
ق� م�ناه
ج� الح�
منيب عبد الرحمن أردكاني

1



2



المحتوى
 

صفحة
جالمحتوى
زالمقدمة
طتوطئة

الرحيق المختوم1
آثار حضرة بهاءال

"الكتاب القدس"
وصف "الكتاب القدس"

متممات "الكتاب القدس"
"كتاب اليقان"

"الكلمات المكنونة"
تأويل ألوهية مظاهر أمر ال

1
7
7
7
11
11
13
13

23أبدية الرسالت اللهية - ختم النبوة2

27السلم ومعناه3

آجال المم4
يوم ال محدد في كتب ال

31
36

39استمرارية الرسل – الدورات اللهية5

القيامة6
أسماء يوم القيامة

43
43

لقاء ال7
علمات يوم ال واحدة في كتب ال
يوم ال محدد بالتاريخ في كتب ال

في التوراة والنجيل – بالتاريخ القمري
تحديد الميعاد بالتاريخ الميلدي في التوراة

تحديد ميعاد الظهور من القرآن الكريم
تأويل الكتب

59
67
67
67
69
70
70

صفحة

3



75في اللوهية ولقاء ال8

تحريف الكتب9
التحريف

عدم إمكان تبديل كلمات ال
الذكر كلم ال المحفوظ

الذكر ليس هو القرآن الكريم فقط
عدم إمكان التقول على ال

بيان حضرة بهاءال عن التحريف

89
89
90
91
91
91
92

معجزات الرسل والنبياء10
معجزات الرسول 

المعجزات في التوراة والنجيل
تعريف المعجزات في الدين البهائي

"قيام المسيح بعد ثلثة أيام"
معجزة قيامة المسيح عليه السلم ومعناها

97
99
100
102
105
108

الرجعة11
أمثلة على الرجعة

"ادخلوها بسلم آمنين"
رجعة الولياء والمؤمنين

117
122
124
127

العهد والميثاق12
مع إبراهيم وذريته

حضرة إبراهيم
العهد اللهي

إبراهيم – سارة
إبراهيم – هاجر

انتقال هاجر إلى فاران
إبراهيم – قطورة

القرابة والنسب بين أولد زوجات إبراهيم

سماعيل Sوصية إبراهيم بالنبوة لسحق وا

129
129
129
130
131
132
132
133
133
صفحة
134

4



إصطفاء ال لرسله
استبدال أقوام الرسل

إسماعيل والعرب
الستبدال – أسبابه

134
135
135
136

"المهدي وعيسى"13
حاملو العرش

دورة آدم
"حضرة الباب"

"آثار حضرة الباب"
"حضرة بهاءال"

"آثار حضرة بهاءال"
"رسالة حضرة بهاءال"

بعض المبادئ البهائية

143
144
150
151
154
156
159
160
160

أحاديث عكاء14
تحقق النبوءات عن عكاء

سجن حضرة بهاءال في عكاء
ما ورد في فضل عكاء والبحر وعين البقر التي بعكاء

171
174
174
176

179السموات السبع15

ليلة القدر16
"السموات السبع"

ليلة القدر في الثار البهائية
سجود الملئكة واستكبار إبليس

معنى ليلة القدر

189
191
192
194
195

199أركان اليمان البهائي17

203دين العالم18
القصاص اللهي

وحدة العالم هي الهدف

207
صفحة
208

5



213الخاتمة19
217 : حساب البجدية1الملحق رقم  

219مسرد الكتب والمراجع
223فهرس العلم

6



المقدمة

 أضZZع بيZZن يZZدي� القZZر�اء العZZزاء مواضZZيع تعتZZبر أغلبهZZا مZZن المتشZZابهات الZZتي وردت
 في متن الكتب السماوية من قبيZZل: القيامZZة – السZZلم – ختZZم النبZZوة – معجZZزات الرسZZل
 – لقاء ال – الرجعة – التحريف وغيرها من المواضيع التي تهم الباحثين عن الحقيقة،

لهZZا وفZZك ختZم   معانيهZZا حضZرة بهZاءال فZي هZذا الظهZZور العظZZم،رمZZوز والتي جل�هZا وأو�
كما بي�نها وشرحها مركز عهده وميثاقه حضرة عبدالبهاء.

 وراعيت أن أضع في مقدمة كل موضوع اليات الخاصة بZZه وبمعانيهZZا مZZن الكتZZب
 المقدسZZZة، التZZZوراة والنجيZZZل والقZZZرآن المجيZZZد، ومZZZن ثZZZم� أتبعتهZZZا بالشZZZرح اللزم علZZZى قZZZدر

المكان من المراجع البهائية المتعددة والمصادر الخرى المتنوعة توخي�اc للفائدة.

طZZاش 
 أرجو من ال عز� وجل� أن يكون فيها العون والهداية لطل�ب نور الحقيقZZة الع
cإليها دائماcاcوأبدا cفي كل عصر وزمان وال الموف�ق.ا 

منيب عبد الرحمن أردكاني
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توطئة

بسم ا الرحمن الرحيم

ذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريCته@@م وأش@@هدهم عل@@ى أنفس@@هم ألس@@ت بربك@@م" Gوا 
  أو تقول@@وا إنم@ا أش@رك.قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنCا كنCا عن هذا غافلين

ل.آباؤن@@ا م@@ن قب@@ل وكنC@@ا ذريC@@ة م@@ن بع@@دهم أفتهلكن@@ا بم@@ا فع@@ل المبطل@@ون @@Cوك@@ذلك نفص  
)174-172(القرآن الكريم، سورة العراف، اليات       ."اليات ولعلهم يرجعون

هم عل@@ى الملئك@@ة فق@@ال أن@@بئوني بأس@@ماء ه@@ؤلء إن" @@RضRرRم آدم السماء كلها ث@@م عCوعل 
لم لنا إلC.كنتم صادقين Tقالوا سبحانك ل ع Cمتن@ا إن@@ك أن@ت العلي@م الحكي@@ملCق@ال. م@ا عل  

 ي@@ا آدم أن@@بئهم بأس@@مائهم فلم@@ا أنب@@أهم بأس@@مائهم ق@@ال أل@@م أق@@ل لك@@م إن@@ي أعل@@م غي@@ب
ذ قلن@ا للملئك@@ة اس@@جدوا لدم.السموات والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتم@@ون Gوا  

Cفسجدوا إلCإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرينل ."
)34-31(القرآن الكريم، سورة البقرة، اليات 

"Cذ قلنا للملئكة اسجدوا لدم فسجدوا إل GواCلWطينا Rإبليس قال ءأسجد لمن خلقت ."
)61(القرآن الكريم، سورة السراء، الية 

9



10



"هو ال"
 بCنا إنCا نتوجه إليك ونتض@رCع بي@ن ي@ديك ون@@ذكرك بالتهلي@ل والتك@@بير ونثن@@ي علي@ك"ر

 بالتسبيح والتقديس، يا من تن@زCه ع@ن التش@@بيه والتنزي@ه، فتع@اليتR ع@ن ك@ل ذك@ر] وثن@اء]
 ف@ي ع@@الم الب@@داع، وتقدس@@تR ع@ن ك@@ل نع@@ت] وعلء ف@ي حيC@ز الخ@@تراع، أنش@@أتR النش@@أة
 الولى بآية] من آيات قدرتك ف@ي ع@الم المك@ان، وخلق@تR ه@ذا الك@@ون العظ@@م بس@لطان]
 نافذ] ف@ي حقيق@@ة النس@@ان، فك@@ل تس@@بيح] وتنزي@@ه] وتمثي@@ل] وتش@@بيه] ذ_كT@@رR م@@ن حيC@@ز العج@@ز
ا أحاطت به عقول أهل العرفان، وكل م@@ا ف@ي Cنك متعال] متقدس] عنها وعم Gوالنسيان وا 
ن@@ك متع@@ال] ع@ن ذل@ك Gز الح@@دود والقي@@ود ح@تى الطلق، وا@Cالكون يا إله@ي راج@̀ع إل@ى حي 
 ولو كانت من أعظم ما ي_تصور في عالم الكيان، لن التنزيه شأن من شئون عب@@ادك
ن@@ك Gائك، والتشبيه حقيقة منبعثة من أفكار خلق@@ك، واCوالتقديس سمة من خصائص أرق 
 أن@@ت م_@@برCأ م@@ن ذل@@ك وم_ع@@رCاW ع@@ن جمي@@ع م@@ا يص@@ل إلي@@ه لط@@ائف الدراك، ف@@العزة والكم@@ال
Wعالي@@ة Wرون ش@@ئونا Cوالعظم@@ة والجلل م@@ن خص@@ائص أص@@فيائك، ولك@@ن النف@@وس يتص@@و 
 وص@@فات] س@@اميةW وينعت@@ون به@@ا كينونت@@ك الص@@مدانيCة، والح@@ال أن تل@@ك المرات@@ب العلي@@ا
 اللCمع@@@ة ف@@@ي الج@@@انب اليم@@@ن م@@@ن البقع@@@ة المبارك@@@ة وادي ط_@@@وى، ودون ذل@@@ك أوه@@@ا̀م
 يتصورها الفكار في عالم النشاء، وأن@@ت متع@@ال] متق@@دس] ع@@ن حيC@@ز الدراك ول تتميC@ز
 بأدقC المعاني في أوج الوهام، السبيل مسدود والطل@@ب م@@ردود، ل اتCص@@ال ول انفص@@ال
 ول الوجدان ول الفقدان، فأبدعتR كينونةW لمعةW وحقيقةW ساطعةW وأرجعتR الوجود إليه@@ا
 ودعوتR السجود لديها وأمرتR بالوفود في ساحتها والورود في فTنائه@@ا، وم@@ا دون ذل@@ك

أوهام واهية وصور خالية.
Rول@@ك الحم@@د ي@@ا إله@@ي بم@@ا ه@@ديت المخلص@@ين إل@@ى ذل@@ك المرك@@ز العل@@ى ودع@@وت 
بي@@ن إل@@ى الملك@@وت البه@@ى، ودلCي@@تR المنج@@ذبين إل@@ى مرك@@ز يط@@وفه المل العل@@ى Cالمقر 
رتR العي@@ن بمش@@اهدة ن@@ور الم@@بين، Cطاش على الم@@اء المعي@@ن، ون@@و Tماء الع Tالظ Rوأوردت 
Wوابل Wه@@اطل Wم@@ن س@@حاب رحمت@@ك غيث@@ا Rالبواب على وجوه المش@@تاقين، وأنزل@@ت Rوفتحت 
 على هذه الرض الهام@@دة الخام@دة الب@ائرة، وأنب@@تg منه@ا الري@احين، وزيCنتRه@ا بك@@ل زوج

Cبهيج... ل إله إلCأنت الرب الرحمن الرحيم.ل "
)13-12، الصفحتين 2(مجموعة مناجاة حضرة عبدالبهاء، المجلد 
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لولالفصل ال

الرحيق المختوم

جاء في القرآن الكريم ما يلي:

ا" @@Cأم الكتاب وأ_خر متشابهات فأم Cهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
Cالذين في قلوبهم زيغ فيتCبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن@@ة وابتغ@@اء ت@أويله وم@ا يعل@مت 

Cر إلCن@ا وم@ا ي@ذكCا ب@ه ك@@̀ل م@ن عن@د رب@Cال والراسخون ف@ي العل@@م يقول@@ون آمن Cتأويله إل 
)7(سورة آل عمران، الية  ".أولوا اللباب

  ث@@م إن. فإذا قرأناه فاتCبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه.لسانك لتعجل بهبه ل تحرCك "
)19-16(سورة القيامة، اليات  ".علينا بيانه

)18(سورة النور، الية     ".ويبيCن ال لكم اليات وال عليم حكيم"

 إن الذين آمنوا والذين ه@@ادوا والص@@ابئين والنص@@ارى والمج@@وس وال@@ذين أش@@ركوا إن ال"
)17سورة الحج، الية (    ".يفصل بينهم يوم القيامة إن ال على كلC شيء شهيد

ن جادلوك فقل ال أعلم بما تعملون" Gال يحك@@م بينك@@م ي@@وم القيام@@ة فيم@@ا كنت@@م في@@ه.وا  
)69-68سورة الحج، اليتين (   ".تختلفون

 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس@@ت اليه@@ود عل@@ى ش@@يء"
 وه@@م يتل@@ون الكت@@اب ك@@ذلك ق@@ال ال@@ذين ل يعلم@@ون مث@@ل ق@@ولهم ف@@ال يحك@@م بينه@@م ي@@وم

 )113(سورة البقرة، الية  ".القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

"Wن أصدق من ال حديثاRكم إلى يوم القيامة ل ريب فيه ومCهو ليجمعن Cال ل إله إل."
)87(سورة النساء، الية     

"CإنCلينا ي_رجعونن G40سورة مريم، الية (".ا نحن نرث الرض ومن عليها وا(
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"Wالسموات والرض وم@@ا بينهم@@ا الرحم@@ن ل يملك@@ون من@@ه خطاب@@ا Cي@@وم يق@@وم ال@@روح.رب  
Wمن أذن له الرحمن وقال صوابا Cل يتكلمون إل WاCوالملئكة صف."

)38-37    (سورة النبأ، اليتين 

  رس@@ول.لم يكن الذين كفروا من أهل الكت@@اب والمش@@ركين م_نفكي@@ن ح@@تى ت@@أتيهم البيCن@ة"
)3-1سورة البي�نة، اليات ( ". فيها كتب قيمة.من ال يتلوا صحفاW م_طهرة

ن م@@ا كنت@@م تعمل@@ون" nت_ج@@زو Rأمة] ت_دعى إل@@ى كتابه@@ا الي@@وم Cكل Wأمة] جاثية Cه@@ذا.وترى كل  
 ".كتابنا ينطق عليكم بالحقC إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

)29-28(سورة الجاثية، اليتين 

"Wيلق@اه منش@ورا Wإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخ@رج ل@ه ي@@وم القيام@ة كتاب@ا Cاق@رأ. وكل 
Wكتاب@ك كف@@ى بنفس@ك الي@@وم علي@ك حس@@يبا.Cن ض@@ل@@Rم@@ن اهت@@دى فإنم@ا يهت@@دي لنفس@@ه وم  

Wعليها ول تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول Cفإنما يضل."
)15-13(سورة السراء، اليات 

وفي الكتاب المقدس نقرأ:

 فقال لهم يسوع الح@@قC الح@قC أق@ول لك@@م لي@س موس@ى أعط@@اكم الخ@بز م@ن الس@ماء ب@ل"
 أب@@ي يعطيك@@م الخ@@بز الحقيق@@ي م@@ن الس@@ماء. لن خ@@بز ال الن@@ازل م@@ن الس@@ماء ال@@واهب
ن الس@@ماء لي@@س لعم@@ل مش@@يئتي ب@@ل مش@@يئة ال@@ذي @@Tللع@@الم... لن@@ي ق@@د نزل@@ت م Wحي@@اة 

)38، 33-32، اليات 6(إنجيل يوحنا، الصحاح     "أرسلني.
ا م@@تى" @@Cلقول لكم ولك@@ن ل تس@@تطيعون أن تحتمل@@وا الن. وأم Wكثيرة أيضا Wإن لي أمورا 

 جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحقC لنه ل يتكلم من نفسه ب@@ل ك@@لC م@@ا
"يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية.

)13-12، اليتين 16(إنجيل يوحنا، الصحاح 

ا النبوCات فستبطل واللسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. لننا" Cوأم .Wة ل تسقط أبداCالمحب 
 نعلم بع@@ض العل@@م ونتنب@@أ بع@@ض التنب@@ؤ. ولك@@ن م@@تى ج@@اء الكام@@ل فحينئذ] ي_بط@@ل م@@ا ه@@و

)10-8، اليات 13(كورنثوس الولى، الصحاح     "بعض.
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 ثم رأيت سماءW جديدة وأرضاW جديدة لنC السماء الولى والرض الولى مضتا والبحر"
 ل يوج@@د فيم@ا بع@د. و(أن@ا يوحن@ا) رأي@ت_ المدين@ة المقدس@@ة أورش@ليم الجدي@دة نازل@ة م@ن
 الس@@ماء م@@ن عن@@د ال مهيC@@أة كع@@روس مزيCن@@ة لرجله@@ا. وس@@معت ص@@وتاW عظيم@@اW م@@ن
Wهو ذا مسكن ال مع الناس وهو سيسكن معهم وه@@م يكون@@ون ل@@ه ش@@عبا Wالسماء قائل 
 وال نفس@@ه يك@@ون معه@@م إله@@اW له@@م. وسيمس@@ح ال ك@@لC دمع@@ةW م@@ن عي@@ونهم والم@@وت ل
 يكون في ما بعد ول يكون حزن ول صراخ ول وجع في ما بعد لن المور الولى ق@@د
 مضت. وقال الجالس على العرش ه@ا أن@ا أص@نع ك@@لC ش@يء جدي@داW. وق@ال (ل@ي) اكت@ب
. أنا هو اللف والياء البداية والنهاي@@ة. Cفإن هذه القوال صادقة وأمينة. قال لي قد تم 
 أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناW. مRنn يغلب يرث كلC ش@@يء وأك@@ون ل@@ه
ا الخائفون وغي@ر الم@ؤمنين والرجس@@ون والق@اتلون والزن@اة Cوأم .Wوهو يكون لي ابنا Wإلها 
ب@@ة فنص@@يبهم ف@@ي البحي@@رة المتق@@دة بن@@ار وك@@بريت RذRرة وعب@@دة الوث@@ان وجمي@@ع الك Rوالس@@ح 

"الذي هو الموت الثاني.
)8-1، اليات 21(رؤيا يوحنا، الصحاح 

 ويكون في آخر اليام أن جبل بي@ت ال@رب يك@ون ثابت@اW ف@ي رأس الجب@ال ويرتف@ع ف@وق"
ل@@ى Gنصعد إلى جبل الرب وا Cالتلل وتجري إليه شعوب. وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم 
 بيت إله يعقوب فيعلCمنا مTن طر_قه ونسلك في سبله لنه من ص@@هيون تخ@رج الش@@ريعة
 وم@@ن أورش@@ليم كلم@@ة ال@@رب. فيقض@@ي بي@@ن ش@@عوب ك@@ثيرين ي_نص@@ف لم@@م قويC@@ة بعي@@دة
 فيطبعون سيوفهم سككاW ورم@احهم مناج@ل. ل ترف@ع أم@ة عل@@ى أم@ة س@يفاW ول يتعلCم@@ون
ب @@Tن ي_رع@Rواحد تحت كرمته وتحت تينته ول يك@@ون م Cالحرب فيما بعد. بل يجلسون كل 
 لن ف@@م رب الجن@@ود تكلC@@م. لن جمي@@ع الش@@عوب يس@@لكون ك@@لC واح@@د] باس@@م إله@@ه ونح@@ن

"نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والبد.
)5-1، اليات 4(سفر ميخا، الصحاح 

"لني هانذا خال̀ق سموات جديدة وأرضاW جديدة فل ت_ذكر الولى ول تخطر عل@@ى ب@@ال."
)17، الية 65(سفر أشعياء، الصحاح     

- - -

3



 أما عن الكتب التي نزلت في دورة حضرة الباب في تأويل وتفسير السرار اللهيZة
 المودعة في بواطن الكتZب اللهيZة السZابقة فقZZد كتZZب حضZرة ولZZى أمZZر ال شZZوقي ربZZاني

ما يلي:

 ... أنزل في شيراز فZZي المرحلZة الولZZى مZن وليتZه مZZا وصZفه حضZرة بهZاءال بZأنه "أول
 وأعظZZم وأكZZبر جميZZع كتZZب" الZZدورة البابيZZة، أل وهZZو تفسZZير سZZورة يوسZZف الشZZهير ب"قيZZوم
 السZZZماء". وكZZZانت الغايZZZة الساسZZZية منZZZه هZZZي التنبZZZؤ بمZZZا سZZZوف يلقZZZاه يوسZZZف الحقيقZZZي
 (حضرة بهاءال) في الدورة اللحقة على يد أخيه من لحمZZه ودمZZه وعZZدوه اللZZدود فZZي آن
 واحZZد. ويشZZZتمل الكتZZZاب علZZZى أكZZZثر مZZن تسZZZعة آلف وثلثمZZZائة آيZZة، وينقسZZZم إلZZى مZZائة
حZZZدى عشZZZرة سZZZورة، تتنZZZاول كZZZل سZZZورةj منهZZZا تفسZZZير آيZZZة مZZZن آيZZZات السZZZورة المZZZذكورة. Sوا 
نZZZذاراته الشZZZديدة ل"معشZZZر الملZZZوك وأبنZZZاء Sور، واZZZي الصZZZاب فZZZرة البZZZة حضZZZتفتح بنفخZZZويس 
 الملوك" وينذر بمصير محمد شاه ويأمر الصZZدر العظZZم ميZZرزا آقاسZZي بZZأن يتنZZازل عZن
 منصZZبه، وينتقZZد النظZZام المZZذهبي السZZلمي كل�ZZه، وي�حZZذ�ر المنتميZZن إلZZى مZZذهب الشZZيعة
 بصZZZZفة خاصZZZZة ويتغن�ZZZZى بمحامZZZZد حضZZZZرة بهZZZZاءال ويتنبZZZZأ بمجيئه داعيZZZZاc إيZZZZاه "بقيZZZZة ال"
 و"السZZZيد الكZZبر". ويؤكZZZد تأكيZZZداc حازمZZZاc أن الZZZدورة البابيZZة دورة مسZZتقلة وعالميZZة، ويميZZZط
 اللثZZام عZZن مضZZامينها وينب�ZZه علZZى نصZZر صZZاحبها نصZZراc م�لزمZZاc مبينZZاc. وفضZZلc عZZن ذلZZك
ه إلى "أهل الغرب" نداءه "أن اخرجوا من ديZZاركم لنصZZر ال" وينZZذر شZZعوب الرض  يوج�
 ب"انتقامZ الZ الكبيرZ الكبر" ويهددZ العالمZ السلميZ كلهZ ب"النارZ الكبر" إنZ همZ أعرضوا
kد�رتZZتي ق�ZZة الZZة الرفيعZZى المنزلZZي علZZهاده، ويثنZZى استشZZح إل ZZدة، ويلم�ZZريعة الجديZZن الشZZع 
 لهل البهاء "أصحاب السفينة الحمراء". ويتنبأ بأفول بعZض الكZZواكب العظيمZZة مZZن أفZZق
 سZZماء الZZدورة البابيZZة وسZZقوطها، بZZل إنZZه ليتنبZZأ بZZأنه "سZZوف ينتقZZم ال" فZZي "رجعتنZZا" وفZZي

"دار الخرة" من م�غتصبي المامة الذين "حاربوا الحسين على أرض الفرات".
-cاZZا تقريبZZاب كل�هZZرة البZZة حضZZكان هذا هو الكتاب الذي اعتبره البابي�ون -طوال ولي 
 قZZZرآن أهZZZل البيZZZان، نZZZزل فصZZZله الول -وهZZZو أشZZZد� الفصZZZول وقعZZZاc- بمحضZZZر مZZZن المل�
 حسZZZZين ليلZZZZة إعلن صZZZZاحبه لبعثتZZZZه، وحمZZZZل هZZZZذا التلميZZZZذ إلZZZZى حضZZZZرة بهZZZZاءال بعZZZZض

صحائفه باعتبارها بواكير الظهور الجديد الذي سرعان ما ظفر بولئه وحماسته... 
 هذا الكتاب ذو القدر المجيد والثر البعيد تله لوح حضرة الباب الول لمحمد شاه
 ولوحZZان للسZZلطان عبZZد المجيZZد ونجيZZب باشZZا والZZي بغZZداد و"صZZحيفة بيZZن الحرميZZن" الZZتي
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 نزلZZت بيZZن مكZZة والمدينZZة إجابZZةc عZZن أسZZئلة ميZZرزا محيZZط الكرمZZاني، ورسZZالته إلZZى شZZريف
 كتZZاب الZZروح" علZZى سZZبعمائة سZZورة وكتZZاب "الخصZZائل السZZبعة" الZZذي طZZالب فيZZه"مكZZة، و

 بتغيير صيغة الذان و"رسالة الفروع العدلية" التي ترجمها المل� محمد تقي الهراتي إلى
 الفارسية، و"تفسير سورة الكوثر" الذي أحZدث كZل� هZZذا التحZZول فZZي روح وحيZZد، و"تفسZZير
 سZZورة والعصZZر" بمنZZزل إمZZام الجمعZZة بإصZZفهان، ورسZZالته الZZتي كتبهZZا فZZي إثبZZات "النبZZوة
 الخاصة" اسZتجابةc لطلZب منZZوچهر خZان، واللZZوح الثZاني لمحمZZد شZاه الZZذي يطلZZب فيZه أن
 يلقاه حتى يZبين لZه حقZZائق الZدين الجديZZد ويبZZدد شZكوكه، وألZZواحه المرسZZلة مZن قريZZة سZياه
 دهZZان إلZZى علمZZاء قزويZZن وللحZZاج ميZZرزا آقاسZZي يسZZأله عZZن سZZبب عZZدوله المفZZاجئ عZZن

عزمه.
 إل� أن الجZZانب الكZZبر مZZن الثZZار الفائضZZة عZZن فكZZر حضZZرة البZZاب الخصZZيب كZZان
 من نصيب فترة اعتقاله في ماه كو وچهريق. وربما انتمى إلى هذه الفترة ما ل يحصZZى
 مZZن الرسZZائل، كمZZا يشZZهد بZZذلك حضZZرة بهZZاءال دون غيZZره. وهZZي الرسZZائل الZZتي وجههZZا
 حضZZرة البZZاب بصZZفة خاصZZة إلZZى كZZل� رجZZل مZZن رجZZال الZZدين فZZي كZZل� مدينZZة مZZن مZZدن
لى العلماء المقيمين بZZالنجف وكZZربلء، ويحصZZي فZZي كZZل� رسZZالة منهZZا الخطZZاء Sإيران، وا 
 التي ارتكبها كل� واحدj منهم بالتفصيل، وفي أثناء اعتقاله تسعة أشهر في قلعZZة مZZاه كZZو
ا هZZZذه التفاسZZZير فل يعZZZرف أحZZZد عZZZن ZZZرآن... أم�ZZZير للقZZZعة تفاسZZZن تسZZZل عZZZا ل يقZZZزل مZZZأن 
ن كZان أحZدها يفZZوق "قيZZوم السZماء" الشZZهير مZن بعZض الوجZZوه حسZZبما Sوا ،cمصيرها شيئا 

يؤكد صاحبه نفسه على القل. 
 وبين جدران تلك القلعة نزل "البيZان" ذلZك الكتZاب العظيZZم الZذي يحتZZوي علZZى شZZرائع
 الZZدورة الجديZZدة وأحكامهZZا، والخزانZZة الZZتي تكتنZZز معظZZم إشZZارات حضZZرة البZZاب ومZZدائحه
 وتحذيره بشأن "من يظهره ال" وهو كتاب ل شبيه له ول نظيZZر بيZZن الكتZZب الدينيZZة الZZتي
 فاضت عن قلم مؤسس الدورة البابية، وهو يتألف من تسعة أبواب يسمى كل� باب منها
 واحZZZداc وكZZZل� واحZZZد منهZZZا يشZZZتمل علZZZى تسZZZعة عشZZZر فصZZZلc مZZZا عZZZدا الواحZZZد الخيZZZر فهZZZو
 يشZZتمل علZZى عشZZرة فصZZول فقZZط. ول ينبغZZي لنZZا أن نخلZZط بيZZن هZZذا الكتZZاب وبيZZن البيZZان
 العربي الصZZغر حجمZZاc والقZZل شZZأناc والZZذي نZZزل فZZي أثنZZاء الفZترة نفسZها. وقZZد نZZزل البيZان
jرعZZد وشZZجدي jابZZيأتي بكتZZم... سZZي هاشZZن بنZZتى مZZلمية: "فZZوءة السZZللنب cاZZي تحقيقZZالفارس 
فZظ مZن التحريZZف والتصZZحيف الZZذي أصZاب الكZZثير مZن آثZZار حضZZرة البZاب  جديد" وقZZد ح�
 القل شأناc، وهو يضم ما يقرب من ثماني آلف آية، وهو يقZZوم مZن الثZZار البابيZZة مقZام
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 القطZب مZن الرحZZى، ويجZZب أن يعتZZبر تمجيZZداc للموعZZود وثنZZاءc عليZه قبZZل أن يكZون شZZرائع
 وأحكامZZاc وتكZZاليف ودسZZZتوراc دائمZZاc للجيZZال القادمZZة. وقZZد أنهZZى هZZذا الكتZZاب دورة العمZZل
 بالشZZZZZرائع والحكZZZZZام الZZZZZتي فرضZZZZZها القZZZZZرآن بشZZZZZأن الصZZZZZلة والصZZZZZوم والZZZZZزواج والطلق
 والميZZراث، وفZZي الZZوقت نفسZZه جZZاء مضZZمونه مصZZدقاc بكليتZZه لرسZZالة حضZZرة محمZZد بنفZZس
 القدر الذي نسخ به نZZبي السZZلم مZن قبلZZه وصZZايا النجيZZل، ومZZع ذلZZك اعZZترف بسZZماوية
 دين السيد المسيح، وفضلc عZن ذلZZك فس�ZZر باقتZZدار وبراعZZة معنZZى بعZض الصZZطلحات
 التي تZZواترت فZZي كتZZب الZZدورات السZZابقة المقدسZZة مZن مثZل الجنZة والنZZار والمZZوت والبعZZث
cديداZZاب شZZذا الكتZZان هZZا كZZك. ولمZZى ذلZZا إلZZر ومZZوم الخZZاعة واليZZزان والسZZة والميZZوالرجع 
 صارماc -عن عمد- فيما فرض من الحكام، داعياc إلى التقدم والتطZZور فيمZZا أدخلZه مZن
 مبZZZادئ كZZZان الهZZZدف منهZZZا أن تZZZوقظ رجZZZال الZZZدين والنZZZاس مZZZن سZZZباتهم الروحZZZي المديZZZد،
 وتكيZZZل للمنظمZZZات العتيقZZZة الفاسZZZدة ضZZZربة مباغتZZZة قاضZZZية، فقZZZد أعلZZZن فZZZي ثنايZZZا مZZZواده
 الشZZديدة حلZZول اليZZZوم المنتظZZر: "يZZZوم يZZZدع الZZZداع إلZZZى شZZZئ نكZZر" يZZZوم "يصZZZنع مZZا صZZZنع

 رسول ال، ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول ال أمر الجاهلية".
)47-44(كتاب "القرن البديع"، الصفحات 

آثار حضرة بهاءال

"الكتاب القدس"

 ... ينفZZZZرد الكتZZZZاب القZZZZدس -مZZZZن بيZZZZن نيZZZZrفj ومZZZZائة مجلZZZZد جمعZZZZت فيهZZZZا آثZZZZار حضZZZZرة
 بهاءال- بأهميZZة فZZذ�ة، ذلZZك أن "تعميZZر العZالم" هZZو غايZة الZZدين البهZZائي ومحZZور رسZZالته،
 والكتاب القدس هو دستور هذا التعمير وعماد الحضارة الجديدة المقبلZة الZZتي جZاء هZذا
لZZة فيZZه ترتكZZز إلZZى ذات السZZاس المZZتين الZZذي  الدين ليرفع قوامهZZا، ولZZو أن الحكZZام المنز�

 "ه@@ذا دي@@ن ال م@@ن قب@@ل وم@@نأرسZZته الديZZان السZZابقة، مصZZداقاc لقZZول حضZZرة بهZZاءال : 
 "، إل� أن الفكZZZر الZZZديني السZZZاطع مZZن تعZZZاليمه قZZZد ارتقZZZى فZZZي هZZZذا الZZZدور البZZZديع إلZZZىبع@@د

 مستويات من السمو لم يبلغها من قبل، كما طورت أحكامه النZZواميس الجتماعيZZة علZZى
 نحZZو يلئم مقتضZZيات العصZZر، لكZZي تقZZود البشZZرية ق�ZZد�ماc نحZZو آفZZاق جديZZدة مZZن الحضZZارة

والزدهار يستحيل علينا في الظروف الراهنة إدراك ما ستبلغه من عظمة وجلل."
(الكتاب القدس، تقديم الكتاب، صفحة ز)   
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"الكتاب القدس"وصف 

بقلم حضرة ولي أمر ال في تأريخه القرن البهائي الول:

 كان إعلن أمر ال فريداc في روعته وجللZه، ومZع ذلZك لZم يكZن -كمZZا اتضZZح فيمZZا
 بعد- سوى تمهيد لفيضj أعظم تجل�ت فيه المقدرة الخل�قZZة لصZZاحب هZذا الظهZZور -وهZZو
 ما يمكن أن ي�عتبر بحق أبرز أثر من آثار دورته- أل وهو تنزيل الكتاب القدس الZZذي
 سZZبق أن ألمZZح إليZZه كتZZاب اليقZZان، فهZZو مصZZدر الشZZريعة الZZتي تنبZZأ بهZZا "أشZZعياء" النZZبي،
 والZZتي وصZZفها "يوحنZZا اللهZZوتي" فZZي رؤيZZاه بأنهZZا "السZZماء الجديZZدة" و"الرض الجديZZدة"،
 وبأنهZZZا "مسZZZكن ال مZZZع النZZZاس"، و"المدينZZZة المقدسZZZة"، "والعZZZروس"، و"أورشZZZZليم الجديZZZدة
 النازلة مZن السZماء". ذلZZك الكتZZاب الZZذي سZZتبقى أحكZامه سZZارية إلZى مZZا ل يقZل عZن ألZZف
 سنة، والذي سيسود نظامه الكوكب الرضي بأسره كتاب جZZدير بZZأن يعتZZبر بحZZق� أعظZZم
ما فاض به إلهام حضرة بهاءال، وأم� الكتاب لدورته، ودستور نظامه العالمي الجديد.

ار" حZZوالي ZZودة خم�ZZت "عZZى بيZZاءال إلZZرة بهZZال حضZZب انتقZZدس عقZZاب القZZزل الكتZZأن 
 ، بينما كان حضرة بهاءال ما يزال محاطاc بالشدائد التي عاناها ممZZا اقZZترفه1873عام 

فر الجليل -بفضZZل مZZا يلقيZZه 
 كل� من أعدائه والمنتسبين المزعومين لدينه. ويقف هذا الس
 فZZZي الZZZروع مZZZن مبZZZادئ، ومZZZا يZZZأمر بZZZه مZZZن نظZZZم إداريZZZة، ومZZZا ي�سZZZنده إلZZZى مركZZZز العهZZZد
 والميثاق من مهام ومسئوليات Z يقف بين الكتب المقدسة في العالم سفراc منعدم النظيZZر،
 وكنZZZزاc زاخZZZراc بالZZZدرر البديعZZZة لهZZZذا الظهZZZور. فخلفZZZاc للعهZZZد القZZZديم ومZZZا سZZZبقه مZZن الكتZZب

 ناجيZZل الZZتي لZZم تقZZد�ملالمقدسة التي جZZاءت خلZZواc مZن كلمZZات الرسZZل أنفسZZهم، وخلفZZاc لل
،cتقبلZZه مسZZئون دينZZلتصريف ش cواضحا cكلماتها القليلة المنسوبة إلى يسوع المسيح نهجا 
 وحتى خلفاc للقرآن الZZذي مZZع صZZراحته فيمZZا يتعلZZق بالحكZZام والوامZZر الZتي سZن�ها رسZZول
 ال، التزم الصمت في موضوع الخلفة مع أهميته البالغة -خلفاc لهZذه الكتZZب المقدسZZة
 كلها- فإن الكتاب القدس المنز�ل مZن بZدايته إلZZى نهZايته بكلمZات المظهZZر اللهZZي نفسZه
 لم يحفظ للجيال القادمZة الحكZZام والوامZZر الساسZZية الZZتي يجZب أن يشZZي�د عليهZا صZرح
 نظZZامه العZZالمي المقبZZل فحسZZب، بZZل نZZص� -علوة علZZى مسZZئولية التفسZZير الZZتي أسZZندها
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 إلى خليفته- على النظم والهيئات الضرورية التي بهZZا وحZZدها يمكZZن الحفZاظ علZZى وحZZدة
شريعته الغر�اء وتماسكها.

 في دستور الحضZارة العالميZة المقبلZة هZذا، أعلZن الZدي�ان، والمخل�ZZص، والمؤل�ZZف بيZن
 قلZZZZZوب البشZZZZZر، والمشZZZZZر�ع لحكZZZZZام ال، مجيء "النZZZZZاموس الكZZZZZبر" إلZZZZZى ملZZZZZوك الرض
jدZZZZZى أي� قصZZZZZوك"، ونفZZZZZك الملZZZZZه "مالZZZZZادى نفسZZZZZك"، ونZZZZZماهم "المماليZZZZZZلطينها، وأسZZZZZوس 
 للسZZتيلء علZZى ممZZالكهم، واختZZص نفسZZه بقلZZوب عبZZاده، وحZZذ�ر رؤسZZاء الZZدين فZZي العZZالم
 من أن يقيسوا كتاب ال بمZZا لZZديهم مZZن مZZوازين، وأكZZد� أن كتZZاب ال هZZو "قسZZطاس الحZZق
 بيZZZن الخلZZZق"، وأمZZZر فيZZZه بتأسZZZيس "بيZZZت العZZZدل"، وحZZZد�د وظZZZائفه، وعي�ZZZن مZZZوارده، وسZZZم�ى
 أعضZZZاءه "رجZZZال العZZZدل" و"وكلء ال"، و"أمنZZZاء الرحمZZZن"، ونZZZوه بمZZZن سيصZZZبح "مركZZZز
له حق� تفسير آثاره المقدسة، وأشار ضمناc إلZZى نظZZام وليZZة المZZر،  العهد والميثاق"، وخو�
 وشZZZZهد بZZZZالتغيير الجZZZZذري الZZZZذي سZZZZيحق�قه نظZZZZامه العZZZZالمي، وأعلZZZZن أن للمظهZZZZر اللهZZZZي
 "العصمة الكبرى" وأبان أن هذه العصمة هي من الصفات الملزمZZة لمZZن يبعثZZه ال، ول
 يشاركه فيها غيره، وأكد استحالة مجيء مبعوث إلهي آخر قبل انقضZZاء مZZا ل يقZZل عZZن

ألف سنة.
 وعلوة على ذلك، فرض في هذا الكتاب الصلة، وحد�د وقت الصوم ومد�ته، ورفZZع
 حكم الصلة جماعة إل� في صلة الميت، وعي�ن القبلة، وسن� حقZZوق ال، وشZZر�ع أحكZZام
 المواريث، وأمر بإنشاء مشارق الذكار، وثب�ت الضيافة التسZZع عشZZرية والعيZZاد البهائيZZة
 وأيZZZام الهZZZاء، وألغZZZى نظZZZام الكهنZZZوت، وحZZZر�م الZZZرق� والرياضZZZات الشZZZاقة والتسZZZول والرهبنZZZة
 والتكفيZZر عZZن الخطايZZا وصZZعود المنZZابر وتقبيZZل اليZZدي، ومنZZع تعZZد�د الزوجZZات، وأوصZZى
 بZZZالرفق بZZZالحيوان، ونهZZZى عZZZن التكاسZZZل والتواكZZZل والغيبZZZة والفZZZتراء، واسZZZتهجن الطلق،
م القمZZار وتعZZاطي الفيZZون والخمZZر وغيZZره مZن المسZZكرات، وحZZد�د عقوبZZة القتZل العمZZد  وحZZر�
حZZراق الZZبيوت والزنZZا والسZZرقة، وأبZZرز أهميZZة الZZزواج وعي�ZZن شZZروطه الساسZZية، وأوجZZب Sوا 
 الشتغال بحرفة أو مهنة، ورفع قدر الشتغال بأحدهما إلى مرتبة العبادة، وأك�د ضZZرورة

تعليم الطفال، وكل�ف كل� شخص بكتابة وصي�ة، وأوجب ضرورة طاعة الحكومة.
 إلى جانب هZذه الحكZZام، دعZZا حضZZرة بهZZاءال أتبZاعه ليعاشZZروا أهZZل جميZZع الديZان
 بZZالروح والريحZZان دون تفرقZZة أو تمييZZز، وحZZذ�رهم مZZن التعصZZب والفتنZZة والغZZرور والجZZدال
 والنزاع، وأمرهم بالنظافة التام�ة والصدق المطلق والعف�ة الخالصة والجدارة بالثقZة ودماثZZة
 الخلق والكرم والوفاء والصبر والعZZدل والنصZZاف، وأوصZZاهم بZZأن يكونZZوا "كالصZZابع فZZي
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 اليZZد" و"الركZZان للبZZدن"، وأهZZاب بهZZم أن ينهضZZوا لخدمZZة أمZZره، ووعZZدهم بنصZZره المZZبين.
 وفضZZلc علZZى ذلZZك، فقZZد أسZZهب فZZي بيZZان عZZدم اسZZتقرار شZZئون البشZZر، وأعلZZن أن الحريZZة
 الحق�ZZة هZZي فZZي امتثZZال النسZZان لوامZZر ال، وحZZذ�رهم مغب�ZZة التهZZاون فZZي العمZZل بأحكZZامه
 وحZZدوده، وفZZرض الواجZZبين المتلزميZZن : أي "عرفZZان مشZZرق الZZوحي" واتبZZاع "مZZا أمZZر بZZه

من لدى المقصود" مؤكداc أنهما معاc "لن يقبل أحدهما دون الخر".
ههZZZZا إلZZZZى رؤسZZZZاء جمهوريZZZZات القZZZZارة المريكيZZZZة  إن الZZZZدعوة خطيZZZZرة الشZZZZأن الZZZZتي وج�
هZZه إلZZى  ليغتنموا الفرصة المتاحة لهم في يوم ال ويناصروا أمر العدل، والنداء الZZذي وج�
 أعضZZاء المجZZالس النيابيZZة فZZي العZZالم يحثهZZم علZZى التفZZاق علZZى لسZZانj وخZZطj عمZZوميين،
هZZZه إلZZZى  والنZZZذار الZZZذي بعثZZZه إلZZZى ويلهلZZZم الول قZZZاهر نZZZاپليون الثZZZالث، واللZZZوم الZZZذي وج�
شZZارته إلZZى حنيZZن برليZZن فZZي خطZZابه "لشZZواطئ نهZZر Sا، واZZبراطور النمسZZف إمZZوا جوزيZZفرنس 
دانتZZZZه "لكرسZZZZي الظلZZZZم" الZZZZذي اسZZZZتقر فZZZZي السZZZZتانة، ونبZZZZوءته بZZZZزوال "زينتهZZZZا Sن"، واZZZZالر�اي 
 الظZZZاهرة" والشZZZدائد المقZZZد�ر أن تنZZZزل بأهلهZZZا، وعبZZZارات التشZZZجيع الZZZتي واسZZZى بهZZZا مسZZZقط
 رأسZZZZه -أرض الطZZZZاء- مؤكZZZZداc أن ال اختارهZZZZا لتكZZZZون "مطلZZZZع فZZZZرح العZZZZالمين"، ونبZZZZوءته
jالZZور رجZZده بظهZZال، ووعZZي المتعZZم العلZZلربه cداZZان" تمجيZن خراسZبارتفاع "صوت رجال م 
دون ذكZZره، وأخيZZراc تأكيZZده الشZZهم لخj غZZادر سZZب�ب لZZه ZZان يمج�ZZي كرمZZديد" فZZأس شZZي بZZأول" 
 الكثير من اللم بأن ال "الغفور الكريم" سيغفر لZZه مظZZالمه إن تZZاب وأنZZاب - كZZل� ذلZZك
لZZZه "فZZZرات الرحمZZZة بيZZZن البريZZZة"، و"قسZZZطاس  أضZZZاف غZZZزارة إلZZZى فحZZZوى كتZZZابj أسZZZماه منز�

الهدى بين الورى"، و"الصراط القوم"، و"محيي البشر".
 وصف حضرة بهاءال الحدود والحكام التي تشك�ل الموضوع الرئيس لZZذلك الكتZZاب
 بكونها "روح الحيZZوان لمZZن فZZي المكZان"، و"العZZروة الZوثقى"، و"أثمZZار شZجرته"، و"السZZبب
 العظZZZم لنظZZZZم العZZZZالم وحفZZZZظ المZZZم"، و"مصZZZZباح الحكمZZZة والفلح"، و"عZZZZرkف قميصZZZه"،
 و"مفاتيح رحمته" للبرية. وشهد لذلك الكتZZاب بقZZوله: "إن الكتZZاب هZZو سZZماء زين�اهZZا بZZأنجم

ل أيضاc بقوله:  الوامر والنواهي". كما تفض�
 "طوبى لمن يقرأه ويتفك�ZZر فيمZZا ن�ZZز�ل فيZه مZن آيZZات ال المقتZZدر العزيZZز المختZZار، قZZل
 يا قوم خذوه بيد التسZليم... لعمZZري قZZد ن�ZZز�ل علZى شZان يتحي�ZZر منZه العقZZول والفكZZار، إنZه

لحجة العظمى للورى وبرهان الرحمن لمن في الرضين والسموات".
ويتفضل مرة أخرى بقوله في شأن أحكامه:

9



 "طZZوبى لذائقZZةj يجZZد حلوتهZZا، ولZZذي بصZZر يعZZرف مZZا فيهZZا، ولZZذي قلZZب يط�لZZع برموزهZZا
وأسرارها، تال يرتعد ظهر الكلم من عظمة ما نز�ل والشارات المقن�عة لشدة ظهورها".

ويتفضل في مكانj آخر بقوله: 
 "نز�ل الكتاب القدس بحيث جاء جاذباc وجامعاc لجميع الشرائع اللهيZZة. طZZوبى للقZZارئين!
jاعZZواتس jمولZZوش jاطZZز�ل بانبسZZد نZطوبى للعارفين! طوبى للمتفكرين! طوبى للمتفرسين! لق 
 بحيZث أحZاط بالنZاس أجمعيZن مZن قبZل
 إقبZZالهم عليZه. سZZوف يظهZZر فZZي الرض سZZلطانه

ذ)  ، الصفحات ر-"الكتاب القدس"(   ونفوذه واقتداره".

