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مة المؤل ف من  مقد 
 

محادثااة مااع بعااض األخااوة  ماان، 1914ة فااي ديساامبر )كااانون األّول( ساانة بهائّيااكااان أّول علمااي بالّتعاااليم ال 
قّوتها وجمالها وسعة  منوكانت دهشتي عظيمًة  . ة الّتي استعرتهابهائيّ بذ البعض النّ  منو  عبدالبهاءالّذين قابلوا 

االحتياجااات العظمااى أكثاار مّمااا تقّدمااة أّيااة هيئااة دينّيااة أخاار   ماانالحااديث شاامولها، واعتقاادت باّنهااا تقااّدم للعااالم 
 . كّلما تعّمقت في البحث واالستقصاء فيما بعد اورسوخً  اثبوتً  عتقادصادفتها في حياتي، وازداد هذا اال

 

وأثنااااء بحثاااي وطلباااي لزياااادة العلااام بالحركاااة، شااااهدت صاااعوبة الحصاااول علاااى الكتاااب التّاااي أحتااااج إليهاااا،  
تااب، ليكاون أضع خالصًة لكّل ما وصلت إلية يدي وما عرفتة منها في هيئاة ك أنرعان ما تبادر إلى ذهني وس

، وأرساالت لااة نسااخًة عباادالبهاءا أعياادت المواصااالت مااع فلسااطين بعااد الحاارب، كتباات لّماافل . عفااي متناااول الجمياا
، اكريًما امشّجعً  افارسل لي رد    .نتهاءاال منالكتاب الّذي كان قد قرب  مناألبواب الّتسعة األولى  منمخطوطًة 

 . لزيارتة في حيفا، ومعي المخطوطة كّلها، فقبلت هذه الّدعوة بكّل سرور ةً وّديّ  ودعوةً 
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وفي أثناء . 1920 – 1919في شتاء  عبدالبهاءوكان لي الّشرف العظيم في صرف شهرين ونصف في ضيافة 
تتارجم مخطوطاة الكتااب إلاى  أنا بارراء قّيماة لتنقيحهاا، واقتار  المواضايع وأشاار فيها منإقامتي راجعتة في كثير 

  .ح فيها ما يراه، وقد تّمت المراجعة والّترجمة كما طلبتنقيحها، حّتى يقرأها ويصلّ  منالّلغة الفارسّية بعد انتهائي 
البااب األّول  ين أعمالة اليومّية العديدة ليصالح ثالثاة أباواب ونصاف )وهايب منض الوقت عب عبدالبهاءوقد لقي 

 . والّثاني والخامس وجزء من الّثالث( قبل صعوده
 

قيمتاة تازداد باذل  تصحيح بقّية الكتااب، حياث كانات  منلم يتمّكن  عبدالبهاءدواعي أسفي العظيم أّن  منو  
لااى ين فااي انكلتاارا بمراجعااة الكتاااب كّلااة ووافقاات عبهااائيّ لل المركاازيّ المحفاال  ماانوقااد قاماات لجنااة  . زيااادًة عظيمااةً 

 (1)...طبعة
 

 كتبة جون أسلمنت 
 كالتس –في فيرفورد  
 . اسكتلنده –في ضواحي أبردين  

                                           

 . 1970والعصر الجديد" مترجم عن الّطبعة المنّقحة لسنة  وهذا الكتاب "مختارات من كتاب بهاءهللا (1)
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ل  الباب األو 
 البشارات

 
أعظام  بهااءهللاقد ظهر موعود جميع األمم، وكانت جميع األمم والمذاهب تنتظر ظهاور الموعاود، وحضارة " 

 "نسانيّ المعّلمين والمرّبين الّذين ظهروا في العالم اإل
 (امترجمً  – دالبهاءعب)

 
 اريخأعظم حدٍث في الت   

 

" لوجادنا أّن العامال نساانلو رجعنا إلى ما هو مدّون في صفحات الّتواريخ بخصوص مسالة كيفّية "تقاّدم اإل 
وقااتآل رخاار يتخّطااون ارراء واألفكااار المسااّلم بهااا فااي عصاارهم،  ماانالمهاام فااي الّرقااي البشاارّي هااو ظهااور رجااال 

فالمخترع والّرائد والّنابغاة والّرساول هام   .يعلنونها لّتي لم تكن معلومًة للبشر قبل ظهورهم، ثمّ ويكتشفون الحقائق ا
 وكما يقول كاراليل:  .تطوير العالم اف عليهم مبدئي  الّذين يتوقّ 

 

يمتلااا  حكماااًة أسااامى وحقيقاااًة روحانّياااًة كانااات  اواحااادً  الً أّن رجااا ...ا"إّن الحقيقاااة الواضاااحة بااال الواضاااحة جاااد   
 أبناء جنسة فحسب أو منمجهولة قبل مجيئة، إّنما يمتل  قّوًة ال تزيد على قّوة عشرة 
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يمتلكوهاا، وتاراه يقاف  عشرة آالف منهم مّمن لم تكن عندهم تل  الحكمة، بل تزيد قّوتاة علاى قاّوة جمياع الاّذين لام
 ماان تقاااومهم أّيااة دروع أو أّيااة أبااراجة الّسااماء، ال أساالح ماان بسااال  امقّلاادً  يكااون  ماانمالئكّيااة علوّيااة، ك فاايهم بقااّوة
 (1)".الّنحاس

 

   فاي أّي أفاق شايءففي تواريخ العلوم وارداب والموسيقى، نر  أمثلًة كثيرًة لهذه الحقيقة، إاّل أّنة ليس هنا 
يااة ففاي جمياع العصاور، كّلماا انحّطات ح . رسالتة، في أفاق الاّدين منأوضح من أهمّية الّرجل العظيم، وال أبين 

م، قااوم وحااده أمااام جميااع العااالهااو أعجااب الّرجااال وأعمقهاام، في الً ة، وفساادت أخالقهاام، يظهاار رسااو الّروحانّياابشاار ال
تة، يشاركة في إنجاز مسؤوليا منبصير بين رجالآل عمّي، ليعلن بشارة الحّق والّصدق، بينما ال يوجد معة  كرجل
 . يعّلم الّناس ويهديهم منيفهمة، أو  منأو 
 

في الّشرق،  لهيّ إ كّلما انقضت بضعة قرون، ظهر رسولو  . سامية خاّصة كانت لة مهّمة منومن الّرسل  
د، ليضاااايء عقاااول البشااار المظلماااة، وياااوقد أرواحهااام الّراقاااادة، أمثاااال كريشااانا وزردشااات وموساااى وعيساااى ومحّمااا

 أنيجااب  يااان، فّّنناااومهمااا تكاان آراؤنااا حااول العظمااة النساابّية لهااؤالء الّرساال المؤّسسااين ل د . ةالّروحانّيااكالّشامس 
لتّااي افااي تصااريحهم، باااّن الكلمااات  اوقااد اّتفقااوا جميًعاا . نعتاارف باااّنهم كااانوا أقااو  العواماال فااي تعلاايم بنااي البشاار

ت وقااد اماات  . هاام حملتهااا إلهّيااةيلهمااون بااة، وأّنهااا رسااالة  لهاايّ إإلهااام  ماانأنفسااهم، باال  ماانيتكّلمااون بهااا ليساات 
 ّشر بظهور مدّونة بّشارات ووعود تبأقوالهم ال

                                           

 عن كتاب عالمات األزمنة.  (1)
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للعالم، يظهر في "وقت المنتهاى"، لياتّمم عملهام حتّاى ياؤتي ثمرتاة، وهاو يؤّساس حكام الّساالم والعادل  معّلم عظيم
واحد"  ألمم والقبائل، ليكون هنا  "قطيع واحد وراععلى األرض، ويجمع في أسرة واحدة كّل األجناس واألديان وا

 . هم"أصغرهم إلى أكبر  منوليعرفوا هللا ويحّبوه "
 

ولقااد أعلناات  . ة" فااي آخاار األّيااام هاو أعظاام حاادثآل فااي التّاااريخ البشااريّ نسااانيّ إّن مجاايء هااذا "المرّبااي لإ احًقا 
 ّم وتدّون، وأّنة يمكن لكّل باحث غّيور، وأّن أمره قد تافعليً  اة للعالم بشارة ظهور هذا "المرّبي" ظهورً بهائيّ الّديانة ال

لاا ن تلاا   دنعاام، لاام يشاااهد أحاا . قااد تاانّفس، وأّن "شاامس الحقيقااة" قااد أشاارقت يدرسااة، وأّن فجاار "يااوم الااّرب" أن
الّشمس البهّية سو  القليلون مّمن هم على قلال الجباال، ولكاّن أشاّعتها قاد أضااءت األرض والّساماء، وعان قرياب 

 . اّفة الّناسعلى األودية والبطا ، وتهب الحياة والهد  لك رؤوس الجبال، وتشرق باشدِّّ إشراقسوف ترتفع فوق 
 

ل   عالم يتبد 

 

لد  العموم، اختراق العالم فاي القارن الّتاساع عشار وابتاداء القارن العشارين ساكرات ماوت  اقد أصبح معلومً   
 الّتعّصااباتّيااة القديمااة والمصاالحة الفردّيااة و العصاار القااديم وطلقااات والدة العصاار الجديااد، وقااد أخااذت أصااول المادّ 

دميرات التّاي نشاات مفضاوحًة يجاب نباذها، بسابب التّا اة باالضامحالل، وصاارت أماورً وات الوطنّية والمذهبّيااوالعد
جهات العالم نر  عالمات رو  إيمان جديد وأخّوة دولّياة تكسار القياود القديماة وتتجااوز  منعنها، وفي كّل جهة 

 . الحدود العتيقة
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عظيم لم يسبق لهاا مثيال، وتار  العصار  الت ثورّية ذات شانة تحوّ نسانيّ وتجري ارن في جميع شؤون الحياة اإل
وهناا  شارور  . ضاارهتالقديم في صراع دائم مع العصر الجديد، وفي تقّلب بين الحياة والموت، ولام ياتم لا ن إح

، ولكّنها قد انكشف سترها، وأخذ العالم فاي محاربتهاا والهجاوم عليهاا بقاّوة جديادة وبامال هائلةً  عديدة ال تزال قوّيةً 
فاي تبديادها وتقويضاها، وهاو ينيار طرياق  متّدت، وهّددت، ولكّن الّنور آخذّن الّسحب قد تكاثفت، وانعم إ . وطيد

 . التقّدم، ويكشف العقبات والمهاوي الّتي تعترض الّطريق المستقيم

 
ة واألخالقّياااة التّاااي الّروحانّياااأّمااا فاااي القااارن الثّاااامن عشاار، فقاااد كاااان األمااار علااى خاااالف ذلااا ، فاااّّن الّظلمااة  
ور، باال كاناات كالّظلمااة الحالكااة التّااي تتقااّدم ظهااور ولت علااى العااالم فيااة لاام يكااد يخترقهااا أّي شااعاع ماان الّناااساات

 . الً مان الظاالم إاّل قلاي اتباّين شايئً  أنالفجر، ولم تساتطع المصاابيح والّشاموع القليلاة التّاي كانات حيناذا  موجاودة، 
إّنة قرٌن ليس لة تاريٌخ مهام، بال "ردري  العظيم( ما ياتي: ا كتبة كاراليل عن القرن الّثامن عشر في كتابة )فوممّ 

مّما ال يوجد لة شابية فاي القارون  ...، وهو قرن مشحون باألباطيل المتراكمةاتاريخة نزر قليل يكاد يكون معدومً 
 األولااىو ولاام يكاان عنااد أهلااة شااعور بمااا كااان قاارنهم عليااة ماان الّضااالل الااّذي نمااا فيااة، باال انغمااس فيااة واخااتل  بااة

 ...انتهى بالّثورة الفرنسّية أن، وطفح بة الكيل إلى اودمً  الحمً 
 

ألّن بنااي البشاار الااّذين اسااتولى علاايهم  ...بمثاال هااذا القاارن، كمااا أشااعر بساارور لااذل  اوهااي خاتمااة الئقااة جاادً  
  ، لئال يسقطوا في هاوية الّتوحش"جديد لهيّ إدين "الّطيش والبالدة كانوا في حاجةآل إلى 
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 . (1)"والّتقليد

 

والوقت الحاضر، بالّنسبة إلى القرن الثّاامن عشار، بمثاباة الفجار بعاد الّظاالم، وكظهاور الّربياع بعاد الشاتاء،  
نين ماال جديادة، وأّن األماور التّاي كانات مناذ ساآفتر  العالم يموج بحياة جديدة، ويصادع بافكاار ساامية جديادة، و 

عتباار ئق الّثابتااة، وكااذل  الكثياار ماان األمااور التّااي كاناات ت  ، قااد أصاابحت ارن ماان الحقاااالً مسااتحي اقليلااة تعااّد حلًماا
 ال ، وشاااهدنا عجائااب عدياادةً "مناااهع عملّيااة"بعياادًة وغياار محتملااة الوقااوع إاّل بعااد ماارور أجيااال عدياادة، أصاابحت 

تحصاى، فقاد طرناا فاي الهاواء وغصانا فاي أعمااق البحاار، وأصابحنا نرسال الّرساائل حاول األرض بسارعة البارق، 
  . الّسنوات األخيرة رأينا عجائب ال تحصى وخالل عقود

 

 شمس الحقيقة 
  
 فما هو الّسبب يا تر  في هذه اليقظة الفجائّية في العالم؟ 
 1817سانة  الاّذي ولاد فاي إياران بهااءهللاون أّنها ترجع إلى نفثات الّرو  القدس الفائضة من الّرساول بهائيّ يعتقد ال

 . 1892وصعد في األرض المقدّسة سنة 
 

كمااا تجلااب  الّروحااانيّ هااو الااّذي يجلااب الّنااور ماان العااالم  "اإللهاايّ المظهاار "أّن الّرسااول أو  بهاااءهللاولقااد علاام  
  فكما تشرق الّشمس المادّية فوق األرض، وتسبب نموّ  . الّشمس الّنور إلى عالم الّطبيعة

                                           

 مترجم عن الفصل األّول من الجزء األول من كتاب "فردري  العظيم" (1)
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 ،على عاالم القلاوب واألروا  هيّ لاإلخالل المظهر  منفكذل  شمس الحقيقة تضيء  ،األجسام  المادّية وتطّورها
اختااراق أظلاام نااواحي  علااى وكمااا أّن أشااّعة الّشاامس المادّياة لهااا القاادرة . وترّباي العقااول وارداب واألخااالق البشاارّية

فكاذل  نفثاات الاّرو  القادس الفائضاة  ،العالم لتهب الحياة والحرارة حّتى للمخلوقات الّتي لم تر في حياتها الّشمس
حتّااى بااين الااّذين لاام يساامعوا باساام الّرسااول  ،تااؤّثر علااى حياااة الجميااع وتلهاام العقااول المسااتعّدة هاايّ لاإلماان المظهاار 

جّدد توت ،وهو يوم القيامة الّذي يقوم فية أموات الّرو  إلى حياة جديدة ،فمجيء المظهر هو كمجيء الّربيع . اأبدً 
 . جديدة" ماء جديدة وأرض"ستظهر وفية  ،لهّيةاإلائق األديان جديد حق منس بل وتتاسّ  ،فية
 

باال يتسااّبب عنااة  ،ولكااّن مجاايء الّربيااع فااي عااالم الّطبيعااة ال يقتصاار علااى إنماااء الحياااة الجدياادة وبعثهااا فقاا  
ألّن الّشمس الّتي تنّماي األزهاار وترّباي األشاجار تساّبب باذاتها اضامحالل وانحاالل  ،زوال كّل قديم وعتيق وفناؤه

وترسااال الفيضاااان واألعاصاااير التّاااي تنّظاااف األرض  ،ي تاااذيب ثلاااوج الّشاااتاءفهااا . كاااّل ماااا هاااو هزيااال وباااالآل قاااديم
، مشااابهةً  وحركااةً  اة تغيياارً الّروحانّياافيسااّبب إشااراق الّشاامس  ،الّروحااانيّ وعلااى هااذا المنااوال يكااون العااالم  . وتطهّرهااا

ت العتيقة وكّل الخرافاات للجزاء، فتزول فية وتنبذ كّل أشكال الفساد األفكار والعادا اوكذل  يكون يوم القيامة يومً 
، الً التّاي تراكمات فاي أزمناة الّشاتاء، وتنطلاق القاو  التّاي تجّمادت طاوي الّتعّصاباتوالّتقاليد، وتذوب ثلاوج األوهاام و 

 . لتغمر العالم وتجّدده
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  بهاءهللارسالة 

 
األماام، وأّنااة ينبااوع يااع جم، وبكااّل وضااو ، أّنااة هااو المّربااي والمعّلاام المنتظاار، وأّنااة معّلاام اماارارً  بهاااءهللاصااّر   

الّرحمة الواسعة العجيبة الّتي تفوق كّل فيض سابق، والّذي فية تندمع جميع األديان الّسابقة كما تنصّب األنهاار 
يكااون قاعاادًة متينااًة التحاااد جميااع العااالم والفتتااا  ذلاا  العصاار المجيااد، عصاار  اوقااد أّسااس أساًساا . فااي المحااي 

 . بر بة الّرسل وتغّنى بة الّشعراءألنام، كما أخالّسالم على األرض والترخي بين ا

 

إلاى الملاو   اقبل مئة عام تعاليمة في كتب متعّددة وألوا  كان الكثير منها موّجهً  بهاءهللاوقد نزلت من قلم  
وهاذه التعااليم هاي: تحاّري الحقيقاة، ووحادة الجانس البشارّي، واتحااد األدياان واألجنااس واألمام فاي  . وحّكام العاالم

والخرافااات واألوهااام، ومساااواة الماارأة والّرجاال، وتاساايس  الّتعّصااباتلّشاارق والغاارب، واّتفاااق العلاام والااّدين، ومحااو ا
نشاء محكمة دولّية عليا، واالتفاق على لسان واحد من بين الّلغات، والّتعليم اإلجبارّي وغيرها  . العدل والحق، وا 

 

ولام  . اعجيًبا اهاا مطابقاًة لحاجاات هاذا العصار وعالماتاة تطابًقاوأّما رساالتة الفريادة فاي شامولها وماداها، فّنّ  
من الّضخامة والّتعقيد ما بلغتة ارن، ولم تكن  تجابة البشر قد بلغت في أّي عصر َتك ن المشاكل المستجّدة الّتي

 في أي حلولها المقترحة قد بلغت كذل  ما بلغتة من الكثرة والّتضارب، ولم يكن االحتياج إلى معّلم للعالم
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منااة فااي هااذا العصاار، وال الّشااعور بالحاجااة إليااة باوسااع، ولاام يكاان انتظااار ظهااور مثاال هااذا  اأشااّد إلحاًحاا عصاار
 . المعّلم بامكن وال أثبت منة وال أعمّ 

 
 اتانطباق الن بو   

 
 خصيًصا لهذا الباب ما تلي ترجمتة: عبدالبهاءكتب  
 

اليهاود منتظارين مجيئاة بشاوق، وفاي كاّل ياوم يتضاّرعون  ، كانا"عندما ظهر الّسيد المسيح منذ عشرين قرنً  
قائلين "الّلهم عّجال ظهاور المسايح"، وماع ذلا ، حينماا أشارقت شامس الحاّق، أنكاروه وقااموا ضاّده بااعظم العاداء، 

عّلقااوه علااى الّصااليب، مااع أّنااة كااان الااّرو  القاادس وكلمااة هللا، وسااّموه بااا )بعلزبااول( أي الّشاايطان، كمااا هااو  اوأخياارً 
نصاوص التّاوراة الواضاحة والّسبب في كاّل ذلا ، كماا قاالوا، هاو أّن ظهاور المسايح، حساب  . ور في اإلنجيلمذك

وهاذه العالماات  . يّدعي أّناة المسايح كااذب منخاّصة، وما دامت هذه العالمات لم تظهر، فّّن كّل لة عالمات 
هذا الّرجل في الّناصارة، وهال يمكان ياتي من مكان مجهول، في حين أّننا نعرف بيت  أنهي: أّن المسيح يجب 

تكااون ماان حديااد، أي أّنااة يرعااى  أنيظهاار ماان الّناصاارة شااخٌص صااالح؟ والعالمااة الّثانيااة: أّن عصاااه يجااب  أن
ومن العالماات والّشارو : أّناة يجلاس  . األغنام بالّسيف، ولكن هذا المسيح لم تكن عنده حّتى عصا من الخشب

ومن  . يجلس عليها اعن عدم تتويجة، فّّنة ال يمل  ارن حصيرً  الً ، ففضعلى كرسّي داود ويؤّسس سلطنة داود
، وكساار يااوم الّساابت مااع اكلًياا ابااين الّشاارو : أّنااة ياارّوج شااريعة التّااوراة، ولكااّن هااذا الّرجاال نسااخ شااريعة التّااوراة نسااخً 

 وجود
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قتلااة، ولااو أظهاار العجائااب  ة ثاام يكساار يااوم الّساابت يجاابيااّدعي الّنبااوّ  ماانفااي التّااوراة يقضااي باااّن كااّل  نااص قاااطع
إلااى  نسااانماان اإل وماان العالمااات أّنااة فااي مااّدة حكمااة يسااود العاادل والحااّق والّصااال ، حتّااى يتجاااوز . والمعجاازات

، واألسد والغزال في مرعى واحد، رة واحدة، والّصقر والحجل في وكر واحدالحيوان، فيعيش الثعبان والفار في حف
احد ولكّن الّظلم والعدوان قد اشتّدا ارن إلى درجة أّنهم صلبوهو ومان الّشارو  عين و والّذئب والحمل يشربان من مَ 

األخاار : أّن اليهااود فااي زمااان المساايح يسااودون وينتصاارون علااى جميااع أماام األرض، ولكااّنهم ارن مقيمااون علااى 
 راة؟العبودّية والهوان في إمبراطورّية الّرومان، فكيف إذن يكون هذا هو المسيح الموعود في الّتو 

 
الحقيقة، مع أّن رو  ّللّا ذا  كان هاو الموعاود فاي التّاوراة، ولكاّنهم لّماا وبهذه الكيفّية اعترضوا على شمس " 

 .لم يفهموا معنى  هذه العالمات، صلبوا )كلمة هللا(
 

لاام ون اليااوم أّن العالمااات المدّونااة كّلهااا ظهاارت فااي مجاايء الّساايد المساايح، غياار أّن ظهورهااا بهااائيّ ويقااول ال" 
 .مرموز  الوصف الموجود في الّتوراة وصفيكن بالمعنى الّذي فهمة اليهود، وأنّ 

 
 إلهّيةون يقولون أّن سلطنة الّسيد المسيح كانت سلطنة بهائيّ من ضمن العالمات عالمة الّسلطنة: فال الً "فمث 

لطنة الّسايد المسايح حاوالي سماوّية أبدّية، وليست مثل سلطنة نابليون الّتي زالت في وقتآل قصير، فقد توّطادت سا
عرشة الّسرمدي إلى األبد، وهكذا بقّية العالماات  اسنة، وهي ل ن باقية، وسيبقى هذا الوجود المقّدس معتليً  ألفيّ 

  الّتي ظهرت ولم يدركها اليهود، وهم ل ن ينتظرون مجيء

This file was downloaded from QuranicThought.com



16 

الساّيد تقدون أّنهم علاى الحاّق وأّن ويع ساطع لهيّ إعلى ظهوره بظهور  االمسيح، مع أّنة قد مّر ارن عشرون قرنً 
 ". معاذ هللا الً المسيح كان باط

 
فلنعتبار بهاذا المثاال،  . لو طلب اليهود من الّسيد المسايح تفساير معااني الّنباوات الخاّصاة باة، ألخبارهم بهاا 
فلنرجاع إلاى ماا  نحكم إذا كانت الّنبوات الخاّصة بظهور المعّلم األعظم في اليوم األخير قد تّمات أم ال، أنوقبل 
ماان الّنبااوات وال شاا  "مختااوم"، وأّن المّربااي الحقيقااي هااو  احااول تفساايرها، ألّن كثياارً  انفسااة خصيًصاا بهاااءهللاكتبااة 

 . يفّض ختمها، ويكشف معانيها المكنونة في أصداف عباراتها أنالّشخص الوحيد الّذي يمكنة 
 

 اولكّنااة ال يجعاال البرهااان علااى أحقّيااة رسااالتة متوقًفاا ات القديمااة،الكثياار حااول تفسااير الّنبااوّ  بهاااءهللاوقااد كتااب  
فجميع العقالء يعلمون أّن الّشمس هي حّجة بذاتها، وفي وقت شروقها ال نحتاج إلاى نباّوات  . على هذه الّنبوات

حين ظهوره، فّّنة يكون بنفسة حّجة كافية لكل مان  لهيّ اإلسابقة تطمئننا عن شروقها، وهكذا األمر مع المظهر 
  . إحساس روحانّي، حّتى ولو نسيت جميع نبّوات الّرسل الّسابقينلة 
 

الة   براهين الرس 
 

أعمى بدون تحقيق، بل بالعكس من ذل ،  الً يقبل أقوالة ودالئلة قبو  أنلم يطلب من أّي شخص  بهاءهللاإّن  
يفتحااوا  أنلجميااع علااى أعمااى، وحااّث ا الً وضااع فااي مقّدمااة تعاليمااة إنااذارات شااديدة لكااّل ماان يقباال أّيااة ساالطة قبااو 

 أعينهم وآذانهم، ويحكموا بانفسهم بدون 
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، وبتمام الحرّية واالستقالل، حّتى يعرفوا الحقيقة ، انفساة مطلًقا وهاو يادعو إلاى  الّتحاري التّاام، ولام يخافِّ  . خوفآل
ّن األدّلاة ا  و  . بل جعل البرهان األعلى على رسالتة نفس كلماتة وأعمالة وأثارها في تغييار أخاالق الّنااس وحيااتهم

 الّتي ذكرها هي الّتي وضعها سلفة العظماء من الّرسل، فقال موسى في التوراة: 
 

دث ولم ّلم بة الّنبي باسم الّرب ولم يحقلت في قلب  كيف نعرف الكالم الّذي لم يتكّلم بة الّرب؟ فما تك نا  "و  
 (1)".بي فال تخف منةيصر فهو الكالم الّذي لم يتكّلم بة الّرب، بل بطغيان تكّلم بة النّ 

 
 وبمثل ذل  قّرر المسيح دليلة بوضو  وبّين البرهان على دعوتة بقولة: 
 

 . من ثمارهم تعرفونهم . هم من داخل ذئاب خاطفة"احترزوا من األنبياء الكذبة ياتونكم بثياب الحمالن ولكنّ  
جّيادة، وأّماا الّشاجرة الّرديئاة  اصانع أثماارً ؟ هكاذا كاّل شاجرة جّيادة تا، أو من الحس  تينً اهل يجنون من الّشو  عنبً 

جّياادة، كااّل  اتصاانع أثمااارً  أنرديئااة، وال شااجرة رديئااة  اتصاانع ثمااارً  أنال تقاادر شااجرة جّياادة  . رديئااة افتصاانع أثمااارً 
 (2)".تقطع وتلقى في الّنار، فّذن من ثمارهم تعرفونهم اجّيدً  اشجرة ال تصنع ثمرً 

 
للّرسالة ثابتة بمقتضى هذه األصول، وهال  بهاءهللان بّين إذا كانت دعوة  نأوسنجتهد فيما ياتي من األبواب  

  األمور الّتي نطق بها تحّققت أم ال، وهل كانت ثماره طّيبة أم رديئة، وبعبارة أخر ،

                                           

 (22و 21: 18ثنية ) (1)
 (20-15: 7مّتى ) (2)
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ة ورفعتهااا وعلااى نسااانيّ هاال نبّواتااة تحّققاات، وأحكامااة قااد نفااذت، وهاال عملااة فااي الحياااة قااد ساااعد علااى تهااذيب اإل
  . ألخالق أو بالعكس من ذل تحسين ا

 

 صعوبة الت حري   
 

 . كثيرًة في سبيل الّطالب الّذي يرغب فاي تحاّري الحقيقاة بخصاوص هاذا األمار قد تعرض بالّطبع صعوبات 
 . ة العظمااى، قااد أساايء عرضااة وتمثيلااة وأخطاا  فهمااةالّروحانّياامثاال جميااع الااّدعوات األخالقّيااة و  بهااائيّ فالااّدين ال

بخصاااوص االضاااطهادات الفظيعاااة وارالم التّاااي حصااالت  اتاًمااا ااياااات األحبااااء واألعاااداء اتفاًقااانعااام، قاااد اتفقااات رو 
وأتباعة، أّما بخصوص أهمّية الّدعوة وصفات مؤّسسيها، فقد اختلفت أقوال المنكرين عن أقوال المؤمنين  بهاءهللال

عيساى  وبينماا يقاول المؤمناون أنّ  ...سايحكما اختلف مؤرخو المسيحيين واليهود في زماان السايد الم اكلي   اختالفاً 
 اقااد أتااّم وأكماال شااريعة موسااى واألنبياااء، يصااّر  المنكاارون أّنااة كساار قوانينهااا، ونسااخ قواعاادها، وأّنااة كااان مسااتحقً 

  . للموت
 

يطار   نوفي الّدين كما في العلام، تكشاف الحقيقاة أسارارها للّطالاب المجاّد الوقاور المتواضاع الاّذي يساتعد أل 
 بهاائيّ وألجال فهام الاّدين ال . عصب ووهم ويبياع ماا عناده ليشاتري "الجاوهرة الفريادة ذات الاّثمن العظايم"كّل ت اجانبً 

وعاادم األنانّياة فااي البحااث عاان الحااق، مثااابرين فااي طريااق  خااالصاإلنقااوم بدراسااتة باارو   أنبكامال معناااه، يجااب 
 وسنجد في ارثار  . الّتحّري، ومّتكلين على الهداية الّربانية
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 . ة والمعيار األتم ألهمّيتها وقيمتهاالّروحانيّ سيها المفتا  األعظم ألسرار هذه اليقظة ّية لمؤسّ الكتاب
 

 هدف هذا الكتاب 
 

نبسا  علاى قادر اإلمكاان، باعتادال وبادون تعّصاب  أنوالغاية الّتي نتوخاها في ما يااتي مان األباواب، هاي  
جحاااف، معااالم تاااريخ األماار ال اء بااذل  ماان إصاادار حكاام صااحيح ة، حتّااى يااتمّكن القاارّ ، وباااألخص تعاليماابهااائيّ وا 

 . حول أهمّيتها، وربّما يؤول بهم البحث إلى زيادة التعّمق في الموضوع بانفسهم ألنفسهم
 

 اوتحّري الحقيقة، مع أّنة أمر مهم، إاّل أّنة ليس الغاية الوحيدة والغرض الّنهائي من الحياة، فالحّق ليس أمرً  
ند العثور علية يوضع في متحف ارثار، فتوضاع لاة بطاقاة، ويصاّنف باين ارثاار، ويرصاد يبحث عنة، وع اتً امو 

تتاّصاال  أن، باال هااو أماار حااي يجااب اعقيًماا ااساايً ق اجاًفاا افااي قائمااة، ثااّم يعاارض فااي المتحااف، ليبقااى هنااا  متروًكاا
 . يجنوا مكافاة بحثهم أنجذوره في قلوب الّناس، ويكون لة ثمر في حياتهم من قبل 

 

هااو أّن يشاارع الااّذين يقتنعااون بصااّحتة فااي تطبيااق  لهاايّ اإلرض الحقيقااي إذن ماان نشاار معرفااة الّظهااور فااالغ 
لااون بااذل  تحّقاق ذلاا  اليااوم المبااار  الااّذي فيااة أواماره ومبادئااة "والسااّير فااي الحياااة" بمقتضااه، ونشاار بشااارتة، فيعجّ 

 . على األرض كما هي في الّسماء هللاتظهر مشيئة 
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 الباب الث اني
رالب  اب المبش 

 
"قل إّن الّظالم قتال محباوب العاالم، ليطفا  باذل  ناور ّللّا باين ماا ساواه ويمناع الّنااس عان سلسابيل الحياوان،  

 في أّيام رّبة العزيز الكريم"
 لو  الرئيس( – بهاءهللا)

 مهد الظ هور الجديد 
 

ففااي أّيااام عظمتهااا األولااى،  . العااالمفااي  افرياادً  امجياادً  ا، تاريًخاابهااائيّ إّن إليااران، التّااي هااي مااوطن الّظهااور ال 
 اكانت بين األمم أشبة بملكة مبّجلة، ال تضارعها أّية أّمة فاي مادنّيتها وقوّتهاا وعظمتهاا، وقاد أبارزت للعاالم ملوًكا

دارا، وحاافد، والفردوساي، وساعدي، وعمار و وشعراء وفالسفة وفّنانين، فزردشت، وكاورش،  الً ورس اوساسًة عظامً 
أبنائهااا المشااهورين، وكااان صااّناعها ال ياادانيهم أحااد فااي مهااارتهم، وكااان سااّجادها ال يضااارعة الخّيااام، هاام بعااض 

ال تااازال آثاااار يهاااا الفّخارّياااة شاااهرًة عالمّياااة، و ساااّجاد فاااي العاااالم، وأسااالحتها الفوالذّياااة ال يااادانيها غيرهاااا، وحاااازت أوان
 . عظمتها األولى موجودًة في جميع أطراف الّشرقين األوس  واألدنى

 
 ّثامن عشر والّتاسع عشر إلى وهدةآل ين الاّل أّنها سقطت في القرنإ 
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يرثى لها، وكاّنما ضاع مجدها القديم إلى األبد، فاصبحت حكومتها فاسدة، وأحوالها المالّية في حال ياس  مزرية
غيار كالوحوش، وأصبح علماؤها متعّصابين  اطاغيً  ا، والبعض ارخر مستّبدً اوضيق، وكان بعض ملوكها ضعيفً 

وكاااان عاّماااة أهلهاااا يّتباااع ماااذهب الّشااايعة ومااانهم جاااّم غفيااار مااان الزردشاااتيين واليهاااود والمسااايحيين  ...متساااامحين
 انوكلّهاام يااّدعون أّنهاام يّتبعااون معّلمااين رفيعااين يااامرونهم بعبااادة إلااة واحااد، وباا . والمااذاهب األخاار  المتباغضااة

ويحتقاره وال  ام كانوا في الحقيقة يبغض بعضهم بعًضايعيش بعضهم مع البعض ارخر بالمحّبة واالتحاد، إاّل أّنه
كاّنها الكالب أو كاّنها الكّفار الوثنيين، فيتبادلون الّلعان  مذهب يعتبر المذاهب األخر  نجسةً  وكان كلّ  . يعاشره

يساير فاي الّشاارع فاي ياوم  أنردشاتي أو الزّ  يحتّاى أصابح مان الخطار علاى اليهاود ،والّطعن بينهم بدرجة مخيفة
 أنفّّنااة ياانّجس المساالم وال يقاادر الزردشااتي  اياار، ألّنااة لااو فاارض ومااّس رداء الزردشااتي المبّلاال بااالمطر مساالمً مط

ذا أخاذ المسالم نقاودً  يهاودي أو زردشاتي أو مسايحي، فّّناة ال محالاة  مان ايكّفر عن جريمتاة إاّل بضاياع حياتاة، وا 
من الماء إلى سائل مسالم، فّّناة ال  ايعطي قدحً  بنة  إوكذل  لو شاهد اليهودي  . في جيبةيضعها  أنيغسلها قبل 

منة باّن الكّفار ال يستحقون الّرأفة بل الّلعنةو هذا وقد انقسم المسلمون  ااعتقاديكسر القد  من يد الّطفل،  أنبّد و 
ل عاشوا في هذه المشاحنات المتبادلة، ب اردشتيون كثيرً منهم إلى جملة فرق، اشتّدت بينها العداوة، ولم يشتب  الزّ 

 . منفصلة، وامتنعوا عن معاشرة مواطنيهم من أصحاب األديان األخر   وحدهم منعزلين في جماعات
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ال أمال فاي عالجاة، فاهمال أمار الّتعلايم، وأصابحت العلاوم  اّياة واألماور الّدينّياة تادهورً االجتماعوتدهورت الّشؤون 
لعدالااة، وصااارت الّلصوصااّية والّنهااب والّساالب ماان ومخالفااة للااّدين، ومسااخت ا اوالفنااون الغربّيااة فااي نظهاارهم رجًساا

 . امعيبً  انقًص  ة ناقصةً األمور المعتادة، وأصبحت الّطرق رديئًة غير مامونة ل سفار، وأضحت الشؤون الّطبيّ 
 

وبااالّرغم ماان ذلاا ، لاام تكاان أنااوار الحياااة الّروحّيااة قااد انطفااات فااي إيااران، ألّنااة فااي وساا  تلاا  الحالااة الماّديااة  
والخرافاااات المنتشااارة، كانااات تظهااار هناااا وهناااا  بعاااض الّنفاااوس المقّدساااة، كماااا حااادث قبيااال ظهاااور الّسااايد  الّساااائدة

 . عااث فااي قلااوب الكثياارين شااوق وحنااين لمظهاار هللا، كالّشااوق الااّذي غماار قلبااي "حّنااة" و"ساامعان"المساايح حينمااا ب  
د، مااوقنين باااّن وقاات مجيئااة قااد الموعااو  لهاايّ اإلوهكاذا كااان الكثياارون قبياال ظهااور الباااب ينتظاارون ظهااور الّرسااول 

  . حان
 

وهذه خالصة ما كانت علية إيران عندما ظهار الّسايد البااب بشاير العصار الجدياد، فحاّر  جمياع إياران مان  
 . أعماقها برسالتة الفريدة

 
 نشأته 

 
وم ولااد سااّيد "علااي محمااد"، الااّذي اّتخااذ فيمااا بعااد لقااب "الباااب"، فااي مدينااة شاايراز ماان جنااوب إيااران، فااي الياا 

 اهجرّية، وكان سّيدً  1235ميالدّية الموافق ليوم أّول محّرم سنة  1819العشرين من أكتوبر )تشرين األّول( سنة 
 فكفلة خالة أحد امعروفً  ارً ميالده توفي والده الّذي كان تاج منساللة الرسول محمد )ص(، وبعد قليل  منأي 
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 . )1(ل طفال وحصل على الّتعليم األولّي العادي ةالتّجار في شيراز، وفي أثناء طفولتة تعّلم القراء
 

ه، ثّم بعد ذل  مع خالآل آخار لاة فاي "بوشاهر" ولّي أمر مع  الً ولّما بلغ سّن الخامسة عشرة، اشتغل بالّتجارة أوّ  
لق والورع والّنبل الفريد، ولم يكان يتاوانى  . على شاط  الخليع جنوبّي إيران واشتهر في صباه بحسن الخلق والخ 

عااان اّتبااااع  الً علاااى مقتضاااى رو  الّشاااريعة فضااا اة والّصااايام وغيرهماااا مااان األوامااار اإلساااالمّية ساااالكً و ن الّصااالعااا
 .)2(تةالّنصوص، وتّزوج في الّسن الّثانية والعشرين وولد لة ولد توفي وهو طفل قبل سنة من إعالن دعو 

                                           

 وحول هذه الّنقطة كتب أحد المؤّرخين: (1)
ن وخاّصاة أتبااع الّسايد البااب )وهام البهاائّيون الياوم( أّن الّسايد البااب لام يتلاّق أّي تعلايم فاي حياتاة.  "يعتقد الكثير من الّشارقيي 

ّنماا نالهماا إولكن مخالفية من رجال الّدين أعلنوا، لحّ  منزلتة في أعين الّنااس، أّن العلام والحكماة الّلاذين يظهاران مان البااب 
لى بيات إي هذا الموضوع أظهر أّن الّسيد الباب ذهب في طفولتة ولمّدة قصيرة فق  بالّدرس والّتعليم، ولكّن البحث العميق ف

لاى هاذا أشاار الّسايد البا اب فاي )كتااب الّشيخ محمد )المعروف أيًضا بالشيخ عابد( وتعّلم لدياة القاراءة والكتاباة بالفارساّية.  وا 
 البيان( بقولة: " يا محّمدو يا معّلميو".  

الباااب )الحاااج  هااذا الّشاايخ الااّذي كااان معلًمااا لااة أصاابح فيمااا بعااد تابًعااا مخلًصااا لتلميااذه، وكااذل  خااال "وماان الماادهش حًقااا أنّ  
 ميرزا سّيد علي( الّذي كان بمثابة الوالد لة أصبح مؤمًنا مخلًصا لة وأصبح أحد شهداء أمره. 

م الاّذي حّصالة الّسايد البااب كاان تعليًماا أولي اا "إّن فهم هذه األسرار مناو  بالبااحثين عان الحقاائق، ولكاّن الواقاع هاو أّن الّتعلاي 
 لدنّية".  ابتدائًيا، وأّن إمارات العظمة والمعرفة الفائقة الّتي ظهرت منة إّنما هي إلهّية

 مطالع األنوار.  –تاريخ النبيل  (2)
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 إعالن الد عوة 
 

، وأعلان "أّن هللا سابحانة وتعاالى قاد اختااره اإللهايّ مار وعندما بلغ الباب الّسن الخامسة والعشرين، أجااب األ 
 :اوفي كتاب "مقالة سائح" نقرأ ما ياتي مترجمً  . لمقام البابّية"

 
كلمااة "الباااب": أّنااة واسااطة فيوضااات ماان شااخص عظاايم، و ياازال خلااف حجاااب العااّزة،  ماان"وكااان مقصااوده  

 .(1)"تة ومشيئتة، ومعتصم بحبل والئة ومحّبتةحائز لكماالت ال عداد لها وال إحصاء، وأّنة متّحر  بّراد
 

ى دعَ فيماا باين الّطائفاة التّاي ت ا افاي تلا  األّياام، خصوًصا اساائدً  لهيّ اإلبقرب ظهور الموعود  عتقادوكان اال 
ياادعى "الماااّل حسااين بشااروئي" وتاااريخ هااذا  ماان تلاا  الطائفااة لعااالم جلياال الً وقااد أعلاان الباااب بعثتااة أوّ  . بالّشاايخّية
حد  عشر دقيقة بعد اإلعال ن مذكور بالّضب  في "كتاب البيان"، الّذي هو أحد كتب الباب، وهو في ساعتين وا 

ماد  األولى سانة  شهر الغروب، ليلة الخامس من  1844ماايو )أياّار( سانة  23هجرّياة، الموافاق لياوم  1260ج 
يل كما فاي باالد الغارب، لاذا يحتفال بعياد يبدأ بعد الغروب، ال بعد منتصف اللّ  بهائيّ وحيث أّن اليوم ال . ميالدّية

 . في الخامس من جماد  األولى المطابق لليوم الثّالث والعشرين من شهر مايو )أّيار( (2)بعثة حضرة األعلى

                                           

 . 3 الصفحة -الترجمة العربية–مقالة سائح في تاريخ الباب  (1)

 ب السيد الباب. حضرة األعلى لقب من ألقا (2)
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 . (1)نفي تل  الّليلة نفسها، لكن ساعة ميالده لم ت عي   عبدالبهاءوقد ولد 
 

، بظهااور الموعااود المنتظاار ايقيني اا ان بشااروئي" اقتناًعااوبعااد بحااث شااديد وتحاار مسااتفيض، اقتنااع "الماااّل حسااي 
آمان  وبعاد قليال . ولم يمض الكثير من الّزمن حّتى شااركة فاي هاذا الحمااس كثيار مان األصاحاب . عند الّشيعة

لااابالد اوا بالباااابيّين، وابتااادأت شاااهرة الّسااايد البااااب الّشااااب تنتشااار كالّناااار فاااي طاااول مّ بالبااااب أغلاااب الّشااايخّية، وتسااا
 . اوعرضه

 
 انتشار دعوة الباب 

 
وهؤالء هم الّذين أرسلهم الباب إلى جهاتآل  (2)إّن تالميذ الباب الّثمانية عشر األولين ع رفوا با "حروف الحّي" 

مختلفااة ماان إيااران وتركسااتان لنشاار خباار ظهااوره، وسااافر بنفسااة فااي نفااس الوقاات للحااع إلااى مّكااة، فوصاالها فااي 
 . اها أعلن بعثتة جهارً ، وفي1844ديسمبر )كانون األول( سنة 

 
فمن جهة حّر  قّوة الحماس فاي  . وعند عودتة إلى "بوشهر" وقع إضراب عظيم بسبب إعالنة دعوة البابّية 

 قداماة واشاتعالةا  تة و عمتاة وشاجاكأتباعة بحارارة ناار تبياناة وعجياب سارعة جرياان كتاباتاة وعظايم علماة ووفاور ح
 بين من المسلمين العداء والّذعر، وقام علماء الّشيعةالمتعّص  وحماسة في اإلصال ، ومن جهة أخر  أثار في

                                           

 انظر بداية الباب الرابع من هذا الكتاب.  (1)

 بّضافة السيد الباب إلى حروف الحي يكونون تسعة عشر أي ما يسمى با "الواحد األول".  (2)
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 انبا امساتبد   امتعّصبً  ابكّل شّدة على تكذيبة ومقاومتة، وأقنعوا حاكم فارس المدعّو "حسين خان" الّذي كان حاكمً 
مااات أمااام وماان ثااّم ابتاادأت للباااب سلساالة حااوادث عدياادة ماان الحاابس والّنفااي والمحاك . يقمااع هااذه البدعااة الجدياادة

 . ميالدّية 1850المجالس والجلد واإلهانة انتهت بشهادتة سنة 
 

 دعوة الباب 
 

إّن العداء الّذي أثير بسبب دعوة البابّية، قد تضاعف عندما أعلن الّشااب المصالح العظايم أّناة هاو المهادي  
ور اإلمام الثّااني عشار، الاّذي الّذي تنّبا بمجيئة محّمد )ص(، فقد قالت الّشيعة أّن ظهور المهدي هو بالّذات ظه

قالوا أّنة اختفى عن األنظار منذ ألف سنة، وهم يعتقادون أّناة حاّي، وأّناة سايظهر بجساده األّول، وفّساروا الّنباّوات 
، كماا فّسار اليهاود فاي زماان ظهاور امادّياا محسوًسا االخاّصة بسلطنتة ومجده وفتوحاتة و"عالماات" ظهاوره تفسايرً 

عاوا مجيئاة بسالطنة دنيوّياة، وبجايش جاّرار، لايعلن دعوتاة، ويقايم األماوات، اّصاة بمجيئاة، فتوقّ المسيح الّنبّوات الخ
ذل ، فلّما لم تظهر لهم بحسب الّظاهر هذه العالمات، رفضت الّشيعة قبول دعوة الباب،  ويعيد لهم الحياة وغير

ا الباابّيون فكاانوا مان جهاة أخار  يفّسارون أمّ  . وواجهتة بنفس الغلظة والقسوة الّتي واجة اليهود بها السّيد المسيح
، واعتبروا سلطنة الموعود سلطنة غيبّية مثل سلطنة الّسيد المسايح الجليلاّي "رجال امجازيً  امن الّنبّوات تفسيرً  اكثيرً 

 األوجاع" فّّن سلطنتة كانت سلطنة روحانّية ال سلطنة أرضّية، وكانت فتوحاتة هي فتحة مدائن
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دوا البراهين العديدة على صّحة دعوة الباب في حياتة المدهشة الّتي عاشاها، وفاي تعاليماة وقد وج . قلوب البشر
العظيمااة، وفااي إيمانااة الااّذي ال يتزعاازع، وثباتااة الااّذي ال يضااارع، وقدرتااة فااي نفااخ رو  الحياااة الّروحّيااة وتجدياادها 

 . فيمن كانوا في قبور الخطا والجهل راقدين
 

حتّااى أّن األئّمااة أنفسااهم كااانوا  ...المهدوّيااة، باال تّلقااب بلقااب "الّنقطااة األولااى"ولكااّن الباااب لاام يكتااف باادعوة  
كانات دعاواه أّناة فاي  هذا الّلقاب الباب فابّتخاذ  . كانوا يستمّدون منها إلهامهم وحّجتهم يعّدون مقام "الّنقطة" الّتي
 ...عداد كبار مؤسسي األديان

 
مااا اعتباار الّناااس قاابلهم موسااى وعيسااى ومحّمااد علاايهم الّسااالم ماان ك الً ولهااذا الّساابب كاناات الّشاايعة تعااّده باااط 

 . افتتح بة العصر الجديد ابتداًء من سنة إعالنة دعوتة اجديدً  االمفترين، وزاد على ذل  فوضع تقويمً 
 

 ازدياد االضطهاد 
 

ن جمياع الّطبقاات عوة، وما تبعها مان إجاباة الّنااس لهاا إجاباًة ساريعًة مذهلاًة ماكانت نتيجة إعالن الباب للدّ  
قام علماء إيران وحكّامها على إطفاء الاّدعوة بعازم مقارون بطايش،  أنسواء الغنّي منهم والفقير والعالم والجاهل، 

مت، وأخاذت الّنساااء، وقتال الجااّم الغفيار ماان الماؤمنين فااي طهاران ومازناادران وجهاات أخاار ، فنهبات المناازل وهاادّ 
، اإرًبااا اقااذفوا ماان أمااام فّوهااات الماادافع، أو أحرقااوا، أو قّطعااوا إرًباا وقّطعاات رؤوس الكثياارين وشاانق ارخاارون، أو

 وكانت الّدعوة
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فاي ازديااد إيقاان  اوتتّسع بالّرغم من كّل الجهود الّتي باذلت لقمعهاا، بال أّن نفاس االضاطهاد كاان ساببً  اتسير قدمً 
ففااي الحااديث الااّذي رواه جااابر والااّذي  ،احرفي اا اًقااقاات بااذل  النبااّوات الخاّصااة بمجاايء المهاادي تحقّ المااؤمنين، إذ تحقّ 
 -جاء ما ينطبق على هذه االضطهادات: اصحيحً  اتعتقده الّشيعة حديثً 

 
هم كماا تتهاااد  أولياااؤه فاي زماناة، وتتهاااد  رؤوسا "علياة كماال موسااى، وبهااء عيساى، وصاابر أياوب، فياذلّ  
 ويفشاااون، تصااابغ األرض بااادمائهم، لااين، ويكوناااون خاااائفين مرعاااوبين وجيلم، فيقتلاااون، ويحّرقااو ر  والااادّ التّاارؤوس 

، بهاام أدفااع كاال فتنااة حناادس، وبهاام أكشااف الااّزالزل، وأرفااع األوصاااد االوياال والّرنااة فااي نسااائهم، أولئاا  أوليااائي حًقاا
 . واألغالل"

 
 استشهاد الباب 

 
 مانطهدية، وكاان يبلاغ إذ ذا  ب مّضاوقاع البااب نفساة ضاحّية لثاائرة تعّصا 1850وفي يوليو )تّموز( سنة  
ساانة، وقااد أخااذ إلاى مكااان االستشااهاد فااي ثكنااة عساكرّية قديمااة فااي تبريااز، ماع شاااب مااؤمن بااة ي اادَعى  31عمار ال

عّلق  اوقبل الّظهر بساعتين تقريبً  . في شهادتة يشار  سّيده ان"محّمد علي"، كان قد التمس بتوسل الّسما  لة ب
 "محّماد علاي" علاى صادر ساّيده المحباوب، سأأوثقا بحبال مان تحات آباطهماا بطريقاة وضاع فيهاا ر  اناإلثنان، ب

واستدعي فوج من العسكر األرمن، وأصدرت لة األوامر بّطالق الّرصاص، وفي الحال دّوت المقذوفات، إاّل أّنة 
 ، سو  أّنها قطعت الحبالالّما انقشع الّدخان، وجد أّن الباب ورفيقة أحياء، ولم تعمل فيهما المقذوفات شيئً 
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إلااى غرفااة مجاااورة حيااث  ايصاايبهما ضاارر، وذهبااا تااوً  أنن بهااا، وبااذل  وقعااا علااى األرض، دون التّااي كانااا معّلقااي
وقبيل الّظهر عّلقا مرة أخر ، ولكّن األرمان الاّذين رأوا عادم إصاابة مقاذوفاتهم  . وجدا يتحّدثان إلى أحد المؤمنين

رقااة أخااار  ماان العساااكر الاااّذين مااان المعجاازات، امتنعاااوا عااان إعااادة إطاااالق الّرصاااص، ولاااذل  اساااتبدلوا بف معجاازةً 
جساادا الضااحّيتين  ة أصااابت المقااذوفات المرمااى فتمااّزق حضااروا، أطلقااوا الّرصاااص حينمااا أمااروا، وفااي هااذه الماارّ 

 . افّّنة لم يكد يصب بشيء تقريبً  ،وتفّتت أعضاؤهما، عدا الوجة
 

واباتهع أعاداء البااب  . انياةبهذه الفعلة الّشنعاء أصبح ميدان ثكناة تبرياز محال قطاع الاّرؤوس و"الجلجلاة" الثّ  
البااب التّاي يبغضاونها قاد قّطعات مان جاذورها، وأّناة قاد أصابح دين بنشوة هذا الّظفر اإلجرامي، ظاّنين أّن شجرة 

من الّسهل استئصالها، ولكّن انتصارهم كان ذا أمد قصير، ألّنهم لم يفهموا أّن شجرة الحّق ال يمكن قطعهاا باّياة 
عرفااوا أّن هااذه الجريمااة التّااي أجرموهااا كاناات وساايلًة لتقويااة هااذا األماار وتثبياات دعائمااة،  فاااس مادّيااة، و يااا ليااتهم

ال حااادود لااة، فاشاااتعل حماساااهم  ااهاااا، كماااا ألهماات الماااؤمنين بااة حماًسااافشااهادة البااااب قااد حّققااات أمنياااًة كااان يتمنّ 
ي إخمااده، وكّلماا تعاظمات عن فشلها فا الً ، فضاإلى درجة زادت ريا  االضطهاد الهوجاء لهيبة ضرامً  الّروحانيّ 

 . الً واشتعا اجهود األعداء في اإلطفاء، زاد لهيبة علوً 
 

 ضريحه على جبل الكرمل 
 

وبعاد شاهادة الباااب، نقلاوا رفاتااة ورفاات رفيقااة المخلاص إلاى حاّفااة الخنادق خااارج المديناة، وفااي الّليلاة الّتاليااة  
 خّلص بعض البابّيين
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فائهمااا ساانوات عدياادة فااي أماااكن ساارّية فااي إيااران، جاايء بهمااا بصااعوبة وبعااد إخ . جسااديهما فااي منتصااف الّلياال
وتحاات الخطاار إلااى األرض المقّدسااة، ودفنااا فااي مقااام جمياال فااي موقعااة فااي ساافح جباال الكرماال علااى مقربااة ماان 

 . سنواتة األخيرة والّذي دفن فية بهاءهللافية  عة أميال فق  من المكان الّذي قضىكهف إيلّيا الّنبي وعلى بض
 

 ماانالمقااّدس  بهاااءهللاجميااع بقاااع األرض لزيااارة مقااام  ماانائاارين الااّذين ياااتون لاايس هنااا  ماان بااين آالف الزّ و  
 . ووفاءً  الً البار، إجال الفريد المخلص المحبّ  تفوتة زيارة مقام مبّشرهِّ 

 
 آثار الباب الكتابي ة 

 
سااهبة وبياناتااة العميقااة ومناجاتااة ة وتفاساايره المماا ت آثااار الباااب المجّلاادات الّضااخمة، وكاناات ساارعة كتابتِّاا 

البليغة التّاي كاان يمليهاا علاى البديهاة، تعتبار مان الباراهين علاى إلهاماة الّساماوي، وتاتلّخص فحاو  آثااره الكتابّياة 
 المتنوعة فيما ننقلة من كتاب مقالة سائح:

 
اريااات القرآنّيااة  "لقااد بقااي فااي أياادي الّناااس ماان آثااار الباااب الكتابّيااة مااا بعضااة فااي موضااوع تفسااير وتاوياال 

ثباات  . وارخر في المناجاة، والخطب، واإلشارات وكان البعض في المواعد والّنصائح، وبيان مراتب الّتوحياد، وا 
عان  نقطااعاالالّنبوة الخاّصة لسّيد الكائنات محّمد )ص( والمفهوم من مضاامينها الّترغياب فاي تهاذيب األخاالق و 

لكان فحاو  كلماتاة، ومقصاود مصاّنفاتة، إّنماا كاان يادور حاول نعات الحقيقاة   .شؤون الّدنيا والّتمّسا  بنفحاات هللا
 وقد اعتبر ظهوره في مقام الّتبشير بة، كما اعتبر . الّشاخصة الّتي مقصوده ومحبوبة ومطلوبة
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 الً ونهااره متباتّ  وفاي الحقيقاة، ظاّل ليلاة   . حقيقة ذاتة واسطة لظهور الكماالت العظيمة من تل  الحقيقة الّشاخصة
وكاان يادّل جمياع أتباعاة إلاى ترّصاد شاروقة، بحياث أوضاح فاي  . لة في ذكره، بحيث لم يغفل عنة لحظاة واحادة

 ترليفة: 
 

وعناااد ظهاااوره، تتجّلاااى  . ي حااارف مااان ذلااا  الكتااااب األعظااام، ورذاذ مااان ذلااا  البحااار الاااّذي ال سااااحل لاااة"إّنااا 
شاراتي، ويعّرج جنين هذا األمر في م يلبس راتب الوجود ويفوز بمقام "أحسن تقويم"، و حقيقتي وأسراري ورموزي وا 

 ...خلعة "فتبار  هللا أحسن الخالقين"
 

بناره، بحيث صار ذكره لة في ليالي سجنة الّداجية في قلعة "ماه كو" سراجة المنير، وتاذكاره  الً وكان مشتع 
باة، وثمال مان رحياق كاساة، قل الّروحاانيّ ضيق سجن "جهريق" نعم األنيس الرفيق، فابتهع باالنشارا  في لة وهو 
 .(1)"بذكره الً وامت  جذ

 
 من يظهره هللا 

 
بال  ،بهااءهللابظهاور  االمعمدان، في حين أّن مقام البااب لايس مجاّرد كوناة مبّشارً  ن البعض الباب بيوحناقار  

ي مّدتاة، فا ادودً محاديًناا لدين مستقل، ولو أّناة كاان  ا، ومؤّسسً لهّيةاإلمن المظاهر  اّن الباب في ذاتة كان مظهرً إ
شاتركا فاي اساين الّلاذين كاناا المؤسّ  بهااءهللاون أّن البااب و بهاائيّ ويعتقد ال . على فترة قصيرة من السنوات اومقتصرً 

 الّتالية على صدق هذه  بهاءهللاتاسيس دينهم، وتشهد كلمات 

                                           

 41- 39الصفحات  –الترجمة العربية  -مقالة سائح  (1)
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 ة: تالحقيقة حين يقول ما ترجم
 

كهااذه، فااّن  ابااديع عاان ظهااوري الّسااابق فتاارًة قصاايرًة جاادً تفصاال هااذا الظهااور األعظاام ال أن"أّمااا وقااد اقتضااى  
ة فعّينات مادّ  لهّياةاإليسبر غاوره، وقاد سابقت الّتقاديرات  أنذل  سّر ال يستطيع أحد كشفة وغيب ال يستطيع عقل 

  . يطلع على ما في كتابي المكنون" أنيكتشف سببها، إاّل بعد  أن اامتداد تل  الفترة، ولن يستطيع أحد أبدً 
 

 ، أظهر أقصى درجات إنكار الّذات وأعلن:بهاءهللاع وجود هذا، فّّن الباب حينما أشار إلى وم 
 

يتلااو كتاااب  أنآيااًة واحاادًة ماان آياتااة ويتلوهااا خياار لااة ماان  "ماان يظهااره هللا""إّن الااّذي يساامع فااي يااوم ظهااور  
 .(1)البيان ألف مّرة"

 
تهيئاة الّطرياق، وصاّر  أّناة حاين يتحّمال ذلا ، إّنماا في تحّمال كاّل ألام فاي سابيل  اوقد عّد الباب نفسة سعيدً  

ة يظهاره هللا"، الاّذي هاو مصادر إلهاماة الوحياد، ومقصاود محّبتا مانا يجب علياة عملاة فاي سابيل "يفعل القليل ممّ 
 . الفريد
 

 القيامة والجن ة والن ار 
 

الجّنة والّنار، فقد قال أّن معنى من تعاليم الباب خاص بتفسير عبارات القيامة ويوم الجزاء و  امهم   اإّن جزءً  
ي هام نياام فا مانة لالّروحانّياالقيامة هو ظهور مظهر جديد لشامس الحقيقاة، وأّن معناى قياام األماوات هاو اليقظاة 

 قبور الجهالة والغفلة والّشهوات، وأّن 

                                           

 مترجم عن كتاب مقالة سائح (1)
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ظهاوره وباين الاّذين ال  يوم الجزاء يعني يوم الّظهور الجديد الّذي فية يحصال الفصال باين أغناام هللا الاّذين يقبلاون 
يقبلونااة، ألّن األغنااام تعاارف صااوت الّراعااي الّصااالح فتتبعااة، وأّن الجّنااة هااي الّساارور بمعرفااة هللا، كمااا أناازل ذلاا  
مظهره، وبة يصل المرء إلى أسامى الكماال الاّذي يساتطيع الوصاول إلياة، وباة يادخل بعاد الماوت إلاى ملكاوت هللا 

وضاياع  لهايّ اإلي الحرمان مان عرفاان هللا، ويناتع عنهاا عادم الوصاول إلاى الكماال والحياة األبدّية، وأّما الّنار فه
أّن عبارات القيامة لام يكان لهاا معناى بغيار هاذا، وأّن األفكاار الّساائدة  اأكيدً  اوقد صّر  تصريحً  . الّسعادة األبدّية

وقااد بااّين  . اختااراع الخيااال ماانّنمااا هااي بااين األماام الخاّصااة بقيااام أجساااد المااوتى وبالجّنااة والّنااار المادّيااة وأمثالهااا إ
 . حياة أخر  بعد الموت، وباّن الّتقدم نحو الكمال في الحياة األخر  ليست لة حدود نسانّن لإاب اأيًض 
 

 ي ة االجتماعتعاليمه األخالقي ة و  
 

ينشاروا  أنألدب، و يمتاازوا بالمحّباة األخوّياة وباا أنيخبر الباب أتباعة في آثااره الكتابّياة بااّنهم يجاب علايهم  
العظايم  لهايّ اإليكون للّنساء في هذا الّدور  أن، و ايكون الّتعليم االبتدائي عامً  أنبينهم الفنون والّصنائع الّنافعة، و 

 ايصارف علاى الفقاراء مان الخزاناة العاّماة، وقاد مناع الّتساّول منًعا أنأكبار مان الحرّياة، و  االّذي افتتحة بذاتاة قساطً 
يكون الّدافع الّذي يهادي الفارد الباابّي هاو المحّباة الخالصاة    أنالخمور والمسكرات، وأمر  وكذل  استعمال اباتً 

 بدون رجاء للّثواب أو خوف من العقاب، ولذل  يقول في كتاب البيان:
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، فلان افّّنا  لاو عبادت هللا خوًفا . "فاعبد هللا، بحيث لو كاان الجازاء علاى عبادتا  الّناار، ال تفتار عان عبادتا  لاة
 . (1)لة" ا، وكذل  لو نظرت إلى الجّنة، وعبدت هللا رجاًء لها، فقد جعلت خلق هللا شريكً لهّيةاإلتليق لعتبة قدسة 

 
 العذاب واالنتصار 

 
تدّل هذه الفقرة األخيرة التّاي اقتبساناها علاى الاّرو  التّاي أنعشات حيااة البااب كّلهاا، حياث كاان مرمااه الوحياد  

ظهااار صاافاتة ماان مرآتااة، وتهيئااة الّطريااق للمظهاار ارتااي  والغاارض الفريااد ماان وجااوده هااو عرفااان هللا ومحّبتااة، وا 
ولااام تكااان للحيااااة عناااده أّياااة مخااااوف وال للماااوت أّي اضاااطراب، ألّن الحاااّب طااارد عناااة الخاااوف، ولااام يكااان  . بعاااده

 . االستشهاد ذاتة لدية سو  ابتهاجة في إلقاء كّل ما لدية تحت أقدام محبوبة
 

ولمثال  ،اإللهايّ ولمثل هاذا العاشاق  لهّيةاإللّنفس الّطاهرة البديعة ولمثل هذا المعّلم للحقيقة لمثل هذه ا اعجبً  
 فقهاء العصرويد ة، وحكم عليهم بالموت على ديدبلوا بالعداوة الشّ و رفاقة، كيف ق

 
ال يملا   لهايّ اإلساول ساو  التعّصاب األعماى والجهال، فالرّ  لهايّ اإلال يعمي الّناس عن معرفاة الّرساول  احقً  

 ةالّروحانيّ ، ولكن كيف يمكن إثبات القّوة والّسلطنة ان زخارف الّدنيا وعظمتها شيئً م

                                           

 21المجلد 931ران" تاليف البرفسور براون الصفحة مترجم عن كتاب "البابيون في إي (1)
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عان كاّل معوناة دنيوّياة وبانتصااره وفاوزه علاى كاّل مقاوماة أرضاّية مهماا كاان ع نف هاا  لهيّ اإلإاّل باستغناء المظهر 
الكااافر بهااا إاّل بقادرة تلاا  المحّبااة علااى تحّملهااا أعاين العااالم  أمااام لهّيااةاإليمكاان إظهاار المحّبااة وشاّدتها؟ باال كيااف 

ها فاوق هاذا كّلاة بكاّل هادوء وقارار وّ اناة األوّداء، وسامأقصى ضربات الباليا وساهام الرزاياا وضاغائن األعاداء وخي
 وبدون أدنى وجل أو حقد سابغًة عفوها وبركتها؟

 
فدائها أرواحها وكاّل ماا ملكات بلة ها في حّبها إخالصنعم قد تحّمل الباب، وانتصر، وشهدت األلوف على  

 . يغبطوا سلطانة على قلوب الّناس وقدرتة على تطوير حياتهم أنفي خدمتة، ويحّق للملو  
 

الفريااد، وأعلااان قبولااة ورضااااه عااان  عااان ذلاا  كّلاااة فااّّن "مااان يظهااره هللا" قاااد ظهاار وأّياااد دعااوة مبّشااارهِّ  الً وفضاا 
 . بهائةلة في مجده و  اة وجعلة شريكً إخالص
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 ب الثالثالبا
 بهاءهللا

 
"أّيها المنتظرون ال تنتظروا، فّّنة قد أتى، فانظروا إلى سرادقة الّذي استقّر فية بهاؤه، إّنة لهاو البهااء القاديم  

 في ظهور جديد"
 (امترجمً  - بهاءهللا)

 
 مولده ونشأته 

 
ياارزا عّباااس الّنااوري وزياار ، كااان أكباار أوالد المبهاااءهللاإّن المياارزا حسااين علااي، الااّذي اّتخااذ فيمااا بعااد لقااب  
ماااان أعضااااءها شااااغلوا مناصااااب مهّمااااًة فااااي الوظااااائف المدنّيااااة  وكاناااات عائلتااااة غنّيااااة ومرموقااااة، وكثياااار . الّدولاااة

نااوفمبر )تشاارين  12والعسااكرّية فااي الحكومااة، وكااان مولااده فااي طهااران عاصاامة إيااران بااين الفجاار والّشااروق يااوم 
ولام ياذهب إلاى مدرساة أو كلّياة ماا، بال تلّقاى تعليماة  . هجرياة 1233محّرم سانة  2الموافق  1817الّثاني( سنة 

وماات والاده وهاو شااب  . ظهارت مناة حكماًة فائقاًة ومعرفاًة مدهشاةً  الً البسي  في المنزل، مع ذل  حينما كان طف
 .عن إخوتة وأخواتة الّصغار، وعن إدارة أمال  األسرة الواسعة الً فتركة مسؤو 

 
 لمؤّلف هذا الكتاب في  بهاءهللاد أكبر أوال عبدالبهاءوقد حكى  
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 إحد  المناسبات الّتفاصيل ارتية عن أوائل أّيام حياة والده فقال ما ترجمتة:
 

األرياااف، فكااان يقضااي أغلااب أوقاتااة فااي للعيشااة فااي  اللغايااة، وكااان محب اا اسااخي   ا"كااان منااذ طفولتااة شاافوقً  
بها الجميع، فكاان الّنااس يلتفاون حولاة كماا كاان الاوزراء  البساتين أو الحقول، وكانت لة قّوة جاذبّية خارقة يشعر

ولما بلغ الّسن الّثالثة عشرة أو الّرابعة عشارة اشاتهر  . ورجال البال  يحّبون مجالستة، وكذل  كان يحّبة األطفال
بدرايتاااة الواساااعة وعلماااة الغزيااار، فكاااان ياااتكّلم فاااي أّي موضاااوع ويحاااّل أّياااة معضااالة تعااارض علياااة، ويتباحاااث فاااي 

 . مجامع مع العلماء، ويفّسر المسائل الدينّية المعضلة، وكان الكّل ينصتون إلية بكل ارتيا ال
 

تسااند إليااة منصااب والااده فااي الااوزارة، كمااا  أنا بلااغ سااّن الّثانيااة والعشاارين، تااوفي والااده، وأرادت الحكومااة ولّماا 
يس الااوزراء: "إتركااوه لنفساة فااّّن هااذا لاام يقبال ذلاا  المنصااب، وعندئاذ قااال رئا بهااءهللاهاي الحااال فاي إيااران، ولكااّن 
مهّماة ساامية قاد  أفهماة، ولكّنناي مقتناع باانّ  أنأسامى تحات نظارِّه، وال أقادر  الة غرًضا المنصب ال يليق بة، فّنّ 

 .قّدرت لة، فّّن أفكاره ليست كافكارنا، فاتركوه لنفسة"
 

 بسبب البابي ة  بهاءهللاحبس  
 

أمار الاّدين الجدياد بشاجاعتة، وكاان إذ ذا  فاي الّساابعة  بهااءهللاتناق ، اع1844لّما أعلان البااب بعثتاة سانة  
 . بكوناااة أحاااد مرّوجاااي البابّياااة الّشاااجعان، حااابس ماااّرتين ألجااال هاااذا األمااار اوالعشااارين مااان العمااار، وصاااار معروًفااا

 . وتحّمل ذات مّرة عذاب الجلد على األقدام
 

 ن،ييللباب حصلت حادثة مريعة 1852غسطس )آب( سنة وفي أ  
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ّثر مان استشاهاد ساّيده المحباوب حينماا شااهد اّّن أحد أتباع الباب، وهو شاب يدعى صادق الّتبريزي، كان قد تف
ا نتقام، فاختّل عقلة، ومن باب االاذل  عيانً  مان  الً باد (1)اكمن للّشاه وأطلق علية بندقّياة صايد كاان قاد حشااها رش 

وكااان الّشاااب قااد سااحب الّشاااه ماان فااوق  . ماان الااّرشالّرصاااص، فلاام يصااب الّشاااه باااذً  بليااغ، ولااو أّنااة أصاايب 
جااواده، إاّل أّن مرافقااي صاااحب الجاللااة قبضااوا عليااة، وأعاادموه فااي الحااال فااي المكااان ذاتااة، ثااّم اعتباار البااابّيون 

دث وأعادم مانهم ثماانون ا، وابتادأت فايهم الماذابح الفظيعاة نتيجاة ذلا  الحاامسؤولين عن هاذا الحاادث ظلًما اجميعً 
عان  بهااءهللا، وقاد كتاب بهااءهللاّشد أنواع العذاب، وقبض على الكثيرين وزّجوا فاي الّساجون، ومانهم في طهران با
 -:(2)في "لو  ابن الّذئب" ما ترجمتة ذل  فيما بعد

 

فاي مجاالس الّتحقياق، وماع  اوقاد ثبتات براءتناا أيًضا . ا"لعمر هللا لم يكن لنا دخل في هذا األمر المنكار أبادً  
  األّيااام رونا متاارّجلين عاااري الااّرأس واألقاادام مقّياادين بالّسالساال ماان "نياااوران" التّااي كاناات فااي تلااذلاا  أخااذونا وساايّ 

انااا الخّيالااة الّظااالمين القلنسااوة ماان رأسااي، وألج أحااد أوصاالونا إلااى سااجن طهااران، وقااد أخااذ أنمقااّر الّساالطنة إلااى 
 . الً أشاهر فاي مكاان لام تار العياون لاة مثايالمامورون والجاّلدون على الّسير بسرعة عظيمة، ووضاعونا ماّدة أرباع 

د وعن ،حجرة مظلمة ضّيقةمين، فكانت في الحقيقة أفضل منة أّما الّسجن الّذي كان محل ورود المظلوم والمظلو 
 ،امظلمً  اورودنا فية أدخلونا ممرً 

                                           

 الّرش بارود مع صغار الحديد. (1)

 ( ما بين القوسين ] [ عربي بالّنص.2)
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، احالًكا اظالًما اان مظلًماأّما ذل  المقّر، فكا . لى المقّر المعّين لناإومنة نزلنا ثالث درجات عميقة، حّتى وصلنا 
ومااع وجااود هااذا  . ماان الّسااارقين وقّطاااع الّطاارق والقاااتلين اوكااان يرافقنااا فيااة مااا يقااارب المائااة والخمسااين مسااجونً 

االزدحام، لم تكن لة نافذًة سو  الّطريق الّذي دخلناا مناة، وتعجاز األقاالم عان وصافة، وتقصار العباارة عان بياان 
جمااع أكثاارهم ماان غياار لباااس وفااراش ]هللا يعلاام مااا ورد علينااا فااي ذلاا  المقااام األنااتن ّروائحااة المنتنااة، وكااان ذلاا  ال

األظلم[، وكّنا نفّكر في ذل  الّسجن فاي الّلياالي واألّياام فاي أحاوال الباابيّين وأعماالهم وحركااتهم، وماع علاّو وسامّو 
م الحاصاال علااى ذات إدرا  هااذا الحاازب، نعجااب كيااف ظهاار ماانهم مثاال هااذا العماال يعنااي تلاا  الجسااارة والااتهجّ 

 . يقاوم بتماام الهّماة علاى تهاذيب هاؤالء الّنفاوس أنوبعد ذل  عزم هاذا المظلاوم بعاد خروجاة مان الّساجن،  . الّشاه
مَِّعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات: ]إّناا ننصار  با  وبقلما ، ال  وفي ليلة من الّليالي، في عالم الّرؤيا، س 

ساااوف يبعاااث هللا كناااوز األرض وهااام رجاااال ينصااارون  بااا   .   مااان ارمناااينتحااازن عّماااا ورد عليااا  وال تخاااف إّنااا
 .وباسم  الّذي بة أحَيى هللا أفئدة العارفين["

 
 الن في إلى بغداد 

 
وكاان  . وأصحابة كانوا في حماس وسرور عظيم بهاءهللاوامّتد هذا الّسجن الّرهيب مّدة أربعة أشهر، ولكّن  

أو أكثر أو يعاّذبونهم، وياذّكرون البااقين بااّن دورهام ساياتي، وكّلماا أتاى  اواحدً  ابً الجاّلدون يقتلون في كّل يوم تقري
 الجاّلدون لياخذوا أحد األصحاب، كان
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، ويعانق الباقين من زمالئة المؤمنين، ثّم يسرع بشوق عظايم بهاءهللا، يقّبل أيدي االّذي ينادون اسمة يرقص طربً 
 .إلى مكان االستشهاد

 

، (1)شهد سفير الّروس بطهاارة أخالقاةلم يشتر  في جريمة االعتداء على الّشاه، و  بهاءهللاأّن  ، تحّققاوأخيرً  
ون أّنااة سيقضااي نحبااة، ولااذل  أماار الّشاااه بنفيااة إلااى عاان ذلاا ، فقااد اشااتّد مرضااة لدرجااة أّنهاام كااانوا يظّناا الً وفضاا

 ماانتلاا  الاابالد، ورافقتااة أساارتة وعاادد  لااىإبعااد أساابوعين  بهاااءهللاة ماان الحكاام عليااة باإلعاادام، فتوّجاا الً العااراق، بااد
وصلوا بغداد،  أنالمؤمنين، وفي سفرهم الّطويل في فصل الّشتاء، عانوا قسوة البرد، وغيرها من المصاعب، إلى 

 .في حال من الفاقة يرثى لها
 

ال ابتاااادأ يعّلاااام الّطااااالبين، ويشااااّجع المااااؤمنين، وينصااااحهم، فاسااااتقامت أحااااو  بهاااااءهللاوبمجااااّرد عااااودة الّصااااحة ل 
ألبيااة،  بهاااءهللاإاّل أّن هااذه الفتاارة لاام يطاال أماادها، ألّن أ   . (2)الّسااعادة والّراحااة بوقااتآل قصااير البااابيّين، وشااملتهم

المساااّمى باااالميرزا يحياااى والمعاااروف باااا )صااابح أزل( وصااال إلاااى بغاااداد، ولااام يماااض زمااان كبيااار، حتّاااى ظهااارت 
وقد سبق حصول مثل هذه اإلنشقاقات بين  . وأخذت تتفاقم، اان هذا األ  يثيرها سر  كي تاالختالفات العدائّية، الّ 
 وهذه . تالمذة الّسيد المسيح

                                           

كان بهاءهللا ضيًفا في دار صهره الموظف في السفارة حين إلقاء القبض علية فشهد هاذا بباراءة ضايفة أماام السافير والاتمس  (1)
 منة انقاذه.

 وهي الّسنة الّتاسعة من بعثة الباب وهكذا تّمت نبّوات الباب الخاّصة "بسنة الّتسع". 1853وائل سنة كان ذل  في أ (2)
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، الاّذي كاان غرضاة فاي بهااءهللا، كانات شاديدة األلام لاوعنًفا ااالختالفات الّتي ازدادت فيماا بعاد فاي أدرناة وضاوحً 
 . حياتة كّلها ترويع اإلّتحاد بين أهل العالم

 
ة سنتين في الفيافي   هجرته مد 

 
في فيافي الساليمانّية، ولام ياخاذ معاة ساو  بدلاة واحادة مان  اوبعد مرور سنة على وروده بغداد، غاب وحيدً  

  -وقد كتب عن هذه الفترة في كتاب اإليقان: . المالبس
 

"إّن هاااذا العباااد فاااي أوائااال أّياااام وروده، فاااي هاااذه األرض )بغاااداد(، لّماااا رأ  عالئااام الحاااوادث المقبلاااة، اختاااار  
ت العباارات ماان رَ ، فااي بااراري الهجار، فَجاااوقضاايت سانتين، وحياادً  . قباال وقوعهااا، وهااام فاي فيااافي الفااراق المهااجرة

ومع  . ، وكم من أيّام لم أجد للجسد راحةً افكم من ليال لم أجد قوتً  . عيوني كالعيون، وسال بحور الدم من قلبي
، اونهاياة الفار  مشاهودً  ابيده، كان كماال الّسارور موجاودً الّذي نفسي ّنازلة، والّرزايا المتواترة، فو كّل هذه الباليا ال

ورائاي العاالم وماا  ابنفسي، نابذً  الً كنت مشغو  . حيث لم يكن عندي خبر من ضّر أحد أو نفعة وصحّتة أو سقمة
فااال نجاااة  . ال، وسااهم تقااديره مقااّدس عاان التّاادبيرفيااة، ومااا كناات أدري أّن شاار  قضاااء هللا أوسااع ماان مياادان الخّياا

بااا ، لاام يكاان عناادي نّيااة الّرجااوع ماان هااذه  اقساامً  . لااة إاّل بالّرضاااء فااي إرادتااة ماان شاار  قضاااءه، وال مفاارّ  ألحااد
 .المهاجرة، وال أمل في العودة من هذا الّسفر

 
 ال أكون عّلة اختالف أن –وكان مقصودي من ذل   
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فلام يكان فاي  . ال عّلاًة لحازن قلابفي ضاّر أحاد، و  اال أكون سببً  أن، وال مصدر انقالب األصحاب، و (1)األحباب
قد حملة على غير محملاة، وفّساره  إنسانأمر سواه، ولو أّن كّل  نظريّ فكري قصد آخر غير ما ذكرت، وال أمام 

صدر حكم الّرجوع من مصدر األمر، وال بّد مان الّتساليم لاة،  أنصبرنا، إلى  اوأخيرً  . على حسب أهوائة وميولة
وهاا قاد مضات ارن سانتان واألعاداء قاائمون بنهاياة الجاّد  . ع ما يعجز القلم عان ذكارهفرجعنا والحظنا بعد الّرجو 

 .(2)"واالهتمام على إهال  هذا العبد الفاني، كما هو معلوم عند الجميع
 

 مقاومة العلماء 
 

ماان هااذه العزلااة، اشااتهر صاايتة أكثاار ماان قباال، وهاارع الّناااس إلااى بغااداد، ماان القريااب  بهاااءهللاوبعااد رجااوع  
 . ديدةلبعيد، ليروه ويسمعوا تعاليمة، واهتم اليهود والّنصار  والّزردشتيون اهتمام المسلمين بالّرسالة الجوا
 

مانهم  اولكّن فقهاء المسالمين قااموا علاى المقاوماة، وتارمروا علاى القضااء علياة، وفاي ذات ياوم أرسالوا واحادً  
ضااّطر عااة، وأّن حكمتااة مدهشااة، لدرجااة أّنااة انمق هللابهاااءلمقابلتااة وسااؤالة بعااض األساائلة فوجااد الّرسااول أّن أجوبااة 

 يقتنع العلماء الّذين أرسلوه أنوألجل  . ال يضارعة أحد في العرفان واإلدرا  بهاءهللاباّن  عترافلال

                                           

 األحباب أو األحّباء اسم يخاطب بة البهائّيون بعضهم بعًضا رمًزا للمحّبة والوداد بينهم.  (1)

 بيروت. –مطبعة البيان  – 201 – 199الّصفحات:  –الّترجمة العربّية  -اإليقان   (2)
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اسااتعداده لقبااول  بهاااءهللا، سااال هااذا الّرسااول ماان أن يظهاار لااة معجاازًة لتكااون حجااًة، فاااظهر بهاااءهللاحقّيااة رسااالة ب
رو  معّيناااة، وصاااّر  لاااة بااااّن العلمااااء، لاااو كاااانوا يّتفقاااون علاااى طلاااب معجااازة معّيناااة، ويكتباااون طلااابهم اقتراحاااة بشااا

ن لام ا  ويختمونة، ويصّرحون فية أّنهم يؤمنون بصّحة رسالتة، ويكّفون عن مقاومتة، فّّناة يظهار لهام المطلاوب، و 
الحاّق لكانات الفرصاة ساانحًة لهام إذ نعم، لو كان غرض العلماء الوصول إلى  . يظهره فّّنة ال يكون على الحقّ 

ذا ، ولكااّن أغراضاااهم كانااات بعيااادة عااان ذلااا ، ومّتجهاااًة إلاااى إصااادار حكمهااام فاااي صاااالحهم، ساااواء أكاااان حًقاااا أم 
 . باطاًل، ألّنهم خافوا من الحّق، وهربوا من هذا التحّدي الجريء

 
وماة، وسااعدهم فاي ذلا  القنصال وقد دفعهم فشلهم هذا، إلى نصاب مكائاد جديادًة إلباادة هاذه الّطائفاة المظل 

يضاّر بالاّدين اإلساالمي  بهااءهللااإليراني العام فاي بغاداد، فارسال جملاة رساائل متتابعاة إلاى الّشااه، مضامونها أّن 
 . أكثر من قبل، وأّن لة تاثيًرا سّيًئا في إيران، ولذل  يجب نفية إلى مكان أبعد

 
رانّية وبذلهما من اتفاق الحكومة التركّية مع الحكومة اإلي، في هذه األزمة الحاصلة بهاءهللاوكان من حكمة  

ستئصاال أمار هللا بتحاريض مان الفقهااء، أّناة بقاي هادًئاا سااكًنا، يشاّجع أتباعاة ويرشادهم، ويكتاب جهًدا مشترًكا ال
 .من كلمات الّتسلية والهداية ما ال يبيد وال يفنى على مَمر الّدهور

 
كاان ياذهب  بهااءهللا"الكلماات المكنوناة" فاي ذلا  الوقات، فقاال بااّن  هللابهااءكياف كتاب  عبادالبهاءوقد قاّص  

 للنزهة على شاط 
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وشافاًء  ادجلة، ثّم يعود وهو فرحان جذل، فيكتب هذه اللئال  الوجدانّية، وفيها النّصائح الحكيمة التّاي كانات عوًنا
ة" ساو  بضاع نساخ لّمادة سانوات عديادة، ولم يكن يوجد من " الكلماات المكنونا . أللوف القلوب الجريحة المتاّلمة

وكااان ماان الّضاااروري سااترها بكااّل احتاااراس، لاائال تقااع فاااي أياادي األعااداء الاااّذين كثااروا هنااا ، ولكااان هااذا المجّلاااد 
 .كّل جهة من جهات المعمورة فيالّصغير أصبح ارن يتلى 

 
نفس الوقت، قبيل انتهاء إقامتة في في  بهاءهللاأّما "كتاب اإليقان" فهو كذل  من الكتب الّشهيرة الّتي كتبها  

 .1863و 1862بغداد بين سنتي 
 

 إعالن الد عوة في الر ضوان في ضواحي بغداد 
 

بنااااًء علاااى طلااب الحكوماااة اإليرانّياااة، بعاااد  (1)سااتانةإلاااى ار بهااااءهللاساااتدعاء صاادر أمااار الحكوماااة التركّيااة با 
ه فااي اضااّطراب، وحاصاارت الّدولااة مناازل مااوالهم مفاوضااات كثياارة معهااا، ولّمااا وصاالت هااذه األخبااار، وقااع أحّباااؤ 

، ريثماا تتجهاز الهاا ماّدة اثناي عشار يوًما االمحبوب، لدرجة أّن أسرتة اتخذت حديقة نجيب باشا خارج المدينة مقر  
 .القافلة للّسفر الطويل

 
( أي 1863ماايو )أّياار( سانة  3إبريل )نيسان( علاى  22)من  اوفي اليوم األّول من هذه اإلثني عشر يومً  

وعاود الاّذي للعدياد مان أتباعاة البشاارة باّناة هاو الم بهااءهللافي الّسنة الّتاسعة عشرة بعد إعاالن بعثاة البااب، أعلان 
 أخبر بظهوره الباب، وأّنة هو المختار الّذي

                                           

 ستانة اسم مدينة اسطنبول في العهد العثماني.ار (1)
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الاّدعوة  وقد عرفت تلا  الحديقاة التّاي أعلنات فيهاا هاذه . اختاره هللا والموعود الّذي أخبرت بمجيئة جميع رسل هللا
فيهااا بااا )عيااد الّرضااوان( الااّذي يحتفاال بااة  بهاااءهللادت ذكاار  األّيااام التّااي صاارفها الّشااهيرة بحديقااة الّرضااوان، وخّلاا

 . امّدة اثني عشر يومً  اون سنويً بهائيّ ال
 

 احماًسا مان الحازن والغام، وازداد أتباعاة الً أعظم الفر  والّرفعة والقّوة بد بهاءهللاوفي أثناء تل  األّيام، أظهر  
جاللهااا، وحضاارت جميااع شخصااّيات بغااداد، حتّااى الااوالي اوساارورً  ، وجاااءت الجمااوع الكثياارة لتقااّدم لااة احترامهااا وا 

 .نفسة، لتكريم ذلكم الّسجين قبيل رحيلة
 

 ةاسطنبول وأدرن 
 

دد وعا بهااءهللاولّماا وصالت الجماعاة المؤّلفاة مان  . دام الّسفر إلى اسطنبول باين ثالثاة أشاهر وأربعاة أشاهر 
ماان أفااراد عائلتااة وسااّت وعشاارين ماان أصااحابة إلااى اسااطنبول، وجاادوا انفسااهم مسااجونين فااي مناازل صااغير ازدحاام 

لاوا إلاى أدرناة، وهاذا الّسافر إلاى أدرناة، ولاو كا، ولالً نقلوا إلى مكان أوسع قلي اوأخيرً  . بهم ّنهم بعاد أربعاة أشاهر رحِّّ
ذل  الوقات، فقاد ساق  الاّثلع علايهم بشاّدة طيلاة تلا  األّياام، أّنة دام بضعة أّيام، لكّنة كان أفظع سفر قاسوه حّتى 

وأسارتة  بهااءهللاوفاي ماّدة الّشاتاء األّول، أساكن  . ولم يكن لاديهم طعاام وال ألبساة كافياة، فتضااعفت آالمهام لاذل 
 ر مكاّون مان ثاالث غارف، ليسات فيهاا أساباب الّراحاة، ومليئاة بالحشاراتيفي منازل صاغ االبالغين اثني عشر نفرً 

 .ومكثوا في أدرنة ما يزيد على أربع سنوات ونصف . وغيرها ولمّا جاء الّربيع، نقلوهم إلى مكان أوسع
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، فتحّمس لها معظم البابّيين، وعرفوا منذ اتعليمة، وجمع حولة العديدين، وأعلن دعوتة جهارً  بهاءهللاوهنا استانف 
بعااات الميااارزا يحياااى )صااابح أزل(، األ  غيااار الّشاااقيق ، اتّ ولااام تتخّلاااف إاّل أقلّياااة . ين"بهاااائيّ ذلااا  الحاااين باسااام " ال

 . ، وناصاابتة  العااداء الّشااديد، وانضااّمت علااى األعااداء الّسااابقين ماان الّشاايعة وتاارمرت علااى القضاااء عليااةبهاااءهللال
 بهاااءهللاين والبااابّيين ماان أدرنااة، فنفاات بهااائيّ قاماات الحكومااة التركيااة بنفااي ال اوأعقااب ذلاا  جملااة صااعوبات، وأخياارً 

، بينماا 1868أغساطس )آب( سانة  31فاي  (1)أتباعة إلى عّكا في فلسطين حيث وصالوها، حساب تااريخ النبيالو 
 .لى قبرصإنفت الميرزا يحيى وجماعتة 

 
 رسائله للملوك 

 
لااى العديااد ماان ملااو  األرض  بهاااءهللافااي ذلاا  الوقاات كتااب   سلساالة رسااائلة الّشااهيرة، إلااى ساالطان تركيااا، وا 

لى "الب لى شاه إيرانالمتّوجين، وا  ّكاام حآخارين، كماا خاطاب  اوخاطب في الكتاب األقادس فيماا بعاد ملوًكا . ابا" وا 
ّجهااوا يو  أنإياااهم إلااى  اوداعًياا امعلًناا نسااانأمريكااا ورؤساااءها، ورجااال الااّدين عاّمااًة، باإلضااافة إلااى عمااوم بنااي اإل

ة عن أمار رسالتة إلى الّشاه، دافع بقوّ  وفي . عالميّ الجهودهم نحو تاسيس الّدين الحقيقي والحكم العادل والّسالم 
 البابيين

                                           

الّنبيل األعظم لقب للشايخ محّماد الّزرنادي مؤّلاف )مطاالع األناوار( فاي تااريخ األّياام األولاى للظهاور البهاائّي وكاان قاد شاار   ( 1)
واتّصااال بكثياار ماان المااؤمنين بصااورة فعلّيااة فااي العديااد ماان األحااداث التّااي يصاافها فااي تاريخااة وكاناات لااة معرفااة شخصااّية 

 األوائل. 
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وال حاجاة إلاى القاول  . لوجاة ايجمعة مع العلماء الّذين حّرضاوه علاى اضاطهاده وجًها أنالمظلومين، وطلب منة 
المخلااص الااّذي سااّلم بيااده الّشاااه رسااالة  بهااائيّ باااّن هااذا الّطلااب لاام يناال االسااتجابة، كمااا أّن "بااديع" ذلاا  الّشاااب ال

 المشوي على لحمة، وهكذا تجّرع كاس الّشهادةو (1)، وبارجربالكيّ  القي القبض علية، وعّذب تعذيبً قد أ   بهاءهللا
 

 ، بعبارة مؤّثرة، آالمة وآمالة، فيقول بالنص:بهاءهللاوفي هذه الّرسالة ذاتها يقّص  
 

المعاااارف، وضااااق علاااي  قاااد أنكرناااي  . "ياااا َملِّااا و قاااد رأيااات فاااي سااابيل هللا ماااا ال رأت عاااين وال سااامعت أذن 
كاام ماان الباليااا نزلاات، وكاام منهااا سااوف  . قااد نضااب ضحضااا  الّسااالمة، واصاافّر ضحضااا  الّراحااة . المخااارف

 بال  مضاجعي، أنقاد اساتّهل مادمعي إلاى  . إلاى العزياز الوّهااب، وعان ورائاي تنسااب الحبااب الً تنزل، امشي مقب
مررت على شاجر، إاّل وقاد خاطباة فاؤادي:   مواله، وماتا  رأسي يشتاق الّرما  في حبّ   –وليس حزني لنفسي 

ال و ل بمااا أر  الّناااس فااي سااكرتهم يعمهااون باا –)يااا لياات قّطعاات الساامي وصاالب علياا  جساادي فااي ساابيل رّبااي( 
حسنون، وفي م، ويحسبون أّنهم اولهوا ولعبً  اههم، كاّنهم اتخذوا  أمر هللا هزوً رفعوا أهوائهم، ووضعوا إلۤ . يعرفون 

فسوف يخرجنا أولو الحكم والغنى  . يرون ما ينكرون  انون، ليس األمر كما يظّنون، غدً ان هم محّص حصن األم
 ومّما يحكون، أنها أخرب مدن . من هذه األرض الّتي سمّيت بادرنة إلى مدينة عّكا

                                           

 القرميد. (1)
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ائهااا إال صااوت رجأد ، ال يساامع ماان الااّدنيا، وأقبحهااا صااورًة وأردأهااا هااواًء وأنتنهااا ماااًء، كاّنهااا دار حكومااة الّصاا
ة الّدنيا فيما و يحبسوا الغالم فيها، ويسّدوا على وجوهنا أبواب الّرخاء ويصّدوا عّنا عرض الحي أنوأرادوا  . ترجيعة

تا  لو ينهكني الّلغب، ويهلكني الّسغب، ويجعل فراشي من الّصخرة الّصماء ومؤانسي وحاوش  . منااغبر من أيّ 
وأشاكر  . أولاو الحازم، وأصاحاب العازم، بحاول هللا مالا  القادم وخاالق األمامالعراء، ال أجزع، وأصبر، كما صابر 

هللا على كّل األحوال، ونرجو من كرمة تعالى بهذا الحبس يعتق الّرقااب مان الّسالسال واألغاالل، ويجعال الوجاوه 
بالء األدهام يجعال هاذا الا أنونساالة  . خالصًة لوجهة العزياز الوّهااب، إّناة مجياب لمان دعااه، وقرياب لمان ناجااه

لم يزل باالبالء عاال أماره، وسانا ذكاره، هاذا مان  . لهيكل أمره، وبة يحفظة من سيوف شاحذة، وقضب نافذة ادرعً 
 .سّنتة قد خلت في القرون الخالية واألعصار الماضية"

 
ا   سجن عك 

 
ليهاا مان جمياع كانت عّكا في ذل  الوقت مدينة الّسجون، وكان يسجن فيها كبار المجرمين الّذين يرسلون إ 

وأتباعاة عناد وصاولهم إليهاا فاي القلعاة العساكرّية، بعاد سافرتهم  بهااءهللاوقد حابس  . أنحاء اإلمبراطورّية العثمانّية
 اموحًشا االبحرّية المزرية، وكانوا حوالي ثمانين إلى أربع وثمانين من الّرجال والّنساء واألطفال، وكان المكاان قاذرً 

وغياار  ا، وال أسااباب للّراحااة ماان أّي نااوع كاناات، وكااان الّطعااام الااّذي يقااّدم لهاام رديًئااللغايااة، ولاام يكاان عناادهم فااراش
 كاف، إلى درجة التمس المحبوسون بعد مّدة قليلة الّسما  لهم بشراء الّطعام
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تفّشات  أنولام يلبثاوا  . الً ألنفسهم، وكان األطفال يبكون على الادوام فاي األّياام األولاى، وكااد الّناوم يكاون مساتحي
 مفريساًة للمارض عادا شخصاين، وقاد تاوفي مانه ابينهم المالريا والّزحار وغيرها مان األماراض، حتّاى وقعاوا جميًعا

 . (1)ثالثة من المرضى، أّما آالم الّذين بقوا أحياء فقد كانت خارجًة عن الوصف
 

 بااااب روج خاااارجين باااالخبهاااائيّ واساااتمّر هاااذا الحااابس الّشاااديد ماااّدة سااانتين، وفاااي أثنائاااة لااام يسااامح ألحاااد مااان ال 
 .لشراء الّطعام تحت الحراسة المشّددة االّسجن، سو  ألربعة أنفار كانوا يخرجون يوميً 

 
ين بهاائيّ مان الّزياارة، ولام ياؤذن للعدياد مان ال اباتًا اوفي أثناء الحبس في القلعاة، كاان الّزائارون ممناوعين منًعا 

كانوا فيدخلوا جدران مدينة الّسجن،  أنهم المحبوب على األقدام من أجل لقاء موال االّذين حضروا من إيران مشيً 
 فااي بهاااءهللاماان رؤيااة نوافااذ مسااكن  يتمّكنااون يااذهبون إلااى مكااان فااوق الّسااهل خااارج الخناادق الّثالااث، ومنااة كااانوا 

دهام، وهام يظهر لهام مان إحاد  الّنوافاذ، فكاانوا بعاد الّنظار إلياة يبكاون، ثاّم يعاودون إلاى بال بهاءهللاالقلعة، وكان 
 .حماس واشتعال جديد من أجل الخدمة والفداءفي 

                                           

وماان أجاال دفاان اثنااين ماان هااؤالء األصااحاب اللااّذين توفيااا فااي القلعااة العسااكرّية أعطااى بهاااءهللا الحااراس سااجادتة الخاّصااة،  (1)
 ها لهما في األرض.ليبيعوها، ويدفنوا بثمنها هذين المؤمنين، لكّن الحّراس أخذوا الّسجادة، وأدخلوا الجسدين في حفرة حفرو 
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 تخفيف القيود
 

