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 ائيّ هَ البَ  الّدينُ 
 

 مقّدمة
 

دداة عهددد  ماويّ هددائّي  ددو أاددرا األديددان الّسددبالددّدين ال  فددي الددّدعوة إلددى  ا، ويشددترم معهددا أساس 
ومبادئه وأحكامه، دعا إليه ميرزا حسين علدي الّندوري،  الّتوحيد، ولكّنه دين مستقّل له كتبه المقّدسة

دد1863ولقبدده بهدداء هللا، بعددد أن أعلددن بعثتدده فددي ر يددع عددام  لمددا بّشددر بدده مددن ابددل الّسدديد علددي  ا، وفق 
.  يختلدددددش انتشدددددار الدددددّدين البهدددددائّي بددددداخت   1844محمدددددد، ولقبددددده البددددداا، المبعدددددو  فدددددي عدددددام 

فدالم يين اّلتدي تد من بده  العام المطلق لمبادئه وتعاليمه،المجتمعات، ولكن ما ينفرد به  و القبول 
اليدددوم تمثّدددل مختلدددش األجنددداس، واألعدددراق، والجنسدددّيات، والّثقافدددات، والّطبقدددات، والخلفّيدددات الّدينّيدددة.  
ومنهم تتأّلش جامعة عالمّية موّحدة، تحظى باحترام وافدر فدي المجدالس الّدولّيدة، وتشدترم، بوصدفها 

 ير حكومّية، في نشاط  يئة األمم المّتحدة ووكاالتها المتخصّصة.منّظمة عالمّية غ
 

تتمّيددددز تعدددداليم الددددّدين البهددددائّي بالبسدددداطة والوضددددوب، وترّكددددز علددددى الجددددو ر، وتبعددددد عددددن  
الّشكلّيات، وتحّ  على تحدّري الحقيقدة، وتندادي بنبدذ الّتقليدد واألو دام، وتهدتّم بنقداء الوجددان، وتنشدد 

د أبدّيدة الدّروب اسنسدانّي، وتبّشدر باسدتمرار تتدابع األديدان، ، وت ّكدوحانيّ ّسمّو الرّ الّسعادة الحّقة في ال
وتعلددن أّن الددّدين سددبا انتظددام العددالم واسددتقرار المجتمددع، وتنشددد الحّرّيددة فددي االمتثددال ألحكددام هللا، 

العبددادة  لعقيدتدده ومددرآة سيماندده، وترفددع إلددى مقددام اتكددون أاددوال اسنسددان وأعمالدده مصددداا   نوتشددترط أ
بدددروب البدددذل والخدمدددة، وتعتبدددر الفضدددل فدددي الخدمدددة والكمدددال ال فدددي حدددّا الّزيندددة  ىكدددل عمدددل يددد دّ 

 والمال، وتدعو للّصلح الّص ب، وتنادي بنزع الّس ب، وتروم تأسيس
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يمان فمن األولى أن يكون كذلم حّا الوحدة والّس م بين األمم، وترى إن كان حّا الوطن من اس
 اسنسان.العالم وخدمة 

 
ال وجدددود فدددي الدددّدين البهدددائّي لكهندددة، وال ر بدددان، وال رجدددال ديدددن، وال اّديسدددين، وال أوليددداء.   

نفددراد.  وتميددل أحكامدده لتهددذيا اوالعبددادة فيدده خاليددة مددن الّطقددوس والمراسدديم، وتدد ّدى صدد ته علددى 
 هن أتباعدو ة شد  الّنفس أكثر منها للعقاا.  وتجعل أساس الّطاعة  و حّا هللا.  وتسهر على رعايد

 ي المحافل الّروحانّيدة، وعلدى رأسدها مجلدس أعلدى  دو بيدت العددل األعظدم.  ويقدع   يئات منتخبة
مركزه العالمّي بالقرا من أماكنه المقّدسة فدي مددينتي حيفدا وعّكدا، حيد  نقدل رفدات البداا، وحيد  

 *.1892ُسجن وُدفن بهاء هللا عام 
 

ان الّسددابقة سددماوّية فددي أصددلها، مّتحدددة فددي أ دددافها، يعتددر  الددّدين البهددائّي بددأن كددّل األديدد 
دد ا بالهدددي لبنددي اسنسددان.  وال يخددالش متكاملددة فددي وظائفهددا، مّتصددلة فددي مقاصددد ا، جدداءت جميع 

الددّدين البهددائّي فددي جددو ره المبددادئ الّروحانّيددة الخالدددة اّلتددي ُأنزلددت علددى األنبيدداء والّرسددل الّسددابقين، 
ّنما تباينت عنها تعاليمه لمقتضيات العصر ومتطّلبات الّرادّي والحضدارة، وأتدت بمدا  اوأحكامه وفق   وا 

مدا يزيدل أسدباا الخد   والّشدقاق، وأتدت بمدا يقضدي علدى  يجّدد الحياة في  ياكل األديان، و ّيأت
 ابواعددد  الحدددروا، وأظهدددرت مدددا يوّفدددق بدددين العلدددم والدددّدين، وسددداوت حقدددوق الّرجدددال والّنسددداء توطيدددد  

انسدددانّية   دددذا بعدددق مدددا يقّدمددده الدددّدين البهدددائّي سنقددداذ عدددالم مّضدددطرا وحمايدددةألركدددان المجتمدددع.  
 أساليبها لتتمّشى مع احتياجات عصر جديد. محاطٍة بخطر الفناء.  ما لم يتجّدد تفكير ا وتتطّور

 
 إّن مبادئ وأحكام الّدين البهائّي اّلتي أعلن بهاء هللا، 

                                                 
 .24ارجع إلى عّكا.  في الجزء المتعّلق بالتاريخ الوارد فيها ص *
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اة البشددر واّتحدداد العددالم، اددد أثبتددت خدد ل القددرن األّول لهددذا أّنهددا الّسددبا األعظددم والددّدرياق األتددّم لنجدد
الّدين ادرتها لتحقيق غاياتها: فقد أّدت إلى تطوير أفكار الّناس، وتقويم سلوم الم يين من أتباعده 
وأّلفدددت مدددنهم، مدددع تبددداين أعدددرااهم، وثقافددداتهم، و يئددداتهم، ومكانددداتهم، وثدددرواتهم، وسدددابق معتقدددداتهم، 

ال شدددراّية وال غر ّيدددة مّتحددددة فدددي ُمُثلهدددا ودوافعهدددا وأ ددددافها، دائبدددة الّسدددعي لرعايدددة جامعدددة إنسدددانّية 
 مصالح اسنسانّية جمعاء، بغق الّنظر عن اخت   الّدين والّرأي والّتفكير.

 
لهددذا الددّدين رغددم حداثددة عهددد ا أمانددة ونزا ددة فددي ايادتهددا،  كمددا أظهددرت الهيئددات اسدارّيددة 

فددي تخطيطهددا، وتمّتعددت بتأييددد الخاضددعين لهددام وسددعت لحددّل مشدداكل ورشدددا فددي تدددبير ا، وحنكددة 
 المجتمعات اّلتي وجدت فيها، وجهدت في معاونة كثير من المجتمعات المتخّلفة في مجال الّتنميدة

عملّيددة للمشدداكل المعضددلة اّلتددي تواجدده  ال  االاتصددادّية واالجتماعّيددة فددي أنحدداء العددالم، واددّدمت حلددو 
ظم الجديددد المتدددّفق بالّثقددة والحيوّيددة، والقددادر علددى مواجهددة المشدداكل، والوفدداء زماننددا.  إّن  ددذا الددنّ 

باآلمال المعقودة عليه،  دو نظدم تدوّفرت فيده عناصدر الّصد حية والكفداءة والّنجداب، ودّلدل علدى أّن 
حيدداء فكددرّي، ال يتحققددان  تحددّديات  ددذا العصددر ومشدداكله ال يتسددّنى مجابهتهددا إاّل ببعدد  روحددانّي، وا 

  برسالة سماوّية جديدة.إالّ 
 

فاألديددان ُأّم الحضددارات ونبددع الفضددائل والكمدداالت.  وتتابعهددا  ددو اّلددذي مّهددد طريددق الّراددي  
الفكرّي، والسمّو الخلقّي، والتقّدم االجتماعّي اّلذي سلكته شعوا األرق عبر أحقاا الّتاريخ.  فما 

يوّية واسلهام، وااد أ لهدا إلدى أوا المجدد من حضارة خلت من  ذا الجو ر اّلذي أمّد ا بالقدرة والح
ومعارا االبتكار، ولكدن إلدى حدين.  إّن اسدتمرار تعاادا األديدان لديس مجدرد ظدا رة مّطدردة سدّجلها 

ّنما  و العروة الوثقى اّلتي تر ط اسنسان  الّتاريخ فحسا، وا 
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ه بلدو  الغايدة اّلتدي خلدق بفاطره، والقّوة اّلتي تواصل إنماء خصائصه، والّنهج القويم اّلذي يضدمن لد
من أجلها، والّشرا اّلذي يمّد وجدانه بما يراى بأدنى غرائزه إلى أفد م الُمثُدل العليدا، والّر يدع اّلدذي 
يجددّدد فيدده روب البطولددة والبددذل والعدد  ويمددّده مددن حددين إلددى حددين بالّطااددة الّروحانّيددة الّ زمددة سنمدداء 

 الموا ا الكامنة في ذاته.
 

تصددّور تقليدددي رّدده أتبدداع كددل ديددن، بدددافع  ةالمصددادر للقددوى المعنوّيدد اء  ددذهوتصددّور انتهدد 
الددوالء واسخدد ص، واسددتندوا إلددى روايددات حّملو ددا أكثددر ممددا تحتمددل، ولكددن حقيقددة األمددر أّن  ددذا 

، وال يسدددتند إلدددى حقيقدددة علمّيدددة، وال ةالّتصدددّور ال يعتمدددد علدددى فهدددم صدددحيح لمعددداني الكتدددا الّسدددماويّ 
دددي     غايدددات اّلتدددي تتوّخا دددا األديدددان، وال يصدددمد للّتحليدددل والبحددد  المندددز  يسدددتقيم مدددع ال ا ن عدددن الّتعص 

 والّتزّمت.
 

إّن المسّلمات القديمة اّلتي يطرحها الّدين البهائي على بسداط البحد  مدن جديدد، والمفدا يم  
ّدمها سعدادة الواضحة اّلتي يقّدمها لمن يعنديهم دراسدة األديدان علدى أسدس جديددة، والحلدول اّلتدي يقد
دد فسدديحة لمددا  اتنظدديم الحيدداة الفردّيددة والجماعّيددة علددى الّسددواء، تفددتح أمددام المتطّلعددين لغددد أفضددل آفاا 

 يمكن أن يقود العالم إلى الّتعاون والوحدة واالّتفاق.
 