"كتاب القدس"المتممات 

يتفضل حضرة ولي أمر ال بما يلي:

 وبعZZZد أن صZZZاغ حضZZZرة بهZZZاءال شZZZرائع دورتZZZه الساسZZZية فZZZي كتZZZابه القZZZدس أعلZZZن
 بعZZZض المبZZZادئ والفكZZZار الZZZتي تقZZZع فZZZي الصZZZميم مZZZن دينZZZه وكZZZانت رسZZZالته تقZZZترب مZZZن
ح ZZذ�ب ووض�ZZل، وهZZن قبZا مZZتي أعلنهZZائق الZZى الحقZZد علZZنهايتها. من ذلك أنه نب�ه من جدي 
نذارات أخرى، وسن� بعض Sبعض الحكام التي صاغها من قبل، وكشف عن نبوءات وا 
 الشZZرائع الفرعيZZة اسZZتكمالc لمطZZالب القZZدس. وهZZذا مZZا حملتZZه ألZZواح تجZZل� عZZن الحصZZر
 والعZZZZZد� ظZZZZZل� ينزلهZZZZZا حZZZZZتى أواخZZZZZر أيZZZZZامه علZZZZZى هZZZZZذه الرض، مZZZZZن أهمهZZZZZا "الشZZZZZراقات"
 و"البشZZZارات" و"الطZZZرازات" و"التجليZZZات" و"الكلمZZZات الفردوسZZZية" و"اللZZZوح القZZZدس" و"لZZZوح
 الدنيا" و"لوح مقصود". وكانت هذه اللواح هZZي آخZZر الفيوضZZات الZZتي فاضZZت مZZن قلمZZه
. وهي تحتل مكانتها بين أطيب ما أنتجته عقليته من ثمار، وتشير  الدائب الذي ل يكل�

 .cإلى كمال وليته التي دامت أربعين عاما
 وأهم المبادئ المودعZة فZZي تلZZك اللZZواح علZى الطلق، مبZZدأ وحZدة الجنZس البشZZري
 وك�ل�يتZZZه. وهZZZو المبZZZدأ الZZZذي ي�عتZZZبر بحZZZق علمZZZة ظهZZZور حضZZZرة بهZZZاءال الفارقZZZة وقطZZZب

تعاليمه البارز. وقد بلغ من أهمية هذا المبدأ أن نص� عليه في كتاب عهده...
)256-255("كتاب القرن البديع"، الصفحتين 

"كتاب اليقان"
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وصف حضرة شوقي أفندي "كتاب اليقان" بما يلي"

م إلهZZام حضZZرة بهZZاءال المZZو�اج كتZZاب ZZا خض�ZZى بهZZومن أبرز الكنوز النفيسة التي ألق 
 م) فZZي بحZZر1862ه  - 1278"اليقان" الذي نزل في السنوات الخيرة من هذه الفZZترة (

 يومين وليلتين ل أكثر! تحقيقاc لنبوءة حضرة البZاب الZZذي نZZص� علZZى أن الموعZZود سZZوف
ههZZا إلZZى حضZZرة جابZZةc عZZن السZZئلة الZZتي وج� Sل، واZZم يكمZZذي لZZي الZZان الفارسZZص� البيZZم نZZيت 
 بهZZاءال الحZZاج ميZZرزا سZZيد محمZZد (وهZZو خZZال لحضZZرة البZZاب لZZم يكZZن قZZد آمZZن بعZZد) أثنZZاء
 زيارته لكربلء مع أخيه الحاج ميرزا حسن علي. وهذا الكتاب الذي يZZبي�ن معZZالم الخطZZة
 اللهيZZة المخل�صZZة نمZZوذج للنZZثر الفارسZZي بأسZZلوبه الناصZZع الصZZيل المتZZدفق، ووضZZوحه
 الملحوظ، وتسانده في البحث، وبراعته الملزمة في البلغة. ولZZذلك فهZZو يحتZZل� منزلZZة ل
 تدانيها منزلة أي كتاب آخر من مجموع الداب البهائية على الطلق باستثناء الكتاب
 القZZدس الZZذي هZZو أقZZدس كتZZب حضZZرة بهZاءال. ولمZZا كZان قZZد نZZزل عشZي�ة إعلن حضZZرة
 بهاءال لZدعوته فقZZد قZZد�م للجنZس البشZZري "الرحيZZق المختZوم" الZZذي ختZامه "مسZك"، وفZZض�

فر" التي أشار إليها دانيال، وأزاح الستار عن معاني "الكلمات" التي قZZد�ر لهZا 
 أختام "الس
أن "تخفى وتختم" إلى "وقت النهاية".

jهZZود إلZZوض وجZZه ول غمZZس فيZZل لب cاZZاب إعلنZZن الكتZZفحة ي�علZZائتي صZZدود مZZي حZZف 
، لهام، أبZZدي� أزلZZي� Sواحد غيب منيع ل ي�در�ك ول ي�حد� ول يشار إليه ؛ مصدر كل� وحي وا 
 عليZZZم قZZZدير محيZZZط ؛ وينبZZZه علZZى أن الحقيقZZة الدينيZZة حقيقZZة نسZZبي�ة، وأن الZZZوحي اللهZZي
ة كتبهZZم  مستمر، ويؤكد وحدة النبياء وشمول رسZZالتهم واتفZZاق تعZZاليمهم الساسZZية وصZZح�
 المنزلة المقدسة، ويبين طبيعة مقامهم المZZزدوج، وينZZدد بعمZZى العلمZZاء وضZZللهم فZZي كZل
ح آيZZات النجيZZل المرمZZوزة، ومتشZZابهات ZZتراض، ويوض�ZZراض والعZZة العZZم عل�ZZر ف�ه�ZZعص 
 القرآن الكريم وغوامض الحZZاديث الشZريفة، تلZZك الZZتي غZذ�ى رمزهZZا وتشZZابهها وغموضZZها
 الشZZZكوك والضZZZللت والحZZZزازات والعZZZداوات المزمنZZZة الZZZتي شZZZطرت أتبZZZاع ديانZZZات العZZZالم
يعاc وأحزابZZاc، ويعZZد�د المطZالب الجوهريZZة الZتي ل غنZى عنهZا لكZل 
 العظمى ف
رقاc ومز�قتهم ش
ة الظهZZور البZابي وسZZمو دللتZه،  باحثj مخلص يسعى وراء هدفه ومطلبZZه، وي�ظهZZر صZح�
 ويثني على بطولة أصحابه وانقطZZاعهم، ويتنبZZأ بالنتصZZار العZZالمي الشZZامل الZZذي ي�حZZرزه
 الظهZZور الZZذي وعZZد بZZه أهZZل البيZZان، ويعلZZن إيمZZانه بطهZZارة السZZيدة مريZZم العZZذراء وبراءتهZZا
د سZZZZيادته ZZZZين ويمج�ZZZام الحسZZZZهاد المZZZZع لستشZZZZد، ويتوجZZZرة محمZZZن حضZZZة ديZZZد أئم ZZZZوي�مج� 
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 الروحية، ويكشف عن أسرار مصطلحات مثل "الرجعة" و"البعث" و"خاتم النبيين" و"يوم
 القيامZZZZة". ويعZZZZرض المراحZZZZل الثلث للظهZZZZورات اللهيZZZZة وي�مي�ZZZZز بينهZZZZا، ويسZZZZهب القZZZZول
 بعبارات م�شرقة فZZي ذكZZر مفZZاخر ومحامZZد "مدينZZة ال" الZZتي ي�جZZد�دها، علZى فZZترات م�قZد�رة،
 ظهZZZور العنايZZZة الربانيZZZة لهدايZZZة الجنZZZس البشZZZري وخلصZZZه وتZZZأمين منفعتZZZه ومصZZZلحته.
عي بحق� أن هذا الكتاب وحده، دون سZZواه مZن سZZائر الكتZZب الZZتي أنزلهZZا �َ  ويمكننا أن ن�د�
 مؤسZZس المZZر البهZZائي، قZZد وضZZع السZZاس الراسZZخ العريZZض للوفZZاق الZZدائم الكامZZل بيZZن

ق�تهZZانأتبZZاع الديZZان العالميZZة العظمZZى بفضZZل تحطيمZZه للحZZواجز الع  يZZدة العريقZZة الZZتي فر�
القرنتفريقاc ل يمكن تخطي�ه ول تجاوزه.  ("كتاب 

)170-168البديع، الصفحات 

"الكلمات المكنونة"

وكذلك وصف حضرة شوقي أفندي "الكلمات المكنونة" بما يلي:

 يتلZZو خزانZZة الكنZZوز النفيسZZة الفZZذة هZZذه تلZZك المجموعZZة الرائعZZة مZZن العبZZارات الد�ري�ZZة،
 ونعنZZZي بهZZZا "الكلمZZZات المكنونZZZة" الZZZتي أوحZZZي بهZZZا لحضZZZرة بهZZZاءال وهZZZو يتمش�ZZZى علZZZى

 ه  بعضZZها بالفارسZZية، وبعضZZها1274 شZZاطيء دجلZZة مسZZتغرقاc فZZي التأمZZل. نزلZZت سZZنة
 الخر بالعربيZZة. وكZZانت ت�Zدعى فZZي الصZZل "الصZZحيفة المخزونZZة الفاطميZة"، ولقZZد طZZابق
 صZZاحبها بينهZZا وبيZZن الكتZZاب الZZذي يحمZZل نفZZس العنZZوان، والZZذي تZZؤمن الشZZيعة بZZأنه فZZي
ه بها جبريل، بأمرj من ال، إلى  حوزة القائم الموعود، وبأنه يتألف من كلمات غ�ر�اء توج�
 فاطمة الزهراء وأملها على المام علي لتقديم العZZزاء لهZا سZاعة محنتهZZا وحزنهZZا المريZZر
 على موت أبيها العظيZم. ومZZن افتتاحيتهZZا الZZتي يصZZف فيهZZا صZZاحبها طبيعتهZZا يمكZن أن
 تتضح دللة هذه الخميرة الروحية الفع�الة النشيطة التي ألقيت في حياة العالم لرد� عقول

الناس إلى نصابها وتشييد صرح أرواحهم وتطهير مسلكهم.
ن@@ا Gة عل@ى الن@بيين م@ن قب@ل. واCة بلس@ان الق@درة والق@@وCهذا ما ن_زل من ج@@بروت الع@ز" 
 أخذنا جواهره وأقمصناه قميص الختصار فضلW على الحبار ليوفوا بعه@@د ال وي@@ؤدCوا

"أماناته في أنفسهم، وليكونCن بجوهر الت_قى في أرض الروح من الفائزين.
)170ة ("كتاب القرن البديع"، الصفح

12



تأويل ألوهيCة مظاهر أمر ال

جاء في الكتاب المقدس ما يلي:
"إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حيs أنا إلى البد."

)40، الية 32(سفر التثنية، الصحاح 

 أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخ@@ترته لك@@ي تعرف@@وا وتؤمن@@وا ب@ي وتفهم@@وا إن@@ي"
 )10، الية 43     (سفر أشعياء، الصحاح     "أنا هو…

  يعرف البن إلC الب. ول أحد يع@رف الب إلC الب@ن ومR@@ن أرادأحدكلC شيء قد د_فع إليC مTن أبي. وليس "
)27، الية 11(إنجيل مت�ى، الصحاح "البن أن ي_علن له.

)45، الية 12(إنجيل يوحنا، الصحاح     ".والذي يراني يرى الذي أرسلني"

 قال ل@@ه توم@@ا ي@@ا س@@يCد لس@@نا نعل@@م أي@@ن ت@@ذهب فكي@@ف نق@@در أن نع@@رف الطري@@ق. ق@ال ل@@ه"
 يسوع أنا هو الطريق والحقC والحيوة. لي@س أح@د ي@أتي إل@ى الب إل ب@ي. ل@و كنت@@م ق@د
ن الن تعرفونه وقد رأيتم@@وه. ق@@ال ل@@ه فيلبu@@س ي@@ا س@@يCد Tوم .Wعرفتموني لعرفتم أبي أيضا 
 أرنا الب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زماناW هذه مدتCه ولم تعرفني يا فيلبuس. ال@@ذي
 رآني فقد رأى الب فكيف تقول أنت أرنا الب. ألس@ت ت@@ؤمن إن@ي أن@ا ف@ي الب والب
ن نفس@@ي لك@ن الب الح@@ال ف@@يC ه@و يعم@@ل Tالكلم الذي أكلمكم به لست_ أتكلم به م . Cفي 

Cقوني إني في الب والب فيCالعمال. صد..."
) 11-5، اليات 14إنجيل يوحنا، الصحاح 

وورد في القرآن الكريم ما يلي:

)17(سورة النفال، الية    "...وما رميتR إذ رميتR ولكن ال رمى"

)10(سورة الفتح، الية "...إن الذين يبايعونك إنما يبايعون ال يد ال فوق أيديهم"

". ويبقى وجه ربCك ذو الجلل والكرام.كل من عليها فان"
)27-26(سورة الرحمن، اليتين 
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يتفضل حضرة العلى:و

  أنا...قد جعل ال كلC مفاتيح الرضوان في يميني وكلC مفاتيح النيران في شمالي"
نني أنا وجه ال الذي ل يموت ونوره الذي ل Gت وا Cن ذوRت بها م Cالنقطة التي ذو 

Cشر Cين وكل TجCني ورائه السRل Tه Rن جRخير] وم Cن عرفني ورائه اليقين وكلRيفوت م..."
)14 نقطة أولى"، الصفحة ت آثار حضراز("منتخبات آيات 

ويتفضل حضرة بهاءال:

 يا معشر العلماء هل يقدر أح@@د منك@@م أن يس@تنC مع@@ي ف@ي مي@دان المكاش@@فة والعرف@ان"
 أو يجول في مضمار الحكمة والتبيان ل وربي الرحمن كل من عليها ف@ان وه@@ذا وج@@ه

)61، ص 101، رقم "الكتاب القدس"(".ربCكم العزيز المحبوب

ل� حضرة بهاءال وبي�ن معنZZى ألوهيZZة المظZZاهر اللهيZZة أي الرسZZل فZZي العديZZد  وقد أو�
 مZZن ألZZواحه المباركZZة الكZZثيرة وفZZي كتZZابه "اليقZZان" خاصZZةc، كمZZا بين�ZZه وفس�ZZره ابنZZه حضZZرة
 عبدالبهاء (مركز العهد والميثاق) في العديد من مكاتيبه ومناجاته، وشرحه حضZZرة ولZZي
 أمZZر ال شZZوقي ربZZاني شZZرحاc ي�عZZد مZZن السZZهل الممتنZZع وذلZZك منعZZاc لشZZبهات أعZZداء المZZر
 البهZائي، وتفهيمZZاc لتبZاعه، عZن حقيقZة معنZى هZذا الموضZZوع الخطيZZر (الZZذي ي�سZZاء فهمZه
 من كثير من الناس) فZZي أحZZد تZZواقيعه المسZZمى "دورة بهZZاءال" نZZورد قسZZماc منZه فيمZZا يلZZي

قوله عز� بيانه:

أيها الحباء العزاء:
 إن ما قيل يكفZي، ومZا أوردتZZه مZن آثZار قلZZم حضZرة البZاب وحضZZرة بهZاءال وحضZرة
 عبدالبهاء لمتعدد وكافj لن يقنع كZZل قZZارئ منصZZف بسZZمو هZZذا الZZدور الفريZZد فZZي تاريZZخ
نه ليكون من المستحيل أن نصل إلى تقدير أهميته أو الحاطZZة بقZZدر النفZZوذ Sالديان، وا 
 الذي أحدثه والذي لبد من اسZZتمراره بقZZوة كلمZZا نشZZر نظZامه وسZZط مدنيZة منهZارة. ولكZن،
 كلمة تحذيرj تبدو في هذا المقZام جZديرة بالZZذكر لكZل مZن عسZاه يقZرأ هZذه الصZفحات قبZZل
 أن أتوسZZع فZZي شZZرح مZZا أنZZا بصZZدده. إذ أنZZه ل يجZZوز لي فZZردj وهZZو يتZZدبر أمZZر بهZZاءال

ل ويشو�ه مقصده.  على ضوء ما أوردناه أن يسئ فهم حقيقته أو يؤو�
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 فمظهZZZZر اللوهيZZZZة المنعZZZZوت بZZZZه ذلZZZZك الكZZZZائن العظيZZZZم، وكامZZZZل السZZZZماء والصZZZZفات
 الظاهرة في شخصيته الجليلة يجب أن ل يساء فهمها، ول أن ت�حر�ف عZن حقيقتهZا بZأي
 حZZال مZZن الحZZوال. لنZZه إذا كنZZا مخلصZZين لZZZديننا فيجZZZب علينZZا أن نعZZZرف بZZأن الهيكZZل
عZZل واسZZطةc لحمZZل المانZZة الثقيلZZة يظZZل دائمZZاc فZZي مقZZام هZZو غيZZر مقZZام  النسZZاني الZZذي ج�
 (روح الرواح) (وجZZZوهر الجZZZواهر) بمعنZZZى أن ال الZZZذي ل ي�ZZZدرك ول ي�ZZZرى والZZZذي مهمZZZا
 أطلقنا ألسنتنا في ذكر ألوهية مظاهره علZZى الرض ل يمكZZن بZZأي حZZال أن تتجس�ZZد ذاتZه
 المنزهZZZة، وأن الغيZZZب البحZZZت المنيZZZع الZZZذي ل ي�ZZZدرك، ل يمكZZZن أن ي�حZZZد� فZZZي حيZZZز كZZZائن
 فاني. ويقيناc أن ال الذي يكون علZى هZذه الصZZورة مZن التجسZZد يجZب علZZى ضZZوء تعZZاليم
نZZه لمZZن السZZخف والZZZوهم الواضZZح القZZول بتجسZZد Sوا ،cاZZال إلهZZي الحZZل فZZاءال أن ل يظZZبه 
 اللوهيZZة الZZذي يغZZاير ويتنZZافر مZZع مبZZدأ العقيZZدة البهائيZZة. ول يقZZل القZZول بهZZذا وهمZZاc عZZن
 القZZول بمبZZدأ ألوهيZZة الكZZون الغيZZر مقبZZول. وهZZذان المبZZدآن -التجسZZد وألوهيZZة الكZZون- قZZد
 أدحضتهما بيانات بهاءال وبينت فسادهما وبطلنهمZZا فالZZذي أعلZن فZZي مقامZZاتj متعZZددة
 وبيانات شت�ى أن كلمه (صوت الحق ونداء ال نفسZه) تفضZل فZZي كتZاب اليقZان بقZوله
 العز "بديهي� لكل قلZZب بصZZير منيZZر أن ال الجZZوهر الZZذي ل ي�عZZرف والكينونZZة المقدسZZة
 منZZZز�ه عZZZن كZZZل نعZZZتj جسZZZماني وعZZZن الصZZZعود والنZZZزول والخZZZروج والحلZZZول... فZZZإنه كZZZان
 محتجبZZاc فZZي أزليZZة جZZوهره، ويكZZون بمثZZل مZZا قZZد كZZان مخفيZZاc فZZي حقيقتZZه عZZن النظZZار...
نه منزه عن النفصال والتصال والقرب والبعد... وكان ال ولZZم يكZZن معZZه شZZئ Z هZZذه Sوا 
 شهادة عن هذه الحقيقة". وفي مقام آخZر عZن اللوهيZZة يتفضZZل بهZZاءال بقZوله عZز بيZانه

 رف كZZان ال محتجبZZاc فZZي حقيقZZة ذاتZZه العليZZا، وانZZه ل يZZزال مخفيZZاcعZZ"مZZن الزل الZZذي ل ي�
 يكZZون إلZZى البZZد فZZي سZZر جZZوهره الZZذي ل ي�عZZرف... فقZZد انصZZعق عشZZرات اللف مZZن
 النبياء كل كان موسى في سيناء البحث عن صوت ال النZZاهي، إنZZك لZن ترانZZي، بينمZZا
 ربوات المرسZZلين كZZل كZZان كالمسZZيح فZZي عظمتZه قZZاموا علZZى عروشZZهم المقدسZة مرتZZاعين
نZZZkع (إن� كينونZZZتي لZZZن تعرفهZZZا) ويتفضZZZل بهZZZاءال فZZZي إحZZZدى مناجZZZاته بقZZZوله  لصZZZوت الم�
 الحلZZى (مZZا أعظZZم حيرتZZي وأنZZا لسZZت شZZيئاc مZZذكوراc، كلمZZا أحZZاول أن أسZZبر عمZZق علمZZك
 وتZZذهب جهZZودي عبثZاc عنZد تصZZو�ر بZدائع صZZنعك وقZZدرتك!) وفZZي مناجZZاة أخZZرى صZZدرت
 بخطه الشريف يتفضل قائلc (كلما أنظZZر إليZZك أنZZادي كZZل الكائنZZات وأقZZول إننZZي أنZZا ال،
 وكلمZZا أنظZZر إلZZى نفسZZي أجZZZدها أحقZZر مZZن الطيZZن) وفZZZي مقZZامj آخZZر يتفضZZل فZZي كتZZاب
 اليقان ويقول (وبما أن باب معرفة قديم الزمان قد قفل في وجه كل الكائنات فZZإنه وهZZو
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 منبع كل فضل غير محدودj قد قد�ر لجواهر التقZديس المنZZورة أن تظهZZر مZن عZالم الZروح
م، ويظهZZZر لكافZZZة النZZZاس أنهZZZم سيكشZZZفون للعZZZالم عZZZن أسZZZرار  فZZZي هيكZZZل النسZZZان المكZZZر�
 الكينونZZZZة الZZZZتي ل تتغيZZZZر ويحZZZZدثونهم عZZZZن جZZZZوهر كينZZZZونته... فكZZZZل أنبيZZZZائه المصZZZZطفين
ل�ة أسمائه ومظهر صفاته. هؤلء خيام القZZدس والمرايZZا الوليZZة م�  المختارين بل استثناء ح�

التي تعكس نور بهائه الذي ل يتكد�ر، وهم آيات ال غيب الغيوب.) 
 لذلك فكوننZZا نعتZZبر حضZرة بهZاءال رغZZم عظمZة أمZره، أنZه مZن حيZZث الجZZوهر، واحZZد
 مZZن بيZZن مظZZاهر ال الZZذين ل يمكZZن أن تتسZZاوى كينZZZونتهم مZZع الكينونZZة الغيبيZZة الذاتيZZة
 اللهيZZة. هZZذا مبZZدأ مZZن مبZZادئ ديننZZا وهZZذه عقيZZدتنا الZZتي ل يجZZوز أن تشZZوبها شZZائبة مZZن
cاZZمح بتاتZZدين أن ل يسZZذا الZZاع هZZن أتبZZد مZZل واحZZى كZZب علZZتي يجZZام، والZZف والبهZZالتحري 
 بطمZZس معالمهZZا وتشZZويه حقيقتهZZا. والZZدين البهZZائي الZZذي جZZاء، فZZي الواقZZع وكمZZا أعلZZن،
تمامZZاc لوعZZد كافZZة العصZZور ل يحZZاول بZZأي حZZالj تZZوهين المبZZادئ الخالZدة Sللنبو�ات وا cتحقيقا 
 التي تدعم الديانات السابقة بل يعلن ويثبت تلZك القZوة اللهيZة الZتي أمZد�تها، ويعتZZبر هZذا

العلن من جانبه أعظم ركنj من أركانه. 
 وهو يعتبرها جميعZZاc نZZوراc واحZZداc سZZطع فZZي درجZZاتj مختلفZZة فZZي تاريZZخ تطZZور مسZZتمر
نZZه -أي الZZدين البهZZائي- نفسZZه يكZZون مرحلZZة كاملZZة Sزأ، واZZي ل يتجZZدي إلهZZد أبZZدين واحZZل 
نZZZZه ل يحZZZZاول أن يطمZZZZس حقيقZZZZة مصZZZZدرها المقZZZZدس المقZZZZرر، ول القلل مZZZZن Sه، واZZZZمن 

  آثارها العظيمZZة القZدر. ول يمكZZن أن يقZZر أيZة محاولZZة يZZراد بهZZا تشZZويه مقاصZZدهاي�ةجاذبي�
 وحقائقهZZا، أو تZZوهين القواعZZد المدعمZZة فيهZZا، ول تحيZZد تعZZاليمه قيZZد شZZعرة عمZZا كمZZن فيهZZا
 مZZن الحقZZائق، ول يقلZل عبء رسZZالة أو يحZZط ذرة أو خردلZZة واحZZدة مZن قZZدر النفZZوذ الZZذي
 أحدثته أو روح الولء الذي نفختZه. وهZZو فZي حالZة كZونه أبعZد مZا يكZون عZن مقصZZد هZZدم
 السZZZاس الروحZZZي لنظZZZم الZZZديانات فZZZي العZZZالم فZZZإن غرضZZZه الصZZZريح الZZZذي ل يتغيZZZر هZZZو
ظهZZZار Sا واZZZاة فيهZZث الحيZZها، وبعZZن أغراضZZق بيZZZا، والتوفيZZZاء مبادئهZZZحي Sدها واZZZيع قواعZZZتوس 
ظهZZار المسZZاواة بيZZن وظائفهZZا والمسZZاعدة فZZي Sا، واZZفاء تعاليمهZZر وصZZادة ط�هZZع Sدتها، واZZوح 
 تحقيق أنبل غاياتهZZا. فهZZذه الZZديانات الZZتي شZZر�عت مZن لZZدى الحZZق هZZي كمZZا وصZZفها أحZZد
 المتZZدبرين بقZZوله Z قZZد قZZدر لهZZا أن ل تمZZوت بZZل تبعZZث، أليZZس الطفZZل يفنZZى فZZي الشZZاب،
 والشاب يفنى في الرجل، بينما ل الطفZZل ينعZZدم ول الشZZاب !. لZZذلك يتفضZZل بهZZاءال فZZي
 كتاب اليقان بقوله الحلى "وهم نجوم الحق والمرايZZا العاكسZة لنZZور الوحZZدة اللهيZة. فZZي
 أي عصZZر ودور هبطZZوا مZZن مكمZZن غيZZب عزهZZم القZZديم إلZZى هZZذا العZZالم ليعل�مZZوا النفZZوس
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 ويغمZZZروا بالفضZZZل كZZZل المخلوقZZZات، هZZZم علZZZى حZZZدj سZZZواء حZZZائزون علZZZى القZZZدرة المحيطZZZة
 والسZZلطنة الغالبZZة... هZZؤلء المرايZZا المقدسZZة ومطZZالع العZZز القZZديم هZZم جميعZZاc رمZZز قطZZب
 الوجZZود علZZى الرض وجZZوهره وغZZايته، منZZه يستفيضZZون علمهZZم وقZZدرتهم وعنZZه يسZZتمدون
 سلطانهم فمجال محيZZاهم إن هZو إل انعكZZاس صZZورته، وأمرهZZم آيZة عZزه المZبين... عنهZم
 يظهر فضل ل يتناهى وبهم يتجلZZى نZZور ل يطفZأ... اللسZن البشZZرية ل يمكZن أن تفيهZم
 حق الثناء والكلمات الفانية ل يمكZن أن تكشZZف عZن سZر�هم" ثZZم يتفضZZل ويقZZول "وبمZZا أن
 طيور العرش السماوي كلهم نزلوا من سماء إرادة ال وأنهم جميعاc يقومون بZZإعلن دينZZه
 الغZZZالب فZZZإنهم يعتZZZبرون نفسZZZاc واحZZZدة وشخصZZZZاc واحZZZداc... كلهZZZم يسZZZكنون خيمZZZة واحZZZدة،
 ويطيرون في سماء واحد، ويجلسون على عZZرشj واحZZد، وينطقZZون بكلم واحZZد، ويعلنZZون
نهZZم يختلفZZون فقZZط فZZي مZZدى أمرهZZم ويتفZZاوتون فZZي شZZدة نZZورهم، فZZإذا ثمZة Sوا ...cداZZواح cدينا 
 نعت من النعوت لم يظهر عZن جZZواهر التجريZZد هZZؤلء فZZإنه ل يعنZZي بحZZالj مZن الحZZوال

أنهم وهم مطالع صفات ال وخزائن أسمائه الحسنى غير حائزين عليه". 
 كذلك يجب علينا أن نذكر أن هذا المر، رغم عظمة قدرته، ومهما يكن من مدى
 الدور الذي أظهره صاحبه، فإنه يستنكر بشدة أي ادعاءj يراد به اعتباره آخر وحZZيj مZZن
ننZZا إذا تصZZورنا هZZذه الصZZورة عZZن مZZاهيته ووظيفتZZه فZZإن هZZذا Sان، واZZي النسZZإرادة ال لبن 
نكZZZاراc لحقيقتZZZه، ويتعZZZارض بالضZZZرورة مZZZع الركZZZن Sره واZZZة لمZZZعظيم cةZZZون خيانZZZور يكZZZالتص 
 الساسZZZZي للZZZدين البهZZZZائي ومبZZZZدئه الثZZZابت مZZZن أن الحقيقZZZة الدينيZZZZة ليسZZZت منفصZZZلة بZZZل
 متصZZZZلة، وأن الZZZZوحي اللهZZZZي متعZZZZاقب مسZZZZتمر وليZZZZس منقطZZZZع أو متوقZZZZف. والحZZZZق أن
 المعارضة الصZZريحة الZZتي يقZZوم بهZZا أتبZZاع ديZن بهZاءال فZي وجZه القZZول بختميZة أي ديZن
 مZZZن الديZZZان السZZZابقة هZZZي بمثZZZل الصZZZراحة والوضZZZوح الZZZذي يؤكZZZدون بZZZه رفZZZض دعZZZوى
 انقطZZZاع الZZZوحي مZZZن بعZZZد دينهZZZم الZZZذي يقومZZZون شZZZهوداc عليZZZه، فالعتقZZZاد بZZZأن الZZZوحي قZZZد
 أختتم، وأبواب الرحمة اللهيZZة أغلقZت، وأنZZه لZن تشZZرق شZZمس مZZن مكمZZن القZدس البZZدي
ن رسل ال قد توقفت عن الظهور مZZن Sمرة أخرى، وأن بحر الفيض البدي قد س�جر، وا 
cاZZدين انحرافZZذا الZZابع لهZZل تZد كZبر عنZZب أن يعتZاد يجZZذا العتقZل هZZديم مثZZز القZZسرادق الع 
ن التسZZامح فيZZه غيZZر جZZائز، ويكفZZي Sية، واZZادئه الساسZZدس مبZZم وأقZZن أهZZد مZZدأ يعZZن مبZZع 
 الشZZارة إلZZى مZZا جZZرى بZZه قلZZم بهZZاءال وعبZZدالبهاء لقطZZع دابZZر كZZل شZZكj فZZي هZZذا المبZZدأ

الساسي. 
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  دليZZZZل الشZZZZارة إلZZZZى اسZZZZتمرار الZZZZوحي"الكلمZZZZات المكنونZZZZة"أليZZZZس فيمZZZZا نقتطفZZZZه مZZZZن 
علناc من صاحبها أن الرسZZالة الZZتي يحملهZZا ليسZZت الخيZZرة فZZي ذاتهZZا ول هZي Sاللهي، وا 
 آخر فيض للهدايZZة مZن ال العزيZZز قZوله تعZZالى : "يZZا ابZن النصZاف! بالليZل رجZع جمZZال
 هيكZZل البقZZاء مZZن عقبZZة زمZZر�د الوفZZاء إلZZى السZZدرة المنتهZZى، وبكZZى حZZتى نZZاح لبكZZائه مل

وبيZZZن، ثZZم استفسZZZروا عZZن سZZبب النوحZZة والندبZZZة فأجZZZاب إننZZي كنZZت   حس@@بالعلي�يZZن والكر�
  منتظZZZراc فZZZي عقبZZة الوفZZZاء ومZZZا وجZZZدت� مZZن أهZZZل الرض رائحZZZة الوفZZZاء، بعZZZد ذلZZكالم@@ر

 قصZZZدت الرجZZZوع ولحظنZZZا عZZدةc مZZZن حمامZZZات القZZZدس مبتليZZة فZZZي قبضZZZة كلب الرض،
 وفZZي هZZذا الحيZZن هرعZZت الحوريZZة اللهيZZة مZن قصZZرها الروحZZاني مZZن غيZZر سZZتر وحجZZاب
ت جZZرى حZZرف أول Zا ألح�ZZماء، فلمZن السZم cماZZا إل� اسZZذكرت كل�هZZمائهم فZZن أسZألت عZZوس 
ا ذكZZر الحZZرف الثZZاني سZجد ZZم، ولم�ZZامن عز�هZن مكZات مZZل الغرفZرع أهZZاني فسZZن لسZم مZاس 
 الجميع على التراب، عند ذلZك ارتفZع النZداء مZن مكمZن القZرب أن ل يجZZوز الزيZZادة علZى

". إنCا كنCا شهداء على ما فعلوا وحينئذ] كانوا يفعلونهذا 
  في نفس اليوم الذي تشر�فت حديقZZة1863وفي "سورة الصبر" التي نزلت في سنة 

ل بقZZZوله العZZZز� "قZZZZد أرسZZZZل ال رسZZZله مZZZن بعZZZد موسZZZZى ZZZاءال يتفض�ZZZدوم بهZZZوان بقZZZZالرض 
 وعيسى، وسوف يبعثهم إلى الخر الذي ل آخر له حتى بذلك يستمر فيضه من سماء
ل ويقZZول "ليZZس خZZوفي مZن أجZل  الفضل اللهي على بني النسان" وفي مقام آخر يتفض�
 نفسZZي بZZل علZZى الZZذي يZZأتي إليكZZم مZZن بعZZدي الZZذي يظهZZر بسZZلطان عظيZZم وقZZدرة غالبZZة"
لZZت مZZن الكلمZZات أعنZZي نفسZZي ل بقZوله الحلZى: "لZZم أكZن بمZZا نز� ZZل يتفض�ZZورة الهيكZZوفي س 
 بZZZل الZZZذي يZZZأتي مZZن بعZZZدي، يشZZZهد بZZZذلك العليZZZم الخZZZبير. فل ترتكبZZZوا معZZZه مZZZا ارتكبتمZZZوه
ل البZاب فZZي البيZZان الفارسZZي بقZوله الحلZى: Zيتفض� cوحاZZثر وضZZر أكZZام آخZي مقZZمعي." وف 
 "ومن الواضZZح المشZZهود أن غايZZة كZZل الدوار السZZابقة كZZان تهيئة الطريZZق لظهZZور محمZZد
 رسZZول ال، وهZZذه الدوار بمZZا فيهZZا الZZدور المحمZZدي كZZانت بZZدورها تمهZZد الطريZZق لظهZZور
 أمZZZر القZZZائم، وكZZZان مقصZZZد هZZZذا المZZZر وكZZZل مZZZا سZZZبقه العلن علZZZى مجZZZئ ديZZZن (مZZZن
 سي�ظهره ال) وهذا الدين بدوره أيk دين (من سZZي�ظهره ال) يحمZZل مZZع كافZZة الديZZان الZZتي
 سZZZبقتkه غايZZZة هZZZي ظهZZZور مZZZن يZZZأتي مZZZن بعZZZده. وهZZZذا الخيZZZر، شZZZأن كZZZل مZZZا سZZZبقه مZZZن
 الديان، يمه�د الطريق بدوره للمZر الZذي يZZأتي مZن بعZده. وهكZZذا يسZZتمر شZZروق الشZZمس
 وغروبهZZا إلZZى مZا ل نهايZة، لZم يكZن لهمZا بدايZة ولZن يكZون لهمZا نهايZة". وفZZي هZذا المقZZام
ل بهZZZاءال بقZZZوله القZZZدس: اعلZZZم علZZZم اليقيZZZن أنZZZه فZZZي كZZZل دور كZZZان نZZZور الZZZوحي ZZZيتفض� 
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 اللهZZZي علZZZى قZZZدر السZZZتعداد الروحZZZاني للبشZZZر. انظZZZر إلZZZى الشZZZمس كيZZZف أن ضZZZوءها
 يظهر خافتاc عند طلوعها على الفق، ثم تZZزداد حرارتهZZا وشZZد�تها كلمZا اقZZتربت مZن نقطZة
 الزوال، وبذلك ت�مك�ن كل الكائنات من تتب�ع نورها المتزايد، ثم تتضZZاءل بالتدريZZج إلZZى أن
 تغرب في مقر�ها. فلو كانت كZل قواهZZا تظهZZر دفعZZة واحZZدة ل شZك تنعZZدم كZل الشZياء...
 هكذا أيضاc شمس الحقيقة، إذا كانت في مرحلة ظهورها الولى تشرق دفعة واحZZدة بكZZل
 القZZوى الZZتي وهبتkهZZا العنايZة اللهيZة إذاc لنعZZدمت واحZZترقت أراضZZي القلZZوب البشZZرية، لن
ذ يأخZZذها الرعZب Sا، واZZس أنوارهZتطيع أن تعكZZا ول تسZZى احتمالهZوى علZZر ل تقZZوب البشZZقل 

والصعقة فإنها تموت". 
 في ضوء هذه البيانات الجامعة المبينة يكون من واجبنا الصريح أن نكشف بجلء
 تام لكل باحثj عن الحق أن رسل ال الغيب الZZذي ل ي�عZZرف، بمZن فيهZZم بهZاءال نفسZه،
 قZZد ك�ل�فZZوا -مZZن الول الZZذي ل أول لZZه- باعتبZZارهم مهZZابط فضZZل ال ومظZZاهر وحZZدانيته
دل�ين عZZن غZZايته، أن يكشZZفوا للعZZالم جZZزءاc مZZن الحقيقZZة المسZZتمرة ويرسZZلوا ZZوره والم�ZZا نZZومراي 
ون -إلZZى الخZZر الZZذي ل نهZZم يسZZتمر� Sة، واZZدايته اللهيZZة وهZZه الخفيZZن إرادتZZم cاZZم قبسZZعليه 
ظهZZار Sاهى، واZZذي ل يتنZZز�ه الZZدرته وعZZن قZZن مكمZZر ال مZZة أمZZائمين باستفاضZZه- قZZر لZZآخ 
 هZZذا المZZر فZZي صZZورةj أتZZم� وأكمZZل. ويجZZدر بنZZا أن نتZZدب�ر بقلوبنZZا المقتطفZZات التيZZة مZZن
 إحZZZدى مناجZZZاة بهZZZاءال الZZZتي تعطينZZZا دليلc آخZZZر عZZZن هZZZذه الحقيقZZZة العظيمZZZة الجوهريZZZة

 : لب رسالة لبني النسان، قوله العز� الكامنة في ص�
 أي ربC لك الحمد_ على بدايع قضاياك وجوامع رزاياك مرCةW أودعتن@@ي بي@@د النم@@رود"

 ثم بيد الفرعون وورد عليC ما أنت أحصيته بعلمك وأحطته بإرادتك ومرCةW أودعتني في
 سجن المشركين بما قصصت على أهل العماء حرفاW من الرؤيا الذي ألهمتن@@ي بعلم@@ك
 وعرCفتني بسلطانك ومرCةW قطعتR رأسي بأيدي الكافرين وم@رCةW أرفعتن@ي إل@@ى الص@ليب بم@ا
WةCفردانيتك وبدايع آثار سلطان ص@مدانيتك وم@ر Cظهرت في الملك من جواهر أسرار عز 
 ابتليتني في أرض الطC@@ف بحي@ث كن@ت وحي@@داW بي@ن عب@ادك وفري@@داW ف@ي مملكت@ك إل@ى أن
نان وداروه ف@@ي ك@@ل ال@@ديار وحض@@روه عل@@ى مقاع@@د @@Cقطع@@وا رأس@@ي ث@@م أرفع@@وه عل@@ى الس 
 المشركين ومواضع المنكري@ن وم@رCةW علCق@وني ف@ي اله@@واء ث@م ض@ربوني بم@ا عن@@دهم م@ن
 رص@اص الغ@@لC والبغض@@اء إل@ى أن قطع@@وا أرك@اني وفص@@لوا ج@@وارحي إل@ى أن بل@غ الزCم@ان
 إلى هذه اليام التي اجتمعوا المغلCون على نفسي ويتدبCرون في كل حي@@ن] ب@@أن ي@@دخلوا
 في قلوب العب@اد ض@غني وبغض@@ي ويمك@رون ف@ي ذل@ك بك@لC م@ا ه@م علي@ه لمقت@درون...
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 فوعزتك يا محبوبي أش@كرك حينئذ ف@ي تل@ك الحال@ة وعل@@ى ك@@لC م@ا ورد عل@يC ف@ي س@@بيل
رضائك وأكون راضياW منك ومن بدايع بلياك..."

  النZZZص الصZZZلي أعله بZZZديل للترجمZZZة الZZZواردة فZZZي.33-24(مZZZن كZZZتيب "دورة بهZZZاءال"، الصZZZفحات 
الكتيب المذكور)
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ثانيالفصل ال

أبدية الرسالت اللهية - ختم النبوة

ورد في كتيب "صفحة الن�ور" في باب "أبدية الشريعة" ما يلي:

 طZZبيعي أن يكZZون موضZZوع الشZZريعة وخلودهZZا أولZZى المسZZائل الZZتي تثيرهZZا المZZم عنZZد
 ظهZZور كZZل دعZZوة جديZZدة بشZZريعة جديZZدة ذات أحكZZام وقZZوانين ونظZZم جديZZدة، بينمZZا ظهZZور
 مئات المصZZلحين فZZي ظZZل الشZZريعة القائمZZة ل يZZثير سZZوى اهتمZZام محZZدود قZZد يتحZZول فZZي
 بعZZض الحZZالت إلZZى نZZزاع طZZائفي حZZول العقيZZدة وتفسZZير الكتZZاب، إل� أنZZه ل يخZZرج بZZأي
 حال عن نطاق الشZZريعة القائمZZة بيZZن أهلهZZا، ولكZZن عنZZدما تتنZZاول الZدعوة الجديZZدة تعZZديل
 أحكZZZام الشZZZريعة القائمZZZة فZZZإن المسZZZألة تخZZZرج تمامZZZاc عZZZن تلكZZZم الZZZدائرة المحZZZدودة، ويرجZZZع
 النZZZاس إلZZZى كتZZZاب ال يحZZZاجون بZZZه صZZZاحب هZZZذه الZZZدعوة الجديZZZدة، ويتمسZZZكون بظZZZاهر
 النصZZوص المباركZZة ويعلنZZون أن شZZريعتهم أبديZZة ل يمكZZن بZZأي حZZال أن يطZZرأ أي تعZZديل
 علZZى حكZZم مZZن أحكامهZZا، لنهZZا فZZي اعتبZZارهم صZZالحة لكZZل زمZZان... تمس�ZZكت كZZل أمZZة
 بظZZواهر هZZذه النصZZوص المباركZZة وأعلنZZت أن شZZريعتها أبديZZة، ولكZZن الواقZZع أن الشZZرائع
 تعددت رغZم إصZZرار كZل أمZة علZZى خلZZود شZZريعتها. فZZاليهود مثلc ل يزالZZون مصZZرين إلZى
 اليZZZوم بحكZZZم ظZZZاهر نZZZص التZZZوراة أن شZZZريعتهم خالZZZدة بينمZZZا جZZZاءت مZZZن بعZZZدها الشZZZريعة
 المسيحية، وتلتها السلمية ولكي نتصور مقدار عمق هذه العقيدة فZZي نفZZوس أهلهZZا مZZا
 علينا إل� أن نرجع إلى التوراة فنجد فيها في أكثر من موضع أن اليهود ينتظرون عZZودة
 إيليا من السماء وظهZZور المسZيح وظهZZور النZZبي، ويعتقZZدون أن هZZؤلء ل بZZد وأن يظهZZروا
 وفعلc ظهر إيليا (يوحنا أي يحيى بن زكريا) وظهر المسيح الجليل وظهر النZZبي الكريZZم

ومع ذلك أنكرهم اليهود لسبب واحد وهو أنهم جاءوا بشريعة غير شريعة التوراة.
)28-26(الصفحات   

نورد فيما يلي مزيداc من اليات والحاديث الد�الة على هذا الموضوع: 
جاء في الكتاب المقدس ما يلي:
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 فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهداW أبدياW. وهو بين@@ي وبي@@ن"
)17-16، اليتين 31(سفر الخروج، الصحاح     "بني إسرائيل علمة إلى البد...

ني أش@@في ولي@@س" Gانظروا الن أنا أنا هو وليس إله معي. أنا أميت وأحيي. سحقت وا 
"من يدي مخلص. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حيC أنا إلى البد.

 )40-39، اليتين 32(سفر التثنية، الصحاح 

 اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها ف@@ي ح@@وريب عل@@ى ك@@ل إس@@رائيل الف@@رائض"
)4، الية 4(سفر ملخي، الصحاح   ".والحكام

"السماء والرض تزولن ولكن كلمي ل يزول."
)31، الية 13(إنجيل مرقس، الصحاح 

)11، الية 1(رؤيا يوحنا اللهوتي، الصحاح   "أنا هو اللف والياء. الول والخر."

وجاء في القرآن الكريم ما يلي:

".ومن يبتغ غير السلم ديناW فلن يقبل منه وهو في الخرة من الخاسرين"
) 85(سورة آل عمران، الية 

"Wاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا."
)3(سورة المائدة، الية 

"Wورحم@@ة Wلك@ل ش@يء وه@دى Wعل@ى ال@@ذي أحس@@ن وتفص@يل Wثم آتينا موسى الكتاب تمام@ا 
)154(سورة النعام، الية  ".لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

".ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ال وخاتم النبيين"
)40(سورة الحزاب، الية 

 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم ب@@ه ح@@تى إذا هل@@ك"
".قلتم لن يبعث ال من بعده رسولW كذلك يضل ال من هو مسرف مرتاب

)34(سورة المؤمن [غافر]، الية 
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وجاء في الحديث الشريف ما يلي:

ث�لZZي  ... عZZن أبZZي هريZZرة رضZZي ال عنZZه أن رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZال: إن م�
 وم�ث�ل النبياء من قبلي كم�ث�ل رجل بنى بيتاc فأحسنه وأجملZZه إل موضZZع لبنZZة مZZن زاويZZة،
 فجعZZZل النZZاس يطوفZZZون بZZه، ويعجبZZZون لZZه ويقولZZZون هل� و�ضZZZعت هZZذه اللبنZZة. قZZال: فأنZZZا

)226، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد     اللبنة وأنا خاتم النبيين.

 ... عن أبي سعيد رضي ال عنه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال: لتتبعن� سنن مZZن
 قبلكZZم شZZبراc بشZZبر، وذراعZZاc بZZذراع، حZZتى لZZو سZZلكوا جحZZر ضZZب� لسZZلكتموه. قلنZZا يZZا رسZZول

)206، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد    ال: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟

وتفضل  حضرة بهاءال قوله الحلى:

 "الصلة والسلم على سيد العالم ومربي المم الذي به انتهت الرسالة والنبوة وعلZZى آلZZه
".cسرورا cأبدا c293 "إشراقات"، الصفحة مجموعة(  وأصحابه دائما(
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ثالثالفصل ال

السلم ومعناه

 السZZلم ديZZن الوليZZن والخريZZن وبعZZث بZZه ال تعZZالى النZZبيين والمرسZZلين كافZZة وهZZذا
ZZZو المعنZZZالى: يهZZZوله تعZZZوك فق@@ل أس@@لمت… إن ال@@دين عن@@د ال الس@@لم" بق Cف@@إن ح@@اج 

TنCإتبع n20-19(القرآن الكريم، سورة آل عمران، اليتين، " ...وجهي ل ومن(

وجاء في الحاديث النبوية ما يلي:

cاZZيوم cارزاZZلم بZZعن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى ال عليه وس … 
 للنZZاس فأتZZاه جبريZZZل فقZZال: مZZا اليمZZان، قZZال: اليمZZان أن تZZؤمن بZZال وملئكتZZه وبلقZZائه
 ورسله وتؤمن بالبعث، قال: ما السلم؟ قال: أن تعبد ال ول تشZZرك بZه وتقيZZم الصZلة،
 وتؤدي الزكاة المفروضZZة وتصZZوم رمضZان. قZال: مZا الحسZان؟ قZال: أن تعبZZد ال كأنZZك

تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك…
)20-19، الصفحتين 1(صحيح البخاري، المجلد 

 … عZZن ابZZن عمZZر رضZZي ال عنهمZZا قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم:
قZZZZامل�ب�نZZZي السZZZلم علZZZى خمZZZس، شZZZهادة أن ل إلZZZه إل� Sول ال، واZZZرس cداZZZال، وأن محم  
يتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. S9، الصفحة 1(صحيح البخاري، المجلد الصلة، وا(

 … عZZن الشZZعبي عZZن عبZZد ال بZZن عمZZرو رضZZي ال عنهمZZا عZZن النZZبي صZZلى ال
ن هجZر مZا نهZى Zاجر م�ZZن لسانه ويده والمه
 عليه وسلم قال: المسلم م�ن سلم المسلمون م

)9، الصفحة 1(صحيح البخاري، المجلد    ال عنه.