فقد جر  تجنيد جيوش تركّية واحتاجت الحكومة إلى القلعة العسكرّية للجنود، وبناًء  . تخّفف الّسجن اوأخيرً  
وأساارتة إلااى مناازل منفاارد لهاام، وأسااكنوا باااقي الجماعااة فااي خااان فااي المدينااة، وفااي هااذا  بهاااءهللاعلااى ذلاا  نقلااوا 
ساابع ساانوات أخااار  فااي غرفاااة صااغيرة، وسااكن فاااي الغرفااة المجاااورة أفاااراد أساارتة، وكاااان  بهااااءهللاالمناازل، حاابس 

، وكان عليهم أن يرّتبوا أنفسهم فيها على قدر استطاعتهمو وفي الً ونساًء وأطفا الً رجا اعددهم ثالثة عشر شخًص 
ّراحة، وقّلة الّطعام، وعدم وجود أساباب العايش أوائل أّيام سكناهم، كانوا يقاسون ضيق المسكن، وفقدان وسائل ال

ومناذ  . ، عنادما أضايفت إلاى منازلهم غارف أخار  ااالعتيادّية، إاّل أّنهام بعاد قليال، تمّكناوا مان العايش براحاة نسابي  
 وأصااحابة القلعااة ساامح للّزائاارين بمقااابلتهم، وابتادأت القيااود والموانااع التّااي أوجباات الفاارامين العماال بهااا بهاااءهللاتار  

 .، ولو أّنها كانت في بعض األحيان تعود إلى شّدتها األولىاتزول تدريجي  
 

جن   فتح أبواب الس 
 

وحينمااا كااانوا مسااجونين فااي  . اكااان ثبااات البهااائّببن وقاات اشااتداد الّسااجن ال يتزعاازع، ولاام يضااطربوا مطلًقاا 
 -إلى بعض أحبائة ما ترجمتة: بهاءهللاالقلعة العسكرّية في عّكا، كتب 

 
 . تضطربوا، فّّن األبواب ستفتح، ويرتفع خبائي فوق جبل الكرمل، ويتحّقق الفر  األعظم""ال 
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وقاد  . وبالفعال لام يماض إاّل القليال، حتّاى تحقاق هاذا الوعاد . فكان هذا الّتصريح مصادر سالو  عظيماة ألتباعاة
لإنكليزّيااة وفيمااا  (1)أفنااديقّصااة فاتح أبااواب الّسااجن باباادع عباارات ترجمهااا حفيااده األكباار شاوقي  عباادالبهاءحكاى 

 -يلي تعريبها:
  
: "إّنني لم أنظر خضارًة مناذ الً وفي ذات يوم لّمح إلّي متفض . يحّب جمال األرياف وخضرتها بهاءهللا"كان  

ول فلّما سمعت ذل  منة علمت من لحن الق . تسع سنوات، فاألرياف من عالم الّرو  والمدينة من عالم األجساد"
 . الرغبتة يكون ناجحً  اأّن كّل ما أعملة تنفيذً  من االّتوجة للريف وكنت متاّكدً  أّنة يشتاق إلى

  
"وكااان هنااا  فااي عّكااا فااي ذلاا  الوقاات رجاال معاااد لنااا ياادعى محّمااد صاافوت باشااا، وكااان لااة قصاار يسااّمى  

فااذهبت  . )المزرعاة( علاى بعاد أربعاة أميااال شامالي المديناة، وهاو محاال جميال تحّفاة الحادائق وبااة نهار مااء جاار
، وال " فقاال: "إّنناي علياال. لزياارة هاذا الباشاا فاي منزلاة، وقلات لاة: "ياا باشاا إّنا  تركات القصار، وساكنت فاي عّكاا

ذا ذهباات هنااا  استوحشاات لإخااوان" فقلاات لااة: "مااا دماات ال تسااكن هنااا ، ومااا دام  . أقاادر علااى تاار  المدينااة، وا 
زل منااة فاسااتاجرت المناا . اسااتغرب، ولكّنااة ساارعان مااا وافااق فلّمااا ساامع ذلاا  االقتاارا ، . ، فاااّجره لنااا"االمكااان خالًياا

، وتعاقاادت معااة بعقااد، ا، ودفعاات لااة إيجااار خمااس ساانوات مقااّدمً اجنيهااات ساانويً  ، أي بخمااسِّ ابّيجااار بسااي  جاادً 
 وأرسلت

                                           

 . 1957إلى صعوده سنة  1921شوقي أفندي أصبح بعد صعود عبدالبهاء ولي ا ل مر البهائّي بموجب وصّيتة منذ سنة  (1)
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صال  الحديقة وبناء حّمام، ثّم أعددت عربة لنقل الجمال المبار  الً عّما  .(1)لترميم المنزل وا 
 

عّمااا ورد فااي الفاارامين المتعااّددة ماان األواماار المتكااّررة  اورغًماا . م، ذهباات لرؤيااة المحاال بنفسااي"وفااي ذات يااو  
نتعااّد  حاادود أسااوار المدينااة باااّي حااال ماان األحااوال، فااّّني تّمشاايت خااارج باااب المدينااة، وكااان  أنباّننااا ال يمكننااا 

وفاي الياوم الثّاااني  . إلااى القصار افاذهبت تاوً  . الحاّراس مان الجناود علاى الباااب، ولكاّنهم لام يعارضاوني فااي شايء
يعارضنا أحد أو يعترض سبيلنا معترض مع أّن الحّراس  أنذهبت مّرة أخر  مع بعض األحّباء والموّظفين دون 
وفااي يااوم آخاار أولماات وليمااًة وأعااددت مائاادًة تحاات أشااجار  . والخفااراء كااانوا واقفااين علااى جااانبي أبااواب  المدينااة

 .في المساء اعت حولها مّوظفي البلدة وأعيانها، ثّم رجعنا إلى البلدة جميعً وجم . (2)الّصنوبر في البهجة
 

ت وأعاادّ ألجلكاام،  دّ ر  وقلاات: "إّن قصاار المزرعااة قااد أعاا"وفااي ذات يااوم، ذهباات إلااى حضااور الجمااال المبااا 
عد مّدة وب . : "إّنني سجين"الً عربًة النتقالكم إلية" )ولم تكن في عّكا وحيفا حينذا  عربات( فرفض الّذهاب متفض

لكّناة عرضت علية ذلا  ثانياًة إاّل أنناي سامعت نفاس الجاواب، ثاّم ذهبات إلاى أبعاد مان ذلا  فساالتة للماّرة الّثالثاة و 
 .عاد فتفّضل: "ال" فلم أتجاسر بعدها على اإللحا  أبعد من ذل 

 
ة، فاساتدعيت هاذا يحّبا بهاءهللاكما كان  بهاءهللا"وكان هنا  قي عّكا شيخ مسلم مرموق الجانب كان يحّب  

 الّشيخ، وشرحت

                                           

 الجمال المبار  لقب من ألقاب بهاءهللا. (1)

 ت لفد )البهجي( وتكتب )البهجة(. (2)
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لااة الموقااف، وقلاات لااة: "إّناا  جسااوٌر فاذهااب الليلااة إلااى محضااره األقاادس، واركااع أمامااة، وخااذ بيااده المباركااة، وال 
وركاع أماماة، وأخاذ بياد  بهااءهللالاى إ افاذهب تاوً  . اوكاان هاذا الّشايخ عربي ا . المديناة" يتر  أنتتركها، حّتى يعد  
فقال الّشيخ: "ال سمح هللاو ومن ذا  . لها وقال: "لماذا ال تتر  المدينة؟" فاجابة: "إّنني سجين"الجمال المبار  وقبّ 
، وارن ايساااجن ؟ أنااات الاااّذي أبقيااات نفسااا  فاااي الّساااجن، وتلااا  كانااات إرادتااا  أن تكاااون ساااجينً  أنالاااّذي يساااتطيع 

كااّن البرتقاال فياة كاراٌت و يعاة، تخرج وتذهب إلى القصر، فّّنة جميل في خضارتة، وفياة األشاجار البد أنأرجو  
وكّلماا تفّضاال الجماال المباار : "إّن هاذا غياار ممكان، ألّناي ساجين"، كااان الّشايخ ياخاذ بياده ويقّبلهااا،  . مان الّناار"

 . وثباتااة ه"، وبهااذه اإلجابااة كااوف  الّشاايخ لصاابر ا: "حساان جاادً بهاااءهللاتفّضاال  اواسااتّمر يتضاارع ساااعًة كاملااًة، وأخياارً 
عان وجاود فرماان الّسالطان عباد العزياز الاّذي مناع لقاائي  اورغًما . م، ليبّشارني بقباول حضارتةوجاءني بفار آل عظاي

ولام يعتارض  . بالجمال المبار  أو االّتصال بة، فّّني أخذت العربة في اليوم الّتالي، وذهبناا إلاى قصار المزرعاة
 . ، وتركت حضرتة هنا ، ورجعت وحدي إلى المدينةإنسانعلينا أّي 

 
ر فاي ثاّم عزمناا علاى االنتقاال إلاى مكاان آخا . رتة في ذلا  المكاان الّسااحر الباديع ماّدة سانتين"ومكث حض 

فااي "البهجااة" فهاارب صاااحب القصاار وجميااع أفااراد أساارتة مااذعورين، ووافااق علااى  "البهجااة"، وكااان قااد حاادث وباااء
 اب العظمة والّسلطنةوهنا  فتحت أبو  . ازهيد جدً  إلى أّي طالب، فاخذنا القصر بّيجار اإعطاء القصر مجانً 
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 . ة على مصاريعهايّ الحقيق
 

الواقااع ذا  (، إاّل أّنااة كااان فاايا)ألّن فاارامين الّساالطان عبااد العزيااز لاام تلااغ مطلًقاا ااساامي   اسااجينً  بهاااءهللا"وكااان  
مان الجمياع، حتّاى أّن حّكاام فلساطين، كاانوا  اظاهرين في هياتة وفاي حياتاة وأحوالاة، وكاان محترًما حشمةآل ووقار

وكان الحّكام، والمحافظون، وقادة الجيش، والموّظفون المحلّياون يلتمساون الّتشاّرف  . ة على نفوذه وهيبتةنبطو يغ
أّنااة أماار ماان الّساالطات  ا، وذات ماارةآل، تضااّرع حاااكم المدينااة للّتشااّرف، مااّدعيً الً بلقائااة، لكّنااة كااان ال ياااذن إال قلااي

 ا، فاجيب طلبة، وكان القائد، وهو أوروبّي سامين، قاد تااّثر جادً العالية بزيارة الجمال المبار  مع أحد قادة الجيش
 اوكاان تهّياب الزائارين شاديدً  . على األرض بالقرب من البااب ا، حّتى أّنة استمّر راكعً بهاءهللامن عظمة محضر 
عاها علااى وعندئااذآل وضاا . بهاااءهللاا األركيلااة التّااي قااّدمت لهمااا، إاّل بعااد تكاارار الّطلااب ماان لدرجااة أّنهمااا لاام يشاارب

، وطويا ذراعيهما، ووضعا أيديهما على صدريهما، وجلسا بغاية الخضاوع، بدرجاة اشفاههما فق ، ثّم تركاها جانبً 
 .أدهشت جميع الحاضرين

 
طااااّلب  مااان"وكاااان إجاااالل األحبااااء ومحّباااتهم لاااة، واحتااارام الماااوّظفين واألعياااان، وتوافاااد الّزائااارين والقّصااااد  

ماة التّاي تحاّف باة، وسايماء الجماال المباار  الملاوكّي وجاالل وجهاة، ونفاوذ أماره، والخد خالصاإلالحقيقة، ورو  
بل كان مل   الم يكن في الحقيقة سجينً  بهاءهللاكّلها شهود ناطقة باّن  –المفدين الملتّفين حولة  وكثرة المخلصين

 .الملو 
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 مخاطبهماا بعباارات صاارمة، وهاو مقاي "فقد قام ضّده سلطانان مستبّدان، كانا حاكمين ظالمين، قوّيين، ومع ذلا 
 . عاان الفاارامين الّشااديدة بالّسااجن اوكااان يعاايش فااي )البهجااة( كااامير، رغًماا . فااي سااجنهما، كملاا  يخاطااب رعاياااه

لهاذا  اوفاي الحقيقاة، لام تار عايٌن شابيهً  . ات عادن"إّن أتعس الّسجون قد انقلب إلى جنّ  اما يقول: "حقً  اوكان كثيرً 
 .خلق العالم" أنمنذ 
 

 حياته في البهجة  
 

في أّيام المصاعب األولى كيف يمّجاد هللا فاي حاال الفقار والّذلاة، فّّناة أظهار فاي أّياماة  بهاءهللاوكما أظهر  
وكاناات هبااات مئااات األلااوف ماان أتباعااة المخلصااين قااد  . فااي )البهجااة( كيااف يمّجااد هللا فااي حااال العااّزة والقاادرة

ومع أّن حياتة في )البهجة( كانات موصاوفًة  . يدّبرها أنكان علية وضعت تحت تصّرفة مبالغ من المال كبيرة، 
باّنها ملكّية بكّل معنى الكلمة، إال أّنها لم تتمّيز بطابع البهرجة المادّية أو التّارف والّتباذير، بال علاى العكاس مان 

ن الكمالّيااات لاام يعاارف فااي بيتااة شاايء مااو ذلاا ، عاااش الجمااال المبااار  وأفااراد عائلتااة فااي حالااة بساااطة واحتشااام، 
 .األنانّية

 
"الّرضاوان" فكاان يصارف فيهاا  ن مسكنة في )البهجة( كانت تدعى باوقد أعّد أحباؤه حديقًة جميلًة بالقرب م 
 . كان يتنّزه في الحقول اصغير في الحديقة، وأحيانً  في كو  الً  أو أسابيع، وينام ليمتتاليةً  اأّيامً 
 

أو أكثاار، نصاب خيامااة علاى جباال الكرماال، كماا تنّبااا باذل  حينمااا كااان ، وفاي ماارة اوقاد زار عّكااا وحيفاا ماارارً  
 في قلعة عّكاء  اسجينً 
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يصرف أغلب وقتة في التبّتل والتاّمل، وفي كتابة الكتاب المقّدساة، وفاي إنازال األلاوا ،  بهاءهللاوكان  . العسكرّية
 .وفي تربية األحّباء تربية روحانّية

 
على عاتقاة ترتياب جمياع الّشاؤون األخار :  عبدالبهاء، أخذ الً كام اعظيم تفّرغً يتفّرغ لهذا العمل ال أنوألجل  

وممتّناااين مااان بياناتاااة  عبااادالبهاءساااعداء بلقااااء  اوكاااان هاااؤالء جميًعااا . كمقابلاااة العلمااااء والّشاااعراء ورجاااال الحكوماااة
بب تعااّرفهم بنجلااة، ألّن هيئااة ون محّبااًة لااة، بسااؤ فااّّنهم كااانوا يمتلاا ،نفسااة بهاااءهللاومااع أّنهاام لاام يقااابلوا  . تااةاومحادث

 .عّرفتهم مقام والده عبدالبهاء
 

 بهاااءهللادوارد بااراون البروفسااور فااي كلّياة كمبااردج خاطراتااة الّتاليااة عاان زيارتااة إوقاد دّون المستشاارق الّشااهير  
 -:1890في البهجة سنة 

 
ارًة، وبماروري ماان "انتظار دليلااي لحظاة ماان الاّزمن ريثمااا خلعات حااذائي، وبحركاة سااريعة مان يااده ساحب ساات 

الباااب أعادهااا، فوجاادت نفسااي فااي غرفااةآل كبياارةآل، فااي صاادرها امتاادت أريكااًة منخفضااًة، ووضااع فااي مقاباال الباااب 
ّنااي و  . كرسااّيان أو ثالثااة كراسااي أنااا قااادم  ماانالمكااان الااّذي أنااا ذاهااب إليااة، و  امبهًماا ارً تصااوّ  اكناات متصااّورً  نا  وا 

لا ، إاّل أّناة قاد مااّرت ثانياة أو ثانيتاان ماان الاّزمن، وأخاذتني الّرهبااة لرؤيتاة، إذ لام تعاَ  لااي إيمااءًة واضاحًة حااول ذ
وحيااث تلتقااي األريكااة  . فيهااا، وحاناات مّنااي التفاتااًة إلااى الااّركن ماانأعاارف معرفااًة تامااًة بوجااود  أنوالااّذهول، قباال 

لّناوع المسااّمى المهاباة والوقااار، وتتاّوج رأساة قلنسااوة مان الّصاوف، ماان ا هبالجادار، كاان يجلااس هيكاٌل عظايٌم، تعلااو 
 عند الدراويش

This file was downloaded from QuranicThought.com



57 

 ."بالّتاج"، تمتاز بطولها، وحول أسفل "الّتاج" عمامة بيضاء صغيرة
 

ّنما الوجة الّذي رأيتة، ال أنساه وال يمكنني وصفة، مع تل  العيون البّراقة الّنافذة الّتي تقرأ رو  الّشخص   . "وا 
ر وجهااة وجبهتااة تاانّم عاان عماارآل ال يصااّدقة الّشااعر وتعلااو جبينااة الوّضااا  العااريض القاادرة والجااالل، بينمااا أساااري

للّساؤال عان الّشاخص  ة وساطة، فلام أ   إذ ذا  فاي حاجاةلغايا اتم، مع لحيةآل كانت تتماوج بوفرة مالوفةاألسود الق
هاو محاّ  الاوالء والمحّباة التّاي يحساده عليهاا الملاو ،  مان، أمام االّذي امتثلت في حضوره، ووجدت نفسي منحنيً 

 يامرني بالجلوس، ثّم استمّر يقول: اهادئً  ااألباطرةو وسمعت صوتً  انوالها عبثً وتتحّسر ل
 

نحان ال نرياد إاّل إصاال  العاالم وساعادة األمام، وهام  ...اومنفي ا اجئت لتر  مسجونً  ..)الحمد   إذ وصلت، 
يّتحاد العاالم علاى  أن فااّي ضارر فاي ...مع ذل ، يعتبرونناا مثيارين للفتناة والعصايان، ومساتحّقين للحابس والّنفاي

تازول االختالفاات  أنتستحكم رواب  المحّبة واإلّتحااد باين بناي البشار، و  أن، و ايكون الجميع إخوانً  أندينآل واحدآل و 
قضي هذه الحروب المدّمرة والمشاحنات نبّد من حصول هذا كّلة، فست وال ...الدينّية وتمحى االختالفات العرقّية؟

؟ ألاايس ذلاا  مااا تنّبااا بااة الّساايد األسااتم تحتاااجون إلااى ذلاا  فااي أوروّبااا أيًضاا ...ألعظاام"العقيمااة، وسااياتي "الّصاالح ا
ماان  الً وماع ذلا  فّّنااا نار  ملاوككم وحّكاامكم ينفقااون خازائنهم علاى وساائل تاادمير الجانس البشارّي، باد ...المسايح؟

 اهذمن زوال هذه المشاحنات والبغضاء و بّد  وال ...إنفاقها على ما يؤّدي إلى سعادتة،
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أّنة يحاّب  نسانفال يفتخر اإل ...وأسرًة واحدةً  اواحدً  االّسف  للّدماء وهذا االختالف، حّتى يكون جميع الّناس جنسً 
 (..وطنة، بل يفتخر باّنة يحّب جنسة

 
ماع غيرهاا مان الكلماات، فلينظار الاّذين  بهااءهللا"هذه كانت على ما أتذكر بعض الكلمات الّتي سمعتها مان  
 (1)"يحكموا بانفسهم هل هذه ارراء تستحق القتل والّسجن؟ وهل ينتفع العالم بانتشارها أم يخسر؟ونها، ولأيقر 
 

عود   الص 
 

 29وبعاد إصاابتة باالحّمى، صاعد فاي  ،أواخار أّياماة علاى األرض بكاّل بسااطة وهادوء بهاءهللاوهكذا قضى  
 .الّسبعين من العمر، في الخامسة و 1892)أّيار(  مايو
 

ة المعروفاااة باااا "كتااااب عهااادي" مااان األلاااوا  األخيااارة التّاااي نزلااات، وكتبااات بخطاااة، وأمضااااها وكانااات وصاااّيت 
ام من صعوده، بيد نجلاة األكبار، بحضاور أعضااء أسارتة وبعاض وقد فّض ختمها بعد مضّي تسعة أيّ  . وختمها

 .األصحاب، فاّتضحت مضامين تلكم الوثيقة الّشهيرة
 

 بهاااءهللاوقااد أماار  . لتعاليمااة اوميثاقااة ومبّيًناا بهاااءهللاركااز عهااد م عباادالبهاءوبمقتضااى هااذه الوصااّية، أصاابح  
 .أسرتة وأقرباءه وجميع المؤمنين بالتّوجة إلية وبّطاعتة

 
 اضامانً  لهايّ اإل، وضامنت وحادة األمار بهاائيّ وبهذا الّترتياب امتناع ظهاور االنقساامات المذهبّياة فاي الاّدين ال 
 .الً كام

                                           

 مترجم من مقّدمة كتاب مقالة سائح. (1)
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 بهاءهللارسالة 
 

، لهّياةاإل، فّّن أقوالة مثال أقاوال ساائر المظااهر بهاءهللاكّون ألنفسنا فكرًة واضحًة عن رسالة ن أنمن المهم  
فيااد للّناااس، بينمااا فااي القساام ارخاار ت أماار ماان هللا برسااالة تنقساام إلااى قساامين، ففااي أحاادهما يااتكّلم أو يكتااب كبشاار

 -عن هللا ذاتة، فقد كتب في كتاب اإليقان: اكلماتة باّنها صادرًة رأسً 
 

ة مقاامين، أحادهما مقاام الّتوحياد ورتباة الّتفرياد كماا سابقت اإلشاار  لهّياةاإل"إّن للّشموس المشرقة من المشاارق  
، وثانيهما مقام الّتفصيل ومقام عالم الخلق ورتبة الحدودات البشرّية، ففي (1)منهم" إلية من قبل "ال نفّرق بين أحد

بمثال ماا إن كاّل واحاد  . ، وحادود مخصوصاةر مقّرر، وظهاور مقاّدرهذا المقام لكّل واحد منهم هيكل معّين، وأم
"تلا  الرسال فّضالنا بعضاهم جديد، كماا يقاول بديع، وشرع  ، ومامور بامرباسم، وموصوف بوصف منهم موسوم
 .(2)كّلم هللا، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البّينات، وأيدناه برو  القدس" من، منهم على بعض

 
لّنظر الخاااتالف هاااذه المراتاااب والمقاماااات، تظهااار بياناااات وكلماااات مختلفاااة، مااان تلااا  اليناااابيع للعلاااوم "وباااا 

اّل فّّنها في الحقيقة، تعتبر جميعها لد  العارفين بمعضال  . واحادة مةفي حكم كل لهّيةاإلت المسائل الّسبحانّية، وا 
 ولّما لم يّطلع أكثر الّناس على المقامات

                                           

 سورة البقرة. (1)

 سورة البقرة. (2)
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 . المّتحدة الهياكلبون، ويتزلزلون من الكلمات المختلفة الّصادرة من تل  المذكورة، لهذا يضطر 
 

ولهاذا  . ّن جميع هذه االختالفات في الكلمات، هي من اختالفات المقاماتأ، اوأبدً  الً أز  ا"إذن أصبح معلومً  
اإللوهّياة، الّربوبّياة، و أطلقت، وال تزال تطلق، على جواهر الوجود هؤالء، في مقام الّتوحياد وعلاّو الّتجرياد، صافات 

واألحدّيااااة الّصاااارفة، والهوّيااااة البحتااااة، ألّن جماااايعهم جالسااااون علااااى عاااارش ظهااااور هللا، ومسااااتقّرون علااااى كرسااااّي 
ات المكنونات الربانّية، أعني أّن ظهور هللا ظاهر بظهورهم، وجمال هللا مشرق من وجوههم، لهذا قد ظهارت نغما

م حديااد، ومقاااكاان فااي المقااام الثّاااني الااّذي هااو مقااام الّتمييااز، والّتفصاايل والتّ األحدّيااة، ول الهياكاالالّربوبّيااة ماان هااذه 
"إّناي عباد  اإلشارات، والّدالالت الملكّياة، تظهار مانهم العبودّياة الّصارفة، والفقار البحات، والفنااء الباات كماا يقاول:

 ...هللا"، "وما أنا إاّل بشر مثلكم"
 

ذا مااا ساامع ماان المظاااهر الجامعااة "إّنااي أ  أّن بظهااورهم،  انااا هللا"، فهااو حااق وال ريااب فيااة، إذ قااد ثباات ماارارً "وا 
وبصفاتهم، وباسمائهم يظهار فاي األرض، ظهاور هللا، واسام هللا، وصافة هللا، ولهاذا يقاول: "وماا رميات إذ رميات، 

 (2).يعون ، إّنما يبايعون هللا"ا"إّن الذين يب :وكذل  يقول (1)ولكّن هللا رمى"
 

ذا ما تغّنوا بنغ   صحيح وال امة: "إّني رسول هللا"، فّّنة أيًض "وا 

                                           

 سورة األنفال. (1)

 سورة الفتح. (2)
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 االمقااام هااام جميًعااا هاااذاوفاااي  . (1)ولكااان رسااول هللا" ،فياااة، كماااا يقااول: "ماااا كاااان محّمااد أباااا أحاااد ماان رجاااالكم شاا ّ 
ذا ما ناد  كّل واحد . األزلّية والكينونة يمرسلون من لدن ذل  السلطان الحقيق ن"، منهم بنداء: "أنا خاتم النبّيي وا 

ألّن الجمياع حكمهام حكام ذات واحادة، ونفاس  . حاق وال سابيل إلاى الّرياب فياة، وال طرياق إلاى الّشابهة اأيًضافهو 
وكّلهاام مظهاار البدئّيااة والختمّيااة، واألولّيااة وارخرّيااة، والظاهرّيااة  . واحااد واحاادة، ورو  واحاادة، وجسااد واحااد، وأماار

 ثاباات اعبااد هللا" فااّّن هااذا أيًضاا ولااو يقولااون: "نحاان  .والباطنّياة، لاارو  األروا  الحقيقااي، وساااذج الساواذج األزلااي
 أنوظاهر، حيث قد ظهروا في الّظاهر، بمنتهى رتبة العبودّية، تل  العبودّية التّاي ال يساتطيع أحاد فاي اإلمكاان 

 .يظهر بنحو منها
 

بحاار القادس  "وكذل  قد ظهرت أذكار الّربوبّية واإللوهّية من جواهر الوجود هاؤالء، فاي حاين اساتغراقهم فاي 
ذا ما نظر بعين التدقيق، ير  أّنهم فاي  . الّصمدّي، وارتقائهم إلى معارج المعاني للّسلطان الحقيقيّ  ذه الّرتباة هاوا 

 انفسهم عدمً قد اعتبروا أنفسهم في منتهى العدم والفناء، أمام الوجود المطلق، والبقاء الّصرف، حّتى كاّنهم عّدوا أ
 . البقااءألّن مطلق الاّذكر فاي هاذا المقاام، دلياٌل علاى عادم الوجاود و  . االّساحة شركً  ، وجعلوا ذكرهم في تل اصرفً 

ّن هذا   ...كبير عند الواصلين لخطاوا 
 

 "والخالصة، أّنة بالّنظر إلى هذا المقام، قد ظهر منهم ذكر 

                                           

 سورة األحزاب. (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



62 

كر حساب اقتضاائة، ونسابوا جااؤوا باذ وهكاذا فاي كال مقااماظهاروا الرساالة، مقام الّرسالة، وفي  . الّربوبّية وأمثالها
ماان عااالم األماار إلااى عااالم الخلااق، وماان عااوالم الّربوبّيااة إلااى العااوالم  ه األذكااار إلااى أنفسااهم، فهااي أذكاااركااّل هااذ

لعبودّياة الملكّية، لهذا فمهما يقولون، ومهما يذكرون، من اإللوهّية والّربوبّية، والّنباّوة والّرساالة، والوالياة واإلماماة وا
 .(1)بهة فية"كّلة حق وال ش

 
، فااّّن المقااام الااّذي يّدعيااة لنفسااة هااو الّتواضااع التااام و"الفناااء فااي هللا"، فاااألمر ّنسااانك بهاااءهللاوعناادما يااتكّلم  

 . وقدرتاة الكاملاة كاذل  اتاًما االّذي يمّيز المظهر في شخصّيتة البشرّية عن باقي البشر، إّنما هو إنكار ذاتة إنكاارً 
يماني: "ولكن ليس كماا ثسفي موضع ج (2)يقول كما قال المسيح في جبل الّزيتون  نأففي جميع األحوال، يمكنة 
 في رسالتة إلى الّشاه بالّنص: بهاءهللاكما قال  (3)أريد أنا، بل كما تريد أنت"

 
علااى المهاااد، مااّرت علااّي نسااائم الّساابحان، وعّلمنااي علاام مااا  ا"يااا ساالطان، إّنااي كناات كاحاادآل ماان العباااد، وراقاادً  
 وأمرناي بالّناداء، باين األرض والّساماء، باذل  ورد علاّي ماا . س هذا من عنادي، بال مان لادن عزياز علايمليكان، 

 ما قرأت ما عند الّناس من العلوم، وما دخلت المدارس، فاسال المدينة الّتي . تذّرفت بة عيون العارفين

                                           

 .143-139الّصفحات  –بيروت  –مطبعة البيان  –الّترجمة العربّية  –اإليقان  (1)
 في القدس الّشريف. (2)

 (.39 -36: 26مّتى: ) ( 3)
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ة رّبا  العزياز الحمياد، هال لهاا اساتقرار ورقاة حّركتهاا أرياا  مشايّ  اهذ . كنت فيها، لتوقن باّني لست من الكاذبين
 . ليس للعدم وجود تلقااء القادم . عند هبوب أريا  عاصفات؟ ال ومال  األسماء والّصفات، بل تحّركها كيف تريد

إّنااي لاام أكاان إاّل كالمّياات تلقاااء أمااره، قّلبتنااي يااد إرادة رّباا   . قااد جاااء أمااره المباارم، وأنطقنااي بااذكره بااين العااالمين
يتكّلم من تلقاء نفساة، بماا يعتارض باة علياة العبااد، مان كاّل وضايع وشاريف؟  أنهل يقدر أحد  . ّرحيمالّرحمن ال

 ".قدير رمن لدن مقتد افوالّذي عّلم القلم أسرار القدم، إاّل من كان مؤّيدً  ال
 

دم أحّباءه، وال يهي  الّطعام بنفسة، ويخ اكان أحيانً  بهاءهللاوكما غسل الّسيد المسيح أرجل الّتالميذ، فكذل   
مااء، يفتخر إاّل في عبودّيتة، وكان يقنع بالّنوم على األرض من غير سرير، إذا لزم ذل ، ويعيش على الخبز وال

يره ويظهاار تواضااعة التّااام ماان احترامااة للطبيعااة وماان تقااد . ، أي الجااوع"اإللهاايّ علااى مااا ياادعى "بالغااذاء  اوأحياًناا
نى إلاى أّن المخلوقات من األدوهو ير   . ة للّرسل والّشهداء واألولياء، وخاّصة من إجاللبشريّ لطبيعة الجنس ال

 .لهّيةاإللى تحكي عن الّذات األع
 

 أنولام يكان بارادتاة  اإلهي ا اوقلًما اعناة، أي ليكاون فًما اومتكلًما القد اختار هللا شخصاة البشارّي، ليكاون حاكًيا 
أمكان  وكماا قاال الّسايد المسايح: "ياا أبتااه، إن . ا نظياراّدعى المقام المملوء بالمصااعب والمتاعاب التّاي لايس لها

 : "لو وجد مبّين أو ناطق، ما جعلت نفسي عرضةً بهاءهللا، كذل  قال (1)عّني هذه الكاس"فلتعبر 

                                           

 .39: 26مّتى  (1)
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 (1)لشماتة العباد وال الستهزائهم ومفترياتهم"
 

لزامي ا، و اكاان صاريحً لهيّ اإلإاّل أّن الّنداء   وقاد  . رادة هللا إرادتاة، ورضااء هللا رضااهلاة، وقاد أطاعاة، فكانات إ اا 
 -قبل األمر "بمنتهى الّتسليم والّرضاء"، فقال في لو  ابن الّذئب ما ترجمتة:

 
والّسام المهلا  فاي سابيلة،  . "لعمر الحقّ، كّلما ورد علّي في سبيل هللا، إّنة محبوب روحاي ومقصاود فاؤادي 

 .شهد فائق، وعذابة شراب عذب الئق"
 

ففي هذا الّنوع مان أقوالاة هاذه،  . يتكّلم في أحيان أخر  من "مقام اإللوهّية" بهاءهللالنا ذكره، إّن وكما سبق  
يشاهر و ينمحي ذكر شخصّيتة البشرّية بالكلّية، وبواسطتة يخاطب هللا خلقة، ويعلن لهم محّبتة، ويعّلمهم صفاتة، 

 .، وخدمتهمإرادتة، ويعلن قوانينة، ألجل هدايتهم، وطلب محّبتهم ووالئهم
 

يكاون  اما ينتقل الخطاب من أحد هاذين الّناوعين إلاى الّناوع ارخار، فاحياًنا االكتابّية، كثيرً  بهاءهللاوفي آثار  
ى حينماا ّن هللا هاو الّنااطق بضامير الماتكّلم، وحتّاثاّم يساتمّر الكاالم دون توّقاف وكاامن الواضح أّن المتكّلم رجل، 

جميااع لالّصاارف إلرادة هللا، فااالمحّر   خااالصوكمثااال حااّي لإ م كرسااول ماان هللارجاال، فّّنااة يااتكلّ ك بهاااءهللايااتكّلم 
 ، سااواء فاايلهّيااةاإلأطاوار حياتااة هااو الااّرو  القاادس، ولااذل  ال يمكاان وضااع حادود فاصاالة بااين الااوجهتين البشاارّية و 

 بالّنص: الهيكلحياتة أو في تعاليمة، فيخبره هللا في سورة 
 

 ل هللا، وال في جمالي إالّ "قل ال ير  في هيكلي إاّل هيك 
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جمااال هللا، وال فااي كينااونتي إاّل كينونتااة، وال فااي ذاتااي إاّل ذاتااة، وال فااي حركتااي إاّل حركتااة، وال فااي سااكوني إاّل 
 .قل لم يكن في نفسي إاّل الحّق، وال ير  في ذاتي إاّل هللا" . سكونة، وال في قلمي إاّل قلمة العزيز المحمود

 
 بعثته 

 
إلااى العاالم هااو إيجااد اإلّتحاااد، أي اّتحاااد البشارّية فااي هللا، عان طريااق إيمانهااا  بهاااءهللاماان بعثاة  إّن الغارض 

 -با ، وقد قال:
 

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

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

ولقااد بّشاار األنبياااء السااابقون الّناااس بمجاايء عصاار الّسااالم والّصااال  بااين البشاار، وكااانوا قااد ضااّحوا أنفسااهم  
لاان  ّن هااذه النهايااة الّسااعيدة والغايااة المباركااةإحتّااى يعّجلااوا مجيئااة، ولكاان كااّل واحااد ماانهم صااّر ، بكااّل وضااو ، 

 .ن األشرار، ويثاب الّصالحون تحصل إاّل بعد "مجيء الّرب"، في آخر األّيام، عندما يدا
 

فلقااد تنّبااا زردشاات، قباال ثالثااة آالف ساانة، بوقااوع المشاااحنات والحااروب قباال مجاايء "شاااه بهاارام"، مخّلااص  
 ...العالم، الّذي يغلب "أهرمن" رو  الّشر، ويؤّسس حكم الحّق والّسالم

 
 على اوقال الّسيد المسيح: "ال تظّنوا إّني جئت أللقي سالمً  

                                           

 وما بين القوسين ] [ عربّي بالّنص. 100الّصفحة  –الّترجمة العربّية  –اإلشراقات  (1)
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شاااعات حااروب ومحاان وباليااا سااوف اوأخباار باا . (1)"اباال ساايفً  اجئاات أللقااي سااالمً  األرض، مااا ّن فتاارة حااروب وا 
 ."في مجد أبية" نسانتستمّر حّتى ياتي ابن اإل

 
وصاّر  محّمااد )ص( أّنااة، بساابب سااوء أعمااال اليهااود والّنصاار  سااوف تظهاار بياانهم العااداوة والبغضاااء التّااي  

 .(2) ليحكم بينهم فيما كانوا فية يختلفون تستمّر إلى يوم القيامة، حيث يظهر هللا
 

الااّذي فااي  لهاايّ اإلفاايعلن فااي هااذا اليااوم أّنااة هااو موعااود جميااع هااؤالء الّرساال، وأّنااة هااو المظهاار  بهاااءهللاأّمااا  
، وهااذا القااول لاام يساابقة بااة أحااد، وهااو فريااد فااي بابااة، وتنطبااق عليااة عالمااات الً عصااره يتاّسااس حكاام الّسااالم فعاا

 . ّيده نبّوات جميع الّرسل العظامؤ ، وتاعجيبً  ااألزمنة انطباقً 
 

تااام، وبشاامول منقطااع الّنظياار، عاان الوسااائل التّااي بهااا يحصاال الّسااالم علااى  ، بوضااو بهاااءهللاكشااف وقااد  
يااس ل ن، وقعات وال تازال تقاع حاروب وتادميرات، بمق بهاءهللامنذ مجيء  احقً  . األرض واإلّتحاد بين بني البشر

مااا أخباارت بوقوعااة جميااع الّرساال، فااي فجاار ظهااور "يااوم الااّرب العظاايم  اّن هااذا هااو تماًماالاام يساابق لااة مثياال، ولكاا
قاة وقعات للّرأي القائل باّن "مجيء الاّرب" لام يكان فقا  علاى األباواب، بال أّناة حقي االمخيف"، وليس ذل  إال تاييدً 

 .بالفعل

                                           

 .34:  10متى  (1)
( وقولة تعالى "إلى هللا مرجعكم جميًعا فينبئكم بما كنتم فية 64"وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة" )سورة المائدة  (2)

 (.48تختلفون" )سورة المائدة 
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ياخذ منهم  أن، قبل امهينً  امين األشرار هالكً يهل  الكرا أنم من بّد لرّب الكر   ل الّذي ضربة المسيح، الثَ وفي المَ 
أفال يفهم مان هاذا المثال، أّن الهاال  المرياع  . ون إلية الّثمرة في فصولهادّ م، ويعطية رخرين غيرهم مّمن يؤ الكر  

اعين المتعّصاابين، والقااادة المسااتبّدين، الااّذين ّمااكومااات الجااائرة، ورجااال الااّدين الطعنااد مجاايء الااّرب، ينتظاار الح
 واغتصبوا ثمارها كالكرامين األشرار؟ اقرونً  اجائرً  اوا األرض حكمً حكم
 

 بهااءهللاورّبما تحصل على األرض حوادث مريعًة وكوارث فظيعًة، ليس لها مثيال، لماّدة مان الزماان، ولكان  
الحاروب الماّدمرة، وساوف يااتي هذه المشاحنات العقيمة، وسوف تمضي هذه يؤّكد لنا: "عن قريب سوف تنمحي 

وقاااد أصااابحت الحاااروب مااان الفظاعاااة فاااي التّااادمير والّتخرياااب إلاااى درجاااة ال تطااااق، وعلاااى  (1). لّصااالح األعظااام"ا
اّل فّّنهاا تفناى، وهاا قاد أتاى "وقات المنتهاى"، وأتاى معاة "المخلاص  أنالبشرّية  تكتشف لنفسها طرياق الخاالص، وا 
 .الموعود"

 
 آثاره الكتابي ة 

 
فااي مااداها إلااى أبعااد الحاادود، فهااي تبحااث فااي كااّل شااان ماان شااؤون الحياااة الكتابّيااة واسااعة  بهاااءهللاإّن آثااار  
ة، مة والحديث، سواء أكانت فردّية أم اجتماعّية، مادّية أم روحانّية، وتبحث في تفسير الكتب المقّدسة القديالبشرّية

 .وتبحث في النبّوات الخاّصة بالمستقبل القريب والبعيد

                                           

 في هذا الكتاب.  45( من خطاب للبروفسور براون الصفحة 1)
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ة، وفّسارها ماويّ مختلاف الكتاب الّسا مانساة أدهشت ارفاق، فقد اقتبس اريات المقدّ ها أّما مد  معارفة ودّقتها، فّنّ 
ي اهر، لم يمل  الوسائل المالوفة التّاة بحسب الظّ مع أنّ  عنها باسلوب مهيمن وبراهين مقنعة،ين كانوا يسالون للذّ 
 اة لام يقارأ أبادً ابان الاذئب" باّنا  فاي "لاو  وقاد صارّ  . شاارهم إليهااأي ة من الوصول إلى العدياد مان الكتاب التّاتمكنّ 

ة كاان علااى إطاالع تاام ومعرفااة كاملاة بجمياع آثااار البااب، وقاد قااّرر فاي حااين يظهار مان آثاااره، أّنا "كتااب البياان"
 .قد ألهمة إياه "من ي ظهر ه  هللا"و كتابة "البيان" الباب، كما ذكرناه، أنّ 

 
ذا استثنينا زيارة البروفسور براون لاة، الاذّ   زياارة منهاا علاى  ، ولام تازد كالّ 1890ات سانة أرباع مارّ  ي حادثاةوا 

فرصاة للاّتكلم ماع أّي واحاد مان مفّكاري الغارب، وماع ذلا  فاّّن ة ة لم تكان عناده أّياالعشرين أو الثالثين دقيقة، فّنّ 
أعاداؤه ّياة والّسياساّية والّدينّياة، حتّاى اضاطّر االجتماعآثاره تنّم عن اإلحاطة الّتامة بجميع أحوال ومشاكل الغارب 

فظروف سجنة الّطويل المعلاوم للعماوم تنفاي الّشا  فاي  . متة لم يكن لها نظير في الوجودكباّن ح عترافإلى اال
ماان منبااع روحااانّي آخاار مسااتقّل تمااام  ايكااون مكتساابً  أنباّد و  ماان العلاام الغزياار الواسااع الااّذي ظهاار منااة ال اأّن كثيارً 

 .(1)ن الكتب والمعّلميناالستقالل عن وسائل البحث والّتعليم العادي، وع

                                           

اائل عباادالبهاء عّمااا إذا كااان بهاااءهللا قااد درس العلااوم الغربّيااة وأّسااس تعاليمااة علااى مقتضاااها، صااّر  باااّن كتااب بهاااءهللا  (1) لّمااا س 
 فاي الغارب، ماع  أن أحاًدا ، وهاي تحتاوي علاى الّتعااليم وارراء التّاي أصابحت ارن معروفاةً 1870صدرت وطبعت منذ عاام 

 في تل  األيام لم يكن قد فّكر في تل  الّتعاليم مطلًقا في الغرب.
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بالّلغااة الفارسااّية الحديثااة، وهااي لغااة مواطنيااة الممزوجااة إلااى حااد كبياار بالعربّيااة، وفااي أحيااان يكتااب  اوكااان أحياًناا
وكااذل  كااان يكتااب بالّلغااة العربّيااة  . أخاار  يكتااب بالّلغااة الفارسااّية الخالصااة عناادما يخاطااب العلماااء الّزردشااتيين

ة ماان هااذه الّلغااات المختلفااة وأساااليبها، وأّمااا تمّكناا ...أو بلغااة وأساالوب عااال ،اياًنااباانفس الّسالسااة بلغااة بساايطة أح
 .، ألّنة لم يتلق أي تعليم لغوي افكان مدهشً 

 
وفي بعض كتاباتة، يوّضح طريقة الّتقديس بعبارات سهلة بحيث "من سل  في الّطريق حّتى الجّهاال   

ة، والفلساافة العميقاااة الّروحانّيااياار ماان تصااّورات األساافار هنااا  الكث ،ال يضاال"، وفااي الاابعض ارخاار ماان كتاباتااة
الّشعرّية، واإلشارات إلى اريات والكتب المقّدسة اإلساالمّية والّزردشاّية والكتاب الّساماوّية األخار ، أو إلاى ارداب 

ّلاق الابعض ارخار والحكايات العربّية والفارسّية مّما ال يقّدره حّق قدره ساو  الّشااعر أو الفيلساوف أو العاالم، ويتع
الّسلو  في المراحل األولى وكانت كتاباتاة أشابة  ة، مّما ال يفهمة إاّل من سبق لةة العالميّ الّروحانيّ بمراحل الحياة 

طااّلب جمياع ، والموافقة لرغبات واحتياجات شيء بالمائدة المهّياة الّتي تحتوي على جميع أنواع األطعمة والّلذائذ
 .صادقينالالحقيقة 

 
ين، والكتّااب المشاهورين، الّروحاانيّ على المتعّلمين والمهاّذبين، والّشاعراء  اكبيرً  اذا الّسبب، نر  ألمره تاثيرً وله 
 ين،ياسيّ ة، والمذاهب األخر ، وبعض الوزراء السّ وفيّ بعض رؤساء المذاهب الّص  ى أنّ حتّ 
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ارخاارين فااي طالوتهااا، وفااي عمااق  كتّااابالالااّذين اشااتهروا بالكتابااة، أعجبااوا بكلماتااة، ألّنهااا فاقاات جميااع كتابااات 
 .ةالّروحانيّ معانيها 

 
وح ال   ةبهائي  الر 

 
فقا ،  إيارانفاي أعماقاة، ولام تحاّر   إياران، من محّل ساجنة البعياد فاي عّكاا موطناة فاي بهاءهللاحّركت رو   

لطيفاًة فاضالًة صاابرًة ال  اوالّرو  الّتي كانت تحّركة وتحّر  أتباعة كانت روحً  . بل حّركت العالم وال زالت تحّركة
، وكاناات الً قاادرة فائقااة، وكاناات تعماال ماان األعمااال مااا يباادو مسااتحيتكااّل، ومااع ذلاا  كاناات ذات حيوّيااة مدهشااة، و 

 .تغيِّّر الطبيعة البشرّية
 

دت خلقااتهم، فااامتلؤا بالمحّبااة واإليمااان والحماااس الااّذي لااو قورناات بااة أّمااا الااّذين خضااعوا لتاثيرهااا، فقااد تجاادّ  
علاى اساتعداد لمجابهاة ارالم الّطويلااة  ااألرض وأحزانهاا، لظهارت كالهباااء فاي الميازان، فكاانوا دائًماا جمياع مبااهع

ال يساااوره خااوف أو  الً تااوكّ  لهّيااةاإلوالمااوت الفظيااع بكااّل هاادوء، باال بفاار  مشاارق ماان عظاايم تااوكّلهم علااى القااّوة 
 .ارتياب

 
فاي قلاوبهم  الً حيااة الجديادة التّاي لام تتار  مجااوأعجب من كاّل ماا سابق، أّن قلاوبهم كانات طافحاًة باالفر  بال 

 أنمان  الً وقد تركوا بالكلّية اساتعمال القاّوة والعناف فاي الاّدفاع عان الاّنفس، وباد . ظالميهم من نتقاملمرارة حّب اال
، يرتفع منهم الّضجيع على ما أصابهم، فّّنهم اعتبروا أنفسهم أساعد الّنااس، لتشاّرفهم بهاذا الظهاور الجدياد الجليال

ألّنهاام يعتقاادون أّن هللا  اويفاادون أنفسااهم ألجلااة، ويقبلااون سااف  دمااائهم للّشااهادة علااى حقيِّّتااة، وتطاارب قلااوبهم فرًحاا
 العلّي األزلّي المحبوب
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يكونااوا عبيااده وأصااحابة، وأّنااة جاااء ليؤسااس مملكتااة علااى األرض، ولياانعم  نقااد كّلمهاام بشاافاه بشاارّية، ودعاااهم أل
 .أنهكتة الحروب، وأضناه الّطعان أنّسالم، بعد على العالم بنعمة الّصلح وال

 
فقاد أعلان بعثتاة كماا بّشار باذل  البااب، واساتعّدت ارالف لقباول  . بهااءهللاوهكذا كان الّدين الّذي أوحاى باة  

أماااره وللهتااااف بمجيئاااة، شااااكرين بشااايره العظااايم علاااى فدائاااة، وكانااات ارالف مااان أتباعاااة مّمااان طرحاااوا األوهاااام 
ل نّيرة مجيء مظهر هللا فاي مجاده الموعاود، ولام يكان الفقار وال الّسالسال و ين بقلوب طاهرة وعقوالخرافات منتظر 

ّن هذه الّظلمة الّدنيوّية المحيطة إ، بل الّروحانيّ تحجب عنهم جالل رّبهم ومجده  أنوال الذّلة الّظاهرة بقادرة على 
 .بة ساعدت في زيادة تاّلق بهائة الحقيقي
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 الباب الر ابع
 بهاءعبدال

 
أراده هللا الاّذي انشاعب مان هاذا  مان"إذا غيض بحار الوصاال وقضاي كتااب المبادء فاي المارل، توّجهاوا إلاى  

 األصل القديم"
 الكتاب األقدس( – بهاءهللا)

 
 ميالده وصباه 

 

ران وكان قد ولد في طه . بهاءهللا" أكبر أوالد عبدالبهاء، الّذي اتخّذ لنفسة فيما بعد لقب "أفنديكان عّباس  
 . ، في نفس الّليلة الّتي فيها أعلن الباب بعثتة1844مايو )أّيار( سنة  23قبيل منتصف ليلة 

 
حتّاى فاي تلا   عبادالبهاءوكان  . في الّسجن المظلم بطهران بهاءهللاولّما كان عمره تسع سنوات، ز ّج بوالده  

 ممتلكاتهاا، وتركات زلهم، وجاّردت األسارة مان كالّ ، ونهبات الغوغااء منابهااءهللاالّسن المبّكارة شاديد الاوالء والتعّلاق ب
 .عوزفي حالة ضيق و 

 
كيف أّنة ذات يوم سمح لة بالّدخول إلى ساحة الّسجن لير  والده المحبوب عند خروجاة  عبدالبهاءويخبرنا  

علاى المشاي إاّل  إلى درجة أّنة ما كان يقادر ا، وكان مريًض افظيعً  اقد تغّير تغّيرً  بهاءهللاوكان  . للّرياضة اليومّية
 بغاية الّصعوبة، ولم يكن شعره وال لحيتة
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هاذا وانحناى جسامة مان أثار ثقلهاا وضاغطها، فااّثر  ،، وقد انتفخ عنقاة وتساّلخ مان أثار الّسالسال الحديدّياةاممّشطً 
حساسة المرهف بصورة ال يمكن نسيانها عبدالبهاءعلى فكر الفتى المنظر   . وا 

 
بفراستة  عبدالبهاءبعثتة بعشر سنوات، عرف  بهاءهللام في بغداد، وقبل إعالن وفي الّسنة األولى من إقامته 

ا  قاد حيناذ عبادالبهاءوكاان  . ذل  األمر الخطير: وهو أّن والده هو "الموعود" الّذي ينتظر ظهوره جميع الباابّين
 ي فيهااا اسااتولى هااذاوبعااد حااوالي سااّتين ساانة ماان ذلاا  التّاااريخ وصااف لنااا الّلحظااة التّاا . بلااغ الّتاسااعة ماان عمااره

 -على جميع وجوده، فقال: فجاةً  عتقاداال
 

 . ، وفااي ذلاا  الّزمااان والمكااان ألقااى علااّي الكلمااة فرمنااتالً وفااي بغااداد كناات طفاا . (1)"إّنااي عبااد لجمااال القاادم 
يقباال دّمااي فااداًء فااي  أنوبمجااّرد إلقائااة تلاا  الكلمااة، ارتمياات علااى قدميااة المباااركتين وتّضاارعت إليااة وتوّساالت بااة 

 أنفااي مااذاقيو  فليساات لااي موهبااة أعظاام ماان هااذاو وأّيااة عااّزة لااي أعظاام ماان  "فااداء" و مااا أحلااى كلمااة، فااداءساابيلة
 اتكون عنقي هذه رهن الّسالسل من أجلة، وترصف أقدامي في األغالل في سبيل محّبتة، ويقطع هذا الجسد إربً 

 ولو كنت أنا فاي الحقيقاة خادماة   – ائة المخلصينلو كّنا في الحقيقة أحبألمرهو ف ، أو يلقى في أعماق البحاراإربً 
 (2).أفدي بحياتي لة، وأضّحي على عتبتة المقّدسة بكّل وجودي" أنلوجب علّي  ،الّصادق

 
 ومنذ ذل  الوقت، ابتدأ أحباؤه يدعونة با"سّر هللا" وهو لقب 

                                           

 جمال القدم لقب من ألقاب بهاءهللا. (1)

 .1914مترجم من يومّيات ميرزا أحمد سهراب كانون الثّاني )يناير(  (2)
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 .ة إقامتة في بغداد، وقد عرف بهذا االسم مدّ بهاءهللابة  بة  ق  لَ 
 

الوحيدة  ة  وكانت تسليت   . عبدالبهاءة سنتين في فيافي السليمانية، حزن عن األسرة مدّ  اذهب والده بعيدً ا ولمّ  
نفساة مان  لماا عااد والاده لام يملا  اوأخيارً  . ل والمناجااةكتابة ألوا  الباب وحفظها، وقضاؤه أغلب أوقاتة في التامّ 

 .ارور وطار فؤاده فرحً السّ 
 

 شبابه  
 

 وحصااافةً  ، فقااد أظهاار حكمااةً اة كااان شااابً ومااع أّناا . لااة اكااان أقاارب رفيااق لوالااده باال حارًساا ومنااذ ذلاا  الوقاات، 
ذا وجد  . مدهشتين، وأخذ على عاتقة محادثة جميع الزّوار الّذين حضروا لرؤية والده ّنهم طااّلب حقيقاة، كاان أوا 

اّل فّّنااة مااا كااان يساامح لهاام  مااا كااان يساااعد والااده فااي اإلجابااة  اثياارً وك . بهاااءهللايتعبااوا  أنياااذن لهاام بلقاااء والااده، وا 
لّماا طلاب أحاد رؤسااء الّصاوفّية، المادعّو علاي  الً فمث . ائرينعلى األسئلة الواردة وفي حّل معضالت المسائل للزّ 

يكتاب لاة  أنإلاى "ساّر هللا" عّبااس، وطلاب مناة  بهااءهللا، أحالاة (1)"امخفي   اللحديث "كنت كنزً  اشوكت باشا، تفسيرً 
فيهاا شار  مساتنير  هاّماةً  فكتب في الحال، وهو فتى في الّسن الخامسة عشرة أو الّسادسة عشرة، رسالةً التفسير، 

 .ينبهائيّ ين، كما يعرفها الكثيرون مّمن ليسوا بهائيّ وهذه الّرسالة منتشرة ارن بين ال . أدهش الباشا
 

 وقد كان عّباس في ذل  الوقت يكثر من زيارة المساجد، وهنا  

                                           

 ألوا  بهاءهللا. ورد هذا الحديث الّنبوي في الباب الخامس من هذا الكتاب في أحد  (1)
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إلاى أّياة مدرساة أو كلّياة، بال كاان معّلماة الوحياد  اماع العلمااء، ماع أّناة ماا ذهاب أبادً  لهّياةاإلفي المسائل يتباحث 
 . بها اوالده، وكانت نزهتة الوحيدة ركوب الخيل، فكان مغرمً 

 
لاة، وازداد عشاقة  عبادالبهاء إخاالصالاّدعوة فاي حديقاة الّرضاوان خاارج بغاداد، اشاتّد  بهاءهللاأعلن  أنوبعد  
لياال نهااار، وكااان  بهاااءهللاوخااالل الّساافر الطوياال إلااى القسااطنطينّية، كااان يقااوم علااى حراسااة  . ذي قباال ماانأكثاار 

وكااان علااى قادر المسااتطاع ياريح والااده ماان جمياع المتاعااب المنزلّيااة  . تاة ويحاارس حااول خيمتاةيركاب بجااوار عرب
 .والمسؤولّيات، حّتى أصبح هو الّسلو  لجميع األسرة ومحّ  آمالها

 
تبليااغ األماار، وكااان يدعونااة بااا  ماانعلااى الجميااع، ويكثاار  اعزياازً  عباادالبهاءوخااالل إقامتااة فااي أدرنااة، كااان  

ر، كااان وبالمالريااا وبالّزحااا مريضااًة بااالحّمى التيفوئيدّيااة اوفااي عّكاااء عناادما كاناات الجماعااة كّلهااا تقريًباا . "المااولى"
بعااد الّتعااب أصاايب  أنق طعاام الّراحااة، إلااى يغساال المرضااى، ويقااوم علااى خاادمتهم، ويطعمهاام، ويحرسااهم، ولاام يااذ

وفااي عّكااا، كمااا فااي أدرنااة، أجمااع الّناااس علااى احترامااة  . االّشااديد بالّزحااار، وكاناات حالتااة خطاارًة مااّدة شااهر تقريًباا
 .ومحّبتة على اختالف طبقاتهم من الوالي األمير إلى المسكين الفقير

 
واج   الز 

 
وتكاااّرم بّرساااالة  بهاااائيّ ن الي، كتباااة ماااؤّر  فارساااي للااادّ عبااادالبهاءإّن ماااا يااااتي مااان الّتفاصااايل الخاّصاااة بااازواج  
 للكاتب:

 
 في أثناء شبابة بزواج الئق من عبدالبهاءلة تزويع ا"كانت مس 
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 . وتقاّدم إلياة أشاخاص كثيارون ليحظاوا عناده بتااج اإلفتخاار بانتسااب عاائلتهم إلياة . المسائل الهاّمة عناد األحّبااء
ولكن علام فيماا بعاد، أّن إحاد  البناات  . ، ولم يعرف أحد حكمة ذل للزواج مّدًة مديدةً  الً مي عبدالبهاءولم يظهر 
وكاان  . إصافهان، وهاي تلا  التّاي ولادت بعاد تبريا  الّسايد البااب لوالاديها فاي عبادالبهاءتكون زوجاًة ل أنقّدر لها 

 . إصافهانأشهر وأنبال األسار فاي والدها ميرزا محّمد علي عم "سلطان الّشهداء" و"محبوب الّشهداء" وأسرتها من 
فلّماا سامع  . ، لم يكان للميارزا محّماد علاي أبنااء، وكانات زوجتاة تشاتاق إلاى طفالإصفهانوأثناء وجود الباب في 

قا من نيل آمالهماا أكاله تحقّ  أنوبعد  . يقتسمة مع زوجتة أن من طعامة وأوصاه االّسيد الباب بذل ، أعطاه شيئً 
وبعد ذل  ولد لهماا ولاد ساّمي ساّيد يحياى، ثاّم ولاد لهماا  . (1)ما بنت سّمياها منيرة خانمفي الّذرّية، حيث ولدت له

ناااء عّمهااا بااامر ظااّل الّساالطان وفتااو  العلماااء، ووقعاات األساارة فااي أبوبعااد مااّدة تااوفي الوالااد، واستشااهد  . غيرهمااا
خيها سّيد يحيى بالحضور إلاى عّكاا لمنيرة خانم وأل بهاءهللافاذن  . ةبهائيّ هادات مريرة ألّنها كانت متاعب واضطّ 
رأفااًة ومحّبااًة لمنياارة، بدرجااة أّن الّناااس فهمااوا أّنهمااا  عباادالبهاءوزوجتااة "نااّواب" والاادة  بهاااءهللاوأظهاار  . حمايااًة لهمااا
وقااد تااّم القااران بكمااال  . اأيًضاا عباادالبهاءوأصاابحت إرادة الوالاادين أرادة  . عباادالبهاءتكااون زوجااًة ل أنيرغبااان فااي 

 .والمحّبة ومّرت األّيام بالّرو  والّريحان"األلفة 

                                           

 من الّطريف مقارنة هذه القّصة بقّصة ميالد يوحّنا المعمدان الواردة في اإلصحا  األّول من إنجيل مرقس. (1)
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وعاااش لهمااا ماان األبناااء أربااع بنااات بقااين أحياااء رغاام مشاااق الّسااجن الطوياال،  اوموّفًقاا اوكااان زواجهمااا سااعيدً  
 . وصرن عزيزات على جميع الّذين تشّرفوا بمعرفتهن بسبب تخصيصهن حياتهن الجميلة للخدمة

 
 مركز العهد والميثاق 

 
وكتاااب ذلاا  فاااي كتاباااة  . األمااار بعااد صاااعودههاااو الاااّذي ياادير  عباادالبهاءبطاارق متعاااّددة بااااّن  بهااااءهللاأشااار  

باّنااة هااو "مركااز العهااد والميثاااق" وسااّماه  اماارارً  عباادالبهاءاألقاادس قباال الصااعود بطريقااة رمزّيااة، وكااان يشااير إلااى 
"المااولى" ويطلااب ماان جميااع باساام عااادًة وكااان ياادعوه  . "الغصاان األعظاام" و"الفاارع المنشااعب ماان األصاال القااويم"

هاوا يتوجّ  أنيعاملوه باحترام فائق، وطلب من الجميع في لو  عهده وميثاقاة المساّمى باا )كتااب عهادي(  أنأسرتة 
 .إلية ويطيعوه

 
المقام الّذي عّينة لة والاده بكاّل وضاو  وصاراحة كارئيس ل مار  عبدالبهاءوبعد صعود الجمال المبار  تقّلد  

كاااان ذلاا  لااام ياارق فاااي نظاار بعاااض أقربائااة وغيااارهم، فشاارعوا يقااااومون  أنعاااليم، و ين التّ وصاااحب الحاااّق فااي تبيااا
ذ خاابوا فاي  . ، واجتهدوا في خلق انشقاقات باين األحبااءبهاءهللابكّل عداء كما فعل "صبح أزل" مع  عبدالبهاء وا 

 .لد  الحكومة الّتركّية عبدالبهاءهذا العمل، ابتدأوا يّدسون الّدسائس ضّد 
 

بّقامااة بناااء علااى ساافح جباال الكرماال فااي أعلااى حيفااا،  عباادالبهاءره بهااا والااده، شاارع ماال واماار التّااي أ اباًعااواتّ  
لاااد   عبااادالبهاءوقاااد وشاااى أعاااداء  . اتاالجتماعاااأبااادّيا لرفاااات الّسااايد البااااب، وفياااة غااارف للمجاااالس و  اون مقااارً يكااال

 يقصد من إقامة هذا عبدالبهاءالحكومة الّتركّية باّن 
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 .المجاورة سوريامن ليتحّصن فيها هو وأتباعة، ويتحّدوا الحكومة، ويستولوا على جهات  قلعةالبناء عمل 
 

جن من جديد   الس 
 

ساانة  عباادالبهاءعلااى تهاام أخاار  ال نصاايب لهااا ماان الّصااحة، حاابس  وبناااًء علااى مااا تقااّدم ماان الااّتهم، وبناااءً  
ساابقت لهاام  أندينااة الّسااجن عّكاااء، بعااد وأساارتة مااّرة أخاار ، لمااّدة تزيااد علااى ساابع ساانوات داخاال أسااوار م 1901

مان نشار  عبادالبهاءولكّن ذل  الّسجن الجديد لم يمنع  . خالل أكثر من عشرين سنة حرّية تجاوزها بضعة أميال
 -وقد كتب المستر )هوريس هولي( عن هذه الفترة ما يلي: . ة في آسيا وأوروبا وأمريكابهائيّ الّرسالة ال

 
والّنساء من كّل جنس ودين  نتفاع بهدايتة ومحّبتة الجم الغفير من الّرجالالوا اءعبدالبه"كان يحضر لزيارة  

سااالونة عاان كااّل مااا يخااالع ضاامائرهم ماان أمااور اجتماعّيااة مكااّرمين، ي اوأّمااة، وهاام يجلسااون علااى مائدتااة ضاايوفً 
ن إلاى ماواطنهم، يمكثوا عنده ماّدة تتاراو  باين بضاع سااعات أو بضاعة شاهور، يرجعاو  أنوروحانّية وأدبّية، وبعد 

 .لدار ضيافتة هذه افلم تَر عين اإلبداع شبيهً  . وهم متحّدون مستنيرون ملهمون 
 

" ففي داخلهما تبطل جميع الفوارق الّتي تباعد بين المذاهب المتنابذة في الهند، وينمحي الّتعصب اليهودي  
و  القانون األصلي األساساي الاّذي والمسيحي واإلسالمي، ويصبح في خبر كان، وتنكسر كّل القيود وال يبقى س

 يجمع كّل القلوب على
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 ارثار جالًساآالمحّبة الخالصة، وباة تحياى األفئادة مان أثار عواطاف الوحادة الفائضاة مان رّب البيات، فكاّناة الملا  
كونااوا ي نونساااًء أل الً رجااا االّناااس جميًعاا  يهّياا عباادالبهاءهااو أّن إاّل أّن الفاارق بينهمااا  ...يرةحااول مائدتااة المسااتد

 .(1)روحانّيين ويقّلدهم "الكلمة" ال "الّسيوف" افرسانً 
 

فااي أثناااء هااذه الّساانين يقااوم بمراسااالت هائلااة يراساال بهااا جميااع األحّباااء والمسترشاادين ماان  عباادالبهاءوكااان  
 .وكان يساعده في هذا العمل بناتة وجملة من الكتبة والمترجمين . جميع أنحاء العالم

 
ن في منازلهم الخاّصة، ولم تشهد أفقر أحياء عّكااء تة في عيادة المرضى والمصابيوكان يقضي أغلب أوقا 
ت ماا ي هاذا الوقافعّكاء  وقد حكى أحد الزائرين لِّا . كترحيبهم "بالمولى" اعام   اّبة الجميع ورحّبوا بة ترحيبً أح ازائرً 

 ياتي:
 

ااةِّ  يااوّزع المساااعدات أنفااي صاابا  كااّل يااوم جمعااة  عباادالبهاء"إّن عااادة   علااى المساااكين، ويعطااي ماان مخزنِّ
وفااي صاابا  هااذا  . الً قلااي المساااعدتة شاايئً  اوزين والمساااكين، الااّذين يحضاارون طلًبااعاائيل لكااّل شااخص ماان المالّضاا

، وهام عبادالبهاءاليوم جلس لاة نحاو مئاة شاخص فاي صاّف واحاد علاى األرض فاي الّسااحة التّاي يقاع فيهاا منازل 
عراياا وأغلابهم لم كاهقاراء بائساون وفاي منظار ف –لّرجاال والّنسااء واألطفاال مجموعة غريبة من البشار متنّوعاة مان ا

 وال تفي العبارة بوصف فقرهم بؤساء افهم حق   –عجزة وعميان وشّحاذون 

                                           

 تاليف هوريس هولي. 171مترجم عن كتاب الّديانة االجتماعّية الحديثة الّصفحة  (1)
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ينتظر  ا، من واحد رخر، وأحيانً افيمّر بينهم سراعً  ...من الباب عبدالبهاءوكانوا ينتظرون بلهف خروج  . المدقع
وجاة طفال، أو   –اأحياًنا–قود في كّل كاف ممادودة، أو يلماس قطعًة من الن اأو يشّجعة ملقيً  اكينً ليواسي مس الً قلي

ياخذ بيد عجوز تتعّلق بذيل ردائة في وقات ماروره، ويتفاّوه بابعض العباارات الّرحيماة للعجازة والعماّي مان الّرجاال، 
ئيل، فيرسلة لهم مع عبارات المحّباة عفاء الّذين يمنعهم ضعفهم عن الحضور ألخذ نصيبهم الّض ويسال عن الّض 

 .(1)والّتسلية
 

لى ساعة متاّخرة ويكفية غاذاءان  االّشخصّية فقد كانت قليلًة، وكان يشتغل مبّكرً  عبدالبهاءأّما احتياجات و   وا 
 بمعيشاة التّارف، بينماا يار   فلام يارَض  . وكانت مالبساة عباارًة عان بضاعة ألبساة غيار ثميناة . بسيطان في اليوم

 . حتياجالين في اارخر 
 

وكاناات جميااع أساارتة تجتمااع معااة  . وكااان يحااّب األطفااال محّبااة عظيمااة، وكااذل  الّزهااور، وجمااال الّطبيعااة 
اة حينمااا مااون بالمناجااوكااان األطفااال يترنّ .  فااي الّصاابا  حااوالي الّساااعة الّسادسااة أو الّسااابعة لتناااول الّشاااي ايومًيا

 -"ثورنتون تشايس" عن هؤالء األطفال: ومّما كتبة المستر.  يتناول المولى الّشاي
 

ين وأذكياء غير مازعجين يهتّماون بغيارهم متناساين ذواتهام فاي مؤّدبين غير أنانيّ  الً "لم أر طوال حياتي أطفا 
 .(2)األشياء الّصغيرة الّتي يحّبها األطفال"

                                           

 .13مترجم من )كتاب نظرات في عبدالبهاء( الّصفحة  (1)
 .51من كتابة )في الجليل( الّصفحة  مترجم (2)
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حاد  مظااهر الحيااة فاي إكّل زائر عائد من عّكاء ذكريات عطرة عن "والية األزهاار" التّاي كانات  وقد حمل 
 وقد كتبت الّسيد لوكاس: . عّكاء
 

 رّن زهارة الخزاماى تخباأرائحاة الّزهاور، حتّاى أّناة ليخّيال لاة  عبادالبهاءلينادهش عنادما يستنشاق  نسان"إّن اإل 
وهي بكمال  بديعةً  تسمع منها نغمةً  أنتهد في جما عندما يغمس وجهة في أوراقها، وكاّن آذانة ت بامر عبدالبهاء

 .(1)صغاء"الهتمام في االا
 

تشاايس"  تاون وقاد لّخاص المساتر "ثورن . بديعًة ذات رائحة عطارة اّدم لزائرية العديدين زهورً قي أنوكان يحّب  
 انطباعتة عن حياة الّسجن الّتي عاشها في عّكا فقال:

 
و سااجن الّساااالم ن فااي "الّسااجن األعظاام" وهااكخمسااة أّيااام داخاال األسااوار، فكّنااا مسااجونين مااع الّسااا "مكثنااا 

باابّوة هللا  عتاراففلم يكن لنا فكر وال رغبة في أمر سو  خير ومنفعاة العاالم وساالم الاّدنيا واال . والمحّبة والخدمة
ّن الّسااجن الحقيقااي، والجااّو الخااانق، والبعااد عاان األماااني إ احًقاا . دلااة، فهاام مخلوقاتااة وأبناااؤهتباوبحقااوق البشاار الم

أّماا  . كّل ذل  كان خارج تلا  األساوار الحجرّياة مان عّكااء –تبا  بالشؤون الّدنيوّية اإلر  الحقيقّية للقلوب، وكذل 
فالمتاعااب والهمااوم  . داخلهااا فكاناات ترفاارف الحرّيااة الّصاارفة واإلنطااالق التّااام، وتفااو  نساامات رو  هللا الخالصااة

 .(2)"والقلق على األمور الّدنيوّية كّلها كانت خارج تل  األسوار

                                           

 .26مترجم من كتابها "موجز لزيارتي عّكاء" الّصفحة  (1)
 .24مترجم من كتابة )في الجليل( الصفحة  (2)
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لام يكان يخشاى باساها، فلّماا كاان  عبادالبهاءّسجن تظهر لمعظم الّناس كاّنها مصائب شاديدة، ولكاّن إّن متاعب ال
 كتب: امسجونً 

 
ي بين العالمين وأّن بالئي "ال تحزن من سجني وبالئي ألّن الّسجن جّنتي العليا وحديقتي الغّناء وعرش عزّ  

 .(1)في سجني هو تاجي الّذي بة أفتخر بين م  األخيار"
 

فااي حااال الّراحااة والي ساار وفااي أوقااات الّصااحة والّنجااا  والّساارور  ايكااون مساارورً  أنيسااتطيع  إنسااان"إّن كااّل  
دليال الّنبال هو في وقت الّضيق والمصائب واألمراض، فهذا راضًيا  ايكون مسرورً  أننشرا ، ولكّنة إذا أمكنة الوا

 .(2)وعنوان الّشرف"
 

 لجان الت حقيق الت ركي ة 
 

، وتقااّدم عبادالبهاءفاي الاّتهم الموّجهاة إلاى  للّتحقيااق الجاًنا 1907وسانة  1904كوماة الّتركّياة سانة عّينات الح 
كام يادحض هاذه الاتهم، كاان يصاّر  باساتعداده التاام لقباول أي ح عبادالبهاءوبينما كاان  . ازورً  شهود شهدوا ضّده

علية،  في الّشوارع، أو لعنوه، أو بصقوا وقال باّنهم لو رموه في أعماق الّسجون، أو سحبوهتصدره اللجنة ضده.  
 .اسرورً م الً هانات، أو عّلقوه على المشانق، أو رموه بالّرصاص، فّّنة يكون جذالأو رجموه، أو رشقوه بكّل أنواع ا

 
وبينمااا كاناات لجااان الّتحااري منعقاادًة لتجّمااع األدّلااة ضااّده، كااان ياازاول أعمالااة اليومّيااة وأشااغالة العادّيااة بكااّل  
 وهدوء، ويزرع ناطمئنا

                                           

 .263و  258ص 2مترجم من مكاتيب عبدالبهاء ج (1)
 .263و  258ص 2مترجم من مكاتيب عبدالبهاء ج (2)
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 أنوقااد عاارض عليااة القنصاال اإليطااالي  . فااي حديقتااة، أو ياارأس حفاال زواج برفعااة وحرّيااة روحانّيااة نااوراء اارً أشااج
 الً قاائ اباتً  اإلى أّية ميناء أجنبّية يختارها، ولكّنة رفض، مع الّشكر، هذا العرض رفًض  ايسّهل لة طريق الفرار آمنً 

نقااااذ إ ايحااذو حاااذو الباااب والجمااال المباااار ، الّلااذين لاام يحااااوال أباادً  أنجاااب عليااة باّنااة مهمااا تكااان النتااائع، فّّنااة ي
يهااجروا مان عّكاا التّاي أصابحت  أنين علاى بهاائيّ وماع هاذا فقاد شاّجع أغلاب ال . نفسيهما أو الهرب من أعادائهما

 .عليهم، ومكث وحده مع القليل من المؤمنين ينتظر القدر المقدور اخطرً 
 

ة من أربعة من الموّظفين المرتشين إلى عّكا في أوائل شتاء ة من لجان الّتحقيق مكّونآخر لجن وقد وصلت 
تمام "تحقيقها"، وكانت على استعداد لتقاديم تقريرهاا إ، وسافرت إلى القسطنطينّية بعد اواحدً  ا، ومكثت شهرً 1907

علاى رجاوعهم إلاى تركّياا حتّاى  ولكان لام يماض زمان طويال . نفية أو إعدامة مقترحةً  عبدالبهاءبثبوت الّتهم ضّد 
ذ ذا  اساتطاع حازب تركّياا  . قامت الّثورة، وفيها هرب المّوظفون األربعة ألّنهم كاانوا مان أنصاار العهاد القاديم وا 

وفاي  . يؤّسس سيادتة، وأطلق سارا  جمياع المساجونين السياساّيين والاّدينّيين فاي اإلمبراطورّياة العثمانّياة أنالفتاة 
من الّسجن، وفي الّسانة الّتالياة أصابح الّسالطان عباد الحمياد  عبدالبهاء، أطلق سرا  1908نة سبتمبر )أيلول( س

 .انفسة سجينً 
 

 أسفاره في الغرب 
 

ة وبدون كلال أو الّروحانيّ ، استّمر على عملة المتواصل في الّتبليغ بنفس الحياة عبدالبهاءبعد إطالق سرا   
 ملل، وعلى إرسال
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سااو  تبااديل إقامتااة ماان عّكااا إلااى حيفااا ثااّم إلااى  اولاام يغّياار شاايئً  . ة بالمساااكين والمرضااىالّرسااائل، وعلااى العناياا
 عبادالبهاءوفي أثنائها قابل  . برحلتة األولى إلى عالم الغرب 1911غسطس )آب( أ قام في  أناإلسكندرّية، إلى 

: "عاشااروا مااع األديااان بااالّرو  التّااالي بهاااءهللاذ بكااّل معنااى الكلمااة أماار عدياادين ماان مختلااف العقائااد، ونّفاا الً رجااا
، قام فية بمحادثاتة اواحدً  ا، وأمضى هنا  شهرً 1911وقد وصل إلى لندن في بداية سبتمبر )أيلول(  . والّريحان"

فااي كنيسااة "سااتي تمباال"  اليومّيااة مااع الّطااالبين باإلضااافة إلااى أعمااال عدياادة أخاار ، كمااا ألقااى فااي أثنائااة خطبااةً 
كامبل"، وكذل  خطب في كنيسة "سانت جونس وسمنستر" حيث  .ج .القس "ر خاطب بها جماعة المّصلين مع

إلااى  عباادالبهاءرئيسااها األرشااديكن ولباار فااورس، وتناااول طعااام اإلفطااار مااع أمااين العاصاامة فااي لناادن، ثااّم انتقاال 
 . اتمن جميع القومّيات والفئ البين المتشّوقينلقاء الخطب اليومّية ومحادثة الطّ ّباريس حيث قضى أوقاتة ب

 
إلااى الواليااات  1912التّااالي  لااى مصاار وسااافر فااي الّربيااعإرجااع  1911وفااي ديساامبر )كااانون األّول( ساانة  

وفاي أثنااء األشاهر  1912المّتحدة إجابًة اللتماس األحّباء األماريكيين، ووصال إلاى نيوياور  فاي إبريال )نيساان( 
الغربي، وهاو يخطاب فاي مجموعاات مان   لى الّشاطالّشرقي إ  اطالّتسعة الّتالية سافر في أنحاء أمريكا من الشّ 

فااااي طاااااّلب الجامعااااات وفااااي اإلشااااتراكيين وفااااي المورمااااون وفااااي اليهااااود  –الّناااااس فااااي مختلااااف مناااااحي الحياااااة 
 " وجماعاتاإللهيّ أدريين "القائلين بعدم كفاية العقل لفهم الوحي والمسيحّيين وجماعة الالّ 
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وخطاب  . األفكار الجديدة وجمعّيات الّنساء المطالبات بحقوق اإلنتخاب معّياتجات الّسالم و اإلسبرانتيين وجمعيّ 
 .في الكنائس الّتابعة لمختلف المذاهب وتحّدث بما يناسب المقام ويناسب الّسامعين

 
وقضاى فيهاا ساّتة أساابع زار خاللهاا:  اإلى بريطاني اسافر راجعً  1912ديسمبر )كانون األّول( سنة  5وفي  

وبعد قضاء شهرين في باريس بالمقابالت اليومّية وفي الخطابات العاّمة سافر  . رستول وأدنبرغليفربول ولندن وب
ين األلماان، ومنهاا ساافر إلاى بودابسات واييّناا بهاائيّ إلى اشتتكارت في ألمانيا حياث عقاد اجتماعاات متتالياة ماع ال

 .مصر إلى 1913، وعاد في مايو )أّيار( سنة جديدةً  ةً بهائيّ حيث أّسس جماعات 
 

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

 ض المقد سةر العودة إلى األ  
 

قاد بلاغ الّسابعين مان عماره، وكانات أتعاباة المساتمّرة التّاي انتهات باسافاره المضانية إلاى  عبادالبهاءوهناا كاان  
الّشاارق والغاارب الّلااو  المااؤّثر  نهكاات جساامة، وبعااد رجوعااة إلااى الّشاارق كتااب إلااى المااؤمنين فاايأبااالد الغاارب قااد 

 -الّشجي الّتالية ترجمتة:
 

بمنتهاى  بهااءهللاأمار "يا أحبائي سياتي يوم ال أكون فياة معكام، وقاد عملات كاّل ماا أمكنناي عملاة، وخادمت  
 .قّوتي، واشتغلت ليل نهار طوال أّيام حياتي

 
عباااء مسااؤولّيات هااذا األماارو فقااد حااان أ  أر  األحّباااء يحملااون علااى أكتااافهم أنإلااى  ا"وارن مااا أشااّدني شااوقً  

 ارن وقت إعالن الملكوت
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 ...ألحّباء هللاو الّروحانيّ يوم الوفاق  نّتفاقو وارى، وحانت ارن ساعة اإلّتحاد واالاألبه
 

"إّني أوّجة آذاني للّشرق والغارب وللّشامال والجناوب، لعلاّي أسامع تغنّياات المحّباة والوفااق ترتفاع فاي مجاامع  
 .فّّن أّيامي أصبحت معدودًة وليس لي فر  إاّل في ذل  . اءاألحبّ 
 

جااوم الثرّيااا أو أشااّعة الّشاامس الواحاادة أو نأر  األحّباااء مّتحاادين كاااّنهم عقااد لؤلااؤ مضاايء أو  أن"فكاام أحااّب  
  فال يسمعون؟ وطير الفردوس يغّناي أفاال ينصاتون؟ وماالأغزالن مرعى واحدو إّن هذا البلبل المعنوي يغّرد لهم 

ون؟ ورسول الميثااق يلاتمس أفاال يصاغون؟ إّناي منتظار، منتظار ألسامع األخباار بّ الملكوت األبهى يناديهم أفال يل
فااال يفرحااون أم الوفاااء والمحّبااة ومطااالع األلفااة واالّتحااادو ومجّساا خااالصاإلحباااء مظاااهر الّصاادق و الّسااارة باااّن األ

 أفال يتّممون آمالي؟ أفال يّلبون دعائي؟ياتي؟ التي؟ أفال يسمعون تمنّ قلبي؟ أفال يحّققون توسّ 
 

 .""ها أنذا منتظر، منتظر بفارغ الّصبر 
 

هللا اهدتهم بهااء، الّذين تعالت آمالهم بمشاهدتهم الباب يسق  ضحّية هياجهم، وبمشابهائيّ إّن أعداء األمر ال 
ر  حااين رأوا وهاان جساام ابتهجااوا مااّرة أخاا مااد  حياتااة، وبمشاااهدتهم صااعوده، قااد اي نفااى ماان موطنااة ويكااون سااجينً 

 عبادالبهاءولكّن آمالهم قد خابت مّرة أخر  حاين عااد  . وضناه بعد رجوعة من أسفاره في بالد الغرب عبدالبهاء
 فكتب الّلو  الّتالية ترجمتة: . على الكتابة ابعد فترة قصيرة مقتدرً 

 
ولكااااّن عاااون حضاااارة . ..لمساااتمّرةا "ال شاااّ  إّن الجساااد المااااادّي والقاااو  البشاااارّية ال تساااتطيع تحّمااال المشاااااقّ  

 المقصود وصونة كان
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ساوف ياوّدع الاّدنيا عان قرياب، وأّن قاواه  عبادالبهاءويازعم الابعض أّن  ...العليل الّضعيف عبدالبهاءل امعينً  احافظً 
كااّل لايس األمار كاذل ، فالجسام  . الجسمانّية قد تحّللات، واساتولت علياة األماراض التّاي ساتختم حياتاة عان قرياب

هرّي ولااو أّنااة حسااب ظااّن الّناقضااين للميثاااق وعقااول أهاال الّنفاااق الّناقصااة فااي ضااعف نتيجااة تحّماال الباليااا الّظااا
ة و  الحماد فااي منتهاى الجااّدة والقاّوة ماان عناياة جمااال الّروحانّيااوالّشادائد فااي سابيل الجمااال المباار ، ولكااّن القاو  

تااّم الّساارورالّربانّي، وتوالاات بشااارات  بهاااءهللاحضاارة وارن بفضاال هللا عااادت القااو  الجساامانّية، وبالطاااف  . القاادم
 .(1)الم  األعلى، وشمل الّسرور الحقيقي"

 
 ارغام المشااكل األخار  التّاي ال تعاّد وال تحصاى، قاادرً  عبادالبهاءوخالل الحرب العظمى وبعد نهايتها، كان  
لمواصاالت بعاد الحارب، بعثات هاذه أعيادت ا أنوبمجاّرد  . يفيض سلسالًة مان الّرساائل الملهماة العظيماة أنعلى 

تقاّدم األمار  (2)ومن نتيجة تاثير إلهام هاذه الّرساائل . للخدمة اجديدً  االّرسائل في المؤمنين في أنحاء العالم حماسً 
 .، وأظهر دين هللا عالئم قّوة وحيوّية جديدة في كّل مكانابطفرات واسعة جدً  لهيّ اإل
 

 زمن الحرب في حيفا 
 

 ما ظهر منة في عبدالبهاءائعة الّدالة على بعد نظر من األمثلة الرّ  

                                           

 (.14العدد  213ص  5مترجم عن )مجّلة نجمة الغرب ج  (1)

 تسّمى هذه الّرسائل بالّذات )ألوا  الخّطة اإللهّية(. (2)
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ففااي زماان الّساالم كااان يحضاار إلااى حيفااا عااادًة عاادد وفياار ماان الّزائاارين ماان  . األشااهر التّااي ساابقت الحاارب مباشاارةً 
ين المقيماين فاي بهاائيّ وقراباة ساّتة أشاهر قبال نشاوب الحارب طلاب أحاد شايو  ال . إيران ومن جميع أطاراف العاالم

لاام يااذن بااذل ، باال بادأ منااذ ذلا  الوقاات ياااذن  عبادالبهاءلكثيارين ماان أحّبااء إيااران لزيااارة الماولى، ولكااّن  احيفاا إذًناا
حتّااى أّنااة لاام يبااق أحااد ماانهم فااي نهايااة شااهر يوليااو  نهااا،ع ائاارين الموجااودين فااي حيفااا بالّساافربصااورة تدريجّيااة للزّ 

اة فاااي أوائااال أغساااطس )آب(، ظهااارت وعنااادما أدهاااش العاااالم نشاااوب الحااارب العظماااى فجااا . 1914)تّماااوز( سااانة 
 .حكمة احتياطاتة الّتي أظهرها

 
 اأمضاى نحاوً  أنللحكومة الّتركّية، بعاد  افي الواقع مّرة أخر  سجينً  عبدالبهاءوعندما نشبت الحرب، أصبح  
وأصابح  العثمانّياة ساوريةماع األحّبااء خاارج والياة  افانقطعات المخاابرات تقريًبا . فاي الّنفاي والّساجن اعاًما 55من 

هااو والفئااة الّصااغيرة ماان أتباعااة المقيمااين حولااة فااي ضاايق ماان العاايش مااّرة أخاار  وناازر ماان الّطعااام وخطاار علااى 
 . حياتهم عظيم

 
ة للاّذين كاانوا حولااة، الّروحانّيافاي تادبير الّشااؤون الماّدياة و  الً أكثاار وقتاة مشاغو  عبادالبهاءوخاالل الحارب كاان  

"، وبااذل  حصاال علااى محصااول وافاار ماان القمااح طبرّيااةعة بااالقرب ماان "وقااد قااام بنفسااة بااّدارة أعمااال زراعّيااة واساا
ين فاي بهاائيّ عان ال الً أمكن بة تفادي المجاعة الّتي كادت تحصل لمئاات مان المسااكين مان مختلاف األدياان فضا

حيفا وعّكا، فكان يمّدهم بما يكفييهم من المؤونة ويرعى الجميع ويخّفف آالمهم على قدر المستطاع ويحسن إلى 
 ات المساكينمئ
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لاام يوجااد  نإأو أشااياء أخاار  مثلهااا  اوكااان يعطاايهم باإلضااافة إلااى الّنقااود تمااورً  . بمبلااغ مناسااب ماان النقااود ايومي اا
وفااي زماان  . مااا يقااوم بزيااارة األحّباااء فااي عّكااا لمساااعدة المااؤمنين ومواساااة المساااكين هنااا  اوكااان كثياارً  . الخبااز

مسرورين مطمئنين هادئي البال بسابب تلا  المسااعدة أثنااء  انوا جميعً وكا . الحرب كان يجتمع كّل يوم باألحّباء
 .تل  الّسنين المليئة بالمتاعب واألهوال

 
 سنواته األخيرة 

 
 عبادالبهاءعلاى  اضايفً  اأصارف شاهرين ونصافً  أن 1920 - 1919كان لي الّشرف العظايم فاي شاتاء سانة  

 اومع أّنة كان إذ ذا  يبلغ مان العمار ساتً  . اتة اليومّيةالحد عن كثب بعين الوداد حيأوكنت خاللها  . في حيفا
وماع أّناة كاان  . من األعمال ما ال يكااد يصاّدقة الّنااظرون  اذا قّوة غريبة، ينجز يومي   كان ، إاّل أّنةاوسبعين عامً 

نات خدماتاة وكا . ، فقد كانت تظهر علية حيوّية عجيبة كاّنها عادت إلياة مان جدياداجد   افي أغلب األحيان متعبً 
فكااان صاابره الجمياال ولطفااة وبشاشااتة ودماثااة أخالقااة قااد جعلتااة  . موّجهااة للااّذين هاام فااي حاجااة شااديدة إليهااا ادائًما
وكاان يشاتغل  . مان كاّل ليلاة فاي الّتامال والمناجااة اكبيارً  ايصارف جازءً  أنوقد اعتاد  . على الجميع عظيمةً  نعمةً 

القيلولااة القصايرة بعااد طعاام الّظهياارة، فاي القااراءة وكتاباة اإلجابااات  لااى المسااء، باسااثناء فتارةإمناذ باااكورة الّصابا  
عتناء بامور المنزل العديدة وفي شؤون األمر المبار ، ويخارج جميع الجهات وفي اال منعلى الّرسائل الّتي ترد 

و اثناان أواحاد  عربة، وحّتى في ذلا  الوقات كاان يصاحبة اعلى األقدام أو راكبً  اللتنّزه وترويح الّنفس مشيً  اعصرً 
 أو جماعة
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 . ماان الّزائاارين الااّذين كااان يحااادثهم فااي أمااور روحانّيااة أو يتحااّين الفاارص لالهتمااام بااامر بعااض الفقااراء أو زيااارتهم
وعنااد عودتااة كااان ياادعو األحّباااء عااادًة الجتماااع المساااء فااي بهااوه، ويضاايف طائفااًة كبياارًة ماان الّزائاارين واألحّباااء، 

وكان يصاّر : "إّن  . اع متنّوعة جدً ية القّيمة في مواضالّروحانيّ باإلضافة إلى أحاديثة  ويتحفهم باألحاديث الفكهة
منزلي منزل الّسرور واالنشرا "، وحقيقًة، كان األمار كماا يقاول، فقاد كاان يباتهع بجمعاة الكثيارين مان الّنااس مان 

 .مةأجناس مختلفة وألوان وأديان مختلفة بالمحّبة والوفاق الّتام على مائدة كر 
 

 عبدالبهاءصعود  
 

، رغم ما بدا علياة مان الّتعاب والّضاعف الً العديدة على حالتها، ولم تنقص إاّل قلي عبدالبهاءاستّمرت أعمال  
شاهد  1921ناوفمبر )تشارين الثّااني( سانة  25ففاي ياوم الجمعاة  . الجسماني حّتى آخر يوم أو يومين من حياتة
كعادتااة، وبعاد الغااداء أملااى بعااض  ع المساااعدات بياده علااى الفقااراءصاالة الجمعااة فااي مسااجد حيفاا، وبعااد ذلاا  وزّ 

الّرسائل، ولّما اساترا  مشاى داخال الحديقاة وتكّلام ماع البساتانّي، وفاي المسااء باار  زواج أحاد الخاّدام المخلصاين 
مارور  في البيت المباار  فاي ذلا  الياوم، وقاّدم الّنصاائح إلياة، وحضار بعاد ذلا  اجتمااع األحّبااء فاي بهاوه، وبعاد

ناوفمبر )تشارين الثّااني( تاوّفي بساالم،  28مان ياوم اإلثناين  اثالثة أّيام، أي فاي الّسااعة الواحادة والّنصاف صاباحً 
 .حّتى أّن ابنتية الّلتين كانتا بجانبة ظنّتا أّنة نائم

 
 وذاعت األخبار المحزنة في جميع المدينة، وأبرقت إلى جميع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



91 

 -( جر  تشييع الجثمان:1921نوفمبر )تشرين الّثاني( سنة  29ّثالثاء وفي ثاني يوم )أي ال . أنحاء العالم
 

ذل  كااان شااعور التاااّثر الّشااديد الااّذي جمااع آالف كااو  ..."موكااب لاام تاار مدينااة حيفااا وال أرض فلسااطين مثلااة 
ماة و وكبار ماّوظفي الحك ...وحضر المندوب الّسامي . المعّزين من أديان مختلفة وأجناس متّنوعة وألسن متعّددة

ّيين ر وقناصاااال الااااّدول المختلفااااة ورؤساااااء األديااااان وجمااااوع ماااان اليهااااود والمساااايحّيين والمساااالمين والااااّدروز والمصاااا
ونسااااًء  الً واليوناااانّيين واألتااارا  واألكاااراد وجماااوع كثيااارة مااان أحّبائاااة األماااريكّيين واألوروبّياااين ومااان الماااواطنين رجاااا

ا يااويصاارخون بصااوت واحااد: "يااا رّبناااو  ...انهم لمحبااوبهموبلااغ عااددهم زهاااء العشاارة آالف يناادبون فقااد ...الً وأطفااا
 و قد تركنا والدنا...هللاو قد تركنا والدنا

 
ولّمااا  ...وبعااد مساايرة بطيئااة وصاالوا إلااى حديقااة مقااام الباااب ...اوئياادً  ا"وصااعد الّناااس جباال الكرماال صااعودً  

 اوقلاوبهم جميًعا ...لماذاهب المختلفاةاكتّظت الجماهير حولة في البهاو الاّذي يلاي المقاام، ارتفعات أصاوات ناّواب ا
وألسنتهم تلهاع بالّثنااء والحازن الّشاديد فاي وداعهام األخيار لمحباوبهم، وهام بنهاياة  عبدالبهاءمتاّججة بنيران محّبة 

فااي هااذا العصاار الحاضاار  بشااريّ الخضااوع، وقااد اّتحااد الكااّل عنااد تابينااة فااي أّنااة المعّلاام الحكاايم والمؤّلااف للجاانس ال
 (1)".يقولونة اين أنفسهم شيئً بهائيّ واسترسلوا في مراثيهم حّتى لم يتركوا لل  .الحائر الكئيب

                                           

 مترجم من )كتاب صعود عبدالبهاء( بقلم شوقي أفندي والليدي بلومفيلد.  (1)
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الّدينّياة المختلفاة، وبرهناوا بعباارات ماؤّثرة بليغاة علاى  الهيئااتوقد خطب تسعة من الخطبااء الباارزين الاّذين مّثلاوا 
وبعد ذل  مّر الّتابوت بهدوء  . ابها قريبً  عهدهم وكان اعجابهم بالحياة الّطاهرة الّنبيلة الّتي انتهت أخيرً ا  محّبتهم و 

 . إلى مثواه المقّدس البسي 
 

فااي ذكااار  ماان قضاااى أّيااام حياتاااة كّلهااا مااان أجاال وحااادة األديااان واألجنااااس  الً إّن ذلاا  كاااان ثناااًء جماااي احق اا 
العلياا التّاي  وعلاى أّن المثال اواأللسن، فهو ثناء وبرهان في الوقت ذاتة على أّن أعمالاة طيلاة حياتاة لام تكان عبثًا

والتّااي كاناات اإللهااام لااة باال كاناات حياتااة ذاتهااا، ابتاادأت تختاارق آفاااق العااالم، وتكساار الحااواجز  بهاااءهللاجاااء بهااا 
المذهبّية المتنّوعة الّتي أبعدت أهل األديان بعضهم عن بعض مّدة قرون عديدة، وكذل  قضت على االنشقاقات 

 .ةنسانيّ الّتي سيقت إليها األسرة اإل
 

 ه الكتابي ة وخطبهآثار  
 

، وأغلبها على هيئة رسائل للمؤمنين وأجوبة على أسائلة الّطاالبين، وقاد دّونات اعديدة جد   عبدالبهاءإّن آثار  
وطباع منهاا الكثيار، كماا قاام ألاوف الّزائارين والمساافرين الاّذين زاروه فاي عّكاا وحيفاا بتادوين  أكثر خطباة وأحاديثاة

 .ّطالع عليةالتناول من يريد اموكثير من هذه المدّونات مطبوع ارن وفي   .عاتهم ومشاهداتهماتفاصيل انطب
 

وقاد عاالع العدياد مان مشااكل  . وهاي تشامل مواضايع عديادةً  . اتام ا ابذل  حفظت جميع آثاره وخطباة حفًظا 
 الّشرق والغرب ببيانات أوسع مّما بّينة والده، وطّبق عليها األصول العاّمة الّتي
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ولم يترجم الكثير من كتاباتة ل ن إلى الّلغات األجنبّية، ولكن ما سبقت ترجمتاة منهاا مّماا هاو  . بهاءهللاوضعها 
 .تعرف منة أهم المبادئ األساسّية الّتي عالجها معرفًة عميقًة تاّمةً  نفي متناول اليد يكفي أل

 
ومان  . كانات تتارجم خطباة وأحاديثاةوخالل أسفاره في بالد الغارب  . وكان يتكّلم الفارسّية والعربّية والتركّية 

 فقاات كلماتااة، إاّل أّن قااّوة الااّرو  التّااي رالجمااال األصاالي والفصاااحة والبالغااةماان ا االواضااح أّن الّترجمااة تفقااد كثياارً 
 .كانت مؤّثرة نافذًة في جميع الّذين أصغوا إلية

 
 عبدالبهاءمقام  

 
 يعرف من العبارة الّتالية الّتي كتبها بيده بالّنص: هاءعبدالبّن المقام الفريد الّذي خّص الجمال المبار  بة إ 
 

 الاّذي انشاعب مان هاذا "إذا غيض بحار الوصاال وقضاي كتااب المبادء فاي المارل، تّوجهاوا إلاى مان أراده هللا 
 (1).يم"األصل القد

 
 وكتب كذل : 
 

