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مقّدمة

وضعتها ناشرة الكتاب بالّلغة اإلنجليزيّة
(معّربة عن اإلنجليزيّة)

بسمه تعالى

حــمداً هلل وثــناًء إذ إنّــه جــّل شــأنــه زيّــن بــكمال عــنايــته اإلنــسان بــطراز الــعقل والــنّهى وبــذلــك هــداه الكــتشاف 
أســرار الــكائــنات ومــعرفــة رمــوز األســماء والــّصفات، وشــاءت إرادتــه األزلــيّة فــي هــذا الــّدور األعــلى الّــذي هــو 
مظهـر شـروق الـنّور األبـهى أن يـرتـبط الشّــــــرق والـغرب بـرابـطة املـحبّة اإللـهيّة، وأن تـزول االخـتالفـات املـذهـبيّة 
والــفوارق الــقومــيّة والــوطــنيّة، وأن يــكون ســطح الــكرة األرضــيّة كــّله وطــناً واحــداً يشــترك فــيه كــافّــة أفــراد الــنّوع 
اإلنـسانـي. نـعم إّن الـعباد جـميعاً فـي هـذا الـيوم الـبديـع هـم أوراق غـصن واحـد وقـطرات بحـر واحـد. فـاملـنّة هلل 
تـعالـى األزلـيّ السّــــــرمـدّي الّــذي وفّـق هـذه الـذّرّة الـفانـية مـع قـّلة الـبضاعـة وعـدم االسـتحقاق والـّلياقـة لـلعبوديّـة 
والــطّاعــة، فتشــرّفــت بــفيض لــقاء حــضرة "عــبد الــبهاء" روحــي لــتراب أقــدامــه الــفداء، وأشــربــني ذلــك الــّساقــي 

األزليّ بيده الفيّاضة كأس املعاني.

وبــعد أن تشــرّفــت هــذه الــذّرّة الــفانــية عــّدة مــرّات بــزيــارة أرض املــقصود (األراضــي املــقّدســة)، ونــالــت مــنتهى 
آمــالــها وأمــانــيها، كــان كــّل أعــضائــها وجــوارحــها شــوقــاً إلدراك الــحقائــق الــّروحــيّة واالغــتراف مــن ذلــك البحــر 
بحـر املـعانـي الّـذي ال سـاحـل لـه، فـسألـت حـضرة عـبد الـبهاء عـّدة أسـئلة تـتعّلق بـاألمـر األبـهى وبـعض املـسائـل 
اإللـــهيّة وأجـــاب حـــضرتـــه عـــلى هـــذه األســـئلة كـــّلها بحســـب مـــدركـــاتـــي الـــّضعيفة بـــنهايـــة الـــرّأفـــة والـــّشفقة مـــع 
مـــشاغـــله الـــيومـــيّة املســـتمرّة الّـــتي لـــم يـــكن يســـتطيع مـــعها أن يســـتريـــح لحـــظة واحـــدة، ولـــكي  تســـتطيع هـــذه 
الــفانــية أن تــتأمّــل عــند ســنوح الــفرصــة وفــراغ الــبال فــي تــلك املــسائــل الــغامــضة، عــنّي حــضرتــه كــاتــباً نــشيطاً 

ليدّون بياناته حني التّكّلم.

وملّا لـم يـكن لـي إملـام بـالـّلغة الـفارسـيّة وال كـفايـة لـلخوض فـي عـباب املـسائـل املـعضلة اإللـهيّة، كـان فـي غـالـب 
األحــــــيان يــــــضطّر حــــــضرة عــــــبد الــــــبهاء أن يــــــكّرر املــــــسألــــــة الــــــواحــــــدة فــــــي مــــــواضــــــع مــــــتعّددة، واالســــــتعارات 
والتّشبيهات اّلتي كان يستعملها في موضوع معنّي كان يستعملها أيضاً في مواضع أخرى، ومع أّن هذه 
الــحقائــق الــعالــية كــان يســتلزم ذكــرهــا أن تــصاغ فــي عــبارات أســمى، إالّ أّن حــضرتــه بــيَّنها بــعبارات سهــلة 
بـسيطة وكـانـت الـنّتيجة بـعد مـّدة أن تـكّونـت مجـموعـة وجـيزة مـن تـلك األسـئلة واألجـوبـة، وقـد كـانـت هـذه الـفانـية 
تـتمتّع بـالـتّأمّــل فـي حـقائـقها الـباهـرة فـجال بـخاطـري أالّ يحـرم الـظّمأى لـزالل املـعرفـة مـن مـاء الـحياة األبـديّ 
هــذا ليســتفيض الــنّفوس مــن الــبهائــينّي وغــيرهــم مــن الــطّوائــف األخــرى مــن الــحقائــق املــندرجــة فــي آيــات ذلــك 

الفيض الّسرمدّي.

فلهـذا اسـتأذنـت حـضرة عـبد الـبهاء أن أطـبع وأنشـر تـلك األسـئلة واألجـوبـة بـهيئة كـتاب يسـتفيد مـنه الـعموم، 
فــقمت بــعد صــدور اإلجــازة بــتنظيم وتــرتــيب هــذه الــفصول حســبما رأى نــظري الــقاصــر حــتّى أصــبحت هــذه 
الــّلئالئ املــنثورة عــقداً مــنظومــاً وبــاشــرت بــطبعها ونشــرهــا عــن رضــاء وطــيب خــاطــر لــيكون هــديّــة قــيّمة وكــنزاً 
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ثـــميناً ألولـــي الـــفضل واملـــعرفـــة، ولـــي األمـــل أن يـــكون هـــذا الـــكتاب وســـيلة ألن يـــصل األمـــر األقـــدس األبـــهى 
(الّـــذي أنـــار اآلفـــاق وغـــيّر وجـــهة الـــعالـــم) إلـــى مـــسامـــع كـــافّـــة الـــنّفوس فـــي أنـــحاء الـــكرة، ويـــصل صـــيته الّـــذي 

أحاط العاملني إلى مسامع القريب والبعيد من أمم العالم.

كليفورد بارني أمريكانية

باريس في 16 يناير 190811 ذي الحّجة 1325
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كلمة لجنة التّرجمة والنّشر

قــامــت هــذه الــّلجنة تــالحــظها الــعنايــة اإللــهيّة بــتعريــب كــتاب "مــفاوضــات حــضرة عــبد الــبهاء" بــعد أن صــدر 
بــذلــك قــرار املــحفل الــّروحــانــي املــركــزي لــلبهائــينّي بــالــقطر املــصرّي وبــتوفــيق اهلل تــعالــى وعــونــه وعــنايــته بــذلــت 
قــصارى جهــدهــا فــي هــذا الــعمل وكــان نــصب عــينها ومــطمح نــظرهــا أن تــقّدم لــقرّاء الــعربــيّة كــتابــاً مــن خــير 
الــكتب الّــتي أخــرجــت لــلنّاس فــي هــذا الــظّهور املــبارك (واملــفاوضــات) وأيــم الــحّق كــتاب قــيّم تــتضّوع مــن بــني 
ســــطوره روائــــح الــــحقيقة وتــــرفــــع الــــحجب واألســــتار لــــقارئــــه بــــنفحات الــــقدس عــــن املــــعانــــي الــــحقيقيّة لــــبعض 

املسائل املعضلة اإللهيّة.

وإّن الـّلجنة لـتعتقد أنّـها وإن كـانـت بـذلـت غـايـة الجهـد فـي تـرجـمته إالّ أنّـها مـع ذلـك تـرى أن األصـل الـفارسـيّ 
لــلكتاب املــترجــم كــالــّلب والــتّرجــمة بــمثابــة القشــر.  وفــي يــقينها أيــضاً أنّــها قــد تحــرّت الــحقيقة فــي الــتّرجــمة 
وتـوخّــت جهـد االسـتطاعـة أن تـجعل الـتّرجـمة مـطابـقة لـألصـل، وكـان شـعارهـا فـي هـذا الـعمل املـجيد الـتّفانـي 
فـــي خـــدمـــة أمـــر اهلل وانـــتشاره بـــني بـــقاع الـــعالـــم لـــيتمتّع اإلنـــسان فـــي الشّـــــــرق والـــغرب بـــنفحات أمـــره املـــبارك 

وآثاره التّي كمنت فيها سعادة العالم وهناءته.

هـذا وإّن الـّلجنة لـتتمنّى وتـرجـو مـن قـرارة الـنّفس وحـبّة الـقلب أن يـرى هـذا الـكتاب الجـليل مـنتفعاً بـه مـحّقق 
األثـــر بـــني ربـــوع الـــعالـــم اإلنـــسانـــي فـــي أنـــحاء الـــكرة األرضـــيّة عـــامّــــة. هـــدى اهلل بـــه أهـــل الـــعالـــم إلـــى ســـواء 

الّسبيل.
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هذه الطّبعة

كلمة النّاشر

نشـر هـذا الـكتاب الـقيّم ألّول مـرّة بـالـّلغة الـفارسـيّة فـي عـام 1908، ثـّم نشـرت تـرجـمته اإلنجـليزيّـة عـّدة مـرّات 
تــــحت عــــنوان Some Answered Questions وتــــال نشــــره بــــالــــّلغات الــــحيّة األخــــرى ومــــن جــــملتها الــــتّرجــــمة 

العربيّة اّلتي نشرت عام 1928 في مصر.

واآلن يسـّر هـذه الـّدار أن تـعيد طـبع الـتّرجـمة الـعربـيّة تـلبية لـرغـبة الـكثيريـن مـن األحـبّاء األعـزّاء، ومـن الجـديـر 
بـالـذّكـر أّن مـا أوردنـاه فـي هـذه الـطّبعة تـّمت مـقارنـتها بـالـنّسخة الـفارسـيّة املـنشورة فـي عـام 1908 بـكّل دقّـة 

وتمحيص فنقِّح بعض عباراتها وأدخل فيها ما كان ساقطاً سهواً من الكتاب في الطّبعة األولى.

إنّــنا إذ نســدي الــّشكر خــالــصاً لــلّسيدة الــفاضــلة كــليفورد بــارنــي الّــتي اهــتّمت بجــمع هــذه الــبيانــات املــباركــة 
وجـعلها كـتابـاً يـنطق بـكثير مـن الـحقائـق الـّروحـانـيّة ويحـّل عـديـداً مـن املـعضالت االجـتماعـيّة واإلنـسانـيّة، نـقرّ 

أيضاً بجهود أولئك اّلذين أتحفوا النّاطقني بالّضاد بهذه النّادرة الفريدة في طبعتها األولى.

ولـعّل مـن واجـبنا كـذلـك أن نـثني عـلى املـساعـي الّـتي بـذلـت ملـراجـعة الـكتاب مـرّة أخـرى إعـداداً لهـذه الـطّبعة، 
راجني اهلل القوّي القدير أن يقّدر لهم جميعاً مثوبة العاملني املخلصني بمنّه وجوده.

دار النّشر البهائيّة في بلجيكا
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 القسم األّول - مقاالت حول تأثير األنبياء في تربية النّوع
اإلنسانيّ وترقيته

(1)
هو اهلل

الطّبيعة خاضعة لقانون عام

الـــطّبيعة هـــي كـــيفيّة أو حـــقيقة ينســـب إلـــيها بحســـب الـــظّاهـــر الـــحياة أو املـــوت أو بـــعبارة أخـــرى يـــرجـــع إلـــيها 
تـركـيب جـميع األشـياء وتحـليلها، وهـي خـاضـعة لـنظم صـحيحة وقـوانـني ثـابـتة وتـرتـيبات كـامـلة وهـندسـة بـالـغة 
ال تـتجاوزهـا أبـداً إلـى درجـة أنّـك لـو تـالحـظ بـنظر دقـيق وبـصر حـديـد تجـد أّن الـكائـنات فـي عـالـم الـوجـود مـن 
الـذّرّات غـير املـرئـيّة إلـى أعـظم الـكرات الـجسيمة كـكرة الـّشمس وسـائـر الـنّجوم الـعظيمة واألجـسام الـنّورانـيّة 
فــي نــهايــة درجــة مــن االنــتظام ســواء مــن حــيث الــتّرتــيب أو الــتّركــيب أو مــن حــيث الــهيئة أو الحــركــة، وتــراهــا 
جـــميعاً تـــحت قـــانـــون كـــّليّ واحـــد ال تـــتجاوزه أبـــداً، وإذا نـــظرت إلـــى الـــطّبيعة ذاتـــها، تجـــدهـــا بـــال شـــعور وال 
إرادة، فــمثالً الــنّار طــبيعتها اإلحــراق وتحــرق بــال إرادة وال شــعور، واملــاء طــبيعته الجــريــان ويــسيل بــال إرادة 
وال شــعور، والــّشمس طــبيعتها الــّضياء وتــضيء بــال إرادة وال شــعور، والــبخار طــبيعته الــّصعود ويــصعد بــال 
إرادة وال شــعور، ويــتّضح مــن هــذا أّن الحــركــات الــطّبيعيّة لجــميع الــكائــنات جــبريّــة، ليســت لــكائــن مــا حــركــة 
إراديّـــة ســـوى الـــحيوان وال ســـيّما اإلنـــسان، فـــاإلنـــسان يـــقدر عـــلى مـــخالـــفة الـــطّبيعة ومـــقاومـــتها، ألنّـــه كـــشف 
طـبائـع األشـياء، وبـذلـك يـحكم عـلى الـطّبيعة وأّن مـا وصـل إلـيه مـن االخـتراعـات والـّصنائـع كـانـت نـتيجة كـشفه 
الـنّقاب عـن طـبائـع األشـياء كـاخـتراعـه الـبرق (الـتّلغراف) الّــذي اتّـصل بـه الشّــــــرق والـغرب، ومـن هـذا نـعلم أنّ 

لإلنسان سلطاناً وحكماً على الطّبيعة.

فهــــل يــــمكن أن يــــقال أّن تــــلك الــــنّظم والــــتّرتــــيبات والــــقوانــــني الّــــتي تــــشاهــــدهــــا فــــي الــــوجــــود هــــي مــــن تــــأثــــيرات 
الــطّبيعة، مــع أنّــها ال إدراك لــها وال شــعور؟ إذاً فــالــطّبيعة لــيس لــها إدراك وال شــعور وهــي فــي قــبضة الــحقّ 

القدير، املدبّر لعالم الطّبيعة ويظهر منها ما يشاء.

يــقولــون إّن مــن جــملة األمــور الّــتي تحــدث فــي عــالــم الــوجــود مــن مــقتضيات الــطّبيعة هــو وجــود اإلنــسان، إن 
صـحّ ذلـك يـكون اإلنـسان فـرعـاً والـطّبيعة أصـالً، وهـل مـن املـمكن أن تـوجـد إرادة وشـعور وكـماالت فـي الـفرع 
وال يــوجــد لــها فــي األصــل؟ فــتبنّي مــن هــذا أّن الــطّبيعة مــن حــيث ذاتــها فــي قــبضة الــحّق الــحيّ الــقديــر الّــذي 

حكمها وأخضعها لقوانني ونظم ثابتة.
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(2)
دالئل األلوهيّة وبراهينها

ومــن جــملة دالئــل األلــوهــيّة وبــراهــينها أّن اإلنــسان لــم يخــلق نــفسه بــل الــخالــق واملــصّور لــه غــيره، ومــن الــيقني 
الّـــذي ال مــريــة فــيه أّن خــالــق اإلنــسان لــيس مــثل اإلنــسان ألّن الــكائــن الــّضعيف لــيس فــي مــقدوره أن يخــلق 
كـائـناً آخـر مـثله، والـخالـق الـفاعـل يـجب أن يـكون حـائـزاً لجـميع الـكماالت حـتّى يـمكنه أن يخـلق ويـصنع، فهـل 
مـــن املـــمكن أن يـــكون الـــّصنع فـــي نـــهايـــة الـــكمال والـــّصانـــع نـــاقـــص؟ وهـــل يـــمكن أن يـــكون الـــنّقش فـــي نـــهايـــة 
اإلتـقان والـنّّقاش غـير مـاهـر فـي صـنعه؟ مـع أّن الـنّقش مـن عـمله وصـنعه، والـنّقش لـن يـكون مـثل صـانـعه وإالّ 
لــنقش نــفسه. ومــهما كــان الــنّقش فــي نــهايــة الــكمال فــإنّــه إذا قــورن بــالــنّّقاش يــبدو فــي نــهايــة الــنّقص، وعــليه 
فـاإلمـكان مـعدن الـنّقائـص واهلل تـبارك وتـعالـى مـصدر الـكمال، وإّن وجـود الـنّقائـص فـي عـالـم اإلمـكان لـدلـيل 
عـلى كـماالت اهلل، فـمثالً إذا نـظرت إلـى اإلنـسان تـرى أنّـه عـاجـز فعجـز الخـلق دلـيل عـلى قـدرة الـحيّ الـقديـر، 
فــإن لــم تــكن الــقدرة ملــا أمــكن تــصّور العجــز، إذاً فعجــز الخــلق دلــيل عــلى قــدرة الــحّق ولــو لــم تــكن الــقدرة ملــا 

تحّقق العجز ومن هذا العجز ندرك أّن في العالم قدرة.

مــثالً فــي عــالــم اإلمــكان فــقر، فــال بــّد مــن وجــود الــغنى الّــذي يــتحّقق بــه الــفقر، وفــي الــعالــم جهــل فــال بــّد مــن 
وجــود الــعلم الّـــذي يــتحّقق بــه الجهــل، ألنّــه لــو لــم يــكن الــعلم ملــا تــحّقق الجهــل، ألّن الجهــل عــدم الــعلم، ولــو لــم 

يكن الوجود ملا تحّقق العدم.

ومــن املســّلم بــه أّن عــالــم الــوجــود خــاضــع ألحــكام ونــظم ال يــتجاوزهــا أبــداً، وحــتّى اإلنــسان مــجبر عــلى املــوت 
والـنّوم وغـيرهـما، أي أنّـه مـحكوم فـي بـعض املـراتـب، وال بـّد لهـذا املـحكوم مـن حـاكـم، ومـا دام االحـتياج صـفة 
املـمكنات ومـن لـوازمـها الـذّاتـيّة، فـال بـّد مـن وجـود غـنيّ بـذاتـه، مـثالً يـعلم مـن وجـود املـريـض أّن هـناك صـحيحاً 
ولـو لـم يـكن هـناك الـّصحيح ملـا ثـبت وجـود املـريـض، وعـليه صـار مـن املـعلوم أنّـه يـوجـد حـيّ قـديـر حـائـز لجـميع 
الــــكماالت ألنّــــه إن لــــم يــــكن مــــتّصفاً بــــالــــكماالت بــــأســــرهــــا لــــكان كــــالخــــلق أيــــضاً، كــــما وأّن أدنــــى صــــنعة مــــن 
الـّصنائـع فـي عـالـم الـوجـود تـدّل عـلى صـانـع لـها، فهـذا الـخبز مـثالً يـدّل عـلى أّن لـه صـانـعاً، سـبحان اهلل أال 
يـــدّل تـــغيير هـــيئة الـــكائـــنات الجـــزئـــيّة عـــلى صـــانـــع؟ وهـــذا الـــكون الـــعظيم الـــالّمـــتناهـــي أوجـــد مـــن تـــلقاء نـــفسه 
وتـحّقق مـن تـفاعـل املـواد والـعناصـر! فـما أوضـح بـطالن هـذه الـفكرة! هـذه أدلّـة نـظريّـة لـلنّفوس الـّضعيفة، ولـو 
فــتحت عــني الــبصيرة لــشاهــدت مــائــة ألــف دلــيل مــن الــّدالئــل الــباهــرة، مــثال هــذا لــو كــان لــإلنــسان إحــساس 
روحــيّ الســتغنى عــن دلــيل إلثــبات وجــود الــّروح، أمّـــا الــنّفوس املحــرومــة مــن الــفيض الــّروحــيّ فــتحتاج إلقــامــة 

الّدالئل الخارجة عن عالم الّروح.
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(3)
إثبات لزوم املربّي

لـو نـمعن الـنّظر فـي عـالـم الـوجـود نـالحـظ أّن عـالـم الجـماد والـنّبات والـحيوان واإلنـسان كـالًّ وطـرّاً فـي حـاجـة 
، فـإذا لـم يـكن لـألرض مـربٍّ يتعهّـــدهـا تـصير غـابـة وتخـرج نـباتـاً ال فـائـدة فـيه، أمّــا إذا وجـد لـها مـن  إلـى مـربٍّ
يتعهّــــدهـــا ويـــرعـــاهـــا فـــإنّـــها تـــؤتـــي أكُــــالً يـــقتات بـــه ذوو األرواح، إذاً صـــار مـــن املـــعلوم أّن األرض تـــحتاج إلـــى 
عـنايـة الـزّارع ورعـايـته لـها، انـظروا إلـى األشـجار إنّـها لـو تـركـت بـدون مـربٍّ فـإنّـها ال تـأتـي بـثمر وتـكون عـديـمة 
الـفائـدة، أمّــا إذا تـربّـت وتعهّـــدت فـذلـك الّشجـر غـير املـثمر يـصبح مـثمراً، وبـالـتّربـية والـتّلقيح والـتّطعيم تـعطي 
األشجار ذات األثمار املرّة فواكه شهيّة، وهذه أدّلة عقليّة وأهل العالم اليوم في حاجة إلى الّدالئل العقليّة.

وكـذلـك انـظر إلـى الـحيوان تجـده بـالـتّربـية يـصبح ألـيفاً، وإذا تـرك إنـسان بـال تـربـية يـصير حـيوانـاً بـل لـو تـرك 
والــطّبيعة صــار أحــّط مــن الــحيوان أمّـــا إذا ربّــيته ألــفيته مــالكــاً، ألّن أكــثر الــحيوان ال يــأكــل أبــناء نــوعــه، أمّـــا 
اإلنـسان فـي الـّسودان بـأواسـط أفـريـقيا فـإنّـه يـفتك بـأبـناء نـوعـه ويـأكـلهم، ومـن هـذا تـرون أّن الـتّربـية هـي الّـتي 
تجــــمع الشّــــــــرق والــــغرب تــــحت رايــــة حــــكم اإلنــــسان، والــــتّربــــية هــــي الّــــتي تظهــــر كــــّل هــــذه الــــّصنائــــع الــــعجيبة، 
والـــتّربـــية هـــي الّــــتي تـــرّوج هـــذه الـــفنون والـــعلوم الـــعظيمة، والـــتّربـــية هـــي الّــــتي تظهـــر هـــذه املـــكتشفات، فـــوال 
املـربّـي ملـا تـهيّأت بـأّي وجـه مـن الـوجـوه أسـباب الـرّاحـة واملـدنـيّة هـذه كـما تـرى، ولـو تـرك إنـسان فـي صحـراء 

بحيث ال يرى أحداً من أبناء نوعه فال مرية في أنّه يصبح حيواناً محضاً.

يـعلم مـن هـذا أنّـه ال بـّد مـن املـربّـي، ولـكّن الـتّربـية عـلى ثـالثـة أنـواع تـربـية جـسمانـيّة، وتـربـية إنـسانـيّة، وتـربـية 
روحــانــيّة، فــالــتّربــية الــجسمانــيّة هــي لــنشوء الــجسم ونــمّوه وذلــك يــكون بــتسهيل ســبل املــعيشة وتــوفــير أســباب 
الـــرّاحـــة والـــرّفـــاهـــية الّـــتي فـــيها يشـــترك اإلنـــسان والـــحيوان، وأمّــــا الـــتّربـــية اإلنـــسانـــيّة فـــهي عـــبارة عـــن املـــدنـــيّة 
والـتّرقّــي والـّسعادة، يـعني الـّسياسـة والـنّظام والـتّجارة والـّصناعـة والـعلوم والـفنون واالسـتكشافـات الـعظيمة 
واالخــتراعــات الجــليلة الّــتي بــها يــمتاز اإلنــسان عــن الــحيوان، وأمّــا الــتّربــية اإللــهيّة فــهي تــربــية مــلكوتــيّة، هــي 
اكـــتساب كـــماالت إلـــهيّة، هـــي الـــتّربـــية الـــحقيقيّة، إذ بـــها يـــكون اإلنـــسان فـــي هـــذا املـــقام مـــركـــز الـــّسنوحـــات 
الــــرّحــــمانــــيّة ومظهــــر (لـــنعملّن إنـــسانـــاً عـــلى صـــورتـــنا ومـــثالـــنا)، وهــــذا هــــو املــــقصد األســــمى لــــلعالــــم 

اإلنساني.

فـــنحن اآلن نـــريـــد مـــربّـــياً يـــكون مـــربّـــياً جـــسمانـــيّاً ومـــربّـــياً إنـــسانـــيّاً ومـــربّـــياً روحـــانـــيّاً نـــافـــذ الـــحكم فـــي جـــميع 
الّشؤون.

ولــو يــقول أحــد إنّــني كــامــل الــعقل واإلدراك وغــير مــحتاج لــذلــك املــربّــي إنّــه مــنكر لــلبديــهيّات ومــثله كــمثل طــفل 
يـــقول إنّـــني لســـت مـــحتاجـــاً لـــلتّربـــية وأعـــمل حســـب مـــا يـــوحـــيه إلـــيّ فـــكري وبـــنفسي يـــمكنني الـــحصول عـــلى 
كــماالت الــوجــود، أو كــمثل أعــمى يــقول إنّــني فــي غــنى عــن الــبصر ألّن هــناك عــميان كــثيريــن وهــم عــائــشون، 
إذاً صـــار مـــن الـــواضـــح املـــشهود أّن اإلنـــسان مـــحتاج إلـــى املـــربّـــي وال شـــّك أّن هـــذا املـــربّـــي يـــجب أن يـــكون 
كــامــالً فــي جــميع املــراتــب ومــمتازاً عــن جــميع البشــر فــي كــّل الــّشؤون ألنّــه لــو كــان كــسائــر البشــر ال يــكون 
مــربّــياً، خــصوصــاً وأنّــه يــجب أن يــكون مــربّــياً جــسمانــيّاً ومــربّــياً إنــسانــيّاً ومــربّــياً روحــانــيّاً، أي يــنظّم ويــدبّــر 
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األمــور الــجسمانــيّة ويــشّكل الــهيئة االجــتماعــيّة حــتّى يــحصل الــتّعاون والــتّعاضــد فــي املــعيشة وتــنظّم وتــرتّــب 
األمور املاّديّة في كّل األحوال.

وكـذلـك يـؤسّــــــس الـتّربـية اإلنـسانـيّة، أي يـجب أن يـربّـي الـعقول واألذهـان بـحيث تـصبح قـابـلة لـلتّرقّــيات الـكّليّة، 
فـــتتّسع دائـــرة الـــعلوم واملـــعارف وتـــكشف حـــقائـــق األشـــياء وأســـرار الـــكائـــنات وخـــاصّـــــــــــيّات املـــوجـــودات، وتـــزداد 
يـومـاً بـعد يـوم الـتّعالـيم واالكـتشافـات، ويسـتدّل مـن املـحسوسـات عـلى املـعقوالت، وكـذلـك يـربّـي تـربـية روحـانـيّة 
حـــتّى تهـــتدي الـــعقول واملـــدارك ملـــعرفـــة مـــا وراء الـــطّبيعة وتســـتفيض مـــن نـــفحات روح الـــقدس وتـــرتـــبط بـــاملـــأل 
األعــلى وتــصبح الــحقائــق اإلنــسانــيّة مــظاهــر الــّسنوحــات الــرّحــمانــيّة حــتّى تتجــّلى جــميع األســماء والــّصفات 

اإللهيّة في مرآة حقيقة اإلنسان وتتحّقق اآلية املباركة (لنعملّن إنساناً على صورتنا ومثالنا).

ومـــن املـــعلوم أّن الـــقوى البشـــريّـــة ال تســـتطيع الـــقيام بـــأمـــر عـــظيم كهـــذا، وال يـــمكن أن تـــكفل الـــنّتائـــج الـــفكريّـــة 
أمـثال هـذه املـواهـب، فـكيف يـمكن لـشخص واحـد بـدون نـاصـر أو مـعني أن يـؤسّــــــس هـذا الـبنيان الـرّفـيع، إذاً 

ال بّد له أن تؤيّده القّوة املعنويّة الّربّانيّة ليتسنّى له القيام بهذا العمل الجليل.

إّن ذاتــاً واحــدة مــقّدســة تــحيي الــعالــم اإلنــسانــي وتــغيّر هــيئة الــكرة األرضــيّة وتــرقّــي الــعقول وتــحيي الــنّفوس 
وتــؤسّــــــس حــياة جــديــدة وتــضع أســساً بــديــعة وتــنظّم الــعالــم وتــدخــل األمــم واملــلل فــي ظــّل رايــة واحــدة وتــنجي 
الخـلق مـن عـالـم الـنّقائـص والـرّذائـل وتـحثّهم وتـشّوقـهم إلـى الـكماالت الـفطريّـة واالكـتسابـيّة، فـال بـّد وأن تـكون 
هـذه الـقّوة قـّوة إلـهيّة لـيتسنّى لـها الـقيام بهـذا الـعمل الـعظيم، ويـجب أن يـنظر بـعني اإلنـصاف ألّن هـنا مـقام 
اإلنـــصاف، إّن األمـــر الـــذي ال يـــمكن لجـــميع دول الـــعالـــم ومـــلله إجـــراؤه وتـــرويـــجه بـــكّل الـــقوى والـــجنود أجـــرتـــه 
نــفس مــقّدســة بــدون نــاصــر أو مــعني، فهــل يــمكن إجــراء هــذا بــالــقّوة البشــريّــة؟ ال واهلل، فــحضرة املــسيح مــثالً 
رفـــع عـــلم الـــّصلح والـــّصالح وهـــو وحـــيد فـــريـــد بـــينما جـــميع الـــّدول الـــقاهـــرة تعجـــز عـــن هـــذا الـــعمل مـــع جـــميع 

قواها.

فــانــظر كــم مــن الــّدول واملــلل املــختلفة مــثل الــّروم وفــرنــسا وأملــانــيا والــّروس واإلنــكليز وغــيرهــم اســتظّلوا تــحت 
خـيمة واحـدة، فـظهور حـضرة املـسيح كـان سـبب األلـفة بـني تـلك األقـوام املـختلفة حـتّى أّن بـعضهم مـن الّـذيـن 
آمـنوا بـحضرتـه ائـتلفوا لـدرجـة أن فـدوا بـأمـوالـهم وأرواحـهم بـعضهم بـعضاً واسـتمّر ذلـك إلـى زمـن قسـطنطني 
الّــذي كـان سـبب إعـالء أمـر حـضرة املـسيح ثـّم دّب الـخالف فـيما بـينهم ألغـراض مـختلفة، وخـالصـة مـا تـقّدم 
أّن حـــضرة املـــسيح جـــمع هـــذه األمـــم ولـــكن بـــعد مـــّدة مـــديـــدة أصـــبحت الـــّدول ســـبب االخـــتالف مـــرّة أخـــرى. 
واملـــقصود مـــن هـــذا هـــو أّن حـــضرة املـــسيح وفّـــق إلـــى أمـــور عجـــز عـــنها جـــميع مـــلوك األرض ألنّـــه وحّــــــد املـــلل 

املختلفة، وغيّر العادات القديمة.

انــظروا إلــى الــّرومــان والــيونــان والسّــــــريــان واملــصريّــني والــفينيقينّي واإلســرائــيلينّي وســائــر املــلل األوروبــيّة، كــم 
كــان بــينها مــن االخــتالفــات فــقضى عــليها وأزالــها الــّسيّد املــسيح وكــان ســبباً إليــجاد املــحبّة بــني جــميع هــذه 

القبائل، نعم ولو أّن الّدول بعد مّدة غير قصيرة أخّلت بهذا االتّحاد إالّ أّن املسيح كان قد قام بعمله.

�١٣



والــخالصــة إّن املــربّــي الــكّليّ يــجب أن يــكون مــربّــياً جــسمانــيّاً ومــربّــياً إنــسانــيّاً ومــربّــياً روحــانــيّاً مــؤهّـــالً بــقّوة 
أخــرى فــوق عــالــم الــطّبيعة حــتّى يــحوز مــقام املــعّلم اإللــهي، فــإن لــم يظهــر مــثل تــلك الــقّوة الــقدســيّة ال يــقدر 
عـلى الـتّربـية ألنّـه فـي ذاتـه نـاقـص فـكيف يسـتطيع أن يـربّـي تـربـية كـامـلة، مـثالً إذا كـان املـربّـي جـاهـالً فـكيف 
يسـتطيع أن يـعّلم غـيره، وإذا كـان ظـاملـاً فـكيف يـجعل غـيره عـادالً، أو نـاسـوتـيّاً فـكيف يـجعل غـيره إلـهيّاً، إذاً 
يـجب عـلينا أن نـنظر بـعني اإلنـصاف، هـل املـظاهـر اإللـهيّة الّـذيـن ظهـروا كـانـوا حـائـزيـن لجـميع هـذه الـّصفات 
أم ال؟ فـإن لـم يـكونـوا حـائـزيـن لهـذه الـّصفات وهـذه الـكماالت ملـا كـانـوا مـربّـني حـقيقينّي، بـناًء عـلى ذلـك يـجب 
أن نـثبت لـلمفّكريـن بـالـّدالئـل الـعقليّة نـبّوة حـضرة مـوسـى ونـبّوة حـضرة املـسيح وسـائـر املـظاهـر اإللـهيّة، وهـذه 
الـّدالئـل والـبراهـني الّـتي نـذكـرهـا هـي دالئـل مـعقولـة ال مـنقولـة، وقـد ثـبت بـالـّدالئـل الـعقليّة أّن الـعالـم فـي حـاجـة 
قـصوى إلـى املـربّـي وتـلك الـتّربـية يـجب أن تـحصل بـالـقّوة الـقدسـيّة وال شـبهة فـي أّن تـلك الـقّوة الـقدسـيّة هـي 

الوحي وبهذه القّوة اّلتي هي فوق البشر يلزم تربية الخلق.

�١٤



(4)
حضرة إبراهيم

ومـّمن أوتـي هـذه الـقّوة وأيّـد بـها حـضرة إبـراهـيم، والـبرهـان عـلى ذلـك أّن حـضرتـه ولـد فـي مـا بـني النّهـريـن مـن 
أسـرة غـافـلة عـن وحـدانـيّة اهلل فـخالـف مـّلته ودولـته حـتّى عـائـلته وأنـكر جـميع آلهـتهم وقـاوم وحـيداً فـريـداً قـومـاً 
قــــويّــــاً، ومــــا كــــانــــت هــــذه املــــخالــــفة بــــالّسهــــل الهــــنّي، فــــهو كــــمن يــــعترض الــــيوم عــــلى حــــضرة املــــسيح عــــند املــــلل 
املــــــسيحيّة املــــــتمّسكة بــــــالــــــتّوراة واإلنــــــجيل، أو كــــــمثل مــــــن يســــــّب املــــــسيح (أســــــتغفر اهلل) فــــــي مــــــركــــــز الــــــبابــــــا 
(الــفاتــيكان) ويــقاوم املــّلة بــأســرهــا بــبالــغ الــقدرة واملــهابــة، ومــا كــان لــهؤالء إلــه واحــد بــل كــانــوا يــعتقدون بــآلــهة 
مـتعّددة، ويـروون عـنها املعجـزات، ولـذا قـام الـكّل عـلى حـضرة إبـراهـيم، ولـم يـتبعه أحـد سـوى ابـن أخـيه لـوط 
وواحـــد أو اثـــنان مـــّمن ال شـــأن لـــهم، ثـــّم خـــرج حـــضرتـــه مـــن وطـــنه مـــظلومـــاً مضطهـــداً مـــن شـــّدة مـــا لـــقيه مـــن 
مـــقاومـــة األعـــداء، وفـــي الـــحقيقة أنّـــهم أخـــرجـــوا حـــضرتـــه مـــن وطـــنه كـــي يهـــلك ويـــنعدم وال يـــبقى لـــه أثـــر، فـــجاء 
حــــضرتــــه إلــــى هــــذه الــــجهات أي األراضــــي املــــقّدســــة، وخــــالصــــة الــــقول أّن أعــــداءه اعــــتبروا أّن هــــذه الهجــــرة 
سـتؤّدي إلـى انـعدامـه واضـمحاللـه، وحـقيقة الـواقـع أّن مـن يـطرد مـن وطـنه املـألـوف ويحـرم مـن حـقوقـه ويـحيق 
بـه الـظّلم مـن جـميع الـجهات لـينعدم ولـو كـان سـلطانـاً، ولـكّن حـضرة إبـراهـيم ظـّل ثـابـت الـقدم وأظهـر اسـتقامـة 
خــارقــة لــلعادة، وجــعل اهلل هــذه الــغربــة لــه عــزّة أبــديّــة حــتّى أسّــــــس الــوحــدانــيّة اإللــهيّة، ألّن جــميع البشــر كــانــوا 
عــبدة أوثــان، فــكانــت هــذه الهجــرة ســبباً لــترقّــي ســاللــة إبــراهــيم، كــانــت هــذه الهجــرة ســبباً فــي إعــطاء األرض 
املـقّدسـة لسـاللـة إبـراهـيم، وكـانـت هـذه الهجـرة سـبباً فـي انـتشار تـعالـيم إبـراهـيم، وكـانـت هـذه الهجـرة سـبباً 
لـظهور يـعقوب ويـوسـف الّــذي صـار عـزيـز مـصر وهـما مـن سـاللـة إبـراهـيم، وكـانـت هـذه الهجـرة سـبباً لـظهور 
مــثل حــضرة مــوســى مــن ســاللــة إبــراهــيم، وكــانــت هــذه الهجــرة ســبباً لــظهور مــثل حــضرة عــيسى مــن ســاللــة 
إبــراهــيم، وكــانــت هــذه الهجــرة ســبباً لــظهور هــاجــر الّــتي ولــدت إســماعــيل فظهــر مــن ســاللــته حــضرة محــّمد، 
وكــانــت هــذه الهجــرة ســبباً فــي ظــهور حــضرة األعــلى مــن ســاللــته، وكــانــت هــذه الهجــرة ســبباً لــظهور أنــبياء 
بــني إســرائــيل مــن ســاللــة إبــراهــيم، وكــذلــك يســتمّر إلــى أبــد اآلبــاد، وكــانــت هــذه الهجــرة ســبباً لــدخــول أوروبّــا 
وأكــثر أمــم آســيا فــي ظــّل إلــه إســرائــيل، فــانــظر مــا أعــجب هــذه الــقدرة الّـــتي تــجعل شــخصاً مــهاجــراً يــكّون 

أسرة كهذه ثّم مّلة كهذه ثّم يرّوج تعاليم كهذه!

فهــل يــمكن اآلن ألحــد أن يــقول بــأّن كــّل ذلــك يحــدث عــن طــريــق الــّصدفــة؟ إذاً يــلزم اإلنــصاف، هــل كــان هــذا 
الـّشخص مـربّـياً أم ال؟ ويـجب الـتّأمّــل قـليالً فـي أّن هجـرة إبـراهـيم كـانـت مـن أرفـة بحـلب إلـى سـوريّـة، وكـانـت 
تــلك نــتائــجها، فــماذا تــكون نــتيجة هجــرة حــضرة بــهاء اهلل مــن طهــران إلــى بــغداد ومــن هــناك إلــى إســالمــبول 

ومنها إلى الّروملِّي (أدرنة) ومنها إلى األرض املقّدسة؟

إذاً فانظر كيف أّن حضرة إبراهيم كان مربّياً ماهراً.

�١٥



(5)
حضرة موسى

أمّـــا حـــضرة مـــوســـى فـــقد لـــبث يـــرعـــى األغـــنام فـــي الـــباديـــة مـــّدة مـــديـــدة، وفـــي الـــظّاهـــر تـــربّـــى فـــي بـــيت الـــظّلم 
واشـتهر بـني الـنّاس بـأنّـه ارتـكب جـريـمة الـقتل، ثـّم صـار راعـياً، وأصـبح مـكروهـاً مـبغوضـاً لـدى فـرعـون وقـومـه، 
فــــشخص كهــــذا أنــــقذ مــــن قــــيد األســــر مــــّلة عــــظيمة، وأقــــنعها ثــــّم أخــــرجــــها مــــن مــــصر وأوصــــلها إلــــى األرض 
املـــقّدســـة، وكـــانـــت تـــلك املـــّلة (أي بـــني إســـرائـــيل) فـــي نـــهايـــة الـــذّلّــــة، فـــوصـــلت إلـــى أوج الـــعزّة، كـــانـــوا أســـرى 
فــأصــبحوا أحــراراً، وكــانــوا أجهــل األقــوام فــأصــبحوا أعــلمها، وبــفضل تــعالــيمه وصــلوا إلــى درجــة أكســبتهم 
الـــفخار بـــني جـــميع املـــلل، وطـــبّق صـــيتهم اآلفـــاق إلـــى درجـــة أّن األمـــم املـــجاورة إذا مـــا أرادت مـــدح شـــخص 
قــالــت ال ريــب هــذا إســرائــيليّ، وقــد أحــيا مــّلة إســرائــيل بــفضل تشــريــعه وقــوانــينه، فــوصــلت بــذلــك إلــى أعــلى 
درجــة فــي املــدنــيّة فــي ذلــك الــعصر، ووصــل األمــر إلــى أّن حــكماء الــيونــان كــانــوا يــأتــون إلــى بــني إســرائــيل 
لكســـب الـــكماالت مـــن أفـــاضـــلهم، كـــسقراط الّـــذي أتـــى إلـــى ســـوريّـــة وتـــلّقى عـــن بـــني إســـرائـــيل عـــلم الـــتّوحـــيد 
وخـــلود األرواح بـــعد املـــمات، وبـــعد رجـــوعـــه إلـــى الـــيونـــان نشـــر هـــذه الـــتّعالـــيم فـــخالـــفه قـــومـــه ثـــّم حـــكموا بـــقتله 

وأحضروه إلى مجلس الحكم وسقوه الّسّم.

فـشخص كـموسـى بـلسانـه لـكنة نـما وتـرعـرع فـي بـيت فـرعـون، واشـتهر بـني الـنّاس بـالـقتل وتـوارى عـن األنـظار 
مـّدة مـديـدة مـن شـّدة الـخوف، وهـو يـرعـى األغـنام، كـيف ملـثله أن يـأتـي ويـؤسّـــــس أمـراً عـظيماً فـي الـعالـم يعجـز 

أعظم فيلسوف عن عمل جزء من ألف مّما قام به، فبديهيّ أّن هذا العمل خارق للعادة.

إّن اإلنــسان الّـــذي بــلسانــه لــكنة ويــصعب عــليه أن يتحــّدث حــتّى بــالــكالم الــعادّي، كــيف يــتسنّى لــه أن يــقوم 
بــتأســيسات كهــذه، فــلو لــم يــكن هــذا الــّشخص مــؤيّــداً بــالــقّوة اإللــهيّة ملــا وفّــق أبــداً لــلقيام بهــذا األمــر الــعظيم 

وليست هذه من األدّلة اّلتي يستطيع أحد إنكارها.

إّن الـعلماء الـطّبيعينّي وفـالسـفة الـيونـان وعـظماء الـّرومـان الّــذيـن ذاع صـيتهم فـي اآلفـاق لـم يـبرع أحـد مـنهم 
إالّ فـي فـّن مـن الـفنون، فـمثالً بـرع جـالـينوس وبـقراط فـي الـطّّب، وأرسـطو فـي الـنّظريّـات والـّدالئـل املـنطقيّة، 
وأفــالطــون فــي األخــالق واإللــهيّات، فــكيف يــمكن لــشخص راعٍ أن يــأتــي بــكّل هــذه املــعارف والــفنون، ال شــكّ 
أّن هــذا الــّشخص كــان مــؤيّــداً بــقّوة خــارقــة لــلعادة، فــانــظروا كــيف تــتهيّأ أســباب االمــتحان واالفــتتان للخــلق، 
فــحضرة مــوســى فــي مــقام دفــع الــظّلم وكــز شــخصاً مــن أهــل مــصر وكــزة واحــدة، فــاشــتهر بــني الــنّاس بــأنّــه 
ارتــكب جــريــمة الــقتل، ســيّما وأّن املــقتول كــان مــن رعــايــا الــفراعــنة الــوطــنينّي، فهــرب حــضرتــه ثــّم بــعث بــعدئــذٍ 
بــــالــــنّبّوة فــــمع هــــذه الــــّسمعة الــــّسيئة، كــــيف وفّــــق بــــقّوة خــــارقــــة لــــلعادة أن يــــقوم بهــــذه الــــتّاســــيسات الــــعظيمة 

واملشروعات الجليلة.

�١٦



(6)
حضرة املسيح

ثــّم جــاء الــّسيّد املــسيح قــائــالً إنّــي ولــدت مــن روح الــقدس، ولــو أّن تــصديــق هــذه املــسألــة عــند املــسيحينّي مــن 
الّسهــل الهــنّي اآلن، إال أنّــها كــانــت صــعبة جــّداً فــي ذلــك الــزّمــان، وبــنّص اإلنــجيل كــان الــفّريــسيّون يــقولــون 
ألـيس هـذا هـو ابـن يـوسـف الـنّاصـرّي ونـحن نـعرفـه، فـكيف يـقول إنّـي جـئت مـن الـّسماء، وبـاالخـتصار إّن هـذا 
الـــــّشخص الّـــــذي كـــــان فـــــي الـــــظّاهـــــر وفـــــي نـــــظر الـــــعموم وضـــــيعاً مـــــحتقراً، قـــــام بـــــقّوة نـــــسخت شـــــريـــــعة ألـــــف 
وخـمسمايـة سـنة، مـع أنّـه لـو تـجاوز أحـد أدنـى تـجاوز لـتلك الشّــــــريـعة لـوقـع فـي خـطر عـظيم وانـمحى وانـعدم، 
وفـــوق هـــذا فـــإّن األخـــالق الـــعمومـــيّة وأحـــوال بـــني إســـرائـــيل كـــانـــت فـــي عهـــد حـــضرة املـــسيح فـــاســـدة مـــختّلة 
اخـتالالً كـّليّاً، وكـان بـنو إسـرائـيل فـي مـنتهى الـذّلّــة واألسـر واالنحـطاط، فـيومـاً كـانـوا أسـرى إليـران وكـلدان، 
ويــومــاً كــانــوا تــحت حــكم دولــة آشــور، ويــومــاً كــانــوا رعــيّة تــابــعة لــليونــان، ويــومــاً كــانــوا مــطيعني أذالّء لــلّرومــان، 
فــنسخ هــذا الــّشخص الــّشاب أي الــّسيّد املــسيح الشّـــــــريــعة املــوســويّــة الــعتيقة بــقّوة خــارقــة لــلعادة وقــام عــلى 
تـــربـــية األخـــالق الـــعمومـــيّة وأسّـــــــس الـــعزّة األبـــديّـــة لـــبني إســـرائـــيل مـــرّة أخـــرى، ونشـــر تـــعالـــيم لـــم تـــكن مـــختّصة 
بــــإســــرائــــيل، بــــل أسّــــــــس الــــّسعادة الــــكّليّة لــــلهيئة االجــــتماعــــيّة البشــــريّــــة وأّول حــــزب قــــام عــــلى مــــحوه هــــم بــــنو 
إســـرائـــيل قـــوم املـــسيح وقـــبيلته، فقهـــروه بحســـب الـــظّاهـــر فـــأصـــابـــته مـــنهم الـــذّلّـــة الـــكبرى، حـــتّى وضـــعوا عـــلى 
رأســه إكــليالً مــن الــّشوك، ثــّم عــّلقوه عــلى الــّصليب، غــير أّن ذلــك الــّشخص عــندمــا كــان بحســب الــظّاهــر فــي 
الــذّلّــة الــكبرى، أعــلن أّن شــمسه ســتشرق ونــوره سيســطع وفــيوضــاتــه ســتحيط ويــخضع لــها جــميع األعــداء، 
ولــقد تــحّقق مــا قــال ولــم يســتطع مــقاومــته جــميع مــلوك الــعالــم، بــل إّن أعــالم جــميع املــلوك نّكســت وارتــفع عــلم 
ذلــك املــظلوم إلــى األوج األعــظم، فهــل يســّلم الــعقل البشــرّي بحــدوث مــثل هــذا ال واهلل، إذاً صــار مــن املــعلوم 

الواضح أّن ذلك الّشخص الجليل كان مربّياً حقيقيّاً للعالم اإلنسانيّ موفّقاً مؤيّداً بقّوة إلهيّة.
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(7)
حضرة محّمد

أمّــا حـضرة محـّمد فـقد سـمع عـنه أهـل أوروبّـا وأمـريـكا بـعض الـّروايـات واعـتبروهـا صـدقـاً، والـحال أّن الـرّاوي 
إمّـــا أنّــه كــان جــاهــالً أو مــبغضاً وأكــثر الــّرواة كــانــوا قّسيســني، وكــذلــك نــقل بــعض جهــلة اإلســالم روايــات ال 
أصــل لــها عــن حــضرتــه زاعــمني أنّــها مــدح، فــمثالً رأى بــعض هــؤالء الجهــالء أّن تــعّدد الــزّوجــات مــحور مــدح 
لـــحضرتـــه وعـــّدوهـــا كـــرامـــة لـــه ألّن هـــذه الـــنّفوس الـــجاهـــلة كـــانـــت تـــعتبر تـــكاثـــر الـــزّوجـــات مـــن قـــبيل املعجـــزات، 
واسـتند أكـثر مـؤرّخـي أوروبّـا عـلى أقـوال هـذه الـنّفوس الـجاهـلة، مـثالً قـال شـخص جـاهـل لـقّسيس بـأّن دلـيل 
الـعظمة هـو الـّشجاعـة وسـفك الـّدمـاء وبـأّن شـخصاً واحـداً مـن أصـحاب حـضرة محـّمد قـطع بحـّد الـّسيف فـي 
يــوم واحــد مــائــة رأس فــي مــيدان الحــرب، فــظّن ذلــك الــقّسيس أّن الــقتل هــو الــبرهــان الــحقيقيّ لــديــن محــّمد، 
والــحال أّن هــذا مجــرّد أوهــام، بــل إّن غــزوات حــضرة محــّمد جــميعها كــانــت دفــاعــيّة، والــبرهــان الــواضــح عــلى 
ذلــك أّن نــفس محــّمد وأصــحابــه تحــّملوا فــي مــّدة ثــالث عشــرة ســنة فــي مــّكة كــّل األذى وكــانــوا فــي هــذه املــّدة 
هــدفــاً لــسهام األعــداء، فــقتل بــعض األصــحاب ونهــبت األمــوال وتــرك الــباقــون وطــنهم املــألــوف وفــّروا إلــى ديــار 
الـــغربـــة، وبـــعد أن أســـرفـــوا فـــي إيـــذاء حـــضرة محـــّمد صـــّمموا عـــلى قـــتله، ولـــذا خـــرج مـــن مـــّكة نـــصف الـــّليل 
وهـاجـر إلـى املـديـنة، ومـع هـذا لـم يـكّف األعـداء عـن اإليـذاء بـل تـعّقبوهـم إلـى الـحبشة واملـديـنة، وكـانـت قـبائـل 
الـعرب وعـشائـرهـم هـذه فـي نـهايـة الـتّوحّــــش والـقسوة فـبرابـرة أمـريـكا ومـتوحّــــشوهـا بـالنّسـبة إلـيهم كـأفـالطـون 
بـالنّسـبة إلـى أهـل زمـانـه، ألّن بـرابـرة أمـريـكا مـا كـانـوا يـدفـنون أوالدهـم أحـياء تـحت الـتّراب، أمّــا هـؤالء فـكانـوا 
يـــئدون بـــناتـــهم مـــعتقديـــن أّن هـــذا الـــعمل مـــنبعث عـــن الحـــميّة وكـــانـــوا يفتخـــرون بـــه، فـــمثالً كـــان أكـــثر الـــرّجـــال 
يــتوعّـــدون زوجــاتــهم بــالــقتل إن هــّن ولــدن إنــاثــاً، وال تــزال الــقبائــل الــعربــيّة حــتّى اآلن تــنفر مــن ذّريّــة الــبنات، 
وكـذلـك كـان الـّشخص الـواحـد يتّخـذ لـنفسه ألـف امـرأة، وكـان لـكثير مـنهم فـي بـيته مـا يـزيـد عـن عشـر زوجـات، 
وإذا مـا نشـبت الحـرب والـقتال بـني هـذه الـقبائـل تـأسـر الـقبيلة الـغالـبة نـساء الـقبيلة املـغلوبـة وأطـفالـها ويـعّدون 
هــؤالء األســرى أرقّــاء يــتصرّفــون فــيهم بــالــبيع والشّــــــراء، وإذا مــات أحــدهــم وتــرك عشــر نــسوة اســتحوذ أوالده 
مـــنهّن بـــعضهم عـــلى أمّــــهات الـــبعض، وعـــندمـــا كـــان يـــلقي أحـــد هـــؤالء األوالد عـــباءتـــه عـــلى رأس زوجـــة أبـــيه 
ويـنادي هـذه حـاللـي، تـصير تـلك املـرأة املـسكينة عـلى الـفور أسـيرتـه ورقـيقته ولـه الحـّريّـة الـتّامّــة أن يـفعل بـها 
مــا يــشاء، فــإن أراد قــتلها أو ســجنها فــي جــّب عــميق أو شــتمها أو ضــربــها وزجــرهــا كــّل يــوم حــتّى يــقضي 

على حياتها تدريجيّاً، وال ضير عليه فيما يختار من هذه املعاملة حسب العرف وعادات العرب.

وغـــــنيّ عـــــن الـــــبيان مـــــا يـــــنشأ بـــــني نـــــساء الـــــّشخص الـــــواحـــــد وبـــــني أوالدهـــــّن مـــــن الـــــحقد والحســـــد والـــــعداوة 
والـبغضاء، فـانـظروا كـيف كـانـت حـال هـؤالء الـنّسوة املـظلومـات ومعيشـتهّن. وفـوق مـا ذكـر فـإّن حـياة الـقبائـل 
الـــعربـــيّة كـــان قـــوامـــها نهـــب بـــعضهم بـــعضاً، لـــذا كـــانـــت فـــي حـــروب وغـــارات مســـتمرّة، يـــقتل ويســـلب بـــعضهم 
بـعضاً، يـأسـرون الـنّساء واألطـفال ثـّم يـبيعونـهم لـألجـانـب، وكـم مـن بـنات أمـير وبـنيه قـضوا يـومـهم فـي الـنّعمة 
والــرّخــاء ثــّم أمــسوا فــي مــنتهى الــذّلّــة واألســر والــهوان بــاألمــس كــانــوا أمــراء والــيوم أصــبحوا أســراء، بــاألمــس 
كــّن ســيّدات مــحترمــات والــيوم أصــبحن أرقّــاء ذلــيالت، فــبني هــذه الــقبائــل بــعث حــضرة الــرّســول عــليه الــّصالة 
والسّــــــالم، ومـا مـن بـالء إالّ وتحـّمله مـن هـؤالء مـّدة ثـالث عشـرة سـنة، ثـّم خـرج مـهاجـراً ومـع ذلـك لـم يـكفّوا عـن 
إيـــذائـــه بـــل حشـــدوا جـــموعـــهم وخـــرجـــوا عـــليه بـــالـــجند واملـــحاربـــني مـــهاجـــمني لـــيعدمـــوا كـــّل مـــن اتّـــبعه مـــن رجـــال 

ونساء وأطفال، فاضطّر حضرته ملحاربة تلك القبائل في مثل تلك الظّروف.
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هذه هي حقيقة الحال ولسنا بمتعّصبني وال بمدافعني عنه بل نحن منصفون ال نقول غير الحّق.

فــانــظروا بــعني اإلنــصاف لــو كــان حــضرة املــسيح فــي مــوقــف كهــذا بــني قــبائــل مــتوحّـــــشة طــاغــية كهــذه وتحــّمل 
صــابــراً مــع الــحواريّــني مــّدة ثــالث عشــرة ســنة كــّل جــفاء مــن هــؤالء، ثــّم هــاجــر أخــيراً مــن وطــنه ومــسقط رأســه 
إلـــى الـــباديـــة فـــراراً مـــن الـــظّلم، ومـــع ذلـــك ظـــّل هـــؤالء الـــطّغاة يـــتعّقبونـــه جـــاّديـــن فـــي قـــتل عـــموم الـــرّجـــال ونهـــب 

األموال وأسر النّساء واألطفال، فأّي سبيل كان يسلكه الّسيّد املسيح مع أمثال هؤالء؟

نــعم لــو لــحق الــّضير حــضرتــه وعــفا وصــفح لــكان هــذا الــعفو والــّصفح مــن األعــمال املــقبولــة واملحــمودة جــّداً، 
ولــكنّه لــو رأى بــأّن ذلــك الــظّالــم الــقاتــل الــّسافــك لــلّدمــاء يــريــد أن يــقتل جــمعاً مــن املــظلومــني وينهــب أمــوالــهم 

ويأسر نساءهم وأطفالهم، فال شّك أنّه كان يعمل لحماية هؤالء املظلومني ويمنع عنهم ظلم الظّاملني.

إذاً فـلَِم االعـتراض عـلى حـضرة الـرّسـول؟ أألنّـه لـم يسـّلم نـفسه مـع الـّصحابـة والـنّساء واألطـفال لهـذه الـقبائـل 
الطّاغية؟

وفـضالً عـن هـذا فـإّن تهـذيـب أخـالق تـلك الـقبائـل ومـنعها مـن سـفك الـّدمـاء هـو عـني املـوهـبة، وردع تـلك الـنّفوس 
وزجـرهـا مـحض الـرّحـمة والـعنايـة، مـثل ذلـك كـمن بـيده قـدح مـن الـّسّم يـريـد أن يشـربـه، فـالـّصديـق املـحّب هـو 
مــن يكســر الــقدح ويــنّجي الــّشارب ويــزجــره، فــلو كــان حــضرة املــسيح فــي مــوقــف كهــذا ال بــّد أنّــه كــان يــعمل 
لــــنجاة الــــرّجــــال والــــنّساء واألطــــفال مــــن بــــراثــــن تــــلك الــــذّئــــاب الــــكاســــرة، عــــلى أّن حــــضرة محــــّمد لــــم يــــحارب 
الـنّصارى بـل كـثيراً مـا شـملهم بـرعـايـته ومـنحهم كـامـل الحـّريّـة، وكـان فـي نجـران طـائـفة مـن املـسيحينّي فـقال 

حضرة محّمد إنّي خصم لكّل من يعتدي على حقوق هؤالء وعليه أقيم الّدعوى أمام اهلل.

وصــرّح فــي أوامــره بــأّن أرواح الــنّصارى والــيهود وأمــوالــهم فــي حــمايــة اهلل، فــلو كــان الــزّوج مســلماً والــزّوجــة 
مـسيحيّة ال يـجوز أن يـمنعها عـن الـذّهـاب إلـى الـكنيسة أو يـرغـمها عـلى الـتّحّجب، وإذا مـاتـت وجـب عـليه أن 
يســّلم جــثمانــها إلــى الــقّسيس، وإذا أراد املــسيحيّون بــناء كــنيسة فــعلى املســلمني أعــانــتهم، وعــلى الــحكومــة 
اإلسـالمـيّة أيـضاً حـني مـحاربـتها ألعـداء اإلسـالم أن تـعفو عـن الـنّصارى الخـدمـة الـعسكريّـة مـا لـم يـتطّوعـوا 
بــمحض اخــتيارهــم ملــعاونــة اإلســالم ألنّــهم تــحت حــمايــته، وفــي مــقابــل هــذا الــعفو عــليهم أن يــدفــعوا كــّل ســنة 

مبلغاً ضئيالً.

وقــصارى الــقول أنّــه يــوجــد ســبعة مــناشــير مــفّصلة فــي هــذا الــّشأن بــعضها مــوجــود فــي الــقدس إلــى الــيوم، 
ولـــيس هـــذا الـــقول مـــن عـــندي، بـــل هـــو الـــحقيقة الـــواقـــعة، فـــإّن فـــرمـــان الخـــليفة الـــثّانـــي وأوامـــره مـــوجـــودة عـــند 
بـطريـرك األرثـوذكـس بـالـقدس، وهـذا مـّما ال ريـب فـيه، ولـكن حـدث بـعدئـٍذ أن حـّل الـحقد والحسـد بـني املسـلمني 
والــنّصارى، فــتجاوز كــالهــما حــّده ومــا يــقولــه كــال الــطّرفــني أو غــيرهــم خــالفــاً لهــذه الــحقيقة حــكايــات وروايــات 
نــاشــئة إمّــا عــن الــتّعّصب والــجهالــة أو صــادرة مــن شــّدة الــعداوة، فــمثالً يــقول املســلمون إّن الــنّبيّ صــّلى اهلل 
عـليه وسـّلم شـّق الـقمر فـوقـع عـلى جـبال مـّكة مـتصّوريـن أّن الـقمر جـرم صـغير فـشّقه نـصفني ألـقى بـأحـدهـما 
عــلى هــذا الــجبل وبــالــثّانــي عــلى جــبل آخــر، فــالــتّمّسك بــظاهــر هــذه الــّروايــة تــعّصب مــحض، وكــذلــك مــا يــرويــه 

القّسيسون قدحاً وذّماً كّله مبالغ فيه وأكثره ال أساس له.
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وبـاالخـتصار فـقد ظهـر حـضرة محـّمد فـي صحـراء الـحجاز بجـزيـرة الـعرب حـيث ال زرع وال شجـر وال عـمران، 
وبـعض بـالدهـا كـمّكة واملـديـنة شـديـدة الحـرارة، واألهـالـي مـن سـّكان الـباديـة فـأخـالقـهم وطـباعـهم بـدويّـة، ومـا 
كـان لـهم نـصيب قـّط مـن الـعلوم واملـعارف حـتّى أّن حـضرة محـّمد نـفسه كـان أمّــيّاً وكـانـوا يـكتبون الـقرآن عـلى 
عــظام أكــتاف الخــراف أو عــلى ورق الــنّخيل "خــوص"، فــمن هــذا املــثال يــمكنك أن تــدرك حــالــة الــقوم الّـــذيــن 

بعث بينهم حضرة محّمد.

وكــان أّول اعــتراض عــليهم قــولــه ملــاذا لــم تــقبلوا الــتّوراة واإلنــجيل ولــم تــؤمــنوا بــعيسى ومــوســى، فــثقل عــليهم 
هـذا الـقول وأجـابـوا كـيف كـان حـال آبـائـنا وأجـدادنـا وهـم لـم يـؤمـنوا بهـذيـن الـكتابـني، فـرد عـليهم أنّـهم كـانـوا 
ضـالّـني وعـليكم أن تـتبرّءوا مـن تـلكم الـنّفوس حـتّى ولـو كـانـوا آبـاءكـم وأجـدادكـم، فـفي أقـليم كهـذا وبـني قـبائـل 
كهــذه جــاء رجــل أمّـــيّ بــكتاب شــامــل لــلّصفات اإللــهيّة وكــماالت ونــبّوات األنــبياء والشّــــــرائــع الــّربّــانــيّة مــبنّي فــيه 
بــــعض الــــعلوم واملــــسائــــل الــــعلميّة بــــنهايــــة الــــفصاحــــة والــــبالغــــة، فــــمن ذلــــك تــــعلمون أنّــــه فــــي الــــقرون األولــــى 
والــوســطى وحــتّى الــقرن الــخامــس عشــر املــيالدي قــبل الــرّاصــد الــّشهير األخــير اتّــفق جــميع الــّريــاضــينّي فــي 
الـعالـم عـلى مـركـزيّـة األرض وحـركـة الـّشمس، وكـان هـذا الـرّاصـد األخـير أّول مـن قـال بـالـرّأي الجـديـد مـن أنّ 
الــّسكون لــلّشمس والحــركــة لــألرض، وإلــى ذلــك الــوقــت كــان جــميع الــّريــاضــينّي والــفالســفة فــي الــعالــم مــتّبعني 

نظريّة بطلميوس ويرمون بالجهل من يقول بغير ذلك.

نــعم لــقد تــصّور فــيثاغــورث وأفــالطــون فــي أواخــر أيّــامــهما بــأّن الحــركــة الــّسنويّــة لــلّشمس فــي مــنطقة الــبروج 
ليســــت نــــاشــــئة مــــن هــــذا الجــــرم، بــــل مــــن حــــركــــة األرض حــــول الــــّشمس ولــــكن هــــذا الــــرّأي بــــات نــــسياً مــــنسيّاً 
وأصــبح مــا قــالــه بــطلميوس هــو املســّلم بــه لــدى جــميع الــّريــاضــينّي، ولــكن نــزلــت فــي الــقرآن آيــات تــخالــف رأي 
بـــطلميوس وقـــواعـــده، ومـــن ذلـــك اآليـــة الـــكريـــمة (والــّشمس تجــري ملســتقّر لــها) املـــتضّمنة ثـــبوت الـــّشمس 
وحــركــتها عــلى مــحورهــا، وكــذلــك اآليــة (وكـّل فـي فـلك يسـبحون) فــقد صــرّح بــأّن الــّشمس والــقمر وســائــر 
الــنّجوم متحــرّكــة، فــلّما انتشــر الــقرآن اســتهزأ الــّريــاضــيّون بهــذا الــرّأي ونســبوه إلــى الجهــل، حــتّى أّن عــلماء 
اإلســالم ملّــا رأوا مــخالــفة هــذه اآليــات لــقواعــد بــطلميوس اضــطّروا إلــى تــأويــلها ألّن نــظريّــة بــطلميوس كــانــت 
شـــائـــعة ومســـّلماً بـــها وصـــريـــح الـــقرآن يـــخالـــفها وذلـــك حـــتّى الـــقرن الـــخامـــس عشـــر املـــيالدي أي بـــعد ظـــهور 

حضرة محّمد بنحو تسعمائة سنة تقريباً حيث رصد الّرياضيّ الّشهير رصداً جديداً واخترعت
اآلالت الــتّلسكوبــيّة وحــدثــت االكــتشافــات املــهّمة فــثبتت حــركــة األرض وســكون الــّشمس، وكــذلــك عــرفــت حــركــة 
الـــّشمس حـــول مـــحورهـــا، وصـــار مـــن املـــعلوم أّن صـــريـــح اآليـــات الـــقرآنـــيّة يـــطابـــق الـــواقـــع وأصـــبحت الـــقواعـــد 

البطلميوسيّة محض أوهام.

وبــاالخــتصار فــلقد تــربّــى فــي ظــّل الشّــــــريــعة املحــّمديّــة جــّم غــفير مــن األمــم الشّــــــرقــيّة مــّدة ألــف وثــلثمائــة ســنة، 
وفـــــي الـــــقرون الـــــوســـــطى حـــــيث كـــــانـــــت أوروبّـــــا فـــــي مـــــنتهى الـــــوحـــــشيّة تـــــفّوق الـــــعرب فـــــي الـــــعلوم والـــــّصنائـــــع 
والــّريــاضــيّات واملــدنــيّة والــسياســة بــل وفــي ســائــر الــفنون عــلى ســائــر مــلل الــعالــم، وكــان مــربّــي هــذه الــقبائــل 
الــــبدويّــــة الــــعربــــيّة ومحــــرّكــــها واملــــؤسّــــــــس لــــلمدنــــيّة والــــكماالت اإلنــــسانــــيّة بــــني تــــلك الــــطّوائــــف املــــختلفة هــــو ذلــــك 
الـــــّشخص األمّــــــيّ وأعـــــني بـــــه حـــــضرة محـــــّمد، فهـــــل كـــــان هـــــذا الـــــّشخص املـــــحترم مـــــربّـــــياً لـــــلكّل أم ال؟ يـــــجب 

اإلنصاف.
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(8)
حضرة األعلى (الباب)

أمّــا حـضرة الـباب روحـي لـه الـفداء فـقد قـام بـاألمـر فـي سـّن الشّــــــباب أي ملّـا مـضى مـن عـمره املـبارك خـمس 
وعشرون سنة.

ومـعروف لـدى جـميع الـّشيعة بـأّن حـضرتـه لـم يـدخـل مـدرسـة أبـداً ولـم يـتلقَّ الـعلم عـلى أحـد، يشهـد بـذلـك جـميع 
أهـــل مـــديـــنة شـــيراز، ومـــع هـــذا فـــقد ظهـــر بـــغتة بـــمنتهى الـــفضل بـــني الخـــلق، ومـــع أنّـــه كـــان تـــاجـــراً فـــقد أعجـــز 
جـميع عـلماء إيـران وقـام مـنفرداً عـلى أمـر ال يـمكن تـصّور عـظمته ولـقد ظهـرت هـذه الـذّات الـعليّة بـقّوة زلـزلـت 
أركــان شــرائــع اإليــرانــينّي وآدابــهم وأحــوالــهم وأخــالقــهم وتــقالــيدهــم، مــع أّن اإليــرانــينّي مــعروفــون لــدى الــعموم 
بـتعّصبهم الـّديـنيّ، ومهّـــد السّــــــبيل لشـريـعة وديـن وقـوانـني جـديـدة ومـع أّن عـظماء الـّدولـة ورؤسـاء الـّديـن وعـموم 
األمّــة عـملوا جـميعاً عـلى مـحوه وإعـدامـه فـإّن حـضرتـه قـام مـنفرداً وأوجـد حـركـة اهـتزّت لـها إيـران، وكـثير مـن 
الــعلماء والــّرؤســاء واألهــالــي فــدوا بــأرواحــهم فــي ســبيله بــكمال الــفرح والسّــــــرور وأقــبلوا مســرعــني إلــى مــيدان 
الـّشهادة، وأرادت الـحكومـة واألمّــة وعـلماء الـّديـن والـّرؤسـاء أن يـطفئوا نـوره فـلم يسـتطيعوا، وفـي الـنّهايـة بـزغ 
قـمره وتـألّـق نجـمه وصـار أسـاسـه مـتيناً ومـطلعه نـوراً مـبيناً، وربّـَى بـالـتّربـية اإللـهيّة جـّماً غـفيراً وأثّـر فـي أفـكار 
اإليــرانــينّي وأخــالقــهم وأطــوارهــم وأحــوالــهم تــأثــيراً عــجيباً، وبشّــــــر جــميع أتــباعــه بــظهور شــمس الــبهاء وأعــّدهــم 
لــإليــمان واإليــقان، فــظهور مــثل هــذه اآلثــار الــعجيبة واألعــمال الــعظيمة وتــأثــيرهــا فــي جــميع الــعقول واألفــكار 
الـعمومـيّة ووضـع أسـاس الـرّقـيّ وتـمهيد مـقّدمـات الـنّجاح والـفالح مـن شـاّب تـاجـر ألعـظم دلـيل عـلى أّن هـذا 

الّشخص كان مربّياً كّليّاً وال يترّدد املنصف في تصديق هذا أبداً.
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(9)
حضرة بهاء اهلل

أمّـــا حــضرة بــهاء اهلل فــقد ظهــر حــينما كــانــت مــملكة إيــران غــارقــة فــي بــحار الــظّلمة والجهــل تــائــهة فــي بــيداء 
الــتّعّصب األعــمى، وال بــّد أنّــك قــرأت فــي أســفار الــتّاريــخ األوروبّــي تــفصيالً عــن أفــكار اإليــرانــينّي وأخــالقــهم 

في القرون األخيرة فال حاجة للتّكرار.

وبــاالخــتصار فــإّن إيــران كــانــت قــد وصــلت إلــى درجــة مــن االنحــطاط أســف لــها جــميع الــّسائــحني األجــانــب، 
ألّن هـــــذه املـــــملكة كـــــانـــــت فـــــي الـــــقرون األولـــــى فـــــي أوج الـــــعظمة واملـــــدنـــــيّة واآلن وقـــــعت فـــــي وهـــــدة الـــــّسقوط 
واالضـمحالل وانهـدم بـنيانـها، ووصـل أهـلها إلـى أحـّط دركـات الـهمجيّة، فـفي هـذا الـوقـت ظهـر حـضرة بـهاء 
اهلل وكــان والــده مــن الــوزراء ال مــن الــعلماء، ومــن املســّلم بــه لــدى جــميع أهــالــي إيــران أنّــه لــم يــتلقَّ الــعلم فــي 
مــدرســة مــا ولــم يــعاشــر الــعلماء والــفضالء، وقــضى أيّــام حــياتــه األولــى فــي بــحبوحــة الــرّفــاهــية والــنّعيم، وكــان 
مـؤانـسوه ومـجالـسوه مـن أبـناء أعـاظـم إيـران ال مـن أهـل املـعارف، وبمجـرّد أن أظهـر الـباب أمـره قـال حـضرة 
بـهاء اهلل أّن هـذا الـّشخص الجـليل سـيّد األبـرار يـجب عـلى الجـميع أن يـتّبعوه ويـؤمـنوا بـه، وقـام عـلى نـصرتـه 
يــــقيم األدلّـــــة والــــبراهــــني الــــقاطــــعة عــــلى أحــــّقيّته، ومــــع أّن عــــلماء املــــّلة أجــــبروا الــــّدولــــة الــــعليّة اإليــــرانــــيّة عــــلى 
مـعارضـته وصـّده، وأفـتى جـميع الـعلماء بـالـقتل والنّهـب واإليـذاء والـقمع واالضـطهاد لـه ولـتابـعيه، وقـامـوا فـي 
جـميع أنـحاء املـملكة بـالـقتل واإلحـراق والنّهـب وحـتّى إيـذاء الـنّساء واألطـفال، ومـع هـذا فـإّن حـضرة بـهاء اهلل 
قـــام بـــكّل اســـتقامـــة وثـــبات عـــلى إعـــالء كـــلمة حـــضرة الـــباب ولـــم يـــتواَر ســـاعـــة واحـــدة بـــل ظـــّل ظـــاهـــراً مـــشهوداً 
ومـشهوراً بـني األعـداء مشـتغالً بـإقـامـة األدلّـة والـبراهـني مـعروفـاً بـإعـالء كـلمة اهلل متحـّمالً الـّصدمـات الشّـــــديـدة 
املـتوالـية عـرضـة لـالسـتشهاد فـي كـّل لحـظة، ثـّم وقـع تـحت السّــــــالسـل وزّج فـي أعـماق الـّسجن ونهـبت وسـلبت 
أمـوالـه الـوفـيرة املـوروثـة، ونـفي مـن مـملكة إلـى أخـرى مـرّات أربـع، وأخـيراً اسـتقّر فـي الـّسجن األعـظم، ورغـم 
كـّل هـذا ظـّل الـنّداء مـرتـفعاً وصـيت أمـر اهلل مشـتهراً، وظهـر بـفضل وعـلم وكـماالت حـيّرت أهـل إيـران بـحيث أنّ 
كـــّل مـــن تشـــرّف بـــاملـــثول بـــني يـــديـــه مـــن أهـــل الـــعلم والـــعرفـــان مـــحبّاً كـــان أو مـــبغضاً فـــي طهـــران أو بـــغداد أو 
القسـطنطينيّة أو الـّرومـلِّي (أدرنـة) أو عـّكا وسـأل سـؤاالً سـمع جـوابـاً شـافـياً كـافـياً، وأقـّر الـكّل واعـترفـوا بـأنّ 
هــذا الــّشخص فــريــد فــي الــكماالت وحــيد فــي اآلفــاق، وكــثيراً مــا حــضر إلــى مجــلسه املــبارك بــبغداد عــلماء 
اإلســـالم والـــيهود والـــنّصارى وأهـــل الـــعلم واملـــعرفـــة مـــن األوروبـــينّي ومـــع اخـــتالف مـــشاربـــهم كـــان كـــّل يـــسأل 
سـؤاال فـيسمع جـوابـاً كـافـياً مـقنعاً، حـتّى أّن عـلماء إيـران الّـذيـن بـمديـنة كـربـالء ونـجف انـتخبوا شـخصاً عـاملـاً 
أنــابــوه عــنهم، وكــان ذلــك الــّشخص يــسّمى مــالّ حــسن عــمو تشــرّف بــالــّلقاء املــبارك وســأل بــعض األســئلة مــن 
قـبل الـعلماء وسـمع الـجواب، ثـّم قـال إّن الـعلماء مـقّرون ومـعترفـون بـعلمكم وفـضلكم ومسـّلم لـدى الجـميع بـأنّـه 
لـيس لـكم مـثيل وال نـظير فـي الـعلم والـعرفـان، ومـن الـثّابـت أنّـكم لـم تـدرسـوا ولـم تـتعّلموا ولـكّن الـعلماء يـقولـون 
نــحن ال نــقتنع بــذلــك وال نــعترف بــصّحة دعــواه بســبب عــلمه وفــضله لهــذا نــرجــو أن يظهــر لــنا معجــزة واحــدة 
إلقـــناعـــنا واطـــمئنان قـــلوبـــنا، فـــقال حـــضرة بـــهاء اهلل ولـــو أنّـــهم لـــيسوا بـــمحّقني فـــي ذلـــك، إذ لـــلحّق أن يـــمتحن 
الخــــلق وال لــــهؤالء أن يــــمتحنوا الــــحّق، مــــع ذلــــك فــــإّن الــــطّلب مــــقبول، أمّـــــا أمــــر اهلل فــــليس مســــرحــــاً لــــلّشعوذة 
واألالعـيب يـمثّل عـليه كـّل سـاعـة دور ويـطلب كـّل يـوم مـطلب، ألّن بهـذا يـصبح أمـر اهلل مـلعبة صـبيانـيّة، ولـكن 
لـلعلماء أن يـجتمعوا ويـتّفقوا عـلى طـلب معجـزة واحـدة، ثـّم يـكتبوا أّن بـظهور هـذه املعجـزة ال يـبقى لـديـنا شـكّ 
أو شـبهة، وكـّلنا نـقّر ونـعترف بـأحـّقيّة هـذا األمـر، ويـختمون تـلك الـورقـة وائـِت بـها ولـيكن هـذا مـيزانـاً حـتّى إذا 
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ظهـرت املعجـزة ال يـبقى لـهم شـبهة وإن عجـزنـا ثـبت بـطالنـنا، فـقام ذلـك الـّشخص الـعالـم وقـبّل ركـبتيّ حـضرة 
بـهاء اهلل مـع أنّـه لـم يـكن مـؤمـناً، ثـّم ذهـب وجـمع حـضرات الـعلماء وبـّلغهم الـرّسـالـة فـتشاوروا ثـّم قـالـوا إّن هـذا 
لـــساحـــر وربّـــما أتـــى بسحـــر فـــال يـــبقى لـــنا مـــا نـــقول، وبـــذا لـــم يجـــرءوا أن يـــتقّدمـــوا بـــمطلب جـــديـــد. ولـــكّن ذلـــك 
الـــرّســـول أذاع الـــخبر فـــي كـــثير مـــن املـــحافـــل واملـــجالـــس وســـافـــر مـــن كـــربـــالء إلـــى كـــرمـــنشاه وطهـــران نـــاشـــراً 

تفاصيل الحادثة بني الجميع مبيّناً خوف العلماء وعدم إقدامهم.

واملـقصود مـن هـذا الـبيان هـو أّن جـميع املـعترضـني فـي الشّــــــرق إنّـما كـانـوا مـعترفـني بـعظمة حـضرة بـهاء اهلل 
وجالله وعلمه وفضله، ومع عداوتهم لحضرته كانوا يصفونه ببهاء اهلل الّشهير.

