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 حضرة بهاء هللا

 
أّما حضرة بهاء هللا فقدد ههدر حمامدا تاادت ممإيدا  مدران فاربدا فدل ّحدار الّهإمدا وال هد   

تائهددا فددل بمددداء الّتألّعدد  ا عمددأن و  بددّد أّاددر بددرأت فددل أوددفار التّددار   ا وروّ ددل تفعدد    عددن 
 أفتار اإلمرااّممن وأخ بهم فل القرون ا خمرة ف  حا ا لإّتيرار.

 
ا ختعدددار فدددرّن  مدددران تاادددت بدددد وعدددإت  لدددأ در دددا مدددن ا اح دددا  أوددد  لهدددا  م ددد    ّو

الّوددائحمن ا  اادد ن  ّن اددمل الممإيددا تااددت فددل القددرون ا ولددأ فددل أو  الألهمددا والمداّ ددا وا ن 
وبألددت فددل وادددة الّوددقو  وا ضددمح ن وااهدددم با ااهددان ووعدد  أاإهددا  لددأ أحددّ  درتددات الهم ّ ددان 

هددر حضددرة بهدداء هللا وتددان والدددل مددن الددومراء   مددن الألإمدداءن ومددن الموددّإم ّدد  ففددل اددما الوبددت ه
لدد   م د  أاددالل  مدران أّاد  لددم متإدفي الألإددم فدل مدرودا مددا ولدم  ألاالدر الألإمدداء والفضد ءن وبضددأ 
أّ ام ح ات  ا ولأ فل ّحبوحا الّرفاا ا والّاأل من وتان مؤااوول وم الوول من أبااء أعاهم  مران   

م ددّرد أن أههددر الّددا  أمددرل بددان حضددرة بهدداء هللا أّن اددما الاّلددخ  ال إمدد  مددن أ  ادد  المألدداربن ّو
وددّمد ا بددرار م دد  عإددأ ال م دد  أن مّتّألددول و ؤماددوا ّدد ن وبددام عإددأ اعددرت   قدد م ا دّلددا والبددراامن 

  وعدّدلن القا ألا عإأ أحّقّمت ن وم  أّن عإماء المّإا أ بروا الّدولدا الألإّ دا اإلمرااّ دا عإدأ مألارضدت
وأفتددأ  م دد  الألإمدداء ّالقتدد  والّاهدد  واإلمددماء والقمدد  وا ضدد هاد لدد  ولتاّأل دد ن وبدداموا فددل  م دد  
أاحاء الممإيا ّالقت  واإلحراق والّاهد  وحتّدأ  مدماء الّاوداء وا  فدانن ومد  ادما فدرّن حضدرة بهداء 

ا واحددة بد  هدّ  هداارا  هللا بام ّتّ  اوتقاما وثّات عإأ  ع ء تإما حضرة الّا  ولم متواَر واع
مالددهودا  ومالددهورا  بددمن ا عددداء مالددت    بربامددا ا دّلددا والبددراامن مألروفددا  بددرع ء تإمددا هللا مددتحّم   
الّعدددمات الاّلدددمدة المتوال ددا عرضددا ل وتالددهاد فددل تددّ  لحهددان ثددّم وبدد  تحددت الّو ودد  ومّ  فددل 
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ل مددن ممإيددا  لددأ أخددر  مددّرات أر دد ن أعمدداق الّودد ن واهبددت ووددإبت أموالدد  الددوفمرة الموروثددان وافدد
ن ورفددم تددّ  اددما هددّ  الّاددداء مرتفألددا  وعددمت أمددر هللا مالددتهرا ن iوأخمددرا  اوددتقّر فددل الّودد ن ا عهددم

وههر ّفض  وعإدم وتمدا ت حّمدرت أاد   مدران ّحمدك أّن تدّ  مدن تالدّرب ّدالمثون بدمن مد د  مدن 
 دددداد أو القوددد ا ماّ ا أو الّرومإّ دددل أاددد  الألإدددم والألرفدددان محّّدددا  تدددان أو مّ ضدددا  فدددل  هدددران أو ّ