األساسددّية للددّدين البهددائّي إاّل أن تكتفددي  ال يمكددن لمحاولددة عاجلددة كهددذه للّتعريددش بالحقددائق 
المبدددادئ اّلتدددي تددددور حولهدددا تعاليمددده وأحكامددده، وندددذر يسدددير مدددن أحددددا  تاريخددده، بمدددوجز لدددبعق 

وعرق سريع آلراء بعق مدن عرفدوه عدن كثدا، ومقتطفدات وجيدزة مدن نصوصده وآياتده.   دذا مدا 
ستسددعى لتقديمدده الّصددفحات الّتاليددة، فددي جهددد متواضددع ال يكدداد يفددي بالغايددة، ولكددن األمددل معقددود 

يحددّ  القددارئ علددى مداومددة البحدد  بدددافع المسددئولية والّسددعي وراء  علددى أن يكددون فيمددا تعرضدده مددا
 الحقيقة.
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 ائيّ هَ ئ الّدين البَ اد  بَ ن مَ م  
 

نعندددي بالمبدددادئ تلدددم األصدددول المستخلصدددة مدددن اآليدددات واأللدددواب المنّزلدددة فدددي  دددذا الدددّدور  
دد االجديددد، واّلتددي يعتبر ددا البهددائّيون  ادي دد وط الحددالّي مددن المسدديرة يحددّدد معددالم الّشدد اإلهي دد الهددم وتوجيه 

اسنسددانّية، ويجدددون فيهدددا األسدداس اّلددذي ستشددداد عليدده الحضددارة العالمّيدددة المقبلددة.  فالمبددادئ بهدددذا 
مكاندددات كدددّل مدددن األفدددراد  الّتصدددّور  دددي بمثابدددة أ ددددا  تددددور حولهدددا وتسدددّدد إليهدددا جهدددود ومدددوارد وا 

موضدع الّتنفيدذ، ويرّكدزون جهدد م  هائّيون مبادئ وأحكام دينهمبوالجماعات على الّسواء.  ويضع ال
لتحقيددق مضددمونها فددي حيدداتهم اليومّيددة، و ددذا مددا يمّيددز  ددذه المبددادئ عددن الّشددعارات الجّذابددة التددي 

 يذكر في الحياة العملّية. اتزخر بها أاوال ف سفة ومفّكري  ذا العصر، دون أن نلمس لها أثر  
 

حددة األديدان ودوام تعاابهدا.  وينطلدق  دذا مبددأ و  اّلتي جاء بها الدّدين البهدائيّ  من المبادئ 
، و ددي أن األديددان واحدددة فددي أصددلها وجو ر ددا وغايتهددا، االمبدددأ مددن حقيقددة مددا فتئددت تددزداد وضددوح  

لمشدك ت  الما تقتضية الحاجة في كل زمان، وفق   اولكن تختلش أحكامها من رسالة إلى أخرى تبع  
 ة فدددي كدددل طدددور مدددن أطدددوار تقدددّدمها، مطالددداُتبعددد  فيددده  دددذه الّرسددداالت.  للبشدددريّ  العصدددر اّلدددذي

رتبدداط أوامددر الددّدين ونوا يدده امددن  وحاجددات تتناسددا مددع مددا بلغتدده مددن رّاددي مددادّي وروحددانّي، وال بدددّ 
بهدددذه الحاجدددات والمطالدددا.  فالمبدددادئ والّتعددداليم واألحكدددام اّلتدددي جددداء بهدددا األنبيددداء والّرسدددل، كاندددت 

اّل لمدا صدلحت بالّضرورة على اددر طاادة الّنداس فدي زمدانهم و  فدي حددود اددرتهم علدى اسدتيعابها، وا 
 كأداة لتنظيم ومعيشتهم والّنهوق بمداركهم في مواصلة الّتقدم نحو الغاية اّلتي توّخا ا خالقهم.
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بددأن الحقددائق الّدينّيددة نسددبّية وليسددت مطلقددة، جدداءت علددى ادددر طااددة  ايدد من البهددائّيون إذ   
دراكه المتغّير من عصر إلى ع علدم أو مكاندة األنبيداء والمرسدلين.   صر، ال علدى مقدداراسنسان وا 

د باّتحداد األديدان فدي  ددفها ورسدالتها، وفدي طبيعتهدا واداسدتها، وفدي لزومهدا  اوي من البهدائّيون أيض 
وضددرورتها، وال ينددال مددن  ددذه الوحدددة، كمددا رأينددا، تبدداين أحكامهددا أو اخددت   منا جهددا.  لهددذا ال 

ّنما ي منون أّنه الّدين لهدذا العصدر، الدّدين يزعم البهائّيون أن دينهم أف ضل األديان أو أّنه آخر ا، وا 
اّلذي يناسا مدارم ووجدان اسنسان في واتنا وزماننا، والّدين اّلذي يعّد إنسان اليوم سرساء اواعدد 
الحضارة القادمة، وفي  ذا وحده تتلّخص عّلدة وجدوده وسدبا اخدت   أحكامده عدن أحكدام األديدان 

 قة.الّساب
 

الددّدين البهددائي الّسددعي إلددى الكمددال الخلقددي، فالغايددة مددن ظهددور األديددان  ددي  ومننن مبننادئ 
تعليم اسنسان وتهذيبه.  ما من ديدن حداد عدن  دذا الهدد  الجليدل اّلدذي ينشدد تطدوير اسنسدان مدن 

 دو لمجّرد الحياة ذاتها، إلى مخلدوق يريدد الحيداة لمدا  دو أسدمى منهدا، ويسدعى فيهدا لمدا  اكائن يحي
إلددى  اتقّر  دد أعدّز مددن متاعهدا وأبقددى، أال و ددو اكتسداا الفضددائل اسنسدانّية والّتخّلددق بالّصددفات اسلهّيدة

، ولكدددن ادددرا مشدددابهة والّتحّلدددي بصدددفاته وأسدددمائه.  اأو زماني ددد امكاني ددد اهللا.  والقدددرا إليددده لددديس ار  ددد
ا للّتعدّر  علدى مدا أظهدر هللا ويفرق  دذا المبددأ علدى البهدائّي واجبدين: واجبده األّول الّسدعي الددائ

من مشرق وحيه ومطلع إلهامه.  وواجبه الثّداني أن يّتبدع فدي حركتده وسدكونه، وفدي ظدا ره وباطنده 
مددا حكددم بدده مشددرق الددوحي.  فالعمددل بمددا أنددزل هللا  ددو فددرع مددن عرفاندده، وال يددتّم العرفددان إاّل بدده.  

ّنمدا اال يّ وليس المقصود بعرفان اسنسان لصفات هللا الّتصّور الذ ن اتدداء بهدا فدي اولده لمعانيهدا، وا 
 وعمله وفي ذلم تتمّثل العبودّية الحّقة هلل تنّزه تعالى عن كّل وصش وشبه ومثال.
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الّدين البهائّي ضرورة توافق العلدم والدّدين.  بدالعلم والدّدين تمّيدز اسنسدان علدى  ومن مبادئ
ثدق الّندور اّلدذي  دداه إلدى حيد   دو اليدوم، سائر المخلواات، وفيهما يكمن سّر سلطانه، ومنهمدا انب

ومددا زاال يمّداندده بالّر يددة نحددو المسددتقبل.  العلددم والددّدين سددبي ن للمعرفددة.  فددالعلم يمثددل مددا اكتشددفه 
عقل اسنسدان مدن القدوانين اّلتدي سدّنها الخدالق لتسديير  دذا الكدون، وأداتده فدي ذلدم االسدتقراء: فيبددأ 

ات.  والدّدين  دو مدا أبلغندا الخدالق مدن شدئون  دذا الكدون، ونهجدده بالجزئّيدات ليصدل إلدى حكدم الكّلّيد
ذلم  و االستنتاا: استنباط حكم الجزئّيات من الكّلّيات.  فك  ما طريدق صدحيح إلدى  في تفصيل

المعرفددة، ويكّمددل أحددد ما اآلخددر، ولعددّل اخددت   الددّدين عددن العلددم ندداتج عددن فسدداد أسددلوا م راسددنا، 
 ة.ألّنهما وجهان لحقيقة واحد

 
طالمددا تعدداون العلدددم والددّدين فددي خلدددق الحضددارات وحدددّل مددا أشددكل مدددن معضدد ت الحيددداة.   

فالددّدين  ددو المصدددر األساسددّي لفخدد ق والفضددائل وكددّل مددا يعددين اسنسددان فددي سددعيه إلددى الكمددال 
الّروحدددانّي، بينمدددا يسدددمح العلدددم ل نسدددان أن يلدددج أسدددرار الّطبيعدددة ويهديددده إلدددى كيفّيدددة االسدددتفادة مدددن 

داوا تجتمدع ل نسدان وسدائل الّراحدة  انينها في الّنهوق بمقّومات حياته وتحسين ظروفها.  فبهمدا مع 
.   ما ل نسان بمثابة جناحي الّطير، على تعادلهما يتوّادش عروجده اوروحاني   اوالّرخاء والّراي ماّدي  

دون العلددم، سدديطرت  ف حدده.  إن مددال اسنسددان إلددى الددّدين إلددى الُعلددى، وعلددى توازنهمددا يقددوم اّطددراد
ن نحددددا إلددددى العلددددم دون الددددّدين، سدددديطرت علددددى عقلدددده الماّدّيددددة،  ى فكددددرهعلدددد الّشددددعوذة والخرافددددات، وا 

وضعش منه الّضمير.  واخت فهما في الوات الحاضر  و أحد األسباا الّرئيسّية ل ضدطراا فدي 
بقداء الّتفكيدر الدّدينّي فدي  ، مدعاالمجتمع اسنسانّي، و و اخت   مرجعه انط ق الّتفكير العلمّي حدر  

 أغ ل الجمود والّتقليد.
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عّصدددبات. فالّتعّصدددبات أفكدددار ومعتقددددات نسدددّلم الدددّدين البهدددائّي نبدددذ جميدددع التّ  ومنننن مبنننادئ
د ألحكامندا، مدع رفدق أي دليدل يثبدت خطأ دا أو غلّو دا، وعلدى  دذا تكدون  ابصحتها ونّتخذ ا أساس 

وأكثدددر مدددا يعتمدددد عليددده الّتعصدددا  دددو الّتمسدددم  بلّيدددة.القعّصدددبات جهالدددة مدددن مخّلفدددات العصدددبّية التّ 
فدددي القددديم والمعدددايير اّلتدددي نبندددي عليهدددا     بالمدددألو  وخشدددية الجديدددد، لمجدددرد أن ابولددده يتطّلدددا تعددددي

 نوع من الهروا، ورفق لمواجهة الوااع. الّتعّصا فأحكامنا. 
 

،  ددو اأو مددذ بي   اعراي دد أو اأو سياسددي   اأو عنصددري   اا كددان جنسددي  بهددذا المعنددى، الّتعصددا أّيدد
ادددوى  سددديطرة حرّيتددده الحدددّق ويفسدددد المعرفدددة، بقددددر مدددا يددددّعم ادددوى الّظلدددم ويزيدددد يقدددّوق أركدددانشدددّر 

حيح. ولدوال وبقدر ما للمرء من تعّصا يضيق نطداق تفكيدره وتنعددم حّرّيتده فدي الحكدم الّصد الجهل.
النقسدامات. وال زال  دذا الدّداء من الحروا واالضطهادات وا ا ذه التعّصبات لما عر  الناس كثير  

ينخدر فددي  يكدل المجتمددع اسنسدانّي، ويسددّبا الحدزازات واألحقدداد اّلتدي تفصددم عدرى المحّبددة والددوداد. 
ر اسنسدددان مدددن نقيصدددة ا، إّنمدددا تحدددرّ  إّن البهائيدددة باصدددرار ا علدددى ضدددرورة القضددداء علدددى الّتعّصددد

 زا ة واسنصا . ل العدل والنّ ية تحّليه بخصامستحكمة، وتبرز دوره في إحقاق الحّق وأ مّ 
 

له يببعيد المدى أنهجتندا سدالّدين البهائّي وحدة الجنس البشرّي. االّتحاد  د   ومن مبادئ
األديددان منددذ القدددم، فوّطدددت أركددان األسددرة، فالقبيلددة، فدولددة المدينددة، فاألّمددة، وعملددت علددى تطددوير 

التئام شعوا متنابذة في أّمة متماسدكة، اسنسان من البداوة إلى الحضارة، وتوسيع نطاق مجتمعه ب
 تحت لواء العدل والّس م في ظّل و دي الحّق جّل ج له. اليوم فيه يلتقي البشر جميع   اإعداد  

 
، لددم ينفددرد الددّدين وحددده كقددّوة جامعددة للبشددر، فقددد اّتحدددت أاددوام كثيددرة اسددتجابة لدددوافع حقيقددة  

 اومّية أو ااتصادّية أو دفاعّية،
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الدّدينّي عدن غيدره بطدول أمدده ورسدوم دعائمده فدي وجددان  نتمداءاالعلدى حداد القدائم تّ اال ولكن امتداز
ن لم يخل، مع األسدش، تداريخ األديدان د أبناء العقيدة الواحدة. وا   واالنشدقااات االنقسداماتمدن  اأيض 

 .ةواالاتصاديّ من الموارد البشرّية  ااّلتي استنزفت كثير  
 

ه أضدحى اليدوم ضدرورة تسدتلزمها المصدالح الحيوّيدة ولكّند حاد  د  نبيل في حّد ذاتده،االتّ 
لددو  المتزايدددد، د مسدددتقبل البشددرّية مثدددل حمايددة البيئددة مدددن التّ ل نسددان. فالمشدداكل الكدددأداء اّلتددي تهدددّ 

لحدداب الحاجددة إلددى اسسددراع بمشددروعات  واسددتغ ل المددوارد الطبيعّيددة فددي العددالم علددى نحددو عددادل، وا 
بعددداد شدددبح الحدددرا النّ ماعّيدددة فدددي الددددّ الّتنميدددة االاتصدددادّية واالجت ووّيدددة عدددن األجيدددال ول المتخّلفدددة، وا 

ذين يهددان بالقضاء على الحرّيات الفردّية، كدّل  دذه، وعديدد القادمة، ومواجهة العنش والّتطر  اللّ 
مدن المشدداكل األخددرى، يتعدذر معالجتهددا علددى نحددو فّعدال إاّل مددن خدد ل تعداون وثيددق مخلددص علددى 

 . الّصعيد العالميّ 
 

عّلمندددا التّددداريخ، كمدددا تعّلمندددا أحددددا  الحاضدددر المريدددرة، أّنددده ال سدددبيل لندددزع ز ام الخصدددومة 
والّضغينة والبغضاء و دذر بدذور الوئدام بدين األندام، وال سدبيل لمندع القتدال وندزع الّسد ب ونشدر لدواء 

ام بتعداليم ديدن الّصلح والّص ب،  وال سبيل للحّد من األطماع والّسديطرة واالسدتغ ل، إاّل باالعتصد
جديد وتشريع سماوّي تتناول أحكامه تحقيق  دذه الغايدات. مدن خد ل نظدام بدديع يقدوم علدى إرسداء 

 اواعد الوحدة الّشاملة لبني اسنسان. 
 