والـــخالصـــة أّن هـــذا الـــنيّر األعـــظم أشـــرق بـــغتة مـــن أفـــق إيـــران حـــينما كـــان أهـــل تـــلك الـــبالد ســـواء فـــي ذلـــك 
الــــعلماء والــــوزراء والــــّشعب قــــائــــمني جــــميعاً عــــلى مــــقاومــــته بــــأشــــّد الــــعداء مــــعلنني أنّــــه يــــريــــد أن يــــمحو الــــّديــــن 
والشّـــــريـعة ويهـدم املـّلة والسّـــــلطنة، كـما قـيل فـي حـّق املـسيح، ولـكّن بـهاء اهلل قـاوم الـكّل فـريـداً وحـيداً ولـم يـعتره 
أي فـــتور مـــطلقاً، وقـــالـــوا فـــي الـــنّهايـــة إّن إيـــران لـــن تـــذوق طـــعم الـــرّاحـــة والـــهناء مـــا دام هـــذا الـــّشخص فـــيها، 
فـيجب إخـراجـه حـتّى تهـدأ الـبالد، ثـّم ضـايـقوه لـيطلب اإلذن بـالخـروج ظـانّـني أّن بهـذه الـوسـيلة ينطفئ سـراج 
أمـره املـبارك ولـكّن الـنّتيجة كـانـت عـكسيّة، إذ ارتـفع األمـر وازداد اشـتعاالً، فـبعد أن كـان قـاصـراً عـلى إيـران 
انتشـر بهـذه الـوسـيلة بـسائـر الـبلدان، ثـّم قـالـوا إّن الـعراق الـعربـيّ قـريـب مـن إيـران فـيجب إرسـالـه إلـى بـالد 
بـعيدة، لهـذا سـعت الـحكومـة اإليـرانـيّة حـتّى أرسـل حـضرتـه مـن الـعراق إلـى القسـطنطينيّة، غـير أنّـهم الحـظوا 
بـعدئـٍذ أيـضاً أنّـه لـم يـحصل فـتور قـّط، فـقالـوا إّن القسـطنطينيّة نـقطة يـمّر بـها أقـوام ومـلل مـختلفة وبـها كـثير 
مــن اإليــرانــينّي، ولــذلــك ســعوا حــتّى نــفي حــضرة بــهاء اهلل إلــى الــّرومــلِّي (أدرنــة) إالّ أّن أمــره ارتــفع أكــثر مــن 
قــبل وزاد انــتشاراً واشــتعاالً، وفــي الــنّهايــة قــال اإليــرانــيّون إّن هــذه الــبلدان كــّلها لــم تــكن تــؤّدي إلــى إهــانــته، 
فــيجب أن يــرســل إلــى مــكان مهــني يــلحقه فــيه األذى والــتّعب ويــبتلى أهــله ومــريــدوه بــأشــّد الــبالء، فــاخــتاروا 
سـجن عـّكا مـنفى الـقتلة والـعصاة والـّسارقـني وقـطّاع الـطّريـق وحشـروهـم فـعالً فـي زمـرة هـذه الـنّفوس. ولـكنّ 
الـقدرة اإللـهيّة ظهـرت والـكلمة عـلت وعـظمة بـهاء اهلل تجـّلت، فـفي سـجن كهـذا وذلّــة كهـذه نـقل حـضرتـه إيـران 
مــن حــالــة إلــى حــالــة وقهــر جــميع األعــداء وأثــبت لــلكّل عــدم قــدرتــهم عــلى مــقاومــة هــذا األمــر وســرت تــعالــيمه 
املـقّدسـة فـي جـميع اآلفـاق وثـبت أمـره، وعـلى اإلجـمال فـقد قـام األعـداء بـنهايـة الـبغضاء فـي جـميع الـواليـات 
اإليـرانـيّة، فـأوثـقوا وضـربـوا وقـتلوا وأحـرقـوا، وهـدمـوا بـنيان ألـف عـائـلة وتشـبّثوا بـكّل وسـيلة فـي الـقلع والـقمع 
لـيطفئوا نـور أمـره، ومـع هـذا فـقد عـال أمـره وهـو فـي سـجن الـقتلة وقـطّاع الـطّريـق والـّسارقـني، ونشـر تـعالـيمه 
ونــبّه كــثيراً مــن الــنّفوس الّــتي كــانــت فــي أشــّد الــبغضاء فــآمــنوا وأصــبحوا مــوقــنني، وقــام بــعمل اســتيقظت لــه 
نـفس حـكومـة إيـران ونـدمـت عـلى مـا وقـع مـنها بـواسـطة عـلماء الـّسوء. وملّا وصـل الجـمال املـبارك (حـضرة بـهاء 
اهلل) إلـــى هـــذا الـــّسجن فـــي األرض املـــقّدســـة، تـــنبّه الـــعقالء إلـــى الـــبشارات الّـــتي أخـــبر اهلل بـــها عـــلى لـــسان 
األنـبياء مـن قـبل مـنذ ألـفيّ سـنة أو ثـالثـة آالف سـنة، وثـبت ظـهورهـا، ووفـى اهلل بـوعـده ألنّـه أوحـى إلـى بـعض 
األنـبياء وبشّـــــر األرض املـقدٍّسـة بـأّن رّب الـجنود سيظهـر فـيك، ووفـيت جـميع هـذه الـوعـود، ولـوال تـعرّض األعـداء 
ووقــوع هــذا الــنّفي واإلبــعاد ملــا تــصّور الــعقل بــأّن الجــمال املــبارك يــهاجــر مــن إيــران ويــرفــع الــخيام فــي هــذه 
األرض املـــقّدســـة، وكـــان مـــقصد األعـــداء مـــن ذلـــك أن يـــكون هـــذا الـــّسجن ســـبب مـــحو األمـــر املـــبارك وإفـــنائـــه 
بــالــكّليّة، والــحال أّن الــّسجن املــبارك صــار ســبباً ألعــظم تــأيــيد وعــّلة للنّشــر والــتّرويــج وواســطة وصــول الــنّداء 
اإللــهيّ إلــى الشّـــــــرق والــغرب، وســطوع أشــّعة شــمس الــحقيقة فــي جــميع اآلفــاق.  ســبحان اهلل مــع أنّــه كــان 
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مــسجونــاً لــكّن ســرادقــه كــان مــرتــفعاً عــلى جــبل الــكرمــل، ويــحّف حــركــاتــه كــّل عــظمة وجــالل حــتّى أّن كــّل مــن 
تشرّف بحضرته غريباً كان أم من املعارف كان يقول إن هذا أمير وليس بأسير.

وبمجـرّد وروده الـّسجن حـّرر خـطابـاً لـنابـليون وأرسـل بـواسـطة سـفير فـرنـسا، ومـضمونـه أن تـسأل عـن جـرمـنا 
الّــذي صــار ســبباً لهــذا الــحبس والــّسجن، فــلم يــجب نــابــليون، وبــعده صــدر تــوقــيع ثــاٍن وذلــك الــتّوقــيع مــندرج 
فـي سـورة الـهيكل، ومـختصر الخـطاب هـو: يـا نـابـليون حـيث أنّـك لـم تـجب ولـم تـصغِ لـلنّداء فـعّما قـريـب تـذهـب 
ســلطنتك أدراج الــّريــاح ويحــّل بــك الخــراب، وأرســل ذلــك الــتّوقــيع بــالــبريــد بــواســطة قــيصر كــتفاكــو، وبــاطّــالع 
جـميع املـهاجـريـن أرسـلت صـورة هـذا الخـطاب إلـى جـميع أطـراف إيـران ألّن كـتاب الـهيكل كـان قـد نشـر فـي 
جـــميع أنـــحاء إيـــران فـــي تـــلك األيّـــام، وهـــذا الخـــطاب مـــن جـــملة مـــا درج فـــي كـــتاب الـــهيكل، وكـــان ذلـــك ســـنة 
1869 مـيالديّـة، وملّـا انتشـرت سـورة الـهيكل فـي جـميع جـهات إيـران والـهند وقـع فـي أيـدي جـميع األحـباب، 
والـكّل كـان يـنتظر نـتائـج هـذا الخـطاب ولـم يـمِض زمـن قـليل حـتّى جـاءت سـنة 1870 مـيالديّـة، واشـتعلت نـار 
الحـرب بـني أملـانـيا وفـرنـسا ومـع أنّـه لـم تخـطر بـبال أحـد غـلبة األملـان أبـداً فـقد غـلب نـابـليون وهـزم شـّر هـزيـمة 

ووقع أسيراً في يد األعداء، وتبّدلت عزّته بالذّّلة الكبرى.

وكــذلــك أرســلت األلــواح إلــى ســائــر املــلوك، ومــن جــملتها أرســل تــوقــيع لــجاللــة نــاصــر الــّديــن شــاه، وفــي هــذا 
الـتّوقـيع يـتفّضل حـضرتـه بـقولـه أحـضرنـي وأحـضر جـميع الـعلماء واطـلب الـحّجة والـبرهـان حـتّى يـتبنّي الـحقّ 
مـن الـباطـل، فـأرسـل جـاللـة نـاصـر الـّديـن شـاه الـتّوقـيع املـبارك إلـى الـعلماء وكـّلفهم أن يـبدوا رأيـهم فـيما عـرض 
عـليهم، غـير أنّـهم لـم يجـرءوا عـلى ذلـك فـطلب مـن سـبعة أشـخاص مـن مـشاهـير الـعلماء أن يـجيبوا عـلى هـذا 
الـتّوقـيع، ولـكن بـعد مـّدة أعـادوا الـتّوقـيع املـبارك قـائـلني إّن هـذا الـّشخص مـعارض لـلّديـن وعـدّو لـلّشاه، فـغضب 
جـاللـته مـن رّدهـم وقـال إّن هـذه املـسألـة مـسألـة الـحّجة والـبرهـان وقـضيّة الـحّق والـباطـل، فـما عـالقـتها بـالـعداء 
لــلحكومــة؟ فــيا لــألســف كــم نــحن راعــينا هــؤالء الــعلماء واحــترمــناهــم وهــم عــاجــزون عــن جــواب هــذا الخــطاب، 
وقـصارى الـقول إّن مـا رقـم فـي ألـواح املـلوك قـد تـحّقق جـميعه، وإّن تـتتبّع الـوقـائـع الـتّاريـخيّة مـن سـنة 1870 
مــيالديّــة تجــد أنّــها مــنطبقة ومــحّققة ملــا جــاء فــي ألــواح املــلوك ولــم يــبَق مــنها إالّ الــقليل وال بــّد مــن أن يــتحّقق 

فيما بعد.

وكــذلــك كــانــت الــطّوائــف الــخارجــة واملــلل غــير املــؤمــنة تنســب إلــى الجــمال املــبارك أمــوراً عــظيمة وبــعضهم كــان 
يـعتقد بـواليـة حـضرتـه، حـتّى أّن بـعضاً مـنهم كـتبوا رسـائـل، ومـن جـملتهم كـتب الـّسيّد الـّداودي مـن عـلماء أهـل 
الــّسنّة بــبغداد رســالــة مــختصرة ضــّمنها خــوارق الــعادات الــّصادرة مــن الجــمال املــبارك فــي أحــوال مــتعّددة، 
ويـوجـد إلـى اآلن فـي جـميع جـهات الشّـــــرق أشـخاص غـير مـؤمـنني بمظهـريّـة الجـمال املـبارك ولـكنّهم يـعتقدون 

بواليته ويروون عنه املعجزات.

وخـالصـة الـقول فـإنّـه مـا تشـرّفـت نـفس بـساحـته املـقّدسـة سـواء أكـانـت مـوافـقة أم مـخالـفة إالّ وأقـرّت واعـترفـت 
بعظمة حضرته، وغاية ما هنالك أّن (املخالف) وإن لم يؤمن إالّ أنّه شهد بعظمته.

وبمجـرّد التّشـرّف بـساحـة األقـدس كـانـت مـالقـاة الجـمال املـبارك تـؤثّـر فـيهم تـأثـيراً بـدرجـة أّن كـثيراً مـنهم مـا 
كــان يــقدر أن يــنبس بــبنت شــفة، وكــثيراً مــا وقــع أّن شــخصاً مــّمن كــانــوا فــي أشــّد الــعداء والــبغضاء أقــّر فــي 
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نــفسه بــأنّــني إذا ضــّمني مجــلس الــحضور أقــول كــذا وأجــادل وأحــاجــج بــكذا ولــكنّه عــندمــا كــان يــصل إلــى 
ساحة األقدس تتمّلكه الّدهشة والحيرة وال تجد لنفسه بّداً من الّصمت والّسكوت.

مـا درس الجـمال املـبارك لـسان الـعرب، ولـم يـكن لـه مـعّلم وال مـدرّس ولـم يـدخـل مـكتباً ولـكن بـالغـة بـيانـه املـبارك 
وفـصاحـته بـالـّلسان الـعربـيّ فـي األلـواح الـعربـيّة حـيّرت عـقول فـصحاء الـعرب وبـلغائـهم والـكّل مـقّر ومـعترف 
بـأنّـه ال مـثيل لـه وال نـظير، ولـو نـمعن الـنّظر فـي نـصوص الـتّوراة ال نجـد أّي مظهـر مـن املـظاهـر اإللـهيّة خـيَّر 
األقـوام املـنكرة فـي طـلب أيّـة معجـزة ووافـقهم عـلى أّي مـيزان يـقّرونـه، وفـي تـوقـيع جـاللـة الـّشاه قـال بـوضـوح 

اجمع العلماء واطلبني لتثبت الحّجة والبرهان.

إّن الجـمال املـبارك وقـف كـالـجبل مـقابـل األعـداء مـّدة خـمسني سـنة وكـّلهم يـطلبون إفـناءه ومـحوه ويـهاجـمونـه 
جميعاً قاصدين ألف مرّة صلبه وإعدامه وكان في نهاية الخطر طول هذه املّدة.

وإن جـميع الـعقالء مـن الـّداخـل والـخارج املـطّلعني عـلى حـقائـق األحـوال مـتّفقون عـلى أّن إيـران الّـتي وصـلت 
إلــى هــذه الــّدرجــة مــن الــهمجيّة والخــراب إلــى اآلن يــتوقّــف رقــيّها وتــمّدنــها وعــمرانــها عــلى تــرويــج مــبادئ هــذا 

الّشخص العظيم وتعميم تعاليمه.

إّن حـضرة املـسيح فـي زمـانـه املـبارك ربّـَى فـي الـحقيقة أحـد عشـر نـفراً وكـان بـطرس أعـظم هـؤالء األشـخاص 
وملّا وقـع االمـتحان أنـكر املـسيح ثـالث مـرّات ومـع هـذا فـانـظر كـيف نـفذ أمـر حـضرة املـسيح بـعدئـٍذ فـي أركـان 
الــعالــم، وقــد ربّـَـى حــضرة الجــمال املــبارك إلــى اآلن آالفــاً مــن الــنّفوس أوصــلوا تــحت الــّسيوف نــداء يــا بــهاء 
األبهى إلى األوج األعلى وملعت وجوههم ملعان الذّهب بنار االمتحان، فالحظوا كيف يكون أمره فيما بعد.

إذن يـــجب اإلنـــصاف بـــأّن هـــذا الـــّشخص الجـــليل كـــيف كـــان مـــربّـــياً لـــلعالـــم اإلنـــسانـــيّ وكـــم ظهـــرت مـــنه آثـــار 
باهرة وأيّة قدرة وقّوة تحّققت به في عالم الوجود.
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(10)
براهني روحانيّة

فـي هـذا الـعالـم املـاّدّي لـلزّمـان أدوار ولـلمكان أطـوار ولـلفصول دوران ولـلنّفوس رقـيّ وانحـطاط ونـمّو، فـطوراً 
فــصل الــّربــيع وتــارّة فــصل الخــريــف وآونــة مــوســم الــّصيف ومــرّة وقــت الشّـــــــتاء، فــلموســم الــّربــيع ســحاب بــدرّه 
املــــدرار ولــــه نــــفحة مــــسكيّة ونــــسيم يــــحيي األرواح وهــــواء فــــي نــــهايــــة االعــــتدال، فــــيه تهــــطل األمــــطار وتســــطع 
الــّشمس وتهــّب الــّريــاح الــّلواقــح ويتجــّدد الــعالــم وتظهــر نــفحة الــحياة فــي الــنّبات والــحيوان واإلنــسان، وتــنتقل 
الــكائــنات األرضــيّة مــن حــالــة إلــى حــالــة أخــرى وتــلبس جــميع األشــياء ثــوبــاً جــديــداً ويــخضّر ســطح الــغبراء 
وتــكسو الــجبال والــّصحارى حــّلة خــضراء وتــورق األشــجار وتــزهــر وتــنبت الحــدائــق الــورد والــّريــاحــني ويــصير 
الـعالـم عـاملـاً آخـر، وتتجـّدد حـياة مـن فـي اإلمـكان وتـدّب فـي األجـساد الـخامـدة روح جـديـدة ويكتسـب الـعالـم 
لـطافـة وصـباحـة ومـالحـة غـير مـتناهـية، إذاً فـالـّربـيع هـو سـبب الـحياة الجـديـدة وواهـب الـّروح الـبديـعة، ثـّم يـتلوه 
مــوســم الــّصيف، فتشــتّد الحــرارة ويــبلغ الــنمّو والــنّشوء نــهايــة الــقّوة فــتصل قــّوة الــحياة فــي عــالــم الــنّبات إلــى 
درجـة الـكمال، ويـأتـي زمـن الـحصاد وتـصبح الـحبّة بـيدراً، ويـتهيّأ الـقوت لـفصليّ الخـريـف والشّـــــتاء، ثـّم يـأتـي 
فـــصل الخـــريـــف املـــخيف وتهـــّب الـــّريـــاح الـــعقيمة ويـــأتـــي دور الـــّسقم، ويـــذهـــب رونـــق جـــميع األشـــياء ويـــتكّدر 
الـهواء الـّلطيف ويـتبّدل نـسيم الـّربـيع بـريـح الخـريـف وتـذبـل األشـجار املـخضرّة ذات الـطّراوة وتـتعّرى، وتـرتـدي 
األزهـار والـّريـاحـني رداء الحـزن ويـقفر البسـتان الجـميل وتـزول نـضارتـه، ثـّم يـأتـي فـصل الشّــــــتاء ويـكثر الـبرد 
والـطّوفـان، وفـيه ثـلج وعـواصـف وبَـرَد ومـطر ورعـد وبـرق وجـمود وخـمود، وتـصبح جـميع الـكائـنات الـنّباتـيّة فـي 
حــالــة املــوت، ويــلحق املــوجــودات الــحيوانــية الــذّبــول والخــمول، وعــندمــا تــصل الــحالــة إلــى هــذه الــّدرجــة يــأتــي 
فـصل الـّربـيع الجـديـد املـنعش لـألرواح مـرّة أخـرى، ويتجـّدد الـّدور ويـرفـع مـوسـم الـّربـيع سـرادقـه عـلى الـجبال 
والـــّصحارى بـــكمال الـــحشمة والـــعظمة والـــطّراوة والـــّلطافـــة، ويتجـــّدد هـــيكل املـــوجـــودات وخـــلقة الـــكائـــنات مـــرّة 
أخـــرى، فـــتنمو وتـــنشأ األجـــسام وتـــخضّر الـــّصحارى وتـــنضر الـــّسهول وتـــتبرعـــم األشـــجار وهـــكذا يـــعود ربـــيع 
الـعام الـفائـت مـرّة أخـرى بـنهايـة الـعظمة والـجالل. واسـتمرار هـذا الـّدور والتّسـلسل ضـرورّي ومـناسـب لـحياة 
الـكائـنات وعـليه يـكون مـدار الـعالـم الـجسمانـيّ، وعـلى هـذا املـنوال تـكون أدوار األنـبياء الـّروحـانـيّة، يـعني أنّ 
يــوم ظــهور املــظاهــر املــقّدســة هــو الــّربــيع الــّروحــانــيّ والتّجــّلي الــرّحــمانــيّ والــفيض الــّسماوّي ونــسيم الــحياة 
وإشــــــراق شــــــمس الــــــحقيقة، فــــــيه تــــــحيا األرواح وتهــــــتزّ وتــــــنتعش الــــــقلوب وتــــــطيب الــــــنّفوس ويتحــــــرّك الــــــوجــــــود 
وتســـتبشر الـــحقائـــق اإلنـــسانـــيّة وتـــنمو وتـــرتـــقي فـــي املـــراتـــب والـــكماالت وتـــحصل الـــتّرقّــــيات الـــكّليّة والحشـــر 
والنّشـــر، ألنّـــها أيّـــام قـــيام وزمـــن حـــركـــة واشـــتعال وآونـــة فـــرح وســـرور ووقـــت انجـــذاب مـــوفـــور، ثـــّم يـــنتهي ذلـــك 
الـّربـيع املـنعش لـألرواح بـالـّصيف املـملوء بـالـثّمار، فـتعلو فـيه كـلمة اهلل وتـرّوج شـريـعته وتـصل جـميع األشـياء 
إلـى درجـة الـكمال وتبسـط املـائـدة الـّسماويّـة وتـعطّر نـفحات الـقدس الشّـــــرق والـغرب، وتنتشـر الـتّعالـيم اإللـهيّة 
فـــي الـــعالـــم، وتـــتربّـــى الـــنّفوس وتـــحصل الـــنّتائـــج املـــشكورة وتتجـــّلى الـــتّرقّـــيات الـــكّليّة فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــي، 
وتـحيط الـفيوضـات الـرّحـمانـيّة وتشـرق شـمس الـحقيقة مـن أفـق املـلكوت بـنهايـة الـقّوة والحـرارة، وعـندمـا تـصل 
إلـــى دائـــرة نـــصف الـــنّهار تـــميل إلـــى الـــغروب والـــزّوال، ويـــعقب ذلـــك الـــّربـــيع الـــّروحـــانـــيّ زمـــن الخـــريـــف فـــيقف 
الـنّشوء والـنّمّو، ويـتبّدل الـنّسيم بـالـّريـح الـعقيم ويـذهـب املـوسـم الـّسقيم بـنضارة الـبساتـني والـّصحارى ولـطافـة 
حـدائـق األزهـار، يـعني تـزول االنجـذابـات الـوجـدانـيّة وتـتبّدل األخـالق الـرّحـمانـيّة وتـخبو نـورانـيّة الـقلوب وتـتغيّر 
روحـانـيّة الـنّفوس وتـتحّول الـفضائـل بـالـرّذائـل وال يـكون تـقديـس وال تـنزيـه، وال يـبقى مـن شـريـعة اهلل إالّ االسـم 
وال مـن تـعالـيمه إالّ الـرّسـم، فـيمحى ويـنعدم أسـاس ديـن اهلل وتـوجـد طـقوس ورسـوم ويـحصل الـتّفريـق وتـتبّدل 
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االســتقامــة بــالــتّزلــزل، فــتموت األرواح وتــنطمس الــقلوب وتخــمد الــنّفوس، ثــّم تــأتــي أيّــام الشّــــــتاء فــتحيط بــرودة 
الجهــل والــعمى وتســتولــي ظــلمة الــّضاللــة الــنّفسانــيّة، وعــندئــٍذ يــكون جــمود وعــصيان وســفاهــة وكســل وســفالــة 
وشـؤون حـيوانـيّة وبـرودة وخـمود جـماديّـة كـما فـي فـصل الشّـــــتاء الّـذي فـيه تحـرم كـرة األرض مـن تـأثـير حـرارة 
الــّشمس وتــصير مخــمودة مــغمومــة، وعــندمــا يــصل عــالــم الــعقول واألفــكار إلــى هــذه الــّدرجــة فــذاك مــوت أبــديّ 
وفناء سرمدّي، وبعد أن ينتهي موسم الّشتاء وشؤوناته يأتي الّربيع الّروحانيّ مرّة أخرى ويتجّلى الّدور

الجـــديـــد ويهـــّب الـــنّسيم الـــّروحـــانـــيّ ويـــتنفّس الـــّصبح الـــنّورانـــيّ ويـــمطر الـــّسحاب الـــرّحـــمانـــيّ وتســـطع أشـــّعة 
شـمس الـحقيقة، فـيحيا عـالـم اإلمـكان حـياة جـديـدة ويـلبس خـلعاً بـديـعة، فتتجـّلى مـرّة أخـرى فـي هـذا الـّربـيع 
الجـديـد جـميع آثـار الـّربـيع املـاضـي ومـواهـبه وربّـما تـكون بـحالـة أعـظم وأبـهج، وإّن األدوار الـّروحـانـيّة لـشمس 

الحقيقة كأدوار الّشمس الظّاهرة دائماً في التّجّدد والّدوران.

فـمثل شـمس الـحقيقة كـمثل الـّشمس الـظّاهـرة لـها مـشارق ومـطالـع مـتعّددة، فـيومـاً تـطلع مـن بـرج السّــــــرطـان 
ووقـــتاً مـــن بـــرج املـــيزان وزمـــانـــاً تشـــرق مـــن بـــرج الـــّدلـــو وآونـــة تـــتشعشع أنـــوارهـــا مـــن بـــرج الحـــمل، ومـــع ذلـــك 
فـالـّشمس شـمس واحـدة وحـقيقة واحـدة، وأولـوا الـعلم يـعشقون الـّشمس وال يـفتنون بـاملـشارق واملـطالـع وأهـل 
الـــــبصيرة يـــــطلبون الـــــحقيقة ال املـــــظاهـــــر واملـــــصادر، لـــــذا يسجـــــدون لـــــلّشمس مـــــن أّي بـــــرج أشـــــرقـــــت وطـــــلعت 
ويـطلبون الـحقيقة املـقّدسـة مـن أّي نـفس ظهـرت وبـرزت، فهـذه الـنّفوس تهـتدي دائـماً إلـى الـحقيقة وال تـحتجب 
عـن شـمس الـعالـم اإللـهيّ، فـعاشـق الـّشمس وطـالـب األنـوار يـتوجّــــه دائـماً إلـى الـّشمس سـواء تـشعشعت مـن 
بــــرج الحــــمل أو أفــــاضــــت مــــن بــــرج السّــــــــرطــــان أو ســــطعت مــــن بــــرج الــــجوزاء، أمّــــا الــــجاهــــلون الــــغافــــلون فــــال 
يـــعشقون ســـوى الـــبروج وال يـــهيمون بـــغير املـــشارق، فـــمثالً إذا كـــانـــت الـــّشمس فـــي بـــرج السّـــــــرطـــان تـــوجّــــــهوا 
إلـيها وال يـغيّرون اتّـجاهـهم هـذا لـحبّهم فـي الـبروج لهـذا يـحتجبون عـن الـّشمس وأنـوارهـا إذ انـتقلت إلـى بـرج 
املــــيزان، مــــثالً تــــشعشعت شــــمس الــــحقيقة وقــــتاً مــــا مــــن الــــبرج اإلبــــراهــــيمي، ثــــّم تــــنفّس الــــّصبح مــــن الــــبرج 
املـــوســـوّي وأضـــاء األفـــق، ثـــّم طـــلعت مـــن بـــرج املـــسيح فـــي نـــهايـــة الـــقّوة الحـــرارة واإلشـــراق، فـــطالّب الـــحقيقة 
سجــدوا لــها أيــنما وجــدت، وأمّـــا املــتمّسكون بــاملــطلع اإلبــراهــيمي فــاحــتجبوا عــنها وقــتما تجــّلت عــلى الــطّور 
وأضــــاءت الــــحقيقة املــــوســــويّــــة، وهــــؤالء الّـــــذيــــن تــــمّسكوا بــــموســــى احــــتجبوا عــــنها حــــينما تجــــّلت مــــن الــــنّقطة 

املسيحيّة في نهاية النّورانيّة والجلوة الّربّانيّة وقس على ذلك.

إذاً يـــجب عـــلى اإلنـــسان أن يـــطلب الـــحقيقة وأن يـــكون ولـــهاً بـــها حـــيثما وجـــدهـــا فـــي أّي ذات مـــقّدســـة، وأن 
يـكون منجـذبـاً لـلفيض اإللـهيّ، وأن يـكون كـالـفراش عـاشـقاً لـلنّور فـي أّي زجـاجـة أضـاء وسـطع، أو كـالـبلبل 
مـفتونـاً بـالـورد فـي أّي حـديـقة تـفتّح ونـبت، فـإن طـلعت الـّشمس مـن مـغربـها فـهي هـي فـال يـنبغي االحـتجاب 
بـــــاملشـــــرق واعـــــتبار املـــــغرب محـــــّل الـــــغروب واألفـــــول، كـــــذلـــــك يـــــجب تحـــــّري الـــــفيوضـــــات اإللـــــهيّة والـــــبحث عـــــن 
اإلشــــراقــــات الــــرّحــــمانــــيّة ويــــجب الــــولــــه واالنجــــذاب لــــكّل حــــقيقة بــــانــــت وظهــــرت، انــــظروا الــــيهود لــــو لــــم يــــكونــــوا 
مـتمّسكني بـاألفـق املـوسـوّي ونـظروا إلـى شـمس الـحقيقة لـشاهـدوهـا ألـبتّة فـي املـطلع الـحقيقيّ املـسيحيّ فـي 
نـهايـة الجـلوة الـرّحـمانـيّة، ولـكن يـا ألـف أسـف تـمّسكوا بـلفظ مـوسـى فحـرمـوا مـن ذلـك الـفيض اإللـهيّ والجـلوة 

الّربّانيّة.

�٢٧



(11)
بيان الغنى الحقيقيّ للوجود

إّن شـرف كـّل كـائـن مـن املـوجـودات وعـلّو درجـته يـتعّلق بـأمـر ويـرتـبط بـكيفيّة، فشـرف األرض وزيـنتها وكـمالـها 
فـــي اخـــضرارهـــا وتجـــّددهـــا مـــن فـــيض ســـحاب الـــّربـــيع، إذ يـــنبت الـــنّبات وتـــتفتّح األزهـــار والـــّريـــاحـــني وتـــثمر 
األشـجار وتمتلئ بـالـفواكـه الـّلذيـذة الـّشهيّة وتـتشّكل الحـدائـق وتـتزيّـن الـّريـاض وتـلبس الـحقول والـجبال حـّلة 
خــضراء وتــتزيّــن الحــدائــق والــبساتــني واملــدن والــقرى، فــتلك هــي ســعادة عــالــم الجــماد. وأمّــا نــهايــة رقــيّ عــالــم 
الــنّبات وكــمالــه فــهو أن يــرتــفع قــّد الّشجــرة عــلى شــاطئ جــدول مــن املــاء الــعذب، بــحيث يهــّب عــليها الــنّسيم 
الــعليل وتشــرق عــليها الــّشمس بحــرارتــها ويــعتني البســتانــيّ بــتربــيتها فــيزداد نــمّوهــا يــومــاً فــيومــاً حــتّى تــؤتــى 
ثــمرتــها. أمّــا ســعادتــه الــحقيقيّة فــفي رقــيّه إلــى عــالــم الــحيوان واإلنــسان بــاالنــدمــاج فــيهما بــدل مــا يتحــّلل مــن 
جـسميهما. ورقـيّ عـالـم الـحيوان فـي تـكامـل أعـضائـه وقـواه وجـوارحـه ووجـود مـا يـحتاج إلـيه، هـذا هـو نـهايـة 
عـزّتـه وشـرفـه وعـلويّـته. مـثالً إّن نـهايـة مـا يـسعد بـه الـحيوان أن يـكون فـي مـرعـى خـصيب نـضير، مـياهـه جـاريـة 
وفـي غـايـة الـعذوبـة، أو فـي غـابـة نـضرة فـي غـايـة الـطّراوة، فـإذا تـهيّأ لـه مـثل هـذا فـال يـتصّور لـلحيوان سـعادة 
فــوق هــذه الــّسعادة، ومــثالً لــو أّن طــيراً اتّخــذ عــّشاً بــغابــة مــخضرّة فــي بــقعة عــالــية لــطيفة عــلى أعــلى أفــنان 
دوحـــة عـــظيمة، وتـــوفّـــر لـــه كـــّل مـــا يـــريـــد مـــن حـــبوب ومـــياه فهـــذه هـــي الـــّسعادة الـــكّليّة لـــلطّير، ولـــكن ســـعادتـــه 
الـحقيقيّة فـي انـتقالـه مـن عـالـم الـحيوان إلـى عـالـم اإلنـسان كـالـحيوانـات الـذّّريّـة الّـتي تحـّل فـي جـوف اإلنـسان 
بـواسـطة الـهواء واملـاء فتتحـّلل وتـعّوض مـا يـفقده جـسم اإلنـسان، هـذه هـي نـهايـة عـزّة الـحيوان وسـعادتـه، وال 
يـــتصّور لـــه عـــزّة بـــعد هـــذا. إذاً صـــار مـــن الـــواضـــح املـــعلوم أّن هـــذه الـــنّعمة والـــرّاحـــة والـــثّروة الـــجسمانـــيّة هـــي 
الـّسعادة الـكامـلة للجـماد والـنّبات والـحيوان، وال يـمكن أن تـوجـد أيّـة ثـروة أو غـنى أو راحـة أو دعـة فـي الـعالـم 
الـــجسمانـــي تـــعادل غـــنى هـــذه الـــطّيور ألّن هـــذه الـــّصحارى والـــجبال فـــناء وكـــرهـــا، وجـــميع الـــحبوب والـــبيادر 
ثـروتـها وقـّوتـها بـل جـميع األراضـي والـقرى والـغياض واملـراعـي والـغابـات والـّصحارى مـلكها، ألنّـه مـهما أخـذ 
الطّير من الحبوب وأعطى فال ينقص ذلك من ثروته شيئاً، فهل هذا الطّير أغنى أم أغنياء بني اإلنسان؟

إذاً صــار مــن املــعلوم أن عــزّة اإلنــسان وعــلّوه ليســتا مجــرّد الــّلذائــذ الــجسمانــيّة والــنّعم الــّدنــيويّــة، بــل إّن هــذه 
الـــّسعادة الـــجسمانـــيّة فـــرع، وأمّــــا أصـــل رفـــعة اإلنـــسان فـــهي الـــخصال والـــفضائـــل الّـــتي هـــي زيـــنة الـــحقيقة 
اإلنــسانــيّة، وهــي ســنوحــات رحــمانــيّة وفــيوضــات ســماويّــة وإحــساســات وجــدانــيّة ومــحبّة إلــهيّة ومــعرفــة ربّــانــيّة 
ومـعارف عـمومـيّة وإدراكـات عـقليّة واكـتشافـات فـنّيّة، عـدل وإنـصاف، صـدق وألـطاف، وشـهامـة ذاتـيّة، ومـروءة 
فـطريّـة، وصـيانـة الـحقوق، واملـحافـظة عـلى العهـد واملـيثاق، والـّصدق فـي جـميع األمـور، وتـقديـس الـحقيقة فـي 
جـميع الـّشؤون، وتـضحية الـّروح لـخير الـعموم، واملـحبّة والـرّأفـة لجـميع الـطّوائـف اإلنـسانـيّة، واتّـباع الـتّعالـيم 
اإللـهيّة، وخـدمـة املـلكوت الـرّحـمانـيّ، وهـدايـة الخـلق وتـربـية األمـم واملـلل. هـذه هـي سـعادة الـعالـم اإلنـسانـيّ، 
هـــذه هـــي رفـــعة البشـــر فـــي الـــعالـــم اإلمـــكانـــي، هـــذه هـــي الـــحياة األبـــديّـــة والـــعزّة الـــّسماويّـــة، وال تتجـــّلى هـــذه 
املـواهـب فـي حـقيقة اإلنـسان إالّ بـقّوة مـلكوتـيّة إلـهيّة وتـعالـيم سـماويّـة، ألنّـها تـتطّلب قـّوة مـا وراء الـطّبيعة، وفـي 
عـالـم الـطّبيعة نـماذج مـمكنة مـن هـذه الـكماالت، ولـكن ال ثـبات لـها وال بـقاء كـما ال تـثبت أشـّعة الـّشمس عـلى 

الجدار.
وقــد وضــع الــرّّب الــّرؤوف تــاجــاً وهّـــاجــاً كهــذا عــلى رأس اإلنــسان فــعلينا أن نــسعى ليســطع عــلى الــعالــم نــور 

درّه الّلّماع.
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 القسم الثّاني - في بعض املقاالت املتعّلقة بمسائل في
املسيحيّة

(12)
 في بيان أّن املعقوالت ال سبيل إلظهارها وبيانها

إالّ في قميص املحسوسات

هــناك مــسألــة لــها دخــل عــظيم فــي إدراك املــسائــل األخــرى الــتي ذكــرنــاهــا ونــذكــرهــا حــتّى تهــتدي إلــى جــوهــر 
املسائل وتلك هي:

إّن املـعلومـات اإلنـسانـيّة تـنقسم إلـى قـسمني، مـعلومـات تـدرك بـالـحّس يـعني أّن الـّشيء الـذّي تـدركـه الـعني أو 
األذن أو الــّشّم أو الــذّوق أو الــّلمس يــسّمونــه مــحسوســاً. مــثالً هــذه الــّشمس تــدرك بــالــحّس ألنّــها تــرى فلهــذا 
يــقولــون إنّــها مــحسوســة، وكــذلــك األصــوات تــدرك بــالــحّس، ألّن األذن تــسمعها والــّروائــح تــدرك بــالــحّس، ألنّ 
األنــــف تــــشّمها والــــطّعوم تــــدرك بــــالــــحّس، ألّن الــــذّوق يــــدرك حــــلوهــــا وحــــامــــضها ومــــالــــحها، والحــــرارة والــــبرودة 

تدركان بالحّس ألّن الّلمس يدركهما فيقولون لكّل هذا حقائق محسوسة.

وأمّــا الـقسم اآلخـر مـن املـعلومـات اإلنـسانـيّة هـو املـعقوالت، يـعني الـحقائـق املـعقولـة الـتي لـيس لـها مـكان وال 
صــورة خــارجــيّة وليســت مــحسوســة، مــثالً إّن الــقّوة الــعقليّة ليســت مــحسوســة والــّصفات اإلنــسانــيّة بــتمامــها 
ليسـت مـحسوسـة، بـل إنّـها حـقائـق مـعقولـة وكـذلـك الـحّب أيـضاً حـقيقة مـعقولـة ال مـحسوسـة، ألّن هـذه الـحقائـق 
ال تـــــسمعها األذن وال تـــــراهـــــا الـــــعني وال يـــــشّمها األنـــــف وال يـــــدركـــــها الـــــذّوق وال تـــــحّس بـــــالـــــّلمس، حـــــتّى املـــــاّدة 
األثــيريّــة الــتي يــعبَّر عــن قــواهــا فــي الــحكمة الــطبيعيّة بحــرارة ونــور وكهــربــاء ومــغناطــيس، تــلك أيــضاً حــقيقة 
مـعقولـة ال مـحسوسـة وكـذلـك نـفس الـطّبيعة أيـضاً حـقيقة مـعقولـة ال مـحسوسـة، وكـذلـك الـّروح اإلنـسانـيّ حـقيقة 
مــعقولــة ال مــحسوســة، وعــندمــا تــريــد بــيان هــذه الــحقائــق املــعقولــة فــأنــت مــجبر عــند تــبيانــها عــلى إفــراغــها فــي 
قـالـب مـحسوس إذ ال يـوجـد فـي الـخارج سـواه، فـإن أردت بـيان حـقيقة الـّروح وشـؤونـها ومـراتـبها فـأنـت مـجبر 
عـــلى بـــيانـــها فـــي صـــورة مـــحسوســـة إذ ال يـــوجـــد فـــي الـــخارج ســـواه، مـــثالً إّن الحـــزن والسّــــــــرور مـــن األمـــور 
املـعقولـة فـإذا أردت بـيان تـلك الـكيفيّة الـّروحـانـية تـقول ضـاق قـلبي أو اتّـسع، فـي حـال أنّـه لـم يـحصل فـي روح 
اإلنـــسان وال فـــي قـــلبه ضـــيق وال ســـعة، بـــل هـــي كـــيفيّة روحـــانـــيّة مـــعقولـــة، وإذا أردت الـــبيان فـــأنـــت مـــجبر أن 
تـــبيّنها بـــصورة مـــحسوســـة مـــثالً تـــقول إّن فـــالنـــاً تـــرقّـــى كـــثيراً، فـــي حـــال أنّـــه بـــاٍق مســـتقّر فـــي مـــقامـــه ومحـــّله، 
وفـــالنـــاً عـــال مـــقامـــه فـــي حـــال أنّـــه كـــسائـــر األشـــخاص يـــمشي عـــلى األرض، ولـــكن هـــذا الـــعلّو والـــتّرقّـــي كـــيفيّة 
روحــانــيّة وحــقيقة مــعقولــة، وإذا أردت الــبيان فــأنــت مــجبر أن تــبنّي ذلــك بــصورة مــحسوســة، ألنّــه ال يــوجــد فــي 
الــخارج ســواه، مــثالً تــؤول الــعلم بــالــنّور والجهــل بــالــظّلمة، فــانــظر اآلن هــل الــعلم نــور يــحّس أو الجهــل ظــلمة 
مـحسوسـة؟ ال، بـل إنّـها فـقط كـيفيّة مـعقولـة فـعندمـا تـريـد بـيانـهما تـعبّر عـن الـعلم بـالـنّور، وعـن الجهـل بـالـظّلمة، 
وتـــــقول إّن قـــــلبي كـــــان مـــــظلماً ثـــــّم اســـــتنار، فـــــي حـــــال أّن نـــــور الـــــعلم وظـــــلمة الجهـــــل حـــــقيقة مـــــعقولـــــة وليســـــت 
مــحسوســة ولــكنّنا مــجبرون عــندمــا نــريــد الــبيان أن نــعبّر عــنها بــصورة مــحسوســة. إذاً صــار مــن املــعلوم أنّ 
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الحــمامــة الــتي دخــلت فــي املــسيح ليســت هــي الحــمامــة املــحسوســة بــالــعني، بــل كــانــت كــيفيّة روحــانــيّة وبــيّنت 
بـــصورة مـــحسوســـة لـــلتّفهيم والـــتّفهم، مـــثالً ذكـــر فـــي الـــتّوراة ظهـــر اهللّ فـــي عـــمود مـــن نـــار، والـــحال أنّـــه لـــيس 
املــقصد هــذه الــّصورة املــحسوســة بــل الــحقيقة املــعقولــة الــتي بــيّنت فــي صــورة مــحسوســة، ويــتفّضل حــضرة 
املـــسيح بـــقولـــه "األب فــي االبــن واالبــن فــي األب" فهـــل كـــان حـــضرة املـــسيح فـــي بـــاطـــن اهللّ أو اهللّ فـــي 
بــــاطــــن املــــسيح، ال واهللّ، بــــل هــــذه كــــيفيّة مــــعقولــــة بــــيّنت فــــي صــــورة مــــحسوســــة. ولــــنأِت بــــبيان عــــبارة حــــضرة 
الجــمال املــبارك الــتي يــتفّضل بــها قــائــالً "يـا سـلطان إنّـي كـنت كـأحـٍد مـن الـعباد وراقـداً عـلى املـهاد 
مـرّت عـليّ نـسائـم السّـــبحان وعـّلمني عـلم مـا كـان لـيس هـذا مـن عـندي بـل مـن لـدن عـزيـز عـليم" 
هــذا مــقام التّجــلي وهــو مــعقول ولــيس بــمحسوس وهــو مــنزّه عــن الــزّمــان املــاضــي والــحال واالســتقبال فهــذا 
تـمثيل وتـعبير، مـجاز ال حـقيقة، ولـيس املـقصود مـنه أنّـه كـان نـائـماً فـي الـواقـع ثـّم اسـتيقظ، بـل هـو عـبارة عـن 
انـتقال مـن حـال إلـى حـال، مـثالً الـنوم حـال الـّسكون والـتّيّقظ حـال الحـركـة، الـنّوم حـال الـّصمت والـيقظة حـال 
الـــنّطق، الـــنّوم حـــال الـــخفاء والـــيقظة حـــال الـــظّهور، مـــثالً يـــعبّر بـــالـــفارســـي والـــعربـــي أّن األرض كـــانـــت نـــائـــمة 
فـــاســـتيقظت بـــمجيء الـــربـــيع، أو األرض كـــانـــت مـــيّتة فـــأحـــييت بـــمجيء الـــّربـــيع، فهـــذا تـــعبير تـــمثيليّ وتشـــبيه 
وتـأويـل فـي عـالـم املـعانـي، والـخالصـة إّن املـظاهـر املـقّدسـة كـانـت وال تـزال حـقائـق نـورانـية ال يـحصل الـتّغيّر 
والــتّبّدل فــي ذواتــها وغــايــة مــا هــنالــك أنّــهم ســاكــنون صــامــتون قــبل الــظّهور كــالــنّائــم، ونــاطــقون مشــرقــون بــعد 

الظّهور بمثابة اليقظان.

(13)

�٣٠



والدة حضرة املسيح

الّسؤال: كيف كانت والدة حضرة املسيح من روح القدس؟

الــجواب: اخــتلف اإللــهيّون واملــاديّــون فــي هــذه املــسألــة، فــاإللــهيّون مــتّفقون عــلى أّن حــضرة املــسيح ولــد مــن 
روح الـقدس، وتـّصور املـاّديـون أّن والدتـه عـلى هـذه الـكيفيّة مـمتنعة مسـتحيلة، وال بـّد لـه مـن أب ويـتفّضل فـي 
الـقرآن بـقولـه "فـأرسـلنا إلـيها روحـنا فـتمثّل لـها بشـراً سـويّـاً" يـعني تـمثّل روح الـقدس بـصورة بشـريّـة 
كـالـّصورة الـتي تـتمثّل فـي املـرآة وخـاطـب مـريـم، فـاملـاديّـون مجـمعون عـلى أنّـه ال بـّد مـن االزدواج، ويـقولـون إنّ 
الــجسم الــحيّ ال يــتكّون مــن جــسم مــيّت وال يــتحّقق وجــوده بــدون أن يــلّقح الــذّكــور اإلنــاث، ومــتّفقون عــلى أنّ 
ذلـك لـيس مـمكناً فـي الـحيوان فـكيف بـاإلنـسان وال فـي الـنّبات فـكيف بـالـحيوان، ألّن زوجـيّة الـذّكـور واإلنـاث 
هــذه مــوجــودة فــي جــميع الــكائــنات الــحيّة والــنباتــيّة حــتّى أنّــهم أيــضا يســتدلّــون بــالــقرآن عــلى زوجــيّة األشــياء 
بــــــقولــــــه تــــــعالــــــى "ســــبحان الــــذّي خــــلق األزواج كــــّلها مــــّما تــــنبت األرض ومــــن أنــــفسهم ومــــّما ال 
يــعلمون". يــــعني أّن اإلنــــسان والــــحيوان والــــنّبات جــــميعها مــــزدوج "ومــن كــّل شــيٍء خــلقنا زوجــني" 
يـــعني خـــلقنا الـــكائـــنات جـــميعها مـــزدوجـــة. والـــخالصـــة أنّـــهم يـــقولـــون ال يـــتّصور إنـــسان مـــن غـــير أب، ولـــكنّ 
اإللـهينّي يـقولـون فـي جـوابـهم أّن هـذه الـقضيّة ليسـت مـن الـقضايـا املسـتحيلة املـمتنعة، ولـكنّها لـم تحـدث مـن 
قـبل، وهـناك فـرق بـني شـيء مسـتحيل وشـيء لـم يحـدث مـن قـبل، مـثالً إّن مـخابـرة الشّــــــرق والـغرب بـاألسـالك 
الــبرقــيّة فــي آن واحــد لــم تــحصل مــن قــبل ومــع ذلــك لــم تــكن مســتحيلة، والــفتوغــراف لــم يــكن مــعروفــاً مــن قــبل 
ومـع هـذا لـم يـكن مسـتحيالً، ومـثل ذلـك الـفنوغـراف فـإنـه لـم يـكن مـعروفـاً مـن قـبل ومـع ذلـك لـم يـكن مسـتحيالً، 
ومـع ذلـك ظـّل املـاّديّـون مـصّريـن عـلى رأيـهم، فـيقول اإللـهيّون فـي الـجواب هـل هـذه الـكرة األرضـيّة قـديـمة أم 
حـادثـة؟ فـيقول املـاّديّـون ثـبت أنّـها حـادثـة بـموجـب الـفنون والـكشفيّات الـكامـلة، وكـانـت كـرة نـاريّـة فـي الـبدايـة 
وحـصل االعـتدال بـالـتّدريـج فظهـرت القشـرة ثـّم تـكّون فـوقـها الـنّبات، وبـعده وجـد الـحيوان ثـّم اإلنـسان، فـيقول 
اإللـهيّون قـد تـبنّي واتّـضح مـن تـقريـركـم أّن نـوع اإلنـسان عـلى الـكرة األرضـيّة حـادث ولـيس قـديـماً، فـيقيناً مـا 
كــان لــإلنــسان األّول أب وال أم، ألّن وجــود الــنّوع اإلنــسانــيّ حــادث، فهــل تــكّون اإلنــسان مــن غــير أب وال أم 
ولـــو بـــالـــتّدريـــج أعـــظم إشـــكاالً أم وجـــوده مـــن دون أب؟ عـــلى أنّـــكم مـــعترفـــون بـــأّن اإلنـــسان األّول وجـــد ســـواء 
بـالـتّدريـج أو فـي مـّدة قـليلة مـن غـير أب وأم، فـال شـبهة إذاً فـي إمـكان وجـود اإلنـسان مـن غـير أب وال يـمكن 
أن يـعّد هـذا مسـتحيالً، وإن تـعّدوه مسـتحيالً فـليس مـن اإلنـصاف، مـثالً لـو تـقول كـان هـذا السّــــــراج مـضيئاً 
وقــتاً مــا مــن دون الــفتيلة والــّدهــن، ثــّم تــقول إنّــه مــن املســتحيل أن يــضيء مــن دون الــفتيلة، فــذلــك بــعيد عــن 

اإلنصاف فحضرة املسيح كان له أّم، وأّما اإلنسان األّول باعتقاد املاّدينّي لم يكن له أب وال أّم.
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سؤال عن ميزة من ال أب له

الّسؤال: ما هي أفضليّة شخٍص وجد من غير أب؟

الـجواب: إّن الـّشخص الجـليل جـليٌل سـواء كـان لـه أب أو مـن دونـه وإذا كـان ثـّمة فـضل إلنـسان مـن غـير أب، 
فـــآدم أعـــظم وأفـــضل مـــن كـــّل األنـــبياء والـــرّســـل ألنّـــه وجـــد مـــن غـــير أب وأم، وإنّـــما ســـبب الـــعزّة والـــعظمة هـــو 
التجــــليّات والــــفيوضــــات والــــكماالت اإللــــهيّة، فــــالــــّشمس تــــولّــــدت مــــن املــــاّدة والــــّصورة وهــــما بــــمثابــــة األب واألم 
ولـكنّها كـمال مـحض، والـظّلمات ال مـاّدة لـها وال صـورة وال أب وال أّم ولـكنّها نـقص صـرف، فـاملـاّدة الجسـديّـة 
لـحضرة آدم هـي الـتّراب، واملـاّدة الجسـديّـة لـحضرة إبـراهـيم هـي الـنّطفة الـطّاهـرة، وال شـّك أن الـنّطفة الـطيّبة 
الـــطّاهـــرة أحـــسن مـــن الـــتّراب والجـــماد، وفـــضالً عـــن هـــذا فـــإنّـــه يـــقول مـــتفّضالً فـــي اآليـــة الـــثّالـــثة عشـــرة مـــن 
األصـحاح األّول مـن إنـجيل يـوحـنّا "وأمّـا كـّل الـذيـن قـبلوه فـأعـطاهـم سـلطانـاً أن يـصيروا أوالد اهللّ، 
أي املؤمـنون بـاسـمه الـذّيـن ولـدوا لـيس مـن دم وال مـن مـشيئة جسـد وال مـن مـشيئة رجـل بـل مـن 
" فـــيعلم مـــن آيـــة يـــوحـــنّا هـــذه أّن وجـــود الـــحواريّـــني لـــم يـــكن مـــن الـــقّوة الـــجسمانـــيّة أيـــضاً بـــل مـــن الـــحقيقة  اهللّ
الـــــّروحـــــانـــــيّة فـــــليس شـــــرف حـــــضرة املـــــسيح وعـــــظمته ألنّـــــه وجـــــد مـــــن غـــــير أب بـــــل شـــــرفـــــه ومجـــــده بـــــالـــــكماالت 
والـفيوضـات والتّجـّليات اإللـهيّة. ولـو كـانـت عـظمة حـضرة املـسيح لـكونـه ولـد مـن غـير أب لـوجـب أن يـكون آدم 
أعــظم مــنه ألنّــه وجــد مــن غــير أب وال أّم. وفــي الــتّوراة يــقول الــرّّب مــتفّضالً فــي األصــحاح الــثّانــي مــن ســفر 
الــتّكويــن فــي اآليــة الــّسابــعة “وجـبل الـرّب اإللـه آدم تـرابـاً مـن األرض ونـفخ فـي أنـفه نـسمة حـياة 
فـصار آدم نـفساً حـيّة" فـانـظروا قـولـه وجـد آدم مـن روح الـحياة وفـضالً عـن هـذا فـإّن عـبارة يـوحـنّا فـي حـقّ 
الــحواريّــني تــدّل عــلى أنّــهم أيــضاً مــن األب الــّسماوّي، إذاً صــار مــن املــعلوم أّن الــحقيقة املــقّدســة يــعني أنّ 
الــوجــود الــحقيقيّ لــكّل عــظيم هــو مــن الــحّق ومــن نــفخة روح الــقدس. والــخالصــة أنّــه إذا كــان وجــود اإلنــسان 
مــن غــير أب أعــظم فــضالً فــآدم أعــظم مــن الجــميع ألنّــه ال أب لــه وال أّم، فهــل اإلنــسان الــذّي يخــلق مــن املــاّدة 
الــــحيّة أحــــسن أم اإلنــــسان الــــذّي يخــــلق مــــن الــــتّراب، ال شــــّك أّن الــــذّي يخــــلق مــــن املــــاّدة الــــحيّة أحــــسن أمّـــــا 

حضرة املسيح فقد ولد وتحّقق وجوده من روح القدس.

وخـالصـة الـقول أّن شـرف الـنّفوس املـقّدسـة وعـظمة املـظاهـر اإللـهيّة إنّـما يـكون بـالـكماالت اإللـهيّة والـفيوضـات 
والتّجّليات الّربّانيّة ال بسواها.
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في تعميد حضرة املسيح

ورد فـي إنـجيل مـتّى فـي األصـحاح الـثّالـث فـي اآليـة الـثّالـثة عشـرة "حـينئٍذ جـاء يـسوع مـن 
الجــليل إلــى األردّن إلــى يــوحــنّا لــيعتمد مــنه ولــكّن يــوحــنّا مــنعه قــائــالً أنــا مــحتاج أن أعــتمد 
مـنك وأنـت تـأتـي إلـيّ فـأجـاب يـسوع وقـال لـه اسـمح اآلن ألنّـه هـكذا يليق بـنا أن نـكمل كـّل بـرّ 

حينئٍذ سمح له."

السؤال: فما احتياج حضرة املسيح إلى ُغسل التّعميد مع وجود كماله الذّاتيّ وما هي الحكمة في ذلك؟

الـجواب: أصـل الـتّعميد هـو غسـل الـتّوبـة وكـان حـضرة يـوحـنّا يـنصح الـنّفوس ويـوصـيهم ويـتّوبـهم ثـّم يـعّمدهـم، 
إذاً صــار مــن الــواضــح أّن الغســل رمــز لــلتّوبــة مــن جــميع الــذّنــوب، يــعني أي رّب كــما تطهّـــر جــسمي وتــقّدســه 
عــن األوســاخ الــبدنــيّة، كــذلــك طهّــــر روحــي وقــّدســها مــن أوســاخ عــالــم الــطّبيعة ومــّما ال يــليق بــباب أحــديّــتك، 
فــالــتّوبــة رجــوع عــن الــعصيان إلــى الــطّاعــة فــيتوب اإلنــسان ويغتســل بــعد الــبعد والحــرمــان، إذاً فهــذا الغســل 

ه وقّدسه عن حّب ما سواك. رمز يعني أي رّب طّهر قلبي وطيّبه وزكِّ

وملّـا أراد املــسيح إجــراء ســنّة يــوحــنّا هــذه بــني الــعموم فــي ذلــك الــزّمــان، تــعّمد حــضرتــه لــيكون ســبباً فــي تــنبّه 
الخــلق ولــيكمل الــنّامــوس، أي الشّـــــــريــعة الــّسابــقة، والــتّعميد وإن كــان ســنّة يــوحــنّا، إالّ أنّــه كــان فــي الــحقيقة 
غســل الــتّوبــة، وكــان جــاريــاً فــي الشّــــــرائــع اإللــهيّة، ومــا كــان املــسيح مــحتاجــاً لغســل الــتّعميد، غــير أنّــه ملّـا كــان 
هـذا الـعمل مـقبوالً مـمدوحـاً فـي ذلـك الـزّمـان وعـنوان بـشارة املـلكوت، أجـراه حـضرة املـسيح ولـكنّه تـفّضل وقـال 
فــيما بــعد "لـيس الـتّعميد بـاملـاء الـعنصرّي بـل يـجب أن يـكون الـتّعميد بـاملـاء والـرّوح" وقــال فــي 
مــوضــعٍِ آخــر "إّن الــتّعميد بــالــرّوح والــنّار" ولــيس املــقصود بــاملــاء هــنا املــاء الــعنصرّي ألنّــه يــصرّح فــي 
مـــوضـــعٍ آخـــر "الــتّعميد بــالــرّوح والــنّار" ومـــن هـــنا يـــعلم أنّـــه لـــيس الـــغرض مـــن الـــنّار واملـــاء الـــنّار واملـــاء 
الـعنصريّـني، ألّن الـتّعميد بـالـنّار مـحال، إذاً فـالـّروح فـيض إلـهيّ واملـاء عـلم وحـياة والـنّار مـحبّة اهللّ بـمعنى أنّ 
املـاء الـعنصرّي ال يـكون سـبب طـهارة قـلب اإلنـسان بـل يطهّــر جـسمه فـقط، ولـكّن املـاء الـّسماوّي والـّروح الـتّي 
هـــي عـــلم وحـــياة تـــطيّب قـــلب اإلنـــسان وتطهّــــره، يـــعني أّن الـــقلب الـــذّي يـــأخـــذ نـــصيبه مـــن فـــيض روح الـــقدس 

ويتقّدس به يصير قلباً طيّباً طاهراً.

واملــقصود هــو تــطهير حــقيقة اإلنــسان وتــقديــسها مــن أوســاخ عــالــم الــطّبيعة كــالــغضب والــّشهوة وحــّب الــّدنــيا 
والـتّكبّر والـكذب والـنّفاق والـتّزويـر وحـّب الـذّات وأمـثالـها مـن الـّصفات الـقبيحة، وال سـبيل لـنجاة اإلنـسان مـن 
حــكم الــنّفس والــهوى إالّ بــتأيــيدات فــيض روح الــقدس، كــما يــقول مــن الــواجــب الــالّزم الــتّعميد بــالــّروح واملــاء 
والـنّار ويـعني بـروح الـفيض اإللـهيّ، ومـاء الـعلم والـحياة، ونـار مـحبّة اهللّ، ويـجب أن يـتعّمد اإلنـسان بـالـّروح 
واملـاء والـنّار ليسـتفيض مـن الـفيض األبـدّي، وإالّ فـما ثـمرة الـتّعميد بـاملـاء الـعنصرّي ولـكّن الـتّعميد بـاملـاء كـان 
رمـــزاً لـــلتّوبـــة واالســـتغفار مـــن الخـــطايـــا والـــذّنـــوب، وال لـــزوم لهـــذا الـــرّمـــز فـــي دور الجـــمال املـــبارك ألّن حـــقيقته 

التّي هي التّعميد بالّروح وبمحبّة اهللّ أمر محّقق ومقّرر.
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ضرورة التّعميد

الـّسؤال: هـل غسـل الـتّعميد مـوافـق والزم أم ال؟ فـإن كـان مـوافـقاً والزمـاً كـيف نـسخ وإن لـم يـكن كـذلـك فـكيف 
أجراه يوحنّا.

الـجواب: إّن تـطّور الـزّمـان وتـغيّر األحـوال مـن الـّلوازم الـذّاتـيّة لـلممكنات، وال انـفكاك لـّلزوم الـذّاتـيّ عـن حـقيقة 
األشــياء، ومــثالً إّن انــفكاك الحــرارة عــن الــنّار والــرّطــوبــة عــن املــاء والــّشعاع عــن الــّشمس مــمتنع مــحال، ألنّ 
هـذه لـوازم ذاتـيّة وحـيث أّن تـغيّر األحـوال وتـبّدلـها مـن الـّلوازم الـذّاتـيّة لـلممكنات فـكذلـك تـتبّدل األحـكام أيـضاً 
تـبعاً لـتغيّرات الـزّمـان، ومـثالً كـانـت الشّــــــريـعة املـوسـويّـة فـي زمـن حـضرة مـوسـى مـناسـبة ملـقتضى الـحال، وملّا 
تــغيّرت تــلك الــحال وتــبّدلــت فــي زمــن حــضرة املــسيح، نــسخت تــلك الشّـــــــريــعة ألنّــها أصــبحت غــير مــناســبة وال 
مـوافـقة لـلعالـم اإلنـسانـيّ، فـأبـطل حـضرة الـّروح حـكم السّـــــبت وحـرّم الـطّالق، ومـن بـعد حـضرتـه حـّلل أربـعة مـن 
الــحواريــنّي مــنهم بــطرس وبــولــس لحــم الــحيوانــات املحــرّمــة فــي الــتّوراة مــا عــدا لحــم املــنخنقة والــّدم وقــرابــني 
األصـنام والـزّنـا، وأبـقوا هـذه األحـكام األربـعة، ثـّم حـّلل بـولـس الـّدم واملـنخنقة وذبـائـح األصـنام أيـضاً وأبـقى 
تحـريـم الـزّنـا كـما كـتب فـي رسـالـته إلـى أهـل رومـيّة فـي األصـحاح 14 اآليـة 14 "إنّـي عـالـم ومـتيّقن فـي 
الـرّّب يـسوع أّن لـيس شـيء نـجساً بـذاتـه إالّ مـن يحسـب شـيئاً نـجساً فـله هـو نـجس" وكــذلــك 
ذكـــــر فـــــي اآليـــــة 15 مـــــن األصـــــحاح األّول مـــــن رســـــالـــــة بـــــولـــــس الـــــرّســـــول إلـــــى تـــــيطس "كـــّل شـــيء طـــاهـــر 
لــلطّاهــريــن وأمّــا للنّجســني وغــير املؤمــنني فــليس شــيء طــاهــراً بــل قــد تــنّجس ذهــنهم أيــضاً 
وضــميرهــم" فـــكان هـــذا الـــنّسخ والـــتّغيير والـــتّبديـــل ألّن عـــصر املـــسيح لـــم يـــكن يـــقارن بـــعصر مـــوســـى بـــل 
األحــوال ومــقتضياتــها قــد تــغيّرت بــالــكّليّة ولــذا نــسخت تــلك األحــكام، وحــيث أّن عــالــم الــوجــود بــمثابــة إنــسان 
وأنـبياء اهللّ ورسـله هـم أطـبّاؤه الـحاذقـون، وال يـبقى شـخص اإلنـسان عـلى حـالـة واحـدة بـل تـعتريـه األمـراض 
املــختلفة ولــكّل مــرض عــالج مــخصوص، إذاً فــالــطّبيب الــحاذق ال يــعالــج كــّل الــعلل واألمــراض بــوســيلة واحــدة 
بــل يــغيّر فــي الــعالج واألدويــة بــما يــناســب األحــوال ومــختلف األمــراض، فــإذا أصــيب هــذا الــّشخص بحــّمى 
شــديــدة اضــطّر الــطبيب الــحاذق إلــى إعــطائــه أدويــة بــاردة، وإذا انــقلب مــزاج هــذا الــّشخص فــي وقــت آخــر 
وتـبّدلـت الحـرارة بـالـبرودة اضـطّر الـطّبيب الـحاذق إلـى اسـتبدال األدويـة الـباردة بـأدويـة حـارّة، وهـذا الـتّغيير 
والــتّبديــل مــن مــقتضيات حــال املــريــض ودلــيل جــليل عــلى حــذق الــطّبيب، فــانــظروا مــثالً هــل مــن املــمكن إجــراء 
شــريــعة الــتّوراة فــي هــذا الــعصر واألوان ال واهللّ، هــذا مســتحيل ومــحال، إذاً كــان مــن الــّضروري أن تــنسخ 
شــريــعة الــتّوراة هــذه فــي زمــن املــسيح، ثــّم انــظروا إلــى غســل الــتّعميد فــي زمــن يــوحــنّا املــعمدان فــإنّــه كــان 
سـبب تـذكّـــر الـنّفوس وتـنبّهها حـتّى يـتوبـوا مـن جـميع املـعاصـي ويـنتظروا مـلكوت املـسيح، أمّــا فـي هـذه األيّـام 
فــالــكاثــولــيك واألرثــوذكــس بــآســيا يــعّمدون األطــفال الــرّضّــــــــــع فــي املــاء املخــلوط بــزيــت الــزّيــتون، حــتّى أّن بــعض 
األطـــفال يـــمرض مـــن هـــذا الـــعمل املـــتعب ويـــرتـــعشون فـــي وقـــت الـــتّعميد ويـــضطربـــون، وبـــعض الـــقسس فـــي 
جـــهات أخـــرى يـــرشّـــــــون مـــياه الـــتّعميد عـــلى الـــجباه ولـــيس لـــألطـــفال إحـــساس روحـــانـــيّ بـــأّي وجـــه مـــن الـــوجـــوه 
ســـواء فـــي الـــحالـــة األولـــى أم فـــي الـــحالـــة الـــثّانـــية، إذاً فـــما فـــائـــدة هـــذا الـــعمل؟ بـــل إّن ســـائـــر املـــلل يـــتعّجبون 
ويــندهــشون قــائــلني ملــاذا يــغطّسون هــؤالء األطــفال الــرّضّــــــــــع فــي هــذا املــاء، فــال هــو ســبب تــنبّه الــطّفل وال هــو 

سبب إيمانه وال هو سبب تيّقظه بل هو مجرّد عادة يجرونها.

�٣٤



أمّــا فـي زمـن يـوحـنّا املـعمدان فـلم يـكن هـكذا بـل كـان حـضرة يـوحـنّا يـنصح الـنّفوس أواّلً ويـدلّــهم عـلى الـتّوبـة 
مـن الخـطايـا والـذّنـوب، ثـّم يـشّوقـهم النـتظار ظـهور املـسيح وكـان كـّل نـفس عـندمـا تغتسـل غسـل الـتّعميد تـتوب 
مـن الـذّنـب بـنهايـة الـتّضرّع والـخشوع وتطّهـر جسـدهـا مـن األوسـاخ الـظّاهـريّـة أيـضاً، وكـانـوا بـالـّليل والـنّهار 
يـــنتظرون ظـــهور املـــسيح والـــّدخـــول فـــي مـــلكوت روح اهللّ آنـــاً بـــعد آن بـــكمال االشـــتياق. والـــخالصـــة أّن تـــغيّر 
األحـوال وتـبّدل مـقتضيات الـقرون واألعـصار سـبب لـنسخ الشّــــــرائـع ألنّـه يـأتـي زمـان تـكون تـلك األحـكام غـير 
مـالئـمة ومـطابـقة لـألحـوال، فـانـظروا كـم مـن تـفاوت بـني مـقتضيات الـقرون األولـى والـقرون الـوسـطى والـقرون 
األخــيرة، فهــل مــن املــمكن اآلن إجــراء أحــكام الــقرون األولــى فــي هــذا الــقرن األخــير؟ مــن الــواضــح أّن ذلــك 
مـمتنع مـحال، وكـذلـك ال تـكون مـقتضيات الـقرون الـحالـيّة مـوافـقة لـلقرون اآلتـية بـعد مـضيّ قـرون عـديـدة، بـل 
ال بــّد مــن الــتّغيير والــتّبديــل، فــاألحــكام فــي أوروبّــا فــي تــغيير وتــبديــل مــتواصــل فــكم مــن أحــكام كــثيرة كــانــت 
مــوجــودة فــي قــوانــني أوروبّــا ونــظمها فــي الــّسنني الــّسابــقة قــد نــسخت اآلن، فهــذا الــتّغيير والــتّبديــل إنّــما جــاء 
مــن تــغيّر األفــكار وتــبّدل األحــوال واألطــوار، وبــدون ذلــك تــختّل ســعادة عــالــم البشــر، مــثالً إّن أحــكام الــتّوراة 
حــكم الــقتل ملــن يكســر السّــــــبت بــل فــي الــتّوراة عشــرة أحــكام لــلقتل فهــل مــن املــمكن إجــراء تــلك األحــكام فــي 
هــذه الــقرون؟ مــن الــواضــح أّن هــذا مــمتنع مــحال، لهــذا تــغيّرت وتــبّدلــت وتــغيير األحــكام وتــبديــلها دلــيل كــافٍ 
عـــــلى الـــــحكمة الـــــبالـــــغة اإللـــــهيّة، فـــــيلزم إمـــــعان الـــــنّظر فـــــي هـــــذه املـــــسائـــــل ألســـــباب واضـــــحة الئـــــحة طـــــوبـــــى 

للمتفّكرين.
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(17)
ما املراد من الخبز والخمر

الــّسؤال: يــقول حــضرة املَـسيح "إنّـي أنـا الـخبز الـذّي نـزل مـن الـّسماء إن أكـل أحـد مـن هـذا الـخبز 
يحيا إلى األبد" فما املقصود من هذا البيان؟ 

الـجواب: املـقصود مـن هـذا الـخبز هـو املـائـدة الـّسماويّـة والـكماالت اإللـهيّة يـعني أّن كـّل مـن يـتناول مـن هـذه 
املـائـدة أي يكتسـب مـن الـفيوضـات اإللـهيّة ويـقتبس مـن األنـوار الـرّحـمانـيّة ويـأخـذ نـصيباً مـن كـماالتـي يـحيا 

حياةً أبديّة.
واملـقصود مـن الـّدم أيـضاً هـو روح الـحياة وتـلك هـي الـكماالت اإللـهيّة والجـلوة الـّربـانـيّة والـفيض الـّصمدانـيّ، 
ألّن جــميع أجــزاء بــدن اإلنــسان بــواســطة جــريــان دورتــه تكتســب املــاّدة الــحيويّــة مــن الــّدم، يــقول فــي آيــة 26 
مــن األصــحاح 6 مــن إنــجيل يــوحــنّا "أقــول لــكم أنــتم تــطلبونــني لــيس ألنّـكم رأيــتم آيــات بــل ألنّـكم 
أكـلتم مـن الـخبز فشـبعتم" ومــن الــواضــح أّن الــخبز الــذّي أكــله الــحواريّــون فشــبعوا مــنه هــو الــفيوضــات 
الــّسماويّــة ألنّــه يــقول فــي آيــة 33 مــن الــفصل املــذكــور "ألّن خـبز اهللّ هـو الـنّازل مـن الـّسماء الـواهـب 
حـياة لـلعالـم" ومـعلوم أّن جسـد املـسيح لـم يـنزل مـن الـّسماء بـل نـزل مـن رحـم مـريـم وكـّل مـا نـزل مـن الـّسماء 
اإللــهيّة هــو روح املــسيح، وملّـا ظــّن الــيهود أّن حــضرتــه يــقصد الجســد اعــترضــوا عــليه كــما ورد فــي اآليــة 42 
مـن األصـحاح املـذكـور إذ قـالـوا "ألـيَس هـذا هـو يـسوع بـن يـوسـف الـذّي نـحن عـارفـون بـأبـيه وأمّـه 
فـكيف يـقول هـذا أنّـي نـزلـت مـن الـّسماء" فــانــظروا كــيف اتّــضح أّن مــقصد حــضرة املــسيح مــن الــخبز 
الّسماوّي هو روح حضرته وفيوضاته وكماالته وتعاليمه كما يبنّي في اآلية 63 من الفصل املذكور "الرّوح 
هـو الـذّي يـحيي أمّــا الجسـد فـال يـفيد شـيئاً" إذاً اتّــضح أّن روح املــسيح كــانــت نــعمة ســماويّــة نــازلــة 
مـن الـّسماء، وكـّل مـن يسـتفيض مـن هـذه الـّروح أي يـأخـذ مـن الـتّعالـيم الـّسماويّـة يجـد حـياة أبـديّـة، لـذا يـقول 
فـي اآليـة 35 مـنه "فـقال لـهم يـسوع أنـا هـو خـبز الـحياة مـن يـقبل إلـيّ فـال يـجوع ومـن يؤمـن بـي 
فــال يــعطش أبــداً" فــالحــظوا كــيف أنّــه يــوضّـــــــــــح األكــل بــاإلقــبال والشّـــــــرب بــاإليــمان، إذاً صــار مــن الــواضــح 
املـحقَّق أّن املـائـدة الـّسماويّـة والـفيوضـات الـرّحـمانـيّة والتّجـّليات الـّروحـيّة والـتّعالـيم الـّسماويّـة واملـعانـي الـكليّة 
هــــي حــــضرة املــــسيح، واألكــــل عــــبارة عــــن اإلقــــبال والشّـــــــــرب كــــنايــــة عــــن اإليــــمان حــــيث كــــان لــــحضرتــــه جســــد 
عــــنصرّي وهــــيكل ســــماوّي، فــــالجســــد الــــعنصرّي صُــــــــــــلِب وأمّـــــا الــــهيكل الــــّسماوّي فــــحيّ بــــاٍق وســــبب الــــحياة 
األبـــديّـــة، الجســـد الـــعنصرّي كـــان طـــبيعة بشـــريّـــة والـــهيكل الـــّسماوّي كـــان طـــبيعة رحـــمانـــيّة، ســـبحان اهللّ قـــد 
يـتصّور الـبعض بـأّن خـبز الـقربـان هـو حـقيقة حـضرة املـسيح حـّل فـيه الـالّهـوت وروح الـقدس، مـع أنّـه عـندمـا 
يـؤكـل الـقربـان يـصير فـاسـداً ويـتغيّر بـالـكّليّة بـعد عـّدة دقـائـق، فـكيف يـمكن إذاً تـصّوروهـم هـكذا، أسـتغفر اهللّ 

عن هذا الوهم العظيم.

وخـــالصـــة املـــقال أّن بـــظهور حـــضرة املـــسيح انتشـــرت تـــعالـــيمه املـــقّدســـة الـــتّي هـــي الـــفيض األبـــدّي وســـطعت 
أنـوار الهـدايـة وبـذلـت روح الـحياة لـلحقائـق اإلنـسانـيّة، فـكّل مـن اهـتدى صـار حـيّاً ومـن ضـّل مـات مـوتـاً أبـديّـا، 
وذلــك الــخبز الــنّازل مــن الــّسماء هــو الــهيكل املــلكوتــيّ لــحضرة املــسيح وعــنصره الــّروحــانــيّ وهــو الــذّي تــناول 
مــنه الــحواريّــون فــفازوا بــالــحياة األبــديّــة، وقــد تــناول الــحواريّــون مــن يــد حــضرة املــسيح أطــعمة كــثيرة فــلماذا 
امـــتاز الـــعشاء الـــّربـــانـــيّ، إذاً صـــار مـــن املـــعلوم أنّـــه لـــيس املـــراد مـــن الـــخبز الـــّسماوي الـــخبز الـــعنصرّي، بـــل 
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املــقصود مــنه املــائــدة اإللــهيّة والــهيكل الــّروحــانــيّ لــحضرة املــسيح، وهــي تــلك الــفيوضــات الــّربــانــيّة والــكماالت 
الـــرّحـــمانـــيّة الـــتّي أخـــذ الـــحواريّـــون مـــنها نـــصيباً حـــتّى شـــبعوا، وكـــذلـــك الحـــظوا ملّــا أن بـــارك حـــضرة املـــسيح 
الــخبز وقــال هــذا جســدي ووهــبه لــلحواريّــني، كــان حــضرتــه مــوجــوداً بــينهم بــشخصه وذاتــه ومــا اســتحال إلــى 
خـبز وخـمر، ولـو اسـتحال إلـى خـبز وخـمر لـوجـب بـعد هـذا أن ال يـكون حـضرة املـسيح مـجّسماً وال مـشّخصاً 

وال معيّناً عند الحوارينّي في ذلك الوقت.

إذاً اتّــــضح أّن الــــخبز والخــــمر رمــــزان أراد بــــهما أن يــــقول أعــــطيت لــــكم فــــيوضــــاتــــي وكــــماالتــــي وحــــيث أنّــــكم 
استفضتم منها فقد وجدتم حياة أبديّة وفزتم بحّظ من املائدة الّسماويّة.
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(18)
املعجزات وخوارق العادات

الــّسؤال: هــل تفسّـــــــر املعجــزات املــنسوبــة إلــى حــضرة املــسيح بحســب املــعانــي الــظّاهــريّــة لــأللــفاظ أو أّن لــها 
مـعاٍن أخـرى وقـد ثـبت عـلميّاً أّن حـقائـق األشـياء ال تـتغيّر وأّن جـميع الـكائـنات خـاضـعة لـقانـون ونـظام كـّليّ ال 

تتخّلف عنه أبداً ولهذا ال يمكن خرق القانون الكّليّ.

الـجواب: إّن املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة هـم مـصادر املعجـزات ومـظاهـر اآلثـار الـعجيبة فـكّل أمـٍر مـشكل وغـير 
مــمكن يــصير مــمكناً وجــائــزاً بــالنّســبة إلــيهم، ألنّــه بــقّوة خــارقــة لــلعادة يظهــر مــنهم خــارق الــعادة، وبــقدرة مــا 
وراء الـطّبيعة يـؤثّـرون فـي عـالـم الـطّبيعة، ومـنهم جـميعاً قـد صـدرت عـجائـب األمـور، ولـها فـي الـكتب املـقّدسـة 
اصــطالح خــاص، فــي حــني أّن املــظاهــر اإللــهيّة ال يــعّلقون عــلى تــلك املعجــزات وعــلى تــلك اآلثــار الــعجيبة أيّــة 
أهـميّة، حـتّى أنّـهم ال يـريـدون ذكـرهـا، ألنّـنا لـو اعـتبرنـاهـا أعـظم بـرهـان عـلى صـدقـهم لـكان ذلـك حـّجًة وبـرهـانـاً 
بـــالنّســـبة ملـــن كـــان مـــوجـــوداً وشهـــد املعجـــزات دون ســـواه، فـــمثالً لـــو تـــروى معجـــزات حـــضرة مـــوســـى وحـــضرة 
املـــسيح لـــشخص طـــالـــب لـــلحقيقة غـــير مـــؤمـــن بـــهما فـــإنّـــه يـــنكرهـــا ويـــقول قـــد رويـــت أيـــضاً عـــن األصـــنام آثـــار 
عـــجيبة بـــشهادة خـــلق كـــثير ودّونـــت فـــي الـــكتب، وقـــد كـــتب الـــبراهـــمة كـــتابـــاً دّونـــوا فـــيه اآلثـــار الـــعجيبة الـــتّي 
صـدرت مـن بـرهـما، فـيقول الـطّالـب أيـضاً ومـن أيـن نـعرف صـدق الـيهود والـنّصارى وكـذب الـبراهـمة فـكالهـما 
روايــة وكــالهــما خــبر مــتواتــر وكــالهــما مــدّون فــي الــكتب وكــالهــما يــحتمل الــّصدق والــكذب، وبــمثل هــذا يــقال 
فـيما تـرويـه املـلل األخـرى، فـإن صـدق أحـدهـا لـزم صـدق اآلخـريـن وإن قـبل أحـدهـا وجـب قـبول الـباقـني، فـمن 
أجــل هــذا ال تــكون املعجــزات بــرهــانــاً وإن صــحّ أن تــكون بــرهــانــاً لــلحاضــريــن فــال يــصحّ أن تــكون حــّجة عــلى 
الـغائـبني، أمّـا أهـل الـبصيرة فـي يـوم الـظّهور فـهم يـعتبرون جـميع شـؤون مظهـر الـظّهور معجـزات ألنّـها تـمتاز 

عّما سواها وما دامت ممتازة فهي خارقة للعادة.