 … عZZن أبZZي موسZZى رضZZي ال عنZZه قZZال: قZZالوا يZZا رسZZول ال أي السZZلم أفضZZل،
)10، الصفحة 1(صحيح البخاري، المجلد   قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.

 … عZZن عبZZدال بZZن عمZZرو رضZZي ال عنهمZZا أن� رجلc سZZأل النZZبي صZZلى ال عليZZه
 وسZZلم، أي� السZZلم خيZZر. قZZال: تطعZZم الطعZZام، وتقZZرأ السZZلم علZZى مZZن عرفZZت ومZZن لZZم

)10، الصفحة 1(صحيح البخاري، المجلد   تعرف.
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 … أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عZن سZZعد رضZZي ال عنZه أن رسZZول ال
 صلى ال عليه وسلم أعطي رهطاc وسعد جالس، فترك رسول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم
cاZZZي لراه مؤمنZZZوال إنZZZن فلن فZZZك� عZZZول ال، مال�ZZZا رسZZZت: يZZZفقل ، ب�ه�ZZZم إلZZZي� ج� kو أعZZZه cر�ج�ل 
 فقال: أو مسلماc، فسكت� قليلc ثم غلبني مZZا أعلZZم منZZه، فعZZدت لمقZZالتي فقلZZت: مالZZك عZZن
 فلن، فوال إني لراه مؤمنZZاc، فقZZال: أو مسZZلماc، ثZZم غلبنZZي مZZا أعلZZم منZZه فعZZدت لمقZالتي،
 وعاد رسول ال صلى ال عليه وسلم، ثم قال: يا سعد إنZZي لعطZZي الرجZZل وغيZZره� أحZب�

إلي� منه خشية� أن يكبه� ال في النار.
)13، الصفحة 1(صحيح البخاري، المجلد 

قال ال تعالى:

يقبل منه وهو في الخرة من الخاسرين" ".ومن يبتغT غير السلم ديناW فلن _
)85(القرآن الكريم، سورة آل عمران، الية     

براهيZZZZم ويعقZZZZوب ويوسZZZZف وموسZZZZى Sوح واZZZZان، فنZZZZان ومكZZZZل زمZZZمل كZZZة تشZZZذه اليZZZZوه 
ن تنZZوعت شZZرائعهم، Sلم واZZم السZZلمون ودينهZZم مسZZون كلهZZلم والحواريZZوعيسى عليهم الس 

 ومن يرغب عن ملة إبراهي@@م إلC م@@ن س@@فCه"فنرى قوله تعالى عن إبراهيم عليZZه السZZلم: 
نه في الخرة لمن الصالحين Gه أس@@لم.نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وا@@uإذ ق@@ال ل@@ه رب  

ى بها إبراهيم بRنTي@@ه ويعق@@وب ي@@ا بن@@يg إن ال اص@@طفى.قال أسلمت لرب العالمين Cووص  
)132-130(القرآن الكريم، سورة البقرة، اليات ".لكم الدين فل تموتنC إلC وأنتم مسلمون

وقوله تعالى عن موسى عليه السلم:

".وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين"
)84(القرآن الكريم، سورة يونس، الية 

وقوله سبحانه وتعالى عن بلقيس:

".قالت ربC إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان ل رب العالمين… "
)44(القرآن الكريم، سورة النمل، الية 

وقوله عن الحواريين:

27



ذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ق@@الوا آمنC@@ا واش@@هدn بأنن@@ا مس@@لمون" Gوا."
)111(القرآن الكريم، سورة المائدة، الية   

 وذلك أن دين السلم مبني� علZZى أصZZلين أن نعبZZد ال ل شZZريك لZه وأنk نعبZZده بمZZا"
 شZZرع مZZن ديZZنj جZZاء بZZه آخZZر رسZZولj أرسZZل لZZذلك الZZوقت، فلZZذا كZZان أتبZZاع موسZZى عليZZه
 السلم في دورتZZه العZZاملون بشZZريعته هZم المسZZلمون، فلمZZا جZاء عيسZZى عليZه السZلم كZان
 التZZابعون لشZZريعته فZZي دورتZZه هZZم المسZZلمون وأمZZا مZZن بقZZي مZZن أتبZZاع موسZZى متمسZZكين
 بشريعته ولم يتبعوا عيسى عليZZه السZZلم انسZلخ منهZZم هZZذا الوصZZف لعZZدم إتبZZاعهم عيسZZى

)20-19(كتاب الرائد والدليل، الصفحتين   "عليه السلم.

 … وهكذا لما جاء محمد صلى ال عليه وسلم ، صار تابعوه هم المسلمين بالفعZل
 وبالسZZم معZاc، فأمZZا كZZونهم مسZلمين بالفعZل، لنهZZم أتبZZاع آخZZر رسZZول أرسZZل لZذلك الZZوقت

وعاملون بشريعته، أما كونهم مسلمين بالسم أيضاc لقوله تعالى:

دوا في ال حق جهاده ه@@و اجتب@@اكم وم@@ا جع@@ل عليك@@م ف@ي ال@@دين م@@ن ح@@رج] مل@@ة" Tوجاه 
اكم المس@لمين م@ن قب@@ل وف@ي ه@ذا ليك@@ون الرس@ول ش@هيداW عليك@@م Cأبيكم إبراهيم هو س@@م 
 وتكونوا شهداء على الناس ف@@أقيموا الص@@لة وآت@@وا الزك@@اة واعتص@@موا ب@@ال ه@@و م@@ولكم

)78(القرآن الكريم، سورة الحج، الية ".فنعم المولى ونعم النصير

 فهم مسلمون بالفعل والسم معاc فلما جاء حضرة العلى السيد علي محمد "البZZاب"
  السلم السمي فلذا ورد عليه الصلة والسZZلم عZن هZذه اليZZام فZZي حZديثل�لم يبق� إل�

 قوله صلى) 155(كتاب "البحار" للمجلسي، المجلد الثالث عشر، الصفحة مشهور متفق عليه، 
  رسمه ول من السلمل�ال عليه وسلم: "سيأتي زمان على أمتي ل يبقى من القرآن إل�

  اسمه، يسمون به وهم أبعد النZZاس منZه. مسZZاجدهم عZامرة وهZZي خZراب� مZن الهZدى،ل�إل�
ليهم تعود." Sفقهاء ذلك الزمان أشر� الفقهاء تحت ظل� السماء، منهم خرجت الفتنة وا

 وجاء في "كنز العمال" عن الحاكم في تاريخه عZن ابZن عمZZر والZZد يلمZZي� عZن معZZاذ
  مZZن قZZوله: سZZيأتي زمZZان علZZى أمZZتي،لc أنZZه بZZدلcل�) الحZZديث نفسZZه إل�766تحZZت رقZZم (

قوله: سيأتي على الناس زمان."
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 "فمنk آمن بشمس الحقيقZة حضZرة بهZZاءال واتبZZع مZا جZاء بZه، فقZZد آمZZن بZZال وبZZاليوم
cاZZان مخلصZZوم وكZZالم اليZZذا العZZدق بهZZزن المحZZوف والحZZن الخZZاة مZZاز بالنجZZر وفZZالخcلا  

cلماZZومسcناZZذا مZZم، وهZZوز العظيZZو الفZZذلك هZZاده فZZه واعتقZZي عملZZه فZZإلي cاداZZه ومنقZZه لZZوجه  
وجوب اليمان بآخر مظهر عظيم ورسول كريم جاء إلى ذلك الوقت."

)20(كتاب "الرائد والدليل"، الصفحة 
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رابعالفصل ال

آجال المم

جاء في الكتاب المقدس ما يلي:

 وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زم@@ان ض@@يق"
ة إل@ى ذل@ك ال@@وقت وف@ي ذل@ك ال@@وقت ينج@@ي ش@@عبك ك@@ل م@ن يوج@@د @@Cلم يكن منذ كانت أم 
 مكتوب@@اW ف@@ي الس@@فر. وك@@ثيرون م@@ن الراق@@دين ف@@ي ت@@راب الرض يس@@تيقظون ه@@ؤلء إل@@ى
 الحياة البدية وهؤلء إلى الع@@ار للزدراء الب@@دي. والف@@اهمون يض@@يئون كض@@ياء الجل@@د
Tوا ك@@ثيرين إل@@ى ال@@بر ك@@الكواكب إل@@ى أب@@د ال@@دهور. أم@@ا أن@@ت ي@@ا داني@@ال ف@@اخف Cوال@@ذين رد 
 الكلم واختم السفر إلى وقت النهاية. كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. فنظ@@رت أن@@ا
ذا باثنين آخرين قد وقفا واح@@د م@ن هن@ا عل@ى ش@اطئ النه@ر وآخ@ر م@ن هن@اك Gدانيال وا 
 على شاطئ النهر. وقال للرجل اللبس الكت@@ان ال@@ذي م@@ن ف@@وق مي@@اه النه@@ر إل@@ى م@@تى
 انته@@اء العج@@ائب. فس@@معت الرج@@ل اللب@س الكت@@ان ال@@ذي م@@ن ف@وق مي@اه النه@@ر إذ رف@@ع
 يمناه ويسراه نحو السموات وحلف بالحي إلى البد إنه إلى زم@ان وزم@انين ونص@ف .
 فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل ه@@ذه. وأن@@ا س@@معت وم@@ا فهم@@ت. فقل@@ت ي@@ا
 سيدي ما آخر ه@ذه. فق@@ال اذه@@ب ي@ا داني@@ال لن الكلم@ات مخفيC@@ة ومختوم@@ة إل@@ى وق@ت
 النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون. أما الشرار فيفعلون شراW ول يفه@@م
قام@@ة رج@@س Gأحد الشرار لكن الفاهمون يفهمون. ومن وق@ت إزال@@ة المحرق@@ة الدائم@@ة وا 
 المخرب ألف ومئتان وتسعون يوماW. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى الل@@ف والثلث مئة
 والخمسة والثلثي@@ن يوم@@اW. أم@@ا أن@@ت ف@اذهب إل@@ى النهاي@@ة فتس@@تريح وتق@@وم لقرعت@ك ف@ي

)12(سفر دانيال، الصحاح "نهاية اليام.

وجاء في القرآن الكريم ما يلي:
ن.ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ول يستقدمو"

)34 (سورة العراف، الية 
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  يمح@@و ال م@@ا يش@@اءب.... وما كان لرسول أن يأتي بآية إل بأذن ال لكل أج@@ل كت@@ا"
)39-38(سورة الرعد، اليتين   ب."ويثبت وعنده أم الكتا

 ويس@@تعجلونك بالع@@ذاب ول@@ول أج@@ل مس@@مى لج@@اءهم الع@@ذاب ولي@@أتينهم بغت@@ة وه@@م ل"
)53(سورة العنكبوت، الية ن."يشعرو

 وما تفرقوا إلC من بعد م@@ا ج@@اءهم العل@@م بغي@@اW بينه@@م ول@@ول كلم@@ة س@@بقت م@@ن رب@ك إل@@ى"
ن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مري Gب."أجل مسمى لقضي بينهم وا

)14(سورة الشورى، الية 

ن."ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرو"
)43وسورة المؤمنون، الية . 5(سورة الحجر، الية 

)144(سورة آل عمران، الية    "وما محمد إلC رسول قد خلت من قبله الرسل..."

"ثم استوى على العرش يدبر المر ما من شفيع إلC من بعد إذنه..."
)3(سورة يونس، الية 

 ال الذي خلق السموات والرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش..."
 يدبر المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه ف@ي ي@@وم ك@ان مق@داره أل@ف س@نة مم@ا

)5-4(سورة السجدة، اليتين     ن."تعدو

"Cال الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ث@@م اس@@توى عل@@ى الع@@رش وس@@خCر الش@@مسخ 
Cوالقمر ك̀ل يجري لجل مسمي يدبر المر يفصCن."ل اليات لعلكم بلقاء ربكم توقنوص

)2(سورة الرعد، الية 
  لكم فيها منافع إل@@ى أج@@ل مس@@مىب.ذلك ومن يعظم شعائر ال فإنها من تقوى القلو"

)33-32(سورة الحج، اليتين    ق."ثم محلها إلى البيت العتي

 وك@@@ذلك جعلن@@@اكم أم@@@ة وس@@@طاW لتكون@@@وا ش@@@هداء عل@@ى الن@@اس ويك@@@ون الرس@@@ول عليك@@@م"
...W143(سورة البقرة، الية   "شهيدا(
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 ولو يؤاخذ ال الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل"
Wمسمى فإذا جاء أجلهم فإن ال كان بعباده بصيرا". W45(سورة فاطر، الية     ا(

 أفلم يسيروا في الرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنه@@ا ل"
  ويس@@تعجلونك بالع@@ذاب ول@@نر.تعم@@ى البص@@ار ولك@@ن تعم@@ى القل@@وب ال@@تي ف@@ي الص@@دو

نC يوماW عند ربCك كألف سنة مما تعدو Gن."يخلف ال وعده وا
)47-46(سورة الحج، اليتين 

وفي الحديث الشريف:

ن يومZZاc عنZZد رب�ZZك بZZألف سZنة" Sوم واZZف يZZا نصZZدت فلهZZن فس Sوم واZZا يZZتي فلهZZإن صلحت أم 
"مما تعدون.

ن فسZدت فلهZZا Sوم واZZا يZZتي فلهZلحت أمZوى: إن صZن الهZق عZZذي ل ينطZيدنا الZZال سZZق ... 
 نصف يوم، واليوم رب�اني، فإن أيZZام الZZرب� كZل يZZوم مZن ألZف سZنة ممZا نعZد�، بخلف أيZام

… ال وأيام ذي المعارج فإن هذه اليام أكبر فلكاc من أيام الرب�
)109، الصفحة1(ابن عربي، "الفتوحات المكية"، المجلد 

القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله من آخره.

 اختلف السلف قبلنZZا مZن أهZل العلZZم فZZي ذلZZك فقZال بعضZZهم ق�ZZدkر� جميZZع ذلZك سZبعة آلف
سنة.

"ذكر من قال ذلك."
 حدثنا: ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قZZال: حZZدثنا يحيZZى بZن يعقZZوب عZن حمZZاد
 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الخرة سبعة آلف سنة
 فقZZد مضZZى سZZتة آلف سZZنة ومئو سZZنة وليZZأتين عليهZZا مئون سZZنين ليZZس لهZZا موحZZد وقZZال

آخرون قدر جميع ذلك ستة آلف سنة.
"ذكر من قال ذلك"

 حدثنا أبوهشام قال: حZZدثنا معاويZة بZن هشZZام عZن سZفيان عZن العمZZش عZن أبZي صZالح
قال: قال كعب الدنيا ستة آلف سنة.
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 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: حZZدثنا إسZZماعيل بZن عبZZدالكريم قZZال: حZZدثني عبZZد
 الصZZمد ابZZن معقZZل أنZZه سZZمع وهبZZاc يقZZول: قZZد خل مZZن الZZدنيا خمسZZة آلف سZZنة وسZZتمائة
 سنة إني لعرف كل زمان منها ما كZان فيZZه مZن الملZZوك والنبيZZاء. قلنZZا لZZوهب بZن منبZه
 كZZم الZZدنيا قZZال: سZZتة آلف سZZنة. قZZال أبZZو جعفZZر والصZZواب مZZن القZZول فZZي ذلZZك مZZا دل�
 على صحته الخبر الوارد عن رسول ال صلى ال عليه وسلم وذلك ما حدثنا بZZه محمZZد
 بZن بشZZار وعلZZي بZZن سZZهل قZZال: حZZدثنا مؤمZZل قZZال: حZZدثا سZZفيان عZن عبZZد ال بZن دينZZار
 عن ابن عمر قال: سمعت رسول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم يقZول: أجلكZZم فZZي أجZل مZن

كان قبلكم من صلة العصر إلى مغرب الشمس.
 حZZدثنا ابZZن حميZZد قZZال: حZZدثنا سZZلمة قZZال: حZZدثني محمZZد بZZن إسZZحاق عZZن نZZافع عZZن ابZZن
 عمر قال: سمعت النبي صZZلى ال عليZه وسZZلم يقZZول: أل إنمZZا أجلكZZم فZZي أجZZل مZZن خل

من المم كما بين صلة العصر إلى مغرب الشمس.
 حZZZدثنا الحسZZZن بZZZن عرفZZZة قZZZال: حZZZدثني عمZZZار بZZZن محمZZZد بZZZن أخZZZت سZZZفيان الثZZZوري أبZZZو
 اليقظZZان عZZن ليZZث بZZن أبZZي سZZليم عZZن مغيZZرة بZZن حكيZZم عZZن عبZZدال بZZن عمZZر قZZال: قZZال

  كمقZZدار الشZZمس إذال�رسZZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: مZZZا بقZZي لمZZZتي مZZن الZZZدنيا إل�
صليت العصر.

 حدثني محمد بن عوف قال: حدثنا أبو نعيZZم قZال: حZZدثنا شZZريك قZال: سZمعت سZلمة بZن
 كهيZZل عZZن مجاهZZZد عZZن ابZZن عمZZر قZZال: كنZZZا جلوسZZZاc عنZZد النZZZبي صZZZلى ال عليZZه وسZZZلم
 والشZZمس مرتفعZZة علZZى قعيقعZZان بعZZد العصZZر فقZZال: مZZا أعمZZاركم فZZي أعمZZار مZZن مضZZى

 كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه.ل�ل�إ
 حZZدثنا ابZZن بشZZار ومحمZZد بZن المثنZZى قZZال ابZZن بشZZار حZZدثني خلZZف بZZن موسZZى وقZZال ابZن

ZZن مالZولكالمثنى حدثنا خلف بن موسى قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بZZأن رس  
 ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم خطZZب أصZZحابه يومZZاc وقZZد كZZادت الشZZمس أن تغيZZب ولZZم يبZZق

 ل� شق يسير قال: والذي نفس محمZZد بيZZده مZZا بقZZي مZZن دنيZZاكم فيمZZا مضZZى إل�ل�منها إل�
كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما ترون من الشمس إل اليسير.

 حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن ع�يينة عن علي بن زيد عن أبZZي نضZرة عZن أبZZي سZZعيد
 قال: قال النبي صZZلى ال عليZه وسZZلم عنZZد غZZروب الشZZمس إنمZZا مثZZل مZا بقZZي مZن الZZدنيا

فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه.
)6، الصفحة 1    ("تاريخ الطبري"، المجلد 
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ثنا قتيبة بن سيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي ال عنهما عن رسول ال  حد�
 صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم قZZZال: إنمZZZا أجلكZZZم فZZZي أجZZZل مZZZن خل مZZZن المZZZم مZZZا بيZZZن صZZZلة
cالZتعمل عمZZل اسZZارى كرجZZود والنصZZل اليهZZم ومثZZا مثلكZZنم Sالعصر إلى مغرب الشمس، وا 
، فعملZZت اليهZZود إلZZى نصZZف jراطZZقي jراطZZى قيZZار علZZف النهZZى نصZZي إلZZل لZZن يعمZZال مZZفق 
، ثZم قZال مZن يعمZل لZي مZن نصZZف النهZZار إلZZى صZلة العصZZر jراطZZقي jراطZZى قيZار علZZالنه 
jراطZZى قيZZر علZZلة العصZZى صZZار إلZZف نهZZن نصZZارى مZZت النصZZفعمل ، jراطZZقي jراطZZى قيZZعل 
 قيZZZراطj ثZZZم قZZZال مZZZن يعمZZZل لZZZي مZZZن صZZZلة العصZZZر إلZZZى مغZZZرب الشZZZمس علZZZى قيراطيZZZن
 قيراطين أل فأنتم الZذين يعملZZون مZن صZلة العصZZر إلZZى مغZZرب الشZZمس، علZى قيراطيZZن
،cثر عملZZن أكZZالوا نحZZارى، فقZZود والنصZZبت اليهZZن، فغضZZر مرتيZZم الجZZن، أل لكZZقيراطي 
 وأقZZل عطZZاءc، قZZال ال هZZل ظلمتكZZم مZZن حقكZZم شZZيئاc؟ قZZالوا ل، قZZال: فZZإنه فضZZلي أعطيZZه

)207، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد    من شئت.

 أق@@م الص@@لة ل@@دلوك الش@@مس إل@@ى غس@@ق اللي@@ل وق@@رآن الفج@@ر إنC ق@@رآن الفج@@ر ك@@ان"
.W78(القرآن الكريم، سورة السراء، الية   "مشهودا( 

يوم ال محدد في كتب ال

 جZZرت التZZوراة والنجيZZل علZZى أن اليZZوم معتZZبر بسZZنة، فقZZد ورد فZZي التZZوراة فZZي سZZفر
 فتحمل إثم يهوذا أربعين يوماW فقد جعل@@ت ل@ك"حزقيال، الصحاح الرابع، الية الرابعة: 

  وهذه هي القاعدة المنصوصة في تحديد المواعيد في التوراة"كلC يوم عوضاW عن سنة.
والنجيل.

 فلننظر إلى هذا الميعاد من التوراة. جاء في سفر دانيال، الصحاح الثZZاني عشZZر،
 وقال للرجل اللبس الكتان الذي من فوق مياه النه@@ر إل@@ى"اليتين السادسة والسابعة: 

 متى انته@اء العج@ائب. فس@@معت الرج@@ل اللب@س الكت@ان ال@@ذي م@ن ف@وق مي@اه النه@ر إذ
 رف@@ع يمن@@اه ويس@@راه نح@@و الس@@موات وحل@@ف ب@@الحي إل@@ى الب@@د إن@@ه إل@@ى زم@@ان وزم@@انين
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  وتكZZررت عبZZارة"ونص@@ف زم@@ان، ف@@إذا ت@@م تفري@@ق أي@@دي الش@@عب المق@@دس تت@@م ك@@لC ه@@ذه.
  فZZZي النجيZZZل، سZZZفر رؤيZZZا يوحنZZZا اللهZZZوتي، الصZZZحاحزم@@ان وزم@@انين ونص@@ف زم@@ان""

 الحZZادي عشZZر، اليZZة الرابعZZة عشZZرة، ثZZم� فسZZZرتها الرؤيZZا فZZي الصZZحاح الحZZادي عشZZر،
 اليZZة التاسZZعة بثلثZZة أيZZام ونصZZف، فتفسZZير الزمZZان والزمZZانين ونصZZف هZZو "ثلثZZة أيZZام

 1260 يومZZZاc بالحسZZZاب القمZZZري فيكZZZون مجموعهZZZا 30 شZZZهراc والشZZZهر 42ونصZZZف" أي 
 هجرية ظهر "الباب" الذي جاء يبشر ببهاءال.1260 سنة، ففي سنة 1260يوماc أي 

-1وجاء في النجيل في سفر يوحنا اللهوتي، الصحاح الحادي عشZZر، اليZZات 
 ث@@مC أ_عطي@@ت_ قص@@بة ش@@به عص@@ا، ووق@@ف الملك ق@@ائلW ل@@ي ق@@م وق@@س هيك@@ل ال": 3

 والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجاW ول تقسها
 لنها قد أ_عطيت للمم وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين وأربعي@@ن ش@@هراW. وس@@أعطي

.Wلبسين مسوحا Wوماتين وستين يوما Wفيتنبآن ألفا Cلشاهدي"

 وتفسZZZير هZZZذه الرؤيZZZا هZZZو أنZZZه فZZZي أوائل القZZZرن السZZZابع الميلدي الZZZذي ف�تحZZZت فيZZZه
 أورشZZZليم، ظZZZل� قZZZدس القZZZداس -أي الZZZبيت الZZZذي بنZZZاه سZZZيدنا سZZZليمان- محفوظZZZاc حسZZZب
 الظZZZZZZاهر، وأمZZZZZZا الصZZZZZحن الخZZZZZZارجي فقZZZZZZد أ�خZZZZZZذ وأ�عطZZZZZZي للمZZZZZZم -أي المZZZZZZم العربيZZZZZZة-

  شZZZZهراc أي42 شZZZZهراc) أي يسZZZZتولون علZZZZى أورشZZZZليم 42(وسيدوسZZZZون المدينZZZZة المقدسZZZZة 
  يومZZاc) توضZZيح لهZZذه1260 سZZنة (وسZZأعطي لشZZاهدي� فيتنبZZآن 1260 يومZZاc أي 1260

 هجرية ظهر "الباب".1260العملية الحسابية. وفي سنة 

 فسمعت قدCوساW": 13جZZاء فZZي التZZوراة فZZي سZZفر دانيZZال، الصZZحاح الثZZامن، اليZZة 
 واح@@داW يتكل@@م فق@@ال ق@@دCوس واح@@د لفلن المتكل@@م إل@@ى م@@تى الرؤي@@ا م@@ن جه@@ة المحرق@@ة
 الدائم@@ة ومعص@@ية الخ@@راب لب@@ذل الق@@دس والجن@@د مدوس@@ين. فق@@ال ل@@ي إل@@ى ألفي@@ن وثلث

"مئة صباح ومساء فيتبرأ القدس.

 وتفسZZZيرها أنZZه مZZن تاريZZخ صZZدور فرمZZان أرتحشسZZZتا بتجديZZد بيZZت المقZZدس إلZZى يZZوم
  سZZنة -وهZZذا الفرمZZان قZZد ورد فZZي التZZوراة فZZي سZZفر عZZزرا،456ولدة السZZيد المسZZيح هZZو 

 . ففZZZZي سZZZZنة1844 يكZZZZون البZZZZاقي 2300 مZZZZن 456الصZZZZحاح السZZZZابع- فZZZZإذا طرحنZZZZا 
 هجرية ظهر "الباب".1260 ميلدية المطابقة لسنة 1844
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 في كل� دورة من دورات رسل ال كان الدين منوطاc من بعد الرسول اللهZZي بنفZZوس
 )،12اختارهم ال لتدبير المر من بعده، وهؤلء كان عددهم في كل� دورة إثني عشZZر (

 ففي الدورة الموسوية كان السZZباط الثنZZي عشZZر، وفZZي الZZدورة المسZZيحية كZZان الحواريZZون
 (التلميZZZذ) الثنZZZي عشZZZر، وفZZZي الZZZدورة السZZZلمية كZZZان الئمZZZة الثنZZZي عشZZZر مZZZن أهZZZل
 الZZبيت، وجZZاء فZZي الحZZديث الشZZريف "إنZZي تZZارك فيكZZم الثقليZZن كتZZاب ال وعZZترتي". وقZZال

 يدبCر المر من السماء إلى الرض ثمC يعرج إليه في": )5سورة السجدة، الية (تعالى 
"يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدCون.

 وبمZZوجب هZZذه اليZZة الكريمZZة تZZم تZZدبير أمZZر ال مZZن السZZماء إلZZى الرض ابتZZداءc مZن
 ظهور الرسول عليه السلم وانتهاءc بقيام آخZZر إمZZام مZZن العZZترة الطZZاهرة وقZZد امتZدت هZذه

 ) سنة، ثم� يأتي عروج المر إلى ال في يوم مقداره ألZZف سZZنة، فZZإذا أضZZفنا260الفترة (
  سZZنة وهZZي سZZنة ظهZZور1260مZZدة التZZدبير إلZZى يZZوم العZZروج (ألZZف سZZنة) كZZان المجمZZوع 

"الباب" وهذا ما ينطبق تماماc مع تواريخ الكتب السماوية السابقة.
)41-30(كتيب "صفحة النور"، الصفحات 
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خامسالفصل ال

استمرارية الرسل - الدورات اللهية

جاء في الكتاب المقدس ما يلي:

 من ذا التي من أدوم بثياب حمر م@ن بص@رة ه@ذا البه@@ي بملبس@ه المتعظ@@م بك@ثرة ق@وته. أن@ا"
 المتكل@@م ب@@البر العظي@@م للخلص. م@@ا ب@@ال لباس@@ك محم@@رC وثياب@@ك ك@@دائس المعص@@رة. ق@@د دس@@ت
gر_ش@Rالمعصرة وحدي وم@ن الش@@عوب ل@م يك@@ن مع@ي أح@د. فدس@@تهم بغض@بي ووطئته@@م بغيظ@@ي ف 
 عصيرهم على ثيابي فلطCخت كل ملبسي. لن يوم النقمة في قل@@بي وس@@نة_ مف@@ديCيى ق@د أت@ت.
 فنظ@@رت ول@@م يك@@ن معي@@ن وتحي@@رت_ إذ ل@@م يك@@ن عاض@@د فخلص@@ت ل@@ي ذراع@@ي وغيظ@@ي عض@@دني.

"فدست_ شعوباW بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الرض عصيرهم.
)6-1، اليات 63(سفر أشعياء، الصحاح 

"ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها..."
)2، الية 4(سفر ملخي، الصحاح 

. ف@@إني الح@@ق" Cوا أني جئت لنق@@ض الن@@اموس أو النبي@@اء. م@@ا جئت لنق@@ض ب@@ل لكم@@لCل تظن 
 أقول لكم إلى أن تزول الس@ماء والرض ل ي@زول ح@رف واح@@د أو نقط@@ة واح@@دة م@@ن الن@@اموس

، الصحاح  "حتى يكون الكل. )18-17، اليات 5(إنجيل متى�

لC فالملء الجديد يأخذ من العتيق" Gمن قطعة] جديدة على ثوب عتيق وا Wليس أحد يخيط رقعة 
 فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمراW جديدة في زقاق عتيقة لئلC تشق الخمر الجدي@@دة

"الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمراW جديدة في زقاق جديدة.
)22-21، اليات 2(إنجيل مرقس، الصحاح    

 إن لي أم@@وراW ك@@ثيرة أيض@@اW لق@@ول لك@@م ولك@@ن ل تس@@تطيعون أن تحتمل@@وا الن. وأم@@ا م@@تى ج@@اء"
)12، الية 16(إنجيل يوحنا، الصحاح     "ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق...

وجاء في القرآن الكريم ما يلي:
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ون عليكم آياتي فمن اتCقى وأص@@لح فل خ@@وف عليه@@م" Cكم رسل منكم يقصCا يأتينCيا بني آدم إم 
)35(سورة العراف، الية  ن."ول هم يحزنو

 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل@@ه كت@@اب موس@@ى إمام@@اW ورحم@@ة أولئك"
 يؤمنون به ومن يكفر به من الحزاب فالنار موعده فل تك_ في مرية منه إنه الحق من رب@@ك

)17(سورة هود، الية ن."ولكن أكثر الناس ل يؤمنو

 قل لو كان البحر مداداW لكلم@@ات رب@ي لنف@@د البح@ر قب@@ل أن تنف@@د كلم@@ات رب@ي ول@@و جئن@ا بمثل@ه"
Wمددا". W109(سورة الكهف، الية  ا(

)25(سورة النور، الية     "يومئذ يوفCيهم ال دينهم الحق..."

 ولو أن ما في الرض من شجرة أقلم والبحر يمدCه م@@ن بع@@ده س@@بعة أبح@@ر م@@ا نف@@دت كلم@@ات"
)27سورة لقمان، الية (   "ال...

"Wمذكورا Wهل أتى على النسان حين من الدهر لم يكن شيئا". W1(سورة النسان، الية     ا(

ة." فيها كتب قيمة. رسول من ال يتلو صحفاW مطهرة.... حتى تأتيهم البين"
)3-1(سورة البينة، اليات 

 أحاديث الئمة الطهار جاء ما يلي:فيو

 العلم سبعة وعشرون حرفZZاc، فجميZZع مZا جZاءت بZه الرسZZل حرفZان، ولZZم يعZZرف النZZاس حZZتى اليZZوم
اc أخرج الخمسة والعشرين حرفاc.نغير الحرفين، فإذا قام قائم

)3(المام جعفر الصادق، "بحار النوار" – المصدر: كتاب "الرائد والدليل"، الصفحة 

وفي لوح لحضرة بهاءال جاء ما يلي:

 أن ي@ا س@مع البق@اء اس@@مع م@ا يقول@@ون ه@ؤلء المش@ركون ب@أن ال خت@@م النب@@وة بح@@بيبه محم@@د"
 رسول ال ولن يبعث من بعده أحد... ولن يظهر بعده هياكل القدس... وانقطع الفيض وت@@م
لCت أيديكم ول_عنتم بما قلتم بل أح@@اطت ي@@ده  القدرة وانتهى العناية وسدت أبواب الجود... قل غ_
 كل من في السموات والرض... قل يا مل الفرقان تفك@@روا ف@@ي كت@@اب ال@@ذي ن@@زل عل@@ى محم@@د
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 بالحق بحيث ختم فيه النبوة بحبيبه إلى يوم القيامة وهذه لقيامة التي فيه@@ا ق@@ام ال بمظه@@ر
 نفس@@ه وأنت@@م احتجبت@@م عنه@ا كم@ا احتجب@@وا مل@ل الرض ع@ن قيام@@ة محم@د م@ن قب@ل... ق@ل أم@ا
Wوعدتم بلقاء ال في أيامه... قل أما نزل في الفرقان بقوله الحق ك@@ذلك جعلن@@اكم أم@@ة وس@@طا 
 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداW وفس@رتم ه@ذه الي@ة ب@@أهواء أنفس@@كم
 وكنتم موقناW معترفاW بما نزل بالحق ل يعلم ت@@أويله إلC ال والراس@@خون ف@@ي العل@@م... إذاW فس@@ئل
 عنه@@م كي@@ف يفس@رون م@ا ن@زل م@@ن ج@@بروت الع@زة عل@@ى محم@@د عربي@اW وم@@ا يقول@@ون ف@ي معن@@ى
 الوسط لو ختم النبوة به فكيف ذكرت أمته وسط المم... وقالت اليهود تال هذا الذي افترى
ن@@ة أو ك@@ان مس@@حوراW. ق@@الوا إن ال خت@@م النب@@وة بموس@@ى... وال@@ذي ي@أتي م@@ن Tعلى ال أم به ج 
Wبعد يبعث على شريعتها... والذين أوتوا النجيل قالوا بمث@@ل ق@ولهم... ق@@ل ق@د بع@ث ال رس@ل 
 بعد موسى وعيسى وسيرسل من بعد إلى آخر الذي ل آخر له بحيث لن ينقطع الفض@@ل م@@ن
 س@@ماء العناي@@ة يفع@@ل م@@ا يش@@اء ول ي_س@@ئل عم@@ا يفع@@ل وك@@̀ل ع@@ن ك@@ل ش@@ئ ف@@ي محض@@ر الع@@دل

.Wمسئول"
) 277-273("لوح أيوب"، كتاب "أيام تسعة" –الفارسي- الصفحات 

وورد في "قاموس اليقان" ما يلي:

 ... روي أن النبيZZاء مZZائة ألZZف وعشZZرون ألZZف نZZبي، أو مZZائة ألZZف وأربعZZة وعشZZرون ألZZف نZZبي
cولZZZر رسZZائة وثلث عشZZم ثلثمZZلون منهZZZتين، والمرسZZى اختلف الروايZZعلcدرلZZحاب بZZدة أصZZبع  

)1722-1721، الصفحتين 4(المجلد  وبعدة أصحاب القائم عليه السلم...
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سادسالفصل ال

قيامةال

أسماء يوم القيامة:

 يZZZوم الجمZZZع - يZZZوم الحسZZZرة - يZZZوم يقضZZZي المZZZر - يZZZوم يقZZZترب للنZZZاس حسZZZابهم - اليZZZوم
 العظيم - يوم ال - الساعة - الخرة - الحاقة - الساهرة - الراجفZZة - الرادفZZة - الزفZZة
 - الصZZZاخة - الواقعZZZة - القارعZZZة - الزلزلZZZة - الغاشZZZية - يZZZوم الZZZدين - يZZZوم يقZZZوم النZZZاس
 لرب العالمين - الطام�ة - يوم الحشر - يوم البعث - يوم النشZZور - يZZوم التغZZابن - يZZوم

الفصل - يوم الطلق - يوم ينفخ في الصور - اليوم المعلوم.

جاء في القرآن الكريم ما يلي:

ا." إلى ربك منتهاها. فيم أنت من ذكراها.يسألونك عن الساعة أيان مرساه"
)44-42(سورة النازعات، اليات 

  م@@ن أذن ل@@ه الرحم@@ن وق@@اللCي@@وم يق@@وم ال@@روح والملئك@@ة ص@@فاW ل يتكلم@@ون إلC" (سZZورة الZZن
Wصوابا.Wا"

)38بأ، الية 

"ه. وصاحبته وبنيه. وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخية.فإذا جاءت الصاخ"
)36-33(سورة عبس، اليات 

ذا الكواكب انتشرت.إذا السماء انفطر" Gرت. واCذا البحار فج Gذا القبور ب_عثرت. وا Gت. وا" 
)4-1(سورة النفطار، اليات 

"ن. يوم يقوم الناس لرب العالميم. ليوم عظين.أل يظن أولئك أنهم مبعوثو"
)6-4(سورة المطففين، اليات 
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"CكلCلCإذا دك @@CكCت الرض دك@@CكWا. WاCوج@@اء رب@@ك والمل@@ك ص@@ف CفCص@@ف WاCفWا  ". WتيناZZZر، اليZZورة الفجZZس) 
21-22(

 إذا زلزلت الرض زلزالها. وأخرجت الرض أثقالها. وقال النسان ما لها. يومئذ تح@@دث"
)5-1(سورة الزلزلة، اليات      لها."ىأخبارها. بأن ربك أوح

 ث. ي@@وم يك@@ون الن@@اس ك@@الفراش المبث@@وة. وم@@ا أدراك م@@ا القارع@@ة. م@@ا القارع@@ة.القارع@@"
)5-1(سورة القارعة، اليات     ش."وتكون الجبال كالعهن المنفو

 وقال ال@ذين كف@@روا ل تأتين@ا الس@اعة ق@ل بل@ى ورب@ي لت@أتينكم ع@الم الغي@@ب ل يع@زب عن@@ه"
)3(سورة سبأ، الية   مثقال ذرة في السموات ول في الرض…"

 يس@@ألك الن@@اس ع@@ن الس@@اعة ق@@ل إنم@@ا علمه@@ا عن@@د ال وم@@ا ي@@دريك لع@@ل الس@@اعة تك@@ون"
Wقريبا". Wالية ا الحزاب،   (سورة 
63(

"Cبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر". C46(سورة القمر، الية     ر(

 زعم الذين كفروا أن لن يبعث@@وا ق@@ل بل@@ى ورب@@ي لت_بعث@@نC ث@@م لتنب@@ؤنC بم@@اعملتم وذل@@ك عل@@ى"
)7(سورة التغابن، الية     ر."ال يسي

)9(سورة التغابن، الية     "يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن…"

ة." كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وما أدراك ما الحاقة. ما الحاقة.الحاق"
)4-1(سورة الحاقة، اليات 

  في@ومئذة. وحمل@ت الرض والجب@@ال ف@دكتا دك@ة واح@@دة.فإذا نفخ في الص@ور نفخ@ة واح@@د"
  والمل@@ك عل@@ى أرجائه@@ا ويحم@@ل ع@@رشة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.وقعت الواقع

)17-13(سورة الحاقة، الية     ة."ربك فوقهم يومئذ ثماني
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  ي@@وم يخرج@@ون م@@ن الج@@داثن.فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا ي@@ومهم ال@@ذين يوع@@دو"
  خاشعة أبص@@ارهم ترهقه@@م ذل@@ة ذل@@ك الي@@وم ال@@ذي ك@@انوان.سراعاW كأنهم إلى ن_ص_ب يوفضو

)44-42(سورة المعارج، اليات ن."يوعدو

 ر. وجم@@ع الش@@مس والقم@@ر. وخس@@ف القم@@ر. ف@@إذا ب@@رق البص@@ة.يس@@أل أي@@ان ي@@وم القيام@@"
ر." إلى ربك يومئذ المستقر. كل ل وزر.ويقول النسان يومئذ أين المف

)12-6(سورة القيامة، اليات 

ن الفجار لفي جحي" Gوم@@ا أدراك م@@ا ي@@ومن. وما هم عنها بغ@@ائبين.  يصلونها يوم الديم.وا 
." يوم ل تملك نفس لنفس شيئاW والمر يومئذ لن.ثم ما أدراك ما يوم الدين. الدي ل

)19-14(سورة النفطار، اليات 

ر" Cذا النجوم انك@@درت. إذا الشمس كو Gرت. واCذا الجب@ال س@ي Gذا العش@ار عطل@@ت. وا Gذات. وا Gوا 
رت. الوحوش حشر Cذا البح@ار س_@@ج Gذا النف@@وس زوج@@ت. وا Gذا الم@وؤدة س@ئلت. وا Gب@@أيت. وا 

ذا الصحف نشرت. ذنب ق_تل Gذا السماء كش@@طت. وا Gرت. واCذا الجحي@@م س_@@ع Gذا الجن@@ةت. وا Gوا 
)14-1(سورة التكوير، اليات       ت."علمت نفس ما أحضرت. أزلف

  إنم@ا أن@@تا. إل@@ى رب@@ك منتهاه@ا. فيم أنت من ذكراه@@ا.يسألونك عن الساعة أيان مرساه"
ا." عشية أو ضحاهلC كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلCا.منذر من يخشاه

)46-42(سورة النازعات، اليات 

ة."أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة. تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجف"
)8-6(سورة النازعات، اليات 

)14-13(سورة النازعات، اليتين    ة."فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحد"

 لي@@س ال@@بر أن تولC@@وا وج@@وهكم قTبR@@لR المش@@رق والمغ@@رب ولك@@ن ال@@برC م@@ن آم@@ن ب@@ال والي@@وم"
)177(سورة البقرة، الية   الخر والملئكة والكتاب والنبيين…"

 إن الذين يكتمون ما أنزل ال من الكتاب ويشترون به ثمناW قليلW أولئك ما يأكلون في"
Cبطونهم إلCهم ولهم عذاب أليلCم." النار ول يكلمهم ال يوم القيامة ول يزكي

)174(سورة البقرة، الية 
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ن."ويوم تقوم الساعة ي_بلTس_ المجرمون... ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقو"
)14، 12(سورة الروم، اليتين 

ن ال يبعث من في القبو" Gن الساعة آتية ل ريب فيها وا G7(سورة الحج، الية     ر."وا(

نهم ميCتو" Gن."ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وا
)31-30(سورة الزمر، اليتين 

ن علي@@ك لعن@@تي إل@@ى ي@@وم ال@@دي" Gرني إل@@ى ي@@وم يبعث@@ون. وا Tق@@ال فإن@@ك م@@نن. ق@@ال رب ف@@أنظ 
)81-78(سورة ص، اليات     م."إلى يوم الوقت المعلون. المن_ظRري

 ي@@وم ن@@دعوا ك@@ل أن@@اس بأم@@امهم فم@@ن أوت@@ي كت@@ابه بيمين@@ه ف@@أولئك يق@@رأون كت@@ابهم ول"
Wيظلمون فتيل". Wالية  ل السراء،   (سورة 

71(

ل الغي@@ث ويعل@@م م@@ا ف@@ي الرح@@ام وم@@ا ت@@دري نف@@س م@@اذا" Cإن ال عن@@ده عل@@م الس@@اعة وين@@ز 
ر."تكسب غداW وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ال عليم خبي

)34(سورة لقمان، الية 

 وق@الن. ي@@وم تق@@وم الس@اعة يقس@@م المجرم@ون م@ا لبث@@وا غي@ر س@اعة ك@ذلك ك@@انوا يؤفك@و"و
 ال@@ذين أوت@@وا العل@@م واليم@@ان لق@@د لبثت@@م ف@@ي كت@@اب ال إل@@ى ي@@وم البع@@ث فه@@ذا ي@@وم البع@@ث

)56-55(سورة الروم، اليتين   ن."ولكنكم كنتم ل تعلمو

"Cي@@وم ي@@دعوكم فتس@@تجيبون بحم@@ده وتظن@@ون إن لبثت@@م إلCلWقليل ". Wة  لZZZراء، اليZZZورة السZZZس) 
52(

)59(سورة غافر، الية     ن."إن الساعة لتية ل ريب فيها ولكن أكثر الناس ل يؤمنو"

لها من بعد قوة أنكاثاW تتخذون أيمانكم دخ̀ل بينكم أن تكون" nزRول تكونوا كالتي نقضت غ 
 أم@@̀ة ه@@ي أرب@@ى م@@ن أم@@ة] إنم@@ا يبل@@وكم ال ب@@ه ولي@@بينن لك@@م ي@@وم القيام@@ة م@@ا كنت@@م في@@ه

 ول@@و ش@@اء ال لجعلك@@م أم@@ة واح@@دة ولك@@ن يض@@ل م@@ن يش@@اء ويه@@دي م@@ن يش@@اءن. تختلف@@و
)93 –92(سورة النحل، اليتين  ن."ولتسألن عما كنتم تعملو
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ن كنتم في ريب مم@@ا نزلن@@ا عل@@ى عب@@دنا ف@@أتوا بس@@ورة م@@ن مثل@@ه وادع@@وا ش@@هداءكم م@ن" Gوا 
 فإن لم تفعل@@وا ول@@ن تفعل@@وا ف@@اتقوا الن@@ار ال@تي وقوده@ا الن@@اسن. دون ال إن كنتم صادقي
)24-23(سورة البقرة، اليتين   ن."والحجارة أعدت للكافري

 ونض@@ع الم@@وازين القس@@ط لي@@وم القيام@@ة فل تظل@@م نف@@س ش@@يئاW… ال@@ذين يخش@@ون ربه@@م"
)49، 47(سورة النبياء، اليتين ن."بالغيب وهم من الساعة مشفقو

. ره ف@ي عنق@@ه ونخ@رج ل@@ه ي@@وم القيام@@ة كتاب@@اW يلق@@اه منش@@وراWائوكل إنسان ألزمن@@اه ط@@" Wاق@@رأا 
Wكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Wفإنم@@اا Cمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ض@@ل  

Wعليها ول تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول Cيضل". Wل
)15-13(سورة السراء، اليات 

  وت@@رى ك@@ل أم@@ةن.ول ملك السموات والرض ويوم تقوم الساعة ي@@ومئذ يخس@ر المبطل@و"
ن."جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملو

)28-27(سورة الجاثية، اليتين 

ذا قيل إن وعد ال حق والساعة ل ريب فيها قلت@@م م@@ا ن@@دري م@@ا الس@@اعة إن نظ@@ن إل" Gوا 
)32(سورة الجاثية، الية   ن."ظناW وما نحن بمستيقني

 وما قدروا ال حق قدره والرض جميعاW قبضته يوم القيام@@ة والس@@موات مطوي@@ات بيمين@ه"
Cسبحانه وتعالى عمCونف@@خ ف@ي الص@@ور فص@عق م@ن ف@ي الس@@موات وم@ن ف@ين.ا يش@ركوم  

Cالرض إلCوأش@@رقت الرضن. م@@ن ش@@اء ال ث@@م نف@@خ في@@ه أخ@@رى ف@@إذا ه@@م قي@@ام ينظ@@رول  
 بن@@@ور ربه@@@ا ووض@@@ع الكت@@@اب وجيء ب@@@النبيين والش@@@هداء وقض@@@ي بينه@@@م ب@@@الحق وه@@@م ل

)69-67(سورة الزمر، اليات   ن."يظلمو

Cعم Wول تحسبن ال غافل"Cا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه البص@@ار...م 
nب @TجRرن@ا إل@ى أج@@ل قري@ب ن Tوان@@ذر الن@اس ي@وم ي@أتيهم الع@ذاب فيق@@ول ال@ذين ظلم@@وا ربن@ا أخ 

  يومم.دعوتك ونتبع الرسل… فل تحسبن ال م_خلف وعده رسله إن ال عزيز ذو انتقا
  وت@@رى المجرمي@@ن ي@@ومئذر.تبدل الرض غي@@ر الرض والس@@موات وب@@رزوا ل الواح@@د القه@@ا

  ليج@@زى ال ك@@ل نف@سر.مقرنين في الصفاد. سرابيلهم من قطران وتغش@@ى وج@@وههم الن@@ا
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 وا إنم@ا ه@و إل@هم@ه@ذا بلغ للن@@اس ولين@@ذروا ب@@ه وليعلب. ما كسبت إن ال س@@ريع الحس@@ا
ب."واحد وليذكر أولوا اللبا

)52-47، 44، 42(سورة إبراهيم، اليات 

د.""ربنا إنك جامع الناس ليوم ل ريب فيه إن ال ل يخلف الميعا
)9(سورة آل عمران، الية 

)3(سورة الممتحنة، الية   ر.""... يوم القيامة يفصل بينكم وال بما تعملون بصي

)69(سورة الحج، الية ن.""ال يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفو

)109(سورة المائدة، الية  م.""يوم يجمع ال الرسل فيقول ماذا أجبت

ر.""يوم تبدل الرض غير الرض والسموات وبرزوا ل الواحد القها
)48(سورة إبراهيم، الية 

 وكذلك أوحينا إليك قرآن@@اW عربي@@اW لتن@ذر أمC الق@@رى ومR@@نn حوله@@ا وتن@ذر ي@@وم الجم@@ع ل ري@@ب"
  ول@و ش@اء ال لجعله@@م أم@@ة واح@@دة ولك@ن ي@دخلر.فيه فريق في الجنة وفريق في الس@@عي

ر."من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليC ول نصي
)8-7(سورة الشورى، اليتين 

 "رفيع الدرجات ذو الع@رش يلق@ي ال@روح م@ن أم@ره عل@ى م@ن يش@اء م@ن عب@اده لين@ذر ي@وم
  ي@@وم ه@@م ب@@ارزون ل يخف@@ي عل@@ى ال منه@@م ش@@يء لم@@ن المل@@ك الي@@وم ل الواح@@دق.التل
)16-15(سورة غافر، اليتين   ر."القها

 "ليحملوا أوزاره@م كامل@@ةW ي@@وم القيام@@ة وم@ن أوزار ال@ذين يض@@لونهم بغي@ر عل@م أل س@اء م@ا
)25(سورة النحل، الية    "ن.يزرو

ذ تأذنC ربك ليبعثنC عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الع@@ذاب إن رب@@ك لس@@ريع" Gوا 
نه لغفور رحي G167(سورة العراف، الية     م."العقاب وا(
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Cل يجليه@@ا لوقته@@ا إل Cيسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي"Cه@@ول  
Cثقل@@ت ف@@ي الس@@موات والرض ل ت@@أتيكم إلCعنه@@ا ق@@ل إنم@@ال sبغت@@ة يس@@ألونك كأن@@ك حف@@ي  
)187(سورة العراف، الية     ن."علمها عند ال ولكن أكثر الناس ل يعلمو

 واس@@تمع ي@@وم ين@@ادي المن@@اد م@@ن مك@@ان قري@@ب. ي@@وم يس@@معون الص@@يحة ب@@الحق ذل@@ك ي@@وم"
)42-41(سورة ق، اليتين الخروج."

