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ّ
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من مقدمة المؤلف
األول) ساانة  ،1914ماان محادثااة مااع بعااض األخااوة
كااان ّأول علمااي بالتّعاااليم ال ّ
بهائياة فااي ديساامبر (كااانون ّ
قوتها وجمالها وسعة
ال ّذين قابلوا عبدالبهاء ومن بعض ّ
النبذ ال ّ
بهائية التّي استعرتها .وكانت دهشتي عظيم ًة من ّ
دينيااة أخاار
شاامولها ،واعتقاادت ّ
ممااا ّ
تقدمااة ّأيااة هيئااة ّ
بانهااا تقا ّادم للعااالم الحااديث ماان االحتياجااات العظمااى أكثاار ّ
تعمقت في البحث واالستقصاء فيما بعد.
صادفتها في حياتي ،وازداد هذا االعتقاد ثبوتًا
ً
ورسوخا كّلما ّ

وأثن اااء بحث ااي وطلب ااي لزي ااادة العل اام بالحرك ااة ،ش اااهدت ص ااعوبة الحص ااول عل ااى الكت ااب التّااي أحت اااج إليه ااا،

لكل ما وصلت إلية يدي وما عرفتة منها في هيئاة كتااب ،ليكاون
وسرعان ما تبادر إلى ذهني أن أضع خالص ًة ّ
فااي متناااول الجمي اع .فل ّم اا أعياادت المواصااالت مااع فلسااطين بعااد الحاارب ،كتباات لعباادالبهاء ،وأرساالت لااة نسااخ ًة
يماا،
مخطوط ًة من األبواب التّسعة األولى من الكتاب ال ّذي كان قد قرب من االنتهاء .فارسل لي ردا ّ
مشج ًعا كر ً
بكل سرور.
ودّي ًة لزيارتة في حيفا ،ومعي المخطوطة كّلها ،فقبلت هذه ّ
ودعوة ّ
ً
الدعوة ّ
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الشرف العظيم في صرف شهرين ونصف في ضيافة عبدالبهاء في شتاء  .1920 – 1919وفي أثناء
وكان لي ّ

قيماة لتنقيحهاا ،واقتار أن تتارجم مخطوطاة الكتااب إلاى
إقامتي راجعتة في كثير من المواضايع وأشاار فيهاا بارراء ّ
تمت المراجعة والتّرجمة كما طلب.
الّلغة
ّ
الفارسية بعد انتهائي من تنقيحها ،حتّى يقرأها ويصّلح فيها ما يراه ،وقد ّ

األول
وقد لقي عبدالبهاء بعض الوقت من بين أعمالة
ّ
اليومية العديدة ليصالح ثالثاة أباواب ونصاف (وهاي البااب ّ
والثّاني والخامس وجزء من الثّالث) قبل صعوده.

بقية الكتااب ،حياث كانات قيمتاة تازداد باذل
أن عبدالبهاء لم ّ
ومن دواعي أسفي العظيم ّ
يتمكن من تصحيح ّ
اائيين فااي انكلت ا ار بمراجعااة الكتاااب كّلااة ووافقاات علااى
زيا ً
اادة عظيم ا ًة .وقااد قاماات لجنااة ماان المحفاال المركااز ّي للبها ّ
طبعة...

()1

كتبة جون أسلمنت

في فيرفورد – كالتس
في ضواحي أبردين – اسكتلنده.

()1

طبعة المنّقحة لسنة .1970
وهذا الكتاب "مختارات من كتاب بهاءهللا والعصر الجديد" مترجم عن ال ّ

6
This file was downloaded from QuranicThought.com

الباب األول
البشارات

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

المعّلمين والمرّبين ال ّذين ظهروا في العالم اإلنساني"
ّ

مترجما)
(عبدالبهاء –
ً

حدث في التاريخ
أعظم ٍ
أن العامال
كيفية "تق ّادم اإلنساان" لوجادنا ّ
مدون في صفحات التّواريخ بخصوص مسالة ّ
لو رجعنا إلى ما هو ّ
المهاام فااي الرقااي البشااري هااو ظهااور رجااال ماان وقا آل
طااون ارراء واألفكااار المس اّلم بهااا فااي عصاارهم،
ات رخاار يتخ ّ
ّ
ّ

الرساول هام
الرائد و ّ
النابغاة و ّ
ثم يعلنونها .فالمخترع و ّ
ويكتشفون الحقائق التّي لم تكن معلوم ًة للبشر قبل ظهورهمّ ،
ال ّذين يتوّقف عليهم مبدئيا تطوير العالم .وكما يقول كاراليل:
روحاني ا ًة كاناات
أن رج االً واحا ًادا يمتل ا حكم ا ًة أساامى وحقيق ا ًة
"إن الحقيقااة الواضااحة باال الواضااحة جااداّ ...
ّ
ّ
قوة عشرة من أبناء جنسة فحسب أو
قوًة ال تزيد على ّ
مجهولة قبل مجيئةّ ،إنما يمتل ّ
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قوتاة علاى ق ّاوة جمياع الا ّذين لام يمتلكوهاا ،وتاراه يقاف
ممن لم تكن عندهم تل الحكمة ،بل تزيد ّ
عشرة آالف منهم ّ
السااماء ،ال تقاااومهم ّأيااة دروع أو ّأيااة أباراج ماان
فاايهم بقا ّاوة
مالئكيااة ّ
ّ
علويااة ،كماان يكااون مقّلا ًادا بسااال ماان أساالحة ّ
()1
النحاس".
ّ
أي أفاق شايء
ففي تواريخ العلوم وارداب والموسيقى ،نر أمثل ًة كثيرًة لهذه الحقيقة ،إالّ ّأنة ليس هنا فاي ّ
طات حيااة
الرجل العظيم ،وال أبين من رسالتة ،في أفاق ال ّادين .ففاي جمياع العصاور ،كّلماا انح ّ
أوضح من ّ
أهمية ّ

الرجااال وأعمقهاام ،فيقااوم وحااده أمااام جميااع العااالم،
الر ّ
وحاني اة ،وفساادت أخالقهاام ،يظهاار رسااوالً هااو أعجااب ّ
البشاار ّ
كرجل بصير بين آل
الصدق ،بينما ال يوجد معة من يشاركة في إنجاز مسؤولياتة،
رجال عمي ،ليعلن بشارة
ّ
الحق و ّ
ّ
الناس ويهديهم.
أو من يفهمة ،أو من يعّلم ّ
الشرق،
خاصة .وكّلما انقضت بضعة قرون ،ظهر رسول إ
لهي في ّ
ومن ّ
مهمة سامية ّ
الرسل من كانت لة ّ
ّ
الرق اادة،
ومحما اد ،ليض اايء عق ااول البش اار المظلم ااة ،وي ااوقد أرواحه اام ّا
أمث ااال كريش اانا وزردش اات وموس ااى وعيس ااى
ّ
فّننااا يجااب أن
الرساال
ّ
المؤسسااين ل ديااانّ ،
وحانياة .ومهمااا تكاان آراؤنااا حااول العظمااة النسا ّ
الر ّ
ابية لهاؤالء ّ
كالشامس ّ
ّ

اان الكلمااات التّااي
اانهم كااانوا أقااو العواماال فااي تعلاايم بنااي البشاار .وقااد اتّفق اوا
نعتاارف با ّ
جميع اا فااي تص اريحهم ،با ّ
ً
إلهيااة هاام حملتهااا .وقااد اماات ت
يتكّلمااون بهااا ليساات ماان أنفسااهم ،باال ماان إلهااام إلها
اي يلهمااون بااة ،و ّأنهااا رسااالة ّ
ّ
مدونة بّشارات ووعود تب ّشر بظهور
أقوالهم ال ّ

()1

عن كتاب عالمات األزمنة.
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الساالم والعادل
يؤساس حكام ّ
اتمم عملهام حتّاى ياؤتي ثمرتاة ،وهاو ّ
معّلم عظيم للعالم ،يظهر في "وقت المنتهاى" ،لي ّ
كل األجناس واألديان واألمم والقبائل ،ليكون هنا "قطيع واحد وراع واحد"
على األرض ،ويجمع في أسرة واحدة ّ
ويحبوه "من أصغرهم إلى أكبرهم".
وليعرفوا هللا ّ

حًقاا إن مجاايء هااذا "المربااي لإنسااانية" فااي آخاار األيااام هاو أعظاام حا آل
ادث فااي التّاااريخ البشاار ّي .ولقااد أعلناات
ّ
ّ
ّ
ّ
غيور
ًا
بهائية للعالم بشارة ظهور هذا "المرّبي"
ّ
فعليا ،و ّ
لكل باحث ّ
الديانة ال ّ
ظهور ً
وتدون ،و ّأنة يمكن ّ
أن أمره قد ت ّم ّ

أن "شاامس الحقيقااة" قااد أش ارقت .نعاام ،لاام يشاااهد أح اد ل ا ن تل ا
أن فجاار "يااوم الا ّارب" قااد تاانّفس ،و ّ
أن يدرسااة ،و ّ
الساماء ،وعان قرياب
ّ
الشمس ّ
ممن هم على قلال الجباال ،ولك ّان أش ّاعتها قاد أضااءت األرض و ّ
البهية سو القليلون ّ
ِّ
الناس.
باشد إشراق على األودية والبطا  ،وتهب الحياة والهد لكاّفة ّ
سوف ترتفع فوق رؤوس الجبال ،وتشرق ّ
عالم يتبدل
معلوما لد العموم ،اختراق العالم فاي القارن التّاساع عشار وابتاداء القارن العشارين ساكرات ماوت
قد أصبح
ً
عصاابات
الماد ّيااة القديمااة والمصاالحة
العصاار القااديم وطلقااات والدة العصاار الجديااد ،وقااد أخااذت أصااول ّ
ّ
الفرديااة والتّ ّ
اور مفضاوح ًة يجاب نباذها ،بسابب التّادميرات التّاي نشاات
المذهبياة باالضامحالل ،وصاارت أم ًا
الوطنية و
والعداوات
ّ
ّ
دولياة تكسار القياود القديماة وتتجااوز
أخوة ّ
عنها ،وفي ّ
كل جهة من جهات العالم نر عالمات رو إيمان جديد و ّ

الحدود العتيقة.
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تحوالت ثورّية ذات شان عظيم لم يسبق لهاا مثيال ،وتار العصار
وتجري ارن في جميع شؤون الحياة اإل ّ
نسانية ّ
القديم في صراع دائم مع العصر الجديد ،وفي تقّلب بين الحياة والموت ،ولام ياتم لا ن إحتضااره .وهناا شارور
ولكنها قد انكشف سترها ،وأخذ العالم فاي محاربتهاا والهجاوم عليهاا بق ّاوة جديادة وبامال
قوي ًة هائل ًةّ ،
عديدة ال تزال ّ
النور آخذ فاي تبديادها وتقويضاها ،وهاو ينيار طرياق
ولكن ّ
متدتّ ،
السحب قد تكاثفت ،وا ّ
وهددتّ ،
وطيد .نعم إ ّن ّ

طريق المستقيم.
التقدم ،ويكشف العقبات والمهاوي التّي تعترض ال ّ
ّ

األخالقيااة التّااي
وحاني اة و
اّن ال ّ
أمااا فااي القاارن الثّااامن عشاار ،فقااد كااان األماار علااى خااالف ذل ا  ،فا ّ
ّ
الر ّ
ظلمااة ّ
ّ
ظلمااة الحالكااة التّااي تتقا ّادم ظهااور
الن اور ،باال كاناات كال ّ
أي شااعاع ماان ّ
اسااتولت علااى العااالم فيااة لاام يكااد يخترقهااا ّ

ايئا مان الظاالم إالّ قلايالً.
الفجر ،ولم تساتطع المصاابيح و ّ
الشاموع القليلاة التّاي كانات حيناذا موجاودة ،أن تب ّاين ش ً
يخ مهام ،بال
ومما كتبة كاراليل عن القرن الثّامن عشر في كتابة (فردري العظيم) ما ياتيّ " :إنة قرٌن ليس لة تار ٌ
ّ
ن
مما ال يوجد لة شابية فاي القارون
تاريخة نزر قليل يكاد يكون
معدوما ،وهو قر مشحون باألباطيل المتراكمةّ ...
ً
الضااالل الا ّذي نمااا فيااة ،باال انغمااس فيااة واخااتل بااة
األولااىو ولاام يكاان عنااد أهلااة شااعور بمااا كااان قارنهم عليااة ماان ّ

نسية...
ودما ،وطفح بة الكيل إلى أن انتهى بالثّورة الفر ّ
لحما ً
ً

ألن بنااي البشاار الا ّذين اسااتولى علاايهم
وهااي خاتمااة الئقااة جا ًادا بمثاال هااذا القاارن ،كمااا أشااعر بساارور لااذل ّ ...
آل
حاجة إلى "دين إلهي جديد" ،لئال يسقطوا في هاوية التّوحش
طيش والبالدة كانوا في
ال ّ
ّ
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والتّقليد"(.)1
الربياع بعاد الشاتاء،
بالنسبة إلى القرن الثّاامن عشار ،بمثاباة الفجار بعاد ال ّ
والوقت الحاضرّ ،
ظاالم ،وكظهاور ّ
أن األماور التّاي كانات مناذ سانين
فتر العالم يموج بحياة جديدة ،ويصادع بافكاار ساامية جديادة ،وآماال جديادة ،و ّ

حلم اا مسااتحيالً ،قااد أصاابحت ارن ماان الحقااائق الثّابتااة ،وكااذل الكثياار ماان األمااور التّااي كاناات تعتباار
قليلااة تعا ّاد ً
ادة ال
عمليااة" ،وشاااهدنا عجائااب عديا ً
بعيا ً
ادة وغياار محتملااة الوقااوع إالّ بعااد ماارور أجيااال عدياادة ،أصاابحت "مناااهع ّ

الرساائل حاول األرض بسارعة البارق،
تحصاى ،فقاد طرناا فاي الهاواء وغصانا فاي أعمااق البحاار ،وأصابحنا نرسال ّ
السنوات األخيرة رأينا عجائب ال تحصى.
وخالل عقود ّ
شمس الحقيقة

الفجائية في العالم؟
السبب يا تر في هذه اليقظة
ّ
فما هو ّ
الرساول بهااءهللا الا ّذي ولاد فاي إياران سانة 1817
يعتقد ال ّ
الرو القدس الفائضة من ّ
بهائيون ّأنها ترجع إلى نفثات ّ
المقدسة سنة .1892
وصعد في األرض
ّ
الروحاااني كمااا تجلااب
الرسااول أو "المظهاار اإللها
اي" هااو الا ّذي يجلااب ّ
ولقااد علاام بهاااءهللا ّ
النااور ماان العااالم ّ
أن ّ
ّ
ّ
نمو
الشمس
النور إلى عالم ال ّ
طبيعة .فكما تشرق ّ
ّ
الشمس ّ
ّ
المادية فوق األرض ،وتسبب ّ

()1

األول من الجزء األول من كتاب "فردري العظيم"
مترجم عن الفصل ّ
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وتطورها ،فكذل شمس الحقيقة تضيء من خالل المظهر اإللهي على عاالم القلاوب واألروا ،
المادية
األجسام
ّ
ّ
ّ
المادياة لهااا القاادرة علااى اختاراق أظلاام ناواحي
الشاامس
أن أشا ّاعة ّ
وترّباي العقااول وارداب واألخااالق البشارّية .وكمااا ّ
ّ

الشمس ،فكاذل نفثاات ال ّارو القادس الفائضاة
العالم لتهب الحياة والح اررة حتّى للمخلوقات التّي لم تر في حياتها ّ
الرسااول
ماان المظهاار اإللها
اي تااؤثّر علااى حياااة الجميااع وتلهاام العقااول المسا ّ
اتعدة ،حتّااى بااين الا ّذين لاام يساامعوا باساام ّ
ّ
جدد
الرو إلى حياة جديدة ،وتت ّ
ً
الربيع ،وهو يوم القيامة ال ّذي يقوم فية أموات ّ
أبدا .فمجيء المظهر هو كمجيء ّ
لهية ،وفية تظهر "سماء جديدة وأرض جديدة".
فية ،بل
وتتاسس من جديد حقائق األديان اإل ّ
ّ
طبيعااة ال يقتصاار علااى إنماااء الحياااة الجدياادة وبعثهااا فقا  ،باال يتسا ّابب عنااة
الربيااع فااي عااالم ال ّ
ولكا ّان مجاايء ّ
تنماي األزهاار وترّباي األشاجار تس ّابب باذاتها اضامحالل وانحاالل
ألن ّ
كل قديم وعتيق وفناؤهّ ،
زوال ّ
الشمس التّي ّ
ك اال م ااا ه ااو هزي اال وب ا آل
ظ ااف األرض
الش ااتاء ،وترس اال الفيض ااان واألعاص ااير التّ ااي تن ّ
اال ق ااديم .فها اي ت ااذيب ثل ااوج ّ
ّ
ار وحركا ًة مشااابه ًة،
وحانياة تغييا ًا
الروحا
ااني ،فيسا ّابب إشاراق ّ
الر ّ
الشاامس ّ
وتطهرهااا .وعلااى هااذا المناوال يكااون العااالم ّ
ّ
ّ
وكل الخ ارفاات
كل أشكال الفساد األفكار والعادات العتيقة ّ
يوما للجزاء ،فتزول فية وتنبذ ّ
وكذل يكون يوم القيامة ً

تجمادت طاويالً،
عصابات التّاي تراكمات فاي أزمناة ّ
الشاتاء ،وتنطلاق القاو التّاي ّ
والتّقاليد ،وتذوب ثلاوج األوهاام والتّ ّ
وتجدده.
لتغمر العالم ّ
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رسالة بهاءهللا
المربااي والمعّلاام المنتظاار ،و ّأنااة معّلاام جميااع األماام ،و ّأنااة ينبااوع
صا ّار بهاااءهللا مارًا
ار ،وبكا ّال وضااو ّ ،أنااة هااو ّ
تنصب األنهاار
السابقة كما
ّ
ّ
الرحمة الواسعة العجيبة التّي تفوق ّ
كل فيض سابق ،وال ّذي فية تندمع جميع األديان ّ

ادة متين ا ًة التحاااد جميااع العااالم والفتتااا ذل ا العصاار المجيااد ،عصاار
أساس اا يكااون قاعا ً
فااي المحااي  .وقااد ّ
أسااس ً
الشعراء.
وتغنى بة ّ
الرسل ّ
السالم على األرض والترخي بين األنام ،كما أخبر بة ّ
ّ
موج ًها إلاى الملاو
وقد نزلت من قلم بهاءهللا قبل مئة عام تعاليمة في كتب ّ
متعددة وألوا كان الكثير منها ّ
وحكام العاالم .وهاذه التعااليم هاي :تح ّاري الحقيقاة ،ووحادة الجانس البشار ّي ،واتحااد األدياان واألجنااس واألمام فاي
ّ
اّ ق
الرجاال ،وتاساايس
عصاابات والخ ارفااات واألوهااام ،ومساااواة الم ارأة و ّ
لشاار والغاارب ،واتّفاااق العلاام والا ّادين ،ومحااو التّ ّ
دولية عليا ،واالتفاق على لسان واحد من بين الّلغات ،والتّعليم اإلجبار ّي وغيرها.
العدل والحق ،وانشاء محكمة ّ

عجيباا .ولام
فّنهاا مطابقا ًة لحاجاات هاذا العصار وعالماتاة تطابًقاا
أما رساالتة الفريادة فاي شامولها وماداهاّ ،
ً
وّ
الضخامة والتّعقيد ما بلغتة ارن ،ولم تكن
تَكن المشاكل
ّ
أي عصر من ّ
المستجدة التّي تجابة البشر قد بلغت في ّ
حلولها المقترحة قد بلغت كذل ما بلغتة من الكثرة والتّضارب ،ولم يكن االحتياج إلى معّلم للعالم في أي
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الشااعور بالحاجااة إليااة باوسااع ،ولاام يكاان انتظااار ظهااور مثاال هااذا
عصاار أشا ّاد
إلحاح اا منااة فااي هااذا العصاار ،وال ّ
ً
أعم.
المعّلم بامكن وال أثبت منة وال ّ
انطباق النبوات
خصيصا لهذا الباب ما تلي ترجمتة:
كتب عبدالبهاء
ً
السيد المسيح منذ عشرين قرًنا ،كان اليهاود منتظارين مجيئاة بشاوق ،وفاي ك ّال ياوم يتض ّارعون
"عندما ظهر ّ
اق ،أنكاروه وقااموا ض ّاده بااعظم العاداء،
عجال ظهاور المسايح" ،وماع ذلا  ،حينماا أشارقت شامس الح ّ
قائلين "الّلهم ّ

الشاايطان ،كمااا هااو
وأخيا ًا
الصااليب ،مااع ّأنااة كااان الا ّارو القاادس وكلمااة هللا ،وسا ّاموه ب ا (بعلزبااول) أي ّ
ار عّلقااوه علااى ّ
أن ظهاور المسايح ،حساب نصاوص التّاوراة الواضاحة
السبب في ك ّال ذلا  ،كماا قاالوا ،هاو ّ
مذكور في اإلنجيل .و ّ
كل من ّيدعي ّأناة المسايح كااذب .وهاذه العالماات
خاصة ،وما دامت هذه العالمات لم تظهرّ ،
فّن ّ
لة عالمات ّ
الناصارة ،وهال يمكان
الرجل في ّ
هيّ :
أن المسيح يجب أن ياتي من مكان مجهول ،في حين ّأننا نعرف بيت هذا ّ

أن عصاااه يجااب أن تكااون ماان حديااد ،أي ّأنااة يرعااى
أن يظهاار ماان ّ
اخص صااالح؟ والعالمااة الثّانيااةّ :
الناص ارة شا ٌ
الشارو ّ :أناة يجلاس
بالسيف ،ولكن هذا المسيح لم تكن عنده حتّى عصا من الخشب .ومن العالماات و ّ
األغنام ّ
حصير يجلس عليها .ومن
ًا
فّنة ال يمل ارن
على
ويؤسس سلطنة داود ،ففضالً عن عدم تتويجةّ ،
كرسي داود ّ
ّ
الساابت مااع
بااين ّ
الرجاال نسااخ شاريعة التّااوراة نسا ًاخا ً
اروج شاريعة التّااوراة ،ولكا ّان هااذا ّ
الشاارو ّ :أنااة يا ّ
كلياا ،وكساار يااوم ّ
وجود
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الساابت يجااب قتلااة ،ولااو أظهاار العجائااب
اان كا ّال ماان يا ّادعي ّ
نااص قاااطع فااي التّااوراة يقضااي با ّ
النبا ّاوة ثاام يكساار يااوم ّ
الصااال  ،حتّااى يتجاااوز ماان اإلنسااان إلااى
والمعجازات .وماان العالمااات ّأنااة فااي ما ّادة حكمااة يسااود العاادل والحا ّ
اق و ّ

الصقر والحجل في وكر واحد ،واألسد والغزال في مرعى واحد،
الحيوان ،فيعيش الثعبان والفار في حفرة واحدة ،و ّ
الشارو
ولكن ال ّ
اشتدا ارن إلى درجة ّأنهم صلبوهو ومان ّ
ظلم والعدوان قد ّ
وال ّذئب والحمل يشربان من َمعين واحد ّ
أن اليهااود فااي زمااان المساايح يسااودون وينتصاارون علااى جميااع أماام األرض ،ولكا ّانهم ارن مقيمااون علااى
األخاار ّ :

الرومان ،فكيف إذن يكون هذا هو المسيح الموعود في التّوراة؟
ّ
العبودية والهوان في إمبراطورّية ّ

لماا
"وبهذه
الكيفية اعترضوا على شمس الحقيقة ،مع ّ
أن رو ّ
ّ
ّللا ذا كان هاو الموعاود فاي التّاوراة ،ولك ّانهم ّ
لم يفهموا معنى هذه العالمات ،صلبوا (كلمة هللا).
أن ظهورهااا لاام
الساايد المساايح ،غياار ّ
اائيون اليااوم ّ
"ويقااول البها ّ
أن العالمااات ّ
المدونااة كّلهااا ظهاارت فااي مجاايء ّ
أن الوصف الموجود في التّوراة وصف مرموز.
يكن بالمعنى ال ّذي فهمة اليهود ،و ّ
إلهية
بهائيون يقولون ّ
السيد المسيح كانت سلطنة ّ
السلطنة :فال ّ
أن سلطنة ّ
"فمثالً من ضمن العالمات عالمة ّ
سماوية أبدية ،وليست مثل سلطنة نابليون التّي زالت في آل
السايد المسايح حاوالي
وقت قصير ،فقد تو ّ
ّ
ّ
طادت سالطنة ّ

بقية العالماات
المقدس
ألفي سنة ،وهي ل ن باقية ،وسيبقى هذا الوجود ّ
السرمدي إلى األبد ،وهكذا ّ
ً
معتليا عرشة ّ
ّ
ن
التّي ظهرت ولم يدركها اليهود ،وهم ل ن ينتظرو مجيء
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أن الس ّايد
مر ارن عشرون قرًنا على ظهوره بظهور إ
اق و ّ
لهي ساطع ويعتقدون ّأنهم علاى الح ّ
المسيح ،مع ّأنة قد ّ
ّ
المسيح كان باطالً معاذ هللا" .
الخاصاة باة ،ألخبارهم بهاا .فلنعتبار بهاذا المثاال،
النباوات
السيد المسايح تفساير معااني ّ
ّ
لو طلب اليهود من ّ
تمات أم ال ،فلنرجاع إلاى ماا
النبوات
وقبل أن نحكم إذا كانت ّ
الخاصة بظهور المعّلم األعظم في اليوم األخير قد ّ
ّ

المربااي الحقيقااي هااو
ألن كثيا ًا
كتبااة بهاااءهللا نفسااة
ار ماان ّ
النب اوات وال شا "مختااوم" ،و ّ
خصيص اا حااول تفساايرهاّ ،
أن ّ
ً
يفض ختمها ،ويكشف معانيها المكنونة في أصداف عباراتها.
ّ
الشخص الوحيد ال ّذي يمكنة أن ّ
متوقفاا
أحقيااة رسااالتة
ً
النبا ّاوات القديمااةّ ،
وقااد كتااب بهاااءهللا الكثياار حااول تفسااير ّ
ولكنااة ال يجعاال البرهااان علااى ّ
حجة بذاتها ،وفي وقت شروقها ال نحتاج إلاى نب ّاوات
أن ّ
على هذه ّ
النبوات .فجميع العقالء يعلمون ّ
الشمس هي ّ

حجة كافية لكل مان
سابقة تطمئننا عن شروقها ،وهكذا األمر مع المظهر اإل
لهي حين ظهورهّ ،
فّنة يكون بنفسة ّ
ّ
السابقين.
لة إحساس
نبوات ّ
روحاني ،حتّى ولو نسيت جميع ّ
الرسل ّ
ّ
براهين الرسالة
أي شخص أن يقبل أقوالة ودالئلة قبوالً أعمى بدون تحقيق ،بل بالعكس من ذل ،
ّ
إن بهاءهللا لم يطلب من ّ
اث الجميااع علااى أن يفتح اوا
مقدمااة تعاليمااة إنااذارات شااديدة لكا ّال ماان يقباال ّأيااة ساالطة قبااوالً أعمااى ،وحا ّ
وضااع فااي ّ

أعينهم وآذانهم ،ويحكموا بانفسهم بدون
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آل
خوف ،وبتمام الحرية واالستقالل ،حتّى يعرفوا الحقيقة .وهاو يادعو إلاى التّحاري التّاام ،ولام يخ ِّ
اف نفساة مطلًقاا،
ّ
النااس وحيااتهم .وا ّن األدّلاة
بل جعل البرهان األعلى على رسالتة نفس كلماتة وأعمالة وأثارها في تغييار أخاالق ّ
الرسل ،فقال موسى في التوراة:
التّي ذكرها هي التّي وضعها سلفة العظماء من ّ

الرب ولم يحدث ولم
الرب؟ فما تكّلم بة ّ
النبي باسم ّ
"وان قلت في قلب كيف نعرف الكالم ال ّذي لم يتكّلم بة ّ
()1
النبي فال تخف منة".
الرب ،بل بطغيان تكّلم بة ّ
يصر فهو الكالم ال ّذي لم يتكّلم بة ّ
وبين البرهان على دعوتة بقولة:
قرر المسيح دليلة بوضو ّ
وبمثل ذل ّ
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة .من ثمارهم تعرفونهم.
"احترزوا من األنبياء الكذبة ياتونكم بثياب الحمالن ّ
الرديئاة
جيادة تصانع أثم ًا
الشو
أماا ّ
هل يجنون من ّ
عنبا ،أو من الحس ً
اار ّ
تينا؟ هكاذا ك ّال شاجرة ّ
الشاجرة ّ
ً
جيادة ،و ّ

جياادة ،كا ّال
اار رديئااة ،وال شااجرة رديئااة أن تصاانع أثما ًا
جياادة أن تصاانع ثما ًا
فتصاانع أثما ًا
اار ّ
اار رديئااة .ال تقاادر شااجرة ّ
()2
النار ،فّذن من ثمارهم تعرفونهم".
شجرة ال تصنع ًا
جيًدا تقطع وتلقى في ّ
ثمر ّ
للرسالة ثابتة بمقتضى هذه األصول ،وهال
وسنجتهد فيما ياتي من األبواب أن ن ّبين إذا كانت دعوة بهاءهللا ّ
طيبة أم رديئة ،وبعبارة أخر ،
األمور التّي نطق بها تحّققت أم ال ،وهل كانت ثماره ّ

()1
()2

ثنية ( 21 :18و)22

متّى ()15-20 :7
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اانية ورفعتهااا وعلااى
نبواتااة تحّققاات ،وأحكامااة قااد نفااذت ،وهاال عملااة فااي الحياااة قااد ساااعد علااى تهااذيب اإلنسا ّ
هاال ّ
تحسين األخالق أو بالعكس من ذل .
صعوبة التحري
طالب ال ّذي يرغب فاي تح ّاري الحقيقاة بخصاوص هاذا األمار.
طبع صعوبات كثيرًة في سبيل ال ّ
قد تعرض بال ّ
وحاني اة العظمااى ،قااد أساايء عرضااة وتمثيلااة وأخط ا فهمااة.
فالا ّادين البهااائي مثاال جميااع الا ّادعوات
الر ّ
ّ
األخالقيااة و ّ
ّ
تام اا بخصااوص االضااطهادات الفظيعااة وارالم التّااي حصاالت
نعاام ،قااد اتفقاات روايااات األحباااء واألعااداء اتفاًق اا ً
مؤسسيها ،فقد اختلفت أقوال المنكرين عن أقوال المؤمنين
أهمية ّ
أما بخصوص ّ
الدعوة وصفات ّ
لبهاءهللا وأتباعةّ ،
أن عيساى
اختالفاً كليا كما اختلف مؤرخو المسيحيين واليهود في زماان السايد المسايح ...وبينماا يقاول المؤمناون ّ
قااد أتا ّام وأكماال ش اريعة موسااى واألنبياااء ،يصا ّار المنكاارون ّأنااة كساار قوانينهااا ،ونسااخ قواعاادها ،و ّأنااة كااان مسااتحًقا

للموت.

طالاب المج ّاد الوقاور المتواضاع الا ّذي يساتعد ألن يطار
الدين كما في العلام ،تكشاف الحقيقاة أسارارها لل ّ
وفي ّ
كل تعصب ووهم ويبياع ماا عناده ليشاتري "الجاوهرة الفريادة ذات الاثّمن العظايم" .وألجال فهام ال ّادين البهاائي
ً
جانبا ّ
ّ
األنانياة فااي البحااث عاان الحااق ،مثااابرين فااي طريااق
بكامال معناااه ،يجااب أن نقااوم بد ارسااتة باارو اإلخااالص وعاادم
ّ
الربانية .وسنجد في ارثار
حري ،ومتّكلين على الهداية ّ
التّ ّ
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ألهميتها وقيمتها.
وحانية والمعيار األتم
ّ
الر ّ
لمؤسسيها المفتا األعظم ألسرار هذه اليقظة ّ
الكتابّية ّ
هدف هذا الكتاب
تعصاب
والغاية التّي نتوخاها في ما يااتي مان األباواب ،هاي أن نبسا علاى قادر اإلمكاان ،باعتادال وبادون ّ
اتمكن القا ّاراء بااذل ماان إصاادار حكاام صااحيح
واجحاااف ،معااالم تاااريخ األماار البها
اائي ،وباااألخص تعاليم اة ،حتّااى يا ّ
ّ
التعمق في الموضوع بانفسهم ألنفسهم.
حول ّ
بما يؤول بهم البحث إلى زيادة ّ
أهميتها ،ور ّ
أمر
فالحق ليس ًا
النهائي من الحياة،
وتحري الحقيقة ،مع ّأنة أمر مهم ،إالّ ّأنة ليس الغاية الوحيدة والغرض ّ
ّ
ّ
مواتًا يبحث عنة ،وعند العثور علية يوضع في متحف ارثار ،فتوضاع لاة بطاقاة ،ويص ّانف باين ارثاار ،ويرصاد
تتاصاال
فااي قائمااة ،ثا ّام يعاارض فااي المتحااف ،ليبقااى هنااا
ً
عقيماا ،باال هااو أماار حااي يجااب أن ّ
متروكاا جاًفاا قاسا ًايا ً
الناس ،ويكون لة ثمر في حياتهم من قبل أن يجنوا مكافاة بحثهم.
جذوره في قلوب ّ

احتة فااي تطبيااق
ظهااور اإللها
فااالغرض الحقيقااي إذن ماان نشاار معرفااة ال ّ
اي هااو ّ
أن يشاارع ال ا ّذين يقتنعااون بصا ّ
ّ
فيعجلااون بااذل تحّقاق ذلا اليااوم المبااار الا ّذي فيااة
أواماره ومبادئااة "والسا ّاير فااي الحياااة" بمقتضااه ،ونشاار بشااارتةّ ،
السماء.
تظهر مشيئة هللا على األرض كما هي في ّ
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الباب الثاني

الباب المبشر
النااس عان سلسابيل الحياوان،
إن ال ّ
ّللا باين ماا ساواه ويمناع ّ
"قل ّ
ظالم قتال محباوب العاالم ،ليطفا باذل ناور ّ
في ّأيام رّبة العزيز الكريم"
(بهاءهللا – لو الرئيس)

مهد الظهور الجديد

يخاا مجيا ًادا فريا ًادا فااي العااالم .ففااي ّأيااام عظمتهااا األولااى،
ظهااور البها
إن إلياران ،التّااي هااي مااوطن ال ّ
اائي ،تار ً
ّ
ّ
ملوكاا
ادنيتها وقوتّهاا وعظمتهاا ،وقاد أبارزت للعاالم ً
أمة فاي م ّ
كانت بين األمم أشبة بملكة ّ
مبجلة ،ال تضارعها ّأية ّ

وفنانين ،فزردشت ،وكاورش ،ودارا ،وحاافد ،والفردوساي ،وساعدي ،وعمار
وساس ًة
عظاما ورسالً وشعراء وفالسفة ّ
ً
اجادها ال يضااارعة
ّ
الخيااام ،هاام بعااض أبنائهااا المشااهورين ،وكااان صا ّاناعها ال ياادانيهم أحااد فااي مهااارتهم ،وكااان سا ّ
عالميااة ،وال ت ازال آثااار
الفخارّيااة شااهرًة
الذيااة ال ياادانيها غيرهااا ،وحااازت أوانيهااا ّ
ّ
اجاد فااي العااالم ،وأساالحتها الفو ّ
سا ّ
الشرقين األوس واألدنى.
عظمتها األولى
موجودة في جميع أطراف ّ
ً
إالّ أنها سقطت في القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر إلى آل
وهدة
ّ
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المالية في حال ياس
وكانما ضاع مجدها القديم إلى األبد ،فاصبحت حكومتها فاسدة ،وأحوالها
مزرية يرثى لهاّ ،
ّ
متعصابين غيار
طاغيا كالوحوش ،وأصبح علماؤها
مستبًدا
ضعيفا ،والبعض ارخر
وضيق ،وكان بعض ملوكها
ً
ّ
ً
ّ
الش اايعة وم اانهم ج ا ّام غفي اار م اان الزردش ااتيين واليه ااود والمس اايحيين
عام ااة أهله ااا يتّب ااع م ااذهب ّ
متس ااامحين ...وك ااان ّ
وكلهاام يا ّادعون ّأنهاام يتّبعااون معّلمااين رفيعااين يااامرونهم بعبااادة إلااة واحااد ،وب اان
والمااذاهب األخاار المتباغضااة.
ّ

بعضاا ويحتقاره وال
يعيش بعضهم مع البعض ارخر
بالمحبة واالتحاد ،إالّ ّأنهم كانوا في الحقيقة يبغض بعضهم ً
ّ
كانها الكّفار الوثنيين ،فيتبادلون الّلعان
كانها الكالب أو ّ
كل مذهب يعتبر المذاهب األخر نجس ًة ّ
يعاشره .وكان ّ

الشاارع فاي ياوم
وال ّ
الزردشاتي أن يساير فاي ّ
طعن بينهم بدرجة مخيفة ،حتّاى أصابح مان الخطار علاى اليهاودي أو ّ
انجس المساالم وال يقاادر الزردشااتي أن
الما ّ
مطياارّ ،
فّنااة يا ّ
ألنااة لااو فاارض وما ّ
اس رداء الزردشااتي المبّلاال بااالمطر مسا ً
فّناة ال محالاة
اودا مان يهاودي أو زردشاتي أو مسايحيّ ،
يكّفر عن جريمتاة إالّ بضاياع حياتاة ،واذا أخاذ المسالم نق ً
فّناة ال
قدحا من الماء إلى سائل مسالمّ ،
يغسلها قبل أن يضعها في جيبة .وكذل لو شاهد اليهودي إبنة يعطي ً

الرأفة بل الّلعنةو هذا وقد انقسم المسلمون
ّبد وأن يكسر القد من يد ال ّ
طفل ،اعتقادا منة ّ
بان الكّفار ال يستحقون ّ
كثير في هذه المشاحنات المتبادلة ،بل عاشوا
الزردشتيون ًا
اشتدت بينها العداوة ،ولم يشتب ّ
منهم إلى جملة فرقّ ،
وحدهم منعزلين في جماعات منفصلة ،وامتنعوا عن معاشرة مواطنيهم من أصحاب األديان األخر .
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ادهور ال أمال فاي عالجاة ،فاهمال أمار التّعلايم ،وأصابحت العلاوم
ينياة ت ًا
وتدهورت ّ
الشؤون االجتماعّياة واألماور ّ
الد ّ
الساالب ماان
رجساا ومخالفااة للا ّادين ،ومسااخت العدالااة ،وصااارت الّلصوصا ّاية و ّ
النهااب و ّ
والفنااون الغر ّبيااة فااي نظهاارهم ً

معيبا.
طرق رديئ ًة غير مامونة ل سفار ،وأضحت الشؤون ال ّ
األمور المعتادة ،وأصبحت ال ّ
نقصا ً
ط ّبية ناقص ًة ً

الماديااة
وحيااة قااد انطفااات فااي إيارانّ ،
ألنااة فااي وسا تلا الحالااة ّ
الر ّ
االرغم ماان ذلا  ،لاام تكاان أناوار الحياااة ّ
وبا ّ
الساايد
السااائدة والخ ارفااات المنتش ارة ،كاناات تظهاار هنااا وهنااا بعااض ّ
النفااوس ّ
المقدسااة ،كمااا حاادث قبياال ظهااور ّ
ّ

"حنااة" و"ساامعان".
المساايح حينمااا بعااث فااي قلااوب الكثي ارين شااوق وحنااين لمظهاار هللاّ ،
كالشااوق ال ا ّذي غماار قلبااي ّ
اان وقاات مجيئااة قااد
الرسااول اإللها
اي الموعااود ،مااوقنين با ّ
وهكاذا كااان الكثياارون قبياال ظهااور الباااب ينتظاارون ظهااور ّ
ّ
حان.
السايد البااب بشاير العصار الجدياد ،فح ّار جمياع إياران مان
وهذه خالصة ما كانت علية إيران عندما ظهار ّ
أعماقها برسالتة الفريدة.
نشأته
ولااد سا ّايد "علااي محمااد" ،ال ا ّذي اتّخااذ فيمااا بعااد لقااب "الباااب" ،فااي مدينااة شاايراز ماان جنااوب إي اران ،فااي الي اوم
سيًدا
األول) سنة 1819
محرم سنة  1235هجرّية ،وكان ّ
ّ
ميالدية الموافق ليوم ّأول ّ
العشرين من أكتوبر (تشرين ّ

أي من ساللة الرسول محمد (ص) ،وبعد قليل من ميالده توفي والده ال ّذي كان تاج ًار معروًفا فكفلة خالة أحد
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التجار في شيراز ،وفي أثناء طفولتة تعّلم القراءة وحصل على التّعليم األولي العادي ل طفال).(1
ّ
ّ
سن الخامسة عشرة ،اشتغل بالتّجارة أوالً مع ولي أمره ،ثم بعد ذل مع آل
خال آخار لاة فاي "بوشاهر"
ولما بلغ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النبل الفريد ،ولم يكان يتاوانى
على شاط الخليع
جنوبي إيران .واشتهر في صباه بحسن الخلق والخلق والورع و ّ
ّ
الشا اريعة فضا االً ع اان اتّب اااع
االكا عل ااى مقتض ااى رو ّ
االمية س ا ً
الص اايام وغيرهم ااا م اان األوام اار اإلس ا ّ
الص االوة و ّ
عا ان ّ
السن الثّانية والعشرين وولد لة ولد توفي وهو طفل قبل سنة من إعالن دعوتة).(2
النصوصّ ،
ّ
وتزوج في ّ

()1

المؤرخين:
وحول هذه ّ
النقطة كتب أحد ّ

أي تعلايم فاي حياتاة.
الشارقيين
"يعتقد الكثير من ّ
اائيون الياوم) ّ
السايد البااب (وهام البه ّ
السايد البااب لام يتل ّ
اق ّ
أن ّ
وخاصاة أتبااع ّ
ّ
أن العلام والحكماة الّلاذين يظهاران مان البااب إّنماا نالهماا
الدين أعلنوا ،لح ّ منزلتة في أعين ّ
ولكن مخالفية من رجال ّ
النااسّ ،

ولمدة قصيرة فق إلى بيات
السيد الباب ذهب في طفولتة ّ
ّ
ولكن البحث العميق في هذا الموضوع أظهر ّ
بالدرس والتّعليمّ ،
أن ّ
السايد البااب فاي (كتااب
ّ
الشيخ محمد (المعروف ً
أيضا بالشيخ عابد) وتعّلم لدياة القاراءة والكتاباة بالفارس ّاية .والاى هاذا أشاار ّ
محمدو يا معّلميو".
البيان) بقولة " :يا ّ
مخلصااا لتلميااذه ،وكااذل خااال الباااب (الحاااج
تابعااا
أن هااذا ّ
"وماان الماادهش حًقااا ّ
معلمااا لااة أصاابح فيمااا بعااد ً
ً
الشاايخ الا ّذي كااان ً
مخلصا لة وأصبح أحد شهداء أمره.
مؤمنا
سيد علي) ال ّذي كان بمثابة الوالد لة أصبح ً
مير از ّ
ً

()2

تعليماا أولياا
السايد البااب كاان
"إن فهم هذه األسرار مناو بالبااحثين عان الحقاائق ،ولك ّان الواقاع هاو ّ
ّ
حصالة ّ
أن التّعلايم الا ّذي ّ
ً
لدنية".
ابتدائيا ،و ّ
إلهية ّ
أن إمارات العظمة والمعرفة الفائقة التّي ظهرت منة ّإنما هي ّ
ً
تاريخ النبيل – مطالع األنوار.
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إعالن الدعوة
"أن هللا سابحانة وتعاالى قاد اختااره
السن الخامسة والعشرين ،أجااب األمار اإلله
اي ،وأعلان ّ
وعندما بلغ الباب ّ
ّ
مترجما:
البابية" .وفي كتاب "مقالة سائح" نق أر ما ياتي
لمقام ّ
ً
"وكااان مقصااوده ماان كلمااة "الباااب"ّ :أنااة واسااطة فيوضااات ماان شااخص عظاايم ،و يازال خلااف حجاااب العا ّازة،
ومحبتة"(.)1
متحر بّرادتة ومشيئتة ،ومعتصم بحبل والئة
ّ
حائز لكماالت ال عداد لها وال إحصاء ،و ّأنة ّ
دعى
األياام،
اائدا فاي تلا
وكان االعتقاد بقرب ظهور الموعود اإل
خصوصاا فيماا باين ال ّ
لهي س ً
طائفاة التّاي تا َ
ّ
ً
ّ
ايخية .وقااد أعلاان الباااب بعثتااة ّأوالً لعااالم جلياال ماان تلا الطائفااة ياادعى "الم االّ حسااين بشااروئي" وتاااريخ هااذا
ّ
بالشا ّ
بالضب في "كتاب البيان" ،ال ّذي هو أحد كتب الباب ،وهو في ساعتين واحد عشر دقيقة بعد
اإلعالن مذكور ّ

الغروب ،ليلة الخامس من شهر جماد األولى سانة  1260هجرّياة ،الموافاق لياوم  23ماايو (أيااّر) سانة 1844
أن اليوم البهائي يبدأ بعد الغروب ،ال بعد منتصف الّليل كما فاي باالد الغارب ،لاذا يحتفال بعياد
ميالدية .وحيث ّ
ّ
ّ
()2
(أيار).
بعثة حضرة األعلى في الخامس من جماد األولى المطابق لليوم الثاّلث والعشرين من شهر مايو ّ

()1
()2

مقالة سائح في تاريخ الباب –الترجمة العربية -الصفحة .3
حضرة األعلى لقب من ألقاب السيد الباب.
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وقد ولد عبدالبهاء في تل الّليلة نفسها ،لكن ساعة ميالده لم تعين(.)1
اقتناعاا يقينياا ،بظهااور الموعااود المنتظاار
وبعااد بحااث شااديد وتحاار مسااتفيض ،اقتنااع "الماالّ حسااين بشااروئي"
ً
الزمن حتّى شااركة فاي هاذا الحمااس كثيار مان األصاحاب .وبعاد قليال آمان
عند ّ
الشيعة .ولم يمض الكثير من ّ
كالنااار ف ااي ط ااول ال اابالد
الساايد الب اااب ّ
بالباااب أغل ااب ّ
الش اااب تنتش اار ّ
ايخية ،وتس ا ّموا بالب ا ّ
الش ا ّ
اابيين ،وابت اادأت ش ااهرة ّ
وعرضها.
انتشار دعوة الباب
()2

آل
جهات
وهؤالء هم ال ّذين أرسلهم الباب إلى

إن تالميذ الباب الثّمانية عشر األولين عرفوا با "حروف الحي"
ّ
ّ
مكااة ،فوصاالها فااي
مختلفااة ماان إي اران وتركسااتان لنشاار خباار ظهااوره ،وسااافر بنفسااة فااي نفااس الوقاات للحااع إلااى ّ
جهار.
ًا
ديسمبر (كانون األول) سنة  ،1844وفيها أعلن بعثتة
قوة الحماس فاي
وعند عودتة إلى "بوشهر" وقع إضراب عظيم بسبب إعالنة دعوة ّ
البابية .فمن جهة ّ
حر ّ
أتباعة بحا اررة ناار تبياناة وعجياب سارعة جرياان كتاباتاة وعظايم علماة ووفاور حكمتاة وشاجاعتة واقداماة واشاتعالة

الشيعة
وحماسة في اإلصال  ،ومن جهة أخر أثار في
المتعصبين من المسلمين العداء وال ّذعر ،وقام علماء ّ
ّ

()1
()2

انظر بداية الباب الرابع من هذا الكتاب.

بّضافة السيد الباب إلى حروف الحي يكونون تسعة عشر أي ما يسمى با "الواحد األول".
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متعصًبا مساتبدا باان
حاكما
المدعو "حسين خان" ال ّذي كان
شدة على تكذيبة ومقاومتة ،وأقنعوا حاكم فارس
بكل ّ
ّ
ّ
ّ
ً
النفااي والمحاكمااات أمااام
يقمااع هااذه البدعااة الجدياادة .وماان ثا ّام ابتاادأت للباااب سلساالة حاوادث عدياادة ماان الحاابس و ّ

ميالدية.
المجالس والجلد واإلهانة انتهت بشهادتة سنة 1850
ّ
دعوة الباب

الشااب المصالح العظايم ّأناة هاو المهادي
البابية ،قد تضاعف عندما أعلن ّ
ّ
إن العداء ال ّذي أثير بسبب دعوة ّ
أن ظهور المهدي هو بال ّذات ظهور اإلمام الثّااني عشار ،الا ّذي
محمد (ص) ،فقد قالت ّ
الشيعة ّ
ال ّذي ّ
تنبا بمجيئة ّ

النب ّاوات
قالوا ّأنة اختفى عن األنظار منذ ألف سنة ،وهم يعتقادون ّأناة ح
وفساروا ّ
اي ،و ّأناة سايظهر بجساده ّ
األولّ ،
ّ
فسار اليهاود فاي زماان ظهاور
مادياا
الخاصة بسلطنتة ومجده وفتوحاتة و"عالماات" ظهاوره تفس ًا
اير ّ
محسوساا ،كماا ّ
ّ
ً

دنيوياة ،وبجايش ج ّارار ،لايعلن دعوتاة ،ويقايم األماوات،
اصاة بمجيئاة ،فتوّقعاوا مجيئاة بسالطنة
المسيح ّ
ّ
الن ّبوات الخ ّ
الشيعة قبول دعوة الباب،
فلما لم تظهر لهم بحسب ال ّ
ظاهر هذه العالمات ،رفضت ّ
ويعيد لهم الحياة وغير ذل ّ ،

يفسارون
أما الب ّ
وواجهتة بنفس الغلظة والقسوة التّي واجة اليهود بها ّ
اابيون فكاانوا مان جهاة أخار ّ
السيد المسيحّ .
السيد المسايح الجليلاي "رجال
ًا
الن ّبوات
ًا
كثير من ّ
تفسير مجازًيا ،واعتبروا سلطنة الموعود سلطنة ّ
غيبية مثل سلطنة ّ
ّ
أرضية ،وكانت فتوحاتة هي فتحة مدائن
روحانية ال سلطنة
فّن سلطنتة كانت سلطنة
األوجاع" ّ
ّ
ّ
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صحة دعوة الباب في حياتة المدهشة التّي عاشاها ،وفاي تعاليماة
قلوب البشر .وقد وجدوا البراهين العديدة على ّ
وحيااة وتجدياادها
الر ّ
العظيمااة ،وفااي إيمانااة الا ّذي ال يتزعاازع ،وثباتااة الا ّذي ال يضااارع ،وقدرتااة فااي نفااخ رو الحياااة ّ
فيمن كانوا في قبور الخطا والجهل راقدين.

األئمااة أنفسااهم كااانوا
ولكا ّان الباااب لاام يكتااف باادعوة
المهدويااة ،باال تّلقااب بلقااب ّ
"النقطااة األولااى" ...حتّااى ّ
ّ
أن ّ
وحجتهم .فابتّخاذ الباب هذا الّلقاب كانات دعاواه ّأناة فاي
"النقطة" التّي كانوا
يعدون مقام ّ
ّ
ّ
يستمدون منها إلهامهم ّ
عداد كبار مؤسسي األديان...
السااالم ماان
الناااس قاابلهم موسااى وعيسااى
الساابب كاناات ّ
الشاايعة تعا ّاده باااطالً كمااا اعتباار ّ
ومحمااد علاايهم ّ
ّ
ولهااذا ّ
ابتداء من سنة إعالنة دعوتة.
جديدا افتتح بة العصر الجديد
المفترين ،وزاد على ذل فوضع
تقويما ً
ً
ً
ازدياد االضطهاد
طبقاات
النااس لهاا إجابا ًة ساريع ًة مذهلا ًة مان جمياع ال ّ
للدعوة ،وما تبعها مان إجاباة ّ
كانت نتيجة إعالن الباب ّ
سواء الغني منهم والفقير والعالم والجاهل ،أن قام علماء إيران وحكاّمها على إطفاء ال ّادعوة بعازم مقارون بطايش،
ّ
النساااء ،وقتال الجا ّام الغفيار ماان الماؤمنين فااي طهاران ومازناادران وجهاات أخاار ،
فنهبات المناازل وها ّادمت ،وأخاذت ّ
طع اوا إرًب اا إرًب اا،
فوهااات الماادافع ،أو أحرق اوا ،أو ق ّ
وق ّ
طعاات رؤوس الكثي ارين وشاانق ارخاارون ،أو قااذفوا ماان أمااام ّ
الدعوة
وكانت ّ
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اببا فاي ازديااد إيقاان
كل الجهود التّي باذلت لقمعهاا ،بال ّ
أن نفاس االضاطهاد كاان س ً
وتتسع ّ
بالرغم من ّ
قدما ّ
تسير ً
الخاصااة بمجاايء المهاادي تحّقًقاا حرفياا ،ففااي الحااديث الا ّذي رواه جااابر والا ّذي
المااؤمنين ،إذ تحّققاات بااذل النبا ّاوات
ّ
صحيحا جاء ما ينطبق على هذه االضطهادات-:
الشيعة حديثًا
تعتقده ّ
ً

اذل أولياااؤه فاي زماناة ،وتتهاااد رؤوساهم كماا تتهاااد
"علياة كماال موسااى ،وبهااء عيساى ،وصاابر أياوب ،في ّ
ويحرقااون ،ويكونااون خااائفين مرعااوبين وجلااين ،تصاابغ األرض باادمائهم ،ويفشااو
رؤوس التّ ار والا ّاديلم ،فيقتلااونّ ،

الرنااة فااي نسااائهم ،أولئا أوليااائي حًقاا ،بهاام أدفااع كاال فتنااة حناادس ،وبهاام أكشااف الا ّازالزل ،وأرفااع األوصاااد
الوياال و ّ
واألغالل".
استشهاد الباب

مضاطهدية ،وكاان يبلاغ إذ ذا مان
تعصاب ّ
(تموز) سنة  1850وقاع البااب نفساة ض ّ
احية لثاائرة ّ
وفي يوليو ّ
ادعى
العمار  31ساانة ،وقااد أخااذ إلاى مكااان االستشااهاد فااي ثكنااة عساكرّية قديمااة فااي تبريااز ،ماع شاااب مااؤمن بااة يا َ
ظهر بساعتين تقر ًيبا عّلق
سيده في شهادتة .وقبل ال ّ
السما لة بان يشار ّ
"محمد علي" ،كان قد التمس بتوسل ّ
ّ
"محماد علاي" علاى صادر س ّايده المحباوب،
اإلثنان ،بان أوثقا بحبال مان تحات آباطهماا بطريقاة وضاع فيهاا أرس
ّ

دوت المقذوفات ،إالّ ّأنة
واستدعي فوج من العسكر األرمن ،وأصدرت لة األوامر بّطالق ّ
الرصاص ،وفي الحال ّ
شيئا ،سو ّأنها قطعت الحبال
أن الباب ورفيقة أحياء ،ولم تعمل فيهما المقذوفات ً
لما انقشع ّ
الدخان ،وجد ّ
ّ
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التّااي كانااا معّلقااين بهااا ،وبااذل وقعااا علااى األرض ،دون أن يصاايبهما ضاارر ،وذهبااا تا ًاوا إلااى غرفااة مجاااورة حيااث
ولكن األرمان الا ّذين أروا عادم إصاابة مقاذوفاتهم
يتحدثان إلى أحد المؤمنين .وقبيل ال ّ
وجدا ّ
ظهر عّلقا مرة أخر ّ ،
الرصاااص ،ولااذل اسااتبدلوا بفرقااة أخاار ماان العسااكر ال ا ّذين
معج ازًة ماان المعج ازات ،امتنع اوا عاان إعااادة إطااالق ّ
احيتين
الرصاااص حينمااا أمااروا ،وفااي هااذه الما ّارة أصااابت المقااذوفات المرمااى فتما ّازق جساادا الضا ّ
حضااروا ،أطلق اوا ّ
فّنة لم يكد يصب بشيء تقر ًيبا.
وتفتّت أعضاؤهما ،عدا الوجةّ ،

الشنعاء أصبح ميدان ثكناة تبرياز محال قطاع ال ّارؤوس و"الجلجلاة" الثّانياة .واباتهع أعاداء البااب
بهذه الفعلة ّ
طعات مان جاذورها ،و ّأناة قاد أصابح
أن شجرة دين البااب التّاي يبغضاونها قاد ق ّ
بنشوة هذا ال ّ
ظفر اإلجراميّ ،
ظانين ّ

باياة
أن شجرة
ولكن انتصارهم كان ذا أمد قصيرّ ،
ألنهم لم يفهموا ّ
السهل استئصالهاّ ،
الحق ال يمكن قطعهاا ّ
ّ
من ّ
أن هااذه الجريمااة التّااي أجرموهااا كاناات وساايل ًة لتقويااة هااذا األماار وتثبياات دعائمااة،
ماديااة ،و يااا ليااتهم عرفاوا ّ
فاااس ّ

حماس اا ال حاادود لااة ،فاشااتعل حماسااهم
يتمناهااا ،كمااا ألهماات المااؤمنين بااة
فشااهادة الباااب قااد حّققاات أمني ا ًة كااان ّ
ً
اما ،فضالً عن فشلها فاي إخمااده ،وكّلماا تعاظمات
الر
ّ
وحاني إلى درجة زادت ريا االضطهاد الهوجاء لهيبة ضر ً
ّ
علوا واشتعاالً.
جهود األعداء في اإلطفاء ،زاد لهيبة ً
ضريحه على جبل الكرمل
وبعاد شاهادة الباااب ،نقلاوا رفاتااة ورفاات رفيقااة المخلاص إلاى حاّفااة الخنادق خااارج المديناة ،وفااي الّليلاة التّاليااة

البابيين
خّلص بعض ّ
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جسااديهما فااي منتصااف الّلياال .وبعااد إخفائهمااا ساانوات عدياادة فااي أماااكن س ارّية فااي إي اران ،جاايء بهمااا بصااعوبة
المقدسااة ،ودفنااا فااي مقااام جمياال فااي موقعااة فااي ساافح جباال الكرماال علااى مقربااة ماان
وتحاات الخطاار إلااى األرض ّ

النبي وعلى بضعة أميال فق من المكان ال ّذي قضى فية بهاءهللا سنواتة األخيرة وال ّذي دفن فية.
إيليا ّ
كهف ّ

الزئارين الا ّذين ياااتون ماان جميااع بقاااع األرض لزيااارة مقااام بهاااءهللا المقا ّادس ماان
ولاايس هنااا ماان بااين آالف ّا
ووفاء.
مبشرِّه الفريد المخلص
المحب البار ،إجالالً
تفوتة زيارة مقام ّ
ّ
ً
آثار الباب الكتابية
ما ت آثااار الباااب المجّلاادات الضااخمة ،وكاناات ساارعة ِّ
كتابت اة وتفاساايره المسااهبة وبياناتااة العميقااة ومناجاتااة
ّ
الكتابياة
اتلخص فحاو آثااره
الساماوي ،وت ّ
ّ
البليغة التّاي كاان يمليهاا علاى البديهاة ،تعتبار مان الباراهين علاى إلهاماة ّ
المتنوعة فيما ننقلة من كتاب مقالة سائح:
آنيااة
الناااس ماان آثااار الباااب
"لقااد بقااي فااي أياادي ّ
الكتابيااة مااا بعضااة فااي موضااوع تفسااير وتاوياال اريااات القر ّ
ّ
النصائح ،وبيان مراتب التّوحياد ،واثباات
وارخر في المناجاة ،والخطب ،واإلشارات .وكان البعض في المواعد و ّ

لسيد
النبوة
ّ
الخاصة ّ
ّ
مسا
شؤون ّ
الدنيا والتّ ّ

محمد (ص) والمفهوم من مضاامينها التّرغياب فاي تهاذيب األخاالق واالنقطااع عان
الكائنات ّ
بنفحاات هللا .لكان فحاو كلماتاة ،ومقصاود مص ّانفاتةّ ،إنماا كاان يادور حاول نعات الحقيقاة

الشاخصة التّي مقصوده ومحبوبة ومطلوبة .وقد اعتبر ظهوره في مقام التّبشير بة ،كما اعتبر
ّ
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الشاخصة .وفاي الحقيقاة ،ظ ّال ليلاة ونهااره متباتّالً
حقيقة ذاتة واسطة لظهور الكماالت العظيمة من تل الحقيقة ّ
ترصاد شاروقة ،بحياث أوضاح فاي
لة في ذكره ،بحيث لم يغفل عنة لحظاة واحادة .وكاان ي ّ
ادل جمياع أتباعاة إلاى ّ
ترليفة:

"إن اي حاارف ماان ذل ا الكتاااب األعظاام ،ورذاذ ماان ذل ا البحاار ال ا ّذي ال ساااحل لااة .وعنااد ظهااوره ،تتجّلااى
ّ
ويعرج جنين هذا األمر في مراتب الوجود ويفوز بمقام "أحسن تقويم" ،ويلبس
حقيقتي وأسراري ورموزي واشاراتيّ ،
خلعة "فتبار هللا أحسن الخالقين"...

الداجية في قلعة "ماه كو" سراجة المنير ،وتاذكاره
وكان مشتعالً بناره ،بحيث صار ذكره لة في ليالي سجنة ّ
الروحااني قلباة ،وثمال مان رحياق كاساة،
لة وهو في ضيق سجن "جهريق" نعم األنيس الرفيق ،فابتهع باالنشا ار ّ
ّ
وامت جذالً بذكره"(.)1
من يظهره هللا
ار بظهاور بهااءهللا ،بال
مبش ًا
أن مقام البااب لايس مج ّارد كوناة ّ
قارن البعض الباب بيوحنا المعمدان ،في حين ّ
مدتاة،
لهية،
ًا
إ ّن الباب في ذاتة كان
دودا فاي ّ
ومؤس ًسا لدين مستقل ،ولو ّأناة كاان ً
ديناا محا ً
مظهر من المظاهر اإل ّ
ّ
المؤسساين الّلاذين اشاتركا فاي
أن البااب وبهااءهللا كاناا
ًا
اائيون ّ
ومقتصر على فترة قصيرة من السنوات .ويعتقد البه ّ
ّ
تاسيس دينهم ،وتشهد كلمات بهاءهللا التّالية على صدق هذه

()1

مقالة سائح  -الترجمة العربية – الصفحات 41- 39
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الحقيقة حين يقول ما ترجمتة:
السااابق فتارًة قصاايرًة جا ًادا كهااذه ،فااّن
"أمااا وقااد اقتضااى أن تفصاال هااذا الظهااور األعظاام البااديع عاان ظهااوري ّ
ّ
فعينات م ّادة
لهياة ّ
سر ال يستطيع أحد كشفة وغيب ال يستطيع عقل أن يسبر غاوره ،وقاد سابقت التّقاديرات اإل ّ
ذل ّ
أبدا أن يكتشف سببها ،إالّ بعد أن يطلع على ما في كتابي المكنون".
امتداد تل الفترة ،ولن يستطيع أحد ً
فّن الباب حينما أشار إلى بهاءهللا ،أظهر أقصى درجات إنكار ال ّذات وأعلن:
ومع وجود هذاّ ،
ادة ماان آياتااة ويتلوهااا خياار لااة ماان أن يتلااو كتاااب
"إن ال ا ّذي يساامع فااي يااوم ظهااور "ماان يظه اره هللا" آي ا ًة واحا ً
ّ
مرة"(.)1
البيان ألف ّ
يتحمال ذلا ّ ،إنماا
عد الباب نفسة
تحمال ك ّال ألام فاي سابيل تهيئاة ال ّ
وقد ّ
ً
طرياق ،وص ّار ّأناة حاين ّ
سعيدا في ّ
محبتاة
مما يجب علياة عملاة فاي سابيل "مان يظهاره هللا" ،الا ّذي هاو مصادر إلهاماة الوحياد ،ومقصاود ّ
يفعل القليل ّ

الفريد.

القيامة والجنة والنار
أن معنى
الجنة و ّ
إن جزًءا مهما من تعاليم الباب خاص بتفسير عبارات القيامة ويوم الجزاء و ّ
النار ،فقد قال ّ
ّ
وحانياة لمان هام نياام فاي
القيامة هو ظهور مظهر جديد لشامس الحقيقاة ،و ّ
الر ّ
أن معناى قياام األماوات هاو اليقظاة ّ

أن
قبور الجهالة والغفلة و ّ
الشهوات ،و ّ

()1

مترجم عن كتاب مقالة سائح
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ظهور الجديد ال ّذي فية يحصال الفصال باين أغناام هللا الا ّذين يقبلاون ظهاوره وباين الا ّذين ال
يوم الجزاء يعني يوم ال ّ

الساارور بمعرفااة هللا ،كمااا أناازل ذلا
ألن األغنااام تعاارف صااوت ّا
أن ّ
الصااالح فتتبعااة ،و ّ
يقبلونااةّ ،
الجنااة هااي ّ
الرعااي ّ
مظهره ،وبة يصل المرء إلى أسامى الكماال الا ّذي يساتطيع الوصاول إلياة ،وباة يادخل بعاد الماوت إلاى ملكاوت هللا

النار فهي الحرمان مان عرفاان هللا ،ويناتع عنهاا عادم الوصاول إلاى الكماال اإللهاي وضاياع
والحياة
أما ّ
ّ
األبدية ،و ّ
ّ
الساائدة
السعادة
يحا ً
أن عبارات القيامة لام يكان لهاا معناى بغيار هاذا ،و ّ
أكيدا ّ
ّ
األبدية .وقد ّ
صر تصر ً
أن األفكاار ّ
ّ
الماديااة وأمثالهااا إ ّنمااا هااي ماان اختاراع الخيااال .وقااد با ّاين
النااار
الخاصااة بقيااام أجساااد المااوتى
بااين األماام
وبالجنااة و ّ
ّ
ّ
ّ
وبان التّقدم نحو الكمال في الحياة األخر ليست لة حدود.
أيضا با ّن لإنسان حياة أخر بعد الموتّ ،
ً
تعاليمه األخالقية واالجتماعية
األخوياة وبااألدب ،وأن ينشاروا
بالمحباة
اانهم يجاب علايهم أن يمتاازوا
يخبر الباب أتباعة في آثااره
الكتابياة ب ّ
ّ
ّ
ّ
الدور اإللهاي العظايم
عاما ،وأن يكون ّ
الصنائع ّ
للنساء في هذا ّ
بينهم الفنون و ّ
النافعة ،وأن يكون التّعليم االبتدائي ً
ّ
منعاا
ال ّذي افتتحة بذاتاة قسا ً
العاماة ،وقاد مناع التّس ّاول ً
طا أكبار مان الحرّياة ،وأن يصارف علاى الفقاراء مان الخ ازناة ّ
المحباة الخالصاة
الدافع ال ّذي يهادي الفارد الباابي هاو
باتًا وكذل استعمال الخمور والمسكرات ،وأمر أن يكون ّ
ّ
ّ
بدون رجاء للثّواب أو خوف من العقاب ،ولذل يقول في كتاب البيان:
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فّنا لاو عبادت هللا خوًفاا ،فلان
الناار ،ال تفتار عان عبادتا لاةّ .
"فاعبد هللا ،بحيث لو كاان الجازاء علاى عبادتا ّ
يكا لة"(.)1
رجاء لها ،فقد جعلت خلق هللا شر ً
لهية ،وكذل لو نظرت إلى ّ
تليق لعتبة قدسة اإل ّ
الجنة ،وعبدت هللا ً
العذاب واالنتصار
تدل هذه الفقرة األخيرة التّاي اقتبساناها علاى ال ّارو التّاي أنعشات حيااة البااب كّلهاا ،حياث كاان مرمااه الوحياد
ّ
طريااق للمظهاار ارتااي
والغاارض الفريااد ماان وجااوده هااو عرفااان هللا
ومحبتااة ،واظهااار صاافاتة ماان مرآتااة ،وتهيئااة ال ّ
ّ

اب طاارد عنااة الخااوف ،ولاام يكاان
أي اضااطرابّ ،
ألن الحا ّ
بعااده .ولاام تكاان للحياااة عنااده ّأيااة مخاااوف وال للمااوت ّ
كل ما لدية تحت أقدام محبوبة.
االستشهاد ذاتة لدية سو ابتهاجة في إلقاء ّ
لهية ولمثل هاذا العاشاق اإللهاي ،ولمثال
عجبا لمثل هذه ا ّلنفس ال ّ
طاهرة البديعة ولمثل هذا المعّلم للحقيقة اإل ّ
ً
ّ
الشديدة ،وحكم عليهم بالموت على يد فقهاء العصرو
رفاقة ،كيف قوبلوا بالعداوة ّ
فالرساول اإللهاي ال يملا
الرساول اإللهاي ساو
حًقا ال يعمي ّ
التعصاب األعماى والجهالّ ،
الناس عن معرفاة ّ
ّ
ّ
ّ
وحانية
الدنيا وعظمتها ً
من زخارف ّ
الر ّ
السلطنة ّ
شيئا ،ولكن كيف يمكن إثبات ّ
القوة و ّ

()1

مترجم عن كتاب "البابيون في إيران" تاليف البرفسور براون الصفحة  931المجلد21
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دنيوياة وبانتصااره وفاوزه علاى ك ّال مقاوماة أرض ّاية مهماا كاان عنفهاا
إالّ باستغناء المظهر اإللهي عان ك ّال معوناة
ّ
ّ
تحملهااا
لهيااة أمااام أعاين العااالم الكااافر بهااا إالّ بقادرة تلا
وش ّادتها؟ باال كيااف يمكاان إظهاار
ّ
المحبااة اإل ّ
ّ
المحبااة علااى ّ
األوداء ،وسام ّوها فاوق هاذا كّلاة بك ّال هادوء وقارار
أقصى ضربات الباليا وساهام الر ازياا وضاغائن األعاداء وخياناة ّ
وبدون أدنى وجل أو حقد سابغ ًة عفوها وبركتها؟

حبها لة بفدائها أرواحها وك ّال ماا ملكات
تحمل الباب ،وانتصر ،وشهدت األلوف على إخالصها في ّ
نعم قد ّ
الناس وقدرتة على تطوير حياتهم.
في خدمتة،
ويحق للملو أن يغبطوا سلطانة على قلوب ّ
ّ
مبش ارِّه الفريااد ،وأعلاان قبولااة ورضاااه عاان
اّن "ماان يظه اره هللا" قااد ظهاار و ّأيااد دعااوة ّ
وفض االً عاان ذل ا كّلااة فا ّ
يكا لة في مجده وبهائة.
إخالصة وجعلة شر ً
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الباب الثالث
بهاءهللا

استقر فية بهاؤهّ ،إنة لهاو البهااء القاديم
فّنة قد أتى ،فانظروا إلى سرادقة ال ّذي
"أيها المنتظرون ال تنتظرواّ ،
ّ
ّ
في ظهور جديد"
مترجما)
(بهاءهللا -
ً
مولده ونشأته
النااوري وزياار
عباااس ّ
ّ
إن المياار از حسااين علااي ،ال ا ّذي اتّخااذ فيمااا بعااد لقااب بهاااءهللا ،كااان أكباار أوالد المياار از ّ
المدني ااة
مهما ا ًة ف ااي الوظ ااائف
ّ
ّ
الدول ااة .وكان اات عائلت ااة ّ
غني ااة ومرموق ااة ،وكثي اار م اان أعض اااءها ش ااغلوا مناص ااب ّ
الشااروق يااوم  12نااوفمبر (تش ارين
والعسااكرّية فااي الحكومااة ،وكااان مولااده فااي طه اران عاصاامة إي اران بااين الفجاار و ّ
كلياة ماا ،بال تلّقاى تعليماة
محرم سانة  1233هجرياة .ولام ياذهب إلاى مدرساة أو ّ
الثّاني) سنة  1817الموافق ّ 2
البسي في المنزل ،مع ذل حينما كان طفالً ظهارت مناة حكما ًة فائقا ًة ومعرفا ًة مدهشا ًة .وماات والاده وهاو شااب
الصغار ،وعن إدارة أمال األسرة الواسعة.
فتركة مسؤوالً عن إخوتة وأخواتة ّ
وقد حكى عبدالبهاء أكبر أوالد بهاءهللا لمؤّلف هذا الكتاب في
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إحد المناسبات التّفاصيل ارتية عن أوائل ّأيام حياة والده فقال ما ترجمتة:
"كااان منااذ طفولتااة شاافوًقا سااخيا للغايااة ،وكااان محب اا للعيشااة فااي األرياااف ،فكااان يقضااي أغلااب أوقاتااة فااي
النااس يلتفاون حولاة كماا كاان الاوزراء
قوة
جاذبية خارقة يشعر بها الجميع ،فكاان ّ
ّ
البساتين أو الحقول ،وكانت لة ّ
الرابعة عشارة اشاتهر
ورجال البال
يحبون مجالستة ،وكذل كان ّ
ّ
السن الثّالثة عشرة أو ّ
يحبة األطفال .ولما بلغ ّ
أي موضااوع ويحا ّال ّأيااة معضاالة تعاارض عليااة ،ويتباحااث فااي
بدرايتااة الواسااعة وعلمااة الغزياار ،فكااان يااتكّلم فااي ّ

الكل ينصتون إلية بكل ارتيا .
ويفسر المسائل
ّ
الدينية المعضلة ،وكان ّ
المجامع مع العلماءّ ،

ولماا بلااغ سا ّان الثّانيااة والعشارين ،تااوفي والااده ،وأرادت الحكومااة أن تسااند إليااة منصااب والااده فااي الااو ازرة ،كمااا
ّ
اّن هااذا
هاي الحااال فاي إياران ،ولكا ّان بهااءهللا لاام يقبال ذلا المنصااب ،وعندئاذ قااال رئايس الااوزراء" :إتركااوه لنفساة فا ّ

مهماة ساامية قاد
غرضاا أسامى تحات نظ ِّاره ،وال أقادر أن أفهماةّ ،
ولكنناي مقتناع ب ّ
المنصب ال يليق بةّ ،
فّن لة ً
اان ّ
فّن أفكاره ليست كافكارنا ،فاتركوه لنفسة".
ّ
قدرت لةّ ،
حبس بهاءهللا بسبب البابية
الساابعة
لما أعلان البااب بعثتاة سانة  ،1844اعتناق بهااءهللا أمار ال ّادين الجدياد بشاجاعتة ،وكاان إذ ذا فاي ّ
ّ
الشااجعان ،حاابس ما ّارتين ألجاال هااذا األم اار.
البابيااة ّ
مروج ااي ّ
والعش ارين ماان العماار ،وصااار معروًف اا بكونااة أحااد ّ

مرة عذاب الجلد على األقدام.
وتحمل ذات ّ
ّ

وفي أغسطس (آب) سنة  1852حصلت حادثة مريعة للبابيين،
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ّن أحد أتباع الباب ،وهو شاب يدعى صادق التّبريزي ،كان قد تاثّر مان استشاهاد س ّايده المحباوب حينماا شااهد
فّ
بندقياة صايد كاان قاد حشااها رشاا( )1بادالً مان
عيانا،
ذل
فاختل عقلة ،ومن باب االنتقام كمن ّ
ً
للشاه وأطلق علية ّ
ّ
الشاااه ماان فااوق
الشاااب قااد سااحب ّ
الشاااه باااذ ً بليااغ ،ولااو ّأنااة أصاايب ماان الا ّارش .وكااان ّ
الرصاااص ،فلاام يصااب ّ
ّ
اابيون
ج اواده ،إالّ ّ
أن مرافقااي صاااحب الجاللااة قبض اوا عليااة ،وأعاادموه فااي الحااال فااي المكااان ذاتااة ،ثا ّام اعتباار البا ّ

ظلماا ،وابتادأت فايهم الماذابح الفظيعاة نتيجاة ذلا الحاادث وأعادم مانهم ثماانون
ً
جميعا مسؤولين عن هاذا الحاادث ً
الساجون ،ومانهم بهااءهللا ،وقاد كتاب بهااءهللا عان
في طهران با ّشد أنواع العذاب ،وقبض على الكثيرين ّ
وزجوا فاي ّ

ذل فيما بعد في "لو ابن ال ّذئب" ما ترجمتة(-:)2

أيضاا فاي مجاالس التّحقياق ،وماع
"لعمر هللا لم يكن لنا دخل في هذا األمر المنكار أب ًادا .وقاد ثبتات براءتناا ً
األيااام
بالسالساال ماان "نياااوران" التّااي كاناات فااي تلا
ّ
ارجلين عاااري الا ّارأس واألقاادام ّ
ذلا أخااذونا وسا ّايرونا متا ّ
مقياادين ّ
ظااالمين القلنسااوة ماان أرسااي ،وألجانااا
الخيالااة ال ّ
الساالطنة إلااى أن أوصاالونا إلااى سااجن طه اران ،وقااد أخااذ أحااد ّ
مقا ّار ّ

السير بسرعة عظيمة ،ووضاعونا م ّادة أرباع أشاهر فاي مكاان لام تار العياون لاة مثايالً.
المامورون والجالّدون على ّ
ضيقة ،وعند
السجن ال ّذي كان محل ورود المظلوم والمظلومين ،فكانت في الحقيقة أفضل منة حجرة مظلمة ّ
أما ّ
ّ
مظلما،
ممر
ورودنا فية أدخلونا ًا
ً

الرش بارود مع صغار الحديد.
()1
ّ
بالنص.
( )2ما بين القوسين [ ] عربي ّ
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حالكاا،
مظلماا
المقر ،فكاان
أما ذل
المقر
ظالماا ً
ّ
ّ
ومنة نزلنا ثالث درجات عميقة ،حتّى وصلنا إلى ّ
المعين لناّ .
ً
ً
طاارق والقاااتلين .ومااع وجااود هااذا
طاااع ال ّ
السااارقين وق ّ
وكااان يرافقنااا فيااة مااا يقااارب المائااة والخمسااين مسا ً
اجونا ماان ّ
طريق ال ّذي دخلناا مناة ،وتعجاز األقاالم عان وصافة ،وتقصار العباارة عان بياان
نافذة سو ال ّ
االزدحام ،لم تكن لة ً

ّروائحااة المنتنااة ،وكااان ذلا الجمااع أكثاارهم ماان غياار لباااس وفاراش [هللا يعلاام مااا ورد علينااا فااي ذلا المقااام األنااتن

امو
وكنا ّ
األظلم]ّ ،
األياام فاي أحاوال الب ّ
السجن فاي الّلياالي و ّ
اابيين وأعماالهم وحركااتهم ،وماع عل ّاو وس ّ
نفكر في ذل ّ
اتهجم الحاصاال علااى ذات
إد ار هااذا الحاازب ،نعجااب كيااف ظهاار ماانهم مثاال هااذا العماال يعنااي تل ا الجسااارة والا ّ

النفاوس.
ّ
الهماة علاى تهاذيب هاؤالء ّ
الساجن ،أن يقاوم بتماام ّ
الشاه .وبعد ذل عزم هاذا المظلاوم بعاد خروجاة مان ّ
ِّ
[إناا ننصار با وبقلما  ،ال
الرؤيا ،سم َعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهاتّ :
وفي ليلة من الّليالي ،في عالم ّ
ن
عمااا ورد علي ا وال تخااف ّإن ا ماان ارمنااين .سااوف يبعااث هللا كنااوز األرض وهاام رجااال ينصاارون ب ا
تحااز ّ
أحيى هللا أفئدة العارفين]".
وباسم ال ّذي بة َ
النفي إلى بغداد
ولكن بهاءهللا وأصحابة كانوا في حماس وسرور عظيم .وكاان
الرهيب ّ
مدة أربعة أشهرّ ،
السجن ّ
وامتّد هذا ّ
اان دورهام ساياتي ،وكّلماا أتاى
احدا أو أكثر أو يعا ّذبونهم ،وي ّ
كل يوم تقريًبا و ً
اذكرون البااقين ب ّ
الجالّدون يقتلون في ّ
الجالّدون لياخذوا أحد األصحاب ،كان
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ثم يسرع بشوق عظايم
ال ّذي ينادون اسمة يرقص طرًباّ ،
يقبل أيدي بهاءهللا ،ويعانق الباقين من زمالئة المؤمنينّ ،
إلى مكان االستشهاد.
الروس بطهاارة أخالقاة(،)1
و ًا
أن بهاءهللا لم يشتر في جريمة االعتداء على ّ
أخير ،تحّقق ّ
الشاه ،وشهد سفير ّ
الشاااه بنفيااة إلااى
يظن اون ّأنااة سيقضااي نحبااة ،ولااذل أماار ّ
اتد مرضااة لدرجااة ّأنهاام كااانوا ّ
وفض االً عاان ذل ا  ،فقااد اشا ّ
فتوجاة بهاااءهللا بعااد أساابوعين إلااى تلا الاابالد ،ورافقتااة أسارتة وعاادد ماان
العاراق ،باادالً ماان الحكاام عليااة باإلعاادامّ ،

الشتاء ،عانوا قسوة البرد ،وغيرها من المصاعب ،إلى أن وصلوا بغداد،
المؤمنين ،وفي سفرهم ال ّ
طويل في فصل ّ
في حال من الفاقة يرثى لها.
اجع الم ااؤمنين ،وينص ااحهم ،فاس ااتقامت أح ااوال
الص ااحة لبه اااءهللا ابت اادأ يعّل اام ال ّ
ط ااالبين ،ويش ا ّ
وبمج ا ّارد ع ااودة ّ
()2
آل
ألن أ بهاااءهللا ألبيااة،
السااعادة و ّا
أن هااذه الفت ارة لاام يطاال أماادهاّ ،
الرحااة بوقاات قصااير  .إالّ ّ
البا ّ
اابيين ،وشااملتهم ّ

المس ا ّامى ب ااالمير از يحي ااى والمع ااروف ب ا ا (ص اابح أزل) وص اال إل ااى بغ ااداد ،ول اام يم ااض زم اان كبي اار ،حتّ ااى ظه اارت
سر ،وأخذت تتفاقم .وقد سبق حصول مثل هذه اإلنشقاقات بين
العدائية ،اّلتي كان هذا األ يثيرها ا
االختالفات
ّ
السيد المسيح .وهذه
تالمذة ّ

()1
()2

ضيفا في دار صهره الموظف في السفارة حين إلقاء القبض علية فشهد هاذا بباراءة ضايفة أماام السافير والاتمس
كان بهاءهللا ً
منة انقاذه.
الخاصة "بسنة التّسع".
نبوات الباب
ّ
تمت ّ
السنة التّاسعة من بعثة الباب وهكذا ّ
كان ذل في أوائل سنة  1853وهي ّ
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وعنفاا ،كانات شاديدة األلام لبهااءهللا ،الا ّذي كاان غرضاة فاي
اوحا ً
االختالفات التّي ازدادت فيماا بعاد فاي أدرناة وض ً
حياتة كّلها ترويع اإلتّحاد بين أهل العالم.
هجرته مدة سنتين في الفيافي
اليمانية ،ولام ياخاذ معاة ساو بدلاة واحادة مان
وبعد مرور سنة على وروده بغداد ،غاب ً
وحيدا في فيافي الس ّ
المالبس .وقد كتب عن هذه الفترة في كتاب اإليقان-:
لمااا أر عالئاام الح اوادث المقبلااة ،اختااار
ّ
"إن هااذا العبااد فااي أوائاال ّأيااام وروده ،فااي هااذه األرض (بغااداد)ّ ،
فجا َرت العبارات ماان
المهااجرة قباال وقوعهااا ،وهااام فاي فيااافي الفاراق .وقضاايت سانتين ،وحيا ًادا ،فااي باراري الهجارَ ،

عيوني كالعيون ،وسال بحور الدم من قلبي .فكم من ليال لم أجد قوتًا ،وكم من أياّم لم أجد للجسد راح ًة .ومع
اهودا،
اودا ونهاياة الفار مش ً
السارور موج ً
كل هذه الباليا ال ّنازلة ،و ّ
ّ
الرزايا المتواترة ،فو ال ّذي نفسي بيده ،كان كماال ّ
ضر أحد أو نفعة وصحتّة أو سقمة .كنت مشغوالً بنفسي ،ناب ًذا و ارئاي العاالم وماا
حيث لم يكن عندي خبر من ّ
الخياال ،وسااهم تقااديره مقا ّادس عاان التّاادبير .فااال نجاااة
فيااة ،ومااا كناات أدري ّ
أن شاار قضاااء هللا أوسااع ماان مياادان ّ
الرجااوع ماان هااذه
بالرضاااء فااي إرادتااة .قسا ًاما بااا  ،لاام يكاان عناادي ّنيااة ّ
ألحااد ماان شاار قضاااءه ،وال مفا ّار لااة إالّ ّ

السفر.
المهاجرة ،وال أمل في العودة من هذا ّ

وكان مقصودي من ذل – أن ال أكون عّلة اختالف
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()1
سببا في ض ّار أحاد ،وال عّلا ًة لحازن قلاب .فلام يكان فاي
األحباب  ،وال مصدر انقالب األصحاب ،وأن ال أكون ً
وفساره
فكري قصد آخر غير ما ذكرت ،وال أمام نظر ّي أمر سواه ،ولو ّ
أن ّ
كل إنسان قد حملة على غير محملاةّ ،

الرجوع من مصدر األمر ،وال ّبد مان التّساليم لاة،
على حسب أهوائة وميولة .و ًا
أخير صبرنا ،إلى أن صدر حكم ّ
الرجوع ما يعجز القلم عان ذكاره .وهاا قاد مضات ارن سانتان واألعاداء قاائمون بنهاياة الج ّاد
فرجعنا والحظنا بعد ّ
واالهتمام على إهال هذا العبد الفاني ،كما هو معلوم عند الجميع"(.)2
مقاومة العلماء
الناااس إلااى بغااداد ،ماان القريااب
وبعااد رجااوع بهاااءهللا ماان هااذه العزلااة ،اشااتهر صاايتة أكثاار ماان قباال ،وهاارع ّ
بالرسالة الجديدة.
النصار و ّ
والبعيد ،ليروه ويسمعوا تعاليمة ،واهتم اليهود و ّ
الزردشتيون اهتمام المسلمين ّ
ولكن فقهاء المسالمين قااموا علاى المقاوماة ،وتارمروا علاى القضااء علياة ،وفاي ذات ياوم أرسالوا واح ًادا مانهم
ّ
طر
أن حكمتااة مدهشااة ،لدرجااة ّأنااة اضا ّ
أن أجوبااة بهاااءهللا مقنعااة ،و ّ
الرسااول ّ
لمقابلتااة وساؤالة بعااض األساائلة فوجااد ّ

بان بهاءهللا ال يضارعة أحد في العرفان واإلد ار  .وألجل أن يقتنع العلماء ال ّذين أرسلوه
لالعتراف ّ

()1
()2

للمحبة والوداد بينهم.
رمز
بعضا ًا
األحباء اسم يخاطب بة
األحباب أو
البهائيون بعضهم ً
ّ
ّ
ّ
الصفحات – 201 – 199 :مطبعة البيان – بيروت.
اإليقان  -التّرجمة العر ّبية – ّ
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الرسااول ماان أن يظهاار لااة معجازًة لتكااون حجا ًة ،فاااظهر بهاااءهللا اسااتعداده لقبااول
ب ّ
حقيااة رسااالة بهاااءهللا ،سااال هااذا ّ
معينااة ،ويكتبااون طلاابهم
اقت ارحااة بش ارو
معينااة ،وصا ّار لااة با ّ
اان العلماااء ،لااو كااانوا يتّفقااون علااى طلااب معج ازة ّ
ّ
ويصرحون فية ّأنهم يؤمنون
فّناة يظهار لهام المطلاوب ،وان لام
ويختمونة،
بصحة رسالتة ،ويكّفون عن مقاومتةّ ،
ّ
ّ
اق لكانات الفرصاة ساانح ًة لهام إذ
فّنة ال يكون على
يظهره ّ
الحق .نعم ،لو كان غرض العلماء الوصول إلى الح ّ
ّ
ذا  ،ولكا ّان أغ ارضااهم كاناات بعياادة عاان ذل ا  ،ومتّجه ا ًة إلااى إصاادار حكمهاام فااي صااالحهم ،س اواء أكااان حًقااا أم
التحدي الجريء.
الحق ،وهربوا من هذا
ألنهم خافوا من
باطالًّ ،
ّ
ّ
طائفاة المظلوماة ،وسااعدهم فاي ذلا القنصال
ادة إلباادة هاذه ال ّ
وقد دفعهم فشلهم هذا ،إلى نصاب مكائاد جدي ً
أن بهااءهللا يض ّار بال ّادين اإلساالمي
اإليراني العام فاي بغاداد ،فارسال جملاة رساائل متتابعاة إلاى ّ
الشااه ،مضامونها ّ

سيًئا في إيران ،ولذل يجب نفية إلى مكان أبعد.
أن لة ًا
أكثر من قبل ،و ّ
تاثير ّ

انية وبذلهما
وكان من حكمة بهاءهللا ،في هذه األزمة الحاصلة من اتفاق الحكومة
التركية مع الحكومة اإلير ّ
ّ
اجع أتباعاة ويرشادهم ،ويكتاب
جهدا
مشتركا الستئصاال أمار هللا بتحاريض مان الفقهااءّ ،أناة بقاي ً
ً
هادئاا س ً
ً
ااكنا ،يش ّ
الدهور.
ممر ّ
من كلمات التّسلية والهداية ما ال يبيد وال يفنى على َ

اان بهااءهللا كاان ياذهب
اص عبادالبهاء كياف كتاب بهااءهللا "الكلماات المكنوناة" فاي ذلا الوقات ،فقاال ب ّ
وقد ق ّ
للنزهة على شاط
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افاء
ثم يعود وهو فرحان جذل ،فيكتب هذه اللئال
النصائح الحكيمة التّاي كانات ً
ّ
الوجدانية ،وفيها ّ
دجلةّ ،
عوناا وش ً
لمادة سانوات عديادة،
أللوف القلوب الجريحة المتاّلمة .ولم يكن يوجد من " الكلماات المكنوناة" ساو بضاع نساخ ّ

الضااروري سااترها بكا ّال احت اراس ،لاائال تقااع فااي أياادي األعااداء ال ا ّذين كثااروا هنااا  ،ولكاان هااذا المجّلااد
وكااان ماان ّ
كل جهة من جهات المعمورة.
الصغير أصبح ارن يتلى في ّ
ّ
الشهيرة التّي كتبها بهاءهللا في نفس الوقت ،قبيل انتهاء إقامتة في
أما "كتاب اإليقان" فهو كذل من الكتب ّ
ّ
بغداد بين سنتي  1862و.1863
إعالن الدعوة في الرضوان في ضواحي بغداد
()1
انيااة ،بعااد
صاادر أماار الحكومااة
ااء علااى طلااب الحكومااة اإلير ّ
ّ
التركيااة باسااتدعاء بهاااءهللا إلااى ارسااتانة بنا ً
الدولااة مناازل م اوالهم
أحباااؤه فااي اض ا ّ
طراب ،وحاصاارت ّ
ولمااا وصاالت هااذه األخبااار ،وقااع ّ
مفاوضااات كثي ارة معهاااّ ،

يوماا ،ريثماا تتجهاز
أن أسرتة اتخذت حديقة نجيب باشا خارج المدينة ا
المحبوب ،لدرجة ّ
مقر لهاا م ّادة اثناي عشار ً
للسفر الطويل.
القافلة ّ

(أياار) سانة  )1863أي
يوما (من  22إبريل (نيسان) علاى  3ماايو ّ
وفي اليوم ّ
األول من هذه اإلثني عشر ً
باناة هاو الموعاود الا ّذي
السنة التّاسعة عشرة بعد إعاالن بعثاة البااب ،أعلان بهااءهللا للعدياد مان أتباعاة البشاارة ّ
في ّ

أخبر بظهوره الباب ،و ّأنة هو المختار ال ّذي

()1

ارستانة اسم مدينة اسطنبول في العهد العثماني.
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اختاره هللا والموعود ال ّذي أخبرت بمجيئة جميع رسل هللا .وقد عرفت تلا الحديقاة التّاي أعلنات فيهاا هاذه ال ّادعوة
الرض اوان) ال ا ّذي يحتفاال بااة
الرض اوان ،وخّل ادت ذكاار
ّ
ّ
األيااام التّااي ص ارفها بهاااءهللا فيهااا با ا (عيااد ّ
الشااهيرة بحديقااة ّ

يوما.
سنويا ّ
ال ّ
بهائيون ً
مدة اثني عشر ً

حماساا
القوة بدالً مان الحازن والغام ،وازداد أتباعاة
وفي أثناء تل
ّ
األيام ،أظهر بهاءهللا أعظم الفر و ّ
الرفعة و ّ
ً
ارور ،وجاااءت الجمااوع الكثي ارة لتقا ّادم لااة احترامهااا واجاللهااا ،وحضاارت جميااع شخصا ّايات بغااداد ،حتّااى ال اوالي
وسا ًا
السجين قبيل رحيلة.
نفسة ،لتكريم ذلكم ّ
اسطنبول وأدرنة
ولماا وصالت الجماعاة المؤّلفاة مان بهااءهللا وعادد
السفر إلى اسطنبول باين ثالثاة أشاهر وأربعاة أشاهرّ .
دام ّ
ات وعشارين ماان أصااحابة إلااى اسااطنبول ،وجاادوا انفسااهم مسااجونين فااي مناازل صااغير ازدحاام
ماان أفاراد عائلتااة وسا ّ
ِّ
السافر إلاى أدرناة ،ولاو
بهم .و ًا
أخير نقلوا إلى مكان أوسع قليالً ،ولكا ّنهم بعاد أربعاة أشاهر ّ
رحلاوا إلاى أدرناة ،وهاذا ّ
األياام،
لكنة كان أفظع سفر قاسوه حتّى ذل الوقات ،فقاد ساق الاّثلع علايهم بش ّادة طيلاة تلا
ّأنة دام بضعة ّأيامّ ،
ّ
األول ،أساكن بهااءهللا وأسارتة
ولم يكن لاديهم طعاام وال ألبساة كافياة ،فتضااعفت آالمهام لاذل  .وفاي م ّادة ّ
الشاتاء ّ

الرحاة ،ومليئاة بالحشارات
نفر في منازل صاغير مك ّاون مان ثاالث غارف ،ليسات فيهاا أساباب ّا
البالغين اثني عشر ًا
الربيع ،نقلوهم إلى مكان أوسع .ومكثوا في أدرنة ما يزيد على أربع سنوات ونصف.
وغيرها ولماّ جاء ّ
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البابيين ،وعرفوا منذ
ًا
وهنا استانف بهاءهللا تعليمة ،وجمع حولة العديدين ،وأعلن دعوتة
فتحمس لها معظم ّ
جهارّ ،
الش ااقيق
أقلي ااة ،اتّبع اات المي اار از يحي ااى (ص اابح أزل) ،األ غي اار ّ
اائيين" .ول اام تتخّل ااف إالّ ّ
ذلا ا الح ااين باس اام " البه ا ّ

الشاايعة وتاارمرت علااى القضاااء عليااة.
السااابقين ماان ّ
لبهاااءهللا ،وناصاابتة العااداء ّ
الشااديد ،وانضا ّامت علااى األعااداء ّ
اابيين ماان أدرنااة ،فنفاات بهاااءهللا
وأعقااب ذل ا جملااة صااعوبات ،وأخيا ًا
اائيين والبا ّ
ار قاماات الحكومااة التركيااة بنفااي البها ّ
عكا في فلسطين حيث وصالوها ،حساب تااريخ النبيال
وأتباعة إلى ّ
نفت المير از يحيى وجماعتة إلى قبرص.

()1

فاي  31أغساطس (آب) سانة  ،1868بينماا

رسائله للملوك
الشااهيرة ،إلااى ساالطان تركيااا ،والااى العديااد ماان ملااو األرض
فااي ذل ا الوقاات كتااب بهاااءهللا سلساالة رسااائلة ّ

ملوكاا آخارين ،كماا خاطاب ح ّكاام
المتوجين ،والى "البابا" والى شاه إيران .وخاطب في الكتاب األقادس فيماا بعاد ً
ّ
وداعي اا إياااهم إلااى أن يو ّجه اوا
معلن اا
عام ا ًة ،باإلضااافة إلااى عمااوم بنااي اإلنسااان ً
ً
أمريكااا ورؤساااءها ،ورجااال الا ّادين ّ
بقوة عن أمار
السالم ال
عالمي .وفي رسالتة إلى ّ
جهودهم نحو تاسيس ّ
الشاه ،دافع ّ
الدين الحقيقي والحكم العادل و ّ
ّ
البابيين

()1

األياام األولاى للظهاور البهاائي وكاان قاد شاار
محماد ّ
ّ
الزرنادي مؤّلاف (مطاالع األناوار) فاي تااريخ ّ
النبيل األعظم لقب للشايخ ّ
ّ
اتصااال بكثياار ماان المااؤمنين
بصااورة ّ
فعليااة فااي العديااد ماان األحااداث التّااي يصاافها فااي تاريخااة وكاناات لااة معرفااة شخصا ّاية و ّ
األوائل.
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وجهاا لوجاة .وال حاجاة إلاى القاول
المظلومين ،وطلب منة أن يجمعة مع العلماء ال ّذين ّ
حرضاوه علاى اضاطهاده ً
الشاااه رسااالة
الشاااب البها
اان هااذا ال ّ
اائي المخلااص ال ا ّذي س اّلم بيااده ّ
أن "بااديع" ذل ا ّ
طلااب لاام يناال االسااتجابة ،كمااا ّ
با ّ
ّ
()1
الشهادةو
تعذيبا
بهاءهللا قد ألقي القبض علية ،وع ّذب
تجرع كاس ّ
بالكي ،وبارجر المشوي على لحمة ،وهكذا ّ
ً
ّ
يقص بهاءهللا ،بعبارة مؤثّرة ،آالمة وآمالة ،فيقول بالنص:
الرسالة ذاتها ّ
وفي هذه ّ
"يااا َملِّا ا و قااد أري اات ف ااي ساابيل هللا م ااا ال رأت ع ااين وال ساامعت أذن .ق ااد أنكرن ااي المعااارف ،وض اااق عل ااي
الرحااة .كاام ماان الباليااا نزلاات ،وكاام منهااا سااوف
افر ضحضااا ّا
السااالمة ،واصا ّ
المخااارف .قااد نضااب ضحضااا ّ
اتهل مادمعي إلاى أن بال مضاجعي،
تنزل ،امشي مقبالً إلاى العزياز ّ
الوهااب ،وعان و ارئاي تنسااب الحبااب .قاد اس ّ
حب مواله ،وما مررت على شاجر ،إالّ وقاد خاطباة فاؤادي:
الرما في ّ
وليس حزني لنفسي – تا رأسي يشتاق ّ

الناااس فااي سااكرتهم يعمهااون وال
(يااا لياات ق ّ
طعاات الساامي وصاالب علي ا جساادي فااي ساابيل رّبااي) – ب ال بمااا أر ّ
ولعبا ،ويحسبون ّأنهم محسنون ،وفي
يعرفون .رفعوا أهوائهم ،ووضعوا إلۤههمّ ،
هزوا ولهوا ً
كانهم اتخذوا أمر هللا ً
غدا يرون ما ينكرون .فسوف يخرجنا أولو الحكم والغنى
حصن األمان هم
محصنون ،ليس األمر كما ّ
يظنونً ،
ّ
ومما يحكون ،أنها أخرب مدن
عكا.
سميت بادرنة إلى مدينة ّ
من هذه األرض التّي ّ
ّ

()1

القرميد.
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الص اد  ،ال يساامع ماان أرجائهااا إال صااوت
ااءّ ،
كانهااا دار حكومااة ّ
اء وأنتنهااا ما ً
الا ّادنيا ،وأقبحهااا صااورًة وأردأهااا ه او ً
الدنيا فيما
الرخاء
ويصدوا ّ
عنا عرض الحيوة ّ
ّ
ترجيعة .وأرادوا أن يحبسوا الغالم فيهاّ ،
ويسدوا على وجوهنا أبواب ّ
الصماء ومؤانسي وحاوش
الصخرة ّ
السغب ،ويجعل فراشي من ّ
غبر من ّأيامنا .تا لو ينهكني الّلغب ،ويهلكني ّ
العراء ،ال أجزع ،وأصبر ،كما صابر أولاو الحازم ،وأصاحاب العازم ،بحاول هللا مالا القادم وخاالق األمام .وأشاكر

السالسال واألغاالل ،ويجعال الوجاوه
كل األحوال ،ونرجو من كرمة تعالى بهذا الحبس يعتق ّ
هللا على ّ
الرقااب مان ّ
الوهاابّ ،إناة مجياب لمان دعااه ،وقرياب لمان ناجااه .ونساالة أن يجعال هاذا الابالء األدهام
خالص ًة لوجهة العزياز ّ

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

السجون ،وكان يسجن فيها كبار المجرمين ال ّذين يرسلون إليهاا مان جمياع
كانت ّ
عكا في ذل الوقت مدينة ّ
العثمانية .وقد حابس بهااءهللا وأتباعاة عناد وصاولهم إليهاا فاي القلعاة العساكرّية ،بعاد سافرتهم
أنحاء اإلمبراطورّية
ّ
موحشاا
اذر
النساء واألطفال ،وكان المكاان ق ًا
ً
الرجال و ّ
البحرّية المزرية ،وكانوا حوالي ثمانين إلى أربع وثمانين من ّ
رديئاا وغياار
للغايااة ،ولاام يكاان عناادهم فاراش ،وال أسااباب ّا
أي نااوع كاناات ،وكااان ال ّ
طعااام الا ّذي يقا ّادم لهاام ً
للرحااة ماان ّ

طعام
السما لهم بشراء ال ّ
كاف ،إلى درجة التمس المحبوسون بعد ّ
مدة قليلة ّ
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تفشات
الناوم يكاون مساتحيالً .ولام يلبثاوا أن ّ
األياام األولاى ،وكااد ّ
ألنفسهم ،وكان األطفال يبكون على الادوام فاي ّ
جميعاا فريسا ًة للمارض عادا شخصاين ،وقاد تاوفي مانهم
الزحار وغيرها مان األماراض ،حتّاى وقعاوا
بينهم المالريا و ّ
ً
أما آالم ال ّذين بقوا أحياء فقد كانت خارج ًة عن الوصف(.)1
ثالثة من المرضىّ ،

اائيين بااالخروج خااارج باااب
اتمر هااذا الحاابس ّ
الشااديد ما ّادة ساانتين ،وفااي أثنائااة لاام يساامح ألحااد ماان البها ّ
واسا ّ
المشددة.
طعام تحت الحراسة
يوميا لشراء ال ّ
ّ
السجن ،سو ألربعة أنفار كانوا يخرجون ً
ّ
اائيين
وفي أثناء الحبس في القلعاة ،كاان ّا
منعاا باتًاا مان ّ
الزياارة ،ولام ياؤذن للعدياد مان البه ّ
الزئارون ممناوعين ً
السجن ،فكانوا
ال ّذين حضروا من إيران ً
مشيا على األقدام من أجل لقاء موالهم المحبوب أن يدخلوا جدران مدينة ّ

يتمكنااون ماان رؤيااة نوافااذ مسااكن بهاااءهللا فااي
السااهل خااارج الخناادق الثّالااث ،ومنااة كااانوا ّ
يااذهبون إلااى مكااان فااوق ّ
النظار إلياة يبكاون ،ث ّام يعاودون إلاى بالدهام ،وهام
النوافاذ ،فكاانوا بعاد ّ
القلعة ،وكان بهاءهللا يظهر لهام مان إحاد ّ

في حماس واشتعال جديد من أجل الخدمة والفداء.