فـــحضرة املـــسيح رفـــع الـــعلم اإللـــهيّ أمـــام مـــن عـــلى األرض وقـــاومـــهم جـــميعاً فـــريـــداً وحـــيداً بـــدون ظـــهير وال 
نــصير ولــم يــكن لــه جــند وال جــيوش بــل كــان مضطهــداً مــظلومــاً، ومــع هــذا فــفي الــنّهايــة غــلب الجــميع ولــو أنّــه 
صـلب فـي الـظّاهـر، فهـذه الـقضيّة معجـزة مـحضة ال يـمكن إنـكارهـا أبـداً فـال حـاجـة بـعدئـٍذ إلـى بـرهـان آخـر 
يــثبت أحــّقيّة حــضرة املــسيح، ولــيس للمعجــزات الــظّاهــريّــة أهــّميّة لــدى أهــل الــحقيقة، فــمثالً لــو صــار األعــمى 
مـبصراً فـإنّـه فـي الـنّهايـة سـيفقد بـصره ثـانـياً عـندمـا يـموت ويحـرم مـن جـميع الـحواس والـقوى، فـال أهـّميّة إذاً 
إلبــصار األعــمى، إذ أّن هــذه الــقوى مــصيرهــا أن تــزول، وكــذلــك مــا فــائــدة إحــياء جــسم املــيّت الــذّي ســيموت 

مرّةً أخرى.

أمّــا األهــميّة فــفي إعــطاء الــبصيرة والــحياة األبــديّــة أي الــحياة الــّروحــيّة اإللــهيّة، ألّن هــذه الــحياة الــجسمانــيّة 
ال بـقاء لـها ووجـودهـا عـني الـعدم، مـثال ذلـك أّن حـضرة املـسيح يـقول فـي جـواب أحـد الـتاّلمـيذ "دع املـوتـى 
يـدفـنون املـوتـى املـولـود مـن الجسـد جسـد هـو واملـولـود مـن الـرّوح فـهو الـرّوح" فـالحـظوا أّن تـلك 
الــنّفوس مــع أنّــها قــد كــانــت أحــياًء بــاألجــسام إال أّن املــسيح اعــتبرهــا أمــواتــاً، ألّن الــحياة هــي الــحياة األبــديّــة 
والـوجـود هـو الـوجـود الـحقيقيّ، فـمن أجـل هـذا لـو ذكـر إحـياء املـوتـى فـي الـكتب املـقّدسـة، فـاملـقصود أنّـهم نـالـوا 
الـحياة األبـديّـة وكـذلـك لـو ذكـر إبـصار الـعمى فـاملـقصود مـن هـذا اإلبـصار هـي الـبصيرة الـحقيقيّة، وكـذلـك لـو 

�٣٨



ذكــر إســماع الــّصّم فــاملــقصود حــصول الــّسمع الــّروحــيّ ونــيله الــّسمع املــلكوتــيّ  وهــذا ثــابــت بــنّص اإلنــجيل 
حــيث يــقول حــضرة املــسيح "هؤالء مـثل الـذّيـن قـال عـنهم إشـعيا لـهم أعـني ال يـبصرون بـها ولـهم 
آذان ال يـسمعون بـها وأنـا أشـفيهم" ولــيس املــقصود مــن هــذا أّن مــظاهــر الــظّهور عــاجــزون عــن إجــراء 
املعجـــزات بـــل هـــم قـــادرون ولـــكّن املـــقبول واملـــهّم لـــديـــهم هـــو الـــبصيرة الـــباطـــنيّة والـــّسمع الـــّروحـــانـــي والـــحياة 
األبــديّــة، فــعلى هــذا مــا جــاء فــي أّي مــوضــع مــن الــكتب املــقّدســة مــن أّن أعــمى صــار بــصيراً مــعناه أنّــه كــان 
أعــمى الــباطــن وفــاز بــالــبصيرة الــّروحــانــيّة، أو كــان جــاهــالً فــصار عــاملــاً أو كــان غــافــالً فــصار مــتنبّهاً أو كــان 
نـــاســـوتـــيّاً فـــصار مـــلكوتـــيّاً، وحـــيث أّن هـــذه الـــبصيرة والـــّسمع والـــحياة والـــّشفاء كـــّلها أبـــديّـــة لهـــذا كـــانـــت ذات 
أهـــميّة، وإالّ فـــما أهـــميّة الـــحياة الـــحيوانـــيّة وقـــواهـــا وقـــدرهـــا وشـــأنـــها الـــتّي هـــي كـــاألوهـــام تـــنتهي فـــي أيـــام 
مـــعدودة، مـــثالً لـــو أضـــيء ســـراج مـــطفأ فـــإنّـــه ال شـــّك ينطفئ مـــرّة أخـــرى أمّــــا نـــور الـــّشمس فـــمضيء دائـــماً، 

وهذا هو املهّم.
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(19)
قيام املسيح بعد ثالثة أيّام

الّسؤال: ما معنى قيام املسيح بعد ثالثة أيّام؟

الـــجواب: لـــيس قـــيام املـــظاهـــر اإللـــهيّة قـــيامـــاً جســـديّـــاً، فجـــميع شـــؤونـــهم وحـــاالتـــهم وأعـــمالـــهم وتـــأســـيساتـــهم 
وتـعالـيمهم وتـعبيرهـم وتشـبيههم وتـرتـيبهم عـبارة عـن أمـور روحـيّة مـعنويّـة ال تـتعّلق بـالـجسمانـيّات، مـثالً مـسألـة 
مـجيء املـسيح مـن الـّسماء هـذه مـصرّح بـها فـي مـواضـع مـتعّددة مـن اإلنـجيل حـيث يـقول جـاء ابـن اإلنـسان 
مــــن الــــّسماء وابــــن اإلنــــسان فــــي الــــّسماء وســــيذهــــب إلــــى الــــّسماء وكــــما يــــقول فــــي األصــــحاح الــــّسادس مــــن 
إنـــجيل يـــوحـــنّا آيـــة 38 "ألنّــي قــد نــزلــت مــن الــّسماء" وكـــذلـــك فـــي اآليـــة الـــثّانـــية واألربـــعني مـــنه "وقــالــوا 
ألـيس هـذا هـو يـسوع بـن يـوسـف الـذّي نـحن عـارفـون بـأبـيه وأمّـه فـكيف يـقول هـذا إنّـي نـزلـت 
مـن الـّسماء" وكـذلـك فـي إنـجيل يـوحـنّا فـي األصـحاح الـثّالـث اآليـة الـثّالـثة عشـرة يـقول "ولـيس أحـد صـعد 
إلــى الــّسماء إالّ الــذّي نــزل مــن الــّسماء ابــن اإلنــسان الــذّي هــو فــي الــّسماء" فــالحــظوا أنّــه يــقول 
ابــن اإلنــسان فــي الــّسماء والــحال أّن حــضرتــه فــي ذلــك الــوقــت كــان عــلى األرض، وكــذلــك الحــظوا أنّــه يــقول 
صـــراحـــًة جـــاء املـــسيح مـــن الـــّسماء، والـــحال أنّـــه أتـــى مـــن رحـــم مـــريـــم وتـــولّـــد جـــسم حـــضرتـــه مـــن الـــعذراء، إذاً 
اتّـضح أّن املـقصود مـن هـذه الـعبارة الـتّي يـقول فـيها جـاء ابـن اإلنـسان مـن الـّسماء أمـر مـعنوّي ال ظـاهـرّي، 
روحـيّ ال جـسمانـيّ، يـعني وإن كـان حـضرة املـسيح تـولّـد مـن رحـم مـريـم ظـاهـراً، ولـكنّه فـي الـحقيقة قـد أتـى 

من الّسماء، مركز شمس الحقيقة، العالم اإللهيّ، امللكوت الرّحمانيّ.

وحــيث اتّــضح أّن املــسيح أتــى مــن الــّسماء الــّروحــيّة واملــلكوت اإللــهيّ، فــاملــقصود إذاً مــن بــقاء حــضرتــه ثــالثــة 
أيّـــام فـــي الـــقبر أيـــضاً أمـــر مـــعنوّي ال ظـــاهـــرّي، وكـــذلـــك قـــيام حـــضرتـــه مـــن بـــطن األرض أيـــضاً أمـــر مـــعنويّ 
وكــيفيّة روحــانــيّة ال جــسمانــيّة، وكــذلــك صــعود املــسيح أيــضاً إلــى الــّسماء أمــر روحــانــيّ ال جــسمانــيّ، وفــضالً 
عــن هــذا الــبيان فــقد ثــبت وتــحّقق عــلميّاً أّن هــذه الــّسماء الــظّاهــرة فــضاء غــير مــتناه و فــراغ خــالء تســبح فــيه 
الــنّجوم والــكواكــب الــتّي ال عــداد لــها، لهــذا نــقول أّن قــيام املــسيح عــبارة عــن اضــطّراب الــحواريّــني وحــيرتــهم 
بـــــعد شـــــهادة حـــــضرتـــــه وقـــــد خـــــفيت واســـــتترت حـــــقيقة املـــــسيح الـــــتّي هـــــي عـــــبارة عـــــن الـــــتعالـــــيم والـــــفيوضـــــات 
والــكماالت والــقّوة الــّروحــانــيّة املــسيحيّة مــدة يــومــني أو ثــالثــة  بــعد اســتشهاد حــضرتــه، ولــم يــكن لــها جــلوة وال 
ظـهور بـل كـانـت فـي حـكم املـفقود، ألّن املـؤمـنني كـانـوا أنـفساً مـعدودة وكـانـوا أيـضاً مـضطربنـي حـائـريـن، فـبقي 
أمــر حــضرة روح اهلل كــجسمٍ ال روح فــيه، وملّـا رســخ حــضرات الــحواريــنّي وثــبتوا بــعد ثــالثــة أيّــام وقــامــوا عــلى 
خـدمـة أمـر املـسيح وصـّمموا عـلى تـرويـج الـتّعالـيم اإللـهيّة واجـراء وصـايـا املـسيح والـقيام عـلى خـدمـة املـسيح، 
تجـــّلت لـــهم حـــقيقة املـــسيح فظهـــرت فـــيوضـــاتـــه وســـرت روح الـــحياة فـــي شـــريـــعته وظهـــرت تـــعالـــيمه واتّـــضحت 
وصـايـاه، يـعني أّن أمـر املـسيح كـان كـجسم بـال روح فـدخـلته الـحياة وأحـاط بـه فـيض روح الـقدس، هـذا هـو 
مـــعنى قـــيام املـــسيح وقـــد كـــان قـــيامـــاً حـــقيقيّاً، وملّــا لـــم يـــفهم الـــقسس املـــعنى اإلنـــجيليّ ولـــم يهـــتدوا إلـــى رمـــزه 
قـــالـــوا إّن الـــّديـــن مـــخالـــف لـــلعلم والـــعلم مـــعارض لـــلّديـــن، ألّن مـــن جـــملة هـــذه املـــسائـــل مـــسألـــة صـــعود حـــضرة 
املـسيح بـجسمه الـعنصرّي إلـى هـذه الـّسماء الـظّاهـرة، وذلـك مـخالـف لـلعلوم الـّريـاضـيّة. ولـكن عـندمـا تـنكشف 
حــقيقة هــذه املــسألــة ويفسّـــــــر هــذا الــرّمــز فــإنّــها ال تــتعارض مــع الــعلم بــأّي وجــه مــن الــوجــوه بــل الــعلم والــعقل 

يصّدقانها ويؤيّدانها.

�٤٠



(20)
مسألة حلول روح القدس

الّسؤال: مذكور في اإلنجيل أّن روح القدس حلَّت في الحوارينّي فكيف كان ذلك وما معناه؟

الـــجواب: إّن حـــلول روح الـــقدس لـــيس كحـــلول الـــهواء فـــي جـــوف اإلنـــسان بـــل هـــو تـــعبير وتشـــبيه ال تـــصويـــر 
وتـــحقيق، بـــل هـــو كحـــلول الـــّشمس فـــي املـــرآة يـــعني ظـــهور تجـــليّ الـــّشمس فـــيها، فـــالـــحواريّـــون بـــعد صـــعود 
حـــــضرة املـــــسيح اضـــــطربـــــوا واخـــــتلفت آراؤهـــــم وتشـــــتّتت أفـــــكارهـــــم، ثـــــّم ثـــــبتوا واتّحـــــدوا واجـــــتمعوا فـــــي عـــــيد 
الــــعنصرة، وانــــقطعوا وغــــّضوا الــــطّرف عــــن أنــــفسهم وتــــركــــوا راحــــة هــــذا الــــعالــــم ومســــرّاتــــه وفــــدوا بــــأجــــسامــــهم 
وأرواحــهم فــي ســبيل املــحبوب وتــركــوا األهــل واألوطــان، وأصــبحوا بــال مــلجأ وال مــأوى وزهــدوا فــي كــلِّ شــيء 
حــتّى نــسوا ذواتــهم، فــأتــاهــم الــتّأيــيد اإللــهيّ وظهــرت قــّوة روح الــقدس وغــلبَت روحــانــيّة املــسيح وأخــذت مــحبّة 
اهللّ زمــام أنــفسهم مــن أيــديــهم، فــتقّووا فــي ذلــك الــيوم وتــوجّـــــه كــّل واحــد مــنهم إلــى جــهة لــتبليغ أمــر اهللّ ونــطق 
بـــالـــحّجة والـــبرهـــان، إذاً فحـــلول روح الـــقدس عـــبارة عـــن انجـــذابـــهم بـــالـــّروح املـــسيحيّ واســـتقامـــتهم وثـــباتـــهم، 
حــتّى اكتســبوا مــن روح مــحبّة اهلل حــياةً جــديــدةً ورأوا حــضرة املــسيح حــيّاً ومــعيناً وظــهيراً، إذ كــانــوا قــطرات 
فـصاروا بـحوراً وبـعوضـاً فـأصـبحوا عـقاب الـّسماء وضـعافـاً فـأصـبحوا أقـويـاء، فـمثل هـؤالء كـمثل املـرايـا قـبالـة 

الّشمس فال بّد وأن تسطع فيها أنوارها وأشّعتها.

�٤١



(21)
املقصود من روح القدس

الّسؤال: ما هو املقصود من روح القدس؟

الــجواب: املــقصود مــن روح الــقدس هــو الــفيض اإللــهيّ واألشــّعة الــّساطــعة مــن مظهــر الــظّهور، ألّن املــسيح 
كـــان مـــركـــز أشـــّعة شـــمس الـــحقيقة، ومـــن هـــذا املـــركـــز الجـــليل أشـــرقـــت حـــقيقة املـــسيح بـــالـــفيض اإللـــهيّ عـــلى 
ســائــر املــرايــا الــتّي كــانــت حــقائــق الــحواريّــني، واملــقصود مــن حــلول روح الــقدس عــلى الــحواريّــني هــو أّن ذلــك 
الـــفيض الجـــليل اإللـــهيّ تجـــّلى وأفـــاض عـــلى حـــقائـــق الـــحواريّـــني لـــيس إالّ، حـــيث الـــّدخـــول والخـــروج والـــنّزول 
والحــــلول مــــن خــــواّص األجــــسام ال األرواح. يــــعني أّن الــــّدخــــول والحــــلول لــــلحقائــــق املــــحسوســــة ال لــــّلطائــــف 
املــعقولــة، فــالــحقائــق املــعقولــة مــثل الــعقل والــحّب والــعلم والــتّصّور والــفكر لــيس لــها دخــول وال خــروج وال حــلول 
بــل هــي عــبارة عــن الــعالقــة الــّروحــيّة، مــثالً الــعلم الــذّي هــو عــبارة عــن الــّصور الــحاصــلة لــدى الــعقل هــو أمــر 
مــعقول والــّدخــول والخــروج بــالنّســبة لــلعقل أمــر مــوهــوم، بــل لــه تــعّلق حــصولــيّ كــالــّصور املــنطبعة فــي املــرآة، 
وحــيث ثــبت بــالــبرهــان أنّــه لــيس لــلحقائــق املــعقولــة دخــول وال حــلول، فــال شــّك أّن الــّصعود والــنّزول والــّدخــول 
والخـروج واملـزج والحـلول لـروح الـقدس مـمتنع مـحال، وغـايـة مـا هـنالـك أّن روح الـقدس كـالـّشمس تجـّلت فـي 
املـرآة وفـي بـعض املـواضـع مـن الـكتب املـقّدسـة تـذكـر الـّروح واملـقصود مـنها الـّشخص، كـما هـو مـصطلح عـليه 
فــي املــخاطــبات واملــكاملــات، أّن الــّشخَص الــفالنــيّ روح مــجّسم وحــميّة ومــروءة مــشّخصة، فــليس الــنّظر فــي 
هــذا املــقام إلــى الــزّجــاج بــل إلــى السّــــــراج كــما يــقول فــي إنــجيل يــوحــنّا عــند ذكــر املــوعــود بــعد حــضرة املــسيح 
فـــي اآليـــة 12 مـــن األصـــحاح 16 "إّن لــي أمــوراً كــثيرةً أيــضاً ألقــول لــكم ولــكن ال تســتطيعون أن 
تـحتملوا اآلن وأمّـا مـتى جـاء ذاك روح الحقّ فـهو يـرشـدكـم إلـى جـميع الحقّ ألنّـه ال يـتكّلم مـن 
نـفسه بـل كـّل مـا يـسمع  يـتكّلم بـه" فـانـظروا بـدقّــة فـي هـذه الـعبارة "ألنّـه ال يـتكّلم مـن نـفسه بـل كـلّ 
مـا يـسمع يـتكّلم بـه" تجـدوا أّن روح الـحّق هـذا هـو إنـسان مـجّسم لـه نـفس ولـه أذن تـسمع ولـسان يـنطق 

وكذلك يطلق روح اهللّ على حضرة املسيح مثلما تقول سراج ومرادك الّسراج مع الزّجاج.

�٤٢



(22)
املجيء الثّاني للمسيح ويوم الّدينونة

الّسؤال: ما معنى املجيء الثّاني للمسيح ويوم الّدينونة؟

الجواب: مذكور في الكتب املقّدسة أّن املسيح سيجيء مرّة أخرى ومجيئه
مشـروط بـتحّقق عـالمـات مـعيّنة وظـهوره مـقترن بـتلك الـعالمـات، ومـن جـملتها "تـظلم الـّشمس" "والـقمر ال 
يـعطي ضـوءه" "والـنّجوم تـسقط مـن الـّسماء" "وقـوّات الـّسموات تـتزعـزع" "وحـينئٍذ تظهـر 
عـــالمـــة ابـــن اإلنـــسان فـــي الـــّسماء" "وحـــينئٍذ تـــنوح جـــميع قـــبائـــل األرض ويـــبصرون ابـــن 
اإلنـــسان آتـــياً عـــلى ســـحاب الـــّسماء بـــقوّة ومجـــد كـــبير" وقــــد فسّـــــــــر حــــضرة بــــهاء اهللّ هــــذه اآليــــات 
وشــرحــها فــي كــتاب اإليــقان فــال حــاجــة لــلتّكرار فــارجــعوا إلــيه تــدركــوا مــعانــي تــلك الــكلمات، إالّ أنّــي ســأتــكّلم 
اآلن بــإيــجاز فــي هــذا املــوضــوع، وهــو أّن املــسيح فــي مــجيئه األّول أيــضاً أتــى مــن الــّسماء كــما هــو مــّصرح 
فـــي اإلنـــجيل، حـــتّى أّن نـــفس املـــسيح يـــقول جـــاء ابـــن اإلنـــسان مـــن الـــّسماء وابـــن اإلنـــسان فـــي الـــّسماء وال 
يـصعد إلـى الـّسماء إالّ الـذّي أتـى مـن الـّسماء ومـن املسـّلم لـدى الـعموم أّن املـسيح أتـى مـن الـّسماء حـال أنّـه 
أتـى بحسـب الـظّاهـر مـن رحـم مـريـم، كـما أّن مـجيئه فـي املـرّة األولـى كـان فـي الـحقيقة مـن الـّسماء وإن كـان 
بحسـب الـظّاهـر أتـى مـن األرحـام، كـذلـك يـكون مـجيئه الـثّانـي بـحقيقته أيـضاً مـن الـّسماء، ولـو يـأتـي بحسـب 
الــظّاهــر مــن األرحــام. والشّـــــــروط املــذكــورة فــي اإلنــجيل بــخصوص مــجيِء املــسيح ثــانــيًة هــي نــفس الشّـــــــروط 
املــــصرّح بــــها فــــي املــــجيء األّول كــــما ســــبق مــــن قــــبل، وفــــي كــــتاب إشــــعيا مــــذكــــور أّن املــــسيح يــــفتح الشّــــــــرق 
والــغرب ويــدخــل جــميع مــلل الــعالــم فــي ظــّله، وتــتشّكل ســلطنته ويــأتــي مــن مــكاٍن غــير مــعلومٍ ويــدان املــذنــبون 
وتجـري الـعدالـة لـدرجـة أّن الـذئـب والحـمل والـنّمر والجـدي واألفـعى والـطفل الـرّضـيع تـجتمع كـّلها عـلى مـعنيٍ 
واحـٍد ومـرعـى واحـٍد ووكـٍر واحـد، وقـد كـان مـجيئه األّول أيـضاً مشـروطـاً بهـذه الشّـــــروط، مـع أنّـه لـم يـقع بحسـب 
الـظّاهـر أّي شـرط مـن هـذه الشّـــــروط، فلهـذا اعـترض الـيهود عـلى املـسيح وأسـتغفر اهللّ فـقد عـبّروا عـن املـسيح 
بــــاملــــسيخ واعــــتبروه هــــادم الــــبنيان اإللــــهيّ ومخــــرّب السّـــــــــبت والشّـــــــــريــــعة وأفــــتوا بــــقتله، والــــحال أنّــــه كــــان لــــتلك 
الشّــــــروط كـالًّ وطـرّاً مـعان، ولـكّن الـيهود لـم يهـتدوا إلـيها ولـذلـك احـتجبوا، وكـذلـك املـجيء الـثّانـي لـلمسيح عـلى 
هـذا املـنوال، ولجـميع الـعالئـم والشّــــــروط املـوضّــــــــــحة مـعاٍن وال يـصحّ أن تـؤخـذ بحسـب ظـاهـرهـا ألنّـها لـو أخـذت 
حسـب الـظّاهـر فـال يـتحّقق قـول حـضرة املـسيح "تـتساقـط جـميع الـنّجوم عـلى األرض" مـع أّن الـنجوم 
ال حـّد لـها وال حـصر، ومـن الـثّابـت املـحّقق عـلميّاً لـدى الـّريـاضـينّي الـحالـينّي أّن جـرم الـّشمس أعـظم مـن جـرم 
األرض بـــما يـــقارب مـــن مـــليوٍن ونـــصف مـــرّة، وكـــّل واحـــدٍة مـــن هـــذه الـــنجوم الـــثّوابـــت أعـــظم مـــن الـــّشمس ألـــف 
مــــرّة، فــــلو تــــسقط هــــذه الــــنّجوم عــــلى وجــــه األرض فــــكيف تجــــد لــــها مــــحالًّ وهــــي إذا ســــقطت كــــان ســــقوطــــها 
كـسقوط ألـف مـليون جـبل كـجبال هـمااليـا عـلى حـبّة خـردل، فهـذه الـقضيّة عـقالً وعـلماً بـل وبـداهـًة مـن ضـروب 
املــحال وليســت مــمكنة وأعــجب مــن هــذا أّن املــسيح يــقول لــعلِّي آت وأنــتم ال تــزالــون نــائــمني حــيث أّن مــجيء 
ابـــن اإلنـــسان كـــمجيء الـــّلّص وربّـــما كـــان الـــّلّص فـــي الـــبيت ولـــيس عـــند صـــاحـــب الـــبيت خـــبر، إذاً صـــار مـــن 
الـــواضـــح املـــبرهـــن أّن لهـــذه الـــعالمـــات مـــعنى ال يـــقصد بـــه الـــظّاهـــر وقـــد بـــيّنت مـــعانـــيها بـــالـــتّفصيل فـــي كـــتاب 

اإليقان فارجعوا إليه.

�٤٣



(23)
األقانيم الثاّلثة

الّسؤال: ما املقصود من الثّالوث واألقانيمِ الثاّلثة؟

الــــجواب: إّن حــــقيقة األلــــوهــــيّة املــــقّدســــة عــــن أن تــــدركــــها الــــكائــــنات، املــــنزّهــــة عــــن أن يــــتصّورهــــا ذوو الــــعقول 
واألفـــهام، هـــذه الـــحقيقة الـــّربـــانـــية ال تـــقبل الـــتّقسيم، ألّن الـــتّقسيم والـــتّعّدد مـــن خـــصائـــص الخـــليقة املـــمكنة 
الــوجــود ولــيس مــن الــعوارض الــطّارئــة عــلى واجــب الــوجــود، إّن الــذّات اإللــهيّة مــقّدســٌة عــن الــتوحــيد فــما بــالــك 
بـــالـــتّعّدد، والـــحقيقة الـــّربـــانـــيّة لـــهي أســـمى مـــن أن يـــتصّور لـــها مـــقام أو مـــرتـــبة ألّن ذلـــك عـــني الـــنّقص ومـــنافٍ 
لــلكمال، وأمــر مــمتنع ومــحال، ألنّــها مــا زالــت وال تــزال فــي عــلّو الــتّقديــس والــتّنزيــه، وكــّل مــا يــذكــر مــن الــظّهور 
واإلشـــراق اإللـــهيّ فـــاملـــقصود مـــنه هـــو التّجـــّلي اإللـــهيّ ال الـــتّنزّل فـــي مـــراتـــب الـــوجـــود. فـــالـــحّق كـــمال مـــحض 
والخـــلق نـــقصان صـــرف وتـــنزّل الـــحّق فـــي مـــراتـــب الـــوجـــود لـــهو عـــني الـــنّقص، ولـــكّن ظـــهوره وإشـــراقـــه كتجـــّلي 
الــــّشمس عــــلى املــــرآة الــــّصافــــية الــــّلطيفة الــــّشفافــــة، فجــــميع مــــا فــــي الــــكون آيــــات بــــاهــــرات لــــلحّق كــــالــــكائــــنات 
األرضـيّة الـتّي سـطعت عـليها أشـّعة الـّشمس ولـكنّها تـلقي هـذه األشـّعة عـلى الـّصحارى والـجبال واألشـجار 

واألثمار على قدر تظهر وتتربّى وتصل إلى الغاية املقصودة من وجودها.

وأمّــــا اإلنـــسان الـــكامـــل فـــهو كـــاملـــرآة الـــّصافـــية الـــتّي ظهـــرت وبـــرزت فـــيها شـــمس الـــحقيقة بجـــميع صـــفاتـــها 
وكــماالتــها، لهــذا كــانــت الــحقيقة املــسيحيّة كــاملــرآة الــّصافــية الــّشفافــة فــي نــهايــة الــّلطافــة والــطّهارة، فتجــّلت 

شمس الحقيقة والذّات اإللهيّة في تلك املرآة وظهرت فيها حرارتها ونورانيّتها.

أمّـــا الــّشمس فــما تــنزّلــت مــن عــلّو تــقديــسها وســماء تــنزيــهها ومــا اتّخــذت فــي املــرآة مــنزالً وال مــأوى، بــل هــي 
بــاقــية مســتقرّة فــي عــلّوهــا وســمّوهــا ولــكنّها ظهــرت وتجــّلت فــي املــرآة بجــمالــها وكــمالــها، ولــو نــقول اآلن أنّــنا 
شـاهـدنـا الـّشمس فـي مـرآتـني إحـداهـما املـسيح واألخـرى روح الـقدس يـعني شـاهـدنـا شـموسـاً ثـالثـة إحـداهـا 
فـي الـّسماء واثـنتان فـي األرض لـكنّا صـادقـني، ولـو نـقول أنّـها شـمس واحـدة وفـي فـردانـيّة مـحضة لـيس لـها 
شـريـك وال مـثيل لـكنّا أيـضاً صـادقـني، وخـالصـة الـقول أّن الـحقيقة املـسيحيّة كـانـت مـرآة صـافـية، وأّن شـمس 
الـــحقيقة يـــعني ذات األحـــديّـــة ظهـــرت وتجـــّلت فـــي تـــلك املـــرآة بـــكماالت وصـــفات غـــير مـــتناهـــية ال أّن الـــّشمس 
الـتّي هـي ذات الـّربـوبـيّة تجَـــزّأت وتـعّددت بـل الـّشمس شـمس واحـدة ولـكنّها أشـرقـت فـي املـرآة وهـذا مـعنى مـا 
يــقولــه املــسيح "األب فــي االبــن" يــعني أّن تــلك الــّشمس ظــاهــرة بــاهــرة فــي هــذه املــرآة، فــروح الــقدس هــو 
نــفس الــفيض اإللــهيّ الّــذي ظهــر وتجــّلى فــي حــقيقة املــسيح، فــالــبنّوة مــقام قــلب املــسيح وروح الــقدس مــقام 
روح املــسيح. إذاً ثــبت وتــحّقق بــأّن الــذّات اإللــهيّة وحــدة مــحضة لــيس لــها شــبيه وال مــثيل وال نــظير، وهــذا هــو 
املـقصود مـن األقـانـيم الـثاّلثـة، وإالّ فـأسـاس ديـن اهللّ يـكون مـبنيّاً عـلى مـسألـة غـير مـعقولـة ال يـمكن تـصّورهـا، 
وكــيف تــكّلف الــعقول بــاعــتقاد مــا ال يــمكن تــصّوره، والــحال أّن مــا لــيس لــه صــورة مــعقولــة وال يــسع الــعقل أن 
يـتصّوره فـهو وهـم صـرف، فـقد ثـبت اآلن مـن هـذا الـبيان املـقصود مـن األقـانـيم الـثاّلثـة وثـبتت أيـضاً وحـدانـيّة 

اهلل.

�٤٤



(24)
تفسير اآلية الخامسة - من األصحاح الّسابع عشر من إنجيل يوحنّا

الـّسؤال: مـا مـعنى اآليـة "واآلن مجّــدنـي أنـت أيّـها اآلب عـند ذاتـك بـاملجـد الـذّي كـان لـي عـندك قـبل 
كون العالم"

الــجواب: إّن الــتّقّدم عــلى قــسمني تــقّدم ذاتــيّ غــير مســبوق بــعّلة بــل وجــوده مــن ذاتــه كــالــّشمس ضــياؤهــا مــن 
ذاتــها وليســت مــحتاجــة فــي ضــوئــها إلــى فــيض كــوكــب آخــر، فــيعبّر عــن هــذا بــضياء ذاتــيّ، أمّـــا ضــوء الــقمر 
فـــمقتبس مـــن الـــّشمس ألّن الـــقمر مـــحتاج إلـــى الـــّشمس فـــي الـــّضياء، إذاً صـــارت الـــّشمس عـــّلًة فـــي الـــّضياء 
والـقمر مـعلوالً، تـلك قـديـمة وسـابـقة مـتقّدمـة وهـذا مسـبوق ومـتأخّــر، والـنّوع الـثّانـي مـن الـِقدم قِـدم زمـانـيّ، وذلـك 
ال أّول لـه وحـضرة كـلمة اهللّ مـقّدس عـن الـزّمـان، فـاملـاضـي والـحال واملسـتقبل كـّلها بـالنّسـبة إلـى الـحّق عـلى 
حـّد سـواء، فـليس لـلّشمس أمـس وال الـيوم وال الـغد، وكـذلـك الـتّقّدم مـن جـهة الشّــــــرف يـعني أّن األشـرف مـقّدم 
عـلى الشّـــــريـف، إذاً فـحقيقة املـسيح الـتّي هـي كـلمة اهللّ ال شـّك أنّـها مـن حـيث الـذّات والـّصفات واملجـد مـقّدمـة 
عـلى الـكائـنات، وكـانـت كـلمة اهللّ قـبل الـظّهور فـي الـهيكل البشـرّي فـي نـهايـة الـعزّة والـتّقديـس ومسـتقرّة فـي 
أوج عــظمتها فــي كــمال الــجالل والجــمال، وملّـا أشــرقــت كــلمة اهللّ مــن أوج الــجالل بــحكمة الــحّق املــتعال فــي 
عــــالــــم الجســــد اعــــتدي عــــليها بــــواســــطة هــــذا الجســــد، إذ وقــــعت فــــي أيــــدي الــــيهود أســــيرةً لــــكّل ظــــلوم وجــــهول 
وانـتهى األمـر بـالـّصلب، ولـذلـك نـادى ربّـه بـقولـه اعـتقني يـا إلـهي مـن عـالـم الجسـد وأطـلقني مـن هـذا الـقفص 
حـــتّى أصـــعد إلـــى أوج الـــعظمة والـــجالل وأجـــد تـــلك الـــعزّة والـــتّقديـــس الـــّسابـــقني قـــبل عـــالـــم الجســـد فـــأبـــتهج 
بـالـعالـم الـباقـي وأصـعد إلـى الـوطـن األصـليّ عـالـم الـالّمـكان مـلكوت األخـفى، كـما الحـظتم أنّـه بـعد الـّصعود 
ظهـرت عـظمة حـضرة املـسيح وجـاللـه حـتّى فـي عـالـم املـلك يـعني فـي األنـفس واآلفـاق، بـل فـي نـقطة الـتّراب، 
وحــينما كــان فــي عــالــم الجســد لــقي إهــانــًة وتــحقيراً مــن أضــعف أقــوام الــعالــم يــعني الــيهود الــذّيــن رأوا مــن 
الـالّئـق أن يـكون عـلى رأسـه املـبارك تـاج مـن الـّشوك، أمّــا بـعد الـّصعود فـصارت تـيجان جـميع املـلوك املـرصّـــــــــعة 
خــاضــعة خــاشــعة لــذلــك الــتّاج املــصنوع مــن الــّشوك، وأيــضاً فــانــظر كــيف بــلغت كــلمة اهللّ إلــى مــا بــلغت مــن 

الجالل في اآلفاق.

�٤٥



(25)
تفسير اآلية 22 من األصحاح 15 من رسالة بولس األولى إلى كورنتوس

الــّسؤال: مــكتوب فــي اآليــة 22 مــن األصــحاح 15 مــن رســالــة بــولــس األولــى إلــى كــورنــتوس "ألنّـه كـما فـي 
آدم يموت الجميع هكذا في املسيح يحيا الجميع"

الـجواب: اعـلم أّن فـي اإلنـسان طـبيعتني طـبيعة جـسمانـيّة وطـبيعة روحـانـيّة، فـالـطّبيعة الـجسمانـيّة مـوروثـة مـن 
آدم، والــطّبيعة الــّروحــانــيّة مــوروثــة مــن حــقيقة كــلمة اهللّ وهــي روحــانــيّة حــضرة املــسيح، فــالــطّبيعة الــجسمانــيّة 
تـــولّـــدت مـــن آدم وأمّـــا الـــطّبيعة الـــّروحـــانـــيّة فـــمتولّـــدة مـــن فـــيض روح الـــقدس، الـــطّبيعة الـــجسمانـــيّة مـــصدر كـــلّ 
نــقص والــطّبيعة الــّروحــانــيّة مــصدر كــّل كــمال، وقــد فــدى حــضرة املــسيح بــنفسه ليخــّلص الخــلق مــن نــقائــص 
الـــطّبيعة الـــجسمانـــيّة ولـــيتّصفوا بـــفضائـــل الـــطّبيعة الـــّروحـــانـــيّة، وهـــذه الـــطّبيعة الـــّروحـــانـــيّة الـــتّي تـــحّققت مـــن 
فـيض الـحقيقة الـرّحـمانـيّة جـامـعة لجـميع الـكماالت وظهـرت مـن نـفخة روح الـقدس وهـذه الـطّبيعة لـهي كـماالت 
إلـهيّة، وهـي أنـوار روحـانـيّة وهـدايـة ورفـعة وعـلّو هـّمة، وهـي عـدالـة ومـحبّة، ومـوهـبة ورأفـة بجـميع الخـلق وهـي 
بـّر وخـير وحـياة فـي حـياة، وهـذه الـطبيعة الـّروحـانـيّة تجـلٍّ مـن إشـراقـات شـمس الـحقيقة، فـاملـسيح هـو مـركـز 
روح الــقدس ومــولــود مــن روح الــقدس، ومــبعوث بــروح الــقدس ومــن ســاللــة روح الــقدس، يــعني ليســت الــحقيقة 
املـسيحيّة مـن سـاللـة آدم بـل هـي ولـيدة روح الـقدس، إذاً فـاملـقصود مـن اآليـة 22 مـن أصـحاح 15 مـن رسـالـة 
بــولــس ألهــل كــورنــتيان الــتّي يــقول فــيها "ألنّـه كـما فـي آدم يـموت الجـميع هـكذا فـي املـسيح سـيحيا 
الجـميع" هـو أّن آدم حسـب االصـطالح أبـو البشـر يـعني أنّـه سـبب الـحياة الـجسمانـيّة لـلنّوع اإلنـسانـيّ ولـه 
أبــّوة جــسمانــيّة ونــفس حــيّة ولــكن ليســت بــمحيية، وأّن حــضرة املــسيح هــو ســبب حــياة البشــر الــّروحــانــيّة ولــه 
األبـّوة الـّروحـانـيّة مـن حـيث الـّروح، فـآدم نـفس حـيّة واملـسيح روح مـحيية، وهـذا الـعالـم الـجسمانـيّ لـإلنـسان لـه 
قـــوى شـــهوانـــيّة، ومـــن لـــوازم الـــقوى الـــّشهوانـــيّة الـــعصيان، ألّن الـــقوى الـــّشهوانـــيّة ليســـت تـــحت قـــانـــون الـــعدل 
والـــحّق، إذ أّن جـــسم اإلنـــسان أســـير الـــطّبيعة وكـــّلما تـــحّكمت بـــه الـــطّبيعة يتحـــرك بـــمقتضاهـــا، إذاً ثـــبت أنّ 
الخــطيئة مــوجــودة فــي الــعالــم الــجسمانــيّ كــالــغضب والحســد والــنّزاع والحــرص والــطّمع والجهــل والــتّعّصب 
واإلفــساد والــتّكبّر والــظّلم، فجــميع هــذه الــّصفات الــبهيميّة مــوجــودة فــي طــبيعة اإلنــسان، ألّن اإلنــسان الــذّي 
لـم يـتربَّ الـتّربـية الـّروحـانـيّة هـو حـيوان كـمتوحّــــشي أواسـط أفـريـقيا، إذ أّن حـركـات هـؤالء وسـكناتـهم وأخـالقـهم 
شــــهوانــــيّة مــــحضة يــــعملون حســــبما تــــمليه عــــليهم الــــطّبيعة حــــتّى أنّــــهم لــــيفترس ويــــأكــــل بــــعضهم بــــعضاً، إذاً 
اتّـضح أّن الـعالـم الـجسمانـيّ لـإلنـسان عـالـم خـطيئٍة وعـصياٍن ولـيس لـإلنـسان فـي الـعالـم الـجسمانـيّ امـتياز 
عــن الــحيوان، فــكّل الخــطايــا مــن مــقتضيات الــطّبيعة وتــلك املــقتضيات الــطّبيعيّة الــتّي هــي مــن الــخصائــص 
الــجسمانــيّة بــالنّســبة لــلحيوان ليســت بخــطايــا ولــكنّها خــطايــا بــالنّســبة لــإلنــسان، فــالــحيوان مــصدر الــنّقائــص 
كـــالـــغضب والـــّشهوة والحســـد والحـــرص واالعـــتداء والـــتّعاظـــم، يـــعني أّن جـــميع الـــخالئـــق الـــذّمـــيمة كـــامـــنة فـــي 
طـبيعة الـحيوان فـهي بـالنّسـبة إلـيه ليسـت بخـطيئة أمّــا بـالنّسـبة إلـى اإلنـسان فـهي خـطيئة، فـحضرة آدم هـو 
ســبب حــياة اإلنــسان الــجسمانــيّة أمّـــا حــقيقة املــسيح يــعني كــلمة اهللّ فــهي ســبب الــحياِة الــّروحــيّة ألنّــها روح 
مــحيية، يــعني أّن جــميع الــنّقائــص الــتّي هــي مــن مــقتضيات الــحياة الــجسمانــيّة لــإلنــسان تــتبّدل بــالــكماالت 
اإلنـسانـيّة بـتعليم ذلـك الـّروح املجـرّد وتـربـيته. إذاً فـحضرة املـسيح كـان روحـاً مـحيية وسـبب الـحياة الـّروحـانـيّة 
للجــــميع، وحــــضرة آدم كــــان ســــبب الــــحياة الــــجسمانــــيّة، وحــــيث أّن الــــعالــــم الــــجسمانــــيّ لــــإلنــــسان هــــو عــــالــــم 
الــــنّقائــــص، والــــنّقائــــص هــــي عــــني املــــوت، لهــــذا عــــبّر بــــولــــس عــــن الــــنقائــــص الــــجسمانــــيّة بــــاملــــوت، أمّــــا جــــمهور 
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املـسيحينّي فـمتّفقون عـلى أّن حـضرة آدم ملّـا أن تـناول مـن الّشجـرة الـتي مـنع أن يـأكـل مـنها أخـطأ وعـصى 
وظــّلت الــنّتيجة املــشؤومــة لهــذا الــعصيان مــيراثــاً ثــابــتاً فــي ســاللــة آدم، وعــلى هــذا فــحضرة آدم صــار ســبب 
مــــوت الخــــلق وهــــذا بــــديــــهيّ الــــبطالن، ألّن مــــعناه أّن جــــميع الخــــلق حــــتّى األنــــبياء والــــرّســــل مــــن دون ذنــــب وال 
تــقصير وملــحض أنّــهم كــانــوا مــن ســاللــة آدم صــاروا مــذنــبني ومــقّصريــن بــدون ســبب، وكــانــوا مــبتلني إلــى يــوم 
قـربـان املـسيح بـالـعذاب األلـيم فـي نـار الـجحيم، وهـذا بـعيد مـن الـعدالـة اإللـهيّة، وإذا كـان آدم قـد أذنـب فـما 

ذنب حضرة إبراهيم وما تقصير إسحاق ويوسف وما خطأ موسى.

أمّـــا أّن حـــضرة املـــسيح كـــان كـــلمة اهللّ وفـــدى نـــفسه فـــلها مـــعنيان: مـــعنى ظـــاهـــرّي ومـــعنى حـــقيقيّ، فـــاملـــعنى 
الــظّاهــرّي أنّــه ملّـا كــان مــقصد حــضرة املــسيح أن يــقوم بــأمــر يــكون فــيه تــربــية الــعالــم اإلنــسانــيّ وإحــياء بــني 
آدم وهـدايـة عـموم الخـلق والـقيام بـأمـٍر عـظيمٍ كهـذا فـيه مـخالـفة لجـميع الـعالـم ومـقاومـة لـسائـر املـلل والـّدول وال 
بـّد أن يـؤّدي ذلـك إلـى الـقتل والـّصلب وإهـدار الـّدم، لهـذا فـدى حـضرة املـسيح روحـه حـينما أظهـر أمـره وعـد 
الـّصليب سـريـراً والجـرح مـرهـماً والـّسّم شهـداً وسـّكراً، وقـام بـتعليم الـنّاس وتـربـيتهم يـعني فـدى بـنفسه حـتّى 
يهــب روح الــحياة وفــنى بجســده لــيحيي اآلخــريــن بــالــّروح، أمّــا املــعنى الــثّانــي لــلفداء فــهو أّن حــضرة املــسيح 
كـــان مـــثل حـــبّة ضـــّحت صـــورتـــها لـــتنمو الّشجـــرة مـــنها وتـــعلو، ولـــو أّن صـــورة الـــحبّة تـــالشـــت إالّ أّن حـــقيقتها 
ظهــــرت عــــلى هــــيئة الّشجــــرة بــــكمال الــــعظمة والــــّلطافــــة، فــــمقام املــــسيح كــــان كــــماالً مــــحضاً، فــــأشــــرقــــت تــــلك 
الــــكماالت اإللــــهيّة كــــالــــّشمس عــــلى جــــميع الــــنّفوس املــــؤمــــنة وســــطعت وملــــعت فــــيوضــــات األنــــوار فــــي حــــقائــــق 
الـــنّفوس، ولهـــذا يـــقول "أنــا الــخبز الــنّازل مــن الــّسماء وكــّل مــن يــتناول مــن هــذا الــخبز ال يــموت" 
يــعني أّن كــّل مــن يــأخــذ نــصيباً مــن هــذا الــغذاء اإللــهيّ يــصل إلــى الــحياة األبــديّــة، ولــذلــك كــان كــّل مــن أخــذ 
نـصيباً مـن هـذا الـفيض واقـتبس مـن هـذه الـكماالت وجـد حـياةً أبـديّـًة واسـتفاض مـن فـيض الـقدم وخـرج مـن 
ظـــــلمات الـــــّضاللـــــة واســـــتنار بـــــنور الهـــــدايـــــة، ومـــــع أّن صـــــورة الـــــحبّة صـــــارت فـــــداًء للّشجـــــرة إالّ أنّـــــها ظهـــــرت 
وانـكشفت كـماالتـها بسـبب هـذا الـفداء ألّن الّشجـرة واألغـصان واألوراق واألزهـار كـانـت مـخفيًّة مسـتورةً فـي 
الــحبّة فــلّما أن ضــّحت الــحبّة بــصورتــها ظهــرت كــماالتــها وتجــّلت بــكمال الــظّهور عــلى هــيئة األوراق والــبراعــم 

واألثمار.
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(26)
مسألة أكل حضرة آدم من الّشجرة

الّسؤال: ما حقيقة موضوع حضرة آدم وأكله من الّشجرة؟

الـــــجواب: ذكـــــر فـــــي الـــــتّوراة "وأخـــذ الـــرّّب اإللـــه آدم ووضـــعه فـــي جـــنّة عـــدٍن لـــيعملها ويـــحفظها 
وأوصـى الـرّّب اإللـه آدم قـائـالً مـن جـميع أشـجار الـجنّة تـأكـل أكـالً وأمّــا شجـرة مـعرفـة الـخير 
والشّــــّر فـال تـأكـل مـنها ألنّـك يـوم تـأكـل مـنها مـوتـاً تـموت" إلــى قــولــه "فـأوقـع الـرّّب اإللـه سـباتـاً 
عــلى آدم فــقام فــأخــذ واحــدةً مــن أضــالعــه ومــأل مــكانــها لحــماً وبــنى الــرّّب اإللــه الــّضلع الــتّي 
أخـذهـا مـن آدم امـرأة وأحـضرهـا إلـى آدم" إلـى أن يـقول "فـدلّـت الـحيّة املـرأة عـلى األكـل مـن أثـمار 
الّشجـــرة املـــمنوعـــة وقـــالـــت إّن اهللّ مـــنعكما عـــن تـــناول هـــذه الّشجـــرة لـــئالّ تـــنفتح عـــيناكـــما 
وتـعلمان الـخير والشّـــّر ثـم تـناولـت حـوّاء مـن الّشجـرة وأعـطت آلدم فـوافـقها آدم أيـضاً فـفتحت 
عــيناهــما ووجــدا نــفسيهما عــريــانــني وســترا عــورتــيهما مــن ورق الّشجــرة، ثــم عــوتــبا بــعتابٍ 
إلــهيّ "فــقال اهللّ آلدم هــل أكــلت مــن الّشجــرة املــمنوعــة فــقال آدم فــي الــجواب إّن حــوّاء دلّــتني 
فـعاتـب اهللّ حـوّاء فـقالـت حـوّاء إّن الـحيّة دلّـتني وصـارت الـحيّة مـلعونـة وحـصلت الـعداوة بـني 
الــحيّة وســاللــة آدم وحــوّاء وقــال اهللّ صــار اإلنــسان نــظيرنــا واطّــلع عــلى الــخير والشّــــّر فــلعّله 

تناول من شجرة الحياة فيبقى إلى األبد فحفظ اهللّ شجرة الحياة."

فـلو أخـذنـا هـذه الـحكايـة حسـب املـعنى الـظّاهـرّي لـلعبارات وحسـب املـصطلح عـليه بـني الـعامّـة لـهي فـي نـهايـة 
الــغرابــة، ويســتحيل عــلى الــعقل أن يــقبلها ويــصّدقــها ويــتصّورهــا، ألّن تــرتــيباً وتــفصيالً وخــطابــاً وعــتابــاً كهــذا 
بـعيد أن يـصدر مـن شـخٍص عـاقـٍل فـكيف مـن الـحضرة اإللـهيّة الـتّي رتّـبت هـذا الـكون الـالّمـتناهـي عـلى أكـمل 
صـورة وزيّـنت هـذه الـكائـنات الـتّي ال عـداد لـها بـمنتهى الـنّظم واإلتـقان وغـايـة الـكمال، فـلتفّكروا قـليالً ألنّـه لـو 
نســــبت ظــــواهــــر هــــذه الــــحكايــــة إلــــى شــــخص عــــاقــــل فــــال شــــّك أّن عــــموم الــــعقالء يــــنكرونــــها، ويــــقولــــون إّن هــــذا 
الـتّرتـيب والـوضـع ال يـصدر يـقيناً مـن شـخٍص عـاقـٍل أبـداً، مـن أجـل ذلـك فـحكايـة آدم وحـّواء هـذه وتـناولـهما مـن 
الّشجـــرة وخـــروجـــهما مـــن الـــجنّة جـــميعها رمـــوز ومـــن األســـرار اإللـــهيّة واملـــعانـــي الـــكّليّة، ولـــها تـــأويـــل بـــديـــع وال 
يــعرف كــنه هــذه الــرّمــوز ومــعانــيها إالّ أولــوا األســرار واملــقّربــون لــدى اهللّ الــغنيّ املــتعال، وإذاً فــآليــات الــتّوراة 
هذه معاٍن متعّددٍة نبنّي معنى واحداً منها فنقول أّن املقصود من آدم روح آدم ومن حّواء نفس آدم ألّن في 
بـعض املـواضـع مـن الـكتب اإللـهيّة الـتّي يـذكـر فـيها اإلنـاث يـقصد مـنها نـفس اإلنـسان، واملـقصود مـن شجـرة 
الـخير والشّــــــّر هـو عـالـم الـنّاسـوت، ألّن الـعالـم الـّروحـانـيّ اإللـهيّ خـير مـحض ونـورانـيّة صـرفـة، وأمّــا فـي عـالـم 

النّاسوت تجد حقائق متضاّدة من نور وظلمة وخير وشّر.

واملـقصود مـن الـحيّة هـو الـتّعّلق بـالـعالـم الـنّاسـوتـيّ، وقـد أّدى تـعّلق الـّروح بـالـعالـم الـنّاسـوتـيّ إلـى حـرمـان روح 
آدم ونـفسه وإخـراجـه مـن عـالـم الحـّريّـة واإلطـالق إلـى عـالـم األسـر والـتّقييد وصـرفـه الـنّظر عـن مـلكوت الـتّوحـيد 
مـتوجّــــهاً إلـى عـالـم الـنّاسـوت، وملّا أن دخـلت نـفس آدم وروحـه فـي عـالـم الـنّاسـوت خـرج بـذلـك مـن جـنّة اإلطـالق 
والحــّريّــة إلــى عــالــم األســر والــتّقييد وبــعد أن كــان فــي الــخير املــحض وعــلّو الــتّقديــس ورد عــلى عــالــم الــخير 

والّشّر.
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واملــقصود مــن شجــرة الــحياة هــو أعــلى رتــبة فــي عــالــم الــوجــود، وهــي مــقام كــلمة اهللّ والــظهور الــكّليّ، لهــذا 
احـتفظ بـذلـك املـقام حـتّى ظهـر والح فـي ظـهور أشـرف املـظاهـر الـكّليّة، ألّن مـقام آدم كـان كـمقام الـنّطفة مـن 
حــيث ظــهور الــكماالت اإللــهيّة وبــروزهــا، ومــقام حــضرة املــسيح كــان كــمقام رتــبة الــبلوغ والــرّشــد، وكــان طــلوع 
الــنّيّر األعــظم هــو فــي مــرتــبة كــمال الــذّات والــّصفات، ولــذا كــانــت شجــرة الــحياة فــي الــجنّة الــعليا هــي عــبارة 
عـن مـركـز الـتّقديـس املـحض والـتّنزيـه الـّصرف أي املظهـر الـكليّ اإللـهيّ، ومـا كـانـت الـحياة األبـديـة والـكماالت 
الـــكّليّة املـــلكوتـــيّة مـــن دورة آدم إلـــى زمـــان حـــضرة املـــسيح شـــيئاً يـــذكـــر، فشجـــرة الـــحياة كـــانـــت مـــقام حـــقيقة 
املـــسيح وهـــي الـــتّي غـــرســـت فـــي الـــظّهور املـــسيحيّ وتـــزيّـــنت بـــاألثـــمار األبـــديّـــة، فـــالحـــظوا اآلن كـــيف أّن هـــذا 
الـتّأويـل يـطابـق الـحقيقة، ألّن روح آدم ونـفسه ملّا أن تـعّلقت بـالـعالـم الـنّاسـوتـيّ خـرجـت مـن عـالـم اإلطـالق إلـى 
عــالــم الــتّقييد، وتســلسل نســالً بــعد نســل بــصورة مــثلى، وهــذا الــتّعّلق الــّروحــيّ والــنّفسيّ بــالــعالــم الــنّاســوتــيّ 
املــعبّر عــنه بــالــعصيان بــقي مــوروثــاً فــي ســاللــة آدم، وهــذا الــتّعّلق كــان حــيًّة تــسعى مــا بــني أرواح ســاللــة آدم 

إلى األبد وبه استقرّت العداوة واستمرّت، ألّن التّعّلق النّاسوتيّ أصبح سبب تقيّد األرواح، وهذا
الـتّقيّد هـو عـني الـعصيان الـذّي سـرى مـن آدم إلـى سـاللـته، إذ أّن هـذا الـتّعّلق أضـحى عـّلة حـرمـان الـنّفوس 

من تلك الّروحانيّات األصليّة واملقامات العالية.

وملّـا انتشــرت نــفحات قــدس حــضرة املــسيح وأنــوار تــقديــس الــنّيّر األعــظم فــالــحقائــق البشــريّــة أعــني الــنّفوس 
الــتّي تــوّجهــت إلــى كــلمة اهلل واســتفاضــت مــن فــيوضــاتــه تخــّلصت مــن ذلــك الــتّعّلق والــعصيان وفــازت بــالــحياة 
األبـــديّـــة وانـــطلقت مـــن قـــيود الـــتّقليد واهـــتدت إلـــى عـــالـــم الحـــّريّـــة واإلطـــالق وبـــرئـــت مـــن رذائـــل عـــالـــم الـــنّاســـوت 
واســتفاضــت مــن فــضائــل عــالــم املــلكوت، هــذا هــو مــعنى اآليــة الــقائــلة "أنـفقت دمـي لـحياة الـعالـم" يــعني 
اخـــترت جـــميع الـــباليـــا واملـــحن والـــّرزايـــا حـــتى الـــّشهادة الـــكبرى لـــلحصول عـــلى هـــذا املـــقصد األســـمى ودفـــع 
الخــطيّة بــانــقطاع األرواح عــن عــالــم الــنّاســوت وآثــرت انجــذابــها إلــى عــالــم الــالّهــوت حــتّى تــبعث نــفوس تــكون 

جوهر الهدى ومظهر كماالت امللكوت األعلى.

الحـــظوا أنّـــه لـــو كـــان املـــقصود هـــو املـــعنى الـــظّاهـــرّي بحســـب تـــصّور أهـــل الـــكتاب لـــكان ذلـــك ظـــلماً مـــحضاً 
واعـتسافـاً صـرفـاً، فـلو أّن آدم أذنـب بـاقـترابـه مـن الّشجـرة املـمنوعـة، فـأّي ذنـٍب جـناه الخـليل الجـليل وأّي خـطأ 
اقـترفـه مـوسـى الـكليم وأّي عـصياٍن فـعله نـبيّ اهلل نـوح، وأّي طـغياٍن بـرز مـن يـوسـف الـّصّديـق وأّي فـتوٍر وقـع 
ألنـــــبياء اهلل وأّي قـــــصوٍر صـــــدر مـــــن يـــــحيى الـــــحصور، فهـــــل تـــــقبل الـــــعدالـــــة اإللـــــهيّة أن تـــــبتلى هـــــذه املـــــظاهـــــر 
الــنّورانــيّة بــالــجحيم األلــيم مــن أجــل عــصيان آدم حــتّى يــأتــي املــسيح ويــصير قــربــانــاً لــينجو هــؤالء مــن عــذاب 
الــّسعير؟ فــتصّور كهــذا خــارج عــن كــّل الــقواعــد والــقوانــني وال يــقبله كــّل عــاقــٍل واعٍ أبــداً، بــل املــقصود مــنه مــا 
ذكـرنـاه، فـآدم روح آدم وحـواء نـفس آدم والّشجـرة عـالـم الـنّاسـوت والـحيّة هـي الـتّعّلق بـعالـم الـنّاسـوت، وهـذا 
ى حـــضرة املـــسيح الـــنّفوس مـــن هـــذا الـــتّعّلق  الـــتّعّلق املُـــعبّر عـــنه بـــالـــعصيان ســـرى فـــي ســـاللـــة آدم، وقـــد نـــجَّ
بــــالــــنّفحات الــــقدســــيّة وخــــّلصهم مــــن تــــلك الخــــطيئة والــــعصيان، وهــــذا الــــذّنــــب بــــالنّســــبة لــــحضرة آدم بحســــب 
املـراتـب، وإن كـان قـد حـصل مـن هـذا الـتّعلق نـتائـج كـّليّة لـكّن الـتّعّلق بـالـعالـم الـنّاسـوتـيّ بـالنّسـبة إلـى الـتّعّلق 
بــالــعالــم الــّروحــانــيّ الــالّهــوتــيّ يــعّد ذنــباً وعــصيانــاً ويــثبت فــي هــذا املــقام مــنطوق "حــسنات األبــرار ســيّئات 
املــقّربــني" فــكما أّن الــقّوة الــجسمانــيّة قــاصــرة بــالنّســبة إلــى الــقّوة الــّروحــانــيّة بــل نســبة هــذه إلــى تــلك هــو عــني 
الـّضعف، كـذلـك تـعّد الـحياة الـجسمانـيّة مـماتـاً بـالنّسـبة إلـى الـوجـود املـلكوتـيّ والـحياة األبـديّـة، كـما أّن حـضرة 
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ى الــحياة الــجسمانــيّة مــوتــاً فــقال "دع املـوتـى يـدفـنون مـوتـاهـم" ومــع أّن تــلك الــنّفوس كــانــت  املــسيح ســمَّ
حـــيّة بـــالـــحياة الـــجسمانـــيّة ولـــكّن تـــلك الـــحياة كـــانـــت مـــوتـــاً فـــي اعـــتبار حـــضرة املـــسيح، هـــذا مـــعنى واحـــد مـــن 
مـــعانـــي حـــكايـــة حـــضرة آدم املـــذكـــورة فـــي الـــتّوراة فـــتفكّروا أنـــتم أيـــضاً حـــتّى تهـــتدوا إلـــى املـــعانـــي األخـــرى 

والّسالم.
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(27)
معنى التّجديف على روح القدس

الــّسؤال: مــا مــعنى "ومـن قـال كـلمة عـلى ابـن اإلنـسان يـغفر لـه وأمّـا مـن قـال عـلى الـرّوح الـقدس 
فلن يغفر له ال في هذا العالم وال في اآلتي."

الـــجواب: إّن لـــلحقائـــق املـــقّدســـة املـــظاهـــر اإللـــهيّة مـــقامـــني مـــعنويّـــني أحـــدهـــما مـــقام املظهـــر نـــفسه والـــذّي هـــو 
بـمنزلـة كـرة الـّشمس واآلخـر مـقام الـظّهور والتّجـّلي الـذّي هـو بـمثابـة الـنّور والـكماالت اإللـهيّة والـّروح الـقدس، 
ألّن الـــّروح الـــقدس هـــو الـــفيوضـــات اإللـــهيّة والـــكماالت الـــّربـــانـــيّة، وهـــذه الـــكماالت اإللـــهيّة هـــي بـــمنزلـــة شـــعاع 
الـــّشمس وحـــرارتـــها والـــّشمس شـــمس بـــأشـــّعتها الـــّساطـــعة ولـــوال أشـــّعتها الـــّساطـــعة مـــا كـــانـــت شـــمساً، ولـــوال 
الـظّهور وتجـّلي الـكماالت اإللـهيّة فـي املـسيح مـا كـان الـيسوع مـسيحاً، وهـو مـن هـذه الـجهة مظهـر ألنّـه تجـّلت 
فــيه الــكماالت اإللــهيّة، فــأنــبياء اهلل مــظاهــر، ألّن فــيهم ظهــرت الــكماالت الــّربّــانــيّة يــعني روح الــقدس، فــلو أنّ 
نــفسا أعــرضــت عــن املظهــر لجهــلها وعــدم عــرفــانــها فــربّــما انتبهــت واعــترفــت بــأنّــه هــو مظهــر ظــهور الــكماالت 
اإللــهيّة الــّربّــانــيّة، أمّـــا لــو أعــرضــت عــن نــفس الــكماالت اإللــهيّة الــتّي هــي عــبارة عــن روح الــقدس فهــذا دلــيل 
عـلى أنّـها خـفّاش مُــعرِض عـن الـّشمس، وهـذا اإلعـراض عـن األنـوار ال عـالج لـه وال غـفران، يـعني ال يـمكن أن 
تـتقرّب إلـى اهللّ فهـذا السّــــــراج سـراج بهـذا الـنّور فـلوال الـنّور ملـا كـان سـراجـاً، عـلى أنّـه لـو أعـرضـت نـفس عـن 
أنــــوار السّـــــــــراج فــــهي عــــمياء وال يــــمكنها أن تــــدرك الــــنّور، والــــعمى ســــبب الحــــرمــــان األبــــدّي. ومــــن املــــعلوم أنّ 
الـنّفوس تسـتفيض مـن فـيوضـات روح الـقدس املتجـّلية عـلى املـظاهـر اإللـهيّة ال مـن شـخصيّة املظهـر، فـإذا لـم 
تسـتفض نـفس مـن فـيوضـات روح الـقدس فـإنّـها تـكون محـرومـة مـن الـفيوضـات اإللـهيّة، ونـفس الحـرمـان هـو 
عـدم الـغفران، ولـذا فـكثير مـّمن كـانـوا أعـداء ملـظاهـر الـظّهور لـعدم مـعرفـتهم بـأنّـهم هـم مـظاهـر الـظهور صـاروا 
مـــحبنّي لـــهم بـــعد مـــا عـــرفـــوا، إذاً مـــا كـــان الـــعداء ملظهـــر الـــظّهور ســـبب الحـــرمـــان األبـــدّي، ألنّـــهم كـــانـــوا أعـــداء 
لـــلمشكاة ال لـــلنّور ومـــا كـــانـــوا يـــعلمون أّن املظهـــر هـــو السّـــــــراج الـــنّورانـــيّ اإللـــهيّ، وحـــينما عـــرفـــوا وأدركـــوا أنّ 
املـشكاة هـي مظهـر األنـوار أصـبحوا يـحبّونـها حـبّاً حـقيقيّاً. واملـقصود هـو أّن اإلعـراض عـن املـشكاة ال يـكون 
سـبب الحـرمـان األبـدّي، فـربّـما تـنتبه الـنّفوس وتـتذكّــر ولـكّن عـداوة الـنّور هـي سـبب الحـرمـان األبـدّي ولـيس لـها 

عالج.
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(28)
املدعوّون كثيرون واملختارون قليلون

الـّسؤال: يـقول حـضرة املـسيح فـي اإلنـجيل "املـدعـوّون كـثيرون واملـختارون قـليلون" ويـقول فـي الـقرآن 
"يختّص برحمته من يشاء" فما حكمة ذلك؟

الــجواب: اعــلم أّن نــظام الــكون وكــمالــه يــقتضيان أن يــكون الــوجــود مــنحالًّ فــي صــور ال عــداد لــها، فلهــذا لــم 
تــكن املــوجــودات فــي مــرتــبة واحــدة أو مــقام واحــد ونــمط واحــد وال جــنس واحــد أو نــوع واحــد وال فــي صــورة 
واحـــدة، بـــل ال بـــّد مـــن تـــفاوت فـــي املـــراتـــب وتـــمايـــز فـــي األصـــناف وتـــعّدد فـــي األجـــناس واألنـــواع يـــعني مـــن 
املــحتّم وجــود مــراتــب الجــماد والــنّبات والــحيوان واإلنــسان، ألّن عــالــم الــوجــود ال يــتّم تــكويــنه وتــنظيمه وكــمالــه 
بـاإلنـسان وحـده، وكـذلـك ال يـمكن أن يظهـر الـعالـم بـاملـنظر الـبديـع والـتّرتـيب الـّدقـيق والـّرونـق الـّلطيف بـالـحيوان 
وحــده، أو الــنّبات وحــده أو الجــماد وحــده، بــل ال بــّد مــن تــفاوت املــراتــب واملــقامــات واألجــناس واألنــواع حــتّى 
يتجـــّلى الـــوجـــود فـــي نـــهايـــة الـــكمال، مـــثالً لـــو أّن هـــذه الّشجـــرة كـــانـــت كـــّلها ثـــمرة ملـــا تـــّم كـــمالـــها الـــنّباتـــيّ، ألنّ 
األوراق والــبراعــم والــثّمار جــميعها الزمــة حــتّى يتجــّلى الــنّبات فــي نــهايــة الــزّيــنة والــكمال، وكــذلــك انــظروا فــي 
هــيكل اإلنــسان إذ ال بــّد فــيه مــن تــفاوت فــي األعــضاء واألجــزاء واألركــان، فجــمال الــوجــود اإلنــسانــيّ وكــمالــه 
يـقتضي وجـود الـعني واألذن واملـخّ حـتّى األظـافـر والـّشعر، فـلو كـان هـيكل اإلنـسان كـّله مـّخاً أو عـيناً أو أذنـاً 
لـكان ذلـك عـني الـنّقص، وكـذلـك يـكون نـاقـصاً لـو كـان بـدون شـعر أو أهـداب أو أظـافـر أو أسـنان، ولـو أّن هـذه 
كـّلها بـالنّسـبة إلـى الـعني فـي حـكم الجـماد والـنّبات لـعدم اإلحـساس، ولـكّن عـدم وجـودهـا فـي هـيكل اإلنـسان 
مـــكروه ومـــذمـــوم لـــلغايـــة، إّن مـــراتـــب املـــوجـــودات مـــختلفة مـــتفاوتـــة، اخـــتار اهلل ســـبحانـــه لـــبعض األشـــياء الـــرّتـــبة 
الــعليا كــاإلنــسان، ووضــع بــعضها فــي الــرّتــبة الــوســطى كــالــنّبات، وتــرك بــعضها فــي الــرّتــبة الــّدنــيا كــالجــماد، 
فــتخصيص اإلنــسان بــالــرّتــبة الــعليا إنّــما هــو مــن فــضله، والــتّفاوت بــني الــنّوع اإلنــسانــيّ مــن حــيث الــتّرقّــيات 
الـّروحـانـيّة والـكماالت املـلكوتـيّة إنّـما هـو أيـضاً بـإرادة حـضرة الـرّحـمن، ألّن اإليـمان الـذّي هـو حـياة أبـديّـة مـن 
آثــار فــضل اهلل ال مــن نــتائــج الــعدل، فــشعلة نــار املــحبّة إنّــما هــي بــقّوة االنجــذاب ال بــالــّسعي واالجــتهاد فــي 
عـالـم املـاء والـتّراب، بـل الـذّي يـحصل بـالـّسعي واالجـتهاد هـو االطّـالع والـعلم وسـائـر الـكماالت، إذاً فـانـبعاث 
األرواح واهـــــتزازهـــــا ال يـــــكون إالّ بـــــأنـــــوار الجـــــمال اإللـــــهيّ وقـــــّوتـــــه الـــــجاذبـــــة لهـــــذا يـــــقول "املـــــدعـــــّوون كـــــثيرون 
واملــختارون قــليلون"، أمّــا الــكائــنات الــجسمانــيّة ليســت مــذمــومــة ومــحكومــة ومــسؤولــة فــي مــراتــبها ومــقامــاتــها، 
فــمثالً الجــماد فــي رتــبته الجــماديّــة والــنّبات فــي رتــبته الــنّباتــيّة والــحيوان فــي رتــبته الــحيوانــيّة كــّل مــقبول فــي 
رتــبته، بــل تــلك الــرّتــب هــي عــني الــكمال ولــكنّها إذا كــانــت نــاقــصة فــي رتــبها ولــم تــبلغ حــّد الــكمال فــيها فــهي 

مذمومة وغير مقبولة.

وأمّــا الـتّفاوت بـني الـنّوع اإلنـسانـيّ فـهو عـلى قـسمني، أحـدهـما الـتّفاوت مـن حـيث املـراتـب وهـذا الـتّفاوت لـيس 
بـمذمـوم، والـقسم اآلخـر هـو الـتّفاوت مـن حـيث اإليـمان واإليـقان وعـدمـهما وذلـك مـذمـوم، ألّن تـلك الـنّفس تـكون 
قـــد ابـــتليت بـــهواهـــا وطـــيشها حـــتّى حـــرمـــت مـــن مـــثل هـــذه املـــوهـــبة ومـــنعت مـــن قـــّوة جـــذب مـــحبّة اهللّ، ومـــع أنّ 
اإلنـسان فـي رتـبته مـمدوح ومـقبول إالّ أنّـه بحـرمـانـه مـن كـماالت تـلك الـرّتـبة يـصبح مـعدن الـنّقائـص بـناًء عـلى 

ذلك فهو مسؤول.

�٥٢



(29)
الرّجعة التّي أخبر بها األنبياء

الّسؤال: نرجو بيان مسألة الرّجعة.

الـــجواب: قـــد شـــرح حـــضرة بـــهاء اهلل هـــذا املـــطلب فـــي كـــتاب اإليـــقان بـــالـــتّفصيل والـــوضـــوح، فـــارجـــعوا إلـــيها 
تـتّضح لـكم حـقيقية هـذه املـسألـة جـليّة، وحـيث سـألـت اآلن عـن ذلـك فـسأتـكّلم بـاخـتصار، ولـنذكـر عـنوان هـذه 
املـسألـة مـن اإلنـجيل فـقد صـرّح فـيه أنّـه ملّا ظهـر يـحيى بـن زكـريّـا وكـان يبشّــــــر الـنّاس بـملكوت اهللّ سـألـوه مـن 
أنـت؟ هـل أنـت املـسيح املـوعـود؟ فـأجـاب لسـت بـاملـسيح، ثـّم سـألـوه أأنـت إيـليّا؟ قـال ال، فـمن هـذا الـبيان ثـبت 
وتـحّقق أّن حـضرة يـحيى بـن زكـريّـا لـيس بـإيـليّا املـعهود، ولـكن حـضرة املـسيح يـوم التّجـليّ فـي جـبل الـطّابـور 
صــــرّح بــــأّن يــــحيى بــــن زكــــريّــــا كــــان إيــــليّا املــــوعــــود، فــــفي اآليــــة 11 مــــن أصــــحاح 9 مــــن إنــــجيل مــــرقــــس يــــقول 
"فـسألـوه ملـاذا يـقول الـكتبة إّن إيـليّا يـنبغي أن يـأتـي أواّلً فـأجـاب وقـال لـهم أّن إيـليّا يـأتـي أواّلً 
ويــرّد كــّل شــيء وكــيف هــو مــكتوب عــن ابــن اإلنــسان أن يــتألّــم كــثيراً ويــرذل لــكن أقــول لــكم أنّ 
إيــليّا أيــضاً قــد أتــى وعــملوا بــه كــّل مــا أرادوا كــما هــو مــكتوب  عــنه" وفـــي إنـــجيل مـــتّى آيـــة 13 
أصـــحاح 17 يـــقول "حــينئٍذ فــهم الــتاّلمــيذ أنّـه قــال لــهم عــن يــوحــنّا املــعمدان" والـــحال أنّـــهم ســـألـــوا 
يـــوحـــنّا املـــعمدان هـــل أنـــت إيـــليّا؟ قـــال ال، عـــلى أنّـــه فـــي اإلنـــجيل يـــقول إّن يـــوحـــنّا املـــعمدان كـــان نـــفس إيـــليّا 
املـوعـود، ويـصرّح املـسيح أيـضاً بهـذا، حـينئٍذ كـان حـضرة يـوحـنّا هـو حـضرة إيـليّا فـلماذا قـال أنـا لسـت إيـليّا؟ 

وإن لم يكن هو إيليّا فكيف يقول حضرة املسيح إنّه كان إيليّا؟

إذاً لـــم يـــكن الـــنّظر إلـــى الـــّشخصيّة فـــي هـــذا املـــقام، بـــل الـــنّظر إلـــى حـــقيقة الـــكماالت، أي أّن تـــلك الـــكماالت 
الـــتّي كـــانـــت فـــي حـــضرة إيـــليّا كـــانـــت مـــتحّققًة بـــعينها فـــي يـــوحـــنّا املـــعمدان، وعـــلى هـــذا كـــان حـــضرة يـــوحـــنّا 
املـــعمدان هـــو إيـــليّا املـــوعـــود، فـــليس الـــنّظر هـــنا إلـــى الـــذّات بـــل إلـــى الـــّصفات، مـــثالً فـــي الـــعام املـــاضـــي كـــان 
الـــورد مـــوجـــوداً وفـــي هـــذه الـــّسنة أيـــضاً وجـــد الـــورد فـــأنـــا أقـــول قـــد رجـــع ورد الـــعام املـــاضـــي، والـــحال أنّـــي ال 
أقـــصد بـــذلـــك رجـــوع ورد الـــعام املـــاضـــي بـــعينه وشـــخصيّته، ولـــكن ملّــا اتّـــصف هـــذا الـــورد بـــصفات الـــورد فـــي 
الــعام املــاضــي يــعني بــمثل رائــحته ولــطافــته ولــونــه وشــكله، فــلذا يــقولــون عــاد ورد الــعام املــاضــي، وهــذا الــورد 
هـو عـني ذلـك الـورد. يـأتـي الـّربـيع فـنقول جـاء أيـضاً ربـيع الـّسنة املـاضـية ألّن كـّل مـا كـان مـوجـوداً فـي الـّربـيع 
املـــاضـــي مـــوجـــود أيـــضاً فـــي هـــذا الـــّربـــيع، لـــذا يـــقول حـــضرة املـــسيح ســـترون كـــّل مـــا وقـــع فـــي زمـــن األنـــبياء 
الـّسالـفني. ولـنأِت بـيان آخـر، إّن حـبّة غـرسـت فـي الـّسنة املـاضـية فظهـر مـنها غـصن وورق وبـرعـم وثـمر وفـي 
الــنّهايــة تــحّولــت إلــى حــبّة أيــضاً، فــعندمــا تــزرع هــذه الــحبّة ثــانــية تــنبت شجــرة وتــعود وتــرجــع تــلك األغــصان 
واألوراق والـبراعـم والـثّمار وتظهـر تـلك الّشجـرة كـامـلة، وحـيث أّن األولـى كـانـت حـبّة والـثّانـية أيـضاً حـبّة فـنقول 
إّن الـحبّة رجـعت، ولـكن حـينما نـنظر إلـى مـاّدة الّشجـرة نجـد أّن هـذه املـاّدة مـادة أخـرى أمّــا إذا نـظرنـا إلـى 
الــبراعــم واألوراق والــثّمر نجــد نــفس ذلــك الــطّعم والــرّائــحة والــّلطافــة، إذاً فــقد عــاد كــمال الّشجــرة مــرّة أخــرى، 
وعــلى هــذا املــنوال لــو نــنظر إلــى الــّشخص نــراه شــخصاً آخــر أمّـــا لــو نــنظر إلــى الــّصفات والــكماالت نــراهــا 
عــــادت ورجــــعت، لــــذا قــــال حــــضرة املــــسيح "هــــذا إيــــليّا" يــــعني هــــذا الــــّشخص مظهــــر الــــفيوضــــات والــــكماالت 
واألخــالق والــّصفات والــفضائــل الــتّي كــانــت إليــليّا، ويــوحــنّا املــعمدان قــال أنــا لســت إيــليّا، فــحضرة املــسيح 
كــان نــاظــراً إلــى الــّصفات والــكماالت واألخــالق والــفيوضــات فــي كــليهما، ويــوحــنّا كــان نــاظــراً إلــى شــخصيّته 

�٥٣



املـاّديّـة، مـثل هـذا السّـــــراج املـوجـود فـإنّـه كـان مـنيراً لـيلة أمـس ثـم أنـير أيـضاً هـذه الـّليلة وسـيضاء الـّليلة اآلتـية 
أيـضاً، فـنقول إّن سـراج الـّليلة هـو سـراج الـّليلة الـبارحـة وقـد رجـع ذلـك السّـــــراج فـاملـقصود هـو الـنّور ال الـّدهـن 

والفتيل واملشكاة. وهذه التّفاصيل مشروحة ومفّصلة في كتاب اإليقان.