 .(2)رجعوا ما ال عرفتموه من الكتاب إلى الفرع المنشعب من هذا األصل القويم""أ 
 

 :انفسة ما يلي مترجمً  عبدالبهاءتب كوقد  
 

وهاو ميثااق غلايد لام تشااهد األدوار  –لكلمتاة  امركاز الميثااق مبّيًنا بهااءهللا "بصريح الكتااب األقادس، جعال 
 الّدينّية شبهة منذ أّول

                                           

 من الكتاب األقدس وكتاب عهدي.  (1)

 من الكتاب األقدس. (2)
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 .ة حّتى اليوم"ناألزم
 

الّشاارق والغاارب إلااى اضااطراب آراء ي فاا بهاااءهللادياان  عباادالبهاءوقااد أّدت العبودّيااة الخالصااة التّااي رّوج بهااا  
المااؤمنين حااول مقامااة، فااالبعض وقااد أدركااوا طهااارة الااّرو  التّااي تتجّلااى فااي أقوالااة وأفعالااة صاااروا يشااعرون تحاات 

ولام يحازن  . تاثير عقائدهم الّسالفة المنهارة أّنهم سوف يجّلونة إذا شّبهوه با "المسايح" أو ساّموه باا "رجعاة المسايح"
نشااات عاان صاافاء  بهااءهللاوقدرتاة علااى خدمااة  عباادالبهاءقابلّيااة  نتباااههم إلاى أنّ ر مان عاادم اشاايء أكثاا عبادالبهاء

 .المرآة في توّجهها لشمس الحقيقة ولم تنشا عن كونة الّشمس بذاتها
 

 . عالميّ  إنسانيّ هورات الّسابقة يحتوي على قدرة مجتمع على خالف الظّ  بهاءهللاعلى ذل  فّّن دين  وعالوةً  
نحو نظام  في مراحل متعاقبة من التطّور بهائيّ ، تدّرج الّدين ال1921و 1892بين سنتي  عبدالبهاء وخالل عهد

بتماام  اعرفاًناالّذي أحا  وحاده  عبدالبهاءجانب من  امعّينً  ارشادً ا  و  امستمر   احقيقي، واقتضى تطّوره توجيهً  عالميّ 
ون، قبل الوقت الّذي فية فتحات بهائيّ الوكان  . ذا القرن في ه الّدين المهيمن الجديد الّذي جاء إلى الكرة األرضّية

هللا، ينسابون إلاى ماوالهم المحباوب درجاة  ولّي أمار أفنديبعد صعوده حين شر  فحواها شوقي  عبدالبهاءوصّية 
 .اإللهيّ ة المكافئة لسلطة المظهر الّروحانيّ الّسلطة 

 
ناادفاع الّساااذج، وأدركاات سااّر الهااذا الحماااس واة برثااار بهائّيااال ولاام يمااض وقاات طوياال إاّل وشااعرت الجامعااة 

ون فااي جميااع أنحاااء العااالم طبيعااة الّرسااالة الفرياادة التّااي أنجزهااا بهااائيّ العبودّيااة والفناااء المنقطااع الّنظياار، وعاارف ال
 الّذي كان لهيّ اإلفاألمر  . عبدالبهاء
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الفريد، قاد أقاام مناذ تلا  الّسانة حتّاى  ال حول وال قّوة لة وال قّوة بسبب نفي وسجن مبّينة اضعيفً  1892يبدو سنة 
ّد  وهاان المدنّياة وتفّسااخها تحاو  (1)ة بقاّوة لاام يمكان ألحاد صااّدها فاي الكثياار مان أقطاار العااالمبهائّيااالياوم جامعاات 

 اتام ا اوضوحً  عبدالبهاءة يائسة، وقد أوضحت وصّية إنسانيّ تكشف عن مستقبل  أنببياناتة الّتي تستطيع وحدها 
 نفسة إذ تفّضل فيها ما ترجمتة: عبدالبهاءومقام  بهاءهللاقام مقام الباب وم

 
ّن حضااارة الجماااال ا  والمبّشااار بجماااال القااادم و  لهّياااةاإلمظهااار الوحدانّياااة والفردانّياااة  ّن حضااارة الاااّرب األعلاااىإ" 

د لة واه )كّل عباومطلع الحقيقة المقّدسة الّربانّية وما س لهيّ اإلّبائة الّثابتين فداء المظهر الكّلي حاألبهى روحي أل
 ."وكّل بامره يعملون(

 
ببنااء معلوماتاة حاول ديان  بهاائيّ أهمّياة قياام الفارد ال عبادالبهاءوبهذا البيان وغيره من البيانات المتعّددة أّكاد  

تفاااء اخ ا: وهااو أساااس تبّنااى عليااة وحاادة العقياادة، وينااتع عاان هااذا أيًضاابهااائيّ هللا علااى رسااائلة العمومّيااة للعااالم ال
وفاوق  . علاى أسائلتهم الّشخصاّية االاّرأي الناشاىء مان الّرجاوع إلاى رساائلة التّاي أرسالها إلاى األفاراد جواًبااختالف 

كل من شة كّل بهائيّ هللا، وقد نقل إلى المؤّسسات ال ولّي أمرمحّدد، على رأسة  إداريّ كّل هذا، كان تاسيس نظام 
 .حلّية مختلفةمون في جامعات بهائيّ أفراد  ايتمّتع بها سابقً  أنبة الّتي اقتضى الّتدبير لهياأشكال الّسلطة والمقام و 

                                           

 إقليًما وجزيرًة. 173ألقاليم الّتابعة والجزر الهاّمة قطًرا وعدد ا 139بلغ عدد األقطار المستقّلة  1969ففي سنة  (1)
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 ةبهائي  المثل األعلى للحياة ال عبدالبهاء
 

ولم يتر  سجن األربعين سانة لاة فرصاًة تمكّناة مان التحاّدث إلاى مواطنياة  . هو المنّزل للكتاب بهاءهللاكان  
أعلااى  الً لكلمااة هللا ومااث اللكتاااب ومنفااذ   ايكااون مبّيًناا نأالعاابء الكبياار فااي  عباادالبهاءلهااذا ترتّااب علااى  . الً إاّل قلااي
المجهااودات و ة فااي اتصااالة الفعلااي المباشاار بعااالم اليااوم بمااا هااو عليااة ماان وجهااات الّنظاار المختلفااة بهائّيااللحياااة ال
التّااام   وخدمااة الّناااس  خااالصاإليعاايش عيشااة  أنشااخص  أّن ماان الممكاان أليّ  عباادالبهاءنااا وقااد أرا . المتنّوعااة

 ي العاالم مانكما يطلبها جميع رسل هللا بالّرغم من كّل المشاكل الّتي أوجبتها الحياة الحديثة ورغم ما هو ساائد فا
مناارة العظيماة المبنّياة علاى الّصاخر وهاي ثابتاة ال لوقد قام بنفساة كا . نازع على الّسعادة المادّيةمحّبة الّذات والتّ 

وال من تالطم أماواج البحاار فاي الّصايف تحاي  باة المحان والّرزاياا تتزعزع من هبوب أريا  عاصفات في الّشتاء 
فقاد  . واالحتارام والّثنااء مان جهاة أخار   خاالصاإلو  وتقلّبات األّياام واالفتاراءات والخياناة مان جهاة وتحّفاة المحّباة

والّساالم وعلام  فرفع راية الوحدة . بعوه ويحذوا حذوه فيها دون تاخيريتّ  أنعاش عيشَة اإليمان ودعا أتباعة على 
العصاار الجديااد بااين آفاااق العااالم المتحااارب وأّكااد للااّذين هّبااوا لمساااعدتة أّن رو  هااذا اليااوم الجديااد ساايلهمهم وهااو 
نفس الّرو  القدس الّذي ألهم الّرسل والقّديسين الّسابقين إاّل أّناة فايض جدياد للاّرو  القادس يالئام مقتضايات العهاد 

 .الجديد

This file was downloaded from QuranicThought.com



97 

 الباب الخامس
 بهائي  ما هو ال

 

الخاالي مان الّثمار، كماا نطاق باة حضارة الاّرو  "المسايح"،  نسانثمر، ألّن اإل نسانيظهر من اإل أنبّد و  "ال 
 الّشجر بال ثمر الئق للّنار"و  –بمثابة الّشجر بال ثمر 

 (1)– بهاءهللا -
 

إلاى أخاالق  ئاز الرصاصاّيةتباّدل الغرا أنة كيميااء سياساّية ألّيا اإّن هربرت سبنسر قال مّرة أّناة ال يمكان أبادً  
ة ذهبّياااة مااان أشاااخاص طباااائعهم رصاصاااّية بشاااريّ وعلاااى هاااذا المناااوال ال يمكااان الحصاااول علاااى جامعاااة  . ذهبّياااة

ّناة ّلم الّنااس أهذه الحقيقة كما أعلنها جميع الّرسل الّسابقين، وع بهاءهللاوقد أعلن  . باستعمال أّية كيمياء سياسّية
ولاااذل  إذا أردناااا فحاااص  . ةبشاااريّ تاسيساااها فاااي القلاااوب ال الً رض يجاااب أوّ مااان أجااال تاسااايس ملكاااوت هللا علاااى األ

 نفسنا صورةً ألن نكوّ  أنونصائحة الخاّصة بسلو  الفرد، وعلينا  بهاءهللانبدأ بّرشادات  أنة، علينا بهائيّ الّتعاليم ال
 .ابهائيّ واضحًة عن معنى كون الّشخص 

                                           

 124الّصفحة  –الّترجمة العربّية  –من الكلمات الفردوسّية  (1)
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 ةبهائي  الحياة ال
 

ئل  لّما   ؟" أجاب:بهائيّ د  المناسبات "ما هو الفي إح عبدالبهاءس 
 

تعمال للّساالم واألخاّوة  أنتجتهد في خادمتها و  أنة و نسانيّ تحّب العالم وتحّب اإل أنيلزم   ابهائيّ "لكي تكون  
 .العاّمة"

 
 :بهائيّ وفي مناسبة أخر  عّرف ال 
 

 .ة في الحياة العملّية"نسانيّ "إّنة الّشخص المتحّلي بالكماالت اإل 
 

ثاّم  بهااءهللاولاو لام يكان قاد سامع باسام  ابهائّيايكاون  أن يمكناة نساانإحد  خطبة في لندن قال بااّن اإلوفي  
 :الً أضاف قائ

 
 ابهائّيانفساة  إنساان، وعلاى العكاس مان ذلا  قاد يادعو اسالفً  بهاائيّ هاو  بهاءهللالتعاليم  ا"إّن الّذي يعيش طبقً  

، الً والّرجل القبيح رّبما يّسمي نفسة جمي . ابهائيّ ة فّّنة ليس بهائيّ مّدة خمسين سنة ولكّنة إذا لم يكن يحيا الحياة ال
 .(1)"اولكّنة ال يخدع أحدً 

 
برسل هللا كمثل نبات ينمو في الّظل، فماع أّناة لام يار الّشامس فّّناة ماع ذلا  متوّقاف  الً يكون جاه منومثل  

قاد و  . هو شمس هذا اليوم الاّذي نعايش فياة بهاءهللاو  . والّرسل العظام شموس روحانّية . في وجوده الكّلي عليها
ولااو لاام تشاارق تلاا  الّشااموس ألصاابحت األرض  . منحااوا العااالم الااّدفء والحياااة أنساابق لشااموس األّيااام الّسااالفة 

لفة وبعثاات نضااج أثمارهااا التّاي مّساتها الّشااموس الّسااّولكااّن أشاّعة شامس هااذا الياوم وحاادها الكفيلاة ب . بااردًة مّيتاةً 
 .فيها الحياة

                                           

 من كتاب عبدالبهاء في لندن. 109مترجم من الّصفحة  (1)
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 هلل خالصاإل
 

باااّد لناااا مااان تكاااوين اّتصااااالت عقلّياااة مباشااارة واعياااة ماااع  ة بكامااال معناهاااا، البهائّيااانحياااا حيااااًة  أنمااان أجااال  
 بشاريّ ال ال يعباد الّشاخص بهاائيّ فال . فهاي ضارورّية الزماة كلازوم أّشاعة الّشامس لتفاتح الّزناابق والاورود . بهااءهللا

وا ن الاّذين جااءبقياوجميع رسل هللا الّسا اوتراه يحترم المسيح ومحّمدً  . ر منةالّظاه لهيّ اإل البهاء عبدبل ي بهاءهللال
م ة هاو المعّلاحامل رسالة هللا إلاى عصارنا الجدياد الاّذي نعايش فياة، وأّنا بهاءهللا، ولكّنة يعتبر نسانيّ إلى العالم اإل

 . قةالعظيم الّذي جاء ليتّمم العمل الّذي بدأه أسالفة من الّرسل ويحقّ  عالميّ ال
 

، وكاااذل  ال تساااتطيع االساااتقامة الّظاهرّياااة فاااي ابهائّيااا نساااانإّن مجاااّرد اإلذعاااان الفكاااري للعقيااادة ال يجعااال اإل 
 . اووالًء تام   الً كام اقلبي   اإخالصيطلب من المؤمنين بة  بهاءهللاّن إ، بل ابهائيّ تجعلة  أناألخالق والّسلو  وحدها 

من مظاهر هللا والمعّبر عن  اباعتباره مظهرً  يتكّلم بهاءهللا الّناس، ولكنّ  يطلب هذا الّطلب من أنويحّق   وحده 
فقاد قاال الّسايد المسايح  بهااءهللاوقد كان الّرسل الّسابقون صريحين فاي هاذه الّنقطاة بانفس صاراحة  . إرادتة تعالى
يخّلاااص نفساااة  أنأراد فاااّّن مااان  . يااااتي ورائاااي فلينكااار نفساااة ويحمااال صاااليبة ويتبعناااي أنأراد أحاااد  نإلتالمياااذه: "

 .(1)يهلكها، ومن يهل  نفسة من أجلي يجدها"
 

 جميعها نفس هذا القول بكلمات لهّيةاإلوقد قالت المظاهر  

                                           

 (.25 - 24: 16مّتى ) (1)
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ساتجيب االّطلاب إذا ماا  اّن هاذتريناا تاواريخ األدياان بكاّل وضاو  أو  . أخر  وطلبت نفس هذا الّطلب مان أتباعهاا
قاوماااات األرضاااّية وباااالّرغم مااان جمياااع ماااا يصااايب الماااؤمنين مااان نمااات األدياااان وترعرعااات باااالّرغم مااان جمياااع الم

ّلماا ستشاهادات، فاي حاين أّن األدياانضاطهادات واالالالمصاائب وا زحفات المسااومات  تبادأ بالّتفساخ واالنحاالل ك 
وعناادما تصاابح األديااان  . ّيااة والجاااه محااّل حااّب الّتضااحية الّتاّمااةاالجتماعإلااى داخلهااا، وكّلمااا أخااذ حااّب المنزلااة 

مال تفقاد قّوتهاا فاي عإنقااذ الّنااس وتباديل قلاوبهم، و  كّيفًة ومحّورًة لتطابق الّنم  العصري الحديث تفقاد قّوتهاا فايم
 أنولااو فاارض  . ليطااابق الااّنم  العصااري الحااديث ارً ومحااوّ  امااا مكّيًفاا افالااّدين الحقيقااي لاام يكاان يوًماا . المعجاازات

ماا كاان األمار فاي أّياام المسايح: "البااب الضاّيق والطرياق الضاّيق فاالواقع أّناة يبقاى ك اماا مكّيًفا اأصابح الاّدين يوًما
ة كالبااب الموصال إلاى الّروحانّياوالباب الموصال إلاى الاوالدة  (1)الّذي يؤّدي إلى الحياة وقليلون هم الّذين يجدونة"

ذا ما استطاع في المستق . من دون ازدحام اواحدً  االدة الماّدية يسمح بدخول الّناس واحدً الو  بل كثير من الّنااس وا 
، فّّن هذا ال يعني حدوث أي تّوسع فاي البااب، بال يعاود إلاى نزعاة فاي الّدخول فية أكثر مّما دخلوا في الماضي

لياروا  االّناس أقو  إلى "استسالم أعظم" إلرادة هللا ويعود كذل  إلى أّن المحن الّطويلة المريرة قد جاءت بهم أخيارً 
 .من اختيارهم طريق هللا الً خاص بدسوء عاقبة اختيارهم طريقهم ال

                                           

 (.14 - 13: 7مّتى ) (1)
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 البحث عن الحقيقة
 

 -على جميع أتباعة األخذ بالعدل واإلنصاف ويعّرفة لهم ويحّدده لهم بهذه الكلمات: بهاءهللايحّتم  
 

س فااي مظااهر الّصاانع بنظاار الّتوحيااد والمشااهدة فااي كااّل األمااور "هاو خااروج العبااد عاان الاوهم والّتقليااد والّتفاارّ  
 .(1)يد"بالبصر الحد

 
 اتام ا ادراًكاإويدركاة  بهااءهللال بشاريّ ال الهيكلالمتجّلي في  لهيّ اإلير  بنفسة الجمال  أنفيتحّتم على كّل فرد  

اّل فّّن الّدين ال حوا يفت أن امً اس دائنّ وقد دعت رسل هللا ال . إذا ما اعتنقة يكون لة مجّرد اسم بدون معنى بهائيّ وا 
 .يخمدوها أنتعملوا عقولهم ال يس أنيغمضوها و  أنأعينهم ال 

 
كااّنهم ماان اختااراق سااحب الّتعصااب وكساار قيااود الّتقليااد األعمااى والوصااول إلااى حقيقااة الااّدين مواألماار الااّذي ي 

 .الجديد إّنما هو: بصيرتهم الحاّدة وتفكيرهم الحّر ال إذعانهم إذعان هوان وذّلة
 

ال يقتصاار  أنعاان الحقيقااة، ولكّنااة يجااب  اعً اشااج اثًاايكااون باح أن، يلزمااة ابهائّياايكااون  أنوالماارء الااّذي يريااد  
يجاب و  . كماا تكاون قاواه المادّياة يقظاة يقظاة ةة الحّساسالّروحانيّ تكون قواه  أنبحثة على األفق الماّدي بل يجب 

يال ؤمن بشايء دون دلال يا أنأجال الوصاول إلاى الحقيقاة، و  مانيستعمل كّل الملكات الّتي وهبها لة هللا  أنعلية 
 ّياةلهاإلمن الّتعصب، لن يفشل في تشخيص العظمة  اوعقلة حر   اوالباحث الجاد إذا كان قلبة طاهرً  . ينمت كاف

 تجّلت بشريّ في أّي هيكل 

                                           

 من لو  كلمات الحكمة بالنص. (1)
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 في )لو  الّطرازات(: بهاءهللاوفوق هذا كّلة يصّر   . فية
 

نفساة وماا هاو سابب  نساانالكتاب فاي معرفاة اإل ي أشرق من أفق سماء أمّ ّطراز األّول والّتجلي األّول الذّ "ال 
 وكذل  يصّر  في )لو  كلمات الحكمة(: . لعّلوه ودنّوه وذّلتة وعّزتة وثروتة وفقره"

 
 .فان هللا جّل جاللة وهذا لن يحّقق إاّل بعرفان مظهر نفسة"ر "أصل كّل العلوم هو ع 
 

ة، نساانيّ مارة األولاى لشاجرة اإل، وهاو الثّ نساانيّ الكامال والمثال األعلاى للعاالم اإل نساانهو اإللهّي اإلوالمظهر  
نتاّمااال الّزناااابق كياااف تنماااو  أنالساااّيد المسااايح  ويخبرناااا . وماااا لااام نعرفاااة لااان نعااارف القابلّياااات الكامناااة فاااي أنفسااانا

قااة تنمااو ماان باارعم غياار جمياال فااي بنفالزّ  . (1)ّل مجااده كااان يلاابس كواحاادة منهااا"كااويصااّر : "إّنااة وال سااليمان فااي 
ع الّنظاار بجمااال أوراقهااا الااّذي ال يدانيااة جمااال آخاار، ناار الّزنبقااة تتفااّتح، ولاام نمتّاا نحاان لاام نّفاا . رجيمظهااره الخااا

فكيااف نعاارف الحقيقااة التّااي يحتويهااا ذلاا  الباارعم؟ وقااد نشاارحها بعنايااة بالغااة، ونفحصااها بّدقااة متناهيااة، لكّننااا لاان 
األمار إذا لام نار جماال هللا وكاذل   . نكتشاف الجماال الّراقاد الاّذي يعارف البساتاني وحاده كياف يوقظاة أماام أعينناا

الكاامن فاي طبيعاة أنفسانا وفاي طبيعاة رفاقناا  الّروحاانيّ عن الجمال  ا، لن نعرف شيئً لهيّ اإلالمتجّلي في المظهر 
مشااهدة الكمااالت الكامناة  افشايئً  اومحّبتة واّتباع أواماره نساتطيع شايئً لهّي اإلوعن طريق عرفان المظهر  . البشر

 .أعيننا معنى الحياة ومغزاها ومعنى الكون ومغزاه مما  يتجّلى أفي أنفسنا، وحين ذل  فق

                                           

 (.27:  12لوقا ) (1)
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 محب ة هللا
 

يقااول يتحّقااق أحاادهما دون تحّقااق ارخاار، و  أنوماان المسااتحيل  . ايعنااي محّبتااة أيًضاا إّن عرفااان مظهاار هللا 
 ا ترجمتة:يعرف هللا ويعبده، فيقول في أحد األلوا  م أنأجل  من وه نساناإل ةأّن الغرض من خلق بهاءهللا

 
أعاارف  أنفاحبباات  امخفي اا ا"إّن عّلااة خلااق الممكنااات كااان الحااّب كمااا ورد فااي الحااديث المشااهور: كناات كناازً  

 .فخلقت الخلق لكي أعرف"
 

 في الكلمات المكنونة: بهاءهللاويقول  
 

 .فاعرف يا عبد" ا  أبدً لم تحبّني لن أحبّ  أنني ألحّب  "يا ابن الوجود أحبب 
 

 .سوائي" اتني وطلبت محبوبً كلي لم تر  امّني لتكون حبيبً  ااألعلى أودعت في  روحً  "يا ابن المنظر 
 

 اورفيًقاا اقريًباا ا، وحااين يّتخااذ هللا حبيًباابهااائيّ  و" إّن هااذا الغاارض ماان الحياااة لااد  ال اتكااون محب اا أنمااا أباادع " 
تعني محّبة هللا محّبة كّل شيء وكاّل و  . يجد في المثول في محضره منتهى الفر  واالبتهاج افريدً  اومحبوبً  اودودً 

، اجم ا افهو يحّب كّل شخص بقلب طااهر حًبا . الحقيقي هو المحّب الكامل بهائيّ وال . شخص ألّن الكّل من هللا
 . ويكتشاف آثااره فاي كاّل مكاان يار  وجاة المحباوب فاي كاّل وجاة أن، ألّنة قاد تعّلام ا، وال يحتقر نفسً اوال يكره أحدً 

 أّية حدود مذهبّية أو قومّية أو طبقّية أو عرقّية، فيقول فال تعرف محبّتة
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 في لو  الّدنيا ما ترجمتة: بهاءهللا
 

 مان"قد قيل فاي الّساابق حاّب الاوطن مان اإليماان لكان لساان العظماة ينطاق فاي ياوم الّظهاور: لايس الفخار ل 
 -ص:وكذل  يقول في الكلمات الفردوسّية بالنّ  . يحّب العالم" منيحّب الوطن بل ل

 

نكاون "كانفس  أنباّننا يجاب  عبدالبهاءوقد أخبرنا  . اختار أخاه على نفسة إّنة من أهل البهاء" من"طوبى ل 
مااان  اكماااا خاطاااب جمًعااا . إلاااى هللا" اواحااادة فاااي أجسااااد متعاااّددة، ألّنناااا كّلماااا ازدنناااا فاااي حاااّب بعضااانا ازددناااا قرًبااا

 األمريكيين فقال:
 

كّلهااا فااي الحقيقيااة دياان واحااد، ولااو أّنهااا تختلااف  لهّيااةاإلة سااالمظاااهر المقدّ التّااي أّسسااتها  لهّيااةاإل"واألديااان  
للورد فاي  ايكون عاشقً  أنللّنور من أّي مصدر جاءه، وعلية  ايكون عاشقً  أنويجب على المرء  . باإلسم والّرسم

 للّناور ا يساّمى حًباجااءت، فاالتعّلق بالمصابا  ال مان أّي منباع عان الحقيقاة ايكاون باحثًا أنأّية تربة نبات، وعلياة 
لام ينتفاع  نإئقاة باة، والاوالء للّشاجرة اليفياد فاي الّترباة الالّ  والّتعلق بااألرض ال يغناي عان متعاة الاورد الاّذي ترعارع

يتمتّاع بالفواكاة الشاهّية مان أّياة شاجرة ظهارت، وكلماات الحاّق يجاب اإلذعاان إليهاا مان  أنفيجاب علياة  . بثمرتها
ذا نحاان آوينااا إلااى الّتعصااب واتخااذناه أّي لساان خرجاات، والحقااائق الم طلقااة ينبغااي قبولهااا فااي أّي كتااب دّوناات، وا 

إّن الّنزاع بين األديان واألمم واألجنااس ينشاا عان ساوء  . يعصمنا، فّّن ذل  يؤّدي بنا إلى الجهل والحرمان الً جب
ذا نحن تحّرينا األديان في سبيل اكتشاف المبادئ الّتي تقوم عليها، ف مّتفقاة فيماا بينهاا،  اسنجدها جميعً الّتفاهم، وا 

 ألّن حقيقتها األساسّية واحدة، ال تعّدد فيها، وبهذه
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 ويقول كذل : . الّطريقة سوف يصل أهل األديان في العالم إلى ملتقى الوحدة والوئام"
 

فاي ارخارين واليبخال علايهم بمالاة وروحاة ويجهاد بكاّل الوساائل يحاّب  أن "يجب على كّل نفس من األحّباء 
يكونوا نزيهين ومضّحين حّتى يغمر  أن ايجعلهم مسرورين مبتهجين ولكن هؤالء األحّباء ارخرين عليهم أيًض  أن
لهاّي اإلفاق وتبهع هذه الّنغمة المحيية ل روا  كاّل األمام ويكاون هاذا الاّدواء روق شمس الحقيقة باشّعتة كّل ارش

 .(1)ياة لكّل نفس"تكون رو  الحّق سبب الح أنلكّل األمراض و  اعالجً 
 

 نقطاعاال  
 

نّيااة الدنيوّيااة عاان الّشااهوات األنا نقطاااعاالسااواه، وهااذا يعنااي  عاان كااّل شاايء نقطاااعاالء   يتطّلااب إّن الااوال 
من فالّطريق إلى هللا يكون من خالل الغنى أو الفقر ومن خالل الّصحة أو المرض و  . خرويةوحّتى المطامع األ

 لاة يقبال بماا قاّدر هللا بهاائيّ الل الحديقة أو غرفة الّتعذيب، ومهماا يكان األمار فالخالل القصر أو الّسجن ومن خ
ذعان الّتام بما حولة من األشياء، أو يعني اإل نسانعدم مباالة اإل نقطاعاالواليعني  . "الّتسليم والّرضاء"بمنتهى 

يكااون  لاان الحقيقاايّ  بهااائيّ فال . هللا لظااروف الّشاار التّااي تحااي  بااة، أو يعنااي احتقااار األشااياء الّطيبااة التّااي خلقهااا
 لعمللّتامة واتعة ام، ولو أّنة يجد في سبيل هللا الامتقّشفً  اللّشعور، وال ناسكً  افاقدً  ا، وال بليدً اقاسيً  اجلمودً 

                                           

 .147ص  1مكاتيب عبدالبهاء الّترجمة اإلنكليزية ج  (1)
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الوفير والبهجة الفائقة، لكّنة لن ينحرف قياد شاعرة عان طرياق هللا فاي سابيل مالحقاة أهوائاة، ولان يحاوم حاول أّي 
ير  إرادتة مباينًة إلرادة هللا،  أن، تصبح إرادة هللا إرادتة، ولن يطيق ابهائيّ وحينما يصبح المرء  . مة هللاشيء حرّ 

فناور الحاّب ينيار أظلام أّياماة، ويباّدل آالماة إلاى  . ولن ترّوعاة فاي سابيل هللا أّياة أخطااء، ولان ترعباة أّياة متاعاب
 . بشااارةلااة بالحياااة إلااى مسااتو  البطولااة، ويكااون المااوت  ، ويرتفااعانجااذابساارور، ويحااّول استشااهاده إلااى غبطااة و 

 بالّنص: الهيكلفي سورة  بهاءهللاويقول 
 

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

 ويقول في الكلمات المكنونة: 
  

وأكاون  اكاون فاّي فانًياغمض عن رضاائ  لتاترد رضائي ف نا  عرض عن نفس  و اتحّب نفسي ف إن"يا ابن البشر 
 "افي  باقيً 

 
 وكذل  يقول في الكلمات المكنونة: 
 

"يا عبدي تخّلص من قيد ما ملكت وتحّرر من سجن نفسا  وأعادد الوقات غنيماًة ألّنا  لان تار  هاذا الوقات  
 (1)".من بعد ولن تجد هذا الّزمان ق 

 
 الط اعة 

 
المنزلة إطاعًة تستمّر وطيدًة حتّى ولو لم تعرف أسباب    يّتضمن الّطاعة الّتامة إلى أوامره خالصاإلإّن  

 فالماّل  . هذه األوامر

                                           

 .74من الّترجمة العربّية الّصفحة  (1)
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أعماى، فهاو يعلام حاّق العلام  الً قبولاة لسالطة القائاد ال يساّمى قباو  يطيع أوامر قائد الّسفينة دون أدناى ارتيااب، لكانّ 
، وبغير ذل  اماهرً  ائتة وعلى كونة ماّلحً أّن قائد الّسفينة قد جّرب خدماتة العديدة، وقّدم البراهين العديدة على كفا

ة نجاتاة بتماام نيطياع قائاد سافي أنيجاب  بهائيّ وكذلكم ال . تكون خدمة هذا الماّل  تحت لواء القائد غباًء وحماقةً 
أّن قائاد سافينتة هاو مّمان قامات الباراهين  ماند فاي ابتاداء األمار كّ اهو لم يت نإقليل العقل  اغبي   لكّنة يكون  الّثقة،

ذا ما توّصل إلى تل  البراهين، فّنّ  . لياقتة وكفائتة وحقيقتة لعديدة علىا وغبااًء  ارفضة الّطاعة لة يكاون حمًقا وا 
نحصااد منااافع حكمتااة،  أنأعظاام، ألّننااا عاان طريااق هااذه الّطاعااة المدركااة الواعيااة ألواماار القائااد الحكاايم نسااتطيع 

ذا لم  ذا لم يكن قائد السفينة ونكسب هذه الحكمة ألنفسنا، وا   منيطعة أحد حكيمًا إلى هذه الدرجة من الحكمة، وا 
يتعّلم الماّلحون فّن المالحة مناة مهماا كاان هاو  البّحارة، فكيف تصل سفينتهم سالمًة إلى ساحل الّنجاة؟ أو كيف

يماي إلاى أّن هاذه الّطاعاة هاي الّسابيل إلاى العرفاان فقاال: "تعل شار الّسيد المسايح بكاّل وضاو أ ؟ وقدانفسة حكيمً 
ناااا مااان أيعمااال مشااايئتة، يعااارف الّتعلاايم هااال هاااو ماان هللا أم أتكّلااام  أنشااااء أحااد  نإ . لاايس لاااي بااال للااّذي أرسااالني

 .(1)نفسي"
 

 يات ما ترجمتة:في لو  الّتجلّ  بهاءهللاوكذل  يقول  
 

ناازل فااي  عرفانااة ال يتحّققااان إاّل بتصااديق كااّل مااا ناازل فيااة وكااذل  بالعماال بمااا أماار وبمااا"إّن اإليمااان باااّ  و  
 .الكتاب من القلم األعلى"

                                           

 (.17-16: 7يوحّنا ) (1)
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ّن الخنااوع التّااام إوفااي الواقااع  . المالوفااة فااي هااذه األّيااام الديمقراطّيااة والّطاعااة الّتامااة المطلقااة ليساات ماان الفضااائل
ماع اإلرادة  اممكنة عن طرياق وفاقناا التّاام فاراد  وجمًعا نسانيّ وحدة العالم اإل خطر مّدمر ولكنّ  إنسانإلرادة أّي 

نازعاات ساوف تساتمر، ويتمااد  الّنااس فاي ميوّضح هذه اإلرادة فاّّن الحاروب واللهّي إوما لم يات دين  . ةلهيّ اإل
مان العمال  الً ، وفي تكريس جزء كبير مان جهاودهم لتفنياد جهاود ارخارين ودحضاها بادامعارضتهم بعضهم بعًض 

 .بوئام من أجل تمجيد هللا ومن أجل المصلحة العاّمة امعً 
 

 الخدمة 
 

ذا وّلينااا  . ولاان نسااتطيع خدمااة هللا باااّي طريااق آخاار . تنا للّناااس فااي حياتنااا  يسااتلزم خاادم خااالصاإل إنّ   وا 
ّنكام فعلمتاوه باحاد أخاوتي هاؤالء يد المسيح: "الحاّق أقاول لكام بماا أظهورنا للّناس فّّننا نولي ظهورنا   ويقول السّ 

 -:بهاءهللا، وكذل  يقول (1)األصاغر فبي فعلتم"
 

إلااى  اتكاان ناااظرً  نا  إلااى الفضاال ضااع مااا ينفعاا  وخااذ مااا ينتفااع بااة العباااد، و  اتكاان ناااظرً  نإ نساااناباان اإل"يااا  
 (2)".العدل اختر لدون  ما تختاره لنفس 

 
 :عبدالبهاءويقول  
 

 انوعً  بهائيّ "إّن الفنون والعلوم وجميع الحرف تعتبر في األمر ال 

                                           

 (.40: 25)مّتى  (1)

 .129الّصفحة  –الكلمات الفردوسّية  (2)
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مان الاورق ويجياد صانعها باحسان ماا يساتطيع مان قابلياتاة ويّركاز  فالّرجال الاّذي يصانع قطعاةً  . من أنواع العباادة
كااّل سااعي وجااد  أنوعلاى ساابيل االختصااار  . علااى اتقانهاا وجودتهااا إّنمااا يمّجااد هللا بعملااة اواعًياا اجمياع قااواه تركياازً 

ة والعناياة انيّ نسافخدماة اإل . ةنساانيّ يهدف خدمة اإل امن كّل قلبة هو عبادة إذا كان الّدافع لة ساميً  نسانيبذلة اإل
فالّطبيااب الااّذي يعنااى بالمرضااى بااالّلطف والحنااان  . باحتياجااات الّناااس هااو عااين العبااادة، والخدمااة العاّمااة عبااادة

 .(1)بعملة" ، إّنما يمّجد هللابشريّ بوحدة الجنس ال امن الّتعصب ومؤمنً  اخاليً 
 

 الت بليغ 
 

لاة فاي جمياع شاؤون حياتاة،  اوملهًما ايجاد فيهاا مرشادً  بهااءهللاعن إيماناة بتعااليم  الً الحقيقي فض بهائيّ إّن ال 
 أنمكنااة وبكااّل فاار  وابتهاااج يبّلااغ غيااره بهااذه الّتعاااليم، وبهااذا العرفااان الااّذي هااو ينبااوع وجااوده وبعملااة هااذا وحااده ي

ء يصااابحوا خطباااا أننعااام إّن كاّفاااة الّنااااس ال يقااادرون  . يحصااال علاااى "قاااّوة الاااّرو  وتايياااداتها" بكاااّل معناااى الكلماااة
 :بهاءهللا ة" فيقولبهائيّ يبّلغوا الّناس "بعيشهم الحياة ال أنيقدرون  اقديرين، ولكّنهم جميعً  اّوهين أو كّتابً مف
 

ينصروا الّرب ببيانهم، ويعظوا الّناس باعمالهم وأخالقهم، فاثر األعمال أنفذ من أثر  أن"ينبغي ألهل البهاء  
ألعمااال ة، فلقااد قنااع الاابعض باااألقوال ولكااّن اانقطاعااة المبّلااغ و إّن تاااثير الكااالم أماار منااو  بخلااوص نّياا ...األقااوال

 شاهد أمين ودليل واضح على صدق

                                           

 مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء. (1)
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ّن مقااام اإل . الكااالم تطااابق األقااوال كااّل مااا ناازل ماان لسااان  أنويجااب  . يظهاار ويتجّلااى باعمالااة وأفعالااة نسااانوا 
 .(1)"لهّيةاإلالمشيئة 

 
أفكااره علاى الاّذين اليريادون ساماعها، فهاو يجاذب الّنااس يملاي  أنفي أّي حاال مان األحاوال  بهائيّ وليس لل 

لاايس و ّراعي الّصااالح يهاادي قطيعااة ويبهجااة بتغّنياتااة، لفهااو كااا . ايحاااول سااوقهم إليهااا سااوقً  أنإلااى ملكااوت هللا ال 
 .كالّراعي الّذي يسوق قطيعة بعصاه وكلبة من خلفة

 
 في الكلمات المكنونة: بهاءهللاويقول  
 

ماثلهم كمثال الّسااقي  . اإّن حكماء العباد هم الّذين ال ينسبون ببنت شفة إاّل إذا وجادوا ساميعً "يا ابن الّتراب  
فاانثر  اإذً  . أعماق قلباة إاّل إذا فااز بجماال المعشاوق  من، والعاشق ال يصيح اال يقّدم الكاس إاّل إذا وجد لة طالبً 

ماان القلاااب ال مااان  لهّياااةاإلسااانبالت الحكمااة  حّبااات الحكماااة والعلاام فاااي أرض القلااب الطّيباااة واسااترها حتّاااى تنباات
 .(2)الّطين"

 
 ومّرة أخر  يقول في لو  اإلشراقات: 
 

ق محّبة هللا ومطالع عنايتة، فال تّدنسوا ألسنتكم بسّب أحد ولعنة، وغّضوا ر "يا أهل البهاء كنتم وال زلتم مشا 
اّل فاالتعّرض باطالظهاروا ماا عنادكم، فاّّن قبال فالمقصاود حأ . أبصاركم عّما ال يلياق بهاا ة ذروه بنفسا . صال، وا 

رّبااوا فااي تت أنعان الفساااد والّناازاع، عساى  الً زن أحاد، فضااحاافااي  اوال تكونااوا ساببً  . مقبلاين إلااى هللا المهايمن القّيااوم
 ظلّ 

                                           

 .121ترجمة الكلمات الفردوسّية الّصفحة  (1)
 .70الّصفحة  –الّترجمة العربّية  –الكلمات المكنونة  (2)
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 .(1)كّلكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد" . وتعملوا بما أراده هللا ،لهّيةاإلسدرة العناية 
 

 اماألدب واالحتر  
 

 في لو  الّدنيا ما ترجمتة: بهاءهللايقول  
 

وتزّينات ت بناور األدب "يا حزب هللا أوصيكم باألدب فهو في المقام األّول ساّيد األخاالق طاوبى لانفس تناّور  
قاااادرين  ايكاااون هاااذا المظلاااوم وأناااتم جميًعااا أنأرجاااو  . فصااااحب األدب صااااحب مقاااام عظااايم . ساااتقامةاالبطاااراز 

 .فهذا هو الحكم المحكم الّذي جر  ونزل من قلم االسم األعظم" . ة وناظرين إليةمتمّسكين ومتشّبثين ب
 

 -:اوتكرارً  اوكذل  يقول مرارً  
 

 .عاشروا يا قوم مع األديان بالّرو  والّريحان" . بالّرو  والّريحان ا"فلتعاشر أمم العالم بعضها بعًض  
 

 -ين ما ترجمتة:كيّ يقي لو  إلى أحد األحّباء األمر  عبدالبهاءويقول  
 

 ،اتكّدروا قلبً  أن"إّياكم إّياكم  
 ،اتؤذوا أحدً  أن"إّياكم إّياكم  
 بغير المحّبة، اإنسانتعاملوا  أن"إّياكم إّياكم  
 في ياس مخلوق، اتكونوا سببً  أن"إّياكم إّياكم  
ّن أّي "   أنبااق الثار  مان يطمار نفساة تحات أط أنفي قنو  أحد خير لاة  اون سببً أو يك ايحزن قلبً  إنسانوا 

 .يعيش فوق سطح األرض"

                                           

 . 102الّصفحة  –الّترجمة العربّية  –اإلشراقات  (1)
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فااي  ابشااعً  اجافًياا اقاساايً  نسااانمهمااا كااان ذلاا  اإل إنسااانماان هللا يكماان فااي قلااب كااّل  اوهااو يعّلمنااا أّن روًحاا 
كماا يرعاى البساتاني  إنساانالحقيقاي هاو الاّذي يعامال كاّل  بهاائيّ ولهاذا فال . ظاهره، كما تكمان الّزهارة فاي برعمهاا

، اعهمايؤّدي إلى تفّتح أكمامها من بر  أن، وهو يعلم أّن أّي تدخل مستعجل من جانبة ال يمكن جميلةً  نادرةً  شجرةً 
يصاال أشاّعة الشامس الواهباة للحيااة إلاى إولهذا فّّن هدفة هاو  . أّشعة شمس هللا وحدها تستطيع تحقيق ذل  لكنّ 

 -:عبدالبهاءومّرة أخر  يقول  . جميع القلوب والبيوت المظلمة
 

 يكاون آياة عفااو هللا فاي جمياع األحااوال واألوضااع، وأن يعتباار أنيساتلزم مان الماارء  بهاااءهللاتعااليم  د"إّن أحا 
لاة ويكاّن لاة الكراهّياة ثاّم يبادأ بمداراتاة ومراوغتاة  اعدوً  اً إنسانيعتبر  أنلخيره، ال  اوالمسيء إلية محب   اّدوه صديقً ع

 اوالمابغض محب ا اصاديقً  يار  العادوّ  أنة الحقيقة، بل علياة إّن هذا هو الّنفاق بعينة وليس المحبّ  . حسب الّظاهر
 . فقة صاميمّية ال مجاّرد ماداراةتكون المحّباة والّشا أنويجب  . يسل  معة سلوكة مع رفيق أنيس وحبيب ودود أنو 

 .(1)"نفاق فّّنها ال ش ّ  خالصاإلوحينما تكون المحّبة غير صادرة عن القلب و 
 

ناحيااة  إنسااانيّتضااح لنااا أّن فااي كااّل  أنئ ذي باادء غامضااة ومتناقضااة إلااى وتباادو لنااا هااذه الّنصاايحة باااد 
 قيّ الحقي ساننناحيًة داخلّية روحانّيًة هي اإل اتكره خير الّناس كما أّن فية أيًض  خارجّية شهوانّية قد تكون مبغضةً 

لى مثل هذا اإل . الّذي منة تصدر المحّبة وحسن النّية خوانناا و واحاد مان جيرانناا ّل كاالحقيقّي الكائن فاي  نسانوا  ا 
 البشر

                                           

 .192ص  4مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج  (1)
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 نساانالحقيقّي أي استيقظت الّناحية الداخلّية من اإل نساننّوجة أفكارنا ومحّبتنا حّتى إذا استيقد هذا اإل أنيجب 
 .فّّن الناحية الخارجّية منة سوف تتجّدد وتتحّول

 
 التست ر على الخاطئين 

 
عان أّياة مسااومات مان أمرهاا بابتعااد الماؤمن عان  اوأكثار بعادً  اة أمار أشاد تاكيادً بهائّياال يوجد في الّتعاليم ال 

وقاااد تكّلااام الّسااايد المسااايح بشاااّدة فاااي هاااذا الموضاااوع لكّنناااا أصااابحنا ارن نااار  الّنااااس  . البحاااث فاااي عياااوب الّنااااس
ع ماان الّرجاال المساايحّي نتوّقاا أنيعتباارون خطابااة المساايح علااى الجباال تتّضاامن "نصااائح ماان الكماااالت" اليمكاان 

الجهد في إيضا  أّنهما يقصدان  عبدالبهاءو  بهاءهللاوقد بذل  . يسل  في أطوار حياتة على مقتضاها أن العادي
 -ففي الكلمات المكنونة نقرأ: . ما يقوالنة من القوانين اإللزامّية حول هذا الموضوع

 
 .وأنا شاهد بذل "تفعل بغير ذل  ملعون أنت  نا  و  اس بخطا أحد ما دمت خاطئً ف  ال َتنَ  نسان"يا ابن اإل 
 

 ."يا ابن الوجود ال تنسب إلى نفس ما ال تحّبة لنفس  هذا أمري علي  فاعمل بة" 
 

 -:أن عبدالبهاءويامرنا  
 

 .نساعدهم بشفقتنا على تصحيح أخطائهم أنندعو لهم و  أن"نصمت عن أخطاء ارخرين و  
 

ذا كانت إل اننظر دومً  أن"و   شرة أعمال حميدة وعمل واحد قبيح، فعليناا ع نسانإلى الحسن ال إلى القبيح، وا 
ذا كانت لة عشرة صفات . ننظر إلى األعمال العشرة الحميدة وننسى العمل القبيح أن  وا 
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 .ننسى الّصفات العشر الّذميمة وننظر إلى الّصقة الواحدة الحميدة أنذميمة وصفة واحدة حميدة، فعلينا 
 

 .(1)خص ولو كان ذل  الّشخص عدّونا"ال ننطق بكلمة جارحة واحدة في حّق ش أن"و  
 

 -كّيين:يوكتب إلى أحد المؤمنين األمر  
 

ولاو  . هاو غيباة الّنااس وخاّصاة إذا صادرت الغيباة عان أحّبااء هللا بشاريّ وأكبر ذنب  إنسانيّ "إّن أسوأ خلق  
 بهاااءهللار تعااليم حضارة وأطلاق أحّباااء هللا ألسانتهم بماد  غيارهم، فحيناذا  تنتشا اتام ا اب الغيباة ساد  اأمكان ساّد أباو 

 .(2)الّسعادة األبدّية" نسانيّ وتصير القلوب نورانّية واألروا  رّبانّية وينال العالم اإل
 

 الت واضع 
 

يامرنا مان  ن أخطاء ارخرين وبالّنظر إلى فضائلهم، نراهع بغّض الّنظر بهاءهللافي الوقت الّذي يامرنا فية  
 -لّنص:في الكلمات المكنونة با بهاءهللاضائلنا، فيقول نتناسى ف أنأنفسنا و أخطاء عن نبحث  أنالّناحية األخر  

 
 ."يا ابن الوجود كيف نسيت عيوب نفس  واشتغلت بعيوب عبادي من كان على ذل  فعلية لعنة مّني" 
 

باذكر عياوب غلبات الاّنفس الّنارّياة، فاشاتغلوا  نّفا . عل الّلسان لذكري فال تّدنسوه بالغيبة"أّيها المهاجرون ج   
 أنفسكم ال

                                           

 .192ص  4مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج  (1)
 المصدر السابق. (2)
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 .(1)منكم بنفسة أبصر وأعرف منة بنفوس عبادي" الً باغتياب خلقي، ألّن ك
 

 -:عبدالبهاءويقول  
 

 ...اباال خادًماا افالمساايح مااا جاااء ليكااون مخاادومً  . "لااتكن حياااتكم كّلهااا اقتباااس للفضااائل ماان ملكااوت المساايح 
ماًء للّرحمن وا   ايكون الكّل عبيدً  بهاءهللاوفي دين  أو  الً ن حااأّناة أحسا إنساانيشاعر  أنوبمجّرد  . وأخوات اخوانً وا 
داًة وماا لام يجتاث جاذور هاذه الفكارة، فّّناة لان يكاون أ . من الباقين فّّن مركزه يكاون فاي خطار عظايم اأعلى مقامً 

 .صالحًة لخدمة الملكوت
 

ه مظهاار ة إنّ عاان نفسااعاان نفسااة عالمااًة ماان عالمااات الّرقااي، والااّذي يرضااى  نسااان"إّن عاادم رضاااء اإل  ّّ
ال  أنألااف صاافة حمياادة فعليااة  نسااانولااو كاناات لإ . ّنااة مظهاار الااّرحمني ال يرضااى عاان نفسااة إالّشاايطان، والااذّ 

لاا  ، ألّن هناافّّنااة يبقااى ناقًصاا نسااانومهمااا ارتقااى اإل ...لبحااث عاان عيوبااة ونقائصااةاينظاار إليهااا باال يجتهااد فااي 
عر بانقص نفساة وبعادم رضاائة عنهاا، ويطماح فاي الوصاول ينظر إلى تل  الّنقطة يش وحالما . نقطة أرقى أمامة
ذا مد  اإل . إلى تل  الّنقطة  .(2)نفسة، فّّن في ذل  عالمة األنانّية" نسانوا 

 
س وغيرهم ممنوع  عتراف، فّّن االإخالصومع أّننا مامورون بتشخيص عيوبنا وبالّندم عليها بكّل   أمام الق س 
 -و  البشارات:في ل بهاءهللافيقول  . ابات   امنعً 

                                           

 .91الّترجمة العربّية ص  –الكلمات المكنونة  (1)
 .1914جم عن يوميات ميرزا أحمد سهراب سنة متر  (2)
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 عتارافوال يجاوز اال . عن سو  هللا ايطلب العفو والمغفرة حينما يجد نفسة منقطعً  أن"يجب على العاصي  
لاد   عتاراف، بال االاإللهايّ للغفاران أو العفاو  ابالخطايا والمعاصي عند العبااد، ألّن ذلا  لام يكان ولان يكاون ساببً 

 أنينبغاي للعاصاي  . المشافق الكاريم(هاو جاللاة ذّلاة عبااده )إّناة  ة والهوان، وال يحّب الحاق جالّ لذلّ الخلق سبب ل
 .(1)رة من سماء الكرم"فيطلب الّرحمة من بحر الّرحمة فيما بينة وبين هللا، ويسال المغ

 
دق واألمانة   الص 

 
 الّطرازات:لو  في  بهاءهللا يقول 
 

فاااز بهااا فاااز بكنااوز الثّااروة  ماانالااّرحمن،  لااد  ماانفااي اإلمكااان وآيااة العااّزة  ماانل طمئنااان"إّن األمانااة باااب اال 
لام يازل وال يازال قااوام كاّل أمار مان األمااور  . هماطمئنااانإّن األماناة هاي الوساايلة العظماى لراحاة الخلاق و  . والغناى
يااا أهاال البهاااء إّنهااا أحساان طااراز لهياااكلكم  ...بهااا، وبهااا تسااتنير وتستضاايء عااوالم العااّزة والّرفعااة والثّااروة امنوًطاا

 .(2)لدن آمر خبير" من اؤوسكم، خذوها أمرً ر يل لوأبهى إكل
 

 -وكذل  يقول في كلمات الحكمة بالّنص: 
 

أعمالاة، فااعلموا أّن عدماة  مانكانت أقوالة أزيد  من"رأس اإليمان هو التقّلل في القول والّتكثر في العمل، و  
 .خير من وجوده، وفناءه أحسن من بقائة"

                                           

 .113الّترجمة العربّية ص  –لو  البشارات  (1)
 .153الّترجمة العربّية ص  –لو  الّطرازات  (2)
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 -:عبدالبهاءويقول  
 

ألّي  الً ة، وبااادون الّصااادق يكاااون الفاااال  والّنجاااا  مساااتحينساااانيّ هاااو أسااااس جمياااع الفضاااائل اإل الّصااادق إنّ " 
األخار   لهّياةاإل، فاّّن جمياع الّصافات نساانوعندما تتمّكن هذه الّصافة المباركاة فاي اإل . في جميع العوالم إنسان

 .(1)تحصل لدية"
 

 -كذل : عبدالبهاءوكتب  
 

بحيااث يعلام الجميااع أّن كلماتكم فاي العماال أو فاي غيار العماال هاي كلمااة  "فليشارق ناور األمانااة مان وجاوهكم 
 (2)".يوثق بها ويعول عليها، ولتنسوا أنفسكم ولتعملوا من أجل صالح الجميع

 
 نفسه نسانمعرفة اإل  

 
لاى إلى معرفاة ال ادائمً  نساناإل بهاءهللايدعو   ساة ، فّّنهاا هاي نفاتام ا اظهاارً إ هارهااظإكمااالت المودعاة فياة وا 

جن الباطنّيااة الحقيقّياااة، التّاااي تختلااف عااان نفساااة الّظاهرّيااة المحااادودة التّاااي هااي هيكلاااة والتّاااي هااي فاااي الغالاااب سااا
 -ففي الكلمات المكنونة يقول بالّنص: . الحقيقي نساناإل
 

ساتغن باة عان كاّل ا"يا ابن الوجود صنعت  بايادي القّوة وخلقت  بانامل القادرة وأودعات فيا  جاوهر ناوري، ف 
 ".اوال تكن في مريبً  ة، ألّن صنعي كامل وحكمي نافذ، ال تش  فيشيء
 

 بم اكيف تفتقر، وصنعت  عزيزً  ا"يا ابن الّرو  خلقت  غني   

                                           

 .459ص  2مكاتيب عبدالبهاء الّترجمة اإلنجليزّية ج (1)
 .1911( مترجم عن رسالة عبدالبهاء إلى البهائّيين في لندن في اكتوبر )تشرين األّول (2)
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طاين الحاّب عجنتا ، كياف تشاتغل بغياري، فاارجع  مانتستذل، ومن جوهر العلم أظهرت  لم تستعلم عن دوني، و 
 ."ايومً ق امقتدرً  اقادرً  االبصر إلي  لتجدني في  قائمً 

 
، افظّل قدره عن الجاوهريين مساتورً  رآل دِّ كَ راب في قِّ  غمدأ "يا عبدي إّنما مثل  كمثل الّسيف المرّصع بالجوهر  
 (1)".فاخرج من غالف نفس  وهوا  حّتى يبدو جوهر  للعالمين ويتجّلى اإذً 
 

حتّاى تادلف مان  اخارق حجااب الغفلاة . "يا حبيبي أنت شمس سماء قدساي فاال تلّطاخ نفسا  بكساوف الاّدنيا 
 (2)".خلف الّسحاب بال تسّتر وال حجاب، وتخلع على جميع الموجودات خلعة الوجود

 
ال يمكن وجاود حيااة  أتباعة إليها هي من الّنبل والسمّو بحيث بهاءهللاّن الحياة الّتي يدعو إوخالصة القول  

فس للاانّ  افعرفاًناا . ة الوساايعبشااريّ ت الفااي جميااع أفااق اإلمكانّيااا نسااانيطمااح إليهااا اإل أنأساامى وأجماال منهااا يمكاان 
ّنناا سانعود إلياةالّروحانيّ الباطنّية  دة إلاى هللا ، وهاذه العاو ة فينا يعني عرفاننا للحقيقة الّسامية القائلاة باّنناا مان هللا وا 

 هللاالهدف ال يكون إاّل بطريق واحد هو الّطاعة لرسل هذا لكّن الوصول إلى  . بهائيّ هي الهدف األسمى لد  ال
 .درسول العصر الجدي بهاءهللاالمختارين وبصورة خاّصة إلى رسولة الّذي أتى في زماننا الّذي نعيش فية وهو 

                                           

 .96و ص  95الّترجمة العربّية ص  (1)
 .96و ص  95الّترجمة العربّية ص  (2)
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ادس  الباب الس 
لوة والمناجاة  الص 

 
 ."الّصالة معراج المؤمن بة يصعد إلى الّسماء" 

 )حديث نبوي شريف(
 

 مخاطبة هللا 
 

 .": "إّن الّصالة هي مخاطبة هللاعبدالبهاءيقول  
 

يكّلمهام بالّلغاة التّااي  أنباّد  فهم بّرادتاة، اليعارِّ  أنأجال  مانيعلان مشايئتة للبشار و  أنأجال  مانإّن هللا تعاالى  
لوجاة عنادما يكوناون علاى األرض  افهام يكّلماون الّنااس وجًها . وهذا ما يفعلة على لساان رسالة الكارام . يفهمونها
تسااتمّر رسااالتهم علااى وصااولها إلااى عقااول البشاار عاان طريااق مااا فينقلااون إلاايهم رسااالة هللا، وبعااد صااعودهم  أحياااءً 

لكاان هااذا لاايس بااالّطريق الوحيااد الااّذي يكّلاام بااة هللا الّناااس باال هنااا  طريااق آخاار هااو  . تااّدون ماان أقااوالهم وكتااابتهم
م "لغة الّرو " الّتي هي في غنى عان الكاالم أو الكتاباة، وبهاا يخاطاب هللا الاّذين تبحاث قلاوبهم عان الحاّق ويلهمها

 -في إحد  المناسبات ما ترجمتة: عبدالبهاءويقول  . ما يكون جنسهم أو لغتهم اسبيل الهد  أينما يكونون وأي  
 

 تختلاف عان لغاتناا، كماا تختلاف لغاتناا ألّن للاّرو  والقلاب لغاةً  –بلغة الّرو   –نتكّلم بلغة الّسماء  أن"علينا  
 عن لغات الحيوانات الّتي
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 . ها وبصياحهاتعّبر عن نفسها باصوات
 

مان جمياع الّشاؤون الّدنيوّياة ونتوّجاة  اهللا نكاون أحارارً  وعندما ننااجي . "إّن لغة الّرو  هي الّتي تتكّلم مع هللا 
إلى هللا وحينذا  نكون وكاّننا نسمع في قلوبناا صاوت هللا، فناتكّلم مان غيار كلماات وننااجي هللا ونخاطباة ونسامع 

 .(1)نسمع صوت هللا" أنة الحقيقّية، نستطيع الّروحانيّ ى هذه الحال إل اوحينما نصل جميعً  ...الجواب
 

فالكلماااات  . ةالّروحانّياااة العلياااا ال يمكااان إيصاااالها بغيااار هاااذه الّلغاااة الّروحانّياااأّن الحقاااائق  بهااااءهللاويصاااّر   
فرة ساالّسابعة"  فاي كتااب صاغير يادعى "الودياان بهااءهللاالّشفوّية والّتحريرّية عاجزًة في هذا المضمار وقد وصاف 

فاااي هاااذه  افيقاااول فاااي حديثاااة عااان المراحااال الّراقياااة جااادً  . اإللهااايّ المساااافرين مااان ماااواطنهم األرضاااّية إلاااى الاااوطن 
 -الّسفرة:

 

ّن ال ..."إّن الّلسان يعجاز عان تفصايل هاذه الودياان  ، والقلام ال يخطاو فاي هاذه الّسااحة، اياان قاصار تماًمابوا 
ياااتّم بواساااطة رساااول قاصاااد أو برساااالة  أنوصاااف حااااالت العرفااااء ال يمكااان  إنّ  ...والماااداد ال يثمااار غيااار الّساااواد

 .(2)مكتوبة، بل يتّم عن طريق ارتبا  القلوب من قلب إلى قلب"
 

 نجذابفي حالة اال  
 

إلاااى ذلااا   عبااادالبهاءة التّاااي يمكناااة فيهاااا الاااتكّلم ماااع هللا، يرشااادنا الّروحانّيااالاااى الحالاااة إ نساااانولكاااي يصااال اإل 
 -بقولة:

                                           

 .1904من محادثة مع أحد الّزائرين سنة  (1)
 مترجم عن الوديان الّسبعة. (2)
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عاان جميااع األشااياء وجميااع الخلااق والتوّجااة إلااى هللا  نقطاااعاالنسااعى للوصااول إلااى هااذه الحالااة ب أن "علينااا 
ّن الوصول إلى هذه الحال يتطّلب من اإل . وحده يعمال مان  أنفيجاب  . يباذلها أنمجهودات يجب علية  نسانوا 

المادّيااة واالهتمااام أكثاار ماان ذلاا   ويسااتطيع الوصااول إليهااا بالّتاّماال وبتقلياال االهتمااام باااألمور . أجلهااا ويجهااد لهااا
 .ة، وكّلما ابتعدنا عن أحدهما اقتربنا إلى ارخر، ولنا الخيار فيما نختارالّروحانيّ باألمور 

 
دراكناا  أنوعلينا   لنار  عالماات رو  هللا وآثااره فاي كاّل مكاان، ولايعكس  الّروحاانيّ نفاتح بصايرتنا الّداخلّياة وا 

 .(1)كّل شيء نور الّرو  علينا"
 

 -في كتاب اإليقان: بهاءهللاوكتب  
 

 . يشاااتغل فاااي األساااحار باألذكاااار، ويساااعى فاااي طلاااب محبوباااة بتماااام الهّماااة واالقتااادار أن ..."وعلاااى الّساااال  
 .(2)يحرق حجاب الغفلة بنار الحّب والّذكر"

 
 -:عبدالبهاءوبنفس اإلسلوب يصّر   
 

 . اكااة، فّّنااة حينااذا  يحااي  بجميااع المخلوقاااتتنياار إدر  أنللااّرو  عاان طريااق العقاال  نسااان"عناادما يساامح اإل 
دي ماان الجازء الجسااولكّناة حينمااا ال يفاتح عقلااة وقلباة لبركااات الااّرو ، بال يوّجااة نفساة نحااو الّناحيااة المادّياة ونحااو 

 يسق  من مقامة، ويصبح طبيعتة، فحينذا 

                                           

 .1904من محادثة مع أحد الّزائرين سنة  (1)
 .153ترجمة اإليقان ص  (2)
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 .(1)بسّكان المملكة الحيوانّية الواطئة" اشبيهً 
 

 -ّنص:وورد في الكتاب األقدس بال 
 

الّساااموات ملااا  الاااّذين يتلاااون آياااات الاااّرحمن باحسااان األلحاااان أولئااا  يااادركون منهاااا ماااا ال يعادلاااة ملكاااوت و " 
ّنها قل إ . عرف عوالمي الّتي ال يعرفها اليوم إاّل من أوتي البصر من هذا المنظر الكريم واألرض ومنها يجدون 

 .معين"تعّبر بالعبارة وال تشار باإلشارة طوبى للّسا ة الّتي الالّروحانيّ تجذب القلوب الّصافية إلى العوالم 
 

 لزوم الوسيط 
 

 :عبدالبهاءبناًء على ما يقولة  
 

ها بتمامهااا وتشااعّ لهااّي اإلوهااذه الواسااطة تتلّقااى أنااوار البهاااء  –والخااالق ضاارورّية  نسااان"إّن الواسااطة بااين اإل 
 .(2)على األرض" ّشمس ثّم ينشرها ثانيةً ة ال، كما يتلّقى جّو األرض حرارة أشعّ نسانيّ على العالم اإل

 
 -ويقول كذل  في إحد  محادثاتة: 
 

نوّجاة  أنيكون لدينا هدف نرّكاز علياة، وعنادما نتوّجاة إلاى هللا يجاب  أن"عندما نريد التاّمل والمناجاة يجب  
ذا أراد   وتلا  صاورًة   يكاون  نأ الً يعباد هللا عان غيار طرياق مظهاره فعلياة أوّ  أن إنساانقلوبنا إلى مركز معّين، وا 

 نأ نسااانوبمااا أّن المحاادود ال يسااتطيع إدرا  غياار المحاادود فكااذل  ال يمكاان لااذا  اإل . لااة لااةالّصااورة يخلقهااا عق
 يدر 

                                           

 مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء. (1)

 .8جم عن كتاب الفلسفة اإللهّية الّصفحة متر  (2)
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ّن مااا يسااتطيع . ياادر  مااا يتخّيلااة أنفقاا   نسااانويسااتطيع اإل . هللا بالّصااورة التّااي كّونهااا فهمااة لاايس هللا، ألّن  وا 
لنفسة عن هللا إّنما هي وهم وطيف خيال وصورة وتخّيل، وال رابطة باين هاذه الّصاورة  نسانها اإلنالفكرة الّتي يكوّ 

يجااده فااي مرآتااة الكاملااة أي فااي رساالة أمثااال المساايح ومحّمااد  أنيعاارف هللا فعليااة  أنوبااين هللا العلااّي، وماان أراد 
 .ففي مراياهم يجد شمس الحقيقة منعكسةً  بهاءهللاو 
 

ة الّروحانّيااي هااو الّشاامس ورهااا وماان حرارتهااا فكااذل  هللا الااذّ دّيااة ماان بهائهااا وماان ن"وكمااا نعاارف الّشاامس الما 
 .(1)بهاء نوره" منصفات كمال المظهر ومن جمال نعوتة و  مننعرفة لهّي اإلهيكل المظهر  منالمشرقة 

 
 -:اأيًض  عبدالبهاءوكتب  
 

قيقاة حفاال يجاوز الّتغاضاي عان هاذه ال . لهّياةاإلإلى المواهب  نسانلم يتوّس  الّرو  القدس ال يصل اإل نإ" 
ال فاا لهّيااةاإلوالمعرفااة إحااد  هااذه المواهااب  . إذ ماان المعلااوم أّن الّطفاال ال تمكاان تربيتااة باادون معّلاام . الواضااحة

ت كساى األرض بخضاارة الّنبااات ونضاارتة ماا لاام ت اارَو ماان أمطاار الّسااحاب وحينئااذ يكااون الّساحاب هااو الوسااي  بااين 
ذا أراد شخص  . ولكّل نور مركز ...ضواألر  لهّيةاإلالمواهب  صال زه فّّناة لان يكيبحث عن الّنور خارج مر  أنوا 

ى الحقيقاة فقاد تخّيال بعاض الّنااس أّنهام يساتطيعون الوصاول إلا . فّكاروا فاي أّياام الّسايد المسايح ...اإلى الّنور أبادً 
 بدون الفيوضات المسيحّية، لكنّ 

                                           

 .1909من محادثة عبدالبهاء مع المستر برسي ودّكو  في عّكا سنة  (1)
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 .(1)في حرمانهم" اهذا الّتخّيل ذاتة صار سببً 
 

يمر  فاي  أنهو في سجن مظلم ويحاول بخيالة  منالّتوّجة إلى مظهره، ك ن فالّذي يحاول عبادة هللا من دو  
 .بهاء نور الّشمس

 
الة ضروري ة مفروضة   الص 

 
 -في الكتاب األقدس بالّنص: بهاءهللافيقول  . اقطعيً  اين فرًض بهائيّ فرضت الّصالة وتالوة اريات على ال 
 

والااّذي أعارض عنهااا  . ي لاام يتال لاام ياوف بعهااد هللا وميثاقاةذّ إّن الا . هللا فاي كااّل صابا  ومساااء "اتلاوا آيااات 
ااات  ا . الياااوم إّناااة مّمااان أعااارض عااان هللا فاااي أزل ارزال رة القاااراءة ال تغااارّنكم كثااا . ن  هللا ياااا عباااادي كّلكااام أجمعاااون ق 

ساالة صاحف يتلاو بالك أن مان  والّريحاان خيار لاة و  من ارياات باالرّ  لو يقرأ أحد آيةً  . ألعمال في الّليل والّنهاراو 
   ماا يكسالهاعلاى األروا لاواال تحمِّّ  . اتلاوا آياات هللا علاى قادر ال تاخاذكم الكساالة واألحازان . هللا المهايمن القّياوم

 .هذا أقرب إلى هللا لو أنتم تعقلون" . ويثقلها بل ما يخّفها لتطير باجنحة اريات إلى مطلع البّينات
 

 -إلى أحد مراسلي الّصحف: عبدالبهاءتب وك 
 

باااّي حاال مان األحاوال فااي  نساانو اعلام أّن الّصااالة ضارورّية مفروضاة وال عاذر لإالّروحاانيّ "أّيهاا الحبياب  
 .(2)أو منعة عنها مانع طارئ قهري" اتوهً ععدم اجرائها، إاّل إذا كان م

 
 لّصالة؟: "لماذا نصّلي؟ وما هي حكمة االً وسالة مراسل آخر قائ 

                                           

 .591الّصفحة  3الّترجمة اإلنجليزّية ج –مكاتيب عبدالبهاء  (1)
 .683الّصفحة  3الّترجمة اإلنجليزّية ج –مكاتيب عبدالبهاء  (2)
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لحاجاتة والتماساة العاون ماا دام هللا قاد قاّدر كاّل شايء ونف اذ كاّل  نسانوبيان اإل بتهالع واالوما هي حكمة الّتضرّ 
 -لة: عبدالبهاءالّشؤون باحسن نظام"؟ فكتب 

 
ّن طالااب الم . يتضااّرع إلااى هللا القااويّ  أنعلاام أّن الّضااعيف يقتضااي لااة إ "   يبتهاال إلااى هللا أنهبااة يليااق بااة و وا 

وهااذا  . إلااى رّبااة فّّنااة يتوّجااة إليااة ويلااتمس الفضاال ماان بحاار رحمتااة نسااانوحينمااا يتضااّرع اإل . الوّهاااب العظاايم
  وتالوتا : "ياا ابتهالاوخالل  . الّتضرع بذاتة يجلب الّنور إلى قلبة فتتنّور بصيرتة وتنتعش روحة ويسمو وجوده

ر أنات مبلاغ ابتهااج ق إلهي عقلا  إلاى ملكاوت  انجاذاب  نفسا  بارو  محّباة هللا و نشاراابا  و لاسم  شفائي"، تصاو 
ويازداد اساتعداده وكّلماا اتّساع اإلنااء زاد المااء، وكّلماا زاد العطاش زادت  نسانتزداد قابلّية اإل نجذابهللاو وبهذا اال

أجااال نيااال  مااان نساااانوحكماااة توّساااالت اإل بتهاااالهاااذا هاااو ساااّر اال . نساااانفاااي ماااذاق اإل موهباااة الّساااحاب عذوباااةً 
 .(1)"أمانية
 

ّية واحدة من هذه الّصالوات الاّثالث في تالوة أ ايومّية وتر  المؤمنين أحرارً  صلوات ثالث بهاءهللالقد فرض  
 .يجب القيام بة باإلسلوب الّذي وصفة فيها امحتومً  اولكّنة جعل الّصلوة فرًض 

 
 صلوة الجماعة 

 
 بهاااءهللاولاام يفاارض  . ون باااداء فرضااها فااراد يّ بهااائتالوتهااا كااّل يااوم يقااوم ال بهاااءهللاإّن الصاالوة التّااي فاارض  

 صلوة الجماعة إاّل في

                                           

 .1908مريكيين سنة ترجمة لو  إلى أحد األحّباء األ (1)
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فااي الاادين وقااد منااع  . حينمااا يتلوهااا أحاادهم بصااوت عااال اصاالوة المّياات، وهااي تسااتوجب وقااوف المااؤمنين جميًعاا
 .وقوف المؤمنين في صفوف خلف القارئ  بهائيّ ال
 

 بهاائيّ لاّن الاّدين أهنة الكهنوت، ولكّن هذا ال يعني م بهاءهللالغاء ا  لغاء صلوة الجماعة يّتفق و ّوهذا الحكم ب 
 -فيما تلي ترجمتة: عبدالبهاءوالمناجاة، فيقول  بتهالال يعير أهمّية الجتماعات اال

 
إلااى هللا سااواًء  اأناااجي هللا فااي أّي مكااان أريااد عناادما يكااون قلبااي منجااذبً  أنّننااي أسااتطيع إ إنسااان"قااد يقااول  

الّنااس  أذهب إلى األماكن الّتي يجتمع فيهاا أنينة أم في أّي مكان كان، فلماذا يجب أكنت في البرّية أم في المد
في حالة  هم ومناجاتهم حين قد ال أكون ابتهالوالمناجاة بمناسبة يوم معّين أو ساعة معّينة وأشاركهم في  بتهاللال

 فكرّية صالحة لتل  المناجاة؟
 

اجتمع جمع كثيار فاّّن قاوّتهم تكاون عظيماة، فاي حاين أّن الجناود  "إّن مثل هذا الّتفكير وهم باطل، ألّنة إذا 
ة، فّّن الّروحانيّ الّذين يحاربون منفردين منعزلين ليست لهم قّوة الجيش المّتحد، أّما إذا اجتمع جميع جنود الحرب 

 .(1)وتكون دعواتهم مقبولة" اة الموّحدة يساعد بعضها بعًض الّروحانيّ احساساتهم 
 

 المحب ة المناجاة لغة 
 

 على سؤال سالة آخر في هل أّن المناجاة عبدالبهاءوأجاب  

                                           

 .1904من مّذكرات أحد الّزائرين سنة  (1)
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 -ضرورّية، ما دام هللا يعرف رغائب جميع القلوب فقال:
 

وباالّرغم مان أّناة يعلام أّن  . يقول لة أّنة يحّبة أنآخر، فّّنة يرغب في  إنسانبالمحّبة نحو  إنسان"إذا شعر  
وكاذل  هللا يعلام رغائاب جمياع  ...يقول لة أّنة يحّبة أنيبقى على رغبتة في صاحبة مطّلع على حّبة لة، إاّل أّنة 

والمناجااااة ال تحتااااج إلاااى  ...نحاااو هللا نساااانالقلاااوب، ولكاااّن الاااّدافع إلاااى المناجااااة دافاااع طبيعاااّي ينباااع مااان قلاااب اإل
لى حالة اال فيها فال فائدة من  بنجذافّذا نقص الحّب والّرغائب وجود حالة اال . نجذابالكلمات بل إلى الفكر وا 

ذا تكّلاام معا   . والكلماات باادون المحّباة فارغاًة ال معناى لهاا . محاولاة إيجادهاا بااإلكراه  ابكاالم ياراه فرًضاا إنساانوا 
 (1)علية دون وجود حّب أو بهجة لدية إلى لقائ  بة، فهل ترغب الّتحدث إلية؟" امكرهً 
 

 -في حديث آخر لة: عبدالبهاءوقال  
 

بفضالة  الً نااره وال أما مانمناة تعاالى أو  اخوًفا من المناجاة هو الّذي يقصاد مناة محّباة هللا، ال"إّن أرقى نوع  
ذا هام  ...أو بفردوسة يشاعر بمحّباة  مانفكياف ب . ال يلهاع باذكر اسامة أنبحّب حبيب، فمن المساتحيل  إنسانوا 

 .(2)"ة في شيء إاّل في ذكر هللاال يجد لذّ  الّروحانيّ ة؟ والّرجل عن ذكر اسم أال يصعب علية الّسكوت  ؟هللا

                                           

 في المجّلة نصف الّشهرّية. 1911)يونيو(  –حزيران  –من مقال بقلم المس إي. س.  ستيفنس  (1)

 .1900من مذكّرات مجموعة من الّزائرين في عّكا في نوفمبر وديسمبر سنة  (2)
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 الخالص من المصائب
 

، حتّاى لهّياةاإلتنتع األمراض وأنواع المصائب األخر  حسب تعاليم الّرسل من عادم إطاعاة الّنااس ل وامار  
 .مباشرًة إلى هذا الّسبب ذاتة عبدالبهاءأّن أهوال الّطوفان والّزوابع واألعاصير والّزالزل ينسبها 

 
ّن المحن    وهاي صاوت هللا . مانهم بال لتاربيتهم ومعاالجتهم نتقاامالّتي تصيب الّنااس بعاد ذناوبهم ليسات لالوا 

ذا كاناات المحاان مريعااًة فالّساابب فااي ذلاا  هااو أّن خطاار  . أّنااة قااد انحاارف عاان الّصاارا  المسااتقيم نسااانيعلاان لإ وا 
 .الّذنوب أروع منها ألّن "أجرة الخطيئة هي الموت"

 
وليس  . ود إلى العصيان، فالّنجاة من المصائب يكون نوالة عن طريق الّطاعةوكما أّن سبب المصائب يع 

مصااائب، والّتوجااة إلااى هللا ينااتع عنااة ال الفالغفلااة عاان هللا تنااتع عنهااا ال محالااة  . هنااا  أدنااى شاا  فااي األماارين
 .محالة البركات

 
ة ال تتوّقف على سلوكة الخاص بة كّلة بمثابة جسد واحد، فّّن سعادة كّل فرد في نسانيّ وحيث أّن العالم اإل 

ذا أخطا الفرد قاسى ارخرون من ذنبة ارالم قّلت أم كثرت، في حين لاو أحسان الفارد  . بل على سلو  جيرانة وا 
ة هم الّذين يتحمّلون بشريّ وخير أفراد ال . وكّل فرد يحمل وزر جاره إلى مد  محدود . فّّن الخير يصيب الجميع

 -في كتاب اإليقان: بهاءهللاى القّديسون ارالم وقاسى الّرسل أكثر منهم، ويقول وقد قاس . أثقل األوزار
 

"كماااا سااامعت مااان قبيااال اباااتالء كاااّل نباااي وأصاااحابة باااالفقر واألماااراض والّذلاااة حياااث كاااانوا يرسااالون رؤوس  
 أصحابهم إلى المدائن
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 (1).كهدايا"
 

أكثار مان غيارهم مان الّنااس، بال إّنهام قاد تحّملاوا وليس الّسبب أّن القّديسين والّرسل كاانوا يساتحّقون العقااب  
ة وكاااان هّمهااام ساااعادة العاااالم ال ساااعاد . ارالم نتيجاااة ذناااوب ارخااارين و"اختااااروا" ارالم مااان أجااال نجااااة ارخااارين

ّن مناجااااة الفااارد الاااّذي يحاااّب اإل . أنفساااهم ض أجااال الّنجااااة مااان الفقااار والمااار  مااانة ليسااات مناجااااة فردّياااة نساااانيّ وا 
ذا ال . ة من الجهل والخطا والمساوئ الّتي تنجم ال محالة عنهانسانيّ تنجو اإل أنمن أجل والمصائب، بل  تمس وا 

ذا لاام يسااتجب دعاااؤه اسااتقبل ذلاا  أيًضاا أنالّصااحة والثّااروة لنفسااة فااذل  ماان أجاال   "بمنتهااى ايخاادم ملكااوت هللا، وا 
 -:عبدالبهاءويقول  . أّن هنا  حكمة في كّل ما يصيبة في سبيل هللا االّتسليم والّرضاء" عالمً 

 
فااّذا أتااى الحاازن والهااّم  . "ال يصايبنا الحاازن والغاام بالّصاادفة، باال إّناة مرساال ماان هللا رحمااًة منااة ألجال كمالنااا 

، كثااارت فضاااائلة نساااانوكّلماااا زاد ألااام اإل . يخّلصاااة مااان مصاااائبة أنأبااااه الّساااماوي الاااّذي يقااادر  نساااانفليتاااذّكر اإل
 (2).ة"الّروحانيّ 

 
يؤّكاد لناا أّن  عبادالبهاء يقاسي البريء ارالم من أجل المذنبين، ولكانّ  أنوهلة أّن من الّظلم  وقد يبدو ألّول 

 -فقد كتب ما ترجمتة: . في خاتمة المطاف اهذا الّظلم ظاهري فق ، وأّن العدل يسود أخيرً 
 

 لومين الّذينظ"أّما بخصوص الرّضع من األطفال والّصغار والم 

                                           

 .57ة الّصفح –الّترجمة العربّية  –اإليقان  (1)
 .45مترجم عن كتاب "حكمة عبدالبهاء" الّصفحة  (2)
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ّن بلااواهم بالمصااائب والمشااّقات أعظاام فااّّن يبتلااون بظلاام الّظااالمين،  لهاام مكافاااة مقااّررة مهّياااة فااي العااالم ارخاار، وا 
كااّل راحااة فااي هااذا  ماانبعينهااا، وهااي لهاام خياار  لهّيااةاإلرحمااة ماان المتعااالي الجّبااار، وتلاا  المشااّقات هااي الّرحمااة 

 .(1)كّل نمّو وتطّور في هذا الموطن الفاني" منالعالم األدنى، وأولى لهم 
 

 مناجاة وقانون الط بيعةال 
 

لقااوانين  الزم خرًقاتبتااثير المناجاااة، ألّنهام يعتقادون أّن إجابااة الاّدعاء تساا عتقاااديجاد الكثيارون صااعوبًة فاي اال 
قّربناا  يزيال الّلابس، فلاو الً فلنضارب لاذل  ماث . الّطبيعة، لكن مقايسة منطقّية بسيطة قد تزيل هذه الّصعوبة عانهم

ولاايس فااي ذلاا  خاارق لقااانون  . د فّّنااا ناار  الباارادة تنجااذب نحااو األعلااى وتلتصااق بااةفااوق باارادة حدياا امغناطيًساا
ّذي طارأ هاو الا ولكانّ  . فقّوة الجاذبّية مستمّرة في تاثيرها علاى البارادة فاي جاذبها نحاو األسافل . ذبّية األرضّيةاالج

 ووجهاة . قاّوة الجاذبّياة ظهور قّوة أخر  تجذب برادة الحدياد إلاى األعلاى، ولهاا عمال مناتظم يمكان حساابة كعمال
 دعتقااب لالساب ة تقول أّن المناجاة تاتي بقو  فّعالة أعلى ال يعرف قادرها إاّل القليلاون، ولايس هناا بهائيّ الّنظر ال

دَرس بعد لقو  لم ت  افي فعلها من القوانين الّطبيعّية، وال فرق بينهما إاّل باّن هذه  وحكمةً  الً باّن هذه القو  أقّل تعقّ 
 .حسابة بسبب جهلنا ال يمكن ا، ويبدو عملها غامًض اتجربي   اوافية، ولم تفحص فحًص دراسة 

                                           

 .337ص  2ج –الّترجمة اإلنجليزّية  –مكاتيب عبدالبهاء  (1)
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تااتي  أن مانوهنا  صعوبة أخر  تبدو محّيرة للابعض ارخار مان الّنااس وهاي أّن الاّدعاء والمناجااة قاّوة أضاعف 
 الً ولنضارب ماث . طةيّياة بسابمقايسة منطق اوارن نوّضح هذه الّصعوبة أيًض  . بالّنتائع العظيمة الّتي تنسب إليها

 ااثير على باب خّزان الميااه العظايم فّّنهاا قاد تطلاق فيًضابس، وهو أّن القّوة الّصغيرة لو استعملت للتّ يزيل هذا الل  
عااابرات المحيطااات فااّّن  ماانيرة لتحرياا  دّفااة الباااخرة العظيمااة غالقااّوة المائّيااة، وكااذل  لااو اسااتعملت القااّوة الّصاا ماان

ة تكاون قاّوة إجابااة بهائّياوبمقتضاى وجهاة الّنظار ال . غيرة قاد تاؤّثر علاى ساير هاذه الباااخرة العظيماةهاذه القاّوة الّصا
 جاتااة هااو اسااتعمالة قّوتااةانمالااّدعاء هااي قااّوة هللا تعااالى التّااي ال تنضااب، ويكااون الااّدور الااّذي يقااوم بااة المبتهاال ب

إلجاباة طلااب  اتلكام المواهاب المسااتعّدة دائًماأو توجيههااا، وهاي  لهّياةاإلالّضاعيفة الاّلزماة إلطاالق فاايض المواهاب 
 .تعّلموا كيف يستمّدون العون والهداية منها من
 

 ةبهائي  المناجاة ال 
 

مناجاااة وأدعيااة ال تحصااى، يتلوهااا أحباؤهااا فااي أوقااات متنّوعااة وأغااراض  عباادالبهاءو  بهاااءهللانزلاات ماان قلاام  
ميااق روحانّيتهااا يبهاار كااّل مفّكاار لبيااب، ويااؤّثر فااي عظاايم أفكارهااا وع ماانمااا اشااتملت عليااة عباراتهااا  نأو  . شااّتى
ذا واظب اإل . أعماقة تها مّية أمكنة حينذا  فهم أهميّ و حياتة الي من اهام   اتها وخّصص لها جزءً و على تال نسانوا 

هاذه المناجااة، ونحيال  مانبضاعة نمااذج قصايرة  مانوناساف لضايق المجاال عان تقاديم أكثار  . وتقدير قاّوة فعلهاا
 -:بهاءهللافّمما نزل من قلم  . ى المؤّلفات األخر  لإّطالع على نماذج غيرهاالقارئ إل
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 ، وعملاااي ثناااااء ، وأنيساااي ذكااار ، ومعينااااي ءاجعااال رزقاااي جمالاااا ، وشااارابي وصاااال ، وأملااااي رضاااافرّب أي "
هايمن عان حادودات المحتجباين، إّنا  أنات العزياز الم اسلطان ، ومستقّري مقّر ، ووطني مقام الّذي جعلتة مقّدًسا

 .القّيوم"
 

 إلهاايأّياادهم يااا  . أناازل علااى عباااد  مااا يّتحااد بااة قلااوبهم فااي أماار ، ويّتبعااوا أحكاماا  وشااريعت  إلهااي إلهااي" 
زّياانهم بنااور هاادايت  ومعرفتاا ، وأنعااش قلااوبهم  . رّب ال تاادعهم بانفسااهم . علااى مااا أرادوا، ووّفقهاام علااى خاادمت 
 .بمحّبت  إّن  أنت المعين المستعان"

 
ووصاال  أملااي، وذكاار  منااائي، والااورود فااي ساااحة عااّز   قرباا  رجااائي، ماان األقاادس األبهااى يااا "بساام هللا 

أسااال   . ، واساام  شاافائي، وحّباا  نااور صاادري، والقيااام فااي حضااور  غايااة مطلباايوشااطر  مطلبااي مقصاادي،
جعلناي ت انباسم  الّذي بة طّيرت العارفين في هواء عّز عرفان  وعّرجات المقّدساين إلاى بساا  قادس إفضاال  با

أي رّب أنا الّذي نسيت دون  وأقبلات إلاى أفاق فضال ،  . بثنائ  اإلى شطر ، وناطقً  اإلى وجه ، وناظرً  امتوّجهً 
نزل يا محبوبي علّي اف . لى مقّر الّذي فية استضاء أنوار وجه إ الً أكون مقب اإذً  . وتركت ما سوا  رجاًء لقرب 

ّناا  أناات المقتاادر المهاايمن العزيااز  . شااركين عاان التّوجااة إلياا مااا يثّبتنااي علااى أماار ، لاائاّل يمنعنااي شاابهات الم وا 
 ."القدير
 

ال تاادعني بنفسااي ألّن المكاااره باساارها  إلهااي إلهااي . ال تبعااد عّنااي ألّن الّشاادائد بكّلهااا أحاااطتني إلهااي إلهااي" 
 وفي ظّل جناحيّ  . ومن زالل ثدي عنايت  فاشربني ألّن األعطاش باتّمها أحرقتني . أخذتني
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ر آيات عّز  فاحفظني ألّن الذّلاة ه  ظَ وعند عرش العظمة تلقاء تَ  . ظللني ألّن األعداء باجمعها أرادتنيا  فرحمت
 ماانكااؤوس الّساارور  ماانو  . بتناايفاااطعمني ألّن الّضااعف بالطفهااا قر  أثمااار شااجرة أزليتّاا  ماانو  . باكملهااا مّسااتني
ألّن االفتقاااار س سااالطان ربوبّيتااا  فااااخلعني ومااان ساااناد . رزقني ألّن الهماااوم باعظمهاااا أخاااذتنياأياااادي رأفتااا  فااا
وفااي عاارش األحدّيااة عنااد  . رقاادني ألّن الباليااا باكبرهااا وردتنااياوعنااد تغّنااي ورقاااء صاامدّيت  ف . بجوهرهااا عّرتنااي

وفاي أبحار الغفرّياة تلقااء تهاّيع حاوت الجاالل  . ومهاا أهلكتناياسكّني ألّن االضاطراب باقاتشعشع طلعة الجمال ف
 .طايا باطودها أماتتني"غمسني ألّن الخاف
 

جاّدد فاّي ياا مناائي، وبارو  القاّوة ثّبتناي علاى أمار  ياا محباوبي،  اسااكنً  ا، سار  إلهايطاهًر فاخلق فّي ياا  ا"قلبً  
وبنور العظمة فاشاهدني علاى صاراط  ياا رجاائي، وبسالطان الّرفعاة إلاى ساماء قدسا  عّرجناي ياا أّولاي، وبارياا  

مات األزلّية فاسترحني ياا مؤنساي، وبغنااء طلعتا  القديماة نجّناي عان دونا  ياا بهجني يا آخري، وبنغاالّصمدّية ف
 .ظاهري، والباطن دون باطني" ق سّيدي، وبظهور كينونت  الّدائمة بّشرني، يا ظاهر فو 

 
 -:عبدالبهاءومّما صدر من قلم  
 

وب، وأساتعفي مان الخطاياا ستغفر  من الّذنوب يا سّتار العياأ يقي وملجاي ومالذي، إنّ وخال إلهي"الّلهم يا  
نلناااي كااااس عفاااو  ومغفرتااا ، أال تعااااملني بخطيئااااتي بااال عااااملني بفضااال  ورحمتااا ، و  إلهااايياااا واهاااب العطاياااا، 

 ئاتي بالحسنات يا رّب اريات البّينات، ، وبّدل سيّ دصهباء موهبت ، واجعل لي قدم صدق عن منورّنحني 
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 إلهاي . بواب رحمت  وفناء أحدّيت أيدعوني؟ إّني قصدت  نمحرمتني  نا  يؤّملني؟ و  منلئن خّيبتني  إلهي إلهي
غمااار الّطغيااان، وسااّلطني علااى الااّنفس  ماانوضاار العصاايان، وأنقااذني  مااناجعلنااي آيااة الغفااران، وطّهرنااي  إلهااي

من الختل واالستكبار، إّن  أنت الكاريم العزياز  اوالهو  حّتى أّرتل آيات مغفرت  في محافل الّذل واالنكسار، بريئً 
ّن  ال  .نت الغفور الرؤوف المعين المختار"أوّهاب، وا 
 

حاول  كاّل باالء يحاوم . "رّب أنت تعلم باّن الّنفوس محفوفة بالنوائب وارفات ومحاطة بالمصاائب والرزّياات 
وحمايت  ووقايتا  وكالئتا  مناص إاّل حفظ  وكّل داهية دهماء تصول صولة الّثعبان وليس لهم ملجا و  نساناإل

شااّر  ماانواحفظنااي  . اجعاال حفظاا  درعااي ووقايتاا  جّنتااي وفناااء باااب أحاادّيت  حصااني ومعاااذي بّ ر  . يااا رحماان
ّنا  أنات  . كّل بالء وساقم ومحناة وعنااء مننفسي وهوائي، واحرسني  إّنا  أنات الحاافد الحاارس الاواقي الاوافي وا 

 ."الّرحمن الّرحيم
 

  وانتخبتهم لعرفان  وارتضيت لهم الوفاء علاى تهم لحبّ يرّب ورجائي، هؤالء عبيد  األرّقاء، اجتب . "هو هللا 
الّطافحة بصهباء محّبت  وقاّدرت لهام مقعاد صادق فاي  نجذابعهد  وأدخلتهم في زمرة أحّبائ  وسقيتهم كاس اال

حقاائق الفناون واجعال خاواتم دروساهم فاواتح  مانأي رّب افتح على وجوههم أبواب العلوم وام  قلاوبهم  . ملكوت 
يقانً  اإيمانً  افيومً  اّتى ينالوا كّل سرور وانشرا  ويزدادوا يومً الّنجا  والفال  ح ويخدموا عباد   ااطمئنانوسكينًة و  اوا 

 .في أرض  ويعبدوا عتبة قدس  إّن  أنت المعطي المقتدر الكريم الّرحيم الّرؤوف"
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ر إلاى أوج الفااال  الّطياران، أّيااده بشاديد القااو  حتّاى يطياا يءهااذا طيار كلياال الجناا  بطاا إلهاي إلهااي"هاو هللا  
والّنجااا  ويرفاارف بكااّل ساارور وانشاارا  فااي هااذا الفضاااء، ويرتفااع هااديره فااي كااّل األرجاااء باساام  األعلااى، وتتّلااذذ 

رّب إّني فريد وحيد حقير ليس لي ظهير إاّل أنت وال  . هذا الّنداء، وتقّر األعين بمشاهدة آيات الهد  منارذان 
وّفقناي علاى خادمت ، وأّيادني بجناود مالئكتا ، وانصارني فاي إعاالء كلمتا ،  . نصير إاّل أنات وال مجيار إاّل أنات

ّن  أنت المقتدر العزيز المختار"  .وأنطقني بحكمت  بين برّيت ، إّن  معين الّضعفاء ونصير الّصغراء وا 
 

قاد  بهااءهللافاّّن  . األهمّياة مانة ليست مقصورًة علاى اساتعمال صايغ معّيناة مهماا يكان لهاا بهائيّ والمناجاة ال 
ّن العمال الاّذي يقاوم باة بارو  طااهرة هاو عباادة،  أنجميعها يجب  نساناإل حياةعّلم باّن  تكون مناجاًة ودعاء، وا 

ّن كّل فكرة أو كلمة أو فعل يخّصص لوجة هللا وللّصالح العام هو دعاء ومناجاة باكمل معاني الكلمة  .(1)وا 

                                           

 ( من هذا الكتاب.11نظر الباب )احول الّشفاعة ومناجاة طلب المغفرة للمتصاعدين إلى هللا  (1)
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ابع  الباب الس 
فاء والعالج  الش 

 
  شفاء للجسد والعقل والّرو ""إّن الّتوّجة  ّ 

 (عبدالبهاء)
 

وح   الجسد والر 
 

ة، غرًضاا وقتي اا فاي ترقياة الاّرو ، حتّاى إذا تاّم هاذا الغارض يطار  الجساد بهائّيايخدم الجسد، طبًقاا للّتعااليم ال 
ويقاول  . جانًباجانًبا، كما يخدم قشر البيض غرًضا مؤّقًتا لنمّو الفر ، فّذا تّم ذل  الغرض ينكسر القشر ويطر  

باان  الجساد المااّدي ليسات لاة القادرة علاى دوام البقااء ألن اة مرّكاب مان عناصار مختلفاة وذّرات مجتمعاة  عبدالبهاء
 .وال بّد لة من أن  ينحّل إلى عناصره األّولّية إذا حان وقتة

 
ي ا راغًباا فاي عملاة، ويجاب ويجب أن  يكون الجسد خادًما للّرو  ال أن  يكون سيّدها، ويكون خادًما مطيًعا قو  

أن  يعامااااَل باااااالحترام الاّلئااااق الااااّذي يسااااتحّقة الخااااادم المطيااااع، فااااّذا لاااام يعاماااال المعاملااااة اّلالئقااااة، فااااّّن األمااااراض 
 .والمصائب تحدث لة، وتكون الّنتيجة وخيمًة لة ولسيّده
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 وحدة الحياة كل ها
 

دأ وحاادة عشاارات األلااوف ماان أشااكال ومراحاال الحياااة هااو مباا بهاااءهللاإّن أحااد المبااادئ األساسااّية التّااي أعلنهااا  
ة، وكاذل  مرتبطاة بّصاحة أبنااء جنسانا الّروحانّياعلى األرض، فصّحة أجسادنا مرتبطة بصّحتنا العقلّية والخلقّية و 

ّيااة والبدنّيااة فااراد  وجماعااات، وحتّااى أّنهااا مرتبطااة بحياااة الحي وانااات والنباتااات بحيااث أّن كاال واحااد ماان االجتماع
 .ودات يتاثر بارخر إلى حد أعظم مّما يبدو لنا في الظاهرالموج
 

 . وعلى ذل  ليس هنا  أمر من أوامر الّرسل يتعّلق باّي نوع من أنواع الحياة إال ولة صلة بحياتنا الجسادّية 
رن وهااذه الّتعاااليم هااي التّااي نتقااّدم ا . وماان تعاااليمهم مااا ينّصااب مباشاارًة علااى الصااّحة الجساادّية أكثاار ماان غيرهااا

 .لالّطالع عليها ودراستها
 

 حياة البساطة 
 

 -:عبدالبهاءيقول  
 

 . "االقتصاد أساس سعادة البشر، والّشخص المبّذر فاي عنااء وضايق علاى الاّدوام، واإلساراف ذناب ال يغتفار 
يدوّياة وكل فرد يجب أن  تكاون لاة حرفاة ساواًء أكانات  . وعلينا أن  ال نعيش على ارخرين كالّطفيلي من الّنباتات

ويجاااب علياااة أن  يعااايش حيااااًة نظيفاااًة شاااهمًة أميناااًة، وأن  يكاااوَن مثاااااًل فاااي العّفاااة والّنقااااء يقتااادي باااة  . أم كتابّياااة
ع بفاااخر الّطعااام متعااّدد األلااوان ماان جيااوب وأشاارف للماارء أن  يكتفااي بكساارة ماان الخبااز ماان أن  يتمتّاا . ارخاارون 
 والمرء القنوع يتمّتع دائًما براحة . ارخرين
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 .(1)قلبّي" اطمئنانو 
 

 -يقول: عبدالبهاءوليس أكل اللحوم محّرًما ولكّن  
 

فعلاام الّطااب ال ياازال فااي  . "إّن طعااام المسااتقبل ساايكون الفواكااة والحبااوب، وسااياتي يااوم ال تؤكاال فيااة الّلحااوم 
 (2).طفولتة، ومع هذا فقد أثبت أن  طعامنا الّطبيعي هو ما تنبتة األرض"

 
رات   الخمور والمخد 

 

 .منًعا بات ا استعمال المخّدرات إال في حالة المرض بهاءهللايمنع  
 

 الت مت ع بالحياة 
 

فالّتمتع باألشياء الجميلة الّطيبة في الحياة سواء  . ة مبنّية على االعتدال ال على التقّشفبهائيّ إّن الّتعاليم ال 
 -بالّنص: بهاءهللادعو إلية، فيقول ة بل تبهائيّ أكانت مادّية أم روحانّية أمر تشّجعة الّتعاليم ال

 

 -ويقول كذل  ما ترجمتة: . "ال تحرموا أنفسكم عما قّدر لها"
 .شر""يجب أن  تظهر على وجوهكم آثار البهجة والبِّ 

 

 -:عبدالبهاءويقول  
 

مياع ، فجلهّياةاإلوعلية أن  يكون شاكًرا للّنعم  . فهو أشرف المخلوقات نسانجميع ما خلق هو ألجل اإل "إنّ  
ساائمنا  ، فااّذاإلهّيااةنااا عاان طريااق الّشااكر نسااتطيع أن  ناار  الحياااة نعمااة المادّيااة مخلوقااة ألجلنااا لناادر  أن   األشااياء

