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ّ
بسمه تعالى
حššمدا ً هلل وثššنا ًء إذ إنّššه جšّ šل شššأنššه ز ّيššن بššكمال عššنايššته اإلنššسان بššطراز الššعقل وال šنّهى وبššذلššك هššداه الكššتشاف
šصفات ،وشššاءت إرادتššه األزل ّ šية فššي هššذا ال ّ šدور األعššلى ا ّلššذي هššو
أسššرار الššكائššنات ومššعرفššة رمššوز األسššماء والّ š
الشšرق والšغرب بšرابšطة املšحبّة اإللšهيّة ،وأن تšزول االخšتالفšات املšذهšبيّة
مظهšر شšروق الšنّور األبšهى أن يšرتšبط ّ š š
والššفوارق الššقومšيّة والššوطššنيّة ،وأن يššكون سššطح الššكرة األرضšيّة كّ šله وطššنا ً واحššدا ً يشššترك فššيه كššافّššة أفššراد الšنّوع
اإلنšسانšي .نšعم إ ّن الšعباد جšميعا ً فšي هšذا الšيوم الšبديšع هšم أوراق غšصن واحšد وقšطرات بحšر واحšد .فšاملšنّة هلل
šدي ا ّلššذي وفّšق هšذه الšذّ ّرة الšفانšية مšع قّ šلة الšبضاعšة وعšدم االسšتحقاق والّ šلياقšة لšلعبوديّšة
تšعالšى األزلšيّ ّ š
السššرم ّ
šساقššي
وال šطّاعššة ،فتشšّ šرفššت بššفيض لššقاء حššضرة "عššبد الššبهاء" روحššي لššتراب أقššدامššه الššفداء ،وأشššربššني ذلššك الّ š
األزليّ بيده الفيّاضة كأس املعاني.
وبššعد أن تشšّ šرفššت هššذه ال šذّ ّرة الššفانššية ع ّ šدة مšّ šرات بššزيššارة أرض املššقصود )األراضššي املššق ّدسššة( ،ونššالššت مššنتهى
آمššالššها وأمššانššيها ،كššان كšّ šل أعššضائššها وجššوارحššها شššوق šا ً إلدراك الššحقائššق الšّ šروح ّ šية واالغššتراف مššن ذلššك البحššر
بحšر املšعانšي ا ّلšذي ال سšاحšل لšه ،فšسألšت حšضرة عšبد الšبهاء عّ šدة أسšئلة تšتع ّلق بšاألمšر األبšهى وبšعض املšسائšل
šضعيفة ب ššنهاي ššة ال šّ šرأف ššة وال ّ š
اإلل ššه ّية وأج ššاب ح ššضرت ššه ع ššلى ه ššذه األس ššئلة ك ّ šلها بحس ššب م ššدرك ššات ššي ال ّ š
šشفقة م ššع
šتمرة ا ّلššتي ل ššم ي ššكن يس ššتطيع م ššعها أن يس ššتري ššح لح ššظة واح ššدة ،ول ššكي تس ššتطيع ه ššذه
م ššشاغ ššله ال ššيوم šيّة املس ّ š
الššفانššية أن تššتأ ّمššل عššند سššنوح الššفرصššة وفššراغ الššبال فššي تššلك املššسائššل الššغامššضة ،عšّ šني حššضرتššه كššاتššبا ً نššشيطاً
ليد ّون بياناته حني التّك ّلم.
ومل ّا لšم يšكن لšي إملšام بšالّ šلغة الšفارسšيّة وال كšفايšة لšلخوض فšي عšباب املšسائšل املšعضلة اإللšهيّة ،كšان فšي غšالšب
šكرر امل šš šسأل šš šة ال šš šواح šš šدة ف šš šي م šš šواض šš šع م šš šتع ّددة ،واالس šš šتعارات
األح šš šيان ي š š
šضطر ح šš šضرة ع šš šبد ال šš šبهاء أن ي ّ š š
ّ
معني كان يستعملها أيضا ً في مواضع أخرى ،ومع أ ّن هذه
والتّشبيهات ا ّلتي كان يستعملها في موضوع ّ
الššحقائššق الššعالššية كššان يسššتلزم ذكššرهššا أن تššصاغ فššي عššبارات أسššمى ،إالّ أ ّن حššضرتššه ب َّ šينها بššعبارات سهššلة
بšسيطة وكšانšت الšنّتيجة بšعد مّ šدة أن تšك ّونšت مجšموعšة وجšيزة مšن تšلك األسšئلة واألجšوبšة ،وقšد كšانšت هšذه الšفانšية
تšتمتّع بšالšتّأ ّمššل فšي حšقائšقها الšباهšرة فšجال بšخاطšري أالّ يحšرم الšظّمأى لšزالل املšعرفšة مšن مšاء الšحياة األبšديّ
هššذا ليسššتفيض الšنّفوس مššن الššبهائّ šيني وغššيرهššم مššن الšطّوائššف األخššرى مššن الššحقائššق املššندرجššة فššي آيššات ذلššك
رمدي.
الس
الفيض ّ
ّ
فلهšذا اسšتأذنšت حšضرة عšبد الšبهاء أن أطšبع وأنشšر تšلك األسšئلة واألجšوبšة بšهيئة كšتاب يسšتفيد مšنه الšعموم،
فššقمت بššعد صššدور اإلجššازة بššتنظيم وتššرتššيب هššذه الššفصول حسššبما رأى نššظري الššقاصššر ح šتّى أصššبحت هššذه
ال ّ šلئال ¢املššنثورة عššقدا ً مššنظوم šا ً وبššاشššرت بššطبعها ونشššرهššا عššن رضššاء وطššيب خššاطššر لššيكون هššديّššة ق šيّمة وكššنزاً
٦

ث ššمينا ً ألول ššي ال ššفضل وامل ššعرف ššة ،ول ššي األم ššل أن ي ššكون ه ššذا ال ššكتاب وس ššيلة ألن ي ššصل األم ššر األق ššدس األب ššهى
)ا ّلššذي أن ššار اآلف ššاق وغ ّ šير وج ššهة ال ššعال ššم( إل ššى م ššسام ššع ك ššافّ ššة ال šنّفوس ف ššي أن ššحاء ال ššكرة ،وي ššصل ص ššيته ا ّلššذي
أحاط العاملني إلى مسامع القريب والبعيد من أمم العالم.
كليفورد بارني أمريكانية
الحجة 1325
باريس في  16يناير  190811ذي
ّ

٧

كلمة لجنة التّرجمة والنّشر
قššامššت هššذه ال ّ šلجنة تššالحššظها الššعنايššة اإللššهيّة بššتعريššب كššتاب "مššفاوضššات حššضرة عššبد الššبهاء" بššعد أن صššدر
šصري وبššتوفššيق اهلل تššعالššى وعššونššه وعššنايššته بššذلššت
بššذلššك قššرار املššحفل الšّ šروحššانššي املššركššزي لššلبهائ šيّني بššالššقطر املš
ّ
šقراء الššعرب šيّة كššتاب šا ً مššن خššير
قššصارى جهššدهššا فššي هššذا الššعمل وكššان نššصب عššينها ومššطمح نššظرهššا أن تššق ّدم لّ š
الššكتب ا ّلššتي أخššرجššت لššلنّاس فššي هššذا الšظّهور املššبارك )واملššفاوضššات( وأيššم الššحقّ كššتاب قšيّم تššتض ّوع مššن بššني
س ššطوره روائ ššح ال ššحقيقة وت ššرف ššع ال ššحجب واألس ššتار ل ššقارئ ššه ب ššنفحات ال ššقدس ع ššن امل ššعان ššي ال ššحقيقيّة ل ššبعض
املسائل املعضلة اإللهيّة.
وإ ّن الّ šلجنة لšتعتقد أنّšها وإن كšانšت بšذلšت غšايšة الجهšد فšي تšرجšمته إالّ أنّšها مšع ذلšك تšرى أن األصšل الšفارسšيّ
لššلكتاب املššترجššم كššال ّ šلب وال šتّرجššمة بššمثابššة القشššر .وفššي يššقينها أيššضا ً أنّššها قššد تحšّ šرت الššحقيقة فššي ال šتّرجššمة
خšت جهšد االسšتطاعšة أن تšجعل الšتّرجšمة مšطابšقة لšألصšل ،وكšان شšعارهšا فšي هšذا الšعمل املšجيد الšتّفانšي
وتšو ّš
الشššرق وال ššغرب ب ššنفحات أم ššره امل ššبارك
ف ššي خ ššدم ššة أم ššر اهلل وان ššتشاره ب ššني ب ššقاع ال ššعال ššم ل ššيتمتّع اإلن ššسان ف ššي ّ š
وآثاره التّي كمنت فيها سعادة العالم وهناءته.
هšذا وإ ّن الّ šلجنة لšتتمنّى وتšرجšو مšن قšرارة الšنّفس وحšبّة الšقلب أن يšرى هšذا الšكتاب الجšليل مšنتفعا ً بšه مšح ّقق
األث ššر ب ššني رب ššوع ال ššعال ššم اإلن ššسان ššي ف ššي أن ššحاء ال ššكرة األرض šيّة ع ššا ّم ššة .ه ššدى اهلل ب ššه أه ššل ال ššعال ššم إل ššى س ššواء
السبيل.
ّ

٨

هذه الطّبعة

كلمة النّاشر
نشšر هšذا الšكتاب الšقيّم أل ّول م ّšرة بšالّ šلغة الšفارسšيّة فšي عšام  ،1908ثّ šم نشšرت تšرجšمته اإلنجšليزيّšة عّ šدة م ّšرات
ت ššحت ع ššنوان  Some Answered Questionsوت ššال نش ššره ب ššالّ š šلغات ال ššحيّة األخ ššرى وم ššن ج ššملتها الš šتّرج ššمة
العربيّة ا ّلتي نشرت عام  1928في مصر.
واآلن يس ّšر هšذه الّ šدار أن تšعيد طšبع الšتّرجšمة الšعربّ šية تšلبية لšرغšبة الšكثيريšن مšن األحšبّاء األعšزّاء ،ومšن الجšديšر
بšالšذّكšر أ ّن مšا أوردنšاه فšي هšذه الšطّبعة ت ّšمت مšقارنšتها بšالšنّسخة الšفارسّ šية املšنشورة فšي عšام  1908ب ّ
šكل د ّقšة
وتمحيص فن ِّقح بعض عباراتها وأدخل فيها ما كان ساقطا ً سهوا ً من الكتاب في الطّبعة األولى.
إنّššنا إذ نسššدي الّ š
šتمت بجššمع هššذه الššبيانššات املššباركššة
šشكر خššالššصا ً لّ š
šلسيدة الššفاضššلة كššليفورد بššارنššي ا ّلššتي اهّ š
وجšعلها كšتابšا ً يšنطق بšكثير مšن الšحقائšق ال ّšروحšانšيّة ويح ّšل عšديšدا ً مšن املšعضالت االجšتماعšيّة واإلنšسانšيّة ،نšقرّ
ّ
بالضاد بهذه النّادرة الفريدة في طبعتها األولى.
أيضا ً بجهود أولئك ا ّلذين أتحفوا النّاطقني
ول ّ
šعل مšن واجšبنا كšذلšك أن نšثني عšلى املšساعšي ا ّلšتي بšذلšت ملšراجšعة الšكتاب م ّšرة أخšرى إعšدادا ً لهšذه الšطّبعة،
القوي القدير أن يق ّدر لهم جميعا ً مثوبة العاملني املخلصني بمنّه وجوده.
راجني اهلل
ّ
دار النّشر البهائيّة في بلجيكا

٩

القسم األ ّول  -مقاالت حول تأثير األنبياء في تربية النّوع
اإلنسانيّ وترقيته
)(1
هو اهلل
الطّبيعة خاضعة لقانون عام
ال šطّبيعة ه ššي ك ššيفيّة أو ح ššقيقة ينس ššب إل ššيها بحس ššب ال šظّاه ššر ال ššحياة أو امل ššوت أو ب ššعبارة أخ ššرى ي ššرج ššع إل ššيها
تšركšيب جšميع األشšياء وتحšليلها ،وهšي خšاضšعة لšنظم صšحيحة وقšوانšني ثšابšتة وتšرتšيبات كšامšلة وهšندسšة بšالšغة
ال تšتجاوزهšا أبšدا ً إلšى درجšة أنّšك لšو تšالحšظ بšنظر دقšيق وبšصر حšديšد تجšد أ ّن الšكائšنات فšي عšالšم الšوجšود مšن
الšذّ ّرات غšير املšرئšيّة إلšى أعšظم الšكرات الšجسيمة كšكرة ال ّ
šشمس وسšائšر الšنّجوم الšعظيمة واألجšسام الšنّورانšيّة
فššي نššهايššة درجššة مššن االنššتظام سššواء مššن حššيث ال šتّرتššيب أو ال šتّركššيب أو مššن حššيث الššهيئة أو الحššركššة ،وتššراهššا
ج ššميعا ً ت ššحت ق ššان ššون ك ّ šليّ واح ššد ال ت ššتجاوزه أب ššداً ،وإذا ن ššظرت إل ššى ال šطّبيعة ذات ššها ،تج ššده ššا ب ššال ش ššعور وال
إرادة ،فššمثالً ال šنّار طššبيعتها اإلحššراق وتحššرق بššال إرادة وال شššعور ،واملššاء طššبيعته الجššريššان ويššسيل بššال إرادة
وال شššعور ،والّ š
šشمس طššبيعتها الّ š
šصعود ويššصعد بššال
šضياء وتššضيء بššال إرادة وال شššعور ،والššبخار طššبيعته الّ š
إرادة وال شššعور ،وي šتّضح مššن هššذا أ ّن الحššركššات ال šطّبيعيّة لجššميع الššكائššنات جššبريّššة ،ليسššت لššكائššن مššا حššركššة
إراديّ ššة س ššوى ال ššحيوان وال س šيّما اإلن ššسان ،ف ššاإلن ššسان ي ššقدر ع ššلى م ššخال ššفة ال šطّبيعة وم ššقاوم ššتها ،ألنّ ššه ك ššشف
šصنائšع كšانšت نšتيجة كšشفه
طšبائšع األشšياء ،وبšذلšك يšحكم عšلى الšطّبيعة وأ ّن مšا وصšل إلšيه مšن االخšتراعšات وال ّ
الشššرق والšغرب ،ومšن هšذا نšعلم أنّ
الšنّقاب عšن طšبائšع األشšياء كšاخšتراعšه الšبرق )الšتّلغراف( ا ّلššذي اتّšصل بšه ّ š
لإلنسان سلطانا ً وحكما ً على الطّبيعة.
فه ššل ي ššمكن أن ي ššقال أ ّن ت ššلك الš šنّظم والš šتّرت ššيبات وال ššقوان ššني ا ّل ššتي ت ššشاه ššده ššا ف ššي ال ššوج ššود ه ššي م ššن ت ššأث ššيرات
ال šطّبيعة ،مššع أنّššها ال إدراك لššها وال شššعور؟ إذا ً فššال šطّبيعة لššيس لššها إدراك وال شššعور وهššي فššي قššبضة الššحقّ
القدير ،املد ّبر لعالم الطّبيعة ويظهر منها ما يشاء.
يššقولššون إ ّن مššن جššملة األمššور ا ّلššتي تحššدث فššي عššالššم الššوجššود مššن مššقتضيات ال šطّبيعة هššو وجššود اإلنššسان ،إن
صšحّ ذلšك يšكون اإلنšسان فšرعšا ً والšطّبيعة أصšالً ،وهšل مšن املšمكن أن تšوجšد إرادة وشšعور وكšماالت فšي الšفرع
šتبني مššن هššذا أ ّن الšطّبيعة مššن حššيث ذاتššها فššي قššبضة الššحقّ الššحيّ الššقديššر ا ّلššذي
وال يššوجššد لššها فššي األصššل؟ فّ š
حكمها وأخضعها لقوانني ونظم ثابتة.
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)(2
دالئل األلوهيّة وبراهينها
ومššن جššملة دالئššل األلššوهšيّة وبššراهššينها أ ّن اإلنššسان لššم يخššلق نššفسه بššل الššخالššق واملššص ّور لššه غššيره ،ومššن الššيقني
ا ّلššذي ال مššريššة فššيه أ ّن خššالššق اإلنššسان لššيس مššثل اإلنššسان أل ّن الššكائššن الّ š
šضعيف لššيس فššي مššقدوره أن يخššلق
كšائšنا ً آخšر مšثله ،والšخالšق الšفاعšل يšجب أن يšكون حšائšزا ً لجšميع الšكماالت حšتّى يšمكنه أن يخšلق ويšصنع ،فهšل
šصان ššع ن ššاق ššص؟ وه ššل ي ššمكن أن ي ššكون ال šنّقش ف ššي ن ššهاي ššة
šصنع ف ššي ن ššهاي ššة ال ššكمال وال ّ š
م ššن امل ššمكن أن ي ššكون ال ّ š
اإلتšقان والšن ّ ّقاش غšير مšاهšر فšي صšنعه؟ مšع أ ّن الšنّقش مšن عšمله وصšنعه ،والšنّقش لšن يšكون مšثل صšانšعه وإالّ
لššنقش نššفسه .ومššهما كššان الšنّقش فššي نššهايššة الššكمال فššإنّššه إذا قššورن بššالšن ّ ّقاش يššبدو فššي نššهايššة الšنّقص ،وعššليه
فšاإلمšكان مšعدن الšنّقائšص واهلل تšبارك وتšعالšى مšصدر الšكمال ،وإ ّن وجšود الšنّقائšص فšي عšالšم اإلمšكان لšدلšيل
عšلى كšماالت اهلل ،فšمثالً إذا نšظرت إلšى اإلنšسان تšرى أنّšه عšاجšز فعجšز الخšلق دلšيل عšلى قšدرة الšحيّ الšقديšر،
فššإن لššم تššكن الššقدرة ملššا أمššكن تššص ّور العجššز ،إذا ً فعجššز الخššلق دلššيل عššلى قššدرة الššحقّ ولššو لššم تššكن الššقدرة ملššا
تح ّقق العجز ومن هذا العجز ندرك أ ّن في العالم قدرة.
مššثالً فššي عššالššم اإلمššكان فššقر ،فššال ب ّ šد مššن وجššود الššغنى ا ّلššذي يššتح ّقق بššه الššفقر ،وفššي الššعالššم جهššل فššال ب ّ šد مššن
وجššود الššعلم ا ّلššذي يššتح ّقق بššه الجهššل ،ألنّššه لššو لššم يššكن الššعلم ملššا تššح ّقق الجهššل ،أل ّن الجهššل عššدم الššعلم ،ولššو لššم
يكن الوجود ملا تح ّقق العدم.
ومššن املسّ šلم بššه أ ّن عššالššم الššوجššود خššاضššع ألحššكام ونššظم ال يššتجاوزهššا أبššداً ،وحšتّى اإلنššسان مššجبر عššلى املššوت
والšنّوم وغšيرهšما ،أي أنّšه مšحكوم فšي بšعض املšراتšب ،وال بّ šد لهšذا املšحكوم مšن حšاكšم ،ومšا دام االحšتياج صšفة
املšمكنات ومšن لšوازمšها الšذّاتّ šية ،فšال بّ šد مšن وجšود غšنيّ بšذاتšه ،مšثالً يšعلم مšن وجšود املšريšض أ ّن هšناك صšحيحاً
šصحيح ملšا ثšبت وجšود املšريšض ،وعšليه صšار مšن املšعلوم أنّšه يšوجšد حšيّ قšديšر حšائšز لجšميع
ولšو لšم يšكن هšناك ال ّ
ال ššكماالت ألنّ ššه إن ل ššم ي ššكن مš šتّصفا ً ب ššال ššكماالت ب ššأس ššره ššا ل ššكان ك ššالخ ššلق أي ššضاً ،ك ššما وأ ّن أدن ššى ص ššنعة م ššن
šدل عšلى صšانšع لšها ،فهšذا الšخبز مšثالً ي ّ
šصنائšع فšي عšالšم الšوجšود ت ّ
šدل عšلى أ ّن لšه صšانšعاً ،سšبحان اهلل أال
ال ّ
يّ š
šدل ت ššغيير ه ššيئة ال ššكائ ššنات الج ššزئ šيّة ع ššلى ص ššان ššع؟ وه ššذا ال ššكون ال ššعظيم ال šالّم ššتناه ššي أوج ššد م ššن ت ššلقاء ن ššفسه
وتšح ّقق مšن تšفاعšل املšواد والšعناصšر! فšما أوضšح بšطالن هšذه الšفكرة! هšذه أد ّلšة نšظريّšة لšلنّفوس ال ّ
šضعيفة ،ولšو
فššتحت عššني الššبصيرة لššشاهššدت مššائššة ألššف دلššيل مššن ال ّ šدالئššل الššباهššرة ،مššثال هššذا لššو كššان لššإلنššسان إحššساس
روحšيّ السššتغنى عššن دلššيل إلثššبات وجššود الšّ šروح ،أ ّمššا الšنّفوس املحššرومššة مššن الššفيض الšّ šروحšيّ فššتحتاج إلقššامššة
الروح.
ال ّدالئل الخارجة عن عالم ّ

١١

)(3
إثبات لزوم املربّي
لšو نšمعن الšنّظر فšي عšالšم الšوجšود نšالحšظ أ ّن عšالšم الجšماد والšنّبات والšحيوان واإلنšسان كšالًّ وط ّšرا ً فšي حšاجšة
šرب يتع ّهššدهšا تšصير غšابšة وتخšرج نšباتšا ً ال فšائšدة فšيه ،أ ّمššا إذا وجšد لšها مšن
šرب ،فšإذا لšم يšكن لšألرض م ٍّ
إلšى م ٍّ
يتع ّهššده ššا وي ššرع ššاه ššا ف ššإنّ ššها ت ššؤت ššي أ ُšك šالً ي ššقتات ب ššه ذوو األرواح ،إذا ً ص ššار م ššن امل ššعلوم أ ّن األرض ت ššحتاج إل ššى
šرب فšإنّšها ال تšأتšي بšثمر وتšكون عšديšمة
عšنايšة الšزّارع ورعšايšته لšها ،انšظروا إلšى األشšجار إنّšها لšو تšركšت بšدون م ٍّ
الšفائšدة ،أ ّšمšا إذا تšربّšت وتع ّ šهšدت فšذلšك ّ
الشجšر غšير املšثمر يšصبح مšثمراً ،وبšالšتّربšية والšتّلقيح والšتّطعيم تšعطي
املرة فواكه شهيّة ،وهذه أد ّلة عقليّة وأهل العالم اليوم في حاجة إلى ال ّدالئل العقليّة.
األشجار ذات األثمار ّ
وكšذلšك انšظر إلšى الšحيوان تجšده بšالšتّربšية يšصبح ألšيفاً ،وإذا تšرك إنšسان بšال تšربšية يšصير حšيوانšا ً بšل لšو تšرك
وال šطّبيعة صššار أح ّ š
ط مššن الššحيوان أ ّمššا إذا ر ّبššيته ألššفيته مššالك šاً ،أل ّن أكššثر الššحيوان ال يššأكššل أبššناء نššوعššه ،أ ّمššا
šسودان بšأواسšط أفšريšقيا فšإنّšه يšفتك بšأبšناء نšوعšه ويšأكšلهم ،ومšن هšذا تšرون أ ّن الšتّربšية هšي ا ّلšتي
اإلنšسان فšي ال ّ
šصنائ ššع ال ššعجيبة،
تج ššمع ّš š
الش ššرق وال ššغرب ت ššحت راي ššة ح ššكم اإلن ššسان ،والš šتّرب ššية ه ššي ا ّل ššتي تظه ššر ك šّ šل ه ššذه ال ّ š
وال šتّرب ššية ه ššي ا ّل ššتي ت ššر ّوج ه ššذه ال ššفنون وال ššعلوم ال ššعظيمة ،وال šتّرب ššية ه ššي ا ّل ššتي تظه ššر ه ššذه امل ššكتشفات ،ف ššوال
šأي وجšه مšن الšوجšوه أسšباب ال ّšراحšة واملšدنšيّة هšذه كšما تšرى ،ولšو تšرك إنšسان فšي صحšراء
املšربّšي ملšا تšهيّأت ب ّ
بحيث ال يرى أحدا ً من أبناء نوعه فال مرية في أنّه يصبح حيوانا ً محضا ً.
يšعلم مšن هšذا أنّšه ال بّ šد مšن املšر ّبšي ،ولšك ّن الšتّربšية عšلى ثšالثšة أنšواع تšربšية جšسمانّ šية ،وتšربšية إنšسانّ šية ،وتšربšية
روحššانّ šية ،فššالšتّربššية الššجسمانّ šية هššي لššنشوء الššجسم ونššم ّوه وذلššك يššكون بššتسهيل سššبل املššعيشة وتššوفššير أسššباب
ال šّ šراح ššة وال šّ šرف ššاه ššية ا ّلššتي ف ššيها يش ššترك اإلن ššسان وال ššحيوان ،وأ ّم ššا ال šتّرب ššية اإلن ššسان ّ šية ف ššهي ع ššبارة ع ššن امل ššدن ّ šية
šصناعšة والšعلوم والšفنون واالسšتكشافšات الšعظيمة
šسياسšة والšنّظام والšتّجارة وال ّ
šسعادة ،يšعني ال ّ
والšتّر ّقššي وال ّ
واالخššتراعššات الجššليلة ا ّلššتي بššها يššمتاز اإلنššسان عššن الššحيوان ،وأ ّمššا الšتّربššية اإللššهيّة فššهي تššربššية مššلكوتšيّة ،هššي
šسنوح ššات
اك ššتساب ك ššماالت إل ššهيّة ،ه ššي ال šتّرب ššية ال ššحقيقيّة ،إذ ب ššها ي ššكون اإلن ššسان ف ššي ه ššذا امل ššقام م ššرك ššز ال ّ š
ال šّ šرح ššمانš šيّة ومظه ššر )ل ccنعمل ّن إن ccسانc cا ً ع ccلى ص ccورت ccنا وم ccثال ccنا( ،وه ššذا ه ššو امل ššقصد األس ššمى ل ššلعال ššم
اإلنساني.
ف ššنحن اآلن ن ššري ššد م ššربّ ššيا ً ي ššكون م ššربّ ššيا ً ج ššسمان šيّا ً وم ššربّ ššيا ً إن ššسان šيّا ً وم ššربّ ššيا ً روح ššان šيّا ً ن ššاف ššذ ال ššحكم ف ššي ج ššميع
ّ
الشؤون.
ولššو يššقول أحššد إنّššني كššامššل الššعقل واإلدراك وغššير مššحتاج لššذلššك املššر ّبššي إنّššه مššنكر لššلبديššه ّيات ومššثله كššمثل طššفل
ي ššقول إنّ ššني لس ššت م ššحتاج šا ً ل ššلتّرب ššية وأع ššمل حس ššب م ššا ي ššوح ššيه إل šيّ ف ššكري وب ššنفسي ي ššمكنني ال ššحصول ع ššلى
كššماالت الššوجššود ،أو كššمثل أعššمى يššقول إنّššني فššي غššنى عššن الššبصر أل ّن هššناك عššميان كššثيريššن وهššم عššائššشون،
إذا ً ص ššار م ššن ال ššواض ššح امل ššشهود أ ّن اإلن ššسان م ššحتاج إل ššى امل ššربّ ššي وال ش šّ šك أ ّن ه ššذا امل ššربّ ššي ي ššجب أن ي ššكون
كššام šالً فššي جššميع املššراتššب ومššمتازا ً عššن جššميع البشššر فššي كšّ šل الّ š
šشؤون ألنّššه لššو كššان كššسائššر البشššر ال يššكون
مššربّššياً ،خššصوص šا ً وأنّššه يššجب أن يššكون مššربّššيا ً جššسمان šيّا ً ومššربّššيا ً إنššسان šيّا ً ومššربّššيا ً روحššان šيّاً ،أي يššنظّم ويššدبّššر
١٢

األمššور الššجسمانšيّة ويššش ّكل الššهيئة االجššتماعšيّة حšتّى يššحصل الšتّعاون والšتّعاضššد فššي املššعيشة وتššنظّم وتššرتّššب
األمور املا ّد ّية في ّ
كل األحوال.
šؤسšس الšتّربšية اإلنšسانšيّة ،أي يšجب أن يšربّšي الšعقول واألذهšان بšحيث تšصبح قšابšلة لšلتّر ّقššيات الšك ّليّة،
وكšذلšك ي ّ š š
šاص šيّات امل ššوج ššودات ،وت ššزداد
ف ššتتّسع دائ ššرة ال ššعلوم وامل ššعارف وت ššكشف ح ššقائ ššق األش ššياء وأس ššرار ال ššكائ ššنات وخ š š š ّ š
يšومšا ً بšعد يšوم الšتّعالšيم واالكšتشافšات ،ويس ّ
šتدل مšن املšحسوسšات عšلى املšعقوالت ،وكšذلšك يšربّšي تšربšية روحšانšيّة
ح šتّى ته ššتدي ال ššعقول وامل ššدارك مل ššعرف ššة م ššا وراء ال šطّبيعة وتس ššتفيض م ššن ن ššفحات روح ال ššقدس وت ššرت ššبط ب ššامل ššأل
šصفات
šسنوحššات الšّ šرحššمان šيّة ح šتّى تتج ّ šلى جššميع األسššماء والّ š
األعššلى وتššصبح الššحقائššق اإلنššسان šيّة مššظاهššر الّ š
اإللهيّة في مرآة حقيقة اإلنسان وتتح ّقق اآلية املباركة )لنعمل ّن إنسانا ً على صورتنا ومثالنا(.
وم ššن امل ššعلوم أ ّن ال ššقوى البش ššر ّي ššة ال تس ššتطيع ال ššقيام ب ššأم ššر ع ššظيم كه ššذا ،وال ي ššمكن أن ت ššكفل ال šنّتائ ššج ال ššفكر ّي ššة
šؤسšس هšذا الšبنيان ال ّšرفšيع ،إذاً
أمšثال هšذه املšواهšب ،فšكيف يšمكن لšشخص واحšد بšدون نšاصšر أو مšعني أن ي ّ š š
الر ّبان ّية ليتسنّى له القيام بهذا العمل الجليل.
ال ب ّد له أن تؤ ّيده الق ّوة املعنو ّية ّ
إ ّن ذاتšا ً واحššدة مššق ّدسššة تššحيي الššعالššم اإلنššسانššي وتššغيّر هššيئة الššكرة األرضšيّة وتššر ّقššي الššعقول وتššحيي الšنّفوس
šؤسššس حššياة جššديššدة وتššضع أسššسا ً بššديššعة وتššنظّم الššعالššم وتššدخššل األمššم واملššلل فššي ظšّ šل رايššة واحššدة وتššنجي
وتš ّ š
الخšلق مšن عšالšم الšنّقائšص وال ّšرذائšل وتšحثّهم وتšش ّوقšهم إلšى الšكماالت الšفطريّšة واالكšتسابšيّة ،فšال بّ šد وأن تšكون
هšذه الšق ّوة قّ šوة إلšهيّة لšيتسنّى لšها الšقيام بهšذا الšعمل الšعظيم ،ويšجب أن يšنظر بšعني اإلنšصاف أل ّن هšنا مšقام
اإلن ššصاف ،إ ّن األم ššر ال ššذي ال ي ššمكن لج ššميع دول ال ššعال ššم وم ššلله إج ššراؤه وت ššروي ššجه ب ّ š
šكل ال ššقوى وال ššجنود أج ššرت ššه
نššفس مššق ّدسššة بššدون نššاصššر أو مššعني ،فهššل يššمكن إجššراء هššذا بššالššق ّوة البشššريّššة؟ ال واهلل ،فššحضرة املššسيح مššثالً
šصالح وه ššو وح ššيد ف ššري ššد ب ššينما ج ššميع ال ّ šدول ال ššقاه ššرة تعج ššز ع ššن ه ššذا ال ššعمل م ššع ج ššميع
šصلح وال ّ š
رف ššع ع ššلم ال ّ š
قواها.
فššانššظر كššم مššن ال ّ šدول واملššلل املššختلفة مššثل الšّ šروم وفššرنššسا وأملššانššيا والšّ šروس واإلنššكليز وغššيرهššم اسššتظ ّلوا تššحت
خšيمة واحšدة ،فšظهور حšضرة املšسيح كšان سšبب األلšفة بšني تšلك األقšوام املšختلفة حšتّى أ ّن بšعضهم مšن ا ّلšذيšن
šتمر ذلšك إلšى زمšن قسšطنطني
آمšنوا بšحضرتšه ائšتلفوا لšدرجšة أن فšدوا بšأمšوالšهم وأرواحšهم بšعضهم بšعضا ً واس ّ
دب الšخالف فšيما بšينهم ألغšراض مšختلفة ،وخšالصšة مšا تšق ّدم
ا ّلššذي كšان سšبب إعšالء أمšر حšضرة املšسيح ثّ šم ّ
أ ّن ح ššضرة امل ššسيح ج ššمع ه ššذه األم ššم ول ššكن ب ššعد م ّ šدة م ššدي ššدة أص ššبحت ال ّ šدول س ššبب االخ ššتالف م šّ šرة أخ ššرى.
وح ššد امل ššلل
وامل ššقصود م ššن ه ššذا ه ššو أ ّن ح ššضرة امل ššسيح وفّ ššق إل ššى أم ššور عج ššز ع ššنها ج ššميع م ššلوك األرض ألنّ ššه ّ š
املختلفة ،وغيّر العادات القديمة.
والسššريššان واملššصر ّيššني والššفينيق ّيني واإلسššرائššيل ّيني وسššائššر املššلل األوروب ّ šية ،كššم
ّš
انššظروا إلššى الšّ šرومššان والššيونššان
šس ّيد املššسيح وكššان سššببا ً إليššجاد املššحبّة بššني جššميع هššذه
كššان بššينها مššن االخššتالفššات فššقضى عššليها وأزالššها الّ š
القبائل ،نعم ولو أ ّن ال ّدول بعد م ّدة غير قصيرة أخ ّلت بهذا االتّحاد إالّ أ ّن املسيح كان قد قام بعمله.

١٣

والššخالصššة إ ّن املššربّššي الššك ّليّ يššجب أن يššكون مššربّššيا ً جššسمان šيّا ً ومššربّššيا ً إنššسان šيّا ً ومššربّššيا ً روحššان šيّا ً مššؤ ّهšالً بššق ّوة
أخššرى فššوق عššالššم ال šطّبيعة ح šتّى يššحوز مššقام املššع ّلم اإللššهي ،فššإن لššم يظهššر مššثل تššلك الššق ّوة الššقدس ّ šية ال يššقدر
عšلى الšتّربšية ألنّšه فšي ذاتšه نšاقšص فšكيف يسšتطيع أن يšر ّبšي تšربšية كšامšلة ،مšثالً إذا كšان املšر ّبšي جšاهšالً فšكيف
يسšتطيع أن يšع ّلم غšيره ،وإذا كšان ظšاملšا ً فšكيف يšجعل غšيره عšادالً ،أو نšاسšوتّ šيا ً فšكيف يšجعل غšيره إلšه ّياً ،إذاً
šصفات
يšجب عšلينا أن نšنظر بšعني اإلنšصاف ،هšل املšظاهšر اإللšه ّية ا ّلšذيšن ظهšروا كšانšوا حšائšزيšن لجšميع هšذه ال ّ
šصفات وهšذه الšكماالت ملšا كšانšوا مšربّšني حšقيقيّني ،بšنا ًء عšلى ذلšك يšجب
أم ال؟ فšإن لšم يšكونšوا حšائšزيšن لهšذه ال ّ
أن نšثبت لšلمف ّكريšن بšالّ šدالئšل الšعقليّة نšب ّوة حšضرة مšوسšى ونšب ّوة حšضرة املšسيح وسšائšر املšظاهšر اإللšهيّة ،وهšذه
الّ šدالئšل والšبراهšني ا ّلšتي نšذكšرهšا هšي دالئšل مšعقولšة ال مšنقولšة ،وقšد ثšبت بšالّ šدالئšل الšعقليّة أ ّن الšعالšم فšي حšاجšة
قšصوى إلšى املšربّšي وتšلك الšتّربšية يšجب أن تšحصل بšالšق ّوة الšقدسšيّة وال شšبهة فšي أ ّن تšلك الšق ّوة الšقدسšيّة هšي
الوحي وبهذه الق ّوة ا ّلتي هي فوق البشر يلزم تربية الخلق.
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حضرة إبراهيم
وم ّšمن أوتšي هšذه الšق ّوة وأيّšد بšها حšضرة إبšراهšيم ،والšبرهšان عšلى ذلšك أ ّن حšضرتšه ولšد فšي مšا بšني النّهšريšن مšن
أسšرة غšافšلة عšن وحšدانšيّة اهلل فšخالšف مّ šلته ودولšته حšتّى عšائšلته وأنšكر جšميع آلهšتهم وقšاوم وحšيدا ً فšريšدا ً قšومšاً
šالسه ššل اله šّ šني ،ف ššهو ك ššمن ي ššعترض ال ššيوم ع ššلى ح ššضرة امل ššسيح ع ššند امل ššلل
ق ššويّš šاً ،وم ššا ك ššان ššت ه ššذه امل ššخال ššفة ب ّ š
šب امل šš šسيح )أس šš šتغفر اهلل( ف šš šي م šš šرك šš šز ال šš šباب šš šا
امل šš šسيحيّة امل ّ š š
šتمسكة ب šš šال š šتّوراة واإلن šš šجيل ،أو ك šš šمثل م šš šن يس ّ š š
)الššفاتššيكان( ويššقاوم املّ šلة بššأسššرهššا بššبالššغ الššقدرة واملššهابššة ،ومššا كššان لššهؤالء إلššه واحššد بššل كššانššوا يššعتقدون بššآلššهة
مšتع ّددة ،ويšروون عšنها املعجšزات ،ولšذا قšام ال ّ
šكل عšلى حšضرة إبšراهšيم ،ولšم يšتبعه أحšد سšوى ابšن أخšيه لšوط
وواح ššد أو اث ššنان م šّ šمن ال ش ššأن ل ššهم ،ث ّ šم خ ššرج ح ššضرت ššه م ššن وط ššنه م ššظلوم šا ً مضطه ššدا ً م ššن ش ّ šدة م ššا ل ššقيه م ššن
م ššقاوم ššة األع ššداء ،وف ššي ال ššحقيقة أنّ ššهم أخ ššرج ššوا ح ššضرت ššه م ššن وط ššنه ك ššي يه ššلك وي ššنعدم وال ي ššبقى ل ššه أث ššر ،ف ššجاء
ح ššضرت ššه إل ššى ه ššذه ال ššجهات أي األراض ššي امل ššق ّدس ššة ،وخ ššالص ššة ال ššقول أ ّن أع ššداءه اع ššتبروا أ ّن ه ššذه الهج ššرة
سšتؤ ّدي إلšى انšعدامšه واضšمحاللšه ،وحšقيقة الšواقšع أ ّن مšن يšطرد مšن وطšنه املšألšوف ويحšرم مšن حšقوقšه ويšحيق
بšه الšظّلم مšن جšميع الšجهات لšينعدم ولšو كšان سšلطانšاً ،ولšك ّن حšضرة إبšراهšيم ظ ّšل ثšابšت الšقدم وأظهšر اسšتقامšة
أسššس الššوحššدانšيّة اإللššهيّة ،أل ّن جššميع البشššر كššانššوا
خššارقššة لššلعادة ،وجššعل اهلل هššذه الššغربššة لššه عšزّة أبššديّššة حšتّى ّ š
عššبدة أوثššان ،فššكانššت هššذه الهجššرة سššببا ً لššتر ّقššي سššاللššة إبššراهššيم ،كššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً فššي إعššطاء األرض
املšق ّدسšة لسšاللšة إبšراهšيم ،وكšانšت هšذه الهجšرة سšببا ً فšي انšتشار تšعالšيم إبšراهšيم ،وكšانšت هšذه الهجšرة سšبباً
لšظهور يšعقوب ويšوسšف ا ّلššذي صšار عšزيšز مšصر وهšما مšن سšاللšة إبšراهšيم ،وكšانšت هšذه الهجšرة سšببا ً لšظهور
مššثل حššضرة مššوسššى مššن سššاللššة إبššراهššيم ،وكššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً لššظهور مššثل حššضرة عššيسى مššن سššاللššة
إبššراهššيم ،وكššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً لššظهور هššاجššر ا ّلššتي ولššدت إسššماعššيل فظهššر مššن سššاللššته حššضرة محšّ šمد،
وكššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً فššي ظššهور حššضرة األعššلى مššن سššاللššته ،وكššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً لššظهور أنššبياء
šتمر إلššى أبššد اآلبššاد ،وكššانššت هššذه الهجššرة سššببا ً لššدخššول أوروبّššا
بššني إسššرائššيل مššن سššاللššة إبššراهššيم ،وكššذلššك يسّ š
وأكššثر أمššم آسššيا فššي ظšّ šل إلššه إسššرائššيل ،فššانššظر مššا أعššجب هššذه الššقدرة ا ّلššتي تššجعل شššخصا ً مššهاجššرا ً يššك ّون
أسرة كهذه ث ّم م ّلة كهذه ث ّم ير ّوج تعاليم كهذه!
šصدفššة؟ إذا ً يššلزم اإلنššصاف ،هššل كššان هššذا
فهššل يššمكن اآلن ألحššد أن يššقول بššأ ّن كšّ šل ذلššك يحššدث عššن طššريššق الّ š
ال ّ
šشخص مšربّšيا ً أم ال؟ ويšجب الšتّأ ّšمšل قšليالً فšي أ ّن هجšرة إبšراهšيم كšانšت مšن أرفšة بحšلب إلšى سšوريّšة ،وكšانšت
تššلك نššتائššجها ،فššماذا تššكون نššتيجة هجššرة حššضرة بššهاء اهلل مššن طهššران إلššى بššغداد ومššن هššناك إلššى إسššالمššبول
الروم ِّلي )أدرنة( ومنها إلى األرض املق ّدسة؟
ومنها إلى ّ
إذا ً فانظر كيف أ ّن حضرة إبراهيم كان مربّيا ً ماهرا ً.
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حضرة موسى
أ ّمššا ح ššضرة م ššوس ššى ف ššقد ل ššبث ي ššرع ššى األغ ššنام ف ššي ال ššبادي ššة م ّ šدة م ššدي ššدة ،وف ššي ال šظّاه ššر ت ššربّ ššى ف ššي ب ššيت ال šظّلم
واشšتهر بšني الšنّاس بšأنّšه ارتšكب جšريšمة الšقتل ،ثّ šم صšار راعšياً ،وأصšبح مšكروهšا ً مšبغوضšا ً لšدى فšرعšون وقšومšه،
ف ššشخص كه ššذا أن ššقذ م ššن ق ššيد األس ššر مّ š šلة ع ššظيمة ،وأق ššنعها ثّ š šم أخ ššرج ššها م ššن م ššصر وأوص ššلها إل ššى األرض
امل ššق ّدس ššة ،وك ššان ššت ت ššلك امل ّ šلة )أي ب ššني إس ššرائ ššيل( ف ššي ن ššهاي ššة ال šذّ ّل ššة ،ف ššوص ššلت إل ššى أوج ال ššعزّة ،ك ššان ššوا أس ššرى
فššأصššبحوا أحššراراً ،وكššانššوا أجهššل األقššوام فššأصššبحوا أعššلمها ،وبššفضل تššعالššيمه وصššلوا إلššى درجššة أكسššبتهم
ال ššفخار ب ššني ج ššميع امل ššلل ،وط šبّق ص ššيتهم اآلف ššاق إل ššى درج ššة أ ّن األم ššم امل ššجاورة إذا م ššا أرادت م ššدح ش ššخص
قššالššت ال ريššب هššذا إسššرائššيليّ ،وقššد أحššيا م ّ šلة إسššرائššيل بššفضل تشššريššعه وقššوانššينه ،فššوصššلت بššذلššك إلššى أعššلى
درجššة فššي املššدن ّ šية فššي ذلššك الššعصر ،ووصššل األمššر إلššى أ ّن حššكماء الššيونššان كššانššوا يššأتššون إلššى بššني إسššرائššيل
لكس ššب ال ššكماالت م ššن أف ššاض ššلهم ،ك ššسقراط ا ّلššذي أت ššى إل ššى س ššور ّي ššة وت ššل ّقى ع ššن ب ššني إس ššرائ ššيل ع ššلم ال šتّوح ššيد
وخ ššلود األرواح ب ššعد امل ššمات ،وب ššعد رج ššوع ššه إل ššى ال ššيون ššان نش ššر ه ššذه ال šتّعال ššيم ف ššخال ššفه ق ššوم ššه ث ّ šم ح ššكموا ب ššقتله
الس ّم.
وأحضروه إلى مجلس الحكم وسقوه ّ
فšشخص كšموسšى بšلسانšه لšكنة نšما وتšرعšرع فšي بšيت فšرعšون ،واشšتهر بšني الšنّاس بšالšقتل وتšوارى عšن األنšظار
šؤسšس أمšرا ً عšظيما ً فšي الšعالšم يعجšز
مّ šدة مšديšدة مšن شّ šدة الšخوف ،وهšو يšرعšى األغšنام ،كšيف ملšثله أن يšأتšي وي ّš š
مما قام به ،فبديهيّ أ ّن هذا العمل خارق للعادة.
أعظم فيلسوف عن عمل جزء من ألف ّ
šعادي ،كššيف يššتسنّى لššه أن يššقوم
إ ّن اإلنššسان ا ّلššذي بššلسانššه لššكنة ويššصعب عššليه أن يتح ّ šدث ح šتّى بššالššكالم الš
ّ
بššتأسššيسات كهššذه ،فššلو لššم يššكن هššذا الّ š
šشخص مššؤ ّيššدا ً بššالššق ّوة اإللššه ّية ملššا وفّššق أبššدا ً لššلقيام بهššذا األمššر الššعظيم
وليست هذه من األد ّلة ا ّلتي يستطيع أحد إنكارها.
إ ّن الšعلماء الšطّبيعيّني وفšالسšفة الšيونšان وعšظماء ال ّšرومšان ا ّلššذيšن ذاع صšيتهم فšي اآلفšاق لšم يšبرع أحšد مšنهم
ب ،وأرسšطو فšي الšنّظريّšات والّ šدالئšل املšنطقيّة،
إالّ فšي فّ šن مšن الšفنون ،فšمثالً بšرع جšالšينوس وبšقراط فšي الšطّ ّ
وأفššالطššون فššي األخššالق واإللššهيّات ،فššكيف يššمكن لššشخص راع ٍ أن يššأتššي بّ š
šكل هššذه املššعارف والššفنون ،ال شšكّ
أ ّن هššذا الّ š
šشخص كššان مššؤيّššدا ً بššق ّوة خššارقššة لššلعادة ،فššانššظروا كššيف تššتهيّأ أسššباب االمššتحان واالفššتتان للخššلق،
فššحضرة مššوسššى فššي مššقام دفššع ال šظّلم وكššز شššخصا ً مššن أهššل مššصر وكššزة واحššدة ،فššاشššتهر بššني ال šنّاس بššأنّššه
ارتššكب جššريššمة الššقتل ،س šيّما وأ ّن املššقتول كššان مššن رعššايššا الššفراعššنة الššوطššنيّني ،فهššرب حššضرتššه ث ّ šم بššعث بššعدئ šذٍ
šسيئة ،ك ššيف وفّ ššق ب ššق ّوة خ ššارق ššة ل ššلعادة أن ي ššقوم به ššذه الš šتّاس ššيسات ال ššعظيمة
šسمعة ال ّ š
ب ššالš šنّب ّوة ف ššمع ه ššذه ال ّ š
واملشروعات الجليلة.

١٦

)(6
حضرة املسيح
šسيّد املššسيح قššائ šالً إنّššي ولššدت مššن روح الššقدس ،ولššو أ ّن تššصديššق هššذه املššسألššة عššند املššسيحيّني مššن
ث ّ šم جššاء الّ š
šفريššسيّون يššقولššون
السهššل الهšّ šني اآلن ،إال أنّššها كššانššت صššعبة ج ّ šدا ً فššي ذلššك ال šزّمššان ،وبّ š
ّ
šنص اإلنššجيل كššان الّ š
šسماء ،وبšاالخšتصار إ ّن هšذا
šري ونšحن نšعرفšه ،فšكيف يšقول إنّšي جšئت مšن ال ّ
ألšيس هšذا هšو ابšن يšوسšف الšنّاص ّ
الّ š š
šشخص ا ّلšš šذي كšš šان فšš šي ال š šظّاهšš šر وفšš šي نšš šظر الšš šعموم وضšš šيعا ً مšš šحتقراً ،قšš šام بšš šق ّوة نšš šسخت شšš šريšš šعة ألšš šف
الشšريšعة لšوقšع فšي خšطر عšظيم وانšمحى وانšعدم،
وخšمسمايšة سšنة ،مšع أنّšه لšو تšجاوز أحšد أدنšى تšجاوز لšتلك ّ š š
وف ššوق ه ššذا ف ššإ ّن األخ ššالق ال ššعموم šيّة وأح ššوال ب ššني إس ššرائ ššيل ك ššان ššت ف ššي عه ššد ح ššضرة امل ššسيح ف ššاس ššدة م ššخت ّلة
اخšتالالً كّ šليّاً ،وكšان بšنو إسšرائšيل فšي مšنتهى الšذّ ّلššة واألسšر واالنحšطاط ،فšيومšا ً كšانšوا أسšرى إليšران وكšلدان،
šلرومššان،
ويššومšا ً كššانššوا تššحت حššكم دولššة آشššور ،ويššومšا ً كššانššوا رعّ šية تššابššعة لššليونššان ،ويššومšا ً كššانššوا مššطيعني أذالّء لّ š
šشخص الّ š
فššنسخ هššذا الّ š
الشššريššعة املššوسššو ّيššة الššعتيقة بššق ّوة خššارقššة لššلعادة وقššام عššلى
šس ّيد املššسيح ّ š
šشاب أي الّ š
šختصة
ت ššرب ššية األخ ššالق ال ššعموم ّ šية ّ š
وأسššس ال ššعزّة األب ššد ّي ššة ل ššبني إس ššرائ ššيل م šّ šرة أخ ššرى ،ونش ššر ت ššعال ššيم ل ššم ت ššكن م ّ š
šسعادة ال ššك ّل ّية ل ššلهيئة االج ššتماعّ š šية البش ššر ّي ššة وأ ّول ح ššزب ق ššام ع ššلى م ššحوه ه ššم ب ššنو
ب ššإس ššرائ ššيل ،ب ššل ّš š
أس ššس ال ّ š
إس ššرائ ššيل ق ššوم امل ššسيح وق ššبيلته ،فقه ššروه بحس ššب ال šظّاه ššر ف ššأص ššاب ššته م ššنهم ال šذّ ّلššة ال ššكبرى ،ح šتّى وض ššعوا ع ššلى
šصليب ،غššير أ ّن ذلššك الّ š
رأسššه إكššليالً مššن الّ š
šشخص عššندمššا كššان بحسššب ال šظّاهššر فššي
šشوك ،ث ّ šم ع ّ šلقوه عššلى الّ š
ال šذّ ّلššة الššكبرى ،أعššلن أ ّن شššمسه سššتشرق ونššوره سيسššطع وفššيوضššاتššه سššتحيط ويššخضع لššها جššميع األعššداء،
ولššقد تššح ّقق مššا قššال ولššم يسššتطع مššقاومššته جššميع مššلوك الššعالššم ،بššل إ ّن أعššالم جššميع املššلوك ن ّكسššت وارتššفع عššلم
šري بحššدوث مššثل هššذا ال واهلل ،إذا ً صššار مššن املššعلوم
ذلššك املššظلوم إلššى األوج األعššظم ،فهššل يس ّ šلم الššعقل البشّ š
الواضح أ ّن ذلك ّ
الشخص الجليل كان مربّيا ً حقيقيّا ً للعالم اإلنسانيّ موفّقا ً مؤيّدا ً بق ّوة إلهيّة.

١٧

)(7
حضرة محمّ د
أ ّšمšا حšضرة مح ّšمد فšقد سšمع عšنه أهšل أوروبّšا وأمšريšكا بšعض ال ّšروايšات واعšتبروهšا صšدقšاً ،والšحال أ ّن ال ّšراوي
قسيسššني ،وكššذلššك نššقل بššعض جهššلة اإلسššالم روايššات ال
إ ّمššا أنّššه كššان جššاه šالً أو مššبغضا ً وأكššثر الšّ šرواة كššانššوا ّ
أصššل لššها عššن حššضرتššه زاعššمني أنّššها مššدح ،فššمثالً رأى بššعض هššؤالء الجهššالء أ ّن تššع ّدد ال šزّوجššات مššحور مššدح
ل ššحضرت ššه وع ّ šدوه ššا ك ššرام ššة ل ššه أل ّن ه ššذه ال šنّفوس ال ššجاه ššلة ك ššان ššت ت ššعتبر ت ššكاث ššر ال šزّوج ššات م ššن ق ššبيل املعج ššزات،
šقسيس بšأ ّن دلšيل
šؤرخšي أوروبّšا عšلى أقšوال هšذه الšنّفوس الšجاهšلة ،مšثالً قšال شšخص جšاهšل ل ّ
واسšتند أكšثر م ّ
الšعظمة هšو ال ّ
šسيف فšي
šشجاعšة وسšفك الّ šدمšاء وبšأ ّن شšخصا ً واحšدا ً مšن أصšحاب حšضرة مح ّšمد قšطع بحّ šد ال ّ
šقسيس أ ّن الššقتل هššو الššبرهššان الššحقيقيّ لššديššن محšّ šمد،
يššوم واحššد مššائššة رأس فššي مššيدان الحššرب ،فššظ ّن ذلššك الّ š
والššحال أ ّن هššذا مجšّ šرد أوهššام ،بššل إ ّن غššزوات حššضرة محšّ šمد جššميعها كššانššت دفššاعّ šية ،والššبرهššان الššواضššح عššلى
ذلššك أ ّن نššفس محšّ šمد وأصššحابššه تحšّ šملوا فššي مّ šدة ثššالث عشššرة سššنة فššي مّ šكة كšّ šل األذى وكššانššوا فššي هššذه املّ šدة
هššدفšا ً لššسهام األعššداء ،فššقتل بššعض األصššحاب ونهššبت األمššوال وتššرك الššباقššون وطššنهم املššألššوف وفšّ šروا إلššى ديššار
ال ššغرب ššة ،وب ššعد أن أس ššرف ššوا ف ššي إي ššذاء ح ššضرة مح šّ šمد ص šّ šمموا ع ššلى ق ššتله ،ول ššذا خ ššرج م ššن م ّ šكة ن ššصف ال ّ šليل
šكف األعšداء عšن اإليšذاء بšل تšع ّقبوهšم إلšى الšحبشة واملšديšنة ،وكšانšت قšبائšل
وهšاجšر إلšى املšديšنة ،ومšع هšذا لšم ي ّ
šتوحšشوهšا بšالنّسšبة إلšيهم كšأفšالطšون
وحšش والšقسوة فšبرابšرة أمšريšكا وم ّ š
الšعرب وعšشائšرهšم هšذه فšي نšهايšة الšت ّ ّ š
بšالنّسšبة إلšى أهšل زمšانšه ،أل ّن بšرابšرة أمšريšكا مšا كšانšوا يšدفšنون أوالدهšم أحšياء تšحت الšتّراب ،أ ّšمšا هšؤالء فšكانšوا
ي ššئدون ب ššنات ššهم م ššعتقدي ššن أ ّن ه ššذا ال ššعمل م ššنبعث ع ššن الح ššميّة وك ššان ššوا يفتخ ššرون ب ššه ،ف ššمثالً ك ššان أك ššثر ال šّ šرج ššال
ذريّššة الššبنات،
يššتو ّعššدون زوجššاتššهم بššالššقتل إن ه ّ šن ولššدن إنššاث šاً ،وال تššزال الššقبائššل الššعرب šيّة ح šتّى اآلن تššنفر مššن ّ
وكšذلšك كšان ال ّ
šشخص الšواحšد يتّخšذ لšنفسه ألšف امšرأة ،وكšان لšكثير مšنهم فšي بšيته مšا يšزيšد عšن عشšر زوجšات،
وإذا مšا نشšبت الحšرب والšقتال بšني هšذه الšقبائšل تšأسšر الšقبيلة الšغالšبة نšساء الšقبيلة املšغلوبšة وأطšفالšها ويšع ّدون
والشššراء ،وإذا مššات أحššدهššم وتššرك عشššر نššسوة اسššتحوذ أوالده
ّš
šتصرفššون فššيهم بššالššبيع
هššؤالء األسššرى أر ّقššاء يš
ّ
م ššنه ّن ب ššعضهم ع ššلى أ ّم ššهات ال ššبعض ،وع ššندم ššا ك ššان ي ššلقي أح ššد ه ššؤالء األوالد ع ššباءت ššه ع ššلى رأس زوج ššة أب ššيه
ويšنادي هšذه حšاللšي ،تšصير تšلك املšرأة املšسكينة عšلى الšفور أسšيرتšه ورقšيقته ولšه الح ّšر ّيšة الšتّا ّšمšة أن يšفعل بšها
šب عššميق أو شššتمها أو ضššربššها وزجššرهššا كšّ šل يššوم ح šتّى يššقضي
مššا يššشاء ،فššإن أراد قššتلها أو سššجنها فššي جّ š
على حياتها تدريج ّياً ،وال ضير عليه فيما يختار من هذه املعاملة حسب العرف وعادات العرب.
وغšš šنيّ عšš šن الšš šبيان مšš šا يšš šنشأ بšš šني نšš šساء الّ š š
šشخص الšš šواحšš šد وبšš šني أوالده ّ š šن مšš šن الšš šحقد والحسšš šد والšš šعداوة
والšبغضاء ،فšانšظروا كšيف كšانšت حšال هšؤالء الšنّسوة املšظلومšات ومعيشšتهنّ .وفšوق مšا ذكšر فšإ ّن حšياة الšقبائšل
šتمرة ،ي ššقتل ويس ššلب ب ššعضهم
ال ššعرب šيّة ك ššان ق ššوام ššها نه ššب ب ššعضهم ب ššعضاً ،ل ššذا ك ššان ššت ف ššي ح ššروب وغ ššارات مس ّ š
بšعضاً ،يšأسšرون الšنّساء واألطšفال ثّ šم يšبيعونšهم لšألجšانšب ،وكšم مšن بšنات أمšير وبšنيه قšضوا يšومšهم فšي الšنّعمة
والšّ šرخššاء ثّ šم أمššسوا فššي مššنتهى الšذّ ّلššة واألسššر والššهوان بššاألمššس كššانššوا أمššراء والššيوم أصššبحوا أسššراء ،بššاألمššس
šصالة
كّ šن سšيّدات مššحترمššات والššيوم أصššبحن أر ّقššاء ذلššيالت ،فššبني هššذه الššقبائššل بššعث حššضرة الšّ šرسššول عššليه الّ š
والسšالم ،ومšا مšن بšالء إالّ وتح ّšمله مšن هšؤالء مّ šدة ثšالث عشšرة سšنة ،ثّ šم خšرج مšهاجšرا ً ومšع ذلšك لšم يšكفّوا عšن
ّš š
إي ššذائ ššه ب ššل حش ššدوا ج ššموع ššهم وخ ššرج ššوا ع ššليه ب ššال ššجند وامل ššحارب ššني م ššهاج ššمني ل ššيعدم ššوا ك šّ šل م ššن اتّ ššبعه م ššن رج ššال
فاضطر حضرته ملحاربة تلك القبائل في مثل تلك الظّروف.
ونساء وأطفال،
ّ
١٨

بمتعصبني وال بمدافعني عنه بل نحن منصفون ال نقول غير الحقّ .
هذه هي حقيقة الحال ولسنا
ّ
šتوحššشة طššاغššية كهššذه وتحšّ šمل
فššانššظروا بššعني اإلنššصاف لššو كššان حššضرة املššسيح فššي مššوقššف كهššذا بššني قššبائššل مšّ š
صššابššرا ً مššع الššحواريّššني مّ šدة ثššالث عشššرة سššنة كšّ šل جššفاء مššن هššؤالء ،ثّ šم هššاجššر أخššيرا ً مššن وطššنه ومššسقط رأسššه
إل ššى ال ššبادي ššة ف ššرارا ً م ššن ال šظّلم ،وم ššع ذل ššك ظ šّ šل ه ššؤالء ال šطّغاة ي ššتع ّقبون ššه ج ššا ّدي ššن ف ššي ق ššتل ع ššموم ال šّ šرج ššال ونه ššب
السيّد املسيح مع أمثال هؤالء؟
فأي سبيل كان يسلكه ّ
األموال وأسر النّساء واألطفالّ ،
نššعم لššو لššحق الّ š
šصفح مššن األعššمال املššقبولššة واملحššمودة ج ّ šداً،
šضير حššضرتššه وعššفا وصššفح لššكان هššذا الššعفو والّ š
šسافššك لššل ّدمššاء يššريššد أن يššقتل جššمعا ً مššن املššظلومššني وينهššب أمššوالššهم
ولššكنّه لššو رأى بššأ ّن ذلššك ال šظّالššم الššقاتššل الّ š
ويأسر نساءهم وأطفالهم ،فال ّ
شك أنّه كان يعمل لحماية هؤالء املظلومني ويمنع عنهم ظلم الظّاملني.
šصحابšة والšنّساء واألطšفال لهšذه الšقبائšل
إذا ً فšلِ َم االعšتراض عšلى حšضرة ال ّšرسšول؟ أألنّšه لšم يسّ šلم نšفسه مšع ال ّ
الطّاغية؟
وفšضالً عšن هšذا فšإ ّن تهšذيšب أخšالق تšلك الšقبائšل ومšنعها مšن سšفك الّ šدمšاء هšو عšني املšوهšبة ،وردع تšلك الšنّفوس
šحب هšو
šس ّم يšريšد أن يشšربšه ،فšال ّ
وزجšرهšا مšحض ال ّšرحšمة والšعنايšة ،مšثل ذلšك كšمن بšيده قšدح مšن ال ّ
šصديšق امل ّ
šنجي الّ š
šشارب ويššزجššره ،فššلو كššان حššضرة املššسيح فššي مššوقššف كهššذا ال ب ّ šد أنّššه كššان يššعمل
مššن يكسššر الššقدح ويّ š
ل ššنجاة ال šّ šرج ššال والš šنّساء واألط ššفال م ššن ب ššراث ššن ت ššلك الš šذّئ ššاب ال ššكاس ššرة ،ع ššلى أ ّن ح ššضرة مح šّ šمد ل ššم ي ššحارب
الšنّصارى بšل كšثيرا ً مšا شšملهم بšرعšايšته ومšنحهم كšامšل الح ّšر ّيšة ،وكšان فšي نجšران طšائšفة مšن املšسيح ّيني فšقال
محمد إنّي خصم ّ
لكل من يعتدي على حقوق هؤالء وعليه أقيم ال ّدعوى أمام اهلل.
حضرة
ّ
وصšّ šرح فššي أوامššره بššأ ّن أرواح الšنّصارى والššيهود وأمššوالššهم فššي حššمايššة اهلل ،فššلو كššان الšزّوج مسššلما ً والšزّوجššة
حجب ،وإذا مšاتšت وجšب عšليه أن
مšسيحيّة ال يšجوز أن يšمنعها عšن الšذّهšاب إلšى الšكنيسة أو يšرغšمها عšلى الšت ّ ّ
šقسيس ،وإذا أراد املššسيحيّون بššناء كššنيسة فššعلى املسššلمني أعššانššتهم ،وعššلى الššحكومššة
يس ّ šلم جššثمانššها إلššى الّ š
اإلسšالمšيّة أيšضا ً حšني مšحاربšتها ألعšداء اإلسšالم أن تšعفو عšن الšنّصارى الخšدمšة الšعسكريّšة مšا لšم يšتط ّوعšوا
بššمحض اخššتيارهššم ملššعاونššة اإلسššالم ألنّššهم تššحت حššمايššته ،وفššي مššقابššل هššذا الššعفو عššليهم أن يššدفššعوا كšّ šل سššنة
مبلغا ً ضئيالً.
šفصلة فššي هššذا الّ š
šشأن بššعضها مššوجššود فššي الššقدس إلššى الššيوم،
وقššصارى الššقول أنّššه يššوجššد سššبعة مššناشššير مّ š
ول ššيس ه ššذا ال ššقول م ššن ع ššندي ،ب ššل ه ššو ال ššحقيقة ال ššواق ššعة ،ف ššإ ّن ف ššرم ššان الخ ššليفة ال šثّان ššي وأوام ššره م ššوج ššودة ع ššند
بšطريšرك األرثšوذكšس بšالšقدس ،وهšذا م ّšما ال ريšب فšيه ،ولšكن حšدث بšعدئ ٍšذ أن ح ّšل الšحقد والحسšد بšني املسšلمني
والšنّصارى ،فššتجاوز كššالهššما حّ šده ومššا يššقولššه كššال الšطّرفššني أو غššيرهššم خššالفšا ً لهššذه الššحقيقة حššكايššات وروايššات
عصب والššجهالššة أو صššادرة مššن شّ šدة الššعداوة ،فššمثالً يššقول املسššلمون إ ّن الšنّبيّ صّ šلى اهلل
نššاشššئة إ ّمššا عššن الšت ّ ّ
عšليه وسّ šلم شšقّ الšقمر فšوقšع عšلى جšبال مّ šكة مšتص ّوريšن أ ّن الšقمر جšرم صšغير فšش ّقه نšصفني ألšقى بšأحšدهšما
šعصب مššحض ،وكššذلššك مššا يššرويššه
مسك بššظاهššر هššذه الšّ šروايššة تّ š
عššلى هššذا الššجبل وبššالšثّانššي عššلى جššبل آخššر ،فššالšت ّ ّ
القسيسون قدحا ً وذ ّما ً ك ّله مبالغ فيه وأكثره ال أساس له.
ّ
١٩

وبšاالخšتصار فšقد ظهšر حšضرة مح ّšمد فšي صحšراء الšحجاز بجšزيšرة الšعرب حšيث ال زرع وال شجšر وال عšمران،
وبšعض بšالدهšا كšم ّكة واملšديšنة شšديšدة الحšرارة ،واألهšالšي مšن سّ šكان الšباديšة فšأخšالقšهم وطšباعšهم بšدو ّيšة ،ومšا
كšان لšهم نšصيب قّ š
ط مšن الšعلوم واملšعارف حšتّى أ ّن حšضرة مح ّšمد نšفسه كšان أ ّمšيّا ً وكšانšوا يšكتبون الšقرآن عšلى
عššظام أكššتاف الخššراف أو عššلى ورق ال šنّخيل "خššوص" ،فššمن هššذا املššثال يššمكنك أن تššدرك حššالššة الššقوم ا ّلššذيššن
محمد.
بعث بينهم حضرة
ّ
وكššان أ ّول اعššتراض عššليهم قššولššه ملššاذا لššم تššقبلوا ال šتّوراة واإلنššجيل ولššم تššؤمššنوا بššعيسى ومššوسššى ،فššثقل عššليهم
هšذا الšقول وأجšابšوا كšيف كšان حšال آبšائšنا وأجšدادنšا وهšم لšم يšؤمšنوا بهšذيšن الšكتابšني ،فšرد عšليهم أنّšهم كšانšوا
šتبرءوا مšن تšلكم الšنّفوس حšتّى ولšو كšانšوا آبšاءكšم وأجšدادكšم ،فšفي أقšليم كهšذا وبšني قšبائšل
ضšا ّلšني وعšليكم أن ت ّ
šبني فššيه
ّš
šلصفات اإللššه ّية وكššماالت ونššب ّوات األنššبياء
والشššرائššع الšّ šر ّبššان ّ šية مّ š
كهššذه جššاء رجššل أ ّم šيّ بššكتاب شššامššل لّ š
ب ššعض ال ššعلوم وامل ššسائ ššل ال ššعلم ّية ب ššنهاي ššة ال ššفصاح ššة وال ššبالغ ššة ،ف ššمن ذل ššك ت ššعلمون أنّ ššه ف ššي ال ššقرون األول ššى
والššوسššطى وحšتّى الššقرن الššخامššس عشššر املššيالدي قššبل الšّ šراصššد الّ š
šشهير األخššير اتّššفق جššميع الšّ šريššاضّ šيني فššي
الšعالšم عšلى مšركšز ّيšة األرض وحšركšة ال ّ
šشمس ،وكšان هšذا ال ّšراصšد األخšير أ ّول مšن قšال بšال ّšرأي الجšديšد مšن أنّ
šسكون لّ š
šلشمس والحššركššة لššألرض ،وإلššى ذلššك الššوقššت كššان جššميع الšّ šريššاضšيّني والššفالسššفة فššي الššعالššم مšتّبعني
الّ š
نظريّة بطلميوس ويرمون بالجهل من يقول بغير ذلك.
šسنويّššة لّ š
šلشمس فššي مššنطقة الššبروج
نššعم لššقد تššص ّور فššيثاغššورث وأفššالطššون فššي أواخššر أيّššامššهما بššأ ّن الحššركššة الّ š
ليس ššت ن ššاش ššئة م ššن ه ššذا الج ššرم ،ب ššل م ššن ح ššرك ššة األرض ح ššول ال ّ š
šشمس ول ššكن ه ššذا ال šّ šرأي ب ššات ن ššسيا ً م ššنسيّاً
وأصššبح مššا قššالššه بššطلميوس هššو املسّ šلم بššه لššدى جššميع الšّ šريššاضšيّني ،ولššكن نššزلššت فššي الššقرآن آيššات تššخالššف رأي
ب ššطلميوس وق ššواع ššده ،وم ššن ذل ššك اآلي ššة ال ššكري ššمة )والّ c
šتضمنة ث ššبوت ال ّ š
šشمس
cشمس تجccري ملسccتق ّر لccها( امل š
ّ
وحššركššتها عššلى مššحورهššا ،وكššذلššك اآليššة )وك ّcل فcي فcلك يسcبحون( فššقد صšّ šرح بššأ ّن الّ š
šشمس والššقمر وسššائššر
šلما انتشššر الššقرآن اسššتهزأ الšّ šريššاض ّ šيون بهššذا الšّ šرأي ونسššبوه إلššى الجهššل ،ح šتّى أ ّن عššلماء
ال šنّجوم متحšّ šركššة ،فّ š
šطروا إلššى تššأويššلها أل ّن نššظر ّيššة بššطلميوس كššانššت
اإلسššالم مل ّššا رأوا مššخالššفة هššذه اآليššات لššقواعššد بššطلميوس اضّ š
ش ššائ ššعة ومس ّ šلما ً ب ššها وص ššري ššح ال ššقرآن ي ššخال ššفها وذل ššك ح šتّى ال ššقرن ال ššخام ššس عش ššر امل ššيالدي أي ب ššعد ظ ššهور
الرياضيّ ّ
الشهير رصدا ً جديدا ً واخترعت
حضرة
ّ
محمد بنحو تسعمائة سنة تقريبا ً حيث رصد ّ
šهمة فššثبتت حššركššة األرض وسššكون الّ š
šشمس ،وكššذلššك عššرفššت حššركššة
اآلالت ال šتّلسكوب šيّة وحššدثššت االكššتشافššات املّ š
ال ّ š
šشمس ح ššول م ššحوره ššا ،وص ššار م ššن امل ššعلوم أ ّن ص ššري ššح اآلي ššات ال ššقرآن šيّة ي ššطاب ššق ال ššواق ššع وأص ššبحت ال ššقواع ššد
البطلميوسيّة محض أوهام.
الشššرقšيّة مّ šدة ألššف وثššلثمائššة سššنة،
الشššريššعة املحšّ šمديّššة جّ šم غššفير مššن األمššم ّ š
وبššاالخššتصار فššلقد تššربّššى فššي ظšّ šل ّ š
šصنائšš šع
وفšš šي الšš šقرون الšš šوسšš šطى حšš šيث كšš šانšš šت أورو ّبšš šا فšš šي مšš šنتهى الšš šوحšš šش ّية تšš šف ّوق الšš šعرب فšš šي الšš šعلوم والّ š š
والšّ šريššاض ّ šيات واملššدن ّ šية والššسياسššة بššل وفššي سššائššر الššفنون عššلى سššائššر مššلل الššعالššم ،وكššان مššر ّبššي هššذه الššقبائššل
šؤس ššس ل ššلمدنّ š šية وال ššكماالت اإلن ššسانّ š šية ب ššني ت ššلك الš šطّوائ ššف امل ššختلفة ه ššو ذل ššك
ال ššبدو ّي ššة ال ššعربّ š šية ومح šّ šرك ššها وامل š šّ š
šشخص املšš šحترم مšš šر ّبšš šيا ً لّ š š
šشخص األ ّم š šيّ وأعšš šني بšš šه حšš šضرة محšّ š šمد ،فهšš šل كšš šان هšš šذا الّ š š
الّ š š
šلكل أم ال؟ يšš šجب
اإلنصاف.
٢٠
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حضرة األعلى )الباب(
الشšباب أي مل ّšا مšضى مšن عšمره املšبارك خšمس
أ ّمššا حšضرة الšباب روحšي لšه الšفداء فšقد قšام بšاألمšر فšي سّ šن ّ š š
وعشرون سنة.
ومšعروف لšدى جšميع ال ّ
šشيعة بšأ ّن حšضرتšه لšم يšدخšل مšدرسšة أبšدا ً ولšم يšتلقَّ الšعلم عšلى أحšد ،يشهšد بšذلšك جšميع
أه ššل م ššدي ššنة ش ššيراز ،وم ššع ه ššذا ف ššقد ظه ššر ب ššغتة ب ššمنتهى ال ššفضل ب ššني الخ ššلق ،وم ššع أنّ ššه ك ššان ت ššاج ššرا ً ف ššقد أعج ššز
جšميع عšلماء إيšران وقšام مšنفردا ً عšلى أمšر ال يšمكن تšص ّور عšظمته ولšقد ظهšرت هšذه الšذّات الšعل ّية بšق ّوة زلšزلšت
أركššان شššرائššع اإليššران ّ šيني وآدابššهم وأحššوالššهم وأخššالقššهم وتššقالššيدهššم ،مššع أ ّن اإليššران ّ šيني مššعروفššون لššدى الššعموم
السšبيل لشšريšعة وديšن وقšوانšني جšديšدة ومšع أ ّن عšظماء الّ šدولšة ورؤسšاء الّ šديšن وعšموم
šتعصبهم الّ šديšنيّ ،وم ّ šهšد ّ š š
ب ّ
األ ّšمšة عšملوا جšميعا ً عšلى مšحوه وإعšدامšه فšإ ّن حšضرتšه قšام مšنفردا ً وأوجšد حšركšة اهšتزّت لšها إيšران ،وكšثير مšن
والسššرور وأقššبلوا مسššرعššني إلššى مššيدان
ّš
الššعلماء والšّ šرؤسššاء واألهššالššي فššدوا بššأرواحššهم فššي سššبيله بššكمال الššفرح
ال ّ
šشهادة ،وأرادت الšحكومšة واأل ّšمšة وعšلماء الّ šديšن وال ّšرؤسšاء أن يšطفئوا نšوره فšلم يسšتطيعوا ،وفšي الšنّهايšة بšزغ
قšمره وتšأ ّلšق نجšمه وصšار أسšاسšه مšتينا ً ومšطلعه نšورا ً مšبيناً ،وربَّšى بšالšتّربšية اإللšهيّة ج ّšما ً غšفيرا ً وأثّšر فšي أفšكار
وبشššر جššميع أتššباعššه بššظهور شššمس الššبهاء وأعّ šدهššم
اإليššرانšيّني وأخššالقššهم وأطššوارهššم وأحššوالššهم تššأثššيرا ً عššجيباًš ّ ،
لššإليššمان واإليššقان ،فššظهور مššثل هššذه اآلثššار الššعجيبة واألعššمال الššعظيمة وتššأثššيرهššا فššي جššميع الššعقول واألفššكار
šاب تšاجšر ألعšظم دلšيل عšلى أ ّن هšذا
الšعمومšيّة ووضšع أسšاس ال ّšرقšيّ وتšمهيد مšق ّدمšات الšنّجاح والšفالح مšن ش ّ
ّ
الشخص كان مربّيا ً ك ّليّا ً وال يتر ّدد املنصف في تصديق هذا أبدا ً.

