqعة ف qqي اإلس qqالم" للمس qqتشرق اج qqنتس ج qqول qqد تسيه qqر امل qqطبوع ب qqدار ال qqكات qqب
املqqصري بqqالqqقاهqqرة سqqنة  1946بqqالqqصفحة " 241وقqqد شهqqد لqqه أصqqحابqqه بسqqبب مqqواهqqبه الqqفائqqقة وحqqماسqqته
املتقدة بأن العناية اإللهية قد اصطفته لغاية سامية”.
وأول م qqن آم qqن ب qqدع qqوت qqه ك qqان ش qqاب qا ً ي qqدع qqى م qqال حس qqني بش qqروئ qqي وك qqان م qqمن ت qqلقوا ال qqعلم م qqن ال qqشيخ اح qqمد
االحqqسائqqي ومqqن بqqعده الqqسيد كqqاظqqم الqqرشqqتي الqqذيqqن كqqانqqا يqqعدان الqqنفوس لqqظهور املqqوعqqود .ولqqم يqqكد يqqمضي
ارب qqعون ي qqوم qا ً ح qqتى ب qqلغ ع qqدد م qqن آم qqن ب qqدع qqوة "ال qqباب"  18ش qqخصا ً ل ّ qقبهم بح qqروف "ال qqحي" وذل qqك ب qqحساب
الجqمل )ح= + 8ي= .(18 = 10وجqميع هqؤالء كqانqوا مqن الqعلماء الqذيqن تqفرقqوا لqلبحث عqن املqوعqود ،وأقqبلوا
الqيه بqطرق مqتنوعqة ،مqنهم بqالqسعي ،ومqنهم بqالqرؤيqا ،ومqنهم بqاإللqهام .وكqان مqن بqني هqؤالء الحqروف سqيدة هqي
األول qqى م qqن ب qqنات ج qqنسها ال qqتي أق qqبلت إل qqى ال qqدع qqوة الج qqدي qqدة ،وال qqوح qqيدة أي qqضا ب qqني ح qqروف ال qqحي ال qqتي ل qqم
تتشqqرف بqqمحضر "الqqباب" ولqqقد ل ّ qقبت بـ "قqَّ qرة الqqعني" والqqطاهqqرة .وكqqانqqت دون الqqثالثqqني ،شqqاعqqرة ،سqqليلة بqqيت
عqريqق فqي الqعلم ،ذات ذكqاء نqادر وبqالغqة سqاحqرة ،وحqجة نqاطqقة حqتى وصqفها الqبروفqيسور بqراون املسqتشرق
ب qqقول qqه) :إن ظ qqهور ام qqرأة م qqثل ال qqطاه qqرة ف qqي أي ب qqلد وف qqي أي ع qqصر ه qqي ح qqال qqة ن qqادرة او ح qqدث ن qqادر ،ل qqكن
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ظqهورهqا فqي بqلد مqثل ايqران فqهو إعqجوبqة ،ال بqل انqه معجqزة تqمامqا .ومqثلما كqانqت فqي عqفتها وجqمالqها الqرائqع
ومqqواهqqبها الqqعقلية الqqفذة وفqqصاحqqتها املqqتوهqqجة وايqqمإنqqها الqqشجاع واسqqتشهادهqqا املqqجيد ،كqqان وقqqوفqqها نqqادراً
لqيس لqها مqثيل بqني نqساء بqالدهqا وبqقيت ذكqراهqا خqالqدة إلqى األبqد .إن كqان لqيس لqديqن الqباب مqن إدعqاء عqظيم،
فيكفيه انه أظهر بطلة مثل قرة العني “الطاهرة"(
وب qqعد أن ك qqمل ع qqدد أت qqباع qqه  18ت qqوج qqه "ال qqباب" إل qqى ال qqحجاز ألداء ف qqري qqضة ال qqحج ،ف qqوص qqل م qqكة امل qqكرم qqة ف qqي
ديqسمبر سqنة  ،1844وأعqلن دعqوتqه عqلى جqم غqفير مqن الqحجاج .ثqم عqاد إلqى بqوشهqر وكqانqت دعqوتqه قqد ذاعqت
وشqاعqت فqي الqبالد بسqبب مqا قqام بqه هqؤالء األتqباع مqن الqنشاط والqقوة والحqماس فqي إبqالغqها إلqى األقqالqيم
الqتي تqفرقqوا فqيها عqمالً بqتعليمات سqيدهqم ،ومqن جqهة أخqرى كqان سqريqان الqدعqوة ،وإقqبال الqناس عqليها سqبباً
فqqي إثqqارة سخqqط رجqqال الqqديqqن مqqن أهqqل الqqشيعة ،فqqقد رأوا فqqيها خqqطرا ً شqqديqqدا ً يهqqدد الqqعقائqqد والqqنظم الqqقائqqمة
فqqي الqqبالد ،ويqqقلل مqqن سqqلطانqqهم ،ويqqذهqqب بqqنفوذهqqم ،فqqتقدمqqوا إلqqى حسqqني خqqان حqqاكqqم فqqارس وكqqان مسqqتبداً
ومqqتعصباً ،وأقqqنعوه بqqضرورة وضqqع حqqد لهqqذه الحqqركqqة ،وقqqمع هqqذه الqqبدعqqة .ومqqن ثqqم أخqqذت األحqqوال تqqضطرب،
وح qqوادث االض qqطهادات وال qqتعذي qqب وامل qqحاك qqمات وال qqسجن ت qqتوإل qqى ع qqلى "ال qqباب" وأت qqباع qqه ،ع qqلى أن وس qqائ qqل
الqقمع الqتي ارتqكبت ،مqع مqا اتqسمت بqه مqن طqابqع الqقسوة والqوحqشية الqنادرة ،لqم تqنجح فqي وقqف تqيار الqدعqوة
وال ف qqي ت qqخوي qqف أت qqباع qqها ،ب qqل ب qqال qqعكس ض qqاع qqفت م qqن اش qqتعال ال qqنار ف qqي ق qqلوب ه qqؤالء األت qqباع ،وج qqعلتهم
يqتسارعqون لqنيل السqبق فqي سqبيلها ،مqما جqعل السqلطات تqفكر فqي التخqلص مqن رأس الحqركqة عqسى بqموتqه
تهدأ األمور.