()1

الخاصااة،
وماان أجاال دفاان اثنااين ماان ه اؤالء األصااحاب الل ا ّذين توفيااا فااي القلعااة العسااكرّية أعطااى بهاااءهللا الح اراس سااجادتة
ّ
السجادة ،وأدخلوا الجسدين في حفرة حفروها لهما في األرض.
ليبيعوها ،ويدفنوا بثمنها هذين المؤمنينّ ،
لكن ّ
الحراس أخذوا ّ
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تخفيف القيود
وبناء
تركية واحتاجت الحكومة إلى القلعة العسكرّية للجنود،
و ًا
السجن .فقد جر تجنيد جيوش ّ
أخير تخّفف ّ
ً
علااى ذل ا نقل اوا بهاااءهللا وأس ارتة إلااى مناازل منفاارد لهاام ،وأسااكنوا باااقي الجماعااة فااي خااان فااي المدينااة ،وفااي هااذا
المناازل ،حاابس بهاااءهللا ساابع ساانوات أخاار فااي غرفااة صااغيرة ،وسااكن فااي الغرفااة المجاااورة أف اراد أس ارتة ،وكااان
ونساء وأطفاالً ،وكان عليهم أن يرتّبوا أنفسهم فيها على قدر استطاعتهمو وفي
عددهم ثالثة عشر
شخصا رجاالً
ً
ً
طعام ،وعدم وجود أساباب العايش
أوائل ّأيام سكناهم ،كانوا يقاسون ضيق المسكن ،وفقدان وسائل ال ّراحة ،وقّلة ال ّ
تمكناوا مان العايش ب ارحاة نسابيا ،عنادما أضايفت إلاى منازلهم غارف أخار  .ومناذ
االعتيادية ،إالّ ّأنهام بعاد قليالّ ،
ّ
للزئارين بمقااابلتهم ،وابتادأت القيااود والموانااع التّااي أوجباات الفارامين العماال بهااا
تار بهاااءهللا وأصااحابة القلعااة ساامح ّا
شدتها األولى.
تزول تدريجيا ،ولو ّأنها كانت في بعض األحيان تعود إلى ّ
فتح أبواب السجن
السااجن ال يتزعاازع ،ولاام يضااطربوا مطلًق اا .وحينمااا كااانوا مسااجونين فااي
كااان ثبااات البها ّ
اائببن وقاات اشااتداد ّ
عكا ،كتب بهاءهللا إلى بعض أحبائة ما ترجمتة-:
القلعة العسكرّية في ّ
فّن األبواب ستفتح ،ويرتفع خبائي فوق جبل الكرمل ،ويتحّقق الفر األعظم".
"ال تضطربواّ ،
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فكان هذا التّصريح مصادر سالو عظيماة ألتباعاة .وبالفعال لام يماض إالّ القليال ،حتّاى تحقاق هاذا الوعاد .وقاد
السااجن باباادع عباارات ترجمهااا حفيااده األكباار شاوقي أفناادي( )1لإنكليزّيااة وفيمااا
قصااة فاتح أباواب ّ
حكاى عباادالبهاء ّ
يلي تعريبها-:

"إنني لم أنظر خضارًة مناذ
لمح
إلي متفضالًّ :
"كان بهاءهللا ّ
يحب جمال األرياف وخضرتها .وفي ذات يوم ّ
ّ
فلما سمعت ذل منة علمت من لحن القول
تسع سنوات ،فاألرياف من عالم ّ
الرو والمدينة من عالم األجساد"ّ .

كل ما أعملة تنفي ًذا لرغبتة يكون
ناجحا.
ّأنة يشتاق إلى التّوجة للريف وكنت ّ
متاكًدا من ّ
أن ّ
ً

محمااد صاافوت باشااا ،وكااان لااة قصاار يسا ّامى
"وكااان هنااا فااي ّ
عكااا فااي ذل ا الوقاات رجاال معاااد لنااا ياادعى ّ
(المزرعاة) علاى بعاد أربعاة أميااال شامالي المديناة ،وهاو محاال جميال تحّفاة الحادائق وبااة نهار مااء جاار .فااذهبت
"إنناي علياال ،وال
لزياارة هاذا الباشاا فاي منزلاة ،وقلات لاة" :ياا باشاا ّإنا تركات القصار ،وساكنت فاي ّ
عكاا " .فقاالّ :

أقاادر علااى تاار المدينااة ،واذا ذهباات هنااا استوحشاات لإخاوان" .فقلاات لااة" :مااا دماات ال تسااكن هنااا  ،ومااا دام

ولكنااة ساارعان مااا وافااق .فاسااتاجرت المنازل منااة
فلمااا ساامع ذلا االقتا ار  ،اسااتغربّ ،
خالياا ،فا ّ
المكااان ً
ااجره لنااا"ّ .
بّيجااار بسااي جا ًادا ،أي بخما ِّ
انويا ،ودفعاات لااة إيجااار خمااس ساانوات مقا ّاد ًما ،وتعاقاادت معااة بعقااد،
اس جنيهااات سا ً
وأرسلت

()1

وصيتة منذ سنة  1921إلى صعوده سنة .1957
شوقي أفندي أصبح بعد صعود عبدالبهاء وليا ل مر البهائي بموجب
ّ
ّ
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ثم أعددت عربة لنقل الجمال المبار (.)1
عماالً لترميم المنزل واصال الحديقة وبناء ّ
ّ
حمامّ ،
عمااا ورد فااي الفارامين المتعا ّاددة ماان األواماار المتكا ّاررة
غماا ّ
"وفااي ذات يااوم ،ذهباات لرؤيااة المحاال بنفسااي .ور ً
تمشاايت خااارج باااب المدينااة ،وكااان
ااي حااال ماان األحاوال ،فا ّ
ّ
باننااا ال يمكننااا أن نتعا ّاد حاادود أساوار المدينااة با ّ
اّني ّ
الح ّاراس مان الجناود علاى الباااب ،ولك ّانهم لام يعارضاوني فااي شايء .فاذهبت ت ًاوا إلااى القصار .وفاي الياوم الثّاااني

الحراس
مرة أخر مع بعض
األحباء والمو ّ
ظفين دون أن يعارضنا أحد أو يعترض سبيلنا معترض مع ّ
ّ
أن ّ
ذهبت ّ
ادة تحاات أشااجار
والخف اراء كااانوا واقفااين علااى جااانبي أب اواب المدينااة .وفااي يااوم آخاار أولماات وليم ا ًة وأعااددت مائا ً
()2
جميعا في المساء.
ثم رجعنا إلى البلدة
ً
الصنوبر في البهجة  .وجمعت حولها ّ
ّ
موظفي البلدة وأعيانهاّ ،

"إن قصاار المزرعااة قااد أع اّد ألجلكاام ،وأعا ّادت
"وفااي ذات يااوم ،ذهباات إلااى حضااور الجمااال المبااار وقلااتّ :
مدة
عرب ًة النتقالكم إلية" (ولم تكن في ّ
عكا وحيفا حينذا عربات) فرفض ال ّذهاب متفضالًّ :
"إنني سجين" .وبعد ّ

لكناة
عرضت علية ذلا ثانيا ًة إالّ أنناي سامعت نفاس الجاواب ،ث ّام ذهبات إلاى أبعاد مان ذلا فساالتة للم ّارة الثّالثاة و ّ
فتفضل" :ال" فلم أتجاسر بعدها على اإللحا أبعد من ذل .
عاد ّ
يحباة ،فاساتدعيت هاذا
"وكان هنا قي ّ
يحب بهاءهللا كما كان بهاءهللا ّ
عكا شيخ مسلم مرموق الجانب كان ّ
الشيخ ،وشرحت
ّ

()1
()2

الجمال المبار لقب من ألقاب بهاءهللا.

تلفد (البهجي) وتكتب (البهجة).
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اور فاذهااب الليلااة إلااى محض اره األقاادس ،واركااع أمامااة ،وخااذ بيااده المباركااة ،وال
لااة الموقااف ،وقلاات لااةّ :
"إن ا جسا ٌ
الشايخ عربياا .فاذهب ت ًاوا إلاى بهااءهللا وركاع أماماة ،وأخاذ بياد
تتركها ،حتّى يعد أن يتر المديناة" .وكاان هاذا ّ

الشيخ" :ال سمح هللاو ومن ذا
"إنني سجين" .فقال ّ
وقبلها وقال" :لماذا ال تتر المدينة؟" فاجابةّ :
الجمال المبار ّ
اجينا ،وارن
السااجن ،وتل ا كاناات إرادت ا أن تكااون سا ً
ال ا ّذي يسااتطيع أن يسااجن ؟ أناات ال ا ّذي أبقياات نفس ا فااي ّ
ات
اان البرتقاال فياة كار ٌ
أرجو أن تخرج وتذهب إلى القصرّ ،
فّنة جميل في خضارتة ،وفياة األشاجار البديعاة ،وك ّ
ويقبلهااا،
ألناي ساجين" ،كااان ّ
"إن هاذا غياار ممكانّ ،
مان ّ
تفضاال الجماال المباار ّ :
الناار" .وكّلماا ّ
الشايخ ياخاذ بياده ّ

الشاايخ لصاابره وثباتااة.
اتمر يتضاارع ساااع ًة كاملا ًة ،وأخيا ًا
تفضاال بهاااءهللا" :حساان جا ًادا" ،وبهااذه اإلجابااة كااوف ّ
ار ّ
واسا ّ
السالطان عباد العزياز الا ّذي مناع لقاائي
وجاءني بفارآل عظايمّ ،
غماا عان وجاود فرماان ّ
ليبشارني بقباول حضارتة .ور ً

فّني أخذت العربة في اليوم التّالي ،وذهبناا إلاى قصار المزرعاة .ولام يعتارض
بالجمال المبار أو االتّصال بةّ ،
أي إنسان ،وتركت حضرتة هنا  ،ورجعت وحدي إلى المدينة.
علينا ّ
السااحر الباديع م ّادة سانتين .ث ّام عزمناا علاى االنتقاال إلاى مكاان آخار فاي
"ومكث حضرتة في ذلا المكاان ّ
"البهجااة" ،وكااان قااد حاادث وباااء فااي "البهجااة" فهاارب صاااحب القصاار وجميااع أفاراد أسارتة مااذعورين ،ووافااق علااى
السلطنة
إعطاء القصر ً
أي طالب ،فاخذنا القصر بّيجار زهيد ً
مجانا إلى ّ
جدا .وهنا فتحت أبواب العظمة و ّ
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الحقيقّية على مصاريعها.
الساالطان عبااد العزيااز لاام تلااغ مطلًق اا) ،إالّ ّأنااة كااان فااي الواقااع ذا
"وكااان بهاااءهللا سا ً
اجينا اسااميا ّ
(ألن ف ارامين ّ
آل
حكاام فلساطين ،كاانوا
حشمة ووقار ظاهرين في هياتة وفاي حياتاة وأحوالاة ،وكاان
أن ّ
محترماا مان الجمياع ،حتّاى ّ
ً
ظفون
المحلياون يلتمساون التّش ّارف
الحكام ،والمحافظون ،وقادة الجيش ،والمو ّ
يغبطونة على نفوذه وهيبتة .وكان ّ
ّ
الساالطات
بلقائااةّ ،
لكنااة كااان ال ياااذن إال قلاايالً ،وذات م ارآلة ،تضا ّارع حاااكم المدينااة للتّشا ّارف ،ما ّاد ً
عيا ّأنااة أماار ماان ّ

العالية بزيارة الجمال المبار مع أحد قادة الجيش ،فاجيب طلبة ،وكان القائد ،وهو أوروبي سامين ،قاد تااثّر ج ًادا
ّ
اديدا
ش
ين
ر
ا
ئ
ز
ا
ال
اب
تهي
من عظمة محضر بهاءهللا ،حتّى ّأنة
ً
اكعا على األرض بالقرب من البااب .وكاان ّ
ّ
استمر ر ً
طلااب ماان بهاااءهللا .وعندئا آلاذ وض اعاها علااى
لدرجااة ّأنهمااا لاام يش اربا األركيلااة التّااي قا ّادمت لهمااا ،إالّ بعااد تك ارار ال ّ
جانبا ،وطويا ذراعيهما ،ووضعا أيديهما على صدريهما ،وجلسا بغاية الخضاوع ،بدرجاة
ثم تركاها ً
شفاههما فق ّ ،
أدهشت جميع الحاضرين.

القص اااد م اان طا االّب
ظفين واألعي ااان ،وتواف ااد ّا
"وك ااان إج ااالل األحب اااء
ومحب ااتهم ل ااة ،واحتا ارام الم ااو ّ
ّ
الزئا ارين و ّ
اف باة ،وسايماء الجماال المباار الملاوكي وجاالل وجهاة ،ونفاوذ أماره،
الحقيقة ،ورو اإلخالص والخدماة التّاي تح ّ
ّ
سجينا بل كان مل
بان بهاءهللا لم يكن في الحقيقة
ً
وكثرة المخلصين المفدين الملتّفين حولة – كّلها شهود ناطقة ّ
الملو .
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قويين ،ومع ذلا خاطبهماا بعباارات صاارمة ،وهاو مقايم
ضده سلطانان
ّ
"فقد قام ّ
مستبدان ،كانا حاكمين ظالمينّ ،
بالسااجن.
غم اا عاان الف ارامين ّ
الشااديدة ّ
فااي سااجنهما ،كمل ا يخاطااب رعاياااه .وكااان يعاايش فااي (البهجااة) كااامير ،ر ً
ابيها لهاذا
وكان ًا
السجون قد انقلب إلى ّ
جنات عادن" .وفاي الحقيقاة ،لام تار ع ٌ
كثير ما يقول" :حًقا ّ
إن أتعس ّ
اين ش ً
منذ أن خلق العالم".
حياته في البهجة
فّناة أظهار فاي ّأياماة
يمجاد هللا فاي حاال الفقار وال ّذلاةّ ،
وكما أظهر بهاءهللا في ّأيام المصاعب األولى كيف ّ
يمجااد هللا فااي حااال العا ّازة والقاادرة .وكاناات هبااات مئااات األلااوف ماان أتباعااة المخلصااين قااد
فااي (البهجااة) كيااف ّ
أن حياتة في (البهجة) كانات موصاوف ًة
يدبرها .ومع ّ
تصرفة مبالغ من المال كبيرة ،كان علية أن ّ
وضعت تحت ّ
المادية أو التّارف والتّباذير ،بال علاى العكاس مان
تتميز بطابع البهرجة
ّ
ّ
بكل معنى الكلمة ،إال ّأنها لم ّ
بانها ّ
ملكية ّ
الكماليااات
ذلا  ،عاااش الجمااال المبااار وأفاراد عائلتااة فااي حالااة بساااطة واحتشااام ،ولاام يعاارف فااي بيتااة شاايء مان
ّ

األنانية.
ّ

"الرضاوان" فكاان يصارف فيهاا
وقد ّ
أعد أحباؤه حديق ًة جميل ًة بالقرب من مسكنة في (البهجة) كانت تدعى با ّ
يتنزه في الحقول.
أحيانا كان ّ
اما متتالي ًة أو أسابيع ،وينام ليالً في كو صغير في الحديقة ،و ً
ّأي ً
تنبااا باذل حينمااا كااان
عكااا وحيفاا مارًا
وقاد زار ّ
ار ،وفاي مارة أو أكثاار ،نصاب خيامااة علاى جباال الكرماال ،كماا ّ
عكاء
سجينا في قلعة ّ
ً
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المقدساة ،وفاي إنازال األلاوا ،
التامل ،وفي كتابة الكتاب ّ
العسكرّية .وكان بهاءهللا يصرف أغلب وقتة في التبتّل و ّ
روحانية.
األحباء تربية
وفي تربية
ّ
ّ
الشاؤون األخار :
تفرًغا كامالً ،أخذ عبدالبهاء على عاتقاة ترتياب جمياع ّ
يتفرغ لهذا العمل العظيم ّ
وألجل أن ّ
وممتنااين ماان بياناتااة
جميع اا سااعداء بلقاااء عباادالبهاء
الشااعراء ورجااال الحكومااة .وكااان ه اؤالء
كمقابلااة العلماااء و ّ
ّ
ً
ألن هيئااة
ومحادثاتااة .ومااع ّأنهاام لاام يقااابلوا بهاااءهللا نفسااة ،فا ّ
محبا ًة لااة ،بسابب تعا ّارفهم بنجلااةّ ،
اّنهم كااانوا يمتلاؤون ّ
عرفتهم مقام والده.
عبدالبهاء ّ

كلياة كمبااردج خاط ارتااة التّاليااة عاان زيارتااة بهاااءهللا
دون المستشاارق ّ
الشااهير إدوارد باراون البروفسااور فااي ّ
وقاد ّ
في البهجة سنة -:1890
"انتظار دليلااي لحظاة ماان ال ّازمن ريثمااا خلعات حااذائي ،وبحركاة ساريعة مان يااده ساحب سااتارًة ،وبماروري ماان
الباااب أعادهااا ،فوجاادت نفسااي فااي غرفا آلاة كبي ا آلرة ،فااي صاادرها امتاادت أريك ا ًة منخفض ا ًة ،ووضااع فااي مقاباال الباااب
مبهم اا المكااان ال ا ّذي أنااا ذاهااب إليااة ،وماان أنااا قااادم
كرسا ّايان أو ثالثااة ك ارسااي .واّنااي وان كناات متصا ّاوًار تصا ّاوًار ً

الرهبااة
لرؤيتاة ،إذ لام تعا َ لااي إيم ً
ااءة واضاح ًة حااول ذلا  ،إالّ ّأناة قاد ما ّارت ثانياة أو ثانيتاان ماان ال ّازمن ،وأخاذتني ّ
منااي التفات ا ًة إلااى الا ّاركن .وحيااث تلتقااي األريكااة
وال ا ّذهول ،قباال أن أعاارف معرف ا ًة تام ا ًة بوجااود ماان فيهااا ،وحاناات ّ
الصاوف ،ماان ا ّلناوع المسا ّامى
ايم ،تعلااوه المهاباة والوقااار ،وتت ّاوج أرساة قلنسااوة مان ّ
بالجادار ،كاان يجلااس هيك ٌال عظ ٌ
عند الدراويش
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"بالتّاج" ،تمتاز بطولها ،وحول أسفل "التّاج" عمامة بيضاء صغيرة.
الشخص.
النافذة التّي تق أر رو ّ
البراقة ّ
"واّنما الوجة ال ّذي رأيتة ،ال أنساه وال يمكنني وصفة ،مع تل العيون ّ
الشااعر
انم عاان عما آلار ال يصا ّادقة ّ
وتعلااو جبينااة ّ
الوضااا الع اريض القاادرة والجااالل ،بينمااا أسااارير وجهااة وجبهتااة تا ّ
آل
الشاخص
للساؤال عان ّ
األسود القاتم ،مع لحية كانت تتماوج بوفرة مالوفة لغاياة وساطة ،فلام أ إذ ذا فاي حاجاة ّ
المحباة التّاي يحساده عليهاا الملاو ،
ال ّذي امتثلت في حضوره ،ووجدت نفسي
منحنيا ،أمام مان هاو محا ّ الاوالء و ّ
ً
استمر يقول:
ثم
وتتحسر لنوالها عبثًا األباطرةو وسمعت صوتًا ً
ّ
ّ
هادئا يامرني بالجلوسّ ،

مسجونا ومنفياا ...نحان ال نرياد إالّ إصاال العاالم وساعادة األمام ،وهام
(الحمد إذ وصلت ..،جئت لتر
ً
ااي ضارر فاي أن يتّحاد العاالم علاى
مع ذل  ،يعتبرونناا مثيارين للفتناة والعصايان ،ومساتحّقين للحابس و ّ
النفاي ...ف ّ
دين و آل
آل
المحبة واإلتّحااد باين بناي البشار ،وأن تازول االختالفاات
احد وأن يكون الجميع إخو ًانا ،وأن تستحكم رواب
ّ
المدمرة والمشاحنات
قية؟ ...وال ّبد من حصول هذا كّلة ،فستنقضي هذه الحروب
الدينية وتمحى االختالفات العر ّ
ّ
ّ
الساايد
"الصاالح األعظاام" ...ألسااتم تحتاااجون إلااى ذلا فااي
أوروبااا ً
أيضاا؟ ألاايس ذلا مااا ّ
ّ
تنبااا بااة ّ
العقيمااة ،وسااياتي ّ
وحكاامكم ينفقااون خازائنهم علاى وساائل تاادمير الجانس البشار ّي ،بادالً ماان
فّنااا نار ملاوككم ّ
المسايح؟ ...وماع ذلا ّ
يؤدي إلى سعادتة ...،وال ّبد من زوال هذه المشاحنات والبغضاء وهذا
إنفاقها على ما ّ

57
This file was downloaded from QuranicThought.com

اب
للدماء وهذا االختالف ،حتّى يكون جميع ّ
السف ّ
احدا وأسرًة و ً
جنسا و ً
احدة ...فال يفتخر اإلنسان ّأنة يح ّ
ّ
الناس ً
يحب جنسة)..
وطنة ،بل يفتخر ّ
بانة ّ
"هذه كانت على ما أتذكر بعض الكلمات التّي سمعتها مان بهااءهللا ماع غيرهاا مان الكلماات ،فلينظار الا ّذين
()1
السجن؟ وهل ينتفع العالم بانتشارها أم يخسر؟"
أ
يقرونها ،وليحكموا بانفسهم هل هذه ارراء تستحق القتل و ّ
الصعود
االحمى ،صاعد فاي 29
وهكذا قضى بهاءهللا أواخار ّأياماة علاى األرض بك ّال بسااطة وهادوء ،وبعاد إصاابتة ب ّ
السبعين من العمر.
مايو ّ
(أيار)  ،1892في الخامسة و ّ
وكان اات وص ا ّايتة المعروف ااة ب ا ا "كت اااب عه اادي" م اان األلا اوا األخيا ارة التّ ااي نزل اات ،وكتب اات بخط ااة ،وأمض اااها
فض ختمها بعد مضي تسعة ّأيام من صعوده ،بيد نجلاة األكبار ،بحضاور أعضااء أسارتة وبعاض
وختمها .وقد ّ
ّ
الشهيرة.
األصحاب ،فاتّضحت مضامين تلكم الوثيقة ّ
ومبيًناا لتعاليمااة .وقااد أماار بهاااءهللا
وبمقتضااى هااذه الوصا ّاية ،أصاابح عباادالبهاء مركااز عهااد بهاااءهللا وميثاقااة ّ
بالتوجة إلية وبّطاعتة.
أسرتة وأقرباءه وجميع المؤمنين ّ
امانا
المذهبياة فاي ال ّادين البهاائي ،وضامنت وحادة األمار اإلله
وبهذا التّرتياب امتناع ظهاور االنقساامات
اي ض ً
ّ
ّ
ّ
كامالً.

()1

مقدمة كتاب مقالة سائح.
مترجم من ّ
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رسالة بهاءهللا
لهياة،
كون ألنفسنا فكرًة واضح ًة عن رسالة بهاءهللاّ ،
فّن أقوالة مثال أقاوال ساائر المظااهر اإل ّ
من المهم أن ن ّ
للناااس ،بينمااا فااي القساام ارخاار تفيااد
تنقساام إلااى قساامين ،ففااي أحاادهما يااتكّلم أو يكتااب كبشاار أماار ماان هللا برسااالة ّ

أسا عن هللا ذاتة ،فقد كتب في كتاب اإليقان-:
كلماتة ّ
بانها صادرًة ر ً

لهياة مقاامين ،أحادهما مقاام التّوحياد ورتباة التّفرياد كماا سابقت اإلشاارة
"إن ّ
ّ
للشموس المشرقة من المشاارق اإل ّ
()1
نفرق بين أحد منهم"  ،وثانيهما مقام التّفصيل ومقام عالم الخلق ورتبة الحدودات البشرّية ،ففي
إلية من قبل "ال ّ
مقرر ،وظهاور مق ّادر ،وحادود مخصوصاة .بمثال ماا إن ك ّال واحاد
لكل واحد منهم هيكل ّ
معين ،وأمر ّ
هذا المقام ّ
فضالنا بعضاهم
منهم موسوم باسم ،وموصوف بوصف ،ومامور بامر بديع ،وشرع جديد ،كماا يقاول "تلا الرسال ّ
البينات ،وأيدناه برو القدس"(.)2
على بعض ،منهم من كّلم هللا ،ورفع بعضهم درجات ،وآتينا عيسى ابن مريم ّ

"وب ااا ّلنظر الخ ااتالف ه ااذه الم ارت ااب والمقام ااات ،تظه اار بيان ااات وكلم ااات مختلف ااة ،م اان تلا ا الين ااابيع للعل ااوم
لهية في حكم كلمة واحادة.
بحانية ،واالّ ّ
فّنها في الحقيقة ،تعتبر جميعها لد العارفين بمعضالت المسائل اإل ّ
الس ّ
ّ
الناس على المقامات
ولما لم ي ّ
طلع أكثر ّ
ّ

()1
()2

سورة البقرة.
سورة البقرة.
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الصادرة من تل الهياكل المتّحدة.
المذكورة ،لهذا يضطربون ،ويتزلزلون من الكلمات المختلفة ّ
أبدا ،أ ّن جميع هذه االختالفات في الكلمات ،هي من اختالفات المقامات .ولهاذا
"إذن أصبح
معلوما أزالً و ً
ً
اإللوهياة،
بوبياة ،و
ّ
الر ّ
أطلقت ،وال تزال تطلق ،على جواهر الوجود هؤالء ،في مقام التّوحياد وعل ّاو التّجرياد ،صافات ّ

اتقرون عل ااى كرس ااي
الهوي ااة البحت ااةّ ،
الصا ارفة ،و ّ
و ّ
ألن جم اايعهم جالس ااون عل ااى ع اارش ظه ااور هللا ،ومس ا ّ
األحدي ااة ّ
ّ
أن ظهور هللا ظاهر بظهورهم ،وجمال هللا مشرق من وجوههم ،لهذا قد ظهارت نغماات
بانية ،أعني ّ
المكنونات الر ّ

األحديااة ،ولكاان فااي المقااام الثّاااني الا ّذي هااو مقااام التّمييااز ،والتّفصاايل والتّحديااد ،ومقااام
بوبيااة ماان هااذه الهياكاال
ّ
الر ّ
ّ
"إناي عباد
الملكياة ،تظهار مانهم
الدالالت
الصارفة ،والفقار البحات ،والفنااء الباات كماا يقاولّ :
اإلشارات ،و ّ
ّ
ّ
العبودياة ّ
هللا"" ،وما أنا إالّ بشر مثلكم"...

أن بظهااورهم،
"إنااي أنااا هللا" ،فهااو حااق وال ريااب فيااة ،إذ قااد ثباات مارًا
"واذا مااا ساامع ماان المظاااهر الجامعااة ّ
ار ّ
وبصفاتهم ،وباسمائهم يظهار فاي األرض ،ظهاور هللا ،واسام هللا ،وصافة هللا ،ولهاذا يقاول" :وماا رميات إذ رميات،

ولكن هللا رمى"
ّ

()1

"إن الذين يبايعون ّ ،إنما يبايعون هللا".
وكذل يقولّ :

()2

أيضا صحيح وال
"إني رسول هللا"ّ ،
تغنوا بنغمةّ :
"واذا ما ّ
فّنة ً

()1
()2

سورة األنفال.

سورة الفتح.

60
This file was downloaded from QuranicThought.com

جميع اا
محمااد أبااا أحااد ماان رجااالكم ،ولكاان رسااول هللا"( .)1وفااي هااذا المقااام هاام
ً
ش ا ّ فيااة ،كمااا يقااول" :مااا كااان ّ
النبيين"،
مرسلون من لدن ذل السلطان الحقيقي والكينونة األز ّلية .واذا ما ناد
كل واحد منهم بنداء" :أنا خاتم ّ
ّ

ألن الجمياع حكمهام حكام ذات واحادة ،ونفاس
الرياب فياة ،وال طرياق إلاى ّ
الشابهةّ .
فهو ً
أيضاا حاق وال سابيل إلاى ّ
األوليااة وارخرّيااة ،والظاهرّيااة
واحاادة ،ورو واحاادة ،وجسااد واحااد ،وأماار واحااد .وكّلهاام مظهاار
الختميااة ،و ّ
البدئيااة و ّ
ّ
أيضاا ثاباات
و
الباطنياة ،لاارو األروا الحقيقااي ،وساااذج الساواذج األزلااي .ولااو يقولااون" :نحاان عبااد هللا" فا ّ
اّن هااذا ً
ّ
العبودية التّاي ال يساتطيع أحاد فاي اإلمكاان أن
العبودية ،تل
ظاهر ،بمنتهى رتبة
وظاهر ،حيث قد ظهروا في ال ّ
ّ
ّ
يظهر بنحو منها.

اإللوهية من جواهر الوجود هاؤالء ،فاي حاين اساتغراقهم فاي بحاار القادس
بوبية و
ّ
الر ّ
"وكذل قد ظهرت أذكار ّ
الرتباة
للسلطان
الحقيقي .واذا ما نظر بعين التدقيق ،ير ّأنهم فاي هاذه ّ
الص ّ
مدي ،وارتقائهم إلى معارج المعاني ّ
ّ
ّ
عدما
الصرف ،حتّى ّ
كانهم ّ
قد اعتبروا أنفسهم في منتهى العدم والفناء ،أمام الوجود المطلق ،والبقاء ّ
عدوا أنفسهم ً
ألن مطلق الا ّذكر فاي هاذا المقاام ،دلي ٌال علاى عادم الوجاود والبقااء.
الساحة ً
شركاّ .
صرًفا ،وجعلوا ذكرهم في تل ّ
وا ّن هذا لخطا كبير عند الواصلين...

بالنظر إلى هذا المقام ،قد ظهر منهم ذكر
"والخالصةّ ،أنة ّ

()1

سورة األحزاب.
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الرسالة ،اظهاروا الرساالة ،وهكاذا فاي كال مقاام جااؤوا باذكر حساب اقتضاائة ،ونسابوا
الر ّ
بوبية وأمثالها .وفي مقام ّ
ّ
بوبيااة إلااى الع اوالم
الر ّ
كا ّال هااذه األذكااار إلااى أنفسااهم ،فهااي أذكااار ماان عااالم األماار إلااى عااالم الخلااق ،وماان ع اوالم ّ
لعبودياة
الرساالة ،والوالياة واإلماماة وا
الملكية ،لهذا فمهما يقولون ،ومهما يذكرون ،من
بوبية ،و ّ
ّ
الر ّ
ّ
ّ
النب ّاوة و ّ
اإللوهية و ّ
()1
كّلة حق وال شبهة فية" .
اّن
وعناادما يااتكّلم بهاااءهللا كّنسااان ،فا ّ
شخصيتة البشرّية
يميز المظهر في
ّ
ال ّذي ّ

المقااام الا ّذي ّيدعيااة لنفسااة هااو التّواضااع التااام و"الفناااء فااي هللا" ،فاااألمر
تاماا وقدرتاة الكاملاة كاذل .
عن باقي البشرّ ،إنما هو إنكار ذاتة إنك ًا
اار ً

الزيتون
ففي جميع األحوال ،يمكنة أن يقول كما قال المسيح في جبل ّ
()3
بالنص:
أريد أنا ،بل كما تريد أنت" كما قال بهاءهللا في رسالتة إلى ّ
الشاه ّ
()2

في موضع جثسيماني" :ولكن ليس كماا

الساابحان ،وعّلمنااي علاام مااا
"يااا ساالطانّ ،إنااي كناات كاحا آلاد ماان العباااد ،و ارقا ًادا علااى المهاااد ،ما ّارت علا
اي نسااائم ّ
ّ
الساماء ،باذل ورد علاي ماا
كان ،ليس هذا من عنادي ،بال مان لادن عزياز علايم .وأمرناي ّ
بالناداء ،باين األرض و ّ
ّ
الناس من العلوم ،وما دخلت المدارس ،فاسال المدينة التّي
تذرفت بة عيون العارفين .ما قرأت ما عند ّ
ّ

()1
()2

()3

الصفحات .143-139
اإليقان – التّرجمة العر ّبية – مطبعة البيان – بيروت – ّ
الشريف.
في القدس ّ

متّى.)39 -36 :26( :
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حركتهاا أرياا مش ّاية رّبا العزياز الحمياد ،هال لهاا اساتقرار
كنت فيها ،لتوقن ّ
باني لست من الكاذبين .هذا ورقاة ّ
تحركها كيف تريد .ليس للعدم وجود تلقااء القادم.
الصفات ،بل ّ
عند هبوب أريا عاصفات؟ ال ومال األسماء و ّ

كالمياات تلقاااء أم اره ،قّلبتنااي يااد إرادة رّب ا
قااد جاااء أم اره المباارم ،وأنطقنااي بااذكره بااين العااالمينّ .إنااي لاام أكاان إالّ
ّ
الرحمن ال ّرحيم .هل يقدر أحد أن يتكّلم من تلقاء نفساة ،بماا يعتارض باة علياة العبااد ،مان ك ّال وضايع وشاريف؟
ّ
مؤيًدا من لدن مقتدر قدير".
ال فوال ّذي عّلم القلم أسرار القدم ،إالّ من كان ّ

أحباءه ،وال
السيد المسيح أرجل التّالميذ ،فكذل بهاءهللا كان
أحيانا يهي ال ّ
ً
طعام بنفسة ،ويخدم ّ
وكما غسل ّ
بالنوم على األرض من غير سرير ،إذا لزم ذل  ،ويعيش على الخبز والمااء،
يفتخر إالّ في
عبوديتة ،وكان يقنع ّ
ّ

أحيان اا علااى مااا ياادعى "بالغااذاء اإللهااي ،أي الجااوع" .ويظهاار تواضااعة التّااام ماان احت ارمااة للطبيعااة وماان تقااديره
و ً
ّ
أن المخلوقات من األدنى إلاى
لطبيعة الجنس البشر ّي،
للرسل و ّ
الشهداء واألولياء .وهو ير ّ
وخاصة من إجاللة ّ
ّ

لهية.
األعلى تحكي عن ال ّذات اإل ّ

لقد اختار هللا شخصاة البشار ّي ،ليكاون
وقلماا إلهياا ولام يكان بارادتاة أن
حاكياا
ً
فماا ً
ومتكلماا عناة ،أي ليكاون ً
ً
السايد المسايح" :ياا أبتااه ،إن أمكان
ّادعى المقام المملوء بالمصااعب والمتاعاب التّاي لايس لهاا نظيار .وكماا قاال ّ

()1
مبين أو ناطق ،ما جعلت نفسي عرض ًة
فلتعبر ّ
عني هذه الكاس"  ،كذل قال بهاءهللا" :لو وجد ّ

()1

متّى .39 :26
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لشماتة العباد وال الستهزائهم ومفترياتهم"

()1

يحا ،والزامياا لاة ،وقاد أطاعاة ،فكانات إرادة هللا إرادتاة ،ورضااء هللا رضااه .وقاد
أن ّ
إالّ ّ
النداء اإل ّ
لهيكاان صار ً
الرضاء" ،فقال في لو ابن ال ّذئب ما ترجمتة-:
قبل األمر "بمنتهى التّسليم و ّ
السام المهلا فاي سابيلة،
الحق ،كّلما ورد
ّ
"لعمر
علي في سبيل هللاّ ،إنة محبوب روحاي ومقصاود فاؤادي .و ّ
ّ
شهد فائق ،وعذابة شراب عذب الئق".
النوع مان أقوالاة هاذه،
إن بهاءهللا يتكّلم في أحيان أخر من "مقام
اإللوهية" .ففي هذا ّ
وكما سبق لنا ذكرهّ ،
ّ
محبتة ،ويعّلمهم صفاتة ،ويشاهر
شخصيتة البشرّية
ينمحي ذكر
بالكلية ،وبواسطتة يخاطب هللا خلقة ،ويعلن لهم ّ
ّ
ّ

محبتهم ووالئهم ،وخدمتهم.
إرادتة ،ويعلن قوانينة ،ألجل هدايتهم ،وطلب ّ

فاحياناا يكاون
الناوع ارخار،
الكتابيةً ،ا
وفي آثار بهاءهللا
الناوعين إلاى ّ
كثير ما ينتقل الخطاب من أحد هاذين ّ
ً
ّ
النااطق بضامير الماتكّلم ،وحتّاى حينماا
اتمر الكاالم دون توّقاف وكاا ّن هللا هاو ّ
من الواضح ّ
أن المتكّلم رجل ،ث ّام يس ّ
االمحر لجميااع
فّنااة يااتكّلم كرسااول ماان هللا وكمثااال حا
يااتكّلم بهاااءهللا كرجاالّ ،
الصاارف إلرادة هللا ،فا ّ
اي لإخااالص ّ
ّ
لهيااة ،ساواء فااي
أطاوار حياتااة هااو الا ّارو القاادس ،ولااذل ال يمكاان وضااع حادود فاصاالة بااين الااوجهتين البشارّية واإل ّ
بالنص:
حياتة أو في تعاليمة ،فيخبره هللا في سورة الهيكل ّ

"قل ال ير في هيكلي إالّ هيكل هللا ،وال في جمالي إالّ

()1

الصفحة – .103
اإلشراقات – التّرجمة العر ّبية – ّ
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جمااال هللا ،وال فااي كينااونتي إالّ كينونتااة ،وال فااي ذاتااي إالّ ذاتااة ،وال فااي حركتااي إالّ حركتااة ،وال فااي سااكوني إالّ

الحق ،وال ير في ذاتي إالّ هللا".
سكونة ،وال في قلمي إالّ قلمة العزيز المحمود .قل لم يكن في نفسي إالّ
ّ
بعثته

إن الغارض ماان بعثاة بهاااءهللا إلااى العاالم هااو إيجااد اإلتّحاااد ،أي اتّحاااد البشارّية فااي هللا ،عان طريااق إيمانهااا
ّ
با  ،وقد قال-:
"إن أبهى ثمرة لشجرة العرفان ،هي هذه الكلمة العليا:
ّ
يحب العالم]"
يحب الوطن ،بل لمن ّ
"كّلكم أثمار شجرة واحدة ،وأوراق غضن واحد[ ،ليس الفخر لمن ّ

()1

.

احوا أنفسااهم
ولقااد ّ
بشاار األنبياااء السااابقون ّ
الصااال بااين البشاار ،وكااانوا قااد ضا ّ
السااالم و ّ
الناااس بمجاايء عصاار ّ
السااعيدة والغايااة المباركااة لاان
حتّااى ّ
يعجل اوا مجيئااة ،ولكاان كا ّال واحااد ماانهم صا ّار  ،بكا ّال وضااو  ،إ ّن هااذه النهايااة ّ
الصالحون.
الرب" ،في آخر ّ
تحصل إالّ بعد "مجيء ّ
األيام ،عندما يدان األشرار ،ويثاب ّ

تنبااا زردشاات ،قباال ثالثااة آالف ساانة ،بوقااوع المشاااحنات والحااروب قباال مجاايء "شاااه به ارام" ،مخّلااص
فلقااد ّ
السالم...
ويؤسس حكم
العالم ،ال ّذي يغلب "أهرمن" رو ّ
ّ
الحق و ّ
الشرّ ،
سالما على
تظنوا ّإني جئت أللقي
السيد المسيح" :ال ّ
وقال ّ
ً

()1

بالنص.
الصفحة  100وما بين القوسين [ ] عر
بي ّ
اإلشراقات – التّرجمة العر ّبية – ّ
ّ
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ايفا"( .)1وأخباار ب اا ّن فت ارة حااروب واشاااعات حااروب ومحاان وباليااا سااوف
االما باال سا ً
األرض ،مااا جئاات أللقااي سا ً
تستمر حتّى ياتي ابن اإلنسان "في مجد أبية".
ّ
النصاار سااوف تظهاار بياانهم العااداوة والبغضاااء التّااي
وص ّار
محمااد (ص) ّأنااة ،بساابب سااوء أعمااال اليهااود و ّ
ّ
تستمر إلى يوم القيامة ،حيث يظهر هللا ليحكم بينهم فيما كانوا فية يختلفون(.)2
ّ
الرساال ،و ّأنااة هااو المظهاار اإللهااي ال ا ّذي فااي
أمااا بهاااءهللا فاايعلن فااي هااذا اليااوم ّأنااة هااو موعااود جميااع هاؤالء ّ
ّ
ّ
السااالم فع االً ،وهااذا القااول لاام يساابقة بااة أحااد ،وهااو فريااد فااي بابااة ،وتنطبااق عليااة عالمااات
يتاسااس حكاام ّ
عص اره ّ

الرسل العظام.
األزمنة انطباًقا
نبوات جميع ّ
ً
عجيبا ،وتؤّيده ّ

السااالم علااى
وقااد كشااف بهاااءهللا ،بوضااو تااام ،وبشاامول منقطااع ّ
النظياار ،عاان الوسااائل التّااي بهااا يحصاال ّ
األرض واإلتّحاد بين بني البشر .حًقا منذ مجيء بهاءهللا ل ن ،وقعات وال تازال تقاع حاروب وتادميرات ،بمقيااس
الرساال ،فااي فجاار ظهااور "يااوم الا ّارب العظاايم
تمام اا مااا أخباارت بوقوعااة جميااع ّ
لاام يساابق لااة مثياال ،ولك ا ّن هااذا هااو ً
بان "مجيء ال ّارب" لام يكان فقا علاى األباواب ،بال ّأناة حقيقاة وقعات
المخيف" ،وليس ذل إال ً
للرأي القائل ّ
تاييدا ّ
بالفعل.

()1

متى .34 : 10

()2

جميعا فينبئكم بما كنتم فية
"وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة" (سورة المائدة  )64وقولة تعالى "إلى هللا مرجعكم
ً
تختلفون" (سورة المائدة .)48
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مهينا ،قبل أن ياخذ منهم
لرب الكرم من أن يهل الك ارمين األشرار
ً
هالكا ً
المثَل ال ّذي ضربة المسيح ،ال ّبد ّ
وفي َ
أن الهاال المرياع
ممن يؤّدون إلية الثّمرة في فصولها .أفال يفهم مان هاذا المثالّ ،
الكرم ،ويعطية رخرين غيرهم ّ
اتبدين ،ال ا ّذين
عنااد مجاايء الا ّارب ،ينتظاار الحكومااات الجااائرة ،ورجااال الا ّادين الط ّم ااعين
المتعصاابين ،والقااادة المسا ّ
ّ
قرونا واغتصبوا ثمارها كالكرامين األشرار؟
حكما ًا
جائر ً
حكموا األرض ً
ورّبما تحصل على األرض حوادث مريع ًة وكوارث فظيع ًة ،ليس لها مثيال ،لم ّادة مان الزماان ،ولكان بهااءهللا
يؤكد لنا" :عن قريب سوف تنمحي هذه المشاحنات العقيمة ،وسوف تمضي هذه الحاروب الم ّادمرة ،وساوف يااتي
ّ

لصاالح األعظاام" )1( .وقااد أصاابحت الحااروب ماان الفظاعااة فااي التّاادمير والتّخريااب إلااى درجااة ال تطاااق ،وعلااى
ا ّ
فّنهاا تفناى ،وهاا قاد أتاى "وقات المنتهاى" ،وأتاى معاة "المخلاص
البشرّية أن تكتشف لنفسها طرياق الخاالص ،واالّ ّ
الموعود".
آثاره الكتابية
الكتابيااة واسااعة فااي مااداها إلااى أبعااد الحاادود ،فهااي تبحااث فااي كا ّال شااان ماان شااؤون الحياااة
إن آثااار بهاااءهللا
ّ
ّ
المقدسة القديمة والحديثة،
مادية أم
فردية أم
روحانية ،وتبحث في تفسير الكتب ّ
ّ
اجتماعيةّ ،
ّ
البشرّية ،سواء أكانت ّ
الخاصة بالمستقبل القريب والبعيد.
النبوات
وتبحث في ّ
ّ

( )1من خطاب للبروفسور براون الصفحة  45في هذا الكتاب.
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وفسارها
أما مد معارفة ودّقتهاّ ،
فّنها أدهشت ارفاق ،فقد اقتبس اريات ّ
السا ّ
ماويةّ ،
المقدساة مان مختلاف الكتاب ّ
ّ
ظاهر ،لم يمل الوسائل المالوفة التّاي
لل ّذين كانوا يسالون عنها باسلوب مهيمن وبراهين مقنعة ،مع ّأنة بحسب ال ّ
باناة لام يقا أر أب ًادا
تمكنة من الوصول إلى العدياد مان الكتاب التّاي أشاارهم إليهاا .وقاد ص ّار فاي "لاو ابان الاذئب" ّ
ّ
"كتااب البياان" فاي حااين يظهار مان آثااارهّ ،أناة كاان علااى إطاالع تاام ومعرفااة كاملاة بجمياع آثااار البااب ،وقاد قا ّارر

أن كتابة "البيان" قد ألهمة إياه "من يظهره هللا"و.
الباب ،كما ذكرناهّ ،

واذا استثنينا زيارة البروفسور براون لاة ،الا ّذي حادثاة أرباع م ّارات سانة  ،1890ولام تازد ك ّال زياارة منهاا علاى
اّن
أي واحاد مان ّ
العشرين أو الثالثين دقيقةّ ،
مفكاري الغارب ،وماع ذلا ف ّ
فّنة لم تكان عناده ّأياة فرصاة للاتّكلم ماع ّ

اطر أعاداؤه
السياس ّاية و ّ
الد ّ
ينياة ،حتّاى اض ّ
تنم عن اإلحاطة التّامة بجميع أحوال ومشاكل الغارب االجتماع ّياة و ّ
آثاره ّ
الشا فاي
بان حكمتة لم يكن لها نظير في الوجود .فظروف سجنة ال ّ
طويل المعلاوم للعماوم تنفاي ّ
إلى االعتراف ّ
اتقل تمااام
ار ماان العلاام الغزياار الواسااع الا ّذي ظهاار منااة ال ب ّاد وأن يكااون مكتسا ًابا ماان منبااع روحا
أن كثي ًا
ّ
ااني آخاار مسا ّ
ّ
()1
االستقالل عن وسائل البحث والتّعليم العادي ،وعن الكتب والمعّلمين .

()1

اان كتااب بهاااءهللا
أسااس تعاليمااة علااى مقتضاااها ،صا ّار با ّ
عمااا إذا كااان بهاااءهللا قااد درس العلااوم الغر ّبيااة و ّ
لمااا ساائل عباادالبهاء ّ
ّ
صدرت وطبعت منذ عاام  ،1870وهاي تحتاوي علاى التّعااليم وارراء التّاي أصابحت ارن معروفا ًة فاي الغارب ،ماع أن أح ًادا

في تل األيام لم يكن قد ف ّكر في تل التّعاليم مطلًقا في الغرب.
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أحيان اا يكتااب بالّلغااة الفارسا ّاية الحديثااة ،وهااي لغااة مواطنيااة الممزوجااة إلااى حااد كبياار بالعر ّبيااة ،وفااي أحيااان
وكااان
ً
الزردشااتيين .وكااذل كااان يكتااب بالّلغااة العر ّبيااة
أخاار يكتااب بالّلغااة الفارسا ّاية الخالصااة عناادما يخاطااب العلماااء ّ

تمكن اة ماان هااذه الّلغااات المختلفااة وأساااليبها،
أمااا ّ
السالسااة بلغااة بساايطة أح ً
يان اا ،أو بلغااة وأساالوب عااال ...و ّ
باانفس ّ
ألنة لم يتلق أي تعليم لغوي.
فكان
ً
مدهشاّ ،
الجهاال
يوضح طريقة التّقديس بعبارات سهلة بحيث "من سل في ال ّ
وفي بعض كتاباتةّ ،
طريق حتّى ّ
وحاني اة ،والفلساافة العميقااة
الر ّ
ال يضاال" ،وفااي الاابعض ارخاار ماان كتاباتااة ،هنااا الكثياار ماان تصا ّاورات األساافار ّ

اماوية األخار  ،أو إلاى ارداب
ّ
االمية و ّ
الشعرّية ،واإلشارات إلى اريات والكتب ّ
الس ّ
المقدسة اإلس ّ
الزردش ّاية والكتاب ّ
الشااعر أو الفيلساوف أو العاالم ،ويتعّلاق الابعض ارخار
والحكايات العر ّبية و
حق قدره ساو ّ
مما ال ّ
ّ
يقدره ّ
الفارسية ّ

السلو في المراحل األولى وكانت كتاباتاة أشابة
وحانية
ّ
الر ّ
بمراحل الحياة ّ
مما ال يفهمة إالّ من سبق لة ّ
العالميةّ ،
المهياة التّي تحتوي على جميع أنواع األطعمة والّلذائذ ،والموافقة لرغبات واحتياجات جمياع طاالّب
شيء بالمائدة
ّ

الحقيقة الصادقين.

اانيين ،والكتّااب المشاهورين،
تاثير ًا
السبب ،نر ألمره ًا
كبير على المتعّلمين والمها ّذبين ،و ّ
الروح ّ
الشاعراء ّ
ولهذا ّ
ياسيين،
حتّى ّ
الس ّ
الص ّ
وفية ،والمذاهب األخر  ،وبعض الوزراء ّ
أن بعض رؤساء المذاهب ّ
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ألنهااا فاقاات جميااع كتابااات الكتّاااب ارخ ارين فااي طالوتهااا ،وفااي عمااق
ال ا ّذين اشااتهروا بالكتابااة ،أعجب اوا بكلماتااةّ ،
وحانية.
الر ّ
معانيها ّ
الروح البهائية
عكاا موطناة فاي إياران فاي أعماقاة ،ولام تح ّار إياران فقا ،
محل ساجنة البعياد فاي ّ
ّ
حركت رو بهاءهللا ،من ّ
روحا لطيفا ًة فاضال ًة صاابرًة ال
تحركة ّ
الرو التّي كانت ّ
تحركة .و ّ
حركت العالم وال زالت ّ
بل ّ
وتحر أتباعة كانت ً
حيويااة مدهشااة ،وقاادرة فائقااة ،وكاناات تعماال ماان األعمااال مااا يباادو مسااتحيالً ،وكاناات
تكا ّال ،ومااع ذلا كاناات ذات ّ
تغير الطبيعة البشرّية.
ِّّ
بالمحبااة واإليمااان والحماااس ال ا ّذي لااو قورناات بااة
أمااا ال ا ّذين خضااعوا لتاثيرهااا ،فقااد تجا ّاددت خلقااتهم ،فااامتلؤا
ّ
ّ
طويلااة
دائماا علاى اساتعداد لمجابهاة ارالم ال ّ
جمياع مبااهع األرض وأحزانهاا ،لظهارت كالهباااء فاي الميازان ،فكاانوا ً

اوكالً ال يساااوره خااوف أو
لهيااة تا ّ
والمااوت الفظيااع بكا ّال هاادوء ،باال بفاار مشاارق ماان عظاايم تااوكّلهم علااى القا ّاوة اإل ّ
ارتياب.

أن قلاوبهم كانات طافحا ًة باالفر بالحيااة الجديادة التّاي لام تتار مجااالً فاي قلاوبهم
وأعجب من ك ّال ماا سابقّ ،
بالكلية اساتعمال الق ّاوة والعناف فاي ال ّادفاع عان ال ّانفس ،وبادالً مان أن
حب االنتقام من ظالميهم .وقد تركوا
ّ
لم اررة ّ

النااس ،لتش ّارفهم بهاذا الظهاور الجدياد الجليال،
فّنهم اعتبروا أنفسهم أساعد ّ
الضجيع على ما أصابهمّ ،
يرتفع منهم ّ
أن هللا
ويفاادون أنفسااهم ألجلااة ،ويقبلااون سااف دمااائهم ّ
فرحاا ّ
ألنهاام يعتقاادون ّ
للشااهادة علااى ِّّ
حقيتااة ،وتطاارب قلااوبهم ً

العلي األزلي المحبوب
ّ
ّ
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قااد كّلمهاام بشاافاه بش ارّية ،ودعاااهم ألن يكون اوا عبيااده وأصااحابة ،و ّأنااة جاااء ليؤسااس مملكتااة علااى األرض ،ولياانعم
طعان.
الصلح وال ّسالم ،بعد أن أنهكتة الحروب ،وأضناه ال ّ
على العالم بنعمة ّ
اتعدت ارالف لقباول
الدين ال ّذي أوحاى باة بهااءهللا .فقاد أعلان بعثتاة كماا ّ
بشار باذل البااب ،واس ّ
وهكذا كان ّ
مم اان طرحا اوا األوه ااام
أما اره وللهت اااف بمجيئ ااة ،ش اااكرين بش اايره العظ اايم عل ااى فدائ ااة ،وكان اات ارالف م اان أتباع ااة ّ
السالسال
والخرافات منتظرين بقلوب طاهرة وعقول ّنيرة مجيء مظهر هللا فاي مجاده الموعاود ،ولام يكان الفقار وال ّ
نيوية المحيطة
الر
وحاني ،بل إ ّن هذه ال ّ
وال الذّلة ال ّ
ظلمة ّ
الد ّ
ظاهرة بقادرة على أن تحجب عنهم جالل رّبهم ومجده ّ
ّ
بة ساعدت في زيادة تاّلق بهائة الحقيقي.
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الباب الرابع
عبدالبهاء

توجهاوا إلاى مان أراده هللا الا ّذي انشاعب مان هاذا
"إذا غيض بحار الوصاال وقضاي كتااب المبادء فاي المارلّ ،
األصل القديم"
(بهاءهللا – الكتاب األقدس)
ميالده وصباه
عباس أفندي ،ال ّذي اتخ ّذ لنفسة فيما بعد لقب "عبدالبهاء" أكبر أوالد بهاءهللا .وكان قد ولد في طهران
كان ّ
(أيار) سنة  ،1844في نفس الّليلة التّي فيها أعلن الباب بعثتة.
قبيل منتصف ليلة  23مايو ّ
السجن المظلم بطهران .وكان عبادالبهاء حتّاى فاي تلا
ولما كان عمره تسع سنوات ،زّج بوالده بهاءهللا في ّ
ّ
المبكارة شاديد الاوالء والتعّلاق ببهااءهللا ،ونهبات الغوغااء منازلهم ،وج ّاردت األسارة مان ك ّال ممتلكاتهاا ،وتركات
السن ّ
ّ

في حالة ضيق وعوز.

السجن لير والده المحبوب عند خروجاة
ويخبرنا عبدالبهاء كيف ّأنة ذات يوم سمح لة ّ
بالدخول إلى ساحة ّ
للرياضة
يضا إلى درجة ّأنة ما كان يقادر علاى المشاي إالّ
فظيعا ،وكان مر ً
تغير ّ
اليومية .وكان بهاءهللا قد ّ
ّ
ّ
تغي ًار ً
الصعوبة ،ولم يكن شعره وال لحيتة
بغاية ّ

72
This file was downloaded from QuranicThought.com

الحديدياة ،وانحناى جسامة مان أثار ثقلهاا وضاغطها ،فااثّر هاذا
السالسال
ممش ً
ّ
ّ
طا ،وقد انتفخ عنقاة وتساّلخ مان أثار ّ
المنظر على فكر الفتى عبدالبهاء واحساسة المرهف بصورة ال يمكن نسيانها.
السنة األولى من إقامتهم في بغداد ،وقبل إعالن بهاءهللا بعثتة بعشر سنوات ،عرف عبدالبهاء بفراستة
وفي ّ
اابين .وكاان عبادالبهاء حيناذا قاد
ذل األمر الخطير :وهو ّ
أن والده هو "الموعود" ال ّذي ينتظر ظهوره جميع الب ّ

بلااغ التّاسااعة ماان عم اره .وبعااد ح اوالي سااتّين ساانة ماان ذل ا التّاااريخ وصااف لنااا الّلحظااة التّ اي فيهااا اسااتولى هااذا
فجاة على جميع وجوده ،فقال-:
االعتقاد ً
()1
الزمااان والمكااان ألقااى علااي الكلمااة فرمناات.
"إنااي عبااد لجمااال القاادم  .وفااي بغااداد كناات طف االً ،وفااي ذل ا ّ
ّ
ّ
اداء فااي
وبمجا ّارد إلقائااة تل ا الكلمااة ،ارتمياات علااى قدميااة المباااركتين ّ
وتوساالت بااة أن يقباال ّ
وتضاارعت إليااة ّ
دمااي فا ً

ساابيلة ،فااداءو مااا أحلااى كلمااة "فااداء" فااي مااذاقيو فليساات لااي موهبااة أعظاام ماان هااذاو و ّأيااة عا ّازة لااي أعظاام ماان أن
محبتة ،ويقطع هذا الجسد إرًبا
السالسل من أجلة ،وترصف أقدامي في األغالل في سبيل ّ
تكون عنقي هذه رهن ّ
كنا في الحقيقة أحبائة المخلصين – ولو كنت أنا فاي الحقيقاة خادماة
إرًبا ،أو يلقى في أعماق البحار ألمرهو فلو ّ
بكل وجودي".
الصادق ،لوجب
أضحي على عتبتة ّ
علي أن أفدي بحياتي لة ،و ّ
المقدسة ّ
ّ
ّ

()2

ا"سر هللا" وهو لقب
ومنذ ذل الوقت ،ابتدأ أحباؤه يدعونة ب ّ

()1
()2

جمال القدم لقب من ألقاب بهاءهللا.

يوميات مير از أحمد سهراب كانون الثاّني (يناير) .1914
مترجم من ّ
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مدة إقامتة في بغداد.
َلقبة بة بهاءهللا ،وقد عرف بهذا االسم ّ
مدة سنتين في فيافي السليمانية ،حزن عبدالبهاء .وكانت تسليتة الوحيدة
بعيدا عن األسرة ّ
ولما ذهب والده ً
ّ
ار لماا عااد والاده لام يملا نفساة مان
التامل والمناجااة .وأخي ًا
كتابة ألوا الباب وحفظها ،وقضاؤه أغلب أوقاتة في ّ

فرحا.
السرور وطار فؤاده ً
ّ
شبابه

اابا ،فقااد أظهاار حكما ًة وحصاااف ًة
ومنااذ ذلا الوقاات ،كااان أقاارب رفيااق لوالااده باال
حارساا لااة .ومااع ّأناة كااان شا ً
ً
الزوار ال ّذين حضروا لرؤية والده .واذا وجد أّنهم طاالّب حقيقاة ،كاان
مدهشتين ،وأخذ على عاتقة محادثة جميع ّ
ار مااا كااان يساااعد والااده فااي اإلجابااة
فّنااة مااا كااان يساامح لهاام أن يتعباوا بهاااءهللا .وكثيا ًا
ياااذن لهاام بلقاااء والااده ،واالّ ّ
ادعو علاي
حل معضالت المسائل ّ
الص ّ
على األسئلة الواردة وفي ّ
اوفية ،الم ّ
لماا طلاب أحاد رؤسااء ّ
للزائرين .فمثالً ّ

()1
عبااس ،وطلاب مناة أن يكتاب لاة
تفسير للحديث "كنت ًا
ًا
شوكت باشا،
كنز مخفيا"  ،أحالاة بهااءهللا إلاى "س ّار هللا" ّ
هاما ًة فيهاا شار مساتنير
السادسة عشرة ،رسال ًة ّ
السن الخامسة عشرة أو ّ
التفسير ،فكتب في الحال ،وهو فتى في ّ

بهائيين.
ممن ليسوا ّ
الرسالة منتشرة ارن بين ال ّ
أدهش الباشا .وهذه ّ
بهائيين ،كما يعرفها الكثيرون ّ
عباس في ذل الوقت يكثر من زيارة المساجد ،وهنا
وقد كان ّ

()1

النبوي في الباب الخامس من هذا الكتاب في أحد ألوا بهاءهللا.
ورد هذا الحديث ّ
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كلياة ،بال كاان معّلماة الوحياد
لهياة ماع العلمااء ،ماع ّأناة ماا ذهاب أب ًادا إلاى ّأياة مدرساة أو ّ
يتباحث في المسائل اإل ّ
مغرما بها.
والده ،وكانت نزهتة الوحيدة ركوب الخيل ،فكان
ً
اتد إخاالص عبادالبهاء لاة ،وازداد عشاقة
الرضاوان خاارج بغاداد ،اش ّ
وبعد أن أعلن بهاءهللا ال ّادعوة فاي حديقاة ّ
اطنطينية ،كااان يقااوم علااى ح ارسااة بهاااءهللا لياال نهااار ،وكااان
الساافر الطوياال إلااى القسا
ّ
أكثاار ماان ذي قباال .وخااالل ّ

يركاب بجاوار عربتاة ويحاارس حااول خيمتاة .وكااان علااى قادر المسااتطاع ياريح والااده ماان جمياع المتاعااب المنز ّليااة
السلو لجميع األسرة ومح ّ آمالها.
و
ّ
المسؤوليات ،حتّى أصبح هو ّ

از علااى الجميااع ،ويكثاار ماان تبليااغ األماار ،وكااان يدعونااة با ا
وخااالل إقامتااة فااي أدرنااة ،كااان عباادالبهاء عزيا ًا

وبالزحااار ،كااان
االحمى
"المااولى" .وفااي ّ
التيفوئيديااة وبالمالريااا ّ
ّ
عكاااء عناادما كاناات الجماعااة كّلهااا تقر ًيباا مريضا ًة با ّ
الرحااة ،إلااى أن أصاايب بعااد التّعااب
يغساال المرضااى ،ويقااوم علااى خاادمتهم ،ويطعمهاام ،ويحرسااهم ،ولاام يااذق طعاام ّا
الناااس علااى احت ارمااة
بالزحااار ،وكاناات حالتااة خطارًة ما ّادة شااهر تقر ًيباا .وفااي ّ
ّ
الشااديد ّ
عكااا ،كمااا فااي أدرنااة ،أجمااع ّ
ومحبتة على اختالف طبقاتهم من الوالي األمير إلى المسكين الفقير.
ّ
الزواج
اؤر فارسااي للا ّادين البهااائي وتكا ّارم بّرسااالة
إن مااا ياااتي ماان التّفاصاايل
ّ
الخاصااة باازواج عباادالبهاء ،كتبااة ما ّ
ّ
ّ
للكاتب:
"كانت مسالة تزويع عبدالبهاء في أثناء شبابة بزواج الئق من
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األحبااء .وتق ّادم إلياة أشاخاص كثيارون ليحظاوا عناده بتااج اإلفتخاار بانتسااب عاائلتهم إلياة.
الهامة عناد
ّ
المسائل ّ
أن إحاد البناات
مد ًة
ولم يظهر عبدالبهاء ميالً للزواج ّ
ً
مديدة ،ولم يعرف أحد حكمة ذل  .ولكن علام فيماا بعادّ ،

السايد البااب لوالاديها فاي إصافهان .وكاان
ّ
قدر لها أن تكون زوجا ًة لعبادالبهاء ،وهاي تلا التّاي ولادت بعاد تبريا ّ
الشهداء" وأسرتها من أشهر وأنبال األسار فاي إصافهان.
الشهداء" و"محبوب ّ
محمد علي عم "سلطان ّ
والدها مير از ّ
فلماا سامع
محماد علاي أبنااء ،وكانات زوجتاة تشاتاق إلاى طفالّ .
وأثناء وجود الباب في إصفهان ،لم يكان للميار از ّ
شيئا من طعامة وأوصاه أن يقتسمة مع زوجتة .وبعد أن أكاله تحّققا من نيل آمالهماا
السيد الباب بذل  ،أعطاه ً
ّ

سمياها منيرة خانم( .)1وبعد ذل ولد لهماا ولاد س ّامي س ّايد يحياى ،ث ّام ولاد لهماا
في ال ّذرّية ،حيث ولدت لهما بنت ّ
الساالطان وفتااو العلماااء ،ووقعاات األس ارة فااي
عمهااا بااامر ظا ّال ّ
غيرهمااا .وبعااد ما ّادة تااوفي الوالااد ،واستشااهد أبناااء ّ
عكاا
متاعب واض ّ
سيد يحيى بالحضور إلاى ّ
طهادات مريرة ّ
بهائية .فاذن بهاءهللا لمنيرة خانم وألخيها ّ
ألنها كانت ّ
الناااس فهماوا ّأنهمااا
حمايا ًة لهمااا .وأظهاار بهاااءهللا وزوجتااة "نا ّاواب" والاادة عباادالبهاء أرفا ًة
أن ّ
ومحبا ًة لمنيارة ،بدرجااة ّ
ّ
أيض اا .وقااد تا ّام الق اران بكمااال
يرغبااان فااي أن تكااون زوج ا ًة لعباادالبهاء .وأصاابحت إرادة الوالاادين أرادة عباادالبهاء ً
الريحان".
ومرت ّ
األلفة و ّ
بالرو و ّ
األيام ّ
المحبة ّ

()1

األول من إنجيل مرقس.
يوحنا المعمدان الواردة في اإلصحا
من ال ّ
بقصة ميالد ّ
ّ
القصة ّ
طريف مقارنة هذه ّ
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السااجن الطوياال،
وكااان زواجهمااا سا ً
اعيدا وموّفًقاا وعاااش لهمااا ماان األبناااء أربااع بنااات بقااين أحياااء رغاام مشاااق ّ
تشرفوا بمعرفتهن بسبب تخصيصهن حياتهن الجميلة للخدمة.
وصرن عزيزات على جميع ال ّذين ّ
مركز العهد والميثاق
اان عباادالبهاء هااو ال ا ّذي ياادير األماار بعااد صااعوده .وكتااب ذل ا فااي كتابااة
أشااار بهاااءهللا بطاارق متعا ّاددة با ّ
بانااة هااو "مركااز العهااد والميثاااق" وسا ّاماه
األقاادس قباال الصااعود بطريقااة رمزّيااة ،وكااان يشااير إلااى عباادالبهاء م ارًا
ار ّ

اادة باساام "المااولى" ويطلااب ماان جميااع
"الغصاان األعظاام" و"الفاارع المنشااعب ماان األصاال القااويم" .وكااان ياادعوه عا ً
يتوجهاوا
أسرتة أن يعاملوه باحترام فائق ،وطلب من الجميع في لو عهده وميثاقاة المس ّامى ب ا (كتااب عهادي) أن ّ
إلية ويطيعوه.

عينة لة والاده بك ّال وضاو وصاراحة كارئيس ل مار
وبعد صعود الجمال المبار تقّلد عبدالبهاء المقام ال ّذي ّ
اق فااي تبي اين التّعاااليم ،وأن كااان ذل ا لاام ياارق فااي نظاار بعااض أقربائااة وغياارهم ،فشاارعوا يقاااومون
وصاااحب الحا ّ

بكل عداء كما فعل "صبح أزل" مع بهاءهللا ،واجتهدوا في خلق انشقاقات باين األحبااء .واذ خاابوا فاي
عبدالبهاء ّ
ركية.
الدسائس ّ
هذا العمل ،ابتدأوا ّيدسون ّ
ضد عبدالبهاء لد الحكومة التّ ّ
باعاا ل واماار التّااي أماره بهااا والااده ،شاارع عباادالبهاء بّقامااة بناااء علااى ساافح جباال الكرماال فااي أعلااى حيفااا،
واتّ ً
الساايد الباااب ،وفيااة غاارف للمجااالس واالجتماع اات .وقااد وشااى أعااداء عباادالبهاء لااد
ليك اون مقا ًا
ار أبا ّ
اديا لرفااات ّ
بان عبدالبهاء يقصد من إقامة هذا
ركية ّ
الحكومة التّ ّ
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ويتحدوا الحكومة ،ويستولوا على جهات من سوريا المجاورة.
ليتحصن فيها هو وأتباعة،
البناء عمل قلعة
ّ
ّ
السجن من جديد
الصااحة ،حاابس عباادالبهاء ساانة
ااء علااى تهاام أخاار ال نصاايب لهااا ماان ّ
ااء علااى مااا تقا ّادم ماان الااتّهم ،وبنا ً
وبنا ً
عكاااء ،بعااد أن ساابقت لهاام
السااجن ّ
 1901وأس ارتة ما ّارة أخاار  ،لما ّادة تزيااد علااى ساابع ساانوات داخاال أس اوار مدينااة ّ
السجن الجديد لم يمنع عبادالبهاء مان نشار
خالل أكثر من عشرين سنة حرّية تجاوزها بضعة أميال.
ّ
ولكن ذل ّ

بهائية في آسيا وأوروبا وأمريكا .وقد كتب المستر (هوريس هولي) عن هذه الفترة ما يلي-:
الرسالة ال ّ
ّ

كل جنس ودين
"كان يحضر لزيارة عبدالبهاء واالنتفاع بهدايتة
الرجال و ّ
ّ
ومحبتة الجم الغفير من ّ
النساء من ّ
اجتماعيااة
أمااة ،وهاام يجلسااون علااى مائدتااة ضاايوًفا مكا ّارمين ،يسااالونة عاان كا ّال مااا يخااالع ضاامائرهم ماان أمااور
ّ
وّ
أدبية ،وبعد أن يمكثوا عنده م ّادة تتاراو باين بضاع سااعات أو بضاعة شاهور ،يرجعاون إلاى ماواطنهم،
وروحانية و ّ
ّ
شبيها لدار ضيافتة هذه.
وهم
ّ
متحدون مستنيرون ملهمون .فلم َتر عين اإلبداع ً
" ففي داخلهما تبطل جميع الفوارق التّي تباعد بين المذاهب المتنابذة في الهند ،وينمحي التّعصب اليهودي
كل القيود وال يبقى سو القانون األصلي األساساي الا ّذي
والمسيحي واإلسالمي ،ويصبح في خبر كان ،وتنكسر ّ

كل القلوب على
يجمع ّ
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جالساا
رب البياتّ ،
ّ
المحبة الخالصة ،وباة تحياى األفئادة مان أثار عواطاف الوحادة الفائضاة مان ّ
فكاناة الملا آرثار ً
ااء ألن يكون اوا
الناااس
يهي ا ّ
أن الفاارق بينهمااا هااو ّ
حااول مائدتااة المسااتديرة ...إالّ ّ
أن عباادالبهاء ّ
ً
جميع اا رجاااالً ونسا ً
"السيوف"(.)1
فرسانا
ً
ّ
روحانيين ويقّلدهم "الكلمة" ال ّ
األحباااء والمسترشاادين ماان
الساانين يقااوم بم ارسااالت هائلااة ي ارساال بهااا جميااع
ّ
وكااان عباادالبهاء فااي أثناااء هااذه ّ
جميع أنحاء العالم .وكان يساعده في هذا العمل بناتة وجملة من الكتبة والمترجمين.
عكااء
وكان يقضي أغلب أوقاتة في عيادة المرضى والمصابين في منازلهم
الخاصة ،ولم تشهد أفقر أحياء ّ
ّ
عكاء في هاذا الوقات ماا
ورحبوا بة
ائر أح ّبة الجميع
ز ًا
ترحيبا عاما كترحيبهم "بالمولى" .وقد حكى أحد الزائرين لِّا ّ
ّ
ً
ياتي:
اوزع المساااعدات علااى المساااكين ،ويعطااي ماان مخزِّنا ِّاة
"إن عااادة عباادالبهاء فااي صاابا كا ّال يااوم جمعااة أن يا ّ
ّ
ايئا قلاايالً .وفااي صاابا هااذا
طلباا لمساااعدتة شا ً
ّ
الضائيل لكا ّال شااخص ماان المعاوزين والمساااكين ،الا ّذين يحضاارون ً
السااحة التّاي يقاع فيهاا منازل عبادالبهاء ،وهام
اليوم جلس لاة نحاو مئاة شاخص فاي ص ّ
اف واحاد علاى األرض فاي ّ
النسااء واألطفاال – فقاراء بائساون وفاي منظارهم كالع ارياا وأغلابهم
متنوعاة مان ا ّلرجاال و ّ
مجموعة غريبة من البشار ّ
وشحاذون – فهم حقا بؤساء وال تفي العبارة بوصف فقرهم
عجزة وعميان ّ

()1

الصفحة  171تاليف هوريس هولي.
الديانة
مترجم عن كتاب ّ
ّ
االجتماعية الحديثة ّ
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أحيانا ينتظر
اعا ،من واحد رخر ،و ً
فيمر بينهم سر ً
المدقع .وكانوا ينتظرون بلهف خروج عبدالبهاء من البابّ ...
أحياناا– وجاة طفال ،أو
كل كاف ممادودة ،أو يلماس – ً
قليالً ليواسي مس ً
يشجعة ً
كينا أو ّ
ملقيا قطع ًة من النقود في ّ

الرجاال،
الرحيماة للعجازة والعم
اي مان ّ
ياخذ بيد عجوز تتعّلق بذيل ردائة في وقات ماروره ،ويتف ّاوه بابعض العباارات ّ
ّ
المحباة
الضئيل ،فيرسلة لهم مع عبارات
الضعفاء ال ّذين يمنعهم ضعفهم عن الحضور ألخذ نصيبهم ّ
ويسال عن ّ
ّ
والتّسلية(.)1
متاخرة ويكفية غاذاءان
خصية فقد كانت قليل ًة ،وكان يشتغل ّ
أما احتياجات عبدالبهاء ّ
مبك ًار والى ساعة ّ
الش ّ
وّ
ارض بمعيشاة التّارف ،بينماا يار
بسيطان في اليوم .وكانت مالبساة عباارًة عان بضاعة ألبساة غيار ثميناة .فلام ي َ

ارخرين في االحتياج.

طبيعااة .وكاناات جميااع أس ارتة تجتمااع معااة
الزهااور ،وجمااال ال ّ
محبااة عظيمااة ،وكااذل ّ
اب األطفااال ّ
وكااان يحا ّ
الشاااي .وكااان األطفااال يترّنمااون بالمناجااة حينمااا
السااابعة لتناااول ّ
ً
السادسااة أو ّ
الساااعة ّ
الصاابا حاوالي ّ
يومياا فااي ّ
ومما كتبة المستر "ثورنتون تشايس" عن هؤالء األطفال-:
الشاي.
يتناول المولى ّ
ّ
يهتماون بغيارهم متناساين ذواتهام فاي
"لم أر طوال حياتي أطفاالً ّ
مؤدبين غير ّ
أنانيين وأذكياء غير مازعجين ّ
يحبها األطفال"(.)2
الصغيرة التّي ّ
األشياء ّ

()1
()2

الصفحة .13
مترجم من (كتاب نظرات في عبدالبهاء) ّ
الصفحة .51
مترجم من كتابة (في الجليل) ّ
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عكاء ذكريات عطرة عن "والية األزهاار" التّاي كانات إحاد مظااهر الحيااة فاي
كل زائر عائد من ّ
وقد حمل ّ
السيد لوكاس:
ّ
عكاء .وقد كتبت ّ
ليخيال لاة أ ّن زهارة الخ ازماى تخبار
"إن اإلنسان لينادهش عنادما يستنشاق عبادالبهاء رائحاة ّ
ّ
الزهاور ،حتّاى ّأناة ّ
وكان آذانة تجتهد في أن تسمع منها نغم ًة بديع ًة وهي بكمال
عبدالبهاء بامر ما عندما يغمس وجهة في أوراقهاّ ،

االهتمام في االصغاء"(.)1

لخاص المساتر "ثورنتاون تشاايس"
يحب أن يقّدم لزائرية العديدين ز ًا
هور بديع ًة ذات رائحة عطارة .وقاد ّ
وكان ّ
عكا فقال:
السجن التّي عاشها في ّ
انطباعتة عن حياة ّ
السااالم
"مكثنااا خمسااة ّأيااام داخاال األس اوارّ ،
"السااجن األعظاام" وه او سااجن ّ
الساااكن فااي ّ
فكنااا مسااجونين مااع ّ
اابوة هللا
و ّ
المحبة والخدمة .فلم يكن لنا فكر وال رغبة في أمر سو خير ومنفعاة العاالم وساالم ال ّادنيا واالعتاراف ب ّ
السااجن الحقيقااي ،والجا ّاو الخااانق ،والبعااد عاان األماااني
وبحقااوق البشاار المتبادلااة ،فهاام مخلوقاتااة وأبناااؤه .حًق اا إ ّن ّ

أماا
كل ذل كان خارج تلا األساوار الحجرّياة مان ّ
الحقيقية للقلوب ،وكذل اإلرتبا بالشؤون ّ
الد ّ
ّ
نيوية – ّ
عكااءّ .
الص ارفة واإلنطااالق التّااام ،وتفااو نساامات رو هللا الخالصااة .فالمتاعااب والهمااوم
داخلهااا فكاناات ترفاارف الحرّيااة ّ
نيوية كّلها كانت خارج تل األسوار"(.)2
والقلق على األمور ّ
الد ّ

()1
()2

الصفحة .26
مترجم من كتابها "موجز لزيارتي ّ
عكاء" ّ
مترجم من كتابة (في الجليل) الصفحة .24
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فلماا كاان
الناس ّ
إن متاعب ال ّسجن تظهر لمعظم ّ
ّ
كانها مصائب شاديدة ،ولك ّان عبادالبهاء لام يكان يخشاى باساهاّ ،
مسجونا كتب:
ً
أن بالئي
الغناء وعرش ّ
جنتي العليا وحديقتي ّ
السجن ّ
عزي بين العالمين و ّ
"ال تحزن من سجني وبالئي ّ
ألن ّ
في سجني هو تاجي ال ّذي بة أفتخر بين م األخيار"(.)1
الساارور
ارور فااي حااال ّا
"إن كا ّال إنسااان يسااتطيع أن يكااون مسا ًا
الصااحة و ّ
ّ
النجااا و ّ
الرحااة واليساار وفااي أوقااات ّ
ولكنة إذا أمكنة أن يكون
النبال
ًا
الضيق والمصائب واألمراض ،فهذا هو دليال ّ
واالنش ار ّ ،
اضيا في وقت ّ
مسرور ر ً
الشرف"(.)2
وعنوان ّ
لجان التحقيق التركية
الموجهاة إلاى عبادالبهاء ،وتقا ّادم
لجاناا للتّحقيااق فاي الاتّهم
ركياة سانة  1904وسانة ً 1907
عينات الحكوماة التّ ّ
ّ
ّ
زور .وبينما كاان عبادالبهاء يادحض هاذه الاتهم ،كاان يص ّار باساتعداده التاام لقباول أي حكام
ضده ًا
شهود شهدوا ّ
الشوارع ،أو لعنوه ،أو بصقوا علية،
السجون ،أو سحبوه في ّ
تصدره اللجنة ضده .وقال ّ
بانهم لو رموه في أعماق ّ
سرور.
فّنة يكون جذالً م ًا
بالرصاصّ ،
بكل أنواع االهانات ،أو عّلقوه على المشانق ،أو رموه ّ
أو رجموه ،أو رشقوه ّ
العاديااة بكا ّال
اليوميااة وأشااغالة
لتجمااع األدّلااة ضا ّاده ،كااان ي ازاول أعمالااة
وبينمااا كاناات لجااان التّحااري منعقا ً
ّ
ّ
ادة ّ
اطمئنان وهدوء ،ويزرع

()1
()2

مترجم من مكاتيب عبدالبهاء ج 2ص 258و .263
مترجم من مكاتيب عبدالبهاء ج 2ص 258و .263
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روحانيااة نااوراء .وقااد عاارض عليااة القنصاال اإليطااالي أن
ار فااي حديقتااة ،أو يارأس حفاال زواج برفعااة وحرّيااة
أشااج ًا
ّ
آمنا إلى ّأية ميناء
فضا باتًا قاائالً
ولكنة رفض ،مع ّ
أجنبية يختارهاّ ،
يسهل لة طريق الفرار ً
الشكر ،هذا العرض ر ً
ّ
ّ
فّنااة يجااب عليااة أن يحااذو حااذو الباااب والجمااال المبااار  ،الّلااذين لاام يحاااوال أبا ًادا إنقاااذ
بانااة مهمااا تكاان النتااائعّ ،
ّ
عكاا التّاي أصابحت
اائيين علاى أن يهااجروا مان ّ
اجع أغلاب البه ّ
نفسيهما أو الهرب من أعادائهما .وماع هاذا فقاد ش ّ

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

عكا في أوائل شتاء
مكونة من أربعة من المو ّ
ظفين المرتشين إلى ّ
وقد وصلت آخر لجنة من لجان التّحقيق ّ
القسطنطينية بعد إتمام "تحقيقها" ،وكانت على استعداد لتقاديم تقريرهاا
احدا ،وسافرت إلى
 ،1907ومكثت ًا
شهر و ً
ّ

تركياا حتّاى
بثبوت التّهم ّ
ضد عبدالبهاء مقترح ًة نفية أو إعدامة .ولكان لام يماض زمان طويال علاى رجاوعهم إلاى ّ
تركياا
الموظفون األربعة ّ
ألنهم كاانوا مان أنصاار العهاد القاديم .واذ ذا اساتطاع حازب ّ
قامت الثّورة ،وفيها هرب ّ

العثمانياة .وفاي
ينيين فاي اإلمبراطورّياة
ّ
يؤسس سيادتة ،وأطلق سا ار جمياع المساجونين السياس ّايين وال ّاد ّ
الفتاة أن ّ
السالطان عباد الحمياد
السانة التّالياة أصابح ّ
السجن ،وفي ّ
سبتمبر (أيلول) سنة  ،1908أطلق س ار عبدالبهاء من ّ
سجينا.
نفسة
ً

أسفاره في الغرب
وحانية وبدون كلال أو
الر ّ
استمر على عملة المتواصل في التّبليغ بنفس الحياة ّ
بعد إطالق س ار عبدالبهاءّ ،
ملل ،وعلى إرسال
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عكااا إلااى حيفااا ثا ّام إلااى
ايئا سااو تبااديل إقامتااة ماان ّ
يغياار شا ً
الرسااائل ،وعلااى العناي اة بالمساااكين والمرضااى .ولاام ّ
ّ
اإلسكندرّية ،إلى أن قام في أغسطس (آب)  1911برحلتة األولى إلى عالم الغرب .وفي أثنائها قابل عبادالبهاء

االرو
رجاااالً عدياادين ماان مختلااف العقائااد ،ونّف اذ بكا ّال معنااى الكلمااة أماار بهاااءهللا التّااالي" :عاشااروا مااع األديااان با ّ
احدا ،قام فية بمحادثاتة
ًا
الريحان" .وقد وصل إلى لندن في بداية سبتمبر (أيلول)  ،1911وأمضى هنا
شهر و ً
وّ
طااالبين باإلضااافة إلااى أعمااال عدياادة أخاار  ،كمااا ألقااى فااي أثنائااة خطب ا ًة فااي كنيسااة "سااتي تمباال"
اليوميااة مااع ال ّ
ّ
المصلين مع القس "ر .ج .كامبل" ،وكذل خطب في كنيسة "سانت جونس وسمنستر" حيث
خاطب بها جماعة ّ
رئيسااها األرشااديكن ولباار فااورس ،وتناااول طعااام اإلفطااار مااع أمااين العاصاامة فااي لناادن ،ثا ّام انتقاال عباادالبهاء إلااى
القوميات والفئات.
المتشوقين من جميع
طالبين
باريس حيث قضى أوقاتة بّلقاء الخطب
اليومية ومحادثة ال ّ
ّ
ّ
ّ

الربيااع التّااالي  1912إلااى الواليااات
األول) ساانة  1911رجااع إلااى مصاار وسااافر فااي ّ
وفااي ديساامبر (كااانون ّ
األحباء األماريكيين ،ووصال إلاى نيوياور فاي إبريال (نيساان)  1912وفاي أثنااء األشاهر
المتّحدة إجاب ًة اللتماس
ّ

الشاط الغربي ،وهاو يخطاب فاي مجموعاات مان
الشرقي إلى ّ
الشاط ّ
التّسعة التّالية سافر في أنحاء أمريكا من ّ
النا اااس فا ااي مختلا ااف منا اااحي الحيا اااة – فا ااي ط ا االّب الجامعا ااات وفا ااي اإلشا ااتراكيين وفا ااي المورما ااون وفا ااي اليها ااود
ّ
المسيحيين وجماعة الالّأدريين "القائلين بعدم كفاية العقل لفهم الوحي اإللهي" وجماعات
و
ّ
ّ
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النساء المطالبات بحقوق اإلنتخاب .وخطاب
معيات األفكار الجديدة
اإلسبرانتيين
وجمعيات ّ
ّ
السالم وج ّ
ّ
وجمعيات ّ
السامعين.
في الكنائس التّابعة لمختلف المذاهب ّ
وتحدث بما يناسب المقام ويناسب ّ
اجعا إلى بريطانيا وقضاى فيهاا ساتّة أساابع زار خاللهاا:
األول) سنة  1912سافر ر ً
وفي  5ديسمبر (كانون ّ
العامة سافر
ليفربول ولندن وبرستول وأدنبرغ .وبعد قضاء شهرين في باريس بالمقابالت
ّ
اليومية وفي الخطابات ّ

واييناا
اائيين األلماان ،ومنهاا ساافر إلاى بودابسات ّ
إلى اشتتكارت في ألمانيا حياث عقاد اجتماعاات متتالياة ماع البه ّ
(أيار) سنة  1913إلى مصر.
بهائي ًة
ً
جديدة ،وعاد في مايو ّ
أسس جماعات ّ
حيث ّ
األول) سنة  1913سافر إلى حيفا.
وفي  5ديسمبر (كانون ّ
العودة إلى األرض المقدسة
اتمرة التّاي انتهات باسافاره المضانية إلاى
السابعين مان عماره ،وكانات أتعاباة المس ّ
وهناا كاان عبادالبهاء قاد بلاغ ّ
الشاارق والغاارب الّلااو المااؤثّر
الشاارق كتااب إلااى المااؤمنين فااي ّ
بااالد الغاارب قااد أنهكاات جساامة ،وبعااد رجوعااة إلااى ّ

الشجي التّالية ترجمتة-:
ّ

"يا أحبائي سياتي يوم ال أكون
قوتي ،واشتغلت ليل نهار طوال ّأيام
ّ

فياة معكام ،وقاد عملات ك ّال ماا أمكنناي عملاة ،وخادمت أمار بهااءهللا بمنتهاى
حياتي.

اؤوليات هااذا األماارو فقااد حااان
"وارن مااا أشا ّادني شااوًقا إلااى أن أر
األحباااء يحملااون علااى أكتااافهم أعباااء مسا ّ
ّ
ارن وقت إعالن الملكوت
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ألحباء هللاو...
الر
وحاني ّ
األبهى ،وحانت ارن ساعة اإلتّحاد واالتّفاقو وارن يوم الوفاق ّ
ّ
المحباة والوفااق ترتفاع فاي مجاامع
تغنياات
وللشامال والجناوب ،لعل
للشرق والغارب ّ
أوجة آذاني ّ
ّ
ّ
اي أسامع ّ
"إني ّ
ّ
معدودة وليس لي فر إالّ في ذل .
فّن ّأيامي أصبحت
ً
األحباءّ .
ّ
الشاامس الواحاادة أو
اب أن أر
اانهم عقااد لؤلااؤ مضاايء أو نجااوم الثرّيااا أو أشا ّاعة ّ
األحباااء متّحاادين كا ّ
ّ
"فكاام أحا ّ
يغناي أفاال ينصاتون؟ وماال
يغرد لهم أفال يسمعون؟ وطير الفردوس ّ
غزالن مرعى واحدو ّ
إن هذا البلبل المعنوي ّ
الملكوت األبهى يناديهم أفال يلّبون؟ ورسول الميثااق يلاتمس أفاال يصاغون؟ ّإناي منتظار ،منتظار ألسامع األخباار

المحبااة ومطااالع األلفااة واالتّحااادو أفااال يفرحااون
الصاادق واإلخااالص
السااارة با ّ
ومجس ام الوفاااء و ّ
ّ
اان األحباااء مظاااهر ّ
ّ
يتممون آمالي؟ أفال يّلبون دعائي؟
توسالتي؟ أفال يسمعون ّ
تمنياتي؟ أفال ّ
قلبي؟ أفال يحّققون ّ
الصبر".
"ها أنذا منتظر ،منتظر بفارغ ّ
ضحية هياجهم ،وبمشااهدتهم بهااءهللا
إن أعداء األمر البهائي ،ال ّذين تعالت آمالهم بمشاهدتهم الباب يسق
ّ
ّ
ّ
اجينا مااد حياتااة ،وبمشاااهدتهم صااعوده ،قااد ابتهجاوا ما ّارة أخار حااين أروا وهاان جساام
ينفااى ماان موطنااة ويكااون سا ً
مرة أخر حاين عااد عبادالبهاء
عبدالبهاء وضناه بعد رجوعة من أسفاره في بالد الغرب.
ّ
ولكن آمالهم قد خابت ّ
مقتدر على الكتابة .فكتب الّلو التّالية ترجمتة:
ًا
بعد فترة قصيرة

اتمرة ...ولك ا ّان ع ااون حضا ارة
"ال شا ا ّ ّ
تحم اال المش ا ّ
ااق المس ا ّ
إن الجس ااد الم ا ّ
اادي والق ااو البشا ارّية ال تس ااتطيع ّ
المقصود وصونة كان
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أن قاواه
حاف ً
أن عبادالبهاء ساوف ي ّ
ظا ً
اودع ال ّادنيا عان قرياب ،و ّ
الضعيف ...ويازعم الابعض ّ
معينا لعبدالبهاء العليل ّ
الجسمانية قد تحّللات ،واساتولت علياة األماراض التّاي ساتختم حياتاة عان قرياب .كاالّ لايس األمار كاذل  ،فالجسام
ّ

تحماال الباليااا
ال ّ
النفاااق ّ
الناقضااين للميثاااق وعقااول أهاال ّ
ظاااهر ّي ولااو ّأنااة حسااب ظا ّان ّ
الناقصااة فااي ضااعف نتيجااة ّ
وحانياة و الحماد فااي منتهاى الجا ّادة والق ّاوة ماان عناياة جمااال
و ّ
الر ّ
الشادائد فااي سابيل الجمااال المباار  ،ولكا ّان القاو ّ
الرباني ،وتوالاات بشااارات
الساارور
القاادم .وارن بفضاال هللا عااادت القااو الجسا ّ
امانية ،وبالطاااف حض ارة بهاااءهللا تا ّام ّ
ّ ّ
السرور الحقيقي"(.)1
الم األعلى ،وشمل ّ
اادر
وخالل الحرب العظمى وبعد نهايتها ،كان عبادالبهاء رغام المشااكل األخار التّاي ال تع ّاد وال تحصاى ،ق ًا
الرساائل الملهماة العظيماة .وبمج ّارد أن أعيادت المواصاالت بعاد الحارب ،بعثات هاذه
على أن يفيض سلسال ًة مان ّ

الرساائل
الرسائل في المؤمنين في أنحاء العالم
حماسا ً
جديدا للخدمة .ومن نتيجة تاثير إلهام هاذه ّ
ّ
ً
كل مكان.
قوة
اإل
لهي بطفرات واسعة ً
ّ
وحيوية جديدة في ّ
جدا ،وأظهر دين هللا عالئم ّ
ّ
زمن الحرب في حيفا
الدالة على بعد نظر عبدالبهاء ما ظهر منة في
الرائعة ّ
من األمثلة ّ

()1
()2

مترجم عن (مجّلة نجمة الغرب ج  5ص  213العدد .)14
اإللهية).
طة
الرسائل بال ّذات (ألوا الخ ّ
ّ
تسمى هذه ّ
ّ
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()2

تق ّادم األمار

الزئارين ماان
اادة عاادد وفياار ماان ّا
الساالم كااان يحضاار إلااى حيفااا عا ً
األشااهر التّااي ساابقت الحاارب مباشارًة .ففااي زماان ّ
اائيين المقيماين فاي
إيران ومن جميع أطاراف العاالم .وق ارباة ساتّة أشاهر قبال نشاوب الحارب طلاب أحاد شايو البه ّ

أحبااء إياران لزيااارة الماولى ،ولكا ّان عبادالبهاء لاام يااذن بااذل  ،باال بادأ منااذ ذلا الوقاات ياااذن
حيفاا ً
إذناا لكثيارين ماان ّ
بالساافر عنهااا ،حتّااى ّأنااة لاام يبااق أحااد ماانهم فااي نهايااة شااهر يوليااو
يجيااة ّا
بصااورة تدر ّ
للزئارين الموجااودين فااي حيفااا ّ

(تمااوز) ساانة  .1914وعناادما أدهااش العااالم نشااوب الحاارب العظمااى فج ااة فااي أوائاال أغسااطس (آب) ،ظهاارت
ّ
حكمة احتياطاتة التّي أظهرها.

ركية ،بعاد أن أمضاى نح ًاوا
مرة أخر
ً
سجينا للحكومة التّ ّ
وعندما نشبت الحرب ،أصبح عبدالبهاء في الواقع ّ
العثمانياة وأصابح
األحبااء خاارج والياة ساورية
الساجن .فانقطعات المخاابرات تقر ًيباا ماع
عاماا فاي ّ
ّ
ّ
النفاي و ّ
من ً 55
طعااام وخطاار علااى
الصااغيرة ماان أتباعااة المقيمااين حولااة فااي ضاايق ماان العاايش ما ّارة أخاار وناازر ماان ال ّ
هااو والفئااة ّ
حياتهم عظيم.

وحانياة للا ّذين كاانوا حولااة،
وخاالل الحارب كاان عبادالبهاء أكثاار وقتاة مشاغوالً فاي تادبير ّ
الشااؤون ّ
الر ّ
المادياة و ّ
اعيااة واساعة بااالقرب ماان "طبرّيااة" ،وبااذل حصاال علااى محصااول وافاار ماان القمااح
وقااد قااام بنفسااة بااّدارة أعمااال زر ّ

اائيين فاي
أمكن بة تفادي المجاعة التّي كادت تحصل لمئاات مان المسااكين مان مختلاف األدياان فضاالً عان البه ّ
يمدهم بما يكفييهم من المؤونة ويرعى الجميع ويخّفف آالمهم على قدر المستطاع ويحسن إلى
حيفا ّ
وعكا ،فكان ّ

مئات المساكين
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اور أو أشااياء أخاار مثلهااا إن لاام يوجااد
النقااود تما ًا
يومي اا بمبلااغ مناسااب ماان النقااود .وكااان يعطاايهم باإلضااافة إلااى ّ
عكااا لمساااعدة المااؤمنين ومواساااة المساااكين هنااا  .وفااي زماان
ار مااا يقااوم بزيااارة
الخبااز .وكااان كثيا ًا
األحباااء فااي ّ
ّ
جميعا مسرورين مطمئنين هادئي البال بسابب تلا المسااعدة أثنااء
باألحباء .وكانوا
كل يوم
ّ
الحرب كان يجتمع ّ
ً
السنين المليئة بالمتاعب واألهوال.
تل ّ
سنواته األخيرة
ايفا علاى عبادالبهاء
كان لي ّ
الشرف العظايم فاي شاتاء سانة  1920 - 1919أن أصارف شاهرين ونص ًافا ض ً
اليومية .ومع ّأنة كان إذ ذا يبلغ مان العمار ساتًا
في حيفا .وكنت خاللها أالحد عن كثب بعين الوداد حياتة
ّ

النااظرون .وماع ّأناة كاان
قوة غريبة ،ينجز يوميا من األعمال ما ال يكااد يص ّادقة ّ
عاما ،إالّ ّأنة كان ذا ّ
وسبعين ً
كانها عادت إلياة مان جدياد .وكانات خدماتاة
حيوية عجيبة ّ
متعبا جدا ،فقد كانت تظهر علية ّ
في أغلب األحيان ً

موجهااة للا ّذين هاام فااي حاجااة شااديدة إليهااا .فكااان صاابره الجمياال ولطفااة وبشاشااتة ودماثااة أخالقااة قااد جعلتااة
دائماا ّ
ً
ار مان ك ّال ليلاة فاي التّامال والمناجااة .وكاان يشاتغل
نعم ًة عظيم ًة على الجميع .وقد اعتاد أن يصارف جازًءا كبي ًا
ظهيارة ،فاي القاراءة وكتاباة اإلجابااات
الصابا إلااى المسااء ،باسااثناء فتارة القيلولااة القصايرة بعااد طعاام ال ّ
مناذ باااكورة ّ
الرسائل التّي ترد من جميع الجهات وفي االعتناء بامور المنزل العديدة وفي شؤون األمر المبار  ،ويخارج
على ّ
اكبا عربة ،وحتّى في ذلا الوقات كاان يصاحبة واحاد أو اثناان
ًا
عصر ّ
للتنزه وترويح ّ
مشيا على األقدام أو ر ً
النفس ً

أو جماعة
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روحانيااة أو يتحا ّاين الفاارص لالهتمااام بااامر بعااض الفقاراء أو زيااارتهم.
الزئارين الا ّذين كااان يحااادثهم فااي أمااور
ماان ّا
ّ
األحباااء،
اادة الجتماااع المساااء فااي بهااوه ،ويضاايف طائفا ًة كبيارًة ماان ّا
وعنااد عودتااة كااان ياادعو
األحباااء عا ً
الزئارين و ّ
ّ

"إن
متنوعة ً
جدا .وكان يص ّار ّ :
وحانية ّ
الر ّ
ويتحفهم باألحاديث الفكهة باإلضافة إلى أحاديثة ّ
القيمة في مواضيع ّ
النااس مان
السرور واالنش ار " ،وحقيق ًة ،كان األمار كماا يقاول ،فقاد كاان يباتهع بجمعاة الكثيارين مان ّ
منزلي منزل ّ
بالمحبة والوفاق التّام على مائدة كرمة.
أجناس مختلفة وألوان وأديان مختلفة
ّ
صعود عبدالبهاء
الضاعف
استمرت أعمال عبدالبهاء العديدة على حالتها ،ولم تنقص إالّ قليالً ،رغم ما بدا علياة مان التّعاب و ّ
ّ
الجسماني حتّى آخر يوم أو يومين من حياتة .ففاي ياوم الجمعاة  25ناوفمبر (تشارين الثّااني) سانة  1921شاهد
وزع المساااعدات بياده علااى الفقاراء كعادتااة ،وبعاد الغااداء أملااى بعااض
صاالة الجمعااة فااي مسااجد حيفاا ،وبعااد ذلا ّ
ولما اسات ار مشاى داخال الحديقاة وتكّلام ماع البساتاني ،وفاي المسااء باار زواج أحاد الخ ّادام المخلصاين
ّ
الرسائلّ ،
ّ
األحبااء فاي بهاوه ،وبعاد مارور
النصاائح إلياة ،وحضار بعاد ذلا اجتمااع
في البيت المباار فاي ذلا الياوم ،وق ّادم ّ
ّ
اباحا مان ياوم اإلثناين  28ناوفمبر (تشارين الثّااني) تاوّفي بساالم،
السااعة الواحادة و ّ
النصاف ص ً
ثالثة ّأيام ،أي فاي ّ

أن ابنتية الّلتين كانتا بجانبة ظنتّا ّأنة نائم.
حتّى ّ

وذاعت األخبار المحزنة في جميع المدينة ،وأبرقت إلى جميع
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أنحاء العالم .وفي ثاني يوم (أي الثّالثاء  29نوفمبر (تشرين الثّاني) سنة  )1921جر تشييع الجثمان-:
الشااديد ال ا ّذي جمااع آالف
"موكااب لاام تاار مدينااة حيفااا وال أرض فلسااطين مثلااة ...وك اذل كااان شااعور التاااثّر ّ
السامي ...وكبار م ّاوظفي الحكوماة
ّ
المعزين من أديان مختلفة وأجناس ّ
متنوعة وألسن ّ
متعددة .وحضر المندوب ّ
ايحيين والمسا االمين والا ا ّادروز والمص ا ارّيين
وقناصا اال الا ا ّادول المختلفا ااة ورؤسا اااء األديا ااان وجما ااوع ما اان اليها ااود والمسا ا ّ
ااء
يكيين و
ّ
أحبائ ااة األما ار ّ
اانيين واألتا ا ار واألكا اراد وجم ااوع كثيا ارة م اان ّ
واليون ا ّ
األوروبي ااين وم اان الما اواطنين رج اااالً ونس ا ً

وأطفاااالً ...وبلااغ عااددهم زهاااء العشارة آالف يناادبون فقاادانهم لمحبااوبهم ...ويصاارخون بصااوت واحااد" :يااا رّبناااو ياا
هللاو قد تركنا والدناو قد تركنا والدنا...
ولمااا
"وصااعد ّ
الناااس جباال الكرماال صا ً
اعودا وئيا ًادا ...وبعااد مساايرة بطيئااة وصاالوا إلااى حديقااة مقااام البااابّ ...
جميعاا
ظت الجماهير حولة في البهاو الا ّذي يلاي المقاام ،ارتفعات أصاوات ن ّاواب الماذاهب المختلفاة ...وقلاوبهم
اكت ّ
ً

الشاديد فاي وداعهام األخيار لمحباوبهم ،وهام بنهاياة
محبة عبدالبهاء وألسنتهم تلهاع بالثّنااء والحازن ّ
متاججة بنيران ّ
ّ
الخضااوع ،وقااد اتّحااد الكا ّال عنااد تابينااة فااي ّأنااة المعّلاام الحكاايم والمؤّلااف للجاانس البشاار ّي فااي هااذا العصاار الحاضاار

شيئا يقولونة".
بهائيين أنفسهم ً
الحائر الكئيب .واسترسلوا في مراثيهم حتّى لم يتركوا لل ّ

()1

()1

مترجم من (كتاب صعود عبدالبهاء) بقلم شوقي أفندي والليدي بلومفيلد.
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ينياة المختلفاة ،وبرهناوا بعباارات ماؤثّرة بليغاة علاى
وقد خطب تسعة من الخطبااء الباارزين الا ّذين مّثلاوا الهيئاات ّ
الد ّ
مر التّابوت بهدوء
النبيلة التّي انتهت ًا
محبتهم واعجابهم بالحياة ال ّ
طاهرة ّ
ّ
أخير وكان عهدهم بها قر ًيبا .وبعد ذل ّ
المقدس البسي .
إلى مثواه ّ

ااء جماايالً فااي ذكاار ماان قضااى ّأيااام حياتااة كّلهااا ماان أجاال وحاادة األديااان واألجناااس
حق اا ّ
إن ذل ا كااان ثنا ً
أن المثال العلياا التّاي
أن أعمالاة طيلاة حياتاة لام تكان عبثًاا وعلاى ّ
واأللسن ،فهو ثناء وبرهان في الوقت ذاتة على ّ

جاااء بهااا بهاااءهللا والتّااي كاناات اإللهااام لااة باال كاناات حياتااة ذاتهااا ،ابتاادأت تختاارق آفاااق العااالم ،وتكساار الح اواجز
مدة قرون عديدة ،وكذل قضت على االنشقاقات
المذهبية
المتنوعة التّي أبعدت أهل األديان بعضهم عن بعض ّ
ّ
ّ
نسانية.
التّي سيقت إليها األسرة اإل ّ
آثاره الكتابية وخطبه
دونات
إن آثار عبدالبهاء عديدة جدا ،وأغلبها على هيئة رسائل للمؤمنين وأجوبة على أسائلة ال ّ
ّ
طاالبين ،وقاد ّ
عكاا وحيفاا بتادوين
أكثر خطباة وأحاديثاة وطباع منهاا الكثيار ،كماا قاام ألاوف ّا
الزئارين والمساافرين الا ّذين زاروه فاي ّ
طالع علية.
المدونات مطبوع ارن وفي متناول من يريد اال ّ
تفاصيل انطباعاتهم ومشاهداتهم .وكثير من هذه ّ

ادة .وقاد عاالع العدياد مان مشااكل
بذل حفظت جميع آثاره وخطباة حف ً
ظاا تاماا .وهاي تشامل مواضايع عدي ً
ّ ق
العامة التّي
مما ّبينة والدهّ ،
وطبق عليها األصول ّ
الشر والغرب ببيانات أوسع ّ
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مماا هاو
وضعها بهاءهللا .ولم يترجم الكثير من كتاباتة ل ن إلى الّلغات
ّ
األجنبية ،ولكن ما سبقت ترجمتاة منهاا ّ
تام ًة.
في متناول اليد يكفي ألن تعرف منة أهم المبادئ
ّ
األساسية التّي عالجها معرف ًة عميق ًة ّ
التركية .وخالل أسفاره في بالد الغارب كانات تتارجم خطباة وأحاديثاة .ومان
وكان يتكّلم
الفارسية والعر ّبية و ّ
ّ
أن قا ّاوة الا ّارو التّااي ارفقاات كلماتااة
أن التّرجمااة تفقااد كثيا ًا
ار ماان الجمااال األصاالي والفصاااحة والبالغااة ،إالّ ّ
الواضااح ّ
نافذة في جميع ال ّذين أصغوا إلية.
كانت مؤثّرة ً
مقام عبدالبهاء
بالنص:
خص الجمال المبار بة عبدالبهاء يعرف من العبارة التّالية التّي كتبها بيده ّ
إ ّن المقام الفريد ال ّذي ّ
"إذا غيض بحار الوصاال وقضاي كتااب المبادء فاي المارلّ ،توجهاوا إلاى مان أراده هللا الا ّذي انشاعب مان هاذا

األصل القديم".