)أدراا( أو عّتا ووأن وؤا   وم   واّدا  الداف ا  تاف دا ن وأبدّر اليدّ  واعترفدوا ّدأّن ادما الاّلدخ  فر دد 
فددل اليمددا ت وحمددد فددل ا فدداقن وتثمددرا  مددا حضددر  لددأ م إودد  المّددارر بّ ددداد عإمدداء اإلودد م 

ورو ّمددمن ومدد  اخددت ب مالددار هم تددان تددّ   وددأن والمهددود والّاعددار  وأادد  الألإددم والمألرفددا مددن ا 
وؤا  ف وم   واّا  تاف ا  مقاألا ن حّتأ أّن عإماء  مران اّلممن ّمدماا تر  ء وا   ااتخبوا الخعا  
عالمددا  أاددابول عدداهمن وتددان ملددر الاّلددخ   وددّمأ مددّ  حوددن عمددو تالددّرب ّالّإقدداء المّددارر ووددأن 

ا ن ثدددّم بدددان  ّن الألإمددداء مقدددّرون ومألترفدددون ّألإمتدددم ّألدددأل ا ودددئإا مدددن ببددد  الألإمددداء وودددم  ال دددو 
وفضإيم وموّإم لد  ال م   ّأّا  لد   ليدم مثمد  و  اهمدر فدل الألإدم والألرفدانن ومدن الّثابدت أّاتدم 
لم تدرودوا ولدم تتألّإمدوا وليدّن الألإمداء  قولدون احدن   اقتاد  بدملر و  األتدرب ّعدّحا دعدوال ّودب  

ادا مأل دمة واحددة إلبااعادا وا مئادان بإو ادان فقدان حضدرة بهداء عإم  وفضإ  لهما ار و أن  ههر ل
هللا ولو أّاهم ل ووا ّمحّقمن فل ملرن  م لإحّف أن  متحن الخإدف و  لهدؤ ء أن  متحادوا الحدّفن مد  
ملر فرّن الّ إ  مقبونن أّما أمر هللا فإ   مورحا  لإاّلألومة وا  عم   مّث  عإ د  تدّ  وداعا دور 

 إددد ن  ّن بهددما  عدددّم أمدددر هللا مإألّددا عدددب ااّ ان وليددن لإألإمددداء أن م تمألدددوا و  إدد  تدددّ  مددوم م
و ّتفقوا عإأ  إ  مأل مة واحدةن ثّم  تتبدوا أّن ّههدور ادمل المأل دمة   مّقدأ لددماا الدّر أو الدبهان 
وتّإاا اقّر واألترب ّأحّقّ ا اما ا مدرن و ختمدون تإدر الوربدا وائدت  بهدا ولد تن ادما ممماادا  حتّدأ  ما 

ن ع ماددا ثبددت ّ  ااددان فقدددام ملددر الاّلددخ  الألددالم وبّبددد  ههدد رت المأل ددمة   مّقددأ لهددم الدددبها واث
رتبتّل حضدرة بهداء هللا مد  أّاد  لدم  تدن مؤمادا ن ثدّم ماد  و مد  حضدرات الألإمداء و ّإ هدم الّرودالا 

ن اددما لودداحر ورّ مددا أتددأ ّوددحر فدد  مّقددأ لاددا مددا اقددونن و ددما لددم م ددرءوا أفتالدداوروا ثددّم بددالوا  ّن 
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متقّدموا ّم إ   دمد. وليّن ملر الّروون أماع الخبر فل تثمر من المحاف  والم ال  وودافر مدن 
تدددر  ء  لدددأ ترماالدددال و هدددران ااالدددرا  تفاعدددم  الحادثدددا بدددمن ال م ددد  مبّمادددا  خدددوب الألإمددداء وعددددم 

  بدامهم.
 