لقددد كددان ومددا زال العددوز داء   الددّدين البهددائّي تحقيددق الّتضددامن االجتمدداعّي. ومننن مبننادئ
ن  توالدددت المحددداوالت للّسددديطرة عليددده.  ، ومدددن ثدددمّ جتمددداعيّ يهدددّدد الّسدددعادة البشدددرّية واالسدددتقرار اال وا 

دد ، إاّل أّن الفقددر اددد طددال أمددده واستشددرى خطددره فددي واتنددا الحاضددر، امحدددود   اصدداد  بعضددها نجاح 
 و و أاوى عامل يعّوق جهود اسص ب
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ومّمدا  واد امتّدت شروره اآلن إلى الع ادات بدين الدّدول لتجعدل منده والّتنمية في أكثر المجتمعات. 
 عقيد. ينجم عنه من تخّلش، أزمة حاّدة عظيمة التّ 

 
إن كانت المساواة المطلقة مستحيلة وعديمة الجدوى، فاّن من الم ّكدد أّن لتكدديس الثّدروات 

ففدي تفّشددي الفقددر المددداع إلددى جددوار الغنددى  فدي أيدددي األغنيدداء مخدداطر ونكسددات ال يسددتهان بهمددا. 
جحدددا  يددددعو إلدددى إعدددادة الّتنظددديم الفددداحض مضدددار محّققدددة تهدددّدد الّسدددكين ة اّلتدددى ينشدددد ا الجميدددع، وا 

ن كدان تفداوت الثّدروات   والّتنسيق حتّدى يحصدل كدّل علدى نصديا مدن ضدرورات الحيداة الكريمدة. وا 
 امن القيم والمنافع، ويتيح لكّل فرد حظ د افي االعتدال والّتوازن ما يحّقق كثير   ال مفّر منه، فانّ  اأمر  

قدددد أرسدددى بهددداء هللا، جدددّل ذكدددره،  دددذا المبددددأ علدددى أسددداس ديندددّي ووجددددانّي، كمدددا ل  مدددن نعدددم الحيددداة.
والم ازرة بين بني اسنسان، كحّق للفقراء، بقدر ما  مدا واجدا  المواساةأوصى بوضع تشريع يكفل 

 على األغنياء. 
 

رق الّدين البهائّي المسداواة فدي الحقدوق والواجبدات بدين الّرجدال والّنسداء. ال تفتد ومن مبادئ
وادددراتها الفكرّيدة والعقلّيددة، و مدا جددو ر اسنسدان، عّمددا أوتدي الّرجددل منهمددا.   ةوحانّيدملكدات المددرأة الرّ 

ددُق البشددر علددى صددورة ومثددال  ل  فددالمرأة والّرجددل سددواء فددي كثيددر مددن الّصددفات اسنسددانّية، واددد كددان  خ 
جنسددين فددي وظائفهمددا مددرأة ورجددل.  ولدديس الّتماثددل الكامددل بددين الاالخددالق، ال فددرق فددي ذلددم بددين 

لتكافئهمددا، طالمددا أّن عّلددة المسدداواة  ددي اشددتراكهما فددي الخصددائص الجو رّيددة، ال  االعضددوّية شددرط  
الّصفات العرضّية.  إّن تقديم الّرجل على المرأة فدي الّسدابق كدان ألسدباا اجتماعّيدة وظدروق بيئّيدة 

يفدّرق بدين الّرجدل والمدرأة مدن حيدد   لدم يعدد لهمدا وجدود فدي الحيداة الحاضدرة.  وال دليدل علدى أّن هللا
 اسخ ص في عبودّيته واالمتثال
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ل دم  ال يتسداويان فدي الحقدوق والواجبدات إزاء  ألوامرهم فاذا كانا متساويين فدي ثدواا وعقداا اآلخدرة، ف 
 أمور الّدنيا؟ 

 
المسدداواة بددين الجنسددين  ددي اددانون عددام مددن اددوانين الوجددود، حيدد  ال يوجددد امتيدداز جددو رّي  

بعدددم كفدداءة  اس علددى آخددر، ال علددى مسددتوى الحيددوان، وال علددى مسددتوى الّنبددات.  والّظددّن اددديم  لجددن
 المرأة ليس إاّل شبهة مرجعها الجهل وتفّوق الّرجل في اواه العضلّية.

 
 اون الحيداة، لدم يكدن أمدر  ئشدمدع الّرجدل فدي  امتكافئ د اعدم اشترام المرأة في الماضي اشتراك   

ا بدددّرره نقدددص تعليمهدددا واّلدددة مرانهدددا، وأعبددداء عائلتهدددا، وعزوفهدددا عدددن الّندددزال أملتددده طبيعتهدددا بقددددر مددد
بمسداواة مدع الّرجدل، والقتال.  أّما واد ُفتحت اليوم أبواا الّتعليم أمام المرأة، وأتيح لها مجال الخبدرة 

ها وتهّيأت الوسائل سعانتها في رعاية أسرتها، وأضحى الّس م بين الّدول والّشعوا ضرورة تقتضي
متيدداز الّرجددل بعددد االمحافظددة علددى المصددالح الحيوّيددة للجددنس البشددرّي، لددم يعددد  نددام لددزوم سبقدداء 

زوال عّلتدده وانقضدداء دواعيدده.  إّن تحقيددق المسدداواة بددين عضددوي المجتمددع البشددرّي يتدديح االسددتفادة 
الجدنس  الّتامة من خصائصهما المتكاملة، ويسرع بالّتقدم االجتمداعّي والّسياسدّي، ويضداعش فدرص

 البشرّي لبلو  الّسعادة والّرفا ّية.
 
و ندداء   الددّدين البهددائّي إيجدداد نظددام يحقددق الّشددروط الّضددرورّية الّتحدداد البشددر. ومننن مبننادئ  

 ذا االّتحاد يقتضي دعامة سند ا العدل ال القّوة، وتقوم علدى الّتعداون ال الّتندافس، وغايتهدا تحقيدق 
حددو لددم نيجمددع بددين الّرخدداء والّنبددو  علددى  اكددون نتاجهددا عصددر  المصددالح الجو رّيددة لعمددوم البشددر، وي

تعرفه البشرّية إلى يومندا  دذا.  وادد فّصدل بهداء هللا ُأسدس  دذا الدّنظم البدديع فدي رسدائله إلدى ملدوم 
ريا، وناصدر الدّدين شداه، ونيقدوال كتو ڤن الّثال ، والملكة وليپور ساء دول العالم في عصره، أمثال نا

 واداسةاألّول، وبسمارم، 
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البابا بيوس الّتاسع، والّسدلطان عبدد الحميدد، فددعا م للعمدل متعاضددين علدى تخلديص البشدرّية مدن 
م باالسددتنكار العنددة الحددروا وتجنيبهددا نكبددات المنافسددات العقيمددة.  او ددل  ددذا الددّنظم العددالمي آنددذ

بدادئ اّلتدي أعلنهدا عليده فدي الع ادات بدين الدّدول.  لكدن أصدبحت الم المخالفته لكّل ما كان متعارف د
ظيم الع اات تنمألوفة، يرا ا الخبراء والمفّكرون اليوم من مسّلمات أّي نظام عالمّي جاد في إعادة 

 بين المجموعات البشرّية على نمط يحّقق ما أسلفنا ذكره من الغايات.  ومن أركان  ذا الّنظم:
 

يسدددتلزمه ذلدددم مدددن  نبدددذ الحدددروا كوسددديلة لحدددّل المشددداكل والمنازعدددات بدددين األمدددم، بمدددا -
تكددوين محكمددة دولّيددة للّنظددر فيمددا يطددرأ مددن منازعددات، وا عانددة أطرافهددا للّتوّصددل إلددى 

 حلول سلمّية عادلة.
 
تأسدديس مجلددس تشددريعّي لحمايددة المصددالح الحيوّيددة للبشددر وسددّن اددوانين لصددون الّسدد م  -

 في العالم.
 

ظ الّنظددام داخددل تنظدديم إشددرا  يمنددع تكددديس الّسدد ب بمددا يزيددد عددن حاجددة الددّدول لحفدد -
 حدود ا.

 
رق احتدرام القدانون وردع أي أّمدة عدن اسدتعمال القدّوة لتنفيدذ فدإنشاء اّوة دولّيدة دائمدة ل -

 مآر ها.

 
    إيجدداد أو اختيددار لغددة عالمّيددة ثانوّيددة تأخددذ مكانهددا إلددى جانددا الّلغددات القومّيددة تسددهي -

 لّتقارا بين الّشعوا.للّثقافة والمعرفة، وزيادة للّتفا م وا التبادل اآلراء، ونشر  
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 م ن َتاريخ الّدين الَبَهائيّ 
 

، و دددي ذاتهدددا تهيئدددة 1844بددددأ التّددداريخ البهدددائّي بددداع ن الدددّدعوة البابّيدددة فدددي عدددام  
ات األنبيدداء والّرسددل الّسددابقين، أال و ددي الددّدعوة وءلقدددوم دعددوة ُأخددرى، تتحّقددق بظهور ددا نبدد

لبابّيدددة لهدددذا الحدددد  الجلدددل، بفضدددل عدددالمين البهائّيدددة.  وادددد مّهددددت الفرادددة الّشددديخّية ابدددل ا
جليلين مدن أئمدة الّشديعة اسثندي عشدرّية.  مدّرت أحددا  التّداريخ البهدائّي بمراحدل عدّدة لكدّل 
ن كاندت مّتصدلة بد  انفصدام، بحيد  ال يبدين مددلولها الكامدل إاّل  منها خصائص ممّيزة، وا 

براز مغز  ى أحدا   ذا الّتاريخ الحافل، بر يتها كوحدة متكاملة.  ولكن رغبة في إيضاب وا 
يمكدددن تقسددديمه إلدددى دورتدددين: دورة البشدددير أو البابّيدددة، ودورة الّظهدددور أو البهائّيدددة، تسدددبقهما 
مرحلددة إعدادّيددة تتمثّددل فددي تعدداليم الفراددة الّشدديخّية.   ددذا الّتقسدديم، ومددا ينضددوي تحتدده مددن 

دد لدراسددة  امنهجي دد اتيب ددا، وال يعدددو عددن كوندده تر تقسدديم أكثددر تفصددي ، ال يحمددل معنددى خاص 
 الّتاريخ وسهولة استيعابه.