فqفي  9يqولqيو 1850م اقqتيد "الqباب" ،وكqان عqمره إذ ذاك  31سqنة ومqعه أحqد أتqباعqه "أقqا محqمد عqلي" الqذي
رجqqا وألqqح عqqلى سqqيده أن يqqقبله مqqعه ،إلqqى مqqيدان تqqبريqqز الحqqربqqي حqqيث أعqqدت فqqرقqqة مqqن الqqجنود لqqتنفيذ حqqكم
القتل.
ثqم ربqطوهqما بqالqحبال فqي وضqع كqان رأس أقqا محqمد عqلي عqلى صqدر سqيده وعqلقوهqما أمqا عشqرات اآلالف
مqن الجqماهqير املqتفرجqة .فqلما كqان الظهqر صqدر األمqر بqإطqالق الqنار وأخqذوا الqجثتني وطqرحqوهqما فqي خqندق،
ثqqم تqqمكن الqqبابqqيون بqqعد ذلqqك مqqن الqqحصول عqqلى هqqاتqqني الqqجثتني وإخqqفائqqهما سqqنوات حqqتى سqqمحت األحqqوال
بدفنهما في سفح جبل الكرمل.
واتqqفق املqqؤرخqqون مqqن مqqحبني وأعqqداء عqqلى حqqصول أعqqجوبqqة وقqqت تqqنفيذ إعqqدام "الqqباب" .فqqان الqqفراش بqqاشqqى
الqذي ذهqب إلحqضاره ورفqيقه مqن غqرفqة الqسجن وجqده مqشغوال بqإمqالء بqعض كqتابqات عqلى أحqد أتqباعqه .فqلما
أصqر الqفراش بqاشqى عqلى اقqتياده قqال ان عqمله لqم يqتم بqعد ،وإنqه ال تqوجqد قqوة فqي األرض تqحول بqينه وبqني
إتqمامqه ،وفqي طqريqقه إلqى الqساحqة تqقدم الqيه سqام خqان قqائqد الqفرقqة املqنوط بqها الqتنفيذ ،وكqان مqسيحياً ،ورجqا
مqن "الqباب" أن يqصفح عqنه فqي عqمل ال يqد لqه فqيه ،وأجqابqه "الqباب" بqأنqه إن كqان صqادقqا ً فqإن اهلل سqيعفيه مqن
عمله.
فqلما ربqطوهqما وأطqلق الqجند رصqاصqهم ،وأنqكشف الqدخqان ،كqانqت دهqشة الجqماهqير بqالqغة عqندمqا رأوا الqحبال
مqqقطعة ورفqqيق "الqqباب" واقqqفاً ،أمqqا "الqqباب" فqqلم يqqكن مqqوجqqوداً ،فqqأخqqذتqqهم حqqمى الqqذهqqول وبqqحثوا عqqنه فqqوجqqدوه
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فqqي نqqفس غqqرفqqة الqqسجن يqqملي عqqلى ذلqqك الqqتابqqع .فqqلما جqqاءوا لqqيقتادوه إلqqى الqqساحqqة قqqال اآلن أتqqممت عqqملي،
ولqqكم أن تqqفعلوا بqqي مqqا تqqشاؤون .وهqqناك أعqqادوا ربqqاطqqهما ورفqqض سqqام خqqان إصqqدار األمqqر لqqفرقqqته بqqإطqqالق
الرصاص مرة ثانية ،فأحضروا فرقة أخرى ونفذت حكم اإلعدام.
ويqقدر املqؤرخqون عqدد مqن قqتلوا مqن الqبابqيني بqالqتعذيqب والqتنكيل يqربqو عqلى الqثالثqني ألqفا ً فqي سqنوات مqعدودة.
ويج qqمع امل qqؤرخ qqون أي qqضا ع qqلى أن م qqا ح qqل ب qqال qqباب qqيني وال qqبهائ qqيني ،ي qqعتبر م qqصدرا ً ج qqام qqعا ً ح qqاف qالً يس qqتمد م qqنه
مؤرخو األجيال قصة االضطهاد الديني في التاريخ.