من ّألهمدا والمقعود من اما الب ان او أّن  م   المألترضمن فل الاّلرق  ّاما تدااوا مألتدرف 
 حضرة بهاء هللا و  ل  وعإم  وفضإ ن وم  عداوتهم لحضرت  تااوا  عفوا  ببهاء هللا الاّلهمر.

 
والخ عددا أّن اددما الاّمددر ا عهددم أالددرق ّ تددا مددن أفددف  مددران حمامددا تددان أادد  تإددر الددّ د  

ادمن أّاد  مر دد وواء فل ملر الألإماء والومراء والاّلأل  بائممن  م ألا  عإأ مقاومت  ّأالّد الألدداء مألإ
أن  محو الّدمن والاّلدر ألا و هددم المّإدا والّودإ اان تمدا بمد  فدل حدّف المود من وليدّن بهداء هللا بداوم 
اليددّ  فر دددا  وحمدددا  ولددم  ألتددرل أق فتددور م إقددا ن وبددالوا فددل الّاها ددا  ّن  مددران لددن تددموق  ألددم الّراحددا 

الددّ دن ثددّم ضددا قول ل  إدد  اإلمن والهادداء مددا دام اددما الاّلددخ  فمهددان فم دد   خرا دد  حتّددأ تهدددأ 
ّالخرو  هاّامن أّن بهمل الوومإا ما فئ ورا  أمرل المّارر وليّن الّاتم ا تاات عتوّ ان  م ارتفد  
ا مر وامداد االتألا  ن فّألد أن تان باعرا  عإأ  مران ااتالر بهمل الوومإا ّوائر البإدانن ثّم بدالوا 

   روددال   لددأ ّدد د ّألمدددةن لهددما وددألت الحتومددا اإلمرااّ ددا  ّن الألددراق الألر ددّل بر دد  مددن  مددران فم دد
حّتأ أرو  حضرت  من الألراق  لأ القو ا ماّ ان فمدر أّاهدم  حهدوا ّألدئدمض أ ضدا  أّاد  لدم  حعد  
فتددور بددّ ن فقددالوا  ّن القودد ا ماّ ا اق ددا  مددّر بهددا أبددوام ومإدد  مختإفددا و هددا تثمددر مددن اإلمددرااّممنن 

بهاء هللا  لأ الّرومإّ ل )أدراا(  ّ  أّن أمرل ارتفد  أيثدر مدن ببد  وماد  ولملر وألوا حّتأ افل حضرة
ااتالددارا  واالددتألا  ن وفددل الّاها ددا بددان اإلمرااّمددون  ّن اددمل البإدددان تّإهددا لددم تيددن تددؤّدق  لددأ  اااتدد ن 
فم دد  أن مرودد   لددأ متددان مهددمن مإحقدد  ف دد  ا م  والّتألدد  و بتإددأ أاإدد  ومر دددول ّأالددّد الددّ ءن 

اروا و ن عّتا مافأ القتإا والألعاة والّواربمن وبّ اع الّ ر ف وحالروام فألد   فدل ممدرة ادمل فاخت
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الّافو . وليّن القدرة اإللهّ ا ههرت واليإما عإت وعهما بهاء هللا ت ّإتن ففدل ود ن تهدما ومّلدا 
إدأ تهمل اق  حضرت   مران مدن حالدا  لدأ حالدا وبهدر  م د  ا عدداء وأثبدت لإيدّ  عددم بددرتهم ع

مقاوما اما ا مر وورت تألال مد  المقّدودا فدل  م د  ا فداق وثبدت أمدرلن وعإدأ اإل مدان فقدد بدام 
ا عدددداء باها دددا الّ ضددداء فدددل  م ددد  الو  دددات اإلمرااّ دددان فدددأوثقوا وضدددر وا وبتإدددوا وأحربدددوان واددددموا 