()1

وكتب كذل :
"أرجعوا ما ال عرفتموه من الكتاب إلى الفرع المنشعب من هذا األصل القويم"(.)2
مترجما:
وقد كتب عبدالبهاء نفسة ما يلي
ً
مبيًناا لكلمتاة – وهاو ميثااق غلايد لام تشااهد األدوار
"بصريح الكتااب األقادس ،جعال بهااءهللا مركاز الميثااق ّ
ينية شبهة منذ ّأول
ّ
الد ّ

()1
()2

من الكتاب األقدس وكتاب عهدي.

من الكتاب األقدس.
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األزمنة حتّى اليوم".
الشاارق والغاارب إلااى اضااطراب آراء
وقااد ّأدت
روج بهااا عباادالبهاء دياان بهاااءهللا ف اي ّ
ّ
العبوديااة الخالصااة التّااي ّ
المااؤمنين حااول مقامااة ،فااالبعض وقااد أدركاوا طهااارة الا ّارو التّااي تتجّلااى فااي أقوالااة وأفعالااة صاااروا يشااعرون تحاات

شبهوه با "المسايح" أو ساموه ب ا "رجعاة المسايح" .ولام يحازن
السالفة المنهارة ّأنهم سوف يجّلونة إذا ّ
ّ
تاثير عقائدهم ّ
قابليااة عباادالبهاء وقدرتاة علااى خدمااة بهااءهللا نشااات عاان صاافاء
عبادالبهاء شاايء أكثار مان عاادم انتباااههم إلاى ّ
أن ّ

الشمس بذاتها.
توجهها لشمس الحقيقة ولم تنشا عن كونة ّ
المرآة في ّ

السابقة يحتوي على قدرة مجتمع إنساني عالمي.
وعالوة على ذل
فّن دين بهاءهللا على خالف ال ّ
ً
ّ
ظهورات ّ
ّ
ّ
التطور نحو نظام
الدين البهائي في مراحل متعاقبة من
تدرج ّ
وخالل عهد عبدالبهاء بين سنتي  1892وّ ،1921
ّ
ّ
فاناا بتماام
ا
توجيها
تطوره
معيًنا من جانب عبدالبهاء ال ّذي أحا وحاده عر ً
مستمر وا ً
رشادا ّ
عالمي حقيقي ،واقتضى ّ
ً
ّ
ن
ن
بهائيو  ،قبل الوقت ال ّذي فية فتحات
الدين المهيمن الجديد ال ّذي جاء إلى الكرة
ّ
األرضية في هذا القر  .وكان ال ّ
ّ

وصية عبدالبهاء بعد صعوده حين شر فحواها شوقي أفندي ولي أمار هللا ،ينسابون إلاى ماوالهم المحباوب درجاة
ّ
ّ
وحانية المكافئة لسلطة المظهر اإللهي.
الر ّ
السلطة ّ
ّ
ّ
الساااذج ،وأدركاات سا ّار
ولاام يمااض وقاات طوياال إالّ وشااعرت الجامعااة ال ّ
بهائي اة برثااار هااذا الحماااس واالناادفاع ّ
الرسااالة الفرياادة التّااي أنجزهااا
العبوديااة والفناااء المنقطااع ّ
النظياار ،وعاارف البها ّ
ّ
اائيون فااي جميااع أنحاااء العااالم طبيعااة ّ
عبدالبهاء .فاألمر اإللهي ال ّذي كان
ّ
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السانة حتّاى
يبدو سنة 1892
ً
قوة بسبب نفي وسجن ّ
قوة لة وال ّ
ضعيفا ال حول وال ّ
مبينة الفريد ،قاد أقاام مناذ تلا ّ
وتفسااخها
بهائياة بق ّاوة لاام يمكان ألحاد صا ّادها فاي الكثياار مان أقطاار العااالم( )1وتحاّد وهاان
ّ
الياوم جامعاات ّ
المدنياة ّ
وضوحا تاماا
وصية عبدالبهاء
إنسانية يائسة ،وقد أوضحت
ببياناتة التّي تستطيع وحدها أن تكشف عن مستقبل
ّ
ّ
ً
تفضل فيها ما ترجمتة:
مقام الباب ومقام بهاءهللا ومقام عبدالبهاء نفسة إذ ّ

المبش اار بجم ااال الق اادم وا ّن حضا ارة الجم ااال
الوحداني ااة و
"إ ّن حض ارة ال ا ّارب األعل ااى مظه اار
لهيااة و ّ
الفرداني ااة اإل ّ
ّ
ّ
(كل عباد لة
األبهى روحي ألحّبائة الثّابتين فداء المظهر الكّلي اإل
لهي ومطلع الحقيقة ّ
الر ّ
المقدسة ّ
بانية وما سواه ّ
ّ
وكل بامره يعملون)".
ّ
أهمياة قياام الفارد البهاائي ببنااء معلوماتاة حاول ديان
وبهذا البيان وغيره من البيانات
المتعددة ّ
ّ
أكاد عبادالبهاء ّ
ّ
أيض اا اختفاااء
العموميااة للعااالم البها
هللا علااى رسااائلة
اائي :وهااو أساااس ّ
تبنااى عليااة وحاادة العقياادة ،وينااتع عاان هااذا ً
ّ
ّ
الشخص ّاية .وفاوق
الرجاوع إلاى رساائلة التّاي أرسالها إلاى األفاراد جو ًاباا علاى أسائلتهم ّ
اختالف ال ّارأي الناشاىء مان ّ
كل شكل من
محدد ،على رأسة ولي أمر هللا ،وقد نقل إلى
كل هذا ،كان تاسيس نظام إدار ّي ّ
المؤسسات ال ّ
بهائية ّ
ّ
ّ
ّ
حلية مختلفة.
بهائيون في جامعات م ّ
السلطة والمقام والهيبة التّي اقتضى التّدبير أن يتمتّع بها سابًقا أفراد ّ
أشكال ّ

()1

إقليما وجزيرًة.
ففي سنة  1969بلغ عدد األقطار المستقّلة ً 139ا
قطر وعدد األقاليم التّابعة والجزر ّ
الهامة ً 173
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عبدالبهاء المثل األعلى للحياة البهائية
تمكناة مان التح ّادث إلاى مواطنياة
كان بهاءهللا هو ّ
المنزل للكتاب .ولم يتر سجن األربعين سانة لاة فرصا ًة ّ
مبيًن اا للكتاااب ومنفااذا لكلمااة هللا ومااثالً أعلااى
إالّ قلاايالً .لهااذا ترتّااب علااى عباادالبهاء العاابء الكبياار فااي أن يكااون ّ

النظاار المختلفااة والمجهااودات
بهائياة فااي اتصااالة الفعلااي المباشاار بعااالم اليااوم بمااا هااو عليااة ماان وجهااات ّ
للحياااة ال ّ
الناااس
ألي شااخص أن يعاايش عيشااة اإلخااالص التّااام وخدمااة ّ
المتنوعااة .وقااد أ ارنااا عباادالبهاء ّ
أن ماان الممكاان ّ
ّ
كل المشاكل التّي أوجبتها الحياة الحديثة ورغم ما هو ساائد فاي العاالم مان
كما يطلبها جميع رسل هللا ّ
بالرغم من ّ
الصاخر وهاي ثابتاة ال
المادية .وقد قام بنفساة كالمناارة العظيماة
السعادة
ّ
ّ
ّ
المبنياة علاى ّ
محبة ال ّذات والتّنازع على ّ
الر ازياا
تتزعزع من هبوب أريا عاصفات في ّ
الصايف تحاي باة المحان و ّ
الشتاء وال من تالطم أماواج البحاار فاي ّ
المحباة واإلخاالص واالحتارام والثّنااء مان جهاة أخار  .فقاد
األياام واالفتاراءات والخياناة مان جهاة وتحّفاة
ّ
وتقلبات ّ
ّ
الساالم وعلام
عاش عيش َة اإليمان ودعا أتباعة على أن يتّبعوه ويحذوا حذوه فيها دون تاخير .فرفع راية الوحدة و ّ

أن رو هااذا اليااوم الجديااد ساايلهمهم وهااو
العصاار الجديااد بااين آفاااق العااالم المتحااارب و ّ
هب اوا لمساااعدتة ّ
أكااد لل ا ّذين ّ
السابقين إالّ ّأناة فايض جدياد لل ّارو القادس يالئام مقتضايات العهاد
الرسل و ّ
الرو القدس ال ّذي ألهم ّ
نفس ّ
القديسين ّ

الجديد.
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الباب الخامس

ما هو البهائي
ألن اإلنسان الخاالي مان الثّمار ،كماا نطاق باة حضارة ال ّارو "المسايح"،
"ال ّبد وأن يظهر من اإلنسان ثمرّ ،
للنار"
الشجر بال ثمر – و ّ
بمثابة ّ
الشجر بال ثمر الئق ّ
()1

 -بهاءهللا –

ألياة كيميااء سياس ّاية أن تب ّادل الغ ارئاز الرصاص ّاية إلاى أخاالق
ّ
مرة ّأناة ال يمكان أب ًادا ّ
إن هربرت سبنسر قال ّ
ذهبي ااة م اان أش ااخاص طب ااائعهم رصاص ا ّاية
ذهبي ااة .وعل ااى ه ااذا المنا اوال ال يمك اان الحص ااول عل ااى جامع ااة بشا ارّية ّ
ّ
النااس أ ّناة
باستعمال ّأية كيمياء
السابقين ،وعّلم ّ
ّ
سياسية .وقد أعلن بهاءهللا هذه الحقيقة كما أعلنها جميع ّ
الرسل ّ
م اان أج اال تاس اايس ملك ااوت هللا عل ااى األرض يج ااب ّأوالً تاسيس ااها ف ااي القل ااوب البشا ارّية .ول ااذل إذا أردن ااا فح ااص
نكون ألنفسنا صورًة
بهائية ،علينا أن نبدأ بّرشادات بهاءهللا ونصائحة
التّعاليم ال ّ
الخاصة بسلو الفرد ،وعلينا أن ّ
ّ
بهائيا.
واضح ًة عن معنى كون ّ
الشخص ّ

()1

الصفحة 124
من الكلمات
ّ
الفردوسية – التّرجمة العر ّبية – ّ
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الحياة البهائية
لما سئل عبدالبهاء في إحد المناسبات "ما هو البهائي؟" أجاب:
ّ
ّ
للساالم واألخ ّاوة
تحب العالم
وتحب اإل ّ
"لكي تكون ّ
ّ
بهائيا يلزم أن ّ
نسانية وأن تجتهد في خادمتها وأن تعمال ّ
العامة".
ّ
عرف البهائي:
وفي مناسبة أخر ّ
ّ
العملية".
نسانية في الحياة
"إنة ّ
ّ
ّ
الشخص المتحّلي بالكماالت اإل ّ
بهائياا ولاو لام يكان قاد سامع باسام بهااءهللا ث ّام
وفي إحد خطبة في لندن قال ب ّ
اان اإلنساان يمكناة أن يكاون ّ
أضاف قائالً:
بهائياا
"إن ال ّذي يعيش طبًقا لتعاليم بهاءهللا هاو به
ّ
اائي س ًالفا ،وعلاى العكاس مان ذلا قاد يادعو إنساان نفساة ّ
ّ
يسمي نفسة جميالً،
بهائية ّ
مدة خمسين سنة ّ
ّ
فّنة ليس ّ
ولكنة إذا لم يكن يحيا الحياة ال ّ
بهائيا .و ّ
الرجل القبيح رّبما ّ
()1
أحدا" .
ّ
ولكنة ال يخدع ً
فّناة ماع ذلا متوّقاف
ومثل من يكون جاهالً برسل هللا كمثل نبات ينمو في ال ّ
ظل ،فماع ّأناة لام يار ّ
الشامس ّ
روحانية .وبهاءهللا هو شمس هذا اليوم الا ّذي نعايش فياة .وقاد
الرسل العظام شموس
ّ
في وجوده الكّلي عليها .و ّ
الشااموس ألصاابحت األرض
السااالفة أن منح اوا العااالم الا ّادفء والحياااة .ولااو لاام تشاارق تل ا ّ
ساابق لشااموس ّ
األيااام ّ
الساالفة وبعثاات
مساتها ّ
ب ً
ااردة ّ
الشااموس ّ
ميتا ًة .ولكا ّان أش ّاعة شامس هااذا الياوم وحاادها الكفيلاة بّنضااج أثمارهااا التّاي ّ

فيها الحياة.

()1

الصفحة  109من كتاب عبدالبهاء في لندن.
مترجم من ّ
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اإلخالص هلل
عقليااة مباش ارة واعيااة مااع
ماان أجاال أن نحيااا حيا ً
بهائي اة بكاماال معناهااا ،ال با ّاد لنااا ماان تكااوين اتّصاااالت ّ
ااة ّ
الشاخص البشار ّي
الزناابق والاورود .فالبه
اائي ال يعباد ّ
أشاعة ّ
بهااءهللا .فهاي ضارورّية الزماة كلازوم ّ
الشامس لتفاتح ّ
ّ
الساابقين الا ّذين جااءوا
ظاهر منة .وتراه يحترم المسيح
لبهاءهللا بل يعبد البهاء اإل
لهي ال ّ
ومحمًدا وجميع رسل هللا ّ
ّ
ّ
ولكنة يعتبر بهاءهللا حامل رسالة هللا إلاى عصارنا الجدياد الا ّذي نعايش فياة ،و ّأناة هاو المعّلام
إلى العالم اإل
نسانيّ ،
ّ
الرسل ويحّققة.
ال
ليتمم العمل ال ّذي بدأه أسالفة من ّ
عالمي العظيم ال ّذي جاء ّ
ّ
ظاهرّيااة فااي
بهائي اا ،وكااذل ال تسااتطيع االسااتقامة ال ّ
ّ
إن مجا ّارد اإلذعااان الفكااري للعقياادة ال يجعاال اإلنسااان ّ
الء تاما.
السلو وحدها أن تجعلة ّ
األخالق و ّ
بهائيا ،بل إ ّن بهاءهللا يطلب من المؤمنين بة إخالصا قلبيا كامالً وو ً

المعبر عن
ًا
ولكن بهاءهللا يتكّلم باعتباره
ويحق وحده أن يطلب هذا ال ّ
طلب من ّ
الناسّ ،
مظهر من مظاهر هللا و ّ
ّ
السايد المسايح
السابقون صريحين فاي هاذه ّ
إرادتة تعالى .وقد كان ّ
النقطاة بانفس صاراحة بهااءهللا فقاد قاال ّ
الرسل ّ
اّن ماان أراد أن يخّلااص نفسااة
لتالميااذه" :إن أراد أحااد أن ياااتي و ارئااي فلينكاار نفسااة ويحماال صااليبة ويتبعنااي .فا ّ
يهلكها ،ومن يهل نفسة من أجلي يجدها"(.)1
لهية جميعها نفس هذا القول بكلمات
وقد قالت المظاهر اإل ّ

()1

متّى (.)25 - 24 :16
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طلاب إذا ماا اساتجيب
طلب مان أتباعهاا .وتريناا تاواريخ األدياان بك ّال وضاو أ ّن هاذا ال ّ
أخر وطلبت نفس هذا ال ّ
االرغم م اان جميااع مااا يصاايب المااؤمنين م اان
االرغم م اان جميااع المقاومااات األرضا ّاية وبا ّ
نماات األديااان وترعرعاات با ّ

أن األدياان تبادأ بالتّفساخ واالنحاالل كّلماا زحفات المسااومات
المصاائب واالضاطهادات واالستشاهادات ،فاي حاين ّ
امااة .وعناادما تصاابح األديااان
اب المنزلااة االجتماع ّيااة والجاااه محا ّال حا ّ
إلااى داخلهااا ،وكّلمااا أخااذ حا ّ
اب التّضااحية التّ ّ

قوتهاا فاي عمال
كيف ًة
قوتهاا فاي إنقااذ ّ
ومحورًة لتطابق ّ
م ّ
النااس وتباديل قلاوبهم ،وتفقاد ّ
النم العصري الحديث تفقاد ّ
ّ
مكيًف اا ومحا ّاوًار ليطااابق الا ّانم العصااري الحااديث .ولااو فاارض أن
يوم اا مااا ّ
المعج ازات .فالا ّادين الحقيقااي لاام يكاان ً

مكيًفاا فاالواقع ّأناة يبقاى كماا كاان األمار فاي ّأياام المسايح" :البااب الض ّايق والطرياق الض ّايق
يوماا ماا ّ
أصابح ال ّادين ً
()1
وحانياة كالبااب الموصال إلاى
ال ّذي ّ
الر ّ
يؤدي إلى الحياة وقليلون هم ال ّذين يجدونة" والباب الموصال إلاى الاوالدة ّ

النااس
احدا من دون ازدحام .واذا ما استطاع في المستقبل كثير من ّ
المادية يسمح بدخول ّ
الوالدة ّ
احدا و ً
الناس و ً
فّن هذا ال يعني حدوث أي ّتوسع فاي البااب ،بال يعاود إلاى نزعاة فاي
ّ
مما دخلوا في الماضيّ ،
الدخول فية أكثر ّ
ار لياروا
طويلة المريرة قد جاءت بهم أخي ًا
أن المحن ال ّ
ّ
الناس أقو إلى "استسالم أعظم" إلرادة هللا ويعود كذل إلى ّ
سوء عاقبة اختيارهم طريقهم الخاص بدالً من اختيارهم طريق هللا.

()1

متّى (.)14 - 13 :7
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البحث عن الحقيقة
ويحدده لهم بهذه الكلمات-:
ويعرفة لهم ّ
يحتّم بهاءهللا على جميع أتباعة األخذ بالعدل واإلنصاف ّ
الصاانع بنظاار التّوحيااد والمشااهدة فااي كا ّال األمااور
"هاو خااروج العبااد عاان الاوهم والتّقليااد والتّفا ّارس فااي مظااهر ّ
بالبصر الحديد"(.)1
اكاا تاماا
كل فرد أن ير بنفسة الجمال اإل
لهي المتجّلي في الهيكل البشار ّي لبهااءهللا ويدركاة إدر ً
فيتحتّم على ّ
ّ
مجرد اسم بدون معنى .وقد دعت رسل هللا الّناس دائ ًما أن يفتحوا
الدين ال
فّن ّ
واالّ ّ
بهائي إذا ما اعتنقة يكون لة ّ
ّ
أعينهم ال أن يغمضوها وأن يستعملوا عقولهم ال أن يخمدوها.
واألماار الا ّذي يمكا ّانهم ماان اختاراق سااحب التّعصااب وكساار قيااود التّقليااد األعمااى والوصااول إلااى حقيقااة الا ّادين
الحر ال إذعانهم إذعان هوان وذّلة.
الجديد ّإنما هو :بصيرتهم
ّ
الحادة وتفكيرهم ّ
ولكنااة يجااب أن ال يقتصاار
بهائياا ،يلزمااة أن يكااون باحثًاا شااجا ًعا عاان الحقيقااةّ ،
والماارء الا ّذي يريااد أن يكااون ّ
المادياة يقظاة .ويجاب
الحساسة يقظاة كماا تكاون قاواه
بحثة على األفق ّ
ّ
الر ّ
المادي بل يجب أن تكون قواه ّ
وحانية ّ

كل الملكات التّي وهبها لة هللا مان أجال الوصاول إلاى الحقيقاة ،وأن ال ياؤمن بشايء دون دليال
علية أن يستعمل ّ
حر من التّعصب ،لن يفشل في تشخيص العظمة اإلله ّياة
طاهر وعقلة ا
ًا
كاف متين .والباحث الجاد إذا كان قلبة

أي هيكل بشر ّي تجّلت
في ّ

()1

من لو كلمات الحكمة بالنص.
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ط ارزات):
يصر بهاءهللا في (لو ال ّ
فية .وفوق هذا كّلة ّ
األول ال ّذي أشرق من أفق سماء ّأم الكتاب فاي معرفاة اإلنساان نفساة وماا هاو سابب
"ال ّ
األول والتّجلي ّ
طراز ّ
يصر في (لو كلمات الحكمة):
وعزتة وثروتة وفقره" .وكذل
ودنوه وذّلتة ّ
ّ
لعّلوه ّ
جل جاللة وهذا لن يحّقق إالّ بعرفان مظهر نفسة".
كل العلوم هو عرفان هللا ّ
"أصل ّ
اانية،
والمظهر اإللهي هو اإلنساان الكامال والمثال األعلاى للعاالم اإلنس
ااني ،وهاو الثّمارة األولاى لشاجرة اإلنس ّ
ّ
ّ
الزنااابق كيااف تنمااو
ومااا لاام نعرفااة لاان نعاارف
نتاماال ّ
ّ
القابليااات الكامنااة فااي أنفساانا .ويخبرنااا السا ّايد المساايح أن ّ
()1
فالزنبقااة تنمااو ماان باارعم غياار جمياال فااي
"إنااة وال سااليمان فااي كا ّل مجااده كااان يلاابس كواحاادة منهااا" ّ .
ويصا ّار ّ :

النظاار بجمااال أوراقهااا الا ّذي ال يدانيااة جمااال آخاار،
مظهاره الخااارجي .فاّن نحاان لاام ناار ّ
الزنبقااة تتفااتّح ،ولاام نمتّاع ّ
لكننااا لاان
فكيااف نعاارف الحقيقااة التّااي يحتويهااا ذلا الباارعم؟ وقااد نشاارحها بعنايااة بالغااة ،ونفحصااها ّبدقااة متناهيااةّ ،

الرقاد الا ّذي يعارف البساتاني وحاده كياف يوقظاة أماام أعينناا .وكاذل األمار إذا لام نار جماال هللا
نكتشاف الجماال ّا
الروحااني الكاامن فاي طبيعاة أنفسانا وفاي طبيعاة رفاقناا
المتجّلي في المظهر اإل
لهي ،لن نعرف ً
شيئا عن الجمال ّ
ّ
ّ
ايئا مشااهدة الكمااالت الكامناة
البشر .وعن طريق عرفان المظهر اإللهي
ايئا فش ً
ومحبتة واتّباع أواماره نساتطيع ش ً
ّ
ّ
في أنفسنا ،وحين ذل فق يتجّلى أمام أعيننا معنى الحياة ومغزاها ومعنى الكون ومغزاه.

()1

لوقا (.)27 : 12

102
This file was downloaded from QuranicThought.com

محبة هللا
أيض اا .وماان المسااتحيل أن يتحّقااق أحاادهما دون تحّقااق ارخاار ،ويقااول
ّ
محبتااة ً
إن عرفااان مظهاار هللا يعنااي ّ
أن الغرض من خلقة اإلنسان هو من أجل أن يعرف هللا ويعبده ،فيقول في أحد األلوا ما ترجمتة:
بهاءهللا ّ
از مخفي اا فاحبباات أن أعاارف
اب كمااا ورد فااي الحااديث المشااهور :كناات كنا ًا
ّ
"إن عّلااة خلااق الممكنااات كااان الحا ّ
فخلقت الخلق لكي أعرف".
ويقول بهاءهللا في الكلمات المكنونة:
أبدا فاعرف يا عبد".
ألحب أن لم ّ
أحب ً
تحبني لن ّ
"يا ابن الوجود أحببني ّ
محبوبا سوائي".
حبيبا لي لم تركتني وطلبت
"يا ابن المنظر األعلى أودعت في
روحا ّ
ً
مني لتكون ً
ً
حبيباا قر ًيباا ورفيًقاا
إن هااذا الغاارض ماان الحياااة لااد البها
مااا أباادع "أن تكااون محباا و" ّ
اائي ،وحااين يتّخااذ هللا ً
ّ
كل شيء وك ّال
ودودا
ً
محبة هللا ّ
ومحبوبا فر ًيدا يجد في المثول في محضره منتهى الفر واالبتهاج .وتعني ّ
ً
محبة ّ

حباا جماا،
الكل من هللا .والبهائي الحقيقي هو
شخص ّ
كل شخص بقلب طااهر ً
المحب الكامل .فهو ّ
ّ
يحب ّ
ألن ّ
ّ
ألنة قاد تعّلام أن يار وجاة المحباوب فاي ك ّال وجاة ويكتشاف آثااره فاي ك ّال مكاان.
نفساّ ،
وال يكره ً
أحدا ،وال يحتقر ً
قية ،فيقول
فال تعرف محبتّة ّأية حدود
طبقية أو عر ّ
قومية أو ّ
مذهبية أو ّ
ّ
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الدنيا ما ترجمتة:
بهاءهللا في لو ّ
ظهاور :لايس الفخار لمان
اب الاوطن مان اإليماان لكان لساان العظماة ينطاق فاي ياوم ال ّ
الساابق ح ّ
"قد قيل فاي ّ
بالنص-:
يحب العالم" .وكذل يقول في الكلمات
الفردوسية ّ
ّ
يحب الوطن بل لمن ّ
ّ
باننا يجاب أن نكاون "كانفس
"طوبى لمن اختار أخاه على نفسة ّإنة من أهل البهاء" .وقد أخبرنا عبدالبهاء ّ
جمعا اا م اان
واح اادة ف ااي أجس اااد متع ا ّاددةّ ،
ألنن ااا كّلم ااا ازدنن ااا ف ااي ح ا ّ
اب بعض اانا ازددن ااا قرًبا اا إل ااى هللا" .كم ااا خاط ااب ً

األمريكيين فقال:

لهيااة كّلهااا فااي الحقيقيااة دياان واحااد ،ولااو ّأنهااا تختلااف
أسسااتها المظاااهر ّ
المقدس اة اإل ّ
"واألديااان اإل ّ
لهيااة التّااي ّ
أي مصدر جاءه ،وعلية أن يكون عاشًقا للورد فاي
الرسم .ويجب على المرء أن يكون عاشًقا ّ
باإلسم و ّ
للنور من ّ

للناور
حباا ّ
أي منباع جااءت ،فاالتعّلق بالمصابا ال يس ّامى ً
ّأية تربة نبات ،وعلياة أن يكاون باحثًاا عان الحقيقاة مان ّ
للشاجرة اليفياد إن لام ينتفاع
والتّعلق بااألرض ال يغناي عان متعاة الاورد الا ّذي ترعارع فاي التّرباة الالّئقاة باة ،والاوالء ّ

اق يجاب اإلذعاان إليهاا مان
بثمرتها .فيجاب علياة أن يتمتّاع بالفواكاة الش ّ
اهية مان ّأياة شاجرة ظهارت ،وكلماات الح ّ
دوناات ،واذا نحاان آوينااا إلااى التّعصااب واتخااذناه
أي لساان خرجاات ،والحقااائق المطلقااة ينبغااي قبولهااا فااي ّ
ّ
أي كتااب ّ
النزاع بين األديان واألمم واألجنااس ينشاا عان ساوء
فّن ذل
إن ّ
ّ
يؤدي بنا إلى الجهل والحرمانّ .
جبالً يعصمناّ ،
جميعا متّفقاة فيماا بينهاا،
تحرينا األديان في سبيل اكتشاف المبادئ التّي تقوم عليها ،فسنجدها
التّفاهم ،واذا نحن ّ
ً
تعدد فيها ،وبهذه
ألن حقيقتها
األساسية واحدة ،ال ّ
ّ
ّ

104
This file was downloaded from QuranicThought.com

طريقة سوف يصل أهل األديان في العالم إلى ملتقى الوحدة والوئام" .ويقول كذل :
ال ّ
اب ارخارين واليبخال علايهم بمالاة وروحاة ويجهاد بك ّال الوساائل فاي
كل نفس من
ّ
األحباء أن يح ّ
"يجب على ّ
ومضحين حتّى يغمر
أيضا أن يكونوا نزيهين
أن يجعلهم مسرورين مبتهجين ولكن هؤالء
األحباء ارخرين عليهم ً
ّ
ّ
النغمة المحيية ل روا ك ّال األمام ويكاون هاذا ال ّادواء اإللهاي
كل ارفاق وتبهع هذه ّ
شروق شمس الحقيقة ّ
باشعتة ّ
ّ
لكل نفس"(.)1
لكل األمراض وأن تكون رو
ّ
الحق سبب الحياة ّ
عالجا ّ
ً
اال نقطاع
الدنيويااة
الشااهوات األنا ّنيااة
إن ال اوالء يتطّلااب االنقطاااع عاان كا ّال شاايء س اواه ،وهااذا يعنااي االنقطاااع عاان ّ
ّ
ّ
الصحة أو المرض ومن
وحتّى المطامع األخروية .فال ّ
طريق إلى هللا يكون من خالل الغنى أو الفقر ومن خالل ّ

السجن ومن خالل الحديقة أو غرفة التّعذيب ،ومهماا يكان األمار فالبهاائي يقبال بماا ق ّادر هللا لاة
خالل القصر أو ّ
ّ
الرضاء" .واليعني االنقطاع عدم مباالة اإلنسان بما حولة من األشياء ،أو يعني اإلذعان التّام
"بمنتهى التّسليم و ّ

طيبااة التّااي خلقهااا هللا .فالبهااائي الحقيقااي لاان يكااون
الشاار التّااي تحااي بااة ،أو يعنااي احتقااار األشااياء ال ّ
لظااروف ّ
ّ
ّ
متقشًفا ،ولو ّأنة يجد في سبيل هللا المتعة التّامة والعمل
ناسكا ّ
فاقدا ّ
للشعور ،وال ً
بليدا ً
قاسيا ،وال ً
ً
جلمودا ً

()1

مكاتيب عبدالبهاء التّرجمة اإلنكليزية ج  1ص .147

105
This file was downloaded from QuranicThought.com

أي
الوفير والبهجة الفائقةّ ،
لكنة لن ينحرف قياد شاعرة عان طرياق هللا فاي سابيل مالحقاة أهوائاة ،ولان يحاوم حاول ّ
بهائيا ،تصبح إرادة هللا إرادتة ،ولن يطيق أن ير إرادتة مباين ًة إلرادة هللا،
حرمة هللا .وحينما يصبح المرء ّ
شيء ّ

اب ينيار أظلام ّأياماة ،ويب ّادل آالماة إلاى
تروعاة فاي سابيل هللا ّأياة أخطااء ،ولان ترعباة ّأياة متاعاب .فناور الح ّ
ولن ّ
ساارور ،ويحا ّاول استشااهاده إلااى غبطااة وانجااذاب ،ويرتفااع بالحياااة إلااى مسااتو البطولااة ،ويكااون المااوت لااة بشااارة.
بالنص:
ويقول بهاءهللا في سورة الهيكل ّ

حب دوني لن يقدر أن يدخل ملكوتي"
أقل من خردل ّ
"من كان في قلبة ّ
ويقول في الكلمات المكنونة:
فانياا وأكاون
تحب نفسي فاعرض عن نفس وان ترد رضائي فاغمض عن رضاائ لتكاون ف
اي ً
"يا ابن البشر إن ّ
ّ
باقيا"
في
ً
وكذل يقول في الكلمات المكنونة:
ألنا لان تار هاذا الوقات
وتحرر من سجن نفسا وأعادد الوقات غنيما ًة ّ
"يا عبدي تخّلص من قيد ما ملكت ّ
()1
الزمان ق ".
من بعد ولن تجد هذا ّ
الطاعة
إن اإلخالص
ّ
هذه األوامر .فالمالّ

()1

وطيدة حتى ولو لم تعرف أسباب
تستمر
طاعة التّامة إلى أوامره المنزلة إطاع ًة
يتّضمن ال ّ
ّ
ً ّ

الصفحة .74
من التّرجمة العر ّبية ّ
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اق العلام
السفينة دون أدناى ارتيااب ،لك ّان قبولاة لسالطة القائاد ال يس ّامى قباوالً أعماى ،فهاو يعلام ح ّ
يطيع أوامر قائد ّ
ماهر ،وبغير ذل
وقدم البراهين العديدة على كفائتة وعلى كونة مالّ ًحا ًا
جرب خدماتة العديدةّ ،
ّ
السفينة قد ّ
أن قائد ّ

ن
غباء وحماق ًة .وكذلكم البهائي يجاب أن يطياع قائاد سافينة نجاتاة بتماام
تكو خدمة هذا المالّ تحت لواء القائد ً
ّ
ممان قامات الباراهين
الثّقةّ ،
لكنة يكون غبيا قليل العقل إن هو لم يتا ّكد فاي ابتاداء األمار مان ّ
أن قائاد سافينتة هاو ّ
ن
ااء
فّن رفضة ال ّ
توصل إلى تل البراهينّ ،
العديدة على لياقتة وكفائتة وحقيقتة .واذا ما ّ
طاعة لة يكاو حمًقاا وغب ً
طاعااة المدركااة الواعيااة ألواماار القائااد الحكاايم نسااتطيع أن نحصااد منااافع حكمتااة،
ألننااا عاان طريااق هااذه ال ّ
أعظاامّ ،
ونكسب هذه الحكمة ألنفسنا ،واذا لم يكن قائد السفينة حكيماً إلى هذه الدرجة من الحكمة ،واذا لم يطعة أحد من

فن المالحة مناة مهماا كاان هاو
البحارة ،فكيف تصل سفينتهم سالم ًة إلى ساحل ّ
النجاة؟ أو كيف يتعّلم المالّحون ّ
ّ
السابيل إلاى العرفاان فقاال" :تعليماي
نفسة
أن هاذه ال ّ
السيد المسايح بك ّال وضاو إلاى ّ
طاعاة هاي ّ
حكيما؟ وقد أشار ّ
ً

لاايس لااي باال لل ا ّذي أرساالني .إن شاااء أحااد أن يعماال مشاايئتة ،يعاارف التّعلاايم هاال هااو ماان هللا أم أتكّلاام أنااا ماان
نفسي"(.)1
وكذل يقول بهاءهللا في لو التّجّليات ما ترجمتة:
"إن اإليمااان بااا ّ وعرفانااة ال يتحّققااان إالّ بتصااديق كا ّال مااا ناازل فيااة وكااذل بالعماال بمااا أماار وبمااا ناازل فااي
ّ
الكتاب من القلم األعلى".

()1

يوحنا (.)16-17 :7
ّ
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اطيااة .وفااي الواقااع إ ّن الخنااوع التّااام
وال ّ
األيااام الديمقر ّ
طاعااة التّامااة المطلقااة ليساات ماان الفضااائل المالوفااة فااي هااذه ّ
وجمعاا ماع اإلرادة
ولكن وحدة العالم اإلنساني ممكنة عن طرياق وفاقناا التّاام فاراد
أي إنسان خطر ّ
مدمر ّ
ً
إلرادة ّ
ّ
النااس فاي
لهية .وما لم يات دين إ
اّن الحاروب والمنازعاات ساوف تساتمر ،ويتمااد ّ
يوضح هذه اإلرادة ف ّ
لهي ّ
اإل ّ
ّ
بعضا ،وفي تكريس جزء كبير مان جهاودهم لتفنياد جهاود ارخارين ودحضاها بادالً مان العمال
معارضتهم بعضهم ً
العامة.
ً
معا بوئام من أجل تمجيد هللا ومن أجل المصلحة ّ
الخدمة
ااي طريااق آخاار .واذا وّلينااا
إن اإلخااالص يسااتلزم خاادمتنا ّ
ّ
للناااس فااي حياتنااا .ولاان نسااتطيع خدمااة هللا با ّ
اق أقاول لكام بماا أّنكام فعلمتاوه باحاد أخاوتي هاؤالء
للناس ّ
ظهورنا ّ
السيد المسيح" :الح ّ
فّننا نولي ظهورنا ويقول ّ
األصاغر فبي فعلتم"( ،)1وكذل يقول بهاءهللا-:

ااظر إلااى
ااظر إلااى الفضاال ضااع مااا ينفعا وخااذ مااا ينتفااع بااة العباااد ،وان تكاان نا ًا
"يااا اباان اإلنسااان إن تكاان نا ًا
()2
العدل اختر لدون ما تختاره لنفس ".
ويقول عبدالبهاء:
نوعا
"إن الفنون والعلوم وجميع الحرف تعتبر في األمر ال
ّ
بهائي ً
ّ

()1
()2

(متّى .)40 :25
الصفحة .129
الكلمات
ّ
الفردوسية – ّ
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ويركاز
فالرجال الا ّذي يصانع قطعا ًة مان الاورق ويجياد صانعها باحسان ماا يساتطيع مان قابلياتاة ّ
من أنواع العباادةّ .
يمجااد هللا بعملااة .وعلاى ساابيل االختصااار أن كا ّال سااعي وجااد
جمياع قاواه تركيا ًا
اعياا علااى اتقانهاا وجودتهااا ّإنمااا ّ
از و ً
انية والعناياة
كل قلبة هو عبادة إذا كان ّ
اانية .فخدماة اإلنسا ّ
ساميا يهدف خدمة اإلنس ّ
الدافع لة ً
يبذلة اإلنسان من ّ
طبيااب ال ا ّذي يعنااى بالمرضااى بااالّلطف والحنااان
العامااة عبااادة .فال ّ
باحتياجااات ّ
الناااس هااو عااين العبااادة ،والخدمااة ّ

يمجد هللا بعملة"(.)1
خاليا من التّعصب
ً
ومؤمنا بوحدة الجنس البشر ّيّ ،إنما ّ
ً
التبليغ

وملهماا لاة فاي جمياع شاؤون حياتاة،
إن البهائي الحقيقي فضالً عن إيماناة بتعااليم بهااءهللا يجاد فيهاا مرش ًادا
ّ
ً
ّ
وبكا ّال فاار وابتهاااج يبّلااغ غياره بهااذه التّعاااليم ،وبهااذا العرفااان الا ّذي هااو ينبااوع وجااوده وبعملااة هااذا وحااده يمكنااة أن

الناااس ال يقاادرون أن يصاابحوا خطباااء
إن كاّفااة ّ
يحصاال علااى "قا ّاوة الا ّارو وتاييااداتها" بكا ّال معنااى الكلمااة .نعاام ّ
بهائية" فيقول بهاءهللا:
ولكنهم
جميعا يقدرون أن يبّلغوا ّ
مف ّوهين أو كتّ ًابا قديرينّ ،
الناس "بعيشهم الحياة ال ّ
ً
الناس باعمالهم وأخالقهم ،فاثر األعمال أنفذ من أثر
الرب ببيانهم ،ويعظوا ّ
"ينبغي ألهل البهاء أن ينصروا ّ
إن تاااثير الكااالم أماار منااو بخلااوص ّنياة المبّلااغ وانقطاعاة ،فلقااد قنااع الاابعض باااألقوال ولكا ّان األعمااال
األقاوالّ ...
شاهد أمين ودليل واضح على صدق

()1

مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء.
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الكااالم .وا ّن مقااام اإلنسااان يظهاار ويتجّلااى باعمالااة وأفعالااة .ويجااب أن تطااابق األق اوال كا ّال مااا ناازل ماان لسااان
لهية"(.)1
المشيئة اإل ّ
النااس
وليس لل
أي حاال مان األحاوال أن يملاي أفكااره علاى الا ّذين اليريادون ساماعها ،فهاو يجاذب ّ
بهائي في ّ
ّ
بتغنياتااة ،ولاايس
الصااالح يهاادي قطيعااة ويبهجااة ّ
إلااى ملكااوت هللا ال أن يحاااول سااوقهم إليهااا سااوًقا .فهااو كااال ّراعي ّ
كالراعي ال ّذي يسوق قطيعة بعصاه وكلبة من خلفة.
ّ
ويقول بهاءهللا في الكلمات المكنونة:
السااقي
"يا ابن التّراب ّ
إن حكماء العباد هم ال ّذين ال ينسبون ببنت شفة إالّ إذا وجادوا س ً
اميعا .ماثلهم كمثال ّ
طالبا ،والعاشق ال يصيح من أعماق قلباة إالّ إذا فااز بجماال المعشاوق .إ ًذا فاانثر
ال ّ
يقدم الكاس إالّ إذا وجد لة ً

لهيااة ماان القلااب ال ماان
الطيبااة واسااترها حتّااى تنباات ساانبالت الحكمااة اإل ّ
حبااات الحكمااة والعلاام فااي أرض القلااب ّ
ّ
()2
طين" .
ال ّ
ومرة أخر يقول في لو اإلشراقات:
ّ

وغضوا
بسب أحد ولعنةّ ،
"يا أهل البهاء كنتم وال زلتم مشارق ّ
محبة هللا ومطالع عنايتة ،فال ّتدنسوا ألسنتكم ّ
االتعرض باطال .ذروه بنفساة
عما ال يلياق بهاا .أظهاروا ماا عنادكم ،ف ّ
اّن قبال فالمقصاود حصال ،واالّ ف ّ
أبصاركم ّ

النازاع ،عساى أن تترّباوا فااي
اببا فااي حازن أحاد ،فضاالً عان الفساااد و ّ
مقبلاين إلااى هللا المهايمن ّ
القيااوم .وال تكوناوا س ً
ظل
ّ

()1
()2

الصفحة .121
ترجمة الكلمات
ّ
الفردوسية ّ
الصفحة .70
الكلمات المكنونة – التّرجمة العر ّبية – ّ
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لهية ،وتعملوا بما أراده هللا .كّلكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد"(.)1
سدرة العناية اإل ّ
األدب واالحترام
الدنيا ما ترجمتة:
يقول بهاءهللا في لو ّ
األول س ّايد األخاالق طاوبى لانفس تن ّاورت بناور األدب وتزّينات
"يا حزب هللا أوصيكم باألدب فهو في المقام ّ
جميع اا قااادرين
بط اراز االسااتقامة .فصاااحب األدب صاااحب مقااام عظاايم .أرجااو أن يكااون هااذا المظلااوم وأنااتم
ً

ومتشبثين بة وناظرين إلية .فهذا هو الحكم المحكم ال ّذي جر ونزل من قلم االسم األعظم".
متمسكين
ّ
ّ
ار-:
ار وتكرًا
وكذل يقول مرًا
الريحان".
"فلتعاشر أمم العالم بعضها ً
بالرو و ّ
الريحان .عاشروا يا قوم مع األديان ّ
بالرو و ّ
بعضا ّ
كيين ما ترجمتة-:
ويقول عبدالبهاء قي لو إلى أحد
األحباء األمري ّ
ّ
قلبا،
"إياكم ّإياكم أن ّ
ّ
تكدروا ً
أحدا،
"إياكم ّإياكم أن تؤذوا ً
ّ
المحبة،
"إياكم ّإياكم أن تعاملوا إنسانا بغير
ّ
ّ
سببا في ياس مخلوق،
ّ
"إياكم ّإياكم أن تكونوا ً

سببا في قنو أحد خير لاة أن يطمار نفساة تحات أطبااق الثار مان أن
قلبا أو يكون ً
أي إنسان يحزن ً
"وا ّن ّ
يعيش فوق سطح األرض".

()1

الصفحة .102
اإلشراقات – التّرجمة العر ّبية – ّ
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جافي اا بشا ًاعا فااي
وهااو يعّلمنااا ّ
روح اا ماان هللا يكماان فااي قلااب كا ّال إنسااان مهمااا كااان ذل ا اإلنسااان قاسا ًايا ً
أن ً
الزهارة فاي برعمهاا .ولهاذا فالبهاائي الحقيقاي هاو الا ّذي يعامال ك ّال إنساان كماا يرعاى البساتاني
ظاهره ،كما تكمان ّ
ّ
يؤدي إلى تفتّح أكمامها من براعهما،
أي تدخل مستعجل من جانبة ال يمكن أن ّ
شجرًة نادرًة جميل ًة ،وهو يعلم ّ
أن ّ
فّن هدفة هاو إيصاال أش ّاعة الشامس الواهباة للحيااة إلاى
لكن ّ
أشعة شمس هللا وحدها تستطيع تحقيق ذل  .ولهذا ّ
ّ
ومرة أخر يقول عبدالبهاء-:
جميع القلوب والبيوت المظلمةّ .

"إن أحاد تعااليم بهاااءهللا يساتلزم مان الماارء أن يكاون آياة عفااو هللا فاي جمياع األحاوال واألوضااع ،وأن يعتباار
ّ
اهياة ث ّام يبادأ بمدا ارتاة ومراوغتاة
عدوا لاة ويك ّان لاة الكر ّ
عّدوه صديًقا والمسيء إلية محبا لخيره ،ال أن يعتبر إنساناً ً

ادو صاديًقا والمابغض محباا
النفاق بعينة وليس
حسب ال ّ
إن هذا هو ّ
ظاهرّ .
ّ
المحبة الحقيقة ،بل علياة أن يار الع ّ
وأن يسل معة سلوكة مع رفيق أنيس وحبيب ودود .ويجب أن تكون
اميمية ال مج ّارد ماداراة.
المحباة و ّ
الشافقة ص ّ
ّ
وحينما تكون
فّنها ال ش ّ نفاق"(.)1
المحبة غير صادرة عن القلب واإلخالص ّ
ّ

أن فااي كا ّال إنسااان ناحيااة
وتباادو لنااا هااذه ّ
النصاايحة بااادئ ذي باادء غامضااة ومتناقضااة إلااى أن يتّضااح لنااا ّ
روحاني ًة هي اإلنسان الحقيقي
داخلية
أيضا ناحي ًة
انية قد تكون مبغض ًة تكره خير ّ
الناس كما ّ
أن فية ً
ّ
ّ
خارجية شهو ّ
ّ
ّ
النية .والى مثل هذا اإلنسان الحقيقي الكائن فاي كا ّل واحاد مان جيرانناا واخوانناا
ال ّذي منة تصدر
المحبة وحسن ّ
ّ
ّ
البشر

()1

مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج  4ص .192
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الداخلية من اإلنساان
الناحية
ومحبتنا حتّى إذا استيقد هذا اإلنسان
يجب أن ّنوجة أفكارنا
الحقيقي أي استيقظت ّ
ّ
ّ
ّ
وتتحول.
تتجدد
فّن الناحية
الخارجية منة سوف ّ
ّ
ّ
ّ
التستر على الخاطئين
بهائياة أمار أشاد تاكي ًادا وأكثار بع ًادا عان ّأياة مسااومات مان أمرهاا بابتعااد الماؤمن عان
ال يوجد في التّعاليم ال ّ
الناااس
لكننااا أصاابحنا ارن ناار ّ
الساايد المساايح بشا ّادة فااي هااذا الموضااوع ّ
البحااث فااي عيااوب ّ
الناااس .وقااد تكّلاام ّ

الرجاال المساايحي
يعتباارون خطابااة المساايح علااى الجباال ّ
تتضاامن "نصااائح ماان الكماااالت" اليمكاان أن نتوّق اع ماان ّ
ّ
العادي أن يسل في أطوار حياتة على مقتضاها .وقد بذل بهاءهللا وعبدالبهاء الجهد في إيضا ّأنهما يقصدان
امية حول هذا الموضوع .ففي الكلمات المكنونة نقرأ-:
ما يقوالنة من القوانين اإللز ّ
خاطئا وان تفعل بغير ذل ملعون أنت وأنا شاهد بذل ".
"يا ابن اإلنسان ال تََنفس بخطا أحد ما دمت
ً
تحبة لنفس هذا أمري علي فاعمل بة".
"يا ابن الوجود ال تنسب إلى نفس ما ال ّ
ويامرنا عبدالبهاء أن-:
"نصمت عن أخطاء ارخرين وأن ندعو لهم وأن نساعدهم بشفقتنا على تصحيح أخطائهم.
دوما إلى الحسن ال إلى القبيح ،واذا كانت إلنسان عشرة أعمال حميدة وعمل واحد قبيح ،فعليناا
"وأن ننظر ً
أن ننظر إلى األعمال العشرة الحميدة وننسى العمل القبيح .واذا كانت لة عشرة صفات
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الصقة الواحدة الحميدة.
الصفات العشر ال ّذميمة وننظر إلى ّ
ذميمة وصفة واحدة حميدة ،فعلينا أن ننسى ّ
عدونا"(.)1
حق شخص ولو كان ذل ّ
"وأن ال ننطق بكلمة جارحة واحدة في ّ
الشخص ّ
كيين-:
وكتب إلى أحد المؤمنين األمري ّ
أحبااء هللا .ولاو
النااس
"إن أسوأ خلق
إنساني وأكبر ذنب بشار ّي هاو غيباة ّ
ّ
وخاصاة إذا صادرت الغيباة عان ّ
ّ
ّ
أحباااء هللا ألسانتهم بماد غيارهم ،فحيناذا تنتشار تعااليم حضارة بهاااءهللا
أمكان س ّاد أباواب الغيباة سادا تاماا وأطلاق ّ
األبدية"(.)2
السعادة
انية وينال العالم اإل
ّ
انية واألروا رّب ّ
وتصير القلوب نور ّ
نساني ّ
ّ
التواضع
وبالنظر إلى فضائلهم ،نراه يامرنا مان
النظر عن أخطاء ارخرين ّ
بغض ّ
في الوقت ال ّذي يامرنا فية بهاءهللا ّ
الناحية األخر أن نبحث عن أخطاء أنفسنا وأن نتناسى فضائلنا ،فيقول بهاءهللا في الكلمات المكنونة با ّلنص-:
ّ
مني".
"يا ابن الوجود كيف نسيت عيوب نفس واشتغلت بعيوب عبادي من كان على ذل فعلية لعنة ّ
النارّياة ،فاشاتغلوا باذكر عياوب
"أيها المهاجرون جعل الّلسان لذكري فال ّتدنسوه بالغيبة .فاّن غلبات ال ّانفس ّ
ّ
أنفسكم ال

()1
()2

مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج  4ص .192
المصدر السابق.
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ألن كالً منكم بنفسة أبصر وأعرف منة بنفوس عبادي"(.)1
باغتياب خلقيّ ،
ويقول عبدالبهاء-:
خادماا...
ادوما باال
ً
"لااتكن حياااتكم كّلهااا اقتباااس للفضااائل ماان ملكااوت المساايح .فالمساايح مااا جاااء ليكااون مخا ً
وبمجرد أن يشاعر إنساان ّأناة أحسان حااالً أو
للرحمن واخو ًانا وأخوات.
الكل ً
ّ
ماء ّ
وفي دين بهاءهللا يكون ّ
عبيدا وا ً

داة
فّن مركزه يكاون فاي خطار عظايم .وماا لام يجتاث جاذور هاذه الفكارةّ ،
فّناة لان يكاون أ ً
مقاما من الباقين ّ
أعلى ً
صالح ًة لخدمة الملكوت.
إن ّّه مظهاار
الرقااي ،وال ا ّذي يرضااى عاان نفس اة ّ
ّ
"إن عاادم رضاااء اإلنسااان عاان نفسااة عالم ا ًة ماان عالمااات ّ
الشاايطان ،والا ّذي ال يرضااى عاان نفسااة إّنااة مظهاار الا ّارحمن .ولااو كاناات لإنسااان ألااف صاافة حمياادة فعليااة أن ال
ّ
ألن هنالا
ينظاار إليهااا باال يجتهااد فااي البحااث عاان عيوبااة ونقائصااة ...ومهمااا ارتقااى اإلنسااان ّ
ناقصااّ ،
فّنااة يبقااى ً
النقطة يشعر بانقص نفساة وبعادم رضاائة عنهاا ،ويطماح فاي الوصاول
نقطة أرقى أمامة .وحالما ينظر إلى تل ّ

األنانية"(.)2
فّن في ذل عالمة
إلى تل ّ
النقطة .واذا مد اإلنسان نفسةّ ،
ّ

فّن االعتراف أمام القسس وغيرهم ممنوع
ومع ّأننا مامورون بتشخيص عيوبنا ّ
بكل إخالصّ ،
وبالندم عليها ّ
منعا باتا .فيقول بهاءهللا في لو البشارات-:
ً

()1
()2

الكلمات المكنونة – التّرجمة العر ّبية ص .91
مترجم عن يوميات مير از أحمد سهراب سنة .1914
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منقطعا عن سو هللا .وال يجاوز االعتاراف
"يجب على العاصي أن يطلب العفو والمغفرة حينما يجد نفسة
ً
اببا للغفاران أو العفاو اإللهاي ،بال االعتاراف لاد
بالخطايا والمعاصي عند العباادّ ،
ألن ذلا لام يكان ولان يكاون س ً
ّ
(إناة هاو المشافق الكاريم) .ينبغاي للعاصاي أن
يحب الحاق ج ّال جاللاة ذّلاة عبااده ّ
الخلق سبب للذّلة والهوان ،وال ّ
الرحمة فيما بينة وبين هللا ،ويسال المغفرة من سماء الكرم"(.)1
الرحمة من بحر ّ
يطلب ّ
الصدق واألمانة
ط ارزات:
يقول بهاءهللا في لو ال ّ
"إن األمانااة باااب االطمئنااان لماان فااي اإلمكااان وآيااة العا ّازة ماان لااد الا ّارحمن ،ماان فاااز بهااا فاااز بكنااوز الثّااروة
ّ
إن األماناة هاي الوساايلة العظماى ل ارحاة الخلاق واطمئنااانهم .لام يازل وال يازال قاوام ك ّال أمار مان األمااور
والغناىّ .

الرفعااة والثّااروة ...يااا أهاال البهاااء ّإنهااا أحساان ط اراز لهياااكلكم
منو ً
ط اا بهااا ،وبهااا تسااتنير وتستضاايء ع اوالم العا ّازة و ّ
أمر من لدن آمر خبير"(.)2
وأبهى إكليل لرؤوسكم ،خذوها ًا
بالنص-:
وكذل يقول في كلمات الحكمة ّ
أن عدماة
"رأس اإليمان هو التقّلل في القول والتّكثر في العمل ،ومن كانت أقوالة أزيد مان أعمالاة ،فااعلموا ّ
خير من وجوده ،وفناءه أحسن من بقائة".

()1
()2

لو البشارات – التّرجمة العر ّبية ص .113
ط ارزات – التّرجمة العر ّبية ص .153
لو ال ّ
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ويقول عبدالبهاء-:
ألي
الصاادق يكااون الفااال و ّ
"ّ
الصاادق هااو أساااس جميااع الفضااائل اإلنسا ّ
النجااا مسااتحيالً ّ
اانية ،وباادون ّ
إن ّ
لهياة األخار
إنسان في جميع العوالم .وعندما ّ
الصافة المباركاة فاي اإلنساان ،ف ّ
الصافات اإل ّ
اّن جمياع ّ
تتمكن هذه ّ
تحصل لدية"(.)1
وكتب عبدالبهاء كذل -:
أن كلماتكم فاي العماال أو فاي غيار العماال هاي كلمااة
"فليشارق ناور األمانااة مان وجاوهكم بحيااث يعلام الجميااع ّ
()2
يوثق بها ويعول عليها ،ولتنسوا أنفسكم ولتعملوا من أجل صالح الجميع".
معرفة اإل نسان نفسه
فّنهاا هاي نفساة
دائما إلى معرفاة الكمااالت المودعاة فياة والاى إظهارهاا إظه ًا
اار تامااّ ،
يدعو بهاءهللا اإلنسان ً
ظاهرّيااة المحاادودة التّااي هااي هيكلااة والتّااي هااي فااي الغالااب س اجن
الباطنيااة
الحقيقيااة ،التّااي تختلااف عاان نفسااة ال ّ
ّ
ّ
بالنص-:
اإلنسان الحقيقي .ففي الكلمات المكنونة يقول ّ
القوة وخلقت بانامل القادرة وأودعات فيا جاوهر ناوري ،فاساتغن باة عان ك ّال
"يا ابن الوجود صنعت بايادي ّ
ألن صنعي كامل وحكمي نافذ ،ال تش فية وال تكن في مر ًيبا".
شيءّ ،
يز بم
الرو خلقت غنيا كيف تفتقر ،وصنعت عز ًا
"يا ابن ّ

()1
()2

مكاتيب عبدالبهاء التّرجمة اإلنجليزّية ج 2ص .459
األول) .1911
مترجم عن رسالة عبدالبهاء إلى
ّ
البهائيين في لندن في اكتوبر (تشرين ّ
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اب عجنتا  ،كياف تشاتغل بغياري ،فاارجع
تستذل ،ومن جوهر العلم أظهرت لم تستعلم عن دوني ،ومان طاين الح ّ
يوما".
ًا
قادر
قائما ًا
البصر إلي لتجدني في
مقتدر ق ً
ً
ِّ
ِّ
اتور،
فظل قدره عن الجاوهريين مس ًا
السيف
المرصع بالجوهر أغمد في قراب َكد آلر ّ
ّ
"يا عبدي ّإنما مثل كمثل ّ
()1
إ ًذا فاخرج من غالف نفس وهوا حتّى يبدو جوهر للعالمين ويتجّلى".
طاخ نفسا بكساوف ال ّادنيا .اخارق حجااب الغفلاة حتّاى تادلف مان
"يا حبيبي أنت شمس سماء قدساي فاال تل ّ
()2
السحاب بال تستّر وال حجاب ،وتخلع على جميع الموجودات خلعة الوجود".
خلف ّ
السمو بحيث ال يمكن وجاود حيااة
وخالصة القول إ ّن الحياة التّي يدعو بهاءهللا أتباعة إليها هي من ّ
النبل و ّ
فان اا للا ّانفس
أساامى وأجماال منهااا يمكاان أن يطمااح إليهااا اإلنسااان فااي جميااع أفااق
اإلمكانيااات البشارّية الوساايع .فعر ً
ّ

بانناا مان هللا واّنناا سانعود إلياة ،وهاذه العاودة إلاى هللا
السامية القائلاة ّ
الر ّ
ّ
الباطنية ّ
وحانية فينا يعني عرفاننا للحقيقة ّ
طاعة لرسل هللا
هي الهدف األسمى لد ال
لكن الوصول إلى هذا الهدف ال يكون إالّ بطريق واحد هو ال ّ
بهائيّ .
ّ
خاصة إلى رسولة ال ّذي أتى في زماننا ال ّذي نعيش فية وهو بهاءهللا رسول العصر الجديد.
المختارين وبصورة ّ

()1
()2

التّرجمة العر ّبية ص  95و ص .96
التّرجمة العر ّبية ص  95و ص .96
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الباب السادس

الصلوة والمناجاة
السماء".
"الصالة معراج المؤمن بة يصعد إلى ّ
ّ

(حديث نبوي شريف)

مخاطبة هللا
الصالة هي مخاطبة هللا".
يقول عبدالبهاءّ :
"إن ّ
إن هللا تعاالى مان أجال أن يعلان مشايئتة للبشار ومان أجال أن يع ِّّارفهم بّرادتاة ،ال ب ّاد أن يكّلمهام بالّلغاة التّااي
ّ
وجهاا لوجاة عنادما يكوناون علاى األرض
يفهمونها .وهذا ما يفعلة على لساان رسالة الكارام .فهام يكّلماون ّ
النااس ً

اتمر رسااالتهم علااى وصااولها إلااى عقااول البشاار عاان طريااق مااا
ااء فينقلااون إلاايهم رسااالة هللا ،وبعااد صااعودهم تسا ّ
أحيا ً
الناااس باال هنااا طريااق آخاار هااو
تا ّادون ماان أقاوالهم وكتااابتهم .لكاان هااذا لاايس بااال ّ
طريق الوحيااد الا ّذي يكّلاام بااة هللا ّ

اق ويلهمهام
الرو " التّي هي في غنى عان الكاالم أو الكتاباة ،وبهاا يخاطاب هللا الا ّذين تبحاث قلاوبهم عان الح ّ
"لغة ّ
سبيل الهد أينما يكونون وأيا ما يكون جنسهم أو لغتهم .ويقول عبدالبهاء في إحد المناسبات ما ترجمتة-:
ألن لل ّارو والقلاب لغا ًة تختلاف عان لغاتناا ،كماا تختلاف لغاتناا
الرو – ّ
السماء – بلغة ّ
"علينا أن نتكّلم بلغة ّ
عن لغات الحيوانات التّي

119
This file was downloaded from QuranicThought.com

تعبر عن نفسها باصواتها وبصياحها.
ّ
ونتوجاة
نيوياة
الرو هي التّي تتكّلم مع هللا .وعندما ننااجي هللا نكاون أحارًا
ار مان جمياع ّ
الشاؤون ّ
ّ
الد ّ
ّ
"إن لغة ّ
وكاننا نسمع في قلوبناا صاوت هللا ،فناتكّلم مان غيار كلماات وننااجي هللا ونخاطباة ونسامع
إلى هللا وحينذا نكون ّ

الحقيقية ،نستطيع أن نسمع صوت هللا"(.)1
وحانية
الجواب ...وحينما نصل
ّ
الر ّ
جميعا إلى هذه الحال ّ
ً

وحانيا اة .فالكلم ااات
ويص ا ّار به اااءهللا ّ
الر ّ
الر ّ
وحانيا اة العلي ااا ال يمك اان إيص ااالها بغي اار ه ااذه الّلغ ااة ّ
أن الحق ااائق ّ
السابعة" سافرة
ّ
الش ّ
فوية والتّحريرّية عاجزًة في هذا المضمار وقد وصاف بهااءهللا فاي كتااب صاغير يادعى "الودياان ّ

الراقيااة جا ًادا فااي ه ااذه
المسااافرين ماان م اواطنهم األرضا ّاية إلااى الااوطن اإللها
اي .فيق ااول فااي حديثااة عاان الم ارحاال ّ
ّ
السفرة-:
ّ
السااحة،
ّ
تماماا ،والقلام ال يخطاو فاي هاذه ّ
"إن الّلسان يعجاز عان تفصايل هاذه الودياان ...وا ّن البياان قاصار ً
اتم بواسااطة رسااول قاصااد أو برسااالة
الس اوادّ ...
والمااداد ال يثماار غياار ّ
إن وصااف حاااالت العرفاااء ال يمكاان أن يا ّ

يتم عن طريق ارتبا القلوب من قلب إلى قلب"(.)2
مكتوبة ،بل ّ
في حالة اال نجذاب

وحاني اة التّااي يمكنااة فيهااا الااتكّلم مااع هللا ،يرشاادنا عباادالبهاء إلااى ذل ا
الر ّ
ولكااي يصاال اإلنسااان إلااى الحالااة ّ
بقولة-:

()1
()2

الزائرين سنة .1904
من محادثة مع أحد ّ
السبعة.
مترجم عن الوديان ّ
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التوجااة إلااى هللا
"علينااا أن نسااعى للوصااول إلااى هااذه الحالااة باالنقطاااع عاان جميااع األشااياء وجميااع الخلااق و ّ
وحده .وا ّن الوصول إلى هذه الحال يتطّلب من اإلنسان مجهودات يجب علية أن يباذلها .فيجاب أن يعمال مان

الماديااة واالهتمااام أكثاار ماان ذلا
اماال وبتقلياال االهتمااام باااألمور
ّ
أجلهااا ويجهااد لهااا .ويسااتطيع الوصااول إليهااا بالتّ ّ
وحانية ،وكّلما ابتعدنا عن أحدهما اقتربنا إلى ارخر ،ولنا الخيار فيما نختار.
الر ّ
باألمور ّ

الروحااني لنار عالماات رو هللا وآثااره فاي ك ّال مكاان ،ولايعكس
وعلينا أن نفاتح بصايرتنا ّ
الد ّ
اخلياة وادراكناا ّ
ّ
الرو علينا"(.)1
كل شيء نور ّ
ّ
وكتب بهاءهللا في كتاب اإليقان-:
الهمااة واالقتاادار.
السااال  ...أن يشااتغل فااي األسااحار باألذكااار ،ويسااعى فااي طلااب محبوبااة بتمااام ّ
"وعلااى ّ
الحب وال ّذكر"(.)2
يحرق حجاب الغفلة بنار ّ
يصر عبدالبهاء-:
وبنفس اإلسلوب ّ
فّنااة حينااذا يحااي بجميااع المخلوقااات.
"عناادما يساامح اإلنسااان للا ّارو عاان طريااق العقاال أن تنياار ا
إدركااةّ ،
المادياة ونحااو الجازء الجسادي ماان
الناحيااة
يوجااة نفساة نحااو ّ
ّ
ّ
ولكناة حينمااا ال يفاتح عقلااة وقلباة لبركااات الا ّارو  ،بال ّ

طبيعتة ،فحينذا يسق من مقامة ،ويصبح

()1
()2

الزائرين سنة .1904
من محادثة مع أحد ّ
ترجمة اإليقان ص .153
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انية الواطئة"(.)1
شبيها ّ
بسكان المملكة الحيو ّ
ً
وورد في الكتاب األقدس بالّنص-:
الس ااموات
"والا ا ّذين يتل ااون آي ااات ال ا ّارحمن باحس اان األلح ااان أولئا ا ي اادركون منه ااا م ااا ال يعادل ااة ملك ااوت ملا ا ّ
واألرض ومنها يجدون عرف عوالمي التّي ال يعرفها اليوم إالّ من أوتي البصر من هذا المنظر الكريم .قل إ ّنها
للسامعين".
وحانية التّي ال ّ
الر ّ
الصافية إلى العوالم ّ
تعبر بالعبارة وال تشار باإلشارة طوبى ّ
تجذب القلوب ّ
لزوم الوسيط
بناء على ما يقولة عبدالبهاء:
ً
"إن الواسااطة بااين اإلنسااان والخااالق ضاارورّية – وهااذه الواسااطة تتلّقااى أناوار البهاااء اإللهااي بتمامهااا وتشا ّاعها
ّ
ّ
ثم ينشرها ثاني ًة على األرض"(.)2
على العالم اإل
جو األرض ح اررة ّ
نساني ،كما يتلّقى ّ
أشعة ال ّشمس ّ
ّ
ويقول كذل في إحد محادثاتة-:
نوجاة
التامل والمناجاة يجب أن يكون لدينا هدف ّ
نتوجاة إلاى هللا يجاب أن ّ
نركاز علياة ،وعنادما ّ
"عندما نريد ّ
معين ،واذا أراد إنساان أن يعباد هللا عان غيار طرياق مظهاره فعلياة ّأوالً أن يكاون صاورًة وتلا
قلوبنا إلى مركز ّ
أن المحاادود ال يسااتطيع إد ار غياار المحاادود فكااذل ال يمكاان لااذا اإلنسااان أن
الصااورة يخلقهااا عقلااة لااة .وبمااا ّ
ّ
يدر

()1
()2

مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء.

الصفحة .8
مترجم عن كتاب الفلسفة
ّ
اإللهية ّ
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ألن
يتخيلااة .وا ّن مااا يسااتطيع فهمااة لاايس هللاّ ،
كونهااا .ويسااتطيع اإلنسااان فق ا أن ياادر مااا ّ
بالصااورة التّااي ّ
هللا ّ
الصاورة
يكونها اإلنسان لنفسة عن هللا ّإنما هي وهم وطيف خيال وصورة ّ
الفكرة التّي ّ
وتخيل ،وال رابطة باين هاذه ّ
ومحمااد
وبااين هللا العلااي ،وماان أراد أن يعاارف هللا فعليااة أن يجااده فااي مرآتااة الكاملااة أي فااي رساالة أمثااال المساايح
ّ
ّ
وبهاءهللا ففي مراياهم يجد شمس الحقيقة منعكس ًة.
وحانياة
ديااة ماان بهائهااا وماان نورهااا وماان ح اررتهااا فكااذل هللا الا ّذي هااو ّ
"وكمااا نعاارف ّ
الر ّ
الشاامس الما ّ
الشاامس ّ
المشرقة من هيكل المظهر اإللهي نعرفة من صفات كمال المظهر ومن جمال نعوتة ومن بهاء نوره"(.)1
ّ
أيضا-:
وكتب عبدالبهاء ً
لهياة .فاال يجاوز التّغاضاي عان هاذه الحقيقاة
الرو القدس ال يصل اإلنسان إلى المواهب اإل ّ
يتوس ّ
"إن لم ّ
لهيااة ف اال
أن ال ّ
الواضااحة .إذ ماان المعلااوم ّ
طفاال ال تمكاان تربيتااة باادون معّلاام .والمعرفااة إحااد هااذه المواهااب اإل ّ
الساحاب هااو الوسااي بااين
تكساى األرض بخضارة ّ
السااحاب وحينئااذ يكااون ّ
ارو ماان أمطاار ّ
النبااات ونضارتة ماا لاام تا َ
فّناة لان يصال
النور خارج مركزه ّ
ولكل نور مركز .واذا أراد شخص أن يبحث عن ّ
المواهب اإل ّ
لهية واألرضّ ...
النااس ّأنهام يساتطيعون الوصاول إلاى الحقيقاة
النور أب ًاداّ ...
تخيال بعاض ّ
إلى ّ
السايد المسايح .فقاد ّ
فكاروا فاي ّأياام ّ
لكن
بدون الفيوضات
المسيحيةّ ،
ّ

()1

من محادثة عبدالبهاء مع المستر برسي ود ّكو في ع ّكا سنة .1909

123
This file was downloaded from QuranicThought.com

سببا في حرمانهم"(.)1
هذا التّ ّ
خيل ذاتة صار ً
وجة إلى مظهره ،كمن هو في سجن مظلم ويحاول بخيالة أن يمر فاي
فال ّذي يحاول عبادة هللا من دون التّ ّ
الشمس.
بهاء نور ّ
الصالة ضرورية مفروضة
بالنص-:
فرضا
قطعيا .فيقول بهاءهللا في الكتاب األقدس ّ
بهائيين ً
الصالة وتالوة اريات على ال ّ
ً
فرضت ّ
إن الا ّذي لاام يتال لاام ياوف بعهااد هللا وميثاقاة .والا ّذي أعارض عنهااا
"اتلاوا آيااات هللا فاي كا ّال صابا ومساااءّ .
مم اان أعاارض ع اان هللا فااي أزل ارزال .اتقا ان هللا يااا عبااادي كّلك اام أجمعااون .ال تغا ارّنكم كث ارة القااراءة
اليااوم ّإنااة ّ
الريحاان خيار لاة مان أن يتلاو بالكساالة صاحف
واألعمال في الّليل و ّ
االرو و ّ
النهار .لو يق أر أحد آي ًة من ارياات ب ّ
ِّ
تحملاوا علاى األروا ماا يكسالها
هللا المهايمن ّ
القياوم .اتلاوا آياات هللا علاى قادر ال تاخاذكم الكساالة واألحازان .ال ّ
البينات .هذا أقرب إلى هللا لو أنتم تعقلون".
ويثقلها بل ما يخّفها لتطير باجنحة اريات إلى مطلع ّ
الصحف-:
وكتب عبدالبهاء إلى أحد مراسلي ّ
ااي حاال مان األحاوال فااي
الروح
اانيو اعلام ّ
ّ
"أيهاا الحبياب ّ
الصااالة ضارورّية مفروضاة وال عاذر لإنساان با ّ
أن ّ
ّ
()2
توها أو منعة عنها مانع طارئ قهري" .
عدم اجرائها ،إالّ إذا كان مع ً
لصالة؟
وسالة مراسل آخر قائالً" :لماذا نصّلي؟ وما هي حكمة ا ّ

()1
()2

الصفحة .591
مكاتيب عبدالبهاء – التّرجمة اإلنجليزّية جّ 3
الصفحة .683
مكاتيب عبدالبهاء – التّرجمة اإلنجليزّية جّ 3
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ضرع واالبتهال وبيان اإلنسان لحاجاتة والتماساة العاون ماا دام هللا قاد ق ّادر ك ّال شايء ونفاذ ك ّال
وما هي حكمة التّ ّ
الشؤون باحسن نظام"؟ فكتب عبدالبهاء لة-:
ّ
اوي .وا ّن طالااب الموهبااة يليااق بااة أن يبتهاال إلااى هللا
أن ّ
"إعلاام ّ
الضااعيف يقتضااي لااة أن يتضا ّارع إلااى هللا القا ّ
يتوجااة إليااة ويلااتمس الفضاال ماان بحاار رحمتااة .وهااذا
الوهاااب العظاايم .وحينمااا يتضا ّارع اإلنسااان إلااى رّبااة ّ
ّ
فّنااة ّ
فتتنور بصيرتة وتنتعش روحة ويسمو وجوده .وخالل ابتهالا وتالوتا " :ياا
التّضرع بذاتة يجلب ّ
النور إلى قلبة ّ

محباة هللا وانجاذاب عقلا إلاى ملكاوت
إلهي اسم شفائي" ،تصاور أنات مبلاغ ابتهااج قلبا وانشا ار نفسا بارو
ّ
اتساع اإلنااء زاد المااء ،وكّلماا زاد العطاش زادت
هللاو وبهذا االنجذاب تزداد ّ
قابلية اإلنسان ويازداد اساتعداده وكّلماا ّ
توس ااالت اإلنس ااان م اان أج اال ني اال
الس ااحاب عذوبا ا ًة ف ااي م ااذاق اإلنس ااان .ه ااذا ه ااو س ا ّار االبته ااال وحكم ااة ّ
موهبااة ّ
أمانية"(.)1

الصالوات الاثّالث
يومية وتر المؤمنين أحرًا
لقد فرض بهاءهللا صلوات ثالث ّ
ار في تالوة أ ّية واحدة من هذه ّ
محتوما يجب القيام بة باإلسلوب ال ّذي وصفة فيها.
فرضا
ّ
الصلوة ً
ولكنة جعل ّ
ً
صلوة الجماعة
إن الصاالوة التّااي فاارض بهاااءهللا تالوتهااا كا ّال يااوم يقااوم البهااائّيون باااداء فرضااها فاراد  .ولاام يفاارض بهاااءهللا
ّ
صلوة الجماعة إالّ في

()1

األحباء األمريكيين سنة .1908
ترجمة لو إلى أحد
ّ
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جميع اا حينمااا يتلوهااا أحاادهم بصااوت عااال .وقااد منااع فااي الاادين
المياات ،وهااي تسااتوجب وقااوف المااؤمنين
صاالوة ّ
ً
البهائي وقوف المؤمنين في صفوف خلف القارئ.
ّ
ولكن هذا ال يعني أ ّن ال ّادين البهاائي
وهذا الحكم بّلغاء صلوة الجماعة يتّفق والغاء بهاءهللا مهنة الكهنوتّ ،
ّ
أهمية الجتماعات االبتهال والمناجاة ،فيقول عبدالبهاء فيما تلي ترجمتة-:
ال يعير ّ
اء
أي مكااان أريااد عناادما يكااون قلبااي منجا ً
"قااد يقااول إنسااان إّننااي أسااتطيع أن أناااجي هللا فااي ّ
اذبا إلااى هللا س او ً
النااس
أي مكان كان ،فلماذا يجب أن أذهب إلى األماكن التّي يجتمع فيهاا ّ
أكنت في البرّية أم في المدينة أم في ّ
معينة وأشاركهم في ابتهالهم ومناجاتهم حين قد ال أكون في حالة
معين أو ساعة ّ
لالبتهال والمناجاة بمناسبة يوم ّ
فكرّية صالحة لتل المناجاة؟

أن الجناود
"إن مثل هذا التّفكير وهم باطلّ ،
اّن قاوتّهم تكاون عظيماة ،فاي حاين ّ
ألنة إذا اجتمع جمع كثيار ف ّ
ّ
فّن
وحانيةّ ،
الر ّ
أما إذا اجتمع جميع جنود الحرب ّ
ال ّذين يحاربون منفردين منعزلين ليست لهم ّ
قوة الجيش المتّحدّ ،

بعضا وتكون دعواتهم مقبولة"(.)1
وحانية
الموحدة يساعد بعضها ً
الر ّ
ّ
احساساتهم ّ
المناجاة لغة المحبة
أن المناجاة
وأجاب عبدالبهاء على سؤال سالة آخر في هل ّ

()1

الزائرين سنة .1904
من م ّذكرات أحد ّ
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ضرورّية ،ما دام هللا يعرف رغائب جميع القلوب فقال-:
أن
"إذا شعر إنسان
بالمحبة نحو إنسان آخرّ ،
االرغم مان ّأناة يعلام ّ
فّنة يرغب في أن يقول لة ّأنة ّ
ّ
يحبة .وب ّ
يحبة ...وكاذل هللا يعلام رغائاب جمياع
حبة لة ،إالّ ّأنة يبقى على رغبتة في أن يقول لة ّأنة ّ
صاحبة مطّلع على ّ

القلااوب ،ولكا ّان الا ّادافع إلااى المناجاااة دافااع طبيعااي ينبااع ماان قلااب اإلنسااان نحااو هللا ...والمناجاااة ال تحتاااج إلااى
ّ
الرغائب وجود حالة االنجذاب فيها فال فائدة من
الحب و ّ
الكلمات بل إلى الفكر والى حالة االنجذاب .فّذا نقص ّ
محاولاة إيجادهاا بااإلكراه .والكلماات باادون
فرضاا
المحباة فارغا ًة ال معناى لهاا .واذا تكّلاام معا إنساان بكاالم ياراه ً
ّ

حب أو بهجة لدية إلى لقائ بة ،فهل ترغب التّحدث إلية؟"
مكرًها علية دون وجود ّ

()1

وقال عبدالبهاء في حديث آخر لة-:
محباة هللا ،ال خوًفاا مناة تعاالى أو مان نااره وال أماالً بفضالة
ّ
"إن أرقى نوع من المناجاة هو ال ّذي يقصاد مناة ّ
بمحباة
بحب حبيب ،فمن المساتحيل أن ال يلهاع باذكر اسامة .فكياف بمان يشاعر
ّ
أو بفردوسة ...واذا هام إنسان ّ
الروحاني ال يجد ل ّذة في شيء إالّ في ذكر هللا"(.)2
الرجل ّ
السكوت عن ذكر اسمة؟ و ّ
هللا؟ أال يصعب علية ّ
ّ

()1
()2

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

الزائرين في ع ّكا في نوفمبر وديسمبر سنة .1900
مذكرات مجموعة من ّ
من ّ
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الخالص من المصائب
لهياة ،حتّاى
الرسل من عادم إطاعاة ّ
النااس ل وامار اإل ّ
تنتع األمراض وأنواع المصائب األخر حسب تعاليم ّ
السبب ذاتة.
أن أهوال ال ّ
الزوابع واألعاصير و ّ
طوفان و ّ
ّ
الزالزل ينسبها عبدالبهاء مباشرًة إلى هذا ّ
النااس بعاد ذناوبهم ليسات لالنتقاام مانهم بال لتاربيتهم ومعاالجتهم .وهاي صاوت هللا
وا ّن المحن التّي تصيب ّ
أن خطاار
فالساابب فااي ذلا هااو ّ
الصا ار المسااتقيم .واذا كاناات المحاان مريعا ًة ّ
يعلاان لإنسااان ّأنااة قااد انحاارف عاان ّ

ألن "أجرة الخطيئة هي الموت".
ال ّذنوب أروع منها ّ

طاعة .وليس
فالنجاة من المصائب يكون نوالة عن طريق ال ّ
أن سبب المصائب يعود إلى العصيانّ ،
وكما ّ
هنااا أدنااى ش ا فااي األم ارين .فالغفلااة عاان هللا تنااتع عنهااا ال محالااة المصااائب ،والتّوجااة إلااى هللا ينااتع عنااة ال

محالة البركات.

كل فرد فية ال تتوّقف على سلوكة الخاص بة
أن العالم اإل
نساني كّلة بمثابة جسد واحدّ ،
وحيث ّ
فّن سعادة ّ
ّ
بل على سلو جيرانة .واذا أخطا الفرد قاسى ارخرون من ذنبة ارالم قّلت أم كثرت ،في حين لاو أحسان الفارد

وكل فرد يحمل وزر جاره إلى مد محدود .وخير أفراد البشرّية هم ال ّذين يتحمّلون
فّن الخير يصيب الجميع.
ّ
ّ
الرسل أكثر منهم ،ويقول بهاءهللا في كتاب اإليقان-:
أثقل األوزار .وقد قاسى ّ
القديسون ارالم وقاسى ّ
"كم ااا س اامعت م اان قبي اال اب ااتالء ك ا ّال نب ااي وأص ااحابة ب ااالفقر واألما اراض وال ّذل ااة حي ااث ك ااانوا يرس االون رؤوس
أصحابهم إلى المدائن
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كهدايا".

()1

تحملاوا
الرسل كاانوا يساتحّقون العقااب أكثار مان غيارهم مان ّ
أن ّ
السبب ّ
القديسين و ّ
النااس ،بال ّإنهام قاد ّ
وليس ّ
همهاام سااعادة العااالم ال سااعادة
ارالم نتيجااة ذنااوب ارخ ارين و"اختاااروا" ارالم ماان أجاال نجاااة ارخ ارين .وكااان ّ

النج اااة م اان الفق اار والم اارض
فردي ااة م اان أج اال ّ
اانية ليس اات مناج اااة ّ
اب اإلنس ا ّ
أنفس ااهم .وا ّن مناج اااة الف اارد الا ا ّذي يح ا ّ
نسانية من الجهل والخطا والمساوئ التّي تنجم ال محالة عنها .واذا التمس
والمصائب ،بل من أجل أن تنجو اإل ّ
أيضاا "بمنتهااى
الصااحة والثّااروة لنفسااة فااذل ماان أجاال أن يخاادم ملكااوت هللا ،واذا لاام يسااتجب دعاااؤه اسااتقبل ذل ا
ً
ّ
كل ما يصيبة في سبيل هللا .ويقول عبدالبهاء-:
عالما ّ
التّسليم و ّ
أن هنا حكمة في ّ
الرضاء" ً

ن
بالصاادفة ،باال ّإناة مرساال ماان هللا رحما ًة منااة ألجال كمالنااا .فااّذا أتااى الحاازن والها ّام
"ال يصايبنا الحااز والغاام ّ
السااماوي ال ا ّذي يقاادر أن يخّلصااة ماان مصااائبة .وكّلمااا زاد ألاام اإلنسااان ،كثاارت فضااائلة
فليتا ّ
اذكر اإلنسااان أباااه ّ
وحانية".
الر ّ
ّ

()2

أن
أن من ال ّ
ظلم أن يقاسي البريء ارالم من أجل المذنبين ،ولك ّان عبادالبهاء ّ
يؤكاد لناا ّ
ألول وهلة ّ
وقد يبدو ّ
أخير في خاتمة المطاف .فقد كتب ما ترجمتة-:
أن العدل يسود ًا
هذا ال ّ
ظلم ظاهري فق  ،و ّ
الصغار والمظلومين ال ّذين
"أما بخصوص ّ
الرضع من األطفال و ّ
ّ

()1
()2

الصفحة .57
اإليقان – التّرجمة العر ّبية – ّ
الصفحة .45
مترجم عن كتاب "حكمة عبدالبهاء" ّ
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مهياااة فااي العااالم ارخاار ،وا ّن بل اواهم بالمصااائب والمش اّقات أعظاام
يبتلااون بظلاام ال ّ
ظااالمين ،فا ّ
اّن لهاام مكافاااة مقا ّاررة ّ
لهيااة بعينهااا ،وهااي لهاام خياار ماان كا ّال ارحااة فااي هااذا
الرحمااة اإل ّ
رحمااة ماان المتعااالي ّ
الجبااار ،وتل ا المشاّقات هااي ّ
وتطور في هذا الموطن الفاني"(.)1
نمو
العالم األدنى ،وأولى لهم من ّ
ّ
كل ّ
المناجاة وقانون الطبيعة
أن إجابااة ال ّادعاء تساتلزم خرًقاا لقاوانين
يجاد الكثيارون صااعوب ًة فاي االعتقاااد بتااثير المناجاااةّ ،
ألنهام يعتقادون ّ
قربناا
طبيعة ،لكن مقايسة
ال ّ
ّ
الصعوبة عانهم .فلنضارب لاذل ماثالً يزيال الّلابس ،فلاو ّ
منطقية بسيطة قد تزيل هذه ّ
فّنااا ناار الب ارادة تنجااذب نحااو األعلااى وتلتصااق بااة .ولاايس فااي ذل ا خاارق لقااانون
مغناطيس اا فااوق ب ارادة حدي اد ّ
ً
مستمرة في تاثيرها علاى البارادة فاي جاذبها نحاو األسافل .ولك ّان الا ّذي طا أر هاو
الجاذبية
فقوة
ذبية
ّ
ّ
الجا ّ
ّ
األرضيةّ .
الجاذبياة .ووجهاة
قوة أخر تجذب برادة الحدياد إلاى األعلاى ،ولهاا عمال مناتظم يمكان حساابة كعمال ق ّاوة
ّ
ظهور ّ
فعالة أعلى ال يعرف قادرها إالّ القليلاون ،ولايس هناا سابب لالعتقااد
ّ
بهائية تقول ّ
النظر ال ّ
أن المناجاة تاتي بقو ّ

درس بعد
أقل تعّقالً وحكم ًة في فعلها من القوانين ال ّ
بيعية ،وال فرق بينهما إالّ ّ
ّ
ط ّ
بان هذه القو ّ
بان هذه القو لم ت َ
غامضا ال يمكن حسابة بسبب جهلنا.
فحصا تجربيا ،ويبدو عملها
ً
دراسة وافية ،ولم تفحص ً

()1
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أن ال ّادعاء والمناجااة ق ّاوة أضاعف مان أن تااتي
محيرة للابعض ارخار مان ّ
النااس وهاي ّ
وهنا صعوبة أخر تبدو ّ
أيضا بمقايسة منطقّياة بسايطة .ولنضارب ماثالً
ّ
بالنتائع العظيمة التّي تنسب إليها .وارن ّ
الصعوبة ً
نوضح هذه ّ

فيضاا
الصغيرة لو استعملت للتّاثير على باب ّ
خزان الميااه العظايم ّ
يزيل هذا اللبس ،وهو ّ
فّنهاا قاد تطلاق ً
أن ّ
القوة ّ
اّن
ماان القا ّاوة
الصاغيرة لتحريا دّفااة الباااخرة العظيمااة ماان عااابرات المحيطااات فا ّ
ّ
المائيااة ،وكااذل لااو اسااتعملت القا ّاوة ّ
بهائياة تكاون ق ّاوة إجابااة
الصاغيرة قاد تاؤثّر علاى ساير هاذه الباااخرة العظيماة .وبمقتضاى وجهاة ّ
النظار ال ّ
هاذه الق ّاوة ّ
قوتااة
الا ّادعاء هااي قا ّاوة هللا تعااالى التّااي ال تنضااب ،ويكااون الا ّادور ال ا ّذي يقااوم بااة المبتهاال بمناجاتااة هااو اسااتعمالة ّ
دائماا إلجاباة طلااب
لهياة أو توجيههااا ،وهاي تلكام المواهاب المسا ّ
ّ
الضاعيفة الالّزماة إلطاالق فاايض المواهاب اإل ّ
اتعدة ً
يستمدون العون والهداية منها.
من تعّلموا كيف
ّ
المناجاة البهائية
متنوعااة وأغ اراض
نزلاات ماان قلاام بهاااءهللا وعباادالبهاء مناجاااة وأدعيااة ال تحصااى ،يتلوهااا أحباؤهااا فااي أوقااات ّ
مفكاار لبيااب ،ويااؤثّر فااي
شااتّى .وأن مااا اشااتملت عليااة عباراتهااا ماان عظاايم أفكارهااا وعميااق
روحانيتهااا يبهاار كا ّال ّ
ّ

أهميتها
مية أمكنة حينذا فهم ّ
وخصص لها جزًءا هاما من حياتة اليو ّ
أعماقة .واذا واظب اإلنسان على تالوتها ّ
وتقدير ق ّاوة فعلهاا .وناساف لضايق المجاال عان تقاديم أكثار مان بضاعة نمااذج قصايرة مان هاذه المناجااة ،ونحيال

فمما نزل من قلم بهاءهللا-:
القارئ إلى المؤّلفات األخر لإ ّ
طالع على نماذج غيرهاّ .
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رب فاجع اال رزق ااي جمالا ا  ،وشا ارابي وص ااال  ،وأمل ااي رض اااء  ،وعمل ااي ثن اااء  ،وأنيس ااي ذك اار  ،ومعين ااي
"أي ّ
مقد ًساا عان حادودات المحتجباينّ ،إنا أنات العزياز المهايمن
سلطان ،
مقر  ،ووطني مقام ال ّذي جعلتة ّ
ومستقري ّ
ّ

القيوم".
ّ

"إلهااي إلهااي أناازل علااى عباااد مااا يتّحااد بااة قلااوبهم فااي أماار  ،ويتّبعاوا أحكاما وشاريعت ّ .أياادهم يااا إلهااي
رب ال تاادعهم بانفسااهم .زّياانهم بنااور هاادايت ومعرفت ا  ،وأنعااش قلااوبهم
علااى مااا أرادوا ،ووّفقهاام علااى خاادمت ّ .

بمحبت ّإن أنت المعين المستعان".
ّ

"بساام هللا األقاادس األبهااى يااا ماان قرب ا رجااائي ،ووصاال أملااي ،وذكاار منااائي ،والااورود فااي ساااحة عا ّاز
وحب ا نااور صاادري ،والقيااام فااي حضااور غايااة مطلبااي .أسااال
مقصاادي ،وشااطر مطلبااي ،واساام شاافائيّ ،

المقدساين إلاى بساا قادس إفضاال باان تجعلناي
عز عرفان
طيرت العارفين في هواء ّ
وعرجات ّ
باسم ال ّذي بة ّ
ّ
رب أنا ال ّذي نسيت دون وأقبلات إلاى أفاق فضال ،
ًا
متوج ًها إلى وجه ،
وناظر إلى شطر  ،وناطًقا بثنائ  .أي ّ
ّ

مقر ال ّذي فية استضاء أنوار وجه  .فانزل يا محبوبي علي
وتركت ما سوا
رجاء لقرب  .إ ًذا أكون مقبالً إلى ّ
ً
ّ
التوجااة إلي ا  .واّن ا أناات المقتاادر المهاايمن العزيااز
مااا ّ
يثبتنااي علااى أماار  ،لاائالّ يمنعنااي شاابهات المشااركين عاان ّ
القدير".
ألن المكاااره باساارها
ألن ّ
"إلهااي إلهااي ال تبعااد ّ
الشاادائد بكّلهااا أحاااطتني .إلهااي إلهااي ال تاادعني بنفسااي ّ
عنااي ّ
ظل جناحي
أخذتني .ومن زالل ثدي عنايت فاشربني ّ
باتمها أحرقتني .وفي ّ
ألن األعطاش ّ
ّ
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ألن الذّلاة
ألن األعداء باجمعها أرادتني .وعند عرش العظمة تلقاء تَ َ
ظهر آيات ّ
عز فاحفظني ّ
رحمت فاظللني ّ
الساارور ماان
ألن ّ
مسااتني .وماان أثمااار شااجرة أزليتّا فاااطعمني ّ
الضااعف بالطفهااا قربتنااي .وماان كااؤوس ّ
باكملهااا ّ
ألن االفتق ااار
بوبيتا ا ف اااخلعني ّ
أي ااادي رأفتا ا فا اارزقني ّ
ألن الهم ااوم باعظمه ااا أخ ااذتني .وم اان س اانادس س االطان ر ّ
األحديااة عنااد
ألن الباليااا باكبرهااا وردتنااي .وفااي عاارش
عرتنااي .وعنااد ّ
امديت فارقاادني ّ
ّ
تغنااي ورقاااء صا ّ
بجوهرهااا ّ

ألن االضاطراب باقاومهاا أهلكتناي .وفاي أبحار الغفرّياة تلقااء ته ّايع حاوت الجاالل
تشعشع طلعة الجمال فا ّ
سكني ّ
ألن الخطايا باطودها أماتتني".
فاغمسني ّ
ااكنا ج ّادد فاي ياا مناائي ،وبارو الق ّاوة ّثبتناي علاى أمار ياا محباوبي،
طاهر فاخلق في ياا إلهاي ،س ا
"قلبا
ار س ً
ً
ً
ّ
ّ
عرجناي ياا ّأولاي ،وبارياا
الرفعاة إلاى ساماء قدسا ّ
وبنور العظمة فاشاهدني علاى صاراط ياا رجاائي ،وبسالطان ّ

نجناي عان دونا ياا
مدية فابهجني يا آخري ،وبنغمات األز ّلية فاسترحني ياا مؤنساي ،وبغنااء طلعتا القديماة ّ
الص ّ
ّ
بشرني ،يا ظاهر فوق ظاهري ،والباطن دون باطني".
الدائمة ّ
سيدي ،وبظهور كينونت ّ
ّ
ومما صدر من قلم عبدالبهاء-:
ّ
"الّلهم يا إلهي وخالقي وملجاي ومالذيّ ،إني أستغفر من ال ّذنوب يا ستّار العياوب ،وأساتعفي مان الخطاياا
يااا واهااب العطايااا ،إلهااي ال تعاااملني بخطيئاااتي باال عاااملني بفضاال ورحمت ا  ،وأنلنااي كاااس عفااو ومغفرت ا ،

البينات،
ورّنحني من صهباء موهبت  ،واجعل لي قدم صدق عند ّ ،
رب اريات ّ
وبدل ّ
سيئاتي بالحسنات يا ّ
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أحديت  .إلهاي
يؤملني؟ وان حرمتني من يدعوني؟ ّإني قصدت أبواب رحمت وفناء ّ
إلهي إلهي لئن ّ
خيبتني من ّ
طغيااان ،وس اّلطني علااى الا ّانفس
وطهرنااي ماان وضاار العصاايان ،وأنقااذني ماان غمااار ال ّ
إلهااي اجعلنااي آيااة الغف ارانّ ،
والهو حتّى
وهاب ،واّن
ال ّ

ّأرتل آيات مغفرت في محافل ال ّذل واالنكسار ،بر ًيئا من الختل واالستكبارّ ،إن أنت الكاريم العزياز
أنت الغفور الرؤوف المعين المختار".

النفوس محفوفة بالنوائب وارفات ومحاطة بالمصاائب والرزّياات .ك ّال باالء يحاوم حاول
بان ّ
"رب أنت تعلم ّ
ّ
وكل داهية دهماء تصول صولة الثّعبان وليس لهم ملجا ومناص إالّ حفظ وحمايت ووقايتا وكالئتا
اإلنسان ّ

اديت حصااني ومعاااذي .واحفظنااي ماان شا ّار
يااا رحماان .ر ّب اجعاال حفظا درعااي ووقايتا ّ
جنتااي وفناااء باااب أحا ّ
كل بالء وساقم ومحناة وعنااءّ .إنا أنات الحاافد الحاارس الاواقي الاوافي واّنا أنات
نفسي وهوائي ،واحرسني من ّ
الرحيم".
الرحمن ّ
ّ
لحب وانتخبتهم لعرفان وارتضيت لهم الوفاء علاى
رب ورجائي ،هؤالء عبيد األرّقاء ،اجتبيتهم ّ
"هو هللاّ .
محبت وق ّادرت لهام مقعاد صادق فاي
أحبائ وسقيتهم كاس االنجذاب ال ّ
طافحة بصهباء ّ
عهد وأدخلتهم في زمرة ّ

رب افتح على وجوههم أبواب العلوم وام قلاوبهم مان حقاائق الفناون واجعال خاواتم دروساهم فاواتح
ملكوت  .أي ّ
يقانا وسكين ًة واطمئنانا ويخدموا عباد
ّ
إيمانا وا ً
فيوما ً
النجا والفال حتّى ينالوا ّ
يوما ً
كل سرور وانش ار ويزدادوا ً
الرؤوف".
الرحيم ّ
في أرض ويعبدوا عتبة قدس ّإن أنت المعطي المقتدر الكريم ّ
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طيارانّ ،أيااده بشاديد القااو حتّاى يطيار إلاى أوج الفااال
"هاو هللا إلهااي إلهاي هااذا طيار كلياال الجناا بطايء ال ّ
النجااا ويرفاارف بكا ّال ساارور وانشا ار فااي هااذا الفضاااء ،ويرتفااع هااديره فااي كا ّال األرجاااء باساام األعلااى ،وتتّلااذذ
وّ

رب ّإني فريد وحيد حقير ليس لي ظهير إالّ أنت وال
ارذان من هذا ّ
وتقر األعين بمشاهدة آيات الهد ّ .
النداءّ ،
نصير إالّ أنات وال مجيار إالّ أنات .وّفقناي علاى خادمت  ،و ّأيادني بجناود مالئكتا  ،وانصارني فاي إعاالء كلمتا ،
الصغراء واّن أنت المقتدر العزيز المختار".
وأنطقني بحكمت بين برّيت ّ ،إن معين ّ
الضعفاء ونصير ّ

اّن بهااءهللا قاد
معيناة مهماا يكان لهاا مان
األهمياة .ف ّ
ّ
بهائية ليست مقصورًة علاى اساتعمال صايغ ّ
والمناجاة ال ّ
بان حياة اإلنسان جميعها يجب أن تكون
مناجاة ودعاء ،وا ّن العمال الا ّذي يقاوم باة بارو طااهرة هاو عباادة،
ً
عّلم ّ
وللصالح العام هو دعاء ومناجاة باكمل معاني الكلمة(.)1
وا ّن ّ
يخصص لوجة هللا ّ
كل فكرة أو كلمة أو فعل ّ

()1

الشفاعة ومناجاة طلب المغفرة للمتصاعدين إلى هللا انظر الباب ( )11من هذا الكتاب.
حول ّ
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الباب السابع

الشفاء والعالج
الرو "
ّ
وجة ّ شفاء للجسد والعقل و ّ
"إن التّ ّ

(عبدالبهاء)

الجسد والروح
غرضاا وقتياا فاي ترقياة ال ّارو  ،حتّاى إذا ت ّام هاذا الغارض يطار الجساد
بهائياةً ،
يخدم الجسد ،طبًقاا للتّعااليم ال ّ
جانبا .ويقاول
تم ذل الغرض ينكسر القشر ويطر
جانبا ،كما يخدم قشر البيض ً
ً
ً
غرضا مؤّقتًا ّ
لنمو الفر  ،فّذا ّ
وذرات مجتمعاة
اادي ليسات لاة القادرة علاى دوام البقااء ألناة ّ
عبدالبهاء باان الجساد الم ّ
مركاب مان عناصار مختلفاة ّ
األو ّلية إذا حان وقتة.
وال ّبد لة من أن
ّ
ينحل إلى عناصره ّ
سيدها ،ويكون
اغباا فاي عملاة ،ويجاب
خادما
ويجب أن يكون الجسد
للرو ال أن يكون ّ
مطيعا قويا ر ً
خادما ّ
ً
ً
ً
اّن األما اراض
أن يعام ا َال ب اااالحترام الالّئ ااق الا ا ّذي يس ااتحّقة الخ ااادم المطي ااع ،ف ااّذا ل اام يعام اال المعامل ااة اّلالئق ااة ،ف ا ّ
ولسيده.
النتيجة وخيم ًة لة
والمصائب تحدث لة ،وتكون ّ
ّ
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وحدة الحياة كلها
إن أحااد المبااادئ األساسا ّاية التّااي أعلنهااا بهاااءهللا هااو مبادأ وحاادة عشارات األلااوف ماان أشااكال وم ارحاال الحياااة
ّ
بصاحة أبنااء جنسانا
بصحتنا
فصحة أجسادنا مرتبطة
على األرض،
الر ّ
العقلية و ّ
ّ
الخلقية و ّ
ّ
ّ
وحانياة ،وكاذل مرتبطاة ّ

أن كاال واحااد ماان
البدنيااة ف اراد وجماعااات ،وحتّااى ّأنهااا مرتبطااة بحياااة الحيوانااات والنباتااات بحيااث ّ
االجتماع ّيااة و ّ
مما يبدو لنا في الظاهر.
الموجودات يتاثر بارخر إلى حد أعظم ّ
ادية.
باي نوع من أنواع الحياة إال ولة صلة بحياتنا الجس ّ
وعلى ذل ليس هنا أمر من أوامر ّ
الرسل يتعّلق ّ
ادية أكثاار ماان غيرهااا .وهااذه التّعاااليم هااي التّااي نتقا ّادم ارن
احة الجسا ّ
ينصااب مباش ارًة علااى الصا ّ
وماان تعاااليمهم مااا ّ
طالع عليها ودراستها.
لال ّ
حياة البساطة
يقول عبدالبهاء-:
الشخص المب ّذر فاي عنااء وضايق علاى ال ّادوام ،واإلساراف ذناب ال يغتفار.
"االقتصاد أساس سعادة البشر ،و ّ
ن
يدوياة
وعلينا أن ال نعيش على ارخرين كال ّ
طفيلي من ّ
اء أكانات ّ
النباتات .وكل فرد يجب أن تكاو لاة حرفاة ساو ً

النق اااء يقت اادي ب ااة
ااة نظيفا ا ًة ش ااهم ًة أمينا ا ًة ،وأن يك ااو َن مث اااالً ف ااي العّف ااة و ّ
كتابي ااة .ويج ااب علي ااة أن يع اايش حي ا ً
أم ّ
طعااام متعا ّادد األل اوان ماان جيااوب
ارخاارون .وأشاارف للماارء أن يكتفااي بكس ارة ماان الخبااز ماان أن يتمتّ اع بفاااخر ال ّ
دائما براحة
ارخرين .والمرء القنوع يتمتّع ً
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واطمئنان قلبي"(.)1
ّ
ولكن عبدالبهاء يقول-:
محرًما ّ
وليس أكل اللحوم ّ
طااب ال يازال فااي
"إن طعااام المسااتقبل ساايكون الفواكااة والحبااوب ،وسااياتي يااوم ال تؤكاال فيااة الّلحااوم .فعلاام ال ّ
ّ
()2
طبيعي هو ما تنبتة األرض".
طفولتة ،ومع هذا فقد أثبت أن طعامنا ال ّ
الخمور والمخدرات
المخدرات إال في حالة المرض.
منعا باتا استعمال
ّ
يمنع بهاءهللا ً
التمتع بالحياة
طيبة في الحياة سواء
التقشف .فالتّمتع باألشياء الجميلة ال ّ
مبنية على االعتدال ال على ّ
ّ
بهائية ّ
إن التّعاليم ال ّ
بالنص-:
مادية أم
بهائية بل تدعو إلية ،فيقول بهاءهللا ّ
تشجعة التّعاليم ال ّ
ّ
أكانت ّ
روحانية أمر ّ
قدر لها" .ويقول كذل ما ترجمتة-:
"ال تحرموا أنفسكم عما ّ
"يجب أن تظهر على وجوهكم آثار البهجة و ِّ
البشر".
ويقول عبدالبهاء-:
"إن جميع ما خلق هو ألجل اإلنسان فهو أشرف المخلوقات .وعلية أن يكون
لهياة ،فجمياع
ًا
شاكر ّ
ّ
للنعم اإل ّ
إلهيااة ،فااّذا ساائمنا
األشااياء
الماديااة مخلوقااة ألجلنااا لناادر أننااا عاان طريااق ّ
الشااكر نسااتطيع أن ناار الحياااة نعمااة ّ
ّ
لهية .فعلينا إ ًذا أن نكون
الر
ألن وجودنا
الحياة كفرنا بهذه ّ
لهيةّ ،
وحاني هما عالئم الموهبة اإل ّ
النعمة اإل ّ
المادي و ّ
ّ
ّ

()1
()2

البهائية) الصفحة .453
المدونة
مترجم عن (كتاب ارثار ّ
ّ
مترجم عن (كتاب عشرة أيام في نور عكا) بقلم جوليا م .كروندي.
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كل األشياء".
مبتهجين ونقضي أوقاتنا بشكر ّ
ّللا وتقدير ّ

()1

عم ااا إذا ك ااان تحا اريم الميس اار واليانص اايب يتن اااول جمي ااع األلع اااب بمختل ااف أش ااكالها
ولم ااا س اائل عب اادالبهاء ّ
أجاب-:
ًا
فّن بعض األلعاب بريئة ليس فيها ذنب إذا كان الغرض منها التّرفية ،ولكن هنا
خطر في أن ينح ّ
"الّ ،
اؤدي إلاى نم ّاو
التّرفية
الية التّاي ت ّ
ويتحول إلاى ضاياع الوقات ،وضاياع الوقات غيار مقباول فاي أمار ّ
ّللا .لك ّان التّس ّ
ّ
()2
البدنية شيء مقبول".
كالرياضة
القو
ّ
ّ
الجسمانية ّ
النظافة
بالنص-:
يقول بهاءهللا في الكتاب األقدس ّ
"تمسكوا بحبل الّلطافة علاى شاان ال يار مان ثياابكم آثاار األوساا  ...كوناوا عنصار الّلطافاة باين البرياة...
ّ
الدخول فياةّ .إناا أردناا أن ناراكم مظااهر الفاردوس فاي األرض ليتض ّاوع
ماء ًا
بكر والمستعمل منة ال يجوز ّ
ادخلوا ً
المقربين".
منكم ما تفر بة أفئدة ّ
الشاارق،
أهمياة هااذه األوامار،
وخاصااة فااي بعاض أنحاااء ّ
البهيااة" إلااى ّ
وأشاار أبااو الفضاائل فااي كتابااة "الحجاع ّ
ّ
احية فظيعاة
الملوثة ل غاراض المنز ّلياة واالساتحمام و ّ
الشارب مماا تنشاا عناة أوضااع غيار ص ّ
حيث تستعمل المياه ّ
للدين
السارية و ّ
الشقاء المرير .وهذه األوضاع التّي ّ
ّللا وموافقة ّ
مؤيدة برضاء ّ
يظنها البعض ّ
وأنواع األمراض ّ

()1
()2

اإللهية) الصفحة .104
مترجم عن (كتاب الفلسفة
ّ
مترجم عن (كتاب مشهد سماوي) الصفحة .9
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إلهياة .وفاي
يمكن تبديلها باين ّ
مؤياد بسالطة ّ
قيين عان طرياق واحاد وهاو طرياق األوامار التّاي ينزلهاا مان هاو ّ
الشار ّ
ادين والتقاو
كثير من أنحاء نصف الكرة الغرب
اي هناا تح ّاول مادهش سايحدث لاو اعتبارت ّ
النظافاة ليسات بعاد التّ ّ
ّ
دين.
في منزلتها فحسب بل جزًءا أساسيا من التّقو والتّ ّ
أثر إطاعة األوامر اإل لهية
احية واالمتناااع عاان تناااول الكحااول واألفيااون
إن ألواماار ّ
ّ
الصا ّ
النظافااة والبساااطة فااي الحياااة واتّباااع الق اوانين ّ
الحيوياة وعادم
ألهميتهاا
غما عن عادم تثماين الكثيارين
وغيرها من
ّ
ّ
ّ
المخدرات ّ
أهمية ال تحتاج إلى بيان أو تعليق ر ً

الساارية وكثيار غيرهاا
حق قدرها .ولاو روعيات هاذه األوامار م ارع ً
تقديرهم لها ّ
ااة شاامل ًة الختفات معظام األماراض ّ
احية البسايطة واالنهماا فاي
الص ّ
من األمراض األخار  .وا ّن عادد األماراض التّاي تنشاا عان إهماال االحتياطاات ّ

تعاطي الكحاول واألفياون عادد هائال ال يادخل تحات حصار .وال تقتصار إطاعاة هاذه األوامار علاى التّااثير علاى
وحياة واألفياون تاؤثّر
ااثير
إن لهاا ت ًا
الصحة فق بال ّ
عظيماا ً
الر ّ
أيضاا فاي تهاذيب األخاالق وارداب .فالمشاروبات ّ
ّ
ً

اض ااا واض ااحة
عل ااى ض اامير اإلنس ااان ووجدان ااة م ا ّادة طويل ااة قب اال أن ت ااؤثّر عل ااى هيئت ااة ومش اايتة أو تس ا ّابب ل ااة أمر ً
وحانية التّي يجنيهاا اإلنساان مان االمتنااع عان تعاطيهاا أعظام مان الفائادة
جسمانية .حتّى ّ
الر ّ
أن الفائدةّ الخل ّ
ّ
قية و ّ

ااثير
ظاهرّياة ولاو ّأنهاا أمار جساماني لكان لهاا ت ًا
النظافة ال ّ
"إن ّ
الجسمانية .ويقول عبدالبهاء بخصوص ّ
النظافةّ -:
ّ
ّ
الجسمانية
طهارة
النظافة وال ّ
أن ّ
ً
وحانيات ...والمقصود هو ّ
ّ
الر ّ
شديدا على ّ
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أيضا"(.)1
نسانية ً
لهما تاثير على األروا اإل ّ
الخاصة بالعّفة في العالقات الجنس ّاية لازال سابب مان أقاو أساباب األماراض
الرسل
ولو أطاع ّ
الناس أوامر ّ
ّ
الناااس األبرياااء والمااذنبين وارباااء وأطفاالهم
وألصاابحت األماراض ّ
احة ارالف ماان ّ
الزهريااة البغيضااة التّااي تهاادم صا ّ
مذكور.
ًا
شيئا لم يكن
ً
كمحبتااة لنفسااة،
ومحبااة اإلنسااان لجاااره
الخاصااة بالعاادل والمواساااة المتبادلااة
الرساال
ّ
ّ
وكاذل لااو أطاااعوا أوامار ّ
ّ
الشاااّقة المنهكااة والفقاار الماادقع والنعاادم أثاار البطالااة واالنغماااس فااي التّاارف الاادنيء فااي هاادمها
ل ازال أثاار األعمااال ّ

العقلي والخلقي والجسماني.