كتابات " الباب "
وكqqانqqت كqqتابqqات "الqqباب" كqqثيرة أتqqم مqqعظمها وهqqو بqqني جqqدران الqqسجون فqqي الqqقالع الخqqربqqة .فqqبجانqqب كqqتابqqه
"الqبيان" الqذي ش ّqرع فqيه األحqكام الqالزمqة لqدورتqه الqقصيرة ،يqوجqد "قqيّوم األسqماء" و "صqحيفة بqني الحqرمqني"
و "كqq qتاب الqq qروح" و "الqq qخصائqq qل السqq qبعة" و "الqq qدالئqq qل السqq qبعة" وتqq qفسير سqq qورة "الqq qكوثqq qر" وتqq qفسير سqq qورة
"والqعصر" وغqيرهqا مqن الqرسqائqل واأللqواح لqلشاه والqعلماء .وتqركqزت كqلها حqول رفqع األوهqام والخqرافqات الqتي
ك qqان qqت س qqائ qqدة ب qqقوة ،وإزال qqة ال qqفروق ال qqدي qqنية واص qqالح ال qqحال qqة االج qqتماع qqية ال qqتي ب qqلغت م qqن ال qqفساد ح qqدا ً ال
يqتصوره عqقل .وأمqا رسqالqته األسqاسqية فqقد كqانqت فqي الqتمهيد لqظهور "بqهاء اهلل " الqذي كqان يqشير الqيه فqي
كتبه ورساالته بإشارة "من يظهره اهلل”.
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“ بهاء اهلل "
ولqqد حسqqني عqqلي املqqلقب فqqيما بqqعد بـ "بqqهاء اهلل " فqqي بqqلدة نqqور) (1فqqي اقqqليم مqqازنqqدران بqqايqqران فqqي  2محqqرم
1233هـ ) 12نqوفqمبر  (1817وكqان أبqوه مqيرزا عqباس الqنوري وزيqرا ً فqي الqدولqة .فqلما تqوفqي كqان "بqهاء اهلل
" فqي الqثانqية والعشqريqن ورفqض مqنصب الqوزارة وانqصرف إلqى تqدبqير شqئون اخqوتqه وأخqواتqه وامqالك الqعائqلة
الواسعة .ولم يتلق اال قسطا ً يسيرا ً من التعليم في املنزل.
وملqqا أعqqلن الqqباب دعqqوتqqه فqqي 1260هـ )1844م( ،اعqqتنقها "بqqهاء اهلل" ومqqن ثqqم قqqام عqqلى تqqرويqqجها وإعqqألنqqها
بqكل حqماس وقqوة .وبqعد اسqتشهاد "الqباب" صqار "بqهاء اهلل " مqركqز الحqركqة ومqرجqعها فqتركqزت االضqطهادات
بqدورهqا فqيه .فqسجن فqي سqجن طهqران املqظلم ،ثqم نqفي إلqى بqغداد ،واضqطرت الqحكومqة اإليqرانqية ،أمqام تqيار
نqqفوذه املqqتدفqqق ،أن تqqتفق مqqع الqqحكومqqة الqqتركqqية الqqتي أمqqرت بqqنفيه إلqqى اسqqتنبول .وصqqدر أمqqر الqqنفي فqqي 21
إبqريqل سqنة  .1863فqفي هqذا الqيوم الشqديqد الqذي أحqاط فqيه الqبالء مqن كqل جqانqب ،أعqلن "بqهاء اهلل " نqفسه
بشqqر بqqه "الqqباب" ومqqكث فqqي اعqqالن بqqشاراتqqه ألحqqبائqqه إلqqى يqqوم  2مqqايqqو ،أي  12يqqوم qاً،
انqqه هqqو املqqوعqqود الqqذي َّ q
وكqان ذلqك فqي حqديqقة نqجيب بqاشqا خqارج بqغداد) (2أثqناء االسqتعداد لqلسفر إلqى مqنفاه الجqديqد .وقqد عqرفqت
ه qqذه األي qqام ب qqعيد ال qqرض qqوان ال qqذي ي qqحتفل ب qqه ال qqبهائ qqيون م qqن ك qqل ع qqام ،وم qqن ذل qqك ال qqتاري qqخ أص qqبحت "ال qqباب qqية"
ت qqعرف ب qqاس qqم “ال qqبهائ qqية") .(3وك qqان وص qqول ب qqهاء اهلل وع qqائ qqلته وج qqمع م qqن أح qqبائ qqه إل qqى اس qqطنبول ب qqعد رح qqلة
قاسية مريرة دامت حوالي أربعة شهور.
ولqم يqمكث "بqهاء اهلل " فqي اسqطنبول اال أربqعة شqهور أخqرى ،بqعدهqا صqدر األمqر بqنفيه ومqن مqعه إلqى أدرنqه،
وكانت الرحلة قصيرة ولكنها كانت أشد قسوة بسبب البرد والثلوج وقلة الطعام وامللبس.