فقدد عد  أمدرل  با ان أل  عائإا وتالدّبثوا ّتدّ  وودمإا فدل القإد  والقمد  ل  فئدوا ادور أمدرلن ومد  ادما
واو فل و ن القتإا وبّ اع الّ ر ف والّواربمنن واالر تألال م  واّّ  تثمرا  مدن الّافدو  اّلتدل تاادت 

  افدد  حتومددا  مددران وادددمت فددل أالددّد الّ ضدداء فددصماوا وأعددّحوا مددوبامنن وبددام ّألمدد  اوددت قهت لدد
عإأ ما وب  ماها بواو ا عإماء الّووء. ولّما وع  ال مدان المّدارر )حضدرة بهداء هللا(  لدأ ادما 
الّودد ن فددل ا رأل المقّدوددان تاّّدد  الألقدد ء  لددأ الّالددارات اّلتددل أخبددر هللا بهددا عإددأ لوددان ا اب دداء 

وفددأ هللا بوعدددل  ّادد  أوحددأ  لددأ مددن ببدد  ماددم ألفددّل ودداا أو ث ثددا آ ب ودداان وثبددت ههوراددان و 
ودا ّدأّن رّ  ال ادود ود ههر ف درن ووفمدت  م د  ادمل الوعدودن  اّلر ا رأل المقدّض ّألأل ا اب اء ّو
ولو  تألّرأل ا عداء ووبوع اما الّافل واإلّألاد لما تعّور الألق  ّدأّن ال مدان المّدارر مهدا ر مدن 

د ا عداء من ملر أن  تون اما الّو ن  مران و رف  الخ ام فل امل ا رأل المقّدوان وتان مقع
فاائدد  ّاليّإّ ددان والحددان أّن الّودد ن المّددارر عددار وددبّا   عهددم تأممددد  وددب  محددو ا مددر المّددارر واث
وعّإددا لإّاالددر والتّددرو ط وواودد ا وعددون الّاددداء اإللهددّل  لددأ الاّلددرق وال ددر ن وودد وع أالددأّلا الددم  

ان مود واا  ليدّن ودرادب  تدان مرتفألدا  عإدأ  بد  الحق قا فل  م   ا فاق.  ودّحان هللا مد  أّاد  تد
اليرم ن و حّ  حرتات  تدّ  عهمدا و د ن حتّدأ أّن تدّ  مدن تالدّرب ّحضدرت  فر ّدا  تدان أم مدن 

 المألارب تان  قون  ن اما أممر ول   ّأومر.
 

م ددّرد ورودل الّودد ن حددّرر خ اّددا  لاددابإمون وأرودد  بواودد ا وددفمر فراوددان ومضددموا  أن   ّو
ألددل عددر توب د  توأن عدن  ر  مادا اّلدمق عدار ودبّا  لهدما الحدّ  والّود نن فإدم م د  ادابإمونن ّو
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ثانض وملر الّتوب   مادر  فل وورة اله ت ن ومختعر الخ ا  او:  ا اابإمون حمك أّار لم ت د  
ولم تعغ  لإّاداء فألّما بر   تما  وإ اتر أدرا  الّر دا  و حدّ  ّدر الخدرا ن وأرود  ملدر الّتوب د  

اّ  ع  م   المها ر ن أروإت عورة اما الخ ا   لأ  م   iiبواو ا ب عر تتفايو ّالبر د ن ّو
أ راب  مران  ّن تتا  اله ت  تان بد االر فل  م   أاحاء  مران فل تإر ا ّ امن واما الخ ا  

م  دّ دان ولّمدا ااتالدرت ودورة اله تد   1869من  مإا ما در  فل تتا  اله ت ن وتان ملر واا 
 هدددات  مدددران والهادددد وبددد  فدددل أمددددق  م ددد  ا حّدددا ن واليدددّ  تدددان ماتهدددر اتدددائط ادددما  فدددل  م ددد 