بالصحة واألخالق كفيل في مقاوماة
طاعة ألوامر موسى وبوذا والمسيح ومحمد وبهاءهللا
ومجرد ال ّ
ّ
الخاصة ّ
ّ
العامة في أنحاء المعمورة .ولاو
الص ّ
حية ّ
األمراض وتحقيق ما ال يستطيع تحقيقة جميع األطباء وجميع القوانين ّ

المعم ارين ماان
تحسا ًانا شااامالً ،ولشاااهدنا
كاناات ال ّ
ّ
العامااة فااي الحقيقااة ّ
الصااحة ّ
لتحساانت ّ
عامااةّ ،
طاعااة لهااذه األوامر ّ
السليمة التّي تنضع وتطيب قبل أن تسق من الغصن ال ّذي يحملها ،بدالً مما
ّ
الناس يعيشون كما تعيش الفاكهة ّ
نشاهده اليوم من حصاد الموت ل روا في طفولتها وفي شبابها.
الرسول كطبيب
السااالفين ماان قبياال االسااتثناء ال القاعاادة ،وتعتباار فيهااا
تعااد فيهااا إطاعااة أواماار ّ
نحاان نعاايش فااي دنيااا ّ
الرساال ّ
محبة ال ّذات أكثر نفوًذا من
ّ

()1

المكاتيب – طبعة القاهرة ج 1ص 325و .326
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وتفضاال
العامااة،
ّ
محبااة ّ
ابقية علااى مقااام المصااالح اإلنسا ّ
ّللا ،وتحتا ّال فيهااا المصااالح الحز ّبيااة الضا ّايقة مقااام األسا ّ
ّ
اانية ّ
وحانية للعاالم اإلنسااني .ومان هناا نشاات المنافساات
فيها الممتلكات
الر ّ
المادية والمباهع الشهو ّ
ّ
السعادة ّ
انية على ّ
ّ
وكل األوضاع التّي تساعد على
الشرس وال ّ
والتّطاحن ّ
ظلم واالستبداد وأقصى نهايات الغنى المفر والفقر المدقع ّ
اانية بكاملهااا أص اابحت مريض ااة،
انتشااار األما اراض
امانية .ونشااا ع اان ذل ا ّ
أن جمي ااع شااجرة اإلنس ا ّ
العقليااة والجس ا ّ
ّ
طااهرون يقاساون ارالم
المقدساون وال ّ
كل ورقة من أوراق هذه ّ
الشجرة ،حتّاى باات ّ
وشاركت في هذا المرض العام ّ
أمما وأفرًادا .وهكذا نجاد بهااءهللا
نتيجة خطايا ارخرين.
ّ
فاشتدت الحاجة إلى العالج – عالج اإل ّ
نسانية جمعاء ً

الصاحة إذا فقادناها .فقاد
الصاحة فحساب بال يريناا كياف نساترد ّ
كاسالفة الملهمين ال يرينا سبيل المحافظة علاى ّ
العقلية جميعها.
طبيب العظيم ال ّذي يشفي أمراض العالم
أتى كما ياتي ال ّ
الجسمانية و ّ
ّ
الشفاء بالوسائل المادية

وحانياة .وفاي الحقيقاة
ظهر في عالم الغرب اليوم بعث مشهود لإيمان بكفاءة العالج بالوسائل
الر ّ
ّ
العقلية و ّ
المادياة التّاي ساادت فاي القارن التّاساع عشار حاول األماراض ومعالجتهاا
ذهب الكثيارون فاي ثاورتهم علاى األفكاار
ّ
الماديااة أو فائاادة ال ّ ق
احية مهمااا كااان نوعهااا .لكاان بهاااءهللا ياار
إلااى التّطاارف فااي إنكااار فائاادة العالجااات
الصا ّ
ّ
طاار ّ
طااب يحتاااج إلااى التّطااوير والتّشااجيع
النااوعين ماان العالجااات
أن فا ّان ال ّ
فائاادة كااال ّ
وحانياة ،وهااو يعلمنااا ّ
الر ّ
ّ
الماديااة و ّ
كل في دائرتها الالّئقة بها.
والتّكميل حتّى يتم االنتفاع من جميع وسائل المعالجة
ً
انتفاعا تاماّ ،
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طبيباا اختصاصايا ،وقاد أوصاى أتباعاة باتّبااع
وعندما كان يمرض أحد أفراد عائلة بهاءهللا كان بهاءهللا يساتدعي ً
بالنص-:
هذه ال ّ
طريقة ففي "الكتاب األقدس" يقول ّ
األطباء".
"إذا مرضتم ارجعوا إلى الح ّذاق من
ّ
تامااة .فجميااع العلااوم والفنااون
وهااذا مطااابق لموقااف ال ّ
بهائياة ماان العلااوم والفنااون علااى وجااة العمااوم مطابقااة ّ
مادياة
ّ
النافعة لبني اإلنساان ينبغاي تقاديرها وترويجهاا .ويساتطيع اإلنساان أن يصابح س ّايًدا علاى جمياع األشاياء ال ّ
المادية ما دام جاهالً.
أسير لهذه األشياء
عبدا ًا
عن طريق العلم ّ
ولكنة يبقى ً
ّ
بالنص-:
وكتب بهاءهللا في لو إلى أحد األطباء ّ
"ال تتاار العااالج عنااد االحتياااج ودعااة عنااد اسااتقامة الم ازاج ...عااالع العّلااة ّأوالً باألغذيااة وال تجاااوز إلااى
السااالمة وخااذه عنااد
األدويااة .إن حصاال ل ا مااا أردت ماان المفااردات ال تعاادل إلااى
ّ
المركبااات .دع الا ّادواء عنااد ّ

الحاجة".

وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحة ما ترجمتة-:
االنوع
إن معالجة األماراض علاى ناوعين :ناوع بواساطة األدوياة وناوع باالقو
المعنوياة .ف ّ
"يا طالب الحقيقةو ّ
ّ
الن ااوعين مقب ااول  ...وال تض ااارب
األول ي ااتم بالمعالج ااة
وج ااة إل ااى هللا .وك ااال ّ
ّ
المادي ااة ،والثّاااني ي ااتم بالمناج اااة والتّ ّ
ّ
طاب وأوضاح سابلة لهام
أن المعالجة
ألناة تعاالى كشاف لعبااده علام ال ّ
إلهياةّ ،
بينهما .واعلم ّ
المادية رحمة وموهبة ّ
ّ
حتّى ينتفعوا كذل بهذا اّلنوع من العالج"(.)1

()1المكاتيب – الترجمة االنجليزية – ج 3ص.587
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بيعيااة ،ألصاابحت خياار
الرعناااء غياار ال ّ
وهااو يعلمنااا با ّ
ط ّ
اان أذواقنااا وغرائزنااا ،لااو لاام تكاان قااد لوثتهااا أساااليب العاايش ّ
ط ّبية وغيرها من العالجات ،كما هي الحال في عالم
طعام المناسب والفواكة واألعشاب ال ّ
مرشد لنا في انتخابنا ال ّ

الصفحة  234قال في ختامة-:
الحيوان .ففي حديث ممتع لة عن ّ
الشفاء ّ
مسجل في كتاب المفاوضات ّ

ناقصاا
أن ال ّ
"إذا صار من المعلوم ّأنة يمكن العالج باألطعمة واألغذية والفواكة .ولكن حيث ّ
طب ال يازال ً
طااب إلااى درجااة الكمااال ،يكااون العااالج
طباااء إلااى معرفااة ذلا
تمامااا .وحينمااا يصاال ال ّ
إلااى ارن فلهااذا لاام يهتااد األ ّ
ً
الرائحة وبالمياه اّلتي تختلف درجاتها في الح اررة والبرودة".
وبالنباتات ال ّ
باألطعمة واألغذية والفواكة ّ
طيبة ّ

ألن خواص األعشااب والمعاادن
القوة ّ
إلهية ،حتّى في وسائل العالج ّ
الماديّ .
قوة ّ
الشافية هي في الحقيقة ّ
و ّ
ألن "كا ّال شاايء يعتمااد علااى هللا .واّنمااا األدويااة هااي وسااائل ظاهرّيااة نسااتطيع به ااا
لهيااةّ ،
هااي ماان المواهااب اإل ّ

الشفاء اإللهي".
الوصول إلى ّ
ّ

العالج بغير الوسائل المادية
أن
المادياة ،فهناا "عادو
للشافاء بغيار الوساائل
أن هنا
أيضا طارق عديادة ّ
الصاحة" كماا ّ
ويعلمنا بهاءهللا ّ
ً
ّ
ّ
أن األولى بطيئة وذات مفعول ضئيل والثّانية سريعة وذات مفعول شديد.
هنا "عدو المرض" ،ولو ّ
فع اااالً ف ااي تعي ااين ه ااذه الح اااالت .ف ااالخوف
اتي ااة ت ا ًا
وق ااد ت ااؤثّر أحا اوال الما اريض
العقلي ااة" ،وايحاءات ااة" ال ّذ ّ
ّ
ااثير ّ
الصحة ،بينما األمل والحب والبهجة لها أثرها
والغضب والقلق وغيرها لها ضررها البالغ على ّ
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بالنص-:
ال ّ
طيب .ولذل يقول بهاءهللا في لوحة إلى أحد األطباء ّ
"الاازم القناعااة فااي كاال األح اوال ،بهااا تساالم الا ّانفس ماان الكسااالة وسااوء الحااال .أن اجتنااب الهاام والغاام ،بهمااا
يحدث بالء أدهم .قل الحسد ياكل الجسد ،والغيد يحرق الكبد .اجتنبوا منهما كما تجتنبون من األسد".
ويقول عبدالبهاء-:
اّن
الساارور أقااو جس ًاما وأشااد عقاالً ...ولكان إذا ساااورنا الغاام ،فا ّ
الساارور لناا أجنحاة ،فنكااون فااي ّأياام ّ
"يخلاق ّ
عنا"(.)1
قوتنا تبعد ّ
ّ
الشفاء العقلي-:
وكتب عبدالبهاء عن طريق آخر من طرق ّ
الشافاء
الشخص الماريض يكاون منتظ ًا
ار ّ
وجة نحو شخص مريض .وهذا ّ
يتوجة إنسان صحيح تمام التّ ّ
"بان ّ
وحيااة لهااذا اإلنسااان الصااحيح ،بحيااث
أيضااا ،ومعتقا ًادا تمااام االعتقاااد ّ
بلهفااة ً
الر ّ
الصااحة ماان القا ّاوة ّ
بانااة سيكتسااب ّ

كل عنايتة لشافاء الماريض اّلاذي يكاون
الصحيح والمريض.
يحصل ارتبا
فيوجة ّ
ّ
السليم ّ
الشخص ّ
قلبي تام بين ّ
ّ
اانية تتها ّايع األعصاااب ،وتل ا التّاااثّرات وهياااج
أيضااا بحصااول ّ
الشاافاء .فماان التّاااثير والتّاااثّ ارت ّ
علااى يقااين ً
النفسا ّ
()2
سببا لشفاء المريض".
األعصاب تصير ً
الشفاء هذه محدودة في أثرها ،وربما ال تنجح في شفاء األمراض المستعصية.
لكن طرق ّ
ّ

()1
()2
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قوة الروح القدس
الرو القدس ،فقد كتب عبدالبهاء-:
ّ
قوة ّ
قوة شافية هي ّ
إن أكبر ّ
االنظر حتّاى وال
الرو القدس .ولايس هاذا مشارو ً
الرابع فهو حصول ّ
طا بالتّمااس وال ب ّ
بقوة ّ
أما القسم ّ
الشفاء ّ
"ّ
شديدا وساواء أحصال تمااس باين الجسامين أم
الشرو سواء أكان المرض بسي ً
بالحضور وال باي شر من ّ
طا أم ً

الرو القدس"(.)1
بقوة ّ
ال وسواء أحضر المريض أم لم يحضر بل يتم ذل ّ

األول)  1904يقول عبدالبهاء-:
الزائرين في ّ
وفي محادثة مع أحد ّ
عكا في أكتوبر (تشرين ّ
الشاافاء اّلااذي يحصاال ماان قا ّاوة الا ّارو القاادس ال يحتاااج إلااى تماااس أو تركيااز ،باال يحصاال بواسااطة إرادة
"إن ّ
ّ
الشاافي فاي الغارب وكاناا ال يعرفاان بعضاهما.
الشارق وكاان ّ
المقدس ودعائة .ورّبماا كاان الماريض فاي ّ
ّ
الشخص ّ

اختصات بهاا
المقدس بقلبة إلى هللا وشاروعة بال ّادعاء يشافى الماريض .وهاذه موهباة
ولكن
توجة ّ
الشخص ّ
بمجرد ّ
ّ
ّ
المقدسة واّلذين هم في أعلى مقام".
المظاهر ّ
الشافاء المشاابهة األخار
السيد المسيح وتالميذه ،وأعماال ّ
ومن هذا القبيل كانت أعمال ّ
الشفاء اّلتي قام بها ّ
اختصاا بهاذه الموهباة ،وقاد
المقدساين فاي جمياع العصاور .وكاان بهااءهللا وعبادالبهاء قاد
الرجاال ّ
اّلتي نسبت إلى ّ
ّ
القوة.
وعدا أتباعهما المخلصين بحصولهم على مثل هذه ّ

()1
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حالة المريض النفسية
الضااروري توّفرهااا فااي الم اريض وفااي
الشاارو
الروحا
ااني فعلهااا التّااام هن اا بعااض ّ
ولكااي تفعاال قا ّاوة ّ
ّ
الشاافاء ّ
ّ
يتوجاة
ّ
ااول مساتلزمات الماريض هاي أن ّ
الشافي وفي أصدقاء الماريض وفاي الهيئاة االجتماعّياة بمقيااس أكبار .ف ّ

تامة وايمان كامل بقدرتة تعالى وارادتاة لماا يشااء .وقاد تح ّادث عبادالبهاء إلاى
بكل قلبة إلى هللا ،وتكون لدية ثقة ّ
يكية في أغسطس (آب)  1912بما ترجمتة-:
سيدة أمر ّ
ّ

مطمئناا واثًقاا مان
وحانية ...وليكن قلبا
امة
ً
الر ّ
ّ
الجسمانية و ّ
الصحة التّ ّ
"ستمضي جميع هذه ارالم وستنالين ّ
توج ًهاا
اوجهي بوجها
يتيسر ل من موهبة بهااءهللا ومان فضال بهااءهللاّ ...
ّ
ّ
ولكنا يجاب أن تت ّ
أن ّ
كل خير سوف ّ
الجسمانية
الصحة
توجة مريم
ّ
ّ
تاما إلى الملكوت األبهى مثل ّ
السيد المسيح ،وأؤكد ل ّأن ستنالين ّ
المجدلية نحو ّ
مطمئناة وكاوني مسارورة كاوني
ألن قلب طاهر ..فكاوني
ّ
أبشر ّ
وحانيةّ .
بان الئقة ّ
الر ّ
فّن الئقة .و ّ
الصحة ّ
و ّ
مبتهجة وكوني آملة".

لكناة ال يفعال ذلا
أن عبادالبهاء فاي هاذه الحالاة
امانية الكاملاةّ ،
وماع ّ
الصاحة الجس ّ
الخاصاة قاد ضاامن ناوال ّ
ّ
الزئارين لاة
قوي من جاناب الفارد الماريض .فقاد تح ّادث إلاى أحاد ّا
في جميع الحاالت ،حتّى ولو كان هنا إيمان ّ

عكا بما ترجمتة-:
في ّ

الشافاء فاي
الرو
وللشفاء المادي كليهما .فّذا كان ّ
حاني ّ
الشفاء ّإنما هي ّ
"إن المناجاة المنزلة لغرض ّ
ّ
للشفاء ّ
ّ
صالح المريض منح لة
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لهياة عادم اساتجابة
حتما .وقد يكون ّ
سببا في حدوث أمراض أخر  ،وفي هاذه الحالاة تقتضاي الحكماة اإل ّ
الشفاء ً
ً
بعض األدعية.
وحانية كليهما"(.)1
الرو القدس تشفي العلل
"يا أً َمة هللاو ّ
الر ّ
ّ
المادية و ّ
قوة ّ
إن ّ
مرة أخر إلى شخص مريض ما ترجمتة-:
وكتب ّ
أمر ال يفهم الخلاق حكمتاة ،ولك ّان األساباب والعلال لاذل تظهار فيماا بعاد .فاعتماد
أحيانا إرادة هللا ًا
"تقتضي
ً
وتوكل علية وسّلم األمور إلرادتة ّإنة رؤوف رحمن رحيم .وسيشمل الفضل والعناية"(.)2
على هللا ّ
الصااحة
ويعلمنااا عباادالبهاء ّ
الصااحة الجسا ّ
الر ّ
الصااحة ّ
امانية ،ولكاان ّ
وحاني اة "تساااعد علااى الوصااول" إلااى ّ
أن ّ
امانية تتوّقااف عااادة علااى عا ّادة عواماال بعضااها خااارج عاان إرادة الفاارد .وحتّااى حينمااا تكااون أح اوال الم اريض
الجسا ّ
النساااء قااد
الرجااال و ّ
وحانيااة فا ّ
الصااحة الجسا ّ
للر ّ
امانية فاي كا ّال حالااة ،فاقاادس ّ
أعلااى نمااوذج ّ
اّن ذلا "ال يضاامن" ناوال ّ
أحيانا.
يعانون األمراض
ً

امانية أقاو بكثيار مماا
ومع ذل
ّ
الصاحة الجس ّ
الر ّ
فّن التّاثير الحميد اّلاذي يناتع مان االساتقامة ّ
وحانياة علاى ّ
الساقم فاي نسابة عظيماة مان الحااالت .فقاد كتاب عبادالبهاء
ّ
يتصوره الكثيرون في العادة ،وهو وحده كاف إل ازلاة ّ

سيدة إنكليزّية ما ترجمتة-:
إلى ّ

الضعف الجسماني .أسال من ألطاف
"قد كتبت بخصوص ّ

()1
()2
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قوة روح يتم شفاء جسم ".
بهاءهللا أن تصبح روح
ّ
قوية ،وبواسطة ّ
وتحدث كذل ما ترجمتة-:
ّ
الشاافاء أحااد
متوج ًهااا إلااى هللا العل اي ومسااتمدا فضاالة .و ّ
ّ
دائمااا ّ
"إن هللا قااد وهااب اإلنسااان قااو عجيبااة ليكااون ً
بالرحماة
أفضالة العديدة.
ّ
ولكن اإلنسان وا أسفاهو ال يشكر هذه األلطااف العلياا ،بال يناام ناوم الغفلاة ،وال يعتناي ّ
ظالم"(.)1
النور ويسير في سبيلة في ال ّ
العظمى التي ينعم هللا علية بها ،بل يوّلي وجهة عن ّ
الشخص الشافي
أن هنا بعض أشاخاص ذوو
الر
قوة ا ّ
وحاني وال ش موجودة في جميع البشر قّلت أم كثرت ،إال ّ
ّ
لشفاء ّ
إن ّ
ّ
خاصاة فاي علام الحسااب أو الموسايقى .وهاؤالء
موهبة
استثنائية في ّ
الشفاء ،كما ّ
ّ
أن هنا أشخاص ذوو موهباة ّ
الشافاء فناا لهام فاي حيااتهم .ولكان ياا ل ساف أصابح العاالم فاي القارون األخيارة مادياا إلاى
ينبغي لهام أن يجعلاوا ّ

الروحاني يكون
معدوما.
درجة كاد العالج ّ
ً
ّ

كبقيااة المواهااب يجااب تشااخيص وجودهااا والتّاادرب عليهااا وتعّلمهااا حتّااى تصاال إلااى أساامى
إن موهبااة ّ
ّ
الشاافاء ّ
تطورهااا وقوتهااا .ورّبمااا يوجااد ارن فااي العااالم ارالف مماان ِّ
الش افاء ولااديهم هااذه الموهبااة
قابليااة ّ
وهب اوا بطبيعااتهم ّ
ّ
ّ

تامة ،فهنال
الر
ولكنها في حالة كمون وخمول .وعندما تعرف قدرات ّ
الثّمينة ّ
الشفاء ّ
وحاني والعقلي معرفة ّ
ّ

()1
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الشاافاء ويسامو قاادره وتاازداد كفاءتاة زيااادة ال تحصااى .واذا اقترنات هااذه القا ّاوة والمعرفاة الجدياادة لااد
ايتطور فا ّان ّ
س ّ
النتائع الباهرة.
الشافي مع إيمان المريض وأملة ّ
الشخص ّ
ّ
بالشفاء ،فحينذا نتوّقع ّ
بالنص-:
ويقول بهاءهللا في لو إلى طبيب ّ
الس ااموات
"علااى هللا الااتّكالن .ال إلااة إال ه ااو ّ
الشااافي العلاايم المس ااتعان ...وال يفااوت عاان قبض ااتة ماان فااي ّ
ادرنا لصاحة أمزجاة العبااد .لعماري
واألرض .يا طبيب اشف المرضى ّأوالً بذكر رّب مال ياوم التّنااد ،ث ّام بماا ق ّ

مؤياد مان
ال ّ
تمساكوا باة الساتقامة المازاجّ ،إناة ّ
طبيب الذي شرب خمر حبي لقاؤه شفاء ،ونفسة رحمة ورجاء .قال ّ
الساابب األعظاام ماان هللا محيااي الا ّارمم لحفااد أجساااد األماام،
هللا للعااالج .قاال هااذا العلاام أشاارف العلااوم كّلهاااّ .إنااة ّ

منقطعاا عان العاالمين .قال ياا إلهاي
وقدمة على العلوم والحكام .ولك ّان الياوم هاو الياوم اّلاذي تقاوم علاى نصارتي
ّ
ً
اسم شفائي وذكار دوائاي وقربا رجاائي وحبا مؤنساي ورحمتا طبيباي ومعيناي فاي ال ّادنيا وارخارة واّنا أنات

المعطي العليم الحكيم".

وكتب عبدالبهاء ما ترجمتة-:
ِّ
عمااا ساواه ،ينطااق ال ّارو القاادس ماان شاافتية ،وتطفااح ماان
ّ
"إن القلاب اّلااذي اماات بمحبااة البهاااء ،وانقطاع بكّلاة ّ
الشافاء للماريض ماان بركاة وضاعة يااده
الحيااة ،وتجااري مان لساانة كلمااات كال ّادرر والجاواهر ،ويحصاال ّ
روحاة رو ّ
علية"(.)1
بالنص-:
وكتب عبدالبهاء في أحد ألواحة ّ

()1
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اتعينا
توجة إلى هللا بقلب خافق بمحبتة ناطًقا بثنائاة ن ًا
"يا ّأيتها ّ
ااظر إلاى ملكوتاة مس ً
الر ّ
وحانيةّ ،
النفس ال ّزكية ّ
يؤيد برو من عنده لشفاء المرض وارالم.
من رو قدسة بكل انجذاب وولة
ومحبة واشتياق ورو وريحان ّإنة ّ
ّ
الشاافاء للم اريض بالتوجااة إلااى الملكااوت األعلااى وبقلااب ارسااخ لحصااول
علي ا بمعالجااة القلااوب واألجساااد وطلااب ّ

محبة هللا"(.)1
الشفاء بقوة االسم األعظم وبرو
ّ
ّ

كيف يستطيع الجميع مساعدة المرضى
طبياب وحاده ولكان علاى الجمياع .ويجاب علاى
إن شفاء المريض ال يتوّقف على المريض وحده وال على ال ّ
ّ
خاصاة أل ّن ق ّاوة
ّ
الكل أن يساعدوا بعطفهم وبخدمتهم وباستقامة حياتهم وباستقامة تفكيرهم وباادعيتهم ومناجااتهمّ ،
"إن االبتهال والمناجاة من أجل ارخرين ال شا
المناجاة أقو من جميع األدوية والعالجات .ويقول عبدالبهاءّ :

نافعا كان أم ضارا ،مباشر وقوي .وكام
إن أصدقاء المريض عليهم
خاصة ّ
مؤثر"ّ .
ّ
ألن تاثيرهم عليةً ،
مسؤولية ّ
أساسية" على خدمة الوالدين واألصدقاء والجيران لمريضهم البائسو
الشفاء معّلًقا "بصورة
مرة كان ّ
ّ
من ّ
كل إصابة باالمرض .وقاد ال يظهار تااثير األفاراد
توسعنا لوجدنا ّ
أن ألفراد الهيئة االجتماعّية تاثي اًر في ّ
ولو ّ
االجو االجتمااعي" اّلاذي يعايش
ظهور كبي ًا
ًا
أن تااثير المجماوع يظهار واضا ًحا وش ً
ار إال ّ
اديدا .وك ّال شاخص يتااثّر "ب ّ
فية بمقدار انتشار اإليمان والفضائل

()1
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"الجو االجتماعي" .وقد ال
ولكل فرد نصيبة في تعيين حالة ذل
الرذائل والهموم.
والمباهع أو انتشار
ّ
ّ
المادية و ّ
ّ
يكون "قناة
التامة ،إال ّأنة من الممكن ّ
يستطيع ّ
لكل فرد أن ّ
لصحة ّ
كل إنسان في أحوال العالم الحاضرة أن ينال ا ّ
ممان يكاون
الرو القدس ّ
ّ
قوة ّ
طبيعية" تسير فيها ّ
الشافية ،فيكون لذل تاثير ناجع على جسمة وعلى أجسام غيره ّ
لة بهم اتصال.
الشفاء.
وقد نزل من قلم بهاءهللا وعبدالبهاء العديد من مناجاة ّ
العصر الذهبي
عامااة وكااذل باسااتعمال الوسااائ
يطمئننااا بهاااءهللا ّأنااة بالتّعاااون بااين الم اريض و ّ
الشااافي والهيئااة االجتماع ّيااة ّ
بقوة هللا جميع األحازان
العقلية يتحّقق مجيء العصر ال ّذهبي حين
حية المختلفة
ّ
وحانية و ّ
الر ّ
ّ
الص ّ
المادية و ّ
"ستتبدل ّ
ّ
اق فهمهااا ،تاازول
الرسااالة اإل ّ
لهيااة حينمااا تفهاام حا ّ
احة" .ويقااول عبادالبهاء" :إ ّن ّ
إلاى أفا ار وجميااع األماراض إلااى صا ّ
جميع المتاعب" وكتب كذل ما ترجمتة-:

إلهي ااة وارم ااال ط اااهرة ،يحص اال
"عن اادما ي اااتلف الع ااالم الم ااادي م ااع الع ااالم اإلله ا
اي ،وعن اادما تص اابح القل ااوب ّ
ّ
وحانياة
االرتبااا التّااام ،وحينااذا تتجّلااى هااذه القاادرة تجّلًيااا كااامالً ،وحينااذا يااتم شاافاء جميااع األماراض
الر ّ
ّ
الماديااة و ّ

شفاء تاما"(.)1
ً

الئقا
االنتفاع من الصحة
انتفاعا ً
ً
الخاصة
نتذكر نصائح عبدالبهاء
ختاما لهذا الفصل يحسن بنا أن ّ
ّ
ً

()1

المكاتيب – الطبعة االنكليزية – ج 2ص.309
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بهائيين في واشنطن ما ترجمتة:
الجسمانية
الصحة
ً
سليما .فقد كتب في أحد ألواحة إلى ال ّ
ّ
باالنتفاع من ّ
انتفاعا ً
الجسمانية في سبيل الملكوت فذل مقبول منة وممدو  ،ولو صارفها فاي
وقوتة
ّ
"إذا صرف اإلنسان ّ
صحتة ّ
ولكناة لاو صارف
منفعة العالم اإل
مادية فاذل مقباول ماا دامات وسايلة للخيارّ ،
نساني على وجة العموم ولو منفعة ّ
ّ
أن مرضاة
عيشاا حيوانياا وفاي المقاصاد ّ
فسانية وفي العيش ً
صحتة وعافيتة في المشتهيات ّ
ايطانية فاال شا ّ ّ
الش ّ
الن ّ
ّ
فتمنهاا مان أجال خدماة الملكاوت ،وأرجاو
الصاحة ّ
صحتة بل موتاة أفضال مان حياتاة .وأنات إذا ّ
تمنيات ّ
خير من ّ
ألبدية وتتوّفق
روحانية
وقوة
اسخا
أن تنال بصيرة كاملة
وعزما ر ً
وجسمانية لتشرب من معين الحياة ا ّ
ّ
ّ
ّ
تامة ّ
وصح ًة ّ
ً
لهية".
برو التّاييدات اإل ّ
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الباب الثامن

الوحدة الدينية
ظهااور األعظاام أ ّنااا محونااا ماان الكتاااب كا ّال مااا هااو ساابب االخااتالف
إن الفضاال فااي هااذا ال ّ
"يااا أهاال األرض ّ
نعيما للعاملين".
والفساد و ّ
النفاق وأثبتنا فية ما هو عّلة األلفة واالتّحاد واالتّفاق ً
مترجما)
الدنيا
(بهاءهللا -لو ّ
ً

تعدد المذاهب وتشتت اآلراء في القرن التاسع عشر
ينيااة كبعااده عنهااا فااي الّقاارن التّاسااع عشاار .نعاام عاشاات
لاام يكاان العااالم فااي يااوم مااا بعيا ًادا عاان الوحاادة ّ
الد ّ
ولكنهاا بادالً مان أن
ايحية و
الجامعات البشرّية العظمى
جنباا لجنابّ ،
البوذياة والزردش ّ
الكليمياة و ّ
ّ
اإلسالمية والمس ّ
ّ
اتية ً
ترتب ببعضها بوفاق ووئام في مجموعة متّحدة كانت في عداء مستديم وكفا مرير بعضها مع البعض ارخار،
اطر بعااد شااطر وتحوّلاات إلااى مااذاهب
باال كااان األماار أدهااى وأما ّار حينمااا انقساامت كا ّال جامعااة منهااا وانشااطرت شا ًا

السيد المسيح قال:
بعضا العداء المرير ،مع ّ
عديدة يناصب بعضها ً
أن ّ
بعضا
"بهذا يعرف الجميع ّأنكم تالميذي إن كان لكم حب ً
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لبعض".

()1

وكذل جاء في القرآن الكريم:
وصاينا باة إباراهيم وموساى وعيساى أن أقيماوا
َ
ع لكم من ّ
"ش َر َ
وصى بة ً
نوحا واّلذي أوحينا إلي وما ّ
الدين ما ّ
()2
تتفرقوا فية".
ّ
الدين وال ّ
المحبة واالتّحاد ،ومع ذل فقد أهمال الهادف
كل دين من هذه األديان العظيمة أتباعة إلى
ّ
مؤسس ّ
وقد دعا ّ
ِّ
الشكلية وعدم التّسامح والتّعصاب األعماى
عصبات والتّقاليد ّ
الذي ّ
كل دين وضاع في خ َ
مؤسس ّ
ضم من التّ ّ
توخاه ّ
طوائااف والفاارق المتباغضااة فااي العااالم فااي بدايااة
الرياااء والفساااد والتّحريااف والخصااام واالنقسااام ،وأصاابح عاادد ال ّ
وّ
الزماان تج ّارب ك ّال
العصر ال
اانية فاي هاذا ّ
أي عهد سابق في تاريخ البشارّ ،
وكانماا اإلنس ّ
بهائي رّبما أكثر منة في ّ
ّ
لقياة واالعتباارات
نوع من أنواع العقيدة ّ
الرساوم وك ّال ناوع مان أناواع القاوانين الخ ّ
الد ّ
وكل نوع من أنواع التّقاليد و ّ
ينية ّ
األدبية.
ّ
طبيعاة وأصاول المعتقادات وفحصاها
كرسوا جهاودهم لتح ّاري قاوانين ال ّ
ممن ّ
وفي الوقت نفسة ظهر الكثيرون ّ
علمياة جديادة ووجادوا حلاوالً جديادة لكثيار مان مشااكل الحيااة .وسااعد ظهاور
ّ
بالنقد وسارعان ماا اكتسابوا معاارف ّ

الص ااحافة وأنظم ااة البري ااد عل ااى انتش ااار األفك ااار وعل ااى امتا ازاج األنا اواع
الس ااك الحدي ّ
دي ااة و ّ
المخترع ااات كالبخ ااار و ّ
خصيبا.
اسعا
ً
اجا و ً
المختلفة من ارراء وأساليب الحياة امتز ً

()1
()2

يوحنا .35 :13

سورة الشور .12
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وأصاابحت المعركااة المسا ّاماة ب ا "المعركااة بااين الا ّادين والعلاام" معركااة شااديدة واجتمااع فااي العااالم المساايحي نّقاااد
طبيعة على مخاصمة سالطان الكتااب المق ّادس وعلاى تفنياده إلاى ماد مع ّاين – ذلا
المقدس مع علماء ال ّ
الكتاب ّ
الساائدة المقبولاة ،فاازداد عادد المرتاابين
ظل ً
السلطان اّلذي ّ
قرونا عديادة األسااس اّلاذي بنيات علياة عماوم العقائاد ّ
ّ
ار وعالنياة شاكوكهم
الكنائسية زيادة سريعة ،حتّى أعلن عدد كبيار مان القساس ورجاال ال ّادين س ا
صحة التّعاليم
ّ
في ّ
وتحّفظاتهم حول المعتقدات اّلتي يتمس بها أفراد مذاهبهم.

عصاابات القديمااة
ولاام يكاان هااذا الفيضااان الفكااري واالختمااار العقلااي اّلااذي ارفااق انتشااار االعت اراف بفشاال التّ ّ
والعقائااد الماضااية واّلااذي ارفااق الجهااد ماان أجاال الحصااول علااى معااارف أوسااع ومعلومااات أكماال – نعاام لاام يكاان

متباينا هنا وهنا .
سكان جميع األقطار واألديان وظهر
مقصور على األقطار
ًا
اضحا بين ّ
ً
ّ
المسيحية بل كان و ً
رسالة بهاءهللا

وكانهااا
ففااي هااذا الوقاات اّلااذي بلااغ فيااة الخصااام وبلغاات فيااة الفوضااى أوجهاا ،أعلاان بهاااءهللا دعوتااة المدويااة ّ

سانية إلى-:
داعيا اإلن ّ
الصورً ،
نفخة ّ

المحباة واالتّحااد باين بناي
"أن يتّحد العاالم علاى عقيادة واحادة وأن يكاون الجمياع إخو ًاناا وأن تساتحكم روابا
ّ
قية ...ال ّبد من زوال
البشر وأن تزول االختالفات ّ
ينية وتمحى االختالفات العر ّ
الد ّ
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جنسااا واحا ًادا وأس ارًة
السااف للا ّادماء وهااذا االخااتالف حتّااى يكااون جميااع ّ
هااذه المشاااحنات والبغضاااء وهااذا ّ
الناااس ً
واحدة"(.)1
تغنااى
الناااس ووعظاوهم ،وكاام ّ
الرسال ّ
حًقاا ّإنهااا لرساالة مجياادة ،ولكان كيااف يمكان تطبيااق مطالبهااا؟ فكام دعااا ّ
ينياة ال ازلات حتّاى ارن
ّ
السانينو ولك ّان الفاوارق ّ
الشعراء ،وكم ابتهل ّ
الد ّ
القديسون مان أجال هاذه األشاياء آالًفاا مان ّ

قائمااة لاام تنتااة ،وال زال سااف الا ّادماء واالنشااقاق إلااى هااذا الحااين سا ّانة جاريااة لاام تنسااخو فمااا اّلااذي ساايظهر ياا تاار
طبيعاة البشارّية
فتتحقق بة اليوم هذه المعجزة وتتم؟ وهل هنا مان عوامال جديادة ظهارت فاي الميادان؟ وأليسات ال ّ
باقيااا؟ واذا اختلااف شخصااان أو
هااي ذاتهااا لاام تتباادل ،وسااوف تبقااى علااى مااا هااي عليااة لاان تتباادل مااا دام العااالم ً
أمتان على شيء واحد في المستقبل أفال تتحاربان من أجلة كما فعال في الماضي؟
اختلفت ّ

السااالفة إلااى مااذاهب عدياادة أفلاان يشاااركها الا ّادين البهااائي ذل ا المصااير ذاتااة؟ فلننتظاار
واذا انقساامت األماام ّ
ّ
بهائية.
الجواب على ذل من التّعاليم ال ّ
ّ
أن تتبدل الطبيعة البشرية؟
هل يمكن ْ
طبيعااة البشارّية يمكاان تبااديلها .وفااي الواقااع إننااا ال
اان ال ّ
إن علاام التّربيااة والا ّادين كليهمااا يقومااان علااى القااول با ّ
ّ
كل حي من األحياء ال يمكن أن يكون
نحتاج إال إلى القليل من التّحريات لنثبت ّأننا نستطيع القول بالتّاكيد بان
ّ ّ ّ
أبدا ،وبدون التّغيير لن
في منجاة عن التّغيير ً

()1

من كلمات بهاءهللا إلى البروفسور براون .انظر الصفحة .45
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أن المعااادن ال تسااتطيع أن تصا ّاد التّغيياار فيهااا ،وكّلمااا صااعدنا فااي ساالم الخليقااة ازدادت
تكااون هنااا حياااة ،حتّااى ّ
اّن هن ااا ف ااي تط ا ّاور المخلوق ااات ورّقيه ااا عل ااى اخ ااتالف
تنو ًع ااا وتعقي ا ًادا وغ ارب ااة .وفضا االً ع اان ه ااذا ،ف ا ّ
التّغييا ارات ّ
يحياار
أصاانافها نوعااان ماان التّغيياار – أحاادهما بطاايء تاادريجي يكاااد يكااون غياار محسااوس ،وارخاار ساريع فجااائي ّ
النااوع األخياار فااي الوقاات اّلااذي يساامى با ا "المرحلااة الحرجااة" .ففااي المعااادن ناار مثاال هااذه
العقااول ،وقااد يحاادث ّ
الساائل
الصالبة فجااة إلاى ماادة ساائلة أو يصابح ّ
"المرحلة الحرجاة" ماثالً فاي الا ّذوبان والغلياان حينماا تتب ّادل ال ّماادة ّ
أيضااا عناادما تشاارع البااذرة فااي اإلنبااات والب اراعم فااي
غا ًا
ااز .وناار مثاال هااذه "المرحلااة الحرجااة" فااي عااالم ّ
النباتااات ً

الصاغيرة فجااة إلاى
االنفجار مكون ًة األوراق ونر "المرحلة الحرجة" نفساها فاي عاالم الحياوان عنادما تتب ّادل ال ّادودة ّ
اابها لهاذا فااي
ف ارشاة أو تخارج فا ار الا ّادجاج مان قشاور الباايض أو يخارج ال ّ
طفال مان رحاام ّ
أماة .ونشااهد تحا ّاوالً مش ً
الرفيعة حينما يولاد المارء "والدة جديادة" فيتب ّادل جمياع كياناة تب ّادالً جاذرًيا يتجلاى فاي أهدافاة
حاالت ّ
النفس البشرّية ّ
النااوع الواحااد ماان
غالبااا فااي جميااع ّ
وفااي أخالقااة وفااي أط اواره وفااي أفعالااة .ومثاال هااذه "الم ارحاال الحرجااة" يااؤثّر ً
النباتات فجاة
األحياء أو في مجموعات األنواع من األحياء ًا
تاثير ذاتيا كما يحدث حينما تنفجر البراعم في جميع ّ
الربيع.
نحو حياة جديدة في زمن ّ

أن ل حيااء أزمناة انتقاال
أن "مرحل ًة
ً
جديدة" وزمان "والدة جديدة" للبشرّية على األبواب كماا ّ
ويصر بهاءهللا ّ
ّ
ستتبدل أوضاع الحياة التّي استمرت قائم ًة منذ
أتم وأكمل .وعندئذ
ّ
إلى حياة جديدة ّ
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نسانية إلى صفحة جديدة من الحياة تختلف عن
فجر التاريخ حتّى وقتنا الحاضر ّ
يعا وستدخل اإل ّ
تبدالً قطعيا سر ً
طيار عان البيضاة اّلتاي نشاا منهاا،
تحولات عنهاا أو اخاتالف ال ّ
الصفحة القديمة اختالف الفراشة عن ال ّادودة التاي ّ
ّ
أن بل ًادا كاامالً يتن ّاور
نسانية جمعاء تحت نور ال ّ
ظهور الجديد بصيرة جديادة تبصار بهاا الحقيقاة ،وكماا ّ
وستنال اإل ّ
أن كا ّل شايء يكاون
معتماا قبال
عند شروق ّ
الشمس كاذل البشار جمايعهم سايرون رؤياة واضاحة ،وال شا ّ ّ
مظلماا ً
ً
منير.
كل شيء ًا
الشروق وبعد ّ
ساعة واحدة من ّ
الشروق يصبح ّ
ويقول عبدالبهاء ما ترجمتة-:
وجنة".
تنورت جميع ارفاق ،وسيصبح العالم حقا حديقة أزهار ّ
ّ
للقوة البشرّية .فقد ّ
"إن هذا دور جديد ّ
تنبااوا باإلجمااع بمجايء ياوم
وما نراه في ال ّ
الساالفون قاد ّ
طبيعة من التّشابة والتّوافق ّ
الرأيّ ،
يؤيد هذا ّ
فالرسل ّ
أن التّبادالت والتّغيارات الثّورّياة العميقاة فاي
ادل داللاة واضاحة علاى ّ
عظيم كهذا الياوم ،كماا ّ
أن عالماات األزمناة ت ّ

اان
المؤسسات البشرّية مستمرة حتّى ارن في ّ
تقدمها .فماا أعقام الجادل والتّشااؤم بعاد هاذا كّلاة ،والقاول ب ّ
األفكار و ّ
تبدل مستمر؟
ال ّ
أن جميع األشياء األخر في ّ
طبيعة البشرّية لن ّ
تتبدل ،مع ّ
الخطوة األولى نحو االتحاد
ينيااة يوصااي بهاااءهللا باألخااذ بالتّسااامح واإلحسااان إلااى أقصااى الحاادود ،وياادعو
وماان أجاال تاارويع الوحاادة ّ
الد ّ
وصية أوصاها في لو
الريحان" .وكتب في آخر
ّ
بالرو و ّ
أتباعة إلى "المعاشرة مع األديان ّ
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بالنص-:
وصيتة المعروف با (كتاب عهدي) ّ
ّ
()1
ظهاور األعظام وعصامة
نهيا
عظيما في الكتااب  .هاذا أمار هللا فاي هاذا ال ّ
"قد نهيناكم عن ّ
الجدال ً
النزاع و ّ
ً
الوصية ذاتها ما ترجمتة-:
من حكم المحو وزّينة بطراز اإلثبات "...إلى أن قال في هذه
ّ

المحبة واالتّحاد فال تجعلوه سبب العداوة واالختالف .أرجو أن
إن مذهب هللا هو من أجل
"يا أهل األرض ّ
ّ
اّن هاذه الكلماة العلياا بمثاباة المااء إلطفااء ناار
يتمس أهل البهااء بهاذه الكلماة المباركاة( :قال ك ّال مان عناد هللا) ف ّ
ّ

الصدور ،وبهاذه الكلماة الواحادة تفاوز األحازاب المختلفاة بناور
ّ
الضغينة والبغضاء المخزونة المكنونة في القلوب و ّ
الجميل".
االتّحاد الحقيقيّ .إنة يقول
السبيل ،وهو المقتدر العزيز ّ
ّ
الحق ويهدي ّ
ويقول عبدالبهاء-:

جميعااا أن يااذهبوا إل اى كنااائس ومعابااد ومساااجد بعضااهم
عصاابات محتااوم علااى الجميااع ،وعلاايهم
ّ
ً
"إن تاار التّ ّ
ألن ذكر هللا يكون في جميع هذه المعابد ،ففي الحين اّلذي يجتماع فياة الجمياع علاى عباادة هللا ماا الفارق
بعضاّ ،
ً

ايحيين وصاوامع
يا تر في اجتماعاتهم؟ إذ ال يعبد أحدهم ّ
الشيطانو فعلى المسلمين أن ياذهبوا إلاى كناائس المس ّ
الناااس بعضااهم
الكليميااين والعكااس بااالعكس :علااى ارخ ارين أن يااذهبوا إلااى مساااجد المساالمين.
ويتجنااب ه اؤالء ّ
ّ
ّ
عصبات اّلتي ما أنزل هللا بها من سلطان .وفي أمريكاا دخلات صاوامع اليهاود المشاابهة
ً
بعضا بسبب التّقاليد والتّ ّ
جميعا منهمكين في عبادة هللا.
المسيحيين ورأيتهم
لكنائس
ّ
ً

()1

يقصد الكتاب األقدس.
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تحدثت عن األساس األصلي اإللهي اّلذي هو أساس األديان جميعها ،وأقمت
"وفي كثير من هذه المجامع ّ
ّ
المقدسااة ،وشا ّاوقت الجميااع وحثثااتهم علااى محااو التّقاليااد العمياااء.
حقيااة رساال هللا ومظاااهره ّ
الا ّادالئل والباراهين علااى ّ

اانيين أن يااذهب بعضااهم إلااى كنااائس الاابعض ارخاار ،ويتحا ّادثوا عاان أساااس األديااان
الروحا ّ
الرؤساااء ّ
فعلااى جميااع ّ
عصاابات
الية اإل ّ
والتّعاااليم األصا ّ
لهيااة ،ويعباادوا هللا بكمااال االتّحاااد واالتّفاااق واأللفااة فااي معابااد بعضااهم ،ويترك اوا التّ ّ

تركا تاما"(.)1
العقيمة ً

المتنوعااة
ينيااة
وديااة متبادلااة ماان التّسااامح بااين ال ّ
طوائااف ّ
الد ّ
وتاسساات حالااة ّ
ّ
تماات هااذه الخطاوات األولااى ّ
فلااو ّ
لرأيتم ما أعظم التّغيير اّلذي يحدث في العالمو ومن أجل تحقياق هاذه الوحادة يلزمناا فاي الحقيقاة شايء أعظام مان

ألنااة ال يستاصاال س ابب
ولكنااة لاايس بالا ّادواء الناااجع لااةّ ،
هااذا .فالتّسااامح ماان المسا ّاكنات لماارض تعا ّادد المااذاهبّ ،
المرض.
مرجع الهداية
ألن أتباااع كا ّال واحااد منهااا
يني اة
لقااد عجاازت المجتمعااات ّ
المتنوعااة فااي الماضااي عاان خلااق هااذه الوحاادةّ ،
الد ّ
ّ
أي رساول آخار أعلان
أن قانونة اّلذي جاء بة قانون إ
مؤسس مذهبهم مرجع الهداية الوحيد و ّ
لهي واعتباروا ّ
اعتبروا ّ
ّ
اتبع أتباع ك ّل
كل مجتمع ،و ّ
رسالة تباين رسالتة عدوا للحق .وألسباب مماثلة كثرت المذاهب المختلفة في ّ

()1

مجلة نجمة الغرب ج 9العدد  3الصفحة .37
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المؤسس وما
الدين الحقيقي لذل
معيًنا من تفاسير رسالة
ًا
مرجعا أصغر ،واعتبروا
منها
المؤسس ّ
كل ّ
تفسير ّ
كانة ّ
ً
ّ
ّ
الحقيقيااة مسااتحيلة ،ولاان
اّن الوحاادة
عااداه باااطالً وضااالالً .وماان الواضااح ّأنااة مااا دام الحااال علااى هااذا المناوال ،فا ّ
ّ

النااس
أن كل واحد منهم أعطاى ّ
الرسائل الحّقة من هللا و ّ
أما بهاءهللا فيعلمنا ّ
الرسل كانوا حملة ّ
أن جميع ّ
تتحققّ .
اتعدوا لقباول التّعااليم اّلتاي يااتيهم بهاا مان
تحملهاا ورّباى البشار ليس ّ
في يومة أسامى التّعااليم اّلتاي كاانوا يساتطيعون ّ
الرسال ارخارون.
سياتي بعده .وبهاءهللا يدعوا أتبااع ك ّال ديان إلاى أن ال ينكاروا اإللهاام اإلله
اي اّلاذي جااءت باة ّ
ّ
طاة عظماى
بل يعترفوا باإللهام اإللهي اّلذي جاءوا بة
جميعا ويروا تعاليمهم متّفقة في أساسها و ّأنهاا أجازاء فاي خ ّ
ً
ّ
الناس على اختالف تسمياتهم إلاى احتارام رسالهم عان طرياق وقاف
نسانية وتوحيدها .وهو يدعو جميع ّ
لتربية اإل ّ

وتحملاوا العااذاب .وفااي رسااالتة إلااى الملكااة
الرساال
حيااتهم ماان أجاال تحقيااق الوحاادة اّلتااي جاهااد فااي ساابيلها جميااع ّ
ّ
بكيفيااة شاافائة
ألنااة وقااع فااي أياادي
فكتوريااا يشا ّابة العااالم برجاال م اريض تفاااقم مرضااة ّ
متطببااين .ويخبرنااا بهاااءهللا ّ
ّ

بالنص-:
فيتفضل ّ
ّ

لصاحتة هاو اتّحااد مان علاى األرض علاى أمار واحاد وشاريعة
"وما جعلة هللا ّ
السابب األتّام ّ
الدرياق األعظام و ّ
الضااالل المبااين.
مؤيااد .لعماري هااذا هاو الحااق ومااا بعاده إال ّ
واحادة ،وهااذا ال يمكان أبا ًادا إال بطبيااب حااذق كاماال ّ

احابا بينااة وبااين
النااور ماان مشاارق القاادم ،منعااة
الساابب األعظاام وأشاارق ذا ّ
ّ
المتطببااون وصاااروا سا ً
كّلمااا أتااى ذلا ّ
العالم ،لذا ما طاب مرضة ،وبقي في سقمة إلى الحين".
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تتابع األديان وتطورها
ظااهري باين األدياان اّلتاي
ينياة هاو االخاتالف ال ّ
أن حجار العثارة العظايم فاي طرياق الوحادة ّ
ير الكثيرون ّ
الد ّ
حرماة ارخار فكياف إذن يكاون االثناان علاى صاواب؟ وكياف يقاال ّأنهماا
الرسال .فماا أمار باة أحادهم ّ
جاءت بها ّ
تتغيار ،ولك ّان
تتغيار ،و ّ
يعلنان إرادة هللا؟ نعم ال ينكر ّ
أن الحقيقاة المطلقاة واحادة ال يمكان أن ّ
أن الحقيقة واحادة ال ّ

أن أفكارنااا حولهااا يجااب أن
الحقيقااة المطلقااة هااي بشااكل غياار محاادود مسااتحيلة علااى اإلد ار البشاار ّي الحاضاار ،و ّ
الزمن بافكار أنسب وأليق.
الناقصة بمرور ّ
تتغير بصورة مستمرة .وبفضل من هللا سوف تستبدل أفكارنا القديمة ّ
ّ

بهائيين الفرس ما ترجمتة-:
ويقول بهاءهللا في لو إلى أحد ال ّ

طاى الّلابن
الناشائون إلاى مرحلاة البلاوغ ،ويجاب أن يع َ
معاين حتّاى يصال ّ
"أيها ّ
الناس ّ
ّ
إن الكلماة تقاال بمقادار ّ
معين ،حتّى يدخلوا العالم األكبر ويستّقروا في خيمة الوحدة".
إلى أطفال العالم بمقدار ّ
الرسال كاان علاى
طفل حتّى يستطيع أن يهضم فيما بعد
يقوي ال ّ
طعاما أصلب منة .وقولنا ّ
ّ
بان أحاد ّ
فاللبن ّ
ً
الرساول ارخار ال ب ّاد أن يكاون علاى خطاا وضاالل فاي إعطائاة
حق في إعطائة تعاليم في زمن مان األزماان و ّ
أن ّ
طفاال منااذ ّأول والدتااة وهااو وحااده ال غي اره يجااب أن
اان الّلاابن أحساان غااذاء لل ّ
تعاااليم أخاار فااي زماان آخاار كقولنااا با ّ

أن إعطاااء أي غااذاء غياره خطااا وضااالل .فيقااول عباادالبهاء فااي إحااد خطاباتااة مااا
أيضااا للرجاال البااالغ و ّ
يعطااى ً
ترجمتة:
لهية ينقسم إلى قسمين (فالقسم
ّ
"إن كل دين من األديان اإل ّ
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الشا ارائع
لهي ااة وببني ااان ّ
األول) وه ااو األس اااس واألص اال ويخ ااتص بالع ااالم الب اااقي وب اااألخالق وباس اااس التّع اااليم اإل ّ
ّ
تتغياار ولاان تتبا ّادل وهااي هااي ال غيرهااا( ،والقساام الثّاااني) وهااو الفاارع،
محبااة هللا اّلتااي لاان ّ
بانيااة ،وهااو عبااارة عاان ّ
الر ّ
ّ
الزماان والمكاان.
ويتبدل حسب ر
ويختص
قي اإلنسان وحسب مقتضى ّ
يتغير ّ
بالجسمانيات أي بالمعامالت ،وهو ّ
ّ
ّ
السان
ايئا مهماا كاان ص ًا
فمثالً في زمان موسى لو سارق إنساان ش ً
اغير قطعات ياداه ،وكاان قصااص العاين باالعين و ّ
طااالق
بالساان
الساايد المساايح ،فنسااخ .وك اذل ال ّ
قصاصااا ساااري المفعااول ،ولكا ّان ذل ا لاام يعااد ضااروريا فااي زمااان ّ
ّ
ً
طالق .وفي زمان موساى علياة
السيد المسيح عن ال ّ
انتشر إلى درجة لم يبق فيها قانون صالح ّ
للزواج لهذا نهى ّ
ألن حف ااد نظ ااام الهيئ ااة
الزم ااان والمك ااان يقتض اايان ن اازول أحك ااام القت اال العشا ارة ف ااي التّ ااوراة ،وذلا ا
الس ااالم ك ااان ّ
ّ
ّ

ألن
االجتماع ّيااة لاام يكاان
ممكنااا حينااذا  ،وكااان يسااتحيل األماان واالسااتقرار باادون تطبيااق هااذه األحكااام ّ
ً
الشااديدةّ ،
اليهااود كااانوا يعيشااون فااي صااحراء التّيااة ،ولاام تكاان هنااا دار للحكومااة وال سااجن أو زن ازنااة .لكا ّان أمثااال هااذه

أهمياة لاة
السايد المسايح .إذن اتّضاح ّ
أن القسام الثّااني مان ال ّادين ال ّ
األحكام والقوانين لم يكن ضروريا فاي زماان ّ
ألنااة يخااتص بالمعااامالت وباساااليب المعيشااة .لكا ّان أساااس الا ّادين اإللهااي واحااد ،وقااد جا ّادد حض ارة بهاااءهللا هااذا
ّ
ّ
()1
األساس اإللهي" .
ّ

الرساال ،إال ّأنااة شاايء حااي ينمااو علااى الا ّادوام ،ولاايس بشاايء
ومااع ّ
أن دياان هللا دياان واحااد قااام بتعليمااة جميااع ّ
ّ
يتغير ولن
ميت لن ّ
ّ

()1

هية الصفحة .146
من كتاب الفلسفة اإلل ّ
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الزهرة وفاي تعااليم
يتطور .ففي تعاليم موسى نر البذرة ،وفي تعاليم عيسى نر البرعم ،وفي تعاليم محمد نر ّ
ّ
بالزهرة ،بل تحقق آمالهاا ،وال ب ّاد أن يتشاّقق الكااس
تضر الثّمرة ّ
تضر ّ
الزهرة بالبرعم ،وال ّ
بهاءهللا نر الثّمرة .وال ّ
الزهرة
الزهرة لتظهر الثّمرة وتنضع ،فهل كان الكاس أو كانت أوراق ّ
الزهرة ،وال ّبد أن تتناثر أوراق ّ
ويسق لتتفتّح ّ
فّنهما كانا في وقتيهما الزمين صحيحين ،وبدونهما ما كانت الثّمارة
النفع حتّى وجب رميها ونبذها؟ كالّّ ،
عديمة ّ

كل دين فيها
الرسل
فّن ظواهرها ّ
تتبدل من عصر إلى عصرّ ،
المتنوعةّ ،
لتظهر .وهكذا الحال مع تعاليم ّ
ولكن ّ
ّ
يكمل سالفة ،وليس أحدها بمنفصل عن ارخر ،وال هو بمناقض لة ،واّنما المراحل المختلفة في تاريخ حيااة ديان
الزهارة وجعلتاة ارن
ومرة أخر بمثاباة ّ
هللا الواحد هي اّلتي جعلت ّ
ومرة أخر بمثابة البرعم ّ
مرة بمثابة بذرة ّ
الدين ّ
يدخل مرحلة الثّمرة.
عصمة الرسل
النااس
الرساالة يعطاى الباراهين الكافياة علاى رساالتة ويخ ّاول بمطالباة ّ
يعلمنا بهااءهللا ّ
أن كال مان يوهاب مقاام ّ
الرساال أو تغييرهااا أو زيادتهااا ،ففااي كتاااب اإليقااان يقااول مااا
بطاعتااة ويماانح ساالطة نسااخ تعاااليم ماان ساابقة ماان ّ

ترجمتة-:

نفسااا ماان بااين جميااع العباااد لهدايااة
ّ
"ألنااة بعيااد جا ًادا عاان فاايض ّ
الفياااض وبعيااد عاان واسااع رحمتااة أن يجتبااي ً
الحجة الكافية الوافية ،ومع ذل يع ّذب الخلق لعدم إقبالهم إليها ،بل لام يازل جاود سالطان الوجاود
خلقة وال يؤتيها ّ

كل الممكنات بظهور مظاهر
محي ً
طا على ّ
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الرحماة عان غماام عنايتاة...
نفسة ،وما أتى على اإلنسان حين من ّ
الدهر انقطع فية فيضة أومنع نازول أمطاار ّ
ألن شاؤونات العاالم إذا لام
ااهر
وعلناا ظ ًا
كل ظهور حصول التّغيير والتّبديل في العاالم س ا
ً
ار ً
وباطناا ّ
والمقصود من ّ

الكلية عبثًا ال ثمرة منة"(.)1
ّ
تتبدل يكون ظهور المظاهر ّ

لهيااة إلااى أهاال العااالم ،وتبقااى
الرساال
اّنهم معصااومون ّ
اإللهياون فا ّ
الرسااالة اإل ّ
ّ
ألنهاام حملااة ّ
أمااا ّ
فالعصاامة ّ .
الرساول أو رساول
كل واحد منهم نافذة المفعول إلى أن تاتي رسالة أخر
تحل محّلها ،يحملهاا إلايهم نفاس ّ
ّ
رسالة ّ
آخر غيره.
اخص مارض العاالم ويصاف ال ّادواء المناساب لاة .واذا
وهللا هو ال ّ
طبيب األعظم اّلاذي يساتطيع وحاده أن يش ّ
اّن ذل ا الا ّادواء لاان يعااود مناسا ًابا للعصاار اّلااذي يليااة حااين تختلااف أح اوال
مااا وصااف دواء فااي أحااد العصااور ،فا ّ
طبياب
اء جدي ًادا عمال ال يكشاف عان عادم الثّقاة بال ّ
بالدواء القاديم عنادما يصاف ال ّ
المريض ،وا ّن التّشبث ّ
طبياب دو ً
أن األدويااة اّلتااي وصاافها
ار بااة
وحسااب باال يعتباار كفا ًا
ونقضااا للعهااد معااة .وقااد يضااطرب اليهااودي حااين تقااول لااة ّ
ً
موسااى لعااالج ماارض العااالم قباال ثالثااة آالف ساانة قااد أصاابحت أدويااة غياار مناساابة وفااات أوانهااا .وكااذل قااد

السيد المسايح وقاد
يضطرب المسيحي حين تقول لة ّ
محمًدا جاء ّ
بكل دواء الزم وثمين ليضيفة إلى ما وصفة ّ
أن ّ
ينية .إال
السابقين لهما
الحق في تغيير الفروع ّ
الد ّ
ّ
يضطرب المسلم إذا أوضحت إلية بان الباب وبهاءهللا ّ
كالرسل ّ

أن اإلخالص
ّ

()1

قدمها
بهائية
يتضمن احترام جميع رسلة وال ّ
طبًقا لوجهة ّ
طاعة إلى أحدث أوامره التي ّ
النظر ال ّ
ّ

اإليقان  -الترجمة العربية  -ص 10طبعة القاهرة .1934
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رسولة إلى عصرنا الحاضر ،وبمثل هذا اإلخالص وحده نستطيع الوصول إلى الوحدة الحقيقي ّّة.
ّ
المظهر األعلى
السابقين .ففي الّلاو األقادس
يتطرق إليها ّ
وقد أوضح بهاءهللا رسالتة بعبارات ّ
الش كجميع ّ
جلية ال ّ
الرسل ّ
بالنص-:
اّلذي خاطب بة
خاصة يقول ّ
ّ
المسيحيين بصورة ّ
"قل قد جاء األب وكمل ما وعدتم بة في ملكوت هللا .هاذه كلماة التّاي ساترها االبان إذ قاال لمان حولاة أناتم
تم الميقات وأتى الوقت أشرقت الكلمة مان أفاق المشايئةّ .إيااكم ياا ما االبان أن تادعوها
اليوم ال تحملونهاّ ،
فلما ّ
عما عندكم  ...قد جااء رو الحاق ليرشادكم إلاى جمياع الحاقّ ،إناة ال ياتكّلم
تمسكوا بها ،هذا خير لكم ّ
وراءكمّ .
مجااد االباان ورفااع أماره .ضااعوا يااا أهاال األرض مااا
ماان عنااد نفسااة باال ماان لاادن علاايم حكاايم .قاال هااذا لهااو اّلااذي ّ
قوي أمين".
عندكم وخذوا ما أمرتم بة من لدن ّ

بالنص-:
وفي الّلو اّلذي أرسلة إلى البابا من أدرنة سنة  1876يقول ّ
"قال ّإياااكم أن يماانعكم الا ّذكر عاان المااذكور والعبااادة عان المعبااود أن اخرقاوا حجااب األوهاام هااذا رّبكاام العزيااز
العالّم قد أتى لحيااة العاالم واتّحااد مان علاى األرض كّلهاا ،أن أقبلاوا ياا قاوم إلاى مطلاع الاوحي وال توّقفاوا أقال مان

ااي
للرب ّ
تقرون ّ
آن .أتق أرون اإلنجيل وال ّ
الجليل؟ هذا ال ينبغي لكم يا م األحبار .قال إن تنكاروا هاذا األمار ب ّ
حجة آمنتم با فاتوا بها."...
ّ
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اتيين
وكما أعلن بهاءهللا في رسالتة إلى
المسيحيين بتحّقق وعاود اإلنجيال ،كاذل أعلان للمسالمين واليهاود وللزردش ّ
ّ
بانهم أغناام هللا
السماوية ،وخاطب جميع البشر ّ
وألصحاب األديان األخر عن تحّقق الوعود المكنونة في كتبهم ّ

الصاالح
أن رساالتة هاي صاوت هللا و ّأناة هاو ّا
تفرقت إلى قطعان مختلفة وآوت إلاى حظاائر مختلفاة ،و ّ
اّلتي ّ
الرعاي ّ
تفرقات ويرفاع الحاواجز مان بينهاا" ،حتّاى يكاون هناا قطياع واحاد
اّلذي جاء في "يوم المنتهى" ليجمع خرافة اّلتي ّ

وراع واحد".

موقف جديد
ألن حالاة العاالم وقات مجيئاة كانات
الرسل موقاف فرياد لام يسابقة باة أحادّ ،
ّ
إن موقف بهاءهللا من بين جميع ّ
طويال فااي
اتعدا لقباول مبادأ الوحاادة نتيجاة تط ّاوره ال ّ
فريادة لام يسابق لهاا مثياال .وقاد أصابح العاالم اليااوم ناض ًاجا مس ً
العالميااة
آفااق ال ّادين والعلام والفان والحضاارة البشارّية .وحينماا ظهاار بهااءهللا أخاذت الحاواجز اّلتاي جعلات الوحادة
ّ
مسااتحيلة فااي القاارون الماضااية تباادأ باالنهيااار .ومنااذ ماايالده ساانة  ،1817وبصااورة أخااص منااذ نش اره تعاليمااة،

فّنهااا
محياار عجيااب .ومهمااا يكاان تفسااير هااذه ال ّ
ظاااهرةّ ،
تتكساار الواحااد تلااو ارخاار بشااكل ّ
صااارت هااذه الح اواجز ّ
الش .
يتطرق إليها ّ
أصبحت حقيقة ال ّ
العالمياة،
تماما للحيلولة دون تحقق الوحادة
ّ
الجغر ّ
السابقين كانت الحواجز ّ
وفي أيام ّ
الرسل ّ
افية وحدها كافية ً
يتحدث بعضهم في أطراف
مرة في تاريخ البشرّية أن ّ
وارن زال هذا الحاجزّ ،
ألول ّ
ألن سكان األرض استطاعوا ّ
األرض إلى البعض ارخر في
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األطراف األخر بسرعة وسهولة ،وصارت األمور اّلتي تحدث اليوم في أوروبا تطلاع عليهاا جمياع أقطاار العاالم
الناس في أوروبا وآسيا وافريقيا.
غدا ّ
في اليوم ذاتة ،والخطاب اّلذي يلقى اليوم في أمريكا يقرأه ً

تم التّغلب
والحاجز العظيم الثّاني دون الوحدة
ّ
العالمية كان الّلغة وصعوبة التّخاطب ،ولكنّ هذا الحاجز قد ّ
عالمياة
بان لغة
علية إلى مد كبير بفضل دراسة الّلغات
األجنبية .وهنا أكثر من سبب واحد يدعو لالعتقاد ّ
ّ
ّ

تامة.
سوف يتّم اختيارها وتقوم مدارس العالم بتدريسها ،هنال سيتم التّغلب على هذا الحاجز غلبة ّ

ينيااة وعاادم التّسااامح الاديني ،وهااذا الحاااجز
والحاااجز العظاايم الثّالااث دون الوحاادة
عصاابات ّ
الد ّ
ّ
العالميااة كااان التّ ّ
ّ
الشاعوب وتعليمهاا مان أيادي رجاال ال ّادين ،ولام
النااس ،وخرجات تربياة ّ
أيضا آيل إلاى ال ّازوال .فقاد تفتّحات عقاول ّ
ً
الدوائر وأكثرها محافظة.
الحرة أضيق ّ
يبق هنا ما يحول دون اقتحام األفكار ّ
مدة سانوات
الرسل العظام اتّضحت رسالتة في جميع أنحاء المعمورة في ّ
وهكذا نجد بهاءهللا ّأول رسول من ّ
كل رجل وامرأة وطفال
مدة قصيرة من ألواحة
قليلة ،فترجمت تعاليمة
األساسية في ّ
ّ
ّ
األصلية ،وصارت في متناول ّ
يق أر ويكتب في العالم.

كمال الدين البهائي
الية األولااى ودّقتهااا.
إن الا ّادين البه ا
ّ
مدوناتااة األصا ّ
ائي فريااد لاام يساابق لااة مثياال فااي أديااان العااالم بساابب كمااال ّ
ّ
بكل اطمئنان إلى المسيح وموسى وزردشت
المدونة اّلتي يمكن إثبات نسبتها ّ
فالكلمات ّ
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العمليااة دون معالجااة .وكثياار
األهميااة
ار ماان القضااايا العصارّية ذات
وباوذا وكرشاانا قليلااة جاادا كمااا ّأنهاا تتاار كثيا ًا
ّ
ّ
أن بعضااها تص اريحات
مؤسسااي األديااان يش ا فااي أصااالتها ،كمااا اتّضااح ّ
ماان التّعاااليم اّلتااي شاااعت نساابتها إلااى ّ
نسبت إليهم بعد حياتهم...

اامتين وبقا ّاوة وج ازلااة عظيمااة .وبمااا ّأنهمااا كانااا
أمااا الباااب وبهاااءهللا فقااد كتبااا آثا ًا
اار غزي ارة بفصاااحة وبالغااة تا ّ
ّ
السااجن بعااد إعالنهمااا دعوتيهمااا ،لااذا أوقفااا
ممنااوعين عاان إلقاااء الخطااب علااى جمااوع ّ
الناااس وصارفا حياتهمااا فااي ّ

معظاام أوقاتهمااا علااى الكتابااة .ونااتع عاان ذل ا أن أصاابح الا ّادين البهااائي المسااطور ال يدانيااة أي دياان جاااءت بااة
ّ
افيااا
و
اير
ا
س
وتف
اا
كافي
ا
ااح
ض
إي
اائي
ا
ه
ب
ال
ين
اد
ل
الية .وقااد أوضاح فاي ا ّ
بمدوناتاة األص ّ
ً ً
ً
ّ
ً
الساابقون مان ناحيااة غنااه ّ
الرسال ّ
ّ
الحقيقياة اّلتاي
أن المباادئ الخالادة
السابقة إشارات غامضة ،كما و ّ
ّ
العديد من الحقائق اّلتي أشارت إليها ّ
الرساالت ّ
السابقون قد جر تطبيقها تطبيًقا عمليا على مشااكل العصار الحاضار ،وهاي مشااكل علاى ش آل
اان
جاء بها ّ
الرسل ّ

السااجل الحافاال ماان ارثااار
السااابقين .وواضااح ّ
الصااعوبة لاام ينشااا لهااا مثياال فااي أيااام ّ
أن هااذا ّ
الرساال ّ
ماان الحي ارة و ّ
فعااال علااى منااع حاادوث سااوء التّفاااهم فااي المسااتقبل وعلااى
لهيااة المكتوبااة األصا ّ
اإل ّ
الية ال با ّاد وأن يكااون لااة تاااثير ّ
ير.
بعادا مر ًا
تصفية سوء التّفاهم اّلذي حدث في الماضي فباعد بين المذاهب المختلفة ً
العهد والميثاق البهائي
الدين البهائي فريد لم يسبق لة مثيل في شيء جديد آخر سنذكره ارن .فقاد كتاب بهااءهللا قبال صاعوده
إن ّ
ّ
ّ
وبخ يده عهده
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مبي ًناا لتعاليماة
يسمية في كتاباتة باسم "الغصن" أو "الغصان األعظام" ّ
وميثاقة بتعيين ابنة األكبر عبدالبهاء الذي ّ
صحتة كلمات بهااءهللا نفساة ويقاول فاي
أي تبيين أو تفسير ّ
وصر ّ
يقدمة الغصن األعظم مقبول ويعادل في ّ
ّ
أن ّ
بالنص-:
هذا العهد والميثاق ّ
توجهاوا إلااى
"انظاروا ماا أنزلناااه فاي كتااابي األقادس إذا غاايض بحار الوصاال وقضااي كتااب المباادأ فاي الماارل ّ
من أراده هللا الذي انشعب من هذا األصل القديم (وا ّن المقصود بهذه ارية المباركة هو الغصن األعظم)(.")1
بالنص-:
وفي (سورة الغصن) التي شر فيها مقام عبدالبهاء يقول ّ
ألناة هاو الفضال األعظام علايكم ونعمتاة األتّام لكام وباة يحياي كال
"قل يا قوم فاشكروا هللا لظهاوره "الغصان" ّ
توجة إلى هللا ،ومن أعرض عنة فقد أعرض عن جمالي وكفر ببرهاني وكان مان
توجة إلية فقد ّ
عظم رميم .من ّ

المسرفين".

الناس مان ك ّال
وبعد صعود بهاءهللا أتاحت الفرص لعبدالبهاء سواء في مسكنة أم في أسفاره الواسعة مقابلة ّ
أطاراف العاالم وماان ك ّال األفكااار وارراء ،فسامع أساائلتهم ومشااكلهم واعت ارضااتهم ،وقا ّادم لهام تفساايرات وافياة د ّوناات
فية
تدوينا .وفي سلسلة سنوات طويلة
ً
بهائية وفي توضيح كي ّ
استمر عبدالبهاء على عملة في تلخيص المبادئ ال ّ
ّ

تطبيقها لحل معظم مشاكل الحياة الحاضرة .وقد أحيلت إلية جميع اختالفاات ال ّارأي اّلتاي نشاات باين الماؤمنين،
المخولة لة ،وهكذا تضاءلت أخطار سوء التّفاهم في المستقبل.
السلطة
ّ
فقام بحّلها حسب ّ

()1

ما بين القوسين ( ) مترجم عن كتاب عهدي.
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اّن بهاااءهللا قااد وضااع التّرتيبااات الالّزمااة النتخاااب "بياات العاادل األعظاام" اّلااذي يمثّاال جميااع
وفض االً عاان هااذا فا ّ
الجهاود المبذولاة فياة وتوحيادها،
بهائيين في أنحاء العالم واّلذي يقوم باعبااء إدارة شاؤون األمار البه
ال ّ
اائي وتوجياة ّ
ّ
أي فسااد وساوء عارض أو
ومنع حدوث االنقسامات واالنشقاقات فية ،وتفسير األمور المبهمة وحفد التّعاليم مان ّ
بهائية على هذه الهيئة اإلدارّية العليا حق تشريع األحكام اّلتي لم يش ّارعها بهااءهللا بال
تفسير .ولم تنكر التّعاليم ال ّ
اتجد ظااروف تتطّلاب إجاراءات جديادة ،وبهااذا
خولتهاا كااذل حاق تبااديل األحكاام اّلتااي تش ّارعها هااي ذاتهاا حينمااا تس ّ
ّ
مكناات دياان هللا ماان االتّساااع لاايالئم مقتضاايات وحاجااات الجامعااة البشارّية المتطا ّاورة باعتبااار دياان هللا حيااا يتطا ّاور
ّ
تطور الكائن الحي.
ّ

يمااا قطعيااا تفسااير تعاليمااة مااا عاادا المبا ّاين المنصااوص ،وقااد عا ّاين
كمااا ّ
أن بهاااءهللا حا ّارم علااى كا ّال إنسااان تحر ً
لهية من بعده.
عبدالبهاء شوقي أفندي في ألوا وصايا عهده وميثاقة
المخول بتفسير اريات اإل ّ
ولي أمر هللا و ّ
ّ
وبعد ألف سنة أو أكثر سوف يظهر مظهار إلهاي جدياد ،تحات ظ ّال بهااءهللا ،بباراهين قاطعاة علاى رساالتة.
ّ
وحتّااى يحااين وقاات ظهااوره تبقااى كلمااات بهاااءهللا وعباادالبهاء وشااوقي أفناادي وق ا اررات بياات العاادل األعظاام المرجااع

معين
ألي
للرأي أو فرقة مستندة إلى تفسير ّ
بهائي الحق في تاسيس مدرسة ّ
اّلذي يهتدي المؤمنون بهداه .وليس ّ
ّ
وكل من
ألي دين إ
للتّعاليم ال ّ
لهي آخر معروفّ ،
بهائية أو ّ
ّ
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ناقضا للعهد والميثاق(.)1
يخالف هذه األوامر يعتبر ً
ويقول عبدالبهاء ما ترجمتة:
يفساار بيانااات حضارة بهاااءهللا وآثاااره حسااب زعمااة واد اركااة ويجمااع حولااة جماعااة
"ّ
إن عا ّ
ادو أماار هللا هااو ماان ّ
ويشكل حزًبا ويقوم على العمل إلعالء مقامة ولمد نفسة ويخلق تفرقة في أمر هللا"(.)2
ّ
وكذل يقول في لو آخر-:
مروجااي االختالفاااتّ ،إنمااا هاام بمثابااة الزَبااد اّلااذي يطفااو فااوق سااطح البحاار،
"إن ه اؤالء ّ
ّ
الناااس ،وأعنااي بهاام ّ
إن هذه الخياالت الفاسادة اّلتاي تنشاا
بقوة الملكوت األبهىّ .
فتقوم موجة من بحر الميثاق فتقذف بة خارج البحر ّ
ظ ااا
دائم ااا ثابتًا اا ومس ا ا
أم ااا العه ااد والميث اااق اإلله ا
ع اان
اتقر ومحفو ً
اي ّ
األناني ااة وس ااوء ّ
ّ
النيا اة كّله ااا ت ااذهبّ ،
فّن ااة يبق ااى ً
ّ
ومصونا"(.)3
ً
التدّين إذا كانوا يريدون تركة فيقول عبدالبهاء-:
وال يوجد شيء يجبر ّ
الناس على ّ
إنسانا على أن يكو َن روحانيا ،وا ّن التّمتع بحرّية اإلرادة أمر ضروري".
إن هللا نفسة ال يجبر
ً
"ّ
أمر مستحيالً.
بهائية ًا
لكن الميثاق اإللهي يجعل االنقسامات
ّ
المذهبية داخل الجامعة ال ّ
ّ
ّ

()1
()2
()3

من أجل توضيحات أخر عن والية األمر البهائي وعن بيت العدل األعظم راجعوا الباب األخير والملحق من هذا الكتاب.
ّ
(من مجلة نجمة الغرب ج 3ص.)8
مترجم عن مجلة نجمة الغرب ج 10ص.95
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انعدام الرهبانية البهائية
النظااام اإلدار ّي البهااائي وهااي انعاادام الوظااائف
يجااب التنويااة هنااا بشااكل خاااص بااذكر ميازة أخاار ماان م ازيااا ّ
ّ
اائيّين مساامو بهااا .ويفاادي الكثياارون أوقااات حياااتهم
هبانيااة .فالتّبرعااات االختيارّيااة لمصاااريف المبّلغااين البها ّ
الر ّ
جميعا مفروض فيهم المشاركة في التّبليغ وغيره حسب فرصهم وقابلياتهم وليست
بهائي ّين
لخدمة أمر هللاّ ،
ولكن ال ّ
ً
هبانية أو بمناصب مقصورة عليهم.
الر ّ
هنا طبقة ّ
معينة تمتاز عن سائر المؤمنين بقيامها وحدها بوظائف ّ
الناااس كااانوا أميا ّاين غياار مثّقفااين يعتماادون علااى
ألن ّ
هبانيااة فااي العصااور الماضااية ضاارورّيةّ ،
الر ّ
لقااد كاناات ّ
الزماان قاد
الرهبان في تربيتهم
ينياة وفاي إقاماة العادل وغيار ذلا  ،ولك ّان ّ
الدينية وفي إدارة م ارسايمهم وطقوساهم ّ
الد ّ
ّ
ّ

تبدل ارن .فالتّر ّبية والتّعلايم قاد تق ّادمت وتكااد تكاون
اّن ك ّال ولاد وبنات
ّ
طبقات أوامار بهااءهللا ،ف ّ
عالمياة .واذا ماا ّ
ّ
المقدسة بنفسة ،وأن يستقي مااء الحيااة
كل فرد أن يدرس الكتب ّ
في العالم سينال تربية سليمة ،وحينذا يستطيع ّ
مفصاالة تتطّلااب
بنفسااة مباش ارة ماان الينبااوع اإللهااي .ولاايس هنااا ف اي الكيااان البها
اائي مجااال لم ارساايم وطقااوس ّ
ّ
ّ
اختصت بذل الغرض.
بسلطات
أنيطت
قد
العدل
ة
ر
إدا
أن
و
كما
اس،
الن
من
نة
معي
ّ
ّ
خدمات فئة محترفة أو طبقة ّ
ّ

طفال لالساتغناء عان
ولكن الغرض األساسي من المعلام الحقيقاي هاو إعاداد ال ّ
نعم يحتاج ال ّ
طفل إلى المعلمّ ،
المعلم فير األشياء
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ولكن عملة
بعينة ويسمع باذنة ويفهم بعقلة .وكذل األمر في طفولة الجنس البشر ّي ،فقد كان الكاهن ضرورياّ ،
وحانيا اة بعي ااونهم ويس اامعونها ب اارذانهم
الر ّ
الحقيق ااي ك ااان ف ااي تمك ااين البش اار م اان االس ااتغناء عن ااةَ ،في ا َارون األم ااور ّ
بهائية اّلتي تهدف إلى إتمام ذل العمل
تم وانتهى عمل الكاهن ،وجاءت التّعاليم ال ّ
ويفهمونها بعقولهم .وارن قد ّ
يتوجة الجميع
ليتوجهوا إلى هللا مباشرة أي إلى مظهره
عما سو هللا
والى جعل ّ
اإللهي .وعندما ّ
ّ
الناس مستغنين ّ
ّ
إلى مركز واحد لن تبقى هنا نوايا متضااربة أو فوضاى ضااربة ،وكّلماا اقترباوا مان المركاز ازدادوا قرًباا بعضاهم
من بعض.
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الباب التاسع

المدنية الحقيقية
فكروا في إصال العالم وتهذيب األمم".
"يا حزب هللا ال تحصروا أفكاركم في أموركم
الخاصة بل ّ
ّ

(بهاءهللا)

الدين أساس المدنية
بهائية على شان
فردية كانت أم
اجتماعية ،قد أصبحت اليوم من وجهة ّ
ّ
النظر ال ّ
ّ
إن مشاكل الحياة البشرّيةّ ،
أن هللا تعاالى وحاده
من التّعقيد بحيث أضحى العقال البشار ّي االعتياادي ع ًا
ااجز عان حّلهاا حاالً مرض ًايا .وال شا ّ ّ

كيفية تحقاق ذلا الهادف .وهاو تعاالى يكشاف للبشارّية عان طرياق رسالة
كل العلم الهدف من الخليقة ويعلم ّ
يعلم ّ
الحقيقيااة
المدنيااة
الرقااي ،وا ّن بناااء
الساابيل المسااتقيم اّلاذي يا ّ
ّ
ّ
اؤدي إلااى التّقاادم و ّ
الهاادف الحقيقااي ماان الحياااة البشارّية و ّ
مخلصا فيقول بهاءهللا-:
تمس ًكا
يتوقف على التّمس بالهد الفائض من األديان اإل ّ
لهية ّ
ً
اببا لق ّاوة
ّ
السبب األعظم لنظم العالم واطمئنان من في اإلمكان ،وا ّن ضعف أركان ال ّادين صاار س ً
"الدين هو ّ
ِّ
الدين يزيد في
علو مقام ّ
الجهال وجرأتهم وجسارتهم .حقا أقول ّ
ّ
أن ما ينقص من ّ
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أخير إلى الهرج والمرج (اسمعوا يا أولي األبصار ثم اعتبروا يا أولي األنظار)...
غفلة األشرار ،ويؤول األمر ًا
مياة
هيئات آالت ّ
جهن ّ
"انظروا إلاى تم ّادن أهال الغارب ،كياف أصابح سا ًببا الضاطراب العاالم ووحشاتهم ،حياث ّ
النفااوس بدرجااة لاام تاار عااين العااالم شاابهها ولاام تساامع آذان األماام نظيرهااا ،وا ّن إصااال هااذه
وظهاارت قساااوة لقتاال ّ

القوية القاهرة مستحيل إال باتّحاد أحزاب العالم في األمور أو مذهب من المذاهب...
المفاسد ّ
إن كل أمر من األوامر المنزلة حصن محكم لحفد الوجود"(.)1
"يا أهل البهاء ّ

دونات مناذ سانوات
تاييدا ً
يؤيد ً
والوضع الحاضر في أوروبا وفي العالم أجمع ّ
بليغا ّ
صحة هذه الكلمات التاي ّ
دينية قد رافق حدوث فوضى ودمار بمقياس رهيب في العاالم .ويبادو
الرسل وشيوع الالّ ّ
عديدة ،وا ّن إهمال أوامر ّ

أن إصااال الهيئااة االجتماع ّيااة بااات مسااتحيالً إن لاام تتبا ّادل القلااوب وتتبا ّادل أهاادافها ،وهااذا مااا يصاابو إليااة الا ّادين
ّ
الحقيقي في صميمة.
العدالة
الصغير المعروف ب ا "الكلماات المكنوناة" اّلاذي
ّ
يقدم بهاءهللا أول نصائحة في حياة الفرد ويقولها في الكتاب ّ
الرسل وهذه نصيحتة-:
ًا
يتضمن
موجز لفحو تعاليم جميع ّ
ّ
قديما".
منير لتمل
حسنا ًا
ً
جيًدا ً
قلبا ّ
دائما ً
"امل ً
باقيا أزال ً
ملكا ً

()1

ترجمة الكلمات الفردوسية الصفحات .135 – 128
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الحقيقي ااة وه ااي ف ااي "الكلم ااات
النص اايحة الثّاني ااة اّلت ااي يق ا ّادمها تخ ااتص بالمب اادأ األساس ااي ف ااي الحي اااة االجتماع ّي ااة
وّ
ّ
بالنص-:
أيضا ّ
المكنونة" ً
اغبااا وال تغفاال منااة لتكااون لااي
"يااا اباان الا ّارو أحااب األشااياء عناادي اإلنصاااف ال ترغااب عنااة إن تكاان إلا
اي ر ً
ّ
أمينا ،وأنت توّفق بذل إن تشاهد األشياء بعين ال بعين العباد وتعرفها بمعرفت ال بمعرفة أحد في البالد".
ً
ومقوماتها أن يكو َن األفراد قادرين على تمييز الحق عن الباطال ،وعلاى
و ّأول مستلزمات الحياة االجتماعّية ّ
الروحااني واالجتمااعي ،وأعظام عادو للتّقادم
رؤية األشياء بابعادها
ّ
الحقيقية .وا ّن أعظم سبب مان أساباب العماى ّ
ّ
الزردشتيين ما ترجمتة-:
"األنانية" .فيقول بهاءهللا في لو إلى أحد األحباء
االجتماعي ،هو
ّ
ّ
ففكاروا إذن
الرقاة يمناع العاين عان مشااهدة العاالم وماا فياةّ ،
"يا أبناء ّ
النهىو ّ
بكل ما هو علية من ّ
إن ّ
الجفن ّ
طمااع يجعاال نااور
إن ظااالم الحسااد وال ّ
فااي الحااال اّلتااي فيهااا ينساادل سااتار الجشااع علااى بصاايرة الفاؤادّ .أيهااا ّ
الناااس ّ
الشمس".
الرو
السحاب بنور ّ
ّ
دامسا كما يفعل ّ
ظالما ً
ً

اؤدي إلاى كارثاة
اان
الناس
وقد أقنعت التّجارب ال ّ
طويلة ّ
األنانياة فكارة أو فعاالً ت ّ
الرسل القائلاة ب ّ
ّ
بصحة تعاليم ّ
ّ
أهميتااة وأن يلح ااق
اجتماعيااة .واذا مااا قا ّادر للبشا ارّية البقاااء فعلااى ك ا ّال فاارد فيهااا أن يعتب اار جاااره معااادالً ل ااة فااي ّ
ّ

النهاية خدمة مصالح الفارد والمجماوع خدماة مثلاى.
مصالحة بمصالح البشرّية جمعاء .وبهذه ال ّ
طريقة يمكن في ّ
بالنص-:
ويقول بهاءهللا في "الكلمات
الفردوسية" ّ
ّ

ااظر إلاى
ااظر إلاى الفضال ضاع ماا ينفعا وخاذ ماا ينتفاع باة العبااد ،وان تكان ن ًا
"يا ابن اإلنسانو لاو تكاون ن ًا
العدل اختر لدون ما تختاره لنفس ".

178
This file was downloaded from QuranicThought.com

أصول الحكم
االنوع
الصاحيح ،ف ّ
تحتوي تعاليم بهاءهللا على نوعين مختلفين من البيانات حول موضوع ّ
النظاام االجتمااعي ّ
األول يتجّلااى فااي األلاوا اّلتااي أنزلهااا إلااى الملااو واّلتااي تعااالع مشااكلة الحكاام القائمااة فااي العااالم فااي زماان وجااود
ّ

النظاام اإلدار ّي الجدياد اّلاذي يتط ّاور داخال الجامعااة
الناوع الثّااني يتجّلاى فاي بياناتااة حاول ّ
بهااءهللا علاى األرض ،و ّ
بهائية ذاتها.
ال ّ

إن الملاو هام مظااهر قادرة هللا
وهنا ينشا التّباين ال ّ
ظااهري باين أمثاال العباارة التّالياة" :ياا أوليااء هللا وأمنائاة ّ
النفوس وأبقى تعالى قلوب الناّس مل ًكا لة"،
ومطالع ّ
إن حكومة األرض قد أعطيت لتل ّ
عزتة وغناه فادعوا لهمّ .

ويؤسس اوا الوحاادة
وبااين أمثااال العبااارة التّاليااة" :ينبغااي لعمااوم الخلااق فااي هااذا اليااوم أن يتمسااكوا باالساام األعظاام ّ
البشرّية ،وال مفر ألحد وال مالذ إال بها"(.)1
الرأيين يزول عندما نالحد الفرق واالمتياز الذي يضعة
لكن هذا التّباين ال ّ
ّ
ظاهري وعدم التّطابق بين هذين ّ
الصاالح والااى اتّخاااذ
"الصاالح األصااغر"
و"الصاالح األعظاام" .ففااي ألواحااة إلااى الملااو دعاااهم إلااى ّ
ّ
بهاااءهللا بااين ّ
الساالم السياسااي وتخفاايض األساالحة ورفااع األعباااء الثّقيلااة واألخطااار عاان الفقاراء .لكا ّان
اإلجاراءات الكفيلااة بحفااد ّ

الزمان
كلماتة إليهم توضح
أن فشلهم في تلبية مطالب ّ
تاما ّ
ً
توضيحا ً

()1

ترجمت العبارة األولى عن "كتاب عهدي" والثانية عن "مقتطفات من ألوا بهاءهللا" الصفحة .206
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"إن ماا تحتااج إلياة البشارّية الياوم
سيؤدي إلى حروب وثاورات بهاا ينهاار ّ
النظاام القاديم .ولهاذا ناراه ً
حيناا يقاولّ -:
ّ
إن اّلاذين جمعاوا زخاارف األرض وزينتاة وأعرضاوا عان
هو إطاعة أولي األمر وال ّسلطة" ،وناراه ً
حيناا آخار يقاولّ " :

عيناا
هللا خسروا ّ
الدنيا وارخرة وعن قريب سوف يسلبهم هللا ِّب َيد قدرتة ما يملكون ويحرمهم من رداء فضلة ...لقد ّ
فّنااة سااوف ياخااذكم وتاااتيكم المصااائب ماان
المعااين لكاام ّ
لكاام ميقاتًااا ّأيهااا ّ
الناااس إن لاام ترجع اوا إلااى هللا فااي الوقاات ّ

نقصا يرثاى لاة ...ولقاد
الجهات ...واّنا لنر عالئم فوضى واضطراب محيق كّلما بدا نقص ّ
جميع ّ
النظام ا ّ
لسائد ً
الناس وان لم يتوجة إلي أحد من الملو "(.)1
آلينا على أنفسنا نصرت على األرض واعالء أمر على ّ
وكتب ما ترجمتة-:

"إن جمال القدم أراد أن ينزل ما يلزم لصلح العاالم واساتقرار وتق ّادم األمام ،فتفضال :ساياتي الوقات اّلاذي فياة
ّ
حكااام األرض وملوكهااا ،ويتشاااورون فيااة حااول
يعتاارف الكا ّال بضاارورة عقااد مجمااع عااام شااامل ماان البشاار يحضاره ّ

الح ذات
الصاالح يسااتلزم عاازم الا ّادول الكباار علااى أن تصا َ
الصاالح األعظاام بااين البشاار .ومثاال هااذا ّ
كيفيااة تاساايس ّ
يهب اوا
الحا كااامالً حبااا السااتقرار األماام ،واذا قااام بعااد ذل ا أحااد الملااو علااى ارخاار يجااب علااى الكا ّال أن ّ
بينهااا صا ً

لصده بكل اتّحاد"(.)2
ّ

النصائح ،يكشف بهاءهللا عن األوضاع التّي فيها
وفي أمثال هذه ّ

()1
()2

(مترجم من كتاب المقتطفات الصفحات .)248 ،216 ،214 ،209

المصدر السابق الصفحة .249
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الصافوف والوحادة
المسؤولية في هذا اليوم
يتحمل المسؤولون أعباء
اإللهي .وحينما نراه يدعو ّ
ّ
الناس إلى تاراص ّ
ّ
ّ
اان اساتمرارهم علاى الحاروب ساوف يهادم سالطانهم.
حكام العالم ًا
ولية ،نراه من جهة أخر ينذر ّ
ّ
اضحا ب ّ
الد ّ
إنذار و ً
احة هااذا اإلنااذار وذل ا بقيااام حركااات العنااف اّلتااي بلغاات فااي جميااع األماام
ومااا أباادع تاييااد التّاااريخ الحااديث لصا ّ
النصاار مسااتحيالً نوالااة علااى أحااد
المتمدنااة إلااى درجااة التاادمير وبتطا ّاور وسااائل الحاارب إلااى درجااة أصاابح فيهااا ّ
ّ

طرفين المتحاربين .وفي هذا يقول-:
ال ّ

تحسنون قليالً أموركم وأمور
"بالصلح األصغر" لعّلكم بذل
"الصلح األعظم" تمسكوا
ّ
ّ
"وارن بعد أن رفضتم ّ
احتة [أي العاالم] هااو اتّحااد ماان علاى األرض علااى
السابب األتاام لص ّ
رعايااكم( ...وماا جعلااة هللا ال ّادرياق األعظاام و ّ
مؤيد)"(.)1
أمر واحد وشريعة واحدة وهذا ال يمكن ً
أبدا إال بطبيب حاذق كامل ّ
"الصاالح األعظاام" يشاامل
السياسااية بااين الا ّادول ،فااي حااين ّ
أن ّ
"الصاالح األصااغر" هااو الوحاادة ّ
والمقصااود با ا ّ
االقتصادية للوحدة كّلها.
ياسية و
ّ
الس ّ
الر ّ
العوامل ّ
وحانية و ّ
الشاؤون
الماديااة ،لكا ّان عمال الحكومااة اليااوم
الساابقة باااألمور
الخارجيااة و ّ
ّ
ّ
وقاد َعنياات الحكوماات فااي العصااور ّ
توجاة
الروح
ااني ،وهاي صافات يساتحيل وجودهاا إال فاي مان ّ
يتطّلب القيادة الحكيمة واإلخالص للخدماة والعرفاان ّ
ّ
إلى هللا.

()1

المصدر السابق الصفحتان  254و 255وما بين القوسين ( ) عربي بالنص.
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الحرية السياسية
لكنة ينصح
أن بهاءهللا يشتر شكالً مثاليا من الحكومة
الدوليّ ،
التمثيلية في الحكم المحلي والقطري و ّ
ومع ّ
ّ
بان هاذا يمكان إجاراؤه عنادما يبلاغ البشار درجاة ساامية كافياة مان التّقادم الفاردي واالجتمااعي .واذا ماا مانح
الكل ّ
ّ
األنانية وليست لديهم خبارة فاي إدارة
الدوافع
الحكم ال ّذاتي فجاة إلى قوم ليست لديهم التّربية الكافية وتغّلب عليهم ّ
ّ
اؤدي إلااى الك اوارث .ولاايس هنااا خطاار أكباار ماان الحرّيااة تماانح إلااى قااوم ليس اوا أه االً
ّ
اّن ذل ا يا ّ
العامااة فا ّ
الشااؤون ّ
بالنص-:
وروية وقد كتب بهاءهللا في الكتاب األقدس ّ
الستعمالها بحكمة ّ

إن الحرّيااة تنتهاي عواقبهااا إلااى
"إناا ناار بعاض ّ
ّ
الناااس أرادوا الحرّيااة ويفتخارون بهااا أولئا فااي جهاال مباينّ .
أن مطااالع الحرّيااة ومظاهرهااا هااي الحياوان،
الفتنااة اّلتااي ال تخمااد نارهااا كااذل يخبااركم المحصااي العلاايم .فاااعلموا ّ
وضر الماكرين.
واإلنسان ينبغي أن يكو َن تحت سنن تحّفظة عن جهل نفسة
ّ
"إن الحرّية تخرج اإلنسان عن شؤون األدب والوقار وتجعلة من األرذلين.
ّ
لحق يقينّ .إنا نصدقها فاي بعاض المقاماات
الخلق كاألغنام ال ّبد لها من ر آل
"فانظروا َ
اع ليحفظهاّ .
إن هذا ّ
الناس ما ّنزلناه لهام مان
كنا عالمين .قل الحرّية في اتّباع أوامري لو أنتم من العارفين .لو اتّبع ّ
دون ارخر ّإنا ّ
ليجدن أنفسهم في حرّية بحتة...
سماء الوحي
ّ
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العبوديااة
إن الحرّيااة اّلتااي تاانفعكم ّإنهااا فااي
"قاال ّ
ّ
واألرضين".