 ن  نكون علينا إًذا أف . لهّيةاإلهما عالئم الموهبة  الّروحانيّ ، ألّن وجودنا المادّي و لهّيةاإلالحياة كفرنا بهذه الّنعمة 

                                           

 .453مترجم عن )كتاب ارثار المّدونة البهائّية( الصفحة  (1)
 مترجم عن )كتاب عشرة أيام في نور عكا( بقلم جوليا م. كروندي. (2)
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 (1). وتقدير كّل األشياء"مبتهجين ونقضي أوقاتنا بشكر ّللاّ 
 

ااائل  ولماااا  عّماااا إذا كاااان تحاااريم الميسااار واليانصااايب يتنااااول جمياااع األلعااااب بمختلاااف أشاااكالها  عبااادالبهاءس 
 -أجاب:

 
"ال، فّّن بعض األلعاب بريئة ليس فيها ذنب إذا كان الغرض منها الّترفية، ولكن  هنا  خطًرا في أن  ينحّ   

لكاّن الّتسالّية التّاي تاؤّدي إلاى نماّو  . الوقات، وضاياع الوقات غيار مقباول فاي أمار ّللاّ  الّترفية ويتحّول إلاى ضاياع
 (2).القو  الجسمانّية كالّرياضة البدنّية شيء مقبول"

 
 الن ظافة 

 
 -في الكتاب األقدس بالّنص: بهاءهللايقول  
 

 ...عنصار الّلطافاة باين البرياة كوناوا ..."تمّسكوا بحبل الّلطافة علاى شاان ال يار  مان ثياابكم آثاار األوساا  
ليتضاّوع  إّناا أردناا أن  ناراكم مظااهر الفاردوس فاي األرض . ادخلوا ماًء بكًرا والمستعمل منة ال يجوز الّدخول فياة

 .منكم ما تفر  بة أفئدة المقّربين"
 

 ء الّشاارق،وأشاار أبااو الفضاائل فااي كتابااة "الحجاع البهّيااة" إلااى أهمّياة هااذه األوامار، وخاّصااة فااي بعاض أنحااا 
ة حيث تستعمل المياه الملّوثة ل غاراض المنزلّياة واالساتحمام والّشارب مماا تنشاا عناة أوضااع غيار صاحّية فظيعا

 فقة للّدينوهذه األوضاع الّتي يظّنها البعض مؤّيدة برضاء ّللّا وموا . وأنواع األمراض الّسارية والّشقاء المرير

                                           

 .104مترجم عن )كتاب الفلسفة اإللهّية( الصفحة  (1)
 .9مترجم عن )كتاب مشهد سماوي( الصفحة  (2)
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وفاي  . إلهّياةحاد وهاو طرياق األوامار التّاي ينزلهاا مان هاو مؤّياد بسالطة يمكن تبديلها باين الّشارقّيين عان طرياق وا
كثير من أنحاء نصف الكرة الغرباّي هناا  تحاّول مادهش سايحدث لاو اعتبارت الّنظافاة ليسات بعاد التّادّين والتقاو  

 .في منزلتها فحسب بل جزًءا أساسي ا من الّتقو  والّتدّين
 

 لهي ةاإل أثر إطاعة األوامر  
 

الكحااول واألفياااون  ن الّصااحّية واالمتنااااع عاان تناااولواماار الّنظافااة والبساااطة فااي الحيااااة واّتباااع القااوانيإّن أل 
وغيرها من المخّدرات أهمّية ال تحتاج إلى بيان أو تعليق رغًما عن عادم تثماين الكثيارين ألهمّيتهاا الحيوّياة وعادم 

ملًة الختفات معظام األماراض الّساارية وكثيار غيرهاا ولاو روعيات هاذه األوامار مراعااًة شاا . تقديرهم لها حّق قدرها
ّن عادد األماراض التّاي تنشاا عان إهماال االحتياطاات الّصاحّية البسايطة واالنهماا  فاي  . من األمراض األخار   وا 

وال تقتصار إطاعاة هاذه األوامار علاى التّااثير علاى  . تعاطي الكحاول واألفياون عادد هائال ال يادخل تحات حصار
فالمشاروبات الّروحّياة واألفياون تاؤّثر  . لهاا تااثيًرا عظيًماا أيًضاا فاي تهاذيب األخاالق واردابالّصحة فق  بال إّن 
ووجداناااة ماااّدة طويلاااة قبااال أن  تاااؤّثر علاااى هيئتاااة ومشااايتة أو تساااّبب لاااة أمراًضاااا واضاااحة  نساااانعلاااى ضااامير اإل

ن االمتنااع عان تعاطيهاا أعظام مان الفائادة ما نساانة الّتي يجنيهاا اإلالّروحانيّ قّية و ل  الفائدّة الخ  حّتى أّن  . جسمانّية
"إّن الّنظافة الّظاهرّياة ولاو أّنهاا أمار جسامانّي لكان  لهاا تااثيًرا  -بخصوص الّنظافة: عبدالبهاءويقول  . الجسمانّية

 والمقصود هو أّن الّنظافة والّطهارة الجسمانّية ...اتالّروحانيّ شديًدا على 
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 .(1)أيًضا"ة نسانيّ لهما تاثير على األروا  اإل
 

ولو أطاع الّناس أوامر الّرسل الخاّصة بالعّفة في العالقات الجنساّية لازال سابب مان أقاو  أساباب األماراض  
الهم وألصاابحت األمااراض الّزهريااة البغيضااة التّااي تهاادم صااّحة ارالف ماان الّناااس األبرياااء والمااذنبين وارباااء وأطفاا

 .شيًئا لم يكن مذكوًرا
 

لجاااره كمحّبتااة لنفسااة،  نسااانر الّرساال الخاّصااة بالعاادل والمواساااة المتبادلااة ومحّبااة اإلوكاذل  لااو أطاااعوا أواماا 
هاادمها  لاازال أثاار األعمااال الّشاااّقة المنهكااة والفقاار الماادقع والنعاادم أثاار البطالااة واالنغماااس فااي التّاارف الاادنيء فااي

 .قي والجسمانيل  العقلي والخ  
 

الخاّصة بالّصحة واألخالق كفيل في مقاوماة  بهاءهللامحمد و ومجّرد الّطاعة ألوامر موسى وبوذا والمسيح و  
ولاو  . األمراض وتحقيق ما ال يستطيع تحقيقة جميع األطباء وجميع القوانين الّصحّية العاّمة في أنحاء المعمورة

رين ماان ، لتحّساانت الّصااحة العاّمااة فااي الحقيقااة تحّسااًنا شاااماًل، ولشاااهدنا المعّمااعاّمااةكاناات الّطاعااة لهااذه األوامر 
 مما الّناس يعيشون كما تعيش الفاكهة الّسليمة الّتي تنضع وتطيب قبل أن  تسق  من الغصن الّذي يحملها، بدالً 

 .نشاهده اليوم من حصاد الموت ل روا  في طفولتها وفي شبابها
 

 الر سول كطبيب 
 

ناء ال القاعاادة، وتعتباار فيهااا نحاان نعاايش فااي دنيااا تّعااد فيهااا إطاعااة أواماار الّرساال الّسااالفين ماان قبياال االسااتث 
 محّبة الّذات أكثر نفوًذا من

                                           

 .326و  325ص 1طبعة القاهرة ج –المكاتيب  (1)
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ة العاّمااة، وتفّضاال نسااانيّ محّبااة ّللّا، وتحتااّل فيهااا المصااالح الحزبّيااة الضااّيقة مقااام األساابقّية علااى مقااام المصااالح اإل
ن هناا نشاات المنافساات وما . نساانيّ ة للعاالم اإلالّروحانيّ فيها الممتلكات المادّية والمباهع الشهوانّية على الّسعادة 

والّتطاحن الّشرس والّظلم واالستبداد وأقصى نهايات الغنى المفر  والفقر المدقع وكّل األوضاع الّتي تساعد على 
ة بكاملهاااا أصااابحت مريضاااة، نساااانيّ ونشاااا عااان ذلااا  أّن جمياااع شاااجرة اإل . انتشاااار األماااراض العقلّياااة والجسااامانّية

من أوراق هذه الّشجرة، حتّاى باات المقّدساون والّطااهرون يقاساون ارالم  وشاركت في هذا المرض العام كّل ورقة
 بهااءهللاوهكذا نجاد  . ة جمعاء أمًما وأفراًدانسانيّ عالج اإل –فاشتّدت الحاجة إلى العالج  . نتيجة خطايا ارخرين

فقاد  . إذا فقادناها كاسالفة الملهمين ال يرينا سبيل المحافظة علاى الّصاحة فحساب بال يريناا كياف نساترد الّصاحة
 .أتى كما ياتي الّطبيب العظيم الّذي يشفي أمراض العالم الجسمانّية والعقلّية جميعها

 
فاء بالوسائل المادي ة   الش 

 
وفاي الحقيقاة  . ةالّروحانّياظهر في عالم الغرب اليوم بعث مشهود لإيمان بكفاءة العالج بالوسائل العقلّية و  

التّاي ساادت فاي القارن الّتاساع عشار حاول األماراض ومعالجتهاا  المادّياة ى األفكاارذهب الكثيارون فاي ثاورتهم علا
ياار   بهاااءهللالكاان   . إلااى الّتطاارف فااي إنكااار فائاادة العالجااات المادّيااة أو فائاادة الّطاارق الّصااحّية مهمااا كااان نوعهااا

يحتاااج إلااى الّتطااوير والّتشااجيع  ة، وهااو يعلمنااا أّن فااّن الّطاابالّروحانّياافائاادة كااال الّنااوعين ماان العالجااات المادّيااة و 
 .والّتكميل حّتى يتم االنتفاع من جميع وسائل المعالجة انتفاًعا تام ا، كّل في دائرتها الاّلئقة بها
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يساتدعي طبيًباا اختصاصاي ا، وقاد أوصاى أتباعاة باّتبااع  بهاءهللاكان  بهاءهللاوعندما كان يمرض أحد أفراد عائلة 
 -األقدس" يقول بالّنص: هذه الّطريقة ففي "الكتاب

 
 .ّذاق من األطّباء""إذا مرضتم ارجعوا إلى الح   
 

فجميااع العلااوم والفنااون  . ة ماان العلااوم والفنااون علااى وجااة العمااوم مطابقااة تاّمااةبهائّيااوهااذا مطااابق لموقااف ال 
مادّياة األشاياء الأن  يصابح ساّيًدا علاى جمياع  نساانويساتطيع اإل . ينبغاي تقاديرها وترويجهاا نساانالّنافعة لبني اإل

 .عن طريق العلم ولكّنة يبقى عبًدا أسيًرا لهذه األشياء المادّية ما دام جاهالً 
 

 -في لو  إلى أحد األطباء بالّنص: بهاءهللاكتب و  
 

جااااوز إلاااى عاااالع العّلاااة أّواًل باألغذياااة وال ت   ..."ال تتااار   العاااالج عناااد االحتيااااج ودعاااة عناااد اساااتقامة المااازاج 
نااد دع  الااّدواء عنااد الّسااالمة وخااذه ع . ل إلااى المرّكباااتحصاال لاا  مااا أردت ماان المفااردات ال تعااد   إن   . األدويااة
 .الحاجة"

 
 -في أحد ألواحة ما ترجمتة: عبدالبهاءوكتب  
 

فاالّنوع  . "يا طالب الحقيقةو إّن معالجة األماراض علاى ناوعين: ناوع بواساطة األدوياة وناوع باالقو  المعنوّياة 
وال تضاااارب  ...وكاااال الّناااوعين مقباااول  . الجاااة المادّياااة، والثّااااني ياااتم بالمناجااااة والّتوّجاااة إلاااى هللااألّول ياااتم بالمع

، ألّناة تعاالى كشاف لعبااده علام الّطاب وأوضاح سابلة لهام إلهّياةواعلم  أّن المعالجة المادّية رحمة وموهبة  . بينهما
 .(1)حّتى ينتفعوا كذل  بهذا اّلنوع من العالج"

                                           

 .587ص 3ج –الترجمة االنجليزية  –(المكاتيب 1)
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باااّن أذواقنااا وغرائزنااا، لااو لاام تكاان قااد لوثتهااا أساااليب العاايش الّرعناااء غياار الّطبيعّيااة، ألصاابحت خياار وهااو يعلمنااا 
مرشد لنا في انتخابنا الّطعام المناسب والفواكة واألعشاب الّطبّية وغيرها من العالجات، كما هي الحال في عالم 

 -قال في ختامة: 234ضات الّصفحة ففي حديث ممتع لة عن الّشفاء مسّجل في كتاب المفاو  . الحي وان
 

ولكن  حيث أّن الّطب ال يازال ناقًصاا  . "إذا صار من المعلوم أّنة يمكن العالج باألطعمة واألغذية والفواكة 
وحينمااا يصاال الّطااب إلااى درجااة الكمااال، يكااون العااالج  . إلااى ارن فلهااذا لاام يهتااد األّطباااء إلااى معرفااة ذلاا  تماًمااا

 .فواكة وبالّنباتات الّطيبة الّرائحة وبالمياه اّلتي تختلف درجاتها في الحرارة والبرودة"باألطعمة واألغذية وال
 

ألّن خواص األعشااب والمعاادن  . ، حّتى في وسائل العالج الماّديإلهّيةوالقّوة الّشافية هي في الحقيقة قّوة  
ّنماااا األد . ، ألّن "كاااّل شااايء يعتماااد علاااى هللالهّياااةاإلهاااي مااان المواهاااب  وياااة هاااي وساااائل ظاهرّياااة نساااتطيع بهاااا وا 
 ."اإللهيّ الوصول إلى الّشفاء 

 
 العالج بغير الوسائل المادي ة 

 
أّن هنا  أيًضا طارق عديادة للّشافاء بغيار الوساائل المادّياة، فهناا  "عادو  الّصاحة" كماا أّن  بهاءهللاويعلمنا  

 .انية سريعة وذات مفعول شديدهنا  "عدو  المرض"، ولو أّن األولى بطيئة وذات مفعول ضئيل والثّ 
 

يحاءاتاااة" الّذاتّياااة تااااثيًرا فّعاااااًل فاااي تعياااين هاااذه الحااااالت  فاااالخوف  . وقاااد تاااؤّثر أحاااوال الماااريض العقلّياااة، "وا 
 والغضب والقلق وغيرها لها ضررها البالغ على الّصحة، بينما األمل والحب والبهجة لها أثرها 
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 -إلى أحد األطباء بالّنص:في لوحة  بهاءهللاولذل  يقول  . الّطيب
 

أن  اجتنااب الهاام والغاام، بهمااا  . لاازم القناعااة فااي كاال األحااوال، بهااا تساالم الااّنفس ماان الكسااالة وسااوء الحااالا" 
 .اجتنبوا منهما كما تجتنبون من األسد" . قل الحسد ياكل الجسد، والغيد يحرق الكبد . يحدث بالء أدهم

 
 -:عبدالبهاءويقول  
 

ولكان  إذا ساااورنا الغاام، فااّّن  ...ا أجنحاة، فنكااون فااي أّياام الّساارور أقااو  جساًما وأشااد عقااالً "يخلاق الّساارور لناا 
 .(1)قّوتنا تبعد عّنا"

 
 -عن طريق آخر من طرق الّشفاء العقلي: عبدالبهاءوكتب  
 

وهذا الّشخص الماريض يكاون منتظاًرا الّشافاء  . صحيح تمام الّتوّجة نحو شخص مريض إنسان"بان  يتوّجة  
الصااحيح، بحيااث  نسااانباّنااة سيكتسااب الّصااحة ماان القااّوة الّروحّيااة لهااذا اإل عتقااادلهفااة أيًضااا، ومعتقااًدا تمااام االب

فيوّجة الّشخص الّسليم كّل عنايتة لشافاء الماريض اّلاذي يكاون  . يحصل ارتبا  قلبّي تام بين الّصحيح والمريض
ت الّنفساااانّية تتهاااّيع األعصاااب، وتلااا  التّااااّثرات وهيااااج فمااان التّااااثير والتّاااّثرا . علااى يقاااين أيًضاااا بحصااول الّشااافاء

 (2).األعصاب تصير سبًبا لشفاء المريض"
 

 .لكّن طرق الّشفاء هذه محدودة في أثرها، وربما ال تنجح في شفاء األمراض المستعصية 

                                           

 .100حكمة عبدالبهاء الصفحة  مترجم عن كتاب (1)
 .231ص  –الترجمة العربية  –كتاب المفاوضات  (2)
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وح القدس  قو ة الر 
 

 -:عبدالبهاءإّن أكبر قّوة شافية هي قّوة الّرو  القدس، فقد كتب  
 

ولايس هاذا مشاروًطا بالّتمااس وال باالّنظر حتّاى وال  . أّما القسم الّرابع فهو حصول الّشفاء بقّوة الّرو  القدس" 
بالحضور وال باي شر  من الّشرو  سواء أكان المرض بسيًطا أم شديًدا وساواء أحصال تمااس باين الجسامين أم 

 .(1)لقدس"ال وسواء أحضر المريض أم لم يحضر بل يتم ذل  بقّوة الّرو  ا
 

 -:عبدالبهاءيقول  1904وفي محادثة مع أحد الّزائرين في عّكا في أكتوبر )تشرين األّول(  
 

"إّن الّشاافاء اّلااذي يحصاال ماان قااّوة الااّرو  القاادس ال يحتاااج إلااى تماااس أو تركيااز، باال يحصاال بواسااطة إرادة  
 . فاي الغارب وكاناا ال يعرفاان بعضاهماورّبماا كاان الماريض فاي الّشارق وكاان الّشاافي  . الّشخص المقّدس ودعائة

هاا وهاذه موهباة اختّصات ب . ولكن بمجّرد توّجة الّشخص المقّدس بقلبة إلى هللا وشاروعة بالاّدعاء يشافى الماريض
 .المظاهر المقّدسة واّلذين هم في أعلى مقام"

 
ل الّشافاء المشاابهة األخار  ومن هذا القبيل كانت أعمال الّشفاء اّلتي قام بها الّسيد المسيح وتالميذه، وأعماا 

، وقاد قاد اختّصاا بهاذه الموهباة عبادالبهاءو  بهااءهللاوكاان  . اّلتي نسبت إلى الّرجاال المقّدساين فاي جمياع العصاور
 .وعدا أتباعهما المخلصين بحصولهم على مثل هذه القّوة

                                           

 .232المصدر السابق ص  (1)
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 حالة المريض الن فسي ة  
 

ا  بعااض الّشاارو  الّضااروري توّفرهااا فااي المااريض وفااي فعلهااا التّااام هناا الّروحااانيّ ولكااي تفعاال قااّوة الّشاافاء  
فااّول مساتلزمات الماريض هاي أن  يتوّجاة  . ّياة بمقيااس أكباراالجتماع الهيئاةالّشافي وفي أصدقاء الماريض وفاي 

رادتاة لماا يشااء يمان كامل بقدرتة تعالى وا  إلاى  عبادالبهاءوقاد تحاّدث  . بكل قلبة إلى هللا، وتكون لدية ثقة تاّمة وا 
 -بما ترجمتة: 1912دة أمريكّية في أغسطس )آب( سيّ 
 

وليكن  قلبا  مطمئًناا واثًقاا مان   ...ةالّروحانيّ "ستمضي جميع هذه ارالم وستنالين الّصحة الّتاّمة الجسمانّية و  
ولكّنا  يجاب أن  تتاوّجهي بوجها  توّجًهاا  ...بهااءهللاومان فضال  بهااءهللاأّن كّل خير سوف يتيّسر ل  من موهبة 

ا إلى الملكوت األبهى مثل توّجة مريم المجدلّية نحو الّسيد المسيح، وأؤكد ل  أّن  ستنالين الّصحة الجسمانّية تام  
فكاوني مطمئّناة وكاوني مسارورة كاوني   ..وأبشّر  باّن  الئقة ألّن قلب  طاهر . فّّن  الئقة . ةالّروحانيّ والّصحة 

 .مبتهجة وكوني آملة"
 

هاذه الحالاة الخاّصاة قاد ضاامن ناوال الّصاحة الجسامانّية الكاملاة، لكّناة ال يفعال ذلاا  فاي  عبادالبهاءوماع أّن  
فقاد تحاّدث إلاى أحاد الّزائارين لاة  . في جميع الحاالت، حّتى ولو كان هنا  إيمان قوّي من جاناب الفارد الماريض

 -في عّكا بما ترجمتة:
 

فّذا كان الّشافاء فاي  . وللّشفاء المادي كليهما حانيّ الّرو "إّن المناجاة المنزلة لغرض الّشفاء إّنما هي للّشفاء  
 صالح المريض منح لة
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عادم اساتجابة  لهّياةاإلوقد يكون الّشفاء سبًبا في حدوث أمراض أخر ، وفي هاذه الحالاة تقتضاي الحكماة  . حتًما
 .بعض األدعية

 
 .(1)كليهما" ةالّروحانيّ ة هللاو إّن قّوة الّرو  القدس تشفي العلل المادّية و مَ "يا أً  
 

 -وكتب مّرة أخر  إلى شخص مريض ما ترجمتة: 
 

فاعتماد   . "تقتضي أحياًنا إرادة هللا أمًرا ال يفهم الخلاق حكمتاة، ولكاّن األساباب والعلال لاذل  تظهار فيماا بعاد 
 .(2)وسيشمل  الفضل والعناية" . على هللا وتوّكل  علية وسّلم األمور إلرادتة إّنة رؤوف رحمن رحيم

 
ة "تسااااعد علاااى الوصاااول" إلاااى الّصاااحة الجسااامانّية، ولكااان الّصاااحة الّروحانّياااأّن الّصاااحة  عبااادالبهاءيعلمنااا و  

وحتّااى حينمااا تكااون أحااوال المااريض  . الجساامانّية تتوّقااف عااادة علااى عااّدة عواماال بعضااها خااارج عاان إرادة الفاارد
ساااء قااد ي كااّل حالااة، فاقاادس الّرجااال والنّ أعلااى نمااوذج للّروحانّيااة فااّّن ذلاا  "ال يضاامن" نااوال الّصااحة الجساامانّية فاا

 .يعانون األمراض أحياًنا
 

ة علاى الّصاحة الجسامانّية أقاو  بكثيار مماا الّروحانّياومع ذل  فّّن الّتاثير الحميد اّلاذي يناتع مان االساتقامة  
 ءعبادالبهافقاد كتاب  . يتصّوره الكثيرون في العادة، وهو وحده كاف إلزالاة الّساقم فاي نسابة عظيماة مان الحااالت

 -إلى سّيدة إنكليزّية ما ترجمتة:
 

 سال من ألطاف أ . "قد كتبت بخصوص الّضعف الجسماني 

                                           

 .95دروس في عكا الصفحة  (1)
 .232مجلة نجمة الغرب المجلد الثامن الصفحة  (2)
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 .أن  تصبح روح  قوّية، وبواسطة قّوة روح  يتم شفاء جسم " بهاءهللا
 

  -وتحّدث كذل  ما ترجمتة: 
 

ا فضاالةقااو  عجيبااة ليكااون دائًمااا متوّجًهااا إلااى هللا العلاا نسااان"إّن هللا قااد وهااب اإل  والّشاافاء أحااد  . ي ومسااتمد 
ناوم الغفلاة، وال يعتناي بالّرحماة  وا أسفاهو ال يشكر هذه األلطااف العلياا، بال يناام نسانولكّن اإل . أفضالة العديدة

 .(1)العظمى التي ينعم هللا علية بها، بل يوّلي وجهة عن الّنور ويسير في سبيلة في الّظالم"
 

افي  خص الش   الش 
 

وال ش  موجودة في جميع البشر قّلت أم كثرت، إال أّن هنا  بعض أشاخاص ذوو  الّروحانيّ لّشفاء إّن قّوة ا 
 وهاؤالء . موهبة استثنائّية في الّشفاء، كما أّن هنا  أشخاص ذوو موهباة خاّصاة فاي علام الحسااب أو الموسايقى

ادي اا إلاى العاالم فاي القارون األخيارة م ولكان  ياا ل ساف أصابح . ينبغي لهام أن  يجعلاوا الّشافاء فن اا لهام فاي حيااتهم
 .يكون معدوًما الّروحانيّ درجة كاد العالج 

 
إّن موهبااة الّشاافاء كبقّيااة المواهااب يجااب تشااخيص وجودهااا والتّاادرب عليهااا وتعّلمهااا حتّااى تصاال إلااى أساامى  

ه الموهبااة فاء ولااديهم هااذبااوا بطبيعااتهم قابلّيااة الّشااورّبمااا يوجااد ارن فااي العااالم ارالف مماان وهِّ  . تطّورهااا وقّوتهااا
 هنال فوالعقلي معرفة تاّمة،  الّروحانيّ عرف قدرات الّشفاء وعندما ت   . الّثمينة ولكّنها في حالة كمون وخمول

                                           

 .16من كتاب حكمة عبدالبهاء الصفحة  (1)
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ذا اقترنات هااذه القااّوة والمعرفاة الجدياادة لااد   . سايتطّور فااّن الّشاافاء ويسامو قاادره وتاازداد كفاءتاة زيااادة ال تحصااى وا 
 .ن المريض وأملة بالّشفاء، فحينذا  نتوّقع الّنتائع الباهرةالّشخص الّشافي مع إيما

 
  -في لو  إلى طبيب بالّنص: بهاءهللاويقول  
 

وال يفاااوت عااان قبضاااتة مااان فاااي الّساااموات  ...ال إلاااة إال هاااو الّشاااافي العلااايم المساااتعان . "علاااى هللا الاااّتكالن 
عماري ل . نااد، ثاّم بماا قادّرنا لصاحة أمزجاة العبااد  مال  ياوم التّ ربّ  يا طبيب اشف المرضى أّواًل بذكر . واألرض

مان  قال تمّساكوا باة الساتقامة المازاج، إّناة مؤّياد . الّطبيب الذي شرب خمر حبي لقاؤه شفاء، ونفسة رحمة ورجاء
ألماام، اإّنااة الّساابب األعظاام ماان هللا محيااي الااّرمم لحفااد أجساااد  . قاال هااذا العلاام أشاارف العلااوم كّلهااا . هللا للعااالج

 لهايإقال ياا  . ولكاّن الياوم هاو الياوم اّلاذي تقاوم علاى نصارتي منقطًعاا عان العاالمين . ة على العلوم والحكاموقّدم
ّنا  أنات  اسم  شفائي وذكار  دوائاي وقربا  رجاائي وحبا  مؤنساي ورحمتا  طبيباي ومعيناي فاي الاّدنيا وارخارة وا 

 .المعطي العليم الحكيم"
 

 -ما ترجمتة: عبدالبهاءوكتب  
 

ة عّمااا سااواه، ينطااق الاّرو  القاادس ماان شاافتية، وتطفااح ماان اّلااذي اماات  بمحبااة البهاااء، وانقطاع بكلِّاا "إّن القلاب 
روحاة رو  الّحيااة، وتجااري مان لساانة كلمااات كالاّدرر والجاواهر، ويحصاال الّشافاء للماريض ماان بركاة وضاعة يااده 

 .(1)علية"
 

 -في أحد ألواحة بالّنص: عبدالبهاءوكتب  

                                           

 .232ص 8مجلة نجم الغرب ج (1)
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ة، توّجة إلى هللا بقلب خافق بمحبتة ناطًقا بثنائاة نااظًرا إلاى ملكوتاة مساتعيًنا الّروحانيّ ّزكية "يا أّيتها الّنفس ال 
 . وولة ومحّبة واشتياق ورو  وريحان إّنة يؤّيد  برو  من عنده لشفاء المرض وارالم انجذابمن رو  قدسة بكل 

لملكااوت األعلااى وبقلااب راسااخ لحصااول األجساااد وطلااب الّشاافاء للمااريض بالتوجااة إلااى اعلياا  بمعالجااة القلااوب و 
 .(1)الّشفاء بقوة االسم األعظم وبرو  محّبة هللا"

 
 كيف يستطيع الجميع مساعدة المرضى 

 
ويجاب علاى  . إّن شفاء المريض ال يتوّقف على المريض وحده وال على الّطبياب وحاده ولكان علاى الجمياع 

ّن قاّوة وباستقامة تفكيرهم وباادعيتهم ومناجااتهم، خاّصاة ألالكّل أن  يساعدوا بعطفهم وبخدمتهم وباستقامة حياتهم 
ال شا   والمناجاة من أجل ارخرين بتهال: "إّن االعبدالبهاءويقول  . المناجاة أقو  من جميع األدوية والعالجات

وكام  . ي إّن أصدقاء المريض عليهم مسؤولّية خاّصة ألّن تاثيرهم علية، نافًعا كان أم ضار ا، مباشر وقو  . مؤثر"
 من مّرة كان الّشفاء معّلًقا "بصورة أساسّية" على خدمة الوالدين واألصدقاء والجيران لمريضهم البائسو

 
وقاد ال يظهار تااثير األفاراد  . في كّل إصابة باالمرض ّية تاثيراً االجتماع الهيئةولو توّسعنا لوجدنا أّن ألفراد  

يعايش  ي" اّلاذياالجتمااعوكاّل شاخص يتااّثر "باالّجو  . ًحا وشاديًداظهوًرا كبياًرا إال أّن تااثير المجماوع يظهار واضا
 والفضائلفية بمقدار انتشار اإليمان 

                                           

 .628ص 3رجمة االنكليزية جالت –المكاتيب  (1)
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وقد ال  . ي"االجتماعولكّل فرد نصيبة في تعيين حالة ذل  "الّجو  . والمباهع أو انتشار المادّية والّرذائل والهموم
ة الممكن لكّل فرد أن  يكّون "قنا لّصحة التاّمة، إال أّنة منفي أحوال العالم الحاضرة أن  ينال ا إنسانيستطيع كّل 

طبيعّية" تسير فيها قّوة الّرو  القدس الّشافية، فيكون لذل  تاثير ناجع على جسمة وعلى أجسام غيره مّمان يكاون 
 .لة بهم اتصال

 
 .العديد من مناجاة الّشفاء عبدالبهاءو  بهاءهللاوقد نزل من قلم  
 

 العصر الذ هبي 
 

ّيااة عاّمااة وكااذل  باسااتعمال الوسااائ  االجتماع الهيئااةأّنااة بالّتعاااون بااين المااريض والّشااافي و  بهاااءهللايطمئننااا  
حازان  جميع األة والعقلّية يتحّقق مجيء العصر الّذهبي حين "ستتبّدل بقّوة هللاالّروحانيّ الّصحّية المختلفة المادّية و 

، تاازول فهاام حااّق فهمهاااحينمااا ت   لهّيااةاإلّن الّرسااالة : "إعبادالبهاءل ويقااو  . إلاى أفاارا  وجميااع األمااراض إلااى صااّحة"
 -جميع المتاعب" وكتب كذل  ما ترجمتة:

 
وارماااال طااااهرة، يحصااال  إلهّياااة، وعنااادما تصااابح القلاااوب اإللهااايّ "عنااادما يااااتلف العاااالم الماااادي ماااع العاااالم  

ة الّروحانّياانااذا  يااتم شاافاء جميااع األمااراض المادّيااة و االرتبااا  التّااام، وحينااذا  تتجّلااى هااذه القاادرة تجّلًيااا كاااماًل، وحي
 .(1)شفاًء تام ا"

 
حة انتفاًعا الئًقا   االنتفاع من الص 

 
 الخاّصة عبدالبهاءختاًما لهذا الفصل يحسن بنا أن نتذّكر نصائح  

                                           

 .309ص 2ج –الطبعة االنكليزية  –المكاتيب  (1)
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 واشنطن ما ترجمتة: ين فيبهائيّ فقد كتب في أحد ألواحة إلى ال . باالنتفاع من الّصحة الجسمانّية انتفاًعا سليًما
 

صّحتة وقّوتة الجسمانّية في سبيل الملكوت فذل  مقبول منة وممدو ، ولو صارفها فاي  نسان"إذا صرف اإل 
على وجة العموم ولو منفعة مادّية فاذل  مقباول ماا دامات وسايلة للخيار، ولكّناة لاو صارف  نسانيّ منفعة العالم اإل

ي العيش عيًشاا حي واني اا وفاي المقاصاد الّشايطانّية فاال شاّ  أّن مرضاة صّحتة وعافيتة في المشتهيات الّنفسانّية وف
وأنات إذا تمّنيات الّصاحة فتمّنهاا مان أجال خدماة الملكاوت، وأرجاو  . خير من ّصحتة بل موتاة أفضال مان حياتاة

ألبدّية وتتوّفق أن  تنال بصيرة كاملة وعزًما راسًخا وصّحًة تاّمة وقّوة روحانّية وجسمانّية لتشرب من معين الحياة ا
 ."لهّيةاإلبرو  الّتاييدات 
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 الباب الث امن
يني ة  الوحدة الد 

 
ّنااا محونااا ماان الكتاااب كااّل مااا هااو ساابب االخااتالف  الفضاال فااي هااذا الّظهااور األعظاام أ"يااا أهاال األرض إنّ  

 .ين"لمواالّتحاد واالّتفاق نعيًما للعاوالفساد والّنفاق وأثبتنا فية ما هو عّلة األلفة 
 لو  الّدنيا مترجًما( -ءهللابها)

 
د المذاهب وتشت ت اآلراء في القرن الت اسع عشر   تعد 

 
نعاام عاشااات  . لاام يكاان  العاااالم فااي يااوم ماااا بعيااًدا عاان الوحااادة الّدينّيااة كبعااده عنهاااا فااي الّقاارن الّتاساااع عشاار 
جنًباا لجناب، ولكّنهاا باداًل مان أن   ة العظمى اإلسالمّية والمسايحّية والكليمّياة والبوذّياة والزردشاتّيةبشريّ امعات الالج

ترتب  ببعضها بوفاق ووئام في مجموعة مّتحدة كانت في عداء مستديم وكفا  مرير بعضها مع البعض ارخار، 
باال كااان األماار أدهااى وأمااّر حينمااا انقساامت كااّل جامعااة منهااا وانشااطرت شااطًرا بعااد شااطر وتحوّلاات إلااى مااذاهب 

 ير، مع أّن الّسيد المسيح قال:عديدة يناصب بعضها بعًضا العداء المر 
 

 كم تالميذي إن  كان لكم حب بعًضا"بهذا يعرف الجميع أنّ  
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 (1).لبعض"
 

 وكذل  جاء في القرآن الكريم: 
 

"َشَرَع لكم من الّدين ما وّصى بة نوًحا واّلذي أوحينا إلي  وما وّصاينا باة إباراهيم وموساى وعيساى أن  أقيماوا  
 (2).الّدين وال تتفّرقوا فية"

 
وقد دعا مؤّسس كّل دين من هذه األديان العظيمة أتباعة إلى المحّبة واالّتحاد، ومع ذل  فقد أهمال الهادف  

َضم  من الذي توخّ  األعماى  والتّقاليد الّشكلية وعدم الّتسامح والّتعصاب الّتعّصباتاه مؤّسس كّل دين وضاع في خِّ
ايااة أصاابح عاادد الّطوائااف والفاارق المتباغضااة فااي العااالم فااي بدوالّرياااء والفساااد والّتحريااف والخصااام واالنقسااام، و 

جاّرب كاّل ة فاي هاذا الّزماان تنساانيّ رّبما أكثر منة في أّي عهد سابق في تاريخ البشار، وكاّنماا اإل بهائيّ العصر ال
عتباارات لقّياة وااللخنوع من أنواع العقيدة الّدينّية وكّل نوع من أنواع الّتقاليد والّرساوم وكاّل ناوع مان أناواع القاوانين ا

 .األدبّية
 

وفي الوقت نفسة ظهر الكثيرون مّمن كّرسوا جهاودهم لتحاّري قاوانين الّطبيعاة وأصاول المعتقادات وفحصاها  
ر وسااعد ظهاو  . بالّنقد وسارعان ماا اكتسابوا معاارف علمّياة جديادة ووجادوا حلاواًل جديادة لكثيار مان مشااكل الحيااة

ع دّياااة والّصاااحافة وأنظماااة البرياااد علاااى انتشاااار األفكاااار وعلاااى امتااازاج األناااوا المخترعاااات كالبخاااار والّساااك  الحدي
 .المختلفة من ارراء وأساليب الحياة امتزاًجا واسًعا خصيًبا

                                           

 .35: 13يوحنا  (1)
 .12سورة الشور   (2)
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وأصاابحت المعركااة المسااّماة بااا "المعركااة بااين الااّدين والعلاام" معركااة شااديدة واجتمااع فااي العااالم المساايحي نّقاااد  
ذلا   –عة على مخاصمة سالطان الكتااب المقاّدس وعلاى تفنياده إلاى ماد  معاّين الكتاب المقّدس مع علماء الّطبي

الّسلطان اّلذي ظّل قروًنا عديادة األسااس اّلاذي بنيات علياة عماوم العقائاد الّساائدة المقبولاة، فاازداد عادد المرتاابين 
ن سار ا وعالنياة شاكوكهم في ّصحة الّتعاليم الكنائسّية زيادة سريعة، حّتى أعلن عدد كبيار مان القساس ورجاال الاّدي

 .وتحّفظاتهم حول المعتقدات اّلتي يتمس  بها أفراد مذاهبهم
 

القديمااة  الّتعّصااباتبفشاال  عتاارافولاام  يكاان  هااذا الفيضااان الفكااري واالختمااار العقلااي اّلااذي رافااق انتشااار اال 
نعاام لاام  يكاان   –والعقائااد الماضااية واّلااذي رافااق الجهااد ماان أجاال الحصااول علااى معااارف أوسااع ومعلومااات أكماال 

  . مقصوًرا على األقطار المسيحّية بل كان واضًحا بين سّكان جميع األقطار واألديان وظهر متبايًنا هنا وهنا 
 

 بهاءهللارسالة  
 

دعوتااة المدويااة وكاّنهااا  بهاااءهللاا، أعلاان يااة الخصااام وبلغاات فيااة الفوضااى أوجهااففااي هااذا الوقاات اّلااذي بلااغ ف 
 -ة إلى:سانيّ ننفخة الّصور، داعًيا اإل

 
حد العاالم علاى عقيادة واحادة وأن  يكاون الجمياع إخواًناا وأن  تساتحكم روابا  المحّباة واالّتحااد باين بناي "أن  يتّ  

 بّد من زوال ال ...البشر وأن  تزول االختالفات الّدينّية وتمحى االختالفات العرقّية
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حتّاااى يكاااون جمياااع الّنااااس جنًساااا واحاااًدا وأسااارًة  هاااذه المشااااحنات والبغضااااء وهاااذا الّساااف  للاااّدماء وهاااذا االخاااتالف
 .(1)"واحدة
 

حًقاا إّنهااا لرساالة مجياادة، ولكان  كيااف يمكان تطبيااق مطالبهااا؟ فكام دعااا الّرسال الّناااس ووعظاوهم، وكاام تغّنااى  
ن ار لات حتّاىالّشعراء، وكم ابتهل القّديسون مان أجال هاذه األشاياء آالًفاا مان الّسانينو ولكاّن الفاوارق الّدينّياة ال زا

ا تاار  يااقائمااة لاام تنتااة، وال زال سااف  الااّدماء واالنشااقاق إلااى هااذا الحااين سااّنة جاريااة لاام  ت نسااخو فمااا اّلااذي ساايظهر 
ة بشاريّ فتتحقق بة اليوم هذه المعجزة وتتم؟ وهل هنا  مان عوامال جديادة ظهارت فاي الميادان؟ وأليسات الّطبيعاة ال

ذا اختلااف شخصااان أو  هااي ذاتهااا لاام تتباادل، وسااوف تبقااى علااى مااا هااي عليااة لاان تتباادل مااا دام العااالم باقًيااا؟ وا 
 اختلفت أّمتان على شيء واحد في المستقبل أفال تتحاربان من أجلة كما فعال في الماضي؟

 
ذا انقساامت األماام الّسااالفة إلااى مااذاهب عدياادة أفلاان يشاااركها الااّدين ال  ذلاا  المصااير ذاتااة؟ فلننتظاار  بهااائيّ وا 

 .ةبهائيّ م الالّجواب على ذل  من الّتعالي
 

ل الط بيعة ال   ة؟بشري  هل يمكن أْن تتبد 
 

ننااا ال وفااي الواقااع إ . ة يمكاان تبااديلهابشااريّ إّن علاام الّتربيااة والااّدين كليهمااا يقومااان علااى القااول باااّن الّطبيعااة ال 
ون كن أن  يكيم نحتاج إال إلى القليل من الّتحريات لنثبت أّننا نستطيع القول بالّتاكيد باّن كّل حّي من األحياء ال

 ير لنفي منجاة عن الّتغيير أبًدا، وبدون الّتغي

                                           

 .45من كلمات بهاءهللا إلى البروفسور براون. انظر الصفحة  (1)
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تكااون هنااا  حياااة، حتّااى أّن المعااادن ال تسااتطيع أن  تصااّد الّتغيياار فيهااا، وكّلمااا صااعدنا فااي ساالم الخليقااة ازدادت 
اخاااتالف  وفضااااًل عااان هاااذا، فاااّّن هناااا  فاااي تطاااّور المخلوقاااات ورّقيهاااا علاااى . الّتغييااارات تنّوًعاااا وتعقياااًدا وغراباااة
أحاادهما بطاايء تاادريجي يكاااد يكااون غياار محسااوس، وارخاار سااريع فجااائي يحّياار  –أصاانافها نوعااان ماان الّتغيياار 

ففااي المعااادن ناار  مثاال هااذه  . العقااول، وقااد يحاادث الّنااوع األخياار فااي الوقاات اّلااذي يساامى بااا "المرحلااة الحرجااة"
ّماادة الّصالبة فجااة إلاى ماادة ساائلة أو يصابح الّساائل والغلياان حينماا تتباّدل ال وبان"المرحلة الحرجاة" ماثاًل فاي الاذّ 

وناار  مثاال هااذه "المرحلااة الحرجااة" فااي عااالم الّنباتااات أيًضااا عناادما تشاارع البااذرة فااي اإلنبااات والبااراعم فااي  . غاااًزا
إلاى االنفجار مكونًة األوراق ونر  "المرحلة الحرجة" نفساها فاي عاالم الحياوان عنادما تتباّدل الاّدودة الّصاغيرة فجااة 

ونشااهد تحااّواًل مشاابًها لهاذا فااي  . فراشاة أو تخارج فارا  الااّدجاج مان قشاور الباايض أو يخارج الّطفال مان رحاام أّماة
ة الّرفيعة حينما يولاد المارء "والدة جديادة" فيتباّدل جمياع كياناة تباّداًل جاذرًيا يتجلاى فاي أهدافاة بشريّ حاالت الّنفس ال

هااذه  "المراحاال الحرجااة" يااؤّثر غالًبااا فااي جميااع الّنااوع الواحااد ماان  ومثاال . وفااي أخالقااة وفااي أطااواره وفااي أفعالااة
األحياء أو في مجموعات األنواع من األحياء تاثيًرا ذاتي ا كما يحدث حينما تنفجر البراعم في جميع الّنباتات فجاة 

 .نحو حياة جديدة في زمن الّربيع
 

ة على األبواب كماا أّن ل حيااء أزمناة انتقاال بشريّ " للةوالدة جديدمرحلًة جديدًة" وزمان "أّن " بهاءهللاويصّر   
 وعندئذ ستتبّدل أوضاع الحياة الّتي استمرت قائمًة منذ . إلى حياة جديدة أتّم وأكمل
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ة إلى صفحة جديدة من الحياة تختلف عن نسانيّ فجر التاريخ حّتى وقتنا الحاضر تبّداًل قطعي ا سريًعا وستدخل اإل
ختالف الفراشة عن الاّدودة التاي تحّولات عنهاا أو اخاتالف الّطيار عان البيضاة اّلتاي نشاا منهاا، الّصفحة القديمة ا

ة جمعاء تحت نور الّظهور الجديد بصيرة جديادة تبصار بهاا الحقيقاة، وكماا أّن بلاًدا كااماًل يتناّور نسانيّ وستنال اإل
ّل شايء يكاون مظلًماا معتًماا قبال عند شروق الّشمس كاذل  البشار جمايعهم سايرون رؤياة واضاحة، وال شاّ  أّن كا

 .ساعة واحدة من الّشروق وبعد الّشروق يصبح كّل شيء منيًرا
 

 -ما ترجمتة: عبدالبهاءويقول  
 

 ."فقد تنّورت جميع ارفاق، وسيصبح العالم حق ا حديقة أزهار وجّنة . ةبشريّ "إّن هذا دور جديد للقّوة ال 
 

ّتوافق يؤّيد هذا الّرأي، فالّرسل الّساالفون قاد تنّبااوا باإلجمااع بمجايء ياوم وما نراه في الّطبيعة من الّتشابة وال 
عظيم كهذا الياوم، كماا أّن عالماات األزمناة تادّل داللاة واضاحة علاى أّن الّتبادالت والّتغيارات الّثورّياة العميقاة فاي 

ّتشااؤم بعاد هاذا كّلاة، والقاول بااّن فماا أعقام الجادل وال . ة مستمرة حّتى ارن في تقّدمهابشريّ األفكار والمؤّسسات ال
 ة لن  تتبّدل، مع أّن جميع األشياء األخر  في تبّدل مستمر؟بشريّ الّطبيعة ال

 
 الخطوة األولى نحو االت حاد 

 
باألخااذ بالّتسااامح واإلحسااان إلااى أقصااى الحاادود، وياادعو  بهاااءهللاوماان أجاال تاارويع الوحاادة الّدينّيااة يوصااي  

 وكتب في آخر وصّية أوصاها في لو  .   والّريحان"ألديان بالّرو  أتباعة إلى "المعاشرة مع ا
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 -وّصيتة المعروف با )كتاب عهدي( بالّنص:
 

هاذا أمار هللا فاي هاذا الّظهاور األعظام وعصامة  . (1)الّجدال نهًيا عظيًما في الكتااب"قد نهيناكم عن الّنزاع و  
 -هذه الوصّية ذاتها ما ترجمتة: " إلى أن  قال في...من حكم المحو وزّينة بطراز اإلثبات

 
أرجو أن   . "يا أهل األرض إّن مذهب هللا هو من أجل المحّبة واالّتحاد فال تجعلوه سبب العداوة واالختالف 

ر إلطفااء ناا يتمّس  أهل البهااء بهاذه الكلماة المباركاة: )قال  كاّل مان عناد هللا( فاّّن هاذه الكلماة العلياا بمثاباة المااء
ة بناور ضاء المخزونة المكنونة في القلوب والّصدور، وبهاذه الكلماة الواحادة تفاوز األحازاب المختلفاالّضغينة والبغ
 .إّنة يقول الحّق ويهدي الّسبيل، وهو المقتدر العزيز الّجميل" . االّتحاد الحقيقي

 
 -:عبدالبهاءويقول  
 

ى كنااائس ومعابااد ومساااجد بعضااهم محتااوم علااى الجميااع، وعلاايهم جميًعااا أن  يااذهبوا إلاا الّتعّصاابات"إّن تاار   
الفارق  بعًضا، ألّن ذكر هللا يكون في جميع هذه المعابد، ففي الحين اّلذي يجتماع فياة الجمياع علاى عباادة هللا ماا
وامع يا تر  في اجتماعاتهم؟ إذ ال يعبد أحدهم الّشيطانو فعلى المسلمين أن  ياذهبوا إلاى كناائس المسايحّيين وصا

ويتجّنااب هاااؤالء الّناااس بعضاااهم  . كس: علااى ارخاارين أن  ياااذهبوا إلااى مسااااجد المساالمينالكليمّيااين والعكااس باااالع
لمشاابهة وفي أمريكاا دخلات صاوامع اليهاود ا . اّلتي ما أنزل هللا بها من سلطان الّتعّصباتبعًضا بسبب الّتقاليد و 

 .لكنائس المسيحّيين ورأيتهم جميًعا منهمكين في عبادة هللا

                                           

 يقصد الكتاب األقدس. (1)
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اّلذي هو أساس األديان جميعها، وأقمت لهّي اإللمجامع تحّدثت عن األساس األصلي "وفي كثير من هذه ا 
 . الااّدالئل والبااراهين علااى حقّيااة رساال هللا ومظاااهره المقّدسااة، وشااّوقت الجميااع وحثثااتهم علااى محااو الّتقاليااد العمياااء

ثوا عاان أساااس األديااان ين أن  يااذهب بعضااهم إلااى كنااائس الاابعض ارخاار، ويتحاادّ الّروحااانيّ فعلااى جميااع الّرؤساااء 
 الّتعّصاابات، ويعباادوا هللا بكمااال االّتحاااد واالّتفاااق واأللفااة فااي معابااد بعضااهم، ويتركااوا لهّيااةاإلوالّتعاااليم األصاالّية 
 .(1)العقيمة ترًكا تام ا"

 
عااة فلااو تّماات هااذه الخطااوات األولااى وتاّسساات حالااة ودّيااة متبادلااة ماان الّتسااامح بااين الّطوائااف الّدينّيااة المتنوّ  

مان  لرأيتم ما أعظم الّتغيير اّلذي يحدث في العالمو ومن أجل تحقياق هاذه الوحادة يلزمناا فاي الحقيقاة شايء أعظام
بب فالّتسااامح ماان المسااّكنات لماارض تعااّدد المااذاهب، ولكّنااة لاايس بالااّدواء الناااجع لااة، ألّنااة ال يستاصاال ساا . هااذا

 .المرض
 

 مرجع الهداية 
 

ة المتنّوعااة فااي الماضااي عاان خلااق هااذه الوحاادة، ألّن أتباااع كااّل واحااد منهااا لقااد عجاازت المجتمعااات الّدينّياا 
خار أعلان واعتباروا أّي رساول آ لهيّ إاعتبروا مؤّسس مذهبهم مرجع الهداية الوحيد وأّن قانونة اّلذي جاء بة قانون 

 لّ كاتّبع أتباع في كّل مجتمع، و  وألسباب مماثلة كثرت المذاهب المختلفة . رسالة تباين رسالتة عدو ا للحق

                                           

 .37الصفحة  3العدد  9مجلة نجمة الغرب ج (1)
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منها مرجًعا أصغر، واعتبروا تفسيًرا معّيًنا من تفاسير رسالة المؤّسس كاّنة كّل الّدين الحقيقي لذل  المؤّسس وما 
وماان الواضااح أّنااة مااا دام الحااال علااى هااذا المنااوال، فااّّن الوحاادة الحقيقّيااة مسااتحيلة، ولاان   . عااداه باااطاًل وضااالالً 

منا أّن جميع الّرسل كانوا حملة الّرسائل الحّقة من هللا وأّن كل واحد منهم أعطاى الّنااس فيعل بهاءهللاأّما  . تتحقق
في يومة أسامى الّتعااليم اّلتاي كاانوا يساتطيعون تحّملهاا ورّباى البشار ليساتّعدوا لقباول الّتعااليم اّلتاي يااتيهم بهاا مان 

 . اّلاذي جااءت باة الّرسال ارخارون  لهايّ اإلاإللهاام يدعوا أتبااع كاّل ديان إلاى أن  ال ينكاروا  بهاءهللاو  . سياتي بعده
اّلذي جاءوا بة جميًعا ويروا تعاليمهم مّتفقة في أساسها وأّنهاا أجازاء فاي خّطاة عظماى لهّي اإلبل يعترفوا باإللهام 

وهو يدعو جميع الّناس على اختالف تسمياتهم إلاى احتارام رسالهم عان طرياق وقاف  . ة وتوحيدهانسانيّ لتربية اإل
وفااي رسااالتة إلااى الملكااة  . اتهم ماان أجاال تحقيااق الوحاادة اّلتااي جاهااد فااي ساابيلها جميااع الّرساال وتحّملااوا العااذابحيا

بكيفّيااة شاافائة  بهاااءهللاويخبرنااا  . فكتوريااا يشااّبة العااالم برجاال مااريض تفاااقم مرضااة ألّنااة وقااع فااي أياادي متطّببااين
 -فيتفّضل بالّنص:

 
ب األتّام لّصاحتة هاو اّتحااد مان علاى األرض علاى أمار واحاد وشاريعة "وما جعلة هللا الّدرياق األعظام والّساب 

 . لعماري هااذا هاو الحااق ومااا بعاده إال الّضااالل المبااين . واحادة، وهااذا ال يمكان أبااًدا إال بطبيااب حااذق كاماال مؤّيااد
وبااين كّلمااا أتااى ذلاا  الّساابب األعظاام وأشاارق ذا  الّنااور ماان مشاارق القاادم، منعااة المتطّببااون وصاااروا سااحاًبا بينااة 

 .العالم، لذا ما طاب مرضة، وبقي في سقمة إلى الحين"
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رها  تتابع األديان وتطو 
 

ير  الكثيرون أّن حجار العثارة العظايم فاي طرياق الوحادة الّدينّياة هاو االخاتالف الّظااهري باين األدياان اّلتاي  
ب؟ وكياف يقاال أّنهماا فماا أمار باة أحادهم حّرماة ارخار فكياف إذن يكاون االثناان علاى صاوا . جاءت بها الّرسال

يعلنان إرادة هللا؟ نعم ال ينكر أّن الحقيقة واحادة ال تتغّيار، وأّن الحقيقاة المطلقاة واحادة ال يمكان أن تتغّيار، ولكاّن 
الحاضاار، وأّن أفكارنااا حولهااا يجااب أن   بشااريّ الحقيقااة المطلقااة هااي بشااكل غياار محاادود مسااتحيلة علااى اإلدرا  ال

 . من هللا سوف تستبدل أفكارنا القديمة الّناقصة بمرور الّزمن بافكار أنسب وأليق وبفضل . تتغّير بصورة مستمرة
 -ين الفرس ما ترجمتة:بهائيّ في لو  إلى أحد ال بهاءهللاويقول 

 
ون إلاى مرحلاة البلاوغ، ويجاب أن  ي عَطاى الّلابن الّناشائ"أّيها الّناس إّن الكلماة تقاال بمقادار مّعاين حتّاى يصال  

 .لم بمقدار مّعين، حّتى يدخلوا العالم األكبر ويستّقروا في خيمة الوحدة"إلى أطفال العا
 

وقولنا باّن أحاد الّرسال كاان علاى  . فاللّبن يقّوي الّطفل حّتى يستطيع أن  يهضم فيما بعد طعاًما أصلب منة 
ل فاي إعطائاة حق في إعطائة تعاليم في زمن مان األزماان وأّن الّرساول ارخار ال باّد أن  يكاون علاى خطاا وضاال

تعاااليم أخاار  فااي زماان آخاار كقولنااا باااّن الّلاابن أحساان غااذاء للّطفاال منااذ أّول والدتااة وهااو وحااده ال غيااره يجااب أن  
طااى أيًضااا للرجاال البااالغ وأّن إعطاااء أي غااذاء غيااره خطااا وضااالل مااا فااي إحااد  خطاباتااة  عباادالبهاءفيقااول  . ي ع 

 ترجمتة:
 

 م إلى قسمين )فالقسمينقس لهّيةاإل"إّن كل دين من األديان  

This file was downloaded from QuranicThought.com



164 

وببنياااان الّشااارائع  لهّياااةاإلاألّول( وهاااو األسااااس واألصااال ويخاااتص بالعاااالم البااااقي وبااااألخالق وباسااااس الّتعااااليم 
الّربانّيااة، وهااو عبااارة عاان محّبااة هللا اّلتااي لاان  تتغّياار ولاان  تتبااّدل وهااي هااي ال غيرهااا، )والقساام الثّاااني( وهااو الفاارع، 

 . وحسب مقتضى الّزماان والمكاان نسانمعامالت، وهو يتغّير ويتبّدل حسب رقّي اإلويختص بالجسمانّيات أي بال
شايًئا مهماا كاان صاغيًرا قطعات ياداه، وكاان قصااص العاين باالعين والّسان  إنساانفمثاًل في زمان موسى لو سارق 

ذل  الّطااالق وكاا . بالّساان قصاًصااا ساااري المفعااول، ولكااّن ذلاا  لاام يعااد ضااروري ا فااي زمااان الّساايد المساايح، فنسااخ
وفي زمان موساى علياة  . انتشر إلى درجة لم يبق فيها قانون صالح للّزواج لهذا نهى الّسيد المسيح عن الّطالق

 الهيئااااةالّساااالم كاااان الّزماااان والمكاااان يقتضاااايان نااازول أحكاااام القتااال العشااارة فااااي التّاااوراة، وذلااا  ألّن حفاااد نظاااام 
ل األماان واالسااتقرار باادون تطبيااق هااذه األحكااام الّشااديدة، ألّن ّيااة لاام يكاان ممكًنااا حينااذا ، وكااان يسااتحياالجتماع

لكاااّن أمثاااال هاااذه  . اليهاااود كاااانوا يعيشاااون فاااي صاااحراء الّتياااة، ولااام تكااان هناااا  دار للحكوماااة وال ساااجن أو زنزاناااة
ياة لاة إذن اّتضاح أّن القسام الثّااني مان الاّدين ال أهمّ  . األحكام والقوانين لم يكن ضروري ا فاي زماان الّسايد المسايح

هااذا  بهاااءهللاواحااد، وقااد جااّدد حضاارة لهااّي اإللكااّن أساااس الااّدين  . ألّنااة يخااتص بالمعااامالت وباساااليب المعيشااة
 .(1)"اإللهيّ األساس 

 
ومااع أّن دياان هللا دياان واحااد قااام بتعليمااة جميااع الّرساال، إال أّنااة شاايء حااّي ينمااو علااى الااّدوام، ولاايس بشاايء  

 مّيت لن يتغّير ولن

                                           

 .146هّية الصفحة من كتاب الفلسفة اإلل (1)
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تعاليم موسى نر  البذرة، وفي تعاليم عيسى نر  البرعم، وفي تعاليم محمد نر  الّزهرة وفاي تعااليم  ففي . يتطّور
وال تّضر الّزهرة بالبرعم، وال تّضر الّثمرة بالّزهرة، بل تحقق آمالهاا، وال باّد أن  يتشاّقق الكااس  . نر  الّثمرة بهاءهللا

الّزهرة لتظهر الّثمرة وتنضع، فهل كان الكاس أو كانت أوراق الّزهرة  ويسق  لتتفّتح الّزهرة، وال بّد أن  تتناثر أوراق
صحيحين، وبدونهما ما كانت الّثمارة ما كانا في وقتيهما الزمين عديمة الّنفع حّتى وجب رميها ونبذها؟ كاّل، فّّنه

ولكّن كّل دين فيها وهكذا الحال مع تعاليم الّرسل المتنّوعة، فّّن ظواهرها تتبّدل من عصر إلى عصر،  . لتظهر
ّنما المراحل المختلفة في تاريخ حيااة ديان  يكمل سالفة، وليس أحدها بمنفصل عن ارخر، وال هو بمناقض لة، وا 
هللا الواحد هي اّلتي جعلت الّدين مّرة بمثابة بذرة ومّرة أخر  بمثابة البرعم ومّرة أخر  بمثاباة الّزهارة وجعلتاة ارن 

 .يدخل مرحلة الّثمرة
 

 مة الر سلعص 
 

أّن كال مان يوهاب مقاام الّرساالة ي عطاى الباراهين الكافياة علاى رساالتة ويخاّول بمطالباة الّنااس  بهااءهللايعلمنا  
بطاعتاااة ويمااانح سااالطة نساااخ تعااااليم مااان سااابقة مااان الّرسااال أو تغييرهاااا أو زيادتهاااا، ففاااي كتااااب اإليقاااان يقاااول ماااا 

 -ترجمتة:
 

عاان واسااع رحمتااة أن  يجتبااي نفًسااا ماان بااين جميااع العباااد لهدايااة  "ألّنااة بعيااد جااًدا عاان فاايض الفّياااض وبعيااد 
خلقة وال يؤتيها الحّجة الكافية الوافية، ومع ذل  يعّذب الخلق لعدم إقبالهم إليها، بل لام يازل جاود سالطان الوجاود 

 محيًطا على كّل الممكنات بظهور مظاهر
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 . ..أومنع نازول أمطاار الّرحماة عان غماام عنايتاةحين من الّدهر انقطع فية فيضة  نساننفسة، وما أتى على اإل
والمقصود من كّل ظهور حصول الّتغيير والّتبديل في العاالم سار ا وعلًناا ظااهًرا وباطًناا ألّن شاؤونات العاالم إذا لام 

  . (1)"تتبّدل يكون ظهور المظاهر الكلّية عبًثا ال ثمرة منة
 

إلااى أهاال العااالم، وتبقااى  لهّيااةاإلمعصااومون ألّنهاام حملااة الّرسااالة  ون فااّّنهماإللهّيااأّمااا الّرساال  . فالعصاامة    
و رساول رسالة كّل واحد منهم نافذة المفعول إلى أن  تاتي رسالة أخر  تحّل محّلها، يحملهاا إلايهم نفاس الّرساول أ

  . آخر غيره
 

ذا  . لمناساب لاةوهللا هو الّطبيب األعظم اّلاذي يساتطيع وحاده أن  يشاّخص مارض العاالم ويصاف الاّدواء ا  وا 
ماااا وصاااف دواء فاااي أحاااد العصاااور، فاااّّن ذلااا  الاااّدواء لااان يعاااود مناساااًبا للعصااار اّلاااذي يلياااة حاااين تختلاااف أحاااوال 

ّن الّتشبث بالّدواء القاديم عنادما يصاف الّطبياب دواًء جدياًدا عمال ال يكشاف عان عادم الّثقاة بال ّطبياب المريض، وا 
قااد يضااطرب اليهااودي حااين تقااول لااة أّن األدويااة اّلتااي وصاافها و  . وحسااب باال يعتباار كفااًرا بااة ونقًضااا للعهااد معااة

وكاااذل  قاااد  . موساااى لعاااالج مااارض العاااالم قبااال ثالثاااة آالف سااانة قاااد أصااابحت أدوياااة غيااار مناسااابة وفاااات أوانهاااا
قاد يضطرب المسيحي حين تقول لة أّن محّمًدا جاء بكّل دواء الزم وثمين ليضيفة إلى ما وصفة الّسيد المسايح و 

 إال . ينّيةكالّرسل الّسابقين لهما الحّق في تغيير الفروع الدّ  بهاءهللاإذا أوضحت إلية بان الباب و يضطرب المسلم 
 ي قّدمهاة يتضّمن احترام جميع رسلة والّطاعة إلى أحدث أوامره التبهائيّ   طبًقا لوجهة الّنظر ال خالصاإلأّن 

                                           

 .1934طبعة القاهرة  10ص -الترجمة العربية  -اإليقان  (1)
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ة وحده نستطيع خالصاإلرسولة إلى عصرنا الحاضر، وبمثل هذا  ّّ  . الوصول إلى الوحدة الحقيقّي
 

 ألعلىالمظهر ا 
 

ففي الّلاو  األقادس  . رسالتة بعبارات جلّية ال يتطّرق إليها الّش  كجميع الّرسل الّسابقين بهاءهللاوقد أوضح  
 -اّلذي خاطب بة المسيحيّين بصورة خاّصة يقول بالّنص:

 
هاذه كلماة التّاي ساترها االبان إذ  قاال لمان حولاة أناتم  . ل ما وعدتم بة في ملكوت هللا"قل قد جاء األب وكم   

إّيااكم ياا ما  االبان أن تادعوها  . اليوم ال تحملونها، فلّما تّم الميقات وأتى الوقت أشرقت الكلمة مان أفاق المشايئة
تكّلم قد جااء رو  الحاق ليرشادكم إلاى جمياع الحاق، إّناة ال يا . ..تمّسكوا بها، هذا خير لكم عّما عندكم  . وراءكم

ضااعوا يااا أهاال األرض مااا  . قاال هااذا لهااو اّلااذي مّجااد االباان ورفااع أمااره . ماان عنااد نفسااة باال ماان لاادن علاايم حكاايم
 . عندكم وخذوا ما أمرتم بة من لدن قوّي أمين"

 
 -يقول بالّنص: 1876وفي الّلو  اّلذي أرسلة إلى البابا من أدرنة سنة  
 

لعبااادة عان المعبااود أن  اخرقااوا حجااب األوهاام هااذا رّبكاام العزيااز "قال إّياااكم أن يماانعكم الاّذكر عاان المااذكور وا 
قبلاوا ياا قاوم إلاى مطلاع الاوحي وال توّقفاوا أقال مان أالعاّلم قد أتى لحيااة العاالم واّتحااد مان علاى األرض كّلهاا، أن  

كاروا هاذا األمار بااّي قال إن  تن . ون اإلنجيل وال تقّرون للّرب الّجليل؟ هذا ال ينبغي لكم يا م  األحبارأتقرأ . آن
 . "...با  فاتوا بها منتمآحّجة 
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في رسالتة إلى المسيحيّين بتحّقق وعاود اإلنجيال، كاذل  أعلان للمسالمين واليهاود وللزردشاتيّين  بهاءهللاوكما أعلن 
هللا  وألصحاب األديان األخر  عن تحّقق الوعود المكنونة في كتبهم الّسماوية، وخاطب جميع البشر باّنهم أغناام

اّلتي تفّرقت إلى قطعان مختلفة وآوت إلاى حظاائر مختلفاة، وأّن رساالتة هاي صاوت هللا وأّناة هاو الّراعاي الّصاالح 
اّلذي جاء في "يوم المنتهى" ليجمع خرافة اّلتي تفّرقات ويرفاع الحاواجز مان بينهاا، "حتّاى يكاون هناا  قطياع واحاد 

 . وراع واحد"
 

 موقف جديد 
 

ن بين جميع الّرسل موقاف فرياد لام يسابقة باة أحاد، ألّن حالاة العاالم وقات مجيئاة كانات م بهاءهللاإّن موقف  
وقاد أصابح العاالم اليااوم ناضاًجا مساتعًدا لقباول مبادأ الوحاادة نتيجاة تطاّوره الّطويال فااي  . فريادة لام يسابق لهاا مثياال

جز اّلتاي جعلات الوحادة العالمّيااة أخاذت الحاوا بهااءهللاوحينماا ظهاار  . ةبشاريّ آفااق الاّدين والعلام والفان والحضاارة ال
، وبصااورة أخااص منااذ نشااره تعاليمااة، 1817ومنااذ ماايالده ساانة  . مسااتحيلة فااي القاارون الماضااية تباادأ باالنهيااار

ومهمااا يكاان تفسااير هااذه الّظاااهرة، فّّنهااا  . صااارت هااذه الحااواجز تتكّساار الواحااد تلااو ارخاار بشااكل محّياار عجيااب
 . أصبحت حقيقة ال يتطّرق إليها الّش 

 
وفي أيام الّرسل الّسابقين كانت الحواجز الّجغرافّية وحدها كافية تماًما للحيلولة دون تحقق الوحادة العالمّياة،  

ة أن  يتحّدث بعضهم في أطراف بشريّ وارن زال هذا الحاجز، ألّن سكان األرض استطاعوا ألّول مّرة في تاريخ ال
 األرض إلى البعض ارخر في 
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عة وسهولة، وصارت األمور اّلتي تحدث اليوم في أوروبا تطلاع عليهاا جمياع أقطاار العاالم األطراف األخر  بسر 
فريقيا  . في اليوم ذاتة، والخطاب اّلذي يلقى اليوم في أمريكا يقرأه غًدا الّناس في أوروبا وآسيا وا 

 
ذا الحاجز قد تّم الّتغلب والحاجز العظيم الّثاني دون الوحدة العالمّية كان الّلغة وصعوبة الّتخاطب، ولكنّ ه 

باّن لغة عالمّياة  عتقادوهنا  أكثر من سبب واحد يدعو لال . علية إلى مد  كبير بفضل دراسة الّلغات األجنبّية
 . سوف يّتم اختيارها وتقوم مدارس العالم بتدريسها، هنال  سيتم الّتغلب على هذا الحاجز غلبة تاّمة

 
، وهااذا الحاااجز دينيّ الّدينّيااة وعاادم الّتسااامح الاا الّتعّصااباتة العالمّيااة كااان والحاااجز العظاايم الّثالااث دون الوحااد 

فقاد تفّتحات عقاول الّنااس، وخرجات تربياة الّشاعوب وتعليمهاا مان أيادي رجاال الاّدين، ولام  . أيًضا آيل إلاى الاّزوال
 . يبق هنا  ما يحول دون اقتحام األفكار الحّرة أضيق الّدوائر وأكثرها محافظة

 
أّول رسول من الّرسل العظام اّتضحت رسالتة في جميع أنحاء المعمورة في مّدة سانوات  بهاءهللانجد وهكذا  

قليلة، فترجمت تعاليمة األساسّية في مّدة قصيرة من ألواحة األصلّية، وصارت في متناول كّل رجل وامرأة وطفال 
 . يقرأ ويكتب في العالم

 
ين ال   بهائي  كمال الد 

 
 . فريااد لاام يساابق لااة مثياال فااي أديااان العااالم بساابب كمااال مدّوناتااة األصاالّية األولااى ودّقتهااا ائيّ بهااإّن الااّدين ال 

 إلى المسيح وموسى وزردشت اطمئنانفالكلمات المدّونة اّلتي يمكن إثبات نسبتها بكّل 
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ا كمااا أّنهاا تتاار  كثيااًرا ماان القضااايا العصارّية ذات األهمّيااة العملّيااة  وكثياار  . دون معالجااةوباوذا وكرشاانا قليلااة جااد 
ماان الّتعاااليم اّلتااي شاااعت نساابتها إلااى مؤّسسااي األديااان يشاا  فااي أصااالتها، كمااا اّتضااح أّن بعضااها تصااريحات 

 . ..نسبت إليهم بعد حياتهم
 

وبمااا أّنهمااا كانااا . فقااد كتبااا آثاااًرا غزياارة بفصاااحة وبالغااة تاااّمتين وبقااّوة وجزالااة عظيمااة بهاااءهللاأّمااا الباااب و  
لقاااء الخطااب علااى جمااوع الّناااس وصاارفا حياتهمااا فااي الّسااجن بعااد إعالنهمااا دعوتيهمااا، لااذا أوقفااا ممنااوعين عاان إ

المسااطور ال يدانيااة أي دياان جاااءت بااة  بهااائيّ ونااتع عاان ذلاا  أن  أصاابح الااّدين ال . معظاام أوقاتهمااا علااى الكتابااة
إيضااًحا كافًياا وتفسايًرا وافًيااا  هااائيّ بوقااد أوضاح فاي الاّدين ال . الّرسال الّساابقون مان ناحيااة غنااه بمدّوناتاة األصالّية

العديد من الحقائق اّلتي أشارت إليها الّرساالت الّسابقة إشارات غامضة، كما وأّن المباادئ الخالادة الحقيقّياة اّلتاي 
جاء بها الّرسل الّسابقون قد جر  تطبيقها تطبيًقا عملي ا على مشااكل العصار الحاضار، وهاي مشااكل علاى شاانآل 

وواضااح أّن هااذا الّسااجل الحافاال ماان ارثااار  . والّصااعوبة لاام ينشااا لهااا مثياال فااي أيااام الّرساال الّسااابقينماان الحياارة 
المكتوبااة األصاالّية ال بااّد وأن  يكااون لااة تاااثير فّعااال علااى منااع حاادوث سااوء الّتفاااهم فااي المسااتقبل وعلااى  لهّيااةاإل

 . لفة بعاًدا مريًراتصفية سوء الّتفاهم اّلذي حدث في الماضي فباعد بين المذاهب المخت
 

 بهائي  العهد والميثاق ال 
 

قبال صاعوده  بهااءهللافقاد كتاب  . فريد لم يسبق لة مثيل في شيء جديد آخر سنذكره ارن بهائيّ إّن الّدين ال 
 وبخ  يده عهده
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ًناا لتعاليماة الذي يسّمية في كتاباتة باسم "الغصن" أو "الغصان األعظام" مبيّ  عبدالبهاءوميثاقة بتعيين ابنة األكبر 
نفساة ويقاول فاي  بهااءهللاوصّر  أّن أّي تبيين أو تفسير يقّدمة الغصن األعظم مقبول ويعادل في صّحتة كلمات 

 -هذا العهد والميثاق بالّنص:
  
نظاروا ماا أنزلناااه فاي كتااابي األقادس إذا غاايض بحار الوصاال وقضااي كتااب المباادأ فاي الماارل توّجهاوا إلااى ا" 

ّن المقصود بهذه ارية المباركة  هو الغصن األعظم(من أراده هللا الذي ا  . "(1)نشعب من هذا األصل القديم )وا 
 

 -يقول بالّنص: عبدالبهاءوفي )سورة الغصن( التي شر  فيها مقام  
 

" ألّناة هاو الفضال األعظام علايكم ونعمتاة األتّام لكام وباة يحياي كال قوم فاشكروا هللا لظهاوره "الغصان "قل يا 
ن توّجة إلية فقد توّجة إلى هللا، ومن أعرض عنة فقد أعرض عن جمالي وكفر ببرهاني وكان مان م . عظم رميم
 . المسرفين"

 
سواء في مسكنة أم في أسفاره الواسعة مقابلة الّناس مان كاّل  عبدالبهاءأتاحت الفرص ل بهاءهللاوبعد صعود  

ّوناات دواعتراضااتهم، وقااّدم لهام تفساايرات وافياة  أطاراف العاالم وماان كاّل األفكااار وارراء، فسامع أساائلتهم ومشااكلهم
فّية ة وفي توضيح كيبهائيّ على عملة في تلخيص المبادئ ال عبدالبهاءوفي سلسلة سنوات طويلة استمّر  . تدويًنا

ين، وقد أحيلت إلية جميع اختالفاات الاّرأي اّلتاي نشاات باين الماؤمن . تطبيقها لحل معظم مشاكل الحياة الحاضرة
 . ها حسب الّسلطة المخّولة لة، وهكذا تضاءلت أخطار سوء الّتفاهم في المستقبلفقام بحلّ 

                                           

 ما بين القوسين ) ( مترجم عن كتاب عهدي.  (1)
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اّلاااذي يمثّااال جمياااع  قاااد وضاااع الّترتيباااات الاّلزماااة النتخااااب "بيااات العااادل األعظااام" بهااااءهللاوفضااااًل عااان هاااذا فاااّّن 
وتوحيادها، هاود المبذولاة فياة وتوجياة الجّ  بهاائيّ ين في أنحاء العالم واّلذي يقوم باعبااء إدارة شاؤون األمار البهائيّ ال

ومنع حدوث االنقسامات واالنشقاقات فية، وتفسير األمور المبهمة وحفد الّتعاليم مان أّي فسااد وساوء عارض أو 
بال  بهااءهللاة العليا حق تشريع األحكام اّلتي لم يشاّرعها داريّ اإل الهيئةة على هذه بهائيّ ولم تنكر الّتعاليم ال. تفسير

تبااديل األحكاام اّلتااي تشاّرعها هااي ذاتهاا حينمااا تساتجّد ظااروف تتطّلاب إجااراءات جديادة، وبهااذا  خّولتهاا كااذل  حاق
ة المتطااّورة باعتبااار دياان هللا حي ااا يتطااّور بشااريّ مّكناات دياان هللا ماان االّتساااع لاايالئم مقتضاايات وحاجااات الجامعااة ال

 . تطّور الكائن الحي
 

نصااوص، وقااد عااّين معاادا المبااّين القطعي ااا تفسااير تعاليمااة مااا تحريًمااا  إنسااانحااّرم علااى كااّل  بهاااءهللاكمااا أّن  
 . من بعده لهّيةاإلهللا والمخّول بتفسير اريات  ولّي أمرفي ألوا  وصايا عهده وميثاقة  أفنديشوقي  عبدالبهاء

 
 . ، بباراهين قاطعاة علاى رساالتةبهااءهللاجدياد، تحات ظاّل لهاّي إوبعد ألف سنة أو أكثر سوف يظهر مظهار  
وقاارارات بياات العاادل األعظاام المرجااع  أفنااديوشااوقي  عباادالبهاءو  بهاااءهللاتّااى يحااين وقاات ظهااوره تبقااى كلمااات وح

الحق في تاسيس مدرسة للّرأي أو فرقة مستندة إلى تفسير معّين  بهائيّ وليس ألّي  . اّلذي يهتدي المؤمنون بهداه
 آخر معروف، وكّل منلهّي إة أو ألّي دين بهائيّ للّتعاليم ال
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 . (1)يخالف هذه األوامر يعتبر ناقًضا للعهد والميثاق
 

 ما ترجمتة: عبدالبهاءويقول  
 

دراكااة ويجمااع حولااة جماعااة  بهاااءهللاإّن عاادّو أماار هللا هااو ماان يفّساار بيانااات حضاارة "  وآثاااره حسااب زعمااة وا 
  .(2)ويشّكل حزًبا ويقوم على العمل إلعالء مقامة ولمد  نفسة ويخلق تفرقة في أمر هللا"

 
 -وكذل  يقول في لو  آخر: 
 

َبااد اّلااذي يطفااو فااوق سااطح البحاار،   "إّن هااؤالء الّناااس، وأعنااي بهاام مرّوجااي االختالفااات، إّنمااا هاام بمثابااة الز 
إّن هذه الخياالت الفاسادة اّلتاي تنشاا  . فتقوم موجة من بحر الميثاق فتقذف بة خارج البحر بقّوة الملكوت األبهى

ا ومساااتقر ا ومحفوًظاااا فّّناااة يبقاااى دائًماااا ثابتًااالهاااّي اإلة كّلهاااا تاااذهب، أّماااا العهاااد والميثااااق عااان األنانّياااة وساااوء النّيااا
 . (3)ومصوًنا"
  
  -:عبدالبهاءوال يوجد شيء يجبر الّناس على التّدّين إذا كانوا يريدون تركة فيقول  
  
ّن الّتمتع بإنسانً إّن هللا نفسة ال يجبر "   . حرّية اإلرادة أمر ضروري"ا على أن  يكوَن روحاني ا، وا 
 

  . ة أمًرا مستحيالً بهائيّ يجعل االنقسامات المذهبّية داخل الجامعة اللهّي اإللكّن الميثاق  

                                           

 من أجل توضيحات أخر  عن والية األمر البهائّي وعن بيت العدل األعظم راجعوا الباب األخير والملحق من هذا الكتاب.  (1)

 (.8ص 3)من مجلة نجمة الغرب ج (2)

 . 95ص 10مترجم عن مجلة نجمة الغرب ج (3)
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 ةبهائي  انعدام الر هباني ة ال
 

وهااي انعاادام الوظااائف  بهااائيّ ال داريّ يجااب التنويااة هنااا بشااكل خاااص بااذكر مياازة أخاار  ماان مزايااا الّنظااام اإل 
ويفااادي الكثيااارون أوقاااات حيااااتهم  . ّين مساامو  بهاااابهاااائيّ فالّتبرعاااات االختيارّياااة لمصااااريف المبّلغاااين ال . الرهبانّيااة

ّين جميًعا مفروض فيهم المشاركة في الّتبليغ وغيره حسب فرصهم وقابلياتهم وليست بهائيّ لخدمة أمر هللا، ولكّن ال
 . ائف الّرهبانّية أو بمناصب مقصورة عليهمهنا  طبقة معّينة تمتاز عن سائر المؤمنين بقيامها وحدها بوظ

 
لقااد كاناات الّرهبانّيااة فااي العصااور الماضااية ضاارورّية، ألّن الّناااس كااانوا أميااّين غياار مثّقفااين يعتماادون علااى  

الّرهبان في تربيتهم الدينّية وفي إدارة مراسايمهم وطقوساهم الّدينّياة وفاي إقاماة العادل وغيار ذلا ، ولكاّن الّزماان قاد 
ذا ماا طّبقات أوامار  . فالّتربّية والّتعلايم قاد تقاّدمت وتكااد تكاون عالمّياة . رنتبّدل ا ، فاّّن كاّل ولاد وبنات بهااءهللاوا 

في العالم سينال تربية سليمة، وحينذا  يستطيع كّل فرد أن  يدرس الكتب المقّدسة بنفسة، وأن  يستقي مااء الحيااة 
مجاااال لمراسااايم وطقاااوس مفّصااالة تتطّلاااب  بهاااائيّ ي الكياااان الولااايس هناااا  فااا . اإللهااايّ بنفساااة مباشااارة مااان الينباااوع 

 . خدمات فئة محترفة أو طبقة معّينة من الّناس، كما وأّن إدارة العدل قد أنيطت بسلطات اختّصت بذل  الغرض
 

نعم يحتاج الّطفل إلى المعلم، ولكّن الغرض األساسي من المعلام الحقيقاي هاو إعاداد الّطفال لالساتغناء عان  
 فير  األشياء المعلم 
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، فقد كان الكاهن ضروري ا، ولكّن عملة بشريّ وكذل  األمر في طفولة الجنس ال . بعينة ويسمع باذنة ويفهم بعقلة
ة بعيااااونهم ويسااامعونها باااارذانهم الّروحانّياااالحقيقاااي كاااان فااااي تمكاااين البشااار ماااان االساااتغناء عناااة، فَيااااَرون األماااور 

ة اّلتي تهدف إلى إتمام ذل  العمل بهائيّ عمل الكاهن، وجاءت الّتعاليم ال وارن قد تّم وانتهى . ويفهمونها بعقولهم
لى جعل الّناس مستغنين عّما سو  هللا ليتوّجهوا إلى هللا مباشرة أي إلى مظهره  وعندما يتوّجة الجميع  . اإللهيّ وا 

كاز ازدادوا قرًباا بعضاهم إلى مركز واحد لن تبقى هنا  نوايا متضااربة أو فوضاى ضااربة، وكّلماا اقترباوا مان المر 
 . من بعض
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 الباب الت اسع
 المدني ة الحقيقي ة

 
 ."يا حزب هللا ال تحصروا أفكاركم في أموركم الخاّصة بل فّكروا في إصال  العالم وتهذيب األمم" 

 (بهاءهللا)
 

ين أساس المدني ة   الد 
  
ة على شان بهائيّ اليوم من وجهة الّنظر ال ة، فردّية كانت أم اجتماعّية، قد أصبحتبشريّ إّن مشاكل الحياة ال 

وال شاّ  أّن هللا تعاالى وحاده  . االعتياادي عااجًزا عان حّلهاا حااًل مرضاًيا بشاريّ من الّتعقيد بحيث أضحى العقال ال
ة عان طرياق رسالة بشاريّ وهاو تعاالى يكشاف لل . يعلم كّل العلم الهدف من الخليقة ويعلم كيفّية تحقاق ذلا  الهادف

ّن بناااء المدنّيااة الحقيقّيااة ذي يااؤّدي إلااى الّتقاادم والّرقااي، وا  ة والّساابيل المسااتقيم اّلاابشااريّ ماان الحياااة ال الهاادف الحقيقااي
 -:بهاءهللاتمّسًكا مخلًصا فيقول  لهّيةاإليتوقف على الّتمس  بالهد  الفائض من األديان 

 
أركان الاّدين صاار سابًبا لقاّوة ّن ضعف ا  من في اإلمكان، و  اطمئنان"الّدين هو الّسبب األعظم لنظم العالم و  

 حق ا أقول أّن ما ي نقِّص من علّو مقام الّدين يزيد في . الّجهال وجرأتهم وجسارتهم
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 ...غفلة األشرار، ويؤول األمر أخيًرا إلى الهرج والمرج )اسمعوا يا أولي األبصار ثم اعتبروا يا أولي األنظار(
 

بًبا الضاطراب العاالم ووحشاتهم، حياث هّيئات آالت جهّنمّياة نظروا إلاى تماّدن أهال الغارب، كياف أصابح ساا" 
ّن إصااال  هااذه ا  وظهاارت قساااوة لقتاال الّنفااوس بدرجااة لاام تاار عااين العااالم شاابهها ولاام تساامع آذان األماام نظيرهااا، و 

 ...المفاسد القوّية القاهرة مستحيل إال باّتحاد أحزاب العالم في األمور أو مذهب من المذاهب
 
 .(1)المنزلة حصن محكم لحفد الوجود" إّن كل أمر من األوامر"يا أهل البهاء   
 

والوضع الحاضر في أوروبا وفي العالم أجمع يؤّيد تاييًدا بليًغا صّحة هذه الكلمات التاي دّونات مناذ سانوات  
بادو يو  . دينّية قد رافق حدوث فوضى ودمار بمقياس رهيب في العاالمّن إهمال أوامر الّرسل وشيوع الالّ ا  عديدة، و 

الااّدين  ّيااة بااات مسااتحياًل إن  لاام تتبااّدل القلااوب وتتبااّدل أهاادافها، وهااذا مااا يصاابو إليااةاالجتماع الهيئااةأّن إصااال  
 .الحقيقي في صميمة

 
 العدالة 

 
أول نصائحة في حياة الفرد ويقولها في الكتاب الّصغير المعروف باا "الكلماات المكنوناة" اّلاذي  بهاءهللايقّدم  

 -فحو  تعاليم جميع الّرسل وهذه نصيحتة:يتضّمن موجًزا ل
 

 ."امل  قلًبا جّيًدا حسًنا منيًرا لتمل  ملًكا دائًما باقًيا أزال قديًما" 

                                           

 .135 – 128ترجمة الكلمات الفردوسية الصفحات  (1)
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ّياااة الحقيقّياااة وهاااي فاااي "الكلماااات االجتماعوالّنصااايحة الّثانياااة اّلتاااي يقاااّدمها تخاااتص بالمبااادأ األساساااي فاااي الحيااااة 
 -المكنونة" أيًضا بالّنص:

 
  أحااب األشااياء عناادي اإلنصاااف ال ترغااب عنااة إن  تكاان إلااّي راغًبااا وال تغفاال منااة لتكااون لااي "يااا اباان الااّرو   

 .أميًنا، وأنت توّفق بذل  إن  تشاهد األشياء بعين  ال بعين العباد وتعرفها بمعرفت  ال بمعرفة أحد في البالد"
 

ن على تمييز الحق عن الباطال، وعلاى ّية ومقّوماتها أن  يكوَن األفراد قادرياالجتماعوأّول مستلزمات الحياة  
ي، وأعظام عادو للّتقادم االجتمااعو  الّروحاانيّ ّن أعظم سبب مان أساباب العماى ا  و  . رؤية األشياء بابعادها الحقيقّية

 -ألحباء الزردشتّيين ما ترجمتة:في لو  إلى أحد ا بهاءهللافيقول  . ي، هو "األنانّية"االجتماع
 

ن بكّل ما هو علية من الّرقاة يمناع العاين عان مشااهدة العاالم وماا فياة، ففّكاروا إذن "يا أبناء الّنهىو إّن الّجف 
أّيهااا الّناااس إّن ظااالم الحسااد والّطمااع يجعاال نااور  . فااي الحااال اّلتااي فيهااا ينساادل سااتار الجشااع علااى بصاايرة الفااؤاد

 .الّرو  ظالًما دامًسا كما يفعل الّسحاب بنور الّشمس"
 

يلة الّناس بصّحة تعاليم الّرسل القائلاة بااّن األنانّياة فكارة أو فعااًل تاؤّدي إلاى كارثاة وقد أقنعت الّتجارب الّطو  
ذا ماااا قاااّدر لل . اجتماعّياااة ة البقااااء فعلاااى كاااّل فااارد فيهاااا أن  يعتبااار جااااره معااااداًل لاااة فاااي أهمّيتاااة وأن  يلحاااق بشاااريّ وا 

 . ة مصالح الفارد والمجماوع خدماة مثلاىوبهذه الّطريقة يمكن في الّنهاية خدم . ة جمعاءبشريّ مصالحة بمصالح ال
 -في "الكلمات الفردوسّية" بالّنص: بهاءهللاويقول 

 
ن  تكان نااظًرا إلاى نسان"يا ابن اإل  و لاو تكاون نااظًرا إلاى الفضال ضاع ماا ينفعا  وخاذ ماا ينتفاع باة العبااد، وا 

 .العدل اختر لدون  ما تختاره لنفس "
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 أصول الحكم
 
ي الّصاحيح، فاالّنوع االجتمااعلى نوعين مختلفين من البيانات حول موضوع الّنظاام ع بهاءهللاتحتوي تعاليم   

ان وجااود األّول يتجّلااى فااي األلااوا  اّلتااي أنزلهااا إلااى الملااو  واّلتااي تعااالع مشااكلة الحكاام القائمااة فااي العااالم فااي زماا
 خال الجامعااةجدياد اّلاذي يتطاّور داال داريّ علاى األرض، والّناوع الثّااني يتجّلاى فاي بياناتااة حاول الّنظاام اإل بهااءهللا

 .ة ذاتهابهائيّ ال
 

وهنا ينشا الّتباين الّظااهري باين أمثاال العباارة الّتالياة: "ياا أوليااء هللا وأمنائاة إّن الملاو  هام مظااهر قادرة هللا  
ًكا لة"، إّن حكومة األرض قد أعطيت لتل  الّنفوس وأبقى تعالى قلوب النّاس مل . ومطالع عّزتة وغناه فادعوا لهم

وباااين أمثاااال العباااارة الّتالياااة: "ينبغاااي لعماااوم الخلاااق فاااي هاااذا الياااوم أن  يتمساااكوا باالسااام األعظااام ويؤّسساااوا الوحااادة 
 .(1)ة، وال مفر ألحد وال مالذ إال بها"بشريّ ال
 

يضعة لكّن هذا الّتباين الّظاهري وعدم الّتطابق بين هذين الّرأيين يزول عندما نالحد الفرق واالمتياز الذي  
لاااى اّتخاااا . باااين "الّصااالح األصاااغر" و"الّصااالح األعظااام" بهااااءهللا ذ ففاااي ألواحاااة إلاااى الملاااو  دعااااهم إلاااى الّصااالح وا 

كااّن ل . اإلجااراءات الكفيلااة بحفااد الّساالم السياسااي وتخفاايض األساالحة ورفااع األعباااء الّثقيلااة واألخطااار عاان الفقااراء
 مطالب الّزمان كلماتة إليهم توضح توضيًحا تاًما أّن فشلهم في تلبية

                                           

 .206ترجمت العبارة األولى عن "كتاب عهدي" والثانية عن "مقتطفات من ألوا  بهاءهللا" الصفحة  (1)
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ة الياوم بشاريّ "إّن ماا تحتااج إلياة ال -ا يقاول:ولهاذا ناراه حيًنا . سيّؤدي إلى حروب وثاورات بهاا ينهاار الّنظاام القاديم
وأعرضاوا عان  ّلاذين جمعاوا زخاارف األرض وزينتاةإّن اّسلطة"، وناراه حيًناا آخار يقاول: "هو إطاعة أولي األمر وال

لقد عّيناا  ...فضلة قدرتة ما يملكون ويحرمهم من رداءقريب سوف يسلبهم هللا بَِّيد هللا خسروا الّدنيا وارخرة وعن 
لكاام ميقاتًااا أّيهااا الّناااس إن  لاام ترجعااوا إلااى هللا فااي الوقاات المّعااين لكاام فّّنااة سااوف ياخااذكم وتاااتيكم المصااائب ماان 

ّنا لنر  عالئم فوضى واضطراب محيق كّلما بدا نقص الّنظام ا ...جميع الّجهات ولقاد  ...لّسائد نقًصا يرثاى لاةوا 
ن  لم يتوجة إلي  أ آلينا على أنفسنا نصرت  على األرض وا عالء أمر   .(1)حد من الملو "على الّناس وا 

 
 -ما ترجمتة: وكتب 
 

"إّن جمال القدم أراد أن  ينزل ما يلزم لصلح العاالم واساتقرار وتقاّدم األمام، فتفضال: ساياتي الوقات اّلاذي فياة  
 بضاارورة عقااد مجمااع عااام شااامل ماان البشاار يحضااره حّكااام األرض وملوكهااا، ويتشاااورون فيااة حااول يعتاارف الكاالّ 

ومثاال هااذا الّصاالح يسااتلزم عاازم الااّدول الكباار  علااى أن  تصاالَح ذات  . كيفيااة تاساايس الّصاالح األعظاام بااين البشاار
ذا قااام بعااد ذلاا  أحااد الملااو  علااى ارخاار يجااب علااى الكااّل أن  يهّبااوا  بينهااا صاالًحا كاااماًل حب ااا السااتقرار األماام، وا 

 .(2)لصّده بكل اّتحاد"
 

 عن األوضاع الّتي فيها بهاءهللاوفي أمثال هذه الّنصائح، يكشف  

                                           

 (.248، 216، 214، 209)مترجم من كتاب المقتطفات الصفحات  (1)

 . 249بق الصفحة المصدر السا (2)
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وحينما نراه يدعو الّناس إلى تاراص الّصافوف والوحادة  . اإللهيّ يتحّمل المسؤولون أعباء المسؤولّية في هذا اليوم 
 . العالم إنذاًرا واضًحا بااّن اساتمرارهم علاى الحاروب ساوف يهادم سالطانهمالّدولّية، نراه من جهة أخر  ينذر حّكام 

وماااا أبااادع تايياااد التّااااريخ الحاااديث لصاااّحة هاااذا اإلناااذار وذلااا  بقياااام حركاااات العناااف اّلتاااي بلغااات فاااي جمياااع األمااام 
أحاااد المتمّدنااة إلاااى درجاااة التااادمير وبتطاااّور وساااائل الحااارب إلاااى درجااة أصااابح فيهاااا الّنصااار مساااتحياًل نوالاااة علاااى 

 -وفي هذا يقول: . الّطرفين المتحاربين
 

"وارن بعد أن  رفضتم "الّصلح األعظم" تمسكوا "بالّصلح األصغر" لعّلكم بذل  تحّسنون قلياًل أموركم وأمور  
)وماا جعلااة هللا الاّدرياق األعظاام والّسابب األتاام لصاّحتة ]أي العاالم[ هااو اّتحااد ماان علاى األرض علااى  ...رعايااكم

 .(1)ا إال بطبيب حاذق كامل مؤّيد("هذا ال يمكن أبدً شريعة واحدة و أمر واحد و 
 

"الّصااالح األصاااغر" هاااو الوحااادة الّسياساااية باااين الاااّدول، فاااي حاااين أّن "الّصااالح األعظااام" يشااامل  والمقصاااود باااا 
 .ة والّسياسّية واالقتصادّية للوحدة كّلهاالّروحانيّ العوامل 

 
باااألمور الخارجّيااة والّشاؤون المادّيااة، لكااّن عمال الحكومااة اليااوم وقاد َعنياات الحكوماات فااي العصااور الّساابقة  

ة ، وهاي صافات يساتحيل وجودهاا إال فاي مان توّجاالّروحاانيّ للخدماة والعرفاان  خالصاإليتطّلب القيادة الحكيمة و 
 .إلى هللا

                                           

 وما بين القوسين ) ( عربي بالنص.  255و 254المصدر السابق الصفحتان  (1)
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 الحري ة السياسي ة
 

كم المحلي والقطري والّدولي، لكّنة ينصح يشتر  شكاًل مثالي ا من الحكومة التمثيلّية في الح بهاءهللاومع أّن  
ذا ماا مانح  . ياالجتمااعالكّل باّن هاذا يمكان إجاراؤه عنادما يبلاغ البشار درجاة ساامية كافياة مان الّتقادم الفاردي و  وا 

الحكم الّذاتي فجاة إلى قوم ليست لديهم الّتربية الكافية وتغّلب عليهم الّدوافع األنانّية وليست لديهم خبارة فاي إدارة 
ولاايس هنااا  خطاار أكباار ماان الحرّيااة تماانح إلااى قااوم ليسااوا أهاااًل  . الّشااؤون العاّمااة فااّّن ذلاا  يااؤّدي إلااى الكااوارث

 -في الكتاب األقدس بالّنص: بهاءهللاالستعمالها بحكمة وروّية وقد كتب 
 

عواقبهااا إلااى إّن الحرّيااة تنتهاي  . "إّناا ناار  بعاض الّناااس أرادوا الحرّيااة ويفتخارون بهااا أولئا  فااي جهاال مباين 
فاااعلموا أّن مطااالع الحرّيااة ومظاهرهااا هااي الحي ااوان،  . الفتنااة اّلتااي ال تخمااد نارهااا كااذل  يخبااركم المحصااي العلاايم

 .ينبغي أن  يكوَن تحت سنن تحّفظة عن جهل نفسة وضّر الماكرين نسانواإل
 

 .عن شؤون األدب والوقار وتجعلة من األرذلين نسان"إّن الحرّية تخرج اإل 
 

إّنا نصدقها فاي بعاض المقاماات  . إّن هذا لحّق يقين . انظروا الَخلق كاألغنام ال بّد لها من راعآل ليحفظها"ف 
لو اّتبع الّناس ما نّزلناه لهام مان  . قل الحرّية في اّتباع أوامري لو أنتم من العارفين . دون ارخر إّنا كّنا عالمين

 ...سماء الوحي ليجدّن أنفسهم في حرّية بحتة
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"قاال إّن الحرّيااة اّلتااي تاانفعكم إّنهااا فااي العبودّيااة   الحااق، واّلااذي وجااد حالوتهااا ال يباادّلها بملكااوت ملاا  السااموات 
 .واألرضين"

 
وعناادما يااتعّلم الّناااس ورجااال الحكاام  . لهّيااةاإلوالااّدواء األنجااع لتحسااين أحااوال الّشااعوب المتاااخرة هااو الّتعاااليم  

 .نطلق األمم من جميع قيودهاهذه الّتعاليم ويتبنونها فحينذا  ت
 

ام والر عايا   الحك 
 

 -الّظلم واالّستبداد بعبارات شديدة، فقد كتب في "الكلمات المكنونة": بهاءهللايحّرم  
 

"يا َظَلَماة األرض كّفاوا أياديكم عان الّظلام، ألّناي قاد أقسامت أن  ال أتجااوز عان ظلام أحاد، وهاذا عهاد حّتمتاة  
 .(1)بخاتم العّزة"في الّلو  المحفوظ وختمتة 

 
 -وأولئ  اّلذين ائتمنوا بصياغة القوانين والّتعليمات وبّدارتها يجب: 
 