م  دّ دددان واالدددتألإت ادددار الحدددر  بدددمن  1870الخ دددا  ولدددم  مدددأل  ممدددن بإمددد  حتّدددأ  ددداءت وددداا 
ألماا ا وفراوا وم  أّا  لم تخ ر بّان أحدد فإّدا ا لمدان أبددا  فقدد فإد  ادابإمون وادمم الدّر ام مدا 

 ا عداءن وتبّدلت عّمت  ّالّمّلا اليبر . ووب  أومرا  فل مد
 

وتملر أروإت ا لدوا   لدأ ودائر المإدورن ومدن  مإتهدا أرود  توب د  ل  لدا ااعدر الدّدمن  
الددالن وفددل اددما الّتوب دد  متفّضدد  حضددرت  ّقولدد  أحضددرال وأحضددر  م دد  الألإمدداء وا إدد  الحّ ددا 

الددّدمن الددال الّتوب دد  المّددارر  لدددأ والبراددان حتّددأ متبددّمن الحددّف مددن الّا دد ن فأروددد    لددا ااعددر 
الألإمدداء وتّإفهددم أن مبدددوا رأمهددم ف مددا عددرأل عإددمهمن فمددر أّاهددم لددم م ددرءوا عإددأ ملددر ف إدد  مددن 
وددّألا أالددخا  مددن مالدداامر الألإمدداء أن م مبددوا عإددأ اددما الّتوب دد ن وليددن ّألددد مددّدة أعددادوا الّتوب دد  

لن ف ضد    لتد  مدن رّدادم وبدان  ّن المّارر بائإمن  ّن اما الاّلخ  مألارأل لإدّدمن وعددّو لإاّلدا
اددمل الموددألا موددألا الحّ ددا والبراددان وبضددّ ا الحددّف والّا دد ن فمددا ع بتهددا ّالألددداء لإحتومددا  ف ددا 
لألوددد  تدددم احدددن راعمادددا ادددؤ ء الألإمددداء واحترماددداام وادددم عدددا مون عدددن  دددوا  ادددما الخ دددا ن 

ّن تتتّّدد  الوبددائ  الّتار خّ ددا مددن وبعددار  القددون  ّن مددا ربددم فددل ألددوا  المإددور بددد تحّقددف  م ألدد ن واث 
م  دّ ا ت د أّاها ما ّقا ومحّققا لما  اء فل ألوا  المإور ولدم مبدَف ماهدا  ّ  القإمد   1870واا 

 و  بّد من أن متحّقف ف ما ّألد.
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وتددملر تااددت الّ وائدد  الخار ددا والمإدد  فمددر المؤماددا تاودد   لددأ ال مددان المّددارر أمددورا   

ألضددهم تددان  أل تقددد بو  ددا حضددرت ن حتّددأ أّن ّألضددا  مدداهم تتبددوا روددائ ن ومددن  مإددتهم عه مددا ّو
تتددد  الّودددّمد الدددّداودق مدددن عإمددداء أاددد  الّودددّاا بّ دددداد رودددالا مختعدددرة ضدددّماها خدددوارق الألدددادات 
الّعدددادرة مدددن ال مدددان المّدددارر فدددل أحدددوان متألدددّددةن و و دددد  لدددأ ا ن فدددل  م ددد   هدددات الاّلدددرق 

 ن المّارر وليّاهم  ألتقدون بو مت  و روون عا  المأل مات.أالخا  فمر مؤمامن ّمههرّ ا ال ما
 

وخ عا القون فرّاد  مدا تالدّرفت افد  ّوداحت  المقّدودا ودواء أياادت موافقدا أم مخالفدا  ّ   
ن لدددم مدددؤمن  ّ  أّاددد  الدددهد  وأبدددّرت واعترفدددت ّألهمدددا حضدددرت ن وفا دددا مدددا ااالدددر أّن )المخدددال ( واث

 ّألهمت .
 