�٥٤



(30)
أنت الّصخرة وعليك أبني كنيستي

الـــّسؤال: مـــذكـــور فـــي إنـــجيل مـــتّى أّن املـــسيح قـــال لـــبطرس أنـــت الّصخـــرة وعـــليك أبـــني كنيســـتي فـــما مـــعنى 
هذا؟

الـــجواب: إّن هـــذا الـــبيان مـــن حـــضرة املـــسيح تـــصديـــق لـــقول بـــطرس حـــينما قـــال لـــه "أنــت املــسيح بــن اهلل 
" ثـم قـال حـضرة املـسيح فـي جـوابـه "أنـت الـكيفا" والـكيفا فـي الـّلغة الـعبريّـة هـي الّصخـرة ولـذا قـال  الـحيّ
حـــضرة املـــسيح "وعــلى هــذه الّصخــرة أبــني كنيســتي" ألّن بـــعضهم قـــال لـــحضرة املـــسيح أنـــت إيـــليّا، 
وقـال بـعضهم أنـت يـوحـنّا املـعمدان، وقـال بـعضهم أنـت إرمـيا أو أحـد األنـبياء، فـأراد حـضرة املـسيح أن يـؤيّـد 
بــيان بــطرس بــالــكنايــة أو اإلشــارة ولــكونــه تــسّمى بــالّصخــرة قــال بهــذه املــناســبة أنــت الّصخــرة وعــليك أبــني 
كنيسـتي يـعني سـيكون أسـاس ديـن اهللّ مـبنيّاً عـلى عـقيدتـك: إّن املـسيح ابـن اهللّ الـحيّ، وعـلى هـذه الـعقيدة 
سـيوضـع أسـاس كـنيسة اهللّ الـتّي هـي شـريـعة اهللّ، ووجـود قـبر بـطرس بـرومـيّة مـشكوك فـيه وغـير مسـّلم بـه، 
غـــير أّن الـــبعض يـــقول إنّـــه فـــي أنـــطاكـــية، وفـــضالً عـــن هـــذا فـــلو نـــطبّق أعـــمال بـــعض الـــبابـــاوات عـــلى شـــريـــعة 
حـضرة املـسيح نجـد أّن حـضرتـه كـان جـائـعاً عـريـانـاً يـأكـل الـحشائـش فـي هـذه الـبّريّـة ومـا رضـي بـتكديـر قـلب 
أحــد، مــع أّن الــبابــا يجــلس فــي عــربــة مــرصّــــــــــعة ويــمضي أوقــاتــه بــنهايــة الــعظمة فــي جــميع املــلذّات والــّشهوات 
وحــّب الــذّات والــنّعمة الــتّي ال يتيسّــــــر لــلملوك مــثلها، عــلى أّن حــضرة املــسيح لــم يــكّدر نــفساً ولــكّن بــعضاً مــن 
الـــبابـــاوات قـــتلوا نـــفوســـاً كـــثيرة بـــريـــئة، فـــارجـــعوا إلـــى الـــتّاريـــخ لـــتعلموا كـــيف كـــانـــوا يـــعارضـــون الـــحقيقة وكـــم 
ســــفكوا مــــن الــــّدمــــاء مــــحافــــظًة عــــلى ســــلطتهم الــــزّمــــنيّة وكــــم اضطهــــدوا وســــجنوا، وقــــتلوا اآلالف مــــن خــــّدام 
اإلنـــسانـــيّة وأهـــل املـــعرفـــة الـــذّيـــن كـــشفوا أســـرار الـــكائـــنات وذلـــك فـــقط ملجـــرّد املـــخالـــفة فـــي الـــرّأي وكـــم كـــانـــت 
مـعارضـتهم شـديـدة لـلحقيقة. تـأمّــلوا فـي وصـايـا حـضرة املـسيح وتـفّحصوا فـي أحـوال الـبابـاوات وأطـوارهـم، 
فهـل تجـدون أيّـة مـشابـهة بـني وصـايـا حـضرة املـسيح وأطـوار حـكومـة الـبابـاوات، مـع أنّـنا ال نـحّب ذّم الـنّفوس 
والــقدح فــيها ولــكّن تــاريــخ الــفاتــيكان مــملوء بــالــعجائــب، واملــقصود مــن هــذا أّن وصــايــا حــضرة املــسيح شــيء 
وأطـــوار حـــكومـــة الـــبابـــا شـــيء آخـــر، ولـــيس بـــينهما تـــشابـــه مـــا. انـــظروا كـــم قـــتلوا مـــن الـــبروتســـتانـــت وكـــان كـــّله 
بــفتوى الــبابــا، وكــم أبــاحــوا مــن الــظّلم والــجور وكــم عــذّبــوا الــنّاس واضطهــدوهــم. فهــل تســتشّم روائــح حــضرة 
املــسيح الــطيّبة الــذّكــيّة مــن هــذه األعــمال؟ ال واهللّ، فــهؤالء مــا أطــاعــوا املــسيح بــل إّن بــربــارة الــقّديــسة الــتّي 
صــورتــها أمــامــنا قــد أطــاعــت حــضرة املــسيح واقــتفت أثــره وأجــرت وصــايــاه، وكــان مــن بــني الــبابــاوات نــفوس 
مـــباركـــة اتّـــبعوا خـــطوات حـــضرة املـــسيح، وعـــلى الـــخصوص فـــي الـــقرون املـــسيحيّة األولـــى الـــتّي كـــانـــت فـــيها 
األســباب الــّدنــيويّــة مــفقودة واالمــتحانــات اإللــهيّة شــديــدة، ولــكن ملّـا تيسّــــــرت أســباب السّــــــلطنة وحــصلت الــعزّة 
والــــّسعادة الــــّدنــــيويّــــة نــــسيت حــــكومــــة الــــبابــــا املــــسيح بــــالــــكّليّة واشــــتغلت بــــالسّــــــــلطنة والــــعظمة والــــرّاحــــة والــــنّعم 
الـــّدنـــيويّـــة وقـــتلت الـــنّفوس وعـــارضـــت فـــي نشـــر املـــعارف وآذت أربـــاب الـــفنون وحـــالـــت دون انـــتشار نـــور الـــعلم 
وحــكمت بــالــقتل وشــّن الــغارة وهــلك آالف مــن الــنّفوس مــن أهــل الــفنون واملــعارف واألبــريــاء فــي ســجن رومــيّة، 
فـكيف مـع وجـود هـذا السّــــــلوك وتـلك األعـمال يـكون الـبابـا خـليفة حـضرة املـسيح، فـكرسـيّ حـكومـة الـبابـا كـان 
مـــعارضـــاً لـــلعلم دائـــماً، حـــتّى صـــار مـــن املســـّلم فـــي أوروبّـــا أّن الـــّديـــن مـــعارض لـــلعلم والـــعلم مخـــرّب لـــبنيان 
الــّديــن، والــحال أّن ديــن اهللّ مــرّوج لــلحقيقة ومــؤسّــــــس لــلعلم واملــعرفــة ومــشّوق لــلعرفــان، وهــو أّس املــدنــيّة لــلنّوع 
اإلنــسانــيّ وكــاشــف ألســرار الــكائــنات ومــنّور لــآلفــاق، بــناًء عــلى ذلــك فــكيف يــعارض الــعلم، أســتغفر اهللّ عــن 
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ذلـك، أجـل إّن الـعلم لـدى اهللّ أفـضل مـيزة لـإلنـسان وأشـرف الـكماالت البشـريّـة، فـمعارضـة الـعلم جهـل وكـاره 
الــــعلوم والــــفنون لــــيس بــــإنــــسان، بــــل هــــو حــــيوان ال شــــعور لــــه، ألّن الــــعلم نــــور وحــــياة وســــعادة وكــــمال وجــــمال 
ووســـيلة الـــتّقرّب لـــدى عـــتبة األحـــديّـــة وشـــرف الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وأعـــظم مـــوهـــبة إلـــهيّة، فـــالـــعلم حـــقيقة الهـــدايـــة 
والجهـل عـني الـّضاللـة، طـوبـى لـلذّيـن يـصرفـون أيّـامـهم فـي تـحصيل الـعلوم وكـشف أسـرار الـكائـنات والـتّدقـيق 
فـي الـحقيقة وويـل لـلذّيـن يـقتنعون بـالجهـل والـغفلة وتنشـرح قـلوبـهم بـالـتّقالـيد وهـم سـاقـطون فـي أسـفل دركـات 

الجهل والذّهول وأعمارهم ذاهبة أدراج الّرياح.
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(31)
القضاء والقدر

الـــّسؤال: إذا كـــان اهللّ يـــعلم أنّـــه ســـيصدر عـــمل مـــا مـــن شـــخٍص وثـــبت ذلـــك بـــالـــقدر فـــي الـــّلوح املـــحفوظ فهـــل 
يمكن مخالفة ذلك؟

الـــجواب: الـــعلم بـــالـــّشيء ال يـــكون ســـبباً لـــحصولـــه ألّن عـــلم اهللّ مـــحيط بـــحقائـــق األشـــياء قـــبل وجـــودهـــا وبـــعد 
وجـودهـا عـلى حـّد سـواء وال يـكون سـبباً لـوجـود الـّشيء وهـذا مـن الـكمال اإللـهيّ، فـمثالً الـنّبّوات الـتّي جـاءت 
عـــلى لـــسان األنـــبياء بـــالـــوحـــي اإللـــهيّ الـــخاصّـــــــــــة بـــظهور املـــوعـــود فـــي الـــتّوراة لـــم تـــكن هـــي السّـــــــبب فـــي ظـــهور 
حــضرة املــسيح، فــقد أوحــى إلــى األنــبياء بــأســرار املســتقبل املــكنونــة ووقــفوا عــلى مــا ســيقع وأخــبروا بــها ولــم 
يـكن عـلمهم هـذا ونـبوءاتـهم سـبب حـصول الـوقـائـع، مـثالً يـعلم كـّل إنـساٍن فـي هـذه الـّليلة أّن الـّشمس سـتطلع 
بـــعد مـــضيّ ســـبع ســـاعـــات، فـــعلم جـــميع الـــنّاس هـــذا ال يـــكون ســـبب تـــحّقق طـــلوع الـــّشمس، إذاً فـــعلم اهللّ ال 
يــكون أيــضاً ســبباً لــحصول صــور األشــياء فــي عــالــم اإلمــكان بــل هــو مــقّدس عــن الــزّمــان املــاضــي والــحال 
واالسـتقبال، وهـو عـني تـحّقق األشـياء ال سـبب تـحّققها، وكـذلـك ذكـر الـّشيء وثـبوتـه فـي الـكتاب ال يـكون سـبب 
وجــود الــّشيء. فــاألنــبياء اطّــلعوا بــالــوحــي اإللــهيّ أنّــه هــكذا ســيكون، مــثالً اطّــلعوا بــالــوحــي اإللــهيّ عــلى أنّ 
املـسيح سيسـتشهد وأخـبروا بـه فهـل كـان عـلم األنـبياء واطّـالعـهم عـلى هـذا سـبباً لـشهادة حـضرة املـسيح؟ ال 
بـل هـذا االطّـالع كـمال لـألنـبياء ال سـبب حـصول الـّشهادة، والـّريـاضـيّون يـعلمون بـالـحساب الـفلكيّ بـحصول 
الـخسوف والـكسوف بـعد مـّدة مـعيّنة، ويـقيناً أّن عـلمهم هـذا ال يـكون سـبباً لـوقـوع الـخسوف والـكسوف، هـذا 

من باب التّمثيل ال من باب التّصوير.
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 القسم الثّالث - املقاالت املتعّلقة بكماالت املظاهر املقّدسة
اإللهيّة وحاالتهم

(32)
ال تعرف األلوهيّة إالّ بواسطة املظاهر اإللهيّة

الّسؤال:  ما حقيقة األلوهيّة وما عالقتها باملطالع الّربّانيّة واملشارق الرّحمانيّة؟

الـجواب:  اعـلم أّن األلـوهـيّة وكـنه ذات األحـديّـة تـنزيـه صـرف وتـقديـس بـحت، يـعني مـنزّه ومـبرّأ عـن كـّل نـعت، 
وأّن جــميع األوصــاف الــعالــية فــي مــراتــب الــوجــود أوهــام لــدى ذلــك املــقام، غــيب مــنيع ال يــدرك وذات بــحت ال 
يــوصــف، ألن الــذّات اإللــهيّة مــحيطة وجــميع الــكائــنات مــحاط وال شــّك أّن املــحيط أعــظم مــن املــحاط لهــذا ال 
يــمكن أن يــكتنه املــحاط مــن أحــاط بــه ويــدرك حــقيقته، فــمهما تــرقّـــت الــعقول ووصــلت إلــى مــنتهى درجــة مــن 
اإلدراك، فــــغايــــة إدراكــــها مــــشاهــــدة آثــــاره وصــــفاتــــه فــــي عــــالــــم الخــــلق ال فــــي عــــالــــم الــــحّق، ألّن ذات حــــضرة 
األحـــديّـــة وصـــفاتـــها فـــي عـــلّو الـــتّقديـــس فـــليس لـــلعقول واإلدراكـــات ســـبيل إلـــى ذلـــك املـــقام "السّــــــــبيل مســـدود 
والـطّلب مـردود" ومـن الـواضـح أّن قـّوة اإلدراك اإلنـسانـي فـرع لـوجـود اإلنـسان واإلنـسان آيـة الـرّحـمن فـكيف 
يـحيط فـرع اآليـة بـموجـد تـلك اآليـة، يـعني أّن اإلدراك الـذي هـو فـرع وجـود اإلنـسان يعجـز عـن أن يـدرك حـقيقة 
األلـوهـيّة، لهـذا فـتلك الـحقيقة اإللـهيّة مـخفيّة عـن جـميع اإلدراكـات ومسـتورة عـن عـقول جـميع البشـر والـّصعود 

إلى ذلك املقام ممتنع محال.

ونـحن نـرى أن كـل داٍن عـاجـز عـن إدراك حـقيقة مـا فـوقـه، مـثالً إّن الحجـر واملـدر والّشجـر مـهما تـرقّـى ال يـقدر 
على إدراك حقيقة اإلنسان وال يتصّور البصر والّسمع وسائر الحواس، مع أّن جميعها مخلوق، 

فــكيف إذاً يهــتدي اإلنــسان املخــلق إلــى إدراك حــقيقة ذات الــخالــق املــقّدس، فــليس لــإلدراك فــي هــذا املــقام 
سبيل وال للبيان طريق وال لإلشارة مجال.

وأنّـَـى لــلذّرّة الــتّرابــيّة أن تــبلغ إلــى عــالــم الــتّنزيــه ومــا النّســبة بــني الــعقل املحــدود والــعالــم الــالّمحــدود؟ (عجــزت 
الـعقول عـن إدراكـه وحـارت الـنّفوس فـي بـيانـه)* "ال تـدركـه األبـصار وهـو يـدرك األبـصار وهـو الـّلطيف 
الـخبير" فــكّل ذكــر وبــيان فــي هــذا املــقام قــاصــر وكــّل تــعريــف وتــوصــيف غــير الئــق وكــّل تــصّور ســاقــط وكــلّ 
تــعّمق بــاطــل، ولــكّن لــجوهــر الــجواهــر وحــقيقة الــحقائــق وســّر األســرار هــذا تجــّليات وإشــراقــات وظــهور وجــلوة 
فــي عــالــم الــوجــود، ومــطالــع ذلــك اإلشــراق ومــجالــي ذلــك التّجــّلي ومــظاهــر ذلــك الــظّهور هــم املــطالــع املــقّدســة 
والـحقائـق الـكّليّة والـكينونـات الـرّحـمانـيّة الّــذيـن هـم املـرايـا الـحقيقيّة لـلذّات املـقّدسـة اإللـهيّة، وجـميع الـكماالت 
والـفيوضـات والتّجـّليات لـذات الـحّق ظـاهـرة بـاهـرة فـي حـقيقة املـظاهـر الـقدسـيّة كـالـّشمس الـّساطـعة فـي املـرآة 

الّصافية الّلطيفة بجميع كماالتها وفيوضاتها.

ولــو قــيل أّن املــرايــا هــي مــظاهــر الــّشمس ومــطالــع نــيّر اإلشــراق، فــليس املــقصود مــن ذلــك أّن الــّشمس تــنزّلــت 
مــــن عــــلّو تــــقديــــسها وتــــجّسمت فــــي هــــذه املــــرآة أو أّن تــــلك الــــحقيقة غــــير املحــــدودة تحــــّددت فــــي هــــذا املــــكان 
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املــشهود، أســتغفر اهلل عــن ذلــك، فهــذا اعــتقاد الــطّائــفة املــجّسمة، ولــكّن جــميع األوصــاف واملــحامــد والــنّعوت 
راجـع إلـى هـذه املـظاهـر املـقّدسـة، يـعني أّن كـّل مـا نـذكـرهـا مـن األوصـاف والـنّعوت واألسـماء والـّصفات كـّلها 
تـرجـع إلـى تـلك املـظاهـر اإللـهيّة، أمّــا حـقيقة الـذّات اإللـهيّة فـلم يـكتنهها أحـد حـتّى يـشير إلـيه بـإشـارة أو بـيان 
أو يـــذكـــرهـــا بـــاملـــحامـــد والـــنّعوت، إذاً فـــكّل مـــا تـــعلمه الـــحقيقة اإلنـــسانـــيّة أو تجـــده مـــن األســـماء أو تـــدركـــه مـــن 
الـّصفات والـكماالت راجـع إلـى تـلك املـظاهـر املـقّدسـة، ولـيس لـها سـبيل إلـى أيّـة جـهة أخـرى "السّـــــبيل مـقطوع 
والـــطّلب مـــردود" ولـــكنّنا نـــبنّي لـــحقيقة األلـــوهـــيّة أســـماء وصـــفات ونـــصفها بـــالـــّسمع والـــبصر والـــقدرة والـــحياة 
والــعلم، فــإثــبات هــذه األســماء والــّصفات لــيس بــرهــانــاً لــكماالت الــحّق بــل لــنفي الــنّقائــص عــنه، ألنّــنا لــو نــنظر 
فـــي عـــالـــم اإلمـــكان نـــرى أّن الجهـــل نـــقص والـــعلم كـــمال، لهـــذا نـــقول أّن الـــذّات املـــقّدســـة اإللـــهيّة عـــليم، وأنّ 
العجــز نــقص والــقدرة كــمال فــنقول أّن الــذّات األقــدس اإللــهيّ قــادر، ألنّــنا ال يــمكننا أن نــدرك الــعلم والــبصر 
والـّسمع والـقدرة والـحياة لـلذّات اإللـهيّة كـما هـي، ألّن ذلـك فـوق إدراكـنا حـيث أّن األسـماء والـّصفات اإللـهيّة 
عـني الـذّات، والـذّات مـنزّهـة عـن اإلدارك، ولـو لـم يـكن عـني الـذّات لـلزم تـعّدد الـقديـم، ومـا بـه االمـتياز بـني الـذّات 
والـّصفات يـلزم أن يـكون قـديـماً ومـحّققاً أيـضاً، وذلـك يـؤّدي إلـى تسـلسل الـقدمـاء وعـدم تـناهـيها وهـذا واضـح 
الــبطالن، إذاً فجــميع هــذه األوصــاف واألســماء واملــحامــد والــنّعوت راجــع إلــى مظهــر الــظّهور، ومــا عــدا هــذا 
مــــن الــــتّصّور أو الــــتّفكير مــــا هــــو إالّ أوهــــام، إذ ال ســــبيل لــــنا إلــــى الــــغيب املــــنيع لهــــذا قــــيل "كــــّل مــــا مــــيّزتــــموه 
بـأوهـامـكم فـي أدّق مـعانـيكم فـهو مخـلوق مـثلكم مـردود إلـيكم" ومـن الـواضـح أنـنا لـو نـريـد أن نـتصّور حـقيقة 
األلـوهـيّة فـإّن هـذا الـتّصّور مـحاط ونـحن بـه مـحيطون، وال شـّك أّن املـحيط أعـظم مـن املـحاط.  فـثبت مـن هـذا 
واتّـضح أّن تـصّورنـا لـحقيقة األلـوهـيّة فـي غـير املـظاهـر املـقّدسـة أوهـام مـحضة، إذ لـيس إلـى حـقيقة األلـوهـيّة 
الّـــتي تـــعبّر بـــاملـــنقطع الـــوجـــدانـــي ســـبيل، وكـــّل مـــا يـــدخـــل تـــحت تـــصّورنـــا أوهـــام، وعـــلى هـــذا فـــانـــظر كـــيف أنّ 
طـوائـف الـعالـم تـطوف حـول األوهـام وعـبدة أصـنام الـتّصّور واألفـكار وهـم ال يـعلمون، يـعّدون أوهـامـهم حـقيقة 
مــقّدســة عــن اإلدراك ومــنزّهــة عــن اإلشــارات ويحســبون أنــفسهم مــن أهــل الــتّوحــيد ويــعتبرون ســائــر املــلل مــن 
عـبدة األوثـان، والـحال أّن األصـنام لـها وجـود جـمادّي مـحّقق، أمّــا أصـنام األفـكار وتـصّورات اإلنـسان فـهي 

أوهام محضة بل ال وجود لها أيضاً في عالم الجماد (فاعتبروا يا أولي األبصار)*

واعـــلم أّن الـــّصفات الـــكمالـــيّة وجـــلوة الـــفيوضـــات اإللـــهيّة وأنـــوار الـــوحـــي ظـــاهـــرة بـــاهـــرة فـــي جـــميع املـــظاهـــر 
املـــــقّدســـــة، ولـــــكن لـــــكلمة اهلل الـــــكبرى حـــــضرة املـــــسيح واالســـــم األعـــــظم حـــــضرة بـــــهاء اهلل ظـــــهور وبـــــروز فـــــوق 
الـتّصّور ألنّـهما كـانـا حـائـزيـن لجـميع كـماالت املـظاهـر الـّسابـقة وأحـرزا فـوق ذلـك الـكماالت الّـتي تـجعل سـائـر 
املـظاهـر األخـرى تـابـعة لـهما، مـثالً إّن جـميع أنـبياء بـني إسـرائـيل كـانـوا مـظاهـر الـوحـي وكـان حـضرة املـسيح 

مهبط الوحي أيضاً، ولكن أين وحي كلمة اهلل من إلهام إشعيا وإرميا وإيليّا.

الحـــظ أّن األنـــوار عـــبارة عـــن تـــمّوجـــات املـــاّدة األثـــيريّـــة الّـــتي يـــتأثّـــر بـــتمّوجـــاتـــها عـــصب الـــبصر وبـــها يـــحصل 
اإلبـصار، فـنور السّـــــراج يـحصل مـن تـمّوجـات املـاّدة األثـيريّـة، ومـن ضـوء الـّشمس تـكون أيـضاً تـمّوجـات املـادة 
األثــيريّــة، ولــكن أيــن نــور الــكواكــب والسّــــــراج مــن نــور الــّشمس، وإّن لــلّروح اإلنــسانــيّ فــي رتــبة الــجنني جــلوة 
وظـهوراً وكـذلـك لـها فـي رتـبة الـطّفولـة والـبلوغ والـكمال إشـراقـاً وبـروزاً، فـالـّروح روح واحـدة ولـكنّها فـي الـرّتـبة 
الـجنينيّة فـاقـدة حـاسّـــــتيّ الـّسمع والـبصر أمّـا فـي رتـبة الـبلوغ والـكمال فـإنّـها تـكون فـي نـهايـة الـظّهور والجـلوة 
واإلشــراق، وكــذلــك الــحبّة فــي بــدايــة نــبتها ورقــة وهــي مظهــر روح الــنّبات وأيــضاً فــي رتــبة الــثّمر مظهــر تــلك 
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الـّروح، يـعني أّن تـلك الـقّوة الـنّامـية ظـاهـرة فـيها بـمنتهى الـكمال، ولـكن أيـن مـقام الـورقـة مـن مـقام الـثّمر ألنّ 
في الثّمر تظهر مائة ألف ورقة ولو أّن الكّل ينمو وينشأ بروح واحدة نباتيّة.

دقّــق الـنّظر مـا أبـعد الـبون بـني فـضائـل وكـماالت حـضرة املـسيح وإشـراقـات وتجـّليات حـضرة بـهاء اهلل وبـني 
فــضائــل أنــبياء بــني إســرائــيل مــثل حــزقــيل وصــموئــيل، فــمع أّن الــكّل مــظاهــر الــوحــي إالّ أن الــفرق بــينهم ال 

يتناهى والّسالم.
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(33)
تنقسم مراتب مظاهر الظّهور إلى ثالث مراتب

اعــلم أّن املــظاهــر املــقّدســة وإن كــانــت مــقاالت كــماالتــهم ال تــتناهــى إالّ أّن لــهم ثــالث مــراتــب. فــاملــرتــبة األولــى 
هــــي الــــجسمانــــيّة، والــــثّانــــية اإلنــــسانــــيّة الّــــتي هــــي الــــنّفس الــــنّاطــــقة، والــــثّالــــثة هــــي الــــظّهور اإللــــهيّ والجــــلوة 

الّربّانيّة.

أمّـــا املــقام الــجسمانــيّ فمحــدث ألنّــه مــركّـــب مــن الــعناصــر وال بــّد لــكّل تــركــيب مــن تحــليل، وال يــمكن أالّ يتحــّلل 
الــتّركــيب، واملــقام الــثّانــي مــقام الــنّفس الــنّاطــقة الّـــتي هــي حــقيقة اإلنــسانــيّة وهــي محــدثــة أيــضاً، واملــظاهــر 

املقّدسة مشتركة مع جميع النّوع اإلنسانيّ في ذلك.

اعــلم أّن الــنّفوس البشــريّــة حــادثــة عــلى هــذه الــكرة األرضــيّة وإن كــانــت قــد مــرّت عــليها الــعصور واألجــيال، 
وبـما أنّـها آيـة إلـهيّة فـهي بـعد وجـودهـا بـاقـية أبـديّـة، ولـلّروح اإلنـسانـي بـدايـة ولـكن ليسـت لـه نـهايـة وهـي بـاقـية 
إلــى األبــد، وكــذلــك أنــواع املــوجــودات فــي الــكرة األرضــيّة حــادثــة، ومــن املســّلم أنّــه فــي وقــت مــا لــم تــكن جــميع 
هــذه األنــواع عــلى وجــه األرض بــل إّن هــذه الــكرة األرضــيّة لــم تــكن مــوجــودة، أمّـــا عــالــم الــوجــود فــقد كــان ألنّ 
الــوجــود لــيس مــحصوراً فــي الــكرة األرضــيّة، واملــقصود هــهنا أّن الــنّفوس اإلنــسانــيّة وإن كــانــت حــادثــة لــكنّها 
بـاقـية مسـتمرّة أبـديّـة، ألّن عـالـم األشـياء عـالـم الـنّقص بـالنّسـبة لـإلنـسان وعـالـم اإلنـسان عـالـم الـكمال بـالنّسـبة 
إلـــى األشـــياء وعـــندمـــا تـــصل الـــنّقائـــص إلـــى درجـــة الـــكمال تحـــظى بـــالـــبقاء، هـــذا مـــثل أقـــولـــه فـــاهـــتد أنـــت إلـــى 

املقصود.

واملـقام الـثّالـث هـو الـظّهور اإللـهيّ والجـلوة الـّربّـانـيّة وكـلمة اهلل والـفيض األبـدّي والـّروح الـقدس، وهـو ال أّول وال 
آخـر لـه ألّن األّولـيّة واآلخـريّـة إنّـما هـما مـن خـصائـص عـالـم اإلمـكان ولـيس بـالنّسـبة إلـى عـالـم الـحق، أمّــا عـند 
الـــحّق فـــاألّول عـــني اآلخـــر واآلخـــر عـــني األّول، مـــثل ذلـــك كـــمثل األيّـــام واألســـابـــيع والـــّشهور والـــّسنني واألمـــس 
والـيوم بـالنّسـبة إلـى الـكرة األرضـيّة، أمّــا بـالنّسـبة إلـى الـّشمس فـال وجـود لهـذه االعـتبارات، فـال يـقال األمـس 
وال الــيوم وال الــغد وال الّشهــر وال الــّسنة بــل كــّلها مــتساويــة، وكــذلــك كــلمة اهلل مــنزّهــة عــن جــميع هــذه الــّشؤون 
ومــــقّدســــة عــــن الحــــدود والــــقيود والــــقوانــــني املــــتعّلقة بــــعالــــم اإلمــــكان، أمّـــــا حــــقيقة الــــنبّوة الــــتي هــــي كــــلمة اهلل 
واملظهـريّـة الـكامـلة فليسـت لـها بـدايـة ولـن تـكون لـها نـهايـة، ولـكّن إشـراقـها مـتفاوت كـإشـراق الـّشمس، مـثالً إن 
طــلوعــها فــي بــرج املــسيح كــان فــي نــهايــة اإلشــراق والسّـــــــطوع وهــو بــاٍق ســرمــدّي، انــظر كــم جــاء مــن املــلوك 
الّـذيـن اسـتولـوا عـلى الـعالـم وكـم ظهـر مـن الـوزراء واألمـراء ذوي الـتّدبـير، كـّلهم انـدثـروا وانـمحت آثـارهـم بـينما 
نــسائــم حــضرة املــسيح فــي هــبوب مســتمّر وأنــواره ال تــزال ســاطــعة وصــوتــه مــسموعــاً وعَـــَلمه مــرفــوعــاً وجــيشه 
مــكافــحاً وهــاتــفه مــليح الــّلحن وســحابــه يــمطر الــّدرر وسَــــــنا بــرقــه المــعاً وتجــّليه واضــحاً الئــحاً وجــلوتــه ســاطــعة 
المـــعة، وكـــذلـــك جـــميع الـــنّفوس الّـــتي اســـتظّلت بـــظّله واســـتضاءت بـــأنـــواره، إذاً صـــار مـــن املـــعلوم إّن ملـــظاهـــر 
الــظّهور مــقامــات ثــالث، مــقام البشــريّــة، ومــقام الــنّفس الــنّاطــقة، ومــقام الــظّهور الــّربّــانــي والجــلوة الــرّحــمانــيّة، 
فــمقام الجســد ال بــّد أن يــتالشــى، أمّــا مــقام الــنّفس الــنّاطــقة فــهي وإن كــان لــها أّول فــال آخــر لــها بــل مــؤيّــدة 
بـحياة أبـديّـة، أمّـا الـحقيقة املـقّدسـة كـما يـقول حـضرة املـسيح "األب فـي االبـن" فليسـت لـها بـدايـة وال نـهايـة. 
فــالــبدايــة هــي عــبارة عــن مــقام إظــهار األمــر، والــّسكوت قــبل الــظّهور يشــبَّه بــالــنّوم، مــثله كــمثل شــخص كــان 
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نـائـماً فـلّما أن تـكّلم عُــلِم أنّـه مـتيّقظ، وذلـك الـّشخص الـنّائـم حـينما يسـتيقظ فـإنّـه هـو نـفسه لـم يـحصل تـفاوت 
فـــي مـــقامـــه وســـمّوه وعـــلّوه وحـــقيقته وفـــطرتـــه، فشُـــــــبِّه مـــقام الـــّسكوت بـــالـــنّوم وعـــبِّر عـــن مـــقام الـــظّهور بـــالـــيقظة، 
فــاإلنــسان إنــسان ســواء كــان نــائــماً أم مســتيقظاً والــنّوم أحــد أحــوالــه والــيقظة حــال أخــرى، فــيُعبَّر عــن زمــان 
الــّسكوت بــالــنّوم ويــعبَّر عــن الــظّهور والــّدعــوة للهــدى بــالــيقظة، فــفي اإلنــجيل يــقول "فـي الـبدء كـان الـكلمة 
والــكلمة كــان عــند اهلل"  إذاً اتّـــضح أّن حـــضرة املـــسيح كـــان حـــائـــزاً لـــلمقام املـــسيحيّ وكـــماالتـــه مـــن قـــبل 
غسـل الـتّعميد، ولـم يـكن غسـل الـتّعميد سـبباً لـنزول روح الـقدس عـلى حـضرة املـسيح فـي صـورة حـمامـة، بـل 

إّن الكلمة اإللهيّة كانت وال تزال في علّو التّقديس والّسالم.
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(34)
في بيان املراتب الجسمانيّة والرّوحانيّة ملظاهر الظّهور

سـبق أن قـلنا أن ملـظاهـر الـظّهور مـراتـب ثـالث، األّول الـحقيقة الـجسمانـيّة الّـتي تـتعّلق بهـذا الجسـد، والـثّانـي 
الحقيقة الّشاخصة

(أي مــشّخصة) أي الــنّفس الــنّاطــقة، والــثّالــث الــظّهور الــّربّــانــيّ وهــو الــكماالت اإللــهيّة وســبب حــياة الــوجــود 
وتربية النّفوس وهداية الخلق ونورانيّة اإلمكان.

فــمقام الجســد مــقام البشــريّــة وهــو يــتالشــى ألنّــه تــركــيب عــنصرّي ومــا يــتركّـــب مــن الــعناصــر ال بــّد مــن تحــليله 
وتـفريـقه، أمّــا الـحقيقة الـّشاخـصة لـلمظاهـر الـرّحـمانـيّة فـهي حـقيقة مـقّدسـة، ألنّـها مـن حـيث الـذّات والـّصفات 
مـــمتازة عـــن جـــميع األشـــياء، مـــثالً إّن الـــّشمس مـــن حـــيث االســـتعداد تـــقتضي اإلنـــوار وال تـــقاس بـــاألقـــمار، 
فــاألجــزاء املــركّـــبة مــنها كــرة الــّشمس ال تــقاس بــاألجــزاء املــركّـــبة مــنها كــرة الــقمر، وتــلك األجــزاء وذلــك الــتّركــيب 
يـقتضي ظـهور األشـّعة، أمّــا األجـزاء املـركّــب مـنها الـقمر فـال تـقتضي اإلشـعاع بـل تـقتضي االقـتباس، وعـلى 
هـــذا فـــسائـــر الـــحقائـــق اإلنـــسانـــيّة هـــي نـــفوس كـــالـــقمر الّـــذي يـــقتبس األنـــوار مـــن الـــّشمس. أمّــــا تـــلك الـــحقيقة 

املقّدسة فهي مضيئة بنفسها.

واملـــقام الـــثّالـــث هـــو نـــفس الـــفيض اإللـــهيّ وجـــلوة جـــمال الـــقديـــم وإشـــراق أنـــوارالـــحيّ الـــقديـــر، ولـــيس لـــلحقيقة 
الــــّشاخــــصة لــــلمظاهــــر املــــقّدســــة انــــفكاك عــــن الــــفيوضــــات اإللــــهيّة والجــــلوة الــــّربّــــانــــيّة، لهــــذا فــــصعود املــــظاهــــر 
املـقّدسـة عـبارة عـن تـركـهم هـذا الـقالـب الـعنصرّي، كـالسّــــــراج املتجـّلي فـي هـذه املـشكاة يـنقطع شـعاعـه مـنها 
عــند تــالشــيها، أمّـــا فــيض السّـــــــراج فــال يــنقطع، وبــاالخــتصار فــالــفيض الــقديــم فــي املــظاهــر املــقّدســة بــمثابــة 
السّـــــــــراج والــــحقيقة الــــّشاخــــصة بــــمثابــــة الــــزّجــــاج والــــهيكل البشــــرّي بــــمثابــــة املــــشكاة فــــلو تحــــطّمت املــــشكاة 

فاملصباح مضيء.

واملـــظاهـــر اإللـــهيّة هـــم مـــرايـــا مـــتعّددة ألنّـــهم ذوو شـــخصيّة مـــخصوصـــة، أمّــــا املتجـــّلي فـــي هـــذه املـــرايـــا فـــهي 
شـمس واحـدة، ومـن املـعلوم أّن الـحقيقة املـسيحيّة غـير الـحقيقة املـوسـويّـة، وال شـّك أّن الـحقيقة املـقّدسـة واقـفة 
عـــلى ســـّر الـــوجـــود مـــن الـــبدايـــة وآثـــار الـــعظمة ظـــاهـــرة واضـــحة فـــيها مـــن ســـّن الـــطّفولـــة، فـــكيف ال يـــكون لـــها 

الّشعور حينئٍذ مع وجود هذه الفيوضات والكماالت.

قــد ذكــرنــا لــلمظاهــر املــقّدســة ثــالث مــقامــات: مــقام الجســد، والــحقيقة الــّشاخــصة، واملظهــريّــة الــكامــلة، مــثل 
الـّشمس وحـرارتـها وضـيائـها، ولـسائـر الـنّفوس أيـضاً مـقام الجسـد ومـقام الـنّفس الـنّاطـقة أي الـّروح والـعقل، 
فــاملــقامــات الّـــتي يــذكــر فــيها كــنت نــائــماً مــرّت عــليَّ نــفحات اهلل وأيــقظتني هــي كــبيان حــضرة املــسيح الّـــذي 
يـتفّضل فـيه بـقولـه "أمـا الـرّوح فـنشيط وأمّـا الجسـد فـضعيف" أي أّن املـشّقة أو الـرّاحـة أو الـتّعب هـذه 
كـّلها راجـعة إلـى مـقام الجسـد لـيس لـها دخـل بـتلك الـحقيقة الـّشاخـصة وال بمظهـر الـحقيقة الـرّحـمانـيّة، مـثالً 
تـــالحـــظ أنّـــه يحـــدث فـــي جســـد االنـــسان ألـــف انـــقالب ولـــكن لـــيس لـــّلروح خـــبر عـــن هـــذا أبـــداً، فـــمن املـــمكن أن 
يـختّل بـعض األعـضاء كـّليّة مـن جسـد اإلنـسان ولـكن جـوهـر الـعقل بـاٍق مسـتقّر، يـرد عـلى املـالبـس مـائـة ألـف 
آفـــة ولـــكنّه ال يحـــدث لـــالبـــسها أّي خـــطر ومـــا تـــفّضل حـــضرة بـــهاء اهلل قـــائـــالً كـــنت نـــائـــماً مـــرّت عـــليَّ الـــنّسائـــم 
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فـــــأيـــــقظتني راجـــــع إلـــــى الجســـــد، ولـــــيس فـــــي عـــــالـــــم الـــــحّق زمـــــن مـــــاٍض وحـــــاٍل ومســـــتقبل فـــــاملـــــاضـــــي والـــــحال 
واالســتقبال كــّلها واحــدة، مــثالً يــقول حــضرة املــسيح كــان فــي الــبدء الــكلمة يــعني كــان ويــكون وســيكون ألنّــه 
لـــيس مـــن زمـــان فـــي عـــالـــم الـــحّق، بـــل حـــكم الـــزّمـــان للخـــلق ال لـــلحّق، مـــثالً يـــقول فـــي الـــّصالة "فـــليكن اســـمك 
مــقّدســا" واملــقصود مــن هــذا أّن اســمك كــان مــقّدســاً وســيظّل مــقّدســاً، مــثالً إّن الــّصبح والظّهــر والــعصر هــو 

بالنّسبة إلى األرض أّما في الّشمس فليس ثّمة صبح وال عصر وال ظهر وال مساء.
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(35)
بيان كيفيّة قوّة العلم الحائز لها املظاهر اإللهيّة

الّسؤال: من جملة القوى الحائز لها املظاهر اإللهيّة قّوة العلم فما هي حدود تلك القّوة؟

الـجواب: إن الـعلم عـلى قـسمني عـلم وجـودّي وعـلم صـورّي، أي الـعلم الـتّحّققيّ والـعلم الـتّصّورّي، فـعلم جـميع 
الخـلق بـكافّـة األشـياء إمّــا بـالـتّصّور أو بـاملـشاهـدة، يـعني أنّـهم إمّــا أن يـتصّوروا تـلك األشـياء بـقّوة الـعقل أو 
يــــشاهــــدوهــــا فــــتنعكس صــــورهــــا فــــي مــــرايــــا الــــقلوب ودائــــرة هــــذا الــــعلم محــــدودة ضــــيّقة جــــّداً ألنّــــها مشــــروطــــة 

باالكتساب والتّحصيل.

وأمّـا الـقسم الـثّانـي املـعبّر عـنه بـالـعلم الـوجـودّي والـتّحّققيّ فـمثله كـإدراك اإلنـسان ومـعرفـة نـفسه بـنفسه، مـثالً 
إّن عــقل اإلنــسان وروحــه واقــفان عــلى جــميع حــاالتــه وأطــواره وأعــضائــه وأجــزائــه الــعنصريّــة ومــطّلعان عــلى 
جــميع حــواسّـــــــه الــجسمانــيّة، وكــذلــك عــلى قــوى نــفسه وحــواســها وأحــوالــها الــّروحــانــيّة، فهــذا الــعلم هــو الــعلم 
الـــوجـــودّي الّـــذي يـــتحّقق بـــه اإلنـــسان وهـــو يـــحّسه ويـــدركـــه، ألّن الـــّروح مـــحيط بـــالـــجسم ومـــطّلع عـــلى حـــواسّـــــــه 
وقـــواه، وهـــذا الـــعلم لـــيس مـــن قـــبيل االكـــتساب والـــتّحصيل، بـــل هـــو أمـــر وجـــودّي ومـــوهـــبة مـــحضة، وملّــا كـــانـــت 
حــقائــق املــظاهــر الــكّليّة اإللــهيّة املــقّدســة مــحيطة بــالــكائــنات مــن حــيث الــذّات والــّصفات ومــتفّوقــة عــليها ومــلّمة 
بـالـحقائـق املـوجـودة ومـطّلعة عـلى جـميع األشـياء، فلهـذا كـان عـلمهم عـلماً إلـهيّاً ال اكـتسابـيّاً أي فـيض قـدسـيّ 
وانـكشاف رحـمانـيّ، فـلنضرب مـثالً إلدراك هـذه املـسألـة، اإلنـسان أشـرف املـوجـودات األرضـيّة ومـحيط بـعالـم 
الـحيوان والـنّبات والجـماد، يـعني إّن هـذه املـراتـب مـندمـجة فـيه وهـو حـائـز لهـذه املـقامـات واملـراتـب وحـيث أنّـه 

حائز لهذه املقامات فهو واقف على خفاياها ومطّلع على سّر وجودها هذا َمثَل وليس ِمثالً.

وبـاالخـتصار فـاملـظاهـر الـكّليّة اإللـهيّة مـطّلعون عـلى حـقائـق أسـرار الـكائـنات، لهـذا يـؤسّــــــسون الشّــــــرائـع الّـتي 
تــــناســــب وتــــتّفق مــــع حــــال الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ، ألّن الشّــــــــريــــعة هــــي الــــّروابــــط الــــّضروريّــــة املــــنبعثة مــــن حــــقائــــق 
الــكائــنات، فمظهــر الــظّهور يــعني الــّشارع املــقّدس إذا لــم يــكن مــطّلعاً بــحقائــق الــكائــنات وال مــدركــاً لــلّروابــط 
الـّضروريّـة املـنبعثة مـن حـقائـق املـمكنات فـإنّـه ال يسـتطيع ألـبتّة وضـع شـريـعة مـطابـقة لـلواقـع ومـوافـقة لـلحال، 
فــأنــبياء اهلل هــم املــظاهــر الــكّليّة واألطــبّاء الحــذّق، وعــالــم اإلمــكان بــمثابــة الــهيكل البشــرّي والشّـــــــرائــع اإللــهيّة 
هــي الــّدواء والــعالج، إذاً فــالــطّبيب يــجب أن يــكون مــطّلعاً وعــاملــاً بجــميع أعــضاء املــريــض وأجــزائــه وطــبيعته 
وأحـوالـه، حـتّى يـمكنه أن يـرتـّب الّـدواء الـنّافـع لـلّسّم الـنّاقـع، وفـي الـحقيقة إّن الـحكيم يسـتنبط الّـدواء مـن نـفس 
األمـــراض الـــعارضـــة عـــلى املـــريـــض، ألنّـــه يـــشّخص املـــرض ثـــّم يـــرتّـــب الـــعالج لـــلعّلة املـــزمـــنة، فـــإن لـــم يـــشّخص 
املــرض فــكيف يــمكنه أن يــرتّــب الــعالج والــّدواء، إذاً يــجب أن يــكون الــطّبيب مــطّلعاً تــمام االطّـالع عــلى جــميع 
األمـراض وعـلى طـبيعة املـريـض وأعـضائـه وأجـزائـه وأحـوالـه عـاملـاً بـكافّـة األدويـة حـتّى يـصف دواًء مـوافـقاً، إذاً 
فـالشّــــــريـعة هـي الـّروابـط الـّضروريّـة املـنبعثة مـن حـقيقة الـكائـنات، وحـيث أّن املـظاهـر الـكّليّة اإللـهيّة مـطّلعون 

على أسرار الكائنات فهم عارفون بتلك الّروابط الّضروريّة اّلتي يقّررون على وفقها شريعة اهلل. 
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(36)
األدوار الكّليّة

الّسؤال: ما معنى األدوار الكّليّة اّلتي يقال أنّها وقعت في عالم الوجود؟ نرجو بيان حقيقة هذه املسألة.

الـجواب: كـما أّن لـكّل واحـد مـن األجـرام الـنّورانـيّة فـي هـذا الـفضاء الّـذي ال يـتناهـى دورة زمـانـيّة، وكـّل يـدور 
فـي فـلكه فـي أزمـنة مـختلفة وبـعد أن يـتّم دورتـه يـبتدئ فـي دورة جـديـدة مـرّة أخـرى، مـثالً إّن الـكرة األرضـيّة 
تـتّم دورتـها فـي كـل 365 يـومـاً وخـمس سـاعـات و48 دقـيقة وكـسور وبـعدهـا تـبتدئ فـي دورة جـديـدة أي أنّ 
الــّدورة األولــى تتجــّدد مــرّة أخــرى، كــذلــك عــالــم الــوجــود الــكّلي ســواء فــي األنــفس أو فــي اآلفــاق لــه دورة مــن 
الـحوادث الـكّليّة واألحـوال واألمـور الـعظيمة، وعـند انـتهاء الـّدورة تـبتدئ دورة جـديـدة وتـنسى الـّدورة الـقديـمة 
بـالـكّليّة بسـبب وقـوع الـحوادث الـعظيمة بـحيث ال يـبقى لـها أثـر وال خـبر، كـما أنّـكم تـالحـظون أنّـه ال خـبر أبـداً 
ملـا حـدث قـبل 20 ألـف سـنة مـع أنـنا أثـبتنا مـن قـبل بـالـّدالئـل أّن عـمران هـذه الـكرة األرضـيّة قـديـم جـّداً، فـال 
مـائـة ألـف سـنة وال مـائـتا ألـف سـنة وال مـليون سـنة وال مـليونـا سـنة بـل هـو قـديـم جـّداً فـاآلثـار الـقديـمة وأخـبارهـا 

مقطوعة قطعاً كّليّاً.

كـذلـك لـكّل مظهـر مـن املـظاهـر اإللـهيّة دورة زمـانـيّة تجـري فـيها أحـكامـه وتسـري فـيها شـريـعته، وحـينما يـنتهي 
دوره بـظهور مظهـر جـديـد تـبتدئ دورة جـديـدة، وعـلى هـذا املـنوال تـأتـي األدوار وتـنتهي وتتجـّدد حـتّى تـنتهي 
دورة كـّليّة فـي عـالـم الـوجـود، وتـقع حـوادث كـّليّة ووقـائـع عـظيمة بـحيث ال يـبقى أثـر وال خـبر ملـا سـبق قـطعيّاً، 
ثـم يـبتدئ دور كـّليّ جـديـد فـي عـالـم الـوجـود إذ لـيس لـعالـم الـوجـود بـدايـة وقـد أقـيم الـّدلـيل والـبرهـان مـن قـبل 

على هذه املسألة فال احتياج للتّكرار.

وبـاالخـتصار نـقول إّن الـّدورة الـكّليّة لـعالـم الـوجـود عـبارة عـن مـّدة مـديـدة وقـرون وأعـصار عـديـدة مـن غـير حـدٍّ 
وال حـــساب، وتتجـــّلى مـــظاهـــر الـــظّهور فـــي تـــلك الـــّدورة فـــي ســـاحـــة الـــّشهود حـــتّى يتجـــّلى ظـــهور عـــظيم كـــّليّ 
يـجعل اآلفـاق مـركـز اإلشـراق وظـهوره يـكون سـبب بـلوغ الـعالـم رشـده ودورتـه تـمتّد كـثيراً، ثـم تـنبعث املـظاهـر 
فـي ظـّله مـن بـعده ويجـّددون بـعض األحـكام املـتعّلقة بـالـجسمانـيّات واملـعامـالت حسـب اقـتضاء الـزّمـان وهـم 

مستظّلون بظّله، فنحن في دورة بدايتها آدم والظّهور الكّليّ لها حضرة بهاء اهلل.

�٦٦



(37)
قوّة نفوذ املظاهر اإللهيّة وتأثيرهم

الّسؤال: ما درجة قّوة أعراش الحقيقة -مظاهر الظّهور اإللهي- وما حدود نفوذهم؟

الــجواب: انــظروا فــي عــالــم الــوجــود أي الــكائــنات الــجسمانــيّة تجــدوا أّن املجــموعــة الــّشمسيّة مــظلمة قــاتــمة، 
والـــّشمس فـــي هـــذه الـــّدائـــرة هـــي مـــركـــز األنـــوار وجـــميع الـــّسيارات الـــّشمسيّة طـــائـــفة حـــولـــها ومســـتشرقـــة مـــن 
فـيوضـاتـها فـالـّشمس هـي سـبب الـحياة والـنّورانـيّة وعـّلة نـشوء كـافّـة الـكائـنات ونـمّوهـا فـي الـّدائـرة الـّشمسيّة، 
ولـوال فـيوضـات الـّشمس فـي هـذه الـّدائـرة مـا تـحّقق وجـود كـائـن حـيّ بـل ألظـلم الـكّل وتـالشـى، إذاً صـار مـن 
الــواضــح املــشهود أّن الــّشمس مــركــز األنــوار وســبب حــياة الــكائــنات فــي الــّدائــرة الــّشمسيّة، فــكذلــك املــظاهــر 
املــــقّدســــة اإللــــهيّة هــــم مــــراكــــز أنــــوار الــــحقيقة ومــــنابــــع األســــرار ومــــفيضو املــــحبّة يتجــــّلون عــــلى عــــالــــم الــــقلوب 
واألفـــكار ويـــبذلـــون ويـــفيضون بـــالـــفيوضـــات األبـــديّـــة عـــلى عـــالـــم األرواح ويهـــبون الـــحياة الـــّروحـــانـــيّة ويـــتألألون 
الـــحقائـــق واملـــعانـــي، فـــاســـتضاءة عـــالـــم األفـــكار إنّـــما هـــي مـــن مـــركـــز تـــلك األنـــوار ومـــطلع تـــلك األســـرار، فـــلوال 
فـــيض التجـــّلي وتـــربـــية تـــلك الـــنّفوس املـــقّدســـة لـــكان عـــالـــم الـــنّفوس واألفـــكار ظـــلمة فـــي ظـــلمة، ولـــوال الـــتّعالـــيم 
الـــّصحيحة مـــن مـــطالـــع األســـرار لـــكان عـــالـــم اإلنـــسانـــيّة مســـرح األطـــوار الـــحيوانـــيّة واألخـــالق الـــبهيميّة وكـــان 
وجـود الجـميع وجـوداً مـجازيّـاً والـحياة الـحقيقيّة مـفقودة، وهـذا مـعنى مـا قـيل فـي اإلنـجيل "فـي الـبدء كـان 
الـكلمة" يــعني صــار ســبب حــياة الجــميع.  فــنالحــظ اآلن كــم لــقرب الــّشمس وبــعدهــا وطــلوعــها وغــروبــها مــن 
اآلثــار الــواضــحة والــنّتائــج الــظّاهــرة فــي الــكائــنات األرضــيّة، فــوقــتاً خــريــف وتــارةً ربــيع وطــوراً صــيفاً وحــيناً 
شــتاًء، وعــندمــا تــمّر خــّط االســتواء يتجــّلى الــّربــيع املــنعش لــلّروح، وحــينما تــصل ســمت الــرّأس تــبلغ الــفواكــه 
واألثــــمار إلــــى درجــــة الــــكمال وتــــنضج الــــحبوب والــــنّباتــــات وتــــفوز الــــكائــــنات األرضــــيّة بــــمنتهى درجــــة الــــنّشوء 
والـــنّمّو، فـــكذلـــك املظهـــر املـــقّدس الـــّربّـــانـــي الّـــذي هـــو شـــمس عـــالـــم الخـــلق، عـــندمـــا يتجـــّلى عـــلى عـــالـــم األرواح 
واألفـكار والـقلوب يـأتـي الـّربـيع الـّروحـانـي وتـقبل الـحياة الجـديـدة وتظهـر قـّوة الـّربـيع الـبديـع وتـشاهـد املـوهـبة 
الــعجيبة، كــما أنّــكم تــرون أّن فــي ظــهور مظهــر مــن املــظاهــر اإللــهيّة يــحصل رقــيّ عــجيب فــي عــالــم الــعقول 
واألفـكار واألرواح، وعـلى األخـّص فـي هـذا الـعصر اإللـهيّ تـالحـظون مـدى مـا حـصل مـن الـتّرقّــي فـي عـالـم 
الـعقول واألفـكار، مـع أنّـه فـي بـدايـة اإلشـراق، وعـّما قـريـب تـرون أّن هـذه الـفيوضـات الجـديـدة وهـذه الـتّعالـيم 
اإللــهيّة ســتنير هــذا الــعالــم املــظلم وتــجعل هــذه األقــالــيم املحــزونــة فــردوســاً أعــلى ولــو عــكفنا عــلى بــيان آثــار 
وفــيوضــات كــّل واحــد مــن املــظاهــر املــقّدســة لــيطول بــنا الــكالم جــّداً، فــفّكروا أنــتم وتــمّعنوا بــأنــفسكم لتهــتدوا 

على حقيقة هذه املسألة.
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(38)
األنبياء قسمان

الّسؤال: إلى كم قسم تنقسم األنبياء؟

الـــــجواب: إّن األنـــــبياء عـــــلى قـــــسمني: األّول األنـــــبياء املســـــتقّلون املـــــتبوعـــــون والـــــثّانـــــي األنـــــبياء الـــــتّابـــــعون غـــــير 
املســـتقّلني، فـــاألنـــبياء املســـتقّلون هـــم أصـــحاب الشّـــــــريـــعة ومـــؤسّـــــــسو األدوار الجـــديـــدة الّـــذيـــن بـــظهورهـــم يـــلبس 
الــعالــم خــلعة جــديــدة ويــؤسّــــــس ديــن جــديــد ويــنزل كــتاب جــديــد وهــم يــقتبسون الــفيوضــات مــن الــحقيقة اإللــهيّة 
بـدون واسـطة، نـورانـيّتهم نـورانـيّة ذاتـيّة كـالـّشمس تـضيء بـذاتـها لـذاتـها والـّضياء مـن لـوازمـها الـذّاتـيّة ولـيس 

مقتبسة من كوكب آخر، فهؤالء هم مطالع األحديّة ومنابع الفيوضات اإللهيّة ومرايا ذات الحقيقة.  

والـقسم الـثّانـي مـن األنـبياء هـم الـتّابـعون واملـرّوجـون، ألنّـهم فـروع غـير مسـتقّلني يـقتبسون الـفيض مـن األنـبياء 
املسـتقّلني ويسـتفيدون نـور الهـدايـة مـن الـنبّوة الـكّليّة كـالـقمر الّــذي ال ضـياء وال سـطوع لـه مـن ذاتـه لـذاتـه بـل 
يــقتبس األنــوار مــن الــّشمس، فــمظاهــر الــنبّوة الــكّليّة املســتقّلون فــي ظــهورهــم هــم كــحضرة إبــراهــيم وحــضرة 
مـوسـى وحـضرة املـسيح وحـضرة محـّمد وحـضرة األعـلى (الـباب) وحـضرة بـهاء اهلل.  وأمّــا الـقسم الـثّانـي مـن 

األنبياء فهم التّابعون واملرّوجون كسليمان وداود وإشعيا وإرميا وحزقيال.

فــــاألنــــبياء املســــتقّلون كــــانــــوا مــــؤّسســــني، أي أسّــــــــسوا شــــريــــعة جــــديــــدة وخــــلقوا الــــنّفوس خــــلقاً جــــديــــداً وبــــّدلــــوا 
األخـــالق الـــعامّــــة ورّوجـــوا مســـلكاً ومـــنهجاً جـــديـــداً، فتجـــّدد الـــكور وتـــشّكل ديـــن جـــديـــد، فـــظهور هـــؤالء بـــمثابـــة 
مـــوســـم الـــّربـــيع الـــذّي فـــيه يـــلبس جـــميع الـــكائـــنات األرضـــيّة خـــلعاً جـــديـــدة ويـــحيا حـــياة جـــديـــدة، وأمّــــا الـــقسم 
الــثّانــي مــن األنــبياء هــم الــتّابــعون الّـــذيــن يــرّوجــون شــريــعة اهلل ويــعّممون ديــن اهلل ويــعلون كــلمة اهلل، وليســت 

قدرتهم وقّوتهم من أنفسهم بل يستفيدونها من األنبياء املستقّلني.
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(39)
بوذا وكنفيوش

الّسؤال: ماذا كان بوذا وكنفيوش؟

الـــجواب: إّن بـــوذا أيـــضاً أسّــــــــس ديـــناً جـــديـــداً وكـــنفيوش جـــّدد األخـــالق الـــقديـــمة ودعـــا الـــنّاس إلـــى الـــّصراط 
املسـتقيم. ولـكن مـا أسّـــــساه انـهار انـهياراً كـّليّاً ولـم تـثبت ولـم تسـتمر األمـم الـبوذيّـة والـكنفيوشـيّة عـلى عـبادتـهم 
ومــعتقداتــهم األصــليّة، ومــؤسّــــــس هــذا الــّديــن كــان شــخصاً جــليالً أسّــــــس الــوحــدانــيّة اإللــهيّة ولــكن بــعده ذهــبت 
تـــعالـــيمه األصـــليّة بـــالـــتّدريـــج مـــن بـــني أتـــباعـــه بـــالـــّكّلية وابـــتدعـــت عـــادات ورســـوم جـــاهـــليّة حـــتّى انتهـــت بـــعبادة 
الـــّصور والـــتّماثـــيل، مـــثالً انـــظروا إّن حـــضرة املـــسيح وصّـــــــــــى كـــراراً ومـــراراً بـــالـــوصـــايـــا العشـــرة املـــذكـــورة فـــي 
الـتّوراة وأكّــد بـاتّـباعـها والتّشـبّث بـها، ومـن جـملة الـوصـايـا العشـرة هـو أالّ تـعبدوا الـّصور والـتّماثـيل بـينما اآلن 

توجد الّصور والتّماثيل الكثيرة في بعض الكنائس املسيحيّة.

إذاً صــار مــن الــواضــح املــعلوم أّن ديــن اهلل ال يــبقى بــني الــطّوائــف عــلى أســاســه األصــليّ، بــل يــتغيّر ويــتبّدل 
بـالـتّدريـج حـتّى يـنمحي ويـنعدم انـعدامـاً كـّليّاً.  لهـذا يتجـّدد الـظّهور وتـؤسّـــــس شـريـعة جـديـدة، ألنّـه لـو لـم يـطرأ 
عـليها الـتّغيير والـتّبديـل ملـا احـتاجـت إلـى التّجـديـد، فهـذا الّشجـر كـان فـي الـبدايـة فـي مـنتهى الـطّراوة مـملوءاً 
بـــاألزهـــار واألثـــمار ثـــم صـــار عـــتيقاً قـــديـــماً ال ثـــمر لـــه قـــّط، بـــل يـــبس وصـــار هـــشيماً، فـــمن أجـــل هـــذا يـــغرس 
البسـتانـيّ الـحقيقيّ أشـجاراً يـافـعة مـن نـوع تـلك األشـجار وصـنفها، فـتنشأ وتـنمو يـومـاً فـيومـاً فـيرف فـي هـذه 
الحــــديــــقة اإللــــهيّة ظــــّلها املــــمدود وتــــؤتــــي ثــــمراً محــــموداً، وكــــذلــــك األديــــان تــــتغيّر بــــمرور األيّــــام عــــن أســــاســــها 
األصـــليّ، وتـــذهـــب حـــقيقة ديـــن اهلل وروحـــه مـــن بـــني الـــنّاس بـــالـــكّليّة، وتـــروج بـــينهم الـــبدع، ويـــصبح ديـــن اهلل 

جسماً بال روح، ومن أجل هذا تتجّدد األديان.

واملـقصود أّن هـو مـّلة الـكنفيوش وبـوذا يـعبدون اآلن الـّصور والـتّماثـيل غـافـلني كـّليّاً عـن الـوحـدانـيّة اإللـهيّة، بـل 
يــعتقدون بــآلــهة مــوهــومــة كــما كــان يــعتقد قــدمــاء الــيونــان مــع أّن األســاس لــم يــكن كهــذا بــل كــان مــنهجاً آخــر 

وأساساً آخر.

انـظروا كـيف نُـسي أسـاس ديـن املـسيح وراجـت الـبدع، فـمثالً قـد نـهى حـضرة املـسيح عـن الـتّعّدي واالنـتقام 
بـل أمـر بـالـخير والـتّسامـح تـلقاء الشّـــــّر واملـضرّة، واآلن انـظروا كـم وقـع مـن الحـروب الـّدمـويّـة فـي نـفس الـطّائـفة 
املـسيحيّة، وكـم حـصل مـن الـظّلم والـجفاء واالفـتراس وسـفك الـّدمـاء، ووقـعت بـفتوى الـبابـا كـثير مـن الحـروب 

الّسابقة. إذاً صار من الواضح املعلوم أّن األديان تتغيّر وتتبّدل تبّدالً كّليّاً بمرور األيّام ثّم تتجّدد.
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(40)
بيان املقصود من عتاب اهلل لحضرات األنبياء - في الكتب املقّدسة

الـّسؤال: ورد فـي الـكتب املـقّدسـة بـعض خـطابـات زجـر وعـتاب مـوجّـــهة لـحضرات األنـبياء، فـمن املـخاطـب بـذلـك 
وملن وّجه العتاب؟

الـجواب: إّن الجـميع الخـطابـات اإللـهيّة الـتي عـوتـب بـها حـضرات األنـبياء إنّـما املـقصود بـها أمـمهم، ولـو أنّـها 
بحسـب الـظّاهـر مـوجّــــهة إلـى حـضراتـهم، وحـكمة ذلـك مـحض الـّشفقة والـرّحـمة بـاألمـم، حـتّى ال تـتألّـم نـفوسـهم 
وال تـتكّدر خـواطـرهـم وال يـكون الخـطاب والـعتاب ثـقيالً عـليهم، لهـذا كـان الخـطاب بحسـب الـظّاهـر مـوجّـــهاً إلـى 
األنـبياء ولـكنّه فـي الـحقيقة لـألمـم، وفـضالً عـن هـذا فـالسّــــــلطان املـقتدر املسـتقّل فـي مـملكته إنّـما يـمثّل شـعبه 
ورعــيّته، يــعني قــولــه قــول الجــميع، وكــل مــعاهــدة يــبرمــها هــي مــعاهــدتــهم، ألّن إرادة شــعبه ورعــيّته فــانــية فــي 
إدارتــه ومــشيئته، كــذلــك كــّل نــبيّ إنّــما يــمثّل أمّـــته ومــّلته، لهــذا فعهــد اهلل وخــطابــه مــع الــنّبيّ هــو عهــد وخــطاب 

مع كّل األّمة والغالب أّن خطاب الزّجر والعتاب يثقل على النّفوس ويسبّب انكسار القلوب.  

لهـــذا اقـــتضت الـــحكمة الـــبالـــغة تـــوجـــيه الخـــطاب فـــي الـــظّاهـــر لـــحضرات األنـــبياء، وذلـــك يـــتوضّـــــــــــح مـــن الـــتّوراة 
نـفسها حـيث أّن بـني إسـرائـيل عـصوا وقـالـوا لـحضرة مـوسـى نـحن ال نـقدر أن نـحارب الـعمالـقة، ألنّـهم أقـويـاء 
أشـــّداء شـــجعان، فـــعاتـــب اهلل مـــوســـى وهـــارون، مـــع أّن حـــضرة مـــوســـى لـــم يـــكن عـــاصـــياً، بـــل كـــان فـــي نـــهايـــة 
الـطّاعـة، وال شـّك أّن شـخصاً جـليالً كـحضرة مـوسـى الّـذي هـو واسـطة الـفيض اإللـهيّ واملـبّلغ لشـريـعة اهلل ال 
بــّد وأن يــكون مــطيعاً ألمــر اهلل، فهــذه الــنّفوس املــباركــة إنّــما هــم كــأوراق الشجــرة املتحــرّكــة بهــبوب الــنّسيم ال 
بــإرادتــها، ألّن هــذه الــنّفوس املــباركــة منجــذبــة بــنفحات مــحبّة اهلل ومســلوبــة اإلرادة بــالــكّليّة، فــقولــهم قــول اهلل، 
وأمــرهــم أمــر اهلل، ونــهيهم نــهي اهلل، وهــم بــمثابــة هــذا الــزّجــاج ضــوؤه مــن السّــــــراج ومــهما ســطع الــّشعاع مــن 
الـزّجـاج بحسـب الـظّاهـر فـهو فـي الـحقيقة إنّـما يسـطع مـن السّـــــراج، وكـذلـك حـركـة أنـبياء اهلل ومـظاهـر الـظّهور 
وســكونــهم بــوحــي إلــهيّ ال عــن هــوى نــفسانــي، فــإن لــم يــكن هــكذا كــيف يــكون ذلــك الــنّبيّ أمــيناً وكــيف يــكون 
سـفيراً لـلحّق ومـبّلغاً ألوامـره ونـواهـيه، إذاً فـكّل مـا جـاء فـي الـكتب املـقّدسـة عـتابـاً ملـظاهـر الـظّهور هـو مـن هـذا 

القبيل.

الحـمد هلل أنـت أتـيت إلـى هـنا وتـالقـيت بـعباد اهلل فهـل وجـدت مـنهم غـير رائـحة رضـا الـحّق، ال واهلل، فـقد رأيـت 
بـعينيك أنّـهم بـالـّليل والـنّهار فـي سـعي واجـتهاد.  ولـيس لـهم مـن قـصد سـوى إعـالء كـلمة اهلل وتـربـية الـنّفوس 
وإصـالح األمـم والـتّرقّــيات الـّروحـانـيّة وتـرويـج الـّصلح الـعمومـيّ وحـّب الـخير لـلنّوع اإلنـسانـيّ واملـحبّة لجـميع 
املـلل والـتّضحية لـخير البشـر واالنـقطاع عـن املـنافـع الـذّاتـيّة والخـدمـة لنشـر الـفضائـل بـني الـعالـم اإلنـسانـيّ.  
ولـنرجـع إلـى مـا كـنّا فـيه، مـثالً يـقول فـي الـتّوراة فـي كـتاب إشـعيا فـي أصـحاح 48 آيـة 12 "اسـمع لـي يـا 
يـعقوب وإسـرائـيل الّـذي دعـوتـه أنـا هـو أنـا األّول وأنـا اآلخـر" ومـن املـعلوم أنّـه مـا كـان مـراده يـعقوب 
أي إسـرائـيل بـل املـقصود بـنو إسـرائـيل، وكـذلـك يـقول فـي كـتاب إشـعيا أصـحاح 43 فـي اآليـة األولـى "واآلن 
هـكذا يـقول الـرّب خـالـقك يـا يـعقوب وجـابـلك يـا إسـرائـيل ال تـخف ألنّـي فـديـتك دعـوتـك بـاسـمك أنـت لـي" وفـضالً 
عـــن هـــذا فـــإنّـــه يـــقول فـــي ســـفر األعـــداد مـــن الـــتّوراة فـــي األصـــحاح 20 فـــي اآليـــة 23 "وكـــّلم الـــرّّب مـــوســـى 
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وهـارون فـي جـبل هـور عـلى تخـم أرض أدوم قـائـالً يـضّم هـارون إلـى قـومـه ألنّـه ال يـدخـل األرض الّـتي أعـطيت 
لـبني إسـرائـيل ألنّـكم عـصيتم قـولـي عـند مـاء مـريـبة" ويـقول فـي اآليـة 13 "هـذا مـاء مـريـبة حـيث خـاصـم بـنو 
إسـرائـيل الـرّّب فـتقّدس فـيهم" الحـظوا فـقد عـصى بـنو إسـرائـيل ولـكن بحسـب الـظّاهـر عـوتـب مـوسـى وهـارون 
كــما يــقول فــي األصــحاح الــثّالــث آيــة 26 فــي ســفر الــتّثنية مــن الــتّوراة "لــكّن الــرّّب غــضب عــليَّ بســببكم ولــم 
يــسمع لــي بــل قــال لــي الــرّّب كــفاك ال تــعد تــكّلمني أيــضاً فــي هــذا األمــر" بــينما هــذا الخــطاب والــعتاب فــي 
الـــحقيقة مـــوجّــــــه ألمّــــة إســـرائـــيل الّـــتي بـــعصيانـــها األمـــر اإللـــهيّ بـــقيت أســـيرة مـــّدة مـــديـــدة فـــي صحـــراء الـــتّيه 
املــجاورة لــألردن حــتّى زمــن يــوشــع عــليه السّـــــــالم، ومــع أن هــذا الخــطاب والــعتاب فــي الــظّاهــر كــان لــحضرة 
مــوســى وهــارون، ولــكنّه فــي الــحقيقة ألمّـــة إســرائــيل، وكــذلــك تــفّضل فــي الــقرآن بــقولــه خــطابــاً لــحضرة محــّمد 
"إنّــا فــتحنا لــك فــتحاً مــبيناً لــيغفر لــك اهلل مــا تــقّدم مــن ذنــبك ومــا تــأخّـــر" يــعني نــحن فــتحنا لــك فــتحاً واضــحاً 
لــنغفر لــك الــذّنــوب املــتقّدمــة واملــتأخّـــرة، ولــو أّن هــذا الخــطاب كــان بحســب الــظّاهــر لــحضرة محــّمد ولــكنّه فــي 
الـــحقيقة خـــطاب لـــعموم املـــّلة، وهـــذا مـــحض الـــحكمة الـــبالـــغة اإللـــهيّة كـــما ســـبق حـــتّى ال تـــضطرب الـــقلوب وال 
تـتكّدر، فـكثيراً مـا اعـترف أنـبياء اهلل ومـظاهـر الـظّهور الـكّلي فـي مـناجـاتـهم بـالـقصور والـذّنـب، وهـذا مـن بـاب 
الـتّعليم لـسائـر الـنّفوس ولـلتّشويـق والـحّض عـلى الـخضوع والـخشوع واالعـتراف بـالـذّنـب والـقصور لـيس إالّ.  
فـتلك الـنّفوس املـقّدسـة طـاهـرة مـن كـّل ذنـب، ومـنزّهـة عـن كـّل خـطأ، مـثالً يـقول فـي اإلنـجيل إّن شـخصاً حـضر 
لــدى حــضرة املــسيح فــقال أيّــها املــعّلم الــباّر فــأجــابــه حــضرة املــسيح ملــاذا خــاطــبتني بــالــباّر، ألّن الــباّر ذات 
واحــــدة وهــــو اهلل، فــــليس املــــقصود مــــن هــــذا أن حــــضرة املــــسيح مــــعاذ اهلل كــــان مــــذنــــباً بــــل كــــان املــــراد تــــعليم 
الـخضوع والـخشوع والـتّواضـع واالنـكسار لـذلـك الـّشخص املـخاطـب، فهـذه الـنّفوس املـباركـة أنـوار وال يـجتمع 
الـنّور مـع الـظّلمة، حـياة وال تـجتمع الـحياة مـع املـوت، هـدايـة وال تـجتمع الهـدايـة مـع الـّضاللـة، حـقيقة الـطّاعـة 
وال تـــجتمع الـــطّاعـــة مـــع الـــعصيان، وخـــالصـــة الـــقول أّن الـــعتاب الـــوارد فـــي الـــكتب املـــقّدســـة املـــوجّــــــه بحســـب 
الـظّاهـر لـألنـبياء أي املـظاهـر اإللـهيّة إنّـما يـقصد بـه فـي الـحقيقة األمّــة، وإذا تـتبّعت الـكتب املـقدسـة تجـد ذلـك 

واضحاً جليّاً والّسالم.
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(41)
بيان اآلية الواردة في الكتاب األقدس

الـّسؤال: يـقول فـي اآليـة املـباركـة "لـيس ملـطلع األمـر شـريـك فـي الـعصمة الـكبرى إنّه ملظهـر يـفعل مـا 
يـــشاء فـــي مـــلكوت اإلنـــشاء قـــد خـــّص اهلل هـــذا املـــقام لـــنفسه ومـــا قـــّدر ألحـــد نـــصيباً مـــن هـــذا 

الّشأن املنيع" فما تفسيرها؟

الــجواب: اعــلم أّن الــعصمة عــلى قــسمني، عــصمة ذاتــيّة وعــصمة صــفاتــيّة، وهــكذا ســائــر األســماء والــّصفات 
كـالـعلم الـذّاتـيّ والـعلم الـّصفاتـيّ، فـالـعصمة الـذّاتـيّة مـختّصة بـاملظهـر الـكّلي، ألّن الـعصمة مـن لـزومـه الـذّاتـيّ، 
وال يــنفّك الــّلزوم الــذّاتــيّ عــن الــّشيء، فــالــّشعاع الزم ذاتــيّ لــلّشمس وال يــنفّك عــنها، والــعلم الزم ذاتــيّ لــلحقّ 
وال يــــنفّك عــــنه، والــــقدرة الزم ذاتــــيّ لــــلحّق وال تــــنفّك عــــنه، فــــلو تــــقبل االنــــفكاك ال يــــكون الــــحّق حــــّقاً، ولــــو انــــفكّ 
الـّشعاع عـن الـّشمس ال تـكون الـّشمس شـمساً، لهـذا لـو يـتصّور االنـفكاك فـي الـعصمة الـكبرى عـن املـظاهـر 

الكّليّة فال يكون مظهراً كّليّاً ويسقط عن كماله الذّاتيّ.

أمّـا الـعصمة الـّصفاتـيّة فليسـت مـن الـّلوازم الـذّاتـيّة لـلّشيء، بـل هـي شـعاع الـعصمة الّـذي يسـطع مـن شـمس 
الـحقيقة عـلى الـقلوب ويـعطي لـتلك الـنّفوس قسـطاً ونـصيباً، فهـذه الـنّفوس وإن لـم تـكن لـهم الـعصمة الـذّاتـيّة، 
ولـكنّهم تـحت حـفظ الـحّق وعـصمته وحـمايـته، يـعني أّن الـحّق يـحفظ هـؤالء مـن الخـطأ، مـثالً لـم يـكن كـثير مـن 
الـنّفوس املـقّدسـة مـظاهـر الـعصمة الـكبرى، ولـكن كـانـوا مـحفوظـني مـصونـني عـن الخـطأ فـي ظـّل اهلل وحـفظه 
وحــــمايــــته، ألنّــــهم كــــانــــوا واســــطة الــــفيض بــــني الــــحّق والخــــلق، فــــإذا لــــم يــــحفظ الــــحّق هــــؤالء مــــن الخــــطأ ألّدى 
خـــطأهـــم إلـــى وقـــوع كـــّل الـــنّفوس املـــؤمـــنة فـــي الخـــطأ، فينهـــدم أســـاس الـــّديـــن اإللـــهيّ بـــالـــكّليّة وهـــذا ال يـــليق 

بحضرة األحديّة.

وخــالصــة الــقول إّن الــعصمة الــذّاتــيّة مــحصورة فــي املــظاهــر الــكّليّة، والــعصمة الــّصفاتــيّة مــوهــوبــة لــكّل نــفس 
مــقّدســة، مــثالً لــو يــتشّكل بــيت الــعدل الــعمومــيّ بــالشّــــــرائــط الــالّزمــة أي بــانــتخاب جــميع املــّلة فــإنّــه يــكون تــحت 
عـصمة الـحّق وحـمايـته، وكـّل مـا لـم يـنّص عـليه فـي الـكتاب ويـقّرره بـيت الـعدل بـاتّـفاق اآلراء أو األكـثريّـة، فـإنّ 
ذلــك الــقرار والــحكم يــكون مــحفوظــاً مــن الخــطأ، والــحال أنــه لــيس لــكّل فــرد مــن أعــضاء بــيت الــعدل الــعصمة 
الـذّاتـيّة، ولـكن هـيئة بـيت الـعدل تـحت حـمايـة الـحّق وعـصمته، وهـذه تـسّمى بـالـعصمة املـوهـوبـة، والـخالصـة إنّـه 
يــقول أّن مــطلع األمــر مظهــر يــفعل مــا يــشاء، وهــذا املــقام مــختّص بــالــذّات األقــدس ولــيس لــغيره نــصيب مــن 
هــــذا الــــكمال الــــذّاتــــيّ، يــــعني ملّـــا تــــحّققت الــــعصمة الــــذّاتــــيّة لــــلمظاهــــر الــــكّليّة فــــكّل مــــا يــــصدر عــــنهم هــــو عــــني 
الـحقيقة ومـطابـق لـلواقـع، فـهؤالء لـيسوا تـحت ظـّل الشّــــــريـعة الـّسابـقة، وكـّل مـا يـقولـون هـو قـول الـحّق، وكـّل مـا 
يـعملون فـهو الـعمل الـّصحيح، ولـيس ألّي مـؤمـن حـّق االعـتراض، وفـي هـذا املـقام يـجب التّسـليم املـحض، ألنّ 
مظهـر الـظّهور قـائـم بـالـحكمة الـبالـغة، وقـد تعجـز الـعقول عـن إدراك الـحكمة الـخفيّة فـي بـعض األمـور، لهـذا 
فـــكّل مـــا يـــقولـــه مظهـــر الـــظّهور الـــكّليّ ومـــا يـــعمله هـــو مـــحض الـــحكمة ومـــطابـــق لـــلواقـــع، وإذا لـــم يهـــتِد بـــعض 
الــنّفوس إلــى األســرار الــخفيّة لــحكم مــن األحــكام أو عــمل مــن األعــمال فــال يــجوز لــها االعــتراض، حــيث أنّ 
املظهـــر الـــكّليّ مظهـــر يـــفعل مـــا يـــشاء، فـــكثيراً مـــا حـــدث أن صـــدر أمـــر مـــن شـــخص عـــاقـــل كـــامـــل عـــالـــم ثـــمّ 
اعــترض الــنّاس عــليه لعجــزهــم عــن إدراك حــكمته، واســتغربــوا كــيف أّن هــذا الــّشخص الــحكيم قــال أو عــمل 
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مــثل هــذا، إّن هــذا االعــتراض صــادر عــن جهــل هــؤالء، أمّـــا حــكمة الــحكيم فــهي مــقّدســة عــن الخــطأ ومــنزّهــة 
عـنه، وكـذلـك الـطّبيب الـحاذق فـي عـالج املـريـض فـإنّـه يـفعل مـا يـشاء، ولـيس لـلمريـض حـّق االعـتراض، وكـّل مـا 
يــصفه لــه الــطّبيب ويــشير بــه فــهو الــّصحيح، فــينبغي لــلكّل أن يــعّدوه مظهــر يــفعل مــا يــشاء ويــحكم مــا يــريــد، 
وال بـّد أّن رأي الـطّبيب فـي عـالج املـريـض يـكون مـخالـفاً آلراء اآلخـريـن، فهـل يـجوز إذاً االعـتراض مـن نـفوس 
لـــم تـــدرس الـــطّّب ولـــيس لـــها درايـــة بـــالـــحكمة؟ ال واهلل، فـــيجب عـــلى الـــكّل الـــخضوع والتّســـليم وإجـــراء كـــّل مـــا 
يـقولـه الـطّبيب الـحاذق، فـالـطّبيب الـحاذق لـه أن يـفعل مـا يـشاء ولـيس لـلمريـض نـصيب مـن هـذا املـقام، وال بـدّ 
مــن ثــبوت حــذق الــطّبيب، وحــيث ثــبت حــذق الــطّبيب فــله أن يــفعل مــا يــشاء، كــذلــك قــائــد الــجنود مــن حــيث أنّــه 
تـفرّد بـالـفنون الحـربـيّة فـله أن يـفعل مـا يـشاء فـي كـّل مـا يـقولـه ويـأمـر بـه، وربّـان الـّسفينة مـن حـيث أّن الـكلّ 

يقّر بإملامه فّن املالحة فله أن يفعل ما يشاء في كّل ما يقوله ويأمر به.