هم، ويقوماوا اطمئناان"أن  يتمّسكوا بحبل المشورة، ويشّرعوا ما هاو سابب وعّلاة أمان العبااد ونعماتهم وثاروتهم و  
 .(2)فوضى"ا في حدوث االختالفات والعلى تنفيذ ما شّرعوه، ألّنة لو حدث غير هذا الّترتيب فّّن ذل  يكون سببً 

 
ومن جهة أخر  يجب على الّنااس أن  يكوناوا مطيعاين للقاوانين ومخلصاين للحكوماة العادلاة، وعلاى الحّكاام  

 أن  يعتمدوا على

                                           

 .89من الترجمة العربية، الصفحة  (1)
 )مترجم من لو  الدنيا(.  (2)
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طااارق الّتربياااة والّتعلااايم وعلاااى القااادوة الحسااانة ال علاااى اساااتعمال العناااف والقاااّوة فاااي تحساااين شاااؤون الّنااااس، فيقاااول 
 -:بهاءهللا

 
ولاااة باألماناااة والّصااادق إذا أقاااام فاااي باااالد أّي دولاااة يجاااب علياااة أن  يسااالَ  ماااع تلااا  الدّ  (1)"إّن هاااذا الحااازب 

 .(2)والّصفاء"
 

 -وفي لو  اإلشراقات: 
 

إّناا منعنااكم  . كام بجناود األعماال واألخاالقربّ  "يا حزب هللا زّينوا هياكلكم بطراز األمانة والّديانة ثم انصاروا 
 .دال في كتبي وصحفي وزبري وألواحي، وما أردنا بذل  إال علّوكم وسمّوكم"عن الفساد والج

 
 الت عيين بالوظائف والت رقية فيها 

 
إّن المقياس الوحيد في الّتوظيف يجب أن  يكوَن الّلياقة للوظيفة، وأماام هاذا المقيااس يجاب أن  تنهااَر جمياع  

دّياة، الفر ّصاداقات عتبارات العائلّية أو الأو الحالة المالّية أو االّية االجتماعالمقاييس األخر  كاألقدمّية أو الحالة 
 -في لو  اإلشراقات: بهاءهللافيقول 

 
يجاب  . "اإلشراق الخامس في معرفة الحكوماات أحاوال ماموريهاا وا عطاائهم المناصاب بالّجادارة واالّساتحقاق 

 ام األمين والعلى كل رئيس وسلطان مراعاة هذا األمر، حّتى ال يغتصب الخائن مق

                                           

 كلمة الحزب ال يعني مدلولها السياسي الحاضر بل يعني البهائّيين كما ورد في آخر المقطوعة ذاتها. (1)

 .111الترجمة العربية، الصفحة  –ارات لو  البش (2)
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 .(1)الّناهب مكان الحارس"
 

ّياة يكاون تغيياًرا االجتماعوال حاجة إلى القول باّن هذا المبدأ لو قبل قبواًل شاماًل وعمل بة فّّن تغيير حياتنا  
 ملة، ويصبحوحينما يعطى كّل فرد الوظيفة اّلتي تؤّهلة لها مواهبة وقابليتة، فّّنة يبذل جهده وقلبة في ع . مذهالً 

 .فّناًنا في مهنتة، األمر اّلذي يعود علية وعلى العالم بالّنفع الجزيل اّلذي ال يحصى
 

 المشاكل االقتصادي ة 
 

ة تؤّكااد باااقو  العبااارات علااى ضاارورة إصااال  العالقااات االقتصااادّية بااين الغنااي والفقياار بهائّيااإّن الّتعاااليم ال 
 -:عبدالبهاءفيقول 

 
ة الَخلق وترتيبها بشكل ينعدم فية الفقر والفاقة حّتى يكون لكّل فارد علاى "يجب أن  يكون تعديل أمور معيش 

خار فاي وهنا  اليوم بعض الّناس فاي منتهاى الثّاراء والابعض ار . قدر مقامة ودرجتة نصيًبا من الّسعة والّرفاهية
ا و  ّنسانف . منتهى الفاقة يحتاجون إلى القوت اليومي نساانيعيش في قصار عاالآل جاد  ي يملا  حفارة يااو  آخار ال ا 

قاة إّن هذا الوضع وهذا الّترتيب ليس صحيًحا، ويجب إصالحة وحّل مشكلتة ويجب إجراء ذل  بكمال الدّ  . إليها
ل هاي باعن طريق استعمال القوانين ال عن طريق المساواة الّتاماة باين البشار، ألّن المسااواة الّتاماة غيار ممكناة، 

ذا ما طّبقت المساواة فّّنهاا لان تادوم ولان . قة أبًدايمكن تحقل  َوه م من األوهام ال على العكس من ذ تبقاى بال  وا 
 .ترتب  من جديد، ولو أمكن إيجادها فّّن نظام العالم يرتب 

                                           

 . 99الترجمة العربية الصفحة  (1)
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 .فنظام العالم يقتضي هذا االختالف، ألّن البشر في خلقتهم مختلفون 
 

أفهاال  . مااا تحتاااج إلااى الجناادي البسااي فالفرقااة تحتاااج إلااى قائااد، ك . أشاابة بفرقااة عسااكرّية نسااانيّ "والعااالم اإل 
 ؟نصب الكبير ويكون الّجميع جنوًدايمكن االّستغناء عن وجود القائد أو عن صاحب الم

 
"ال شّ  أّن الّرتاب المختلفاة ضارورّية النتظاام األماور، ولكاّن هناا  الياوم الابعض مّمان يعيشاون فاي منتهاى  

ضاع و ومان األماور الهاّماة  . انون ليقاوم باإلصاال  والّتعاديلالغنى والبعض في منتهى الفقر فاال باّد مان إيجااد قا
جود و فّذا ما لوحد فقر وبؤس فمن اليقين  . حدود للّثروة ووضع حدود كذل  للفقر، وال يجوز اإلفرا  في كليهما
جحاف فكاّن ظهور البؤس دائًما نتيجة حتمّية لوجود الّظلم وال  ر،ويجب قيام الّنفوس بهذا األمار الخطيا . ظلم وا 

صال  األمور اّلتي سّببت الفقر المدقع والجوع للجموع الغفيرة  .يجوز أبًدا الّتردد في تغيير وا 
 

"وعلى األغنياء أنفساهم أن  ينفقاوا علاى الفقاراء مان أماوالهم، ويكسابوا محّباة الفقاراء، ويجاذبوا قلاوبهم نحاوهم،  
فاي  اّلذين هم فّكروا دائًما في حال المحزونين واليائسينوعليهم أن  يبذروا بذور الّشفقة والمحّبة في القلوب، وأن  ي

 .حاجة إلى القوت الّضروري 
 

"ويجب تقنين قوانين خاّصاة وحاّل مشاكلة هاذا الغناى الفااحش وهاذا الفقار المادقع، ويجاب أن  تشاتمَل قاوانين  
 .(1) تبقى غير مطاعة"ّّن شريعة هللاوما لم يتم هذا ف . البالد وفق شريعة هللا على كّل ما يؤّدي إلى الّرفاه

                                           

 . 140من الخطابات المباركة في باريس في كتاب "حكمة عبدالبهاء" الطبعة االنجليزية الصفحة  (1)
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 -حول العالقات االقتصادّية بين الّرأسماليّين والعّمال فقال: عبدالبهاءوتحّدث 
 

ن   . ، ولكّنهاا يجاب أن  تعاالَع باالعتادال ال باالّتهوربهااءهللا"إّن هذه هي إحد  المبادئ األساسّية لحضارة   وا 
ّن االشااترا  والّتساااوي التّااام  . ؤول أخيااًرا إلااى الحااربلاام يفصاال فااي هااذه المسااالة بطريااق المحّبااة فااّّن األماار سااي وا 

ولكاّن هناا  طرياق واحاد معتادل وهاو أن  ال يبقاى الفقاراء علاى  . غير ممكنين، ألّن أمور العاالم ونظاماة يخاتاّلن
هذه الحال من االحتياج وال يبقى األغنياء على هاذه الحاال مان الغناى بال يعايش الفقاراء ويعايش األغنيااء حساب 

 "...وسعادة اطمئناناتهم براحة و درج
 

فااال يكااون ذلاا  جبااًرا باال بالقااانون حتّااى يعاارف كااّل واحااد واجبااة حسااب  . .."لهااذا فمسااالة المساااواة مسااتحيلة 
فمااثاًل شااخص غنااي عنااده حاصااالت كثياارة وشااخص فقياار حاصااالتة قليلااة، أو نقااول بصااورة  . القااانون العمااومي

شرة آالف كيلو وشخًصا فقيًرا حاصالتة عشرة كيلاوات، فلايس مان أوضح أّن شخًصا غني ا لة حاصالت تعادل ع
اإلنصاف أن  تؤخَذ ضرائب متساوّية من االثنين، بل يجب إعفااء هاذا الفقيار فاي هاذه الحاال عان الّضارائب، فلاو 

الغني ضريبة العشر فليس هذا إنصاًفا، إذن يجب وضع قاانون إلعفااء هاذا  ىالفقير ضريبة العشر وأعط ىأعط
ر اّلذي عنده عشرة كيلوات فق  يحتاجها لمعيشاتة الّضارورية، ولكاّن الغناي اّلاذي عناده عشارة آالف كيلاو لاو الفقي

نسااانو  . الغنااي لبقياات عنااده ثمانيااة آالف أخاار   ىفلااو أعطاا . أعطااى عشااًرا أو عشاارين لاان يصاايبة ضاارر آخاار  ا 
 ربعون عنده خمسون ألف كيلو فّّنة لو أعطى عشرة آالف كيلو لبقي لدية بعد ذل  أ
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 .ألف كيلو، لهذا يجب وضع القوانين على هذا المنوال"
 

فلو زاد أصحاب المعامل أجور العّمال الياوم فاّّنهم بعاد  . "أّما قوانين األجور الموجودة فيجب إلغاؤها تماًما 
 .لهذا نهاية" توليس . شهر أو سنة أخر  يتظاهرون أيًضا ويضربون ويطلبون المزيد

 
فبموجاب شاريعة هللا ال تعطاى أجاور فقا  لهاؤالء بال يكوناون فاي  . عة هللا في هذا البااببشريّ وأخبركم ارن  

فمااثاًل زارع فااي قريااة ياازرع ويجمااع حاصااالت زراعّيااة فتؤخااذ ضااريبة العشاار ماان  . الحقيقااة شااركاء فااي كااّل عماال
 .الّزّراع أغنياء وفقراء حسب حاصالتهم

 
ياع الّضارائب والحاصاالت ثااّم ينظار أّي الّنااس فقياار "ويؤّساس فاي تلا  القريااة مخازن عماومي فياة تجمااع جم 

 .فالّزّراع اّلذين يحصلون على حاصالت تساوي طعامهم ومصروفاتهم ال يؤخذ منهم شيء" . وأّيهم غني
 

َد فاي القرياة عااجز  . "وخالصة القول أّن جميع الّضرائب من الحاصالت تجمع في مخزن عموميّ   ن  و جِّ وا 
ااَد غنااّي يحتاااج إلااى خمسااين ألااف كيلااو فقاا ، ولكااّن حاصااالتة تزياا . رورّيةيعطااى لااة بقاادر معيشااتة الّضاا ذا و جِّ د وا 

 .على مصروفاتة بمقدار خمسمائة ألف كيلو، يؤخذ منة عشران"
 

 .(1)"وكّل ما يبقى في المخزن آخر الّسنة ينفق على المصروفات العمومّية" 

                                           

 .1972دار الريحاني -طبعة بيروت 301-298نقاًل عن "كتاب خطابات عبدالبهاء" الصفحات  (1)
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 المالي ة العام ة
 

ّشااؤون المالّيااة فااي كااّل مدينااة أو قريااة أو محافظااة، كّلمااا أمكاان ذلاا ، إلااى أن  توكااَل إدارة ال عباادالبهاءيقتاار   
ة نصايًبا المركزّياتل  المدينة أو القرية أو المحافظة ذاتها، لتقوم بّجراء ذل  داخل حدودها، ولتقادم إلاى الحكوماة 

ذا لام يازد  . ّية المالّياةويجب أن  تكاوَن ضاريبة الاّدخل الّتصااعدّية أحاد المناابع الّرئيسا . من المصروفات العاّمة وا 
على مصروفة الّضروري لن تؤخذ منة ضريبة، ولكن  عندما يزداد الّدخل فاي جمياع األحاوال علاى  نساندخل اإل

المصاااروفات الّضااارورّية فهناااا  تفااارض الّضاااريبة، وترتفاااع الّنسااابة المئوّياااة فيهاااا كّلماااا ازداد فاااائض الاااّدخل علاااى 
 .المصروفات الّضرورّية

 
ا بساابب الماارض أو بساابب قّلااة المحصااول أو بساابب آخاار خااارج عاان نطاااق إنسااانً ر  لااو أّن وماان جهااة أخاا 

قدرتااة لاام يكسااب الااّدخل الّضااروري لسااد مصااروفاتة الّضاارورّية فااي العااام، فااّّن مااا ينقصااة إلعاشااة نفسااة وعائلتااة 
 .يؤخذ من الخزانة العاّمة

 
تي ال وارث لها والمناجم والكناوز اّلتاي يعثار عليهاا وهنا  موارد أخر  للمالّية العاّمة، مثال ذل  العقارات الّ  

أّما المصروفات العاّمة فمنها المنح اّلتي تقاّدم للعجازة واأليتاام والمادارس والّصام والعمياان  . والّتبرعات االختيارّية
 .وإلدامة الّصحة العاّمة وبهذه الوسيلة تضمن راحة ورخاء جميع الّناس

 
 -ما يلي ترجمتة: 1912الموضوع سنة حول هذا  عبدالبهاءوقد كتب  
 

 وحّل المسالة االقتصادّية يجب أن  يبدَأ بالفال  ثم ينتهي ..." 
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األمر إلى المهن األخر ، ألّن عدد الفاّلحين يزياد أضاعاًفا علاى عادد المشاتغلين باالحرف األخار ، ولهاذا ينبغاي 
 . ّيةماعاالجت الهيئةالبدء بقضية الفاّل  اّلذي هو العامل األّول في 

 
ااا   "فعلااى عقااالء كااّل قريااة أن  يؤّسسااوا جمعّيااة تكااون بياادها إدارة تلاا  القريااة، وأن  يؤّسسااوا كااذل  مخزًنااا عام 

يعّينون لة كاتًبا، وفاي موسام الحصااد يؤخاذ قسام معاّين مان المحصاوالت العمومّياة ويوضاع فاي المخازن بّشاراف 
 .الجمعّية

 
ت العشااار، ورساااوم علاااى الحيواناااات، والماااال اّلاااذي ال وارث لاااة، "وواردات هاااذا المخااازن سااابعة، وهاااي: واردا 

 . والّلقائ  اّلتي ال يعرف أصحابها، وثلث الكنوز اّلتي يتّم العثور عليها، وثلث المعادن، والّتبرعات
 

دارة مراكااز الّصااحة   "ومصااروفاتة ساابعة أيًضااا: أوّلهااا المصااروفات المعتدلااة العمومّيااة كمصاااريف المخاازن وا 
وثانيها أداء العشر للحكومة، وثالثها أداء رسوم الحي وانات للحكومة، ورابعها إدارة دور األيتاام، وخامساها  العاّمة،

 . مساعدة العجزة، وسادسها إدارة الّتعليم، وسابعها إكمال المعيشة الّضرورّية للفقراء
 

تبلاغ وارداتاة العمومّياة خمسامائة  إنساانوهذه يجب تحصيلها باألسالوب التّاالي: ماثاًل  -"فاّواًل واردات العشر 
دوالر ومصاروفاتة خمسامائة دوالر، فاال يستحصال مناة العشار، واّلاذي مصاروفاتة خمسامائة دوالر ووارداتاة ألااف 

نسانو  . دوالر يستحصل منة العشر، ألّنة يمل  أكثر من حاجتة، فّذا أعطى العشر ال تختّل معيشتة أبًدا آخر  ا 
 خمسة آالف فيستحصلمصروفاتة ألف دوالر ووارداتة 
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نساانو  . منة العشر ونصف العشار، ألّناة يملا  زياادة إضاافّية مصاروفاتة الضارورّية ألاف دوالر ووارداتاة عشارة  ا 
وغياااره مصاااروفاتة الّضااارورّية أربعاااة آالف أو  . آالف دوالر فيستحصااال مناااة عشاااران، ألّناااة يملااا  زياااادة إضاااافّية

 إنساااانومااان ناحياااة أخااار  إذا وجاااد  . خمساااة آالف دوالر أّماااا وارداتاااة فمائاااة ألاااف دوالر فيستحصااال مناااة الّرباااع
حاصالتة مائتا دوالر واحتياجاتة الّضرورّية اّلتي هي أدنى حدود القاوت والّطعاام الّضاروري لاة تسااوي خمسامائة 

ه لكاّن زراعتاة لام تجاد بركاة، فتجاب إعانتاة مان المخازن العماومي، كاي ال يبقاى دوالر، ولم يقّصر فا ي ساعية وجادِّّ
 .محتاًجا بل يعيش مرتاًحا

 
"وجميااع أيتااام القرياااة يجااب تااامين ماااا يحتاجونااة مااان هااذا المخاازن، كماااا يجااب أن  يخّصااص قسااام ماان هاااذا  

 .م وقسم ل مور الّصحّية"المخزن للمحتاجين اّلذين ال يستطيعون العمل، وقسم إلدارة الّتعلي
  
 ."أّما إذا بقي شيء من المال فيجب نقلة إلى المخزن العمومي لينفق في المصروفات العمومّية 
 

 .ّية بكمال الّراحة والّسعادةاالجتماع الهيئة"وعندما يوضع مثل هذا الّنظام، يعيش كّل فرد من أفراد  
 

ّياة االجتماع الهيئاةل أبًدا، ألّن تفاوت المراتاب مان مساتلزمات "كذل  يجب اإلبقاء على الّرتب فال ينالها خل 
ّيااة أشاابة بفرقااة ماان فاارق الّجاايش، ففااي فرقااة الّجاايش ال بااّد ماان وجااود القائااد األعلااى االجتماع الهيئااةف . الّضاارورّية

حادة فالّرتاب وال يمكان أن  يكاوَن الّجمياع فاي رتباة وا . ووجود الّزعيم ووجود العقيد ووجود الّضاب  ووجود الجنادي
 إًذا ضرورّية ولكن  يجب أن  يعيَش كّل فرد من أفراد الّجيش
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في تمام الّراحة والهناء، فال بّد أن  يكوَن هنا  والآل وقاض وتااجر وغناي وزارع وعامال، وال شاّ  أّن هاذه المراتاب 
ال اختّل الّنظام العمومي بقاؤها وا   .(1)..."يجب المحافظة عليها وا 

 
 دلةاساة المتباؤ الم 

 
 -يقول ما ترجمتة: 1919ة في سنة المركزيّ إلى جمعية الّصلح الّدائم  عبدالبهاءفي رسالة كتبها  
 

إشراًكا اختياري ا فيما يملكة، وهذا اإلشرا  أعظم من  نسانأخاه اإل نسانإشرا  اإل بهاءهللا"ومن جملة تعاليم  
والقاّوة،  فدية بروحة وبمالة، ولكّن ذل  ال يكون بالعنفنفسة على غيره، بل ي نسانالمساواة، وهو أن  ال يرّجح اإل

على عملاة، بال يكاون عان طياب خااطر، فيفادي مالاة وروحاة ل خارين، وينفاق علاى  نسانفيكون قانوًنا يجبر اإل
 .ّين"بهائيّ الفقراء بحسب ميلة ورضاه، كما يجري ذل  اليوم في إيران بين ال

 
 وجوب العمل على الجميع 

 
الخاّصااة بالمشااكلة االقتصااادّية أمااره بوجااوب اشااتغال كااّل فاارد بعماال نااافع، فااال يبقااى  بهاااءهللا ماان أهاام أواماار 

لبشاارات فيقاول فاي لاو  ا . ّياةاالجتماع الهيئاةّية، وال يبقى ط فيلاّي يعايش عاّلاة علاى االجتماعيعسوب في الخلّية 
 -بالّنص:

 
 منكم االشتغال بامر من األمور من"قد وجب على كّل واحد  

                                           

 . 1972طبعة بيروت دار الريحاني سنة  43-41في "كتاب خطابات عبدالبهاء" الصفحات  اللو  مطبوع (1)
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لّصنائع واالقتراف وأمثالها وجعلناا اشاتغالكم بهاا نفاس العباادة   الحاّق، تفّكاروا ياا قاوم فاي رحماة هللا وألطافاة ثاّم ا
 .اشكروه في العشّي واإلشراق"

 
كذل  قضي األمر فاي  . "ال تّضيعوا أوقاتكم بالبطالة والكسالة، واشتغلوا بما تنتفع بة أنفسكم وأنفس غيركم 

 .الحت من أفقة شمس الحكمة والبيان" هذا الّلو  اّلذي
 

 .(1)"أبغض الّناس عند هللا من يقعد ويطلب، تمّسكوا بحبل األسباب متوّكلين على هللا مسّبب األسباب" 
 

بطاال أتعابهاا   فكم من المجهودات في عالم الّتجارة تصرف اليوم علاى إفسااد مجهاودات الّشاعوب األخار  وا 
 وب الوبيلةو وكم منها في طريق الّضياع باساليب أشد خطاًراو ولاو عمال جمياععن طرق المزاحمة الّضارة والحر 

هياااز ، لكّفاااى ذلااا  مؤوناااة تجبهااااءهللاة، كماااا ياااامر نساااانيّ الّنااااس وكاااان عملهااام الفكاااري أو اليااادوي موّجًهاااا لنفاااع اإل
 ء قااذرة تاازدحماحتياجااات جميااع البشاار الّضاارورّية لّصااحتهم وراحااتهم وحياااتهم حياااة نبيلااة، ولمااا بقياات هنااا  أحيااا

 .بالمساكن الوبيئة، ولما بقيت هنا  مجاعات وال فاقة وال عبودّية صناعّية وال كد  يستنزف صّحة الكادحين
 

 آداب الث روة 
 

إّن الثّاااروات المكتسااابة بطريقاااة شاااريفة والمساااتعملة ألغاااراض شاااريفة ممدوحاااة ومحترماااة فاااي نظااار الّتعااااليم  
 ة، وتجب مكافاة كلّ بهائيّ ال

                                           

 . 115الصفحة  –البشارات  (1)
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 -في لو  الّطرازات: بهاءهللافيقول  . ات مكافاة الئقةمن الخدم
 

ويجاااب علاااى الّجمياااع أن   ...أن  ال ينكاااروا فضااال أحاااد ويحترماااوا أربااااب الفناااون  ..."يجاااب علاااى أهااال البهااااء 
 .(1)يتكّلموا باإلنصاف ويقّدروا الّنعمة قدرها"

 
 -في لو  اإلشراقات: بهاءهللاأّما بخصوص أربا  الّنقود فقد كتب  
  
رة، إذ لو لم يكن ربح متداول معمول بة بين الّناس لتعّطلت األمور كثر الّناس محتاًجا إلى هذه الفق"وير  أ 

علاى  وتاّخرت، وقّلما نجد من يوّفق بمراعاة بناي جنساة وأبنااء وطناة أو إخواناة ليقرضاهم قرًضاا حساًنا لاذا فضاالً 
 طّيًباااا وصاااار رباااح الّنقاااود حاااالالً  ...لّنااااس أي رباااح الّنقاااودالعبااااد قّررناااا الّرباااا كساااائر المعاااامالت المتداولاااة باااين ا

 ."...طاهًرا
 

وقااد توّقااف القلاام األعلااى فااي تحديااده حكمااة ماان  . "ولكاان  يجااب أن  يكااون هااذا األماار باالعتاادال واإلنصاااف 
 ."...ونوصي أولياء هللا بالعدل واإلنصاف وما يظهر بة رحمة أحبائة وشفقتهم بينهم . عنده ووسعة لعباده

 
 .(2)"ولكن  فو ض إجراء هذه األمور إلى رجال بيت العدل، حّتى يعملوا بمقتضيات الوقت والحكمة" 

 

                                           

 .154الصفحة  -الترجمة العربية  -الطرازات  (1)
 .106الصفحة  -الترجمة العربية -االشراقات  (2)
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 منع استعباد العمال
 

ذلا  مؤّكاًدا أّن هاذا الّتحاريم ال يشامل  عبادالبهاءفي الكتااب األقادس الاّرق واالساتعباد، ويشار   بهاءهللايحّرم  
فااي  عباادالبهاءوحينمااا كااان  . ناعي أيًضااا، ألّنااة يخااالف أواماار هللاالااّرق الّشخصااي فحسااب باال يشاامل الااّرق الّصاا

 خاطب األمريكان قائاًل: 1912الواليات المّتحدة سنة 
 

وّفقااتم فاااي الحقيقااة إلاااى أمااور عظيماااة ممدوحااة، وقاااد أصاالحتم مشاااكلة الّرقياااق  1865و 1860"بااين سااانتي  
ّصاناعي بخادمات أعظام مان ذلا  وهاي أن  تمنعاوا الاّرق الأّما اليوم فيجب علايكم أن  تقوماوا  . واالستعباد الّزراعي
 .وعبودّية العّمال

 
"إّن حااّل المشاااكل االقتصااادّية ال يتحّقااق أبااًدا عاان طريااق الكفااا  والّناازاع بااين الّرأسااماليّين وبااين العّمااال باال  

 .حقيقّيةبحسن الّتفاهم والّتسامح وبطيبة خاطر الّطرفين، فحينذا  تنتظم األمور وتستمر العدالة ال
 

ّين أبًدا سلب واغتصااب وطماع وظلام وثاورة علاى الحكوماة القائماة فاي أّي بلاد أو مطالباة بهائيّ "وليس بين ال 
 .الهياجتؤّدي إلى 

 
وسااوف يقساام الغنااي ثروتااة عاان  . "ولاان يكااون فااي اسااتطاعة الّناااس جمااع ثااروة عظيمااة ماان أتعاااب العّمااال 

وهاذه  . ق هاذا بصاورة تدريجّياة وبرضااه وموافقاة صااحب الماالوساوف يتحّقا . طيب خااطره، ويقاوم علاى إنفاقهاا
 .(1)المسالة ال يمكن تحّققها بالحرب وبسف  الّدماء"

                                           

 . 147الصفحة  15مترجم عن مجلة نجمة الغرب المجلد الّسابع العدد  (1)
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وسااايكون باإلمكاااان خدماااة مصاااالح رأس الماااال والعمااال كليهماااا خدماااة مثلاااى عااان طرياااق المشااااورات الودّياااة  
فسااال  اإلضااراب وسااال  إغااالق  . األربااا والّتعاااون وعاان طريااق الّشااراكة الفعلّيااة بالمشاااريع وعاان طريااق اقتسااام 

ب، بل تضّر ب ولهاذا يجاب أن  تعماَل  . ة جمعااءبشاريّ ّياة الاالجتماع الهيئةالمصانع ال تضّر بالّتجارة مباشرة فحس 
ااول دون الّلجااوء إلااى األساااليب البربرّيااة فااي حااّل الّنزاعااات وقااد خطااب  . الحكومااات علااى ابتكااار الوسااائل اّلتااي َتح 

 -قائاًل: 1912مشاير بامريكا سنة مدينة دوبلين نيوها في عبدالبهاء
 

يجاب أن  ال يعطاى المساتخدمون أجاًرا معّيًناا لهاّي اإلفبمقتضى القاانون  . "وارن أريد أن  أبّيَن لكم قانون هللا 
ب بل يجب إسهامهم في أربا  العمل ا، وال تحّل بّضراب العمال . فحس   .إّن مسالة االشتراكّية مهّمة جد 

 
"ويجاااب أن  تّتفاااَق جمياااع الاااّدول، وفاااي مجلاااس ي نتخاااب أعضااااؤه مااان برلماناااات األمااام وأعيانهاااا، يقااارر هاااؤالء  

األعضااااء فاااي منتهاااى العقااال والكفااااءة قاااراًرا ال يتضاااّرر بموجباااة الّرأسااامالّيون كثياااًرا وال يبقاااى العّماااال محتااااجين، 
مونة بضاامان قاوّي، وكااذل  حقاوق أصااحاب ويضاعون قانوًناا بمنتهااى االعتادال ثاام يعلناون أّن حقااوق العّماال مضا

ذا تاااّم تطبياااق هاااذا القااارار برضاااى الّطااارَفين، فاااّّن أّي إضاااراب ينشاااا فيماااا بعاااد يكاااون عرضاااة  . رؤوس األماااوال وا 
اّل انتهاااى األمااار إلاااى خاااراب أكثااار وأكثااار وخاّصاااة فاااي أوروباااا حياااث يحااادث فيهاااا  . لمقاوماااة جمياااع الاااّدول لاااة وا 

 .اضطراب عظيم
 

 .حرب العاّمة في أوروبا هذه المسالة نفسها"ومن بين أسباب ال 
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ااارَِّ  صااااحب المااانجم وصااااحب  . فماااثاًل يملااا  أحاااد الّرأساااماليّين َمن جًماااا ويملااا  ارخااار مصااانًعا فاااّذا أمكااان أن ي ش 
المصاانع عّمالهمااا فااي األربااا  وبصااورة معتدلااة بااان  يعطيااا العّمااال نساابة مئوّيااة ماان األربااا  العاّمااة، فااّّن العّمااال 

 .جهد بارواحهم، وسوف لن تبقى في المستقبل احتكارات وسوف تلغى االحتكارات بالكلّيةيبذلون ال
 

"وكذل  يخّصص كّل مصانع يملا  عشارة آالف ساهم ألفاي  ساهم مان  هاذه ارالف العشارة للعّماال وباسامهم،  
دفااع األجااور  حتّااى يكااون ملًكااا لهاام، ومااا يبقااى آخاار الّشااهر أو الّساانة ماان األربااا  يقساامة أصااحاب األمااوال بعااد

 .والمصروفات تقسيًما متناسبّا مع األسهم بين الّطرفين
 

"وفااي الحقيقااة قااد جاار  حتّااى ارن ظلاام كبياار بحااّق العااوام، فيجااب وضااع قااوانين، ألّنااة ال يمكاان أن  يرضااى  
العّماااال باألوضااااع الحاضااارة، فهااام يضاااربون فاااي كاااّل شاااهر وفاااي كاااّل سااانة ويكاااون الّضااارر آخااار األمااار علاااى 

 .(1)"...نالّرأسمالييّ 
 

 الوصي ة والميراث 
  
أن  تكاوَن لكاّل شاخص الحرّياة فاي الّتصاارف فاي أمالكاة أّياام حياتاة باّياة طريقاة يراهاا، وواجااب  بهااءهللاقاّرر  

ذا توّفي شخٌص دوَن أن   . على كّل فرد كتابة وصّيتة مبّيًنا فيها كيفّية الّتصرف بميراثة بعد موتة ترَ  وصاّية يوا 
رت ثروتة و  مت تقسيًما متناسًبا وفق نسبةق دِّّ  قسِّّ

                                           

 .1972طبعة بيروت.  دار الريحاني سنة  - 302و 301نقاًل عن كتاب "خطابات عبدالبهاء" الصفحات  (1)
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معّيناااة بااااين ساااابع طبقااااات ماااان الااااوّراث هااااي: الّذرّياااة، الّزوجااااة أو الااااّزوج، ارباااااء، األمهااااات، اإلخااااوان، األخااااوات 
ذا لاام تكاان للمتااوفي ذرّيااة َذَهااَب  . وي قّساام الميااراث تقساايًما تنازلي ااا ماان الّطبقااة األولااى إلااى األخياارة . والمعّلمااون  وا 

ذا كاناات لااة ذرّيااة ولاام تكاان لااة إحااد  الّطبقااات الّساات األخاار  أو كّلهااا َذَهااَب ثلااث سااهمها إلااى ا لخزانااة العاّمااة وا 
 (1)ّمة ورجع الّثلثان إلى الّذرّيةسهمها إلى الخزانة العا

 
من الّتوصية بميراثاة إلاى فارد واحاد إذا شااء ذلا ، ولكاّن  نساننص يمنع اإل بهاءهللاوليس هنا  في شريعة  
فيااة، وهااي  للميااراث اّلااذي ال وصااّية بهاااءهللان طبًعااا يتاااّثرون فااي كتابااة وصاااياهم بالّطريقااة اّلتااي وضااعها يّ بهااائيّ ال

 .الّطريقة اّلتي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من الوّراث
 

 مساواة الن ساء بالر جال 
 

لّنسااء يجاب أن  ي عتبارَن مسااويات بها أهمّية عظمى هو أّن ا بهاءهللاّية اّلتي يني  االجتماعإّن أحد المبادئ  
  لهّن ّرجال وتتاللّرجال، فيتمّتعن بحقوق وامتيازات مساوية لما يتمّتع بة الّرجال كما ينلن تعليًما مساوًيا لتعليم ال

نّ  . ذات الفرص اّلتي تتا  للّرجال  وا 

                                           

وفي الكتاب األقدس باالنص: "والاذي لام يكان لاة مان يرثاة وكاان لاة ذو القرباى مان أبنااء األ  واألخات وبناتهماا فلهام الثلثاان  (1)
ال ل عمااام واألخااوال والعمااات والخاااالت وماان ب عاادهم وبعاادهن ألبنااائهم وأبنااائهن وبناااتهم وبناااتهن والثلااث يرجااع إلااى مقاار وا 

العاادل... وماان مااات ولاام يكاان لااة أحااد ماان الااذين نزلاات أسااماؤهم ماان القلاام األعلااى ترجااع األمااوال كلهااا إلااى المقاار المااذكور 
 لتصرف فيما أمر هللا بة...".
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العاام، فتناال البناات تعليًماا ال يقاّل أعظم وسايلة ي عتماد عليهاا فاي الوصاول إلاى تحريار المارأة هاي الّتربياة والّتعلايم 
دة عااان تعلااايم البناااين وفاااي الحقيقاااة يجاااب اعتباااار تعلااايم البناااات أهااام مااان تعلااايم البناااين، ألّن هاااؤالء البناااات  . َجاااو 

إّن األطفااااال أشاااابة  . سيصاااابحن أّمهااااات فااااي المسااااتقبل، وبصاااافتهن أّمهااااات فهااااّن أّول المعّلمااااات للّجياااال القااااادم
فاااّن  كانااات تربياااة األطفاااال فاااي الّسااانوات األولاااى مااان حيااااتهم تربياااة صاااحيحة فاااّّن  باألغصاااان الّنضااايرة الغّضاااة،

ن  كاناات تااربيتهم مغلوطااة اعوّجاات أغصااانهم وتعّرضاات جميااع أّيااام حياااتهم إلااى نفااوذ  أغصااانهم ترتفااع قويمااة، وا 
 تربيتهم في سنواتهم األولى، لهذا ما أهّم تربية البنات تربية صحيحة حكيمةو

 
ة بهائّيااالااابالد الغااارب وجاااد مناسااابات عديااادة أتاحااات الفرصاااة لاااة لتوضااايح الّتعااااليم ال البهاءعبااادوخااالل زياااارة  

فقاد قاال فاي أحاد اجتماعاات "عصابة حرّياة المارأة" فاي لنادن فاي ينااير )كاانون الثّااني(  . الخاّصة بهذا الموضاوع
 -ما ترجمتة: 1913سنة 
 

جااال وارخاار الّنساااء، ومااا لاام يكاان الجناحااان قااويين أشاابة بطياار لااة جناحااان أحاادهما الرّ  نسااانيّ "إّن العااالم اإل 
ويقتضاي هاذا العصار ارتقااء الّنسااء، فايقمن  . تؤيدهما قّوة واحدة فّّن هذا الّطير ال يمكن أن  يطيار نحاو الّساماء

لَن إلى درجة الّرجال ويتساوين في الحقوق  بوظائفهن كّلها في مدارج الحياة، ويكونن مثل الّرجال، ويجب أن  َيصِّ
 .األساسّية بهاءهللاحد تعاليم حضرة وهذا هو أ . هذا هو أملي . معهم
 

وهاام يقيمااون األدلااة علااى رأيهاام هااذا، لكننااا  . "ويار  بعااض العلماااء أّن دماااغ الّرجااال أثقاال ماان دماااغ الّنساااء 
 حينما نمعن الّنظر نر  أّن رؤوس
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ى الااّذكاء ويمتلكااون قااو  إدرا  عظيمااة بعااض الّرجااال صااغيرة ويجااب أن  تكااون أدمغااتهم خفيفااة لكااّنهم فااي منتهاا
والاابعض ارخاار ماان الّرجااال ذوو رؤوس كبياارة يجااب أن  تكااوَن فيهااا أدمغااة ثقيلااة ومااع ذلاا  فهاام ضااعاف العقااول 

إذن فمقاييس الّذكاء واإلدرا  ال تتعّلق بثقل الدماغ أو بخّفتة، لكّن الرجاال يتشاّبثون بامثاال هاذه األدلاة  . والّذكاء
 .على الّنساءإلثبات تفّوقهم 

 
"ويقولون باّن الّنساء لم تظهر منهن حّتى اليوم أماور عظيماة كالّرجاال، لكاّن حّجاتهم هاذه ضاعيفة واهياة ال  

تّتفااق وحااوادث التّاااريخ ولااو كااان لهاام اّطااالع فااي التّاااريخ لعلمااوا أّن عظيمااات الّنساااء فااي األزمنااة الّسااالفة قااد قماان 
 .صر يقمن باعمال عظيمة"بحوادث عظيمة وكثيرات منهّن في هذا الع

 
ببياااان ماااا حّققتاااة الملكاااة زنوبياااا مااان إنجاااازات، وأضااااف إلاااى ذلااا  إنجاااازات غيرهاااا مااان  عبااادالبهاءثااام شااارع  

عظيمات الّنساء في الّتاريخ، خاتًما حديثة بثناء عاطر على شجاعة مريم المجدلّية اّلتي ظّلت راسخة في إيمانها 
 -يقول: عبدالبهاء بينما تزلزل إيمان الحوارّيين، واستمر

 
فقاد ظهارت منهاا فاي  . "وفي العصر الحاضر ظهرت من بين الّنسااء قاّرة العاين ابناة أحاد علمااء المسالمين 

فرفعاات عاان وجههااا  . بدايااة ظهااور حضاارة الباااب آثااار عجيبااة وقاادرة وشااجاعة نااادرة تحّياار منهااا كااّل ماان ساامعها
ومااع أّن الّتحاادث إلااى الّرجااال كااان  . قاااب عاان مّحياهاااالحجاااب علااى خااالف عااادة اإلياارانيّين القديمااة وكشاافت النّ 

 خروًجا على ارداب، لكّن هذه المرأة كانت جريئة إلى حّد كانت تتباحث مع
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أعظم العلماء وكانات تتفاّوق علايهم فاي كاّل مجاالس البحاث، لكاّن الحكوماة اإليرانّياة ساجنتها وقاام الّنااس برجمهاا 
ا ماان مدينااة إلااى أخاار  وهااّددوا بقتلهااا، لكّنهااا لاام تفتاار أبااًدا فااي عزمهااا وفااي روهااا ونفوهاافااي الّشااوارع والمعابااد وكفّ 

وقد تحّملت كّل بالء وأذّية بمنتهى الّشجاعة، حّتى أّنها قامت في سجنها بتبليغ  . مطالبتها بحرّية أخواتها الّنساء
ّنكام تساتطيعون بكاّل ساهولة، وحينما كانت مسجونة في بيت أحد الاوزراء خاطبتاة قائلاة: "إ . الكثيرات من الّنساء

وخالصة القول، .  ومتى شئتم، قتلي لكّنكم يجب أن  تعلموا أّنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام تحّرر المرأة ونجاتها"
وقااد لبساات فااي ذلاا  اليااوم أباادع ألبسااتها كاّنهااا  . لّمااا اقترباات نهايااة حياتهااا المحزنااة، أخااذوها إلااى حديقااة وشاانقوها

لقد كانات فاي الحقيقاة  . نفقت روحها بكمال الّشجاعة والحشمة، وقد دهش اّلذين رأوهاتذهب إلى حفلة عرس، وأ
ا ات من الّنساء من يتكّلمن بين الّناس بمنتهى الفصاحة نثًرا وشاعًرا بهائيّ وهنا  اليوم في إيران بين ال . جريئة جد 

 .ويلقين أفصح الخطب في المجالس والمحافل
 

ا فيوًمااا، ويحصاالن علااى اّطالعااات واسااعة فااي العلااوم وفااي التّاااريخ حتّااى تكماال "يجااب أن  ترتقااي الّنساااء يوًماا 
، وسوف ينلن عما قريب حقوقهن كاملة، وحينذا  سيشاهد الّرجال كيف أّن الّنساء يقمن نسانيّ كماالت العالم اإل

للحروب ويتغناين بكّل جّد واجتهاد على اكتساب العلوم وارداب ليصبحن سبًبا في عظمة البالد ويصبحن أعداء 
 بالّرجال ويطالبن بتساوي حقوقهن بنغمات المساواة

This file was downloaded from QuranicThought.com



202 

 .وأملي وطيد باّنهّن سيرتقين في جميع شؤون الحياة ويلبسن على رؤوسهن تيجان العزة األبدّية" . بالّرجال
 

 المرأة والعصر الجديد 
  
ّنساء بالّتعبير عن إرادتهن فاي إدارة وعندما تنال وجهة الّنظر الخاّصة بالمرأة االعتبار الالئق بها ويسمح لل 

 ماااًل مؤساًفافحينذا  يمكنناا أن  نتوّقاَع حادوث تقاّدم عظايم فاي الّشاؤون اّلتاي أ هملات ساابًقا إه ّية،االجتماعالّشؤون 
وسااتكون  . الفااردحياااة تحاات حكاام ساالطنة الّرجااال وهااي: شااؤون الّصااحة وضااب  الااّنفس، والّسااالم، واحتاارام قيمااة 

 -:عبدالبهاءويقول  . المد  للّتحسينات اّلتي تجري على هذه الّشؤون  هنا  آثار بعيدة
 

"كان العالم في العهود الّسالفة أسير سطوة الّرجال تحكمة قسوتهم وتسّلطهم على الّنساء بصاالبة أجساامهم  
محالل، ألّن وقوة عقولهم وسيطرة شّدتهم، أّما اليوم فقد اضطربت تل  الموازين وتغّيرت واّتجة العنف جهة االض

ة ماان المحّبااة والخدمااة اّلتااي تتجّلااى فااي الّنساااء تجلي ااا عظيًمااا صااارت الّروحانّيااالااّذكاء والمهااارة الفطرّيااة والّصاافات 
كااااماًل بفضاااائل الّنسااااء  جعااال شاااؤون الّرجاااال تمتااازج امتزاًجاااا إذن فهاااذا القااارن الباااديع . تااازداد سااامو ا يوًماااا فيوًماااا

ذا أردنا الّتعب . وكماالتهنّ  ير تعبيًرا صحيًحا قلنا أّن هذا القرن سيكون قرًنا يتعادل فية هذان العنصاران: الّرجال وا 
 .(1)أكثر، ويحصل بينهما توافق أشّد"والمرأة تعاداًل 

                                           

 .4الصفحة -لثالعدد الثا -مترجم عن مجلة نجمة الغرب، المجلد الثامن  (1)
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 ترك أساليب العنف
 

لاى غيرهاا مان األماور بهاءهللاينصح   وقاد قاّدم  . بعدم استعمال وساائل العناف للوصاول إلاى تحريار المارأة وا 
فماان عااادة  . بهااائيّ ي الاالجتماااعات فااي إيااران ومصاار وسااوريا أمثلااة رائعااة علااى وسااائل اإلصااال  بهائّيااالالّنسااء 

الّنساء المسلمات في هذه األقطار حين خروجهن إلى الّشارع حجاب وجوههن، فاشار الّسيد الباب في هذا الّدور 
فقاد نصاح أحبااءه أن  يحترماوا العاادات الساائدة  هللابهااءأّماا  . الجديد إلى إنقاذ المرأة من هذا القيد المنها لهّي اإل

إن  لاام تكاان مخالفااة ل خااالق النبيلااة، وبهااذا يتجّنبااون العااداء والفضااائح مااع اّلااذين يعيشااون بااين ظهاارانيهم إلااى أن  
ات بااااّن عاااادة الحجااااب القديماااة البالياااة ليسااات بهائّياااوماااع علااام الّنساااء ال . يحاايَن الوقااات اّلاااذي فياااة يتهاااّذب الّنااااس

رورّية وال مريحة للمهّذبات من الّنساء، فقاد وّطادن أنفساهن علاى هاذه العاادة الّثقيلاة خياًرا مان إثاارتهن عاصافة ض
ولاايس هااذا االنسااجام مااع  . ماان الّتعصااب والبغضاااء والّضااغينة والّتصااادم اّلااذي ينااتع عاان ساافورهن بااين الّجمهااور

والّتعلاايم وبثقااتهن بنفااوذ الااّدين الحقيقااي فااي تغيياار  العااادات بناااتع عاان خااوفهن باال عاان ثقااتهن الّتامااة بقااوة الّتربيااة
ون جهااودهم ماان أجاال تربيااة وتعلاايم أطفااالهم وبصااورة خاّصااة بناااتهم وكااذل  ماان أجاال بهااائيّ ويكااّرس ال . الّنفااوس

ة الجديدة تنمو وتنتشر بين الّنااس، ويعلماون بااّن الّروحانيّ ة، وهم يعلمون باّن الحياة بهائيّ انتشار وترويع المثل ال
الّذميمااة سااوف تتنااااثر ال محالااة تنااااثر أوراق البااراعم فااي الّربياااع حااين تنماااو األوراق  الّتعّصاااباتالعااادات الباليااة و 

 .واألزهار تحت أشعة الّشمس
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 في الت ربية
 

إّن الّتربياااة باعتبارهاااا أداة لهداياااة البشااار ولتطاااويرهم ولتهاااذيب َمَلكااااتهم الباطنّياااة هاااي أسااامى أهاااداف الّرسااال  
 . ة بافصح العبارات أهمّية اإلمكانّيات الّتربوّية غيار المحادودةبهائيّ وقد أعلنت الّتعاليم ال . بداية العاَلم العظام منذ

ّن عملة أسمى عمل قد يطمح إلياة الّنااس، وتبادأ الّتربياة مان رحام األم ثاّم م أقو  عامل في بناء المدنّية، وا  فالمعلّ 
 . ّيااةاالجتماعالّدائمّيااة للحياااة الّصااحيحة وأساااس الّسااعادة الفردّيااة و تبقااى ببقاااء حياااة الفاارد، وهااي ماان المسااتلزمات 

 .ة وتتغّير ويصبح العاَلم جّنة الّنعيمنسانيّ وعندما تصبح الّتربية الّصحيحة عاّمة بين الجميع تتحّول اإل
 

لدياة  نساانإوالّرجل المهّذب تهذيًبا صحيًحا شيء نادر فاي الوقات الحاضار وظااهرة قليلاة الوجاود، ألّن كاّل  
دراكااات غياار صااحيحة وعااادات ذميمااة نشااا عليهااا منااذ صااباه ث اال عليااا مغلوطااة وا  ومااا أناادر  . تعّصاابات باطلااة وم 

ة أسمى مقاصدهم نسانيّ اّلذين ترّبوا منذ طفولتهم على محّبة هللا بكّل قلوبهم وأوقفوا حياتهم لة، فاعتبروا خدمة اإل
ّن هاذه هاي العناصار األساساّية إما ينتفاع باة المجماوع خيار انتفااعو حق اا  في الحياة، وطّوروا َمَلكاتهم الفردّية إلى

ّن مجارد شاحن الاّذاكرة ال . للّتربية الّصحيحة ة والتّااريخ والّجغرافياة بحقاائق عان الّرياضاّيات وقواعاد الّلغاات بشاريّ وا 
َن الّتربياة تربياة عمومّياة ففاي أن  تكاو  بهاءهللاويوصي  . وغيرها أمر لة تاثيره الّضعيف في خلق حياة نبيلة نافعة

 -الكتاب األقدس يقول بالّنص:
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"كتااب علااى كااّل أب تربيااة ابنااة وبنتااة بااالعلم والخاا  ودونهمااا عّمااا حااّدد فااي اللااّو ، واّلااذي تاار  مااا أماار بااة  
ال يرجع إلى بيت العادل إّناا جعلنااه  مااو  الفقاراء فل مناء أن  ياخذوا منة ما يكون الزًما لتربيتهما إن  كان غني ا وا 

 .والمساكين"
 

وعنااايتي ورحمتااي اّلتااي ساابقت  بهااائيعليااة  . "إّن الااذي رّبااى ابنااة أو ابًنااا ماان األبناااء كاّنااة رّبااى أحااد أبنااائي 
 .العالمين"

 
 -ويقول في لو  الّدنيا ما ترجمتة: 
 

عااوا قسااًما مّمااا يحصاالون عليااة ماان المااال ماان مهاانه  دِّ م وحاارفهم وزراعااتهم "علااى جميااع الّرجااال والّنساااء أن  ي و 
وغيرهااا ماان أعمااالهم لااد  ماان ياتمنونااة ماان اجاال تربيااة أطفااالهم وتعلاايمهم حتّااى ي صاارف ذلاا  علااى تااربيتهم تحاات 

 .إشراف أمناء بيت العدل"
 

 الفروق الفطري ة في طبيعة الكائنات 
 

مختلفااة حسااب  ة حااول طبيعااة الّطفاال تاار  أّن الّطفاال لاايس شاامًعا يّصااب فااي قوالااببهائّيااإّن وجهااة الّنظاار ال 
األشكال اّلتي يريدها المعّلم، بل إّن الّطفال مناذ بدايتاة لاة خصاائص أعطاهاا هللا، ولاة شخصاّية فردّياة يمكنهاا أن  
تتطااّور إلااى أحساان مااا ينتفااع بااة باساالوب معااّين، وذلاا  األساالوب فريااد ماان نوعااة فااي كااّل حالااة ماان الحاااالت، وال 

ين فااي قالااب توال يحاااول المربااي الّصااحيح أن  يصااّب طبيعتااين متفاااوت . ان فااي القابلّيااات والَمَلكاااتإنسااانيتشااابة 
باال يرماااي بكااّل احتااارام إلااى تطاااوير قااادرات  . والواقاااع أّنااة ال يحااااول أن  يصااّب أّياااة طبيعااة فاااي أّي قالاااب . واحااد

ذي يرعاى الّناشئين فيشجعهم ويحميهم ويمّدهم بالّتغذية والمعونة اّلتي يحتاجونهاا، ويشابة عملاة عمال البساتاني اّلا
 الّنباتات
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المختلفة، فاحد الّنباتات يحّب أشعة الّشمس الّساطعة، وارخر يحّب الّظل الباارد الّظليال، وأحادها يحاّب أن ينماو 
فوق حاّفة مجر  مائّي، وارخر يحّب تربة جاّفة، وأحدها ينمو فوق تربة رملّية شحيحة، وارخار ينماو فاوق ترباة 

اّل فاااّّن كماالتاااة ال يمكااان أباااًدا أن  تظهاااَر  صلصاااالّية غنّياااة، لكاااّن كاااّل واحاااد منهاااا يجاااب أن  ينااااَل ماااا يحتاجاااة، وا 
 -في "لو  الّتربية" ما ترجمتة: عبدالبهاءويقول  . وتتجّلى

 
"إّن الّرساال كااذل  يؤّياادون الااّرأي القائاال باااّن الّتربيااة لهااا منتهااى األثاار فااي البشاار، ولكااّنهم يقولااون أّن العقااول  

وهذا أمر بديهي ال يقبل اإلنكار، حيث نالحد أّن أطفااًل من عمار  . في األصل في فطرتهاواإلدراكات متفاوتة 
واحد ومن وطن واحد ومن جنس واحد بل وحّتى من عائلة واحدة وتحت تربية شخص واحد ولكّنهم مع كاّل هاذا 

دراكات متباينة، فالهم عقليّ  ور العلم بصورة بطيئة وثاالثهم حدهم يرتقي رقي ا سريًعا وثانيهم يكتسب نات متفاوتة وا 
يبقى في دركات االنحطا ، فالخزف مهما رّبيتة ال يصبح لؤلًؤا بّراًقا، والّصخر األسود ال يصبح جاوهرة مشارقة، 

إال أّن لهااا  نسااانوهااذا يعنااي أّن الّتربيااة ال تبااّدل جااوهر اإل . والحنظاال والزقااوم لاان يصاابح بالّتربيااة شااجرة مباركااة
ماااان الكماااااالت  نسااااانج إلااااى عااااالم الشااااهود بقّوتهااااا الّنافااااذة كااااّل مااااا هااااو مكنااااون فااااي حقيقااااة اإلتاااااثيًرا كّلًيااااا وتخاااار 
 .(1)واالستعدادات"

                                           

 .332ص  1المكاتيب ج (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



207 

 الت ربية األخالقي ة
 

فحياااة  . وهنااا تكااون القاادوة أكثاار نفااوًذا ماان العقياادة . إّن األماار الهااام جااًدا فااي الّتربيااة هااو الّتربيااة األخالقّيااة 
 .عّلمين والّرفاق المعاشرين عوامل مؤّثرة لها فعلها ولها أهمّيتها ولها أثرهاارباء وأخالقهم وكذا حياة الم

 
ّن نصاائحهم وقصاص حيااتهم يجاب أن  ترساَخ فاي عقال بشاريّ إّن رسل هللا هام عظمااء الماربين للعاالم ال  ، وا 

اّلذي أنازل المباادئ  ةنسانيّ المربي األعلى لإ بهاءهللاالّطفل حالما يستطيع الّطفل إدراكها وبصورة خاّصة كلمات 
 -األساسّية اّلتي يجب أن  تشاد عليها مدنّية المستقبل فيتفّضل في الكتاب األقدس بالّنص:

 
ا ألوا  الّرحمن باحسن األلحان في الغرف المبنّياة أو "عّلموا ذّرياتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار، ليقر  

 .في مشارق األذكار"
 

نائع   العلوم والفنون والص 
 

فاااي لاااو  الّتجلياااات ماااا  بهااااءهللاإّن تعّلااام العلاااوم والفناااون والّصااانائع والحااارف الّنافعاااة ضااارورّي وهاااام، فيقاااول  
 -ترجمتة:

 
ّن اكتساااب العلاام واجااب علااى كااّل   ، إنسااان"إّن العلاام بمثابااة الجنااا  لعااالم الوجااود، وبمثابااة المرقاااة لساامّوه، وا 

 . ع بهاااا أهااال األرض ال العلاااوم اّلتاااي تبااادأ باااالكالم وتنتهاااي باااالكالمولكاااّن المقصاااود باااالعلوم هاااو العلاااوم اّلتاااي ينتفااا
وساابب لعّزتااة  نسااانوالعلاام فااي الحقيقااة كنااز حقيقااّي لإ ...وللعلماااء وللمختاارعين فضاال عظاايم علااى أهاال العاااَلم

 .ونعمتة وفرحة ونشاطة وبهجتة وانبساطة"
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 معاملة المجرمين 
 

 -لة المجرمين فقال:حول أحسن الّسبل في معام عبدالبهاءتحّدث  
 

ولكاااّن األصااال وجاااوب تربياااة الّنفاااوس بحياااث ال ترتكاااب الّجااارائم، ألّناااة مااان الممكااان تربياااة جماااع بدرجاااة  ..." 
رم أعظم عقوبة وأكبر قصاص فس الجيجتنبون معها ارتكاب الّجرائم، ويستنكرون وقوعها لدرجة أّنهم يرون أّن ن

ويجاااب أن  ناااتكّلم عااان أشاااياء يمكااان إجراؤهاااا فاااي عاااالم   .وأشاااّد عاااذاب، وباااذل  ال يقاااع جااارم فاااال يكاااون قصااااص
فبنااًء علياة يجاب أن  ناتكّلم  . والّتخّيالت الّسامية، ولكن  ال يمكن تحقيقها الّنظرّياتاإلمكان، ألّن هنا  كثيًرا من 

 .عّما يمكن إجراؤه
 

لاا  بالمثاال فااّّن هااذا يعااّد ا آخاار أو جااار عليااة أو اعتااد  وقاباال المعتااد  عليااة ذإنسااان إنسااانفمااثاًل لااو َظَلااَم  
ولاو فعال هاذا لكاان  . ا وهو ماذموم، ألّناة لاو َقتَاَل زياٌد ابًناا لعمارو فلايس لعمارو الحاّق فاي أن  يقتاَل ابان زيادانتقامً 
اانتقاًماا  . عفااو عنااة باال يااولي إليااة الّجمياال إذا أمكاانة باإلحسااان، فيباال يجااب أن  يقاباال اإلساااء . ا وهااو مااذموم جااد 

، فكااال العملااين نتقااام، ألّنااة أّي فائاادة يجنيهااا المعتااد  عليااة ماان االنسااانعاملااة هااو الاّلئااق باإلوهااذا الّنااوع ماان الم
 .واحد فّن  كان أحدهما مذموًما فكالهما مذموم وغاية ما هنال  أّن هذا سابق وذل  الحق

 
للقاتال، ولكان  لمجارد  ّياة فلهاا حاّق المحافظاة والمدافعاة ألّنهاا ال تحمال بغًضاا وال عاداوةاالجتماع الهيئة"أّما  

 ...منة نتقامحفد ارخرين يحبس القاتل أو يقتّص منة حتى يحفد ارخرون، وليس غرضها اال
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"إًذا فقول المسيح: "من لطم  على خّد  األيمن، حّول ارخر" يقصد مناة تربياة الّنااس، ولايس مقصاود حضارتة 
لقطيااع أن  تعاااونوه علااى ذلاا ، باال لااو أّن حضاارة أّنااة لااو سااطا ذئااب علااى قطيااع ماان الغاانم ويريااد أن  يفتاارس كااّل ا

 ...المسيح رأ  ذئًبا داخاًل في قطيع ليفت  بة ويفترسة فال بّد أّنة كان يمنع ذل  الّذئب
 

ّيااة بالعاادل ال بااالعفو إًذا فلاايس مقصااود حضاارة المساايح ماان العفااو والّسااما  أّنااة لااو االجتماع الهيئااة"إّن قااوام  
ون بياااوتكم وينهباااون أماااوالكم ويعتااادون علاااى أهلكااام وعياااالكم وأوالدكااام ويهتكاااون يهجااام ساااائر الملااال علااايكم ويحرقااا

ّن حضرة المسيح يرياد باذل  إبل  ناموسكم أّنكم تستسلمون لهؤالء الجنود الّظالمين حّتى يقوموا بالّظلم واالعتداء،
تَاَد  عليا . المعاملة الخاّصاة فيماا باين شخصاين ة أن  يعفاَو، أّماا فلاو اعتاد  شاخص علاى آخار فيجاب علاى الم ع 

 ...نسانّية فيجب عليها المحافظة على حقوق بني اإلاالجتماع الهيئة
 

ّيااة تاادأب لياال نهااار فااي سااّن القااوانين الجزائّيااة وا عااداد القصاااص االجتماع الهيئااة"بقااي شاايء آخاار وهااو أّن  
اإلبعاااد إلااى غياار ذلاا  ماان وأدواتااة فتبنااي الّسااجون وتصاانع األغااالل واألصاافاد والّسالساال وت هّياا  األماااكن للّنفااي و 

طاارق الّزجااار واإليااالم لترباااّي المجااارمين بهااذه الوساااائل والحاااال أّن هااذه الوساااائ  تساااّبب ضااياع األخاااالق وتباااديل 
ّية أن  تساعى لاياًل ونهااًرا بباذل منتهاى الهّماة فاي تربياة الّنفاوس حتّاى االجتماع الهيئةاألحوال، بينما الواجب على 
ًة فاااي العلاااوم والمعاااارف، فتكتساااب الفضاااائل وارداب، وتجتناااب الّرذائااال فاااال تحااادث تترّقاااى يوًماااا فيوًماااا وتجاااد ساااع

 ّية تفّكراالجتماع الهيئةوالحال ارن بعكس ذل  فّّن  . الجرائم
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دائًمااا فااي سااّن قااوانين العقوبااات وأحكامهااا وتهيئااة أسااباب القصاااص وا عااداد آالت القتاال والّتعااذيب وأمكنااة الحاابس 
ا أّماا لاو ساعت  . الجارائم والّنفي ثّم ترّقب وقوع ّن تااثير هاذا سايء جاد  ّياة فاي تربياة العماوم فاّّن االجتماع الهيئاةوا 

فتجمااال األخاااالق وتتحّسااان العاااادات  . العلاااوم والمعاااارف تااازداد كماااا تنماااو المااادار  يوًماااا فيوًماااا ويرتقاااي الشاااعور
 .(1)ائم"وخالصة القول أّنة يحصل الّترقي في جميع مراتب الكماالت ويقّل وقوع الّجر 

  
حافة    نفوذ الص 

 
ا تام ا باهمية الصحافة كوسيلة لنشر العلم ولتربية األمم ويعتبر أثرها عاماًل فّعااًل فاي اعتراف بهاءهللايعترف  

 -تمدين البشر إذا ما وّجهت توجيًها صحيًحا فيقول:
 

سّيارة مرآة العالم تظهر أعماال وفي الحقيقة أّن الّصحف ال . "قد انكشفت اليوم أسرار األرض أمام األبصار 
األحزاب المختلفة وتر  أفعالها وتسمعها في آن واحد، فهي مارآة ذات سامع وبصار ولساان، وهاي ظهاور عجياب 

 .وأمر عظيم
  
"ولكن  ينبغي لمحّررها أن  يكوَن مقّدًسا عن أغراض الّنفس والهو  ومزّيًنا بطاراز العادل واإلنصااف ويتحاّر   

وكان أكثر ما ذكروه في حّق هاذا المظلاوم عارًياا عان  . حتى يّطلع على حقائقها ثّم ينشرها األمور بقدر مقدور،
 .(2)س المشرقة من أفق سماء العرفان"ولقول الصدق والكلم الّطيب منزلة عليا كالّشم . الصواب

                                           

 .243- 240ترجمة المفاوضات الصفحة  (1)
 .156، 155ترجمة لو  الطرازات الصفحتان  (2)
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 الباب العاشر
الم بيل إلى الس   الس 

 
سااوف يغلااب مااا أراد هللا، وتاار  األرض  . رض كّلهااا"قاال قااد جاااء الغااالم ليحيااي العااالم، ويّتحااد ماان علااى األ 

 جّنة األبهى"
 في لو  الّرئيس( بهاءهللا)

 
 الخصام والوئام وجًها لوجه 

 
كااّرس العلماااء فااي القاارن الماضااي قسااًما عظيًمااا ماان دراساااتهم علااى موضااوع الّتنااازع علااى البقاااء فااي عااالم  

وقد توّجة الكثيرون من الّناس إلى هاذه  . م الحي وان األدنىالحي وان والّنبات، ووضعوا مبادئ وطيدة نافذة في عال
ّيااة الحاضاارة، وتوّصاالوا أخيااًرا إلااى اعتبااار الّتنااازع االجتماعالمبااادئ يلتمسااون الهدايااة منهااا فااي حياارتهم ومشاااكلها 

بال وضاروري ا  ّياة أماًرا حاالاًل مشاروًعااالجتماع الهيئاةوالّتنافس من ضرورّيات الحياة، واعتبروا قتال الّضاعفاء فاي 
إلااى    يادعونا إن  أردنااا الّصاعود فاي سااّلم االرتقااء بااداًل مان الّنظاار القهقار  بهاااءهللالكاّن  . بشااريّ لتحساين الجانس ال

ويؤّكاد  . ن ال الحي واناات هاداة مرشادين لنااياإللهّيا، وأن  نعتباَر الّرسال ىوان، أن  نوّجة أبصارنا نحو العلاعالم الحي  
 لوئام والّشفقة، تناقض المبادئلنا أّن مبادئ الوحدة وا
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وعليناا أن  نختاار أحاد هاذين المبادأين حياث ال يمكان  . الّسائدة في تنازع الحي وانات من أجل الحفااظ علاى نفساها
 -:عبدالبهاءالّجمع بينهما، ويقول 

 
ّن  . سابونتيجاة هاذا الّنازاع هاي بقااء األن . "إّن الّتنازع علاى البقااء معضالة مان معضاالت عاالم الّطبيعاة  وا 

هاذا القاانون )أي بقاااء األنساب( هاو أساااس جمياع المشااكل، فهااو سابب الحاروب والمنازعااات، وهاو سابب العااداوة 
ففااي عااالم الّطبيعااة ناار  ظلًمااا، وناار  أنانّيااة، وناار  اعتااداء، وناار  تساايطًرا، وناار   . نسااانوالبغضاااء بااين بنااي اإل

وماااا دامااات هاااذه  . ، هاااي نقاااائص عاااالم الحي اااواناغتصااااًبا لحقاااوق ارخااارين، ونااار  صااافات ذميماااة أخااار  كثيااارة
، فقااد اسااتحال علاايهم الّنجااا  نسااانالخصااائص الّدنيئااة الّسااائدة فااي عااالم الّطبيعااة مسااتولية كااذل  علااى أبناااء اإل

حّبة للّدماء، والّطبيعاة غاّدارة، ألّن الّطبيعاة ال علام لهاا وال خبار لهاا حّبة للحرب، والّطبيعة م  فالّطبيعة م   . والفال 
 .والّسبب في كّل هذا هو أّن هذه الّصفات الّظالمة من الخصائص الّطبيعّية في عالم الحي وان . ن هللا تعالىع
 

ة عن طرياق الّتربياة بشريّ "ولهذا أرسل هللا تعالى الّرسل، وأنزل الكتب رأفة منة وشفقة، حّتى تنجو الّنفوس ال 
ة، وتكاااون مشااارق األلطااااف الّروحانّياااّتصاااف بالّصااافات هااال، وحتّاااى تمااان فسااااد الّطبيعاااة ومااان ظاااالم الج لهّياااةاإل

 .الّرحمانّية
 

"ولكاان يااا ل سااف وألااف أسااف، فقااد صااارت جهالااة الّتعصااب واالختالفااات اّلتااي ال أساااس لهااا، والعااداوات  
 والّسبب في هذا الّتدني والّتقهقر . المذهبّية، سبًبا لفناء العالم وعّلة لتقهقره، ومانًعا لرقّية
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 .(1)ترًكا تام ا، ونسيانهم مبادئ األنبياء" لهّيةاإلعاليم المدنّية هو تركهم ت
 

لح األعظم   الص 
 

 . لقاد ساابق لرساال هللا أن  تنّباااوا علااى مااد  العصااور بمجاايء عصاار الّسااالم علااى األرض والوئااام بااين البشاار 
وكااذل  يقااول  رجاااًء بقاارب تحّققهااا،يؤّيااد هااذه الّنبااوات بعبااارات أكياادة تتااوّهع أماااًل و  بهاااءهللاوقااد ساابق لنااا أن  رأينااا 

 -:عبدالبهاء
 

فااي كمااال الّزينااة والّراحااة، ويتبااّدل  نسااانيّ "فااي هااذا الااّدور البااديع يصااير العاااَلم عالًمااا آخاار، ويباادو العاااَلم اإل 
ول، الّناازاع والّجاادال والقتااال بالّصاالح والّصاادق والااوداد، وتحااّل المحّبااة والمااوّدة بااين الّطوائااف واألماام والّشااعوب والاادّ 

ويرتفاع سارادق الّصالح العماومي فاي قطاب  ...وتستحكم رواب  األلفاة والوئاام، وفاي الّنهاياة تمناع الحاروب بالكلّياة
فاألقويااااء والّضاااعفاء واألغنيااااء والفقاااراء  . اإلمكاااان، وتنماااو شاااجرة الحيااااة المباركاااة حتّاااى تظّلااال الّشااارق والغااارب

بمثاباااة الاااّذئب والَحَمااال والّنمااار والجااادي واألساااد والعجااال يعامااال والّطوائاااف المتنازعاااة والملااال المتعادياااة اّلاااذين هااام 
بعضاهم بعًضااا بنهايااة المحّبااة واالئاتالف والعدالااة واإلنصاااف، ويمتلاا  العاالم بااالعلوم والمعااارف والحقااائق وأساارار 

 .(2)الكائنات ومعرفة هللا"

                                           

 .15مترجم عن مجلة "نجمة الغرب" المجلد الثامن، الصفحة  (1)
 .58 – 57الصفحتان  –الترجمة العربية  –المفاوضات  (2)
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بات يني ة الت عص   الد 
 

لح األعظام، لانقم بدراساة األساباب الّرئيساّية اّلتاي أّدت ومن أجل أن  نفهم فهًماا واضاًحا كياف سيتاّساس الّصا 
 .كّل سبب من هذه األسباب بهاءهللافي الماضي إلى الحروب، ولنر  كيف يعالع 

 
ة أّن العداوة بهائيّ وتقول الّتعاليم ال . الّدينّية الّتعّصباتفمن أعظم األسباب اّلتي أورثت الحروب قديًما كانت  

دياااان والماااذاهب المختلفاااة لااام يكااان ساااببها الاااّدين الحقيقاااي بااال ساااببها فقااادان الاااّدين الحقيقاااي والّصاااراع باااين أهااال األ
 -في إحد  خطاباتة في باريس: عبدالبهاءوبالّتقاليد وبالّتفاسير الباطلة، فيقول  الّتعّصباتواالستعاضة عنة ب

 
والمنازعااات مان وجااة األرض،  "إّن الاّدين يجاب أن  يؤّلااَف باين القلااوب واألروا ، وياؤّدي إلااى زوال الحاروب 

ذا مااا أصاابح الااّدين ساابًبا فااي العااداوة والكراهيااة  . إنسااانالّنورانّيااة فااي كااّل و ة والحياااة الّروحانّيااويجااب أن  يخلااَق  وا 
دينّية خيًرا منة، ويكون تر  هذا الّدين هو التّادّين الحقيقاي بذاتاة، إذ مان الواضاح واالختالف، فحينذا  تكون الالّ 

وكّل ديان ال ياؤّدي  . بالّدواء هو الّشفاء، فّذا كان الّدواء سبًبا في زيادة المرض فتركة أحسن وأولىأّن المقصود 
 .إلى المحّبة واالّتحاد فهو ليس بدين"

 
 -:عبدالبهاءومّرة أخر  يقول  
 

ساب بعضاهم ر أتباع األديان المختلفة في العالم بعضهم بعًضا ونة إلى يومنا هذا كفّ بشريّ "منذ أّول تاريخ ال 
الحظاوا تااريخ  . الباطل إلى البعض ارخر، وأخيًرا قام بعضهم بمعاداة البعض ارخر بكّل وسائل الّجفاء والبعاد

 الحروب الّدينّية تروا أّن الحروب الصليبّية
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كاناات إحااد  هااذه الحااروب العظيمااة، وقااد داماات مااائتي ساانة، كااان الّصااليبيون خاللهااا يتغّلبااون حيًنااا، فينهبااون 
بادتهمالم  .سلمين وياسرونهم، وحيًنا كان المسلمون ينتصرون، فيقومون على سف  دماء الّصليبّيون المعتدين وا 
 

"وكاناات الحاارب سااجااًل مااّدة قاارنين بااين شااّدة وضااعف، إلااى أن  َرَحااَل أصااحاب تلاا  المااذاهب األوروبّيااة عاان  
مااد، ورجعاوا إلاى بالدهام، فشااهدوا أممهام فاي منتهاى الّشرق، وتركوا البالد خراًبا يباًبا كماا تتار  الّنياران أكاوام الرّ 

وخالصة القول سّميت هذه الحروب الّصاليبّية باالحروب المقّدساة، وكانات هناا   . الهياجالفوضى واالضطراب و 
ألاااف شاااهيد نتيجاااة الّنااازاع واالخاااتالف باااين  900فقاااد كاااان للماااذهب البروتساااتانتي  . حاااروب دينّياااة كثيااارة أخااار  

كي والبروتستانتي، وكم من أروا  أزهقت في الّسجون، وكم من األسر  عوملوا بقسوة ال هاوادة المذهبين الكاثولي
 .وكان كّل ذل  يجري باسم الّدين . فيها وال شفقة

 
"واعتبر المسلمون والمسيحّيون اليهود شياطين أعداء هللا ولعنوهم وآذوهم وقتلوا كثيرين منهم وأحرقوا بيوتهم  

فاالهم، وكاذل  اعتبار اليهاود المسايحّيين كّفااًرا والمسالمين أعاداء هادموا شاريعة موساى، فكاانوا أو نهبوها وأسروا أط
 .ا، وهم إلى يومنا هذا يسّبونهم ويلعنونهمانتقاميترّبصون بهم الّدوائر 

 
، نساانيّ من أفق الّشرق طلوع الّشمس المنيرة ل فاق أعلن بشارة وحدة العاالم اإل بهاءهللا"فعندما طلع حضرة  

 .وخاطب عموم البشر متفّضاًل: "كّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد"
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فالّشجرة شجرة واحدة ال شجرتان رحمانّية وشيطانّية، لذا يجب أن  يعامل بعضنا الابعض ارخار بمنتهاى المحّباة، 
 وكاّل ماا فاي األمار أّن فال تعتبر طائفة طائفة أخر  شيطاًنا، بل يجب علينا أن  نؤمَن أّن جميع البشار عبياد هللا

بعضهم غافلون تجب تربيتهم، وبعضهم جهالء يجب تعليمهم، وبعضهم أطفال تجب تربيتهم حّتى يصلوا مرحلة 
والمااريض ال تجااوز عداوتااة  . فهاام مرضااى فساادت أخالقهاام، وال ب ااّد ماان معااالجتهم حتّااى تتطّهاار أخالقهاام . البلااوغ

فال بسابب طفولتاة، وال يجاوز احتقاار الّجاهال بسابب جهلاة، بال بسبب مرضاة، وكاذل  ال يجاوز االبتعااد عان الطّ 
تجب معالجتة وتربيتة وتنشئتة بمنتهاى المحّباة، ويجاب أن  نباذَل الّجهاد حتّاى يرتاا  البشار فاي ظاّل هللا، ويعيشاوا 

 .(1)والّسرور الموفور" طمئنانفي منتهى الّراحة واال
 

بات   العنصري ة والوطني ة الت عص 
 

تضااارب بمعولهاااا علاااى جاااذور عامااال آخااار مااان عوامااال  بشاااريّ ة القائلاااة بوحااادة الجااانس البهائّيااالإّن العقيااادة ا 
ة نفسة متفّوقاا علاى العناصار األخار ، بشريّ الحروب وهو الّتعصب العنصري، فقد اعتبر عنصر من العناصر ال

 . تهااافة باال حااّق إبادوآماان جرًيااا علااى قااانون "بقاااء األنسااب" باااّن تفّوقااة هااذا يمنحااة حااّق اسااتغالل الّشااعوب الّضااعي
ّمااا أ . وقاد اسااوّدت كثياار ماان صافحات تاااريخ العااالم بشااواهد وأمثلاة تطبيااق هااذا المباادأ تطبيًقاا قاسااًيا ال مااروءة فيااة

 ون ة فتقول أّن الّناس من أي عنصر كانوا متساوون في قيمتهم أمام هللا، وكّلهم يمتلكبهائيّ وجهة الّنظر ال

                                           

 .76لمجلد الثامن الصفحة مترجم عن مجلة "نجمة الغرب" ا (1)
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ّن كااّل عنصاار يسااتطيع أن  يلعااب دوًرا، ماان الَمَلكااات الفطرّيااة البديعااة ماا ا يحتاااج إلااى تربيااة تتناسااب وتطااّورهم، وا 
 -:عبدالبهاءة غنى وكمااًل فيقول بشريّ فيزيد حياة الّجامعة ال

 
اٌم مان األوهاام  وليسات  . وكّلناا جانس واحاد . ألّن هللا خلاق البشار جمايعهم . "أّما الّتعصب الجنسي فهاذا َوه 

قهاا وال تتعّلاق قطعاة مان األرض باّماة أكثار مان تعلّ  . ولام تتعاّين باين األراضاي ثغاور في الوجود أبًدا مان حادود،
 سااااننفلمااااذا يجاااب أن  يختااارَع اإل إذن . ة واحااادة لاااد  هللا، ال امتيااااز بينهاااابشاااريّ باّماااة أخااار  وجمياااع األجنااااس ال

هلاا   البشاار ماان أجاال أن  يتعّصااًبا كهااذا الّتعصااب؟ أفهاال يجااوز لساابب وهمااّي أن  نتنااازَع ونتحااارَب؟ فلاام يخلااق هللا
 .ّن لجميع األجناس والملل والّطوائف والقبائل نصيب من فيض عناية األب السماوي وا   . بعضهم بعًضا

 
"ويمتااااز البشااار بعضاااهم عااان بعاااض فاااي األخاااالق وفاااي الفضاااائل وفاااي اإليماااان وفاااي إطاعاااة شاااريعة هللا،  

 .ة ساطعون نسانيّ اء اإلفبعضهم كالمشاعل مشتعلون وبعضهم كالّنجوم الدرهرهة في سم
 

ة ممتازة سامية، سواء أكانت سوداء أم صفراء أم بيضاء أم من أّية مّلا نسانيّ "والّنفوس اّلتي تحب العالم اإل 
 .(1)أو عنصر وهي مقّربة إلى هللا"

 
 وقاد حاان الوقات اّلاذي . أّما الّتعصب الّسياساي أو الاوطني فاال يقاّل ضارًرا ووباااًل عان الّتعصاب العنصاري  

 .فية تندمع الوطنّية القومّية في وطنّية أوسع منها حين يكون العالم كّلة وطًنا لها

                                           

 مترجم من خطابات عبدالبهاء. (1)
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 -في لو  الّدنيا ما ترجمتة: بهاءهللاويقول 
 

"قد قيل فاي القارون الّساابقة: "حاّب الاوطن مان اإليماان"، ولكاّن لساان العظماة فاي هاذا الياوم، ياوم الّظهاور،  
راًناا بل لمن يحب العالم"، وبهاذه الكلماات العالياات عّلام طياور األفئادة طي يتفّضل: "ليس الفخر لمن يحّب الوطن
 .جديًدا، ومحا من الكتاب تحديد تقليدّي"

 
ول الت وسعي ة   مطامع الد 

 
وكاان طماع االماتال  سابًبا  . ّمتاان أو أكثارّنت حروب كثيرة من أجل أراضآل تنافست علاى امتالكهاا أ  لقد ش   

رض إلااى ة، ال تعااود ملكّيااة األبهائّيااوبمقتضااى وجهااة الّنظاار ال . بااين األماام وبااين األفااراد قوي ااا ماان أسااباب الّناازاع
علااى هااذه  ة جمعاااء، وتعااود فااي الواقااع إلااى هللا وحااده، أّمااا البشاار فكّلهاام سااّكاننسااانيّ األفااراد أو األّمااة باال إلااى اإل

 -بمناسبة معركة بنغازي: عبدالبهاءوقد قال  . األرض
 

ة قائمة في العالم؟ وكيف بشريّ ت ر  إلى متى تبقى الوحشّية ال . (1)حوادث حرب بنغازي  "إّن قلبي حزين من 
يجوز أن  يتحارَب الّناس من الّصبا  إلى المساء يسف  بعضهم دم البعض ارخر؟ وألّية غاية ياا تار ؟ نعام مان 

فّّناة ماع  نساانا المصايبة فاي اإلفالحي وانات تتحارب، وهنا  دافع لحربها تتذّرع بة، أّما . أجل امتال  حفنة تراب
 ع الكائنات، فهو يتدّنى ويسف إلىكونة ممتاز عن جمي

                                           

 .1911أيلول )سبتمبر(  29وهي الحرب اإليطالّية الّتركّية التي اندلعت في طرابلس في  (1)
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فتر  أشرف  . ع أخاه إرًبا إرًبا من أجل قطعة من األرض، ويصبغ أديم الغبراء بدم البشرالّدركات الّسفلى، فيقطّ 
 .المخلوقات يحارب أخاه من أجل أحقر األشياء، أال وهو الّتراب

 
 .ل قبًرا لةبض ال تعود ملكّيتها إلى أحد بل هي مل  لجميع الخلق، وليس هذا الّتراب بيًتا ألحد "فهذه األر  
 

ماان فتوحااات عظيمااة واسااتولى علااى ممالاا  كثياارة، فاّلااذي يبقااى لااة ماان هااذه األرض  نسااان"ومهمااا أحاارز اإل 
 .الخربة شبران من الّتراب هما قبره األبدي

 
يهم ونشاار المدنّيااة بياانهم فااذل  أماار قّ األرض تحسااين أحااوال سااّكانها وتاار  ى"ولااو يكااون الااّدافع لالسااتيالء علاا 

لتنفيذ أهوائهم ورغباتهم وأغراضهم الّشخصاّية  ممكن عن طريق المحّبة والوداد، ولكّن الّناس اّتخذوا الحرب ذريعةً 
أكباااد ألااوف  فكاام ماان بيااوت تتخااّربو وكاام ماان . ومنااافعهم الّدنيوّيااة عاان طريااق الّساايطرة علااى عاادد ماان البؤساااء

 الّنساء والّرجال تتقّطع إرًبا إرًباو
 

"لهذا أر  لزاًما أن  يوّجة كّل واحد منكم أفكاره ومشاعره نحو المحّبة واالّتحاد، وكّلما خطر بقلبة خاطر من  
 ويجب محو فكرة العاداوة بفكارة أكثار مهاباة وجاالاًل منهاا أال . الحرب قاومة بخاطر أكبر منة من الّصلح والوئام

وكّلمااا اشااتّدت ساايوف العااالم ورماحااة ساافًكا للاادماء، اشااتّد هتاااف جنااود هللا وعناااقهم بعضااهم  . وهااي فكاارة المحّبااة
ب القلااوب وهااو تعااالى يقّلاا . بفضاال هللا وعنايتااة بشااريّ إذن تجااب إبااادة هااذا التّااوحش ال . بعًضااا بكااّل محّبااة ووداد

 أمر مستحيل، إذ عالميّ لوال تظّنوا أّن الّصلح ا . الّطاهرة والّنفوس المخلصة
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ة، بشاريّ ولو انبعثت من أعماق قلوبكم أمنية محّبة كّل جانس مان األجنااس ال . لهّيةاإلال مستحيل على األلطاف 
صاابحت فكاارة لَساَرت أفكاااركم وانتشاارت مادي ااا وروحاني ااا فخلقاات نفااس األماااني فااي ارخاارين، وازدادت قّوتهااا حتّااى أ

 .(1)عاّمة شاملة للعالمين"
 

 الل غة العالمي ة 
 

وبعد أن  نظرنا سراًعا إلى األسباب الّرئيسّية للحروب وكيف يمكننا تجّناب تلا  األساباب، نساتطيع أن  نتقاّدم  
القتراحات افاّول تل   . من أجل الوصول إلى الّصلح األعظم بهاءهللاارن لدراسة االقتراحات البّناءة اّلتي قّدمها 

لاى هاذا إفاي الكتااب األقادس وفاي ألاوا  أخار   بهااءهللاويشاير  . إلى الّلغات القومّيةإيجاد لغة عالمّية باإلضافة 
 -ففي لو  اإلشراقات يقول ما ترجمتة: . الموضوع

 
والّسابب األعظام  . "اإلشراق الّسادس اّتحاد العباد واّتفاقهم، وال يزال باالّتفااق تتناّور آفااق العاالم بناور األمار 

إّناا أمرنااا أمناااء بياات العاادل ماان قبال فااي األلااوا  أن  يختاااروا لساااًنا ماان  . ض وخّطااةلاذل  معرفااة بعضااهم لغااة بعاا
ويعّلماوا األطفاال باة فاي مادارس العاالم،  . األلسن الموجودة أو يبتدعوا لساًنا، ويختااروا أيًضاا خط اا مان الخطاو 

 .(2)"وأقليمًا واحداً  حّتى ي شاهد العالم وطًنا واحًدا
 

 -:1913ي باريس في شبا  فبراير سنة ف عبدالبهاءوقد قال  
 

 "إّن أحد األسباب الّرئيسّية للمنازعات في أوروبا هو اختالف 

                                           

 مترجم من خطابات باريس. (1)

 .100الترجمة العربية الصفحة  (2)
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فرنسااّي، مااع أّن  ّنسااانآل انكليزًيااا ثاام نلتقااي ب اً إنسااانألمااانّي وهااذا إيطااالّي، ثاام ناار   إنسااانالّلغااات فيهااا، فنقااول هااذا 
فلااو وجاادت لغااة عاّمااة فاااّّنهم  . بياانهم هااو الّلغاااةالجميااع ماان عنصاار واحااد، ولكااّن الحائااال األعظاام اّلااذي يحااول 

 .يّتحدون 
 

قبل أربعين سنة عن الّلغة العالمّية المساعدة وتفّضل قائاًل: باّنة ما لم تتعّين لغاة  بهاءهللا"وقد كتب حضرة  
والتارلف، ولان  عاّمة واحدة ال يتّم االّتحاد التّاام باين الّشاعوب، ألّنناا نار  ساوء الّتفااهم يمناع الّنااس عان االخاتال 

 .يزول سوء الّتفاهم هذا إاّل بلغة عالمّية مساعدة
 

ااا فنقااول إّن أهاال الّشاارق ال علاام لهاام تماًمااا بحااوادث الغاارب، وال اسااتطاع أهاال   "ونحاان نااتكّلم ارن كالًمااا عام 
ة، فهااذا الغاارب االخااتال  بالّشاارقيّين، فجماايعهم قااد وضااعوا أفكااارهم فااي صااندوق مغلااق ومفتاحااة هااو الّلغااة العالمّياا

ولاو وجادت لغاة عالمّياة ألمكان بساهولة ترجماة كتاب الغارب إليهاا،  . المفتا  يستطيع أن  يفاتَح الّصاندوق المغلاق
ت ب أهل الّشرق تترجم إلى تل  الّلغة، وينتفع منها أهل الغرب إذن  . واّطلع أهل الّشرق على مضامينها، وكذل  ك 

بين الّشرق والغرب وسيلة الّلغة الواحادة، فهاي اّلتاي تجعال العاالم كّلاة  فقد علمتم أّن أعظم وسائل الّترقي واالّتحاد
خّفاقااة، وتكااون الباعااث علااى راحااة  نسااانيّ رفااع رايااة وحاادة العااالم اإلوطًنااا واحااًدا، وتكااون دعامااة لرّقااي البشاار، وت  

 "...دادجميع ممال  العالم وسرورها وعلى محّبة بني آدم من جميع العناصر واألجناس محّبة ملؤها الو 
 

 ولكّن األمر يبقى لبيت العدل األعظم حّتى يبّت بمسالة الّلغة 
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 .بملزم باّية لغة حّية أصلّية أو باّية لغة مخترعة حديثة بهائيّ وليس الّدين ال . (1)بهاءهللاالعالمّية وفًقا ألوامر 
 

 عصبة األمم  
 

بة بصورة مشّددة هو تاسيس عصابة أمام عالمّياة وأّكد علية وأوصى باألخذ  بهاءهللاوهنا  اقترا  ثانآل كّرره  
 للحفاظ على الّسالم

                                           

ال يفرض أمًرا باذل  بال يتار  االختياار فاي ذلا  ألهال العاالم فقاد كتاب  يحبذ بهاءهللا انتخاب الّلغة العربّية لغة عالمّية ولكنة (1)
 -بالنص:

  
"قد نزلنا في الكتاب األقدس: يا أهل المجالس في البلدان أن اختاروا لغة من اللغات ليتكلم بها من على األرض وكذل  من  

 -ة:العليم الخبير".  إلى أن يقول ما ترجمتالخطو .  إّن هللا يّبين لكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دونة إنة لهو الفضال 
 

"... كم من نفوس صرفت أعمارها في تعلم اللغات المختلفةو ومن الحيف أن يصرف اإلنسان عمره الذي هو أغلى األشياء  
 في العالم على أمثال هذه األمور فلو عمل هؤالء بما أنزلناه لوفروا على أنفسهم كل ذل  العناء..."

 
ن ما هو مح  بوب لد  العرش هو أن يتكلم جمياع العاالم باللغاة العربياة ألنهاا أعظام جمياع اللغاات بساطة ولاو اطلاع النااس وا 

ملا  تعلى بسطة هذه اللغة الفصحى ووساعتها فاال شا  أنهام ساينتخبونها.  واللغاة الفارساية ولاو أنهاا عذباة جاًدا... لكنهاا ال 
جلاة أذا ما قورنت باللغة العربية وهذا هو مقام أفضاليتها الاذي مان بسطة اللغة العربية بل إن جميع لغات األرض محدودة إ

 ذكرناها.
 

 "ومقصودنا هو أن يختار أهل األرض لغة واحدة ليتكلم بها عموم الناس... 
 