 
 مرحلة اإلعداد أو الّشيخّية

 
سدداد فددي أوائددل القددرن الّتاسددع عشددر بددين أتبدداع الددّديانات المختلفددة شددعور بددااتراا 

 يءتحّقق نبوءات آخدر الّزمدان، الم ّكددة لرجدوع المسديح، أو ظهدور اسمدام الغائدا، أو مجد
نات، ظهرت فراة الّشديخّية ن احتمال ذلم.  وسط  ذه الّتكهّ المهدي المنتظر، وأنكر آخرو 

اّلتدددي أّسسدددها الّشددديخ أحمدددد بدددن زيدددن الدددّدين بدددن إبدددرا يم اسحسدددائّي، المولدددود بشدددبه الجزيدددرة 
 .1743العر ّية عام 
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 تّم اسحسائي باص ب معتقدات الّشيعة: فقال بأّن اسمام الموعود لن يخدرا مدن ا 
ّنمددددا سدددديولد فدددي  ّن المعدددداد يكددددون الخفددداء، وا  صددددورة شددددخص مدددن أشددددخاص  ددددذا العدددالم، وا 

ّمدا الحشدر والّنشدر فيكدون بدالّروب أبالجو ر ال بالعنصر الترابّي، فالجسد يبلى بعد المدوت، 
  (1).ودفن بالبقيع، بالمدينة المنّورة 1826و و من الجوا ر.  توّفي الّشيخ سنة 

 
الّرشدتي، وواصدل ر ى شديخه تابع أبحا  اسحسائي من بعده تلميذه الّشديخ كداظم 

في ظهور "الموعدود" وعدّدد لت ميدذه أوصدافه وع ماتده، وأعلدن فدي أواخدر أّيامده أّن تعداليم 
عندده.   االّشدديخّية اددد اسددتوفت غرضددها فددي الّتهيئددة لمجيئددة، وأوصددى ت ميددذه بالّتشددّتت بحث دد

 (2) عن الموعود. افما أن توّفاه هللا حتى  اموا في أرجاء إيران بحث  
 

 رسالة البشير أو البابّية
 

ثمددداني سدددنوات، ولكنهدددا  كاندددت دروة البشدددير أو المبّشدددر اصددديرة المددددى، لدددم تتعدددد  
حفلددت بآيددات البطولددة، وتجّلددت فيهددا روب الفددداء بددالّنفس والّنفدديس فددي سددبيل هللا.  ويمكددن، 

لكشددش، ومرحلدددة مراحددل: مرحلددة ا    دددذه الددّدورة، تقسدديمها إلددى ثددد  مغددزى أحدددا زسبددرا
 ستق ل.ع ن، ومرحلة االاس

 
 مرحلة الكشف

 
ّن  جرت معظم أحداثها في مدينة شيراز، وأ ّمها كشش الّنقداا عدن أمدر البداا، وا 

فدي عددد محددود مدن أتباعده، بينمدا كدّرس حضدرته  اأمره طوال  دذه المرحلدة، منحصدر   يبق
 نتهي  ذهجهده لتلقينهم تعاليم دعوته، وا عداد م للمهام الجسيمة اّلتي تنتظر م، وت
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ب غهم مهام كّل منهم، وأمر م بالّتشدّتت  المرحلة باجتماع الباا بت ميذه الّثمانية عشر، وا 
 في أنحاء الب د.

 
لهددذا اسجمددال، نعددود باألحدددا  إلددى ت ميددذه الّسددّيد كدداظم الّرشددتي.  فددي  تفصددي    

حسددين بشددروئي، لتقددى أحددد أئمددّتهم، المددّ  اعددن "القددائم"،  اغضددون عددام مددن انتشددار م بحث دد
بالّسّيد علي محمد، أحد تّجدار وأعيدان مديندة شديراز، اّلدذي دعداه إلدى منزلده.  وسدرعان مدا 

فددي  افددي رّاتدده وواددار شخصددّيته، فريددد   اانبهددر المددّ  حسددين بشددخص مضدديفه، إذ وجددده فددذ  
فدي منطقده، يأسدر مسدتمعيه بسدحر بيانده.   افدي حديثده، اوي د اوداعته وصفاء سريرته، جدّذاب  

الموافقددة لليلددة  -  1260فددي الهزيددع األّول مددن تلددم الّليلددة الخامسددة مددن جمددادى األولددى و 
د لضديفه الّنقداا عدن حقيقدة كينونتده: كشدش الّسديد علدي محّمد –م 1844مايو )أّيار(  22

ذات "الظهدور" اّلدذي  –و و لقا يبّين أّنه مقّدمة لمجيء "من يظهره هللا"  -إّنه  و الباا 
الّشدديخان، أحمددد اسحسددائي وكدداظم الّرشددتي، وجدداء ذكددره فددي الددّديانات  بّشددر بقددرا مجيئدده

 الّسابقة بأسماء وأوصا  متباينة في ظا ر ا، متوافقة في جو ر ا وحقيقتها.
 

الدا المدّ  حسدين، و دو أخدّص ت مدذة الّسديد كداظم،  في أّول األمر، ساور الّشدمّ  
و و الفقيه اّلذي أعّد نفسه للّتعّر  على الملّم بكّل أاواله عن الموعود وأوصافه وع ماته، 

، فطلا الدّدليل تلدو الدّدليل، حتّدى نزلدت فدي حضدوره سدورة "اّيدوم األسدماء".  رأى "الموعود"
المدددّ  حسدددين فدددي الهيمندددة، واالاتددددار، واسلهدددام، المتجّلدددي أمدددام ناظريددده، اليقدددين القددداطع، 

، وكددان أّول مددن صددّدق بالبدداا والبر ددان الّسدداطع علددى نددزول الددوحي، فددأذعن إلددى نددداء هللا
 قطة األولى، وحضرة األعلى.بالنّ  ااّلذي ُلّقا أيض  



 

16 

ولّما بلغ عدد المصّداين بالّدعوة الجديدة ثمانية عشر، معظمهم من ت مذة الّسيد  
إّيدا م بدأّنهم حملدة  اجتمدع بهدم حضدرة البداا، وأمدر م باالنتشدار فدي األرق، مدذّكر  اكاظم، 

ليددوم العظدديم، وأمددر م أن يتحّلددوا بصددفات هللا وأسددمائه الحسددنى، ويكونددوا لددواء هللا فددي  ددذا ا
لتقددوى هللا وادرتدده وج لدده.  وأن يشددهد حّلهددم وترحددالهم علددى  افددي أاددوالهم وأعمددالهم مصددداا  

 نبل مقصد م، وكمال فضائلهم، وصدق إيمانهم، وخلوص عبودّيتهم.
 

ددد  وتددده إلدددى شدددريش مّكدددة ، وبعدددد أن أعلدددن دعاخدددرا حضدددرة األعلدددى بعدددد ذلدددم حاج 
المكّرمددة، عدداد إلددى مدينتدده، شدديراز، ليواجدده معارضددة علمائهددا المسددتكبرين، وشددّر حاكمهددا 

 العاتي.
 
 

 مرحلة اإلعالن
 

بدأ خطاا الباا إلى ت ميذه المرحلة الّثانيدة فدي تداريخ دعوتده، مرحلدة اسعد ن،  
المرحلدة باعتنداق عددد مدن اّلتي امتّدت فترتها حتى سجنه في العة ماه كدوه.  تمّيدزت  دذه 

خاصددة علمدداء الّشدديعة الددّدعوة البابّيددة، وانتشددار أمددر حضددرة األعلددى فددي أنحدداء بدد د إيددران، 
باب   الّدعوة للملدم محمدد شداه.  كمدا شدا د  اولكن فشلت مع ذلم مساعيه للقيام شخصي  

الدددّدعوة ختدددام  دددذه المرحلدددة انضدددمام الّسدددلطة المدنّيدددة إلدددى رجدددال الدددّدين فدددي مقاومدددة  دددذه 
 الجديدة، وصدور أمر ا بسجن الباا.

 
ألحدا   ذه المرحلة الّدايقة نعود إلدى سدفر حضدرة األعلدى إلدى بيدت هللا     تفصي 

الحددرام.  أتدداب غيدداا حضددرته الفرصددة للمغرضددين لينشددروا األكاذيددا عندده، وليثيددروا الفتنددة 
 لّناس فيها،ضّده في مدينة شيراز، فلّما عاد من حّجه عمل على تهدئة خواطر ا
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ته وعندما اجتمع علماء المدينة لحواره، وواجهوه بكثير مدن االّتهامدات الكاذبدة، رأى حضدر 
االكتفاء بانكار األباطيل المنسدوبة إليده، دون الدّدخول فدي شدرب بعثتده، فأشداع منداوئوه أّنده 

لددى رجددع عددن دعوتدده، بينمددا الواضددح مددن ك مدده أّندده تبددّرأ مددن مفتريدداتهم، دون أن يتطددّرق إ
 إنكار أو إثبات صدق دعوته.

 
 تمددام المتزايددد بددأمر البدداا شدداه إيددران علددى إرسددال أوثددق علمائدده لتحددّري حمددل اال 

الحقيقدددة، فبعددد  بالّسددديد يحيدددى الدددّدارابي، اّلدددذي باحددد  حضدددرة األعلدددى عدددّدة مدددّرات، انتهدددى 
ه حتدددى همددده العلمددداء بدددالجنون، مدددع أّنهدددم كدددانوا يعتبروندددبعدددد ا إلدددى الّتصدددديق بدعوتددده، فاتّ 

بعد    ، وأجدر م بمحاجاة البداا ودحدق دعوتده.اإع ن إيمانه بدعوة الباا أرسخهم علم  
ته ، أحدد خاّصد، من كبار مجتهددي الّشديعة فدي زماندهنجانيبعد ذلم، المّ  محمد علي الزّ 

 اد مجلدددس تدريسددده معلن دددلبحددد  أمدددر البددداا، ومدددا أن عددداد رسدددوله حتّدددى أنهدددى المدددّ  محّمددد
 "طلا العلم بعد الوصول إلى المعلوم مذموم".عبارته الّشهيرة: 

 
اّرر علماء شيراز في أعقاا ذلم الّتخّلص من الباا، ولكدن فدي ذات الّليلدة اّلتدي  

اددبق فيهددا عليدده، فتددم الوبدداء فجددأة بمدينددة شدديراز وأثددار الددّذعر بددين أ لهددا، فددأمر حاكمهددا 
صدفهان، ولكدن أفتدى باط ق سراحه، وطلا منه مغادرتها.  اصدد حضدرة األعلدى مديندة إ

علما  ا بكفره.  ولّما دعا م حاكمها ليباحثوا الباا في أمره، رفضوا متعّللين بأّن المناظرة 
تجدددوز فيمدددا أشدددكل، أّمدددا خدددروا البددداا علدددى الّشدددرع فواضدددح كالّشدددمس فدددي رائعدددة الّنهدددار.  

 وواصل علماء إصفهان الّشكوى إلى ساحة الملم، فصددر األمدر بااصداء البداا إلدى العدة
 .آذر يجانيق بااليم چهرماه كوه ثم العة 
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 مرحلة االستقالل
 

بدددخول البددداا إلدددى الّسدددجن بلغدددت دعوتددده مرحلددة االسدددتق ل.  إذ أتددداب الّسدددجن لددده الوادددت 
عدددن مكائدددد  الشدددرب دعوتددده و يدددان أ ددددافها، كمدددا سدددّهل علدددى المددد منين االّتصدددال بددده بعيدددد  

ع أاطابهدا ببدشدت لتأكيدد  دذا االسدتق ل.  األعداء، فتجّلى اسدتق ل الدّدعوة الجديددة، واجتمد
بتددآمر الّسددلطتين المدنّيددة والّدينّيددة علددى اتددل البدداا، ونجاحهمددا  نتهددت  ددذه المرحلددة الّثالثددةا

 .افي تنفيذ مأر هما الّشنيع علن  
 

آذر يجدان تفصيل أحدا   ذه المرحلة يبدأ بأسباا سجن حضرة األعلى في إاليم  
لسدجن البداا،  امكان   يقچهرلوزير أااسي العة ماه كوه ثم العة بالّذات.  فقد كان اختيار ا
، علددى مظّنددة عدددم مبدداالة سددّكانها بهددذه الددّدعوة، ألّنهددم آذر يجددانوك  مددا بددأرق نائيددة فددي 

مدددن األكدددراد الّسدددنة.  ولكدددن مدددا أن حضدددر إليهدددا حضدددرة األعلدددى حتدددى بهدددر أ لهدددا بدماثدددة 
أعمالهم فالتّفوا حوله، ورّحبدوا بكدّل مدن اصدده، أخ اه، ورّاة طباعه، واّوة أيمانه، وخوارق 

عدددن مكائدددد علمددداء الّشددديعةم فدددزادت البابّيدددة  اتأّمددده الحّجددداا، بعيدددد   اوأضدددحى سدددجنه مكان ددد
 ، وزاد بذلم الق العلماء.اانتشار  

 
وافت المنّية في  ذه األثناء محّمدد شداه، وخلفده علدى العدرض األميدر ناصدر الدّدين  

أن  اشدددر مدددن عمدددره، كمدددا تدددوّلى ميدددرزا تقدددي خدددان الدددوزارة متصدددّور  ولّمدددا يتجددداوز الّسادسدددة ع
إر دداا البددابّيين سدديواش انتشددار دعددوتهم، ويكسددبه تأييددد العلمدداء.  فددأاحم الددوزير تقددي خددان 

 االّسلطة المدنّية مع الّسلطة الّدينية في محار ة البابّية.  لذلم لم ُتحدّرم  دذه الّسدلطة سداكن  
بّيين بتحدددريق مدددن العلمددداءم فاغتصدددبوا أمدددوالهم، وأراادددوا عنددددما أغدددار الغوغددداء علدددى البدددا

ى عليهم دفع الّشرّ  ت د  هموا باثدارة ت  اعن أنفسهم،  دماء م، ونّكلوا بذويهم، وحيثما حاول الُمع 
 الفتن واالضطرابات.
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جمع الباا آنذام أورااه وأرسلها مع المه وخاتمه إلى حضرة بهاء هللا في طهران إشارة  
اء مهّمته.  ُنقل بعد ا بقليل، مع أر عة من أتباعه إلى تبريز، حي  أعّدت العّدة إلى وشم انته

لقتله.  وفي اليوم الّتالي لوصوله، أصدر علماء تبريز فتيا م باعدام الباا بدون مواجهته، وتوّلى 
سام خان، رئيس فراة من الجنود األرمن، تنفيذ اسعدام: ُر ط الباا ورفيق له في مواجهة ثّلة 

باط ق  جنود اصطّفوا في ث   صفو  على مرأى ومسمع الجموع المتفّرجة.  ثم صدر األمر
البارودم فع  دّخان كثيش تعذرت معه الّر ية.  وبعد انقشاع سحا الّدخان، انصعقت الجما ير 

 بمفرده، واد تمّزات الحبال اّلتي ُاّيد بها، دون أن يصاا  و باذى، وال الر ية رفيق الباا اائم  
 أثر للباا نفسه.