وحـيث أّن املـربّـي الـحقيقيّ هـو شـخص كـامـل فـله أن يـفعل مـا يـشاء فـي كـّل مـا يـقولـه ويـأمـر، والـخالصـة أنّ 
املـقصود مـن يـفعل مـا يـشاء أنّـه قـد يـصدر مظهـر الـظّهور أمـراً أو يجـري حـكماً أو عـمالً يعجـز املـؤمـنون عـن 
إدراك حــكمة ذلــك، فــال يــجوز أن يخــطر االعــتراض بــخاطــر أحــد ويــقول ملــاذا أمــر بــكذا ولِــَم أجــرى كــذا؟ أمّـــا 
ســائــر الــنّفوس الّــذيــن اســتظّلوا بــظّل املظهــر الــكّليّ، فــهم تــحت حــكم شــريــعة اهلل وال يــجوز لــهم الــتّجاوز قــيد 
شـعرة عـن الشّــــــريـعة، ويـجب أن يـطبّقوا جـميع األعـمال واألفـعال عـلى شـريـعة اهلل، وإذا تـجاوزوا عـنها كـانـوا 
مـسؤولـني لـدى اهلل ومـؤاخـذيـن، ولـيس لـهؤالء قسـط وال نـصيب مـن حـكم يـفعل مـا يـشاء ألـبتّة، ألّن هـذا املـقام 
مـختّص بـاملظهـر الـكّليّ، مـثالً حـضرة املـسيح روحـي لـه الـفداء كـان مظهـر يـفعل مـا يـشاء ولـم يـكن لـلحواريّـني 
نصيب من هذا املقام، ألنّهم كانوا في ظّل حضرة املسيح فيجب أالّ يتجاوزوا عن أمره وإرادته والّسالم.
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 القسم الرّابع - مقاالت في املبدأ واملعاد وقوى اإلنسان وحاالته
وكماالته املختلفة

(42)
تغيير األنواع

ولنتكّلم اآلن في مسألة تغيير النّوع وترّقي األعضاء أي فيما إذا كان أصل اإلنسان من عالم الحيوان.

إّن هـذه الـنّظريّـة تـمّكنت مـن عـقول بـعض الـفالسـفة فـي أوروبـا ولـيس مـن الّسهـل اآلن تـفهيم بـطالنـها، ولـكنّها 
فـي املسـتقبل سـتتّضح وتظهـر ويهـتدي فـالسـفة أوروبـا بـأنـفسهم إلـى بـطالن هـذه املـسألـة، ألنّـها فـي الـحقيقة 
بـديـهيّ الـبطالن، ولـو يـنظر اإلنـسان فـي الـكائـنات نـظرة إمـعان ويهـتدي إلـى دقـائـق أحـوال املـوجـودات ويـنظر 
نـظام عـالـم الـوجـود ووضـعه وكـمالـه لـيتيّقن أنّـه (لـيس فـي اإلمـكان أبـدع مـّما كـان)، ألّن جـميع الـكائـنات سـواء 
أكـانـت عـلويّـة أو أرضـيّة وحـتّى هـذا الـفضاء الـذّي ال يـتناهـى وجـميع مـا فـيه خُــلق ونُـظّم وتـركّــب وتـرتّـب وتـكامـل 
كـما يـليق ويـنبغي، ال نـقصان فـيه أبـداً بـحيث لـو صـارت جـميع الـكائـنات عـقالً صـرفـاً، وتـفّكر إلـى أبـد اآلبـاد 
ال يـمكنه أن يـتصّور أحـسن مـّما كـان، ولـو لـم تـكن الخـليقة مـنذ الـقدم عـلى هـذا الـكمال وفـي نـهايـة اإلبـداع 
أي كـانـت أقـّل وأدنـى لـكان الـوجـود حـينئذ مـهمالً ونـاقـصاً، أي لـم يـكن كـامـالً، إذاً فهـذه املـسألـة تـحتاج إلـى 
نـهايـة الـّدقّــة والـتّفكير، مـثالً تـصّور عـالـم اإلمـكان أي عـالـم الـوجـود بـصفٍة عـامّــة أنـه يشـبه هـيكل إنـسان، فـلو 
كــان هــذا الــتّركــيب والــتّرتــيب وهــذا الجــمال والــكمال املــوجــود اآلن فــي الــهيكل البشــرّي عــلى غــير ذلــك لــكان 
نـقصاً مـحضاً، لهـذا لـو يـتصّور أّن اإلنـسان زمـناً مـا كـان فـي عـالـم الـحيوان يـعني كـان حـيوانـاً مـحضاً لـكان 
الـوجـود نـاقـصاً، ألّن مـعنى هـذا أنّـه لـم يـكن هـناك إنـسان، وهـذا الـعضو األعـظم الـذّي هـو فـي هـيكل الـعالـم 
بـمنزلـة الـرّأس واملـخّ كـان مـفقوداً، إذاً فـالـعالـم كـان نـقصاً مـحضاً، وبـذلـك ثـبت أنّـه لـو كـان اإلنـسان وقـتاً مـا 
فـي حـيّز الـحيوان لـكان كـمال الـوجـود مـختالً، ألّن اإلنـسان هـو الـعضو األعـظم فـي هـذا الـعالـم، ولـو لـم يـكن 
الــعضو األعــظم فــي هــذا الــهيكل مــوجــوداً فــال شــك أّن الــهيكل نــاقــص، ونــحن نــعّد اإلنــسان الــعضو األعــظم 
ألنّــه جــامــع كــماالت الــوجــود بــني الــكائــنات، واملــقصود مــن اإلنــسان هــو الــفرد الــكامــل أي أكــمل شــخٍص فــي 
الـعالـم جـامـع الـكماالت املـعنويّـة والـظّاهـريّـة كـالـّشمس بـني الـكائـنات، ولـو نـتصّور أّن الـّشمس لـم تـكن مـوجـودة 
وقـتاً مـا أو كـانـت كـأحـد الـنّجوم الخـتّلت حـينئٍذ روابـط الـوجـود مـن غـير شـّك، فـكيف يـمكن أن يـتصّور اإلنـسان 

شيئاً كهذا، وفي ذلك كفاية ملن يتبّصر في عالم الوجود. 

وهــاك بــرهــانــاً آخــر أدّق وهــو، أّن هــذه الــكائــنات املــوجــودة الّـــتي ال تــتناهــى فــي عــالــم الــوجــود، ســواء كــانــت 
إنـسانـاً أم حـيوانـاً أم نـباتـاً أم جـماداً مـهما كـانـت فـإنّـها مـركّـــبة مـن الـعناصـر، وهـذا الـكمال املـوجـود فـي كـلّ 
كـائـن مـن الـكائـنات ال شـّك أنّـه وجـد بـصنع إلـهيّ ومـنبعث مـن تـركـيب الـعناصـر وحـسن االمـتزاج وتـحّقق مـن 
تــناســب مــقاديــر الــعناصــر وكــيّفيّة الــتّركــيب وتــأثــيرات ســائــر الــكائــنات، إذاً فجــميع الــكائــنات كســلسلة مــرتــبط 
بــعضها بــبعض، وإّن الــتّعاون والــتّعاضــد والــتّفاعــل مــن خــواّص الــكائــنات وســبب وجــودهــا ونــشوئــها ونــمّوهــا، 
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وثـــبت بـــالـــّدالئـــل والـــبراهـــني أّن كـــّل كـــائـــن مـــن هـــذه الـــكائـــنات عـــامّــــًة لـــه فـــعٌل وتـــأثـــيٌر فـــي بـــقيّة الـــكائـــنات إمّــــا 
باالستقالل أو بالتّعاون مع الغير.

والـخالصـة أّن كـمال كـّل كـائـن مـن الـكائـنات أّي أّن الـكمال الـذّي نـراه فـي اإلنـسان ودونـه مـن الـكائـنات مـن 
حـــيث األجـــزاء واألعـــضاء والـــقّوة هـــو مـــنبعث مـــن تـــركـــيب الـــعناصـــر ومـــقاديـــرهـــا ومـــوازيـــنها وكـــيفيّة امـــتزاجـــها 
وتــفاعــالتــها والــتّأثــير الــذّي لــلكائــنات الــّسائــرة فــي اإلنــسان، وحــيثما اجــتمعت هــذه يظهــر هــذا اإلنــسان، وملــا 
أن كــان هــذا الــكمال حــاصــالً مــن تــركــيب أجــزاء الــعناصــر بــمقاديــر مــتناســبة ومــن كــيفيّة االمــتزاج وتــفاعــل 
الــــكائــــنات املــــختلفة ولــــكون تــــركــــيب اإلنــــسان قــــبل عشــــرة آالف ســــنة أو مــــائــــة ألــــف ســــنة إنّــــما هــــو مــــن هــــذه 
الـعناصـر الـتّرابـيّة وبهـذه املـقاديـر واملـوازيـن وعـلى هـذا الـنّحو مـن الـتّركـيب واالمـتزاج ومـن تـفاعـل سـائـر هـذه 

الكائنات كان إنسان ذلك اليوم هو عني هذا اإلنسان.

وهـــــذا أمـــــر بـــــديـــــهيّ ال يـــــقبل الـــــتّرّدد، يـــــعني لـــــو اجـــــتمعت هـــــذه الـــــعناصـــــر اإلنـــــسانـــــيّة بـــــعد ألـــــف مـــــليون ســـــنة 
وتـخّصصت بهـذه املـقاديـر والـتّراكـيب وحـصل امـتزاج الـعناصـر عـلى هـذا الـنّحو وتـأثّـرت بهـذه الـتّفاعـالت مـن 

سائر الكائنات لوجد هذا البشر املوجود بعينه.

مـــثالً لـــو يـــوجـــد بـــعد مـــائـــة ألـــف ســـنة مـــثل هـــذا الـــّدهـــن والـــنّار والـــفتيل واملـــشكاة ومـــن يـــوقـــدهـــا، وبـــاالخـــتصار 
يــتكامــل جــميع مــا يــلزم لــإلضــاءة اآلن يــوجــد هــذا السّـــــــراج بــعينه، وهــذه مــسألــة قــطعيّة الــّداللــة وأمــر واضــح، 

وأّما الّدالئل اّلتي ذكرها حضرات الفالسفة فهي ظنّيّة الّداللة وليست قطعيّة الّداللة.

�٧٥



(43)
ليس لعالم الوجود بداية مبدأ اإلنسان

اعـلم أّن إحـدى غـوامـض املـسائـل اإللـهيّة هـي أّن هـذا الـكون الـذّي ال يـتناهـى ال أّول لـه، ولـقد سـبق بـيان أنّ 
نـــفس أســـماء وصـــفات الـــذّات اإللـــهيّة تـــقتضي وجـــود الـــكائـــنات، ومـــع أّن مـــا قـــد بـــيّنّاه كـــان مـــفّصالً إالّ أنّـــنا 

سنتكّلم عنه اآلن ثانية باختصار.

فـــاعـــلم أنّـــه ال يـــمكن أن يـــتصّور رّب بـــال مـــربـــوب، وال يـــتحّقق وجـــود مـــلك بـــال رعـــيّة، وال مـــعّلم بـــغير مـــتعّلم، وال 
يـــمكن وجـــود خـــالـــق بـــدون مخـــلوق، وال يخـــطر بـــالـــبال رازق مـــن غـــير مـــرزوق، ألّن جـــميع األســـماء والـــّصفات 
اإللــهيّة تســتدعــي وجــود الــكائــنات، فــلو نــتصّور أّن الــكائــنات عــامّـــة لــم تــكن مــوجــودة وقــتاً مــا، فهــذا الــتّصّور 
إنــكار أللــوهــيّة اهلل، وفــضالً عــن هــذا فــالــعدم املــطلق غــير قــابــل لــلوجــود، فــلو كــانــت الــكائــنات عــدمــاً مــطلقاً ملــا 
تـحّقق الـوجـود، وملـا كـان وجـود ذات األحـديّـة أي الـوجـود اإللـهيّ أزلـيّاً سـرمـديّـاً يـعني ال أّول لـه وال آخـر، فـال 

بّد وأّن عالم الوجود يعني هذا الكون الذّي ال يتناهى لم تكن قّط له بداية.

نــعم قــد يــصحّ ويــمكن أن يحــدث وجــود جــزء مــن أجــزاء املــمكنات أي جــرم مــن األجــرام أو أن يــتالشــى، غــير 
أّن ســائــر األجــرام الــالمــتناهــيّة تــظّل مــوجــودة، فــعالــم الــوجــود أبــديٌّ ال يــنعدم، وحــيث أّن لــكّل جــرم مــن هــذه 
األجـرام بـدايـة فـال بـّد لـه مـن نـهايـة، ألّن كـّل تـركـيب سـواء كـان جـزئـيّاً أم كـّليّاً ال بـّد لـه مـن أن يتحـّلل، وغـايـة مـا 
هـنالـك هـو أّن بـعض املـركـبات سـريـع التّحـليل وبـعضها بـطيء التّحـليل، فـمن املسـتحيل أن يـتركّـــب شـيء وثـمّ 
ال يتحــّلل، إذاً يــجب أن نــعلم كــيف كــان كــّل مــوجــود مــن املــوجــودات الــعظيمة فــي أّول أمــره، وال مــريَــة أنّــه فــي 
الـــــبدء كـــــان األصـــــل واحـــــداً وال يـــــمكن أن يـــــكون اثـــــنني، ألّن مـــــبدأ جـــــميع األعـــــداد واحـــــد ال اثـــــنان، فـــــاالثـــــنان 
مـحتاجـة إلـى املـبدأ. إذاً صـار مـن املـعلوم أّن املـاّدة فـي األصـل واحـدة، وتـلك املـاّدة الـواحـدة تـحّولـت فـي كـلّ 
عــنصر بــصور مــختلفة، ولهــذا ظهــرت صــور مــتنّوعــة، وملّــا ظهــرت هــذه الــّصور املــتنّوعــة أخــذ كــّل مــنها شــكالً 
خـاصّـــــــــاً وصـار عـنصراً مسـتقالً، ولـم يـتحّقق اسـتقالل الـعنصر ولـم يـتّم تـكويـنه إالّ بـعد مـّدة مـديـدة، ثـّم إّن هـذه 
الـعناصـر تـركّـــبت وتـرتّـبت وامـتزجـت بـصور غـير مـتناهـية، يـعني ظهـرت الـكائـنات الّــتي ال تـتناهـى مـن تـركـيب 
وامـتزاج هـذه الـعناصـر، وحـصل هـذا الـتّركـيب والـتّرتـيب بـحكمة اهلل وقـدرتـه الـقديـمة بـنظمٍ طـبيعيٍّ واحـٍد، ومـن 
حـيث أنّـها تـركّــبت وامـتزجـت بهـذا الـنّظم الـطّبيعيّ فـي كـمال اإلتـقان ومـطابـقة لـلحكمة تـحت قـانـون كـّليّ، فـمن 
الـواضـح أنّـها إيـجاد إلـهيّ ولـيس تـركـيبها وتـرتـيبها صـدفـة، ألّن مـعنى اإليـجاد أن يـوجـد مـن كـّل تـركـيب كـائـن، 
أمّــــا مـــن الـــتّركـــيب الـــتّصادفـــيّ فـــال يـــوجـــد أّي كـــائـــن، مـــثالً لـــو أّن اإلنـــسان مـــع عـــقله وذكـــائـــه يجـــمع عـــناصـــر 
ويــركــبّها فــال يــمكن أن يــوجــد مــنها كــائــن حــيّ، ألنّــها أتــت عــلى غــير الــنّظم الــطّبيعيّ، وهــذا جــواب عــن ســؤال 
مــقّدر وهــو مــن حــيث أّن هــذه الــكائــنات حــادثــة مــن تــركــيب وامــتزاج هــذه الــعناصــر، فــنحن أيــضاً نجــمع هــذه 
الــــعناصــــر ونــــمزجــــها إليــــجاد كــــائــــن حــــيّ، فــــلو نــــتصّور مــــثل هــــذا لــــكان هــــذا الــــتّصّور خــــطأ، ألّن أصــــل هــــذا 
الـــتّركـــيب تـــركـــيب وامـــتزاج إلـــهيّ عـــلى نـــظم طـــبيعيّ، وبـــذلـــك يـــوجـــد كـــائـــن ويـــتحّقق وجـــود، أمـــا مـــن الـــتّركـــيب 
البشـــــرّي فـــــال يـــــحصل ثـــــمر، ألّن البشـــــر ال يـــــقدر عـــــلى اإليـــــجاد، والـــــخالصـــــة أنّـــــنا قـــــلنا قـــــد ظهـــــرت الـــــّصور 
والــحقائــق الّــتي ال تــتناهــى والــكائــنات الّــتي ال تــنحصر مــن تــركــيب الــعناصــر وامــتزاجــها وكــيفيّتها وتــراكــيبها 

وموازينها وتأثير بعضها على بعض.
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أمّــــا هـــذه الـــكرة األرضـــية فـــمن الـــواضـــح أنّـــها لـــم تـــتكّون دفـــعة واحـــدة عـــلى هـــيئتها الـــحاضـــرة، بـــل إّن هـــذا 
املـوجـود الـكّليّ اجـتاز أطـواراً مـختلفة بـالـتّدريـج حـتّى بـلغ هـذا الـكمال، واملـوجـودات الـكّليّة تـقاس بـاملـوجـودات 
الجــزئــيّة وتــطبّق عــليها، ألّن املــوجــود الــكّليّ واملــوجــود الجــزئــيّ كــليهما تــحت نــظم طــبيعيّ واحــد وقــانــون كــّليّ 
وتــرتــيب إلــهيّ، مــثالً تجــد الــكائــنات الــذّريّــة يــنطبق عــليها فــي الــنّظام الــعاّم مــا يــنطبق عــلى أعــظم الــكائــنات، 
فـمن الـواضـح أنّـها تـكّونـت فـي مـصنع قـدرة واحـدة عـلى نـظم طـبيعيّ واحـد وقـانـون عـاّم واحـد، فلهـذا يـقاس 
بـــعضها بـــبعض، مـــثالً إّن نـــطفة اإلنـــسان نـــشأت ونـــمت فـــي رحـــم األّم بـــالـــتّدريـــج وأخـــذت صـــوراً مـــن أطـــوار 
مـختلفة حـتّى وصـلت إلـى الـبلوغ فـي نـهايـة درجـة مـن الجـمال وتجـّلت بـهيئة كـامـلة فـي نـهايـة الـّلطافـة، وعـلى 
هــذا املــنوال بــذر هــذه الــزّهــرة الّــتي نــشاهــدهــا، فــقد كــان فــي بــدايــته شــيئاً حــقيراً فــي نــهايــة الــّصغر ثــّم نــشأ 
ونـما فـي بـطن األرض ومـّر بـصوٍر مـختلفة إلـى أن تجـّلى بـكمال الـطّراوة والـّلطافـة فـي هـذه الـرّتـبة. وكـذلـك مـن 
الـواضـح أّن هـذه الـكرة األرضـيّة تـكّونـت فـي رحـم الـعالـم، ونـشأت ونـمت ومـرّت بـصور وحـاالت مـختلفة حـتّى 

وصلت بالتّدريج إلى كمالها وزيّنت بمكّونات غير متناهيّة وتجّلت في نهاية اإلتقان.

إذاً اتّـضح أّن تـلك املـادة األصـليّة الّـتي هـي بـمنزلـة الـنّطفة كـانـت عـناصـرهـا املـركّــبة املـمتزجـة األّولـيّة مـوجـودة، 
وهــذا الــتّركــيب نــشأ ونــما بــالــتّدريــج فــي األعــصار والــقرون، وانــتقل مــن شــكل وهــيئة إلــى شــكل وهــيئة أخــرى 

حتّى بلغ هذا الكمال والنّظام والتّرتيب واإلتقان بحكمة اهلل البالغة.

واآلن فـلنرجـع إلـى مـسألـة أّن اإلنـسان فـي بـدء الـوجـود نـشأ ونـما تـدريـجيّاً فـي رحـم الـكرة األرضـيّة كـالـنّطفة 
فــي رحــم األّم، وانــتقل مــن صــورة إلــى صــورة ومــن هــيئة إلــى هــيئة حــتّى تجــّلى بهــذا الجــمال والــكمال وهــذه 
الـقوى واألركـان، ويـقيناً أنّـه مـا كـان فـي الـبدايـة بهـذه الـّلطافـة والجـمال والـكمال، بـل وصـل بـالـتّدريـج إلـى هـذه 
الــهيئة والــّشمائــل والــُحسن واملــالحــة كــنطفة اإلنــسان فــي رحــم األّم، وال شــّك أّن الــنّطفة البشــريّــة مــا أخــذت 
هـذه الـّصورة دفـعة واحـدة ومـا كـانـت مظهـر قـولـه تـعالـى "فـتبارك اهلل أحـسن الـخالـقني". لهـذا أخـذت حـاالت 
مــتنّوعــة بــالــتّدريــج وظهــرت فــي هــيئات مــختلفة حــتّى تجــّلت بهــذه الــّشمائــل وهــذا الجــمال والــكمال والــحسن 
والـــّلطافـــة، إذاً صـــار مـــن الـــواضـــح املـــبرهـــن أّن نـــشوء اإلنـــسان ونـــمّوه عـــلى الـــكرة األرضـــيّة حـــتّى بـــلوغـــه هـــذا 
الــكمال كــان مــطابــقاً لــنشوء اإلنــسان ونــمّوه فــي رحــم األّم بــالــتّدريــج وانــتقالــه مــن حــال إلــى حــال ومــن هــيئة 
وصــورة إلــى هــيئة وصــورة أخــرى، حــيث أّن ذلــك تــّم بــمقتضى الــنّظام الــعاّم والــقانــون اإللــهيّ الــكّليّ، يــعني 
تـــمّر نـــطفة اإلنـــسان بـــحاالت مـــختلفة ودرجـــات مـــتعّددة حـــتّى يـــنطبق عـــليها قـــولـــه تـــعالـــى "فـــتبارك اهلل أحـــسن 

الخالقني" وتظهر فيها آثار الرّشد والبلوغ.

وعــلى هــذا املــنوال كــان وجــود اإلنــسان عــلى هــذه الــكرة األرضــيّة مــن الــبدء حــتّى وصــل إلــى هــذه الــحال مــن 
الــهيئة وجــمال األخــالق، بــعد أن مــضت عــليه مــّدة طــويــلة واجــتاز درجــات مــختلفة، ولــكنّه مــن بــدء وجــوده كــان 

نوعاً ممتازاً.

كـذلـك نـطفة اإلنـسان فـي رحـم األّم كـانـت فـي أّول أمـرهـا بـهيئة عـجيبة، فـانـتقل هـذا الـهيكل مـن تـركـيب إلـى 
تــركــيب ومــن هــيئة إلــى هــيئة ومــن صــورة إلــى صــورة حــتّى تجــّلت الــنّطفة فــي نــهايــة الجــمال والــكمال، ولــكنّها 
عـــندمـــا كـــانـــت فـــي رحـــم األّم وفـــي تـــلك الـــهيئة الـــعجيبة – الّـــتي تـــغايـــر تـــمامـــاً مـــا هـــي عـــليه اآلن مـــن الـــّشكل 
والـّشمائـل – كـانـت نـطفة نـوع مـمتاز ال نـطفة حـيوان، ومـا تـغيّرت نـوعـيّتها ومـاهـيّتها أبـداً، وعـلى فـرض تـحّقق 

�٧٧



وجـود أثـر ألعـضاء تـالشـت فـإّن هـذا ال يـكون دلـيالً عـلى عـدم اسـتقالل الـنّوع وأصـالـته، وغـايـة مـا هـنالـك أنّ 
الهيئة والّشمائل واألعضاء اإلنسانيّة قد ترّقت ولكنّها مع ذلك التّحّول كانت نوعاً ممتازاً، وكان إنساناً ال

حـيوانـاً، مـثالً لـو انـتقلت نـطفة اإلنـسان فـي رحـم األّم مـن هـيئة إلـى هـيئة بـحيث ال تـشابـه الـهيئة األولـى بـأيّ 
وجـــه مـــن الـــوجـــوه فهـــل يـــكون ذلـــك دلـــيالً عـــلى أّن الـــنّوعـــيّة تـــغيّرت بـــأن كـــانـــت فـــي الـــبدايـــة حـــيوانـــاً ثـــّم نـــشأت 

أعضاؤها وترّقت حتّى صارت إنساناً!! ال واهلل.

والـــخالصـــة إّن هـــذه الـــنّظريّـــة فـــي غـــايـــة مـــن الـــّضعف وواهـــيّة األســـاس ألّن أصـــالـــة نـــوع اإلنـــسان واســـتقالل 
ماهيّته واضحة مشهودة والّسالم.
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(44)
الفرق بني اإلنسان والحيوان

تـــكّلمنا غـــير مـــرّة فـــي مـــسألـــة الـــّروح لـــكّن أقـــوالـــنا لـــم تُـــدّون، فـــاعـــلم أّن أهـــل الـــعالـــم قـــسمان قـــسم يـــنكر وجـــود 
الـــّروح ويـــقول إّن اإلنـــسان أيـــضاً نـــوع مـــن الـــحيوان، ألنّـــنا نـــرى الـــحيوان مشـــتركـــاً مـــع اإلنـــسان فـــي الـــقوى 
والـحواّس، وهـذه الـعناصـر الـبسيطة املـفردة الّـتي تـمأل هـذا الـفضاء تـتركّــب بـتراكـيب غـير مـتناهـية ويظهـر مـن 
كـّل تـركـيب كـائـن مـن الـكائـنات، ومـن جـملتها الـكائـنات ذوات األرواح الّـتي لـها الـقوى واإلحـساس، وكـّلما كـان 
الــتّركــيب أكــمل كــان ذلــك الــكائــن أشــرف، وإّن تــركــيب الــعناصــر فــي وجــود اإلنــسان أكــمل مــن تــركــيب جــميع 
الــكائــنات، وامــتزاجــها فــي نــهايــة االعــتدال، لــذا كــان أشــرف وأكــمل، ويــقولــون إنّــه لــيس لــإلنــسان قــّوة وروح 
مـــخصوصـــة محـــروم مـــنها ســـائـــر الـــحيوان، ويـــقولـــون إّن الـــحيوان جـــسم حـــّساس وأمّــــا اإلنـــسان فـــأكـــثر مـــنه 

إحساساً في بعض القوى (مع أّن الحيوان أقوى من اإلنسان إحساساً في القوى الظّاهرة الحّساّسة
كـالـّسمع والـبصر والـذّوق والـّشّم والـّلمس حـتّى فـي بـعض الـقوى الـباطـنيّة كـالـحافـظة) ويـقولـون إّن الـحيوان 

له إدراك وشعور، غاية ما هنالك أّن شعور اإلنسان أكثر، وهذه أقوال الفالسفة في هذا العصر.

هـــكذا قـــولـــهم وذلـــك زعـــمهم وبـــذا حـــكمت أوهـــامـــهم، وبـــعد شـــّدة الـــبحث واالســـتدالل قـــالـــوا بـــأّن اإلنـــسان مـــن 
سـاللـة الـحيوان، يـعني أّن اإلنـسان كـان وقـتاً مـا حـيوانـاً ثـّم تـغيّر نـوعـه وتـرقّــى شـيئاً فـشيئاً حـتّى وصـل إلـى 
درجـة اإلنـسان، وأمّــا اإللـهيّون فـيقولـون إّن األمـر لـيس كـذلـك، فـإنّـه مـهما كـان اإلنـسان مشـتركـاً مـع الـحيوان 
فــي الــقوى والــحواس الــظّاهــرة غــير أنّــه تــوجــد فــي اإلنــسان قــّوة خــارقــة لــلعادة محــروم مــنها الــحيوان، فهــذه 
الـــعلوم والـــفنون واالكـــتشافـــات والـــّصنائـــع وكـــشف الـــحقائـــق مـــن نـــتائـــج تـــلك الـــقّوة املجـــرّدة، وهـــذه الـــقّوة قـــّوة 
مـــحيطة بجـــميع األشـــياء ومـــدركـــة لـــحقائـــقها وتـــكشف أســـرار الـــكائـــنات املـــكنونـــة وتـــتصرّف فـــيها، حـــتّى تـــدرك 
الــحقائــق املــعقولــة وغــير املــحسوســة الّــتي لــيس لــها وجــود خــارجــيّ بــل الــذّي هــو غــيب كــحقيقة الــعقل والــّروح 
والــّصفات واألخــالق والــحّب والحــزن الّــتي هــي جــميعاً مــن الــحقائــق املــعقولــة، وفــضالً عــن ذلــك فهــذه الــعلوم 
املـوجـودة والـّصنائـع املـشهودة واملشـروعـات ومـكتشفات اإلنـسان الّــتي ال تـتناهـى كـانـت وقـتاً مـا سـرّاً مـكنونـاً 
وغــيباً مســتوراً، كــشفتها تــلك الــقّوة املــحيطة اإلنــسانــيّة وأخــرجــتها مــن حــيّز الــغيب إلــى حــيّز الــّشهود، ومــن 
جـملتها الـبرق (الـتّلغراف) والـحاكـي وآلـة الـتّصويـر، فجـميع هـذه االكـتشافـات والـّصنائـع الـعظيمة كـانـت وقـتاً 
مـا سـرّاً مـكنونـاً كـشفته تـلك الـحقيقة اإلنـسانـيّة وأخـرجـته مـن حـيّز الـغيب إلـى حـيّز الـّشهود، حـتّى كـانـت وقـتاً 

ما خواّص هذا الحديد الذّي نشاهده بل جميع املعادن سرّاً مكنوناً.

فــالــحقيقة اإلنــسانــيّة كــشفت هــذه املــعادن وصــاغــتها عــلى هــذه الــهيّئات الــّصناعــيّة، وقــس عــلى ذلــك جــميع 
األشـــياء مـــن اكـــتشافـــات واخـــتراعـــات بشـــريّـــة غـــير مـــتناهـــية، وهـــذه مـــسألـــة ال ســـبيل إلنـــكارهـــا وال يـــمكننا أن 
نـنكرهـا، ولـو نـقول إّن هـذه مـن آثـار الـقوى الـحيوانـيّة والـحواّس الـجسمانـيّة نـرى ونشهـد بـوضـوح أّن الـحيوان 
أعـظم مـن اإلنـسان فـي هـذه الـقوى، مـثالً بـصر الـحيوان أحـّد بـكثير مـن بـصر اإلنـسان، وقـّوة سـمعه أرهـف 
بـكثير مـن قـّوة سـمع اإلنـسان، وكـذلـك قـوى الـّشم والـذّوق، والـخالصـة إّن أكـثر الـحيوان أشـّد قـّوة فـي جـميع 
الـقوى املشـتركـة بـني الـحيوان واإلنـسان، فـلنضرب لـك مـثالً فـي الـقّوة الـحافـظة، لـو فـرضـنا أنّـك أخـذت حَــــَمامَــاً 
مـن هـنا إلـى إقـليم بـعيد جـّداً وأطـلقته هـناك فـإنّـه يـرجـع إلـى هـنا وتـبقى الـطّرق مـرتـسمة فـى حـافـظته، أو خـذ 
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كــلباً مــن هــنا إلــى أواســط آســيا وأطــلقه هــناك فــإنّــه يــرجــع إلــى هــنا وال يــضّل الــطّريــق أبــداً، وكــذلــك قُـــل فــي 
سائر القوى كالّسمع والبصر والّشّم والذّوق والّلمس.

إذاً اتّـضح أنّـه لـو لـم يـكن فـي اإلنـسان قـّوة غـير الـقّوة الـحيوانـيّة لـوجـب أن يـكون الـحيوان أعـظم مـن اإلنـسان 
فـــي إدراك الـــحقائـــق واالكـــتشافـــات الـــعظيمة، فـــتبنيَّ مـــن هـــذا الـــّدلـــيل أّن فـــي اإلنـــسان مـــوهـــبة ال تـــوجـــد فـــي 
الـحيوان، وفـضالً عـن هـذا فـالـحيوان يـدرك األشـياء املـحسوسـة، وأمّــا الـحقائـق املـعقولـة فـال يـدركـها، مـثالً يـرى 
الــحيوان كــّل مــا يــدخــل تــحت مــّد الــبصر، أمّـــا مــا كــان خــارجــاً عــن مــّد الــبصر فــال يــمكنه إدراكــه وال تــصّوره، 
مــثالً ال يــمكن لــلحيوان أن يــدرك كــرويّــة األرض، ألّن اإلنــسان يســتدّل بــاألمــور املــعلومــة عــلى األمــور املــجهولــة 
ويـــكشف الـــحقائـــق املـــجهولـــة، ومـــن ذلـــك أنّـــه يســـتنتج كـــرويّـــة األرض مـــن رؤيـــة اآلفـــاق املـــائـــلة (املـــنحنية) عـــلى 
األرض، مـثالً إّن النّجـمة الـقطبيّة فـي عـّكاء عـلى 33° يـعني مـرتـفعة عـن األفـق 33°، وعـندمـا يـتّجه اإلنـسان 
نــحو الــقطب الــّشمالــي فــإنّــه كــّلما يــقطع مــسافــة درجــة يجــد النّجــمة الــقطبيّة تــصعد درجــة فــي األفــق، يــعني 
يجـــد ارتـــفاع النّجـــمة 34° حـــتّى يـــصل ارتـــفاعـــها إلـــى 40°، 50°، 60°، 70°، ولـــو يـــصل إلـــى قـــطب األرض 
يـصل ارتـفاع الـقطب إلـى 90°. ويـكون سـمت الـرّأس وارتـفاع هـذا الـقطب فـوق الـرّأس أمـراً مـحسوسـاً، وهـذا 
الــّصعود أيــضاً أمــر مــحسوس ألنّــه كــّلما اتــجه نــحو الــقطب يــكون النّجــم أرفــع، فــيكشف مــن هــذيــن األمــريــن 
املــعلومــني أمــراً مــجهوالً، وهــو أّن األفــق مــائــل يــعني أّن أفــق كــّل درجــة مــن األرض غــير أفــق الــّدرجــة األخــرى، 

وهذه الكيفيّة يدركها اإلنسان ويستدّل بها على أمر مجهول وهو كرّوية األرض.

أمّــــا الـــحيوان فـــال يـــمكنه إدراك هـــذا، وكـــذلـــك ال يـــمكن لـــلحيوان أن يـــدرك أّن الـــّشمس مـــركـــز واألرض تتحـــرّك 
حـولـها، ألن الـحيوان أسـير الـحواّس ومـقيّد بـها وال يـمكنه إدراك مـا وراء الـحّس أّي األشـياء الّــتي ال تـدركـها 
الــحواّس، والــحال أّن الــحيوان أعــظم مــن اإلنــسان فــي الــقوى والــحواّس الــظّاهــرة، إذاً ثــبت وتــحّقق أّن فــي 

اإلنسان قّوة كاشفة بها امتاز عن الحيوان وهي الّروح اإلنسانيّ.

سـبحان اهلل، اإلنـسان مـتوجّـــه دائـماً إلـى الـُعال وهـّمته عـالـية ويـريـد دائـماً أن يـصل إلـى عـالـم أعـظم مـن الـعالـم 
الـــذّي هـــو فـــيه وأن يـــصعد إلـــى درجـــة أرقـــى مـــن درجـــته الّـــتي هـــو فـــيها، فـــُحّب الـــرّفـــعة والـــعلّو مـــن خـــصائـــص 
اإلنــــسان، وإنّــــي ملــــتحيّر مــــن بــــعض فــــالســــفة أمــــيركــــا وأوروبــــا كــــيف رضــــوا أن يــــتدنّــــوا بــــأنــــفسهم إلــــى عــــالــــم 
الـحيوان ويـطلبوا الـرّقـيّ املـعكوس، مـع أّن الـوجـود يـجب أن يـكون تـوجّــــهه نـحو الـعلّو، والـحال أنّـك لـو قـلت لـه 
أنّــــك حــــيوان يــــتكّدر خــــاطــــره كــــثيراً ويــــتبرّم جــــّداً، فــــأيــــن عــــالــــم اإلنــــسان مــــن عــــالــــم الــــحيوان، وأيــــن الــــكماالت 
اإلنـسانـيّة مـن الـجهالـة الـحيوانـيّة، وأيـن نـورانـيّة اإلنـسان مـن الـظّلمانـيّة الـحيوانـيّة، وأيـن الـعزّة اإلنـسانـيّة مـن 
الـذلّـة الـحيوانـيّة، إّن طـفالً عـربـيّاً فـي سـّن الـعاشـرة يسـتطيع أن يـرعـى ويـقود مـائـتني أو ثـلثمائـة مـن اإلبـل فـي 
الـباديـة بـصيحة واحـدة مـنه، كـما أّن هـنديّـاً نـحيفاً يـقدر أن يـخضع الـفيل مـع عـظمته بـحيث يـنقاد لـه ويـكون 
فـي نـهايـة الـطّاعـة، فجـميع األشـياء مسخّـــرة لـإلنـسان واإلنـسان يـقاوم الـطّبيعة بـينما جـميع الـكائـنات أسـيرة 
لـــلطّبيعة، ولـــيس ألحـــدهـــا أن يـــنفّك عـــن مـــقتضياتـــها إالّ اإلنـــسان، فـــإنّـــه هـــو الّـــذي يـــقاوم الـــطّبيعة، فـــالـــطّبيعة 
تجــذب األجــسام نــحو مــركــز األرض بــينما اإلنــسان بــالــوســائــط يــبتعد عــن املــركــز ويــطير فــي الــهواء، الــطّبيعة 
مـانـعة لـإلنـسان مـن عـبور البحـر ولـكّن اإلنـسان يـصنع الـّسفينة ويـسير فـي عـرض املـحيط األعـظم وقـس عـلى 

ذلك.
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إّن هـذا املـوضـوع مـترامـي األطـراف، فـمثالً اإلنـسان بـاملـخترعـات يـصعد الـجبال ويـخترق الـّصحارى ويـحيط 
بـأخـبار الشّـــــرق والـغرب وهـو فـي نـقطة واحـدة، وكـّل هـذا مـضاّد لـلطّبيعة، فـالبحـر بـعظمته ال يـمكنه أن يخـرج 
قـــيد شـــعرة عـــن حـــكم الـــطّبيعة، والـــّشمس مـــع عـــظمتها ال يـــمكنها الخـــروج عـــن حـــكم الـــطّبيعة رأس إبـــرة، وال 
يــمكنها أبــداً أن تــدرك شــؤون اإلنــسان وأحــوالــه وطــبيعته وخــواصّــــــــــه وحــركــاتــه، فــما هــي إذاً هــذه الــقّوة الّـــتي 
تـوجـد فـي الـجسم اإلنـسانـيّ الـّصغير املـحيطة بجـميع هـذه األشـياء، ومـا هـي هـذه الـقّوة الـقاهـرة الّـتي تـجعل 

جميع األشياء مسّخرة له.

بـــقي شـــيء واحـــد وهـــو أّن الـــفالســـفة الحـــديـــثني يـــقولـــون إنّـــنا لـــم نـــشاهـــد الـــّروح مـــطلقاً فـــي اإلنـــسان، وكـــّلما 
تحـــريّـــنا فـــي خـــفايـــا الجســـد اإلنـــسانـــيّ ال نـــحّس بـــقّوة مـــعنويّـــة فـــكيف نـــتصّور تـــلك الـــقوى الّـــتي ال نـــحّسها، 
فـيقول اإللـهيّون فـي الـجواب، إّن روح الـحيوان أيـضاً غـير مـحسوس وال يـدرك بهـذه الـقوى الـجسمانـيّة، فـبأيّ 
شــيء نســتدّل عــلى وجــود روح الــحيوان، ال شــك أنّــك تســتدل بــاآلثــار عــلى أّن فــي هــذا الــحيوان قــّوة ليســت 
فــي الــنّبات وهــي الــقّوة الــحّساسّـــــــة، يــعني الــباصــرة والــّسامــعة إلــى غــير ذلــك مــن الــقوى، ومــن هــذا يســتدلّ 
عــــلى وجــــود الــــّروح الــــحيوانــــيّ، وبــــمثل ذلــــك يــــعلم مــــن تــــلك الــــّدالئــــل واآلثــــار الّــــتي ســــبق ذكــــرهــــا وجــــود الــــّروح 
اإلنـسانـيّ، وملّا كـانـت فـي الـحيوان آثـار ال تـوجـد فـي الـنّبات إذاً نـقول إّن هـذه الـقّوة الـحّسيّة مـن خـصائـص 
الـــّروح الـــحيوانـــيّ، وكـــذلـــك تـــرى فـــي اإلنـــسان آثـــاراً وقـــوى وكـــماالت ال تـــوجـــد فـــي الـــحيوان، فتســـتدّل أّن فـــي 
اإلنــسان قــّوة محــروم مــنها الــحيوان، ولــو أنّــنا نــنكر كــّل شــيء غــير مــحسوس لــلزم أن نــنكر الــحقائــق املســّلمة 
الـــــوجـــــود، مـــــثالً إّن املـــــاّدة األثـــــيريّـــــة غـــــير مـــــحسوسّـــــــــة والـــــحال أنّـــــها مـــــحّققة الـــــوجـــــود، والـــــقّوة الـــــجاذبـــــة ليســـــت 
بـمحسوسّــــــة وهـي مـحّققة الـوجـود، فـبأّي شـيء نـحكم عـلى وجـودهـا ألـيس ذلـك بـآثـارهـا؟ فـمثالً هـذا الـنّور هـو 

تمّوجات املاّدة األثيريّة ومن هذه التّمّوجات نستدّل على وجودها.
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(45)
مسألة النّشوء واالرتقاء للكائنات

الّسؤال: ماذا ترون فيما يقوله بعض فالسفة أوروبا في مسألة النّشوء واالرتقاء للكائنات؟

الـجواب: سـبق أن تـكّلمنا عـن هـذه املـسألـة ولـكنّنا سـنتكّلم فـيها مـرّةً أخـرى، مجـمل الـقول أّن الـكالم فـي هـذه 
املـسألـة سـينتهي إلـى تـقريـر أصـالـة الـنّوع اإلنـسانـيّ أو عـدم أصـالـته، يـعني هـل الـنّوع اإلنـسانـيّ كـان أصـالً 
مســتقالً بــنفسه أم تــفرّع بــعدئــذ عــن الــحيوان، فــبعض فــالســفة أوروبــا مــتّفقون عــلى أّن لــلنّوع نــشوءاً وارتــقاءً 
بـل إّن الـتّبديـل والـتّغيير مـمكن أيـضاً، ومـن جـملة األدلّـة الّـتي يـقيمونـها إلثـبات هـذه الـنّظريّـة أنّـه بـواسـطة عـلم 
طـــبقات األرض والـــتّدقـــيق والـــتّحقيق فـــيها ظهـــر واتّـــضح لـــهم أســـبقيّة وجـــود الـــنّبات عـــلى الـــحيوان وأســـبقيّة 
وجـود الـحيوان عـلى اإلنـسان، واتّـفقوا عـلى أّن جـنس الـحيوان والـنّبات كـليهما تـغيّر، ألنّـه اكـتشف فـي بـعض 
طـــبقات األرض نـــباتـــات كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي الـــقديـــم وهـــي اآلن مـــفقودة، بـــمعنى أنّـــها تـــرقّــــت وصـــارت أقـــوى 
وتــــبّدلــــت هــــيئتها وشــــكلها، لهــــذا تــــبّدل الــــنّوع، وكــــذلــــك وجــــد فــــي طــــبقات األرض أنــــواع مــــن الــــحيوان تــــغيّرت 
وتـبّدلـت، ومـن جـملة األنـواع الـحيوانـيّة الـثّعبان الـذّي تـوجـد لـه أعـضاء يسـتدّل مـنها أنّـه كـان يـومـاً مـا ذا أرجـل، 
ولـــكنّها تـــالشـــت بـــمرور الـــزّمـــان وبـــقيت آثـــارهـــا مـــحفوظـــة، وكـــذلـــك تـــوجـــد آثـــار فـــي الـــعمود الـــفقرّي لـــإلنـــسان 
ويســتدّل مــنها عــلى أنّــه كــان يــومــاً مــا لــه ذيــل كــسائــر الــحيوان، ومــتّفقون عــلى أّن آثــاره ال تــزال بــاقــية، وكــان 
ذلــك الــعضو مــفيداً وقــتاً مــا، وملّـا تــرقّـــى اإلنــسان لــم يــبَق لــذلــك الــعضو فــائــدة وتــالشــى بــالــتّدريــج، وملّـا اتّخــذ 
الــثّعبان مــأواه فــي بــاطــن األرض وصــار مــن الــحيوان الــزّاحــف أصــبح فــي غــنى عــن األرجــل، ولــذلــك تــالشــت 
ولــكن آثــارهــا بــاقــية، وأعــظم بــرهــان لــديــهم هــو أّن وجــود آثــار هــذه األعــضاء يــدّل عــلى أنّــها كــانــت مــوجــودة 
وانـــمحت تـــدريـــجيّاً لـــعدم فـــائـــدتـــها، ولـــيس لـــتلك األجـــزاء األثـــريّـــة اآلن مـــن حـــكمة أو فـــائـــدة، فـــبناًء عـــليه بـــقيت 

األعضاء الالّزمة الكاملة وزالت بالتّدريج األعضاء اّلتي ال لزوم لها لتغيّر النّوع ولكّن أثرها باٍق.

والــجواب: أواّلً إّن أســبقيّة الــحيوان عــلى اإلنــسان ليســت دلــيالً عــلى تــرقّــي الــنّوع وتــغييره وتــبديــله وعــلى أنّــه 
تـطّور مـن عـالـم الـحيوان إلـى عـالـم اإلنـسان، ألنّـه مـا دام حـدوث الـكائـنات املـختلفة مسـّلماً بـه فـمن الـجائـز أن 
يــكون وجــود اإلنــسان بــعد وجــود الــحيوان، كــما أنّــنا نــالحــظ فــي عــالــم الــنّبات أّن أثــمار األشــجار املــختلفة ال 
تــوجــد كــّلها دفــعة واحــدة، بــل يــنضج بــعضها قــبل الــبعض اآلخــر، فــتلك األســبقيّة ليســت دلــيالً عــلى أّن ثــمرة 

متأخرّة النّضوج لشجرة ما إنّما نتجت من ثمرة مبّكرة النّضوج لشجرة أخرى.

ثـانـياً إّن هـذه اإلمـارات الـّصغيرة واألجـزاء األثـريّـة ربّـما تـكون لـها حـكمة عـظيمة لـم تـصل إلـيها الـعقول حـتّى 
اآلن، وكـم مـن مـوجـود لـم تـعلم حـكمة وجـوده إلـى اآلن، كـما أنّـه مـذكـور فـي عـلم الـفيسيولـوجـيا (يـعني مـعرفـة 
تــركــيب األعــضاء) أّن حــكمة اخــتالف ألــوان الــحيوان وشــعر اإلنــسان واحــمرار الــّشفاه وتــنّوع ألــوان الــطّيور 
غــير مــعلومــة إلــى اآلن بــل هــي مــخفيّة مســتورة، ولــكّن حــكمة ســواد حــدقــة الــعني فــقد عُـــلَِم أنّــها لجــذب أشــّعة 
الــّشمس، ألنّــها لــو كــانــت لــونــاً آخــر أبــيض نــاصــعاً مــثالً مــا جــذبــت أشــّعة الــّشمس، إذاً مــا دامــت حــكمة هــذه 
األمـــور املـــذكـــورة مـــجهولـــة، فـــجائـــز أن تـــكون حـــكمة األجـــزاء األثـــريّـــة وعـــّلتها ســـواء فـــي الـــحيوان أو اإلنـــسان 

أيضاً غير معلومة ولكن ال بّد لها من حكمة ولو أنّها لم تعلم اآلن.
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ثـالـثاً نـفرض أنّـه كـان فـي وقـت مـا لـبعض الـحيوان حـتّى اإلنـسان عـضو وزال اآلن، فـليس هـذا بـبرهـان كـافٍ 
عـلى تـغيّر الـنّوع وتـرقـيته، ألّن اإلنـسان مـن بـدايـة انـعقاد الـنّطفة حـتّى يـصل إلـى درجـة الـبلوغ يـأخـذ هـيئات 
وأشــكال مــتنّوعــة، تــتغيّر فــيها ســيماه وهــيئته وشــكله ولــونــه بــالــكّليّة، يــعني يــتحّول مــن هــيئة إلــى هــيئة أخــرى 
ومــن شــكل إلــى شــكل آخــر، ومــع ذلــك فــإنّــه مــن بــدايــة انــعقاد الــنّطفة كــان مــن نــوع اإلنــسان، يــعني أّن تــلك 
الـنّطفة كـانـت نـطفة إنـسان ال حـيوان، ولـكنّها كـانـت مـخفيّة ثـّم ظهـرت وبـرزت، مـثالً نـفرض أّن اإلنـسان كـان 
مـــشابـــهاً لـــلحيوان وقـــتاً مـــا وتـــرقّـــى اآلن وتـــغيّر، فـــعلى فـــرض التّســـليم بهـــذا الـــقول ال يـــكون دلـــيالً عـــلى تـــغيّر 
الــــنّوع بــــل يــــكون بــــمثابــــة تــــغيّر نــــطفة اإلنــــسان وتــــبّدلــــها حــــتّى تــــصل إلــــى درجــــة الــــرّشــــد والــــكمال كــــما ذكــــر، 
وبـــأوضـــح مـــن هـــذا نـــقول لـــنفرض أّن اإلنـــسان كـــان يـــمشي عـــلى أربـــع (يـــديـــه ورجـــليه) أو كـــان لـــه ذنـــب فهـــذا 
الـتّغيّر والـتّبّدل كـتغيّر الـجنني وتـبّدلـه فـي رحـم أمّــه، فـمهما تـغيّر فـي نـشوئـه وتـرقّــيه مـن جـميع الـجهات حـتّى 
وصـل إلـى هـذه الـهيئة الـتّامـة فـإنّـه فـي الـبدايـة كـان نـوعـاً مـخصوصـاً، كـما أنّـنا نـالحـظ أيـضاً فـي عـالـم الـنّبات 
أّن نــــوعــــيّة الــــفصيلة األصــــليّة ال تــــتغيّر وال تــــتبّدل، ولــــكّن الــــهيئة والــــّلون والحجــــم هــــي الّــــتي تــــتغيّر وتــــتبّدل أو 

تترّقى.

وخــالصــة الــقول أّن اإلنــسان ولــو أنّــه انــتقل فــي رحــم األّم مــن شــكل إلــى آخــر ومــن هــيئة إلــى أخــرى مــتغيّراً 
مـترقّــياً، فـإنّـه مـع ذلـك كـان مـن بـدايـة الـنّطفة نـوع اإلنـسان، وكـذلـك اإلنـسان مـن بـدء تـكويـنه فـي رحـم الـعالـم 
كـــان نـــوعـــاً مـــمتازاً أيـــضاً، أي كـــان إنـــسانـــاً وانـــتقل مـــن هـــيئة إلـــى هـــيئة أخـــرى بـــالـــتّدريـــج، إذاً فـــتغيّر الـــهيئة 
وتـرقّـي األعـضاء والـنّشوء والـنّمو ال يـكون مـانـعاً مـن أصـالـة الـنّوع واسـتقاللـه، هـذا عـلى فـرض تـصديـق نـشوء 
األنــواع وتــرقّــيها، والــحال أّن اإلنــسان كــان مــن الــبدايــة عــلى هــذه الــهيئة والــتّركــيب الــكامــل، وكــانــت لــه قــابــليّة 
واسـتعداد الكـتساب الـكماالت الـّصوريّـة واملـعنويّـة، وكـان مظهـر (لـنعملّن إنـسانـاً عـلى صـورتـنا ومـثالـنا) وغـايـة 
مـا هـنالـك أنّـه صـار أحـسن وأظـرف وأجـمل، وصـارت املـدنـيّة سـبباً فـي إخـراجـه مـن حـالـته الـوحـشيّة كـأثـمار 
الــــغابــــات الّــــتي تــــتربــــى بــــواســــطة البســــتانــــيّ وتــــصير ألــــذّ وأشــــهى وأكــــثر لــــطافــــة وطــــراوة، وبســــتانــــيّو الــــعالــــم 

اإلنسانيّ هم أنبياء اهلل.
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(46)
البراهني اإللهيّة على أصل اإلنسان ومبدئه

إّن الـّدالئـل الّـتي أقـمناهـا عـلى أصـالـة نـوع اإلنـسان كـانـت أدلّـة عـقليّة، فلنشـرع اآلن فـي األدلّـة اإللـهيّة وهـي 
أصـل الـّدلـيل، ألنّـنا أثـبتنا األلـوهـيّة بـاألدلّــة الـعقليّة، وكـذلـك ثـبت بـاألدلّــة الـعقليّة أّن اإلنـسان كـان إنـسانـاً مـن 
أصــله ومــبدئــه ونــوعــيّته قــديــمة، فــلنقم اآلن الــبراهــني اإللــهيّة عــلى لــزوم الــوجــود اإلنــسانــيّ أي وجــود نــوعــه، إذ 
بــــدون وجــــود اإلنــــسان ال تتجــــّلى الــــكماالت الــــّربــــانــــيّة، أمّــــا هــــذه الــــّدالئــــل فــــهي إلــــهيّة ال عــــقليّة، ألنّــــه قــــد ثــــبت 
بـالـّدالئـل والـبراهـني مـرّات عـديـدة أّن اإلنـسان أشـرف املـمكنات وجـامـع جـميع الـكماالت، وإّن جـميع الـكائـنات 
واملــوجــودات مــواقــع التّجــّليّات اإللــهيّة، يــعني أّن آثــار ألــوهــيّة اهلل ظــاهــرة فــي حــقائــق املــوجــودات وفــي جــميع 
الـــكائـــنات، فـــكما أّن أشـــّعة الـــّشمس تســـطع عـــلى الـــكرة األرضـــيّة، يـــعني نـــور الـــّشمس وحـــرارتـــها وتـــأثـــيرهـــا 
ظـاهـر بـاهـر فـي كـّل ذرّات الـكرة األرضـيّة، كـذلـك ذرّات عـموم الـكائـنات فـي هـذا الـفضاء الـذّي ال يـتناهـى كـلّ 
مـنها يـدّل ويـنطق عـن كـمال مـن الـكماالت اإللـهيّة، ولـيس هـناك كـائـن محـروم مـن هـذا، فـهو إمّــا أن يـكون آيـة 
رحــمة الــحّق يــعني يــدّل عــلى رحــمة اهلل، أو آيــة قــدرة الــحّق، أو آيــة عــظمة الــحّق، أو آيــة عــدل الــحّق، أو آيــة 
ربّــانــيّة الــحّق الــذّي يــربّــي، أو آيــة كــرم الــحّق، أو آيــة بــصر الــحّق، أو آيــة ســمع الــحّق، أو آيــة عــلم الــحّق، أو 

آية نعمة الحّق، وقس على ذلك.

واملـراد مـن هـذا أنّـه ال بـّد لـكّل كـائـن مـن الـكائـنات أن يـكون مـركـزاً للتّجـّليّات الـّربـانـيّة، أي تظهـر وتتجـّلى فـيه 
الــــــكماالت اإللــــــهيّة، مــــــثلما تتجــــــّلى الــــــّشمس عــــــلى الــــــّصحارى والــــــبحار واألشــــــجار واألثــــــمار واألزهــــــار وكــــــلّ 
الـــكائـــنات األرضـــيّة، فـــعالـــم الـــكائـــنات أي كـــّل كـــائـــن مـــن املـــوجـــودات يـــحكي عـــن اســـم مـــن أســـماء اهلل، وأمّــــا 
الـحقيقة اإلنـسانـيّة فـهي حـقيقة جـامـعة، حـقيقة كـّليّة تتجـّلى فـيها جـميع الـكماالت اإللـهيّة، يـعني أّن كـّل اسـمٍ 
وصــفٍة وكــماٍل نــثبّته لــلحّق فــفي اإلنــسان آيــة وأثــر مــنه، ألنّــها لــو لــم تــكن مــوجــودة فــي اإلنــسان ملــا أمــكنه أن 
يـــتصّور هـــذه الـــكماالت أو يـــدركـــها، مـــثالً نـــقول أّن اهلل بـــصير فهـــذه الـــعني هـــي آيـــة بـــصره، ولـــو لـــم يـــكن هـــذا 
الـــبصر فـــي اإلنـــسان فـــكيف يـــمكننا أن نـــتصّور الـــبصيرة اإللـــهيّة، ألّن األكـــمه الـــذّي ولـــد أعـــمى ال يـــمكنه أن 
يــــتصّور الــــبصر، واألصــــّم الــــذّي ولــــد أصــــّم ال يــــمكنه تــــصّور الــــّسمع، واملــــيِّت ال يــــتصّور الــــحياة، لــــذا تجــــّلت 
الـــّربـــوبـــيّة اإللـــهيّة الـــجامـــعة لجـــميع الـــكماالت فـــي حـــقيقة اإلنـــسان، يـــعني أّن الـــذّات األحـــديّـــة الـــجامـــعة لـــكلّ 
الـكماالت تجـلت مـن هـذا املـقام تجـّلياً عـلى حـقيقة اإلنـسانـيّة، يـعني أشـرقـت شـمس الـحقيقة فـي هـذه املـرآة 
وإذاً فـاإلنـسان هـو املـرآة الـكامـلة املـقابـلة لـشمس الـحقيقة ومحـّل سـطوعـها، وتجـّلي الـكماالت اإللـهيّة ظـاهـر 
فـــي حـــقيقة اإلنـــسان، لهـــذا أصـــبح خـــليفة اهلل ورســـول اهلل، إذ لـــوال اإلنـــسان ملـــا كـــان لـــعالـــم الـــوجـــود نـــتيجة، 
فــاملــقصود إذاً مــن الــوجــود هــو ظــهور الــكماالت اإللــهيّة، ولهــذا ال يــمكن أن نــقول أنّــه كــان زمــن ولــم يــكن فــيه 
إنـسان، وكـّل مـا يـمكن أن نـقول هـو أّن هـذه الـكرة األرضـيّة لـم تـكن مـوجـودة فـي زمـن مـا، ولـكّن هـذا املظهـر 
الـكامـل مـوجـود مـن األّول الـذّي ال أّول لـه، ويـكون إلـى اآلخـر الـذّي ال آخـر لـه، وهـذا اإلنـسان الـذّي نـتكّلم عـنه 
لـيس املـقصود مـنه كـّل إنـسان بـل املـقصود اإلنـسان الـكامـل، ألّن أشـرف عـضو فـي الّشجـرة هـو الـثّمر وهـو 
املـــقصود األصـــليّ، وإن لـــم يـــكن للّشجـــرة ثـــمر فـــهي مـــهملة ال قـــيمة لـــها، لهـــذا ال يـــمكن أن يـــتصّور أّن عـــالـــم 
الـوجـود سـواء أكـان عـلويّـاً أم سـفليّاً كـان مـعموراً بـالحـمار والـبقر والـفأر والـقّط ومحـرومـاً مـن اإلنـسان، فهـذا 
الــتّصّور بــاطــل ومــهمل، وكــالم الــحّق واضــح كــالــّشمس، وهــذا دلــيل إلــهيّ لــكن ال تــمكن إقــامــته لــلماّديّــني فــي 

أّول القول بل يجب أواّلً ذكر الّدليل العقليّ ثّم الّدليل اإللهيّ.
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(47)
الرّوح والعقل يظهران في اإلنسان حني والدته

الــــّسؤال: هــــل لــــإلنــــسان عــــند والدتــــه عــــقل وروح؟ أم أنّــــهما يظهــــران تــــدريــــجيّاً تــــبعاً لــــنمّوه. أو أنّــــه ال يــــحصل 
عليهما إالّ بعد كمال نمّوه؟

الــجواب: إّن ابــتداء تــكويــن اإلنــسان عــلى ســطح الــكرة األرضــيّة يشــبه تــكويــنه فــي رحــم األّم، فــالــنّطفة تــنشأ 
وتـــنمو فـــي رحـــم األّم بـــالـــتّدريـــج حـــتّى الـــوالدة ثـــّم تســـتمّر فـــي الـــنّمو والـــنّشوء حـــتّى تـــصل إلـــى درجـــة الـــرّشـــد 
والـبلوغ، ولـو أنّـه فـي دور الـطّفولـة يظهـر لـلعقل والـّروح آثـار فـي اإلنـسان إال أنّـهما لـيسا فـي رتـبة الـكمال بـل 
يـكونـان نـاقـصني، وعـندمـا يـصل إلـى درجـة الـبلوغ يظهـر الـعقل والـّروح فـي نـهايـة الـكمال، وكـذلـك كـان تـكويـن 
اإلنـسان فـي رحـم الـعالـم فـي أّول أمـره كـتكويـن الـنّطفة، ثـّم تـرقّـى تـدريـجيّاً فـي مـراتـبه ونـما ونـشأ حـتّى وصـل 
إلـى رتـبة الـبلوغ، وحـينئذ ظهـر الـعقل والـّروح فـي اإلنـسان فـي نـهايـة الـكمال، وكـان الـعقل والـّروح مـوجـوديـن 
أيـضاً فـي بـدايـة تـكويـنه ولـكنّهما كـانـا مـكنونـني ثـّم ظهـرا، ألّن الـعقل والـّروح مـوجـودان أيـضاً فـي الـنّطفة فـي 
عـالـم الـرّحـم، ولـكنّهما مـكنونـان ثـّم يظهـران، كـالـحبّة إذ تـوجـد فـيها الّشجـرة ولـكنّها مـكنونـة مسـتورة، حـتّى إذا 
نــشأت ونــمت تظهــر الّشجــرة بــتمامــها، كــذلــك نــشوء ونــمو جــميع الــكائــنات يــكون تــدريــجيّاً ، هــذا هــو الــقانــون 
الـــكّليّ اإللـــهيّ والـــنّظم الـــطّبيعيّ، فـــالـــحبّة ال تـــكون شجـــرة بـــغتة، وال تـــكون الـــنّطفة إنـــسانـــاً دفـــعة واحـــدة، وال 
يـكون الجـماد حجـراً مـرّة واحـدة، بـل بـالـنّشوء والـنّمو بـالـتّدريـج حـتّى تـصل إلـى حـّد الـكمال. فجـميع الـكائـنات 
مـن كـّليّات وجـزئـيّات خـلقت مـن مـبدئـها تـامّــة كـامـلة، غـير أّن كـمالـها يظهـر بـالـتّدريـج، والـقانـون اإللـهيّ واحـد 
وتـــرقّـــيات الـــوجـــود واحـــدة، والـــنّظام اإللـــهيّ واحـــد فـــي جـــميع الـــكائـــنات، صـــغيراً كـــان أم كـــبيراً، والـــكّل تـــحت 
قـــانـــون واحـــد، ونـــظام واحـــد، وكـــّل حـــبّة مـــودع فـــيها مـــن الـــبدايـــة جـــميع الـــكماالت الـــنّباتـــيّة، فـــمثالً هـــذه الـــحبّة 
مـوجـود فـيها مـن الـبدايـة جـميع الـكماالت الـنّباتـيّة ولـكنّها كـانـت مـخفيّة ثـّم ظهـرت بـعد بـالـتّدريـج، مـثالً ظهـر مـن 
الــحبّة أواّلً الــّساق ثــّم األغــصان ثــّم األوراق ثــّم الــبراعــم ثــّم ظهــر الــثّمر، وكــّل هــذا مــن بــدايــة تــكويــنها مــوجــود 
فــيها بــالــقّوة ولــو أنّــه غــير ظــاهــر، وكــذلــك الــنّطفة مــن الــبدايــة حــائــزة لجــميع الــكماالت كــالــّروح والــعقل والــبصر 
والــّشامّـــة والــذائــّقة وبــاالخــتصار جــميع الــقوى ولــكنّها غــير ظــاهــرة ثــّم تظهــر بــالــتّدريــج، وكــذلــك خــلقت الــكرة 
األرضــيّة مــن املــبدأ مــع جــميع عــناصــرهــا ومــواّدهــا ومــعادنــها وأجــزائــها وتــرتــيبها، ولــكّن ظــهور كــّل مــنها كــان 
بـالـتّدريـج، فـقد ظهـر أواّلً الجـماد ثـّم الـنّبات ثـّم الـحيوان ثـّم اإلنـسان، أمّــا فـي الـبدايـة فـكانـت هـذه األجـناس 
واألنـواع مـوجـودة كـامـنة فـي الـكرة األرضـيّة ثـّم ظهـرت بـالـتّدريـج، ألّن هـذا هـو شـأن الـقانـون األعـظم اإللـهيّ 
والــنّظام الــطّبيعيّ الــعمومــيّ الــذّي يــحيط بجــميع الــكائــنات والــكّل تــحت حــكمه، إذا نــظرت إلــى هــذا الــنّظام 
الــعمومــيّ رأيــت أّن كــّل كــائــن مــن الــكائــنات ال يــصل إلــى حــّد الــكمال بمجــرد الــتّكويــن، بــل إنّــما يــنشأ ويــنمو 

بالتّدريج حتّى يصل إلى درجة الكمال.

�٨٥



(48)
حكمة ظهور الرّوح في الجسد

الّسؤال: ما حكمة وجود الّروح في الجسد؟

الـجواب: حـكمة ظـهور الـّروح فـي الجسـد هـي أّن الـّروح اإلنـسانـيّ وديـعة رحـمانـيّة يـجب أن تـسير فـي جـميع 
املـراتـب، ألّن سـيرهـا وحـركـتها فـي جـميع مـراتـب الـوجـود يـكون سـبباً الكـتسابـها الـكماالت، مـثالً لـو أّن إنـسانـاً 
يـــسير فـــي األقـــالـــيم املـــختلفة ويـــتنّقل فـــي املـــمالـــك املـــتعّددة بـــنظام وتـــرتـــيب ال شـــّك أّن ذلـــك يـــؤّدي إلـــى كســـب 
الــكمال، ألنّــه يــشاهــد مــختلف الــبلدان واملــناظــر واملــمالــك، ويــطّلع عــلى شــؤون ســائــر األمــم وأحــوالــها، ويــحيط 
عــلماً بــجغرافــية الــبلدان ويــرى صــنائــع املــمالــك وبــدائــعها، ويــطّلع عــلى عــادات الــّشعوب وأخــالقــها وتــقالــيدهــا 
ويـرى نـتائـج املـدنـيّة ورقـيّ الـعصر، ويـقف عـلى سـياسـة الـحكومـات ومـقدرة كـّل مـملكة وكـفاءتـها، وكـذلـك روح 
اإلنــسان عــندمــا تــسير فــي مــراتــب الــوجــود وتــنال كــّل رتــبة ومــقام، ال شــّك أنّــها تكتســب الــكماالت حــتّى وهــي 
فـــي الـــرّتـــبة الـــجسمانـــيّة، وفـــضالً عـــن هـــذا فـــإنّـــه يـــجب أن تظهـــر آثـــار كـــماالت الـــّروح فـــي هـــذا الـــعالـــم حـــتّى 
يــحصل الــكون عــلى نــتائــج غــير مــتناهــية، وتحــّل الــّروح فــي جســد اإلنــسان وتتجــّلى الــفيوضــات اإللــهيّة، مــثالً 
يــجب أن يســطع شــعاع الــّشمس عــلى األرض لــتتربّــى الــكائــنات األرضــيّة بحــرارتــها، وإن لــم تــفض الــّشمس 
بحـرارتـها وتسـطع بـأشـّعتها عـلى األرض لـظّلت صـعيداً جـرزاً دون نـمّو وحـياة، وكـذلـك إذا لـم تظهـر كـماالت 
الــّروح فــي هــذا الــعالــم يــصير عــاملــاً ظــلمانــيّاً حــيوانــيّاً مــحضاً، ولــكن بــظهور الــّروح فــي الــهيكل الــجسمانــيّ 
يــصير هــذا الــعالــم نــورانــيّاً، فــكما أّن روح اإلنــسان هــي ســبب حــياة جســده، فــكذلــك الــعالــم بــمنزلــة الجســد 
واإلنـــسان بـــمنزلـــة روحـــه. فـــلوال اإلنـــسان وظـــهور كـــماالت الـــّروح وتجـــّلي أنـــوار الـــعقل فـــي هـــذا الـــعالـــم لـــكانـــت 
الـّدنـيا جسـداً بـدون روح، وكـذلـك هـذا الـعالـم بـمنزلـة الّشجـر واإلنـسان بـمنزلـة الـثّمر، فـلوال الـثّمر لـكان الّشجـر 
عــديــم الــفائــدة، وفــضالً عــن ذلــك فــإّن هــذه الــعناصــر واألجــزاء وهــذا الــتّركــيب فــي جــسم اإلنــسان إنّــما تجــذب 
الـّروح وتـعّد مـغناطـيساً لـها، فـال بـّد إذاً مـن ظـهور الـّروح ، ومـثلها فـي ذلـك كـمثل املـرآة الـّصافـية الّــتي ال بـدّ 
وأنّـــــها تجـــــذب أشـــــّعة الـــــّشمس وتســـــتضيء وتظهـــــر فـــــيها االنـــــعكاســـــات الـــــعظيمة، يـــــعني لـــــو اجـــــتمعت هـــــذه 
الـعناصـر الـكونـيّة وتـركّـــبت عـلى الـنّظم الـطّبيعيّ فـي كـمال اإلتـقان لـصارت مـغناطـيس الـّروح، ولتجـّلى الـّروح 
فـــيها بجـــميع الـــكماالت، فـــال يـــقال فـــي هـــذا املـــقام بـــعد ذلـــك مـــا لـــزوم تـــنزل شـــعاع الـــّشمس فـــي املـــرآة؟ ألنّ 
االرتـــباط بـــني حـــقائـــق األشـــياء ســـواء أكـــان روحـــانـــيّاً أم جـــسمانـــيّاً يـــقتضي ذلـــك، وهـــو أنّـــه إذا ُوضِــــــــــَعت املـــرآة 
بـــحيث تـــقابـــل الـــّشمس لظهـــر شـــعاع الـــّشمس فـــيها، وهـــكذا ملّــا تـــتركّــــب الـــعناصـــر وتـــمتزج عـــلى أشـــرف نـــظم 

وترتيب وأسلوب تظهر روح اإلنسان وتتجّلى فيها (وذلك تقدير العزيز العليم).
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(49)
العالقة بني الحقّ والخلق

الّسؤال: ما حقيقة العالقة بني الحّق والخلق أي بني اهلل تعالى وسائر الكائنات؟

الـــجواب: إّن عـــالقـــة الـــحّق بـــالخـــلق عـــالقـــة املـــوجـــد بـــاملـــوجـــود، وهـــي كـــعالقـــة الـــّشمس بـــاألجـــسام املـــظلمة مـــن 
املــمكنات، وعــالقــة الــّصانــع بــاملــصنوعــات، فــالــّشمس فــي حــّد ذاتــها مــقّدســة عــن األجــسام املســتنيرة، بــل نــور 
الـــّشمس أيـــضاً فـــي حـــيّز ذاتـــه مـــقّدس مســـتغن عـــن الـــكرة األرضـــيّة، وإن كـــانـــت الـــكرة األرضـــيّة تـــحت تـــأثـــير 
الـّشمس مسـتفيضة مـن أنـوارهـا، ولـكّن الـّشمس وشـعاعـها مـقّدسـان عـنها، فـلوال الـّشمس مـا شـوهـدت الـكرة 

األرضيّة وجميع ما فيها من املوجودات.

إّن قـــيام الخـــلق بـــالـــحّق قـــيام صـــدورّي، يـــعني أّن الخـــلق صـــادر مـــن الـــحّق ولـــيس ظـــاهـــراً مـــنه، فـــتعّلقه تـــعّلق 
صــدورّي ال ظــهورّي، فــأنــوار الــّشمس صــدرت عــن الــّشمس ومــا ظهــرت مــنها، فــالتّجــّلي الــّصدورّي كتجــّلي 
الـــّشعاع مـــن نـــيّر اآلفـــاق، يـــعني أّن الـــذّات املـــقّدســـة (شـــمس الـــحقيقة) ال تـــقبل التّجـــزّؤ وال تـــتنزّل إلـــى رتـــبة 
الخــلق، كــما أنّــه لــيس لــكرة الــّشمس أن تتجــزّأ أو تــتنزّل عــلى الــكرة األرضــيّة، بــل إّن شــعاع الــّشمس فــيض 
صـــــادر عـــــنها ويـــــنير األجـــــسام املـــــظلمة، وأمّــــــا التّجـــــّلي الـــــظّهورّي فـــــهو كـــــظهور األفـــــنان واألوراق واألزهـــــار 
واألثــــمار مــــن الــــحبّة، إذ أّن الــــحبّة بــــذاتــــها تــــصير أفــــنانــــاً وأثــــماراً، فــــتنزل حــــقيقتها فــــي األغــــصان واألوراق 
واألثـمار، وهـذا التّجـّلي الـظّهورّي نـقص صـرف ومـمتنع ومسـتحيل فـي حـّق الـباري تـعالـى، ألنّـه يـلزم مـن ذلـك 
اتّــصاف الــقدم املــحض بــصفة الحــدوث، ويــصير الــغنيّ الــّصرف فــقراً مــحضاً وحــقيقة الــوجــود عــدمــاً وهــذا 
مُــحال، لهـذا صـدرت جـميع الـكائـنات مـن الـحّق، يـعني أّن مـا تـتحّقق بـه األشـياء هـو الـحّق، واملـمكنات وجـدت 
بـه، وأّول مـا صـدر عـن الـحّق هـو تـلك الـحقيقة الـكّليّة الّــتي تـسّمى فـي اصـطالح الـفالسـفة األقـدمـني بـالـعقل 
األّول، وبـــاصـــطالح أهـــل الـــبهاء املـــشيئة األولـــى، وهـــذا الـــّصدور مـــن حـــيث الـــفعل ال يحـــّد فـــي عـــالـــم الـــحقيقة 
بـالـزّمـان واملـكان، ال أّول لـه وال آخـر، فـاألّولـيّة واآلخـريّـة بـالنّسـبة إلـى الـحّق عـلى حـّد سـواء، وقِــَدم الـحّق قِــَدم 
ذاتــيّ زمــانــيّ، وحــدوث اإلمــكان حــدوث ذاتــيّ ال زمــانــيّ كــما ســبق بــيانــه مــن قــبل عــلى املــائــدة، وأّن ال أّولــية 
الـعقل األّول ال تـجعله شـريـكاً لـلحّق فـي الـقدم، ذلـك ألّن وجـود الـحقيقة الـكّليّة بـالنّسـبة إلـى وجـود الـحّق عـدم 
صـرف ولـيس لـها حـكم الـوجـود حـتّى تـكون شـريـكة ومـماثـلة فـي الـقدم، وقـد تـّم بـيان هـذه املـسألـة سـابـقاً، أمّــا 
وجـود األشـياء فـحياتـها عـبارة عـن الـتّركـيب ومـماتـها عـبارة عـن التّحـليل، وأمّـا املـاّدة والـعناصـر الـكّليّة فـإنّـها ال 
تـنعدم مـطلقاً، بـل انـعدامـها عـبارة عـن تـحّولـها، مـثالً إذا انـعدم اإلنـسان يـصير تـرابـاً ولـكنّه ال يـنعدم انـعدامـاً 
صــرفــاً، بــل لــه وجــود تــرابــيّ ولــكن حــصل تــحّول وعــرض لــذلــك الــتّركــيب تحــليل، وقــس عــلى هــذا انــعدام ســائــر 

املوجودات، ألّن الوجود ال يصير عدماً محضاً والعدم املحض ال يصير وجوداً.
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(50)
قيام األرواح بالحقّ

الـّسؤال: مـا مـعنى قـيام األرواح بـالـحّق حـيث يـقول فـي الـتّوراة ونـفخ فـي أنـفه نـسمة حـياة فـصار آدم نـفساً 
حيّة؟

الـجواب: اعـلم أّن الـقيام عـلى قـسمني: قـيام وتجـّل صـدورّي وقـيام وتجـّل ظـهورّي، فـالـقيام الـّصدوري كـقيام 
الـــّصنع بـــالـــّصانـــع يـــعني مـــثالً الـــكتابـــة بـــالـــكاتـــب، فهـــذه الـــكتابـــة صـــادرة مـــن الـــكاتـــب وهـــذا الـــنّطق مـــن هـــذا 
الـــنّاطـــق، وكـــذلـــك الـــّروح اإلنـــسانـــيّ صـــدرت مـــن الـــحّق ال أنّـــها ظهـــرت مـــنه، يـــعني لـــم يـــنفّك جـــزء مـــن حـــقيقة 
األلـــوهـــيّة ودخـــل فـــي جســـد آدم، بـــل إّن ظـــهور الـــّروح فـــي جســـده كـــصدور الـــنّطق مـــن الـــنّاطـــق، وأمّــــا الـــقيام 
الــظّهورّي فــهو ظــهور حــقيقة الــّشيء بــصور أخــرى، كــقيام الّشجــرة مــن الــبذرة وقــيام الــورد مــن بــذرة الــورد، 
ألّن نـــــفس الـــــبذرة ظهـــــرت بـــــصورة األغـــــصان واألوراق واألزهـــــار، ويـــــقال لهـــــذا قـــــيام ظـــــهورّي، فـــــقيام الـــــّروح 
اإلنــسانــيّ بــالــحّق قــيام صــدورّي، كــصدور الــنّطق مــن الــنّاطــق، والــكتابــة مــن الــكاتــب، يــعني ال تــصير نــفس 
الــنّاطــق نــطقاً وال نــفس الــكاتــب كــتابــة، بــل لــها قــيام صــدورّي، ألّن الــنّاطــق فــي كــمال الــقدرة والــقّوة، غــير أنّ 
الـنّطق يـصدر مـنه كـصدور الـفعل مـن الـفاعـل، والـنّاطـق الـحقيقيّ أي الـذّات األحـديّـة، لـم يـزل كـان عـلى حـالـة 
، فــــبناء عــــلى هــــذا يــــكون قــــيام الــــّروح  واحــــدة ال تــــغيير وال تــــبديــــل وال تــــحويــــل وال انــــقالب وهــــو أبــــديٌّ ســــرمــــديٌّ
اإلنــسانــيّ بــالــحّق قــيامــاً صــدوريّــاً، وإّن مــا ذكــر فــي الــتّوراة مــن قــولــه نــفخ اهلل فــي آدم روحــاً، فهــذه الــّروح 

كالنّطق الّصادر من النّاطق الحقيقيّ أثّرت في حقيقة آدم.

وأمّـــا الــقيام الــظّهوري – فــإن كــان املــقصود مــنه التّجــّلي ولــيس تجــزّءاً – فــقد قــلنا أّن ذلــك هــو قــيام وتجــّلي 
الــّروح الــقدس والــكلمة بــالــحّق، ويــقول فــي إنــجيل يــوحــنّا (فــي الــبدء كــان الــكلمة والــكلمة كــان عــند اهلل) إذاً 
فــالــّروح الــقدس والــكلمة هــي تجــّلي الــحّق، والــّروح والــكلمة هــما عــبارة عــن الــكماالت اإللــهيّة الّــتي تجــّلت فــي 
حـقيقة حـضرة املـسيح – وكـانـت تـلك الـكماالت عـند اهلل – كتجـّلي الـّشمس فـي املـرآة وظـهورهـا بـتمامـها، ألنّ 
املـــقصود مـــن الـــكلمة لـــيس جســـد املـــسيح، بـــل املـــقصود هـــو الـــكماالت اإللـــهيّة الّـــتي ظهـــرت فـــي املـــسيح، ألنّـــه 
كــــان كــــمرآة صــــافــــية أمــــام شــــمس الــــحقيقة، وكــــماالت شــــمس الــــحقيقة يــــعني ضــــياؤهــــا وحــــرارتــــها ظــــاهــــران 
مـشهودان فـي تـلك املـرآة، وحـينما نـنظر فـي املـرآة نـرى الـّشمس فـيها فـنقول هـذه هـي الـّشمس، إذاً فـالـكلمة 
والـــّروح الـــقدس الـــّلذان هـــما عـــبارة عـــن الـــكماالت اإللـــهيّة هـــما التّجـــّلي اإللـــهيّ، هـــذا هـــو مـــعنى آيـــة اإلنـــجيل 
الــقائــلة (فــي الــبدء كــان الــكلمة والــكلمة كــان عــند اهلل وكــان اهلل الــكلمة) ألّن الــكماالت اإللــهيّة ليســت مــنفصلة 
عـن ذات األحـديّـة، وكـماالت املـسيح تـدعـى الـكلمة، ألّن جـميع الـكائـنات بـمنزلـة الحـروف ولـيس للحـرف مـعنى 
مســـتقل، ولـــكّن كـــماالت حـــضرتـــه لـــها مـــقام الـــكلمة، ألّن الـــكلمة تـــؤّدي مـــعنى جـــامـــعاً تـــامّـــاً، وبـــما أّن الـــحقيقة 

املسيحيّة هي ظهور الكماالت اإللهيّة فمن هذه الوجهة عبّر عنها بالكلمة.