 "فينتهي األمر أخيًرا إلى لغة واحدة وخ  واحد وتر  قارات األرض قارة واحدة  إذن ال تر  فيها عوًجا وال أمًتا". 
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 -ما نّصة: (1)في عكا فقد كتب في لوحة إلى الملكة فكتوريا بينما كان سجيًنا
 

"يا معشر األمراءو أصلحوا ذات بينكم، إًذا ال تحتاجون إلى كثرة العساكر ومهّماتهم إال على قدر تحفظاون  
 ...ولكمحاّتحدوا يا معشر الملو  بة تسكن أريا  االختالف بينكم، وتستريح الّرعّية ومن  ...بة ممالككم وبلدانكم

 .إن  قاَم أحد منكم على ارخر، قوموا علية، إّن هذا إال عدل مبين"
 

ماان  (2)تاساايس عصاابة أماام عالمّيااة، وتباادو أهمّيتهااا فااي الوقاات الحاضاار عباادالبهاءتوّقااع  1875وفااي ساانة  
فكتاااب فاااي "الّرساااالة المدنّياااة" ماااا  . ّية اّلتاااي تباااذل ارن مااان أجااال تاسااايس عصااابة األمااام هاااذهالمحااااوالت الحماسااا

 -ترجمتة:
 

قطاب العاالم إال حينماا يخطاو عادد مان الملاو  العظاام أولاي  ى"نعم إّن راية المدنّية الحقيقّية لان ترفارف علا 
ات عازم ثابات ورأي راساخ، ويطرحاون ة وساعادتها خطاو بشاريّ العزم والهّماة والغيارة والحمياة والحارص علاى خيار ال

ة سون معاهدعلى بسا  البحث مسالة الّصلح العام، ويتشّبثون بكّل الوسائل، ويعقدون مؤتمًرا دولي ا عالمي ا، ويؤسّ 
ّلتاي تؤّكاد اة بشاريّ ّياة الاالجتماع الهيئةقوّية وميثاًقا وشروًطا محكمة ثابتة، ويعلنونها، ويشفعونها بمصادقة عموم 

 على أّن هذا األمار األتّام األقاوم اّلاذي هاو فاي الحقيقاة سابب راحاة الخالئاق وجمياع ساّكان األرض أمار وتصادق
 مقّدس وعلى جميع قو  العالم أن  تنتبةَ 

                                           

 .1870 – 1868سنتي  بين (1)
 .1920 – 1919يقصد المؤلف سنة كتابتة لهذه الكلمات سنة  (2)
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إلى بقاء هذا العهد األعظم سالًما ثابًتا، وفي هاذه المعاهادة علايهم أن يعّيناوا حادود كاّل دولاة وثغورهاا، ويوضاعوا 
نفوذهااا، ويعينااوا جميااع المعاهاادات والمناساابات الّدولّيااة والااّرواب  والّضااواب  اّلتااي تاارب   ساالو  كااّل حكومااة ومااد 

ة، ويخّصصاااوا كاااذل  القاااّوة الحربّياااة لكاااّل حكوماااة بمقااادار معلاااوم، ألّن القااادرة العساااكرّية بشاااريّ الحاكماااة ال الهيئاااات
وخالصاة القاول أّن أسااس  . األخار   والمعاّدات الحربّياة إذا ازدادت لاد  دولاة واحادة أّد  ذلا  إلاى ظناون الاّدول

أّن أّية دولة من الّدول تفسخ هاذه الّشارو  تقاوم جمياع دول  -هذا الميثاق المتين يبنى على األساس الّتالي وهو:
فلو يتوّفق جسم العالم المريض  . ة مّتحدة بكّل قواها على تدمير تل  الحكومةبشريّ ّية الاالجتماع الهيئةالعالم بل 

 .هذا الّدواء األعظم، فّّنة ينال االعتدال الكلي، ويفوز بالّشفاء األبدي الّدائم" إلى استعمال
 

ون يرون بهائيّ فال . الخاّصة بالّسالم العام بهاءهللاة ال تحّقق تعاليم بهائيّ إّن عصبة األمم من وجهة الّنظر ال 
المؤّسسااة اّلتااي وصاافها  نااواقص عظيمااة فااي تكااوين عصاابة األماام، وهااي بهااذا تقّصاار عاان الوصااول إلااى مسااتو  

، مااااا 1919كاااانون األّول )ديسااامبر( سااانة  17فاااي  عبااادالبهاءفقاااد كتاااب  . (1)عاااالميّ لتاسااايس الّساااالم ال بهااااءهللا
 -ترجمتة:

 
"إّن الّسااالم العااام فااي الوقاات الحاضاار قضااّية بالغااة األهمّيااة، ولكااّن وحاادة الوجاادان والّضاامير أساسااّية الزمااة  

د ولااو أّن عصاابة األماام قاا ...أميًنااا ويكااون تشااييدها ثابتًااا ويكااون صاارحها متيًناااحتّااى يكااون أساااس هااذه القضااّية 
 أّما . جاءت إلى الوجود، ولكّنها عاجزة عن تاسيس الّسالم العام

                                           

 وهذه المالحظة تنطبق اليوم على هيئة األمم المتحدة. (1)
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 .فسوف تقوم وحدها بّتمام هذه المهّمة المقّدسة بكّل عظمة واقتدار" بهاءهللاالمحكمة العليا اّلتي وصفها حضرة 
 

ول   يالت حكيم الد 
 

كااذل  بتاساايس محكمااة دولّيااة للّتحكاايم تفصاال فااي المنازعااات اّلتااي تاانجم بااين األماام فصاااًل  بهاااءهللايوصااي  
في رسالة وّجهها إلى سكرتير مؤتمر الّصلح  عبدالبهاءوكتب  . عاداًل حكيًما بداًل من لجوئها إلى محن الحروب

 -ما ترجمتة: 1911في موهون  في أغسطس )آب( 
 

الكّل قبل خمسين سنة في الكتاب األقدس بتشكيل مجلس صلح دولّي عاام، ودعاا أمام  هللابهاء"أمر حضرة  
مائدة المحكمة الّدولّية الكبر ، حّتى تنحّل على ياد بيات العادل جمياع مشااكل الحادود  -لهّيةاإلالعالم إلى المائدة 

عظيماة اّلتاي تنشاا باين الاّدول والملال، والّثغور وحقوق الملكّية والّسيادة والّشرف القومي وغير ذل  من المشااكل ال
ولو نشا نزاع بين أّمتين، وجاب الفصال فياة  . فال تجرأ أّية أّمة على مخالفة قرار تل  المحكمة أو االنحراف عنة

وكمااا يصاادر الحاااكم حكمااة فااي الّناازاع بااين شخصااين، كااذل   . فااي هااذه المحكمااة الّدولّيااة الكباار  فصاااًل عااادالً 
وفااي أّي وقاات تتاارّدد فيااة أّيااة دولااة ماان الااّدول أو تتراخااى فااي تنفيااذ حكااام  . ا قاطًعاااتصاادر هااذه المحكمااة حكًماا

 .المحكمة الكبر  يجب على جميع ملل العالم أن  تقوَم بتدمير هذا العصيان"
 

 -:1911وقال كذل  في إحد  الخطابات اّلتي ألقاها في باريس سنة  
 

 أي تشتر  في"تتشّكل المحكمة الكبر  من أمم العالم ودولة،  
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ويجتماع أعضااؤها فاي دار الشاور  العظيماة هاذه بكاّل اّتحااد  . انتخاب أعضائها كّل أّمة وكّل حكومة فاي العاالم
واّتفاق، وتعرض على هذه المحكمة جميع المنازعات الّدولّية، ومن وظائفها المشاورة في كّل قضّية، والفصل في 

اّل فّّنهاا تصابح بادون  هاذا سابًبا فاي الحاروب، والوظيفاة الملقااة علاى عااتق هاذه المحكماة  كّل أمر من األماور، وا 
 .هي منع الحروب"

 
محكماة دائمّياة للّتحكايم  1900ّسست في الهاي سنة اوخالل ربع القرن اّلذي سبق تاسيس عصبة األمم، ت 

ااَز عاان الوصااول إلااى مسااتو   مقترحااات الااّدولي، وفيهااا وّقعاات كثياار ماان معاهاادات الّتحكاايم، ولكااّن معظمهااا عجِّ
ولام تعقاد باين دولتاين عظيمتاين أّياة معاهادة تحكايم تتضاّمن الفصال فاي جمياع الّشاؤون، ولهاذا  . الّشااملة بهاءهللا

كان المتوّقع أن  تظهَر بين الّدول اختالفاات تاؤّثرعلى "المصاالح الحيوّياة" و"الّشارف" و"االساتقالل" فاي كاّل واحادة 
إّن بناود هاذه المعاهادات كاان ينقصاها وجاود ضامانات فّعالاة تلتازم  ولم يقتصر األمر على هذا وحده، بل . منها

ة سااتكون هناا  فااي عصاابة األمام العالمّيااة ضاامانات علياا حااول قضااايا بهائّيااووراء هااذه المقترحاات ال . بهاا األماام
توضاااَع هاااذه الحااادود والّشااارف القاااومي والمصاااالح الحيوّياااة، ولااان  يبلاااَغ الّتحكااايم الاااّدولي قدراتاااة الخّيااارة إاّل بعاااد أن  

 .المقترحات موضع الّتنفيذ، وتنمحي لعنة الحروب من عالم الوجود
 

 تحديد الت سلح 
 

 -:عبدالبهاءيقول  
 

ذا ما ألقت . "على جميع دول العالم أن  تّتفَق على نزع الّسال    وا 
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 أماام العااالم مّتحاادة دولااة واحاادة أساالحتها، ولاام تلقهااا الااّدول األخاار ، فلاان تكااون لااذل  أّيااة ثماارة، باال يجااب أن  تعقاادَ 
وماا دامات  . ةنساانيّ ميثاًقا غليًظا في هذا األمر الخطير على أن  تترَ  نهائي ا آالت الحاروب اّلتاي تهادم بنياان اإل

إحد  األمم تزيد فاي قّواتهاا العساكرّية والبحرّياة، فاّّن الاّدول األخار  تضاطر إلاى المنافساة المشاؤومة هاذه، فتزياد 
 .(1)تها"من قّوا

 
 م وسائل العنف والمقاومةتحري 

 
الّصااااريحة اسااااتعمال القااااّوة المسااااّلحة  بهاااااءهللاون باعتبااااارهم هيئااااة دينّيااااة، قااااد نبااااذوا طبًقااااا ألواماااار بهااااائيّ وال 

وف ين صانبهاائيّ ففي إيران قاسات األلاوف العديادة مان الباابّيين وال . لمصالحهم، حّتى ولو ألغراض دفاعّية بحتة
اع تلفاة بالاّدفوفي أوائل أّيام هذا الّدين قام الباابّيون فاي مناسابات مخ . هذا الّدينالموت القاسية من أجل إيمانها ب

اع منااع هااذا الااّدف بهاااءهللافاااظهروا شااجاعة وبسااالة منقطعااة الّنظياار، ولكااّن  . عاان أنفسااهم وعاان عااوائلهم بساايوفهم
 -العبارة الّتالية ترجمتها: عبدالبهاءوقد كتب  . أيًضا
 

أعلن باّن نشار الحقيقاة ال يجاوز أباًدا بهاذه الوساائل حتّاى ولاو كاان اساتخدامها لغارض  بهاءهللا"حينما ظهر  
  وترويجاةفانتشاار أمار هللا . وتفّضل: "أن  ت قتلوا خيار لكام مان أن  َتقتلاوا" ...الّدفاع عن النفس، فنسخ آية الّسيف
يقانهم  .يتّم عن طريق ثبات األحباء وا 

                                           

 .1914سنة  14-11-أيار –مترجم من يوميات ميرزا أحمد سهراب في مايو  (1)
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ويغمضاون أعيانهم عان شاؤونات  نقطااعاالدون خاوف واضاطراب وبمنتهاى  وحينما يقومون على إعالء كلماة هللا
وتشاهد هاذه الّنفاوس المقّدساة بادمائها علاى  . العالم ويشغلون أوقاتهم في خدمة هللا، فحينذا  تنتصر كلماة الحاقّ 

 وهاو سابحانة قاادر علاى نشار أماره . ها فاي إيمانهاا وعلاى تضاحيتها وعلاى اساتقامتهاإخالصاحقيقة األمر وعلاى 
ونحاان واقفااون أمااام المعتاادين وأرواحنااا فااوق أكّفنااا  . ونحاان لاان  نبتغااَي معيًنااا وال ناصااًرا إاّل إّياااه . عدائااةأ وخااذالن 

 .مرّحبين باالستشهاد في سبيل هللا لنبلغ بة آمال قلوبنا وأمانينا"
 

 -إلى أحد اّلذين قاموا على اضطهاد أمره ما ترجمتة: بهاءهللاوقد كتب  
 

ماااا حاجاااة هاااذا الحااازب إلاااى الّساااال  بعاااد أن  شاااّمر عااان سااااعد الّجاااد علاااى العمااال فاااي إصاااال  "سااابحان هللا  
لعمر هللا  . قائدهم تقو  هللا طوبى لمن أنصفيبة وسالحهم األخالق المرضّية و فجنودهم األعمال الطّ  العالمو؟ 

ساليمة ورضااؤه إلاى مقاام إّن هذا الحزب قد بلغ باة صابره وساكونة إلاى مقاام مظااهر العادل فاي العاالم، وبلاغ باة ت
رضي بالقتل ولم يرض لنفسة أن  يقتَل أحًدا، مع أّن ماا أصااب المظلاومين علاى األرض فاي هاذا الياوم شايء لام 

فماا هاو الّسابب فاي قباولهم لهاذه البالياا العظيماة، وعادم قياامهم  . تر مثلة عين الّتاريخ وال رأت شبهة عين األمام
ذلاا  هااو القلاام األعلااى اّلااذي ماانعهم عاان ذلاا  صااباًحا ومساااًء، وأخااذ مااولى  علااى دفعهااا والااّرد عليهااا؟ الّساابب فااي

 .(1)األمور بيد قدرتة وكّف اقتداره" مةالور  أزِّ 

                                           

 من لو  إلى ابن الذئب. (1)
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فقد  . في تحريم وسائل العنف والمقاومة وذل  من نتائجها بهاءهللاوقد ثبت بالبرهان سالمة الّسياسة اّلتي رسمها 
احاد استشاهد فاي إياران مئاة مان الماؤمنين دخلاوا صافوفة، وكانات الّطريقاة مقابال كاّل شاهيد و  بهاائيّ كسب الّدين ال

اّلتي فيها ألقى هؤالء الّشهداء تيجان حياتهم تحت أقادام ماوالهم العظايم قاد قاّدمت للعاالم أنصاع برهاان علاى أّنهام 
ي إذا مااا قورناات تااكساابوا حياااة جدياادة كااان المااوت بعاادها ال ياارعبهم وهااي حياااة ملؤهااا البهجااة الحقيقّيااة الكاملااة الّ 

وكانات أقساى وأخباث أناواع الّتعاذيب الجسادي اّلتاي  . ت هذه أمامها وكاّنها الغباار فاي الميازانبمباهع األرض بد
 .تعّرضوا لها أشبة في خّفتها وتفاهتها بالهواء وزًنا وأهمّية

 
 متى تجوز الحرب 

 
ه المعتاادين موقااف الّتسااامح وعاادم كالمساايح ينصااح أتباعااة فااراد  وجماعااات بااالوقوف تجااا بهاااءهللاولااو أّن  

فاّذا ماا اضاطهد األفاراد وأوذوا  . ّياة فاي مناع الّظلام والعادواناالجتماع الهيئةالعنف والمقاومة، ولكّنة يؤّكد واجب 
ّية ال يصّح أن  تسمَح بحوادث الّنهب والّسلب االجتماع الهيئةفمن حّقهم العفو والّصفح وعدم األخذ بالّثار، ولكّن 

فمن أحد واجبات الحكومة الّصالحة منع الّظلم ومعاقباة  . ري في أراضيها وهي مكتوفة األيدي تجاههاوالقتل تج
 ّية الّدولّية، فّذااالجتماع الهيئةوكذل  األمر في  . (1)المعتدين

                                           

 من هذا الكتاب. 210-208مين" الصفحات انظر إلى موضوع "معاملة المجر  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



230 

د فقاا . ظلماات أّمااٌة أّمااًة أو تجاااوزت عليهااا فماان واجااب األماام األخاار  جميعهااا أن  تّتحااد علااى منااع مثاال هااذا الّظلاام
 -ما تلي ترجمتة: عبدالبهاءكتب 
 

ّية وتقصد من هجومها القتل العاام، االجتماع الهيئة"قد يجوز أن تهجم جموع وحشّية متعّطشة للّدماء على  
 .(1)ن الّدفاع لزاًما ضّد المعتدين"ففي هذه الحال يكو 

 
ٌة أّماًة أخار ، وال تتحّمال وقد جرت عادة البشر حّتى ارن على أن  تبقى األمم علاى حيادهاا إذا هاجمات أّما 

ّدفاع تلقى وكانت أعباء ال . بقية األمم مسؤولّية الّتدخل بينهما إاّل إذا تاّثرت مصالحها أو تعّرضت إلى األخطار
قلبات  بهااءهللالكاّن تعااليم  . وال قاّوةلهاا على كاهل األّمة اّلتي تتعّرض إلاى الهجاوم مهماا كانات ضاعيفة ال حاول 

ّماة ؤولّية الّدفاع على عااتق جمياع األمام فاراد  وجمًعاا ال علاى عااتق األعلى عقب، وألقت مسا الموقف رأًسا هذ
لااة  ة جمعاااء بمثابااة هيئااة اجتماعّيااة واحاادة، فااّّن أّي هجااوم تتعااّرضنسااانيّ وحيااث أّن اإل . المعتااد  عليهااا وحاادها

و ولاا . ّيااة علااى مجابهتااةالجتماعا الهيئااةويجااب أن  تقااوَم كااّل  . ّيااةاالجتماع الهيئااةإحااد  األماام هااو هجااوم علااى 
تجابة سااا شاااماًل وطّبقوهااا، لعلماات كااّل أّمااة تنااوي العاادوان علااى غيرهااا أّنهااا اعترافاا الّنظرّيااةاعتاارف الّناااس بهااذه 

 . رساهامقاومة جميع أمام العاالم ال مقاوماة األّماة اّلتاي تهاجمهاا، وحيناذا  يكفاي العلام بهاذا ردع أشاجع األمام وأش
وخاالل فتارة االنتقاال مان  . أمم قوّية من أمم محباة للّساالم، تصابح الحارب فاي خبار كاانوعندما تتاّسس عصبة 

 الفوضى

                                           

 .170الصفحة  –كتاب حكمة عبدالبهاء  (1)
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الّدولّية إلى الوحدة الّدولّية ستحدث حروب تعّسفّية، وفي هذه الحال يكاون لزاًماا علاى األمام اّتخااذ إجاراءات قوّياة 
 -في الّرسالة المدنّية ما ترجمتة: بدالبهاءعوقد كتب  . في سبيل الحفاظ على العدل الّدولي والوحدة والّسالم

 
وتقااوم الحاارب  ..."باال قااد تكااون الحاارب أحياًنااا أساًسااا للّصاالح األعظاام، كمااا قااد يكااون التّاادمير ساابًبا للّتعمياار 

ويليااق بااالملو   . علااى نوايااا صااالحة فيكااون الغضااب عااين الّلطااف والّظلاام جااوهر العاادل والحاارب بنيااان الّصاالح
 .ّسسوا الّصلح العمومي، ألّن فية وال ش  حرّية العالمين"العظام اليوم أن  يؤ 

 
رق والغرب   ات حاد الش 

 
فلايس "الّصالح األعظام" مجاّرد  . وهنا  عامل آخار يسااعد علاى توطياد الّساالم وهاو ارتباا  الّشارق والغارب 

فاي  عبادالبهاءقاال وقاد  . هدنة بل توحيد قو  وتعاون ودّي مثمر بين أمام األرض اّلتاي كانات حتّاى ارن ممّزقاة
 -إحد  خطاباتة في باريس:

 
"منذ البداية حّتى اليوم كانت شمس الحقيقة تشرق من أفق الّشارق، فحضارة موساى رّباى الخلاق وهاداهم فاي  

الّشرق، وحضرة عيسى ظهر من أفق الّشرق، وحضرة محمد ب عث إلى أّمة فاي الّشارق، وحضارة البااب ظهار فاي 
ظهار مان الّشارق وتفضال بااّن كوكاب المسايح الّسااطع ولاو أّناة طلاع مان  بهااءهللا إيران في بالد الّشارق، وحضارة

ا أكبار مان الّشارق وراجات الّشرق لكّنة أرسل أشعتة الّنوراء إلى الغرب فانتشارت أناوار الملكاوت فاي الغارب انتشاارً 
 تعاليمة
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 .المباركة في عالم الغرب أسرع من رواجها في موطن والدة حضرتة
 

 . ةالّروحانّياارق اليااوم إلااى ترقيااات الغاارب المادّيااة، كمااا يحتاااج الغاارب إلااى الكماااالت والفضااائل "ويحتاااج الّشاا 
نعام يجاب تباادل هاذه  . فيليق بالغرب أن  يستفيَض من أنوار الّشرق ويعطية حظ ا ونصيًبا من علومة واختراعاتاة

وسايكون هااذا االّتحااد سابًبا فااي  . ادل الّشارق والغارب نقااائص بعضاهما الابعض بكااّل اّتحاالمواهاب ويجاب أن  يكّماا
وحينماا يجاري هاذا األخاذ والعطااء  . ةالّروحانّياتحقيق المدنّية الحقيقّية وفاي انضامام المدنّياة المادّياة إلاى المدنّياة 

باين الّطاارفين تحاادث بينهمااا منتهااى األلفااة والوئااام، فيّتحاد الّجميااع ويتجّلااى أقصااى كمااال ويحاادث امتاازاج وامتشاااج 
 .لهّيةاإلالعالم مرآة الّصفات  متين ويصبح

 
"إذن يجب علينا نحن أهل الّشرق والغرب أن  نبذَل الجهد لياًل ونهاًرا بارواحنا وقلوبناا، ونحّقاق هاذا المقصاد  

الجلياااال، ونقااااّوي األلفااااة واالتحاااااد بااااين ملاااال األرض، حتّااااى تنشاااار  القلااااوب وتتنااااّور العيااااون وتنهااااال التوفيقااااات 
وهااذ هاااي الّجّنااة اّلتااي يجااب ظهورهاااا علااى األرض حينمااا تحشااار  . بشااريّ دة الّناااوع الالعظيمااةعلينا وتتحّقااق سااعا

 ."اإللهيّ ة جمعاء في ظّل خيمة الوحدة واالّتحاد في الملكوت بشريّ ال
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 الباب الحادي عشر
 بعض األحكام والت عاليم

 
شاريعة المحّباة فّّنهاا ثابتاة ال تتغّيار وتتباّدل فاي كاّل دور حساب الّزماان إاّل  لهّياةاإلعلام أّن جمياع األحكاام ا " 

 .يعتريها أّي تغيير، وهي بمثابة ينبوع الحياة الّجاري على الّدوام"
 مترجًما( – بهاءهللا)
 

 حياة  الر هبنة:
 

أتباعااة كمااا نهااى محّمااد أتباعااة عاان حياااة الّرهبنااة واالناازواء، فنااراه فااي الّلااو  اّلااذي أرساالة إلااى  بهاااءهللا"نهااى  
 -ل بالّنص:نابليون الّثالث يقو 

 
اخرجااوا بااّذني ثااّم اشااتغلوا بمااا تنتفااع بااة أنفسااكم وأنفااس  . "يااا ماا  الّرهبااان ال تعتكفااوا فااي الكنااائس والمعابااد 
أأخاذتم أصاول  . إّناا منعنااكم عان الخياناة ال عّماا تظهار باة األماناة . تزّوجوا ليقاوم بعادكم أحاد مقاامكم ...العباد

من يذكرني فاي أرضاي وكياف  نسانلوال اإل . ا هللا وال تكونّن من الّجاهلينأنفسكم ونبذتم أصول هللا وراءكم؟ اّتقو 
اّلاذي ماا تازّوج "المسايح" إّن  . تظهر صفاتي وأسامائي؟ تفّكاروا وال تكوناوا مان اّلاذين احتجباوا وكاانوا مان الّراقادين

 إّنة ما
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ديس نفساة بماا عارفتم وعنادكم مان ليس تق . أيدي الخائنينوجد مقر ا ليسكن فية أو يضع رأسة علية بما اكتسبت 
اساااالوا لتعرفاااوا مقاماااة اّلاااذي كاااان مقّدًساااا عااان ظناااون مااان علاااى األرض كّلهاااا، طاااوبى  . األوهاااام بااال بماااا عنااادنا

 .للعارفين"
 

ألاايس غريًبااا أن  تؤّسااس المااذاهب المساايحّية الحياااة الّرهبانّيااة الّتنسااكّية لقّسيساايها ورهبانهااا فااي الوقاات اّلااذي  
ميااذه ماان بااين الّرجااال المتاازّوجين وعاااش هااو وتالميااذه عيشااة ارتاازاق ماان كااّدهم وجهاادهم علااى اختااار المساايح تال

 مسمع ومشهد من الّناس؟ كما جاء في القرآن الكريم:
 

"وقّفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه اإلنجيل، وجعلنا في قلوب اّلاذين اّتبعاوه رأفاة ورحماة، ورهبانّياة ابتادعوها ماا  
 .(1)بتغاء رضوان هللا فما رعوها حّق رعايتها"كتبناها عليهم إاّل ا

 
يصّر  باّن مثل هذه المبّررات لم يعد لها  بهاءهللاومهما كان للّرهبنة في الّظروف القديمة من مبّررات، فّّن  

 ماان ويباادو بكااّل وضااو  حق ااا أّن انسااحاب عاادد كبياار مان أنباال الّناااس وأتقاااهم وأشااّدهم خوًفااا ماان هللا . وجاود ارن
ماار يااؤّدي أة وعاادم اشااتراكهم بالواجبااات والمسااؤولّيات اّلتااي تسااتلزمها حياااة األبااّوة بشااريّ ّيااة الاالجتماع الهيئااةوساا  

 .فقًرا روحاني ا عظيًما بشريّ حتًما إلى فقر الجنس ال
 

واج    الز 
 

 في الّزواج  بهاءهللاة تعّدد الّزوجات ويشتر  بهائيّ تحّرم الّتعاليم ال 

                                           

 .26سورة الحديد:  (1)
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 -زّوجين ثّم رضاء أبويهما بعد رضائهما فيقول في الكتاب األقدس بالّنص:قبول الّطرفين المت
 

إّنا لّما أردنا المحّبة والوداد واّتحاد العباد لاذا عّلقنااه باّذن األباوين  . "إّنة قد حّدد في البيان برضاء الّطرفين 
 .بعدهما لئاّل تقع بينهما الّضغينة والبغضاء"

 
 -لّنقطة جواًبا على سؤال أحدهم ما ترجمتة:حول هذه ا عبدالبهاءوقد كتب  
 

"أّما بخصوص الّزواج فعلي  بموجب شاريعة هللا أن  تختااَر واحادة، وبعاد ذلا  يناا  األمار برضااء األباوين،  
 .(1)ولكّنهما ال يحّق لهما الّتدخل في الّزواج قبل انتقائ "

 
دون حدوث حاالت الّتوّترات والّتشنجات  بهاءهللاذها باّن هذه الّتدابير االحتياطّية اّلتي اّتخ عبدالبهاءويقول  

ة هاذه التّادابير االحتياطّيا –بين العوائل المتصاهرة تل  الّتوّترات اّلتي شااعت فاي األقطاار المسايحّية واإلساالمّية 
 لبهاءاعبااادومّماااا كتباااة  . ين، كماااا أّدت إلاااى نااادرة الّطاااالق بيااانهمبهاااائيّ قاااد أّدت إلاااى نااادرة حااادوث التّاااوّترات باااين ال

 -بخصوص الّزواج ما تلي ترجمتة:
 

"إّن الّزواج في األمر المبار  اّتفاق تام ورضاء كامل بين الّطرفين، ويجب عليهما مراعاة الّدقاة، وأن  يّطلاع  
أحاااادهما علااااى أخااااالق ارخاااار، ويتعاهاااادا علااااى عهااااد متااااين قااااوّي بينهمااااا، ويجااااب أن  يكااااوَن ارتباطهمااااا أباااادي ا، 

 محّبة واالّتحاد والحياة الّدائمّية، ويجب على العريس أن  يقوَل بحضور العروسومقصودهما األلفة وال

                                           

 .563ص  3ج –المكاتيب، الطبعة االنجليزية  (1)
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 .وحضور بعض ارخرين "إّنا كّل   راضون" وتقول العروس لقاء ذل  "إّنا كّل   راضيات"
 

جمياع العاوالم ين هاو اّتحااد المارأة والّرجال روًحاا وجساًما حتّاى يكاون اّتحادهماا أبادي ا فاي بهاائيّ "والّزواج عند ال 
 .(1)"بهائيّ هذا هو االقتران ال . ة ل خرالّروحانيّ ، ويقوم أحدهما على ترقية الحياة لهّيةاإل
 

ا وكاااّل مااا يلااازم خاللااة هاااو أن  يقااوَل العاااريس والعااروس فاااي حضاااور  (2)بساااي  بهااائيّ "إّن عقااد الاااّزواج ال  جااد 
 .  راضيات" "إّنا كّل   راضون" و"إّنا كلّ  -شاهدين اثنين على األقل:

 
 الط الق 

 
 . إّن الّتوصاايات اّلتااي قااّدمها رساال هللا فااي قضااّية الّطااالق والااّزواج قااد اختلفاات باااختالف الّظااروف واألزمنااة 

 -ة حول الّطالق بالكيفّية الّتالية:بهائيّ ويبّين عبدالبهاء الّتعاليم ال
 

بت البارودة باين الاّزوجين فاجبرتهماا علاى "يجب على األحباء أن  يجتنبوا الّطاالق إاّل إذا حادثت حاوادث سابّ  
هماا ، وبعد ذل  يجاب عليالّروحانيّ االنفصال، ففي هذه الحال يستطيعان الّتصميم حول الّطالق باّطالع المحفل 

 س... إّن أساأن  يصبرا سنة كاملة، فّذا لم تتضّوع خالل الّسنة رائحة المحّبة وعرف الموّدة، حصل الّطالق

                                           

 .325ص  2الطبعة االنجليزية ج –المكاتيب  (1)
مكناة التاي تحات نطااق إدارتهاا ويقادم العاريس تشرف على إجراء عقد الزواج البهائّي هيئة المحفال الّروحاانّي المحلاي فاي األ (2)

إلااى العااروس المهاار البهااائّي المعااين فااي الكتاااب األقاادس وتتلااى بعااض األلااوا  والمناجاااة ماان دون تعيااين وماان دون طقااس 
 خاص.
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 علاااى الماااوّدة والمحّباااة والوحااادة والتّااارلف واالّتفااااق ولااايس علاااى االخاااتالف، وخاّصاااة باااين الاااّزوج ملكاااوت هللا مبنااايّ 
والّزوجة، فّن  أصبَح أحاد الّطارفين سابًبا فاي الّطاالق، فاال شاّ  فاي أّناة سايقع فاي مشااكل عظيماة، ويبتلاي ببالياا 

 .(1)شديدة تنتهي بارتبا  أموره وبندمة العميق"
 

الّطبع فاي قضاايا الّطاالق وغيرهاا بقاوانين الابالد اّلتاي يساكنونها باإلضاافة إلاى ارتبااطهم ون بابهائيّ ويرتب  ال 
 .ة حولهابهائيّ بالّتعاليم ال

 
 بهائي  الت قويم ال 

 
وال تزال حتّاى  . لقد تبّنت األمم المختلفة في أزمنة متنّوعة طرًقا عّدة لقياس الّزمن ولتثبيت تواريخ الحوادث 

ماان أقطااار  ختلفااة موجااودة، كااالّتقويم الغريغااورّي فااي غربااّي أوروبااا والّتقااويم اليوليااانّي فااي كثياارارن عااّدة تقاااويم م
 .شرقّي أوروبا والّتقويم العبري بين اليهود والّتقويم الهجري في األقطار اإلسالمّية

 
ديااًدا ال يساتند إلااى اّلااذي جااء ليبّشاار الّنااس بااة وذلا  بوضااعة تقويًماا جلهاّي اإلوقاد مّياز الباااب أهمّياة الااّدور  

 .األشهر القمرّية بل إلى الّسنة الّشمسّية كالّتقويم الغريغوريّ 
 

يوًما وتضااف إليهاا  361 يوًما فهذه 19شهًرا وكّل شهر من  19تتاّلف السّنة من  بهائيّ وبموجب الّتقويم ال 
عشار  هر الثّاامنالّسنة الكبيساة( باين الّشا"األّيام الّزائدة" )وعددها أربعة أّيام في الّسنة البسيطة أو خمسة أّيام في 

 الّسنة بهائيّ والّشهر الّتاسع عشر ليالئم الّتقويم ال

                                           

 مترجم من لو  إلى أحد األحباء في أمريكا. (1)
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ة تثبيًتا فلكي ا وفًقا لتثبيت بداية بهائيّ وتتثّبت الّسنة ال . وقد سّمى الباب األشهر على أسماء صفات هللا . الّشمسّية
 .(-مارس  –آذار  21ل  عادة في في يوم االعتدال الّربيعي )وذ ...الّسنة الّشمسّية

 
ّن أسماء األشهر في الّتقويم ال   -كارتي: بهائيّ وا 
 

هر الت سلسل هر اسم الش   بداية الش 
 آذار )مارس( 21 شهر البهاء األّول
 نيسان )أبريل( 9 شهر الجالل الّثاني
 نيسان )أبريل( 28 شهر الجمال الّثالث
 أّيار )مايو( 17 شهر العظمة الّرابع

 حزيران )يونيو( 5 شهر النور الخامس
 حزيران )يونيو( 24 شهر الرحمة الّسادس
 تموز )يونيو( 13 شهر الكلمات الّسابع
 آب )أغسطس( 1 شهر الكمال الّثامن
 (أغسطس)آب  20 شهر األسماء الّتاسع
 أيلول )سبتمبر( 8 شهر العزة العاشر

 أيلول )سبتمبر( 27 شهر المشيئة الحادي عشر
 تشرين األّول )أكتوبر( 16 شهر العلم الّثاني عشر
 تشرين الّثاني )نوفمبر( 4 شهر القدرة الّثالث عشر
 تشرين الّثاني )نوفمبر( 23 شهر القول الّرابع عشر

 كانون األول )ديسمبر( 12 شهر المسائل الخامس عشر
 كانون األول )ديسمبر( 31 شهر الشرف الّسادس عشر
 كانون الثاني )يناير( 19 ر السلطانشه الّسابع عشر
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 شبا  )فبراير( 7 شهر الم ل  الّثامن عشر
 شبا  )فبراير( إلى أّول آذار )مارس( 26من  أّيام الهاء )األّيام الّزائدة( ......

 ()مارس رآذا 2 شهر العالء التاسع عشر
 

 .هجرّية( 1260افقة لسنة المو  1844بسنة إعالن الباب دعوتة )سنة  بهائيّ العصر ال ئويبتد 
 

وسااوف يحتاااج أهاال العااالم فااي المسااتقبل القريااب إلااى االّتفاااق علااى تقااويم عمااومّي، ولهااذا الّساابب يباادو ماان  
المناسااب أن  يكااوَن لعصاار الوحاادة الجديااد تقااويم جديااد خااال ماان االعتراضااات واالرتباطااات اّلتااي جعلاات الّتقاااويم 

ومان الّصاعب أن  يجاَد أهال العاالم تقويًماا يفاوق فاي  . ساّكان األرض القديمة غير مقبولة لد  قطاعات كبيرة من
 .بساطتة وسهولتة الّتقويم اّلذي وضعة الّسيد الباب

 
وحاني  المحافل    ةالر 

 
فاي  بهااءهللااّلاذي أّسساة  داريّ مهّمتاة علاى األرض، وضاع أساس تطاوير الّنظاام اإل عبادالبهاءقبل أن  يكمَل  

، أعلان فاي أحاد ألواحاة بااّن الّروحاانيّ أهمّياة ومقاام مؤّسساة المحفال  عبادالبهاءل أن  يريناا ومن أج . آثاره الكتابّية
فااي القاااهرة قباال نشاارها، رغاام أّنااة راجااع نّصااها  الّروحااانيّ ترجمااة ماان الّترجمااات يجااب أن  تعاارَض علااى المحفاال 

 .وصّححها بنفسة
 

وقاد خّولات  . ة سانوي ابهائيّ نتخبهم الجامعة النة من تسعة أشخاص تة مكوّ إداريّ هو هيئة  الّروحانيّ ل والمحف 
 سلطة الهيئةهذه 
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وهاااذه الّتسااامية مؤّقتاااة ألّن المحافااال  . ةبهائّياااإصااادار القااارار فاااي جمياااع قضاااايا العمااال المشاااتر  فاااي الجامعاااة ال
 .ة سوف تسّمى باسم "بيوت العدل"الّروحانيّ 

 
مؤّسسااات اجتماعّيااة قباال أن  تكااوَن مؤّسسااات  الّدينّيااة علااى خااالف المؤّسسااات الكنسااّية هااي الهيئاااتوهااذه  

وهاذه  ...ينبهاائيّ دينّية، وهذا يعني أّنها تطّبق مبادأ المشااورة فاي جمياع القضاايا ومنهاا المشااكل اّلتاي تنشاا باين ال
 الّروحاانيّ وليس هنا  من تشاابة باين المحفال  . ة تسعى إلى ترويع الوحدة والعدل في جامعتهاالّروحانيّ المحافل 
ة وعن الحّث علاى بهائيّ القّسس والّرهبان باّي وجة من الوجوه، إاّل أّن المحفل مسؤول عن تطبيق الّتعاليم ال وبين

ة بالّنياباااة عااان بهائّياااات وعااان الّتمسااا  بالوحااادة وعااان إدارة الممتلكاااات واألوقااااف الاالجتماعاااالخدماااة وعااان إدارة 
 .ة األخر  بهائيّ ال الجامعة وعن تمثيلها في عالقاتها بالّجمهور وبالّجامعات

 
ااا  عباادالبهاءوفااي الباااب األخياار ماان هااذا الكتاااب فااي القساام الخاااص منااة بوصااّية   قااد أوضااحنا إيضاااًحا تام 

بعبارتة  بهائيّ ولّي األمر ال أفنديأّما واجباتة فقد وصفها شوقي  . محلي ا كان أم مركزي ا الّروحانيّ طبيعة المحفل 
 -الّتالية ترجمتها:

 
دارتاااة وأسااااليبة ووساااائلة وانتشااااره ودعماااة باإلضاااافة إلاااى ماااا هاااي علياااة مااان األهمّياااة  "إّن مساااالة  الّتبلياااغ وا 

لمصااالح األماار المبااار ، تؤلااف ماان دون شااّ  الواجااب الوحيااد اّلااذي يجااب أن  يناااَل اهتمااام ورعايااة هااذه المحافاال 
 .ةالّروحانيّ 

 
 نّ دراسة دقيقة أ عبدالبهاءو  بهاءهللا"ويتجّلى من دراسة ألوا   
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هنا  واجبات حيوّية أخر  ال تقّل أهمّية عن الّتبلياغ واقعاة علاى عااتق الممّثلاين اّلاذين انتخابهم األحبااء فاي هاذه 
 .المحافل في كّل جامعة محلّية

 
ااان واجبااااتهم أن  يكوناااوا حاااذرين حصااايفين سااااهرين علاااى محافظاااة هيكااال أمااار هللا فاااي كاااّل األحياااان مااان   "فمِّ

 .فسدينهجمات األعداء ومن نبال الم
 

"وعليهم أن  يسعوا إلى ترويع المحّبة والوفاق بين األحباء ومحو كّل آثار الّريبة والبارودة والّنفارة مان قلاوبهم  
حالل الّتعاون القلبي على خدمة أمر هللا محّلها  .وا 

 
واأليتااام "وعلاايهم ان  يبااذلوا أقصااى الجهااود فااي كااّل األحيااان لمااّد يااد المعونااة إلااى الفقااراء والمرضااى والعجاازة  

 .واألرامل، بغّض الّنظر عن ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم
 

"وعلاايهم أن  يقومااوا بكااّل الوسااائل اّلتااي يملكونهااا علااى تهااذيب الّشاابان مادي ااا وروحاني ااا، وتهيئااة وسااائل تربيااة  
لهااا، وتجهيزهااا ة كّلمااا أمكاان ذلاا ، وتنظيمهااا واإلشااراف علااى عمبهائّياااألطفااال، وتاساايس المؤّسسااات الّتربوّيااة ال

 ...باحسن الوسائل اّلتي تؤّدي إلى رقّيها وتطّورها
 

"وعلااااايهم القيااااااام بالّترتيباااااات الالزمااااااة الجتماعااااااات األحبااااااء االعتيادّيااااااة فااااااي األعيااااااد واحتفاااااااالت الااااااّذكر   
 ...ة إلخوانهمالّروحانيّ ّية والفكرّية و االجتماعات الخاّصة اّلتي تخّصص لخدمة المصالح االجتماعو 
 

فااي مهااد طفولتااة أن  يقومااوا باإلشااراف علااى جميااع لهااّي اإلعلاايهم فااي هااذه األّيااام اّلتااي ال ياازال فيهااا األماار "و  
 ة وعلىبهائيّ المطبوعات ال
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ة ويشرفوا علاى توزيعاة بهائيّ جميع الّترجمات ويقّدموا لجمهور الّناس عرًضا سامًيا مضبوًطا عن ارثار المدّونة ال
 "...بين الجمهور

 
ة هاذه حينماا نار  تفّساخ المدنّياة الحاضارة بهائّياأن  نقّدر قيمة اإلمكانّيات المكنونة في المؤّسساات الويمكننا  

الّتواضاع لمسؤولّية و ة اّلتي تستطيع وحدها أن  تبعَث الّشعور باالّروحانيّ تفّسًخا سريًعا نظًرا الفتقارها إلى تل  القّوة 
 .ةيّ االجتماع الهيئةوالء الاّلزم في نفوس األفراد من أعضاء ين وتبعث الّشعور بالداريّ في نفوس القادة اإل

 
يام  نوي ة والص   األعياد ومناسبات الذ كرى الس 

 
 .1863أّيار )مايو( سنة  2 –نيسان )أبريل(  21من  بهاءهللاعيد الّرضوان )إعالن دعوة  
 .آذار )مارس( 21ة( وذل  عادة في بهائيّ عيد الّنوروز )رأس الّسنة ال 
 .(1)(اه 1260جمادي األولى  5) 1844أّيار )مايو( سنة  23د بعثة الباب في عي 
 .(اه 1233محّرم  2) 1817تشرين الّثاني )نوفمبر( سنة  12في  بهاءهللامولد  
 .(اه 1235محّرم  1) 1819تشرين األّول )أكتوبر( سنة  20مولد الباب في  
 .1892اّيار )مايو(  29في  بهاءهللاصعود  
 شعبان 28) 1850ّموز )يوليو( سنة ت 9اد الباب في استشه 

                                           

 يصادف مولد عبدالبهاء. (1)
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 .(اه 1266
 . 1921تشرين الّثاني )نوفمبر( سنة  28في  عبدالبهاءصعود  
 -( إلى يوم: -مارس  –آذار  2يوًما من أّول العالء ) 19شهر الصيام  
 .عيد الّنوروز اّلذي يحتفل بة مباشرة بعد ختام الّصيام 
 .)كما سياتي شرحة( –مارس  –إلى أّول آذار –فبراير  –  شبا 26أّيام الهاء )من  
 

 األعياد 
 

لخطابااة اففااي  . أّيااام األعياااد والعطااالت العدياادة خااالل العااام بهااائيّ إّن األفاارا  الّرئيسااّية تتجّلااى فااي الااّدين ال 
 -قال: 1912في االسكندرّية بمصر يوم عيد الّنوروز سنة  عبدالبهاءاّلتي ألقاها 

 
ور وكور أّيام سرور وحبور وأعياد مباركة يحّرم فيها االشاتغال في كّل دَ  لهّيةاإلالّشرائع المقّدسة "هنا  في  

 .بالّتجارة والّصناعة وغيرها
 

"وتعقااد فيهااا اجتماعااات بكااّل محّبااة وساارور وابتهاااج وتتاازّين فيهااا مجااالس عاّمااة ويكااون الجميااع فيهااا زماارة  
 .لفتها واّتحادهاأو  واحدة، فتتجّسد في األبصار وحدة األّمة

 
 .العيد يمّر من دون ثمرة لعيد يوم مبار ، يجب أن  ال يتر "وحيث أّن يوم ا 
 

ذل  اليوم على الفار  والّسارور، بال يجاب أن  يتاّساس فاي ذلا  الياوم المباار  مشاروع  "ويجب أن  ال يقتصر 
 ...تعود منافعة الّدائمة على األّمة فيما بعد
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وم نتيجااة وثماارة أعظاام ماان هدايااة الّناااس، ألّن الّناااس مساااكين محاارومين ماان المواهااب "وليساات هنااا  فااي هااذا الياا
 ...لهّيةاإل
 

ويجاب أن  تشامل  . "ويجب على األحباء في مثل هذا اليوم أن  يتركوا من بعدهم أثًرا خيري ا مادي ا أو معنوي اا 
ا الّدور البديع يجب أن  يكوَن عمومي ا يشامل تل  ارثار الخيرّية جميع البشر، ألّن كّل عمل خيرّي مبرور في هذ

فااملي أن  يكاوَن لهاّي إين وحادهم، وحياث أّن ظهاور الاّرحمن فاي هاذا الياوم ظهاور بهاائيّ جميع البشار وال يخاّص ال
 .لعموم البشر" إلهّيةين رحمة اإللهيّ كّل واحد من األحباء 

 
وعيااد بعثااة  بهاااءهللااالت ذكاار  ماايالد الباااب وماايالد ة" والّرضااوان واحتفاابهائّيااوأعياااد الّنااوروز "رأس الّساانة ال 

 .ين خالل العامبهائيّ " هي أعظم أّيام الفر  عند العبدالبهاءالباب "وهو نفسة ذكر  مولد 
 

شابا   26أّما أّيام الهاء )األّياام الّزائادة( اّلتاي تقاع باين الّشاهر الثّاامن عشار والّشاهر الّتاساع عشار )مان ياوم  
دايا ة اليوم األّول من آذار )مارس( فّّنها خّصصت لعمل الّضيافات والوالئم ل حباء ولتقديم اله)فبراير( إلى نهاي

 .لخوللعناية بالفقراء والمرضى إ
 

في حتفاال بهااا بكااّل وقااار فااي اجتماعااات  عباادالبهاءو  بهاااءهللاأّمااا االحتفاااالت بااذكر  استشااهاد الباااب وصااعود  
 .أللوا الئقة وبخطابات وتالوة من المناجاة وا

 
يام   الص 

 
وخاالل األّياام الّتساع عشار يكاون  . إّن الّشهر الّتاسع عشر اّلذي يلي ضيافات أّيام الهاء هاو شاهر الّصايام 

 الّصيام باالمتناع عن األكل
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وحيااث أّن شااهر الّصاايام ينتهااي بيااوم االعتاادال الّربيعااي فااي آذار )مااارس(  . والّشاارب ماان الّشااروق حتّااى الغااروب
م يقع دائًما في نفس الفصل وهو الّربيع في نصف الكرة الّشمالي والخريف فاي نصاف الكارة الجناوبي، فّّن الّصيا

وباإلضاافة إلاى  . فال هو بواقع في حرارة الّصيف الّشديدة وال فاي بارودة الّشاتاء القاساية مّماا يجعال الّصايام شااق ا
تقريًبا في جميع أنحاء المعماورة أي مان الّسااعة هذا ففي هذا الفصل تكون الفترة بين الّشروق والغروب متساوية 

ولاايس الّصاايام مفروًضااا علااى األطفااال والمرضااى والمسااافرين  . حتّااى الّساااعة الّسادسااة مساااءً  الّسادسااة صااباحاً 
 .والّشيو  والعجزة والحوامل والمرضعات

 
وحياث أّن حقيقاة  . حي اة ناافع صابهائّياوقد ثبات أّن مثال هاذا الّصايام الّسانوي المفاروض بموجاب األحكاام ال 

لاذا فحقيقاة  الّروحاانيّ ليسات فاي اإلمساا  عان الّطعاام الماادي بال فاي ذكار هللا اّلاذي هاو الّطعاام  بهائيّ الّصيام ال
ال تقتصااار علاااى االمتنااااع عااان الّطعاااام الماااادي اّلاااذي يسااااعد علاااى تطهيااار الجساااد ولكّناااة يوّجاااة  بهاااائيّ الّصااايام ال

 -ما ترجمتة: عبدالبهاء فيقول عّما سو  هللا نقطاعاالالنفوس إلى 
 

الّصيام المادي رمز عن ذلا  االمتنااع وشايء ياذّكر  . الّصيام يعني االمتناع عن الّشهوات . "الّصيام رمز 
عنااادما يمتناااع عااان الّشاااهوات المادّياااة علياااة أن  يمتناااَع عااان الّشاااهوات النفساااّية  نساااانبمعناااى أّن اإل . الّصاااائم باااة

وبادون هاذا  . متناع عن الّطعام ال تاثير لة على الّرو  بال إّناة مجاّرد رماز وشايء ياذكروالّنزوات، لكن  مجّرد اال
بل القاعدة الّذهبّية الخاّصة بالّطعام هي  . فالّصيام لهذا الهدف ال يعني االمتناع الّتام عن الّطعام . ال أهمّية لة

 يًرا والأن  ال ياكل المرء كث
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وهنااا  فااي الهنااد طائفااة تمساا  عاان الّطعااام أقصااى إمسااا  وتقّلاال طعامهااا  . فاالعتاادال ضااروريّ  . ياكاال قلاايالً 
ولان  يكاوَن المارء أهااًل لخدماة  . تدريجي ا إلى أن  تصَل بالعيش على ال شيء تقريًبا، وهذا يؤّثر كثيًرا علاى ذكائهاا
رؤياااة يساااتطيع رؤياااة األماااور  هللا بعقااال ضاااعيف وجساااد ضاااعيف قاااد أضاااعفهما االمتنااااع عااان الّطعاااام فصاااار ال

 .(1)واضحة"
 

 ةبهائي  ات الاالجتماع 
 

أعظم األهمّية على اجتماعات المؤمنين الّدورّية المنتظمة من أجل العبادة ومن أجل دراسة  عبدالبهاءيعّلق  
فيقااول فااي أحااد ألواحااة مااا  . الّتعاااليم وعرضااها علااى بسااا  البحااث وماان أجاال المشاااورة بخصااوص تقااّدم الااّدعوة

 -ترجمتة:
 

مااء الاّرحمن يوًماا فيوًماا، وماا لام يتحّقاق  لهّياةاإلإلرادة لقد شااءت ا  أن  يازداد االّتحااد والوفااق باين األحبااء وا 
ّن أعظم وسائل االّتحاد واالّتفااق هاي  . هذا لن يتقّدم أّي عمل باّي شكل من األشكال ة، الّروحانّياات االجتماعاوا 

ا وه  .(2)"لهّيةاإلو مغناطيس الّتاييدات وهذا أمر مهم جد 
 

ة يجب تجّنب المجادالت اّلتاي تاؤّدي إلاى المنازعاات وتجّناب البحاث فاي الّروحانيّ ين بهائيّ وفي اجتماعات ال 
بهم اماتالء قلاو و وتبليغهاا  لهّياةاإلالّشؤون الّسياسّية والمادّية فالهدف الوحيد للمؤمنين يجاب أن  يكاوَن تعّلام الحقيقاة 

 بمحّبة هللا وانقيادهم الّتام إلرادة هللا

                                           

 .1911مجلة األسبوعين حزيران )يونيو( مترجم عما كتبتة المس استيفينز في  (1)
 .125ص  1ج –الطبعة االنجليزية  –المكاتيب  (2)
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ماااا  1912فاااي خطااااب ألقااااه فاااي نيوياااور  سااانة  عبااادالبهاءفيقاااول  . وا عااازازهم مجااايء ملكاااوت هللا وتااارويجهم لاااة
 -ترجمتة:

 
ويجب  . مثااًل الجتماعات الم  األعلى ومستنيًرا من أنوار الم  األعلى بهائيّ ال االجتماع"يجب أن  يكوَن  

ًزا لالّتصااال شامس الحقيقااة، ويكاوَن كااّل قلاب مركااا أنااوار أن  تكاوَن القلااوب صاافية صاافاء المراياا حتّااى تساطع فيهاا
التلغرافّي فتكون نهاية الّسل  في القلب ونهايتة األخر  في الم  األعلى، فيستمّر االّتصال بين الّطارفين، وبهاذه 

زدادت وكّلمااا ا ...المباحثااات شااديًدا وتحصاال األلفااة فااي جميااع تمّوًجااالهااّي اإلالوساايلة تتمااّوج إلهامااات الملكااوت 
عاااانتكم أ فااايكم، ونصااارتكم تاييااادات الجماااال المباااار  و  لهّياااةاإلاأللفاااة واالّتحااااد والمحباااة بيااانكم ازدادت الّتوفيقاااات 

 .توفيقاتة"
 

 -ويقول في أحد ألواحة ما ترجمتة: 
 

ااا عاان األحاديااث الخارجّيااة، ويجااب اقتصااارها علااى تااالوة االجتماعاا"فااي هااذه   ات يجااب االبتعاااد ابتعاااًدا تام 
مثااال إقامااة الباااراهين واإلتياااان باااالحجع  –ات وترتيااال المناجااااة والمااذاكرة فاااي الّشاااؤون اّلتاااي تخااتّص باااامر هللا ارياا

قبااال  االجتمااااعويجاااب علااى الحاضااارين فااي  . واألدّلااة الواضاااحة الّساااطعة والاااّتمعن فااي ألاااوا  محباااوب العااالمين
بمنتهاى الّتواضاع  االجتمااعلكاوت األبهاى، ثام يادخلوا دخولهم أن  يتزّينوا برداء الّتقاديس والّتنزياة ويتوّجهاوا إلاى الم

ذا أرادوا الكالم فعليهم بياان ماا يريدوناة بمنتهاى األد . والخشوع ب وحين تالوة األلوا  يكونون هادئين صامتين وا 
 على أن  يتم  ذل  أيًضا برضاء
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ذنهم، وبغاية الفصاحة والبالغة"  .الحاضرين وا 
 

يافة الت     عشري ةسع الض 
 

عشاارّية اّلتااي ي حتفاال بهااا فااي أصاابحت الّضاايافة الّتسااع  عباادالبهاءمنااذ صااعود  بهااائيّ ال داريّ طّورالّنظااام اإلبت 
ا، فلاام يقتصاار األماار فيهااا علااى ترتياال المناجاااة وتااالوة  بهااائيّ اليااوم األّول ماان كااّل شااهر  ذات أهمّيااة خاّصااة جااد 

ة فاي الّضايافة بهائّياال اورة العاّماة مان قَِّبال الجامعاةاريات من الكتب المقّدسة مان قَِّبال  المجماوع، بال تجاري المشا
وهذا العيد هو الفرصاة  . ة الجارية ويتجّلى ترلف المؤمنين وارتباطهم ببعضهمبهائيّ عشرّية حول الّشؤون الالّتسع 

ه، ويادعوهم فيهاا ة في الّضيافة الّتسع عشرّية تقارير بهائيّ إلى الجامعة ال الّروحانيّ المناسبة اّلتي فيها يقّدم المحفل 
لى تقديم مقترحاتهم حول األخذ باساليب جديدة أنسب في خدمة األمر  .إلى بحث المشاريع اّلتي رسمها وا 

 
 مشرق األذكار 

 
ألحّبائااة إرشااادات ينّفاذونها ماان بعااده ببنااائهم هياكال للعبااادة فااي كااّل قطار ومدينااة سااّماها باساام  بهاااءهللاتار   

ويكااون بناااء مشاارق األذكااار مّتسااع األضااالع  . ّلتااي فيهااا يتعااالى ذكاار هللا وثناااؤها الهياكاال"مشااارق األذكااار" أي  
تعلااوه قّبااة، ويكااون تصااميمة جمااياًل وبناااؤه آيااة فااي الفاان علااى قاادر اإلمكااان، ويرتفااع وساا  حديقااة واسااعة تاازدان 

بااة والمخّصصااة لشااؤون باألشااجار الباسااقة واألزهااار البديعااة والفااّوارات المائّيااة، محاًطااا بعاادد ماان األبنيااة الملحقااة 
 الهيكلّية واألعمال الخيرّية، لتقترن عبادة هللا دوًما في هذا االجتماعالّتربية والخدمات 
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ة بشاااريّ ّياااة الاالجتماع بمبااااهع عاااالم الّطبيعاااة وبجماااال الفااان وبالعمااال الجااادي الفّعاااال مااان أجااال تحساااين الّظاااروف
صالحها  .(1)وا 

 
ااع ال  نِّ وقاات الحاضاار عاان بناااء هياكاال للعبااادة العاّمااة لهاام، فبنااوا أّول مشاارق ون فااي إيااران حتّااى البهااائيّ وقااد م 

 .(2)ل ذكار في مدينة عشق آباد الّروسّية
 

موقاع مشارق األذكاار الثّااني فاي العاالم علاى ضافاف  1912خاالل زيارتاة أمريكاا سانة  عبادالبهاءوقد باار   
 .(3)لحجر األساسيبحيرة مشيغن الواقعة على بعد بضعة أميال شمالّي شيكاغو بوضعة ا

 
 -إلى "أم معابد الغرب" هذا )مشرق أذكار شيكاغو( في لوحة الّتالية ترجمتة: عبدالبهاءويشير  
 

 "الحمد   إذ ترسل في هذه األيام تبّرعات من كّل بلد في العالم 

                                           

يحضرني بمناسبة ذكر مشرق األذكار قول الشااعر اإلنجليازي "تينيساون" أبياتاة الّتالياة مان قصايدة "رؤياا األميار أكبار" التاي  (1)
 -وترجمتها: 1892كتبها سنة 

معبًدا ال هو بمسجد وال هو بكنيساة وال هاو بمعباد هنادي ولكناة أعظام  –حجًرا على حجر "حلمت بانني شّيدت معبًدا مقدًسا  
ا سامًوا وبساااطة، ومفتوحاة أبوابااة دوًمااا لكال نساامة مان نساامات السااماء.  وقاد جاااءت الحقيقاة والسااالم والحااب والعادل إلااى هااذ

 المعبد وسكنت فية".

 ووجب هدمة في السنوات التالية لذل . 1948دع في زلزال عام إن أول مشارق األذكار الذي بني في عشق آباد قد تص (2)

ومنذ تل  السنة حتى اليوم بنيت مشارق أذكار أخر  فاي كمبااال باوغناده وفاي سادني باساتراليا وفاي  1953لقد تم بناؤه سنة  (3)
شاارق أذكاار أخار  فاي أكثار مان فرنكفورت بالمانيا وفي بنما فاي جمهورياة بنماا.  وقاد اقتناى البهاائّيون بقاًعاا لتشااد عليهاا م

 قطًرا "انظر ملحق هذا الكتاب". 50
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باالد آسايا البعيادة العاالم إعاناات ترسال مان  ومنذ آدم إلى يومنا هذا لم يرَ  ...لصندوق مشرق األذكار في أمريكا
وأملاي أن  ي ظهاَر أحّبااء  . ، فتعّجباوا مان ذلا  ياا أولاي األلبااباإللهيّ إلى أمريكا، وليس ذل  إال من قدرة الميثاق 
أن   إنسااانفلااو أراد  . واألماار متاارو  ل شااخاص فيمااا يتبّرعااون  ...هللا قاادرتهم ويتااداركوا مبلًغااا عظيًمااا لهااذا البناااء

ولكااّنكم اعلمااوا يقيًنااا أّن أهاام األمااور فااي  . آخاار فهااو مختااار، واالعتااراض عليااة باطااليصاارَف تبّرعاتااة علااى أماار 
 ...الوقت الحاضر هو بناء مشرق األذكار

 
وت لحاق  . "إّن سّر هذا الّصر  سّر عظيم ال يمكن ارن كشفة، لكاّن تشاييده الياوم عمال فاي منتهاى األهمّياة 

متّمماات لاة وهاي مدرساة أيتاام ومستشافى فقاراء وصايدلّية ودار بمشرق األذكار أبنياة فرعّياة مخّصصاة لاة تعتبار 
ويجااب أن  يؤّسااَس فااي كااّل مدينااة مشاارق ل ذكااار عظاايم علااى هااذا  . عجاازة وجامعااة علااوم وآداب ودار ضاايافة

وتقااام فااي األبنيااة المجاااورة  . وتتلااى المناجاااة فااي مشاارق األذكااار صاابا  كااّل يااوم، وال يكااون فيااة أورغاان . الااّنم 
أّماا تاالوة  . ةالّروحانّياات العاّمة واالحتفاالت االجتماعات الّدينّية والمؤتمرات و االجتماعذكار األعياد و لمشرق األ

افتحااوا  . المناجاااة وترتياال اريااات باباادع األلحااان فيكااون فااي مشاارق األذكااار ذاتااة باادون مصاااحبة آالت موساايقّية
 .أبواب هذا المعبد لجميع الخلق

 
المؤّسسات الملحقاة أي  الكّلياة والمستشافى ودار الّضايافة ودار العجازة وجامعاة العلاوم "وعندما يتّم بناء هذه  

 والفنون اّلتي تتّم فيها دراسات جامعّية عليا وبقّية أبنيتها الخيرّية األخر  ستفتح أبوابها
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ياع دون أّي اعتباار لجميع األمم واألديان فّّنها ال تختّص باّمة دون األخار  وساتكون هاذه األعماال الخيرّياة للجم
ارق وساتكون أبوابهاا مفتوحاة علاى مصااريعها لكاّفاة الجانس ال فاال تعّصاب تجااه  بشاريّ إلى الوطن أو الّلون أو العِّ

وهاذه بداياة  . وتكاون العماارة الوساطى مكاًناا مخّصًصاا للمناجااة والعباادة . أحد بل محّباة فاي محّباة نحاو الجمياع
ة والجساامانّية علااى الّروحانّياادايااة خدمااة العلاام للااّدين، وبدايااة تجّلااي الفيوضااات اّتفاااق تااوأمّي الااّدين والعلاام، وهااذه ب

 ."نسانيّ الّنوع اإل
 

 لحياة بعد الموتا 
 

أّن حياة الجسد هي المرحلة األولى الجنينّية من مراحل وجودناا وأّن الّنجااة مان الجساد يشابة  بهاءهللايخبرنا  
 -ة إلى حياة أتّم كمااًل وأوسع حّرية، فيقول بالّنص:نسانيّ الوالدة الجديدة اّلتي بها تدخل الّرو  اإل

 
"اعلم أّنة )الّرو ( يصعد حين ارتقائة إلى أن  يحضر بين يدّي هللا في هيكل ال تغّيره القرون واإلعصار وال  

ثااار هللا حااوادث العااالم ومااا يظهاار فيااة، ويكااون باقًيااا باادوام ملكااوت هللا وساالطانة وجبروتااة واقتااداره، ومنااة تظهاار آ
طاوبى  . وتدخلة يد الفضال إلاى مقاام ال يعارف بالبياان وال ياذكر بماا فاي اإلمكاان ...وصفاتة وعناية هللا وألطافة

لرو  خرج من البدن مقّدًسا عن شبهات األمم، إّنة يتحر  في هواء إرادة رّبة، ويدخل فاي الّجناة العلياا، وتطاوف 
هللا وأوليائة، ويتكّلم معهم، ويقّص لهم ما ورد علية في سبيل هللا بة طلعات الفردوس األعلى، ويعاشر مع أنبياء 

 لو يّطلع أحد على ما قّدر لة في عوالم هللا رّب العرش والّثر ، ليشتعل في الحين اشتياًقا . رّب العالمين
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 -لذا  المقام األمنع األرفع األقدس األبهى" ثّم يقول ما تلي ترجمتة:
 

ة ذل  )يعني حالة الّرو  بعد الموت(، فاعلم أّنة ال يوصف وال ينبغي أن  ياذكَر إاّل "وأّما ما سالت عن كيفيّ  
ولقاااد جااااء األنبياااء والمرسااالون لمجاااّرد هداياااة الخلاااق إلااى الّصااارا  المساااتقيم ومقصاااودهم مااان  . علااى قااادر معلاااوم

 ...ارتفاااع مقامااات األماام،لعماار هللا إّن إشااراقات تلاا  األروا  هااي ساابب ترقيااات العااالم و  ...مجياائهم تربيااة العباااد
ولقااد كااان الّساابب األعظاام فااي  . ولاايس هنااا  شاايء ماان األشااياء ماان دون أن  تكااوَن لوجااوده عّلااة وساابب وبدايااة
ّن الفارق باين هاذا العاالم والعاالم  . وجود األشياء هو تلا  األروا  المجاّردة وسايبقون الّسابب لوجودهاا إلاى األباد وا 

 .(1)عالمنا الحاضر"الّثاني كالفرق بين عالم الجنين و 
 

 ما يشابة ذل  فقال ما ترجمتة: عبدالبهاءوكتب  
 

ويّطلاع  فاي هاذا العاالم الّتراباي تنكشاف لاة فاي عاالم الملكاوت، نساان"إّن األسرار واألمور اّلتاي ال يعلمهاا اإل 
ال شااا  أّن و  . ومااان الباااديهّي أّناااة سااايعرف هناااا  الّنفاااوس اّلتاااي كاااان يعاشااارها وياااانس بهاااا . علاااى أسااارار الحقيقاااة

وت األنوار مكمن األسرار في ملك لهّيةاإلالّنفوس المقّدسة بعيونها الّطاهرة وببصيرتها الّنيرة هي بفضل العنايات 
ولهااا نصاايب وفاايض ماان موهبااة مشاااهدة الحقيقااة فااي كااّل نفااس ماان األخيااار، وتحظااى فااي ذلاا  العااالم باالبتهاااج 

 القدامى والجديدين حاضرين في ذل  المجمع هللابلقاء هللا عياًنا واضًحا، وتجد جميع أحباء 

                                           

 طبعة القاهرة. – 163الصفحة  –مجموعة األلوا  المباركة  (1)
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وال شاااّ  أّن الفاااروق والمّيااازات باااين األشاااخاص تتجّلاااى بعاااد الّصاااعود مااان هاااذا العاااالم الفااااني، وليسااات  . الساااماوي 
المّيزات هذه بالّنسبة للمكان بل بالّنسبة لعالم الّرو  والوجدان، ألّن ملكاوت هللا مقاّدس عان الّزماان والمكاان، وهاو 

يعارف بعضاهم بعًضاا،  لهّياةاإلواعلام يقيًناا أّن أحبااء هللا فاي العاوالم  . ر هذا العالم ودنيا غير هذه الاّدنياعالم غي
آخر في هذا العاالم فّّنهماا  اً إنسان إنسانويانس بعضهم إلى بعض، ولكّن أنسهم هنا  روحانّي، وكذل  لو أحّب 

 .(1)ن هنا  الحياة اّلتي كانت لهما في هذا العالم"لن ينسيا بعضهما في عالم الملكوت وحّتى أيًضا ال ينسيا
 

نة والن ار   الج 
 

أوصاف الّجنة والّنار الواردة فاي الكتاب المقّدساة رماوًزا وليسات حرفّياة فاي معناهاا  عبدالبهاءو  بهاءهللايعتبر  
ال الّناااار هاااي حااا وهماااا يرياااان أّن الّجناااة هاااي حاااال الكمااااالت وأنّ  . ومااان ذلااا  قّصاااة الخليقاااة الاااواردة فاااي التّاااوراة

لوفاااق وأّن اويريااان أّن الّجنااة هااي الوفاااق مااع إرادة هللا ومااع إرادة إخواننااا وأّن الّجحاايم هااي فقاادان هااذا  . الّنقااائص
خل الّناار الّجناة أو ياد نساانوقاد يادخل اإل . الّروحاانيّ ة والّجحيم هي حاال الماوت الّروحانيّ الّجنة هي حال الحياة 

ه وتنشااا آالم الّجحاايم عاان الحرمااان ماان هااذ . وأّن مباااهع الّجنااة مباااهع روحانّيااة  .وهااو ال ياازال فااي هااذا الجسااد
 في كتاب المفاوضات ما ترجمتة: عبدالبهاءفيقول  . المباهع

                                           

 .204ص  1ج –الطبعة االنجليزية  –المكاتيب  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



254 

"وعناادما ينجااون ماان ظلمااات هااذه الّرذائاال بنااور اإليمااان ويتنااّورون بّشااراق شاامس الحقيقااة علاايهم ويتشااّرفون  
وكااذل  المجااازات المعنوّياااة أي  .   أعظاام المكافاارت ويرونااة الجّناااة الحقيقّيااةبجميااع الفضااائل فااّّنهم يعتباارون ذلااا

العذاب والعقاب الوجاودي فّّناة االباتالء بعاالم الّطبيعاة واالحتجااب عان الحاق والجهال واالنحطاا  واالنهماا  فاي 
وهام يارون هاذا أعظام العقوباات  ...الّشهوات الّنفسانّية واالبتالء بالّرذائل الحيوانّية واالّتصاف بالّصفات الّظلمانّية

 ...وأشّد العذاب
 

ّية هي الكماالت والّنعم اّلتي يحصل عليها اإل  َروِّ ة بعاد العاروج مان الّروحانّيافاي العاوالم  نسان"والمكافاة األ خ 
َعم  وألطاف روحانّية وأنواع الاّنعم  ...هذا العالم ّية هي نِّ َروِّ وهاي لهاّي اإلت ة فاي الملكاو الّروحانّياوهذه المكافاة األ خ 

ّية أي عذاب  َروِّ الحصول على ما يتمّناه القلب والّرو  والفوز بلقاء الّرحمن في العالم األبدي وكذل  المجازاة األ خ 
الخاّصااة والمواهااب الحتمّيااة والّسااقو  فااي أساافل دركااات الوجااود، وكااّل  لهّيااةاإلارخاارة هااو الحرمااان ماان العنايااات 

داد األموات هّيةلاإلرم من هذه األلطاف ح   إنسان  ...فهو محسوب لد  أهل الحقيقة في عِّ
 

"أّمااا الغنااى والثّااروة فااي ذلاا  العااالم فهااي الّتقاارب إلااى هللا وفااي هااذه الحالااة ال شااّ  أّن المقااّربين لااد  العتبااة  
 ...تكون شفاعتهم مقبولة عند الحق لهّيةاإل
 

ال لهاّي إحين يشملهم العفاو والغفاران وذلا  فضال ّن اّلذين ماتوا مذنبين وغير مؤمنين رّبما يتغّيرون "حّتى إ 
 عدل ألّن الفضل هو
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ونحن في هذا العالم نمل  القاّوة علاى الاّدعاء لهام  . اإلعطاء من دون استحقاق والعدل هو اإلعطاء باالستحقاق
 ...هذه القّوة نفس بالخير وكذل  في العالم الّثاني سنمل  

 
ي العالم الثّااني أيًضاا وكاذل  يساتطيعون فاي هاذا العاالم اقتبااس األناوار "إذن فالّناس يستطيعون أن  يرتقوا ف 

 ...كما يستطيعون هنا  عن طريق الّتضرع طلب الغفران ويلتمسون اقتباس األنوار . عن طريق الّتضرع
 

 ..."إّن االرتقاء في الكماالت ال االرتقاء في الّرتبة ممكن يسير قبل خلاع هاذا القالاب العنصاري وبعاد خلعاة 
ة لاة بعاد هاذا ارتقااء نساانيّ اّلاذي يبلاغ رتباة اإل نساانالكامال لكاّن اإل نساانفترون أّنة ليس هنا  كائن أعلى من اإل

 . إليهاا نساانالكامال حتّاى ينتقال اإل نساانفي الكماالت ال ارتقاء في الّرتبة، ألّنة ال وجود لرتبة أعلى من رتباة اإل
عالًماا فّّناة  نساانفماثاًل مهماا كاان اإل . ة غيار متناهياةنساانيّ الكمااالت اإلة فقا  ألّن نسانيّ فهو يرتقي في رتبة اإل

ة غياار متناهيااة إذن فاايمكن بعااد نسااانيّ وحيااث أّن الكماااالت اإل . أعلااى منااة علًمااا إنسااانيمكننااا أن  نتصااّور وجااود 
يات أخر  في الكماالت"قِّّ ود من هذا العالم الوصول إلى َتر الّصع ّّ. 
 

نيا وعالم اآلخرةالَوْحَدة بين عالم    الد 
 

َدة العالم اإل  ال تشير إلى وحدة األحياء الموجودين في الّجسد فحساب  بهاءهللااّلتي عّلمنا إّياها  نسانيّ إّن َوح 
فليس األحياء الموجاودين  . ة اّلتي في الّجسد واّلتي خرجت عن الّجسدبشريّ بل تشير إلى وحدة جميع الكائنات ال

 أجزاء في على األرض وحدهم بمثابة
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وهاذان الجازءان يعتماد أحادهما علاى ارخار  . جسم واحد بل جميع اّلذين في العالم الّثاني أجازاء فاي الجسام ذاتاة
ّن االّتصااال  . اعتماااًدا وثيًقااا بااين اإلثنااين فضاااًل عاان كونااة غياار مسااتحيل فّّنااة مسااتمر وال مفااّر ماان  الّروحااانيّ وا 

 .وجوده
 

، ولكاّن اّلاذين تطاّورت حياويّ تهم تطّوًرا كافًيا ال يشعرون بوجود هاذا االرتباا  ال"وأولئ  اّلذين لم تتطّور مَلَكا 
الّتصاال وهاذا ا . مَلكاتهم يشعرون بوضو  وبشكل ثابت محّدد باالرتبا  الكائن بيننا وبين اّلذين هم وراء الّساتار

فاي  دالبهاءعباويقاول  . د  بقّياة البشارمالوف وواقعّي لد  األنبياء والقّديسين كما نجاد الّرؤياا مالوفاة لا الّروحانيّ 
 -كتاب المفاوضات:

 
ماثاًل يقاول: "رأيات شخًصاا فاي صاورة  . "فرؤيا األنبيااء ليسات أحاالم ناوم بال اكتشاافات روحانّياة لهاا حقيقاة 

واإلدراكااات  ...كااذا وقلاات لااة كااذا فاجاااب بكااذا" فهااذه الّرؤيااا فااي عااالم الَيَقظااة ال الّنااوم، وهااي اكتشااافات روحانّيااة
ولهااا أ ل فااة منّزهااة عاان  ...ين لهااا اّتحاااد مقااّدس عاان الااوهم والقياااسالّروحااانيّ ة والمكاشاافات الوجدانّيااة لااد  الّروحانّياا

يليا أتيا عند المسيح في جبال طاابور" فمان الواضاح أّن  . الّزمان والمكان مثاًل مذكور في اإلنجيل: "إّن موسى وا 
والّرؤيا الماذكورة فاي الكتااب المقاّدس  ...روحانّية عّبر عنها بالمالقاةهذه األلفة لم تكن جسمانّية بل كانت كيفّية 

يليااا فهااذه لهااا حقيقااة ولهااا آثااار عجيبااة فااي العقااول واألفكااار،  كرؤيااا يوحنااا وأشااعيا وكمالقاااة المساايح مااع موسااى وا 
 .(1)ات عظيمة في القلوب"انجذابو 

                                           

 .229 – 227الصفحات  –المفاوضات، الترجمة العربية  (1)
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الخارقااة للعااادة، فّّنااة يَنااّدد بالمحاااوالت  ّروحااانيّ البوجااود هااذه الَمَلكااات ماان الحااّس  عباادالبهاءوبينمااا يعتاارف  
ألّن هاذه الَمَلكاات ستكشاف عان نفساها بصاورة اعتيادّياة حاين يااتي الوقات  . اّلتي تهدف إلى تطويرهاا قبال أوانهاا

 -ما ترجمتة: عبدالبهاءفيقول  . اّلذي رسمة لنا الّرسل الّروحانيّ المناسب لكشفها، لو أّننا سرنا في الّطريق 
 

 . ة حااين وجودهاا فااي هاذا العااالم يااؤّثر علاى حالااة األروا  فاي العااالم الثّااانيالّروحانّياا"إّن التّااثير علااى القاو   
فللّطفال فاي رحام أّماة  . فهذه القو  حقيقاة ولكّنهاا فاي الحااالت االعتيادّياة غيار فّعالاة علاى ساطح الكارة األرضاّية

كون ال فعالّية لها والمقصد الكّلي من الحياة على هاذا العاالم لخ ولكّنها في حالة سإ ...عيون وآذان وأيدي وأقدام
 ألّن هذه القو  مختّصة بذل  (1)ة فعالّيتهاالّروحانيّ المادي هو الّدخول إلى عالم الحقيقة حيث ستبدأ تل  القو  

                                           

بحديث فذ فريد من نوعة حول هذا الموضوع فقال: "واإلنساان  1912تموز  -يويول 6وقد تحدث عبدالبهاء في نيويور  في  (1)
في بدء حياتة كان في عالم الرحم.  وفي عالم الرحم حصل على القو  التي يحتاج إليها فاي هاذا العاالم.  ففاي عاالم الارحم 

ي يحتااج إليهاا فاي هاذا العاالم، حصل على العين التي يحتااج إليهاا فاي هاذا العاالم، وفاي عاالم الارحم حصال علاى األذن التا
وفي عالم الرحم حصل على جميع القو  التي يحتاج إليها في هذا العالم.  إذن فكذل  يجاب علياة أن يهيا  لنفساة فاي هاذا 

 العالم ما يحتاج إلية في العالم ارخر.
علياة أن يحصال فاي هاذا العاالم "فكما أّنة حصل في عالم الرحم على القو  التي يحتاج إليهاا فاي هاذا العاالم، فكاذل  يجاب  

 على كل ما يحتاج إلية في عالم الملكوت أي على جميع القو  الملكوتية.
  = -:"ويجب علية أن يكتسب هذه القو  الرحمانية باعلى درجات كمالها وهي 
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 .(1)العالم"
 

ل مجاّرد االّتصاال وال ماان "أّماا االّتصاال بااروا  اّلاذين صاعدوا مان هاذا العاالم فينبغاي أن  ال نلتمساة مان أجا 
أجال إرضاااء حاب االسااتطالع والفضااول فاي أنفساانا، ألّن ماان واجاب باال ماان دواعاي فخاار أولئاا  اّلاذين هاام خلااف 

 . ن أجلهامالّستار ارن أن  يساعدوا اّلذين هم على الجانب ارخر منة في هذا العالم وأن  يحباوهم وأن  يتضاّرعوا ما
 -ما ترجمتة: 1904ألحد الّزائرين سنة  عبدالبهاءفيقول  . ينبهائيّ والّدعاء ألروا  الموتى واجب على ال

 
"إّن موهبة الّشفاعة الفّعالة هي من الكمااالت اّلتاي تخاتّص بااألروا  العلياا كماا تخاتّص بالمظااهر المقّدساة  
حتّاى  ذه القّوةلًكا لهأيًضا فالّسيد المسيح كانت لة قّوة الّشفاعة لغفران أعدائة وهم على األرض وال يزال ما لهّيةاإل
 . تاساام أحااد المتصاااعدين دون أن  يقااوَل )رحمااة هللاو( أو مااا يشااابة ذلاا  ماان الكلمااا عباادالبهاءولاام يااذكر  . ارن

ظان أّن نويمل  أتباع الّرسل قّوة لمساعدة األروا  المتصاعدة لنيل الغفران عن طريق الّدعاء، ولهذا يجب أن  ال 
ّنهااا مااا ّركود لعاادم تحّملهااا ارالم أو بالخسااران الّناااتع عاان عاادم عرفانهااا هللا، ألبعااض األروا  قااد قضااي عليهااا بااال

 زالت تمل  دائًما قّوة االّتصال

                                           

ة وسادًساااا االنقطااااع وساااابًعا العّفاااة أواًل معرفااة هللا وثانًياااا محباااة هللا وثالثًاااا اإليمااان ورابًعاااا األعماااال الخيرّياااة وخامًساااا الّتضااحي = 
لبهاء والّتقديس.  وما لم يحصل على هذه القو  وهذه األمور فال ش  أّنة سيحرم من الحياة األبدية )نقال عن خطابات عبدا

 .1972( طبع بيروت 331 – 329الصفحات 
 من مذكرات المس باكتون التي راجعها عبدالبهاء. (1)
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 ...واالرتبا  الفّعال بعالم األروا 
 

"واألغنيااااء فاااي العاااالم الثّااااني يساااتطيعون أن  يسااااعدوا الفقاااراء فااايهم كماااا يساااتطيع األغنيااااء فاااي هاااذا العاااالم  
وال  فالكاااّل عبياااد هللا وفاااي كاااّل عاااالم مااان عوالماااة، كّلهااام فقاااراء إلياااة وليساااوا أغنيااااء عناااة . ء فااايهممسااااعدة الفقااارا

 فمااا . نااى منااة إليااة ازدادوا غابتهاااالً وحيااث أّنهاام فقااراء إلااى هللا فكّلمااا ازدادوا  . يسااتطيعون أن  يكونااوا عنااة أغنياااء
ى وعلا . عاالم الثّااني؟ إّنهاا الّشافاعة ال غيارهي بضااعتهم؟ وماا هاي ثاروتهم؟ وماا هاي المسااعدة والمعوناة فاي ال

األروا  القاصااارة فاااي تطّورهاااا أن  تلاااتمس الّرقاااي عااان طرياااق توّساااالت األغنيااااء روحاني اااا مااان أجلهاااا وعااان طرياااق 
 . تها الّذاتّية لنفسها"ابتهاالهم لرقّيها، وبعد ذل  تستطيع هي االرتقاء بنفسها عن طريق ابتهال
 

 -خر :مّرة أ عبدالبهاءويقول  
 

"أولئ  اّلاذين صاعدوا إلاى العاالم ارخار لهام صافات تختلاف عان صافات اّلاذين ال يزالاون علاى األرض، إاّل  
وتمتاازج الحالتااان عاان طريااق  . ومااع ذلاا  فااال انفصااال حقيقًيااا بينهمااا . أّنهااا صاافات ال علاام ألهاال هااذا العااالم بهااا

 .(1)الّدعاء، فادعوا لهم كما يدعون لكم"
 

ئل  ولما  عّماا إذا كاان بّمكانناا عان طرياق إيمانناا ومحّبتناا أن  نبّلاَغ اّلاذين صاعدوا قبال ساماعهم  لبهاءعباداس 
 -بالّظهور الجديد، أجاب:

 
، ال شااّ  فااي ذلاا ، حيااث أّن الااّدعاء المخلااص لااة تاثيراتااة ولااة نفااوذه فااي العااالم الثّاااني  ولساانا نحاان  . "َنَعاام 

 بمقطوعين عن اّلذين هم

                                           

 .97اء في لندن" الصفحة مترجم عن "كتاب عبدالبه (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



260 

ّن النّ  . هنا   .(1)ذل  العالم وليس في هذا العالم"فوذ الحقيقي األساسي هو في هذا وا 
 

 -في أحد ألواحة بالّنص: بهاءهللاكما كتب  
 

عليااة الماا  األعلااى والجّنااة العليااا وأهاال خباااء العظمااة بااامر هللا العزيااز  صاالَينّ "واّلااذي عماال بمااا أماار بااة ي   
 .الحميد"

 
اائل  ولّمااا  صااعد إلااى القلااب غالًبااا تلبيااة لنااداء باااطنّي فينااا نحااو حبيااب لنااا ذا يحاادث فيتوّجااة ا: "مااعباادالبهاءس 

 -العالم الّثاني؟" أجاب:
 

وأولئا  اّلاذين تتوّجهاون إلايهم قاد  . أن  يركَن الّضاعيف إلاى القاوي ويّتكا  علياةلهّي اإل"يقضي قانون الَخل ق  
ة، ويحدث هذا أيًضا حينما يكاون أولئا  علاى والقّوة الّربانيّ لهّي اإليكونون الوسي  اّلذي عن طريقة ياتيكم الّتاييد 

 .(2)األرض معكم، ولكّن اّلذي يهب القّوة لجميع الَخل ق هو الّرو  القدس وحده"
 

ر   انعدام الش 
 

ة، ينحدر من قانون وحدانّية هللا أّنة ليس هنا  شيء يسّمى الّشر، بل هناا  واحاد أحاد بهائيّ طبًقا للفلسفة ال 
 . د األحدنت هنا  أّية قّوة أخر  في الكون تخالف قّوة هللا فلن يعود تعالى ليوصف بالواحولو كا . هو هللا تعالى

ال ياز  و رجال الوالّرجل الّشرير ه . وكما أّن الّظالم هو فقدان الّنور أو قّلتة فكذل  الّشر هو فقدان الخير أو قّلتة
 فّذا كان أناني ا فليس . في نمّوه جانب كبير من طبيعتة ناقًصا

                                           

 .1911مترجم من مذكرات ماري هانفورد فورد: باريس سنة  (1)
 .97مترجم عن  "كتاب عبدالبهاء في لندن" الصفحة   (2)
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الّشاار فااي حّبااة لَِّذاتااة، ألّن كااّل أنااواع الحااب خياار وماان عنااد هللا حتّااى حااّب الااّذات، ولكااّن الّشاار يكماان فااي أّن هااذا 
الّرجال يمتلاا  نوًعااا هاازياًل ماان الحااب غياار الئااق وغياار موّجااة توجيًهااا صااحيًحا وينقصااة حااّب ارخاارين وحااّب هللا، 

ة المنحّطاة دالاًل أرعان كماا يادّلل كلباة، ولكاّن بيعتا، فيادّلل طفهو ير  نفسة وكاّنة نوع ممتاز من أنواع الَحي واناات
 .نتائع تدليلة لطبيعتة أسوأ من نتائع تدليلة لكلبة

 
 -في إحد  رسائلة ما ترجمتة: عبدالبهاءوكتب  
 

 . الواقاااع أّننااي قلاات هاااذا . قاااال إلااى بعااض األحباااء: "إّن الّشااار ال وجااود لااة أبااًدا" عباادالبهاء"لقااد ذكاارت أّن  
ماان ضاااللتة  نسااانكمااا أّنااة لاايس هنااا  شاار أعظاام لإ . هااذا هااو الحااق . صااودي أّن الّشاار عبااارة عاان العاادمومق

والكاذب هاو  . فالّضاللة هي عدم الهداية، والّظلمة هي عدم الّنور، والّجهل هو عدم العلام . واحتجابة عن الحق
اللة والعمااى والّصاامم والّجهاال كّلهااا فالّضاا . عاادم الّصاادق، والعمااى هااو عاادم اإلبصااار، والّصاامم هااو عاادم الّساامع

 .أشياء معدومة"
 

 -في كتاب المفاوضات: عبدالبهاءوكذل  يقول  
 

"ليس فاي الفطارة شار بال كّلهاا خيار، حتّاى الّصافات واألخاالق المذموماة المالزماة لذاتّياة الابعض مان الّناوع  
ياة الّطفل اّلذي يرضع مان الثّادي أّن آثاار مثاًل: يالحد في بداية ح . فّّنها في الحقيقة ليست بمذمومة نسانيّ اإل

ذا يقال: "إّن الح   . الحرص بادية منة، كما يشاهد منة أيًضا آثار الغضب والقهر سن والقابح كليهماا فطارّي فاي وا 
ة، وهذا مناف للخير المطلق اّلذي هو فاي الخلقاة والفطارة" فاالجواب أّن الحارص اّلاذي هاو طلاب نسانيّ الحقيقة اإل
 فةالّزيادة ص
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يحاارص علااى تحصاايل العلااوم والمعااارف وعلااى أن   نسااانفمااثاًل: لااو أّن اإل . ممدوحااة لااو اسااتعملت فااي موضااعها
ا ولااو يغضااب علااى الّظااالمين والّسااّفاكين للاادماء اّلااذين هاام  . يكااوَن رحيًمااا ذا مااروءة وعدالااة، فااّّن ذلاا  مماادو  جااد 

ا ه الّصااافات لاااو اساااتعملت فاااي غيااار موضاااعها لكانااات ولكاااّن هاااذ . كالّساااباع الّضاااارية ويقهااارهم، فاااذل  ممااادو  جاااد 
فاي الفطرّياة  نساانأّماا لاو تساتعمل أخاالق اإل . ا صار من المعلوم أّناة ال يوجاد فاي الفطارة شار أباًداإذً  . مذمومة

 .(1)المواقع غير المشروعة فذل  مذموم"
 

تطاّوًرا غيار متناساب  نساانفلاو تطاّور الجاناب المانحّ  مان طبيعاة اإل . إّن الّشر هو دوًما نقاص فاي الحيااة 
فالعالج ال يكون في إعطاء حياة أقل لذل  الجانب بل العالج يكون بّعطاء حياة أكبر للجانب األسمى اّلذي لم 

وقد قال الّسيد المسيح: "وأّما أنا فقد أتيت لتكون لهم حيااة وليكاون  . ، فيتعادل الّتوازن نسانيتطّور من طبيعة اإل
حتاجااة جميًعااا: إلااى الحياااة، حياااة أفضاال، إلااى تلاا  الحياااة اّلتااي هااي الحياااة الحقيقّيااةو وهااذا مااا ن (2)لهاام أفضاال"

 في هذا الموضوع رسالة الّسيد المسيح، فيقول في لو  الّرئيس: بهاءهللاوتطابق رسالة 
 

لانجعلكم  "قل قد جاء الغالم ليحيي العاالم"، ويقاول مخاطًباا أحبااءه فاي الّلاو  اّلاذي أرسالة إلاى الباباا: "تعاالوا 
 .عّلة حياة العالم"

                                           

 .193الصفحة  –الترجمة العربية  –المفاوضات  (1)
 (.10:  10يوحنا ) (2)
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 الباب الث اني عشر
ين والعلم  الد 

 
"قااال اإلمااام علااّي باان أبااي طالااب صااهر رسااول هللا أّن كااّل مسااالة تّتفااق مااع العلاام يجااب أن تّتفااق مااع الااّدين  

ّن كاّل ديان يخاالف ال  .أيًضا، وكل ما ال يدركة العقال يجاب أن ال يقبلاة الاّدين علام لايس فالاّدين والعلام توأماان، وا 
 .بدينآل صحيح"

 )من خطابات عبدالبهاء فى باريس(
 

ين منشأه الخطأ ف   الفهم يالنز اع بين العلم والد 
 

إّن أحد تعاليم بهاءهللا األساسّية هو أّن العلم الحقيقّي والّدين الحقيقّي يجب أن يكونا دائًماا علاى وفااق تااّم،  
ولطالما كان هنا  نازاع باين ماا يساّمى العلام   .الفهم ال الحقيقة فالحقيقة واحدة وكّلما ظهر نزاع فسببة الخطا فى

ولكّننا إذا نظرنا إلى ذلا  الّنازاع تحات ضاوء الحقيقاة الكاملاة اساتطعنا أن  . وما يسّمى الّدين على مد  العصور
عادم الّتساامح  نقتفي األثر الذ  يدّلنا إلى أّن سببة الجهل أو التعّصب أو الّتظاهر أو الّطمع أو ضيق الّنظار أو

أو العناد أو ما شابة ذل  من األسباب اّلتي هاي خارجاة عان الاّرو  الحقيقّياة للاّدين والعلام كليهماا، ألّن روحيهماا 
 فيخبرنا العالم هكسلي:  "إنّ   .واحد

This file was downloaded from QuranicThought.com



264 

وقاد ساّلمت الحقيقاة قيادهاا إلااى   .أعماال الفالسافة هاي ثماار توجياة دينااّي باارز فايهم قبال أن تكاون ثماار عقااولهم
لى نكرانهم ذواتهم قبل أن تسّلمة إلى براعة منطقهم" وكذل  يؤّكد العالم  لى سالمة نواياهم وا  لى حّبهم وا  صبرهم وا 

مان العقال المحادود إلاى العقال  ابتهاال"باول" فاي الّرياضاّيات: "إن االساتنتاج الهندساّي فاي أساساة عملّياة مناجااة و 
 .معّينة"الاّلمحدود التماًسا للّنور والهداية في مهامآل 

 
ولاام ينااّدد أحااد ماان عظماااء الّرساال باحاادآل ماان عظماااء العلماااء والعكااس بااالعكس، لكاان اّتباااع هااؤالء المعّلمااين  

مّمن ال يستحّقون اإلحترام، بسابب تمّساكهم بحرفّياة تعااليمهم ال بروحهاا، قاد اّضاطهدوا الرّسال الحاديثين، وقااوموا 
هااؤالء األتباااع نااور الااّدين الااذي اعتبااروه مقّدًسااا دراسااًة دقيقااًة جااًدا، كااّل تقاادّم علمااّي، وعااادوه عااداًء ماار ا، فقااد درس 

فّذا   .وحّددوا خصائصة وممّيزاتة كما تراءت لبصائرهم الّضّيقة، وتوّصلوا إلى أّن ذل  هو الّنور الحقيقّي الوحيد
فاشاتعل اشاتعااًل لهاّي اإلأرسل هللا بفضلة اّلذي ال حادود لاة ناوًرا أكمال مان أفاق آخار واشاتعل باذل  مشاعل الادّين 

أشّد سطوًعا من اشتعالة الّسابق بيد حامل مشعل جديد، تراهم مذعورين حانقين بداًل من أن يكونوا من المرّحبين 
ولّماا كاان الّناور الجدياد ال   .بالّنور الجديد وبداًل من تقديم شكرهم الجدياد لاذل  األب الساماوّي أب جمياع األناوار

يمل  الّلون الّتقليدي اّلذي ألفاوه، وال يشارق مان أفاق تقليادي عرفاوه، لهاذا يناادون بّطفائاة  يّتفق مع تحديداتهم، وال
هام  نعم إّن الكثيارين مان أعاداء الّرسال  .باي ثمن كان لئاّل يّضل الّناس فى فيافي البدع والّضالل حسب زعمهم

 قادة عمي –على هذه الّشاكلة 
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وهناا  أتبااع آخارون   .الكاملاة فاي سابيل ماا يعتقدوناة الحقيقاة الوحيادة يقودون عمياًنا ويقاومون الحقيقاة الجديادة
لى قطع طريق الّتقدم بسبب عماهم   .وركودهم العقليّ  الّروحانيّ منحّطون تدفعهم أنانّياتهم إلى محاربة الحقيقة وا 

 
 اضطهاد الرسل 

 
وأتبااااعهم األوائااال يولاااون وكاااان الّرسااال   .عظمااااء الّرسااال كاااان الّنااااس يقااااومونهم ويحتقااارونهم مجااايءعناااد  

 . ونجد في زماننا اّلذي نعيش فية مثل هذا  .ظهورهم إلى جاّلديهم ويضّحون بممتلكاتهم وبارواحهم فى سبيل هللا
ين في إيران أبشع تقتيل من أجل تمّسكها بدينها، كماا زّج الكثيارون بهائيّ قتلت ألوف البابّيين وال 1844فمنذ سنة 

لااى الفقاارفااى غياهااب الّسااجون، وتعرّ  لااى اإلهانااات وا  وهكااذا كااان تعميااد أحاادث   .ضااوا إلااى الّنفااي ماان مااوطنهم وا 
 . األديان العظيماة فاي حّماام مان الاّدم أكثار مان تعمياد أي ديان سابقة، وال يازال االستشاهاد مساتمر ا إلاى يومناا هاذا

يالدّية بتهمة الكفر فاي م 1600وقد حدثت نفس هذه األحداث لعظماء العلماء، فاحرق "جيرادو برونو" حي ا سنة 
وبعاد بضاع سانين مان ذلا  أنكار العاالم الّشاهير الفيلساوف غااليلو   .تعليمة الناس أّن األرض تدور حول الّشمس

وفي أزمتناا األخيارة تعاّرض العاالم دارون   .جاثًيا على ركبتية لينجو من ذل  المصير المحتوم الّنظرّيةنفس هذه 
الحديثااة إلااى هجمااات ال تاارحم، ألنهاام تجااّرؤوا علااى مخاصاامة تعاااليم الكتاااب كمااا تعااّرض رّواد علاام الجيولوجيااا 

 أّن مقاومة الحقائق العلمّية لم المقّدس في أّن الخليقة تّمت في سّتة أّيام وقبل أقّل من سّتة آالف سنةو على

This file was downloaded from QuranicThought.com



266 

 . ون فاي أفاق الاّدينتات من جانب الكنيسة وحدها بل إّن المتعّصبين في أفق العلم قاوموها كما قاومها المتعّصاب
فقد استهزأ العلماء اّلذين عاصروا كولومبوس بة وأثبتوا ألنفسهم في نشوة الفر  أّن سفنة إذا نجحت في الوصول 
إلااى نصااف الكاارة األرضااّية المقاباال لنصاافنا يسااتحيل عليهااا أن تنتصااب وال تنقلاابو والعااالم كلفاااني الّرائااد فااي علاام 

والعااالم "هااارفي" الااذي اكتشااف الااّدورة  . ء وسااّموه "معّلاام الااّرقص للّضاافادع"الكهرباااء، قااد سااخر منااة رفاقااة العلمااا
وعنااادما اختااارع  . الّدمويااة قاااد ساااّخفة إخواناااة األطّبااااء، واضااطهدوه مااان أجااال كفاااره، وطاااردوه ماان كرساااّي التّااادريس

فااي إثبااات أّن  ستيفنسااين قاطرتااة البخارّيااة، اسااتمّر العلماااء الّرياضااّيون فااى أوروبااا ساانين عدياادة إرضاااًء ألنفسااهم
القاااطرة ال يمكنهااا أن تسااحب أي حماال وهااي فااوق القضاابان الحديدّيااة الملساااء، ألّن العجااالت سااوف تاادور حااول 

  .وكااان األجاادر بهاام أن يفتحااوا عيااونهم ويدرسااوا الحقااائق . نفسااها، وال تتقااّدم أّيااة قاااطرة فااي ساايرها فااوق القضاابان
 ...حديثوهنا  أمثلة عديدة أخر  من الّتاريخ القديم وال

 
ين والعلم   فجر الوفاق بين الد 

 
حااادث خاااالل نصاااف القااارن الماضاااي تغييااار علاااى رو  األزمناااة، وأشااارق ناااور جدياااد مااان الحقيقاااة، فجعااال  

مجااادالت القاارن الماضااي شاايًئا منسااي ا، فاااين أولئاا  اّلااذين كااانوا يتباااهون بنظاارّيتهم الماّدّيااة وبعقائاادهم اإللحادّيااة، 
ئل يهّددون بطارد األدياان فاي أنحااء العاالم؟ وأيان أولئا  الواعظاون اّلاذين كاانوا يادينون والذين كانوا قبل سنين قال

 من يخالف عقائدهم بنيران جهنم وعذاب الكافرين؟ فال نزال نسمع
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اّلتاي  الّنظرّيااتأصداء ضجيجهم، ولكن يومهم قد آل إلى الّزوال، وغدت عقائدهم من دون اعتبار، وصرنا نار  
واحاد  وأيّ  . يءالحّق وال من الّدين الحّق في شا وطيس هذه المجادالت المريرة ليست من العلمكان يدور حولها 

"إّن الااّدماغ يفاارز األفكااار كمااا يفاارز  ماان العلماااء فااي ضااوء بحااوث علاام الااّنفس الحااديث يسااتطيع أن يقااول اليااوم:
لقاد صارنا الياوم نقاول أّن الفكار مان  أو يقول بان تفّسخ الجسد يقتضي أن يرافقة تفّسخ الّرو ؟  الكبد الّصفراء؟" 

ة وأن ال يكااون محااّدًدا الّروحانّيااأجاال أن يكااون فااي الواقااع حاار ا طليًقااا يجااب أن يحااوم فااي آفاااق الّظااواهر الّنفسااّية و 
وصرنا ارن ندر  أّننا ال نعرف عن الّطبيعة إاّل بقدر قطرة من محي  من المجاهيل اّلتي  . بحدود الماّدة وحدها

ا كاماًل بّمكان  حادوث المعجازات وخاوارق العاادات اعترافوصرنا نعترف ارن   .رها واإلحاطة بهايجب سبر غو 
ال بمعنى كسر قوانين الّطبيعاة بال باعتبارهاا، حاين حادوثها، مظااهر لقاو  بارعاة فّعالاة ال تازال مجهولاة لناا كماا 

ن ذا اّلاااذي يساااتطيع مااان المعّلماااين الاااّدينّيين ومااا . كانااات القاااّوة الكهربائّياااة واألشاااّعة الّساااينّية مجهولاااة عناااد أساااالفنا
أو أّن وصااف  يساتلزم إيماننااا باااّن العاالم قااد خلاق فااي ساتة أّيااام؟  الّروحااانيّ الباارزين اليااوم أن يصاّر  باااّن نجاتناا 

أو أّن الّشمس وقفت في الّسماء  الّطاعون اّلذي حّل بمصر، كما جاء في سفر الخروج، وصف حرفّي صحيح؟ 
إّن أمثااااال هااااذه  ...ض توّقفاااات عاااان الااااّدوران حااااول نفسااااها( لتساااامح للّنبااااي هوشااااع بمطاااااردة أعدائااااة؟)أي أّن األر 

المعتقدات قد يجوز في المستقبل تكّررها فاى شاكلها، ولكان مان ذا اّلاذي يقبلهاا بادون تحّفاد باعتبارهاا حرفّياة فاي 
 فقد زالت سيطرتها على  معناها؟
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ّن عااالم الاّدين ماادين بالّشااكر إلااى رجااال العلاام اّلااذين ساااعدوا   .ّزوالقلاوب الّناااس وعقااولهم أو أّنهااا فااي طريااق الاا وا 
علاااى تمزياااق أمثاااال هاااذه العقائاااد البالياااة وساااحق هاااذه الماااذاهب الباطلاااة والّساااما  للحقيقاااة أن تخطاااو إلاااى عرصاااة 

ن واألتقياااء لكااّن عااالم العلاام ماادين باااكثر ماان ذلاا  إلااى الّرجااال المقّدسااين الحقيقّيااي  .الّشااهود بكااّل حّريااة وانطااالق
ة واّلااذين كشاافوا للعااالم الغااارق فااي شااكوكة أّن الّروحانّيااالطااّاهرين اّلااذين تمّسااكوا بالحقااائق الحيوّيااة خااالل محاانهم 

وقد غدا هاؤالء العلمااء وهاؤالء القّديساون   .الحياة أكثر من الجسد وأّن الخفّي المجهول أكثر من الّظاهر المعلوم
ولكااّن الّشاامس قااد   .ولااى أشااّعة الّشاامس الّطالعااة وتعكسااها علااى العااالم األدنااىأشاابة بقماام الجبااال اّلتااي تسااتقبل أ

ننا لنجد في تعاليم بهاءهللا ظهوًرا عظيًما للحقيقة يرضي القلب  . طلعت اليوم وها هي تنير باشّعتها كّل ارفاق وا 
 .والعقل وفية يّتحد الّدين والعلم ويصبحان شيًئا واحًدا

 
 تحر ي الحقيقة 

 
ة حول كيفّية الوصول إلى الحقيقة تكشف عن وفاقها التّاام ماع العلام وتوصاي باان يحاّرر بهائيّ ّتعاليم الإّن ال 
فيقاول عبادالبهاء   .لكاي ال يحاول بيناة وباين الحقيقاة حائال حاين بحثاة عنهاا الّتعّصاباتنفسة من جميع  نساناإل

 -في إحد  خطاباتة في باريس ما ترجمتة:
 

وهناا تتجّلاى  . ونباذ ماا ال يسامن وال يغناي الّتعّصاباتى الحقيقة وجب علينا تر  "إن أردنا نحن الوصول إل 
فلاو كاان كااس وجودناا طافًحاا بااألغراض الّشخصاّية لان يبقاى   .الحاجة الملّحة إلى البصيرة النّيرة والعقال الّساليم

 ة مجال لماء الحياة، وحينما نظنّ في
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ّن غيرنااا علاى الباطاال يصابح  ذا كّناا نبحااث عاان  . نااا هاذا أعظاام ماانع فااي سابيل اإلّتحااادتقاداعأّنناا علااى حاق وا  وا 
الحقيقة، وجب علينا اإلّتحاد، ألن اإلّتحاد هو أّس األساس، والّسبب في ذل  هو أّن الحقيقة واحدة وليست هنا  

 .حقيقة تخالف حقيقة أخر  أو تعاكسها
 

 أرضآل نبتت، والاّنجم الماٌع ساواء أشارق مان "إّن الّنور محبوٌب من أّية زجاجة سطع، والورد محبوٌب من أيّ  
ي فنااور الحقيقااة اّلااذ . فااال نتعّصااب باال نكااون عّشاااًقا لشاامس الحقيقااة ماان أّي أفااقآل طلعاات . الّشاارق أم ماان الغاارب

 .هذا هو مقصودنا من تحّري الحقيقة . أشرق من المسيح، سبق أن أشرق من موسى وبوذا
 

قاي بماا سامعناه، ونتار  جانًباا كاّل ماانع يمنعناا عان الوصاول إلاى "فنستنتع مان هاذا إّنناا جميًعاا يجاب أن نل 
ويجاب  . ويجب أن ال يصعب األمر علينا حتاى ولاو اقتضاى األمار أن نشارع بتربياة أنفسانا مان جدياد  .الحقيقة

أن ال نحصر حّبنا في دين واحد أو في شخص واحاد فيكاون ذلا  سابًبا فاي احتجابناا، وأن ال نتقّياد بالّتقالياد، بال 
، حتى تنجلي لبصائرنا ونصل إلى المقصود"ي  .(1)جب أن نتحّرر من هذه القيود، ونتحّر  الحقيقة بفكرآل حرآل
 

حيح   مذهب الال أدرية الص 
 

ة مااع العلاام ومااع الفلساافة فااى الّتصااريح باااّن طبيعااة هللا فااوق إدرا  البشاار بكاال معنااى بهائّيااتّتفااق الّتعاااليم ال 
 وكما يؤكد العالم  .الكلمة

                                           

 .127كتاب "حكمة عبدالبهاء" الّصفحة  (1)
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س هكسلي والفيلسوف هربرت سبنسر بااّن طبيعاة العّلاة األولاى العظماى مجهولاة، يؤّكاد بهااءهللا قولاة تعاالى توما
إذ  . ، وباااّن "الّساابيل مساادود والّطلااب مااردود" لعرفااان حقيقااة األلوهّيااة(1)"ال تدركااة األبصااار وهااو ياادر  األبصااار"

أو كياف تساتطيع  طارة أن تساتوعب البحاور؟ وكيف تستطيع الق كيف يستطيع المحدود أن يدر  غير المحدود؟ 
وقااد  . ومااع هااذا فااّّن جميااع الكااون ناااطق بوجااود هللا ذّرة الهباااء الّراقصااة فااى حزمااة الّضااياء أن تحتضاان الكااون؟ 

ترت فى كّل قطرة بحور من المعاني، وستر فى كّل ذّرةآل من الهبااء عاالم كامال مان العظاائم يفاوق إدرا  أعظام س  
كيميااء والفيزيااء اّلاذين يتاابعون بحاوثهم حاول طبيعاة المااّدة قاد انتقلاوا مان الكتلاة إلاى الجازيء فعلماء ال  .العلماء