م qqكث "ب qqهاء اهلل " أرب qqعة س qqنوات ون qqصف ف qqي أدرن qqه ف qqي ك qqرب وب qqالء ل qqم ي qqمنعه م qqن اع qqالن دع qqوت qqه ،وال م qqنعت
سqqطوة الqqحكومqqة مqqن نqqفوذهqqا .فqqأرادت أن تتخqqلص مqqنه وأتqqباعqqه نqqهائqqياً ،وأصqqدرت أمqqرهqqا بqqنفيهم إلqqى مqqديqqنة
عqكا فqي فلسqطني ،حqيث الqهواء واألمqراض والqسجن لqن تqلبث أن تqقضي عqليهم .ويqعطينا املqقتطف اآلتqي مqن
لqqوح "بqqهاء اهلل " إلqqى شqqاه العجqqم صqqورة واضqqحة عqqما أصqqابqqه ومqqا سqqوف يqqصيبه" :يŽا مŽلك قŽد رأيŽت فŽي
سŽبيل اهلل مŽا ال رأت عŽني وال سŽمعت أذن .قŽد أنŽكرنŽي املŽعارف وضŽاق عŽلي املŽخارف ،قŽد نŽضب
ضŽŽحضاح السŽŽالمŽŽة واصŽŽفر ضŽŽحضاح الŽŽراحŽŽة كŽŽم مŽŽن الŽŽباليŽŽا نŽŽزلŽŽت وكŽŽم مŽŽنها سŽŽوف تŽŽنزل،
أمŽشي مŽقبالً إلŽى الŽعزيŽز الŽوهŽاب وعŽن ورائŽي تŽنساب الŽحباب ،قŽد اسŽتهل مŽدمŽعي إلŽى أن
ب َّŽل مŽضجعي .ولŽيس حŽزنŽي لŽنفسي ،تŽاهلل رأسŽي يشŽتاق الŽرمŽاح فŽي حŽب مŽواله ،ومŽا مŽررت
عŽŽلى شجŽŽر اال وقŽŽد خŽŽاطŽŽبه فؤادي يŽŽا لŽŽيت قŽŽطعت السŽŽمي وصŽŽلب عŽŽليك جسŽŽدي فŽŽي سŽŽبيل
ربŽي ،بŽل بŽما أرى الŽناس فŽي سŽكرتŽهم يŽعمهون وال يŽعرفŽون ،رفŽعوا أهŽوائŽهم ووضŽعوا إلŽههم
ك ŽŽأن ŽŽهم اتخ ŽŽذوا أم ŽŽر اهلل ه ŽŽزوا ً ول ŽŽعبا ً ويحس ŽŽبون أن ŽŽهم م ŽŽحسنون .وف ŽŽي ح ŽŽصن األم ŽŽان ه ŽŽم
مŽحصنون ،لŽيس األمŽر كŽما يŽظنون ،غŽدا يŽرون مŽا يŽنكرون ،فŽسوف يخŽرجŽونŽنا أولŽوا الŽحكم
والŽŽغناء مŽŽن هŽŽذه األرض الŽŽتي سŽŽميت بŽŽادرنŽŽة إلŽŽى مŽŽديŽŽنة عŽŽكاء ،ومŽŽما يŽŽحكون إنŽŽها أخŽŽرب
مŽدن الŽدنŽيا وأقŽبحها صŽورة وأردئŽها هŽواء وأنŽتنها مŽاء ،كŽإنŽها دار حŽكومŽة الŽصدى ال يŽسمع
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مŽن أرجŽائŽها اال صŽوت تŽرجŽيعه ...تŽاهلل لŽو يŽنهكني الŽلغب ويهŽلكني الŽسغب ،ويŽجعل فŽراشŽي
مŽŽن الصخŽŽرة الŽŽصماء ،ومؤانŽŽسي وحŽŽوش الŽŽعراء ،ال أجŽŽزع وأصŽŽبر كŽŽما صŽŽبر أولŽŽوا الحŽŽزم
وأصŽحاب الŽعزم بŽحول اهلل مŽالŽك الŽقدم وخŽالق األمŽم .وأشŽكر اهلل عŽلى كŽل األحŽوال ،ونŽرجŽو مŽن
كŽŽرمŽŽه تŽŽعالŽŽى بهŽŽذا الŽŽحبس عتق الŽŽرقŽŽاب مŽŽن السŽŽالسŽŽل واألطŽŽناب ،ويŽŽجعل الŽŽوجŽŽوه خŽŽالŽŽصة
لوجهه العزيز الوهاب…"
وف qqي  31أغس qqطس س qqنة  1868وص qqل وع qqائ qqلته وف qqري qqق م qqن أت qqباع qqه إل qqى ع qqكا ودخ qqلوا ال qqسجن ح qqيث ك qqبار
املجqرمqني مqن أنqحاء تqركqيا .وكqانqوا  84شqخصا ً بqني أطqفال وكqبار وفشqت فqيهم املqالريqا والqدوسqنطاريqا .وكqانqت
األوامqqر مشqqددة بqqمنع الqqدخqqول والخqqروج .فqqكان أتqqباعqqه يqqأتqqون مqqن ايqqران وغqqيرهqqا سqqيرا ً عqqلى األقqqدام لqqيهنأوا
بqqنظرة واحqqدة مqqن بqqعيد إلqqى نqqافqqذة "بqqهاء اهلل " الqqتي كqqان يqqطل مqqنها عqqليهم فqqي بqqعض األحqqوال ،ثqqم يqqعودون
إل qqى أوط qqان qqهم ب qqاك qqني ن qqائ qqحني .ث qqم ن qqقل ب qqعد س qqنتني إل qqى م qqنزل ص qqغير ب qqجوار ال qqسجن ،وب qqعد م qqضي ت qqسعة
سqنوات فqي سqجن عqكا ،انqتقل إلqى قqصر املqزرعqة فqإلqى قqصر الqبهجة خqارج الqبلدة بqعدة فqراسqخ ،وهqناك نqعم
بqqراحqqة وحqqريqqة نسqqبية .وفqqي سqqنة 1890م تqqوجqqه "بqqهاء اهلل " إلqqى جqqبل الqqكرمqqل وتqqردد عqqليه أربqqعة مqqرات وكqqان
يرفع خيمته فوق ذلك الجبل املذكور في التوراة.