واعـــلم أّن قـــيام الـــكلمة والـــّروح الـــقدس بـــالـــحّق هـــو قـــيام تجـــّل ظـــهورّي، وال يـــتصّور مـــنه أّن حـــقيقة األلـــوهـــيّة 
تجـــزّأت أو تـــعّددت أو تـــنزّلـــت مـــن عـــلّو الـــتّقديـــس والـــتّنزيـــه، حـــاشـــا ثـــّم حـــاشـــا! إذ لـــو أّن مـــرآة صـــافـــية لـــطيفة 
واجهـــت الـــّشمس لتجـــّلت فـــيها أنـــوار الـــّشمس وحـــرارتـــها وصـــورتـــها ومـــثالـــها تجـــّلياً ظـــهوريّـــاً، بـــحيث لـــو يـــقول 
الــــنّاظــــر إلــــى الــــّشمس املــــتشعشعة املــــشهودة فــــي تــــلك املــــرآة الــــّصافــــية الــــّلطيفة هــــذه هــــي الــــّشمس يــــكون 
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صـــادقـــاً، ولـــكّن املـــرآة مـــرآة والـــّشمس شـــمس، ولـــو تتجـــّلى الـــّشمس فـــي مـــرايـــا مـــتعّددة فـــهي شـــمس واحـــدة، 
فهـــذا املـــقام ال حـــلول لـــه وال دخـــول وال امـــتزاج وال نـــزول، ألّن الـــّدخـــول والحـــلول والـــنّزول والخـــروج واالمـــتزاج 
مـن لـوازم األجـسام وخـواصـها ال األرواح، فـكيف بـالـحقيقة املـقّدسـة املـنزّهـة الـحضرة اإللـهيّة، (تـبارك اهلل عـن 

كّل ما ال ينبغي لتنزيهه وتقديسه وتعالى علّواً كبيراً).

فـشمس الـحقيقة كـما قـلنا لـم تـزل كـانـت عـلى حـالـة واحـدة ال تـغيير لـها وال تـبديـل وال تـحويـل وال انـقالب أزلـيّة 
ســــرمــــديّــــة، ولــــكّن الــــحقيقة املــــقّدســــة كــــلمة اهلل بــــمنزلــــة املــــرآة الــــّصافــــيّة الــــّلطيفة الــــنّورانــــيّة تجــــّلت فــــيها حــــرارة 
الـّشمس وضـياؤهـا وصـورتـها ومـثالـها، أي تجـّلت فـيها كـماالت شـمس الـحقيقة، هـذا مـعنى مـا يـقولـه حـضرة 
املـسيح فـي اإلنـجيل (األب فـي االبـن) يـعني تجـّلت شـمس الـحقيقة فـي هـذه املـرآة (سـبحان مـن أشـرق عـلى 

هذه الحقيقة املقّدسة من الكائنات).
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(51)
األرواح خمسة أقسام

اعـلم أّن األرواح خـمسة أقـسام، األّول الـّروح الـنّباتـيّ وهـو الـقّوة الّـتي تـحصل مـن تـركـيب الـعناصـر وامـتزاج 
املـواد بـتقديـر اهلل املـتعال ومـن الـتّدبـير والـتّأثـير واالرتـباط مـع سـائـر الـكائـنات وبـتفّرق هـذه األجـزاء والـعناصـر 
بـــعضها عـــن بـــعض تـــتالشـــى تـــلك الـــقّوة الـــنّامـــية الـــنّباتـــيّة، فـــمثالً الكهـــربـــاء الّــــتي تـــحصل مـــن اتّـــحاد بـــعض 
الــعناصــر واألجــزاء تــتالشــى وتــفقد إذا مــا تــفرّقــت تــلك األجــزاء، فهــذا هــو الــّروح الــنّباتــيّ، ويــلي ذلــك الــّروح 
الــحيوانــيّ وهــو كــذلــك يــتركّــــب مــن امــتزاج الــعناصــر، ولــكّن هــذا الــتّركــيب أكــمل ويــحصل مــن االمــتزاج الــتّامّ 
بــتقديــر الــرّّب الــقديــر، ويظهــر الــّروح الــحيوانــيّ الــذّي هــو عــبارة عــن قــّوة حــّساســة تــدرك الــحقائــق املــحسوســة 
الّــتي تـرى وتـسمع وتـذاق وتـشّم وتـلمس، وطـبعاً يـنعدم ذلـك الـّروح بـتفريـق وتحـليل تـلك األجـزاء املـركّـــبة كهـذا 
السّـــــــراج الـــذّي نـــشاهـــده، فـــإذا اجـــتمع الـــّدهـــن والـــفتيل والـــنّار بـــعضها بـــبعض يـــحصل الـــّضياء، لـــكن لـــو نـــفد 

الّدهن واحترق الفتيل لذهب ذلك الّضياء أيضاً.

أمّــا الــّروح اإلنــسانــيّ مــثله كــمثل الــبّلور وفــيض الــّشمس، يــعني أّن جــسم اإلنــسان مــركّـــب مــن الــعناصــر فــي 
أكــمل صــورة مــن الــتّركــيب واالمــتزاج وفــي غــايــة مــن اإلتــقان، وهــو أشــرف مــركّـــب وأكــمل مــوجــود يــنشأ ويــنمو 
بـالـّروح الـحيوانـيّ، فهـذا الـجسم املـكّمل بـمثابـة املـرآة والـّروح اإلنـسانـيّ بـمثابـة الـّشمس، وإذا انكسـرت املـرآة 
بـــقي فـــيض الـــّشمس، وكـــذلـــك إذا انـــعدمـــت املـــرآة فـــضوء الـــّشمس بـــاق ال يـــلحقه أّي ضـــرر، فهـــذا الـــّروح هـــو 
الــــقّوة الــــكاشــــفة املــــحيطة بجــــميع األشــــياء، فــــكّل هــــذه اآلثــــار الــــبديــــعة والــــّصنايــــع واالكــــتشافــــات واملــــشاريــــع 
الــعظيمة والــوقــائــع الــتّاريــخيّة املــهّمة الّــتي تــرونــها جــميعها مــن أثــر الــقّوة الــكاشــفة لــلّروح، وقــد أظهــرهــا بــقّوة 
مــعنويّــة مــن حــيّز الــغيب والــخفاء إلــى ســاحــة الــّشهود، مــثالً يــكشف وهــو فــي األرض مــا فــي الــّسماء، ومــن 
الـحقائـق املـعلومـة املـشهودة يـكشف األشـياء الـخفيّة املـجهولـة، مـثالً وهـو فـي هـذا الـنّصف مـن الـكرة األرضـيّة 
يــكتشف بــقّوة الــعقل الــنّصف اآلخــر، كــما اكــتشف كــوملــبس أمــريــكا بــعد أن كــانــت مــجهولــة مســتورة، وكــذلــك 
الـجسم ثـقيل ولـكنّه بـواسـطة اكـتشاف الـّروح يـطير وهـو بـطيء الحـركـة ولـكنّه بـالـوسـائـط الّـتي يـوجـدهـا يـطوي 

الّشرق والغرب بنهاية الّسرعة.

وبــاالخــتصار فهــذه الــقّوة مــحيطة بجــميع األشــياء، غــير أّن هــذا الــّروح لــه جــانــبان أحــدهــما رحــمانــيّ واآلخــر 
شــيطانــيّ يــعني فــيه اســتعداد لــلّصعود إلــى أعــلى درجــات الــكمال والهــبوط إلــى أســفل دركــات الــنّقص فــإذا 

اكتسب الفضائل صار أشرف املمكنات وإن اكتسب الرّذائل كان أرذل املوجودات.

أمّـا الـّروح فـي املـرتـبة الـرّابـعة فـهو الـّروح الـّسماوّي وذلـك هـو الـّروح اإليـمانـيّ والـفيض الـرّحـمانـيّ املـنبعث مـن 
نــفثات روح الــقدس الّـــتي تــكون بــقّوة إلــهيّة ســبب حــياة أبــديّــة، تــلك الــقّوة هــي قــّوة تــجعل اإلنــسان األرضــيّ 
ســماويّــاً وتــجعل اإلنــسان الــنّاقــص كــامــالً والــكدر صــافــياً والــّساكــت نــاطــقاً والــجاهــل عــاملــاً وأســير الــّشهوات 

النّفسانيّة مقّدساً ومنزّهاً.

والـــخامـــسة روح الـــقدس وهـــو الـــواســـطة بـــني الـــحّق والخـــلق بـــمثابـــة املـــرآة املـــقابـــلة لـــلّشمس، فـــكما أّن املـــرآة 
الــــّصافــــيّة تــــقتبس األنــــوار مــــن الــــّشمس وتــــعكس فــــيضها عــــلى اآلخــــريــــن، كــــذلــــك روح الــــقدس واســــطة أنــــوار 
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الــــتّقديــــس الّـــــتي يــــقتبسها مــــن شــــمس الــــحقيقة ويهــــبط بــــها عــــلى الــــحقائــــق املــــقّدســــة وهــــو مــــتّصف بجــــميع 
الــــكماالت اإللــــهيّة وكــــّلما ظهــــر يتجــــّدد الــــعالــــم وتــــبتدئ دورة جــــديــــدة ويــــلبس هــــيكل الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ خــــلعة 
جــديــدة. مــثله كــمثل الــّربــيع بــمجيئه فــي أّي وقــت يــنقل الــعالــم مــن حــال إلــى أخــرى، وبــقدوم مــوســم الــّربــيع 
تــــخّضر األراضــــي الــــهامــــدة والــــّسهول والــــّصحارى وتــــنبت أنــــواع الــــورد والــــّريــــاحــــني وتــــحيا األشــــجار حــــياة 
جـديـدة وتظهـر أثـمار بـديـعة وتـؤسّــــــس دورة جـديـدة، وعـلى هـذا املـثال يـكون ظـهور روح الـقدس وفـي أّي وقـت 
يظهـر يتجـّدد الـعالـم اإلنـسانـيّ ويـعطي الـحقائـق اإلنـسانـيّة روحـاً جـديـداً ويـلبس عـالـم الـوجـود خـلعاً محـمودة 
وتــتبّدد ظــلمات الجهــل وتســطع أنــوار الــكماالت، فــاملــسيح بهــذه الــقّوة جــّدد هــذه الــّدورة ورفــع الــّربــيع اإللــهيّ 
ســرادقــه فــي نــهايــة الــطّراوة والــّلطافــة فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ وعــطر الــنّسيم املــنعش لــلّروح مــشام املخــلصني، 
وكـــذلـــك ظـــهور حـــضرة بـــهاء اهلل كـــان بـــمثابـــة فـــصل الـــّربـــيع واملـــوســـم الجـــديـــد الـــذّي ظهـــر بـــالـــنّفحات الـــقدســـيّة 
وجــنود الــحياة األبــديّــة والــقّوة املــلكوتــيّة فــوضــع ســريــر السّــــــلطنة اإللــهيّة فــي قــطب الــعالــم وأحــيا الــنّفوس بــروح 

القدس وأّسس دورة جديدة.
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(52)
الرّوح والعقل والنّفس

الّسؤال: ما الفرق بني العقل والّروح والنّفس؟

الـــجواب: بـــيَّنّا مـــن قـــبل أّن األرواح خـــمسة أنـــواع: روح نـــباتـــيّ وروح حـــيوانـــيّ وروح إنـــسانـــيّ وروح إيـــمانـــيّ 
والّروح القدس.

أّما الّروح النّباتيّ فهي القّوة النّامية اّلتي تحصل من تأثير سائر الكائنات في الحبّة.

وأمّــا الـّروح الـحيوانـيّ فـهي الـقّوة الـجامـعة الـحّساسـة الّـتي تـتحّقق مـن تـركـيب الـعناصـر وامـتزاجـها، وعـندمـا 
ينحـّل هـذا الـتّركـيب تـفنى تـلك الـقّوة وتـنمحي أيـضاً، مـثلها كـمثل هـذا السّـــــراج الـذّي يـضيء بـاجـتماع الـفتيل 
والـّدهـن والـنّار وتـركـيبها، وعـندمـا يتحـّلل هـذا الـتّركـيب يـعني تـتفّرق األجـزاء املـركّـــبة عـن بـعضها ينطفئ هـذا 

الّسراج أيضاً.

أمّــا الـّروح اإلنـسانـيّ الّــتي يـمتاز بـها اإلنـسان عـن الـحيوان فـهي تـلك الـنّفس الـنّاطـقة، وهـذان االسـمان أي 
الـّروح اإلنـسانـيّ والـنّفس الـنّاطـقة هـما عـنوان شـيء واحـد، وهـذه الـّروح الّـتي تـعرف فـي اصـطالح الـفالسـفة 
بـالـنّفس الـنّاطـقة مـحيطة بـسائـر الـكائـنات، وتـكشف حـقائـق األشـياء بـقدر االسـتطاعـة البشـريّـة، وتـطّلع عـلى 
خــواّص املــمكنات وتــأثــيرهــا، وكــيفيّة املــوجــودات وخــصائــصها، ولــكنّها إذا لــم تــؤيّــد بــالــّروح اإليــمانــيّ ال تــطّلع 
عـــلى الـــحقائـــق الـــالّهـــوتـــيّة واألســـرار اإللـــهيّة، كـــاملـــرآة مـــهما تـــكن صـــافـــية لـــطيفة شـــفّافـــة فـــإنّـــها مـــحتاجـــة إلـــى 
األنـوار، فـإذا لـم تسـطع أشـّعة الـّشمس عـليها ال يـمكنها اكـتشاف األسـرار اإللـهيّة، أمّـا الـعقل فـهو قـّوة الـّروح 
اإلنـسانـيّ، الـّروح بـمنزلـة السّـــــراج والـعقل بـمنزلـة األنـوار الـّساطـعة مـن السّـــــراج، الـّروح بـمنزلـة الّشجـر والـعقل 

بمثابة الثّمر، فالعقل كمال الّروح وصفتها الالّزمة لها كشعاع الّشمس الالزم الذّاتيّ لها.

فهـذا الـبيان وإن كـان مـختصراً غـير أنّـه كـامـل واٍف فـعليكم أن تـفّكروا فـي ذلـك وسـتطّلعون عـلى تـفصيله إن 
شاء اهلل.
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(53)
القوى الجسمانيّة والقوى املعنويّة

تـوجـد فـي اإلنـسان قـوى خـمس ظـاهـرة جـسمانـيّة. وهـذه الـقوى واسـطة اإلدراك، يـعني يـدرك اإلنـسان بهـذه 
الـقوى الخـمس الـكائـنات الـجسمانـيّة. فـالـقّوة الـباصـرة الّـتي تـدرك الـّصور املـحسوسـة، والـقّوة الـّسامـعة الّـتي 
تـــدرك األصـــوات املـــسموعـــة، والـــقّوة الـــّشامّــــة الّــــتي تـــدرك األشـــياء ذات الـــرّائـــحة، والـــقّوة الـــذّائـــقة الّــــتي تـــدرك 
األطــعمة، والــقّوة الــالّمــسة املنتشــرة فــي جــميع أعــضاء اإلنــسان الّــتي تــدرك املــلموس، فهــذه الــقوى الخــمس 

هي اّلتي تدرك األشياء الخارجيّة (املاديّة).

وكـــذلـــك فـــي اإلنـــسان قـــوى مـــعنويّـــة، وهـــي املـــخيّلة الّــــتي تـــتخيّل األشـــياء، واملـــفّكرة الّــــتي تـــفّكر فـــي حـــقائـــق 
األمـــور، واملـــدركـــة الّـــتي تـــدرك حـــقائـــق األشـــياء، والـــحافـــظة الّـــتي تـــحفظ كـــّل مـــا يـــتخيّله اإلنـــسان ويـــفّكر فـــيه 
ويــــدركــــه، والــــواســــطة بــــني هــــذه الــــقوى الخــــمس الــــظّاهــــرة والــــقوى الــــباطــــنة هــــو الــــحّس املشــــترك، يــــعني هــــو 
الـــواســـطة بـــني الـــقوى الـــباطـــنة وبـــني الـــقوى الخـــمس الـــظّاهـــرة، فـــينقل إلـــى الـــقوى الـــباطـــنة مـــا تـــحّسه الـــقوى 
الــظّاهــرة، ويــعبّرون عــن هــذا بــالــحّس املشــترك بــني الــقوى الــظّاهــرة والــقوى الــباطــنة، فــمثالً الــبصر وهــو أحــد 
الـقوى الـظّاهـرة يـرى هـذه الـوردة ويـحّس بـها فـيعطي الـحّس املشـترك هـذا اإلحـساس لـلقوى الـباطـنة، ويسـلِّم 
الــحّس املشــترك هــذه املــشاهــدة إلــى الــقوى املــخيّلة، وتــتصّور الــقّوة املــخيّلة هــذه املــشاهــدة ثــّم تــوصــلها إلــى 
الـقّوة املـفّكرة، والـقّوة املـفّكرة تـفّكر فـيها وبـعد أن تهـتدي إلـى حـقيقتها تسـّلمها إلـى الـقّوة املـدركـة، وملّـا تـدرك 
الـقّوة املـدركـة صـورة ذلـك الـّشيء املـحسوس تسـّلمها إلـى الـحافـظة، والـقّوة الـحافـظة تـحفظها وتـظّل مـحفوظـة 

في خزانتها.

فــالــقوى الــظّاهــرة خــمس: الــباصــرة والــّسامــعة والــذّائــقة والــّشامّـــة والــالّمــسة. والــقوى الــباطــنّة أيــضاً خــمس: 
املشتركة واملخيّلة واملفكرّة واملدركة والحافظة.
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(54)
تفاوت أخالق النّوع اإلنسانيّ

الّسؤال: إلى كم تنقسم أخالق النّوع اإلنسانيّ ومن أين جاء هذا االختالف والتّفاوت؟

الــجواب: األخــالق فــطريّــة ومــوروثــة واكــتسابــيّة واألخــيرة تــحصل بــالــتّربــية، أمّـــا األخــالق الــفطريّــة وإن كــانــت 
الـــفطرة اإللـــهيّة خـــيراً مـــحضاً ولـــكّن اخـــتالف األخـــالق الـــفطريّـــة فـــي اإلنـــسان نـــاشئ عـــن تـــفاوت الـــّدرجـــات، 
فـــــكّلها خـــــير أمّــــــا بحســـــب الـــــّدرجـــــات هـــــي بـــــني حـــــسن وأحـــــسن، كـــــما أّن لجـــــميع الـــــنّوع اإلنـــــسانـــــيّ إدراكـــــاً 
واسـتعداداً، ولـكن يـتفاوت اإلدراك واالسـتعداد والـقابـليّة فـيما بـني الـنّوع اإلنـسانـيّ، وهـذا واضـح، مـثالً هـناك 
أطــفال فــي بــيت واحــد وفــي محــّل واحــد وفــي مــكتب واحــد يــتعّلمون مــن مــعلِّم واحــد ويــتربّــون مــن غــذاء واحــد 
وفـــي هـــواء واحـــد وبـــلباس واحـــد ويـــدرســـون درســـاً واحـــداً فـــال بـــّد أن يـــكون الـــبعض مـــن بـــني هـــؤالء األطـــفال 
مـــاهـــراً فـــي الـــفنون والـــبعض مـــتوسّــــــــطاً والـــبعض مـــتأخّــــراً، إذاً صـــار مـــن املـــعلوم أّن الـــتّفاوت فـــي الـــّدرجـــات 
مـوجـود فـي أصـل الـفطرة، وأّن تـفاوت الـقابـليّة واالسـتعداد مـشهود، ولـكن لـيس هـذا الـتّفاوت مـن وجـهة الـخير 
والشّـــــر بـل هـو مجـرّد تـفاوت فـي الـّدرجـات، فـواحـد فـي الـّدرجـة الـعليا وواحـد فـي الـّدرجـة الـوسـطى وواحـد فـي 
الـّدرجـة الـّدنـيا، مـثالً لـإلنـسان وجـود ولـلحيوان وجـود ولـلنّبات وجـود وللجـماد وجـود، أمّــا الـوجـود فـمتفاوت فـي 
هـذه املـوجـودات األربـعة، فـأيـن وجـود اإلنـسان مـن وجـود الـحيوان، والـحال أّن الـكّل مـوجـود، فـمن الـواضـح إذاً 

أّن في الوجود تفاوتاً في الّدرجات.

وأمّــــا تـــفاوت األخـــالق املـــوروثـــة فـــهو مـــن ضـــعف املـــزاج وقـــّوتـــه، يـــعني ملّــا يـــكون مـــزاج األبـــويـــن ضـــعيفاً يـــكون 
أطــفالــهما مــثلهما، وإن كــانــا قــويّــني فــأطــفالــهما يــكونــون نــشيطني، وكــذلــك يــكون لــطهارة الــّدم حــكم كــّليّ، ألنّ 
الــنّطفة الــطّيّبة كــالــجنس األعــلى الّـــذي يــوجــد فــي الــنّبات والــحيوان أيــضاً، مــثالً يــالحــظ أّن األطــفال الّـــذيــن 
يـولـدون مـن أب وأّم ضـعيفني عـليلني يـبتلون طـبعاً بـضعٍف فـي الـبنية وضـعف فـي الـعصب وهـم عـجولـون فـال 
صــبر لــهم وال جــلد وال ثــبات وال هــّمة، ألّن ضــعف األبــويــن ووهــنهما يــصير مــيراثــاً لــألطــفال، وفــضالً عــن هــذا 
فــإّن بــعضاً مــن السّــــــالالت واألســر يــختّصون بــموهــبة، مــثالً إّن ســاللــة إبــراهــيم كــانــت مــختّصة بــموهــبة وهــي 
كــون جــميع أنــبياء بــني اســرائــيل مــن ســاللــة إبــراهــيم، فــقد أعــطى اهلل هــذه املــوهــبة لــتلك السّـــــــاللــة، فــحضرة 
مــوســى ينتســب إلــيها مــن جــهة األب واألّم، وحــضرة املــسيح مــن جــهة األّم، وحــضرة محــّمد وحــضرة األعــلى 
وجــميع أنــبياء بــني إســرائــيل واملــظاهــر املــقّدســة كــانــوا مــن تــلك السّــــــاللــة، وحــضرة بــهاء اهلل أيــضاً مــن ســاللــة 
إبـراهـيم، ألنّـه كـان لـحضرة إبـراهـيم أوالد آخـرون غـير إسـماعـيل وإسـحق هـاجـروا فـي تـلك األزمـنة إلـى أنـحاء 

إيران وأفغانستان، فحضرة بهاء اهلل أيضاً من تلك الّساللة.

إذاً صـار مـن املـعلوم أّن األخـالق الـوراثـيّة مـوجـودة أيـضاً، بـحيث إذا لـم يـكن هـناك تـطابـق فـي األخـالق فـإنّـه 
ال يـعتبر مـن الـوجـهة الـّروحـية مـن تـلك السّــــــاللـة، ولـو أنّـه مـن الـوجـهة الـجسمانـيّة مـن تـلك السّــــــاللـة مـثل كـنعان 

فإنّه ال يعّد من ساللة نوح.

وأمّــا تـفاوت األخـالق مـن حـيث الـتّربـية فـهو عـظيم جـّداً، ألّن الـتّربـية لـها تـأثـير عـظيم، إذ تـصيِّر الـجاهـل عـاملـاً 
والـجبان شـجاعـاً والـغصن األعـوج مسـتقيماً وفـواكـه الـجبال والـغابـات املـرّة حـلوة لـذيـذة، والـوردة ذات خـمس 
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غـالالت تـصبح ذات مـائـة غـاللـة، وبـالـتّربـية تـتمّدن األمّـة املـتوحّــــشة، حـتّى الـحيوان فـإنّـه بـالـتّربـية يـقّلد اإلنـسان 
فـي حـركـاتـه وأعـمالـه، فـيجب اعـتبار الـتّربـية أنّـها فـي غـايـة األهـّميّة، ألّن األمـراض كـما أنّـها تسـري بشـّدة فـي 
عـــالـــم األجـــسام وتـــنتقل مـــن بـــعضها إلـــى بـــعض، كـــذلـــك األخـــالق لـــها ســـريـــان عـــظيم فـــي األرواح والـــقلوب، 
فـــالـــتّفاوت فـــي الـــتّربـــية عـــظيم جـــّداً، ولـــه حـــكم كـــّليّ، ولـــرّب قـــائـــل يـــقول مـــا دام اســـتعداد الـــنّفوس وقـــابـــليّتها 
مــتفاوتــاً فــال بــّد أن تــتفاوت األخــالق بســبب تــفاوت االســتعداد، فــنقول أّن األمــر لــيس كــذلــك ألّن االســتعداد 
عـلى قـسمني: اسـتعداد فـطرّي واسـتعداد اكـتسابـيّ، فـاالسـتعداد الـفطرّي الـذّي خـلقه اهلل كـّله خـير مـحض، 
إذ لـــيس مـــن شـــّر فـــي الـــفطرة، أمّـــا االســـتعداد االكـــتسابـــيّ فـــهو ســـبب حـــصول الشّـــــــّر، مـــثالً خـــلق اهلل جـــميع 
البشـر ووهـبهم قـابـليّة واسـتعداداً ليسـتفيدوا مـن الّشهـد والـّسكر ويـتضّرروا ويهـلكوا مـن الـّسّم، فهـذه الـقابـليّة 
واالسـتعداد كـالهـما فـطرّي أعـطاهـما اهلل لجـميع الـنّوع اإلنـسانـيّ عـلى حـّد سـواء، ولـكّن اإلنـسان يشـرع فـي 
اسـتعمال الـّسّم قـليالً قـليالً ويـتناول مـنه كـّل يـوم مـقداراً ويـزيـد عـليه شـيئاً فـشيئاً، حـتّى يـصل األمـر إلـى أنّـه 
لـو لـم يـتناول كـّل يـوم درهـماً مـن األفـيون لهـلك، وانـقلب اسـتعداده الـفطرّي انـقالبـاً كـّليّاً، فـانـظروا كـيف يـتغيّر 
االســتعداد والــقابــليّة الــفطريّــة تــغيّراً جــذريّــاً حــتّى يــتحّول إلــى الــعكس بســبب تــفاوت الــعادة والــتّربــية، فــليس 
االعـــــتراض عـــــلى األشـــــقياء مـــــن جـــــهة االســـــتعداد والـــــقابـــــليّة الـــــفطريّـــــة بـــــل مـــــن جـــــهة االســـــتعداد والـــــقابـــــليّة 
االكـــتسابـــيّة، إذ لـــيس فـــي الـــفطرة شـــّر بـــل كـــّلها خـــير، حـــتّى الـــّصفات واألخـــالق املـــذمـــومـــة املـــالزمـــة لـــذاتـــيّة 
الـبعض مـن الـنّوع اإلنـسانـيّ فـإنّـها فـي الـحقيقة ليسـت بـمذمـومـة، مـثالً يـالحـظ فـي بـدايـة حـياة الـطّفل الـذّي 
يــرضــع مــن الــثّدي أّن آثــار الحــرص بــاديــة مــنه كــما يــشاهــد مــنه أيــضاً آثــار الــغضب والقهــر، وإذاً يــقال أنّ 
الـــحسن والـــقبح كـــالهـــما فـــطرّي فـــي الـــحقيقة اإلنـــسانـــيّة، وهـــذا مـــناف لـــلخير املـــطلق الـــذّي هـــو فـــي الخـــلقة 
والـفطرة، فـالـجواب أّن الحـرص الـذّي هـو طـلب الـزّيـادة صـفة مـمدوحـة لـو اسـتعملت فـي مـوضـعها، فـمثالً لـو 
يحــرص اإلنــسان عــلى تــحصيل الــعلوم واملــعارف وعــلى أن يــكون رحــيماً ذا مــروءة وعــدالــة فــإّن ذلــك مــمدوح 
جـّداً، ولـو يـغضب عـلى الـظّاملـني الـّسفّاكـني لـلّدمـاء الـذّيـن هـم كـالسّـــــباع الـّضاريـة ويقهـرهـم فـذلـك مـمدوح جـّداً، 
ولــكّن هــذه الــّصفات لــو اســتعملت فــي غــير مــوضــعها لــكانــت مــذمــومــة، إذاً صــار مــن املــعلوم أنّــه ال يــوجــد فــي 
الـفطرة شـّر أبـداً، أمّــا لـو تسـتعمل أخـالق اإلنـسان الـفطريّـة فـي املـواقـع غـير املشـروعـة فـذلـك مـذمـوم، مـثالً لـو 
أّن شـخصاً غـنيّاً كـريـماً أعـطى فـقيراً مـبلغاً لـيصرفـه فـي حـاجـاتـه الـّضروريّـة لـنفسه، وهـذا الـّشخص الـفقير 
صـــرف ذلـــك املـــبلغ فـــي أمـــور غـــير مشـــروعـــة، فـــإّن ذلـــك يـــكون مـــذمـــومـــاً، وكـــذلـــك لـــو اســـتعملت جـــميع األخـــالق 

الفطريّة اّلتي هي رأس مال الحياة في أمور غير مشروعة فإنّها تكون مذمومة.

إذاً صـــار مـــن الـــواضـــح أّن الـــفطرة خـــير مـــحض، فـــالحـــظوا أّن أســـوأ األخـــالق وابـــغض الـــّصفات الّـــتي هـــي 
أســـــاس جـــــميع الشّـــــــــرور هـــــو الـــــكذب وال يـــــتصّور فـــــي الـــــوجـــــود صـــــفة أســـــوأ وال أذّم مـــــنه، ألنّـــــه هـــــادم لجـــــميع 
الــكماالت اإلنــسانــيّة وســبب الــرّذائــل الّـــتي ال تــتناهــى، ولــيس مــن صــفة أســوأ مــن هــذه الــّصفة فــهو أســاس 
جــميع الــقبائــح، ومــع هــذا فــلو واســى حــكيم مــريــضاً بــقولــه الحــمد هلل إّن أحــوالــك أحــسن ويــرجــى لــك حــصول 
الــّشفاء، فهــذا الــقول ولــو أنّــه مــخالــف لــلحقيقة لــكنّه قــد يــكون أحــيانــاً ذا جــدوى لتســلية قــلب املــريــض وســبباً 

لشفائه، فهو إذاً ليس بمذموم، وقد وّضحت هذه املسألة بأجلى بيان والّسالم.
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(55)
درجة إدراكات العالم اإلنسانيّ ومظاهر الظّهور

الّسؤال: ما درجة إدراكات العالم اإلنسانيّ وما حدودها؟

الــجواب: اعــلم أّن اإلدراكــات مــتفاوتــة، فــأدنــى رتــبة فــي اإلدراك هــي اإلحــساس الــحيوانــيّ يــعني الــحّسيّات 
الـطّبيعيّة الّــتي تظهـر بـقّوة الـحواّس ويـقال لـها الـحّسيّات، ويشـترك اإلنـسان والـحيوان فـي هـذا اإلدراك، بـل 
إّن بــعض الــحيوان أقــوى مــن اإلنــسان فــيها، وأمّـــا فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ فبحســب اخــتالفــات مــراتــبه تــتنّوع 
اإلدراكـــات وتـــتفاوت، وفـــي الـــرّتـــبة األّولـــيّة فـــي عـــالـــم الـــطّبيعة هـــي إدراكـــات الـــنّفس الـــنّاطـــقة، وجـــميع البشـــر 
مشـترك فـي هـذه الـقّوة غـافـالً كـان أم عـاقـالً مـؤمـناً كـان أم ضـاالًّ، وهـذه الـنّفس الـنّاطـقة اإلنـسانـيّة خـلقها اهلل 
مـحيطة مـمتازة عـلى سـائـر الـكائـنات، وملّا كـانـت أشـرف الـكائـنات ومـمتازة فـهي مـحيطة بـاألشـياء، وتسـتطيع 
قــّوة الــنّفس الــنّاطــقة أن تــكشف حــقائــق األشــياء وتــدرك خــواّص الــكائــنات وتهــتدي إلــى أســرار املــوجــودات، 
فهــــذه الــــفنون واملــــعارف والــــّصنائــــع والــــبدائــــع والــــتّأســــيسات واالكــــتشافــــات واملشــــروعــــات كــــّلها مــــن إدراكــــات 
الـنّفس الـنّاطـقة، وقـد كـانـت فـي زمـن مـا سـرّاً مـكنونـاً ورمـزاً مـصونـاً غـير مـعلوم، ثـّم كـشفتها الـنّفس الـنّاطـقة 
بــالــتّدريــج وأتــت بــها مــن حــيّز الــغيب والــخفاء إلــى حــيّز الــّشهود، وهــذه أعــظم قــّوة إدراك فــي عــالــم الــطّبيعة، 

وأسمى ما تصل إليه في نهاية جوالنها وطيرانها هو إدراكها لحقائق املمكنات وخواّصها وآثارها.
أمّـــا الـــعقل الـــكّليّ اإللـــهيّ الـــذّي هـــو مـــا وراء الـــطّبيعة فـــهو فـــيض الـــقّوة الـــقديـــمة، وهـــذا الـــعقل الـــكّليّ اإللـــهيّ 
مـحيط بـالـحقائـق الـكونـيّة ومـقتبس مـن األنـوار اإللـهيّة واألسـرار الـّربـانـيّة، هـو قـّوة عـاملـة ولـيس قـّوة مـتفّحصة 
مـــتحّسسة، أمّــــا قـــّوة عـــالـــم الـــطّبيعة املـــعنويّـــة فـــهي قـــّوة مـــتفّحصة وتهـــتدي بـــتفّحصها إلـــى حـــقائـــق الـــكائـــنات 

وخواّص املوجودات.

وأمّـا الـقّوة الـعاقـلة املـلكوتـيّة الّـتي هـي مـا وراء الـطّبيعة فـهي مـحيطة بـاألشـياء وعـاملـة بـها ومـدركـة لـها، ومـطّلعة 
عـــلى األســـرار والـــحقائـــق واملـــعانـــي اإللـــهيّة وكـــاشـــفة لـــلحقائـــق الـــخفيّة املـــلكوتـــيّة، وهـــذه الـــقّوة الـــعقليّة اإللـــهيّة 
خـاصـة بـاملـظاهـر املـقّدسـة ومـطالـع الـنّبّوة، وتسـطع أشـّعة مـن هـذه األنـوار عـلى مـرايـا قـلوب األبـرار الّـتي تـأخـذ 

قسطاً ونصيباً من هذه القّوة بوساطة املظاهر املقّدسة.

ولـــلمظاهـــر املـــقّدســـة ثـــالثـــة مـــقامـــات، مـــقام الجســـد ومـــقام الـــنّفس الـــنّاطـــقة ومـــقام املظهـــريّـــة الـــكامـــلة الجـــلوة 
الــّربــانــية، أمّـــا الجســد فــيدرك األشــياء بــقدر اســتطاعــة الــعالــم الــجسمانــي، لهــذا أظهــروا العجــز فــي بــعض 
املـــواقـــع، مـــثالً يـــقول كـــنت نـــائـــماً غـــير واعٍ مـــرّت عـــليّ نـــسمة اهلل وأيـــقظتني وأمـــرتـــني بـــالـــنّداء، أو أّن حـــضرة 
املـسيح تـعّمد فـي سـّن الـثاّلثـني وهـبط عـليه الـّروح الـقدس ولـم تظهـر هـذه الـّروح قـبل هـذا فـي املـسيح، فجـميع 

هذه األمور راجعة ملقامهم الجسدّي.

أمّـــا مــقامــهم املــلكوتــيّ فــمحيط بجــميع األشــياء، ومــطّلع عــلى جــميع األســرار وعــالــم بــكّل اآلثــار وحــاكــم عــلى 
جــميع األشــياء، ســواء أكــان قــبل الــبعثة أو بــعدهــا، ولــذلــك يــقول أنــا األلــف والــياء، األّول واآلخــر مــا كــان لــي 

تغيير وال تبديل ولن يكون.
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(56)
حدود إدراك اإلنسان ومعرفته للذّات اإللهيّة

الّسؤال: ما حدود إدراك اإلنسان ومعرفته للحقيقة اإللهيّة؟

الـجواب: يـلزم لـبيان هـذه املـسألـة مـتّسع مـن الـزّمـن ولـيس مـن الّسهـل أن نـبيّنها عـلى املـائـدة ولـكنّنا سـنتكّلم 
فيها باختصار.

اعــلم أّن الــعرفــان عــلى قــسمني: مــعرفــة ذات الــّشيء ومــعرفــة صــفاتــه، ومــعرفــة الــذّات تــكون بــمعرفــة الــّصفات 
لــيس إالّ حــيث أّن الــذّات مــجهولــة غــير مــعلومــة، وملــا كــانــت مــعرفــة األشــياء بــالــّصفات ال بــالــذّات وهــي مخــلوقــة 
محــدودة، فــكيف إذاً يــمكن مــعرفــة حــقيقة الــذّات اإللــهيّة وهــي غــير محــدودة، ألّن كــنه الــذّات ألّي شــيء غــير 
مـــعروف وإنّـــما يـــعرف بـــصفاتـــه، مـــثالً إّن كـــنه الـــّشمس مـــجهول ولـــكنّها تـــعرف بـــصفاتـــها الّـــتي هـــي الحـــرارة 
والــّضوء، وكــنه ذات اإلنــسان مــجهول وغــير مــعروف، ولــكنّه يــوصــف ويــعرف بــصفاتــه، وملّــا كــانــت مــعرفــة كــلّ 
شــيء بــصفاتــه ال بــذاتــه – حــال كــون الــعقل مــحيط بــالــكائــنات والــكائــنات الــخارجــيّة مــحاطــة عــلى الــرّغــم مــن 
هـذا فـالـكائـنات مـن حـيث الـذّات مـجهولـة ومـن حـيث الـّصفات مـعروفـة – إذاً فـكيف يـمكن أن يـعرف ذات الـرّبّ 
الـقديـم األبـدّي املـقّدس عـن اإلدراك واألوهـام، يـعني ملّـا كـانـت مـعرفـة الـّشيء مـمكنة بـالـّصفات ال بـالـذّات فـال 
شـّك أّن الـحقيقة اإللـهيّة مـن حـيث الـذّات مـجهولـة ومـن حـيث الـّصفات مـعروفـة، وفـضالً عـن هـذا كـيف تـحيط 
الـحقيقة الـحادثـة بـالـحقيقة الـقديـمة، ألّن اإلدراك نـاشئ عـن اإلحـاطـة، فـتجب اإلحـاطـة حـتّى يـمكن اإلدراك، 
وذات األحـديّـة مـحيطة ال مـحاطـة، وكـذلـك تـفاوت املـراتـب فـي عـالـم الخـلق مـانـع عـن الـعرفـان، مـثالً هـذا الجـماد 
مـا دام فـي رتـبته الجـماديّـة فـمهما تـرقّــى ال يـمكنه إدراك الـقّوة الـنّامـية، والـنّباتـات واألشـجار مـهما تـرقّــت فـال 
يــمكنها أن تــدرك قــّوة الــبصر، وكــذلــك ال تــدرك ســائــر الــقوى الــحّساســة، والــحيوان ال يــمكنه أن يــتصّور رتــبة 
اإلنـسان يـعني قـواه املـعنويّـة، فـتفاوت املـراتـب مـانـع مـن الـعرفـان وكـّل مـرتـبة دانـية ال تـدرك املـرتـبة الّـتي فـوقـها، 

إذاً فكيف تستطيع الحقيقة الحادثة إدراك الحقيقة القديمة؟

لهـــذا فـــمعرفـــة اهلل عـــبارة عـــن إدراك الـــّصفات اإللـــهيّة وعـــرفـــانـــها ال إدراك الـــحقيقة اإللـــهيّة، ومـــعرفـــة الـــّصفات 
أيـضاً ليسـت مـعرفـة مـطلقة، بـل إنـما تـكون بـقدر اسـتطاعـة اإلنـسان وقـّوتـه، والـحكمة عـبارة عـن إدراك حـقائـق 
األشـــياء كـــما هـــي أي عـــلى مـــا هـــي عـــليه، وذلـــك بـــقدر اســـتطاعـــة اإلنـــسان وقـــّوتـــه، لهـــذا فـــليس هـــناك ســـبيل 
لـــلحقيقة الـــحادثـــة إلدراك كـــنه الـــذّات، بـــل إنّـــها فـــقط تـــدرك الـــّصفات الـــقديـــمة بـــقدر الـــطّاقـــة البشـــريـــة، فـــغيب 
الــــذّات اإللــــهيّة مــــقّدس مــــنزّه عــــن أن تــــدركــــه املــــوجــــودات، وكــــّل مــــا يــــدخــــل تــــحت الــــتّصّور إنّــــما هــــو إدراكــــات 
إنــسانــيّة، فــقّوة اإلدراك اإلنــسانــيّ ال تــحيط بــحقيقة الــذّات اإللــهيّة، بــل الــذّي يــقدر اإلنــسان عــلى إدراكــه هــو 
الــّصفات اإللــهيّة الــظّاهــرّة الــباهــرّة أنــوارهــا وآثــارهــا فــي األفــاق واألنــفس، وإذا نــظرنــا فــي اآلفــاق واألنــفس 

نرى من الكلمات اإللهيّة آيات باهرات واضحة مشهودة، ألّن حقائق األشياء تدّل على الحقيقة الكّليّة.

ومـثل الـحقيقة اإللـهيّة كـمثل الـّشمس املشـرقـة مـن عـلّو تـقديـسها عـلى جـميع اآلفـاق، ومـن ذلـك اإلشـراق يـأخـذ 
كـّل مـن اآلفـاق واألنـفس قسـطاً ونـصيباً، ولـوال هـذا اإلشـراق وتـلك األنـوار ملـا كـان لـلكائـنات وجـود ولـكّن جـميع 

الكائنات تدّل عليها وتستضيء بها وتأخذ منها قسطاً ونصيباً.
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أمّــا تجــّلي الــكماالت والــفيوضــات والــّصفات اإللــهيّة فــهي ســاطــعة المــعة مــن حــقيقة اإلنــسان الــكامــل، يــعني 
ذلــك الــفرد الــفريــد املظهــر الــكّليّ اإللــهيّ، ألّن ســائــر الــكائــنات اقتبســت مــنه شــعاعــاً، أمّــا املظهــر الــكّلي فــهو 
مـرآة تـلك الـّشمس، تظهـر فـيها بجـميع كـماالتـها وصـفاتـها وآثـارهـا وآيـاتـها، فـمعرفـة الـحقيقة اإللـهيّة مـمتنعة 
مـحال، وأمّــا مـعرفـة املـظاهـر اإللـهيّة فـهي مـعرفـة الـحق، ألّن الـفيوضـات والتّجـّليّات والـّصفات اإللـهيّة ظـاهـرة 
فـــيها، إذاً لـــو اهـــتدى اإلنـــسان ملـــعرفـــة املـــظاهـــر اإللـــهيّة فـــقد فـــاز بـــمعرفـــة اهلل، ولـــو غـــفل عـــن مـــعرفـــة املـــظاهـــر 
املـقّدسـة حـرم مـن مـعرفـة اهلل، فـثبت وتـحقق أّن املـظاهـر املـقّدسـة هـم مـركـز الـفيض واآلثـار والـكماالت اإللـهيّة، 
طــوبــى لــنفوس اقتبســت أنــوار الــفيوضــات الــرّحــمانــية مــن تــلك املــطالــع الــنّورانــيّة. ونــأمــل أن يســتفيض أحــبّاء 
اهلل كــالــقّوة الــجاذبــة تــلك الــفيوضــات مــن مــبدأ الــفيض، ويــبعثون بــأنــوار وآثــار تــجعلهم آيــات بــاهــرات لــشمس 

الحقيقة.
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(57)
خلود الرّوح (الّدرس األّول)

حـــيث أثـــبتنا وجـــود الـــّروح اإلنـــسانـــيّ فـــيجب اآلن أن نـــثبت بـــقاءه، إّن مـــسألـــة خـــلود الـــّروح واردة فـــي الـــكتب 
الّسماويّة، وهذه املسألة هي أّس أساس األديان اإللهيّة، ألّن املجازاة واملكافأة وردت على نوعني: 

األّول ثـواب وعـقاب وجـودّي والـثّانـي مـجازاة ومـكافـأة أخـرويّـة، أمّــا الـنّعيم والـجحيم الـوجـودّي فـهو فـي جـميع 
الـعوالـم اإللـهيّة، سـواء فـي هـذا الـعالـم أو فـي الـعوالـم الـّروحـانـيّة املـلكوتـيّة، والـحصول عـلى هـذه املـكافـأة يـؤّدي 
إلـى الـحياة األبـديـة، ولـذلـك يـقول حـضرة املـسيح اعـملوا كـذا وافـعلوا كـذا حـتّى تجـدوا الـحياة األبـديّـة وتـولـدوا 
مــن املــاء والــّروح حــتّى تــدخــلوا فــي املــلكوت، وهــذه املــكافــأة الــوجــوديّــة هــي الــفضائــل والــكماالت الّـــتي تــزيّــن 
الـحقيقة اإلنـسانـيّة، مـثالّ اإلنـسان كـان ظـلمانـيّاً فـصار نـورانـيّاً، وكـان جـاهـالً فـصار عـاملـاً، وكـان غـافـالً فـصار 
عـاقـالً، وكـان نـائـماً فـصار مسـتيقظاً، وكـان مـيتاً فـصار حـيّاً، وكـان أعـمى فـصار بـصيراً، وكـان أصـّم فـصار 
ســميعاً، وكــان أرضــيّاً فــصار ســماويّــاً، وكــان نــاســوتــيّاً فــصار مــلكوتــيّاً، ويهــذه املــكافــأة يــولــد والدة روحــانــيّة 
ويــصبح خــلقاً جــديــداً، ويــكون مظهــر آيــة اإلنــجيل الــواردة فــي حــّق الــحواريّــني الــقائــلة "الـذّيـن ولـدوا لـيس 
مــن دم وال مــن مــشيئة جســد وال مــن مــشيئة رجــل بــل مــن اهلل" يـــعني نـــجوا مـــن األخـــالق والـــّصفات 
الـبهيميّة الّــتي هـي مـن مـقتضيات الـطّبيعة البشـريّـة، واتّـصفوا بـالـّصفات الـرّحـمانـيّة الّــتي هـي فـيض إلـهيّ، 
هـــذا هـــو مـــعنى الـــوالدة، ولـــيس لهـــذه الـــنّفوس عـــذاب أعـــظم مـــن االحـــتجاب عـــن الـــحّق، وال عـــقوبـــة أشـــّد مـــن 
الـرّذائـل الـنّفسانـيّة، والـّصفات الـظّلمانـيّة، ودنـاءة الـفطرة، واالنـهماك فـي الـّشهوات، وحـينما يتخـّلصون بـنور 
اإليـــمان مـــن ظـــلمات هـــذه الـــرّذائـــل، ويـــتنّورون بـــإشـــراق شـــمس الـــحقيقة ويـــفوزون بشـــرف جـــميع الـــفضائـــل 
يـــعّدون ذلـــك أعـــظم مـــكافـــأة، ويـــعتبرونـــها الـــجنّة الـــحقيقيّة، وكـــذلـــك املـــجازاة املـــعنويّـــة يـــعني الـــعذاب والـــعقاب 
الـــوجـــودّي، االبـــتالء بـــعالـــم الـــطّبيعة واالحـــتجاب عـــن الـــحّق، والجهـــل وعـــدم املـــعرفـــة، واالنـــهماك فـــي الـــّشهوات 
الــنّفسانــيّة واالبــتالء بــالــرّذائــل الــحيوانــيّة، واالتّــصاف بــالــّصفات الــظّلمانــيّة، مــن قــبيل الــكذب والــظّلم والــجفاء 
والــتّعلق بــالــّشؤون الــّدنــيويّــة، واالســتغراق فــي الــهواجــس الــّشيطانــيّة، كــّل ذلــك يــعتبرونــه أعــظم عــذاب وأشــدّ 

عقاب.

أمّــا املـكافـأة األخـرويّـة الّـتي هـي الـحياة األبـديـة املـصرّح بـها فـي جـميع الـكتب الـّسماويّـة، هـي تـلك الـكماالت 
اإللــهيّة واملــواهــب األبــديّــة والــّسعادة السّــــــرمــديّــة، فــاملــكافــأة األخــرويّــة هــي الــكماالت والــنّعم الّــتي تــحصل فــي 

العوالم الّروحانيّة بعد العروج من هذا العالم.

أمّــا املـكافـأة الـوجـوديّـة فـهي الـكمٍاالت الـحقيقيّة الـنّورانـيّة الّــتي تـتحقق فـي هـذا الـعالـم، وتـكون سـبب الـحياة 
األبــديّــة، ألّن املــكافــأة الــوجــوديّــة هــي رقــيّ نــفس الــوجــود، مــثالــها اإلنــسان الــذّي يــنتقل مــن عــالــم الــنّطفة إلــى 
مــــقام الــــبلوغ فــــيصير مظهــــر "فـــتبارك اهلل أحـــسن الـــخالـــقني". واملــــكافــــأة األخــــرويّــــة هــــي نــــعم وألــــطاف 
روحــــانــــيّة مــــثل أنــــواع الــــنّعم الــــّروحــــانــــيّة فــــي املــــلكوت اإللــــهيّ، والــــحصول عــــلى أمــــنيات الــــقلب والــــّروح ولــــقاء 
الــرّحــمن فــي الــعالــم األبــدّي، وكــذلــك املــجازاة األخــرويّــة يــعني الــعذاب األخــروّي وهــو الحــرمــان مــن الــعنايــات 
الـخاصّـــــــــة اإللـهيّة واملـواهـب الّـتي ال ريـب فـيها، والـّسقوط فـي أسـفل الـّدركـات الـوجـوديّـة، وكـّل نـفس حـرمـت مـن 

هذه االلطاف اإللهيّة وإن تكن باقية بعد املوت ولكنّها عند أهل الحقيقة في عداد األموات.
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وأمّـــا الـــّدلـــيل الـــعقلي عـــلى بـــقاء الـــّروح هـــو أنّـــه لـــيس لـــلّشيء املـــعدوم آثـــار يـــعني ال يـــمكن أن تظهـــر آثـــار مـــن 
الــعدم الــّصرف. ألّن اآلثــار فــرع الــوجــود والــفرع مشــروط وجــوده بــوجــود األصــل، مــثالً ال تســطع مــن الــّشمس 
املــعدومــة أشــّعة، وال يظهــر مــن البحــر املــعدوم أمــواج، وال يــنزل املــطر مــن ســحاب مــعدوم، وال يــأتــي ثــمر مــن 
شجـر مـعدوم، وال يـكون ظـهور وال أثـر لـشخص مـعدوم، إذاً مـا دامـت آثـار الـوجـود ظـاهـرة فـهي دلـيل عـلى أنّ 

صاحب األثر موجود.

الحـــظوا أّن ســـلطنة املـــسيح مـــوجـــودة إلـــى اآلن فـــكيف إذاً تظهـــر مـــن ســـلطان مـــعدوم ســـلطنة بهـــذه الـــعظمة، 
وكـيف تـعلو إلـى األوج أمـواج كهـذه مـن بحـر مـعدوم، وكـيف تنتشـر نـفحات قـدسـيّة كهـذه مـن حـديـقة مـعدومـة، 
والحـــظوا أيـــضاً أنّـــه ال يـــبقى أثـــر وال حـــكم وال تـــأثـــير ألّي كـــائـــن بمجـــرّد تـــالشـــي األعـــضاء وتحـــليل الـــتّركـــيب 
الـعنصرّي، سـواء أكـان مـن الجـماد أو الـنّبات والـحيوان إالّ الـحقيقة اإلنـسانـيّة والـّروح البشـرّي، فـإنّـه تـبقى 
وتسـتديـم آثـاره ونـفوذه وتـصرّفـه بـعد تـفريـق األعـضاء وتشـتّت األجـزاء وتحـليل الـتّركـيب ، فهـذه املـسألـة دقـيقة 
جـّداً فـأنـعموا فـيها الـنّظر، هـذا هـو الـّدلـيل الـعقليّ الـذّي بـيّنّاه حـتّى يـزنـه الـعقالء بـميزان الـعقل واإلنـصاف، 
أمّـــا لــو اســتبشر الــّروح اإلنــسانــيّ وانجــذب إلــى املــلكوت وانــفتحت بــصيرتــه وتــقّوى ســمعه الــّروحــانــي وتــمّلكه 
اإلحـساس الـّروحـانـي، فـإنـه يـشاهـد بـقاء الـّروح كـما يـشاهـد الـّشمس، وتـحيطه الـبشارات واإلشـارات اإللـهيّة، 

وسنتكّلم غداً عن الّدالئل األخرى.
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(58)
خلود الرّوح (الّدرس الثّاني)

كـــنّا نـــبحث بـــاألمـــس فـــي مـــوضـــوع خـــلود الـــّروح ، فـــاعـــلم أّن تـــصرف الـــّروح اإلنـــسانـــيّ وإدراكـــه عـــلى نـــوعـــني، 
يعني له نوعان من األفعال ونوعان من اإلدراك، نوع يكون بواسطة األعضاء فهو يرى بهذه العني،

ويـسمع بهـذه األذن، ويـتكّلم بهـذا الـّلسان، فهـذه أعـمال الـّروح وإدراكـات الـحقيقة اإلنـسانـيّة ولـكنّها بـواسـطة 
األعـضاء، يـعني أّن الـرّائـي هـو الـّروح ولـكّن الـّرؤيـة بـواسـطة الـعني، والـّسامـع هـو الـّروح ولـكن بـواسـطة األذن 

والنّاطق هو الّروح ولكن بواسطة الّلسان.

والـنّوع اآلخـر مـن تـصرّفـات الـّروح وأعـمالـها يـكون بـدون األعـضاء مـثالً وهـو فـي حـال الـنّوم يـرى بـدون عـني، 
ويــــسمع بــــدون أذن، ويــــتكّلم بــــغير لــــسان، ويــــمشي بــــغير قــــدم، وبــــالجــــملة فهــــذه الــــتّصرّفــــات بــــدون واســــطة 
األعـضاء، وكـثيراً مـا يـرى فـي مـنامـه مـا يـتحّقق حـدوثـه بـعد عـام، وكـذلـك كـثيراً مـا يـتعذّر عـليه حـّل مـسألـة فـي 
عـالـم الـيقظة، ثـّم تحـّل فـي عـالـم الـّرؤيـا، فـالـعني ال تـرى إالّ املـسافـة الـقصيرة فـي عـالـم الـيقظة، ولـكّن اإلنـسان 
فـي عـالـم الـّرؤيـا يـرى الـغرب وهـو فـي الشّـــــرق، ويـرى فـي عـالـم الـيقظة الـحال وفـي عـالـم الـنّوم يـرى املسـتقبل، 
ونــهايــة مــا يــطويــه بــالــوســائــط السّــــــريــعة فــي عــالــم الــيقظة عشــريــن فــرســخاً فــي الــّساعــة، ولــكنّه فــي عــالــم الــنّوم 
يــــطوي الشّــــــــرق والــــغرب فــــي طــــرفــــة عــــني، ألّن ســــير الــــّروح عــــلى نــــوعــــني، ســــير مــــن غــــير واســــطة وهــــو الــــّسير 
الـــّروحـــانـــيّ، وســـير بـــالـــواســـطة وهـــو الـــّسير الـــجسمانـــيّ، كـــسير الـــطّيور الّـــتي تـــطير والـــطّيور املحـــمولـــة الّـــتي 
تتحـرّك بـواسـطة حـامـل، وأمّــا فـي وقـت الـنّوم فـالجسـد يـكون كـاملـيّت ال يـرى وال يـسمع وال يـحّس وال يـشعر وال 
يـــدرك، يـــعني تـــتعطّل الـــقوى اإلنـــسانـــيّة، ولـــكّن الـــّروح حـــيّ بـــاٍق، وهـــو فـــي هـــذه الـــحال أكـــثر نـــفوذاً وطـــيرانـــاً 
وإدراكــاً، فــمثل قــولــنا بــفناء الــّروح بــعد مــوت الجســد كــمثل تــصّورنــا بهــالك طــير بســبب تكسّــــــر قــفصه مــع أنّ 

الطّير ال يهّمه تكسير القفص، وهذا الجسد كالقفص والّروح كالطّير.

ونـــحن نـــالحـــظ أّن لهـــذا الـــطّير (أي طـــير الـــّروح )، طـــيرانـــاً فـــي عـــالـــم الـــنّوم بـــدون هـــذا الـــقفص، إذاً لـــو كســـر 
الـــقفص فـــالـــطّير بـــاٍق ومســـتقّر، بـــل إّن إحـــساس ذلـــك الـــطّير يـــزيـــد وادراكـــاتـــه تـــتوسّـــــــع وابـــتهاجـــه يـــزداد، وفـــي 
الــــحقيقة إنّــــه يــــنتقل مــــن الــــجحيم إلــــى جــــنّة الــــنّعيم، ألنّــــه لــــيس لــــلطّير الــــّشكور جــــنة أعــــظم مــــن إطــــالقــــه مــــن 
الـقفص، وهـذا هـو سـبب هـرع الّشهـداء بـنهايـة الـطّرب والسّـــــرور إلـى مـيدان الـفداء، وكـذلـك فـإّن نـهايـة مـا تـرى 
عـــني اإلنـــسان فـــي عـــالـــم الـــيقظة مـــسافـــة ســـير ســـاعـــة واحـــدة، ألّن هـــذا هـــو مـــقدار تـــصرّف الـــّروح بـــواســـطة 
الجسـد، ولـكنّها بـعني الـبصيرة والـعقل تـرى أمـريـكا وتـدرك أنـحاءهـا، وتـكتشف أحـوالـها وتـّدبـر أمـورهـا، بـينما 

لو كان الّروح عني الجسد للزم أن تكون قّوة بصيرتها محدودة بذلك أيضاً. 

إذاً تــبنّي أّن الــّروح غــير هــذا الجســد، وأّن الــطّير غــير الــقفص وأّن نــفوذ الــّروح وقــّوتــه بــدون واســطة الجســد 
أشــّد، مــن أجــل هــذا لــو تــعطّلت اآللــة فــصاحــبها مســتمّر فــي الــعمل، مــثالً لــو انكســر الــقلم وتــعطّل فــالــكاتــب 
حـــيّ حـــاضـــر، ولـــو انهـــدم الـــبيت فـــصاحـــبه بـــاٍق مســـتقّر، هـــذا مـــن جـــملة الـــبراهـــني الـــعقليّة عـــلى بـــقاء الـــّروح ، 
وهــناك دلــيل آخــر، هــذا الجســد يــضعف ويــسمن ويــمرض ويــصحّ ويــتعب ويســتريــح، بــل أحــيانــاً تــقطع الــيد 
والـرّجـل وتـختّل الـقوى الـجسمانـيّة، فـالـعني تـعمى واألذن تـصّم والـّلسان يـبكم واألعـضاء تـبلى بـمرض الـفلج، 
وبــاالخــتصار فــقد يــنتقص الجســد بــالــكّليّة والــّروح بــاٍق مســتديــم عــلى حــالــه األصــليّة وادراكــاتــه الــّروحــانــيّة ال 
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يــعتريــها نــقص وال اخــتالل، ولــكن حــينما يــبتلى الجســد كــّله بــاألمــراض والــعاهــات يحــرم مــن فــيض الــّروح ، 
كاملرآة عند تكّسرها أو عندما تتغبّر ال ينعكس شعاع الّشمس فيها، وال يظهر فيضها.

وقـــد ســـبق وأْن بـــيّنّا أّن الـــّروح اإلنـــسانـــيّ لـــيس بـــداخـــل الجســـد، ألنّـــه مجـــرّد ومـــقّدس عـــن الـــّدخـــول والخـــروج 
الـــّلذيـــن هـــما مـــن شـــأن األجـــسام، بـــل تـــعّلق الـــّروح بـــالجســـد كـــتعّلق الـــّشمس بـــاملـــرآة، والـــخالصـــة أّن الـــّروح 
اإلنـسانـيّ بـحال واحـدة، ال تـمرض بـمرض الجسـد، وال تـصحّ بـصّحة الجسـد، فـال تـصير عـليلة وال ضـعيفة، 
ال ذلــيلة وال حــقيرة، ال خــفيفة وال صــغيرة، يــعني ال يــعتري الــّروح أّي خــلل وال تــتأثّــر بســبب فــتور الجســد ولــو 

صار الجسد سقيماً ضعيفاً وقطعت األيدي واألرجل واأللسن واختّلت قّوة الّسمع والبصر. 

إذاً اتّـضح وتـحّقق أّن الـّروح غـير الجسـد، وبـقاؤه لـيس مشـروطـاً بـبقاء الجسـد، بـل الـّروح فـي نـهايـة الـعظمة 
لــه ســلطان فــي عــالــم الجســد، ويتجــّلى نــفوذه واقــتداره كــما يتجــّلى ويظهــر فــيض الــّشمس فــي املــرآة. فــإذا 

انكسرت املرآة أو تغبّرت حرمت من أشّعة الّشمس.
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(59)
كماالت الوجود غير متناهيّة

اعـلم أّن مـراتـب الـوجـود محـدودة، وهـي مـرتـبة الـعبوديّـة ومـرتـبة الـنّبّوة ومـرتـبة الـّربـوبـيّة. ولـكّن الـكماالت اإللـهيّة 
واإلمــكانــيّة غــير مــتناهــية، ولــو أمــعنت الــنّظر لــرأيــت أّن كــماالت الــوجــود أيــضاً غــير مــتناهــية حســب الــظّاهــر 
الـعيان،  أنّـك ال تجـد كـائـناً مـن الـكائـنات يـكون كـامـالً بـحيث ال تسـتطيع أن تـتصّور كـائـناً أكـمل مـنه، مـثالً ال 
يـمكنك أن تـرى يـاقـوتـة فـي عـالـم الجـماد أو وردة فـي عـالـم الـنّبات أو بـلبالً فـي عـالـم الـحيوان دون أن تـتصّور 

أّن هناك أحسن منها.

وملـا كـان الـفيض اإللـهيّ غـير مـتناٍه فـالـكماالت اإلنـسانـيّة غـير مـتناهـية، ولـو كـان لـلكمال نـهايـة لـوصـلت حـقيقة 
مــــن حــــقائــــق األشــــياء إلــــى درجــــة تســــتغني فــــيها عــــن الــــحّق، وألصــــبح املــــمكن واجــــباً، ولــــكن لــــكّل كــــائــــن مــــن 
الـكائـنات رتـبة ال يـمكنه أن يـتجاوزهـا، يـعني أّن الـذّي فـي رتـبة الـعبوديّـة مـهما تـرقّــى فـي تـحصيل الـكماالت 
الّـتي ال تـتناهـى فـإنّـه لـن يـصل إلـى رتـبة الـّربـوبـيّة، وكـذلـك األمـر فـي الـكائـنات، فـالجـماد مـهما تـرقّـى فـي عـالـم 
الجـماد لـن يـنال الـقّوة الـنّامـية، وكـذلـك هـذا الـورد مـهما تـرقّـى فـي عـالـم الـنّبات ال تظهـر فـيه الـقّوة الـحساسّـــــة، 
مـثالً مـعدن الـفّضة هـذا ال يـمكن أن يـحصل عـلى سـمع وال عـلى بـصر، وأقـصى مـا يـصل إلـيه هـو أن يـترقّـى 
فـي رتـبته ويـصير مـعدنـاً كـامـالً، فـال يـنال قـّوة الـنّمّو أو قـّوة الـحّس أو الـّروح، وال يـمكن أن يـحصل عـليها، بـل 
إنّـه يـترقّـى فـي رتـبته فـقط، فـمثالً إّن بـطرس ال يـمكنه أن يـصل إلـى رتـبة املـسيح، وأقـصى مـا يـمكن أن يـصل 
إلــيه هــو أن يــحصل عــلى كــماالت ال تــتناهــى فــي مــراتــب الــعبوديّــة، لهــذا فــكّل حــقيقة مــوجــودة قــابــلة لــلتّرقّــي، 
وحـيث أّن الـّروح اإلنـسانـيّ لـه حـياة أبـديّـة بـعد مـفارقـة هـذا الجسـد الـعنصرّي، فـال شـّك أّن كـّل مـوجـود قـابـل 
لـلتّرقّـي، ولهـذا فـإنّـه يـجوز طـلب الـعفو والـتّرقّـي والـعنايـة واملـبرّات والـفيوضـات لـإلنـسان بـعد وفـاتـه، ألّن الـوجـود 
قـابـل لـلتّرقّــي، ولهـذا ورد فـي مـناجـاة حـضرة بـهاء اهلل طـلب الـعفو والـغفران لـّلذيـن صـعدوا، وفـضالً عـن هـذا 
فـكما أّن الخـلق فـي هـذا الـعالـم مـحتاج إلـى الـحّق فـهو أيـضاً مـحتاج فـي ذلـك الـعالـم، فـالخـلق فـي احـتياج 
دائـم والـحّق هـو الـغنيّ املـطلق سـواء فـي هـذا الـعالـم أو فـي اآلخـرة، والـغنى فـي الـعالـم األخـروّي هـو الـتّقرّب 
إلــى الــحّق، فــفي هــذه الــحال تــجوز الــّشفاعــة يــقيناً لــلمقّربــني لــدى بــاب األحــديّــة، وهــذه الــّشفاعــة مــقبولــة لــدى 
الـــحّق، ولـــكّن الـــّشفاعـــة فـــي ذلـــك الـــعالـــم ال تشـــبه الـــّشفاعـــة فـــي هـــذا الـــعالـــم بـــل هـــي كـــيفيّة أخـــرى ال يـــمكن 

التّعبير عنها.
فـلو وصّـــــــــى إنـسان غـنيّ وقـت وفـاتـه بـإعـانـة الـفقراء والـّضعفاء وإنـفاق مـبلغ مـن ثـروتـه عـليهم، فـمن املـمكن أن 
يـــكون هـــذا الـــعمل ســـبب الـــعفو والـــغفران والـــتّرقّـــي فـــي مـــلكوت الـــرّحـــمن، وكـــذلـــك إّن األب واألّم يتحـــّمالن مـــن 
أجــــل أوالدهــــما نــــهايــــة الــــتّعب واملــــشّقة وحــــينما يــــصل األوالد فــــي الــــغالــــب إلــــى ســــّن الــــرّشــــد يــــنتقل آبــــاؤهــــم 
وأمّــهاتـهم إلـى الـعالـم اآلخـر، ويـندر أن يـرى اآلبـاء واألمّــهات مـكافـأة مـن أوالدهـم مـقابـل مـشّقاتـهم وأتـعابـهم 
فــي الــّدنــيا، فــيجب إذاً عــلى األوالد املــبادرة بــالــخيرات واملــبرات مــقابــل مــشّقات األبــويــن وأتــعابــهما، والــتماس 
الـــعفو والـــغفران لـــهما، مـــثالً يـــجب عـــليك أن تـــنفق عـــلى الـــفقراء فـــي مـــقابـــل مـــحبّة والـــدك وشـــفقته، وتـــطلب لـــه 
الــعفو والــغفران والــرّحــمة الــكبرى بــكمال الــتّضرّع واالبــتهال، وحــتّى يــمكن لــّلذيــن مــاتــوا فــي املــعصية وعــدم 
اإليــمان أن تــتغيّر حــالــهم، يــعني يــصبحون مــظاهــر الــغفران وهــذا بــفضل اهلل ال بــعدلــه، ألّن الــفضل إعــطاء 

بدون استحقاق والعدل إعطاء باستحقاق.
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فـكما أنّـنا نـقدر أن نـدعـو هـهنا لهـذه الـنّفوس فـي هـذا الـعالـم، كـذلـك لـنا مـثل هـذه الـقدرة فـي الـعالـم اآلخـر أي 
فــي عــالــم املــلكوت، أولــيس الخــلق فــي ذلــك الــعالــم خــلق اهلل؟ إذاً فــهم فــي ذلــك الــعالــم يســتطيعون أن يــترقّــوا، 
وكــما أنــهم يســتطيعون أن يــقتبسوا األنــوار بــالــتّضرّع فــي هــذا الــعالــم، فــكذلــك يــمكنهم أن يــلتمسوا الــغفران 

ويقتبسوا األنوار في ذلك العالم بالتّضرّع واالبتهال.

إذاً ملـا كـان حـصول الـتّرقّــي مـمكناً لـلنّفوس فـي هـذا الـعالـم بـواسـطة الـتّضرّع واالبـتهال أو بـدعـاء املـقّدسـني، 
فـــكذلـــك بـــعد املـــوت أيـــضاً يـــمكنهم الـــتّرقّــــي بـــواســـطة دعـــائـــهم وابـــتهالـــهم، وال ســـيّما إذا كـــانـــت الـــّشفاعـــة مـــن 

املظاهر املقّدسة.
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(60)
ترّقي اإلنسان في العالم اآلخر

اعــلم أّن كــّل مــوجــود ال يــثبت عــلى حــال واحــدة، يــعني أّن جــميع األشــياء متحــرّكــة وكــّل شــيء ســائــر إمّــا إلــى 
الـنّمو وإمّـا إلـى االضـمحالل، فجـميع األشـياء إمّـا أن تـأتـي مـن الـعدم إلـى الـوجـود أو تـذهـب مـن الـوجـود إلـى 
الـــعدم، مـــثالً هـــذا الـــورد وهـــذا الـــّسنبل اســـتغرقـــا زمـــناً ليظهـــرا مـــن الـــعدم إلـــى الـــوجـــود، واآلن قـــد أخـــذا فـــي 
الـذّهـاب مـن الـوجـود إلـى الـعدم، فهـذه الحـركـة يـقال لـها حـركـة جـوهـريّـة يـعني طـبيعيّة، وال تـنفّك هـذه الحـركـة 
عـن الـكائـنات ألنّـها مـن مـقتضياتـها الـذّاتـية كـاإلحـراق فـهو مـن املـقتضيات الـذّاتـية لـلنّار، إذاً ثـبت أّن الحـركـة 
مـالزمـة لـلوجـود، وهـي إمّــا إلـى الـّسمّو أو إلـى الـّدنـّو، وعـلى هـذا ملّا كـان الـّروح بـاقـياً بـعد الـّصعود فـال بـّد وأن 
يــكون ســائــراً إمّـــا إلــى الــّسمّو أو إلــى الــّدنــّو، وعــدم الــّسمّو فــي ذلــك الــعالــم هــو عــني الــّدنــّو، ولــكنّه ال يــتجاوز 
رتــبته بــل إنّــما يــترقّــى فــي الــرّتــبة نــفسها، مــثالً إّن روح حــقيقة بــطرس مــهما تــترقّــى فــإنّــها ال تــصل إلــى رتــبة 
حــقيقة حــضرة املــسيح، بــل إنّــها تــترقّــى فــي دائــرتــها، كــما تــالحــظ أّن هــذا الجــماد مــهما تــرقّــى فــإّن تــرقّــيه ال 
تــتعّدى رتــبته، فــإنّــك ال تســتطيع أن تــصل بهــذا الــبّلور إلــى درجــة يــكون فــيها مــبصراً، فــذلــك مســتحيل وغــير 
مـــمكن، ومـــثالً هـــذا الـــقمر الـــّسماوّي مـــهما تـــرقّــــى ال يـــكون شـــمساً نـــورانـــيّة، فـــأوجـــه وحـــضيضه فـــي مـــداره، 
فــالــحواريّــون مــهما تــرقّــوا لــم يــكن بــاســتطاعــتهم أن يــبلغوا مــكانــة املــسيح، نــعم يــمكن أن يــصير الفحــم مــاســاً 

ولكن كليهما موجود في الرّتبة الحجريّة وأجزاء تركيبهما واحدة.
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(61)
مقام اإلنسان وترّقياته بعد الّصعود

إنّـنا إذا نـظرنـا إلـى الـكائـنات بـعني الـبصيرة نجـد أنّـها تـنحصر فـي ثـالثـة أقـسام، وهـي كـكّل إمّــا جـماد وإمّــا 
نــبات وإمّــا حــيوان، فــهي ثــالثــة أجــناس ولــكّل جــنس أنــواع واإلنــسان نــوع مــمتاز، ألنّــه حــائــز لــكماالت جــميع 
األجـــناس، يـــعني لـــه جـــسم ولـــه نـــمّو ولـــه حـــّس، ومـــع وجـــود الـــكمال الجـــمادّي والـــنّباتـــيّ والـــحيوانـــيّ فـــله كـــمال 
مـخصوص محـروم مـنه سـائـر الـكائـنات وهـي الـكماالت الـعقليّة، وإذاً فـاإلنـسان أشـرف املـوجـودات، وهـو فـي 
نــهايــة املــرتــبة الــجسمانــيّة وبــدايــة مــرتــبة الــّروحــانــيّات، يــعني نــهايــة الــنّقص وبــدايــة الــكمال، فــي نــهايــة مــرتــبة 
الـظّلمة وبـدايـة مـرتـبة الـنّورانـيّة، لهـذا قـالـوا إّن مـقام اإلنـسان نـهايـة الـّليل وبـدايـة الـنّهار، يـعني جـامـع ملـراتـب 
الـنّقص حـائـز ملـراتـب الـكمال، فـله جـانـب حـيوانـيّ وجـانـب مـالكـيّ، واملـقصود مـن املـربّـي هـو أن يـربّـي الـنّفوس 
البشــريّــة حــتّى يــتغّلب الــجانــب املــالكــيّ عــلى الــجانــب الــحيوانــيّ، فــلو تــتغّلب الــقوى الــرّحــمانــيّة فــي اإلنــسان 
الّـــتي هـــي عـــني الـــكمال عـــلى الـــقوى الـــّشيطانـــيّة الّـــتي هـــي عـــني الـــنّقص لـــهو أشـــرف املـــوجـــودات، وفـــي حـــال 
تــغّلب الــقوى الــّشيطانــيّة عــلى الــقوى الــرّحــمانــيّة يــتحّول إلــى أســفل املــوجــودات، ولــذا فــهو فــي نــهايــة الــنّقص 

وبداية الكمال.

وال يـوجـد تـفاوت وتـبايـن وتـضاّد وتـخالـف بـني أّي نـوع مـن أنـواع املـوجـودات كـما هـو فـي نـوع اإلنـسان. فـأنـوار 
األلــوهــيّة تتجــّلى عــلى البشــر مــثلما تجــّلت فــي املــسيح، فــفي هــذه الــحالــة نــرى مــدى عــزّة اإلنــسان وشــرفــه، 
وكـذلـك نـرى اإلنـسان يـعبد الحجـر واملـدر والّشجـر، فـانـظروا فـي هـذه الـحالـة مـا أذّل اإلنـسان حـيث أنّـه يـعبد 
أحــّط املــوجــودات يــعني الــحجارة والــطنّي والــجبل والــغابــة والّشجــر وكــّلها ال روح لــها، فــأّي ذلّــة أعــظم مــن أن 
يـــصير أحـــّط املـــوجـــودات مـــعبود اإلنـــسان، فـــالـــعلم صـــفة اإلنـــسان وكـــذلـــك الجهـــل، والـــّصدق صـــفة اإلنـــسان 
وكذلك الكذب، واألمانة صفة اإلنسان وكذلك الخيانة، والعدل صفة اإلنسان وكذلك الظّلم، وقس على ذلك.

وبـاالخـتصار فجـميع الـكماالت والـفضائـل صـفات لـإلنـسان وكـذلـك الـرّذائـل، انـظروا أيـضاً إلـى الـتّفاوت بـني 
أفـــراد الـــنّوع اإلنـــسانـــيّ، فـــقد كـــان حـــضرة املـــسيح فـــي صـــورة البشـــر وقـــيافـــا فـــي صـــورة البشـــر، وحـــضرة 
مـوسـى كـان إنـسانـاً وفـرعـون كـان إنـسانـاً، وهـابـيل كـان إنـسانـاً وقـابـيل كـان إنـسانـاً، وحـضرة بـهاء اهلل كـان 
إنـــسانـــاً ويـــحيى كـــان إنـــسانـــاً، مـــن أجـــل هـــذا يـــقال إّن اإلنـــسان هـــو اآليـــة اإللـــهيّة الـــكبرى يـــعني هـــو كـــتاب 
الــتّكويــن، ألّن جــميع أســرار الــكائــنات مــوجــودة فــي اإلنــسان، إذاً لــو تــربّــى فــي ظــّل املــربّــي الــحقيقيّ يــصير 
جـــوهـــر الـــجواهـــر ونـــور األنـــوار وروح األرواح، ومـــركـــز الـــّسنوحـــات الـــرّحـــمانـــية ومـــصدر الـــّصفات الـــّروحـــانـــيّة 
ومشـــرق األنـــوار املـــلكوتـــيّة ومهـــبط اإللـــهامـــات الـــّربـــانـــيّة، أمّـــا لـــو حـــرم فـــإنّـــه يـــكون مظهـــر الـــّصفات الـــّشيطانـــيّة 
وجـــامـــع الـــرّذائـــل الـــحيوانـــيّة ومـــصدر الـــّشؤون الـــظّلمانـــيّة، هـــذا هـــو حـــكمة بـــعثة األنـــبياء لـــتربـــية البشـــر حـــتّى 
يـــصير هـــذا الفحـــم الحجـــرّي مـــاســـاً، ويـــتطّعم هـــذا الّشجـــر غـــير املـــثمر فـــيعطي فـــاكـــهة فـــي نـــهايـــة الـــحالوة 
والـّلطافـة، وحـينما يـصل اإلنـسان إلـى أشـرف مـقامـات الـعالـم اإلنـسانـيّ فـعندئـذ يـترقّـى فـي درجـات الـكماالت 
ال فــي الــرّتــبة، ألّن املــراتــب محــدودة ولــكّن الــكماالت اإللــهيّة ال تــتناهــى، ولــإلنــسان تــرقٍّ فــي الــكماالت ال فــي 
الـرّتـبة سـواء قـبل مـفارقـة هـذا الـقالـب الـعنصرّي أو بـعده، مـثالً إّن الـكائـنات تـنتهي إلـى اإلنـسان الـكامـل، وال 
يـــوجـــد مـــوجـــود آخـــر أعـــلى مـــنه، ولـــكّن  اإلنـــسان الـــذّي وصـــل إلـــى الـــرّتـــبة اإلنـــسانـــيّة لـــه الـــتّرقّـــي بـــعد ذلـــك فـــي 
الـكماالت ال فـي الـرّتـبة، ألنّـه ال تـوجـد رتـبة أعـلى مـن رتـبة اإلنـسان الـكامـل حـتّى يـنتقل إلـيها فـله الـتّرقّـي فـقط 
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فـي الـرّتـبة اإلنـسانـيّة، ألّن الـكماالت اإلنـسانـيّة غـير مـتناهـية، مـثالً مـهما كـان إنـسان عـاملـاً فـإنّـه يـتصّور وجـود 
مـن هـو أعـلم مـنه، وحـيث أّن الـكماالت اإلنـسانـيّة غـير مـتناهـية فـبعد الـّصعود مـن هـذا الـعالـم يـمكنه أن يـترقّـى 

أيضاً في الكماالت.
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(62)
في معنى آية الكتاب األقدس

الــّسؤال: جــاء فــي الــكتاب األقــدس "إنّـه مـن أهـل الـّضالل ولـو يـأتـي بـكّل األعـمال"، فــما مــعنى هــذه 
اآلية؟

الـــجواب: املـــقصود مـــن هـــذه اآليـــة املـــباركـــة أّن أســـاس الـــفوز والـــفالح هـــو عـــرفـــان اهلل – وهـــو أصـــل – وبـــعد 
مـعرفـة اهلل تـكون األعـمال الـّصالـحة الّـتي هـي ثـمرّة اإليـمان – وهـي فـرع – ولـوال الـعرفـان الحـتجب اإلنـسان 

عن الحّق، وإذا احتجب فليس لألعمال الّصالحة ثمرها التّاّم املطلوب.