ومن الجزيء إلى الذّرة ومان الاذّرة إلاى اإللكتارون ومان اإللكتارون إلاى األثيار، ولكاّنهم فاى كاّل خطاوة شااهدوا أّن 
قول، فتنحني إجالاًل في رهبة وصامت مصاعب البحث تزداد إلى أن تصل إلى حّد ال تستطيع اختراقة أرجح الع

وقاااد قاااال الّشااااعر االنجليااازي   .أماااام غيااار المحااادود المجهاااول اّلاااذي يبقاااى ملتحًفاااا فاااي ساااّره الغاااامض المصاااون 
 تينيسون:

 
وهااا أناات فااي قبضااتي بكاملاا  جااذًرا   .هااا أنااا اقتلعتاا  ماان مكمناا  "أّيتهااا الّزهاارة المختبئااة فااي شااّق الجاادارو  
لاا ، ذفلااو عرفاات  عناا و  شاايءجااذًرا وزهااًرا، وأعاارف كااّل  ليتنااي أعاارف مااا أناات:  رة الّصااغيرةو أّيتهااا الّزهاا  .وزهااًرا

 ."نسانلعرفت حقيقة هللا وحقيقة اإل
 

ة قااد عجاازت عاان عرفااان حقيقااة الّزهاارة وكينونتهااا وعاان عرفااان الااّذرة ومااا بشااريّ فااّذا كاناات أعظاام العقااول ال 
 تحتوية من األسرار

                                           

 .103سورة األنعام  (1)
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أو كيف يستطيع أن يّدعي باّنة يحي  بالعّلة األولى لجميع  أن يحي  بالكونو  ساننالمكنونة، فكيف يستطيع اإل
 .فجميع تصورات الاّلهوتيين حول طبيعة وجود هللا هباء منثور ال معنى لها وال ثمرة منها األشياء أو يصفها؟ 

 
 معرفة هللا  

 
ذا كانات طبيعااة ذات هللا مجهولااة، فاّن مظاااهر رحمتااة مشاهودة فااي كاالّ   ذا كااان ماان المسااتحيل   .مكاان وا  وا 

ر بلوحاات وكماا أّن إحاطاة الفّناان الخبيا  .إدرا  العّلة األولى، فّن آثارها تسترعي انتباه كّل جارحاة مان جوارحناا
رّسااام تعطيااة معرفااة صااحيحة عاان كفاااءة ذلاا  الرّسااام، فكااذل  معرفااة الكااون فااي كااّل مناحيااة سااواء أكاناات معرفااة 

هاي معرفاة  ة أو معرفة األشاياء المنظاورة أو معرفاة األشاياء غيار المنظاورة إّنماابشريّ ال الّطبيعة أو معرفة الّطبيعة
 -معرفة حقيقّية بعظمتة واقتداره:لهّي اإلوهذه المعرفة تعطي للباحث   .ما صنعتة يد هللا

 
يبااادي  ياااوم إلاااى ياااوم ياااذيع كالًماااا وليااال إلاااى ليااال . والفلااا  يخبااار بعمااال يدياااة . ث بمجاااد هللاحااادّ "الّساااموات ت   
 .(1)علًما"
 

"إّن هللا سّخر لكم ما في األرض والفل  باامره،  وقال:  (2)"يسّبح لة ما في الّسموات واألرض" وقال تعالى:  
 .(3)ويمس  الّسماء أن تقع على األرض"

                                           

 .19المزمور  (1)
 .59سورة الحشر  (2)
 .64سورة الحع  (3)
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 لهي ةاإل المظاهر 
 

ناور الّشاامس إذا  إّن جمياع األشااياء تعلان رحمااة هللا بوضاو  قااّل أم كثار، كمااا تعكاس جميااع األشاياء المادّيااة 
فكوماااة الّساااخام )النااايلع( تعكااس ناااور الّشااامس قلاااياًل، والّصااخرة تعكاااس أكثااار، وقطعاااة   .تعّرضاات لاااة قاااّل أم كثاار

الّطباشير أكثر، ولكن ال يستطيع أّي واحاد مان هاذه األشاياء العاكساة أن يادّلنا علاى شاكل الّشامس وال علاى لاون 
ا تعكاس شاكل الّشامس ولونهاا بحياث يصابح الّنظار إليهاا كاالّنظر إلاى هذا الجرم الّسماوي العظايم إاّل المارآة، فّّنها

فالّصاخر يساتطيع  وهكذا األمار ماع الّطريقاة اّلتاى تّتبعهاا األشاياء فاي حاديثها لناا عان هللا:  . الّشمس ذاتها تماًما
ائعاة وغرائازه العجيباة ، والّزهرة تستطيع أن تخبرنا أكثر، والحيوان بحواساة الرّ لهّيةاإلأن يخبرنا قلياًل عن الّصفات 

ونستطيع أن نشاهد في أحّ  إخواننا البشر قابلّيات عجيبة تخبرنا عن وجود   .وقوة حركتة المدهشة يخبرنا أكثر
وليس الّرسل العظام ومؤّسسوا األدياان إاّل  . خالق عظيم، ولكّننا نجد فى الّشاعر والقّديس والّنابغة تجّليات أعلى

ّن مراياااا ساااائر البشااار ملّوثاااة مراياااا كاملاااة يااانعكس منهاااا  حاااّب هللا وحكمتاااة انعكاًساااا شاااديًدا علاااى ساااائر البشااار، وا 
ا إخالصاابلطخاات األنانّيااة وغباار التعّصااب لكان مرايااا هااؤالء الّرسال نقّيااة ال شاائبة فيهااا، وهاي خالصااة إلرادة هللا 

ااا، ولهااذا نااراهم قااد أصاابحو  وقااّوة الااّرو  القاادس  إلهّيااةّتعاااليم صاابحت ال، وأبشااريّ ا أعظاام الماارّبين للجاانس الكاااماًل تام 
 إنسانوكّل  . ة، ألّن هللا يساعد البشر عن طريق بشر آخريننسانيّ اّلتي تفيض منهم سبًبا في تقّدم اإل
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ّن أعلى الّناس يساعدون اإل  .أسمى في مدارج الحياة يكون وسيلة لمساعدة من هم دونة فكاّن  . ة جمعاءنسانيّ وا 
قلااياًل فااوق مسااتو  رفاقااة البشاار اشااتّدت  إنسااانبعضااهم بحبااال مّطاطّيااة، فااّذا ارتفااع البشاار جماايعهم مرتبطااون ب

الحبال المّطاطّية، وحاول رفاقة األقادمون ساحبة إلاى الاوراء، لكّناة يساحبهم إلاى األعلاى بقاّوةآل تفاوق قاّوتهم، وكّلماا 
و اعتماااًدا علااى االسااناد االلهااّى ارتفااع إلااى األعلااى شااعر بثقاال جميااع العااالم يحاااولون إعادتااة إلااى الااوراء، وازداد هاا

وفااوق الجميااع يقااف الّرساال العظااام والمنقااذون والمظاااهر  . اّلااذي يصاالة عاان طريااق القليلااين مّماان هاام أعلااى منااة
وهم البشر الكاملون، وكان كل واحد منهم في يومة ال مثيل لة وال قرين، وقد حمل ثقل العالم كّلاة وحياًدا  لهّيةاإل

وقاد صادق بحاّق كاّل مانهم "إّناة كاان يحمال ثقال ذنوبناا" وكاان كاّل واحاد مانهم "الّطرياق  . دون سند يسانده إاّل هللا
لااى الحياااة" بالّنساابة ألتباعااة لكااّل قلااب أراد الحصااول  لهّيااةاإلوكااان كااّل واحااد ماانهم قناااة الّرحمااة   .إلااى الحقيقااة وا 

 .ةنسانيّ جل رفعة اإلالعظمى المرسومة من أ لهّيةاإلوقد لعب كّل واحد دوره في الخّطة   .عليها
 

 الخليقة 
 

وقاد كانات   .يعّلمنا بهاءهللا أّن الكون ال بداية لة فاي الّزماان، وأّناة انبعااث أبادّي مان العّلاة األولاى العظماى 
وكاّل  . وقاد تااتي عاوالم وأنظماة ثام تاذهب، ولكاّن الكاون بااق . للخالق أبًدا مخلوقاتة وسيبقى دائًما ولة مخلوقاتة

فخلااق العااالم أو الّزهاارة أو  . ركيااب سااوف ينالااة فااي وقتااة الّتحلياال، ولكااّن عناصاار الّتركيااب باقيااةشاايء ينالااة التّ 
 ليس صنع شيء من ال شيء بل هو اجتماع للعناصر بشريّ الجسم ال
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وسااوف تتناااثر العناصاار شاايًئا فشاايًئا ويختفااي   .اّلتااي كاناات سااابًقا متناااثرة، فظهاار شاايء كااان فااي الّسااابق مكنوًنااا
ولطالما ظهارت تراكياب جديادة وأشاكال جديادة مان بقاياا  . لكّن شيًئا ما في الحقيقة لن يضيع ولن يفنىالّشكل، و 

ويؤّيد بهاءهللا ما ذهب إلية العلماء اّلذين اّدعاوا أّن تااريخ خلاق األرض ال   .انقاض تراكيب قديمة وأشكال قديمة
ة الّنشااوء واالرتقاااء" قااّوة وال تنكاار "نظرّياا  .نينيعااود إلااى سااتة آالف ساانة باال إلااى ماليااين وألااوف الماليااين ماان الّساا

الخاالق باال تحاااول فقا  وصااف طريقااة ظهاور مظاااهر تلاا  القاّوة الخالقااة وأّن قّصااة الكاون العجيبااة اّلتااي يكتشاافها 
 الفلكّيون والجيولوجّيون والفيزيائّيون وعلمااء األحيااء كشاًفا تادريجي ا أماام عيونناا قّصاة لهاا قيمتهاا العظيماة وقّصاة

فالقّصااة القديمااة عاان   .تثياار احترامنااا وعبادتنااا أكثاار مّمااا تثيااره القّصااة الّساااذجة اّلتااي وردت فااي أساافار العباارانّيين
الخليقة في سفر الخروج تفيدنا وال شّ  فاي إشاارتها إلاى خطاو  الّرماوز القليلاة البسايطة اّلتاي ترماز إلاى المعااني 

ّسام الماهر بخطو  قليلاة مان ريشاتة أن يحمال إليناا تعاابير قاد يعجاز ة األساسّية للقّصة كما يستطيع الر الّروحانيّ 
ااا ذا كاناات الّتفاصاايل المادّيااة تعمينااا عاان   .عاان إبرازهااا رّسااام مثااابر آخاار مااع كااّل اهتمامااة بالّتفاصاايل عجااًزا تام  وا 

لجمياااع الخّطاااة  ة فاألحسااان لناااا أن نساااتغني عنهاااا، ولكّنناااا إذا توّصااالنا إلاااى المعناااى األساسااايّ الّروحانّياااالمعااااني 
 .ة فعرفاننا بعد ذل  بالّتفاصيل يزيد إدراكنا ثروة وبهاء، ويكّون لنا صورة رائعة بداًل عن تخطي  موجزالّروحانيّ 

 
 -ويقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات: 
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عّلم، وال علاام أّنااة ال يمكاان أن يتصااّور ماارّب باادون تالميااذ، وال يتحّقااق وجااود ملاا  بااال رعّيااة، وال معّلاام بغياار مااتا "
 لهّياةاإليمكن وجود خالق بدون مخلوق، وال يخطر بالبال رازق من غيار مارزوق، ألّن جمياع األساماء والّصافات 

فال نتصّور أّن الكائناات عاّماة لام تكان موجاودة وقتًاا ماا، فهاذا الّتصاّور إنكاار أللوهّياة   .تستدعي وجود الكائنات
 . فلااو كانات الكائنااات عادًما مطلًقااا لماا تحّقااق الوجااود  .بال للوجااودوفضااًل عاان هاذا، فالعاادم المطلاق غياار قا . هللا

باّد وأّن عاالم  أزلي اا سارمدي ا، يعناي ال أول لاة وال آخار، فاال –لهاّي اإلأي الوجاود  –ولّما كان وجاود ذات األحدّياة 
ن يوجاد جازء مان نعام قاد يصاّح ويمكان أ  .الوجود يعني هاذا الكاون اّلاذي ال يتنااهى لام تكان ولان تكاون لاة بداياة

فعااالم   .أجاازاء الممكنااات أي جاارم ماان األجاارام مااثاًل أو أن يتالشااى بينمااا بقّيااة األجاارام الاّلمتناهيااة تظااّل موجااودة
باّد لاة مان نهاياة، ألّن كاّل تركياب ساواء  وحياث أّن لكاّل جارم مان هاذه األجارام بداياة فاال  .الوجود أبدّي ال ينعادم
وغايااة مااا هنالاا  هااو أّن بعااض المرّكبااات سااريع الّتحلياال وبعضااها  . ماان أن يتحّلاالبااّد لااة  كااان جزئي ااا أم كّلي ااا ال

اّل فاااال يمكااان أن يترّكاااب شااايء وال يتحّلااال إًذا يجاااب أن نعلااام كياااف كاااان كاااّل موجاااود مااان   .بطااايء الّتحليااال، وا 
 .(1)الموجودات العظيمة في أّول أمره"

 
ر اإل    نسانتطو 

 
 يعود نسانوجدوا أّن جسم اإل يؤّيد بهاءهللا علماء األحياء اّلذين 

                                           

 .159المفاوضات، الّترجمة العربّية الّصفحة  (1)
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وقد بدأ بشكل بسي  تافة في ظاهره قد تطّور فاي  بشريّ فالجسم ال  .في تطّوره إلى نوع عاش قبل ماليين الّسنين
ويتطاّور كااّل   .الحاضار نساانمراحال خاالل أجياال ال تعاّد، وازداد تعقياًدا وتحّساًنا فاي تكويناة إلاى أن بلاغ إلاى اإل

فّذا صّح هذا على  . في سلسلة مراحل من مضغة أشبة بماّدة هالمّية إلى رجل كامل في بطن أّمة بشريّ جسم 
 نسااانعلااى األرض شاايًئا مشاايًنا برفعااة اإل نسااانيّ بمااا ال ينكااره أحااد، فلماااذا نعتباار تطااّور الّنااوع اإل نسااانيّ الفاارد اإل

يوًماا ماا  نساانيشبة جناين اإلفقد  . من القرد نسانوكرامتة؟  وهذا موضوع يختلف تماًما عن موضوع انحدار اإل
ماا يشابة فاي تطاّوره ربّ  بشاريّ وكاذل  الّناوع ال . بشاريّ سمكة ذات ذنب وخياشيم، ولكّنة ليس بسمكة بل هاو جناين 

ا يمتلاا  القااو  الكامنااة بشااريّ كمااا تااراه أعيننااا فااي الّظاااهر نوًعااا ماان الحيوانااات الواطئااة، لكّنااة كااان فااي ذاتااة نوًعااا 
الحاضر اّلذي نراه اليوم، بل ونحن واثقون من أّنة سيتطّور في المساتقبل إلاى  نسانإلى اإل الخفّية الكفيلة بتطّوره

 -الحاضر بكثير، ويقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات: نسانأعلى وأسمى من اإل إنسان
 

 "من الواضح إّن هذه الكرة األرضّية تكّونات فاي رحام العاالم، ونشاات ونمات وماّرت بصاور وحااالت مختلفاة 
إًذا اّتضاح أّن تلا    .حتى وصلت بالّتدريع إلى كمالها وتزّينت بمكّونات غيار متناهياة وتجّلات فاي نهاياة االتقاان

الماّدة األصلّية اّلتاي هاي بمنزلاة الّنطفاة كانات عناصارها المرّكباة ممتزجاة امتزاًجاا أّولي اا، وهاذا الّتركياب نشاا ونماا 
شااكل وهيئااة إلااى شااكل وهيئااة أخاار  حتّااى بلااغ هااذا الكمااال والّنظااام  بالتّاادريع فااي األعصااار والقاارون، وانتقاال ماان

 والّترتيب واإلتقان
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فاااي بااادء الوجاااود نشاااا ونماااا تااادريجي ا فاااي رحااام الكااارة  نساااانوارن فلنرجاااع إلاااى مساااالة أّن اإل  .بحكماااة هللا البالغاااة
ى تجّلى بهذا الجمال والكمال األرضّية كالّنطفة في رحم األّم وانتقل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة حتّ 

ويقيًنا أّنة ما كان في البداية بهذه الّلطافة والجماال والكماال، بال وصال بالتّادريع إلاى هاذه  . وهذه القو  واألركان
ة مااا أخااذت هااذه بشااريّ وال شااّ  أن الّنطفااة ال . فااي رحاام األمّ  نسااانالحااة كنطفااة اإلوالّشاامائل والحساان والمَ  الهيئااة

"فتبااار  هللا أحساان الخااالقين"، لهااذا أخااذت حاااالت متنّوعااة   حاادة ومااا كاناات مظهاار قولااة تعااالى:الّصااورة دفعااة وا
إًذا صار  . بالّتدريع وظهرت في هيئات مختلفة حّتى تجّلت بهذه الّشمائل وهذا الجمال والكمال والحسن والّلطافة

لااغ هااذا الكمااال كااان مطابًقااا لنشااوء ونمااّوه علااى الكاارة األرضااّية حتّااى ب نسااانماان الواضااح المباارهن أّن نشااوء اإل
ونمّوه في رحم األّم بالّتدريع وانتقالة من حالآل إلى حالآل ومن هيئةآل وصورةآل إلى هيئةآل وصورةآل أخر ، حيث  نساناإل

بحاالت مختلفة ودرجات متعاّددة  نسانيعني تمّر نطفة اإل  .الكّليّ لهّي اإلأّن هذا بمقتضى الّنظام العاّم والقانون 
وعلااى هااذا   ."فتبااار  هللا أحساان الخااالقين"، وتظهاار فيهااا آثااار الّرشااد والبلااوغ طبااق عليهااا قولااة تعااالى: حتّااى ين

وجمااال  الهيئااةعلااى هااذه الكاارة األرضااّية ماان الباادء حتّااى وصاال إلااى هااذه الحااال ماان  نسااانالمنااوال كااان وجااود اإل
كاذل    .بدء وجوده كان نوًعاا ممتااًزااألخالق بعد أن مضت علية مّدة طويلة واجتاز درجات مختلفة، ولكّنة من 

مان تركياب إلاى تركياب وماان  الهيكاالفاي رحام األّم كانات فااي أّول أمرهاا بهيئاة عجيباة فانتقال هاذا  نسااننطفاة اإل
 هيئةآل إلى هيئةآل ومن صورةآل 
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 لهيئااةاا أن كاناات فااي رحاام األّم وفااي تلاا  وحتّااى لّماا . إلااى صااورةآل حتّااى تجّلاات الّنطفااة فااي نهايااة الجمااال والكمااال
العجيبة اّلتى تغاير تماًما ما هي علية ارن من الّشكل والّشمائل، فّّنها كانات نطفاة ناوع ممتااز ال نطفاة حياوان، 

وعلى فرض تحّقق وجود أثر ألعضاء تالشت، فّّن هذا ال يكون دلياًل علاى  . وما تغّيرت نوعّيتها وماهّيتها أبًدا
ة قااد ترّقاات، ولكّنااة كااان نسااانيّ والّشاامائل واألعضاااء اإل الهيئااةالاا  أّن وغايااة مااا هن . عاادم اسااتقالل الّنااوع وأصااالتة

في رحم األّم مان هيئاةآل إلاى هيئاةآل  نسانلو انتقلت نطفة اإل مثاًل:   .ا ال حيواًناإنسانفقد كان  . نوًعا ممتاًزا أيًضا
تغّيارت باان كانات فاي البداياة األولاى بااي حاال فهال يكاون هاذا دلاياًل علاى أّن الّنوعّياة قاد  الهيئةبحيث ال تشابة 

 .(1)ا؟ ال وهللا"إنسانحيواًنا ثّم نشات أعضاؤها وترّقت حّتى صارت 
 

 وأّما بخصوص قّصة آدم وحّواء، فيقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات: 
 

"لااو أخااذنا هااذه الحكايااة حسااب المعنااى الظاااهرّي للعبااارات وحسااب المصااطلح عليااة بااين العاّمااة، لكاناات فااي  
يد ًبا كهذا بعالغرابة، ويستحيل على العقل أن يقبلها ويصّدقها ويتصّورها، ألّن ترتيًبا وتفصياًل وخطاًبا وعتانهاية 

اّلتي رّتبت هذا الكون الاّلمتناهي على أكمل صورة  ؟ لهّيةاإلأن يصدر من شخص عاقل فكيف بة من الحضرة 
ا ذه وتناولهمافحكاية آدم وحّواء ه . ..إلتقان وغاية الكمالوزّينت هذه الكائنات اّلتي ال عداد لها بمنتهى الّنظم وا

 والمعاني لهّيةاإلز ومن األسرار من الّشجرة وخروجهما من الجّنة جميعها رمو 

                                           

 .164-162المفاوضات، الّترجمة العربّية، الّصفحة  (1)
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 .(1)الكّلية، ولها تاويل بديع"
 

وح   الجسد والر 
 

بحااوث علاام الااّنفس، فهااي ة الخاّصااة بالجسااد والااّرو  وبالحياااة بعااد المااوت تّتفااق ونتااائع بهائّيااإّن الّتعاااليم ال 
مناا أّن تعّلمنا، كما سبق، أّن الموت ليس إاّل والدة جديدة وأّنة الهروب من سجن الجسد إلى حياة أوسع، كماا تعلّ 

ن غياار وقااد تراكماات لاادينا شاايًئا فشاايًئا بااراهين علمّيااة علااى أياادي باااحثي . االرتقاااء بعااد المااوت ارتقاااء ال حاادود لااة
عد الموت ين وهي براهين تكفي تماًما لتبرهن بما يتجاوز حدود الّش  استمرار الحياة بمتحّيزين بل وناقدين متبّحر 

صااّية وكمااا يقااول العااالم )مااايرز( فااي كتابااة "الّشخ . واسااتمرار فّعاليااة ووعااي الااّرو  بعااد انحااالل الجسااد العنصااريّ 
 -ة" وهو كتاب لّخص فية تحّريات عديدة قامت بها جمعّية البحوث الّنفسية:بشريّ ال
 

بوجااود "اّتصااال  عتقااادإلااى اال -وأنااا أحاادهم-"هاادت المشاااهدة والّتجربااة واالسااتنتاج العدياادين ماان الباااحثين  
حّسااي متبااادل" بااين عقااول البشاار الموجااودين علااى سااطح األرض، باال وبااين عقااول البشاار الكااائنين علااى سااطح 

لااى علااى مصااراعية إف يفااتح لنااا الباااب ومثاال هااذا االكتشااا  .األرض ارن وأروا  البشاار اّلااذين فااارقوا هااذا العااالم
 .""اإللهام االلهيّ 

 
"ولقااد أثبتنااا أّن كثيااًرا ماان المظاااهر الحقيقّيااة تصاالنا ماان وراء القبااور وساا  الكثياار مّمااا نعانيااة ماان االنخااداع  

 .الّذاتي والغش والّتوهم

                                           

 . 108المفاوضات، الّترجمة العربّية، الّصفحة  (1)
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وا  اّلتاي رحلات، فاساتطعنا "وقد ثبتت لنا مبدئي ا عان طرياق اإليحااء واالكتشاافات بعاض المباحاث الخاّصاة بااألر 
بااّن حالاة تلا  األروا  حالاة تطاّور ال نهاياة لاة فاي حكمتهاا  عتقاادوأشاهد أنا قبل كّل شايء مجاااًل لال  .مقابلتها

وفي محبتها، وال يزال حّبهاا األرضاي باقًياا وبصاورة خاّصاة ذلا  الّناوع مان حّبهاا اّلاذي يعّبار عناة بطرياق العباادة 
وال   .وقااد صااار الّشاار يباادو لتلا  األروا  شاايًئا حقيااًرا أكثاار ماان أن يكااون شاايًئا مرعًبااا ...وهاو أساامى أنااواع الحاابّ 

يتجّساد الّشاار أّي رو  ماان األروا  المقتاادرة القوّيااة بال يؤّلااف نوًعااا ماان الجنااون يعازل بعااض الّناااس عاان إخااوانهم، 
حاجااة إلااى العقاااب بعااذاب الّنااار،  وال . فتحاااول األروا  العليااا أن تحااّرر منااة الااّنفس المصااابة بااة والمشااّوهة منااة

نفسة وقربة أو بعده عان تلا  األروا  العلياا هاي  نساننفسة هي عقاب المرء وجزاؤه، ومعرفة اإل نسانفمعرفة اإل
ّن االّتصااال بالقّديسااين ال  عقاااب الماارء وجاازاؤه ألّن الحااّب فااي ذلاا  العااالم هااو فااي الواقااع مااالذ وملجااا للااّذات، وا 

وينحاادر كااذل  ماان قااانون "االّتصااال الحّسااي   .زينتهااا فحسااب باال هااو اّلااذي يكّونهااا ويؤّلفهااايعطااي الحياااة األبدّيااة 
المتبااادل" أّن االتصااال بتلاا  األروا  ممكاان ارن علااى هااذه األرض، فننااال ارن ماان محّبااة األروا  المتصاااعدة 

ّن ذكار  . الجواب على توّساالتنا وتضاّرعاتنا لهاا  –حاّب بذاتاة صاالة ومناجااة وال -حّبناا لا روا  المتصااعدة    وا 
 .يقّوي تل  األروا  ويسندها وهي في طريق تساميها"

 
ومن المدهش حق ا أن نر  الوفاق والّتشابة بين هذا الّرأي المبناّي علاى البحاث العلماّي الاّدقيق وباين الّتعااليم  
 .ة الخاّصة بةبهائيّ ال
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 بشري  وحدة العالم ال
 

 لهّياةاإلبهااءهللا، واّلتاي بهاا تمّيازت رساالتة وتفاّرد ظهاوره باين الّظهاورات  إّن من أشهر الكلمات المااثورة عان 
" "لايس الفخار لمان يحاّب  ، ومثلهاا كلماتاة: (1)الّسالفة، هذه الكلمات "كّلكم أثمار شجرةآل واحدةآل وأوراق غصانآل واحادآل

هاي الموضاوع  -ت فاي هللاووحدة جميع المخلوقاا بشريّ وحدة الجنس ال-فالوحدة  .(2)الوطن بل لمن يحّب العالم"
فقااد ثباات بكااّل  وهنااا يتجّلااى مااّرة أخاار  الوفاااق بااين الااّدين الحقيقااّي والعلاام:  . األساسااّي ماان بااين مواضاايع تعاليمااة

فحادود   .برهان عان طرياق الّتقاّدم العلماّي أّن الكاون وحادًة واحادًة وأّن أجازاءه يعتماد بعضاها علاى الابعض ارخار
حدود عمل الفيزيائّي، وحدود عمل الفيزيائّي ال يمكان فصالها عان حادود عمال  عمل الفلكّي ال يمكن فصلها عن

ّن كاّل اكتشااف   .الكيميائّي، وهذا عن حدود عمل عالم األحيااء، وعاالم األحيااء عان العاالم الّنفساّي، وهلاّم جاّرا وا 
أثبات علام الفيزيااء أّن وكماا   .جديد في أّي حقل من حقول البحث العلمّي يلقي نوًرا جديًدا على الحقول األخار  

كّل جزء من الكون يجذب الجزء ارخر ويؤّثر علية مهما كان دقيًقا في حجمة أو بعيًدا، فكذل  يثبت علم الّنفس 
ويكشاف األميار "كروباوتكين" فاي كتاباة "العاون المتباادل" عاان  . أّن كاّل رو  فاي الكاون تاؤّثر فاي أّي رو  أخار  

 انات ضروريّ وجود تعاون متبادل بين أحّ  الحيو 

                                           

 . 100الّصفحة  -الّترجمة العربّية  -االشراقات  (1)

 .100الّصفحة  -الّترجمة العربّية  -شراقات اال (2)
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فااّّن تقااّدمهم الحضااارّي يتوّقااف علااى استعاضااتهم العااون المتبااادل  نسااانأّمااا بااين بنااي اإل . السااتمرارها فااي الحياااة
"الفرد يحيا من أجل المجموع والمجموع يحيا من أجال  والمبدأ القائل:   .مكان العداوة المتبادلة استعاضة متزايدة

 .ة أن ترقى وتتقّدمبشريّ ع بة الجامعة الالفرد" هو المبدأ الوحيد اّلذي تستطي
 

 عصر االت حاد 
 

ولقد كان فر  نسر   .ةبشريّ تدّل جميع "عالمات األزمنة" على أّننا نعيش في فجر عصر جديد من تاريخ ال 
جمياع  ة متعّلًقا حّتى زماننا الحاضر بوكره القديم فوق صخرة األنانّياة الّصاّماء والمادّياة المقيتاة، وقاد كاناتبشريّ ال

وما اساتقّر لاة قارار أباًدا فاي شاوقة للوصاول إلاى ماا لام   .محاوالتة في استعمال أجنحتة يحّف بها الخجل والّتردد
ويساتطيع ارن  . إاّل أّن عصار ساجنة قاد انتهاى . وطال علية األمد في سجن عقائده القديمة وتعّصاباتة  .يبلغة

ولان يطااول ارتباطااة باااألرض  . ةالّروحانّيااالحقيقااة والمحّبااة  أن يحّلاق باجنحااة اإليمااان والعقال إلااى آفاااق عليااا مان
إاّل أّن هنااا    .كمااا كااان قباال نمااّو أجنحتااة، باال ساايحّلق كمااا شاااء إلااى أقاااليم بعياادة المااد  بااابهى حّريااة وانطااالق

 يكفيهااا أن ّدر لااة أن يطياار طيراًنااا ثابتًااا وطيااًدا، هااو أّن أجنحتااة الشاايًئا واحااًدا ضااروري ا يجااب أن يتااوّفر لااة إذا ق اا
 -.  ويقول عبدالبهاء:تكون قوّية بل يجب أن يكون عملها متوافًقا ومنسجًما

 
، فلو طار بجنا  الّدين فّّنة يحّ  في حقل الخرافات، ولاو طاار بجناا  العلام   "ال يمكن الّطيران بجنا آل واحدآل

 فّّنة يغوص في مستنقع
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 .(1)المادّية الوبيل"
 

ّن الوفاق الّتام بين  وعنادما يتحّقاق هاذا الّشار    .حياة رفيعاة نسانالّدين والعلم شر  أساسّي لحياة اإل هذا وا 
دة هللا ة والّطاعاة المطلقاة إلرانساانيّ ويترّبى كّل طفل ال على دراسة العلوم والفنون فحسب بل على حّب جمياع اإل

، هللاوحينااذا  فقاا  سااياتي ملكااوت فحينااذا   بشااريّ ال الّروحااانيّ اّلتااي أوحاات بهااا تعاااليم الّرساال فااي ماادارج الّتطااور 
وحيناذا  وحيناذا  فقا  تفايض بركاات الّصالح األعظام علاى  . وتكون إرادتة علاى األرض كماا هاي علاى الّساماء

 -فيقول عبدالبهاء في إحد  خطاباتة في باريس ما تلي ترجمتة: . العالم
 

ااا ماان جميااع الخرافااات والّتقاليااد و   المعتقاادات البلياادة، يلااو  تطابقااة ووئامااة مااع "عناادما يتجااّرد الااّدين تجااّرًدا تام 
العلاام، كمااا يلااو  الّنااور المبااين، وعندئااذآل تتجّلااى قااّوة موحااّدة عظيمااة تكتسااح ماان أمامهااا كااّل الحااروب واالختالفااات 

 .(2)بقّوة محبة هللا" بشريّ والمنازعات والمشاحنات، وعندئذآل يّتحد الجنس ال

                                           

 .132الّصفحة  –مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء  (1)
 .135من "كتاب حكمة عبدالبهاء"، الّصفحة  (2)
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 الباب الث الث عشر
 نفوذ كلمة بهاءهللا

 
ن قلت في قلب  كيف نعرف الكاالم اّلاذي لام ياتكّلم باة الاّرب؟   فماا تكّلام باة الّنباي باسام الاّرب ولام يحادث  "وا 

 .(1)ولم يصر فهو الكالم اّلذي لم يتكّلم بة الّرب بل بطغيان تكّلم بة الّنبّي فال تخف منة"
 

 لهي ةاإل خال قية الكلمة  
 

ّن أعظم برهان على صدق كّل مظهر  إّن   وحده القدرة على أن يفعل ما يشاء،  هو خاّلقّية كلمتة لهّي إوا 
 فيعلن . ةبشريّ وفي انتصارها فوق كّل مقاومة  (2)ونفوذها في تبديل جميع شؤون البشر

                                           

: "يساااالون  كياااف نعااارف الّرساااول 53-50، ومثااال هاااذا القاااول جااااء فاااي رساااالة الّرساااول زردشااات ارياااة 22-21: 18الّتثنياااة  (1)
وفي أفعالة؟ قل بالشّيء اّلذي يعرفة هو واّلذي ال يعرفة غيره، وكّل ما يفعلة ال يستطيع ارخرون اإلتيان الّصادق في أقوالة 

 بمثلة".

قال الّسيد المسيح: "يشبة ملكوت الّسموات حّبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقلة وهي أصاغر جمياع الباذور ولكان متاى  (2)
(.  ومثال هاذا المثال 31:13 طياور الّساماء تااتي وتتارو  فاي أغصاانها" )متّاى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أنّ 

بذاتة جاء في القرآن الكريم: "ألم تَر كيف ضرب هللا مثاًل: كلمة طّيبة كشجرة طّيبة أصلها ثابات وفرعهاا فاي الّساماء، تاؤتي 
 (.24سورة إبراهيمأ ك لها كّل حين بّذن رّبها، ويضرب هللا األمثال للّناس لعّلهم يتذّكرون" )
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إرادتة عن طرياق كلماات الّرسال، وفاي تحّقاق تلا  الكلماات فاوًرا تحّقًقاا كااماًل أساطع دليال علاى صاحة دعاو  هللا 
 .رهالّرسول وحقيقة ظهو 

 
 -وعندما جاء تالميذ يوحّنا المعمدان إلى عيسى يسالونة: 
 

"هااال أنااات هاااو ارتاااي أم ننتظااار آخااار؟" كاااان جاااواب عيساااى بسااايًطا وذلااا  فقااا  بّشاااارتهم إلاااى آثاااار كلمتاااة  
 -ونفوذها، فقال لهم:

 
لّصاام اذهبااا وأخباارا يوحّنااا بمااا تساامعان وتنظااران: العمااي يبصاارون، والعاارج يمشااون، والباارص يطّهاارون، وا" 

 .(1)يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبّشرون، وطوبى لمن ال يعثر فّي"
 

ّلتاااي تمّياااز كلماااة هللا عااان فلننظااار ارن أّي دليااال يثبااات لناااا أّن كلماااات بهااااءهللا لهاااا الّنفاااوذ والقاااّوة الخاّلقاااة ا 
 -سواها:

 
م علاااى خططهااام الحربّياااة مناااذ سااانة فقاااد أمااار بهااااءهللا  حّكاااام العاااالم بتاسااايس الّساااالم العاااام فااااّد  اساااتمراره 
 (2)إلااى سااقو  سااالالت حاكمااة قديمااة فااي حااين لاام تنااتع أّيااة حاارب شااّنوها أّيااة انتصااارات كباار   1870 -1869
 1918-1914دلعت الحرب األوروبّية حتى ان

                                           

 .6-4: 11مّتى  (1)
 -كتب بهاءهللا في الكلمات الفردوسّية ما ترجمتة: (2)

"حق ا أقول أّن المحبوب في كال أمار مان األماور هاو االعتادال ومتاى تجااوز صاار سابب األضارار.  انظاروا إلاى تماّدن أهال  
مّياة وظهارت قسااوة لقتال الّنفاوس بدرجاة لام تاار الغارب كياف أصابح سابًبا الضاطراب العاالم ووحشاتهم حياث هّيئات آالت جهنّ 

ّن إصاال  هاذه المفاساد القوّياة القااهرة يساتحيل إاّل باّتحااد أ حازاب العاالم عين العالم شبهها ولم تسمع آذان األمم نظيرهاا.  وا 
باة ا عجيباة غريفي األمور أو ماذهب مان الماذاهب.  اسامعوا ناداء المظلاوم وتمّساكوا بالّصالح األكبار.  إّن فاي األرض أسابابً 

ان هللا ولكّنها مستورة عن األفئدة والعقول، وتل  األسباب قادرة على تباديل هاواء األرض كّلهاا وساّميتها سابب للهاال .  سابح
مره المحكم قد شوهد أمر عجيب: وهو أّن البرق أو ما يماثلة مطيع للقائد ويتحّر  بامره، تعالى القادر اّلذي أظهر ما أراد با

 (.134الّصفحة  –لّترجمة العربّية ا –كلمات الفردوسّية المتين" )ال
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 .(1)فاعلنت الحقيقة المرعبة باّن الحرب أصبحت مدّمرة للمنتصر والمغلوب كليهما
 

ام أيًضااا أن يكوناااوا أمنااااء علااى اّلاااذين يحكماااونهم ويسااتخدموا سااالطتهم السياساااّية علااايهم وأماار بهااااءهللا الحّكااا 
 .يّ االجتماعوسيلة لسعادتهم ورفاههم، فحدث تطّور لم يسبق لة مثيل في الّتشريع 

 
وأماار بهاااءهللا بوضااع حاادود ألقصااى غايااات الغنااى وأقصااى غايااات الفقاار، ومنااذ ذلاا  الحااين اشااتّد االهتمااام  

لثّاروات ات الاّلزمة لتعيين أدنى حدود لمستو  المعيشة والّتشريعات الاّلزمة للّضارائب المتصااعدة علاى بالّتشريعا
حااين وأماار بهاااءهللا بّلغاااء العبودّيااة والااّرق الّصااناعي، ومنااذ ذلاا  ال  .عاان طريااق ضااريبة الااّدخل وضااريبة الميااراث

 . ألوان العبودّية واالستغاللفي جميع أطراف األرض من شتى  نساناشتّد الّتوجة نحو تحرير اإل
 

وأعلاان بهاااءهللا مساااواة الّنساااء بالّرجااال والّتعبياار عاان هااذه المساااواة بوضااع مسااؤوليات متساااوية علااى كواهاال  
قّيادة بهاا الّنساء والّرجال يقابلهاا حقاوق وامتياازات متسااوية، ومناذ تصاريحة باذل  بادأت القياود اّلتاي كانات المارأة م

 .اخذ سراًعا مكانتها الاّلئقة باعتبارها الّشري  المعادل للّرجالتتكّسر وصارت المرأة ت

                                           

 وتجّلت هذه الحقيقة مّرًة أخر  خالل الحرب العالمّية الّثانية. (1)
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وأعلان بهااءهللا وحاادة األدياان فااي أسساها، فشاااهدت الّسانوات اّلتاي تلاات هاذا الّتصااريح جهاوًدا مرّكاازة تباذلها نفااوس 
في الّشؤون العاّماة،  مخلصة في جميع أنحاء العالم إليجاد درجة من الّتسامح الّدينّي والّتفاهم المتبادل، والّتعاون 

فتقّوضت أسس المواقف المذهبّية في كّل مكان وصارت دواعيها الّتاريخّية ضاعيفة ال مؤّياد لهاا وال يمكان الاّدفاع 
عنهااا وتهااّدمت قواعااد ضاايق الّنظاارة الّدينّيااة عاان طريااق نفااس القااو  اّلتااي جعلاات الااّرو  القومّيااة واالكتفاااء الااّذاتي 

 .القومّي غير قابلة للبقاء
 

ة الحّية، الّروحانيّ وأمر بهاءهللا بجعل الّتربية والّتعليم عام ا وجعل تحّري الحقيقة تحري ا حر ا دلياًل على الحياة  
فتحّركاات المدنّيااة الحديثااة ماان أعماقهااا بهااذه الخمياارة الجدياادة وصااار ماان سياسااة الحكومااات األساسااّية االهتمااام 

ّن األماام اّلتااي تهاادف إلااى تحديااد حرّيااة الفكاار  . سااائل تعلاايم الكباااربااالّتعليم اإللزامااّي االبتاادائّي وبتوساايع و  هااذا وا 
 .والّرو  بين مواطنيها قد أثارت سياستها هذه ثورة داخل حدودها وشكوًكا ومخاوف خارج حدودها

 
 وأمر بهاءهللا بّيجاد لغة عالمّية مساعدة فاطاع نداءه عدد كبير مان العلمااء وكّرساوا حيااتهم ونباوغهم لهاذه 

 .المهّمة العظمى والخدمة الفريدة
 

روًحا جديًدا وأثار شوًقا جديًدا في القلاوب  نسانيّ وفوق كّل ما سبق من األدّلة فقد نفخ بهاءهللا في العالم اإل 
ولم يشهد العالم في كاّل تاريخاة شايًئا مثياًرا يهاّز المشااعر كاألحاداث اّلتاي   .ليا جديدةاًل ع  ث  وكذل  ألهم العقول م  

 سنة بهائيّ منذ فجر العصر ال حدثت
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وقااد ضااعفت قااّوة الماضااي المحتضاار ضااعًفا عظيًمااا رغاام مااا بذلتااة بعااض المؤّسسااات القديمااة وبعااض   .1844
مارأة أّن ال ة تماّر فاي أزماات مريعاة بشاريّ األفكار البالية مان جهاود فاي سابيل إطالاة عمرهاا حتّاى أدر  كاّل رجال وا 

ا ا مااع اختاراق نااور بهااءهللا الّظلمااات ليكشاف ساابيل الّتطاور الحقيقااّي، وماان فماان جهاة ناار  خلًقاا جديااًدا ينشا  .جاد 
 .جهة أخر  نر  الكوارث في جميع األقطار اّلتي تقاوم ذل  الّنور وتتجاهلة

 
المخلااص ال ياازال  بهااائيّ ومهمااا كاناات األدّلااة الّسااالفة اّلتااي سااقناها حااول خاّلقّيااة كلمااة بهاااءهللا مااؤّثرة فااّّن ال 

فحياتة الجليلة على األرض والقو  الهائلة اّلتي بعثتها   .ةالّروحانيّ ن مقدار جالل بهاءهللا وعظمتة عاجًزا عن بيا
 .كلمتة الملهمة هي الميزان الّصحيح إلرادة هللا

 
ّن دراسة مفّصلة لنبّوات بهاءهللا وكيفّية تحّققها تعّزز قاّوة برهانناا علاى ذلا   ونتقاّدم ارن لنعارض بعاض  . وا 

هرت قباال حاادوث تحّققهااا، فرسااائلة اّلتااي أرساالها إلااى بعاات واشاات  ات اّلتااي الجاادال حااول أصااالتها، فقااد ط  تلاا  النبااوّ 
الااّرؤوس المتّوجااة فااي العااالم واّلتااي تضااّمنت العديااد ماان هااذه الّنبااّوات كاناات قااد جمعاات فااي كتاااب ساامّي بااا "سااورة 

ر ثاّم نشارت بعادها ماّرات عديادة، وساوف " اّلتي طبعت ألّول ماّرة فاي باومبي فاي أواخار القارن الّتاساع عشاالهيكل
 .نعقبها ببعض نبّوات عبدالبهاء

 
 نابليون الث الث 

 
كتب بهاءهللا إلى نابليون الّثالث لوًحا يوّبخة فية على شهوتة للحرب ومعاملتة الحقيرة اّلتي  1869في سنة  

 ّصارمة بالّنص:عامل بها الّلو  األّول اّلذي أرسلة إلية، ويستمّر الّلو  في إنذاراتة ال
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"بمااا فعلاات تختلااف األمااور فااي مملكتاا ، ويخاارج الملاا  ماان كّفاا  جاازاء عملاا ، إًذا تجااد نفساا  فااي خساارانآل  
  .وتاخذ الّزالزل كّل القبائل هنا  إاّل بان تقوم على نصرة هذا األمر وتّتبع الّرو  في هذا السبيل المستقيم  .مبينآل 

قاد نار  الّذّلاة تساعى وراء    .زول، إاّل بان تتمّس  بهذا الحبل المتاينأعّز  غّر ؟ لعمري أّنة ال يدوم، وسوف ي
 .وأنت من الغافلين"

 
وغني عن البيان أّن نابليون كان حينذا  في أوج عظمتة ولم يعتن بهاذا اإلناذار، ودخال الحارب فاي الساّنة  

نّباا بهااءهللا بحادوثها قاد أحاطات باة، الّتالية ضاد بروسايا واثًقاا مان أّن جيوشاة ساتفتح بارلين، ولكاّن الكارثاة اّلتاي ت
فهزم في )ساربرو ( وفي )ويزنبرغ( وفي )ميتز(، وكانات المصايبة الّسااحقة لاة فاي )سايدان(، وأخاذ بعادها أسايًرا 

 .نكلترا بعد سنتينسيا ثّم كانت نهايتة الوبيلة في إإلى برو 
 

 ألمانيا 
 

ونالاات  ين قهااروا نااابليون، إاّل أّن آذانهاام الّصااّماء لاام تااعِّ وبعااد ذلاا  وّجااة بهاااءهللا إنااذاًرا شااديًدا إلااى أولئاا  اّلااذ 
ففي الكتااب األقادس اّلاذي بادأ نزولاة فاي أدرناة وانتهاى فاي الّسانوات األولاى مان ساجن بهااءهللا فاي   .جزاًء مريًعا

 -عّكا يخاطب امبراطور ألمانيا بالّنص:
 

انتباة وال تكان مان  ا أيان هاو وماا عناده؟ ذكر من كان أعظام منا  شااًنا وأكبار منا  مقاًماا ..."يا مل  برلين 
ّناة نباذ لاو  هللا وراءه إذ أخبرنااه بماا ورد عليناا مان جناود الّظاالمين، لاذا أخذتاة الّذّلاة مان كاّل الجهااات إ . الّراقادين

 يا مل  . إلى أن رجع إلى الّتراب بخسران عظيم
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قاد أنازلهم الاّرحمن مان القصاور إلاى القباور اعتبار تفّكر فية وفي أمثال  اّلذين سّخروا البالد وحكموا على العبااد، 
 ...وكن من المتذّكرين

 
"يا شواط  نهر الرين، قد رأينا  مغطاة بالّدماء بما سّل علي  سيوف الجزاء، ول  مّرة أخر  ونسمع حنين  

 .البرلين ولو أّنها اليوم على عزآل مبين"
 

وخاّصااة فااي الهجااوم األلمااانّي  1918-1914ة وفااي خااالل االنتصااارات األلمانّيااة فااي الحاارب العظمااى ساان 
فااي إيااران يعلنااون النبااّوة الّسااالفة ماان أجاال الحااّ  ماان  بهااائيّ ، كااان أعااداء الااّدين ال1918العظاايم األخياار فااي ربيااع 

شان بهاءهللا ولكّن الّتقّدم الجارف اّلذي أحرزه األلمان تحّول فجاة إلى كارثاة سااحقة محيقاة، فعاادت ساهام هاؤالء 
 .إلى نحورهم وصارت اإلهانات اّلتي ألصقوها بهذه الّنبّوة سبًبا في رفع مكانة بهاءهللا ومقامةاألعداء 

 
 تركيا 

 
لاى سالطان تركيااا ورئايس وزرائاة حينااذا  )سانة   ( وّجاة بهاااءهللا وهاو ساجين فااي قلعاة عكااء الّتركّيااة 1868وا 

 -لى الّسلطان من قلعة عكاء بالّنص:إنذاًرا من أخطر إنذاراتة اّلتي وّجهها للملو  في العالم، فكتب إ
 

لو كان محياي العاالم   .سوف يقضي نحب  وتجد نفس  في خسرانآل مبينآل  .."يا من ير  نفسة أعلى الّناسو 
ومصلح األمم على زعم  مفسًدا فما هو ذناب الجماع مان الّنسااء واألطفاال والّصاغار والّرضاع ليكوناوا مساتحّقين 

 "...لسيا  القهر والغضب؟
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 -أن قال ما ترجمتة:إلى 
 

ّن فئااة قليلااة لاام يظهاار منهااا أبااًدا   يخااالف الّدولااة والمّلااة أو يغاااير أصااول المملكااة وآداب أهلهااا ولاام  شاايء"وا 
ينشغلوا لياًل ونهاًرا بغير ذكر هللا بكمال الّتسليم والرضاء قد نهبتم أموالهم نهًبا، وبلاغ ظلمكام إلاى مقاامآل ذهاب مان 

 ."كّفهم كّل ما كانوا يملكون 
 

 -ثّم استمّر على إنذاره وتقريعة بالّنص: 
 

ّن كف ا من الّطين عند هللا أعظم من مملكتكم وسلطنتكم وعّزتكم ودولتكم    .ولو يشاء يجعلكم هبااًء منبث اا  ."وا 
سوف ياخذكم بقهارآل مان عناده، ويظهار الفسااد بيانكم، وتتفاّرق مماالككم، إًذا تبكاون وتنوحاون ولان تجادوا ألنفساكم 

ّن غضب هللا قريب . عينآل وال نصيرآل من م  .ضي ما رقم من قلم األمر"كذل  ق   . وا 
 

 -وكتب كذل  إلى عالي باشا رئيس وزراء الّسلطان حينذا  بالّنص: 
 

"أن يااا رئاايس قااد ارتكباات مااا ينااو  بااة محّمااد رسااول هللا فااي الجّنااة العليااا وغّرتاا  الااّدنيا بحيااث أعرضااّت عاان  
واّتحاادّت مااع رئاايس العجاام فااي  . لماا  األعلااى، سااوف تجااد نفساا  فااي خساارانآل مبااينآل الوجااة اّلااذي بنااوره استضاااء ا

 ...ضّري بعد إذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياء بامر قّرت منة عيون المقّربين
 

 . ال ونفساة الحاّق لاو كنات مان العاارفين "هل ظننت أّن  تقدر أن تطف  الّنار اّلتاي أوقادها هللا فاي ارفااق؟  
درنااة( ومااا سااوف تبااّدل أرض الّساار )أ ...سااوف يحااي  األرض وماان عليهااا . لاات زاد لهيبهااا واشااتعالهاباال بمااا فع

 دونها وتخرج من يد المل  ويظهر الّزلزال
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ويرتفااع العوياال ويظهاار الفساااد فااي األقطااار وتختلااف األمااور بمااا ورد علااى هااؤالء األسااراء ماان جنااود الّظااالمين، 
نو  الكثيب في الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ويجري الّدم من األشياء ويتغّير الحكم ويشتّد األمر بحيث ي
 ...وتر  الّناس في اضطراب عظيم

 
ال يقوم مع أمره جنود الّسموات واألرضين وال يمنعة عّماا   ."كذل  أتى الحّق وقضي األمر من مدّبرآل حكيمآل  

ل إّن قااا .   وبهااا ياازداد نااوره إن كنااتم ماان العااارفينهااٌن لهااذا المصاااباقاال الباليااا د   . أراد كااّل الملااو  والّسااالطين
 .اإلعراض من كّل معرضآل منادآل لهذا األمر وبة انتشر أمر هللا وظهوره بين العالمين"

 
 -وكتب مّرًة أخر  في الكتاب األقدس بالّنص: 
 

  نااار البغضاااء قااد اسااتقّر علياا  كرسااّي الّظلاام واشااتعلت فياا (1)لّنقطااة الواقعااة فااي شاااط  البحاارين"يااا أّيتهااا ا 
  .ناار  فياا  الجاهاال يحكاام علااى العاقاال  .علااى شااانآل نااا  بهااا الماا  األعلااى واّلااذين يطوفااون حااول كرساايآّل رفيااعآل 

ّن  في غرورآل مبينآل  أغّرت  زينت  الّظاهرة؟  سوف تفنى ورّب البرّياة وتناو  البناات   .والّظالم يفتخر على الّنور وا 
 .  العليم الخبير"واألرامل وما في  من القبائل كذل  ينبئ

 
ّن المصائب المتتالياة اّلتاي حّلات بهاذه االمبراطورّياة العظيماة حيناذا  مناذ نشار هاذه اإلناذارات كانات   هذا وا 

 .أبلغ بيان للنبّوة اّلتي نطق بها بهاءهللا في بيان المصائر العاجلة اّلتي انتظرت أولئ  المستبّدين

                                           

 اسطنبول. (1)
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  1918-1914الحرب العظمى 
 

وعبدالبهاء كالهما في مناسباتآل عديدةآل بدّقاةآل متناهياةآل مدهشاةآل عان نشاوب الحارب العظماى سانة  تنبّا بهاءهللا 
تشاااارين األّول  26ب عباااادالبهاء فااااي مدينااااة )ساااااكرامانتو( فااااي واليااااة )كليفورنيااااا( فااااي ، وقااااد خطاااا1914-1918

 -ما ترجمتة: 1912)أكتوبر( سنة 
 

لمتفّجارات، مساتعّدًة لشارارةآل واحادةآل لتلهاب جمياع أوروّباا فاي هاذا "اليوم تشبة القاّرة األوربّياة مخزًناا ل سالحة وا 
 .الوقت بالّذات حيث مسالة البلقان معروضة أمام العالم"

 
ي )كليفورنياا( وفاي خطااب آخار لاة فا  .وقد وّجة نفس هاذا اإلناذار فاي كثيارآل مان خطباة فاي أمريكاا وأوروّباا 

 -قال: 1912كتوبر( سنة أفي تشرين األّول )
 

نا علاى أباواب معركاة )هرمجادون( المشاار إليهاا فاي رؤياا يوحّناا الفصال الّساادس عشار، ولناا مان الوقات "إنّ  
ّي في جميع األقطار مقروًنا بالّشكو  الدينّية االجتماعفالقلق   .سنتان إليها حين ستشعل شرارة واحدة كّل أوروّبا

جاااءت النبااّوة فااي ساافر دانيااال ورؤيااا يوحّنااا  اّلتااي تساابق العصاار األلفااّي الّسااعيد سااوف تلهااب جميااع أوروّبااا كمااا
 .(1)تجتا  المصائب كّل بالد العالم"سوف تسق  ممال  وسوف  1917وفي سنة  . الاّلهوتيّ 

 
 وفي عشّية المعركة العظمى قال: 

                                           

 .1914أيلول )سبتمبر( سنة  26نقاًل عّما كتبتة المسز كورين ترو في شيكاغو في مجّلة الّشاط  الّشمالّي األسبوعّية في  (1)
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"لقاد اقترباات حاارب تهجاام فيهااا جميااع األماام المتمّدنااة بعضاها علااى بعااض، وسااتقع عّمااا قريااب حاارٌب هائلااٌة، وأمااام 
لم نااازاٌع محااازٌن وقتااااٌل مرياااٌر، إذ قاااد اساااتعّدت جياااوش ال عاااداد لهاااا وتهّياااات مالياااين الّرجاااال للحااارب والّنااازال العاااا

ّن اصااطداًما بساايًطا يقلااب كااّل شاا  .واصااطّفت علااى طااول حاادود بالدهااا مسااتعّدًة لسااف آل رهياابآل للااّدماء رأًسااا  يءآل وا 
 .(1)الم شبهة منذ بداية الّتاريخ"الع على عقب، وسوف يصل الّلهيب إلى عنان الّسماء بشكل لم يرَ 

 
 ي ة بعد الحرباالجتماعالمتاعب  

 
بهااااءهللا وعبااادالبهاء كالهماااا بفتااارة اضاااطراب اجتماااعي عظااايم وبمصاااائب ونكباااات تساااود العاااالم نتيجاااة  تنّبااا 

ّن المعركااة الحربّيااة العالمّياا  .وبالجهاال وبالخرافااات الّتعّصااباتحتمّيااة لتمّساا  الّناااس بالاّلدينّيااة وب اّل إة لاام تكاان وا 
كتاااب عباادالبهاء ماااا  1920صاافحة ماان صااافحات هااذا االضاااطراب وفااي لااو  ماااؤّر  كااانون الثّااااني )يناااير( ساانة 

 -ترجمتة:
 

قاصاادكم الّسااامية ةو  لقااد هّباات نفحااات أفكاااركم العاليااة ومنسااانيّ "أّيهااا المحّبااون للحقيقااةو  أّيهااا الخااادمون لإ 
ضاطراب لهًفاا شاديًدا فااقول: فّكاروا فاي ذواتكام ماا أعظام حزنناا لهاذا االأتلّهاف للكتاباة إلايكم  على روحي فجعلتني

هياب اّلذي شمل العالمو  وكيف تسربلت أمم األرض بالاّدماء بال تباّدلت تربتهاا إلاى قطعاة مان الاّدمو  وقاد أشاعل ل
 الحرب ناًرا لم يشاهد العالم شبهها ال في عصوره القديمة

                                           

 .163ص 5في مجّلة نجمة الغرب ج 1914آب )أغسطس( سنة  3ابة في حيفا يوم من خط (1)
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ًة عديادًة، وكاان مصاير بشاريّ اضار، وقاد طحنات رحاى الحارب رؤوًساا وال في عصوره الوسطى وال في عصاره الح
وكم من بالدآل عامرةآل صارت يباًباو  وكم مان مادنآل ساّويت ماع التّارابو  وكام   .هذه الّضحايا أقسى من ذل  بكثير

هااتآل من قر  بهيجةآل صارت خرائب كئيبةو  وكم من آباءآل فقدوا أبناءهم وكم من أبناءآل أصبحوا يتامى وكم مان أمّ 
  .أو ماااالذآل  ركااات الّنسااااء تائهاااات دون ملجاااابكاااين دًماااا فاااي رثااااء أبناااائهّن مااان الّشاااّبان، وتياااّتم صاااغار األطفاااال، وت  

ة ماان كااّل الجهااات فااارتفع صاارا  األيتااام، وكااان نحيااب األّمهااات مريااًرا رّددت صااداه بشااريّ وبكلمااةآل أخاار  تاادّنت ال
 .الّسموات

 
وساابب  . العرقّيااة أو الوطنّيااة أو الّدينّيااة أو الّسياسااّية الّتعّصااباتو "والّساابب الّرئيسااي لكااّل هااذه األحااداث هاا 

وماا دامات هاذه الّتقالياد البالياة   .الّتقالياد الّراساخة القديماة دينّياة كانات أم قومّياة أم سياساّية الّتعّصاباتجميع هذه 
 .ة في خطرآل عظيمآل دائمآل نسانيّ موجودة فّّن أساس صر  اإل

 
رانّي اّلذي فية تجّلت حقائق جمياع الكائناات وانكشاف الّسار الخفاّي لجمياع المخلوقاات "وفي هذا العصر الّنو  

وانبلع صبح الحقيقة فصير ظلمات العالم إلى أنوار، هل يجاوز أن نسامح للعناة الحارب أن تااتي بالاّدمار الوبيال 
 .على العالم؟  ال وهللا ال يجوز

 
الّسااالم، وأماار بطاارس الّرسااول أن يعيااد ساايفة إلااى غمااده "لقااد دعااا الّساايد المساايح أماام األرض إلااى الّصاالح و  

فماا أعظام الفارق باين هاذه   .وكانت تل  أمنيتة وأوامره، ومع ذل  فاولئ  اّلذين يحملاون اسامة قاد اساتّلوا الّسايوف
 األفعال وصريح نصوص اإلنجيلو

 
 "قبل سّتين سنة أشرق بهاءهللا من أفق إيران كالّشمس المنيرة  
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ومن مدينة  . الم محا  بالّظالم وأّن هذا الّظالم مشحون بالكوارث وسوف يؤّدي إلى الكفا  الّرهيبوأعلن أّن الع
سجنة عّكاء وّجة عبارات خطاب واضح إلى إمبراطور ألمانيا صّر  فيها أّن حرًبا رهيبًة ستندلع وأّن برلين سوف 

ن تركياا حينماا كاان مظلوًماا ساجيًنا فاي قلعاة وبنفس الّطريقة كتب إلى سلطا . تتمّزق وتنشطر من الّنو  والحنين
 . عكّاء خطاًبا واضًحا أكيًدا باّن القساطنطينّية ساتكون فريساة اضاطرابآل عظايمآل بحياث تناو  فيهاا الّنسااء واألطفاال
وخالصة القول وّجة بهاءهللا رسائل إلى جميع ملو  العالم وحّكامة وتّم جميع ما تنّبا بة وجرت من قلمة األبهاى 

 في منع الحروب انتشرت في كّل ارفاق: تعاليم
 

بينمااا يعماال تحااّري  نسااانوقااد صااّر  باااّن الّتقليااد األعمااى يقتاال رو  اإل  ."فاااّول تعاليمااة هااو تحااّري الحقيقااة 
 .الّتعّصباتالحقيقة على تحرير العالم من ظلمة 

 
اعي الرؤوف يسبغ رحمتة علايهم فجميع البشر قطيع واحد وهللا هو الرّ  نسانيّ "وثاني تعاليمة وحدة العالم اإل 

 .ويعتبرهم شيًئا واحًدا
 

 ."ال تر  في خلق الّرحمن من تفاوت"  فكّلهم عبيده وكّلهم يرجون رحمتة 
 

"وثالاااث تعاليماااة هاااو أّن الاااّدين حصااان حصاااين ويجاااب أن يكاااون سااابًبا فاااي الوفااااق ال باعثًاااا علاااى الّشاااقاق  
 .سبًبا في تفاقم المرض فتر  الّدواء أفضل من استعمالة"والعدوان، ألّن الّدين دواٌء فّذا كان الّدواء 

 
 الّدينّية والعرقّية والقومّية والّسياسّية الّتعّصبات"ومن تعاليمة أّن  
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ومااا  . ة تحاات األنقاااضنسااانيّ وكّلهااا تااؤّدي إلااى سااف  الااّدماء وكّلهااا تطماار اإل نسااانيّ كّلهااا هادمااة لبنيااان العااالم اإل
ة فااّّن خطاار الحاارب باااقآل والعااالج الوحيااد هااو الّسااالم العااام وهااذا ال يااتّم إاّل بتاساايس باقياا الّتعّصااباتداماات هااذه 

محكمة عليا تمّثل جميع الحكوماات وجمياع الّشاعوب، فتحاال جمياع المشااكل القومّياة والّدولّياة إلاى هاذه المحكماة 
ذا امتنعت إحاد  الحكوماات أو  . العليا وكّل ما تقّرره واجب تنفيذه على الجميع الّشاعوب عان تنفياذ قرارهاا قاام وا 

 .عليها جميع العالم
 

  .زلت من قلمة األعلاىِّّ وهنا  تعاليم أخر  غير هذه ن    ."ومن تعاليمة مساواة الّنساء بالّرجال في الحقوق  
 .وقد اّتضح وتجّلى في الوقت الحاضر أّن هذه المبادئ هي حياة العالم وهي تجسيد لروحة الحقيقّية

 
ة علاايكم أن تباذلوا قصااار  جهاودكم لتحاّرروا العااالم مان ظااالم ماذهب المادّيااة نساانيّ لخااادمون لإ"وأناتم أّيهاا ا 

 مااااد علااااى اّتصااااال بمختلااااف ماااادارس الااااّرأيوأنااااتم و  الح . ة حتااااى يتنااااّور بنااااور مدنّيااااة هللابشااااريّ ال الّتعّصااااباتو 
، وبدون نسانيّ مانينة والّسالم للعالم اإلغير هذه الّتعاليم اليوم يضمن الطّ  ؤّسسات والمبادئ العالمّية وال شيءوالم

وساايبقى  . هااذه الّتعاااليم لاان يتشااّتت هااذا الّظااالم ولاان تشاافى هااذه األمااراض المزمنااة باال تاازداد وطاتهااا يوًمااا فيوًمااا
وساوف   .البلقان ثائًرا وتتفاقم حالة ولن يستقّر للمغلوب قرار بل ينتهز كّل فرصةآل إلشعال ناار الحارب مان جدياد

 .ات الجديدة العالمّية أقصى جهودها في سبيل تنفيذ مقاصدهاتبذل الحرك
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على  لهّيةاإلتؤّيدكم ألطافة العلّية حتى تفيضوا بالموهبة  إلهّية"لهذا فابذلوا الجهد بقلوبآل نّيرةآل وأروا آل سماوّيةآل وقّوةآل 
 .ستقرار لجميع البشر"موهبة الّطمانينة واال ...العالم
 

 -يقول ما ترجمتة: 1919الّثاني )نوفمبر( سنة وفي خطاب ألقاه في تشرين  
 

"كان حضارة بهااءهللا يقاول دائًماا باّناة ساياتي زمااٌن تساود فياة الاّلدينّياة وماا يناتع عنهاا مان الفوضاى، وهاذه  
الفوضى سببها إعطاء الحرّية الّزائدة لطوائاف مان الّنااس ال تملا  اساتعداًدا لهاا، ويجاب فاي عاقباة األمار الّرجاوع 

ومان الواضاح  . نف واستعمال القّوة لتسكين هياج الّنااس ووضاع قاانون للحاّد مان الفوضاى واالضاطراباتإلى الع
ّن العاالم  . أّن كّل أّمةآل تتمّناى االساتقالل والحرّياة لتفعال ماا تشااء ولكاّن بعاض األمام ال يملا  اساتعداًدا لهاا هاذا وا 

د قلات لكام ماراًرا أّن المساائل الخاّصاة بشاؤون الّصالح ولقا . مّتجٌة نحو الاّلدينّية وساوف تاؤّدي إلاى الهارج والمارج
 .بعد الحرب إّنما هي ارن في الواقع بياض الفجر وليست بشروق الّشمس"

 
 ملكوت هللا يءمج 

 
فالّنكباااات اّلتاااي خلقتهاااا أنانّياااات الكفاااا  للبقااااء الفاااردّي أو  . خاااالل هاااذه األوقاااات العصااايبة يترعااارع أمااار هللا 

ائفّي أو القومّي تؤّدي بالّناس في غمرة ياسهم إلى الّرجوع إلى التماس الّدواء اّلذي وصفتة للكسب الحزبّي أو الط
وقااد كتاب بهاااءهللا فااي لوحااة إلااى  . وكّلمااا ازدادت الّنكبااات ازداد توّجااة الّنااس إلااى الااّدواء الحقيقاايّ  . كلماة هللا لهاام

 -الّشاه:
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لام يازل   ..وذبالاة لمصاباحة اّلاذي باة أشارقت األرض والّساماء "قد جعل هللا البالء غادياًة لهاذه الّدساكرة الخضاراء
 .بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سّنتة قد خلت في القرون الخالية واألعصار الماضية"

 
ة علااى الماّدياة وتاسايس الّصاالح الّروحانّياوقاد تنّباا بهااءهللا وعباادالبهاء كالهماا بعبااراتآل أكياادةآل بقارب انتصاار  

 -ما ترجمتة: 1904وقد كتب عبدالبهاء سنة  . تيجةنّ األعظم بال
 

الّناس بالبؤس والّنكبات وتغلق أبواب الّسرور  ىبتل"اعلم أّن الّشدائد والّرزايا سوف تزداد يوًما فيوًما وسوف ي   
مااان جمياااع الجهاااات وتقاااع حاااروٌب مهيباااٌة ويحاااي  اليااااس والقناااو  بجمياااع الخلاااق إلاااى درجاااة  طمئناااانوالّراحاااة واال

ون فيها إلاى الّتوجاة إلاى هللا وحيناذا  تنيار أناوار الّساعادة جمياع ارفااق وترتفاع صايحات "ياا بهااءهللا" مان يضطرّ 
 .(1)جميع األطراف واألكناف"

 
ائل  وعندما  عّماا إذا كانات أّياة دولاة مان الاّدول العظماى ساتؤمن وتادخل  1914عبادالبهاء فاي شابا  سانة س 

 -في ظّل أمر هللا، أجاب:
 

  .ولاو قاارنتم بداياة أمار هللا بحاضاره لشااهدتم سارعة انتشاار كلماة هللا . أهل العالم ساوف يؤمناون  "إّن جميع 
 .(2)لجميع سيدخلون في ظّل أمر هللا"وارن أيًضا أحا  أمر هللا العالم، والشّ  في أّن ا

 
أحااد ألواحااة مااا ، وكتااب فااي الحاااليّ وقااد صااّر  عباادالبهاء باااّن الوحاادة العالمّيااة سااوف تتاّسااس خااالل القاارن  

 -ترجمتة:

                                           

 .187من لو  إلى ل. د. ب. في مجموعة الحرب والّسلم الّصفحة  (1)
 .31ص 9مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج (2)
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ة سااواء شااعوبها أم حكوماتهااا وماادنها أم قراهااا صااار بعضااها يعتمااد علااى الاابعض بشااريّ "إّن جميااع أفااراد العائلااة ال
ارخاار اعتماااًدا متزايااًدا ألّن االكتفاااء الااّذاتّي مااا عاااد بعااد اليااوم ممكًنااا حيااث صااارت الااّرواب  الّسياسااّية توّحااد بااين 

وبنااًء علاى ذلا   . عالقاات الّتجارّياة والّصاناعّية والّزراعّياة والّتربوّياة تتقاّو  يوًماا فيوًمااالّشعوب والملال وصاارت ال
وليس هذا األمر في الواقع إاّل إحد  عجائاب  . بشريّ صار باإلمكان في هذا اليوم تحقيق وحدة جميع الجنس ال

ذه المعجاازة ألّن هااذا القاارن قاارن رماات العصااور الماضااية ماان هااوقااد ح   . هااذا العصاار العظاايم وهااذا القاارن المجيااد
ولهذا صرنا نر  كّل يوم عجائب جديدة تنكشاف   .ب جالاًل فريًدا وقّوًة ونورانّيًة لم يسبق لهما مثيلهِّ الّنور وقد و  

 .ة اشتعااًل باهًرا منيًرا"نسانيّ وأخيًرا سوف يتجّلى للعالم كيف أّن مصابيحة ستشتعل في المحافل اإل . لناظرنا
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 ابع عشرالباب الر  
 بهائي  ماضي وحاضر ومستقبل األمر ال

 
فلننظار  . "إّني أشهد يا أّيها األحّباء أّن الّنعمة قد تّمت والحّجة قد كملت، والبرهان قد ظهار والاّدليل قاد قاام 

لحماد ، كذل  تّمت الّنعمة عليكم وعلى من في الّساموات واألرضاين وانقطاعاالارن ماذا تبدية هّمتكم من مراتب 
 .العالمين"  ربّ  

 (1)"بهاءهللا"
 

م األمر ال   بهائي  تقد 
 

فااي أنحاااء العااالم، إذ قااد  بهااائيّ يسااتحيل علينااا فااي هااذا المجااال المحاادود أن نصااف بالّتفصاايل تقااّدم الااّدين ال 
وهنااا  كثياار ماان األحااداث اّلتااي تهااّز المشاااعر  . يحتاااج شاار  هااذا الموضااوع البااديع الجااّذاب إلااى عااّدة فصااول

لهاذا نكتفاي باذكر ماوجز قصاير   .د حدثت لشاهداء هاذا األمار ورّواده اّلاذين نشاروه فاي أطاراف األرضوالقلوب ق
ا حول هذا الموضوع  .جد 

 
ة علاى أيادي أبنااء ففي إيران لقي المؤمنون األّولون بهذا الّظهاور أقصاى أناواع المقاوماة واالضاطهاد والقساو  

 وطنهم، ولكّنهم

                                           

 .105الّصفحة  -الّترجمة العربّية -الكلمات المكنونة (1)
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وكاان تعميادهم بادمائهم حياث هلكات عاّدة ألاوف   .ببطولةآل فائقاةآل وبصابرآل وثبااتآل  قابلوا كّل تل  المحن والمصائب
ا امن الّشهداء بينماا ض  اربت األلاوف األخار  وس  ّذبت بطارقآل ردت مان مواطنهاا وع اّردت مان ممتلكاتهاا وط اجنت وج 

ذا انتسااب وماّرت ساّتون سانة لام يتجاسار خاللهاا أحاٌد فاي إياران باالنتسااب علًناا إلاى البااب أو بهاا  .أخار   ءهللا وا 
كان ذل  مخاطرة باموالة وبحرّيتة وحّتى بحياتة، لكّن هذه المقاومة الوحشّية المتعّمدة لم تستطع صّد تقّدم األمار 

 .أكثر من عاصفة غبار تمنع شروق الّشمس األكيد بهائيّ ال
 

وحتّاى باين العشاائر  ون فاي كاّل مديناةآل وفاي كاّل قصابةآل وفاي كاّل قرياةآل بهاائيّ ففي طول إيران وعرضها هناا   
ون كاّل الّساّكان وفاي بعضاها يكّوناون األغلبّياة العظماى مان الّساّكان بهاائيّ وفي بعض القر  يكّون ال . الّرحل فيها

وقد انضم إلى صافوفها أبنااء الماذاهب المختلفاة اّلتاي كانات فاي منتهاى العاداوة فيماا بينهاا فادخلت ارن فاي أخاّوة 
فحساب بال ماع جمياع العااملين فاي توحياد ال رفت باهمّيتها ال فيماعظمى اعت   ة ورفعتهاا مان أجال إزالاة بشاريّ بينهاا آل

 .والخصومات ومن أجل تاسيس ملكوت هللا على األرض الّتعّصباتجميع 
 

هنا  معجزة واحدة هي إنجاز المهّمة اّلتاي كاّرس هاؤالء الّنااس أرواحهام   فاّية معجزة هنا  أعظم من هذه؟ 
العااالم، والااّدالئل متااوّفرة علااى أّن هااذه المعجاازة العظمااى تتقااّدم ارن أيًضااا فااي طريااق ماان أجلهااا فااي جميااع أنحاااء 

ة بشاريّ يوًما فيوًما عن قّوةآل حيوّيةآل مدهشاةآل فاي انتشااره انتشاار الخميارة فاي جسام ال بهائيّ ويكشف الّدين ال  .تحّققها
 الهائل
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 .(1)مقّلًبا أحوال الّشعوب والجامعات خالل انتشاره فيها
 

ين بهااائيّ تباااع األديااان القديمااة، ولكااّن الر غياار ذي بااالآل إذا مااا قااورن بعاادد أين الّصااغيبهااائيّ د يباادو عاادد الوقاا 
ياااة فجديااد سااوف تجتمااع  عاااالميّ قااد باااركتهم بمنحهااا إّيااااهم امتياااز خدمااة نظااام  لهّياااةاإلمطمئّنااون إلااى أّن القااّوة 

 .األفواج من الّشرق والغرب في يومآل ليس ببعيد
 

و  القاادس قااد انعكااس فااي الحقيقااة والواقااع فااي جميااع أقطااار العااالم ماان القلااوب الّطاااهرة اّلتااي ال ومااع أن الاارّ  
ة ائّيابهجامعاة اليتجّلى في الجهود الكثيرة المبذولة خاارج ال بهائيّ تدري منبعة العظيم وبالّرغم من أّن تقّدم الّدين ال

العليااا  ثاالإلااى قواعااد راسااية برهااان مقنااع علااى أّن الم   لتاارويع تعاااليم بهاااءهللا، لكااّن افتقااار جميااع األنظمااة القديمااة
 .ةبهائيّ للملكوت لن تؤتي ثمارها إاّل داخل إطار الجامعة ال

 
 براهين رسالة الباب وبهاءهللا 

 
طريااق  كّلمااا درساانا حياااة الباااب وبهاااءهللا وتعاليمهمااا اسااتحال علينااا الوصااول إلااى تفسااير عظمتهمااا عاان أيّ  

ا فقاد نشاا كالهماا فاي جاوآل مان الّتعصاب والّتزمات فظياع، وناال كالهماا قساطً   .اإللهايّ آخر غير طرياق إلهامهماا 
 أو مالّيااة ضاائياًل ماان الّتعلاايم، ولاام يكاان لكليهمااا أي اّتصااال بالّثقافااة الغربّيااة، وكالهمااا لاام تكاان لااة قااّوات سياسااّية

جاهلهماا تاّل الّظلم واالعتسااف، وقاد ولم ينل كالهما منهم إ نصافال كالهما الّناس إاّل العدل واإلتسنده، ولم يس
 عظماء األرض أو قاوموهما،

                                           

بلاغ عادد البقااع اّلتاي يساكنها البهاائّيون فاي العاالم  1972ادًة مدهشاًة ففاي شابا  )فبرايار( سانة يزداد عدد البهائّيّين سانوي ا زيا (1)
 بقعة )انظر خاتمة الكتاب(. 56645
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اا ااوكالهمااا قااد ض  اارب وع  جن وتعااّرض إلااى أقصااى المصااائب فااي ساابيل إتمااام رسااالتة، وكالهمااا وقااف ضااّد ّذب وس 
 .عين إاّل هللا، ومع ذل  فقد انتصر كالهما انتصاًرا رائًعا مبيًناالعالم من دون م  

 
ل حياتهما، وتضحياتهما، وشجاعتهما اّلتي ال تهاب أحًدا، ورسو  عقيادتهما اّلتاي ال إّن سمّو مبادئهما، ونب 

حاطتهمااا باحتياجااات أهاال الغاارب وأهاال الّشاارق، ومااد  شاامول  تقهاار، وحكمتهمااا المدهشااة، ومعرفتهمااا المحّياارة، وا 
ي اتباعهماااا، الحمااااس فااا وباااثّ  خاااالصاإلتعاليمهماااا المالئماااة لمقتضااايات العصااار والّزماااان، وقااادرتهما فاااي بعاااث 

كّل هذه براهين على رسالتهما، ولهذه البراهين في قّوة إقناعها ما ألّياة  –واختراق نفوذهما وقدرتهما جميع ارفاق 
 .براهين أخر  تضّمنتها تواريخ األديان

 
 مستقبل مجيد 

 
فاي الّتقاّدم البااهر  ة تكشف للّناس عان مشااهد فضال هللا العظايم ولطفاة العمايمبهائيّ إّن البشر  اّلتي تزّفها ال 

وهاذا الفضال وتلا  الّنعماة ليسات فاي الواقاع إاّل هاذا الّظهاور األعظام األبهاى   .نساانيّ ّدر للعاالم اإلالمقبل اّلذي ق  
ة بعثًاا جدياًدا نساانيّ ولايس هدفاة إاّل بعاث اإل  .الّساالفة لهّياةاإلة فحّقق وعود جمياع الّظهاورات نسانيّ اّلذي تجّلى لإ

موات جديادة وأرض جديادة" وهاذه نفاس المهّماة اّلتاي مان أجلهاا ضاّحى الّسايد المسايح وجمياع وتجديدها وخلاق "سا
ولن تتحّقق هذه المهّمة العظمى على يد هذا المظهار   .الّرسل أرواحهم، وال مشاحة بينهم وهم على ذل  مّتفقون 

 -عبدالبهاء:وحده بل على أيديهم جميًعا فيقول لهّي اإلوحده أو على يد ذا  المظهر لهّي اإل
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ن أردنا الّثناء على حضرة بهااءهللا فاال ضارورة  "إذا أردنا تمجيد الّسيد المسيح فال حاجة لنا بذّم حضرة إبراهيم، وا 
وخالصاااة  . فعليناااا أن نقبااال حقيقاااة األلوهّياااة فاااي أّي هيكااال تجّلااات . تلجئناااا إلاااى الحاااّ  مااان شاااان الّسااايد المسااايح
، وكّلهم كالكواكب الّدرهرهة لهّيةاإلد ظهروا من أجل رفع راية الكماالت مقصودي هو أّن جميع األنبياء العظام ق

 .(1)هللا وأضاء فوهب العالم نوًرا" وقد أشرق كّل واحد منهم من سماء مشيئة . الاّلمعة
 

ة لتشاار  فااي نساانيّ وهللا ال يادعو الّرسال وحادهم بال يادعو جمياع اإل  .وهاذه المهّماة العظماى هاي مهماة هللا 
ا نا إذا فشلنولكنّ  . فّذا رفضنا دعوتة لن نعيق عملة، ألّن ما أراده هللا يجري   .الخاّلقلهّي اإلذا الّتدبير تحقيق ه

فاااي أن نلعاااب دورناااا فّّناااة يختاااار آالت أخااار  ويقيمهااااا إلنجااااز مقصاااوده، فيضااايع مااان أيااادينا الهااادف الحقيقااااّي 
عااة، ن نكااون عّشاااقة وعبيااده، وأن نكااون قنااوات طيِّ فالفناااء فااي هللا، والّتحااول إلااى أ  .والمقصااود األصاالّي لحياتنااا

ا كّل هذه وفًقا –الفائضة  لهّيةاإلووسطاء ممتازين لتنفيذ قوّتة الخاّلقة، ال نشعر باّية حياة في باطننا غير حياتة 
 .اي إليهنتهة أن تبشريّ ّدر للكائنات الة هي الّنهاية المجيدة اّلتي تسمو فوق كّل وصف واّلتي ق  بهائيّ للّتعاليم ال

 
ااة علااى كااّل حااال سااليمة فااي فطرتهااا ألّنهااا خ  بشااريّ وال  ة الحقيقااة نسااانيّ وحينمااا تاار  اإل . (2)بة هللالقاات علااى شِّ

 ستجابويطمئننا بهاءهللا باّن نداء هللا سوف ي    .فّّنها في الّنهاية سوف ال تّصر على طرق الّضالل

                                           

 (.8الّصفحة 8العدد 3)مترجم عن مجّلة "نجمة الغرب" ج (1)

 .1:5الّتكوين  (2)
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املهاا إلاى إطاعاة الحاّق "فتتباّدل كاّل األحازان إلاى سارور ة بكنساانيّ عّما قريب في كاّل الجهاات، وساوف تتوّجاة اإل
 .(1)ومسيحة فيمل  إلى أبد اربدين" وكّل األمراض إلى صّحة وشفاء"، وسوف يصبح هذا العالم ملكوًتا "لرّبنا

 
ولن يندمع أهل األرض وحدهم في إرادة هللا بل جميع أولئ  اّلذين هام فاي الّساموات ينادمجون فاي إرادة هللا  
 .ف يبتهع الجميع إلى األبد فيةوسو 
 

 تجديد الدين 
 

فاي كاّل  –ونادر  إاّل ماا شاذّ  –إّن حالة العالم فاي هاذا الياوم تقاّدم لناا الاّدليل الّناصاع علاى أّن الّنااس جميًعاا  
ه وكاناات هااذ . األديااان يحتاااجون إلااى يقظااة ينتبهااون فيهااا إلااى المعاااني الحقيقّيااة المقصااودة ماان أديااانهم بالااّذات

ن ة هااي الجاازء المهااّم ماان أعمااال بهاااءهللا، فقااد جاااء ليجعاال المساايحّيين مساايحّيين كاااملين وليجعاال المساالمياليقظاا
ّلااذي اوهااو ينّفااذ الوعااد   .مساالمين كاااملين وليجعاال البشاار عموًمااا يساايرون طبًقااا للااّرو  اّلتااي أوحتهااا إلاايهم رساالهم

األّيااام"، يظهاار ليتااّوج جهااود الّرساال  وعاادت بااة جميااع الّرساال وذلاا  حتّااى ظهااور مظهاار كّلااي أعظاام فااي "منتهااى
إرادة  ة كشاًفا أوساع مّماا كشافة أساالفة، ويعلانالّروحانّياويوصلها إلى غايتها اّلتي نشدتها، وليكشف عان الحقاائق 

اّياة اّلتاي تجابهناا فاي العاالم الياوم، ويعطيناا تاالجتماعهللا حول كّل مشكلة من مشاكل الحيااة الفردّياة و  ا عليًماا عام 
 ألساس الّراسخ اّلذييكون ا

                                           

 .15:11رؤيا يوحّنا  (1)
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اا يوافاق حاجاات العاالم فاي العصار الجدياد اّلاذي  –يمكن أن تبنى علية حضارة أحسان مان حضاارتنا  تعليًماا عام 
 .بدأ ارن

 
 الحاجة إلى وحي سماوي  جديد 

 
ين، وتاسيس الّسالم ، والتحام األديان العالمّية التحاًما تام ا، والّتوفيق بين العلم والدّ نسانيّ إّن توحيد العالم اإل 

لغاااء العبودّيااة والااّرق  العااام، والّتحكاايم لااد  بياات عاادل دولااّي، والّلغااة العالمّيااة، وتحرياار الماارأة، والّتربيااة العالمّيااة وا 
كاّل هاذه تكاّون المشااكل الجساام  –ة كوحدةآل واحدةآل مع مراعاة حقاوق األفاراد وحّرّيااتهم نسانيّ الّصناعي، وتنظيم اإل

ت العظماااى اّلتاااي ال يااازال المسااايحّيون والمسااالمون وأهااال األدياااان األخااار  ياخاااذون بااارراءآل متنااااحرةآل الهائلاااة والواجباااا
 .لعالم جّنة الّنعيميؤّدي األخذ بها عموًما إلى جعل الكّن بهاءهللا أعلن بوضو  مبادئ محّددة سوف   .تجاهها

 
 جاء الحق  للن اس كافة 

 
بهاءهللا ممتازة وضارورّية إلياران وللّشارق، ويتصاّورون أّنهاا ليسات هنا  كثيٌر من النّاس يعتقدون أّن تعاليم  

 -وقد أجاب عبدالبهاء شخًصا ذكر لة مثل هذا الّرأي:  .ضرورّية ألمم الغرب وليست مالئمة لها
 

"إّن هدف دين بهاءهللا هو أّن كّل أمر يؤّدي إلى خير الجميع أمٌر رّبااني وكاّل أمار رّباانى ياؤّدي إلاى خيار  
ذا لاام يكاان حق ااا فلاايس ألحااد  .عالجمياا اّلااذي فيااة الخياار لهااّي اإللهااذا فاااألمر   .فااّذا كااان حق ااا فهااو حااقإ للجميااع وا 

 يجوز اقتصاره على الّشرق أو على للجميع ال
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الغرب ألّن أشّعة شمس الحقيقة تنير الّشارق والغارب كليهماا، وتاؤّثر حرارتهاا فاي الّشامال والجناوب، وال فارق باين 
ففااي زمااان ظهااور المساايح ظّناات األّمتااان الّرومانّيااة واليونانّيااة أّن دياان المساايح يخااتّص باااليهود   .قطاابآل وقطااب

وحاادهم ورأت نفسااها ذات مدنّيااة ال تحتاااج إلااى اقتباااس واستفاضاااة ماان تعاااليم المساايح، فحرماات هاتااان األّمتاااان 
يم بهاااءهللا واحاادة وكلتاهمااا تساايران لهااذا إعلاام أّن حقيقااة تعاااليم المساايح وحقيقااة تعااال . نفساايهما ماان فيوضااات أمااره

فاي وقات مان األوقاات كانات ف . على نهعآل واحدآل وصرا آل واحدآل وترتقياان فاي كاّل عصارآل حساب رقاّي ذلا  العصار
لدت فكانت لها فترة طفولة وبعدها بلغت سن الّرشد والّشباب ولكّنهاا في عالم الجنين ثّم و   لهّيةاإلسيسات هذه الّتا

 .ل والمالحة والّنورانّية مشرقة باألنواراليوم في كمال الجما
 

 ."فطوبى لنفسآل توّصلت إلى األسرار ودخلت عالم األنوار" 
 

 ألواح وصايا عبدالبهاء 
 

مثّاال هااذه وت    .صاافحًة جدياادًة ماان صاافحات تاريخااة بصااعود قائااده المحبااوب عباادالبهاء بهااائيّ دخاال الااّدين ال 
وقد كّرس   .ولّية شعر بها أتباعةعن الّدين أكثر نضوًجا وأكثر مسؤ  ًراالّصفحة وضًعا روحاني ا أكثر سمو ا، وتعبي

ة لمهّمااة نشاار محّبتااة نحااو بهاااءهللا فااي الّشاارق والغاارب وأشااعل مصاابا  الااّدين فااي بشااريّ عباادالبهاء طاقاتااة فااوق ال
للخطورة البالغة اّلتي  ة الفردّية وهداها إلى سجاياها، ونظًراالّروحانيّ أروا  ال عداد لها ودّربها على صفات الحياة 

م الوصّية األخيرة اّلتي أوصاها عبدالبهاء في ألوا  وصاايا عهاده وميثاقاة، ونظاًرا لخطاورة الّنتاائع اّلتاي لك  عليها تِّ 
 ليها والحكمة البالغة المودعة فيتترّتب ع
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ئ الّرئيساّية اّلتاي هدتاة نصوصها، نقّدم بضعة مقتطفات تصّور تصويًرا حي ا الاّرو  اّلتاي أحيات عبادالبهاء والمبااد
 -واّلتي نقلها إلى أحّبائة المخلصين ميراًثا فريًدا:

 
ّن كاّل معتادآل محاروم  فيجاب األخاذ بمنتهاى   ."يا أحّباء هللا إّن الّنزاع والجدال في هذا الّدور المقّدس ممنوع وا 

إباداء الّلطاف والّشافقة إلايهم مان  المحّبة والّصدق والحّق مع جميع المذاهب واألقوام قريبين كانوا أم غرباء ويجاب
أعماق القلب بال يجاب أن تصال المحّباة والّلطاف بهام إلاى درجاة يحساب الغرياب نفساة قريًباا ويعتبار العادّو نفساة 

 ...والّتقييد من خواص الكائنات لهيّ إبينهم صديًقا وأعني أن ال يفّكر أحٌد في تفاوت المعاملة ألّن اإلطالق أمٌر 
األوّداء عاملوا جميع الملل والّطوائف واألديان بمنتهى الّصدق والمحّبة والوفااء والّشافقة والماوّدة  إذن أّيها األحّباء

وحاااّب الخيااار للجمياااع حتّاااى يصااابح عاااالم الوجاااود ثمااااًل مااان كااااس البهااااء وتااازول مااان وجاااة األرض ألاااوان الجهااال 
ذا عااملتكم والعداوة والبغضاء والحقد وتتبّدل ظلمة الّتفرقة عن جميع الّشعوب والقبا ئل إلى أنوار الوحدة والوئام وا 

ذا  ذا اجتنبوا عنكم فاجذبوهم وا  ذا ظلموكم فعاملوهم بالعدل واإلنصاف وا  بقّية األمم بالجفاء فانتم قابلوهم بالوفاء وا 
ذا جرحاوكم كوناوا لجاراحهم مرهًماا ذا أعطوكم سم ا هبوهم شاهًدا وا  ه هاذ  .ناصبوكم العداء بادلوهم الحّب والوفاء وا 

 ...صفة المخلصين وسمة الّصادقين
 

"يا أحّباء هللا يجاب أن تخضاعوا لسارير سالطنة كاّل ذي تااجآل عاادلآل وتخشاعوا لعتباة كاّل ملا آل كامالآل واخادموا  
 الملو  بمنتهى الّصدق
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جاازتهم ألّن خ ياناة واألمانة وكونوا مطيعين وراجين الخير لهم وال تتدّخلوا فاي األماور الّسياساّية مان دون إذنهام وا 
 ...هذه نصيحة مّني وفرض عليكم من عند هللا فطوبى للعاملين  .كّل سلطانآل عادلآل خيانة  

 
بعض األعداء رثاوا علاى  إلهيفوعّزت  يا   .يبكي على كّل األشياء ويفر  ببالئي ذوو القربى إلهي"تر  يا  

روا مّنااي إاّل كااّل مااوّدة واعتناااء ولاام ضاّري وبالئااي وبكااوا بعااض الحّساااد علااى كربتااي وغربتااي وابتالئاي ألّنهاام لاام ياا
يشاهدوا من عبد  إاّل الّرأفة والوالء فلّما رأوني خائًضا في عباب المصائب والبالء وهدًفا لسهام القضاء رّقوا لاي 
وتااادّمعت أعيااانهم بالبكااااء وقاااالوا نشاااهد باااا  باّنناااا ماااا رأيناااا مناااة إاّل وفااااًء وعطااااًء والرأفاااة الكبااار  ولكاااّن الّناقضاااين 

لّناعقين زادوا في البغضاء واستبشروا بوقوعي في المحنة العظمى وشّمروا عن الّساق واهتّزوا طرًبا مان حصاول ا
رّب إّنااي أدعااو  بلساااني وجناااني أن ال تؤاخااذهم بظلمهاام واعتسااافهم ونفاااقهم   .حااوادث محزنااة للقلااوب واألروا 

عاان الفحشااااء  نصاااافّشااار وال يمّياازون العاادل واإلياار والوشااقاقهم ألّنهاام جهاااالء بلهاااء ساافهاء ال يفرّقاااون بااين الخ
رّب ارحمهم واحفظهم من البالء بهذا   .يّتبعون شهوات أنفسهم ويقتدون بانقصهم وأجهلهم  .والمنكر واالعتساف

األثناء، واجعال جمياع المحان وارالم لعباد  الواقاع فاي هاذه البئار الّظلمااء، وخّصصاني بكاّل باالء واجعلناي فاداًء 
 .اء فديتهم بروحي وذاتي ونفسي وكينونتي وهوّيتي وحقيقتي يا رّبي األعلىلجميع األحبّ 

 
 إلهى إّني أكّب بوجهي على تراب الّذل واإلنكسار إلهي" 
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أن تغفاار لكااّل ماان آذانااي بسااوء وأهااانني وتبااّدل سااّيئات كااّل ماان ظلمنااي بالحساانات  ابتهااالوأدعااو  بكااّل تضااّرعآل و 
المسااّرات وتنقااذهم ماان الحساارات وتقااّدر لهاام كااّل راحااة ورخاااء وتختّصااهم  وتاارزقهم ماان الخياارات وتقااّدر لهاام كاالّ 

 .بالعطاء والّسراء إّن  أنت العزيز المهيمن القّيوم
 

ااا وتركااوا راحااتهم واسااتقرارهم   "إّن حااّواريي حضاارة الااّرو  )المساايح( نسااوا أنفسااهم وجميااع شااؤونهم نسااياًنا تام 
وتبّرؤوا عن كّل الّتعلقات وانتشاروا فاي الممالا  والاّديار وقااموا علاى  وتقّدسوا عن األهواء وتنّزهوا عن المشتهيات

هداية من على األرض حّتى جعلوا العالم عالًما آخر وحّولوا عالم الّتراب إلى عاالم األناوار وختماوا حيااتهم بفاداء 
هاااذا فليعمااال واستشاااهد كاااّل واحاااد مااانهم فاااي إحاااد  الاااّديار فبمثااال  يّ هااام فاااي سااابيل ذلااا  المحباااوب الّرحماااانأرواح

 .العاملون 
 

أشهد  وأنبياء  ورسل  وأولياء  وأصفياء  باّني أتممات الحّجاة علاى أحّبائا  وبّينات لهام كال  إلهي إلهي" 
 .إّن  أنت المّطلع العليم" . شيء حّتى يحافظوا على دين  والّطريقة المستقيمة وشريعت  الّنوراء

 
اّلاذي سااّمي باالّنموذج وباالّنواة "لنظااام عاالمّي" قااّدر  داريّ وبصاعود عبادالبهاء حااان الوقات لتاسايس الّنظااام اإل 

 .لدين بهاءهللا أن يؤّسسة
 

ّن عهد عبادالبهاء وميثاقاة هاو نقطاة الّتحاول فاي التّااريخ ال  اّلتاي تفصال عصار عادم الّنضاوج وعادم  بهاائيّ وا 
 عن طريق توسيع ين فية أن يتّمموا ويحّققوا روحانّيتهمبهائيّ المسؤولّية عن العصر اّلذي قّدر لل
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ّن العناصار الّرئيساّية الّثالثاة فاي  . ّياةاالجتماعمداها من منطقة الفردّية الّشخصية إلى منطقة الّتعاون والوحادة  وا 
 -:ّلتي تركها عبدالبهاء من بعده هية اداريّ الخّطة اإل

 
 .أمر هللاولّي  .1
 .أمر هللاأيادي  .2
 .لعدل العالميّ ة وبيت االمركزيّ ة المحلّية و الّروحانيّ المحافل  .3

 
 أمر هللاولي   

 
 بهااائيّ وهاو مقااام مساؤولّيات األماار ال أماار هللاولاّي ليشاغل مقااام  أفنااديعاّين عباادالبهاء حفياده األرشااد شاوقي  

ّن والااده المياارزا هااادي أفنااان كااان ماان اء ضاايائية خااانم وا  بنااة عباادالبهإلهااو الولااد األكباار  أفنااديالجسااام وشااوقي 
وفاي زمان صاعود عبادالبهاء كاان عمار  . سلة ألّن ابن الباب الوحيد مات في طفولتاةأقرباء الباب ولم يكن من ن

علن تعييناة ولي اا ألمار خمًسا وعشرين سنة وكان مشغواًل بالّدراسة في كلّية باليول في أكسفورد وقد أ   أفنديشوقي 
 -هللا في وصّية عبدالبهاء على الّنحو الّتالي بالّنص:

 
بعااد فقاادان هااذا الملظلااوم يجااب علااى أغصااان الّساادرة المباركااة وعلااى أفنانهااا وعلااى  ءو "أّيهااا األحباااء األوّدا 
وعلااى أحّباااء الجمااال األبهااى أن يتوّجهااوا إلااى فاارع الّساادرتين اّلااذي نباات ماان الّشااجرتين المقّدسااتين  أماار هللاأيااادي 

ألّنااة آيااة هللا والغصاان  أفنااديي تين أعنااي شااوقالااّدوحتين الّرحمااانيّ  المباااركتين وجاااء إلااى الوجااود ماان اقتااران فرعاايّ 
وأحّباااء هللا ومبااّين آيااات هللا وماان بعااده  أماار هللاهللا ومرجااع جميااع األغصااان واألفنااان وأيااادي  ولااّي أماارالممتاااز و 

 بكًرا بعد بكر أي في
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( وبيااات العاادل العماااومي اّلااذي سااوف يتاّساااس ويتشااّكل بانتخااااب أماار هللاولااّي ّن الفاارع المقاااّدس )أي وا    .ساااللتة
العموم هما تحت حفد الجمال األبهى وصيانتة وفي ظّل العصامة الفائضاة مان حضارة األعلاى وحراساتة روحاي 