٢١
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حضرة بهاء اهلل
أ ّمššا حššضرة بššهاء اهلل فššقد ظهššر حššينما كššانššت مššملكة إيššران غššارقššة فššي بššحار الšظّلمة والجهššل تššائššهة فššي بššيداء
عصب األعššمى ،وال ب ّ šد أنّššك قššرأت فššي أسššفار ال šتّاريššخ األوروبّššي تššفصيالً عššن أفššكار اإليššران šيّني وأخššالقššهم
ال šت ّ ّ
في القرون األخيرة فال حاجة للتّكرار.
šسائššحني األجššانššب،
وبššاالخššتصار فššإ ّن إيššران كššانššت قššد وصššلت إلššى درجššة مššن االنحššطاط أسššف لššها جššميع الّ š
šسقوط
أل ّن هšš šذه املšš šملكة كšš šانšš šت فšš šي الšš šقرون األولšš šى فšš šي أوج الšš šعظمة واملšš šدن ّ š šية واآلن وقšš šعت فšš šي وهšš šدة الّ š š
واالضšمحالل وانهšدم بšنيانšها ،ووصšل أهšلها إلšى أحّ š
ط دركšات الšهمج ّية ،فšفي هšذا الšوقšت ظهšر حšضرة بšهاء
اهلل وكššان والššده مššن الššوزراء ال مššن الššعلماء ،ومššن املس ّ šلم بššه لššدى جššميع أهššالššي إيššران أنّššه لššم يššتلقَّ الššعلم فššي
مššدرسššة مššا ولššم يššعاشššر الššعلماء والššفضالء ،وقššضى أ ّيššام حššياتššه األولššى فššي بššحبوحššة الšّ šرفššاهššية والšنّعيم ،وكššان
مšؤانšسوه ومšجالšسوه مšن أبšناء أعšاظšم إيšران ال مšن أهšل املšعارف ،وبمج ّšرد أن أظهšر الšباب أمšره قšال حšضرة
بšهاء اهلل أ ّن هšذا ال ّ
šشخص الجšليل سšيّد األبšرار يšجب عšلى الجšميع أن يšتّبعوه ويšؤمšنوا بšه ،وقšام عšلى نšصرتšه
ي ššقيم األد ّلšš šة وال ššبراه ššني ال ššقاط ššعة ع ššلى أحّ š šقيّته ،وم ššع أ ّن ع ššلماء املّ š šلة أج ššبروا الّ š šدول ššة ال ššعليّة اإلي ššرانš šيّة ع ššلى
مšعارضšته وصّ šده ،وأفšتى جšميع الšعلماء بšالšقتل والنّهšب واإليšذاء والšقمع واالضšطهاد لšه ولšتابšعيه ،وقšامšوا فšي
جšميع أنšحاء املšملكة بšالšقتل واإلحšراق والنّهšب وحšتّى إيšذاء الšنّساء واألطšفال ،ومšع هšذا فšإ ّن حšضرة بšهاء اهلل
ق ššام ب ّ š
šتوار س ššاع ššة واح ššدة ب ššل ظ šّ šل ظ ššاه ššرا ً م ššشهوداً
šكل اس ššتقام ššة وث ššبات ع ššلى إع ššالء ك ššلمة ح ššضرة ال ššباب ول ššم ي َ š
الشšديšدة
šصدمšات ّš š
ومšشهورا ً بšني األعšداء مشšتغالً بšإقšامšة األد ّلšة والšبراهšني مšعروفšا ً بšإعšالء كšلمة اهلل متح ّšمالً ال ّ
šسجن ونهšبت وسšلبت
املšتوالšية عšرضšة لšالسšتشهاد فšي ك ّšل لحšظة ،ثّ šم وقšع تšحت ّ š š
السšالسšل وز ّج فšي أعšماق ال ّ
šسجن األعšظم ،ورغšم
šتقر فšي ال ّ
أمšوالšه الšوفšيرة املšوروثšة ،ونšفي مšن مšملكة إلšى أخšرى م ّšرات أربšع ،وأخšيرا ً اس ّ
ك ّšل هšذا ظ ّšل الšنّداء مšرتšفعا ً وصšيت أمšر اهلل مشšتهراً ،وظهšر بšفضل وعšلم وكšماالت حّ šيرت أهšل إيšران بšحيث أنّ
ك šّ šل م ššن تش šّ šرف ب ššامل ššثول ب ššني ي ššدي ššه م ššن أه ššل ال ššعلم وال ššعرف ššان م ššحبّا ً ك ššان أو م ššبغضا ً ف ššي طه ššران أو ب ššغداد أو
القسšطنطين ّية أو ال ّšرومِّ šلي )أدرنšة( أو عّ šكا وسšأل سšؤاالً سšمع جšوابšا ً شšافšيا ً كšافšياً ،وأق ّšر ال ّ
šكل واعšترفšوا بšأنّ
هššذا الّ š
šشخص فššريššد فššي الššكماالت وحššيد فššي اآلفššاق ،وكššثيرا ً مššا حššضر إلššى مجššلسه املššبارك بššبغداد عššلماء
اإلس ššالم وال ššيهود وال šنّصارى وأه ššل ال ššعلم وامل ššعرف ššة م ššن األوروب šيّني وم ššع اخ ššتالف م ššشارب ššهم ك ššان ك šّ šل ي ššسأل
سšؤاال فšيسمع جšوابšا ً كšافšيا ً مšقنعاً ،حšتّى أ ّن عšلماء إيšران ا ّلšذيšن بšمديšنة كšربšالء ونšجف انšتخبوا شšخصا ً عšاملšاً
أنššابššوه عššنهم ،وكššان ذلššك الّ š
šسمى م šالّ حššسن عššمو تشšّ šرف بššال ّ šلقاء املššبارك وسššأل بššعض األسššئلة مššن
šشخص يّ š
šقرون ومšعترفšون بšعلمكم وفšضلكم ومسّ šلم لšدى الجšميع بšأنّšه
قšبل الšعلماء وسšمع الšجواب ،ثّ šم قšال إ ّن الšعلماء م ّ
لšيس لšكم مšثيل وال نšظير فšي الšعلم والšعرفšان ،ومšن الšثّابšت أنّšكم لšم تšدرسšوا ولšم تšتع ّلموا ولšك ّن الšعلماء يšقولšون
šصحة دعššواه بسššبب عššلمه وفššضله لهššذا نššرجššو أن يظهššر لššنا معجššزة واحššدة
نššحن ال نššقتنع بššذلššك وال نššعترف بّ š
إلق ššناع ššنا واط ššمئنان ق ššلوب ššنا ،ف ššقال ح ššضرة ب ššهاء اهلل ول ššو أنّ ššهم ل ššيسوا ب ššمح ّقني ف ššي ذل ššك ،إذ ل ššلحقّ أن ي ššمتحن
الخ ššلق وال ل ššهؤالء أن ي ššمتحنوا ال ššحقّ  ،م ššع ذل ššك ف ššإ ّن الš šطّلب م ššقبول ،أ ّمšš šا أم ššر اهلل ف ššليس مس ššرحš šا ً ل ّ š
šلشعوذة
واألالعšيب يšمثّل عšليه ك ّšل سšاعšة دور ويšطلب ك ّšل يšوم مšطلب ،أل ّن بهšذا يšصبح أمšر اهلل مšلعبة صšبيانّ šية ،ولšكن
لšلعلماء أن يšجتمعوا ويšتّفقوا عšلى طšلب معجšزة واحšدة ،ثّ šم يšكتبوا أ ّن بšظهور هšذه املعجšزة ال يšبقى لšديšنا شšكّ
šقر ونšعترف بšأحّ šق ّية هšذا األمšر ،ويšختمون تšلك الšورقšة وائ ِ
šت بšها ولšيكن هšذا مšيزانšا ً حšتّى إذا
أو شšبهة ،وكّ šلنا ن ّ
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ظهšرت املعجšزة ال يšبقى لšهم شšبهة وإن عجšزنšا ثšبت بšطالنšنا ،فšقام ذلšك ال ّ
šشخص الšعالšم وقšبّل ركšبتيّ حšضرة
بšهاء اهلل مšع أنّšه لšم يšكن مšؤمšناً ،ثّ šم ذهšب وجšمع حšضرات الšعلماء وبّ šلغهم ال ّšرسšالšة فšتشاوروا ثّ šم قšالšوا إ ّن هšذا
ل ššساح ššر ور ّب ššما أت ššى بسح ššر ف ššال ي ššبقى ل ššنا م ššا ن ššقول ،وب ššذا ل ššم يج ššرءوا أن ي ššتق ّدم ššوا ب ššمطلب ج ššدي ššد .ول ššك ّن ذل ššك
ال šّ šرس ššول أذاع ال ššخبر ف ššي ك ššثير م ššن امل ššحاف ššل وامل ššجال ššس وس ššاف ššر م ššن ك ššرب ššالء إل ššى ك ššرم ššنشاه وطه ššران ن ššاش ššراً
تفاصيل الحادثة بني الجميع مب ّينا ً خوف العلماء وعدم إقدامهم.
الشšرق إنّšما كšانšوا مšعترفšني بšعظمة حšضرة بšهاء اهلل
واملšقصود مšن هšذا الšبيان هšو أ ّن جšميع املšعترضšني فšي ّ š š
وجالله وعلمه وفضله ،ومع عداوتهم لحضرته كانوا يصفونه ببهاء اهلل ّ
الشهير.
وال ššخالص ššة أ ّن ه ššذا ال ššنيّر األع ššظم أش ššرق ب ššغتة م ššن أف ššق إي ššران ح ššينما ك ššان أه ššل ت ššلك ال ššبالد س ššواء ف ššي ذل ššك
ال ššعلماء وال ššوزراء وال ّ š
šشعب ق ššائ ššمني ج ššميعا ً ع ššلى م ššقاوم ššته ب ššأشّ š šد ال ššعداء م ššعلنني أنّ ššه ي ššري ššد أن ي ššمحو الّ š šدي ššن
والسšلطنة ،كšما قšيل فšي حšقّ املšسيح ،ولšك ّن بšهاء اهلل قšاوم ال ّ
šكل فšريšدا ً وحšيدا ً ولšم يšعتره
ّš š
والشšريšعة ويهšدم املّ šلة
ّš š
أي ف ššتور م ššطلقاً ،وق ššال ššوا ف ššي ال šنّهاي ššة إ ّن إي ššران ل ššن ت ššذوق ط ššعم ال šّ šراح ššة وال ššهناء م ššا دام ه ššذا ال ّ š
šشخص ف ššيها،

فšيجب إخšراجšه حšتّى تهšدأ الšبالد ،ثّ šم ضšايšقوه لšيطلب اإلذن بšالخšروج ظšانّšني أ ّن بهšذه الšوسšيلة ينطف ¢سšراج
أمšره املšبارك ولšك ّن الšنّتيجة كšانšت عšكسيّة ،إذ ارتšفع األمšر وازداد اشšتعاالً ،فšبعد أن كšان قšاصšرا ً عšلى إيšران
انتشšر بهšذه الšوسšيلة بšسائšر الšبلدان ،ثّ šم قšالšوا إ ّن الšعراق الšعربšيّ قšريšب مšن إيšران فšيجب إرسšالšه إلšى بšالد
بšعيدة ،لهšذا سšعت الšحكومšة اإليšرانšيّة حšتّى أرسšل حšضرتšه مšن الšعراق إلšى القسšطنطينيّة ،غšير أنّšهم الحšظوا
بšعدئ ٍšذ أيšضا ً أنّšه لšم يšحصل فšتور قّ š
šمر بšها أقšوام ومšلل مšختلفة وبšها كšثير
ط ،فšقالšوا إ ّن القسšطنطينيّة نšقطة ي ّ
مššن اإليššران šيّني ،ولššذلššك سššعوا ح šتّى نššفي حššضرة بššهاء اهلل إلššى الšّ šروم ِّ šلي )أدرنššة( إالّ أ ّن أمššره ارتššفع أكššثر مššن
قššبل وزاد انššتشارا ً واشššتعاالً ،وفššي الšنّهايššة قššال اإليššرانšيّون إ ّن هššذه الššبلدان كّ šلها لššم تššكن تššؤ ّدي إلššى إهššانššته،
فššيجب أن يššرسššل إلššى مššكان مهššني يššلحقه فššيه األذى وال šتّعب ويššبتلى أهššله ومššريššدوه بššأش ّ šد الššبالء ،فššاخššتاروا
šسارقšني وقšطّاع الšطّريšق وحشšروهšم فšعالً فšي زمšرة هšذه الšنّفوس .ولšكنّ
سšجن عّ šكا مšنفى الšقتلة والšعصاة وال ّ
الšقدرة اإللšهيّة ظهšرت والšكلمة عšلت وعšظمة بšهاء اهلل تجّ šلت ،فšفي سšجن كهšذا وذ ّلššة كهšذه نšقل حšضرتšه إيšران
مššن حššالššة إلššى حššالššة وقهššر جššميع األعššداء وأثššبت لّ š
šلكل عššدم قššدرتššهم عššلى مššقاومššة هššذا األمššر وسššرت تššعالššيمه
املšق ّدسšة فšي جšميع اآلفšاق وثšبت أمšره ،وعšلى اإلجšمال فšقد قšام األعšداء بšنهايšة الšبغضاء فšي جšميع الšواليšات
اإليšرانّ šية ،فšأوثšقوا وضšربšوا وقšتلوا وأحšرقšوا ،وهšدمšوا بšنيان ألšف عšائšلة وتشšبّثوا ب ّ
šكل وسšيلة فšي الšقلع والšقمع
šسارقšني ،ونشšر تšعالšيمه
لšيطفئوا نšور أمšره ،ومšع هšذا فšقد عšال أمšره وهšو فšي سšجن الšقتلة وقšطّاع الšطّريšق وال ّ
ون šبّه كššثيرا ً مššن ال šنّفوس ا ّلššتي كššانššت فššي أش ّ šد الššبغضاء فššآمššنوا وأصššبحوا مššوقššنني ،وقššام بššعمل اسššتيقظت لššه
šسوء .وملّا وصšل الجšمال املšبارك )حšضرة بšهاء
نšفس حšكومšة إيšران ونšدمšت عšلى مšا وقšع مšنها بšواسšطة عšلماء ال ّ
šسجن ف ššي األرض امل ššق ّدس ššة ،ت ššنبّه ال ššعقالء إل ššى ال ššبشارات ا ّلššتي أخ ššبر اهلل ب ššها ع ššلى ل ššسان
اهلل( إل ššى ه ššذا ال ّ š
األنšبياء مšن قšبل مšنذ ألšفيّ سšنة أو ثšالثšة آالف سšنة ،وثšبت ظšهورهšا ،ووفšى اهلل بšوعšده ألنّšه أوحšى إلšى بšعض
šعرض األعšداء
األنšبياء ّš š
وبشšر األرض املšق ٍّدسšة بšأ ّن ّ
رب الšجنود سيظهšر فšيك ،ووفšيت جšميع هšذه الšوعšود ،ولšوال ت ّ
ووقššوع هššذا ال šنّفي واإلبššعاد ملššا تššص ّور الššعقل بššأ ّن الجššمال املššبارك يššهاجššر مššن إيššران ويššرفššع الššخيام فššي هššذه
šسجن س ššبب م ššحو األم ššر امل ššبارك وإف ššنائ ššه
األرض امل ššق ّدس ššة ،وك ššان م ššقصد األع ššداء م ššن ذل ššك أن ي ššكون ه ššذا ال ّ š
šسجن املššبارك صššار سššببا ً ألعššظم تššأيššيد وع ّ šلة للنّشššر وال šتّرويššج وواسššطة وصššول ال šنّداء
بššالššك ّليّة ،والššحال أ ّن الّ š
الشššرق والššغرب ،وسššطوع أش ّ šعة شššمس الššحقيقة فššي جššميع اآلفššاق .سššبحان اهلل مššع أنّššه كššان
اإللššهيّ إلššى ّ š
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šحف حššركššاتššه كšّ šل عššظمة وجššالل ح šتّى أ ّن كšّ šل مššن
مššسجون šا ً لššك ّن سššرادقššه كššان مššرتššفعا ً عššلى جššبل الššكرمššل ،ويّ š
تشرف بحضرته غريبا ً كان أم من املعارف كان يقول إن هذا أمير وليس بأسير.
ّ
šسجن ح ّšرر خšطابšا ً لšنابšليون وأرسšل بšواسšطة سšفير فšرنšسا ،ومšضمونšه أن تšسأل عšن جšرمšنا
وبمج ّšرد وروده ال ّ
šسجن ،فššلم يššجب نššابššليون ،وبššعده صššدر تššوقššيع ثٍ š
šان وذلššك ال šتّوقššيع مššندرج
ا ّلššذي صššار سššببا ً لهššذا الššحبس والّ š
šعما قšريšب تšذهšب
فšي سšورة الšهيكل ،ومšختصر الخšطاب هšو :يšا نšابšليون حšيث أنّšك لšم تšجب ولšم تšصغِ لšلنّداء ف ّ
سššلطنتك أدراج الšّ šريššاح ويحšّ šل بššك الخššراب ،وأرسššل ذلššك ال šتّوقššيع بššالššبريššد بššواسššطة قššيصر كššتفاكššو ،وبššاطّššالع
جšميع املšهاجšريšن أرسšلت صšورة هšذا الخšطاب إلšى جšميع أطšراف إيšران أل ّن كšتاب الšهيكل كšان قšد نشšر فšي
ج ššميع أن ššحاء إي ššران ف ššي ت ššلك األيّ ššام ،وه ššذا الخ ššطاب م ššن ج ššملة م ššا درج ف ššي ك ššتاب ال ššهيكل ،وك ššان ذل ššك س ššنة
 1869مšيالديّšة ،ومل ّšا انتشšرت سšورة الšهيكل فšي جšميع جšهات إيšران والšهند وقšع فšي أيšدي جšميع األحšباب،
šكل كšان يšنتظر نšتائšج هšذا الخšطاب ولšم ي ِ
وال ّ
šمض زمšن قšليل حšتّى جšاءت سšنة  1870مšيالديّšة ،واشšتعلت نšار
الحšرب بšني أملšانšيا وفšرنšسا ومšع أنّšه لšم تخšطر بšبال أحšد غšلبة األملšان أبšدا ً فšقد غšلب نšابšليون وهšزم ش ّšر هšزيšمة
ووقع أسيرا ً في يد األعداء ،وتب ّدلت عزّته بالذّ ّلة الكبرى.
وكššذلššك أرسššلت األلššواح إلššى سššائššر املššلوك ،ومššن جššملتها أرسššل تššوقššيع لššجاللššة نššاصššر ال ّ šديššن شššاه ،وفššي هššذا
الšتّوقšيع ي ّ
šتبني الšحقّ
šحجة والšبرهšان حšتّى ي ّ
šتفضل حšضرتšه بšقولšه أحšضرنšي وأحšضر جšميع الšعلماء واطšلب ال ّ
مšن الšباطšل ،فšأرسšل جšاللšة نšاصšر الّ šديšن شšاه الšتّوقšيع املšبارك إلšى الšعلماء وكّ šلفهم أن يšبدوا رأيšهم فšيما عšرض
عšليهم ،غšير أنّšهم لšم يجšرءوا عšلى ذلšك فšطلب مšن سšبعة أشšخاص مšن مšشاهšير الšعلماء أن يšجيبوا عšلى هšذا
šشخص مšعارض لšل ّديšن وعšد ّو ل ّ
الšتّوقšيع ،ولšكن بšعد مّ šدة أعšادوا الšتّوقšيع املšبارك قšائšلني إ ّن هšذا ال ّ
šلشاه ،فšغضب
šحجة والšبرهšان وقšضيّة الšحقّ والšباطšل ،فšما عšالقšتها بšالšعداء
جšاللšته مšن ر ّدهšم وقšال إ ّن هšذه املšسألšة مšسألšة ال ّ
لššلحكومššة؟ فššيا لššألسššف كššم نššحن راعššينا هššؤالء الššعلماء واحššترمššناهššم وهššم عššاجššزون عššن جššواب هššذا الخššطاب،
وقšصارى الšقول إ ّن مšا رقšم فšي ألšواح املšلوك قšد تšح ّقق جšميعه ،وإ ّن تšتتبّع الšوقšائšع الšتّاريšخيّة مšن سšنة 1870
مššيالديّššة تجššد أنّššها مššنطبقة ومššح ّققة ملššا جššاء فššي ألššواح املššلوك ولššم يššبقَ مššنها إالّ الššقليل وال ب ّ šد مššن أن يššتح ّقق
فيما بعد.
وكššذلššك كššانššت الšطّوائššف الššخارجššة واملššلل غššير املššؤمššنة تنسššب إلššى الجššمال املššبارك أمššورا ً عššظيمة وبššعضهم كššان
šسيّد الّ šداودي مšن عšلماء أهšل
يšعتقد بšواليšة حšضرتšه ،حšتّى أ ّن بšعضا ً مšنهم كšتبوا رسšائšل ،ومšن جšملتهم كšتب ال ّ
šصادرة مššن الجššمال املššبارك فššي أحššوال مššتع ّددة،
šسنّة بššبغداد رسššالššة مššختصرة ضšّ šمنها خššوارق الššعادات الّ š
الّ š
الشšرق أشšخاص غšير مšؤمšنني بمظهšريّšة الجšمال املšبارك ولšكنّهم يšعتقدون
ويšوجšد إلšى اآلن فšي جšميع جšهات ّš š
بواليته ويروون عنه املعجزات.
وخšالصšة الšقول فšإنّšه مšا تش ّšرفšت نšفس بšساحšته املšق ّدسšة سšواء أكšانšت مšوافšقة أم مšخالšفة إالّ وأق ّšرت واعšترفšت
بعظمة حضرته ،وغاية ما هنالك أ ّن )املخالف( وإن لم يؤمن إالّ أنّه شهد بعظمته.
وبمج ّšرد التّش ّšرف بšساحšة األقšدس كšانšت مšالقšاة الجšمال املšبارك تšؤثّšر فšيهم تšأثšيرا ً بšدرجšة أ ّن كšثيرا ً مšنهم مšا
كššان يššقدر أن يššنبس بššبنت شššفة ،وكššثيرا ً مššا وقššع أ ّن شššخصا ً مšّ šمن كššانššوا فššي أشّ šد الššعداء والššبغضاء أقšّ šر فššي
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نššفسه بššأنّššني إذا ضšّ šمني مجššلس الššحضور أقššول كššذا وأجššادل وأحššاجššج بššكذا ولššكنّه عššندمššا كššان يššصل إلššى
والسكوت.
الصمت
ّ
ساحة األقدس تتم ّلكه ال ّدهشة والحيرة وال تجد لنفسه ب ّدا ً من ّ
šدرس ولšم يšدخšل مšكتبا ً ولšكن بšالغšة بšيانšه املšبارك
مšا درس الجšمال املšبارك لšسان الšعرب ،ولšم يšكن لšه مšع ّلم وال م ّ
وفšصاحšته بšالّ šلسان الšعربšيّ فšي األلšواح الšعربšيّة حšيّرت عšقول فšصحاء الšعرب وبšلغائšهم وال ّ
šقر ومšعترف
šكل م ّ
أي مظهšر مšن املšظاهšر اإللšهيّة خšيَّر
بšأنّšه ال مšثيل لšه وال نšظير ،ولšو نšمعن الšنّظر فšي نšصوص الšتّوراة ال نجšد ّ
šقرونšه ،وفšي تšوقšيع جšاللšة ال ّ
šشاه قšال بšوضšوح
األقšوام املšنكرة فšي طšلب أيّšة معجšزة ووافšقهم عšلى ّ
أي مšيزان ي ّ
الحجة والبرهان.
اجمع العلماء واطلبني لتثبت
ّ
إ ّن الجšمال املšبارك وقšف كšالšجبل مšقابšل األعšداء مّ šدة خšمسني سšنة وكّ šلهم يšطلبون إفšناءه ومšحوه ويšهاجšمونšه
مرة صلبه وإعدامه وكان في نهاية الخطر طول هذه امل ّدة.
جميعا ً قاصدين ألف ّ
وإن جšميع الšعقالء مšن الّ šداخšل والšخارج املšطّلعني عšلى حšقائšق األحšوال مšتّفقون عšلى أ ّن إيšران ا ّلšتي وصšلت
إلššى هššذه الّ šدرجššة مššن الššهمجيّة والخššراب إلššى اآلن يššتو ّقššف رقšيّها وتššم ّدنššها وعššمرانššها عššلى تššرويššج مššبادئ هššذا
ّ
الشخص العظيم وتعميم تعاليمه.
إ ّن حšضرة املšسيح فšي زمšانšه املšبارك ربَّšى فšي الšحقيقة أحšد عشšر نšفرا ً وكšان بšطرس أعšظم هšؤالء األشšخاص
وملّا وقšع االمšتحان أنšكر املšسيح ثšالث م ّšرات ومšع هšذا فšانšظر كšيف نšفذ أمšر حšضرة املšسيح بšعدئ ٍšذ فšي أركšان
šسيوف نššداء يššا بššهاء
الššعالššم ،وقššد ر َّبššى حššضرة الجššمال املššبارك إلššى اآلن آالف šا ً مššن ال šنّفوس أوصššلوا تššحت الّ š
األبهى إلى األوج األعلى وملعت وجوههم ملعان الذّهب بنار االمتحان ،فالحظوا كيف يكون أمره فيما بعد.
إذن ي ššجب اإلن ššصاف ب ššأ ّن ه ššذا ال ّ š
šشخص الج ššليل ك ššيف ك ššان م ššربّ ššيا ً ل ššلعال ššم اإلن ššسان šيّ وك ššم ظه ššرت م ššنه آث ššار
باهرة وأيّة قدرة وق ّوة تح ّققت به في عالم الوجود.
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براهني روحانيّة
فšي هšذا الšعالšم املšا ّد ّي لšلزّمšان أدوار ولšلمكان أطšوار ولšلفصول دوران ولšلنّفوس رقšيّ وانحšطاط ونšم ّو ،فšطوراً
šدره
šصيف ومšّ šرة وقššت ّ š
šارة فššصل الخššريššف وآونššة مššوسššم الّ š
الشššتاء ،فššلموسššم الšّ šربššيع سššحاب بّ š
فššصل الšّ šربššيع وتّ š
امل ššدرار ول ššه ن ššفحة م ššسكيّة ون ššسيم ي ššحيي األرواح وه ššواء ف ššي ن ššهاي ššة االع ššتدال ،ف ššيه ته ššطل األم ššطار وتس ššطع
الّ š
šب الšّ šريššاح الّ šلواقššح ويتجّ šدد الššعالššم وتظهššر نššفحة الššحياة فššي الšنّبات والššحيوان واإلنššسان ،وتššنتقل
šشمس وتهّ š
šخضر سššطح الššغبراء
الššكائššنات األرض šيّة مššن حššالššة إلššى حššالššة أخššرى وتššلبس جššميع األشššياء ثššوب šا ً جššديššدا ً ويš
ّ
šصحارى حّ šلة خššضراء وتššورق األشššجار وتššزهššر وتššنبت الحššدائššق الššورد والšّ šريššاحššني ويššصير
وتššكسو الššجبال والّ š
šدب فšي األجšساد الšخامšدة روح جšديšدة ويكتسšب الšعالšم
الšعالšم عšاملšا ً آخšر ،وتتجّ šدد حšياة مšن فšي اإلمšكان وت ّ
لšطافšة وصšباحšة ومšالحšة غšير مšتناهšية ،إذا ً فšال ّšربšيع هšو سšبب الšحياة الجšديšدة وواهšب ال ّšروح الšبديšعة ،ثّ šم يšتلوه
šصيف ،فتشššت ّد الحššرارة ويššبلغ الššنم ّو والšنّشوء نššهايššة الššق ّوة فššتصل قّ šوة الššحياة فššي عššالššم الšنّبات إلššى
مššوسššم الّ š
والشšتاء ،ثّ šم يšأتšي
ّš š
درجšة الšكمال ،ويšأتšي زمšن الšحصاد وتšصبح الšحبّة بšيدراً ،ويšته ّيأ الšقوت لšفصليّ الخšريšف
šسقم ،وي ššذه ššب رون ššق ج ššميع األش ššياء وي ššتك ّدر
šب ال šّ šري ššاح ال ššعقيمة وي ššأت ššي دور ال ّ š
ف ššصل الخ ššري ššف امل ššخيف وته ّ š
šتعرى ،وتšرتšدي
الšهواء الّ šلطيف ويšتب ّدل نšسيم ال ّšربšيع بšريšح الخšريšف وتšذبšل األشšجار امل
šخضرة ذات الšطّراوة وت ّ
ّ
الشšتاء ويšكثر الšبرد
األزهšار وال ّšريšاحšني رداء الحšزن ويšقفر البسšتان الجšميل وتšزول نšضارتšه ،ثّ šم يšأتšي فšصل ّ š š
والšطّوفšان ،وفšيه ثšلج وعšواصšف وبَ َšرد ومšطر ورعšد وبšرق وجšمود وخšمود ،وتšصبح جšميع الšكائšنات الšنّباتšيّة فšي
حššالššة املššوت ،ويššلحق املššوجššودات الššحيوانššية ال šذّبššول والخššمول ،وعššندمššا تššصل الššحالššة إلššى هššذه ال ّ šدرجššة يššأتššي
فšصل ال ّšربšيع الجšديšد املšنعش لšألرواح م ّšرة أخšرى ،ويتجّ šدد الّ šدور ويšرفšع مšوسšم ال ّšربšيع سšرادقšه عšلى الšجبال
šصحارى ب ššكمال ال ššحشمة وال ššعظمة وال šطّراوة وال ّ šلطاف ššة ،ويتج ّ šدد ه ššيكل امل ššوج ššودات وخ ššلقة ال ššكائ ššنات م šّ šرة
وال ّ š
šسهول وت ššتبرع ššم األش ššجار وه ššكذا ي ššعود رب ššيع
أخ ššرى ،ف ššتنمو وت ššنشأ األج ššسام وت š
šصحارى وت ššنضر ال ّ š
šخضر ال ّ š
ّ
šروري ومšناسšب لšحياة
الšعام الšفائšت م ّšرة أخšرى بšنهايšة الšعظمة والšجالل .واسšتمرار هšذا الّ šدور والتّسšلسل ض
ّ
الšكائšنات وعšليه يšكون مšدار الšعالšم الšجسمانšيّ ،وعšلى هšذا املšنوال تšكون أدوار األنšبياء ال ّšروحšانšيّة ،يšعني أنّ
ماوي ونššسيم الššحياة
šس
يššوم ظššهور املššظاهššر املššق ّدسššة هššو الšّ šربššيع الšّ šروحššان šيّ والتّج ّ šلي الšّ šرحššمان šيّ والššفيض الّ š
ّ
وإش šš šراق ش šš šمس ال šš šحقيقة ،ف šš šيه ت šš šحيا األرواح وته šš šتزّ وت šš šنتعش ال šš šقلوب وت šš šطيب ال š šنّفوس ويتح šّ š šرك ال šš šوج šš šود
وتس ššتبشر ال ššحقائ ššق اإلن ššسان ّ šية وت ššنمو وت ššرت ššقي ف ššي امل ššرات ššب وال ššكماالت وت ššحصل ال šتّر ّق ššيات ال ššك ّل ّية والحش ššر
والنّش ššر ،ألنّ ššها أ ّي ššام ق ššيام وزم ššن ح ššرك ššة واش ššتعال وآون ššة ف ššرح وس ššرور ووق ššت انج ššذاب م ššوف ššور ،ث ّ šم ي ššنتهي ذل ššك
šصيف املšملوء بšالšثّمار ،فšتعلو فšيه كšلمة اهلل وتšر ّوج شšريšعته وتšصل جšميع األشšياء
ال ّšربšيع املšنعش لšألرواح بšال ّ
الشšرق والšغرب ،وتنتشšر الšتّعالšيم اإللšهيّة
šسماويّšة وتšعطّر نšفحات الšقدس ّš š
إلšى درجšة الšكمال وتبسšط املšائšدة ال ّ
ف ššي ال ššعال ššم ،وت ššتربّ ššى ال šنّفوس وت ššحصل ال šنّتائ ššج امل ššشكورة وتتج ّ šلى ال šتّر ّقššيات ال ššك ّليّة ف ššي ال ššعال ššم اإلن ššسان ššي،
وتšحيط الšفيوضšات ال ّšرحšمانšيّة وتشšرق شšمس الšحقيقة مšن أفšق املšلكوت بšنهايšة الšق ّوة والحšرارة ،وعšندمšا تšصل
إل ššى دائ ššرة ن ššصف ال šنّهار ت ššميل إل ššى ال ššغروب وال šزّوال ،وي ššعقب ذل ššك ال šّ šرب ššيع ال šّ šروح ššان šيّ زم ššن الخ ššري ššف ف ššيقف
šصحارى ولšطافšة
šسقيم بšنضارة الšبساتšني وال ّ
الšنّشوء والšنّم ّو ،ويšتب ّدل الšنّسيم بšال ّšريšح الšعقيم ويšذهšب املšوسšم ال ّ
حšدائšق األزهšار ،يšعني تšزول االنجšذابšات الšوجšدانšيّة وتšتب ّدل األخšالق ال ّšرحšمانšيّة وتšخبو نšورانšيّة الšقلوب وتšتغيّر
روحšانšيّة الšنّفوس وتšتح ّول الšفضائšل بšال ّšرذائšل وال يšكون تšقديšس وال تšنزيšه ،وال يšبقى مšن شšريšعة اهلل إالّ االسšم
وال مšن تšعالšيمه إالّ ال ّšرسšم ،فšيمحى ويšنعدم أسšاس ديšن اهلل وتšوجšد طšقوس ورسšوم ويšحصل الšتّفريšق وتšتب ّدل
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الشššتاء فššتحيط بššرودة
االسššتقامššة بššالšتّزلššزل ،فššتموت األرواح وتššنطمس الššقلوب وتخššمد الšنّفوس ،ثّ šم تššأتššي أيّššام ّ š
الجهššل والššعمى وتسššتولššي ظššلمة الّ š
šضاللššة الšنّفسانّ šية ،وعššندئšٍ šذ يššكون جššمود وعššصيان وسššفاهššة وكسššل وسššفالššة
الشšتاء ا ّلšذي فšيه تحšرم كšرة األرض مšن تšأثšير حšرارة
وشšؤون حšيوانّ šية وبšرودة وخšمود جšماد ّيšة كšما فšي فšصل ّš š
الّ š
šشمس وتššصير مخššمودة مššغمومššة ،وعššندمššا يššصل عššالššم الššعقول واألفššكار إلššى هššذه الّ šدرجššة فššذاك مššوت أبššديّ
سرمدي ،وبعد أن ينتهي موسم ّ
مرة أخرى ويتج ّلى ال ّدور
وفناء
ّ
الروحانيّ ّ
الربيع ّ
الشتاء وشؤوناته يأتي ّ
šسحاب ال šّ šرح ššمان šيّ وتس ššطع أش ّ šعة
šصبح ال šنّوران šيّ وي ššمطر ال ّ š
šب ال šنّسيم ال šّ šروح ššان šيّ وي ššتنفّس ال ّ š
الج ššدي ššد ويه ّ š
شšمس الšحقيقة ،فšيحيا عšالšم اإلمšكان حšياة جšديšدة ويšلبس خšلعا ً بšديšعة ،فتتجّ šلى م ّšرة أخšرى فšي هšذا ال ّšربšيع
الجšديšد جšميع آثšار ال ّšربšيع املšاضšي ومšواهšبه وربّšما تšكون بšحالšة أعšظم وأبšهج ،وإ ّن األدوار ال ّšروحšانšيّة لšشمس
الحقيقة كأدوار ّ
الشمس الظّاهرة دائما ً في التّج ّدد وال ّدوران.
فšمثل شšمس الšحقيقة كšمثل ال ّ
السšرطšان
šشمس الšظّاهšرة لšها مšشارق ومšطالšع مšتع ّددة ،فšيومšا ً تšطلع مšن بšرج ّ š š
ووق ššتا ً م ššن ب ššرج امل ššيزان وزم ššان šا ً تش ššرق م ššن ب ššرج ال ّ šدل ššو وآون ššة ت ššتشعشع أن ššواره ššا م ššن ب ššرج الح ššمل ،وم ššع ذل ššك
šشمس شšمس واحšدة وحšقيقة واحšدة ،وأولšوا الšعلم يšعشقون ال ّ
فšال ّ
šشمس وال يšفتنون بšاملšشارق واملšطالšع وأهšل
الšš šبصيرة يšš šطلبون الšš šحقيقة ال املšš šظاهšš šر واملšš šصادر ،لšš šذا يسجšš šدون لّ š š
أي بšš šرج أشšš šرقšš šت وطšš šلعت
šلشمس مšš šن ّ
أي نšفس ظهšرت وبšرزت ،فهšذه الšنّفوس تهšتدي دائšما ً إلšى الšحقيقة وال تšحتجب
ويšطلبون الšحقيقة املšق ّدسšة مšن ّ
šتوجšه دائšما ً إلšى ال ّ
عšن شšمس الšعالšم اإللšهيّ ،فšعاشšق ال ّ
šشمس سšواء تšشعشعت مšن
šشمس وطšالšب األنšوار ي ّ š
الس ššرط ššان أو س ššطعت م ššن ب ššرج ال ššجوزاء ،أ ّم ššا ال ššجاه ššلون ال ššغاف ššلون ف ššال
ب ššرج الح ššمل أو أف ššاض ššت م ššن ب ššرج ّš š
ي ššعشقون س ššوى ال ššبروج وال ي ššهيمون ب ššغير امل ššشارق ،ف ššمثالً إذا ك ššان ššت ال ّ š
šوجššهوا
السššرط ššان ت š ّ š
šشمس ف ššي ب ššرج ّ š
إلšيها وال يšغيّرون اتّšجاهšهم هšذا لšحبّهم فšي الšبروج لهšذا يšحتجبون عšن ال ّ
šشمس وأنšوارهšا إذ انšتقلت إلšى بšرج
šصبح م ššن ال ššبرج
امل ššيزان ،م ššثالً ت ššشعشعت ش ššمس ال ššحقيقة وق ššتا ً م ššا م ššن ال ššبرج اإلب ššراه ššيمي ،ثّ š šم ت ššنفّس ال ّ š
šوي وأض ššاء األف ššق ،ث ّ šم ط ššلعت م ššن ب ššرج امل ššسيح ف ššي ن ššهاي ššة ال ššق ّوة الح ššرارة واإلش ššراق ،ف ššطالّب ال ššحقيقة
امل ššوس ّ š
šتمسكون بššاملššطلع اإلبššراهššيمي فššاحššتجبوا عššنها وقššتما تج ّ šلت عššلى ال šطّور
سجššدوا لššها أيššنما وجššدت ،وأ ّمššا املّ š
šمسكوا ب ššموس ššى اح ššتجبوا ع ššنها ح ššينما تجّ š šلت م ššن الš šنّقطة
وأض ššاءت ال ššحقيقة امل ššوس ššويّ ššة ،وه ššؤالء ا ّلšš šذي ššن ت ّ š
الربّانيّة وقس على ذلك.
املسيحيّة في نهاية النّورانيّة والجلوة ّ
أي ذات م ššق ّدس ššة ،وأن
إذا ً ي ššجب ع ššلى اإلن ššسان أن ي ššطلب ال ššحقيقة وأن ي ššكون ول ššها ً ب ššها ح ššيثما وج ššده ššا ف ššي ّ
أي زجšاجšة أضšاء وسšطع ،أو كšالšبلبل
يšكون منجšذبšا ً لšلفيض اإللšهيّ ،وأن يšكون كšالšفراش عšاشšقا ً لšلنّور فšي ّ
أي حšديšقة تšفتّح ونšبت ،فšإن طšلعت ال ّ
šشمس مšن مšغربšها فšهي هšي فšال يšنبغي االحšتجاب
مšفتونšا ً بšالšورد فšي ّ
بšš šاملشšš šرق واعšš šتبار املšš šغرب محšّ š šل الšš šغروب واألفšš šول ،كšš šذلšš šك يšš šجب تحšّ š šري الšš šفيوضšš šات اإللšš šهيّة والšš šبحث عšš šن
اإلش ššراق ššات ال šّ šرح ššمانš šيّة وي ššجب ال ššول ššه واالنج ššذاب ل ّ š
šكل ح ššقيقة ب ššان ššت وظه ššرت ،ان ššظروا ال ššيهود ل ššو ل ššم ي ššكون ššوا
šوي ونšظروا إلšى شšمس الšحقيقة لšشاهšدوهšا ألšبتّة فšي املšطلع الšحقيقيّ املšسيحيّ فšي
م ّ
šتمسكني بšاألفšق املšوس ّ
šمسكوا بšلفظ مšوسšى فحšرمšوا مšن ذلšك الšفيض اإللšهيّ والجšلوة
نšهايšة الجšلوة ال ّšرحšمانšيّة ،ولšكن يšا ألšف أسšف ت ّ
الربّانيّة.
ّ

٢٧
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بيان الغنى الحقيقيّ للوجود
إ ّن شšرف ك ّšل كšائšن مšن املšوجšودات وعšل ّو درجšته يšتع ّلق بšأمšر ويšرتšبط بšكيفيّة ،فشšرف األرض وزيšنتها وكšمالšها
ف ššي اخ ššضراره ššا وتج ّ šدده ššا م ššن ف ššيض س ššحاب ال šّ šرب ššيع ،إذ ي ššنبت ال šنّبات وت ššتفتّح األزه ššار وال šّ šري ššاح ššني وت ššثمر
األشšجار وتمتل ¢بšالšفواكšه الّ šلذيšذة ال ّ
šشهيّة وتšتش ّكل الحšدائšق وتšتزيّšن ال ّšريšاض وتšلبس الšحقول والšجبال حّ šلة
خššضراء وتššتزيّššن الحššدائššق والššبساتššني واملššدن والššقرى ،فššتلك هššي سššعادة عššالššم الجššماد .وأ ّمššا نššهايššة رقšيّ عššالššم
ال šنّبات وكššمالššه فššهو أن يššرتššفع ق ّ šد ّ
šب عššليها ال šنّسيم
الشجššرة عššلى شššاط ¢جššدول مššن املššاء الššعذب ،بššحيث يهّ š
الššعليل وتشššرق عššليها الّ š
šشمس بحššرارتššها ويššعتني البسššتانšيّ بššتربššيتها فššيزداد نššم ّوهššا يššومšا ً فššيومšا ً حšتّى تššؤتššى
ثššمرتššها .أ ّمššا سššعادتššه الššحقيقيّة فššفي رقšيّه إلššى عššالššم الššحيوان واإلنššسان بššاالنššدمššاج فššيهما بššدل مššا يتحّ šلل مššن
جšسميهما .ورقšيّ عšالšم الšحيوان فšي تšكامšل أعšضائšه وقšواه وجšوارحšه ووجšود مšا يšحتاج إلšيه ،هšذا هšو نšهايšة
عšزّتšه وشšرفšه وعšلو ّيšته .مšثالً إ ّن نšهايšة مšا يšسعد بšه الšحيوان أن يšكون فšي مšرعšى خšصيب نšضير ،مšياهšه جšاريšة
وفšي غšايšة الšعذوبšة ،أو فšي غšابšة نšضرة فšي غšايšة الšطّراوة ،فšإذا تšه ّيأ لšه مšثل هšذا فšال يšتص ّور لšلحيوان سšعادة
šسعادة ،ومššثالً لššو أ ّن طššيرا ً اتّخššذ عّ š
šخضرة فššي بššقعة عššالššية لššطيفة عššلى أعššلى أفššنان
šشا ً بššغابššة مš
فššوق هššذه الّ š
ّ
šسعادة ال ššك ّليّة ل ššلطّير ،ول ššكن س ššعادت ššه
دوح ššة ع ššظيمة ،وت ššوفّ ššر ل ššه ك šّ šل م ššا ي ššري ššد م ššن ح ššبوب وم ššياه فه ššذه ه ššي ال ّ š
الšحقيقيّة فšي انšتقالšه مšن عšالšم الšحيوان إلšى عšالšم اإلنšسان كšالšحيوانšات الšذّ ّريّšة ا ّلšتي تح ّšل فšي جšوف اإلنšسان
بšواسšطة الšهواء واملšاء فتتحّ šلل وتšع ّوض مšا يšفقده جšسم اإلنšسان ،هšذه هšي نšهايšة عšزّة الšحيوان وسšعادتšه ،وال
ي ššتص ّور ل ššه ع šزّة ب ššعد ه ššذا .إذا ً ص ššار م ššن ال ššواض ššح امل ššعلوم أ ّن ه ššذه ال šنّعمة وال šّ šراح ššة وال šثّروة ال ššجسمان šيّة ه ššي
šسعادة الšكامšلة للجšماد والšنّبات والšحيوان ،وال يšمكن أن تšوجšد أيّšة ثšروة أو غšنى أو راحšة أو دعšة فšي الšعالšم
ال ّ
šصحارى وال ššجبال ف ššناء وك ššره ššا ،وج ššميع ال ššحبوب وال ššبيادر
ال ššجسمان ššي ت ššعادل غ ššنى ه ššذه ال šطّيور أل ّن ه ššذه ال ّ š
šصحارى مšلكها ،ألنّšه مšهما أخšذ
ثšروتšها وقّ šوتšها بšل جšميع األراضšي والšقرى والšغياض واملšراعšي والšغابšات وال ّ
الطّير من الحبوب وأعطى فال ينقص ذلك من ثروته شيئاً ،فهل هذا الطّير أغنى أم أغنياء بني اإلنسان؟
إذا ً صššار مššن املššعلوم أن عšزّة اإلنššسان وعššل ّوه ليسššتا مجšّ šرد الّ šلذائššذ الššجسمانّ šية والšنّعم الّ šدنššيو ّيššة ،بššل إ ّن هššذه
šسعادة ال ššجسمان šيّة ف ššرع ،وأ ّم ššا أص ššل رف ššعة اإلن ššسان ف ššهي ال ššخصال وال ššفضائ ššل ا ّلššتي ه ššي زي ššنة ال ššحقيقة
ال ّ š
اإلنššسانšيّة ،وهššي سššنوحššات رحššمانšيّة وفššيوضššات سššماويّššة وإحššساسššات وجššدانšيّة ومššحبّة إلššهيّة ومššعرفššة ربّššانšيّة
ومšعارف عšمومšيّة وإدراكšات عšقليّة واكšتشافšات فšنّيّة ،عšدل وإنšصاف ،صšدق وألšطاف ،وشšهامšة ذاتšيّة ،ومšروءة
šصدق فšي جšميع األمšور ،وتšقديšس الšحقيقة فšي
فšطريّšة ،وصšيانšة الšحقوق ،واملšحافšظة عšلى العهšد واملšيثاق ،وال ّ
جšميع ال ّ
šشؤون ،وتšضحية ال ّšروح لšخير الšعموم ،واملšحبّة وال ّšرأفšة لجšميع الšطّوائšف اإلنšسانšيّة ،واتّšباع الšتّعالšيم
اإللšهيّة ،وخšدمšة املšلكوت ال ّšرحšمانšيّ ،وهšدايšة الخšلق وتšربšية األمšم واملšلل .هšذه هšي سšعادة الšعالšم اإلنšسانšيّ،
šسماويّ ššة ،وال تتج ّ šلى ه ššذه
ه ššذه ه ššي رف ššعة البش ššر ف ššي ال ššعال ššم اإلم ššكان ššي ،ه ššذه ه ššي ال ššحياة األب ššديّ ššة وال ššعزّة ال ّ š
املšواهšب فšي حšقيقة اإلنšسان إالّ بšق ّوة مšلكوتšيّة إلšهيّة وتšعالšيم سšماويّšة ،ألنّšها تšتط ّلب قّ šوة مšا وراء الšطّبيعة ،وفšي
عšالšم الšطّبيعة نšماذج مšمكنة مšن هšذه الšكماالت ،ولšكن ال ثšبات لšها وال بšقاء كšما ال تšثبت أشّ šعة ال ّ
šشمس عšلى
الجدار.
ب الšّ šرؤوف تššاج šا ً و ّهššاج šا ً كهššذا عššلى رأس اإلنššسان فššعلينا أن نššسعى ليسššطع عššلى الššعالššم نššور
وقššد وضššع الšّ šر ّ
دره ال ّل ّماع.
ّ
٢٨
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في بيان أ ّ
ن املعقوالت ال سبيل إلظهارها وبيانها
إالّ في قميص املحسوسات
هššناك مššسألššة لššها دخššل عššظيم فššي إدراك املššسائššل األخššرى الššتي ذكššرنššاهššا ونššذكššرهššا حšتّى تهššتدي إلššى جššوهššر
املسائل وتلك هي:
šحس يšعني أ ّن ال ّ
šشيء الšذّي تšدركšه الšعني أو
إ ّن املšعلومšات اإلنšسانšيّة تšنقسم إلšى قšسمني ،مšعلومšات تšدرك بšال ّ
šسمونššه مššحسوس šا ً .مššثالً هššذه الّ š
األذن أو الّ š
šحس ألنّššها تššرى فلهššذا
šشمس تššدرك بššالّ š
šش ّم أو ال šذّوق أو ال ّ šلمس يّ š
šحس ،ألنّ
šحس ،أل ّن األذن تššسمعها والšّ šروائššح تššدرك بššالّ š
يššقولššون إنّššها مššحسوسššة ،وكššذلššك األصššوات تššدرك بššالّ š
šحس ،أل ّن الš šذّوق ي ššدرك ح ššلوه ššا وح ššام ššضها وم ššال ššحها ،والح ššرارة وال ššبرودة
šشمها والš šطّعوم ت ššدرك ب ššال ّ š
األن ššف ت ّ š
بالحس أل ّن ال ّلمس يدركهما فيقولون ّ
لكل هذا حقائق محسوسة.
تدركان
ّ
وأ ّمššا الšقسم اآلخšر مšن املšعلومšات اإلنšسانšيّة هšو املšعقوالت ،يšعني الšحقائšق املšعقولšة الšتي لšيس لšها مšكان وال
šصفات اإلنššسان šيّة بššتمامššها
صššورة خššارج šيّة وليسššت مššحسوسššة ،مššثالً إ ّن الššق ّوة الššعقليّة ليسššت مššحسوسššة والّ š
šحب أيšضا ً حšقيقة مšعقولšة ال مšحسوسšة ،أل ّن هšذه الšحقائšق
ليسšت مšحسوسšة ،بšل إنّšها حšقائšق مšعقولšة وكšذلšك ال ّ
šحس بšš šال ّ š šلمس ،ح š šتّى املšš šا ّدة
šشمها األنšš šف وال يšš šدركšš šها ال š šذّوق وال تّ š š
ال تšš šسمعها األذن وال تšš šراهšš šا الšš šعني وال يّ š š
األثššيريّššة الššتي يššعبَّر عššن قššواهššا فššي الššحكمة الššطبيعيّة بحššرارة ونššور وكهššربššاء ومššغناطššيس ،تššلك أيššضا ً حššقيقة
مšعقولšة ال مšحسوسšة وكšذلšك نšفس الšطّبيعة أيšضا ً حšقيقة مšعقولšة ال مšحسوسšة ،وكšذلšك ال ّšروح اإلنšسانšيّ حšقيقة
مššعقولššة ال مššحسوسššة ،وعššندمššا تššريššد بššيان هššذه الššحقائššق املššعقولššة فššأنššت مššجبر عššند تššبيانššها عššلى إفššراغššها فššي
قšالšب مšحسوس إذ ال يšوجšد فšي الšخارج سšواه ،فšإن أردت بšيان حšقيقة ال ّšروح وشšؤونšها ومšراتšبها فšأنšت مšجبر
والس ššرور م ššن األم ššور
ّš š
ع ššلى ب ššيان ššها ف ššي ص ššورة م ššحسوس ššة إذ ال ي ššوج ššد ف ššي ال ššخارج س ššواه ،م ššثالً إ ّن الح ššزن
املšعقولšة فšإذا أردت بšيان تšلك الšكيف ّية ال ّšروحšانšية تšقول ضšاق قšلبي أو اتّšسع ،فšي حšال أنّšه لšم يšحصل فšي روح
اإلن ššسان وال ف ššي ق ššلبه ض ššيق وال س ššعة ،ب ššل ه ššي ك ššيفيّة روح ššان šيّة م ššعقول ššة ،وإذا أردت ال ššبيان ف ššأن ššت م ššجبر أن
šتقر ف ššي م ššقام ššه ومح ّ šله،
ت ššبيّنها ب ššصورة م ššحسوس ššة م ššثالً ت ššقول إ ّن ف ššالن šا ً ت ššر ّقššى ك ššثيراً ،ف ššي ح ššال أنّ ššه ب ššا ٍق مس ّ š
وف ššالن šا ً ع ššال م ššقام ššه ف ššي ح ššال أنّ ššه ك ššسائ ššر األش ššخاص ي ššمشي ع ššلى األرض ،ول ššكن ه ššذا ال ššعل ّو وال šتّر ّقššي ك ššيفيّة
šبني ذلššك بššصورة مššحسوسššة ،ألنّššه ال يššوجššد فššي
روحššانšيّة وحššقيقة مššعقولššة ،وإذا أردت الššبيان فššأنššت مššجبر أن تّ š
šحس أو الجهššل ظššلمة
الššخارج سššواه ،مššثالً تššؤول الššعلم بššالšنّور والجهššل بššالšظّلمة ،فššانššظر اآلن هššل الššعلم نššور يّ š
مšحسوسšة؟ ال ،بšل إنّšها فšقط كšيفيّة مšعقولšة فšعندمšا تšريšد بšيانšهما تšعبّر عšن الšعلم بšالšنّور ،وعšن الجهšل بšالšظّلمة،
وتšš šقول إ ّن قšš šلبي كšš šان مšš šظلما ً ث ّ š šم اسšš šتنار ،فšš šي حšš šال أ ّن نšš šور الšš šعلم وظšš šلمة الجهšš šل حšš šقيقة مšš šعقولšš šة وليسšš šت
مššحسوسššة ولššكنّنا مššجبرون عššندمššا نššريššد الššبيان أن نššعبّر عššنها بššصورة مššحسوسššة .إذا ً صššار مššن املššعلوم أنّ
٢٩

الحššمامššة الššتي دخššلت فššي املššسيح ليسššت هššي الحššمامššة املššحسوسššة بššالššعني ،بššل كššانššت كššيفيّة روحššانšيّة وبّ šينت
ب ššصورة م ššحسوس ššة ل ššلتّفهيم وال šتّفهم ،م ššثالً ذك ššر ف ššي ال šتّوراة ظه ššر اهللّ ف ššي ع ššمود م ššن ن ššار ،وال ššحال أنّ ššه ل ššيس
šصورة املššحسوسššة بššل الššحقيقة املššعقولššة الššتي ب ّ šينت فššي صššورة مššحسوسššة ،ويّ š
šتفضل حššضرة
املššقصد هššذه الّ š
امل ššسيح ب ššقول ššه "األب فccي االبccن واالبccن فccي األب" فه ššل ك ššان ح ššضرة امل ššسيح ف ššي ب ššاط ššن اهللّ أو اهللّ ف ššي
ب ššاط ššن امل ššسيح ،ال واهللّ ،ب ššل ه ššذه ك ššيف ّية م ššعقول ššة بّ š šينت ف ššي ص ššورة م ššحسوس ššة .ول ِ š
šنأت ب ššبيان ع ššبارة ح ššضرة
الجššمال املššبارك الššتي يّ š
šتفضل بššها قššائšالً "يcا سcلطان إنّcي كcنت كcأح ٍcد مcن الcعباد وراقcدا ً عcلى املcهاد
السcبحان وعّ cلمني عcلم مcا كcان لcيس هcذا مcن عcندي بcل مcن لcدن عcزيcز عcليم"
ّc
مّ cرت عcليّ نcسائcم
هššذا مššقام التّجššلي وهššو مššعقول ولššيس بššمحسوس وهššو مššنزّه عššن ال šزّمššان املššاضššي والššحال واالسššتقبال فهššذا
تšمثيل وتšعبير ،مšجاز ال حšقيقة ،ولšيس املšقصود مšنه أنّšه كšان نšائšما ً فšي الšواقšع ثّ šم اسšتيقظ ،بšل هšو عšبارة عšن
šصمت والšيقظة حšال
šسكون والšتّي ّقظ حšال الحšركšة ،الšنّوم حšال ال ّ
انšتقال مšن حšال إلšى حšال ،مšثالً الšنوم حšال ال ّ
ال šنّطق ،ال šنّوم ح ššال ال ššخفاء وال ššيقظة ح ššال ال šظّهور ،م ššثالً ي ššعبّر ب ššال ššفارس ššي وال ššعرب ššي أ ّن األرض ك ššان ššت ن ššائ ššمة
ف ššاس ššتيقظت ب ššمجيء ال ššرب ššيع ،أو األرض ك ššان ššت م šيّتة ف ššأح ššييت ب ššمجيء ال šّ šرب ššيع ،فه ššذا ت ššعبير ت ššمثيليّ وتش ššبيه
وتšأويšل فšي عšالšم املšعانšي ،والšخالصšة إ ّن املšظاهšر املšق ّدسšة كšانšت وال تšزال حšقائšق نšورانšية ال يšحصل الšتّغيّر
والšتّب ّدل فššي ذواتššها وغššايššة مššا هššنالššك أنّššهم سššاكššنون صššامššتون قššبل الšظّهور كššالšنّائššم ،ونššاطššقون مشššرقššون بššعد
الظّهور بمثابة اليقظان.
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والدة حضرة املسيح
السؤال :كيف كانت والدة حضرة املسيح من روح القدس؟
ّ
الššجواب :اخššتلف اإللššهيّون واملššاديّššون فššي هššذه املššسألššة ،فššاإللššهيّون م šتّفقون عššلى أ ّن حššضرة املššسيح ولššد مššن
šصور املšا ّديšون أ ّن والدتšه عšلى هšذه الšكيفيّة مšمتنعة مسšتحيلة ،وال بّ šد لšه مšن أب وي ّ
šتفضل فšي
روح الšقدس ،وت ّ
الšقرآن بšقولšه "فcأرسcلنا إلcيها روحcنا فcتمثّل لcها بشcرا ً سcويّcا ً" يšعني تšمثّل روح الšقدس بšصورة بشšريّšة
šصورة الšتي تšتمثّل فšي املšرآة وخšاطšب مšريšم ،فšاملšاديّšون مجšمعون عšلى أنّšه ال بّ šد مšن االزدواج ،ويšقولšون إنّ
كšال ّ
الššجسم الššحيّ ال يššتك ّون مššن جššسم مšيّت وال يššتح ّقق وجššوده بššدون أن يššل ّقح الšذّكššور اإلنššاث ،ومšتّفقون عššلى أنّ
ذلšك لšيس مšمكنا ً فšي الšحيوان فšكيف بšاإلنšسان وال فšي الšنّبات فšكيف بšالšحيوان ،أل ّن زوجšيّة الšذّكšور واإلنšاث
هššذه مššوجššودة فššي جššميع الššكائššنات الššح ّية والššنباتّ šية حšتّى أنّššهم أيššضا يسššتد ّلššون بššالššقرآن عššلى زوجّ šية األشššياء
ب šš šقول šš šه ت šš šعال šš šى "سcc cبحان ال c cذّي خcc cلق األزواج ك ّ c cلها مcc cمّ ا تcc cنبت األرض ومcc cن أنcc cفسهم ومcc cمّ ا ال
يccعلمون" .ي ššعني أ ّن اإلن ššسان وال ššحيوان والš šنّبات ج ššميعها م ššزدوج "ومccن كcّ cل شٍ c
cيء خccلقنا زوجccني"
šتصور إن ššسان م ššن غ ššير أب ،ول ššكنّ
ي ššعني خ ššلقنا ال ššكائ ššنات ج ššميعها م ššزدوج ššة .وال ššخالص ššة أنّ ššهم ي ššقول ššون ال ي ّ š
اإللšهيّني يšقولšون فšي جšوابšهم أ ّن هšذه الšقضيّة ليسšت مšن الšقضايšا املسšتحيلة املšمتنعة ،ولšكنّها لšم تحšدث مšن
الشšرق والšغرب بšاألسšالك
قšبل ،وهšناك فšرق بšني شšيء مسšتحيل وشšيء لšم يحšدث مšن قšبل ،مšثالً إ ّن مšخابšرة ّ š š
الššبرقšيّة فššي آن واحššد لššم تššحصل مššن قššبل ومššع ذلššك لššم تššكن مسššتحيلة ،والššفتوغššراف لššم يššكن مššعروفšا ً مššن قššبل
ومšع هšذا لšم يšكن مسšتحيالً ،ومšثل ذلšك الšفنوغšراف فšإنšه لšم يšكن مšعروفšا ً مšن قšبل ومšع ذلšك لšم يšكن مسšتحيالً،
šصريšن عšلى رأيšهم ،فšيقول اإللšهيّون فšي الšجواب هšل هšذه الšكرة األرضšيّة قšديšمة أم
ومšع ذلšك ظ ّšل املšا ّديّšون م ّ
حšادثšة؟ فšيقول املšا ّديّšون ثšبت أنّšها حšادثšة بšموجšب الšفنون والšكشفيّات الšكامšلة ،وكšانšت كšرة نšاريّšة فšي الšبدايšة
وحšصل االعšتدال بšالšتّدريšج فظهšرت القشšرة ثّ šم تšك ّون فšوقšها الšنّبات ،وبšعده وجšد الšحيوان ثّ šم اإلنšسان ،فšيقول
šبني واتّšضح مšن تšقريšركšم أ ّن نšوع اإلنšسان عšلى الšكرة األرضšيّة حšادث ولšيس قšديšماً ،فšيقينا ً مšا
اإللšهيّون قšد ت ّ
كššان لššإلنššسان األ ّول أب وال أم ،أل ّن وجššود ال šنّوع اإلنššسان šيّ حššادث ،فهššل تššك ّون اإلنššسان مššن غššير أب وال أم
ول ššو ب ššال šتّدري ššج أع ššظم إش ššكاالً أم وج ššوده م ššن دون أب؟ ع ššلى أنّ ššكم م ššعترف ššون ب ššأ ّن اإلن ššسان األ ّول وج ššد س ššواء
بšالšتّدريšج أو فšي مّ šدة قšليلة مšن غšير أب وأم ،فšال شšبهة إذا ً فšي إمšكان وجšود اإلنšسان مšن غšير أب وال يšمكن
السššراج مšضيئاً
أن يšع ّد هšذا مسšتحيالً ،وإن تšع ّدوه مسšتحيالً فšليس مšن اإلنšصاف ،مšثالً لšو تšقول كšان هšذا ّ š
وقššتا ً مššا مššن دون الššفتيلة وال ّ šدهššن ،ث ّ šم تššقول إنّššه مššن املسššتحيل أن يššضيء مššن دون الššفتيلة ،فššذلššك بššعيد عššن
اإلنصاف فحضرة املسيح كان له أ ّم ،وأ ّما اإلنسان األ ّول باعتقاد املا ّديّني لم يكن له أب وال أ ّم.
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سؤال عن ميزة من ال أب له
ٍ
شخص وجد من غير أب؟
السؤال :ما هي أفضليّة
ّ
šشخص الجšليل ج ٌ
الšجواب :إ ّن ال ّ
šليل سšواء كšان لšه أب أو مšن دونšه وإذا كšان ث ّšمة فšضل إلنšسان مšن غšير أب،
ف ššآدم أع ššظم وأف ššضل م ššن ك šّ šل األن ššبياء وال šّ šرس ššل أل ّن ššه وج ššد م ššن غ ššير أب وأم ،وإ ّن ššما س ššبب ال ššعزّة وال ššعظمة ه ššو
التج ššل ّيات وال ššفيوض ššات وال ššكماالت اإلل ššه ّية ،ف ššال ّ š
šصورة وه ššما ب ššمثاب ššة األب واألم
šشمس ت ššو ّل ššدت م ššن امل ššا ّدة وال ّ š
ولšكنّها كšمال مšحض ،والّ š
ظلمات ال مšا ّدة لšها وال صšورة وال أب وال أ ّم ولšكنّها نšقص صšرف ،فšاملšا ّدة الجسšد ّيšة
لšحضرة آدم هšي الšتّراب ،واملšا ّدة الجسšديّšة لšحضرة إبšراهšيم هšي الšنّطفة الšطّاهšرة ،وال ش ّšك أن الšنّطفة الšطيّبة
ال ع ššن ه ššذا ف ššإنّ ššه ي ššقول م ّ š
šتفض ً
ال šطّاه ššرة أح ššسن م ššن ال šتّراب والج ššماد ،وف ššض ً
ال ف ššي اآلي ššة ال šثّال ššثة عش ššرة م ššن
مcا ك ّcل الcذيcن قcبلوه فcأعcطاهcم سcلطانcا ً أن يcصيروا أوالد اهللّ،
األصšحاح األ ّول مšن إنšجيل يšوحšنّا "وأ ّ
أي املؤمcنون بcاسcمه الcذّيcن ولcدوا لcيس مcن دم وال مcن مcشيئة جسcد وال مcن مcشيئة رجcل بcل مcن
اهللّ" ف ššيعلم م ššن آي ššة ي ššوح šنّا ه ššذه أ ّن وج ššود ال ššحواريّ ššني ل ššم ي ššكن م ššن ال ššق ّوة ال ššجسمان šيّة أي ššضا ً ب ššل م ššن ال ššحقيقة
الšّ š šروحšš šان š šيّة فšš šليس شšš šرف حšš šضرة املšš šسيح وعšš šظمته ألنّšš šه وجšš šد مšš šن غšš šير أب بšš šل شšš šرفšš šه ومجšš šده بšš šالšš šكماالت
والšفيوضšات والتّجّ šليات اإللšهيّة .ولšو كšانšت عšظمة حšضرة املšسيح لšكونšه ولšد مšن غšير أب لšوجšب أن يšكون آدم
ب مّ š
šتفضالً فššي األصššحاح ال šثّانššي مššن سššفر
أعššظم مššنه ألنّššه وجššد مššن غššير أب وال أ ّم .وفššي ال šتّوراة يššقول الšّ šر ّ
šسابššعة “وجcبل الّ cرب اإللcه آدم تcرابcا ً مcن األرض ونcفخ فcي أنcفه نcسمة حcياة
ال šتّكويššن فššي اآليššة الّ š
فcصار آدم نcفسا ً حcيّة" فšانšظروا قšولšه وجšد آدم مšن روح الšحياة وفšضالً عšن هšذا فšإ ّن عšبارة يšوحšنّا فšي حšقّ
الššحوار ّيššني تّ š
ماوي ،إذا ً صššار مššن املššعلوم أ ّن الššحقيقة املššق ّدسššة يššعني أنّ
šس
šدل عššلى أنّššهم أيššضا ً مššن األب الّ š
ّ
الššوجššود الššحقيقيّ لّ š
šكل عššظيم هššو مššن الššحقّ ومššن نššفخة روح الššقدس .والššخالصššة أنّššه إذا كššان وجššود اإلنššسان
مššن غššير أب أعššظم فššضالً فššآدم أعššظم مššن الجššميع ألنّššه ال أب لššه وال أ ّم ،فهššل اإلنššسان الšذّي يخššلق مššن املššا ّدة
ال ššحيّة أح ššسن أم اإلن ššسان الš šذّي يخ ššلق م ššن الš šتّراب ،ال ش šّ šك أ ّن الš šذّي يخ ššلق م ššن امل ššا ّدة ال ššحيّة أح ššسن أ ّمšš šا
حضرة املسيح فقد ولد وتح ّقق وجوده من روح القدس.
وخšالصšة الšقول أ ّن شšرف الšنّفوس املšق ّدسšة وعšظمة املšظاهšر اإللšهيّة إنّšما يšكون بšالšكماالت اإللšهيّة والšفيوضšات
الربّانيّة ال بسواها.
والتّج ّليات ّ
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في تعميد حضرة املسيح
ٍ
cينئذ جcاء يcسوع مcن
ورد فcي إنcجيل مcتّى فcي األصcحاح الcثّالcث فcي اآليcة الcثّالcثة عشcرة "ح
الجccليل إلccى األرد ّ
ن إلccى يccوح cنّا لccيعتمد مccنه ولccك ّن يccوح cنّا مccنعه قccائ cالً أنccا مccحتاج أن أعccتمد
مcنك وأنcت تcأتcي إلcيّ فcأجcاب يcسوع وقcال لcه اسcمح اآلن ألنّcه هcكذا يليق بcنا أن نcكمل ك ّcل بcرّ
ٍ
حينئذ سمح له".
السؤال :فما احتياج حضرة املسيح إلى ُغسل التّعميد مع وجود كماله الذّاتيّ وما هي الحكمة في ذلك؟
šعمدهšم،
الšجواب :أصšل الšتّعميد هšو غسšل الšتّوبšة وكšان حšضرة يšوحšنّا يšنصح الšنّفوس ويšوصšيهم ويšت ّوبšهم ثّ šم ي ّ
رب كššما تط ّهššر جššسمي وتššق ّدسššه
إذا ً صššار مššن الššواضššح أ ّن الغسššل رمššز لššلتّوبššة مššن جššميع الšذّنššوب ،يššعني أي ّ
عššن األوسššاخ الššبدن ّ šية ،كššذلššك ط ّهššر روحššي وق ّ šدسššها مššن أوسššاخ عššالššم ال šطّبيعة ومšّ šما ال يššليق بššباب أحššد ّيššتك،
فššال šتّوبššة رجššوع عššن الššعصيان إلššى ال šطّاعššة فššيتوب اإلنššسان ويغتسššل بššعد الššبعد والحššرمššان ،إذا ً فهššذا الغسššل
حب ما سواك.
رب ط ّهر قلبي وطيّبه وز ِّكه وق ّدسه عن ّ
رمز يعني أي ّ
šعمد حššضرتššه لššيكون سššببا ً فššي تššنبّه
ومل ّšا أراد املššسيح إجššراء س šنّة يššوح šنّا هššذه بššني الššعموم فššي ذلššك ال šزّمššان ،تّ š
šسابššقة ،وال šتّعميد وإن كššان س šنّة يššوح šنّا ،إالّ أنّššه كššان فššي الššحقيقة
الخššلق ولššيكمل ال šنّامššوس ،أي ّ š
الشššريššعة الّ š
الشššرائššع اإللššهيّة ،ومššا كššان املššسيح مššحتاجšا ً لغسššل الšتّعميد ،غššير أنّššه مل ّšا كššان
غسššل الšتّوبššة ،وكššان جššاريšا ً فššي ّ š
هšذا الšعمل مšقبوالً مšمدوحšا ً فšي ذلšك الšزّمšان وعšنوان بšشارة املšلكوت ،أجšراه حšضرة املšسيح ولšكنّه ت ّ
šفضل وقšال
cعنصري بcل يcجب أن يcكون الcتّعميد بcاملcاء والّ cروح" وقššال فššي
فššيما بššعد "لcيس الcتّعميد بcاملcاء ال
ّ
مššوض šعٍِ آخššر "إ ّ
šصرح فššي
ن ال cتّعميد بccال ّ cروح وال cنّار" ولššيس املššقصود بššاملššاء هššنا املššاء الš
ّ
šعنصري ألنّššه يّ š
م ššوض šعٍ آخ ššر "ال cتّعميد بccال ّ cروح وال cنّار" وم ššن ه ššنا ي ššعلم أنّ ššه ل ššيس ال ššغرض م ššن ال šنّار وامل ššاء ال šنّار وامل ššاء
الšعنصريّšني ،أل ّن الšتّعميد بšالšنّار مšحال ،إذا ً فšال ّšروح فšيض إلšهيّ واملšاء عšلم وحšياة والšنّار مšحبّة اهللّ بšمعنى أنّ
ماوي وال ّšروح الšتّي
šس
املšاء ال
šعنصري ال يšكون سšبب طšهارة قšلب اإلنšسان بšل يط ّšهšر جšسمه فšقط ،ولšك ّن املšاء ال ّ
ّ
ّ
ه ššي ع ššلم وح ššياة ت ššطيّب ق ššلب اإلن ššسان وتط ّهššره ،ي ššعني أ ّن ال ššقلب ال šذّي ي ššأخ ššذ ن ššصيبه م ššن ف ššيض روح ال ššقدس
ويتق ّدس به يصير قلبا ً طيّبا ً طاهرا ً.
واملššقصود هššو تššطهير حššقيقة اإلنššسان وتššقديššسها مššن أوسššاخ عššالššم الšطّبيعة كššالššغضب والّ š
šب الّ šدنššيا
šشهوة وحّ š
šصفات الšقبيحة ،وال سšبيل لšنجاة اإلنšسان مšن
šب الšذّات وأمšثالšها مšن ال ّ
والšتّكبّر والšكذب والšنّفاق والšتّزويšر وح ّ
حššكم ال šنّفس والššهوى إالّ بššتأيššيدات فššيض روح الššقدس ،كššما يššقول مššن الššواجššب ال šالّزم ال šتّعميد بššالšّ šروح واملššاء
šتعمد اإلنšسان بšال ّšروح
والšنّار ويšعني بšروح الšفيض اإللšهيّ ،ومšاء الšعلم والšحياة ،ونšار مšحبّة اهللّ ،ويšجب أن ي ّ
šعنصري ولšك ّن الšتّعميد بšاملšاء كšان
šدي ،وإالّ فšما ثšمرة الšتّعميد بšاملšاء ال
ّ
واملšاء والšنّار ليسšتفيض مšن الšفيض األب ّ
رم ššزا ً ل ššلتّوب ššة واالس ššتغفار م ššن الخ ššطاي ššا وال šذّن ššوب ،وال ل ššزوم له ššذا ال šّ šرم ššز ف ššي دور الج ššمال امل ššبارك أل ّن ح ššقيقته
ومقرر.
بالروح وبمحبّة اهللّ أمر مح ّقق
ّ
التّي هي التّعميد ّ
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ضرورة التّعميد
šسؤال :هšل غسšل الšتّعميد مšوافšق والزم أم ال؟ فšإن كšان مšوافšقا ً والزمšا ً كšيف نšسخ وإن لšم يšكن كšذلšك فšكيف
ال ّ
أجراه يوحنّا.
الšجواب :إ ّن تšطّور الšزّمšان وتšغيّر األحšوال مšن الّ šلوازم الšذّاتšيّة لšلممكنات ،وال انšفكاك لّ šلزوم الšذّاتšيّ عšن حšقيقة
šشعاع عššن الّ š
األشššياء ،ومššثالً إ ّن انššفكاك الحššرارة عššن ال šنّار والšّ šرطššوبššة عššن املššاء والّ š
šشمس مššمتنع مššحال ،ألنّ
هšذه لšوازم ذاتšيّة وحšيث أ ّن تšغيّر األحšوال وتšب ّدلšها مšن الّ šلوازم الšذّاتšيّة لšلممكنات فšكذلšك تšتب ّدل األحšكام أيšضاً
تšبعا ً لšتغ ّيرات الšزّمšان ،ومšث ً
الشšريšعة املšوسšو ّيšة فšي زمšن حšضرة مšوسšى مšناسšبة ملšقتضى الšحال ،وملّا
ال كšانšت ّ š š
الشššريššعة ألنّššها أصššبحت غššير مššناسššبة وال
تššغ ّيرت تššلك الššحال وتššب ّدلššت فššي زمššن حššضرة املššسيح ،نššسخت تššلك ّ š
السšبت وح ّšرم الّ š
طالق ،ومšن بšعد حšضرتšه حّ šلل أربšعة مšن
مšوافšقة لšلعالšم اإلنšسانšيّ ،فšأبšطل حšضرة ال ّšروح حšكم ّš š
الššحواريšّ šني مššنهم بššطرس وبššولššس لحššم الššحيوانššات املحšّ šرمššة فššي ال šتّوراة مššا عššدا لحššم املššنخنقة وال ّ šدم وقššرابššني
األصšنام والšزّنšا ،وأبšقوا هšذه األحšكام األربšعة ،ثّ šم حّ šلل بšولšس الّ šدم واملšنخنقة وذبšائšح األصšنام أيšضا ً وأبšقى
تحšريšم الšزّنšا كšما كšتب فšي رسšالšته إلšى أهšل رومšيّة فšي األصšحاح  14اآليšة " 14إنّcي عcالcم ومcتي ّقن فcي
ب يcسوع أ ّ
ن لcيس شcيء نcجسا ً بcذاتcه إالّ مcن يحسcب شcيئا ً نcجسا ً فcله هcو نcجس" وكššذلššك
الّ cر ّ
ذكšš šر فšš šي اآليšš šة  15مšš šن األصšš šحاح األ ّول مšš šن رسšš šالšš šة بšš šولšš šس الšّ š šرسšš šول إلšš šى تšš šيطس "ك cّ cل ش ccيء ط ccاه ccر
مccا للنّجسccني وغccير املؤمccنني فccليس شccيء طccاهccرا ً بccل قccد تccنجّ س ذهccنهم أيccضاً
لccلطّاهccريccن وأ ّ
وضccميرهccم" ف ššكان ه ššذا ال šنّسخ وال šتّغيير وال šتّبدي ššل أل ّن ع ššصر امل ššسيح ل ššم ي ššكن ي ššقارن ب ššعصر م ššوس ššى ب ššل
األحššوال ومššقتضياتššها قššد تššغيّرت بššالššك ّليّة ولššذا نššسخت تššلك األحššكام ،وحššيث أ ّن عššالššم الššوجššود بššمثابššة إنššسان
وأنšبياء اهللّ ورسšله هšم أطšبّاؤه الšحاذقšون ،وال يšبقى شšخص اإلنšسان عšلى حšالšة واحšدة بšل تšعتريšه األمšراض
املššختلفة ولّ š
šكل مššرض عššالج مššخصوص ،إذا ً فššال šطّبيب الššحاذق ال يššعالššج كšّ šل الššعلل واألمššراض بššوسššيلة واحššدة
بššل يššغ ّير فššي الššعالج واألدويššة بššما يššناسššب األحššوال ومššختلف األمššراض ،فššإذا أصššيب هššذا الّ š
šشخص بحšّ šمى
šطر الššطبيب الššحاذق إلššى إعššطائššه أدويššة بššاردة ،وإذا انššقلب مššزاج هššذا الّ š
šشخص فššي وقššت آخššر
شššديššدة اضّ š
šارة ،وهšذا الšتّغيير
šطر الšطّبيب الšحاذق إلšى اسšتبدال األدويšة الšباردة بšأدويšة ح ّ
وتšب ّدلšت الحšرارة بšالšبرودة اض ّ
والšتّبديššل مššن مššقتضيات حššال املššريššض ودلššيل جššليل عššلى حššذق الšطّبيب ،فššانššظروا مššثالً هššل مššن املššمكن إجššراء
شššريššعة ال šتّوراة فššي هššذا الššعصر واألوان ال واهللّ ،هššذا مسššتحيل ومššحال ،إذا ً كššان مššن الّ š
šضروري أن تššنسخ
شššريššعة ال šتّوراة هššذه فššي زمššن املššسيح ،ث ّ šم انššظروا إلššى غسššل ال šتّعميد فššي زمššن يššوح šنّا املššعمدان فššإنّššه كššان
سšبب تšذ ّ šكšر الšنّفوس وتšنبّهها حšتّى يšتوبšوا مšن جšميع املšعاصšي ويšنتظروا مšلكوت املšسيح ،أ ّšمšا فšي هšذه األيّšام
ضššع فššي املššاء املخššلوط بššزيššت الšزّيššتون ،حšتّى أ ّن بššعض
šعمدون األطššفال الšّ šر ّ š š
فššالššكاثššولššيك واألرثššوذكššس بššآسššيا يّ š
األط ššفال ي ššمرض م ššن ه ššذا ال ššعمل امل ššتعب وي ššرت ššعشون ف ššي وق ššت ال šتّعميد وي ššضطرب ššون ،وب ššعض ال ššقسس ف ššي
šأي وج ššه م ššن ال ššوج ššوه
ج ššهات أخ ššرى ي š ّ š
šرشššون م ššياه ال šتّعميد ع ššلى ال ššجباه ول ššيس ل ššألط ššفال إح ššساس روح ššان šيّ ب ّ š
šتعجبون
س ššواء ف ššي ال ššحال ššة األول ššى أم ف ššي ال ššحال ššة ال šثّان ššية ،إذا ً ف ššما ف ššائ ššدة ه ššذا ال ššعمل؟ ب ššل إ ّن س ššائ ššر امل ššلل ي ّ š
ضššع فššي هššذا املššاء ،فššال هššو سššبب تššنبّه ال šطّفل وال هššو
ويššندهššشون قššائššلني ملššاذا يššغطّسون هššؤالء األطššفال الšّ šر ّ š š
مجرد عادة يجرونها.
سبب إيمانه وال هو سبب تي ّقظه بل هو
ّ
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أ ّمššا فšي زمšن يšوحšنّا املšعمدان فšلم يšكن هšكذا بšل كšان حšضرة يšوحšنّا يšنصح الšنّفوس أ ّوالً ويšد ّلššهم عšلى الšتّوبšة
مšن الخšطايšا والšذّنšوب ،ثّ šم يšش ّوقšهم النšتظار ظšهور املšسيح وكšان ك ّšل نšفس عšندمšا تغتسšل غسšل الšتّعميد تšتوب
ضرع والšخشوع وتطّهšر جسšدهšا مšن األوسšاخ الšظّاهšر ّيšة أيšضاً ،وكšانšوا بšالّ šليل والšنّهار
مšن الšذّنšب بšنهايšة الšت ّ ّ
ي ššنتظرون ظ ššهور امل ššسيح وال ّ šدخ ššول ف ššي م ššلكوت روح اهللّ آن šا ً ب ššعد آن ب ššكمال االش ššتياق .وال ššخالص ššة أ ّن ت ššغ ّير
الشššرائšع ألنّšه يšأتšي زمšان تšكون تšلك األحšكام غšير
األحšوال وتšب ّدل مšقتضيات الšقرون واألعšصار سšبب لšنسخ ّ š
مšالئšمة ومšطابšقة لšألحšوال ،فšانšظروا كšم مšن تšفاوت بšني مšقتضيات الšقرون األولšى والšقرون الšوسšطى والšقرون
األخššيرة ،فهššل مššن املššمكن اآلن إجššراء أحššكام الššقرون األولššى فššي هššذا الššقرن األخššير؟ مššن الššواضššح أ ّن ذلššك
مšمتنع مšحال ،وكšذلšك ال تšكون مšقتضيات الšقرون الšحالšيّة مšوافšقة لšلقرون اآلتšية بšعد مšضيّ قšرون عšديšدة ،بšل
ال ب ّ šد مššن ال šتّغيير وال šتّبديššل ،فššاألحššكام فššي أوروبّššا فššي تššغيير وتššبديššل مššتواصššل فššكم مššن أحššكام كššثيرة كššانššت
šسابššقة قššد نššسخت اآلن ،فهššذا الšتّغيير والšتّبديššل إنّššما جššاء
šسنني الّ š
مššوجššودة فššي قššوانššني أوروبّššا ونššظمها فššي الّ š
مššن تššغيّر األفššكار وتššب ّدل األحššوال واألطššوار ،وبššدون ذلššك تّ š
šختل سššعادة عššالššم البشššر ،مššثالً إ ّن أحššكام ال šتّوراة
السššبت بššل فššي ال šتّوراة عشššرة أحššكام لššلقتل فهššل مššن املššمكن إجššراء تššلك األحššكام فššي
حššكم الššقتل ملššن يكسššر ّ š
هššذه الššقرون؟ مššن الššواضššح أ ّن هššذا مššمتنع مššحال ،لهššذا تššغيّرت وتššب ّدلššت وتššغيير األحššكام وتššبديššلها دلššيل كššافٍ
عšš šلى الšš šحكمة الšš šبالšš šغة اإللšš šهيّة ،فšš šيلزم إمšš šعان ال š šنّظر فšš šي هšš šذه املšš šسائšš šل ألسšš šباب واضšš šحة الئšš šحة طšš šوبšš šى
للمتف ّكرين.
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ما املراد من الخبز والخمر
cسماء إن أكcل أحcد مcن هcذا الcخبز
šسؤال :يššقول حššضرة امل َšسيح "إنّcي أنcا الcخبز الcذّي نcزل مcن ال ّ
الّ š
يحيا إلى األبد" فما املقصود من هذا البيان؟
šسماويّšة والšكماالت اإللšهيّة يšعني أ ّن ك ّšل مšن يšتناول مšن هšذه
الšجواب :املšقصود مšن هšذا الšخبز هšو املšائšدة ال ّ
املšائšدة أي يكتسšب مšن الšفيوضšات اإللšهيّة ويšقتبس مšن األنšوار ال ّšرحšمانšيّة ويšأخšذ نšصيبا ً مšن كšماالتšي يšحيا
حياةً أبد ّية.
šصمدانšيّ،
واملšقصود مšن الّ šدم أيšضا ً هšو روح الšحياة وتšلك هšي الšكماالت اإللšه ّية والجšلوة ال ّšربšانّ šية والšفيض ال ّ
أل ّن جššميع أجššزاء بššدن اإلنššسان بššواسššطة جššريššان دورتššه تكتسššب املššا ّدة الššحيو ّيššة مššن ال ّ šدم ،يššقول فššي آيššة 26
مššن األصššحاح  6مššن إنššجيل يššوح šنّا "أقccول لccكم أنccتم تccطلبونccني لccيس ألنّcكم رأيccتم آيccات بccل ألنّcكم
أكcلتم مcن الcخبز فشcبعتم" ومššن الššواضššح أ ّن الššخبز ال šذّي أكššله الššحواريّššون فشššبعوا مššنه هššو الššفيوضššات
šسماويّššة ألنّššه يššقول فššي آيššة  33مššن الššفصل املššذكššور "أل ّ
cسماء الcواهcب
ن خcبز اهللّ هcو الcنّازل مcن ال ّ
الّ š
šسماء
šسماء بšل نšزل مšن رحšم مšريšم وك ّšل مšا نšزل مšن ال ّ
حcياة لcلعالcم" ومšعلوم أ ّن جسšد املšسيح لšم يšنزل مšن ال ّ
اإللššهيّة هššو روح املššسيح ،ومل ّšا ظ ّ šن الššيهود أ ّن حššضرتššه يššقصد الجسššد اعššترضššوا عššليه كššما ورد فššي اآليššة 42
مcه
cيس هcذا هcو يcسوع بcن يcوسcف الcذّي نcحن عcارفcون بcأبcيه وأ ّ
مšن األصšحاح املšذكšور إذ قšالšوا "أل َ
cسماء" فššانššظروا كššيف اتّššضح أ ّن مššقصد حššضرة املššسيح مššن الššخبز
فcكيف يcقول هcذا أنّcي نcزلcت مcن ال ّ
يبني في اآلية  63من الفصل املذكور "ال ّروح
الس
ماوي هو روح حضرته وفيوضاته وكماالته وتعاليمه كما ّ
ّ
ّ
مccا الجسcد فcال يcفيد شcيئا ً" إذا ً اتّššضح أ ّن روح املššسيح كššانššت نššعمة سššماويّššة نššازلššة
هcو الcذّي يcحيي أ ّ
šسماو ّيšة يجšد حšياة أبšد ّيšة ،لšذا يšقول
šسماء ،وك ّšل مšن يسšتفيض مšن هšذه ال ّšروح أي يšأخšذ مšن الšتّعالšيم ال ّ
مšن ال ّ
فšي اآليšة  35مšنه "فcقال لcهم يcسوع أنcا هcو خcبز الcحياة مcن يcقبل إلcيّ فcال يcجوع ومcن يؤمcن بcي
والشššرب بššاإليššمان ،إذا ً صššار مššن الššواضššح
ّš
šوضššح األكššل بššاإلقššبال
فccال يccعطش أبccدا ً" فššالحššظوا كššيف أنّššه يš š šّ š
šسماو ّيšة واملšعانšي الšكل ّية
šسماو ّيšة والšفيوضšات ال ّšرحšمانّ šية والتّجّ šليات ال ّšروحّ šية والšتّعالšيم ال ّ
املšح َّقق أ ّن املšائšدة ال ّ
والشšš šرب ك ššناي ššة ع ššن اإلي ššمان ح ššيث ك ššان ل ššحضرت ššه جس ššد
ّš
ه ššي ح ššضرة امل ššسيح ،واألك ššل ع ššبارة ع ššن اإلق ššبال
ماوي ف ššحيّ ب ššا ٍق وس ššبب ال ššحياة
šس
šعنصري ُ š š š
šماوي ،ف ššالجس ššد ال š
šنصري وه ššيكل س š
عš
ص ššلِب وأ ّمšš šا ال ššهيكل ال ّ š
ّ
ّ
ّ
ّ
ماوي ك ššان ط ššبيعة رح ššمان šيّة ،س ššبحان اهللّ ق ššد
šس
األب ššديّ ššة ،الجس ššد ال š
šعنصري ك ššان ط ššبيعة بش ššريّ ššة وال ššهيكل ال ّ š
ّ
ّ
يšتص ّور الšبعض بšأ ّن خšبز الšقربšان هšو حšقيقة حšضرة املšسيح ح ّšل فšيه الšالّهšوت وروح الšقدس ،مšع أنّšه عšندمšا
يšؤكšل الšقربšان يšصير فšاسšدا ً ويšتغيّر بšالšك ّليّة بšعد عّ šدة دقšائšق ،فšكيف يšمكن إذا ً تšص ّوروهšم هšكذا ،أسšتغفر اهللّ
عن هذا الوهم العظيم.
šدي وس ššطعت
وخ ššالص ššة امل ššقال أ ّن ب ššظهور ح ššضرة امل ššسيح انتش ššرت ت ššعال ššيمه امل ššق ّدس ššة ال šتّي ه ššي ال ššفيض األب ّ š
أنšوار الهšدايšة وبšذلšت روح الšحياة لšلحقائšق اإلنšسانّ šية ،ف ّ
šكل مšن اهšتدى صšار حّ šيا ً ومšن ض ّšل مšات مšوتšا ً أبšد ّيšا،
šسماء هššو الššهيكل املššلكوت šيّ لššحضرة املššسيح وعššنصره الšّ šروحššان šيّ وهššو ال šذّي تššناول
وذلššك الššخبز ال šنّازل مššن الّ š
مššنه الššحوار ّيššون فššفازوا بššالššحياة األبššد ّيššة ،وقššد تššناول الššحوار ّيššون مššن يššد حššضرة املššسيح أطššعمة كššثيرة فššلماذا
šعنصري ،ب ššل
šسماوي ال ššخبز ال š
ام ššتاز ال ššعشاء ال šّ šرب ššان šيّ ،إذا ً ص ššار م ššن امل ššعلوم أنّ ššه ل ššيس امل ššراد م ššن ال ššخبز ال ّ š
ّ
٣٦

املššقصود مššنه املššائššدة اإللššهيّة والššهيكل الšّ šروحššانšيّ لššحضرة املššسيح ،وهššي تššلك الššفيوضššات الšّ šربššانšيّة والššكماالت
ال šّ šرح ššمان ّ šية ال šتّي أخ ššذ ال ššحوار ّي ššون م ššنها ن ššصيبا ً ح šتّى ش ššبعوا ،وك ššذل ššك الح ššظوا مل ّššا أن ب ššارك ح ššضرة امل ššسيح
الššخبز وقššال هššذا جسššدي ووهššبه لššلحوار ّيššني ،كššان حššضرتššه مššوجššودا ً بššينهم بššشخصه وذاتššه ومššا اسššتحال إلššى
šجسما ً وال مšش ّ
خصاً
خšبز وخšمر ،ولšو اسšتحال إلšى خšبز وخšمر لšوجšب بšعد هšذا أن ال يšكون حšضرة املšسيح م ّ
وال مع ّينا ً عند الحوار ّيني في ذلك الوقت.
إذا ً اتّ ššضح أ ّن ال ššخبز والخ ššمر رم ššزان أراد ب ššهما أن ي ššقول أع ššطيت ل ššكم ف ššيوض ššات ššي وك ššماالت ššي وح ššيث أنّ ššكم
استفضتم منها فقد وجدتم حياة أبديّة وفزتم بح ّ
السماويّة.
ظ من املائدة ّ

٣٧

)(18
املعجزات وخوارق العادات
تفسššر املعجššزات املššنسوبššة إلššى حššضرة املššسيح بحسššب املššعانššي ال šظّاهššريّššة لššأللššفاظ أو أ ّن لššها
šسؤال :هššل ّ š
الّ š
م ٍ
šعان أخšرى وقšد ثšبت عšلميّا ً أ ّن حšقائšق األشšياء ال تšتغيّر وأ ّن جšميع الšكائšنات خšاضšعة لšقانšون ونšظام كّ šليّ ال
تتخ ّلف عنه أبدا ً ولهذا ال يمكن خرق القانون الك ّليّ.
الšجواب :إ ّن املšظاهšر املšق ّدسšة اإللšهيّة هšم مšصادر املعجšزات ومšظاهšر اآلثšار الšعجيبة ف ّ
šكل أمٍ šر مšشكل وغšير
مššمكن يššصير مššمكنا ً وجššائššزا ً بššالنّسššبة إلššيهم ،ألنّššه بššق ّوة خššارقššة لššلعادة يظهššر مššنهم خššارق الššعادة ،وبššقدرة مššا
وراء الšطّبيعة يšؤثّšرون فšي عšالšم الšطّبيعة ،ومšنهم جšميعا ً قšد صšدرت عšجائšب األمšور ،ولšها فšي الšكتب املšق ّدسšة
اصššطالح خššاص ،فššي حššني أ ّن املššظاهššر اإللššه ّية ال يššع ّلقون عššلى تššلك املعجššزات وعššلى تššلك اآلثššار الššعجيبة أ ّيššة
أهšم ّية ،حšتّى أنّšهم ال يšريšدون ذكšرهšا ،ألنّšنا لšو اعšتبرنšاهšا أعšظم بšرهšان عšلى صšدقšهم لšكان ذلšك ح ّšج ًة وبšرهšانšاً
ب ššالنّس ššبة مل ššن ك ššان م ššوج ššودا ً وشه ššد املعج ššزات دون س ššواه ،ف ššمثالً ل ššو ت ššروى معج ššزات ح ššضرة م ššوس ššى وح ššضرة
امل ššسيح ل ššشخص ط ššال ššب ل ššلحقيقة غ ššير م ššؤم ššن ب ššهما ف ššإنّ ššه ي ššنكره ššا وي ššقول ق ššد روي ššت أي ššضا ً ع ššن األص ššنام آث ššار
ع ššجيبة ب ššشهادة خ ššلق ك ššثير ود ّون ššت ف ššي ال ššكتب ،وق ššد ك ššتب ال ššبراه ššمة ك ššتاب šا ً د ّون ššوا ف ššيه اآلث ššار ال ššعجيبة ال šتّي
صšدرت مšن بšرهšما ،فšيقول الšطّالšب أيšضا ً ومšن أيšن نšعرف صšدق الšيهود والšنّصارى وكšذب الšبراهšمة فšكالهšما
šصدق والššكذب ،وبššمثل هššذا يššقال
روايššة وكššالهššما خššبر مššتواتššر وكššالهššما مššد ّون فššي الššكتب وكššالهššما يššحتمل الّ š
فšيما تšرويšه املšلل األخšرى ،فšإن صšدق أحšدهšا لšزم صšدق اآلخšريšن وإن قšبل أحšدهšا وجšب قšبول الšباقšني ،فšمن
šجة عššلى
أجššل هššذا ال تššكون املعجššزات بššرهššانšا ً وإن صšحّ أن تššكون بššرهššانšا ً لššلحاضššريššن فššال يššصحّ أن تššكون حّ š
الšغائšبني ،أ ّمšا أهšل الšبصيرة فšي يšوم الšظّهور فšهم يšعتبرون جšميع شšؤون مظهšر الšظّهور معجšزات ألنّšها تšمتاز
عما سواها وما دامت ممتازة فهي خارقة للعادة.
ّ
ف ššحضرة امل ššسيح رف ššع ال ššعلم اإلل ššهيّ أم ššام م ššن ع ššلى األرض وق ššاوم ššهم ج ššميعا ً ف ššري ššدا ً وح ššيدا ً ب ššدون ظ ššهير وال
نššصير ولššم يššكن لššه جššند وال جššيوش بššل كššان مضطهššدا ً مššظلومšاً ،ومššع هššذا فššفي الšنّهايššة غššلب الجššميع ولššو أنّššه
صšلب فšي الšظّاهšر ،فهšذه الšقضيّة معجšزة مšحضة ال يšمكن إنšكارهšا أبšدا ً فšال حšاجšة بšعدئ ٍšذ إلšى بšرهšان آخšر
يššثبت أحّ šقيّة حššضرة املššسيح ،ولššيس للمعجššزات الšظّاهššريّššة أهšّ šميّة لššدى أهššل الššحقيقة ،فššمثالً لššو صššار األعššمى
مšبصرا ً فšإنّšه فšي الšنّهايšة سšيفقد بšصره ثšانšيا ً عšندمšا يšموت ويحšرم مšن جšميع الšحواس والšقوى ،فšال أه ّšميّة إذاً
إلبššصار األعššمى ،إذ أ ّن هššذه الššقوى مššصيرهššا أن تššزول ،وكššذلššك مššا فššائššدة إحššياء جššسم امل šيّت ال šذّي سššيموت
مرةً أخرى.
ّ
أ ّمššا األهššم ّية فššفي إعššطاء الššبصيرة والššحياة األبššد ّيššة أي الššحياة الšّ šروحّ šية اإللššه ّية ،أل ّن هššذه الššحياة الššجسمانّ šية
ال بšقاء لšها ووجšودهšا عšني الšعدم ،مšثال ذلšك أ ّن حšضرة املšسيح يšقول فšي جšواب أحšد الšتّالمšيذ "دع املcوتcى
يcدفcنون املcوتcى املcولcود مcن الجسcد جسcد هcو واملcولcود مcن الّ cروح فcهو الّ cروح" فšالحšظوا أ ّن تšلك
الšنّفوس مššع أنّššها قššد كššانššت أحššيا ًء بššاألجššسام إال أ ّن املššسيح اعššتبرهššا أمššواتšاً ،أل ّن الššحياة هššي الššحياة األبššديّššة
والšوجšود هšو الšوجšود الšحقيقيّ ،فšمن أجšل هšذا لšو ذكšر إحšياء املšوتšى فšي الšكتب املšق ّدسšة ،فšاملšقصود أنّšهم نšالšوا
الšحياة األبšديّšة وكšذلšك لšو ذكšر إبšصار الšعمى فšاملšقصود مšن هšذا اإلبšصار هšي الšبصيرة الšحقيقيّة ،وكšذلšك لšو
٣٨

šنص اإلنššجيل
šسمع املššلكوت šيّ وهššذا ثššابššت بّ š
šسمع الšّ šروح šيّ ونššيله الّ š
šص ّم فššاملššقصود حššصول الّ š
ذكššر إسššماع الّ š
حššيث يššقول حššضرة املššسيح "هؤالء مcثل الcذّيcن قcال عcنهم إشcعيا لcهم أعcني ال يcبصرون بcها ولcهم
آذان ال يcسمعون بcها وأنcا أشcفيهم" ولššيس املššقصود مššن هššذا أ ّن مššظاهššر ال šظّهور عššاجššزون عššن إجššراء
šسمع ال šّ šروح ššان ššي وال ššحياة
املعج ššزات ب ššل ه ššم ق ššادرون ول ššك ّن امل ššقبول وامل ššه ّم ل ššدي ššهم ه ššو ال ššبصيرة ال ššباط ššن ّية وال ّ š
أي مššوضššع مššن الššكتب املššق ّدسššة مššن أ ّن أعššمى صššار بššصيرا ً مššعناه أنّššه كššان
األبššد ّيššة ،فššعلى هššذا مššا جššاء فššي ّ
أعššمى الššباطššن وفššاز بššالššبصيرة الšّ šروحššانšيّة ،أو كššان جššاهšالً فššصار عššاملšا ً أو كššان غššافšالً فššصار مššتنبّها ً أو كššان
šسمع وال ššحياة وال ّ š
šشفاء ك ّ šلها أب ššديّ ššة له ššذا ك ššان ššت ذات
ن ššاس ššوت šيّا ً ف ššصار م ššلكوت šيّاً ،وح ššيث أ ّن ه ššذه ال ššبصيرة وال ّ š
أه ššميّة ،وإالّ ف ššما أه ššميّة ال ššحياة ال ššحيوان šيّة وق ššواه ššا وق ššدره ššا وش ššأن ššها ال šتّي ه ššي ك ššاألوه ššام ت ššنتهي ف ššي أي ššام
م ššعدودة ،م ššثالً ل ššو أض ššيء س ššراج م ššطفأ ف ššإنّ ššه ال ش šّ šك ينطف ¢م šّ šرة أخ ššرى أ ّم ššا ن ššور ال ّ š
šشمس ف ššمضيء دائ ššماً،
وهذا هو امله ّم.