الحااق ،واّلااذي وجااد حالوتهااا ال يباادّلها بملكااوت مل ا السااموات

الناااس ورجااال الحكاام
والا ّادواء األنجااع لتحسااين أحاوال ّ
لهيااة .وعناادما يااتعّلم ّ
الشااعوب المتاااخرة هااو التّعاااليم اإل ّ
هذه التّعاليم ويتبنونها فحينذا تنطلق األمم من جميع قيودها.
الحكام والرعايا
االستبداد بعبارات شديدة ،فقد كتب في "الكلمات المكنونة"-:
يحرم بهاءهللا ال ّ
ّ
ظلم و ّ
ألناي قاد أقسامت أن ال أتجااوز عان ظلام أحاد ،وهاذا عهاد حتّمتاة
ظَل َماة األرض كّفاوا أياديكم عان ال ّ
"يا َ
ظلامّ ،
العزة"(.)1
في الّلو المحفوظ وختمتة بخاتم ّ
وأولئ اّلذين ائتمنوا بصياغة القوانين والتّعليمات وبّدارتها يجب-:
ويشرعوا ما هاو سابب وعّلاة أمان العبااد ونعماتهم وثاروتهم واطمئناانهم ،ويقوماوا
يتمسكوا بحبل المشورةّ ،
"أن ّ
سببا في حدوث االختالفات والفوضى"(.)2
شرعوهّ ،
ألنة لو حدث غير هذا التّرتيب ّ
فّن ذل يكون ً
على تنفيذ ما ّ
الحكاام
النااس أن يكوناوا مطيعاين للقاوانين ومخلصاين للحكوماة العادلاة ،وعلاى ّ
ومن جهة أخر يجب على ّ
أن يعتمدوا على

()1
()2

من الترجمة العربية ،الصفحة .89

(مترجم من لو الدنيا).
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الناااس ،فيقااول
طاارق التّربيااة والتّعلاايم وعلااى القاادوة الحساانة ال علااى اسااتعمال العنااف والقا ّاوة فااي تحسااين شااؤون ّ
بهاءهللا-:
"إن ه ااذا الح اازب
ّ
()2
الصفاء" .
و ّ

()1

الص اادق
أي دول ااة يج ااب علي ااة أن يس اال َ م ااع تلا ا ّ
إذا أق ااام ف ااي ب ااالد ّ
الدول ااة باألمان ااة و ّ

وفي لو اإلشراقات-:
الديانة ثم انصاروا رّبكام بجناود األعماال واألخاالقّ .إناا منعنااكم
"يا حزب هللا زّينوا هياكلكم بطراز األمانة و ّ
وسموكم".
علوكم
ّ
عن الفساد والجدال في كتبي وصحفي وزبري وألواحي ،وما أردنا بذل إال ّ
التعيين بالوظائف والترقية فيها
اار جمياع
ّ
إن المقياس الوحيد في التّوظيف يجب أن يكو َن الّلياقة للوظيفة ،وأماام هاذا المقيااس يجاب أن تنه َ
دياة،
المالية أو االعتبارات
كاألقدمية أو الحالة االجتماعّية أو الحالة
المقاييس األخر
صاداقات الفر ّ
ّ
ّ
ّ
العائلية أو ال ّ
فيقول بهاءهللا في لو اإلشراقات-:
االساتحقاق .يجاب
"اإلشراق الخامس في معرفة الحكوماات أحاوال ماموريهاا واعطاائهم المناصاب ّ
بالجادارة و ّ
على كل رئيس وسلطان مراعاة هذا األمر ،حتّى ال يغتصب الخائن مقام األمين وال

()1
()2

البهائيين كما ورد في آخر المقطوعة ذاتها.
كلمة الحزب ال يعني مدلولها السياسي الحاضر بل يعني
ّ
لو البشارات – الترجمة العربية ،الصفحة .111
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الناهب مكان الحارس"(.)1
ّ
ار
فّن تغيير حياتنا االجتماعّياة يكاون تغيي ًا
بان هذا المبدأ لو قبل قبوالً شامالً وعمل بة ّ
وال حاجة إلى القول ّ
فّنة يبذل جهده وقلبة في عملة ،ويصبح
تؤهلة لها مواهبة وقابليتةّ ،
كل فرد الوظيفة اّلتي ّ
مذهالً .وحينما يعطى ّ
بالنفع الجزيل اّلذي ال يحصى.
فن ًانا في مهنتة ،األمر اّلذي يعود علية وعلى العالم ّ
ّ
المشاكل االقتصادية
اادية بااين الغنااي والفقياار
بهائي اة ّ
ّ
تؤكااد باااقو العبااارات علااى ضاارورة إصااال العالقااات االقتصا ّ
إن التّعاااليم ال ّ
فيقول عبدالبهاء-:
لكل فارد علاى
"يجب أن يكون تعديل أمور معيشة َ
الخلق وترتيبها بشكل ينعدم فية الفقر والفاقة حتّى يكون ّ
الناس فاي منتهاى الثّاراء والابعض ارخار فاي
قدر مقامة ودرجتة
الرفاهية .وهنا اليوم بعض ّ
السعة و ّ
ً
نصيبا من ّ
منتهى الفاقة يحتاجون إلى القوت اليومي .فّنسان يعيش في قصار ع آل
اال جادا وانساان آخار ال يملا حفارة يااوي
الدقاة
إن هذا الوضع وهذا التّرتيب ليس
وحل مشكلتة ويجب إجراء ذل بكمال ّ
إليهاّ .
صحيحا ،ويجب إصالحة ّ
ً
ألن المسااواة التّاماة غيار ممكناة ،بال هاي
عن طريق استعمال القوانين ال عن طريق المساواة التّاماة باين البشارّ ،
فّنهاا لان تادوم ولان تبقاى بال
طبقت المساواة ّ
على العكس من ذل َوهم من األوهام ال يمكن تحققة ً
أبدا .واذا ما ّ
فّن نظام العالم يرتب .
ترتب من جديد ،ولو أمكن إيجادها ّ

()1

الترجمة العربية الصفحة .99
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ألن البشر في خلقتهم مختلفون.
فنظام العالم يقتضي هذا االختالفّ ،
"والعااالم اإلنساااني أشاابة بفرقااة عسااكرّية .فالفرقااة تحتاااج إلااى قائااد ،كمااا تحتاااج إلااى الجناادي البسااي  .أفهاال
ّ
جنودا؟
الجميع ً
االستغناء عن وجود القائد أو عن صاحب المنصب الكبير ويكون ّ
يمكن ّ
ممان يعيشاون فاي منتهاى
"ال ش ّ ّ
أن ّ
الرتاب المختلفاة ضارورّية النتظاام األماور ،ولك ّان هناا الياوم الابعض ّ
الهاماة وضاع
الغنى والبعض في منتهى الفقر فاال ب ّاد مان إيجااد قاانون ليقاوم باإلصاال والتّعاديل .ومان األماور ّ
حدود للثّروة ووضع حدود كذل للفقر ،وال يجوز اإلف ار في كليهما .فّذا ما لوحد فقر وبؤس فمن اليقين وجود

النفوس بهذا األمار الخطيار ،وال
دائما نتيجة
حتمية لوجود ال ّ
ظلم .ويجب قيام ّ
ظلم واجحاف ّ
ّ
فكان ظهور البؤس ً
سببت الفقر المدقع والجوع للجموع الغفيرة.
يجوز ً
أبدا التّردد في تغيير واصال األمور اّلتي ّ
محباة الفقاراء ،ويجاذبوا قلاوبهم نحاوهم،
"وعلى األغنياء أنفساهم أن ينفقاوا علاى الفقاراء مان أماوالهم ،ويكسابوا ّ
دائما في حال المحزونين واليائسين اّلذين هم فاي
المحبة في القلوب ،وأن ي ّ
وعليهم أن يبذروا بذور ّ
الشفقة و ّ
فكروا ً
الضروري.
حاجة إلى القوت ّ
اتمل قاوانين
خاصاة وح ّال مشاكلة هاذا الغناى الفااحش وهاذا الفقار المادقع ،ويجاب أن تش َ
"ويجب تقنين قوانين ّ
ّن شريعة هللا تبقى غير مطاعة"(.)1
كل ما ّ
الرفاه .وما لم يتم هذا ف ّ
يؤدي إلى ّ
البالد وفق شريعة هللا على ّ

()1

من الخطابات المباركة في باريس في كتاب "حكمة عبدالبهاء" الطبعة االنجليزية الصفحة .140
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العمال فقال-:
الر
وتحدث عبدالبهاء حول العالقات
ّ
ّ
ّ
االقتصادية بين ّ
أسماليين و ّ
االع باالعتادال ال باالتّهور .وان
"إن هذه هي إحد المبادئ
األساسية لحضارة بهااءهللاّ ،
ّ
ّ
ولكنهاا يجاب أن تع َ
ار إلااى الحاارب .وا ّن االشاات ار والتّساااوي التّااام
اّن األماار ساايؤول أخيا ًا
لاام يفصاال فااي هااذه المسااالة بطريااق
المحبااة فا ّ
ّ
ألن أمور العاالم ونظاماة يخاتالّن .ولك ّان هناا طرياق واحاد معتادل وهاو أن ال يبقاى الفقاراء علاى
غير ممكنينّ ،
هذه الحال من االحتياج وال يبقى األغنياء على هاذه الحاال مان الغناى بال يعايش الفقاراء ويعايش األغنيااء حساب

درجاتهم براحة واطمئنان وسعادة"...
ار باال بالقااانون حتّااى يعاارف كا ّال واحااد واجبااة حسااب
"لهااذا فمسااالة المساااواة مسااتحيلة ...فااال يكااون ذلا جبا ًا
القااانون العمااومي .فمااثالً شااخص غنااي عنااده حاصااالت كثيارة وشااخص فقياار حاصااالتة قليلااة ،أو نقااول بصااورة
فقير حاصالتة عشرة كيلاوات ،فلايس مان
وشخصا ًا
شخصا غنيا لة حاصالت تعادل عشرة آالف كيلو
أن
أوضح ّ
ً
ً
الضارائب ،فلاو
اإلنصاف أن تؤخ َذ ضرائب
متساوية من االثنين ،بل يجب إعفااء هاذا الفقيار فاي هاذه الحاال عان ّ
ّ

أعطى الفقير ضريبة العشر وأعطى الغني ضريبة العشر فليس هذا إنصاًفا ،إذن يجب وضع قاانون إلعفااء هاذا
الضارورية ،ولك ّان الغناي اّلاذي عناده عشارة آالف كيلاو لاو
الفقير اّلذي عنده عشرة كيلوات فق يحتاجها لمعيشاتة ّ
ار أو عشارين لاان يصاايبة ضاارر .فلااو أعطاى الغنااي لبقياات عنااده ثمانيااة آالف أخاار  .وانسااان آخاار
أعطااى عشا ًا
فّنة لو أعطى عشرة آالف كيلو لبقي لدية بعد ذل أربعون
عنده خمسون ألف كيلو ّ
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ألف كيلو ،لهذا يجب وضع القوانين على هذا المنوال".
اّنهم بعاد
العمال الياوم ف ّ
تماما .فلو زاد أصحاب المعامل أجور ّ
ّ
"أما قوانين األجور الموجودة فيجب إلغاؤها ً
أيضا ويضربون ويطلبون المزيد .وليست لهذا نهاية".
شهر أو سنة أخر يتظاهرون ً
وأخبركم ارن بشرّيعة هللا في هذا البااب .فبموجاب شاريعة هللا ال تعطاى أجاور فقا لهاؤالء بال يكوناون فاي
اعيااة فتؤخااذ ض اريبة العشاار ماان
الحقيقااة شااركاء فااي كا ّال عماال .فمااثالً زارع فااي قريااة ياازرع ويجمااع حاصااالت زر ّ
الزّراع أغنياء وفقراء حسب حاصالتهم.
ّ

النااس فقياار
أي ّ
"ويؤساس فاي تلا القريااة مخازن عماومي فياة تجمااع جمياع ّ
الضارائب والحاصاالت ثا ّام ينظار ّ
ّ
فالزّراع اّلذين يحصلون على حاصالت تساوي طعامهم ومصروفاتهم ال يؤخذ منهم شيء".
و ّأيهم غنيّ .
الضرائب من الحاصالت تجمع في مخزن عمومي .وان و ِّج َد فاي القرياة عااجز
أن جميع ّ
"وخالصة القول ّ
ّ
الضارورّية .واذا و ِّجا َاد غنااي يحتاااج إلااى خمسااين ألااف كيلااو فقا  ،ولكا ّان حاصااالتة تزياد
يعطااى لااة بقاادر معيشااتة ّ
ّ
على مصروفاتة بمقدار خمسمائة ألف كيلو ،يؤخذ منة عشران".
ن
العمومية"(.)1
السنة ينفق على المصروفات
ّ
ّ
"وكل ما يبقى في المخز آخر ّ

()1

نقالً عن "كتاب خطابات عبدالبهاء" الصفحات  301-298طبعة بيروت-دار الريحاني .1972
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المالية العامة
يقتاار عباادالبهاء أن توكا َال إدارة ال ّشااؤون
الماليااة فااي كا ّال مدينااة أو قريااة أو محافظااة ،كّلمااا أمكاان ذلا  ،إلااى
ّ
ايبا
تل المدينة أو القرية أو المحافظة ذاتها ،لتقوم بّجراء ذل داخل حدودها ،ولتقادم إلاى الحكوماة المركزّياة نص ً

المالياة .واذا لام يازد
الرئيساّية
ّ
العامة .ويجب أن تكاو َن ضاريبة ال ّادخل التّص ّ
ااعدية أحاد المناابع ّ
من المصروفات ّ
الدخل فاي جمياع األحاوال علاى
الضروري لن تؤخذ منة ضريبة ،ولكن عندما يزداد ّ
دخل اإلنسان على مصروفة ّ
المئوي ااة فيه ااا كّلم ااا ازداد ف ااائض ال ا ّادخل عل ااى
النس اابة
الضا اريبة ،وترتف ااع ّ
الض اارورّية فهن ااا تف اارض ّ
المص ااروفات ّ
ّ
الضرورّية.
المصروفات ّ
اانا بساابب الماارض أو بساابب قّلااة المحصااول أو بساابب آخاار خااارج عاان نطاااق
أن إنسا ً
وماان جهااة أخ ار لااو ّ
اّن مااا ينقصااة إلعاشااة نفسااة وعائلتااة
الضاارورّية فااي العااام ،فا ّ
الضااروري لسااد مصااروفاتة ّ
قدرتااة لاام يكسااب الا ّادخل ّ
العامة.
يؤخذ من الخزانة ّ

العامة ،مثال ذل العقارات اّلتي ال وارث لها والمناجم والكناوز اّلتاي يعثار عليهاا
وهنا موارد أخر
ّ
للمالية ّ
الصام والعمياان
العامة فمنها المنح اّلتي تق ّادم للعجازة واأليتاام والمادارس و ّ
أما المصروفات ّ
والتّبرعات االختيارّيةّ .
الناس.
العامة وبهذه الوسيلة تضمن راحة ورخاء جميع ّ
الصحة ّ
وإلدامة ّ
وقد كتب عبدالبهاء حول هذا الموضوع سنة  1912ما يلي ترجمتة-:
االقتصادية يجب أن يبدأَ بالفال ثم ينتهي
وحل المسالة
ّ
"ّ ...
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ألن عدد الفالّحين يزياد أضاعاًفا علاى عادد المشاتغلين باالحرف األخار  ،ولهاذا ينبغاي
األمر إلى المهن األخر ّ ،
األول في الهيئة االجتماعّية.
البدء بقضية الفالّ اّلذي هو العامل ّ
يؤسس اوا كااذل مخزًنااا عامااا
يؤسس اوا
ّ
جمعيااة تكااون بياادها إدارة تل ا القريااة ،وأن ّ
"فعلااى عقااالء كا ّال قريااة أن ّ
العمومياة ويوضاع فاي المخازن بّشاراف
كاتبا ،وفاي موسام الحصااد يؤخاذ قسام مع ّاين مان المحصاوالت
ّ
ّ
يعينون لة ً

الجمعية.
ّ

"وواردات هااذا المخاازن ساابعة ،وهااي :واردات العشاار ،ورسااوم علااى الحيوانااات ،والمااال اّلااذي ال وارث لااة،

يتم العثور عليها ،وثلث المعادن ،والتّبرعات.
والّلقائ اّلتي ال يعرف أصحابها ،وثلث الكنوز اّلتي ّ

ن
الصااحة
أيضااا :أوّلهااا المصااروفات المعتدلااة
"ومصااروفاتة ساابعة ً
ّ
العموميااة كمصاااريف المخااز وادارة م اركااز ّ
العامة ،وثانيها أداء العشر للحكومة ،وثالثها أداء رسوم الحيوانات للحكومة ،ورابعها إدارة دور األيتاام ،وخامساها
ّ
الضرورّية للفقراء.
مساعدة العجزة ،وسادسها إدارة التّعليم ،وسابعها إكمال المعيشة ّ

العمومياة خمسامائة
"فاوالً واردات العشر -وهذه يجب تحصيلها باألسالوب التّاالي :ماثالً إنساان تبلاغ وارداتاة
ّ
ّ
دوالر ومصاروفاتة خمسامائة دوالر ،فاال يستحصال مناة العشار ،واّلاذي مصاروفاتة خمسامائة دوالر ووارداتاة ألااف

أبدا .وانسان آخر
ألنة يمل أكثر من حاجتة ،فّذا أعطى العشر ال
دوالر يستحصل منة العشرّ ،
تختل معيشتة ً
ّ
مصروفاتة ألف دوالر ووارداتة خمسة آالف فيستحصل

190
This file was downloaded from QuranicThought.com

اافية .وانساان مصاروفاتة الضارورّية ألاف دوالر ووارداتاة عشارة
منة العشر ونصف العشارّ ،
ألناة يملا زياادة إض ّ
الضاارورّية أربعااة آالف أو
آالف دوالر فيستحصاال منااة عش ارانّ ،
اافية .وغي اره مصااروفاتة ّ
ألنااة يمل ا زيااادة إضا ّ

الرب ااع .وم اان ناحي ااة أخ اار إذا وج ااد إنس ااان
أم ااا واردات ااة فمائ ااة أل ااف دوالر فيستحص اال من ااة ّ
خمس ااة آالف دوالر ّ
الضاروري لاة تسااوي خمسامائة
الضرورّية اّلتي هي أدنى حدود القاوت وال ّ
طعاام ّ
حاصالتة مائتا دوالر واحتياجاتة ّ
يقصر فاي ساعية وج ِّّاده لك ّان زراعتاة لام تجاد بركاة ،فتجاب إعانتاة مان المخازن العماومي ،كاي ال يبقاى
دوالر ،ولم ّ
تاحا.
محتاجا بل يعيش مر ً
ً
ن
يخصااص قساام ماان هااذا
"وجميااع أيتااام القريااة يجااب تااامين مااا يحتاجونااة ماان هااذا المخااز  ،كمااا يجااب أن ّ
ن
حية".
الص ّ
المخز للمحتاجين اّلذين ال يستطيعون العمل ،وقسم إلدارة التّعليم وقسم ل مور ّ
العمومية.
"أما إذا بقي شيء من المال فيجب نقلة إلى المخزن العمومي لينفق في المصروفات
ّ
ّ
السعادة.
"وعندما يوضع مثل هذا ّ
كل فرد من أفراد الهيئة االجتماع ّية بكمال ّ
النظام ،يعيش ّ
الراحة و ّ
ألن تفاوت الم ارتاب مان مساتلزمات الهيئاة االجتماع ّياة
الرتب فال ينالها خلل ً
أبداّ ،
"كذل يجب اإلبقاء على ّ
الجاايش ال با ّاد ماان وجااود القائااد األعلااى
ّ
الجاايش ،ففااي فرقااة ّ
الضاارورّية .فالهيئااة االجتماع ّيااة أشاابة بفرقااة ماان فاارق ّ
فالرتاب
ووجود ّ
الزعيم ووجود العقيد ووجود ّ
الجمياع فاي رتباة واحادة ّ
الضاب ووجود الجنادي .وال يمكان أن يكاو َن ّ
الجيش
إ ًذا ضرورّية ولكن يجب أن
َ
كل فرد من أفراد ّ
يعيش ّ
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في تمام الراحة والهناء ،فال ّبد أن يكو َن هنا و آل
أن هاذه الم ارتاب
ال وقاض وتااجر وغناي وزارع وعامال ،وال شا ّ ّ
ّ
()1
النظام العمومي. "...
اختل ّ
يجب المحافظة عليها وابقاؤها واال ّ
المؤاساة المتبادلة
الدائم المركزّية في سنة  1919يقول ما ترجمتة-:
الصلح ّ
في رسالة كتبها عبدالبهاء إلى جمعية ّ
اكا اختياريا فيما يملكة ،وهذا اإلش ار أعظم من
"ومن جملة تعاليم بهاءهللا إش ار اإلنسان أخاه اإلنسان إشر ً
ولكن ذل ال يكون بالعنف والق ّاوة،
يرجح اإلنسان نفسة على غيره ،بل يفدية بروحة وبمالةّ ،
المساواة ،وهو أن ال ّ

قانونا يجبر اإلنسان على عملاة ،بال يكاون عان طياب خااطر ،فيفادي مالاة وروحاة ل خارين ،وينفاق علاى
فيكون ً
بهائيّين".
الفقراء بحسب ميلة ورضاه ،كما يجري ذل اليوم في إيران بين ال ّ
وجوب العمل على الجميع
اادية أماره بوجااوب اشااتغال كا ّال فاارد بعماال نااافع ،فااال يبقااى
ماان أهاام أواماار بهاااءهللا
الخاصااة بالمشااكلة االقتصا ّ
ّ
الخلية االجتماعّية ،وال يبقى طفيلاي يعايش عاّلاة علاى الهيئاة االجتماعّياة .فيقاول فاي لاو البشاارات
يعسوب في ّ
ّ
بالنص-:
ّ
كل واحد منكم االشتغال بامر من األمور من
"قد وجب على ّ

()1

اللو مطبوع في "كتاب خطابات عبدالبهاء" الصفحات  43-41طبعة بيروت دار الريحاني سنة .1972
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لصنائع واالقتراف وأمثالها وجعلناا اشاتغالكم بهاا نفاس العباادة
ا ّ
اشكروه في العشي واإلشراق".
ّ

تفكاروا ياا قاوم فاي رحماة هللا وألطافاة ث ّام
اقّ ،
الح ّ

تضيعوا أوقاتكم بالبطالة والكسالة ،واشتغلوا بما تنتفع بة أنفسكم وأنفس غيركم .كذل قضي األمر فاي
"ال ّ

هذا الّلو اّلذي الحت من أفقة شمس الحكمة والبيان".

مسبب األسباب"(.)1
تمسكوا بحبل األسباب ّ
"أبغض ّ
متوكلين على هللا ّ
الناس عند هللا من يقعد ويطلبّ ،
الشاعوب األخار وابطاال أتعابهاا
فكم من المجهودات في عالم التّجارة تصرف اليوم علاى إفسااد مجهاودات ّ
الضياع باساليب أشد خط ًاراو ولاو عمال جمياع
الضارة والحروب الوبيلةو وكم منها في طريق ّ
عن طرق المزاحمة ّ

اانية ،كم ااا ي ااامر به اااءهللا ،لكّف ااى ذلا ا مؤون ااة تجهي ااز
ّ
موج ًه ااا لنف ااع اإلنس ا ّ
الن اااس وك ااان عمله اام الفك ااري أو الي اادوي ّ
لصااحتهم و ارحااتهم وحياااتهم حياااة نبيلااة ،ولمااا بقياات هنااا أحياااء قااذرة تاازدحم
احتياجااات جميااع البشاار ّ
الضاارورّية ّ
صحة الكادحين.
عبودية
بالمساكن الوبيئة ،ولما بقيت هنا مجاعات وال فاقة وال
ّ
ّ
صناعية وال كد يستنزف ّ
آداب الثروة

إن الثّ ااروات المكتس اابة بطريق ااة شا اريفة والمس ااتعملة ألغا اراض شا اريفة ممدوح ااة ومحترم ااة ف ااي نظ اار التّع اااليم
ّ
كل
ال ّ
بهائية ،وتجب مكافاة ّ

()1

البشارات – الصفحة .115
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ط ارزات-:
من الخدمات مكافاة الئقة .فيقول بهاءهللا في لو ال ّ
الجميااع أن
"يجااب علااى أهاال البهاااء ...أن ال ينكااروا فضاال أحااد ويحترم اوا أرباااب الفنااون ...ويجااب علااى ّ
النعمة قدرها"(.)1
ويقدروا ّ
يتكّلموا باإلنصاف ّ
النقود فقد كتب بهاءهللا في لو اإلشراقات-:
أما بخصوص أربا ّ
ّ
طلت األمور
الناس
الناس لتع ّ
محتاجا إلى هذه الفقرة ،إذ لو لم يكن ربح متداول معمول بة بين ّ
"وير أكثر ّ
ً
قرضاا حس ًانا لاذا فضاالً علاى
ّ
وتاخرت ،وقّلما نجد من يوّفق بمراعاة بناي جنساة وأبنااء وطناة أو إخواناة ليقرضاهم ً

طيًب ااا
النقااود ...وص ااار رب ااح ّ
الرب ااا كسااائر المع ااامالت المتداول ااة بااين ا ّلن اااس أي رب ااح ّ
النقااود ح ااالالً ّ
قررن ااا ّ
العباااد ّ
طاهر."...
ًا
"ولكاان يجااب أن يكااون هااذا األماار باالعتاادال واإلنصاااف .وقااد توّقااف القلاام األعلااى فااي تحديااده حكمااة ماان
عنده ووسعة لعباده .ونوصي أولياء هللا بالعدل واإلنصاف وما يظهر بة رحمة أحبائة وشفقتهم بينهم."...
"ولكن فوض إجراء هذه األمور إلى رجال بيت العدل ،حتّى يعملوا بمقتضيات الوقت والحكمة"(.)2

()1
()2

الط ارزات  -الترجمة العربية  -الصفحة .154

االشراقات -الترجمة العربية  -الصفحة .106
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منع استعباد العمال
أن هاذا التّحاريم ال يشامل
يحرم بهاءهللا في الكتااب األقادس ال ّارق واالساتعباد ،ويشار عبادالبهاء ذلا
ّ
مؤك ًادا ّ
ّ
ق
ألنااة يخااالف أواماار هللا .وحينمااا كااان عباادالبهاء فااي
الا ّارق ّ
أيضاااّ ،
الص اناعي ً
الشخصااي فحسااب باال يشاامل الا ّار ّ
الواليات المتّحدة سنة  1912خاطب األمريكان قائالً:
الرقيااق
"بااين ساانتي  1860و 1865وّفقااتم فااي الحقيقااة إلااى أمااور عظيمااة ممدوحااة ،وقااد أصاالحتم مشااكلة ّ

ق
صاناعي
واالستعباد ّ
أما اليوم فيجب علايكم أن تقوماوا بخادمات أعظام مان ذلا وهاي أن تمنعاوا ال ّار ال ّ
الزراعيّ .
العمال.
ّ
وعبودية ّ
العمااال باال
الن ازاع بااين ّأ
اادية ال يتحّقااق أبا ًادا عاان طريااق الكفااا و ّ
ّ
الرسا ّ
"إن حا ّال المشاااكل االقتصا ّ
اماليين وبااين ّ
حقيقية.
بحسن التّفاهم والتّسامح وبطيبة خاطر ال ّ
طرفين ،فحينذا تنتظم األمور وتستمر العدالة ال ّ
أي بلاد أو مطالباة
بهائي ّين ً
"وليس بين ال ّ
أبدا سلب واغتصااب وطماع وظلام وثاورة علاى الحكوماة القائماة فاي ّ
تؤدي إلى الهياج.
ّ
العمااال .وسااوف يقساام الغنااي ثروتااة عاان
"ولاان يكااون فااي اسااتطاعة ّ
الناااس جمااع ثااروة عظيمااة ماان أتعاااب ّ
يجياة وبرضااه وموافقاة صااحب الماال .وهاذه
طيب خااطره ،ويقاوم علاى إنفاقهاا .وساوف يتحّقاق هاذا بصاورة تدر ّ

الدماء"(.)1
المسالة ال يمكن تحّققها بالحرب وبسف ّ

()1

السابع العدد  15الصفحة .147
مترجم عن مجلة نجمة الغرب المجلد ّ
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الوديااة
وساايكون باإلمكااان خدمااة مصااالح رأس المااال والعماال كليهمااا خدمااة مثلااى عاان طريااق المشاااورات ّ

الفعليااة بالمشاااريع وعاان طريااق اقتسااام األربااا  .فسااال اإلضاراب وسااال إغااالق
الشاراكة
والتّعاااون وعاان طريااق ّ
ّ
تضر بالهيئة االجتماعّياة البشارّية جمعااء .ولهاذا يجاب أن تعم َال
تضر بالتّجارة مباشرة فحسب ،بل ّ
المصانع ال ّ
الن ازعااات .وقااد خطااب
الحكومااات علااى ابتكااار الوسااائل اّلتااي تَحااول دون الّلجااوء إلااى األساااليب البربرّيااة فااي حا ّال ّ
عبدالبهاء في مدينة دوبلين نيوهامشاير بامريكا سنة  1912قائالً-:

معيًناا
أبي َن لكم قانون هللا .فبمقتضى القاانون اإللهاي يجاب أن ال يعطاى المساتخدمون أج ًا
ار ّ
"وارن أريد أن ّ
ّ
تحل بّضراب العمال.
فحسب بل يجب إسهامهم في أربا العملّ .
إن مسالة االشتر ّ
مهمة جدا ،وال ّ
اكية ّ
اق جميااع الا ّادول ،وفااي مجلااس ينتخااب أعضاااؤه ماان برلمانااات األماام وأعيانهااا ،يقاارر ه اؤالء
"ويجااب أن تتّفا َ
العم ااال محت اااجين،
اماليون كثي ا ًا
ار ال يتض ا ّارر بموجب ااة ّأ
األعض اااء ف ااي منته ااى العق اال والكف اااءة قا ارًا
الرس ا ّ
ار وال يبق ااى ّ

اوي ،وكااذل حقاوق أصااحاب
ويضاعون ً
قانوناا بمنتهااى االعتادال ثاام يعلناون ّ
العماال مضامونة بضاامان ق ّ
أن حقااوق ّ
أي إضا اراب ينشااا فيم ااا بع ااد يك ااون عرض ااة
رؤوس األم اوال .واذا ت ا ّام تطبي ااق ه ااذا الق ارار برض ااى ال ّ
طا ارَفين ،ف ا ّ
اّن ّ
وخاص ااة ف ااي أوروب ااا حي ااث يح اادث فيه ااا
لمقاوم ااة جمي ااع ال ا ّادول ل ااة .واالّ انته ااى األم اار إل ااى خا اراب أكث اار وأكث اار
ّ
اضطراب عظيم.
العامة في أوروبا هذه المسالة نفسها.
"ومن بين أسباب الحرب ّ
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انعا .فااّذا أمكاان أن يشا ِّار َ صاااحب الماانجم وصاااحب
فمااثالً يمل ا أحااد ّأ
الرسا ّ
جمااا ويمل ا ارخاار مصا ً
اماليين َمن ً
العمااال
مئويااة ماان األربااا
العامااة ،فا ّ
العمااال نساابة ّ
اّن ّ
ّ
عمالهمااا فااي األربااا وبصااورة معتدلااة بااان يعطيااا ّ
المصاانع ّ
بالكلية.
يبذلون الجهد بارواحهم ،وسوف لن تبقى في المستقبل احتكارات وسوف تلغى االحتكارات
ّ

للعماال وباسامهم،
"وكذل
يخصص ّ
كل مصانع يملا عشارة آالف ساهم ألفاي ساهم مان هاذه ارالف العشارة ّ
ّ
الساانة ماان األربااا يقساامة أصااحاب األم اوال بعااد دفااع األجااور
ملكااا لهاام ،ومااا يبقااى آخاار ّ
حتّااى يكااون ً
الشااهر أو ّ
طرفين.
والمصروفات
تقسيما متناسباّ مع األسهم بين ال ّ
ً
ألنااة ال يمكاان أن يرضااى
اق العاوام ،فيجااب وضااع قاوانينّ ،
"وفااي الحقيقااة قااد جاار حتّااى ارن ظلاام كبياار بحا ّ
الض اارر آخ اار األم اار عل ااى
العم ااال باألوض اااع الحاضا ارة ،فه اام يضا اربون ف ااي ك ا ّال ش ااهر وف ااي ك ا ّال س اانة ويك ااون ّ
ّ

أسماليين.)1("...
الر
ّ
ّ

الوصية والميراث
باياة طريقاة ي ارهاا ،وواجااب
ق ّارر بهااءهللا أن تكاو َن لك ّال شاخص الحرّياة فاي التّصاارف فاي أمالكاة ّأياام حياتاة ّ
شخص دو َن أن يتر َ وص ّاية
كيفية التّصرف بميراثة بعد موتة .واذا توّفي
كل فرد كتابة
ٌ
مبيًنا فيها ّ
وصيتة ّ
ّ
على ّ
ِّ
ِّ
متناسبا وفق نسبة
تقسيما
قسمت
ً
قّدرت ثروتة و ّ
ً

()1

نقالً عن كتاب "خطابات عبدالبهاء" الصفحات  301و - 302طبعة بيروت .دار الريحاني سنة .1972
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الزوج ااة أو ال ا ّازوج ،ارب اااء ،األمه ااات ،اإلخا اوان ،األخا اوات
اوراث ه ااي :ال ّذرّي ااةّ ،
ّ
معين ااة ب ااين س اابع طبق ااات م اان ال ا ّ
اب
ايما تنازليااا ماان ال ّ
طبقااة األولااى إلااى األخي ارة .واذا لاام تكاان للمتااوفي ذرّيااة َذ َها َ
والمعّلمااون .وي ّ
قساام المي اراث تقسا ً

اب ثلااث
العامااة واذا كاناات لااة ذرّيااة ولاام تكاان لااة إحااد ال ّ
الساات األخاار أو كّلهااا َذ َها َ
طبقااات ّ
سااهمها إلااى الخ ازنااة ّ
()1
سهمها إلى الخزانة العا ّمة ورجع الّثلثان إلى ال ّذرّية
وليس هنا في شريعة بهاءهللا نص يمنع اإلنسان من التّوصية بمي ارثاة إلاى فارد واحاد إذا شااء ذلا  ،ولك ّان
طريقااة اّلتااي وضااعها بهاااءهللا للمياراث اّلااذي ال وصا ّاية فيااة ،وهااي
طبعااا يتاااثّرون فااي كتابااة وصاااياهم بال ّ
البها ّ
اائيّين ً
الوراث.
ال ّ
طريقة اّلتي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من ّ
مساواة النساء بالرجال
أن ا ّلنسااء يجاب أن يعتبارَن مسااويات
أهمية عظمى هو ّ
ّ
إن أحد المبادئ االجتماعّية اّلتي يني بهاءهللا بها ّ
لهن
مساويا لتعليم ال ّرجال وتتا
تعليما
الرجال كما ينلن
ّ
ً
للرجال ،فيتمتّعن بحقوق وامتيازات مساوية لما يتمتّع بة ّ
ّ
ً
للرجال .وا ّن
ذات الفرص اّلتي تتا ّ

()1

وفي الكتاب األقدس باالنص" :والاذي لام يكان لاة مان يرثاة وكاان لاة ذو القرباى مان أبنااء األ واألخات وبناتهماا فلهام الثلثاان
واال ل عمااام واألخ اوال والعمااات والخاااالت وماان بعاادهم وبعاادهن ألبنااائهم وأبنااائهن وبناااتهم وبناااتهن والثلااث يرجااع إلااى مقاار
العاادل ...وماان مااات ولاام يكاان لااة أحااد ماان الااذين نزلاات أسااماؤهم ماان القلاام األعلااى ترجااع األم اوال كلهااا إلااى المقاار المااذكور

لتصرف فيما أمر هللا بة."...
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تعليماا ال يق ّال
أعظم وسايلة يعتماد عليهاا فاي الوصاول إلاى تحريار المارأة هاي التّربياة والتّعلايم العاام ،فتناال البناات
ً
ألن ها اؤالء البن ااات
َج ااودة ع اان تعل اايم البن ااين .وف ااي الحقيق ااة يج ااب اعتب ااار تعل اايم البن ااات أه اام م اان تعل اايم البن ااينّ ،
إن األطفا ااال أشا اابة
للجيا اال القا ااادمّ .
أمها ااات فها ا ّان ّأول المعّلما ااات ّ
أمها ااات فا ااي المسا ااتقبل ،وبصا اافتهن ّ
سيصا اابحن ّ
اّن
باألغصااان ّ
الساانوات األولااى ماان حياااتهم تربيااة صااحيحة فا ّ
النضاايرة ّ
الغضااة ،فااّن كاناات تربيااة األطفااال فااي ّ
وتعرضاات جميااع ّأيااام حياااتهم إلااى نفااوذ
أغصااانهم ترتفااع قويمااة ،وان كاناات ت اربيتهم مغلوطااة
اعوجاات أغصااانهم ّ
ّ
أهم تربية البنات تربية صحيحة حكيمةو
تربيتهم في سنواتهم األولى ،لهذا ما ّ

بهائي اة
وخااالل زيااارة عباادالبهاء لاابالد الغاارب وجااد مناساابات عدياادة أتاحاات الفرصااة لااة لتوضاايح التّعاااليم ال ّ
الخاصة بهذا الموضاوع .فقاد قاال فاي أحاد اجتماعاات "عصابة حرّياة المارأة" فاي لنادن فاي ينااير (كاانون الثّااني)
ّ

سنة  1913ما ترجمتة-:

النساااء ،ومااا لاام يكاان الجناحااان قااويين
"إن العااالم اإلنسا
الرجااال وارخاار ّ
ّ
ااني أشاابة بطياار لااة جناحااان أحاادهما ّ
ّ
النسااء ،فايقمن
فّن هذا ال ّ
الساماء .ويقتضاي هاذا العصار ارتقااء ّ
قوة واحدة ّ
تؤيدهما ّ
طير ال يمكن أن يطيار نحاو ّ
ِّ
الرجال ويتساوين في الحقوق
الرجال ،ويجب أن َيص َ
لن إلى درجة ّ
بوظائفهن كّلها في مدارج الحياة ،ويكونن مثل ّ
األساسية.
معهم .هذا هو أملي .وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاءهللا
ّ
النساااء .وهاام يقيمااون األدلااة علااى رأيهاام هااذا ،لكننااا
الرجااال أثقاال ماان دماااغ ّ
"ويار بعااض العلماااء ّ
أن دماااغ ّ
أن رؤوس
حينما نمعن ّ
النظر نر ّ
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الرجااال صااغيرة ويجااب أن تكااون أدمغااتهم خفيفااة لكا ّانهم فااي منته اى ال ا ّذكاء ويمتلكااون قااو إد ار عظيمااة
بعااض ّ
الرجااال ذوو رؤوس كبي ارة يجااب أن تكااو َن فيهااا أدمغااة ثقيلااة ومااع ذل ا فهاام ضااعاف العقااول
والاابعض ارخاار ماان ّ

لكن الرجاال يتش ّابثون بامثاال هاذه األدلاة
وال ّذكاء .إذن فمقاييس ال ّذكاء واإلد ار ال تتعّلق بثقل الدماغ أو بخّفتةّ ،
النساء.
تفوقهم على ّ
إلثبات ّ
حجاتهم هاذه ضاعيفة واهياة ال
بان ّ
"ويقولون ّ
كالرجاال ،لك ّان ّ
النساء لم تظهر منهن حتّى اليوم أماور عظيماة ّ
السااالفة قااد قماان
تتّفااق وحاوادث التّاااريخ ولااو كااان لهاام ا ّ
أن عظيمااات ّ
طااالع فااي التّاااريخ لعلماوا ّ
النساااء فااي األزمنااة ّ

منهن في هذا العصر يقمن باعمال عظيمة".
بحوادث عظيمة وكثيرات ّ

ثاام شاارع عباادالبهاء ببيااان مااا حّققتااة الملكااة زنوبيااا ماان إنجااازات ،وأضاااف إلااى ذل ا إنجااازات غيرهااا ماان
المجدلية اّلتي ظّلت راسخة في إيمانها
خاتما حديثة بثناء عاطر على شجاعة مريم
عظيمات ّ
ّ
النساء في التّاريخً ،

بينما تزلزل إيمان الحوارّيين ،واستمر عبدالبهاء يقول-:

النسااء ق ّارة العاين ابناة أحاد علمااء المسالمين .فقاد ظهارت منهاا فاي
"وفي العصر الحاضر ظهرت من بين ّ
تحياار منهااا كا ّال ماان ساامعها .فرفعاات عاان وجههااا
بدايااة ظهااور حضارة الباااب آثااار عجيبااة وقاادرة وشااجاعة نااادرة ّ

الرجااال كااان
انيين القديمااة وكشاافت ّ
محياهااا .ومااع ّ
الحجاااب علااى خااالف عااادة اإليار ّ
أن التّحاادث إلااى ّ
النقاااب عاان ّ
حد كانت تتباحث مع
لكن هذه المرأة كانت جريئة إلى ّ
خروجا على اردابّ ،
ً
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النااس برجمهاا
انياة ساجنتها وقاام ّ
أعظم العلماء وكانات تتف ّاوق علايهم فاي ك ّال مجاالس البحاث ،لك ّان الحكوماة اإلير ّ
لكنهااا لاام تفتاار أبا ًادا فااي عزمهااا وفااي
فااي ّ
الش اوارع والمعابااد وكّفروهااا ونفوه اا ماان مدينااة إلااى أخاار وها ّاددوا بقتلهاااّ ،
الشجاعة ،حتّى ّأنها قامت في سجنها بتبليغ
أذية بمنتهى ّ
مطالبتها بحرّية أخواتها ّ
كل بالء و ّ
تحملت ّ
النساء .وقد ّ
النساء .وحينما كانت مسجونة في بيت أحد الاوزراء خاطبتاة قائلاة" :إّنكام تساتطيعون بك ّال ساهولة،
الكثيرات من ّ
تحرر المرأة ونجاتها" .وخالصة القول،
ومتى شئتم ،قتلي ّ
لكنكم يجب أن تعلموا ّأنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام ّ
كانهااا
لمااا اقترباات نهايااة حياتهااا المحزنااة ،أخااذوها إلااى حديقااة وشاانقوها .وقااد لبساات فااي ذلا اليااوم أباادع ألبسااتها ّ
ّ
الشجاعة والحشمة ،وقد دهش اّلذين رأوها .لقد كانات فاي الحقيقاة
تذهب إلى حفلة عرس ،وأنفقت روحها بكمال ّ

اعر
نثر وش ًا
الناس بمنتهى الفصاحة ًا
النساء من يتكّلمن بين ّ
بهائيات من ّ
جريئة جدا .وهنا اليوم في إيران بين ال ّ
ويلقين أفصح الخطب في المجالس والمحافل.
طالعااات واسااعة فااي العلااوم وفااي التّاااريخ حتّااى تكماال
فيومااا ،ويحصاالن علااى ا ّ
"يجااب أن ترتقااي ّ
يوماا ً
النساااء ً
النساء يقمن
كماالت العالم اإل
أن ّ
الرجال كيف ّ
نساني ،وسوف ينلن عما قريب حقوقهن كاملة ،وحينذا سيشاهد ّ
ّ
سببا في عظمة البالد ويصبحن أعداء للحروب ويتغناين
بكل ّ
جد واجتهاد على اكتساب العلوم وارداب ليصبحن ً
ّ
بالرجال ويطالبن بتساوي حقوقهن
بنغمات المساواة ّ
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األبدية".
هن سيرتقين في جميع شؤون الحياة ويلبسن على رؤوسهن تيجان العزة
بالرجال .وأملي وطيد ّ
بان ّ
ّ
ّ
المرأة والعصر الجديد
الخاصة بالمرأة االعتبار الالئق بها ويسمح لل ّنساء بالتّعبير عن إرادتهن فاي إدارة
النظر
وعندما تنال وجهة ّ
ّ
الشاؤون اّلتاي أهملات ساابًقا إهمااالً مؤس ًافا
الشؤون االجتماع ّية ،فحينذا يمكنناا أن نتوّق َاع حادوث تق ّادم عظايم فاي ّ
ّ
السااالم ،واحت ارام قيمااة حياااة الفاارد .وسااتكون
تحاات حكاام ساالطنة ّ
الصااحة وضااب الا ّانفس ،و ّ
الرجااال وهااي :شااؤون ّ
الشؤون .ويقول عبدالبهاء-:
هنا آثار بعيدة المد للتّحسينات اّلتي تجري على هذه ّ
النساء بصاالبة أجساامهم
الرجال تحكمة قسوتهم وتسّلطهم على ّ
السالفة أسير سطوة ّ
"كان العالم في العهود ّ
ألن
وقوة عقولهم وسيطرة ّ
وتغيرت واتّجة العنف جهة االضمحاللّ ،
أما اليوم فقد اضطربت تل الموازين ّ
شدتهمّ ،

عظيمااا صااارت
النساااء تجليااا
وحانياة ماان
المحبااة والخدمااة اّلتااي تتجّلااى فااي ّ
ّ
الر ّ
الصاافات ّ
الا ّذكاء والمهااارة الفطرّيااة و ّ
ً
النس اااء
اج ااا ك ااامالً بفض ااائل ّ
فيوم ااا .إذن فه ااذا الق اارن الب ااديع جع اال ش ااؤون ّ
الرج ااال تمت اازج امتز ً
يوم ااا ً
ت اازداد س ااموا ً
الرجال
تعبير
وكماالتهن .واذا أردنا التّعبير ًا
صحيحا قلنا ّ
ّ
أن هذا القرن سيكون قرًنا يتعادل فية هذان العنصارانّ :
ً
أشد"(.)1
والمرأة تعادالً أكثر ،ويحصل بينهما توافق ّ

()1

مترجم عن مجلة نجمة الغرب ،المجلد الثامن  -العدد الثالث -الصفحة.4
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ترك أساليب العنف
ينصح بهاءهللا بعدم استعمال وساائل العناف للوصاول إلاى تحريار المارأة والاى غيرهاا مان األماور .وقاد ق ّادم

بهائياات فااي إياران ومصاار وسااوريا أمثلااة رائعااة علااى وسااائل اإلصااال االجتماااعي البهااائي .فماان عااادة
ّ
النسااء ال ّ
ّ
الدور
النساء المسلمات في هذه األقطار حين خروجهن إلى ّ
ّ
السيد الباب في هذا ّ
الشارع حجاب وجوههن ،فاشار ّ
أماا بهااءهللا فقاد نصاح أحبااءه أن يحترماوا العاادات الساائدة
اإل
لهي الجديد إلى إنقاذ المرأة من هذا القيد المنها ّ .
ّ
يتجنبااون العااداء والفضااائح مااع اّلااذين يعيشااون بااين ظهارانيهم إلااى أن
إن لاام تكاان مخالفااة ل خااالق النبيلااة ،وبهااذا ّ
اان عااادة الحجاااب القديمااة الباليااة ليساات
الناااس .ومااع علاام ّ
اين الوقاات اّلااذي فيااة يته ا ّذب ّ
بهائي اات با ّ
يحا َ
النساااء ال ّ
ار مان إثاارتهن عاصافة
طادن أنفساهن علاى هاذه العاادة الثّقيلاة خي ًا
النساء ،فقاد و ّ
ضرورّية وال مريحة للمه ّذبات من ّ
الجمهااور .ولاايس هااذا االنسااجام مااع
ماان التّعصااب والبغضاااء و ّ
الضااغينة والتّصااادم اّلااذي ينااتع عاان ساافورهن بااين ّ

العااادات بناااتع عاان خااوفهن باال عاان ثقااتهن التّامااة بقااوة التّربيااة والتّعلاايم وبثقااتهن بنفااوذ الا ّادين الحقيقااي فااي تغيياار
خاصااة بناااتهم وكااذل ماان أجاال
ّ
النفااوس .ويكا ّارس البها ّ
اائيون جهااودهم ماان أجاال تربيااة وتعلاايم أطفااالهم وبصااورة ّ

اان
وحانية الجديدة تنمو وتنتشر بين ّ
النااس ،ويعلماون ب ّ
بهائية ،وهم يعلمون ّ
الر ّ
انتشار وترويع المثل ال ّ
بان الحياة ّ
الربيااع حااين تنمااو األوراق
عصاابات ال ّذميمااة سااوف تتناااثر ال محالااة تناااثر أوراق الب اراعم فااي ّ
العااادات الباليااة والتّ ّ
الشمس.
واألزهار تحت أشعة ّ
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في التربية
الرس اال
إن التّربيااة باعتباره ااا أداة لهداي ااة البش اار ولتط ااويرهم ولته ااذيب َمَلك اااتهم
ّ
ّ
الباطني ااة ه ااي أس اامى أه ااداف ّ
بوية غيار المحادودة.
أهمية
اإلمكانيات التّر ّ
ّ
بهائية بافصح العبارات ّ
العظام منذ بداية العاَلم .وقد أعلنت التّعاليم ال ّ

النااس ،وتبادأ التّربياة مان رحام األم ث ّام
فالمعّلم أقو عامل في بناء
المدنية ،وا ّن عملة أسمى عمل قد يطمح إلياة ّ
ّ
الفرديااة واالجتماع ّيااة.
السااعادة
تبقااى ببقاااء حياااة الفاارد ،وهااي ماان المسااتلزمات ّ
ّ
الد ّ
الصااحيحة وأساااس ّ
ائميااة للحياااة ّ
النعيم.
نسانية
جنة ّ
وتتغير ويصبح العاَلم ّ
ّ
تتحول اإل ّ
عامة بين الجميع ّ
الصحيحة ّ
وعندما تصبح التّربية ّ

ألن ك ّال إنساان لدياة
تهذيبا
الرجل المه ّذب
صحيحا شيء نادر فاي الوقات الحاضار وظااهرة قليلاة الوجاودّ ،
ً
وّ
ً
تعصاابات باطلااة ومثاال عليااا مغلوطااة واد اركااات غياار صااحيحة وعااادات ذميمااة نشااا عليهااا منااذ صااباه .ومااا أناادر
ّ

نسانية أسمى مقاصدهم
بكل قلوبهم وأوقفوا حياتهم لة ،فاعتبروا خدمة اإل ّ
اّلذين ترّبوا منذ طفولتهم على ّ
محبة هللا ّ
الفردية إلى ما ينتفاع باة المجماوع خيار انتفااعو حقاا إ ّن هاذه هاي العناصار األساس ّاية
وطوروا َمَلكاتهم
ّ
في الحياةّ ،
الجغرافياة والتّااريخ
الرياض ّايات وقواعاد الّلغاات و ّ
الصحيحة .وا ّن مجارد شاحن الا ّذاكرة البشارّية بحقاائق عان ّ
للتّربية ّ
عمومياة ففاي
الضعيف في خلق حياة نبيلة نافعة .ويوصي بهاءهللا أن تكاو َن التّربياة تربياة
وغيرها أمر لة تاثيره ّ
ّ
بالنص-:
الكتاب األقدس يقول ّ
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عمااا حا ّادد فااي اللا ّاو  ،واّلااذي تاار مااا أماار بااة
"كتااب علااى كا ّال أب تربيااة ابنااة وبنتااة بااالعلم والخ ا ودونهمااا ّ
الزما لتربيتهما إن كان غنيا واال يرجع إلى بيت العادل ّإناا جعلنااه مااو الفقاراء
فل مناء أن ياخذوا منة ما يكون ً
والمساكين".

كانااة رّبااى أحااد أبنااائي .عليااة بهااائي وعنااايتي ورحمتااي اّلتااي ساابقت
ابنااا ماان األبناااء ّ
"إن الااذي رّبااى ابنااة أو ً
ّ
العالمين".
الدنيا ما ترجمتة-:
ويقول في لو ّ
ِّ
ممااا يحصاالون عليااة ماان المااال ماان مهاانهم وحارفهم وز ارعااتهم
الرجااال و ّ
"علااى جميااع ّ
النساااء أن يودعاوا قسا ًاما ّ
وغيرهااا ماان أعمااالهم لااد ماان ياتمنونااة ماان اجاال تربيااة أطفااالهم وتعلاايمهم حتّااى يصاارف ذلا علااى تاربيتهم تحاات
إشراف أمناء بيت العدل".
الفروق الفطرية في طبيعة الكائنات
يصااب فااي قوالااب مختلفااة حسااب
أن ال ّ
بهائياة حااول طبيعااة ال ّ
إن وجهااة ّ
طفاال تاار ّ
ّ
النظاار ال ّ
طفاال لاايس شا ً
امعا ّ
فردياة يمكنهاا أن
إن ال ّ
األشكال اّلتي يريدها المعّلم ،بل ّ
طفال مناذ بدايتاة لاة خصاائص أعطاهاا هللا ،ولاة شخص ّاية ّ
تتطا ّاور إلااى أحساان مااا ينتفااع بااة باساالوب معا ّاين ،وذلا األساالوب فريااد ماان نوعااة فااي كا ّال حالااة ماان الحاااالت ،وال
اب طبيعتااين متفاااوتتين فااي قالااب
يتشااابة إنسااانان فااي
ّ
الصااحيح أن يصا ّ
المَلكااات .وال يحاااول المربااي ّ
القابليااات و َ

أي قالااب .باال يرمااي بكا ّال احت ارام إلااى تطااوير قاادرات
واحااد .والواقااع ّأنااة ال يحاااول أن يصا ّ
اب ّأيااة طبيعااة فااي ّ
ويمدهم بالتّغذية والمعونة اّلتي يحتاجونهاا ،ويشابة عملاة عمال البساتاني اّلاذي يرعاى
ّ
الناشئين فيشجعهم ويحميهم ّ

النباتات
ّ
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اب أن ينماو
ظل الباارد ال ّ
يحب ال ّ
يحب أشعة ّ
المختلفة ،فاحد ّ
ظليال ،وأحادها يح ّ
الساطعة ،وارخر ّ
النباتات ّ
الشمس ّ
رملية شحيحة ،وارخار ينماو فاوق ترباة
فوق حاّفة مجر
يحب تربة جاّفة ،وأحدها ينمو فوق تربة ّ
مائي ،وارخر ّ
ّ
اّن كماالت ااة ال يمك اان أب ا ًادا أن تظه ا َار
اال م ااا يحتاج ااة ،واالّ ف ا ّ
االية ّ
صلص ا ّ
غني ااة ،لك ا ّان ك ا ّال واح ااد منه ااا يج ااب أن ين ا َ
وتتجّلى .ويقول عبدالبهاء في "لو التّربية" ما ترجمتة-:
أن العقااول
الرساال كااذل
اان التّربيااة لهااا منتهااى األثاار فااي البشاار ،ولكا ّانهم يقولااون ّ
يؤياادون الا ّارأي القائاال با ّ
ّ
ّ
"إن ّ
أن أطفاالً من عمار
واإلدراكات متفاوتة في األصل في فطرتها .وهذا أمر بديهي ال يقبل اإلنكار ،حيث نالحد ّ

ولكنهم مع ك ّال هاذا
واحد ومن وطن واحد ومن جنس واحد بل وحتّى من عائلة واحدة وتحت تربية شخص واحد ّ
يعا وثانيهم يكتسب نور العلم بصورة بطيئة وثاالثهم
لهم ّ
عقليات متفاوتة وادراكات متباينة ،فاحدهم يرتقي رقيا سر ً
الصخر األسود ال يصبح جاوهرة مشارقة،
لؤلؤا ّا
يبقى في دركات االنحطا  ،فالخزف مهما رّبيتة ال يصبح ً
برًقا ،و ّ
أن لهااا
أن التّربيااة ال تبا ّادل جااوهر اإلنسااان إال ّ
والحنظاال والزقااوم لاان يصاابح بالتّربيااة شااجرة مباركااة .وهااذا يعنااي ّ
الناف ااذة ك ا ّال م ااا ه ااو مكن ااون ف ااي حقيق ااة اإلنس ااان م اان الكم اااالت
ت ا ًا
بقوته ااا ّ
ااثير كّلًي ااا وتخ اارج إل ااى ع ااالم الش ااهود ّ
واالستعدادات"(.)1

()1

المكاتيب ج 1ص .332
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التربية األخالقية
األخالقيااة .وهنااا تكااون القاادوة أكثاار نفااوًذا ماان العقياادة .فحياااة
إن األماار الهااام جا ًادا فااي التّربيااة هااو التّربيااة
ّ
ّ
أهميتها ولها أثرها.
الرفاق المعاشرين عوامل مؤثّرة لها فعلها ولها ّ
ارباء وأخالقهم وكذا حياة المعّلمين و ّ
إن رسل هللا هام عظمااء الماربين للعاالم البشار ّي ،وا ّن نصاائحهم وقصاص حيااتهم يجاب أن ترس َاخ فاي عقال
ّ
نسانية اّلذي أنازل المباادئ
طفل حالما يستطيع ال ّ
ال ّ
خاصة كلمات بهاءهللا المربي األعلى لإ ّ
طفل إدراكها وبصورة ّ
بالنص-:
مدنية المستقبل
فيتفضل في الكتاب األقدس ّ
ّ
األساسية اّلتي يجب أن تشاد عليها ّ
ّ

المبنياة
الرحمن باحسن األلحان في الغرف
ّ
ذرياتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار ،ليقرأوا ألوا ّ
"عّلموا ّ
في مشارق األذكار".
العلوم والفنون والصنائع
النافعااة ضاارور ّي وهااام ،فيقااول بهاااءهللا فااي لااو التّجليااات مااا
الصاانائع والحاارف ّ
ّ
إن تعّلاام العلااوم والفنااون و ّ
ترجمتة-:
اموه ،وا ّن اكتساااب العلاام واجااب علااى كا ّال إنسااان،
ّ
"إن العلاام بمثابااة الجنااا لعااالم الوجااود ،وبمثابااة المرقاااة لسا ّ
ولكا ّان المقصااود بااالعلوم هااو العلااوم اّلتااي ينتف اع بهااا أهاال األرض ال العلااوم اّلتااي تباادأ بااالكالم وتنتهااي بااالكالم.
لعزتااة
وللعلماااء وللمختاارعين فضاال عظاايم علااى أهاال العاااَلم ...والعلاام فااي الحقيقااة كنااز حقيقا
اي لإنسااان وساابب ّ
ّ
ونعمتة وفرحة ونشاطة وبهجتة وانبساطة".
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معاملة المجرمين
السبل في معاملة المجرمين فقال-:
ّ
تحدث عبدالبهاء حول أحسن ّ
ألنااة ماان الممكاان تربيااة جمااع بدرجااة
الج ارائمّ ،
" ...ولكا ّان األصاال وجااوب تربيااة ّ
النفااوس بحيااث ال ترتكااب ّ
أن نفس الجرم أعظم عقوبة وأكبر قصاص
الجرائم ،ويستنكرون وقوعها لدرجة ّأنهم يرون ّ
يجتنبون معها ارتكاب ّ

وأشا ّاد عااذاب ،وبااذل ال يق ااع جاارم فااال يكااون قص اااص .ويجااب أن نااتكّلم عاان أش ااياء يمكاان إجراؤهااا فااي ع ااالم
ااء علياة يجاب أن ناتكّلم
ًا
ألن هنا
كثير من ّ
اإلمكانّ ،
النظرّيات والتّ ّ
خيالت ّ
السامية ،ولكن ال يمكن تحقيقها .فبن ً
عما يمكن إجراؤه.
ّ

اّن هااذا يعا ّاد
فمااثالً لااو َ
ظَلا َام إنسااان إنسااانا آخاار أو جااار عليااة أو اعتااد وقاباال المعتااد عليااة ذلا بالمثاال فا ّ
اق فاي أن يقت َال ابان زياد .ولاو فعال هاذا لكاان
انتقاما وهو ماذمومّ ،
ألناة لاو َقتَ َال زي ٌاد ً
ابناا لعمارو فلايس لعمارو الح ّ
ً

الجمياال إذا أمكاان.
انتقاماا وهااو مااذموم جاادا .باال يجااب أن يقاباال اإلساااءة باإلحسااان ،فيعفااو عنااة باال يااولي إليااة ّ
ً
أي فائاادة يجنيهااا المعتااد عليااة ماان االنتقااام ،فكااال العملااين
النااوع ماان المعاملااة هااو الالّئااق باإلنسااانّ ،
وهااذا ّ
ألنااة ّ
أن هذا سابق وذل الحق.
واحد فّن كان أحدهما
مذموما فكالهما مذموم وغاية ما هنال ّ
ً

بغضاا وال عاداوة للقاتال ،ولكان لمجارد
اق المحافظاة والمدافعاة ّ
ألنهاا ال تحمال ً
"أما الهيئة االجتماع ّياة فلهاا ح ّ
ّ
يقتص منة حتى يحفد ارخرون ،وليس غرضها االنتقام منة...
حفد ارخرين يحبس القاتل أو ّ
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النااس ،ولايس مقصاود حضارتة
حول ارخر" يقصد مناة تربياة ّ
"إ ًذا فقول المسيح" :من لطم على ّ
خد األيمنّ ،
أن حض ارة
ّأنااة لااو سااطا ذئااب علااى قطيااع ماان الغاانم ويريااد أن يفتاارس كا ّال القطيااع أن تعاااونوه علااى ذلا  ،باال لااو ّ
ذئبا داخالً في قطيع ليفت بة ويفترسة فال ّبد ّأنة كان يمنع ذل ال ّذئب...
المسيح أر
ً

السااما ّأنااة لااو
ّ
"إن قاوام الهيئااة االجتماع ّيااة بالعاادل ال بااالعفو إ ًذا فلاايس مقصااود حضارة المساايح ماان العفااو و ّ
يهجاام سااائر الملاال علاايكم ويحرقا اون بيااوتكم وينهبااون أم اوالكم ويعتاادون عل ااى أهلكاام وعيااالكم وأوالدكاام ويهتك ااون

ظلم واالعتداء ،بل إ ّن حضرة المسيح يرياد باذل
ظالمين حتّى يقوموا بال ّ
ناموسكم ّأنكم تستسلمون لهؤالء الجنود ال ّ
أماا
المعاملة
الخاصاة فيماا باين شخصاين .فلاو اعتاد شاخص علاى آخار فيجاب علاى المعتَ َاد علياة أن يعف َاوّ ،
ّ

الهيئة االجتماع ّية فيجب عليها المحافظة على حقوق بني اإلنسان...

ائيااة واعااداد القصاااص
"بقااي شاايء آخاار وهااو ّ
أن الهيئااة االجتماع ّيااة تاادأب لياال نهااار فااي سا ّان الق اوانين الجز ّ
للنفااي واإلبعاااد إلااى غياار ذلا ماان
هيا األماااكن ّ
السالساال وت ّ
السااجون وتصاانع األغااالل واألصاافاد و ّ
وأدواتااة فتبنااي ّ
أن هااذه الوسااائ تسا ّابب ضااياع األخااالق وتبااديل
الزجاار واإليااالم لتربا
طاارق ّ
اي المجاارمين بهااذه الوسااائل والحااال ّ
ّ
النفاوس حتّاى
األحوال ،بينما الواجب على الهيئة االجتماع ّية أن تساعى لايالً ونه ًا
الهماة فاي تربياة ّ
اار بباذل منتهاى ّ
الرذائاال فااال تحاادث
فيومااا وتجااد سااع ًة فااي العلااوم والمعااارف ،فتكتسااب الفضااائل وارداب ،وتجتنااب ّ
يومااا ً
تترّقااى ً
تفكر
الجرائم .والحال ارن بعكس ذل
فّن الهيئة االجتماعّية ّ
ّ
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دائمااا فااي سا ّان قاوانين العقوبااات وأحكامهااا وتهيئااة أسااباب القصاااص واعااداد آالت القتاال والتّعااذيب وأمكنااة الحاابس
ً
اّن
وّ
أماا لاو ساعت الهيئاة االجتماعّياة فاي تربياة العماوم ف ّ
ثم ترّقب وقوع الجارائم .وا ّن تااثير هاذا سايء جادا ّ
النفي ّ

وتتحس اان الع ااادات
فيوم ااا ويرتق ااي الش ااعور .فتجم اال األخ ااالق
ّ
يوم ااا ً
العل ااوم والمع ااارف ت اازداد كم ااا تنم ااو الم اادار ً
الجرائم"(.)1
ويقل وقوع ّ
وخالصة القول ّأنة يحصل التّرقي في جميع مراتب الكماالت ّ
نفوذ الصحافة
فعاالً فاي
يعترف بهاءهللا اعترافا تاما باهمية الصحافة كوسيلة لنشر العلم ولتربية األمم ويعتبر أثرها عامالً ّ
صحيحا فيقول-:
توجيها
وجهت
تمدين البشر إذا ما ّ
ً
ً
سيارة مرآة العالم تظهر أعماال
"قد انكشفت اليوم أسرار األرض أمام األبصار .وفي الحقيقة ّ
الصحف ال ّ
أن ّ
األحزاب المختلفة وتر أفعالها وتسمعها في آن واحد ،فهي مارآة ذات سامع وبصار ولساان ،وهاي ظهاور عجياب
وأمر عظيم.
النفس والهو ومزّيًنا بطاراز العادل واإلنصااف ويتح ّار
مقد ًسا عن أغراض ّ
لمحررها أن يكو َن ّ
"ولكن ينبغي ّ
حق هاذا المظلاوم عارًياا عان
األمور بقدر مقدور ،حتى ي ّ
ثم ينشرها .وكان أكثر ما ذكروه في ّ
طلع على حقائقها ّ
كالشمس المشرقة من أفق سماء العرفان"(.)2
الصواب .ولقول الصدق والكلم ال ّ
طيب منزلة عليا ّ

()1
()2

ترجمة المفاوضات الصفحة .243- 240

ترجمة لو الط ارزات الصفحتان .156 ،155
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الباب العاشر

السبيل إلى السالم
"قاال قااد جاااء الغااالم ليحيااي العااالم ،ويتّحااد ماان علااى األرض كّلهااا .سااوف يغلااب مااا أراد هللا ،وتاار األرض
جنة األبهى"
ّ
الرئيس)
(بهاءهللا في لو ّ
وجها لوجه
الخصام والوئام ً
عظيمااا ماان د ارساااتهم علااى موضااوع التّنااازع علااى البقاااء فااي عااالم
كا ّارس العلماااء فااي القاارن الماضااي قسا ًاما
ً
الناس إلى هاذه
توجة الكثيرون من ّ
الحيوان و ّ
النبات ،ووضعوا مبادئ وطيدة نافذة في عالم الحيوان األدنى .وقد ّ
ار إلااى اعتبااار التّنااازع
وتوصاالوا أخيا ًا
المبااادئ يلتمسااون الهدايااة منهااا فااي حيارتهم ومشاااكلها االجتماع ّيااة الحاضارة،
ّ
اروعا بال وضاروريا
الضاعفاء فاي الهيئاة االجتماع ّياة أم ًا
والتّنافس من ضرورّيات الحياة ،واعتبروا قتال ّ
ار حاالالً مش ً
النظاار القهقار إلااى
الصاعود فاي ساّلم االرتقااء باادالً مان ّ
لتحساين الجانس البشاار ّي .لك ّان بهاااءهللا يادعونا إن أردنااا ّ
ويؤكاد
اإللهياين ال الحيواناات هاداة مرشادين لناا.
الرسال
ّ
ّ
نوجة أبصارنا نحو العلاى ،وأن نعتب َار ّ
عالم الحيوان ،أن ّ

الشفقة ،تناقض المبادئ
أن مبادئ الوحدة والوئام و ّ
لنا ّ
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السائدة في تنازع الحيوانات من أجل الحفااظ علاى نفساها .وعليناا أن نختاار أحاد هاذين المبادأين حياث ال يمكان
ّ
الجمع بينهما ،ويقول عبدالبهاء-:
ّ
النازاع هاي بقااء األنساب .وا ّن
"إن التّنازع علاى البقااء معضالة مان معضاالت عاالم ال ّ
طبيعاة .ونتيجاة هاذا ّ
ّ
هاذا القاانون (أي بقاااء األنساب) هاو أساااس جمياع المشااكل ،فهااو سابب الحاروب والمنازعااات ،وهاو سابب العااداوة

ايطرا ،وناار
ظلمااا ،وناار
طبيعااة ناار
والبغضاااء بااين بنااي اإلنسااان .ففااي عااالم ال ّ
ّ
أنانيااة ،وناار اعتااداء ،وناار تسا ً
ً
اابا لحق ااوق ارخا ارين ،ون اار ص اافات ذميم ااة أخ اار كثيا ارة ،ه ااي نق ااائص ع ااالم الحيا اوان .وم ااا دام اات ه ااذه
اغتص ا ً

النجااا
السااائدة فااي عااالم ال ّ
طبيعااة مسااتولية كااذل علااى أبناااء اإلنسااان ،فقااد اسااتحال علاايهم ّ
الخصااائص ّ
الدنيئااة ّ
طبيعاة ال علام لهاا وال خبار لهاا
ألن ال ّ
للدماء ،وال ّ
حبة للحرب ،وال ّ
والفال  .فال ّ
حبة ّ
طبيعاة غ ّادارةّ ،
طبيعة م ّ
طبيعة م ّ
بيعية في عالم الحيوان.
ظالمة من الخصائص ال ّ
الصفات ال ّ
كل هذا هو ّ
ط ّ
السبب في ّ
أن هذه ّ
عن هللا تعالى .و ّ

النفوس البشرّية عن طرياق التّربياة
الرسل ،وأنزل الكتب رأفة منة وشفقة ،حتّى تنجو ّ
"ولهذا أرسل هللا تعالى ّ
وحانيا اة ،وتك ااون مش اارق األلط اااف
لهي ااة م اان فس اااد ال ّ
الر ّ
اإل ّ
بالص اافات ّ
طبيع ااة وم اان ظ ااالم الجه اال ،وحتّااى تتّص ااف ّ

حمانية.
الر ّ
ّ

"ولكاان يااا ل سااف وألااف أسااف ،فقااد صااارت جهالااة التّعصااب واالختالفااات اّلتااي ال أساااس لهااا ،والعااداوات

السبب في هذا التّدني والتّقهقر
سببا لفناء العالم وعّلة لتقهقره،
ومانعا لر ّ
ّ
المذهبيةً ،
ً
قية .و ّ
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تركا تاما ،ونسيانهم مبادئ األنبياء"(.)1
هو تركهم تعاليم
لهية ً
المدنية اإل ّ
ّ
الصلح األعظم
السااالم علااى األرض والوئااام بااين البشاار.
لقاد ساابق لرساال هللا أن ّ
تنباااوا علااى مااد العصااور بمجاايء عصاار ّ
ااء بقاارب تحّققهااا ،وكااذل يقااول
يؤيااد هااذه ّ
النب اوات بعبااارات أكياادة تتا ّ
وقااد ساابق لنااا أن رأينااا بهاااءهللا ّ
اوهع أم االً ورجا ً
عبدالبهاء-:
الرحااة ،ويتبا ّادل
الزينااة و ّا
عالمااا آخاار ،ويباادو العاااَلم اإلنسا
ااني فااي كمااال ّ
"فااي هااذا الا ّادور البااديع يصااير العاااَلم ً
ّ
الشااعوب والا ّادول،
الصاادق والااوداد ،وتحا ّال
اودة بااين ال ّ
طوائااف واألماام و ّ
ّ
المحبااة والما ّ
ّ
النازاع و ّ
بالصاالح و ّ
الجاادال والقتااال ّ
الصالح العماومي فاي قطاب
النهاياة تمناع الحاروب
وتستحكم رواب األلفاة والوئاام ،وفاي ّ
ّ
بالكلياة ...ويرتفاع سارادق ّ

الض ااعفاء واألغني اااء والفقا اراء
اإلمك ااان ،وتنم ااو ش ااجرة الحي اااة المبارك ااة حتّ ااى تظّل اال ّ
الش اارق والغ اارب .فاألقوي اااء و ّ
النماار والجاادي واألسااد والعجاال يعاماال
وال ّ
الح َماال و ّ
طوائااف المتنازعااة والملاال المتعاديااة اّلااذين هاام بمثابااة ال ا ّذئب و َ

المحبااة واالئاتالف والعدالااة واإلنصاااف ،ويمتلا العاالم بااالعلوم والمعااارف والحقااائق وأسارار
بعضااا بنهايااة
بعضاهم ً
ّ
الكائنات ومعرفة هللا"(.)2

()1
()2
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التعصبات الدينية
الرئيس ّاية اّلتاي ّأدت
فهماا واض ًاحا كياف
الصالح األعظام ،لانقم بد ارساة األساباب ّ
سيتاساس ّ
ّ
ومن أجل أن نفهم ً
كل سبب من هذه األسباب.
في الماضي إلى الحروب ،ولنر كيف يعالع بهاءهللا ّ
أن العداوة
عصبات ّ
بهائية ّ
ينية .وتقول التّعاليم ال ّ
الد ّ
قديما كانت التّ ّ
فمن أعظم األسباب اّلتي أورثت الحروب ً
الص اراع بااين أهاال األديااان والمااذاهب المختلفااة لاام يكاان سااببها الا ّادين الحقيقااي باال سااببها فقاادان الا ّادين الحقيقااي
و ّ
عصبات وبالتّقاليد وبالتّفاسير الباطلة ،فيقول عبدالبهاء في إحد خطاباتة في باريس-:
واالستعاضة عنة بالتّ ّ

اؤدي إلااى زوال الحاروب والمنازعااات مان وجااة األرض،
اف باين القلااوب واألروا  ،وي ّ
ّ
"إن ال ّادين يجاب أن يؤّلا َ
اببا فااي العااداوة والكراهيااة
وحاني اة والحياااة و ّ
النور ّ
الر ّ
انيااة فااي كا ّال إنسااان .واذا مااا أصاابح الا ّادين سا ً
اق ّ
ويجااب أن يخلا َ

ادين الحقيقاي بذاتاة ،إذ مان الواضاح
دينية ًا
خير منة ،ويكون تر هذا ّ
الدين هو التّ ّ
واالختالف ،فحينذا تكون الالّ ّ
اؤدي
سببا في زيادة المرض فتركة أحسن وأولى.
بالدواء هو ّ
وكل ديان ال ي ّ
الشفاء ،فّذا كان ّ
أن المقصود ّ
ّ
الدواء ً
ّ
المحبة واالتّحاد فهو ليس بدين".
إلى
ّ
ومرة أخر يقول عبدالبهاء-:
ّ
بعضا ونساب بعضاهم
"منذ ّأول تاريخ البشرّية إلى يومنا هذا كّفر أتباع األديان المختلفة في العالم بعضهم ً
الجفاء والبعاد .الحظاوا تااريخ
الباطل إلى البعض ارخر ،و ًا
بكل وسائل ّ
أخير قام بعضهم بمعاداة البعض ارخر ّ

الصليبية
أن الحروب
الحروب ّ
ينية تروا ّ
ّ
الد ّ
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حينااا ،فينهبااون
الصااليبيون خاللهااا يتغّلبااون ً
كاناات إحااد هااذه الحااروب العظيمااة ،وقااد داماات مااائتي ساانة ،كااان ّ
ليبيون المعتدين وابادتهم.
المسلمين وياسرونهمً ،
الص ّ
وحينا كان المسلمون ينتصرون ،فيقومون على سف دماء ّ
األوروبيااة عاان
"وكاناات الحاارب سااجاالً ما ّادة قارنين بااين شا ّادة وضااعف ،إلااى أن َر َحا َال أصااحاب تلا المااذاهب
ّ
الرمااد ،ورجعاوا إلاى بالدهام ،فشااهدوا أممهام فاي منتهاى
ّ
يبابا كماا تتار ّ
النياران أكاوام ّ
الشرق ،وتركوا البالد خرًابا ً
المقدساة ،وكانات هناا
اليبية باالحروب ّ
الص ّ
سميت هذه الحروب ّ
الفوضى واالضطراب والهياج .وخالصة القول ّ
النا ازاع واالخ ااتالف ب ااين
ديني ااة كثيا ارة أخ اار  .فق ااد ك ااان للم ااذهب البروتس ااتانتي  900أل ااف ش ااهيد نتيج ااة ّ
ح ااروب ّ
السجون ،وكم من األسر عوملوا بقسوة ال هاوادة
المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي ،وكم من أروا أزهقت في ّ

الدين.
كل ذل يجري باسم ّ
فيها وال شفقة .وكان ّ

المسيحيون اليهود شياطين أعداء هللا ولعنوهم وآذوهم وقتلوا كثيرين منهم وأحرقوا بيوتهم
"واعتبر المسلمون و
ّ
اار والمسالمين أعاداء هادموا شاريعة موساى ،فكاانوا
ايحيين كّف ًا
أو نهبوها وأسروا أطفاالهم ،وكاذل اعتبار اليهاود المس ّ

يسبونهم ويلعنونهم.
يترّبصون بهم ّ
الدوائر انتقاما ،وهم إلى يومنا هذا ّ

الشمس المنيرة ل فاق أعلن بشارة وحدة العاالم اإلنسااني،
الشرق طلوع ّ
"فعندما طلع حضرة بهاءهللا من أفق ّ
ّ
متفضالً" :كّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد".
وخاطب عموم البشر
ّ
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المحباة،
وشيطانية ،لذا يجب أن يعامل بعضنا الابعض ارخار بمنتهاى
رحمانية
فالشجرة شجرة واحدة ال شجرتان
ّ
ّ
ّ
ّ
أن
فال تعتبر طائفة طائفة أخر
ً
أن جميع البشار عبياد هللا وك ّال ماا فاي األمار ّ
نؤمن ّ
شيطانا ،بل يجب علينا أن َ

بعضهم غافلون تجب تربيتهم ،وبعضهم جهالء يجب تعليمهم ،وبعضهم أطفال تجب تربيتهم حتّى يصلوا مرحلة
تتطهاار أخالقهاام .والماريض ال تجااوز عداوتااة
البلااوغ .فهاام مرضااى فساادت أخالقهاام ،وال با ّاد ماان معااالجتهم حتّااى ّ
الجاهال بسابب جهلاة ،بال
بسبب مرضاة ،وكاذل ال يجاوز االبتعااد عان ال ّ
طفال بسابب طفولتاة ،وال يجاوز احتقاار ّ
الجهاد حتّاى يرتاا البشار فاي ظ ّال هللا ،ويعيشاوا
تجب معالجتة وتربيتة وتنشئتة بمنتهاى
ّ
اذل ّ
المحباة ،ويجاب أن نب َ

السرور الموفور"(.)1
في منتهى ّ
الراحة واالطمئنان و ّ
التعصبات العنصرية والوطنية

بهائيا اة القائل ااة بوح اادة الج اانس البش اار ّي تض اارب بمعولهااا عل ااى ج ااذور عام اال آخ اار م اان عوام اال
ّ
إن العقياادة ال ّ
متفوقاا علاى العناصار األخار ،
الحروب وهو التّعصب العنصري ،فقد اعتبر عنصر من العناصر البشرّية نفسة ّ

اق إبادتهااا.
اق اسااتغالل ّ
الشااعوب ّ
وآماان جرًيااا علااى قااانون "بقاااء األنسااب" با ّ
الضااعيفة باال حا ّ
تفوقااة هااذا يمنحااة حا ّ
اان ّ
اودت كثياار ماان صافحات تاااريخ العااالم بشاواهد وأمثلاة تطبيااق هااذا المباادأ تطبيًقاا قاسا ًايا ال مااروءة فيااة .أ ّمااا
وقاد اسا ّ

الناس من أي عنصر كانوا متساوون في قيمتهم أمام هللا ،وكّلهم يمتلكون
أن ّ
وجهة ّ
بهائية فتقول ّ
النظر ال ّ

()1
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دورا،
المَلكااات الفطرّيااة البديعااة م اا يحتاااج إلااى تربيااة تتناسااب وتطا ّاورهم ،وا ّن كا ّال عنصاار يسااتطيع أن يلعااب ً
ماان َ
الجامعة البشرّية غنى وكماالً فيقول عبدالبهاء-:
فيزيد حياة ّ
ألن هللا خلاق البشار جمايعهم .وكّلناا جانس واحاد .وليسات
"أما التّعصب الجنسي فهاذا َوه ٌام مان األوهاامّ .
ّ
باماة أكثار مان تعّلقهاا
في الوجود ً
أبدا مان حادود ،ولام تتع ّاين باين األ ارضاي ثغاور .وال تتعّلاق قطعاة مان األرض ّ

ع اإلنسااان
بامااة أخاار وجميااع األجناااس البش ارّية واحاادة لااد هللا ،ال امتياااز بينهااا .إذن فلماااذا يجااب أن يختاار َ
ّ
اارب؟ فلاام يخلااق هللا البشاار ماان أجاال أن يهلا
تعصا ًابا كهااذا التّعصااب؟ أفهاال يجااوز لساابب وهما
اي أن نتناااز َ
ع ونتحا َ
ّ
ّ
طوائف والقبائل نصيب من فيض عناية األب السماوي.
بعضا .وا ّن لجميع األجناس والملل وال ّ
بعضهم ً
"ويمت اااز البش اار بعض ااهم ع اان بع ااض ف ااي األخ ااالق وف ااي الفض ااائل وف ااي اإليم ااان وف ااي إطاع ااة شا اريعة هللا،

نسانية ساطعون.
فبعضهم كالمشاعل مشتعلون وبعضهم ّ
كالنجوم الدرهرهة في سماء اإل ّ

النفوس اّلتي تحب العالم اإلنساني ممتازة سامية ،سواء أكانت سوداء أم صفراء أم بيضاء أم من ّأية مّلاة
"و ّ
ّ
مقربة إلى هللا"(.)1
أو عنصر وهي ّ
ارر ووبااالً عان التّعصاب العنصاري .وقاد حاان الوقات اّلاذي
السياساي أو الاوطني فاال يق ّال ض ًا
أما التّعصب ّ
ّ
وطنا لها.
القومية في
الوطنية
فية تندمع
وطنية أوسع منها حين يكون العالم كّلة ً
ّ
ّ
ّ

()1

مترجم من خطابات عبدالبهاء.
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الدنيا ما ترجمتة-:
ويقول بهاءهللا في لو ّ
ظهاور،
اب الاوطن مان اإليماان" ،ولك ّان لساان العظماة فاي هاذا الياوم ،ياوم ال ّ
الساابقة" :ح ّ
"قد قيل فاي القارون ّ
يحب الوطن بل لمن يحب العالم" ،وبهاذه الكلماات العالياات عّلام طياور األفئادة طيرًاناا
ّ
يتفضل" :ليس الفخر لمن ّ

تقليدي".
جديدا ،ومحا من الكتاب تحديد
ً
ّ
مطامع الدول التوسعية

لقد ش ّنت حروب كثيرة من أجل أر آل
اببا
اض تنافست علاى امتالكهاا أ ّمتاان أو أكثار .وكاان طماع االماتال س ً
ملكيااة األرض إلااى
الن ازاع بااين األماام وبااين األف اراد .وبمقتضااى وجهااة ّ
قويااا ماان أسااباب ّ
بهائي اة ،ال تعااود ّ
النظاار ال ّ
أمااا البشاار فكّلهاام سا ّاكان علااى هااذه
األمااة باال إلااى اإلنسا ّ
اانية جمعاااء ،وتعااود فااي الواقااع إلااى هللا وحاادهّ ،
األف اراد أو ّ
األرض .وقد قال عبدالبهاء بمناسبة معركة بنغازي-:

الوحشية البشرّية قائمة في العالم؟ وكيف
"إن قلبي حزين من حوادث حرب بنغازي( .)1تر إلى متى تبقى
ّ
ّ
ألية غاية ياا تار ؟ نعام مان
يجوز أن
يتحارب ّ
الصبا إلى المساء يسف بعضهم دم البعض ارخر؟ و ّ
َ
الناس من ّ

فّناة ماع
أماا المصايبة فاي اإلنساان ّ
أجل امتال حفنة تراب .فالحيوانات تتحارب ،وهنا دافع لحربها ّ
تتذرع بةّ ،
يتدنى ويسف إلى
كونة ممتاز عن جميع الكائنات ،فهو ّ

()1

ركية التي اندلعت في طرابلس في  29أيلول (سبتمبر) .1911
وهي الحرب
اإليطالية التّ ّ
ّ
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طع أخاه إرًبا إرًبا من أجل قطعة من األرض ،ويصبغ أديم الغبراء بدم البشر .فتر أشرف
السفلى ،فيق ّ
ّ
الدركات ّ
المخلوقات يحارب أخاه من أجل أحقر األشياء ،أال وهو التّراب.
قبر لة.
ملكيتها إلى أحد بل هي مل لجميع الخلق ،وليس هذا التّراب بيتًا ألحد بل ًا
"فهذه األرض ال تعود ّ
"ومهمااا أحاارز اإلنسااان ماان فتوحااات عظيمااة واسااتولى علااى ممالا كثيارة ،فاّلااذي يبقااى لااة ماان هااذه األرض

الخربة شبران من التّراب هما قبره األبدي.

المدنيااة بياانهم فااذل أماار
"ولااو يكااون الا ّادافع لالسااتيالء عل اى األرض تحسااين أح اوال سا ّاكانها وتاارّقيهم ونشاار
ّ
الشخص ّاية
ممكن عن طريق
الناس اتّخذوا الحرب ذريع ًة لتنفيذ أهوائهم ورغباتهم وأغراضهم ّ
ولكن ّ
المحبة والودادّ ،
ّ
الساايطرة علااى عاادد ماان البؤساااء .فكاام ماان بيااوت تتخا ّاربو وكاام ماان أكباااد ألااوف
ومنااافعهم ّ
الد ّ
نيويااة عاان طريااق ّ

طع إرًبا إرًباو
الرجال تتق ّ
ّ
النساء و ّ

المحبة واالتّحاد ،وكّلما خطر بقلبة خاطر من
كل واحد منكم أفكاره ومشاعره نحو
ّ
اما أن ّ
يوجة ّ
"لهذا أر لز ً
الصلح والوئام .ويجب محو فكرة العاداوة بفكارة أكثار مهاباة وجاالالً منهاا أال
الحرب قاومة بخاطر أكبر منة من ّ

اتد هتاااف جنااود هللا وعناااقهم بعضااهم
وهااي فك ارة
اتدت ساايوف العااالم ورماحااة سا ً
افكا للاادماء ،اشا ّ
المحبااة .وكّلمااا اشا ّ
ّ
محبااة ووداد .إذن تجااب إبااادة هااذا التّااوحش البشاار ّي بفضاال هللا وعنايتااة .وهااو تعااالى يقّلاب القلااوب
ً
بعضااا بكا ّال ّ
الصلح العالمي أمر مستحيل ،إذ
ال ّ
النفوس المخلصة .وال ّ
طاهرة و ّ
تظنوا ّ
أن ّ
ّ
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كل جانس مان األجنااس البشارّية،
لهية .ولو انبعثت من أعماق قلوبكم أمنية ّ
ال مستحيل على األلطاف اإل ّ
محبة ّ
قوتهااا حتّااى أصاابحت فكارة
لس َارت أفكاااركم وانتشاارت ماديااا وروحانيااا فخلقاات نفااس األماااني فااي ارخارين ،وازدادت ّ
َ
عامة شاملة للعالمين"(.)1
ّ
اللغة العالمية
تجناب تلا األساباب ،نساتطيع أن نتق ّادم
ئيسية للحروب وكيف يمكننا ّ
وبعد أن نظرنا سر ً
الر ّ
اعا إلى األسباب ّ
فاول تل االقتراحات
ارن لدراسة االقتراحات ّ
البناءة اّلتي ّ
الصلح األعظمّ .
قدمها بهاءهللا من أجل الوصول إلى ّ

القومية .ويشاير بهااءهللا فاي الكتااب األقادس وفاي ألاوا أخار إلاى هاذا
عالمية باإلضافة إلى الّلغات
إيجاد لغة
ّ
ّ
الموضوع .ففي لو اإلشراقات يقول ما ترجمتة-:

السابب األعظام
السادس اتّحاد العباد واتّفاقهم ،وال يزال باالتّفااق تتن ّاور آفااق العاالم بناور األمار .و ّ
"اإلشراق ّ
اانا ماان
لاذل معرفااة بعضااهم لغااة بعاض وخ ّ
طااةّ .إناا أمرنااا أمناااء بياات العاادل ماان قبال فااي األلاوا أن يختاااروا لسا ً
أيضاا خطاا مان الخطاو  .ويعّلماوا األطفاال باة فاي مادارس العاالم،
األلسن الموجودة أو يبتدعوا ً
لسانا ،ويختااروا ً
احدا وأقليماً واحداً"(.)2
حتّى يشاهد العالم ً
وطنا و ً
وقد قال عبدالبهاء في باريس في شبا فبراير سنة -:1913
ئيسية للمنازعات في أوروبا هو اختالف
ّ
الر ّ
"إن أحد األسباب ّ

()1
()2

مترجم من خطابات باريس.

الترجمة العربية الصفحة .100
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الّلغااات فيهااا ،فنقااول هااذا إنسااان ألماااني وهااذا إيطااالي ،ثاام ناار إنساااناً انكليزًيااا ثاام نلتقااي بّنسا آل
أن
اان فرنسا
اي ،مااع ّ
ّ
ّ
ّ
اّنهم
عامااة فا ّ
الجميااع ماان عنصاار واحااد ،ولكا ّان الحائاال األعظاام اّلااذي يحااول بياانهم هااو الّلغااة .فلااو وجاادت لغااة ّ
يتّحدون.

تتعين لغاة
العالمية المساعدة
"وقد كتب حضرة بهاءهللا قبل أربعين سنة عن الّلغة
وتفضل قائالًّ :
ّ
بانة ما لم ّ
ّ
النااس عان االخاتال والتارلف ،ولان
يتم االتّحاد التّاام باين ّ
ألنناا نار ساوء التّفااهم يمناع ّ
الشاعوبّ ،
ّ
عامة واحدة ال ّ
عالمية مساعدة.
يزول سوء التّفاهم هذا إالّ بلغة
ّ
إن أهاال ّ ق
تمامااا بحاوادث الغاارب ،وال اسااتطاع أهاال
كالمااا عامااا فنقااول ّ
الشاار ال علاام لهاام ً
"ونحاان نااتكّلم ارن ً
العالمياة ،فهااذا
قيين ،فجماايعهم قااد وضااعوا أفكااارهم فااي صااندوق مغلااق ومفتاحااة هااو الّلغااة
الغاارب االخااتال
ّ
ّ
بالشار ّ

عالمياة ألمكان بساهولة ترجماة كتاب الغارب إليهاا،
الصاندوق المغلاق .ولاو وجادت لغاة
ّ
المفتا يستطيع أن يف َ
اتح ّ
الشرق تترجم إلى تل الّلغة ،وينتفع منها أهل الغرب .إذن
وا ّ
الشرق على مضامينها ،وكذل كتب أهل ّ
طلع أهل ّ
الشرق والغرب وسيلة الّلغة الواحادة ،فهاي اّلتاي تجعال العاالم كّلاة
أن أعظم وسائل التّرقي واالتّحاد بين ّ
فقد علمتم ّ
وطنااا واحا ًادا ،وتكااون دعامااة لرّقااي البشاار ،وترفااع اريااة وحاادة العااالم اإلنساااني خّفاقااة ،وتكااون الباعااث علااى ارحااة
ً
ّ
محبة ملؤها الوداد"...
محبة بني آدم من جميع العناصر واألجناس ّ
جميع ممال العالم وسرورها وعلى ّ
يبت بمسالة الّلغة
ولكن األمر يبقى لبيت العدل األعظم حتّى ّ
ّ
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باية لغة مخترعة حديثة.
حية
الدين ال
العالمية وفًقا ألوامر بهاءهللا( .)1وليس
ّ
أصلية أو ّ
ّ
باية لغة ّ
بهائي بملزم ّ
ّ
ّ
عصبة األمم
وهنا اقت ار آل
عالمياة
مشددة هو تاسيس عصابة أمام
كرره بهاءهللا و ّ
أكد علية وأوصى باألخذ بة بصورة ّ
ّ
ثان ّ
السالم
للحفاظ على ّ

()1

أمر باذل بال يتار االختياار فاي ذلا ألهال العاالم فقاد كتاب
عالمية ولكنة ال يفرض ًا
يحبذ بهاءهللا انتخاب الّلغة العر ّبية لغة
ّ
بالنص-:
"قد نزلنا في الكتاب األقدس :يا أهل المجالس في البلدان أن اختاروا لغة من اللغات ليتكلم بها من على األرض وكذل من
إن هللا ّيبين لكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دونة إنة لهو الفضال العليم الخبير" .إلى أن يقول ما ترجمتة-:
الخطو ّ .
" ...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"...

وان ما هو محبوب لد العرش هو أن يتكلم جمياع العاالم باللغاة العربياة ألنهاا أعظام جمياع اللغاات بساطة ولاو اطلاع النااس
على بسطة هذه اللغة الفصحى ووساعتها فاال شا أنهام ساينتخبونها .واللغاة الفارساية ولاو أنهاا عذباة ج ًادا ...لكنهاا ال تملا
بسطة اللغة العربية بل إن جميع لغات األرض محدودة إذا ما قورنت باللغة العربية وهذا هو مقام أفضاليتها الاذي مان أجلاة

ذكرناها.