وفي الحديث النبوي الشريف:

 "حZZZدثنا هنZZZاد بZZن السZZZرى وأبZZZو هشZZZام الرفZZZاعي قZZال: حZZZدثنا أبZZZو بكZZZر بZZن عيZZاش عZZن أبZZZي
 حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: ب�عثZZت

)7(تاريخ الطبري، المجلد الول، صفحة   الساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى."

 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي حصين عZZن أبZZي صZZالح
عن أبي هريرة عن النبي بنحوه.

 حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الحوص وأبو معاوية عن العمش عن أبي خالد الوالبي عZZن
جابر ابن سمرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين.

 … قال: كأني أنظر إلى إصبعي رسول ال صلى ال عليه وسZZلم وأشZZار بالمسZبحة والZZتي
تليها وهو يقول بعثت أنا والساعة كهذه من هذه.

 … قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: بعثZZت مZZن السZZاعة كهZZاتين وجمZZع بيZZن إصZZبعيه
السبابة والوسطى.

 … قZZZال سZZZمعت رسZZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZZلم يقZZZول: أنتZZZم والسZZZاعة كهZZZاتين وأشZZZZار
بإصبعيه.

 … قZZZZال: قZZZZال رسZZZZول ال صZZZZلى ال عليZZZZه وسZZZZلم: بعثZZZZت أنZZZZا والسZZZZاعة كهZZZZاتين السZZZZبابة
والوسطى قال أبو موسى وأشار وهب بالسبابة والوسطى.

 … قZZZال: قZZZال رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم: بعثZZZت أنZZZا والسZZZاعة كهZZZاتين وقZZZرن بيZZZن
إصبعيه.

 … إن رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZال: بعثZZت والسZZاعة كهZZاتين وضZZم بيZZن إصZZبعيه
  كفرس�ZZيk رهZان ثZم قZال: مZال�الوسطى والتي تلZZي البهZZام وقZال: مZا مثلZي ومثZZل السZاعة إل�
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  كمثZZل رجZZل بعثZZه قZZوم� طليعZZة فلمZZا خشZZي أن يسZZبق الح� بثZZوبهل�مثلZZي ومثZZل السZZاعة إل�
أتيتم أتيتم. أنا ذاك أنا ذاك.

cاZZاعة جميعZZا والسZZت أنZZول: بعثZZلم يقZZه وسZZلى ال عليZZول ال صZZمعت رسZZال: سZZق …cإنا  
كادت لتسبقني.

 … قال: بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه هذه لصZZبعيه السZZبابة والوسZZطى،
)9-7، الصفحات 1(تاريخ الطبري، المجلد ووصف لنا أبو عبد ال جمعهما.

 "عZZن أبZZي هريZZرة رضZZي ال عنZZه قZZال : بينZZا رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم فZZي مجلZZس
 يحZZد�ث القZZوم إذ جZZاءه أعرابZZي، فقZZال : مZZتى السZZاعة؟ فمضZZى رسZZول ال صZZلى ال عليZZه
 وسZZلم فZZي حZZديثه، فقZZال بعZZض القZZوم: سZZمع مZZا قZZال، فكZZره مZZا قZZال، وقZZال بعضZZهم: بZZل لZZم
 يسZZمع، حZZتى إذا قضZZى حZZديثه، قZZال: أيZZن السZZائل عZZن السZZاعة؟ قZZال: هZZا أنZZا ذا يZZا رسZZول
س�ZZZد ي�عت المانZZZة فZZZانتظر السZZZاعة، قZZZال: وكيZZZف إضZZZاعتها؟ قZZZال : إذا و� ZZZال: إذا ض�ZZZال، ق 

المر إلى غير أهله فانتظر الساعة."
 - أخرجه البخاري)145(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحة 

 "عZZZن سZZZهل بZZZن سZZZعد رضZZZي ال عنZZZه قZZZال: رأيZZZت رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم قZZZال
بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي البهام، وقال : ب�عثت أنا والساعة كهاتين."

 - أخرجه مسلم)143(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحة 

 "عن أنس بن مالك رضZZي ال عنZه قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZلم: ب�عثZت أنZZا
 والسZZZاعة كهZZاتين، كفضZZل إحZZداهما علZZZى الخZZZرى، وضZZZم السZZZبابة والوسZZZطى. وفZZZي روايZZZة

قال: ب�عثت في نفس الساعة، فسبقتها كفضل هذه على الخرى."
 - أخرجه مسلم)143(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، صفحة 

 "عن أبي هريرة رضZZي ال عنZه أن رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم قZال: ل تقZZوم السZZاعة
؟ قال: القتل القتل." الحتى يكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول

 - أخرجه مسلم)132(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحة 
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 "عZZن أبZZي هريZZرة رضZZي ال عنZZه قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: ليZZأتين� علZZى
 الناس زمان، ل يدري القاتZل فZZي أي شZZئ قتZل، ول يZZدري المقتZZول فZي أي شZئ ق�تZل، قيZل:

وكيف؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار."
 - أخرجه مسلم)130(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحة 

 "عن أبي هريرة رضZZي ال عنZه أن رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم قZال: ل تقZZوم السZZاعة
تل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة."تحتى تق

 - أخرجه البخاري ومسلم)131(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحة 

يkس قال: حدثني مالك عن هشZZام بZZن عZZروة عZن أبيZZه عZن عبZZد  "حدثنا إسماعيل بن أبي أو�
 ال ابن عمرو بن العاص قZZال: سZZمعت رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم يقZZول: إن ال ل

 يقبض العلم إنتزاعاc ينتزعه مZZن العبZZاد ولكZZن يقبZض العلZZم بقبZZض العلمZZاء حZZتى إذا لZZم ي�بZZkق

عال
ماc اتخذ الناس رؤوساc جهالc ف�س�ئ
لوا فأفتوا بغير علم فضل�وا وأضل�وا."
)36،الصفحة 1("صحيح البخاري"، المجلد 

 "… حZZدثنا عبZZد الZZوارث عZZن أبZZي التي�ZZاح عZZن أنZZس قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه
لم وي�ثkب�ت� الجهل، ويشرب الخمر، ويظهZZر الزنZZا." 
وسلم: إن من أشراط الساعة أن ي�رفع الع

)30، الصفحة 1("صحيح البخاري"، المجلد 

 "… قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباc يقول: سمعت النبي صلى ال عليه
نمZZا أنZZا قاسZZم وال ي�عطZZي، ولZZن تZZزال Sدين، واZZي الZZه� فZيفق�ه cراZZه خيZرد ال بZZن ي�ZZول: مZZلم يقZZوس 

هذه المة قائمة على أمر ال ل يضر�هم من خالفهم حتى يأتي أمر ال."
)28-27، الصفحتين 1("صحيح البخاري"، المجلد 

 "… قال متى الساعة: قZال: مZZا المسZZئول عنهZZا بZأعلم مZن السZZائل وسZZأخبرك عZن أشZZراطها
ذا تطZZاول رعZZاة البZZل الب�هZZkم� فZZي البنيZZان فZZي خمZZسj ل يعلمهZZن إل� Sالم�ة� رب�ها وا 
ل�د�ت  ل�إذا و�

ال، ثم تل النبي صلى ال عليه وسلم: إن ال عنده علم الساعة: الية."
)20، الصفحة 1("صحيح البخاري"، المجلد 

 "حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضZZي
 ال عنه عن النبي صلى ال عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فZZاكون أول مZZن
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 لZZي أم جZZوزي بصZZعقةبي�فيق فإذا أنا بموسى آخZZذ بقائمZZة مZZن قZZوائم العZZرش فل أدري أفZZاق ق
)187، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد    الطور."

cيئاZZا شZZي بهZZلعته أعطZZرض سZZودي يعZZا يهZZال: بينمZZه قZZي ال عنZZرة رضZZي هريZZن أبZZع …" 
 كره�ZZه�، فقZZال ل والZZذي اصZZطفى موسZZى علZZى البشZZر فسZZمعه رجZل مZن النصZZار فقZZام فلطZZم
 وجهZZه وقZZال: تقZZول والZZذي اصZZطفى موسZZى علZZى البشZZر والنZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم بيZZن
 أظه�رنا، فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهداc فما بال فلنj قد لطم وجهي، فقال:
ؤ
ي� فZZي وجهZZه ثZZم قZZال:  ل
م� لطمت� وجهه فذكره، فغضب النبي صلى ال عليه وسلم حZZتى ر�
 ل تفضZZZلوا بيZZZن أنبيZZZاء ال فZZZإنه ينفZZZخ فZZZي الصZZZور فيصZZZعق� مZZZن فZZZي السZZZموات ومZZZن فZZZي

  مZZن شZZZاء ال، ثZZZم ينفZZخ فيZZZه أخZZZرى فZZZأكون أول مZZن ب�عZZث، فZZZإذا موسZZZى آخZZذل�الرض إل�
 ي ول أقول أن أحZZداc أفضZZل مZنلبالعرش فل أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قب

". )194 ، الصفحة4("صحيح البخاري"، المجلد    يونس ابن متى�

 "… عZZن أبZZي هريZZرة رضZZي ال عنZZه عZZن النZZبي صZZلى الZZه عليZZه وسZZلم: أول زمZZرة تZZدخل
 الجنة علZى صZZورة القمZر ليلZة البZدر، والZZذين علZى آثZارهم كأحسZن كZوكب دري� فZي السZماء
 إضاءةc قلوب�ه�م على قلب رجلj واحد ل تبZZاغض بينهZZم ول تحاسZZد، لكZZل امZZرئj زوجتZZان مZZن

 سوقهن من وراء العظم واللحم."خ�الحور العين، ي�رى م
)145، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد 

 "… وقال رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم: النZZاس نيZZام فZZإذا مZZاتوا انتبهZZوا، فالZZدنيا بالنسZZبة
 إلZZى الZZبرزخ نZZوم ومنZZام، فZZإن الZZبرزخ أقZZرب إلZZى المZZر الحZZق، فهZZو أولZZى باليقظZZة والZZبرزخ
 بZZالنظر إلZZى النشZZأة الخZZرى يZZوم القيامZZة منZZام، فZZاعلم ذلZZك فZZإذا قZZام النZZاس ومZZد�ت الرض،
 وانشZZZقت السZZZماء، وانكZZZدرت النجZZZوم، وكZZZو�رت الشZZZمس، وخسZZZف القمZZZر، وحشZZZر الوحZZZوش،
ت النفZZوس بأبZZدانها، ونزلZZت الملئكZZة علZZى أرجائهZZا أعنZZي أرجZZاء ZZوج�  وس�ZZج�رت البحZZار، وز�

السموات وأتى ربنا في ظللj من الغمام ونادى المنادي يا أهل السعادة…"
 )313، الصفحة 1(الفتوحات المكية، المجلد 

 "… فيأتون إلى محمد صلى ال عليه وسلم وهو سZZيد النZZاس يZZوم القيامZZة فيقولZZون لZه مثZZل
 مZZا قZZالوا للنبيZZاء، فيقZZول محمZZد صZZلى ال عليZZه وسZZلم: أنZZا لهZZا وهZZو المقZZام المحمZZود الZZذي
 وعده ال به يوم القيامة فيZZأتي ويسZZجد ويحمZZد ال بمحامZZد يلهمZZه ال تعZZالى إياهZZا فZZي ذلZك
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 الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك، ثم يشفع إلZى ربZه أن يفتZح بZاب الشZفاعة للخلZZق فيفتZح ال
 ذلك الباب فيأذن في الشفاعة للملئكة والرسل والنبياء والمؤمنين فبهذا يكون سيد النZZاس

)313، الصفحة 1( الفتوحات المكية، المجلد     يوم القيامة…"

 "… عن أبي هريرة عن النبي صلى ال عليه وسZZلم قZZال: يقبZZض ال الرض يZZوم القيامZة،
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الرض."

)142، الصفحة 9("صحيح البخاري"، المجلد 

 "حدثنا أبو اليمZZان أخبرنZZا شZZعيب عZن الز�هZZر�ي قZZال حZZدثني عZZروة ابZن الزبيZZر أن زينZZب ابنZZة
 أبZZي سZZلمى حZZدثته أن أم حبيبZZة بنZZت أبZZي سZفيان حZZدثتها عZن زينZZب بنZZت جحZZش أن النZZبي

  ال، ويZZل� للعZZرب مZZن شZZرj قZZدل�صZZZلى ال عليZZه وسZZZلم دخZZل عليهZZا فزعZZاc يقZZول ل إلZZه إل�
م يZZأجوج ومZZأجوج مثZZل هZZذا وحلZZق� بإصZZبعه وبZZالتي تليهZZا، فقZZالت kد  اقZZترب ف�ت
ZZح� اليZZوم مZZن ر�

". زينب: فقلت يا رسول ال أنهل
ك� وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث�
)241-240، الصفحتين 4("صحيح البخاري"، المجلد 

 "… قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: لي خمسة أسماء أنZZا محمZZد وأحمZZد وأنZZا المZZاحي
الذي يمحو ال بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب."

)225، الصفحة 4("صحيح البخاري، المجلد      

 "حZZZدثنا مسZZZد�د حZZZدثنا يحيZZZى عZZZن عبيZZZد ال قZZZال: أخZZZبرني نZZZافع عZZZن ابZZZن عمZZZر رضZZZي ال
 يها الخيZZZر إلZZZى يZZZومصZZZعنهمZZZا أن رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم قZZZال: الخيZZZل فZZZي نوا

)252، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد    القيامة."

وفي الكتاب المقدس ورد ما يلي:

"Wا @@Cفه@@و ذا ي@@أتي الي@@وم المتق@@د ك@@التنور وك@@ل المس@@تكبرين وك@@ل ف@@اعلي الش@@ر يكون@@ون قش 
 ويحرقهم اليوم التي قال رب الجنود فل يبق@@ى له@@م أص@@لW ول فرع@@اW. ولك@@م أيه@@ا المتق@@ون

 ة.راسمي تشرق ش@@مس ال@@برC والش@@فاء ف@@ي أجنحته@@ا فتخرج@@ون وتنش@@أون كعج@@ول الص@@ي
 وتدوس@@ون الش@@رار لنه@@م يكون@@ون رم@@اداW تح@@ت بط@@ون أق@@دامكم ي@@وم أفع@@ل ه@@ذا ق@@ال رب
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 الجن@@ود. اذك@@روا ش@@ريعة موس@@ى عب@@دي ال@@تي أمرت@@ه به@@ا ف@@ي ح@@وريب عل@@ى ك@@ل إس@@رائيل
 الفرائض والحكام. ها أنذا أرسل إليكم إيلي@@ا الن@@بي قب@ل مجيء ي@@وم ال@رب، الي@@وم العظي@@م
 والمخ@@وف. في@رد قل@@ب الب@@اء عل@@ى البن@@اء وقل@@ب البن@@اء عل@@ى آب@@ائهم لئل آت@@ي وأض@@رب

(سفر ملخي، الصحاح الرابع)  الرض بلعن."

 ويك@@ون ف@@ي آخ@@ر الي@@ام أن جب@@ل بي@@ت ال@@رب يك@@ون ثابت@@ا ف@@ي رأس الجب@@ال ويرتف@@ع ف@@وق"
ل@@ى Gالتلل وتجري إليه شعوب. وتسير أمم كثيرة ويقول@@ون هل@@م نص@@عد إل@@ى جب@@ل ال@@رب وا 
 بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في س@@بله لن@@ه م@@ن ص@@هيون تخ@@رج الش@@ريعة
 وم@@ن أورش@@ليم كلم@@ة ال@@رب. فيقض@@ي بي@@ن ش@@عوب ك@@ثيرين، ينص@@ف لم@@م قوي@@ة بعي@@دة
 فيطبع@@ون س@@يوفهم س@@ككاW ورم@@احهم مناج@@ل. ل ترف@@ع أم@@ة عل@@ى أم@@ة س@@يفاW ول يتعلم@@ون
 الحرب فيما بعد. بل يجلسون ك@@ل واح@@د تح@ت كرمت@ه وتح@@ت تينت@@ه ول يك@@ون م@ن يرع@ب
 لن فم رب الجنود تكلم. لن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إله@@ه ونح@@ن نس@@لك

)5-1، اليات 4(سفر ميخا، الصحاح ."باسم الرب إلهنا إلى الدهر والبد

 رجال الجيش قرمزي@@ون. المركب@@ات بن@@ار الف@@ولذ ف@ي ي@@وم إع@@داده. والس@@رو يه@@تز. تهي@@ج"
."قوالمركبات في الزقة. تتراكض في الساحات. منظرها كمصابيح. تجري كالبر

")4-3، اليتين 2(سفر ناحوم، الصحاح 

 "وفيما هو خارج من الهيك@@ل ق@ال ل@@ه واح@@د م@@ن تلمي@ذه ي@ا معل@@م أنظ@@ر م@@ا ه@ذه الحج@ارة
 وهذه البنية. فأج@@اب يس@@وع وق@@ال ل@@ه أتنظ@@ر ه@ذه البني@@ة العظيم@@ة. ل ي@@ترك حج@@ر عل@@ى
 حجر ل ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعق@@وب

 ندراوس على انفراد. قل لنا متى يكون هذا وما هي العلمة عن@@دما يت@@م جمي@@عأويوحنا و
 هذا. فأج@@ابهم يس@وع وابت@@دأ يق@@ول انظ@@روا ل يض@لكم أح@د. ف@إن ك@ثيرين س@يأتون باس@مي
 قائلين إني أنا هو ويضلون كثيرين. ف@إذا س@@معتم بح@روب وبأخب@ار ح@روب فل ترت@اعوا.
 لنها ل بد أن تكون. ولكن ليس المنتهى بعد. لنه تق@@وم أم@@ة عل@@ى أم@@ة ومملك@@ة عل@@ى
 مملك@@ة وتك@@ون زلزل ف@@ي أم@@اكن وتك@@ون مجاع@@ات واض@@طرابات. ه@@ذه مبت@@دأ الوج@@اع…
ز أولW بالنجيل في جميع المم… فمتى نظرت@@م رجس@@ة الخ@@راب ال@@تي ق@@ال Cوينبغي أن يكر 
 عنه@@ا داني@@@ال الن@@بي قائم@@ة حي@@ث ل ينبغ@@ي. ليفه@@@م الق@@ارئ. فحينئذ ليه@@رب ال@@ذين ف@@ي
 اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فل ينزل إلى البيت ول ي@@دخل ليأخ@ذ م@ن بيت@ه
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 شيئاW. والذي في الحقل فل يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. ووي̀ل للحبالى والمرضعات ف@@ي
Cتلك اليام. وصلCوا لكي ل يكون هربكم في يوم شتاء. لنه يكون في تلك الي@@ام ض@@ي̀قل 

ر @Cلم يكن مثله من@ذ ابت@@داء الخليق@@ة ال@تي خلقه@ا ال إل@ى الن ول@ن يك@ون. ول@و ل@م يقص 
ر الي@@ام… الرب تلك اليام لم يخلص جسد. ولك@ن لج@@ل المخت@@ارين @Cال@ذين اخت@@ارهم قص 

 فانظروا أنتم. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. وأما في تلك اليام بعد ذلك الض@@يق
 فالش@@مس تظل@@م والقم@@ر ل يعط@@ي ض@@وءه. ونج@@وم الس@@ماء تتس@@اقط والق@@وات ال@@تي ف@@ي
 الس@@موات ت@@تزعزع. وحينئذ يبص@@رون اب@@ن النس@@ان آتي@@اW ف@@ي س@@حاب بق@@وة ك@@ثيرة ومج@@د.
 فيرسل حينئذ ملئكته ويجمع مختاريه من الربع الرياح من أقصاء الرض إلى أقصاء
 السماء… الحق أقول لكم ل يمضي هذا الجي@@ل ح@@تى يك@@ون ه@@ذا كل@@ه. الس@@ماء والرض
 ت@@زولن ولك@@ن كلم@@ي ل ي@@زول. وأم@@ا ذل@@ك الي@@وم وتل@@ك الس@@اعة فل يعل@@م بهم@@ا أح@@د ول

Cالملئك@@@ة ال@@@ذين ف@@@ي الس@@@ماء ول الب@@@ن إلCوا لنك@@@م للCالب. انظ@@@روا. اس@@@هروا وص@@@ل  
Cتعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده الس@@لطان ولك@@ل 

 ى الب@@وCاب أن يس@@هر. اس@@هروا إذاW. لنك@@م ل تعلم@@ون م@@تى ي@@أتي ربص@@واح@@د عمل@@ه وأو
 اح الديك أم ص@@باحاW. لئل ي@@أتي بغت@@ة فيج@@دكم نيام@@اW.يالبيت أمساءW أم نصف الليل أم ص

وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا".
)37-30، 27-23، 20-14، 10، 8-1، اليات 13(إنجيل مرقس، الصحاح 

 ر حوض معصرة وبنىفوابتدأ يقول لهم بأمثال : إنسا̀ن غرس كرماW وأحاطه بسياج وح"
 برج@@اW وس@@لمه إل@@ى كرCامي@@ن وس@@افر. ث@@م أرس@@ل إل@@ى الكرCامي@@ن ف@@ي ال@@وقت عب@@داW ليأخ@@ذ م@@ن
 الكرCامين من ثمر الكرم. فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغاW. ثم أرسل إليهم أيضاW عبداW آخ@ر.
وه وأرسلوه مهاناW. ثم أرسل آخر. فقتلوه. ث@@م آخري@@ن ك@@ثيرين فجل@@دوا منه@@م Cفرجموه وشج 
Wإليه@@م أخي@@را Wاب@ن واح@@د ح@بيب إلي@ه أرس@له أيض@ا Wف@إذا ك@ان ل@ه أيض@@ا .Wوقتلوا بعضا Wبعضا 
 قائلW أنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيم@@ا بينه@@م ه@@ذا ه@@و ال@@وارث. هلم@@وا
 نقتل@@ه فيك@@ون لن@@ا المي@@راث. فأخ@@ذوه وقتل@@وه وأخرج@@وه خ@@ارج الك@@رم. فم@@اذا يفع@@ل ص@@احب
 الكرم. يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إل@@ى آخري@ن. أم@@ا قرأت@م ه@ذا المكت@وب. الحج@ر

 ."الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية
)10-1، اليات 12(إنجيل مرقس، الصحاح 
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ادون هم الملئكة. فكما يجمع ال@زوان ويح@رق Cوالحصاد هو انقضاء العالم. والحص …" 
 بالنار هكذا يكون ف@ي انقض@@اء ه@ذا الع@الم. يرس@ل اب@ن النس@ان ملئكت@@ه فيجمع@ون م@ن

 ر وف@اعلي الث@م. ويطرح@@ونهم ف@ي أت@@ون الن@ار. هن@@اك يك@@ون البك@@اءثملكوته جميع المع@@ا
 وصرير السنان. حينئذ] يضيء البرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع

، الصحاح    فليسمع." )43-39، اليات 13(إنجيل متى�

 "يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة النبياء وراجمة المرسلين إليها كم م@@رة أردت أن أجم@@ع
 أولدك كم@@ا تجم@@ع الدجاج@@ة فراخه@@ا تح@@ت جناحيه@@ا ول@@م تري@@دوا. ه@@و ذا بيتك@@م ي@@ترك لك@@م

خراباW. لني أقول لكم أنكم ل ترونني من الن حتى تقولوا مبارك التي باسم الرب."
، الصحاح     )39-37، اليات 23(إنجيل متى�

 ومتى جاء ابن النسان في مجده وجميع الملئكة القديسين مع@@ه فحينئذ] يجل@@س عل@@ى"
 - ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعض@@هم م@@ن بع@@ض كم@@ا يمي@@ز32كرسي مجده. 

، الصحاح    الراعي الخراف من الجداء…" )32-31، اليتين 25(إنجيل متى�

".Wرا @@Cيص@@رخ حينئذ] الجب@@ار م . Cصوت يوم ال@@رب .Wقريب يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا 
 ذلك الي@@وم ي@@وم س@@خط ي@@وم ض@يق وش@@دة ي@@وم خ@@راب ودم@ار ي@@وم ظلم وقت@ام ي@@وم س@@حاب]
نة وعلى الش_ر_فT الرفيعة. وأضايق الن@@اس Cوضباب. يوم بوق] وهتاف على المدن المحص 
 فيمش@@ون ك@@الع_مي لنه@@م أخط@@أوا إل@@ى ال@@رب فيس@@فح دمه@@م ك@@التراب ولحمه@@م كالجل@@ة. ل
 فضتهم ول ذهبهم يستطيع إنقاذهم ف@ي ي@@وم غض@ب ال@رب ب@ل بن@ار غيرت@ه تؤك@@ل الرض

."كلCها. لنه يصنع فناءW باغتاW لكل سكان الرض
)18-14، اليات 1(سفر صفنيا، الصحاح 
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سابعالفصل ال

لقاء ال

ورد في الكتاب المقدس ما يلي:

..."ويكون الرب ملكاW على كل الرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده"
)9، الية 14(سفر زكريا، الصحاح   

 أبان@@ا ال@@ذي ف@@ي الس@@موات. ليتق@@دس اس@@مك. لي@@أت ملكوت@@ك. لتك@@ن مش@@يئتك كم@@ا ف@@ي"
)10-9، اليتين 6(إنجيل مت�ى، الصحاح   "السماء كذلك على الرض.

 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وأنا اطلب من الب فيعطيكم معزيCاW آخر ليمك@@ث"
 معكم إلى البد. روح الحق ال@@ذي ل يس@@تطيع الع@@الم أن يقبل@@ه لن@@ه ل ي@@راه ول يعرف@ه.
 وأما أنتم فتعرفونه لنه ماك̀ث معكم ويكون فيكم. ل أترككم يتامى. إني آت@@ي إليك@@م...

Cبهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأمCا المعزي الروح القدس الذي سيرسله الب باسمي فهوم 
 يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلماW أت@رك لك@م. س@لمي أعطيك@م. لي@@س
 كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ل تضطرب قلوبكم ول ترهب. س@@معتم أن@@ي قل@@ت لك@@م أن@@ا
 ذاهب ثم آت@ي إليك@م. ل@و كنت@@م تحب@ونني لكنت@@م تفرح@@ون لن@ي قل@ت أمض@ي إل@ى الب.
 لن أبي أعظم مني. وقلت لكم الن قبل أن يكون ح@@تى م@@تى ك@@ان تؤمن@@ون. ل أتكل@@م

WأيضاWشيء. ولك@@ن ليفه@@م الع@@الما Cلن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في Wمعكم كثيرا  
"أني أحب الب وكما أوصاني الب هكذا أفعل...

)31-25، 18-15، اليات 14(إنجيل يوحنا، الصحاح 

 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الب روح الح@@ق ال@@ذي م@@ن عن@@د الب"
"نتم أيضاW لنكم معي من البتداء.أينبثق فهو يشهد لي. وتشهدون 

)27-26، اليتين 15(إنجيل يوحنا، الصحاح 
 وأما الن فأنا ماض] إلى ال@@ذي أرس@@لني ولي@@س أح@@د منك@@م يس@@ألني أي@@ن تمض@@ي. لك@@ن"

 لن@@ي قل@@ت لك@@م ه@@ذا ق@@د مل الح@@زن قل@@وبكم. لكن@@ي أق@@ول لك@@م الح@@ق إن@@ه خي@@ر لك@@م أن
. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى ج@@اء Cأنطلق. لنه إن لم أنطلق ل يأتيكم المعزي 
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Wك@@ثيرة أيض@@ا Wوعل@@ى دينون@@ة... إن ل@@ي أم@@ورا Cة وعل@@ى ب@@ر@@Cت الع@@الم عل@@ى خطي@@Cذاك يبك 
Cلقول لكم ولكن ل تستطيعون أن تحتملوا الن. وأمCا متى جاء ذاك روح الحق فه@وم 

 يرشدكم إلى جميع الحق لنه ل يتكلم من نفسه بل كل م@@ا يس@@مع يتكل@@م ب@@ه ويخ@@بركم
ني لن@@ه يأخ@@ذ مم@@ا ل@ي ويخ@@بركم. ك@@ل م@@ا للب ه@و ل@ي... ق@@د Cبأمور آتي@@ة. ذاك يمج@@د 
.Wكلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين ل أكلمكم بل أخ@@بركم ع@@ن الب علني@@ة" 

)25، 15-12، 8-5، اليات 16(إنجيل يوحنا، الصحاح  

 ولكن ل يخفR عليكم هذا الشيء الواحد أيها الحباء أن يوماW واحداW عند الرب ك@@ألف"
 سنة وألف سنة كيوم واحد. ل يتباطأ الرب ع@ن وع@ده كم@ا يحس@ب ق@@وم التب@اطؤ لكن@ه
 يت@@أنى علين@@ا وه@@و ل يش@@اء أن يهل@@ك أن@@اس ب@@ل أن ي_قبT@@لR الجمي@@ع إل@@ى التوب@@ة. ولك@@ن
 سيأتي كلص] في الليل يوم الرب الذي في@@ه ت@@زول الس@@موات بض@@جيج وتنح@@ل العناص@@ر
 محترقة وتحترق الرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن ه@ذه كله@@ا تنح@@ل أيC أن@اس]
 يجب أن تكونوا أنتم في س@@يرة] مقدس@@ة] وتق@@وى. منتظري@ن وط@@البين س@@رعة مجيء ي@@وم
 الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناص@@ر محترق@@ة ت@@ذوب. ولكنن@@ا بحس@@ب وع@@ده
. ل@@ذلك أيه@@ا الحب@@اء إذ أنت@@م Cر@@Tجدي@@دة يس@@كن فيه@@ا الب Wننتظ@@ر س@@موات جدي@@دة وأرض@@ا 
 منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بل دنس] ول عيب في سلم. واحسبوا أن@اة ربن@@ا

…Wخلصا"
)15-8، اليات 3(رسالة بطرس الرسول الثانية، الصحاح 

 ذا باب مفتوح في السماء والصوت الول الذي سمعته كبوق] يتكل@@ماGبعد هذا نظرت و"
 معي قائلW اصعد إلى هنا فأريك ما لبدC أن يصير بعد هذا. وللوقت ص@@رت ف@@ي ال@@روح
ذا عر̀ش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. وكان الجالس في المنظ@@ر ش@@به Gوا 
 حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. وحول العرش
 أربع@@@ة وعش@@@رون عرش@@@اW. ورأي@@@ت عل@@@ى الع@@@روش أربع@@@ة وعش@@@رين ش@@@يخاW جالس@@@ين
 متسربلين بثياب بي@ض وعل@ى رؤوس@@هم أكالي@@ل م@ن ذه@ب. وم@ن الع@رش يخ@رج ب@روق
 ورعود وأصوات. وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدCة هي سبعة أرواح ال. وق@@دCام
 الع@@رش بح@@ر زج@@اج ش@@به البلC@@ور. وف@@ي وس@@ط الع@@رش وح@@ول الع@@رش أربع@@ة حيوان@@ات
ام وم@@ن وراء. والحي@@وان الول ش@@به أس@@د والحي@@وان الث@@اني ش@@به Cم@@ن ق@@د Wوة عيون@@ا@@Cممل 
 عج@@ل والحي@@وان الث@@الث ل@@ه وج@@ه مث@@ل وج@@ه إنس@@ان والحي@@وان الراب@@ع ش@@به نس@@ر ط@@ائر.
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 والربعة الحيوان@@ات لك@@ل واح@@د منه@ا س@@تة أجنح@@ة حوله@@ا وم@ن داخ@ل مملC@وة عيون@اW ول
 ت@@زال نه@@اراW وليلW قائل@@ة ق@@دCوس ق@@دCوس ال@@رب الل@@ه الق@@ادر عل@@ى ك@@ل ش@@يء ال@@ذي ك@@ان
 والك@@ائن وال@@ذي ي@@أتي. وحينم@@ا تعط@@ي الحيوان@@ات مج@@داW وكرام@@ةW وش@@كراW للج@@الس عل@@ى
 الع@@رش الح@@يC إل@@ى أب@@د الب@@دين. يخ@@رC الربع@@ة والعش@@رون ش@@يخاW ق@@دCام الج@@الس عل@@ى
 العرش ويسجدون للحيC إلى أبد البدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش ق@ائلين. أن@ت
 مستحقC أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لنك أنت خلقت كل الش@@ياء وه@@ي

. nتRقTل "بإرادتك كائنة وخ_
)11-1، اليات 4(رؤيا يوحنا اللهوتي، الصحاح 

 وفي تلك اليام سيطلب الناس الموت ول يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيه@@رب الم@@وت"
"منهم… الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلن أيضاW بعد هذا…

)12، 6، اليات 9(رؤيا يوحنا اللهوتي، الصحاح 

 "وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أس@@ماء م@@ن
 الوي@@ل الث@@انيالناس سبعة آلف وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجداW لله الس@@ماء. 

ق الملك الس@@ابع فح@@دثت أص@@وات Cث@@م ب@@و .Wمض@@ى وه@@و ذا الوي@@ل الث@@الث ي@@أتي س@@ريعا 
 عظيم@@ة ف@@ي الس@@ماء قائل@@ة ق@@د ص@ارت ممال@@ك الع@@الم لربن@ا ومس@@يحه فس@@يملك إل@@ى أب@@د
وا عل@@ى Cالجالس@@ون أم@@ام ال عل@@ى عروش@@هم خ@@ر Wالب@@دين. والربع@@ة والعش@@رون ش@@يخا 
 وجوههم وس@@جدوا ل. ق@ائلين نش@كرك أيه@ا ال@رب الل@@ه الق@ادر عل@@ى ك@@ل ش@يء الك@@ائن
 والذي كان والذي يأتي لن@@ك أخ@@ذتR ق@@درتك العظيم@@ة وملك@@ت… وانفت@@ح هيك@@ل ال ف@@ي
 السماء وظه@@ر ت@@ابوت عه@@ده ف@ي هيكل@@ه وح@@دثت ب@روق وأص@@وات ورع@@ود وزلزل@@ة وبR@@رR̀د

)19، 17-12، اليات 11(رؤيا يوحنا اللهوتي، الصحاح   "عظيم.

 ما يلي:وجاء في القرآن الكريم

 قد خسر الذين كذبوا بلقاء ال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ق@@الوا ي@@ا حس@@رتنا عل@@ى"
ن."ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أل ساء ما يزرو

)31(سورة النعام، الية 
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 وم@@ا ق@@دروا ال ح@@ق ق@@دره والرض جميع@@ا قبض@@ته ي@@وم القيام@@ة والس@@موات مطوي@@ات"
Cبيمينه سبحانه وتعالى عم@Cونف@@خ ف@ي الص@@ور فص@@عق م@@ن ف@ي الس@@مواتن.ا يش@ركوم  

Cومن في الرض إلCن." من شاء ال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرول
)68-67سورة الزمر، اليتين (

 يا معشر الجن والنس أل@@م ي@@أتكم رس@@ل منك@@م يقص@@ون عليك@@م آي@@اتي وين@@ذرونكم لق@@اء"
 يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا عل@@ى أنفس@@هم أنه@@م

)130سورة النعام، الية ( ن."كانوا كافري

 ثم آتينا موسى الكتاب تمام@اW عل@ى ال@@ذي أحس@@ن وتفص@يلW لك@ل ش@يء وه@دى ورحم@@ة"
)154سورة النعام، الية ( ن."لعلهم بلقاء ربCهم يؤمنو

 هل ينظرون إلC أن تأتيهم الملئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربCك ي@@وم ي@@أتي"
 بعض آيات ربCك ل ينفع نفس إيمانها ل@@م تك@@ن آمن@@ت م@ن قب@ل أو كس@@بت ف@ي إيمانه@@ا

)158(سورة النعام، الية   ن."خيراW قل انتظروا إنا منتظرو

 الذين اتخذوا دينهم لهواW ولعب@@اW وغرته@@م الحي@@اة ال@@دنيا ف@@اليوم ننس@@اهم كم@@ا نس@@وا لق@@اء"
 )51سورة العراف، الية (ن."يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدو

 هل ينظرون إلC تأويله يوم يأتي ت@@أويله يق@@ول ال@@ذين نس@@وه م@@ن قب@@ل ق@د ج@@اءت رس@@ل"
)53(سورة العراف، الية  "ربCنا بالحق…

ن."يعملو كانوا ما إلC يجزون هل أعمالهم حبطت الخرة ولقاء بآياتنا كذبوا والذين"
)147سورة العراف، الية (    

 ال الذي رفع الس@@موات بغي@@ر عم@@د] ترونه@@ا ث@@م اس@@توى عل@@ى الع@@رش وس@@خر الش@@مس"
ل اليات لعلكم بلقاء ربCكم توقنو Cر المر يفصCن."والقمر ك̀ل يجري لجل مسمى يدب

)2(سورة الرعد، الية 

 ق@ل إنم@ا أن@ا بش@ر مثلك@@م ي@@وحى إل@يC أنم@ا إلهك@@م إل@ه واح@@د فم@ن ك@ان يرج@و لق@اء رب@ه"
Wول يشرك بعبادة ربه أحدا Wصالحا Wفليعمل عمل". W110(سورة الكهف، الية  ا(
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م."من كان يرجو لقاء ال فإن أجل ال لت وهو السميع العلي"
)5(سورة العنكبوت، الية 

"Wب@@الحق وأج@@ل Cم يتفكروا في أنفسهم ما خلق ال السموات والرض وم@@ا بينهم@@ا إلRل Rأو 
ن كثيراW من الناس بلقاء ربCهم لكافرو G8سورة الروم، الية (ن."مسمى وا(

ن."وقالوا أءذا ضللنا في الرض أءنCا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرو"
)10(سورة السجدة، الية 

ن."فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملو"
)14سورة السجدة، الية (  

ذا تتل@@ى عليه@@م آياتن@@ا بيCن@@ات ق@@ال ال@@ذين ل يرج@@ون لقاءن@@ا إئت بق@@رآن غي@@ر ه@@ذا أو" Gوا 
له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلC ما يوحي إل@@يC إن@@ي أخ@@اف Cبد 

)15(سورة يونس، الية     م."إن عصيت ربCي عذاب يوم عظي

ل."ولقد آتينا موسى الكتاب فل تكن في مرية من لقائهT وجعلناه هدىW لبني إسرائي"
)23سورة السجدة، الية (

ذا الرض م_@دت. وألق@@ت م@ا فيه@ا وتخل@ت." Gقت. وا  إذا السماء انشقت. وأذنت لربCها وح_
قت. يا أيها النسان إنك كاد̀ح إلى ربك كدحاW فملقي ه."وأذنت لربها وح_

)6-1سورة النشقاق، اليات (

)46سورة البقرة، الية (   ن."الذين يظنون أنهم ملقو ربCهم وأنهم إليه راجعو"

م."وال يدعو إلى دار السلم ويهدي من يشاء إلى صراطW مستقي"
)25سورة يونس، الية (

)127سورة النعام، الية (ن."  لهم دار السلم عند ربCهم وهو وليCهم بما كانوا يعملو"

وفي الحديث النبوي الشريف:

ثنا يحيى عن اسماعيل حد�ثنا قيس قال لي جرير بن عبدال:  حد�ثنا مسد�د قال: ح�
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 كنZZZا عنZZZد النZZZبي صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم إذ نظZZZر إلZZZى القمZZZر ليلZZZة البZZZدر فقZZZال: أمZZZا إنكZZZم
 سترون رب�كم كما ترون هذا ل تضام�ون أو ل تضZZاهون فZZي رؤيتZZه فZإن اسZZتطعتم أن ل
 تغلبZZوا علZZى صZلةj قبZل طلZZوع الشZZمس وقبZZل غروبهZZا فZZافعلوا. ثZم قZال: فسZZب�ح بحمZZد رب�ZZك

) 150، الصفحة 1("صحيح البخاري"، المجلد    قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

 حد�ثنا اسماعيل قال: حد�ثني أخي عن إبن أبي ذئب عن سعيد المقkب�ZZري عZن أبZZي هريZZرة
 عZZZاءين فأمZZZا أحZZZدهما فبثثتZZZه وأمZZZاوقZZZال: حف
ظZZZت مZZZن رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم 

 )41، الصفحة 1("صحيح البخاري"، المجلد      الخر فلو بثثته ق�طع هذا البلعوم. 

 … عن طاو�س عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: كان النبي صلى ال عليZZه وسZZلم
 يZZZدعو مZZZن الليZZZل: الل�هZZZم لZZZك الحمZZZد أنZZZت رب السZZZموات والرض لZZZك الحمZZZد أنZZZت قي�ZZZم
ن فيهZZZن� لZZZك الحمZZZد أنZZZت نZZZور السZZZموات والرض، قولZZZك الحZZZق، ZZZموات والرض وم�ZZZالس 
 ووعدك الحق، ولقاؤك حZZق والجنZZة حZZق، والنZZار حZZق، والسZZاعة حZZق، اللهZZم لZZك أسZZلمت،
ليZZك حZاكمت، فZZاغفر لZZي مZZا Sمت، واZZك خاصZZت، وبZZkك أنبZZلي Sوكلت واZZوبك آمنت، وعليك ت 

ت وأعلنت، أنت إلهي ل إله لي غيرك. kقد�مت، وما أخ�رت، وأسرر
)143، الصفحة 9("صحيح البخاري"، المجلد 

 "حد�ثنا سعيد بن أبي مريم حد�ثنا محمد بن مطرف قال: حد�ثني أبو حازم عZن سZZهل بZن
 انيZة أبZZواب فيهZZامسعد رضي ال عنه عن النبي صلى ال عليه وسZZلم قZال: فZZي الجنZة ث

 الصائمون."ل�باب اسمه الري�ان ل يدخله إل�
)145، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد 

 ل�عن عدي بZن حZZاتم قZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZلم: مZا منكZZم مZن أحZد إل�
مه رب�ه ليس بينه وبينه ترجمان ول حجاب يحجبه.ل�سيكل�

)162، الصفحة 9("صحيح البخاري"، المجلد 

 … وقال مسروق عZن ابZن مسZعود: إذا تكلZZم ال بZZالوحي سZمع أهZل السZZموات شZيئاc فZZإذا
 ف�ZZZزrع عZZن قلZZZوبهم وسZZZكن الصZZZوت عرفZZZوا أنZZه الحZZZق ونZZZادوا مZZاذا قZZال رب�كZZZم قZZZالوا الحZZق،
 ويذكر عن جابر عن عبZZدال بZZن أنيZZس قZZال سZZمعت النZZبي صZZلى ال عليZه وسZZلم يقZول:
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 يحشZZر ال العبZZاد فينZZاديهم بصZZوت يسZZمعه مZZن ب�ع�ZZد� كمZZا يسZZمعه مZZن ق�ZZر�ب� أنZZا الملZZك أنZZا
)172، الصفحة 9("صحيح البخاري"، المجلد    الدي�ان.