ولqقد تحqدث املqؤرخqون ومqنهم بqروفqيسور بqراون املسqتشرق ،وتحqدث الqعظماء والqوزراء والqعلماء الqذيqن تشqرفqوا
بqمحضره فqي الqسجن وفqي الqبهجة بqأن "بqهاء اهلل " لqم يqكن يqومqا ً سqجيناً ،بqل كqان سqلطانqه وهqيبته وجqاللqه،
ونqفوذه ،وعqظمة خqلقه ،وغqزيqر عqلمه وحqكمته ،وعqميم فqضله ورحqمته ،ومqحبته الqعميقة للجqميع  -كqانqت كqل هqذه
املحامد والنعوت ترفعه أمام الجميع من أعداء وأحباء إلى مرتبة تحن لها امللوك ،بل تحسده عليها.
وف qqي ال qqساع qqة ال qqثال qqثة وال qqنصف م qqن ص qqباح ي qqوم  29م qqاي qqو س qqنة  1892ص qqعدت روح qqه إل qqى ب qqارئ qqها وه qqو ف qqي
الqqخامqqسة والسqqبعني مqqن عqqمره .ولqqم يqqرو الqqتاريqqخ مqqثاال لqqتلك املqqراثqqي الqqعالqqية الqqزاخqqرة الqqتي تqqنافqqس الqqعلماء
وال qqكبراء ف qqي إل qqقائ qqها ب qqني ي qqدي اب qqنه األك qqبر "ع qqبد ال qqبهاء" .وك qqان آخ qqر م qqا ص qqدر م qqن ق qqلم "ب qqهاء اهلل " "ل qqوح
العهqد" الqذي فqيه ع َّqني "عqبد الqبهاء" مqن بqعده مqروجqا ً لqتعالqيم اهلل ،والqذي بqه حqفظ أتqباعqه مqن االنqقسام الqذي
حدث في جميع األدوار السابقة.
______________________
) (1ورد فŽي كŽتاب  Baha’u’llah the king of gloryلŽحسن محŽمد بŽالŽيوزي بŽالŽلغة االنŽكليزيŽة فŽي الŽصفحة  ،19أن بŽهاء اهلل ولŽد
في مدينة طهران في ضاحية دروازه شمران )بوابة شمران(.
) (2تقع حديقة النجيبية اليوم في وسط مدينة بغداد على نهر دجلة ،وشيّد على أرضها مدينة الطب.
) (3ورد فŽŽي كŽŽتاب  The Revelation of Baha’u’allahألديŽŽب طŽŽاهŽŽر زاده فŽŽي الŽŽصفحة  ،179أن بŽŽهاء اهلل أنŽŽزل فŽŽي سŽŽنة 1866
في مدينة أدرنة "لوح البهاء" وفيه أشار ألول مرة إلى أصحابه بإسم "أهل البهاء".
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كتابات بهاء اهلل
وتqعتبر كqتابqات "بqهاء اهلل " مqن الqكثرة مqا تسqتوقqف الqنظر .وقqد تqمت كqلها وهqو فqي سqجنه املqتنقل ،وبqني مqوج
الباليا املتتالي:
كتاب "اإليقان " في شرح أسرار الكتب اإللهية.
كتاب "األقدس" الحامل للشريعة واألحكام البهائية.
االشراقات ،الطرازات ،البشارات ،التجليات ،الكلمات الفردوسية ،الكلمات املكنونة ،سورة الهيكل...
أما ألواحه إلى امللوك فهي:
سورة امللوك  -خطابا مللوك الشرق والغرب.
لqوحqه إلqى املqلكة فqكتوريqا ،لqوحqان إلqى نqابqليون الqثالqث ،لqوح إلqى اسqكندر الqثانqي قqيصر روسqيا ،لqوح إلqى ولqيم
األول مqلك بqروسqيا ،لqوح إلqى فqرنqسوا جqوزيqف إمqبراطqور الqنمسا ،لqوح إلqى شqاه العجqم ،لqوح إلqى السqلطان
عبد العزيز ،لوح إلى علي باشا الصدر األعظم )رئيس وزراء اإلمبراطورية العثمانية(.
أما ألواحه إلى العالم الديني فهي:
ل qqوح إل qqى ال qqباب qqا ب qqيوس ال qqتاس qqع ،ل qqوح ال qqبره qqان ،ل qqوح اب qqن ال qqذئ qqب ل qqعلماء اإلس qqالم ،ع qqدا أل qqواح qqه ال qqعدي qqدة إل qqى
اليهود والزردشتيني وسائر امللل األخرى.