 
داخل الغرفة اّلتي ااتيد منها، يتابع في  دوء إب   آخر وصاياه  اكان الباا جالس   

ألتباعه.  بعد انتهائه، أبلغ حارسه المشدوه أّن وات شهادته اد حان، ولكن رفق الحارس، 
 وكذلم سام خان، االشترام في اتله، واّرر سام خان وجنوده االنسحاا.

 
من زيادة انتشار الّدين الجديد.  فأحضرت فراة أخرى  امن إتمام الم امرة خوف   لم يكن بد   

ة خّطها يراعه وءمن الجنود، وااتيد الباا إلى ذات المكان، وأطلق الّرصاصم فتحّققت بشهادته نب
 في مستهّل دعوته:

 
ما أنا بشيء إاّل واد أاامتني ادرتم   ﴿يا سّيدي األكبر

وما   ت في شيء إاّل عليمما اّتكل  على األمر
يا بقّية هللا اد فديت بكّلي   اعتصمت في أمر إاّل إليم

ضيت السّا في سبيلم وما تمّنيت إاّل القتل في ور لم 
ا وكفى باهلل اديم   اوكفى باهلل العلّي معتصم    محّبتم
  (3)﴾.ووكي    اشا د  
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ة ألحد اّلذين ااموا على خدمته أّثرت الواائع المذ لة الستشهاد الباا على القوى العقليّ 
وتعلّقوا بشخصه، فتصّور أّن الوفاء يفرق االنتقام له، فعزم على اتل الّشاه.  من دالئل ضعش 
عقله، أّنه استخدم أداة ال تميتم فأصاا الّشاه بجروب طفيفة.  لكن وجد أعداء البابّية الفرصة 

بالتآمر على حياة الّشاهم  ات هم البابّيون جميع  امن جديد للفتم بالبابّيين، و دون تحقيق أو محاكمة 
 إلى مقّر الّشهادة. امنهم على ايد الحياة وااتيدوا أفواج   يفامتفت الّسجون بمن بق

 
وامتّد نفوذ ا  ااضت موجة الفتم والّسلا على آال  األبرياء، ولكن مضت دعوتهم ادم  

ّمه   ت افة، وأضحى مراد الباا محج  الى شرق األرق وغر ها، وُترجمت كتبها إلى لغات مختل
الم يين، بينما خوت اصور الملوم والوزراء اّلذين حار وه واندّكت عروشهم كأّنها  شيم تذروه 

 الّرياب.
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 َطْلَعُة الّظهور أو الَبَهائّية
  

ر البهائّية  ي اسشراق اّلذي  ّيأت له الّدورة الّسابقة.  وأحدا  الّدورتين مرتبطة، يتعذّ 
ل بطهران.  اچخّط فاصل بينهما، إاّل أّن بهاء هللا بّين أّن بعثته بدأت أّيام سجنه في سياه  ديتحد

ولكن ال يمكن تقيسم تاريخ  ذه الّدورة بالبساطة اّلتي اّتبعنا ا في الّدورة البابّية، ألّن أحداثها ال 
زه ابنه ومركز عهده ما أنج اتقتصر على ما واع منها في حياة بهاء هللا فحسا، بل يشمل أيض  

عبد البهاء وولّي األمر.  وينبغي ابل تفصيل  ذه  دعبد البهاء، ومن بعده شواي رّ اني حفي
 المراحل أن نقّدم بكلمة عن صاحا  ذه الّدورة.

 
الّنوري، و و سليل مجد وشر ، إذ  يبهاء هللا  و اّللقا اّلذي ُعر  به ميرزا حسين عل 

، أحد الّنب ء المقّر ين إلى ب ط الملم فتح علي گالمعرو  بميرزا بزر كان أبوه ميرزا عّباس
ّتصش بهاء هللا منذ طفولته بحميد الخ ل، وجميل ارستان.  بروجرد ولُ على منطقة  اشاه، وحاكم  

الخصال، وتمّيز بحّدة الّذكاء، ورجاحة العقل، والّشجاعة واسادام، وأبدى منذ بكرة صباه كفاءة 
ر رجال أد شا م ن حوله من كبا ال ُدني   اد المشاكل، وأظهر معرفة وعلم  ققتين في حّل أعومهارة فائ

رق عليه من مناصا الّدولة، انصر  كّلية إلى أعمال الب ّر، ورعاية الّدولة.  ورغم كثرة ما عُ 
 ماله الخاص على الفقراء والمعوزين. االمساكين، منفق  

 
 في بغداد

 
في  اى حياة الّشاه، اضى حضرة بهاء هللا أر عة شهور سجين  بعد محاولة االعتداء عل 

 طهران، ينتظر دوره ل عدام بصفته
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أحد أاطاا البابّية، ولكن نجح بعق أصداائه القدامى في إاناع الملم بالّتحقيق في  ذا 
الحاد ، فثبتت براءته، وأطلق سراحه، ولكن أمرت الّسلطات بابعاده، وصادرت أمواله، فقصد 

 اق.العر 
 

بعد إاامة اصيرة في بغداد اّرر بهاء هللا االعتزال في جبال الّسليمانّية حي  انقطع  
في خلوة دامت عامين، لم يكن أحد يعلم خ لها مكانه.  وعندما ُعر  مكانه إنهالت عليه  امتعّبد  

 الّتوّس ت للعودة لجمع شملهم، وتنظيم صفوفهم من جديد.
 

.  اإلهي   ان تعاليم الباا على نحو ال يمكن أن يكون إاّل إلهام   تّم بهاء هللا بشرب و ياا  
التا آيتين من آيات ز ومن بين مآثر  ذه الفترة رسالتين على جانا عظيم من األ مّية، وال 

اسعجاز:  ما الكلمات المكنونة، وكتاا اسيقان.  تتعّدى الّرسالة األولى حدود جمال الّتصوير 
ّتعبير، إلى عمق المعنى وسمّو الفكرة، مع شّدة االختصار وسحر البيان، وب غة الّلفظ ورّاة ال

 ، أو كما اّدم لها بهاء هللا:ال واسلهّيات اّلتي جاءت بها األديان سابق  ئو ي موجز للفضا
 

ّزة بلسان القُ  درة ﴿ ذا ما ُنّزل من جبروت الع 
ّنا أخذنا جوا ره والقّوة على النبيّ  ين من ابل، وا 

على     اميص االختصار فضوأامصناه 
األحبار، ليوفوا بعهد هللا وي ّدوا أماناته في 
أنفسهم، وليكوّنن بجو ر الت قى في أرق الّروب 

 من الفائزين﴾
 

وفي الّرسالة الّثانية يفيق بيانه األحلى بتفسير آيات الكتا المقّدسة الّسابقة على نحو  
إلى أبدّية األديان، وعدم محدودّية رساالتها رغم  ُيبرز وحدة معانيها ومقاصد ا، وُيلفت األنظار

 محدودّية أحكامها في حّيز زمانّي.  وخلت الّرسالتان من أّي إشارة



 

23 

فسيحة أمام الفكر الّدينّي لكّل المهتّمين  اإلى أمره الجديد، ولكن فتح كتاا اسيقان آفاا  
 في بغداد ارابة عشر سنوات، علت المبارم.  بقي بهاء هللا هسع ن ظهور  ابالّروحانيات، مهّيئ  

أثناء ا شكوى الب ط الفارسّي من ازدياد نفوذه في منطقة يحّج إليها الّشيعة من إيران، وينتهز 
كثير منهم الفرصة ليستطلع حقائق البابّية.  وزادت مخاو  الب ط اسيرانّي بعد زيارة عدد من 

ه المتواضع.  فأمر الّسلطان عبد الحميد بحضوره لبهاء هللا في منزل –من بينهم األمراء  –أفراده 
، أعلن بهاء هللا ألصحابه 1863إلى إستنبول.  و ينما كان يتأ ّا ركبه للّرحيل في ر يع عام 

 ات ووعود األديان الّسابقة.وءبأّنه الموعود اّلذي بّشر به الباا، واّلذي بظهوره تتحقق نب
 

 في أدرنة
 

ات  ذا اسع ن الخاص إلى حين إبحار بهاء هللا من تركيا، تمتّد المرحلة الّثانية من و  
في طريقه إلى عّكا، وتتمّيز بتطّور المبادئ اّلتي أعلنها الباا إلى أصول وأحكام مفّصلة، وا ع ن 

على الّتدريج، وا عداد رسائله الموّجهة الى ملوم ور ساء الّدول،  اعام   ادعوة بهاء هللا إع ن  
ر الجديد ونظامه العالمي، ودعوتهم للكّش عن الحروا، والحّد من سب غهم مبادئ العص

 الّتسّلح، واالّتحاد والّتعاون لخير الّشعوا.
 

 ّية.  فبعد وصول ينة أدرنة على أرق القاّرة األور جرت أكثر أحدا   ذه المرحلة في مد 
مت ث ثة ، من رحلة دا1863بهاء هللا وصحبه إلى مدينة إستنبول في منتصش أغسطس )آا( 

شهور ونصش على ظهور الّدواا، خ ل جبال وعرة، نما إلى علمهم ارار ترحيلهم  إلى أدرنة، 
ديسمبر )كانون أول( من نفس الّسنة.  واصل بهاء هللا أثناء إاامته في  12اّلتي وصلو ا يوم 

  ذه المدينة، وطيلة الّسنوات الخمس الّتالية، تفصيل أصول دعوته،
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، وتهذيا وتقويم أخ ق أصحابه وأتباعه، و يان هالوعود اسلهّية الخاصة بمجيئوشرب النبوءات و 
اامة الّس م على اواعد العدل والتّ  آزر، وضّمن ذلم رسائله إلى نظامه لحفظ األمن في العالم، وا 

وفرادى مغّبة رفق دعوته.  وحاق بكّل منهم ما أنذره مسبقا من  االملوم اّلذين أنذر م جمع  
نتيجة الستكبار م وعدم مباالتهم بهذه الّرسالة الّسماوّية ورفضهم  –ّدي ومعنّوي خسران ما

 رغم ما كانوا عليه من عّز مبين. –االنصياع ألمر هللا 
 

 نالم مف الحسد الا أخيه ألا، ميرزا يحيى، وانتهز المناوئون الفرصة لتّقسيم  
ّدت حّدة الخ   بين األتباع، طالبوا األصحاا، وشّجعوه على المضّي في غّيه، حتى إذا ما اشت

الّسلطان بابعاد مم فصدر األمر بترحيل ميرزا يحيى ومشايعيه إلى ابرص، وسجن بهاء هللا 
 وصحبه في عّكا.

 
 في عّكا

 
تمتّد المرحلة الّثالثة، من وات وصول بهاء هللا إلى سجن عّكا حتى وفاته بقر ها.   

ها، إب   رسائله إلى شهدت الّسنوات األر ع والعشرون اّلت ي اضا ا بهاء هللا في عّكا وم رج 
حدود وأحكام الّشريعة البهائّية، وتفصيل نظامه  االر ساء والملوم، ونزول الكتاا األادس متضّمن  

 العالمي، وانتشار دعوته من إيران والعراق، إلى تركيا، وروسيا، ومصر، والّشام، والهند.
  