٣٩

)(19
قيام املسيح بعد ثالثة أيّام
السؤال :ما معنى قيام املسيح بعد ثالثة أيّام؟
ّ
ال ššجواب :ل ššيس ق ššيام امل ššظاه ššر اإلل ššهيّة ق ššيام šا ً جس ššديّ šاً ،فج ššميع ش ššؤون ššهم وح ššاالت ššهم وأع ššمال ššهم وت ššأس ššيسات ššهم
وتšعالšيمهم وتšعبيرهšم وتشšبيههم وتšرتšيبهم عšبارة عšن أمšور روحšيّة مšعنويّšة ال تšتع ّلق بšالšجسمانšيّات ،مšثالً مšسألšة
šصرح بšها فšي مšواضšع مšتع ّددة مšن اإلنšجيل حšيث يšقول جšاء ابšن اإلنšسان
مšجيء املšسيح مšن ال ّ
šسماء هšذه م ّ
šسادس م ššن
šسماء وك ššما ي ššقول ف ššي األص ššحاح ال ّ š
šسماء وس ššيذه ššب إل ššى ال ّ š
šسماء واب ššن اإلن ššسان ف ššي ال ّ š
م ššن ال ّ š
cسماء" وك ššذل ššك ف ššي اآلي ššة ال šثّان ššية واألرب ššعني م ššنه "وقccالccوا
إن ššجيل ي ššوح šنّا آي ššة " 38ألنّccي قccد نccزلccت مccن الّ c
مcه فcكيف يcقول هcذا إنّcي نcزلcت
ألcيس هcذا هcو يcسوع بcن يcوسcف الcذّي نcحن عcارفcون بcأبcيه وأ ّ
cسماء" وكšذلšك فšي إنšجيل يšوحšنّا فšي األصšحاح الšثّالšث اآليšة الšثّالšثة عشšرة يšقول "ولcيس أحcد صcعد
مcن ال ّ
cسماء" فššالحššظوا أنّššه يššقول
cسماء ابccن اإلنccسان ال cذّي هccو فccي الّ c
cسماء إالّ ال cذّي نccزل مccن الّ c
إلccى الّ c
šسماء والššحال أ ّن حššضرتššه فššي ذلššك الššوقššت كššان عššلى األرض ،وكššذلššك الحššظوا أنّššه يššقول
ابššن اإلنššسان فššي الّ š
šسماء ،وال ššحال أنّ ššه أت ššى م ššن رح ššم م ššري ššم وت ššو ّلššد ج ššسم ح ššضرت ššه م ššن ال ššعذراء ،إذاً
ص ššراح ً šة ج ššاء امل ššسيح م ššن ال ّ š
šري،
šسماء أمšر م
اتّšضح أ ّن املšقصود مšن هšذه الšعبارة الšتّي يšقول فšيها جšاء ابšن اإلنšسان مšن ال ّ
šعنوي ال ظšاه ّ
ّ
روحšيّ ال جšسمانšيّ ،يšعني وإن كšان حšضرة املšسيح تšو ّلšد مšن رحšم مšريšم ظšاهšراً ،ولšكنّه فšي الšحقيقة قšد أتšى
الرحمانيّ.
من ّ
السماء ،مركز شمس الحقيقة ،العالم اإللهيّ ،امللكوت ّ
šسماء الšّ šروحّ šية واملššلكوت اإللššهيّ ،فššاملššقصود إذا ً مššن بššقاء حššضرتššه ثššالثššة
وحššيث اتّššضح أ ّن املššسيح أتššى مššن الّ š
šري ،وك ššذل ššك ق ššيام ح ššضرت ššه م ššن ب ššطن األرض أي ššضا ً أم ššر م ššعنويّ
أ ّي ššام ف ššي ال ššقبر أي ššضا ً أم ššر م š
šعنوي ال ظ ššاه ّ š
ّ
šسماء أمššر روحššانšيّ ال جššسمانšيّ ،وفššضالً
وكššيف ّية روحššانّ šية ال جššسمانّ šية ،وكššذلššك صššعود املššسيح أيššضا ً إلššى الّ š
šسماء الšظّاهššرة فššضاء غššير مššتناه و فššراغ خššالء تسššبح فššيه
عššن هššذا الššبيان فššقد ثššبت وتššح ّقق عššلميّا ً أ ّن هššذه الّ š
ال šنّجوم والššكواكššب ال šتّي ال عššداد لššها ،لهššذا نššقول أ ّن قššيام املššسيح عššبارة عššن اض šطّراب الššحواريّššني وحššيرتššهم
بšš šعد شšš šهادة حšš šضرتšš šه وقšš šد خšš šفيت واسšš šتترت حšš šقيقة املšš šسيح ال š šتّي هšš šي عšš šبارة عšš šن الšš šتعالšš šيم والšš šفيوضšš šات
والššكماالت والššق ّوة الšّ šروحššان šيّة املššسيحيّة مššدة يššومššني أو ثššالثššة بššعد اسššتشهاد حššضرتššه ،ولššم يššكن لššها جššلوة وال
ظšهور بšل كšانšت فšي حšكم املšفقود ،أل ّن املšؤمšنني كšانšوا أنšفسا ً مšعدودة وكšانšوا أيšضا ً مšضطربšني حšائšريšن ،فšبقي
أمššر حššضرة روح اهلل كššجسم ٍ ال روح فššيه ،ومل ّšا رسššخ حššضرات الššحواريšّ šني وثššبتوا بššعد ثššالثššة أيّššام وقššامššوا عššلى
خšدمšة أمšر املšسيح وص ّšمموا عšلى تšرويšج الšتّعالšيم اإللšهيّة واجšراء وصšايšا املšسيح والšقيام عšلى خšدمšة املšسيح،
تج ّ šلت ل ššهم ح ššقيقة امل ššسيح فظه ššرت ف ššيوض ššات ššه وس ššرت روح ال ššحياة ف ššي ش ššري ššعته وظه ššرت ت ššعال ššيمه واتّ ššضحت
وصšايšاه ،يšعني أ ّن أمšر املšسيح كšان كšجسم بšال روح فšدخšلته الšحياة وأحšاط بšه فšيض روح الšقدس ،هšذا هšو
م ššعنى ق ššيام امل ššسيح وق ššد ك ššان ق ššيام šا ً ح ššقيق ّياً ،ومل ّššا ل ššم ي ššفهم ال ššقسس امل ššعنى اإلن ššجيليّ ول ššم يه ššتدوا إل ššى رم ššزه
ق ššال ššوا إ ّن ال ّ šدي ššن م ššخال ššف ل ššلعلم وال ššعلم م ššعارض ل ššل ّدي ššن ،أل ّن م ššن ج ššملة ه ššذه امل ššسائ ššل م ššسأل ššة ص ššعود ح ššضرة
šسماء الšظّاهšرة ،وذلšك مšخالšف لšلعلوم ال ّšريšاضّ šية .ولšكن عšندمšا تšنكشف
املšسيح بšجسمه ال
šعنصري إلšى هšذه ال ّ
ّ
šأي وجššه مššن الššوجššوه بššل الššعلم والššعقل
ّš
حššقيقة هššذه املššسألššة
ويفسššر هššذا الšّ šرمššز فššإنّššها ال تššتعارض مššع الššعلم بّ š
يص ّدقانها ويؤيّدانها.
٤٠

)(20
مسألة حلول روح القدس
السؤال :مذكور في اإلنجيل أ ّن روح القدس ح َّلت في الحواريّني فكيف كان ذلك وما معناه؟
ّ
ال ššجواب :إ ّن ح ššلول روح ال ššقدس ل ššيس كح ššلول ال ššهواء ف ššي ج ššوف اإلن ššسان ب ššل ه ššو ت ššعبير وتش ššبيه ال ت ššصوي ššر
šشمس ف ššي امل ššرآة ي ššعني ظ ššهور تج ššليّ ال ّ š
وت ššحقيق ،ب ššل ه ššو كح ššلول ال ّ š
šشمس ف ššيها ،ف ššال ššحوار ّي ššون ب ššعد ص ššعود
حšš šضرة املšš šسيح اضšš šطربšš šوا واخšš šتلفت آراؤهšš šم وتش š šتّتت أفšš šكارهšš šم ،ث ّ š šم ثšš šبتوا واتّحšš šدوا واجšš šتمعوا فšš šي عšš šيد
ال ššعنصرة ،وان ššقطعوا وغ ّ š
šضوا الš šطّرف ع ššن أن ššفسهم وت ššرك ššوا راح ššة ه ššذا ال ššعال ššم ومس šّ šرات ššه وف ššدوا ب ššأج ššسام ššهم
وأرواحššهم فššي سššبيل املššحبوب وتššركššوا األهššل واألوطššان ،وأصššبحوا بššال مššلجأ وال مššأوى وزهššدوا فššي كšِّ šل شššيء
حšتّى نššسوا ذواتššهم ،فššأتššاهššم الšتّأيššيد اإللššهيّ وظهššرت قّ šوة روح الššقدس وغššلبَت روحššانšيّة املššسيح وأخššذت مššحبّة
šوجššه كšّ šل واحššد مššنهم إلššى جššهة لššتبليغ أمššر اهللّ ونššطق
اهللّ زمššام أنššفسهم مššن أيššديššهم ،فššتق ّووا فššي ذلššك الššيوم وتšّ š
šحجة وال ššبره ššان ،إذا ً فح ššلول روح ال ššقدس ع ššبارة ع ššن انج ššذاب ššهم ب ššال šّ šروح امل ššسيحيّ واس ššتقام ššتهم وث ššبات ššهم،
ب ššال ّ š
حšتّى اكتسššبوا مššن روح مššحبّة اهلل حššياةً جššديššدةً ورأوا حššضرة املššسيح حšيّا ً ومššعينا ً وظššهيراً ،إذ كššانššوا قššطرات
šسماء وضšعافšا ً فšأصšبحوا أقšويšاء ،فšمثل هšؤالء كšمثل املšرايšا قšبالšة
فšصاروا بšحورا ً وبšعوضšا ً فšأصšبحوا عšقاب ال ّ
ّ
الشمس فال ب ّد وأن تسطع فيها أنوارها وأش ّعتها.

٤١

)(21
املقصود من روح القدس
السؤال :ما هو املقصود من روح القدس؟
ّ
šساطššعة مššن مظهššر ال šظّهور ،أل ّن املššسيح
الššجواب :املššقصود مššن روح الššقدس هššو الššفيض اإللššهيّ واألش ّ šعة الّ š
ك ššان م ššرك ššز أش ّ šعة ش ššمس ال ššحقيقة ،وم ššن ه ššذا امل ššرك ššز الج ššليل أش ššرق ššت ح ššقيقة امل ššسيح ب ššال ššفيض اإلل ššهيّ ع ššلى
سššائššر املššرايššا ال šتّي كššانššت حššقائššق الššحواريّššني ،واملššقصود مššن حššلول روح الššقدس عššلى الššحواريّššني هššو أ ّن ذلššك
ال ššفيض الج ššليل اإلل ššهيّ تج ّ šلى وأف ššاض ع ššلى ح ššقائ ššق ال ššحوار ّي ššني ل ššيس إالّ ،ح ššيث ال ّ šدخ ššول والخ ššروج وال šنّزول
šواص األج ššسام ال األرواح .ي ššعني أ ّن الّ š šدخ ššول والح ššلول ل ššلحقائ ššق امل ššحسوس ššة ال لّ š šلطائ ššف
والح ššلول م ššن خ ّ š
šحب والššعلم والšتّص ّور والššفكر لššيس لššها دخššول وال خššروج وال حššلول
املššعقولššة ،فššالššحقائššق املššعقولššة مššثل الššعقل والّ š
šصور الššحاصššلة لššدى الššعقل هššو أمššر
بššل هššي عššبارة عššن الššعالقššة الšّ šروح ّ šية ،مššثالً الššعلم ال šذّي هššو عššبارة عššن الّ š
šصور املššنطبعة فššي املššرآة،
مššعقول وال ّ šدخššول والخššروج بššالنّسššبة لššلعقل أمššر مššوهššوم ،بššل لššه تššع ّلق حššصول šيّ كššالّ š
šصعود وال šنّزول وال ّ šدخššول
وحššيث ثššبت بššالššبرهššان أنّššه لššيس لššلحقائššق املššعقولššة دخššول وال حššلول ،فššال شšّ šك أ ّن الّ š
والخšروج واملšزج والحšلول لšروح الšقدس مšمتنع مšحال ،وغšايšة مšا هšنالšك أ ّن روح الšقدس كšال ّ
šشمس تجّ šلت فšي
املšرآة وفšي بšعض املšواضšع مšن الšكتب املšق ّدسšة تšذكšر ال ّšروح واملšقصود مšنها ال ّ
šشخص ،كšما هšو مšصطلح عšليه
فššي املššخاطššبات واملššكاملššات ،أ ّن الّ š
šجسم وحššميّة ومššروءة مššش ّ
خصة ،فššليس ال šنّظر فššي
خص الššفالن šيّ روح مّ š
šش َ
السššراج كššما يššقول فššي إنššجيل يššوحšنّا عššند ذكššر املššوعššود بššعد حššضرة املššسيح
هššذا املššقام إلššى الšزّجššاج بššل إلššى ّ š
ف ššي اآلي ššة  12م ššن األص ššحاح " 16إ ّ
ن لccي أمccورا ً كccثيرةً أيccضا ً ألقccول لccكم ولccكن ال تسccتطيعون أن
مcا مcتى جcاء ذاك روح الحقّ فcهو يcرشcدكcم إلcى جcميع الحقّ ألنّcه ال يcتك ّلم مcن
تcحتملوا اآلن وأ ّ
نcفسه بcل ك ّcل مcا يcسمع يcتك ّلم بcه" فšانšظروا بšد ّقššة فšي هšذه الšعبارة "ألنّcه ال يcتك ّلم مcن نcفسه بcل كcلّ
šجسم لšه نšفس ولšه أذن تšسمع ولšسان يšنطق
مcا يcسمع يcتك ّلم بcه" تجšدوا أ ّن روح الšحقّ هšذا هšو إنšسان م ّ
السراج مع الزّجاج.
وكذلك يطلق روح اهللّ على حضرة املسيح مثلما تقول سراج ومرادك ّ

٤٢

)(22
املجيء الثّاني للمسيح ويوم الدّينونة
السؤال :ما معنى املجيء الثّاني للمسيح ويوم ال ّدينونة؟
ّ
مرة أخرى ومجيئه
الجواب :مذكور في الكتب املق ّدسة أ ّن املسيح سيجيء ّ
مشšروط بšتح ّقق عšالمšات مšعيّنة وظšهوره مšقترن بšتلك الšعالمšات ،ومšن جšملتها "تcظلم ال ّ
cشمس" "والcقمر ال
ٍ
cينئذ تظهcر
cسموات تcتزعcزع" "وح
cسماء" "وقcوّات ال ّ
يcعطي ضcوءه" "والcنّجوم تcسقط مcن ال ّ
ٍ
cينئذ ت ccنوح ج ccميع ق ccبائ ccل األرض وي ccبصرون اب ccن
cسماء" "وح c
ع ccالم ccة اب ccن اإلن ccسان ف ccي ال ّ c
فسšš šر ح ššضرة ب ššهاء اهللّ ه ššذه اآلي ššات
cسماء ب ccقوّة ومج ccد ك ccبير" وق ššد ّ š
اإلن ccسان آت ccيا ً ع ccلى س ccحاب ال ّ c
وشššرحššها فššي كššتاب اإليššقان فššال حššاجššة لššلتّكرار فššارجššعوا إلššيه تššدركššوا مššعانššي تššلك الššكلمات ،إالّ أنّššي سššأتššك ّلم
šصرح
šسماء كššما هššو مّ š
اآلن بššإيššجاز فššي هššذا املššوضššوع ،وهššو أ ّن املššسيح فššي مššجيئه األ ّول أيššضا ً أتššى مššن الّ š
šسماء وال
šسماء واب ššن اإلن ššسان ف ššي ال ّ š
ف ššي اإلن ššجيل ،ح šتّى أ ّن ن ššفس امل ššسيح ي ššقول ج ššاء اب ššن اإلن ššسان م ššن ال ّ š
šسماء حšال أنّšه
šسماء ومšن املسّ šلم لšدى الšعموم أ ّن املšسيح أتšى مšن ال ّ
šسماء إالّ الšذّي أتšى مšن ال ّ
يšصعد إلšى ال ّ
šسماء وإن كšان
أتšى بحسšب الšظّاهšر مšن رحšم مšريšم ،كšما أ ّن مšجيئه فšي امل ّšرة األولšى كšان فšي الšحقيقة مšن ال ّ
šسماء ،ولšو يšأتšي بحسšب
بحسšب الšظّاهšر أتšى مšن األرحšام ،كšذلšك يšكون مšجيئه الšثّانšي بšحقيقته أيšضا ً مšن ال ّ
ِ
الشššروط
šجيء املššسيح ثššانššي ًة هššي نššفس ّ š
والشššروط املššذكššورة فššي اإلنššجيل بššخصوص مš
ّš
ال šظّاهššر مššن األرحššام.
الش ššرق
šصرح ب ššها ف ššي امل ššجيء األ ّول ك ššما س ššبق م ššن ق ššبل ،وف ššي ك ššتاب إش ššعيا م ššذك ššور أ ّن امل ššسيح ي ššفتح ّš š
امل ّ š
والššغرب ويššدخššل جššميع مššلل الššعالššم فššي ظ ّ šله ،وتššتش ّكل سššلطنته ويššأتššي مššن مٍ š
šكان غššير مššعلوم ٍ ويššدان املššذنššبون
وتجšري الšعدالšة لšدرجšة أ ّن الšذئšب والحšمل والšنّمر والجšدي واألفšعى والšطفل ال ّšرضšيع تšجتمع كّ šلها عšلى مšعنيٍ
الشšروط ،مšع أنّšه لšم يšقع بحسšب
واح ٍšد ومšرعšى واح ٍšد ووكٍ šر واحšد ،وقšد كšان مšجيئه األ ّول أيšضا ً مشšروطšا ً بهšذه ّš š
الشšروط ،فلهšذا اعšترض الšيهود عšلى املšسيح وأسšتغفر اهللّ فšقد عšبّروا عšن املšسيح
أي شšرط مšن هšذه ّš š
الšظّاهšر ّ
والش ššري ššعة وأف ššتوا ب ššقتله ،وال ššحال أنّ ššه ك ššان ل ššتلك
ّš š
الس ššبت
ب ššامل ššسيخ واع ššتبروه ه ššادم ال ššبنيان اإلل ššهيّ ومخ šّ šرب ّ š š
الشšروط كšالًّ وط ّšرا ً مšعان ،ولšك ّن الšيهود لšم يهšتدوا إلšيها ولšذلšك احšتجبوا ،وكšذلšك املšجيء الšثّانšي لšلمسيح عšلى
ّš š
šوضššحة م ٍ
šعان وال يšصحّ أن تšؤخšذ بحسšب ظšاهšرهšا ألنّšها لšو أخšذت
والشššروط امل ّ š š
ّš
هšذا املšنوال ،ولجšميع الšعالئšم
حسšب الšظّاهšر فšال يšتح ّقق قšول حšضرة املšسيح "تcتساقcط جcميع الcنّجوم عcلى األرض" مšع أ ّن الšنجوم
ال حّ šد لšها وال حšصر ،ومšن الšثّابšت املšح ّقق عšلميّا ً لšدى ال ّšريšاضšيّني الšحالšيّني أ ّن جšرم ال ّ
šشمس أعšظم مšن جšرم
šليون ون ššصف م ššرة ،وك šّ šل واح ٍ š
األرض ب ššما ي ššقارب م ššن م ٍ š
šدة م ššن ه ššذه ال ššنجوم ال šثّواب ššت أع ššظم م ššن ال ّ š
šشمس أل ššف
ّ
م šّ šرة ،ف ššلو ت ššسقط ه ššذه الš šنّجوم ع ššلى وج ššه األرض ف ššكيف تج ššد ل ššها م ššحالًّ وه ššي إذا س ššقطت ك ššان س ššقوط ššها
كšسقوط ألšف مšليون جšبل كšجبال هšمااليšا عšلى حšبّة خšردل ،فهšذه الšقضيّة عšقالً وعšلما ً بšل وبšداهً šة مšن ضšروب
املššحال وليسššت مššمكنة وأعššجب مššن هššذا أ ّن املššسيح يššقول لššع ِّلي آت وأنššتم ال تššزالššون نššائššمني حššيث أ ّن مššجيء
ص ف ššي ال ššبيت ول ššيس ع ššند ص ššاح ššب ال ššبيت خ ššبر ،إذا ً ص ššار م ššن
ص وربّ ššما ك ššان ال ّ šل ّ
اب ššن اإلن ššسان ك ššمجيء ال ّ šل ّ
ال ššواض ššح امل ššبره ššن أ ّن له ššذه ال ššعالم ššات م ššعنى ال ي ššقصد ب ššه ال šظّاه ššر وق ššد ب šيّنت م ššعان ššيها ب ššال šتّفصيل ف ššي ك ššتاب
اإليقان فارجعوا إليه.

٤٣

)(23
األقانيم الثّالثة
السؤال :ما املقصود من الثّالوث واألقانيم ِ الثّالثة؟
ّ
ال ššجواب :إ ّن ح ššقيقة األل ššوهš šيّة امل ššق ّدس ššة ع ššن أن ت ššدرك ššها ال ššكائ ššنات ،امل ššنزّه ššة ع ššن أن ي ššتص ّوره ššا ذوو ال ššعقول
واألف ššهام ،ه ššذه ال ššحقيقة ال šّ šرب ššان ššية ال ت ššقبل ال šتّقسيم ،أل ّن ال šتّقسيم وال šتّع ّدد م ššن خ ššصائ ššص الخ ššليقة امل ššمكنة
الššوجššود ولššيس مššن الššعوارض ال šطّارئššة عššلى واجššب الššوجššود ،إ ّن ال šذّات اإللššهيّة مššق ّدس ٌ šة عššن الššتوحššيد فššما بššالššك
ب ššال šتّع ّدد ،وال ššحقيقة ال šّ šرب ššان ّ šية ل ššهي أس ššمى م ššن أن ي ššتص ّور ل ššها م ššقام أو م ššرت ššبة أل ّن ذل ššك ع ššني ال šنّقص وم ššنافٍ
لššلكمال ،وأمššر مššمتنع ومššحال ،ألنّššها مššا زالššت وال تššزال فššي عššل ّو الšتّقديššس والšتّنزيššه ،وكšّ šل مššا يššذكššر مššن الšظّهور
واإلش ššراق اإلل ššهيّ ف ššامل ššقصود م ššنه ه ššو التّج ّ šلي اإلل ššهيّ ال ال šتّنزّل ف ššي م ššرات ššب ال ššوج ššود .ف ššال ššحقّ ك ššمال م ššحض
والخ ššلق ن ššقصان ص ššرف وت ššنزّل ال ššحقّ ف ššي م ššرات ššب ال ššوج ššود ل ššهو ع ššني ال šنّقص ،ول ššك ّن ظ ššهوره وإش ššراق ššه كتج ّ šلي
šصاف ššية الّ š šلطيفة ال ّ š
ال ّ š
šشفاف ššة ،فج ššميع م ššا ف ššي ال ššكون آي ššات ب ššاه ššرات ل ššلحقّ ك ššال ššكائ ššنات
šشمس ع ššلى امل ššرآة ال ّ š
األرضšيّة الšتّي سšطعت عšليها أشّ šعة ال ّ
šصحارى والšجبال واألشšجار
šشمس ولšكنّها تšلقي هšذه األشّ šعة عšلى ال ّ
واألثمار على قدر تظهر وتتربّى وتصل إلى الغاية املقصودة من وجودها.
šصاف ššية ال šتّي ظه ššرت وب ššرزت ف ššيها ش ššمس ال ššحقيقة بج ššميع ص ššفات ššها
وأ ّم ššا اإلن ššسان ال ššكام ššل ف ššهو ك ššامل ššرآة ال ّ š
šصافššية الّ š
šشفافššة فššي نššهايššة ال ّ šلطافššة وال šطّهارة ،فتج ّ šلت
وكššماالتššها ،لهššذا كššانššت الššحقيقة املššسيحيّة كššاملššرآة الّ š
شمس الحقيقة والذّات اإلله ّية في تلك املرآة وظهرت فيها حرارتها ونوران ّيتها.
أ ّمššا الّ š
šشمس فššما تššنزّلššت مššن عššل ّو تššقديššسها وسššماء تššنزيššهها ومššا اتّخššذت فššي املššرآة مššنزالً وال مššأوى ،بššل هššي
šتقرة فššي عššل ّوهššا وسššم ّوهššا ولššكنّها ظهššرت وتج ّ šلت فššي املššرآة بجššمالššها وكššمالššها ،ولššو نššقول اآلن أنّššنا
بššاقššية مسّ š
شšاهšدنšا ال ّ
šشمس فšي مšرآتšني إحšداهšما املšسيح واألخšرى روح الšقدس يšعني شšاهšدنšا شšموسšا ً ثšالثšة إحšداهšا
šسماء واثšنتان فšي األرض لšكنّا صšادقšني ،ولšو نšقول أنّšها شšمس واحšدة وفšي فšردانšيّة مšحضة لšيس لšها
فšي ال ّ
شšريšك وال مšثيل لšكنّا أيšضا ً صšادقšني ،وخšالصšة الšقول أ ّن الšحقيقة املšسيحيّة كšانšت مšرآة صšافšية ،وأ ّن شšمس
ال ššحقيقة ي ššعني ذات األح ššديّ ššة ظه ššرت وتج ّ šلت ف ššي ت ššلك امل ššرآة ب ššكماالت وص ššفات غ ššير م ššتناه ššية ال أ ّن ال ّ š
šشمس
تجšزّأت وتšع ّددت بšل ال ّ
šشمس شšمس واحšدة ولšكنّها أشšرقšت فšي املšرآة وهšذا مšعنى مšا
الšتّي هšي ذات ال ّšربšوبšيّة َ
يššقولššه املššسيح "األب فccي االبccن" يššعني أ ّن تššلك الّ š
šشمس ظššاهššرة بššاهššرة فššي هššذه املššرآة ،فššروح الššقدس هššو
نššفس الššفيض اإللššهيّ ا ّلššذي ظهššر وتج ّ šلى فššي حššقيقة املššسيح ،فššالššبن ّوة مššقام قššلب املššسيح وروح الššقدس مššقام
روح املššسيح .إذا ً ثššبت وتššح ّقق بššأ ّن الšذّات اإللššه ّية وحššدة مššحضة لššيس لššها شššبيه وال مššثيل وال نššظير ،وهššذا هššو
املšقصود مšن األقšانšيم الšثّالثšة ،وإالّ فšأسšاس ديšن اهللّ يšكون مšبن ّيا ً عšلى مšسألšة غšير مšعقولšة ال يšمكن تšص ّورهšا،
وكššيف تššك ّلف الššعقول بššاعššتقاد مššا ال يššمكن تššص ّوره ،والššحال أ ّن مššا لššيس لššه صššورة مššعقولššة وال يššسع الššعقل أن
يšتص ّوره فšهو وهšم صšرف ،فšقد ثšبت اآلن مšن هšذا الšبيان املšقصود مšن األقšانšيم الšثّالثšة وثšبتت أيšضا ً وحšدانّ šية
اهلل.
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السابع عشر من إنجيل يوحنّا
تفسير اآلية الخامسة  -من األصحاح
ّ
مجcدنcي أنcت أيّcها اآلب عcند ذاتcك بcاملجcد الcذّي كcان لcي عcندك قcبل
šسؤال :مšا مšعنى اآليšة "واآلن ّc
ال ّ
كون العالم"
الššجواب :إ ّن الšتّق ّدم عššلى قššسمني تššق ّدم ذاتšيّ غššير مسššبوق بššع ّلة بššل وجššوده مššن ذاتššه كššالّ š
šشمس ضššياؤهššا مššن
ذاتššها وليسššت مššحتاجššة فššي ضššوئššها إلššى فššيض كššوكššب آخššر ،فššيعبّر عššن هššذا بššضياء ذات šيّ ،أ ّمššا ضššوء الššقمر
šضياء ،إذا ً ص ššارت ال ّ š
šشمس أل ّن ال ššقمر م ššحتاج إل ššى ال ّ š
ف ššمقتبس م ššن ال ّ š
šشمس ع ّ šل ًة ف ššي ال ّ š
šشمس ف ššي ال ّ š
šضياء
خšر ،والšنّوع الšثّانšي مšن ال ِšقدم ِقšدم زمšانšيّ ،وذلšك
والšقمر مšعلوالً ،تšلك قšديšمة وسšابšقة مšتق ّدمšة وهšذا مسšبوق ومšتأ ّš
ال أ ّول لšه وحšضرة كšلمة اهللّ مšق ّدس عšن الšزّمšان ،فšاملšاضšي والšحال واملسšتقبل كّ šلها بšالنّسšبة إلšى الšحقّ عšلى
حّ šد سšواء ،فšليس ل ّ
الشšرف يšعني أ ّن األشšرف مšق ّدم
šلشمس أمšس وال الšيوم وال الšغد ،وكšذلšك الšتّق ّدم مšن جšهة ّ š š
šصفات واملجšد مšق ّدمšة
عšلى ّš š
الشšريšف ،إذا ً فšحقيقة املšسيح الšتّي هšي كšلمة اهللّ ال ش ّšك أنّšها مšن حšيث الšذّات وال ّ
šتقرة فšي
عšلى الšكائšنات ،وكšانšت كšلمة اهللّ قšبل الšظّهور فšي الšهيكل البش ّ
šري فšي نšهايšة الšعزّة والšتّقديšس ومس ّ
أوج عššظمتها فššي كššمال الššجالل والجššمال ،ومل ّšا أشššرقššت كššلمة اهللّ مššن أوج الššجالل بššحكمة الššحقّ املššتعال فššي
ع ššال ššم الجس ššد اع ššتدي ع ššليها ب ššواس ššطة ه ššذا الجس ššد ،إذ وق ššعت ف ššي أي ššدي ال ššيهود أس ššيرةً ل ّ š
šكل ظ ššلوم وج ššهول
šصلب ،ولšذلšك نšادى ربّšه بšقولšه اعšتقني يšا إلšهي مšن عšالšم الجسšد وأطšلقني مšن هšذا الšقفص
وانšتهى األمšر بšال ّ
šساب ššقني ق ššبل ع ššال ššم الجس ššد ف ššأب ššتهج
ح šتّى أص ššعد إل ššى أوج ال ššعظمة وال ššجالل وأج ššد ت ššلك ال ššعزّة وال šتّقدي ššس ال ّ š
šصعود
بšالšعالšم الšباقšي وأصšعد إلšى الšوطšن األصšليّ عšالšم الšالّمšكان مšلكوت األخšفى ،كšما الحšظتم أنّšه بšعد ال ّ
ظهšرت عšظمة حšضرة املšسيح وجšاللšه حšتّى فšي عšالšم املšلك يšعني فšي األنšفس واآلفšاق ،بšل فšي نšقطة الšتّراب،
وحššينما كššان فššي عššالššم الجسššد لššقي إهššان ً šة وتššحقيرا ً مššن أضššعف أقššوام الššعالššم يššعني الššيهود ال šذّيššن رأوا مššن
الšالّئšق أن يšكون عšلى رأسšه املšبارك تšاج مšن ال ّ
šرصšعة
šصعود فšصارت تšيجان جšميع املšلوك امل ّ š š š
šشوك ،أ ّšمšا بšعد ال ّ
خššاضššعة خššاشššعة لššذلššك ال šتّاج املššصنوع مššن الّ š
šشوك ،وأيššضا ً فššانššظر كššيف بššلغت كššلمة اهللّ إلššى مššا بššلغت مššن
الجالل في اآلفاق.
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تفسير اآلية  22من األصحاح  15من رسالة بولس األولى إلى كورنتوس
šسؤال :مššكتوب فššي اآليššة  22مššن األصššحاح  15مššن رسššالššة بššولššس األولššى إلššى كššورنššتوس "ألنّcه كcما فcي
الّ š
آدم يموت الجميع هكذا في املسيح يحيا الجميع"
الšجواب :اعšلم أ ّن فšي اإلنšسان طšبيعتني طšبيعة جšسمانšيّة وطšبيعة روحšانšيّة ،فšالšطّبيعة الšجسمانšيّة مšوروثšة مšن
آدم ،والšطّبيعة الšّ šروحššانšيّة مššوروثššة مššن حššقيقة كššلمة اهللّ وهššي روحššانšيّة حššضرة املššسيح ،فššالšطّبيعة الššجسمانšيّة
ت ššو ّلššدت م ššن آدم وأ ّمššا ال šطّبيعة ال šّ šروح ššان ّ šية ف ššمتو ّلššدة م ššن ف ššيض روح ال ššقدس ،ال šطّبيعة ال ššجسمان ّ šية م ššصدر ك šلّ
نššقص وال šطّبيعة الšّ šروحššان ّ šية مššصدر كšّ šل كššمال ،وقššد فššدى حššضرة املššسيح بššنفسه ليخ ّ šلص الخššلق مššن نššقائššص
ال šطّبيعة ال ššجسمان ّ šية ول ššيتّصفوا ب ššفضائ ššل ال šطّبيعة ال šّ šروح ššان ّ šية ،وه ššذه ال šطّبيعة ال šّ šروح ššان ّ šية ال šتّي ت ššح ّققت م ššن
فšيض الšحقيقة ال ّšرحšمانّ šية جšامšعة لجšميع الšكماالت وظهšرت مšن نšفخة روح الšقدس وهšذه الšطّبيعة لšهي كšماالت
إلšهيّة ،وهšي أنšوار روحšانšيّة وهšدايšة ورفšعة وعšل ّو ه ّšمة ،وهšي عšدالšة ومšحبّة ،ومšوهšبة ورأفšة بجšميع الخšلق وهšي
ب ّšر وخšير وحšياة فšي حšياة ،وهšذه الšطبيعة ال ّšروحšانšيّة تج ٍّšل مšن إشšراقšات شšمس الšحقيقة ،فšاملšسيح هšو مšركšز
روح الššقدس ومššولššود مššن روح الššقدس ،ومššبعوث بššروح الššقدس ومššن سššاللššة روح الššقدس ،يššعني ليسššت الššحقيقة
املšسيحيّة مšن سšاللšة آدم بšل هšي ولšيدة روح الšقدس ،إذا ً فšاملšقصود مšن اآليšة  22مšن أصšحاح  15مšن رسšالšة
بššولššس ألهššل كššورنššتيان الšتّي يššقول فššيها "ألنّcه كcما فcي آدم يcموت الجcميع هcكذا فcي املcسيح سcيحيا
الجcميع" هšو أ ّن آدم حسšب االصšطالح أبšو البشšر يšعني أنّšه سšبب الšحياة الšجسمانšيّة لšلنّوع اإلنšسانšيّ ولšه
أب ّ šوة جššسمان šيّة ونššفس ح šيّة ولššكن ليسššت بššمحيية ،وأ ّن حššضرة املššسيح هššو سššبب حššياة البشššر الšّ šروحššان šيّة ولššه
األبّ šوة ال ّšروحšانšيّة مšن حšيث ال ّšروح ،فšآدم نšفس حšيّة واملšسيح روح مšحيية ،وهšذا الšعالšم الšجسمانšيّ لšإلنšسان لšه
šشهوان ّ šية ال ššعصيان ،أل ّن ال ššقوى ال ّ š
ق ššوى ش ššهوان ّ šية ،وم ššن ل ššوازم ال ššقوى ال ّ š
šشهوان ّ šية ليس ššت ت ššحت ق ššان ššون ال ššعدل
وال ššحقّ  ،إذ أ ّن ج ššسم اإلن ššسان أس ššير ال šطّبيعة وك ّ šلما ت ššح ّكمت ب ššه ال šطّبيعة يتح ššرك ب ššمقتضاه ššا ،إذا ً ث ššبت أنّ
عصب
الخššطيئة مššوجššودة فššي الššعالššم الššجسمان šيّ كššالššغضب والحسššد وال šنّزاع والحššرص وال šطّمع والجهššل وال šت ّ ّ
šصفات الššبهيم ّية مššوجššودة فššي طššبيعة اإلنššسان ،أل ّن اإلنššسان الšذّي
واإلفššساد والšتّكبّر والšظّلم ،فجššميع هššذه الّ š
šمتوحšشي أواسšط أفšريšقيا ،إذ أ ّن حšركšات هšؤالء وسšكناتšهم وأخšالقšهم
ّš
šترب الšتّربšية ال ّšروحšانšيّة هšو حšيوان ك
لšم ي َّ
ش ššهوانš šيّة م ššحضة ي ššعملون حس ššبما ت ššمليه ع ššليهم الš šطّبيعة حš šتّى أنّ ššهم ل ššيفترس وي ššأك ššل ب ššعضهم ب ššعضاً ،إذاً
اتّšضح أ ّن الšعالšم الšجسمانšيّ لšإلنšسان عšالšم خ ٍ
ٍ
šصيان ولšيس لšإلنšسان فšي الšعالšم الšجسمانšيّ امšتياز
šطيئة وع
عššن الššحيوان ،فّ š
šكل الخššطايššا مššن مššقتضيات ال šطّبيعة وتššلك املššقتضيات ال šطّبيعيّة ال šتّي هššي مššن الššخصائššص
الššجسمانšيّة بššالنّسššبة لššلحيوان ليسššت بخššطايššا ولššكنّها خššطايššا بššالنّسššبة لššإلنššسان ،فššالššحيوان مššصدر الšنّقائššص
ك ššال ššغضب وال ّ š
šشهوة والحس ššد والح ššرص واالع ššتداء وال šتّعاظ ššم ،ي ššعني أ ّن ج ššميع ال ššخالئ ššق ال šذّم ššيمة ك ššام ššنة ف ššي
طšبيعة الšحيوان فšهي بšالنّسšبة إلšيه ليسšت بخšطيئة أ ّšمšا بšالنّسšبة إلšى اإلنšسان فšهي خšطيئة ،فšحضرة آدم هšو
ِ
šحياة الšّ šروح šيّة ألنّššها روح
سššبب حššياة اإلنššسان الššجسمان šيّة أ ّمššا حššقيقة املššسيح يššعني كššلمة اهللّ فššهي سššبب الš
مššحيية ،يššعني أ ّن جššميع ال šنّقائššص ال šتّي هššي مššن مššقتضيات الššحياة الššجسمان šيّة لššإلنššسان تššتب ّدل بššالššكماالت
اإلنšسانّ šية بšتعليم ذلšك ال ّšروح املج ّšرد وتšربšيته .إذا ً فšحضرة املšسيح كšان روحšا ً مšحيية وسšبب الšحياة ال ّšروحšانّ šية
للج ššميع ،وح ššضرة آدم ك ššان س ššبب ال ššحياة ال ššجسمانّ š šية ،وح ššيث أ ّن ال ššعال ššم ال ššجسمانš šيّ ل ššإلن ššسان ه ššو ع ššال ššم
الš šنّقائ ššص ،والš šنّقائ ššص ه ššي ع ššني امل ššوت ،له ššذا عš šبّر ب ššول ššس ع ššن ال ššنقائ ššص ال ššجسمانّ š šية ب ššامل ššوت ،أ ّم ššا ج ššمهور
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املšسيحيّني فšمتّفقون عšلى أ ّن حšضرة آدم مل ّšا أن تšناول مšن ّ
الشجšرة الšتي مšنع أن يšأكšل مšنها أخšطأ وعšصى
وظ ّ šلت ال šنّتيجة املššشؤومššة لهššذا الššعصيان مššيراث šا ً ثššابššتا ً فššي سššاللššة آدم ،وعššلى هššذا فššحضرة آدم صššار سššبب
م ššوت الخ ššلق وه ššذا ب ššدي ššهيّ ال ššبطالن ،أل ّن م ššعناه أ ّن ج ššميع الخ ššلق حš šتّى األن ššبياء وال šّ šرس ššل م ššن دون ذن ššب وال
šقصريššن بššدون سššبب ،وكššانššوا مššبتلني إلššى يššوم
تššقصير وملššحض أنّššهم كššانššوا مššن سššاللššة آدم صššاروا مššذنššبني ومّ š
قšربšان املšسيح بšالšعذاب األلšيم فšي نšار الšجحيم ،وهšذا بšعيد مšن الšعدالšة اإللšه ّية ،وإذا كšان آدم قšد أذنšب فšما
ذنب حضرة إبراهيم وما تقصير إسحاق ويوسف وما خطأ موسى.
šري وم ššعنى ح ššقيقيّ ،ف ššامل ššعنى
أ ّمššا أ ّن ح ššضرة امل ššسيح ك ššان ك ššلمة اهللّ وف ššدى ن ššفسه ف ššلها م ššعنيان :م ššعنى ظ ššاه ّ š
šري أنّššه مل ّšا كššان مššقصد حššضرة املššسيح أن يššقوم بššأمššر يššكون فššيه تššربššية الššعالššم اإلنššسانšيّ وإحššياء بššني
الšظّاهّ š
آدم وهšدايšة عšموم الخšلق والšقيام بšأمٍ šر عšظيم ٍ كهšذا فšيه مšخالšفة لجšميع الšعالšم ومšقاومšة لšسائšر املšلل والّ šدول وال
šصلب وإهšدار الّ šدم ،لهšذا فšدى حšضرة املšسيح روحšه حšينما أظهšر أمšره وعšد
بّ šد أن يšؤ ّدي ذلšك إلšى الšقتل وال ّ
šس ّم شهšدا ً وسّ šكراً ،وقšام بšتعليم الšنّاس وتšربšيتهم يšعني فšدى بšنفسه حšتّى
šصليب سšريšرا ً والجšرح مšرهšما ً وال ّ
ال ّ
يهššب روح الššحياة وفššنى بجسššده لššيحيي اآلخššريššن بššالšّ šروح ،أ ّمššا املššعنى الšثّانššي لššلفداء فššهو أ ّن حššضرة املššسيح
šحت ص ššورت ššها ل ššتنمو ّ
الشج ššرة م ššنها وت ššعلو ،ول ššو أ ّن ص ššورة ال ššحبّة ت ššالش ššت إالّ أ ّن ح ššقيقتها
ك ššان م ššثل ح šبّة ض ّ š
ظه ššرت ع ššلى ه ššيئة ّ
الشج ššرة ب ššكمال ال ššعظمة والّ š šلطاف ššة ،ف ššمقام امل ššسيح ك ššان ك ššماالً م ššحضاً ،ف ššأش ššرق ššت ت ššلك
ال ššكماالت اإلل ššه ّية ك ššال ّ š
šشمس ع ššلى ج ššميع الš šنّفوس امل ššؤم ššنة وس ššطعت ومل ššعت ف ššيوض ššات األن ššوار ف ššي ح ššقائ ššق
cسماء وكcّ cل مccن يccتناول مccن هccذا الccخبز ال يccموت"
ال šنّفوس ،وله ššذا ي ššقول "أنccا الccخبز ال cنّازل مccن الّ c
يššعني أ ّن كšّ šل مššن يššأخššذ نššصيبا ً مššن هššذا الššغذاء اإللššهيّ يššصل إلššى الššحياة األبššديّššة ،ولššذلššك كššان كšّ šل مššن أخššذ
نšصيبا ً مšن هšذا الšفيض واقšتبس مšن هšذه الšكماالت وجšد حšياةً أبšديًّ šة واسšتفاض مšن فšيض الšقدم وخšرج مšن
šضاللšš šة واسšš šتنار بšš šنور الهšš šدايšš šة ،ومšš šع أ ّن صšš šورة الšš šحبّة صšš šارت فšš šدا ًء ّ
ظšš šلمات الّ š š
للشجšš šرة إالّ أنّšš šها ظهšš šرت
وانšكشفت كšماالتšها بسšبب هšذا الšفداء أل ّن ّ
الشجšرة واألغšصان واألوراق واألزهšار كšانšت مšخفيّ ًة مسšتورةً فšي
šحت الššحبّة بššصورتššها ظهššرت كššماالتššها وتجّ šلت بššكمال الšظّهور عššلى هššيئة األوراق والššبراعššم
šلما أن ضّ š
الššحبّة فّ š
واألثمار.

٤٧

)(26
ّ
الشجرة
مسألة أكل حضرة آدم من
السؤال :ما حقيقة موضوع حضرة آدم وأكله من ّ
الشجرة؟
ّ
ب اإلل ccه آدم ووض ccعه ف ccي جc cنّة ع ccد ٍ
ن ل ccيعملها وي ccحفظها
الšš šجواب :ذكšš šر فšš šي ال š šتّوراة "وأخ ccذ الّ c cر ّ
مccا شجcرة مcعرفcة الcخير
ب اإللcه آدم قcائcالً مcن جcميع أشcجار الcجنّة تcأكcل أكcالً وأ ّ
وأوصcى الّ cر ّ
ب اإللcه سcباتcاً
ّc
والشّ cر فcال تcأكcل مcنها ألنّcك يcوم تcأكcل مcنها مcوتcا ً تcموت" إلššى قššولššه "فcأوقcع الّ cر ّ
ب اإللccه الّ c
cضلع ال cتّي
عccلى آدم فccقام فccأخccذ واحccدةً مccن أضccالعccه ومccأل مccكانccها لحccما ً وبccنى ال ّ cر ّ
أخcذهcا مcن آدم امcرأة وأحcضرهcا إلcى آدم" إلšى أن يšقول "فcد ّلcت الcحيّة املcرأة عcلى األكcل مcن أثcمار
ّ
ّ
الشج ccرة امل ccمنوع ccة وق ccال ccت إ ّ
الشج ccرة ل ccئالّ ت ccنفتح ع ccيناك ccما
ن اهللّ م ccنعكما ع ccن ت ccناول ه ccذه
ّ
الشجcرة وأعcطت آلدم فcوافcقها آدم أيcضا ً فcفتحت
والشّ cر ثcم تcناولcت حcوّاء مcن
ّc
وتcعلمان الcخير
ّ
الشجccرة ،ثccم عccوتccبا بccعتابٍ
عccيناهccما ووجccدا نccفسيهما عccريccانccني وسccترا عccورتccيهما مccن ورق
ّ
الشجccرة املccمنوعccة فccقال آدم فccي الccجواب إ ّ
ن ح cوّاء د ّلccتني
إلccهيّ "فccقال اهللّ آلدم هccل أكccلت مccن
فcعاتcب اهللّ حcوّاء فcقالcت حcوّاء إ ّ
ن الcحيّة د ّلcتني وصcارت الcحيّة مcلعونcة وحcصلت الcعداوة بcني
والشّ cر فccلع ّله
ّc
الccحيّة وسccاللccة آدم وح cوّاء وقccال اهللّ صccار اإلنccسان نccظيرنccا واطّccلع عccلى الccخير
تناول من شجرة الحياة فيبقى إلى األبد فحفظ اهللّ شجرة الحياة".
šري لšلعبارات وحسšب املšصطلح عšليه بšني الšعا ّمšة لšهي فšي نšهايšة
فšلو أخšذنšا هšذه الšحكايšة حسšب املšعنى الšظّاه ّ
الššغرابššة ،ويسššتحيل عššلى الššعقل أن يššقبلها ويššص ّدقššها ويššتص ّورهššا ،أل ّن تššرتššيبا ً وتššفصيالً وخššطابšا ً وعššتابšا ً كهššذا
بšعيد أن يšصدر مšن ش ٍ
šخص عšاقٍ šل فšكيف مšن الšحضرة اإللšه ّية الšتّي رتّšبت هšذا الšكون الšالّمšتناهšي عšلى أكšمل
صšورة وز ّيšنت هšذه الšكائšنات الšتّي ال عšداد لšها بšمنتهى الšنّظم واإلتšقان وغšايšة الšكمال ،فšلتف ّكروا قšليالً ألنّšه لšو
نس ššبت ظ ššواه ššر ه ššذه ال ššحكاي ššة إل ššى ش ššخص ع ššاق ššل ف ššال ش šّ šك أ ّن ع ššموم ال ššعقالء ي ššنكرون ššها ،وي ššقول ššون إ ّن ه ššذا
الšتّرتšيب والšوضšع ال يšصدر يšقينا ً مšن ش ٍ
šخص عšاقٍ šل أبšداً ،مšن أجšل ذلšك فšحكايšة آدم وحّ šواء هšذه وتšناولšهما مšن
ّ
الشج ššرة وخ ššروج ššهما م ššن ال ššجنّة ج ššميعها رم ššوز وم ššن األس ššرار اإلل ššهيّة وامل ššعان ššي ال ššك ّليّة ،ول ššها ت ššأوي ššل ب ššدي ššع وال
šقربššون لššدى اهللّ الššغنيّ املššتعال ،وإذا ً فššآليššات الšتّوراة
يššعرف كššنه هššذه الšّ šرمššوز ومššعانššيها إالّ أولššوا األسššرار واملّ š
معان متع ّد ٍ
ٍ
نبني معنى واحدا ً منها فنقول أ ّن املقصود من آدم روح آدم ومن ح ّواء نفس آدم أل ّن في
هذه
دة ّ
بšعض املšواضšع مšن الšكتب اإللšهيّة الšتّي يšذكšر فšيها اإلنšاث يšقصد مšنها نšفس اإلنšسان ،واملšقصود مšن شجšرة
والش ّšر هšو عšالšم الšنّاسšوت ،أل ّن الšعالšم ال ّšروحšانšيّ اإللšهيّ خšير مšحض ونšورانšيّة صšرفšة ،وأ ّšمšا فšي عšالšم
ّš š
الšخير
وشر.
النّاسوت تجد حقائق متضا ّدة من نور وظلمة وخير
ّ
واملšقصود مšن الšح ّية هšو الšتّع ّلق بšالšعالšم الšنّاسšوتšيّ ،وقšد أ ّدى تšع ّلق ال ّšروح بšالšعالšم الšنّاسšوتšيّ إلšى حšرمšان روح
آدم ونšفسه وإخšراجšه مšن عšالšم الح ّšر ّيšة واإلطšالق إلšى عšالšم األسšر والšتّقييد وصšرفšه الšنّظر عšن مšلكوت الšتّوحšيد
šتوجšها ً إلšى عšالšم الšنّاسšوت ،وملّا أن دخšلت نšفس آدم وروحšه فšي عšالšم الšنّاسšوت خšرج بšذلšك مšن جšنّة اإلطšالق
م ّš
والحšّ šريّššة إلššى عššالššم األسššر وال šتّقييد وبššعد أن كššان فššي الššخير املššحض وعššل ّو ال šتّقديššس ورد عššلى عššالššم الššخير
ّ
والش ّر.
٤٨

واملššقصود مššن شجššرة الššحياة هššو أعššلى رتššبة فššي عššالššم الššوجššود ،وهššي مššقام كššلمة اهللّ والššظهور الššك ّليّ ،لهššذا
احšتفظ بšذلšك املšقام حšتّى ظهšر والح فšي ظšهور أشšرف املšظاهšر الšك ّل ّية ،أل ّن مšقام آدم كšان كšمقام الšنّطفة مšن
حššيث ظššهور الššكماالت اإللššهيّة وبššروزهššا ،ومššقام حššضرة املššسيح كššان كššمقام رتššبة الššبلوغ والšّ šرشššد ،وكššان طššلوع
šصفات ،ولššذا كššانššت شجššرة الššحياة فššي الššجنّة الššعليا هššي عššبارة
الšنّيّر األعššظم هššو فššي مššرتššبة كššمال الšذّات والّ š
šصرف أي املظهšر الšكليّ اإللšهيّ ،ومšا كšانšت الšحياة األبšديšة والšكماالت
عšن مšركšز الšتّقديšس املšحض والšتّنزيšه ال ّ
ال ššك ّليّة امل ššلكوت šيّة م ššن دورة آدم إل ššى زم ššان ح ššضرة امل ššسيح ش ššيئا ً ي ššذك ššر ،فشج ššرة ال ššحياة ك ššان ššت م ššقام ح ššقيقة
امل ššسيح وه ššي ال šتّي غ ššرس ššت ف ššي ال šظّهور امل ššسيحيّ وت ššزيّ ššنت ب ššاألث ššمار األب ššديّ ššة ،ف ššالح ššظوا اآلن ك ššيف أ ّن ه ššذا
الšتّأويšل يšطابšق الšحقيقة ،أل ّن روح آدم ونšفسه ملّا أن تšع ّلقت بšالšعالšم الšنّاسšوتšيّ خšرجšت مšن عšالšم اإلطšالق إلšى
عššالššم ال šتّقييد ،وتسššلسل نس šالً بššعد نسššل بššصورة مššثلى ،وهššذا ال šتّع ّلق الšّ šروح šيّ وال šنّفسيّ بššالššعالššم ال šنّاسššوت šيّ
املššعبّر عššنه بššالššعصيان بššقي مššوروثšا ً فššي سššاللššة آدم ،وهššذا الšتّع ّلق كššان حšيّ ًة تššسعى مššا بššني أرواح سššاللššة آدم
واستمرت ،أل ّن التّع ّلق النّاسوتيّ أصبح سبب تقيّد األرواح ،وهذا
استقرت العداوة
إلى األبد وبه
ّ
ّ
الšتّق ّيد هšو عšني الšعصيان الšذّي سšرى مšن آدم إلšى سšاللšته ،إذ أ ّن هšذا الšتّع ّلق أضšحى عّ šلة حšرمšان الšنّفوس
الروحان ّيات األصل ّية واملقامات العالية.
من تلك ّ
ومل ّšا انتشššرت نššفحات قššدس حššضرة املššسيح وأنššوار تššقديššس ال šنّيّر األعššظم فššالššحقائššق البشššريّššة أعššني ال šنّفوس
šوجهššت إلššى كššلمة اهلل واسššتفاضššت مššن فššيوضššاتššه تخّ šلصت مššن ذلššك الšتّع ّلق والššعصيان وفššازت بššالššحياة
الšتّي تّ š
األب ššديّ ššة وان ššطلقت م ššن ق ššيود ال šتّقليد واه ššتدت إل ššى ع ššال ššم الح šّ šريّ ššة واإلط ššالق وب ššرئ ššت م ššن رذائ ššل ع ššال ššم ال šنّاس ššوت
واسššتفاضššت مššن فššضائššل عššالššم املššلكوت ،هššذا هššو مššعنى اآليššة الššقائššلة "أنcفقت دمcي لcحياة الcعالcم" يššعني
اخ ššترت ج ššميع ال ššبالي ššا وامل ššحن وال šّ šرزاي ššا ح ššتى ال ّ š
šشهادة ال ššكبرى ل ššلحصول ع ššلى ه ššذا امل ššقصد األس ššمى ودف ššع
الخššطيّة بššانššقطاع األرواح عššن عššالššم الšنّاسššوت وآثššرت انجššذابššها إلššى عššالššم الšالّهššوت حšتّى تššبعث نššفوس تššكون
جوهر الهدى ومظهر كماالت امللكوت األعلى.
šري بحس ššب ت ššص ّور أه ššل ال ššكتاب ل ššكان ذل ššك ظ ššلما ً م ššحضاً
الح ššظوا أنّ ššه ل ššو ك ššان امل ššقصود ه ššو امل ššعنى ال šظّاه ّ š
šأي ذن ٍ
واعšتسافšا ً صšرفšاً ،فšلو أ ّن آدم أذنšب بšاقšترابšه مšن ّ
وأي خšطأ
šب جšناه الخšليل الجšليل ّ
الشجšرة املšمنوعšة ،ف ّ
وأي ط ٍ
ٍ
وأي فšتو ٍر وقšع
وأي ع
šغيان بšرز مšن يšوسšف ال ّ
šص ّديšق ّ
šصيان فšعله نšبيّ اهلل نšوحّ ،
اقšترفšه مšوسšى الšكليم ّ
وأي قšš šصو ٍر صšš šدر مšš šن يšš šحيى الšš šحصور ،فهšš šل تšš šقبل الšš šعدالšš šة اإللšš šهيّة أن تšš šبتلى هšš šذه املšš šظاهšš šر
ألنšš šبياء اهلل ّ
الšنّورانšيّة بššالššجحيم األلššيم مššن أجššل عššصيان آدم حšتّى يššأتššي املššسيح ويššصير قššربššانšا ً لššينجو هššؤالء مššن عššذاب
šسعير؟ فššتص ّور كهššذا خššارج عššن كšّ šل الššقواعššد والššقوانššني وال يššقبله كšّ šل عššاقٍ šل واع ٍ أبššداً ،بššل املššقصود مššنه مššا
الّ š
ّ
والشجšرة عšالšم الšنّاسšوت والšحيّة هšي الšتّع ّلق بšعالšم الšنّاسšوت ،وهšذا
ذكšرنšاه ،فšآدم روح آدم وحšواء نšفس آدم
šجى ح ššضرة امل ššسيح ال šنّفوس م ššن ه ššذا ال šتّع ّلق
ال šتّع ّلق امل ُ ššعبّر ع ššنه ب ššال ššعصيان س ššرى ف ššي س ššالل ššة آدم ،وق ššد ن َّ š
ب ššالš šنّفحات ال ššقدسš šيّة وخّ š šلصهم م ššن ت ššلك الخ ššطيئة وال ššعصيان ،وه ššذا الš šذّن ššب ب ššالنّس ššبة ل ššحضرة آدم بحس ššب
املšراتšب ،وإن كšان قšد حšصل مšن هšذا الšتّعلق نšتائšج كّ šليّة لšك ّن الšتّع ّلق بšالšعالšم الšنّاسšوتšيّ بšالنّسšبة إلšى الšتّع ّلق
بššالššعالššم الšّ šروحššان šيّ ال šالّهššوت šيّ يššع ّد ذنššبا ً وعššصيان šا ً ويššثبت فššي هššذا املššقام مššنطوق "حššسنات األبššرار س ّ šيئات
šقربššني" فššكما أ ّن الššق ّوة الššجسمانّ šية قššاصššرة بššالنّسššبة إلššى الššق ّوة الšّ šروحššانّ šية بššل نسššبة هššذه إلššى تššلك هššو عššني
املّ š
ال ّ
šضعف ،كšذلšك تšع ّد الšحياة الšجسمانّ šية مšماتšا ً بšالنّسšبة إلšى الšوجšود املšلكوتšيّ والšحياة األبšد ّيšة ،كšما أ ّن حšضرة
٤٩

املššسيح سšَّ šمى الššحياة الššجسمانšيّة مššوتšا ً فššقال "دع املcوتcى يcدفcنون مcوتcاهcم" ومššع أ ّن تššلك الšنّفوس كššانššت
ح ّ šية ب ššال ššحياة ال ššجسمان ّ šية ول ššك ّن ت ššلك ال ššحياة ك ššان ššت م ššوت šا ً ف ššي اع ššتبار ح ššضرة امل ššسيح ،ه ššذا م ššعنى واح ššد م ššن
šتفكروا أن ššتم أي ššضا ً ح šتّى ته ššتدوا إل ššى امل ššعان ššي األخ ššرى
م ššعان ššي ح ššكاي ššة ح ššضرة آدم امل ššذك ššورة ف ššي ال šتّوراة ف ّ š
والسالم.
ّ

٥٠

)(27
معنى التّجديف على روح القدس
مcا مcن قcال عcلى الّ cروح الcقدس
šسؤال :مššا مššعنى "ومcن قcال كcلمة عcلى ابcن اإلنcسان يcغفر لcه وأ ّ
الّ š
فلن يغفر له ال في هذا العالم وال في اآلتي".
ال ššجواب :إ ّن ل ššلحقائ ššق امل ššق ّدس ššة امل ššظاه ššر اإلل ššهيّة م ššقام ššني م ššعنويّ ššني أح ššده ššما م ššقام املظه ššر ن ššفسه وال šذّي ه ššو
بšمنزلšة كšرة ال ّ
šشمس واآلخšر مšقام الšظّهور والتّجّ šلي الšذّي هšو بšمثابšة الšنّور والšكماالت اإللšهيّة وال ّšروح الšقدس،
أل ّن ال šّ šروح ال ššقدس ه ššو ال ššفيوض ššات اإلل ššه ّية وال ššكماالت ال šّ šرب ššان ّ šية ،وه ššذه ال ššكماالت اإلل ššه ّية ه ššي ب ššمنزل ššة ش ššعاع
šشمس وح ššرارت ššها وال ّ š
ال ّ š
šساط ššعة م ššا ك ššان ššت ش ššمساً ،ول ššوال
šساط ššعة ول ššوال أش ّ šعتها ال ّ š
šشمس ش ššمس ب ššأش ّ šعتها ال ّ š
الšظّهور وتجّ šلي الšكماالت اإللšه ّية فšي املšسيح مšا كšان الšيسوع مšسيحاً ،وهšو مšن هšذه الšجهة مظهšر ألنّšه تجّ šلت
فššيه الššكماالت اإللššه ّية ،فššأنššبياء اهلل مššظاهššر ،أل ّن فššيهم ظهššرت الššكماالت الšّ šر ّبššان ّ šية يššعني روح الššقدس ،فššلو أنّ
نššفسا أعššرضššت عššن املظهššر لجهššلها وعššدم عššرفššانššها فššربّššما انتبهššت واعššترفššت بššأنّššه هššو مظهššر ظššهور الššكماالت
اإللššهيّة الšّ šربّššان šيّة ،أ ّمššا لššو أعššرضššت عššن نššفس الššكماالت اإللššهيّة ال šتّي هššي عššبارة عššن روح الššقدس فهššذا دلššيل
عšلى أنّšها خšفّاش ُšمšع ِرض عšن ال ّ
šشمس ،وهšذا اإلعšراض عšن األنšوار ال عšالج لšه وال غšفران ،يšعني ال يšمكن أن
السššراج سšراج بهšذا الšنّور فšلوال الšنّور ملšا كšان سšراجšاً ،عšلى أنّšه لšو أعšرضšت نšفس عšن
šتقرب إلšى اهللّ فهšذا ّ š
ت ّ
šدي .وم ššن امل ššعلوم أنّ
أن ššوار ّ š
السšš šراج ف ššهي ع ššمياء وال ي ššمكنها أن ت ššدرك الš šنّور ،وال ššعمى س ššبب الح ššرم ššان األب ّ š
الšنّفوس تسšتفيض مšن فšيوضšات روح الšقدس املتجّ šلية عšلى املšظاهšر اإللšهيّة ال مšن شšخصيّة املظهšر ،فšإذا لšم
تسšتفض نšفس مšن فšيوضšات روح الšقدس فšإنّšها تšكون محšرومšة مšن الšفيوضšات اإللšهيّة ،ونšفس الحšرمšان هšو
عšدم الšغفران ،ولšذا فšكثير م ّšمن كšانšوا أعšداء ملšظاهšر الšظّهور لšعدم مšعرفšتهم بšأنّšهم هšم مšظاهšر الšظهور صšاروا
šدي ،ألنّ ššهم ك ššان ššوا أع ššداء
م ššحبّني ل ššهم ب ššعد م ššا ع ššرف ššوا ،إذا ً م ššا ك ššان ال ššعداء ملظه ššر ال šظّهور س ššبب الح ššرم ššان األب ّ š
السššراج ال šنّوران šيّ اإلل ššهيّ ،وح ššينما ع ššرف ššوا وأدرك ššوا أنّ
ل ššلمشكاة ال ل ššلنّور وم ššا ك ššان ššوا ي ššعلمون أ ّن املظه ššر ه ššو ّ š
املšشكاة هšي مظهšر األنšوار أصšبحوا يšحبّونšها حšبّا ً حšقيق ّيا ً .واملšقصود هšو أ ّن اإلعšراض عšن املšشكاة ال يšكون
šدي ولšيس لšها
šدي ،فšر ّبšما تšنتبه الšنّفوس وتšتذ ّšكšر ولšك ّن عšداوة الšنّور هšي سšبب الحšرمšان األب ّ
سšبب الحšرمšان األب ّ
عالج.
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املدعوّون كثيرون واملختارون قليلون
šسؤال :يšقول حšضرة املšسيح فšي اإلنšجيل "املcدعcوّون كcثيرون واملcختارون قcليلون" ويšقول فšي الšقرآن
ال ّ
"يختص برحمته من يشاء" فما حكمة ذلك؟
ّ
الššجواب :اعššلم أ ّن نššظام الššكون وكššمالššه يššقتضيان أن يššكون الššوجššود مššنحالًّ فššي صššور ال عššداد لššها ،فلهššذا لššم
تššكن املššوجššودات فššي مššرتššبة واحššدة أو مššقام واحššد ونššمط واحššد وال جššنس واحššد أو نššوع واحššد وال فššي صššورة
واح ššدة ،ب ššل ال ب ّ šد م ššن ت ššفاوت ف ššي امل ššرات ššب وت ššماي ššز ف ššي األص ššناف وت ššع ّدد ف ššي األج ššناس واألن ššواع ي ššعني م ššن
املššحتّم وجššود مššراتššب الجššماد وال šنّبات والššحيوان واإلنššسان ،أل ّن عššالššم الššوجššود ال يššت ّم تššكويššنه وتššنظيمه وكššمالššه
بšاإلنšسان وحšده ،وكšذلšك ال يšمكن أن يظهšر الšعالšم بšاملšنظر الšبديšع والšتّرتšيب الّ šدقšيق وال ّšرونšق الّ šلطيف بšالšحيوان
وحššده ،أو ال šنّبات وحššده أو الجššماد وحššده ،بššل ال ب ّ šد مššن تššفاوت املššراتššب واملššقامššات واألجššناس واألنššواع ح šتّى
يتج ّ šلى ال ššوج ššود ف ššي ن ššهاي ššة ال ššكمال ،م ššثالً ل ššو أ ّن ه ššذه ّ
الشج ššرة ك ššان ššت ك ّ šلها ث ššمرة مل ššا ت ّ šم ك ššمال ššها ال šنّبات šيّ ،ألنّ
األوراق والššبراعššم والšثّمار جššميعها الزمššة حšتّى يتجّ šلى الšنّبات فššي نššهايššة الšزّيššنة والššكمال ،وكššذلššك انššظروا فššي
هššيكل اإلنššسان إذ ال بّ šد فššيه مššن تššفاوت فššي األعššضاء واألجššزاء واألركššان ،فجššمال الššوجššود اإلنššسانšيّ وكššمالššه
يšقتضي وجšود الšعني واألذن واملšخّ حšتّى األظšافšر وال ّ
šشعر ،فšلو كšان هšيكل اإلنšسان كّ šله مّ š
خا ً أو عšينا ً أو أذنšاً
لšكان ذلšك عšني الšنّقص ،وكšذلšك يšكون نšاقšصا ً لšو كšان بšدون شšعر أو أهšداب أو أظšافšر أو أسšنان ،ولšو أ ّن هšذه
كّ šلها بšالنّسšبة إلšى الšعني فšي حšكم الجšماد والšنّبات لšعدم اإلحšساس ،ولšك ّن عšدم وجšودهšا فšي هšيكل اإلنšسان
م ššكروه وم ššذم ššوم ل ššلغاي ššة ،إ ّن م ššرات ššب امل ššوج ššودات م ššختلفة م ššتفاوت ššة ،اخ ššتار اهلل س ššبحان ššه ل ššبعض األش ššياء ال šّ šرت ššبة
الššعليا كššاإلنššسان ،ووضššع بššعضها فššي الšّ šرتššبة الššوسššطى كššالšنّبات ،وتššرك بššعضها فššي الšّ šرتššبة الّ šدنššيا كššالجššماد،
فššتخصيص اإلنššسان بššالšّ šرتššبة الššعليا إنّššما هššو مššن فššضله ،وال šتّفاوت بššني ال šنّوع اإلنššسان šيّ مššن حššيث ال šتّر ّقššيات
ال ّšروحšانّ šية والšكماالت املšلكوتّ šية إنّšما هšو أيšضا ً بšإرادة حšضرة ال ّšرحšمن ،أل ّن اإليšمان الšذّي هšو حšياة أبšد ّيšة مšن
šسعي واالجššتهاد فššي
آثššار فššضل اهلل ال مššن نššتائššج الššعدل ،فššشعلة نššار املššحبّة إنّššما هššي بššق ّوة االنجššذاب ال بššالّ š
šسعي واالجšتهاد هšو االطّšالع والšعلم وسšائšر الšكماالت ،إذا ً فšانšبعاث
عšالšم املšاء والšتّراب ،بšل الšذّي يšحصل بšال ّ
األرواح واهšš šتزازهšš šا ال يšš šكون إالّ بšš šأنšš šوار الجšš šمال اإللšš šهيّ وق ّ š šوتšš šه الšš šجاذبšš šة لهšš šذا يšš šقول "املšš šدع ّ š šوون كšš šثيرون
واملššختارون قššليلون" ،أ ّمššا الššكائššنات الššجسمانšيّة ليسššت مššذمššومššة ومššحكومššة ومššسؤولššة فššي مššراتššبها ومššقامššاتššها،
فššمثالً الجššماد فššي رتššبته الجššماديّššة والšنّبات فššي رتššبته الšنّباتšيّة والššحيوان فššي رتššبته الššحيوانšيّة كšّ šل مššقبول فššي
رتššبته ،بššل تššلك الšّ šرتššب هššي عššني الššكمال ولššكنّها إذا كššانššت نššاقššصة فššي رتššبها ولššم تššبلغ ح ّ šد الššكمال فššيها فššهي
مذمومة وغير مقبولة.
وأ ّšمšا الšتّفاوت بšني الšنّوع اإلنšسانšيّ فšهو عšلى قšسمني ،أحšدهšما الšتّفاوت مšن حšيث املšراتšب وهšذا الšتّفاوت لšيس
بšمذمšوم ،والšقسم اآلخšر هšو الšتّفاوت مšن حšيث اإليšمان واإليšقان وعšدمšهما وذلšك مšذمšوم ،أل ّن تšلك الšنّفس تšكون
ق ššد اب ššتليت ب ššهواه ššا وط ššيشها ح šتّى ح ššرم ššت م ššن م ššثل ه ššذه امل ššوه ššبة وم ššنعت م ššن ق ّ šوة ج ššذب م ššحبّة اهللّ ،وم ššع أنّ
اإلنšسان فšي رتšبته مšمدوح ومšقبول إالّ أنّšه بحšرمšانšه مšن كšماالت تšلك ال ّšرتšبة يšصبح مšعدن الšنّقائšص بšنا ًء عšلى
ذلك فهو مسؤول.
٥٢
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ال ّرجعة التّي أخبر بها األنبياء
الرجعة.
ّ
السؤال :نرجو بيان مسألة ّ
ال ššجواب :ق ššد ش ššرح ح ššضرة ب ššهاء اهلل ه ššذا امل ššطلب ف ššي ك ššتاب اإلي ššقان ب ššال šتّفصيل وال ššوض ššوح ،ف ššارج ššعوا إل ššيها
تšتّضح لšكم حšقيقية هšذه املšسألšة جšليّة ،وحšيث سšألšت اآلن عšن ذلšك فšسأتšك ّلم بšاخšتصار ،ولšنذكšر عšنوان هšذه
يبشšر الšنّاس بšملكوت اهللّ سšألšوه مšن
املšسألšة مšن اإلنšجيل فšقد ص ّšرح فšيه أنّšه مل ّا ظهšر يšحيى بšن زكšريّšا وكšان ّ š š
أنšت؟ هšل أنšت املšسيح املšوعšود؟ فšأجšاب لسšت بšاملšسيح ،ثّ šم سšألšوه أأنšت إيšل ّيا؟ قšال ال ،فšمن هšذا الšبيان ثšبت
وتšح ّقق أ ّن حšضرة يšحيى بšن زكšر ّيšا لšيس بšإيšل ّيا املšعهود ،ولšكن حšضرة املšسيح يšوم التّجšليّ فšي جšبل الšطّابšور
ص šّ šرح ب ššأ ّن ي ššحيى ب ššن زك ššر ّي ššا ك ššان إي ššل ّيا امل ššوع ššود ،ف ššفي اآلي ššة  11م ššن أص ššحاح  9م ššن إن ššجيل م ššرق ššس ي ššقول
ن إيcليّا يcنبغي أن يcأتcي أ ّوالً فcأجcاب وقcال لcهم أ ّ
"فcسألcوه ملcاذا يcقول الcكتبة إ ّ
ن إيcليّا يcأتcي أ ّوالً
ويccر ّد كcّ cل شccيء وكccيف هccو مccكتوب عccن ابccن اإلنccسان أن يccتأ ّلccم كccثيرا ً ويccرذل لccكن أقccول لccكم أنّ
إيccليّا أيccضا ً قccد أتccى وعccملوا بccه كcّ cل مccا أرادوا كccما هccو مccكتوب عccنه" وف ššي إن ššجيل م šتّى آي ššة 13
ٍ
cينئذ فccهم ال cتّالمccيذ أنّcه قccال لccهم عccن يccوح cنّا املccعمدان" وال ššحال أنّ ššهم س ššأل ššوا
أص ššحاح  17ي ššقول "حc
ي ššوح šنّا امل ššعمدان ه ššل أن ššت إي ššليّا؟ ق ššال ال ،ع ššلى أنّ ššه ف ššي اإلن ššجيل ي ššقول إ ّن ي ššوح šنّا امل ššعمدان ك ššان ن ššفس إي ššليّا
املšوعšود ،ويšصرح املšسيح أيšضا ً بهšذا ،ح ٍ
šينئذ كšان حšضرة يšوحšنّا هšو حšضرة إيšليّا فšلماذا قšال أنšا لسšت إيšليّا؟
ّ
وإن لم يكن هو إيليّا فكيف يقول حضرة املسيح إنّه كان إيليّا؟
إذا ً ل ššم ي ššكن ال šنّظر إل ššى ال ّ š
šشخصيّة ف ššي ه ššذا امل ššقام ،ب ššل ال šنّظر إل ššى ح ššقيقة ال ššكماالت ،أي أ ّن ت ššلك ال ššكماالت
ال šتّي ك ššان ššت ف ššي ح ššضرة إي ššليّا ك ššان ššت م ššتح ّقق ًة ب ššعينها ف ššي ي ššوح šنّا امل ššعمدان ،وع ššلى ه ššذا ك ššان ح ššضرة ي ššوح šنّا
šصفات ،م ššثالً ف ššي ال ššعام امل ššاض ššي ك ššان
امل ššعمدان ه ššو إي ššليّا امل ššوع ššود ،ف ššليس ال šنّظر ه ššنا إل ššى ال šذّات ب ššل إل ššى ال ّ š
šسنة أي ššضا ً وج ššد ال ššورد ف ššأن ššا أق ššول ق ššد رج ššع ورد ال ššعام امل ššاض ššي ،وال ššحال أنّ ššي ال
ال ššورد م ššوج ššودا ً وف ššي ه ššذه ال ّ š
أق ššصد ب ššذل ššك رج ššوع ورد ال ššعام امل ššاض ššي ب ššعينه وش ššخصيّته ،ول ššكن مل ّššا اتّ ššصف ه ššذا ال ššورد ب ššصفات ال ššورد ف ššي
الššعام املššاضššي يššعني بššمثل رائššحته ولššطافššته ولššونššه وشššكله ،فššلذا يššقولššون عššاد ورد الššعام املššاضššي ،وهššذا الššورد
šسنة املšاضšية أل ّن ك ّšل مšا كšان مšوجšودا ً فšي ال ّšربšيع
هšو عšني ذلšك الšورد .يšأتšي ال ّšربšيع فšنقول جšاء أيšضا ً ربšيع ال ّ
امل ššاض ššي م ššوج ššود أي ššضا ً ف ššي ه ššذا ال šّ šرب ššيع ،ل ššذا ي ššقول ح ššضرة امل ššسيح س ššترون ك šّ šل م ššا وق ššع ف ššي زم ššن األن ššبياء
šسالšفني .ول ِ
šسنة املšاضšية فظهšر مšنها غšصن وورق وبšرعšم وثšمر وفšي
šنأت بšيان آخšر ،إ ّن حšبّة غšرسšت فšي ال ّ
ال ّ
ال šنّهايššة تššح ّولššت إلššى ح šبّة أيššضاً ،فššعندمššا تššزرع هššذه الššحبّة ثššانššية تššنبت شجššرة وتššعود وتššرجššع تššلك األغššصان
واألوراق والšبراعšم والšثّمار وتظهšر تšلك ّ
الشجšرة كšامšلة ،وحšيث أ ّن األولšى كšانšت حšبّة والšثّانšية أيšضا ً حšبّة فšنقول
إ ّن الšحبّة رجšعت ،ولšكن حšينما نšنظر إلšى مšا ّدة ّ
الشجšرة نجšد أ ّن هšذه املšا ّدة مšادة أخšرى أ ّمššا إذا نšظرنšا إلšى
الššبراعššم واألوراق والšثّمر نجššد نššفس ذلššك الšطّعم والšّ šرائššحة والّ šلطافššة ،إذا ً فššقد عššاد كššمال ّ
الشجššرة مšّ šرة أخššرى،
وعššلى هššذا املššنوال لššو نššنظر إلššى الّ š
šصفات والššكماالت نššراهššا
šشخص نššراه شššخصا ً آخššر أ ّمššا لššو نššنظر إلššى الّ š
ع ššادت ورج ššعت ،ل ššذا ق ššال ح ššضرة امل ššسيح "ه ššذا إي ššليّا" ي ššعني ه ššذا ال ّ š
šشخص مظه ššر ال ššفيوض ššات وال ššكماالت
šصفات والššفضائššل ال šتّي كššانššت إليššليّا ،ويššوح šنّا املššعمدان قššال أنššا لسššت إيššليّا ،فššحضرة املššسيح
واألخššالق والّ š
šصفات والššكماالت واألخššالق والššفيوضššات فššي كššليهما ،ويššوحšنّا كššان نššاظššرا ً إلššى شššخصيّته
كššان نššاظššرا ً إلššى الّ š
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السšراج املšوجšود فšإنّšه كšان مšنيرا ً لšيلة أمšس ثšم أنšير أيšضا ً هšذه الّ šليلة وسšيضاء الّ šليلة اآلتšية
املšا ّديّšة ،مšثل هšذا ّš š
السšراج فšاملšقصود هšو الšنّور ال الّ šدهšن
أيšضاً ،فšنقول إ ّن سšراج الّ šليلة هšو سšراج الّ šليلة الšبارحšة وقšد رجšع ذلšك ّš š
ومفصلة في كتاب اإليقان.
والفتيل واملشكاة .وهذه التّفاصيل مشروحة
ّ

٥٤
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الصخرة وعليك أبني كنيستي
أنت
ّ
الصخ ššرة وع ššليك أب ššني كنيس ššتي ف ššما م ššعنى
šسؤال :م ššذك ššور ف ššي إن ššجيل م šتّى أ ّن امل ššسيح ق ššال ل ššبطرس أن ššت ّ
ال ّ š
هذا؟
ال ššجواب :إ ّن ه ššذا ال ššبيان م ššن ح ššضرة امل ššسيح ت ššصدي ššق ل ššقول ب ššطرس ح ššينما ق ššال ل ššه "أنccت املccسيح بccن اهلل
الصخšرة ولšذا قšال
الcحيّ" ثšم قšال حšضرة املšسيح فšي جšوابšه "أنcت الcكيفا" والšكيفا فšي الّ šلغة الšعبريّšة هšي ّ
الصخccرة أبccني كنيسccتي" أل ّن ب ššعضهم ق ššال ل ššحضرة امل ššسيح أن ššت إي ššليّا،
ح ššضرة امل ššسيح "وعccلى هccذه
ّ
وقšال بšعضهم أنšت يšوحšنّا املšعمدان ،وقšال بšعضهم أنšت إرمšيا أو أحšد األنšبياء ،فšأراد حšضرة املšسيح أن يšؤ ّيšد
الصخššرة وعššليك أبššني
šالصخššرة قššال بهššذه املššناسššبة أنššت ّ
šسمى بّ š
بššيان بššطرس بššالššكنايššة أو اإلشššارة ولššكونššه تّ š
كنيسšتي يšعني سšيكون أسšاس ديšن اهللّ مšبن ّيا ً عšلى عšقيدتšك :إ ّن املšسيح ابšن اهللّ الšحيّ ،وعšلى هšذه الšعقيدة
سšيوضšع أسšاس كšنيسة اهللّ الšتّي هšي شšريšعة اهللّ ،ووجšود قšبر بšطرس بšرومّ šية مšشكوك فšيه وغšير مسّ šلم بšه،
غ ššير أ ّن ال ššبعض ي ššقول إنّ ššه ف ššي أن ššطاك ššية ،وف ššضالً ع ššن ه ššذا ف ššلو ن ššطبّق أع ššمال ب ššعض ال ššباب ššاوات ع ššلى ش ššري ššعة
šبريّšة ومšا رضšي بšتكديšر قšلب
حšضرة املšسيح نجšد أ ّن حšضرتšه كšان جšائšعا ً عšريšانšا ً يšأكšل الšحشائšش فšي هšذه ال ّ
šرصššعة ويššمضي أوقššاتššه بššنهايššة الššعظمة فššي جššميع املššلذّات والّ š
šشهوات
أحššد ،مššع أ ّن الššبابššا يجššلس فššي عššربššة مš š ّ š
يتيسššر لššلملوك مššثلها ،عššلى أ ّن حššضرة املššسيح لššم يššك ّدر نššفسا ً ولššك ّن بššعضا ً مššن
ّš
šب الšذّات والšنّعمة الšتّي ال
وحّ š
ال ššباب ššاوات ق ššتلوا ن ššفوس šا ً ك ššثيرة ب ššري ššئة ،ف ššارج ššعوا إل ššى ال šتّاري ššخ ل ššتعلموا ك ššيف ك ššان ššوا ي ššعارض ššون ال ššحقيقة وك ššم
س ššفكوا م ššن الّ š šدم ššاء م ššحاف ššظ ًة ع ššلى س ššلطتهم الš šزّم ššنيّة وك ššم اضطه ššدوا وس ššجنوا ،وق ššتلوا اآلالف م ššن خّ š šدام
اإلن ššسان šيّة وأه ššل امل ššعرف ššة ال šذّي ššن ك ššشفوا أس ššرار ال ššكائ ššنات وذل ššك ف ššقط ملج šّ šرد امل ššخال ššفة ف ššي ال šّ šرأي وك ššم ك ššان ššت
šفحصوا فšي أحšوال الšبابšاوات وأطšوارهšم،
مšعارضšتهم شšديšدة لšلحقيقة .تšأ ّمššلوا فšي وصšايšا حšضرة املšسيح وت ّ
šحب ذ ّم الšنّفوس
فهšل تجšدون أ ّيšة مšشابšهة بšني وصšايšا حšضرة املšسيح وأطšوار حšكومšة الšبابšاوات ،مšع أنّšنا ال ن ّ
والššقدح فššيها ولššك ّن تššاريššخ الššفاتššيكان مššملوء بššالššعجائššب ،واملššقصود مššن هššذا أ ّن وصššايššا حššضرة املššسيح شššيء
وأط ššوار ح ššكوم ššة ال ššباب ššا ش ššيء آخ ššر ،ول ššيس ب ššينهما ت ššشاب ššه م ššا .ان ššظروا ك ššم ق ššتلوا م ššن ال ššبروتس ššتان ššت وك ššان ك ّ šله
بššفتوى الššبابššا ،وكššم أبššاحššوا مššن ال šظّلم والššجور وكššم ع šذّبššوا ال šنّاس واضطهššدوهššم .فهššل تسššتش ّم روائššح حššضرة
املššسيح الššطيّبة ال šذّك šيّة مššن هššذه األعššمال؟ ال واهللّ ،فššهؤالء مššا أطššاعššوا املššسيح بššل إ ّن بššربššارة الššق ّديššسة ال šتّي
صššورتššها أمššامššنا قššد أطššاعššت حššضرة املššسيح واقššتفت أثššره وأجššرت وصššايššاه ،وكššان مššن بššني الššبابššاوات نššفوس
م ššبارك ššة اتّ ššبعوا خ ššطوات ح ššضرة امل ššسيح ،وع ššلى ال ššخصوص ف ššي ال ššقرون امل ššسيحيّة األول ššى ال šتّي ك ššان ššت ف ššيها
السššلطنة وحššصلت الššعزّة
تيسššرت أسššباب ّ š
األسššباب ال ّ šدنššيويّššة مššفقودة واالمššتحانššات اإللššهيّة شššديššدة ،ولššكن مل ّšا ّ š
šالس ššلطنة وال ššعظمة وال šّ šراح ššة والš šنّعم
šسعادة الّ š šدن ššيويّ ššة ن ššسيت ح ššكوم ššة ال ššباب ššا امل ššسيح ب ššال ššك ّليّة واش ššتغلت ب š šّ š
وال ّ š
ال ّ šدن ššيويّ ššة وق ššتلت ال šنّفوس وع ššارض ššت ف ššي نش ššر امل ššعارف وآذت أرب ššاب ال ššفنون وح ššال ššت دون ان ššتشار ن ššور ال ššعلم
وحššكمت بššالššقتل وشّ šن الššغارة وهššلك آالف مššن الšنّفوس مššن أهššل الššفنون واملššعارف واألبššريššاء فššي سššجن رومšيّة،
السšلوك وتšلك األعšمال يšكون الšبابšا خšليفة حšضرة املšسيح ،فšكرسšيّ حšكومšة الšبابšا كšان
فšكيف مšع وجšود هšذا ّ š š
م ššعارض šا ً ل ššلعلم دائ ššماً ،ح šتّى ص ššار م ššن املس ّ šلم ف ššي أوروبّ ššا أ ّن ال ّ šدي ššن م ššعارض ل ššلعلم وال ššعلم مخ šّ šرب ل ššبنيان
أس املššدنّ šية لššلنّوع
الّ šديššن ،والššحال أ ّن ديššن اهللّ مššر ّوج لššلحقيقة ومš ّ š
šؤسššس لššلعلم واملššعرفššة ومššش ّوق لššلعرفššان ،وهššو ّ
اإلنššسان šيّ وكššاشššف ألسššرار الššكائššنات وم šنّور لššآلفššاق ،بššنا ًء عššلى ذلššك فššكيف يššعارض الššعلم ،أسššتغفر اهللّ عššن
٥٥