وبqجانqب هqذه ،لqوح الqدنqيا ،لqوح املqقصود ،لqوح الqحكمة ،لqوح الqكرمqل ،وكqلها عqامqة ،هqذا عqدا آالف األلqواح إلqى
أحبائه.
واشqqتملت ألqqواحqqه إلqqى املqqلوك عqqلى إنqqذارات لqqهم ،وتqqحققت كqqلها ،فخqqرج املqqلك مqqن يqqد األسqqرة الqqقاجqqاريqqة فqqي
ايqران ،وقqتل السqلطان عqبد الqعزيqز نqفسه وتqغيرت األحqوال فqي تqركqيا ،وحqاطqت الqذلqة بqنابqليون الqثالqث ،وذهqب
املqلك مqن يqد أسqرة هqابسqبورج بqالqنمسا ،واكqتوت املqانqيا بqالqنار والqدمqار مqرتqني كqما أنqذرهqا ،وتqضعضع نqفوذ
معارضيه ،وزال سلطان أعدائه في الوقت الذي أخذت رسالته ترتفع وتثبت.

رسالة بهاء اهلل
وتqدور رسqالqة بqهاء اهلل حqول تqحقيق الqبشارات املqقدسqة مqن خqلق سqموات جqديqدة وأرض جqديqدة تqتحقق فqيها
وحqدة الqعالqم اإلنqسانqي ،ويqتحقق السqالم األعqظم ،وتqزول الحqروب واالخqتالفqات مqن بqني الqعالqم .ولqقد جqاء فqي
كتابه األقدس ،وكتبه وألواحه األخرى بالنظم والقوانني واألحكام التي تكفل كل هذا.

" عبد البهاء “
ولqqد عqqباس أفqqندي الqqذي ل ّ qقب فqqيما بqqعد "عqqبد الqqبهاء" فqqي يqqوم  23مqqايqqو سqqنة 1844م أي نqqفس الqqيوم الqqذي
أعqلن فqيه "الqباب" دعqوتqه .ومqنذ أن بqلغ الqثامqنة الزم أبqاه فqي الqسجن وشqاطqره الqبالء .لqم يqدخqل املqدرسqة ،ولqم
يqqتلق الqqعلم مqqن أحqqد ،ولqqكنه مqqنذ طqqفولqqته كqqانqqت تqqلوح عqqليه عqqالمqqات الqqذكqqاء والqqنجابqqة .وعqqندمqqا بqqلغ الqqخامqqسة
عشqرة كqتب بqإشqارة مqن والqده رسqالqة إلqى أحqد املqتصوفqني املسqتفسريqن فqي شqرح "كqنت كqنزا ً مqخفيا ً" .وظqل
فqي حqياتqه يqقاسqي آالم الqسجن والqنفي والqبعد والqجوع والqتعب بqل واألذى وهqو صqغير حqتى وصqل إلqى عqكا.
وهqناك تفشqت املqالريqا والqدوسqنطاريqا بqأتqباع "بqهاء اهلل " املqسجونqني ،فqقام عqلى خqدمqتهم والqعنايqة بqهم حqتى
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وقqع فqريqسة لqلمرض الqذي كqاد يqقضي عqليه .وكqانqت طqلعته الجqذابqة ،وحqنانqه وعqطفه عqلى الجqميع مqن حqبيب
وعqدو ،وعqلمه وفqضله ،وحqالوة بqيانqه ،ونqدرة صqفائqه  -قqد أسqرت قqلوب الجqميع وجqعلتهم يqتعلقون بqمحبته .ولqكم
استهدف للبالء حبا ً في دفع أذية او تعب عن والده ،وكم ذاق في سبيل توفير أي نوع من الراحة ألحبائه.
فqلما صqعد والqده فqي سqنة  ،1892ألqقي عqبء األمqر بqأكqمله عqلى كqتفه املqثقل .فqعصفت مqن حqولqه الqعواصqف،
ون qqاص qqبه األق qqرب qqون واألع qqداء ال qqعداء ،وأل qqقوا م qqن ح qqول qqه الش qqبهات ،وأش qqاع qqوا امل qqفتري qqات ،ودب qqروا ل qqه امل qqكائ qqد،
واش qqتدت ع qqليه ال qqفنت ح qqتى أث qqارت ع qqليه غ qqضب الس qqلطان ع qqبد الح qqميد ،ف qqأرس qqلت ال qqحكوم qqة ال qqترك qqية ل qqجانq qاً
ل qqلتحقيق ع qqلى دف qqعات ،وك qqاد األم qqر ي qqنتهي ب qqال qqقضاء ع qqليه ح qqتما ل qqوال ح qqفظ اهلل .ول qqم ي qqكن أم qqام ك qqل ه qqذه
املqqصائqqب لqqيتزعqqزع او يqqضطرب ،بqqل كqqان اطqqمئنانqqه قqqويqا ً بqqعون مqqواله ،وثqqباتqqه مqqحيرا ً مqqدهqqشا ً حqqتى فqqي نqqظر
أعqدائqه .ولqم تqنل كqل هqذه األمqور شqيئا ً مqن اسqتبشاره ومqحبته للجqميع ومqساعqدتqه لqلفقراء وعqنايqته بqاملqساكqني
الذين كانوا يصطفون أمام منزله كل يوم جمعة لتلقي الصدقات.