 
إلى األذ ان األحادي  المروّية حول منزلتها.  ومع ذلم لّما أعاد سجن بهاء هللا بعّكا  

لم يخرا أ لها مرّحبين بمن صبغ على مدينتهم  ذه  1868أغسطس  31ورد بهاء هللا إليها يوم 
بمّدعي األلو ّية،   1285ر يع اآلخر  5القداسة، ولكن اجتمعوا ليسخروا بمن وصفه فرمان 

 اةواضى بدون محاكمة بالّسجن مدى الحي
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على كّل من صاحا الّظهور وأفراد عائلته، كما أنذر األ الي مغّبة االخت ط به الء األشرار أو 
معاشرتهم.  وااع األمر أن العزلة اّلتي ُفرضت على بهاء هللا في سجن عّكا كانت خير دعامة 

  دعوته إلى لهذا الّظهور المبارم، و دأت فترة غنّية بالّتنزيل، إذ واصل حضرته من الّسجن إب 
ملوم ور ساء العالم، وفّصل في مئات من رسائله معالم الّنظم العالمي اّلذي أبدعه، وأنزل في 

 دكتاا األادس الّتشريع الجديد، وأجاا على أسئلة المستفسرين، وحّرر كتاا عهده وميثااه، وحدّ 
بنه األرشد اها، وعّين الهيئات والقيادات المستقبلة سدارة أمر دينه، و ّين وظيفة وسلطة كّل من

ي في م ر ا  عّكا حّتى صعدت روحه إلى قليتوّلى إدارة ش ون أمره وتفسير تعاليمه من بعده.  وب
 .1892يار( أمايو ) 29الّرفيق األعلى في فجر 

 
في ابضة طا  لقبه  –ز اء ر ع ارن  ا، وبقي فيها سجين  ادخل بهاء هللا مدينة عّكا سجين   

وات هم بالكفر، وتقويق أركان الّدين، واّدعاء األلو ّية،  – رة ما أراق من دماءالّسلطان األحمر لكث
وتضليل الّناسم فحذرته أ الي عّكا أّول األمر، ثم تتّبع الّناس حركاته، وتحّروا أمره، واّطلعوا على 

عنه.  ما أشيع  دعوته، وتفّحصوا أاواله وأفعاله ارابة ر ع ارن اضا ا بينهم، فتبّينوا كذا كلّ 
، و دا من كلماتهم الّندم واألسى.  (4)بذلم شهدت كلماتهم وعباراتهم حين تشييعهم جنازته وتأبينه

لم أو أدا، ولكّنها أعر ت عن عكانت كلماتهم بسيطة على الفطرة، فعّكا مدينة صغيرة لم تشتهر ب
اسرادة  رغم ما كان يمكن أن يلحق بهم من أذى لمخالفتهم، مشاعر فاضت بها الوا صاداة

بهاء هللا: "... ف  محاسن فضله تدرم، وال  االّسنّية.  كتا األستاذ جاد عيد من أ الي عّكا راثي  
مآثر عدله تعّد، وال فيوق مراحمه توصش، وال غزارة مكارمه تحصر، وال كرم أعرااه ككرم 

 نأعراق الّناس.  فاّن كّل  ذه الّصفات اّلتي كان فيها آية هللا في خلقه لم تك
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لتفي بوصش بعثته الّشريفة، فهو اسمام المنفرد بصفاته، والحبر المتنا ي بحسناته ومبّراته، بل 
  و فوق ما يصش الواصفون وينعت الّناعتون..."

 

 ومن رثاء نظمه الّشيخ عبد الملم الّشعبي: 
 

  وبحر الّندى والجود والحلم والمجد  لقد كان رّا الفضل والعلم والّتقى
  يبلى غاية الّراجي واكرم من يسد  د في الّدجى يهتدي بهومصباب جو 

 

 ومن رثاء نظمه المعّلم أمين فارس من كفر يسيش: 
 

  وافاه كان ينال ما يستنظر مدن كدلّ   ا للبرايداكهف   اد كان
  ال تنكدر ومآثدر ومفاخر  اد كان شمس  دى و در فضائل

 

 :رثاء رشيد افندي الّصفدي من عّكاومن  
 

  ا منه اد ظهر البهاءورشد      ا وفض   اد حوى علم  إمام 
 ال يشو همدا ريداء وز د    بتحقيق اليقين على ص ب 

  

 :مين زيدانأومن رثاء  
 

  إّي لفظ يفيم حّق العزاء    الهدى ونور البهداء إمام يا
 األنبياء أرثي ع مة  فيه    ليت شعري من لي بلفظ نبيّ 

 
مي، األمير شكيا أرس ن، المفتريات الموّجهة إلى بهاء هللا، كما كّذا الم رم اسّس  

بمقامهم  ذه المّدة الّطويلة بعّكا أصبحوا بأشخاصهم  فقال: "ومّما ال جدال فيه أن البهاء وأوالده
لدى أ الي ب دنا المعرفة الّتامة، بحي  صفا جو ر م عن أن تعتوره الجهالة، وامتنعت  معروفين

 عا بها حصائد األلسنة.  أّما البهاء فقد أجمع أ ل عّكا على أّنه كان حقيقتهم عن أن تت
، وأّنه ما اّطلع له أحد على سوء، وال مظّنة نقد، وال مدعاة شبهة في امعتكف   ال  يقضي واته معتز 

 (5)أحواله الّشخصّية كّلها..."
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 :مشقّيتيناء العرا والّشورى الدّ ي، صاحا جريدتي وفبوكتا محمود خير الّدين الحل 
جميع  حتى أصبح كعبة الوّراد من ه"...وانتقل حضرة بهاء هللا إلى )البهجة( وواصل جهاد

الجهات.  و دأت الهبات ترد عليه بكثرة من األتباع والمريدين.  ومع ذلم فما كان يتجاوز حدود 
 (6)..."اء والمساكين، ويقضي معظم أوااته بالّص ة والعبادةر البساطة وكان ينفق على الفق
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 َمْرَكُز الَعْهد  
 

على  يئات منتخبة باالاتراع العام، على  اإّن الّنظم اسدارّي للّدين البهائّي يقوم أساس   
المستويين المحّلي والعالمّي، ولكن حين وفاة بهاء هللا، لم يكن تعداد البهائّيين، وال درجة امتزاا 

الّنظم اسدارّي الجديد، يسمح بتنفيذ وحسن سير شراّيهم وغر ّيهم، وال ما بين أيديهم من تفاصيل 
بنه األرشد عّباس أفندي، ليواصل بناء الجامعة البهائّية العالمّية، ا ذا الّنظمم فعّين بهاء هللا 

ويرسي اواعد نظامها على نفس الّنمط الّروحاني اّلذي أبدعه، ويحمي الّدين البهائّي من الّتشّيع 
ه أو بسبا تفسير تعاليمه وأحكامهم فنّص بهاء هللا على  ذا واالنشقاق، سواء بسبا خ فت

بينه و ين الم منين، حّتى ال تتصّدع  اوثيق   االّتعيين في وصّية مكتوبة بخّط يده، واعتبر ا عهد  
صفوفهم.  واام عّباس أفندي على األمر من بعد والده بوصفه مركز عهده، واختار لنفسه اسم 

 عبد البهاء.
 

في نفس الّليلة اّلتي أعلن فيها الباا دعوته، وأدرم عبد  1844هاء في عام ولد عبد الب 
في  هالبهاء منزلة أبيه و و صبّي في الّتاسعة من عمره، ابل أن يعلن دعوته بعشر سنوات، والزم

على تهيئة ما يعينه على تحقيق أ دا  رسالته،  امنفاه بالعراق وتركيا ثّم في سجن عّكا سا ر  
مته ومناصرته كم من أسير في محبته، متفاني في طاعته، حريص على رضاه واام على خد

 حظة األخيرة من حياته.حتى اللّ 
 

لم تسمح ظرو  الّنفي والّسجن المستمّرين ليتلّقى عبد البهاء العلم في المدارس، فعّلمه  
 غير مألو  اء ادر  والده.  وأبدى منذ حداثة سّنه من مظا ر الّنبا ة والفطنة والّنبو  وحّدة الّذكا
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تشهد األحادي ، والكتا، والّرسائل اّلتي تركها برسوم ادمه في العلم، وادرته الفّذة على حسن 
البيان، ودّاة الّتعبير، وعمق الفهم، ومعرفة دايقة بأسرار  ذا الكون.  وما ُنشر له حتى اآلن ير و 

 لفجيال القادمة. اخالد   اعلى ألش وسبعمائة رسالة، تقع في سبع مجلدات، تحوي تراث  

 

، واسفراا عن 1909سجن عبد البهاء، إاّل بعد عزل الّسلطان عبد الحميد عام  لم ينته   
نا ز الخامسة والّستين من  اّنه نال الحّرّية شيخ  ألة العثمانية.  ورغم و األبرياء المسجونين في الدّ 

أّنه بدأ أسفاره لب د الغرا، بعد الّتواش عمره، ورغم أّن طول سجنه اد  ّد اواه وأنهم صّحته، إاّل 
في مصر، واعتلى المنابر، وتصّدر المحافل والمجالس العلمّية، وحاضر في الجامعات،     الي

وخطا في المصّلين، وناظر العلماء، وباح  المفّكرين، ونااض األدباء، وحّرر ما ال حصر له 
ا كّله ب ء ال حّد له وال نظير.  لم يسافر ساعي  على المستفسرين، وأبلى في ذلم  امن الّرسائل رد  

نما ايام   إلى الّراحة،  ابواجا نصح به أصحابه: أاّل يلوذوا بالّسكون، أو يخلدو  الكسا أو شهرة، وا 
في  اال تفنى ومقر   اوأن يطّهروا أنفسهم من الّتعّلق بملّذات الحياة الفانية، ويشتروا بمتاع الّدنيا كنوز  

 يغتنموا الفرصة لنشر نفحات هللا وسطوع نوره بين العالمين. ارا هللا، وأن
 

تناول عبد البهاء في كتبه وأحاديثه الخاّصة والعاّمة موضوعات كثيرة الّتنّوع عّبر فيها  
ومعنى.  بّين أّن وحدة العالم في طريقها إلى الّتحقيق على الّتدريج ولها  اعن فكر بهائّي روح  

ّسياسة، واّتحاد في الفكر، واّتحاد في الحّرية، واّتحاد في الّدين، واّتحاد اّتحاد في ال: سبع عناصر
في القومّية، واّتحاد بين األجناس، واّتحاد في الّلغة.  و نى حلوله لمشاكل العالم على أساس ا ي ٍم 

 أّن الّتقّدم سواء في ميادين االاتصاد أو اإنسانّية، م كد  
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فنون، إّنما يتوّاش على مدى ما وصل إليه أفراد المجتمع في االجتماع أو العلوم واآلداا وال
تمّسكهم بالعدل، وتقويمهم لفخ ق، وحرصهم على المصلحة العاّمة ابل المصالح الخاّصة، 

ق بالّتهذيا ورغبتهم في الّتعاون على البّر والخير، وأّن  ذه وغير ا من مقّومات الّراي تتحقّ 
لعلم وال بالّثروة.  ورّد على رسالة لم تمر الّس م المنعقد ب  اي في الّدينّي، ال بالّسياسة وال با

بعيد المنال ما لم توضع المبادئ الّروحانّية والّتعاليم اّلتي  ، فأوضح أّن الّس م العالميّ 1899
علنها بهاء هللا موضع الّتنفيذ.  وحّذر أثناء أسفاره من وشوم اندالع حرا عالمّية، ومن خطر أ 

مضنية سزالة الفواصل اّلتي ما زالت تفّرق بين  االّسائدة في ب د البلقان.  وكّرس جهود   األوضاع
الّناس سواء كان مرجعها الّتعّصا الّديني أو الّتعّصا العنصرّي أو الّتعّصا القومّي.  وعّلم أّن 

 .األديان  ي مراق للّسمو اسنسانّي ف  يجوز أن نحّولها إلى حواجز تفصل بين البشر
 

فيجا عليكم أن تتضّرعوا وتبتهلوا آناء الّليل  ...: "ومن نصحه لنفر من أصحابه 
وأطرا  الّنهار، وتسألوا هللا أن يوّفقكم إلى األعمال ال األاوال.  توّجهوا إلى هللا، وصّلوا له، 

ّل بائس، لك الغنى الفقير، وعون   اوناجوه، واسعوا عسى أن توّفقوا إلى عمل الخير، وأن تكونوا سبب  
ألمن كّل خائش، ووسيلة لكّل من ال  الصّحة كّل مريق، وسبب   الكّل محزون، وسبب   اوسرور  

ومأوى لكّل من ال مأوى له وال وطن.  تلم  ي  ال  لكّل غريا، ومنز  اوسيلة له، وملجأ وم ذ  
 صفة البهائّي."