"ومقصودنا هو أن يختار أهل األرض لغة واحدة ليتكلم بها عموم الناس...
عوجا وال أمتًا".
"فينتهي األمر ًا
أخير إلى لغة واحدة وخ واحد وتر قارات األرض قارة واحدة إذن ال تر فيها ً
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سجينا في عكا
فقد كتب في لوحة إلى الملكة فكتوريا بينما كان
ً

()1

نصة-:
ما ّ

ومهماتهم إال على قدر تحفظاون
"يا معشر األمراءو أصلحوا ذات بينكم ،إ ًذا ال تحتاجون إلى كثرة العساكر
ّ
عية ومن حولكم...
الر ّ
بة ممالككم وبلدانكم ...اتّحدوا يا معشر الملو بة تسكن أريا االختالف بينكم ،وتستريح ّ

إن هذا إال عدل مبين".
قام أحد منكم على ارخر ،قوموا عليةّ ،
إن َ

()2

ماان

أهميتهااا فااي الوقاات الحاضاار
وفااي ساانة  1875توّقااع عباادالبهاء تاساايس عصاابة أماام
عالميااة ،وتباادو ّ
ّ
المدني ااة" م ااا
"الرس ااالة
ّ
المح اااوالت الحماسا اّية اّلت ااي تب ااذل ارن م اان أج اال تاس اايس عص اابة األم اام ه ااذه .فكت ااب ف ااي ّ
ترجمتة-:

الحقيقية لان ترفارف علاى قطاب العاالم إال حينماا يخطاو عادد مان الملاو العظاام أولاي
المدنية
إن راية
"نعم ّ
ّ
ّ
الهماة والغيارة والحمياة والحارص علاى خيار البشارّية وساعادتها خطاوات عازم ثابات ورأي ارساخ ،ويطرحاون
العزم و ّ

بكل الوسائل ،ويعقدون
ويؤسسون معاهدة
ًا
الصلح العام،
ّ
ويتشبثون ّ
مؤتمر دوليا عالمياّ ،
على بسا البحث مسالة ّ
تؤكاد
قوية وميثاًقا وشرو ً
طا محكمة ثابتة ،ويعلنونها ،ويشفعونها بمصادقة عموم الهيئة االجتماعّياة البشارّية اّلتاي ّ
ّ
أن هذا األمار األتّام األقاوم اّلاذي هاو فاي الحقيقاة سابب ارحاة الخالئاق وجمياع س ّاكان األرض أمار
وتصادق على ّ
تنتبة
ّ
مقدس وعلى جميع قو العالم أن َ

()1
()2

بين سنتي .1870 – 1868

يقصد المؤلف سنة كتابتة لهذه الكلمات سنة .1920 – 1919
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يعيناوا حادود ك ّال دولاة وثغورهاا ،ويوضاعوا
سالما ثابتًا ،وفي هاذه المعاهادة علايهم أن ّ
إلى بقاء هذا العهد األعظم ً
الضاواب اّلتااي ت ارب
ساالو كا ّال حكومااة ومااد نفوذهااا ،ويعيناوا جميااع المعاهاادات والمناساابات ّ
وليااة والا ّارواب و ّ
الد ّ

ألن الق اادرة العس ااكرّية
الهيئ ااات الحاكم ااة البشا ارّية،
ويخصصا اوا ك ااذل الق ا ّاوة الحر ّبي ااة لك ا ّال حكوم ااة بمق اادار معل ااومّ ،
ّ
أن أسااس
والمع ّادات الحر ّبياة إذا ازدادت لاد دولاة واحادة ّأد ذلا إلاى ظناون ال ّادول األخار  .وخالصاة القاول ّ
الشارو تقاوم جمياع دول
الدول تفسخ هاذه ّ
أن ّأية دولة من ّ
هذا الميثاق المتين يبنى على األساس التّالي وهوّ -:
بكل قواها على تدمير تل الحكومة .فلو يتوّفق جسم العالم المريض
العالم بل الهيئة االجتماعّية البشرّية متّحدة ّ

الدائم".
فّنة ينال االعتدال الكلي ،ويفوز ّ
الدواء األعظمّ ،
بالشفاء األبدي ّ
إلى استعمال هذا ّ

بهائيون يرون
بهائية ال تحّقق تعاليم بهاءهللا
إن عصبة األمم من وجهة ّ
ّ
بالسالم العام .فال ّ
النظر ال ّ
الخاصة ّ
ّ
المؤسسااة اّلتااي وصاافها
تقصاار عاان الوصااول إلااى مسااتو
ّ
ناواقص عظيمااة فااي تكااوين عصاابة األماام ،وهااي بهااذا ّ

()1
األول (ديس اامبر) س اانة  ،1919م ااا
الس ااالم الع ا
االمي  .فق ااد كت ااب عب اادالبهاء ف ااي  17ك ااانون ّ
به اااءهللا لتاس اايس ّ
ّ
ترجمتة-:

الضاامير أساسا ّاية الزمااة
السااالم العااام فااي الوقاات الحاضاار قضا ّاية بالغااة
األهميااة ،ولكا ّان وحاادة الوجاادان و ّ
ّ
ّ
"إن ّ
أن عصاابة األماام ق اد
أمينااا ويكااون تشااييدها ثابتًااا ويكااون صاارحها ً
حتّااى يكااون أساااس هااذه القضا ّاية ً
متينااا ...ولااو ّ
أما
جاءت إلى الوجودّ ،
السالم العامّ .
ولكنها عاجزة عن تاسيس ّ

()1

وهذه المالحظة تنطبق اليوم على هيئة األمم المتحدة.
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بكل عظمة واقتدار".
المحكمة العليا اّلتي وصفها حضرة بهاءهللا فسوف تقوم وحدها بّتمام هذه
المهمة ّ
المقدسة ّ
ّ
التحكيم الدولي
دوليااة للتّحكاايم تفصاال فااي المنازعااات اّلتااي تاانجم بااين األماام فص االً
يوصااي بهاااءهللا كااذل بتاساايس محكمااة ّ
الصلح
عادالً
حكيما بدالً من لجوئها إلى محن الحروب .وكتب عبدالبهاء في رسالة ّ
وجهها إلى سكرتير مؤتمر ّ
ً

في موهون في أغسطس (آب)  1911ما ترجمتة-:

الكل قبل خمسين سنة في الكتاب األقدس بتشكيل مجلس صلح دولي عاام ،ودعاا أمام
"أمر حضرة بهاءهللا ّ
ّ
تنحل على ياد بيات العادل جمياع مشااكل الحادود
ولية الكبر  ،حتّى
لهية -مائدة المحكمة ّ
الد ّ
العالم إلى المائدة اإل ّ
ّ

والثّغور وحقوق
الشرف القومي وغير ذل من المشااكل العظيماة اّلتاي تنشاا باين ال ّادول والملال،
السيادة و ّ
ّ
الملكية و ّ
أمتين ،وجاب الفصال فياة
أمة على مخالفة قرار تل المحكمة أو االنحراف عنة .ولو نشا نزاع بين ّ
فال تج أر ّأية ّ

الن ازاع بااين شخصااين ،كااذل
وليااة الكباار فص االً عااادالً .وكمااا يصاادر الحاااكم حكمااة فااي ّ
فااي هااذه المحكمااة ّ
الد ّ
اردد فيااة ّأيااة دولااة ماان الا ّادول أو تت ارخااى فااي تنفيااذ حكاام
حكم اا
أي وقاات تتا ّ
ً
قاطعااا .وفااي ّ
تصاادر هااذه المحكمااة ً
تقوم بتدمير هذا العصيان".
المحكمة الكبر يجب على جميع ملل العالم أن َ
وقال كذل في إحد الخطابات اّلتي ألقاها في باريس سنة -:1911
"تتشكل المحكمة الكبر من أمم العالم ودولة ،أي تشتر في
ّ
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وكل حكومة فاي العاالم .ويجتماع أعضااؤها فاي دار الشاور العظيماة هاذه بك ّال اتّحااد
أمة ّ
انتخاب أعضائها ّ
كل ّ
قضية ،والفصل في
واتّفاق ،وتعرض على هذه المحكمة جميع المنازعات ّ
كل ّ
الد ّ
ولية ،ومن وظائفها المشاورة في ّ

اببا فاي الحاروب ،والوظيفاة الملقااة علاى عااتق هاذه المحكماة
كل أمر من األماور ،واالّ ّ
فّنهاا تصابح بادون هاذا س ً
ّ
هي منع الحروب".
دائمياة للتّحكايم
وخالل ربع القرن اّلذي سبق تاسيس عصبة األمم ،تا ّسست في الهاي سنة  1900محكماة
ّ
الا ّادولي ،وفيهااا وّقعاات كثياار ماان معاهاادات التّحكاايم ،ولكا ّان معظمهااا ِّ
عجا َاز عاان الوصااول إلااى مسااتو مقترحااات

الشاؤون ،ولهاذا
الشااملة .ولام تعقاد باين دولتاين عظيمتاين ّأياة معاهادة تحكايم تتض ّامن الفصال فاي جمياع ّ
بهاءهللا ّ
و"الشارف" و"االساتقالل" فاي ك ّال واحادة
الحيوياة"
الدول اختالفاات تاؤثّرعلى "المصاالح
كان المتوّقع أن
ّ
تظهر بين ّ
ّ
َ
فعالاة تلتازم
منها .ولم يقتصر األمر على هذا وحده ،بل ّ
إن بناود هاذه المعاهادات كاان ينقصاها وجاود ضامانات ّ
العالميااة ضاامانات علياا حااول قضااايا
بهائياة سااتكون هناا فااي عصاابة األمام
ّ
بهاا األماام .ووراء هااذه المقترحاات ال ّ
الخيا ارة إالّ بعااد أن توض ا َاع ه ااذه
الش اارف القااومي والمص ااالح
الحاادود و ّ
الحيويااة ،ول اان يبل ا َاغ التّحكاايم ال ا ّادولي قد ارتااة ّ
ّ
المقترحات موضع التّنفيذ ،وتنمحي لعنة الحروب من عالم الوجود.
تحديد التسلح
يقول عبدالبهاء-:
السال  .واذا ما ألقت
"على جميع دول العالم أن تتّ َ
فق على نزع ّ
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دولااة واحاادة أساالحتها ،ولاام تلقهااا الا ّادول األخاار  ،فلاان تكااون لااذل ّأيااة ثمارة ،باال يجااب أن تعقا َاد أماام العااالم متّحاادة
اانية .وماا دامات
ميثاًقا غلي ً
ظا في هذا األمر الخطير على أن تتر َ نهائيا آالت الحاروب اّلتاي تهادم بنياان اإلنس ّ

اّن ال ّادول األخار تضاطر إلاى المنافساة المشاؤومة هاذه ،فتزياد
قواتهاا العساكرّية والبحرّياة ،ف ّ
إحد األمم تزيد فاي ّ
قواتها"(.)1
من ّ
تحريم وسائل العنف والمقاومة
الص ا اريحة اسا ااتعمال القا ا ّاوة المس ا اّلحة
اائيون باعتبا ااارهم هيئا ااة ّ
والبها ا ّ
دينيا ااة ،قا ااد نبا ااذوا طبًقا ااا ألواما اار بها اااءهللا ّ
اائيين صانوف
لمصالحهم ،حتّى ولو ألغراض
اابيين والبه ّ
دفاعية بحتة .ففي إيران قاسات األلاوف العديادة مان الب ّ
ّ
اابيون فاي مناسابات مختلفاة بال ّادفاع
الدين .وفي أوائل ّأيام هذا ّ
الموت القاسية من أجل إيمانها بهذا ّ
الدين قام الب ّ
النظياار ،ولكا ّان بهاااءهللا منااع هااذا الا ّادفاع
عاان أنفسااهم وعاان عاوائلهم بساايوفهم .فاااظهروا شااجاعة وبسااالة منقطعااة ّ

أيضا .وقد كتب عبدالبهاء العبارة التّالية ترجمتها-:
ً

بان نشار الحقيقاة ال يجاوز أب ًادا بهاذه الوساائل حتّاى ولاو كاان اساتخدامها لغارض
"حينما ظهر بهاءهللا أعلن ّ
وتفضل" :أن تقتلوا خيار لكام مان أن تَقتلاوا" .فانتشاار أمار هللا وترويجاة
السيف...
ّ
ّ
الدفاع عن النفس ،فنسخ آية ّ
يتم عن طريق ثبات األحباء وايقانهم.
ّ

()1

مترجم من يوميات مير از أحمد سهراب في مايو – أيار 14-11-سنة .1914
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وحينما يقومون على إعالء كلماة هللا دون خاوف واضاطراب وبمنتهاى االنقطااع ويغمضاون أعيانهم عان شاؤونات

المقدساة بادمائها علاى
اق .وتشاهد هاذه ّ
النفاوس ّ
العالم ويشغلون أوقاتهم في خدمة هللا ،فحينذا تنتصر كلماة الح ّ
حقيقة األمر وعلاى إخالصاها فاي إيمانهاا وعلاى تضاحيتها وعلاى اساتقامتها .وهاو سابحانة قاادر علاى نشار أماره
ار إالّ ّإياااه .ونحاان واقفااون أمااام المعتاادين وأرواحنااا فااوق أكّفنااا
معينااا وال ناصا ًا
وخااذالن أعدائااة .ونحاان لاان نبتغا
اي ً
َ
مرحبين باالستشهاد في سبيل هللا لنبلغ بة آمال قلوبنا وأمانينا".
ّ
وقد كتب بهاءهللا إلى أحد اّلذين قاموا على اضطهاد أمره ما ترجمتة-:
الجااد علااى العماال فااي إصااال
السااال بعااد أن شا ّامر عاان ساااعد ّ
"ساابحان هللا مااا حاجااة هااذا الحاازب إلااى ّ
المرضية وقائدهم تقو هللا طوبى لمن أنصف .لعمر هللا
طيبة وسالحهم األخالق
العالمو؟ فجنودهم األعمال ال ّ
ّ

إن هذا الحزب قد بلغ باة صابره وساكونة إلاى مقاام مظااهر العادل فاي العاالم ،وبلاغ باة تساليمة ورضااؤه إلاى مقاام
ّ
أن ماا أصااب المظلاومين علاى األرض فاي هاذا الياوم شايء لام
يقتل ً
أحدا ،مع ّ
رضي بالقتل ولم يرض لنفسة أن َ

السابب فاي قباولهم لهاذه البالياا العظيماة ،وعادم قياامهم
تر مثلة عين التّاريخ وال رأت شبهة عين األمام .فماا هاو ّ
ااء ،وأخااذ مااولى
الساابب فااي ذلا هااو القلاام األعلااى اّلااذي ماانعهم عاان ذلا صا ً
علااى دفعهااا والا ّارد عليهااا؟ ّ
اباحا ومسا ً
وكف اقتداره"(.)1
الور ِّّأزمة األمور بيد قدرتة ّ

()1

من لو إلى ابن الذئب.
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السياسة اّلتي رسمها بهاءهللا في تحريم وسائل العنف والمقاومة وذل من نتائجها .فقد
وقد ثبت بالبرهان سالمة ّ
طريقاة
الدين البه
اائي مقابال ك ّال شاهيد واحاد استشاهد فاي إياران مئاة مان الماؤمنين دخلاوا صافوفة ،وكانات ال ّ
كسب ّ
ّ
الشهداء تيجان حياتهم تحت أقادام ماوالهم العظايم قاد ق ّادمت للعاالم أنصاع برهاان علاى ّأنهام
اّلتي فيها ألقى هؤالء ّ
الحقيقيااة الكاملااة اّلت اي إذا مااا قورناات
كساابوا حياااة جدياادة كااان المااوت بعاادها ال ياارعبهم وهااي حياااة ملؤهااا البهجااة
ّ
وكانها الغباار فاي الميازان .وكانات أقساى وأخباث أناواع التّعاذيب الجسادي اّلتاي
بمباهع األرض بدت هذه أمامها ّ
أهمية.
تعرضوا لها أشبة في خّفتها وتفاهتها بالهواء وزًنا و ّ
ّ
متى تجوز الحرب
أن بهاااءهللا كالمساايح ينصااح أتباعااة ف اراد وجماعااات بااالوقوف تجاااه المعتاادين موقااف التّسااامح وعاادم
ولااو ّ
ظلام والعادوان .فاّذا ماا اضاطهد األفاراد وأوذوا
يؤكد واجب الهيئة االجتماعّياة فاي مناع ال ّ
ولكنة ّ
العنف والمقاومةّ ،
السلب
يصح أن
ولكن الهيئة االجتماع ّية ال
تسمح بحوادث ّ
الصفح وعدم األخذ بالثّارّ ،
ّ
َ
النهب و ّ
فمن حّقهم العفو و ّ
ظلم ومعاقباة
الصالحة منع ال ّ
والقتل تجري في أراضيها وهي مكتوفة األيدي تجاهها .فمن أحد واجبات الحكومة ّ
()1
ولية ،فّذا
المعتدين  .وكذل األمر في الهيئة االجتماعّية ّ
الد ّ

()1

انظر إلى موضوع "معاملة المجرمين" الصفحات  210-208من هذا الكتاب.
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ظلاام .فقاد
أما ًة أو تجاااوزت عليهااا فماان واجااب األماام األخاار جميعهااا أن تتّحااد علااى منااع مثاال هااذا ال ّ
أما ٌة ّ
ظلماات ّ
كتب عبدالبهاء ما تلي ترجمتة-:
للدماء على الهيئة االجتماع ّية وتقصد من هجومها القتل العاام،
"قد يجوز أن تهجم جموع
وحشية متع ّ
طشة ّ
ّ
ضد المعتدين"(.)1
اما ّ
ففي هذه الحال يكون ّ
الدفاع لز ً
تتحمال
أما ًة أخار  ،وال ّ
أما ٌة ّ
وقد جرت عادة البشر حتّى ارن على أن تبقى األمم علاى حيادهاا إذا هاجمات ّ
تعرضت إلى األخطار .وكانت أعباء ال ّدفاع تلقى
بقية األمم
ّ
مسؤولية التّدخل بينهما إالّ إذا تاثّرت مصالحها أو ّ
تتعرض إلاى الهجاوم مهماا كانات ضاعيفة ال حاول لهاا وال ق ّاوة .لك ّان تعااليم بهااءهللا قلبات
األمة اّلتي ّ
على كاهل ّ

وجمعاا ال علاى عااتق األ ّماة
الدفاع على عااتق جمياع األمام فاراد
ؤولية ّ
أسا على عقب ،وألقت مس ّ
ً
هذا الموقف ر ً
أي هجااوم تتعا ّارض لااة
اانية جمعاااء بمثابااة هيئااة
اجتماعيااة واحاادة ،فا ّ
المعتااد عليهااا وحاادها .وحيااث ّ
ّ
أن اإلنسا ّ
اّن ّ
اوم كا ّال الهيئااة االجتماعّيااة علااى مجابهتااة .ول او
إحااد األماام هااو هجااوم علااى الهيئااة االجتماعّيااة .ويجااب أن تقا َ

أمااة تنااوي العاادوان علااى غيرهااا ّأنهااا س اتجابة
الناااس بهااذه ّ
اعتاارف ّ
النظرّيااة اعت ارف اا شااامالً ّ
وطبقوهااا ،لعلماات كا ّال ّ
األماة اّلتاي تهاجمهاا ،وحيناذا يكفاي العلام بهاذا ردع أشاجع األمام وأشرساها.
مقاومة جميع أمام العاالم ال مقاوماة ّ

للساالم ،تصابح الحارب فاي خبار كاان .وخاالل فتارة االنتقاال مان
تتاسس عصبة أمم ّ
قوية من أمم محباة ّ
وعندما ّ
الفوضى

()1

كتاب حكمة عبدالبهاء – الصفحة .170
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قوياة
ولية إلى الوحدة ّ
ّ
اماا علاى األمام اتّخااذ إجاراءات ّ
تعس ّ
الد ّ
الد ّ
ولية ستحدث حروب ّ
فية ،وفي هذه الحال يكاون لز ً
المدنية ما ترجمتة-:
الرسالة
في سبيل الحفاظ على العدل ّ
ّ
السالم .وقد كتب عبدالبهاء في ّ
الدولي والوحدة و ّ
اببا للتّعمياار ...وتقااوم الحاارب
"باال قااد تكااون الحاارب
ً
للصاالح األعظاام ،كمااا قااد يكااون التّاادمير سا ً
أساسااا ّ
أحيانااا ً
الصاالح .ويليااق بااالملو
علااى نوايااا صااالحة فيكااون الغضااب عااين الّلطااف وال ّ
ظلاام جااوهر العاادل والحاارب بنيااان ّ

ألن فية وال ش حرّية العالمين".
الصلح العموميّ ،
العظام اليوم أن يؤ ّسسوا ّ
اتحاد الشرق والغرب

وهنا عامل آخار يسااعد علاى توطياد الساالم وهاو ارتباا ّ ق
"الصالح األعظام" مج ّارد
الشار والغارب .فلايس ّ
ّ
ممزقاة .وقاد قاال عبادالبهاء فاي
ودي مثمر بين أمام األرض اّلتاي كانات حتّاى ارن ّ
هدنة بل توحيد قو وتعاون ّ
إحد خطاباتة في باريس-:
الشارق ،فحضارة موساى رّباى الخلاق وهاداهم فاي
"منذ البداية حتّى اليوم كانت شمس الحقيقة تشرق من أفق ّ
الشرق ،وحضرة عيسى ظهر من أفق ّ ق
الشارق ،وحضارة البااب ظهار فاي
أمة فاي ّ
ّ
الشر  ،وحضرة محمد بعث إلى ّ

السااطع ولاو ّأناة طلاع مان
الشارق ،وحضارة بهااءهللا ظهار مان ّ
إيران في بالد ّ
الشارق وتفضال ب ّ
اان كوكاب المسايح ّ
الشارق و ارجات
النوراء إلى الغرب فانتشارت أناوار الملكاوت فاي الغارب انتش ًا
اار أكبار مان ّ
ّ
لكنة أرسل أشعتة ّ
الشرق ّ
تعاليمة
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المباركة في عالم الغرب أسرع من رواجها في موطن والدة حضرتة.
وحانياة.
الشارق اليااوم إلااى ترقيااات الغاارب
"ويحتاااج ّ
الر ّ
ّ
الماديااة ،كمااا يحتاااج الغاارب إلااى الكماااالت والفضااائل ّ
ونصيبا من علومة واختراعاتاة .نعام يجاب تباادل هاذه
الشرق ويعطية حظا
فيليق بالغرب أن
يستفيض من أنوار ّ
َ
ً

اببا فااي
يكمال ّ
الشارق والغارب نقااائص بعضاهما الابعض بكا ّال اتّحااد .وسايكون هااذا االتّحااد س ً
المواهاب ويجاب أن ّ
وحانياة .وحينماا يجاري هاذا األخاذ والعطااء
المادياة إلاى
المدنياة
الحقيقية وفاي انضامام
المدنية
تحقيق
الر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المدنياة ّ
الجميااع ويتجّلااى أقصااى كمااال ويحاادث امتازاج وامتشاااج
باين ال ّ
طارفين تحاادث بينهمااا منتهااى األلفااة والوئااام ،فيتّحاد ّ
لهية.
الصفات اإل ّ
متين ويصبح العالم مرآة ّ
ونهار بارواحنا وقلوبناا ،ونحّقاق هاذا المقصاد
ًا
نبذل الجهد ليالً
"إذن يجب علينا نحن أهل ّ
الشرق والغرب أن َ
الجليا اال ،ونقا ا ّاوي األلفا ااة واالتحا اااد با ااين ملا اال األرض ،حتّا ااى تنشا اار القلا ااوب وتتنا ا ّاور العيا ااون وتنها ااال التوفيقا ااات

الجّنااة اّلتااي يجااب ظهورهااا علااى األرض حينمااا تحشاار
العظيمااةعلينا وتتحّقااق سااعادة ّ
النااوع البشاار ّي .وهااذ هااي ّ
ظل خيمة الوحدة واالتّحاد في الملكوت اإللهي".
البشرّية جمعاء في ّ
ّ
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الباب الحادي عشر

بعض األحكام والتعاليم
فّنهاا ثابتاة ال
الزماان إالّ شاريعة
تتغيار وتتب ّادل فاي ك ّال دور حساب ّ
المحباة ّ
"اعلام ّ
ّ
لهياة ّ
أن جمياع األحكاام اإل ّ
الدوام".
الجاري على ّ
أي تغيير ،وهي بمثابة ينبوع الحياة ّ
يعتريها ّ

مترجما)
(بهاءهللا –
ً
حياة الرهبنة:

الرهبنااة واالناازواء ،فناراه فااي الّلااو اّلااذي أرساالة إلااى
محمااد أتباعااة عاان حياااة ّ
"نهااى بهاااءهللا أتباعااة كمااا نهااى ّ
بالنص-:
نابليون الثّالث يقول ّ
الرهبااان ال تعتكف اوا فااي الكنااائس والمعابااد .اخرج اوا بااّذني ثا ّام اشااتغلوا بمااا تنتفااع بااة أنفسااكم وأنفااس
"يااا م ا ّ
عماا تظهار باة األماناة .أأخاذتم أصاول
العبادّ ...
تزوجوا ليقاوم بعادكم أحاد مقاامكمّ .إناا منعنااكم عان الخياناة ال ّ
الجاهلين .لوال اإلنسان من يذكرني فاي أرضاي وكياف
أنفسكم ونبذتم أصول هللا وراءكم؟ اتّقوا هللا وال
ّ
تكونن من ّ
ازوج "المسايح"
تفكاروا وال تكوناوا مان اّلاذين احتجباوا وكاانوا مان ّا
تظهر صفاتي وأسامائي؟ ّ
الرقادينّ .
إن اّلاذي ماا ت ّ

ّإنة ما
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مقر ليسكن فية أو يضع رأسة علية بما اكتسبت أيدي الخائنين .ليس تقديس نفساة بماا عارفتم وعنادكم مان
وجد ا

مقد ًس ااا ع اان ظن ااون م اان عل ااى األرض كّله ااا ،ط ااوبى
األوه ااام ب اال بم ااا عن اادنا .اس ااالوا لتعرفا اوا مقام ااة اّل ااذي ك ااان ّ
للعارفين".
لقسيساايها ورهبانهااا فااي الوقاات اّلااذي
هبانيااة التّنسا ّ
الر ّ
تؤسااس المااذاهب المسا ّ
ايحية الحياااة ّ
اكية ّ
ألاايس غر ًيبااا أن ّ
ازوجين وعاااش هااو وتالميااذه عيشااة ارتازاق ماان كا ّادهم وجهاادهم علااى
اختااار المساايح تالميااذه ماان بااين ّ
الرجااال المتا ّ
الناس؟ كما جاء في القرآن الكريم:
مسمع ومشهد من ّ
هبانياة ابتادعوها ماا
"وقّفينا بعيسى بن مريم ،وآتيناه اإلنجيل ،وجعلنا في قلوب اّلاذين اتّبعاوه أرفاة ورحماة ،ور ّ
حق رعايتها"(.)1
كتبناها عليهم إالّ ابتغاء رضوان هللا فما رعوها ّ
المبررات لم يعد لها
للرهبنة في ال ّ
يصر ّ
مبرراتّ ،
بان مثل هذه ّ
فّن بهاءهللا ّ
ظروف القديمة من ّ
ومهما كان ّ
الناااس وأتقاااهم وأشا ّادهم خوًفااا ماان هللا ماان
أن انسااحاب عاادد كبياار مان أنباال ّ
وجاود ارن .ويباادو بكا ّال وضااو حقااا ّ
اؤدي
اؤوليات اّلتااي تسااتلزمها حياااة األبا ّاوة أماار يا ّ
وسا الهيئااة االجتماعّيااة البشارّية وعاادم اشااتراكهم بالواجبااات والمسا ّ

عظيما.
فقر روحانيا
حتما إلى فقر الجنس البشر ّي ًا
ً
ً
الزواج

الزواج
الزوجات ويشتر بهاءهللا في ّ
تعدد ّ
بهائية ّ
تحرم التّعاليم ال ّ
ّ

()1

سورة الحديد.26 :
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بالنص-:
قبول ال ّ
ثم رضاء أبويهما بعد رضائهما فيقول في الكتاب األقدس ّ
طرفين المت ّ
زوجين ّ
المحبة والوداد واتّحاد العباد لاذا عّلقنااه باّذن األباوين
لما أردنا
حدد في البيان برضاء ال ّ
ّ
"إنة قد ّ
ّ
طرفينّ .إنا ّ
الضغينة والبغضاء".
بعدهما لئالّ تقع بينهما ّ
وقد كتب عبدالبهاء حول هذه ا ّلنقطة جو ًابا على سؤال أحدهم ما ترجمتة-:
اار واحادة ،وبعاد ذلا يناا األمار برضااء األباوين،
"أما بخصوص ّ
الزواج فعلي بموجب شاريعة هللا أن تخت َ
ّ
()1
الزواج قبل انتقائ " .
يحق لهما التّدخل في ّ
ّ
ولكنهما ال ّ
االحتياطية اّلتي اتّخذها بهاءهللا دون حدوث حاالت التّوتّرات والتّشنجات
بان هذه التّدابير
ويقول عبدالبهاء ّ
ّ
االحتياطياة
االمية – هاذه التّادابير
ّ
ايحية واإلس ّ
بين العوائل المتصاهرة تل التّوتّرات اّلتي شااعت فاي األقطاار المس ّ

ومم ااا كتب ااة عب اادالبهاء
ط ااالق بي اانهم.
اائيين ،كم ااا ّأدت إل ااى ن اادرة ال ّ
ق ااد ّأدت إل ااى ن اادرة ح اادوث التّااوتّرات ب ااين البه ا ّ
ّ
الزواج ما تلي ترجمتة-:
بخصوص ّ

طلاع
الدقاة ،وأن ي ّ
الزواج في األمر المبار اتّفاق تام ورضاء كامل بين ال ّ
"إن ّ
طرفين ،ويجب عليهما مراعاة ّ
ّ
اوي بينهما ااا ،ويجا ااب أن يكا ااو َن ارتباطهما ااا أبا ااديا،
أحا اادهما علا ااى أخا ااالق ارخا اار ،ويتعاها اادا علا ااى عها ااد متا ااين قا ا ّ
يقول بحضور العروس
محبة واالتّحاد والحياة ّ
الد ّ
ومقصودهما األلفة وال ّ
ائمية ،ويجب على العريس أن َ

()1

المكاتيب ،الطبعة االنجليزية – ج 3ص .563
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كل
وحضور بعض ارخرين ّ
"إنا ّ

كل
راضون" وتقول العروس لقاء ذل ّ
"إنا ّ

راضيات".

روحاا وجس ًاما حتّاى يكاون اتّحادهماا أباديا فاي جمياع العاوالم
"و ّ
الزواج عند البه ّ
اائيين هاو اتّحااد المارأة و ّ
الرجال ً
وحانية ل خر .هذا هو االقتران البهائي"(.)1
الر ّ
اإل ّ
لهية ،ويقوم أحدهما على ترقية الحياة ّ
ّ
()2
اول الع اريس والعااروس فااي حضااور
"إن عقااد الا ّازواج البهااائي بسااي
ّ
جاادا وكا ّال مااا يلاازم خاللااة هااو أن يقا َ
ّ
كل راضيات".
كل راضون" ّ
شاهدين اثنين على األقلّ -:
و"إنا ّ
"إنا ّ

الطالق
ظااروف واألزمنااة.
طااالق والا ّازواج قااد اختلفاات باااختالف ال ّ
إن التّوصاايات اّلتااي قا ّادمها رساال هللا فااي قضا ّاية ال ّ
ّ
بالكيفية التّالية-:
طالق
بهائية حول ال ّ
ّ
ويبين عبدالبهاء التّعاليم ال ّ
ّ
طاالق إالّ إذا حادثت حاوادث س ّاببت البارودة باين ال ّازوجين فاجبرتهماا علاى
"يجب على األحباء أن يجتنبوا ال ّ
الروحاني ،وبعد ذل يجاب عليهماا
طالق با ّ
االنفصال ،ففي هذه الحال يستطيعان التّصميم حول ال ّ
طالع المحفل ّ
ّ
إن أساس
المحبة وعرف
السنة رائحة
أن يصب ار سنة كاملة ،فّذا لم
المودة ،حصل ال ّ
ّ
طالقّ ...
ّ
ّ
تتضوع خالل ّ

()1

المكاتيب – الطبعة االنجليزية ج 2ص .325

()2

الروحااني المحلاي فاي األمكناة التاي تحات نطااق إدارتهاا ويقادم العاريس
تشرف على إجراء عقد الزواج
البهائي هيئة المحفال ّ
ّ
ّ
إلااى العااروس المهاار البهااائي المعااين فااي الكتاااب األقاادس وتتلااى بعااض األل اوا والمناجاااة ماان دون تعيااين وماان دون طقااس
ّ
خاص.
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المحبااة
ملكااوت هللا مبنا
اي علااى الما ّ
اودة و ّ
ّ
اببا
الزوجة ،فّن
أصبح أحاد ال ّ
وّ
طارفين س ً
َ

وخاصااة بااين الا ّازوج
والوحاادة والتّاارلف واالتّفاااق ولاايس علااى االخااتالف،
ّ
طاالق ،فاال شا ّ فاي ّأناة سايقع فاي مشااكل عظيماة ،ويبتلاي ببالياا
فاي ال ّ

شديدة تنتهي بارتبا أموره وبندمة العميق"(.)1

طاالق وغيرهاا بقاوانين الابالد اّلتاي يساكنونها باإلضاافة إلاى ارتبااطهم
طبع فاي قضاايا ال ّ
بهائيون باال ّ
ويرتب ال ّ
بهائية حولها.
بالتّعاليم ال ّ
التقويم البهائي
الزمن ولتثبيت تواريخ الحوادث .وال تزال حتّاى
عدة لقياس ّ
لقد ّ
متنوعة طرًقا ّ
تبنت األمم المختلفة في أزمنة ّ
ارن عا ّادة تقاااويم مختلفااة موجااودة ،كااالتّقويم الغريغااور ّي فااي غربااي أوروبااا والتّقااويم اليولياااني فااي كثياار ماان أقطااار
ّ
ّ
اإلسالمية.
شرقي أوروبا والتّقويم العبري بين اليهود والتّقويم الهجري في األقطار
ّ
ّ
تقويماا جديا ًادا ال يساتند إلااى
النااس بااة وذلا بوضااعة
أهمياة الا ّادور اإلله
اي اّلااذي جااء ّ
ليبشاار ّ
مياز الباااب ّ
وقاد ّ
ً
ّ
مسية كالتّقويم الغريغور ّي.
السنة ّ
الش ّ
األشهر القمرّية بل إلى ّ
يوما وتضااف إليهاا
السنة من ً 19ا
وبموجب التّقويم ال
بهائي تتاّلف ّ
شهر ّ
يوما فهذه ً 361
وكل شهر من ً 19
ّ
الشاهر الثّاامن عشار
السنة الكبيساة) باين ّ
"األيام ّ
ّ
السنة البسيطة أو خمسة ّأيام في ّ
الزائدة" (وعددها أربعة ّأيام في ّ
السنة
الشهر التّاسع عشر ليالئم التّقويم ال
و ّ
بهائي ّ
ّ

()1

مترجم من لو إلى أحد األحباء في أمريكا.
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بهائية تثبيتًا فلكيا وفًقا لتثبيت بداية
سمى الباب األشهر على أسماء صفات هللا.
ّ
السنة ال ّ
ّ
الش ّ
وتتثبت ّ
مسية .وقد ّ
الربيعي (وذل عادة في  21آذار – مارس .)-
السنة ّ
الش ّ
مسية ...في يوم االعتدال ّ
ّ
وا ّن أسماء األشهر في التّقويم البهائي كارتي-:
ّ
التسلسل

اسم الشهر

بداية الشهر

األول
ّ

شهر البهاء

 21آذار (مارس)

شهر الجالل

 9نيسان (أبريل)

الثّاني

شهر الجمال

 28نيسان (أبريل)

الثّالث

الرابع
ّ
الخامس

شهر العظمة
شهر النور

شهر الرحمة

ّ 17أيار (مايو)
 5حزيران (يونيو)

 24حزيران (يونيو)

السابع
ّ

شهر الكلمات

 13تموز (يونيو)

شهر األسماء

 20آب (أغسطس)

الحادي عشر

شهر المشيئة

 27أيلول (سبتمبر)

الثّاني عشر

شهر العلم

األول (أكتوبر)
 16تشرين ّ
 4تشرين الثّاني (نوفمبر)

السادس
ّ
الثّامن

التّاسع
العاشر

الثّالث عشر

الرابع عشر
ّ
الخامس عشر
السادس عشر
ّ
السابع عشر
ّ

شهر الكمال
شهر العزة

شهر القدرة
شهر القول

 1آب (أغسطس)
 8أيلول (سبتمبر)

شهر المسائل

 23تشرين الثّاني (نوفمبر)
 12كانون األول (ديسمبر)

شهر السلطان

 19كانون الثاني (يناير)

شهر الشرف

 31كانون األول (ديسمبر)
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الثّامن عشر

......

التاسع عشر

شهر المل

الزائدة)
(األيام ّ
ّأيام الهاء ّ
شهر العالء

 7شبا (فبراير)

من  26شبا (فبراير) إلى ّأول آذار (مارس)
 2آذار (مارس)

ويبتدئ العصر البهائي بسنة إعالن الباب دعوتة (سنة  1844الموافقة لسنة  1260هجرّية).
ّ
الساابب يباادو ماان
وسااوف يحتاااج أهاال العااالم فااي المسااتقبل القريااب إلااى االتّفاااق علااى تقااويم عما
اومي ،ولهااذا ّ
ّ
المناسااب أن يكااو َن لعصاار الوحاادة الجديااد تقااويم جديااد خااال ماان االعت ارضااات واالرتباطااات اّلتااي جعلاات التّقاااويم
تقويماا يفاوق فاي
الصاعب أن يج َاد أهال العاالم
القديمة غير مقبولة لد قطاعات كبيرة من س ّاكان األرض .ومان ّ
ً
السيد الباب.
بساطتة وسهولتة التّقويم اّلذي وضعة ّ
المحافل الروحانية
أسساة بهااءهللا فاي
قبل أن
مهمتاة علاى األرض ،وضاع أساس تطاوير ّ
َ
النظاام اإلدار ّي اّلاذي ّ
يكمل عبادالبهاء ّ
اان
الروح
آثاره
ااني ،أعلان فاي أحاد ألواحاة ب ّ
الكتابية .ومن أجل أن يريناا عبادالبهاء ّ
ّ
مؤسساة المحفال ّ
أهمياة ومقاام ّ
ّ
نصااها
الروحا
ترجمااة ماان التّرجمااات يجااب أن تعا َ
ارض علااى المحفاال ّ
ااني فااي القاااهرة قباال نشاارها ،رغاام ّأنااة ارجااع ّ
ّ
وصححها بنفسة.
ّ
خولات
الر
مكونة من تسعة أشخاص تنتخبهم الجامعة ال ّ
والمحفل ّ
بهائية سانويا .وقاد ّ
وحاني هو هيئة إدارّية ّ
ّ
هذه الهيئة سلطة
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ألن المحاف اال
بهائيا اة .وه ااذه التّس اامية مؤّقت ااة ّ
إص اادار القا ارار ف ااي جمي ااع قض ااايا العم اال المش ااتر ف ااي الجامع ااة ال ّ
تسمى باسم "بيوت العدل".
الر ّ
ّ
وحانية سوف ّ
مؤسسااات
مؤسسااات
ينيااة علااى خااالف
وهااذه الهيئااات ّ
ّ
الد ّ
اجتماعيااة قباال أن تكااو َن ّ
المؤسسااات الكنسا ّاية هااي ّ
ّ
اائيين ...وهاذه
تطبق مبادأ المشااورة فاي جمياع القضاايا ومنهاا المشااكل اّلتاي تنشاا باين البه ّ
دينية ،وهذا يعني ّأنها ّ
ّ

الروحااني
الر ّ
وحانية تسعى إلى ترويع الوحدة والعدل في جامعتها .وليس هنا من تشاابة باين المحفال ّ
المحافل ّ
ّ
الحث علاى
بهائية وعن
ّ
باي وجة من الوجوه ،إالّ ّ
أن المحفل مسؤول عن تطبيق التّعاليم ال ّ
القسس و ّ
الرهبان ّ
وبين ّ
بالنياب ااة ع اان
بهائيا اة ّ
الخدم ااة وع اان إدارة االجتماعا اات وع اان التّمسا ا بالوح اادة وع اان إدارة الممتلك ااات واألوق اااف ال ّ
بهائية األخر .
بالجمهور
وبالجامعات ال ّ
ّ
الجامعة وعن تمثيلها في عالقاتها ّ

ااحا تامااا
وفااي الباااب األخياار ماان هااذا الكتاااب فااي القساام الخاااص منااة بوصا ّاية عباادالبهاء قااد أوضااحنا إيضا ً
أما واجباتة فقد وصفها شوقي أفندي ولي األمر البهائي بعبارتة
الر
طبيعة المحفل ّ
وحاني محليا كان أم مركزياّ .
ّ
ّ
ّ
التّالية ترجمتها-:
األهمي ااة
"إن مس ااالة التّبلي ااغ وادارت ااة وأس اااليبة ووس ااائلة وانتش اااره ودعم ااة باإلض ااافة إل ااى م ااا ه ااي علي ااة م اان
ّ
ّ
اال اهتمااام ورعايااة هااذه المحافاال
لمصااالح األماار المبااار  ،تؤلااف ماان دون شا ّ الواجااب الوحيااد اّلااذي يجااب أن ينا َ

وحانية.
الر ّ
ّ

"ويتجّلى من دراسة ألوا بهاءهللا وعبدالبهاء دراسة دقيقة أ ّن
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أهمية عن التّبلياغ واقعاة علاى عااتق الممّثلاين اّلاذين انتخابهم األحبااء فاي هاذه
تقل ّ
هنا واجبات ّ
حيوية أخر ال ّ
محلية.
كل جامعة ّ
المحافل في ّ
ِّ
"فماان واجباااتهم أن يكون اوا حااذرين حصاايفين ساااهرين علااى محافظااة هيكاال أماار هللا فااي كا ّال األحيااان ماان
هجمات األعداء ومن نبال المفسدين.
النفارة مان قلاوبهم
"وعليهم أن يسعوا إلى ترويع
الريبة والبارودة و ّ
ّ
كل آثار ّ
المحبة والوفاق بين األحباء ومحو ّ
واحالل التّعاون القلبي على خدمة أمر هللا محّلها.
"وعلاايهم ان يبااذلوا أقصااى الجهااود فااي كا ّال األحيااان لما ّاد يااد المعونااة إلااى الفق اراء والمرضااى والعج ازة واأليتااام
النظر عن ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم.
بغض ّ
واألراملّ ،
الشاابان ماديااا وروحانيااا ،وتهيئااة وسااائل تربيااة
"وعلاايهم أن يقوماوا بكا ّال الوسااائل اّلتااي يملكونهااا علااى تهااذيب ّ
بهائي اة كّلمااا أمكاان ذل ا  ،وتنظيمهااا واإلش اراف علااى عملهااا ،وتجهيزهااا
األطفااال ،وتاساايس
بويااة ال ّ
المؤسسااات التّر ّ
ّ
وتطورها...
قيها
باحسن الوسائل اّلتي ّ
تؤدي إلى ر ّ
ّ

االعتيادي ا ااة ف ا ااي األعي ا اااد واحتف ا اااالت الا ا ا ّذكر
"وعل ا اايهم القي ا ااام بالتّرتيب ا ااات الالزم ا ااة الجتماع ا ااات األحب ا اااء
ّ
وحانية إلخوانهم...
واالجتماعات
الر ّ
تخصص لخدمة المصالح االجتماعّية والفكرّية و ّ
الخاصة اّلتي ّ
ّ
األيااام اّلتااي ال يازال فيهااا األماار اإللهااي فااي مهااد طفولتااة أن يقوماوا باإلشاراف علااى جميااع
"وعلاايهم فااي هااذه ّ
ّ
بهائية وعلى
المطبوعات ال ّ
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بهائية ويشرفوا علاى توزيعاة
عرضا
ساميا مضبو ً
ويقدموا لجمهور ّ
جميع التّرجمات ّ
الناس ً
المدونة ال ّ
ً
طا عن ارثار ّ
بين الجمهور"...
المدنياة الحاضارة
تفساخ
اإلمكانيات المكنونة في
نقدر قيمة
ويمكننا أن ّ
ّ
المؤسساات ال ّ
ّ
بهائياة هاذه حينماا نار ّ
ّ
لمسؤولية والتّواضاع
الشعور با
نظر الفتقارها إلى تل
يعا ًا
وحانية اّلتي تستطيع وحدها أن َ
تبعث ّ
ّ
الر ّ
القوة ّ
تفس ًخا سر ً
ّ
ّ
الشعور بالوالء الالّزم في نفوس األفراد من أعضاء الهيئة االجتماعّية.
في نفوس القادة اإلدارّيين وتبعث ّ
األعياد ومناسبات الذكرى السنوية والصيام
الرضوان (إعالن دعوة بهاءهللا من  21نيسان (أبريل) – ّ 2أيار (مايو) سنة .1863
عيد ّ
بهائية) وذل عادة في  21آذار (مارس).
عيد ّ
السنة ال ّ
النوروز (رأس ّ
عيد بعثة الباب في ّ 23أيار (مايو) سنة  5( 1844جمادي األولى  1260ها)(.)1

محرم  1233ها).
مولد بهاءهللا في  12تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة ّ 2( 1817
محرم  1235ها).
األول (أكتوبر) سنة ّ 1( 1819
مولد الباب في  20تشرين ّ

صعود بهاءهللا في ّ 29ايار (مايو) .1892
استشهاد الباب في  9ت ّموز (يوليو) سنة  28( 1850شعبان

()1

يصادف مولد عبدالبهاء.
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 1266ها).
صعود عبدالبهاء في  28تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة .1921

يوما من ّأول العالء ( 2آذار – مارس  ) -إلى يوم-:
شهر الصيام ً 19
الصيام.
عيد ّ
النوروز اّلذي يحتفل بة مباشرة بعد ختام ّ

ّأيام الهاء (من  26شبا – فبراير –إلى ّأول آذار – مارس – (كما سياتي شرحة).
األعياد
الرئيسا ّاية تتجّلااى فااي الا ّادين البهااائي ّأيااام األعياااد والعطااالت العدياادة خااالل العااام .ففااي الخطابااة
ّ
إن األفا ار ّ
ّ
النوروز سنة  1912قال-:
اّلتي ألقاها عبدالبهاء في االسكندرّية بمصر يوم عيد ّ
يحرم فيها االشاتغال
"هنا في ّ
الشرائع ّ
المقدسة اإل ّ
كل َدور وكور ّأيام سرور وحبور وأعياد مباركة ّ
لهية في ّ
الصناعة وغيرها.
بالتّجارة و ّ
عامااة ويكااون الجميااع فيهااا زم ارة
"وتعقااد فيهااا اجتماعااات بكا ّال ّ
محبااة وساارور وابتهاااج وتت ازّين فيهااا مجااالس ّ
األمة وألفتها واتّحادها.
واحدة،
فتتجسد في األبصار وحدة ّ
ّ
يمر من دون ثمرة.
"وحيث ّ
أن يوم العيد يوم مبار  ،يجب أن ال يتر العيد ّ
يتاساس فاي ذلا الياوم المباار مشاروع
السارور ،بال يجاب أن ّ
"ويجب أن ال يقتصر ذل اليوم على الفار و ّ
األمة فيما بعد...
تعود منافعة ّ
الدائمة على ّ
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الناااس مساااكين محاارومين ماان المواهااب
ألن ّ
"وليساات هنااا فااي هااذا الياوم نتيجااة وثمارة أعظاام ماان هدايااة ّ
الناااسّ ،
لهية...
اإل ّ
أثر خيريا ماديا أو معنوياا .ويجاب أن تشامل
"ويجب على األحباء في مثل هذا اليوم أن يتركوا من بعدهم ًا

الدور البديع يجب أن يكو َن عموميا يشامل
كل عمل خير ّي مبرور في هذا ّ
تل ارثار الخيرّية جميع البشرّ ،
ألن ّ
أن ظهاور ال ّارحمن فاي هاذا الياوم ظهاور إلهاي فااملي أن يكاو َن
اائيين وحادهم ،وحياث ّ
اص البه ّ
جميع البشار وال يخ ّ
ّ
إلهية لعموم البشر".
كل واحد من األحباء
اإللهيين رحمة ّ
ّ
ّ
الرض اوان واحتف ااالت ذكاار ماايالد الباااب وماايالد بهاااءهللا وعيااد بعثااة
وأعياااد ّ
الساانة ال ّ
بهائي اة" و ّ
النااوروز "رأس ّ
بهائيين خالل العام.
الباب "وهو نفسة ذكر مولد عبدالبهاء" هي أعظم ّأيام الفر عند ال ّ
الشاهر التّاساع عشار (مان ياوم  26شابا
(األياام ّا
الشاهر الثّاامن عشار و ّ
الزئادة) اّلتاي تقاع باين ّ
أما ّأيام الهاء ّ
ّ
الضيافات والوالئم ل حباء ولتقديم الهدايا
األول من آذار (مارس) ّ
خصصت لعمل ّ
(فبراير) إلى نهاية اليوم ّ
فّنها ّ
وللعناية بالفقراء والمرضى إلخ.

أمااا االحتفاااالت بااذكر استشااهاد الباااب وصااعود بهاااءهللا وعباادالبهاء فيحتفاال بهااا بكا ّال وقااار فااي اجتماعااات
ّ
الئقة وبخطابات وتالوة من المناجاة واأللوا .
الصيام
األياام التّساع عشار يكاون
إن ّ
ّ
الصايام .وخاالل ّ
الشهر التّاسع عشر اّلذي يلي ضيافات ّأيام الهاء هاو شاهر ّ
الصيام باالمتناع عن األكل
ّ
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الربيعااي فااي آذار (مااارس)
الشاارب ماان ّ
و ّ
الشااروق حتّااى الغااروب .وحيااث ّ
الصاايام ينتهااي بيااوم االعتاادال ّ
أن شااهر ّ
الشمالي والخريف فاي نصاف الكارة الجناوبي،
الربيع في نصف الكرة ّ
ّ
دائما في نفس الفصل وهو ّ
فّن ّ
الصيام يقع ً
الصايام شااقا .وباإلضاافة إلاى
الشديدة وال فاي بارودة ّ
الصيف ّ
مماا يجعال ّ
الشاتاء القاساية ّ
فال هو بواقع في ح اررة ّ
السااعة
هذا ففي هذا الفصل تكون الفترة بين ّ
الشروق والغروب متساوية تقر ًيبا في جميع أنحاء المعماورة أي مان ّ

مفروضااا علااى األطفااال والمرضااى والمسااافرين
الصاايام
ً
ااء .ولاايس ّ
الساااعة ّ
السادسااة صااباحاً حتّااى ّ
ّ
السادسااة مسا ً
الشيو والعجزة والحوامل والمرضعات.
و ّ
أن حقيقاة
بهائياة ناافع صاحيا .وحياث ّ
وقد ثبات ّ
السانوي المفاروض بموجاب األحكاام ال ّ
الصايام ّ
أن مثال هاذا ّ
الروحااني لاذا فحقيقاة
الصيام ال
طعاام الماادي بال فاي ذكار هللا اّلاذي هاو ال ّ
بهائي ليسات فاي اإلمساا عان ال ّ
طعاام ّ
ّ
ّ
ّ
يوجااة
الصاايام البها
اائي ال تقتصاار علااى االمتناااع عاان ال ّ
طعااام المااادي اّلااذي يساااعد علااى تطهياار الجسااد ّ
ولكنااة ّ
ّ
ّ
عما سو هللا فيقول عبدالبهاء ما ترجمتة-:
النفوس إلى االنقطاع ّ
اذكر
الصيام المادي رمز عن ذلا االمتنااع وشايء ي ّ
الصيام يعني االمتناع عن ّ
الشهواتّ .
"الصيام رمزّ .
ّ
الش ااهوات النفس ا ّاية
الش ااهوات
المادي ااة علي ااة أن يمتن ا َاع ع اان ّ
أن اإلنس ااان عن اادما يمتن ااع ع اان ّ
الص ااائم ب ااة .بمعن ااى ّ
ّ
ّ
الرو بال ّإناة مج ّارد رماز وشايء ياذكر .وبادون هاذا
مجرد االمتناع عن ال ّ
وّ
طعام ال تاثير لة على ّ
النزوات ،لكن ّ
طعام هي
هبية
أهمية لة.
الخاصة بال ّ
فالصيام لهذا الهدف ال يعني االمتناع التّام عن ال ّ
طعام .بل القاعدة ال ّذ ّ
ال ّ
ّ
ّ
ير وال
أن ال ياكل المرء كث ًا
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طعااام أقصااى إمسااا وتقّلاال طعامهااا
ياكاال قلاايالً .فاالعتاادال ضاارور ّي .وهنااا فااي الهنااد طائفااة تمس ا عاان ال ّ
كثير علاى ذكائهاا .ولان يكاو َن المارء أهاالً لخدماة
تصل بالعيش على ال شيء تقر ًيبا ،وهذا يؤثّر ًا
تدريجيا إلى أن
َ
طع ااام فص ااار ال يس ااتطيع رؤي ااة األم ااور رؤي ااة
هللا بعق اال ض ااعيف وجس ااد ض ااعيف ق ااد أض ااعفهما االمتن اااع ع اان ال ّ

واضحة"(.)1

االجتماعات البهائية
الدورّية المنتظمة من أجل العبادة ومن أجل دراسة
يعّلق عبدالبهاء أعظم
األهمية على اجتماعات المؤمنين ّ
ّ
التّعاااليم وعرضااها علااى بسااا البحااث وماان أجاال المشاااورة بخصااوص تقا ّادم الا ّادعوة .فيقااول فااي أحااد ألواحااة مااا

ترجمتة-:

فيوماا ،وماا لام يتحّقاق
لقد شااءت اإلرادة اإل ّ
يوماا ً
لهياة أن يازداد االتّحااد والوفااق باين األحبااء وامااء ال ّارحمن ً
وحانياة،
هذا لن ّ
الر ّ
باي شكل من األشكال .وا ّن أعظم وسائل االتّحاد واالتّفااق هاي االجتماعاات ّ
أي عمل ّ
يتقدم ّ
لهية"(.)2
وهذا أمر مهم جدا وهو مغناطيس التّاييدات اإل ّ

وتجناب البحاث فاي
اؤدي إلاى المنازعاات ّ
وحانية يجب ّ
تجنب المجادالت اّلتاي ت ّ
الر ّ
وفي اجتماعات ال ّ
بهائيين ّ
لهياة وتبليغهاا واماتالء قلاوبهم
ّ
المادية فالهدف الوحيد للمؤمنين يجاب أن يكاو َن تعّلام الحقيقاة اإل ّ
ياسية و ّ
الس ّ
الشؤون ّ
بمحبة هللا وانقيادهم التّام إلرادة هللا
ّ

()1
()2

مترجم عما كتبتة المس استيفينز في مجلة األسبوعين حزيران (يونيو) .1911

المكاتيب – الطبعة االنجليزية – ج 1ص .125
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واع ازازهم مج اايء ملك ااوت هللا وت اارويجهم ل ااة .فيق ااول عب اادالبهاء فااي خط اااب ألق اااه ف ااي نيوي ااور س اانة  1912م ااا
ترجمتة-:
ومستنير من أنوار الم األعلى .ويجب
ًا
"يجب أن يكو َن االجتماع البهائي مثاالً الجتماعات الم األعلى
ّ
أن تكاو َن القلااوب صاافية صاافاء الم ارياا حتّااى تساطع فيهاا أناوار شامس الحقيقااة ،ويكاو َن كا ّال قلاب مركا ًاز لالتّصااال
طارفين ،وبهاذه
السل في القلب ونهايتة األخر في الم األعلى،
التلغر
فيستمر االتّصال بين ال ّ
ّ
افي فتكون نهاية ّ
ّ
اديدا وتحصاال األلفااة فااي جميااع المباحثااات ...وكّلمااا ازدادت
الوساايلة تتما ّاوج إلهامااات الملكااوت اإللها
تمو ًجااا شا ً
اي ّ
ّ
لهي ااة ف اايكم ،ونصا ارتكم تايي اادات الجم ااال المب ااار وأع ااانتكم
األلف ااة واالتّح اااد والمحب ااة بي اانكم ازدادت التّوفيق ااات اإل ّ
توفيقاتة".
ويقول في أحد ألواحة ما ترجمتة-:
الخارجيااة ،ويجااب اقتصااارها علااى تااالوة
اادا تامااا عاان األحاديااث
"فااي هااذه االجتماع اات يجااب االبتعاااد ابتعا ً
ّ
اتص بااامر هللا – مثاال إقامااة الب اراهين واإلتيااان بااالحجع
اري اات وترتياال المناجاااة والمااذاكرة فااي ّ
الشااؤون اّلتااي تخا ّ
الساااطعة والااتّمعن فااي أل اوا محبااوب العااالمين .ويجااب علااى الحاض ارين فااي االجتماااع قباال
واألدّلااة الواضااحة ّ
ويتوجهاوا إلاى الملكاوت األبهاى ،ثام يادخلوا االجتمااع بمنتهاى التّواضاع
دخولهم أن يتزّينوا برداء التّقاديس والتّنزياة
ّ

والخشوع .وحين تالوة األلوا يكونون هادئين صامتين واذا أرادوا الكالم فعليهم بياان ماا يريدوناة بمنتهاى األدب
أيضا برضاء
على أن يتم ذل
ً
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الحاضرين واذنهم ،وبغاية الفصاحة والبالغة".
الضيافة التسع عشرية
الضاايافة التّسااع عش ارّية اّلتااي يحتفاال بهااا فااي
النظااام اإلدار ّي البها
طور ّ
اائي منااذ صااعود عباادالبهاء أصاابحت ّ
بت ّ
ّ
خاصااة جاادا ،فلاام يقتصاار األماار فيهااا علااى ترتياال المناجاااة وتااالوة
األول ماان كا ّال شااهر بها
اائي ذات ّ
اليااوم ّ
أهميااة ّ
ّ
ِّ
ِّ
الضايافة
اريات من الكتب ّ
بهائياة فاي ّ
العاماة مان ق َبال الجامعاة ال ّ
المقدسة مان ق َبال المجماوع ،بال تجاري المشااورة ّ
بهائية الجارية ويتجّلى ترلف المؤمنين وارتباطهم ببعضهم .وهذا العيد هو الفرصاة
التّسع عشرّية حول ّ
الشؤون ال ّ
الضيافة التّسع عشرّية تقاريره ،ويادعوهم فيهاا
الر
المناسبة اّلتي فيها ّ
بهائية في ّ
وحاني إلى الجامعة ال ّ
يقدم المحفل ّ
ّ
إلى بحث المشاريع اّلتي رسمها والى تقديم مقترحاتهم حول األخذ باساليب جديدة أنسب في خدمة األمر.
مشرق األذكار
ألحبائااة إرشااادات ينّفاذونها ماان بعااده ببنااائهم هياكال للعبااادة فااي كا ّال قطار ومدينااة سا ّاماها باساام
تار بهاااءهللا ّ
"مشااارق األذكااار" أي الهياكاال اّلتااي فيهااا يتعااالى ذكاار هللا وثناااؤه .ويكااون بناااء مشاارق األذكااار متّسااع األضااالع
قبااة ،ويكااون تصااميمة جماايالً وبناااؤه آيااة فااي الفاان علااى قاادر اإلمكااان ،ويرتفااع وس ا حديقااة واسااعة تاازدان
تعلااوه ّ
المخصصااة لشااؤون
طااا بعاادد ماان األبنيااة الملحقااة بااة و
باألشااجار الباسااقة واألزهااار البديعااة والفا ّاوارات
المائيااة ،محا ً
ّ
ّ

ن
دوما في هذا الهيكل
التّربية والخدمات االجتماعّية واألعمال الخيرّية ،لتقتر عبادة هللا ً
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ظ ااروف االجتماعّي ااة البشا ارّية
الفع ااال م اان أج اال تحس ااين ال ّ
بمب اااهع ع ااالم ال ّ
طبيع ااة وبجم ااال الف اان وبالعم اال الج اادي ّ
واصالحها(.)1
ِّ
اائيون فااي إياران حتّااى الوقاات الحاضاار عاان بناااء هياكاال للعبااادة العامااة لهاام ،فبناوا ّأول مشاارق
وقااد منااع البها ّ
ّ
وسية(.)2
الر ّ
ل ذكار في مدينة عشق آباد ّ
وقد باار عبادالبهاء خاالل زيارتاة أمريكاا سانة  1912موقاع مشارق األذكاار الثّااني فاي العاالم علاى ضافاف

بحيرة مشيغن الواقعة على بعد بضعة أميال شمالي شيكاغو بوضعة الحجر األساسي(.)3
ّ

ويشير عبدالبهاء إلى "أم معابد الغرب" هذا (مشرق أذكار شيكاغو) في لوحة التّالية ترجمتة-:
"الحمد

()1

كل بلد في العالم
إذ ترسل في هذه األيام ّ
تبرعات من ّ

يحضرني بمناسبة ذكر مشرق األذكار قول الشااعر اإلنجليازي "تينيساون" أبياتاة التّالياة مان قصايدة "رؤياا األميار أكبار" التاي

كتبها سنة  1892وترجمتها-:

معبدا ال هو بمسجد وال هو بكنيساة وال هاو بمعباد هنادي ولكناة أعظام
مقدسا ًا
حجر على حجر – ً
شيدت ً
"حلمت بانني ّ
معبدا ً
دومااا لكال نساامة مان نساامات السااماء .وقاد جاااءت الحقيقاة والسااالم والحااب والعادل إلااى هااذا
اموا وبساااطة ،ومفتوحاة أبوابااة ً
س ً
المعبد وسكنت فية".

()2
()3

إن أول مشارق األذكار الذي بني في عشق آباد قد تصدع في زلزال عام  1948ووجب هدمة في السنوات التالية لذل .

لقد تم بناؤه سنة  1953ومنذ تل السنة حتى اليوم بنيت مشارق أذكار أخر فاي كمبااال باوغناده وفاي سادني باساتراليا وفاي

بقاعاا لتشااد عليهاا مشاارق أذكاار أخار فاي أكثار مان
اائيون ً
فرنكفورت بالمانيا وفي بنما فاي جمهورياة بنماا .وقاد اقتناى البه ّ
قطر "انظر ملحق هذا الكتاب".
ً 50ا
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لصندوق مشرق األذكار في أمريكا ...ومنذ آدم إلى يومنا هذا لم َير العاالم إعاناات ترسال مان باالد آسايا البعيادة
أحبااء
إلى أمريكا ،وليس ذل إال من قدرة الميثاق
فتعجباوا مان ذلا ياا أولاي األلبااب .وأملاي أن يظه َار ّ
اإللهيّ ،
ّ
يتبرعااون .فلااو أراد إنسااان أن
مبلغااا
هللا قاادرتهم ويتااداركوا ً
عظيمااا لهااذا البناااء ...واألماار متاارو ل شااخاص فيمااا ّ
ً
أن أهاام األمااور فااي
تبرعاتااة علااى أماار آخاار فهااو مختااار ،واالعتاراض عليااة باطاال .ولكا ّانكم اعلماوا ً
يقينااا ّ
يصا َ
ارف ّ
الوقت الحاضر هو بناء مشرق األذكار...

األهمياة .وتلحاق
سر عظيم ال يمكن ارن كشفة ،لك ّان تشاييده الياوم عمال فاي منتهاى
ّ
ّ
الصر ّ
"إن ّ
سر هذا ّ
ايدلية ودار
عياة
متمماات لاة وهاي مدرساة أيتاام ومستشافى فقاراء وص ّ
بمشرق األذكار أبنياة فر ّ
مخصصاة لاة تعتبار ّ
ّ

اس فااي كا ّال مدينااة مشاارق ل ذكااار عظاايم علااى هااذا
يؤسا َ
عج ازة وجامعااة علااوم وآداب ودار ضاايافة .ويجااب أن ّ
الا ّانم  .وتتلااى المناجاااة فااي مشاارق األذكااار صاابا كا ّال يااوم ،وال يكااون فيااة أورغاان .وتقااام فااي األبنيااة المجاااورة
أماا تاالوة
لمشرق األذكار األعياد واالجتماعات ّ
الر ّ
الد ّ
العامة واالحتفاالت ّ
وحانياةّ .
ينية والمؤتمرات واالجتماعات ّ
ايقية .افتحاوا
المناجاااة وترتياال اريااات باباادع األلحااان فيكااون فااي مشاارق األذكااار ذاتااة باادون مصاااحبة آالت موسا ّ
أبواب هذا المعبد لجميع الخلق.

الضايافة ودار العجازة وجامعاة العلاوم
يتم بناء هذه
المؤسسات الملحقاة أي الكّلياة والمستشافى ودار ّ
ّ
"وعندما ّ
وبقية أبنيتها الخيرّية األخر ستفتح أبوابها
تتم فيها دراسات
جامعية عليا ّ
ّ
والفنون اّلتي ّ
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أي اعتباار
فّنها ال
لجميع األمم واألديان ّ
ّ
بامة دون األخار وساتكون هاذه األعماال الخيرّياة للجمياع دون ّ
تختص ّ
ِّ ق
تعصاب تجااه
إلى الوطن أو الّلون أو العار وساتكون أبوابهاا مفتوحاة علاى مصااريعها لكاّفاة الجانس البشار ّي فاال ّ

صاا للمناجااة والعباادة .وهاذه بداياة
مكاناا
محباة نحاو الجمياع .وتكاون العماارة الوساطى ً
محباة فاي ّ
أحد بل ّ
ّ
مخص ً
امانية علااى
اتّفاااق تاو
وحاني اة والجسا ّ
الر ّ
أمي الا ّادين والعلاام ،وهااذه بدايااة خدمااة العلاام للا ّادين ،وبدايااة تجّلااي الفيوضااات ّ
ّ
النوع اإلنساني".
ّ
ّ
الحياة بعد الموت
النجااة مان الجساد يشابة
أن حياة الجسد هي المرحلة األولى
أن ّ
الجنينية من مراحل وجودناا و ّ
يخبرنا بهاءهللا ّ
ّ
بالنص-:
حرية ،فيقول ّ
الرو اإل ّ
أتم كماالً وأوسع ّ
الوالدة الجديدة اّلتي بها تدخل ّ
نسانية إلى حياة ّ
تغيره القرون واإلعصار وال
يدي هللا في هيكل ال ّ
"اعلم ّأنة ّ
(الرو ) يصعد حين ارتقائة إلى أن يحضر بين ّ
باقيااا باادوام ملكااوت هللا وساالطانة وجبروتااة واقتااداره ،ومنااة تظهاار آثااار هللا
حاوادث العااالم ومااا يظهاار فيااة ،ويكااون ً
وصفاتة وعناية هللا وألطافة ...وتدخلة يد الفضال إلاى مقاام ال يعارف بالبياان وال ياذكر بماا فاي اإلمكاان .طاوبى
الجناة العلياا ،وتطاوف
لرو خرج من البدن ّ
مقد ًسا عن شبهات األممّ ،إنة يتحر في هواء إرادة رّبة ،ويدخل فاي ّ
ويقص لهم ما ورد علية في سبيل هللا
بة طلعات الفردوس األعلى ،ويعاشر مع أنبياء هللا وأوليائة ،ويتكّلم معهم،
ّ

رب العرش والثّر  ،ليشتعل في الحين اشتياًقا
رب العالمين .لو ي ّ
طلع أحد على ما ّ
قدر لة في عوالم هللا ّ
ّ
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ثم يقول ما تلي ترجمتة-:
لذا المقام األمنع األرفع األقدس األبهى" ّ
اذكر إالّ
أما ما سالت عن ّ
كيفية ذل (يعني حالة ّ
الرو بعد الموت) ،فاعلم ّأنة ال يوصف وال ينبغي أن ي َ
"و ّ
الص ا ار المسااتقيم ومقصااودهم ماان
علااى قاادر معلااوم .ولقااد جاااء األنبياااء والمرساالون لمجا ّارد هدايااة الخلااق إلااى ّ
إن إشاراقات تلا األروا هااي ساابب ترقيااات العااالم وارتفاااع مقامااات األماام...،
مجياائهم تربيااة العباااد ...لعماار هللا ّ
الساابب األعظاام فااي
ولاايس هنااا شاايء ماان األشااياء ماان دون أن تكااو َن لوجااوده عّلااة وساابب وبدايااة .ولقااد كااان ّ

السابب لوجودهاا إلاى األباد .وا ّن الفارق باين هاذا العاالم والعاالم
وجود األشياء هو تلا األروا المج ّاردة وسايبقون ّ
الثّاني كالفرق بين عالم الجنين وعالمنا الحاضر"(.)1
وكتب عبدالبهاء ما يشابة ذل فقال ما ترجمتة:
طلاع
"إن األسرار واألمور اّلتاي ال يعلمهاا اإلنساان فاي هاذا العاالم التّ ارباي تنكشاف لاة فاي عاالم الملكاوت ،وي ّ
ّ
أن
علااى أس ارار الحقيقااة .وماان البا
اديهي ّأنااة ساايعرف هنااا ّ
النفااوس اّلتااي كااان يعاشاارها ويااانس بهااا .وال ش ا ّ
ّ

لهية مكمن األسرار في ملكوت األنوار
المقدسة بعيونها ال ّ
طاهرة وببصيرتها ّ
ّ
النفوس ّ
النيرة هي بفضل العنايات اإل ّ
ولهااا نصاايب وفاايض ماان موهبااة مشاااهدة الحقيقااة فااي كا ّال نفااس ماان األخيااار ،وتحظااى فااي ذلا العااالم باالبتهاااج
اضحا ،وتجد جميع أحباء هللا القدامى والجديدين حاضرين في ذل المجمع
بلقاء هللا ً
عيانا و ً

()1

مجموعة األلوا المباركة – الصفحة  – 163طبعة القاهرة.
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الصااعود ماان هااذا العااالم الفاااني ،وليساات
السااماوي .وال ش ا ّ ّ
أن الفااروق و ّ
المي ازات بااين األشااخاص تتجّلااى بعااد ّ
الزماان والمكاان ،وهاو
ألن ملكاوت هللا مق ّادس عان ّ
بالنسبة للمكان بل ّ
الميزات هذه ّ
الرو والوجدانّ ،
ّ
بالنسبة لعالم ّ
بعضاا،
عالم غير هذا العالم ودنيا غير هذه ال ّادنيا .واعلام ً
يقيناا ّ
لهياة يعارف بعضاهم ً
أن أحبااء هللا فاي العاوالم اإل ّ
فّنهماا
ولكن أنسهم هنا
أحب إنسان إنساناً آخر في هذا العاالم ّ
ويانس بعضهم إلى بعضّ ،
روحاني ،وكذل لو ّ
ّ
أيضا ال ينسيان هنا الحياة اّلتي كانت لهما في هذا العالم"(.)1
لن ينسيا بعضهما في عالم الملكوت وحتّى ً
الجنة والنار
فياة فاي معناهاا
المقدساة رم ًا
الجنة و ّ
النار الواردة فاي الكتاب ّ
اوز وليسات حر ّ
يعتبر بهاءهللا وعبدالبهاء أوصاف ّ
الن ااار ه ااي حا اال
وم اان ذلا ا
أن ّ
الجن ااة ه ااي ح ااال الكم اااالت و ّ
قص ااة الخليق ااة الا اواردة ف ااي التّااوراة .وهم ااا يري ااان ّ
أن ّ
ّ
أن
ّ
الجحاايم هااي فقاادان هااذا الوفاااق و ّ
الجنااة هااي الوفاااق مااع إرادة هللا ومااع إرادة إخواننااا و ّ
النقااائص .ويريااان ّ
أن ّ
أن ّ

الناار
الروح
الجناة أو يادخل ّ
الر ّ
ااني .وقاد يادخل اإلنساان ّ
الجحيم هي حاال الماوت ّ
وحانية و ّ
الجنة هي حال الحياة ّ
ّ
ّ
الجحاايم عاان الحرمااان ماان هااذه
الجنااة مباااهع
وهااو ال ي ازال فااي هااذا الجسااد .و ّ
ّ
روحانيااة .وتنشااا آالم ّ
أن مباااهع ّ

المباهع .فيقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات ما ترجمتة:

()1

المكاتيب – الطبعة االنجليزية – ج 1ص .204
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الرذائاال بنااور اإليمااان ويتنا ّاورون بّشاراق شاامس الحقيقااة علاايهم ويتشا ّارفون
"وعناادما ينجااون ماان ظلمااات هااذه ّ
المعنويااة أي
الحقيقيااة .وكااذل المجااازات
الجنااة
اّنهم يعتباارون ذل ا أعظاام المكافاارت ويرونااة ّ
بجميااع الفضااائل فا ّ
ّ
ّ

طبيعاة واالحتجااب عان الحاق والجهال واالنحطاا واالنهماا فاي
فّناة االباتالء بعاالم ال ّ
العذاب والعقاب الوجاودي ّ
لمانية ...وهام يارون هاذا أعظام العقوباات
بالصفات ال ّ
ّ
الشهوات ّ
ظ ّ
بالرذائل الحيو ّ
الن ّ
فسانية واالبتالء ّ
انية واالتّصاف ّ
أشد العذاب...
و ّ

وحانياة بعاد العاروج مان
"والمكافاة األخ َرِّوّية هي الكماالت و ّ
الر ّ
النعم اّلتي يحصل عليها اإلنسان فاي العاوالم ّ
وحانياة فاي الملكاوت اإللهاي وهاي
هذا العالم ...وهذه المكافاة األخ َرِّوّية هي ِّن َعم وألطاف
الر ّ
ّ
روحانية وأنواع ال ّانعم ّ
ّ
الرحمن في العالم األبدي وكذل المجازاة األخ َرِّوّية أي عذاب
الحصول على ما ّ
الرو والفوز بلقاء ّ
يتمناه القلب و ّ
السااقو فااي أساافل دركااات الوجااود ،وكا ّال
الخاصااة والمواهااب
لهيااة
ّ
ارخارة هااو الحرمااان ماان العنايااات اإل ّ
الحتميااة و ّ
ّ
هية فهو محسوب لد أهل الحقيقة في ِّعداد األموات...
إنسان حرم من هذه األلطاف اإلل ّ
أن المقا ّاربين لااد العتبااة
"أمااا الغنااى والثّااروة فااي ذل ا العااالم فهااي التّقاارب إلااى هللا وفااي هااذه الحالااة ال ش ا ّ ّ
ّ
لهية تكون شفاعتهم مقبولة عند الحق...
اإل ّ
يتغيرون حين يشملهم العفاو والغفاران وذلا فضال إلهاي ال
"حتّى إ ّن اّلذين ماتوا مذنبين وغير مؤمنين رّبما ّ
ّ
ألن الفضل هو
عدل ّ
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اإلعطاء من دون استحقاق والعدل هو اإلعطاء باالستحقاق .ونحن في هذا العالم نمل الق ّاوة علاى ال ّادعاء لهام
القوة ...
بالخير وكذل في العالم الثّاني سنمل نفس هذه ّ
أيضاا وكاذل يساتطيعون فاي هاذا العاالم اقتبااس األناوار
"إذن ّ
فالناس يستطيعون أن يرتقوا في العالم الثّااني ً
عن طريق التّضرع .كما يستطيعون هنا عن طريق التّضرع طلب الغفران ويلتمسون اقتباس األنوار...
الرتبة ممكن يسير قبل خلاع هاذا القالاب العنصاري وبعاد خلعاة...
ّ
"إن االرتقاء في الكماالت ال االرتقاء في ّ
اانية لاة بعاد هاذا ارتقااء
فترون ّأنة ليس هنا كائن أعلى من اإلنساان الكامال لك ّان اإلنساان اّلاذي يبلاغ رتباة اإلنس ّ
ألنة ال وجود لرتبة أعلى من رتباة اإلنساان الكامال حتّاى ينتقال اإلنساان إليهاا.
الرتبةّ ،
في الكماالت ال ارتقاء في ّ

فّناة
نسانية فقا
عالماا ّ
ّ
ألن الكمااالت اإلنس ّ
فهو يرتقي في رتبة اإل ّ
اانية غيار متناهياة .فماثالً مهماا كاان اإلنساان ً
اانية غياار متناهيااة إذن فاايمكن بعااد
علمااا .وحيااث ّ
أن الكماااالت اإلنسا ّ
يمكننااا أن نتصا ّاور وجااود إنسااان أعلااى منااة ً
الصعود من هذا العالم الوصول إلى تَر ِّّق ّّيات أخر في الكماالت".
ّ
الو ْح َدة بين عالم الدنيا وعالم اآلخرة
َ
الجسد فحساب
إن َوح َدة العالم اإل
ّ
نساني اّلتي عّلمنا ّإياها بهاءهللا ال تشير إلى وحدة األحياء الموجودين في ّ
ّ
الجسد .فليس األحياء الموجاودين
الجسد واّلتي خرجت عن ّ
بل تشير إلى وحدة جميع الكائنات البشرّية اّلتي في ّ

على األرض وحدهم بمثابة أجزاء في
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جسم واحد بل جميع اّلذين في العالم الثّاني أجازاء فاي الجسام ذاتاة .وهاذان الجازءان يعتماد أحادهما علاى ارخار

فّنااة مسااتمر وال مفا ّار ماان
الروحا
ااني بااين اإلثنااين فض االً عاان كونااة غياار مسااتحيل ّ
اعتما ً
اادا وثيًقااا .وا ّن االتّصااال ّ
ّ
وجوده.
اوي ،ولك ّان اّلاذين تط ّاورت
تطوًار ً
كافيا ال يشعرون بوجود هاذا االرتباا الحي ّ
تتطور مَل َكاتهم ّ
"وأولئ اّلذين لم ّ
الساتار .وهاذا االتّصاال
مَلكاتهم يشعرون بوضو وبشكل ثابت ّ
محدد باالرتبا الكائن بيننا وبين اّلذين هم وراء ّ

بقياة البشار .ويقاول عبادالبهاء فاي
الروحاني مالوف وو
اقعي لد األنبياء و ّ
الرؤياا مالوفاة لاد ّ
القديسين كما نجاد ّ
ّ
ّ
ّ
كتاب المفاوضات-:

شخصاا فاي صاورة
روحانياة لهاا حقيقاة .ماثالً يقاول " :أريات
"فرؤيا األنبيااء ليسات أحاالم ناوم بال اكتشاافات
ّ
ً
روحانيااة ...واإلد اركااات
النااوم ،وهااي اكتشااافات
اليَقظااة ال ّ
ّ
الرؤيااا فااي عااالم َ
كااذا وقلاات لااة كااذا فاجاااب بكااذا" فهااذه ّ

منزهااة عاان
وحانياة والمكاشاافات
اانيين لهااا اتّحاااد مقا ّادس عاان الااوهم والقياااس ...ولهااا ألفااة ّ
الروحا ّ
ّ
الر ّ
الوجدانيااة لااد ّ
ّ
أن
ّ
"إن موسى وايليا أتيا عند المسيح في جبال طاابور" فمان الواضاح ّ
الزمان والمكان .مثالً مذكور في اإلنجيلّ :
الرؤيا الماذكورة فاي الكتااب المق ّادس
كيفية
هذه األلفة لم تكن
روحانية ّ
ّ
جسمانية بل كانت ّ
ّ
عبر عنها بالمالقاة ...و ّ
كرؤيااا يوحنااا وأشااعيا وكمالقاااة المساايح مااع موسااى وايليااا فهااذه لهااا حقيقااة ولهااا آثااار عجيبااة فااي العقااول واألفكااار،

وانجذابات عظيمة في القلوب"(.)1

()1

المفاوضات ،الترجمة العربية – الصفحات .229 – 227

256
This file was downloaded from QuranicThought.com

فّنااة َينا ّادد بالمحاااوالت
اس ال ّروحا
ااني الخارقااة للعااادةّ ،
المَلكااات ماان الحا ّ
وبينمااا يعتاارف عباادالبهاء بوجااود هااذه َ
ّ
اعتيادياة حاين يااتي الوقات
المَلكاات ستكشاف عان نفساها بصاورة
اّلتي تهدف إلى تطويرهاا قبال أوانهااّ .
ّ
ألن هاذه َ
الرسل .فيقول عبدالبهاء ما ترجمتة-:
الر
المناسب لكشفها ،لو ّأننا سرنا في ال ّ
وحاني اّلذي رسمة لنا ّ
طريق ّ
ّ

وحانياة حااين وجودهاا فااي هاذا العااالم يااؤثّر علاى حالااة األروا فاي العااالم الثّاااني.
ّ
الر ّ
"إن التّااثير علااى القاو ّ
أماة
ولكنهاا فاي الحااالت
فعالاة علاى ساطح الكارة األرض ّاية .فلل ّ
فهذه القو حقيقاة ّ
ّ
االعتيادياة غيار ّ
طفال فاي رحام ّ

فعالية لها والمقصد الكّلي من الحياة على هاذا العاالم
عيون وآذان وأيدي وأقدام ...إلخ ّ
ولكنها في حالة سكون ال ّ
()1
مختصة بذل
ألن هذه القو
فعاليتها
المادي هو ّ
ّ
وحانية ّ
الر ّ
الدخول إلى عالم الحقيقة حيث ستبدأ تل القو ّ
ّ

()1

وقد تحدث عبدالبهاء في نيويور في  6يوليو -تموز  1912بحديث فذ فريد من نوعة حول هذا الموضوع فقال" :واإلنساان
في بدء حياتة كان في عالم الرحم .وفي عالم الرحم حصل على القو التي يحتاج إليها فاي هاذا العاالم .ففاي عاالم الارحم
حصل على العين التي يحتااج إليهاا فاي هاذا العاالم ،وفاي عاالم الارحم حصال علاى األذن التاي يحتااج إليهاا فاي هاذا العاالم،

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.

"فكما ّأنة حصل في عالم الرحم على القو التي يحتاج إليهاا فاي هاذا العاالم ،فكاذل يجاب علياة أن يحصال فاي هاذا العاالم
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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العالم"(.)1
"أماا االتّصاال بااروا اّلاذين صاعدوا مان هاذا العاالم فينبغاي أن ال نلتمساة مان أجال مج ّارد االتّصاال وال ماان
ّ
ألن ماان واجاب باال ماان دواعاي فخاار أولئا اّلاذين هاام خلااف
أجال إرضاااء حاب االسااتطالع والفضااول فاي أنفسااناّ ،

الستار ارن أن يساعدوا اّلذين هم على الجانب ارخر منة في هذا العالم وأن يحباوهم وأن يتض ّارعوا مان أجلهام.
ّ
الزائرين سنة  1904ما ترجمتة-:
بهائيين .فيقول عبدالبهاء ألحد ّ
وّ
الدعاء ألروا الموتى واجب على ال ّ
المقدساة
"إن موهبة ّ
اتص بالمظااهر ّ
ّ
اتص بااألروا العلياا كماا تخ ّ
الفعالة هي من الكمااالت اّلتاي تخ ّ
الشفاعة ّ
القوة حتّاى
قوة ّ
الشفاعة لغفران أعدائة وهم على األرض وال يزال ما ً
لهية ً
اإل ّ
لكا لهذه ّ
فالسيد المسيح كانت لة ّ
أيضا ّ

اول (رحمااة هللاو) أو مااا يشااابة ذل ا ماان الكلمااات.
ارن .ولاام يااذكر عباادالبهاء اساام أحااد المتصاااعدين دون أن يقا َ
أن
قوة لمساعدة األروا المتصاعدة لنيل الغفران عن طريق ّ
الدعاء ،ولهذا يجب أن ال نظان ّ
ويمل أتباع ّ
الرسل ّ
الناااتع عاان عاادم عرفانهااا هللا ،أل ّنهااا مااا
تحملهااا ارالم أو بالخساران ّ
بعااض األروا قااد قضااي عليهااا بااال ّركود لعاادم ّ
قوة االتّصال
زالت تمل
دائما ّ
ً

=

اابعا العّفااة
وخامسااا التّضااحية
ابعااا األعمااال الخيرّيااة
أوالً معرفااة هللا ً
وسادسااا االنقطاااع وسا ً
وثانيااا محبااة هللا وثالثًااا اإليمااان ور ً
ً
ً
والتّقديس .وما لم يحصل على هذه القو وهذه األمور فال ش ّأنة سيحرم من الحياة األبدية (نقال عن خطابات عبدالبهاء

()1

من مذكرات المس باكتون التي راجعها عبدالبهاء.

الصفحات  )331 – 329طبع بيروت .1972
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الفعال بعالم األروا ...
واالرتبا
ّ
"واألغنياااء فااي الع ااالم الثّاااني يس ااتطيعون أن يساااعدوا الفقا اراء فاايهم كمااا يس ااتطيع األغنياااء ف ااي هااذا الع ااالم

مس اااعدة الفقا ا ارء ف اايهم .فالك ا ّال عبي ااد هللا وف ااي ك ا ّال ع ااالم م اان عوالم ااة ،كّله اام فقا اراء إلي ااة وليسا اوا أغني اااء عن ااة وال
يسااتطيعون أن يكوناوا عنااة أغنياااء .وحيااث ّأنهاام فقاراء إلااى هللا فكّلمااا ازدادوا ابتهاااالً إليااة ازدادوا غنااى منااة .فمااا

الشافاعة ال غيار .وعلاى
هي بضااعتهم؟ وماا هاي ثاروتهم؟ وماا هاي المسااعدة والمعوناة فاي العاالم الثّااني؟ ّإنهاا ّ
توسااالت األغنياااء روحانيااا ماان أجلهااا وعاان طريااق
تطورهااا أن تلااتمس ّ
األروا القاص ارة فااي ّ
الرقااي عاان طريااق ّ

اتية لنفسها".
قيها ،وبعد ذل تستطيع هي االرتقاء بنفسها عن طريق ابتهاالتها ال ّذ ّ
ابتهالهم لر ّ
مرة أخر -:
ويقول عبدالبهاء ّ

"أولئ اّلاذين صاعدوا إلاى العاالم ارخار لهام صافات تختلاف عان صافات اّلاذين ال ي ازلاون علاى األرض ،إالّ

حقيقيااا بينهمااا .وتمتاازج الحالتااان عاان طريااق
ّأنهااا صاافات ال علاام ألهاال هااذا العااالم بهااا .ومااع ذلا فااال انفصااال
ً
الدعاء ،فادعوا لهم كما يدعون لكم"(.)1
ّ

ومحبتناا أن نبّل َاغ اّلاذين صاعدوا قبال ساماعهم
عماا إذا كاان بّمكانناا عان طرياق إيمانناا
ّ
ولما سئل عبادالبهاء ّ
ظهور الجديد ،أجاب-:
بال ّ
أن الا ّادعاء المخلااص لااة تاثي ارتااة ولااة نفااوذه فااي العااالم الثّاااني .ولساانا نحاان
َ"ن َعاام ،ال ش ا ّ فااي ذل ا  ،حيااث ّ
بمقطوعين عن اّلذين هم

()1

مترجم عن "كتاب عبدالبهاء في لندن" الصفحة .97
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النفوذ الحقيقي األساسي هو في ذل العالم وليس في هذا العالم"(.)1
هنا  .هذا وا ّن ّ
بالنص-:
كما كتب بهاءهللا في أحد ألواحة ّ
الجنااة العليااا وأهاال خباااء العظمااة بااامر هللا العزيااز
الي ّن عليااة الم ا األعلااى و ّ
"واّلااذي عماال بمااا أماار بااة يصا َ
الحميد".
غالبااا تلبيااة لنااداء باااطني فينااا نحااو حبيااب لنااا صااعد إلااى
ولمااا ساائل عباادالبهاء" :مااذا يحاادث
فيتوجااة القلااب ً
ّ
ّ
ّ
العالم الثّاني؟" أجاب-:
تتوجهاون إلايهم قاد
الخلق اإل
"يقضي قانون َ
يركن ّ
لهي أن َ
الضاعيف إلاى القاوي ويتّكا علياة .وأولئا اّلاذين ّ
ّ
أيضا حينما يكاون أولئا علاى
يكونون الوسي اّلذي عن طريقة ياتيكم التّاييد اإل
بانية ،ويحدث هذا ً
الر ّ
القوة ّ
لهي و ّ
ّ
الرو القدس وحده"(.)2
القوة لجميع َ
األرض معكمّ ،
الخلق هو ّ
ولكن اّلذي يهب ّ
انعدام الشر
بهائية ،ينحدر من قانون
الشر ،بل هناا واحاد أحاد
يسمى ّ
ّ
طبًقا للفلسفة ال ّ
وحدانية هللا ّأنة ليس هنا شيء ّ
قوة هللا فلن يعود تعالى ليوصف بالواحد األحد.
قوة أخر في الكون تخالف ّ
هو هللا تعالى .ولو كانت هنا ّأية ّ
الشرير هو رجال ال يازال
أن ال ّ
الرجل ّ
النور أو قّلتة فكذل ّ
ظالم هو فقدان ّ
وكما ّ
الشر هو فقدان الخير أو قّلتة .و ّ
نموه .فّذا كان أنانيا فليس
ناقصا في ّ
جانب كبير من طبيعتة ً

()1
()2

مترجم من مذكرات ماري هانفورد فورد :باريس سنة .1911
مترجم عن "كتاب عبدالبهاء في لندن" الصفحة .97
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ِّ
أن هااذا
اب الا ّذات ،ولكا ّان ّ
ّ
الشاار يكماان فااي ّ
حبااة ل َذاتااةّ ،
الشاار فااي ّ
ألن كا ّال أناواع الحااب خياار وماان عنااد هللا حتّااى حا ّ
اب هللا،
موجااة
الرجال يمتلا
ً
اب ارخارين وحا ّ
احيحا وينقصااة حا ّ
نوعااا هازيالً ماان الحااب غياار الئااق وغياار ّ
ّ
توجيهااا صا ً
ً

طاة دالالً أرعان كماا يادّلل كلباة ،ولك ّان
الحيواناات ،فيادّلل طبيعتاة المنح ّ
فهو ير نفسة ّ
وكانة نوع ممتاز من أنواع َ
نتائع تدليلة لطبيعتة أسوأ من نتائع تدليلة لكلبة.
وكتب عبدالبهاء في إحد رسائلة ما ترجمتة-:
الشاار ال وجااود لااة أبا ًادا" .الواقااع ّأننااي قلاات هااذا.
"إن ّ
أن عباادالبهاء قااال إلااى بعااض األحباااءّ :
"لقااد ذكاارت ّ
الشاار عبااارة عاان العاادم .هااذا هااو الحااق .كمااا ّأنااة لاايس هنااا شاار أعظاام لإنسااان ماان ضاااللتة
أن ّ
ومقصااودي ّ
الجهل هو عدم العلام .والكاذب هاو
واحتجابة عن الحق.
فالضاللة هي عدم الهداية ،وال ّ
ظلمة هي عدم ّ
ّ
النور ،و ّ
الجهاال كّلهااا
الساامع.
ّ
الصاامم و ّ
فالض االلة والعمااى و ّ
الصاامم هااو عاادم ّ
الصاادق ،والعمااى هااو عاادم اإلبصااار ،و ّ
عاادم ّ

أشياء معدومة".

وكذل يقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات-:
الناوع
لذاتياة الابعض مان ّ
الصافات واألخاالق المذموماة المالزماة ّ
"ليس فاي الفطارة شار بال كّلهاا خيار ،حتّاى ّ
أن آثاار
اإل
فّنها في الحقيقة ليست بمذمومة .مثالً :يالحد في بداية حياة ال ّ
نساني ّ
طفل اّلذي يرضع مان الثّادي ّ
ّ
"إن الحسن والقابح كليهماا فطار ّي فاي
أيضا آثار الغضب والقهر .واذا يقالّ :
الحرص بادية منة ،كما يشاهد منة ً
أن الحارص اّلاذي هاو طلاب
نسانية ،وهذا مناف للخير المطلق اّلذي هو فاي الخلقاة والفطارة" فاالجواب ّ
الحقيقة اإل ّ

الزيادة صفة
ّ
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أن اإلنسااان يحاارص علااى تحصاايل العلااوم والمعااارف وعلااى أن
ممدوحااة لااو اسااتعملت فااي موضااعها .فمااثالً :لااو ّ
يكااو َن
الساّفاكين للاادماء اّلااذين هاام
اّن ذلا مماادو جاادا .ولااو يغضااب علااى ال ّ
رحيمااا ذا مااروءة وعدالااة ،فا ّ
ظااالمين و ّ
ً

الصاافات لااو اسااتعملت فااي غياار موضااعها لكاناات
كالسااباع ّ
الضااارية ويقهاارهم ،فااذل مماادو جاادا .ولكا ّان هااذه ّ
ّ
أماا لاو تساتعمل أخاالق اإلنساان الفطرّياة فاي
مذمومة .إ ًذا صار من المعلوم ّأناة ال يوجاد فاي الفطارة شار أب ًاداّ .
المواقع غير المشروعة فذل مذموم"(.)1

دوما نقاص فاي الحيااة .فلاو تط ّاور الجاناب المانح ّ مان طبيعاة اإلنساان تط ّاوًار غيار متناساب
إن ّ
ّ
الشر هو ً
فالعالج ال يكون في إعطاء حياة أقل لذل الجانب بل العالج يكون بّعطاء حياة أكبر للجانب األسمى اّلذي لم
ن
أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حيااة وليكاون
ّ
السيد المسيح" :و ّ
يتطور من طبيعة اإلنسان ،فيتعادل التّواز  .وقد قال ّ
()2
الحقيقيااةو
جميعااا :إلااى الحياااة ،حياااة أفضاال ،إلااى تل ا الحياااة اّلتااي هااي الحياااة
لهاام أفضاال" وهااذا مااا نحتاجااة
ّ
ً
الرئيس:
السيد المسيح ،فيقول في لو ّ
وتطابق رسالة بهاءهللا في هذا الموضوع رسالة ّ

مخاطباا أحبااءه فاي الّلاو اّلاذي أرسالة إلاى الباباا" :تعاالوا لانجعلكم
"قل قد جاء الغالم ليحيي العاالم" ،ويقاول
ً
عّلة حياة العالم".

()1
()2

المفاوضات – الترجمة العربية – الصفحة .193

يوحنا (.)10 : 10
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الباب الثاني عشر
الدين والعلم

أن كا ّال مسااالة تتّفااق مااع العلاام يجااب أن تتّفااق مااع الا ّادين
"قااال اإلمااام علا
اي باان أبااي طالااب صااهر رسااول هللا ّ
ّ
أيضا ،وكل ما ال يدركة العقال يجاب أن ال يقبلاة ال ّادين .فال ّادين والعلام توأماان ،وا ّن ك ّال ديان يخاالف العلام لايس
ً
آل
بدين صحيح".

(من خطابات عبدالبهاء فى باريس)

النزاع بين العلم والدين منشأه الخطأ في الفهم
اام،
الدين
أن العلم
إن أحد تعاليم بهاءهللا
الحقيقي و ّ
األساسية هو ّ
ّ
ّ
دائماا علاى وفااق ت ّ
الحقيقي يجب أن يكونا ً
ّ
ّ
فالحقيقة واحدة وكّلما ظهر نزاع فسببة الخطا فى الفهم ال الحقيقة .ولطالما كان هنا نازاع باين ماا يس ّامى العلام
النازاع تحات ضاوء الحقيقاة الكاملاة اساتطعنا أن
الدين على مد العصور.
ولكننا إذا نظرنا إلى ذلا ّ
ّ
يسمى ّ
وما ّ
النظار أو عادم التّساامح
أن سببة الجهل أو
التعصب أو التّظاهر أو ال ّ
طمع أو ضيق ّ
نقتفي األثر الذ يدّلنا إلى ّ
ّ

ألن روحيهماا
أو العناد أو ما شابة ذل من األسباب اّلتي هاي خارجاة عان ال ّارو
الحقيقياة لل ّادين والعلام كليهمااّ ،
ّ
"إن
واحد .فيخبرنا العالم هكسليّ :
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أعماال الفالسافة هاي ثماار توجياة دينااي باارز فايهم قبال أن تكاون ثماار عقااولهم .وقاد ساّلمت الحقيقاة قيادهاا إلااى
ّ
يؤكد العالم
حبهم والى سالمة نواياهم والى نكرانهم ذواتهم قبل أن تسّلمة إلى براعة منطقهم" وكذل
ّ
صبرهم والى ّ

عملياة مناجااة وابتهاال مان العقال المحادود إلاى العقال
الرياض ّايات" :إن االساتنتاج الهندس
اي فاي أساساة ّ
"باول" فاي ّ
ّ
معينة".
الالّمحدود
للنور والهداية في ّآل
التماسا ّ
مهام ّ
ً

الرساال باحا آلاد ماان عظماااء العلماااء والعكااس بااالعكس ،لكاان اتّباااع هاؤالء المعّلمااين
ولاام ينا ّادد أحااد ماان عظماااء ّ
الرسال الحاديثين ،وقااوموا
فياة تعااليمهم ال بروحهاا ،قاد ّ
تمساكهم بحر ّ
اضاطهدوا ّ
ممن ال يستحّقون اإلحترام ،بسابب ّ
ّ
مقد ًسااا د ارسا ًة دقيقا ًة جا ًادا،
ادم علما
اداء ماارا ،فقااد درس هاؤالء األتباااع نااور الا ّادين الااذي اعتبااروه ّ
كا ّال تقا ّ
اي ،وعااادوه عا ً
ّ
النور الحقيقي الوحيد .فّذا
الضّيقة،
أن ذل هو ّ
ّ
وتوصلوا إلى ّ
ومميزاتة كما تراءت لبصائرهم ّ
وحددوا خصائصة ّ
ّ
ّ
ادين اإلله
أرسل هللا بفضلة اّلذي ال حادود لاة ن ًا
اي فاشاتعل اشاتعاالً
اور أكمال مان أفاق آخار واشاتعل باذل مشاعل ال ّ
ّ
المرحبين
السابق بيد حامل مشعل جديد ،تراهم مذعورين حانقين بدالً من أن يكونوا من
أشد
ّ
ً
ّ
سطوعا من اشتعالة ّ
الناور الجدياد ال
ولماا كاان ّ
ّ
بالنور الجديد وبدالً من تقديم شكرهم الجدياد لاذل األب الس ّ
اماوي أب جمياع األناوارّ .
يتّفق مع تحديداتهم ،وال يمل الّلون التّقليدي اّلذي ألفاوه ،وال يشارق مان أفاق تقليادي عرفاوه ،لهاذا يناادون بّطفائاة
الرسال هام
يضل ّ
الضالل حسب زعمهم .نعم ّ
الناس فى فيافي البدع و ّ
باي ثمن كان لئالّ ّ
إن الكثيارين مان أعاداء ّ
الشاكلة – قادة عمي
على هذه ّ
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عميانا ويقاومون الحقيقاة الجديادة الكاملاة فاي سابيل ماا يعتقدوناة الحقيقاة الوحيادة .وهناا أتبااع آخارون
يقودون
ً
الروحاني وركودهم العقلي.
منح ّ
طون تدفعهم ّ
أنانياتهم إلى محاربة الحقيقة والى قطع طريق التّقدم بسبب عماهم ّ
ّ
ّ
اضطهاد الرسل
الرس اال وأتب اااعهم األوائ اال يول ااون
الرس اال ك ااان ّ
الن اااس يق اااومونهم ويحتق اارونهم .وك ااان ّ
عن ااد مج اايء عظم اااء ّ
ويضحون بممتلكاتهم وبارواحهم فى سبيل هللا .ونجد في زماننا اّلذي نعيش فية مثل هذا.
ظهورهم إلى جالّديهم
ّ

تمسكها بدينها ،كماا زّج الكثيارون
البابيين وال ّ
فمنذ سنة  1844قتلت ألوف ّ
بهائيين في إيران أبشع تقتيل من أجل ّ
النفااي ماان مااوطنهم والااى اإلهانااات والااى الفقاار .وهكااذا كااان تعميااد أحاادث
وتعرض اوا إلااى ّ
السااجونّ ،
فااى غياهااب ّ

اتمر إلاى يومناا هاذا.
حماام مان ال ّادم أكثار مان تعمياد أي ديان سابقة ،وال يازال االستشاهاد مس ا
األديان العظيماة فاي ّ
يالدية بتهمة الكفر فاي
وقد حدثت نفس هذه األحداث لعظماء العلماء ،فاحرق "جيرادو برونو" حيا سنة  1600م ّ
الشاهير الفيلساوف غااليلو
الشمس .وبعاد بضاع سانين مان ذلا أنكار العاالم ّ
أن األرض تدور حول ّ
تعليمة الناس ّ
جاثيا على ركبتية لينجو من ذل المصير المحتوم .وفي أزمتناا األخيارة تع ّارض العاالم دارون
نفس هذه ّ
النظرّية ً

رواد علاام الجيولوجيااا الحديثااة إلااى هجمااات ال تاارحم ،ألنهاام تجا ّارؤوا علااى مخاصاامة تعاااليم الكتاااب
كمااا تعا ّارض ّ
العلمية لم
أن مقاومة الحقائق
ّ
أقل من ستّة آالف سنةو على ّ
المقدس في ّ
ّ
تمت في ستّة ّأيام وقبل ّ
أن الخليقة ّ
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المتعصابون فاي أفاق ال ّادين.
المتعصبين في أفق العلم قاوموها كما قاومها
إن
تات من جانب الكنيسة وحدها بل ّ
ّ
ّ
أن سفنة إذا نجحت في الوصول
فقد استه أز العلماء اّلذين عاصروا كولومبوس بة وأثبتوا ألنفسهم في نشوة الفر ّ

الرئااد فااي علاام
إلااى نصااف الكارة األرضا ّاية المقاباال لنصاافنا يسااتحيل عليهااا أن تنتصااب وال تنقلاابو والعااالم كلفاااني ّا
للضاافادع" .والعااالم "هااارفي" الااذي اكتشااف الا ّادورة
الكهرباااء ،قااد سااخر منااة رفاقااة العلماااء وسا ّاموه "معّلاام الا ّارقص ّ
األطباااء ،واضااطهدوه ماان أجاال كف اره ،وطااردوه ماان كرسااي التّاادريس .وعناادما اختاارع
اخفة إخوانااة
الدمويااة قااد سا ّ
ّ
ّ
ّ
ن
أن
ااء ألنفسااهم فااي إثبااات ّ
اتمر العلماااء ّ
ستيفنسااين قاطرتااة البخارّيااة ،اسا ّ
الرياضا ّايو فااى أوروبااا ساانين عدياادة إرضا ً
ألن العجااالت سااوف تاادور حااول
القاااطرة ال يمكنهااا أن تسااحب أي حماال وهااي فااوق القضاابان
الحديديااة الملساااءّ ،
ّ
نفسااها ،وال تتقا ّادم ّأيااة قاااطرة فااي ساايرها فااوق القضاابان .وكااان األجاادر بهاام أن يفتحاوا عيااونهم ويدرساوا الحقااائق.
وهنا أمثلة عديدة أخر من التّاريخ القديم والحديث...
فجر الوفاق بين الدين والعلم
ح اادث خ ااالل نص ااف الق اارن الماض ااي تغيي اار عل ااى رو األزمن ااة ،وأش اارق ن ااور جدي ااد م اان الحقيق ااة ،فجع اال

اإللحاديااة،
المادّيااة وبعقائاادهم
مجااادالت القاارن الماضااي شا ً
ايئا منساايا ،فاااين أولئا اّلااذين كااانوا يتباااهون بنظارّيتهم ّ
ّ
يهددون بطارد األدياان فاي أنحااء العاالم؟ وأيان أولئا الواعظاون اّلاذين كاانوا يادينون
والذين كانوا قبل سنين قالئل ّ
من يخالف عقائدهم بنيران جهنم وعذاب الكافرين؟ فال نزال نسمع
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النظرّياات اّلتاي
أصداء ضجيجهم ،ولكن يومهم قد آل إلى ّ
الزوال ،وغدت عقائدهم من دون اعتبار ،وصرنا نار ّ
أي واحاد
الدين
كان يدور حولها وطيس هذه المجادالت المريرة ليست من العلم
الحق وال من ّ
ّ
ّ
الحق في شايء .و ّ

"إن الا ّادماغ يفاارز األفكااار كمااا يفاارز
ماان العلماااء فااي ضااوء بحااوث علاام الا ّانفس الحااديث يسااتطيع أن يقااول اليااومّ :
أن الفكار مان
الرو ؟ لقاد صارنا الياوم نقاول ّ
تفسخ ّ
تفسخ الجسد يقتضي أن يرافقة ّ
الصفراء؟" أو يقول بان ّ
الكبد ّ
وحاني اة وأن ال يكااون محا ّادًدا
أجاال أن يكااون فااي الواقااع حا ا
ار طليًقااا يجااب أن يحااوم فااي آفاااق ال ّ
ظ اواهر ّ
الر ّ
النفسا ّاية و ّ
طبيعة إالّ بقدر قطرة من محي من المجاهيل اّلتي
المادة وحدها .وصرنا ارن ندر ّأننا ال نعرف عن ال ّ
بحدود ّ
يجب سبر غورها واإلحاطة بها .وصرنا نعترف ارن اعترافا كامالً بّمكان حادوث المعجازات وخاوارق العاادات

فعالاة ال تازال مجهولاة لناا كماا
ال بمعنى كسر قوانين ال ّ
طبيعاة بال باعتبارهاا ،حاين حادوثها ،مظااهر لقاو بارعاة ّ
ينيين
اينية مجهولااة عنااد أسااالفنا .وم ان ذا اّلااذي يسااتطيع ماان المعّلمااين الا ّاد ّ
السا ّ
كاناات القا ّاوة الكهر ّ
بائيااة واألشا ّاعة ّ

أن وصااف
الروحا
اان العاالم قااد خلاق فااي ساتة ّأيااام؟ أو ّ
ااني يساتلزم إيماننااا با ّ
الباارزين اليااوم أن يص ّار با ّ
اان نجاتناا ّ
ّ
السماء
حل بمصر ،كما جاء في سفر الخروج ،وصف حر
ال ّ
أن ّ
في صحيح؟ أو ّ
طاعون اّلذي ّ
الشمس وقفت في ّ
ّ
إن أمث ااال ه ااذه
أن األرض توّقف اات ع اان ال ا ّادوران ح ااول نفس ااها) لتس اامح ّ
للنب ااي هوش ااع بمط اااردة أعدائ ااة؟ّ ...
(أي ّ
فياة فاي
تكررها فاى شاكلها ،ولكان مان ذا اّلاذي يقبلهاا بادون تحّفاد باعتبارهاا حر ّ
المعتقدات قد يجوز في المستقبل ّ
معناها؟ فقد زالت سيطرتها على
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بالشااكر إلااى رجااال العلاام اّلااذين ساااعدوا
الناااس وعقااولهم أو ّأنهااا فااي طريااق الا ّزوال .وا ّن عااالم ال ّادين ماادين ّ
قلاوب ّ
السااما للحقيقااة أن تخطااو إلااى عرصااة
علااى تمزيااق أمثااال هااذه العقائااد الباليااة وسااحق هااذه المااذاهب الباطلااة و ّ
الحقيقيااين واألتقياااء
المقدسااين
ّ
الرجااال ّ
ّ
حريااة وانطااالق .لكا ّان عااالم العلاام ماادين باااكثر ماان ذل ا إلااى ّ
الشااهود بكا ّال ّ
أن
تمسااكوا بالحقااائق
وحاني اة واّلااذين كشاافوا للعااالم الغااارق فااي شااكوكة ّ
الر ّ
ّ
الحيويااة خااالل محاانهم ّ
الط ااّهرين اّلااذين ّ
القديساون
أن
الخفي المجهول أكثر من ال ّ
ظاهر المعلوم .وقد غدا هاؤالء العلمااء وهاؤالء ّ
الحياة أكثر من الجسد و ّ
ّ
الشاامس قااد
الشاامس ال ّ
طالعااة وتعكسااها علااى العااالم األدنااى .ولكا ّان ّ
أشاابة بقماام الجبااال اّلتااي تسااتقبل أولااى أشا ّاعة ّ
عظيما للحقيقة يرضي القلب
ظهور
ًا
كل ارفاق .واننا لنجد في تعاليم بهاءهللا
طلعت اليوم وها هي تنير ّ
باشعتها ّ
ً
احدا.
الدين والعلم ويصبحان ً
والعقل وفية يتّحد ّ
شيئا و ً
تحري الحقيقة
كيفية الوصول إلى الحقيقة تكشف عن وفاقها التّاام ماع العلام وتوصاي باان يح ّارر
ّ
بهائية حول ّ
إن التّعاليم ال ّ
عصابات لكاي ال يحاول بيناة وباين الحقيقاة حائال حاين بحثاة عنهاا .فيقاول عبادالبهاء
اإلنسان نفسة من جميع التّ ّ
في إحد خطاباتة في باريس ما ترجمتة-:

عصابات ونباذ ماا ال يسامن وال يغناي .وهناا تتجّلاى
"إن أردنا نحن الوصول إلى الحقيقة وجب علينا تر التّ ّ
الشخص ّاية لان يبقاى
الساليم .فلاو كاان كااس وجودناا
الحاجة
طافحاا بااألغراض ّ
الملحة إلى البصيرة ّ
ّ
ً
النيرة والعقال ّ

نظن
فية مجال لماء الحياة ،وحينما ّ
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كناا نبحااث عاان
ّأنناا علااى حاق وا ّن غيرنااا علاى الباطاال يصابح اعتقادنااا هاذا أعظاام ماانع فااي سابيل اإلتّحاااد .واذا ّ
أن الحقيقة واحدة وليست هنا
السبب في ذل هو ّ
الحقيقة ،وجب علينا اإلتّحاد ،ألن اإلتّحاد هو ّ
أس األساس ،و ّ
حقيقة تخالف حقيقة أخر أو تعاكسها.

آل
أرض نبتت ،وال ّانجم الم ٌاع ساواء أشارق مان
أي
محبوب من ّأية زجاجة سطع ،والورد
النور
"إن ّ
ّ
ٌ
ٌ
محبوب من ّ
أي أفا آل
اق طلعاات .فنااور الحقيقااة اّلااذي
الشاارق أم ماان الغاارب .فااال
نتعصااب باال نكااون ّ
ّ
عشاااًقا لشاامس الحقيقااة ماان ّ
ّ
تحري الحقيقة.
أشرق من المسيح ،سبق أن أشرق من موسى وبوذا .هذا هو مقصودنا من ّ

جانباا ك ّال ماانع يمنعناا عان الوصاول إلاى
جميعاا يجاب أن نلقاي بماا سامعناه ،ونتار
"فنستنتع مان هاذا ّإنناا
ً
ً
الحقيقة .ويجب أن ال يصعب األمر علينا حتاى ولاو اقتضاى األمار أن نشارع بتربياة أنفسانا مان جدياد .ويجاب
نتقياد بالتّقالياد ،بال
اببا فاي احتجابناا ،وأن ال ّ
أن ال نحصر ّ
حبنا في دين واحد أو في شخص واحاد فيكاون ذلا س ً
بفكر ّآل
ونتحر الحقيقة آل
حر ،حتى تنجلي لبصائرنا ونصل إلى المقصود"(.)1
نتحرر من هذه القيود،
ّ
يجب أن ّ
مذهب الالأدرية الصحيح
اان طبيعااة هللا فااوق إد ار البشاار بكاال معنااى
بهائي اة مااع العلاام ومااع الفلساافة فااى التّص اريح با ّ
تتّفااق التّعاااليم ال ّ
الكلمة .وكما يؤكد العالم

()1

الصفحة .127
كتاب "حكمة عبدالبهاء" ّ
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يؤكاد بهااءهللا قولاة تعاالى
اان طبيعاة العّلاة األولاى العظماى مجهولاةّ ،
توماس هكسلي والفيلسوف هربرت سبنسر ب ّ
()1
األلوهيااة .إذ
طلااب مااردود" لعرفااان حقيقااة
"الساابيل مساادود وال ّ
"ال تدركااة األبصااار وهااو ياادر األبصااار"  ،وبا ّ
ّ
اان ّ
كيف يستطيع المحدود أن يدر غير المحدود؟ وكيف تستطيع القطارة أن تساتوعب البحاور؟ أو كياف تساتطيع

اّن جميااع الكااون ناااطق بوجااود هللا .وقااد
الضااياء أن تحتضاان الكااون؟ ومااع هااذا فا ّ
الراقصااة فااى حزمااة ّ
ذرة الهباااء ّ
ّ
كل ّ آل
ذرة من الهبااء عاالم كامال مان العظاائم يفاوق إد ار أعظام
كل قطرة بحور من المعاني ،وستر فى ّ
سترت فى ّ

اادة قاد انتقلاوا مان الكتلاة إلاى الجازيء
العلماء .فعلماء الكيميااء والفيزيااء اّلاذين يتاابعون بحاوثهم حاول طبيعاة الم ّ
أن
اذرة إلاى اإللكتارون ومان اإللكتارون إلاى األثيار ،ولك ّانهم فاى ك ّال خطاوة شااهدوا ّ
الذرة ومان ال ّ
ومن الجزيء إلى ّ
حد ال تستطيع اختراقة أرجح العقول ،فتنحني إجالالً في رهبة وصامت
مصاعب البحث تزداد إلى أن تصل إلى ّ
الش اااعر االنجلي اازي
أم ااام غي اار المح اادود المجه ااول اّل ااذي يبق ااى
ملتحف ااا ف ااي س ا ّاره الغ ااامض المص ااون .وق ااد ق ااال ّ
ً
تينيسون:
اذر
اق الجاادارو هااا أنااا اقتلعتا ماان مكمنا  .وهااا أناات فااي قبضااتي بكاملا جا ًا
"أيتهااا ّ
ّ
الزهارة المختبئااة فااي شا ّ
اذر وزها ًارا ،وأعاارف كا ّال شاايء عنا و فلااو عرفاات ذلا ،
الصااغيرةو ليتنااي أعاارف مااا أناات :جا ًا
وزها ًا
ارّ .أيتهااا ّ
الزهارة ّ
لعرفت حقيقة هللا وحقيقة اإلنسان".