:"الفتوحات المكية"وفي 

 … يا أهل الجنان حي� على المن�ة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر العلى، هلم�وا إلى
 زيZZارة رب�كZZم فZZي جنZZة عZZدن، فيبZZادرون إلZZى جنZZة عZZدن فيZZدخلونها وكZZل طائفZZة قZZد عرفZZت
 مرتبتهZZا ومنزلتهZZا فيجلسZZون ثZZم يZZؤمر بZZالموائد فتنصZZب بيZZن أيZZديهم مZZوائد اختصZZاص مZZا
 رأوا مثلها ول تخي�لوه في حياتهم ول فZZي جنZZاتهم جنZZات العمZZال وكZZذلك الطعZZام مZZا ذاقZZوا
 مثلZه فZZي منZZازلهم وكZZذلك مZZا تنZZاولوه مZن الشZراب فZZإذا فرغZZوا مZن ذلZZك خلعZZت عليهZZم مZن
 الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما تقدم ومصداق ذلك قوله صلى ال عليه وسلم فZZي الجنZZة:
 فيهZZا مZZا ل عيZZن رأت ول أذن سZZمعت ول خطZZر علZZى قلZZب بشZZر، فZZإذا فرغZZوا مZZن ذلZZك
 قاموا إلى كثيب من المسك البيض فأخZZذوا منZZازلهم فيZZه علZZى قZZدر علمهZZم بZZال ل علZZى

 بمشZZاهدة الرحمZZن فبينZZاهم علZZى ذلZZكقدر عملهم فإن العمل مخصوص بنعيZZم الجنZان ل 
ون سجداc فيسري ذلك   النور فZZي أبصZZارهم ظZZاهراc وفZZي بصZZائرهمإذا بنور قد بهرهم فيخر�

 باطناc وفي أجزاء أبZZدانهم كلهZZا وفZZي لطZZائف نفوسZZهم فيرجZZع كZل شZخص منهZZم عينZاc كلZه
 وسمعاc كله فيرى بذاته كلها ل تقيده الجهات ويسمع بذاته كلها فهذا يعطيهم ذلك النZZور
 فيZه يطيقZZون المشZZاهدة والرؤيZZة وهZZي أتZZم مZن المشZZاهدة فيZZأتيهم رسZZول مZن ال يقZول لهZم
 تZZأهبوا لرؤيZZة رب�كZZم جZZل جللZZه فهZZا هZZو يتجل�ZZى لكZZم فيتZZأهبون فيتجل�ZZى الحZZق جZZل جللZZه
 وبينZZZه وبيZZZن خلقZZZه ثلثZZZة حجZZZب، حجZZZاب العZZZزة وحجZZZاب الكبريZZZاء وحجZZZاب العظمZZZة فل
 يستطيعون نظراc إلى تلك الحجب، فيقZZول ال جZZل جللZZه … ارفعZZوا الحجZZب بينZZي وبيZZن
 عبZZادي حZZتى يرونZZي، فZZترفع الحجZZب فيتجل�ZZى لهZZم الحZZق جZZل جللZZه خلZZف حجZZاب واحZZد
 في اسمه الجميل اللطيف إلى أبصارهم وكلهم بصر واحد فينفهق عليهم نور يسري في
 ذواتهZZZم فيكونZZZون بZZZه سZZZمعاc كلهZZZم وقZZZد أبهتهZZZم جمZZZال الZZZرب وأشZZZرقت ذواتهZZZم بنZZZور ذلZZZك
 الجمZZال القZZدس. قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم مZZن حZZديث النقZZاش فZZي مواقZZف
 القيامة وهذا تمامه: فيقول ال جل جلله: سZZلم عليكZZم عبZZادي ومرحبZZاc بكZZم حي�ZZاكم ال،
 سلم عليكم من الرحمن الرحيم الحي� القيوم، طبتم فادخلوهZZا خالZدين، طZابت لكZم الجنZة
 فطيبZZوا أنفسZZكم بZZالنعيم المقيZZم والثZZواب مZZن الكريZZم والخلZZود الZZدائم أنتZZم المؤمنZZون المنZZون
 وأنا ال المؤمن المهيمن شققت لكم اسماc من أسمائي ل خوف عليكم ول أنتZZم تحزنZZون.
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تي وأهZZZل محبZZZتي وفZZZي داري، سZZZلم عليكZZZم يZZZا ZZZفيائي وخاص�ZZZي وأصZZZائي وجيرانZZZم أوليZZZأنت 
 معشر عبZZادي المسZZلمين، أنتZZم المسZZلمون وأنZZا السZZلم وداري دار السZZلم سZZأريكم وجهZZي
 كما سمعتم كلمي فإذا تجل�يت لكم وكشفت عن وجهZZي الحجZب فاحمZZدوني وادخلZZوا إلZى

داري غير محجوبين عني بسلم آمنين…
)320، الصفحة 1(المجلد 

:cويتفضل حضرة بهاءال قائل

زRت بط@@راز الل@@ف" Cلح ق@@د ط_@@ر  … ث@@م اعل@@م أنC@@ا رأين@@ا ب@@أن الص@@اد الظ@@اهرة ف@@ي كلم@@ة ص_@@
 القائمة، إنها لهي المذكورة في لوح منش@@ور، وعن@@د ظه@@ور أن@@وار تل@@ك الكلم@@ة اللهي@@ة
 ف_ت@@ح ب@@اب الس@@ماء وظه@@ر ملك@@وت الس@@ماء وت@@مC الم@@ر باله@@اء بع@@د إتص@@الها ب@@اللف
زRت بالنقطة البارز عنه@@ا الس@@م المخ@@زون والس@@ر المكن@@ون والرم@@ز Cالمبسوطة التي ط_ر 
ليها أع@@ادت، ث@@م رأين@@ا الكلم@@ة Gنها لهي النقطة التي منها ظهرت الشياء وا Gالمصون وا 
 نطقت بكلمة وجدها كل حزب من الحزاب على لغته ولسانه وعند نطقها أشرقت م@@ن
يC@@ن رأس الس@@بعين  أفق بيانها شم̀س أظلمت عند أنوارها ش@@مس الس@@ماء، وق@@الت ق@@د ز_
 بإكليل الربعين واتصل بالسبع قبل العشرة، وعند ذلك ناحت وقالت ما ل@ي أرى ال@@بيت

"ل يعرف صاحبه والبن ل يلتفت أباه وكذلك الراجي ملجأه ومثواه…
)218-217("لئالي الحكمة"، المجلد الثالث، الصفحتين 

علمات يوم ال واحدة في كتب ال

."وذكCرهم بأيام ال" )5(القرآن الكريم، سورة ابراهيم، الية ل

 والZZذي يمعZZن النظZZر فZZي الكتZZب اللهيZZة يراهZZا أيضZZاc متفقZZة فZZي علمZZات "يZZوم ال"
حتى لتكاد تكون مذكورة بنفس اللفظ والعبارة في كل منها. فقد قال تعالى في التوراة:

 لن@@ه هك@@ذا ق@@ال رب الجن@@ود، ه@@ي م@@رCة بع@@د قلي@@ل ف@@أزلزل الس@@موات والرض والبح@@ر"
 واليابسة. وأزلزل كل الم@@م وي@أتي مش@تهى ك@ل الم@@م ف@أمل ه@ذا ال@بيت مج@@داW ق@ال رب
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 الجنود... مجد هذا ال@@بيت الخي@@ر يك@@ون أعظ@@م م@@ن مج@@د الول ق@ال رب الجن@@ود وف@ي
)9، 7، 6، اليات 2(الكتاب المقدس، سفر حجي، الصحاح    "هذا المكان أعطي السلم...

يوم ال محدد بالتاريخ في كتب ال

في التوراة والنجيل - بالتاريخ القمري:
جرت التوراة والنجيل على أن اليوم معتبر بسنة:

 
"فتحمل إثم بيت يهوذا أربعين يوماW. فقد جعلت لك كل يوم عوضاW عن سنة.… "

) 5، الية 4 الصحاح ،(الكتاب المقدس، سفر حزقيال

 وهذه هي القاعدة المنصوصة في تحديد المواعيد في التوراة والنجيل. فلننظر إلى
هذا الميعاد من التوراة:

 وق@@ال للرج@@ل اللب@@س الكت@@ان ال@@ذي م@@ن ف@وق مي@اه النه@@ر إل@@ى م@تى انته@اء العج@ائب."
 فسمعت الرجل اللبس الكتان ال@@ذي م@ن ف@@وق مي@اه النه@ر إذ رف@ع يمن@اه ويس@@راه نح@@و
 السموات وحلف بالحي إلى البد أنه إلى زمان وزمانين ونصف فإذا ت@@م تفري@@ق أي@@دي

)7، 6، اليتين 12(سفر دانيال، الصحاح  "الشعب المقدس تتم كل هذه.

وتكررت عبارة "زمان وزمانين ونصف زمان" في النجيل:

 فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موض@@عها حي@@ث تع@@ال"
)14، الية 1(رؤيا يوحنا، الصحاح   "زماناW وزمانين ونصف زمان...

 :9، اليZZZة 11ثZZZZم فسZZZZرتها الرؤيZZZZا بثلثZZZة أيZZZZام ونصZZZZف كمZZZZا جZZZاء فZZZي الصZZZZحاح 
"...Wوينظر أناس من الشعوب والقبائل واللسنة والمم جثتيهما بثلثة أيام ونصفا"

 ) شهرا42cفتفسير الزمان والزمانين ونصف الزمان هو "ثلثة أيام ونصف" أي (
 )1260) يوماc أي (1260) يوماc بالحساب القمري فيكون مجموعهما (30والشهر (

 ) هجرية ظهر "الباب" المهدي الذي جاء يبشر "ببهاءال"1260سنة. ففي سنة (
عيسى.
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 ث@@م أعطي@@ت قص@@بة ش@@به عص@@ا ووق@@ف الملك ق@@ائلW ل@@ي: ق@@م" :وجZZاء فZZي النجيZZل
 وقس هيكل ال والمذبح والساجدين فيه. وأما الدار التي هي خ@@ارج الهيك@@ل فاطرحه@@ا
 خارجاW ول تقسها لنها قد أعطيت للمم وسيدوسون المدينة المقدسة اثني@@ن وأربعي@@ن

.Wلبسين مسوحا Wومئتين وستين يوما Wفيتنبآن ألفا Cوسأعطي لشاهدي .Wشهرا"
)3-1، اليات 11(رؤيا يوحنا، الصحاح   

 وتفسZZZير هZZZذه الرؤيZZZا هZZZو أنZZZه فZZZي أوائل القZZZرن السZZZابع الميلدي الZZZذي فتحZZZت فيZZZه
cاZZZليمان، محفوظZZZيدنا سZZZاه سZZZذي بنZZZبيت الZZZداس، أي الZZZدس القZZZل� قZZZظ (دسZZZالق) ليمZZZأورش 
 حسZZب الظZZاهر، وأمZZا الصZZحن الخZZارجي فقZZد أخZZذ وأعطZZي للمZZم -أي المZZم العربيZZة-

 30 شZZZهر× 42 شZZZهراc) أي يسZZZتولون علZZZى أورشZZZليم 42(وسيدوسZZZون المدينZZZة المقدسZZZة 
 = cاZZZZآن 1260يومZZZZاهدي� فيتنبZZZZأعطي لشZZZZنة (وسZZZس cاZZZZ1260 يومZZZZتوض (cاZZZZذهي يومZZZح له 

 هجرية ظهر "الباب".1260العملية الحسابية. وفي سنة 

تحديد الميعاد بالتاريخ الميلدي في التوراة

 فس@@معت قدوس@@اW واح@@داW يتكل@@م فق@@ال ق@@دوس واح@@د لفلن المتكل@@م إل@@ى م@@تى الرؤي@@ا م@@ن"
 جهة المحرقة الدائمة ومعص@@ية الخ@@راب لب@ذل الق@@دس والجن@@د مدوس@ين. فق@ال ل@ي إل@ى

"ألفين وثلث مئة صباح ومساء فيتبرأ القدس.
)14-13، اليتين 8(سفر دانيال، الصحاح 

 وتفسZZZيرها: أنZZZه مZZZن تاريZZZخ صZZZدور فرمZZZان أرتحشسZZZتا (ملZZZك الفZZZرس) بتجديZZZد بيZZZت
 (الكتZZZاب المقZZZدس، سZZZفر عZZZزرا،) سZZZنة. 456المقZZZدس إلZZZى يZZZوم وليZZZة السZZZيد المسZZZيح هZZZو (

)7الصحاح 

 1844). وفZZZZZي سZZZZZنة 1844) يكZZZZZون البZZZZZاقي (2300) مZZZZZن (456فZZZZZإذا طرحنZZZZZا (
) هجرية، سنة  ظهور "الباب".1260ميلدية المطابقة لسنة (

تحديد ميعاد الظهور من القرآن الكريم
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 في كل دورة من دورات رسل ال كان الدين منوطاc من بعد الرسول اللهZZي بنفZZوس
اختارهم ال لتدبير المر من بعده.

 ) ففZZZي الZZZدورة الموسZZZوية كZZZان12وهZZZؤلء كZZZان عZZZددهم فZZZي كZZZل دورة: اثنZZZي عشZZZر (
 السZZباط الثنZZى عشZZر، وفZZي الZZدورة المسZZيحية كZZان الحواريZZون (التلميZZذ) الثنZZى عشZZر،
 وفZZZي الZZZدورة السZZلمية كZZان الئمZZة الثنZZZى عشZZZر مZZن أهZZZل الZZZبيت، وجZZZاء فZZZي الحZZZديث
 الشZZريف: "إنZZي تZZارك فيكZZم الثقليZZن كتZZاب ال وعZZترتي" وكZZان آخZZر هZZؤلء الئمZZة الثنZZي

 يدبرالقZZرآن ( .) هجريZZة: قZZال تعZZالى:260عشر المام محمد بن حسن العسكري، سنة (
المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

 ) هZZي السZZنة الZZتي تZZم فيهZZا تZZدبير أمZZر ال مZZن السZZماء إلZZى260وعلZZى ذلZZك تكZZون (
 الرض، مبتZZZدئة بظهZZZور الرسZZZول صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم ومنتهيZZZة بقيZZZام آخZZZر إمZZZام مZZZن
 العترة الطاهرة وهو المام محمد بن حسن العسكري. ثم يأتي عZZروج المZZر إلZZى ال فZZي

يوم مقداره ألف سنة.

  +260" سZZنة أي: 1000) سZZنة إلZZى يZZوم العZZروج "260فإذا أضZZفنا مZZدة التZZدبير (
  وهي السنة الهجرية التي ظهر فيها "الباب" … كZZم تطZZابق كتZZب ال1260 = 1000

بعضها البعض، وما أبدع بشاراتها للناس في لحن السماء!

تأويل الكتب

 وكمZZا أجمعZZت كتZZب ال علZZى البشZZارات والعلمZZات وميعZZاد ظهZZور يZZوم ال، كZZذلك
 أجمعZZت علZZى أن كZZل آيZZاته المشZZيرة إلZZى هZZذا اليZZوم، مكنونZZة مسZZتورة إلZZى وقZZت النهايZZة،

 هو الذي أنزل عليك الكتاب من@@ه آي@ات"فهي مZZن المتشZZابهات الZZتي قZZال تعZZالى عنهZZا: 
ر متش@@ابهات فأم@@ا ال@@ذين ف@@ي قل@@وبهم زي@@̀غ فيتبع@@ون م@@ا @@Rأم الكت@@اب وأ_خ Cمحكم@@ات ه@@ن 

Cتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلCال…ل "
)7 سورة آل عمران، الية ،القرآن الكريم(
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 وقZZد أخZZذ ال علZZى نفسZZه عهZZداc أن يZZبين أسZZرارها ويظهZZر مكنوناتهZZا علZZى لسZZان مZZن
 ن@@ك ج@@امع الن@@اس لي@@وم ل ري@@ب في@@ه إن ال ل يخل@@فإربن@@ا يبعثZZه فZZي اليZZوم الموعZZود. 

)9(سورة آل عمران، الية د."الميعا

 والذين فسروا كتب ال كانوا علZZى حZZق عنZZدما قZZالوا عنZZد كZل تفسZZير أن ال ورسZZوله
 علم …، فلم يقطع واحد منهم بأن تفسيره هو المقصود بكلم ال. ولهم كل الحق فيمZZاأ

 نه وحZZده هZZو الZZذي يرسZZل مZن يظهZZراSذهبوا إليه، لن ال وحده هو العالم بتأويل كتابه و
 ل."عالم الغيب فل يظهر على غيبه أح@@داW إل م@@ن ارتض@@ى م@@ن رس@@و"مكنونZZات آيZZاته: 

)27-26(سورة الجن، اليتين 

 وأنا سمعت وما فهمت. فقلت يا سيدي م@@ا ه@@ي"ولذلك قال ال تعالى في التوراة: 
 "آخ@ر ه@ذه. فق@@ال اذه@ب ي@ا داني@ال لن الكلم@ات مخفي@ة ومختوم@@ة إل@@ى وق@ت النهاي@ة.

)9-8، اليتين 12(سفر دانيال، الصحاح 

 إعمل@@وا ل للطع@@ام الب@@ائد ب@@ل للطع@@ام الب@@اقي للحي@@اة البدي@@ة ال@@ذي"وفZZZي النجيZZZل: 
)27، الية 6(إنجيل يوحنا، الصحاح ".يعطيكم إبن النسان لن هذا ال الب قد ختمه

  معناهZZا العطZZف"ثZZم"و )19(سZZورة القيامZZة، اليZZة  ه."ثم إن علينا بيان"وفي القZZرآن الكريZZم: 
مع التراخي.

 :cوأيضا"Cهل ينظرون إلCتأويله يوم يأتي تأويله يقول ال@@ذين نس@@وه م@@ن قب@@ل ق@@دل  
)53(سورة العراف، الية  "جاءت رسل ربنا بالحق…

 "بهZZاءال" عيسZZى، هZZو المنعZZوت بقZZوله تعZZالى:بفإذا لم يكن "الباب" المهدي المبشZZر 
"Cإل Wع@@الم الغي@@ب فل يظه@@ر عل@@ى غيب@@ه أح@@داCانت م@@ن ارتض@@ى م@@ن رس@@وللZZف كZZكي ". 

؟تظهر معاني آيات ال وتتجلى مكنوناتها التي ظلت مخفية ومستورة طوال الحقاب
)40-36 "صفحة النور"، الصفحات يب(من كت

  فZZZZي سZZZZورة الكريZZZZمنZZZZورد فيمZZZZا يلZZZZي العلمZZZZات والرشZZZZادات الZZZZتي وردت فZZZZي القZZZرآن
:الرحمن إلى الظهورين الكريمين العظمين "حضرة الباب" و"حضرة بهاءال"
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  والنج@@م. الشمس والقمر بحس@@بان. علCمه البيان. خلق النسان. علCم القرآن.الرحمن"
  وأقيم@@وا. ألC تطغ@@وا ف@@ي المي@@زان. والس@@ماء رفعه@@ا ووض@@ع المي@@زان.والش@@جر يس@@جدان

 خل@@ق النس@@ان م@@ن ... والرض وض@@عها للن@@ام.ال@@وزن بالقس@@ط ول تخس@@روا المي@@زان
 ... ربC المشرقين وربC المغربي@@ن... وخلق الجان من مارج من نار.صلصال كالفخار

  بينهما برزخ ل يبغيان… يخرج منهما اللؤل@@ؤ والمرج@@ان… ك@@ل.مرج البحرين يلتقيان
  ويبق@@ى وج@@ه ربC@@ك ذو الجلل والك@@رام… يس@@أله م@@ن ف@@ي الس@@موات.م@@ن عليه@@ا ف@@ان

  سنفرغ لكم أيها الثقلن… يا معشر الجن والن@@س إن.والرض كلC يوم هو في شأن
 اس@@تطعتم أن تنف@@ذوا م@@ن أقط@@ار الس@@موات والرض فانف@@ذوا ل تنف@@ذون إلC بس@@لطان…

  فإذا انشقت السماء فكانت وردة...يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فل تنتصران
  يع@@رف المجرم@@ون بس@@يماهم.كال@@دهان... في@@ومئذ ل يس@@أل ع@@ن ذنب@@ه إن@@س ول ج@@ان

  يطوف@ون بينه@ا. ه@ذه جنه@@م ال@تي يك@@ذCب به@ا المجرم@ون...فيؤخ@@ذ بالنواص@@ي والق@@دام
… ولم@@ن خ@@اف مق@@ام رب@@ه جنت@@ان… ذوات@@ا أفن@@ان… فيهم@@ا عين@@ان  وبين@@ي حمي@@م آن]
 تجريان… فيهما من كل فاكه@@ة زوج@@ان… متكئي@@ن عل@@ى ف_@ر_ش بطائنه@@ا م@ن اس@@تبرق
… فيه@@ن قاص@@رات الط@@رف ل@@م يطمثه@@ن إن@@̀س قبله@@م ول ج@@ان…  وجن@@ى الجن@@تين دان]
 كأنهن الياقوت والمرجان… هل جزاء الحسان إلC الحسان… ومن دونهما جنتان…
 مدهامتان… فيهم@ا عين@ان نض@اختان… فيهم@ا فاكه@@ة ونخ@@ل ورم@ان… فيه@ن خي@@رات
 حسان… حور مقصورات في الخي@ام… ل@@م يطمثه@ن إن@س قبله@م ول ج@ان… متكئي@ن

". تبارك اسم ربCك ذي الجلل والكرام..على رفرف خضر وعبقري حسان.
(سورة الرحمن)  

 إن الذين فرقوا في دينه@@م وك@@انوا ش@@يعاW لس@@ت منه@@م ف@ي ش@@ئ إنم@@ا أمره@م إل@@ى ال ث@@م"
)159سورة النعام، الية (  ".ينبئهم بما كانوا يفعلون
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ثامنالفصل ال

في اللوهية ولقاء ال

 كZان لقZاء ال وعZZداc إلهيZاc فZي يZZوم القيامZة واليZZوم الخZر، وكZان غيZب الغيZوب وذات
 " فكيZZZف يمكZZZني@@درك البص@@ار ول ت@@دركه البص@@ارال حقيقZZZة مقدسZZZة وغيZZZب ل يZZZدرك "
التوفيق بين هذا الثبات وهذا النفي؟

ن كZZثرة النصZZوص الدالZZة علZZى لقZZاء ال جZZل Sوا cاZZحق cداZZا وعZZاؤه كانZZة ال ولقZZإن رؤي 
 جلله يوم القيامة لZم تZZدع شZZكاc لشZZاك أو اسZZترابة لمسZZتريب فيZه، فZZالقرآن الكريZZم قZZد بش�ZZر
 بهZZذا اللقZZاء والرسZZول المصZZطفى صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZد بش�ZZر بهZZذا اللقZZاء فZZي أحZZاديثه
 الشZZريفة، والكتZZب السZZماوية المتقدمZZة عامZZة قZZد بش�ZZرت بهZZذا اللقZZاء، فمZZا جZZاء فZZي القZZرآن

الكريم قوله تعالى:

)223(سورة البقرة، الية   ن."واتقوا ال واعلموا إنكم ملقوه وبشCر المؤمني"

)23-22سورة القيامة، اليتين   (ة." إلى ربها ناظرة.وجوه يومئذ ناضر"

م."والذين كفروا بآيات ال ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب ألي"
)23(سورة العنكبوت، الية 

 إن الذين ل يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئن@@وا به@ا وال@@ذين ه@م ع@ن آياتن@ا"
)8-7(سورة يونس، اليتين ن."أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. غافلو

 النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم فيمZZا رواه البخZZاري فZZي كتZZابعZZن وجZZاء فZZي الحZZديث 
 " بسنده عن جريZZر بZZن"وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةالتوحيد في باب قوله تعالى: 

."cعبدال قال: " قال النبي صلى ال عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا
ZZا رسZZرج علينZZال: "خZZعن جرير ق cلمووروى البخاري أيضاZZه وسZZلى ال عليZZل ال ص 

 ليلة البZZدر فقZال إنكZZم سZZترون ربكZZم يZZوم القيامZة كمZZا تZZرون هZذا ل ت�ضZZامون فZZي رؤيتZZه."
 وتضZZامون تقZZرأ بتشZZديد الميZZم وبتخفيفهZZا فZZالول مZZن النضZZمام أي ل ينضZZم بعZZض إلZZى
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 رنيZZه، والثZZاني مZZن الضZZيم والمعنZZZى ل يلحقكZZم تكل�ZZف فZZي رؤيتZZه تعZZالى،أبعZZض ويقZZول 
 وأمثال هذه الحاديث كثيرة وكل�ها تخبرنا على أن لقاء ال جل� جللZZه كZZائن يZZوم القيامZZة

ل محالة.

ومما جاء في التوراة:

 على جبل عال اصعدي يا مبش@رة ص@@هيون. ارفع@@ي ص@وتك بق@@وة ي@ا مبش@رة أورش@ليم."
 ارفع@@ي ل تخ@@افي. ق@@ولي لم@@دن يه@@وذا ه@@و ذا إله@@ك. ه@@و ذا الس@@يد ال@@ربC بق@@وCة ي@@أتي

)10-9، اليتين 40(سفر أشعياء، الصحاح     "وذراعه تحكم له.

وجاء في النجيل:

 يا أورشليم ي@ا أورش@ليم ي@ا قاتل@ة النبي@اء وراجم@@ة المرس@لين إليه@ا، ك@@م م@رة أردت أن"
 أجمع أولدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم ي_@@ترك
 لكم خراباW. لن@@ي أق@@ول لك@@م إنك@@م ل ترونن@@ي م@ن الن ح@@تى تقول@@وا مب@@ارك الت@@ي باس@@م

)39-37، اليات 23(إنجيل مت�ى، الصحاح    "الرب.

 فZZالقرآن الكريZZم والكتZZب السZZماوية السZZابقة والحZZاديث النبويZZة واضZZحة الدللZZة علZZى
نه كائن ل ريب فيه. Sلقائه تعالى وا

 ولمZZا كZZانت الZZذات اللهيZZة المقدسZZة ل تZZدركها البصZZار ول البصZZائر ول تحيZZط بهZZا
 فهZZام ول العقZZول، فالسZZبيل مسZZدود والطلZZب مZZردود غيZZب منيZZع منZZز�ه عZZن إدراك كZZل�لال

 ل تدركه البصار وهو ي@@دركم�درك وعرفان كل� عارف وهذا هو المعنZZي بقZZوله تعZZالى: "
 وتZZأملوا فZZي قZZوله) 103(القZZرآن الكريZZم، سZZورة النعZZام، اليZZة " البصار وهو اللطيف الخبير.

لت، اليZZة  أل إنه بكلC شئ محيط."تعZZالى: " ZZورة فص�ZZم، سZZرآن الكريZZذات) 54(القZZرى إن الZZفن 
 اللهية المقدسة محيطة وجميع الكائنات محاطة ومنها النسZZان فZZأن�ى للمحZZاط أن يZZدرك
 كنZZه مZZن أحZZاط بZZه أو أن يعZZرف حقيقتZZه، قZZال عليZZه الصZZلة والسZZلم: "تفكZZروا فZZي كZZل�

 . وقZZال عليZZه الجZZامع الصZZغير)2345(رقZZم الحZZديث شZZيء ول تفكZZروا فZZي ذات ال تعZZالى." 
 الصZلة والسZZلم: "كل�كZZم فZZي ذات ال حمقZى". فل يمكZن للمصZZنوع إدراك حقيقZة صZZانعه
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 فحقيقة اللوهية مقد�سة عZن علئق العقZZول والخيZZالت والصZZعود إلZى ذلZZك المقZZام ممتنZZع
محال.

ويتفضل حضرة بهاءال عن هذا:

"بسم ال القدس العلي العلى"
 سبحانك اللهم يا اله@@ي أش@@هد لنفس@@ك م@ا ش@هدتR لنفس@ك بنفس@@ك قب@ل خل@ق الخ@@تراع"

 وذكر البداع بأنك أنت ال ل إله إلC أنت لم تزل كنتR في علوC وحدانيتك مقدساW ع@@ن
 توحيد عبادك ول تزال تكون في سموC فردانيتك متعالياW عن ذكر خلقك ل ينبغي لذاتك
د] تحيCر في توحيد ذاتك واعترف Cموح Cذكر غيرك ول يليق لنفسك وصف ما سواك، كل 
Cذي ق@@وة أق@@ر Cبالقصور عن الصعود إلى عرفان كنه@@ك والبل@@وغ إل@@ى ذروة عرفان@@ك، ك@@ل 
 ب@@@العجز وك@@@لC ذي عل@@@م] اع@@@ترف بالجه@@@ل وك@@@لC ذي وج@@@ود مع@@@دوم عن@@@د ظه@@@ورات ع@@@ز
 سلطنتك وكلC ذي ظهور مفقود لدى شئونات عظمتك وكلC ذي نور مظلم عند ب@@وارق

ل آي@@ات ق@@دس أح@@ديتك وك@@لC ق@@ائم مض@@طرب عن@@د عن@@دوجه@@ك وك@@لC ذي بي@@ان كلي@@ل Cتن@@ز  
 ظهور عز قيوميتك. هل لغيرك يا إلهي من وجود ليذكر تلقاء ذك@رك وه@@ل ل@دونك م@ن
 ظهور ليكون دليلW لنفسك أو مذكوراW ف@ي س@احة ع@ز توحي@دك ل@م ت@زل كن@@تR ول@@م يك@ن

 "...معك من شئ ول تزال تكون بمثل ما كنت ل إله إلC أنت المقتدر العليم
)76-74 ات، الصفحت(كتيب "آثار قلم أعلى"، مجموعة مناجا

 
 ، عنZد بحثZه فZZي)26(فZZي حاشZZية علZZى الجZZوهرة، صZZفحة وقال العل�مة إبراهيم البZZاجوري 

 معرفZZة ال جZZل� جللZZه ل معرفZZة ذاتZZه وكنZZه حقيقتZZه، إذ ل يعZZرف ذاتZZه وكنZZه حقيقتZZه إل�
 هZZو، وفZZي الحZZديث تفكZZروا فZZي الخلZZق ول تفكZZروا فZZي الخZZالق فZZإنه ل تحيZZط بZZه الفكZZرة.
 فحيZZث أن لقZZاء ال فZZي غيZZب الZZذات ممتنZZع محZZال فZZإن لقZZاؤه هZZو لقZZاء مظZZاهره الكريمZZة.
 يعني أن لحقيقة الذات المقدسة اللهية تجليات وظهوراc في عالم الوجود يعني الكائنZZات
 الجسمانية ومطالع هذا الشراق وهذا التجلي� هم المطالع المقدسة والكينونZZات الرحمانيZZة
 الZZZذين هZZZم المرايZZZا الحقيقيZZZة للZZZذات الحديZZZة فلقZZZاء هZZZذه الكينونZZZات هZZZو لقZZZاؤه ومZZZن سZZZمع

 إنكلمZZاتهم فقZZد سZZمع كلمZZات ال ومZن أعZZرض عنهZم فقZد أعZZرض عZن ال قZZال تعZالى: "
 وقZZال عليZZه) 10(القZZZرآن الكريZZZم، سZZZورة الفتZZZح، اليZZZة ..." ال@@ذين يبايعون@@ك إنم@@ا يب@@ايعون ال

 الصلة والسلم فيما رواه البخاري ومسZZلم: "مZZن رآنZZي فقZZد رأى الحZZق". إن تجلZZي شZZمس
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 الحقيقة -الذات اللهية- على المرايا النسانية ليس بحلول كما يفهم البعZض " نسZZتغفر
 ال عZZZZن ذلZZZZك اسZZZZتغفاراc كZZZZبيراc" وقZZZZد ورد فZZZZي تفسZZZZير الشZZZZيخ الكZZZZبر فZZZZي البZZZZاب الثZZZZاني

 ... فZZإن القمZZر فZZي نفسZZه ليZZس فيZZه مZZن نZZور": "الفتوحZZات"والتسZZعين بعZZد المZZائتين مZZن 
نما كان لها مجلي، كZZذلك العبZZد ليZZس Sن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها وا Sالشمس شيء وا 
نما هو مجلي وخاصة ومظهر له... فإن كون الشZZيء Sفيه من خالقه شئ ول حل فيه وا 
cاZZذاته قطعZZرآة بZن المZارج عZZرآة خZي المZZاهر فZZإن الظZZه فZل cونه محلZZس كZZيء ليZZمجلي لش 

" في محل فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول.ل�بخلف الحال�

 وحيZZZZث إن الرسZZZZل مرسZZZZلين مZZZن عنZZZZد ال ول يتكلمZZZZون إل� بمZZZZا أوحZZZZي إليهZZZZم فZZZZإنهم
 مظZZZاهر أمZZZر ال فZZZي مقZZZام التجلZZZي وهZZZذه التجليZZZات لهZZZا حZZZالت مZZZن الظهZZZور تتفZZZق مZZZع

لناأوقZZات أزمZZان تلZZك الظهZZورات فتختلZZف فيهZZا مقامZZاتهم لقZZوله تعZZالى: " @@Cتلك الرسل فض 
  أمZZا حقيقZة أنZZوار تلZك الرسZZل)253 (القZرآن الكريZZم، سZورة البقZرة، آيZZة "...بعضهم على بعض

 ل نف@@رق بي@@ن أح@@د م@ن"مهمZZا اختلفZZت مشZZكاتهم فهZZي مZZن مصZZدر واحZZد بقZZوله تعZZالى: 
 . فهZZZZذا هZZZZو مقZZZZام التوحيZZZZد أي إنهZZZZم مهمZZZZا تعZZZZددت تلZZZZك المرايZZZZا -الرسZZZZل- فZZZZإن"رس@@@له

استفاضة أنوارهم من شمس حقيقة واحدة أل وهي الذات.

 أما بالنسZZبة للهيكZل النسZZاني للرسZZل أي نفسZZهم الناطقZة فليZZس لهZZا إنفكZZاك عZن هZذا
 الشZZZراق بZZZل تنجZZZذب إليZZZه انجZZZذاب الحديZZZد إلZZZى المغنZZZاطيس فهZZZم محZZZل تجليZZZات الZZZذات
 الصمدانية والهوية الربانية ومصدر أوامرها ونواهيها، وقZZال عليZZه الصZZلة والسZZلم: "لZZي
 حZZZالت مZZZع ال ل يسZZZعني فيZZZه نZZZبي مرسZZZل ول ملZZZك مقZZZر�ب." رواه الشZZZيرازي، صZZZاحب

السفار في تفسير سورة البقرة.

 ، بسZZZنده مZZZن5414وجZZZاء فZZZي مسZZZند المZZZام أحمZZZد بZZZن حنبZZZل عليZZZه الرحمZZZة، رقZZZم 
 عبZZدال ابZZن عمZZر: إن رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZرأ هZZذه اليZZات ذات يZZوم علZZى

 وم@@@ا ق@@@دروا ال ح@@@ق ق@@@دره والرض جميع@@@اW قبض@@@ته ي@@@وم القيام@@@ة والس@@@مواتالمنZZZZبر: "
ا يش@@ركو @@Cة  ن."مطوي@@ات بيمين@@ه س@@بحانه وتع@@الى عمZZر، اليZZورة الزمZZول ال)67(سZZورس ، 

د الZرب نفسZه أنZا ZZدبر ي�مج�ZZا وي�Zل بهZا ي�قبZZه ويحركهZذا بيمينZول هكZصلى ال عليه وسلم يق 
 الجبZZار أنZZا المتكZZبر أنZZا الملZZك أنZZا العزيZZز أنZZا الكريZZم، فرجZZف برسZZول ال صZZلى ال عليZZه
 وسZZلم المنZZبر حZZتى قلنZZا ليخZZر�ن بZZه، فZZالمتكلم الحقيقZZي هZZو ال نفسZZه ولسZZان محمZZد صZZلى
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  تمشZZZيلجZZZر
ال عليZZZه وسZZZلم هZZZو لسZZZان ال، فاليZZZد يZZZد النسZZZان تأخZZZذ والرادة لقلبZZZه، والر
 والرادة للقلب واللسان ينطق والرادة للقلب، فلو انعدم القلZZب لZZم تسZZتطع اليZZد عمZZل شZZئ


 جZZZل المشZZZي ول اللسZZZان النطZZZق. فZZZالمظهر المقZZZدس ليZZZس لZZZه إرادة مZZZع إرادة ربZZZهر
ول الر
 "وما ينطقتعالى فهو كالشجرة الZZتي يحركهZZا النسZZيم وهبZZوب الريZZاح فZZالرادة إرادة مZZوله 

)4-3(سورة النجم، اليتين  ى."إن هو إلC وحي يوحى. عن الهو

ذا قال إني رسول ال فذلك Sفإذا قال المظهر اللهي أنا ال فهذا حق ل ريب فيه وا 
 محم@@د رس@@ول ال وال@@ذين مع@@ه أش@@دCاء عل@@ى الكف@@ارصZZZدق ل تZZZردد فيZZه، قZZZال تعZZالى: "

ذا قال إنZZي عبZد ال فZZذلك أيضZZاc ل مريZة فيZه).29(سZZورة الفتZZح، اليZZة ..." رحماء بينهم Sوا  
ل الفرقانول تردد فهو في منتهى رتبة العبودية لربه وموله قال تعالى: " Cتبارك الذي نز 

."لعالمين نذيراWلعلى عبده ليكون  c1(سورة الفرقان، الية  ا(

وفي لوح إلى ناصر الدين شاه يتفضل حضرة بهاءال بهذا الشأن ما يلي:

 يا سلطان إني كنت كأحد من العباد وراق@@داW عل@@ى المه@@اد م@@رCت عل@@يC نس@@ائم الس@@بحان"
 وعلCمني علم ما كان ليس ه@ذا م@ن عن@@دي ب@@ل م@@ن ل@دن عزي@ز علي@@م. وأمرن@@ي بالن@@داء
 بين الرض والسماء وبذلك ورد عليC ما تذرCفت به عيون العارفين. ما ق@@رأت م@@ا عن@@د
 الن@اس م@ن العل@@وم وم@@ا دخل@@ت الم@@دارس فاس@@ئل المدين@@ة ال@@تي كن@@ت فيه@@ا لت@وقن ب@@أني
 لس@@ت م@@ن الك@@اذبين. ه@@ذا ورق@@ة حرCكته@@ا أري@@اح مش@@يCة ربC@@ك العزي@@ز الحمي@@د ه@@ل له@@ا
 استقرار عن@د هب@وب أري@اح عاص@فات؟ ل ومال@ك الس@ماء والص@@فات ب@ل تحرCكه@@ا كي@@ف
 تريد. ليس للعدم وجود تلقاء القTدم قد جاء أمره المبرم وأنطقني بذكره بي@@ن الع@@المين.
 إني لم أكن إلC كالميت تلقاء أمره قلCبتني يد إرادة ربCك الرحمن الرحيم. ه@@ل يق@@در أح@@د
 أن يتكلم من تلقاء نفسه بما يعترض عليه العباد من كلC وضيع وش@@ريف؟ ل فوال@@ذي

علCم القلم أسرار القTدم إلC من كان مؤيداW من لدن مقتدر قدير."
)8(ألواح حضرة بهاءال إلى الملوك والرؤساء، الصفحة 

 مسZZيح روحالوكمZZا بي�نZZا سZZابقاc إن للرسZZل مراتZZب عنZZد ال تعZZالى، فموسZZى كليZZم ال و
 ال والمصZZطفى حZZبيب ال وكل�هZZم بش�ZZر بلقZZاء ال ومهZZدوا الطريZZق وأعZZدوا النسZZانية لهZZذا
 اليZZوم العظيZZم الZZذي تجلZZت فيZZه شZZمس الغيZZب اللهيZZة علZZى المZZرآة الكل�يZZة لهZZذا الظهZZور،

الظهور الكل�ي لمر ال حضرة بهاءال.
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 قد نشب�ه ملكوت ال بمملكة فيها السفراء والولياء والنبياء والرسل وجZZاءوا للتبشZZير
 بيZZوم ال ولقZZائه وليكZZون عZZالم الملZZك أهل لتشZZريفه وكZZان خZZاتمهم الرسZZول عليZZه الصZZلة

  المؤشZZرة إلZZى مجيء مظهZZر هZZذا الظهZZورلتوالسZZلم فختZZم دورة مZZن النبZZوات والرسZZال
 العظم فلم يحدث أن صرح حضرة بهاءال أنه نبي أو رسول بل أنه وعد الخZZرة الZZذي
 بشZZZرت بZZZه جميZZZع الرسZZZالت السZZZماوية السZZZابقة ولبZZZد� لهZZZذا الموعZZZود -الملZZZك- أن يكZZZون
 أيضZZZاc فZZZي الهيكZZZل النسZZZاني. فكZZZذلك المZZZر فZZZي هZZZذا العZZZالم فZZZإن الملZZZك يرسZZZل قناصZZZله

 ه إلى بلدj ما ثم يأتي هو الذي أرسلهم جميعاc من قبل لزيZZارة هZZذاءه وأمراءه ووزراءوسفرا
 البلد. ول ريب أن هؤلء جميعاc رغم اختلف رتبهم ومقاماتهم من البشر فإذا جZZاء الZZذي

أرسلهم بنفسه يكون هو أيضاc من البشر ولكن في الرتبة العليا.

ويتفضل حضرة بهاءال في "لوح مقصود" بهذا الشأن ما يلي:

"هو ال تعالى شأنه العظمة والقتدار"
 حمداc تقد�س عن الذكر والبيان يليق بحضرة المعبود ومالك الغيZب والشZZهود الZZذي أوجZZد"

 مZZن النقطZZة الولZZى كتبZZاc ل تحصZZى. وأبZZدع خلZZق الوليZZن والخريZZن مZZن كلمتZZه العليZZا.
 وأرسZZZل سZZZفيراc بمZZZا تقتضZZZي حكمتZZZه البالغZZZة فZZZي كZZZل� قZZZرن مZZZن القZZZرون وكZZZل� عصZZZر مZZZن
 العصZZZZور ليحيZZZZى الخلZZZZق الخامZZZZد بمZZZZاء البيZZZZان. فهZZZZو المZZZZبين وهZZZZو المZZZZترجم لن النZZZZاس
 قاصرون وعاجزون عن إدراك ما جرى من القلZم العلZZى فZZي الكتZZب اللهيZة. وعلZZى أي
 حال لبد� من المذك�ر والهادي والمعر�ف والمعل�م. لZZذا أرسZZل السZZفراء والنبيZZاء والصZZفياء

رسال الرسل... Sليطلعوا الناس على ما هو المقصود من إنزال الكتب وا"
)141(مجموعة من ألواح حضرة بهاءال، الصفحة 

 وقZZZد يقZZZول قZZZائل بZZZأن لقZZZاء ال حتمZZZي ولكZZZن فZZZي يZZZوم القيامZZZة، كمZZZا يفسZZZرها أتبZZZاع
حاc هZZZذا المZZZر ZZZZبر" موض�ZZZورة الصZZZي "سZZZاءال فZZZرة بهZZZل حضZZZابقة، فيتفضZZZديانات السZZZال 

وحقيقة القيامة ومعنى ختم النبوة بما يلي قوله الحلى:

" .  قل يا مل الجهCال أما نزلCنا من قبل يوم يأتي ال في ظل@@ل م@@ن الغم@@ام ف@@إذا ج@@اء..
 في غم@ام الم@ر عل@ى هيك@ل عل@يC ب@الحق أعرض@تم واس@@تكبرتم وكنت@@م قوم@اW ب@وراW. وأم@@ا
ذا جاء بآيات بينات بم أعرضتم عنها وكنتم Gك واCك أو بعض آيات ربCل يوم يأتي رب Cنز 
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 في حجبات أنفسكم محجوباW. قل إن ال كان مقدساW عن المجيء والنزول وه@@و الف@@رد
 الص@@مد ال@@ذي أح@@اط علم@@ه ك@@لC م@@ن ف@@ي الس@@موات والرض ول@@ن ي@@أتي ب@@ذاته ول@@ن ي_@@رى

 أن ي@@ا... بكينونته ولن ي_عرف بإن|يته ولن ي_درRك بصفاته والذي يأتي ه@@و مظه@@ر نفس@@ه
 س@مع البق@اء اس@مع م@ا يقول@ون ه@ؤلء المش@ركون ب@أن ال خت@@م النب@@وة بح@بيبه محم@@د
 رسول ال ولن يبعث من بعده أحد وجعل ي@@داه ع@@ن الفض@@ل مغل@@ولW. ول@@ن يظه@@ر بع@@ده
 هياكل القدس ولن يستشرق أنوار الفضل وانقطع الفي@@ض وت@@مC الق@@درة وانته@@ى العناي@@ة
.Wت أبواب الجود بعد الذي كانت نسمات الجود لم يزل ع@@ن رض@@وان الع@@ز مهبوب@@اCوسد 
 قل غلCت أيديكم ول_عنتم بما قلتم بل أح@@اطت ي@ده ك@@لC م@ن ف@ي الس@@موات والرض يبع@ث

ل... ما يشاء بقدرته ول ي_سئل عمCا شاء Cروا في كت@اب ال@ذي ن@زCقل يا مل الفرقان تفك 
 على محمد بالحق بحيث ختم فيه النب@@وة بح@@بيبه إل@@ى ي@@وم القيام@@ة وه@@ذه لقيام@@ة ال@@تي
 فيها قام ال بمظهر نفسه وأنتم احتجبت@@م عنه@ا كم@ا احتجب@@وا مل@ل الرض ع@ن قيام@ة
 محمد من قبل... قل أما و_عدتم بلقاء ال في أيامه فلم@@ا ج@@اء الوع@@د وأش@@رق الجم@@ال
ل ف@@ي Cق@@ل أم@@ا ن_@@ز .Wعن أفق الجلل أغمضتم عيونكم وحشرتم ف@@ي أرض الحش@@ر عمي@@ا 
 الفرق@@ان بق@@وله الح@@ق ك@@ذلك جعلن@@اكم أم@@ة وس@@طاW لتكون@@وا ش@@هداء عل@@ى الن@@اس ويك@@ون

Wل م@@ن ج@@بروت الع@@زة... الرسول عليكم شهيدا Cفإس@@أل عنه@@م كي@@ف يفس@@رون م@@ا ن_@@ز Wإذا 
 على محمد عربياW وما يقولون ف@ي معن@ى الوس@@ط ل@و خت@@م النب@@وة ب@ه فكي@ف ذك@رت ف@ي
 الكت@@اب أمت@@ه وس@@ط الم@@م إذاW ف@@اعرف مق@@دارهم ك@@أنهم م@@ا س@@معوا نغم@@ات الورق@@اء ول@@و
 سمعوا ما عرفوا وك@@ذلك ك@انت الحج@@ة م@@ن كت@@ابهم عليه@@م بليغ@اW. وه@@ذا م@@ن ق@ول ال@@ذي
 تكلCم به كلC المم في عهد كلC نبي فكلCما جاءهم رسول من رسل ال قالوا لس@@ت أن@@ت

 ف@@اذكر له@@م نب@@أ محم@@د م@@ن قب@@ل إذ ج@@اء... بمرس@@ل وخت@@م النب@@وة بال@@ذي ج@@اء م@@ن قب@@ل
 بسلطان مبيناW. قال يا قوم هذه من آيات ال قد نزCلت بالحق ألC تختلفوا ف@@ي أم@@ر ال
 ثم اجتمعوا على شاطئ عز منيعاW. ويا قوم فانظروا إليC بنظ@@رة ال ول تتبع@@وا أه@@وائكم
ا ج@@اءهم أعرض@@وا عن@@ه @@Cول تكون@@وا بمث@@ل ال@@ذينهم دع@@وا ال ف@@ي أي@@امهم ولي@@اليهم ولم 
 وأنكروه وكانوا على أصنام أنفسهم معكوفاW. وقالت اليهود تال هذا ال@@ذي اف@@ترى عل@@ى
ن@ةC أو ك@ان مس@حوراW. ق@@الوا إن ال خت@@م النب@@وة بموس@@ى وه@@ذا حك@@م ال ق@د  ال أم به ج_
 ك@@ان ف@@ي الت@@وراة مقض@@ياW. ول@@ن ينس@@خ ش@@ريعة الت@@وراة ب@@دوام ال وال@@ذي ي@@أتي م@@ن بع@@د
 يبعث على شريعتها لينتشر أحكامها على كلC من على الرض وكذلك كان المر م@@ن
 سماء الحكم على موسى المر منزولW. والذين أوتوا النجيل قالوا بمثل ق@@ولهم وك@@انوا
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ل عل@@ى محم@@د العرب@@ي ف@@ي س@@ورة Cوأطرده@@م ال بم@@ا ن_@@ز .Wم@@ن ي@@ومئذ إل@@ى حينئذ منتظ@@را 
Wوا كما ظننتم أن لن يبعث ال من بعده أحداCنهم ظن Gالجن وا ...Wق@@ل ق@@د بع@@ث ال رس@@ل 

 بع@@د موس@@ى وعيس@@ى وسيرس@@ل م@@ن بع@@د إل@ى آخ@ر ال@@ذي ل آخ@ر ل@@ه بحي@@ث ل@ن ينقط@@ع
ا يفع@@ل وك@@لC ع@@ن ك@@لC ش@@ئ ف@ي @@Cالفضل من سماء العناية يفعل ما يش@@اء ول ي_س@@ئل عم 

Wفس@@وف يجتم@@ع... قد قض@ت الس@اعة ب@الحق وق@@امت القيام@@ة... محضر العدل مسئول 
 ال في ظله كلC من في الملك وهذا ما كتب ال على نفسه الحق... إذاW ف@@الق عليه@@م
ر ف@@ي الخت@@م ع@@ن لس@@ان ال@@ذي ك@@ان @@Cبع@@ون م@@ا ف_سCم@@ا غ@@ردت حمام@@ة ال@@روح... لع@@ل يت 
 راسخا في العلم في زي@ارة اس@@م ال علي@اW. ق@ال وق@وله الح@ق الخ@@اتم لم@ا س@بق والفات@@ح
 لم@ا اس@@تقبل وك@@ذلك ذك@ر معن@ى الخت@م م@ن لس@ان ق@دس منيع@اW. ك@ذلك جع@@ل ال ح@@بيبه
 خاتماW لما سبقوه من النبيين وفاتحاW لما يأتي من المرسلين من بعد إذاW تفكروا ي@ا مل

ا سمعتم من علمائكم ث@@م اس@@ئلوا أم@@ور... الرض فيما ألقيناكم بالحق Cول تحتجبوا عم 
Wف@@ي علم@@ه وك@@انت الن@@وار م@@ن ن@@ور وجه@@ه متللئا Wدينك@@م ع@@ن ال@@ذي جعل@@ه ال راس@@خا 

.W279-273(من كتاب "اليام التسعة"، الصفحات "ومضيئا(

 عتراض والمسلمون الن يعترضون على هذا الظهور كمالنعم، إنه العراض وال
 اعترضت المم من قبلهم على المرسلين إليهم وصدق رسول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم
 اذ قZZال مخاطبZZZاc أمتZZه: تأخZZذون كمZZا أخZZذت المZZم مZZن قبلكZZم ذراعZZاc بZZذراع وشZZبراc بشZZZبر
 وباعاc بباع حتى لو أن أحZZداc مZZن أولئك دخZZل جحZZر ضZZب� لZZدخلتموه... عZن ابZن عبZZاس
 قال ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم بنو إسرائيل شبه�نا بهم ل أعلم إل� أن�ه قال
 والZZذي نفسZZي بيZZده لتتبعن�هZZم حZZتى لZZو دخZZل الرجZZل منهZZم جحZZر الضZZب� لZZدخلتموه. وروي
 مثل ذلZZك عZن أبZZي هريZZرة عZن أبZZي سZZعيد الخZZدري عZن النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZال
 لتأخZZذن� كمZZا أخZZذت المZZم مZZن قبلكZZم ذراعZZاc بZZذراع وشZZبراc بشZZر وباعZZاc ببZZاع حZZتى لZZو أن

أحداc من أولئك دخل جحر الضب� لدخلتموه.