فqلما تqغيرت األمqور بqقيام تqركqيا الqفتاة فqي  1908وصqدر الqعفو عqن املqسجونqني الqسياسqيني والqديqنيني ،أطqلق
س qqراح qqه ،وف qqي ال qqعام ال qqتال qqي م qqباش qqرة أي  1909ك qqان الس qqلطان ع qqبد الح qqميد م qqسجون qا ً .وه qqكذا ب qqدأ ي qqتنسم
نqqسيم الحqqريqqة بqqعد أربqqعني سqqنة قqqضاهqqا فqqي الqqسجن .وفqqي أيqqام والqqده تqqزوج وولqqد لqqه ولqqد تqqوفqqي وهqqو صqqغير،
وعاش له أربعة بنات.
وفqي سqنة  1911حqضر إلqى مqصر ومqنها قqام بqرحqلته األولqى إلqى أوروبqا ،فqزار إنqكلترا وفqرنqسا ثqم عqاد إلqى
مqqصر .وفqqي سqqنة  1912قqqام بqqرحqqلته الqqثانqqية إلqqى أمqqريqqكا ومqqنها إلqqى إنqqكلترا فqqفرنqqسا فqqأملqqانqqيا فqqالqqنمسا ،ثqqم
عqqاد إلqqى مqqصر حqqيث غqqادرهqqا إلqqى األرض املqqقدسqqة )فلسqqطني( فqqي ديqqسمبر سqqنة  .1913وكqqانqqت رحqqالتqqه
وط qqواف qqه ب qqأم qqري qqكا وأوروب qqا س qqببا ً ف qqي نش qqر ال qqدي qqن ال qqبهائ qqي ف qqي ال qqغرب .واش qqتغل ف qqي م qqدت qqها ب qqبيان ال qqتعال qqيم
الجqqديqqدة ،وحqqل املqqشكالت االجqqتماعqqية ،وشqqرح األسqqس الqqتي يqqقوم عqqليها اإلصqqالح ،والشqqروط الqqتي يqqتأسqqس
عqليها السqالم ووحqدة الqعالqم اإلنqسانqي .وكqان يخqطب فqي املqساجqد والqكنائqس ومqعابqد الqيهود ،وفqي الqنوادي
والج qqمعيات امل qqختلفة داع qqيا ً إل qqى امل qqحبة ،وم qqزي qqال ل qqلفوارق ب qqأن qqواع qqها ،وك qqان ف qqي ك qqل ب qqلد ي qqؤم qqها ي qqشيع ال qqفرح
الqqروحqqانqqي فqqيها ويqqتهافqqت أهqqلها عqqلى الqqفوز بqqبركqqاتqqه ،كqqما كqqانqqت تqqطبع الجqqرائqqد املqqقاالت الqqضافqqية عqqن ابqqن
الش qqرق ال qqحام qqل ل qqروح الش qqرق .وك qqان ي qqنذر مس qqتمعيه دائ qqما بخ qqطر الح qqرب وان qqه ال م qqرد ل qqها اال ب qqال qqتمسك
بتعاليم اهلل.
وف qqي خ qqالل ه qqات qqني ال qqرح qqلتني أق qqام ف qqترة م qqن ال qqزم qqن ف qqي ال qqقاه qqرة واإلس qqكندري qqة وب qqور س qqعيد ،ك qqما زار ط qqنطا
واملqqنصورة وكqqانqqت داره تqqموج فqqي كqqل وقqqت بqqالqqزوار وأفqqواج الqqطالqqبني مqqن عqqلماء وكqqتاب وعqqظماء ،كqqما نشqqرت
كqqل الجqqرائqqد تqqقريqqبا الqqفصول الqqضافqqية عqqن الqqتعالqqيم الqqبهائqqية وعqqن حqqياتqqه وفqqضله وعqqلمه ولqqطفه ،كqqل ذلqqك فqqي
إعجاب وتقدير عظيم.
وجqاءت سqنة  1914فqحققت إنqذارات "عqبد الqبهاء" ووقqعت الحqرب الqعاملqية األولqى ،وقqطعت بqينه وبqني الqعالqم
الqخارجqي .فqاشqتغل كqل سqنوات الحqرب بqالqعنايqة بqالqفقراء ،وبqزراعqة الqقمح فqي مqزارع قqريqة الqعدسqية وتqوزيqع
ال qqحبوب ع qqلى امل qqساك qqني امل qqحتاج qqني واالك qqتفاء ل qqنفسه ب qqال qqشعير ،ك qqما ك qqان ي qqوزع ع qqليهم ال qqسكر وي qqكتفي ه qqو
بqزبqيب الqعنب والqتمر .وعqندمqا انتهqت الحqرب ،وتqمت مqعاهqدة الqصلح املqعروفqة بqمعاهqدة فqرسqايqل هqرع مqحبوه
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لqتهنئته بqالسqالم ،ولqكنه ابqتسم ابqتسامqة الحسqرة وقqال ان هqذه املqعاهqدة تحqمل جqرثqومqة الحqرب املqقبلة ! وفqي
أواخ qqر أي qqام qqه ك qqتب وص qqيته ال qqتي ع qqني ب qqها ح qqفيده ش qqوق qqي أف qqندي رب qqان qqي ل qqيقوم ع qqلى رع qqاي qqة األم qqر م qqن ب qqعده،
وهqكذا صqان وحqدة الqبهائqيني مqن االنqقسام ،كqما أوجqد الحqلقة املqوصqلة بqني عهqد الqرسqالqة وبqني عqصر الqتكويqن
الذي قام على تنفيذه شوقي أفندي.