واملـــقصود مـــن هـــذه اآليـــة أّن الـــنّفوس املـــحتجبة عـــن الـــحّق مـــتساويـــة مـــهما كـــان عـــملها صـــالـــحاً أم طـــالـــحاً، 
واملــراد هــو أّن عــرفــان الــحّق أصــل وأّن األعــمال فــرع، ومــع ذلــك فــال بــّد مــن وجــود فــرق بــني الــّصالــح والــطّالــح 
مـن املـحتجبني، ألّن املـحتجب الـذّي حـسنت أخـالقـه وأعـمالـه الئـق ألن يـغفر اهلل لـه، أمّـا املـحتجب املـذنـب الـذّي 

ساءت أخالقه وأعماله فمحروم من فضل اهلل وموهبته وذلك هو الفرق.

إذاً فـاملـقصود مـن اآليـة املـباركـة هـو أّن مجـرد األعـمال الـخيريّـة بـدون مـعرفـة اهلل ال يـكون سـبب الـنّجاة األبـديّـة 
والفوز والفالح الّسرمدينّي أو الّدخول في ملكوت اهلل.
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(63)
النّفس النّاطقة بعد صعود األرواح

الـــّسؤال: بـــماذا تـــقوم الـــنّفس الـــنّاطـــقة بـــعد مـــفارقـــة األجـــساد وصـــعود األرواح؟ ولـــنفرض أّن الـــنّفوس املـــؤيّـــدة 
بــــفيوضــــات روح الــــقدس تــــقوم بــــالــــوجــــود الــــحقيقيّ والــــحياة األبــــديّــــة. فــــبماذا تــــقوم الــــنّفس الــــنّاطــــقة لــــألرواح 

املحتجبة؟

الـجواب: يـظّن الـبعض أّن الجسـد جـوهـر وأنّـه قـائـم بـالـذّات، والـّروح عـرض وأنّـها قـائـمة بـجوهـر الـبدن، بـينما 
أّن النّفس النّاطقة هي الجوهر والجسد قائم بها، فلو تالشى العرض أي الجسم فجوهر الّروح باق.

ثـانـياً إّن الـنّفس الـنّاطـقة أي الـّروح اإلنـسانـيّة لـيس لـها قـيام حـلولـيّ بهـذا الجسـد، يـعني ليسـت بـداخـل هـذا 
الجســـد ألّن الحـــلول والـــّدخـــول مـــن خـــصائـــص األجـــسام والـــنّفس الـــنّاطـــقة مجـــرّدة عـــن ذلـــك، ومـــا كـــانـــت فـــي 
األصــل داخــلة فــي هــذا الجســد حــتّى تــحتاج بــعد خــروجــها إلــى مــقّر، بــل كــان لــلّروح تــعّلق بــالجســد كــتعّلق 
هـــذا السّـــــــراج بـــاملـــرآة، فـــحينما يـــكمل صـــفاء املـــرآة يســـطع نـــور السّـــــــراج فـــيها ويظهـــر، وإذا تـــغبّرت املـــرآة أو 
انكسـرت يـختفي الـنّور، فـالـنّفس الـنّاطـقة فـي األصـل أي الـّروح اإلنـسانـيّ لـم تـكن حـالّـَة فـي هـذا الجسـد ولـم 
تــكن قــائــمة بــه حــتّى تــحتاج بــعد تحــليل هــذا الــتّركــيب الجســدّي إلــى جــوهــر تــقوم بــه، بــل إّن الــنّفس الــنّاطــقة 
هـي الـجوهـر والجسـد قـائـم بـه، فـالـنّفس الـنّاطـقة لـها شـخصيّة مـن األصـل ولـم تـحصل بـواسـطة هـذا الجسـد، 
وغـــايـــة مـــا هـــنالـــك أّن تـــعيّنات الـــنّفس الـــنّاطـــقة وتـــشّخصاتـــها فـــي هـــذا الـــعالـــم تـــتقّوى وتـــترقّـــى وتـــحصل عـــلى 

مراتب الكمال، أو أنّها تظّل في أسفل دركات الجهل محجوبة محرومة عن مشاهدة آيات اهلل.

***

الـــّسؤال: مـــا هـــي الـــواســـطة الّـــتي تـــترقّـــى بـــها الـــّروح اإلنـــسانـــيّ أي الـــنّفس الـــنّاطـــقة بـــعد صـــعودهـــا مـــن هـــذا 
العالم الفاني؟

الـــجواب: يـــحصل الـــتّرقّـــي لـــلّروح اإلنـــسانـــيّ بـــعد قـــطع عـــالقـــته مـــن الجســـد الـــتّرابـــيّ فـــي الـــعالـــم اإللـــهيّ إمّــــا 
بـالـفضل الـّصرف واملـوهـبة الـّربـانـيّة أو بـطلب املـغفرة واألدعـية الـخيريـة مـن سـائـر الـنّفوس اإلنـسانـيّة أو بسـبب 

الخيرات واملبرّات العظيمة اّلتي تجري باسمه.
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(64)
بقاء أرواح األطفال

الّسؤال: كيف تكون حالة األطفال اّلذين يصعدون قبل البلوغ أو يسقطون من الرّحم قبل امليعاد؟
الـجواب: هـؤالء األطـفال هـم فـي ظـّل فـضل اهلل، وحـيث أنّـه لـم تظهـر مـنهم سـيّئات ولـم يـتلّوثـوا بـأوسـاخ عـالـم 

الطّبيعة، لهذا فهم مظاهر الفضل وتشملهم لحظات األعني الرّحمانيّة.

(65)
الحياة األبديّة والّدخول في امللكوت

إنّـك تـسأل عـن الـحياة األبـديّـة والـّدخـول فـي املـلكوت، والـجواب إّن املـلكوت فـي االصـطالح الـظّاهـرّي يـقال لـه 
الـــّسماء لـــكّن هـــذا تـــعبير وتشـــبيه ال حـــقيقة وال واقـــع، ألّن املـــلكوت لـــيس بـــمكان وال جـــسم بـــّل هـــو مـــقّدس عـــن 
الـزّمـان واملـكان، هـو عـالـم روحـانـيّ وعـالـم رحـمانـيّ ومـركـز السّـــــلطنة اإللـهيّة ومجـرّد عـن الـجسم والـجسمانـيّات 
ومـنزّه مـقّدس عـن أوهـام عـالـم اإلنـسان، ألّن التّحـديـد فـي املـكان مـن خـصائـص األجـسام ال األرواح. واملـكان 

والزّمان محيطان بالجسد ال بالعقل والّروح.

فــانــظروا إّن جــسم اإلنــسان لــه مــكان فــي مــوضــع صــغير يــشغل شــبريــن مــن األرض ال أكــثر مــن ذلــك، ولــكنّ 
الـّروح والـعقل اإلنـسانـيّ يـسير فـي جـميع املـمالـك واألقـالـيم، بـل فـي هـذا الـفضاء الـّسماوّي الـذّي ال يـتناهـى، 
ومـحيط بـكّل مـا فـي الـكون، ويـكتشف مـا فـي الـطّبقات الـعليا ومـا كـان عـلى بـعد ال يـتناهـى، ذلـك ألّن الـّروح 
لــيس لــها حــيّز وال مــكان، واألرض والــّسماء بــالنّســبة لــلّروح عــلى حــّد ســواء، ألّن لــها فــي كــليهما اكــتشافــات 

ولكّن الجسم محصور في مكان وال علم له بما سواه.

وأمّـــا الــحياة فــهي عــلى قــسمني: حــياة الــجسم وحــياة الــّروح، أمّـــا الــحياة الــجسمانــيّة فــهي عــبارة عــن حــياة 
الجسد، وأّما حياة الّروح فهي

عـبارة عـن الـحياة املـلكوتـيّة، والـوجـود املـلكوتـيّ هـو االسـتفاضـة مـن الـّروح اإللـهيّ وهـو االنـتعاش مـن نـفحات 
روح الـقدس، فـالـحياة الـجسمانـيّة وإن كـان لـها وجـود غـير أنّـها عـند املـقّدسـني الـّروحـانـينّي عـدم صـرف ومـوت 
مــــطلق، مــــثالً إّن اإلنــــسان مــــوجــــود وهــــذا الحجــــر أيــــضاً مــــوجــــود، ولــــكن أيــــن وجــــود اإلنــــسان مــــن وجــــود هــــذا 
الحجـر؟ فـالحجـر وإن كـان مـوجـوداً ولـكّن وجـوده عـدم بـالنّسـبة لـوجـود اإلنـسان، واملـقصود مـن الـحياة األبـديّـة 
هـو االسـتفاضـة مـن فـيض الـّروح الـقدس كـما يسـتفيض الـورد مـن فـصل الـّربـيع الجـديـد ونـسماتـه ونـفحاتـه. 
فــانــظروا إّن هــذا الــورد كــان فــي األّول لــه حــياة وكــانــت الــحياة جــماديّــة، لــكنّه نــال حــياة جــديــدة حــينما قــدم 
مـــوســـم الـــّربـــيع وفـــاضـــت ســـحائـــبه وأشـــرقـــت شـــمسه الـــنّورانـــيّة بحـــرارتـــها فـــأصـــبح عـــطراً فـــي نـــهايـــة الـــطّراوة 

والّلطافة، فحياة هذا الورد األولى بالنّسبة إلى الحياة الثّانيّة هي ممات.

واملـقصد أّن الـحياة املـلكوتـيّة هـي حـياة الـّروح وهـي حـياة أبـديّـة مـنزهـة عـن الـزّمـان واملـكان كـالـّروح اإلنـسانـيّة 
الّــتي ال مــكان لــها، ألنّــك لــو بــحثت فــي جــسم اإلنــسان مــا وجــدت لــلّروح مــكانــاً وال مــوقــعاً خــاصــاً، ألّن الــّروح 
مجـرّدة ال مـكان لـها أبـداً، لـكن لـها تـعّلق بهـذا الـجسم كـتعّلق هـذه الـّشمس بهـذه املـرآة، فـليس لـلّشمس مـكان 
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بــاملــرآة ولــكن لــها تــعّلق بــها، فــعالــم املــلكوت عــلى هــذا املــنوال مــقّدس عــن كــّل مــا يــرى بــالــعني أو يــدرك بــغيرهــا 
مـن الـحواس كـالـّسمع والـّشم والـذّوق والـّلمس، فهـذا الـعقل املـوجـود واملسـّلم بـوجـوده فـي اإلنـسان أيـن مـكانـه 
مـــن جـــسمه؟ إنّـــك لـــو بـــحثت فـــي جـــسم اإلنـــسان بـــالـــعني والـــّسمع وســـائـــر الـــحواس ال تجـــد شـــيئاً بـــينما هـــو 
مـوجـود، إذاً لـيس لـلعقل مـكان ولـكن لـه عـالقـة بـاملـخّ، فـكذلـك املـلكوت، واملـحبّة أيـضاً ال مـكان لـها بـل لـها تـعّلق 

بالقلب، وكذلك امللكوت ليس
لـــه مـــكان بـــل لـــه تـــعّلق بـــاإلنـــسان، أمّـــا الـــّدخـــول فـــي املـــلكوت فـــهو بـــمحبّة اهلل واالنـــقطاع والـــتّقديـــس والـــتّنزيـــه، 

ويكون بالّصدق والّصفاء والوفاء واالستقامة والتّضحية.

إذاً اتـضح مـن هـذه الـبيانـات أّن اإلنـسان بـاٍق وحـيّ أبـدّي، لـكّن هـؤالء الـذّيـن هـم مـؤمـنون بـاهلل ويـحبّون اهلل 
ويــوقــنون بــه فــحياتــهم طــيّبة يــعني أبــديّــة. أمّــا تــلك الــنّفوس املــحتجبة عــن الــحّق مــع أّن لــهم حــياة لــكنّها حــياة 
ظــلمانــيّة وبــالنّســبة لــحياة املــؤمــنني عــدم، مــثالً إّن الــعني حــيّة والــظّفر أيــضاً حــيّ ولــكّن حــياة الــظّفر بــالنّســبة 
لـــحياة الـــعني عـــدم، وهـــذا الحجـــر لـــه وجـــود واإلنـــسان أيـــضاً لـــه وجـــود، ولـــكّن وجـــود الحجـــر بـــالنّســـبة لـــوجـــود 
اإلنــسان عــدم ولــيس لــه وجــود، ألنّــه إذا تــوفــي اإلنــسان وتــالشــى جــسمه وصــار مــعدومــاً فــإنّــه يــصير جــماداً 
كـــالحجـــر والـــتّراب، إذاً صـــار مـــن الـــواضـــح أّن الـــوجـــود الجـــمادّي وإن كـــان وجـــوداً ولـــكنّه عـــدم بـــالنّســـبة إلـــى 
الــوجــود اإلنــسانــيّ، وكــذلــك الــنّفوس املــحتجبة عــن الــحّق وإن كــان لــها مــن وجــود فــي هــذا الــعالــم وفــي الــعالــم 

األخروّي ولكنّهم معدومون ومفقودون بالنّسبة للوجود القدسيّ الحائزين به أبناء ملكوت اهلل.
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(66)
القضاء

الــّسؤال: هــل الــقضاء املــذكــور فــي الــكتب اإللــهيّة أمــر مــحتوم وإذا كــان أمــراً مــحتومــاً فــما فــائــدة االحــتراز 
منه؟

الـجواب: الـقضاء قـسمني: أحـدهـما مـحتوم واآلخـر مشـروط والـذّي يـقال لـه مـعّلق، فـالـقضاء املـحتوم هـو الـذّي 
ال تـــغيير لـــه وال تـــبديـــل، والـــقضاء املشـــروط هـــو مـــمكن الـــوقـــوع، مـــثالً الـــقضاء املـــحتوم فـــي هـــذا املـــصباح أن 
يـحترق الـّدهـن ويـنتهي، وإذاً يـكون انـطفاؤه مـحتومـاً ال يـمكن الـتّغيير وال الـتّبديـل ألنّـه قـضاء مـحتوم، وكـذلـك 
خــلقت قــّوة فــي هــيكل اإلنــسان وملّـا تــزول تــلك الــقّوة وتــنتهي ال شــّك أنّــه يــتالشــى كــالــّدهــن املــوجــود فــي هــذا 
السّـــــــراج حــينما يــحترق ينطفئ يــقيناً. وأمّـــا الــقضاء املشــروط فــهو كــإطــفاء السّـــــــراج بهــبوب ريــح شــديــدة مــع 

بقاء الّدهن، هذا هو القضاء املشروط فاالحتراز واليقظة واملحافظة واالحتياط من هذا مثمر ومفيد.

أمّـــا الــقضاء املــحتوم الــذّي هــو كــانــطفاء السّـــــــراج عــند إنــتهاء دهــنه فــإّن هــذا ال يــقبل الــتّغيير وال الــتّبديــل وال 
التّأخير، وال بّد من أن يقع وأن ينطفئ الّسراج حتماً.
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(67)
تأثير النّجوم

الّسؤال: هل لهذه النّجوم الّسماوية تأثيرات معنويّة في النّفوس اإلنسانيّة أم ال؟

الــجواب: إّن لــبعض الــكواكــب الــّسماويّــة عــلى األرض والــكائــنات األرضــيّة تــأثــيراً مــاّديّــاً واضــحاً مــشهوداً ال 
يـحتاج إلـى بـيان، فـانـظروا إّن الـّشمس بـعون الـحّق وعـنايـته تـربّـي األرض وجـميع الـكائـنات األرضـيّة، فـلوال 
ضـياء الـّشمس وحـرارتـها النـعدمـت الـكائـنات األرضـيّة بـالـكّليّة، أمّــا الـتّأثـيرات املـعنويّـة فـهي وإن كـانـت تـبدو 
كـشيء عـجيب مسـتغرب إالّ أنّـك لـو دقّــقت الـنّظر فـي هـذه املـسألـة فـإنّـك ال تـعجب كـثيراً، ولـيس املـقصود أنّ 
املنجّــــمني الـّسابـقني الـذّيـن اسـتنبطوا أحـكامـاً مـن حـركـات الـنّجوم كـانـت أحـكامـهم مـطابـقة لـلواقـع، ألّن أحـكام 
تــــلك الــــطّوائــــف مــــن املنجّـــــــمني الــــّسابــــقني كــــانــــت ضــــربــــاً مــــن األوهــــام أوجــــدهــــا كــــهنة املــــصريّــــني واآلشــــوريّــــني 
والــكلدانــينّي، بــل كــانــت أوهــام الــهند وخــرافــات الــيونــان والــّرومــان وســائــر عــبَّاد الــكواكــب، واملــقصود أّن هــذا 
الـعالـم الـذّي ال يـتناهـى كـهيكل اإلنـسان وجـميع أجـزائـه مـرتـبط بـعضها بـبعض ومتسـلسلة فـي نـهايـة اإلتـقان، 
يـعني كـما أّن أعـضاء هـيكل اإلنـسان وأركـانـه وأجـزاءه مـمتزجـة مـتعاونـة ومـتعاضـدة ومـتأثّـر بـعضها بـبعض 
كــذلــك أجــزاء هــذا الــكون الــذّي ال يــتناهــى كــالــهيكل اإلنــسانــيّ أعــضاؤه وأجــزاؤه مــرتــبط بــعضها مــع بــعض 
ومــتأثّــر بــعضها بــبعض مــعنىً وجــسماً، مــثالً الــعني تــنظر فــيتأثّــر جــميع الــجسم واألذن تــسمع فتهــتزّ جــميع 
األركـــان، ولـــيس فـــي هـــذه املـــسألـــة شـــبهة، ألّن عـــالـــم الـــوجـــود أيـــضاً كـــالـــّشخص الـــحيّ، فـــاالرتـــباط الـــذّي بـــني 
أجــــزاء الــــكائــــنات مــــن لــــوازمــــه الــــتّأثــــير والــــتّأثــــر ســــواء أكــــان ذلــــك جــــسمانــــيّاً أو مــــعنويّــــاً، ولــــنضرب هــــذا املــــثل 
املــختصر لــلنّفوس املــنكرة لــلتّأثــيرات املــعنويّــة فــي الــجسمانــيّات هــو أّن األصــوات واأللــحان الــبديــعة والــغناء 
املـطرب عـرض يحـمله الـهواء ألّن الـّصوت عـبارة عـن الـتّموجـات الـهوائـيّة ومـن تـمّوج الـهواء يـتأثّـر صـماخ األذن 
فــيحصل االســتماع، فــانــظروا اآلن إّن الــتّموجــات الــهوائــيّة الّــتي هــي عــرض مــن األعــراض والّــتي تــعّد عــدمــاً 
تــأتــي بــالجــذب والــولــه لــروح اإلنــسان، وتــؤثّــر فــيها نــهايــة الــتّأثــير فــيضحك ويــبكي بــدرجــة تــؤّدي للخــطر، إذاً 
ل  الحـــظوا مـــا هـــي املـــناســـبة بـــني الـــّروح اإلنـــسانـــيّ والـــتّموجـــات الـــهوائـــيّة الّـــتي يســـبّبها اهـــتزاز الـــهواء فـــيحوِّ
اإلنــسان مــن حــال إلــى حــال ويــنقلب انــقالبــاً كــّليّاً بــحيث ال يــبقى لــه صــبر وال قــرار، فــانــظروا مــا أعــجب هــذه 
الـقضيّة ألنّـه لـيس شـيء يخـرج مـن املـغنّي ويـدخـل فـي املسـتمع ومـع هـذا تـحصل تـأثـيرات عـظيمة روحـانـيّة، 
إذاً ال بـّد لهـذا االرتـباط الـعظيم الـّسائـد بـني الـكائـنات مـن تـأثـيرات وتـأثّـرات كـما سـبق ذكـرهـا فـي كـيفيّة تـأثّـر 

وتأثير
األجــزاء واألعــضاء اإلنــسانــيّة بــعضها بــبعض، مــثالً الــعني تــنظر والــقلب يــتأثّــر، واألذن يــصغي والــّروح تــتأثّــر 
والـــقلب يـــرتـــاح والـــفكر يـــتّسع وتـــحصل حـــالـــة نـــشاط لجـــميع أعـــضاء اإلنـــسان، فـــما هـــذه الـــّروابـــط ومـــا هـــذه 
املــناســبات وحــيث يــوجــد هــذا االرتــباط والــتّأثــير والــتّأثّــرات املــعنويّــة بــني أعــضاء الــجسم اإلنــسانــيّ الّــذي هــو 
كـــائـــن مـــن الـــكائـــنات الجـــزئـــيّة، فـــال بـــّد مـــن وجـــود االرتـــباط الـــجسمانـــيّ واملـــعنوّي كـــليهما بـــني هـــذه الـــكائـــنات 
الـكّليّة الّـتي ال تـتناهـى، وبـالـرّغـم مـن أنّـه ال يـمكن بـالـقواعـد املـوجـودة والـفنون الـحاضـرة كـشف هـذه الـّروابـط، 

إال أّن وجودها بني الكائنات الكّليّة واضح ومسّلم به.

وخـــالصـــة الـــقول أّن هـــذه الـــكائـــنات كـــّليّة أم جـــزئـــيّة مـــرتـــبط بـــعضها بـــبعض بـــالـــحكمة الـــبالـــغة اإللـــهيّة ومـــؤثّـــر 
ومــتأثّــر بــعضها بــبعض، ولــوال ذلــك لــحصل اخــتالل وفــتور فــي الــنّظام الــعاّم وفــي الــتّرتــيب الــكّليّ، وحــيث أنّ 
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هـــذه الـــكائـــنات مـــرتـــبط بـــعضها بـــبعض فـــي نـــهايـــة اإلتـــقان لهـــذا نجـــدهـــا مـــنظمة مـــرتّـــبة مـــكّملة وهـــذه املـــسألـــة 
جديرة باالستقصاء.
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(68)
مسألة الجبر واالختيار

الّسؤال: هل اإلنسان في جميع أعماله فاعل مختار أو مجبور وليس له اختيار؟

الــجواب: إّن هــذه املــسألــة مــن أمّـــهات املــسائــل اإللــهيّة وهــي غــامــضة جــّداً وإن شــاء اهلل فــي يــوم آخــر عــند 
االبتداء بالغداء سنشرع في بيانها بالتّفصيل ومع هذا فلنتكّلم عنها اآلن مختصراً في كلمات قليلة، وذلك
إّن األمــور الّــتي تــدخــل تــحت اخــتيار اإلنــسان كــالــعدل واإلنــصاف والــظّلم واالعــتساف وبــاالخــتصار أعــمال 
الـخير وأفـعال الشّــــــر، فـمن الـواضـح املـعلوم أّن إلرادة اإلنـسان دخـالً عـظيماً فـيها، ولـكن هـناك أمـور مـجبول 
ومــجبر عــليها اإلنــسان كــالــنّوم واملــوت والــتّعرض لــألمــراض وانحــطاط الــقوى والــّضرر والــخسارة فــهي ليســت 

تحت إرادة اإلنسان وهو غير مسؤول عنها ألنّه مجبر عليها.

وأمّـــا فــي أعــمال الــخير وأفــعال الشّـــــــر فــهو مــخيّر فــيها وتــصدر عــنه بــاخــتياره، مــثالً يــمكنه أن يشــتغل بــذكــر 
اهلل، أو إذا أراد أن يشـــتغل بـــذكـــر غـــيره، وفـــي اســـتطاعـــته أن يـــكون شـــمعة مـــوقـــدة مـــن نـــار مـــحبّة اهلل، ومـــن 
امليسّـــــر لـه أن يـكون مـحبّاً لـلعالـم أو مـبغضاً لـبني آدم، أو يشـتغل بـحّب الـّدنـيا أو يـكون عـادالً أو ظـاملـاً، فهـذه 

األعمال واألفعال تحت تصرّفه واختياره ولهذا فهو مسؤول عنها.

وهـناك مـسألـة أخـرى وهـي أّن البشـر عجـز صـرف وفـقر بـحت، والـقّوة والـقدرة مـختّصتان بـالـحضرة األحـديـة، 
والـــعلّو والـــّدنـــّو مـــتعّلقان بـــمشيئة وإرادة اهلل ذي الـــكبريـــاء، كـــما هـــو مـــذكـــور فـــي اإلنـــجيل أّن اهلل كـــالـــفّّخاريّ 
ارّي بــــقولــــه ملــــاذا لــــم  يــــصنع كــــأســــاً عــــزيــــزاً وقــــدحــــاً ذلــــيالً فــــليس لــــإلبــــريــــق الــــذّلــــيل حــــّق االعــــتراض عــــلى الــــفخَّ
تـصنعني كـأسـاً عـزيـزاً تـتناوبـه األيـدي، واملـقصود مـن هـذه الـعبارة أّن مـقامـات الـنّفوس مـختلفة، فـالـذي فـي 
املـقام األدنـى مـن الـوجـود كـالجـماد ال حـّق لـه فـي االعـتراض بـقولـه إلـهي ملـاذا لـم تـعطني الـكماالت الـنّباتـيّة، 
وكـذلـك لـيس لـلنّبات حـق االعـتراض بـقولـه ملـاذا حـرمـتني مـن كـماالت الـعالـم الـحيوانـيّ، كـذلـك الـحيوان ال يـليق 
بــه أن يــشكو مــن حــرمــانــه مــن الــكماالت اإلنــسانــيّة، بــل إّن كــّل األشــياء كــامــلة فــي مــراتــبها ويــجب عــليها أن 
تتحــّرى الــكماالت فــي رتــبتها فــالــكائــنات الــّدانــية كــما ســبق لــيس لــها الــحّق وال الــّصالحــيّة ملــقام وكــماالت مــا 
هــــو أعــــلى مــــنها، بــــل يــــجب عــــليها أن تــــطلب الــــكمال والــــرّقــــيّ فــــي رتــــبتها، وكــــذلــــك ســــكون اإلنــــسان وحــــركــــته 
يـتوقّـفان عـلى تـأيـيد الـحضرة األحـديّـة، وإذا انـقطع عـنه املـدد اإللـهيّ ملـا اسـتطاع عـمل الـخير أو فـعل الشّـــــر، 
ولـكن عـندمـا يـأتـيه مـدد الـوجـود مـن رّب الـجود فـإنّـه يسـتطيع أن يـعمل الـخير وأن يـفعل الشّــــــر كـليهما، أمّــا لـو 
انـقطع املـدد يـكون عـاجـزاً بـالـكّليّة، هـذا هـو السّــــــبب فـي ذكـر أمـر تـوفـيق الـباري وتـأيـيده فـي الـكتب املـقّدسـة، 
مــثل هــذا املــقام مــثل الــّسفينة تتحــرّك بــقّوة الــّريــاح والــبخار، فــإذا انــقطعت هــذه الــقّوة مــا تحــرّكــت أبــداً، ومــع 
وجـود هـذا فـحيثما يـوجّــــهها الـّسّكان فـإّن قـّوة الـبخار تـدفـعها إلـى االتّـجاه املـطلوب، فـإن وّجهـت إلـى الشّــــــرق 
تـــذهـــب إلـــى الشّـــــــرق وإن وّجهـــت إلـــى الـــغرب تـــذهـــب إلـــى الـــغرب، فهـــذه الحـــركـــة ليســـت مـــن الـــّسفينة بـــل مـــن 
الــّريــاح والــبخار، وكــذلــك جــميع حــركــات اإلنــسان وســكناتــه مســتمّدة مــن فــيض الــرّحــمن، ولــكّن اخــتيار الــخير 

أو الّشر راجع لإلنسان.
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وكـذلـك لـو عـنيَّ املـلك حـاكـماً لهـذه املـديـنة وأعـطاه السّـــــلطة والـنّفوذ وعـّلمه طـريـق الـعدل والـظّلم بـموجـب الـقانـون، 
فـلو ظـلم هـذا الـحاكـم – ولـو أّن ظـلمه بـقّوة املـلك ونـفوذه – فـإّن املـلك ال يـرضـيه هـذا الـظّلم، ولـو عـدل كـان ذلـك 
بـنفوذ املـلك أيـضاً، واملـلك يـرضـيه هـذا ويسـّر بـه، واملـقصود أّن اخـتيار الـخير والشّـــــر راجـع إلـى اإلنـسان وفـي 
كـــّل األحـــوال يـــتوقّـــف عـــلى مـــدد وجـــودّي مـــن اهلل الـــقديـــر، فـــالسّـــــــلطنة اإللـــهيّة عـــظيمة والـــكّل أســـير فـــي قـــبضة 
قـــدرتـــه، والـــعبد ال قـــدرة لـــه عـــلى أمـــر بـــإرادتـــه، واهلل هـــو املـــقتدر الـــقوّي وواهـــب الـــقّوة لجـــميع الـــكائـــنات، فهـــذه 

املسألة صارت واضحة مشروحة والّسالم.
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(69)
اإللهام والكشفيّات والرّؤيا وتسخير األرواح

الّسؤال: يّدعي بعض النّاس أّن لهم كشفيّات روحانيّة يعني أنّهم يتكّلمون مع األرواح فكيف يكون هذا؟

الـــجواب: إّن االكـــتشافـــات الـــّروحـــانـــيّة عـــلى قـــسمني: أحـــدهـــما أوهـــام وهـــو مـــصطلح ســـائـــر األقـــوام، واآلخـــر 
رة فــي اإلنــسان  كــالــّرؤيــا ولــه حــقيقة مــثل رؤيــا إشــعيا وإرمــيا ويــوحــنا، وهــذه حــقيقة، فــانــظروا إّن لــلقّوة املــفكِّ
نـوعـني مـن الـتّصّور: نـوع صـحيح إذا اقـترن بـالـتّصميم والـتّنفيذ وذلـك يـتحّقق فـي الـخارج كـالـتّدابـير الـّصائـبة 
واآلراء السّـــــــديـــدة واالكـــتشافـــات الـــفنيّة واخـــتراع الـــّصنائـــع الجـــديـــدة، ونـــوع آخـــر مـــن الـــتّصّورات وهـــو أفـــكار 
فـاسـدة وخـياالت مـوهـومـة ال نـتيجة لـها وال ثـمر ولـيس لـها حـقيقة، بـل هـي تـتمّوج كـأمـواج بحـر األوهـام وتـذهـب 
كـأضـغاث أحـالم، وكـذلـك الـكشفيّات الـّروحـانـيّة عـلى قـسمني: أحـدهـما رؤيـا األنـبياء واالكـتشافـات الـّروحـانـيّة 
لــألصــفياء، فــرؤيــا األنــبياء ليســت أحــالمــاً بــل اكــتشافــات روحــانــيّة لــها حــقيقة، مــثالً يــقول رأيــت شــخصاً فــي 
صـورة كـذا وقـلت لـه كـذا فـأجـاب بـكذا، فهـذه الـّرؤيـا فـي عـالـم الـيقظة ال الـنّوم، هـي اكـتشافـات روحـانـيّة لـكن 
يـــعبّر عـــنها بـــالـــّرؤيـــا. والـــقسم اآلخـــر مـــن الـــكشفيّات الـــّروحـــانـــيّة أوهـــام صـــرف، ولـــكّن هـــذه األوهـــام تـــتجّسم 
بـكيفيّة يـظّن الـكثير مـن السّـــــذّج أّن لـها حـقيقة، والـّدلـيل الـواضـح عـلى هـذا أنّـه ال تـوجـد نـتيجة وال تـثمر مـطلقاً 

من تسخير األرواح بل هو مجرّد حكاية و رواية.

واعـلم أّن الـحقيقة اإلنـسانـيّة مـحيطة بـحقائـق األشـياء وتـكشف حـقائـق األشـياء وخـواصّـــــــــها وأسـرارهـا، فـمثالً 
كــــّل هــــذه الــــّصنائــــع والــــبدائــــع والــــعلوم واملــــعارف كــــشفتها الــــحقيقة اإلنــــسانــــيّة، وكــــانــــت هــــذه الــــفنون والــــعلوم 
والـبدائـع والـّصنائـع وقـتاً مـا سـرّاً مـكنونـاً، ثـّم كـشفتها الـحقيقة اإلنـسانـيّة بـالـتّدريـج، وأتـت بـها مـن حـيّز الـغيب 
إلـى حـيّز الـّشهود، إذاً ثـبت أّن الـحقيقة اإلنـسانـيّة مـحيطة بـاألشـياء ألنّـها تـكشف أمـريـكا وهـي فـي أوروبـا، 
وتــكشف مــا فــي الــّسماء وهــي فــي األرض، وهــي كــاشــفة ألســرار األشــياء وواقــفة عــلى حــقائــق املــوجــودات، 
فهـذه الـكشفيّات الـواقـعيّة املـطابـقة لـلحقيقة هـي كـالـّرؤيـا الّـتي هـي إدراك روحـانـيّ وإلـهام رحـمانـيّ وائـتالف 
األرواح اإلنــسانــيّة كــما يــقول هــكذا رأيــت وهــكذا قــلت وهــكذا ســمعت، إذاً تــبنيَّ أّن لــألرواح إدراكــات عــظيمة 
بـــدون وســـائـــط الـــحواس الخـــمس كـــالـــعني واألذن ولـــها إدراكـــات روحـــانـــيّة ومـــكاشـــفات وجـــدانـــيّة ولـــلّروحـــانـــينّي 
اتّــحاد مــقّدس عــن الــوهــم والــقياس وتــآلــف مــنزّه عــن الــزّمــان واملــكان، مــثالً مــذكــور فــي اإلنــجيل أّن مــوســى 
وإيـــليّا أتـــيا عـــند املـــسيح فـــي جـــبل طـــابـــور فـــمن الـــواضـــح أّن هـــذه األلـــفة لـــم تـــكن جـــسمانـــيّة بـــل كـــانـــت كـــيفيّة 

روحانيّة عبّر عنها باملالقاة.
ونـوع آخـر مـن اسـتحضار األرواح ومـحادثـتها واملـخابـرة مـعها وهـو أوهـام وخـيال صـرف، ولـكنّها تـبدو كـأنّـها 
حـقيقة، فـعقل اإلنـسان وفـكره يـكتشف الـحقائـق أحـيانـاً، وتـوجـد آثـار ونـتائـج مـن ذلـك الـفكر واالكـتشاف، فهـذا 
الــفكر لــه أســاس ولــكّن أمــوراً كــثيرة تــّمر بــخاطــر اإلنــسان كــأمــواج البحــر وهــي أوهــام، ال ثــمر لــها وال تــترتّــب 
عــليها نــتيجة، وكــذلــك يــرى اإلنــسان رؤيــا فــي عــالــم الــنّوم فتظهــر عــيانــاً كــما رأى، وآونــة يحــلم أحــالمــاً ال ثــمر 
لــها مــطلقاً. واملــقصود أّن هــذه الــحال الّــتي نــسّميها مــخابــرات األرواح أو مــخاطــبات األرواح عــلى قــسمني: 
أحــــدهــــما أوهــــام مــــحضة واآلخــــر عــــبارة عــــن الــــّرؤى املــــذكــــورة فــــي الــــكتاب املــــقّدس كــــرؤيــــا يــــوحــــنا وإشــــعيا، 
وكـــمالقـــاة املـــسيح مـــع مـــوســـى وإيـــليّا، فهـــذه لـــها حـــقيقة ولـــها آثـــار عـــجيبة فـــي الـــعقول واألفـــكار وانجـــذابـــات 

عظيمة في القلوب.
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(70)
عالج األمراض بالوسائط الرّوحانيّة

الّسؤال: كيف يشفي بعضهم املرضى بالوسائط الّروحانيّة أي بدون دواء؟

الـجواب: لـقد سـبق بـيان هـذه املـسألـة بـالـتّفصيل فـإن كـنت لـم تـلّم بـها فـإنّـا نـعيد بـيانـها لـتدركـها تـمامـاً، فـاعـلم 
أّن الـعالج والـتّداوي بـدون دواء عـلى أربـعة أقـسام: قـسمان بـاألسـباب املـاّديّـة وقـسمان بـالـوسـائـل الـّروحـانـيّة، 
أمّـــا الـــقسمان املـــاّديّـــان فـــأحـــدهـــما هـــو أّن الـــّصحة واملـــرض قـــي الـــحقيقة لـــهما ســـريـــان بـــني البشـــر ولـــكليهما 
عـــدوى وانـــتقال، أمّــــا عـــدوى املـــرض فســـريـــعة وشـــديـــدة ولـــكّن انـــتقال الـــّصّحة بـــطيء جـــّداً، فـــلو أّن جـــسمني 
تـماسّــــــا فـمن املـؤكـد أن تـنتقل أجـزاء املـكروب مـن أحـدهـما إلـى اآلخـر، وكـما أّن املـرض يـنتقل مـن جسـد إلـى 
آخــر ويســري بســرعــة شــديــدة، فــربّــما الــّصحة الــتّامّـــة أيــضاً فــي شــخص صــحيح تــكون ســبباً فــي تــخفيف 
وطـأة مـرض بـسيط جـّداً فـي شـخص مـريـض، واملـقصود أّن عـدوى املـرض شـديـدة وسـريـعة الـتّأثـير، وانـتقال 
الــّصحة بــطيء جــّداً وقــليل الــتّأثــير، ولهــذا كــان تــأثــيره جــزئــيّاً فــي األمــراض الــبسيطة جــّداً، يــعني أّن الــقّوة 
الشّــــــديـدة فـي الـجسم الـّصحيح تـتغّلب عـلى املـرض الـخفيف فـي الـجسم الـعليل، فـتوجـد الـّصحة وهـذا قـسم 
واحـد. أمّــا الـقسم اآلخـر فـهو الـقّوة املـغناطـيسيّة، تـلك الـقّوة الّــتي قـد يـمكن الـتّأثـير بـها مـن جـسم فـي جـسم 
آخـر، وربـما تـكون سـبب الـّشفاء، وهـي أيـضاً لـها تـأثـير بـسيط، فـإذا وضـع شـخص يـده فـوق رأس شـخص 
مـريـض أو عـلى قـلبه قـد تـحصل فـائـدة لـشخص املـريـض، وذلـك مـن حـيث أّن الـتّأثـير املـغناطـيسيّ والـتّأثّـرات 

النّفسيّة تكون سبباً لزوال املرض، وهذا التّأثير أيضاً ضعيف وبسيط جّداً.

أمـا الـقسمان اآلخـران الـّروحـانـيان أي الـّلذان تـكون الـقّوة الـّروحـيّة واسـطة الـّشفاء فـيهما، فـأحـدهـما هـو أن 
يـــعتني إنـــسان صـــحيح تـــمام االعـــتناء نـــحو شـــخص مـــريـــض، وهـــذا الـــّشخص املـــريـــض يـــكون مـــنتظراً بـــلهفة 
أيـضاً لـلّشفاء ومـعتقداً تـمام االعـتقاد بـأنّـه سيكتسـب الـّصّحة مـن الـقّوة الـّروحـانـيّة لهـذا اإلنـسان الـّصحيح، 
بـحيث يـحصل ارتـباط قـلبيّ تـاّم بـني الـّصحيح واملـريـض، عـلى أن يـوجّــــه الـّشخص السّــــــليم كـّل عـنايـته لـشفاء 
املـريـض الـذي يـكون عـلى يـقني أيـضاً بـحصول الـّشفاء، فـمن الـتّأثـير والـتّأثّـرات الـنّفسانـيّة تـتهيّج األعـصاب 
وتـلك الـتّأثّـرات وهـياج األعـصاب تـصير سـبباً لـشفاء املـريـض، فـمثالً لـو كـان لـشخص مـريـض أمـنية وأمـل فـي 
الــحصول عــلى شــيء ثــّم تبشّــــــره فــجأة بــتحّقق أمــنيته فــإّن أعــصابــه تــتهيّج ويــكون هــياج أعــصابــه هــذا ســبباً 
فــي زوال مــرضــه بــالــكّليّة، وكــذلــك لــو يــقع حــادث مــروِّع فــجأة فــقد يــكون ذلــك مــهيّجاً ألعــصاب شــخص ســليم 
فـيصاب فـي الـحال بـمرض، فـلم يـنشأ هـذا املـرض بسـبب مـاّدّي، ألنّـه لـم يـأكـل شـيئاً ولـم يـصل إلـيه شـيء، بـل 
إّن الــذي أورثــه هــذا املــرض هــو مجــرد الــتّهيّج الــعصبيّ، ولــذلــك فــإّن تــحقق مــنتهى األمــانــي بــغتة يــبعث فــي 

النّفس سروراً بحيث يحصل هيجان في األعصاب و منه تحصل الّصّحة.

والــخالصــة فــإّن االرتــباط الــتّاّم الــكامــل فــيما بــني شــخص الــطّبيب الــّروحــانــيّ وشــخص املــريــض، بــحيث أنّ 
الـطّبيب يـتوجّــــه بـكّليّته إلـى املـريـض، واملـريـض أيـضاً يـتوجّــــه بـكّليّته إلـى ذلـك الـطّبيب، ويـقصر كـّل تـوجّــــهه عـلى 
شــــخص الــــطّبيب الــــّروحــــانــــيّ ويــــنتظر حــــصول الــــّصّحة، فهــــذا االرتــــباط يســــبّب تــــهيّج األعــــصاب وبــــهيجان 
األعــصاب يحــدث الــّشفاء. غــير أّن هــذه الــوســائــط قــد تــؤثّــر فــي بــعض األحــيان إلــى حــّد مــا وليســت بــدائــمة 
الــتّأثــير، فــمثالً لــو ابــتلى شــخص بــمرض شــديــد جــّداً أو أصــيب بجــرح فــإّن هــذه الــوســائــط ال تــكون مــرهــماً 
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لهــــذا الجــــرح حــــتّى يــــلتئم، وال ســــبباً ألن يــــزول هــــذا املــــرض، يــــعني ال تــــأثــــير لهــــذه الــــوســــائــــط فــــي األمــــراض 
الشّــــــديــدة، إالّ أّن الــبنية قــد تــساعــد عــلى ذلــك، ألّن الــبنية الــقويّــة تــقاوم املــرض فــي غــالــب األحــيان، فهــذا هــو 

القسم الثّالث.

أمّــا الـقسم الـرّابـع فـهو حـصول الـّشفاء بـقّوة روح الـقدس، ولـيس هـذا مشـروطـاً بـالـتَّماس وال بـالـنّظر حـتّى وال 
بــــالــــحضور وال بــــأّي شــــرط مــــن الشّــــــــروط ســــواء أكــــان املــــرض خــــفيفاً أم شــــديــــداً، وســــواء أحــــصل تــــماّس بــــني 
الــجسمني أم ال، وســواء أحــصل ارتــباط بــني املــريــض والــطّبيب أم ال، وســواء أحــضر املــريــض أم لــم يــحضر. 

وذلك بقّوة روح القدس.
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(71)
العالج بالوسائط املاّديّة

سـبق أْن بـيَّنّا فـي مـسألـة الـطّّب والـعالج الـّروحـانـيّ أنّـه مـن املـمكن أن تـعالـج األمـراض بـالـقّوة املـعنويّـة ونـتكّلم 
اآلن في العالج املاّدّي.

فــعلم الــطّّب ال يــزال فــي درجــة الــطّفولــة ولــم يــصل بــعد إلــى حــّد الــبلوغ، وعــندمــا يــصل إلــى حــّد الــبلوغ يــكون 
الـعالج بـأشـياء ال يـكرهـها شـّم اإلنـسان وال ذوقـه، وذلـك بـاألغـذيـة والـفواكـه والـنّباتـات الـّلطيفة املـذاق، الـطّيّبة 
الـرّائـحة، ألّن مـدخـل األمـراض أي سـبب دخـول األمـراض فـي جـسم اإلنـسان إمّــا بـمواّد جـسمانـيّة أو بـتأثّـر 
األعــــصاب وهــــيجانــــها، أمّـــــا املــــواد الــــجسمانــــيّة الّــــتي هــــي السّــــــــبب األصــــليّ فــــي األمــــراض فــــهي أّن جــــسم 
اإلنــسان مــركّــــب مــن الــعناصــر املــتعّددة، ولــكن بنســب مــعيّنة مــعتدلــة مــتوازنــة، ومــا دام هــذا االعــتدال بــاقــياً 
فـالـجسم مـصون مـن األمـراض، فـإن اخـتّل هـذا الـتّوازن األصـليّ الّــذي هـو مـدار االعـتدال حـصل االخـتالل 
فـي املـزاج واسـتولـت األمـراض، مـثالً يـنقص جـزء مـن األجـزاء املـكّونـة لـجسم اإلنـسان ويـزيـد جـزء آخـر فـيختلّ 
مــــيزان االعــــتدال ويحــــدث املــــرض، مــــثال إّن جــــزًءا يــــجب أن يــــكون ألــــف درهــــم وآخــــر يــــجب أن يــــكون خــــمسة 
دراهــم لــيحصل االعــتدال، فــإذا نــقص الجــزء الّــذي هــو ألــف إلــى 700 درهــم، وزاد الجــزء الــذي هــو خــمسة 
دراهـم حـصل اخـتالل فـي الـتّوازن ثـّم طـرأ املـرض، وحـينما يـحصل االعـتدال بـاألدويـة والـعالج يـزول املـرض، 
مـــثالً لـــو زاد الجـــزء الـــّسّكرّي تـــختّل الـــّصحة، فـــحينما يـــمنع الـــطّبيب املـــريـــض مـــن األغـــذيّـــة الحـــلوة والـــنّشويّـــة 
يــــتناقــــص الجــــزء الــــّسّكرّي فــــيحصل االعــــتدال ويــــزول املــــرض، إذاً فــــاعــــتدال األجــــزاء املــــركّــــــب مــــنها الــــجسم 
اإلنـسانـيّ يـحصل بسـببني: إمّـا بـاألدويـة أو بـاألغـذيّـة، وحـينما يـحصل االعـتدال فـي املـزاج يـزول املـرض، ألنّ 
جـميع الـعناصـر املـركّـــبة فـي اإلنـسان مـوجـودة فـي الـنّبات أيـضاً، فلهـذا إذا تـناقـص جـزء مـن األجـزاء املـركّـــب 
مـنها جـسم اإلنـسان وجـب تـناول األطـعمة الّــتي يـكثر فـيها الجـزء الـنّاقـص حـتّى يـحصل االعـتدال فـيحصل 
الــــّشفاء، ومــــا دام املــــقصود هــــو تــــعديــــل األجــــزاء فــــهو مــــمكن بــــالــــّدواء والــــغذاء، وإّن األمــــراض الّــــتي تــــعتري 
اإلنــــسان أكــــثرهــــا يــــعتري الــــحيوان أيــــضاً، أمّـــــا الــــحيوان فــــال يــــعالــــج بــــالــــّدواء وإنّــــما طــــبيبه فــــي الــــّصحارى 
والـجبال قـّوة الـذّوق وقـّوة الـّشّم، فـالـحيوان املـريـض يـّشم هـذه الـنّباتـات الّــتي تـنمو فـي الـّصحارى فـيأكـل مـا 
يحـــلو طـــعمه فـــي ذوقـــه وتـــذكـــو رائـــحته فـــي شـــّمه فـــيشفى، وســـبب شـــفائـــه هـــو هـــذا، مـــثالً إذا تـــناقـــص الجـــزء 
الـــّسّكرّي مـــن مـــزاجـــه يشـــتهي أكـــل الحـــلو فـــيتناول الـــنّبات الحـــلو الـــطّعم، ألّن الـــطّبيعة نـــفسها تـــسوقـــه وتـــدلّـــه 

ويسّر لرائحته وطعمه فيأكله فيتزايد الجزء الّسّكرّي فتحصل له الّصحة.

إذاً صــار مــن املــعلوم أنّــه يــمكن الــعالج بــاألطــعمة واألغــذيّــة والــفواكــه، ولــكن حــيث أّن الــطّّب ال يــزال نــاقــصاً 
إلـى اآلن فلهـذا لـم يهـتد األطـباء إلـى مـعرفـة ذلـك تـمامـاً، وحـينما يـصل الـطّّب إلـى درجـة الـكمال يـكون الـعالج 
بــاألطــعمة واألغــذيّــة والــفواكــه والــنّباتــات الــطّيبة الــرّائــحة واملــياه الّــتي تــختلف درجــاتــها فــي الحــرارة والــبرودة، 

هذا بيان مختصر وإن شاء اهلل نتكّلم عن هذه املسألة بالتّفصيل في وقت مناسب آخر.
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القسم الخامس مقاالت في مسائل متنوّعة

(72)
بيان أّن ليس في الوجود شّر

إّن بــيان حــقيقة هــذه املــسألــة صــعب جــّداً، فــاعــلم أّن الــكائــنات عــلى قــسمني: جــسمانــيّ وروحــانــيّ، حــّسيّ 
وعـــقليّ. يـــعني أّن قـــسماً مـــن الـــكائـــنات حـــّسيّ واآلخـــر لـــيس مـــحسوســـاً بـــل مـــعقوالً. فـــالـــحّسيّ هـــو مـــا يـــدرك 
بـــالـــحواّس الخـــمس الـــظّاهـــرة كهـــذه الـــكائـــنات املـــشهودة الّـــتي تـــراهـــا الـــعني وهـــذا مـــا يـــقال لـــه الـــحّسيّ، وأمّـــا 
الـــعقليّ فـــهو مـــا ال وجـــود لـــه فـــي الـــخارج بـــل يـــدرك بـــالـــعقل، مـــثالً إّن الـــعقل نـــفسه مـــعقول وال وجـــود لـــه فـــي 
الــخارج، وجــميع أخــالق اإلنــسان وصــفاتــه لــها وجــود عــقليّ ال حــّسيّ، يــعني أّن الــّصفات حــقائــق مــعقولــة ال 
مـحسوسـة، وقـصارى الـقول أّن الـحقائـق املـعقولـة كـصفات اإلنـسان وكـماالتـه املـمدوحـة كـّلها خـير صـرف ولـها 
وجــود وعــدمــها هــو الشّــــــّر، فــالجهــل عــدم الــعلم، والــّضاللــة عــدم الهــدايــة، والــنّسيان عــدم الــذّكــر، والــبالهــة عــدم 
الـــّدرايـــة، وكـــّل هـــذا عـــدم ولـــيس لـــه وجـــود، وأمّــــا الـــحقائـــق املـــحسوســـة فـــهي خـــير مـــحض أيـــضاً، وعـــدمـــها هـــو 
الشّـــــّر، يـعني أّن الـعمى هـو عـدم الـبصر، والـّصمم هـو عـدم الـّسمع، والـفقر هـو عـدم الـغنى، واملـرض هـو عـدم 
الـّصّحة، واملـوت هـو عـدم الـحياة، والـّضعف هـو عـدم الـقّوة، ولـكن قـد يـجول بـالـخاطـر شـبهة وهـي أّن لـلعقرب 
ولـألفـعى سـّماً فهـل هـذا خـير أم شـّر، مـع أّن هـذا األمـر وجـودّي، نـعم الـعقرب شـّر لـكن بـالنّسـبة لـنا، واألفـعى 
شــّر لــكن بــالنّســبة لــنا أيــضاً، أمّـــا بــالنّســبة إلــى نــفس كــّل مــنهما فــليسا شــرّاً. بــل إّن الــّسّم ســالحــهما الــذي 
يــحافــظ كــّل مــنهما بــه عــلى نــفسه، ولــكن ملّــا كــانــت عــناصــر ذلــك الــّسّم غــير مــوافــقة لــعناصــرنــا، يــعني هــناك 
تــضاّد بــني عــناصــرنــا وعــناصــره، فــمن أجــل هــذا كــان الــعقرب واألفــعى بــالنّســبة لــإلنــسان شــرّاً، ولــكنّهما فــي 

الحقيقة بالنّسبة لنفسيهما خير.

وخـالصـة الـقول أنّـه مـن املـمكن أن يـكون شـيء بـالنّسـبة إلـى شـيء آخـر شـرّاً، ولـكنّه فـي حـّد ذاتـه لـيس شـرّاً، 
إذاً ثــبت أنّــه ال شــّر فــي الــوجــود، وكــّل مــا خــلق اهلل خــير، فــالشّــــــّر يــرجــع إلــى اإلعــدام، مــثالً املــوت عــدم الــحياة 
وعــدم إمــدادهــا لــإلنــسان هــو املــوت، والــظّلمة عــدم الــنّور فــإذا لــم يــكن نــور فــهو الــظّلمة، فــالــنّور أمــر وجــوديّ 

ولكّن الظّلمة ليست بأمر وجودّي، بل أمر عدميّ، والغنى أمر وجودّي أّما الفقر فهو أمر عدميّ.

إذاً تبنّي أّن جميع الّشرور راجعة إلى العدم. فالخير أمر وجودّي والّشّر أمر عدميّ.
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(73)
العذاب على قسمني

اعـــلم أّن الـــعذاب عـــلى قـــسمني: عـــذاب لـــطيف وعـــذاب غـــليظ، مـــثالً نـــفس الجهـــل عـــذاب ولـــكنّه عـــذاب لـــطيف، 
ونـفس الـغفلة عـن الـحّق عـذاب، ونـفس الـكذب عـذاب والـظّلم عـذاب والـخيانـة عـذاب، وجـميع الـنّقائـص عـذاب، 
وغــايــة مــا هــنالــك أنّــها عــذاب لــطيف، وال شــّك أّن اإلنــسان الّــذي لــه شــعور يــفّضل أن يــقتل عــلى أن يخــطئ، 
ويــرى قــطع الــّلسان خــيراً مــن الــكذب واالفــتراء، والــنّوع اآلخــر مــن الــعذاب هــو الــعذاب الــغليظ، وهــو املــجازاة 

بالحبس والّضرب والطّرد والنّفي، أّما عند أهل اهلل فاالحتجاب عن الحّق أشّد أنواع العذاب.

(74)
عدل اهلل ورحمته

اعــلم أّن الــعدل هــو إعــطاء كــّل ذي حــّق حــّقه، مــثالً إذا اشــتغل األجــير مــن الــّصباح إلــى املــساء فــإّن الــعدل 
يـــقضي بـــاعـــطائـــه أجـــرتـــه، والـــفضل هـــو إعـــطاء األجـــير وشـــمولـــه الـــعنايـــة واملـــنحة لـــو لـــم يـــكّد ويـــتعب، مـــثالً قـــد 
تـعطي صـدقـة أو عـطيّة لـشخص فـقير دون أن يـتعب أو يـعمل لـك عـمالً يسـتحّق عـليه أجـراً فهـذا هـو الـفضل، 
مــثالً إّن حــضرة املــسيح طــلب املــغفرة لــقاتــليه، فهــذا يــعتبر فــضالً، وأمّـــا مــسألــة حــسن األشــياء وقــبحها وهــل 
هــي مــعقولــة أم مشــروعــة، فــالــبعض يــعتقد أنّــها مشــروعــة كــالــيهود الــذيــن يــعتقدون أّن جــميع أحــكام الــتّوراة 
تــعبّديّــة مشــروعــة ال مــعقولــة، مــثالً يــقولــون أّن مــن جــملة أحــكام الــتّوراة عــدم جــواز الجــمع بــني الّلحــم والــّسمن 
ألنّــه (طــرف) ومــعنى الــطّرف بــالــّلسان الــعبري غــير الــطّاهــر والــكشير الــطّاهــر، فــذلــك يــعبّر عــنه بــأمــر مشــروع 
وال يـــقال عـــنه مـــعقول، أمّــــا اإللـــهيّون فـــيرون أّن حـــسن األشـــياء وقـــبحها مـــعقول ومشـــروع، فـــبناء عـــليه يـــكون 
تحـريـم الـقتل والسّــــــرقـة والـخيانـة والـكذب والـنّفاق والـظّلم مـعقوالً، وكـّل عـقل يـدرك أّن الـقتل والسّــــــرقـة والـخيانـة 
والـكذب والـنّفاق والـظّلم كـّلها قـبيحة مـذمـومـة، ألنّـك لـو وخـزت إنـسانـاً بـشوكـة فـإنّـه يـصيح ويـئّن ويـتألّــم، فـيعلم 
إذاً أّن الــقتل مــذمــوم وقــبيح عــقالً، وأّن الــقاتــل يــؤاخــذ عــلى فــعلته ســواء أبــلغه صــوت الــنّبّوة أم ال، ألّن الــعقل 
يـدرك أّن ذلـك مـذمـوم، فـالّـذيـن يـرتـكبون هـذه األعـمال الـقبيحة ال بـّد مـن مـؤاخـذتـهم، أمّــا فـي حـال عـدم وصـول 
أوامــر الــنّبّوة ألحــد لــم تــكن أعــمالــه مــطابــقة لــلتّعالــيم اإللــهيّة كــقول املــسيح مــثالً قــابــلوا الــجفاء بــالــوفــاء، فهــذا 
األمـر إذا لـم يـصل إلـى ذلـك الـّشخص وعـمل حسـب مـقتضيات الـطّبيعة، أي قـابـل األذى بـاألذى أيـضاً فـهو 
مــعذور ديــنيّاً، ألّن أمــر اهلل لــم يــبلغه. وإن كــان ذلــك الــّشخص ال يســتحّق الــعنايــة واأللــطاف لــكن اهلل يــعامــله 
بـفضله ويـعفو عـنه، ألّن االنـتقام أيـضاً مـذمـوم عـقالً حـيث ال فـائـدة لـلمنتقم مـن االنـتقام، ولـو اعـتدى شـخص 
عـلى آخـر مـثالً وانـتقم املـعتدى عـليه وقـابـل الـّضربـة بـمثلها فـأيّـة فـائـدة يـجنيها مـن ذلـك؟ هـل يـكون ذلـك مـرهـماً 
لجـرحـه أو عـالجـاً ألملـه اسـتغفر اهلل! بـل كـال الـعملني فـي الـحقيقة واحـد، ألّن كـليهما أذى، ولـكن الـفرق بـينهما 
هـو أّن أحـدهـما حـدث قـبل اآلخـر، فلهـذا لـو أّن املـعتدى عـليه يـعفو بـل يـقابـل اإلسـاءة بـاإلحـسان فـهو مـمدوح، 
ولــــكن الــــهيئة االجــــتماعــــيّة تــــقتّص مــــن املــــعتدي ال أنّــــها تــــنتقم مــــنه، وهــــذا الــــقصاص لــــلرّدع ومــــقاومــــة الــــظّلم 
واالعـــتداء حـــتى ال تـــمتّد يـــد اآلخـــريـــن بـــاالعـــتداء، ولـــكّن املـــعتدى عـــليه لـــو عـــفا وصـــفح بـــل بـــذل نـــهايـــة املـــحبّة 

والعناية كان ذلك محبوباً منه.
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(75)
عقاب املجرمني والعفو عنهم

الّسؤال: هل يستحّق املجرم أن يعاقب أو أن يعفى عنه ويسامح؟

الـجواب: الـعقوبـات الجـزائـيّة عـلى قـسمني: أحـدهـما االنـتقام، والـثّانـي الـقصاص، أمّــا البشـر فـليس لـهم حـقّ 
االنـــتقام ولـــكن لـــلهيئة االجـــتماعـــيّة حـــّق الـــقصاص مـــن املجـــرم، وهـــذا الـــقصاص لـــلرّدع واملـــنع حـــتى ال يجـــرؤ 
شـــخص آخـــر عـــلى ارتـــكاب مـــثل ذلـــك الجـــرم، وهـــذا الـــقصاص دفـــاع عـــن حـــقوق البشـــر ولـــيس انـــتقامـــاً ألنّ 
االنــتقام تَــَشفِّي الــّصدر الــحاصــل مــن مــقابــلة املــثل بــاملــثل، وهــذا لــيس بــجائــز ألنّــه لــيس للبشــر حــّق االنــتقام، 
ومـع هـذا فـلو يـعفى عـن املجـرمـني كـّليّاً يـختّل نـظام الـعالـم، ولهـذا كـان الـقصاص مـن الـّلوازم الـّضروريّـة لـلهيئة 
االجــتماعــيّة، ولــكن لــيس لــلمظلوم املــعتدى عــليه حــّق االنــتقام بــل عــليه الــعفو والــّسماح، وهــذا مــا يــليق بــالــعالــم 
اإلنـسانـيّ، أمّـا الـهيئة االجـتماعـيّة فـيجب عـليها أن تـقتّص مـن الـظّالـم والـقاتـل والـّضارب حـتى يـحصل الـرّدع 
واملـنع، وحـتى ال يجـرؤ اآلخـرون عـلى اإلجـرام، ولـكّن األصـل وجـوب تـربـية الـنّفوس بـحيث ال تـرتـكب الجـرائـم، 
ألنّـه مـن املـمكن تـربـية جـمع بـحيث يـجتنبون ارتـكاب الجـرائـم ويسـتنكرون وقـوعـها لـدرجـة أنّـهم يـرون أّن نـفس 
الجـرم أعـظم عـقوبـة وأكـبر قـصاص وأشـّد عـذاب، وبـذلـك ال يـقع جـرم يـتطّلب قـصاصـاً، ويـجب أن نـتكّلم عـن 
أشـياء يـمكن إجـراؤهـا فـي عـالـم اإلمـكان، ألّن هـناك كـثيراً مـن الـنّظريـات والـتّخيّالت الـّسامـية ولـكن ال يـمكن 
تــحقيقها، فــبناء عــليه يــجب أن نــتكّلم عــّما يــمكن إجــراؤه، مــثالً لــو ظــلم إنــسان آخــر أو جــار عــليه أو اعــتدى، 
وقـابـل املـعتدى عـليه ذلـك بـاملـثل، فـإّن هـذا يُـعّد انـتقامـاً وهـو مـذمـوم، ألنّـه لـو قـتل زيـد ابـناً لـعمرو فـليس لـعمرو 
الـــحّق فـــي أن يـــقتل ابـــن زيـــد، ولـــو فـــعل هـــذا لـــكان انـــتقامـــاً وهـــو مـــذمـــوم جـــّداً، بـــل يـــجب أن يـــقابـــل اإلســـاءة 
بــاإلحــسان، فــيعفو عــنه بــل يــقوم بخــدمــته إذا أمــكن، وهــذا الــنّوع مــن املــعامــلة هــو الــالّئــق بــاإلنــسان، ألنّــه أيّ 
فـائـدة يـجنيها املـعتدى عـليه مـن االنـتقام، فـكال الـعملني سـواء والـذّم يـشمل كـليهما، وغـايـة مـا هـنالـك أّن هـذا 
ســـابـــق وذلـــك الحـــق، أمّــــا الـــهيئة االجـــتماعـــيّة فـــلها حـــّق املـــحافـــظة واملـــدافـــعة ألنّـــها ال تحـــمل بـــغضاً وال عـــداوة 
لـــلقاتـــل، ولـــكن ملجـــرّد حـــفظ اآلخـــريـــن يـــحبس الـــقاتـــل أو يـــقتّص مـــنه حـــتى يُـــحفظ اآلخـــرون، ولـــيس غـــرضـــها 
االنــتقام مــنه بــل املــقصود الــقصاص لــتحفظ بــذلــك الــهيئة االجــتماعــيّة، ولــو عــفا أهــل املــقتول وتــعامــل الــهيئة 
االجــتماعــيّة املــعتدي أيــضاً بــالــّصفح ويــكون الــعفو مــن الــطّرفــني، فــإّن الــنّفوس الــظّاملــة تســتمّر فــي االعــتداء 
ويــحصل الــقتل فــي كــّل آن، بــل إّن الــنّفوس املــفترســة الــذيــن هــم كــالــذّئــاب يــفتكون بــأغــنام اهلل، فــليس لــلهيئة 
االجـتماعـيّة نـيّة سـوء فـي الـقصاص ولـيس غـرضـها الـتّشفّي واالنـتقام، بـل إّن مـقصودهـا مـن الـقصاص هـو 
أن تــحافــظ عــلى اآلخــريــن حــتّى ال يــرتــكب الــنّاس هــذا األمــر الــقبيح، إذاً فــقول حــضرة املــسيح "مـن لـطمك 
عـلى خـّدك األيـمن فـحوّل لـه اآلخـر" يـقصد مـنه تـربـية الـنّاس، ولـيس مـقصود حـضرتـه أنّـه لـو سـطا ذئـب 
عـلى قـطيع مـن الـغنم ويـريـد أن يـفترس كـّل الـقطيع أن تـعاونـوه عـلى ذلـك، بـل لـو أّن حـضرة املـسيح رأى ذئـباً 
دخـل فـي قـطيع لـيفتك بـه ويـفترسـه فـال بـّد أنّـه كـان يـمنع ذلـك الـذئـب، وكـما أّن الـعفو مـن الـّصفات الـرّحـمانـيّة 
فــالــعدل أيــضاً مــن الــّصفات الــّربــوبــيّة، وخــباء الــوجــود قــائــم عــلى عــماد الــعدل ال الــعفو، وبــقاء البشــر مــنوط 
بــالــعدل ال بــالــعفو، مــثالً لــو أّن قــانــون الــعفو أجــري اآلن فــي عــموم املــمالــك الخــتّل نــظام الــعالــم والنــدّك بــنيان 
الــحياة اإلنــسانــيّة مــن أســاســه فــي وقــت قــريــب، مــثالً لــو أّن حــكومــات أوروبــا قــاومــت آتــيال املــشهور ملــا أبــقى 
بشـــراً، فـــبعض البشـــر كـــالـــذّئـــاب الـــّضاريـــة لـــو يـــرون أنّـــه لـــيس هـــناك قـــصاص لـــكانـــوا يـــقتلون اإلنـــسان ملجـــرّد 
السّــــــــرور والـــفرح وتســـلية أنـــفسهم، فـــقد قـــتل أحـــد طـــغاة إيـــران مـــعّلمه مـــازحـــاً لـــيضحك ويُســـّر وكـــان املـــتوكّـــــل 
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الــعباســيّ املــشهور يــدعــو الــوزراء والــوكــالء واألمــناء إلــى مجــلسه وتــطلق الــعقارب مــن جــعبة ثــم يــأمــر بــأن ال 
يتحرّك أحد وحينما تلدغ العقارب الوزراء يضحك ويقهقه.

وخــالصــة الــقول أّن قــوام الــهيئة االجــتماعــيّة بــالــعدل ال بــالــعفو، إذاً فــليس مــقصود حــضرة املــسيح مــن الــعفو 
والـّسماح أنّـه لـو يهجـم سـائـر املـلل عـليكم ويحـرقـون بـيوتـكم وينهـبون أمـوالـكم ويـعتدون عـلى أهـلكم وعـيالـكم 
وأوالدكـم ويهـتكون نـامـوسـكم عـليكم أن تسـتسلموا لـهؤالء الـجنود الـظّاملـني حـتى يـقومـوا بـالـظّلم واالعـتداء، بـل 
إّن حــضرة املــسيح يــريــد بــذلــك املــعامــلة الــخاصّــــــــــة فــيما بــني شــخصني، فــلو اعــتدى شــخص عــلى آخــر فــيجب 
عـلى املـعتدى عـليه أن يـعفو، أمّــا الـهيئة االجـتماعـيّة فـيجب عـليها املـحافـظة عـلى حـقوق بـني اإلنـسان، مـثالً 
لـو اعـتدى شـخص عـليّ بـأن ظـلمني أو جـفانـي أو طـعنني فـي الـكبد فـإنّـي ال أتـعرّض لـه أبـداً بـل أعـفو عـنه، 
ولـــكن لـــو اعـــتدى شـــخص عـــلى هـــذا الـــّسيّد املـــنشادي أردعـــه وأمـــنعه ألـــبتّة، وإن كـــان عـــدم الـــتّعرض بحســـب 
الــظّاهــر رحــمة بــالــظّالــم ولــكنّه ظــلم فــي حــّق جــناب املــنشادي، مــثالً لــو دخــل اآلن هــذا املــكان شــخص بــدويّ 
مــتوحّـــــش شــاهــراً ســيفه يــريــد أن يــطعنك ويــقتلك فــال شــّك أنّــي أمــنعه وإن تــركــتك لــه كــان هــذا ظــلماً ال عــدالً، 

أّما لو آذى شخصي فإنّني أعفو عنه.

بــــقي شــــيء آخــــر وهــــو أّن الــــهيئة االجــــتماعــــيّة تــــدأب لــــيل نــــهار فــــي ســــّن الــــقوانــــني الجــــزائــــيّة وإعــــداد آالت 
الــقصاص وأدواتــه، وتــبني الــّسجون وتــصنع األغــالل واألصــفاد والسّــــــالســل وتهيّئ األمــاكــن لــلنّفي واإلبــعاد 
إلـى غـير ذلـك مـن طـرق الـزّجـر واإليـالم لـتربّـي املجـرمـني بهـذه الـوسـائـل، حـال أّن هـذه الـوسـائـط تسـبّب ضـياع 
األخــالق وتــبديــل األحــوال، بــينما الــواجــب عــلى الــهيئة االجــتماعــيّة أن تــسعى لــيالً ونــهاراً بــبذل مــنتهى الــهّمة 
فـــي تـــربـــية الـــنّفوس حـــتّى تـــترقّـــى يـــومـــاً فـــيومـــاً وتجـــد ســـعة فـــي الـــعلوم واملـــعارف فتكتســـب الـــفضائـــل واآلداب 
وتـجتنب الـرّذائـل حـتّى ال تحـدث الجـرائـم، والـحال اآلن بـعكس ذلـك، فـإّن الـهيئة االجـتماعـيّة تـفّكر دائـماً فـي 
ســـّن قـــوانـــني الـــعقوبـــات وأحـــكامـــها وتـــهيئة أســـباب الـــقصاص وإعـــداد آالت الـــقتل والـــتّعذيـــب وأمـــكنة الـــحبس 
والــنّفي ثــم تــترقّــب وقــوع الجــرائــم وتــأثــير هــذا سيِّئ جــّداً، أمّــا لــو ســعت الــهيئة االجــتماعــيّة فــي تــربــية الــعموم 
فـإنّـه تـزداد الـعلوم واملـعارف وتـنمو املـدارس يـومـاً فـيومـاً ويـترقّـى الـّشعور فـتتعّدل األخـالق وتـتحّسن الـعادات، 
وخـالصـة الـقول أنّـه يـحصل الـتّرقّـي فـي جـميع مـراتـب الـكماالت ويـقّل وقـوع الجـرائـم. وقـد ثـبت هـذا بـالتّجـربـة 
فـإّن الجـرائـم قـليلة الـوقـوع بـني األمـم املـتمّدنـة أي الّــتي اكتسـبت املـدنـيّة الـّصحيحة، واملـدنـيّة الـّصحيحة هـي 

املدنيّة اإللهيّة كمدنيّة أولئك الذين جمعوا بني الكماالت الجسمانيّة والّروحانيّة.

وحــيث أّن السّـــــــبب فــي وقــوع الجــرائــم هــو الجهــل فــكّلما تــرقّـــى الــعلم والــفضيلة قــّلت الجــرائــم، فــانــظروا إلــى 
بـرابـرة أفـريـقيا وكـم يـقع بـينهم مـن حـوادث الـقتل فـإنّـهم يـقتلون بـعضهم بـعضاً ويـأكـلون لـحوم بـعضهم بـعضاً 
ويشـربـون دمـاء بـعضهم بـعضاً، فـلماذا ال تـقع مـثل هـذه الـوقـائـع الـوحـشيّة فـي سـويسـرا، إّن السّــــــبب واضـح 
وهـو الـتّربـية والـفضيلة، إذاً يـجب عـلى الـهيئة االجـتماعـيّة أن تـفّكر فـي تـالفـي وقـوع الجـرائـم ال أن تشـّدد فـي 

عقاب املجرمني وتجري عليهم القصاص الّشديد.
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(76)
مسألة اإلضراب

لــقد ســألــت عــن مــسألــة اإلضــراب. وهــذه مــسألــة مــا زالــت وال تــزال ســبب املــتاعــب واملــشاكــل الــعظيمة، ومــنشأ 
هـــــذه املـــــشاكـــــل أمـــــران: أحـــــدهـــــما حـــــرص أصـــــحاب املـــــصانـــــع واملـــــعامـــــل وجـــــشعهم، والـــــثّانـــــي طـــــمع الـــــعّمال 

ومغاالتهم وطغيانهم، وكال األمرين يجب عالجه.

أمّـا السّـــــبب األصـليّ لهـذه املـشاكـل فـهو الـقوانـني الـطبيعيّة لـلمدنـيّة الـحاضـرة، ألّن هـذه الـقوانـني تـمّكن نـفوسـاً 
مـعدودة مـن جـني ثـروة غـير محـدودة فـوق مـا يـلزم، بـينما األكـثريّـة تـبقى عـرايـا محـرومـني ال حـول لـهم وال قـّوة، 
وهــذا أمــر ال يــرضــي الــرّحــمن ومــخالــف لــلعدالــة واملــروءة واإلنــصاف، بــل هــو عــني االعــتساف، وهــذا الــتّفاوت 
قـــاصـــر عـــلى الـــنّوع البشـــرّي، حـــال أنّـــه يـــوجـــد بـــني ســـائـــر الـــكائـــنات أي جـــميع الـــحيوان نـــوع مـــا مـــن الـــعدالـــة 
واملـساواة تـقريـباً، مـثالً تـوجـد مـساواة بـني قـطعان األغـنام وقـطعان الـغزالن فـي الـّصحارى، وكـذلـك بـني طـيور 
الــبراري فــي الــوديــان والــجبال والحــدائــق وبــني كــّل نــوع مــن أنــواع الــحيوان تــقريــباً شــيء مــن املــساواة، وال 
يـوجـد بـينهما تـفاوت مـا يـذكـر فـي املـعيشة، ولـذلـك تـعيش فـي مـنتهى الـرّاحـة والـّسعادة، بـخالف بـني اإلنـسان 
فـإنّـك تـرى فـيما بـينهم عـدم اإلنـصاف ونـهايـة االعـتساف، ويـالحـظ أّن الـفرد الـواحـد مـن بـني اإلنـسان اّدخـر 
كـنزاً واسـتعمر إقـليماً لـنفسه، وجـمع ثـروة بـاهـظة وهـيّأ لـشخصه املـنافـع واملـوارد تـتدفّـق كـالـّسيول، بـينما مـائـة 
ألـف غـيره مـن الـنّفوس بـائـسون ضـعفاء وفـي حـاجـة إلـى كسـرة مـن الـخبز، فـال مـساواة وال مـواسـاة، مـن أجـل 
ذلـك تـرى أّن راحـة الـنّوع البشـرّي وهـدوءه وسـعادة الـعامّــة مـختّلة مسـلوبـة، بـحيث أّن الجـّم الـغفير مـن البشـر 
ال ثـــمر لـــه مـــن حـــياتـــه، ألّن الـــثروة والـــتّجارة والـــّصناعـــة والـــعزّة مـــحصورة فـــي أنـــفس مـــعدودة، بـــينما الـــباقـــون 
يـــئنّون مـــن ثـــقل األحـــمال الـــّشاقّـــة واملـــتاعـــب الّـــتي ال حـــّد لـــها، وهـــم محـــرومـــون مـــن الـــفوائـــد واألربـــاح والهـــدوء 

والرّاحة.

فــيجب إذاً وضــع نــظم وقــوانــني تــعّدل الــثّروة املــفرطــة لــتلك األنــفس املــعدودة، وتــكون ســبباً فــي ســّد الــحاجــة 
لـــلماليـــني الـــعديـــدة مـــن جـــمهور الـــفقراء حـــتّى يـــحصل قـــليل مـــن االعـــتدال، ولـــكّن املـــساواة الـــتّامّــــة أيـــضاً غـــير 
مــــمكنة ألّن املــــساواة الــــتّامــــة فــــي الــــثّرّوة والــــعزّة والــــتّجارة والــــّصناعــــة والــــزّراعــــة تــــؤّدي إلــــى اخــــتالل املــــعيشة 
واضــطرابــها وفــسادهــا وحــرمــان الــعموم، ويــضطرب نــظام أمــور الجــمهور كــّليّاً ألّن ثــمة محــظور أيــضاً فــي 

املساواة غير املشروعة.

إذاً فـاألحـسن أن يـكون هـناك اعـتدال، واالعـتدال يـكون بـوضـع أنـظمة وقـوانـني تـحول دون تجـّمع ثـروة مـفرطـة 
ال لــزوم لــها لــدى أنــفس مــعدودة، وتــكون ســبباً فــي ســّد الــحاجــات الــّضروريّــة للجــمهور، مــثالً تــرى أصــحاب 
املـــصانـــع وأربـــاب املـــعامـــل يـــجنون كـــّل يـــوم كـــنزاً، ولـــكّن الـــعّمال الـــبؤســـاء ال يـــحصلون مـــن أجـــرتـــهم مـــا يـــكفي 
ملعيشـتهم الـيومـيّة، وهـذا مـنتهى االعـتساف وال شـّك أّن اإلنـسان املـنصف ال يـقبله، فـالـواجـب إذاً أن تـوضـع 
أنــظمة وقــوانــني يــحصل الــعّمال بــمقتضاهــا عــلى أجــورهــم الــيومــيّة مــن صــاحــب املــصنع ويشــتركــون مــعه فــي 
الـّربـع أو الخـمس مـن أربـاحـه حسـبما تـسمح بـه ظـروف املـصنع، أو أن يشـترك الـعّمال مـع صـاحـب املـصنع 
فـي األربـاح الـحاصـلة بـطريـقة مـعتدلـة بـأن يـكون رأس املـال واإلدارة مـن جـانـب صـاحـب املـصنع، والـعمل مـن 
جـــانـــب الـــعّمال وبـــعبارة أخـــرى إمّــــا أن يـــحصل الـــعّمال عـــلى أجـــرتـــهم الـــيومـــيّة عـــلى قـــدر مـــا يـــكفي لـــلمعيشة 
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املــعتدلــة ويــكون لــهم حــّق االســتفادة مــن دخــل املــصنع عــلى قــدر الــكفايــة فــي حــال العجــز أو الــّضعف، وإمّــا 
أن تــكون األجــرة عــلى قــدر يــقتنع الــعّمال بــصرف جــزء مــنه واّدخــار جــزء آخــر أليــام الــّضعف والعجــز، فــإذا 
سـارت األعـمال عـلى هـذا املـنوال فـإّن صـاحـب املـصنع ال يـتمّكن مـن أن يـّدخـر كـّل يـوم كـنزاً ال فـائـدة لـه مـنه 
وال ثــــمر بــــأّي وجــــه مــــن الــــوجــــوه، ألّن الــــثّروة إذا عــــظمت أثــــقلت كــــاهــــل صــــاحــــبها وســــبّبت لــــه املــــحنة واملــــشّقة 
وتـصبح إدارة شـؤونـها فـي نـهايـة الـّصعوبـة، وتـكون سـبباً فـي اضـمحالل قـواه الـطّبيعيّة، وكـذلـك ال تـنهك قـوى 
العّمال من املتاعب واملشاّق الزّائدة، وال يبتلون في أيّام كهولتهم بشّدة االحتياج، فاتّضح من ذلك وتبنّي أّن 
اخـــتصاص أفـــراد مـــعدوديـــن بـــالـــثّروة املـــفرطـــة بـــينما الجـــمهور فـــي شـــدة واحـــتياج، ظـــلم واعـــتساف، وكـــذلـــك 

املساواة التّاّمة هي أيضاً مخّلة ملعيشة النّوع اإلنسانيّ وراحته وانتظامه وهدوء باله.