 إن حبيب ال كان خاتماc لمن سبقوه من النبيين وفاتحاc لمZا يZZأتي مZن المرسZZلين مZن
 بعZZZد فZZZإن هنZZZاك أدوارا وأكZZZواراc للرسZZZل والنبيZZZاء فمثلc دورة آدم عليZZZه السZZZلم ابتZZZدأت بZZZه
 وختمت بالرسول عليه الصلة والسلم واستغرقت هذه الدورة سبعة آلف سZZنة تضZZمنت
 سZZبعة مZZن الرسZZل أولZZي العZZزم أصZZحاب الكتZZاب وبضZZع عشZZرات مZZن النبيZZاء والوليZZاء

  وعن الشيخ أحمد... روي أن النبياء مZZائة ألZZف وعشZZرون ألZZف نZZبي أو.المروجون لهم
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 مZZZائة ألZZZف نZZZبي وأربعZZZة وعشZZZرون ألZZZف نZZZبي علZZZى اختلف الروايZZZتين والمرسZZZلون منهZZZم
ثلثمائة وثلثة عشر رسولc بعدة أصحاب بدر وبعد�ة أصحاب القائم...

 فإذا اسZZتغرق ظهZZور سZZبعة مZن الرسZZل وبضZZع عشZرات مZن النبيZZاء والوليZZاء سZبعة
 آلف عام فكم هي يا ترى المدة التي اسZZتغرقها ظهZZور مZائة وأربعZZة وعشZZرون ألZZف نZZبي

 ورسلW قد قصصناهم عليك من قبل ورسلW لم نقصصهممنهم ثلثمائة وعشر رسولc؟ "
)164(القرآن الكريم، سورة النساء، الية  ..."عليك

 فكZZم مZZن الدوار مZZر�ت منZZذ الزل وكZZم مZZن الدوار سZZتمر إلZZى نهايZZة الZZتي ل نهايZZة
 ولو أنما في الرض من شجرة أقلم والبحر يمدCه من بعده سبعة أبحر ما نفدتلها " 

)27(القرآن الكريم، سورة لقمان، الية " كلمات ال.

 ونعZZود إلZZى موضZZوعنا فنقZZول قZZد يعZZترض البعZZض بZZأنه كيZZف يمكZZن أن يتجلZZى ال
 وهZZو الخZالق علZZى مZرآة أحZZد مZن خلقZه وهZZو مخلZZوق ويرسZZله علZZى أنZه ظهZZوره فنقZZول بمZا

 ثم انظر في الصانع إن@@ه يص@نع خاتم@@اWتفضل به حضرة بهاءال في "لوح العرش": ... 
ن@@ه تع@الى ل@و يظه@ر بلب@اس الخل@@ق ه@@ذا م@ن فض@@لهإمع أنه صانعه يزين  Gصبعه ب@ه وا 

 لئل يف@@رC من@@ه عب@@اده ويتقرب@@ون إلي@@ه ويقع@@دون تلق@@اء وجه@@ه ويس@@معون نغم@@ات ب@@ديعه
ل عليهم من س@ماء مش@يته وف@ي ذل@ك لحكم@@ة ل@و Cذون بما يخرج من فمه وما نزCويتلذ 
ن@@ه تع@@الى ل@و يظه@ر Gحي@ن م@ا ل وج@@دته م@ن قب@@ل. وا Cتفكر فيها بدوام ال لتجد في ك@@ل 
Wعلى شأنه وصورته وم@@ا ه@و علي@@ه ل@@ن يق@در أح@@د أن يتق@رب ب@ه أو ي@@ؤانس مع@@ه مثل 
 فانظر ف@ي الس@@رير أو الع@@رش أو الكرس@@ي وأمثاله@@ا يص@@نعها أح@@د م@@ن بريت@@ه بتأيي@@دات
ن@@ه يس@@توي عليه@@ا، قب@@ل اس@@توائه Gل عليهم من س@@ماء فض@@له وس@@حاب ج@@وده وا Cالتي نز 
Cعليها ل يعرفها أح@@د يج@@دونها مص@@نوع أي@@ديهم ولك@@ن بع@@د اس@@توائها عليه@ا ينقط@ع ك@@ل 
 النس@@ب عنه@@ا يك@@ون ع@@رش الرحم@@ن ويط@@وف علي@@ه حق@@ائق ك@@لC ش@@ئ عم@@ا خل@@ق ف@@ي
 الس@@موات والرض إذاW يك@@ون عرفانه@@ا من@@وط ب@أنظر الن@@اظرين وأبص@@ر المتبص@@رين م@@ن

...يكون على البصيرة النورانية ليشهد بأنها خلق قبل خلق السموات والرض
)56، الصفحة 1(لئالئ الحكمة، المجلد 

 وقد بي�ن حضرة عبدالبهاء في كثير من اللواح حقيقة هذا المطلب المعجز للفهام
فتفضل في أحد ألواحه (المكاتيب):
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 ... اعلZZZم أن حقيقZZZة اللوهيZZZة الZZZذات البحZZZت والمجهZZZZول النعZZZت ل تZZZدركه العقZZZول"
 والبصZZار ول تحيZZط بهZZا الفهZZام والفكZZار، كZZل� بصZZيرة قاصZZرة عZZن ادراكهZZا وكZZل� صZZفقة
 خاسرة في عرفانها، أن�ى لعناكب الوهام أن تنسج بلعابها في زوايا ذلك القصZZر المشZZيد

 لZZع بخبايZZا لZZم يطلZZع عليهZZا كZZل� ذي بصZZر حديZZد، ومZZن أشZZار إليZZه أثZZار الغبZZار وزادط�وتط�
 الخفZZاء خلZZف السZZتار، بZZل هZZي تZZبرهن عZZن جهZZل عظيZZم وتZZدل علZZى الحجZZاب الغليZZظ،
 فليس لنا السZبيل ول الZدليل إلZZى ادراك ذلZZك المZZر الجليZل حيZث السZZبيل مسZZدود والطلZZب
 مZZZردود وليZZس لZZه عنZZوان علZZى الطلق ول نعZZت عنZZد أهZZل الشZZراق، فاضZZZطررنا علZZى
 الرجوع إلى مطلع نZوره ومركZZز ظهZZوره ومشZZرق آيZاته ومصZZدر كلمZاته، ومهمZZا تZZذكر مZن
 المحامZZZد والنعZZZوت والسZZZماء الحسZZZنى والصZZZفات العليZZZا كل�هZZZا ترجZZZع إلZZZى هZZZذا المنعZZZوت،

 التZZوجه فZZي جميZZع الشZZؤون إلZZى ذلZZك المركZZز المعهZZود والمظهZZZر الموعZZودإل� وليZZس لنZZا 
ل�والمطلZZZع المشZZZهود، و SردودةاZZZة مZZZان مخلوقZZZي الذهZZZورة فZZZة مقصZZZة موهومZZZد حقيقZZZل� نعب 

 ضZZZرباc مZZZن الوهZZZام دون الوجZZZدان فZZZي عZZZالم النسZZZان وهZZZذا أعظZZZم مZZZن عبZZZادة الوثZZZان
 صZZZZورة فZZZZي العقZZZZولتفالصZZZZنام لهZZZZا وجZZZZود فZZZZي عZZZZالم الكيZZZZان وأمZZZZا الحقيقZZZZة اللوهيZZZZة الم

 والذهZZZان ليسZZZت إل� وهZZZم وبهتZZZان، لن الحقيقZZZة الكل�يZZZة اللهيZZZة المقدسZZZة عZZZن كZZZل� نعZZZت
  وهZZذا أمZZر بZZديهي،وأوصاف ل تدخل في حيز العقول والفكار حتى يتصZZورها النسZZان

 البرهZZان مشZZهود فZZي عZZالم العيZZان ول يحتZZاج إلZZى البيZZان، إذاc مهمZZا شZZئت وافتكZZZرت مZZن
 العنZZZوان العZZZالي والوصZZZاف المتعZZZالي كل�هZZZا راجعZZZة إلZZZى مظهZZZر الظهZZZور ومطلZZZع النZZZور

 ق@@ل ادع@@وا ال أو ادع@@وا الرحم@@ن فأي@@اW م@@ا ت@@دعوا فل@@ه الس@@ماء[المتجلZZZي علZZZى الطZZZور 
)110(القرآن الكريم، سورة السراء، الية "]...الحسنى

)94-93(من مكاتيب عبدالبهاء، الصفحتين 

وفي لوح آخر يتفضل:
 جهZZول النعZتم... ثم اعلم أن الحقيقة الرحمانيZZة الZZتي عZبر عنهZZا بغيZب الغيZZوب و"

 والمنقطZZع الوجZZداني قZZد تقZZدس عZZن كZZل� ذكZZر وبيZZان واشZZارة ونعZZت وثنZZاء... وأمZZا الحقيقZZة
 الكل�ية النورانيZZة والمZZرآة الصZZافية الZتي تحكZي بتمامهZZا عZن شZZؤون مجل�يهZZا وتنطبZZق آثارهZZا
 علZZZى آثZZZار الشZZZمس الظZZZاهرة فيهZZZا فهZZZي الحقيقZZZة الكل�يZZZة النسZZZانية والكينونZZZة الرحمانيZZZة

)73-72 (من مكاتيب عبدالبهاء، الصفحتين "الصمدانية...والذات 
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وفي رد على سؤال بخصوص رؤية ال يتفضل:

 ... أما بعد أيها السائل الجليل المتZوجه إلZZى الملكZZوت العظيZZم اعلZZم أن الرؤيZZة فZZي"
 يZZوم ال مZZذكور فZZي جميZZع الصZZحائف والزبZZر واللZZواح النازلZZة مZZن السZZماء علZZى النبيZZاء
 في غابر الزمان والعصور الخالية والقZZرون الوليZZة، وكZZل� نZZبي مZZن النبيZZاء بشZZر قZZومه
 بيوم اللقاء فارجع إلى النصوص الموجودة في النجيZZل والزبZZور والتZZوراة والقZZرآن قZZال ال

 قد وأيضZZاc ")223(سZZورة البقZZرة، اليZZة ".  يوم القيامةنكم ملقوهأاعلموا تعالى في الفرقان "
 لعلك@@م بلق@@اء ربك@@م وأيضZZZاc ")31(سZZZورة النعZZZام، اليZZZZة ". ربCه@@مخس@@ر ال@@ذين ك@@ذبوا بلق@@اء 

  وفZZي حZZديث مZZروي مZZن أحZZد وعشZZرين مZZن الصZZحابة أن)2(سZZورة الرعZZد، اليZZة ". توقنون
 رسول اله صلى ال عليه وآله قال (سترون ربكم كما تZZرون البZZدر فZي ليلZة أربZZع عشZر)

 يدوس برأي العين) وأيضاc قال (ورأيته وعرفتZZهلفروقال علي عليه السلم (رأيت ال وال
  مع هذه العبارات المصر�حة والنصوص الصريحة والروايZZات،فعبدته ل أعبد رباc لم أره)

 المأثورة اختلفت القوام في هذه المسألة، منهم من قال إن الرؤية ممتنعة واستدل� بالية
 " ومنهZZم مZZنل تدركه البصار وهو يدرك البصار وه@@و اللطي@@ف الخ@@بيرالمباركة وهي "

 قZZZال اذا أنكرنZZZZا الرؤيZZZZة بالكل�يZZZة يقتضZZZي إنكZZZار نصZZZوص القZZZرآن ويثبZZZت عZZZدم العصZZZمة
 للنبيZZاء، فZZإن السZZؤال عZZن الممتنZZع المحZZال ل يجZZوز قطعيZZZاc مZZن نZZبي معصZZوم، وس�ZZئل

 (القZZZرآن الكريZZZم، سZZZورة" وق@@ال رب@@ي أرن@@ي أنظ@@ر إلي@@كموسZZZى الكليZZZم عليZZZه السZZZلم الرؤيZZZة "
  والعصZZZمة مانعZZZة عZZن سZZZؤال شZZZئ ممتنZZZع، وحيZZZث صZZZدر منZZZه هZZZذا)143العZZZراف، اليZZZة 

 السؤال فهو برهان قاطع ودليل لئح على إمكان الرؤيZة وحصZZول هZذه البغيZة، ومZZا عZدا
 تنZZاع الرؤيZZة حقيقZZة فZZيمهZZذا الZZدليل الجليZZل عنZZدك دليZZل واضZZح مZZبين وهZZو إذا فرضZZنا ا

 عZZالم الشZZZهود والعيZZZان فمZZZا النعمZZة اللهيZZة الZZZتي اختZZZص ال بهZZZا فZZZي جنZZة اللقZZZاء عبZZاده
 المكرميZZن مZZن الصZZفياء بZZل امتنZZاع الرؤيZZة إنمZZا هZZو فZZي الZZدنيا، وأمZZا فZZي الخZZرة متيسZZرة
 حاصلة لكل� عبد أواب، فإن الكليم الكريم عليه السZZلم لمZZا شZZرب مZZدام محبZZة ال واهZZتز
 من استماع كلمة ال وثمل من سورة صهباء الخطاب نسZZي أنZه فZZي الZZدنيا وانكشZZفت لZه

 فأتZZاه ."رب أرني أنظر إليكالجنة المأوى، وحيث أن الجنة مقZZام المشZZاهدة واللقZZاء قZZال "
 وال يختص برحمتهالخطZZاب مZZن رب الربZZاب أن هZZذه المنحZZة المختصZZة بالصZZفياء "

 إنما تتيسر في اليوم الذي ترتعش فيه) 105(القرآن الكريم، سورة البقرة، الية ..." من يشاء
 أركان الرض والسماء وتقوم القيامة الكبرى وتنكشف الواقعة عن الطامة العظمى، هذا
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 مZZا ورد فZZي جميZZع التفاسZZير والتآويZZل مZZن أعلZZم علمZZاء السZZرار فZZي كZZل� العصZZار مZZن
 جميZZZZZع القطZZZZZار، وأمZZZZZا جZZZZZوهر المسZZZZZألة وحقيقZZZZZة المZZZZZر إن اللقZZZZZاء أمZZZZZر مسZZZZZلم محتZZZZZوم

 خت@امه مس@كمنصZZوص فZZي الصZZحف وألZZواح الحZZي القيZZوم وهZZذا هZZو الرحيZZق المختZZوم "
 لحقيقZZةل فZZإن )26(القZZرآن الكريZZم، سZZورة المطففيZZن، اليZZة ." وفي ذلك فليتن@@افس المتنافس@@ون

 الكل�يZZة والهويZZة اللهوتيZZة الظهZZور فZZي جميZZع المراتZZب والمقامZZات والشZZئون، لنهZZا واجZZدة
 للمراتZZب سZZاطعة البرهZZان لمعZZة الحجZZة فZZي كZZل� كيZZان، وهZZو بكZZل� شZZئ محيZZط كمZZا قZZال
 عليه السلم (أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهZZر لZZك عميZZت
 ل تراك) وقال (يا من دل� بذاته وتقدس عن مجانسة مخلوقاته) لن المراتZZب والمقامZZات
 مجال ومرايZZا لظهZZور السZZماء والصZZفات، فظهZZور الحZZق محقZZق فZZي جميZZع الشZZئون حZZتى
 يكZون الوصZZول إليZه فZZي جميZZع المراتZب ممZا كZان ويكZZون، والممكنZZات ممتلئة مZن أسZZرار
 السZZماء والصZZفات، والدراك ل يتحقZZق إل� مZن حيZث الصZفة وأمZZا الZذات مZن حيZZث هZZو
 هZZو مسZZتور عZZن النظZZار ومحجZZوب عZZن البصZZار، غيZZب منيZZع ل يZZدرك ذات بحZZت ل
 يوصZZف (السZZبيل مسZZدود والطلZZب مZZردود) فZZإن الحZZق مZZن حيZZث السZZماء والصZZفات لZZه
 ظهور في جميع المراتب المترتبة في الوجود على النظم الطبيعي والترتيب الفطري وله
cى، إذاZZوت البهZZى والملكZZردوس العلZZاء الفZZة اللقZZي جنZZهاد فZZى رؤوس الشZZات علZZتجلي 
 لفاعلم بأن الرؤية واللقاء من حيث الحقيقة الغيبية التي تعبر عنهZZا بZZالغيب الوجZZداني "

 " وأمZZا مZZن حيZZث الظهZZور والZZبروز والتجلZZي وكشZZفتدركه البصار وه@@و ي@درك البص@ار
زالZZة السZZحاب ورفZZع النقZZاب فZZي يZZوم اليZZاب فالرؤيZZة أمZZر مشZZروع موعZZود فZZي Sاب واZZالحج 
 اليوم المشهود يختص ال بها من يشاء من أهل الجود الذين لهم نصZZيب مفZZروض مZZن
 هZZZذا المقZZZام المحمZZZود، والبرهZZZان واضZZZح منصZZZوص مثبZZZوت ويشZZZهد بZZه العقZZZول المسZZZتوية
 الربانية اللهية، فإن الفيض ل ينقطZZع مZن مرتبZZة مZZن المراتZZب والفضZZل والجZZود ل يحZZرم

عبدالبهاء،...منه مقام من المقامات مكاتيب  (من    
)70-68الصفحات 

 ونختZZم هZZذه المقالZZة فZZي ذكZZر تحقZZق علمZZات القيامZZة الZZتي أوردهZZا حضZZرة بهZZاءال
ضمن لوح الشيخ محمد تقي، الملقب بالنجفي قوله الحلى:

 يا أيها المتوجه إلى أنوار الوجه. قد أحاطت الوهام سكان الرض ومنعتهم عن... "
ش@@راقه وظه@@@وراته وأن@@واره. ب@@الظنون منع@@@وا ع@@ن القي@@وم. Gالت@@وجه إل@@ى أف@@ق اليقي@@ن وا 
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 ويتكلم@@@ون ب@@@أهوائهم ول يش@@@عرون. منه@@@م م@@@ن ق@@@ال ه@@@ل الي@@@ات نزل@@@ت ق@@@ل إي ورب
 السموات. هل أتت الساعة بل قضت ومظهر البين@@ات. ق@@د ج@@اءت الحاق@@ة وأت@@ى الح@@ق
 بالحج@@ة والبره@@ان. ق@@د ب@@رزت الس@@اهرة والبري@@ة ف@@ي وج@@ل واض@@طراب. ق@@د أت@@ت ال@@زلزل
 وناحت القبائل من خشية ال المقتدر الجبار. ق@@ل الص@@اخة ص@@احت والي@@وم ل الواح@@د
 المختار. هل الطامة تمت قل إي ورب الرباب. هل القيامة قامت بل القي@@وم بملك@@وت
 اليات. ه@@ل ت@@رى الن@@اس ص@رعى بل@@ى ورب@@ي العل@@ي العل@@ى. ه@@ل انقع@@رت العج@@از ب@@ل
 نسفت الجبال ومالك الصفات. قال أين الجنة والنار. قل الولى لقائي والخرى نفسك
Cا م@ا ن@@رى المي@زان. ق@ل إي ورب@ي الرحم@ن ل ي@راه إل@@Cيا أيه@ا المش@رك المرت@اب. ق@ال إن 
 أولو البصار. هل سقطت النجوم قل إي إذ ك@@ان القي@@وم ف@@ي أرض الس@@ر ف@@اعتبروا ي@@ا
 أول@@ي النظ@@ار. ق@@د ظه@@رت العلم@@ات كلCه@@ا إذ أخرجن@@ا ي@@د الق@@درة م@@ن جي@@ب العظم@@ة
 والقت@دار. ق@د ن@ادى المن@ادT إذ أت@@ى الميع@@اد وانص@@عق الطوري@@ون ف@ي تي@@ه الوق@@وف م@@ن
 س@@طوة رب@@ك مال@@ك اليج@@اد. يق@@ول الن@@اقور ه@@ل نف@@خ ف@@ي الص@@ور. ق@@ل بل@@ى وس@@لطان
 الظهور اذ استقر على عرش اسمه الرحمن. قد أضاء الديجور من فج@@ر رحم@@ة رب@@ك

 الرحمن واهتزت الرواح في قبور البدان. كذلك قض@@ي مطلع النوار. قد سرت نسمة
 ذ كنت@@مإالمر من لدى ال العزيز المنان. قال الذين غفلوا متى انفطرت السماء. ق@@ل 

 في أجداث الغفلة والضلل. من الغافلين م@@ن يمس@@ح عيني@@ه وينظ@@ر اليمي@@ن والش@@مال.
 ي ورب@@ي إذإقل قد عميتR ليس لك من ملذ. منهم من قال ه@@ل حش@@رت النف@@وس ق@@ل 

ل الكتاب ب@@الفطرة. ق@@ل إنه@@ا ف@@ي الحي@@رة. Cفي مهاد الوهام. ومنهم من قال هل نز Rكنت 
 اتقوا يا أولي اللباب. ومنه@@م م@ن ق@ال أحش@@رت_ أعم@@ى. ق@@ل بل@ى وراك@@ب الس@حاب. ق@د
 تزيCنت الجنة بأوراد المعاني. وسعCر السعير من نار الفجار. قل ق@د أش@رق الن@ور م@ن
 أفق الظهور وأضاءت الفاق إذ أتى مالك يوم الميثاق. قد خسر ال@@ذين ارت@@ابوا ورب@@ح

ابن  ".من أقبل بنور اليقين إلى مطلع اليقان  ("لوح 
)98-96الذئب" الصفحات 
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تاسعالفصل ال

 الكتبتحريف

 إذا س�ZZئل المسZZلمون: لمZZاذا لZZم تظهZZر العلمZات المZZذكورة عZن ظهZZور الرسZZول صZZلى
رrفا. ال عليه وسلم في التوراة والنجيل فسيقولون بأن التوراة والنجيل قد ح�

 لZZZهو�و�أونظZZZZراc لهميZZZة هZZZذا المZZZZر أل وهZZZZو التحريZZZZف وهZZZZو مZZZن "المتشZZZابهات" فقZZZZد 
 وشرحه حضرة بهاءال في "كتاب اليقان" ممZZا سZZنأتي علZZى ذكZZره بعZZد هZZذه المقدمZZة مZZن
اليات القرآنية التي تختص بالموضوع وقد ق�سمت مواضيع اليات إلى خمسة أقسام:

التحريف.-1
عدم إمكان تبديل كلمات ال.-2
الذكر كلم ال المحفوظ.-3
الذكر ليس هو القرآن الكريم فقط.-4
ل على ال.-5 عدم إمكان الت�قو�

التحريف- 1

 أفتطمعون أن يؤمن@@وا لك@@م وق@@د ك@@ان فري@@ق منه@@م يس@@معون كلم ال ث@@م يحرCف@@ونه م@@ن"
)75(سورة البقرة، الية     ن."بعد ما عقلوه وهم يعلمو

 من الذين هادوا ي_حرCفون الكRلT@@مR ع@ن مواض@@عه ويقول@@ون س@@معنا وعص@@ينا واس@@مع غي@@ر"
)46(سورة النساء، الية    "م_سnمRع وراعنا ليCاW بألسنتهم وطعناW في الدين...

 فبما نقضهم ميثاقهم لRعRنCاهم وجعلنا قلوبهم قاسية ي_حرCفون الكRلTم عن مواضعه ونسوا"
 حظ@@اW مم@@ا ذ_ك|@@روا ب@@ه ول ت@@زال تطCل@@ع عل@@ى خائن@@ة منه@@م إلC قليلW منه@@م ف@@اعف_ عنه@@م

)13سورة المائدة، الية (   ن."واصفح إن ال يحب المحسني
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"RمTلRفون الكCاعون لقوم آخرين لم يأتوك ي_حرgاعون للكذب سمgومن الذين هادوا سم ... 
ن لم تؤتوه فاحذروا..." Gمن بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وا

)41(سورة المائدة، الية 

عدم إمكان تبديل كلمات ال- 2
34( 

 ولقد ك_ذ|بت رس̀ل من قبلك فصبروا على ما ك_ذCبوا حتى أتاهم نصرنا ول مبدCل لكلم@@ات"
(سورة النعام، الية   "...ال

م."وتمCت كلمة ربك صدقاW وعدلW ل مبدل لكلماته وهو السميع العلي"
)115(سورة النعام، الية 

)7(سورة النفال، الية   ن."... ويريد ال أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافري"

 له@@@م البش@@@رى ف@@ي الحي@@اة ال@@دنيا وف@@ي الخ@@رة ل تب@@@ديل لكم@@@ات ال ذل@@ك ه@@و الف@@@وز"
)64(سورة يونس، الية    م."العظي

."ك ول م_بRد|ل لكلماته ولن تجد من دونه م_لتحداWبواتل ما أوحي إليك من كتاب ر" Wا
)27(سورة الكهف، الية 

لCف@ون إذا انطلقت@@م إل@@ى مغ@@انم لتأخ@ذوها ذرون@ا نتCبعك@@م يري@دون أن يب@@دCلوا" Rس@@يقول الم_خ 
)15(سورة الفتح، الية "...كلم ال قل لن تتCبعونا كذلك قال ال من قبل

الذكر كلم ال المحفوظ- 3

نا له لحافظو" Gكر وا Tلنا الذC9(سورة الحجر، الية ن."إنا نحن نز(

كر] من ربهم م_حدث إلC استمعوه وهم يلعبو" Tن."ما يأتيهم من ذ
)2(سورة النبياء، الية 

ك̀ر مبار̀ك أنزلناه أفأنتم له منكرو" T50(سورة النبياء، الية    ن."وهذا ذ(
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كر وقرآن مبي" Tذ Cعر وما ينبغي له إن هو إل Tمناه الشC69(سورة يس، الية ن." وما عل(

كر للعالمي" Tذ Cنبأه بعد حين. إن هو إل C88-87(سورة ص، اليتين     ن."ولتعلمن(

الذكر ليس هو القرآن الكريم فقط- 4

كراW للمتقي" Tوذ W48(سورة النبياء، الية  ن."ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء(

كر أن الرض يرثها عبادي الصالحو" Tن."ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ
)105(سورة النبياء الية 

ن كانوا ليقولو" Gلين. وا Cمن الو Wكرا Tا عباد ال المخلصين. لو أن عندنا ذCن."لكن
)169-167(سورة الصافات، اليات 

ل على ال- 5 CقوCعدم إمكان الت

 فمن أظلم ممن افترى على ال كذباW أو كذCب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب"
"...حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفCونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون ال

)37(سورة العراف، الية 
 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر س_ور] مثل@@ه مفتري@@ات وادع@@وا م@@ن اس@@تطعتم م@@ن دون"

)13(سورة هود، الية "ال إن كنتم صادقين.

ن."أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليC إجرامي وأنا بريء مما تجرمو"
)35(سورة هود، الية 

 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما ي_علCمه بش̀ر لسان الذي يلحدون إليه أعجميC وهذا لسا̀ن"
)103(سورة النحل، الية   ن."عربيs مبي

 فم@@ن أظل@@م مم@@ن ك@@ذب عل@@ى ال وك@@ذب بالص@@دق إذ ج@@اءه ألي@@س ف@@ي جهن@@م مث@@وى"
)32(سورة الزمر، الية     ن."للكافري
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 ول بق@@ول ك@@اهن قليلWن. وما هو بقول ش@@اعر قليلW م@@ا تؤمن@@وم. إنه لقول رسول كري"
ل علين@ا بع@@ض القاوي@ن. تنزي@@̀ل م@ن ربC الع@المين. م@ا تR@ذRكCرو gلخ@ذنا من@@هل. ول@و تق@@و 

ن."فما منكم مTن أحد عنه حاجزين. ثم لقطعنا منه الوتين. باليمي
)47-40(سورة الحاقة، اليات 

بيان حضرة بهاءال عن التحريف

جاء في "كتاب اليقان" ما يلي:

ذا مZZZا سZZZئلوا عZZZن شZZZرائط ظهZZZور النبيZZZاء الZZZذين يZZZأتون مZZZن بعZZZد حسZZZب مZZZا هZZZو Sوا 
 المسZZZطورة فZZZي الكتZZZب مZZZن قبZZZل والZZZتي مZZZن جملتهZZZا علمZZZات ظهZZZور الشZZZمس المحمديZZZة
شراقها كما قد أشرنا إليه من قبل والZZتي بحسZZب الظZZاهر لZم تظهZZر منهZZا علمZة واحZZدة Sوا 
 - فمZZZع هZZZذا إذا سZZZئلوا بZZZأي دليZZZل وبرهZZZان تZZZرد�ون النصZZZارى وأمثZZZالهم وتحكمZZZون عليهZZZم
رفZZZت وأنهZZZا  بZZZالكفر فحيZZZن عجزهZZZم عZZZن الجZZZواب يتمسZZZكون بقZZZولهم إن هZZZذه الكتZZZب قZZZد ح�
 ليسZZZت مZZZن عنZZZد ال... ومضZZZمون نفZZZس هZZZذه اليZZZة أيضZZZاc موجZZZود فZZZي القZZZرآن لZZZو أنتZZZم

تعرفون. الحق أقول لكم إنهم لم يدركوا في تلك المدة ما هو المقصود من التحريف.
 أجZZل قZZد ورد فZZي اليZZات المنزلZZة، وكلمZZات المرايZZا الحمديZZة ذكZZر تحريZZف العZZالين
 وتبديل المستكبرين ولكن ذلك في مواضع مخصوصة. ومن جملتها حكايZZة ابZن صZZوريا
 حينمZZا سZZأل أهZZل خيZZبر مZZن نقطZZة الفرقZZان محمZZد عليZZه السZZلم عZZن حكZZم قصZZاص زنZZا
 المحصن والمحصنة فأجابهم حضZZرته "بZأن حكZم ال هZو الرجZم" وهZZم أنكZZروا قZائلين بZأن
 مثل هذا الحكم غير موجود في التوراة فسZZألهم حضZZرته "أي عZالم مZن علمZZائكم تسZZلمون
 بZZه وتصZZد�قون كلمZZه؟" فاختZZاروا ابZZن صZZوريا فأحضZZره رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم

 أقسمك بال الذي فل@@ق لك@@م البح@@ر، وأن@@زل عليك@@م الم@@ن، وظل@@ل لك@@م الغم@@ام،وقZZال لZZه "
لكم على الناس بأن تذكر لنا ما حك@@م ب@@ه موس@@ى ف@@ي Cاكم من فرعون وملئه، وفض Cونج 

 ". أي أن حضZZZرته اسZZZتحلف ابZZZن صZZZورياقص@@اص الزان@@ي المحص@@ن والزاني@@ة المحص@@نة
 بهذه اليمان المؤكZZدة عمZا نZZزل فZZي التZوراة مZن حكZZم قصZZاص الزانZZي المحصZن فأجZاب:
 أن يZZا محمZZد إنZZه الرجZZم. فقZZال حضZZرته لمZZاذا نسZZخ هZZذا الحكZZم مZZن بيZZن اليهZZود وتعطZZل
 حكمه؟ فأجاب بأنه "لما حرق بختنصر بيت المقدس وأعمZZل القتZZل فZZي جميZZع اليهZZود لZZم
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 يبق أحد منهم في الرض إل� عدد يسير. فعلماء ذاك العصر بالنظر لقلة اليهود وكثرة
 العمالقة اجتمعوا وتشZZاوروا فيمZZا بينهZZم بZZأنهم لZو عملZZوا وفZZق التZوراة لق�ت
ZZل الZذين نجZZوا مZن
 يZZد بختنصZZر بحكZZم التZZوراة – ولهZZذه المصZZلحة رفعZZوا حكZZم القتZZل مZZن بينهZZم بZZالمرة". وفZZي

 يحرفون الكلم عنهذه الثناء نزل جبريل على قلبه المنيZZر وعZZرض عليZZه هZZذه اليZZة :(
)46(سورة النساء، الية  ).مواضعه

  فهمه هؤلء الهمZZج الرعZZاع كمZZاا... وفي هذا المقام ليس المقصود من التحريف م
 يقZZول بعضZZهم: إن علمZZاء اليهZZود والنصZZارى محZZوا مZZن الكتZZاب اليZZات الZZتي كZZانت فZZي
cداZى أبZZه ول معنZوصف الطلعة المحمدية وأثبتوا فيه ما يخالفها – وهذا القول ل أصل ل 
cلZZوه؟ وفضZZم يمحZZد ال ثZZن عنZZأنه مZZبره بZZاب ويعتZZبكت cداZZون معتقZZيك cداZZن أن أحZZل يمكZZفه 
 عن ذلك فإن التوراة كانت موجودة في كل البلد ولم تكن محصورة بمكة والمدينة حتى
 يسZZتطيعوا أن يغيZZروا أو يبZZدلوا فيهZZا. بZZل إن المقصZZود مZZن التحريZZف هZZو مZZا يشZZتغل بZZه
 اليوم جميع علماء الفرقان أل وهو تفسير الكتاب وتأويله بحسب ميولهم وأهZZوائهم. ولمZZا
 كان اليهود في عصر حضرة الرسول يفسرون آيات التZZوراة الدالZZة علZZى ظهZZور حضZZرته
 بحسب أهZZوائهم ومZZا كZZانوا يرضZZون ببيZان محمZZد عليZه السZلم لZذا صZZدر فZZي حقهZZم حكZZم
 التحريZZف كمZا هZو مشZZهود اليZZوم عZن أمZة الفرقZZان كيZZف أنهZZا حرفZZت آيZات الكتZZاب الدالZة

على علمات الظهور، ويفسرونها بحسب ميولهم وأهوائهم كما هو معروف.
 وقد كان فريق منهم يسمعون كلم ال ثم يحرCف@@ونه م@@نوفي موضع آخر يقول: "

  وهذه اليZZة دالZة أيضZZاc علZZى تحريZZف)75(سورة البقZZرة، اليZZة ." بعد ما عقلوه وهم يعلمون
 معاني الكلم اللهي ل على محو الكلمات الظاهرية كما هو مستفاد مZZن اليZZة وتZZدركه

أيضاc العقول المستقيمة.
 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ث@م يقول@ون ه@ذا م@نوفي موضع آخر يقول: "
Wقليل Wة ." عند ال ليشتروا به ثمناZZرة، اليZZورة البقZZد79(سZZة قZZذه اليZZة. وهZZر اليZZى آخZZإل ( 

 نزلZZت فZZي شZZأن علمZاء اليهZZود وأكZZابرهم حيZZث كZZانوا يكتبZZون ألواحZZاc عديZZدة فZZي رد� حضZZرة
ظهZZZار الغZZZل Sدنيا، واZZZارف الZZZتجلب زخZZZاء، واسZZZاطر الغنيZZZاء خZZZل استرضZZZول لجZZZالرس 
 والكفر. وكانوا يسZZتدلون علZZى ذلZك بZZدلئل عديZZدة ل يجZZوز ذكرهZZا، وينسZZبون إلZZى أدلتهZZم
 هZZذه أنهZZا مسZZتفادة مZZن أسZZفار التZZوراة كمZZا ي�شZZاهد اليZZوم مثZZل ذلZZك. فكZZم مZZن الZZردود علZZى
 هZZذا المZZر البZZديع كتبهZZا علمZZاء العصZZر الجZZاهلون، وزعمZZوا بZZأن مفتريZZاتهم هZZذه مطابقZZة

ليات الكتاب، وموافقة لكلمات أولي اللباب.
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 وقصZZارى القZZول إن المقصZZود مZZن هZZذه الذكZZار هZZو أنZZه إذا كZZانوا يقولZZون بZZأن هZZذه
 العلئم المذكورة المشار إليها في النجيل قد ح�ر�فت ويرد�ونها ويتمسكون بآيات وأخبار،
 فZZاعرف بZZأنه كZZذب محZZض، وافZZتراء صZZرف. نعZZم إن ذكZZر التحريZZف بهZZذا المعنZZى الZZذي
cاZZZومثبوت cمنها حتى يكون معلوما cأشير إليه موجود في مواضع معينة، ولقد ذكرنا بعضا 
 لكZZل ذي بصZZر بZZأن الحاطZZة بZZالعلوم الظZZاهرة أيضZZاc موجZZودة لZZدى بعZZض مZZن المييZZن
 اللهييZZن كيل يقZZع المعارضZZون فZZي هZZذا الZZوهم ويتشZZبثون بالمعارضZZة مZZد�عين بZZأن اليZZة
ن هZZؤلء الصZZحاب قZZد ذكZZروا هZZذه المراتZZب والمطZZالب Sف، واZZى التحريZZل علZZة دليZZالفلني 
 فقط بسبب عدم اطلعهم. وعلوة على ما ذ�كر فإن أكثر اليات المشعرة بالتحريف قZZد

."لو أنتم في جزائر علم الفرقان تحبروننزلت في حق اليهود "
 ولو أنه قد س�مع من بعض حمقى أهل الرض أنهم يقولZZون بZZأن النجيZZل السZZماوي
 ليس في يد النصارى بل قد ر�فع إلى السZZماء غZZافلين عZن أنهZZم بهZZذا القZZول يثبتZZون نسZZبة
 الظلZZZم والعتسZZZاف بZZZأكمله لحضZZZرة البZZZاري جZZZل� وعل. لنZZه إذا كZZZان بعZZZد غيZZZاب شZZZمس
cاZZره أيضZل� ذكZاب ال جZكت 
فZZkع ر�  جمال عيسى عن وسط القوم وارتقائها إلى الف�ل�ك
 الرابع و�
 من بين خلقه الذي هو أعظم حجة بينهم فبأي شZZيء يتمس�ZZك بZZه أولئك العبZZاد مZZن زمZZن
 عيسZZZى إلZZZى زمZZZZن إشZZZZراق الشZZZمس المحمديZZZة؟ وبZZZZأي أمZZZZر كZZZZانوا بZZZه مZZZZأمورين؟ وكيZZZZف
 يصZZيرون مZZورد انتقZZام المنتقZZم الحقيقZZي، ومحZZل نZZزول عZZذاب وسZZياط السZZلطان المعنZZوي؟
 وبصرف النظر عم�ا ذ�كZZر يZZترتب علZZى ذلZZك انقطZZاع فيZZض الفي�ZZاض وانسZZداد بZZاب رحمZZة

."فنعوذ بال عمCا يظنC العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفونسلطان اليجاد "
)الطبعة الثالثة، 72-67(الصفحات    

 وتعميمZZاc للفZZائدة نZZورد فيمZZا يلZZي مZZا قZZاله المZZام الفخZZر الZZرازي فZZي تفسZZيره الكZZبير فZZي
ذيل آية سورة البقرة:

ا أن يكZZون ZZف إم�ZZي إن التحريZZال القاضZZديل... قZZر والتبZZف التغييZZال التحريZZال القف�ZZق" 
 في اللفظ أو في المعنى..." إلى أن قال: "اعلم أن�ا إن قلنا أن المحر�فين هم الZZذين كZZانوا

فوا ما ل يتصل بأمر محمد صلى ال عليه وسلم. في زمن موسى فالقرب إنهم حر�
وي أن قوماc من السبعين المختارين سمعوا كلم ال حين كل�م موسى بZZالطور ومZZا  ر�
 أمر به موسى وما نهZZى عنZه ثZZم قZZالوا سZZمعنا ال يقZZول فZZي آخZZره إن اسZZتطعتم أن تفعلZZوا

ن شئتم أن ل تفعلوا فل بأس..." Sهذه الشياء فافعلوا وا
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ا إن ZZرازي: "وأم�ZZام الZZول المZZوقد ن�قل البيان السابق من "تفسير المنهج" وبعد ذلك يق 
 قلنا المحر�فون هم الZZذين كZZانوا فZZي زمZZن محمZZد صZZلى ال عليZه وسZZلم فZZالقرب أن المZZراد
فZZوا نعZت الرسZZول صZZلى ال ا أنهZZم حر� ZZك إم�ZZلم وذلZZه وسZتحريف أمر محمد صلى ال علي 

عليه وسلم وصفته أو لنهم حر�فوا الشرايع كما حر�فوا آية الرجم..." انتهى.
 وبخصZZوص "يحرفZZون الك�ل
ZZم" النازلZZة فZZي سZZورة المZZائدة أيضZZا يقZZول: "وهZZذا التحريZZف
 يحتمZZل تأويZZل الباطZZل ويحتمZZل تغييZZر اللفZZظ. وقZZد بي�نZZا فZZي مZZا تقZZدم أن الول أولZZى لن

الكتاب المنقول بالتواتر ل يتأتى فيه تغيير اللفظ." انتهى.
)390-389، الصفحتين 1(كتاب "قاموس اليقان" –فارسي، المجلد 

 وعZZن أبZZي سZZلمة عZZن ابZZي هريZZرة قZZال: كZZان أهZZل الكتZZاب يقZZرؤون التZZوراة بالعبرانيZZة
 ويفس�ZZZرونها بالعربيZZZة لهZZل السZZZلم فقZZال رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZه وسZZل�م: ل تصZZZد�قوا

أهل الكتاب ول تكذ�بوهم وقولوا آمن�ا بال وما أ�نزل... الية.
)193، الصفحة 9 مجلد(صحيح البخاري، ال

 ... عZZن ابZZن عمZZر رضZZي ال عنهمZZا قZZال: أ�تZZي النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZل�م برجZZل
م وجوههمZZZZا  وامZZZZرأة مZZZZن اليهZZZZود قZZZZد زنيZZZZا فقZZZZال لليهZZZZود مZZZZا تصZZZZنعون بهمZZZZا؟ قZZZZالوا ن�سZZZZخ�
 ونخزيهما، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا فقالوا لرجلj ممن يرضون
 يا أعور اقZZرأ فقZZرأ حZZتى انتهZZى إلZZى موضZZع منهZZا فوضZZع يZZده عليZه، قZZال ارفZZع يZZدك فرفZZع
 يZZده فZZإذا فيZZه آيZZة الرجZZم تلZZوح، فقZZال يZZا محمZZد إن عليهZZا الرجZZم ولكن�ZZا نكZZاتمه بيننZZا فZZأمر

 الحجارة.عليهمابهما فرجما، فرأيته يجانئ 
)193، صفحة 9 لدجم(صحيح البخاري، ال
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عاشرالفصل ال

معجزات الرسل والنبياء

جاء في القرآن الكريم ما يلي:

ذ است" Gفقلن@@ا اض@@رب بعص@@اك الحج@@ر ف@انفجرت من@@ه اثنت@@ا عش@رةهقى موس@@ى لق@@ومس@@وا  
)60(سورة البقرة، الية    "عيناW قد علم كل أناس مشربهم…

  ف@@ألقى عص@@اه ف@@إذا ه@@ي.ق@@ال إن كن@@ت جئت بآي@@ة ف@@أت به@@ا إن كن@@ت م@@ن الص@@ادقين"
)108-106(سورة العراف، اليات ".ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

".فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلC فرق] كالطود العظيم"
)63(سورة الشعراء، الية 

  ق@ال ه@ي عص@اي أتوكC@@ؤا عليه@ا وأه@شC به@ا عل@ى غنم@ي.وما تلك بيمين@ك ي@ا موس@@ى"
  ق@@ال خ@@ذها. فألقاها فإذا هي حيC@@ة تس@@عى. قال ألقها يا موسى.ولي فيها مآرب أخرى

  واض@@مم ي@@دك إل@@ى جناح@@ك تخ@@رج بيض@@اء م@@ن غي@@ر.ول تخف سنعيدها سيرتها الول@@ى
)22-17(سورة طه، اليات ".سوء آيةW أخرى

 أوR م@@ن ك@@ان ميت@@اW فأحيين@@اه وجعلن@@ا ل@@ه ن@@وراW يمش@@ي ب@@ه ف@@ي الن@@اس كم@@ن مثل@@ه ف@@ي"
)122(سورة النعام، الية  "الظلمات ليس بخارج منها…

 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من المي@@ت وتخ@رج المي@@ت"
)27(سورة آل عمران، الية     "من الحي…

 سRلn بني إسرائيل كم آتين@@اهم م@@ن آي@ة بيCن@ة وم@ن يب@دل نعم@@ة ال م@@ن بع@@د م@ا ج@@اءته"
)211(سورة البقرة، الية   ".فإن ال شديد العقاب

 قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداW لولنCا وآخرن@@ا"
)114(سورة المائدة، الية   ".وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
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ن كان كبر_ عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغ@@ي نفق@@اW ف@@ي الرض أو س@@لCماW ف@@ي" Gوا 
".السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ال لجمعهم على الهدى فل تكونن من الجاهلين

)35(سورة النعام، الية 

ل آي@@ة ولك@ن أك@@ثرهم ل" Cل عليه آية من ربه قل إن ال قادر على أن ينز Cوقالوا لول ن_ز 
)37(سورة النعام، الية    ".يعلمون

ذا جاءتهم آية قالوا ل@ن ن@@ؤمن ح@@تى ن_@ؤتي مث@ل م@ا أوت@ي رس@@ل ال ال أعل@@م حي@@ث" Gوا 
)124(سورة النعام، الية   "يجعل رسالته…

"Cا أن نرس@@ل بالي@@ات إل@@RنRعRن Rوم@@ا مCلCب به@@ا الول@@ون وم@@ا نرس@@ل بالي@@ات إلCأن ك@@ذ Cل 
W59(سورة السراء، الية   ".تخويفا(

ئRلn بن@ي إس@@رائيل إذ ج@اءهم فق@ال ل@ه فرع@ون" @nسRن@ات فCولقد آتينا موس@@ى تس@ع آي@ات بي 
W101(سورة السراء، الية ".إني لظنك يا موسى مسحورا(

ن بع@@دهم موس@@ى بآياتن@ا إل@ى فرع@ون وملهT فظلم@@وا به@ا ف@انظر كي@@ف ك@ان" @Tثم بعثن@ا م 
)103(سورة العراف، الية     ".عاقبة المفسدين

 فأرس@@لنا عليه@@م الطوف@@ان والج@@راد والق_مg@@لR والض@@فادع وال@@دCم آي@ات] مفص@@لCت فاس@@تكبروا"
)133(سورة العراف، الية     ".وكانوا قوماW مجرمين

 وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرع@@ون وق@@ومه"
ا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.إنهم كانوا قوماW فاسقين Cفلم ."