وفqqي يqqوم  29نqqوفqqمبر سqqنة  1921تqqوفqqي "عqqبد الqqبهاء" بسqqالم وكqqان مشهqqده عqqجيبا سqqار سqqاعqqات يqqحف بqqه
الqعظماء والqعلماء ورجqال الqديqن مqن جqميع الqطوائqف ،والqفقراء يqنادون "أبqونqا تqركqنا" ،ودفqن فqي جqبل الqكرمqل
بجوار “الباب".
ول qqقد خ qqلف ع qqبد ال qqبهاء ل qqلعال qqم ك qqنزا ً غ qqال qqيا ً م qqن آالف أل qqواح qqه ال qqتي ت qqناول ف qqيها ش qqرح األق qqدس واألح qqكام،
وتqوضqيح الqتعالqيم ،وحqل املqشكالت ،كqما ارسqل لqوحqا إلqى جqمعية السqالم فqي الهqاي ب َّqني فqيه شqروط تqأسqيس
السالم األعظم .وكانت كتاباته باللغات العربية والفارسية والتركية ،وترجم جزء منها إلى اللغات االخرى.

من آثار بهاء اهلل
مقتطفات من "الكلمات املكنونة"
"يا ابن الروح"
في أول القول أملك قلبا ً جيدا ً حسنا ً منيرا ً لتملك ملكا ً دائما ً باقيا ً أزالً قديما.
"يا ابن الروح"
أحب األشياء عندي االنصاف ،ال ترغب عنه ان تكن اليّ راغباً ،وال تغفل منه لتكون لي
أميناً ،وأنت توفق بذلك ان تشاهد األشياء بعينك ال بعني العباد وتعرفها بمعرفتك ال
بمعرفة أحد في البالد…
"يا أبناء اإلنسان"
هل عرفتم لِ َم خلقناكم من تراب واحد؟ لئال يفتخر أحد على أحد…
"يا ابن اإلنسان"
ال تـَنـَفَّس بخطأ أحد ما دمت خاطئا ً…
"يا ابن الوجود"
ال تشتغل بالدنيا ،ألن بالنار نمتحن الذهب ،وبالذهب نمتحن العباد…
"يا ابن الوجود"
إن يمسـَّ َ
ك الفقر ال تحزن الن سلطان الغنى ينزل عليك في مدى األيام ،ومن الذلة ال تخف
ألن العزة تصيبك في مدى الزمان.
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"يا ابن الوجود"
حبي حصني مَـن دخل فيه نجا وأمن ،ومن أعرض غوى وهلك.
"يا ابن العماء"
جعلت لك املوت بشارة كيف تحزن منه ،وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنـه.

حياة الفرد البهائي
كما يصورها عبد البهاء
"أن ال نكون سببا ً في حزن أحد"
"أن نكون رحماء بكل الناس ،وأن نحبهم حبا ً صادقا ً"
"أن نqqحتمل األذى واالضqqطهاد .وأن نظهqqر الqqعطف عqqلى الqqناس وأن نqqحب الqqعالqqم فqqي جqqميع الqqحاالت ،وأن
نفرح إذا اشتدت بنا املصائب ألن املصائب عني املواهب".
"وأن نصمت عن خطأ غيرنا ،وأن نصلي من أجلهم وأن نساعدهم باملحبة ليصلحوا غلطاتهم".
"أن نqqنظر إلqqى الqqحسن ال إلqqى الqqقبيح ،فqqإذاكqqان لqqشخص عشqqر صqqفات حqqميدة وصqqفة واحqqدة رديqqئة ،نqqنظر
إلqى الqصفات العشqر الحqميدة ونqنس الqرديqئة ،وإذا كqان لqه عشqر صqفات رديqئة وصqفة واحqدة حqميدة ،نqنظر
إلى الصفة الحميدة وننس العشر السيئة".
"ال نسمح ألنفسنا أن نتكلم بكلمة واحدة رديئة عن شخص آخر حتى ولو كان عدوا ً لنا".
"ان نعمل كل أعمالنا برفق ،وأن نكون متواضعني".
"أن ننقطع بقلوبنا عن أنفسنا وعن الدنيا".
" أن يخدم بعضنا بعضاً ،وأن نعلم اننا أقل من غيرنا".
"أن نqكون نqفسا ً واحqدة فqي أجqساد كqثيرة ،فqبقدر حqبنا لqبعضنا يqكون قqربqنا إلqى اهلل ولqكن يqجب أن نqعلم أن
حبنا واتحادنا وطاعتنا ال تكون بالقول بل بالعمل".
"أن نكون صادقني وكرماء ووقورين".
"أن نqكون شqفاء لqكل مqريqض ،وعqزاء لqكل حqزيqن ،ومqاء لqكل ضqمآن ،ومqائqدة سqماويqة لqكل جqوعqان ،ونجqما ً لqكل
أفق ،ونورا ً لكل مصباح ،وبشيرا ً لكل من يشتاق إلى ملكوت اهلل".
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