 
إلى اسمين، أحد ما  أبان لزائريه أّن الّدين منقسم 1911نوفمبر )تشرين الثاني( 12وفي  

ي المعام ت.  "أّما القسم المتعّلق أيتعّلق بالّروحانّيات، و و األصل، والّثاني يتعّلق بالمادّيات، 
 بالّروحانّيات واسلهّيات فاّنه لم يتغّير، ولم يتبّدل، وعليه ُبع 
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ويتبّدل  فاّنه يتغّير جميع األنبياء اّلذين أّسسوا فضائل اسنسان... أّما القسم الّثاني من الّدين،
شراق نور المعرفة، والفضائل بمقتضى الّزمان والمكان ... أساس دين هللا،  و األخ ق، وا 

 ..." اسنسانّية
 
عن     نق–بتونون لوبان بسويسرا  1911)آا(أغسطس  27ومن كلمة ألقا ا يوم   

بالعدل واسحسان، ولنمتزا لتئام ذوي القر ى اولنترم الجور والطغيان، ولنلتئم  ...: "–األ رام
امتزاا الماء بالّراب، ولنّتحد اّتحاد األرواب، وال نكاد أن ن ّسس سياسة أعظم من سياسة هللا، وال 

يوافق عالم اسنسان أعظم من فيوضات هللا، ولكم أسوة حسنة في الّرّا  انقدر أن نجد شيئ  
 ذا الّسبيل.  عليكم، يا عباد هللا، بترم الجليل، ف  تبّدلوا نعمة هللا، و ي األلفة الّتاّمة في 

 االخت  ، وتأسيس االئت   والحّا واسنصا  والعدل وعدم االعتسا  ...".
 

الكاتا الّروسي ليو : أّم مجالس عبد البهاء، وراسله صناديد الّرجال في العالم أمثال 
مبري ) رمن( ڤا تولستوي، والعالم الّسويسري بروفسور أوجست فورل، والمستشرق أرمينيوس

باشا زعيم اسص ب  بجامعة بودابست، واألمير محّمد علي، والّصدر األعظم مدحت األستاذ
الّسياسي في تركيا، واسمام محمد عبده، واألديا جبران خليل جبران، والم رم واألديا الّسياسي 

يار المصرّية لي يوسش، ومفتي الدّ عاألمير شكيا أرس ن، ورائد الّصحافة المصرّية الّشيخ 
 الّشيخ محمد بخيت.

 
صعد عبد البهاء إلى النشأة األخرى، عن  1921تشرين الثاني )نوفمبر(  28وفي ليلة  

. وتناالت الّصحش الخبر بصورة تعّبر عن شعور ا بفداحة الخسارة.  فنشرت اسبعة وسبعين عام  
نتقال ا"خطا جلل، : نجريدة الّنفير الّصادرة في حيفا على طول صفحتها األولى، تحت عنوا

 رجل اسنسانّية عبد البهاء عباس."  ثم استرسلت
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ين ذكره قعظم ركن من أركانها، وأشهر محسن إليها، مف الخافأ " رزئت اسنسانّية بانتقال : بقولها
 وشداه، العالم الكبير، والحكيم الّشهير، الّسيد عباس البهائّي".

 
من جميع اّلذين  ا"كان رحمه هللا محترم  : 1921نوفمبر  30م في طّ كتبت جريدة المق 

باألخ ق الّسامية، وله أتباع ومريدون معظمهم في بلدان  اكريم الّنفس، مّتصف   اعاشروه، مهيب  
الغرا والواليات المّتحدة...زار الفقيد القطر المصرّي ابل الحرا وأاام بضاحية الّزيتون، وعر  

دان أورّ ا وأمريكا فقو ل فيها بالّتكريم، وخطا في كبار المصرّيين وفض ء م، وزار بعق بل
إلى الّس م والوئام واسخاء بين البشر، والكّش عن الحروا،  االمحافل والمعا د والكنائس داعي  

 والّرجوع إلى تعاليم األنبياء والمرسلين...".
 

قرات لتشييع جنازته نقتطش منه ف اكانون األول )ديسمبر( وصف   6وادمت الّنفير في  
موجزة لما يلقيه  ذا الّسجل التاريخّي من ضوء على منزلة عبد البهاء في الوا معاصريه 

"طّوق الّنعض فخامة المندوا ]الّسامي[ وحاشيته، وحاكم المقاطعة، ومصا  العلماء : ومعاشريه
 لم تر   ارة الموكا، كان االجتماع مهيب  األع م من علمانّيين ور ساء روحانّيين، ولما وصلت م خّ 

 ام ّثر   احيفا نظيره، ولما ساد الّسكون واش حضرة األديا يوسش أفندي الخطيا وارتجل خطاب  
بكوا اندبوا العلم والكرم، افابكوا على الفضل واألدا،  ...: نذكر منه فيما يلي ما أمكّنا التقاطه

لفاني إلى دار األبد عالمكم ا ألجل أنفسكم ألّنكم أنتم الفاادون، وما فقيدكم إاّل راحل كريم من
 ...".ابكوا ساعة ألجل من بكى ألجلكم ثمانين عام  اواألزل، 

 
"... أّيها الّرااد العظيم الكريم أنت أحسنت إلينا : وعقبه إبرا يم أفندي نّصار فقال 

 بكلّ  اوأرشدتنا وعّلمتنا، عشت بيننا عظيم  
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رفعت منزلة الّشرق إلى أعالي ذروة ما تعنيه كلمة العظمة، واد تفاخرنا بأعمالم وأاوالم، أنت 
 كليل المجد...".إالمجد، اد أصلحت و ّذبت، أتممت الّسعي فنلت 

 
ال أوّد أن أبالغ  ...":    الفضيلة األستاذ محمد مراد، مفتي حيفا اائ صاحاوت ه حضرة  

الغّراء في  أبين  ذا الّرجل العظيم، فاّن أياديه البيضاء في سبيل خدمة اسنسانّية، ومآثرهتفي 
في جميع  اعمل البّر واسحسان ال ينكر ا إاّل من طمس هللا على البه.  كان عبد البهاء عظيم  

أبّي الّنفس، شريش العواطش، سامي المبادئ، كان رضّي األخ ق،  اأدوار حياته، كان عصامي  
ة العالية إاّل و لم يحرز  ذه المرتب حسن الّسيرة، اشتهر ذكره في مشارق األرق ومغار ها.  و 

بجّده واجتهاده، ولم ينل في القلوا تلم المنزلة العالية وذلم المكان الّرفيع، إاّل بمساعدته للبائس، 
على داائق الّشريعة اسس مية.  كان  او اغاثته للملهو ، و تسليته للمصاا.  كان رحمه هللا وااف  

 ...".انحرير   اوأستاذ   اكبير   اعالم  
 

العلم اد غر ت، و در الّتقى اد أفل، ونجم  شمس إنّ ": بد هللا مخلصت ه األستاذ ع 
المكارم اد  وى، وعرض الفضيلة اد ثّل، وطود اسحسان اد دّم، ومعالم الهدى اد تغّيرت بانتقال 

 البااية". الفانية إلى الّدار  ذا الّراحل الكريم من الّدار
 

 : حضرة فضيلة الّشيخ يونس الخطياونختم  ذه المقتطفات ببيتين من اصيدة ارتجلها  
 

 رّا الّتقى والفضل والعرفان  حكم اسله بموت عباس البها 
 لفراق من  و عين كّل زمان  كّل األنام بكت وطال نحيبها 
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 والَيُة َأْمر  هللا
 

يسمح  اعند  صعود عبد البهاء، لم تكن الجامعة البهائّية اد بلغت من االنتشار نحو   
عوا ممثلون عن مختلش الشّ  ة العليا لنظمها اسدارّي، بحي  يشترم في انتخابهابانتخاا الهيئ

واألجناس والّثقافات في العالمم فأوصى عبد البهاء بوالية األمر من بعده إلى حفيده األرشد شواي 
رّ اني، ليتّمم الخّطة اّلتي وضعها، وباشر في تنفيذ ا، من أجل استكمال الّنظم اّلذي وضع 

 هاء هللا.أصوله ب
 

. بدأ تعليمه في مدارس حيفا، 1897 يار )مارس(أولد شواي رّ اني بمدينة عّكا في أّول  
ثم انتقل إلى  بيروت لمواصلة دراسته اّلتي انتهت في جامعة أكسفورد.  وتوّلى عبد البهاء تر يته 

    رّ اني رج وتوجيهه بنفسه منذ طفولته، ووصفه بأّنه "أبدع جو رة فريدة عصماء".  كان شواي
عديم الّنظير، ال يحيد عن المبادئ، وال تأخذه في الحّق لومة الئم، ذا نظر ثااا، ورأي  امثالي  

صائا، ور ية جلّية، ومنطق سليم، وتحليل عميق.  جمع إلى ذلم رفا ة الحّس، ورّاة المشاعر، 
ن، سلس األسلوا، فصيح وكثرة المهابة، وشّدة الّتواضع.  و و مع ذلم طلق الّلسان، اوّي البيا

 العبارة، بعيد المغزى.
 

ة اّلتي تركها له عبد توّلى األمر و و في عنفوان الّشباا، وكّرس حياته لرعاية المس ليّ  
رسام جذور  يكله اسدارّي، ليقوم بتدبير  البهاء، وعمل على تنمية إمكانات العالم البهائّي، وا 

وحدتها.  وبانتهاء واليته اجتاز الّدين البهائّي طور ش ون جامعة عالمّية من بعده، ويحافظ على 
مستويات:  ةالّرئاسة المتمّثلة في شخص واحد إلى  رئاسة تتمّثل في  يئات منتخبة على ث ث

 المحافل
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الّروحانية المحّلية على مستوى المدينة والقرية، والمحافل الّروحانّية المركزّية على مستوى المملكة 
  يت العدل األعظم على مستوى العالم.أو الجمهورّية، و 

 
، إذ وافاه 1963لم تمهل المنّية شواي رّ اني ليشهد انتخاا بيت العدل األعظم في ر يع  

، خمس سنوات ابل تأسيس أّول رئاسة 1957نوفمبر )تشرين الثاني(  4األجل المحتوم ليلة 
مستوى عالمّي، اشترم في انتخابها دينّية جماعّية، و يئة تشريعّية منتخبة باالاتراع العام على 

 أكثر شعوا العالم، وأجناسه، وثقافاته.
 

  
 شهادة المنصفين

 
رغم ما واجهه الّدين البهائّي من مقاومة واّتهامات، كما  ي الحال عند ظهور كّل دين،  

ن به، لم يعدم بعق العلماء والمفّكرين الّشجاعة ليصّرحوا بالحقائق اّلتي عرفو ا عنه وعن المنادي
يرّجح أّن  ال  مقا 1896يونيو  18منها على سبيل المثال.  نشرت األ رام يوم  انذكر  نا بعض  

... على أن المعرو  من أحوال البهاء و نيه الّشخصّية، ": كاتبه الّشيخ محمد عبده جاء فيه
ير متنازع والمأثور عنهم من خ ل الّتر  ومزايا الكرم والّتحّقق بصفات الّتهذيا واألدا،  و غ

فيه، وال ينكره إاّل كل مكابر.  وحضرة ولده األكبر عّباس أفندي أشهر من أن يعّر  بفضله، 
ظا ر الّنجابة،     وُينّبه عن نبله، و و المعرو  عند أعيان الب د وأولياء األمور، واد عرفناه رج

أدا في غاية الغضاضة، بادي الّسراوة، فصيح الّلهجة، مهيا الّطلعة، كثير الواار والحشمة، ذا 
 وُخلق على جانا عظيم من الّرياضة ..."
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سّجل األديا والم ّرم األمير شكيا أرس ن في كتابه "حاضر العالم اسس مي" ع اته  
"وكانت له مع  ذا العاجز مراس ت مّتصلة باّتصال حبل الموّدة.  وعمران :    مع عبد البهاء اائ

عّكا وال غرق لي فيها سوى االستمتاع بأدبه الغّق، واالغترا   اصدت اجانا الّصدااة، ومرار  
 (7)من علمه الجّم.