م ّرد الّتالّرب ّواحا ا   بد  تاات م باة ال مدان المّدارر تدؤّثر فدمهم تدأثمرا  بدر دا أّن ّو
تثمددرا  مدداهم مددا تددان  قدددر أن ماددّ  بباددت الددفان وتثمددرا  مددا وبدد  أّن الخعددا  مّمددن تددااوا فددل أالددّد 
الألداء والّ ضاء أبّر فل افو  ّأّاال  ما ضّمال م إ  الحضور أبون تما وأ ادن وأحدا ط ّتدما 

لأ واحا ا بد  تتمّإي  الّداالا والحمرة و  ت د لافو  بّدا  من الّعدمت وليّا  عادما تان  ع   
 والّوتوت.

 
ما در  ال مان المّارر لوان الألر ن ولم  تن ل  مألّإم و  مدّر  ولم مدخ  متتّا  وليدن  

ّ فا ب اا  المّارر وفعداحت  ّالّإودان الألر دّل فدل ا لدوا  الألر ّ دا حّمدرت عقدون فعدحاء الألدر  
ئهم واليّ  مقّر ومألترب ّأّا    مثم  ل  و  اهمرن ولو امألدن الّاهدر فدل اعدو  التّدوراة   و إ ا

ا د أّق مههر من المهداار اإللهّ دا خميدر ا بدوام الماتدرة فدل  إد  أّ دا مأل دمة ووافقهدم عإدأ أّق 
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 ممددددمان  قّروادددد ن وفددددل توب دددد    لددددا الاّلددددال بددددان بوضددددو  ا مدددد  الألإمدددداء وا إباددددل لتثبددددت الحّ ددددا
 والبراان.

 
 ّن ال مددان المّددارر وبدد  تال بدد  مقابدد  ا عددداء مددّدة خموددمن ودداا وتّإهددم   إبددون  فادداءل  

ومحددول و ها موادد   م ألددا  باعدددمن ألدد  مددّرة عددإّ  واثعدامدد  وتددان فددل اها ددا الخ ددر  ددون اددمل 
 المّدة.
 

ن  م دد  الألقدد ء مددن الددّداخ  والخددار  المّ إألددمن عإددأ حقددائف ا حددوان مّتفقددون ع  إددأ أّن واث
 مدددران اّلتدددل وعدددإت  لدددأ اددددمل الّدر دددا مدددن الهم ّ دددا والخددددرا   لدددأ ا ن متوّبددد  ربّمهدددا وتمددددّداها 

 وعمرااها عإأ ترو ط مّادئ اما الاّلخ  الأله م وتألم م تألال م .
 

 ّن حضرة المو م فل مماا  المّارر ر يأ فل الحق قا أحدد عالدر افدرا  وتدان ّ در  أعهدم  
ا متحددان أاتددر المودد م ثدد ك مددّرات ومدد  اددما فددااهر تمدد  افددم أمددر اددؤ ء ا الددخا  ولّمددا وبدد  

حضددرة المودد م ّألدئدددمض فددل أرتددان الألدددالمن وبددد ر يددأ حضدددرة ال مددان المّددارر  لدددأ ا ن آ فددا  مدددن 
الّافددو  أوعددإوا تحددت الّوددموب اددداء  ددا بهدداء ا بهددأ  لددأ ا و  ا عإددأ ولمألددت و ددواهم لمألددان 

 تم   تون أمرل ف ما ّألد.الّما  باار ا متحانن ف حهوا 
 

 من م ددد  اإلاعددداب ّدددأّن ادددما الاّلدددخ  ال إمددد  تمددد  تدددان مرّ  دددا  لإألدددالم اإلاودددااّل وتدددم  
 ههرت ما  آثار ّاارة وأّ ا بدرة وبّوة تحّققت ّ  فل عالم الو ود.
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 الّو ن ا عهم  ألال عّتا. -4
 تتفايو او ابن باع  فراوا وتان لحضرة بهاء هللا مألرفا ّ . -5