)13-12(سورة النمل، اليتين 

معجزات الرسول 

 ورد فZZي كتZZاب "إعلم الZZورى بZZأعلم الهZZدى" ذكZZر كZZثير مZZن المعجZZزات الدالZZة علZZى نبZZوة
ذفت أسZZانيدها لشZZتهارها بيZZن الخZZاص ZZا وح�ZZت متونهZZلم أ�ثبتZZه وسZZلى ال عليZZول صZZالرس 

والعام وتلق�ي المة بالقبول التام، نورد فيما يلي بعضها نظراc لكثرتها:
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مجيء الشجرة إليه ذكرها أمير المؤمنين عليه السلم في خطبته القاصعة.-1
خروج الماء بين أصابعه.-2
حنين الجذع الذي كان يخطب عنده صلوات ال عليه.-3
حديث شاة أم� معبد.-4
 خZZبر سZZراقة بZZن جعشZZم لZZذي كZZان يتبZZع الرسZZول للظفZZر بZZه ونZZوال الحظZZوة بZZذلك عنZZد-5

قريش فساخت قوائم فرسه حتى تغي�بت بأجمعها في الرض.
 حZZZديث الغZZZار، ونسZZZج العنكبZZZوت بلعابهZZZا علZZZى بZZZابه والحمامتZZZان الوحشZZZيتان اللتZZZان-6

باضتا على فم الغار.
كلم الذئب إلى الراعي.-7
كلم ذراع الشاة المسمومة التي أخبرته بأنها مسمومة.-8
 أكZZل القZZوم مZZن بضZZع عشZZرة تمZZرة فZZي غZZزوة تبZZوك فوضZZع عليZZه السZZلم يZZده عليهZZا-9

سم ال، فأكل القوم حتى شبعوا وهي بحالها يرونها عياناc.اوقال: كلوا ب
الظبية التي كل�مته حين وقعت شبكة.-10
حديث الستسقاء وأن أهل المدينة م�طروا حتى أشفقوا من خراب د�ورهم.- 11
القمر وقد انشق� له بنصفين بمكة في أول مبعثه وقد نطق به القرآن.-12
شكوى البعير إليه عند رجوعه إلى المدينة من غزاة بني ثعلبة.-13
 إرجاع إحدى عينZي رجلc مZن أصZحابه أصZZيب بهZZا فZZي بعZض مغZZازيه بعZZد أن-14

 سZZال الZZدم منهZZا ووقعZZت علZZى خZZد�ه فأخZZذها عليZZه الصZZلة والسZZلم بيZZده فرد�هZZا
مكانها.

)55-48(كتاب "إعلم الورى بأعلم الهدى"، للطبرسي، الصفحات 

المعجزات في التوراة والنجيل

 ،عجيبةورد فZZي قZZاموس الكتZZاب المقZZدس التعريZZف التZZالي للمعجZZزات تحZZت كلمZZة: 
ن كZZان ZZالي�ة م�ZZت إرسZZادي وت�ثبZZة العZZرى الطبيعZZرق مجZZة تخZZوة إلهيZZدث بقZZة تحZZي حادثZZه 
 سZZZبب الحادثZZZة أو مZZZن جZZZرت علZZZى يZZZديه. وهZZZي فZZZوق الطبيعZZZة المألوفZZZة ولكنهZZZا ليسZZZت
 ضZZZد�ها. وهZZZي تحZZZدث بتوقيZZZف ن�ظ�ZZZم الطبيعZZZة، ولكنهZZZا ل تلغZZZي تلZZZك النظZZZم وي�قصZZZد بهZZZا
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ا ZZه. ولم�Zة نفسZZام الطبيعZZه نظZع لZZذي يخضZة، الZإظهار النظام الذي هو أعلى من الطبيع 
 كان ال هو القوة الوحيدة فZZوق الطبيعZZة المتسZZلطة عليهZا فهZZو الوحيZZد القZZادر علZى صZZنع
 العجZZZائب، بZZZه أو بالZZZذين ي�نيZZZط بهZZZم ذلZZZك. أمZZZا عجZZZائب الشZZZيطان فهZZZي عجZZZائب مZZZزو�رة

وكاذبة.

 وقد استعمل العهZZد الجديZZد ثلثZZة أوصZZاف للعجZائب: آيZة، وعجيبZZة، وقZZوة أو ق�Zو�ات.
 ومZZZن خZZZواص العجZZZائب -وهZZZي علمZZZات ورمZZZوز علZZZى قZZZدرة ال وجللZZZه- أنهZZZا تعZZZرض

ل� Sدين (واZائق الZZع حقZزورة )ل�صفة ال وتبرهن على حقيقته، وتنسجم مZZم cةZانت عجيبZZك  
  لسZZباب مه�مZZة وغايZZات مقدس�ZZة.ل�وتZZأتي فZZي فرصZZة مناسZZبة فZZال ل يصZZنع عجZZائبه إل�

وللعجائب المذكورة في الكتاب المقدس فترات متقطعة بينها أجيال طويلة:

 أولc: فZZZترة دخZZZول العZZZبرانيين إلZZZى أرض كنعZZZان للمZZZرة الولZZZى. ثانيZZZاc: فZZZترة إخراجهZZZم مZZZن
رجZZاعهم إلZZى أرض الموعZZد. ثالثZZاc: فZZترة صZZراع النبيZZاء مZZع المعتقZZدات الوثنيZZة Sر واZZمص 
 وكهنتهZZا. رابعZZاc: فZZترة السZZبي فZZي أيZZام دانيZZال. خامسZZاc: عجZZائب المسZZيح لثبZZات لهZZوته

وتمجيد ال ومنفعة الناس، أجساداc وأرواحاc. سادساc: عجائب عصر الرسل.
ا عجZZائب الفZZترتين ZZإن عجائب الفترات الربعة الولى موجودة في العهد القديم، وأم� 

)602 –601("قاموس الكتاب المقدس"، الصفحتين الخيرتين ففي العهد الجديد.  

 ونورد فيما يلي بعض عجائب الفZZترات الربعZZة الولZZى باختصZZار لكثرتهZZا وهZZي فZZي
العهد القديم:

 خراب سZZدوم وعمZZورة - تحويZZل امZرأة لZZوط إلZى عمZZود ملZح - العليقZة الملتهبZة - تحويZZل
.عصا هارون إلى حي�ة

 ضZZربات المصZZريين: تحويZZل المZZاء إلZZى دم - الضZZفادع - البعZZوض - الZZذباب - وبZZاء
د - الجراد - الظلمة - موت البكار .الحيوانات - الدمامل - الب�ر�

ر إلZZى مZZاء عZZذب - المZن� والسZZلوى ZZارة الم�Zع مZZاء نبZZل مZZر - تحويZZشق مياه البحر الحم 
 - خZZروج المZZاء مZZن الصZZخر - إزهZZار عصZZا هZZارون زهZZراc ولZZوزاc - وقZZوف نهZZر الردن
 وعبZZZور بنZZZي إسZZZرائيل - سZZZقوط سZZZور أريحZZZا - اسZZZتمرار ظهZZZور الشZZZمس ووقZZZوف القمZZZر
 وظهور النوء والب�ر�د - الغربان ت�طعم ايليا - قيامة ابن الرملZZة - ايليZZا ثZZم اليشZZع يشZق�ان
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 نهر الردن - صعود ايليا إلى السماء - قيامة ابن الشونمية من الموت - إطعZZام بنZZي
شباعهم بعشرين رغيفاc - قيامة الميت الذي مس� جثمان اليشع - إبZZادة جيZZش Sالنبياء وا 
 سنحاريب - إرجZZاع الظZZل� عشZر درجZZات - خلص يونZZان (يZZونس) مZZن الغZZرق بواسZZطة

حوت - خلص دانيال من السود.

أما عجائب الفترة الخامسة في العهد الجديد فهي باختصار:

باك بالسZZمك - إبZZراء المجنZZون فZZي المجمZZع - إبZZراء ZZ
 تحويZZل المZZاء إلZZى خمZZر - ملء الش
 جZدرةالبرص - إقامة ابن الرملة مZن المZZوت - تهZZدئة النZZواء - إبZZراء المجنZZونين فZZي 

  البصZZZر لعمييZZZن - إبZZZراء- إبZZZراء المفلZZZوج - إقامZZZة إبنZZZة يZZZايرس مZZZن المZZZوت - إعZZZادة
 المجنZZون الخZZرس - إبZZراء المشZZلول عنZZد بركZZة بيZZت حسZZدا - إشZZباع الخمسZZة آلف -
 المشZZZي فZZZوق المZZZاء - إبZZZراء الصZZZم البكZZZم - إشZZZباع الربعZZZة آلف - إعZZZادة البصZZZر
 للعمZZى - إخZZراج قطعZZة النقZZود مZن فZZم السZمكة - إبZراء المولZZود أعمZZى - إبZراء الب�ZZر�ص

العشرة - إقامة لعازر من الموت - صيد السمك بعد القيامة.
هذا إلى جانب العجائب التي ارتبطت برسالة المسيح في الرض مثل:

 بشZZارة الملئكZZة - ولدتZZه مZZن عZZذراء - نشZZيد الملئكZZة - نجZZم المجZZوس - نZZزول الZZروح
 القدس في هيئة حمامة عند المعمودية - التجلي� عنZZد جبZZل عZZال - ارتمZZاء الجنZZود عنZد
 تسZZليمه - انفتZZاح القبZZور بعZZد مZZوت يسZZوع - انشZZقاق حجZZاب الهيكZZل - الظلمZZة تغط�ZZي
 الرض - الهZZز�ة وتزلZZزل الرض - القيامZZة مZZن المZZوت - دخZZول يسZZوع الغرفZZة وأبوابهZZا

مغلقة - الصعود إلى السماء.

أما في الفترة السادسة فكل المعجزات التي أجريت فيها من سفر أعمال الرسل:
 

 انسZZكاب الZZروح القZZدس فZZي يZZوم الخمسZZين - إبZZراء المرضZZى بالجملZZة - إبZZراء العZZرج -
 موت حنانيا وسفيرة - إنقاذ الرسل من السZجن - عجZائب اسZZتفانوس - عجZائب فيلبZZس
 - إبراء اينياس - إقامة غزالة من الموت - إنقاذ بطرس من السجن - إصابة الساحر
 عليم بالعمى - عجائب بولس وبرنابZZا - شZفاء الم�قعZZد - قيZZام بZولس بعZد رجمZه - طZZرد
 روح العرافZZة مZZن الجاريZZة - إنقZZاذ بZZولس وسZZيل مZZن السZZجن - عجZZائب بZZولس - إقامZZة
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افتيخس من الموت - نجاة بولس من الحي�ة - إبراء أبي بوبليوس وآخرين.
)606 –602(" قاموس الكتاب المقدس" الصفحات     

تعريف المعجزات في الدين البهائي

 لنZZدع البيانZZات اللهيZZة التاليZZة النازلZZة مZZن يZZZراع حضZZرة بهZZاءال تفسZZر بنفسZZZها هZZذا
الموضوع وهو خاص� بإبراء البرص والكمه، قوله عز بيانه:

ن قب@@ل ك@@ذلك و_ع@@دتم ب@@ه ف@ي" @Tلك@@م م@@ا ق@ال م Cقل يا قوم قد ج@اء ال@روح م@رة أخ@@رى ليت@م 
Wا@@Cاللواح إن أنتم من العارفين. إنه يقول كما قال وأنفق روحه كم@@ا أنف@@ق أول م@@رة حب 
 لم@@ن ف@@ي الس@@موات والرض@@ين، ث@@م اعل@@م ب@@أن الب@@ن حي@@ن ال@@ذي أس@@لم ال@@روح ق@@د بك@@ت
 الشياء كلها، ولكن بإنفاقه روحه قد استعدC كل شيء كم@@ا تش@@هد وت@@رى ف@@ي الخلي@@ق
لت من@@ه العل@@وم وك@@ل ص@@انع @@Cأجمعي@@ن. ك@@ل حكي@@م ظه@@رت من@@ه الحكم@@ة وك@@ل ع@@الم] فص 
 ظهرت منه الصنايع وك@ل س@لطان ظه@رت من@ه الق@درة كله@ا م@ن تأيي@د روح@ه المتع@الي
 المتصرCف المنير ونش@@هد ب@@أنه حي@@ن ال@@ذي أت@@ى ف@ي الع@@الم تجلC@@ى عل@@ى الممكن@@ات وب@@ه
ر ك@@ل أب@@رص ع@@ن داء الجه@@ل والعم@@ى وب@@رء ك@@ل س@@قيم ع@@ن س@@قم الغفل@@ة واله@@وى @@Cطه 
 وفتح@@ت عي@@ن ك@@ل عم@@يC وتزكC@@ت ك@@ل نف@@س م@@ن ل@@دن مقت@@در ق@@دير. وف@@ي مق@@ام تطل@@ق
 البرص على كل ما يحتج@@ب ب@@ه العب@@د ع@@ن عرف@@ان رب@@ه وال@@ذي احتج@@ب إن@@ه أب@رص ول
نCا نشهد بأنC من كلمة ال طهر كل أبرص وبرء Gي_ذكر في ملكوت ال العزيز الحميد وا 
نCه لمطهCر العالم طوبى لم@@ن أقب@@ل إلي@@ه ب@@وجه مني@@ر. ث@@م Gكل عليل وطاب كل مريض وا 
 اعلم بأن الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحقC وبه مرCت رواي@@ح الفض@@ل عل@@ى الع@@الم
 وكان رب@@ك عل@@ى م@@ا أق@@ول ش@@هيد. ق@د تعط@@ر الع@@الم برج@@وعه وظه@@وره، وال@@ذين اش@@تغلوا
ن@@ا وج@@دناهم عل@@ى غفل@@ة] عظي@@م، ق@@ل إن Gبال@@دنيا وزخرفه@@ا ل يج@@دون ع@@رف القمي@@ص وا 

 "الناقوس يصيح باسمه والناقور يذكره ويشهد نفسه لنفسه طوبى للعارفين.
)131-130 المجلد السابع، الصفحتين ،("مائدة آسماني"

 ونZZورد اليضZZاح التZZالي الZZذي جZZاء فZZي كتZZاب "مZZن مفاوضZZات عبZZدالبهاء"، فZZي بZZاب
"المعجزات وخوارق العادات" بما يلي:
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 إن المظاهر المقدسة اللهية هم مصادر المعجزات ومظاهر الثZZار العجيبZZة، فكZZل�
 أمZZر م�شZZكل وغيZZر ممكZZن يصZZير ممكنZZاc وجZZائزاc بالنسZZبة إليهZZم، لنZZه بقZZوة خارقZZة للعZZادة،
 يظهZZر منهZZم خZZارق العZZادة، وبقZZدرة مZZا وراء الطبيعZZة يZZؤثرون فZZي عZZالم الطبيعZZة، ومنهZZم
 جميعاc قد صدرت عجائب المور، ولها في الكتب المقدسة اصطلح خاص، في حيZZن
 أن المظZZZاهر اللهيZZZة ل يعل�قZZZون علZZZى تلZZZك المعجZZZزات وعلZZZى تلZZZك الثZZZار العجيبZZZة أيZZZة
 أهمية، حتى أنهم ل يريدون ذكرها، لننا لو اعتبرناها أعظم برهZان علZZى صZZدقهم لكZZان
ةc وبرهاناc بالنسبة لمن كان موجوداc وشهد المعجزات دون سواه، فمثلc لو تZZروى  ذلك حج�
 معجزات حضرة موسZZى وحضZZرة المسZيح لشZZخصj طZZالب للحقيقZة غيZZر مZZؤمن بهمZZا فZZإنه
ن�ZZت فZZي وي�ت أيضاc عن الصZZنام آثZZار عجيبZZة بشZZهادة خلZZقj كZZثير ود�و�  ينكرها ويقول قد ر�
نZZZوا فيZZه الثZZZار العجيبZZZة الZZZتي صZZZدرت مZZZن برهمZZZا،  الكتZZب، وقZZZد كتZZب� البراهمZZة كتابZZZاc دو�
ن أين نعرف صدق اليهود والنصZZارى وكZZذب البراهمZة، فكلهمZZا 
 فيقول الطالب أيضاc وم
ن في الكتZZب وكلهمZZا يحتمZZل الصZZدق والكZZذب، وبمثZZل  رواية وخبر متواتر وكلهما مدو�
ن ق�بZZل Sن واZZدق الخريZZزم صZZدها لZZدق أحZZإن صZZرى، فZZل الخZZه الملZZا ترويZZال فيمZZذا يقZZه 
ن صZZح� أن تكZZون Sوا cاZZأحدها وجب قبول الباقين، فمن أجل هذا ل تكون المعجزات برهان 
ة علZZى الغZZائبين، أمZZا أهZZل البصZZيرة فZZي يZZوم ZZون حج�ZZح� أن تكZZرين فل يصZZللحاض cاZZبرهان 
 الظهZZور فهZZم يعتZZبرون جميZZع شZZؤون مظهZZر الظهZZور معجZZزات، لنهZZا تمتZZاز عمZZا سZZواها

وما دامت ممتازة فهي خارقة للعادة.

cداZZZفري cاZZZاومهم جميعZZZى الرض وقZZZن عل ZZZام م�ZZZي أمZZZم اللهZZZل�  فحضZZZرة المسZZZيح رفZZZع الع�
،cاZZمظلوم cطهداZZان مضZل كZوش بZZد ول جيZZه جنZن لZZبدون ظهير ول نصير، ولم يك cوحيدا 
ل
ب� فZZي الظZZاهر، فهZZذه القضZZية معجZZزة ZZه ص�ZZو أنZZع ولZZب� الجميZZة غل�ZZي النهايZZذا ففZZع هZZوم 
 محضZZة ل يمكZZن إنكارهZZا أبZZداc، فل حاجZZة بعZZدئذj إلZZى برهZZان آخZZر يثبZZت أحقي�ZZة حضZZرة
 المسZZيح، وليZZس للمعجZZزات الظاهريZZة أهمي�ZZة لZZدى أهZZل الحقيقZZة، فمثلc لZZو صZZار العمZZى
 مبصZZZراc فZZZإنه فZZZي النهايZZZة سZZZيفقد بصZZZره ثانيZZZاc عنZZZدما يمZZZوت وي�حZZZرم مZZZن جميZZZع الحZZZواس
 والقZZوى، فل أهميZة إذاc لبصZZار العمZى، إذ أن هZذه القZZوة مصZZيرها أن تZZزول وكZZذلك مZا

فائدة إحياء جسم الميت الذي سيموت مرة أخرى.

 أما الهمية ففZZي إعطZاء البصZيرة والحيZZاة البديZة، أي الحيZاة الروحيZة اللهيZة، لن
 هZZذه الحيZZاة الجسZZمانية ل بقZZاء لهZZا ووجودهZZا عيZZن العZZدم، مثZZال ذلZZك أن حضZZرة المسZZيح
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 دع الموتى يدفنون الم@@وتى المول@@ود م@ن الجس@@د جس@@ديقZZول فZZي جZZواب أحZZد التلميZZذ "
).22، الية 8( إنجيل متى، الصحاح ." هو والمولود من الروح فهو الروح

  أن المسZZZZيحل�فلحظZZZZوا أن تلZZZZك النفZZZZوس مZZZZع أنهZZZZا قZZZZد كZZZZانت أحيZZZZاء بالجسZZZZام إل�
 الحيZZاة البديZZة والوجZZود هZZو الوجZZود الحقيقZZي، فمZZن أجZZلالحيZZاة هZZي إعتبرهZZا أمواتZZاc، لن 

 هZZذا لZZZو ذ�ك
ZZZر� إحيZZاء المZZZوتى فZZZي الكتZZب المقدسZZة، فالمقصZZZود أنهZZZم نZZZالوا الحيZZاة البديZZZة
 وكZZZذلك لZZZو ذ�ك
ZZZر� إبصZZZار العمZZZي فالمقصZZZود مZZZن هZZZذا البصZZZار هZZZي البصZZZيرة الحقيقيZZZة،
 وكذلك لو ذ�ك
ر� إسماع الصم فالمقصZZود حصZZول السZZمع الروحZZي ونيلZZه السZZمع الملكZZوتي

 هؤلء مث@@ل ال@@ذين ق@@ال عنه@@موهZZذا ثZZابت بنZZص النجيZZل حيZZث يقZZول حضZZرة المسZZيح: "
 (إنجيZZل ."أشعياء لهم أعين ل يبصرون به@@ا وله@@م آذان ل يس@@معون به@@ا وأن@@ا أش@@فيهم

)39، الية 12يوحنا، الصحاح 

 وليس المقصود من هذا أن مظاهر الظهور عاجزون عن إجراء المعجزات بZZل هZZم
 قZZادرون، ولكZZن المقبZZول والمهZZم لZZديهم هZZو البصZZيرة الباطنيZZة والسZZمع الروحZZاني والحيZZاة
 البديZZة، فعلZZى هZZذا، مZZا جZZاء فZZي أي موضZZع مZZن الكتZZب المقدسZZة، مZن أن� أعمZZى صZZار
 بصZZيراc معنZZاه أنZZه كZZان أعمZZى البZZاطن وفZZاز بالبصZZيرة الروحانيZZة، أو كZZان جZZاهلc فصZZار
 عال
مZZZاc أو كZZZان غZZZافلc فصZZZار منتبهZZZاc أو كZZZان ناسZZZوتياc فصZZZار ملكوتيZZZاc، وحيZZZث أن هZZZذه

ل� Sة، واZZانت ذات أهميZZذا كZZة لهZZا أبديZZفاء كلهZZاة والشZZمع والحيZZيرة والسZZةل�البصZZا أهميZZفم  
cدودة، مثلZZام معZZي أيZZي فZZام تنتهZZي كالوهZتي هZأنها الZZالحياة الحيوانية وقواها وقدرها وش 
،cاZZئ دائمZZمس فيضZZور الشZZا نZZرى، أمZZرة أخZZئ مZZك ينطفZZإنه ل شZZأ فZZراج مطفZZئ سZZو أضZZل 

وهذا هو المهم.

"قيام المسيح بعد ثلثة أيام"

 ليZZZZس قيZZZZام المظZZZZاهر اللهيZZZZة قيامZZZZاc جسZZZZدياc، فجميZZZZع شZZZZؤونهم وحZZZZالتهم وأعمZZZZالهم
 وتأسيسZZاتهم وتعZZاليمهم وتعZZبيرهم وتشZZبيههم وترتيبهZZم عبZZارة عZZن أمZZور روحيZZة معنويZZة ل
 تتعلZZZق بالجسZZZمانيات، فمثلc مسZZZألة مجيء المسZZZيح مZZZن السZZZماء هZZZذه مصZZZر�ح بهZZZا فZZZي

 جاء ابن النسان من السماء وابن النس@@انمواضع متعددة من النجيل حيث يقول: "
  وكمZZZا يقZZZول فZZZي الصZZZحاح السZZZادس مZZن إنجيZZZلف@@ي الس@@ماء وس@@يذهب إل@@ى الس@@ماء".
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 " وكZZذلك فZZي اليZZة الثانيZZة والربعيZZن منZه:لني قد نزلت من السماء: "38يوحنا، الية 
 وقالوا أليس هذا هو يسوع ب@@ن يوس@@ف ال@@ذي نح@@ن ع@ارفون ب@أبيه وأم@@ه فكي@@ف يق@@ول"

  وكZZZذلك فZZZي إنجيZZZل يوحنZZZا فZZZي الصZZZحاح الثZZZالث، اليZZZة".ه@@ذا إن@@ي نزل@@ت م@@ن الس@@ماء
  ال@@ذي ن@زل م@ن الس@ماء اب@نلCولي@س أح@@د ص@@عد إل@ى الس@ماء إلCالثالثZZة عشZZرة يقZZول: "

 " فلحظوا أنه يقول: ابن النسان في السماء، والحال أنالنسان الذي هو في السماء
 حضZZZرته فZZZي ذلZZZك الZZZوقت كZZZان علZZZى الرض، وكZZZذلك لحظZZZوا أنZZZه يقZZZول صZZZراحة جZZZاء
cذراء، إذاZZالمسيح من السماء، والحال أنه أتى من رحم مريم وتول�د جسم حضرته من الع 
 اتضح أن المقصود من هذه العبZZارة الZZتي يقZول فيهZZا جZاء ابZن النسZان مZن السZماء أمZر
ن كZZان حضZZرة المسZZيح تول�ZZد مZZن رحZZم Sي واZZماني، يعنZZاني ل جسZZمعنوي ل ظاهري، روح 
 مريم ظاهراc، ولكنه في الحقيقة قد أتى من السماء، مركز شمس الحقيقة العZZالم اللهZZي،

الملكوت الرحماني.

cوحيث اتضح أن المسيح أتى من السماء الروحية والملكوت اللهي، فالمقصود إذا 
 مZZZن بقZZZاء حضZZZرته ثلثZZZة أيZZZام فZZZي القZZZبر أيضZZZاc أمZZZر معنZZZوي ل ظZZZاهري، وكZZZذلك قيZZZام
 حضZZZرته مZZZن بطZZZن الرض أيضZZZاc أمZZZر معنZZZوي وكيفيZZZة روحانيZZZة ل جسZZZمانية، وكZZZذلك
 صعود المسيح أيضاc إلى السماء أمر روحاني ل جسماني، وفضلc عن هZZذا البيZZان فقZZد

  تسZبح فيZهلءثبت وتحقZZق علميZZاc أن هZذه السZماء الظZZاهرة فضZZاء غيZZر متنZاهj وفZZراغ خل
 النجZZوم والكZZواكب الZZتي ل عZZداد لهZZا، لهZZذا نقZZول أن قيZZام المسZZيح عبZZارة عZZن اضZZطراب
 الحZZواريين وحيرتهZZم بعZZد شZZهادة حضZZرته، وقZZد خفيZZت واسZZتترت حقيقZة المسZZيح الZZتي هZZي
 عبZZZارة عZZZن التعZZZاليم والفيوضZZZات والكمZZZالت والقZZZوة الروحانيZZZة المسZZZيحية مZZZدة يZZZومين أو
 ثلثة بعد استشهاد حضZZرته، ولZZم يكZن لهZا جلZوة ول ظهZZور بZل كZانت فZZي حكZZم المفقZود،
 لن المZZؤمنين كZZانوا أنفسZZاc معZZدودة وكZZانوا أيضZZاc مضZZطربين حZZائرين، فبقZZي أمZZر حضZZرة
 روح ال كجسم ل روح فيه، ولما رسخ حضرات الحZZواريين وثبتZZوا بعZZد ثلثZZة أيZZام وقZZاموا
جZZراء وصZZايا المسZZيح Sة واZZاليم اللهيZZج التعZZى ترويZZمموا علZZيح وصZZر المسZZة أمZZى خدمZZعل 
 والقيZZام علZZى خدمZZة المسZZيح، تجل�ZZت لهZZم حقيقZZة المسZZيح فظهZZرت فيوضZZاته وسZZرت روح
 الحيZZZاة فZZZي شZZZريعته وظهZZZرت تعZZZاليمه واتضZZZحت وصZZZاياه، يعنZZZي أن أمZZZر المسZZZيح كZZZان
 كجسم بل روح فدخلته الحياة وأحاط به فيض روح القدس، هذا هZZو معنZZى قيZZام المسZZيح
 وقد كان قياماc حقيقياc، ولما لم يفهZم الق�س�ZZس المعنZZى النجيلZZي ولZZم يهتZZدوا إلZZى رمZZزه قZZالوا
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 أن الZZZدين مخZZZالف للعلZZZم والعلZZZم معZZZارض للZZZدين، لن مZZZن جملZZZة هZZZذه المسZZZائل مسZZZألة
 صعود حضرة المسيح بجسمه العنصري إلى هذه السماء الظاهرة، وذلك مخالف للعلوم
 الرياضية. ولكن عندما تنكشف حقيقة هذه المسألة ويفس�ر هذا الرمZZز فإنهZZا ل تتعZZارض

مع العلم بأي وجه من الوجوه بل العلم والعقل يصد�قانها ويؤيدانها.
)67-63كتاب "من مفاوضات عبدالبهاء"، الصفحات (

 ذكZZر حضZZرة ولZZي أمZZر ال شZZZوقي ربZZاني فZZي "كتZZاب القZZرن البZZديع" موضZZوع طلZZب
ان وجوده في بغداد بما يلي:ب�معجزة من حضرة بهاءال إب�

 … خZZاب مسZZعى العلمZZاء المجتمعيZZن وخمZZدت عZZداوتهم، فانتZZدبوا مZZن بينهZZم الحZZاج مل�
 حسZZن عمZZو الفقيZZه المخلZZص المعZZروف بأصZZالته وحكمتZZه ليعZZرض علZZى حضZZرة بهZZاءال
 بعZZZض المسZZZائل ملتمسZZZاc شZZZرحها وتوضZZZيحها. فلمZZZا عZZZرض الرسZZZول هZZZذه المسZZZائل وفZZZاز
ر حضرة بهاءال في العلZم، والتمZZس أن يZZأتي حضZZرة  بالجابات الشافية الوافية، أك�د تبح�
 بهاءال بمعجزة تدلل على صدق دعواه، ويقنع بها كل من يهمه المر. فأجZZاب حضZZرة
 بهZZاءال: "مZZع أنZZه ليZZس لZZك أن تسZZأل هZZذا، لن الحZZق هZZو الZZذي يمتحZZن الخلZZق، وليZZس

  أننZZZي أقبZZZل هZZZذا الطلZZZب… وعلZZZى العلمZZZاء أنل�الخلZZZق هZZZم الZZZذين يمتحنZZZون الحZZZق، إل�
 يجتمعZZوا ويتفقZZوا جميعZZاc علZZى معجZZزة معينZة، وعليهZZم أن يكتبZZوا بZZأنهم لZن يخZZامرهم الشZZك
ون ويعZZترفون بصZZحة دعZZواي. وعليهZZم أن يختمZZوا  فZZي أمرنZZا بعZZد التيZZان بهZZا، وأنهZZم يقZZر�
 هذه الوثيقة ولتأتني بها. والشرط الذي أشترطه عليهم هو "إن تم�ت المعجزة لم يبق� لهZZم

ل� Sريحل�مجال للشك، واZZواب الصZZحق لهم أن يتهمونا بالخداع". اكتفى الرسول بهذا الج  
 الجريء الذي ل مثيل لZه ول نظيZZر فZZي تاريZZخ الديZان، والZZذي صZZدر إلZى رجZZال الشZيعة
 النZZابهين المجتمعيZZن فZZي معقلهZZم العتيZZد. ونهZZض الرسZZZول مZZن فZZوره وقب�ZZل ركبZZة حضZZرة

بهاءال وعاد ليبلغهم رسالته.
 وبعZZZد ثلثZZZة أيZZZام أرسZZZل يقZZZول إن هZZZذا الجمZZZع الكZZZبير قZZZد عجZZZز عZZZن التوصZZZل إلZZZى
لوا أن يتناسZZوا هZZذا الموضZZوع، وقZZد تZZولى بنفسZZه ZZذلك فض�ZZد، ولZZئ واحZZى شZZاع علZZالجم 
 إذاعZZة هZZذه النتيجZZة علZZى نطZZاق واسZZع أثنZZاء زيZZارته ليZZران، بZZل إنZZه بل�غهZZا لميZZرزا سZZعيد
 خان وزير الخارجية آنذاك. وي�روى أن حضرة بهاءال قال حين بلغه تصرفهم نحZZو هZZذا
 التحZZدي: "بهZZذه الرسZZالة الشZZافية الوافيZZة الZZتي أرسZZلناها، أظهرنZZا معجZZزات جميZZع النبيZZاء
 ودافعنا عنها. ذلك لننا تركنا حري�ة الختيار للعلماء أنفسهم، وتعهدنا أن نZZأتي لهZZم بمZZا
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دj آخZZر قZZام بZه حضZرة بهZZاءال فيمZZا ZZى تح�ZZدالبهاء إلZZرة عبZZار حضZZيجمع عليه رأيهم". وأش 
cاZZإلهي cراZZدنا مظهZZا وجZدس لمZZبعد في لوح السلطان فقال: "لو دقق�نا النظر في الكتاب المق 
 يقول لمنكريه: إني علZZى اسZZتعداد لن آتZZي لكZZم بأيZZة معجZZزة ترغبZZون فيهZZا، وأن أقبZZل أي
ونZZه، ولكZZن حضZZرة بهZZاءال قZZال فZZي لZZوحه إلZZى الشZZاه صZZراحةc: اجمZZع العلمZZاء  ميZZزان تقر�

وأحضرني حتى يثبت ذلك بالحجة والبرهان".
)178-176(الصفحات 

معجزة قيامة المسيح عليه السلم ومعناها

 ورد في النجيل في رسZZالة بZZولس الرسZZول شZZرح عZن قيامZة السZيد المسZيح يZبين فZZي
وضوح وجلء بأن قيامة المسيح كانت روحانية وليست بالجسد كما يلي:

 
 ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الموات فكيف يق@@ول ق@@وم بينك@@م أن لي@@س"

ن ل@@م يك@@ن Gقيام@@ة أم@@وات. ف@@إن ل@@م تك@@ن قيام@@ة أم@@وات فل يك@@ون المس@@يح ق@@د ق@@ام. وا 
 المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاW إيمانكم. ونوجد نحن أيض@@اW ش@@هود زور] ل

  لم يقمه إن ك@ان الم@@وتى ل يقوم@ون.ولننا شهدنا من جهة ال إنه أقام المسيح وه
ن ل@@م يك@ن المس@@يح ق@د Gلنه إن كان الموتى ل يقوم@@ون فل يك@@ون المس@@يح ق@د ق@ام. وا 
 قام فباط̀ل إيمانكم. أنتم بعد في خطاي@اكم. إذاW ال@@ذين رق@@دوا ف@ي المس@@يح أيض@@اW هلك@وا.
 إن كان لنا في هذه الحيوة فق@@ط رج@ا̀ء ف@ي المس@@يح فإنن@ا أش@@قى جمي@@ع الن@@اس. ولك@@ن
 الن ق@د ق@ام المس@@يح م@ن الم@@وات (وص@ار) ب@اكورة الراق@دين. ف@إنه إذ الم@@وت بإنس@@ان]
 بإنس@@ان] أيض@@اW قيام@@ة الم@@وات. لن@@ه كم@@ا ف@@ي آدم يم@@وت الجمي@@ع هك@@ذا ف@@ي المس@@يح
 س@@ي_حيا الجمي@@ع. ولك@@ن ك@@ل واح@@د] ف@@ي رتبت@@ه. المس@@يح ب@@اكور̀ة ث@@م ال@@ذين للمس@@يح ف@@ي
 مجيئه. وبعد ذلك النهاية متى سلCم الملك ل الب متى أبطل كل رياسة] وكل س@@لطان
 وكل قوة. لنه يجب أن يملك حتى يضع جميع العداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل
 هو الموت. لنه أخضع كل شيء] تح@@ت ق@دميه. ولك@ن حينم@ا يق@@ول أن ك@@ل ش@@يء ق@د

ع فواضح أنه غي@@ر ال@@ذي أخض@@ع ل@@ه الك@@ل Tوم@@تى أخض@@ع ل@@ه الك@@ل فحينئذ الب@@نأ_خض . 
لCال  ك@@ي يك@@ون تفس@@ه أيض@@اW سيخض@@ع لل@@ذي أخض@@ع ل@@ه الك@@ل Gالك@@ل ف@@ي الك@@ل... واCل 

 فم@@اذا يص@@نع ال@@ذين يعتم@@دون م@@ن أج@@ل الم@@وات. إن ك@@ان الم@@وات ل يقوم@@ون البتC@@ة
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 فلم@@اذا يعتم@@دون م@@ن أج@@ل الم@@وات. ولم@@اذا نخ@@اطر نح@@ن ك@@ل س@@اعة. إن@@ي بافتخ@@اركم
 المسيح ربنا أموت ك@@ل ي@@وم. إن كن@@ت_ كإنس@@ان] ق@@د ح@@اربت وحوش@@اW الذي لي في يسوع

Wف@ي افس_@@س فم@ا المنفع@@ة ل@ي. إن ك@ان الم@@وات ل يقوم@@ون فلنأك@@ل ونش@رب لنن@@ا غ@@دا 
  الخلق الجي@@دة. اص@@حوا لل@@بر ولدنم@@وت. ل تض@@لCوا. ف@@إن المعاش@@رات الردي@@ة تفس@@

 تخطئوا لن قوماW ليست لهم معرفة بال. أقول ذلك لتخجيلك@@م. لك@@ن يق@@ول ق@@ائل كي@@ف
 ي_قام الموات وب@أي جس@@م ي@أتون. ي@ا غ@بي. ال@@ذي تزرع@ه ل يحي@ا إن ل@م يم@ت. وال@@ذي
 تزرعه لستR تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حب@@ة مج@ردة ربم@ا م@ن حنط@@ة] أو أح@@د
 البواقي. ولكن ال يعطيه@@ا جس@@ماW كم@@ا أراد ولك@@ل واح@@د] م@ن ال@بزور جس@@مه. لي@@س ك@@ل
 جسد] جسداW واحداW بل للن@اس جس@@د واح@@د وللبه@@ائم جس@@د آخ@ر. وللس@مك آخ@ر وللطي@ر
 آخر. وأجسام سماوية وأجسام أرضية. لك@@ن مج@@د الس@@مويات ش@@ي̀ء ومج@@د الرض@@يات
 آخر. مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر. لن نجم@@اW يمت@@از ع@ن

 ويق@@ام ف@ي ع@@دم فس@اد. نج@@م] ف@ي المج@د. هك@@ذا أيض@@اW قيام@ة الم@وات. ي@زرع ف@ي فس@@اد
Wحيواني@@ا Wيزرع في هوان ويقام في مجد. يزرع في ضعف ويق@@ام ف@ي ق@وة. ي@زرع جس@@ما 
.Wيوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هك@@ذا مكت@@وب أيض@@ا .Wروحانيا Wويقام جسما 
Wلكن لي@@س الروح@@اني أول Wمحييا Wصار آدم النسان الول نفسا حية وآدم الخير روحا 
 بل الحيواني وبعد ذلك الروح@اني. النس@@ان الول م@ن الرض تراب@ي. النس@@ان الث@اني
 ال@@رب م@@ن الس@@ماء. كم@@ا ه@@و ال@@ترابي هك@@ذا ال@@ترابيون أيض@@اW وكم@@ا ه@@و الس@@ماوي هك@@ذا
 السماويون أيضاW. وكما لبس@@نا ص@@ورة ال@@ترابي س@@نلبس أيض@@اW ص@@ورة الس@@ماوي. ف@أقول
 ه@ذا أيه@@ا الخ@@وة إن لحم@اW ودم@اW ل يق@دران أن يرث@ا ملك@وت ال. ول ي@رث الفس@اد ع@دم
 الفساد. هو ذا سر أق@@وله لك@@م. ل نرق@@د كلن@@ا ولكنن@@ا كلن@@ا نتغي@@ر. ف@ي لحظ@@ة] ف@ي طرف@@ة

ق فيقام الموات عديمي فس@@اد ونح@@ن نتغي@@ر. لن عين عند البوق Cالخير. فإنه سيبو 
 هذا الفاسد ل بدC أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس ه@@ذا
Rع@@Tت_لnالفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم م@@وت] فحينئذ] تص@@ير الكلم@@ة المكتوب@@ة إب 
 الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت. أين غلبتك يا هاوية. أما ش@@وكة الم@@وت فه@@ي
 الخطيCة. وقوة الخطيCة هي الناموس. ولكن ش@@كراW ل ال@@ذي يعطين@@ا الغلب@@ة بربن@@ا يس@@وع
 المسيح. إذاW يا اخوتي الحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين ف@@ي عم@@ل ال@@رب

"كل حين] عالمين أن تعبكم ليس باطلW في الرب.
)58-29، 27-12، اليات15(رسالة بولس الولى إلى كورنثوس، الصحاح 
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 الفضائل" ما يلي:ووجاء في كتاب "من مؤلفات أب

 اتفقت المم على أن مظاهر أمZZر ال والقZZائمين علZZى تشZZريع دينZZه، ل بZZد أن يكZZون
 لهZZم سZZمة مخصوصZZة وعلمZZة معلومZZة تمي�زهZZم عZZن دونهZZم وتفرزهZZم عZZن غيرهZZم لتكZZون
 شاهداc لهم ودليلc إليهم وبرهاناc على حقي�تهم وحجة لتصديقهم، والمم الولZZى إلZZى زمZZان
cةZZة لغZZة، واليZZة باليZZذه العلمZZن هZZبرون عZZانوا ي�عZZلم كZZه السZZول عليZZيدنا الرسZZور سZZظه 
 هZZي العلمZZة فكZZانوا إذا ادعZZى� مZZد�ع أنZZه رسZZول مZZن ال يسZZألونه عZZن آيZZة ترشZZدهم إلZZى
 صدق قوله وتثبت حقي�ة ادعائه، كمZZا ورد فZZي إنجيZل مZZتى� فZي الصZZحاح الثZZاني عشZر،

 سZZي�ين سZZZألوا عيسZZى عليZZه السZZZلم أن يريهZZZم آيZZة، فأجZZZابهم أنيأن قومZZZاc مZZن الكتبZZة والفر
  آيZZة يZZونس النZZبي… ومعنZZىل�الجيZZل الفاسZZق الشZZري�ر يطلZZب اليZZات ول ي�عطZZى آيZZة إل�

 الجميZZع أن علمZZاء اليهZZود كZZانوا يطلبZZون منZZه علZZى سZZبيل المتحZZان أن يريهZZم معجZZزة…
 وجاء في القرآن الشريف نقلc عن قريش وغيرهم فليأتينا بآية كما أرسZZل الولZZون… ممZZا
 يثبت أن ألفZZاظ المعجZZزة أو خZZارق العZZادة أو الكرامZZة وأمثالهZZا م�سZZتحدثة مZن مصZZطلحات
 المتZZأخرين ولZZم يكZZن لهZZا ذكZZر� عنZZد الولي�ZZن، وعلمZZاء النصZZارى بعZZد انتشZZار ديانZZة سZZيدنا
 عيسى عليه السلم وثبوت كلمته بZZد�لوا لفZZظ اليZZات بالعجZZائب… وفZZي القZZرون الوسZZطى
 أطلقوا لفظ المعجزة وخارق العادة على المعنى المسZZتفاد مZن "اليZة" مجZZازاc باعتبZZار أنهZا
 تعجZZز الخلZZق عZن التيZZان بمثلهZZا… ثZZم قس�ZZمها المتZZأخرون تقسZZيماc آخZZر فقZZالوا إذا صZZدر
ذا ظهZZر بعZZد البعثZZة Sوا ،cاZZارق إرهاصZZذا الخZZم�ى هZZوة يسZZا للنبZZل بعثتهZZقب jسZZن نفZZارق� مZZخ 

ذال�مقارنZZZاc للتحZZZدي� والحتجZZZاج يسZZZم�ى معجZZZزة ول ت�عZZZزى المعجZZزات إل� Sاء، واZZZى النبيZZإل  
 صدر هذا الخارق عن إنسان بل تحد� وادع�اء وتشZZريع واحتجZZاج يسZZم�ى كرامZZة، وهZZي ل

ذا صZZZدر الخZZZارق مZZZن نفZZZس خبيثZZZة شZZZيطانية يسZZZم�ى سZZZحراcل�تعZZZزى إل� Sاء، واZZZى الوليZZZإل  
 واستدراجاc، وهذا هو المروي� عن السحرة القدماء، ومZZن عZZرف الحقZZائق يمكنZZه أن يعZZرف
 مقدار تفاهة هذه المصطلحات وب�عد أصحابها عZن معرفZZة حقZZائق اليZZات والبي�نZZات، فت�ZZم