ذلšك ،أجšل إ ّن الšعلم لšدى اهللّ أفšضل مšيزة لšإلنšسان وأشšرف الšكماالت البشšريّšة ،فšمعارضšة الšعلم جهšل وكšاره
ال ššعلوم وال ššفنون ل ššيس ب ššإن ššسان ،ب ššل ه ššو ح ššيوان ال ش ššعور ل ššه ،أل ّن ال ššعلم ن ššور وح ššياة وس ššعادة وك ššمال وج ššمال
قرب ل ššدى ع ššتبة األح ššد ّي ššة وش ššرف ال ššعال ššم اإلن ššسان šيّ وأع ššظم م ššوه ššبة إل ššه ّية ،ف ššال ššعلم ح ššقيقة اله ššداي ššة
ووس ššيلة ال šت ّ ّ
والجهšل عšني ال ّ
šضاللšة ،طšوبšى لšلذّيšن يšصرفšون أ ّيšامšهم فšي تšحصيل الšعلوم وكšشف أسšرار الšكائšنات والšتّدقšيق
فšي الšحقيقة وويšل لšلذّيšن يšقتنعون بšالجهšل والšغفلة وتنشšرح قšلوبšهم بšالšتّقالšيد وهšم سšاقšطون فšي أسšفل دركšات
الرياح.
الجهل والذّهول وأعمارهم ذاهبة أدراج ّ
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القضاء والقدر
šسؤال :إذا ك ššان اهللّ ي ššعلم أنّ ššه س ššيصدر ع ššمل م ššا م ššن ش ٍ š
šخص وث ššبت ذل ššك ب ššال ššقدر ف ššي ال ّ šلوح امل ššحفوظ فه ššل
ال ّ š
يمكن مخالفة ذلك؟
ال ššجواب :ال ššعلم ب ššال ّ š
šشيء ال ي ššكون س ššببا ً ل ššحصول ššه أل ّن ع ššلم اهللّ م ššحيط ب ššحقائ ššق األش ššياء ق ššبل وج ššوده ššا وب ššعد
وجšودهšا عšلى حّ šد سšواء وال يšكون سšببا ً لšوجšود ال ّ
šشيء وهšذا مšن الšكمال اإللšهيّ ،فšمثالً الšنّب ّوات الšتّي جšاءت
السššبب ف ššي ظ ššهور
šخاصššة ب ššظهور امل ššوع ššود ف ššي ال šتّوراة ل ššم ت ššكن ه ššي ّ š
ع ššلى ل ššسان األن ššبياء ب ššال ššوح ššي اإلل ššهيّ ال š š šّ š
حššضرة املššسيح ،فššقد أوحššى إلššى األنššبياء بššأسššرار املسššتقبل املššكنونššة ووقššفوا عššلى مššا سššيقع وأخššبروا بššها ولššم
يšكن عšلمهم هšذا ونšبوءاتšهم سšبب حšصول الšوقšائšع ،مšثالً يšعلم ك ّšل إن ٍ
šسان فšي هšذه الّ šليلة أ ّن ال ّ
šشمس سšتطلع
ب ššعد م ššضيّ س ššبع س ššاع ššات ،ف ššعلم ج ššميع ال šنّاس ه ššذا ال ي ššكون س ššبب ت ššح ّقق ط ššلوع ال ّ š
šشمس ،إذا ً ف ššعلم اهللّ ال
يššكون أيššضا ً سššببا ً لššحصول صššور األشššياء فššي عššالššم اإلمššكان بššل هššو مššق ّدس عššن ال šزّمššان املššاضššي والššحال
واالسšتقبال ،وهšو عšني تšح ّقق األشšياء ال سšبب تšح ّققها ،وكšذلšك ذكšر ال ّ
šشيء وثšبوتšه فšي الšكتاب ال يšكون سšبب
وجššود الّ š
šشيء .فššاألنššبياء اطّššلعوا بššالššوحššي اإللššهيّ أنّššه هššكذا سššيكون ،مššثالً اطّššلعوا بššالššوحššي اإللššهيّ عššلى أنّ
املšسيح سيسšتشهد وأخšبروا بšه فهšل كšان عšلم األنšبياء واطّšالعšهم عšلى هšذا سšببا ً لšشهادة حšضرة املšسيح؟ ال
بšل هšذا االطّšالع كšمال لšألنšبياء ال سšبب حšصول ال ّ
šشهادة ،وال ّšريšاضšيّون يšعلمون بšالšحساب الšفلكيّ بšحصول
الšخسوف والšكسوف بšعد مّ šدة مšعيّنة ،ويšقينا ً أ ّن عšلمهم هšذا ال يšكون سšببا ً لšوقšوع الšخسوف والšكسوف ،هšذا
من باب التّمثيل ال من باب التّصوير.
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القسم الثّالث  -املقاالت املتع ّلقة بكماالت املظاهر املقدّسة
اإللهيّة وحاالتهم
)(32
ال تعرف األلوهيّة إالّ بواسطة املظاهر اإللهيّة
الرحمانيّة؟
ّ
الربّانيّة واملشارق ّ
السؤال :ما حقيقة األلوهيّة وما عالقتها باملطالع ّ
šبرأ عšن ك ّšل نšعت،
الšجواب :اعšلم أ ّن األلšوهšيّة وكšنه ذات األحšديّšة تšنزيšه صšرف وتšقديšس بšحت ،يšعني مšنزّه وم ّ
وأ ّن جššميع األوصššاف الššعالššية فššي مššراتššب الššوجššود أوهššام لššدى ذلššك املššقام ،غššيب مššنيع ال يššدرك وذات بššحت ال
يššوصššف ،ألن ال šذّات اإللššهيّة مššحيطة وجššميع الššكائššنات مššحاط وال شšّ šك أ ّن املššحيط أعššظم مššن املššحاط لهššذا ال
يššمكن أن يššكتنه املššحاط مššن أحššاط بššه ويššدرك حššقيقته ،فššمهما تššر ّقššت الššعقول ووصššلت إلššى مššنتهى درجššة مššن
اإلدراك ،ف ššغاي ššة إدراك ššها م ššشاه ššدة آث ššاره وص ššفات ššه ف ššي ع ššال ššم الخ ššلق ال ف ššي ع ššال ššم ال ššحقّ  ،أل ّن ذات ح ššضرة
"الس ššبيل مس ššدود
ّš š
األح ššد ّي ššة وص ššفات ššها ف ššي ع ššل ّو ال šتّقدي ššس ف ššليس ل ššلعقول واإلدراك ššات س ššبيل إل ššى ذل ššك امل ššقام
والšطّلب مšردود" ومšن الšواضšح أ ّن قّ šوة اإلدراك اإلنšسانšي فšرع لšوجšود اإلنšسان واإلنšسان آيšة ال ّšرحšمن فšكيف
يšحيط فšرع اآليšة بšموجšد تšلك اآليšة ،يšعني أ ّن اإلدراك الšذي هšو فšرع وجšود اإلنšسان يعجšز عšن أن يšدرك حšقيقة
šصعود
األلšوهšيّة ،لهšذا فšتلك الšحقيقة اإللšهيّة مšخفيّة عšن جšميع اإلدراكšات ومسšتورة عšن عšقول جšميع البشšر وال ّ
إلى ذلك املقام ممتنع محال.
ونšحن نšرى أن كšل ٍ
ّ
والشجšر مšهما تšر ّقšى ال يšقدر
دان عšاجšز عšن إدراك حšقيقة مšا فšوقšه ،مšثالً إ ّن الحجšر واملšدر
والسمع وسائر الحواس ،مع أ ّن جميعها مخلوق،
على إدراك حقيقة اإلنسان وال يتص ّور البصر
ّ
فššكيف إذا ً يهššتدي اإلنššسان املخššلق إلššى إدراك حššقيقة ذات الššخالššق املššق ّدس ،فššليس لššإلدراك فššي هššذا املššقام
سبيل وال للبيان طريق وال لإلشارة مجال.
وأنَّššى لššلذّ ّرة ال šتّراب ّ šية أن تššبلغ إلššى عššالššم ال šتّنزيššه ومššا النّسššبة بššني الššعقل املحššدود والššعالššم ال šالّمحššدود؟ )عجššزت
الšعقول عšن إدراكšه وحšارت الšنّفوس فšي بšيانšه(* "ال تcدركcه األبcصار وهcو يcدرك األبcصار وهcو الّ cلطيف
الcخبير" فّ š
šكل ذكššر وبššيان فššي هššذا املššقام قššاصššر وكšّ šل تššعريššف وتššوصššيف غššير الئššق وكšّ šل تššص ّور سššاقššط وكšلّ
šعمق بššاطššل ،ولššك ّن لššجوهššر الššجواهššر وحššقيقة الššحقائššق وسšّ šر األسššرار هššذا تجّ šليات وإشššراقššات وظššهور وجššلوة
تّ š
فššي عššالššم الššوجššود ،ومššطالššع ذلššك اإلشššراق ومššجالššي ذلššك التّج ّ šلي ومššظاهššر ذلššك ال šظّهور هššم املššطالššع املššق ّدسššة
والšحقائšق الšك ّليّة والšكينونšات ال ّšرحšمانšيّة ا ّلššذيšن هšم املšرايšا الšحقيقيّة لšلذّات املšق ّدسšة اإللšهيّة ،وجšميع الšكماالت
والšفيوضšات والتّجّ šليات لšذات الšحقّ ظšاهšرة بšاهšرة فšي حšقيقة املšظاهšر الšقدسšيّة كšال ّ
šساطšعة فšي املšرآة
šشمس ال ّ
الصافية ال ّلطيفة بجميع كماالتها وفيوضاتها.
ّ
šشمس ومššطالššع نّ šير اإلشššراق ،فššليس املššقصود مššن ذلššك أ ّن الّ š
ولššو قššيل أ ّن املššرايššا هššي مššظاهššر الّ š
šشمس تššنزّلššت
šجسمت ف ššي ه ššذه امل ššرآة أو أ ّن ت ššلك ال ššحقيقة غ ššير املح ššدودة تحّ š šددت ف ššي ه ššذا امل ššكان
م ššن ع ššل ّو ت ššقدي ššسها وت ّ š
٥٨

šجسمة ،ولššك ّن جššميع األوصššاف واملššحامššد وال šنّعوت
املššشهود ،أسššتغفر اهلل عššن ذلššك ،فهššذا اعššتقاد ال šطّائššفة املّ š
šصفات كّ šلها
راجšع إلšى هšذه املšظاهšر املšق ّدسšة ،يšعني أ ّن ك ّšل مšا نšذكšرهšا مšن األوصšاف والšنّعوت واألسšماء وال ّ
تšرجšع إلšى تšلك املšظاهšر اإللšه ّية ،أ ّšمšا حšقيقة الšذّات اإللšه ّية فšلم يšكتنهها أحšد حšتّى يšشير إلšيه بšإشšارة أو بšيان
أو ي ššذك ššره ššا ب ššامل ššحام ššد وال šنّعوت ،إذا ً ف ّ š
šكل م ššا ت ššعلمه ال ššحقيقة اإلن ššسان ّ šية أو تج ššده م ššن األس ššماء أو ت ššدرك ššه م ššن
"السšبيل مšقطوع
ّš š
šصفات والšكماالت راجšع إلšى تšلك املšظاهšر املšق ّدسšة ،ولšيس لšها سšبيل إلšى أ ّيšة جšهة أخšرى
ال ّ
šسمع وال ššبصر وال ššقدرة وال ššحياة
وال šطّلب م ššردود" ول ššكنّنا ن ّ š
šبني ل ššحقيقة األل ššوه šيّة أس ššماء وص ššفات ون ššصفها ب ššال ّ š
šصفات لššيس بššرهššانšا ً لššكماالت الššحقّ بššل لššنفي الšنّقائššص عššنه ،ألنّššنا لššو نššنظر
والššعلم ،فššإثššبات هššذه األسššماء والّ š
ف ššي ع ššال ššم اإلم ššكان ن ššرى أ ّن الجه ššل ن ššقص وال ššعلم ك ššمال ،له ššذا ن ššقول أ ّن ال šذّات امل ššق ّدس ššة اإلل ššهيّة ع ššليم ،وأنّ
العجššز نššقص والššقدرة كššمال فššنقول أ ّن ال šذّات األقššدس اإللššهيّ قššادر ،ألنّššنا ال يššمكننا أن نššدرك الššعلم والššبصر
šصفات اإللšهيّة
šسمع والšقدرة والšحياة لšلذّات اإللšهيّة كšما هšي ،أل ّن ذلšك فšوق إدراكšنا حšيث أ ّن األسšماء وال ّ
وال ّ
عšني الšذّات ،والšذّات مšنزّهšة عšن اإلدارك ،ولšو لšم يšكن عšني الšذّات لšلزم تšع ّدد الšقديšم ،ومšا بšه االمšتياز بšني الšذّات
šصفات يšلزم أن يšكون قšديšما ً ومšح ّققا ً أيšضاً ،وذلšك يšؤ ّدي إلšى تسšلسل الšقدمšاء وعšدم تšناهšيها وهšذا واضšح
وال ّ
الššبطالن ،إذا ً فجššميع هššذه األوصššاف واألسššماء واملššحامššد وال šنّعوت راجššع إلššى مظهššر ال šظّهور ،ومššا عššدا هššذا
م ššن الš šتّص ّور أو الš šتّفكير م ššا ه ššو إالّ أوه ššام ،إذ ال س ššبيل ل ššنا إل ššى ال ššغيب امل ššنيع له ššذا ق ššيل "ك šّ šل م ššا مš šيّزت ššموه
بšأوهšامšكم فšي أدقّ مšعانšيكم فšهو مخšلوق مšثلكم مšردود إلšيكم" ومšن الšواضšح أنšنا لšو نšريšد أن نšتص ّور حšقيقة
األلšوهّ šية فšإ ّن هšذا الšتّص ّور مšحاط ونšحن بšه مšحيطون ،وال ش ّšك أ ّن املšحيط أعšظم مšن املšحاط .فšثبت مšن هšذا
واتّšضح أ ّن تšص ّورنšا لšحقيقة األلšوهّ šية فšي غšير املšظاهšر املšق ّدسšة أوهšام مšحضة ،إذ لšيس إلšى حšقيقة األلšوهّ šية
ا ّلššتي ت ššعبّر ب ššامل ššنقطع ال ššوج ššدان ššي س ššبيل ،وك šّ šل م ššا ي ššدخ ššل ت ššحت ت ššص ّورن ššا أوه ššام ،وع ššلى ه ššذا ف ššان ššظر ك ššيف أنّ
طšوائšف الšعالšم تšطوف حšول األوهšام وعšبدة أصšنام الšتّص ّور واألفšكار وهšم ال يšعلمون ،يšع ّدون أوهšامšهم حšقيقة
مššق ّدسššة عššن اإلدراك ومššنزّهššة عššن اإلشššارات ويحسššبون أنššفسهم مššن أهššل الšتّوحššيد ويššعتبرون سššائššر املššلل مššن
šمادي مšح ّقق ،أ ّمššا أصšنام األفšكار وتšص ّورات اإلنšسان فšهي
عšبدة األوثšان ،والšحال أ ّن األصšنام لšها وجšود ج
ّ
أوهام محضة بل ال وجود لها أيضا ً في عالم الجماد )فاعتبروا يا أولي األبصار(*
šصفات ال ššكمال šيّة وج ššلوة ال ššفيوض ššات اإلل ššهيّة وأن ššوار ال ššوح ššي ظ ššاه ššرة ب ššاه ššرة ف ššي ج ššميع امل ššظاه ššر
واع ššلم أ ّن ال ّ š
املšš šق ّدسšš šة ،ولšš šكن لšš šكلمة اهلل الšš šكبرى حšš šضرة املšš šسيح واالسšš šم األعšš šظم حšš šضرة بšš šهاء اهلل ظšš šهور وبšš šروز فšš šوق
šسابšقة وأحšرزا فšوق ذلšك الšكماالت ا ّلšتي تšجعل سšائšر
الšتّص ّور ألنّšهما كšانšا حšائšزيšن لجšميع كšماالت املšظاهšر ال ّ
املšظاهšر األخšرى تšابšعة لšهما ،مšثالً إ ّن جšميع أنšبياء بšني إسšرائšيل كšانšوا مšظاهšر الšوحšي وكšان حšضرة املšسيح
مهبط الوحي أيضاً ،ولكن أين وحي كلمة اهلل من إلهام إشعيا وإرميا وإيل ّيا.
الح ššظ أ ّن األن ššوار ع ššبارة ع ššن ت ššم ّوج ššات امل ššا ّدة األث ššيريّ ššة ا ّلššتي ي ššتأثّ ššر ب ššتم ّوج ššات ššها ع ššصب ال ššبصر وب ššها ي ššحصل
السšراج يšحصل مšن تšم ّوجšات املšا ّدة األثšيريّšة ،ومšن ضšوء ال ّ
šشمس تšكون أيšضا ً تšم ّوجšات املšادة
اإلبšصار ،فšنور ّš š
والسššراج مššن نššور الّ š
šلروح اإلنššسان šيّ فššي رتššبة الššجنني جššلوة
ّš
األثššيريّššة ،ولššكن أيššن نššور الššكواكššب
šشمس ،وإ ّن لّ š
وظšهورا ً وكšذلšك لšها فšي رتšبة الšطّفولšة والšبلوغ والšكمال إشšراقšا ً وبšروزاً ،فšال ّšروح روح واحšدة ولšكنّها فšي ال ّšرتšبة
šسمع والšبصر أ ّمšا فšي رتšبة الšبلوغ والšكمال فšإنّšها تšكون فšي نšهايšة الšظّهور والجšلوة
الšجنينيّة فšاقšدة ح ّš š
šاسšتيّ ال ّ
واإلشššراق ،وكššذلššك الššحبّة فššي بššدايššة نššبتها ورقššة وهššي مظهššر روح ال šنّبات وأيššضا ً فššي رتššبة ال šثّمر مظهššر تššلك
٥٩

ال ّšروح ،يšعني أ ّن تšلك الšق ّوة الšنّامšية ظšاهšرة فšيها بšمنتهى الšكمال ،ولšكن أيšن مšقام الšورقšة مšن مšقام الšثّمر ألنّ
ّ
الكل ينمو وينشأ بروح واحدة نبات ّية.
في الثّمر تظهر مائة ألف ورقة ولو أ ّن
د ّقššق الšنّظر مšا أبšعد الšبون بšني فšضائšل وكšماالت حšضرة املšسيح وإشšراقšات وتجّ šليات حšضرة بšهاء اهلل وبšني
فššضائššل أنššبياء بššني إسššرائššيل مššثل حššزقššيل وصššموئššيل ،فššمع أ ّن الّ š
šكل مššظاهššر الššوحššي إالّ أن الššفرق بššينهم ال
والسالم.
يتناهى
ّ
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تنقسم مراتب مظاهر الظّهور إلى ثالث مراتب
اعššلم أ ّن املššظاهššر املššق ّدسššة وإن كššانššت مššقاالت كššماالتššهم ال تššتناهššى إالّ أ ّن لššهم ثššالث مššراتššب .فššاملššرتššبة األولššى
ه ššي ال ššجسمانš šيّة ،والš šثّان ššية اإلن ššسانš šيّة ا ّل ššتي ه ššي الš šنّفس الš šنّاط ššقة ،والš šثّال ššثة ه ššي الš šظّهور اإلل ššهيّ والج ššلوة
الربّانيّة.
ّ
أ ّمššا املššقام الššجسمانšيّ فمحššدث ألنّššه مššر ّكššب مššن الššعناصššر وال بّ šد لّ š
šكل تššركššيب مššن تحššليل ،وال يššمكن أالّ يتحّ šلل
ال šتّركššيب ،واملššقام ال šثّانššي مššقام ال šنّفس ال šنّاطššقة ا ّلššتي هššي حššقيقة اإلنššسان ّ šية وهššي محššدثššة أيššضاً ،واملššظاهššر
املق ّدسة مشتركة مع جميع النّوع اإلنسانيّ في ذلك.
اعššلم أ ّن ال šنّفوس البشššريّššة حššادثššة عššلى هššذه الššكرة األرض šيّة وإن كššانššت قššد مšّ šرت عššليها الššعصور واألجššيال،
šلروح اإلنšسانšي بšدايšة ولšكن ليسšت لšه نšهايšة وهšي بšاقšية
وبšما أنّšها آيšة إلšهيّة فšهي بšعد وجšودهšا بšاقšية أبšديّšة ،ول ّ
إلššى األبššد ،وكššذلššك أنššواع املššوجššودات فššي الššكرة األرضšيّة حššادثššة ،ومššن املسّ šلم أنّššه فššي وقššت مššا لššم تššكن جššميع
هššذه األنššواع عššلى وجššه األرض بššل إ ّن هššذه الššكرة األرضšيّة لššم تššكن مššوجššودة ،أ ّمššا عššالššم الššوجššود فššقد كššان ألنّ
الššوجššود لššيس مššحصورا ً فššي الššكرة األرضšيّة ،واملššقصود هššهنا أ ّن الšنّفوس اإلنššسانšيّة وإن كššانššت حššادثššة لššكنّها
šتمرة أبšديّšة ،أل ّن عšالšم األشšياء عšالšم الšنّقص بšالنّسšبة لšإلنšسان وعšالšم اإلنšسان عšالšم الšكمال بšالنّسšبة
بšاقšية مس ّ
إل ššى األش ššياء وع ššندم ššا ت ššصل ال šنّقائ ššص إل ššى درج ššة ال ššكمال تح ššظى ب ššال ššبقاء ،ه ššذا م ššثل أق ššول ššه ف ššاه ššتد أن ššت إل ššى
املقصود.
šدي وال ّšروح الšقدس ،وهšو ال أ ّول وال
واملšقام الšثّالšث هšو الšظّهور اإللšهيّ والجšلوة ال ّšربّšانšيّة وكšلمة اهلل والšفيض األب ّ
آخšر لšه أل ّن األ ّولšيّة واآلخšريّšة إنّšما هšما مšن خšصائšص عšالšم اإلمšكان ولšيس بšالنّسšبة إلšى عšالšم الšحق ،أ ّšمšا عšند
ال ššحقّ ف ššاأل ّول ع ššني اآلخ ššر واآلخ ššر ع ššني األ ّول ،م ššثل ذل ššك ك ššمثل األيّ ššام واألس ššاب ššيع وال ّ š
šسنني واألم ššس
šشهور وال ّ š
والšيوم بšالنّسšبة إلšى الšكرة األرضšيّة ،أ ّšمšا بšالنّسšبة إلšى ال ّ
šشمس فšال وجšود لهšذه االعšتبارات ،فšال يšقال األمšس
šسنة بššل ك ّ šلها مššتساويššة ،وكššذلššك كššلمة اهلل مššنزّهššة عššن جššميع هššذه الّ š
وال الššيوم وال الššغد وال ّ
šشؤون
الشهššر وال الّ š
وم ššق ّدس ššة ع ššن الح ššدود وال ššقيود وال ššقوان ššني امل ššتع ّلقة ب ššعال ššم اإلم ššكان ،أ ّمšš šا ح ššقيقة ال ššنب ّوة ال ššتي ه ššي ك ššلمة اهلل
واملظهšريّšة الšكامšلة فليسšت لšها بšدايšة ولšن تšكون لšها نšهايšة ،ولšك ّن إشšراقšها مšتفاوت كšإشšراق ال ّ
šشمس ،مšثالً إن
šدي ،انššظر كššم جššاء مššن املššلوك
ّš
طššلوعššها فššي بššرج املššسيح كššان فššي نššهايššة اإلشššراق
والسššطوع وهššو بššا ٍق سššرمّ š
ا ّلšذيšن اسšتولšوا عšلى الšعالšم وكšم ظهšر مšن الšوزراء واألمšراء ذوي الšتّدبšير ،كّ šلهم انšدثšروا وانšمحت آثšارهšم بšينما
šتمر وأنššواره ال تššزال سššاطššعة وصššوتššه مššسموع šا ً و َعَ šلمه مššرفššوع šا ً وجššيشه
نššسائššم حššضرة املššسيح فššي هššبوب مسّ š
وسššنا بššرقššه المššعا ً وتجّ šليه واضššحا ً الئššحا ً وجššلوتššه سššاطššعة
مššكافššحا ً وهššاتššفه مššليح الّ šلحن وسššحابššه يššمطر الّ šدرر َ š
الم ššعة ،وك ššذل ššك ج ššميع ال šنّفوس ا ّلššتي اس ššتظ ّلت ب ššظ ّله واس ššتضاءت ب ššأن ššواره ،إذا ً ص ššار م ššن امل ššعلوم إ ّن مل ššظاه ššر
الšظّهور مššقامššات ثššالث ،مššقام البشššر ّيššة ،ومššقام الšنّفس الšنّاطššقة ،ومššقام الšظّهور الšّ šر ّبššانššي والجššلوة الšّ šرحššمانّ šية،
فššمقام الجسššد ال بّ šد أن يššتالشššى ،أ ّمššا مššقام الšنّفس الšنّاطššقة فššهي وإن كššان لššها أ ّول فššال آخššر لššها بššل مššؤيّššدة
بšحياة أبšديّšة ،أ ّمšا الšحقيقة املšق ّدسšة كšما يšقول حšضرة املšسيح "األب فcي االبcن" فليسšت لšها بšدايšة وال نšهايšة.
šسكوت قššبل ال šظّهور يش šبَّه بššال šنّوم ،مššثله كššمثل شššخص كššان
فššالššبدايššة هššي عššبارة عššن مššقام إظššهار األمššر ،والّ š
٦١

šلما أن تšك ّلم ُšعšلِم أنّšه مšتي ّقظ ،وذلšك ال ّ
šشخص الšنّائšم حšينما يسšتيقظ فšإنّšه هšو نšفسه لšم يšحصل تšفاوت
نšائšما ً ف ّ
šسكوت ب ššال šنّوم وع šبِّر ع ššن م ššقام ال šظّهور ب ššال ššيقظة،
ف ššي م ššقام ššه وس ššم ّوه وع ššل ّوه وح ššقيقته وف ššطرت ššهš šُ ،
فش šبِّه م ššقام ال ّ š
فššاإلنššسان إنššسان سššواء كššان نššائššما ً أم مسššتيقظا ً والšنّوم أحššد أحššوالššه والššيقظة حššال أخššرى ،فُ šيعبَّر عššن زمššان
šسكوت بššال šنّوم ويššعبَّر عššن ال šظّهور وال ّ šدعššوة للهššدى بššالššيقظة ،فššفي اإلنššجيل يššقول "فcي الcبدء كcان الcكلمة
الّ š
والccكلمة كccان عccند اهلل" إذا ً اتّ ššضح أ ّن ح ššضرة امل ššسيح ك ššان ح ššائ ššزا ً ل ššلمقام امل ššسيحيّ وك ššماالت ššه م ššن ق ššبل
غسšل الšتّعميد ،ولšم يšكن غسšل الšتّعميد سšببا ً لšنزول روح الšقدس عšلى حšضرة املšسيح فšي صšورة حšمامšة ،بšل
والسالم.
إ ّن الكلمة اإللهيّة كانت وال تزال في عل ّو التّقديس
ّ
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في بيان املراتب الجسمانيّة وال ّروحانيّة ملظاهر الظّهور
سšبق أن قšلنا أن ملšظاهšر الšظّهور مšراتšب ثšالث ،األ ّول الšحقيقة الšجسمانšيّة ا ّلšتي تšتع ّلق بهšذا الجسšد ،والšثّانšي
الحقيقة ّ
الشاخصة
)أي مššش ّ
خصة( أي ال šنّفس ال šنّاطššقة ،وال šثّالššث ال šظّهور الšّ šربّššان šيّ وهššو الššكماالت اإللššهيّة وسššبب حššياة الššوجššود
وتربية النّفوس وهداية الخلق ونورانيّة اإلمكان.
šنصري ومššا يššتر ّكššب مššن الššعناصššر ال بّ šد مššن تحššليله
فššمقام الجسššد مššقام البشššر ّيššة وهššو يššتالشššى ألنّššه تššركššيب عš
ّ
وتšفريšقه ،أ ّšمšا الšحقيقة ال ّ
šصفات
šشاخšصة لšلمظاهšر ال ّšرحšمانّ šية فšهي حšقيقة مšق ّدسšة ،ألنّšها مšن حšيث الšذّات وال ّ
م ššمتازة ع ššن ج ššميع األش ššياء ،م ššثالً إ ّن ال ّ š
šشمس م ššن ح ššيث االس ššتعداد ت ššقتضي اإلن ššوار وال ت ššقاس ب ššاألق ššمار،
فššاألجššزاء املššر ّكššبة مššنها كššرة الّ š
šشمس ال تššقاس بššاألجššزاء املššر ّكššبة مššنها كššرة الššقمر ،وتššلك األجššزاء وذلššك الšتّركššيب
يšقتضي ظšهور األشّ šعة ،أ ّšمšا األجšزاء املšر ّšكšب مšنها الšقمر فšال تšقتضي اإلشšعاع بšل تšقتضي االقšتباس ،وعšلى
ه ššذا ف ššسائ ššر ال ššحقائ ššق اإلن ššسان šيّة ه ššي ن ššفوس ك ššال ššقمر ا ّلššذي ي ššقتبس األن ššوار م ššن ال ّ š
šشمس .أ ّم ššا ت ššلك ال ššحقيقة
املق ّدسة فهي مضيئة بنفسها.
وامل ššقام ال šثّال ššث ه ššو ن ššفس ال ššفيض اإلل ššهيّ وج ššلوة ج ššمال ال ššقدي ššم وإش ššراق أن ššوارال ššحيّ ال ššقدي ššر ،ول ššيس ل ššلحقيقة
ال ّ š
šشاخ ššصة ل ššلمظاه ššر امل ššق ّدس ššة ان ššفكاك ع ššن ال ššفيوض ššات اإلل ššهيّة والج ššلوة ال šّ šربّ ššانš šيّة ،له ššذا ف ššصعود امل ššظاه ššر
šالسšراج املتجّ šلي فšي هšذه املšشكاة يšنقطع شšعاعšه مšنها
šعنصري ،ك ّ š š
املšق ّدسšة عšبارة عšن تšركšهم هšذا الšقالšب ال
ّ
السššراج فššال يššنقطع ،وبššاالخššتصار فššالššفيض الššقديššم فššي املššظاهššر املššق ّدسššة بššمثابššة
عššند تššالشššيها ،أ ّمššا فššيض ّ š
السšš šراج وال ššحقيقة ال ّ š
šري ب ššمثاب ššة امل ššشكاة ف ššلو تحš šطّمت امل ššشكاة
ّš
šشاخ ššصة ب ššمثاب ššة الš šزّج ššاج وال ššهيكل البش ّ š
فاملصباح مضيء.
وامل ššظاه ššر اإلل ššهيّة ه ššم م ššراي ššا م ššتع ّددة ألنّ ššهم ذوو ش ššخصيّة م ššخصوص ššة ،أ ّم ššا املتج ّ šلي ف ššي ه ššذه امل ššراي ššا ف ššهي
شšمس واحšدة ،ومšن املšعلوم أ ّن الšحقيقة املšسيحيّة غšير الšحقيقة املšوسšويّšة ،وال ش ّšك أ ّن الšحقيقة املšق ّدسšة واقšفة
ع ššلى س šّ šر ال ššوج ššود م ššن ال ššبداي ššة وآث ššار ال ššعظمة ظ ššاه ššرة واض ššحة ف ššيها م ššن س ّ šن ال šطّفول ššة ،ف ššكيف ال ي ššكون ل ššها
ٍ
ّ
حينئذ مع وجود هذه الفيوضات والكماالت.
الشعور
قššد ذكššرنššا لššلمظاهššر املššق ّدسššة ثššالث مššقامššات :مššقام الجسššد ،والššحقيقة الّ š
šشاخššصة ،واملظهššر ّيššة الššكامššلة ،مššثل
ال ّ
šشمس وحšرارتšها وضšيائšها ،ولšسائšر الšنّفوس أيšضا ً مšقام الجسšد ومšقام الšنّفس الšنّاطšقة أي ال ّšروح والšعقل،
فššاملššقامššات ا ّلššتي يššذكššر فššيها كššنت نššائššما ً مšّ šرت عššليَّ نššفحات اهلل وأيššقظتني هššي كššبيان حššضرة املššسيح ا ّلššذي
ي ّ
مcا الجسcد فcضعيف" أي أ ّن املšش ّقة أو ال ّšراحšة أو الšتّعب هšذه
šتفضل فšيه بšقولšه "أمcا الّ cروح فcنشيط وأ ّ
كّ šلها راجšعة إلšى مšقام الجسšد لšيس لšها دخšل بšتلك الšحقيقة ال ّ
šشاخšصة وال بمظهšر الšحقيقة ال ّšرحšمانšيّة ،مšثالً
ت ššالح ššظ أنّ ššه يح ššدث ف ššي جس ššد االن ššسان أل ššف ان ššقالب ول ššكن ل ššيس ل ّ šلروح خ ššبر ع ššن ه ššذا أب ššداً ،ف ššمن امل ššمكن أن
ي ّ
šتقر ،يšرد عšلى املšالبšس مšائšة ألšف
šختل بšعض األعšضاء كّ šليّة مšن جسšد اإلنšسان ولšكن جšوهšر الšعقل بšا ٍق مس ّ
أي خ ššطر وم ššا ت ّ š
šفضل ح ššضرة ب ššهاء اهلل ق ššائ šالً ك ššنت ن ššائ ššما ً م šّ šرت ع ššليَّ ال šنّسائ ššم
آف ššة ول ššكنّه ال يح ššدث ل ššالب ššسها ّ
٦٣

فšš šأيšš šقظتني راجšš šع إلšš šى الجسšš šد ،ولšš šيس فšš šي عšš šالšš šم الšš šحقّ زمšš šن مٍ š š
šاض وحٍ š š
šال ومسšš šتقبل فšš šاملšš šاضšš šي والšš šحال
واالسššتقبال ك ّ šلها واحššدة ،مššثالً يššقول حššضرة املššسيح كššان فššي الššبدء الššكلمة يššعني كššان ويššكون وسššيكون ألنّššه
šصالة "ف ššليكن اس ššمك
ل ššيس م ššن زم ššان ف ššي ع ššال ššم ال ššحقّ  ،ب ššل ح ššكم ال šزّم ššان للخ ššلق ال ل ššلحقّ  ،م ššثالً ي ššقول ف ššي ال ّ š
مššق ّدسššا" واملššقصود مššن هššذا أ ّن اسššمك كššان مššق ّدسšا ً وسّ š
šصبح والظّهššر والššعصر هššو
šيظل مššق ّدسšاً ،مššثالً إ ّن الّ š
بالنّسبة إلى األرض أ ّما في ّ
ثمة صبح وال عصر وال ظهر وال مساء.
الشمس فليس ّ
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بيان كيفيّة قوّة العلم الحائز لها املظاهر اإللهيّة
السؤال :من جملة القوى الحائز لها املظاهر اإللهيّة ق ّوة العلم فما هي حدود تلك الق ّوة؟
ّ
ري ،فšعلم جšميع
šوري ،أي الšعلم الšتّح ّققيّ والšعلم الšتّص ّو ّ
šودي وعšلم ص ّ
الšجواب :إن الšعلم عšلى قšسمني عšلم وج ّ
الخšلق بšكافّšة األشšياء إ ّšمšا بšالšتّص ّور أو بšاملšشاهšدة ،يšعني أنّšهم إ ّšمšا أن يšتص ّوروا تšلك األشšياء بšق ّوة الšعقل أو
ي ššشاه ššدوه ššا ف ššتنعكس ص ššوره ššا ف ššي م ššراي ššا ال ššقلوب ودائ ššرة ه ššذا ال ššعلم مح ššدودة ضّ š šيقة جّ š šدا ً ألنّ ššها مش ššروط ššة
باالكتساب والتّحصيل.
šودي والšتّح ّققيّ فšمثله كšإدراك اإلنšسان ومšعرفšة نšفسه بšنفسه ،مšثالً
وأ ّمšا الšقسم الšثّانšي املšعبّر عšنه بšالšعلم الšوج ّ
إ ّن عššقل اإلنššسان وروحššه واقššفان عššلى جššميع حššاالتššه وأطššواره وأعššضائššه وأجššزائššه الššعنصريّššة وم šطّلعان عššلى
šواسššه الššجسمان šيّة ،وكššذلššك عššلى قššوى نššفسه وحššواسššها وأحššوالššها الšّ šروحššان šيّة ،فهššذا الššعلم هššو الššعلم
جššميع حš ّ š
šواسššه
šحسه وي ššدرك ššه ،أل ّن ال šّ šروح م ššحيط ب ššال ššجسم وم šطّلع ع ššلى ح š ّ š
šودي ا ّلššذي ي ššتح ّقق ب ššه اإلن ššسان وه ššو ي ّ š
ال ššوج ّ š
šودي وم ššوه ššبة م ššحضة ،ومل ّššا ك ššان ššت
وق ššواه ،وه ššذا ال ššعلم ل ššيس م ššن ق ššبيل االك ššتساب وال šتّحصيل ،ب ššل ه ššو أم ššر وج ّ š
šلمة
حššقائššق املššظاهššر الššك ّل ّية اإللššه ّية املššق ّدسššة مššحيطة بššالššكائššنات مššن حššيث الšذّات والّ š
šصفات ومššتف ّوقššة عššليها ومّ š
بšالšحقائšق املšوجšودة ومšطّلعة عšلى جšميع األشšياء ،فلهšذا كšان عšلمهم عšلما ً إلšه ّيا ً ال اكšتسابّ šيا ً أي فšيض قšدسšيّ
وانšكشاف رحšمانšيّ ،فšلنضرب مšثالً إلدراك هšذه املšسألšة ،اإلنšسان أشšرف املšوجšودات األرضّ šية ومšحيط بšعالšم
الšحيوان والšنّبات والجšماد ،يšعني إ ّن هšذه املšراتšب مšندمšجة فšيه وهšو حšائšز لهšذه املšقامšات واملšراتšب وحšيث أنّšه
سر وجودها هذا َمثَل وليس ِمثالً.
حائز لهذه املقامات فهو واقف على خفاياها ومطّلع على ّ
الشšرائšع ا ّلšتي
šؤسšسون ّ š š
وبšاالخšتصار فšاملšظاهšر الšك ّليّة اإللšهيّة مšطّلعون عšلى حšقائšق أسšرار الšكائšنات ،لهšذا ي ّ š š
الش ššري ššعة ه ššي ال šّ šرواب ššط ال ّ š
šضروريّ ššة امل ššنبعثة م ššن ح ššقائ ššق
ت ššناس ššب وتš šتّفق م ššع ح ššال ال ššعال ššم اإلن ššسانš šيّ ،أل ّن ّš š
الššكائššنات ،فمظهššر ال šظّهور يššعني الّ š
šلروابššط
šشارع املššق ّدس إذا لššم يššكن م šطّلعا ً بššحقائššق الššكائššنات وال مššدرك šا ً لّ š
ال ّ
šضروريّšة املšنبعثة مšن حšقائšق املšمكنات فšإنّšه ال يسšتطيع ألšبتّة وضšع شšريšعة مšطابšقة لšلواقšع ومšوافšقة لšلحال،
والشššرائššع اإللššهيّة
ّš
šري
فššأنššبياء اهلل هššم املššظاهššر الššك ّليّة واألط šبّاء الح šذّق ،وعššالššم اإلمššكان بššمثابššة الššهيكل البشّ š
هššي ال ّ šدواء والššعالج ،إذا ً فššال šطّبيب يššجب أن يššكون م šطّلعا ً وعššامل šا ً بجššميع أعššضاء املššريššض وأجššزائššه وطššبيعته
šلس ّم الšنّاقšع ،وفšي الšحقيقة إ ّن الšحكيم يسšتنبط الّ šدواء مšن نšفس
وأحšوالšه ،حšتّى يšمكنه أن يšرتّšب الّ šدواء الšنّافšع ل ّ
خص امل ššرض ث ّ šم ي ššرتّ ššب ال ššعالج ل ššلع ّلة امل ššزم ššنة ،ف ššإن ل ššم ي ššش ّ
األم ššراض ال ššعارض ššة ع ššلى امل ššري ššض ،ألنّ ššه ي ššش ّ
خص
املššرض فššكيف يššمكنه أن يššرتّššب الššعالج والّ šدواء ،إذا ً يššجب أن يššكون الšطّبيب مšطّلعا ً تššمام االطّšالع عššلى جššميع
األمšراض وعšلى طšبيعة املšريšض وأعšضائšه وأجšزائšه وأحšوالšه عšاملšا ً بšكافّšة األدويšة حšتّى يšصف دوا ًء مšوافšقاً ،إذاً
šالشššريšعة هšي ال ّšروابšط ال ّ
šضروريّšة املšنبعثة مšن حšقيقة الšكائšنات ،وحšيث أ ّن املšظاهšر الšك ّليّة اإللšهيّة مšطّلعون
ف ّš
الروابط ّ
يقررون على وفقها شريعة اهلل.
الضروريّة ا ّلتي ّ
على أسرار الكائنات فهم عارفون بتلك ّ
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األدوار الك ّليّة
السؤال :ما معنى األدوار الك ّليّة ا ّلتي يقال أنّها وقعت في عالم الوجود؟ نرجو بيان حقيقة هذه املسألة.
ّ
الšجواب :كšما أ ّن ل ّ
šكل واحšد مšن األجšرام الšنّورانšيّة فšي هšذا الšفضاء ا ّلšذي ال يšتناهšى دورة زمšانšيّة ،وك ّšل يšدور
فšي فšلكه فšي أزمšنة مšختلفة وبšعد أن يšت ّم دورتšه يšبتدئ فšي دورة جšديšدة م ّšرة أخšرى ،مšثالً إ ّن الšكرة األرضšيّة
تšت ّم دورتšها فšي كšل  365يšومšا ً وخšمس سšاعšات و 48دقšيقة وكšسور وبšعدهšا تšبتدئ فšي دورة جšديšدة أي أنّ
ال ّ šدورة األولššى تتج ّ šدد مšّ šرة أخššرى ،كššذلššك عššالššم الššوجššود الššك ّلي سššواء فššي األنššفس أو فššي اآلفššاق لššه دورة مššن
الšحوادث الšك ّل ّية واألحšوال واألمšور الšعظيمة ،وعšند انšتهاء الّ šدورة تšبتدئ دورة جšديšدة وتšنسى الّ šدورة الšقديšمة
بšالšك ّل ّية بسšبب وقšوع الšحوادث الšعظيمة بšحيث ال يšبقى لšها أثšر وال خšبر ،كšما أنّšكم تšالحšظون أنّšه ال خšبر أبšداً
ملšا حšدث قšبل  20ألšف سšنة مšع أنšنا أثšبتنا مšن قšبل بšالّ šدالئšل أ ّن عšمران هšذه الšكرة األرضّ šية قšديšم جّ šداً ،فšال
مšائšة ألšف سšنة وال مšائšتا ألšف سšنة وال مšليون سšنة وال مšليونšا سšنة بšل هšو قšديšم جّ šدا ً فšاآلثšار الšقديšمة وأخšبارهšا
مقطوعة قطعا ً ك ّليّا ً.
كšذلšك ل ّ
šكل مظهšر مšن املšظاهšر اإللšهيّة دورة زمšانšيّة تجšري فšيها أحšكامšه وتسšري فšيها شšريšعته ،وحšينما يšنتهي
دوره بšظهور مظهšر جšديšد تšبتدئ دورة جšديšدة ،وعšلى هšذا املšنوال تšأتšي األدوار وتšنتهي وتتجّ šدد حšتّى تšنتهي
دورة كّ šليّة فšي عšالšم الšوجšود ،وتšقع حšوادث كّ šليّة ووقšائšع عšظيمة بšحيث ال يšبقى أثšر وال خšبر ملšا سšبق قšطعيّاً،
ثšم يšبتدئ دور كّ šليّ جšديšد فšي عšالšم الšوجšود إذ لšيس لšعالšم الšوجšود بšدايšة وقšد أقšيم الّ šدلšيل والšبرهšان مšن قšبل
على هذه املسألة فال احتياج للتّكرار.
وبšاالخšتصار نšقول إ ّن الّ šدورة الšك ّليّة لšعالšم الšوجšود عšبارة عšن مّ šدة مšديšدة وقšرون وأعšصار عšديšدة مšن غšير حšدٍّ
وال ح ššساب ،وتتج ّ šلى م ššظاه ššر ال šظّهور ف ššي ت ššلك ال ّ šدورة ف ššي س ššاح ššة ال ّ š
šشهود ح šتّى يتج ّ šلى ظ ššهور ع ššظيم ك ّ šليّ
يšجعل اآلفšاق مšركšز اإلشšراق وظšهوره يšكون سšبب بšلوغ الšعالšم رشšده ودورتšه تšمت ّد كšثيراً ،ثšم تšنبعث املšظاهšر
فšي ظّ šله مšن بšعده ويجّ šددون بšعض األحšكام املšتع ّلقة بšالšجسمانšيّات واملšعامšالت حسšب اقšتضاء الšزّمšان وهšم
مستظ ّلون بظ ّله ،فنحن في دورة بدايتها آدم والظّهور الك ّليّ لها حضرة بهاء اهلل.
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قوّة نفوذ املظاهر اإللهيّة وتأثيرهم
السؤال :ما درجة ق ّوة أعراش الحقيقة -مظاهر الظّهور اإللهي -وما حدود نفوذهم؟
ّ
الššجواب :انššظروا فššي عššالššم الššوجššود أي الššكائššنات الššجسمان šيّة تجššدوا أ ّن املجššموعššة الّ š
šشمسيّة مššظلمة قššاتššمة،
šسيارات ال ّ š
وال ّ š
šشمسيّة ط ššائ ššفة ح ššول ššها ومس ššتشرق ššة م ššن
šشمس ف ššي ه ššذه ال ّ šدائ ššرة ه ššي م ššرك ššز األن ššوار وج ššميع ال ّ š
šشمس هšي سšبب الšحياة والšنّورانšيّة وعّ šلة نšشوء كšافّšة الšكائšنات ونšم ّوهšا فšي الّ šدائšرة ال ّ
فšيوضšاتšها فšال ّ
šشمسيّة،
šشمس فšي هšذه الّ šدائšرة مšا تšح ّقق وجšود كšائšن حšيّ بšل ألظšلم ال ّ
ولšوال فšيوضšات ال ّ
šكل وتšالشšى ،إذا ً صšار مšن
šشمس مššركššز األنššوار وسššبب حššياة الššكائššنات فššي ال ّ šدائššرة الّ š
الššواضššح املššشهود أ ّن الّ š
šشمس ّية ،فššكذلššك املššظاهššر
امل ššق ّدس ššة اإلل ššه ّية ه ššم م ššراك ššز أن ššوار ال ššحقيقة وم ššناب ššع األس ššرار وم ššفيضو امل ššحبّة يتجّ š šلون ع ššلى ع ššال ššم ال ššقلوب
واألف ššكار وي ššبذل ššون وي ššفيضون ب ššال ššفيوض ššات األب ššد ّي ššة ع ššلى ع ššال ššم األرواح ويه ššبون ال ššحياة ال šّ šروح ššان ّ šية وي ššتألألون
ال ššحقائ ššق وامل ššعان ššي ،ف ššاس ššتضاءة ع ššال ššم األف ššكار إنّ ššما ه ššي م ššن م ššرك ššز ت ššلك األن ššوار وم ššطلع ت ššلك األس ššرار ،ف ššلوال
ف ššيض التج ّ šلي وت ššرب ššية ت ššلك ال šنّفوس امل ššق ّدس ššة ل ššكان ع ššال ššم ال šنّفوس واألف ššكار ظ ššلمة ف ššي ظ ššلمة ،ول ššوال ال šتّعال ššيم
šصحيحة م ššن م ššطال ššع األس ššرار ل ššكان ع ššال ššم اإلن ššسان šيّة مس ššرح األط ššوار ال ššحيوان šيّة واألخ ššالق ال ššبهيميّة وك ššان
ال ّ š
وجšود الجšميع وجšودا ً مšجازيّšا ً والšحياة الšحقيقيّة مšفقودة ،وهšذا مšعنى مšا قšيل فšي اإلنšجيل "فcي الcبدء كcان
الcكلمة" يššعني صššار سššبب حššياة الجššميع .فššنالحššظ اآلن كššم لššقرب الّ š
šشمس وبššعدهššا وطššلوعššها وغššروبššها مššن
اآلثššار الššواضššحة وال šنّتائššج ال šظّاهššرة فššي الššكائššنات األرض šيّة ،فššوقššتا ً خššريššف وتššارةً ربššيع وطššورا ً صššيفا ً وحššيناً
šمر خ ّ š
šلروح ،وحššينما تššصل سššمت الšّ šرأس تššبلغ الššفواكššه
ط االسššتواء يتج ّ šلى الšّ šربššيع املššنعش لّ š
شššتا ًء ،وعššندمššا تّ š
واألث ššمار إل ššى درج ššة ال ššكمال وت ššنضج ال ššحبوب والš šنّبات ššات وت ššفوز ال ššكائ ššنات األرضš šيّة ب ššمنتهى درج ššة الš šنّشوء
وال šنّم ّو ،ف ššكذل ššك املظه ššر امل ššق ّدس ال šّ šر ّب ššان ššي ا ّلššذي ه ššو ش ššمس ع ššال ššم الخ ššلق ،ع ššندم ššا يتج ّ šلى ع ššلى ع ššال ššم األرواح
واألفšكار والšقلوب يšأتšي ال ّšربšيع ال ّšروحšانšي وتšقبل الšحياة الجšديšدة وتظهšر قّ šوة ال ّšربšيع الšبديšع وتšشاهšد املšوهšبة
الššعجيبة ،كššما أنّššكم تššرون أ ّن فššي ظššهور مظهššر مššن املššظاهššر اإللššه ّية يššحصل رق šيّ عššجيب فššي عššالššم الššعقول
šص فšي هšذا الšعصر اإللšهيّ تšالحšظون مšدى مšا حšصل مšن الšتّر ّقššي فšي عšالšم
واألفšكار واألرواح ،وعšلى األخ ّ
الšعقول واألفšكار ،مšع أنّšه فšي بšدايšة اإلشšراق ،وع ّšما قšريšب تšرون أ ّن هšذه الšفيوضšات الجšديšدة وهšذه الšتّعالšيم
اإللššهيّة سššتنير هššذا الššعالššم املššظلم وتššجعل هššذه األقššالššيم املحššزونššة فššردوس šا ً أعššلى ولššو عššكفنا عššلى بššيان آثššار
وفššيوضššات كšّ šل واحššد مššن املššظاهššر املššق ّدسššة لššيطول بššنا الššكالم ج ّ šداً ،فššف ّكروا أنššتم وتššم ّعنوا بššأنššفسكم لتهššتدوا
على حقيقة هذه املسألة.
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األنبياء قسمان
السؤال :إلى كم قسم تنقسم األنبياء؟
ّ
الšš šجواب :إ ّن األنšš šبياء عšš šلى قšš šسمني :األ ّول األنšš šبياء املسšš šتق ّلون املšš šتبوعšš šون وال š šثّانšš šي األنšš šبياء ال š šتّابšš šعون غšš šير
šؤسššسو األدوار الج ššدي ššدة ا ّلššذي ššن ب ššظهوره ššم ي ššلبس
الشššري ššعة وم š ّ š
املس ššتق ّلني ،ف ššاألن ššبياء املس ššتق ّلون ه ššم أص ššحاب ّ š
šؤسššس ديššن جššديššد ويššنزل كššتاب جššديššد وهššم يššقتبسون الššفيوضššات مššن الššحقيقة اإللššهيّة
الššعالššم خššلعة جššديššدة ويš ّ š
بšدون واسšطة ،نšورانّ šيتهم نšورانّ šية ذاتّ šية كšال ّ
šشمس تšضيء بšذاتšها لšذاتšها وال ّ
šضياء مšن لšوازمšها الšذّاتّ šية ولšيس
مقتبسة من كوكب آخر ،فهؤالء هم مطالع األحد ّية ومنابع الفيوضات اإلله ّية ومرايا ذات الحقيقة.
والšقسم الšثّانšي مšن األنšبياء هšم الšتّابšعون واملšر ّوجšون ،ألنّšهم فšروع غšير مسšتق ّلني يšقتبسون الšفيض مšن األنšبياء
املسšتق ّلني ويسšتفيدون نšور الهšدايšة مšن الšنب ّوة الšك ّليّة كšالšقمر ا ّلššذي ال ضšياء وال سšطوع لšه مšن ذاتšه لšذاتšه بšل
يššقتبس األنššوار مššن الّ š
šشمس ،فššمظاهššر الššنب ّوة الššك ّليّة املسššتق ّلون فššي ظššهورهššم هššم كššحضرة إبššراهššيم وحššضرة
مšوسšى وحšضرة املšسيح وحšضرة مح ّšمد وحšضرة األعšلى )الšباب( وحšضرة بšهاء اهلل .وأ ّšمšا الšقسم الšثّانšي مšن
األنبياء فهم التّابعون واملر ّوجون كسليمان وداود وإشعيا وإرميا وحزقيال.
أس ššسوا ش ššري ššعة ج ššدي ššدة وخ ššلقوا الš šنّفوس خ ššلقا ً ج ššدي ššدا ً وبّ š šدل ššوا
šؤسس ššني ،أي ّš š
ف ššاألن ššبياء املس ššتق ّلون ك ššان ššوا م ّ š
األخ ššالق ال ššعا ّم ššة ور ّوج ššوا مس ššلكا ً وم ššنهجا ً ج ššدي ššداً ،فتج ّ šدد ال ššكور وت ššش ّكل دي ššن ج ššدي ššد ،ف ššظهور ه ššؤالء ب ššمثاب ššة
م ššوس ššم ال šّ šرب ššيع ال šذّي ف ššيه ي ššلبس ج ššميع ال ššكائ ššنات األرض ّ šية خ ššلعا ً ج ššدي ššدة وي ššحيا ح ššياة ج ššدي ššدة ،وأ ّم ššا ال ššقسم
šعممون ديššن اهلل ويššعلون كššلمة اهلل ،وليسššت
ال šثّانššي مššن األنššبياء هššم ال šتّابššعون ا ّلššذيššن يššر ّوجššون شššريššعة اهلل ويّ š
قدرتهم وق ّوتهم من أنفسهم بل يستفيدونها من األنبياء املستق ّلني.
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بوذا وكنفيوش
السؤال :ماذا كان بوذا وكنفيوش؟
ّ
šصراط
ال ššجواب :إ ّن ب ššوذا أي ššضا ً ّš š
أس ššس دي ššنا ً ج ššدي ššدا ً وك ššنفيوش ج ّ šدد األخ ššالق ال ššقدي ššمة ودع ššا ال šنّاس إل ššى ال ّ š
أسšساه انšهار انšهيارا ً كّ šليّا ً ولšم تšثبت ولšم تسšتمر األمšم الšبوذيّšة والšكنفيوشšيّة عšلى عšبادتšهم
املسšتقيم .ولšكن مšا ّš š
أسššس الššوحššدانšيّة اإللššهيّة ولššكن بššعده ذهššبت
šؤسššس هššذا الّ šديššن كššان شššخصا ً جššليالً ّ š
ومššعتقداتššهم األصššليّة ،ومš ّ š
ت ššعال ššيمه األص ššل ّية ب ššال šتّدري ššج م ššن ب ššني أت ššباع ššه ب ššال ّ šك ّلية واب ššتدع ššت ع ššادات ورس ššوم ج ššاه ššل ّية ح šتّى انته ššت ب ššعبادة
وصššى ك ššرارا ً وم ššرارا ً ب ššال ššوص ššاي ššا العش ššرة امل ššذك ššورة ف ššي
šصور وال šتّماث ššيل ،م ššثالً ان ššظروا إ ّن ح ššضرة امل ššسيح ّš š š
ال ّ š
šصور والšتّماثšيل بšينما اآلن
الšتّوراة وأ ّšكšد بšاتّšباعšها والتّشšبّث بšها ،ومšن جšملة الšوصšايšا العشšرة هšو أالّ تšعبدوا ال ّ
الصور والتّماثيل الكثيرة في بعض الكنائس املسيح ّية.
توجد ّ
إذا ً صššار مššن الššواضššح املššعلوم أ ّن ديššن اهلل ال يššبقى بššني ال šطّوائššف عššلى أسššاسššه األصššليّ ،بššل يššتغيّر ويššتب ّدل
šؤسšس شšريšعة جšديšدة ،ألنّšه لšو لšم يšطرأ
بšالšتّدريšج حšتّى يšنمحي ويšنعدم انšعدامšا ً كّ šليّا ً .لهšذا يتجّ šدد الšظّهور وت ّš š
عšليها الšتّغيير والšتّبديšل ملšا احšتاجšت إلšى التّجšديšد ،فهšذا ّ
الشجšر كšان فšي الšبدايšة فšي مšنتهى الšطّراوة مšملوءاً
ب ššاألزه ššار واألث ššمار ث ššم ص ššار ع ššتيقا ً ق ššدي ššما ً ال ث ššمر ل ššه ق ّ š
ط ،ب ššل ي ššبس وص ššار ه ššشيماً ،ف ššمن أج ššل ه ššذا ي ššغرس
البسšتانšيّ الšحقيقيّ أشšجارا ً يšافšعة مšن نšوع تšلك األشšجار وصšنفها ،فšتنشأ وتšنمو يšومšا ً فšيومšا ً فšيرف فšي هšذه
الح ššدي ššقة اإلل ššه ّية ظّ š šلها امل ššمدود وت ššؤت ššي ث ššمرا ً مح ššموداً ،وك ššذل ššك األدي ššان ت ššتغ ّير ب ššمرور األ ّي ššام ع ššن أس ššاس ššها
األص ššليّ ،وت ššذه ššب ح ššقيقة دي ššن اهلل وروح ššه م ššن ب ššني ال šنّاس ب ššال ššك ّل ّية ،وت ššروج ب ššينهم ال ššبدع ،وي ššصبح دي ššن اهلل
جسما ً بال روح ،ومن أجل هذا تتج ّدد األديان.
šصور والšتّماثšيل غšافšلني كّ šليّا ً عšن الšوحšدانšيّة اإللšهيّة ،بšل
واملšقصود أ ّن هšو مّ šلة الšكنفيوش وبšوذا يšعبدون اآلن ال ّ
يššعتقدون بššآلššهة مššوهššومššة كššما كššان يššعتقد قššدمššاء الššيونššان مššع أ ّن األسššاس لššم يššكن كهššذا بššل كššان مššنهجا ً آخššر
وأساسا ً آخر.
انšظروا كšيف نُšسي أسšاس ديšن املšسيح وراجšت الšبدع ،فšمثالً قšد نšهى حšضرة املšسيح عšن الšتّع ّدي واالنšتقام
šضرة ،واآلن انšظروا كšم وقšع مšن الحšروب الّ šدمšو ّيšة فšي نšفس الšطّائšفة
بšل أمšر بšالšخير والšتّسامšح تšلقاء ّš š
الش ّšر وامل ّ
املšسيح ّية ،وكšم حšصل مšن الšظّلم والšجفاء واالفšتراس وسšفك الّ šدمšاء ،ووقšعت بšفتوى الšبابšا كšثير مšن الحšروب
السابقة .إذا ً صار من الواضح املعلوم أ ّن األديان تتغ ّير وتتب ّدل تب ّدالً ك ّل ّيا ً بمرور األ ّيام ث ّم تتج ّدد.
ّ
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بيان املقصود من عتاب اهلل لحضرات األنبياء  -في الكتب املقدّسة
šوجšهة لšحضرات األنšبياء ،فšمن املšخاطšب بšذلšك
šسؤال :ورد فšي الšكتب املšق ّدسšة بšعض خšطابšات زجšر وعšتاب م ّ š
ال ّ
وجه العتاب؟
وملن ّ
الšجواب :إ ّن الجšميع الخšطابšات اإللšه ّية الšتي عšوتšب بšها حšضرات األنšبياء إنّšما املšقصود بšها أمšمهم ،ولšو أ ّنšها
šوجšهة إلšى حšضراتšهم ،وحšكمة ذلšك مšحض ال ّ
šشفقة وال ّšرحšمة بšاألمšم ،حšتّى ال تšتأ ّلšم نšفوسšهم
بحسšب الšظّاهšر م ّ š
šوجšها ً إلšى
وال تšتك ّدر خšواطšرهšم وال يšكون الخšطاب والšعتاب ثšقيالً عšليهم ،لهšذا كšان الخšطاب بحسšب الšظّاهšر م ّ š
šالسšلطان املšقتدر املس ّ
šتقل فšي مšملكته إنّšما يšمثّل شšعبه
األنšبياء ولšكنّه فšي الšحقيقة لšألمšم ،وفšضالً عšن هšذا ف ّ š š
ورع šيّته ،يššعني قššولššه قššول الجššميع ،وكššل مššعاهššدة يššبرمššها هššي مššعاهššدتššهم ،أل ّن إرادة شššعبه ورع šيّته فššانššية فššي
إدارتššه ومššشيئته ،كššذلššك كšّ šل نššبيّ إنّššما يššمثّل أ ّمššته ومّ šلته ،لهššذا فعهššد اهلل وخššطابššه مššع الšنّبيّ هššو عهššد وخššطاب
مع ّ
كل األ ّمة والغالب أ ّن خطاب الزّجر والعتاب يثقل على النّفوس ويسبّب انكسار القلوب.
šتوضššح م ššن ال šتّوراة
له ššذا اق ššتضت ال ššحكمة ال ššبال ššغة ت ššوج ššيه الخ ššطاب ف ššي ال šظّاه ššر ل ššحضرات األن ššبياء ،وذل ššك ي š š šّ š
نšفسها حšيث أ ّن بšني إسšرائšيل عšصوا وقšالšوا لšحضرة مšوسšى نšحن ال نšقدر أن نšحارب الšعمالšقة ،ألنّšهم أقšويšاء
أش ّ šداء ش ššجعان ،ف ššعات ššب اهلل م ššوس ššى وه ššارون ،م ššع أ ّن ح ššضرة م ššوس ššى ل ššم ي ššكن ع ššاص ššياً ،ب ššل ك ššان ف ššي ن ššهاي ššة
الšطّاعšة ،وال ش ّšك أ ّن شšخصا ً جšليالً كšحضرة مšوسšى ا ّلšذي هšو واسšطة الšفيض اإللšهيّ واملšب ّلغ لشšريšعة اهلل ال
ب ّ šد وأن يššكون مššطيعا ً ألمššر اهلل ،فهššذه ال šنّفوس املššباركššة إنّššما هššم كššأوراق الشجššرة املتحšّ šركššة بهššبوب ال šنّسيم ال
بššإرادتššها ،أل ّن هššذه ال šنّفوس املššباركššة منجššذبššة بššنفحات مššحبّة اهلل ومسššلوبššة اإلرادة بššالššك ّليّة ،فššقولššهم قššول اهلل،
السššراج ومššهما سššطع الّ š
šشعاع مššن
وأمššرهššم أمššر اهلل ،ونššهيهم نššهي اهلل ،وهššم بššمثابššة هššذا الšزّجššاج ضššوؤه مššن ّ š
السšراج ،وكšذلšك حšركšة أنšبياء اهلل ومšظاهšر الšظّهور
الšزّجšاج بحسšب الšظّاهšر فšهو فšي الšحقيقة إنّšما يسšطع مšن ّš š
وسššكونššهم بššوحššي إلššهيّ ال عššن هššوى نššفسانššي ،فššإن لššم يššكن هššكذا كššيف يššكون ذلššك الšنّبيّ أمššينا ً وكššيف يššكون
سšفيرا ً لšلحقّ ومšب ّلغا ً ألوامšره ونšواهšيه ،إذا ً ف ّ
šكل مšا جšاء فšي الšكتب املšق ّدسšة عšتابšا ً ملšظاهšر الšظّهور هšو مšن هšذا
القبيل.
الحšمد هلل أنšت أتšيت إلšى هšنا وتšالقšيت بšعباد اهلل فهšل وجšدت مšنهم غšير رائšحة رضšا الšحقّ  ،ال واهلل ،فšقد رأيšت
بšعينيك أنّšهم بšالّ šليل والšنّهار فšي سšعي واجšتهاد .ولšيس لšهم مšن قšصد سšوى إعšالء كšلمة اهلل وتšربšية الšنّفوس
šب الšخير لšلنّوع اإلنšسانšيّ واملšحبّة لجšميع
وإصšالح األمšم والšتّر ّقššيات ال ّšروحšانّ šية وتšرويšج ال ّ
šصلح الšعمومšيّ وح ّ
املšلل والšتّضحية لšخير البشšر واالنšقطاع عšن املšنافšع الšذّاتّ šية والخšدمšة لنشšر الšفضائšل بšني الšعالšم اإلنšسانšيّ.
ولšنرجšع إلšى مšا كšنّا فšيه ،مšثالً يšقول فšي الšتّوراة فšي كšتاب إشšعيا فšي أصšحاح  48آيšة " 12اسcمع لcي يcا
يcعقوب وإسcرائcيل ا ّلcذي دعcوتcه أنcا هcو أنcا األ ّول وأنcا اآلخcر" ومšن املšعلوم أنّšه مšا كšان مšراده يšعقوب
أي إسšرائšيل بšل املšقصود بšنو إسšرائšيل ،وكšذلšك يšقول فšي كšتاب إشšعيا أصšحاح  43فšي اآليšة األولšى "واآلن
هšكذا يšقول ال ّšرب خšالšقك يšا يšعقوب وجšابšلك يšا إسšرائšيل ال تšخف ألنّšي فšديšتك دعšوتšك بšاسšمك أنšت لšي" وفšضالً
ب م ššوس ššى
ع ššن ه ššذا ف ššإنّ ššه ي ššقول ف ššي س ššفر األع ššداد م ššن ال šتّوراة ف ššي األص ššحاح  20ف ššي اآلي ššة " 23وك ّ šلم ال šّ šر ّ
٧٠