الزه ارة وكينونتهااا وعاان عرفااان ال ا ّذرة ومااا
فااّذا كاناات أعظاام العقااول البش ارّية قااد عجاازت عاان عرفااان حقيقااة ّ
تحتوية من األسرار

()1

سورة األنعام .103
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بانة يحي بالعّلة األولى لجميع
المكنونة ،فكيف يستطيع اإلنسان أن يحي بالكونو أو كيف يستطيع أن ّيدعي ّ
األشياء أو يصفها؟ فجميع تصورات الالّهوتيين حول طبيعة وجود هللا هباء منثور ال معنى لها وال ثمرة منها.
معرفة هللا
واذا كانات طبيعااة ذات هللا مجهولااة ،فاّن مظاااهر رحمتااة مشاهودة فااي كا ّال مكاان .واذا كااان ماان المسااتحيل
الفناان الخبيار بلوحاات
أن إحاطاة ّ
كل جارحاة مان جوارحناا .وكماا ّ
إد ار العّلة األولى ،فّن آثارها تسترعي انتباه ّ

الرسااام ،فكااذل معرفااة الكااون فااي كا ّال مناحيااة ساواء أكاناات معرفااة
رسااام تعطيااة معرفااة صااحيحة عاان كفاااءة ذلا
ّ
ّ
طبيعة البشرّية أو معرفة األشاياء المنظاورة أو معرفاة األشاياء غيار المنظاورة ّإنماا هاي معرفاة
طبيعة أو معرفة ال ّ
ال ّ
حقيقية بعظمتة واقتداره-:
ما صنعتة يد هللا .وهذه المعرفة تعطي للباحث اإللهي معرفة
ّ
ّ

كالمااا ولياال إلااى لياال يباادي
ّ
"السااموات تحا ّادث بمجااد هللا .والفل ا يخباار بعماال يديااة .يااوم إلااى يااوم يااذيع ً
علما"(.)1
ً
السموات واألرض"
وقال تعالى:
ّ
"يسبح لة ما في ّ
السماء أن تقع على األرض"(.)3
ويمس ّ

()1

المزمور .19

()2

سورة الحشر .59

()3

()2

سخر لكم ما في األرض والفل باامره،
"إن هللا ّ
وقالّ :

سورة الحع .64
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المظاهر اإل لهية
الشاامس إذا
إن جمياع األشااياء تعلان رحمااة هللا بوضاو قا ّال أم كثار ،كمااا تعكاس جميااع األشاياء
الماديااة ناور ّ
ّ
ّ
الصااخرة تعكااس أكثاار ،وقطعااة
السااخام (الناايلع) تعكااس نااور ّ
ّ
الشاامس قلاايالً ،و ّ
تعرضاات لااة قا ّال أم كثاار .فكومااة ّ
الشامس وال علاى لاون
ال ّ
أي واحاد مان هاذه األشاياء العاكساة أن يادّلنا علاى شاكل ّ
طباشير أكثر ،ولكن ال يستطيع ّ

االنظر إلاى
فّنهاا تعكاس شاكل ّ
النظار إليهاا ك ّ
الشامس ولونهاا بحياث يصابح ّ
السماوي العظايم إالّ المارآةّ ،
هذا الجرم ّ
فالصاخر يساتطيع
طريقاة اّلتاى تتّبعهاا األشاياء فاي حاديثها لناا عان هللا:
تماما .وهكذا األمار ماع ال ّ
ّ
ّ
الشمس ذاتها ً
الرائعاة وغ ارئازه العجيباة
لهية ،و ّ
الصفات اإل ّ
الزهرة تستطيع أن تخبرنا أكثر ،والحيوان بحواساة ّ
أن يخبرنا قليالً عن ّ
قابليات عجيبة تخبرنا عن وجود
وقوة حركتة المدهشة يخبرنا أكثر .ونستطيع أن نشاهد في أح ّ إخواننا البشر ّ

الرسل العظام
ومؤسسوا األدياان إالّ
ولكننا نجد فى ّ
القديس و ّ
خالق عظيمّ ،
الشاعر و ّ
النابغة تجّليات أعلى .وليس ّ
ّ
ملوث ااة
اب هللا وحكمت ااة
انعكاس ااا ش ا ً
م اري ااا كامل ااة ي اانعكس منه ااا ح ا ّ
اديدا عل ااى س ااائر البش اار ،وا ّن م اري ااا س ااائر البش اار ّ
ً
نقيااة ال شاائبة فيهااا ،وهاي خالصااة إلرادة هللا إخالصاا
األنانيااة وغباار
بلطخاات
الرسال ّ
ّ
التعصااب لكان م اريااا هاؤالء ّ
ّ
إلهيااة وقا ّاوة الا ّارو القاادس
كااامالً تامااا ،ولهااذا ناراهم قااد أصاابحوا أعظاام المارّبين للجاانس البشاار ّي ،وأصاابحت التّعاااليم ّ

وكل إنسان
ألن هللا يساعد البشر عن طريق بشر آخرين.
سببا في ّ
نسانيةّ ،
تقدم اإل ّ
اّلتي تفيض منهم ً
ّ
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فكان
نسانية جمعاء.
أسمى في مدارج الحياة يكون وسيلة لمساعدة من هم دونة .وا ّن أعلى ّ
ّ
الناس يساعدون اإل ّ
اتدت
البشاار جماايعهم مرتبطااون ببعضااهم بحبااال م ّ
اطيااة ،فااّذا ارتفااع إنسااان قلاايالً فااوق مسااتو رفاقااة البشاار اشا ّ
ط ّ
لكناة يساحبهم إلاى األعلاى بق ّاوآلة تفاوق ق ّاوتهم ،وكّلماا
الحبال الم ّ
اطية ،وحاول رفاقة األقادمون ساحبة إلاى الاوراءّ ،
ط ّ
اادا علااى االسااناد االلهااى
ارتفااع إلااى األعلااى شااعر بثقاال جميااع العااالم يحاااولون إعادتااة إلااى الااوراء ،وازداد هاو اعتما ً
ّ
الرساال العظااام والمنقااذون والمظاااهر
مماان هاام أعلااى منااة .وفااوق الجميااع يقااف ّ
اّلااذي يصاالة عاان طريااق القليلااين ّ

لهية وهم البشر الكاملون ،وكان كل واحد منهم في يومة ال مثيل لة وال قرين ،وقد حمل ثقل العالم كّلاة وحي ًادا
اإل ّ
طرياق
"إناة كاان يحمال ثقال ذنوبناا" وكاان ك ّال واحاد مانهم "ال ّ
اق ك ّال مانهم ّ
دون سند يسانده إالّ هللا .وقاد صادق بح ّ
لهيااة لكا ّال قلااب أراد الحصااول
إلااى الحقيقااة والااى الحياااة" ّ
الرحمااة اإل ّ
بالنساابة ألتباعااة .وكااان كا ّال واحااد ماانهم قناااة ّ
نسانية.
كل واحد دوره في الخ ّ
لهية العظمى المرسومة من أجل رفعة اإل ّ
طة اإل ّ
عليها .وقد لعب ّ
الخليقة
ادي مان العّلاة األولاى العظماى .وقاد كانات
أن الكون ال بداية لة فاي ّ
يعّلمنا بهاءهللا ّ
الزماان ،و ّأناة انبعااث أب ّ
دائما ولة مخلوقاتة .وقاد تااتي عاوالم وأنظماة ثام تاذهب ،ولك ّان الكاون بااق .وك ّال
للخالق ً
أبدا مخلوقاتة وسيبقى ً

الزه ارة أو
شاايء ينالااة التّركيااب سااوف ينالااة فااي وقتااة التّحلياال ،ولكا ّان عناصاار التّركيااب باقيااة .فخلااق العااالم أو ّ
الجسم البشر ّي ليس صنع شيء من ال شيء بل هو اجتماع للعناصر
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ايئا ويختفااي
السااابق
ايئا فشا ً
مكنونااا .وسااوف تتناااثر العناصاار شا ً
ً
اّلتااي كاناات سااابًقا متناااثرة ،فظهاار شاايء كااان فااي ّ
شيئا ما في الحقيقة لن يضيع ولن يفنى .ولطالما ظهارت تراكياب جديادة وأشاكال جديادة مان بقاياا
ّ
لكن ً
الشكل ،و ّ
أن تااريخ خلاق األرض ال
انقاض تراكيب قديمة وأشكال قديمة.
ويؤيد بهاءهللا ما ذهب إلية العلماء اّلذين ّادعاوا ّ
ّ
النشااوء واالرتقاااء" قا ّاوة
السانين .وال تنكاار "نظرّياة ّ
يعااود إلااى سااتة آالف ساانة باال إلااى ماليااين وألااوف الماليااين ماان ّ
قصااة الكاون العجيبااة اّلتااي يكتشاافها
الخاالق باال تحاااول فقا وصااف طريقااة ظهاور مظاااهر تلا الق ّاوة الخالقااة و ّ
أن ّ
وقصاة
الفلكيون و
الجيولوجيون والفيز ّ
ّ
ّ
قصاة لهاا قيمتهاا العظيماة ّ
يائيون وعلمااء األحيااء كش ًافا تادريجيا أماام عيونناا ّ
فالقصااة القديمااة عاان
انيين.
الساااذجة اّلتااي وردت فااي أساافار العبار ّ
ّ
القصااة ّ
ممااا تثياره ّ
تثياار احترامنااا وعبادتنااا أكثاار ّ

الرماوز القليلاة البسايطة اّلتاي ترماز إلاى المعااني
الخليقة في سفر الخروج تفيدنا وال ش ّ فاي إشاارتها إلاى خطاو ّ
للقصة كما يستطيع الرّسام الماهر بخطو قليلاة مان ريشاتة أن يحمال إليناا تعاابير قاد يعجاز
وحانية
ّ
الر ّ
ّ
األساسية ّ

الماديااة تعمينااا عاان
از تامااا .واذا كاناات التّفاصاايل
رسااام مثااابر آخاار مااع كا ّال اهتمامااة بالتّفاصاايل عجا ًا
ّ
عاان إبرازهااا ّ
ط ااة
توص االنا إل ااى المعن ااى األساس ا
اي لجمي ااع الخ ّ
وحانيا اة فاألحس اان لن ااا أن نس ااتغني عنه اااّ ،
الر ّ
المع اااني ّ
ولكنن ااا إذا ّ
ّ
ويكون لنا صورة رائعة بدالً عن تخطي موجز.
الر ّ
ّ
وحانية فعرفاننا بعد ذل بالتّفاصيل يزيد إدراكنا ثروة وبهاءّ ،
ويقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات-:
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عيااة ،وال معّلاام بغياار مااتعّلم ،وال
ارب باادون تالميااذ ،وال يتحّقااق وجااود مل ا بااال ر ّ
"اعلاام ّأنااة ال يمكاان أن يتصا ّاور ما ّ
لهياة
يمكن وجود خالق بدون مخلوق ،وال يخطر بالبال رازق من غيار مارزوقّ ،
الصافات اإل ّ
ألن جمياع األساماء و ّ

أللوهياة
عاماة لام تكان موجاودة وقتًاا ماا ،فهاذا التّص ّاور إنكاار
تستدعي وجود الكائنات .فال
نتصور ّ
ّ
ّ
أن الكائناات ّ
ادما مطلًقااا لماا تحّقااق الوجااود.
هللا .وفضاالً عاان هاذا ،فالعاادم المطلاق غياار قابال للوجااود .فلااو كانات الكائنااات ع ً
أن عاالم
األحدياة – أي الوجاود اإلله
ولما كان وجاود ذات
اي – أزلياا سارمديا ،يعناي ال أول لاة وال آخار ،فاال ب ّاد و ّ
ّ
ّ
ّ
اح ويمكان أن يوجاد جازء مان
الوجود يعني هاذا الكاون اّلاذي ال يتنااهى لام تكان ولان تكاون لاة بداياة .نعام قاد يص ّ
بقيااة األجارام الالّمتناهيااة تظا ّال موجااودة .فعااالم
أجازاء الممكنااات أي جاارم ماان األجارام مااثالً أو أن يتالشااى بينمااا ّ

ألن ك ّال تركياب ساواء
أن لك ّال جارم مان هاذه األجارام بداياة فاال ب ّاد لاة مان نهاياةّ ،
أبدي ال ينعادم .وحياث ّ
الوجود ّ
المركبااات س اريع التّحلياال وبعضااها
أن بعااض
ّ
كااان جزئيااا أم كّليااا ال با ّاد لااة ماان أن يتحّلاال .وغايااة مااا هنال ا هااو ّ

يترك ااب ش اايء وال يتحّل اال .إ ًذا يج ااب أن نعل اام كي ااف ك ااان ك ا ّال موج ااود م اان
بط اايء التّحلي اال ،واالّ ف ااال يمك اان أن ّ
الموجودات العظيمة في ّأول أمره"(.)1
تطور اإل نسان
أن جسم اإلنسان يعود
يؤيد بهاءهللا علماء األحياء اّلذين وجدوا ّ
ّ

()1

الصفحة .159
المفاوضات ،التّرجمة العر ّبية ّ
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تطور فاي
السنين .فالجسم البشر ّي وقد بدأ بشكل بسي تافة في ظاهره قد ّ
في ّ
تطوره إلى نوع عاش قبل ماليين ّ
وتحس ًانا فاي تكويناة إلاى أن بلاغ إلاى اإلنساان الحاضار .ويتط ّاور كا ّال
م ارحال خاالل أجياال ال تع ّاد ،وازداد تعقي ًادا
ّ

صح هذا على
بمادة
أمة في سلسلة مراحل من مضغة أشبة ّ
هالمية إلى رجل كامل .فّذا ّ
ّ
جسم بشر ّي في بطن ّ
اينا برفعااة اإلنسااان
النااوع اإلنسا
الفاارد اإلنسا
ااني علااى األرض شا ً
ااني بمااا ال ينك اره أحااد ،فلماااذا نعتباار تطا ّاور ّ
ايئا مشا ً
ّ
ّ
يوماا ماا
تماما عن موضوع انحدار اإلنسان من القرد .فقد يشبة جناين اإلنساان ً
وكرامتة؟ وهذا موضوع يختلف ً
الناوع البشار ّي رّبماا يشابة فاي تط ّاوره
ولكنة ليس بسمكة بل هاو جناين بشار ّي .وكاذل ّ
سمكة ذات ذنب وخياشيمّ ،
نوعااا بش ارّيا يمتل ا القااو الكامنااة
كمااا ت اراه أعيننااا فااي ال ّ
نوعااا ماان الحيوانااات الواطئااةّ ،
لكنااة كااان فااي ذاتااة ً
ظاااهر ً

سيتطور في المساتقبل إلاى
بتطوره إلى اإلنسان الحاضر اّلذي نراه اليوم ،بل ونحن واثقون من ّأنة
ّ
ّ
الخفية الكفيلة ّ
إنسان أعلى وأسمى من اإلنسان الحاضر بكثير ،ويقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات-:
تكونات فاي رحام العاالم ،ونشاات ونمات وم ّارت بصاور وحااالت مختلفاة
إن هذه الكرة
"من الواضح ّ
ّ
األرضية ّ
أن تلا
بمكونات غيار متناهياة وتجّلات فاي نهاياة االتقاان .إ ًذا اتّضاح ّ
حتى وصلت بالتّدريع إلى كمالها وتزّينت ّ
اجاا ّأولياا ،وهاذا التّركياب نشاا ونماا
النطفاة كانات عناصارها
المادة
ّ
األصلية اّلتاي هاي بمنزلاة ّ
ّ
ّ
المركباة ممتزجاة امتز ً

النظااام
بالتّاادريع فااي األعصااار والقاارون ،وانتقاال ماان شااكل وهيئااة إلااى شااكل وهيئااة أخاار حتّااى بلااغ هااذا الكمااال و ّ
والتّرتيب واإلتقان
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أن اإلنسااان ف ااي باادء الوج ااود نش ااا ونمااا ت اادريجيا فااي رح اام الكا ارة
بحكمااة هللا البالغ ااة .وارن فلنرجااع إل ااى مس ااالة ّ
األم وانتقل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة حتّى تجّلى بهذا الجمال والكمال
األرضية ّ
ّ
كالنطفة في رحم ّ

ويقينا ّأنة ما كان في البداية بهذه الّلطافة والجماال والكماال ،بال وصال بالتّادريع إلاى هاذه
وهذه القو واألركان.
ً
النطفااة البش ارّية مااا أخااذت هااذه
الهيئااة و ّ
األم .وال ش ا ّ أن ّ
المالحااة كنطفااة اإلنسااان فااي رحاام ّ
الشاامائل والحساان و َ
متنوعااة
الصااورة دفعااة واحاادة ومااا كاناات مظهاار قولااة تعااالى" :فتبااار هللا أحساان الخااالقين" ،لهااذا أخااذت حاااالت ّ
ّ
الشمائل وهذا الجمال والكمال والحسن والّلطافة .إ ًذا صار
بالتّدريع وظهرت في هيئات مختلفة حتّى تجّلت بهذه ّ
أن نشااوء اإلنسااان ونما ّاوه علااى الك ارة األرضا ّاية حتّااى بلااغ هااذا الكمااال كااان مطابًقااا لنشااوء
ماان الواضااح المباارهن ّ
هيئة وصو آلرة إلى آل
حال ومن آل
حال إلى آل
اإلنسان ونموه في رحم األم بالتّدريع وانتقالة من آل
هيئة وصو آلرة أخر  ،حيث
ّ
ّ
تمر نطفة اإلنسان بحاالت مختلفة ودرجات متع ّاددة
العام والقانون اإل
أن هذا بمقتضى ّ
ّ
لهي الكّل ّي .يعني ّ
النظام ّ
ّ
الرشااد والبلااوغ .وعلااى هااذا
حتّااى ينطبااق عليهااا قولااة تعااالى" :فتبااار هللا أحساان الخااالقين" ،وتظهاار فيهااا آثااار ّ
المناوال كااان وجااود اإلنسااان علااى هااذه الكارة األرضا ّاية ماان الباادء حتّااى وصاال إلااى هااذه الحااال ماان الهيئااة وجمااال
ااز .كاذل
نوعاا ممت ًا
مدة طويلة واجتاز درجات مختلفةّ ،
األخالق بعد أن مضت علية ّ
ولكنة من بدء وجوده كان ً
األم كانات فااي ّأول أمرهاا بهيئاة عجيباة فانتقال هاذا الهيكاال مان تركياب إلاى تركياب وماان
نطفاة اإلنساان فاي رحام ّ
هيئة إلى آل
آل
هيئة ومن صو آلرة
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األم وفااي تلا الهيئااة
إلااى صااورآلة حتّااى تجّلاات ّ
النطفااة فااي نهايااة الجمااال والكمااال .وحتّااى ّ
لماا أن كاناات فااي رحاام ّ
فّنها كانات نطفاة ناوع ممتااز ال نطفاة حياوان،
الشكل و ّ
تماما ما هي علية ارن من ّ
الشمائلّ ،
العجيبة اّلتى تغاير ً
فّن هذا ال يكون دليالً علاى
نوعيتها
وماهيتها ً
أبدا .وعلى فرض تحّقق وجود أثر ألعضاء تالشتّ ،
ّ
تغيرت ّ
وما ّ
ولكنااة كااان
أن الهيئااة و ّ
اانية قااد ترّقااتّ ،
عاادم اسااتقالل ّ
النااوع وأصااالتة .وغايااة مااا هنالا ّ
الشاامائل واألعضاااء اإلنسا ّ
األم مان هيئ آلاة إلاى هيئ آلاة
ًا
نوعا
ممتاز ً
ً
أيضا .فقد كان إنسانا ال حيو ًانا .مثالً :لو انتقلت نطفة اإلنسان في رحم ّ
تغيارت باان كانات فاي البداياة
أن ّ
بحيث ال تشابة الهيئة األولاى بااي حاال فهال يكاون هاذا دلايالً علاى ّ
وعياة قاد ّ
الن ّ
ثم نشات أعضاؤها وترّقت حتّى صارت إنسانا؟ ال وهللا"(.)1
حيو ًانا ّ
وحواء ،فيقول عبدالبهاء في كتاب المفاوضات:
قصة آدم ّ
أما بخصوص ّ
وّ
العامااة ،لكاناات فااي
"لااو أخااذنا هااذه الحكايااة حسااب المعنااى الظاااهر ّي للعبااارات وحسااب المصااطلح عليااة بااين ّ
وخطابا وعتاًبا كهذا بعيد
ويصدقها
نهاية الغرابة ،ويستحيل على العقل أن يقبلها
تيبا وتفصيالً
ّ
ويتصورهاّ ،
ً
ألن تر ً
ّ

لهية؟ اّلتي رتّبت هذا الكون الالّمتناهي على أكمل صورة
أن يصدر من شخص عاقل فكيف بة من الحضرة اإل ّ
وحواء هذه وتناولهماا
وزّينت هذه الكائنات اّلتي ال عداد لها بمنتهى ّ
النظم واإلتقان وغاية الكمال ...فحكاية آدم ّ

لهية والمعاني
من ّ
الشجرة وخروجهما من ّ
الجنة جميعها رموز ومن األسرار اإل ّ

()1

الصفحة .164-162
المفاوضات ،التّرجمة العر ّبيةّ ،

278
This file was downloaded from QuranicThought.com

الكّلية ،ولها تاويل بديع"(.)1
الجسد والروح
الخاصااة بالجسااد والا ّارو وبالحياااة بعااد المااوت تتّفااق ونتااائع بحااوث علاام الا ّانفس ،فهااي
بهائي اة
ّ
إن التّعاااليم ال ّ
ّ
أن
أن الموت ليس إالّ والدة جديدة و ّأنة الهروب من سجن الجسد إلى حياة أوسع ،كماا تعّلمناا ّ
تعّلمنا ،كما سبقّ ،

علميااة علااى أياادي باااحثين غياار
ايئا فشا ً
االرتقاااء بعااد المااوت ارتقاااء ال حاادود لااة .وقااد تراكماات لاادينا شا ً
ايئا ب اراهين ّ
الش استمرار الحياة بعد الموت
تماما لتبرهن بما يتجاوز حدود ّ
ّ
متحيزين بل وناقدين ّ
متبحرين وهي براهين تكفي ً

"الشخصا ّاية
فعاليااة ووعااي الا ّارو بعااد انحااالل الجسااد العنصاار ّي .وكمااا يقااول العااالم (مااايرز) فااي كتابااة ّ
واسااتمرار ّ
النفسية-:
تحريات عديدة قامت بها
جمعية البحوث ّ
البشرّية" وهو كتاب ّ
ّ
لخص فية ّ
"هاادت المشاااهدة والتّجربااة واالسااتنتاج العدياادين ماان الباااحثين -وأنااا أحاادهم -إلااى االعتقاااد بوجااود "اتّصااال

حسااي متبااادل" بااين عقااول البشاار الموجااودين علااى سااطح األرض ،باال وبااين عقااول البشاار الكااائنين علااى سااطح
ّ
األرض ارن وأروا البشاار اّلااذين فااارقوا هااذا العااالم .ومثاال هااذا االكتشاااف يفااتح لنااا الباااب علااى مص اراعية إلااى

"اإللهام االلهي".
ّ

ممااا نعانيااة ماان االنخااداع
ار ماان المظاااهر
أن كثيا ًا
"ولقااد أثبتنااا ّ
ّ
الحقيقيااة تصاالنا ماان وراء القبااور وسا الكثياار ّ
ال ّذاتي والغش والتّوهم.

()1

الصفحة .108
المفاوضات ،التّرجمة العر ّبيةّ ،
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الخاصاة بااألروا اّلتاي رحلات ،فاساتطعنا
"وقد ثبتت لنا مبدئيا عان طرياق اإليحااء واالكتشاافات بعاض المباحاث
ّ
اان حالاة تلا األروا حالاة تط ّاور ال نهاياة لاة فاي حكمتهاا
كل شايء مجااالً لالعتقااد ب ّ
مقابلتها .وأشاهد أنا قبل ّ
يعبار عناة بطرياق العباادة
خاصاة ذلا ّ
حبهاا اّلاذي ّ
الناوع مان ّ
وفي محبتها ،وال يزال ّ
حبهاا األرضاي ً
باقياا وبصاورة ّ
عبااا .وال
ايئا حقيا ًا
اب ...وقااد صااار ّ
ار أكثاار ماان أن يكااون شا ً
الشاار يباادو لتلا األروا شا ً
ايئا مر ً
وهاو أساامى أناواع الحا ّ

الناااس عاان إخاوانهم،
يتجساد ّ
نوعااا ماان الجنااون يعازل بعااض ّ
القويااة بال يؤّلااف ً
أي رو ماان األروا المقتاادرة ّ
الشاار ّ
ّ
النااار،
فتحاااول األروا العليااا أن تحا ّارر منااة الا ّانفس المصااابة بااة والمشا ّاوهة منااة .وال حاجااة إلااى العقاااب بعااذاب ّ
فمعرفة اإلنسان نفسة هي عقاب المرء وجزاؤه ،ومعرفة اإلنسان نفسة وقربة أو بعده عان تلا األروا العلياا هاي
بالقديسااين ال
اب فااي ذل ا العااالم هااو فااي الواقااع مااالذ وملجااا لل ا ّذات ،وا ّن االتّصااال ّ
عقاااب الماارء وج ازاؤه ّ
ألن الحا ّ
الحسااي
يعطااي الحياااة
ّ
األبديااة زينتهااا فحسااب باال هااو اّلااذي ّ
يكونهااا ويؤّلفهااا .وينحاادر كااذل ماان قااانون "االتّصااال ّ

محبااة األروا المتصاااعدة
المتبااادل" ّ
أن االتصااال بتل ا األروا ممكاان ارن علااى هااذه األرض ،فننااال ارن ماان ّ
اب بذاتاة صاالة ومناجااة –
توساالتنا وتض ّارعاتنا لهاا .وا ّن ذكار ّ
حبناا لا روا المتصااعدة  -والح ّ
الجواب على ّ
يقوي تل األروا ويسندها وهي في طريق تساميها".
ّ

الرأي المبناي علاى البحاث العلماي ال ّادقيق وباين التّعااليم
ومن المدهش حقا أن نر الوفاق والتّشابة بين هذا ّ
ّ
ّ
الخاصة بة.
بهائية
ال ّ
ّ
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وحدة العالم البشري
لهياة
تميازت رساالتة وتف ّارد ظهاوره باين ال ّ
ّ
ظهاورات اإل ّ
إن من أشهر الكلمات المااثورة عان بهااءهللا ،واّلتاي بهاا ّ
آل ()1
آل
اب
السالفة ،هذه الكلمات "كّلكم أثمار شج آلرة واحدة وأوراق غص آلان واحاد"  ،ومثلهاا كلماتاة" :لايس الفخار لمان يح ّ
ّ

يحب العالم"( .)2فالوحدة-وحدة الجنس البشر ّي ووحدة جميع المخلوقاات فاي هللا -هاي الموضاوع
الوطن بل لمن ّ
األساسااي ماان بااين مواضاايع تعاليمااة .وهنااا يتجّلااى ما ّارة أخاار الوفاااق بااين الا ّادين الحقيقااي والعلاام :فقااد ثباات بكا ّال
ّ
ّ
ن
أن أجازاءه يعتماد بعضاها علاى الابعض ارخار .فحادود
برهان عان طرياق التّق ّادم العلم
ادة واح ً
أن الكاو وح ً
ادة و ّ
اي ّ
ّ
عمل الفلكي ال يمكن فصلها عن حدود عمل الفيزيائي ،وحدود عمل الفيزيائي ال يمكان فصالها عان حادود عمال
ّ
ّ
ّ
ار .وا ّن ك ّال اكتشااف
النفساي ،وهل ّام ج ّا
الكيميائي ،وهذا عن حدود عمل عالم األحيااء ،وعاالم األحيااء عان العاالم
ّ ّ
ّ
أن
أي حقل من حقول البحث العلمي يلقي ًا
نور ً
جديدا على الحقول األخار  .وكماا أثبات علام الفيزيااء ّ
جديد في ّ
ّ
النفس
بعيدا ،فكذل يثبت علم ّ
كل جزء من الكون يجذب الجزء ارخر ويؤثّر علية مهما كان دقيًقا في حجمة أو ً
ّ
أي رو أخار  .ويكشاف األميار "كروباوتكين" فاي كتاباة "العاون المتباادل" عاان
ّ
أن ك ّال رو فاي الكاون تاؤثّر فاي ّ
وجود تعاون متبادل بين أح ّ الحيوانات ضرور ّي

()1
()2

الصفحة .100
االشراقات  -التّرجمة العر ّبية ّ -
الصفحة .100
االشراقات  -التّرجمة العر ّبية ّ -
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اّن تقا ّادمهم الحضااار ّي يتوّقااف علااى استعاضااتهم العااون المتبااادل
أمااا بااين بنااي اإلنسااان فا ّ
السااتمرارها فااي الحياااةّ .
مكان العداوة المتبادلة استعاضة متزايدة .والمبدأ القائل" :الفرد يحيا من أجل المجموع والمجموع يحيا من أجال

وتتقدم.
الفرد" هو المبدأ الوحيد اّلذي تستطيع بة الجامعة البشرّية أن ترقى ّ
عصر االتحاد

تدل جميع "عالمات األزمنة" على ّأننا نعيش في فجر عصر جديد من تاريخ البشرّية .ولقد كان فر نسر
ّ
المادياة المقيتاة ،وقاد كانات جمياع
البشرّية متعّلًقا حتّى زماننا الحاضر بوكره القديم فوق صخرة
الص ّاماء و ّ
ّ
األنانياة ّ

اتقر لاة قارار أب ًادا فاي شاوقة للوصاول إلاى ماا لام
محاوالتة في استعمال أجنحتة ّ
يحف بها الخجل والتّردد .وما اس ّ
أن عصار ساجنة قاد انتهاى .ويساتطيع ارن
يبلغة .وطال علية األمد في سجن عقائده القديمة
وتعصاباتة .إالّ ّ
ّ

وحانياة .ولان يطااول ارتباطااة باااألرض
الر ّ
أن يحّلاق باجنحااة اإليمااان والعقال إلااى آفاااق عليااا مان الحقيقااة و ّ
المحبااة ّ
أن هنااا
حريااة وانطااالق .إالّ ّ
كمااا كااان قباال نما ّاو أجنحتااة ،باال ساايحّلق كمااا شاااء إلااى أقاااليم بعياادة المااد بااابهى ّ

أن أجنحتااة ال يكفيهااا أن
شا ً
ايئا واحا ًادا ضااروريا يجااب أن يتااوّفر لااة إذا قا ّدر لااة أن يطياار طيرًانااا ثابتًااا وطيا ًادا ،هااو ّ
ومنسجما .ويقول عبدالبهاء-:
قوية بل يجب أن يكون عملها متوافًقا
تكون ّ
ً
آل
فّنة يح ّ في حقل الخرافات ،ولاو طاار بجناا العلام
"ال يمكن ال ّ
الدين ّ
طيران بجنا آل واحد ،فلو طار بجنا ّ
فّنة يغوص في مستنقع
ّ

282
This file was downloaded from QuranicThought.com

المادية الوبيل"(.)1
ّ
الشار
الدين والعلم شر
أساسي لحياة اإلنسان حياة رفيعاة .وعنادما يتحّقاق هاذا ّ
هذا وا ّن الوفاق التّام بين ّ
ّ
طاعاة المطلقاة إل اردة هللا
اانية وال ّ
حب جمياع اإلنس ّ
كل طفل ال على دراسة العلوم والفنون فحسب بل على ّ
ويترّبى ّ
الروحاااني البشاار ّي فحينااذا وحينااذا فقا سااياتي ملكااوت هللا،
الرساال فااي ماادارج التّطااور ّ
اّلتااي أوحاات بهااا تعاااليم ّ
ّ
الصالح األعظام علاى
الساماء .وحيناذا وحيناذا فقا تفايض بركاات ّ
وتكون إرادتة علاى األرض كماا هاي علاى ّ

العالم .فيقول عبدالبهاء في إحد خطاباتة في باريس ما تلي ترجمتة-:

"عناادما يتجا ّارد الا ّادين تجا ّارًدا تامااا ماان جميااع الخ ارفااات والتّقاليااد والمعتقاادات البلياادة ،يلااو تطابقااة ووئامااة مااع
النااور المبااين ،وعندئا آلاذ تتجّلااى قا ّاوة موحا ّادة عظيمااة تكتسااح ماان أمامهااا كا ّال الحااروب واالختالفااات
العلاام ،كمااا يلااو ّ
آل
بقوة محبة هللا"(.)2
والمنازعات والمشاحنات ،وعندئذ يتّحد الجنس البشر ّي ّ

()1
()2

الصفحة .132
مترجم عن كتاب حكمة عبدالبهاء – ّ
الصفحة .135
من "كتاب حكمة عبدالبهاء"ّ ،
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الباب الثالث عشر
نفوذ كلمة بهاءهللا

النباي باسام ال ّارب ولام يحادث
"وان قلت في قلب كيف نعرف الكاالم اّلاذي لام ياتكّلم باة ال ّارب؟ فماا تكّلام باة ّ
النبي فال تخف منة"(.)1
الرب بل بطغيان تكّلم بة
ولم يصر فهو الكالم اّلذي لم يتكّلم بة ّ
ّ ّ
خالقية الكلمة اإل لهية
قية كلمتة
كل مظهر إ
ّ
لهي هو خالّ ّ
إن وحده القدرة على أن يفعل ما يشاء ،وا ّن أعظم برهان على صدق ّ
ّ
()2
كل مقاومة بشرّية .فيعلن
ونفوذها في تبديل جميع شؤون البشر وفي انتصارها فوق ّ

()1

الرسااول
الرسااول زردشاات اريااة " :53-50يسااالون كيااف نعاارف ّ
التّثنيااة  ،22-21 :18ومثاال هااذا القااول جاااء فااي رسااالة ّ
وكل ما يفعلة ال يستطيع ارخرون اإلتيان
الصادق في أقوالة وفي أفعالة؟ قل
بالشيء اّلذي يعرفة هو واّلذي ال يعرفة غيرهّ ،
ّ
ّ

()2

حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقلة وهي أصاغر جمياع الباذور ولكان متاى
السموات ّ
السيد المسيح" :يشبة ملكوت ّ
قال ّ
الساماء تااتي وتتارو فاي أغصاانها" (متّاى  .)31:13ومثال هاذا المثال
نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى ّ
أن طياور ّ

بمثلة".

الساماء ،تاؤتي
طيبة كشجرة ّ
بذاتة جاء في القرآن الكريم" :ألم َتر كيف ضرب هللا مثالً :كلمة ّ
طيبة أصلها ثابات وفرعهاا فاي ّ
للناس لعّلهم يتذ ّكرون" (سورة إبراهيم.)24
كل حين بّذن رّبها ،ويضرب هللا األمثال ّ
أكلها ّ
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اور تحّقًقاا كاامالً أساطع دليال علاى صاحة دعاو
الرسال ،وفاي تحّقاق تلا الكلماات ف ًا
هللا إرادتة عن طرياق كلماات ّ
الرسول وحقيقة ظهوره.
ّ
يوحنا المعمدان إلى عيسى يسالونة-:
وعندما جاء تالميذ ّ
طا وذل ا فق ا بّشااارتهم إلااى آثااار كلمت ااة
"هاال أناات هااو ارتااي أم ننتظاار آخاار؟" كااان جا اواب عيسااى بسااي ً

ونفوذها ،فقال لهم-:

لصاام
"اذهبااا وأخب ا ار ّ
يطهاارون ،وا ّ
يوحنااا بمااا تساامعان وتنظ اران :العمااي يبصاارون ،والعاارج يمشااون ،والباارص ّ
يبشرون ،وطوبى لمن ال يعثر في"(.)1
يسمعون ،والموتى يقومون ،والمساكين ّ
ّ
تمي ااز كلم ااة هللا ع اان
أن كلم ااات به اااءهللا له ااا ّ
أي دلي اال يثب اات لن ااا ّ
النف ااوذ والق ا ّاوة الخالّق ااة اّلت ااي ّ
فلننظ اار ارن ّ
سواها-:
ااد اس ااتمرارهم عل ااى خططه اام الحر ّبي ااة من ااذ س اانة
فق ااد أم اار به اااءهللا ّ
الس ااالم الع ااام ف ا ّ
حك ااام الع ااالم بتاس اايس ّ
()2
 1870 -1869إلااى سااقو سااالالت حاكمااة قديمااة فااي حااين لاام تنااتع ّأيااة حاارب شا ّانوها ّأيااة انتصااارات كباار

األوروبية 1918-1914
حتى اندلعت الحرب
ّ

()1
()2

متّى .6-4 :11
الفردوسية ما ترجمتة-:
كتب بهاءهللا في الكلمات
ّ
أن المحبوب في كال أمار مان األماور هاو االعتادال ومتاى تجااوز صاار سابب األضارار .انظاروا إلاى تم ّادن أهال
"حقا أقول ّ
النفاوس بدرجاة لام تاار
مياة وظهارت قسااوة لقتال ّ
هيئات آالت ّ
جهن ّ
اببا الضاطراب العاالم ووحشاتهم حياث ّ
الغارب كياف أصابح س ً

القوياة القااهرة يساتحيل إالّ باتّحااد أحازاب العاالم
عين العالم شبهها ولم تسمع آذان األمم نظيرهاا .وا ّن إصاال هاذه المفاساد ّ
ابابا عجيباة غريباة
بالصالح األكبارّ .
إن فاي األرض أس ً
وتمساكوا ّ
في األمور أو ماذهب مان الماذاهب .اسامعوا ناداء المظلاوم ّ
ولكنها مستورة عن األفئدة والعقول ،وتل األسباب قادرة على تباديل هاواء األرض كّلهاا وس ّاميتها سابب للهاال  .سابحان هللا
ّ
ويتحر بامره ،تعالى القادر اّلذي أظهر ما أراد بامره المحكم
أن البرق أو ما يماثلة مطيع للقائد
قد شوهد أمر عجيب :وهو ّ
ّ
الصفحة .)134
المتين" (الكلمات
ّ
الفردوسية – التّرجمة العر ّبية – ّ

285
This file was downloaded from QuranicThought.com

مدمرة للمنتصر والمغلوب كليهما(.)1
فاعلنت الحقيقة المرعبة ّ
بان الحرب أصبحت ّ
أيضااا أن يكون اوا أمناااء علااى اّلااذين يحكمااونهم ويسااتخدموا ساالطتهم السياسا ّاية علاايهم
وأماار بهاااءهللا ّ
الحك اام ً
تطور لم يسبق لة مثيل في التّشريع االجتماعي.
وسيلة لسعادتهم ورفاههم ،فحدث ّ
ّ
اتد االهتمااام
وأماار بهاااءهللا بوضااع حاادود ألقصااى غايااات الغنااى وأقصااى غايااات الفقاار ،ومنااذ ذلا الحااين اشا ّ
للضارائب المتصااعدة علاى الثّاروات
بالتّشريعات الالّزمة لتعيين أدنى حدود لمستو المعيشة والتّشريعات الالّزمة ّ

ق
الصااناعي ،ومنااذ ذلا الحااين
عاان طريااق ضاريبة الا ّادخل وضاريبة المياراث .وأماار بهاااءهللا بّلغاااء
ّ
العبوديااة والا ّار ّ
العبودية واالستغالل.
اشتد التّوجة نحو تحرير اإلنسان في جميع أطراف األرض من شتى ألوان
ّ
ّ

بالرجااال والتّعبياار عاان هااذه المساااواة بوضااع مسااؤوليات متساااوية علااى كواهاال
وأعلاان بهاااءهللا مساااواة ّ
النساااء ّ
قيادة بهاا
ّ
الرجال يقابلهاا حقاوق وامتياازات متسااوية ،ومناذ تصاريحة باذل بادأت القياود اّلتاي كانات المارأة م ّ
النساء و ّ
للرجال.
اعا مكانتها الالّئقة باعتبارها ّ
تتكسر وصارت المرأة تاخذ سر ً
الشري المعادل ّ
ّ

()1

العالمية الثّانية.
مرًة أخر خالل الحرب
ّ
وتجّلت هذه الحقيقة ّ
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مركازة تباذلها نفااوس
اودا ّ
السانوات اّلتاي تلاات هاذا التّصاريح جه ً
وأعلان بهااءهللا وحاادة األدياان فااي أسساها ،فشاااهدت ّ
العاماة،
مخلصة في جميع أنحاء العالم إليجاد درجة من التّسامح الد
يني والتّفاهم المتبادل ،والتّعاون في ّ
الشؤون ّ
ّ ّ
مؤياد لهاا وال يمكان ال ّادفاع
فتقوضت أسس المواقف
يخية ضاعيفة ال ّ
كل مكان وصارت دواعيها التّار ّ
ّ
المذهبية في ّ
ّ
القوميااة واالكتفاااء ال ا ّذاتي
ينيااة عاان طريااق نفااس القااو اّلتااي جعلاات الا ّارو
عنهااا وتها ّادمت قواعااد ضاايق ّ
النظ ارة ّ
ّ
الد ّ

القومي غير قابلة للبقاء.
ّ

الحية،
تحري الحقيقة تحريا ا
وحانية ّ
الر ّ
حر دليالً على الحياة ّ
وأمر بهاءهللا بجعل التّربية والتّعليم عاما وجعل ّ
المدنيااة الحديثااة ماان أعماقهااا بهااذه الخمي ارة الجدياادة وصااار ماان سياسااة الحكومااات األساسا ّاية االهتمااام
فتحركاات
ّ
ّ
بااالتّعليم اإلل ازمااي االبتاادائي وبتوساايع وسااائل تعلاايم الكبااار .هااذا وا ّن األماام اّلتااي تهاادف إلااى تحديااد حرّيااة الفكاار
ّ
ّ
وشكوكا ومخاوف خارج حدودها.
الرو بين مواطنيها قد أثارت سياستها هذه ثورة داخل حدودها
ً
وّ

وكرساوا حيااتهم ونباوغهم لهاذه
وأمر بهاءهللا بّيجاد لغة
ّ
عالمية مساعدة فاطاع نداءه عدد كبير مان العلمااء ّ
المهمة العظمى والخدمة الفريدة.
ّ
جديدا في القلاوب
كل ما سبق من األدّلة فقد نفخ بهاءهللا في العالم اإل
جديدا وأثار شوًقا ً
روحا ً
وفوق ّ
نساني ً
ّ
ار يه ّاز المشااعر كاألحاداث اّلتاي
ايئا مثي ًا
وكذل ألهم العقول مثالً عليا جديدة .ولم يشهد العالم في ك ّال تاريخاة ش ً

حدثت منذ فجر العصر البهائي سنة
ّ
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المؤسسااات القديمااة وبعااض
عظيمااا رغاام مااا بذلتااة بعااض
اعفا
 .1844وقااد ضااعفت قا ّاوة الماضااي المحتضاار ضا ً
ّ
ً
أن البشارّية تم ّار فاي أزماات مريعاة
األفكار البالية مان جهاود فاي سابيل إطالاة عمرهاا حتّاى أدر ك ّال رجال وامارأة ّ
ظلمااات ليكشاف ساابيل التّطاور الحقيقااي ،وماان
جادا .فماان جهاة ناار خلًقاا جديا ًادا ينشاا مااع اختاراق نااور بهااءهللا ال ّ
ّ
النور وتتجاهلة.
جهة أخر نر الكوارث في جميع األقطار اّلتي تقاوم ذل ّ

اّن البهااائي المخلااص ال ي ازال
قيااة كلمااة بهاااءهللا مااؤثّرة فا ّ
السااالفة اّلتااي سااقناها حااول خالّ ّ
ومهمااا كاناات األدّلااة ّ
ّ
وحانية .فحياتة الجليلة على األرض والقو الهائلة اّلتي بعثتها
ًا
الر ّ
عاجز عن بيان مقدار جالل بهاءهللا وعظمتة ّ

الصحيح إلرادة هللا.
كلمتة الملهمة هي الميزان ّ

تعزز ق ّاوة برهانناا علاى ذلا  .ونتق ّادم ارن لنعارض بعاض
لنبوات بهاءهللا
وكيفية تحّققها ّ
ّ
مفصلة ّ
وا ّن دراسة ّ
تلا النبا ّاوات اّلتااي الجاادال حااول أصااالتها ،فقااد طبعاات واشااتهرت قباال حاادوث تحّققهااا ،فرسااائلة اّلتااي أرساالها إلااى

النبا ّاوات كاناات قااد جمعاات فااي كتاااب ساامي ب ا "سااورة
المتوجااة فااي العااالم واّلتااي تضا ّامنت العديااد ماان هااذه ّ
الا ّارؤوس ّ
ّ
ألول م ّارة فاي باومبي فاي أواخار القارن التّاساع عشار ث ّام نشارت بعادها م ّارات عديادة ،وساوف
الهيكل" اّلتي طبعت ّ
نبوات عبدالبهاء.
نعقبها ببعض ّ
نابليون الثالث
يوبخة فية على شهوتة للحرب ومعاملتة الحقيرة اّلتي
لوحا ّ
في سنة  1869كتب بهاءهللا إلى نابليون الثّالث ً
بالنص:
األول اّلذي أرسلة إلية،
صارمة ّ
ّ
عامل بها الّلو ّ
ويستمر الّلو في إنذاراتة ال ّ
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"بمااا فعلاات تختلااف األمااور فااي مملكت ا  ،ويخاارج المل ا ماان كّف ا ج ازاء عمل ا  ،إ ًذا تجااد نفس ا فااي خس ار آل
ان

آل
الرو في هذا السبيل المستقيم.
مبين .وتاخذ ّ
كل القبائل هنا إالّ بان تقوم على نصرة هذا األمر وتتّبع ّ
الزالزل ّ
تتمس بهذا الحبل المتاين .قاد نار ال ّذّلاة تساعى وراء
ّ
أعز ّ
غر ؟ لعمري ّأنة ال يدوم ،وسوف يزول ،إالّ بان ّ
وأنت من الغافلين".

أن نابليون كان حينذا في أوج عظمتة ولم يعتن بهاذا اإلناذار ،ودخال الحارب فاي الس ّانة
وغني عن البيان ّ
أن جيوشاة ساتفتح بارلين ،ولك ّان الكارثاة اّلتاي ت ّنباا بهااءهللا بحادوثها قاد أحاطات باة،
التّالية ضاد بروسايا واثًقاا مان ّ

اير
السااحقة لاة فاي (سايدان) ،وأخاذ بعادها أس ًا
فهزم في (ساربرو ) وفي (ويزنبرغ) وفي (ميتز) ،وكانات المصايبة ّ
ثم كانت نهايتة الوبيلة في إنكلت ار بعد سنتين.
إلى بروسيا ّ
ألمانيا
الصا ّاماء لاام تا ِّاع ونالاات
وجااة بهاااءهللا إنا ًا
اذار شا ً
اديدا إلااى أولئا اّلااذين قهااروا نااابليون ،إالّ ّ
وبعااد ذلا ّ
أن آذانهاام ّ
السانوات األولاى مان ساجن بهااءهللا فاي
اء مر ً
يعا .ففي الكتااب األقادس اّلاذي بادأ نزولاة فاي أدرناة وانتهاى فاي ّ
جز ً
بالنص-:
ّ
عكا يخاطب امبراطور ألمانيا ّ

مقاماا أيان هاو وماا عناده؟ انتباة وال تكان مان
اانا وأكبار منا
"يا مل برلين ...اذكر من كان أعظام منا ش ً
ً
ظاالمين ،لاذا أخذتاة ال ّذّلاة مان ك ّال الجهااات
ّا
الرقادين .إ ّناة نباذ لاو هللا وراءه إذ أخبرنااه بماا ورد عليناا مان جناود ال ّ
إلى أن رجع إلى التّراب بخسران عظيم .يا مل
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سخروا البالد وحكموا على العبااد ،قاد أنازلهم ال ّارحمن مان القصاور إلاى القباور اعتبار
ّ
تفكر فية وفي أمثال اّلذين ّ
المتذكرين...
وكن من
ّ
مرة أخر ونسمع حنين
"يا شواط نهر الرين ،قد رأينا مغطاة ّ
سل علي سيوف الجزاء ،ول ّ
بالدماء بما ّ
البرلين ولو ّأنها اليوم على ّآل
عز مبين".
وخاصااة فااي الهجااوم األلماااني
األلمانيااة فااي الحاارب العظمااى ساانة 1918-1914
وفااي خااالل االنتصااارات
ّ
ّ
ّ
السااالفة ماان أجاال الحا ّ ماان
العظاايم األخياار فااي ربيااع  ،1918كااان أعااداء الا ّادين البها
اائي فااي إياران يعلنااون النبا ّاوة ّ
ّ
تحول فجاة إلى كارثاة سااحقة محيقاة ،فعاادت ساهام هاؤالء
ولكن التّ ّ
شان بهاءهللا ّ
قدم الجارف اّلذي أحرزه األلمان ّ
سببا في رفع مكانة بهاءهللا ومقامة.
األعداء إلى نحورهم وصارت اإلهانات اّلتي ألصقوها بهذه ّ
الن ّبوة ً
تركيا
ركيااة
وجاة بهاااءهللا وهاو ساجين فااي قلعاة عكااء التّ ّ
والاى سالطان تركيااا ورئايس وز ارئاة حينااذا (سانة ّ )1868
بالنص-:
ًا
السلطان من قلعة عكاء ّ
إنذار من أخطر إنذاراتة اّلتي ّ
وجهها للملو في العالم ،فكتب إلى ّ
ان آل
الناسو ..سوف يقضي نحب وتجد نفس في خسر آل
مبين .لو كان محياي العاالم
"يا من ير نفسة أعلى ّ

الرضاع ليكوناوا مساتحّقين
ومصلح األمم على زعم
مفسدا فما هو ذناب الجماع مان ّ
ً
الصاغار و ّ
النسااء واألطفاال و ّ
لسيا القهر والغضب؟"...
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إلى أن قال ما ترجمتة-:
الدولااة والمّلااة أو يغاااير أصااول المملكااة وآداب أهلهااا ولاام
"وا ّن فئااة قليلااة لاام يظهاار منهااا أبا ًادا شاايء يخااالف ّ
اام ذهاب مان
ًا
نهبا ،وبلاغ ظلمكام إلاى مق آل
ينشغلوا ليالً
ونهار بغير ذكر هللا بكمال التّسليم والرضاء قد نهبتم أموالهم ً

كل ما كانوا يملكون".
كّفهم ّ

بالنص-:
ثم
استمر على إنذاره وتقريعة ّ
ّ
ّ
ااء منبثاا.
"وا ّن كفا من ال ّ
طين عند هللا أعظم من مملكتكم وسلطنتكم ّ
وعزتكم ودولتكم .ولو يشاء يجعلكم هب ً
سوف ياخذكم بقه آلار مان عناده ،ويظهار الفسااد بيانكم ،وتتف ّارق مماالككم ،إ ًذا تبكاون وتنوحاون ولان تجادوا ألنفساكم

آل
من م آل
نصير .وا ّن غضب هللا قريب .كذل قضي ما رقم من قلم األمر".
عين وال
بالنص-:
السلطان حينذا
ّ
وكتب كذل إلى عالي باشا رئيس وزراء ّ

ات عاان
محمااد رسااول هللا فااي ّ
وغرتا الا ّادنيا بحيااث أعرضا ّ
الجنااة العليااا ّ
"أن يااا رئاايس قااد ارتكباات مااا ينااو بااة ّ
ان مبا آل
الوجااة اّلااذي بنااوره استضاااء الما األعلااى ،سااوف تجااد نفسا فااي خسار آل
ادت مااع رئاايس العجاام فااي
اين .واتّحا ّ
المقربين...
قرت منة عيون ّ
ضري بعد إذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياء بامر ّ
ّ

اق لاو كنات مان العاارفين.
"هل ظننت ّأن تقدر أن تطف ّ
النار اّلتاي أوقادها هللا فاي ارفااق؟ ال ونفساة الح ّ
الساار (أدرنااة) ومااا
باال بمااا فعلاات زاد لهيبهااا واشااتعالها .سااوف يحااي األرض وماان عليهااا ...سااوف تبا ّادل أرض ّ

الزلزال
دونها وتخرج من يد المل ويظهر ّ
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ظااالمين،
ويرتفااع العوياال ويظهاار الفساااد فااي األقطااار وتختلااف األمااور بمااا ورد علااى ه اؤالء األس اراء ماان جنااود ال ّ

الدم من األشياء
ويتغير الحكم
ويشتد األمر بحيث ينو الكثيب في الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ويجري ّ
ّ
ّ
الناس في اضطراب عظيم...
وتر ّ
عماا
مدب آلر
"كذل أتى
آل
الحق وقضي األمر من ّ
ّ
السموات واألرضين وال يمنعة ّ
حكيم .ال يقوم مع أمره جنود ّ
إن
السااالطين .قاال الباليااا دها ٌان لهااذا المصاابا وبهااا ياازداد نااوره إن كنااتم ماان العااارفين .ق ال ّ
أراد كا ّال الملااو و ّ
معرض آل
آل
مناد لهذا األمر وبة انتشر أمر هللا وظهوره بين العالمين".
كل
اإلعراض من ّ
بالنص-:
مرًة أخر في الكتاب األقدس ّ
وكتب ّ
ظلاام واشااتعلت فيا نااار البغضاااء
اتقر عليا كرسا
"يااا ّأيتهااا ا ّلنقطااة الواقعااة فااي شاااط البحارين( )1قااد اسا
اي ال ّ
ّ
ّ
علااى شا آل
اان نااا بهااا الم ا األعلااى واّلااذين يطوفااون حااول كرسا آلاي رفيا آلاع .ناار في ا الجاهاال يحكاام علااى العاقاال.
ّ
غرور آل
آل
ورب البرّياة وتناو البناات
النور واّن في
أغرت زينت ال ّ
وال ّ
ظالم يفتخر على ّ
ظاهرة؟ سوف تفنى ّ
مبينّ .
واألرامل وما في من القبائل كذل ينبئ العليم الخبير".
هذا وا ّن المصائب المتتالياة اّلتاي حّلات بهاذه االمبراطورّياة العظيماة حيناذا مناذ نشار هاذه اإلناذارات كانات
المستبدين.
للنبوة اّلتي نطق بها بهاءهللا في بيان المصائر العاجلة اّلتي انتظرت أولئ
ّ
أبلغ بيان ّ

()1

اسطنبول.
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الحرب العظمى 1918-1914
آل
آل
عديدة بدّق آلاة متناهي آلاة مدهش آلاة عان نشاوب الحارب العظماى سانة
مناسبات
تنباّ بهاءهللا وعبدالبهاء كالهما في
األول
 ،1918-1914وق ااد خطا اب عب اادالبهاء ف ااي مدين ااة (س اااكرامانتو) ف ااي والي ااة (كليفورني ااا) ف ااي  26تشا ارين ّ

(أكتوبر) سنة  1912ما ترجمتة-:

"اليوم تشبة القارة األوربياة مخزناا ل سالحة والمتفجارات ،مساتعدة لشا اررآلة واح آل
أوروباا فاي هاذا
ادة لتلهاب جمياع
ً
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوقت بال ّذات حيث مسالة البلقان معروضة أمام العالم".
أوروباا .وفاي خطااب آخار لاة فاي (كليفورنياا)
وجة نفس هاذا اإلناذار فاي كثي آلار مان خطباة فاي أمريكاا و ّ
وقد ّ
األول (أكتوبر) سنة  1912قال-:
في تشرين ّ
الساادس عشار ،ولناا مان الوقات
"إننا علاى أباواب معركاة (هرمجادون) المشاار إليهاا فاي رؤياا ّ
ّ
يوحناا الفصال ّ
الدينية
بالشكو
أوروبا .فالقلق االجتماعي في جميع األقطار
كل
مقرونا ّ
ً
ّ
ّ
سنتان إليها حين ستشعل ش اررة واحدة ّ
ّ
يوحنااا
السااعيد سااوف تلهااب جميااع
اّلتااي تساابق العصاار األلفا
أوروبااا كمااا جاااءت النبا ّاوة فااي ساافر دانيااال ورؤيااا ّ
ّ
اي ّ
ّ
كل بالد العالم"(.)1
الال
هوتي .وفي سنة  1917سوف تسق ممال وسوف تجتا المصائب ّ
ّ ّ
عشية المعركة العظمى قال:
وفي ّ

()1

األسبوعية في  26أيلول (سبتمبر) سنة .1914
الشمالي
الشاط
عما كتبتة المسز كورين ترو في شيكاغو في مجّلة ّ
ّ
نقالً ّ
ّ ّ
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ارب هائلا ٌة ،وأمااام
"لقاد اقترباات حاارب تهجاام فيهااا جميااع األماام
ّ
عمااا قريااب حا ٌ
المتمدنااة بعضاها علااى بعااض ،وسااتقع ّ
النا ازال
الرج ااال للح اارب و ّ
اال مري ا ٌار ،إذ ق ااد اس ا ّ
اتعدت جي ااوش ال ع ااداد له ااا ّ
الع ااالم نا ازاعٌ مح اازٌن وقت ا ٌ
وتهي ااات مالي ااين ّ
آل
آل
آل
أسااا
اطداما بسااي ً
واصااطّفت علااى طااول حاادود بالدهااا مسا ّ
طا يقلااب كا ّال ش ايء ر ً
اتعد ًة لسااف رهيااب للا ّادماء .وا ّن اصا ً
السماء بشكل لم َير العالم شبهة منذ بداية التّاريخ"(.)1
على عقب ،وسوف يصل الّلهيب إلى عنان ّ
المتاعب االجتماعية بعد الحرب
تنبااا بهاااءهللا وعباادالبهاء كالهمااا بفت ارة اضااطراب اجتماااعي عظاايم وبمصااائب ونكبااات تسااود العااالم نتيجااة
ّ
عصاابات وبالجهاال وبالخ ارفااات .وا ّن المعركااة الحر ّبيااة
العالمي اة لاام تكاان إالّ
لتمس ا ّ
ّ
الناااس بالالّ ّ
ّ
دينيااة وبالتّ ّ
حتميااة ّ

اؤر كااانون الثّاااني (يناااير) ساانة  1920كتااب عباادالبهاء مااا
صاافحة ماان صاافحات هااذا االضااطراب وفااي لااو ما ّ
ترجمتة-:

السااامية
"أيهااا
اانيةو لقااد ّ
المحبااون للحقيقااةو ّأيهااا الخااادمون لإنسا ّ
ّ
ّ
هباات نفحااات أفكاااركم العاليااة ومقاصاادكم ّ
فكاروا فاي ذواتكام ماا أعظام حزنناا لهاذا االضاطراب
اديدا فااقولّ :
أتلهاف للكتاباة إلايكم ً
لهفاا ش ً
على روحي فجعلتني ّ
اّلذي شمل العالمو وكيف تسربلت أمم األرض بال ّادماء بال تب ّادلت تربتهاا إلاى قطعاة مان ال ّادمو وقاد أشاعل لهياب

نار لم يشاهد العالم شبهها ال في عصوره القديمة
الحرب ًا

()1

من خطابة في حيفا يوم  3آب (أغسطس) سنة  1914في مجّلة نجمة الغرب ج 5ص.163
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ادة ،وكاان مصاير
وال في عصوره الوسطى وال في عصاره الحاضار ،وقاد طحنات رحاى الحارب
رؤوساا بشارّي ًة عدي ً
ً
آل
يباباو وكم مان م آل
ادن س ّاويت ماع التّارابو وكام
هذه ّ
الضحايا أقسى من ذل بكثير .وكم من بالد عامرآلة صارت ً
آل
أبناء أصبحوا يتامى وكم مان أمه آل
آباء فقدوا أبناءهم وكم من آل
بهيجة صارت خرائب كئيبةو وكم من آل
اات
من قر
ّ
الشاابان ،وتيااتّم صااغار األطفااال ،وتركاات النساااء تائهااات دون ملجااا أو ما آل
االذ.
ّ
دمااا فااي رثاااء أبنا ّ
اائهن ماان ّ ّ
بكااين ً
آل
رددت صااداه
األمهااات مريا ًا
وبكلمااة أخاار تا ّ
ار ّ
ادنت البش ارّية ماان كا ّال الجهااات فااارتفع ص ا ار األيتااام ،وكااان نحيااب ّ

السموات.
ّ

السياسا ّاية .وساابب
قيااة أو
الوطنيااة أو ّ
الد ّ
ّ
عصاابات العر ّ
الساابب ّ
ينيااة أو ّ
الرئيسااي لكا ّال هااذه األحااداث ه او التّ ّ
"و ّ
قومياة أم سياس ّاية .وماا دامات هاذه التّقالياد البالياة
عصابات التّقالياد ّا
دينياة كانات أم ّ
الرساخة القديماة ّ
جميع هذه التّ ّ

نسانية في آل
دائم.
خطر
عظيم آل
آل
موجودة ّ
فّن أساس صر اإل ّ

السار الخفاي لجمياع المخلوقاات
"وفي هذا العصر النور
اني اّلذي فية تجّلت حقائق جمياع الكائناات وانكشاف ّ
ّ
ّ ّ
وانبلع صبح الحقيقة فصير ظلمات العالم إلى أنوار ،هل يجاوز أن نسامح للعناة الحارب أن تااتي بال ّادمار الوبيال
على العالم؟ ال وهللا ال يجوز.
الرسااول أن يعيااد ساايفة إلااى غمااده
السااالم ،وأماار بطاارس ّ
الصاالح و ّ
الساايد المساايح أماام األرض إلااى ّ
"لقااد دعااا ّ
السايوف .فماا أعظام الفارق باين هاذه
وكانت تل أمنيتة وأوامره ،ومع ذل فاولئ اّلذين يحملاون اسامة قاد اساتّلوا ّ

األفعال وصريح نصوص اإلنجيلو

كالشمس المنيرة
"قبل ستّين سنة أشرق بهاءهللا من أفق إيران ّ
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الرهيب .ومن مدينة
أن هذا ال ّ
أن العالم محا بال ّ
ظالم مشحون بالكوارث وسوف ّ
ظالم و ّ
وأعلن ّ
يؤدي إلى الكفا ّ
أن برلين سوف
سجنة ّ
أن حرًبا رهيب ًة ستندلع و ّ
صر فيها ّ
وجة عبارات خطاب واضح إلى إمبراطور ألمانيا ّ
عكاء ّ

اجينا فاي قلعاة
طريقة كتب إلى سلطان تركياا حينماا كاان
النو والحنين .وبنفس ال ّ
ّ
تتمزق وتنشطر من ّ
مظلوماا س ً
ً
اطنطينية ساتكون فريساة اضاطر آل
النسااء واألطفاال.
بان القس
عكاّء
اب عظ آل
ايم بحياث تناو فيهاا ّ
اضحا ً
أكيدا ّ
ّ
ً
خطابا و ً

تنبا بة وجرت من قلمة األبهاى
وجة بهاءهللا رسائل إلى جميع ملو العالم ّ
وتم جميع ما ّ
وخالصة القول ّ
وحكامة ّ
كل ارفاق:
تعاليم في منع الحروب انتشرت في ّ
اان التّقليااد األعمااى يقتاال رو اإلنسااان بينمااا يعماال تحا ّاري
ااول تعاليمااة هااو تحا ّاري الحقيقااة .وقااد صا ّار با ّ
"فا ّ
عصبات.
الحقيقة على تحرير العالم من ظلمة التّ ّ
الراعي الرؤوف يسبغ رحمتة علايهم
"وثاني تعاليمة وحدة العالم اإل
نساني فجميع البشر قطيع واحد وهللا هو ّ
ّ
احدا.
ويعتبرهم ً
شيئا و ً
الرحمن من تفاوت" فكّلهم عبيده وكّلهم يرجون رحمتة.
"ال تر في خلق ّ
الش ااقاق
اببا ف ااي الوف اااق ال باعثً ااا عل ااى ّ
"وثال ااث تعاليم ااة ه ااو ّ
أن ال ا ّادين حص اان حص ااين ويج ااب أن يك ااون س ا ً
الدواء أفضل من استعمالة".
سببا في تفاقم المرض فتر ّ
اء فّذا كان ّ
ألن ّ
والعدوانّ ،
الدواء ً
الدين دو ٌ
ياسية
عصبات ّ
"ومن تعاليمة ّ
الس ّ
قية و ّ
ينية والعر ّ
الد ّ
القومية و ّ
أن التّ ّ

296
This file was downloaded from QuranicThought.com

اانية تحاات األنقاااض .ومااا
كّلهااا هادمااة لبنيااان العااالم اإلنسا
ااني وكّلهااا تا ّ
اؤدي إلااى سااف الا ّادماء وكّلهااا تطماار اإلنسا ّ
ّ
آل
اتم إالّ بتاساايس
عصاابات باقي اة فا ّ
اّن خطاار الحاارب باااق والعااالج الوحيااد هااو ّ
داماات هااذه التّ ّ
السااالم العااام وهااذا ال يا ّ
ولياة إلاى هاذه المحكماة
الشاعوب ،فتحاال جمياع المشااكل
محكمة عليا تمثّل جميع الحكوماات وجمياع ّ
القومياة و ّ
الد ّ
ّ
الشاعوب عان تنفياذ قرارهاا قاام
تقرره واجب تنفيذه على الجميع .واذا امتنعت إحاد الحكوماات أو ّ
وكل ما ّ
العليا ّ
عليها جميع العالم.

بالرجال في الحقوق .وهنا تعاليم أخر غير هذه ن ِّّزلت من قلمة األعلاى.
"ومن تعاليمة مساواة ّ
النساء ّ
الحقيقية.
أن هذه المبادئ هي حياة العالم وهي تجسيد لروحة
وقد اتّضح وتجّلى في الوقت الحاضر ّ
ّ
الماديااة
اانية علاايكم أن تباذلوا قصااار جهاودكم لتح ّارروا العااالم مان ظااالم ماذهب
ّ
"وأناتم ّأيهاا الخااادمون لإنس ّ
مدنيا ااة هللا .وأنا ااتم و الحما ااد علا ااى اتّصا ااال بمختلا ااف ما اادارس الا ا ّارأي
عصا اابات البش ا ارّية حتا ااى يتنا ا ّاور بنا ااور ّ
والتّ ّ
السالم للعالم اإلنساني ،وبدون
ؤسسات والمبادئ
العالمية وال شيء غير هذه التّعاليم اليوم يضمن ال ّ
ّ
طمانينة و ّ
والم ّ
ّ
فيومااا .وساايبقى
هااذه التّعاااليم لاان يتشااتّت هااذا ال ّ
يومااا ً
ظااالم ولاان تشاافى هااذه األماراض المزمنااة باال تاازداد وطاتهااا ً
آل
فرصة إلشعال ناار الحارب مان جدياد .وساوف
كل
ثائر وتتفاقم حالة ولن
البلقان ًا
ّ
يستقر للمغلوب قرار بل ينتهز ّ
العالمية أقصى جهودها في سبيل تنفيذ مقاصدها.
تبذل الحركات الجديدة
ّ
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آل
آل
لهية على
"لهذا فابذلوا الجهد
بقلوب ّنيرآلة وأروا آل
العلية حتى تفيضوا بالموهبة اإل ّ
تؤيدكم ألطافة ّ
إلهية ّ
وقوآلة ّ
ّ
سماوية ّ
طمانينة واالستقرار لجميع البشر".
العالم ...موهبة ال ّ
وفي خطاب ألقاه في تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة  1919يقول ما ترجمتة-:
دينياة وماا يناتع عنهاا مان الفوضاى ،وهاذه
دائماا ّ
باناة ساياتي زم ٌ
اان تساود فياة الالّ ّ
"كان حضارة بهااءهللا يقاول ً
الرجاوع
الفوضى سببها إعطاء الحرّية ّ
الزائدة لطوائاف مان ّ
النااس ال تملا اس ً
اتعدادا لهاا ،ويجاب فاي عاقباة األمار ّ

النااس ووضاع قاانون للح ّاد مان الفوضاى واالضاطرابات .ومان الواضاح
القوة لتسكين هياج ّ
إلى العنف واستعمال ّ
أن كل آل
اتعدادا لهاا .هاذا وا ّن العاالم
أمة ّ
تتمناى االساتقالل والحرّياة لتفعال ماا تشااء ولك ّان بعاض األمام ال يملا اس ً
ّ ّ ّ
الصالح
أن المساائل
اؤدي إلاى الهارج والمارج .ولقاد قلات لكام مارًا
دينية وساوف ت ّ
ار ّ
متّ ٌ
جة نحو الالّ ّ
الخاصاة بشاؤون ّ
ّ
الشمس".
بعد الحرب ّإنما هي ارن في الواقع بياض الفجر وليست بشروق ّ
مجيء ملكوت هللا
اردي أو
خااالل هااذه األوقااات العصاايبة يترعاارع أماار هللاّ .
فالنكبااات اّلتااي خلقتهااا ّ
أنانيااات الكفااا للبقاااء الفا ّ
الدواء اّلذي وصفتة
للكسب الحزبي أو الطائفي أو
تؤدي ّ
الرجوع إلى التماس ّ
القومي ّ
بالناس في غمرة ياسهم إلى ّ
ّ
ّ
ّ
النااس إلااى الا ّادواء الحقيقااي .وقااد كتاب بهاااءهللا فااي لوحااة إلااى
توجااة ّ
كلماة هللا لهاام .وكّلمااا ازدادت ّ
النكبااات ازداد ّ
ّ
الشاه-:
ّ
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الساماء ..لام يازل
"قد جعل هللا البالء غاديا ًة لهاذه ّ
الدساكرة الخضاراء وذبالاة لمصاباحة اّلاذي باة أشارقت األرض و ّ
سنتة قد خلت في القرون الخالية واألعصار الماضية".
بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من ّ
آل
آل
الصاالح
وحانياة علااى ّ
الر ّ
وقاد ّ
تنباا بهااءهللا وعباادالبهاء كالهماا بعباارات أكياادة بقارب انتصاار ّ
المادياة وتاسايس ّ
األعظم بالّنتيجة .وقد كتب عبدالبهاء سنة  1904ما ترجمتة-:
السرور
أن ّ
الناس بالبؤس و ّ
فيوما وسوف يبتلى ّ
"اعلم ّ
الشدائد و ّ
النكبات وتغلق أبواب ّ
يوما ً
الرزايا سوف تزداد ً
اروب مهيب ا ٌة ويحااي الياااس والقنااو بجميااع الخلااق إلااى درجااة
و ّا
الرحااة واالطمئنااان ماان جميااع الجهااات وتقااع حا ٌ

الساعادة جمياع ارفااق وترتفاع صايحات "ياا بهااءهللا" مان
ّ
يضطرون فيها إلاى التّوجاة إلاى هللا وحيناذا تنيار أناوار ّ
()1
جميع األطراف واألكناف" .
عماا إذا كانات ّأياة دولاة مان ال ّادول العظماى ساتؤمن وتادخل
وعندما سائل عبادالبهاء فاي شابا سانة ّ 1914
ظل أمر هللا ،أجاب-:
في ّ
"إن جميع أهل العالم ساوف يؤمناون .ولاو قاارنتم بداياة أمار هللا بحاضاره لشااهدتم سارعة انتشاار كلماة هللا.
ّ
()2
ظل أمر هللا" .
أيضا أحا أمر هللا العالم ،والش ّ في ّ
وارن ً
أن الجميع سيدخلون في ّ
تتاسااس خااالل القاارن الحااالي ،وكتااب فااي أحااد ألواحااة مااا
اان الوحاادة
وقااد صا ّار عباادالبهاء با ّ
ّ
العالميااة سااوف ّ
ّ
ترجمتة-:

()1
()2

الصفحة .187
السلم ّ
من لو إلى ل .د .ب .في مجموعة الحرب و ّ
مترجم عن مجّلة نجمة الغرب ج 9ص.31

299
This file was downloaded from QuranicThought.com

"إن جميااع أف اراد العائلااة البش ارّية س اواء شااعوبها أم حكوماتهااا وماادنها أم ق ارهااا صااار بعضااها يعتمااد علااى الاابعض
ّ
توحااد بااين
ألن االكتفاااء ال ا ّذاتي مااا عاااد بعااد اليااوم
ً
ارخاار اعتما ً
اادا مت ازيا ًادا ّ
السياسا ّاية ّ
ممكنااا حيااث صااارت الا ّارواب ّ
ّ
ااء علاى ذلا
بوياة تتق ّاو
ّ
اناعية و ّ
اعياة والتّر ّ
الزر ّ
الص ّ
الشعوب والملال وصاارت العالقاات التّجارّياة و ّ
يوماا ً
ً
فيوماا .وبن ً
صار باإلمكان في هذا اليوم تحقيق وحدة جميع الجنس البشر ّي .وليس هذا األمر في الواقع إالّ إحد عجائاب
ألن هااذا القاارن قاارن
هااذا العصاار العظاايم وهااذا القاارن المجيااد .وقااد حرماات العصااور الماضااية ماان ه اذه المعج ازة ّ

ِّ
كل يوم عجائب جديدة تنكشاف
ّ
وقوًة ونور ّ
اني ًة لم يسبق لهما مثيل .ولهذا صرنا نر ّ
النور وقد وهب جالالً فر ًيدا ّ
منيرا".
نسانية اشتعاالً ًا
لناظرنا .و ًا
أخير سوف يتجّلى للعالم كيف ّ
أن مصابيحة ستشتعل في المحافل اإل ّ
باهر ً
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الباب الرابع عشر

ماضي وحاضر ومستقبل األمر البهائي
الحجة قد كملت ،والبرهان قد ظهار وال ّادليل قاد قاام .فلننظار
"إني أشهد يا ّأيها
أن ّ
ّ
األحباء ّ
ّ
تمت و ّ
النعمة قد ّ
الساموات واألرضاين والحماد
تمت ّ
النعمة عليكم وعلى من في ّ
همتكم من مراتب االنقطاع ،كذل ّ
ارن ماذا تبدية ّ
رب العالمين".
ّ

()1

"بهاءهللا"

تقدم األمر البهائي
يسااتحيل علينااا فااي هااذا المجااال المحاادود أن نصااف بالتّفصاايل تقا ّادم الا ّادين البهااائي فااي أنحاااء العااالم ،إذ قااد
ّ
يحتاااج شاار هااذا الموضااوع البااديع الج ا ّذاب إلااى عا ّادة فصااول .وهنااا كثياار ماان األحااداث اّلتااي تها ّاز المشاااعر
ورواده اّلاذين نشاروه فاي أطاراف األرض .لهاذا نكتفاي باذكر ماوجز قصاير
والقلوب قد حدثت لشاهداء هاذا األمار ّ

جدا حول هذا الموضوع.

ظهاور أقصاى أناواع المقاوماة واالضاطهاد والقساوة علاى أيادي أبنااء
األولون بهذا ال ّ
ففي إيران لقي المؤمنون ّ
ولكنهم
وطنهمّ ،

()1

الصفحة .105
الكلمات المكنونة -التّرجمة العر ّبيةّ -
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آل
ابر وثب آل
ببطولة فائق آلاة وبص آل
اات .وكاان تعميادهم بادمائهم حياث هلكات ع ّادة ألاوف
كل تل المحن والمصائب
قابلوا ّ
الشهداء بينماا ضاربت األلاوف األخار وساجنت وجا ّردت مان ممتلكاتهاا وطاردت مان مواطنهاا وعا ّذبت بطار آلق
من ّ
علناا إلاى البااب أو بهااءهللا واذا انتسااب
أخار  .وم ّارت ساتّون سانة لام يتجاسار خاللهاا أح ٌاد فاي إياران باالنتسااب ً
تقدم األمار
الوحشية
لكن هذه المقاومة
صد ّ
المتعمدة لم تستطع ّ
كان ذل مخاطرة باموالة وبحرّيتة وحتّى بحياتةّ ،
ّ
ّ
الشمس األكيد.
ال
بهائي أكثر من عاصفة غبار تمنع شروق ّ
ّ

ففي طول إيران وعرضها هناا بهاائيون فاي كال مدين آلاة وفاي كال قص آل
ابة وفاي ك ّال قري آلاة وحتّاى باين العشاائر
ّ
ّ
ّ
يكوناون
الس ّاكان
ّ
يكون البه ّ
ّ
الس ّاكان وفاي بعضاها ّ
الرحل فيها .وفي بعض القر ّ
األغلبياة العظماى مان ّ
اائيون ك ّال ّ
وقد انضم إلى صافوفها أبنااء الماذاهب المختلفاة اّلتاي كانات فاي منتهاى العاداوة فيماا بينهاا فادخلت ارن فاي أخ ّاوة

باهميتها ال فيما بينهااآل فحساب بال ماع جمياع العااملين فاي توحياد البشارّية ورفعتهاا مان أجال إ ازلاة
عظمى اعترفت
ّ
عصبات والخصومات ومن أجل تاسيس ملكوت هللا على األرض.
جميع التّ ّ

النااس أرواحهام
فاية معجزة هنا أعظم من هذه؟ هنا معجزة واحدة هي إنجاز
المهمة اّلتاي ك ّارس هاؤالء ّ
ّ
ّ
أيضااا فااي طريااق
ماان أجلهااا فااي جميااع أنحاااء العااالم ،والا ّادالئل متااوّفرة علااى ّ
أن هااذه المعجازة العظمااى تتقا ّادم ارن ً
حيوي آلة مدهش آلاة فاي انتشااره انتشاار الخميارة فاي جسام البشارّية
الدين ال
تحّققها .ويكشف ّ
قوآلة ّ
فيوما عن ّ
يوما ً
بهائي ً
ّ
الهائل
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الشعوب والجامعات خالل انتشاره فيها(.)1
مقّلًبا أحوال ّ
آل
اائيين
الصااغير غياار ذي بااال إذا مااا قااورن بعاادد أتباااع األديااان القديمااة ،ولكا ّان البها ّ
وق اد يباادو عاادد البها ّ
اائيين ّ
لهيااة قااد باااركتهم بمنحهااا ّإياااهم امتياااز خدمااة نظااام عااالمي جديااد سااوف تجتمااع فيااة
ّ
مطمئنااون إلااى ّ
أن القا ّاوة اإل ّ
ّ
يوم ليس ببعيد.
الشرق والغرب في آل
األفواج من ّ
طاااهرة اّلتااي ال
ومااع أن الا ّارو القاادس قااد انعكااس فااي الحقيقااة والواقااع فااي جميااع أقطااار العااالم ماان القلااوب ال ّ
ائياة
الدين ال
تقدم ّ
أن ّ
وبالرغم من ّ
بهائي يتجّلى في الجهود الكثيرة المبذولة خاارج الجامعاة البه ّ
تدري منبعة العظيم ّ
ّ

أن المثاال العليااا
لتاارويع تعاااليم بهاااءهللا ،لكا ّان افتقااار جميااع األنظمااة القديمااة إلااى قواعااد ارسااية برهااان مقنااع علااى ّ
بهائية.
للملكوت لن تؤتي ثمارها إالّ داخل إطار الجامعة ال ّ
براهين رسالة الباب وبهاءهللا

أي طريااق
كّلمااا درساانا حياااة الباااب وبهاااءهللا وتعاليمهمااا اسااتحال علينااا الوصااول إلااى تفسااير عظمتهمااا عاان ّ
طا
آخر غير طرياق إلهامهماا اإلله
اي .فقاد نشاا كالهماا فاي ج ّآلاو مان التّعصاب والتّزمات فظياع ،وناال كالهماا قسا ً
ّ
ماليااة
ضاائيالً ماان التّعلاايم ،ولاام يكاان لكليهمااا أي اتّصااال بالثّقافااة الغر ّبيااة ،وكالهمااا لاام تكاان لااة قا ّاوات سياسا ّاية أو ّ
ظلم واالعتسااف ،وقاد تجاهلهماا
الناس إالّ العدل واإلنصاف ولم ينل كالهما منهم إالّ ال ّ
تسنده ،ولم يسال كالهما ّ
عظماء األرض أو قاوموهما،

()1

اائيون فاي العاالم
يزداد عدد
البهائيّين سانويا زيا ً
ادة مدهشا ًة ففاي شابا (فب اريار) سانة  1972بلاغ عادد البقااع اّلتاي يساكنها البه ّ
ّ
 56645بقعة (انظر خاتمة الكتاب).
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وكالهمااا قااد ضارب وعا ّذب وساجن وتعا ّارض إلااى أقصااى المصااائب فااي ساابيل إتمااام رسااالتة ،وكالهمااا وقااف ضا ّاد
مبينا.
ًا
العالم من دون معين إالّ هللا ،ومع ذل فقد انتصر كالهما
ائعا ً
انتصار ر ً
أحدا ،ورسو عقيادتهما اّلتاي ال
سمو مبادئهما ،ونبل حياتهما ،وتضحياتهما ،وشجاعتهما اّلتي ال تهاب ً
ّ
إن ّ
الشاارق ،ومااد شاامول
تقهاار ،وحكمتهمااا المدهشااة ،ومعرفتهمااا
المحيارة ،واحاطتهمااا باحتياجااات أهاال الغاارب وأهاال ّ
ّ

اث الحماااس فا اي اتباعهم ااا،
الزمااان ،وق اادرتهما فااي بع ااث اإلخااالص وب ا ّ
تعاليمهمااا المالئم ااة لمقتضاايات العص اار و ّ
ألياة
قوة إقناعها ما ّ
واختراق نفوذهما وقدرتهما جميع ارفاق – ّ
كل هذه براهين على رسالتهما ،ولهذه البراهين في ّ

تضمنتها تواريخ األديان.
براهين أخر
ّ
مستقبل مجيد

للناس عان مشااهد فضال هللا العظايم ولطفاة العمايم فاي التّق ّادم البااهر
بهائية تكشف ّ
ّ
إن البشر اّلتي تزّفها ال ّ
ظهاور األعظام األبهاى
المقبل اّلذي ق ّدر للعاالم اإلنس
النعماة ليسات فاي الواقاع إالّ هاذا ال ّ
ااني .وهاذا الفضال وتلا ّ
ّ
اانية بعثًاا جدي ًادا
نسانية فحّقق وعود جمياع ال ّ
الساالفة .ولايس هدفاة إالّ بعاث اإلنس ّ
ظهاورات اإل ّ
اّلذي تجّلى لإ ّ
لهياة ّ
السايد المسايح وجمياع
وتجديدها وخلاق "ساموات جديادة وأرض جديادة" وهاذه نفاس
المهماة اّلتاي مان أجلهاا ض ّ
احى ّ
ّ
المهمة العظمى على يد هذا المظهار
الرسل أرواحهم ،وال مشاحة بينهم وهم على ذل متّفقون .ولن تتحّقق هذه
ّ
ّ
جميعا فيقول عبدالبهاء-:
اإللهي وحده أو على يد ذا المظهر اإللهي وحده بل على أيديهم
ً
ّ
ّ
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بذم حضرة إبراهيم ،وان أردنا الثّناء على حضرة بهااءهللا فاال ضارورة
"إذا أردنا تمجيد ّ
السيد المسيح فال حاجة لنا ّ
أي هيكاال تجّلاات .وخالصااة
الساايد المساايح .فعلينااا أن نقباال حقيقااة
ّ
األلوهيااة فااي ّ
تلجئنااا إلااى الح ا ّ ماان شااان ّ

الدرهرهة
لهية ،وكّلهم كالكواكب ّ
مقصودي هو ّ
أن جميع األنبياء العظام قد ظهروا من أجل رفع راية الكماالت اإل ّ
نورا"(.)1
الالّمعة .وقد أشرق ّ
كل واحد منهم من سماء مشيئة هللا وأضاء فوهب العالم ً
اانية لتشاار فااي
وهاذه
الرسال وحادهم بال يادعو جمياع اإلنس ّ
المهماة العظماى هاي مهماة هللا .وهللا ال يادعو ّ
ّ
ولكننا إذا فشلنا
ألن ما أراده هللا يجري.
تحقيق هذا التّدبير اإل
ّ
لهي الخالّق .فّذا رفضنا دعوتة لن نعيق عملةّ ،
ّ
فّن ااة يخت ااار آالت أخ اار ويقيمه ااا إلنج اااز مقص ااوده ،فيض اايع م اان أي اادينا اله اادف الحقيق ااي
ف ااي أن نلع ااب دورن ااا ّ
ّ
عشاااقة وعبيااده ،وأن نكااون قن اوات ِّّ
طيعااة،
والمقصااود األصا
الي لحياتنااا .فالفناااء فااي هللا ،والتّحااول إلااى أن نكااون ّ
ّ
كل هذه وفًقاا
باية حياة في باطننا غير حياتة اإل ّ
ووسطاء ممتازين لتنفيذ قوتّة الخالّقة ،ال نشعر ّ
لهية الفائضة – ّ
كل وصف واّلتي ق ّدر للكائنات البشرّية أن تنتهي إليها.
بهائية هي ّ
للتّعاليم ال ّ
النهاية المجيدة اّلتي تسمو فوق ّ
()2
ِّ
اانية الحقيقااة
والبشارّية علااى كا ّال حااال سااليمة فااي فطرتهااا ّ
ألنهااا خلقاات علااى شابة هللا  .وحينمااا تاار اإلنسا ّ
بان نداء هللا سوف يستجاب
فّنها في ّ
ّ
الضالل .ويطمئننا بهاءهللا ّ
تصر على طرق ّ
النهاية سوف ال ّ

()1
()2

الصفحة.)8
(مترجم عن مجّلة "نجمة الغرب" ج 3العددّ 8

التّكوين .1:5
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اق "فتتب ّادل ك ّال األحازان إلاى سارور
تتوجاة اإلنس ّ
اانية بكاملهاا إلاى إطاعاة الح ّ
عما قريب في ك ّال الجهاات ،وساوف ّ
ّ
()1
صحة وشفاء" ،وسوف يصبح هذا العالم ملكوتًا "لرّبنا ومسيحة فيمل إلى أبد اربدين" .
وكل األمراض إلى ّ
ّ
الساموات ينادمجون فاي إرادة هللا
ولن يندمع أهل األرض وحدهم في إرادة هللا بل جميع أولئ اّلذين هام فاي ّ
وسوف يبتهع الجميع إلى األبد فية.
تجديد الدين
جميعاا – إالّ ماا شا ّذ ونادر – فاي ك ّال
النااس
أن ّ
إن حالة العالم فاي هاذا الياوم تق ّادم لناا ال ّادليل ّ
الناصاع علاى ّ
ّ
ً
الحقيقيااة المقصااودة ماان أديااانهم بال ا ّذات .وكاناات هااذه
األديااان يحتاااجون إلااى يقظااة ينتبهااون فيهااا إلااى المعاااني
ّ

ايحيين كاااملين وليجعاال المساالمين
ايحيين مسا ّ
اليقظ اة هااي الجاازء المها ّام ماان أعمااال بهاااءهللا ،فقااد جاااء ليجعاال المسا ّ
عمومااا يساايرون طبًقااا للا ّارو اّلتااي أوحتهااا إلاايهم رساالهم .وهااو ينّفااذ الوعااد اّلااذي
مساالمين كاااملين وليجعاال البشاار
ً
الرساال
الرساال وذل ا حتّااى ظهااور مظهاار كّلااي أعظاام فااي "منتهااى ّ
األيااام" ،يظهاار ليتا ّاوج جهااود ّ
وعاادت بااة جميااع ّ
مماا كشافة أساالفة ،ويعلان إرادة
الر ّ
ويوصلها إلى غايتها اّلتي نشدتها ،وليكشف عان الحقاائق ّ
وحانياة كش ًافا أوساع ّ
عليماا عاماا
كل مشكلة من مشاكل الحيااة
ّ
هللا حول ّ
الفردياة واالجتماع ّياة اّلتاي تجابهناا فاي العاالم الياوم ،ويعطيناا ت ً

الراسخ اّلذي
يكون األساس ّ

()1

يوحنا .15:11
رؤيا ّ
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تعليماا عاماا يوافاق حاجاات العاالم فاي العصار الجدياد اّلاذي
يمكن أن تبنى علية حضارة أحسان مان حضاارتنا –
ً
بدأ ارن.
الحاجة إلى وحي سماوي جديد
السالم
العالمية
إن توحيد العالم اإلنساني ،والتحام األديان
التحاما تاما ،والتّوفيق بين العلم و ّ
ّ
ّ
الدين ،وتاسيس ّ
ً
ّ
العبوديااة والا ّارق
العالميااة والغاااء
العالميااة ،وتحرياار الم ارأة ،والتّربيااة
العااام ،والتّحكاايم لااد بياات عاادل دولااي ،والّلغااة
ّ
ّ
ّ
ّ
كوحدة و آل
آل
ق
وحرّيااتهم – ك ّال هاذه تك ّاون المشااكل الجساام
اد
ر
ا
ف
األ
او
ق
ح
اعاة
ر
م
مع
احدة
نسانية
الصناعي ،وتنظيم اإل ّ
ّ
ّ
آل
ايحيون والمساالمون وأهاال األديااان األخاار ياخااذون باارراء متناااح آلرة
الهائلااة والواجبااات العظمااى اّلتااي ال ي ازال المسا ّ
النعيم.
يؤدي األخذ بها
جنة ّ
عموما إلى جعل العالم ّ
محددة سوف ّ
لكن بهاءهللا أعلن بوضو مبادئ ّ
تجاههاّ .
ً
جاء الحق للناس كافة
وللشارق ،ويتص ّاورون ّأنهاا ليسات
هنا
أن تعاليم بهاءهللا ممتازة وضارورّية إلياران ّ
كثير من الناّس يعتقدون ّ
ٌ
الرأي-:
ضرورّية ألمم الغرب وليست مالئمة لها .وقد أجاب عبدالبهاء
شخصا ذكر لة مثل هذا ّ
ً
اؤدي إلاى خيار
أمر رّبااني وك ّال أمار رّباانى ي ّ
كل أمر ّ
"إن هدف دين بهاءهللا هو ّ
ّ
يؤدي إلى خير الجميع ٌ
أن ّ
اق للجميااع واذا لاام يكاان حقااا فلاايس ألحااد .لهااذا فاااألمر اإللهااي اّلااذي فيااة الخياار
الجمي اع .فااّذا كااان حقااا فهااو حا إ
ّ
الشرق أو على
للجميع ال يجوز اقتصاره على ّ
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الشامال والجناوب ،وال فارق باين
الشارق والغارب كليهماا ،وتاؤثّر ح اررتهاا فاي ّ
أشعة شمس الحقيقة تنير ّ
الغرب ّ
ألن ّ
قطا آل
اتص باااليهود
ومانيااة و
اب وقطااب .ففااي زمااان ظهااور المساايح ّ
اليونانيااة ّ
ّ
الر ّ
أن دياان المساايح يخا ّ
األمتااان ّ
ظناات ّ
األمتااان
وحاادهم ورأت نفسااها ذات ّ
مدنيااة ال تحتاااج إلااى اقتباااس واستفاضااة ماان تعاااليم المساايح ،فحرماات هاتااان ّ
أن حقيقااة تعاااليم المساايح وحقيقااة تعاااليم بهاااءهللا واحاادة وكلتاهمااا تساايران
نفساايهما ماان فيوضااات أماره .لهااذا إعلاام ّ
احد وص ار آل و آل
نهع و آل
احد وترتقياان فاي ك ّال عص آلار حساب رقاي ذلا العصار .ففاي وقات مان األوقاات كانات
على آل
ّ
ولكنهاا
الرشد و ّ
الشباب ّ
هذه التّاسيسات اإل ّ
ثم ولدت فكانت لها فترة طفولة وبعدها بلغت سن ّ
لهية في عالم الجنين ّ
انية مشرقة باألنوار.
اليوم في كمال الجمال والمالحة و ّ
النور ّ
آل
توصلت إلى األسرار ودخلت عالم األنوار".
"فطوبى لنفس ّ
ألواح وصايا عبدالبهاء
ادة ماان صاافحات تاريخااة بصااعود قائااده المحبااوب عباادالبهاء .وتمثّاال هااذه
دخاال الا ّادين البها
اائي صاافح ًة جديا ً
ّ
كرس
الدين أكثر
الصفحة
وضعا روحانيا أكثر سموا ،وتعبي ًار عن ّ
نضوجا وأكثر مسؤ ّ
ولية شعر بها أتباعة .وقد ّ
ً
ً
ّ
الشاارق والغاارب وأشااعل مصاابا الا ّادين فااي
محبتااة نحااو بهاااءهللا فااي ّ
لمهمااة نشاار ّ
عباادالبهاء طاقاتااة فااوق البش ارّية ّ
ونظر للخطورة البالغة اّلتي
ًا
الفردية وهداها إلى سجاياها،
وحانية
ّ
الر ّ
ودربها على صفات الحياة ّ
أروا ال عداد لها ّ
النتاائع اّلتاي
الوصية األخيرة اّلتي أوصاها عبدالبهاء في ألوا وصاايا عهاده وميثاقاة ،ونظ ًا
عليها ِّتلكم
ار لخطاورة ّ
ّ
تترتّب عليها والحكمة البالغة المودعة في
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الرئيس ّاية اّلتاي هدتاة
ًا
تصور
نصوصهاّ ،
تصوير حيا ال ّارو اّلتاي أحيات عبادالبهاء والمباادئ ّ
نقدم بضعة مقتطفات ّ
أحبائة المخلصين مي ارثًا فر ًيدا-:
واّلتي نقلها إلى ّ
المقدس ممنوع وا ّن ك ّال معت آلاد محاروم .فيجاب األخاذ بمنتهاى
إن ّ
الدور ّ
النزاع والجدال في هذا ّ
أحباء هللا ّ
"يا ّ
الشافقة إلايهم مان
الحق مع جميع المذاهب واألقوام قريبين كانوا أم غرباء ويجاب إباداء الّلطاف و ّ
ّ
الصدق و ّ
المحبة و ّ

ادو نفساة
أعماق القلب بال يجاب أن تصال
ّ
المحباة والّلطاف بهام إلاى درجاة يحساب الغرياب نفساة قر ًيباا ويعتبار الع ّ
أمر إلهي والتّقييد من خواص الكائنات...
بينهم صديًقا وأعني أن ال ّ
يفكر ٌ
أحد في تفاوت المعاملة ّ
ألن اإلطالق ٌ
ّ
اودة
إذن ّأيها
األوداء عاملوا جميع الملل وال ّ
المحبة والوفااء و ّ
الشافقة والم ّ
األحباء ّ
الصدق و ّ
ّ
طوائف واألديان بمنتهى ّ
اب الخياار للجميااع حتّااى يصاابح عااالم الوجااود ثم االً ماان كاااس البهاااء وتاازول ماان وجااة األرض أل اوان الجهاال
وحا ّ
الشعوب والقبائل إلى أنوار الوحدة والوئام واذا عااملتكم
وتتبدل ظلمة التّفرقة عن جميع ّ
والعداوة والبغضاء والحقد ّ
بقية األمم بالجفاء فانتم قابلوهم بالوفاء واذا ظلموكم فعاملوهم بالعدل واإلنصاف واذا اجتنبوا عنكم فاجذبوهم واذا
ّ

هماا .هاذه
ناصبوكم العداء بادلوهم
الحب والوفاء واذا أعطوكم سما هبوهم ش ً
ّ
اهدا واذا جرحاوكم كوناوا لجاراحهم مر ً
الصادقين...
صفة المخلصين وسمة ّ
ااج ع آل
اادل وتخشاعوا لعتباة ك ّال ملا آل كام آلال واخادموا
أحباء هللا يجاب أن تخضاعوا لسارير سالطنة ك ّال ذي ت آل
"يا ّ
الصدق
الملو بمنتهى ّ
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ألن خياناة
واألمانة وكونوا مطيعين وراجين الخير لهم وال ّ
السياس ّاية مان دون إذنهام واجاازتهم ّ
تتدخلوا فاي األماور ّ
آل
آل
مني وفرض عليكم من عند هللا فطوبى للعاملين...
سلطان
كل
عادل خيانة  .هذه نصيحة ّ
ّ
فوعزت يا إلهي بعض األعداء رثاوا علاى
كل األشياء ويفر ببالئي ذوو القربى.
ّ
"تر يا إلهي يبكي على ّ
اودة واعتناااء ولاام
ألنهاام لاام ياروا ّ
الحساااد علااى كربتااي وغربتااي وابتالئاي ّ
منااي إالّ كا ّال ما ّ
ض ّاري وبالئااي وبكاوا بعااض ّ
خائضا في عباب المصائب والبالء وهدًفا لسهام القضاء رّقوا لاي
فلما رأوني
ً
يشاهدوا من عبد إالّ ّ
الرأفة والوالء ّ
الناقضااين
ااء وال أرفااة الكباار ولكا ّان ّ
ادمعت أعياانهم بالبكاااء وقااالوا نشااهد بااا ّ
وتا ّ
ااء وعطا ً
باننااا مااا رأينااا منااة إالّ وفا ً

اهتزوا طرًبا مان حصاول
الساق و ّ
وشمروا عن ّ
ا ّلناعقين زادوا في البغضاء واستبشروا بوقوعي في المحنة العظمى ّ
رب ّإنااي أدعااو بلساااني وجناااني أن ال تؤاخااذهم بظلمهاام واعتسااافهم ونفاااقهم
ح اوادث محزنااة للقلااوب واألروا ّ .
يمياازون العاادل واإلنصاااف عاان الفحشاااء
وشااقاقهم ّ
ألنهاام جهااالء بلهاااء ساافهاء ال يفرّقااون بااين الخياار وال ّشاار وال ّ
رب ارحمهم واحفظهم من البالء بهذا
والمنكر واالعتساف .يتّبعون شهوات أنفسهم ويقتدون بانقصهم وأجهلهمّ .

اداء
األثناء ،واجعال جمياع المحان وارالم لعباد الواقاع فاي هاذه البئار ال ّ
ظلمااءّ ،
وخصصاني بك ّال باالء واجعلناي ف ً
وهويتي وحقيقتي يا رّبي األعلى.
لجميع
األحباء فديتهم بروحي وذاتي ونفسي وكينونتي ّ
ّ
أكب بوجهي على تراب ال ّذل واإلنكسار
"إلهي إلهى ّإني ّ
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وأدعااو بكا ّال تضا ّارآلع وابتهااال أن تغفاار لكا ّال ماان آذانااي بسااوء وأهااانني وتبا ّادل سا ّايئات كا ّال ماان ظلمنااي بالحساانات
وتختصااهم
وتاارزقهم ماان الخي ارات وتقا ّادر لهاام كا ّال المسا ّارات وتنقااذهم ماان الحس ارات وتقا ّادر لهاام كا ّال ارحااة ورخاااء
ّ
القيوم.
السراء ّإن أنت العزيز المهيمن ّ
بالعطاء و ّ
ايانا تامااا وترك اوا ارحااتهم واسااتقرارهم
"إن حا ّاواريي حض ارة الا ّارو (المساايح) نس اوا أنفسااهم وجميااع شااؤونهم نسا ً
ّ
كل التّعلقات وانتشاروا فاي الممالا وال ّاديار وقااموا علاى
وتقدسوا عن األهواء ّ
ّ
وتنزهوا عن المشتهيات ّ
وتبرؤوا عن ّ

وحولوا عالم التّراب إلى عاالم األناوار وختماوا حيااتهم بفاداء
عالما آخر ّ
هداية من على األرض حتّى جعلوا العالم ً
الرحم اااني واستش ااهد ك ا ّال واح ااد م اانهم ف ااي إح ااد ال ا ّاديار فبمث اال ه ااذا فليعم اال
أرواحه اام ف ااي س اابيل ذلا ا المحب ااوب ّ
ّ
العاملون.
وبينات لهام كال
أحبائا
"إلهي إلهي أشهد وأنبياء ورسل وأولياء وأصفياء ّ
ّ
الحجاة علاى ّ
باني أتممات ّ
طلع العليم".
النوراءّ .إن أنت الم ّ
شيء حتّى يحافظوا على دين وال ّ
طريقة المستقيمة وشريعت ّ
االنواة "لنظااام عاالمي" قا ّادر
االنموذج وب ّ
النظااام اإلدار ّي اّلاذي سا ّامي ب ّ
وبصاعود عبادالبهاء حااان الوقات لتاسايس ّ
ّ
يؤسسة.
لدين بهاءهللا أن ّ
النضاوج وعادم
وا ّن عهد عبادالبهاء وميثاقاة هاو نقطاة التّحاول فاي التّااريخ البه
اائي اّلتاي تفصال عصار عادم ّ
ّ
روحانيتهم عن طريق توسيع
يتمموا ويحّققوا
المسؤولية عن العصر اّلذي ّ
ّ
قدر لل ّ
ّ
بهائيين فية أن ّ
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الرئيس ّاية الثّالثاة فاي
مداها من منطقة
الفردية ّ
ّ
الشخصية إلى منطقة التّعاون والوحادة االجتماعّياة .وا ّن العناصار ّ
طة اإلدارّية اّلتي تركها عبدالبهاء من بعده هي-:
الخ ّ
 .1ولي أمر هللا.
ّ
 .2أيادي أمر هللا.