 ...لهما الفداء وكّل ما يقّرره ويقّررونة هو من عندهللا
 

أن يعاااّين بنفساااة مااان هاااو بعاااده فاااي زماااان حياتاااة حتّاااى ال يحصااال  أمااار هللاولاااّي "ياااا أحّبااااء هللا يجاااب علاااى  
ويجب على الّشاخص المعاّين أن يكاون مظهار الّتقاديس والّتنزياة وتقاو  هللا والعقال والفضال اختالف بعد صعوده 

ولام  الّروحاانيّ البكر مظهر "الولد سّر أبية" أعني لم يكن مان عنصاره  أمر هللاولّي والكمال ولهذا إذا لم يكن ابن 
يااادي أماار هللا ماان بااين يجتمااع فيااة شاارف األعااراق بحساان األخااالق يجااب عليااة انتخاااب غصاانآل آخاار وينتخااب أ

وياتّم  . أمار هللاولاّي جمعّيتهم أنفسهم تسعة أشخاص يكونون مشغولين دائًما بالخدمات األمرّية اّلتي ينيطها بهام 
وهؤالء األشاخاص الّتساعة يجاب  . انتخاب هؤالء األشخاص الّتسعة إّما بّجماع مجمع األيادي أو باكثرّية آرائهم

هللا مصااادقة تكااون إجماعّيااة أو باكثرّيااة ارراء، ويجااب أن تااتّم  ولااّي أماارانتخبااة أن يصااادقوا علااى الغصاان اّلااذي 
 .مترجًما -"...هذه المصادقة بطريقة ال يعرف منها المصادق من غير المصادق

 
 أيادي أمر هللا 

 
وأعطاهم لقب  . في أّيام حياتة بضعًة من أحّبائة الممتحنين المعتمدين ليقوموا بترويع أمر هللا بهاءهللاعّين  

ا بتاسيس هيئة دائمّية من بين "أيادي أمر  هللا" وكتب عبدالبهاء في ألوا  وصاياه نص 
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 هللا وهذه ترجمة الّنص: ولّي أمرمجمع أيادي أمر هللا تقوم بخدمة أمر هللا وبمساعدة 
 

نّ  ...يجاب أن يعاّين أياادي أمار هللا ويساّميهم أمار هللاولّي "أّيها األحّباءو  إّن    وظيفاة أياادي أمار هللا هاي وا 
نشر نفحات هللا وتربية الّنفوس وتعليم العلوم وتحسين أخالق الجميع والّتقديس والّتنزية في جميع الّشؤون ويجاب 

ّن  مجمع أيادي أمر هللا يكون تحت إدارة  . أن تظهر تقو  هللا وتتجّلى من أطوارهم وأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم وا 
ة أن يحااّثهم دائًمااا علااى الّسااعي والجااّد واإلجتهاااد فااي نشاار نفحااات هللا وفااي هدايااة ماان علااى هللا وعلياا ولااّي أماار

 .(1)الم إّنما تتنّور بنور الهداية"األرض ألّن جميع العو 
 

 (2)داري  الن ظام اإل 
 

وصد ة الحقيقّية في األّمة الّروحانيّ عرف عن األديان أّن أّي تنظيم يحدث فيها يصير سبًبا في منع سريان  
ى األباد وقد أصبح كّل تنظيم فيها بدياًل عن الاّدين ذاتاة إلا  .اندفاعها األصلي عن االستمرار في سيره في العالم
 بداًل من أن يكون وسيلة وآداة تكشف عن تاثير

                                           

سانة كاان عاددهم وقات صاعوده مان هاذا العاالم  36أفندي خالل سنوات عهاده البالغاة  إّن أيادي أمر هللا اّلذين عّينهم شوقي (1)
 هيئات معاونين يعّينهم األيادي أنفسهم ليكونوا معاونين ومندوبين عنهم ومشاورين لهم. 1954" أيادي وقد أوجد سنة 27"

لبهائّي" بقلام هاوريس هاولي منشاور فاي كتااب العاالم اقتبسنا هذا الموضوع عن مقال عنوانة "الّنظام اإلدارّي اليوم في الّدين ا (2)
 وما تالها. 191الّصفحة  1933البهائّي المجّلد الخامس المطبوع سنة 
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ّي ومّمااا أّد  إلااى هااذه الّنتيجااة المحتومااة انقسااام األماام إلااى مااذاهب مختلفااة انقساااًما لاام ينااتقص بااا . الااّدين ونفااوذه
وفااي الواقااع لاام تاارد فااي أي دياان ماان األديااان الّسااماوّية  . اّتصااال ساالمّي بّناااء ولاام يمكاان تفاديااة باّيااة وساايلة كاناات

 .اّلذي أّسسة وتصون وحدة األّمة في خالل دورتة داريّ الّسابقة مبادئ واضحة تهدي الجهاز اإل
 

اء هاذه المباادئ فاي آثااره لمّياة ثام طاّور عبادالبهفقاد أوضاح بهااءهللا مباادئ اإلدارة العا بهاائيّ أّما في الّدين ال 
 .ة وبصورة خاّصة في ألوا  وصايا عهده وميثاقةالكتابي

 
ةآل ماان أجناااسآل بشااريّ هااو الوصااول إلااى وحاادةآل حقيقّيااةآل دائمّيااةآل بااين شااعوبآل  داريّ والغاارض ماان هااذا الّنظااام اإل 

وبدراستنا لهذه  . مايزةآل وعقائدآل مختلفةآل متوارثةآل فيهممختلفةآل ومن فئاتآل متباينةآل ومصالحآل مختلفةآل وعاداتآل وأخالقآل مت
ة ووسيلتها قاد وضاعتا بشاكلآل يجعلهماا بهائيّ دراسة دقيقة شاملة سنر  أّن غاية اإلدارة ال بهائيّ الّناحية من الّدين ال

بيعااة المبااادئ فط  .نسااانيّتفقااان والااّرو  األساسااّية الموجااودة فااي الّظهااور الجديااد كمااا تّتفااق الااّرو  والجسااد فااي اإل
خاالق يكاون عالمي اا فاي ألة تمّثل علم الّتعاون، وعند تطبيقها تتطّلب هذه المبادئ نوًعاا جدياًدا أسامى مان ابهائيّ ال

 .نطاقة ومداه
 

ة عان أّياة تجّمعاات أخار  تّمات دون إجباار فاي كاون أساساها شاامل يساتطيع أن بهائّياوتختلف كاّل جامعاة  
جد المجامع األخر  مقصورة في فّعالّيتها على جهة واحدة إن لم يكن هذا في وبينما ن . مخلص إنسانيضّم كّل 

 هدفها المقصود، ومقصورة على جهة واحدة أخر  في طريقتها إن لم يكن ذل  في عقيدتها، نجد المجتمعات
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وفي كّل  . مخلص إنسانة ليست مقصورًة على جهةآل واحدةآل دون أخر  وال تسّد أبواب األخّوة في وجة أّي بهائيّ ال
 . إجتماااع تعقااده أّيااة جمعّيااة ماان الجمعّيااات المختلفااة هنااا  يكماان أو يتّطااور مباادأ واحااد ماان مبااادئ انتقاااء أفرادهااا
وفااي أفااق الااّدين ناار  هااذا المباادأ علااى شااكل عقياادة تحااّددها طبيعااة نشاااتها الّتاريخيااة وفااي أفااق الّسياسااة ناار  هااذا 

االقتصاد نر  هذا المبدأ على شكل قّوة مشاتركة أو علاى شاكل  المبدأ على شكل حزب أو منبر معّين، وفي أفق
محنة مشتركة، وفي أفق الفنون والعلوم نجد هذا المبدأ يتكّون بتدريب خااص أو بفعالّياة خاّصاة أو ميال خااص، 
وفي جميع هذه األشياء كّلما كاان أسااس اإلنتقااء محادوًدا ومقتصاًرا علاى فئاة قليلاة مان المختاارين كانات الحركاة 

ّياااه علاى طرفااي نقاايض بهااائيّ أقاو ، وهااذا موقاف يخااالف موقااف الاّدين ال ولهاذا ناار  الااّدين  . مخالفااًة تاّماًة وهااو وا 
، ماع كاّل ماا أوتاي مان رو  الّنماو والّتوساع، يتقاّدم تقاّدًما بطيًئاا فاي زياادة عادد أتباعاة العااملين وذلا  ألّن بهائيّ ال

ؤون واعتااادوا علااى انتقاااء قّلااة مختااارة تكااون فئااة خاّصااة، وقااد الّناااس قااد اعتااادوا علااى االنقسااامات فااي جميااع الّشاا
 .صدرت أحكام هاّمة عن تل  الفئات والزالت تصدر لتبرير هذه االنقسامات

 
ذا أراد الماارء الااّدخول إلااى الجامعااة ال  ة فعليااة أن يتاار  وراءه هااذه االنقسااامات وهااذه األحكااام، وتلاا  بهائّيااوا 

وهنااا  . ة تثااور ضااّد قاارار المحّبااة العالمّيااةبشااريّ ية وآالم جدياادة، ألّن األنانّيااة البدايااة تعااّرض الماارء إلااى محنااة قاساا
يتحااّتم علااى العلماااء أن يتعاشااروا مااع األفااراد غياار المتعّلمااين ويتحااّتم علااى األغنياااء أن يعاشااروا الفقااراء، ويتحااّتم 

 على
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ين بحرفيااااة الكلمااااات، ويتحااااّتم علااااى البااايض أن يعاشااااروا الّسااااود، ويتحااااّتم علااااى المتصااااّوفة أن يعاشاااروا المتمّسااااك
ويااتّم كااّل ذلاا  علااى أسااس  ين،المساايحّيين أن يعاشااروا المساالمين، ويتحااّتم علااى المساالمين أن يعاشااروا الّزردشااتيّ 

 .متيازات والبديهّيات المعترف بها منذ عهدآل بعيدآل اكتسا  اال
 

ّن الفناون تصابح عقيماًة إذا ابتعادت ولنتاذّكر أ  .إاّل أّن هنا  تعويضات عظيمة مقابل هاذه المحناة القاساية 
كتاب لهماا ة العاّمة، وأّن الفلسفة تفقاد بصايرتها إذا نشاات فاي عزلاة، وأّن الّسياساة والاّدين لان ي  نسانيّ عن الّرو  اإل

ّن الّطبيعة ال  .ة العاّمةبشريّ حتياجات ال  إذا ابتعدا عن االالّنجا ة لم تستكشف ولام تسابر أغوارهاا بعاد بشريّ هذا وا 
ّن علم الّنفس الخاص بالّدفاع إّنما هاو علام ألنّ  نا جميًعا عشنا في حالة دفاع عقلّي وخلقّي وعاطفّي واجتماعّي وا 

امناة تاسيًساا الّنفس الخاص بالّردع، ولكّن محبة هللا تكتساح الخاوف، وياؤّدي زوال الخاوف إلاى تاسايس القاو  الك
ة يسامح لهاذه القاو  الكامناة أن تعّبار عان نفساها تعبياًرا وحانّياالرّ ختال  بالّناس فاي جاو المحّباة مكيًنا، كما أّن اال

ة هي مجتمع تحدث فية هذه العملّية في هذا الّزمان بب ء في البداية، ألّن الاّدوافع بهائيّ والجامعة ال  .إيجابي ا حي ا
ة علًماا باالقو  اّلتاي تفاتح ئّيابهاالجديدة تستجمع قّوتها في البداية ثم تزداد سرعتها كّلما ازداد أفراد هاذه الجامعاة ال

 .أزهار الوحدة بين البشر
 

 الهيئاةهاذه و   ."الّروحاانيّ شراف عليها بهيئة تسّمى با"المحفل ة واالبهائيّ وقد أنيطت مسؤولّية إدارة الّشؤون ال 
 اّلتي تتكّون من تسعة
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)ذكار  إعاالن دعاوة بهااءهللا( نيساان )أبريال( وهاو الياوم األّول مان عياد الّرضاوان  21أعضااء تنتخاب سانوي ا فاي 
الّساااابق بوضاااع قائماااة باساااماء  الّروحاااانيّ ويقاااوم بانتخاااابهم الباااالغون مااان الماااؤمنين فاااي الجامعاااة ويقاااوم المحفااال 

 .بينالمنتخِّ 
 

 وواجباتها ما ترجمتة: الهيئةوقد كتب عبدالبهاء حول طبيعة هذه  
 

ويجاب  الّروحانيّ ّية بدون استشارة المحفل "يجب على كّل مؤمن أن ال يخطو أّية خطوة في الخدمات األمر  
اّل فاّّن كاّل شاخص ساوف يشاتغل  أن يطيع قراره بقلبة ويخضاع لاة حتّاى تناتظم األماور وتترتّاب ترتيًباا صاحيًحا وا 

 .(1)"أمر هللابع هواه ويضّر لخاص فيتّ على انفراده ووفًقا لرأية ا
 

 نجاذابعّماا ساو  هللا واال نقطااعاالنّية الحقيقة و "أّول فريضة على أصحاب الّشور هي النّية الخالصة ونورا 
  .لهّيااةإلابنفحااات هللا والخضااوع والخشااوع بااين األحّباااء والّصاابر والّتحماال فااي كااّل بااالء والعبودّيااة للعتبااة الّسااامية 

 .بهىفات أحاطتهم نصرة ملكوت الغيب األفّذا توّفقوا إلى هذه الّص 
 

مااال الغيااب األبهااى والمظهرّيااة الكاملااة الرّبانّيااة لحضاارة الّنقطااة "ثاااني فريضااة علاايهم هااي إثبااات وحدانّيااة ج 
ائبة شاذكر أدناى  األولى والعبودّية المحضة الّصرفة الّذاتية الكينونّية الباطنّية الحقيقّية الّصريحة لعبدالبهاء بدون 

 ...غير هذا
 

 بين األحّباء من لهّيةاإل"ثالث فريضة عليهم هي ترويع األحكام  

                                           

 معّرب من لو  لحضرة عبدالبهاء إلى أحد البهائّيين. (1)
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 ...بتمامها لهّيةاإلام وحع وحقوق وسائر األحكام صالة وصي
 

"رابااع فريضااة علاايهم هااي حفااد جميااع األحّباااء وصاايانتهم فااي جميااع المواقااف واألوضاااع وتمشااية األماااور  
ات والمادارس العاّمة مثل تربية األطفال وتهذيب األخالق وتعليم العلوم الّنافعة من جمياع الجهاات وتاسايس الكّلّيا

وضاامان الفقاراء والعجاازة واأليتاام واألراماال واألياامى وتاادبير آالت الحارف والّصاانائع والّترفياة عاان  للاّذكور واإلنااث
 .أحوال الجميع

 
"خااامس فريضااة علاايهم هااي منااع الجميااع ماان كااّل مااا هااو ساابب الفتنااة والفساااد وعاادم المداخلااة فااي األمااور  

رشاااد إلااى الّطاعااة والّسااكون فااي جميااع الّسياسااّية بصااورة قطعّيااة وعاادم الّتحاادث بخصوصااها ولااو بشااّق شاافة واإل
 ...األحوال ومحّبة الجميع وموّدتهم

 
هااو وجااود المحّبااة واأللفااة المطلقااة بياانهم، واجتناااب البعااد والّنفااور،  االجتماااع"إّن أّول شاار  ألعضاااء ذلاا   

ظهاااار الوحااادة  ة شااامسآل واحااادةآل، ، ألّنهااام أماااواج بحااارآل واحااادآل وقطااارات نهااارآل واحااادآل ونجاااوم أفاااقآل واحااادآل وأشاااعّ لهّياااةاإلوا 
ذا لام تكتمال لهام الوحادة المطلقاة يتشاّتت ذلا  الجماع وي   ، وأزهاار حديقاةآل واحادةآل، وا  مساي ذلا  وأشجار بستانآل واحادآل

ت األعلاى حاين حضاورهم إلاى فهو أّناة يجاب علايهم أن يتوّجهاوا إلاى الملكاو  ...المحفل معدًما، أّما الّشر  الّثاني
واألدب والوقااااار  خااااالصاإلفااااق األبهااااى وأن يباشااااروا أعمااااالهم بمنتهااااى ويسااااالوا العااااون ماااان األ مكااااان االجتماااااع

والّطمانينااة ويخااااطبوا المحفاال معّبااارين عااان آرائهاام بمحاااض األدب والهاادوء، وعلااايهم أن يتحاااّروا الحقيقااة فاااي كاااّل 
 مسالة دون أن يتشّبثوا بررائهم ذل  ألّن الّتشبث بالّرأي يؤّدي إلى
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ستورة، على األعضاء أن يعّبروا عن آرائهم بتمام الحرّية وال يجوز أبًدا أن يحّقار الّنزاع والخصام فتبقى الحقيقة م
أحد رأ  ارخر، بل ينبغي لة أن يوّضح حقيقة رأية بمنتهى الّلطف وفي حالة وجود أي خاالف فاي الاّرأي يكاون 

يجوز ألحد أن يعترض أبًدا أو األمر ل غلبّية حيث يجب على الجميع إطاعة أغلبّية ارراء واالنقياد لقراراتها وال 
ينتقد قرار األغلبّياة أكاان ذلا  خاارج المحفال أو فاي داخلاة حتّاى ولاو كاان ذلا  بقارار غيار صاائب ألّن مثال هاذا 

ومجمال القاول أّن كاّل عمال ياتم باأللفاة والمحّباة وصافاء النّياة نتيجتاة  . االنتقاد سيكون سبًبا لعدم تنفياذ أّي قارار
إّن اصااطدام ارراء وتعارضااها فااي  . أدنااى اغباارار فسااتكون نتيجتااة ظااالم لاايس دونااة ظااالمالّنااور، أّمااا إذا حاادث 

مجلس الّشور  هما الّسببان لبزوغ الحقيقة فال ينبغي ألّي فارد مان األعضااء أن يتكاّدر مان معارضاة أّي عضاو 
ًضا لوجهة نظاره ولو كان ذل  معار  خالصاإلصغي إلى رأي زميلة بمنتهى األدب و آخر في آرائة بل يجب أن ي  

ا، وماا عادا ذلا  فّّناة سابب للبارودة إلهي  وأن يفعل ذل  دون أن يستاء أو يتكّدر، وهكذا يكون ذل  المحفل محفاًل 
 .(1)المنبعثين من العالم الّشيطاني"والّنفور 

 
 -العبارات الّتالية ترجمتها: أفنديشوقي  أمر هللاولّي وشرًحا لهذا الموضوع، كتب  
 

المحّلاي اّلاذي يكاون  الّروحاانيّ يقاّدم ماؤمن شايًئا إلاى جمهاور الّنااس ماا لام يّطلاع علياة المحفال  "يجب أن ال 
ذا كا  .هذا المؤمن تحت إدارتة ويصادق علية  ن ما يقّدم لهم يخّص مصالح األمروا 

                                           

 .507-504، الّصفحة 3المكاتيب، ج (1)
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 ّروحاانيّ الالعاّمة في ذل  البلاد كماا هاي الحاال عاادة فيتحاّتم حيناذا  علاى المحفال المحّلاي عرضاة علاى المحفال 
اّلتي تمّثل المحافل المحلّية المختلفة وليس هذا مقتصًرا على  الهيئةللّنظر فية والمصادقة علية، وهو  (1)المركزيّ 

بادون اساتثناء يخاّص مصاالح األمار المباار  فاي ذلا  المكاان فردي اا كاان أو جمعي اا  شيءالمطبوعات بل إّن كّل 
لا  المنطقاة اّلاذي سايّتخذ قاراًرا بشاانة، وأّماا إذا كاان األمار يخاتّص فاي ت الّروحاانيّ يجب أن يعرض على المحفل 

 .المركزيّ  الّروحانيّ بالمصلحة العاّمة فيحال في هذه الحال إلى المحفل 
 

ة المحلّياة المختلفاة وباين أعضاائها أنفساهم الّروحانّيا"وعلى كّل حال فاّّن الوئاام التّاام والّتعااون باين المحافال  
ة كمااا تتوّقااف علياا أماار هللاأمااٌر بااالغ األهمّيااة، ألّن وحاادة  المركاازيّ حفاال محّلااي وهيئااة المحفاال وخاّصااًة بااين كااّل م

 .ة اّلتي يقّدمونها بمنتهى الكفاءة والّسرعة والكمالالّروحانيّ يتوّقف علية تضامن األحّباء والخدمات 
 

ّن المحافاال المحلّيااة و   تها وقّوتهااا ومتانتهااا يشاااد ويقااوم ة المختلفااة تؤلااف الّصااخرة اّلتااي علااى صااالبالمركزّياا"وا 
ام فّّنها ا ملؤه الوئوما لم تقم هذه المحافل بواجباتها قياًما فّعااًل قوي   . صر  بيت العدل األعظم قياًما متيًنا راسًخا
أللفاااة اهللا لااايس الّسااالطة الّدكتاتورّياااة بااال  فلنتاااذّكر أّن محاااور أمااار . ..لااان تحقاااق نهاياااة هاااذه الفتااارة مااان االنتقاااال

  فماا مان شايء ساو  رو  . متواضعة وليس استخدام القّوة الغاشامة بال )تطبياق( رو  المشاورة الّصاريحة الوّدياةال
 الحقيقّي يمكنها أن تامل في الّتوفيق بين مبادئ الّرحمة والعدالة وبين الحرّية بهائيّ ال

                                           

 في الّصفحة الّتالية شر  أوفى عن هذه الهيئة. (1)
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لحكمااة والّرزانااة ماان جهااة والتّاارلف ة الّتفاااني، وبااين اليقظااة واة حااّق الفاارد كفاارد وبااين قدساايّ والّطاعااة، وبااين قدساايّ 
 "...والّنزاهة والّشجاعة من جهة أخر  

 
اّلاذي هاو هيئاة  المركازيّ  الّروحاانيّ ة المحلّية في البلد ببعضها عان طرياق المحفال الّروحانيّ وترتب  المحافل  

وجاود عان طرياق إلاى ال الهيئاةوتااتي هاذه   .منتخبة أخر  أعضاؤها تساعة تقاوم بتنسايق أعماال المحافال المحلّياة
 ...ة في المؤتمر الّسنوي بهائيّ انتخاب سنوي يقوم بة مندوبون يمّثلون الجامعات المحلّية ال

 
ة تساااتند علاااى مبااادأ الّتمثيااال والماااؤتمر الّسااانوي اّلاااذي يجتماااع فياااة هاااؤالء المنااادوبون هاااو بذاتاااة هيئاااة انتخابّيااا 
ويفّضاال عقااد هااذه   .تناسااب وعاادد المااؤمنين فيهااافيعااّين عاادد المناادوبين عاان كااّل جامعااة محلّيااة بمااا ي ...الّنساابيّ 

نيساان )أبريال( ياوم ذكار   21المؤتمرات الّسنوية خالل فترة عيد الّرضوان وهي اإلثناا عشار يوًماا اّلتاي تبادأ مان 
ّن اال  .إعالن دعوة بهاءهللا في حديقة الّرضوان في ضواحي بغداد بمشروعّية المندوبين حقإ من حقوق  عترافوا 

 .الّسابق مركزيّ الالمحفل 
 

حاطتاااة بالفعثاااّم أّن هاااذا الماااؤتمر الّسااانوّي فرصاااة مناسااابة يعّمااا  ة الجارياااة بهائّياااالّياااات الق فيهاااا الفااارد فهماااة وا 
وال يقتصار  ...ة والمحافال المحلّياة عان جهاود فتارة الّسانة المنصارمةالمركزّياوفرصة لتبادل الّتقارير باين المحافال 

الجدياد، بال  المركازيّ إلاى الماؤتمر الّسانوّي والمشااركة فاي انتخااب المحفال على الحضاور  بهائيّ عمل المندوب ال
 أّن المندوبين حينما يجتمعون إلى بعضهم يكّونون هيئة استشارّية
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 . الجديد اّلذي علية أن يقوم بدراسة توصياتها دراسة دقيقة المركزيّ تقّدم المشورة والّنصح إلى المحفل 
 

ة المحلّياة وجمهاور الماؤمنين فاي البلاد الّروحانيّ والمحافل  المركزيّ  الّروحانيّ حفل ّددت العالقة بين الموقد ح   
 هللا اّلتي نقتطف منها ما يلى مترجًما: ولّي أمرفي رسالة 

 
فّّنهاا ذات أهمّيااة حيوّياة لكاّل بلاد أصابحت فياة األوضااع مالئمااة  المركازيّ "أّماا بخصاوص مؤّسساة المحفال  

يمثّال  مركازيّ  فيؤسّس في الحاال محفال روحاانيّ  ...يًرا وبلغ حجًما يستحّق االعتباروأصبح فية عدد المؤمنين كب
 .المؤمنين في أنحاء ذل  البلد

 
ّن أّول هاادف يجااب أن يتوّجااة إليااة هااو أن يسااتحّث جهااود األحّباااء والمحافاال   ة المحلّيااة ويوّحاادها الّروحانّياا"وا 
ويقاوم علاى توجياة شاؤون األمار المباار  العاّماة فاي  ...ّررةة  المتكانها عن طريق االستشارات الّشخصيّ بي ويوّفق

 ...ذل  البلد
 

هللا ويوّجاة  يحارس بكاّل حاذرآل مصاالح أمار ...اّلذي يعاد انتخابة كّل سانة ماّرًة واحادةً  المركزيّ "وهذا المحفل  
 .ة ويشرف عليها إشراًفا عام ابهائيّ شؤون الجامعة ال

 
وحاده الّنظار فاي القضاايا الحيوّياة اّلتاي تخاّص مصاالح األمار  مركازيّ ال الّروحاانيّ "ومن اختصاص المحفال  

المبار  فاي ذلا  البلاد أمثاال الّترجماة والّنشار ومشارق األذكاار والّتبلياغ والقضاايا المشاابهة اّلتاي تبادو متمّيازة عان 
 .الّشؤون المحلّية البحتة

 
ة المحلّياة( أن تحيال كاّل قضاّية مان هاذه وحانّياالرّ ة )وكذل  على المحافل المركزيّ ة الّروحانيّ "وعلى المحافل  

 القضايا إلى لجنة
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وتاارتب  هااذه الّلجااان بالمحفاال  . ماان بااين جميااع األحّباااء فااي ذلاا  البلااد المركاازيّ خاّصااة ينتخبهااا أعضاااء المحفاال 
 .بذات الّرواب  اّلتي ترب  الّلجان المحلّية بالمحافل المحلّية اّلتي تنتسب إليها المركزيّ 

 
لى   وحده أيًضا يعود القارار فاي هال أّن نقطاة معّيناة تحات البحاث هاي نقطاة محلّياة فاي  المركزيّ المحفل "وا 

طبيعتهااا تجااب إعادتهااا إلااى المحفاال المحّلااي لينظاار فيهااا ويقااّرر قااراره حولهااا أم أّنهااا تعااود إلااى دائاارة اختصاصااة 
 ...وأّنها يجب أن تحظى برعايتة الخاّصة

 
الجديااد، بعااد أن  المركاازيّ نعشااقة جميًعااا ونخدمااة، يجااب علااى أعضاااء المحفاال "وحب ااا بصااالح األماار اّلااذي  

انتخبهم المندوبون، أن يحترموا فراد  وجمًعاا فاي زماان اجتمااع الماؤتمر ارراء المدروساة اّلتاي قاّدمها المنادوبون 
تخبوهم كشًفا واضًحا المجتمعون وتوصياتهم ومشاعرهم الحقيقّية وعليهم أن يكشفوا أمام عيون المندوبين اّلذين ان

غزيااًرا كااّل مشاااريعهم وآمااالهم ومشاااغلهم نابااذين كااّل أثاار ماان آثااار الّساارّية أو الكتمااان اّلااذي لاايس فااي مكانااة أو 
طلعاوا المنادوبين علاى القضاايا المتنّوعاة اّلتاي يجاب بحثهاا خاالل العاام ويجاب علايهم أن ي    .الّتسامي الاّدكتاتوري 

 المركازيّ ويجب على المحفل  . جهات نظر المندوبين ويزنوا آراءهم اّلتي أبدوهاالقادم وأن يدرسوا بهدوء ووعي و 
الجديد خالل جلسات المؤتمر الّسنوي في أّيامة القليلة وبعد تفّرق المندوبين أن يبحاث عان كاّل الوساائل والّطارق 

تاوا بكاّل دليال ملماوس رغباتهم ثبالممكنة في سبيل إيجاد الّتفاهم وتسهيل تبادل وجهات الّنظر وتعميق الّثقة وأن ي  
 .الوحيدة في خدمتهم المصلحة العاّمة وترويع الّنفع العام
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"وبالّنظر للّتحديدات والموانع اّلتي ال مناص منها على دعوة المؤتمر الّسانوي لالنعقااد ماراًرا عديادًة وفاي جلساات 
بحّق القرار الّنهائي في جميع القضايا  أن يحتفد لنفسة المركزيّ  الّروحانيّ طويلة خالل العام يجب على المحفل 

خاااذ ماااثاًل حاااّق القااارار فاااي أّن محفااااًل محلي اااا يعمااال وفًقاااا للمباااادئ  ...ر علاااى مصاااالح األمااار المباااار اّلتاااي تاااؤثّ 
 .الموضوعة لتقّدم األمر المبار  أم ال"

 
ة بهائّيااات الّمااا بخصااوص قضااية تحضااير قائمااة باسااماء األشااخاص اّلااذين لهاام حااّق االشااترا  فااي االنتخابااأ 

 ولاّي أماروقاد كتاب  . المحّلاي نفساة الّروحانيّ ولية هذه القضّية تقع على عاتق المحفل المحلّية الّسنوية فّّن مسؤ 
 -هللا ما ينير الّسبيل في هذا الموضوع بعباراتة الّتالية ترجمتها:

 
ة اّلتااي العواماال الّرئيساايّ  ولكااي نقااّرر بّيجاااز وبشااكل يناسااب ومااا تساامح بااة الّظااروف الحاضاارة نقااول أنّ  ..." 

الكاماال بمقااام  عتاارافأم ال هااي:  اال عتبااار قباال القاارار باااّن شخًصااا مااا هااو مااؤمن حقيقاايّ يجااب أخااذها بنظاار اال
لبهاء، حسااب مااا هااو ماادّون فااي ألااوا  وصااايا عباادا بهااائيّ المبّشاار وبمقااام المؤّسااس وبمقااام المثاال األعلااى للااّدين ال

مهام وقبولاة مان دون تحّفاد أو كتماان قباواًل كااماًل وكاذل  الّتمسا  والاوالء ل من أقالوكذل  الخضوع لجميع ما نز 
 . الحاضار بهاائيّ ال داريّ لكّل عبارة مان عباارات ألاوا  وصاايا عبادالبهاء، وكاذل  االرتباا  بارو  وشاكل الّنظاام اإل

ملؤه اإلنصاف والفطنة واإلدرا   ة األّولية اّلتي يجب الّتاكيد عليها تاكيًداكّل هذه على ما أر  االعتبارات الّرئيسيّ 
 .فّعال حول هذا الموضوع" قبل إصدار قرار حيويّ 
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، فاااي العباااارات الّتالياااة بهاااائيّ وقاااد مّهااادت ألاااوا  وصاااايا عبااادالبهاء الّسااابيل إلاااى تطاااّور آخااار فاااي الّتنظااايم ال 
 -ترجمتها:

 
أن يتشاااّكل باالنتخااااب "أّماااا بيااات العااادل اّلاااذي جعلاااة هللا مصااادر كاااّل خيااار ومصاااوًنا مااان كاااّل خطاااا فيجاااب  

العمومي أي بانتخاب جميع المؤمنين، ويجب أن يكون أعضاؤه مظاهر تقو  هللا ومطاالع العلام والعرفاان ثاابتين 
والمقصود بهذا بيت العدل العماومي فيتشاّكل فاي كاّل قطارآل بيات  . نسانعلى دين هللا محّبين لخير جميع نوع اإل

وهاذا المجماع هاو المرجاع فاي  . بانتخااب بيات العادل العماوميعدل خصوصي وتقوم بيوت العادل الخصوصاّية 
وفاي هاذا المجماع تحاّل   .لهّياةاإلكّل األمور وهو المؤّسس للقوانين واألحكام اّلتي ليسات موجاودة فاي الّنصاوص 

وبياات العاادل هااذا هااو مصاادر الّتشااريع والحكومااة قااّوة الّتنفيااذ ويجااب أن يكااون الّتشااريع مؤّيااًدا  ...جميااع المشاااكل
لّتنفيااذ كمااا يجااب أن يكااون الّتنفيااذ ظهيااًرا ومعيًنااا للّتشااريع حتّااى يسااتحكم بنيااان العاادل واإلنصاااف نتيجااة االرتبااا  ل

ّن  ...والوئام بينهما وتصبح جميع األقاليم جّنة الّنعيم والفردوس األعلى إّن الكتاب األقدس هو المرجع للجمياع وا 
ومي، وكااّل مااا يقااّرره بياات العاادل العمااومي باإلجماااع أو كااّل مسااالة غياار منصوصااة ترجااع إلااى بياات العاادل العماا

باكثرّيااة ارراء فّّنااة الحااق ومااراد هللا وماان تجاااوز عنااة فهااو مّماان أحااّب الّشااقاق وأظهاار الّنفاااق وأعاارض عاان رّب 
 .الميثاق"

 
ون حتّااى فااي زمااانهم الحاضاار مرتبطااون فااي جميااع أنحاااء العااالم ببعضااهم باارواب  وّديااة عاان طريااق بهااائيّ وال 
نّ ال   ارتبا  أفراد من أجناس متنّوعةمراسالت المنتظمة المستمّرة والّزيارات الفردّية، وا 
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وعوامل االنقساام الّتاريخّياة  الّتعّصباتوقومّيات مختلفة وتقاليد دينّية متباينة هو بذاتة دليل ملموس على أّن ثقل 
 .يمكن الّتغلب عليها بقّوة رو  الوحدة اّلتي أّسسها بهاءهللا

 
 عالمي  ظام بهاءهللا الن 

 
ة بهائّيافاي رساائلة المتتالياة اّلتاي خاطاب بهاا الجامعاة ال أفناديع شوقي شر  1929ومنذ شبا  )فبراير( سنة  

كتاااب ماااا  1930آذار )ماااارس( سااانة  21ففاااي رساااالتة المؤرخاااة   .الواساااعة داريّ بشااار  مضاااامين هاااذا الّنظاااام اإل
 ترجمتة:

 
إلى أولئ  اّلذين ينتسبون إلى دين هللا أن ينبذوا األفكار الّسائدة في  "ال أستطيع أن أحجم عن توجية ندائي 

ت بطالنهاا والمؤّسساات ب اات اّلتاي ثَ هذا اليوم واألساليب الّزائلة سراًعا ويدركوا بماا لام يسابق لهام إدراكاة أّن الّنظرّيا
اّلتااي قااّدر لهااا أن تقااوم  لهّيااةإلاالمتداعياة فااي حضااارة اليااوم ال بااّد أن يباادو تناقضااها األكيااد مااع جميااع المؤّسسااات 

 ...على أنقاضها
 

ة روًحا جديًدا لتجديدها ولم ينطق فق  ببضعة مبادئ عالمّية معّينة بشريّ لم ينفخ فق  في ال ..."ألّن بهاءهللا 
أو يؤّسس فلسفة معيّنة فحساب مهماا كانات تلا  الاّرو  وتلا  المباادئ وتلا  الفلسافة قوّياة وساليمة وعالمّياة ولكّناة 

الّسااابقة مجموعااة ماان القااوانين كمااا  لهّيااةاإلاإلضااافة إلااى هااذا كّلااة وضااع بكااّل وضااو  وتحديااد بخااالف الااّدورات ب
وقاد قاّدر لهاذه المؤّسساات أن  . اإللهايّ أّسس مؤّسساات معّيناة، فقاّدم باذل  ماا يلازم مان األساس إلقاماة االقتصااد 

 لتاسيس الّصلحّية المقبلة واألداة العليا االجتماعتكون الّنموذج للهيئة 
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 ...األعظم والوكالة الوحيدة لتوحيد العالم وا عالن سيادة الحّق والعدل على األرض
 

يجد حوارّيو بهاءهللا أمام أعينهم في أّي أرض يعملاون فيهاا  ...الّسالفة لهّيةاإل"وعلى خالف جميع الّدورات  
ات وهداياااة يحتاااجون إليهاااا فااي تنفياااذ ويجاهاادون قاااوانين واضااحة بلغاااة أكياادة ال غماااوض فيهااا، ومباااادئ ومؤّسساا

عاان األدياان الّسااابقة، وهناا تكماان قاّوة وحاادة دياان هللا  بهاائيّ وهنااا تكمان المياازة اّلتاي يتمّيااز بهاا الااّدين ال ...مهّماتهم
ص مان قادرها ومقامهاا بال ليربطهاا الّساالفة أو ليانقّ  لهّياةاإلال يّدعي أّنة جاء ليهدم الّظهاورات لهّي إوحقّية ظهور 

 ...دها ويحّقق وعودهاويوحّ 
 

ويتجاااهلون بكااّل احتقااار وجااوده  ..."ومهمااا ظهاار اليااوم ديننااا ضااعيًفا فااي أعااين الّناااس اّلااذين يشااينون اساامة 
، وهاي ال لهّياةاإلباعتباره أحد المذاهب الغامضة العديدة فاي عاالم الغارب، فاّّن هاذه الجاوهرة الفريادة باين األدياان 

وسوف تساير قادًما دون انقساام أو انتقااص  لهّيةاإلتطّور في صدف الّشريعة تزال اليوم في دور الجنين، سوف ت
أّما اّلذين عرفوا المقاام الّرفياع اّلاذي يشاغلة بهااءهللا واّلاذين مّسات محّبتاة  . باجمعة بشريّ إلى أن تحتضن العالم ال

اّلااذي هااو المنحااة اّلتااي  يّ لهاااإلقلااوبهم، وألفااوا قااّوة روحااة العظيمااة، فهاام وحاادهم يسااتطيعون تثمااين هااذا االقتصاااد 
 .ة واّلتي تتجاوز كّل حدود الّتثمين"بشريّ منحها لل

 
 -ما ترجمتة: 1931تشرين الّثاني )نوفمبر( سنة  28كذل  في رسالتة المؤّرخة  أفنديوكتب شوقي  
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فااي منشاائة وشااامل فااي مااداه ومنصااف عااادل فااي مبدئااة لهااّي إجديااد  عااالميّ هاادف نظااام  –"ونحااو هااذا الهاادف 
 ...ة أن تستحّث خطاها وتكد  إلية كدًحابشريّ يجب على ال –ّد  مالمحة كّل ما عداها وتتح
 

ة اّلااذين ال يااابهون أبااًدا باارو  بشااريّ "ومااا أشااجى حق ااا تلاا  الجهااود المضاانية اّلتااي يبااذلها قااادة المؤّسسااات ال 
مااة مالئمااة ألممهاام المنعزلااة العصاار واّلااذين يجهاادون فااي تكييااف عملّياااتهم القومّيااة اّلتااي كاناات فااي العصااور القدي

ليجعلوها تناسب عصًرا يجب علية أن يختار بين أمرين: إّما أن ينجز الوحدة العالمّية اّلتي دّلنا إليها بهااءهللا أو 
وفي ساعة حرجة كهذه الّساعة في تاريخ الحضارة يليق بقادة أمم العالم كّلها كبيرة أم صغيرة، شارقّية  . أن يفنى

رة أم مغلوبة أن يصغوا إلى نداء بهاءهللا مان صاافوره العظايم وينهضاوا بكاّل رجولاة تادفعهم رو  أم غربّية، منتص
لينّفااذوا الخّطااة العالجّيااة الوحياادة اّلتااي وصاافها ذلكاام الّطبيااب  لهاايّ اإلالوحاادة العالمّيااة ويحاادوهم الااوالء التّااام ألمااره 

لى األبشريّ لل لهيّ اإل بد كّل فكرة سبق لهم أن تصّوروها وكاّل تعّصاب قاومي تمّساكوا ة المتاّلمة ولينبذوا نبًذا تام ا وا 
 ...بة
 

"إّن شااكاًل ماان أشااكال الحكومااة العالمّيااة يجااب أن يتطااّور، فتتنااازل ماان أجلااة جميااع أماام العااالم طوًعااا عاان  
جمياع اّدعاءاتهاا فاي شاّن الحاروب، ويكاون لاة حاّق فارض الّضارائب وتحدياد الّساال  واقتصااره علاى حفاد األماان 

ومثل هذه الحكومة يجب أن تضّم ضمن إطارها هيئة تنفيذّية عالمّية تستطيع أن   .اخلّي ضمن حدود سيادتةالدّ 
 تفرض
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ّن برلماًناا عالمي اا   .سلطتها العليا اّلتي ال ينازعها فيها أحد على كّل عضو معاند مان أعضااء الجامعاة الّدولّياة وا 
ّن محكمااة عليااا نتخااب أعضاااؤه ماان بااين شااعوب األقطااار وتصااادق علااي   ى انتخااابهم حكومااات األقطااار ذاتهااا، وا 

تكااون أحكامهااا ملزمااة للفرقاااء المعنّيااين حتّااى فااي الحاااالت اّلتااي يمتنااع فيهااا أولئاا  الفرقاااء عاان عاارض قضااّيتهم 
ّن جامعاة عالمّياة ت   ا ا واضااحً اعترافالغاى فيهاا جمياع الفاوارق االقتصاادّية إلغااًء أبادي ا وفيهاا يعتارف عليهاا طوًعاا، وا 

الّدينّية، وفيها  الّتعّصباتباعتماد رأس المال والعمل أحدهما على ارخر، وفيها يهدأ إلى األبد ضجيع الحروب و 
واحاااد هاااو ثمااارة أحكاااام الممّثلاااين  القومّياااة إطفااااًء نهائي اااا، وفيهاااا يقاااوم قاااانون دولااايّ  الّتعّصاااباتطفاااا جمياااع نياااران ت  

يااع قااو  الوحاادات المّتحاادة، وأخيااًرا يتحااّول فيهااا هياااج القومّيااات العااالمّيين المّتحاادين بالمصااادقة علااى تالحاام جم
هاااذه كّلهاااا فاااي الواقاااع كماااا يبااادو هاااي الخطاااو   –المتحارباااة المتقّلباااة فاااي أطوارهاااا إلاااى وعاااي بالمواطناااة العالمّياااة 

 ...عتبر أبدع ثمرة من ثمرات عصر ينضع نضوًجا بطيًئاالعريضة لنظام تنّبا بة بهاءهللا، وهو نظام سوف ي  
 

فهااو مااع   ."وال يكاونّن هنااا  أدنااى غماوض أو إبهااام حااول الهادف اّلااذي تقااوم علياة شااريعة بهاااءهللا العالمّياة 
ّية القائمة نراه يسعى إلى توسيع أسسها وصاّب مؤّسسااتها االجتماع الهيئةبعده عن أن يهدف إلى تقويض أسس 

 إخااالصالّشااريعة ال يمكاان أن تعااارض أّي  وهااذه . فااي حااال تناسااب حاجااات عااالم مسااتّمر فااي الّتباادل والّتغيياار
قلاوب الّنااس وال شرعي وال أن تقوض أي والء أساسي كما أّنها ال تهدف إلى إطفاء شعلة الوطنّية المساتنيرة فاي 

 القضاء على نظام
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الت المفار  كماا أّنهاا ال تتجاهال وجاود أصاول الّساالّ  المركزيّ إذا أمكن تجّنب شرور الحكم  الحكم الّذاتي القوميّ 
تل  األصول اّلتاي تمّياز الّنااس  –ة المتنّوعة بسبب تنّوع المنا  والّتاريخ والّلغة والّتقاليد واألفكار والعادات بشريّ ال

لاى  واألمم عن بعضها فاي العاالم وال تحااول القضااء علاى تلا  األصاول، بال هاي تناادي الّنااس إلاى والء أكبار وا 
 ...وأحياه حّتى ارن بشريّ المطمح أوسع من أّي والء ومطمح دفع الجنس 

 
ألّن المعااايير  ...شااكال اإلقليمّيااة واالنعزالّيااة والّتعصااب موّجااة بصااورة رئيسااّية ضااد جميااع أ"إّن نااداء بهاااءهللا 

ة جمعاااء ال ماان أجاال بشااريّ ضااعت ماان أجاال حمايااة مصااالح الات الّسياسااية واالقتصااادية إّنمااا و  القانونّيااة والّنظرّياا
وهاو المحاور اّلاذي  نسانيّ ومبدأ وحدة العالم اإل ...د سالمة أّية نظرّية أو أي قانون معّينة لحفبشريّ الّتضحية بال

تدور حولة جميع تعاليم بهاءهللا ليس مجّرد اندفاع من االندفاعات العاطفّية الرعناء أو تعبير عن آمال غامضاة 
عااا إليااة الّرساال الّسااابقون، وال تنطبااق باال إّن مضااامينة أعمااق، ومااا ياادعو إليااة أعظاام مّمااا د ...فااي الااورع والّتقااو  

رسالتة علاى الفارد وحاده بال يخاتّص بصاورة أساساّية بطبيعاة تلا  العالقاات األساساّية اّلتاي يجاب أن تارب  الاّدول 
 ...والّشعوب ببعضها كما يرتب  افراد العائلة الواحدة ببعضهم

 
 ...بشريّ يمّثل منتهى الّتطّور ال نسانيّ "ومبدأ وحدة العالم اإل 
 

"أّما أّن القو  المنطلقة من كارثة عالمّية تستطيع وحدها أن تعّجل بمجيء هذه الّصفحة الجديدة من الفكار  
 ...فتل  ويا ل سف حقيقة أخذت تزداد وضوًحا بشريّ ال
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ة مستعّدة مطّهارة يساتطيع غارس ذلا  الّشاعور بالمساؤولّية اّلتاي بشريّ "وال شيء غير نار محنة أليمة تخرج منها ال
 ...يجب أن يقوم قادة العصر الجديد على الّنهوض باعبائها

 
 "ثّم ألم يؤّكد عبدالبهاء نفسة بلهجة ال غموض فيها: "إّن حرًبا أشّد من الحرب الماضية ستنفجر بالّتاكيد؟" 
 

 -:1934شبا  )فبراير( سنة  8كذل  في رسالتة المؤّرخة  أفنديوكتب شوقي  
 

حينما تبدأ أجزاؤه المكّونة لة ومؤّسسااتة األصايلة فياة بعملهاا بقاّوة وكفااءة ساوف  ...داريّ "إّن هذا الّنظام اإل 
ّدر الجديد اّلذي ق   عالميّ يؤّكد على مطالبية ويعرض قدرتة على أن ال يكون مجّرد نواة بل يكون نموذًجا للّنظام ال

 ...ة جمعاء عندما يحين الوقت لذل نسانيّ لة أن يحتضن اإل
 

قاد نجاح فاي إقاماة بنااء يساتطيع أتبااع الماذاهب  ...حده من بين جمياع الّظهاورات اّلتاي سابقتة"وهذا الّدين و  
المفلسة المتحّطمة أن يقتربوا منة في ذهولهم ويفحصوه بالّنقد ويرجوا قبل فوات األوان األمن بالّلجوء إلى حصنة 

 ...المنيع
 

لى أّي جالل وقدرة تشير كلمات بهاءهللا في قولة:   اضاطرب الاّنظم مان هاذا الاّنظم األعظام واختلاف "قد  "وا 
الّترتيب بهذا البديع اّلاذي ماا شاهدت عاين اإلباداع شابهة" إن لام تشار إلاى القادرة والجاالل الّلاذين قاّدر لهاذا الّنظاام 

 ...ة المقبلة؟بهائيّ أن يكشف عنهما باعتباره بداية ظهور رابطة الّشعوب ال داريّ اإل
 

 داريّ المقبلة اّلتي يكّون هذا الّنظام اإلة بهائيّ "ورابطة الّشعوب ال 
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الوسيع إطارها الوحيد هي نظري ا وعملي ا ليست فريدة في جميع تاريخ المؤّسسات الّسياسّية بل ال نظير لها كاذل  
ولاايس هنااا  أّي شااكل ماان أشااكال الحكومااة  . فااي تااواريخ أّي نظااام ماان األنظمااة الّدينّيااة العالمّيااة المعتاارف بهااا

سااواء أكااان ملكي ااا أم جمهوري ااا وال أّيااة  اطيااة وال أّي نظااام ماان أنظمااة الحكاام المطلااق أو الحكاام الااّدكتاتوريّ الّديمقر 
 ...البحت وال أّي نوع من أنواع الحكومات الّدينّية )الّثيوقراطّية( المعترف بها خّطة وس  من الّنظام األرستقراطيّ 

 لهااايّ اإلاّلاااذي ابتدعتاااة ياااد مهندساااة  داريّ ة ماااع الّنظاااام اإلنعااام لااايس هناااا  منهاااا ماااا يمكااان تشااابيهة أو مطابقتااا –
 ...الكامل

 
فالّصاخرة اّلتاي  . اّلذي ال يزال فاي عهاد طفولتاة أو يشاّوهن هدفاة لهيّ اإل"وال يقّللن أحد من شان هذا الّنظم  

ّن المنباع اّلاذي يساتقي  . ة في هاذا الياوم إرادة محتوماةنسانيّ هي ما أراده هللا لإ داريّ شّيد عليها ذلكم الّنظام اإل وا 
اّلذي يقوم علية ويحّيية هو تاسيس الّنظاام  واألساسيّ  المركزيّ والهدف  ...منة إلهاماتة هو بهاءهللا نفسة ال غيره

ّن األساليب اّلتي يّتبعها والمعيار اّلاذي يقاّرره فاي األذهاان ال يجعلاة   .الجديد وفًقا لما أشار بة بهاءهللا عالميّ ال وا 
الغااارب وال إلاااى الّشااارق وال إلاااى الموّحااادين وال إلاااى الاااوثنّيين وال إلاااى األغنيااااء وال إلاااى الفقاااراء وال إلاااى  يميااال إلاااى

 ."اإللهيّ ورايتة "الّصلح األعظم  بشريّ فشعاره توحيد الجنس ال  .البيض وال إلى الّسود
 

 :ما ترجمتة 1936آذار )مارس( سنة  11كذل  في رسالتة المؤّرخة  أفنديوكتب شوقي  
 

ا   "إّن الّتباين المشهود بين األدّلة المتجّمعة على تراّص دين هللا تراص 
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وبين قو  الّتفّسخ اّلتي تهدم بناء هيئة إجتماعّية متعبة هو تباين واضاح  داريّ ثابًتا راسًخا مرافًقا لنشوء الّنظام اإل
مارات متزايدة يوًما فيوًما هن بهائيّ ففي داخل وخارج العالم ال . يستوقف الفاحصين وياخذ باأللباب ا  عالمات وا 

اّلااذي يشااير تاسيسااة إلااى مجاايء العصاار الااّذهبي لاادين  لهاايّ اإل عااالميّ تبّشاار بطريقااة غيبّيااة بماايالد ذلكاام الّنظااام ال
 ...هللا
 

 "وتعلن ذل  كلمات بهاءهللا بالّنص: 
 

 .(1)الحكيم لعّزة والمل    العليم"سوف يطو  بسا  الّدنيا ويبس  بسا  آخر ويبقى ا 
 

بلوًغا تام ا، ويجاب  بشريّ يجب أن يعتبر الّظهور اّلذي أفاض بة بهاءهللا باّنة يشير إلى بلوغ الجنس ال. .." 
تبر مرحلة ة المتغّيرة على الّدوام، وال أن يعبشريّ جديد في سلسلة مصائر ال نظر إلية كمجّرد بعث روحانيّ أن ال ي  

 ةلهّيااااإلالمتطاااّور وحتّاااى أّناااة ال يعتبااار كاااذل  نهاياااة سلسااالة الّرسااااالت  هااايّ لاإلأخااار  فاااي سلسااالة مراحااال اإللهاااام 
وعهااا ة بمجمبشااريّ عتباار آخاار وأعلااى مرحلااة ماان مراحاال الّتطااور الهائاال اّلااذي تطااّورت إليااة الحياااة الالمتعاقبااة باال ي  

ّن بااروز هيئااة اجتماعّيااة عالمّيااة وكااذل  ظهااور الااوعي بالمواطنااة  .علااى هااذه الكاارة األرضااّية اساايس العالمّيااة وت وا 
 ة بقاادر مااابشااريّ ّيااة الاالجتماع الهيئااةحضااارة وثقافااة عالمّيااة كااّل هااذه يجااب أن تعتباار أقصااى الحاادود فااي تنظاايم 
 كفرد سوف يستمّر بل يجب أن نسانيختّص الموضوع بالحياة على سطح هذه الكرة األرضية، بالّرغم من أّن اإل

ال فااي ة إلااى هااذا الحااّد ماان الكماابشااريّ حاادود لااة وذلاا  نتيجااة لوصااول ال يسااتمّر علااى الّتقااّدم والّتطااور اسااتمراًرا ال
 ...البلوغ

                                           

 .310ص 1ثار قلم أعلى جكتاب آ (1)
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كما رسمها بهاءهللا تتضّمن في مدلولها تاسيس رابطة شاعوب عالمّياة تّتحاد فيهاا جمياع  بشريّ "إّن وحدة الجنس ال
الااّذاتي للااّدول األعضاااء كمااا  صااان االسااتقاللاألماام واألجناااس والعقائااد والّطبقااات اّتحاااًدا وثيًقااا متمادًيااا، وفيهااا ي  

بداعهم ومبادرتهمت   ورابطة الّشعوب العالمّية هذه يجب أن تتاّلف في حادود   .صان حّريات األفراد المكّونين لها وا 
ماا نساتطيع أن نتصاّوره فاي الوقات الحاضار مان هيئاة تشاريع عالمّياة يسايطر أعضااؤها علاى جمياع مناابع األماام 

ويشاّرعون القاوانين الاّلزماة لتنظايم حيااة جمياع األجنااس  بشاريّ ء على جمياع الجانس الالمكّونة لها باعتبارهم أمنا
ّن هيئااة تنفيذّيااة عالمّيااة تسااندها قااّوة دولّيااة سااوف تنّفااذ القاارارات  . والّشااعوب وسااّد احتياجاتهااا وتنظاايم ارتباطاتهااا وا 

حاارس الوحاادة األساسااّية لرابطااة الّشااعوب اّلتااي تصاادرها هيئااة الّتشااريع العالمّيااة وتطّبااق القااوانين اّلتااي تشااّرعها وت
ّن محكمة دولّية سوف تقاضي وتصدر قرارها الّنهائي اإللزاميّ  . العالمّية بمجموعها في جميع المنازعات اّلتي  وا 

، وسااوف تبتكاار وساايلة لالّتصاااالت الّدوليااة تحتضاان تنشااب بااين العناصاار المختلفااة المكّونااة لهااذا الّنظااام العااالميّ 
  .رضااية وتكااون متحااّررة ماان العوائااق والقيااود القومّيااة وتقااوم بوظائفهااا بساارعة رائعااة وبانتظااام تااامجميااع الكاارة األ

لحضارة عالمّية والّنقطة اّلتي فيها تتجّماع جمياع القاو  الموّحادة للحيااة  وستكون عاصمة عالمّية المركز العصبيّ 
ّن لغاة عالمّياة ساوف تختارع أو  .ومنها يشّع نشا  نفوذها الفّعال تنتخاب مان باين الّلغاات الموجاودة فاي العاالم  وا 

ّن خط ا عالمي ا  وتدّرس في مدارس جميع األمم المّتحدة باعتبارها لغة مساعدة إلى جانب لغة األم، وا 
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سّهل اختال  األمم واألجنااس ويجعلاة بسايًطا وأدًبا عالمي ا ونظاًما عالمي ا موّحًدا للّنقد والموازين والمكاييل سوف ي  
ة بشاريّ وفي مثل هذه الجامعة العالمّية سوف يّتفق الّدين والعلم باعتبارهما القاّوتين الماؤّثرتين فاي الحيااة ال  .ًرايسي

مثال هاذا الّنظاام لتكاون أداة  إداريّ وسوف لن تعود الّصحافة تحات نظاام   .وسوف يتعاونان ويتطّوران بكّل وفاق
ّينااة شخصااّية أو عمومّيااة وسااوف تتحااّرر ماان نفااوذ الحكومااات تسااتغّل إسااتغالاًل سااّيًئا مضاار ا لخدمااة مصااالح مع

  .المتنااحرة والّشااعوب المتعاديااة وتماانح أقصااى المااد  فااي حّريااة الّتعبياار عاان ارراء المتنّوعااة والمعتقاادات المتباينااة
ر أسااواقها وسااوف تاانّظم المنااابع االقتصااادّية فااي العااالم وتسااتثمر منااابع المااواد الخااام اسااتثماًرا كاااماًل وترتّااب وتطااوّ 

 .وينّظم توزيع منتجاتها تنظيًما عادالً 
 

"ولاان تعااود منافسااات القومّيااات وعااداواتها ومؤامراتهااا باال تسااتبدل عااداوة األجناااس وتعّصااباتها بالمحّبااة بااين  
ة نهائي اااا، وتمحاااى الحاااواجز والقياااود األجنااااس وبالّتفااااهم والّتعااااون، وساااوف تستاصااال أساااباب المشااااحنات الّدينّيااا

ة محًوا تام ا وتطماس آثاار الّتميياز المتطاّرف باين الطبقاات وساوف يختفاي الفقار المادقع اّلاذي يار  فاي االقتصاديّ 
وتل  الّطاقات الهائلة اّلتي تهدر وتبذر   .جهة واحدة كما يختفي في الجهة المقابلة األخر  تراكم الملكّية المفر 

ة، بشريّ ختراعات الكّرس إلى غايات توسيع مد  االوف تعلى الحروب سواء الحروب االقتصادّية أو الّسياسّية س
لاى زياادة القابلّياات اإلنتاجّياة ال لى تطوير الّتكنولوجيا، وا  لاى توسايع البحاوث بشاريّ وا  لاى استئصاال المارض، وا  ة، وا 

لى لى رفع مستويات الّصحة البدنّية، وا   العلمّية، وا 
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لااى اسااتغالل مناابع الكاارةبشااريّ شاحذ العقااول ال لااى  ة وتنقيتهاا، وا  األرضااّية اّلتاي لاام تسااتغّل أو اّلتاي لاام تستكشااف، وا 
لااى ترقيااة أّيااة وكاااالت تسااتطيع إنعاااش الحياااة الفكرّيااة والخلقّيااة و بشااريّ إطالااة األعمااار ال ة فااي عمااوم الّروحانّيااة، وا 

 .بشريّ الجنس ال
 

تحاااّديها علاااى جمياااع  ّن نظاًماااا فيااادرالي ا )اّتحادي اااا( عالمي اااا يحكااام جمياااع األرض ويماااارس سااالطة ال يمكااان"وا   
منابعة الواسعة اّلتي ال يمكن تصّورها ويوّحد جميع المثل العليا للّشرق والغرب ويجّسدها ويكون متحّرًرا من لعنة 

ثمار جميع الّطاقات الموجودة على سطح الكارة األرضاّية وفياة تكاون القاّوة عباًدا تالحرب وبالياها ومنكب ا على اس
نعم إّن مثل هذا الّنظاام هاو  –عام  لهيّ إالّشامل با  األحد وعلى الوالء لدين  عترافللعدل وتقوم حياتة على اال
 .ة تدفعها القّوة الموّحدة للحياةإنسانيّ الهدف اّلذي تتقّدم نحوه 

 
لى إنهاء عصار استشاهادها الّطويال، وماع ذلا  تارفض بشريّ "إّن جميع ال  ة متلّهفة إلى أن تقاد إلى الوحدة وا 

تضن الّنور وتعتارف بسالطنة القاّوة الوحيادة اّلتاي تساتطيع وحادها أن تستخلصاها مان ورطتهاا وتحاّول بعناد أن تح
 ...عنها الكارثة المريعة اّلتي تهّدد باإلحاطة بها وبالّتحديق بكيانها

 
 ولقااد نجحاات . ة ارنبشااريّ ة بكاملهااا هااو ساامة المرحلااة اّلتااي تقتاارب منهااا الجامعااة البشااريّ "إّن مباادأ توحيااد ال 

محاوالت تاسيس وحدة األسرة، ووحدة القبيلة، ووحدة دولة المدينة، ووحدة األّمة، وبقيت وحدة العالم هدًفا تساعى 
 .ة قد أنهكت قواهابشريّ نحوه 
 

 "وها قد انتهى بناء الّشعوب وتتوّجة الفوضى الكامنة في سيادة 
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ّن العااالم وهااو متوّجااة نحااو مرحلااة البلااوغ  . الّدولااة إلااى أوجهااا يجااب عليااة أن ينبااذ هااذا الااوثن ويعتاارف بوحاادة وا 
ة بكاملهااا ويؤّسااس أخيااًرا األداة اّلتااي تسااتطيع أن تتجّسااد هااذا المباادأ الجااوهري الّضااروري لحياتهااا بشااريّ العالقااات ال
 .أحسن تجّسد"
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 من ملحق الكتاب
 

راسااًخا فااي سااعتة وفااي  نمااو ا وطيااًدا بهااائيّ الملهمااة، نمااا األماار ال أفنااديشااوقي  أماار هللاولااّي فااي ظااّل هدايااة  
وفي هاذه المرحلاة   .كان هنا  أحد عشر محفاًل مركزي ا عامالً  1951فلّما جاءت سنة  . داريّ تاسيس نظامة اإل

اّلذي  عالميّ ، فعّين مجلس الّشور  العالميّ في مستواها ال بهائيّ نحو تطوير مؤّسسات الّدين ال أفنديتوّجة شوقي 
  .أماار هللاأّول رعياال ماان أيااادي  أماار هللاولااّي وبعااد مااّدة قصاايرة عااّين  . ألعظاامكااان بشاايًرا لتاساايس بياات العاادل ا

بعااد وفاااتهم وماان بياانهم  أماار هللاين بااارزين إلااى مقااام أيااادي بهااائيّ قباال هااذا قااد رفااع بضااعة  أفنااديوكااان شااوقي 
  .ّسساة الهاّماةع بتطاوير هاذه المؤ قّرر أّن الوقت قد حاان لكاي يشار  1951الّدكتور جون أسلمنت، ولكّنة في سنة 

فاي أوقاات متتالياة ساريعة، ووّساع ماد   أمار هللاعّين إثناين وثالثاين نفاًرا مان أياادي  1957و 1951وبين سنتي 
فّعااالّيتهم، وقااّرر تاساايس هيئااة معاااونين فااي كااّل قااارة يقااوم األيااادي بانتخاااب أعضااائها ماان بااين المااؤمنين ليكونااوا 

 .( نفًرا27) أفنديوكان عدد األيادي حين صعود شوقي   .مندوبين عنهم ومساعدين لهم ومشاورين لديهم
 

ين فاي أنحااء العاالم، كماا وّجاة رساائل أخار  إلاى أفاراد فاي بهاائيّ سلسلة رسائل إلى ال أمر هللاولّي ولقد وّجة  
 وبهذه  .أقطار معّينة
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ة، ودّرب الماؤمنين علاى االنتفااع دارّيااإل بهاائيّ ة، وبناى مؤّسساات الاّدين البهائّياالّرسائل عّمق عرفانهم بالّتعاليم ال
 .من هذه المؤّسسات انتفاًعا صحيًحا مؤّثًرا

 
" لهّياةاإلة في أمريكا الّشمالّية لتهتادي باالوا  "الخّطاة بهائيّ بيد الجامعة ال أمر هللاولّي أخذ  1937وفي سنة  

ى وهاي تكاّون الوثيقاة العظماوهي ألوا  كانت قاد نزلات مان قلام عبادالبهاء خاالل سانوات الحارب العالمّياة األولاى 
 .وبّثة وترويجة بهائيّ لنشر الّدين ال

 
ربااي وفااي ضاامن إطااار هااذه الوثيقااة وضااعت خطاا  روحانّيااة تبليغّيااة عدياادة ونّفااذت ابتااداًء بنصااف الكاارة الغ 

أن  ين فااي العااالمبهااائيّ بجميااع ال أفنااديفاهاااب شااوقي  1953فريقيااا حتّااى جاااءت ساانة فاوروبااا، فرساايا، فاسااتراليا فّ
إلى جميع  بهائيّ ين الة اّلتي عّينها لهم خالل الّسنوات العشر القادمة إيذاًنا بنقل الدّ الّروحانيّ هّبوا لتنفيذ الواجبات ي

لى األقطار الّتابعة لها  .األقطار المستقّلة الباقية في العالم وا 
 

بعاد أن أنهكتاة  مان هاذا العاالم أفناديحين قاربات الّسانوات العشار منتصافها صاعد شاوقي  1957وفي سنة  
 .جهود سّت وثالثين سنة من العمل المتواصل، وكان صعوده في لندن حيث كان في زيارة لها

 
 بهاائيّ الّسابع والعشارون باّدارة شاؤون الاّدين ال أمر هللاوريث فقد قام أيادي  أفنديوحيث لم يكن لد  شوقي  

 1963نيساان )أبريال(  21ذل  العمال حتّاى ياوم ، واستمّروا على (1)وتنسيقها 1957الّثاني )نوفمبر( بعد تشرين 
 ( محفاًل مركزي ا في أنحاء56حين قام )

                                           

 وذل  بانتخابهم تسعة ايادي من بينهم حسب وصّية عبدالبهاء إلدارة شؤون األمر البهائّي. (1)
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 .بانتخاب "أّول بيت عدل أعظم" بهائيّ العالم ال
 

" ليحتفلاوا عاالميّ  بهاائيّ ون حااًل مان كاّل أطاراف الكارة األرضاّية فاي لنادن فاي "أّول ماؤتمر بهائيّ ثّم اجتمع ال 
 ...وة بهاءهللا وليبتهجوا بانتشار دينة بين الخافقينبالّذكر  المئوّية إلعالن دع

 
هي عهد بهاءهللا وميثاقة، وهو الّصخرة اّلتي عليها تشاد جميع  بهائيّ والميزة الفريدة اّلتي يمتاز بها الّدين ال 

ة فاي تااريخ مؤّسساتة، وعليها يؤّسس تطّوره وتقّدمة، وقد نشات هذه الميزة الفريدة فية عن أّن مظهر هللا ألّول مرّ 
األديان وضع كّل ما يلزم إلماداد العاالم بتفساير موثاوق لكلمتاة المقّدساة، وضامن اساتمرار الّسالطة المعّيناة تعييًناا 

 .ا، وهي الّسلطة الفائضة من منبع دين هللاإلهي  
 

ءهللا فاي كتااب في األديان الّسالفة منبًعا غزياًرا للّشاقاق، ولهاذا خاّص بهاا لهيّ اإلولطالما كان تفسير الكتاب  
ثّم قام عبدالبهاء في ألاوا   . عهده وميثاقة ابنة األكبر عبدالبهاء بكامل الّصالحّيات في تفسير آياتة وقيادة أمره

ولايس فاي الاّدين  . اإللهايّ والمفّسار الوحياد للكتااب  بهاائيّ ولي اا للاّدين ال أفناديوصايا عهده وميثاقة بتعيين شوقي 
اا أو هداياة خاّصاة لدياةنظاام كهناوت، وال  بهائيّ ال وقاد منحات كاّل الّسالطات  . يمكان لفارد أن ياّدعي مقاًماا خاص 

 .ةبهائيّ إلى المؤّسسات اّلتي خلقت في ارثار الكتابّية ال
 

نشااقاقات وماان تعّساافات الّرئاسااة غياار الفرياادة حفااد دياان بهاااءهللا ماان اال حتياطّيااةوبفضاال هااذه التّاادابير اال 
ة ومااذاهبها، تلاا  الّنظرّيااات اّلتااي ساابق لهااا فااي الماضااي أن مّزقاات وحاادة بشااريّ ّيااات الالمفّوضااة وماان تسااّلل الّنظر 

 .لهّيةاإلاألديان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



342 

مع تفسيراتها المنيعة المخّولاة والّطااهرة مان أّياة شاائبة اّلتاي  بهائيّ وسوف تبقى كلمات بهاءهللا في طوال الّدور ال
 ...ة ال يفسد وال ينالة الّتحريفبشريّ ة الوحانيّ الرّ سوف تبقى منبًعا طاهًرا للحياة  -لم تمسسها األيدي

 
قلايم  173قطارآل مساتّقلآل و 139فاي  بهاائيّ ( تاّسس الاّدين ال1969وفي الوقت الحاضر )سنة   جزيارة هاّماة وا 
 421ة إلاى بهائّياجمت الكتب الوقد تر  . (1)مركز في العالم 33000يزيد على  ون يقطنون مابهائيّ وهنا    .تابع
، كماا أقتنيات بقااع فاي أنحااء العاالم المختلفاة لتشاييد (3)ى ارن مشرق األذكار الخامس في مدينة بنمااويبن (2)لغة
 .(4)محفاًل مركزي ا روحاني ا 83  ( مشرق أذكار، وهنا50)
 

 وأعظم من كّل ما سبق من الحقائق المدهشة هو استجابة 

                                           

 مركًزا. 56645بلغ عدد المراكز في العالم  1972في شبا  )فبراير(  (1)

، وصارنا ارن نمتلا  1920 -1919 لقد مّرت سنوات منذ كتب الّدكتور جون أسلمنت كتابة )بهاءهللا والعصر الجديد( سنة (2)
ماان آثااار بهاااءهللا وعباادالبهاء بااالّلغتين العربّيااة والفارسااّية مجّلاادات مترجمااة إلااى اإلنجليزّيااة ترجمهااا شااوقي أفنااد  ولااّي األماار 

ريخ الّدين ترجمة ال تدانيها أّية تراجم سبقتها، كما وأصبح لدينا كذل  المجّلدات الواسعة مّما كتبة شوقي أفندي بذاتة حول تا
البهائّي وحول أسسة ومضامينة وحول نشوء الّنظام اإلدارّي البهائّي، ولهذا فقد أصبحت مهّمة المحّقق الحديثة ساهلة وأيسار 

ا مّما كانت علية أّيام الّدكتور جون أسلمنت.  جد 

 .1972جر  إفتتاحة في حفل مهيب في عيد الّرضوان نيسان  (3)
 محفاًل مركزي ا روحاني ا. 113لغ عددها ب 1972في نيسان )إبريل(  (4)
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ة وخااادماتها بهائّيااافنقلااات اإلدارة ال ...يكاااا الاّلتينّياااةفريقياااا والهناااد وجناااوبي شااارقي آسااايا وأمر إالجماااوع الغفيااارة فاااي 
 .ة العالمّيةبهائيّ ّية إلى مرحلة جديدة من مراحل تطّور الجامعة الاالجتماع
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 صفحة خالية
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 الفهارس 
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 صفحة خالية
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 فهرس المواضيع
 حرف األلف:

 . 247،246ة بهائيّ ات الاالجتماع 
 . 183للحكومة العادلة  خالصاإل 
 . 318-314ة بهائيّ ة: أسس اإلدارة البهائيّ الاإلدارة  
 .327، 316ة بهائيّ االنتساب إلى الجامعة ال 
 . 340،339، 314-312 أمر هللاأيادي  
 . 340، 339، 327، 326، 321، 312، 221، 220، 194، 172بيت العدل األعظم  
 .241، 174، 110، 109الّتبليغ والمبّلغون  
 . 248الّضيافة الّتسع عشرية  
 . 325، 321، 318، 248، 242، 239، 236المحّلي  الّروحانيّ المحفل  
 . 342، 340، 339، 326-321 المركزيّ  الّروحانيّ المحفل  
 . 321-318، 242-239، 196، 183المشورة  
 . 323، 321، 241المطبوعات والّنشر  
 . 325-322مؤتمر الوكالء  
 . 281-279 الّروحانيّ الماّدي و  عالميّ االرتبا  بين  
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 . 266، 265ضطهاد الّرسل والعلماء ا
 . 139، 138االعتدال في الّتمّتع بالحياة  
 . 8، 7أعظم حادثة في الّتاريخ  
 . 244-242األعياد ومناسبات الّذكر   
 . 139األلعاب البريئة ليست حراًما  
 . 312-308ألوا  وصايا عبدالبهاء  
 . 286، 175، 174، 170، 157، 95، 58 يّ بهائاالنشقاق مستحيل في الّدين ال 
 . 168، 167، 16-14انطباق الّنبّوات  
 . 234، 233، 175، 174انعدام الّرهبانّية  
 . 106، 105 نقطاعاال 
 . 243، 237أّيام الهاء  
 . 254، 147، 106اإليمان با   
 

 حرف الباء:
 . 21، 20أوضاع إيران عند ظهوره   :الباب 
 . 24، 22جة نشاتة وزوا    
 . 24إعالن دعوتة     
 . 304براهين رسالتة     
 . 26، 25انتشار أمره     
 . 27اضطهاد الباب وأتباعة     
 . 28استشهاده     
 . 29ضريحة     
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 . 170، 68، 31، 30آثاره الكتابّية     
 . 31الباب كمبّشر لمن يظهره هللا     
 . 33ّية اعاالجتمتعاليم الباب األخالقّية و     
 . 36مولده ونشاتة   بهاءهللا: 
 . 38، 37سجنة بسبب إيمانة للباب     
 . 39نفية إلى بغداد     
 . 41هجرتة إلى الّسليمانّية     
 . 42مقاومة العلماء     
 . 44إعالن دعوتة في بغداد     
 . 303براهين رسالتة     
 . 45نفية إلى إسطنبول وأدرنة     
 . 289، 47، 46لى الملو  رسائلة إ    
 . 55-48سجن عّكا     
 . 58-55حياتة في البهجة     
 . 58صعوده     
 . 170، 70-67آثاره الكتابّية     
 

 حرف الت اء:
 . 159-157ة بشريّ تبديل الّطبيعة ال 
 . 110، 109الّتبليغ  
 . 296، 269، 268، 102، 101، 18تحّري الحقيقة  
 . 226، 225، 180الّتحكيم الّدولي  
 . 210-204، 184، 175، 174، 157الّتربية وأهمّيتها  
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 . 229-226، 203تر  أساليب العنف  
 . 114، 113الّتسّتر على الخاطئين  
 . 154تشّتت ارراء في القرن الّتاسع عشر  
 . 277-275 نسانتطّور اإل 
 . 301 بهائيّ تقّدم الّدين ال 
 . 238، 237 بهائيّ الّتقويم ال 
 . 212الّتنازع على البقاء  
 . 115، 114الّتواضع  
 . 282، 268، 266، 264، 263توافق العلم والدين  
 

 حرف الجيم:
 . 136الجسد والّرو   
 . 254، 253الجّنة والّنار  
 

 حرف الحاء:
 . 231، 229الحرب تجوز أحياًنا  
 . 294، 293الحرب العالمّية األولى  
 . 215، 214الحروب الّدينّية  
 . 298، 183، 182الحّرّية  
 . 167-163حكمة تغيير الّشرائع في األديان  
 . 198-185حل المشاكل اإلقتصادّية  
 . 137حياة البساطة  
 . 252، 251الحياة بعد الموت  
 . 100-98ة بهائيّ الحياة ال 
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 . 71، 70الحياة الجديدة 
 

 حرف الخاء:
 . 108الخدمة  
 . 129، 128الخالص من المصائب  
 . 287-284خاّلقّية كلمة هللا  
 . 138، 33الخمر وتحريمة  
 . 261، 260الخير والّشر  
 

ال:  حرف الد 
 . 176الّدين أساس المدنّية  
 . 307، 306، 167-163الّدين وضرورة تجديده  
 . 296الّدين يجب أن يكون سبًبا للمحّبة  
 

 حرف الر اء:
 . 157، 156، 66، 65، 13رسالة بهاءهللا  
 . 163ة بشريّ رسل هللا هداة لل 
 . 141الّرسول كطبيب  
 

 حرف الز اء:
 . 234الّزواج  
 

ين:  حرف الش 
 . 232، 231الّشرق يحتاج إلى كماالت الغرب المادّية  
 . 13، 11شمس الحقيقة  
 . 152-142شفاء المريض  
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اد:  حرف الص 
 . 210الّصحافة وأهمّيتها  
  .116الّصدق واألمانة  

، 179، 177  ،140، 139، 120-101، 99، 97، 96، 86، 71، 70، 64، 63 بهائيّ صفة ال
184 ،192 ،193 ،207 ،209 ،216 ،228 ،308 . 

 . 182، 179الّصلح األصغر  
 . 299-282، 231، 220، 214، 213، 182، 179الّصلح األعظم  
 . 126، 125صلوة الجماعة  
 . 125، 124الّصلوة ضرورّية ومفروضة  
 . 245، 244الّصيام  
 

 حرف الط اء:
 . 141، 140، 106الّطاعة ألوامر هللا وأحكامة  
 . 236الّطالق  
 

 حرف العين:
 . 74، 72ميالده وصباه  عبدالبهاء: 
 . 75-74شبابة وزواجة    
 . 77مركز العهد والميثاق    
 . 78اضطهاده    
 . 80-78حياتة في مدينة الّسجن    
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 . 83، 82حقيق الّتركّية لجان التّ    
 . 85، 83أسفاره إلى الغرب    
 . 86، 85عودتة إلى األرض المقّدسة    
 . 88، 87زمن الحرب في حيفا    
 . 90، 89سنواتة األخيرة    
 . 91، 90صعوده    
 . 92آثاره الكتابّية    
 . 96-93مقامة    
 . 225-222عصبة األمم    
 . 11، 9العصر الجديد    
 . 167، 165عصمة الّرسل    
 . 208، 207العلوم والفنون والّصنائع    
 . 171، 170العهد والميثاق    
 

 حرف الغين:
 . 232، 231الغرب يحتاج إلى روحانّية الّشرق  
 

 حرف الكاف:
 . 275-273الكون ال بداية لة من حيث الّزمان  
 

 حرف الال م:
 . 221، 220الّلغة العالمّية  
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 . 222لعربّية الّلغة ا
 

 حرف الميم:
 . 341، 174، 171المبّين المنصوص  
 . 295، 294ّية بعد الحرب االجتماعالمتاعب  
 . 299مجيء ملكوت هللا  
 . 105-102محّبة هللا  
 . 123-119مخاطبة هللا  
 . 138، 33المخّدرات وتحريمها  
 . 297، 202-198مساواة الّنساء والّرجال  
 . 250-248مشرق األذكار  
 . 219، 218مطامع الّدول الّتوسعّية  
 . 118، 117نفسة  نسانمعرفة اإل 
 . 273-269معرفة ذات الباري مستحيلة  
 . 65-58مقام المظاهر المقّدسة  
 . 132-130، 128، 126المناجاة  
 . 198، 197المواريث  
 

 حرف الن ون:
 . 296، 218-213، 160 الّتعّصباتنبذ  
 . 227نزع الّسال   
 . 337-327 عالميّ نظام بهاءهللا ال 
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 حرف الهاء:
 . 19هدف الكتاب  
 

 حرف الواو:
 . 280، 259-257، 255الوحدة بين الّدنيا وارخرة  
 . 305-160، 159، 154وحدة األديان  
 . 300-297، 282، 281، 180، 169، 168 نسانيّ وحدة العالم اإل 

، 327، 323  ،320، 314، 312، 240، 172، 95، 94، 91، 51( أفندي)شوقي  أمر هللاولّي 
328 ،332 ،333 ،339 ،340 ،342. 

 
 حرف الياء:

 . 67، 9يوم هللا  
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 فهرس األعالم
 

 حرف األلف:
 . 305إبراهيم )الّنبي(  
 . 193، 68، 64، 38ابن الّذئب  
 . 139أبو الفضائل  
 . 278آدم  
 . 79آرتر )المل (  
 . 342، 339، 6أسلمنت )جون(  
 . 256أشعيا  
 األعلى )حضرة( )راجع الباب( 
 اإلمام الّثاني عشر )راجع المهدي( 
 اإلمبراطورّية العثمانّية )راجع حكومة تركيا( 
 . 340، 339، 313، 312 أمر هللاأيادي  
 . 246، 127ستفنسن  أي.س. 
 . 256، 30إيليا )الّنبي(  
 . 28أّيوب  
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 حرف الباء:
، 200، 170، 166، 95، 91، 86، 83، 77، 76، 74، 71، 68، 44، 40، 37 ،34-20البااااااااااااااااااااااب 

203 ،231 ،237-239 ،242 ،244 ،302 ،303 ،312. 
 . 262، 167، 46بابا  
 . 258باكتون )المس(  
 . 47بديع  
 . 157، 68، 67، 56، 34براون )إدوارد(  
 . 123برسي ودكو  )المستر(  
 . 25، 24بشروئي الماّل حسين  
  .295بطرس  
 . 91بلومفيلد )ليدي(  

، 116-106، 103-92، 86-83، 77-62، 57-35، 32-30، 18-16، 13-11، 7، 6بهااااااااااااااااءهللا 
118 ،120-125 ،128 ،131 ،135 ،136 ،139 ،141- 144 ،146 ،150-159 ،161-
174 ،176-184 ،192 ،192-195 ،197- 199 ،203 ،204 ،207 ،209-215 ،218 ،
220-222-225-231 ،233 ،234 ،239 ،242 ،244 ،247-249، 251 ،253 ،255 ،260 ،
262 ،263 ،268 ،273 ،275 ،281 ،284 ،290، 293 ،294 ،295 ،298 ،299 ،301 ،307 ،
313 ،314 ،318 ،321 ،327-329-335 ،340-342 . 
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 . 170، 141بودا  
 

 حرف الت اء:
 . 81ايس تشورنتون ث 
 . 270، 249تينيسون  
 

 حرف الجيم:
 . 28جابر  
 الجمال األبهى )راجع بهاءهللا( 
 جمال القدم )راجع بهاءهللا( 
 الجمال المبار  )راجع بهاءهللا( 
 . 138جوليام كروندي  
 . 265جيرادو برونو  
 

 حرف الحاء:
 . 20حافد  
 . 26حسين خان  
 )الميرزا( )راجع بهاءهللا( حسين علي 
 . 200، 45، 44الحكومة اإليرانّية  
 . 87، 83، 82، 77، 48، 46، 44ركّية الحكومة التّ  
 . 22حّنة  
 . 278، 278حّواء  
 . 311، 200الحّوارّيون  
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ال:ح  رف الد 
 . 172دارا  
 . 265دارون  
 . 293دانيال  
 . 14داود  
 

 حرف الر اء:
 الّرب األعلى )راجع الباب( 
 . 84كامبل )القس(  ر.ج. 
 

 حرف الز اء:
 . 284، 169، 65، 20، 8زردشت  
 . 200زنوبيا )الملكة(  
 

ين:  حرف الس 
 . 293مانتو ساكرا 
 . 266ستفنسن  
 سّر هللا )راجع عبدالبهاء( 
 . 20سعدي  
 . 76سلطان الّشهداء  
 . 102سليمان  
 . 22سمعان  
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ين:  حرف الش 
 شاه إيران )راجع ناصر الّدين شاه( 
 الّشاه )راجع ناصر الّدين شاه( 
 . 65شاه بهرام  

، 333، 332، 328، 327، 323، 320، 314، 312، 240، 172، 95، 94، 91، 51 ديأفنااااشااااوقي 
339 ،340 ،342 . 

 
اد:  حرف الص 

 . 34صادق الّتبريزي  
 صبح األزل )راجع الميرزا يحيى( 
 

اد:  حرف الض 
 . 76ضيائّية خانم  
 

 حرف الظاء:
 . 76ظّل الّسلطان  
 

 حرف العين:
 . 291عالي باشا  
 راجع عبدالبهاء() أفنديعّباس  
 . 36عّباس الّنوري )الميرزا(  

، 113، 111  ،108، 104، 98-72، 68، 58، 56، 51، 44، 36، 25، 13، 7-5عبدالبهاء 
115-117، 
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119 -129 ،130 ،133 ،136-138 ،141 ،143 ،145-152 ،159 ،160،  163 ،171-
174 ،185-189 ،192 ،195 ،196 ،199 ،202 ،206 ،208، 211-214، 217 ،218 ،220 ،
223 ،225 ،226 ،230 ،231 ،235 ،236،  239-249،252 ،253 ،256-261 ،268 ،
274 ،276 ،278 ،282 ،283، 288 ،293-294 ،299 ،299 ،304 ،307 ،308 ،311-315 ،
318-332 ،339،341 . 

 . 83عبد الحميد )الّسلطان(  
 . 290، 54عبد العزيز )الّسلطان(  
 . 263إلمام( علي بن أبي طالب )ا 
 . 23علي )الحاج ميرزا سّيد(  
 . 74علي شوكت باشا  
 علي محّمد )الّسيد( )راجع الباب( 
 . 20عمر الخّيام  

، 113، 108، 107 ،102، 99، 94، 66، 65، 63، 62، 57، 40، 27، 26، 18-13، 8عيساااااااااااااااااى 
115 ،123 ،141 ،146 ،154 ،164 ،166 ،169 ،209 ،209 229 ،231 ،233 ،234، 256 ،
258 ،262 ،269 ،284 ،285 ،295 ، 304 ،307 ،311 . 

 
 حرف الغين: 

 . 265غاليلو  
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 الغصن األعظم )راجع عبدالبهاء( 
 

 حرف الفاء:
 . 20فردوسي  
 . 222، 161فكتوريا )الملكة(  
 

 حرف القاف:
 . 200قّرة العين  
 

 حرف الكاف:
 . 10، 7كاراليل  
 . 169، 8كرشنا  
 . 281مير( كروتونكين )األ 
 . 265كلفاني  
 . 20كورش  
 . 293كورين ترو  
  . 265كولومبوس  
 

 حرف الال م:
 . 81لوكاس )الّسيدة(  
 

 حرف الميم:
 . 260ماري هانفوردفرد  
 . 279مايزر  
 . 76محبوب الّشهداء  
 ،141، 123، 65، 30، 27، 26، 22، 8محّمد رسول هللا  
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 164 ،166 ،231 ،233 ،263 ،291 . 
 . 46محّمد الّزرندي )الّنبيل األعظم(  
 . 51محّمد صفوت باشا  
 . 22محّمد عابد )الّشيخ(  
 . 28محّمد علي  
 . 76محّمد على )الميرزا(  
 مركز العهد والميثاق )راجع عبدالبهاء( 
 . 200، 146مريم المجدلّية  
 مسيح )راجع عيسى( 
 . 76منيرة خانم  
 (من يظهره هللا )راجع بهاءهللا 
 . 27، 26المهدي  
 . 324-321مؤتمر الوكالء )المؤتمر الّسنوي(  
 . 269، 256، 231، 215، 169، 166، 164، 141، 27، 18، 17، 8موسى  
 

 حرف الن ون:
 . 15نابليون  
 . 290، 288، 233نابليون الّثالث  
 . 299، 62، 46، 46ناصر الّدين شاه  
 الّنقطة األولى )راجع الباب( 
 . 76)والدة عبدالبهاء(  نّواب 
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 حرف الهاء:
 . 312هادي أفنان )الميرزا(  
 . 265هارفي  
 . 97هربرت سبنسر  
 . 263هكسلي  
 . 314، 78هوريس هولي  
 .267هوشع )الّنبي(  
 

 حرف الواو:
 . 84ولبر فورس )األرشديكن(  
 (أفندي)راجع شوقي  أمر هللاولّي  
 

 حرف الياء:
 . 285، 46، 40يحيى )الميرزا(  
 . 76يحيى )الّسّيد(  
 . 256الاّلهوتي يوحّنا  
 . 285، 284، 31يوحّنا المعمدان  

This file was downloaded from QuranicThought.com



365 

 فهرس األمكنة والبلدان والمناطق وشعوبها
 

 . 6أبر دين 
 . 293، 290، 167، 76، 74، 47، 44 ةأدرن
 . 85 أدنبره

 أرض الّسر )راجع أدرنة(
 . 28األرمن 

 ستانة )راجع إسطنبول(ار
 . 340، 249 أستراليا

 . 296، 293، 83، 74، 44، 44إسطنبول 
 . 6إسكاتلندة 
 . 243، 84اإلسكندرّية 

 . 342، 340، 249، 169، 79آسيا 
 . 85إشتتكارت 
 . 76 إصفهان

 . 342، 340، 169فريقيا إ
 . 91األكراد 
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 . 312أكسفورد 
 .296، 290، 289، 249، 221، 85ألمانيا واأللمانّيون 
 .339، 294، 249، 237، 196، 194، 125، 114، 111، 105، 91، 84، 79، 46ّيون أمريكا واألمريك

 . 289، 221، 85، 6إنجلترا واإلنجليزي 
 . 340، 294، 266، 237، 221، 197، 196، 177، 169، 91، 79، 57أوروّبا واألروبّيون 

 . 249أوغندة 
 . 221، 219اإليطاليا 
، 231، 228، 204، 200، 192، 163، 87، 70، 50، 46، 44، 37، 36، 30، 28، 25، 20إيااااااااااااااااااااااااران 

249 ،296 ،301 ،302 ،363 . 
 . 282، 268، 259، 231، 226، 221، 214، 186، 85، 83باريس 
 . 85برستول 
 . 281برلين 
 . 281بروسيا 

 بريطانيا )راجع إنجلترا(
 . 74، 72، 44، 40بغداد 
 . 219بنغازي 
 . 342، 249بنما 

 . 85بودابست 
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 . 25ر بوشه
 . 56، 55، 52البهجة )قصر( 

 . 28تبريز 
 . 25تركستان 

 . 296، 290، 219، 91، 83، 50، 46، 28تركيا واألترا  
 . 30جهريق 
 . 294، 92، 87، 85، 84، 77، 56، 52، 5حيفا 

 . 44الّدجلة )نهر( 
 . 196دوبلين 
 . 28الّديلم 
 . 249روسيا 
 . 210، 14الّرومان 

 . 290الّرين )نهر( 
 . 62الّزيتون )جبل( 

 . 289ساربرو  
 . 84سانت جونس وستمنستر )كنيسة( 

 الّسجن األعظم )راجع عّكا(
 . 249سدني 

 . 74، 40الّسليمانّية 
 . 204، 87، 79سوريا 

 . 209سيتي تمبل )كنيسة( 
 . 289سيدان 
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 . 10شيراز 
 . 294، 249شيكاغو 

 . 256طابور )جبل( 
 . 89طبرّيا 

 . 219طرابلس الغرب 
 . 72، 38، 37، 36، 28طهران 
 . 40العراق 

 . 249عشق آباد 
، 221، 147، 128، 123، 92، 89، 84، 81، 79، 76، 74، 70، 56، 52، 51، 48، 47، 46عّكاااااااااااااااااااا 

290 ،296 . 
 . 249فرانكفورت 
 . 163الفرس 
 . 91، 54، 46، 5فلسطين 
 . 6فيرفورد 
 . 239القاهرة 
 . 46قبرص 

 . 62القدس الّشريف 
 القسطنطينّية )راجع إسطنبول(

 . 6كالتس 
 . 91، 77، 56، 51، 30الكرمل )جبل( 

 . 294كليفورنيا 
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 . 249كمباال 
 . 56كمبردج )الكّلّية( 

 . 226الهاي 
 . 340، 199، 117، 98، 85، 84لندن 

 . 85ليفربول 
 . 28مازندران 
 . 42ماه كو 
 . 225موهون  

 . 52، 51المزرعة )قصر( 
 . 266، 243، 207، 204، 91، 85، 84ون مصر والمصريّ 

 . 25مّكة 
 . 289ميتز 

 . 249ميشيغان 
 . 14ناصرة 
 . 257، 84نيويور  

 الواليات المّتحدة )راجع أمريكا(
 . 342، 79الهند 
 . 289يزنبرغ 

 . 307اليونانّية )األّمة( 
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 فهرس األديان والمذاهب واألقوام
 

 . 234، 154، 79، 70، 65، 44اإلسالم 
 . 84اإلسبرانتّيون 
 . 84اإلشتراكّيون 

 (بهائيّ األمر المبار  )راجع الّدين ال
 . 37، 26البابّية 
 . 265، 226، 47، 46، 40، 37، 28، 26، 25البابّيون 

 . 215البروتستانت 
 . 154البوذّية 

 (بهائيّ ة )راجع الّدين البهائيّ ال
، 163، 117، 95، 95، 91، 89، 87، 85، 83، 74، 51، 50، 46، 40، 32، 23، 16، 11ون بهاااااااااااائيّ ال

172 ،174 ،192 ،194 ،204 ،225 ،226 ،236 ،237 ،239 ،243 ،247 ،258 ،265 ،302 ،312 ،
327 ،340 . 

 . 91الّدروز 
، 314، 302، 301، 243، 228، 222، 179، 170، 169، 126، 101، 90، 19، 18، 5 بهاااائيّ الاااّدين ال
315 ،340 . 
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 اجع اإلسالم(الّدين اإلسالمي )ر 
 . 316، 179، 168، 154، 70، 42، 22، 20الّزردشتي والّزردشتيون 

 . 25، 24الّشيخية 
 . 46، 28، 26، 25، 20الّشيعة 
 . 316، 74الّصوفية 
 . 215الّصليبيون 
 (بهائيّ )راجع الّدين ال بهائيّ الّظهور ال
 . 215الكاثولي  

 الكليمية والكليميون )راجع اليهود(
 . 84 الالأدريون 

 المتصّوفة )راجع الّصوفية(
 . 316، 307، 306، 215، 160، 91، 42، 26، 22المسلم والمسلمون 

، 215، 168، 167، 160، 154، 113، 91، 84، 79، 65، 42، 22، 20، 18المسااااااااااايحي والمسااااااااااايحّيون 
233 ،234 ،306 ،307 ،316 . 
 بن )راجع المسيحّيين(اال م 

 . 84مورمون 
 مسيحّيين(الّنصار  )راجع ال
، 167، 164، 160، 154، 91، 84، 79، 65، 42، 26، 22، 20، 18، 16، 14، 13اليهاااااااودي واليهاااااااود 

168 ،215 ،237 . 
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 فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب
 

 . 333آثار القلم األعلى 
 . 138ة بهائيّ ارثار المدّونة ال
، 220، 204، 198، 194، 182، 170، 159، 142، 139، 124، 122، 94، 77، 72، 46األقاااااااااااااااااااااااادس 

222 ،225 ،234 ،236 ،290 ،293 . 
 . 339، 87 لهّيةاإلألوا  الخّطة 

 . 256، 234، 168، 14اإلنجيل 
 . 102إنجيل لوقا 
 . 108، 99، 65، 63، 62، 17إنجيل مّتى 
 . 261، 154، 107إنجيل يوحّنا 

 . 34البابّيون في إيران 
 . 33، 32، 24، 23البيان 

 . 140هية الحجع الب
 . 282، 269، 229، 186، 149، 144، 128، 122، 109حكمة عبدالبهاء 
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 . 257، 218، 197، 192، 188خطب عبدالبهاء في أوروبا وأمريكا 
 تاريخ الّنبيل )راجع مطالع األنوار(

 . 254، 17، 16، 14توراة 
 . 284توراة سفر الّتثنية 
 . 305توراة سفر الّتكوين 
 . 274، 266توراة سفر الخروج 
 . 147دروس في عّكا 

 . 80ية الحديثة االجتماعالّديانة 
 . 231، 223الّرسالة المدنية 
 . 306، 294رؤيا يوحّنا 

 . 172سورة الغصن 
 . 289، 106، 10 الهيكلسورة 

 . 279ة بشريّ الّشخصية ال
 . 91صعود عبدالبهاء 

 . 314 بهائيّ العالم ال
 . 259، 98عبدالبهاء في لندن 

 . 138أّيام في نور عّكا  عشرة
 . 7عالمات األزمنة 
 . 281العون المتبادل 
 . 11، 10فردري  العظيم 

 . 139، 122 لهّيةاإلالفلسفة 
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 . 82، 81في الجليل 
 . 284، 234، 154القرآن الكريم 

 . 284القرآن الكريم سورة إبراهيم 
 . 269القرآن الكريم سورة األنعام 
 . 234د القرآن الكريم سورة الحدي
 . 271 القرآن الكريم سورة الحعّ 

 . 271القرآن الكريم سورة الحشر 
 . 147القرآن الكريم سورة الّشور  
 . 65القرآن الكريم سورة المائدة 

 . 180كتاب المقتطفات 
 . 341، 179، 172، 159، 94، 77، 58كتاب عهدي 

 . 301، 183، 177، 117، 115، 114، 113، 111، 109، 106، 103، 44الكلمات المكنونة 
 . 68، 64، 38لو  ابن الّذئب 
 . 281، 220، 194، 184، 111، 65، 63لو  اإلشراقات 
 . 167لو  األقدس 
 . 193، 192، 184، 115لو  البشارات 

 . 150، 144، 143لو  بهاءهللا إلى أحد األطّباء 
 . 179، 163لو  بهاءهللا إلى أحد أحّبائة 

 . 207، 107لو  الّتجلّيات 
 . 206لو  الّتربية 
 . 218، 204، 183، 154، 111، 103لو  الّدنيا 
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 . 261، 212لو  الّرئيس 
 . 210، 193، 116، 102لو  الّطرازات 

 . 116، 102، 101لو  كلمات الحكمة 
 . 285، 179، 177، 109، 108، 103، 97لو  الكلمات الفردوسية 

 . 253مجموعة األلوا  المباركة 
 . 299والّسلم  مجموعة الحرب

 . 271مزامير 
 . 139مشهد سماوي 

 . 46، 24مطالع األنوار )كتاب الّنبيل( 
 . 279، 275، 274، 261، 260، 256، 254، 214، 210، 145، 143مفاوضات عبدالبهاء 

 . 58، 32، 31، 30، 24مقالة سائح 
 . 279، 276، 274، 261، 260مكاتيب عبدالبهاء 
 . 81موجز لزيارتي عّكا 

، 299، 294، 216، 213، 202، 196، 174، 171، 160، 147، 114، 111، 87جماااة الغااارب )مجّلاااة( ن
305 . 

 . 80نظرات في عبدالبهاء 
 . 120الوديان الّسبعة 

 .341-327، 312، 312، 312، 308، 95وصايا عبدالبهاء )ألوا ( 
 .115يومّيات أحمد سهراب 
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