 

 ثّم نّوه في نفس الكتاا بحضرة عبد البهاء: 
 

"... كان آية من آيات هللا بما جمع هللا فيه معاني الّنبالة، ومنازع األصالة، والمنااا  
فيها كماله، من كرم عريق، وخلق سجيج، العديدة اّلتي اّل أن ينال منها أحد مناله، أو يبلغ 

باسداء المعرو ، وا غاثة الملهو ، وتعا د المساكين بالّرفد بدون ملل،  عوشغش بالخير، وولو 
واضاء حاجات القاصدين بدون برم،  ذا مع علّو الّنفس، وشغو  الّطبع، ومضاء الهّمة، ونفاذ 

وفور الحكمة، وب غة العبارة، حّتى كأن العزيمة، وسرعة الخاطر، وسداد المنطق، وسعة العلم، و 
 يالوشفصاحته صوا الّصواا، وأاواله فصل الخطاا، وكتاباته الّديباا المحّبر، وفصوله 

رضته سيل عارق منسجم، ويوّد الّلبيا لو أاام االمنمنم، يفيق بيانه جوامع كلم، وتسيل ع
الّطيبة المشارع، استولى من  العمر بمجلسه يجني من ز ر أدبه البارع، ويرد من منهل حكمته

ات المثل األعلى، و لغ من اّوة الحّجة، وأصالة المعقول على األمد األاصى، وأصبح في اسلهيّ 
الّرأي، وبعد الّنظر، الغاية اّلتي تفنى دونها المنى، حتى لو اال اسنسان أّنه كان أعجوبة عصره، 

ألفذاذ اّلذين اّلما يلد م الّد ر إاّل في الحقا ، ولو حكم بأّنه من ااونادرة د ره، لما كان مبالغ  
 (8)..." االّطوال، لكان اوله سائغ  

 

"أعطش من أعماق البي على الحركة البابّية، إّنها : وكتا األديا الّروسي ليو تولستوي  
 تلّقن الّناس مبادئ األخّوة والمساواة
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م البابّية اّلتي جاءتنا منبعثة من اسس م، اد والّتضحية بالحياة الماّدّية في خدمة هللا.  إّن الّتعالي
 (9)من أثر تعاليم بهاء هللا، و ي تقّدم لنا اآلن أسمى صورة من الّتعاليم الّدينّية. اتطّورت تدريجي  

 

 اوكتا الّشيخ اآللوسي مفتي بغداد في كتابه "نهج الّس مة في مباح  اسمامة"، مكّذب   
ن اّلد الباا بعد موت الّرشتي، ثم خالفته "... و ي ممّ : العين فقالاالّتهامات الموّجهة إلى اّرة 

في عّدة أشياء منها الّتكاليش، فقيل أّنها كانت تقول بحّل الفروا ورفع الّتكاليش بالكّلية، وأنا لم 
نها حبست في بيتي نحو شهرين، وكم من بح  جرى بيني أأحّس منها بشيء من ذلم، مع 

 (10)قّية من البين..."و ينها ُرفعت فيه التّ 

 

إّني أعتقد على أّي حال، أّن اّرة : أستاذ التاريخ بجامعة بغداد وكتا األستاذ علي الوردي 
ال تخلو من العبقرّية، و ي اد ظهرت في غير زمانها، أو  ي سبقت زمانها بمائة  مرأة  االعين 

، اجتمع متقّدم حضاري  سنة على أاّل تقدير، فهي لو كانت اد نشأت في عصرنا  ذا، أو في م
 (11)لكان لها شأن آخر، ور ما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين."

 

في رأيي أن البهائّية بدون شّم دين، ودين مستقّل ": وكتا الم ّرم العالمّي أرنولد توينبي 
البهائّية على ادم المساواة مع اسس م والمسيحّية أو غير ما من األديان المعتر  بها في العالم، ف

لدين آخر، بل  ي دين منفرد بذاته، ولها نفس المكانة اّلتي لفديان  اتابع   اليست مذ ب  
 (12)األخرى".
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 م ن آثار َحضرة َبَهاء هللا
 

لهذا العرق الّسريع لبعق جوانا الّدين البهائّي، نقتطش في الّسطور الّتالية  اختام   
لقارئ أن يتبّين بنفسه حقيقة  ذا األمر المبارم، كلمات لحضرة بهاء هللا، حتى تتاب الفرصة ل

هللا اد أودع في كّل نفس ممّيزة ما يعينها على الّتعّر  على الحّق من آياته  مّنا بأنّ  اإيمان  
 و ّيناته:

 
إلى نفسه يجد ا أحقر الوجود، وكّلما يرتّد  ا"... ثم اعلم بأّن  ذا الغ م كّلما يكون ناظر   

ات اّلتي ظهرت منها يجد ا سلطان الغيا والّشهود، فسبحان اّلذي بع  مظهر الّتجّلي البصر إلى
 (13)نفسه بالحّق، وأرسله على كّل شا د ومشهود..."

 

"... ال إّن الحرّية في اّتباع أوامري لو أنتم من العارفين، لو اّتبع الّناس ما أنزلناه لهم  
لمن عر  مراد هللا فيما نزل من سماء من سماء الوحي ليجدّن أنفسهم في حرّية بحتة، طو ى 

مشيئته المهيمنة على العالمين.  ال الحرّية اّلتي تنفعكم إّنها في العبودّية هلل الحّق، واّلذي وجد 
 ح وتها ال يبّدلها بملكوت الّسموات واألرضين."

 
هلل اد خلقتم "... اد حّرم عليكم الّزنا والّلواط والخيانة، أن اجتنبوا يا معشر المغّلين.  تا 

لتطهير العالم عن رجس الهوى  ذا ما يأمركم به مولى الورى إن أنتم من العارفين.  ومن ينسا 
نفسه إلى الّرحمن ويرتكا ما عمل به الّشيطان، إّنه ليس مّني، يشهد بذلم كّل الّنواة والحصاة 

 (14)"وكّل األشجار واألثمار وعن ورائها  ذا الّلسان الّناطق الّصادق األمين.

 

 "... إّنا أمرنا الكّل بالمعرو  ونهينا م عن المنكر، طو ى لمن 
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 (15)أخذ أمر هللا ونبذ ما سواه إّنه من أ ل الحّق في كتاا مبين."

 

"... إّياكم يا مف الّتوحيد، ال تفّراوا في مظا ر أمر هللا وال فيما نّزل عليهم من اآليات  
نين وكذلم في أفعالهم وأعمالهم وكّل ما ظهر من عند م و ذا حّق الّتوحيد إن أنتم من الموا

 (16)ويطهر من لدنهم كّل من عند هللا وكّل بأمره عاملين..."

 

"... يا اوم  ل تظّنون بأّن األمر بيدي؟ ال فونفس هللا المقتدر المتعالي العليم الحكيم،  
ا تكّلمت بكلمة وكان هللا فوهللا لو كان األمر بيدي ما أظهرت نفسي عليكم في أاّل من آن وم

 (17)على ذلم شهيد وعليم..."

 

"... إّني أنفقت روحي وجسدي هلل رّا العالمين ومن عر  هللا لن يعر  دونه، ومن  
خا  هللا لن يخا  سواه ولو يجتمع عليه كل من في األرق أجمعين، وما نقول إاّل بما أمرت 

ّنه ي  جزي الّصاداين..."وما نتبع إاّل الحّق بحول هللا واّوته وا 
 

ذائل وخذوا الفضائل، كونوا ادوة حسنة بين الّناس وصحيفة يتذّكر " ال يا اوم دعوا الرّ  
الة الجهل عن بين البرّية، ز بها األناس، من اام لخدمة األمر له أن يصدع بالحكمة ويسعى في إ

شّيكم، وغدكم أحسن من ال أن اّتحدوا في كلمتكم واّتفقوا في رأيكم واجعلوا إشرااكم أفضل من ع
جعلوا أاوالكم مقّدسة اأمسكم.  فضل اسنسان في الخدمة والكمال ال في الّزينة والّثروة والمال، 

عن الّزيغ والهوى وأعمالكم منّز ة عن الّريا والّرياء.  ال ال تصرفوا نقود أعماركم الّنفيسة في 
لّشخصّية، أنفقوا إذا وجدتم واصبروا إذا ة وال تقتصروا األمور على منافعكم االمشتهيات الّنفسيّ 

فقدتم إن بعد كّل شّدة رخاء ومع كّل كدر صفاء، اجتنبوا الّتكا ل والّتكاسل وتمّسكوا بما ينتفع به 
العالم من الّصغير والكبير والّشيوم واألرامل، ال إّياكم أن تزرعوا ز ان الخصومة بين البرّية 

 منيرة".وشوم الشكوم في القلوا الّصافية ال
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ال يا أحّباء هللا ال تعملوا ما يتكّدر به صافي سلسبيل المحّبة وينقطع به عر  الموّدة،  
لعمري اد خلقتم للوداد ال للّضغينة والعناد، ليس الفخر لحّبكم أنفسكم بل لحّا أبناء جنسكم، 

، االيد أمين   ، وفياوليس الفضل لمن يحّا الوطن بل لمن يحّا العالم.  كونوا في الّطر  عفيف  
، ال تسقطوا منزلة العلماء في البهاء وال تصّغروا ادر من ا، وفي القلا متذّكر  اوفي اللسان صادا  

جعلوا جندكم العدل وس حكم العقل وشيمكم العفو والفضل وما تفرب به ايعدل بينكم من األمراء، 
 (18)".أفئدة المقّر ين

 

ن إلى الف ا"يا ابن اسنسان لو تكون ناظر    ضل ضع ما ينفعم وخذ ما ينتفع به العباد، وا 
إلى  العدل اختر لدونم ما تختاره لنفسم.  إّن اسنسان مّرة يرفعه الخضوع إلى سماء  اتكن ناظر  

 (19)العّزة واالاتدار، وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الّذلة واالنكسار."

 

ور من الّصنائع واالاترا  وأمثالها، "اد وجا على كّل واحد منكم االشتغال بأمر من األم 
وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحّق ...  ال تضّيعوا أوااتكم بالبطالة والكسالة، واشتغلوا بما 
ينتفع به أنفسكم وأنفس غيركم، كذلم اضي األمر في  ذا الّلوب اّلذي الحت من أفقه شمس 

قعد ويطلا، تمّسكوا بحبل األسباا متوّكلين على الحكمة والبيان.  أبغق الّناس عند هللا من ي
 (20)هللا مسّبا األسباا."

 

"... إّن رّ كم الّرحمن يحّا أن يرى من في األكوان كنفس واحدة و يكل واحد، أن  
اغتنموا فضل هللا ورحمته في تلم األّيام اّلتي ما رأت عين اسبداع شبهها طو ى لمن نبذ ما عنده 

 (21) نشهد أّنه من الفائزين ..."ابتغاء لما عند هللا
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"... ال يا اوم، زّينوا لسانكم بالّصدق، ونفوسكم باألمانة، إّياكم يا اوم، ال تخونوا في  
شيء وكونوا أمناء هللا بين برّيته، وكونوا من المحسنين، إّن اّلذين يرتكبون البغي والفحشاء أولئم 

 (22)ضّل سعيهم وكانوا من الخاسرين ..."

 

.. ال تخونوا في أموال الّناس، كونوا أمناء بينهم، ال تحرموا الفقراء عّما أتاكم هللا من ". 
ّنه يجزي المنفقين ضعش ما أنفقوا، إّنه ما من إله إاّل  و له الخلق واألمر، يعطي من  فضله، وا 

ّنه لهو المعطي الباذل العزيز الكريم ..."  (23)يشاء ويمنع عّمن يشاء، وا 

 

، ا، وفي الوجه طلق  ا، وفي الحقوق أمين  ا، وفي فقد ا شاكر  االّنعمة منفق   "... كن في 
، وفي ا، وفي األمور منصف  ا، وفي الوعد وفي  ا، وللمنادي مجيب  ا، ولفغنياء ناصح  اوللفقراء كنز  

، ا، وللمهموم فرج  ا، وفي الّظلمة سراج  ا، ول نسان خاضع  ال  ، وفي القضاء عاداالجمع صامت  
، وللغريا ا، وفي األعمال مّتقي  اوظهر   اوعضد   ا، وللمظلوم ناصر  ا، وللمكروا ملج  ابحر   وللظمآن

، وللمستجير حصن  اوطن   ، ولوجه الّصدق ا، ولمن ضّل صراط  ارير بصر  ، وللّض ا، وللمريق شفاء 
ية ، ، ولجنود العدل راا، ولجسد العالم روح  ا، ولبيت األخ ق عرش  ا، ولهيكل األمانة طراز  ال  جما

، ولرأس الحكمة ا، ولسماء الكرم نجم  ا، ولبحر العلم فلك  ا، ولفرق الّطيبة رذاذ  اوألفق الخير نور  
 (24)..."    إكلي

 

"رأس اسيمان  و الّتقّلل في القول والّتكّثر في العمل، ومن كان أاواله أزيد من أعماله  
 (25)".فاعلموا أّن عدمه خير من وجوده، وفناءه أحسن من بقائه

 

"أصل الحكمة  و الخشية عن هللا عّز ذكره والمخافة من سطوته وسياطه، والوجل من  
 (26)".مظا ر عدله واضائه
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