بـناء عـلى ذلـك فـاالعـتدال خـير مـن كـّل الـوجـوه، وذلـك بـأن يـراعـي أصـحاب الـثّروة جـانـب االعـتدال فـي جـني 
األربـاح، وبـأن يـكون مـطمح أنـظارهـم مـراعـاة املـحتاجـني والـفقراء، وبـأن يـقّرروا لـلعّمال أجـوراً يـومـيّة مـعلومـة 

على أن يكون لهم سهم ونصيب أيضاً من الّربح العاّم للمصنع.

وبـــاالخـــتصار يـــجب وضـــع قـــانـــون لـــلحقوق املشـــتركـــة بـــني أصـــحاب املـــصانـــع وبـــني عـــموم الـــعّمال يـــؤّدي إلـــى 
االعــتدال فــي األربــاح ألربــاب املــصانــع ويــكفل تــسهيل وســائــل املــعيشة الــالّزمــة لــلعّمال وضــمان مســتقبلهم 
حـتّى إذا عجـز الـعامـل أو وهـنت قـواه أو انـتابـه الـّضعف والهـرم أو مـات وتـرك ذّريّـة ضـعافـاً ال يضمحـّلون مـن 
شــــّدة الــــفقر، إذ يــــكون لــــهم حــــّق بــــشيء مــــن واردات املــــصنع يــــعيشون مــــنه، وكــــذلــــك يــــجب عــــلى الــــعّمال أالّ 
يـضربـوا وأالّ يـتمرّدوا وأالّ يـبالـغوا فـي طـلب أجـور فـاحـشة أو يـبتغوا أكـثر مـّما يسـتحّقون، بـل يـنبغي لـهم أن 
يــكونــوا فــي نــهايــة الــطّاعــة واالنــقياد، والــحقوق املشــتركــة بــني الــطّرفــني تــتحّقق وتــتعنّي رســميّاً بــقانــون الــعدل 
والــحّق، وأّي طــرف يــتجاوز الــقانــون يــحكم عــليه بــعقوبــة، وبــعد املــحاكــمة تجــري الــقّوة الــتّنفيذيّــة عــليه الجــزاء 

القطعيّ حتّى تنتظم األمور وتزول املشاكل.

إّن تـدخّــل الـحكومـة والـقضاء فـي املـشاكـل الـحاصـلة بـني الـعّمال وأصـحاب املـصانـع إنّـما هـو تـدخّــل مشـروع، 
وليسـت مـن قـبيل املـعامـالت الـعاديّـة الجـزئـيّة بـني الـعّمال وأربـاب عـملهم ال تـكون لـها صـلة بـاملـصلحة الـعامّــة 
وال يـــكون لـــلحكومـــة فـــيها حـــّق الـــتّدخّــــل، بـــل إّن مـــسألـــة املـــصانـــع والـــعّمال وإن كـــانـــت تـــبدو أنّـــها مـــن املـــسائـــل 
الـخاصّـــــــــة إالّ أنّـها تـضّر بـمصالـح الجـمهور، ألّن شـؤون الـتّجارة والـّصناعـة والـزّراعـة بـل وكـّل األشـغال الـعامّــة 
فـي األمّــة مـرتـبط بـعضها بـبعض، بـحيث إذا حـصل فـتور فـي إحـداهـا أضـّر ذلـك بـالـعموم، وعـلى ذلـك تـكون 
املـشاكـل الـحاصـلة بـني الـعّمال وأصـحاب املـصانـع سـبباً فـي مـضرّة الـعموم، ولـلحكومـة والـقضاء حـّق الـتّدخّــل 
فــيها ألنّــه عــندمــا يــقع اخــتالف بــني شــخصني فــي الــحقوق الجــزئــيّة فــال بــّد مــن وجــود ثــالــث فــي دعــواهــما أال 
وهـو الـحكومـة، فـكيف يـمكن إذاً إهـمال مـسألـة اإلضـراب الـتي تـنبعث تـارة مـن شـّدة اعـتساف الـعّمال وآونـة 

من كثرة طمع أصحاب املصانع، وتؤّدي إلى اختالل نظام البالد؟

سـبحان اهلل كـيف يـطمئّن اإلنـسان ويسـتريـح فـي قـصره الـعالـي وهـو يـرى جـموعـاً مـن بـني جـنسه يـتضّورون 
جوعاً وهم عراة في غاية من البؤس والّشقاء وفي شّدة االحتياج، أو كيف يسّر ويهنأ بثروته؟
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مــن أجــل ذلــك سُــــــنَّت الشّــــــرائــع اإللــهيّة فــقّررت أن يــنفق أولــوا الــثّروة فــي كــّل ســنة جــزءاً مــن أمــوالــهم ملــساعــدة 
الـفقراء وإغـاثـة الـّضعفاء، وهـذا مـن أسـس الشّـــــريـعة اإللـهيّة وفـرض عـني عـلى الجـميع، وملّا كـان اإلنـسان غـير 
مـجبور ولـيس مـحكومـاً عـليه مـن طـرف الـحكومـة بهـذا اإلنـفاق بـل يـنفق بـمحض إرادتـه وعـن طـيب خـاطـره عـلى 
الـفقراء بـغايـة الـّروح والـّريـحان، لـذا كـان هـذا الـعمل مـحبوبـاً ومـرغـوبـاً ومسـتحسناً جـّداً. هـذا هـو املـقصود مـن 

األعمال املبرورة املذكورة في الكتب واأللواح اإللهيّة والّسالم.
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(77)
عقيدة الّسوفسطائيّة في الكائنات

يـعتقد الـّسوفسـطائـيّة أّن املـوجـودات عـبارة عـن أوهـام وكـّل مـوجـود وهـم مـحض ال وجـود لـه أبـداً، أي أّن وجـود 
الــكائــنات عــندهــم كــالسّـــــــراب أو كــالــّصور املــرئــيّة فــي املــاء أو املــرآة الّـــتي هــي مجــرّد ظــهور ال أصــل لــها وال 
أســــاس وال حــــقيقة أبــــداً، وهــــذا رأي بــــاطــــل، ألّن وجــــود الــــكائــــنات وهــــميّ بــــالنّســــبة إلــــى وجــــود الــــحّق، ولــــكنّ 
لــلموجــودات فــي رتــبة اإلمــكان وجــود حــقيقيّ ثــابــت ال يــقبل اإلنــكار، فــمثالً وجــود الجــماد بــالنّســبة إلــى وجــود 
اإلنـــسان عـــدم، ألّن اإلنـــسان إذا انـــعدم بحســـب الـــظّاهـــر صـــار جســـده جـــماداً، ولـــكّن الجـــماد لـــه وجـــود فـــي 
عـالـم الجـماد، إذاً اتّـضح أّن الـتّراب بـالنّسـبة إلـى اإلنـسان مـعدوم ووجـوده وهـم، ولـكنّه فـي الـرّتـبة الجـماديّـة 
لــه وجــود، وكــذلــك وجــود املــوجــودات بــالنّســبة إلــى وجــود الــحّق وجــود وهــميّ وعــدم مــحض، ومــا هــو إالّ مجــرّد 
ظـــهور كـــالـــّصورة الـــتي تظهـــر فـــي املـــرآة، ولـــكّن تـــلك الـــّصورة الـــظّاهـــرة فـــي املـــرآة وإن كـــانـــت أوهـــامـــاً ولـــكن 
حـقيقتها شـخص الـعاكـس الّـذي ظهـرت صـورتـه فـي هـذه املـرآة. وبـاالخـتصار إّن الـّصورة املـنعكسة بـالنّسـبة 
إلــى الــّشخص الــظّاهــر أمــام املــرآة هــي وهــم، إذاً اتّــضح أّن املــوجــودات وإن كــان وجــودهــا ال يــعتبر وجــوداً 
بـالنّسـبة إلـى وجـود الـحّق بـل هـي بـمثابـة السّـــــراب والـّصور الـتي تظهـر فـي املـرآة، ولـكن لـها وجـود فـي رتـبتها، 
ولهـــذا فـــحضرة املـــسيح كـــان يـــعتبر الـــغافـــلني عـــن الـــحّق واملـــنكريـــن أمـــواتـــاً، مـــع أنّـــهم كـــانـــوا بحســـب الـــظّاهـــر 
أحـــياء، ولـــكنّهم أمـــوات وصـــّم وبـــكم وعـــمي بـــالنّســـبة ألهـــل اإليـــمان، وهـــذا هـــو مـــقصود حـــضرة املـــسيح حـــيث 

يقول "دع املوتى يدفنون موتاهم".

(78)
أقسام القديم والحادث

الّسؤال: كم هي أقسام القديم والحادث؟

الــجواب: يــرى بــعض الــحكماء والــفالســفة أّن الــقدم عــلى قــسمني: قــدم ذاتــيّ وقــدم زمــانــيّ. والحــدوث أيــضاً 
عـــلى قـــسمني: حـــدوث ذاتـــيّ وحـــدوث زمـــانـــيّ. فـــالـــقديـــم الـــذّاتـــيّ هـــو وجـــود لـــم تســـبقه عـــّلة، والـــحادث الـــذّاتـــيّ 
ســبقته عــّلة، والــقديــم الــزّمــانــيّ ال أّول لــه، والــحادث الــزّمــانــيّ لــه أّول وآخــر، ألّن وجــود كــّل شــيء مــن األشــياء 
يــتوقّــف عــلى عــلل أربــع: عــّلة فــاعــليّة وعــّلة مــاديّــة وعــّلة صــوريّــة وعــّلة غــائــيّة، مــثالً هــذه األريــكة لــها صــانــع وهــو 
الــــنّجار، ولــــها مــــاّدة وهــــي الخشــــب، ولــــها صــــورة وهــــي األريــــكة، وعــــّلتها الــــغائــــيّة هــــي الجــــلوس عــــليها، إذاً 
فـاألريـكة هـذه حـادث ذاتـيّ ألنّـها مسـبوقـة بـالـعّلة ووجـودهـا مشـروط بـالـعّلة ويـقولـون لهـذا حـادث ذاتـيّ وحـادث 
حـقيقيّ، إذاً فهـذا الـكون بـالنّسـبة إلـى الـّصانـع حـادث حـقيقيّ، وحـيث أّن الـجسم مسـتمّد مـن الـّروح وقـائـم 
بـــالـــّروح فـــالـــجسم بـــالنّســـبة إلـــى الـــّروح حـــادث ذاتـــيّ والـــّروح مســـتغن عـــنه، وهـــو بـــالنّســـبة إلـــى الـــجسم قـــديـــم 
ذاتـيّ، كـالـّشعاع وإن كـان مـالزمـاً لـلّشمس دائـماً ولـكن الـّشمس قـديـمة وشـعاعـها حـادث، ألّن وجـود الـّشعاع 

يتوّقف على وجود الّشمس، أّما وجود الّشمس فال يتوّقف على الّشعاع فهي الفائضة وهو الفيض.

واملــسألــة الــثّانــية هــي أّن الــوجــود والــعدم كــليهما نســبيّ إضــافــيّ، فــلو قــيل أّن شــيئاً وجــد مــن الــعدم فــليس 
املـقصود أنّـه وجـد مـن الـعدم املـحض بـل إّن الـحال الـقديـمة بـالنّسـبة إلـى الـحال الـحاضـرة كـانـت عـدمـاً، حـيث 
أّن الــعدم املــطلق ال يــتكّون مــنه وجــود، إذ لــيس لــه قــابــليّة لــلوجــود، فــاإلنــسان مــوجــود والجــماد أيــضاً مــوجــود، 
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غــير أّن الــوجــود الجــمادّي بــالنّســبة إلــى الــوجــود اإلنــسانــيّ عــدم، ألنّــه عــندمــا يــنعدم جــسم اإلنــسان يــصير 
تــرابــاً وجــماداً، وحــينما يــنتقل الــتّراب إلــى عــالــم اإلنــسان ويــحيا ذلــك الــجسم املــيّت يــوجــد اإلنــسان، فــالــتّراب 
أي الجــماد وإن كــان لــه وجــود فــي مــقامــه ولــكنّه بــالنّســبة إلــى اإلنــسان عــدم، واملــقصود أّن كــليهما مــوجــود 
ولـكّن وجـود الـتّراب والجـماد بـالنّسـبة إلـى اإلنـسان عـدم وفـناء، ألنّـه إذا انـعدم اإلنـسان صـار تـرابـاً وجـماداً، 
إذاً فـعالـم اإلمـكان وإن كـان مـوجـوداً ولـكنّه بـالنّسـبة إلـى وجـود الـحّق عـدم وفـناء، فـاإلنـسان والـتّراب كـالهـما 
مـوجـود ولـكن أيـن وجـود الجـماد مـن وجـود اإلنـسان، فـهو بـالنّسـبة إلـيه عـدم، وكـذلـك وجـود الخـلق بـالنّسـبة إلـى 
وجـــود الـــحّق عـــدم. فـــالـــكون وإن كـــان لـــه وجـــود ولـــكنّه بـــالنّســـبة إلـــى وجـــود الـــحّق عـــدم، ومـــن هـــذا يـــتّضح أنّ 
الـكائـنات ولـو أنّـها مـوجـودة إالّ أّن وجـودهـا بـالنّسـبة إلـى الـحّق وكـلمة اهلل يـعتبر عـدمـاً، هـذا هـو مـعنى األّولـيّة 
واآلخـــريّـــة لـــكلمة اهلل، حـــيث يـــقول أنــا األلــف والــياء ألنّـــه مـــبدأ الـــفيض ومـــنتهاه، ولـــلحّق دائـــماً خـــلق وأشـــّعة 
شــــمس الــــحقيقة لــــم تــــزل كــــانــــت ســــاطــــعة المــــعة إذ أّن الــــّشمس دون نــــور هــــي ظــــالم ديــــجور، وإّن األســــماء 
والـــــّصفات اإللـــــهيّة تـــــقتضي وجـــــود الـــــكائـــــنات، والـــــفيض الـــــقديـــــم ال يـــــمكن أن يـــــنقطع ألّن انـــــقطاعـــــه يـــــنافـــــي 

الكماالت اإللهيّة.
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(79)
مسألة التّناسخ

الّسؤال: ما حقيقة مسألة التّناسخ التي يعتقدها بعض امللل؟

الــجواب: إّن املــقصود مــّما نــقول هــو أن نــبنّي الــحقيقة ال أن نــطعن فــي عــقائــد املــلل األخــرى، بــل ملجــرّد بــيان 
الواقع فقط ألنّنا ال نتعرّض لوجدان أحد وال نستحسن االعتراض.

إذاً فــاعــلم أن الّـــذيــن يــعتقدون الــتّناســخ عــلى قــسمني: قــسم ال يــعتقد بــالــثّواب والــعقاب املــعنويّــني فــي الــّدار 
اآلخــــرة، ويــــرى أّن اإلنــــسان بــــالــــتّناســــخ والــــرّجــــوع إلــــى هــــذا الــــعالــــم يــــلقى املــــجازاة واملــــكافــــأة. وأّن الــــنّعيم 
والـجحيم مـقتصران عـلى هـذا الـعالـم وال يـعترف بـعالـم آخـر، وهـذه الـفرقـة أيـضاً عـلى قـسمني: أحـدهـما يـعتقد 
بــأّن اإلنــسان أحــيانــاً يــرجــع إلــى هــذا الــعالــم فــي صــورة حــيوان حــتّى يــرى املــجازاة الشّــــــديــدة، وبــعد تحــّمله 
الــعذاب األلــيم فــي الــعالــم الــحيوانــيّ يــرجــع إلــى عــالــم اإلنــسان مــرّة أخــرى، ويــسّمون هــذا تــواســخاً. واآلخــر 
يــــرى الــــرّجــــوع مــــن عــــالــــم اإلنــــسان إلــــى عــــالــــم اإلنــــسان وبــــعد الــــرّجــــوع يــــرى الــــثّواب وجــــزاء الــــحياة األولــــى، 

ويسّمون هذا تناسخاً، وكال الفريقني ال يعتقد بعالم غير هذا العالم.

والــــقسم اآلخــــر مــــن أهــــل الــــتّناســــخ يــــعتقدون بــــالــــعالــــم األخــــروّي، ويــــعتبرون الــــتّناســــخ وســــيلة لــــلتّكامــــل، ألنّ 
اإلنـسان يكتسـب الـكماالت تـدريـجيّاً بـاالنـتقال مـن هـذا الـعالـم والـرّجـوع إلـيه حـتّى يـصل إلـى مـركـز الـكمال، 
وبـيان ذلـك أّن اإلنـسان مـكّون مـن املـاّدة والـقّوة، فـاملـاّدة نـاقـصة فـي الـبدء أي فـي الـّدور األول وحـينما يـتكّرر 
مـجيئها إلـى هـذا الـعالـم تـترقّـى وتـحصل عـلى الـّصفاء والـّلطافـة حـتى تـصير شـفّافـة كـاملـرآة، والـقّوة الـتّي هـي 
عـبارة عـن الـّروح يـتحّقق فـيها بجـميع كـماالتـه، هـذه مـسألـة أهـل الـتّناسـخ والـتّواسـخ بـيَّنّاهـا بـاالخـتصار، ولـو 
أردنـا الـتّفصيل لـكان ذلـك مـضيعة لـلوقـت فـفي هـذا اإلجـمال كـفايـة، ولـيس لـديـهم دالئـل وال بـراهـني عـقليّة عـلى 
صــّحة هــذه املــسألــة بــل هــي مجــرد تــصّور واســتنباط مــن الــقرائــن ال مــن الــبرهــان الــقاطــع، فــيجب أن يــطلب 
الـبرهـان مـن مـعتقدي الـتّناسـخ ال الـقرائـن والـتّصّور والـوجـدان، ولـكنكم تـطلبون مـنّي الـّدالئـل والـبراهـني عـلى 
امـــتناع الـــتّناســـخ وهـــذا مـــا يـــجب بـــيانـــه، وأّول بـــرهـــان عـــلى االمـــتناع أّن الـــظّاهـــر عـــنوان الـــباطـــن واملـــلك مـــرآة 
املــــلكوت، والــــعالــــم الــــجسمانــــيّ مــــطابــــق لــــلعالــــم الــــّروحــــانــــيّ، فــــالحــــظ إذاً أّن التّجــــّلي ال يــــتكّرر فــــي الــــعالــــم 
املـحسوس ألنّـه لـيس هـناك كـائـن مـن الـكائـنات يـشابـه أو يـماثـل كـائـناً آخـر مـن جـميع الـوجـوه، فـآيـة الـتّوحـيد 
مـوجـودة ظـاهـرة فـي جـميع األشـياء، فـلو أّن خـزائـن الـوجـود مـلئت مـن الـحبوب فـإنّـك ال تجـد بـني حـبّتني تـطابـقاً 
وال تـماثـالً وال تـشابـهاً مـن جـميع الـوجـوه، بـل ال بـّد مـن وجـود فـرق وتـمييز بـينهما، وحـيث أّن بـرهـان الـتّوحـيد 
مــــوجــــود فــــي جــــميع األشــــياء ووحــــدانــــيّة الــــحق وفــــردانــــيّته مــــشهودة فــــي جــــميع حــــقائــــق الــــكائــــنات إذاً فــــتكّرر 
التّجـــلي الـــواحـــد مـــمتنع مـــحال، لهـــذا فـــالـــتّناســـخ أي تـــكرار ظـــهور الـــّروح الـــواحـــد فـــي هـــذا الـــعالـــم بـــماهـــيّته 
وشـؤونـه الـّسابـقة يـكون تجـّلياً مـتكّرراً وهـذا مسـتحيل وغـير مـمكن، وحـيث أّن تـكرار التّجـلي الـواحـد لـكّل كـائـن 
مـــن الـــكائـــنات الـــنّاســـوتـــيّة مـــمتنع مـــحال، فـــكذلـــك تـــكرار التّجـــلي أيـــضاً لـــلكائـــنات املـــلكوتـــيّة فـــي أّي مـــقام مـــن 
املـقامـات سـواء أكـان فـي قـوس الـّصعود أم فـي قـوس الـنّزول مـمتنع مـحال، ألّن الـنّاسـوت مـطابـق لـلملكوت، 
ولـكن عـودة الـكائـنات الـنّاسـوتـيّة ورجـوعـها مـن حـيث الـنّوع واضـح، يـعني أّن األشـجار الـتي أتـت فـي الـّسنني 
الـّسابـقة بـاألوراق والـبراعـم واألثـمار أتـت فـي الـّسنني الـالّحـقة أيـضاً بـتلك األوراق والـبراعـم واألثـمار بـعينها، 
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فـيقولـون هـذا تـكّرر الـنّوع، وإذا اعـترض أحـد بـأّن تـلك األوراق والـبراعـم واألثـمار قـد تـالشـت ونـزلـت مـن عـالـم 
الـنّبات إلـى عـالـم الجـماد وأتـت مـن عـالـم الجـماد إلـى عـالـم الـنّبات مـرّة أخـرى وإذاً فـقد تـكّررت، فـجوابـه هـو 
أّن الـبراعـم واألثـمار واألوراق لـلعام املـاضـي قـد تـالشـت وتحـّللت عـناصـرهـا املـركـبّة وتـفرّقـت فـي هـذا الـفضاء، 
ولـم تتجـّمع وتـتركّـــب األجـزاء املـركّـــبة مـنها أوراق الـعام املـاضـي وبـراعـمه وأثـماره ولـم تـعد بـعينها بـعد تحـليلها 
بـل عـادت الـنّوعـيّة مـن تـركـيب الـعناصـر الجـديـدة، وكـذلـك يـتالشـى جـسم اإلنـسان بـعد التّحـليل وتـتفّرق أجـزاؤه 
املـركّــبة، فـلو فـرضـنا أّن هـذا الـجسم عـاد مـن عـالـم الجـماد أو الـنّبات مـرّة أخـرى فـليس هـذا الـجسم هـو بـعينه 
األجـزاء املـركّـــب مـنها اإلنـسان الـّسابـق، فـتلك الـعناصـر تحـّللت وتـفرّقـت وانتشـرت فـي هـذا الـفضاء الـواسـع، 
ثــم تــركّـــبت مــن الــعناصــر أجــزاء أخــرى وصــار جــسماً ثــانــياً، وربّــما يــدخــل جــزء مــن أجــزاء اإلنــسان الــّسابــق 
فـي تـركـيب اإلنـسان الـالّحـق، غـير أّن تـلك األجـزاء لـم تـبَق مـحفوظـة بـتمامـها وعـينها بـدون زيـادة وال نـقصان 
حــتّى تــتركّــــب مــرّة أخــرى فــيوجــد اإلنــسان الــالّحــق مــن ذلــك الــتّركــيب واالمــتزاج ثــم يســتدّل مــن ذلــك عــلى أنّ 
هـــذا الـــجسم قـــد عـــاد بـــتمام أجـــزائـــه وصـــار الـــّشخص األّول نـــفسه الـــّشخص الـــثّانـــي وبـــناء عـــليه قـــد حـــصل 

التّكّرر، والّروح بعينه كالجسم عاد وتكّرر وبعد املوت رجع بذاته إلى هذا العالم.

ولـو نـقول أّن هـذا الـتّناسـخ هـو لـلحصول عـلى الـكمال حـتّى تكتسـب املـاّدة صـفاءهـا وتـصير شـفّافـة فتسـطع 
أشـــعة الـــّروح فـــيها بـــمنتهى الـــكمال، فهـــذا أيـــضاً تـــصّور مـــحض، ألنّـــه عـــلى فـــرض التّســـليم بـــذلـــك فـــال يـــمكن 
تـغيير املـاهـيّة فـي التّجـدد والـعود، ألّن جـوهـر الـنّقص ال يـصل إلـى حـقيقة الـكمال بـالـرّجـوع والـعود، وال يـصير 
الـظّالم الـّصرف بـالـعود والـرّجـوع مـصدر الـنّور، وال تـصير حـقيقة العجـز قـدرة وقـّوة بـالـرّجـعة، وال تـكون املـاهـيّة 
الــنّاســوتــيّة حــقيقة مــلكوتــيّة بــالــعودة والــرّجــوع، وشجــرة الــزّقّـــوم مــهما تــكّررت ال تــعطي ثــمراً حــلواً، والّشجــرة 
الطّيّبة مهما عادت ال تثمر فاكهة مرّة، إذاً تبنيَّ أّن تكرار الرّجوع إلى عالم النّاسوت ال يورث الكمال، وليس 
لهـذا الـتّصّور بـرهـان وال دلـيل فـهو عـبارة عـن أفـكار وأوهـام، بـل مـدار حـصول الـكمال فـي الـحقيقة هـو فـيض 
الــخالــق. وحــضرات الــثّئوصــوفــينّي يــعتقدون أّن اإلنــسان يــرجــع ويــعود فــي قــوس الــّصعود كــرّات ومــرّات حــتّى 
يــصل إلــى املــركــز األعــلى، وفــي ذلــك املــقام تــصير املــاّدة كــاملــرآة الــّصافــية وتســطع فــيها أنــوار الــّروح بــنهايّــة 
الــــقّوة ويــــحصل الــــكمال الــــذّاتــــيّ، والــــحال أنّــــه مــــن املســــّلم لــــدى املــــدقّـــــقني فــــي املــــسائــــل اإللــــهيّة أّن الــــعوالــــم 
الـجسمانـيّة تـنتهي بـنهايـة قـوس الـنّزول، وأّن مـقام اإلنـسان نـهايـة قـوس الـنّزول وبـدايـة قـوس الـّصعود املـقابـل 
لـلمركـز األعـلى، وأّن قـوس الـّصعود مـن بـدايـته إلـى نـهايـته مـراتـب روحـانـيّة، ويـعبّر عـن قـوس الـنّزول بـاإلبـداع 
وعــن قــوس الــّصعود بــاالخــتراع، ويــنتهي قــوس الــنّزول بــالــجسمانــيّات وقــوس الــّصعود بــالــّروحــانــيّات، فــرأس 
الـبركـار ال يـرجـع الـقهقرى عـند رسـم الـّدائـرة ألّن ذلـك يـنافـي الحـركـة الـطّبيعيّة والـنّظم اإللـهيّة وإالّ اخـتّل نـظام 
الـّدائـرة، وفـضالً عـن هـذا فـإنّـه لـيس لـلعالـم الـنّاسـوتـي قـدر ومـزيّـة حـتّى يـتمنّى اإلنـسان بـعد نـجاتـه مـن هـذا 
الــقفص أن يــقع فــي هــذا الشّــــــرك مــرّة أخــرى، بــل إنّــما يظهــر اســتعداد اإلنــسان وقــابــليّته عــيانــاً بــالــّسير فــي 
مـراتـب الـوجـود بـالـفيض األبـدّي ال بـالـتّكّرر والـرّجـوع، فـكّل مـا كـمن فـي هـذا الـّصدف سـواء أكـان مـن الـّدّر أو 
الخـزف يظهـر لـلعيان عـندمـا يـفتح فـاه مـرّة واحـدة، وهـذا الـنّبات عـندمـا يـنبت مـرّة إمّــا أن يـأتـي بـشوك أو ورد 
وال حــاجــة إلــى أن يــنبت مــرّة أخــرى، وفــضالً عــن هــذا فــإّن الــّسير والحــركــة فــي الــعوالــم عــلى خــّط مســتقيم 
طــبق الــنّظم الــطّبيعيّة هــما ســبب الــوجــود وأمّـــا الحــركــة املــنافــية لــلنّظم والــوضــع الــطّبيعيّ فــهي ســبب الــعدم، 
ورجـوع الـّروح بـعد الـّصعود مـناف للحـركـة الـطّبيعيّة ومـخالـف لـلنّظم اإللـهيّة، ولهـذا فـحصول الـوجـود بـالـرّجـوع 

ممتنع محال، مثله كمثل اإلنسان اّلذي يرجع إلى عالم الرّحم مرّة أخرى بعد خالصه منه.
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انــظروا مــا أوهــى تــصّورات أهــل الــتّناســخ والــتّواســخ، يحســبون الــجسم ظــرفــاً والــّروح مــظروفــاً، كــاملــاء فــي 
الـكأس يـفرغ مـن كـأس ويـعود فـي كـأس آخـر، فهـذا الـتّصّور مـلعبة صـبيانـيّة فـما أضـيق مـجال تـصّورهـم مـع 
أّن الــّروح مــن املجــرّدات لــيس لــها دخــول وال خــروج، وغــايــة مــا هــنالــك أّن لــها تــعّلقاً بــالجســد كــتعّلق الــّشمس 
بــاملــرآة، فــلو أّن الــّروح تــقطع مــراتــبها وتــحصل عــلى الــكمال الــذّاتــيّ بــتكّرر رجــوعــها إلــى الــعالــم الــجسمانــيّ 
لــكان األولــى لــها أن يــمّد اهلل حــياتــها فــي الــعالــم الــجسمانــيّ حــتّى تكتســب الــكماالت والــفيوضــات وال لــزوم 

إلذاقتها كأس الهالك وحصول الحياة الثّانية.

وهـذه الـفكرة نـاشـئة أصـالً مـن بـعض الـتّناسـخينّي الّـذيـن تـصّوروا أّن الـوجـود قـاصـر عـلى هـذا الـعالـم الـفانـي 
وأنــــكروا الــــعوالــــم اإللــــهيّة، بــــينما الــــعوالــــم اإللــــهيّة ال تــــتناهــــى، فــــلو أّن الــــعوالــــم اإللــــهيّة تــــنتهي بهــــذا الــــعالــــم 
الــجسمانــيّ لــكان اإليــجاد عــبثاً بــل لــصار الــوجــود مــلعبة صــبيانــيّة، إذ تــكون نــتيجة هــذه الــكائــنات الّـــتي ال 
تــتناهــى وجــود اإلنــسان الــذي هــو أشــرف الــكائــنات، وهــو أيــضاً يــغدو ويــروح أيّــامــاً مــعدودة فــي هــذه الــّدار 
الــفانــية لــينال املــكافــأة فــيكمل الــكّل فــي الــنّهايــة ويــنتهي اإليــجاد اإللــهيّ وتــنتهي وتــكمل الــكائــنات املــوجــودة 
اّلتي ال تتناهى حينئذ تتعطّل األلوهيّة الّربانيّة وال يكون لها وال لألسماء والّصفات اإللهيّة تأثير في هذه

الـــكائـــنات الـــّروحـــانـــيّة املـــوجـــودة "ســبحان ربّــك رّب الــعزّة عــّما يــصفون"، وهـــكذا كـــانـــت عـــقول فـــالســـفة 
السّـــــلف الـقاصـرة كـبطلميوس وغـيره مـن الّـذيـن كـانـوا يـعتقدون ويـتصّورون أّن عـالـم الـحياة والـوجـود مـحصور 
فـي هـذه الـكرة األرضـيّة ووجـود الـفضاء الـذي ال يـتناهـى مـحصور فـي طـبقات الـّسموات الـتّسع وكـّلها فـارغـة 

خاليّة.

فـانـظروا إلـى أّي درجـة كـانـت أفـكارهـم محـدودة وعـقولـهم ضـعيفة، واآلن يـظّن الـتّناسـخيّون أيـضاً أّن الـعوالـم 
اإللــهيّة مــحصورة فــي عــوالــم الــتّصّور اإلنــسانــيّ، بــل إّن بــعض الــتّناســخينّي كــالــّدروز والــنّصيريّــة يــتصّورون 
أّن الـوجـود مـحصور فـي هـذا الـعالـم الـجسمانـيّ، فـما هـذا الـتّصّور الـجاهـليّ؟ مـع أّن الـعالـم الـجسمانـيّ فـي 
هــذا الــكون اإللــهيّ الّــذي يــبدو فــي نــهايــة الجــمال والــعظمة والــكمال فــيه األجــرام الــنّورانــيّة الــتي ال تــتناهــى، 
فــيجب إذاً أن نــمعن الــنّظر فــي الــعوالــم الــّروحــانــيّة اإللــهيّة الــتي هــي أصــل األســاس لــنعرف إلــى أّي درجــة 

هي غير محدودة وغير متناهيّة فاعتبروا يا أولي األبصار.

ولــنرجــع إلــى مــوضــوعــنا وهــو أّن الــرّجــعة مــذكــورة فــي الــكتب املــقّدســة والــّصحف اإللــهيّة، ولــكّن الــجاهــلني لــم 
يهـــتدوا إلـــى مـــعانـــيها وظـــنّوا أنّـــها الـــتّناســـخ، ألّن مـــا قـــصد بـــه أنـــبياء اهلل مـــن الـــرّجـــعة لـــيس رجـــوع الـــذّات بـــل 
رجــوع الــّصفات، أي لــيس رجــوع املظهــر بــل رجــوع الــكماالت، فــفي اإلنــجيل يــقول أّن يــحيى بــن زكــريــا هــو 
حـضرة إيـليّا، فـليس املـراد مـن هـذا الـبيان رجـوع الـنّفس الـنّاطـقة وشـخصيّة حـضرة إيـليّا فـي جسـد حـضرة 
يــحيى، بــل املــراد هــو أّن كــماالت حــضرة إيــليّا وصــفاتــه تجــّلت وظهــرت فــي حــضرة يــحيى، بــاألمــس كــان فــي 
هـذا املـحفل سـراج مـضيء، فـإذا أوقـدنـا فـي الـّليلة الـقادمـة سـراجـاً آخـر فـإنّـا نـقول قـد أضـاء سـراج األمـس، 
وكـذلـك املـاء الـذي كـان يجـري مـن يـنبوع ثـم انـقطع فـإنّـه حـينما يجـري مـرّة أخـرى فـإنّـا نـقول عـنه فـي جـريـانـه 
الــثّانــي أّن هــذا املــاء هــو عــني ذلــك املــاء وقــد جــرى مــرّة أخــرى، وهــذا السّــــــراج بــعينه هــو ذلــك السّــــــراج، وكــذلــك 
فــي الــّربــيع املــاضــي تــفتّح الــورد وأيــنعت األزهــار والــّريــاحــني وكــانــت فــيه الــفواكــه الــّلذيــذة الــطّعم، فــإذا جــاء 
الــّربــيع الــقادم فــإنّــا نــقول قــد رجــع ذلــك الــورد وعــادت تــلك األزهــار والــّريــاحــني وظهــرت تــلك الــفواكــه الــّلذيــذة، 
ولــيس املــقصود مــن هــذا الــبيان أّن األجــزاء الــتي تــركّــــب مــنها الــورد فــي الــعام املــاضــي تــركّــــبت بــعينها بــعد 
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التّحــليل مــرّة أخــرى وعــادت ورجــعت، بــل املــراد هــو أّن تــلك الــّلطافــة واملــالحــة والــّلون الــبديــع والــرّائــحة الــطّيبة 
اّلتي كانت في ورد العام املاضي واضحة مشهودة بعينها في ورد هذا العام.

والــخالصــة أّن املــقصود هــو الــتّشابــه والــتّماثــل بــني هــذا الــورد وذاك الــورد، وهــذه هــي الــرّجــعة املــذكــورة فــي 
الـّصحف اإللـهيّة، وهـذا املـعنى مـفّصل مشـروح بـالـقلم األعـلى فـي كـتاب اإليـقان فـارجـعوا إلـيه حـتّى تـطّلعوا 

على حقائق األسرار اإللهيّة وعليك التّحيّة والثّناء.
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(80)
وحدة الوجود

الــّسؤال: مــا هــي مــسألــة وحــدة الــوجــود عــند الــثّئوصــوفــينّي والــّصوفــيّة ومــا هــي حــقيقة مــقصودهــم وهــل هــذه 
املسألة تطابق الحقيقة أم ال؟

الـجواب: اعـلم أّن مـسألـة وحـدة الـوجـود هـذه قـديـمة وليسـت مـختّصة بـالـثّئوصـوفـينّي والـّصوفـيّة، بـل إّن بـعضاً 
مــن حــكماء الــيونــان أيــضاً كــانــوا يــعتقدونــها كــارســطاطــالــيس الّــذي يــقول بــسيط الــحقيقة كــّل األشــياء ولــيس 
واحـــداً مـــنها والـــبسيط هـــنا مـــا يـــقابـــل املـــركّــــب، يـــعني أّن الـــحقيقة الـــفردانـــيّة الـــتي كـــانـــت مـــقّدســـة مـــنزّهـــة عـــن 
الـتّركـيب والـتّقسيم حـّلت فـي صـور غـير مـتناهـية، إذاً فـالـوجـود الـحقيقيّ هـو كـّل األشـياء ولـيس بـواحـد مـنها 

مطلقاً.

والــــخالصــــة إّن الــــذيــــن يــــعتقدون وحــــدة الــــوجــــود يــــعتقدون أّن الــــوجــــود الــــحقيقيّ بــــمنزلــــة البحــــر، وأّن جــــميع 
الـكائـنات كـاألمـواج، وهـذه األمـواج الـتي هـي عـبارة عـن الـكائـنات صـور غـير مـتناهـيّة لـذلـك الـوجـود الـحقيقيّ، 
إذاً فـالـحقيقة املـقّدسـة هـي بحـر الـِقَدم، وصـور الـكائـنات الـتي ال تـتناهـى هـي أمـواج حـادثـة، وكـذلـك يشـبّهونـه 
بــــالــــواحــــد الــــحقيقيّ واألعــــداد الــــتي ال تــــتناهــــى، ألّن الــــواحــــد الــــحقيقيّ تجــــّلى فــــي مــــراتــــب األعــــداد الــــتي ال 
تـتناهـى، وذلـك ألّن األعـداد هـي تـكرار الـواحـد الـحقيقيّ، فـمثالً الـرّقـم اثـنان هـو تـكرار لـلواحـد، وكـذلـك قـل فـي 
ســائــر األعــداد، ومــن جــملة بــراهــينهم أّن جــميع الــكائــنات هــي مــعلومــات لــلحضرة اإللــهيّة، وال يــتحّقق الــعلم 
بدون معلوم، ألّن العلم يتعّلق بشيء موجود ال معدوم، فماذا يكون تعنّي العدم الّصرف وتشّخصه في مرآة 
الــعلم؟ إذاً فــحقائــق الــكائــنات الــتي هــي مــعلومــات الــبارئ تــعالــى كــان لــها وجــود عــلميّ ألنّــها كــانــت صــوراً 
عــلميّة إلــهيّة وهــي قــديــمة ألّن الــعلم اإللــهيّ قــديــم، ومــا دام الــعلم قــديــماً فــاملــعلوم أيــضاً قــديــم، وتــشّخصات 
الـــكائـــنات وتـــعيّناتـــها الّـــتي هـــي مـــعلومـــات قـــديـــمة لـــلذّات األحـــديّـــة هـــي عـــني الـــعلم اإللـــهيّ، ألّن لـــحقيقة ذات 
األحـديّـة والـعلم واملـعلومـات وحـدة صـرفـة مـحّققة ومـقّررة، وإالّ كـانـت ذات األحـديّـة مـعرّضـة لـلكثرة ولـلزوم تـعّدد 
الــقديــم وهــذا بــاطــل، لــذا فــقد ثــبت أّن املــعلومــات هــي عــني الــعلم والــعلم عــني الــذّات، يــعني أّن الــعالــم والــعلم 
واملـعلوم حـقيقة واحـدة، ولـو تـصّورنـا غـير ذلـك لـلزم تـعّدد الـقديـم، ولـحصل التّسـلسل وتـعّدد الـقديـم إلـى مـا ال 
نـهايـة، وملّا كـانـت تـشّخصات الـكائـنات وتـعيّناتـها فـي عـلم الـحّق هـي عـني ذات األحـديّـة وال تـفاوت بـينهما بـأيّ 
وجـــه مـــن الـــوجـــوه إذاً فـــهناك وحـــدة حـــقيقيّة، وكـــّل املـــعلومـــات مـــندمـــجة مـــندرجـــة بـــنحو الـــبساطـــة والـــوحـــدة فـــي 
حــقيقة ذات األحــديّــة، يــعني أنّــها كــانــت مــعلومــاتــه تــعالــى وعــني ذاتــه بــنحو الــبساطــة والــوحــدة، وملّـا أن تجــّلى 
الـحّق تجـّلياً ظـهوريّـاً وجـدت تـشّخصات الـكائـنات تـلك وتـعيّناتـها وصـار لـها وجـود عـينيّ فـي الـخارج بـعد أن 
كـانـت مـن قـبل ذات وجـود عـلميّ أي أنّـها كـانـت صـوراً عـلميّة إلـهيّة ثـم أخـذ ذلـك الـوجـود الـحقيقيّ صـوراً غـير 

متناهية، هذا هو أصل استدالل هؤالء.

والــثّئوصــوفــيّون والــّصوفــيّة عــلى قــسمني، قــسم الــعوام الــذيــن يــعتقدون وحــدة الــوجــود بــمحض الــتّقليد غــافــلني 
عــن مــقصود مــشاهــير عــلمائــهم، ألّن عــوام الــّصوفــيّة يــظنّون أّن املــراد مــن الــوجــود الــوجــود الــعام املــصدريّ 
الّـذي هـو املـفهوم الـذّهـنيّ والـعقليّ لـإلنـسان، يـعني مـا يـدركـه اإلنـسان، مـع أّن هـذا الـوجـود الـعام عـرض مـن 
األعـــراض يـــطرأ عـــلى حـــقائـــق الـــكائـــنات، ومـــاهـــيّات الـــكائـــنات هـــي الـــجوهـــر، وهـــذا الـــوجـــود الـــعرضـــيّ الـــقائـــم 
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بـالـكائـنات كـخاصـيّة األشـياء الـقائـمة بـها فـهي عـرض مـن األعـراض، وال شـك أّن الـجوهـر أعـظم مـن الـعرض، 
ألّن الـجوهـر أصـل والـعرض فـرع، والـجوهـر قـائـم بـنفسه والـعرض قـائـم بـغيره، يـعني مـحتاج إلـى جـوهـر لـيقوم 
بـه، وفـي هـذا الـحال يـكون الـحّق فـرع الخـلق ومـحتاجـاً إلـى الخـلق، والخـلق فـي غـنى عـنه، مـثالً إّن الـعناصـر 
املــفردة إذا تــركّــــبت حســب الــنّظام اإللــهيّ الــعام فــإنّــه بــذلــك الــتّركــيب يحــدث كــائــن مــن الــكائــنات، يــعني إذا 
تــركّــــبت عــناصــر مــعيّنة حــدث مــن ذلــك الــتّركــيب وجــود نــباتــيّ، ولــو تــركّــــبت عــناصــر أخــرى حــصل مــنها وجــود 
حــيوانــيّ، ومــن تــركــيب عــناصــر أخــرى تــوجــد مــختلف الــكائــنات، وفــي هــذه الــحال يــكون وجــود األشــياء فــرعــاً 
لـحقائـقها، فـكيف يـكون هـذا الـوجـود الّــذي هـو عـرض مـن األعـراض ومـحتاج إلـى جـوهـر يـقوم بـه كـيف يـكون 

قديماً ذاتيّاً وموجداً لجميع الكائنات؟

أمـا عـلماء الـثّئوصـوفـيّة والـّصوفـيّة املتبحّـــريـن بـعد أن تـعّمقوا فـي هـذه املـسألـة اتّـفقوا عـلى أّن الـوجـود قـسمان، 
وجـود عـاّم وهـو املـفهوم الـذّهـنيّ لـإلنـسان وهـو حـادث وعـرض مـن األعـراض، وحـقائـق األشـياء هـي الـجوهـر، 
أمّــــا املـــقصود مـــن وحـــدة الـــوجـــود فـــليس هـــذا الـــوجـــود الـــعاّم الـــذّهـــنيّ بـــل املـــقصود الـــوجـــود الـــحقيقيّ املـــنزّه 
املــقّدس عــن كــّل تــعبير، وهــو مــا تــتحّقق بــه األشــياء وهــو واحــد أي الــواحــد الــحقيقيّ الــذي بــه وجــدت جــميع 
األشــــــياء وهــــــي املــــــاّدة والــــــقّوة والــــــوجــــــود الــــــعاّم أي املــــــفهوم الــــــعقليّ اإلنــــــسانــــــيّ، هــــــذه هــــــي حــــــقيقة مــــــسألــــــة 

الثّئوصوفيّة والّصوفيّة.

والــخالصــة أّن األنــبياء والــفالســفة مــتّفقون عــلى أّن مــا يــتحّقق بــه األشــياء واحــد، غــير أّن األنــبياء يــقولــون أنّ 
عــلم الــحّق غــير مــحتاج إلــى وجــود الــكائــنات وأمّـــا عــلم الخــلق فــمحتاج إلــى وجــود املــعلومــات، ولــو كــان عــلم 
الــحّق مــحتاجــاً إلــى مــا دونــه لــكان ذلــك الــعلم عــلم الخــلق ال عــلم الــحّق، ألّن الــقديــم مــبايــن لــلحادث والــحادث 
مـخالـف لـلقديـم، وكـّل مـا نـثبته للخـلق مـن لـوازم الحـدوث نسـلبه عـن الـحّق، ألّن الـتّنزيـه والـتّقديـس عـن نـقائـص 
الــــحادث مــــن خــــصائــــص الــــواجــــب، مــــثالً نــــرى الجهــــل فــــي الــــحادث فــــنثبت الــــعلم لــــلقديــــم، ونــــرى العجــــز فــــي 
الــــحادث فــــنثبت الــــقدرة لــــلقديــــم، ونــــرى الــــفقر فــــي الــــحادث فــــنثبت الــــغنى لــــلقديــــم، يــــعني أّن الــــحادث مــــنشأ 
الــنّقائــص والــقديــم جــامــع الــكماالت، ألّن عــلم الــحادث مــحتاج إلــى وجــود املــعلومــات، وعــلم الــقديــم فــي غــنى 
عــــنها، لــــذا فــــِقَدم تــــعيّنات الــــكائــــنات وتــــشّخصاتــــها الّــــتي هــــي مــــعلومــــات الــــباري تــــعالــــى غــــير واقــــعة، وهــــذه 
األوصــاف اإللــهيّة الــكمالــيّة ليســت مــّما تــحيط بــه اإلدراكــات الــعقليّة حــتّى تــحكم بــأّن الــعلم اإللــهيّ مــحتاج 

إلى معلومات أم ال.

وبـالجـملة فـإّن هـذا أعـظم بـرهـان عـند الـّصوفـيّة، ولـو نـريـد أن نـذكـر جـميع دالئـل هـؤالء ونـناقـشها السـتنفد ذلـك 
وقــتاً طــويــالً، هــذا هــو الــبرهــان الــّساطــع والــّدلــيل الــقاطــع لــهؤالء األفــاضــل عــلماء الــّصوفــيّة والــثّئوصــوفــيّة، أمــا 
مــــسألــــة الــــوجــــود الــــحقيقيّ الّـــــذي تــــتحّقق بــــه األشــــياء يــــعني حــــقيقة ذات األحــــديّــــة الّـــــتي بــــها وجــــدت جــــميع 
الــكائــنات فــمتّفق عــليها، أمّـــا وجــه الــخالف فــهو أّن الــّصوفــيّة يــقولــون أّن حــقائــق األشــياء هــي ظــهور الــواحــد 
الــحقيقيّ، واألنــبياء يــقولــون أنّــها صــدرت عــن الــواحــد الــحقيقيّ، وشــتّان مــا بــني الــظّهور والــّصدور، فــالتّجــلي 
الــظّهورّي عــبارة عــن أّن الــّشيء الــواحــد يظهــر فــي صــور غــير مــتناهــية، مــثالً الــحبّة الّـــتي هــي شــيء واحــد 
حــائــز لــلكماالت الــنّباتــيّة حــينما تظهــر تــأخــذ صــوراً غــير مــتناهــية هــي األغــصان واألوراق واألزهــار واألثــمار 
فـــيقال لهـــذا التّجـــلي الـــظّهورّي، وأمـــا التّجـــلي الـــّصدورّي فـــهو أن يســـتقّر الـــواحـــد الـــحقيقيّ ويـــبقى فـــي عـــلوّ 
تـــقديـــسه ولـــكن وجـــود الـــكائـــنات صـــادر عـــنه ولـــيس ظـــاهـــراً مـــنه، مـــثل ذلـــك كـــمثل الـــّشمس الـــتي يـــصدر عـــنها 
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الــــّشعاع ويــــفيض عــــلى جــــميع الــــكائــــنات وهــــي بــــاقــــية فــــي عــــلّو تــــقديــــسها لــــم تــــنزل ولــــم تنحــــّل فــــي الــــّصور 
الــّشعاعــيّة ولــم تتجــلَّ فــي هــويّــة األشــياء بــتعيّناتــها وتــشّخصاتــها ومــا صــار الــقديــم حــادثــاً، وال الــغنى املــطلق 

أسيراً للفقر، وال الكمال املحض نقصاً صرفاً.

وخـــالصـــة الـــقول أّن الـــّصوفـــيّة مـــعترفـــون بـــالـــحّق والخـــلق، ويـــقولـــون أّن الـــحّق انحـــّل فـــي الخـــلق بـــصورة غـــير 
مـتناهـية، كـالبحـر الّــذي يتجـّلى بـصور أمـواج ال تـتناهـى، وهـذه األمـواج الـحادثـة الـنّاقـصة هـي نـفس البحـر 
الـقديـم الـجامـع لـكّل الـكماالت اإللـهيّة، وأمـا األنـبياء فـيقولـون أّن الـعوالـم هـي ثـالثـة: عـالـم الـحّق وعـالـم املـلكوت 
وعــالــم الخــلق والــّصادر األّول عــن الــحّق هــو الــفيض املــلكوتــيّ الّـــذي تجــّلى فــي حــقائــق الــكائــنات كــالــّشعاع 
الــــّصادر عــــن الــــّشمس الّــــذي يتجــــّلى فــــي الــــكائــــنات، ويتجــــّلى ذلــــك الــــفيض الــــذي هــــو الــــّشعاع فــــي حــــقائــــق 
األشـــياء بـــصور ال تـــتناهـــى ويـــتشّخص حســـب اســـتعداد األشـــياء ومـــاهـــيّتها وقـــابـــليّتها، أمـــا قـــول الـــّصوفـــيّة 
يـقتضي أن يـتنزّل الـغنى املـطلق إلـى درجـة الـفقر، ويـتقيّد الـقديـم بـالـّصور الـحادثـة، وتتحـّدد الـقدرة املـحضة 

بقيود املمكنات في مرآة العجز وهذا بديهيّ البطالن.

ونـــحن نـــالحـــظ أّن الـــحقيقة اإلنـــسانـــيّة الـــتي هـــي أشـــرف املخـــلوقـــات ال تـــتنزّل إلـــى الـــحقيقة الـــحيوانـــيّة، وأنّ 
املــاهــيّة الــحيوانــيّة الــتي هــي مظهــر الــقّوة الــحّساســة ال تهــبط إلــى الــرّتــبة الــنّباتــيّة، وكــذلــك الــحقيقة الــنّباتــيّة 

التي هي القّوة النّامية ال تسقط إلى الحقيقة الجماديّة.

وبـاالخـتصار إنّـه لـيس لـلحقائـق الـعلويّـة تـنزّل وال هـبوط إلـى املـراتـب الـّسفليّة، فـكيف يـمكن أن تنحـّل الـحقيقة 
اإللــهيّة الــكّليّة املــقّدسّــــــة عــن جــميع األوصــاف والــنّعوت فــي هــذه الــّصور والــحقائــق الــكونــيّة الّــتي هــي مــصدر 
الـنّقائـص مـع صـرف تـقديـسها وتـنزيـهها! هـذا وهـم مـحض وتـصّور مـحال، بـل إّن جـوهـر الـتّقديـس ذلـك جـامـع 
لــكماالت الــّربــوبــيّة واأللــوهــيّة وإّن جــميع الــكائــنات مســتفيضة مــن فــيض التّجــلي الــّصدورّي، ومــقتبسة مــن 
أنــــوار كــــمالــــه وجــــمال مــــلكوتــــه كجــــميع الــــكائــــنات األرضــــيّة الــــتي تكتســــب فــــيض الــــنّور مــــن شــــعاع الــــّشمس 
والــّشمس ال تــتنزّل وال تهــبط إلــى الــحقائــق املســتفيضة واملــوجــودات األرضــيّة. وحــيث أنّــنا اآلن بــعد الــعشاء 

وفي وقت متأّخر من الّليل فليس هناك مجال للكاتب أن يكتب أكثر من هذا والّسالم.
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(81)
موازين اإلدراك

إّن مــــوازيــــن اإلدراك أربــــعة ال غــــير كــــما هــــو مســــّلم بــــه. يــــعني أّن إدراك حــــقائــــق األشــــياء إنّــــما يــــكون بهــــذه 
املوازين األربعة:

فــاألّول مــيزان الــحّس، وكــّل مــا يــدرك بــالــعني واألذن والــّشم والــذّوق والــّلمس يــسّمى مــحسوســاً، وإّن فــالســفة 
أوروبـــا الـــيوم يـــعتبرون هـــذا أتـــّم مـــيزان ويـــقولـــون إّن الـــحّس أعـــظم املـــوازيـــن ويـــعتبرونـــه مـــقّدســـاً، والـــحال أنّ 
مـــيزان الـــحّس نـــاقـــص ألنّـــه يخـــطئ، مـــثالً إّن الـــبصر وهـــو أعـــظم قـــوى الـــحّس قـــد يـــرى السّــــــــراب مـــاء، ويـــرى 
الـّصور املـرئـيّة فـي املـرآة حـقيقة مـوجـودة، واألجـسام الـكبيرة صـغيرة، والـنّقطة الـجّوالـة دائـرة، ويـرى األرض 

ساكنة والّشمس متحركة إلى غير ذلك من الخطأ في كثير من األمور، فلهذا ال يجوز االعتماد عليه.

والـثّانـي مـيزان الـعقل وكـان مـيزان اإلدراك لـدى الـفالسـفة األول أسـاطـني الـحكمة، فـكانـوا يسـتدلّــون بـالـعقل 
ويتشـــبّثون بـــالـــّدالئـــل الـــعقليّة، ألّن اســـتدالالتـــهم جـــميعها عـــقليّة، ومـــع وجـــود هـــذا فـــقد اخـــتلفوا كـــثيراً وكـــانـــت 
آراؤهـــم مـــختلفة، حـــتّى كـــانـــوا يـــغيّرون فـــكرهـــم يـــعني أنّـــهم كـــانـــوا يســـتدلّـــون عـــلى وجـــود مـــسألـــة مـــا بـــالـــّدالئـــل 
الــعقليّة مــّدة عشــريــن ســنة، وبــعدئــذ يــنفونــها بــالــّدالئــل الــعقليّة، حــتى أّن أفــالطــون أثــبت فــي الــبدايــة بــاألدلّـــة 
الــــعقليّة ســــكون األرض وحــــركــــة الــــّشمس، ثــــم أثــــبت بــــعد ذلــــك بــــالــــّدالئــــل الــــعقليّة أّن الــــّشمس مــــركــــز واألرض 
متحـرّكـة، وبـعده اشـتهرت نـظريّـة بـطلميوس ونـسيت نـظريّـة أفـالطـون بـالـكّليّة وقـد أحـيا الـرّاصـد الجـديـد أخـيراً 
هـذا الـرّأي مـرّة أخـرى، وحـيث أّن حـضرات الـّريـاضـينّي اخـتلفوا حـال أنّـهم جـميعاً كـانـوا يسـتدلّــون بـالـّدالئـل 
الــعقليّة، وحــيث أنّــهم كــانــوا يــثبتون مــسألــة بــالــّدالئــل الــعقليّة فــي فــترة مــن الــزّمــن ثــم يــنفونــها أيــضاً بــالــّدالئــل 
الـــعقليّة، مـــثال ذلـــك أّن فـــيلسوفـــاً كـــان ثـــابـــتاً عـــلى رأي مـــّدة ويـــقيم األدلّـــة والـــبراهـــني عـــليه وبـــعد مـــضي فـــترة 
يــنصرف عــن ذلــك الــرّأي ويــنفيه بــالــّدلــيل الــعقليّ، إذاً تــبنّي أّن مــيزان الــعقل لــيس مــيزانــاً تــامّـــاً، ألّن اخــتالف 
الـفالسـفة األول وعـدم ثـباتـهم وتـبديـل أفـكارهـم دلـيل عـلى أّن مـيزان الـعقل غـير تـاّم، إذ لـو كـان مـيزان الـعقل 

تاّماً لوجب أن يكونوا جميعاً متّفقني في الرّأي متّحدين في الفكر.

واملـيزان الـثّالـث مـيزان الـنّقل وهـو الـنّصوص الـتي يـنقلها الـنّاس مـن الـكتب املـقّدسـة فـيقولـون جـاء فـي الـتّوراة 
كـذا، وقـال فـي اإلنـجيل كـذا، وهـذا املـيزان أيـضاً لـيس بـتاّم، ألّن املـنقول يـدرك بـالـعقل، وبـما أّن الـعقل نـفسه 
قـد يخـطئ فـكيف يـصحّ أن يـقال أّن إدراكـه ملـعانـي األقـوال املـنقولـة واسـتنباطـها عـني الـّصواب وأنّـه ال يخـطئ 
فـــي ذلـــك، إذ مـــن املـــمكن حـــصول الخـــطأ ولـــذلـــك ال يـــكون هـــناك يـــقني، وهـــذا هـــو مـــيزان رؤســـاء األديـــان، فـــما 
يــعرفــونــه مــن نــصوص الــكتاب هــو إدراكــاتــهم الــعقليّة الــتي عــرفــوهــا مــن تــلك الــنّصوص ال حــقيقة الــواقــع، ألنّ 
الــــعقل كــــاملــــيزان واملــــعانــــي املــــدركــــة مــــن الــــنّصوص كــــالــــّشيء املــــوزون، فــــإذا اخــــتّل املــــيزان فــــكيف يــــعلم قــــدر 

املوزون.

إذاً فــاعــلم أّن مــعتقد الــنّاس ومــا بــني أيــديــهم يــحتمل الخــطأ ألنّــه إذا جــيء بــالــّدلــيل الــحّسيّ إلثــبات شــيء أو 
نفيه فهو ميزان غير تاّم كما سبق بيانه، ولو جيء بالّدليل العقليّ فهو أيضاً غير تاّم، ولو جيء بالّدليل
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الـــنّقليّ فـــهو أيـــضاً غـــير تـــاّم، فـــاتّـــضح مـــن هـــذا أنّـــه لـــيس فـــي يـــد الخـــلق مـــيزان يـــعتمد عـــليه، بـــل إّن املـــيزان 
الــــّصحيح الّـــــذي ال شــــّك فــــيه وال شــــبهة مــــطلقاً هــــو فــــيض روح الــــقدس والــــتّأيــــيدات اإللــــهيّة لــــإلنــــسان بــــروح 

القدس، وفي ذلك املقام يحصل اليقني.
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(82)
وجوب اتّباع تعاليم املظاهر اإللهيّة

الـّسؤال: هـناك نـفوس مـوفّـقة لـألعـمال الـحسنة والـتماس الـخير لـلعموم ومـكارم األخـالق واملـحبّة والـوّد لجـميع 
الخـلق والـّسعي فـي الـّصلح الـعمومـيّ وإغـاثـة الـفقراء فـما حـاجـتهم إلـى الـتّعالـيم اإللـهيّة؟ وهـم يـرون أنـفسهم 

في غنى عنها وما شأن هذه النّفوس؟

الـجواب: اعـلم أّن هـذه األعـمال واألفـعال واألقـوال مـمدوحـة مـقبولـة وهـي شـرف الـعالـم اإلنـسانـيّ، ولـكن مجـرّد 
هــــذه األعــــمال ال يــــكفي ألنّــــها كــــجسم فــــي نــــهايــــة الــــّلطافــــة ولــــكنّه بــــال روح، بــــل إّن السّــــــــبب األّول فــــي الــــحياة 
األبــديّــة والــعزة السّــــــرمــديّــة والــنّورانــيّة الــكّليّة والــفوز والــفالح الــحقيقيّ هــو عــرفــان اهلل، ومــن املــعلوم أّن مــعرفــة 
الــحّق مــقّدمــة عــلى كــّل مــعرفــة، وهــي أعــظم فــضيلة لــلعالــم اإلنــسانــيّ، ألّن مــعرفــة حــقائــق األشــياء فــي عــالــم 
الـوجـود تـؤّدي إلـى الـفوائـد الـجسمانـيّة وتـرقّـي املـدنـيّة الـّصوريّـة، أمـا عـرفـان اهلل فـهو سـبب الـتّرقّـي واالنجـذاب 
الـّروحـانـيّ والـبصيرة الـحقيقيّة وعـلّو الـعالـم اإلنـسانـيّ واملـدنـيّة الـّربـانـيّة وتـعديـل األخـالق ونـورانـيّة الـوجـدان. 
والــثّانــي مــحبّة اهلل الــتي يــضيء نــورهــا فــي زجــاجــة الــقلب بــعرفــان الــحّق، وتــنير اآلفــاق بــأشــّعتها الــّساطــعة، 
وبـــها يـــحيا اإلنـــسان حـــياة مـــلكوتـــيّة، وفـــي الـــحقيقة إّن ثـــمرة وجـــود اإلنـــسان هـــي مـــحبّة اهلل، ومـــحبّة اهلل هـــي 
روح الـحياة وهـي الـفيض األبـدّي، فـلو لـم تـكن مـحبّة اهلل لـكان عـالـم اإلمـكان ظـلمانـيّاً، ولـوال مـحبّة اهلل لـكانـت 
قـلوب بـني اإلنـسان مـيّتة محـرومـة مـن الـّشعور الـوجـدانـيّ، ولـوال مـحبّة اهلل النـمحت كـماالت الـعالـم اإلنـسانـيّ 
وانــعدمــت، ولــوال مــحبّة اهلل ملّــا كــان االرتــباط الــحقيقيّ فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ، ولــوال مــحبّة اهلل لــفقد االتّــحاد 
الـّروحـانـيّ، ولـوال مـحبّة اهلل لخـمد نـور وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، ولـوال مـحبّة اهلل ملـا تـعانـق الشّــــــرق والـغرب كـما 
يــتعانــق الــحبيبان، ولــوال مــحبّة اهلل ملــا تــبّدل الــخالف والــّشقاق بــاالئــتالف، ولــوال مــحبّة اهلل ملــا انــتهى االفــتراق 
إلــى االتّــحاد، ولــوال مــحبّة اهلل ملــا صــار األغــيار أحــبابــاً، وإّن مــحبّة الــعالــم اإلنــسانــيّ إشــراق مــن مــحبّة اهلل 

وجلوة من فيض موهبة اهلل.

ومـن الـواضـح أّن حـقائـق الـنّوع اإلنـسانـيّ مـختلفة، واآلراء مـتبايـنة واإلحـساسـات مـتفاوتـة، وهـذا الـتّفاوت فـي 
اآلراء واألفــــكار واإلدراكــــات واإلحــــساســــات بــــني أفــــراد الــــنّوع اإلنــــسانــــيّ مــــنبعث مــــن الــــّلوازم الــــذّاتــــيّة، ألنّ 
الــتّفاوت فــي مــراتــب وجــود الــكائــنات مــن لــوازم الــوجــود الــذي ينحــّل إلــى صــور غــير مــتناهــية، إذاً نــحتاج إلــى 
قـّوة كـّليّة تـكون غـالـبة عـلى احـساسـات الجـميع وآرائـهم وأفـكارهـم، وال يـبقى لهـذا االخـتالف حـكم بـفضل تـلك 
الـقّوة الـتي تجـمع األفـراد عـامّــة تـحت نـفوذ وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، ومـن الـواضـح املـشهود أّن أعـظم قـّوة فـي 
الـعالـم اإلنـسانـيّ هـي مـحبّة اهلل وهـي الّـتي تـدخـل املـلل املـختلفة تـحت ظـّل سـرادق الـوحـدة، وتـجعل الـّشعوب 
والــــقبائــــل املــــتضاّدة املــــتباغــــضة فــــي نــــهايــــة املــــحبّة واالئــــتالف، فــــانــــظروا كــــم مــــن األمــــم واألجــــناس والــــقبائــــل 
والـّشعوب املـختلفة قـد دخـلوا فـي ظـّل كـلمة اهلل بـعد حـضرة املـسيح بـقّوة مـحبّة اهلل، وزالـت وتـالشـت الـفوارق 
واالخــتالفــات الــتي مــضى عــلى وجــودهــا ألــف ســنة زواالً كــّليّاً، وانــعدمــت األوهــام الــجنسيّة والــوطــنيّة، ووجــد 

االتّحاد الّروحيّ والوجدانيّ وصاروا جميعاً مسيحينّي حقيقينّي روحانينّي.

وثـالـث مـناقـب الـعالـم اإلنـسانـيّ نـيّة الـخير وهـي أسـاس األعـمال الـخيريّـة وقـد رجّـــح بـعض املـحّققني الـنّية عـلى 
الـعمل، ألّن الـنّية الـخيريّـة نـور مـحض وهـي مـنزّهـة مـقّدسـة عـن شـوائـب الـغرض واملـكر والخـداع، فـمن املـمكن 

�١٣٩



أن يــــعمل اإلنــــسان عــــمالً مــــبروراً بحســــب الــــظّاهــــر ولــــكنّه يــــكون مــــبنيّاً عــــلى مــــصالــــح شــــخصيّة مــــثالً يــــعتني 
الـــــقّصاب بخـــــروف ويـــــحفظه ولـــــكن عـــــمل الـــــقّصاب املـــــبرور هـــــذا مـــــبنيّ عـــــلى غـــــرض االنـــــتفاع، ونـــــتيجة هـــــذه 
الـــحضانـــة ذبـــح الخـــروف املـــظلوم، فـــكم مـــن أعـــمال كـــثيرة مـــبرورة بـــاعـــثها األغـــراض الـــذّاتـــيّة، أمـــا نـــيّة الـــخير 

فمقّدسة عن هذه الّشوائب.

وخــــالصــــة الــــقول أنّــــه بــــعد عــــرفــــان اهلل وظــــهور مــــحبّة اهلل وحــــصول االنجــــذاب الــــوجــــدانــــيّ ونــــيّة الــــخير تــــكون 
األعـــمال املـــبرورة تـــامّــــة كـــامـــلة، وإالّ فـــاألعـــمال الـــخيريّـــة وإن كـــانـــت مـــمدوحـــة إالّ أنّـــها تـــكون نـــاقـــصة إذا لـــم 
تسـتند بـعرفـان اهلل واملـحبة الـّربـانـيّة والـنّية الـّصادقـة، مـثالً يـجب أن يـكون الـوجـود اإلنـسانـيّ جـامـعاً لـلكماالت 
حـتّى يـصير كـامـالً، فـالـبصر مـحبوب جـّداً ومـقبول ولـكنّه يـجب أن يـؤيّـد بـالـّسمع، والـّسمع مـقبول جـّداً ولـكنّه 
يـجب أن يـكون مـؤيّـداً بـالـقّوة الـنّاطـقة، والـقّوة الـنّاطـقة مـقبولـة جـّداً ولـكن يـجب أن تـكون مـؤيّـدة بـالـقّوة الـعاقـلة، 
وقـــس عـــلى ذلـــك ســـائـــر قـــوى اإلنـــسان وأعـــضائـــه وأركـــانـــه، وحـــينما تـــجتمع هـــذه الـــقوى والـــحواس واألعـــضاء 

واألجزاء يصير اإلنسان كامالً.

واآلن يــوجــد فــي الــعالــم بــعض مــن الــنّفوس يــريــدون فــي الــحقيقة خــير الــعموم ويــقومــون بــمعاونــة املــظلومــني 
وإعــانــة الــفقراء بــقدر اســتطاعــتهم مــفتونــني بــحّب الــّصلح وراحــة الــعموم، فــهؤالء وإن كــانــوا كــامــلني مــن هــذه 

الجهة ولكنّهم ناقصون بحرمانهم من عرفان اهلل ومحبّته.

فـقد كـتب جـالـينوس الـحكيم فـي كـتاب شـرح الـرّسـالـة األفـالطـونـيّة فـي الـّسياسـة املـدنـيّة "إّن الـعقائـد الـّديـنيّة 
لـها مـدخـل عـظيم فـي املـدنـيّة الـّصحيحة والـبرهـان عـلى ذلـك أّن جـمهور الـنّاس ال يـقدرون عـلى إدراك سـياق 
األقــوال الــبرهــانــيّة فــهم مــن هــذه الــوجــهة مــحتاجــون إلــى الــكلمات الــرّمــزيّــة مــن اإلخــبار بــالــثّواب والــعقاب فــي 
الّـدار اآلخـرة، والّـدلـيل عـلى ثـبوت هـذا املـطلب مـا نـشاهـده الـيوم مـن الـقوم الـذيـن يـدعـون بـالـنّصارى املـعتقديـن 
بـالـثّواب والـعقاب حـيث يـصدر عـن مـؤمـني هـذه الـطّائـفة أفـعال حـسنة كـأفـعال الـفالسـفة الـحقيقينّي كـما أنّـنا 
جـميعاً نـرى عـيانـاً أنّـهم ال يـخشون املـوت ويـعّدون مـن املـتفلسفني الـحقيقينّي لـكثرة حـرصـهم واشـتياقـهم إلـى 

العدل واإلنصاف".

فـانـظروا اآلن كـيف أّن الـّصدق وتـضحية الـّروح واإلحـساس الـّروحـانـيّ والـنّوايـا الـّصادقـة واألعـمال الـخيريّـة 
أوصــلت املــؤمــنني بــاملــسيح إلــى درجــة أّن الــفيلسوف جــالــينوس الــحكيم – مــع أنّــه لــم يــكن مــن مــّلة املــسيح – 
شهـد بـمكارم أخـالق هـؤالء املـؤمـنني وكـماالتـهم حـيث قـال إّن هـذه الـنّفوس فـالسـفة حـقيقيّون، فهـذه الـفضائـل 
والــــخصال ال تــــحصل بمجــــرّد األعــــمال الــــخيريّــــة، ولــــو كــــان املــــقصود مجــــرّد حــــصول الــــخير وصــــدوره فهــــذا 
السّــــــــراج أيـــضاً مـــضيء اآلن ويـــنير هـــذا املـــكان وال شـــّك أّن هـــذا الـــّضياء خـــير مـــع هـــذا إنّـــك ال تحـــمد هـــذا 
السّـــــراج وال هـذه الـّشمس الـتي تـربّـي جـميع الـكائـنات األرضـيّة وبحـرارتـها تـنشأ وتـنمو، فـأّي خـير أعـظم مـن 
هـذا، ولـكن ملّا كـان هـذا الـخير غـير صـادر عـن نـيّة الـخير ومـحبّة اهلل وعـرفـانـه فـال ظـهور وال بـروز لـه أبـداً، أمّــا 
لــو قــّدم شــخص مــن بــني اإلنــسان آلخــر قــدحــاً مــن املــاء فــإنّــه يــشكره ويــثني عــليه، غــير أّن اإلنــسان الّــذي ال 
يــفكر يــقول إّن هــذه الــّشمس الــتي تــضيء الــعالــم والــتي ظهــر مــنها هــذا الــفيض الــعظيم تســتحّق الــتّقديــس 
والــتّمجيد فــلم ال نــمدحــها وال نــشكرهــا ثــم نمجّـــــد ونــمدح اإلنــسان الــذي قــام بــعمل خــيرّي محــدود؟ ولــكنّنا إذا 
نــــظرنــــا بــــعني الــــحقيقة نجــــد أّن صــــدور هــــذا الــــعمل الــــخيرّي الجــــزئــــيّ مــــن اإلنــــسان مــــنبعث عــــن اإلحــــساس 
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الـوجـدانـيّ ولهـذا اسـتحّق الـتّمجيد، ولـكّن نـور الـّشمس وحـرارتـها لـيسا مـنبعثني عـن إحـساس ووجـدان لهـذا 
ال تســتحّق مــدحــاً وثــناًء وال شــكراً وامــتنانــاً وكــذلــك الــنّفوس الّـــتي تــصدر عــنها األعــمال الــخيريّــة وإن كــانــت 
مــمدوحــة غــير أنّــها مــا لــم تــكن مــنبعثة عــن عــرفــان الــحّق ومــحبّته فــإنّــها ال شــّك نــاقــصة، وفــضالً عــن هــذا إذا 
نــظرت بــعني اإلنــصاف تــرى أّن هــذه األعــمال الــخيريّــة الــتي تــصدر مــن الــنّفوس عــامّــة مــنبعث أصــلها أيــضاً 
مــن الــتّعالــيم اإللــهيّة أي دّل الــنّفوس عــلى هــذا أنــبياء السّــــــلف وبــيّنوا لــهم مــحّسناتــها وشــرحــوا لــهم تــأثــيراتــها 
الــحسنة فــانتشــرت هــذه الــتّعالــيم بــني البشــر ووصــلت إلــى هــذه الــنّفوس بــالتّســلسل والــتّتابــع ووّجهــت الــقلوب 
إلــــى هــــذه الــــكماالت، وملّــــا رأى الــــنّاس أّن هــــذه األعــــمال مســــتحسنة وتســــبّب الــــّسعادة والــــهناء فــــي الــــعالــــم 
اإلنــــسانــــيّ فــــمن أجــــل هــــذا اتّــــبعوهــــا، إذاً فــــهي أيــــضاً مــــن الــــتّعالــــيم اإللــــهيّة ولــــكن يــــلزم لــــدركــــها قــــليل مــــن 

اإلنصاف ال املحاّجة واملجادلة.

الحــمد هلل قــد ذهــبت إلــى إيــران ورأيــت كــيف أصــبح اإليــرانــيّون مــحبنّي لــلنّوع اإلنــسانــيّ مــن نــفحات قــدس 
بـهاء اهلل وكـانـوا يـطعنون بـأسـنّة ألـسنهم كـّل نـفس يـصادفـونـها مـن سـائـر الـطّوائـف وكـانـوا فـي نـهايـة الـعداوة 
والــبغض والــحقد حــتّى كــانــوا يــعتقدون بــنجاســتهم وكــانــوا يحــرقــون الــتّوراة واإلنــجيل ويغســلون أيــديــهم إذا 
المسـت هـذيـن الـكتابـني، أمّــا اآلن فـإنّـهم يـرتّـلون فـي مـجالـسهم ومـحافـلهم بـاملـناسـبة مـضامـني هـذيـن الـكتابـني 
ويشــرحــون مــعانــي رمــوزهــا ويفسّــــــرونــها ويــحتضنون أعــداءهــم ويــحنّون عــلى الــذّئــاب الــّضاريــة كــأنّــهم غــزالن 
صـحارى مـحبّة اهلل، وقـد رأيـت آداب هـؤالء وسـلوكـهم وسـمعت بـأخـالق سـائـر اإليـرانـينّي، فهـل بـغير مـحبّة اهلل 
تــــطّورت هــــذه األخــــالق واعــــتدلــــت األعــــمال واألقــــوال ال واهلل، فــــلو كــــنّا نــــريــــد تــــرويــــج هــــذه األخــــالق واألطــــوار 
بــاملــعارف والــعلوم ملــضت ألــف ســنة دون أن يــحصل هــذا الــتّطور بــني الــعموم أو ينتشــر ذلــك بــينهم، والــحال 

أنّها حصلت بمحبّة اهلل في نهاية الّسهولة فاعتبروا يا أولي األلباب.
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الّرومّلي (أدرنة) 20، 33، 34

روميّة 88، 90

حرف الّسني

الّسجن األعظم: راجع عّكا
الّسريان 18

سفر التّثنية 114
سفر التّكوين 54، 92

سقراط 21
سليمان 110
الّسودان 14

سورية 20، 21
سورة الهيكل 36

الّسوفسطائيّة 207
سويسرا 202

حرف الّشني

شرح الرسالة األفالطونية في الّسياسة املدنيّة (كتاب) 227
شمس البهاء: راجع بهاء اهلل

شيراز 30
الّشيعة 30

حرف الّصاد

صموئيل 99
الّصوفيّة 216، 218–221

حرف الطّاء

الطّابور (جبل) 86، 187                             
طهران 20، 33، 34

حرف العني

عبد البهاء 5
العراق 34

عّكا 32، 33، 35، 46، 132، 229
عيسى: راجع حضرة املسيح

حرف الفاء

فاتيكان 19، 89
فرعون 21، 174

فرنسا 17، 36
فّريسيّون 23
فيثاغورث 29
فينيقيّون 18

حرف القاف

قابيل 174
القدس 28

القرآن الكريم 29، 46، 52، 84، 92، 114، 119، 192، 229
قسطنطني 17

القسطنطينيّة 20، 33، 34
القطر املصري: راجع مصر

�١٤٤



قيافا 174

حرف الكاف

الكاثوليك 59
كتفاكو 36، 46
كربالء 33، 34

الكرمل (جبل) 36
كرمنشاه 34

كلدان 23، 182
كليفورد بارني أمريكانيّة 6

كنعان 156
كنفيوش 110، 111
كوبرنيكوس 29، 46

كورنثوس 75
كوملبوس 150

حرف الالّم

لوط 19

حرف امليم

ما بني النّهرين 19
املتوّكل العبّاسي 200

محمد (حضرة) 20، 24، 25–30، 109، 114، 156
مدينة 25، 28

مريم 52، 61، 66
املسلمون 28

املــــــــــــــــــسـيـح (حــــــــــــــــــضـرة) 17–20، 23، 26–28، 34، 38، 39، 42، 43، 51–56، 58–78، 80–84، 86–91، 98–101، 103، 109–111، 
227 ،226 ،207 ،200 ،197 ،188 ،187 ،174 ،173 ،172 ،170 ،166 ،164 ،160 ،156 ،151 ،149 ،148 ،118 ،115

املسيحيّون: راجع النّصارى
مصر 7، 20، 21، 22

املصريّون 18، 182
مّكة 24، 25، 28

املنشادي (الّسيّد) 201، 229
موسى (حضرة) 18، 20، 21، 28، 42، 43، 58، 63، 77، 81، 109، 113، 114، 156، 174، 187، 188

حرف النّون

نابلئون 36
ناصر الّدين شاه 36، 37، 92، 119

النّبيّ: راجع حضرة محّمد
نجران 27
نجف 33

النّصارى 27، 28، 33، 63، 77، 92، 227
نوح (حضرة) 81، 156

حرف الهاء

هابيل 174
هاجر 20

هارون 113، 114
همااليا (جبل) 71

الهند 36، 182
هور (جبل) 114
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حرف الياء

يحيى الحصور: راجع يوحنّا املعمدان
يحيى بن زكريّا: راجع يوحنّا املعمدان

يحيى (أخ بهاء اهلل غير الّشقيق) 174، 192
يعقوب 20، 113، 114

يوحنّا الالّهوتي 55، 186، 188
يوحنّا املعمدان 55، 56، 59، 81، 86، 87، 88، 215

يوسف النّبي 20، 77، 81
يوسف النّاصري 23

يوشع 114
اليونان 18، 21، 22، 23، 111، 182، 216

اليهود 27، 33، 43، 61، 63، 70، 71، 74، 197
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