وهšارون فšي جšبل هšور عšلى تخšم أرض أدوم قšائšالً يšض ّم هšارون إلšى قšومšه ألنّšه ال يšدخšل األرض ا ّلšتي أعšطيت
لšبني إسšرائšيل ألنّšكم عšصيتم قšولšي عšند مšاء مšريšبة" ويšقول فšي اآليšة " 13هšذا مšاء مšريšبة حšيث خšاصšم بšنو
ب فšتق ّدس فšيهم" الحšظوا فšقد عšصى بšنو إسšرائšيل ولšكن بحسšب الšظّاهšر عšوتšب مšوسšى وهšارون
إسšرائšيل ال ّšر ّ
ب غššضب عššليَّ بسššببكم ولššم
كššما يššقول فššي األصššحاح الšثّالššث آيššة  26فššي سššفر الšتّثنية مššن الšتّوراة "لššك ّن الšّ šر ّ
ب كššفاك ال تššعد تššك ّلمني أيššضا ً فššي هššذا األمššر" بššينما هššذا الخššطاب والššعتاب فššي
يššسمع لššي بššل قššال لššي الšّ šر ّ
šوجššه أل ّم ššة إس ššرائ ššيل ا ّلššتي ب ššعصيان ššها األم ššر اإلل ššهيّ ب ššقيت أس ššيرة م ّ šدة م ššدي ššدة ف ššي صح ššراء ال šتّيه
ال ššحقيقة م š ّ š
السššالم ،ومššع أن هššذا الخššطاب والššعتاب فššي ال šظّاهššر كššان لššحضرة
املššجاورة لššألردن ح šتّى زمššن يššوشššع عššليه ّ š
مššوسššى وهššارون ،ولššكنّه فššي الššحقيقة أل ّمššة إسššرائššيل ،وكššذلššك تّ š
šفضل فššي الššقرآن بššقولššه خššطابšا ً لššحضرة محšّ šمد
"إنّššا فššتحنا لššك فššتحا ً مššبينا ً لššيغفر لššك اهلل مššا تššق ّدم مššن ذنššبك ومššا تššأ ّ
خššر" يššعني نššحن فššتحنا لššك فššتحا ً واضššحاً
لššنغفر لššك ال šذّنššوب املššتق ّدمššة واملššتأ ّ
خššرة ،ولššو أ ّن هššذا الخššطاب كššان بحسššب ال šظّاهššر لššحضرة محšّ šمد ولššكنّه فššي
ال ššحقيقة خ ššطاب ل ššعموم امل ّ šلة ،وه ššذا م ššحض ال ššحكمة ال ššبال ššغة اإلل ššهيّة ك ššما س ššبق ح šتّى ال ت ššضطرب ال ššقلوب وال
تšتك ّدر ،فšكثيرا ً مšا اعšترف أنšبياء اهلل ومšظاهšر الšظّهور الšك ّلي فšي مšناجšاتšهم بšالšقصور والšذّنšب ،وهšذا مšن بšاب
الšتّعليم لšسائšر الšنّفوس ولšلتّشويšق وال ّ
šحض عšلى الšخضوع والšخشوع واالعšتراف بšالšذّنšب والšقصور لšيس إالّ.
فšتلك الšنّفوس املšق ّدسšة طšاهšرة مšن ك ّšل ذنšب ،ومšنزّهšة عšن ك ّšل خšطأ ،مšثالً يšقول فšي اإلنšجيل إ ّن شšخصا ً حšضر
šبار ذات
šبار ،أل ّن الّ š
šبار فššأجššابššه حššضرة املššسيح ملššاذا خššاطššبتني بššالّ š
لššدى حššضرة املššسيح فššقال أ ّيššها املššع ّلم الّ š
واح ššدة وه ššو اهلل ،ف ššليس امل ššقصود م ššن ه ššذا أن ح ššضرة امل ššسيح م ššعاذ اهلل ك ššان م ššذن ššبا ً ب ššل ك ššان امل ššراد ت ššعليم
الšخضوع والšخشوع والšتّواضšع واالنšكسار لšذلšك ال ّ
šشخص املšخاطšب ،فهšذه الšنّفوس املšباركšة أنšوار وال يšجتمع
الšنّور مšع الšظّلمة ،حšياة وال تšجتمع الšحياة مšع املšوت ،هšدايšة وال تšجتمع الهšدايšة مšع ال ّ
šضاللšة ،حšقيقة الšطّاعšة
šوج ššه بحس ššب
وال ت ššجتمع ال šطّاع ššة م ššع ال ššعصيان ،وخ ššالص ššة ال ššقول أ ّن ال ššعتاب ال ššوارد ف ššي ال ššكتب امل ššق ّدس ššة امل š ّ š
الšظّاهšر لšألنšبياء أي املšظاهšر اإللšهيّة إنّšما يšقصد بšه فšي الšحقيقة األ ّšمšة ،وإذا تšتبّعت الšكتب املšقدسšة تجšد ذلšك
واضحا ً جليّا ً
والسالم.
ّ
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بيان اآلية الواردة في الكتاب األقدس
šسؤال :يšقول فšي اآليšة املšباركšة "لcيس ملcطلع األمcر شcريcك فcي الcعصمة الcكبرى إنّه ملظهcر يcفعل مcا
ال ّ
cص اهلل ه ccذا امل ccقام ل ccنفسه وم ccا قc cدّر ألح ccد ن ccصيبا ً م ccن ه ccذا
ي ccشاء ف ccي م ccلكوت اإلن ccشاء ق ccد خ ّ c
ّ
الشأن املنيع" فما تفسيرها؟
šصفات
الššجواب :اعššلم أ ّن الššعصمة عššلى قššسمني ،عššصمة ذات šيّة وعššصمة صššفات šيّة ،وهššكذا سššائššر األسššماء والّ š
šختصة بšاملظهšر الšك ّلي ،أل ّن الšعصمة مšن لšزومšه الšذّاتšيّ،
šصفاتšيّ ،فšالšعصمة الšذّاتّ šية م ّ
كšالšعلم الšذّاتšيّ والšعلم ال ّ
šلشمس وال يّ š
وال يّ š
šشعاع الزم ذات šيّ لّ š
šشيء ،فššالّ š
šنفك ال ّ šلزوم ال šذّات šيّ عššن الّ š
šنفك عššنها ،والššعلم الزم ذات šيّ لššلحقّ
šنفك ع ššنه ،وال ššقدرة الزم ذاتš šيّ ل ššلحقّ وال ت ّ š
وال ي ّ š
šنفك ع ššنه ،ف ššلو ت ššقبل االن ššفكاك ال ي ššكون ال ššحقّ حّ š šقاً ،ول ššو ان ššفكّ
šشمس ال تšكون ال ّ
šشعاع عšن ال ّ
ال ّ
šشمس شšمساً ،لهšذا لšو يšتص ّور االنšفكاك فšي الšعصمة الšكبرى عšن املšظاهšر
الك ّليّة فال يكون مظهرا ً ك ّليّا ً ويسقط عن كماله الذّاتيّ.
šصفاتšيّة فليسšت مšن الّ šلوازم الšذّاتšيّة ل ّ
šلشيء ،بšل هšي شšعاع الšعصمة ا ّلšذي يسšطع مšن شšمس
أ ّمšا الšعصمة ال ّ
الšحقيقة عšلى الšقلوب ويšعطي لšتلك الšنّفوس قسšطا ً ونšصيباً ،فهšذه الšنّفوس وإن لšم تšكن لšهم الšعصمة الšذّاتšيّة،
ولšكنّهم تšحت حšفظ الšحقّ وعšصمته وحšمايšته ،يšعني أ ّن الšحقّ يšحفظ هšؤالء مšن الخšطأ ،مšثالً لšم يšكن كšثير مšن
الšنّفوس املšق ّدسšة مšظاهšر الšعصمة الšكبرى ،ولšكن كšانšوا مšحفوظšني مšصونšني عšن الخšطأ فšي ظ ّšل اهلل وحšفظه
وح ššماي ššته ،ألنّ ššهم ك ššان ššوا واس ššطة ال ššفيض ب ššني ال ššحقّ والخ ššلق ،ف ššإذا ل ššم ي ššحفظ ال ššحقّ ه ššؤالء م ššن الخ ššطأ أل ّدى
خ ššطأه ššم إل ššى وق ššوع ك šّ šل ال šنّفوس امل ššؤم ššنة ف ššي الخ ššطأ ،فينه ššدم أس ššاس ال ّ šدي ššن اإلل ššهيّ ب ššال ššك ّل ّية وه ššذا ال ي ššليق
بحضرة األحد ّية.
šصفاتšيّة مššوهššوبššة لّ š
šكل نššفس
وخššالصššة الššقول إ ّن الššعصمة الšذّاتšيّة مššحصورة فššي املššظاهššر الššك ّليّة ،والššعصمة الّ š
šالشššرائššط الšالّزمššة أي بššانššتخاب جššميع املّ šلة فššإنّššه يššكون تššحت
مššق ّدسššة ،مššثالً لššو يššتش ّكل بššيت الššعدل الššعمومšيّ بš ّ š
šقرره بšيت الšعدل بšاتّšفاق اآلراء أو األكšثريّšة ،فšإنّ
عšصمة الšحقّ وحšمايšته ،وك ّšل مšا لšم ي ّ
šنص عšليه فšي الšكتاب وي ّ
ذلššك الššقرار والššحكم يššكون مššحفوظ šا ً مššن الخššطأ ،والššحال أنššه لššيس لّ š
šكل فššرد مššن أعššضاء بššيت الššعدل الššعصمة
šسمى بšالšعصمة املšوهšوبšة ،والšخالصšة إنّšه
الšذّاتšيّة ،ولšكن هšيئة بšيت الšعدل تšحت حšمايšة الšحقّ وعšصمته ،وهšذه ت ّ
šختص بššال šذّات األقššدس ولššيس لššغيره نššصيب مššن
يššقول أ ّن مššطلع األمššر مظهššر يššفعل مššا يššشاء ،وهššذا املššقام مš
ّ
ه ššذا ال ššكمال الš šذّاتš šيّ ،ي ššعني مل ّ ššا ت ššح ّققت ال ššعصمة الš šذّاتš šيّة ل ššلمظاه ššر ال ššك ّليّة ف ّ š
šكل م ššا ي ššصدر ع ššنهم ه ššو ع ššني
šسابšقة ،وك ّšل مšا يšقولšون هšو قšول الšحقّ  ،وك ّšل مšا
الšحقيقة ومšطابšق لšلواقšع ،فšهؤالء لšيسوا تšحت ظ ّšل ّ š š
الشšريšعة ال ّ
ألي مšؤمšن حšقّ االعšتراض ،وفšي هšذا املšقام يšجب التّسšليم املšحض ،ألنّ
يšعملون فšهو الšعمل ال ّ
šصحيح ،ولšيس ّ
مظهšر الšظّهور قšائšم بšالšحكمة الšبالšغة ،وقšد تعجšز الšعقول عšن إدراك الšحكمة الšخف ّية فšي بšعض األمšور ،لهšذا
šكل م ššا ي ššقول ššه مظه ššر ال šظّهور ال ššك ّليّ وم ššا ي ššعمله ه ššو م ššحض ال ššحكمة وم ššطاب ššق ل ššلواق ššع ،وإذا ل ššم يه ِ š
فّ š
šتد ب ššعض
ال šنّفوس إلššى األسššرار الššخفيّة لššحكم مššن األحššكام أو عššمل مššن األعššمال فššال يššجوز لššها االعššتراض ،حššيث أنّ
املظه ššر ال ššك ّليّ مظه ššر ي ššفعل م ššا ي ššشاء ،ف ššكثيرا ً م ššا ح ššدث أن ص ššدر أم ššر م ššن ش ššخص ع ššاق ššل ك ššام ššل ع ššال ššم ث šمّ
اعššترض ال šنّاس عššليه لعجššزهššم عššن إدراك حššكمته ،واسššتغربššوا كššيف أ ّن هššذا الّ š
šشخص الššحكيم قššال أو عššمل
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مššثل هššذا ،إ ّن هššذا االعššتراض صššادر عššن جهššل هššؤالء ،أ ّمššا حššكمة الššحكيم فššهي مššق ّدسššة عššن الخššطأ ومššنزّهššة
عšنه ،وكšذلšك الšطّبيب الšحاذق فšي عšالج املšريšض فšإنّšه يšفعل مšا يšشاء ،ولšيس لšلمريšض حšقّ االعšتراض ،وك ّšل مšا
šصحيح ،فššينبغي لّ š
šلكل أن يššع ّدوه مظهššر يššفعل مššا يššشاء ويššحكم مššا يššريššد،
يššصفه لššه الšطّبيب ويššشير بššه فššهو الّ š
وال بّ šد أ ّن رأي الšطّبيب فšي عšالج املšريšض يšكون مšخالšفا ً آلراء اآلخšريšن ،فهšل يšجوز إذا ً االعšتراض مšن نšفوس
ب ول ššيس ل ššها دراي ššة ب ššال ššحكمة؟ ال واهلل ،ف ššيجب ع ššلى ال ّ š
šكل ال ššخضوع والتّس ššليم وإج ššراء ك šّ šل م ššا
ل ššم ت ššدرس ال šطّ ّ
يšقولšه الšطّبيب الšحاذق ،فšالšطّبيب الšحاذق لšه أن يšفعل مšا يšشاء ولšيس لšلمريšض نšصيب مšن هšذا املšقام ،وال بšدّ
مššن ثššبوت حššذق الšطّبيب ،وحššيث ثššبت حššذق الšطّبيب فššله أن يššفعل مššا يššشاء ،كššذلššك قššائššد الššجنود مššن حššيث أنّššه
šسفينة مšن حšيث أ ّن الšكلّ
šفرد بšالšفنون الحšربšيّة فšله أن يšفعل مšا يšشاء فšي ك ّšل مšا يšقولšه ويšأمšر بšه ،وربّšان ال ّ
ت ّ
يقر بإملامه ف ّن املالحة فله أن يفعل ما يشاء في ّ
كل ما يقوله ويأمر به.
ّ
وحšيث أ ّن املšربّšي الšحقيقيّ هšو شšخص كšامšل فšله أن يšفعل مšا يšشاء فšي ك ّšل مšا يšقولšه ويšأمšر ،والšخالصšة أنّ
املšقصود مšن يšفعل مšا يšشاء أنّšه قšد يšصدر مظهšر الšظّهور أمšرا ً أو يجšري حšكما ً أو عšمالً يعجšز املšؤمšنون عšن
إدراك حššكمة ذلššك ،فššال يššجوز أن يخššطر االعššتراض بššخاطššر أحššد ويššقول ملššاذا أمššر بššكذا ولِ َ šم أجššرى كššذا؟ أ ّمššا
سššائššر ال šنّفوس ا ّلššذيššن اسššتظ ّلوا بّ š
šظل املظهššر الššك ّليّ ،فššهم تššحت حššكم شššريššعة اهلل وال يššجوز لššهم ال šتّجاوز قššيد
الشšريšعة ،ويšجب أن يšطبّقوا جšميع األعšمال واألفšعال عšلى شšريšعة اهلل ،وإذا تšجاوزوا عšنها كšانšوا
شšعرة عšن ّ š š
مšسؤولšني لšدى اهلل ومšؤاخšذيšن ،ولšيس لšهؤالء قسšط وال نšصيب مšن حšكم يšفعل مšا يšشاء ألšبتّة ،أل ّن هšذا املšقام
šختص بšاملظهšر الšك ّليّ ،مšثالً حšضرة املšسيح روحšي لšه الšفداء كšان مظهšر يšفعل مšا يšشاء ولšم يšكن لšلحواريّšني
م
ّ
نصيب من هذا املقام ،ألنّهم كانوا في ّ
والسالم.
ظل حضرة املسيح فيجب أالّ يتجاوزوا عن أمره وإرادته
ّ
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القسم ال ّرابع  -مقاالت في املبدأ واملعاد وقوى اإلنسان وحاالته
وكماالته املختلفة
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تغيير األنواع
ولنتك ّلم اآلن في مسألة تغيير النّوع وتر ّقي األعضاء أي فيما إذا كان أصل اإلنسان من عالم الحيوان.
السهšل اآلن تšفهيم بšطالنšها ،ولšكنّها
إ ّن هšذه الšنّظريّšة تšم ّكنت مšن عšقول بšعض الšفالسšفة فšي أوروبšا ولšيس مšن ّ
فšي املسšتقبل سšتتّضح وتظهšر ويهšتدي فšالسšفة أوروبšا بšأنšفسهم إلšى بšطالن هšذه املšسألšة ،ألنّšها فšي الšحقيقة
بšديšهيّ الšبطالن ،ولšو يšنظر اإلنšسان فšي الšكائšنات نšظرة إمšعان ويهšتدي إلšى دقšائšق أحšوال املšوجšودات ويšنظر
نšظام عšالšم الšوجšود ووضšعه وكšمالšه لšيتي ّقن أنّšه )لšيس فšي اإلمšكان أبšدع م ّšما كšان( ،أل ّن جšميع الšكائšنات سšواء
خšلق ونُšظّم وتšر ّšكšب وتšرتّšب وتšكامšل
أكšانšت عšلويّšة أو أرضšيّة وحšتّى هšذا الšفضاء الšذّي ال يšتناهšى وجšميع مšا فšيه ُš
كšما يšليق ويšنبغي ،ال نšقصان فšيه أبšدا ً بšحيث لšو صšارت جšميع الšكائšنات عšقالً صšرفšاً ،وتšف ّكر إلšى أبšد اآلبšاد
ال يšمكنه أن يšتص ّور أحšسن م ّšما كšان ،ولšو لšم تšكن الخšليقة مšنذ الšقدم عšلى هšذا الšكمال وفšي نšهايšة اإلبšداع
أي كšانšت أق ّšل وأدنšى لšكان الšوجšود حšينئذ مšهمالً ونšاقšصاً ،أي لšم يšكن كšامšالً ،إذا ً فهšذه املšسألšة تšحتاج إلšى
ٍ
šصفة عšا ّمššة أنšه يشšبه هšيكل إنšسان ،فšلو
نšهايšة الّ šد ّقššة والšتّفكير ،مšثالً تšص ّور عšالšم اإلمšكان أي عšالšم الšوجšود ب
šري عššلى غššير ذلššك لššكان
كššان هššذا ال šتّركššيب وال šتّرتššيب وهššذا الجššمال والššكمال املššوجššود اآلن فššي الššهيكل البشّ š
نšقصا ً مšحضاً ،لهšذا لšو يšتص ّور أ ّن اإلنšسان زمšنا ً مšا كšان فšي عšالšم الšحيوان يšعني كšان حšيوانšا ً مšحضا ً لšكان
الšوجšود نšاقšصاً ،أل ّن مšعنى هšذا أنّšه لšم يšكن هšناك إنšسان ،وهšذا الšعضو األعšظم الّ šذي هšو فšي هšيكل الšعالšم
بšمنزلšة ال ّšرأس واملšخّ كšان مšفقوداً ،إذا ً فšالšعالšم كšان نšقصا ً مšحضاً ،وبšذلšك ثšبت أنّšه لšو كšان اإلنšسان وقšتا ً مšا
فšي حšيّز الšحيوان لšكان كšمال الšوجšود مšختالً ،أل ّن اإلنšسان هšو الšعضو األعšظم فšي هšذا الšعالšم ،ولšو لšم يšكن
الššعضو األعššظم فššي هššذا الššهيكل مššوجššودا ً فššال شššك أ ّن الššهيكل نššاقššص ،ونššحن نššع ّد اإلنššسان الššعضو األعššظم
ألنّššه جššامššع كššماالت الššوجššود بššني الššكائššنات ،واملššقصود مššن اإلنššسان هššو الššفرد الššكامššل أي أكššمل شٍ š
šخص فššي
šشمس بšني الšكائšنات ،ولšو نšتص ّور أ ّن ال ّ
الšعالšم جšامšع الšكماالت املšعنويّšة والšظّاهšريّšة كšال ّ
šشمس لšم تšكن مšوجšودة
وقšتا ً مšا أو كšانšت كšأحšد الšنّجوم الخšت ّلت ح ٍ
šينئذ روابšط الšوجšود مšن غšير ش ّšك ،فšكيف يšمكن أن يšتص ّور اإلنšسان
يتبصر في عالم الوجود.
شيئا ً كهذا ،وفي ذلك كفاية ملن
ّ
وهššاك بššرهššان šا ً آخššر أدقّ وهššو ،أ ّن هššذه الššكائššنات املššوجššودة ا ّلššتي ال تššتناهššى فššي عššالššم الššوجššود ،سššواء كššانššت
إنšسانšا ً أم حšيوانšا ً أم نšباتšا ً أم جšمادا ً مšهما كšانšت فšإنّšها مšر ّكššبة مšن الšعناصšر ،وهšذا الšكمال املšوجšود فšي كšلّ
كšائšن مšن الšكائšنات ال ش ّšك أنّšه وجšد بšصنع إلšهيّ ومšنبعث مšن تšركšيب الšعناصšر وحšسن االمšتزاج وتšح ّقق مšن
تššناسššب مššقاديššر الššعناصššر وكšيّفيّة الšتّركššيب وتššأثššيرات سššائššر الššكائššنات ،إذا ً فجššميع الššكائššنات كسššلسلة مššرتššبط
šواص الššكائššنات وسššبب وجššودهššا ونššشوئššها ونššم ّوهššا،
بššعضها بššبعض ،وإ ّن الšتّعاون والšتّعاضššد والšتّفاعššل مššن خّ š
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وث ššبت ب ššال ّ šدالئ ššل وال ššبراه ššني أ ّن ك šّ šل ك ššائ ššن م ššن ه ššذه ال ššكائ ššنات ع ššا ّمً š šة ل ššه ف ٌ š
šير ف ššي ب ššقيّة ال ššكائ ššنات إ ّم ššا
šعل وت ššأث ٌ š
باالستقالل أو بالتّعاون مع الغير.
أي أ ّن الšكمال الšذّي نšراه فšي اإلنšسان ودونšه مšن الšكائšنات مšن
والšخالصšة أ ّن كšمال ك ّšل كšائšن مšن الšكائšنات ّ
ح ššيث األج ššزاء واألع ššضاء وال ššق ّوة ه ššو م ššنبعث م ššن ت ššرك ššيب ال ššعناص ššر وم ššقادي ššره ššا وم ššوازي ššنها وك ššيفيّة ام ššتزاج ššها
šسائššرة فššي اإلنššسان ،وحššيثما اجššتمعت هššذه يظهššر هššذا اإلنššسان ،وملššا
وتššفاعššالتššها والšتّأثššير الšذّي لššلكائššنات الّ š
أن كššان هššذا الššكمال حššاص šالً مššن تššركššيب أجššزاء الššعناصššر بššمقاديššر مššتناسššبة ومššن كššيفيّة االمššتزاج وتššفاعššل
ال ššكائ ššنات امل ššختلفة ول ššكون ت ššرك ššيب اإلن ššسان ق ššبل عش ššرة آالف س ššنة أو م ššائ ššة أل ššف س ššنة إنّ ššما ه ššو م ššن ه ššذه
الšعناصšر الšتّرابšيّة وبهšذه املšقاديšر واملšوازيšن وعšلى هšذا الšنّحو مšن الšتّركšيب واالمšتزاج ومšن تšفاعšل سšائšر هšذه
الكائنات كان إنسان ذلك اليوم هو عني هذا اإلنسان.
وهšš šذا أمšš šر بšš šديšš šهيّ ال يšš šقبل ال š šتّر ّدد ،يšš šعني لšš šو اجšš šتمعت هšš šذه الšš šعناصšš šر اإلنšš šسان š šيّة بšš šعد ألšš šف مšš šليون سšš šنة
šخصصت بهšذه املšقاديšر والšتّراكšيب وحšصل امšتزاج الšعناصšر عšلى هšذا الšنّحو وتšأثّšرت بهšذه الšتّفاعšالت مšن
وت ّ
سائر الكائنات لوجد هذا البشر املوجود بعينه.
م ššثالً ل ššو ي ššوج ššد ب ššعد م ššائ ššة أل ššف س ššنة م ššثل ه ššذا ال ّ šده ššن وال šنّار وال ššفتيل وامل ššشكاة وم ššن ي ššوق ššده ššا ،وب ššاالخ ššتصار
السššراج بššعينه ،وهššذه مššسألššة قššطعيّة ال ّ šداللššة وأمššر واضššح،
يššتكامššل جššميع مššا يššلزم لššإلضššاءة اآلن يššوجššد هššذا ّ š
وأ ّما ال ّدالئل ا ّلتي ذكرها حضرات الفالسفة فهي ظنّيّة ال ّداللة وليست قطعيّة ال ّداللة.
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ليس لعالم الوجود بداية مبدأ اإلنسان
اعšلم أ ّن إحšدى غšوامšض املšسائšل اإللšهيّة هšي أ ّن هšذا الšكون الšذّي ال يšتناهšى ال أ ّول لšه ،ولšقد سšبق بšيان أنّ
šفصالً إالّ أنّ ššنا
ن ššفس أس ššماء وص ššفات ال šذّات اإلل ššهيّة ت ššقتضي وج ššود ال ššكائ ššنات ،وم ššع أ ّن م ššا ق ššد ب šيّنّاه ك ššان م ّ š
سنتك ّلم عنه اآلن ثانية باختصار.
رب ب ššال م ššرب ššوب ،وال ي ššتح ّقق وج ššود م ššلك ب ššال رع šيّة ،وال م ššع ّلم ب ššغير م ššتع ّلم ،وال
ف ššاع ššلم أنّ ššه ال ي ššمكن أن ي ššتص ّور ّ
šصفات
ي ššمكن وج ššود خ ššال ššق ب ššدون مخ ššلوق ،وال يخ ššطر ب ššال ššبال رازق م ššن غ ššير م ššرزوق ،أل ّن ج ššميع األس ššماء وال ّ š
اإللššه ّية تسššتدعššي وجššود الššكائššنات ،فššلو نššتص ّور أ ّن الššكائššنات عššا ّمššة لššم تššكن مššوجššودة وقššتا ً مššا ،فهššذا ال šتّص ّور
إنššكار أللššوه ّ šية اهلل ،وفššضالً عššن هššذا فššالššعدم املššطلق غššير قššابššل لššلوجššود ،فššلو كššانššت الššكائššنات عššدم šا ً مššطلقا ً ملššا
تšح ّقق الšوجšود ،وملšا كšان وجšود ذات األحšد ّيšة أي الšوجšود اإللšهيّ أزلّ šيا ً سšرمšد ّيšا ً يšعني ال أ ّول لšه وال آخšر ،فšال
ب ّد وأ ّن عالم الوجود يعني هذا الكون الذّي ال يتناهى لم تكن ق ّ
ط له بداية.
نššعم قššد يššصحّ ويššمكن أن يحššدث وجššود جššزء مššن أجššزاء املššمكنات أي جššرم مššن األجššرام أو أن يššتالشššى ،غššير
šدي ال يššنعدم ،وحššيث أ ّن لّ š
أ ّن سššائššر األجššرام الššالمššتناه šيّة تّ š
šكل جššرم مššن هššذه
šظل مššوجššودة ،فššعالššم الššوجššود أبٌّ š
األجšرام بšدايšة فšال بّ šد لšه مšن نšهايšة ،أل ّن ك ّšل تšركšيب سšواء كšان جšزئšيّا ً أم كّ šليّا ً ال بّ šد لšه مšن أن يتحّ šلل ،وغšايšة مšا
هšنالšك هšو أ ّن بšعض املšركšبات سšريšع التّحšليل وبšعضها بšطيء التّحšليل ،فšمن املسšتحيل أن يšتر ّ šكšب شšيء وثšمّ
ال يتحّ šلل ،إذا ً يššجب أن نššعلم كššيف كššان كšّ šل مššوجššود مššن املššوجššودات الššعظيمة فššي أ ّول أمššره ،وال مššر َيššة أنّššه فššي
الšš šبدء كšš šان األصšš šل واحšš šدا ً وال يšš šمكن أن يšš šكون اثšš šنني ،أل ّن مšš šبدأ جšš šميع األعšš šداد واحšš šد ال اثšš šنان ،فšš šاالثšš šنان
مšحتاجšة إلšى املšبدأ .إذا ً صšار مšن املšعلوم أ ّن املšا ّدة فšي األصšل واحšدة ،وتšلك املšا ّدة الšواحšدة تšح ّولšت فšي كšلّ
šصور املššتن ّوعššة أخššذ كšّ šل مššنها شššكالً
عššنصر بššصور مššختلفة ،ولهššذا ظهššرت صššور مššتن ّوعššة ،ومل ّššا ظهššرت هššذه الّ š
šاصšا ً وصšار عšنصرا ً مسšتقالً ،ولšم يšتح ّقق اسšتقالل الšعنصر ولšم يšت ّم تšكويšنه إالّ بšعد مّ šدة مšديšدة ،ثّ šم إ ّن هšذه
خ ّšš
الšعناصšر تšر ّكššبت وتšرتّšبت وامšتزجšت بšصور غšير مšتناهšية ،يšعني ظهšرت الšكائšنات ا ّلššتي ال تšتناهšى مšن تšركšيب
وامšتزاج هšذه الšعناصšر ،وحšصل هšذا الšتّركšيب والšتّرتšيب بšحكمة اهلل وقšدرتšه الšقديšمة بšنظم ٍ طšبيعيٍّ واح ٍšد ،ومšن
حšيث أنّšها تšر ّšكšبت وامšتزجšت بهšذا الšنّظم الšطّبيعيّ فšي كšمال اإلتšقان ومšطابšقة لšلحكمة تšحت قšانšون كّ šليّ ،فšمن
الšواضšح أنّšها إيšجاد إلšهيّ ولšيس تšركšيبها وتšرتšيبها صšدفšة ،أل ّن مšعنى اإليšجاد أن يšوجšد مšن ك ّšل تšركšيب كšائšن،
أي ك ššائ ššن ،م ššثالً ل ššو أ ّن اإلن ššسان م ššع ع ššقله وذك ššائ ššه يج ššمع ع ššناص ššر
أ ّم ššا م ššن ال šتّرك ššيب ال šتّصادف šيّ ف ššال ي ššوج ššد ّ
ويššركšبّها فššال يššمكن أن يššوجššد مššنها كššائššن حšيّ ،ألنّššها أتššت عššلى غššير الšنّظم الšطّبيعيّ ،وهššذا جššواب عššن سššؤال
مššق ّدر وهššو مššن حššيث أ ّن هššذه الššكائššنات حššادثššة مššن تššركššيب وامššتزاج هššذه الššعناصššر ،فššنحن أيššضا ً نجššمع هššذه
ال ššعناص ššر ون ššمزج ššها إلي ššجاد ك ššائ ššن حš šيّ ،ف ššلو ن ššتص ّور م ššثل ه ššذا ل ššكان ه ššذا الš šتّص ّور خ ššطأ ،أل ّن أص ššل ه ššذا
ال šتّرك ššيب ت ššرك ššيب وام ššتزاج إل ššهيّ ع ššلى ن ššظم ط ššبيعيّ ،وب ššذل ššك ي ššوج ššد ك ššائ ššن وي ššتح ّقق وج ššود ،أم ššا م ššن ال šتّرك ššيب
šصور
šري فšš šال يšš šحصل ثšš šمر ،أل ّن البشšš šر ال يšš šقدر عšš šلى اإليšš šجاد ،والšš šخالصšš šة أنّšš šنا قšš šلنا قšš šد ظهšš šرت الّ š š
البشّ š š
والššحقائššق ا ّلššتي ال تššتناهššى والššكائššنات ا ّلššتي ال تššنحصر مššن تššركššيب الššعناصššر وامššتزاجššها وكššيف ّيتها وتššراكššيبها
وموازينها وتأثير بعضها على بعض.
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أ ّم ššا ه ššذه ال ššكرة األرض ššية ف ššمن ال ššواض ššح أنّ ššها ل ššم ت ššتك ّون دف ššعة واح ššدة ع ššلى ه ššيئتها ال ššحاض ššرة ،ب ššل إ ّن ه ššذا
املšوجšود الšك ّليّ اجšتاز أطšوارا ً مšختلفة بšالšتّدريšج حšتّى بšلغ هšذا الšكمال ،واملšوجšودات الšك ّل ّية تšقاس بšاملšوجšودات
الجššزئّ šية وتššطبّق عššليها ،أل ّن املššوجššود الššك ّليّ واملššوجššود الجššزئšيّ كššليهما تššحت نššظم طššبيعيّ واحššد وقššانššون كّ šليّ
šذر ّيššة يššنطبق عššليها فššي الšنّظام الššعا ّم مššا يššنطبق عššلى أعššظم الššكائššنات،
وتššرتššيب إلššهيّ ،مššثالً تجššد الššكائššنات الّ š
فšمن الšواضšح أنّšها تšك ّونšت فšي مšصنع قšدرة واحšدة عšلى نšظم طšبيعيّ واحšد وقšانšون عšا ّم واحšد ،فلهšذا يšقاس
ب ššعضها ب ššبعض ،م ššثالً إ ّن ن ššطفة اإلن ššسان ن ššشأت ون ššمت ف ššي رح ššم األ ّم ب ššال šتّدري ššج وأخ ššذت ص ššورا ً م ššن أط ššوار
مšختلفة حšتّى وصšلت إلšى الšبلوغ فšي نšهايšة درجšة مšن الجšمال وتجّ šلت بšهيئة كšامšلة فšي نšهايšة الّ šلطافšة ،وعšلى
šصغر ثّ šم نššشأ
هššذا املššنوال بššذر هššذه الšزّهššرة ا ّلššتي نššشاهššدهššا ،فššقد كššان فššي بššدايššته شššيئا ً حššقيرا ً فššي نššهايššة الّ š
ونšما فšي بšطن األرض وم ّšر بšصو ٍر مšختلفة إلšى أن تجّ šلى بšكمال الšطّراوة والّ šلطافšة فšي هšذه ال ّšرتšبة .وكšذلšك مšن
الšواضšح أ ّن هšذه الšكرة األرضšيّة تšك ّونšت فšي رحšم الšعالšم ،ونšشأت ونšمت وم ّšرت بšصور وحšاالت مšختلفة حšتّى
وصلت بالتّدريج إلى كمالها وزيّنت بمك ّونات غير متناهيّة وتج ّلت في نهاية اإلتقان.
إذا ً اتّšضح أ ّن تšلك املšادة األصšل ّية ا ّلšتي هšي بšمنزلšة الšنّطفة كšانšت عšناصšرهšا املšر ّšكšبة املšمتزجšة األ ّولّ šية مšوجšودة،
وهššذا الšتّركššيب نššشأ ونššما بššالšتّدريššج فššي األعššصار والššقرون ،وانššتقل مššن شššكل وهššيئة إلššى شššكل وهššيئة أخššرى
حتّى بلغ هذا الكمال والنّظام والتّرتيب واإلتقان بحكمة اهلل البالغة.
واآلن فšلنرجšع إلšى مšسألšة أ ّن اإلنšسان فšي بšدء الšوجšود نšشأ ونšما تšدريšجيّا ً فšي رحšم الšكرة األرضšيّة كšالšنّطفة
فššي رحššم األ ّم ،وانššتقل مššن صššورة إلššى صššورة ومššن هššيئة إلššى هššيئة ح šتّى تج ّ šلى بهššذا الجššمال والššكمال وهššذه
الšقوى واألركšان ،ويšقينا ً أنّšه مšا كšان فšي الšبدايšة بهšذه الّ šلطافšة والجšمال والšكمال ،بšل وصšل بšالšتّدريšج إلšى هšذه
الššهيئة والّ š
šحسن واملššالحššة كššنطفة اإلنššسان فššي رحššم األ ّم ،وال شšّ šك أ ّن ال šنّطفة البشššريّššة مššا أخššذت
šشمائššل والُ š
šصورة دفšعة واحšدة ومšا كšانšت مظهšر قšولšه تšعالšى "فšتبارك اهلل أحšسن الšخالšقني" .لهšذا أخšذت حšاالت
هšذه ال ّ
مššتن ّوعššة بššال šتّدريššج وظهššرت فššي هššيئات مššختلفة ح šتّى تج ّ šلت بهššذه الّ š
šشمائššل وهššذا الجššمال والššكمال والššحسن
وال ّ šلطاف ššة ،إذا ً ص ššار م ššن ال ššواض ššح امل ššبره ššن أ ّن ن ššشوء اإلن ššسان ون ššم ّوه ع ššلى ال ššكرة األرض šيّة ح šتّى ب ššلوغ ššه ه ššذا
الššكمال كššان مššطابššقا ً لššنشوء اإلنššسان ونššم ّوه فššي رحššم األ ّم بššال šتّدريššج وانššتقالššه مššن حššال إلššى حššال ومššن هššيئة
وصššورة إلššى هššيئة وصššورة أخššرى ،حššيث أ ّن ذلššك ت ّ šم بššمقتضى ال šنّظام الššعا ّم والššقانššون اإللššهيّ الššك ّليّ ،يššعني
šمر ن ššطفة اإلن ššسان ب ššحاالت م ššختلفة ودرج ššات م ššتع ّددة ح šتّى ي ššنطبق ع ššليها ق ššول ššه ت ššعال ššى "ف ššتبارك اهلل أح ššسن
تّ š
الرشد والبلوغ.
الخالقني" وتظهر فيها آثار ّ
وعššلى هššذا املššنوال كššان وجššود اإلنššسان عššلى هššذه الššكرة األرضšيّة مššن الššبدء حšتّى وصššل إلššى هššذه الššحال مššن
الššهيئة وجššمال األخššالق ،بššعد أن مššضت عššليه مّ šدة طššويššلة واجššتاز درجššات مššختلفة ،ولššكنّه مššن بššدء وجššوده كššان
نوعا ً ممتازا ً.
كšذلšك نšطفة اإلنšسان فšي رحšم األ ّم كšانšت فšي أ ّول أمšرهšا بšهيئة عšجيبة ،فšانšتقل هšذا الšهيكل مšن تšركšيب إلšى
تššركššيب ومššن هššيئة إلššى هššيئة ومššن صššورة إلššى صššورة حšتّى تجّ šلت الšنّطفة فššي نššهايššة الجššمال والššكمال ،ولššكنّها
ع ššندم ššا ك ššان ššت ف ššي رح ššم األ ّم وف ššي ت ššلك ال ššهيئة ال ššعجيبة – ا ّلššتي ت ššغاي ššر ت ššمام šا ً م ššا ه ššي ع ššليه اآلن م ššن ال ّ š
šشكل
وال ّ
šشمائšل – كšانšت نšطفة نšوع مšمتاز ال نšطفة حšيوان ،ومšا تšغيّرت نšوعšيّتها ومšاهšيّتها أبšداً ،وعšلى فšرض تšح ّقق
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وجšود أثšر ألعšضاء تšالشšت فšإ ّن هšذا ال يšكون دلšيالً عšلى عšدم اسšتقالل الšنّوع وأصšالšته ،وغšايšة مšا هšنالšك أنّ
ّ
والشمائل واألعضاء اإلنسان ّية قد تر ّقت ولكنّها مع ذلك التّح ّول كانت نوعا ً ممتازاً ،وكان إنسانا ً ال
الهيئة
حšيوانšاً ،مšثالً لšو انšتقلت نšطفة اإلنšسان فšي رحšم األ ّم مšن هšيئة إلšى هšيئة بšحيث ال تšشابšه الšهيئة األولšى بšأيّ
وج ššه م ššن ال ššوج ššوه فه ššل ي ššكون ذل ššك دل ššيالً ع ššلى أ ّن ال šنّوع ّ šية ت ššغ ّيرت ب ššأن ك ššان ššت ف ššي ال ššبداي ššة ح ššيوان šا ً ث ّ šم ن ššشأت
أعضاؤها وتر ّقت حتّى صارت إنسانا ً!! ال واهلل.
وال ššخالص ššة إ ّن ه ššذه ال šنّظريّ ššة ف ššي غ ššاي ššة م ššن ال ّ š
šضعف وواه šيّة األس ššاس أل ّن أص ššال ššة ن ššوع اإلن ššسان واس ššتقالل
والسالم.
ماهيّته واضحة مشهودة
ّ
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)(44
الفرق بني اإلنسان والحيوان
ت ššك ّلمنا غ ššير م šّ šرة ف ššي م ššسأل ššة ال šّ šروح ل ššك ّن أق ššوال ššنا ل ššم تُ ššد ّون ،ف ššاع ššلم أ ّن أه ššل ال ššعال ššم ق ššسمان ق ššسم ي ššنكر وج ššود
ال šّ šروح وي ššقول إ ّن اإلن ššسان أي ššضا ً ن ššوع م ššن ال ššحيوان ،ألنّ ššنا ن ššرى ال ššحيوان مش ššترك šا ً م ššع اإلن ššسان ف ššي ال ššقوى
šحواس ،وهšذه الšعناصšر الšبسيطة املšفردة ا ّلšتي تšمأل هšذا الšفضاء تšتر ّšكšب بšتراكšيب غšير مšتناهšية ويظهšر مšن
وال
ّ
ك ّšل تšركšيب كšائšن مšن الšكائšنات ،ومšن جšملتها الšكائšنات ذوات األرواح ا ّلšتي لšها الšقوى واإلحšساس ،وكّ šلما كšان
ال šتّركššيب أكššمل كššان ذلššك الššكائššن أشššرف ،وإ ّن تššركššيب الššعناصššر فššي وجššود اإلنššسان أكššمل مššن تššركššيب جššميع
الššكائššنات ،وامššتزاجššها فššي نššهايššة االعššتدال ،لššذا كššان أشššرف وأكššمل ،ويššقولššون إنّššه لššيس لššإلنššسان ق ّ šوة وروح
šساس وأ ّم ššا اإلن ššسان ف ššأك ššثر م ššنه
م ššخصوص ššة مح ššروم م ššنها س ššائ ššر ال ššحيوان ،وي ššقول ššون إ ّن ال ššحيوان ج ššسم ح ّ š
اسة
إحساسا ً في بعض القوى )مع أ ّن الحيوان أقوى من اإلنسان إحساسا ً في القوى الظّاهرة
الحس ّ
ّ
šسمع والšبصر والšذّوق وال ّ
šش ّم والّ šلمس حšتّى فšي بšعض الšقوى الšباطšن ّية كšالšحافšظة( ويšقولšون إ ّن الšحيوان
كšال ّ
له إدراك وشعور ،غاية ما هنالك أ ّن شعور اإلنسان أكثر ،وهذه أقوال الفالسفة في هذا العصر.
ه ššكذا ق ššول ššهم وذل ššك زع ššمهم وب ššذا ح ššكمت أوه ššام ššهم ،وب ššعد ش ّ šدة ال ššبحث واالس ššتدالل ق ššال ššوا ب ššأ ّن اإلن ššسان م ššن
سšاللšة الšحيوان ،يšعني أ ّن اإلنšسان كšان وقšتا ً مšا حšيوانšا ً ثّ šم تšغيّر نšوعšه وتšر ّقššى شšيئا ً فšشيئا ً حšتّى وصšل إلšى
درجšة اإلنšسان ،وأ ّšمšا اإللšهيّون فšيقولšون إ ّن األمšر لšيس كšذلšك ،فšإنّšه مšهما كšان اإلنšسان مشšتركšا ً مšع الšحيوان
فššي الššقوى والššحواس ال šظّاهššرة غššير أنّššه تššوجššد فššي اإلنššسان ق ّ šوة خššارقššة لššلعادة محššروم مššنها الššحيوان ،فهššذه
šصنائ ššع وك ššشف ال ššحقائ ššق م ššن ن ššتائ ššج ت ššلك ال ššق ّوة املج šّ šردة ،وه ššذه ال ššق ّوة ق ّ šوة
ال ššعلوم وال ššفنون واالك ššتشاف ššات وال ّ š
šتصرف ف ššيها ،ح šتّى ت ššدرك
م ššحيطة بج ššميع األش ššياء وم ššدرك ššة ل ššحقائ ššقها وت ššكشف أس ššرار ال ššكائ ššنات امل ššكنون ššة وت š
ّ
الššحقائššق املššعقولššة وغššير املššحسوسššة ا ّلššتي لššيس لššها وجššود خššارج šيّ بššل ال šذّي هššو غššيب كššحقيقة الššعقل والšّ šروح
šحب والحššزن ا ّلššتي هššي جššميعا ً مššن الššحقائššق املššعقولššة ،وفššضالً عššن ذلššك فهššذه الššعلوم
والّ š
šصفات واألخššالق والّ š
šصنائšع املšشهودة واملشšروعšات ومšكتشفات اإلنšسان ا ّلššتي ال تšتناهšى كšانšت وقšتا ً مšا س ّšرا ً مšكنونšاً
املšوجšودة وال ّ
وغššيبا ً مسššتوراً ،كššشفتها تššلك الššق ّوة املššحيطة اإلنššسان ّ šية وأخššرجššتها مššن ح ّ šيز الššغيب إلššى ح ّ šيز الّ š
šشهود ،ومššن
šصنائšع الšعظيمة كšانšت وقšتاً
جšملتها الšبرق )الšتّلغراف( والšحاكšي وآلšة الšتّصويšر ،فجšميع هšذه االكšتشافšات وال ّ
مšا س ّšرا ً مšكنونšا ً كšشفته تšلك الšحقيقة اإلنšسانšيّة وأخšرجšته مšن حšيّز الšغيب إلšى حšيّز ال ّ
šشهود ،حšتّى كšانšت وقšتاً
سرا ً مكنونا ً.
ما
ّ
خواص هذا الحديد الذّي نشاهده بل جميع املعادن ّ
šصناع šيّة ،وقššس عššلى ذلššك جššميع
فššالššحقيقة اإلنššسان šيّة كššشفت هššذه املššعادن وصššاغššتها عššلى هššذه الššهيّئات الّ š
األش ššياء م ššن اك ššتشاف ššات واخ ššتراع ššات بش ššريّ ššة غ ššير م ššتناه ššية ،وه ššذه م ššسأل ššة ال س ššبيل إلن ššكاره ššا وال ي ššمكننا أن
šحواس الšجسمانšيّة نšرى ونشهšد بšوضšوح أ ّن الšحيوان
نšنكرهšا ،ولšو نšقول إ ّن هšذه مšن آثšار الšقوى الšحيوانšيّة وال
ّ
أعšظم مšن اإلنšسان فšي هšذه الšقوى ،مšثالً بšصر الšحيوان أحّ šد بšكثير مšن بšصر اإلنšسان ،وقّ šوة سšمعه أرهšف
بšكثير مšن قّ šوة سšمع اإلنšسان ،وكšذلšك قšوى ال ّ
šشم والšذّوق ،والšخالصšة إ ّن أكšثر الšحيوان أشّ šد قّ šوة فšي جšميع
ح َšما َمšاً
الšقوى املشšتركšة بšني الšحيوان واإلنšسان ،فšلنضرب لšك مšثالً فšي الšق ّوة الšحافšظة ،لšو فšرضšنا أنّšك أخšذت َ š
مšن هšنا إلšى إقšليم بšعيد جّ šدا ً وأطšلقته هšناك فšإنّšه يšرجšع إلšى هšنا وتšبقى الšطّرق مšرتšسمة فšى حšافšظته ،أو خšذ
٧٩

كššلبا ً مššن هššنا إلššى أواسššط آسššيا وأطššلقه هššناك فššإنّššه يššرجššع إلššى هššنا وال يّ š
šضل ال šطّريššق أبššداً ،وكššذلššك ُقššل فššي
ّ
والش ّم والذّوق وال ّلمس.
كالسمع والبصر
سائر القوى
ّ
إذا ً اتّšضح أنّšه لšو لšم يšكن فšي اإلنšسان قّ šوة غšير الšق ّوة الšحيوانšيّة لšوجšب أن يšكون الšحيوان أعšظم مšن اإلنšسان
šتبني م ššن ه ššذا ال ّ šدل ššيل أ ّن ف ššي اإلن ššسان م ššوه ššبة ال ت ššوج ššد ف ššي
ف ššي إدراك ال ššحقائ ššق واالك ššتشاف ššات ال ššعظيمة ،ف َّ š
الšحيوان ،وفšضالً عšن هšذا فšالšحيوان يšدرك األشšياء املšحسوسšة ،وأ ّšمšا الšحقائšق املšعقولšة فšال يšدركšها ،مšثالً يšرى
الššحيوان كšّ šل مššا يššدخššل تššحت مّ šد الššبصر ،أ ّمššا مššا كššان خššارجšا ً عššن مّ šد الššبصر فššال يššمكنه إدراكššه وال تššص ّوره،
مššثالً ال يššمكن لššلحيوان أن يššدرك كššرويّššة األرض ،أل ّن اإلنššسان يسّ š
šتدل بššاألمššور املššعلومššة عššلى األمššور املššجهولššة
وي ššكشف ال ššحقائ ššق امل ššجهول ššة ،وم ššن ذل ššك أنّ ššه يس ššتنتج ك ššرويّ ššة األرض م ššن رؤي ššة اآلف ššاق امل ššائ ššلة )امل ššنحنية( ع ššلى
األرض ،مšث ً
ال إ ّن النّجšمة الšقطبيّة فšي عّ šكاء عšلى  °33يšعني مšرتšفعة عšن األفšق  ،°33وعšندمšا يšتّجه اإلنšسان
نššحو الššقطب الّ š
šشمالššي فššإنّššه ك ّ šلما يššقطع مššسافššة درجššة يجššد النّجššمة الššقطب ّية تššصعد درجššة فššي األفššق ،يššعني
يج ššد ارت ššفاع النّج ššمة  °34ح šتّى ي ššصل ارت ššفاع ššها إل ššى  ،°70 ،°60 ،°50 ،°40ول ššو ي ššصل إل ššى ق ššطب األرض
يšصل ارتšفاع الšقطب إلšى  .°90ويšكون سšمت ال ّšرأس وارتšفاع هšذا الšقطب فšوق ال ّšرأس أمšرا ً مšحسوسšاً ،وهšذا
šصعود أيššضا ً أمššر مššحسوس ألنّššه ك ّ šلما اتššجه نššحو الššقطب يššكون النّجššم أرفššع ،فššيكشف مššن هššذيššن األمššريššن
الّ š
املššعلومššني أمššرا ً مššجهوالً ،وهššو أ ّن األفššق مššائššل يššعني أ ّن أفššق كšّ šل درجššة مššن األرض غššير أفššق الّ šدرجššة األخššرى،
ّ
ويستدل بها على أمر مجهول وهو كر ّوية األرض.
وهذه الكيفيّة يدركها اإلنسان
أ ّم ššا ال ššحيوان ف ššال ي ššمكنه إدراك ه ššذا ،وك ššذل ššك ال ي ššمكن ل ššلحيوان أن ي ššدرك أ ّن ال ّ š
šشمس م ššرك ššز واألرض تتح šّ šرك
أي األشšياء ا ّلššتي ال تšدركšها
حšولšها ،ألن الšحيوان أسšير ال
šحواس ومšق ّيد بšها وال يšمكنه إدراك مšا وراء ال ّ
ّ
šحس ّ
šحواس ال šظّاهššرة ،إذا ً ثššبت وتššح ّقق أ ّن فššي
šحواس ،والššحال أ ّن الššحيوان أعššظم مššن اإلنššسان فššي الššقوى والš
الš
ّ
ّ
الروح اإلنسانيّ.
اإلنسان ق ّوة كاشفة بها امتاز عن الحيوان وهي ّ
šتوجšه دائšما ً إلšى الُ šعال وه ّšمته عšالšية ويšريšد دائšما ً أن يšصل إلšى عšالšم أعšظم مšن الšعالšم
سšبحان اهلل ،اإلنšسان م ّ š
ب ال šّ šرف ššعة وال ššعل ّو م ššن خ ššصائ ššص
ال šذّي ه ššو ف ššيه وأن ي ššصعد إل ššى درج ššة أرق ššى م ššن درج ššته ا ّلššتي ه ššو ف ššيها ،ف ُ š
šح ّ
اإلن ššسان ،وإنّ ššي مل ššتحيّر م ššن ب ššعض ف ššالس ššفة أم ššيرك ššا وأوروب ššا ك ššيف رض ššوا أن ي ššتدنّ ššوا ب ššأن ššفسهم إل ššى ع ššال ššم
šوجššهه نšحو الšعل ّو ،والšحال أنّšك لšو قšلت لšه
الšحيوان ويšطلبوا ال ّšرقšيّ املšعكوس ،مšع أ ّن الšوجšود يšجب أن يšكون ت ّ
šتبرم جّ š šداً ،ف ššأي ššن ع ššال ššم اإلن ššسان م ššن ع ššال ššم ال ššحيوان ،وأي ššن ال ššكماالت
أنّ ššك ح ššيوان ي ššتك ّدر خ ššاط ššره ك ššثيرا ً وي ّ š
اإلنšسانّ šية مšن الšجهالšة الšحيوانّ šية ،وأيšن نšورانّ šية اإلنšسان مšن الšظّلمانّ šية الšحيوانّ šية ،وأيšن الšعزّة اإلنšسانّ šية مšن
الšذ ّلšة الšحيوانّ šية ،إ ّن طšفالً عšربّ šيا ً فšي سّ šن الšعاشšرة يسšتطيع أن يšرعšى ويšقود مšائšتني أو ثšلثمائšة مšن اإلبšل فšي
الšباديšة بšصيحة واحšدة مšنه ،كšما أ ّن هšند ّيšا ً نšحيفا ً يšقدر أن يšخضع الšفيل مšع عšظمته بšحيث يšنقاد لšه ويšكون
خšرة لšإلنšسان واإلنšسان يšقاوم الšطّبيعة بšينما جšميع الšكائšنات أسšيرة
فšي نšهايšة الšطّاعšة ،فجšميع األشšياء مس ّ š
ل ššلطّبيعة ،ول ššيس ألح ššده ššا أن ي ّ š
šنفك ع ššن م ššقتضيات ššها إالّ اإلن ššسان ،ف ššإنّ ššه ه ššو ا ّلššذي ي ššقاوم ال šطّبيعة ،ف ššال šطّبيعة
تجššذب األجššسام نššحو مššركššز األرض بššينما اإلنššسان بššالššوسššائššط يššبتعد عššن املššركššز ويššطير فššي الššهواء ،الšطّبيعة
šسفينة ويšسير فšي عšرض املšحيط األعšظم وقšس عšلى
مšانšعة لšإلنšسان مšن عšبور البحšر ولšك ّن اإلنšسان يšصنع ال ّ
ذلك.
٨٠

šصحارى ويšحيط
إ ّن هšذا املšوضšوع مšترامšي األطšراف ،فšمثالً اإلنšسان بšاملšخترعšات يšصعد الšجبال ويšخترق ال ّ
الشšرق والšغرب وهšو فšي نšقطة واحšدة ،وك ّšل هšذا مšضا ّد لšلطّبيعة ،فšالبحšر بšعظمته ال يšمكنه أن يخšرج
بšأخšبار ّš š
ق ššيد ش ššعرة ع ššن ح ššكم ال šطّبيعة ،وال ّ š
šشمس م ššع ع ššظمتها ال ي ššمكنها الخ ššروج ع ššن ح ššكم ال šطّبيعة رأس إب ššرة ،وال
šواصššه وحššركššاتššه ،فššما هššي إذا ً هššذه الššق ّوة ا ّلššتي
يššمكنها أبššدا ً أن تššدرك شššؤون اإلنššسان وأحššوالššه وطššبيعته وخš š ّ š
šصغير املšحيطة بجšميع هšذه األشšياء ،ومšا هšي هšذه الšق ّوة الšقاهšرة ا ّلšتي تšجعل
تšوجšد فšي الšجسم اإلنšسانšيّ ال ّ
جميع األشياء مس ّ
خرة له.
ب ššقي ش ššيء واح ššد وه ššو أ ّن ال ššفالس ššفة الح ššدي ššثني ي ššقول ššون إنّ ššنا ل ššم ن ššشاه ššد ال šّ šروح م ššطلقا ً ف ššي اإلن ššسان ،وك ّ šلما
šحسها،
šحس ب ššق ّوة م ššعنويّ ššة ف ššكيف ن ššتص ّور ت ššلك ال ššقوى ا ّلššتي ال ن ّ š
تح ššريّ ššنا ف ššي خ ššفاي ššا الجس ššد اإلن ššسان šيّ ال ن ّ š
فšيقول اإللšهيّون فšي الšجواب ،إ ّن روح الšحيوان أيšضا ً غšير مšحسوس وال يšدرك بهšذه الšقوى الšجسمانšيّة ،فšبأيّ
شššيء نسّ š
šتدل عššلى وجššود روح الššحيوان ،ال شššك أنّššك تسššتدل بššاآلثššار عššلى أ ّن فššي هššذا الššحيوان ق ّ šوة ليسššت
šسامššعة إلššى غššير ذلššك مššن الššقوى ،ومššن هššذا يسššتدلّ
šحس ّ š
اسššة ،يššعني الššباصššرة والّ š
فššي ال šنّبات وهššي الššق ّوة الّ š
ع ššلى وج ššود ال šّ šروح ال ššحيوانš šيّ ،وب ššمثل ذل ššك ي ššعلم م ššن ت ššلك الّ š šدالئ ššل واآلث ššار ا ّل ššتي س ššبق ذك ššره ššا وج ššود ال šّ šروح
šحس ّية مšن خšصائšص
اإلنšسانšيّ ،وملّا كšانšت فšي الšحيوان آثšار ال تšوجšد فšي الšنّبات إذا ً نšقول إ ّن هšذه الšق ّوة ال ّ
ال šّ šروح ال ššحيوان šيّ ،وك ššذل ššك ت ššرى ف ššي اإلن ššسان آث ššارا ً وق ššوى وك ššماالت ال ت ššوج ššد ف ššي ال ššحيوان ،فتس ّ š
šتدل أ ّن ف ššي
اإلنššسان قّ šوة محššروم مššنها الššحيوان ،ولššو أنّššنا نššنكر كšّ šل شššيء غššير مššحسوس لššلزم أن نššنكر الššحقائššق املسّ šلمة
šحسوسšš šة والšš šحال أنّšš šها مšš šح ّققة الšš šوجšš šود ،والšš šق ّوة الšš šجاذبšš šة ليسšš šت
ّš
الšš šوجšš šود ،مšš šثالً إ ّن املšš šا ّدة األثšš šيريّšš šة غšš šير مš š
šبأي شšيء نšحكم عšلى وجšودهšا ألšيس ذلšك بšآثšارهšا؟ فšمثالً هšذا الšنّور هšو
ّš š
ب
šمحسوسšة وهšي مšح ّققة الšوجšود ،ف ّ
ّ
نستدل على وجودها.
تم ّوجات املا ّدة األثيريّة ومن هذه التّم ّوجات

٨١

)(45
مسألة النّشوء واالرتقاء للكائنات
السؤال :ماذا ترون فيما يقوله بعض فالسفة أوروبا في مسألة النّشوء واالرتقاء للكائنات؟
ّ
الšجواب :سšبق أن تšك ّلمنا عšن هšذه املšسألšة ولšكنّنا سšنتك ّلم فšيها م ّšرةً أخšرى ،مجšمل الšقول أ ّن الšكالم فšي هšذه
املšسألšة سšينتهي إلšى تšقريšر أصšالšة الšنّوع اإلنšسانšيّ أو عšدم أصšالšته ،يšعني هšل الšنّوع اإلنšسانšيّ كšان أصšالً
šفرع بššعدئššذ عššن الššحيوان ،فššبعض فššالسššفة أوروبššا مšتّفقون عššلى أ ّن لššلنّوع نššشوءا ً وارتššقاءً
مسššتقالً بššنفسه أم تّ š
بšل إ ّن الšتّبديšل والšتّغيير مšمكن أيšضاً ،ومšن جšملة األد ّلšة ا ّلšتي يšقيمونšها إلثšبات هšذه الšنّظر ّيšة أنّšه بšواسšطة عšلم
ط ššبقات األرض وال šتّدق ššيق وال šتّحقيق ف ššيها ظه ššر واتّ ššضح ل ššهم أس ššبق ّية وج ššود ال šنّبات ع ššلى ال ššحيوان وأس ššبق ّية
وجšود الšحيوان عšلى اإلنšسان ،واتّšفقوا عšلى أ ّن جšنس الšحيوان والšنّبات كšليهما تšغ ّير ،ألنّšه اكšتشف فšي بšعض
ط ššبقات األرض ن ššبات ššات ك ššان ššت م ššوج ššودة ف ššي ال ššقدي ššم وه ššي اآلن م ššفقودة ،ب ššمعنى أنّ ššها ت ššر ّق ššت وص ššارت أق ššوى
وت ššب ّدل ššت ه ššيئتها وش ššكلها ،له ššذا ت ššب ّدل الš šنّوع ،وك ššذل ššك وج ššد ف ššي ط ššبقات األرض أن ššواع م ššن ال ššحيوان ت ššغيّرت
وتšب ّدلšت ،ومšن جšملة األنšواع الšحيوانšيّة الšثّعبان الšذّي تšوجšد لšه أعšضاء يس ّ
šتدل مšنها أنّšه كšان يšومšا ً مšا ذا أرجšل،
šفقري ل ššإلن ššسان
ول ššكنّها ت ššالش ššت ب ššمرور ال šزّم ššان وب ššقيت آث ššاره ššا م ššحفوظ ššة ،وك ššذل ššك ت ššوج ššد آث ššار ف ššي ال ššعمود ال š
ّ
ويسّ š
šتدل مššنها عššلى أ ّنššه كššان يššومšا ً مššا لššه ذيššل كššسائššر الššحيوان ،ومšتّفقون عššلى أ ّن آثššاره ال تššزال بššاقššية ،وكššان
ذلššك الššعضو مššفيدا ً وقššتا ً مššا ،ومل ّšا تššر ّقššى اإلنššسان لššم يššبقَ لššذلššك الššعضو فššائššدة وتššالشššى بššال šتّدريššج ،ومل ّšا ا ّتخššذ
الšثّعبان مššأواه فššي بššاطššن األرض وصššار مššن الššحيوان الšزّاحššف أصššبح فššي غššنى عššن األرجššل ،ولššذلššك تššالشššت
ولššكن آثššارهššا بššاقššية ،وأعššظم بššرهššان لššديššهم هššو أ ّن وجššود آثššار هššذه األعššضاء يّ š
šدل عššلى أنّššها كššانššت مššوجššودة
وان ššمحت ت ššدري ššج ّيا ً ل ššعدم ف ššائ ššدت ššها ،ول ššيس ل ššتلك األج ššزاء األث ššر ّي ššة اآلن م ššن ح ššكمة أو ف ššائ ššدة ،ف ššبنا ًء ع ššليه ب ššقيت
األعضاء الالّزمة الكاملة وزالت بالتّدريج األعضاء ا ّلتي ال لزوم لها لتغ ّير النّوع ولك ّن أثرها با ٍق.
والššجواب :أ ّوالً إ ّن أسššبقيّة الššحيوان عššلى اإلنššسان ليسššت دلššيالً عššلى تššر ّقššي ال šنّوع وتššغييره وتššبديššله وعššلى أنّššه
تšط ّور مšن عšالšم الšحيوان إلšى عšالšم اإلنšسان ،ألنّšه مšا دام حšدوث الšكائšنات املšختلفة مسّ šلما ً بšه فšمن الšجائšز أن
يššكون وجššود اإلنššسان بššعد وجššود الššحيوان ،كššما أنّššنا نššالحššظ فššي عššالššم الšنّبات أ ّن أثššمار األشššجار املššختلفة ال
تššوجššد ك ّ šلها دفššعة واحššدة ،بššل يššنضج بššعضها قššبل الššبعض اآلخššر ،فššتلك األسššبقيّة ليسššت دلššيالً عššلى أ ّن ثššمرة
متأخرة النّضوج لشجرة ما إنّما نتجت من ثمرة مب ّكرة النّضوج لشجرة أخرى.
ّ
šصغيرة واألجšزاء األثšر ّيšة ر ّبšما تšكون لšها حšكمة عšظيمة لšم تšصل إلšيها الšعقول حšتّى
ثšانšيا ً إ ّن هšذه اإلمšارات ال ّ
اآلن ،وكšم مšن مšوجšود لšم تšعلم حšكمة وجšوده إلšى اآلن ،كšما أنّšه مšذكšور فšي عšلم الšفيسيولšوجšيا )يšعني مšعرفšة
تššركššيب األعššضاء( أ ّن حššكمة اخššتالف ألššوان الššحيوان وشššعر اإلنššسان واحššمرار الّ š
šشفاه وتššن ّوع ألššوان ال šطّيور
غššير مššعلومššة إلššى اآلن بššل هššي مššخفيّة مسššتورة ،ولššك ّن حššكمة سššواد حššدقššة الššعني فššقد ُعššلِ َم أنّššها لجššذب أش ّ šعة
šشمس ،ألنّššها لššو كššانššت لššونšا ً آخššر أبššيض نššاصššعا ً مššثالً مššا جššذبššت أشّ šعة الّ š
الّ š
šشمس ،إذا ً مššا دامššت حššكمة هššذه
األم ššور امل ššذك ššورة م ššجهول ššة ،ف ššجائ ššز أن ت ššكون ح ššكمة األج ššزاء األث ššريّ ššة وع ّ šلتها س ššواء ف ššي ال ššحيوان أو اإلن ššسان
أيضا ً غير معلومة ولكن ال ب ّد لها من حكمة ولو أنّها لم تعلم اآلن.
٨٢

ثšالšثا ً نšفرض أنّšه كšان فšي وقšت مšا لšبعض الšحيوان حšتّى اإلنšسان عšضو وزال اآلن ،فšليس هšذا بšبرهšان كšافٍ
عšلى تšغ ّير الšنّوع وتšرقšيته ،أل ّن اإلنšسان مšن بšدايšة انšعقاد الšنّطفة حšتّى يšصل إلšى درجšة الšبلوغ يšأخšذ هšيئات
وأشššكال مššتن ّوعššة ،تššتغ ّير فššيها سššيماه وهššيئته وشššكله ولššونššه بššالššك ّل ّية ،يššعني يššتح ّول مššن هššيئة إلššى هššيئة أخššرى
ومššن شššكل إلššى شššكل آخššر ،ومššع ذلššك فššإنّššه مššن بššدايššة انššعقاد ال šنّطفة كššان مššن نššوع اإلنššسان ،يššعني أ ّن تššلك
الšنّطفة كšانšت نšطفة إنšسان ال حšيوان ،ولšكنّها كšانšت مšخف ّية ثّ šم ظهšرت وبšرزت ،مšثالً نšفرض أ ّن اإلنšسان كšان
م ššشاب ššها ً ل ššلحيوان وق ššتا ً م ššا وت ššر ّقššى اآلن وت ššغيّر ،ف ššعلى ف ššرض التّس ššليم به ššذا ال ššقول ال ي ššكون دل ššيالً ع ššلى ت ššغيّر
الš šنّوع ب ššل ي ššكون ب ššمثاب ššة ت ššغيّر ن ššطفة اإلن ššسان وت ššب ّدل ššها حš šتّى ت ššصل إل ššى درج ššة ال šّ šرش ššد وال ššكمال ك ššما ذك ššر،
وب ššأوض ššح م ššن ه ššذا ن ššقول ل ššنفرض أ ّن اإلن ššسان ك ššان ي ššمشي ع ššلى أرب ššع )ي ššدي ššه ورج ššليه( أو ك ššان ل ššه ذن ššب فه ššذا
الšتّغيّر والšتّب ّدل كšتغيّر الšجنني وتšب ّدلšه فšي رحšم أ ّمššه ،فšمهما تšغيّر فšي نšشوئšه وتšر ّقššيه مšن جšميع الšجهات حšتّى
وصšل إلšى هšذه الšهيئة الšتّامšة فšإنّšه فšي الšبدايšة كšان نšوعšا ً مšخصوصšاً ،كšما أنّšنا نšالحšظ أيšضا ً فšي عšالšم الšنّبات
أ ّن ن ššوعš šيّة ال ššفصيلة األص ššليّة ال ت ššتغيّر وال ت ššتب ّدل ،ول ššك ّن ال ššهيئة والّ š šلون والحج ššم ه ššي ا ّل ššتي ت ššتغيّر وت ššتب ّدل أو
تتر ّقى.
وخššالصššة الššقول أ ّن اإلنššسان ولššو أنّššه انššتقل فššي رحššم األ ّم مššن شššكل إلššى آخššر ومššن هššيئة إلššى أخššرى مššتغ ّيراً
مšتر ّقššياً ،فšإنّšه مšع ذلšك كšان مšن بšدايšة الšنّطفة نšوع اإلنšسان ،وكšذلšك اإلنšسان مšن بšدء تšكويšنه فšي رحšم الšعالšم
ك ššان ن ššوع šا ً م ššمتازا ً أي ššضاً ،أي ك ššان إن ššسان šا ً وان ššتقل م ššن ه ššيئة إل ššى ه ššيئة أخ ššرى ب ššال šتّدري ššج ،إذا ً ف ššتغ ّير ال ššهيئة
وتšر ّقšي األعšضاء والšنّشوء والšنّمو ال يšكون مšانšعا ً مšن أصšالšة الšنّوع واسšتقاللšه ،هšذا عšلى فšرض تšصديšق نšشوء
األنššواع وتššر ّقššيها ،والššحال أ ّن اإلنššسان كššان مššن الššبدايššة عššلى هššذه الššهيئة والšتّركššيب الššكامššل ،وكššانššت لššه قššابššليّة
šصوريّšة واملšعنويّšة ،وكšان مظهšر )لšنعمل ّن إنšسانšا ً عšلى صšورتšنا ومšثالšنا( وغšايšة
واسšتعداد الكšتساب الšكماالت ال ّ
مšا هšنالšك أنّšه صšار أحšسن وأظšرف وأجšمل ،وصšارت املšدنšيّة سšببا ً فšي إخšراجšه مšن حšالšته الšوحšشيّة كšأثšمار
ال ššغاب ššات ا ّل ššتي ت ššترب ššى ب ššواس ššطة البس ššتانš šيّ وت ššصير ألš šذّ وأش ššهى وأك ššثر ل ššطاف ššة وط ššراوة ،وبس ššتانš šيّو ال ššعال ššم
اإلنسانيّ هم أنبياء اهلل.

٨٣
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البراهني اإللهيّة على أصل اإلنسان ومبدئه
إ ّن الّ šدالئšل ا ّلšتي أقšمناهšا عšلى أصšالšة نšوع اإلنšسان كšانšت أد ّلšة عšقليّة ،فلنشšرع اآلن فšي األد ّلšة اإللšهيّة وهšي
أصšل الّ šدلšيل ،ألنّšنا أثšبتنا األلšوهšيّة بšاألد ّلššة الšعقليّة ،وكšذلšك ثšبت بšاألد ّلššة الšعقليّة أ ّن اإلنšسان كšان إنšسانšا ً مšن
أصššله ومššبدئššه ونššوعšيّته قššديššمة ،فššلنقم اآلن الššبراهššني اإللššهيّة عššلى لššزوم الššوجššود اإلنššسانšيّ أي وجššود نššوعššه ،إذ
ب ššدون وج ššود اإلن ššسان ال تتجّ š šلى ال ššكماالت ال šّ šرب ššانš šيّة ،أ ّم ššا ه ššذه الّ š šدالئ ššل ف ššهي إل ššهيّة ال ع ššقليّة ،ألنّ ššه ق ššد ث ššبت
بšالّ šدالئšل والšبراهšني م ّšرات عšديšدة أ ّن اإلنšسان أشšرف املšمكنات وجšامšع جšميع الšكماالت ،وإ ّن جšميع الšكائšنات
واملššوجššودات مššواقššع التّج ّ šليّات اإللššهيّة ،يššعني أ ّن آثššار ألššوه šيّة اهلل ظššاهššرة فššي حššقائššق املššوجššودات وفššي جššميع
šشمس تس ššطع ع ššلى ال ššكرة األرض šيّة ،ي ššعني ن ššور ال ّ š
ال ššكائ ššنات ،ف ššكما أ ّن أش ّ šعة ال ّ š
šشمس وح ššرارت ššها وت ššأث ššيره ššا
ذرات عšموم الšكائšنات فšي هšذا الšفضاء الšذّي ال يšتناهšى كšلّ
ذرات الšكرة األرضّ šية ،كšذلšك ّ
ظšاهšر بšاهšر فšي ك ّšل ّ
مšنها ي ّ
šدل ويšنطق عšن كšمال مšن الšكماالت اإللšه ّية ،ولšيس هšناك كšائšن محšروم مšن هšذا ،فšهو إ ّšمšا أن يšكون آيšة
رحššمة الššحقّ يššعني يّ š
šدل عššلى رحššمة اهلل ،أو آيššة قššدرة الššحقّ  ،أو آيššة عššظمة الššحقّ  ،أو آيššة عššدل الššحقّ  ،أو آيššة
ر ّبššان ّ šية الššحقّ ال šذّي يššر ّبššي ،أو آيššة كššرم الššحقّ  ،أو آيššة بššصر الššحقّ  ،أو آيššة سššمع الššحقّ  ،أو آيššة عššلم الššحقّ  ،أو
آية نعمة الحقّ  ،وقس على ذلك.
واملšراد مšن هšذا أنّšه ال بّ šد ل ّ
šكل كšائšن مšن الšكائšنات أن يšكون مšركšزا ً للتّجّ šليّات ال ّšربšانšيّة ،أي تظهšر وتتجّ šلى فšيه
ال šš šكماالت اإلل šš šهيّة ،م šš šثلما تتج ّ š šلى ال ّ š š
šصحارى وال šš šبحار واألش šš šجار واألث šš šمار واألزه šš šار وك š šلّ
šشمس ع šš šلى ال ّ š š
ال ššكائ ššنات األرض šيّة ،ف ššعال ššم ال ššكائ ššنات أي ك šّ šل ك ššائ ššن م ššن امل ššوج ššودات ي ššحكي ع ššن اس ššم م ššن أس ššماء اهلل ،وأ ّم ššا
الšحقيقة اإلنšسانšيّة فšهي حšقيقة جšامšعة ،حšقيقة كّ šليّة تتجّ šلى فšيها جšميع الšكماالت اإللšهيّة ،يšعني أ ّن ك ّšل اسšمٍ
وصٍ š
šفة وكٍ š
šمال نššثبّته لššلحقّ فššفي اإلنššسان آيššة وأثššر مššنه ،ألنّššها لššو لššم تššكن مššوجššودة فššي اإلنššسان ملššا أمššكنه أن
ي ššتص ّور ه ššذه ال ššكماالت أو ي ššدرك ššها ،م ššثالً ن ššقول أ ّن اهلل ب ššصير فه ššذه ال ššعني ه ššي آي ššة ب ššصره ،ول ššو ل ššم ي ššكن ه ššذا
ال ššبصر ف ššي اإلن ššسان ف ššكيف ي ššمكننا أن ن ššتص ّور ال ššبصيرة اإلل ššه ّية ،أل ّن األك ššمه ال šذّي ول ššد أع ššمى ال ي ššمكنه أن
šسمع ،واملِّ š šيت ال ي ššتص ّور ال ššحياة ،ل ššذا تجّ š šلت
ي ššتص ّور ال ššبصر ،واألصّ š šم الš šذّي ول ššد أصّ š šم ال ي ššمكنه ت ššص ّور ال ّ š
ال šّ šرب ššوب šيّة اإلل ššهيّة ال ššجام ššعة لج ššميع ال ššكماالت ف ššي ح ššقيقة اإلن ššسان ،ي ššعني أ ّن ال šذّات األح ššديّ ššة ال ššجام ššعة ل ššكلّ
الšكماالت تجšلت مšن هšذا املšقام تجّ šليا ً عšلى حšقيقة اإلنšسانšيّة ،يšعني أشšرقšت شšمس الšحقيقة فšي هšذه املšرآة
وإذا ً فšاإلنšسان هšو املšرآة الšكامšلة املšقابšلة لšشمس الšحقيقة ومح ّšل سšطوعšها ،وتجّ šلي الšكماالت اإللšهيّة ظšاهšر
ف ššي ح ššقيقة اإلن ššسان ،له ššذا أص ššبح خ ššليفة اهلل ورس ššول اهلل ،إذ ل ššوال اإلن ššسان مل ššا ك ššان ل ššعال ššم ال ššوج ššود ن ššتيجة،
فššاملššقصود إذا ً مššن الššوجššود هššو ظššهور الššكماالت اإللššهيّة ،ولهššذا ال يššمكن أن نššقول أنّššه كššان زمššن ولššم يššكن فššيه
إنšسان ،وك ّšل مšا يšمكن أن نšقول هšو أ ّن هšذه الšكرة األرضšيّة لšم تšكن مšوجšودة فšي زمšن مšا ،ولšك ّن هšذا املظهšر
الšكامšل مšوجšود مšن األ ّول الšذّي ال أ ّول لšه ،ويšكون إلšى اآلخšر الšذّي ال آخšر لšه ،وهšذا اإلنšسان الšذّي نšتك ّلم عšنه
لšيس املšقصود مšنه ك ّšل إنšسان بšل املšقصود اإلنšسان الšكامšل ،أل ّن أشšرف عšضو فšي ّ
الشجšرة هšو الšثّمر وهšو
امل ššقصود األص ššليّ ،وإن ل ššم ي ššكن ّ
للشج ššرة ث ššمر ف ššهي م ššهملة ال ق ššيمة ل ššها ،له ššذا ال ي ššمكن أن ي ššتص ّور أ ّن ع ššال ššم
الšوجšود سšواء أكšان عšلو ّيšا ً أم سšفل ّيا ً كšان مšعمورا ً بšالحšمار والšبقر والšفأر والšق ّ
ط ومحšرومšا ً مšن اإلنšسان ،فهšذا
الšتّص ّور بššاطššل ومššهمل ،وكššالم الššحقّ واضššح كššالّ š
šشمس ،وهššذا دلššيل إلššهيّ لššكن ال تššمكن إقššامššته لššلما ّد ّيššني فššي
أ ّول القول بل يجب أ ّوالً ذكر ال ّدليل العقليّ ث ّم ال ّدليل اإللهيّ.
٨٤
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ال ّروح والعقل يظهران في اإلنسان حني والدته
šسؤال :ه ššل ل ššإلن ššسان ع ššند والدت ššه ع ššقل وروح؟ أم أنّ ššهما يظه ššران ت ššدري ššج ّيا ً ت ššبعا ً ل ššنم ّوه .أو أنّ ššه ال ي ššحصل
ال ّ š
عليهما إالّ بعد كمال نم ّوه؟
الššجواب :إ ّن ابššتداء تššكويššن اإلنššسان عššلى سššطح الššكرة األرضšيّة يشššبه تššكويššنه فššي رحššم األ ّم ،فššالšنّطفة تššنشأ
šتمر ف ššي ال šنّمو وال šنّشوء ح šتّى ت ššصل إل ššى درج ššة ال šّ šرش ššد
وت ššنمو ف ššي رح ššم األ ّم ب ššال šتّدري ššج ح šتّى ال ššوالدة ث ّ šم تس ّ š
والšبلوغ ،ولšو أنّšه فšي دور الšطّفولšة يظهšر لšلعقل وال ّšروح آثšار فšي اإلنšسان إال أنّšهما لšيسا فšي رتšبة الšكمال بšل
يšكونšان نšاقšصني ،وعšندمšا يšصل إلšى درجšة الšبلوغ يظهšر الšعقل وال ّšروح فšي نšهايšة الšكمال ،وكšذلšك كšان تšكويšن
اإلنšسان فšي رحšم الšعالšم فšي أ ّول أمšره كšتكويšن الšنّطفة ،ثّ šم تšر ّقšى تšدريšجيّا ً فšي مšراتšبه ونšما ونšشأ حšتّى وصšل
إلšى رتšبة الšبلوغ ،وحšينئذ ظهšر الšعقل وال ّšروح فšي اإلنšسان فšي نšهايšة الšكمال ،وكšان الšعقل وال ّšروح مšوجšوديšن
أيšضا ً فšي بšدايšة تšكويšنه ولšكنّهما كšانšا مšكنونšني ثّ šم ظهšرا ،أل ّن الšعقل وال ّšروح مšوجšودان أيšضا ً فšي الšنّطفة فšي
عšالšم ال ّšرحšم ،ولšكنّهما مšكنونšان ثّ šم يظهšران ،كšالšحبّة إذ تšوجšد فšيها ّ
الشجšرة ولšكنّها مšكنونšة مسšتورة ،حšتّى إذا
نššشأت ونššمت تظهššر ّ
الشجššرة بššتمامššها ،كššذلššك نššشوء ونššمو جššميع الššكائššنات يššكون تššدريššج ّيا ً  ،هššذا هššو الššقانššون
ال ššك ّليّ اإلل ššهيّ وال šنّظم ال šطّبيعيّ ،ف ššال ššحبّة ال ت ššكون شج ššرة ب ššغتة ،وال ت ššكون ال šنّطفة إن ššسان šا ً دف ššعة واح ššدة ،وال
يšكون الجšماد حجšرا ً م ّšرة واحšدة ،بšل بšالšنّشوء والšنّمو بšالšتّدريšج حšتّى تšصل إلšى حّ šد الšكمال .فجšميع الšكائšنات
مšن كّ šليّات وجšزئšيّات خšلقت مšن مšبدئšها تšا ّšمšة كšامšلة ،غšير أ ّن كšمالšها يظهšر بšالšتّدريšج ،والšقانšون اإللšهيّ واحšد
وت ššر ّقššيات ال ššوج ššود واح ššدة ،وال šنّظام اإلل ššهيّ واح ššد ف ššي ج ššميع ال ššكائ ššنات ،ص ššغيرا ً ك ššان أم ك ššبيراً ،وال ّ š
šكل ت ššحت
ق ššان ššون واح ššد ،ون ššظام واح ššد ،وك šّ šل ح šبّة م ššودع ف ššيها م ššن ال ššبداي ššة ج ššميع ال ššكماالت ال šنّبات šيّة ،ف ššمثالً ه ššذه ال ššحبّة
مšوجšود فšيها مšن الšبدايšة جšميع الšكماالت الšنّباتšيّة ولšكنّها كšانšت مšخفيّة ثّ šم ظهšرت بšعد بšالšتّدريšج ،مšثالً ظهšر مšن
šساق ث ّ šم األغššصان ث ّ šم األوراق ث ّ šم الššبراعššم ث ّ šم ظهššر ال šثّمر ،وكšّ šل هššذا مššن بššدايššة تššكويššنها مššوجššود
الššحبّة أ ّوالً الّ š
فššيها بššالššق ّوة ولššو أنّššه غššير ظššاهššر ،وكššذلššك الšنّطفة مššن الššبدايššة حššائššزة لجššميع الššكماالت كššالšّ šروح والššعقل والššبصر
والّ š
šشا ّمššة والššذائ ّ šقة وبššاالخššتصار جššميع الššقوى ولššكنّها غššير ظššاهššرة ث ّ šم تظهššر بššال šتّدريššج ،وكššذلššك خššلقت الššكرة
األرضّ šية مššن املššبدأ مššع جššميع عššناصššرهššا ومššوا ّدهššا ومššعادنššها وأجššزائššها وتššرتššيبها ،ولššك ّن ظššهور كšّ šل مššنها كššان
بšالšتّدريšج ،فšقد ظهšر أ ّوالً الجšماد ثّ šم الšنّبات ثّ šم الšحيوان ثّ šم اإلنšسان ،أ ّمššا فšي الšبدايšة فšكانšت هšذه األجšناس
واألنšواع مšوجšودة كšامšنة فšي الšكرة األرضّ šية ثّ šم ظهšرت بšالšتّدريšج ،أل ّن هšذا هšو شšأن الšقانšون األعšظم اإللšهيّ
وال šنّظام ال šطّبيعيّ الššعموم šيّ ال šذّي يššحيط بجššميع الššكائššنات والّ š
šكل تššحت حššكمه ،إذا نššظرت إلššى هššذا ال šنّظام
الššعموم šيّ رأيššت أ ّن كšّ šل كššائššن مššن الššكائššنات ال يššصل إلššى ح ّ šد الššكمال بمجššرد ال šتّكويššن ،بššل إنّššما يššنشأ ويššنمو
بالتّدريج حتّى يصل إلى درجة الكمال.
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حكمة ظهور ال ّروح في الجسد
الروح في الجسد؟
ّ
السؤال :ما حكمة وجود ّ
الšجواب :حšكمة ظšهور ال ّšروح فšي الجسšد هšي أ ّن ال ّšروح اإلنšسانšيّ وديšعة رحšمانšيّة يšجب أن تšسير فšي جšميع
املšراتšب ،أل ّن سšيرهšا وحšركšتها فšي جšميع مšراتšب الšوجšود يšكون سšببا ً الكšتسابšها الšكماالت ،مšثالً لšو أ ّن إنšسانšاً
ي ššسير ف ššي األق ššال ššيم امل ššختلفة وي ššتن ّقل ف ššي امل ššمال ššك امل ššتع ّددة ب ššنظام وت ššرت ššيب ال ش šّ šك أ ّن ذل ššك ي ššؤ ّدي إل ššى كس ššب
الššكمال ،ألنّššه يššشاهššد مššختلف الššبلدان واملššناظššر واملššمالššك ،ويšطّلع عššلى شššؤون سššائššر األمššم وأحššوالššها ،ويššحيط
عššلما ً بššجغرافššية الššبلدان ويššرى صššنائššع املššمالššك وبššدائššعها ،ويšطّلع عššلى عššادات الّ š
šشعوب وأخššالقššها وتššقالššيدهššا
ويšرى نšتائšج املšدنّ šية ورقšيّ الšعصر ،ويšقف عšلى سšياسšة الšحكومšات ومšقدرة ك ّšل مšملكة وكšفاءتšها ،وكšذلšك روح
اإلنššسان عššندمššا تššسير فššي مššراتššب الššوجššود وتššنال كšّ šل رتššبة ومššقام ،ال شšّ šك أنّššها تكتسššب الššكماالت حšتّى وهššي
ف ššي ال šّ šرت ššبة ال ššجسمان šيّة ،وف ššضالً ع ššن ه ššذا ف ššإنّ ššه ي ššجب أن تظه ššر آث ššار ك ššماالت ال šّ šروح ف ššي ه ššذا ال ššعال ššم ح šتّى
يššحصل الššكون عššلى نššتائššج غššير مššتناهššية ،وتحšّ šل الšّ šروح فššي جسššد اإلنššسان وتتجّ šلى الššفيوضššات اإللššهيّة ،مššثالً
šشمس عššلى األرض لššتتربّššى الššكائššنات األرضšيّة بحššرارتššها ،وإن لššم تššفض الّ š
يššجب أن يسššطع شššعاع الّ š
šشمس
بحšرارتšها وتسšطع بšأشّ šعتها عšلى األرض لšظ ّلت صšعيدا ً جšرزا ً دون نšم ّو وحšياة ،وكšذلšك إذا لšم تظهšر كšماالت
الšّ šروح فššي هššذا الššعالššم يššصير عššامل šا ً ظššلمان šيّا ً حššيوان šيّا ً مššحضاً ،ولššكن بššظهور الšّ šروح فššي الššهيكل الššجسمان šيّ
يššصير هššذا الššعالššم نššوران šيّاً ،فššكما أ ّن روح اإلنššسان هššي سššبب حššياة جسššده ،فššكذلššك الššعالššم بššمنزلššة الجسššد
واإلن ššسان ب ššمنزل ššة روح ššه .ف ššلوال اإلن ššسان وظ ššهور ك ššماالت ال šّ šروح وتج ّ šلي أن ššوار ال ššعقل ف ššي ه ššذا ال ššعال ššم ل ššكان ššت
الشجšر واإلنšسان بšمنزلšة الšثّمر ،فšلوال الšثّمر لšكان ّ
الّ šدنšيا جسšدا ً بšدون روح ،وكšذلšك هšذا الšعالšم بšمنزلšة ّ
الشجšر
عššديššم الššفائššدة ،وفššضالً عššن ذلššك فššإ ّن هššذه الššعناصššر واألجššزاء وهššذا الšتّركššيب فššي جššسم اإلنššسان إنّššما تجššذب
šصافšية ا ّلššتي ال بšدّ
ال ّšروح وتšع ّد مšغناطšيسا ً لšها ،فšال بّ šد إذا ً مšن ظšهور ال ّšروح  ،ومšثلها فšي ذلšك كšمثل املšرآة ال ّ
وأنّšš šها تجšš šذب أش ّ š šعة الّ š š
šشمس وتسšš šتضيء وتظهšš šر فšš šيها االنšš šعكاسšš šات الšš šعظيمة ،يšš šعني لšš šو اجšš šتمعت هšš šذه
الšعناصšر الšكونّ šية وتšر ّ šكšبت عšلى الšنّظم الšطّبيعيّ فšي كšمال اإلتšقان لšصارت مšغناطšيس ال ّšروح ،ولتجّ šلى ال ّšروح
ف ššيها بج ššميع ال ššكماالت ،ف ššال ي ššقال ف ššي ه ššذا امل ššقام ب ššعد ذل ššك م ššا ل ššزوم ت ššنزل ش ššعاع ال ّ š
šشمس ف ššي امل ššرآة؟ ألنّ
ض َ šعت امل ššرآة
االرت ššباط ب ššني ح ššقائ ššق األش ššياء س ššواء أك ššان روح ššان šيّا ً أم ج ššسمان šيّا ً ي ššقتضي ذل ššك ،وه ššو أنّ ššه إذا ُو ِš š š
šشمس لظه ššر ش ššعاع ال ّ š
ب ššحيث ت ššقاب ššل ال ّ š
šشمس ف ššيها ،وه ššكذا مل ّššا ت ššتر ّكššب ال ššعناص ššر وت ššمتزج ع ššلى أش ššرف ن ššظم
وترتيب وأسلوب تظهر روح اإلنسان وتتج ّلى فيها )وذلك تقدير العزيز العليم(.
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العالقة بني الحقّ والخلق
السؤال :ما حقيقة العالقة بني الحقّ والخلق أي بني اهلل تعالى وسائر الكائنات؟
ّ
ال ššجواب :إ ّن ع ššالق ššة ال ššحقّ ب ššالخ ššلق ع ššالق ššة امل ššوج ššد ب ššامل ššوج ššود ،وه ššي ك ššعالق ššة ال ّ š
šشمس ب ššاألج ššسام امل ššظلمة م ššن
šصانššع بššاملššصنوعššات ،فššالّ š
šشمس فššي حّ šد ذاتššها مššق ّدسššة عššن األجššسام املسššتنيرة ،بššل نššور
املššمكنات ،وعššالقššة الّ š
ال ّ š
šشمس أي ššضا ً ف ššي ح šيّز ذات ššه م ššق ّدس مس ššتغن ع ššن ال ššكرة األرض šيّة ،وإن ك ššان ššت ال ššكرة األرض šيّة ت ššحت ت ššأث ššير
šشمس وشšعاعšها مšق ّدسšان عšنها ،فšلوال ال ّ
šشمس مسšتفيضة مšن أنšوارهšا ،ولšك ّن ال ّ
ال ّ
šشمس مšا شšوهšدت الšكرة
األرض ّية وجميع ما فيها من املوجودات.
šدوري ،ي ššعني أ ّن الخ ššلق ص ššادر م ššن ال ššحقّ ول ššيس ظ ššاه ššرا ً م ššنه ،ف ššتع ّلقه ت ššع ّلق
إ ّن ق ššيام الخ ššلق ب ššال ššحقّ ق ššيام ص š
ّ
šشمس صššدرت عššن الّ š
šهوري ،فššأنššوار الّ š
دوري كتج ّ šلي
šص
šدوري ال ظš
صš
šشمس ومššا ظهššرت مššنها ،فššالتّج ّ šلي الّ š
ّ
ّ
ّ
ال ّ š
šشعاع م ššن ن šيّر اآلف ššاق ،ي ššعني أ ّن ال šذّات امل ššق ّدس ššة )ش ššمس ال ššحقيقة( ال ت ššقبل التّج šزّؤ وال ت ššتنزّل إل ššى رت ššبة
šشمس أن تتجšزّأ أو تššتنزّل عššلى الššكرة األرضšيّة ،بššل إ ّن شššعاع الّ š
الخššلق ،كššما أنّššه لššيس لššكرة الّ š
šشمس فššيض
صšš šادر عšš šنها ويšš šنير األجšš šسام املšš šظلمة ،وأ ّمšš šا التّج ّ š šلي ال š šظّ
هوري فšš šهو كšš šظهور األفšš šنان واألوراق واألزهšš šار
ّ
واألث ššمار م ššن ال ššحبّة ،إذ أ ّن ال ššحبّة ب ššذات ššها ت ššصير أف ššنانš šا ً وأث ššماراً ،ف ššتنزل ح ššقيقتها ف ššي األغ ššصان واألوراق
واألثšمار ،وهšذا التّجّ šلي الšظّ
هوري نšقص صšرف ومšمتنع ومسšتحيل فšي حšقّ الšباري تšعالšى ،ألنّšه يšلزم مšن ذلšك
ّ
šصرف فššقرا ً مššحضا ً وحššقيقة الššوجššود عššدم šا ً وهššذا
اتّššصاف الššقدم املššحض بššصفة الحššدوث ،ويššصير الššغنيّ الّ š
ُšمšحال ،لهšذا صšدرت جšميع الšكائšنات مšن الšحقّ  ،يšعني أ ّن مšا تšتح ّقق بšه األشšياء هšو الšحقّ  ،واملšمكنات وجšدت
šسمى فšي اصšطالح الšفالسšفة األقšدمšني بšالšعقل
بšه ،وأ ّول مšا صšدر عšن الšحقّ هšو تšلك الšحقيقة الšك ّل ّية ا ّلššتي ت ّ
šصدور م ššن ح ššيث ال ššفعل ال يح ّ šد ف ššي ع ššال ššم ال ššحقيقة
األ ّول ،وب ššاص ššطالح أه ššل ال ššبهاء امل ššشيئة األول ššى ،وه ššذا ال ّ š
بšالšزّمšان واملšكان ،ال أ ّول لšه وال آخšر ،فšاأل ّولšيّة واآلخšريّšة بšالنّسšبة إلšى الšحقّ عšلى حّ šد سšواءِ ،
وقَ šدم الšحقّ ِقَ šدم
ذات šيّ زمššان šيّ ،وحššدوث اإلمššكان حššدوث ذات šيّ ال زمššان šيّ كššما سššبق بššيانššه مššن قššبل عššلى املššائššدة ،وأ ّن ال أ ّولššية
الšعقل األ ّول ال تšجعله شšريšكا ً لšلحقّ فšي الšقدم ،ذلšك أل ّن وجšود الšحقيقة الšك ّليّة بšالنّسšبة إلšى وجšود الšحقّ عšدم
صšرف ولšيس لšها حšكم الšوجšود حšتّى تšكون شšريšكة ومšماثšلة فšي الšقدم ،وقšد تّ šم بšيان هšذه املšسألšة سšابšقاً ،أ ّšمšا
وجšود األشšياء فšحياتšها عšبارة عšن الšتّركšيب ومšماتšها عšبارة عšن التّحšليل ،وأ ّمšا املšا ّدة والšعناصšر الšك ّليّة فšإنّšها ال
تšنعدم مšطلقاً ،بšل انšعدامšها عšبارة عšن تšح ّولšها ،مšثالً إذا انšعدم اإلنšسان يšصير تšرابšا ً ولšكنّه ال يšنعدم انšعدامšاً
صššرفšاً ،بššل لššه وجššود تššرابšيّ ولššكن حššصل تššح ّول وعššرض لššذلššك الšتّركššيب تحššليل ،وقššس عššلى هššذا انššعدام سššائššر
املوجودات ،أل ّن الوجود ال يصير عدما ً محضا ً والعدم املحض ال يصير وجودا ً.
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قيام األرواح بالح ّ
ق
šسؤال :مšا مšعنى قšيام األرواح بšالšحقّ حšيث يšقول فšي الšتّوراة ونšفخ فšي أنšفه نšسمة حšياة فšصار آدم نšفساً
ال ّ
حيّة؟
šصدوري كšقيام
šدوري وقšيام وتج ّšل ظ
الšجواب :اعšلم أ ّن الšقيام عšلى قšسمني :قšيام وتج ّšل ص
šهوري ،فšالšقيام ال ّ
ّ
ّ
šصان ššع ي ššعني م ššثالً ال ššكتاب ššة ب ššال ššكات ššب ،فه ššذه ال ššكتاب ššة ص ššادرة م ššن ال ššكات ššب وه ššذا ال šنّطق م ššن ه ššذا
šصنع ب ššال ّ š
ال ّ š
ال šنّاط ššق ،وك ššذل ššك ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ ص ššدرت م ššن ال ššحقّ ال أنّ ššها ظه ššرت م ššنه ،ي ššعني ل ššم ي ّ š
šنفك ج ššزء م ššن ح ššقيقة
األل ššوه ّ šية ودخ ššل ف ššي جس ššد آدم ،ب ššل إ ّن ظ ššهور ال šّ šروح ف ššي جس ššده ك ššصدور ال šنّطق م ššن ال šنّاط ššق ،وأ ّم ššا ال ššقيام
ال šظّ
šشيء بššصور أخššرى ،كššقيام ّ
هوري فššهو ظššهور حššقيقة الّ š
الشجššرة مššن الššبذرة وقššيام الššورد مššن بššذرة الššورد،
ّ
šهوري ،فšš šقيام الšّ š šروح
أل ّن نšš šفس الšš šبذرة ظهšš šرت بšš šصورة األغšš šصان واألوراق واألزهšš šار ،ويšš šقال لهšš šذا قšš šيام ظš š
ّ
šدوري ،كššصدور ال šنّطق مššن ال šنّاطššق ،والššكتابššة مššن الššكاتššب ،يššعني ال تššصير نššفس
اإلنššسان šيّ بššالššحقّ قššيام صš
ّ
šدوري ،أل ّن الšنّاطššق فššي كššمال الššقدرة والššق ّوة ،غššير أنّ
الšنّاطššق نššطقا ً وال نššفس الššكاتššب كššتابššة ،بššل لššها قššيام صš
ّ
الšنّطق يšصدر مšنه كšصدور الšفعل مšن الšفاعšل ،والšنّاطšق الšحقيقيّ أي الšذّات األحšديّšة ،لšم يšزل كšان عšلى حšالšة
šدي ،ف ššبناء ع ššلى ه ššذا ي ššكون ق ššيام ال šّ šروح
šدي س ššرم ٌّ š
واح ššدة ال ت ššغيير وال ت ššبدي ššل وال ت ššحوي ššل وال ان ššقالب وه ššو أب ٌّ š
اإلنššسان šيّ بššالššحقّ قššيام šا ً صššدوريّ šاً ،وإ ّن مššا ذكššر فššي ال šتّوراة مššن قššولššه نššفخ اهلل فššي آدم روح šاً ،فهššذه الšّ šروح
الصادر من النّاطق الحقيقيّ أثّرت في حقيقة آدم.
كالنّطق ّ
وأ ّمššا الššقيام ال šظّهوري – فššإن كššان املššقصود مššنه التّج ّ šلي ولššيس تج šزّءا ً – فššقد قššلنا أ ّن ذلššك هššو قššيام وتج ّ šلي
الšّ šروح الššقدس والššكلمة بššالššحقّ  ،ويššقول فššي إنššجيل يššوح šنّا )فššي الššبدء كššان الššكلمة والššكلمة كššان عššند اهلل( إذاً
فššالšّ šروح الššقدس والššكلمة هššي تجّ šلي الššحقّ  ،والšّ šروح والššكلمة هššما عššبارة عššن الššكماالت اإللššه ّية ا ّلššتي تجّ šلت فššي
حšقيقة حšضرة املšسيح – وكšانšت تšلك الšكماالت عšند اهلل – كتجّ šلي ال ّ
šشمس فšي املšرآة وظšهورهšا بšتمامšها ،ألنّ
امل ššقصود م ššن ال ššكلمة ل ššيس جس ššد امل ššسيح ،ب ššل امل ššقصود ه ššو ال ššكماالت اإلل ššهيّة ا ّلššتي ظه ššرت ف ššي امل ššسيح ،ألنّ ššه
ك ššان ك ššمرآة ص ššاف ššية أم ššام ش ššمس ال ššحقيقة ،وك ššماالت ش ššمس ال ššحقيقة ي ššعني ض ššياؤه ššا وح ššرارت ššها ظ ššاه ššران
šشمس فšيها فšنقول هšذه هšي ال ّ
مšشهودان فšي تšلك املšرآة ،وحšينما نšنظر فšي املšرآة نšرى ال ّ
šشمس ،إذا ً فšالšكلمة
وال šّ šروح ال ššقدس ال ّ šلذان ه ššما ع ššبارة ع ššن ال ššكماالت اإلل ššهيّة ه ššما التّج ّ šلي اإلل ššهيّ ،ه ššذا ه ššو م ššعنى آي ššة اإلن ššجيل
الššقائššلة )فššي الššبدء كššان الššكلمة والššكلمة كššان عššند اهلل وكššان اهلل الššكلمة( أل ّن الššكماالت اإللššهيّة ليسššت مššنفصلة
عšن ذات األحšديّšة ،وكšماالت املšسيح تšدعšى الšكلمة ،أل ّن جšميع الšكائšنات بšمنزلšة الحšروف ولšيس للحšرف مšعنى
مس ššتقل ،ول ššك ّن ك ššماالت ح ššضرت ššه ل ššها م ššقام ال ššكلمة ،أل ّن ال ššكلمة ت ššؤ ّدي م ššعنى ج ššام ššعا ً ت ššا ّم šاً ،وب ššما أ ّن ال ššحقيقة
املسيحيّة هي ظهور الكماالت اإللهيّة فمن هذه الوجهة عبّر عنها بالكلمة.
šهوري ،وال ي ššتص ّور م ššنه أ ّن ح ššقيقة األل ššوه ّ šية
واع ššلم أ ّن ق ššيام ال ššكلمة وال šّ šروح ال ššقدس ب ššال ššحقّ ه ššو ق ššيام تج šّ šل ظ š
ّ
تج šزّأت أو ت ššع ّددت أو ت ššنزّل ššت م ššن ع ššل ّو ال šتّقدي ššس وال šتّنزي ššه ،ح ššاش ššا ث ّ šم ح ššاش ššا! إذ ل ššو أ ّن م ššرآة ص ššاف ššية ل ššطيفة
šشمس لتج ّ šلت ف ššيها أن ššوار ال ّ š
واجه ššت ال ّ š
šشمس وح ššرارت ššها وص ššورت ššها وم ššثال ššها تج ّ šليا ً ظ ššهوريّ šاً ،ب ššحيث ل ššو ي ššقول
šصاف ššية الّ š šلطيفة ه ššذه ه ššي ال ّ š
الš šنّاظ ššر إل ššى ال ّ š
šشمس ي ššكون
šشمس امل ššتشعشعة امل ššشهودة ف ššي ت ššلك امل ššرآة ال ّ š
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šشمس ش ššمس ،ول ššو تتج ّ šلى ال ّ š
ص ššادق šاً ،ول ššك ّن امل ššرآة م ššرآة وال ّ š
šشمس ف ššي م ššراي ššا م ššتع ّددة ف ššهي ش ššمس واح ššدة،
فه ššذا امل ššقام ال ح ššلول ل ššه وال دخ ššول وال ام ššتزاج وال ن ššزول ،أل ّن ال ّ šدخ ššول والح ššلول وال šنّزول والخ ššروج واالم ššتزاج
مšن لšوازم األجšسام وخšواصšها ال األرواح ،فšكيف بšالšحقيقة املšق ّدسšة املšنزّهšة الšحضرة اإللšه ّية) ،تšبارك اهلل عšن
ّ
كل ما ال ينبغي لتنزيهه وتقديسه وتعالى عل ّوا ً كبيرا ً(.
فšشمس الšحقيقة كšما قšلنا لšم تšزل كšانšت عšلى حšالšة واحšدة ال تšغيير لšها وال تšبديšل وال تšحويšل وال انšقالب أزلšيّة
šصافš šيّة الّ š šلطيفة الš šنّورانš šيّة تجّ š šلت ف ššيها ح ššرارة
س ššرم ššديّ ššة ،ول ššك ّن ال ššحقيقة امل ššق ّدس ššة ك ššلمة اهلل ب ššمنزل ššة امل ššرآة ال ّ š
ال ّ
šشمس وضšياؤهšا وصšورتšها ومšثالšها ،أي تجّ šلت فšيها كšماالت شšمس الšحقيقة ،هšذا مšعنى مšا يšقولšه حšضرة
املšسيح فšي اإلنšجيل )األب فšي االبšن( يšعني تجّ šلت شšمس الšحقيقة فšي هšذه املšرآة )سšبحان مšن أشšرق عšلى
هذه الحقيقة املق ّدسة من الكائنات(.
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األرواح خمسة أقسام
اعšلم أ ّن األرواح خšمسة أقšسام ،األ ّول ال ّšروح الšنّباتšيّ وهšو الšق ّوة ا ّلšتي تšحصل مšن تšركšيب الšعناصšر وامšتزاج
šتفرق هšذه األجšزاء والšعناصšر
املšواد بšتقديšر اهلل املšتعال ومšن الšتّدبšير والšتّأثšير واالرتšباط مšع سšائšر الšكائšنات وب ّ
ب ššعضها ع ššن ب ššعض ت ššتالش ššى ت ššلك ال ššق ّوة ال šنّام ššية ال šنّبات šيّة ،ف ššمثالً الكه ššرب ššاء ا ّل ššتي ت ššحصل م ššن اتّ ššحاد ب ššعض
šفرقššت تššلك األجššزاء ،فهššذا هššو الšّ šروح ال šنّبات šيّ ،ويššلي ذلššك الšّ šروح
الššعناصššر واألجššزاء تššتالشššى وتššفقد إذا مššا تّ š
الššحيوان šيّ وهššو كššذلššك يššتر ّكššب مššن امššتزاج الššعناصššر ،ولššك ّن هššذا ال šتّركššيب أكššمل ويššحصل مššن االمššتزاج ال šتّامّ
šساسššة تššدرك الššحقائššق املššحسوسššة
ب الššقديššر ،ويظهššر الšّ šروح الššحيوانšيّ الšذّي هššو عššبارة عššن قّ šوة حّ š
بššتقديššر الšّ šر ّ
ا ّلššتي تšرى وتšسمع وتšذاق وتšش ّم وتšلمس ،وطšبعا ً يšنعدم ذلšك ال ّšروح بšتفريšق وتحšليل تšلك األجšزاء املšر ّكššبة كهšذا
السššراج ال šذّي ن ššشاه ššده ،ف ššإذا اج ššتمع ال ّ šده ššن وال ššفتيل وال šنّار ب ššعضها ب ššبعض ي ššحصل ال ّ š
šضياء ،ل ššكن ل ššو ن ššفد
ّš
ال ّدهن واحترق الفتيل لذهب ذلك ّ
الضياء أيضا ً.
أ ّمššا الšّ šروح اإلنššسانšيّ مššثله كššمثل الššب ّلور وفššيض الّ š
šشمس ،يššعني أ ّن جššسم اإلنššسان مššر ّكššب مššن الššعناصššر فššي
أكššمل صššورة مššن الšتّركššيب واالمššتزاج وفššي غššايššة مššن اإلتššقان ،وهššو أشššرف مššر ّكššب وأكššمل مššوجššود يššنشأ ويššنمو
šكمل بšمثابšة املšرآة وال ّšروح اإلنšسانšيّ بšمثابšة ال ّ
šشمس ،وإذا انكسšرت املšرآة
بšال ّšروح الšحيوانšيّ ،فهšذا الšجسم امل ّ
šشمس ،وك ššذل ššك إذا ان ššعدم ššت امل ššرآة ف ššضوء ال ّ š
ب ššقي ف ššيض ال ّ š
أي ض ššرر ،فه ššذا ال šّ šروح ه ššو
šشمس ب ššاق ال ي ššلحقه ّ
ال ššق ّوة ال ššكاش ššفة امل ššحيطة بج ššميع األش ššياء ،ف ّ š
šصناي ššع واالك ššتشاف ššات وامل ššشاري ššع
šكل ه ššذه اآلث ššار ال ššبدي ššعة وال ّ š
šلروح ،وقššد أظهššرهššا بššق ّوة
الššعظيمة والššوقššائššع ال šتّاريššخيّة املّ š
šهمة ا ّلššتي تššرونššها جššميعها مššن أثššر الššق ّوة الššكاشššفة لّ š
مššعنويّššة مššن ح šيّز الššغيب والššخفاء إلššى سššاحššة الّ š
šسماء ،ومššن
šشهود ،مššثالً يššكشف وهššو فššي األرض مššا فššي الّ š
الšحقائšق املšعلومšة املšشهودة يšكشف األشšياء الšخف ّية املšجهولšة ،مšثالً وهšو فšي هšذا الšنّصف مšن الšكرة األرضّ šية
يššكتشف بššق ّوة الššعقل ال šنّصف اآلخššر ،كššما اكššتشف كššوملššبس أمššريššكا بššعد أن كššانššت مššجهولššة مسššتورة ،وكššذلššك
الšجسم ثšقيل ولšكنّه بšواسšطة اكšتشاف ال ّšروح يšطير وهšو بšطيء الحšركšة ولšكنّه بšالšوسšائšط ا ّلšتي يšوجšدهšا يšطوي
ّ
السرعة.
الشرق والغرب بنهاية ّ
وبššاالخššتصار فهššذه الššق ّوة مššحيطة بجššميع األشššياء ،غššير أ ّن هššذا الšّ šروح لššه جššانššبان أحššدهššما رحššمانšيّ واآلخššر
šلصعود إلššى أعššلى درجššات الššكمال والهššبوط إلššى أسššفل دركššات ال šنّقص فššإذا
شššيطان šيّ يššعني فššيه اسššتعداد لّ š
الرذائل كان أرذل املوجودات.
اكتسب الفضائل صار أشرف املمكنات وإن اكتسب ّ
ماوي وذلšك هšو ال ّšروح اإليšمانšيّ والšفيض ال ّšرحšمانšيّ املšنبعث مšن
šس
أ ّمšا ال ّšروح فšي املšرتšبة ال ّšرابšعة فšهو ال ّšروح ال ّ
ّ
نššفثات روح الššقدس ا ّلššتي تššكون بššق ّوة إلššه ّية سššبب حššياة أبššد ّيššة ،تššلك الššق ّوة هššي ق ّ šوة تššجعل اإلنššسان األرض šيّ
šساكššت نššاطššقا ً والššجاهššل عššاملšا ً وأسššير الّ š
šشهوات
سššماو ّيšا ً وتššجعل اإلنššسان الšنّاقššص كššامšالً والššكدر صššافššيا ً والّ š
النّفسان ّية مق ّدسا ً ومنزّها ً.
وال ššخام ššسة روح ال ššقدس وه ššو ال ššواس ššطة ب ššني ال ššحقّ والخ ššلق ب ššمثاب ššة امل ššرآة امل ššقاب ššلة ل ّ š
šلشمس ،ف ššكما أ ّن امل ššرآة
šصافš šيّة ت ššقتبس األن ššوار م ššن ال ّ š
šشمس وت ššعكس ف ššيضها ع ššلى اآلخ ššري ššن ،ك ššذل ššك روح ال ššقدس واس ššطة أن ššوار
ال ّ š
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الš šتّقدي ššس ا ّلšš šتي ي ššقتبسها م ššن ش ššمس ال ššحقيقة ويه ššبط ب ššها ع ššلى ال ššحقائ ššق امل ššق ّدس ššة وه ššو مš šتّصف بج ššميع
ال ššكماالت اإلل ššه ّية وكّ š šلما ظه ššر يتجّ š šدد ال ššعال ššم وت ššبتدئ دورة ج ššدي ššدة وي ššلبس ه ššيكل ال ššعال ššم اإلن ššسانš šيّ خ ššلعة
أي وقššت يššنقل الššعالššم مššن حššال إلššى أخššرى ،وبššقدوم مššوسššم الšّ šربššيع
جššديššدة .مššثله كššمثل الšّ šربššيع بššمجيئه فššي ّ
تّ š
šصحارى وت ššنبت أن ššواع ال ššورد وال šّ šري ššاح ššني وت ššحيا األش ššجار ح ššياة
šسهول وال ّ š
šخضر األراض ššي ال ššهام ššدة وال ّ š
أي وقšت
جšديšدة وتظهšر أثšمار بšديšعة وت ّ š š
šؤسšس دورة جšديšدة ،وعšلى هšذا املšثال يšكون ظšهور روح الšقدس وفšي ّ
يظهšر يتجّ šدد الšعالšم اإلنšسانšيّ ويšعطي الšحقائšق اإلنšسانšيّة روحšا ً جšديšدا ً ويšلبس عšالšم الšوجšود خšلعا ً محšمودة
وتššتب ّدد ظššلمات الجهššل وتسššطع أنššوار الššكماالت ،فššاملššسيح بهššذه الššق ّوة ج ّ šدد هššذه ال ّ šدورة ورفššع الšّ šربššيع اإللššهيّ
šلروح مššشام املخššلصني،
سššرادقššه فššي نššهايššة الšطّراوة والّ šلطافššة فššي الššعالššم اإلنššسانšيّ وعššطر الšنّسيم املššنعش لّ š
وك ššذل ššك ظ ššهور ح ššضرة ب ššهاء اهلل ك ššان ب ššمثاب ššة ف ššصل ال šّ šرب ššيع وامل ššوس ššم الج ššدي ššد ال šذّي ظه ššر ب ššال šنّفحات ال ššقدس šيّة
السššلطنة اإللššهيّة فššي قššطب الššعالššم وأحššيا الšنّفوس بššروح
وجššنود الššحياة األبššديّššة والššق ّوة املššلكوتšيّة فššوضššع سššريššر ّ š
وأسس دورة جديدة.
القدس ّ
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ال ّروح والعقل والنّفس
والروح والنّفس؟
ّ
السؤال :ما الفرق بني العقل ّ
ال ššجواب :ب šيَّنّا م ššن ق ššبل أ ّن األرواح خ ššمسة أن ššواع :روح ن ššبات šيّ وروح ح ššيوان šيّ وروح إن ššسان šيّ وروح إي ššمان šيّ
والروح القدس.
ّ
الروح النّباتيّ فهي الق ّوة النّامية ا ّلتي تحصل من تأثير سائر الكائنات في الحبّة.
أ ّما ّ
šحساسšة ا ّلšتي تšتح ّقق مšن تšركšيب الšعناصšر وامšتزاجšها ،وعšندمšا
وأ ّšمšا ال ّšروح الšحيوانšيّ فšهي الšق ّوة الšجامšعة ال ّ
السšراج الšذّي يšضيء بšاجšتماع الšفتيل
ينح ّšل هšذا الšتّركšيب تšفنى تšلك الšق ّوة وتšنمحي أيšضاً ،مšثلها كšمثل هšذا ّš š
šتفرق األجšزاء املšر ّكššبة عšن بšعضها ينطف ¢هšذا
والّ šدهšن والšنّار وتšركšيبها ،وعšندمšا يتحّ šلل هšذا الšتّركšيب يšعني ت ّ
السراج أيضا ً.
ّ
أ ّمššا ال ّšروح اإلنšسانšيّ ا ّلššتي يšمتاز بšها اإلنšسان عšن الšحيوان فšهي تšلك الšنّفس الšنّاطšقة ،وهšذان االسšمان أي
ال ّšروح اإلنšسانšيّ والšنّفس الšنّاطšقة هšما عšنوان شšيء واحšد ،وهšذه ال ّšروح ا ّلšتي تšعرف فšي اصšطالح الšفالسšفة
بšالšنّفس الšنّاطšقة مšحيطة بšسائšر الšكائšنات ،وتšكشف حšقائšق األشšياء بšقدر االسšتطاعšة البشšر ّيšة ،وتšطّلع عšلى
šواص املššمكنات وتššأثššيرهššا ،وكššيفيّة املššوجššودات وخššصائššصها ،ولššكنّها إذا لššم تššؤيّššد بššالšّ šروح اإليššمانšيّ ال تšطّلع
خّ š
ع ššلى ال ššحقائ ššق ال šالّه ššوت šيّة واألس ššرار اإلل ššهيّة ،ك ššامل ššرآة م ššهما ت ššكن ص ššاف ššية ل ššطيفة ش šفّاف ššة ف ššإنّ ššها م ššحتاج ššة إل ššى
األنšوار ،فšإذا لšم تسšطع أشّ šعة ال ّ
šشمس عšليها ال يšمكنها اكšتشاف األسšرار اإللšهيّة ،أ ّمšا الšعقل فšهو قّ šوة ال ّšروح
السšراج ،ال ّšروح بšمنزلšة ّ
الشجšر والšعقل
šساطšعة مšن ّš š
اإلنšسانšيّ ،ال ّšروح بšمنزلšة ّš š
السšراج والšعقل بšمنزلšة األنšوار ال ّ
الروح وصفتها الالّزمة لها كشعاع ّ
الشمس الالزم الذّاتيّ لها.
بمثابة الثّمر ،فالعقل كمال ّ
ٍ
واف فšعليكم أن تšف ّكروا فšي ذلšك وسšتطّلعون عšلى تšفصيله إن
فهšذا الšبيان وإن كšان مšختصرا ً غšير أنّšه كšامšل
شاء اهلل.
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القوى الجسمانيّة والقوى املعنويّة
تšوجšد فšي اإلنšسان قšوى خšمس ظšاهšرة جšسمانšيّة .وهšذه الšقوى واسšطة اإلدراك ،يšعني يšدرك اإلنšسان بهšذه
šسامšعة ا ّلšتي
šصور املšحسوسšة ،والšق ّوة ال ّ
الšقوى الخšمس الšكائšنات الšجسمانšيّة .فšالšق ّوة الšباصšرة ا ّلšتي تšدرك ال ّ
ت ššدرك األص ššوات امل ššسموع ššة ،وال ššق ّوة ال ّ š
šشا ّم ššة ا ّل ššتي ت ššدرك األش ššياء ذات ال šّ šرائ ššحة ،وال ššق ّوة ال šذّائ ššقة ا ّل ššتي ت ššدرك
األطššعمة ،والššق ّوة ال šالّمššسة املنتشššرة فššي جššميع أعššضاء اإلنššسان ا ّلššتي تššدرك املššلموس ،فهššذه الššقوى الخššمس
هي ا ّلتي تدرك األشياء الخارجيّة )املاديّة(.
وك ššذل ššك ف ššي اإلن ššسان ق ššوى م ššعنو ّي ššة ،وه ššي امل ššخ ّيلة ا ّل ššتي ت ššتخ ّيل األش ššياء ،وامل ššف ّكرة ا ّل ššتي ت ššف ّكر ف ššي ح ššقائ ššق
األم ššور ،وامل ššدرك ššة ا ّلššتي ت ššدرك ح ššقائ ššق األش ššياء ،وال ššحاف ššظة ا ّلššتي ت ššحفظ ك šّ šل م ššا ي ššتخ ّيله اإلن ššسان وي ššف ّكر ف ššيه
šحس املش ššترك ،ي ššعني ه ššو
وي ššدرك ššه ،وال ššواس ššطة ب ššني ه ššذه ال ššقوى الخ ššمس الš šظّاه ššرة وال ššقوى ال ššباط ššنة ه ššو ال ّ š
šحسه ال ššقوى
ال ššواس ššطة ب ššني ال ššقوى ال ššباط ššنة وب ššني ال ššقوى الخ ššمس ال šظّاه ššرة ،ف ššينقل إل ššى ال ššقوى ال ššباط ššنة م ššا ت ّ š
šحس املشššترك بššني الššقوى الšظّاهššرة والššقوى الššباطššنة ،فššمثالً الššبصر وهššو أحššد
الšظّاهššرة ،ويššعبّرون عššن هššذا بššالّ š
šحس املشšترك هšذا اإلحšساس لšلقوى الšباطšنة ،ويسِّ šلم
šحس بšها فšيعطي ال ّ
الšقوى الšظّاهšرة يšرى هšذه الšوردة وي ّ
šحس املشššترك هššذه املššشاهššدة إلššى الššقوى املššخيّلة ،وتššتص ّور الššق ّوة املššخيّلة هššذه املššشاهššدة ث ّ šم تššوصššلها إلššى
الّ š
الšق ّوة املšف ّكرة ،والšق ّوة املšف ّكرة تšف ّكر فšيها وبšعد أن تهšتدي إلšى حšقيقتها تسّ šلمها إلšى الšق ّوة املšدركšة ،ومل ّšا تšدرك
šشيء املšحسوس تسّ šلمها إلšى الšحافšظة ،والšق ّوة الšحافšظة تšحفظها وت ّ
الšق ّوة املšدركšة صšورة ذلšك ال ّ
šظل مšحفوظšة
في خزانتها.
šسامššعة وال šذّائššقة والّ š
šشا ّمššة وال šالّمššسة .والššقوى الššباط šنّة أيššضا ً خššمس:
فššالššقوى ال šظّاهššرة خššمس :الššباصššرة والّ š
واملفكرة واملدركة والحافظة.
املشتركة واملخ ّيلة
ّ