المحلية والمركزّية وبيت العدل العالمي.
وحانية
ّ
الر ّ
 .3المحافل ّ
ّ
ولي أمر هللا
اؤوليات األماار البهااائي
ع ّاين عباادالبهاء حفياده األرشااد شاوقي أفناادي ليشاغل مقااام ول
اي أماار هللا وهاو مقااام مس ّ
ّ
ّ
الجسااام وشااوقي أفناادي هااو الولااد األكباار إلبنااة عباادالبهاء ضاايائية خااانم وا ّن والااده المياار از هااادي أفنااان كااان ماان
ألن ابن الباب الوحيد مات في طفولتاة .وفاي زمان صاعود عبادالبهاء كاان عمار
أقرباء الباب ولم يكن من نسلة ّ
كلية باليول في أكسفورد وقد أعلن تعييناة ولياا ألمار
خمسا وعشرين سنة وكان مشغوالً ّ
بالدراسة في ّ
شوقي أفندي ً
بالنص-:
هللا في
النحو التّالي ّ
وصية عبدالبهاء على ّ
ّ

الساادرة المباركااة وعلااى أفنانهااا وعلااى
"أيهااا األحباااء ّ
ّ
األوداءو بعااد فقاادان هااذا الملظلااوم يجااب علااى أغصااان ّ
المقدسااتين
الساادرتين اّلااذي نباات ماان ّ
الشااجرتين ّ
أيااادي أماار هللا وعلااى ّ
أحباااء الجمااال األبهااى أن ّ
يتوجهاوا إلااى فاارع ّ
ألنااة آيااة هللا والغصاان
المباااركتين وجاااء إلااى الوجااود ماان اقتاران فرعا
اانيتين أعنااي شااوقي أفناادي ّ
الرحما ّ
اي الا ّادوحتين ّ
ّ
أحباااء هللا ومبا ّاين آيااات هللا وماان بعااده
الممتاااز وولا
اي أماار هللا ومرجااع جميااع األغصااان واألفنااان وأيااادي أماار هللا و ّ
ّ
بكر بعد بكر أي في
ًا
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يتاسااس ويتشا ّاكل بانتخاااب
ساااللتة .وا ّن الفاارع المقا ّادس (أي ولا
اي أماار هللا) وبياات العاادل العمااومي اّلااذي سااوف ّ
ّ
ظل العصامة الفائضاة مان حضارة األعلاى وح ارساتة روحاي
العموم هما تحت حفد الجمال األبهى وصيانتة وفي ّ
ويقررونة هو من عندهللا...
يقرره ّ
وكل ما ّ
لهما الفداء ّ

أحباااء هللا يجااب علااى ولااي أماار هللا أن يعا ّاين بنفسااة ماان هااو بعااده فااي زمااان حياتااة حتّااى ال يحصاال
"يااا ّ
ّ
الشاخص المع ّاين أن يكاون مظهار التّقاديس والتّنزياة وتقاو هللا والعقال والفضال
اختالف بعد صعوده ويجب على ّ
الروحااني ولام
والكمال ولهذا إذا لم يكن ابن
سر أبية" أعني لم يكن مان عنصاره ّ
ولي أمر هللا البكر مظهر "الولد ّ
ّ
ّ
يجتمااع فيااة شاارف األع اراق بحساان األخااالق يجااب عليااة انتخاااب غصا آلان آخاار وينتخااب أيااادي أماار هللا ماان بااين

اتم
دائما بالخدمات األمرّية اّلتي ينيطها بهام ول
ّ
اي أمار هللا .وي ّ
جمعيتهم أنفسهم تسعة أشخاص يكونون مشغولين ً
ّ
إما بّجماع مجمع األيادي أو باكثرّية آرائهم .وهؤالء األشاخاص التّساعة يجاب
انتخاب هؤالء األشخاص التّسعة ّ
أن يصااادقوا علااى الغصاان اّلااذي انتخبااة ولااي أماار هللا مصااادقة تكااون
اتم
ّ
إجماعيااة أو باكثرّيااة ارراء ،ويجااب أن تا ّ
ّ
مترجما.
هذه المصادقة بطريقة ال يعرف منها المصادق من غير المصادق-"...
ً
أيادي أمر هللا
أحبائة الممتحنين المعتمدين ليقوموا بترويع أمر هللا .وأعطاهم لقب
عين بهاءهللا في ّأيام حياتة بضع ًة من ّ
ّ
دائمية من بين
"أيادي أمر هللا" وكتب عبدالبهاء في ألوا وصاياه نصا بتاسيس هيئة
ّ
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النص:
مجمع أيادي أمر هللا تقوم بخدمة أمر هللا وبمساعدة
ولي أمر هللا وهذه ترجمة ّ
ّ
إن ولي أمار هللا يجاب أن يع ّاين أياادي أمار هللا ويس ّاميهم ...وا ّن وظيفاة أياادي أمار هللا هاي
األحباءو
"أيها
ّ
ّ
ّ ّ
الشؤون ويجاب
النفوس وتعليم العلوم وتحسين أخالق الجميع والتّقديس والتّنزية في جميع ّ
نشر نفحات هللا وتربية ّ

أن تظهر تقو هللا وتتجّلى من أطوارهم وأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم .وا ّن مجمع أيادي أمر هللا يكون تحت إدارة
السااعي والجا ّاد واإلجتهاااد فااي نشاار نفحااات هللا وفااي هدايااة ماان علااى
ولا
دائمااا علااى ّ
اي أماار هللا وعلي اة أن يح اثّهم ً
ّ
تتنور بنور الهداية"(.)1
األرض ّ
ألن جميع العوالم ّإنما ّ
النظام اإلداري

()2

األمة وصد
وحانية
عرف عن األديان ّ
ّ
الر ّ
سببا في منع سريان ّ
أي تنظيم يحدث فيها يصير ً
أن ّ
الحقيقية في ّ
كل تنظيم فيها بديالً عن ال ّادين ذاتاة إلاى األباد
اندفاعها األصلي عن االستمرار في سيره في العالم .وقد أصبح ّ

بدالً من أن يكون وسيلة وآداة تكشف عن تاثير

()1
()2

عينهم شوقي أفندي خالل سنوات عهاده البالغاة  36سانة كاان عاددهم وقات صاعوده مان هاذا العاالم
ّ
إن أيادي أمر هللا اّلذين ّ
يعينهم األيادي أنفسهم ليكونوا معاونين ومندوبين عنهم ومشاورين لهم.
" "27أيادي وقد أوجد سنة  1954هيئات معاونين ّ
الدين البهائي" بقلام هاوريس هاولي منشاور فاي كتااب العاالم
اقتبسنا هذا الموضوع عن مقال عنوانة ّ
"النظام اإلدارّي اليوم في ّ
ّ
الصفحة  191وما تالها.
البهائي المجّلد الخامس المطبوع سنة ّ 1933
ّ
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ااما لاام ينااتقص بااا ّي
الا ّادين ونفااوذه.
وممااا ّأد إلااى هااذه ّ
ّ
النتيجااة المحتومااة انقسااام األماام إلااى مااذاهب مختلفااة انقسا ً
اماوية
اتّصااال سا
السا ّ
المي ّبناااء ولاام يمكاان تفاديااة ّ
بايااة وساايلة كاناات .وفااي الواقااع لاام تاارد فااي أي دياان ماان األديااان ّ
ّ
األمة في خالل دورتة.
أسسة وتصون وحدة ّ
السابقة مبادئ واضحة تهدي الجهاز اإلدار ّي اّلذي ّ
ّ
لمياة ثام ط ّاور عبادالبهاء هاذه المباادئ فاي آثااره
الدين البه
أما في ّ
اائي فقاد أوضاح بهااءهللا مباادئ اإلدارة العا ّ
ّ
ّ
خاصة في ألوا وصايا عهده وميثاقة.
الكتابية وبصورة ّ
والغاارض ماان هااذا النظااام اإلداري هااو الوصااول إلااى وحا آل
دائميا آلاة بااين شا آل
اعوب بش ارّي آلة ماان أجنا آل
ااس
حقيقيا آلاة
ادة
ّ
ّ
ّ
ّ
مختلفة متوار آل
آل
آل
آل
آل
آل
آل
مختلفة ومن آل
وعادات و آل
ثة فيهم .وبدراستنا لهذه
وعقائد
أخالق متماي آلزة
مختلفة
ومصالح
متباينة
فئات
آل
أن غاية اإلدارة البهائية ووسيلتها قاد وضاعتا بش آل
اكل يجعلهماا
الدين ال
ّ
الناحية من ّ
بهائي دراسة دقيقة شاملة سنر ّ
ّ
ّ
ظهااور الجديااد كمااا تتّفااق الا ّارو والجسااد فااي اإلنسااان .فطبيعااة المبااادئ
يتّفقااان والا ّارو األساسا ّاية الموجااودة فااي ال ّ

نوعاا جدي ًادا أسامى مان األخاالق يكاون عالمياا فاي
بهائية تمثّل علم التّعاون ،وعند تطبيقها تتطّلب هذه المبادئ ً
ال ّ
نطاقة ومداه.
تمات دون إجباار فاي كاون أساساها شاامل يساتطيع أن
وتختلف ك ّال جامعاة ّ
تجمعاات أخار ّ
بهائياة عان ّأياة ّ
اليتها على جهة واحدة إن لم يكن هذا في
فع ّ
كل إنسان مخلص .وبينما نجد المجامع األخر مقصورة في ّ
يضم ّ
ّ
هدفها المقصود ،ومقصورة على جهة واحدة أخر في طريقتها إن لم يكن ذل في عقيدتها ،نجد المجتمعات
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آل
آل
كل
تسد أبواب
بهائية ليست مقصورًة على جهة واحدة دون أخر وال ّ
ال ّ
أي إنسان مخلص .وفي ّ
األخوة في وجة ّ
ّ
طااور مباادأ واحااد ماان مبااادئ انتقاااء أفرادهااا.
جمعيااة ماان
إجتماااع تعقااده ّأيااة
الجمعيااات المختلفااة هنااا يكماان أو يت ّ
ّ
ّ
السياسااة ناار هااذا
وفااي أفااق الا ّادين ناار هااذا المباادأ علااى شااكل عقياادة تحا ّاددها طبيعااة نشاااتها التّاريخيااة وفااي أفااق ّ
قوة مشاتركة أو علاى شاكل
المبدأ على شكل حزب أو منبر ّ
معين ،وفي أفق االقتصاد نر هذا المبدأ على شكل ّ
خاصاة أو ميال خااص،
يتكون بتدريب خااص أو
ّ
محنة مشتركة ،وفي أفق الفنون والعلوم نجد هذا المبدأ ّ
بفعالياة ّ
ار علاى فئاة قليلاة مان المختاارين كانات الحركاة
ادودا ومقتص ًا
وفي جميع هذه األشياء كّلما كاان أسااس اإلنتقااء مح ً

تاما ًة وهااو واّياااه علاى طرفااي نقاايض .ولهاذا ناار الا ّادين
أقاو  ،وهااذا موقاف يخااالف موقااف ال ّادين البها
اائي مخالفا ًة ّ
ّ
ألن
بطيئاا فاي زياادة عادد أتباعاة العااملين وذلا
ال
النماو والتّوساع ،يتق ّادم تق ّاد ًما ً
بهائي ،ماع ك ّال ماا أوتاي مان رو ّ
ّ
ّ
خاصااة ،وقااد
الناااس قااد اعتااادوا علااى االنقسااامات فااي جميااع ّ
ّ
الشاؤون واعتااادوا علااى انتقاااء قّلااة مختااارة تكااون فئااة ّ
هامة عن تل الفئات والزالت تصدر لتبرير هذه االنقسامات.
صدرت أحكام ّ
بهائي اة فعليااة أن يتاار وراءه هااذه االنقسااامات وهااذه األحكااام ،وتل ا
واذا أراد الماارء الا ّادخول إلااى الجامعااة ال ّ
العالميااة .وهنااا
المحبااة
األنانيااة البشارّية تثااور ضا ّاد قارار
ألن
بدايااة تعا ّارض الماارء إلااى محنااة قاساية وآالم جدياادةّ ،
ّ
ّ
ّ

يتحااتّم علااى العلماااء أن يتعاشااروا مااع األف اراد غياار المتعّلمااين ويتحااتّم علااى األغنياااء أن يعاشااروا الفق اراء ،ويتحااتّم
على
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المتمس ااكين بحرفي ااة الكلم ااات ،ويتح ااتّم عل ااى
الس ااود ،ويتح ااتّم عل ااى المتص ا ّاوفة أن يعاش ااروا
ّ
الب اايض أن يعاش ااروا ّ
اتم كا ّال ذل ا علااى أسااس
ايحيين أن يعاشااروا المساالمين ،ويتحااتّم علااى المساالمين أن يعاشااروا ّ
الزردشا ّ
المسا ّ
اتيين ،ويا ّ
عهد آل
اكتسا االمتيازات والبديهيات المعترف بها منذ آل
بعيد.
ّ
اذكر أ ّن الفناون تصابح عقيما ًة إذا ابتعادت
أن هنا تعويضات عظيمة مقابل هاذه المحناة القاساية .ولنت ّ
إالّ ّ
السياساة وال ّادين لان يكتاب لهماا
أن الفلسفة تفقاد بصايرتها إذا نشاات فاي عزلاة ،و ّ
العامة ،و ّ
الرو اإل ّ
عن ّ
أن ّ
نسانية ّ

طبيعة البشرّية لم تستكشف ولام تسابر أغوارهاا بعاد
العامة .هذا وا ّن ال ّ
ّ
النجا إذا ابتعدا عن االحتياجات البشرّية ّ
بالدفاع ّإنما هاو علام
جميعا عشنا في حالة دفاع عقلي وخلقي وعاطفي و
ألننا
اجتماعي وا ّن علم ّ
ّ
النفس الخاص ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تاسيساا
اؤدي زوال الخاوف إلاى تاسايس القاو الكامناة
ّ
ولكن محبة هللا تكتساح الخاوف ،وي ّ
بالردعّ ،
النفس الخاص ّ
ً
ار
تعبار عان نفساها تعبي ًا
بالناس فاي جاو
أن االختال
ّ
ً
مكينا ،كما ّ
وحانياة يسامح لهاذه القاو الكامناة أن ّ
الر ّ
ّ
المحباة ّ

ألن ال ّادوافع
بهائية هي مجتمع تحدث فية هذه
العملية في هذا ّ
الزمان بب ء في البدايةّ ،
ّ
إيجابيا حيا .والجامعة ال ّ
علماا باالقو اّلتاي تفاتح
الجديدة تستجمع ّ
قوتها في البداية ثم تزداد سرعتها كّلما ازداد أفراد هاذه الجامعاة البها ّئياة ً
أزهار الوحدة بين البشر.
الروحااني" .وهاذه الهيئاة
وقد أنيطت
مسؤولية إدارة ّ
الشؤون ال ّ
ّ
تسمى با"المحفل ّ
بهائية واالشراف عليها بهيئة ّ
ّ
تتكون من تسعة
اّلتي ّ
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الرضاوان (ذكار إعاالن دعاوة بهااءهللا)
األول مان عياد ّ
أعضااء تنتخاب سانويا فاي  21نيساان (أبريال) وهاو الياوم ّ
الس ااابق بوض ااع قائم ااة باس ااماء
الروح ا
ويق ااوم بانتخ ااابهم الب ااالغون م اان الم ااؤمنين ف ااي الجامع ااة ويق ااوم المحف اال ّ
ااني ّ
ّ
ِّ
المنتخبين.
وقد كتب عبدالبهاء حول طبيعة هذه الهيئة وواجباتها ما ترجمتة:
الروحاني ويجاب
كل مؤمن أن ال يخطو ّأية خطوة في الخدمات األمرّية بدون استشارة المحفل ّ
"يجب على ّ
ّ
اّن ك ّال شاخص ساوف يشاتغل
احيحا واالّ ف ّ
أن يطيع ق ارره بقلبة ويخضاع لاة حتّاى تناتظم األماور وتترتّاب تر ً
تيباا ص ً
ويضر أمر هللا"(.)1
على انفراده ووفًقا لرأية الخاص فيتّبع هواه
ّ

عماا ساو هللا واالنجاذاب
"أول فريضة على أصحاب ّ
الشور هي ّ
ّ
النية الخالصة ونو ار ّنية الحقيقة واالنقطااع ّ
لهيااة.
الصاابر والتّحماال فااي كا ّال بااالء و
بنفحااات هللا والخضااوع والخشااوع بااين
السااامية اإل ّ
ّ
ّ
العبوديااة للعتبااة ّ
األحباااء و ّ

الصفات أحاطتهم نصرة ملكوت الغيب األبهى.
فّذا توّفقوا إلى هذه ّ

النقطااة
"ثاااني فريضااة علاايهم هااي إثبااات
انيااة لحض ارة ّ
وحدانيااة جمااال الغيااب األبهااى والمظهرّيااة الكاملااة الرّب ّ
ّ
الصريحة لعبدالبهاء بدون ذكر أدناى شاائبة
الباطنية
الكينونية
الصرفة ال ّذاتية
األولى و
ّ
ّ
ّ
ّ
الحقيقية ّ
العبودية المحضة ّ
غير هذا...

األحباء من
لهية بين
ّ
"ثالث فريضة عليهم هي ترويع األحكام اإل ّ

()1

البهائيين.
معرب من لو لحضرة عبدالبهاء إلى أحد
ّ
ّ
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لهية بتمامها...
صالة وصيام وحع وحقوق وسائر األحكام اإل ّ
األحباااء وصاايانتهم فااي جميااع المواقااف واألوضاااع وتمشااية األمااور
" اربااع فريضااة علاايهم هااي حفااد جميااع
ّ
النافعة من جمياع الجهاات وتاسايس الكّلّياات والمادارس
العامة مثل تربية األطفال وتهذيب األخالق وتعليم العلوم ّ
ّ

الصاانائع والتّرفياة عاان
للا ّذكور واإلنااث وضاامان الفقاراء والعجازة واأليتاام واأل ارماال واألياامى وتاادبير آالت الحارف و ّ
أحوال الجميع.
"خااامس فريضااة علاايهم هااي منااع الجميااع ماان كا ّال مااا هااو ساابب الفتنااة والفساااد وعاادم المداخلااة فااي األمااور
السااكون فااي جميااع
السياسا ّاية بصااورة
اق شاافة واإلرشاااد إلااى ال ّ
ّ
قطعيااة وعاادم التّحاادث بخصوصااها ولااو بشا ّ
طاعااة و ّ
ّ

ومودتهم...
األحوال
ومحبة الجميع ّ
ّ

النفااور،
"إن ّأول شاار ألعضاااء ذل ا االجتماااع هااو وجااود
المحبااة واأللفااة المطلقااة بياانهم ،واجتناااب البعااد و ّ
ّ
ّ
امس واحا آل
اق واحا آلاد وأشا ّاعة شا آل
ألنهاام أم اواج بحا آلار واحا آلاد وقط ارات نها آلار واحا آلاد ونجااوم أفا آل
ادة،
لهيااةّ ،
واظهااار الوحاادة اإل ّ
بستان واح آلاد ،وأزهاار حديق آلاة واح آل
آل
ادة ،واذا لام تكتمال لهام الوحادة المطلقاة يتشاتّت ذلا الجماع ويمساي ذلا
وأشجار

يتوجهاوا إلاى الملكاوت األعلاى حاين حضاورهم إلاى
المحفل
أما ّ
الشر الثّاني ...فهو ّأناة يجاب علايهم أن ّ
معدماّ ،
ً
مك ااان االجتم اااع ويس ااالوا الع ااون م اان األف ااق األبه ااى وأن يباش ااروا أعم ااالهم بمنته ااى اإلخ ااالص واألدب والوق ااار

معب ارين عاان آرائهاام بمحااض األدب والهاادوء ،وعلاايهم أن يتحا ّاروا الحقيقااة فااي كا ّال
وال ّ
طمانينااة ويخاااطبوا المحفاال ّ
يؤدي إلى
يتشبثوا بررائهم ذل
بالرأي ّ
ّ
مسالة دون أن ّ
ألن التّشبث ّ
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أبدا أن يحّقار
ّ
يعبروا عن آرائهم بتمام الحرّية وال يجوز ً
النزاع والخصام فتبقى الحقيقة مستورة ،على األعضاء أن ّ
يوضح حقيقة رأية بمنتهى الّلطف وفي حالة وجود أي خاالف فاي ال ّارأي يكاون
أحد أر ارخر ،بل ينبغي لة أن ّ
أبدا أو
األمر ل
أغلبية ارراء واالنقياد لق ارراتها وال يجوز ألحد أن يعترض ً
غلبية حيث يجب على الجميع إطاعة ّ
ّ
ألن مثال هاذا
ينتقد قرار
األغلبياة أكاان ذلا خاارج المحفال أو فاي داخلاة حتّاى ولاو كاان ذلا بقارار غيار صاائب ّ
ّ

النياة نتيجتاة
أي قارار .ومجمال القاول ّ
المحباة وصافاء ّ
أن ك ّال عمال ياتم باأللفاة و ّ
االنتقاد سيكون ً
سببا لعدم تنفياذ ّ
إن اصااطدام ارراء وتعارضااها فااي
ّ
أمااا إذا حاادث أدنااى اغب ارار فسااتكون نتيجتااة ظااالم لاايس دونااة ظااالمّ .
النااورّ ،
أي عضاو
مجلس ّ
ألي فارد مان األعضااء أن يتك ّادر مان معارضاة ّ
السببان لبزوغ الحقيقة فال ينبغي ّ
الشور هما ّ
ضا لوجهة نظاره
آخر في آرائة بل يجب أن يصغي إلى رأي زميلة بمنتهى األدب واإلخالص ولو كان ذل معار ً
فّناة سابب للبارودة
يتكدر ،وهكذا يكون ذل المحفل محفالً إلهيا ،وماا عادا ذلا ّ
وأن يفعل ذل دون أن يستاء أو ّ
الشيطاني"(.)1
النفور المنبعثين من العالم ّ
وّ
وشرحا لهذا الموضوع ،كتب ولي أمر هللا شوقي أفندي العبارات التّالية ترجمتها-:
ً
ّ
الروحااني المحّلاي اّلاذي يكاون
النااس ماا لام ي ّ
"يجب أن ال يق ّادم ماؤمن ش ً
ايئا إلاى جمهاور ّ
طلاع علياة المحفال ّ
ّ
يخص مصالح األمر
يقدم لهم
هذا المؤمن تحت إدارتة ويصادق علية .واذا كان ما ّ
ّ

()1

الصفحة .507-504
المكاتيب ،جّ ،3

320
This file was downloaded from QuranicThought.com

العامة في ذل البلاد كماا هاي الحاال عاادة فيتحاتّم حيناذا علاى المحفال المحّلاي عرضاة علاى المحفال ال ّروحااني
ّ
ّ
()1
المركز ّي
مقتصر على
ًا
المحلية المختلفة وليس هذا
للنظر فية والمصادقة علية ،وهو الهيئة اّلتي تمثّل المحافل
ّ
ّ
اص مصاالح األمار المباار فاي ذلا المكاان فردياا كاان أو جمعياا
المطبوعات بل ّ
كل شيء بادون اساتثناء يخ ّ
إن ّ
اتص
الروحااني فاي تلا المنطقاة اّلاذي سايتّخذ قارًا
أماا إذا كاان األمار يخ ّ
يجب أن يعرض على المحفل ّ
ار بشاانة ،و ّ
ّ
الروحاني المركز ّي.
العامة فيحال في هذه الحال إلى المحفل ّ
بالمصلحة ّ
ّ

المحلياة المختلفاة وباين أعضاائها أنفساهم
وحانياة
كل حال ف ّ
ّ
الر ّ
اّن الوئاام التّاام والتّعااون باين المحافال ّ
"وعلى ّ
ألن وحاادة أماار هللا تتوّقااف علياة كمااا
وخاصا ًة بااين كا ّال محفاال محّلااي وهيئااة المحفاال المركااز ّي أماٌار بااالغ
األهميااةّ ،
ّ
ّ
السرعة والكمال.
يتوّقف علية تضامن
وحانية اّلتي ّ
الر ّ
ّ
األحباء والخدمات ّ
يقدمونها بمنتهى الكفاءة و ّ
وقوتهااا ومتانتهااا يشاااد ويقااوم
"وا ّن المحافاال
ّ
الصااخرة اّلتااي علااى صااالبتها ّ
المحليااة والمركزّياة المختلفااة تؤلااف ّ
فّنها
فعاالً قويا ملؤه الوئام ّ
متينا ر ً
قياما ً
قياما ّ
اسخا .وما لم تقم هذه المحافل بواجباتها ً
صر بيت العدل األعظم ً
الدكتاتورّي ااة ب اال األلف ااة
ل اان تحق ااق نهاي ااة ه ااذه الفتا ارة م اان االنتق ااال ...فلنت ا ّ
الس االطة ّ
اذكر ّ
أن مح ااور أم اار هللا ل اايس ّ

الودياة .فماا مان شايء ساو رو
الصاريحة ّ
المتواضعة وليس استخدام ّ
القوة الغاشامة بال (تطبياق) رو المشاورة ّ
الرحمة والعدالة وبين الحرّية
البهائي
الحقيقي يمكنها أن تامل في التّوفيق بين مبادئ ّ
ّ
ّ

()1

الصفحة التّالية شر أوفى عن هذه الهيئة.
في ّ
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الر ازنااة ماان جهااة والتّاارلف
وال ّ
اق الفاارد كفاارد وبااين قدسا ّاية التّفاااني ،وبااين اليقظااة والحكمااة و ّ
طاعااة ،وبااين قدسا ّاية حا ّ
الشجاعة من جهة أخر "...
النزاهة و ّ
وّ
الروحااني المركاز ّي اّلاذي هاو هيئاة
وحانية
ّ
الر ّ
المحلية في البلد ببعضها عان طرياق المحفال ّ
وترتب المحافل ّ
ّ
المحلياة .وتااتي هاذه الهيئاة إلاى الوجاود عان طرياق
منتخبة أخر أعضاؤها تساعة تقاوم بتنسايق أعماال المحافال
ّ
السنوي...
انتخاب سنوي يقوم بة مندوبون يمّثلون الجامعات
المحلية ال ّ
ّ
بهائية في المؤتمر ّ
انتخابي اة تسااتند علااى مباادأ التّمثي اال
الساانوي اّلااذي يجتمااع فيااة ه اؤالء المناادوبون هااو بذاتااة هيئااة
ّ
والمااؤتمر ّ
ويفضاال عقااد هااذه
محليااة بمااا يتناسااب وعاادد المااؤمنين فيهااا.
النسا
ّ
ابي ...فيعا ّاين عاادد المناادوبين عاان كا ّال جامعااة ّ
ّ ّ
يوماا اّلتاي تبادأ مان  21نيساان (أبريال) ياوم ذكار
السنوية خالل فترة عيد ّ
المؤتمرات ّ
الرضوان وهي اإلثناا عشار ً
حق من حقوق
الرضوان في ضواحي بغداد .وا ّن االعتراف
بمشروعية المندوبين إ
ّ
إعالن دعوة بهاءهللا في حديقة ّ

السابق.
المحفل المركز ّي ّ

بهائي اة الجاريااة
ثا ّام ّ
اليااات ال ّ
يعم اق فيهااا الفاارد فهمااة واحاطتااة بالفع ّ
السا ّ
انوي فرصااة مناساابة ّ
أن هااذا المااؤتمر ّ
السانة المنصارمة ...وال يقتصار
وفرصة لتبادل التّقارير باين المحافال المركزّياة والمحافال
ّ
المحلياة عان جهاود فتارة ّ

انوي والمشااركة فاي انتخااب المحفال المركاز ّي الجدياد ،بال
عمل المندوب ال
الس ّ
بهائي على الحضاور إلاى الماؤتمر ّ
ّ
يكونون هيئة استشارّية
ّ
أن المندوبين حينما يجتمعون إلى بعضهم ّ
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النصح إلى المحفل المركز ّي الجديد اّلذي علية أن يقوم بدراسة توصياتها دراسة دقيقة.
تقدم المشورة و ّ
ّ
المحلياة وجمهاور الماؤمنين فاي البلاد
وحانية
الر
ّ
الر ّ
وحاني المركز ّي والمحافل ّ
وقد ح ّددت العالقة بين المحفل ّ
ّ
مترجما:
في رسالة ولي أمر هللا اّلتي نقتطف منها ما يلى
ً
ّ
حيوياة لك ّال بلاد أصابحت فياة األوضااع مالئمااة
مؤسساة المحفال المركاز ّي ّ
أهميااة ّ
فّنهاا ذات ّ
"أماا بخصاوص ّ
ّ
فيؤسس في الحاال محفال روحااني مركاز ّي يمثّال
يستحق االعتبار...
حجما
ير وبلغ
وأصبح فية عدد المؤمنين كب ًا
ّ
ّ
ً
ّ
المؤمنين في أنحاء ذل البلد.
ويوحاادها
وحانياة
اتحث جهااود
يتوجااة إليااة هااو أن يسا ّ
ّ
الر ّ
ّ
المحليااة ّ
األحباااء والمحافاال ّ
"وا ّن ّأول هاادف يجااب أن ّ
العاماة فاي
خصية المتكا ّررة ...ويقاوم علاى توجياة شاؤون األمار المباار
ويوّفق بينها عن طريق االستشارات ّ
الش ّ
ّ
ذل البلد...
ادة ...يحارس بك ّال ح آل
ويوجاة
كل سانة م ّارًة واح ً
اذر مصاالح أمار هللا ّ
"وهذا المحفل المركز ّي اّلذي يعاد انتخابة ّ
بهائية ويشرف عليها إش ارًفا عاما.
شؤون الجامعة ال ّ
اص مصاالح األمار
النظار فاي القضاايا
الروح
ااني المركاز ّي وحاده ّ
ّ
الحيوياة اّلتاي تخ ّ
"ومن اختصاص المحفال ّ
ّ
متميازة عان
المبار فاي ذلا البلاد أمثاال التّرجماة و ّ
النشار ومشارق األذكاار والتّبلياغ والقضاايا المشاابهة اّلتاي تبادو ّ

الشؤون
المحلية البحتة.
ّ
ّ

المحلياة) أن تحيال ك ّال قض ّاية مان هاذه
وحانياة
ّ
الر ّ
الر ّ
وحانية المركزّية (وكذل على المحافل ّ
"وعلى المحافل ّ
القضايا إلى لجنة
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األحباااء فااي ذلا البلااد .وتارتب هااذه الّلجااان بالمحفاال
خاصااة ينتخبهااا أعضاااء المحفاال المركااز ّي ماان بااين جميااع
ّ
ّ
المحلية اّلتي تنتسب إليها.
المحلية بالمحافل
الرواب اّلتي ترب الّلجان
ّ
ّ
المركز ّي بذات ّ
محلياة فاي
أيضا يعود القارار فاي هال ّ
"والى المحفل المركز ّي وحده ً
معيناة تحات البحاث هاي نقطاة ّ
أن نقطاة ّ
طبيعتهااا تجااب إعادتهااا إلااى المحفاال المحّلااي لينظاار فيهااا ويقا ّارر ق ا ارره حولهااا أم ّأنهااا تعااود إلااى دائ ارة اختصاصااة

الخاصة...
و ّأنها يجب أن تحظى برعايتة
ّ

جميعااا ونخدمااة ،يجااب علااى أعضاااء المحفاال المركااز ّي الجديااد ،بعااد أن
"وحبااا بصااالح األماار اّلااذي نعشااقة
ً
وجمعاا فاي زماان اجتمااع الماؤتمر ارراء المدروساة اّلتاي ق ّادمها المنادوبون
انتخبهم المندوبون ،أن يحترموا فراد
ً
اضحا
المجتمعون وتوصياتهم ومشاعرهم
الحقيقية وعليهم أن يكشفوا أمام عيون المندوبين اّلذين انتخبوهم ً
ّ
كشفا و ً

الس ارّية أو الكتمااان اّلااذي لاايس فااي مكانااة أو
غزيا ًا
ار كا ّال مشاااريعهم وآمااالهم ومشاااغلهم نابااذين كا ّال أثاار ماان آثااار ّ
المتنوعاة اّلتاي يجاب بحثهاا خاالل العاام
التّسامي ال ّادكتاتوري .ويجاب علايهم أن يطلعاوا المنادوبين علاى القضاايا
ّ
القادم وأن يدرسوا بهدوء ووعي وجهات نظر المندوبين ويزنوا آراءهم اّلتي أبدوها .ويجب على المحفل المركاز ّي
طارق
تفرق المندوبين أن يبحاث عان ك ّال الوساائل وال ّ
السنوي في ّأيامة القليلة وبعد ّ
الجديد خالل جلسات المؤتمر ّ
النظر وتعميق الثّقة وأن يثبتاوا بك ّال دليال ملماوس رغباتهم
الممكنة في سبيل إيجاد التّفاهم وتسهيل تبادل وجهات ّ

النفع العام.
العامة وترويع ّ
الوحيدة في خدمتهم المصلحة ّ
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ادة وفاي جلساات
السانوي لالنعقااد مارًا
ّ
ار عدي ً
"وبالنظر للتّحديدات والموانع اّلتي ال مناص منها على دعوة المؤتمر ّ
النهائي في جميع القضايا
الر
بحق القرار ّ
وحاني المركز ّي أن يحتفد لنفسة ّ
طويلة خالل العام يجب على المحفل ّ
ّ
أن محفا االً محلي ااا يعم اال وفًق ااا للمب ااادئ
اق القا ارار ف ااي ّ
اّلت ااي ت ااؤثّر عل ااى مص ااالح األم اار المب ااار  ...خ ااذ م ااثالً ح ا ّ
لتقدم األمر المبار أم ال".
الموضوعة ّ
بهائياة
اق االشاات ار فااي االنتخاباات ال ّ
أ ّمااا بخصااوص قضااية تحضااير قائمااة باسااماء األشااخاص اّلااذين لهاام حا ّ
الروحاني المحّلاي نفساة .وقاد كتاب ولاي أمار
فّن مسؤولية هذه
السنوية ّ
ّ
ّ
القضية تقع على عاتق المحفل ّ
المحلية ّ
ّ
ّ
السبيل في هذا الموضوع بعباراتة التّالية ترجمتها-:
هللا ما ينير ّ
الرئيسا ّاية اّلتااي
" ...ولكااي نقا ّارر بّيجاااز وبشااكل يناسااب ومااا تساامح بااة ال ّ
ظااروف الحاضارة نقااول ّ
أن العواماال ّ
شخصااا مااا هااو مااؤمن حقيقااي أم ال هااي :االعتاراف الكاماال بمقااام
اان
يجااب أخااذها بنظاار االعتبااار قباال القارار با ّ
ً
ّ
ادون فااي ألاوا وصااايا عباادالبهاء،
المؤسااس وبمقااام المثاال األعلااى للا ّادين البها
المبشاار وبمقااام
ّ
اائي حسااب مااا هااو ما ّ
ّ
ّ
وكذل الخضوع لجميع ما نزل من أقالمهام وقبولاة مان دون تحّفاد أو كتماان قباوالً كاامالً وكاذل التّمسا والاوالء
النظاام اإلدار ّي البهاائي الحاضار.
لكل عبارة مان عباارات ألاوا وصاايا عبادالبهاء ،وكاذل االرتباا بارو وشاكل ّ
ّ
ّ
تاكيدا ملؤه اإلنصاف والفطنة واإلد ار
األولية اّلتي يجب التّاكيد عليها ً
الر ّ
كل هذه على ما أر االعتبارات ّ
ّ
ئيسية ّ
فعال حول هذا الموضوع".
قبل إصدار قرار
حيوي ّ
ّ
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الس اابيل إل ااى تط ا ّاور آخ اار ف ااي التّنظ اايم البه ااائي ،ف ااي العب ااارات التّالي ااة
مه اادت ألا اوا وص ااايا عب اادالبهاء ّ
وق ااد ّ
ّ
ترجمتها-:
اونا ماان كا ّال خطااا فيجااب أن يتشا ّاكل باالنتخ اااب
"أمااا بياات العاادل اّلااذي جعلااة هللا مصاادر كا ّال خياار ومصا ً
ّ
العمومي أي بانتخاب جميع المؤمنين ،ويجب أن يكون أعضاؤه مظاهر تقو هللا ومطاالع العلام والعرفاان ثاابتين
محبين لخير جميع نوع اإلنسان .والمقصود بهذا بيت العدل العماومي فيتش ّاكل فاي ك ّال قط آلار بيات
على دين هللا ّ
عدل خصوصي وتقوم بيوت العادل الخصوص ّاية بانتخااب بيات العادل العماومي .وهاذا المجماع هاو المرجاع فاي

لهياة .وفاي هاذا المجماع تح ّال
كل األمور وهو
المؤسس للقوانين واألحكام اّلتي ليسات موجاودة فاي ّ
النصاوص اإل ّ
ّ
ّ
مؤيا ًادا
جميااع المشاااكل ...وبياات العاادل هااذا هااو مصاادر التّش اريع والحكومااة قا ّاوة التّنفيااذ ويجااب أن يكااون التّش اريع ّ

ومعينااا للتّشاريع حتّااى يسااتحكم بنيااان العاادل واإلنصاااف نتيجااة االرتبااا
ار
للتّنفيااذ كمااا يجااب أن يكااون التّنفيااذ ظهيا ًا
ً
إن الكتاب األقدس هو المرجع للجمياع وا ّن
جنة ّ
والوئام بينهما وتصبح جميع األقاليم ّ
النعيم والفردوس األعلىّ ...

كا ّال مسااالة غياار منصوصااة ترجااع إلااى بياات العاادل العم اومي ،وكا ّال مااا يقا ّارره بياات العاادل العمااومي باإلجماااع أو
رب
اب ّ
الشااقاق وأظهاار ّ
باكثرّيااة ارراء ّ
النفاااق وأعاارض عاان ّ
مماان أحا ّ
فّنااة الحااق وم اراد هللا وماان تجاااوز عنااة فهااو ّ
الميثاق".
وديااة عاان طريااق
اائيون حتّااى فااي زمااانهم الحاضاار مرتبطااون فااي جميااع أنحاااء العااالم ببعضااهم باارواب ّ
والبها ّ
متنوعة
الزيارات
المراسالت المنتظمة
المستمرة و ّ
ّ
ّ
الفردية ،وا ّن ارتبا أفراد من أجناس ّ
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يخياة
دينية متباينة هو بذاتة دليل ملموس على ّ
عصبات وعوامل االنقساام التّار ّ
وقوميات مختلفة وتقاليد ّ
ّ
أن ثقل التّ ّ
أسسها بهاءهللا.
يمكن التّغلب عليها ّ
بقوة رو الوحدة اّلتي ّ
نظام بهاءهللا العالمي
بهائياة
ومنذ شبا (فبراير) سنة  1929شرع شوقي أفنادي فاي رساائلة المتتالياة اّلتاي خاطاب بهاا الجامعاة ال ّ

النظااام اإلدار ّي الواس ااعة .ففااي رسااالتة المؤرخ ااة  21آذار (مااارس) س اانة  1930كتااب م ااا
بشاار مضااامين ه ااذا ّ
ترجمتة:

السائدة في
"ال أستطيع أن أحجم عن توجية ندائي إلى أولئ اّلذين ينتسبون إلى دين هللا أن ينبذوا األفكار ّ
المؤسساات
هذا اليوم واألساليب ّ
أن ّ
اعا ويدركوا بماا لام يسابق لهام إد اركاة ّ
الزائلة سر ً
النظرّياات اّلتاي ثَبات بطالنهاا و ّ

لهيااة اّلتااي قا ّادر لهااا أن تقااوم
المتداعياة فااي حضااارة اليااوم ال با ّاد أن يباادو تناقضااها األكيااد مااع جميااع
المؤسسااات اإل ّ
ّ
على أنقاضها...
معينة
جديدا لتجديدها ولم ينطق فق ببضعة مبادئ
روحا ً
ّ
عالمية ّ
ّ
"ألن بهاءهللا ...لم ينفخ فق في البشرّية ً
ولكناة
قوياة وساليمة
وعالمياة ّ
يؤسس فلسفة ّ
ّ
معينة فحساب مهماا كانات تلا ال ّارو وتلا المباادئ وتلا الفلسافة ّ
أو ّ

السااابقة مجموعااة ماان القاوانين كمااا
باإلضااافة إلااى هااذا كّلااة وضااع بكا ّال وضااو وتحديااد بخااالف الا ّادورات اإل ّ
لهيااة ّ
المؤسساات أن
معيناة ،فق ّادم باذل ماا يلازم مان األساس إلقاماة االقتصااد اإللهاي .وقاد ق ّادر لهاذه
مؤسساات ّ
ّ
أسس ّ
ّ
ّ
الصلح
تكون ّ
النموذج للهيئة االجتماعّية المقبلة واألداة العليا لتاسيس ّ
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الحق والعدل على األرض...
األعظم والوكالة الوحيدة لتوحيد العالم واعالن سيادة
ّ
أي أرض يعملاون فيهاا
"وعلى خالف جميع ّ
الدورات اإل ّ
السالفة ...يجد حوارّيو بهاءهللا أمام أعينهم في ّ
لهية ّ
ومؤسس اات وهدايااة يحتاااجون إليهااا فااي تنفيااذ
ويجاهاادون ق اوانين واضااحة بلغااة أكياادة ال غمااوض فيهااا ،ومبااادئ
ّ

السااابقة ،وهناا تكماان ق ّاوة وحاادة دياان هللا
يتميااز بهاا الا ّادين البه
مهماتهم ...وهنااا تكمان الميازة اّلتاي ّ
اائي عاان األدياان ّ
ّ
ّ
الساالفة أو ليانّقص مان قادرها ومقامهاا بال ليربطهاا
وحقية ظهور إ
لهي ال ّيدعي ّأنة جاء ليهدم ال ّ
ظهاورات اإل ّ
ّ
لهياة ّ
ّ
ويوحدها ويحّقق وعودها...
ّ
الناااس اّلااذين يشااينون اساامة ...ويتجاااهلون بكا ّال احتقااار وجااوده
"ومهمااا ظهاار اليااوم ديننااا ضا ً
اعيفا فااي أعااين ّ
لهياة ،وهاي ال
باعتباره أحد المذاهب الغامضة العديدة فاي عاالم الغارب ،ف ّ
اّن هاذه الجاوهرة الفريادة باين األدياان اإل ّ

ادما دون انقساام أو انتقااص
تطور في صدف ّ
الشريعة اإل ّ
تزال اليوم في دور الجنين ،سوف ت ّ
لهية وسوف تساير ق ً
محبتاة
مسات ّ
أما اّلذين عرفوا المقاام ّ
الرفياع اّلاذي يشاغلة بهااءهللا واّلاذين ّ
إلى أن تحتضن العالم البشر ّي باجمعةّ .

قلااوبهم ،وألف اوا قا ّاوة روحااة العظيمااة ،فهاام وحاادهم يسااتطيعون تثمااين هااذا االقتصاااد اإلله اي اّلااذي هااو المنحااة اّلتااي
ّ
كل حدود التّثمين".
منحها للبشرّية واّلتي تتجاوز ّ
المؤرخة  28تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة  1931ما ترجمتة-:
وكتب شوقي أفندي كذل في رسالتة ّ
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"ونحااو هااذا الهاادف – هاادف نظااام عااالمي جديااد إلهااي فااي منشاائة وشااامل فااي مااداه ومنصااف عااادل فااي مبدئااة
ّ
ّ
كدحا...
كل ما عداها – يجب على البشرّية أن
ّ
وتتح ّد مالمحة ّ
تستحث خطاها وتكد إلية ً
المؤسسااات البش ارّية اّلااذين ال يااابهون أبا ًادا باارو
"ومااا أشااجى حقااا تل ا الجهااود المضاانية اّلتااي يبااذلها قااادة
ّ
القوميااة اّلتااي كاناات فااي العصااور القديمااة مالئمااة ألممهاام المنعزلااة
عملياااتهم
ّ
العصاار واّلااذين يجهاادون فااي تكييااف ّ
العالمية اّلتي دّلنا إليها بهااءهللا أو
إما أن ينجز الوحدة
ًا
ليجعلوها تناسب
ّ
عصر يجب علية أن يختار بين أمرينّ :

قية
الساعة في تاريخ الحضارة يليق بقادة أمم العالم كّلها كبيرة أم صغيرة ،شار ّ
أن يفنى .وفي ساعة حرجة كهذه ّ
أم غر ّبية ،منتصرة أم مغلوبة أن يصغوا إلى نداء بهاءهللا مان صاافوره العظايم وينهضاوا بك ّال رجولاة تادفعهم رو
طبيااب
طااة
العالميااة ويحاادوهم ال اوالء التّااام ألم اره اإللها
الوحاادة
العالجيااة الوحياادة اّلتااي وصاافها ذلكاام ال ّ
اي لينّفااذوا الخ ّ
ّ
ّ
ّ
تمساكوا
اإل
لهي للبشرّية المتاّلمة ولينبذوا نب ًذا تاما والى األبد ّ
كل فكرة سبق لهم أن ّ
تعصاب قاومي ّ
تصوروها وك ّال ّ
ّ
بة...
طوعااا عاان
"إن شااكالً ماان أشااكال الحكومااة
ّ
العالميااة يجااب أن يتطا ّاور ،فتتنااازل ماان أجلااة جميااع أماام العااالم ً
ّ
الساال واقتصااره علاى حفاد األماان
اق فارض ّ
جمياع ّادعاءاتهاا فاي ش ّان الحاروب ،ويكاون لاة ح ّ
الضارائب وتحدياد ّ
عالمية تستطيع أن
تنفيذية
تضم ضمن إطارها هيئة
الد
ّ
ّ
اخلي ضمن حدود سيادتة .ومثل هذه الحكومة يجب أن ّ
ّ ّ
تفرض
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لماناا عالمياا
كل عضو معاند مان أعضااء الجامعاة ّ
ولياة .وا ّن بر ً
الد ّ
سلطتها العليا اّلتي ال ينازعها فيها أحد على ّ
ينتخااب أعضاااؤه ماان بااين شااعوب األقطااار وتصااادق عل اى انتخااابهم حكومااات األقطااار ذاتهااا ،وا ّن محكمااة عليااا

المعنيااين حتّااى فااي الحاااالت اّلتااي يمتنااع فيهااا أولئ ا الفرقاااء عاان عاارض قضا ّايتهم
تكااون أحكامهااا ملزمااة للفرقاااء
ّ
ااء أباديا وفيهاا يعتارف اعت ارفاا واضا ًاحا
طوعاا ،وا ّن جامعاة
عليهاا ً
عالمياة تلغاى فيهاا جمياع الفاوارق االقتص ّ
ّ
اادية إلغ ً
ينية ،وفيها
عصبات ّ
الد ّ
باعتماد رأس المال والعمل أحدهما على ارخر ،وفيها يهدأ إلى األبد ضجيع الحروب والتّ ّ
ااء نهائي ااا ،وفيهااا يقااوم ق ااانون دولااي واح ااد هااو ثما ارة أحكااام الممّثل ااين
عصاابات
ّ
تطفااا جميااع نيا اران التّ ّ
القومي ااة إطفا ً
ّ
القوميااات
ار يتحا ّاول فيهااا هياااج
االميين المتّحاادين بالمصااادقة علااى تالحاام جميااع قااو الوحاادات المتّحاادة ،وأخيا ًا
ّ
العا ّ
العالميااة – هااذه كّلهااا فااي الواقااع كمااا يباادو هااي الخطااو
المتحاربااة المتقّلبااة فااي أطوارهااا إلااى وعااي بالمواطنااة
ّ
بطيئا...
تنبا بة بهاءهللا ،وهو نظام سوف يعتبر أبدع ثمرة من ثمرات عصر ينضع
نضوجا ً
العريضة لنظام ّ
ً

العالمياة .فهااو مااع
اونن هنااا أدنااى غماوض أو إبهااام حااول الهادف اّلااذي تقااوم علياة شاريعة بهاااءهللا
"وال يك ّ
ّ
مؤسسااتها
بعده عن أن يهدف إلى تقويض أسس الهيئة االجتماع ّية القائمة نراه يسعى إلى توسيع أسسها وص ّ
اب ّ

أي إخااالص
اتمر فااي التّباادل والتّغيياار .وهااذه ّ
الش اريعة ال يمكاان أن تعااارض ّ
فااي حااال تناسااب حاجااات عااالم مسا ّ
النااس وال
شرعي وال أن تقوض أي والء أساسي كما ّأنها ال تهدف إلى إطفاء شعلة
الوطنية المساتنيرة فاي قلاوب ّ
ّ
القضاء على نظام
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الساالّالت
الحكم ال ّذاتي
القومي إذا أمكن ّ
تجنب شرور الحكم المركز ّي المفار كماا ّأنهاا ال تتجاهال وجاود أصاول ّ
ّ
النااس
البشرّية
تمياز ّ
تنوع المنا والتّاريخ والّلغة والتّقاليد واألفكار والعادات – تل األصول اّلتاي ّ
المتنوعة بسبب ّ
ّ
النااس إلاى والء أكبار والاى
واألمم عن بعضها فاي العاالم وال تحااول القضااء علاى تلا األصاول ،بال هاي تناادي ّ
أي والء ومطمح دفع الجنس البشر ّي وأحياه حتّى ارن...
مطمح أوسع من ّ

ألن المعااايير
موجااة بصااورة رئيسا ّاية ضااد جميااع أشااكال
اليااة والتّعصاابّ ...
ّ
اإلقليميااة واالنعز ّ
ّ
"إن نااداء بهاااءهللا ّ
السياسااية واالقتصااادية ّإنمااا وضااعت ماان أجاال حمايااة مصااالح البش ارّية جمعاااء ال ماان أجاال
القانونيااة و ّ
ّ
النظرّي اات ّ
معين ...ومبدأ وحدة العالم اإلنساني وهاو المحاور اّلاذي
التّضحية بالبشرّية لحفد سالمة ّأية نظرّية أو أي قانون ّ
ّ
العاطفية الرعناء أو تعبير عن آمال غامضاة
مجرد اندفاع من االندفاعات
ّ
تدور حولة جميع تعاليم بهاءهللا ليس ّ
السااابقون ،وال تنطبااق
فااي الااورع والتّقااو  ...باال ّ
ممااا دعااا إليااة ّ
الرساال ّ
إن مضااامينة أعمااق ،ومااا ياادعو إليااة أعظاام ّ
اتص بصاورة أساس ّاية بطبيعاة تلا العالقاات األساس ّاية اّلتاي يجاب أن تارب ال ّادول
رسالتة علاى الفارد وحاده بال يخ ّ
الشعوب ببعضها كما يرتب افراد العائلة الواحدة ببعضهم...
و ّ

طور البشر ّي...
"ومبدأ وحدة العالم اإل
نساني يمثّل منتهى التّ ّ
ّ
الصفحة الجديدة من الفكار
أن القو المنطلقة من كارثة
"أما ّ
ّ
عالمية تستطيع وحدها أن ّ
تعجل بمجيء هذه ّ
ّ
وضوحا...
البشر ّي فتل ويا ل سف حقيقة أخذت تزداد
ً
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اؤولية اّلتاي
"وال شيء غير نار محنة أليمة تخرج منها البشرّية
مطهارة يساتطيع غارس ذلا ّ
ّ
الشاعور بالمس ّ
مستعدة ّ
النهوض باعبائها...
يجب أن يقوم قادة العصر الجديد على ّ
أشد من الحرب الماضية ستنفجر بالتّاكيد؟"
"ثم ألم ّ
"إن حرًبا ّ
يؤكد عبدالبهاء نفسة بلهجة ال غموض فيهاّ :
ّ
المؤرخة  8شبا (فبراير) سنة -:1934
وكتب شوقي أفندي كذل في رسالتة ّ
ومؤسسااتة األصايلة فياة بعملهاا بق ّاوة وكفااءة ساوف
المكونة لة
النظام اإلدار ّي ...حينما تبدأ أجزاؤه
"إن هذا ّ
ّ
ّ
ّ
مجرد نواة بل يكون
للنظام العالمي الجديد اّلذي ق ّدر
ّ
نموذجا ّ
يؤكد على مطالبية ويعرض قدرتة على أن ال يكون ّ
ً
ّ
نسانية جمعاء عندما يحين الوقت لذل ...
لة أن يحتضن اإل ّ
ظهاورات اّلتاي سابقتة ...قاد نجاح فاي إقاماة بنااء يساتطيع أتبااع الماذاهب
الدين وحده من بين جمياع ال ّ
"وهذا ّ
بالنقد ويرجوا قبل فوات األوان األمن بالّلجوء إلى حصنة
المفلسة المتح ّ
طمة أن يقتربوا منة في ذهولهم ويفحصوه ّ

المنيع...

أي جالل وقدرة تشير كلمات بهاءهللا في قولة" :قد اضاطرب ال ّانظم مان هاذا ال ّانظم األعظام واختلاف
"والى ّ
النظاام
التّرتيب بهذا البديع اّلاذي ماا شاهدت عاين اإلباداع شابهة" إن لام تشار إلاى القادرة والجاالل الّلاذين ق ّادر لهاذا ّ

بهائية المقبلة؟...
اإلدار ّي أن يكشف عنهما باعتباره بداية ظهور رابطة ّ
الشعوب ال ّ
النظام اإلدار ّي
"ورابطة ّ
يكون هذا ّ
الشعوب ال ّ
بهائية المقبلة اّلتي ّ
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ياسية بل ال نظير لها كاذل
الوسيع إطارها الوحيد هي نظريا وعمليا ليست فريدة في جميع تاريخ
الس ّ
المؤسسات ّ
ّ
أي شااكل ماان أشااكال الحكومااة
ينيااة
أي نظااام ماان األنظمااة ّ
ّ
الد ّ
العالميااة المعتاارف بهااا .ولاايس هنااا ّ
فااي ت اواريخ ّ

أي نظااام ماان أنظمااة الحكاام المطلااق أو الحكاام الا ّادكتاتور ّي س اواء أكااان ملكيااا أم جمهوريااا وال ّأيااة
ّ
الديمقراطيااة وال ّ
اطية) المعترف بها...
النظام األرستقر
خّ
طة وس من ّ
أي نوع من أنواع الحكومات ّ
ينية (الثّيوقر ّ
الد ّ
اطي البحت وال ّ
ّ
النظ ااام اإلدار ّي اّل ااذي ابتدعت ااة ي ااد مهندس ااة اإلله ااي
– نع اام ل اايس هن ااا منه ااا م ااا يمك اان تش اابيهة أو مطابقتا اة م ااع ّ
ّ
الكامل...
فالصاخرة اّلتاي
النظم اإللهي اّلذي ال يزال فاي عهاد طفولتاة أو يش ّاوهن هدفاة.
"وال يقّللن أحد من شان هذا ّ
ّ
ّ
نسانية في هاذا الياوم إرادة محتوماة .وا ّن المنباع اّلاذي يساتقي
شيد عليها ذلكم ّ
النظام اإلدار ّي هي ما أراده هللا لإ ّ
ّ
النظاام
منة إلهاماتة هو بهاءهللا نفسة ال غيره ...والهدف المركز ّي و
ويحيية هو تاسيس ّ
األساسي اّلذي يقوم علية ّ
ّ
العالمي الجديد وفًقا لما أشار بة بهاءهللا .وا ّن األساليب اّلتي يتّبعها والمعيار اّلاذي يق ّارره فاي األذهاان ال يجعلاة
ّ
ق
اوثنيين وال إلااى األغنياااء وال إلااى الفق اراء وال إلااى
الشاار وال إلااى
يمياال إلااى الغاارب وال إلااى ّ
الموحاادين وال إلااى الا ّ
ّ
"الصلح األعظم اإللهي".
السود .فشعاره توحيد الجنس البشر ّي ورايتة ّ
البيض وال إلى ّ
ّ

المؤرخة  11آذار (مارس) سنة  1936ما ترجمتة:
وكتب شوقي أفندي كذل في رسالتة ّ
اص دين هللا تراصا
"إن التّباين المشهود بين األدّلة
ّ
المتجمعة على تر ّ
ّ
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إجتماعية متعبة هو تباين واضاح
فسخ اّلتي تهدم بناء هيئة
اسخا مرافًقا لنشوء ّ
ثابتًا ر ً
ّ
النظام اإلدار ّي وبين قو التّ ّ
فيوما
يستوقف الفاحصين وياخذ باأللباب .ففي داخل وخارج العالم ال
يوما ً
بهائي هنا عالمات وامارات متزايدة ً
ّ
النظااام العااالمي اإللهااي اّلااذي يشااير تاسيسااة إلااى مجاايء العصاار الا ّذهبي لاادين
ّ
غيبيااة بماايالد ذلكاام ّ
تبشاار بطريقااة ّ
ّ
ّ

هللا...

بالنص:
"وتعلن ذل كلمات بهاءهللا ّ
لعزة والمل
الدنيا ويبس بسا آخر ويبقى ا ّ
"سوف يطو بسا ّ

العليم الحكيم(.)1

بلوغا تاما ،ويجاب
" ...يجب أن يعتبر ال ّ
بانة يشير إلى بلوغ الجنس البشر ّي ً
ظهور اّلذي أفاض بة بهاءهللا ّ
الدوام ،وال أن يعتبر مرحلة
كمجرد بعث روحاني جديد في سلسلة مصائر البشرّية
أن ال ينظر إلية
المتغيرة على ّ
ّ
ّ
ّ
لهي اة
أخاار فااي سلساالة م ارحاال اإللهااام اإللها
الرساااالت اإل ّ
اي المتطا ّاور وحتّااى ّأنااة ال يعتباار كااذل نهايااة سلساالة ّ
ّ
المتعاقبااة باال يعتباار آخاار وأعلااى مرحلااة ماان م ارحاال التّطااور الهائاال اّلااذي تطا ّاورت إليااة الحياااة البشارّية بمجموعهااا
العالميااة وتاساايس
عالميااة وكااذل ظهااور الااوعي بالمواطنااة
اجتماعيااة
علااى هااذه الكارة األرضا ّاية .وا ّن بااروز هيئااة
ّ
ّ
ّ
عالميااة كا ّال هااذه يجااب أن تعتباار أقصااى الحاادود فااي تنظاايم الهيئااة االجتماعّيااة البش ارّية بقاادر مااا
حضااارة وثقافااة
ّ
يستمر بل يجب أن
أن اإلنسان كفرد سوف
بالرغم من ّ
ّ
يختص الموضوع بالحياة على سطح هذه الكرة األرضيةّ ،
ّ

ار ال حاادود لااة وذل ا نتيجااة لوصااول البش ارّية إلااى هااذا الحا ّاد ماان الكم اال فااي
اتمر علااى التّقا ّادم والتّطااور اسااتمرًا
يسا ّ
البلوغ...

()1

كتاب آثار قلم أعلى ج 1ص.310
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عالمياة تتّحاد فيهاا جمياع
تتضمن في مدلولها تاسيس رابطة شاعوب
"إن وحدة الجنس البشر ّي كما رسمها بهاءهللا
ّ
ّ
ّ
متماديااا ،وفيهااا يصااان االسااتقالل ال ا ّذاتي للا ّادول األعضاااء كمااا
اادا وثيًقااا
األماام واألجناااس والعقائااد وال ّ
طبقااات اتّحا ً
ً
العالمية هذه يجب أن تتاّلف في حادود
الشعوب
حريات األفراد
المكونين لها وابداعهم ومبادرتهم .ورابطة ّ
ّ
تصان ّ
ّ
عالمياة يسايطر أعضااؤها علاى جمياع مناابع األماام
ماا نساتطيع أن نتص ّاوره فاي الوقات الحاضار مان هيئاة تشاريع
ّ

المكونة لها باعتبارهم أمناء على جمياع الجانس البشار ّي ويش ّارعون القاوانين الالّزماة لتنظايم حيااة جمياع األجنااس
ّ
دوليااة سااوف تنّفااذ القا اررات
تنفيذيااة
الشااعوب وسا ّاد احتياجاتهااا وتنظاايم ارتباطاتهااا .وا ّن هيئااة
و ّ
عالميااة تسااندها قا ّاوة ّ
ّ
ّ

الشااعوب
العالميااة
اّلتااي تصاادرها هيئااة التّش اريع
وتطبااق الق اوانين اّلتااي تشا ّارعها وتحاارس الوحاادة األساسا ّاية لرابطااة ّ
ّ
ّ
النهائي اإللزامي في جميع المنازعات اّلتي
دولية سوف تقاضي وتصدر قرارها ّ
العالمية بمجموعها .وا ّن محكمة ّ
ّ
ّ

الدوليااة تحتضاان
النظااام العا
تنشااب بااين العناصاار المختلفااة
المكونااة لهااذا ّ
االمي ،وسااوف تبتكاار وساايلة لالتّصاااالت ّ
ّ
ّ
القوميااة وتقااوم بوظائفهااا بساارعة رائعااة وبانتظااام تااام.
جميااع الك ارة األرضااية وتكااون متحا ّاررة ماان العوائااق والقيااود
ّ
الموحادة للحيااة
تتجماع جمياع القاو
عالمية المركز العصبي لحضارة
وستكون عاصمة
عالمية و ّ
ّ
ّ
ّ
النقطة اّلتي فيها ّ
ّ
عالمياة ساوف تختارع أو تنتخاب مان باين الّلغاات الموجاودة فاي العاالم
الفعال .وا ّن لغاة
ّ
يشع نشا نفوذها ّ
ومنها ّ
وتدرس في مدارس جميع األمم المتّحدة باعتبارها لغة مساعدة إلى جانب لغة األم ،وا ّن خطا عالميا
ّ

335
This file was downloaded from QuranicThought.com

طا
أدبا عالميا
سهل اختال األمم واألجنااس ويجعلاة بساي ً
موحًدا ّ
ونظاما عالميا ّ
و ً
للنقد والموازين والمكاييل سوف ي ّ
ً
الدين والعلم باعتبارهما الق ّاوتين الماؤثّرتين فاي الحيااة البشارّية
يسي ًار .وفي مثل هذه الجامعة
العالمية سوف يتّفق ّ
ّ
النظاام لتكاون أداة
وسوف يتعاونان
الصحافة تحات نظاام إدار ّي مثال هاذا ّ
ويتطوران ّ
ّ
بكل وفاق .وسوف لن تعود ّ
عموميااة وسااوف تتحا ّارر ماان نفااوذ الحكومااات
ار لخدمااة مصااالح مع ّينااة شخصا ّاية أو
اتغل إسااتغالالً سا ّايًئا مضا ا
ّ
تسا ّ
المتنوعااة والمعتقاادات المتباينااة.
حريااة التّعبياار عاان ارراء
المتنااحرة و ّ
الشااعوب المتعاديااة وتماانح أقصااى المااد فااي ّ
ّ
اتثمار كااامالً وترتّااب وتطا ّاور أساواقها
اادية فااي العااالم وتسااتثمر منااابع الماواد الخااام اسا ًا
وسااوف تاان ّ
ظم المنااابع االقتصا ّ
تنظيما عادالً.
ظم توزيع منتجاتها
وين ّ
ً

بالمحبااة بااين
وتعصااباتها
القوميااات وعااداواتها ومؤامراتهااا باال تسااتبدل عااداوة األجناااس
"ولاان تعااود منافسااات
ّ
ّ
ّ
ينيا اة نهائي ااا ،وتمح ااى الحا اواجز والقي ااود
األجن اااس وبالتّف اااهم والتّع اااون ،وس ااوف تستاص اال أس ااباب المش اااحنات ّ
الد ّ

محوا تاما وتطماس آثاار التّميياز المتط ّارف باين الطبقاات وساوف يختفاي الفقار المادقع اّلاذي يار فاي
ّ
االقتصادية ً
طاقات الهائلة اّلتي تهدر وتبذر
جهة واحدة كما يختفي في الجهة المقابلة األخر تراكم
الملكية المفر  .وتل ال ّ
ّ
كرس إلى غايات توسيع مد االختراعات البشرّية،
على الحروب سواء الحروب
الس ّ
ّ
ياسية سوف ت ّ
االقتصادية أو ّ
اإلنتاجياة البشارّية ،والاى استئصاال المارض ،والاى توسايع البحاوث
القابلياات
والى تطوير التّكنولوجيا ،والاى زياادة
ّ
ّ

البدنية ،والى
الصحة
ّ
ّ
العلمية ،والى رفع مستويات ّ
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اتغل أو اّلتاي لاام تستكشااف ،والااى
شاحذ العقااول البشارّية وتنقيتهاا ،والااى اسااتغالل مناابع الكارة األرضا ّاية اّلتاي لاام تسا ّ
وحاني اة فااي عمااوم
الر ّ
إطالااة األعمااار البش ارّية ،والااى ترقيااة ّأيااة وكاااالت تسااتطيع إنعاااش الحياااة الفكرّيااة و ّ
الخلقيااة و ّ
الجنس البشر ّي.

نظام ااا في اادراليا (اتّحادي ااا) عالمي ااا يحك اام جمي ااع األرض ويم ااارس س االطة ال يمك اان تح ا ّاديها عل ااى جمي ااع
"وا ّن ً
ويجسدها ويكون
متحرًار من لعنة
للشرق والغرب
ويوحد جميع المثل العليا ّ
ّ
تصورها ّ
منابعة الواسعة اّلتي ال يمكن ّ
ّ

طاقات الموجودة على سطح الكارة األرض ّاية وفياة تكاون الق ّاوة عب ًادا
الحرب وبالياها ومنكبا على استثمار جميع ال ّ
النظاام هاو
الشامل با األحد وعلى الوالء لدين إ
للعدل وتقوم حياتة على االعتراف ّ
إن مثل هذا ّ
لهي عام – نعم ّ
ّ
الموحدة للحياة.
القوة
تتقدم نحوه
الهدف اّلذي ّ
ّ
ّ
إنسانية تدفعها ّ
طويال ،وماع ذلا تارفض
متلهفة إلى أن تقاد إلى الوحدة والى إنهاء عصار استشاهادها ال ّ
ّ
"إن جميع البشرّية ّ
النور وتعتارف بسالطنة الق ّاوة الوحيادة اّلتاي تساتطيع وحادها أن تستخلصاها مان ورطتهاا وتح ّاول
بعناد أن تحتضن ّ
تهدد باإلحاطة بها وبالتّحديق بكيانها...
عنها الكارثة المريعة اّلتي ّ

"إن مباادأ توحيااد البشارّية بكاملهااا هااو ساامة المرحلااة اّلتااي تقتاارب منهااا الجامعااة البشارّية ارن .ولقااد نجحاات
ّ
األمة ،وبقيت وحدة العالم هدًفا تساعى
محاوالت تاسيس وحدة األسرة ،ووحدة القبيلة ،ووحدة دولة المدينة ،ووحدة ّ
نحوه بشرّية قد أنهكت قواها.
وتتوجة الفوضى الكامنة في سيادة
الشعوب
"وها قد انتهى بناء ّ
ّ

337
This file was downloaded from QuranicThought.com

متوجااة نحااو مرحلااة البلااوغ يجااب عليااة أن ينبااذ هااذا الااوثن ويعتاارف بوحاادة
ّ
الدولااة إلااى أوجهااا .وا ّن العااالم وهااو ّ
الضااروري لحياتهااا
ويؤسااس أخيا ًا
تتجسااد هااذا المباادأ الجااوهري ّ
ار األداة اّلتااي تسااتطيع أن ّ
العالقااات البشارّية بكاملهااا ّ
تجسد".
أحسن ّ
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من ملحق الكتاب
فااي ظا ّال هدايااة ولااي أماار هللا شااوقي أفناادي الملهمااة ،نمااا األماار البهااائي نمااوا وطيا ًادا ارسا ًاخا فااي سااعتة وفااي
ّ
ّ
فلما جاءت سنة  1951كان هنا أحد عشر محفالً مركزيا عامالً .وفي هاذه المرحلاة
تاسيس نظامة اإلدار ّيّ .

الشور العالمي اّلذي
الدين البهائي في مستواها ال
فعين مجلس ّ
مؤسسات ّ
عالميّ ،
ّ
توجة شوقي أفندي نحو تطوير ّ
ّ
ّ
ّ
اير لتاساايس بياات العاادل األعظاام .وبعااد ما ّادة قصاايرة عا ّاين ولااي أماار هللا ّأول رعياال ماان أيااادي أماار هللا.
كااان بشا ًا
ّ
اائيين بااارزين إلااى مقااام أيااادي أماار هللا بعااد وفاااتهم وماان بياانهم
وكااان شااوقي أفناادي قباال هااذا قااد رفااع بضااعة بها ّ
الهاماة.
الدكتور جون أسلمنتّ ،
ّ
قرر ّ
ولكنة في سنة ّ 1951
أن الوقت قد حاان لكاي يشارع بتطاوير هاذه المؤ ّسساة ّ
ووساع ماد
عين إثناين وثالثاين نف ًا
وبين سنتي  1951وّ 1957
ار مان أياادي أمار هللا فاي أوقاات متتالياة ساريعةّ ،
االيتهم ،وقا ّارر تاساايس هيئااة معاااونين فااي كا ّال قااارة يقااوم األيااادي بانتخاااب أعضااائها ماان بااين المااؤمنين ليكون اوا
فعا ّ
ّ
نفر.
مندوبين عنهم ومساعدين لهم ومشاورين لديهم .وكان عدد األيادي حين صعود شوقي أفندي (ً )27ا

وجاة رساائل أخار إلاى أفاراد فاي
وجة
ولي أمر هللا سلسلة رسائل إلى البه ّ
اائيين فاي أنحااء العاالم ،كماا ّ
ولقد ّ
ّ
معينة .وبهذه
أقطار ّ
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ودرب الماؤمنين علاى االنتفااع
مؤسساات ال ّادين البه
عمق عرفانهم بالتّعاليم ال ّ
اائي اإلدارّياةّ ،
ّ
بهائياة ،وبناى ّ
الرسائل ّ
ّ
صحيحا مؤثًّار.
انتفاعا
المؤسسات
من هذه
ً
ً
ّ
لهياة"
وفي سنة  1937أخذ
مالية لتهتادي باالوا "الخ ّ
بهائية في أمريكا ّ
طاة اإل ّ
الش ّ
ولي أمر هللا بيد الجامعة ال ّ
ّ
العالمياة األولاى وهاي تك ّاون الوثيقاة العظماى
وهي ألوا كانت قاد نزلات مان قلام عبادالبهاء خاالل سانوات الحارب
ّ

الدين البهائي وبثّة وترويجة.
لنشر ّ
ّ

اداء بنصااف الكارة الغربااي
روحانيااة
وفااي ضاامن إطااار هااذه الوثيقااة وضااعت خطا
ّ
ّ
تبليغيااة عدياادة ونّفااذت ابتا ً
اائيين فااي العااالم أن
فاوروبااا ،فرساايا ،فاسااتراليا فّفريقيااا حتّااى جاااءت ساانة  1953فاهاااب شااوقي أفناادي بجميااع البها ّ

الدين البهائي إلى جميع
إيذانا بنقل ّ
السنوات العشر القادمة ً
وحانية اّلتي ّ
الر ّ
ي ّ
هبوا لتنفيذ الواجبات ّ
عينها لهم خالل ّ
ّ
األقطار المستقّلة الباقية في العالم والى األقطار التّابعة لها.
السانوات العشار منتصافها صاعد شاوقي أفنادي مان هاذا العاالم بعاد أن أنهكتاة
وفي سنة  1957حين قاربات ّ
ست وثالثين سنة من العمل المتواصل ،وكان صعوده في لندن حيث كان في زيارة لها.
جهود ّ
السابع والعشارون باّدارة شاؤون ال ّادين البهاائي
وحيث لم يكن لد شوقي أفندي وريث فقد قام أيادي أمر هللا ّ
ّ
()1
استمروا على ذل العمال حتّاى ياوم  21نيساان (أبريال) 1963
بعد تشرين الثّاني (نوفمبر)  1957وتنسيقها  ،و ّ
حين قام ( )56محفالً مركزيا في أنحاء

()1

وصية عبدالبهاء إلدارة شؤون األمر البهائي.
وذل بانتخابهم تسعة ايادي من بينهم حسب
ّ
ّ
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"أول بيت عدل أعظم".
العالم ال
بهائي بانتخاب ّ
ّ
"أول ماؤتمر بهاائي عاالمي" ليحتفلاوا
ثم اجتمع ال ّ
بهائيون حاالً مان ك ّال أطاراف الكارة األرض ّاية فاي لنادن فاي ّ
ّ
ّ
ّ
المئوية إلعالن دعوة بهاءهللا وليبتهجوا بانتشار دينة بين الخافقين...
بال ّذكر
ّ
الصخرة اّلتي عليها تشاد جميع
الدين ال
والميزة الفريدة اّلتي يمتاز بها ّ
بهائي هي عهد بهاءهللا وميثاقة ،وهو ّ
ّ
مرة فاي تااريخ
تطوره ّ
وتقدمة ،وقد نشات هذه الميزة الفريدة فية عن ّ
ألول ّ
أن مظهر هللا ّ
يؤسس ّ
مؤسساتة ،وعليها ّ
ّ
تعييناا
السالطة
كل ما يلزم إلماداد العاالم بتفساير موثاوق لكلمتاة ّ
المعيناة ً
ّ
األديان وضع ّ
المقدساة ،وضامن اساتمرار ّ

السلطة الفائضة من منبع دين هللا.
إلهيا ،وهي ّ

اص بهااءهللا فاي كتااب
منبعا غزي ًا
ولطالما كان تفسير الكتاب اإل
ار ّ
للشاقاق ،ولهاذا خ ّ
السالفة ً
لهي في األديان ّ
ّ
ثم قام عبدالبهاء في ألاوا
الص ّ
عهده وميثاقة ابنة األكبر عبدالبهاء بكامل ّ
الحيات في تفسير آياتة وقيادة أمرهّ .

المفسار الوحياد للكتااب اإللهاي .ولايس فاي ال ّادين
وصايا عهده وميثاقة بتعيين شوقي أفنادي ولياا لل ّادين البه
اائي و ّ
ّ
ّ
السالطات
ال
خاصاة لدياة .وقاد منحات ك ّال ّ
مقاماا خاصاا أو هداياة ّ
بهائي نظاام كهناوت ،وال يمكان لفارد أن ي ّادعي ً
ّ
بهائية.
المؤسسات اّلتي خلقت في ارثار
إلى
الكتابية ال ّ
ّ
ّ
الرئاسااة غياار
وبفضاال هااذه التّاادابير اال
ّ
تعساافات ّ
حتياطيااة الفرياادة حفااد دياان بهاااءهللا ماان االنشااقاقات وماان ّ
مزقاات وحاادة
النظرّيااات اّلتااي ساابق لهااا فااي الماضااي أن ّ
النظرّيااات البش ارّية ومااذاهبها ،تل ا ّ
المفوضااة وماان تس اّلل ّ
ّ
لهية.
األديان اإل ّ
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طااهرة مان ّأياة شاائبة اّلتاي
الدور البهائي مع تفسيراتها المنيعة
المخولاة وال ّ
وسوف تبقى كلمات بهاءهللا في طوال ّ
ّ
ّ
وحانية البشرّية ال يفسد وال ينالة التّحريف...
ًا
منبعا
الر ّ
طاهر للحياة ّ
لم تمسسها األيدي -سوف تبقى ً
آل
هاماة واقلايم
تاسس ال ّادين البه
اائي فاي  139قط آلار مساتّقل و 173جزيارة ّ
وفي الوقت الحاضر (سنة ّ )1969
ّ
()1
بهائياة إلاى 421
تابع .وهنا
بهائيون يقطنون ما يزيد على  33000مركز في العالم  .وقد ترجمت الكتب ال ّ
ّ

لغة

()2

ويبنى ارن مشرق األذكار الخامس في مدينة بنماا( ،)3كماا أقتنيات بقااع فاي أنحااء العاالم المختلفاة لتشاييد

( )50مشرق أذكار ،وهنا  83محفالً مركزيا روحانيا(.)4

كل ما سبق من الحقائق المدهشة هو استجابة
وأعظم من ّ

()1
()2

()3
()4

مركزا.
في شبا (فبراير)  1972بلغ عدد المراكز في العالم ً 56645

الدكتور جون أسلمنت كتابة (بهاءهللا والعصر الجديد) سنة  ،1920 -1919وصارنا ارن نمتلا
مرت سنوات منذ كتب ّ
لقد ّ
ماان آثااار بهاااءهللا وعباادالبهاء بااالّلغتين العر ّبيااة والفارسا ّاية مجّلاادات مترجمااة إلااى اإلنجليزّيااة ترجمهااا شااوقي أفنااد ولااي األماار
ّ

الدين
مما كتبة شوقي أفندي بذاتة حول تاريخ ّ
ترجمة ال تدانيها ّأية تراجم سبقتها ،كما وأصبح لدينا كذل المجّلدات الواسعة ّ
النظام اإلدارّي
مهمة المحّقق الحديثة ساهلة وأيسار
البهائي وحول أسسة ومضامينة وحول نشوء ّ
البهائي ،ولهذا فقد أصبحت ّ
ّ
ّ
الدكتور جون أسلمنت.
ام
أي
علية
كانت
ا
مم
ّ ّ
جدا ّ
الرضوان نيسان .1972
جر إفتتاحة في حفل مهيب في عيد ّ

في نيسان (إبريل)  1972بلغ عددها  113محفالً مركزيا روحانيا.
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بهائيا اة وخ اادماتها
تيني ااة ...فنقل اات اإلدارة ال ّ
الجم ااوع الغفيا ارة ف ااي إفريقي ااا والهن ااد وجن ااوبي شا ارقي آس اايا وأمريك ااا الالّ ّ
العالمية.
بهائية
ّ
تطور الجامعة ال ّ
االجتماع ّية إلى مرحلة جديدة من مراحل ّ

343
This file was downloaded from QuranicThought.com
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الفهارس
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صفحة خالية
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فهرس المواضيع

حرف األلف:
بهائية .247،246
االجتماعات ال ّ
اإلخالص للحكومة العادلة .183

بهائية .318-314
بهائية :أسس اإلدارة ال ّ
اإلدارة ال ّ
بهائية .327 ،316
االنتساب إلى الجامعة ال ّ

أيادي أمر هللا .340،339، 314-312

بيت العدل األعظم .340 ،339 ،327 ،326 ،321 ،312 ،221 ،220 ،194 ،172

التّبليغ والمبّلغون .241 ،174 ،110 ،109
الضيافة التّسع عشرية .248
ّ

الروحاني المحّلي .325 ،321 ،318 ،248 ،242 ،239 ،236
المحفل ّ
ّ
الروحاني المركز ّي .342 ،340 ،339 ،326-321
المحفل ّ
ّ
المشورة .321-318 ،242-239 ،196 ،183
النشر .323 ،321 ،241
المطبوعات و ّ
مؤتمر الوكالء .325-322
الروحاني .281-279
االرتبا بين
عالمي ّ
المادي و ّ
ّ
ّ
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الرسل والعلماء .266 ،265
اضطهاد ّ
االعتدال في التّمتّع بالحياة .139 ،138
أعظم حادثة في التّاريخ .8 ،7
األعياد ومناسبات ال ّذكر .244-242
اما .139
األلعاب البريئة ليست حر ً
ألوا وصايا عبدالبهاء .312-308

الدين البهائي .286 ،175 ،174 ،170 ،157 ،95 ،58
االنشقاق مستحيل في ّ
ّ
الن ّبوات .168 ،167 ،16-14
انطباق ّ

هبانية .234 ،233 ،175 ،174
الر ّ
انعدام ّ
االنقطاع .106 ،105
ّأيام الهاء .243 ،237
اإليمان با .254 ،147 ،106
حرف الباء:
الباب:

أوضاع إيران عند ظهوره .21 ،20
نشاتة وزواجة .24 ،22

إعالن دعوتة .24

براهين رسالتة .304

انتشار أمره .26 ،25
اضطهاد الباب وأتباعة .27

استشهاده .28

ضريحة .29
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الكتابية .170 ،68 ،31 ،30
آثاره
ّ
كمبشر لمن يظهره هللا .31
الباب
ّ
بهاءهللا:

األخالقية واالجتماعّية .33
تعاليم الباب
ّ
مولده ونشاتة .36
سجنة بسبب إيمانة للباب .38 ،37
نفية إلى بغداد .39

ليمانية .41
الس ّ
هجرتة إلى ّ
مقاومة العلماء .42
إعالن دعوتة في بغداد .44
براهين رسالتة .303

نفية إلى إسطنبول وأدرنة .45

رسائلة إلى الملو .289 ،47 ،46
عكا .55-48
سجن ّ
حياتة في البهجة .58-55
صعوده .58

الكتابية .170 ،70-67
آثاره
ّ
حرف التاء:
طبيعة البشرّية .159-157
تبديل ال ّ
التّبليغ .110 ،109

تحري الحقيقة .296 ،269 ،268 ،102 ،101 ،18
ّ
الدولي .226 ،225 ،180
التّحكيم ّ

أهميتها .210-204 ،184 ،175 ،174 ،157
التّربية و ّ
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تر أساليب العنف .229-226 ،203
التّستّر على الخاطئين .114 ،113
تشتّت ارراء في القرن التّاسع عشر .154

تطور اإلنسان .277-275
ّ
الدين البهائي .301
تقدم ّ
ّ
ّ
التّقويم البهائي .238 ،237
ّ
التّنازع على البقاء .212

التّواضع .115 ،114
توافق العلم والدين .282 ،268 ،266 ،264 ،263

حرف الجيم:

الرو .136
الجسد و ّ
النار .254 ،253
الجنة و ّ
ّ

حرف الحاء:
أحيانا .231 ،229
الحرب تجوز
ً
العالمية األولى .294 ،293
الحرب
ّ

ينية .215 ،214
الحروب ّ
الد ّ
الحرّية .298 ،183 ،182
ّ

الشرائع في األديان .167-163
حكمة تغيير ّ
اإلقتصادية .198-185
حل المشاكل
ّ
حياة البساطة .137

الحياة بعد الموت .252 ،251
بهائية .100-98
الحياة ال ّ
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الحياة الجديدة .71 ،70
حرف الخاء:
الخدمة .108
الخالص من المصائب .129 ،128

قية كلمة هللا .287-284
خالّ ّ
الخمر وتحريمة .138 ،33
الشر .261 ،260
الخير و ّ
حرف الدال:

المدنية .176
الدين أساس
ّ
ّ
الدين وضرورة تجديده .307 ،306 ،167-163
ّ
للمحبة .296
سببا
ّ
ّ
الدين يجب أن يكون ً
حرف الراء:
رسالة بهاءهللا .157 ،156 ،66 ،65 ،13
رسل هللا هداة للبشرّية .163
الرسول كطبيب .141
ّ
حرف الزاء:
الزواج .234
ّ
حرف الشين:

المادية .232 ،231
الشرق يحتاج إلى كماالت الغرب
ّ
ّ
شمس الحقيقة .13 ،11
شفاء المريض .152-142
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حرف الصاد:
أهميتها .210
الصحافة و ّ
ّ
الصدق واألمانة .116
ّ

صفة البهائي ،140 ،139 ،120-101 ،99 ،97 ،96 ،86 ،71 ،70 ،64 ،63
ّ
.308 ،228 ،216 ،209 ،207 ،193 ،192 ،184

الصلح األصغر .182 ،179
ّ
الصلح األعظم .299-282 ،231 ،220 ،214 ،213 ،182 ،179
ّ
صلوة الجماعة .126 ،125

الصلوة ضرورّية ومفروضة .125 ،124
ّ
الصيام .245 ،244
ّ
حرف الطاء:
طاعة ألوامر هللا وأحكامة .141 ،140 ،106
ال ّ

طالق .236
ال ّ
حرف العين:

عبدالبهاء :ميالده وصباه .74 ،72
شبابة وزواجة .75-74

مركز العهد والميثاق .77
اضطهاده .78

السجن .80-78
حياتة في مدينة ّ
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،177

،179

ركية .83 ،82
لجان التّحقيق التّ ّ
أسفاره إلى الغرب .85 ،83

المقدسة .86 ،85
عودتة إلى األرض ّ
زمن الحرب في حيفا .88 ،87
سنواتة األخيرة .90 ،89

صعوده .91 ،90
الكتابية .92
آثاره
ّ
مقامة .96-93

عصبة األمم .225-222

العصر الجديد .11 ،9

الرسل .167 ،165
عصمة ّ
الصنائع .208 ،207
العلوم والفنون و ّ
العهد والميثاق .171 ،170

حرف الغين:

الشرق .232 ،231
الغرب يحتاج إلى
روحانية ّ
ّ

حرف الكاف:

الزمان .275-273
الكون ال بداية لة من حيث ّ

حرف الالم:
العالمية .221 ،220
الّلغة
ّ
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الّلغة العر ّبية .222
حرف الميم:
المبين المنصوص .341 ،174 ،171
ّ
المتاعب االجتماعّية بعد الحرب .295 ،294
مجيء ملكوت هللا .299

محبة هللا .105-102
ّ
مخاطبة هللا .123-119

المخدرات وتحريمها .138 ،33
ّ
الرجال .297 ،202-198
مساواة ّ
النساء و ّ
مشرق األذكار .250-248

وسعية .219 ،218
مطامع ّ
الدول التّ ّ
معرفة اإلنسان نفسة .118 ،117

معرفة ذات الباري مستحيلة .273-269

المقدسة .65-58
مقام المظاهر ّ
المناجاة .132-130 ،128 ،126

المواريث .198 ،197
حرف النون:

عصبات .296 ،218-213 ،160
نبذ التّ ّ
السال .227
نزع ّ
نظام بهاءهللا العالمي .337-327
ّ
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حرف الهاء:
هدف الكتاب .19
حرف الواو:
الدنيا وارخرة .280 ،259-257 ،255
الوحدة بين ّ
وحدة األديان .305-160 ،159 ،154

وحدة العالم اإلنساني .300-297 ،282 ،281 ،180 ،169 ،168
ّ
ولي أمر هللا (شوقي أفندي) ،323 ،320 ،314 ،312 ،240 ،172 ،95 ،94 ،91 ،51
ّ
.342 ،340 ،339 ،333 ،332 ،328

حرف الياء:
يوم هللا .67 ،9
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،327

فهرس األعالم
حرف األلف:
(النبي) .305
إبراهيم ّ
ابن ال ّذئب .193 ،68 ،64 ،38
أبو الفضائل .139

آدم .278

آرتر (المل ) .79

أسلمنت (جون) .342 ،339 ،6

أشعيا .256

األعلى (حضرة) (راجع الباب)

اإلمام الثّاني عشر (راجع المهدي)

العثمانية (راجع حكومة تركيا)
اإلمبراطورّية
ّ
أيادي أمر هللا .340 ،339 ،313 ،312

أي.س .ستفنسن .246 ،127
(النبي) .256 ،30
إيليا ّ
ّأيوب .28
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حرف الباء:
الب ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااب ،200 ،170 ،166 ،95 ،91 ،86 ،83 ،77 ،76 ،74 ،71 ،68 ،44 ،40 ،37 ،34-20
.312 ،303 ،302 ،244 ،242 ،239-237 ،231 ،203
بابا .262 ،167 ،46
باكتون (المس) .258

بديع .47

براون (إدوارد) .157 ،68 ،67 ،56 ،34
برسي ودكو (المستر) .123

بشروئي المالّ حسين .25 ،24

بطرس .295

بلومفيلد (ليدي) .91

به ا ا ا ا ا ا اااءهللا ،116-106 ،103-92 ،86-83 ،77-62 ،57-35 ،32-30 ،18-16 ،13-11 ،7 ،6
-141 ،139 ،136 ،135 ،131 ،128 ،125-120 ،118
-197 ،195-192 ،192 ،184-176 ،174

-161 ،159-150 ،146 ،144

،218 ،215-209 ،207 ،204 ،203 ،199

،260 ،255 ،253 ،251 ،249-247 ،244 ،242 ،239 ،234 ،233 ،231-225-222-220
،307 ،301 ،299 ،298 ،295 ،294 ،293 ،290 ،284 ،281 ،275 ،273 ،268 ،263 ،262
.342-340 ،335-329-327 ،321 ،318 ،314 ،313
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بودا .170 ،141
حرف التاء:

ثورنتون تشايس .81

تينيسون .270 ،249
حرف الجيم:
جابر .28
الجمال األبهى (راجع بهاءهللا)
جمال القدم (راجع بهاءهللا)

الجمال المبار (راجع بهاءهللا)
جوليام كروندي .138
جيرادو برونو .265

حرف الحاء:
حافد .20
حسين خان .26

حسين علي (الميرزا) (راجع بهاءهللا)

انية .200 ،45 ،44
الحكومة اإلير ّ
ركية .87 ،83 ،82 ،77 ،48 ،46 ،44
الحكومة التّ ّ
حنة .22
ّ
حواء .278 ،278
ّ

الحوارّيون .311 ،200
ّ
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حرف الدال:
دا ار .172

دارون .265

دانيال .293
داود .14
حرف الراء:

الرب األعلى (راجع الباب)
ّ
ر.ج .كامبل (القس) .84
حرف الزاء:
زردشت .284 ،169 ،65 ،20 ،8
زنوبيا (الملكة) .200

حرف السين:
ساك ارمانتو .293
ستفنسن .266

سر هللا (راجع عبدالبهاء)
ّ
سعدي .20

الشهداء .76
سلطان ّ
سليمان .102
سمعان .22
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حرف الشين:
الدين شاه)
شاه إيران (راجع ناصر ّ
الدين شاه)
ّ
الشاه (راجع ناصر ّ
شاه بهرام .65

شا ااوقي أفن ا ادي ،333 ،332 ،328 ،327 ،323 ،320 ،314 ،312 ،240 ،172 ،95 ،94 ،91 ،51
.342 ،340 ،339

حرف الصاد:

صادق التّبريزي .34

صبح األزل (راجع المير از يحيى)

حرف الضاد:
ضيائية خانم .76
ّ
حرف الظاء:
السلطان .76
ّ
ظل ّ
حرف العين:
عالي باشا .291

عباس أفندي (راجع عبدالبهاء)
ّ
النوري (الميرزا) .36
عباس ّ
ّ

عبدالبهاء ،108 ،104 ،98-72 ،68 ،58 ،56 ،51 ،44 ،36 ،25 ،13 ،7-5

،117-115
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،111

،113

،160 ،159 ،152-145 ،143 ،141 ،138-136 ،133 ،130 ،129- 119

،163

-171

،220 ،218 ،217 ،214-211 ،208 ،206 ،202 ،199 ،196 ،195 ،192 ،189-185 ،174
،236 ،235 ،231 ،230 ،226 ،225 ،223

،268 ،261-256 ،253 ،249،252-239

،315-311 ،308 ،307 ،304 ،299 ،299 ،294-293 ،288 ،283 ،282 ،278 ،276 ،274
.339،341 ،332-318

(السلطان) .83
عبد الحميد ّ
(السلطان) .290 ،54
عبد العزيز ّ

علي بن أبي طالب (اإلمام) .263

سيد) .23
علي (الحاج مير از ّ
علي شوكت باشا .74
(السيد) (راجع الباب)
محمد ّ
علي ّ
الخيام .20
عمر ّ

عيسا ا ا ا ا ا ا ااى ،113 ،108 ،107 ،102 ،99 ،94 ،66 ،65 ،63 ،62 ،57 ،40 ،27 ،26 ،18-13 ،8
،256 ،234 ،233 ،231 ،229 209 ،209 ،169 ،166 ،164 ،154 ،146 ،141 ،123 ،115
،295 ،285 ،284 ،269 ،262 ،258

.311 ،307 ،304

حرف الغين:
غاليلو .265
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الغصن األعظم (راجع عبدالبهاء)
حرف الفاء:
فردوسي .20
فكتوريا (الملكة) .222 ،161
حرف القاف:
قرة العين .200
ّ
حرف الكاف:
كاراليل .10 ،7
كرشنا .169 ،8

كروتونكين (األمير) .281

كلفاني .265
كورش .20

كورين ترو .293
كولومبوس .265

حرف الالم:
(السيدة) .81
لوكاس ّ
حرف الميم:

ماري هانفوردفرد .260
مايزر .279

الشهداء .76
محبوب ّ
محمد رسول هللا ،141 ،123 ،65 ،30 ،27 ،26 ،22 ،8
ّ
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.291 ،263 ،233 ،231 ،166 ،164
محمد
ّ
محمد
ّ

(النبيل األعظم) .46
ّ
الزرندي ّ
صفوت باشا .51

(الشيخ) .22
محمد عابد ّ
ّ
محمد علي .28
ّ
محمد على (الميرزا) .76
ّ

مركز العهد والميثاق (راجع عبدالبهاء)

المجدلية .200 ،146
مريم
ّ
مسيح (راجع عيسى)
منيرة خانم .76

من يظهره هللا (راجع بهاءهللا)

المهدي .27 ،26

السنوي) .321-324
مؤتمر الوكالء (المؤتمر ّ
موسى .269 ،256 ،231 ،215 ،169 ،166 ،164 ،141 ،27 ،18 ،17 ،8
حرف النون:

نابليون .15

نابليون الثّالث .290 ،288 ،233

الدين شاه .299 ،62 ،46 ،46
ناصر ّ
النقطة األولى (راجع الباب)
ّ
ّنواب (والدة عبدالبهاء) .76
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حرف الهاء:
هادي أفنان (الميرزا) .312
هارفي .265

هربرت سبنسر .97

هكسلي .263

هوريس هولي .314 ،78

(النبي) .267
هوشع ّ
حرف الواو:

ولبر فورس (األرشديكن) .84
ولي أمر هللا (راجع شوقي أفندي)
ّ
حرف الياء:
يحيى (الميرزا) .285 ،46 ،40
(السّيد) .76
يحيى ّ
يوحنا الالّهوتي .256
ّ

يوحنا المعمدان .285 ،284 ،31
ّ
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فهرس األمكنة والبلدان والمناطق وشعوبها
أبر دين .6

أدرنة .293 ،290 ،167 ،76 ،74 ،47 ،44
أدنبره .85

السر (راجع أدرنة)
أرض ّ
األرمن .28

ارستانة (راجع إسطنبول)
أستراليا .340 ،249

إسطنبول .296 ،293 ،83 ،74 ،44 ،44
إسكاتلندة .6

اإلسكندرّية .243 ،84
آسيا .342 ،340 ،249 ،169 ،79

إشتتكارت .85
إصفهان .76

إفريقيا .342 ،340 ،169
األكراد .91
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أكسفورد .312

األلمانيون .296 ،290 ،289 ،249 ،221 ،85
ألمانيا و
ّ
أمريكا واألمريك ّيون .339 ،294 ،249 ،237 ،196 ،194 ،125 ،114 ،111 ،105 ،91 ،84 ،79 ،46
إنجلت ار واإلنجليزي .289 ،221 ،85 ،6

األروبيون .340 ،294 ،266 ،237 ،221 ،197 ،196 ،177 ،169 ،91 ،79 ،57
أوروبا و
ّ
ّ
أوغندة .249
اإليطاليا .221 ،219

إي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اران ،231 ،228 ،204 ،200 ،192 ،163 ،87 ،70 ،50 ،46 ،44 ،37 ،36 ،30 ،28 ،25 ،20
.363 ،302 ،301 ،296 ،249

باريس .282 ،268 ،259 ،231 ،226 ،221 ،214 ،186 ،85 ،83
برستول .85
برلين .281

بروسيا .281
بريطانيا (راجع إنجلترا)

بغداد .74 ،72 ،44 ،40
بنغازي .219

بنما .342 ،249

بودابست .85
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بوشهر .25
البهجة (قصر) .56 ،55 ،52
تبريز .28

تركستان .25

تركيا واألت ار .296 ،290 ،219 ،91 ،83 ،50 ،46 ،28

جهريق .30

حيفا .294 ،92 ،87 ،85 ،84 ،77 ،56 ،52 ،5

الدجلة (نهر) .44
ّ
دوبلين .196
الديلم .28
ّ
روسيا .249

الرومان .210 ،14
ّ
الرين (نهر) .290
ّ

الزيتون (جبل) .62
ّ
ساربرو .289

سانت جونس وستمنستر (كنيسة) .84

عكا)
السجن األعظم (راجع ّ
ّ
سدني .249
ليمانية .74 ،40
الس ّ
ّ
سوريا .204 ،87 ،79
سيتي تمبل (كنيسة) .209

سيدان .289
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شيراز .10
شيكاغو .294 ،249
طابور (جبل) .256

طبرّيا .89
طرابلس الغرب .219

طهران .72 ،38 ،37 ،36 ،28
العراق .40

عشق آباد .249

عك ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ،221 ،147 ،128 ،123 ،92 ،89 ،84 ،81 ،79 ،76 ،74 ،70 ،56 ،52 ،51 ،48 ،47 ،46
ّ
.296 ،290

فرانكفورت .249

الفرس .163

فلسطين .91 ،54 ،46 ،5
فيرفورد .6

القاهرة .239
قبرص .46

الشريف .62
القدس ّ

القسطنطينية (راجع إسطنبول)
ّ
كالتس .6

الكرمل (جبل) .91 ،77 ،56 ،51 ،30

كليفورنيا .294
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كمباال .249
كمبردج (الكّلّية) .56
الهاي .226
لندن .340 ،199 ،117 ،98 ،85 ،84

ليفربول .85

مازندران .28
ماه كو .42

موهون .225
المزرعة (قصر) .52 ،51

مصر والمصرّيون .266 ،243 ،207 ،204 ،91 ،85 ،84
مكة .25
ّ
ميتز .289

ميشيغان .249

ناصرة .14

نيويور .257 ،84

الواليات المتّحدة (راجع أمريكا)
الهند .342 ،79
يزنبرغ .289

(األمة) .307
اليونانية
ّ
ّ
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فهرس األديان والمذاهب واألقوام
اإلسالم .234 ،154 ،79 ،70 ،65 ،44

انتيون .84
اإلسبر ّ
اكيون .84
اإلشتر ّ

الدين البهائي)
األمر المبار (راجع ّ
ّ
البابية .37 ،26
ّ

البابيون .265 ،226 ،47 ،46 ،40 ،37 ،28 ،26 ،25
ّ
البروتستانت .215
البوذية .154
ّ
الدين البهائي)
بهائية (راجع ّ
ال ّ
ّ
اائيون ،163 ،117 ،95 ،95 ،91 ،89 ،87 ،85 ،83 ،74 ،51 ،50 ،46 ،40 ،32 ،23 ،16 ،11
البه ا ا ا ا ا ّ
،312 ،302 ،265 ،258 ،247 ،243 ،239 ،237 ،236 ،226 ،225 ،204 ،194 ،192 ،174 ،172
.340 ،327

الدروز .91
ّ
ال ا ّادين البه ااائي ،314 ،302 ،301 ،243 ،228 ،222 ،179 ،170 ،169 ،126 ،101 ،90 ،19 ،18 ،5
ّ
.340 ،315
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الدين اإلسالمي (راجع اإلسالم)
ّ
الزردشتيون .316 ،179 ،168 ،154 ،70 ،42 ،22 ،20
الزردشتي و ّ
ّ

الشيخية .25 ،24
ّ
الشيعة .46 ،28 ،26 ،25 ،20
ّ
الصوفية .316 ،74
ّ
الصليبيون .215
ّ

الدين البهائي)
ظهور ال
ال ّ
بهائي (راجع ّ
ّ
ّ
الكاثولي .215
الكليمية والكليميون (راجع اليهود)

الالأدريون .84

الصوفية)
ّ
المتصوفة (راجع ّ
المسلم والمسلمون .316 ،307 ،306 ،215 ،160 ،91 ،42 ،26 ،22

ايحيون ،215 ،168 ،167 ،160 ،154 ،113 ،91 ،84 ،79 ،65 ،42 ،22 ،20 ،18
المسا ا ا ا اايحي والمسا ا ا ا ا ّ
.316 ،307 ،306 ،234 ،233

المسيحيين)
م االبن (راجع
ّ
مورمون .84

مسيحيين)
النصار (راجع ال
ّ
ّ
اليه ا ا ااودي واليه ا ا ااود ،167 ،164 ،160 ،154 ،91 ،84 ،79 ،65 ،42 ،26 ،22 ،20 ،18 ،16 ،14 ،13
.237 ،215 ،168
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فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب
آثار القلم األعلى .333

بهائية .138
المدونة ال ّ
ارثار ّ
األقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادس ،220 ،204 ،198 ،194 ،182 ،170 ،159 ،142 ،139 ،124 ،122 ،94 ،77 ،72 ،46
.293 ،290 ،236 ،234 ،225 ،222

لهية .339 ،87
ألوا الخ ّ
طة اإل ّ
اإلنجيل .256 ،234 ،168 ،14
إنجيل لوقا .102

إنجيل متّى .108 ،99 ،65 ،63 ،62 ،17
يوحنا .261 ،154 ،107
إنجيل ّ
البابيون في إيران .34
ّ
البيان .33 ،32 ،24 ،23

الحجع البهية .140

حكمة عبدالبهاء .282 ،269 ،229 ،186 ،149 ،144 ،128 ،122 ،109
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خطب عبدالبهاء في أوروبا وأمريكا .257 ،218 ،197 ،192 ،188
النبيل (راجع مطالع األنوار)
تاريخ ّ
توراة .254 ،17 ،16 ،14
توراة سفر التّثنية .284
توراة سفر التّكوين .305

توراة سفر الخروج .274 ،266

عكا .147
دروس في ّ

الديانة االجتماعية الحديثة .80
ّ
الرسالة المدنية .231 ،223
ّ
يوحنا .306 ،294
رؤيا ّ
سورة الغصن .172

سورة الهيكل .289 ،106 ،10

الشخصية البشرّية .279
ّ
صعود عبدالبهاء .91

العالم البهائي .314
ّ
عبدالبهاء في لندن .259 ،98
عكا .138
عشرة ّأيام في نور ّ
عالمات األزمنة .7

العون المتبادل .281

فردري العظيم .11 ،10

لهية .139 ،122
الفلسفة اإل ّ
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في الجليل .82 ،81
القرآن الكريم .284 ،234 ،154
القرآن الكريم سورة إبراهيم .284

القرآن الكريم سورة األنعام .269

القرآن الكريم سورة الحديد .234

الحع .271
القرآن الكريم سورة ّ
القرآن الكريم سورة الحشر .271

الشور .147
القرآن الكريم سورة ّ
القرآن الكريم سورة المائدة .65
كتاب المقتطفات .180

كتاب عهدي .341 ،179 ،172 ،159 ،94 ،77 ،58

الكلمات المكنونة .301 ،183 ،177 ،117 ،115 ،114 ،113 ،111 ،109 ،106 ،103 ،44

لو ابن ال ّذئب .68 ،64 ،38

لو اإلشراقات .281 ،220 ،194 ،184 ،111 ،65 ،63
لو األقدس .167

لو البشارات .193 ،192 ،184 ،115

األطباء .150 ،144 ،143
لو بهاءهللا إلى أحد
ّ
أحبائة .179 ،163
لو بهاءهللا إلى أحد ّ

جليات .207 ،107
لو التّ ّ
لو التّربية .206

الدنيا .218 ،204 ،183 ،154 ،111 ،103
لو ّ
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الرئيس .261 ،212
لو ّ
ط ارزات .210 ،193 ،116 ،102
لو ال ّ
لو كلمات الحكمة .116 ،102 ،101

لو الكلمات الفردوسية .285 ،179 ،177 ،109 ،108 ،103 ،97

مجموعة األلوا المباركة .253

السلم .299
مجموعة الحرب و ّ
مزامير .271
مشهد سماوي .139

النبيل) .46 ،24
مطالع األنوار (كتاب ّ
مفاوضات عبدالبهاء .279 ،275 ،274 ،261 ،260 ،256 ،254 ،214 ،210 ،145 ،143
مقالة سائح .58 ،32 ،31 ،30 ،24

مكاتيب عبدالبهاء .279 ،276 ،274 ،261 ،260

عكا .81
موجز لزيارتي ّ
نجمااة الغاارب (مجّلااة) ،299 ،294 ،216 ،213 ،202 ،196 ،174 ،171 ،160 ،147 ،114 ،111 ،87
.305

نظرات في عبدالبهاء .80

السبعة .120
الوديان ّ
وصايا عبدالبهاء (ألوا ) .327-341 ،312 ،312 ،312 ،308 ،95
يوميات أحمد سهراب .115
ّ
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