٩٣

)(54
تفاوت أخالق النّوع اإلنسان ّ
ي
السؤال :إلى كم تنقسم أخالق النّوع اإلنسانيّ ومن أين جاء هذا االختالف والتّفاوت؟
ّ
الššجواب :األخššالق فššطريّššة ومššوروثššة واكššتساب šيّة واألخššيرة تššحصل بššال šتّربššية ،أ ّمššا األخššالق الššفطريّššة وإن كššانššت
ال ššفطرة اإلل ššهيّة خ ššيرا ً م ššحضا ً ول ššك ّن اخ ššتالف األخ ššالق ال ššفطريّ ššة ف ššي اإلن ššسان ن ššاش ¢ع ššن ت ššفاوت ال ّ šدرج ššات،
فšš šك ّلها خšš šير أ ّمšš šا بحسšš šب ال ّ š šدرجšš šات هšš šي بšš šني حšš šسن وأحšš šسن ،كšš šما أ ّن لجšš šميع ال š šنّوع اإلنšš šسان š šيّ إدراك š šاً
واسšتعداداً ،ولšكن يšتفاوت اإلدراك واالسšتعداد والšقابšل ّية فšيما بšني الšنّوع اإلنšسانšيّ ،وهšذا واضšح ،مšثالً هšناك
أطššفال فššي بššيت واحššد وفššي محšّ šل واحššد وفššي مššكتب واحššد يššتع ّلمون مššن مššع ِّلم واحššد ويššتر ّبššون مššن غššذاء واحššد
وف ššي ه ššواء واح ššد وب ššلباس واح ššد وي ššدرس ššون درس šا ً واح ššدا ً ف ššال ب ّ šد أن ي ššكون ال ššبعض م ššن ب ššني ه ššؤالء األط ššفال
šتوس ššطا ً وال ššبعض م ššتأ ّ
خ ššراً ،إذا ً ص ššار م ššن امل ššعلوم أ ّن ال šتّفاوت ف ššي ال ّ šدرج ššات
م ššاه ššرا ً ف ššي ال ššفنون وال ššبعض م š šّ š
مšوجšود فšي أصšل الšفطرة ،وأ ّن تšفاوت الšقابšليّة واالسšتعداد مšشهود ،ولšكن لšيس هšذا الšتّفاوت مšن وجšهة الšخير
والشšر بšل هšو مج ّšرد تšفاوت فšي الّ šدرجšات ،فšواحšد فšي الّ šدرجšة الšعليا وواحšد فšي الّ šدرجšة الšوسšطى وواحšد فšي
ّš š
الّ šدرجšة الّ šدنšيا ،مšثالً لšإلنšسان وجšود ولšلحيوان وجšود ولšلنّبات وجšود وللجšماد وجšود ،أ ّšمšا الšوجšود فšمتفاوت فšي
هšذه املšوجšودات األربšعة ،فšأيšن وجšود اإلنšسان مšن وجšود الšحيوان ،والšحال أ ّن ال ّ
šكل مšوجšود ،فšمن الšواضšح إذاً
أ ّن في الوجود تفاوتا ً في ال ّدرجات.
وأ ّم ššا ت ššفاوت األخ ššالق امل ššوروث ššة ف ššهو م ššن ض ššعف امل ššزاج وق ّ šوت ššه ،ي ššعني مل ّššا ي ššكون م ššزاج األب ššوي ššن ض ššعيفا ً ي ššكون
أطššفالššهما مššثلهما ،وإن كššانššا قššو ّيššني فššأطššفالššهما يššكونššون نššشيطني ،وكššذلššك يššكون لššطهارة الّ šدم حššكم كّ šليّ ،ألنّ
ال šنّطفة ال šطّ ّيبة كššالššجنس األعššلى ا ّلššذي يššوجššد فššي ال šنّبات والššحيوان أيššضاً ،مššثالً يššالحššظ أ ّن األطššفال ا ّلššذيššن
ٍ
šضعف فšي الšبنية وضšعف فšي الšعصب وهšم عšجولšون فšال
يšولšدون مšن أب وأ ّم ضšعيفني عšليلني يšبتلون طšبعا ً ب
صššبر لššهم وال جššلد وال ثššبات وال هšّ šمة ،أل ّن ضššعف األبššويššن ووهššنهما يššصير مššيراث šا ً لššألطššفال ،وفššضالً عššن هššذا
šختصة بššموهššبة وهššي
فššإ ّن بššعضا ً مššن ّ š
šختصون بššموهššبة ،مššثالً إ ّن سššاللššة إبššراهššيم كššانššت مّ š
السššالالت واألسššر يّ š
السššاللššة ،فššحضرة
كššون جššميع أنššبياء بššني اسššرائššيل مššن سššاللššة إبššراهššيم ،فššقد أعššطى اهلل هššذه املššوهššبة لššتلك ّ š
مššوسššى ينتسššب إلššيها مššن جššهة األب واأل ّم ،وحššضرة املššسيح مššن جššهة األ ّم ،وحššضرة محšّ šمد وحššضرة األعššلى
السššاللššة ،وحššضرة بššهاء اهلل أيššضا ً مššن سššاللššة
وجššميع أنššبياء بššني إسššرائššيل واملššظاهššر املššق ّدسššة كššانššوا مššن تššلك ّ š
إبšراهšيم ،ألنّšه كšان لšحضرة إبšراهšيم أوالد آخšرون غšير إسšماعšيل وإسšحق هšاجšروا فšي تšلك األزمšنة إلšى أنšحاء
الساللة.
إيران وأفغانستان ،فحضرة بهاء اهلل أيضا ً من تلك ّ
إذا ً صšار مšن املšعلوم أ ّن األخšالق الšوراثšيّة مšوجšودة أيšضاً ،بšحيث إذا لšم يšكن هšناك تšطابšق فšي األخšالق فšإنّšه
السšاللšة مšثل كšنعان
السšاللšة ،ولšو أنّšه مšن الšوجšهة الšجسمانšيّة مšن تšلك ّ š š
ال يšعتبر مšن الšوجšهة ال ّšروحšية مšن تšلك ّ š š
فإنّه ال يع ّد من ساللة نوح.
وأ ّšمšا تšفاوت األخšالق مšن حšيث الšتّربšية فšهو عšظيم جّ šداً ،أل ّن الšتّربšية لšها تšأثšير عšظيم ،إذ تšصيِّر الšجاهšل عšاملšاً
والšجبان شšجاعšا ً والšغصن األعšوج مسšتقيما ً وفšواكšه الšجبال والšغابšات امل ّšرة حšلوة لšذيšذة ،والšوردة ذات خšمس
٩٤

šتوحšشة ،حšتّى الšحيوان فšإنّšه بšالšتّربšية يšق ّلد اإلنšسان
غšالالت تšصبح ذات مšائšة غšاللšة ،وبšالšتّربšية تšتم ّدن األ ّمšة امل ّ š
فšي حšركšاتšه وأعšمالšه ،فšيجب اعšتبار الšتّربšية أنّšها فšي غšايšة األه ّšم ّية ،أل ّن األمšراض كšما أنّšها تسšري بشّ šدة فšي
ع ššال ššم األج ššسام وت ššنتقل م ššن ب ššعضها إل ššى ب ššعض ،ك ššذل ššك األخ ššالق ل ššها س ššري ššان ع ššظيم ف ššي األرواح وال ššقلوب،
šرب ق ššائ ššل ي ššقول م ššا دام اس ššتعداد ال šنّفوس وق ššاب ššل ّيتها
ف ššال šتّفاوت ف ššي ال šتّرب ššية ع ššظيم ج ّ šداً ،ول ššه ح ššكم ك ّ šليّ ،ول ّ š
مššتفاوت šا ً فššال ب ّ šد أن تššتفاوت األخššالق بسššبب تššفاوت االسššتعداد ،فššنقول أ ّن األمššر لššيس كššذلššك أل ّن االسššتعداد
šفطري الšذّي خšلقه اهلل كّ šله خšير مšحض،
šطري واسšتعداد اكšتسابšيّ ،فšاالسšتعداد ال
ّ
عšلى قšسمني :اسšتعداد ف ّ
الشšّ šر ،م ššثالً خ ššلق اهلل ج ššميع
إذ ل ššيس م ššن ش šّ šر ف ššي ال ššفطرة ،أ ّمššا االس ššتعداد االك ššتساب šيّ ف ššهو س ššبب ح ššصول ّ š
البشšر ووهšبهم قšابšليّة واسšتعدادا ً ليسšتفيدوا مšن ّ
šس ّم ،فهšذه الšقابšليّة
šسكر وي
šتضرروا ويهšلكوا مšن ال ّ
الشهšد وال ّ
ّ
šطري أعšطاهšما اهلل لجšميع الšنّوع اإلنšسانšيّ عšلى حّ šد سšواء ،ولšك ّن اإلنšسان يشšرع فšي
واالسšتعداد كšالهšما ف ّ
šس ّم قšليالً قšليالً ويšتناول مšنه ك ّšل يšوم مšقدارا ً ويšزيšد عšليه شšيئا ً فšشيئاً ،حšتّى يšصل األمšر إلšى أنّšه
اسšتعمال ال ّ
šفطري انšقالبšا ً كّ šليّاً ،فšانšظروا كšيف يšتغيّر
لšو لšم يšتناول ك ّšل يšوم درهšما ً مšن األفšيون لهšلك ،وانšقلب اسšتعداده ال
ّ
االسššتعداد والššقابššليّة الššفطريّššة تššغيّرا ً جššذريّšا ً حšتّى يššتح ّول إلššى الššعكس بسššبب تššفاوت الššعادة والšتّربššية ،فššليس
االعšš šتراض عšš šلى األشšš šقياء مšš šن جšš šهة االسšš šتعداد والšš šقابšš šليّة الšš šفطريّšš šة بšš šل مšš šن جšš šهة االسšš šتعداد والšš šقابšš šليّة
šصفات واألخ ššالق امل ššذم ššوم ššة امل ššالزم ššة ل ššذات šيّة
االك ššتساب šيّة ،إذ ل ššيس ف ššي ال ššفطرة ش šّ šر ب ššل ك ّ šلها خ ššير ،ح šتّى ال ّ š
الšبعض مšن الšنّوع اإلنšسانšيّ فšإنّšها فšي الšحقيقة ليسšت بšمذمšومšة ،مšثالً يšالحšظ فšي بšدايšة حšياة الšطّفل الšذّي
يššرضššع مššن ال šثّدي أ ّن آثššار الحššرص بššاديššة مššنه كššما يššشاهššد مššنه أيššضا ً آثššار الššغضب والقهššر ،وإذا ً يššقال أنّ
šطري ف ššي ال ššحقيقة اإلن ššسان ّ šية ،وه ššذا م ššناف ل ššلخير امل ššطلق ال šذّي ه ššو ف ššي الخ ššلقة
ال ššحسن وال ššقبح ك ššاله ššما ف ّ š
والšفطرة ،فšالšجواب أ ّن الحšرص الšذّي هšو طšلب الšزّيšادة صšفة مšمدوحšة لšو اسšتعملت فšي مšوضšعها ،فšمثالً لšو
يحššرص اإلنššسان عššلى تššحصيل الššعلوم واملššعارف وعššلى أن يššكون رحššيما ً ذا مššروءة وعššدالššة فššإ ّن ذلššك مššمدوح
šالسšباع ال ّ
šضاريšة ويقهšرهšم فšذلšك مšمدوح جّ šداً،
šسفّاكšني لšل ّدمšاء الšذّيšن هšم ك ّš š
جّ šداً ،ولšو يšغضب عšلى الšظّاملšني ال ّ
šصفات لššو اسššتعملت فššي غššير مššوضššعها لššكانššت مššذمššومššة ،إذا ً صššار مššن املššعلوم أنّššه ال يššوجššد فššي
ولššك ّن هššذه الّ š
الšفطرة ش ّšر أبšداً ،أ ّšمšا لšو تسšتعمل أخšالق اإلنšسان الšفطريّšة فšي املšواقšع غšير املشšروعšة فšذلšك مšذمšوم ،مšثالً لšو
šضروريّšة لšنفسه ،وهšذا ال ّ
أ ّن شšخصا ً غšنيّا ً كšريšما ً أعšطى فšقيرا ً مšبلغا ً لšيصرفšه فšي حšاجšاتšه ال ّ
šشخص الšفقير
ص ššرف ذل ššك امل ššبلغ ف ššي أم ššور غ ššير مش ššروع ššة ،ف ššإ ّن ذل ššك ي ššكون م ššذم ššوم šاً ،وك ššذل ššك ل ššو اس ššتعملت ج ššميع األخ ššالق
الفطريّة ا ّلتي هي رأس مال الحياة في أمور غير مشروعة فإنّها تكون مذمومة.
šصفات ا ّلššتي ه ššي
إذا ً ص ššار م ššن ال ššواض ššح أ ّن ال ššفطرة خ ššير م ššحض ،ف ššالح ššظوا أ ّن أس ššوأ األخ ššالق واب ššغض ال ّ š
الشšš šرور هšš šو الšš šكذب وال يšš šتص ّور فšš šي الšš šوجšš šود صšš šفة أسšš šوأ وال أذ ّم مšš šنه ،ألنّšš šه هšš šادم لجšš šميع
أسšš šاس جšš šميع ّ š
šصفة فššهو أسššاس
الššكماالت اإلنššسان ّ šية وسššبب الšّ šرذائššل ا ّلššتي ال تššتناهššى ،ولššيس مššن صššفة أسššوأ مššن هššذه الّ š
جššميع الššقبائššح ،ومššع هššذا فššلو واسššى حššكيم مššريššضا ً بššقولššه الحššمد هلل إ ّن أحššوالššك أحššسن ويššرجššى لššك حššصول
الّ š
šشفاء ،فهššذا الššقول ولššو أنّššه مššخالššف لššلحقيقة لššكنّه قššد يššكون أحššيان šا ً ذا جššدوى لتسššلية قššلب املššريššض وسššبباً
لشفائه ،فهو إذا ً ليس بمذموم ،وقد ّ
والسالم.
وضحت هذه املسألة بأجلى بيان
ّ

٩٥
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درجة إدراكات العالم اإلنسانيّ ومظاهر الظّهور
السؤال :ما درجة إدراكات العالم اإلنسانيّ وما حدودها؟
ّ
šحسيّات
الššجواب :اعššلم أ ّن اإلدراكššات مššتفاوتššة ،فššأدنššى رتššبة فššي اإلدراك هššي اإلحššساس الššحيوان šيّ يššعني الّ š
šحسيّات ،ويشšترك اإلنšسان والšحيوان فšي هšذا اإلدراك ،بšل
الšطّبيعيّة ا ّلššتي تظهšر بšق ّوة ال
šحواس ويšقال لšها ال ّ
ّ
إ ّن بššعض الššحيوان أقššوى مššن اإلنššسان فššيها ،وأ ّمššا فššي الššعالššم اإلنššسان šيّ فبحسššب اخššتالفššات مššراتššبه تššتن ّوع
اإلدراك ššات وت ššتفاوت ،وف ššي ال šّ šرت ššبة األ ّول ّ šية ف ššي ع ššال ššم ال šطّبيعة ه ššي إدراك ššات ال šنّفس ال šنّاط ššقة ،وج ššميع البش ššر
مشšترك فšي هšذه الšق ّوة غšافšالً كšان أم عšاقšالً مšؤمšنا ً كšان أم ضšاالًّ ،وهšذه الšنّفس الšنّاطšقة اإلنšسانّ šية خšلقها اهلل
مšحيطة مšمتازة عšلى سšائšر الšكائšنات ،وملّا كšانšت أشšرف الšكائšنات ومšمتازة فšهي مšحيطة بšاألشšياء ،وتسšتطيع
šواص الššكائššنات وتهššتدي إلššى أسššرار املššوجššودات،
ق ّ šوة ال šنّفس ال šنّاطššقة أن تššكشف حššقائššق األشššياء وتššدرك خّ š
šصنائ ššع وال ššبدائ ššع والš šتّأس ššيسات واالك ššتشاف ššات واملش ššروع ššات كّ š šلها م ššن إدراك ššات
فه ššذه ال ššفنون وامل ššعارف وال ّ š
الšنّفس الšنّاطšقة ،وقšد كšانšت فšي زمšن مšا س ّšرا ً مšكنونšا ً ورمšزا ً مšصونšا ً غšير مšعلوم ،ثّ šم كšشفتها الšنّفس الšنّاطšقة
بššال šتّدريššج وأتššت بššها مššن ح šيّز الššغيب والššخفاء إلššى ح šيّز الّ š
šشهود ،وهššذه أعššظم ق ّ šوة إدراك فššي عššالššم ال šطّبيعة،
وخواصها وآثارها.
وأسمى ما تصل إليه في نهاية جوالنها وطيرانها هو إدراكها لحقائق املمكنات
ّ
أ ّمššا ال ššعقل ال ššك ّليّ اإلل ššهيّ ال šذّي ه ššو م ššا وراء ال šطّبيعة ف ššهو ف ššيض ال ššق ّوة ال ššقدي ššمة ،وه ššذا ال ššعقل ال ššك ّليّ اإلل ššهيّ
šتفحصة
مšحيط بšالšحقائšق الšكونšيّة ومšقتبس مšن األنšوار اإللšهيّة واألسšرار ال ّšربšانšيّة ،هšو قّ šوة عšاملšة ولšيس قّ šوة م ّ
šتفحصها إل ššى ح ššقائ ššق ال ššكائ ššنات
šتفحصة وته ššتدي ب ّ š
šتحسسة ،أ ّم ššا ق ّ šوة ع ššال ššم ال šطّبيعة امل ššعنويّ ššة ف ššهي ق ّ šوة م ّ š
مّ š
وخواص املوجودات.
ّ
وأ ّمšا الšق ّوة الšعاقšلة املšلكوتّ šية ا ّلšتي هšي مšا وراء الšطّبيعة فšهي مšحيطة بšاألشšياء وعšاملšة بšها ومšدركšة لšها ،ومّ š
طلعة
ع ššلى األس ššرار وال ššحقائ ššق وامل ššعان ššي اإلل ššهيّة وك ššاش ššفة ل ššلحقائ ššق ال ššخفيّة امل ššلكوت šيّة ،وه ššذه ال ššق ّوة ال ššعقليّة اإلل ššهيّة
خšاصšة بšاملšظاهšر املšق ّدسšة ومšطالšع الšنّب ّوة ،وتسšطع أشّ šعة مšن هšذه األنšوار عšلى مšرايšا قšلوب األبšرار ا ّلšتي تšأخšذ
قسطا ً ونصيبا ً من هذه الق ّوة بوساطة املظاهر املق ّدسة.
ول ššلمظاه ššر امل ššق ّدس ššة ث ššالث ššة م ššقام ššات ،م ššقام الجس ššد وم ššقام ال šنّفس ال šنّاط ššقة وم ššقام املظه ššريّ ššة ال ššكام ššلة الج ššلوة
الšّ šربššانššية ،أ ّمššا الجسššد فššيدرك األشššياء بššقدر اسššتطاعššة الššعالššم الššجسمانššي ،لهššذا أظهššروا العجššز فššي بššعض
امل ššواق ššع ،م ššثالً ي ššقول ك ššنت ن ššائ ššما ً غ ššير واع ٍ م šّ šرت ع ššليّ ن ššسمة اهلل وأي ššقظتني وأم ššرت ššني ب ššال šنّداء ،أو أ ّن ح ššضرة
šعمد فšي سّ šن الšثّالثšني وهšبط عšليه ال ّšروح الšقدس ولšم تظهšر هšذه ال ّšروح قšبل هšذا فšي املšسيح ،فجšميع
املšسيح ت ّ
الجسدي.
هذه األمور راجعة ملقامهم
ّ
أ ّمššا مššقامššهم املššلكوت šيّ فššمحيط بجššميع األشššياء ،وم šطّلع عššلى جššميع األسššرار وعššالššم بّ š
šكل اآلثššار وحššاكššم عššلى
جššميع األشššياء ،سššواء أكššان قššبل الššبعثة أو بššعدهššا ،ولššذلššك يššقول أنššا األلššف والššياء ،األ ّول واآلخššر مššا كššان لššي
تغيير وال تبديل ولن يكون.

٩٦
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حدود إدراك اإلنسان ومعرفته للذّات اإللهيّة
السؤال :ما حدود إدراك اإلنسان ومعرفته للحقيقة اإللهيّة؟
ّ
السهšل أن نšب ّينها عšلى املšائšدة ولšكنّنا سšنتك ّلم
الšجواب :يšلزم لšبيان هšذه املšسألšة مšتّسع مšن الšزّمšن ولšيس مšن ّ
فيها باختصار.
اعššلم أ ّن الššعرفššان عššلى قššسمني :مššعرفššة ذات الّ š
šصفات
šشيء ومššعرفššة صššفاتššه ،ومššعرفššة ال šذّات تššكون بššمعرفššة الّ š
šصفات ال بššالšذّات وهššي مخššلوقššة
لššيس إالّ حššيث أ ّن الšذّات مššجهولššة غššير مššعلومššة ،وملššا كššانššت مššعرفššة األشššياء بššالّ š
ألي شššيء غššير
محššدودة ،فššكيف إذا ً يššمكن مššعرفššة حššقيقة ال šذّات اإللššهيّة وهššي غššير محššدودة ،أل ّن كššنه ال šذّات ّ
م ššعروف وإنّ ššما ي ššعرف ب ššصفات ššه ،م ššثالً إ ّن ك ššنه ال ّ š
šشمس م ššجهول ول ššكنّها ت ššعرف ب ššصفات ššها ا ّلššتي ه ššي الح ššرارة
والّ š
šضوء ،وكššنه ذات اإلنššسان مššجهول وغššير مššعروف ،ولššكنّه يššوصššف ويššعرف بššصفاتššه ،ومل ّššا كššانššت مššعرفššة ك šلّ
شššيء بššصفاتššه ال بššذاتššه – حššال كššون الššعقل مššحيط بššالššكائššنات والššكائššنات الššخارجšيّة مššحاطššة عššلى الšّ šرغššم مššن
šصفات مšعروفšة – إذا ً فšكيف يšمكن أن يšعرف ذات ال ّšربّ
هšذا فšالšكائšنات مšن حšيث الšذّات مšجهولšة ومšن حšيث ال ّ
šدي املšق ّدس عšن اإلدراك واألوهšام ،يšعني مل ّšا كšانšت مšعرفšة ال ّ
šصفات ال بšالšذّات فšال
šشيء مšمكنة بšال ّ
الšقديšم األب ّ
šصفات مšعروفšة ،وفšضالً عšن هšذا كšيف تšحيط
ش ّšك أ ّن الšحقيقة اإللšه ّية مšن حšيث الšذّات مšجهولšة ومšن حšيث ال ّ
الšحقيقة الšحادثšة بšالšحقيقة الšقديšمة ،أل ّن اإلدراك نšاش ¢عšن اإلحšاطšة ،فšتجب اإلحšاطšة حšتّى يšمكن اإلدراك،
وذات األحšد ّيšة مšحيطة ال مšحاطšة ،وكšذلšك تšفاوت املšراتšب فšي عšالšم الخšلق مšانšع عšن الšعرفšان ،مšثالً هšذا الجšماد
مšا دام فšي رتšبته الجšماديّšة فšمهما تšر ّقššى ال يšمكنه إدراك الšق ّوة الšنّامšية ،والšنّباتšات واألشšجار مšهما تšر ّقššت فšال
šحساسššة ،والššحيوان ال يššمكنه أن يššتص ّور رتššبة
يššمكنها أن تššدرك ق ّ šوة الššبصر ،وكššذلššك ال تššدرك سššائššر الššقوى الّ š
اإلنšسان يšعني قšواه املšعنويّšة ،فšتفاوت املšراتšب مšانšع مšن الšعرفšان وك ّšل مšرتšبة دانšية ال تšدرك املšرتšبة ا ّلšتي فšوقšها،
إذا ً فكيف تستطيع الحقيقة الحادثة إدراك الحقيقة القديمة؟
šصفات
šصفات اإلل ššهيّة وع ššرف ššان ššها ال إدراك ال ššحقيقة اإلل ššهيّة ،وم ššعرف ššة ال ّ š
له ššذا ف ššمعرف ššة اهلل ع ššبارة ع ššن إدراك ال ّ š
أيšضا ً ليسšت مšعرفšة مšطلقة ،بšل إنšما تšكون بšقدر اسšتطاعšة اإلنšسان وقّ šوتšه ،والšحكمة عšبارة عšن إدراك حšقائšق
األش ššياء ك ššما ه ššي أي ع ššلى م ššا ه ššي ع ššليه ،وذل ššك ب ššقدر اس ššتطاع ššة اإلن ššسان وق ّ šوت ššه ،له ššذا ف ššليس ه ššناك س ššبيل
šصفات ال ššقدي ššمة ب ššقدر ال šطّاق ššة البش ššري ššة ،ف ššغيب
ل ššلحقيقة ال ššحادث ššة إلدراك ك ššنه ال šذّات ،ب ššل إنّ ššها ف ššقط ت ššدرك ال ّ š
الš šذّات اإلل ššه ّية م ššق ّدس م ššنزّه ع ššن أن ت ššدرك ššه امل ššوج ššودات ،وك šّ šل م ššا ي ššدخ ššل ت ššحت الš šتّص ّور إنّ ššما ه ššو إدراك ššات
إنššسانّ šية ،فššق ّوة اإلدراك اإلنššسانšيّ ال تššحيط بššحقيقة الšذّات اإللššه ّية ،بššل الšذّي يššقدر اإلنššسان عššلى إدراكššه هššو
šصفات اإللššهيّة ال šظّاهšّ šرة الššباهšّ šرة أنššوارهššا وآثššارهššا فššي األفššاق واألنššفس ،وإذا نššظرنššا فššي اآلفššاق واألنššفس
الّ š
نرى من الكلمات اإللهيّة آيات باهرات واضحة مشهودة ،أل ّن حقائق األشياء ّ
تدل على الحقيقة الك ّليّة.
ومšثل الšحقيقة اإللšهيّة كšمثل ال ّ
šشمس املشšرقšة مšن عšل ّو تšقديšسها عšلى جšميع اآلفšاق ،ومšن ذلšك اإلشšراق يšأخšذ
ك ّšل مšن اآلفšاق واألنšفس قسšطا ً ونšصيباً ،ولšوال هšذا اإلشšراق وتšلك األنšوار ملšا كšان لšلكائšنات وجšود ولšك ّن جšميع
الكائنات ّ
تدل عليها وتستضيء بها وتأخذ منها قسطا ً ونصيبا ً.
٩٧

šصفات اإللššه ّية فššهي سššاطššعة المššعة مššن حššقيقة اإلنššسان الššكامššل ،يššعني
أ ّمššا تجّ šلي الššكماالت والššفيوضššات والّ š
ذلššك الššفرد الššفريššد املظهššر الššك ّليّ اإللššهيّ ،أل ّن سššائššر الššكائššنات اقتبسššت مššنه شššعاعšاً ،أ ّمššا املظهššر الššك ّلي فššهو
مšرآة تšلك ال ّ
šشمس ،تظهšر فšيها بجšميع كšماالتšها وصšفاتšها وآثšارهšا وآيšاتšها ،فšمعرفšة الšحقيقة اإللšهيّة مšمتنعة
šصفات اإللšهيّة ظšاهšرة
مšحال ،وأ ّمššا مšعرفšة املšظاهšر اإللšهيّة فšهي مšعرفšة الšحق ،أل ّن الšفيوضšات والتّجّ šليّات وال ّ
ف ššيها ،إذا ً ل ššو اه ššتدى اإلن ššسان مل ššعرف ššة امل ššظاه ššر اإلل ššهيّة ف ššقد ف ššاز ب ššمعرف ššة اهلل ،ول ššو غ ššفل ع ššن م ššعرف ššة امل ššظاه ššر
املšق ّدسšة حšرم مšن مšعرفšة اهلل ،فšثبت وتšحقق أ ّن املšظاهšر املšق ّدسšة هšم مšركšز الšفيض واآلثšار والšكماالت اإللšهيّة،
طššوبššى لššنفوس اقتبسššت أنššوار الššفيوضššات الšّ šرحššمانššية مššن تššلك املššطالššع الšنّورانšيّة .ونššأمššل أن يسššتفيض أحšبّاء
اهلل كššالššق ّوة الššجاذبššة تššلك الššفيوضššات مššن مššبدأ الššفيض ،ويššبعثون بššأنššوار وآثššار تššجعلهم آيššات بššاهššرات لššشمس
الحقيقة.

٩٨

)(57
خلود ال ّروح )الدّرس األ ّول(
ح ššيث أث ššبتنا وج ššود ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ ف ššيجب اآلن أن ن ššثبت ب ššقاءه ،إ ّن م ššسأل ššة خ ššلود ال šّ šروح واردة ف ššي ال ššكتب
أس أساس األديان اإللهيّة ،أل ّن املجازاة واملكافأة وردت على نوعني:
ّ
السماويّة ،وهذه املسألة هي ّ
šودي فšهو فšي جšميع
šودي والšثّانšي مšجازاة ومšكافšأة أخšرويّšة ،أ ّšمšا الšنّعيم والšجحيم الšوج ّ
األ ّول ثšواب وعšقاب وج ّ
الšعوالšم اإللšهيّة ،سšواء فšي هšذا الšعالšم أو فšي الšعوالšم ال ّšروحšانšيّة املšلكوتšيّة ،والšحصول عšلى هšذه املšكافšأة يšؤ ّدي
إلšى الšحياة األبšديšة ،ولšذلšك يšقول حšضرة املšسيح اعšملوا كšذا وافšعلوا كšذا حšتّى تجšدوا الšحياة األبšديّšة وتšولšدوا
مššن املššاء والšّ šروح ح šتّى تššدخššلوا فššي املššلكوت ،وهššذه املššكافššأة الššوجššوديّššة هššي الššفضائššل والššكماالت ا ّلššتي تššزيّššن
الšحقيقة اإلنšسانšيّة ،مšثالّ اإلنšسان كšان ظšلمانšيّا ً فšصار نšورانšيّاً ،وكšان جšاهšالً فšصار عšاملšاً ،وكšان غšافšالً فšصار
عšاقšالً ،وكšان نšائšما ً فšصار مسšتيقظاً ،وكšان مšيتا ً فšصار حّ šياً ،وكšان أعšمى فšصار بšصيراً ،وكšان أصّ šم فšصار
سššميعاً ،وكššان أرض ّ šيا ً فššصار سššماو ّي šاً ،وكššان نššاسššوت ّ šيا ً فššصار مššلكوت ّ šياً ،ويهššذه املššكافššأة يššولššد والدة روحššان ّ šية
ويššصبح خššلقا ً جššديššداً ،ويššكون مظهššر آيššة اإلنššجيل الššواردة فššي حššقّ الššحوار ّيššني الššقائššلة "الcذّيcن ولcدوا لcيس
šصفات
مccن دم وال مccن مccشيئة جسccد وال مccن مccشيئة رجccل بccل مccن اهلل" ي ššعني ن ššجوا م ššن األخ ššالق وال ّ š
šصفات ال ّšرحšمانšيّة ا ّلššتي هšي فšيض إلšهيّ،
الšبهيميّة ا ّلššتي هšي مšن مšقتضيات الšطّبيعة البشšريّšة ،واتّšصفوا بšال ّ
ه ššذا ه ššو م ššعنى ال ššوالدة ،ول ššيس له ššذه ال šنّفوس ع ššذاب أع ššظم م ššن االح ššتجاب ع ššن ال ššحقّ  ،وال ع ššقوب ššة أش ّ šد م ššن
šصفات الšظّلمانšيّة ،ودنšاءة الšفطرة ،واالنšهماك فšي ال ّ
šشهوات ،وحšينما يتخّ šلصون بšنور
ال ّšرذائšل الšنّفسانšيّة ،وال ّ
اإلي ššمان م ššن ظ ššلمات ه ššذه ال šّ šرذائ ššل ،وي ššتن ّورون ب ššإش ššراق ش ššمس ال ššحقيقة وي ššفوزون بش ššرف ج ššميع ال ššفضائ ššل
ي ššع ّدون ذل ššك أع ššظم م ššكاف ššأة ،وي ššعتبرون ššها ال ššجنّة ال ššحقيقيّة ،وك ššذل ššك امل ššجازاة امل ššعنويّ ššة ي ššعني ال ššعذاب وال ššعقاب
šودي ،االب ššتالء ب ššعال ššم ال šطّبيعة واالح ššتجاب ع ššن ال ššحقّ  ،والجه ššل وع ššدم امل ššعرف ššة ،واالن ššهماك ف ššي ال ّ š
šشهوات
ال ššوج ّ š
šصفات ال šظّلمان šيّة ،مššن قššبيل الššكذب وال šظّلم والššجفاء
ال šنّفسان šيّة واالبššتالء بššالšّ šرذائššل الššحيوان šيّة ،واالتّššصاف بššالّ š
šشؤون ال ّ šدنššيويّššة ،واالسššتغراق فššي الššهواجššس الّ š
وال šتّعلق بššالّ š
šشيطان šيّة ،كšّ šل ذلššك يššعتبرونššه أعššظم عššذاب وأش šدّ
عقاب.
šسماويّšة ،هšي تšلك الšكماالت
šصرح بšها فšي جšميع الšكتب ال ّ
أ ّšمšا املšكافšأة األخšرويّšة ا ّلšتي هšي الšحياة األبšديšة امل ّ
السššرمššديّššة ،فššاملššكافššأة األخššرويّššة هššي الššكماالت وال šنّعم ا ّلššتي تššحصل فššي
šسعادة ّ š
اإللššهيّة واملššواهššب األبššديّššة والّ š
الروحانيّة بعد العروج من هذا العالم.
العوالم ّ
أ ّšمšا املšكافšأة الšوجšوديّšة فšهي ال ٍ
šكماالت الšحقيقيّة الšنّورانšيّة ا ّلššتي تšتحقق فšي هšذا الšعالšم ،وتšكون سšبب الšحياة
األبššديّššة ،أل ّن املššكافššأة الššوجššوديّššة هššي رق šيّ نššفس الššوجššود ،مššثالššها اإلنššسان ال šذّي يššنتقل مššن عššالššم ال šنّطفة إلššى
م ššقام ال ššبلوغ ف ššيصير مظه ššر "ف ccتبارك اهلل أح ccسن ال ccخال ccقني" .وامل ššكاف ššأة األخ ššرويّ ššة ه ššي ن ššعم وأل ššطاف
روح ššانّ š šية م ššثل أن ššواع الš šنّعم ال šّ šروح ššانّ š šية ف ššي امل ššلكوت اإلل ššهيّ ،وال ššحصول ع ššلى أم ššنيات ال ššقلب وال šّ šروح ول ššقاء
šروي وهššو الحššرمššان مššن الššعنايššات
šدي ،وكššذلššك املššجازاة األخššرو ّيššة يššعني الššعذاب األخّ š
الšّ šرحššمن فššي الššعالššم األبّ š
šسقوط فšي أسšفل الّ šدركšات الšوجšود ّيšة ،وك ّšل نšفس حšرمšت مšن
ال ّ š š š
šخاصšة اإللšه ّية واملšواهšب ا ّلšتي ال ريšب فšيها ،وال ّ
هذه االلطاف اإلله ّية وإن تكن باقية بعد املوت ولكنّها عند أهل الحقيقة في عداد األموات.
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وأ ّمššا ال ّ šدل ššيل ال ššعقلي ع ššلى ب ššقاء ال šّ šروح ه ššو أنّ ššه ل ššيس ل ّ š
šلشيء امل ššعدوم آث ššار ي ššعني ال ي ššمكن أن تظه ššر آث ššار م ššن
šصرف .أل ّن اآلثššار فššرع الššوجššود والššفرع مشššروط وجššوده بššوجššود األصššل ،مššثالً ال تسššطع مššن الّ š
šشمس
الššعدم الّ š
املššعدومššة أش ّ šعة ،وال يظهššر مššن البحššر املššعدوم أمššواج ،وال يššنزل املššطر مššن سššحاب مššعدوم ،وال يššأتššي ثššمر مššن
شجšر مšعدوم ،وال يšكون ظšهور وال أثšر لšشخص مšعدوم ،إذا ً مšا دامšت آثšار الšوجšود ظšاهšرة فšهي دلšيل عšلى أنّ
صاحب األثر موجود.
الح ššظوا أ ّن س ššلطنة امل ššسيح م ššوج ššودة إل ššى اآلن ف ššكيف إذا ً تظه ššر م ššن س ššلطان م ššعدوم س ššلطنة به ššذه ال ššعظمة،
وكšيف تšعلو إلšى األوج أمšواج كهšذه مšن بحšر مšعدوم ،وكšيف تنتشšر نšفحات قšدسšيّة كهšذه مšن حšديšقة مšعدومšة،
ألي ك ššائ ššن بمج šّ šرد ت ššالش ššي األع ššضاء وتح ššليل ال šتّرك ššيب
والح ššظوا أي ššضا ً أنّ ššه ال ي ššبقى أث ššر وال ح ššكم وال ت ššأث ššير ّ
šري ،فšإنّšه تšبقى
ال
šعنصري ،سšواء أكšان مšن الجšماد أو الšنّبات والšحيوان إالّ الšحقيقة اإلنšسانšيّة وال ّšروح البش ّ
ّ
šصرفšه بšعد تšفريšق األعšضاء وتشšتّت األجšزاء وتحšليل الšتّركšيب  ،فهšذه املšسألšة دقšيقة
وتسšتديšم آثšاره ونšفوذه وت ّ
جّ šدا ً فšأنšعموا فšيها الšنّظر ،هšذا هšو الّ šدلšيل الšعقليّ الšذّي بšيّنّاه حšتّى يšزنšه الšعقالء بšميزان الšعقل واإلنšصاف،
أ ّمššا لššو اسššتبشر الšّ šروح اإلنššسانšيّ وانجššذب إلššى املššلكوت وانššفتحت بššصيرتššه وتššق ّوى سššمعه الšّ šروحššانššي وتššم ّلكه
اإلحšساس ال ّšروحšانšي ،فšإنšه يšشاهšد بšقاء ال ّšروح كšما يšشاهšد ال ّ
šشمس ،وتšحيطه الšبشارات واإلشšارات اإللšه ّية،
وسنتك ّلم غدا ً عن ال ّدالئل األخرى.
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خلود ال ّروح )الدّرس الثّاني(
ك šنّا ن ššبحث ب ššاألم ššس ف ššي م ššوض ššوع خ ššلود ال šّ šروح  ،ف ššاع ššلم أ ّن ت ššصرف ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ وإدراك ššه ع ššلى ن ššوع ššني،
يعني له نوعان من األفعال ونوعان من اإلدراك ،نوع يكون بواسطة األعضاء فهو يرى بهذه العني،
ويšسمع بهšذه األذن ،ويšتك ّلم بهšذا الّ šلسان ،فهšذه أعšمال ال ّšروح وإدراكšات الšحقيقة اإلنšسانšيّة ولšكنّها بšواسšطة
šسامšع هšو ال ّšروح ولšكن بšواسšطة األذن
األعšضاء ،يšعني أ ّن ال ّšرائšي هšو ال ّšروح ولšك ّن ال ّšرؤيšة بšواسšطة الšعني ،وال ّ
الروح ولكن بواسطة ال ّلسان.
والنّاطق هو ّ
šصرفšات ال ّšروح وأعšمالšها يšكون بšدون األعšضاء مšثالً وهšو فšي حšال الšنّوم يšرى بšدون عšني،
والšنّوع اآلخšر مšن ت ّ
صرف ššات ب ššدون واس ššطة
وي ššسمع ب ššدون أذن ،وي ššتك ّلم ب ššغير ل ššسان ،وي ššمشي ب ššغير ق ššدم ،وب ššالج ššملة فه ššذه الš šت ّ ّ
األعšضاء ،وكšثيرا ً مšا يšرى فšي مšنامšه مšا يšتح ّقق حšدوثšه بšعد عšام ،وكšذلšك كšثيرا ً مšا يšتعذّر عšليه ح ّšل مšسألšة فšي
عšالšم الšيقظة ،ثّ šم تح ّšل فšي عšالšم ال ّšرؤيšا ،فšالšعني ال تšرى إالّ املšسافšة الšقصيرة فšي عšالšم الšيقظة ،ولšك ّن اإلنšسان
الشšرق ،ويšرى فšي عšالšم الšيقظة الšحال وفšي عšالšم الšنّوم يšرى املسšتقبل،
فšي عšالšم ال ّšرؤيšا يšرى الšغرب وهšو فšي ّš š
šساعššة ،ولššكنّه فššي عššالššم الšنّوم
ونššهايššة مššا يššطويššه بššالššوسššائššط ّ š
السššريššعة فššي عššالššم الššيقظة عشššريššن فššرسššخا ً فššي الّ š
šسير
ي ššطوي ّš š
الش ššرق وال ššغرب ف ššي ط ššرف ššة ع ššني ،أل ّن س ššير ال šّ šروح ع ššلى ن ššوع ššني ،س ššير م ššن غ ššير واس ššطة وه ššو ال ّ š
šسير ال ššجسمان šيّ ،ك ššسير ال šطّيور ا ّلššتي ت ššطير وال šطّيور املح ššمول ššة ا ّلššتي
ال šّ šروح ššان šيّ ،وس ššير ب ššال ššواس ššطة وه ššو ال ّ š
šحس وال يšشعر وال
تتح ّšرك بšواسšطة حšامšل ،وأ ّšمšا فšي وقšت الšنّوم فšالجسšد يšكون كšاملšيّت ال يšرى وال يšسمع وال ي ّ
ي ššدرك ،ي ššعني ت ššتعطّل ال ššقوى اإلن ššسان šيّة ،ول ššك ّن ال šّ šروح ح šيّ ب ššا ٍق ،وه ššو ف ššي ه ššذه ال ššحال أك ššثر ن ššفوذا ً وط ššيران šاً
تكسššر قššفصه مššع أنّ
ّš
وإدراكšاً ،فššمثل قššولššنا بššفناء الšّ šروح بššعد مššوت الجسššد كššمثل تššص ّورنššا بهššالك طššير بسššبب
والروح كالطّير.
الطّير ال ّ
يهمه تكسير القفص ،وهذا الجسد كالقفص ّ
ون ššحن ن ššالح ššظ أ ّن له ššذا ال šطّير )أي ط ššير ال šّ šروح ( ،ط ššيران šا ً ف ššي ع ššال ššم ال šنّوم ب ššدون ه ššذا ال ššقفص ،إذا ً ل ššو كس ššر
šتوسššع واب ššتهاج ššه ي ššزداد ،وف ššي
šتقر ،ب ššل إ ّن إح ššساس ذل ššك ال šطّير ي ššزي ššد وادراك ššات ššه ت š ّ š
ال ššقفص ف ššال šطّير ب ššا ٍق ومس ّ š
ال ššحقيقة إنّ ššه ي ššنتقل م ššن ال ššجحيم إل ššى جš šنّة الš šنّعيم ،ألنّ ššه ل ššيس ل ššلطّير ال ّ š
šشكور ج ššنة أع ššظم م ššن إط ššالق ššه م ššن
الšقفص ،وهšذا هšو سšبب هšرع ّ
والسšرور إلšى مšيدان الšفداء ،وكšذلšك فšإ ّن نšهايšة مšا تšرى
ّš š
الشهšداء بšنهايšة الšطّرب
šصرف ال šّ šروح ب ššواس ššطة
ع ššني اإلن ššسان ف ššي ع ššال ššم ال ššيقظة م ššساف ššة س ššير س ššاع ššة واح ššدة ،أل ّن ه ššذا ه ššو م ššقدار ت ّ š
الجسšد ،ولšكنّها بšعني الšبصيرة والšعقل تšرى أمšريšكا وتšدرك أنšحاءهšا ،وتšكتشف أحšوالšها وتّ šدبšر أمšورهšا ،بšينما
الروح عني الجسد للزم أن تكون ق ّوة بصيرتها محدودة بذلك أيضا ً.
لو كان ّ
šبني أ ّن الšّ šروح غššير هššذا الجسššد ،وأ ّن ال šطّير غššير الššقفص وأ ّن نššفوذ الšّ šروح وق ّ šوتššه بššدون واسššطة الجسššد
إذا ً تّ š
šتمر فššي الššعمل ،مššثالً لššو انكسššر الššقلم وتššعطّل فššالššكاتššب
أش ّ šد ،مššن أجššل هššذا لššو تššعطّلت اآللššة فššصاحššبها مسّ š
šتقر ،ه ššذا م ššن ج ššملة ال ššبراه ššني ال ššعقل ّية ع ššلى ب ššقاء ال šّ šروح ،
ح šيّ ح ššاض ššر ،ول ššو انه ššدم ال ššبيت ف ššصاح ššبه ب ššا ٍق مس ّ š
وهššناك دلššيل آخššر ،هššذا الجسššد يššضعف ويššسمن ويššمرض ويššصحّ ويššتعب ويسššتريššح ،بššل أحššيان šا ً تššقطع الššيد
وال ّšرجšل وت ّ
šختل الšقوى الšجسمانšيّة ،فšالšعني تšعمى واألذن تšص ّم والّ šلسان يšبكم واألعšضاء تšبلى بšمرض الšفلج،
وبššاالخššتصار فššقد يššنتقص الجسššد بššالššك ّليّة والšّ šروح بššا ٍق مسššتديššم عššلى حššالššه األصššليّة وادراكššاتššه الšّ šروحššانšيّة ال
١٠١

يššعتريššها نššقص وال اخššتالل ،ولššكن حššينما يššبتلى الجسššد ك ّ šله بššاألمššراض والššعاهššات يحššرم مššن فššيض الšّ šروح ،
تكسرها أو عندما تتغبّر ال ينعكس شعاع ّ
الشمس فيها ،وال يظهر فيضها.
كاملرآة عند
ّ
وق ššد س ššبق وأ ْن ب šيّنّا أ ّن ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ ل ššيس ب ššداخ ššل الجس ššد ،ألنّ ššه مج šّ šرد وم ššق ّدس ع ššن ال ّ šدخ ššول والخ ššروج
ال ّ šلذي ššن ه ššما م ššن ش ššأن األج ššسام ،ب ššل ت ššع ّلق ال šّ šروح ب ššالجس ššد ك ššتع ّلق ال ّ š
šشمس ب ššامل ššرآة ،وال ššخالص ššة أ ّن ال šّ šروح
šصحة الجسšد ،فšال تšصير عšليلة وال ضšعيفة،
اإلنšسانšيّ بšحال واحšدة ،ال تšمرض بšمرض الجسšد ،وال تšصحّ ب ّ
أي خššلل وال تššتأثّššر بسššبب فššتور الجسššد ولššو
ال ذلššيلة وال حššقيرة ،ال خššفيفة وال صššغيرة ،يššعني ال يššعتري الšّ šروح ّ
السمع والبصر.
صار الجسد سقيما ً ضعيفا ً وقطعت األيدي واألرجل واأللسن واخت ّلت ق ّوة ّ
إذا ً اتّšضح وتšح ّقق أ ّن ال ّšروح غšير الجسšد ،وبšقاؤه لšيس مشšروطšا ً بšبقاء الجسšد ،بšل ال ّšروح فšي نšهايšة الšعظمة
لššه سššلطان فššي عššالššم الجسššد ،ويتج ّ šلى نššفوذه واقššتداره كššما يتج ّ šلى ويظهššر فššيض الّ š
šشمس فššي املššرآة .فššإذا
انكسرت املرآة أو تغبّرت حرمت من أش ّعة ّ
الشمس.
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كماالت الوجود غير متناهيّة
اعšلم أ ّن مšراتšب الšوجšود محšدودة ،وهšي مšرتšبة الšعبوديّšة ومšرتšبة الšنّب ّوة ومšرتšبة ال ّšربšوبšيّة .ولšك ّن الšكماالت اإللšهيّة
واإلمššكان šيّة غššير مššتناهššية ،ولššو أمššعنت ال šنّظر لššرأيššت أ ّن كššماالت الššوجššود أيššضا ً غššير مššتناهššية حسššب ال šظّاهššر
ال بšحيث ال تسšتطيع أن تšتص ّور كšائšنا ً أكšمل مšنه ،مšث ً
الšعيان ،أ ّنšك ال تجšد كšائšنا ً مšن الšكائšنات يšكون كšامً š
ال ال
يšمكنك أن تšرى يšاقšوتšة فšي عšالšم الجšماد أو وردة فšي عšالšم الšنّبات أو بšلب ً
ال فšي عšالšم الšحيوان دون أن تšتص ّور
أ ّن هناك أحسن منها.
وملšا كšان الšفيض اإللšهيّ غšير م ٍ
šتناه فšالšكماالت اإلنšسانšيّة غšير مšتناهšية ،ولšو كšان لšلكمال نšهايšة لšوصšلت حšقيقة
م ššن ح ššقائ ššق األش ššياء إل ššى درج ššة تس ššتغني ف ššيها ع ššن ال ššحقّ  ،وألص ššبح امل ššمكن واج ššباً ،ول ššكن ل ّ š
šكل ك ššائ ššن م ššن
الšكائšنات رتšبة ال يšمكنه أن يšتجاوزهšا ،يšعني أ ّن الšذّي فšي رتšبة الšعبوديّšة مšهما تšر ّقššى فšي تšحصيل الšكماالت
ا ّلšتي ال تšتناهšى فšإنّšه لšن يšصل إلšى رتšبة ال ّšربšوبšيّة ،وكšذلšك األمšر فšي الšكائšنات ،فšالجšماد مšهما تšر ّقšى فšي عšالšم
šحساسšة،
ّš š
الجšماد لšن يšنال الšق ّوة الšنّامšية ،وكšذلšك هšذا الšورد مšهما تšر ّقšى فšي عšالšم الšنّبات ال تظهšر فšيه الšق ّوة ال
مšثالً مšعدن ال ّ
šفضة هšذا ال يšمكن أن يšحصل عšلى سšمع وال عšلى بšصر ،وأقšصى مšا يšصل إلšيه هšو أن يšتر ّقšى
šحس أو ال ّšروح ،وال يšمكن أن يšحصل عšليها ،بšل
فšي رتšبته ويšصير مšعدنšا ً كšامšالً ،فšال يšنال قّ šوة الšنّم ّو أو قّ šوة ال ّ
إنّšه يšتر ّقšى فšي رتšبته فšقط ،فšمثالً إ ّن بšطرس ال يšمكنه أن يšصل إلšى رتšبة املšسيح ،وأقšصى مšا يšمكن أن يšصل
إلššيه هššو أن يššحصل عššلى كššماالت ال تššتناهššى فššي مššراتššب الššعبوديّššة ،لهššذا فّ š
šكل حššقيقة مššوجššودة قššابššلة لššلتّر ّقššي،
šعنصري ،فšال ش ّšك أ ّن ك ّšل مšوجšود قšابšل
وحšيث أ ّن ال ّšروح اإلنšسانšيّ لšه حšياة أبšد ّيšة بšعد مšفارقšة هšذا الجسšد ال
ّ
šبرات والšفيوضšات لšإلنšسان بšعد وفšاتšه ،أل ّن الšوجšود
لšلتّر ّقšي ،ولهšذا فšإنّšه يšجوز طšلب الšعفو والšتّر ّقšي والšعنايšة وامل ّ
قšابšل لšلتّر ّقššي ،ولهšذا ورد فšي مšناجšاة حšضرة بšهاء اهلل طšلب الšعفو والšغفران لّ šلذيšن صšعدوا ،وفšضالً عšن هšذا
فšكما أ ّن الخšلق فšي هšذا الšعالšم مšحتاج إلšى الšحقّ فšهو أيšضا ً مšحتاج فšي ذلšك الšعالšم ،فšالخšلق فšي احšتياج
قرب
دائšم والšحقّ هšو الšغنيّ املšطلق سšواء فšي هšذا الšعالšم أو فšي اآلخšرة ،والšغنى فšي الšعالšم األخ ّ
šروي هšو الšت ّ ّ
šلمقربššني لššدى بššاب األحššديّššة ،وهššذه الّ š
إلššى الššحقّ  ،فššفي هššذه الššحال تššجوز الّ š
šشفاعššة مššقبولššة لššدى
šشفاعššة يššقينا ً لّ š
šشفاع ššة ف ššي ذل ššك ال ššعال ššم ال تش ššبه ال ّ š
ال ššحقّ  ،ول ššك ّن ال ّ š
šشفاع ššة ف ššي ه ššذا ال ššعال ššم ب ššل ه ššي ك ššيفيّة أخ ššرى ال ي ššمكن
التّعبير عنها.
وصšى إنšسان غšنيّ وقšت وفšاتšه بšإعšانšة الšفقراء وال ّ
šضعفاء وإنšفاق مšبلغ مšن ثšروتšه عšليهم ،فšمن املšمكن أن
فšلو ّ š š š
ي ššكون ه ššذا ال ššعمل س ššبب ال ššعفو وال ššغفران وال šتّر ّقššي ف ššي م ššلكوت ال šّ šرح ššمن ،وك ššذل ššك إ ّن األب واأل ّم يتح šّ šمالن م ššن
أج ššل أوالده ššما ن ššهاي ššة الš šتّعب وامل ššش ّقة وح ššينما ي ššصل األوالد ف ššي ال ššغال ššب إل ššى سّ š šن ال šّ šرش ššد ي ššنتقل آب ššاؤه ššم
وأ ّمššهاتšهم إلšى الšعالšم اآلخšر ،ويšندر أن يšرى اآلبšاء واأل ّمššهات مšكافšأة مšن أوالدهšم مšقابšل مšش ّقاتšهم وأتšعابšهم
فššي الّ šدنššيا ،فššيجب إذا ً عššلى األوالد املššبادرة بššالššخيرات واملššبرات مššقابššل مššش ّقات األبššويššن وأتššعابššهما ،والššتماس
ال ššعفو وال ššغفران ل ššهما ،م ššثالً ي ššجب ع ššليك أن ت ššنفق ع ššلى ال ššفقراء ف ššي م ššقاب ššل م ššحبّة وال ššدك وش ššفقته ،وت ššطلب ل ššه
ضرع واالبššتهال ،وح šتّى يššمكن ل ّ šلذيššن مššاتššوا فššي املššعصية وعššدم
الššعفو والššغفران والšّ šرحššمة الššكبرى بššكمال ال šت ّ ّ
اإليššمان أن تššتغ ّير حššالššهم ،يššعني يššصبحون مššظاهššر الššغفران وهššذا بššفضل اهلل ال بššعدلššه ،أل ّن الššفضل إعššطاء
بدون استحقاق والعدل إعطاء باستحقاق.
١٠٣

فšكما أنّšنا نšقدر أن نšدعšو هšهنا لهšذه الšنّفوس فšي هšذا الšعالšم ،كšذلšك لšنا مšثل هšذه الšقدرة فšي الšعالšم اآلخšر أي
فššي عššالššم املššلكوت ،أولššيس الخššلق فššي ذلššك الššعالššم خššلق اهلل؟ إذا ً فššهم فššي ذلššك الššعالššم يسššتطيعون أن يššتر ّقššوا،
ضرع فššي هššذا الššعالššم ،فššكذلššك يššمكنهم أن يššلتمسوا الššغفران
وكššما أنššهم يسššتطيعون أن يššقتبسوا األنššوار بššال šت ّ ّ
ضرع واالبتهال.
ويقتبسوا األنوار في ذلك العالم بالت ّ ّ
ضرع واالبšتهال أو بšدعšاء املšق ّدسšني،
إذا ً ملšا كšان حšصول الšتّر ّقššي مšمكنا ً لšلنّفوس فšي هšذا الšعالšم بšواسšطة الšت ّ ّ
ف ššكذل ššك ب ššعد امل ššوت أي ššضا ً ي ššمكنهم ال šتّر ّق ššي ب ššواس ššطة دع ššائ ššهم واب ššتهال ššهم ،وال س šيّما إذا ك ššان ššت ال ّ š
šشفاع ššة م ššن
املظاهر املق ّدسة.

١٠٤
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تر ّقي اإلنسان في العالم اآلخر
اعššلم أ ّن كšّ šل مššوجššود ال يššثبت عššلى حššال واحššدة ،يššعني أ ّن جššميع األشššياء متحšّ šركššة وكšّ šل شššيء سššائššر إ ّمššا إلššى
الšنّمو وإ ّمšا إلšى االضšمحالل ،فجšميع األشšياء إ ّمšا أن تšأتšي مšن الšعدم إلšى الšوجšود أو تšذهšب مšن الšوجšود إلšى
šسنبل اس ššتغرق ššا زم ššنا ً ليظه ššرا م ššن ال ššعدم إل ššى ال ššوج ššود ،واآلن ق ššد أخ ššذا ف ššي
ال ššعدم ،م ššثالً ه ššذا ال ššورد وه ššذا ال ّ š
الšذّهšاب مšن الšوجšود إلšى الšعدم ،فهšذه الحšركšة يšقال لšها حšركšة جšوهšريّšة يšعني طšبيعيّة ،وال ت ّ
šنفك هšذه الحšركšة
عšن الšكائšنات ألنّšها مšن مšقتضياتšها الšذّاتšية كšاإلحšراق فšهو مšن املšقتضيات الšذّاتšية لšلنّار ،إذا ً ثšبت أ ّن الحšركšة
šصعود فšال بّ šد وأن
šسم ّو أو إلšى الّ šدنّ šو ،وعšلى هšذا ملّا كšان ال ّšروح بšاقšيا ً بšعد ال ّ
مšالزمšة لšلوجšود ،وهšي إ ّšمšا إلšى ال ّ
šسم ّو فššي ذلššك الššعالššم هššو عššني ال ّ šدن ّ šو ،ولššكنّه ال يššتجاوز
šسم ّو أو إلššى ال ّ šدن ّ šو ،وعššدم الّ š
يššكون سššائššرا ً إ ّمššا إلššى الّ š
رتššبته بššل إنّššما يššتر ّقššى فššي الšّ šرتššبة نššفسها ،مššثالً إ ّن روح حššقيقة بššطرس مššهما تššتر ّقššى فššإنّššها ال تššصل إلššى رتššبة
حššقيقة حššضرة املššسيح ،بššل إنّššها تššتر ّقššى فššي دائššرتššها ،كššما تššالحššظ أ ّن هššذا الجššماد مššهما تššر ّقššى فššإ ّن تššر ّقššيه ال
تššتع ّدى رتššبته ،فššإنّššك ال تسššتطيع أن تššصل بهššذا الššب ّلور إلššى درجššة يššكون فššيها مššبصراً ،فššذلššك مسššتحيل وغššير
ماوي م ššهما ت ššر ّق ššى ال ي ššكون ش ššمسا ً ن ššوران ّ šية ،ف ššأوج ššه وح ššضيضه ف ššي م ššداره،
šس
م ššمكن ،وم ššثالً ه ššذا ال ššقمر ال ّ š
ّ
فššالššحواريّššون مššهما تššر ّقššوا لššم يššكن بššاسššتطاعššتهم أن يššبلغوا مššكانššة املššسيح ،نššعم يššمكن أن يššصير الفحššم مššاسšاً
الرتبة الحجريّة وأجزاء تركيبهما واحدة.
ولكن كليهما موجود في ّ

١٠٥
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الصعود
مقام اإلنسان وتر ّقياته بعد
ّ
إنّšنا إذا نšظرنšا إلšى الšكائšنات بšعني الšبصيرة نجšد أنّšها تšنحصر فšي ثšالثšة أقšسام ،وهšي ك ّ
šكل إ ّšمšا جšماد وإ ّšمšا
نššبات وإ ّمššا حššيوان ،فššهي ثššالثššة أجššناس ولّ š
šكل جššنس أنššواع واإلنššسان نššوع مššمتاز ،ألنّššه حššائššز لššكماالت جššميع
šمادي وال šنّبات šيّ وال ššحيوان šيّ ف ššله ك ššمال
šس ،وم ššع وج ššود ال ššكمال الج š
األج ššناس ،ي ššعني ل ššه ج ššسم ول ššه ن ššم ّو ول ššه ح ّ š
ّ
مšخصوص محšروم مšنه سšائšر الšكائšنات وهšي الšكماالت الšعقليّة ،وإذا ً فšاإلنšسان أشšرف املšوجšودات ،وهšو فšي
نššهايššة املššرتššبة الššجسمان šيّة وبššدايššة مššرتššبة الšّ šروحššان šيّات ،يššعني نššهايššة ال šنّقص وبššدايššة الššكمال ،فššي نššهايššة مššرتššبة
الšظّلمة وبšدايšة مšرتšبة الšنّورانšيّة ،لهšذا قšالšوا إ ّن مšقام اإلنšسان نšهايšة الّ šليل وبšدايšة الšنّهار ،يšعني جšامšع ملšراتšب
الšنّقص حšائšز ملšراتšب الšكمال ،فšله جšانšب حšيوانšيّ وجšانšب مšالكšيّ ،واملšقصود مšن املšربّšي هšو أن يšربّšي الšنّفوس
البشššر ّيššة ح šتّى يššتغ ّلب الššجانššب املššالك šيّ عššلى الššجانššب الššحيوان šيّ ،فššلو تššتغ ّلب الššقوى الšّ šرحššمان ّ šية فššي اإلنššسان
ا ّلššتي ه ššي ع ššني ال ššكمال ع ššلى ال ššقوى ال ّ š
šشيطان ّ šية ا ّلššتي ه ššي ع ššني ال šنّقص ل ššهو أش ššرف امل ššوج ššودات ،وف ššي ح ššال
تššغ ّلب الššقوى الّ š
šشيطانّ šية عššلى الššقوى الšّ šرحššمانّ šية يššتح ّول إلššى أسššفل املššوجššودات ،ولššذا فššهو فššي نššهايššة الšنّقص
وبداية الكمال.
أي نšوع مšن أنšواع املšوجšودات كšما هšو فšي نšوع اإلنšسان .فšأنšوار
وال يšوجšد تšفاوت وتšبايšن وتšضا ّد وتšخالšف بšني ّ
األلššوه šيّة تتج ّ šلى عššلى البشššر مššثلما تج ّ šلت فššي املššسيح ،فššفي هššذه الššحالššة نššرى مššدى ع šزّة اإلنššسان وشššرفššه،
والشجšر ،فšانšظروا فšي هšذه الšحالšة مšا ّ
ّ
أذل اإلنšسان حšيث أنّšه يšعبد
وكšذلšك نšرى اإلنšسان يšعبد الحجšر واملšدر
أح ّ š
ّ
šأي ذ ّلššة أعššظم مššن أن
ط املššوجššودات يššعني الššحجارة وال šطّني والššجبل والššغابššة
والشجššر وك ّ šلها ال روح لššها ،فّ š
ي ššصير أح ّ š
šصدق ص ššفة اإلن ššسان
ط امل ššوج ššودات م ššعبود اإلن ššسان ،ف ššال ššعلم ص ššفة اإلن ššسان وك ššذل ššك الجه ššل ،وال ّ š
وكذلك الكذب ،واألمانة صفة اإلنسان وكذلك الخيانة ،والعدل صفة اإلنسان وكذلك الظّلم ،وقس على ذلك.
وبšاالخšتصار فجšميع الšكماالت والšفضائšل صšفات لšإلنšسان وكšذلšك ال ّšرذائšل ،انšظروا أيšضا ً إلšى الšتّفاوت بšني
أف ššراد ال šنّوع اإلن ššسان šيّ ،ف ššقد ك ššان ح ššضرة امل ššسيح ف ššي ص ššورة البش ššر وق ššياف ššا ف ššي ص ššورة البش ššر ،وح ššضرة
مšوسšى كšان إنšسانšا ً وفšرعšون كšان إنšسانšاً ،وهšابšيل كšان إنšسانšا ً وقšابšيل كšان إنšسانšاً ،وحšضرة بšهاء اهلل كšان
إن ššسان šا ً وي ššحيى ك ššان إن ššسان šاً ،م ššن أج ššل ه ššذا ي ššقال إ ّن اإلن ššسان ه ššو اآلي ššة اإلل ššهيّة ال ššكبرى ي ššعني ه ššو ك ššتاب
الšتّكويššن ،أل ّن جššميع أسššرار الššكائššنات مššوجššودة فššي اإلنššسان ،إذا ً لššو تššربّššى فššي ظšّ šل املššربّššي الššحقيقيّ يššصير
šصفات ال šّ šروح ššان šيّة
šسنوح ššات ال šّ šرح ššمان ššية وم ššصدر ال ّ š
ج ššوه ššر ال ššجواه ššر ون ššور األن ššوار وروح األرواح ،وم ššرك ššز ال ّ š
šصفات ال ّ š
šشيطان šيّة
ومش ššرق األن ššوار امل ššلكوت šيّة ومه ššبط اإلل ššهام ššات ال šّ šرب ššان šيّة ،أ ّمššا ل ššو ح ššرم ف ššإنّ ššه ي ššكون مظه ššر ال ّ š
وج ššام ššع ال šّ šرذائ ššل ال ššحيوان šيّة وم ššصدر ال ّ š
šشؤون ال šظّلمان šيّة ،ه ššذا ه ššو ح ššكمة ب ššعثة األن ššبياء ل ššترب ššية البش ššر ح šتّى
šري م ššاس šاً ،وي ššتط ّعم ه ššذا ّ
الشج ššر غ ššير امل ššثمر ف ššيعطي ف ššاك ššهة ف ššي ن ššهاي ššة ال ššحالوة
ي ššصير ه ššذا الفح ššم الحج ّ š
والّ šلطافšة ،وحšينما يšصل اإلنšسان إلšى أشšرف مšقامšات الšعالšم اإلنšسانšيّ فšعندئšذ يšتر ّقšى فšي درجšات الšكماالت
ال فššي الšّ šرتššبة ،أل ّن املššراتššب محššدودة ولššك ّن الššكماالت اإللššه ّية ال تššتناهššى ،ولššإلنššسان تššرقٍّ فššي الššكماالت ال فššي
šعنصري أو بšعده ،مšثالً إ ّن الšكائšنات تšنتهي إلšى اإلنšسان الšكامšل ،وال
ال ّšرتšبة سšواء قšبل مšفارقšة هšذا الšقالšب ال
ّ
ي ššوج ššد م ššوج ššود آخ ššر أع ššلى م ššنه ،ول ššك ّن اإلن ššسان ال šذّي وص ššل إل ššى ال šّ šرت ššبة اإلن ššسان ّ šية ل ššه ال šتّر ّقššي ب ššعد ذل ššك ف ššي
الšكماالت ال فšي ال ّšرتšبة ،ألنّšه ال تšوجšد رتšبة أعšلى مšن رتšبة اإلنšسان الšكامšل حšتّى يšنتقل إلšيها فšله الšتّر ّقšي فšقط
١٠٦

فšي ال ّšرتšبة اإلنšسانšيّة ،أل ّن الšكماالت اإلنšسانšيّة غšير مšتناهšية ،مšثالً مšهما كšان إنšسان عšاملšا ً فšإنّšه يšتص ّور وجšود
šصعود مšن هšذا الšعالšم يšمكنه أن يšتر ّقšى
مšن هšو أعšلم مšنه ،وحšيث أ ّن الšكماالت اإلنšسانّ šية غšير مšتناهšية فšبعد ال ّ
أيضا ً في الكماالت.

١٠٧

)(62
في معنى آية الكتاب األقدس
cضالل ولcو يcأتcي ب ّ
šسؤال :جššاء فššي الššكتاب األقššدس "إنّcه مcن أهcل ال ّ
cكل األعcمال" ،فššما مššعنى هššذه
الّ š
اآلية؟
ال ššجواب :امل ššقصود م ššن ه ššذه اآلي ššة امل ššبارك ššة أ ّن أس ššاس ال ššفوز وال ššفالح ه ššو ع ššرف ššان اهلل – وه ššو أص ššل – وب ššعد
šمرة اإليšمان – وهšي فšرع – ولšوال الšعرفšان الحšتجب اإلنšسان
مšعرفšة اهلل تšكون األعšمال ال ّ
šصالšحة ا ّلšتي هšي ث ّ
الصالحة ثمرها التّا ّم املطلوب.
عن الحقّ  ،وإذا احتجب فليس لألعمال ّ
وامل ššقصود م ššن ه ššذه اآلي ššة أ ّن ال šنّفوس امل ššحتجبة ع ššن ال ššحقّ م ššتساوي ššة م ššهما ك ššان ع ššملها ص ššال ššحا ً أم ط ššال ššحاً،
šصالššح والšطّالššح
واملššراد هššو أ ّن عššرفššان الššحقّ أصššل وأ ّن األعššمال فššرع ،ومššع ذلššك فššال بّ šد مššن وجššود فššرق بššني الّ š
مšن املšحتجبني ،أل ّن املšحتجب الšذّي حšسنت أخšالقšه وأعšمالšه الئšق ألن يšغفر اهلل لšه ،أ ّمšا املšحتجب املšذنšب الšذّي
ساءت أخالقه وأعماله فمحروم من فضل اهلل وموهبته وذلك هو الفرق.
إذا ً فšاملšقصود مšن اآليšة املšباركšة هšو أ ّن مجšرد األعšمال الšخيريّšة بšدون مšعرفšة اهلل ال يšكون سšبب الšنّجاة األبšديّšة
السرمديّني أو ال ّدخول في ملكوت اهلل.
والفوز والفالح ّ

١٠٨

)(63
النّفس النّاطقة بعد صعود األرواح
šسؤال :ب ššماذا ت ššقوم ال šنّفس ال šنّاط ššقة ب ššعد م ššفارق ššة األج ššساد وص ššعود األرواح؟ ول ššنفرض أ ّن ال šنّفوس امل ššؤيّ ššدة
ال ّ š
ب ššفيوض ššات روح ال ššقدس ت ššقوم ب ššال ššوج ššود ال ššحقيقيّ وال ššحياة األب ššديّ ššة .ف ššبماذا ت ššقوم الš šنّفس الš šنّاط ššقة ل ššألرواح
املحتجبة؟
الšجواب :يšظ ّن الšبعض أ ّن الجسšد جšوهšر وأنّšه قšائšم بšالšذّات ،وال ّšروح عšرض وأنّšها قšائšمة بšجوهšر الšبدن ،بšينما
الروح باق.
أ ّن النّفس النّاطقة هي الجوهر والجسد قائم بها ،فلو تالشى العرض أي الجسم فجوهر ّ
ثšانšيا ً إ ّن الšنّفس الšنّاطšقة أي ال ّšروح اإلنšسانšيّة لšيس لšها قšيام حšلولšيّ بهšذا الجسšد ،يšعني ليسšت بšداخšل هšذا
الجس ššد أل ّن الح ššلول وال ّ šدخ ššول م ššن خ ššصائ ššص األج ššسام وال šنّفس ال šنّاط ššقة مج šّ šردة ع ššن ذل ššك ،وم ššا ك ššان ššت ف ššي
šلروح تššع ّلق بššالجسššد كššتع ّلق
šقر ،بššل كššان لّ š
األصššل داخššلة فššي هššذا الجسššد ح šتّى تššحتاج بššعد خššروجššها إلššى مّ š
السššراج ف ššيها ويظه ššر ،وإذا ت ššغبّرت امل ššرآة أو
السššراج ب ššامل ššرآة ،ف ššحينما ي ššكمل ص ššفاء امل ššرآة يس ššطع ن ššور ّ š
ه ššذا ّ š
انكسšرت يšختفي الšنّور ،فšالšنّفس الšنّاطšقة فšي األصšل أي ال ّšروح اإلنšسانšيّ لšم تšكن حšا َّلšة فšي هšذا الجسšد ولšم
šدي إلššى جššوهššر تššقوم بššه ،بššل إ ّن ال šنّفس ال šنّاطššقة
تššكن قššائššمة بššه ح šتّى تššحتاج بššعد تحššليل هššذا ال šتّركššيب الجسّ š
هšي الšجوهšر والجسšد قšائšم بšه ،فšالšنّفس الšنّاطšقة لšها شšخصيّة مšن األصšل ولšم تšحصل بšواسšطة هšذا الجسšد،
وغ ššاي ššة م ššا ه ššنال ššك أ ّن ت ššعيّنات ال šنّفس ال šنّاط ššقة وت ššش ّ
خصات ššها ف ššي ه ššذا ال ššعال ššم ت ššتق ّوى وت ššتر ّقššى وت ššحصل ع ššلى
مراتب الكمال ،أو أنّها ّ
تظل في أسفل دركات الجهل محجوبة محرومة عن مشاهدة آيات اهلل.
***
šسؤال :م ššا ه ššي ال ššواس ššطة ا ّلššتي ت ššتر ّقššى ب ššها ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ أي ال šنّفس ال šنّاط ššقة ب ššعد ص ššعوده ššا م ššن ه ššذا
ال ّ š
العالم الفاني؟
šلروح اإلن ššسان šيّ ب ššعد ق ššطع ع ššالق ššته م ššن الجس ššد ال šتّراب šيّ ف ššي ال ššعال ššم اإلل ššهيّ إ ّم ššا
ال ššجواب :ي ššحصل ال šتّر ّقššي ل ّ š
šصرف واملšوهšبة ال ّšربšانšيّة أو بšطلب املšغفرة واألدعšية الšخيريšة مšن سšائšر الšنّفوس اإلنšسانšيّة أو بسšبب
بšالšفضل ال ّ
واملبرات العظيمة ا ّلتي تجري باسمه.
الخيرات
ّ

١٠٩

)(64
بقاء أرواح األطفال
الرحم قبل امليعاد؟
ّ
السؤال :كيف تكون حالة األطفال ا ّلذين يصعدون قبل البلوغ أو يسقطون من ّ
الšجواب :هšؤالء األطšفال هšم فšي ظ ّšل فšضل اهلل ،وحšيث أنّšه لšم تظهšر مšنهم سšيّئات ولšم يšتل ّوثšوا بšأوسšاخ عšالšم
الرحمانيّة.
الطّبيعة ،لهذا فهم مظاهر الفضل وتشملهم لحظات األعني ّ

)(65
الحياة األبديّة والدّخول في امللكوت
šري يšقال لšه
إنّšك تšسأل عšن الšحياة األبšديّšة والّ šدخšول فšي املšلكوت ،والšجواب إ ّن املšلكوت فšي االصšطالح الšظّاه ّ
šسماء ل ššك ّن ه ššذا ت ššعبير وتش ššبيه ال ح ššقيقة وال واق ššع ،أل ّن امل ššلكوت ل ššيس ب ššمكان وال ج ššسم ب šّ šل ه ššو م ššق ّدس ع ššن
ال ّ š
السšلطنة اإللšهيّة ومج ّšرد عšن الšجسم والšجسمانšيّات
الšزّمšان واملšكان ،هšو عšالšم روحšانšيّ وعšالšم رحšمانšيّ ومšركšز ّš š
ومšنزّه مšق ّدس عšن أوهšام عšالšم اإلنšسان ،أل ّن التّحšديšد فšي املšكان مšن خšصائšص األجšسام ال األرواح .واملšكان
والروح.
والزّمان محيطان بالجسد ال بالعقل ّ
فššانššظروا إ ّن جššسم اإلنššسان لššه مššكان فššي مššوضššع صššغير يššشغل شššبريššن مššن األرض ال أكššثر مššن ذلššك ،ولššكنّ
ماوي الšذّي ال يšتناهšى،
šس
ال ّšروح والšعقل اإلنšسانšيّ يšسير فšي جšميع املšمالšك واألقšالšيم ،بšل فšي هšذا الšفضاء ال ّ
ّ
ومšحيط ب ّ
šكل مšا فšي الšكون ،ويšكتشف مšا فšي الšطّبقات الšعليا ومšا كšان عšلى بšعد ال يšتناهšى ،ذلšك أل ّن ال ّšروح
šلروح عššلى ح ّ šد سššواء ،أل ّن لššها فššي كššليهما اكššتشافššات
لššيس لššها ح šيّز وال مššكان ،واألرض والّ š
šسماء بššالنّسššبة لّ š
ولك ّن الجسم محصور في مكان وال علم له بما سواه.
وأ ّمššا الššحياة فššهي عššلى قššسمني :حššياة الššجسم وحššياة الšّ šروح ،أ ّمššا الššحياة الššجسمان ّ šية فššهي عššبارة عššن حššياة
الروح فهي
الجسد ،وأ ّما حياة ّ
عšبارة عšن الšحياة املšلكوتّ šية ،والšوجšود املšلكوتšيّ هšو االسšتفاضšة مšن ال ّšروح اإللšهيّ وهšو االنšتعاش مšن نšفحات
روح الšقدس ،فšالšحياة الšجسمانšيّة وإن كšان لšها وجšود غšير أنّšها عšند املšق ّدسšني ال ّšروحšانšيّني عšدم صšرف ومšوت
م ššطلق ،م ššثالً إ ّن اإلن ššسان م ššوج ššود وه ššذا الحج ššر أي ššضا ً م ššوج ššود ،ول ššكن أي ššن وج ššود اإلن ššسان م ššن وج ššود ه ššذا
الحجšر؟ فšالحجšر وإن كšان مšوجšودا ً ولšك ّن وجšوده عšدم بšالنّسšبة لšوجšود اإلنšسان ،واملšقصود مšن الšحياة األبšديّšة
هšو االسšتفاضšة مšن فšيض ال ّšروح الšقدس كšما يسšتفيض الšورد مšن فšصل ال ّšربšيع الجšديšد ونšسماتšه ونšفحاتšه.
فššانššظروا إ ّن هššذا الššورد كššان فššي األ ّول لššه حššياة وكššانššت الššحياة جššماديّššة ،لššكنّه نššال حššياة جššديššدة حššينما قššدم
م ššوس ššم ال šّ šرب ššيع وف ššاض ššت س ššحائ ššبه وأش ššرق ššت ش ššمسه ال šنّوران šيّة بح ššرارت ššها ف ššأص ššبح ع ššطرا ً ف ššي ن ššهاي ššة ال šطّراوة
وال ّلطافة ،فحياة هذا الورد األولى بالنّسبة إلى الحياة الثّانيّة هي ممات.
واملšقصد أ ّن الšحياة املšلكوتّ šية هšي حšياة ال ّšروح وهšي حšياة أبšد ّيšة مšنزهšة عšن الšزّمšان واملšكان كšال ّšروح اإلنšسانّ šية
šلروح مššكانšا ً وال مššوقššعا ً خššاصšاً ،أل ّن الšّ šروح
ا ّلššتي ال مššكان لššها ،ألنّššك لššو بššحثت فššي جššسم اإلنššسان مššا وجššدت لّ š
šشمس بهšذه املšرآة ،فšليس ل ّ
مج ّšردة ال مšكان لšها أبšداً ،لšكن لšها تšع ّلق بهšذا الšجسم كšتع ّلق هšذه ال ّ
šلشمس مšكان
١١٠

بššاملššرآة ولššكن لššها تššع ّلق بššها ،فššعالššم املššلكوت عššلى هššذا املššنوال مššق ّدس عššن كšّ šل مššا يššرى بššالššعني أو يššدرك بššغيرهššا
šسمع وال ّ
šشم والšذّوق والّ šلمس ،فهšذا الšعقل املšوجšود واملسّ šلم بšوجšوده فšي اإلنšسان أيšن مšكانšه
مšن الšحواس كšال ّ
šسمع وس ššائ ššر ال ššحواس ال تج ššد ش ššيئا ً ب ššينما ه ššو
م ššن ج ššسمه؟ إنّ ššك ل ššو ب ššحثت ف ššي ج ššسم اإلن ššسان ب ššال ššعني وال ّ š
مšوجšود ،إذا ً لšيس لšلعقل مšكان ولšكن لšه عšالقšة بšاملšخّ ،فšكذلšك املšلكوت ،واملšحبّة أيšضا ً ال مšكان لšها بšل لšها تšع ّلق
بالقلب ،وكذلك امللكوت ليس
ل ššه م ššكان ب ššل ل ššه ت ššع ّلق ب ššاإلن ššسان ،أ ّمššا ال ّ šدخ ššول ف ššي امل ššلكوت ف ššهو ب ššمحبّة اهلل واالن ššقطاع وال šتّقدي ššس وال šتّنزي ššه،
والصفاء والوفاء واالستقامة والتّضحية.
بالصدق
ويكون
ّ
ّ
šدي ،لšك ّن هšؤالء الšذّيšن هšم مšؤمšنون بšاهلل ويšحبّون اهلل
إذا ً اتšضح مšن هšذه الšبيانšات أ ّن اإلنšسان بšا ٍق وحšيّ أب ّ
ويššوقššنون بššه فššحياتššهم طšيّبة يššعني أبššديّššة .أ ّمššا تššلك الšنّفوس املššحتجبة عššن الššحقّ مššع أ ّن لššهم حššياة لššكنّها حššياة
ظššلمان šيّة وبššالنّسššبة لššحياة املššؤمššنني عššدم ،مššثالً إ ّن الššعني ح šيّة وال šظّفر أيššضا ً ح šيّ ولššك ّن حššياة ال šظّفر بššالنّسššبة
ل ššحياة ال ššعني ع ššدم ،وه ššذا الحج ššر ل ššه وج ššود واإلن ššسان أي ššضا ً ل ššه وج ššود ،ول ššك ّن وج ššود الحج ššر ب ššالنّس ššبة ل ššوج ššود
اإلنššسان عššدم ولššيس لššه وجššود ،ألنّššه إذا تššوفššي اإلنššسان وتššالشššى جššسمه وصššار مššعدوم šا ً فššإنّššه يššصير جššماداً
šمادي وإن ك ššان وج ššودا ً ول ššكنّه ع ššدم ب ššالنّس ššبة إل ššى
ك ššالحج ššر وال šتّراب ،إذا ً ص ššار م ššن ال ššواض ššح أ ّن ال ššوج ššود الج š
ّ
الššوجššود اإلنššسانšيّ ،وكššذلššك الšنّفوس املššحتجبة عššن الššحقّ وإن كššان لššها مššن وجššود فššي هššذا الššعالššم وفššي الššعالššم
األخروي ولكنّهم معدومون ومفقودون بالنّسبة للوجود القدسيّ الحائزين به أبناء ملكوت اهلل.
ّ

١١١

)(66
القضاء
šسؤال :هššل الššقضاء املššذكššور فššي الššكتب اإللššهيّة أمššر مššحتوم وإذا كššان أمššرا ً مššحتوم šا ً فššما فššائššدة االحššتراز
الّ š
منه؟
الšجواب :الšقضاء قšسمني :أحšدهšما مšحتوم واآلخšر مشšروط والšذّي يšقال لšه مšع ّلق ،فšالšقضاء املšحتوم هšو الّ šذي
ال ت ššغيير ل ššه وال ت ššبدي ššل ،وال ššقضاء املش ššروط ه ššو م ššمكن ال ššوق ššوع ،م ššثالً ال ššقضاء امل ššحتوم ف ššي ه ššذا امل ššصباح أن
يšحترق الّ šدهšن ويšنتهي ،وإذا ً يšكون انšطفاؤه مšحتومšا ً ال يšمكن الšتّغيير وال الšتّبديšل ألنّšه قšضاء مšحتوم ،وكšذلšك
خššلقت ق ّ šوة فššي هššيكل اإلنššسان ومل ّšا تššزول تššلك الššق ّوة وتššنتهي ال شšّ šك أنّššه يššتالشššى كššال ّ šدهššن املššوجššود فššي هššذا
السššراج بهššبوب ريššح شššديššدة مššع
السššراج حššينما يššحترق ينطف ¢يššقينا ً .وأ ّمššا الššقضاء املشššروط فššهو كššإطššفاء ّ š
ّš
بقاء ال ّدهن ،هذا هو القضاء املشروط فاالحتراز واليقظة واملحافظة واالحتياط من هذا مثمر ومفيد.
السššراج عššند إنššتهاء دهššنه فššإ ّن هššذا ال يššقبل ال šتّغيير وال ال šتّبديššل وال
أ ّمššا الššقضاء املššحتوم ال šذّي هššو كššانššطفاء ّ š
السراج حتما ً.
التّأخير ،وال ب ّد من أن يقع وأن ينطفّ ¢

١١٢
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تأثير النّجوم
السماوية تأثيرات معنويّة في النّفوس اإلنسانيّة أم ال؟
السؤال :هل لهذه النّجوم ّ
ّ
šسماويّššة عššلى األرض والššكائššنات األرض šيّة تššأثššيرا ً مššا ّديّ šا ً واضššحا ً مššشهودا ً ال
الššجواب :إ ّن لššبعض الššكواكššب الّ š
يšحتاج إلšى بšيان ،فšانšظروا إ ّن ال ّ
šشمس بšعون الšحقّ وعšنايšته تšربّšي األرض وجšميع الšكائšنات األرضšيّة ،فšلوال
ضšياء ال ّ
šشمس وحšرارتšها النšعدمšت الšكائšنات األرضšيّة بšالšك ّليّة ،أ ّمššا الšتّأثšيرات املšعنويّšة فšهي وإن كšانšت تšبدو
كšشيء عšجيب مسšتغرب إالّ أنّšك لšو د ّقššقت الšنّظر فšي هšذه املšسألšة فšإنّšك ال تšعجب كšثيراً ،ولšيس املšقصود أنّ
šسابšقني الšذّيšن اسšتنبطوا أحšكامšا ً مšن حšركšات الšنّجوم كšانšت أحšكامšهم مšطابšقة لšلواقšع ،أل ّن أحšكام
ّš
املنجšمني ال ّ
šساب ššقني ك ššان ššت ض ššربš šا ً م ššن األوه ššام أوج ššده ššا ك ššهنة امل ššصر ّي ššني واآلش ššور ّي ššني
ّš
ت ššلك الš šطّوائ ššف م ššن
املنج ššمني ال ّ š
والššكلدان ّ šيني ،بššل كššانššت أوهššام الššهند وخššرافššات الššيونššان والšّ šرومššان وسššائššر ع šبَّاد الššكواكššب ،واملššقصود أ ّن هššذا
الšعالšم الšذّي ال يšتناهšى كšهيكل اإلنšسان وجšميع أجšزائšه مšرتšبط بšعضها بšبعض ومتسšلسلة فšي نšهايšة اإلتšقان،
يšعني كšما أ ّن أعšضاء هšيكل اإلنšسان وأركšانšه وأجšزاءه مšمتزجšة مšتعاونšة ومšتعاضšدة ومšتأثّšر بšعضها بšبعض
كššذلššك أجššزاء هššذا الššكون ال šذّي ال يššتناهššى كššالššهيكل اإلنššسان šيّ أعššضاؤه وأجššزاؤه مššرتššبط بššعضها مššع بššعض
ومššتأثّššر بššعضها بššبعض مššعنىً وجššسماً ،مššثالً الššعني تššنظر فššيتأثّššر جššميع الššجسم واألذن تššسمع فتهššتزّ جššميع
األرك ššان ،ول ššيس ف ššي ه ššذه امل ššسأل ššة ش ššبهة ،أل ّن ع ššال ššم ال ššوج ššود أي ššضا ً ك ššال ّ š
šشخص ال ššحيّ ،ف ššاالرت ššباط ال šذّي ب ššني
أج ššزاء ال ššكائ ššنات م ššن ل ššوازم ššه الš šتّأث ššير والš šتّأث ššر س ššواء أك ššان ذل ššك ج ššسمانš šيّا ً أو م ššعنويّš šاً ،ول ššنضرب ه ššذا امل ššثل
املššختصر لššلنّفوس املššنكرة لššلتّأثššيرات املššعنويّššة فššي الššجسمان šيّات هššو أ ّن األصššوات واأللššحان الššبديššعة والššغناء
šصوت عšبارة عšن الšتّموجšات الšهوائšيّة ومšن تšم ّوج الšهواء يšتأثّšر صšماخ األذن
املšطرب عšرض يحšمله الšهواء أل ّن ال ّ
فššيحصل االسššتماع ،فššانššظروا اآلن إ ّن الšتّموجššات الššهوائّ šية ا ّلššتي هššي عššرض مššن األعššراض وا ّلššتي تššع ّد عššدمšاً
تššأتššي بššالجššذب والššولššه لššروح اإلنššسان ،وتššؤثّššر فššيها نššهايššة ال šتّأثššير فššيضحك ويššبكي بššدرجššة تššؤ ّدي للخššطر ،إذاً
الح ššظوا م ššا ه ššي امل ššناس ššبة ب ššني ال šّ šروح اإلن ššسان šيّ وال šتّموج ššات ال ššهوائ ّ šية ا ّلššتي يس šبّبها اه ššتزاز ال ššهواء ف ššيح ِّول
اإلنššسان مššن حššال إلššى حššال ويššنقلب انššقالبšا ً كّ šل ّيا ً بššحيث ال يššبقى لššه صššبر وال قššرار ،فššانššظروا مššا أعššجب هššذه
الšقضيّة ألنّšه لšيس شšيء يخšرج مšن املšغنّي ويšدخšل فšي املسšتمع ومšع هšذا تšحصل تšأثšيرات عšظيمة روحšانšيّة،
šسائšد بšني الšكائšنات مšن تšأثšيرات وتšأثّšرات كšما سšبق ذكšرهšا فšي كšيفيّة تšأثّšر
إذا ً ال بّ šد لهšذا االرتšباط الšعظيم ال ّ
وتأثير
األجššزاء واألعššضاء اإلنššسانšيّة بššعضها بššبعض ،مššثالً الššعني تššنظر والššقلب يššتأثّššر ،واألذن يššصغي والšّ šروح تššتأثّššر
وال ššقلب ي ššرت ššاح وال ššفكر ي šتّسع وت ššحصل ح ššال ššة ن ššشاط لج ššميع أع ššضاء اإلن ššسان ،ف ššما ه ššذه ال šّ šرواب ššط وم ššا ه ššذه
املššناسššبات وحššيث يššوجššد هššذا االرتššباط وال šتّأثššير وال šتّأثّššرات املššعنويّššة بššني أعššضاء الššجسم اإلنššسان šيّ ا ّلššذي هššو
šعنوي ك ššليهما ب ššني ه ššذه ال ššكائ ššنات
ك ššائ ššن م ššن ال ššكائ ššنات الج ššزئ šيّة ،ف ššال ب ّ šد م ššن وج ššود االرت ššباط ال ššجسمان šيّ وامل š
ّ
الšك ّليّة ا ّلšتي ال تšتناهšى ،وبšال ّšرغšم مšن أنّšه ال يšمكن بšالšقواعšد املšوجšودة والšفنون الšحاضšرة كšشف هšذه ال ّšروابšط،
إال أ ّن وجودها بني الكائنات الك ّليّة واضح ومس ّلم به.
وخ ššالص ššة ال ššقول أ ّن ه ššذه ال ššكائ ššنات ك ّ šل ّية أم ج ššزئ ّ šية م ššرت ššبط ب ššعضها ب ššبعض ب ššال ššحكمة ال ššبال ššغة اإلل ššه ّية وم ššؤثّ ššر
ومššتأثّššر بššعضها بššبعض ،ولššوال ذلššك لššحصل اخššتالل وفššتور فššي ال šنّظام الššعا ّم وفššي ال šتّرتššيب الššك ّليّ ،وحššيث أنّ
١١٣

šكملة وه ššذه امل ššسأل ššة
ه ššذه ال ššكائ ššنات م ššرت ššبط ب ššعضها ب ššبعض ف ššي ن ššهاي ššة اإلت ššقان له ššذا نج ššده ššا م ššنظمة م ššرتّ ššبة م ّ š
جديرة باالستقصاء.

١١٤
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مسألة الجبر واالختيار
السؤال :هل اإلنسان في جميع أعماله فاعل مختار أو مجبور وليس له اختيار؟
ّ
الššجواب :إ ّن هššذه املššسألššة مššن أ ّمššهات املššسائššل اإللššهيّة وهššي غššامššضة ج ّ šدا ً وإن شššاء اهلل فššي يššوم آخššر عššند
االبتداء بالغداء سنشرع في بيانها بالتّفصيل ومع هذا فلنتك ّلم عنها اآلن مختصرا ً في كلمات قليلة ،وذلك
إ ّن األمššور ا ّلššتي تššدخššل تššحت اخššتيار اإلنššسان كššالššعدل واإلنššصاف وال šظّلم واالعššتساف وبššاالخššتصار أعššمال
الشššر ،فšمن الšواضšح املšعلوم أ ّن إلرادة اإلنšسان دخšالً عšظيما ً فšيها ،ولšكن هšناك أمšور مšجبول
الšخير وأفšعال ّ š
ومššجبر عššليها اإلنššسان كššالšنّوم واملššوت والšتّعرض لššألمššراض وانحššطاط الššقوى والّ š
šضرر والššخسارة فššهي ليسššت
تحت إرادة اإلنسان وهو غير مسؤول عنها ألنّه مجبر عليها.
الشššر فššهو مššخيّر فššيها وتššصدر عššنه بššاخššتياره ،مššثالً يššمكنه أن يشššتغل بššذكššر
وأ ّمššا فššي أعššمال الššخير وأفššعال ّ š
اهلل ،أو إذا أراد أن يش ššتغل ب ššذك ššر غ ššيره ،وف ššي اس ššتطاع ššته أن ي ššكون ش ššمعة م ššوق ššدة م ššن ن ššار م ššحبّة اهلل ،وم ššن
šحب الّ šدنšيا أو يšكون عšادالً أو ظšاملšاً ،فهšذه
ّš š
امليسšر لšه أن يšكون مšحبّا ً لšلعالšم أو مšبغضا ً لšبني آدم ،أو يشšتغل ب ّ
تصرفه واختياره ولهذا فهو مسؤول عنها.
األعمال واألفعال تحت
ّ
šختصتان بšالšحضرة األحšديšة،
وهšناك مšسألšة أخšرى وهšي أ ّن البشšر عجšز صšرف وفšقر بšحت ،والšق ّوة والšقدرة م ّ
وال ššعل ّو وال ّ šدن ّ šو م ššتع ّلقان ب ššمشيئة وإرادة اهلل ذي ال ššكبري ššاء ،ك ššما ه ššو م ššذك ššور ف ššي اإلن ššجيل أ ّن اهلل ك ššال šفّ ّ
خاريّ
ي ššصنع ك ššأسš šا ً ع ššزي ššزا ً وق ššدحš šا ً ذل ššيالً ف ššليس ل ššإلب ššري ššق الš šذّل ššيل ح ššقّ االع ššتراض ع ššلى ال ššف َّ
اري ب ššقول ššه مل ššاذا ل ššم
خ ّ
تšصنعني كšأسšا ً عšزيšزا ً تšتناوبšه األيšدي ،واملšقصود مšن هšذه الšعبارة أ ّن مšقامšات الšنّفوس مšختلفة ،فšالšذي فšي
املšقام األدنšى مšن الšوجšود كšالجšماد ال حšقّ لšه فšي االعšتراض بšقولšه إلšهي ملšاذا لšم تšعطني الšكماالت الšنّباتšيّة،
وكšذلšك لšيس لšلنّبات حšق االعšتراض بšقولšه ملšاذا حšرمšتني مšن كšماالت الšعالšم الšحيوانšيّ ،كšذلšك الšحيوان ال يšليق
بššه أن يššشكو مššن حššرمššانššه مššن الššكماالت اإلنššسان šيّة ،بššل إ ّن كšّ šل األشššياء كššامššلة فššي مššراتššبها ويššجب عššليها أن
šصالح šيّة ملššقام وكššماالت مššا
تتحšّ šرى الššكماالت فššي رتššبتها فššالššكائššنات ال ّ šدانššية كššما سššبق لššيس لššها الššحقّ وال الّ š
ه ššو أع ššلى م ššنها ،ب ššل ي ššجب ع ššليها أن ت ššطلب ال ššكمال وال šّ šرقš šيّ ف ššي رت ššبتها ،وك ššذل ššك س ššكون اإلن ššسان وح ššرك ššته
الشšر،
يšتو ّقšفان عšلى تšأيšيد الšحضرة األحšديّšة ،وإذا انšقطع عšنه املšدد اإللšهيّ ملšا اسšتطاع عšمل الšخير أو فšعل ّš š
الشšر كšليهما ،أ ّšمšا لšو
رب الšجود فšإنّšه يسšتطيع أن يšعمل الšخير وأن يšفعل ّ š š
ولšكن عšندمšا يšأتšيه مšدد الšوجšود مšن ّ
السšبب فšي ذكšر أمšر تšوفšيق الšباري وتšأيšيده فšي الšكتب املšق ّدسšة،
انšقطع املšدد يšكون عšاجšزا ً بšالšك ّليّة ،هšذا هšو ّ š š
šسفينة تتحšّ šرك بššق ّوة الšّ šريššاح والššبخار ،فššإذا انššقطعت هššذه الššق ّوة مššا تحšّ šركššت أبššداً ،ومššع
مššثل هššذا املššقام مššثل الّ š
الشšرق
وجهšت إلšى ّ š š
وجšود هšذا فšحيثما ي ّ š
šس ّكان فšإ ّن قّ šوة الšبخار تšدفšعها إلšى االتّšجاه املšطلوب ،فšإن ّ
šوجšهها ال ّ
šسفينة ب ššل م ššن
ت ššذه ššب إل ššى ّ š
الشššرق وإن ّ
وجه ššت إل ššى ال ššغرب ت ššذه ššب إل ššى ال ššغرب ،فه ššذه الح ššرك ššة ليس ššت م ššن ال ّ š
الšّ šريššاح والššبخار ،وكššذلššك جššميع حššركššات اإلنššسان وسššكناتššه مسššتم ّدة مššن فššيض الšّ šرحššمن ،ولššك ّن اخššتيار الššخير
أو ّ
الشر راجع لإلنسان.

١١٥

السšلطة والšنّفوذ وعّ šلمه طšريšق الšعدل والšظّلم بšموجšب الšقانšون،
وكšذلšك لšو ع َّšني املšلك حšاكšما ً لهšذه املšديšنة وأعšطاه ّš š
فšلو ظšلم هšذا الšحاكšم – ولšو أ ّن ظšلمه بšق ّوة املšلك ونšفوذه – فšإ ّن املšلك ال يšرضšيه هšذا الšظّلم ،ولšو عšدل كšان ذلšك
والشšر راجšع إلšى اإلنšسان وفšي
ّš š
بšنفوذ املšلك أيšضاً ،واملšلك يšرضšيه هšذا ويس ّšر بšه ،واملšقصود أ ّن اخšتيار الšخير
šالسššلطنة اإلل ššه ّية ع ššظيمة وال ّ š
šكل أس ššير ف ššي ق ššبضة
šودي م ššن اهلل ال ššقدي ššر ،ف š ّ š
ك šّ šل األح ššوال ي ššتو ّقššف ع ššلى م ššدد وج ّ š
šقوي وواه ššب ال ššق ّوة لج ššميع ال ššكائ ššنات ،فه ššذه
ق ššدرت ššه ،وال ššعبد ال ق ššدرة ل ššه ع ššلى أم ššر ب ššإرادت ššه ،واهلل ه ššو امل ššقتدر ال ّ š
والسالم.
املسألة صارت واضحة مشروحة
ّ

١١٦
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اإللهام والكشفيّات وال ّرؤيا وتسخير األرواح
السؤال :ي ّدعي بعض النّاس أ ّن لهم كشفيّات روحانيّة يعني أنّهم يتك ّلمون مع األرواح فكيف يكون هذا؟
ّ
ال ššجواب :إ ّن االك ššتشاف ššات ال šّ šروح ššان šيّة ع ššلى ق ššسمني :أح ššده ššما أوه ššام وه ššو م ššصطلح س ššائ ššر األق ššوام ،واآلخ ššر
كššالšّ šرؤيššا ولššه حššقيقة مššثل رؤيššا إشššعيا وإرمššيا ويššوحššنا ،وهššذه حššقيقة ،فššانššظروا إ ّن لššلق ّوة املššف ِّكرة فššي اإلنššسان
šصائšبة
نšوعšني مšن الšتّص ّور :نšوع صšحيح إذا اقšترن بšالšتّصميم والšتّنفيذ وذلšك يšتح ّقق فšي الšخارج كšالšتّدابšير ال ّ
šصنائ ššع الج ššدي ššدة ،ون ššوع آخ ššر م ššن ال šتّص ّورات وه ššو أف ššكار
واآلراء ّ š
السššدي ššدة واالك ššتشاف ššات ال ššفن ّية واخ ššتراع ال ّ š
فšاسšدة وخšياالت مšوهšومšة ال نšتيجة لšها وال ثšمر ولšيس لšها حšقيقة ،بšل هšي تšتم ّوج كšأمšواج بحšر األوهšام وتšذهšب
كšأضšغاث أحšالم ،وكšذلšك الšكشف ّيات ال ّšروحšانّ šية عšلى قšسمني :أحšدهšما رؤيšا األنšبياء واالكšتشافšات ال ّšروحšانّ šية
لššألصššفياء ،فššرؤيššا األنššبياء ليسššت أحššالم šا ً بššل اكššتشافššات روحššان ّ šية لššها حššقيقة ،مššثالً يššقول رأيššت شššخصا ً فššي
صšورة كšذا وقšلت لšه كšذا فšأجšاب بšكذا ،فهšذه ال ّšرؤيšا فšي عšالšم الšيقظة ال الšنّوم ،هšي اكšتشافšات روحšانšيّة لšكن
šتجسم
ي ššعبّر ع ššنها ب ššال šّ šرؤي ššا .وال ššقسم اآلخ ššر م ššن ال ššكشفيّات ال šّ šروح ššان šيّة أوه ššام ص ššرف ،ول ššك ّن ه ššذه األوه ššام ت ّ š
السšذّج أ ّن لšها حšقيقة ،والّ šدلšيل الšواضšح عšلى هšذا أنّšه ال تšوجšد نšتيجة وال تšثمر مšطلقاً
بšكيفيّة يšظ ّن الšكثير مšن ّ š
مجرد حكاية و رواية.
من تسخير األرواح بل هو
ّ
šواصšها وأسšرارهšا ،فšمثالً
واعšلم أ ّن الšحقيقة اإلنšسانšيّة مšحيطة بšحقائšق األشšياء وتšكشف حšقائšق األشšياء وخ ّ š š š
šصنائ ššع وال ššبدائ ššع وال ššعلوم وامل ššعارف ك ššشفتها ال ššحقيقة اإلن ššسانّ š šية ،وك ššان ššت ه ššذه ال ššفنون وال ššعلوم
ك šّ šل ه ššذه ال ّ š
šصنائšع وقšتا ً مšا س ّšرا ً مšكنونšاً ،ثّ šم كšشفتها الšحقيقة اإلنšسانّ šية بšالšتّدريšج ،وأتšت بšها مšن حّ šيز الšغيب
والšبدائšع وال ّ
إلšى حّ šيز ال ّ
šشهود ،إذا ً ثšبت أ ّن الšحقيقة اإلنšسانّ šية مšحيطة بšاألشšياء ألنّšها تšكشف أمšريšكا وهšي فšي أوروبšا،
šسماء وهššي فššي األرض ،وهššي كššاشššفة ألسššرار األشššياء وواقššفة عššلى حššقائššق املššوجššودات،
وتššكشف مššا فššي الّ š
فهšذه الšكشفيّات الšواقšعيّة املšطابšقة لšلحقيقة هšي كšال ّšرؤيšا ا ّلšتي هšي إدراك روحšانšيّ وإلšهام رحšمانšيّ وائšتالف
šبني أ ّن لššألرواح إدراكššات عššظيمة
األرواح اإلنššسانšيّة كššما يššقول هššكذا رأيššت وهššكذا قššلت وهššكذا سššمعت ،إذا ً تَّ š
šلروح ššان šيّني
ب ššدون وس ššائ ššط ال ššحواس الخ ššمس ك ššال ššعني واألذن ول ššها إدراك ššات روح ššان šيّة وم ššكاش ššفات وج ššدان šيّة ول ّ š
اتّššحاد مššق ّدس عššن الššوهššم والššقياس وتššآلššف مššنزّه عššن ال šزّمššان واملššكان ،مššثالً مššذكššور فššي اإلنššجيل أ ّن مššوسššى
وإي ššليّا أت ššيا ع ššند امل ššسيح ف ššي ج ššبل ط ššاب ššور ف ššمن ال ššواض ššح أ ّن ه ššذه األل ššفة ل ššم ت ššكن ج ššسمان šيّة ب ššل ك ššان ššت ك ššيفيّة
روحانيّة عبّر عنها باملالقاة.
ونšوع آخšر مšن اسšتحضار األرواح ومšحادثšتها واملšخابšرة مšعها وهšو أوهšام وخšيال صšرف ،ولšكنّها تšبدو كšأنّšها
حšقيقة ،فšعقل اإلنšسان وفšكره يšكتشف الšحقائšق أحšيانšاً ،وتšوجšد آثšار ونšتائšج مšن ذلšك الšفكر واالكšتشاف ،فهšذا
الššفكر لššه أسššاس ولššك ّن أمššورا ً كššثيرة تšّ šمر بššخاطššر اإلنššسان كššأمššواج البحššر وهššي أوهššام ،ال ثššمر لššها وال تššترتّššب
عššليها نššتيجة ،وكššذلššك يššرى اإلنššسان رؤيššا فššي عššالššم الšنّوم فتظهššر عššيانšا ً كššما رأى ،وآونššة يحššلم أحššالمšا ً ال ثššمر
šسميها مššخابššرات األرواح أو مššخاطššبات األرواح عššلى قššسمني:
لššها مššطلقا ً .واملššقصود أ ّن هššذه الššحال ا ّلššتي نّ š
أح ššده ššما أوه ššام م ššحضة واآلخ ššر ع ššبارة ع ššن ال šّ šرؤى امل ššذك ššورة ف ššي ال ššكتاب امل ššق ّدس ك ššرؤي ššا ي ššوح ššنا وإش ššعيا،
وك ššمالق ššاة امل ššسيح م ššع م ššوس ššى وإي ššل ّيا ،فه ššذه ل ššها ح ššقيقة ول ššها آث ššار ع ššجيبة ف ššي ال ššعقول واألف ššكار وانج ššذاب ššات
عظيمة في القلوب.
١١٧
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عالج األمراض بالوسائط ال ّروحانيّة
الروحانيّة أي بدون دواء؟
ّ
السؤال :كيف يشفي بعضهم املرضى بالوسائط ّ
الšجواب :لšقد سšبق بšيان هšذه املšسألšة بšالšتّفصيل فšإن كšنت لšم تšل ّم بšها فšإنّšا نšعيد بšيانšها لšتدركšها تšمامšاً ،فšاعšلم
أ ّن الšعالج والšتّداوي بšدون دواء عšلى أربšعة أقšسام :قšسمان بšاألسšباب املšا ّديّšة وقšسمان بšالšوسšائšل ال ّšروحšانšيّة،
šصحة وامل ššرض ق ššي ال ššحقيقة ل ššهما س ššري ššان ب ššني البش ššر ول ššكليهما
أ ّمššا ال ššقسمان امل ššا ّديّ ššان ف ššأح ššده ššما ه ššو أ ّن ال ّ š
šص ّحة ب ššطيء ج ّ šداً ،ف ššلو أ ّن ج ššسمني
ع ššدوى وان ššتقال ،أ ّم ššا ع ššدوى امل ššرض فس ššري ššعة وش ššدي ššدة ول ššك ّن ان ššتقال ال ّ š
šماسšا فšمن املšؤكšد أن تšنتقل أجšزاء املšكروب مšن أحšدهšما إلšى اآلخšر ،وكšما أ ّن املšرض يšنتقل مšن جسšد إلšى
ت ّš š
šصحة ال šتّا ّمššة أيššضا ً فššي شššخص صššحيح تššكون سššببا ً فššي تššخفيف
آخššر ويسššري بسššرعššة شššديššدة ،فššر ّبššما الّ š
وطšأة مšرض بšسيط جّ šدا ً فšي شšخص مšريšض ،واملšقصود أ ّن عšدوى املšرض شšديšدة وسšريšعة الšتّأثšير ،وانšتقال
šصحة بššطيء ج ّ šدا ً وقššليل ال šتّأثššير ،ولهššذا كššان تššأثššيره جššزئ šيّا ً فššي األمššراض الššبسيطة ج ّ šداً ،يššعني أ ّن الššق ّوة
الّ š
šصحة وهšذا قšسم
ّš š
šصحيح تšتغ ّلب عšلى املšرض الšخفيف فšي الšجسم الšعليل ،فšتوجšد ال ّ
الشšديšدة فšي الšجسم ال ّ
واحšد .أ ّšمšا الšقسم اآلخšر فšهو الšق ّوة املšغناطšيسيّة ،تšلك الšق ّوة ا ّلššتي قšد يšمكن الšتّأثšير بšها مšن جšسم فšي جšسم
آخšر ،وربšما تšكون سšبب ال ّ
šشفاء ،وهšي أيšضا ً لšها تšأثšير بšسيط ،فšإذا وضšع شšخص يšده فšوق رأس شšخص
مšريšض أو عšلى قšلبه قšد تšحصل فšائšدة لšشخص املšريšض ،وذلšك مšن حšيث أ ّن الšتّأثšير املšغناطšيسيّ والšتّأثّšرات
النّفسيّة تكون سببا ً لزوال املرض ،وهذا التّأثير أيضا ً ضعيف وبسيط ج ّدا ً.
أمšا الšقسمان اآلخšران ال ّšروحšانšيان أي الّ šلذان تšكون الšق ّوة ال ّšروحّ šية واسšطة ال ّ
šشفاء فšيهما ،فšأحšدهšما هšو أن
ي ššعتني إن ššسان ص ššحيح ت ššمام االع ššتناء ن ššحو ش ššخص م ššري ššض ،وه ššذا ال ّ š
šشخص امل ššري ššض ي ššكون م ššنتظرا ً ب ššلهفة
أيšضا ً ل ّ
šصحيح،
šص ّحة مšن الšق ّوة ال ّšروحšانّ šية لهšذا اإلنšسان ال ّ
šلشفاء ومšعتقدا ً تšمام االعšتقاد بšأنّšه سيكتسšب ال ّ
šوجšه ال ّ
السšليم ك ّšل عšنايšته لšشفاء
šشخص ّ š š
šصحيح واملšريšض ،عšلى أن ي ّ š
بšحيث يšحصل ارتšباط قšلبيّ تšا ّم بšني ال ّ
املšريšض الšذي يšكون عšلى يšقني أيšضا ً بšحصول ال ّ
šشفاء ،فšمن الšتّأثšير والšتّأثّšرات الšنّفسانšيّة تšتهيّج األعšصاب
وتšلك الšتّأثّšرات وهšياج األعšصاب تšصير سšببا ً لšشفاء املšريšض ،فšمثالً لšو كšان لšشخص مšريšض أمšنية وأمšل فšي
تبشššره فššجأة بššتح ّقق أمššنيته فššإ ّن أعššصابššه تššتهيّج ويššكون هššياج أعššصابššه هššذا سššبباً
الššحصول عššلى شššيء ثّ šم ّ š
فššي زوال مššرضššه بššالššك ّليّة ،وكššذلššك لššو يššقع حššادث مššر ِّوع فššجأة فššقد يššكون ذلššك مššهيّجا ً ألعššصاب شššخص سššليم
فšيصاب فšي الšحال بšمرض ،فšلم يšنشأ هšذا املšرض بسšبب مšا ّد ّي ،ألنّšه لšم يšأكšل شšيئا ً ولšم يšصل إلšيه شšيء ،بšل
إ ّن الššذي أورثššه هššذا املššرض هššو مجššرد ال šتّهيّج الššعصبيّ ،ولššذلššك فššإ ّن تššحقق مššنتهى األمššانššي بššغتة يššبعث فššي
الص ّحة.
النّفس سرورا ً بحيث يحصل هيجان في األعصاب و منه تحصل ّ
والššخالصššة فššإ ّن االرتššباط ال šتّا ّم الššكامššل فššيما بššني شššخص ال šطّبيب الšّ šروحššان šيّ وشššخص املššريššض ،بššحيث أنّ
šوجšهه عšلى
šتوجšه بšك ّل ّيته إلšى ذلšك الšطّبيب ،ويšقصر ك ّšل ت ّ š
šتوجšه بšك ّل ّيته إلšى املšريšض ،واملšريšض أيšضا ً ي ّ š
الšطّبيب ي ّ š
šص ّحة ،فه ššذا االرت ššباط يسš šبّب ت ššهيّج األع ššصاب وب ššهيجان
ش ššخص الš šطّبيب ال šّ šروح ššانš šيّ وي ššنتظر ح ššصول ال ّ š
األعššصاب يحššدث الّ š
šشفاء .غššير أ ّن هššذه الššوسššائššط قššد تššؤثّššر فššي بššعض األحššيان إلššى ح ّ šد مššا وليسššت بššدائššمة
ال šتّأثššير ،فššمثالً لššو ابššتلى شššخص بššمرض شššديššد ج ّ šدا ً أو أصššيب بجššرح فššإ ّن هššذه الššوسššائššط ال تššكون مššرهššماً
١١٨

له ššذا الج ššرح حš šتّى ي ššلتئم ،وال س ššببا ً ألن ي ššزول ه ššذا امل ššرض ،ي ššعني ال ت ššأث ššير له ššذه ال ššوس ššائ ššط ف ššي األم ššراض
الشššديššدة ،إالّ أ ّن الššبنية قššد تššساعššد عššلى ذلššك ،أل ّن الššبنية الššقو ّيššة تššقاوم املššرض فššي غššالššب األحššيان ،فهššذا هššو
ّš
القسم الثّالث.
أ ّšمšا الšقسم ال ّšرابšع فšهو حšصول ال ّ
šشفاء بšق ّوة روح الšقدس ،ولšيس هšذا مشšروطšا ً بšالšتَّماس وال بšالšنّظر حšتّى وال
šماس ب ššني
šأي ش ššرط م ššن ّš š
الش ššروط س ššواء أك ššان امل ššرض خ ššفيفا ً أم ش ššدي ššداً ،وس ššواء أح ššصل ت ّ š
ب ššال ššحضور وال ب ّ š
الššجسمني أم ال ،وسššواء أحššصل ارتššباط بššني املššريššض والšطّبيب أم ال ،وسššواء أحššضر املššريššض أم لššم يššحضر.
وذلك بق ّوة روح القدس.
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العالج بالوسائط املا ّديّة
ب والšعالج ال ّšروحšانšيّ أنّšه مšن املšمكن أن تšعالšج األمšراض بšالšق ّوة املšعنويّšة ونšتك ّلم
سšبق أ ْن بšيَّنّا فšي مšسألšة الšطّ ّ
اآلن في العالج املا ّد ّي.
ب ال يššزال فššي درجššة الšطّفولššة ولššم يššصل بššعد إلššى حّ šد الššبلوغ ،وعššندمššا يššصل إلššى حّ šد الššبلوغ يššكون
فššعلم الšطّ ّ
الšعالج بšأشšياء ال يšكرهšها شّ šم اإلنšسان وال ذوقšه ،وذلšك بšاألغšذيšة والšفواكšه والšنّباتšات الّ šلطيفة املšذاق ،الšطّيّبة
ال ّšرائšحة ،أل ّن مšدخšل األمšراض أي سšبب دخšول األمšراض فšي جšسم اإلنšسان إ ّšمšا بšموا ّد جšسمانّ šية أو بšتأثّšر
الس ššبب األص ššليّ ف ššي األم ššراض ف ššهي أ ّن ج ššسم
األع ššصاب وه ššيجان ššها ،أ ّمšš šا امل ššواد ال ššجسمانّ š šية ا ّل ššتي ه ššي ّš š
اإلنššسان مššر ّكššب مššن الššعناصššر املššتع ّددة ،ولššكن بنسššب مššع ّينة مššعتدلššة مššتوازنššة ،ومššا دام هššذا االعššتدال بššاقššياً
فšالšجسم مšصون مšن األمšراض ،فšإن اخ ّ
šتل هšذا الšتّوازن األصšليّ ا ّلššذي هšو مšدار االعšتدال حšصل االخšتالل
فšي املšزاج واسšتولšت األمšراض ،مšثالً يšنقص جšزء مšن األجšزاء املšك ّونšة لšجسم اإلنšسان ويšزيšد جšزء آخšر فšيختلّ
م ššيزان االع ššتدال ويح ššدث امل ššرض ،م ššثال إ ّن ج ššز ًءا ي ššجب أن ي ššكون أل ššف دره ššم وآخ ššر ي ššجب أن ي ššكون خ ššمسة
دراهššم لššيحصل االعššتدال ،فššإذا نššقص الجššزء ا ّلššذي هššو ألššف إلššى  700درهššم ،وزاد الجššزء الššذي هššو خššمسة
دراهšم حšصل اخšتالل فšي الšتّوازن ثّ šم طšرأ املšرض ،وحšينما يšحصل االعšتدال بšاألدويšة والšعالج يšزول املšرض،
ري ت ّ š
šصحة ،ف ššحينما ي ššمنع ال šطّبيب امل ššري ššض م ššن األغ ššذيّ ššة الح ššلوة وال šنّشويّ ššة
šختل ال ّ š
م ššثالً ل ššو زاد الج ššزء ال ّ š
šس ّك ّ
ري ف ššيحصل االع ššتدال وي ššزول امل ššرض ،إذا ً ف ššاع ššتدال األج ššزاء امل ššر ّكšš šب م ššنها ال ššجسم
ي ššتناق ššص الج ššزء ال ّ š
šس ّك ّ
اإلنšسانšيّ يšحصل بسšببني :إ ّمšا بšاألدويšة أو بšاألغšذيّšة ،وحšينما يšحصل االعšتدال فšي املšزاج يšزول املšرض ،ألنّ
جšميع الšعناصšر املšر ّ šكšبة فšي اإلنšسان مšوجšودة فšي الšنّبات أيšضاً ،فلهšذا إذا تšناقšص جšزء مšن األجšزاء املšر ّ šكšب
مšنها جšسم اإلنšسان وجšب تšناول األطšعمة ا ّلššتي يšكثر فšيها الجšزء الšنّاقšص حšتّى يšحصل االعšتدال فšيحصل
ال ّ š
šشفاء ،وم ššا دام امل ššقصود ه ššو ت ššعدي ššل األج ššزاء ف ššهو م ššمكن ب ššالّ š šدواء وال ššغذاء ،وإ ّن األم ššراض ا ّل ššتي ت ššعتري
šصحارى
اإلن ššسان أك ššثره ššا ي ššعتري ال ššحيوان أي ššضاً ،أ ّمšš šا ال ššحيوان ف ššال ي ššعال ššج ب ššالّ š šدواء وإنّ ššما ط ššبيبه ف ššي ال ّ š
šش ّم ،فšالšحيوان املšريšض ي ّ
والšجبال قّ šوة الšذّوق وقّ šوة ال ّ
šصحارى فšيأكšل مšا
šشم هšذه الšنّباتšات ا ّلššتي تšنمو فšي ال ّ
يح ššلو ط ššعمه ف ššي ذوق ššه وت ššذك ššو رائ ššحته ف ššي ش šّ šمه ف ššيشفى ،وس ššبب ش ššفائ ššه ه ššو ه ššذا ،م ššثالً إذا ت ššناق ššص الج ššزء
ري م ššن م ššزاج ššه يش ššتهي أك ššل الح ššلو ف ššيتناول ال šنّبات الح ššلو ال šطّعم ،أل ّن ال šطّبيعة ن ššفسها ت ššسوق ššه وت ššد ّلššه
ال ّ š
šس ّك ّ
الصحة.
ري فتحصل له ّ
ويسر لرائحته وطعمه فيأكله فيتزايد الجزء ّ
الس ّك ّ
ّ
ب ال يššزال نššاقššصاً
إذا ً صššار مššن املššعلوم أنّššه يššمكن الššعالج بššاألطššعمة واألغššذيّššة والššفواكššه ،ولššكن حššيث أ ّن ال šطّ ّ
ب إلšى درجšة الšكمال يšكون الšعالج
إلšى اآلن فلهšذا لšم يهšتد األطšباء إلšى مšعرفšة ذلšك تšمامšاً ،وحšينما يšصل الšطّ ّ
بššاألطššعمة واألغššذيّššة والššفواكššه والšنّباتššات الšطّيبة الšّ šرائššحة واملššياه ا ّلššتي تššختلف درجššاتššها فššي الحššرارة والššبرودة،
هذا بيان مختصر وإن شاء اهلل نتك ّلم عن هذه املسألة بالتّفصيل في وقت مناسب آخر.
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القسم الخامس مقاالت في مسائل متنوّعة
)(72
بيان أ ّ
ن ليس في الوجود ش ّر
šسيّ
إ ّن بššيان حššقيقة هššذه املššسألššة صššعب ج ّ šداً ،فššاعššلم أ ّن الššكائššنات عššلى قššسمني :جššسمان šيّ وروحššان šيّ ،حّ š
šحسيّ ه ššو م ššا ي ššدرك
šسيّ واآلخ ššر ل ššيس م ššحسوس šا ً ب ššل م ššعقوالً .ف ššال ّ š
وع ššقليّ .ي ššعني أ ّن ق ššسما ً م ššن ال ššكائ ššنات ح ّ š
šحسيّ ،وأ ّمššا
ب ššال š
šحواس الخ ššمس ال šظّاه ššرة كه ššذه ال ššكائ ššنات امل ššشهودة ا ّلššتي ت ššراه ššا ال ššعني وه ššذا م ššا ي ššقال ل ššه ال ّ š
ّ
ال ššعقليّ ف ššهو م ššا ال وج ššود ل ššه ف ššي ال ššخارج ب ššل ي ššدرك ب ššال ššعقل ،م ššثالً إ ّن ال ššعقل ن ššفسه م ššعقول وال وج ššود ل ššه ف ššي
šصفات حššقائššق مššعقولššة ال
šسيّ ،يššعني أ ّن الّ š
الššخارج ،وجššميع أخššالق اإلنššسان وصššفاتššه لššها وجššود عššقليّ ال حّ š
مšحسوسšة ،وقšصارى الšقول أ ّن الšحقائšق املšعقولšة كšصفات اإلنšسان وكšماالتšه املšمدوحšة كّ šلها خšير صšرف ولšها
الشšّ šر ،فššالجهššل عššدم الššعلم ،والّ š
šضاللššة عššدم الهššدايššة ،والšنّسيان عššدم الšذّكššر ،والššبالهššة عššدم
وجššود وعššدمššها هššو ّ š
ال ّ šدراي ššة ،وك šّ šل ه ššذا ع ššدم ول ššيس ل ššه وج ššود ،وأ ّم ššا ال ššحقائ ššق امل ššحسوس ššة ف ššهي خ ššير م ššحض أي ššضاً ،وع ššدم ššها ه ššو
šسمع ،والšفقر هšو عšدم الšغنى ،واملšرض هšو عšدم
ّš š
šصمم هšو عšدم ال ّ
الش ّšر ،يšعني أ ّن الšعمى هšو عšدم الšبصر ،وال ّ
šص ّحة ،واملšوت هšو عšدم الšحياة ،وال ّ
šضعف هšو عšدم الšق ّوة ،ولšكن قšد يšجول بšالšخاطšر شšبهة وهšي أ ّن لšلعقرب
ال ّ
šودي ،نšعم الšعقرب ش ّšر لšكن بšالنّسšبة لšنا ،واألفšعى
ولšألفšعى س ّšما ً فهšل هšذا خšير أم ش ّšر ،مšع أ ّن هšذا األمšر وج ّ
šس ّم سššالحššهما الššذي
شšّ šر لššكن بššالنّسššبة لššنا أيššضاً ،أ ّمššا بššالنّسššبة إلššى نššفس كšّ šل مššنهما فššليسا شšّ šرا ً .بššل إ ّن الّ š
šس ّم غššير مššوافššقة لššعناصššرنššا ،يššعني هššناك
يššحافššظ كšّ šل مššنهما بššه عššلى نššفسه ،ولššكن مل ّššا كššانššت عššناصššر ذلššك الّ š
تššضا ّد بššني عššناصššرنššا وعššناصššره ،فššمن أجššل هššذا كššان الššعقرب واألفššعى بššالنّسššبة لššإلنššسان شšّ šراً ،ولššكنّهما فššي
الحقيقة بالنّسبة لنفسيهما خير.
وخšالصšة الšقول أنّšه مšن املšمكن أن يšكون شšيء بšالنّسšبة إلšى شšيء آخšر ش ّšراً ،ولšكنّه فšي حّ šد ذاتšه لšيس ش ّšراً،
šالشšّ šر يššرجššع إلššى اإلعššدام ،مššثالً املššوت عššدم الššحياة
إذا ً ثššبت أنّššه ال شšّ šر فššي الššوجššود ،وكšّ šل مššا خššلق اهلل خššير ،فš ّ š
وعššدم إمššدادهššا لššإلنššسان هššو املššوت ،وال šظّلمة عššدم ال šنّور فššإذا لššم يššكن نššور فššهو ال šظّلمة ،فššال šنّور أمššر وجššوديّ
وجودي أ ّما الفقر فهو أمر عدميّ.
وجودي ،بل أمر عدميّ ،والغنى أمر
ولك ّن الظّلمة ليست بأمر
ّ
ّ
ّ
تبني أ ّن جميع ّ
والش ّر أمر عدميّ.
الشرور راجعة إلى العدم .فالخير أمر
وجودي
إذا ً ّ
ّ
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العذاب على قسمني
اع ššلم أ ّن ال ššعذاب ع ššلى ق ššسمني :ع ššذاب ل ššطيف وع ššذاب غ ššليظ ،م ššثالً ن ššفس الجه ššل ع ššذاب ول ššكنّه ع ššذاب ل ššطيف،
ونšفس الšغفلة عšن الšحقّ عšذاب ،ونšفس الšكذب عšذاب والšظّلم عšذاب والšخيانšة عšذاب ،وجšميع الšنّقائšص عšذاب،
وغššايššة مššا هššنالššك أنّššها عššذاب لššطيف ،وال شšّ šك أ ّن اإلنššسان ا ّلššذي لššه شššعور يّ š
šفضل أن يššقتل عššلى أن يخššط،¢
ويššرى قššطع الّ šلسان خššيرا ً مššن الššكذب واالفššتراء ،والšنّوع اآلخššر مššن الššعذاب هššو الššعذاب الššغليظ ،وهššو املššجازاة
ّ
والضرب والطّرد والنّفي ،أ ّما عند أهل اهلل فاالحتجاب عن الحقّ أش ّد أنواع العذاب.
بالحبس
)(74
عدل اهلل ورحمته
šصباح إلššى املššساء فššإ ّن الššعدل
اعššلم أ ّن الššعدل هššو إعššطاء كšّ šل ذي حššقّ ح ّ šقه ،مššثالً إذا اشššتغل األجššير مššن الّ š
ي ššقضي ب ššاع ššطائ ššه أج ššرت ššه ،وال ššفضل ه ššو إع ššطاء األج ššير وش ššمول ššه ال ššعناي ššة وامل ššنحة ل ššو ل ššم ي ššك ّد وي ššتعب ،م ššثالً ق ššد
تšعطي صšدقšة أو عšطيّة لšشخص فšقير دون أن يšتعب أو يšعمل لšك عšمالً يسšتحقّ عšليه أجšرا ً فهšذا هšو الšفضل،
مššثالً إ ّن حššضرة املššسيح طššلب املššغفرة لššقاتššليه ،فهššذا يššعتبر فššضالً ،وأ ّمššا مššسألššة حššسن األشššياء وقššبحها وهššل
هššي مššعقولššة أم مشššروعššة ،فššالššبعض يššعتقد أنّššها مشššروعššة كššالššيهود الššذيššن يššعتقدون أ ّن جššميع أحššكام ال šتّوراة
šسمن
تššعبّد ّيššة مشššروعššة ال مššعقولššة ،مššثالً يššقولššون أ ّن مššن جššملة أحššكام الšتّوراة عššدم جššواز الجššمع بššني ال ّلحššم والّ š
ألنّššه )طššرف( ومššعنى الšطّرف بššالّ šلسان الššعبري غššير الšطّاهššر والššكشير الšطّاهššر ،فššذلššك يššعبّر عššنه بššأمššر مشššروع
وال ي ššقال ع ššنه م ššعقول ،أ ّم ššا اإلل ššه ّيون ف ššيرون أ ّن ح ššسن األش ššياء وق ššبحها م ššعقول ومش ššروع ،ف ššبناء ع ššليه ي ššكون
والسšرقšة والšخيانšة
ّš š
والسšرقšة والšخيانšة والšكذب والšنّفاق والšظّلم مšعقوالً ،وك ّšل عšقل يšدرك أ ّن الšقتل
ّš š
تحšريšم الšقتل
والšكذب والšنّفاق والšظّلم كّ šلها قšبيحة مšذمšومšة ،ألنّšك لšو وخšزت إنšسانšا ً بšشوكšة فšإنّšه يšصيح ويšئ ّن ويšتأ ّلššم ،فšيعلم
إذا ً أ ّن الššقتل مššذمššوم وقššبيح عššقالً ،وأ ّن الššقاتššل يššؤاخššذ عššلى فššعلته سššواء أبššلغه صššوت ال šنّب ّوة أم ال ،أل ّن الššعقل
يšدرك أ ّن ذلšك مšذمšوم ،فšا ّلšذيšن يšرتšكبون هšذه األعšمال الšقبيحة ال بّ šد مšن مšؤاخšذتšهم ،أ ّšمšا فšي حšال عšدم وصšول
أوامššر ال šنّب ّوة ألحššد لššم تššكن أعššمالššه مššطابššقة لššلتّعالššيم اإللššهيّة كššقول املššسيح مššثالً قššابššلوا الššجفاء بššالššوفššاء ،فهššذا
األمšر إذا لšم يšصل إلšى ذلšك ال ّ
šشخص وعšمل حسšب مšقتضيات الšطّبيعة ،أي قšابšل األذى بšاألذى أيšضا ً فšهو
مššعذور ديššنيّاً ،أل ّن أمššر اهلل لššم يššبلغه .وإن كššان ذلššك الّ š
šشخص ال يسššتحقّ الššعنايššة واأللššطاف لššكن اهلل يššعامššله
بšفضله ويšعفو عšنه ،أل ّن االنšتقام أيšضا ً مšذمšوم عšقالً حšيث ال فšائšدة لšلمنتقم مšن االنšتقام ،ولšو اعšتدى شšخص
عšلى آخšر مšثالً وانšتقم املšعتدى عšليه وقšابšل ال ّ
šضربšة بšمثلها فšأيّšة فšائšدة يšجنيها مšن ذلšك؟ هšل يšكون ذلšك مšرهšماً
لجšرحšه أو عšالجšا ً ألملšه اسšتغفر اهلل! بšل كšال الšعملني فšي الšحقيقة واحšد ،أل ّن كšليهما أذى ،ولšكن الšفرق بšينهما
هšو أ ّن أحšدهšما حšدث قšبل اآلخšر ،فلهšذا لšو أ ّن املšعتدى عšليه يšعفو بšل يšقابšل اإلسšاءة بšاإلحšسان فšهو مšمدوح،
šلردع وم ššقاوم ššة الš šظّلم
ول ššكن ال ššهيئة االج ššتماعّ š šية ت ّ š
šقتص م ššن امل ššعتدي ال أنّ ššها ت ššنتقم م ššنه ،وه ššذا ال ššقصاص ل ّ š
واالع ššتداء ح ššتى ال ت ššمت ّد ي ššد اآلخ ššري ššن ب ššاالع ššتداء ،ول ššك ّن امل ššعتدى ع ššليه ل ššو ع ššفا وص ššفح ب ššل ب ššذل ن ššهاي ššة امل ššحبّة
والعناية كان ذلك محبوبا ً منه.
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عقاب املجرمني والعفو عنهم
السؤال :هل يستحقّ املجرم أن يعاقب أو أن يعفى عنه ويسامح؟
ّ
الšجواب :الšعقوبšات الجšزائšيّة عšلى قšسمني :أحšدهšما االنšتقام ،والšثّانšي الšقصاص ،أ ّšمšا البشšر فšليس لšهم حšقّ
šلردع وامل ššنع ح ššتى ال يج ššرؤ
االن ššتقام ول ššكن ل ššلهيئة االج ššتماع šيّة ح ššقّ ال ššقصاص م ššن املج ššرم ،وه ššذا ال ššقصاص ل ّ š
ش ššخص آخ ššر ع ššلى ارت ššكاب م ššثل ذل ššك الج ššرم ،وه ššذا ال ššقصاص دف ššاع ع ššن ح ššقوق البش ššر ول ššيس ان ššتقام šا ً ألنّ
االنššتقام تََ š
šصدر الššحاصššل مššن مššقابššلة املššثل بššاملššثل ،وهššذا لššيس بššجائššز ألنّššه لššيس للبشššر حššقّ االنššتقام،
šشفِّي الّ š
ومšع هšذا فšلو يšعفى عšن املجšرمšني كّ šل ّيا ً ي ّ
šختل نšظام الšعالšم ،ولهšذا كšان الšقصاص مšن الّ šلوازم ال ّ
šضرور ّيšة لšلهيئة
šسماح ،وهššذا مššا يššليق بššالššعالššم
االجššتماعّ šية ،ولššكن لššيس لššلمظلوم املššعتدى عššليه حššقّ االنššتقام بššل عššليه الššعفو والّ š
šقتص مšن الšظّالšم والšقاتšل وال ّ
šضارب حšتى يšحصل ال ّšردع
اإلنšسانšيّ ،أ ّمšا الšهيئة االجšتماعّ šية فšيجب عšليها أن ت ّ
واملšنع ،وحšتى ال يجšرؤ اآلخšرون عšلى اإلجšرام ،ولšك ّن األصšل وجšوب تšربšية الšنّفوس بšحيث ال تšرتšكب الجšرائšم،
ألنّšه مšن املšمكن تšربšية جšمع بšحيث يšجتنبون ارتšكاب الجšرائšم ويسšتنكرون وقšوعšها لšدرجšة أنّšهم يšرون أ ّن نšفس
الجšرم أعšظم عšقوبšة وأكšبر قšصاص وأشّ šد عšذاب ،وبšذلšك ال يšقع جšرم يšتط ّلب قšصاصšاً ،ويšجب أن نšتك ّلم عšن
šسامšية ولšكن ال يšمكن
أشšياء يšمكن إجšراؤهšا فšي عšالšم اإلمšكان ،أل ّن هšناك كšثيرا ً مšن الšنّظريšات والšتّخيّالت ال ّ
تššحقيقها ،فššبناء عššليه يššجب أن نššتك ّلم عšّ šما يššمكن إجššراؤه ،مššثالً لššو ظššلم إنššسان آخššر أو جššار عššليه أو اعššتدى،
وقšابšل املšعتدى عšليه ذلšك بšاملšثل ،فšإ ّن هšذا يُšع ّد انšتقامšا ً وهšو مšذمšوم ،ألنّšه لšو قšتل زيšد ابšنا ً لšعمرو فšليس لšعمرو
ال ššحقّ ف ššي أن ي ššقتل اب ššن زي ššد ،ول ššو ف ššعل ه ššذا ل ššكان ان ššتقام šا ً وه ššو م ššذم ššوم ج ّ šداً ،ب ššل ي ššجب أن ي ššقاب ššل اإلس ššاءة
بššاإلحššسان ،فššيعفو عššنه بššل يššقوم بخššدمššته إذا أمššكن ،وهššذا الšنّوع مššن املššعامššلة هššو الšالّئššق بššاإلنššسان ،ألنّššه أيّ
فšائšدة يšجنيها املšعتدى عšليه مšن االنšتقام ،فšكال الšعملني سšواء والšذّم يšشمل كšليهما ،وغšايšة مšا هšنالšك أ ّن هšذا
س ššاب ššق وذل ššك الح ššق ،أ ّم ššا ال ššهيئة االج ššتماع ّ šية ف ššلها ح ššقّ امل ššحاف ššظة وامل ššداف ššعة ألنّ ššها ال تح ššمل ب ššغضا ً وال ع ššداوة
šقتص م ššنه ح ššتى ُي ššحفظ اآلخ ššرون ،ول ššيس غ ššرض ššها
ل ššلقات ššل ،ول ššكن ملج šّ šرد ح ššفظ اآلخ ššري ššن ي ššحبس ال ššقات ššل أو ي ّ š
االنššتقام مššنه بššل املššقصود الššقصاص لššتحفظ بššذلššك الššهيئة االجššتماع ّ šية ،ولššو عššفا أهššل املššقتول وتššعامššل الššهيئة
šتمر فššي االعššتداء
االجššتماع šيّة املššعتدي أيššضا ً بššالّ š
šصفح ويššكون الššعفو مššن ال šطّرفššني ،فššإ ّن ال šنّفوس ال šظّاملššة تسّ š
ويššحصل الššقتل فššي كšّ šل آن ،بššل إ ّن ال šنّفوس املššفترسššة الššذيššن هššم كššال šذّئššاب يššفتكون بššأغššنام اهلل ،فššليس لššلهيئة
االجšتماعšيّة نšيّة سšوء فšي الšقصاص ولšيس غšرضšها الšتّشفّي واالنšتقام ،بšل إ ّن مšقصودهšا مšن الšقصاص هšو
أن تššحافššظ عššلى اآلخššريššن حšتّى ال يššرتššكب الšنّاس هššذا األمššر الššقبيح ،إذا ً فššقول حššضرة املššسيح "مcن لcطمك
عcلى خcدّك األيcمن فcحوّل لcه اآلخcر" يšقصد مšنه تšربšية الšنّاس ،ولšيس مšقصود حšضرتšه أنّšه لšو سšطا ذئšب
عšلى قšطيع مšن الšغنم ويšريšد أن يšفترس ك ّšل الšقطيع أن تšعاونšوه عšلى ذلšك ،بšل لšو أ ّن حšضرة املšسيح رأى ذئšباً
šصفات ال ّšرحšمانšيّة
دخšل فšي قšطيع لšيفتك بšه ويšفترسšه فšال بّ šد أنّšه كšان يšمنع ذلšك الšذئšب ،وكšما أ ّن الšعفو مšن ال ّ
šصفات الšّ šربššوب šيّة ،وخššباء الššوجššود قššائššم عššلى عššماد الššعدل ال الššعفو ،وبššقاء البشššر مššنوط
فššالššعدل أيššضا ً مššن الّ š
بššالššعدل ال بššالššعفو ،مššثالً لššو أ ّن قššانššون الššعفو أجššري اآلن فššي عššموم املššمالššك الخّ š
šتل نššظام الššعالššم والنّ š
šدك بššنيان
الššحياة اإلنššسانّ šية مššن أسššاسššه فššي وقššت قššريššب ،مššثالً لššو أ ّن حššكومššات أوروبššا قššاومššت آتššيال املššشهور ملššا أبššقى
بش ššراً ،ف ššبعض البش ššر ك ššال šذّئ ššاب ال ّ š
šضاري ššة ل ššو ي ššرون أنّ ššه ل ššيس ه ššناك ق ššصاص ل ššكان ššوا ي ššقتلون اإلن ššسان ملج šّ šرد
الس ššرور وال ššفرح وتس ššلية أن ššفسهم ،ف ššقد ق ššتل أح ššد ط ššغاة إي ššران م ššع ّلمه م ššازح šا ً ل ššيضحك و ُيس šّ šر وك ššان امل ššتو ّšك ššل
ّš š
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الššعباس šيّ املššشهور يššدعššو الššوزراء والššوكššالء واألمššناء إلššى مجššلسه وتššطلق الššعقارب مššن جššعبة ثššم يššأمššر بššأن ال
يتحرك أحد وحينما تلدغ العقارب الوزراء يضحك ويقهقه.
ّ
وخššالصššة الššقول أ ّن قššوام الššهيئة االجššتماعšيّة بššالššعدل ال بššالššعفو ،إذا ً فššليس مššقصود حššضرة املššسيح مššن الššعفو
šسماح أنّšه لšو يهجšم سšائšر املšلل عšليكم ويحšرقšون بšيوتšكم وينهšبون أمšوالšكم ويšعتدون عšلى أهšلكم وعšيالšكم
وال ّ
وأوالدكšم ويهšتكون نšامšوسšكم عšليكم أن تسšتسلموا لšهؤالء الšجنود الšظّاملšني حšتى يšقومšوا بšالšظّلم واالعšتداء ،بšل
šخاصššة فššيما بššني شššخصني ،فššلو اعššتدى شššخص عššلى آخššر فššيجب
إ ّن حššضرة املššسيح يššريššد بššذلššك املššعامššلة الš š ّ š
عšلى املšعتدى عšليه أن يšعفو ،أ ّمššا الšهيئة االجšتماعšيّة فšيجب عšليها املšحافšظة عšلى حšقوق بšني اإلنšسان ،مšثالً
šعرض لšه أبšدا ً بšل أعšفو عšنه،
لšو اعšتدى شšخص عšليّ بšأن ظšلمني أو جšفانšي أو طšعنني فšي الšكبد فšإنّšي ال أت ّ
šسيّد امل ššنشادي أردع ššه وأم ššنعه أل ššبتّة ،وإن ك ššان ع ššدم ال šتّعرض بحس ššب
ول ššكن ل ššو اع ššتدى ش ššخص ع ššلى ه ššذا ال ّ š
ال šظّاهššر رحššمة بššال šظّالššم ولššكنّه ظššلم فššي حššقّ جššناب املššنشادي ،مššثالً لššو دخššل اآلن هššذا املššكان شššخص بššدويّ
šتوحššش شššاهššرا ً سššيفه يššريššد أن يššطعنك ويššقتلك فššال شšّ šك أنّššي أمššنعه وإن تššركššتك لššه كššان هššذا ظššلما ً ال عššدالً،
مšّ š
أ ّما لو آذى شخصي فإنّني أعفو عنه.
ب ššقي ش ššيء آخ ššر وه ššو أ ّن ال ššهيئة االج ššتماعš šيّة ت ššدأب ل ššيل ن ššهار ف ššي سّ š šن ال ššقوان ššني الج ššزائš šيّة وإع ššداد آالت
والسššالسššل وتهيّ ¢األمššاكššن لššلنّفي واإلبššعاد
ّš
šسجون وتššصنع األغššالل واألصššفاد
الššقصاص وأدواتššه ،وتššبني الّ š
إلšى غšير ذلšك مšن طšرق الšزّجšر واإليšالم لšتربّšي املجšرمšني بهšذه الšوسšائšل ،حšال أ ّن هšذه الšوسšائšط تسšبّب ضšياع
šهمة
األخššالق وتššبديššل األحššوال ،بššينما الššواجššب عššلى الššهيئة االجššتماعšيّة أن تššسعى لššيالً ونššهارا ً بššبذل مššنتهى الّ š
ف ššي ت ššرب ššية ال šنّفوس ح šتّى ت ššتر ّقššى ي ššوم šا ً ف ššيوم šا ً وتج ššد س ššعة ف ššي ال ššعلوم وامل ššعارف فتكتس ššب ال ššفضائ ššل واآلداب
وتšجتنب ال ّšرذائšل حšتّى ال تحšدث الجšرائšم ،والšحال اآلن بšعكس ذلšك ،فšإ ّن الšهيئة االجšتماعšيّة تšف ّكر دائšما ً فšي
س ّ šن ق ššوان ššني ال ššعقوب ššات وأح ššكام ššها وت ššهيئة أس ššباب ال ššقصاص وإع ššداد آالت ال ššقتل وال šتّعذي ššب وأم ššكنة ال ššحبس
والšنّفي ثššم تššتر ّقššب وقššوع الجššرائššم وتššأثššير هššذا سيِّ ¢جّ šداً ،أ ّمššا لššو سššعت الššهيئة االجššتماعšيّة فššي تššربššية الššعموم
فšإنّšه تšزداد الšعلوم واملšعارف وتšنمو املšدارس يšومšا ً فšيومšا ً ويšتر ّقšى ال ّ
šتحسن الšعادات،
šشعور فšتتع ّدل األخšالق وت ّ
وخšالصšة الšقول أنّšه يšحصل الšتّر ّقšي فšي جšميع مšراتšب الšكماالت وي ّ
šقل وقšوع الجšرائšم .وقšد ثšبت هšذا بšالتّجšربšة
šصحيحة هšي
šصحيحة ،واملšدنّ šية ال ّ
فšإ ّن الجšرائšم قšليلة الšوقšوع بšني األمšم املšتم ّدنšة أي ا ّلššتي اكتسšبت املšدنّ šية ال ّ
والروحان ّية.
املدن ّية اإلله ّية كمدن ّية أولئك الذين جمعوا بني الكماالت الجسمان ّية ّ
السššبب فššي وقššوع الجššرائššم هššو الجهššل فššك ّلما تššر ّقššى الššعلم والššفضيلة ق ّ šلت الجššرائššم ،فššانššظروا إلššى
وحššيث أ ّن ّ š
بšرابšرة أفšريšقيا وكšم يšقع بšينهم مšن حšوادث الšقتل فšإنّšهم يšقتلون بšعضهم بšعضا ً ويšأكšلون لšحوم بšعضهم بšعضاً
السšبب واضšح
ويشšربšون دمšاء بšعضهم بšعضاً ،فšلماذا ال تšقع مšثل هšذه الšوقšائšع الšوحšشيّة فšي سšويسšرا ،إ ّن ّ š š
وهšو الšتّربšية والšفضيلة ،إذا ً يšجب عšلى الšهيئة االجšتماعšيّة أن تšف ّكر فšي تšالفšي وقšوع الجšرائšم ال أن تشّ šدد فšي
عقاب املجرمني وتجري عليهم القصاص ّ
الشديد.
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مسألة اإلضراب
لššقد سššألššت عššن مššسألššة اإلضššراب .وهššذه مššسألššة مššا زالššت وال تššزال سššبب املššتاعššب واملššشاكššل الššعظيمة ،ومššنشأ
šعمال
هšš šذه املšš šشاكšš šل أمšš šران :أحšš šدهšš šما حšš šرص أصšš šحاب املšš šصانšš šع واملšš šعامšš šل وجšš šشعهم ،وال š šثّانšš šي طšš šمع الّ š š
ومغاالتهم وطغيانهم ،وكال األمرين يجب عالجه.
السšبب األصšليّ لهšذه املšشاكšل فšهو الšقوانšني الšطبيعيّة لšلمدنšيّة الšحاضšرة ،أل ّن هšذه الšقوانšني تšم ّكن نšفوسšاً
أ ّمšا ّš š
مšعدودة مšن جšني ثšروة غšير محšدودة فšوق مšا يšلزم ،بšينما األكšثر ّيšة تšبقى عšرايšا محšرومšني ال حšول لšهم وال قّ šوة،
وهššذا أمššر ال يššرضššي الšّ šرحššمن ومššخالššف لššلعدالššة واملššروءة واإلنššصاف ،بššل هššو عššني االعššتساف ،وهššذا ال šتّفاوت
šري ،ح ššال أنّ ššه ي ššوج ššد ب ššني س ššائ ššر ال ššكائ ššنات أي ج ššميع ال ššحيوان ن ššوع م ššا م ššن ال ššعدال ššة
ق ššاص ššر ع ššلى ال šنّوع البش ّ š
šصحارى ،وكšذلšك بšني طšيور
واملšساواة تšقريšباً ،مšثالً تšوجšد مšساواة بšني قšطعان األغšنام وقšطعان الšغزالن فšي ال ّ
الššبراري فššي الššوديššان والššجبال والحššدائššق وبššني كšّ šل نššوع مššن أنššواع الššحيوان تššقريššبا ً شššيء مššن املššساواة ،وال
šسعادة ،بšخالف بšني اإلنšسان
يšوجšد بšينهما تšفاوت مšا يšذكšر فšي املšعيشة ،ولšذلšك تšعيش فšي مšنتهى ال ّšراحšة وال ّ
فšإنّšك تšرى فšيما بšينهم عšدم اإلنšصاف ونšهايšة االعšتساف ،ويšالحšظ أ ّن الšفرد الšواحšد مšن بšني اإلنšسان ا ّدخšر
šسيول ،بšينما مšائšة
كšنزا ً واسšتعمر إقšليما ً لšنفسه ،وجšمع ثšروة بšاهšظة وهšيّأ لšشخصه املšنافšع واملšوارد تšتدفّšق كšال ّ
ألšف غšيره مšن الšنّفوس بšائšسون ضšعفاء وفšي حšاجšة إلšى كسšرة مšن الšخبز ،فšال مšساواة وال مšواسšاة ،مšن أجšل
šري وهšدوءه وسšعادة الšعا ّšمšة مšختّلة مسšلوبšة ،بšحيث أ ّن الجّ šم الšغفير مšن البشšر
ذلšك تšرى أ ّن راحšة الšنّوع البش ّ
šصناع ššة وال ššعزّة م ššحصورة ف ššي أن ššفس م ššعدودة ،ب ššينما ال ššباق ššون
ال ث ššمر ل ššه م ššن ح ššيات ššه ،أل ّن ال ššثروة وال šتّجارة وال ّ š
ي ššئنّون م ššن ث ššقل األح ššمال ال ّ š
šشا ّقššة وامل ššتاع ššب ا ّلššتي ال ح ّ šد ل ššها ،وه ššم مح ššروم ššون م ššن ال ššفوائ ššد واألرب ššاح واله ššدوء
والراحة.
ّ
فššيجب إذا ً وضššع نššظم وقššوانššني تššع ّدل ال šثّروة املššفرطššة لššتلك األنššفس املššعدودة ،وتššكون سššببا ً فššي س ّ šد الššحاجššة
ل ššلمالي ššني ال ššعدي ššدة م ššن ج ššمهور ال ššفقراء ح šتّى ي ššحصل ق ššليل م ššن االع ššتدال ،ول ššك ّن امل ššساواة ال šتّا ّم ššة أي ššضا ً غ ššير
šصناع ššة والš šزّراع ššة ت ššؤ ّدي إل ššى اخ ššتالل امل ššعيشة
م ššمكنة أل ّن امل ššساواة الš šتّام ššة ف ššي الš šثّر ّوة وال ššعزّة والš šتّجارة وال ّ š
واضššطرابššها وفššسادهššا وحššرمššان الššعموم ،ويššضطرب نššظام أمššور الجššمهور ك ّ šليّا ً أل ّن ثššمة محššظور أيššضا ً فššي
املساواة غير املشروعة.
إذا ً فšاألحšسن أن يšكون هšناك اعšتدال ،واالعšتدال يšكون بšوضšع أنšظمة وقšوانšني تšحول دون تج ّšمع ثšروة مšفرطšة
ال لššزوم لššها لššدى أنššفس مššعدودة ،وتššكون سššببا ً فššي س ّ šد الššحاجššات الّ š
šضرور ّيššة للجššمهور ،مššثالً تššرى أصššحاب
šعمال ال ššبؤس ššاء ال ي ššحصلون م ššن أج ššرت ššهم م ššا ي ššكفي
امل ššصان ššع وأرب ššاب امل ššعام ššل ي ššجنون ك šّ šل ي ššوم ك ššنزاً ،ول ššك ّن ال ّ š
ملعيشšتهم الšيومّ šية ،وهšذا مšنتهى االعšتساف وال ش ّšك أ ّن اإلنšسان املšنصف ال يšقبله ،فšالšواجšب إذا ً أن تšوضšع
šعمال بššمقتضاهššا عššلى أجššورهššم الššيومّ šية مššن صššاحššب املššصنع ويشššتركššون مššعه فššي
أنššظمة وقššوانššني يššحصل الّ š
šعمال مšع صšاحšب املšصنع
ال ّšربšع أو الخšمس مšن أربšاحšه حسšبما تšسمح بšه ظšروف املšصنع ،أو أن يشšترك ال ّ
فšي األربšاح الšحاصšلة بšطريšقة مšعتدلšة بšأن يšكون رأس املšال واإلدارة مšن جšانšب صšاحšب املšصنع ،والšعمل مšن
šعمال ع ššلى أج ššرت ššهم ال ššيوم šيّة ع ššلى ق ššدر م ššا ي ššكفي ل ššلمعيشة
šعمال وب ššعبارة أخ ššرى إ ّم ššا أن ي ššحصل ال ّ š
ج ššان ššب ال ّ š
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املššعتدلššة ويššكون لššهم حššقّ االسššتفادة مššن دخššل املššصنع عššلى قššدر الššكفايššة فššي حššال العجššز أو الّ š
šضعف ،وإ ّمššا
šعمال بššصرف جššزء مššنه وا ّدخššار جššزء آخššر أليššام الّ š
šضعف والعجššز ،فššإذا
أن تššكون األجššرة عššلى قššدر يššقتنع الّ š
سšارت األعšمال عšلى هšذا املšنوال فšإ ّن صšاحšب املšصنع ال يšتم ّكن مšن أن يّ šدخšر ك ّšل يšوم كšنزا ً ال فšائšدة لšه مšنه
šأي وج ššه م ššن ال ššوج ššوه ،أل ّن الš šثّروة إذا ع ššظمت أث ššقلت ك ššاه ššل ص ššاح ššبها وسš šبّبت ل ššه امل ššحنة وامل ššش ّقة
وال ث ššمر ب ّ š
šصعوبšة ،وتšكون سšببا ً فšي اضšمحالل قšواه الšطّبيع ّية ،وكšذلšك ال تšنهك قšوى
وتšصبح إدارة شšؤونšها فšي نšهايšة ال ّ
وتبني أ ّن
العمال من املتاعب واملشاقّ الزّائدة ،وال يبتلون في أيّام كهولتهم بش ّدة االحتياج ،فاتّضح من ذلك ّ
ّ
اخ ššتصاص أف ššراد م ššعدودي ššن ب ššال šثّروة امل ššفرط ššة ب ššينما الج ššمهور ف ššي ش ššدة واح ššتياج ،ظ ššلم واع ššتساف ،وك ššذل ššك
املساواة التّا ّمة هي أيضا ً مخ ّلة ملعيشة النّوع اإلنسانيّ وراحته وانتظامه وهدوء باله.
بšناء عšلى ذلšك فšاالعšتدال خšير مšن ك ّšل الšوجšوه ،وذلšك بšأن يšراعšي أصšحاب الšثّروة جšانšب االعšتدال فšي جšني
šلعمال أجšورا ً يšومšيّة مšعلومšة
šقرروا ل ّ
األربšاح ،وبšأن يšكون مšطمح أنšظارهšم مšراعšاة املšحتاجšني والšفقراء ،وبšأن ي ّ
الربح العا ّم للمصنع.
على أن يكون لهم سهم ونصيب أيضا ً من ّ
šعمال ي ššؤ ّدي إل ššى
وب ššاالخ ššتصار ي ššجب وض ššع ق ššان ššون ل ššلحقوق املش ššترك ššة ب ššني أص ššحاب امل ššصان ššع وب ššني ع ššموم ال ّ š
šلعمال وضššمان مسššتقبلهم
االعššتدال فššي األربššاح ألربššاب املššصانššع ويššكفل تššسهيل وسššائššل املššعيشة ال šالّزمššة لّ š
حšتّى إذا عجšز الšعامšل أو وهšنت قšواه أو انšتابšه ال ّ
ذريّšة ضšعافšا ً ال يضمحّ šلون مšن
šضعف والهšرم أو مšات وتšرك ّ
šعمال أالّ
شّ š šدة ال ššفقر ،إذ ي ššكون ل ššهم ح ššقّ ب ššشيء م ššن واردات امل ššصنع ي ššعيشون م ššنه ،وك ššذل ššك ي ššجب ع ššلى ال ّ š
šتمردوا وأالّ يšبالšغوا فšي طšلب أجšور فšاحšشة أو يšبتغوا أكšثر م ّšما يسšتح ّقون ،بšل يšنبغي لšهم أن
يšضربšوا وأالّ ي ّ
šتعني رسššميّا ً بššقانššون الššعدل
يššكونššوا فššي نššهايššة ال šطّاعššة واالنššقياد ،والššحقوق املشššتركššة بššني ال šطّرفššني تššتح ّقق وتّ š
وأي طššرف يššتجاوز الššقانššون يššحكم عššليه بššعقوبššة ،وبššعد املššحاكššمة تجššري الššق ّوة ال šتّنفيذيّššة عššليه الجššزاء
والššحقّ ّ ،
القطعيّ حتّى تنتظم األمور وتزول املشاكل.
خšل مشšروع،
šعمال وأصšحاب املšصانšع إنّšما هšو تšد ّš
إ ّن تšد ّš
خšل الšحكومšة والšقضاء فšي املšشاكšل الšحاصšلة بšني ال ّ
šعمال وأربšاب عšملهم ال تšكون لšها صšلة بšاملšصلحة الšعا ّمššة
وليسšت مšن قšبيل املšعامšالت الšعاد ّيšة الجšزئّ šية بšني ال ّ
وال ي ššكون ل ššلحكوم ššة ف ššيها ح ššقّ ال šتّد ّ
šعمال وإن ك ššان ššت ت ššبدو أنّ ššها م ššن امل ššسائ ššل
خššل ،ب ššل إ ّن م ššسأل ššة امل ššصان ššع وال ّ š
šصناعšة والšزّراعšة بšل وك ّšل األشšغال الšعا ّšمšة
ال ّ š š š
šضر بšمصالšح الجšمهور ،أل ّن شšؤون الšتّجارة وال ّ
šخاصšة إالّ أنّšها ت ّ
فšي األ ّمššة مšرتšبط بšعضها بšبعض ،بšحيث إذا حšصل فšتور فšي إحšداهšا أض ّšر ذلšك بšالšعموم ،وعšلى ذلšك تšكون
خšل
šضرة الšعموم ،ولšلحكومšة والšقضاء حšقّ الšتّد ّš
املšشاكšل الšحاصšلة بšني ال ّ
šعمال وأصšحاب املšصانšع سšببا ً فšي م ّ
فššيها ألنّššه عššندمššا يššقع اخššتالف بššني شššخصني فššي الššحقوق الجššزئ šيّة فššال ب ّ šد مššن وجššود ثššالššث فššي دعššواهššما أال
šعمال وآونšة
وهšو الšحكومšة ،فšكيف يšمكن إذا ً إهšمال مšسألšة اإلضšراب الšتي تšنبعث تšارة مšن شّ šدة اعšتساف ال ّ
من كثرة طمع أصحاب املصانع ،وتؤ ّدي إلى اختالل نظام البالد؟
سšبحان اهلل كšيف يšطمئ ّن اإلنšسان ويسšتريšح فšي قšصره الšعالšي وهšو يšرى جšموعšا ً مšن بšني جšنسه يšتض ّورون
ّ
يسر ويهنأ بثروته؟
والشقاء وفي ش ّدة االحتياج ،أو كيف
جوعا ً وهم عراة في غاية من البؤس
ّ

١٢٦

šقررت أن يššنفق أولššوا الšثّروة فššي كšّ šل سššنة جššزءا ً مššن أمššوالššهم ملššساعššدة
سšنَّت ّ š
مššن أجššل ذلššك ُ š
الشššرائššع اإللššهيّة فّ š
الšفقراء وإغšاثšة ال ّ
الشšريšعة اإللšه ّية وفšرض عšني عšلى الجšميع ،وملّا كšان اإلنšسان غšير
šضعفاء ،وهšذا مšن أسšس ّš š
مšجبور ولšيس مšحكومšا ً عšليه مšن طšرف الšحكومšة بهšذا اإلنšفاق بšل يšنفق بšمحض إرادتšه وعšن طšيب خšاطšره عšلى
الšفقراء بšغايšة ال ّšروح وال ّšريšحان ،لšذا كšان هšذا الšعمل مšحبوبšا ً ومšرغšوبšا ً ومسšتحسنا ً جّ šدا ً .هšذا هšو املšقصود مšن
والسالم.
األعمال املبرورة املذكورة في الكتب واأللواح اإلله ّية
ّ

١٢٧
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السوفسطائيّة في الكائنات
عقيدة
ّ
šسوفسšطائšيّة أ ّن املšوجšودات عšبارة عšن أوهšام وك ّšل مšوجšود وهšم مšحض ال وجšود لšه أبšداً ،أي أ ّن وجšود
يšعتقد ال ّ
šصور املššرئ šيّة فššي املššاء أو املššرآة ا ّلššتي هššي مجšّ šرد ظššهور ال أصššل لššها وال
الššكائššنات عššندهššم كš ّ š
šالسššراب أو كššالّ š
أس ššاس وال ح ššقيقة أب ššداً ،وه ššذا رأي ب ššاط ššل ،أل ّن وج ššود ال ššكائ ššنات وه ššميّ ب ššالنّس ššبة إل ššى وج ššود ال ššحقّ  ،ول ššكنّ
لššلموجššودات فššي رتššبة اإلمššكان وجššود حššقيقيّ ثššابššت ال يššقبل اإلنššكار ،فššمثالً وجššود الجššماد بššالنّسššبة إلššى وجššود
اإلن ššسان ع ššدم ،أل ّن اإلن ššسان إذا ان ššعدم بحس ššب ال šظّاه ššر ص ššار جس ššده ج ššماداً ،ول ššك ّن الج ššماد ل ššه وج ššود ف ššي
عšالšم الجšماد ،إذا ً اتّšضح أ ّن الšتّراب بšالنّسšبة إلšى اإلنšسان مšعدوم ووجšوده وهšم ،ولšكنّه فšي ال ّšرتšبة الجšماديّšة
لššه وجššود ،وكššذلššك وجššود املššوجššودات بššالنّسššبة إلššى وجššود الššحقّ وجššود وهššميّ وعššدم مššحض ،ومššا هššو إالّ مجšّ šرد
šصورة ال šظّاه ššرة ف ššي امل ššرآة وإن ك ššان ššت أوه ššام šا ً ول ššكن
šصورة ال ššتي تظه ššر ف ššي امل ššرآة ،ول ššك ّن ت ššلك ال ّ š
ظ ššهور ك ššال ّ š
šصورة املšنعكسة بšالنّسšبة
حšقيقتها شšخص الšعاكšس ا ّلšذي ظهšرت صšورتšه فšي هšذه املšرآة .وبšاالخšتصار إ ّن ال ّ
إلššى الّ š
šشخص ال šظّاهššر أمššام املššرآة هššي وهššم ،إذا ً اتّššضح أ ّن املššوجššودات وإن كššان وجššودهššا ال يššعتبر وجššوداً
šصور الšتي تظهšر فšي املšرآة ،ولšكن لšها وجšود فšي رتšبتها،
بšالنّسšبة إلšى وجšود الšحقّ بšل هšي بšمثابšة ّš š
السšراب وال ّ
وله ššذا ف ššحضرة امل ššسيح ك ššان ي ššعتبر ال ššغاف ššلني ع ššن ال ššحقّ وامل ššنكري ššن أم ššوات šاً ،م ššع أنّ ššهم ك ššان ššوا بحس ššب ال šظّاه ššر
أح ššياء ،ول ššكنّهم أم ššوات وص ّ šم وب ššكم وع ššمي ب ššالنّس ššبة أله ššل اإلي ššمان ،وه ššذا ه ššو م ššقصود ح ššضرة امل ššسيح ح ššيث
يقول "دع املوتى يدفنون موتاهم".
)(78
أقسام القديم والحادث
السؤال :كم هي أقسام القديم والحادث؟
ّ
الššجواب :يššرى بššعض الššحكماء والššفالسššفة أ ّن الššقدم عššلى قššسمني :قššدم ذات šيّ وقššدم زمššان šيّ .والحššدوث أيššضاً
ع ššلى ق ššسمني :ح ššدوث ذات šيّ وح ššدوث زم ššان šيّ .ف ššال ššقدي ššم ال šذّات šيّ ه ššو وج ššود ل ššم تس ššبقه ع ّ šلة ،وال ššحادث ال šذّات šيّ
سššبقته عّ šلة ،والššقديššم الšزّمššانšيّ ال أ ّول لššه ،والššحادث الšزّمššانšيّ لššه أ ّول وآخššر ،أل ّن وجššود كšّ šل شššيء مššن األشššياء
يššتو ّقššف عššلى عššلل أربššع :عّ šلة فššاعššليّة وعّ šلة مššاديّššة وعّ šلة صššوريّššة وعّ šلة غššائšيّة ،مššثالً هššذه األريššكة لššها صššانššع وهššو
الš šنّجار ،ول ššها م ššا ّدة وه ššي الخش ššب ،ول ššها ص ššورة وه ššي األري ššكة ،وعّ š šلتها ال ššغائّ š šية ه ššي الج ššلوس ع ššليها ،إذاً
فšاألريšكة هšذه حšادث ذاتšيّ ألنّšها مسšبوقšة بšالšع ّلة ووجšودهšا مشšروط بšالšع ّلة ويšقولšون لهšذا حšادث ذاتšيّ وحšادث
šصانšع حšادث حšقيقيّ ،وحšيث أ ّن الšجسم مسšتم ّد مšن ال ّšروح وقšائšم
حšقيقيّ ،إذا ً فهšذا الšكون بšالنّسšبة إلšى ال ّ
ب ššال šّ šروح ف ššال ššجسم ب ššالنّس ššبة إل ššى ال šّ šروح ح ššادث ذات šيّ وال šّ šروح مس ššتغن ع ššنه ،وه ššو ب ššالنّس ššبة إل ššى ال ššجسم ق ššدي ššم
šشمس قšديšمة وشšعاعšها حšادث ،أل ّن وجšود ال ّ
šلشمس دائšما ً ولšكن ال ّ
šشعاع وإن كšان مšالزمšا ً ل ّ
ذاتšيّ ،كšال ّ
šشعاع
الشمس فال يتو ّقف على ّ
الشمس ،أ ّما وجود ّ
يتو ّقف على وجود ّ
الشعاع فهي الفائضة وهو الفيض.
واملššسألššة ال šثّانššية هššي أ ّن الššوجššود والššعدم كššليهما نسššبيّ إضššاف šيّ ،فššلو قššيل أ ّن شššيئا ً وجššد مššن الššعدم فššليس
املšقصود أنّšه وجšد مšن الšعدم املšحض بšل إ ّن الšحال الšقديšمة بšالنّسšبة إلšى الšحال الšحاضšرة كšانšت عšدمšاً ،حšيث
أ ّن الššعدم املššطلق ال يššتك ّون مššنه وجššود ،إذ لššيس لššه قššابššليّة لššلوجššود ،فššاإلنššسان مššوجššود والجššماد أيššضا ً مššوجššود،
١٢٨

šمادي بššالنّسššبة إلššى الššوجššود اإلنššسان šيّ عššدم ،ألنّššه عššندمššا يššنعدم جššسم اإلنššسان يššصير
غššير أ ّن الššوجššود الجš
ّ
تššرابšا ً وجššماداً ،وحššينما يššنتقل الšتّراب إلššى عššالššم اإلنššسان ويššحيا ذلššك الššجسم املّ šيت يššوجššد اإلنššسان ،فššالšتّراب
أي الجššماد وإن كššان لššه وجššود فššي مššقامššه ولššكنّه بššالنّسššبة إلššى اإلنššسان عššدم ،واملššقصود أ ّن كššليهما مššوجššود
ولšك ّن وجšود الšتّراب والجšماد بšالنّسšبة إلšى اإلنšسان عšدم وفšناء ،ألنّšه إذا انšعدم اإلنšسان صšار تšرابšا ً وجšماداً،
إذا ً فšعالšم اإلمšكان وإن كšان مšوجšودا ً ولšكنّه بšالنّسšبة إلšى وجšود الšحقّ عšدم وفšناء ،فšاإلنšسان والšتّراب كšالهšما
مšوجšود ولšكن أيšن وجšود الجšماد مšن وجšود اإلنšسان ،فšهو بšالنّسšبة إلšيه عšدم ،وكšذلšك وجšود الخšلق بšالنّسšبة إلšى
وج ššود ال ššحقّ ع ššدم .ف ššال ššكون وإن ك ššان ل ššه وج ššود ول ššكنّه ب ššالنّس ššبة إل ššى وج ššود ال ššحقّ ع ššدم ،وم ššن ه ššذا ي šتّضح أنّ
الšكائšنات ولšو أنّšها مšوجšودة إالّ أ ّن وجšودهšا بšالنّسšبة إلšى الšحقّ وكšلمة اهلل يšعتبر عšدمšاً ،هšذا هšو مšعنى األ ّولšيّة
واآلخ ššريّ ššة ل ššكلمة اهلل ،ح ššيث ي ššقول أنccا األلccف والccياء ألنّ ššه م ššبدأ ال ššفيض وم ššنتهاه ،ول ššلحقّ دائ ššما ً خ ššلق وأش ّ šعة
ش ššمس ال ššحقيقة ل ššم ت ššزل ك ššان ššت س ššاط ššعة الم ššعة إذ أ ّن ال ّ š
šشمس دون ن ššور ه ššي ظ ššالم دي ššجور ،وإ ّن األس ššماء
šصفات اإللšš šهيّة تšš šقتضي وجšš šود الšš šكائšš šنات ،والšš šفيض الšš šقديšš šم ال يšš šمكن أن يšš šنقطع أل ّن انšš šقطاعšš šه يšš šنافšš šي
والّ š š
الكماالت اإللهيّة.

١٢٩

)(79
مسألة التّناسخ
السؤال :ما حقيقة مسألة التّناسخ التي يعتقدها بعض امللل؟
ّ
šبني الššحقيقة ال أن نššطعن فššي عššقائššد املššلل األخššرى ،بššل ملجšّ šرد بššيان
الššجواب :إ ّن املššقصود مšّ šما نššقول هššو أن نّ š
نتعرض لوجدان أحد وال نستحسن االعتراض.
الواقع فقط ألنّنا ال
ّ
إذا ً فššاعššلم أن ا ّلššذيššن يššعتقدون ال šتّناسššخ عššلى قššسمني :قššسم ال يššعتقد بššال šثّواب والššعقاب املššعنو ّيššني فššي ال ّ šدار
اآلخ ššرة ،وي ššرى أ ّن اإلن ššسان ب ššالš šتّناس ššخ وال šّ šرج ššوع إل ššى ه ššذا ال ššعال ššم ي ššلقى امل ššجازاة وامل ššكاف ššأة .وأ ّن الš šنّعيم
والšجحيم مšقتصران عšلى هšذا الšعالšم وال يšعترف بšعالšم آخšر ،وهšذه الšفرقšة أيšضا ً عšلى قšسمني :أحšدهšما يšعتقد
الشššديššدة ،وبššعد تحšّ šمله
بššأ ّن اإلنššسان أحššيان šا ً يššرجššع إلššى هššذا الššعالššم فššي صššورة حššيوان ح šتّى يššرى املššجازاة ّ š
šسمون هššذا تššواسššخا ً .واآلخššر
الššعذاب األلššيم فššي الššعالššم الššحيوانšيّ يššرجššع إلššى عššالššم اإلنššسان مšّ šرة أخššرى ،ويّ š
ي ššرى ال šّ šرج ššوع م ššن ع ššال ššم اإلن ššسان إل ššى ع ššال ššم اإلن ššسان وب ššعد ال šّ šرج ššوع ي ššرى الš šثّواب وج ššزاء ال ššحياة األول ššى،
ويسمون هذا تناسخاً ،وكال الفريقني ال يعتقد بعالم غير هذا العالم.
ّ
šروي ،وي ššعتبرون الš šتّناس ššخ وس ššيلة ل ššلتّكام ššل ،ألنّ
وال ššقسم اآلخ ššر م ššن أه ššل الš šتّناس ššخ ي ššعتقدون ب ššال ššعال ššم األخ ّ š
اإلنšسان يكتسšب الšكماالت تšدريšج ّيا ً بšاالنšتقال مšن هšذا الšعالšم وال ّšرجšوع إلšيه حšتّى يšصل إلšى مšركšز الšكمال،
šتكرر
وبšيان ذلšك أ ّن اإلنšسان مšك ّون مšن املšا ّدة والšق ّوة ،فšاملšا ّدة نšاقšصة فšي الšبدء أي فšي الّ šدور األول وحšينما ي ّ
šصفاء والّ šلطافšة حšتى تšصير شšفّافšة كšاملšرآة ،والšق ّوة الšتّي هšي
مšجيئها إلšى هšذا الšعالšم تšتر ّقšى وتšحصل عšلى ال ّ
عšبارة عšن ال ّšروح يšتح ّقق فšيها بجšميع كšماالتšه ،هšذه مšسألšة أهšل الšتّناسšخ والšتّواسšخ بšيَّنّاهšا بšاالخšتصار ،ولšو
أردنšا الšتّفصيل لšكان ذلšك مšضيعة لšلوقšت فšفي هšذا اإلجšمال كšفايšة ،ولšيس لšديšهم دالئšل وال بšراهšني عšقليّة عšلى
šحة هššذه املššسألššة بššل هššي مجššرد تššص ّور واسššتنباط مššن الššقرائššن ال مššن الššبرهššان الššقاطššع ،فššيجب أن يššطلب
صّ š
الšبرهšان مšن مšعتقدي الšتّناسšخ ال الšقرائšن والšتّص ّور والšوجšدان ،ولšكنكم تšطلبون مšنّي الّ šدالئšل والšبراهšني عšلى
ام ššتناع ال šتّناس ššخ وه ššذا م ššا ي ššجب ب ššيان ššه ،وأ ّول ب ššره ššان ع ššلى االم ššتناع أ ّن ال šظّاه ššر ع ššنوان ال ššباط ššن وامل ššلك م ššرآة
šتكرر ف ššي ال ššعال ššم
امل ššلكوت ،وال ššعال ššم ال ššجسمانš šيّ م ššطاب ššق ل ššلعال ššم ال šّ šروح ššانš šيّ ،ف ššالح ššظ إذا ً أ ّن التّجّ š šلي ال ي ّ š
املšحسوس ألنّšه لšيس هšناك كšائšن مšن الšكائšنات يšشابšه أو يšماثšل كšائšنا ً آخšر مšن جšميع الšوجšوه ،فšآيšة الšتّوحšيد
مšوجšودة ظšاهšرة فšي جšميع األشšياء ،فšلو أ ّن خšزائšن الšوجšود مšلئت مšن الšحبوب فšإنّšك ال تجšد بšني حšبّتني تšطابšقاً
وال تšماثšالً وال تšشابšها ً مšن جšميع الšوجšوه ،بšل ال بّ šد مšن وجšود فšرق وتšمييز بšينهما ،وحšيث أ ّن بšرهšان الšتّوحšيد
šتكرر
م ššوج ššود ف ššي ج ššميع األش ššياء ووح ššدانّ š šية ال ššحق وف ššردانّ š šيته م ššشهودة ف ššي ج ššميع ح ššقائ ššق ال ššكائ ššنات إذا ً ف ّ š
التّج ššلي ال ššواح ššد م ššمتنع م ššحال ،له ššذا ف ššال šتّناس ššخ أي ت ššكرار ظ ššهور ال šّ šروح ال ššواح ššد ف ššي ه ššذا ال ššعال ššم ب ššماه ّ šيته
šتكررا ً وهšذا مسšتحيل وغšير مšمكن ،وحšيث أ ّن تšكرار التّجšلي الšواحšد ل ّ
šكل كšائšن
وشšؤونšه ال ّ
šسابšقة يšكون تجّ šليا ً م ّ
أي م ššقام م ššن
م ššن ال ššكائ ššنات ال šنّاس ššوت ّ šية م ššمتنع م ššحال ،ف ššكذل ššك ت ššكرار التّج ššلي أي ššضا ً ل ššلكائ ššنات امل ššلكوت ّ šية ف ššي ّ
šصعود أم فšي قšوس الšنّزول مšمتنع مšحال ،أل ّن الšنّاسšوت مšطابšق لšلملكوت،
املšقامšات سšواء أكšان فšي قšوس ال ّ
šسنني
ولšكن عšودة الšكائšنات الšنّاسšوتšيّة ورجšوعšها مšن حšيث الšنّوع واضšح ،يšعني أ ّن األشšجار الšتي أتšت فšي ال ّ
šسنني الšالّحšقة أيšضا ً بšتلك األوراق والšبراعšم واألثšمار بšعينها،
šسابšقة بšاألوراق والšبراعšم واألثšمار أتšت فšي ال ّ
ال ّ
١٣٠

šكرر الšنّوع ،وإذا اعšترض أحšد بšأ ّن تšلك األوراق والšبراعšم واألثšمار قšد تšالشšت ونšزلšت مšن عšالšم
فšيقولšون هšذا ت ّ
šكررت ،فšجوابšه هšو
الšنّبات إلšى عšالšم الجšماد وأتšت مšن عšالšم الجšماد إلšى عšالšم الšنّبات م ّšرة أخšرى وإذا ً فšقد ت ّ
šفرقšت فšي هšذا الšفضاء،
أ ّن الšبراعšم واألثšمار واألوراق لšلعام املšاضšي قšد تšالشšت وتحّ šللت عšناصšرهšا املšركšبّة وت ّ
ولšم تتج ّšمع وتšتر ّ šكšب األجšزاء املšر ّ šكšبة مšنها أوراق الšعام املšاضšي وبšراعšمه وأثšماره ولšم تšعد بšعينها بšعد تحšليلها
šتفرق أجšزاؤه
بšل عšادت الšنّوعّ šية مšن تšركšيب الšعناصšر الجšديšدة ،وكšذلšك يšتالشšى جšسم اإلنšسان بšعد التّحšليل وت ّ
املšر ّšكšبة ،فšلو فšرضšنا أ ّن هšذا الšجسم عšاد مšن عšالšم الجšماد أو الšنّبات م ّšرة أخšرى فšليس هšذا الšجسم هšو بšعينه
šفرقšت وانتشšرت فšي هšذا الšفضاء الšواسšع،
األجšزاء املšر ّكššب مšنها اإلنšسان ال ّ
šسابšق ،فšتلك الšعناصšر تحّ šللت وت ّ
šسابššق
ثššم تššر ّكššبت مššن الššعناصššر أجššزاء أخššرى وصššار جššسما ً ثššانššياً ،وربّššما يššدخššل جššزء مššن أجššزاء اإلنššسان الّ š
فšي تšركšيب اإلنšسان الšالّحšق ،غšير أ ّن تšلك األجšزاء لšم تšبقَ مšحفوظšة بšتمامšها وعšينها بšدون زيšادة وال نšقصان
ح šتّى تššتر ّكššب مšّ šرة أخššرى فššيوجššد اإلنššسان ال šالّحššق مššن ذلššك ال šتّركššيب واالمššتزاج ثššم يسّ š
šتدل مššن ذلššك عššلى أنّ
šشخص األ ّول ن ššفسه ال ّ š
ه ššذا ال ššجسم ق ššد ع ššاد ب ššتمام أج ššزائ ššه وص ššار ال ّ š
šشخص ال šثّان ššي وب ššناء ع ššليه ق ššد ح ššصل
وتكرر وبعد املوت رجع بذاته إلى هذا العالم.
والروح بعينه كالجسم عاد
ّ
كررّ ،
الت ّ ّ
ولšو نšقول أ ّن هšذا الšتّناسšخ هšو لšلحصول عšلى الšكمال حšتّى تكتسšب املšا ّدة صšفاءهšا وتšصير شšفّافšة فتسšطع
أش ššعة ال šّ šروح ف ššيها ب ššمنتهى ال ššكمال ،فه ššذا أي ššضا ً ت ššص ّور م ššحض ،ألنّ ššه ع ššلى ف ššرض التّس ššليم ب ššذل ššك ف ššال ي ššمكن
تšغيير املšاهّ šية فšي التّجšدد والšعود ،أل ّن جšوهšر الšنّقص ال يšصل إلšى حšقيقة الšكمال بšال ّšرجšوع والšعود ،وال يšصير
šصرف بšالšعود وال ّšرجšوع مšصدر الšنّور ،وال تšصير حšقيقة العجšز قšدرة وقّ šوة بšال ّšرجšعة ،وال تšكون املšاهšيّة
الšظّالم ال ّ
ّ
والشجššرة
šكررت ال تššعطي ثššمرا ً حššلواً،
ال šنّاسššوت šيّة حššقيقة مššلكوت šيّة بššالššعودة والšّ šرجššوع ،وشجššرة ال šزّ ّقššوم مššهما تّ š
الرجوع إلى عالم النّاسوت ال يورث الكمال ،وليس
مرة ،إذا ً َّ
تبني أ ّن تكرار ّ
الطّيّبة مهما عادت ال تثمر فاكهة ّ
لهšذا الšتّص ّور بšرهšان وال دلšيل فšهو عšبارة عšن أفšكار وأوهšام ،بšل مšدار حšصول الšكمال فšي الšحقيقة هšو فšيض
šصعود كšّ šرات ومšّ šرات حšتّى
الššخالššق .وحššضرات الšثّئوصššوفšيّني يššعتقدون أ ّن اإلنššسان يššرجššع ويššعود فššي قššوس الّ š
šصافššية وتسššطع فššيها أنššوار الšّ šروح بššنهايّššة
يššصل إلššى املššركššز األعššلى ،وفššي ذلššك املššقام تššصير املššا ّدة كššاملššرآة الّ š
ال ššق ّوة وي ššحصل ال ššكمال الš šذّاتš šيّ ،وال ššحال أنّ ššه م ššن املسّ š šلم ل ššدى امل ššد ّقšš šقني ف ššي امل ššسائ ššل اإلل ššهيّة أ ّن ال ššعوال ššم
šصعود املšقابšل
الšجسمانšيّة تšنتهي بšنهايšة قšوس الšنّزول ،وأ ّن مšقام اإلنšسان نšهايšة قšوس الšنّزول وبšدايšة قšوس ال ّ
šصعود مšن بšدايšته إلšى نšهايšته مšراتšب روحšانšيّة ،ويšعبّر عšن قšوس الšنّزول بšاإلبšداع
لšلمركšز األعšلى ،وأ ّن قšوس ال ّ
šصعود بššالšّ šروحššان ّ šيات ،فššرأس
šصعود بššاالخššتراع ،ويššنتهي قššوس ال šنّزول بššالššجسمان ّ šيات وقššوس الّ š
وعššن قššوس الّ š
الšبركšار ال يšرجšع الšقهقرى عšند رسšم الّ šدائšرة أل ّن ذلšك يšنافšي الحšركšة الšطّبيع ّية والšنّظم اإللšه ّية وإالّ اخ ّ
šتل نšظام
الّ šدائšرة ،وفšضالً عšن هšذا فšإنّšه لšيس لšلعالšم الšنّاسšوتšي قšدر ومšز ّيšة حšتّى يšتمنّى اإلنšسان بšعد نšجاتšه مšن هšذا
šسير فššي
الššقفص أن يššقع فššي هššذا ّ š
الشššرك مšّ šرة أخššرى ،بššل إنّššما يظهššر اسššتعداد اإلنššسان وقššابššل ّيته عššيان šا ً بššالّ š
كرر وال ّšرجšوع ،ف ّ
šصدف سšواء أكšان مšن الّ šد ّر أو
šكل مšا كšمن فšي هšذا ال ّ
مšراتšب الšوجšود بšالšفيض األب ّ
šدي ال بšالšت ّ ّ
الخšزف يظهšر لšلعيان عšندمšا يšفتح فšاه م ّšرة واحšدة ،وهšذا الšنّبات عšندمšا يšنبت م ّšرة إ ّšمšا أن يšأتšي بšشوك أو ورد
šسير والحššركššة فššي الššعوالššم عššلى خ ّ š
ط مسššتقيم
وال حššاجššة إلššى أن يššنبت مšّ šرة أخššرى ،وفššضالً عššن هššذا فššإ ّن الّ š
طššبق ال šنّظم ال šطّبيعيّة هššما سššبب الššوجššود وأ ّمššا الحššركššة املššنافššية لššلنّظم والššوضššع ال šطّبيعيّ فššهي سššبب الššعدم،
šصعود مšناف للحšركšة الšطّبيعيّة ومšخالšف لšلنّظم اإللšهيّة ،ولهšذا فšحصول الšوجšود بšال ّšرجšوع
ورجšوع ال ّšروح بšعد ال ّ
مرة أخرى بعد خالصه منه.
الرحم ّ
ممتنع محال ،مثله كمثل اإلنسان ا ّلذي يرجع إلى عالم ّ
١٣١

انššظروا مššا أوهššى تššص ّورات أهššل ال šتّناسššخ وال šتّواسššخ ،يحسššبون الššجسم ظššرف šا ً والšّ šروح مššظروف šاً ،كššاملššاء فššي
الšكأس يšفرغ مšن كšأس ويšعود فšي كšأس آخšر ،فهšذا الšتّص ّور مšلعبة صšبيانّ šية فšما أضšيق مšجال تšص ّورهšم مšع
أ ّن الšّ šروح مššن املجšّ šردات لššيس لššها دخššول وال خššروج ،وغššايššة مššا هššنالššك أ ّن لššها تššع ّلقا ً بššالجسššد كššتع ّلق الّ š
šشمس
šتكرر رجššوعššها إلššى الššعالššم الššجسمان šيّ
بššاملššرآة ،فššلو أ ّن الšّ šروح تššقطع مššراتššبها وتššحصل عššلى الššكمال ال šذّات šيّ بّ š
لššكان األولššى لššها أن يššم ّد اهلل حššياتššها فššي الššعالššم الššجسمان šيّ ح šتّى تكتسššب الššكماالت والššفيوضššات وال لššزوم
إلذاقتها كأس الهالك وحصول الحياة الثّانية.
وهšذه الšفكرة نšاشšئة أصšالً مšن بšعض الšتّناسšخيّني ا ّلšذيšن تšص ّوروا أ ّن الšوجšود قšاصšر عšلى هšذا الšعالšم الšفانšي
وأن ššكروا ال ššعوال ššم اإلل ššهيّة ،ب ššينما ال ššعوال ššم اإلل ššهيّة ال ت ššتناه ššى ،ف ššلو أ ّن ال ššعوال ššم اإلل ššهيّة ت ššنتهي به ššذا ال ššعال ššم
الššجسمان šيّ لššكان اإليššجاد عššبثا ً بššل لššصار الššوجššود مššلعبة صššبيان šيّة ،إذ تššكون نššتيجة هššذه الššكائššنات ا ّلššتي ال
تššتناهššى وجššود اإلنššسان الššذي هššو أشššرف الššكائššنات ،وهššو أيššضا ً يššغدو ويššروح أيّššام šا ً مššعدودة فššي هššذه ال ّ šدار
الššفانššية لššينال املššكافššأة فššيكمل الّ š
šكل فššي ال šنّهايššة ويššنتهي اإليššجاد اإللššهيّ وتššنتهي وتššكمل الššكائššنات املššوجššودة
والصفات اإلله ّية تأثير في هذه
الربان ّية وال يكون لها وال لألسماء
ّ
ا ّلتي ال تتناهى حينئذ تتعطّل األلوه ّية ّ
رب الccعزّة عccمّ ا يccصفون" ،وه ššكذا ك ššان ššت ع ššقول ف ššالس ššفة
ال ššكائ ššنات ال šّ šروح ššان ّ šية امل ššوج ššودة "سccبحان ربّccك ّ
السšلف الšقاصšرة كšبطلميوس وغšيره مšن ا ّلšذيšن كšانšوا يšعتقدون ويšتص ّورون أ ّن عšالšم الšحياة والšوجšود مšحصور
ّš š
šسموات الšتّسع وكّ šلها فšارغšة
فšي هšذه الšكرة األرضّ šية ووجšود الšفضاء الšذي ال يšتناهšى مšحصور فšي طšبقات ال ّ
خاليّة.
أي درجšة كšانšت أفšكارهšم محšدودة وعšقولšهم ضšعيفة ،واآلن يšظ ّن الšتّناسšخيّون أيšضا ً أ ّن الšعوالšم
فšانšظروا إلšى ّ
اإللššهيّة مššحصورة فššي عššوالššم الšتّص ّور اإلنššسانšيّ ،بššل إ ّن بššعض الšتّناسššخيّني كššالّ šدروز والšنّصيريّššة يššتص ّورون
أ ّن الšوجšود مšحصور فšي هšذا الšعالšم الšجسمانšيّ ،فšما هšذا الšتّص ّور الšجاهšليّ؟ مšع أ ّن الšعالšم الšجسمانšيّ فšي
هššذا الššكون اإللššهيّ ا ّلššذي يššبدو فššي نššهايššة الجššمال والššعظمة والššكمال فššيه األجššرام الšنّورانšيّة الššتي ال تššتناهššى،
أي درجššة
فššيجب إذا ً أن نššمعن ال šنّظر فššي الššعوالššم الšّ šروحššان šيّة اإللššهيّة الššتي هššي أصššل األسššاس لššنعرف إلššى ّ
هي غير محدودة وغير متناه ّية فاعتبروا يا أولي األبصار.
šصحف اإللššهيّة ،ولššك ّن الššجاهššلني لššم
ولššنرجššع إلššى مššوضššوعššنا وهššو أ ّن الšّ šرجššعة مššذكššورة فššي الššكتب املššق ّدسššة والّ š
يه ššتدوا إل ššى م ššعان ššيها وظ šنّوا أنّ ššها ال šتّناس ššخ ،أل ّن م ššا ق ššصد ب ššه أن ššبياء اهلل م ššن ال šّ šرج ššعة ل ššيس رج ššوع ال šذّات ب ššل
šصفات ،أي لššيس رجššوع املظهššر بššل رجššوع الššكماالت ،فššفي اإلنššجيل يššقول أ ّن يššحيى بššن زكššريššا هššو
رجššوع الّ š
حšضرة إيšليّا ،فšليس املšراد مšن هšذا الšبيان رجšوع الšنّفس الšنّاطšقة وشšخصيّة حšضرة إيšليّا فšي جسšد حšضرة
يššحيى ،بššل املššراد هššو أ ّن كššماالت حššضرة إيššليّا وصššفاتššه تجّ šلت وظهššرت فššي حššضرة يššحيى ،بššاألمššس كššان فššي
هšذا املšحفل سšراج مšضيء ،فšإذا أوقšدنšا فšي الّ šليلة الšقادمšة سšراجšا ً آخšر فšإنّšا نšقول قšد أضšاء سšراج األمšس،
وكšذلšك املšاء الšذي كšان يجšري مšن يšنبوع ثšم انšقطع فšإنّšه حšينما يجšري م ّšرة أخšرى فšإنّšا نšقول عšنه فšي جšريšانšه
السššراج ،وكššذلššك
السššراج بššعينه هššو ذلššك ّ š
الšثّانššي أ ّن هššذا املššاء هššو عššني ذلššك املššاء وقššد جššرى مšّ šرة أخššرى ،وهššذا ّ š
فššي الšّ šربššيع املššاضššي تššفتّح الššورد وأيššنعت األزهššار والšّ šريššاحššني وكššانššت فššيه الššفواكššه ال ّ šلذيššذة ال šطّعم ،فššإذا جššاء
الšّ šربššيع الššقادم فššإنّššا نššقول قššد رجššع ذلššك الššورد وعššادت تššلك األزهššار والšّ šريššاحššني وظهššرت تššلك الššفواكššه ال ّ šلذيššذة،
ولššيس املššقصود مššن هššذا الššبيان أ ّن األجššزاء الššتي تššر ّكššب مššنها الššورد فššي الššعام املššاضššي تššر ّكššبت بššعينها بššعد
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التّحššليل مšّ šرة أخššرى وعššادت ورجššعت ،بššل املššراد هššو أ ّن تššلك الّ šلطافššة واملššالحššة والّ šلون الššبديššع والšّ šرائššحة الšطّيبة
ا ّلتي كانت في ورد العام املاضي واضحة مشهودة بعينها في ورد هذا العام.
والššخالصššة أ ّن املššقصود هššو ال šتّشابššه وال šتّماثššل بššني هššذا الššورد وذاك الššورد ،وهššذه هššي الšّ šرجššعة املššذكššورة فššي
šفصل مشšروح بšالšقلم األعšلى فšي كšتاب اإليšقان فšارجšعوا إلšيه حšتّى تšطّلعوا
šصحف اإللšهيّة ،وهšذا املšعنى م ّ
ال ّ
على حقائق األسرار اإللهيّة وعليك التّحيّة والثّناء.

١٣٣
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وحدة الوجود
šصوف šيّة ومššا هššي حššقيقة مššقصودهššم وهššل هššذه
šسؤال :مššا هššي مššسألššة وحššدة الššوجššود عššند ال šثّئوصššوف šيّني والّ š
الّ š
املسألة تطابق الحقيقة أم ال؟
šصوفšيّة ،بšل إ ّن بšعضاً
šختصة بšالšثّئوصšوفšيّني وال ّ
الšجواب :اعšلم أ ّن مšسألšة وحšدة الšوجšود هšذه قšديšمة وليسšت م ّ
مššن حššكماء الššيونššان أيššضا ً كššانššوا يššعتقدونššها كššارسššطاطššالššيس ا ّلššذي يššقول بššسيط الššحقيقة كšّ šل األشššياء ولššيس
واح ššدا ً م ššنها وال ššبسيط ه ššنا م ššا ي ššقاب ššل امل ššر ّكššب ،ي ššعني أ ّن ال ššحقيقة ال ššفردان ّ šية ال ššتي ك ššان ššت م ššق ّدس ššة م ššنزّه ššة ع ššن
الšتّركšيب والšتّقسيم حّ šلت فšي صšور غšير مšتناهšية ،إذا ً فšالšوجšود الšحقيقيّ هšو ك ّšل األشšياء ولšيس بšواحšد مšنها
مطلقا ً.
وال ššخالص ššة إ ّن ال ššذي ššن ي ššعتقدون وح ššدة ال ššوج ššود ي ššعتقدون أ ّن ال ššوج ššود ال ššحقيقيّ ب ššمنزل ššة البح ššر ،وأ ّن ج ššميع
الšكائšنات كšاألمšواج ،وهšذه األمšواج الšتي هšي عšبارة عšن الšكائšنات صšور غšير مšتناهšيّة لšذلšك الšوجšود الšحقيقيّ،
إذا ً فšالšحقيقة املšق ّدسšة هšي بحšر ال ِšق َدم ،وصšور الšكائšنات الšتي ال تšتناهšى هšي أمšواج حšادثšة ،وكšذلšك يشšبّهونšه
ب ššال ššواح ššد ال ššحقيقيّ واألع ššداد ال ššتي ال ت ššتناه ššى ،أل ّن ال ššواح ššد ال ššحقيقيّ تجّ š šلى ف ššي م ššرات ššب األع ššداد ال ššتي ال
تšتناهšى ،وذلšك أل ّن األعšداد هšي تšكرار الšواحšد الšحقيقيّ ،فšمثالً ال ّšرقšم اثšنان هšو تšكرار لšلواحšد ،وكšذلšك قšل فšي
سššائššر األعššداد ،ومššن جššملة بššراهššينهم أ ّن جššميع الššكائššنات هššي مššعلومššات لššلحضرة اإللššهيّة ،وال يššتح ّقق الššعلم
الصرف وتش ّ
خصه في مرآة
بدون معلوم ،أل ّن العلم يتع ّلق بشيء موجود ال معدوم ،فماذا يكون ّ
تعني العدم ّ
الššعلم؟ إذا ً فššحقائššق الššكائššنات الššتي هššي مššعلومššات الššبارئ تššعالššى كššان لššها وجššود عššلميّ ألنّššها كššانššت صššوراً
عššلم ّية إلššه ّية وهššي قššديššمة أل ّن الššعلم اإللššهيّ قššديššم ،ومššا دام الššعلم قššديššما ً فššاملššعلوم أيššضا ً قššديššم ،وتššش ّ
خصات
ال ššكائ ššنات وت ššع ّينات ššها ا ّلššتي ه ššي م ššعلوم ššات ق ššدي ššمة ل ššلذّات األح ššد ّي ššة ه ššي ع ššني ال ššعلم اإلل ššهيّ ،أل ّن ل ššحقيقة ذات
šعرضšة لšلكثرة ولšلزوم تšع ّدد
šقررة ،وإالّ كšانšت ذات األحšديّšة م ّ
األحšديّšة والšعلم واملšعلومšات وحšدة صšرفšة مšح ّققة وم ّ
الššقديššم وهššذا بššاطššل ،لššذا فššقد ثššبت أ ّن املššعلومššات هššي عššني الššعلم والššعلم عššني ال šذّات ،يššعني أ ّن الššعالššم والššعلم
واملšعلوم حšقيقة واحšدة ،ولšو تšص ّورنšا غšير ذلšك لšلزم تšع ّدد الšقديšم ،ولšحصل التّسšلسل وتšع ّدد الšقديšم إلšى مšا ال
نšهايšة ،وملّا كšانšت تšش ّ
خصات الšكائšنات وتšعيّناتšها فšي عšلم الšحقّ هšي عšني ذات األحšديّšة وال تšفاوت بšينهما بšأيّ
وج ššه م ššن ال ššوج ššوه إذا ً ف ššهناك وح ššدة ح ššقيقيّة ،وك šّ šل امل ššعلوم ššات م ššندم ššجة م ššندرج ššة ب ššنحو ال ššبساط ššة وال ššوح ššدة ف ššي
حššقيقة ذات األحššديّššة ،يššعني أنّššها كššانššت مššعلومššاتššه تššعالššى وعššني ذاتššه بššنحو الššبساطššة والššوحššدة ،ومل ّšا أن تجّ šلى
الšحقّ تجّ šليا ً ظšهوريّšا ً وجšدت تšش ّ
خصات الšكائšنات تšلك وتšعيّناتšها وصšار لšها وجšود عšينيّ فšي الšخارج بšعد أن
كšانšت مšن قšبل ذات وجšود عšلميّ أي أنّšها كšانšت صšورا ً عšلميّة إلšهيّة ثšم أخšذ ذلšك الšوجšود الšحقيقيّ صšورا ً غšير
متناهية ،هذا هو أصل استدالل هؤالء.
šصوفّ šية عššلى قššسمني ،قššسم الššعوام الššذيššن يššعتقدون وحššدة الššوجššود بššمحض الšتّقليد غššافššلني
والšثّئوصššوفّ šيون والّ š
šصوف šيّة يššظنّون أ ّن املššراد مššن الššوجššود الššوجššود الššعام املššصدريّ
عššن مššقصود مššشاهššير عššلمائššهم ،أل ّن عššوام الّ š
ا ّلšذي هšو املšفهوم الšذّهšنيّ والšعقليّ لšإلنšسان ،يšعني مšا يšدركšه اإلنšسان ،مšع أ ّن هšذا الšوجšود الšعام عšرض مšن
األع ššراض ي ššطرأ ع ššلى ح ššقائ ššق ال ššكائ ššنات ،وم ššاه šيّات ال ššكائ ššنات ه ššي ال ššجوه ššر ،وه ššذا ال ššوج ššود ال ššعرض šيّ ال ššقائ ššم
١٣٤

بšالšكائšنات كšخاصšيّة األشšياء الšقائšمة بšها فšهي عšرض مšن األعšراض ،وال شšك أ ّن الšجوهšر أعšظم مšن الšعرض،
أل ّن الšجوهšر أصšل والšعرض فšرع ،والšجوهšر قšائšم بšنفسه والšعرض قšائšم بšغيره ،يšعني مšحتاج إلšى جšوهšر لšيقوم
بšه ،وفšي هšذا الšحال يšكون الšحقّ فšرع الخšلق ومšحتاجšا ً إلšى الخšلق ،والخšلق فšي غšنى عšنه ،مšثالً إ ّن الšعناصšر
املššفردة إذا تššر ّكššبت حسššب ال šنّظام اإللššهيّ الššعام فššإنّššه بššذلššك ال šتّركššيب يحššدث كššائššن مššن الššكائššنات ،يššعني إذا
تššر ّكššبت عššناصššر مššع ّينة حššدث مššن ذلššك ال šتّركššيب وجššود نššبات šيّ ،ولššو تššر ّكššبت عššناصššر أخššرى حššصل مššنها وجššود
حššيوانšيّ ،ومššن تššركššيب عššناصššر أخššرى تššوجššد مššختلف الššكائššنات ،وفššي هššذه الššحال يššكون وجššود األشššياء فššرعšاً
لšحقائšقها ،فšكيف يšكون هšذا الšوجšود ا ّلššذي هšو عšرض مšن األعšراض ومšحتاج إلšى جšوهšر يšقوم بšه كšيف يšكون
قديما ً ذاتيّا ً وموجدا ً لجميع الكائنات؟
šعمقوا فšي هšذه املšسألšة اتّšفقوا عšلى أ ّن الšوجšود قšسمان،
ّš
šصوفšيّة
أمšا عšلماء الšثّئوصšوفšيّة وال ّ
املتبحšريšن بšعد أن ت ّ
وجšود عšا ّم وهšو املšفهوم الšذّهšنيّ لšإلنšسان وهšو حšادث وعšرض مšن األعšراض ،وحšقائšق األشšياء هšي الšجوهšر،
أ ّم ššا امل ššقصود م ššن وح ššدة ال ššوج ššود ف ššليس ه ššذا ال ššوج ššود ال ššعا ّم ال šذّه ššنيّ ب ššل امل ššقصود ال ššوج ššود ال ššحقيقيّ امل ššنزّه
املššق ّدس عššن كšّ šل تššعبير ،وهššو مššا تššتح ّقق بššه األشššياء وهššو واحššد أي الššواحššد الššحقيقيّ الššذي بššه وجššدت جššميع
األش šš šياء وه šš šي امل šš šا ّدة وال šš šق ّوة وال šš šوج šš šود ال šš šعا ّم أي امل šš šفهوم ال šš šعقليّ اإلن šš šسان š šيّ ،ه šš šذه ه šš šي ح šš šقيقة م šš šسأل šš šة
والصوف ّية.
الثّئوصوف ّية
ّ
والššخالصššة أ ّن األنššبياء والššفالسššفة مšتّفقون عššلى أ ّن مššا يššتح ّقق بššه األشššياء واحššد ،غššير أ ّن األنššبياء يššقولššون أنّ
عššلم الššحقّ غššير مššحتاج إلššى وجššود الššكائššنات وأ ّمššا عššلم الخššلق فššمحتاج إلššى وجššود املššعلومššات ،ولššو كššان عššلم
الššحقّ مššحتاجšا ً إلššى مššا دونššه لššكان ذلššك الššعلم عššلم الخššلق ال عššلم الššحقّ  ،أل ّن الššقديššم مššبايššن لššلحادث والššحادث
مšخالšف لšلقديšم ،وك ّšل مšا نšثبته للخšلق مšن لšوازم الحšدوث نسšلبه عšن الšحقّ  ،أل ّن الšتّنزيšه والšتّقديšس عšن نšقائšص
ال ššحادث م ššن خ ššصائ ššص ال ššواج ššب ،م ššثالً ن ššرى الجه ššل ف ššي ال ššحادث ف ššنثبت ال ššعلم ل ššلقدي ššم ،ون ššرى العج ššز ف ššي
ال ššحادث ف ššنثبت ال ššقدرة ل ššلقدي ššم ،ون ššرى ال ššفقر ف ššي ال ššحادث ف ššنثبت ال ššغنى ل ššلقدي ššم ،ي ššعني أ ّن ال ššحادث م ššنشأ
ال šنّقائššص والššقديššم جššامššع الššكماالت ،أل ّن عššلم الššحادث مššحتاج إلššى وجššود املššعلومššات ،وعššلم الššقديššم فššي غššنى
ع ššنها ،ل ššذا ف šِ šق َدم ت ššع ّينات ال ššكائ ššنات وت ššش ّ
خصات ššها ا ّل ššتي ه ššي م ššعلوم ššات ال ššباري ت ššعال ššى غ ššير واق ššعة ،وه ššذه
األوصššاف اإللššه ّية الššكمال ّ šية ليسššت مšّ šما تššحيط بššه اإلدراكššات الššعقل ّية ح šتّى تššحكم بššأ ّن الššعلم اإللššهيّ مššحتاج
إلى معلومات أم ال.
šصوفšيّة ،ولšو نšريšد أن نšذكšر جšميع دالئšل هšؤالء ونšناقšشها السšتنفد ذلšك
وبšالجšملة فšإ ّن هšذا أعšظم بšرهšان عšند ال ّ
šصوفšيّة والšثّئوصššوفšيّة ،أمššا
šساطššع والّ šدلššيل الššقاطššع لššهؤالء األفššاضššل عššلماء الّ š
وقššتا ً طššويšالً ،هššذا هššو الššبرهššان الّ š
م ššسأل ššة ال ššوج ššود ال ššحقيقيّ ا ّلšš šذي ت ššتح ّقق ب ššه األش ššياء ي ššعني ح ššقيقة ذات األح ššديّ ššة ا ّلšš šتي ب ššها وج ššدت ج ššميع
šصوف šيّة يššقولššون أ ّن حššقائššق األشššياء هššي ظššهور الššواحššد
الššكائššنات فššمتّفق عššليها ،أ ّمššا وجššه الššخالف فššهو أ ّن الّ š
šصدور ،فššالتّجššلي
الššحقيقيّ ،واألنššبياء يššقولššون أنّššها صššدرت عššن الššواحššد الššحقيقيّ ،وشšتّان مššا بššني الšظّهور والّ š
ال šظّ
هوري عššبارة عššن أ ّن الّ š
šشيء الššواحššد يظهššر فššي صššور غššير مššتناهššية ،مššثالً الššحبّة ا ّلššتي هššي شššيء واحššد
ّ
حššائššز لššلكماالت الšنّباتّ šية حššينما تظهššر تššأخššذ صššورا ً غššير مššتناهššية هššي األغššصان واألوراق واألزهššار واألثššمار
ف ššيقال له ššذا التّج ššلي ال šظّ
šتقر ال ššواح ššد ال ššحقيقيّ وي ššبقى ف ššي ع ššلوّ
šص
هوري ،وأم ššا التّج ššلي ال ّ š
ّ
ّ
دوري ف ššهو أن يس ّ š
ت ššقدي ššسه ول ššكن وج ššود ال ššكائ ššنات ص ššادر ع ššنه ول ššيس ظ ššاه ššرا ً م ššنه ،م ššثل ذل ššك ك ššمثل ال ّ š
šشمس ال ššتي ي ššصدر ع ššنها
١٣٥

ال ّ š
šصور
šشعاع وي ššفيض ع ššلى ج ššميع ال ššكائ ššنات وه ššي ب ššاق ššية ف ššي ع ššل ّو ت ššقدي ššسها ل ššم ت ššنزل ول ššم تنح šّ šل ف ššي ال ّ š
الّ š
šشعاعّ šية ولššم تتجšَّ šل فššي هššو ّيššة األشššياء بššتع ّيناتššها وتššش ّ
خصاتššها ومššا صššار الššقديššم حššادثšاً ،وال الššغنى املššطلق
أسيرا ً للفقر ،وال الكمال املحض نقصا ً صرفا ً.
šصوف šيّة م ššعترف ššون ب ššال ššحقّ والخ ššلق ،وي ššقول ššون أ ّن ال ššحقّ انح šّ šل ف ššي الخ ššلق ب ššصورة غ ššير
وخ ššالص ššة ال ššقول أ ّن ال ّ š
مšتناهšية ،كšالبحšر ا ّلššذي يتجّ šلى بšصور أمšواج ال تšتناهšى ،وهšذه األمšواج الšحادثšة الšنّاقšصة هšي نšفس البحšر
الšقديšم الšجامšع ل ّ
šكل الšكماالت اإللšهيّة ،وأمšا األنšبياء فšيقولšون أ ّن الšعوالšم هšي ثšالثšة :عšالšم الšحقّ وعšالšم املšلكوت
šصادر األ ّول عššن الššحقّ هššو الššفيض املššلكوت šيّ ا ّلššذي تج ّ šلى فššي حššقائššق الššكائššنات كššالّ š
šشعاع
وعššالššم الخššلق والّ š
šشمس ا ّل ššذي يتجّ š šلى ف ššي ال ššكائ ššنات ،ويتجّ š šلى ذل ššك ال ššفيض ال ššذي ه ššو ال ّ š
šصادر ع ššن ال ّ š
šشعاع ف ššي ح ššقائ ššق
ال ّ š
األش ššياء ب ššصور ال ت ššتناه ššى وي ššتش ّ
šصوف šيّة
خص حس ššب اس ššتعداد األش ššياء وم ššاه šيّتها وق ššاب ššليّتها ،أم ššا ق ššول ال ّ š
šصور الšحادثšة ،وتتحّ šدد الšقدرة املšحضة
يšقتضي أن يšتنزّل الšغنى املšطلق إلšى درجšة الšفقر ،ويšتقيّد الšقديšم بšال ّ
بقيود املمكنات في مرآة العجز وهذا بديهيّ البطالن.
ون ššحن ن ššالح ššظ أ ّن ال ššحقيقة اإلن ššسان ّ šية ال ššتي ه ššي أش ššرف املخ ššلوق ššات ال ت ššتنزّل إل ššى ال ššحقيقة ال ššحيوان ّ šية ،وأنّ
šحساسššة ال تهššبط إلššى الšّ šرتššبة ال šنّبات šيّة ،وكššذلššك الššحقيقة ال šنّبات šيّة
املššاه šيّة الššحيوان šيّة الššتي هššي مظهššر الššق ّوة الّ š
التي هي الق ّوة النّامية ال تسقط إلى الحقيقة الجماديّة.
šسفليّة ،فšكيف يšمكن أن تنح ّšل الšحقيقة
وبšاالخšتصار إنّšه لšيس لšلحقائšق الšعلويّšة تšنزّل وال هšبوط إلšى املšراتšب ال ّ
šصور والššحقائššق الššكونšيّة ا ّلššتي هššي مššصدر
اإللššهيّة الššك ّليّة املššق ّد ّ š
سššة عššن جššميع األوصššاف والšنّعوت فššي هššذه الّ š
الšنّقائšص مšع صšرف تšقديšسها وتšنزيšهها! هšذا وهšم مšحض وتšص ّور مšحال ،بšل إ ّن جšوهšر الšتّقديšس ذلšك جšامšع
دوري ،ومššقتبسة مššن
šص
لššكماالت الšّ šربššوب ّ šية واأللššوه ّ šية وإ ّن جššميع الššكائššنات مسššتفيضة مššن فššيض التّجššلي الّ š
ّ
أن ššوار ك ššمال ššه وج ššمال م ššلكوت ššه كج ššميع ال ššكائ ššنات األرضّ š šية ال ššتي تكتس ššب ف ššيض الš šنّور م ššن ش ššعاع ال ّ š
šشمس
والّ š
šشمس ال تššتنزّل وال تهššبط إلššى الššحقائššق املسššتفيضة واملššوجššودات األرض ّ šية .وحššيث أنّššنا اآلن بššعد الššعشاء
وفي وقت متأ ّ
والسالم.
خر من ال ّليل فليس هناك مجال للكاتب أن يكتب أكثر من هذا
ّ

١٣٦
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موازين اإلدراك
إ ّن م ššوازي ššن اإلدراك أرب ššعة ال غ ššير ك ššما ه ššو مسّ š šلم ب ššه .ي ššعني أ ّن إدراك ح ššقائ ššق األش ššياء إنّ ššما ي ššكون به ššذه
املوازين األربعة:
šحس ،وكšّ šل مššا يššدرك بššالššعني واألذن والّ š
šسمى مššحسوسšاً ،وإ ّن فššالسššفة
فššاأل ّول مššيزان الّ š
šشم والšذّوق والّ šلمس يّ š
šحس أع ššظم امل ššوازي ššن وي ššعتبرون ššه م ššق ّدس šاً ،وال ššحال أنّ
أوروب ššا ال ššيوم ي ššعتبرون ه ššذا أت ّ šم م ššيزان وي ššقول ššون إ ّن ال ّ š
الس ššراب م ššاء ،وي ššرى
šحس ق ššد ي ššرى ّš š
šحس ن ššاق ššص ألنّ ššه يخ ššط ،¢م ššثالً إ ّن ال ššبصر وه ššو أع ššظم ق ššوى ال ّ š
م ššيزان ال ّ š
šصور املšرئّ šية فšي املšرآة حšقيقة مšوجšودة ،واألجšسام الšكبيرة صšغيرة ،والšنّقطة الšج ّوالšة دائšرة ،ويšرى األرض
ال ّ
ّ
والشمس متحركة إلى غير ذلك من الخطأ في كثير من األمور ،فلهذا ال يجوز االعتماد عليه.
ساكنة
والšثّانšي مšيزان الšعقل وكšان مšيزان اإلدراك لšدى الšفالسšفة األول أسšاطšني الšحكمة ،فšكانšوا يسšتد ّلššون بšالšعقل
ويتش šبّثون ب ššال ّ šدالئ ššل ال ššعقليّة ،أل ّن اس ššتدالالت ššهم ج ššميعها ع ššقليّة ،وم ššع وج ššود ه ššذا ف ššقد اخ ššتلفوا ك ššثيرا ً وك ššان ššت
آراؤه ššم م ššختلفة ،ح šتّى ك ššان ššوا ي ššغيّرون ف ššكره ššم ي ššعني أنّ ššهم ك ššان ššوا يس ššتد ّلššون ع ššلى وج ššود م ššسأل ššة م ššا ب ššال ّ šدالئ ššل
الššعقليّة م ّ šدة عشššريššن سššنة ،وبššعدئššذ يššنفونššها بššال ّ šدالئššل الššعقليّة ،حššتى أ ّن أفššالطššون أثššبت فššي الššبدايššة بššاألد ّلššة
šشمس ،ث ššم أث ššبت ب ššعد ذل ššك ب ššالّ š šدالئ ššل ال ššعقليّة أ ّن ال ّ š
ال ššعقليّة س ššكون األرض وح ššرك ššة ال ّ š
šشمس م ššرك ššز واألرض
متح ّšركšة ،وبšعده اشšتهرت نšظريّšة بšطلميوس ونšسيت نšظريّšة أفšالطšون بšالšك ّليّة وقšد أحšيا ال ّšراصšد الجšديšد أخšيراً
هšذا ال ّšرأي م ّšرة أخšرى ،وحšيث أ ّن حšضرات ال ّšريšاضّ šيني اخšتلفوا حšال أنّšهم جšميعا ً كšانšوا يسšتد ّلššون بšالّ šدالئšل
الššعقل ّية ،وحššيث أنّššهم كššانššوا يššثبتون مššسألššة بššال ّ šدالئššل الššعقل ّية فššي فššترة مššن ال šزّمššن ثššم يššنفونššها أيššضا ً بššال ّ šدالئššل
ال ššعقل ّية ،م ššثال ذل ššك أ ّن ف ššيلسوف šا ً ك ššان ث ššاب ššتا ً ع ššلى رأي م ّ šدة وي ššقيم األد ّلššة وال ššبراه ššني ع ššليه وب ššعد م ššضي ف ššترة
šبني أ ّن مššيزان الššعقل لššيس مššيزان šا ً تššا ّم šاً ،أل ّن اخššتالف
يššنصرف عššن ذلššك الšّ šرأي ويššنفيه بššال ّ šدلššيل الššعقليّ ،إذا ً تّ š
الšفالسšفة األول وعšدم ثšباتšهم وتšبديšل أفšكارهšم دلšيل عšلى أ ّن مšيزان الšعقل غšير تšا ّم ،إذ لšو كšان مšيزان الšعقل
الرأي متّحدين في الفكر.
تا ّما ً لوجب أن يكونوا جميعا ً متّفقني في ّ
واملšيزان الšثّالšث مšيزان الšنّقل وهšو الšنّصوص الšتي يšنقلها الšنّاس مšن الšكتب املšق ّدسšة فšيقولšون جšاء فšي الšتّوراة
كšذا ،وقšال فšي اإلنšجيل كšذا ،وهšذا املšيزان أيšضا ً لšيس بšتا ّم ،أل ّن املšنقول يšدرك بšالšعقل ،وبšما أ ّن الšعقل نšفسه
šصواب وأنّšه ال يخšط¢
قšد يخšط ¢فšكيف يšصحّ أن يšقال أ ّن إدراكšه ملšعانšي األقšوال املšنقولšة واسšتنباطšها عšني ال ّ
ف ššي ذل ššك ،إذ م ššن امل ššمكن ح ššصول الخ ššطأ ول ššذل ššك ال ي ššكون ه ššناك ي ššقني ،وه ššذا ه ššو م ššيزان رؤس ššاء األدي ššان ،ف ššما
يššعرفššونššه مššن نššصوص الššكتاب هššو إدراكššاتššهم الššعقل ّية الššتي عššرفššوهššا مššن تššلك الšنّصوص ال حššقيقة الššواقššع ،ألنّ
šشيء امل ššوزون ،ف ššإذا اخ ّ š
ال ššعقل ك ššامل ššيزان وامل ššعان ššي امل ššدرك ššة م ššن الš šنّصوص ك ššال ّ š
šتل امل ššيزان ف ššكيف ي ššعلم ق ššدر
املوزون.
šحسيّ إلثššبات شššيء أو
إذا ً فššاعššلم أ ّن مššعتقد الšنّاس ومššا بššني أيššديššهم يššحتمل الخššطأ ألنّššه إذا جššيء بššالّ šدلššيل الّ š
نفيه فهو ميزان غير تا ّم كما سبق بيانه ،ولو جيء بال ّدليل العقليّ فهو أيضا ً غير تا ّم ،ولو جيء بال ّدليل

١٣٧

ال šنّقليّ ف ššهو أي ššضا ً غ ššير ت ššا ّم ،ف ššاتّ ššضح م ššن ه ššذا أنّ ššه ل ššيس ف ššي ي ššد الخ ššلق م ššيزان ي ššعتمد ع ššليه ،ب ššل إ ّن امل ššيزان
šصحيح ا ّلšš šذي ال ش šّ šك ف ššيه وال ش ššبهة م ššطلقا ً ه ššو ف ššيض روح ال ššقدس والš šتّأي ššيدات اإلل ššه ّية ل ššإلن ššسان ب ššروح
ال ّ š
القدس ،وفي ذلك املقام يحصل اليقني.

١٣٨
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وجوب اتّباع تعاليم املظاهر اإللهيّة
šسؤال :هšناك نšفوس مšوفّšقة لšألعšمال الšحسنة والšتماس الšخير لšلعموم ومšكارم األخšالق واملšحبّة والšو ّد لجšميع
ال ّ
šصلح الšعمومšيّ وإغšاثšة الšفقراء فšما حšاجšتهم إلšى الšتّعالšيم اإللšهيّة؟ وهšم يšرون أنšفسهم
šسعي فšي ال ّ
الخšلق وال ّ
في غنى عنها وما شأن هذه النّفوس؟
الšجواب :اعšلم أ ّن هšذه األعšمال واألفšعال واألقšوال مšمدوحšة مšقبولšة وهšي شšرف الšعالšم اإلنšسانšيّ ،ولšكن مج ّšرد
الس ššبب األ ّول ف ššي ال ššحياة
ه ššذه األع ššمال ال ي ššكفي ألنّ ššها ك ššجسم ف ššي ن ššهاي ššة الّ š šلطاف ššة ول ššكنّه ب ššال روح ،ب ššل إ ّن ّš š
السššرمššد ّيššة وال šنّوران ّ šية الššك ّل ّية والššفوز والššفالح الššحقيقيّ هššو عššرفššان اهلل ،ومššن املššعلوم أ ّن مššعرفššة
األبššد ّيššة والššعزة ّ š
الššحقّ مššق ّدمššة عššلى كšّ šل مššعرفššة ،وهššي أعššظم فššضيلة لššلعالššم اإلنššسان šيّ ،أل ّن مššعرفššة حššقائššق األشššياء فššي عššالššم
šصور ّيšة ،أمšا عšرفšان اهلل فšهو سšبب الšتّر ّقšي واالنجšذاب
الšوجšود تšؤ ّدي إلšى الšفوائšد الšجسمانّ šية وتšر ّقšي املšدنّ šية ال ّ
ال ّšروحšانšيّ والšبصيرة الšحقيقيّة وعšل ّو الšعالšم اإلنšسانšيّ واملšدنšيّة ال ّšربšانšيّة وتšعديšل األخšالق ونšورانšيّة الšوجšدان.
šساطššعة،
والšثّانššي مššحبّة اهلل الššتي يššضيء نššورهššا فššي زجššاجššة الššقلب بššعرفššان الššحقّ  ،وتššنير اآلفššاق بššأشّ šعتها الّ š
وب ššها ي ššحيا اإلن ššسان ح ššياة م ššلكوت šيّة ،وف ššي ال ššحقيقة إ ّن ث ššمرة وج ššود اإلن ššسان ه ššي م ššحبّة اهلل ،وم ššحبّة اهلل ه ššي
šدي ،فšلو لšم تšكن مšحبّة اهلل لšكان عšالšم اإلمšكان ظšلمانšيّاً ،ولšوال مšحبّة اهلل لšكانšت
روح الšحياة وهšي الšفيض األب ّ
قšلوب بšني اإلنšسان مšيّتة محšرومšة مšن ال ّ
šشعور الšوجšدانšيّ ،ولšوال مšحبّة اهلل النšمحت كšماالت الšعالšم اإلنšسانšيّ
وانššعدمššت ،ولššوال مššحبّة اهلل مل ّššا كššان االرتššباط الššحقيقيّ فššي الššعالššم اإلنššسان šيّ ،ولššوال مššحبّة اهلل لššفقد االتّššحاد
الشšرق والšغرب كšما
ال ّšروحšانšيّ ،ولšوال مšحبّة اهلل لخšمد نšور وحšدة الšعالšم اإلنšسانšيّ ،ولšوال مšحبّة اهلل ملšا تšعانšق ّ š š
يššتعانššق الššحبيبان ،ولššوال مššحبّة اهلل ملššا تššب ّدل الššخالف والّ š
šشقاق بššاالئššتالف ،ولššوال مššحبّة اهلل ملššا انššتهى االفššتراق
إلššى االتّššحاد ،ولššوال مššحبّة اهلل ملššا صššار األغššيار أحššباب šاً ،وإ ّن مššحبّة الššعالššم اإلنššسان šيّ إشššراق مššن مššحبّة اهلل
وجلوة من فيض موهبة اهلل.
ومšن الšواضšح أ ّن حšقائšق الšنّوع اإلنšسانšيّ مšختلفة ،واآلراء مšتبايšنة واإلحšساسšات مšتفاوتšة ،وهšذا الšتّفاوت فšي
اآلراء واألف ššكار واإلدراك ššات واإلح ššساس ššات ب ššني أف ššراد الš šنّوع اإلن ššسانš šيّ م ššنبعث م ššن الّ š šلوازم الš šذّاتš šيّة ،ألنّ
الšتّفاوت فššي مššراتššب وجššود الššكائššنات مššن لššوازم الššوجššود الššذي ينحšّ šل إلššى صššور غššير مššتناهššية ،إذا ً نššحتاج إلššى
قّ šوة كّ šليّة تšكون غšالšبة عšلى احšساسšات الجšميع وآرائšهم وأفšكارهšم ،وال يšبقى لهšذا االخšتالف حšكم بšفضل تšلك
الšق ّوة الšتي تجšمع األفšراد عšا ّšمšة تšحت نšفوذ وحšدة الšعالšم اإلنšسانšيّ ،ومšن الšواضšح املšشهود أ ّن أعšظم قّ šوة فšي
الšعالšم اإلنšسانšيّ هšي مšحبّة اهلل وهšي ا ّلšتي تšدخšل املšلل املšختلفة تšحت ظ ّšل سšرادق الšوحšدة ،وتšجعل ال ّ
šشعوب
وال ššقبائ ššل امل ššتضا ّدة امل ššتباغ ššضة ف ššي ن ššهاي ššة امل ššحبّة واالئ ššتالف ،ف ššان ššظروا ك ššم م ššن األم ššم واألج ššناس وال ššقبائ ššل
وال ّ
šشعوب املšختلفة قšد دخšلوا فšي ظ ّšل كšلمة اهلل بšعد حšضرة املšسيح بšق ّوة مšحبّة اهلل ،وزالšت وتšالشšت الšفوارق
واالخššتالفššات الššتي مššضى عššلى وجššودهššا ألššف سššنة زواالً ك ّ šل ّياً ،وانššعدمššت األوهššام الššجنس ّية والššوطššن ّية ،ووجššد
الروحيّ والوجدانيّ وصاروا جميعا ً مسيح ّيني حقيق ّيني روحان ّيني.
االتّحاد ّ
رجšح بšعض املšح ّققني الšنّية عšلى
وثšالšث مšناقšب الšعالšم اإلنšسانšيّ نšيّة الšخير وهšي أسšاس األعšمال الšخيريّšة وقšد ّ š
الšعمل ،أل ّن الšنّية الšخيريّšة نšور مšحض وهšي مšنزّهšة مšق ّدسšة عšن شšوائšب الšغرض واملšكر والخšداع ،فšمن املšمكن
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أن ي ššعمل اإلن ššسان ع ššمالً م ššبرورا ً بحس ššب الš šظّاه ššر ول ššكنّه ي ššكون م ššبنيّا ً ع ššلى م ššصال ššح ش ššخصيّة م ššثالً ي ššعتني
šقصاب املšš šبرور هšš šذا مšš šبنيّ عšš šلى غšš šرض االنšš šتفاع ،ونšš šتيجة هšš šذه
šقصاب بخšš šروف ويšš šحفظه ولšš šكن عšš šمل الّ š š
الّ š š
ال ššحضان ššة ذب ššح الخ ššروف امل ššظلوم ،ف ššكم م ššن أع ššمال ك ššثيرة م ššبرورة ب ššاع ššثها األغ ššراض ال šذّات ّ šية ،أم ššا ن ّ šية ال ššخير
فمق ّدسة عن هذه ّ
الشوائب.
وخ ššالص ššة ال ššقول أنّ ššه ب ššعد ع ššرف ššان اهلل وظ ššهور م ššحبّة اهلل وح ššصول االنج ššذاب ال ššوج ššدانš šيّ ونš šيّة ال ššخير ت ššكون
األع ššمال امل ššبرورة ت ššا ّم ššة ك ššام ššلة ،وإالّ ف ššاألع ššمال ال ššخيريّ ššة وإن ك ššان ššت م ššمدوح ššة إالّ أنّ ššها ت ššكون ن ššاق ššصة إذا ل ššم
šصادقšة ،مšثالً يšجب أن يšكون الšوجšود اإلنšسانšيّ جšامšعا ً لšلكماالت
تسšتند بšعرفšان اهلل واملšحبة ال ّšربšانšيّة والšنّية ال ّ
šسمع مšقبول جّ šدا ً ولšكنّه
šسمع ،وال ّ
حšتّى يšصير كšامšالً ،فšالšبصر مšحبوب جّ šدا ً ومšقبول ولšكنّه يšجب أن يšؤيّšد بšال ّ
يšجب أن يšكون مšؤيّšدا ً بšالšق ّوة الšنّاطšقة ،والšق ّوة الšنّاطšقة مšقبولšة جّ šدا ً ولšكن يšجب أن تšكون مšؤيّšدة بšالšق ّوة الšعاقšلة،
وق ššس ع ššلى ذل ššك س ššائ ššر ق ššوى اإلن ššسان وأع ššضائ ššه وأرك ššان ššه ،وح ššينما ت ššجتمع ه ššذه ال ššقوى وال ššحواس واألع ššضاء
واألجزاء يصير اإلنسان كامالً.
واآلن يššوجššد فššي الššعالššم بššعض مššن ال šنّفوس يššريššدون فššي الššحقيقة خššير الššعموم ويššقومššون بššمعاونššة املššظلومššني
šصلح وراحššة الššعموم ،فššهؤالء وإن كššانššوا كššامššلني مššن هššذه
šحب الّ š
وإعššانššة الššفقراء بššقدر اسššتطاعššتهم مššفتونššني بّ š
الجهة ولكنّهم ناقصون بحرمانهم من عرفان اهلل ومحبّته.
šسياسšة املšدنšيّة "إ ّن الšعقائšد الّ šديšنيّة
فšقد كšتب جšالšينوس الšحكيم فšي كšتاب شšرح ال ّšرسšالšة األفšالطšونšيّة فšي ال ّ
šصحيحة والšبرهšان عšلى ذلšك أ ّن جšمهور الšنّاس ال يšقدرون عšلى إدراك سšياق
لšها مšدخšل عšظيم فšي املšدنšيّة ال ّ
األقššوال الššبرهššانšيّة فššهم مššن هššذه الššوجššهة مššحتاجššون إلššى الššكلمات الšّ šرمššزيّššة مššن اإلخššبار بššالšثّواب والššعقاب فššي
الّ šدار اآلخšرة ،والّ šدلšيل عšلى ثšبوت هšذا املšطلب مšا نšشاهšده الšيوم مšن الšقوم الšذيšن يšدعšون بšالšنّصارى املšعتقديšن
بšالšثّواب والšعقاب حšيث يšصدر عšن مšؤمšني هšذه الšطّائšفة أفšعال حšسنة كšأفšعال الšفالسšفة الšحقيق ّيني كšما أنّšنا
جšميعا ً نšرى عšيانšا ً أنّšهم ال يšخشون املšوت ويšع ّدون مšن املšتفلسفني الšحقيق ّيني لšكثرة حšرصšهم واشšتياقšهم إلšى
العدل واإلنصاف".
šصادقšة واألعšمال الšخير ّيšة
šصدق وتšضحية ال ّšروح واإلحšساس ال ّšروحšانšيّ والšنّوايšا ال ّ
فšانšظروا اآلن كšيف أ ّن ال ّ
أوصššلت املššؤمššنني بššاملššسيح إلššى درجššة أ ّن الššفيلسوف جššالššينوس الššحكيم – مššع أنّššه لššم يššكن مššن مّ šلة املššسيح –
شهšد بšمكارم أخšالق هšؤالء املšؤمšنني وكšماالتšهم حšيث قšال إ ّن هšذه الšنّفوس فšالسšفة حšقيقيّون ،فهšذه الšفضائšل
وال ššخصال ال ت ššحصل بمج šّ šرد األع ššمال ال ššخيريّ ššة ،ول ššو ك ššان امل ššقصود مج šّ šرد ح ššصول ال ššخير وص ššدوره فه ššذا
الس ššراج أي ššضا ً م ššضيء اآلن وي ššنير ه ššذا امل ššكان وال ش šّ šك أ ّن ه ššذا ال ّ š
šضياء خ ššير م ššع ه ššذا إنّ ššك ال تح ššمد ه ššذا
ّš š
السšراج وال هšذه ال ّ
šأي خšير أعšظم مšن
ّš š
šشمس الšتي تšربّšي جšميع الšكائšنات األرضšيّة وبحšرارتšها تšنشأ وتšنمو ،ف ّ
هšذا ،ولšكن ملّا كšان هšذا الšخير غšير صšادر عšن نّ šية الšخير ومšحبّة اهلل وعšرفšانšه فšال ظšهور وال بšروز لšه أبšداً ،أ ّšمšا
لššو قّ šدم شššخص مššن بššني اإلنššسان آلخššر قššدحšا ً مššن املššاء فššإنّššه يššشكره ويššثني عššليه ،غššير أ ّن اإلنššسان ا ّلššذي ال
يššفكر يššقول إ ّن هššذه الّ š
šشمس الššتي تššضيء الššعالššم والššتي ظهššر مššنها هššذا الššفيض الššعظيم تسššتحقّ ال šتّقديššس
šيري محššدود؟ ولššكنّنا إذا
والšتّمجيد فššلم ال نššمدحššها وال نššشكرهššا ثššم ّš
نمجššد ونššمدح اإلنššسان الššذي قššام بššعمل خّ š
šخيري الج ššزئš šيّ م ššن اإلن ššسان م ššنبعث ع ššن اإلح ššساس
ن ššظرن ššا ب ššعني ال ššحقيقة نج ššد أ ّن ص ššدور ه ššذا ال ššعمل ال š
ّ
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الšوجšدانšيّ ولهšذا اسšتحقّ الšتّمجيد ،ولšك ّن نšور ال ّ
šشمس وحšرارتšها لšيسا مšنبعثني عšن إحšساس ووجšدان لهšذا
ال تسššتحقّ مššدح šا ً وثššنا ًء وال شššكرا ً وامššتنان šا ً وكššذلššك ال šنّفوس ا ّلššتي تššصدر عššنها األعššمال الššخير ّيššة وإن كššانššت
مššمدوحššة غššير أنّššها مššا لššم تššكن مššنبعثة عššن عššرفššان الššحقّ ومššحبّته فššإنّššها ال شšّ šك نššاقššصة ،وفššضالً عššن هššذا إذا
نššظرت بššعني اإلنššصاف تššرى أ ّن هššذه األعššمال الššخير ّيššة الššتي تššصدر مššن الšنّفوس عššا ّمššة مššنبعث أصššلها أيššضاً
مššن الšتّعالššيم اإللššه ّية أي ّ
šحسناتššها وشššرحššوا لššهم تššأثššيراتššها
دل الšنّفوس عššلى هššذا أنššبياء ّ š
السššلف وبّ šينوا لššهم مّ š
ووجهššت الššقلوب
الššحسنة فššانتشššرت هššذه الšتّعالššيم بššني البشššر ووصššلت إلššى هššذه الšنّفوس بššالتّسššلسل والšتّتابššع ّ
šسعادة وال ššهناء ف ššي ال ššعال ššم
إل ššى ه ššذه ال ššكماالت ،ومل ّ ššا رأى الš šنّاس أ ّن ه ššذه األع ššمال مس ššتحسنة وتسš šبّب ال ّ š
اإلن ššسانš šيّ ف ššمن أج ššل ه ššذا اتّ ššبعوه ššا ،إذا ً ف ššهي أي ššضا ً م ššن الš šتّعال ššيم اإلل ššهيّة ول ššكن ي ššلزم ل ššدرك ššها ق ššليل م ššن
املحاجة واملجادلة.
اإلنصاف ال
ّ
الحššمد هلل قššد ذهššبت إلššى إيššران ورأيššت كššيف أصššبح اإليššران šيّون مššحبّني لššلنّوع اإلنššسان šيّ مššن نššفحات قššدس
بšهاء اهلل وكšانšوا يšطعنون بšأسšنّة ألšسنهم ك ّšل نšفس يšصادفšونšها مšن سšائšر الšطّوائšف وكšانšوا فšي نšهايšة الšعداوة
والššبغض والššحقد ح šتّى كššانššوا يššعتقدون بššنجاسššتهم وكššانššوا يحššرقššون ال šتّوراة واإلنššجيل ويغسššلون أيššديššهم إذا
المسšت هšذيšن الšكتابšني ،أ ّšمšا اآلن فšإنّšهم يšرتّšلون فšي مšجالšسهم ومšحافšلهم بšاملšناسšبة مšضامšني هšذيšن الšكتابšني
ويفسššرونššها ويššحتضنون أعššداءهššم ويššحنّون عššلى الšذّئššاب الّ š
šضاريššة كššأنّššهم غššزالن
ّš
ويشššرحššون مššعانššي رمššوزهššا
صšحارى مšحبّة اهلل ،وقšد رأيšت آداب هšؤالء وسšلوكšهم وسšمعت بšأخšالق سšائšر اإليšرانّ šيني ،فهšل بšغير مšحبّة اهلل
ت ššط ّورت ه ššذه األخ ššالق واع ššتدل ššت األع ššمال واألق ššوال ال واهلل ،ف ššلو كš šنّا ن ššري ššد ت ššروي ššج ه ššذه األخ ššالق واألط ššوار
بššاملššعارف والššعلوم ملššضت ألššف سššنة دون أن يššحصل هššذا ال šتّطور بššني الššعموم أو ينتشššر ذلššك بššينهم ،والššحال
السهولة فاعتبروا يا أولي األلباب.
أنّها حصلت بمحبّة اهلل في نهاية ّ
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ابن اإلنسان :راجع السيد املسيح
آتيال 229 ،200
)الروم ّلي( 34 ،33 ،20
أدرنة ّ
آدم 147 ،107 ،82 ،76 ،75 ،55 ،54
أدوم )أرض( 114
األراضي املقدسة 35 ،21 ،20 ،19 ،5
األرثوذكس 59 ،28
األردن 114
أرسطو 217 ،22
أرض املقصود :راجع األراضي املقدسة
أرفه 20
إرميا 186 ،110 ،98 ،88
إسحاق 156 ،77
اإلسرائيل ّيني 18
اإلسالم 33
إسالمبول :راجع القسطنطين ّية
إسماعيل 156 ،20
آسيا 132 ،59 ،20
إشعيا 188 ،186 ،114 ،113 ،110 ،98 ،70
آشور 182 ،23
األعلى )حضرة( :راجع الباب
أفريقيا 202 ،76 ،14
أفغانستان 156
أفالطون 223 ،29 ،25 ،22
األقدس )الكتاب( 175 ،115
أملانيا 36 ،17
أمريكا 150 ،133 ،25 ،24
اإلنجيل 228 ،223 ،215 ،187 ،184 ،164 ،149 ،115 ،108 ،101 ،86 ،84 ،70 ،67 ،65 ،28 ،23 ،19
إنجيل لوقا 92
إنجيل متّى 229 ،119 ،92 ،88 ،55
إنجيل مرقس 86
إنجيل يوحنا 192 ،119 ،92 ،73 ،69 ،66 ،65 ،61 ،54
أنطاكيا 88
اإلنكليز 17
أوروبا 200 ،136 ،135 ،133 ،123 ،90 ،60 ،30 ،24 ،20
إيران 228 ،200 ،156 ،38 ،36–30 ،23
اإليرانيون 229 ،35 ،34 ،31
اإليقان )كتاب( 216 ،92 ،88 ،86 ،71 ،70
إيليّا 215 ،188 ،187 ،98 ،88 ،87 ،86
حرف الباء
الباب )حضرة( 156 ،109 ،32 ،30 ،20
البابا 111 ،90 ،89 ،19

١٤٢

براهمة 63
برهما 63
بربارة الق ّديسة 92 ،89
بروتستانت 89
بطرس 172 ،170 ،88 ،58 ،38
بطلميوس 223 ،215 ،30 ،29
بغداد 92 ،37 ،33 ،20
بقراط 22
بنو إسرائيل 156 ،114 ،113 ،112 ،99 ،98 ،23 ،21 ،20
بهاء اهلل )حضرة( 229 ،228 ،174 ،156 ،152 ،119 ،109 ،107 ،103 ،99 ،92 ،86 ،70 ،57 ،51 ،46 ،39–30 ،20
بوذا 111 ،110
بولس 77 ،75 ،58
بيت العدل 116
البيزنطيّة 229
حرف التّاء
التوراة 228 ،223 ،197 ،147 ،114 ،113 ،112 ،110 ،92 ،82 ،79 ،78 ،60 ،59 ،58 ،54 ،51 ،38 ،28 ،19
تيطس 58
حرف الثّاء
الثّئوصوفيّون 229 ،220–218 ،216 ،213
حرف الجيم
جالينوس 227 ،22
جزيرة العرب 28
الجمال املبارك :راجع بهاء اهلل
حرف الحاء
حبشة 25
حجاز 28
حزقيل 110 ،99
حسن عمو )مالّ( 33
حلب 20
ح ّواء 81 ،79
الحواريّون 172 ،164 ،118 ،68 ،67 ،66 ،62 ،61 ،58 ،55 ،54 ،26
حرف الخاء
الخليفة الثّاني )عمر بن الخطاب( 28
الخليل الجليل :راجع حضرة إبراهيم
حرف الدّال
)السيد( 37
ال ّداوودي
ّ
داوود )النّبي( 110
حرف ال ّراء
الرسول )حضرة( :راجع حضرة محمد
ّ
الروس 17
ّ
الروم 229 ،182 ،23 ،22 ،18 ،17
ّ

١٤٣

الروم
الرومان :راجع ّ
ّ
الروم ّلي )أدرنة( 34 ،33 ،20
ّ
روم ّية 90 ،88
السني
حرف
ّ
السجن األعظم :راجع ع ّكا
ّ
السريان 18
ّ
سفر التّثنية 114
سفر التّكوين 92 ،54
سقراط 21
سليمان 110
السودان 14
ّ
سورية 21 ،20
سورة الهيكل 36
السوفسطائيّة 207
ّ
سويسرا 202
ّ
الشني
حرف
السياسة املدنيّة )كتاب( 227
شرح الرسالة األفالطونية في ّ
شمس البهاء :راجع بهاء اهلل
شيراز 30
ّ
الشيعة 30
الصاد
حرف
ّ
صموئيل 99
الصوفيّة 221–218 ،216
ّ
حرف الطّاء
الطّابور )جبل( 187 ،86
طهران 34 ،33 ،20
حرف العني
عبد البهاء 5
العراق 34
ع ّكا 229 ،132 ،46 ،35 ،33 ،32
عيسى :راجع حضرة املسيح
حرف الفاء
فاتيكان 89 ،19
فرعون 174 ،21
فرنسا 36 ،17
فريس ّيون 23
ّ
فيثاغورث 29
فينيق ّيون 18
حرف القاف
قابيل 174
القدس 28
القرآن الكريم 229 ،192 ،119 ،114 ،92 ،84 ،52 ،46 ،29
قسطنطني 17
القسطنطينيّة 34 ،33 ،20
القطر املصري :راجع مصر
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قيافا 174
حرف الكاف
الكاثوليك 59
كتفاكو 46 ،36
كربالء 34 ،33
الكرمل )جبل( 36
كرمنشاه 34
كلدان 182 ،23
كليفورد بارني أمريكانيّة 6
كنعان 156
كنفيوش 111 ،110
كوبرنيكوس 46 ،29
كورنثوس 75
كوملبوس 150
حرف الالّم
لوط 19
حرف امليم
ما بني النّهرين 19
املتو ّكل العبّاسي 200
محمد )حضرة( 156 ،114 ،109 ،30–25 ،24 ،20
مدينة 28 ،25
مريم 66 ،61 ،52
املسلمون 28
امل š š š š š šسšيšح )ح š š š š š šضšرة( ،111–109 ،103 ،101–98 ،91–86 ،84–80 ،78–58 ،56–51 ،43 ،42 ،39 ،38 ،34 ،28–26 ،23 ،20–17
227 ،226 ،207 ،200 ،197 ،188 ،187 ،174 ،173 ،172 ،170 ،166 ،164 ،160 ،156 ،151 ،149 ،148 ،118 ،115
املسيحيّون :راجع النّصارى
مصر 22 ،21 ،20 ،7
املصريّون 182 ،18
م ّكة 28 ،25 ،24
)السيّد( 229 ،201
املنشادي
ّ
موسى )حضرة( 188 ،187 ،174 ،156 ،114 ،113 ،109 ،81 ،77 ،63 ،58 ،43 ،42 ،28 ،21 ،20 ،18
حرف النّون
نابلئون 36
ناصر ال ّدين شاه 119 ،92 ،37 ،36
محمد
النّبيّ :راجع حضرة
ّ
نجران 27
نجف 33
النّصارى 227 ،92 ،77 ،63 ،33 ،28 ،27
نوح )حضرة( 156 ،81
حرف الهاء
هابيل 174
هاجر 20
هارون 114 ،113
همااليا )جبل( 71
الهند 182 ،36
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 ّ
الشقيق( 192 ،174
يعقوب 114 ،113 ،20
يوحنّا الالّهوتي 188 ،186 ،55
يوحنّا املعمدان 215 ،88 ،87 ،86 ،81 ،59 ،56 ،55
يوسف النّبي 81 ،77 ،20
يوسف النّاصري 23
يوشع 114
اليونان 216 ،182 ،111 ،23 ،22 ،21 ،18
اليهود 197 ،74 ،71 ،70 ،63 ،61 ،43 ،33 ،27
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