  أسماء سميتموها أنت@@م وآب@@اؤكم م@@ا أن@@زل ال به@@ا م@@نلCن هي إلCفيهZZا قZZول الرحمZZن "إ
)23(القرآن الكريم، سورة النجم، الية سلطان."
)50-46(الصفحات    

ويقول أبو الفضائل في كتابه "الحجج البهي�ة":
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 … إذ ل يخفى على المحقق النبيه أنه لو اقتصر المر فZZي إثبZZات حقي�ZZة النبيZZاء علZZى
 العجZZZZائب والمعجZZZZزات ل�ي�نتهZZZZي إلZZZZى تصZZZZدم الدلZZZZة وتعZZZZارض الZZZZبراهين، إذ ليسZZZZت تلZZZZك
 العجائب والمعجزات م
ن الدل�ة الباقية الخالدة مثل آيات الكتاب تتناولها كل يد وتجZZدها
 كZZل نفZZس فيهتZZدي بالZZدال� علZZى المZZدلول وي�سZZتدل� بZZالثر علZZى المZZؤثر، فل بZZد أن تنتقZZل
cاZZZهم بعضZZZار بعضZZZخب Sاديث واZZZات والحZZZاس بالروايZZZات النZZZائر طبقZZZى سZZZور إلZZZك المZZZتل 
 خصوصاc فZZي القZZرون التاليZZة والجيZZال التيZة، فZZإذا أعت�ZZبر مZZا يرويZZه كZZل� أمZZة� عZن نZZبيهم
 وشZZZZارع ديZZZZانتهم بZZZل عZZZن رؤسZZZاء مZZZذاهبهم وأئمتهZZZZم بZZZل عZZZن أتربZZZة أوليZZZائهم ومضZZZاجع
 أصفيائهم كما هو واضح لدى الباحث الخبير حينئذj تتعZZارض الدلZZة وتتصZZادم الZZبراهين

 ب أنZZZوار الحZZقغZZZرويخفZZى سZZبيل الحZZق وتنطمZZZس أعلم الهدايZZة وي�ظلZZZم طريZZZق الZZدين وت
 واليقيZZZن، أليZZZس الفرقZZZة الكاثوليكيZZZة مثلc يZZZروون عZZZن أسZZZاقفتهم ورهبZZZانهم الماضZZZين مZZZن

 ثZZوذكس عZZن رهبZZانهم وأسZZاقفتهم، ويتحZZدث أهZZلرالعجZZائب والمعجZZزات مثZZل مZZا يرويZZه ال
 السن�ة والجماعة مثلc عن كرامات علمZZائهم وخZZوارق العZZادات الصZZادرة مZن أوليZZائهم مثZZل
 مZZZZا يرويZZZZه الشZZZZيعة عZZZZن أئمتهZZZZم ورؤسZZZZائهم، وهكZZZZذا سZZZZائر الديZZZZان والمZZZZذاهب والطZZZZرق
 والمشارب، فاخلع أي�ها القارئ الكريم عنك ثوب تقليدك القديم، وابعد عZZن نفسZZك الميZZال
عk قZZZZد�امك ZZZZق و�ض�ZZZZى ذروة التحقيZZZZر إلZZZZوة النظZZZZعد بقZZZZة، واصZZZZف القومي�ZZZZة والعواطZZZZالمذهبي 
ن Z
 أصحاب الديZان والملZZل وأربZZاب المZذاهب والنحZZل ثZم انظZZر بنظZZر النسZان البصZZير م
لل المتناقضة المتباينة جماهير� 
 ذاك� المقام الشامخ الخطير، ت�ر� من المم المتخالفة والم
 ممZZن� يكفZZر بعضZZهم بعضZZاc ويكZZذ�ب كZZل واحZZد منهZZم الخريZZن، وب
ي�ZZد
 كZZل فرقZZة منهZZم كتZZب
ن معجZZZزات أنبيZZZائهم وكرامZZZات ZZZ
 مدونZZZة مZZZن العجZZZائب وصZZZZحف مملZZZوءة مZZZن الغZZZرائب م
 أوليZZZZائهم ومنZZZZاقب أصZZZفيائهم وعجZZZائب حZZZالت رؤسZZZZائهم، ممZZZا ل تفZZZي لقراءتZZZه الدوار
تمامه كثير� مZن العمZZار، ثZZم س�ZZرrح البصZZر إليهZZا وأمعZZن النظZZر فيهZZا Sوينطوي قبل طيه وا 

 لZZي بحقZZك لZZو ت�عتZZبر تلZZك المعجZZزات والعجZZائب المتباينZZة برهانZZاc ي�عتمZZد عليZZه ودليلcوقZZل 
ق
هZZZم مZZZن م�بkطل
هZZZم وهZZZاديهم مZZZن 
 ي�ركZZZن إليZZZه، ب
ZZZم� يتZZZبي�ن الصZZZادق منهZZZم عZZZن كZZZاذبهم وم�ح

ل
هم، وبماذا تمتاز الهداية من الضللة وطريق النجاة من طريق الهلك؟ 
م�ض
 فتبي�ن بما بسطنا الكلم فيه، ما ذكرناه أولc من أن العجائب والمعجZZزات ليسZZت مZZن
 البراهين الولية التي تدل� دللةc مستقلة على حقي�Zة الZداعي بZZل هZي مZن المZZور الثانويZة
 تدل� دللة تأييدي�ة على حقي�ة مظاهر أمر ال ومطالع دين ال، فل يمكن إنكZZار صZZدور
 المعجZZZزات منهZZZZم لمZZZا بين�ZZZاه مZZZن إحاطZZZة قZZZZدرتهم وشZZZZد�ة قZZZZوتهم، ويشZZZZهد عليZZZه تلمZZZZذتهم

103



 وأصZZZحابهم وتحتZZZويه كتبهZZZم وكلمZZZاتهم، ول يمكZZن أيضZZاc العتمZZاد علZZى جميZZع مZZا ن�سZZب
وي عنهم من العجائب والمعجزات، والكتفاء بها عن سZZائر الدل�ZZة واليZZات لمZZا  إليهم ور�
واتهZZZا وضZZZعف دللتهZZZا، فالقاعZZZدة الصZZZحيحة عنZZZد علمZZZاء الكلم ن تنZZZاقض ر� ZZZ
 ذكرنZZZاه م
وي مZZن المعجZZزات عZZن نZZبي مZZن النبيZZاء أو  والل�هZZوت فZZي هZZذه المسZZألة هZZي أن مZZا ر�
 شZZZارع ديZZن مZZن الديZZZان إن لZZم يكZZن فيZZه مخالفZZة وتنZZZاقض لصZZZريح كلم ذلZZك النZZZبي أو
 الشZZارع فهZZو حZZق ل ريZZب فيZZه، وي�تخZZذ مZZن الدل�ZZة علZZى حق�يتZZه والZZبراهين الم�ثبتZZة لصZZدق
 دعوته كما رآه وشهد به السابقون الول�ون، ورأيناه ونشهد عليه من مظاهر أمر ال في
ل�ZZة ن و�جZZد بينهمZZا تنZZاقض ومباي�ن�ZZة فهZZو مZن الحZZاديث الم�ؤ� Sبين، واZZدس المZZرن المقZZذا القZZه 
 والخبZZار المرمZZوزة يجZZب حل�ZZه وتZZأويله إلZZى مZZا يوافZZZق مشZZارب أنبيZZاء ال وي�لئم بيانZZات
 مظاهر أمر ال، والقاعدة الكلي�ة المعتبرة عند أهل العلم والحكمة هZZي أن تلZZك العجZZائب
 أو المعجZZزات المروي�ZZة عZZن النبيZZاء إن كZZانت راجعZZة إلZZى كلي�ZZة الZZروح المقZZدس المتجلZZي
حZZZZاطته وقZZZZوته وقZZZZدرته فهZZZZي مZZZن المZZZZور الصZZZZحيحة الحقيقيZZZZة والدل�ZZZZة الثانويZZZZة Sم واZZZZفيه 

ل� Sة والكاذيب الخرافية إختلقتها المحب�ة الكاذبةق فهي من الحاديث المختلل�التأييدية، وا 
ة الواضZZحة، وفيمZZا قلنZZاه كفايZZة لمZZن أوتZZي بصZZيرة ني�ZZرة فZZي ZZن المحج�ZZروق عZZدها المZZوأوج 

 ("من   السنن اللهية وما طبع عليه العالم من النواميس الطبيعية.
)176-174 الفضائل"، الصفحات ومؤلفات أب

:cويقول في نفس الكتاب أيضا

 … وأمZZا المعجZZزات فل يوجZZد لهZZا مصZZدر يثبZZت ظهZZور معجZZزة مZZن موسZZى عليZه السZZلم
  السZZZفار الخمZZZس أو تصZZZديق الZZZذين ظهZZZروا بعZZZده مثZZZل سZZZيدنا المسZZZيح لZZZه المجZZZدل�إل�

ا أنكZر اليهZZود حقي�Zة هZذين الظهZZورين ZZلمين، ولم�Zوالرسول عليه السلم حسب اعتقاد المس 
 فكم يصZZعب عليهZZم إثبZات معجZزات موسZZى للبوذيZة والبرهميZZة وغيرهZZم مZن الملZل الكZZبرى

  روايZZة إنسZZان واحZZد هZZو عZZزرا الكZZاهن، فمZZا أضZZعفها سZZنداc كمZZا لل�إذ ليس لها مأخZZذ إل�
يخفي على أصحاب البصيرة والن�هى.

)194 الفضائل"، الصفحة و("من مؤلفات أب

:cويقول في نفس الكتاب أيضا
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 ثZZZم انظZZZروا أيZZZدكم ال تعZZZالى بقZZZوةc مZZZن ملكZZZوته فZZZي أمZZZر السZZZيد المسZZZيح لZZZه المجZZZد،
ة دعوته المقدسة. والدلة والبراهين المثبتة لحقية كلمته المباركة وصح�

ا الكتZZZاب اللهZZZي وهZZZو النجيZZZل المقZZZدس فهZZZو يحتZZZوي علZZZى تعليمZZZات يمكننZZZا أن ZZZأم� 
 نحسZZZZبها حقZZZZاc كلمZZZZات ال وهZZZZي ل تتجZZZZاوز بضZZZZع صZZZZفحات معتدلZZZZة، والبZZZZاقي أحZZZZاديث
ن�هZZا تلميZذه أو تلميZZذ تلميZذه عليZه السZZلم فZZي تاريZZخ حيZاته ومجZZاري  وأخبار ك�ت�ب�ها ود�و�
 حالته، علZى أن تلZZك التعليمZZات لZZم ت�حفZZظ علZZى لغتهZZا الصZZلية الZZتي كZZانت إذ ذاك لغZة
،cاZZلم أيضZZه السZانه عليZZن في زم  الشعوب القاطنة في البلد السورية، ولم تكتب ولم ت�دو�
نت بعد صعوده عليZه السZZلم إلZى سZماء جZZوار ال فZZي أزمنZة متفاوتZة بيZن  بل ك�تبت ود�و�
 أربعيZZن سZZنة إلZZى تسZZعين سZZنة مZZن تاريZZخ ولدتZZه كمZZا صZZر�ح بZZه مؤرخZZو أوروپZZا وت�رجمZZت

إلى اللتينية واليونانية في أزمنة أخرى.
 وأما المعجزات واليات التي ظهرت منه عليه السZZلم فمصZZدرها الناجيZZل الربعZZة،
 أي ترجع جميعهZZا إلZZى روايZZة أربعZZة أشZZخاص مZZن تلميZZذه وتلميZZذ تلميZZذه علZى مZZا فZZي
 أكZZZثر عبZZZاراتهم مZZZن السZZZتعارات والرمZZZوز الZZZتي تصZZZرفها غالبZZZاc عZZZن المعZZZاني الظاهريZZZة،
 فZZانظروا فZZي الصZZحاح التاسZZع مZZن إنجيZZل يوحنZZا حيZZث جZZاء فيZZه أن المسZZيح لZZه المجZZد

  منZZZه أن39أبصZZZر أعمZZZى ووقعZZZت بسZZZببه بيZZZن الفريسZZZيي�ن مناقشZZZة، ثZZZم جZZZاء فZZZي اليZZZة 
 لدنيونة] أتيت_ أنا إلى الع@@الم ح@@تى يبص@@ر ال@@ذين ل يبص@@رونعيسى عليه السلم قال: "

 ." وهZZذه اليZZة صZZريحة فZZي أنZZه عليZZه السZZلم أراد بZZالعمى الجهZZلويعمى الذين يبصرون
 والضللة، وبالبصر العلم والهداية كما يزيده صراحة مZZا جZZاء بعZZد هZZذه اليZZة حيZZث قZZال

 فسمعR هذا الذين كانوا معه م@@ن الفريس@@يين وق@@الوا ل@ه لعلCن@@ا نح@@ن أيض@@اW عمي@@ان. ق@ال"
 له@@م يس@@وع ل@@و كنت@@م ع_ميان@@اW لم@@ا ك@@انت لك@@م خطيئة ولك@@ن الن تقول@@ون إنن@@ا نبص@@ر

ن أيZZZن ي�عZZZرف أن مZZZا جZZZاء فZZZي أول الصZZZحاح أنZZZه عليZZZه السZZZلمفخطيئتك@@م باقي@@ة ZZZ
 ". فم
ر� أعمى ليس من هذا القبيل؟ خصوصاc إذا نظر النسZZان إلZZى عZZوائد ك�ت�ZZاب اليهZZود  أبkص�
 فZZي تلZZك الزمنZZة القديمZZة، فZZإنهم كZZانوا كZZثيراc مZZا يسZZتعملون الرمZZوز واللغZZاز فZZي كتبهZZم
نشZZZZZZاآتهم ويسZZZZZZترون المعZZZZZZاني تحZZZZZZت السZZZZZZتعارات الدقيقZZZZZZة الغامضZZZZZZة فZZZZZZي مؤلفZZZZZZاتهم Sوا 

)196-194 الفضائل"، الصفحات و("من مؤلفات أب   وم�صن�فاتهم.

كتب أبو الفضائل ما يلي: عجزات الرسول وفي باب م
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 … وأمZZا معجزاتZZه وعجZZائبه ممZZا اقZZترح عليZZه أعZZداؤه منهZZا، ويحZZاول علمZZاء السZZلم أن
 يثبتوها له عليه السلم فينفيه صريح آيات القرآن، فإن في القرآن آيات صZZريحة فZZي أن

  الكتاب لنهZZا منZZذرة بZZالهلكل�ال تعالى لم يشأ في ظهور السلم أن يظهر آية ما إل�
نRعRنRا أن نرسل باليات: "59والدمار، كما قال جل� وعل في سورة السراء، الية  Rوما م 

CإلCفظلم@@وا به@ا وم@@ا نرس@@ل بالي@اتل Wبها الولون وآتين@ا ثم@@ود الناق@ة مبص@رة RبCأن كذ  
CإلCل.Wه تخويفاZد عليZZور محمZZيعني أن ال تعالى امتنع وأبى أن ي�ظهر المعجزة في ظه " 

 السZZلم، لن المZZم الولZZى مثZZل الفراعنZZة وعZZاد وثمZZود طلبZZوا المعجZZزات مZZن النبيZZاء ثZZم
 كZZذ�بوا بهZZا وأنكروهZZا، فZZأهلكهم ال تعZZالى بسZZبب إنكZZارهم وتكZZذيبهم، فZZإنه تعZZالى ل يرسZZل

  إنZZZذاراc بZZZالهلك وتخويفZZZZاc مZZZن الZZZدمار، وأمثZZZال هZZZذه اليZZZة كZZZثيرة فZZZيل�آيZZZة ومعجZZZزة إل�
  وفZZي فصZZل الخطZZاب،"الZZد�رر البهيZZة" وفZZي "الفZZرائد"الكتاب، قد اسZZتوفينا الكلم فيهZZا فZZي 

 ل�وأما ما ظهر منه عليZه السZلم مZن المعجZZزات مZن غيZر اقZتراح فليZZس لهZا مصZZادر إل�
ذا أضZZفنا إلZZىل�روايات وأحاديث قل�ما يمكن العتماد عليها إل� Sن باب ح�سن الظن، وا
  م

 ذلك ضعف دللZZة المعجZZزات علZZى حقيZة الZداعي كمZZا بين�ZZاه فZZي بZZابه، فلZZم يبZZق هنZZاك مZا
 يليZZZZق العتمZZZZاد عليZZZZه والسZZZZتدلل بZZZZه، ولكنZZZZه يوجZZZZد فZZZZي القZZZZرآن الشZZZZريف والحZZZZاديث
 الصZZحيحة المروي�ZZة عنZZه عليZZه السZZلم أخبZZار� عZZن المZZور التيZZة ممZZا ل ي�سZZتهان بZZه ول

  المجZZادل المتعن�ZZت، فقZZد أخZZبر عليZZه السZZلم بجميZZع حZZالت أمت�ZZه ومZZا دارتل�ينكZZره إل�
 عليZZZه مZZZن الطZZZوار مZZZن الصZZZعود والنZZZزول والنشZZZاط والخمZZZول والقZZZو�ة والضZZZعف والتفZZZر�ق
ها وانتهZZاء دورتهZZا، 
د ZZاء أم�ZZى انقضZZا إلZZا وجزئياتهZZوال بكلي�اتهZZن الح ZZ
 والتحZZز�ب وأمثالهZZا م
ن ظهZZور المهZZدي ونZZزول روح ZZ
 وكZZذلك أخZZبر عZن المZZور الحادثZZة فZZي انقضZZاء الZZدهور م
 ال وقيZZZام النبيZZZاء الك�ذ�ب�ZZZة وظهZZZور الZZZدعاة الكZZZاذبين والقيامZZZة الصZZZغرى والقيامZZZة الكZZZبرى
 وأشراطها وعلماتها، كل هذه المور أيضاc بجزئياتها وكلي�اتها ومواقعها وميقاتها مم�ا ل
 يمكن أن يدركه النسان بالمدارك البشرية وي�خبر عنه بالنظار السياسية، بل لم ي�شاهد

ب�ق�ه� مZن المظZZاهر القدسZZية، إل� Zن س�ZZار م�ZZي آثZZيل�مثله فZZاديث فZZك الحZZت تلZZrا د�ون ZZه لم�Zأن  
 القرن الثاني والثالث الهجZZري وكZZانت عZZادة رواة الحZZاديث فZZي مZدة قرنيZZن أو أكZZثر أن�هZZم
 يحفظونهZZا فZZي صZZدورهم ويخZZبرون عنهZZا بألسZZنتهم، ول بZZد� مZZن أن يقZZع فيهZZا مZZن الغلZZط
 ويظهر بينها الختلف بسبب السهو والنسيان الذي هو من لZZوازم النسZZان، وكZZان فZZوق
ة السZZZلمية، ZZZن الم�ZZZبي cاZZZمحترم cاZZZمقدس cأناZZZة إذ ذاك شZZZاديث النبويZZZة الحZZZد� روايZZZذا ت�ع�ZZZه 
 فاتخZZذها ط�لب الرئاسZZة وسZZيلة للبلZZوغ إلZZى المقاصZZد الدنيويZZة وكZZان فZZوق هZZذا وذاك أن
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 الخلفZZZZاء الجZZZZائرين الZZZZذين كZZZZانوا فZZZZي خZZZZوف دائم مZZZZن السZZZZللة الطZZZZاهرة الع�ل�وي�ZZZZة والعZZZZترة
 المقدسZZZة النبوي�ZZZة يشZZZترون ذمZZZم بعZZZض السZZZابقين مZZZن الصZZZحابة والتZZZابعين ليختلقZZZوا لهZZZم
ة بهZZذه الحيلZZة ZZار الم�ZZرفون أنظZZم يصZZبيت لعلهZZل الZZة أهZZداء أئمZZائل أعZZي فضZZاديث فZZأح 
 عن العترة الطاهرة ويحفظون مراكزهم في المملكة العضوضة والخلفة الجZZائرة، فراجZZت
 تجZZZZارة الحZZZZاديث وربحZZZZت أسZZZZواق اختلق الخبZZZZار فZZZZاختلط الصZZZZحيح بالفاسZZZZد والحZZZZق
cةZZورهب cاZZوطمع cاZZن هذا القبيل من الحاديث وتقب�لها العلماء خوف
نتk كتب� م  بالباطل، ود�و�
ة وخمZZول المل�ZZة وسZZقوطهم فZZي هاويZZة الهZZوان ZZللة الم�ZZبب ضZZس cراZZار أخيZZا صZZمم cةZZورغب 
 والذلZZة، علZZى أن ذلZZك لZZم يمنZZع أربZZاب البصZZائر المنيZZرة عZZن معرفZZة الخبZZار الصZZحيحة
 وتمييزهZZZا عZZZن الحZZZاديث الضZZZعيفة، فZZZإن لكلمZZZات النبيZZZاء والمرسZZZلين ومخZZZازن حكمهZZZم
 ومطZZالع علZZومهم سZZمات ومزايZZا لZZم تخZZف علZZى أهلهZZا ولZZن تشZZتبه علZZى أربابهZZا، وليZZس
 مرادنZZا مZن الحZZاديث الصZحيحة مZZا اصZZطلح عليZه علمZاء السZZلم مZن الشZZيعية والسZZن�ة،
 فإن أهل السن�ة والجماعة يعتبرون أن الحديث الصحيح ما يوافZZق مZZذهبهم والZZراوي علZZى
 مذهبهم، ويضعفون كل حديث دونZZه مهمZZا كZZان راوي الحZZديث ثقZةc وأمينZZاc، وهكZZذا علمZZاء
ن لZZم يكZZن علZZى طريقتهZZم ومZZذهبهم، وهZZذا ل ي�غنZZي طZZالب ZZار م�ZZبرون أخبZZيعة ل يعتZZالش 
ن الحZZZق ول يرفZZZع الختلف مZZZن الZZZبين، إذ ل تتنZZZازل ZZZ
 الحقيقZZZة شZZZيئاc ول ي�ميZZZز الباطZZZل م
 طائفة لرأي أخرى بل المراد به ما يوافZZق الحZZق، فالحZZديث الصZحيح مZZا يوافZZق كتZZاب ال
ح�ت ZZت وص�ZZا وقعZZارات جميعهZZك البشZZإن تلZZع فZZق الواقZZيء" أو يوافZZل شZZان كZZه تبيZZإن "فيZZف 

فماذا ينتظر العاقل بعد.
)208 –206 الفضائل"، الصفحات و("من مؤلفات أب
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حادي عشرالفصل ال

الرجعة

 الفضائل، ما يلي في باب "الرجعة":وكتب أبو الفضل الگلپايگاني، المعروف بأب

 ... مZZا يرجZZع إلZZى مسZZألة "الرجعZZة" فZZإنه مZZا مZZن ديZZن الديZZان الموجZZودة إل� ويعتقZZد أهلZZه
 بهZذه المسZألة، وينتظZZرون رجZZوع شZخصj معيZنj مخصZZوص أو أشZZخاص معلومZZة لتعميZZم
عZZادة رونZZق شZZريعتهم، فكمZZا تZZرون مثلc المZZة النصZZرانية منتظZZرة لرجZZوع سZZيدنا Sانتهم واZZدي 
 المسZZيح لZZه المجZZد، ومعتقZZدة كمZZال العتقZZاد بمحتومي�ZZة نزولZZه عليZZه السZZلم مZZن السZZماء،
ة اليهودية منتظZZرة لنZZزول إيليZا النZبي أي إليZاس عليZه السZZلم مZن السZZماء قبZZل  كذلك الم�
 ظهور الرب الموعود وقيامه في اليوم المعهود، والمZZم السZZلمية أهZZل السZZن�ة والجماعZZة
ا الشZZZيعة الثنZZZي ZZZدي، وأم�ZZZور المهZZZد ظهZZZلم بعZZZه السZZZى عليZZZزول عيسZZZدون نZZZم يعتقZZZمنه 
 عشرية فتعتقد أولc رجوع المهدي عليه السلم، وهو بزعمهم محمد بن الحسZZن العسZZكري
 الZذي غZاب فZZي سZنة مZZائتين وسZZتين مZن الهجZرة وهZZو الثZZاني عشZZر مZن أئمZة أهZل الZبيت
 عليهم السلم، وتعتقد ثانياc برجوع السبط الشهيد حسين بن علي بZن أبZي طZالب عليهمZZا
 السZZلم، والثZZالث مZZن أهZZل الZZبيت، وي�عب�ZZرون عZZن رجZZوعه بZZالظهور الحسZZيني بعZZد ظهZZور

 دشتية فتنتظر رجوع الملZZك الكيZZاني الشZZهير كZZي خسZZرو -الZZذياالمهدي، وأم�ا المة الزر
 الفارسZZZZي المعZZZروف- فZZZZي أيZZZZام ظهZZZZورالملZZZZك فس�ZZZZره بعZZZZض الوروبييZZZZن غلطZZZZاc بكZZZZورش 

د ZZZوات ويوح�ZZZم المZZZان وي�قيZZZر الزمZZZي آخZZZران فZZZن إيZZر مZZZه يظهZZZدون أنZZZذي يعتقZZZود الZZZالموع 
ن ل سZZبيل هنZZا إلZZى استقصZZاء تفصZZيل ZZرجوع رجال آخرين مم� cالديان. وينتظرون أيضا 
 أسمائهم وذكر سبب رجوعهم، وكذلك سائر الديان والملل كما يعرفه المتتب�ع في عقائد

ل. المذاهب والن
ح�
kتZZتي ابتلي�Zة الZائل المهمZZفثبت مما ذكرناه بالجمال أن مسألة الرجعة هي من المس 
 بهZZZا أصZZZحاب الديZZZان، وبهZZZا كZZZذ�بوا كبZZZار النبيZZZاء وأعرضZZZوا عZZZن مظZZZاهر أمZZZر ال فZZZي
 جميع الزمان، نعم قام في القرن الثامن الهجZZري ابZZن خلZZدون المZZؤرخ المغربZZي الشZZهير،
 وأنكZZر فZZي كتZZابه الكZZبير ظهZZور المهZZدي عليZZه السZZلم، وتبعZZه فZZي رأيZZه هZZذا بعZZض� مZZن
 أصZZحاب العقZZول الصZZغيرة والضZZمائر المظلمZZة لكZZي يتZZم بهZZم مZZا ب�ش�ZZر وصZZر�ح وأخZZبر بZZه
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 النجوم الزاهرة والنوار الباهرة من أئمZZة أهZZل الZZبيت عليهZZم السZZلم: "أن المهZZدي� خروجZZه
 عند اليأس والقنوط" أي حينما تقنZZط النفZZوس الغافلZZة عZن ظهZZوره وتنكZZر بشZZارات خروجZZه

وتيأس من آخر رجاء للتخلص من نوائب يوم عبوسj مستطير بمصائبه وشروره. 
 وكZZذلك ظهZZرت فZZي المZZم النصZZرانية جماعZZة غيZZر قليلZZة أنكZZروا رجZZوع المسZZيح عليZZه
فوا تلك البشارات الصريحة في مجيئه وظهوره وفس�روها بإحاطZZة  السلم في الجسد، وحر�
 دينه وغلبة
 أتباعه مما ل ينطبق على تلك البشارات أصZZلc، لكZZي يتZZم� فيهZZم مZZا أخZZبر بZه

 "ولكن ك@@انبطرس الرسول كما جاء في الصحاح الثاني من رسالته الثانية حيث قال: 
 أيضاW في الش@@عب أنبي@اء كذب@ة كم@ا س@@يكون فيك@@م أيض@اW معلCم@ون كذب@@ة ال@ذين يدسC@ون
.Wس@ريعا Wذ هم ينكرون ال@رب ال@@ذي اش@@تراهم يجلب@ون عل@@ى أنفس@@هم هلك@ا Gهلك] وا RعRدTب 

 ". إلZZى آخZZر كلمZZهوسيتبع كثيرون تهلكاتهم. الذين بسببهم ي_جدCف على طريق الحق
 فZZZي هZZZذا الصZZZحاح، ممZZZا يطZZZول بنZZZا الكلم لZZZو جئنZZZا بجميZZZع كلمZZZاته المقدسZZZة فZZZي هZZZذا
ر والتعمZZZق فيمZZZا جZZZاء فZZZي هZZZذا ZZZى التبص�ZZZار إلZZZي البصZZZار أولZZZه أنظ  المقZZZام، ولكننZZZا نZZZوج�
 الصحاح، فإن ذاك الرسول الم�جتبى والمام المرتضى أخبر بأفصZZح عبZZارة وأبلZZغ بيZZان
ة النصZZرانية فZZي القZZرون الخيZZرة ZZي الم�ZZل فZZذا القبيZZن هZZدثت مZZتي حZZوادث الZZع الحZZبجمي 
 بكلي�اتها وجزئي�اتها، مما يدل على روحj مقدسj طاهرj محيطj ناظر بحقائق المور التيZZة
ن السZZماء ZZ
ةj أن� المسZZيح لZZه المجZZد ل ينZZزل م ZZد أم�ZZرر� عنZZإذا تقZZياتها، فZZدقائقها وخصوصZZب 
 رغماc عم�ا و�ع�د� به صZZريحاc وصZZار هZZذا الZZرأي عقيZدة عموميZZة ثابتZZة عنZZد جماعZZةj، فل بZZد
 مZZن أنهZZZم ينكرونZZZه حيZZن نزولZZه أي عنZZد ظهZZZوره ويجZZZد�فون علZZى طريقتZZه، فيتZZZم فيهZZZم نبZZأ
 الرسول الم�جتبى بأنهم ينكرون الرب الذي اشتراهم، وبسببهم ي�جد�ف على طريZZق الحZق،
 كمZZا وقZZع تمامZZاc فZZي هZZذا القZZرن النZZور البهZZى، وسZZتظهر صZZحة هZZذا النبZZأ بZZأتم وأجلZZى،

 عالمينوقال أيضاc كما جاء في الفقرة الثالثZZة مZZن الصZZحاح الثZZالث مZZن هZZذه الرسZZالة: "
 هذا أولW أنه سيأتي في آخر اليام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفس@@هم،
 وقائلين أين هو موعد مجيئه، لنه من حين رقد الب@اء ك@ل ش@يn ب@اق] هك@ذا م@ن ب@دء

 ". إلى آخر هذا الصحاح، وهذا أيضاc مما يسZZتحق كZZل التفسZZير واليضZZاح بمZZاالخليقة
 فيه من جواهر المعاني الغالية المختومة كمZZا سنفس�ZZره فZZي محل�ZZه إن شZZاء ال تعZZالى فZZي
 غاية الوضوح والفصاح، وهذه العبارة أيضاc تZZدل علZى مZZا ذكرنZZاه مZن أن جماعZة كZثيرة
 ينكZZZرون مجيء سZZZيدنا المسZZZيح لZZZه المجZZZد، فل نتعجZZZب إذاc مZZZن إنكZZZار الكZZZثيرين لنزولZZZه
 وتحريفهZZZم البشZZZارات الصZZZريحة فZZZي مجيئه وظهZZZوره، وممZZZا يجZZZب النتبZZZاه إليZZZه هZZZو أنZZZه
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 بمقZZدار مZZا أوجZZدت محZZاولت المنكريZZن لنزولZZه عليZZه السZZلم بالجسZZد شZZكوكاc فZZي القلZZوب
 المريضZZة، كZZذلك أوجZZدت فZZي القلZZوب الصZZافية علمZZاc ويقينZZاc أظهZZر وأجلZZى، وأورثZZت فZZي
 النفوس الطاهرة ثبوتاc ورسوخاc أتم وأقوى، إذاc أي برهان يمكن أن ي�قZZام علZZى صZZحة مبZZدأ
 تلZZZZك البشZZZZارات فZZZZي مفاهيمهZZZZا الصZZZZلية، أيk نZZZZزول روح ال فZZZZي الهيئة البشZZZZرية أعظZZZZم
 وأظهZZZر وأقZZZوى مZZZن تحقZZZق تلZZZك الخبZZZار بعZZZد انقضZZZاء قZZZرون وأدوار، أليZZZس أخبZZZار ذاك
 الرسول الم�جتبى - حينما لم يكن للنصرانية جمعية وهيئة اجتماعيZة يZZذكرها المؤرخZZون،
 ويعتبرها الكاتبون بأخبار وحوادث تحققت وظهرت بعد انقضاء تسعة عشر قرناc - أدل�

دليل على أنها من الخبار السماوي�ة والنباء الم�علنة بالقو�ة القدسي�ة اللهية.
)235-232 الفضائل"، الصفحات و("من مؤلفات أب

 ويعر�ف حضرة عبدالبهاء موضوع المعاد والرجعة بقوله الحلى: "الفرق بين المعZZاد
لمZZي. مZZن حيZZث الشZZؤون والثZZار يZZدل علZZى 
 والرجعZZة، المعZZاد أمZZر عينZZي� والرجعZZة أمZZر ع

)26، الصفحة 9"، المجلد  آسماني("مائدة   الوحدة الحقيقية بين البرار."

 وينتظر معظم أصحاب الديانات السZZابقة عZZودة مظZZاهرهم بأعيانهZZا وهZZذا هZZو معنZZى
  كمZZZا فسZZZر�ه حضZZZرة عبZZZدالبهاء ولكنهZZZا فZZZي ع�ZZZرف أهZZZل البهZZZاء رجعZZZة الصZZZفات.دالمعZZZا

فيتفضل حضرة بهاءال عن هذا بقوله الحلى: 

 هذا كتاب من لدى المظلوم الذي س_مي في ملكوت البق@@اء بالبه@@اء... وق@@د ورد علي@@ه"
 في ك@@لC عه@@د م@@ا ل يحص@@يه أح@@د إلC ال المل@ك العل@@ي العظي@@م. م@رة ابتل@@ي بي@@د القابي@@ل
 وق_تل في سبيل ال وصعد إليه مظلوماW وكذلك كان المر من قبل وكان ال على ذل@@ك
Wلشهيد وخبير. ومرة ابتلي بي@@د النم@@رود وألق@@اه عل@@ى الن@@ار وجع@@ل ال الن@@ار علي@@ه ن@@ورا 
نه ليحفظ عباده المقربين. ومرة ابتل@ي بي@د الفرع@ون وورد علي@ه م@ا يح@ترق Gورحمة وا 
لC@ق عل@@ى الص@@ليب ور_ف@@ع إل@@ى ال العزي@@ز الجمي@@ل. وم@رة  ب@ه أفئدة المخلص@@ين. وم@رة ع_
 ابتلي بيد بو جهل ثمC الذين هم قاموا عليه بالشقاق من أهل النفاق ووردوا علي@@ه م@@ا
 ل ي_@@ذكر بالبي@@ان وك@@ان نف@@س الرحم@@ن عل@@ى م@@ا ورد علي@@ه لعلي@@م وش@@هيد. وم@@رة ق_ت@@ل
 مظلوم@@@اW ف@@ي أرض الط@@@فC واستش@@@هدوا مع@@@ه ال@@@ذين نس@@@بهم ال إل@@@ى نفس@@@ه المق@@@دس
 المنير، إلى أن قطعوا رأسه وأساروا اهله وداروهم ف@ي البلد وك@@ذلك ق_ض@@ي علي@@ه م@@ن
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لC@ق عل@ى اله@@واء واستش@@هد ف@ي س@بيل ال المهيم@ن المقت@در  جنود الش@ياطين. وم@رة ع_
)301، الصفحة 4("آثار قلم أعلى"، المجلد  ..."القدير

 ويتفضل حضرة بهاءال جل اسمه العظم في "كتاب اليقان" عن موضZZوع المعZZاد
والرجعة ما يلي:

 "من الواضح المعلوم لدى أهل العلم، أنه لم�ا أحرقت نار المحبة العيسوية حجبZZات
 حدود اليهود، ونفذ حكم حضرته نوعاc ما حسZب الظZZاهر، ذ�ك�ZZر� ذاك الجمZال الغيZZبي فZي
 يوم من اليZZام لبعZZض مZن أصZZحابه الروحZZانيين أمZZر الفZZراق، وأشZZعل فيهZZم نZZار الشZZتياق

 إني ذاه@ب وي@أتي غي@@ري ح@تى] وقZZال فZZي مقZZام آخZZر: [إني ذاهب ثمC أعودقZZائلc لهZZم :[
 ] وهاتان العبارتان هما في الحقيقZة شZيء واحZZد، لZو أنتZZميقول ما لم أقله ويتمCم ما قلته

 في مظاهر التوحيد بعين ال تشZهدون... نشZZاهد فZZي الحقيقZة أن كتZZاب عيسZى وأمZZره قZZد
 ثبتا في عهد خاتم النبياء فمن حيث السم قال حضرة محمد [إني أنZZا عيسZZى]... فمZZن
ث�ZZل� الشZZمس، فZZإذا قZZالت ث�ZZل� ذلZZك م�  هZZذه الوجهZZة قZZال عيسZZى بنفسZZه إنZZي ذاهZZب وراجZZع. م�
 شمس اليوم إنني أنZZا شZZمس المZس فهZZي صZZادقة ولZZو قZالت إننZZي غيرهZا نظZراc لختلف

"...c18-17(الصفحتين   اليام فهي صادقة أيضا(

ح Zد وض�Zر ال فقZZاهر أمZZى مظZا علZZة وتجل�يهZأما بالنسبة لنتقال حقيقة النقطة الغيبي 
 حضرة بهاءال هذا المر من حيZث الجمZZال فZZي مقدمZة "لZوح الشZراقات" قZZوله المقZدس

الحلى:

نه@@ا Gل النقط@@ة الظ@@اهرة المش@@رقة م@@ن أف@@ق الرادة وا @@Cفلم@@ا أراد الخل@@ق الب@@ديع فص" 
 دارت في كلC بيت على كلC هيئة إلى أن بلغت منتهى المقام أم@@راW م@@ن ل@@دى ال م@@ولى
تR@@م ظه@@ورات الح@روف ف@ي ملك@@وت النش@اء nخTنها هي مركز دائرة الس@ماء وم Gالنام. وا 
 وبها برز ما دلC على السرC الكتم والرمز المنمنم الظاهر الح@@اكي ع@@ن الس@@م العظ@@م
 في الصحيفة النوراء والورقة المقدسة المباركة البيضاء فلCما اتCصلت ب@@الحرف الث@@اني
 البارز في أول المثاني دارت أفلك البي@@ان والمع@@اني وس@@طع ن@@ور ال الب@@دي. وتقبC@@ب
 على وجه سماء البرهان وصار منه النيران. تبارك الرحم@@ن ال@@ذي ل ي_ش@@ار بإش@@ارة ول
 يعبCر بعب@@ارة ول ي_ع@@رف بالذك@ار ول ي_وص@@ف بالث@@ار إن@@ه ه@و الم@ر الوهC@@اب ف@ي المب@@دأ
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رCاساW من جنود القدرة والقتدار إنه ه@@و المهيم@@ن العزي@@ز فCاظاW وح_  والمآب وجعل لهما ح_
المختار."

)4-3 حضرة بهاءال"، لوح الشراقات، الصفحتين ألواح("مجموعة من 

ويعود حضرة عبدالبهاء ويشرح المعاد والرجعة بما يلي:

ا ظهZZر يحيZZى بZZن ZZه لم�Zولنذكر عنوان هذه المسألة من النجيل فقد صر�ح فيه أن ... 
ن أنZZت؟ هZZل أنZZت المسZZيح الموعZZود؟‘ ZZألوه ’م�ZZوت ال سZZاس بملكZZر النZZان يبش�ZZا وكZZزكري 
 فأجZZاب: ’لسZZت� بالمسZZيح‘، ثZZم� سZZألوه: ’أأنZZت إيليZZا؟‘ قZZال: ’ل‘. فمZZن هZZذا البيZZان ثبZZت
 وتحق�ZZZق أن حضZZZرة يحيZZZى بZZZن زكريZZZا ليZZZس بإيليZZZا المعهZZZود، ولكZZZن حضZZZرة المسZZZيح يZZZوم

 11التجل�ي فZZي جبZل طZZابور صZر�ح بZأن يحيZZى بZن زكريZZا كZان إيليZZا الموعZود, ففZZي اليZة 
 ’فسألوه لماذا يقول الكRتRبRة أن إيلي@@ا ينبغ@@ي أن من إنجيل مرقس يقول: 9من إصحاح 

 يأتي أولW فأجاب وقال لهم إن إيليا ي@أتي أولW وي@ردC ك@@لC ش@يء وكي@@ف ه@و مكت@وب ع@ن
Cقد أتى وعمل@@وا ب@@ه ك@@ل Wوي_رذل لكن أقول لكم أن إيليا أيضا Wابن النسان أن يتألم كثيرا 

.‘ما أرادوا كما هو مكتوب عنه

م التلميذ أنه قال لهم ع@ن يقول 17 إصحاح 13وفي إنجيل مت�ى آية  Tحينئذ فه’ 
 ‘ والحZZال أنهZZم سZZألوا يوحنZZا المعمZZدان هZZل أنZZت إيليZZا؟ قZZال ل، علZZى أنZZهيوحنا المعمدان

cاZZيح أيضZZر�ح المسZZود، ويصZZا الموعZZس إيليZZان نفZدان كZZا المعمZZول أن يوحنZZل يقZZي النجيZZف 
ن لZم يكZن هZZو Sا؟ واZZت� إيليZال لسZاذا قZZا فلمZZرة إيليZZو حضZZبهذا، حينئذ كان حضرة يوحنا ه 

إيليا فكيف يقول حضرة المسيح أنه كان إيليا؟
 إذاc لZZم يكZZن النظZZر إلZZى الشخصZZية فZZي هZذا المقZام، بZل النظZZر إلZى حقيقZة الكمZZالت
 أي أن تلZZZك الكمZZZالت الZZZتي كZZZانت فZZZي حضZZZرة إيليZZZا كZZZانت متحققZZZة بعينهZZZا فZZZي يوحنZZZا

المعمدان فليس النظر هنا إلى الذات بل إلى الصفات.
)86("من مفاوضات عبدالبهاء"، الصفحة 

أمثلة على الرجعة

 cنصير"ليتفضل حضرة بهاءال في لوح خطابا":
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  إلZZى محمZZد حسZZن النجفZZي الZZذي كZZانروح مRن في الم_لك فداهوقد أرسل النقطة الولى "
 مZZن كبZZار العلمZZاء والمشZZايخ مZZا مضZZمونه... إننZZا بعثنZZا علي�ZZاc مZZن مرقZZده وأرسZZZلناه إليZZك
 بألواح مبين ولو عرفته وسZZجدت بيZZن يZZديه فZZي كZZل� آن كZان أفضZZل مZن عبادتZZك سZZبعين
ل�ك�ن�ZZا بعثنZZا مZZن حرفZZك الول محمZZد رسZZول ال ومZZن حرفZZك الثZZاني الحZZرف الثZZالث  سZZنة و�

الذي هو المام الحسن ولكنك� احتجبت� عن هذا الشأن وخاطبناك بما ينبغي لك...
 لحظZZZوا عظمZZZة المZZZر وأن علي�ZZZاc الZZZذي أرسZZZلناه إلZZZى الشZZZيخ المZZZذكور كZZZان المل� علZZZي

)191-190، الصفحتين "ألوح مباركة حضرة بهاءال"(مجموعة البسطامي."

 ذكZZZر المرحZZZوم المجلسZZZي فZZZي المجلZZZد الثZZZالث عشZZZر مZZZن "بحZZZار النZZZوار" فZZZي بZZZاب
الرجعة:

نطي بسنده عن حضرة الصادق أنه قال:-1 روى الب�ز�
"أول من ي�نشق� الرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلم."

اد بسنده عن المام الباقر أنه قال:-2 روى حم�
"إن رسول ال صلى ال عليه وسلم وعلي�اc سيرجعان."

روى سعد عن حضرة الباقر بسنده أنه قال:-3
ن ل"أول مZZن يرجZZع الحسZZين عليZZه السZZل ZZ
م فيملZZك حZZتى تقZZع حاجبZZاه علZZى عينيZZه م

)765، الصفحة 2("قاموس اليقان"، -فارسي- المجلد الكبر."
 فZZي خطبZZة لحضZZرة الميZZر (علZZي) عليZZه السZZلم فZZي شZZرح مقامZZاته العاليZZة إلZZى أن-4

يقول:
 ... إن لي الكر�ة بعد الكر�ة والرجعة بعد الرجعة وأنا صZZاحب الرجعZZات والكZZر�ات وأنZZا

صاحب الصولت والنقمات والدولت العجبات.
 " قZZال مZZاويوم نحشر مTن كلC أمCة فوج@@اWس�ئل المام أبو عبZZد ال عZZن قZZوله تعZZالى "-5

 يقZZZول النZZZاس فيهZZZا؟ قلZZZت يقولZZZون أنهZZZا القيامZZZة، فقZZZال أبZZZو عبZZZد ال: يحشZZZر ال يZZZوم
ا آية القيامZة فهZذه:  القيامة من كل� أم�ة فوجاc ويترك الباقين إنما ذلك في الرجعة فأم�

Wوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا...
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 وقد روى المجلسZZي أخبZZاراc كZثيرة كZZالتي ذ�كZZرت وعي�ZZن فZZي عZدة أحZZاديث دورة سZZلطنة
 الحسZZين فZZي الرجعZZة بZZأربعين سZZنة. وعZZن حضZZرة الصZZادق أنZZه قZZال: "أول مZZن يكZZر� فZZي
 الرجعZZة الحسZZين بZZن علZZي ويمكZZث فZZي الرض أربعيZZن سZZنة حZZتى يسZZقط حاجبZZاه علZZى

عينيه..."
"... وقال الصدوق في رسالة العقايد: "اعتقادنا في الرجعة أنها حق�...

يتفضل حضرة بهاءال عن رجعة الحسين بما يلي:

"هو العزيز العليم الباقي الكريم"
ن قب@@ل ف@@أتوا" @@Tبرهان آمنت@@م ب@@ال م Cقل يا قوم إن لن تؤمنوا بهذه اليات فبأي ... 

 به ول تكونن من الصابرين، قل يا قوم ألست ابن عليC بالحق، أم@ا س_@مCيت بالحس@ين
 في جبروت ال المهيمن العزيز الكريم وأما قرأت عليكم في كلC يوم من آيات عج@@زت

"الفئدة عن إحصائها بل عقول المقربين...
)22، الصفحة 2(كتاب "لئالئ الحكمة"، المجلد 

ويقول الشيخ أحمد الحسائي في رسالة العصمة والرجعة:

 اعلم أن الرجعة سر� من السرار اللهية، وثمرة ونتيجة اليمان بالغيب هو القZZرار
 بالرجعة والمراد من الرجعZة هZZو أن الئمZة عليهZZم السZZلم والشZZيعة وأعZZداء الئمZZة، يعنZZي
 المؤمنين المخلصين والعداء اللدودين سيرجعون وأن الناس الذين هلكوا في هذه الZZدنيا

نتيجة العذاب ل يرجعون ول يعودون إلى هذه الدنيا...
)766، الصفحة 2("قاموس اليقان"، -فارسي- المجلد 

"ادخلوها بسلم آمنين"

 كZZZانت هZZذه اليZZة المباركZZZة هZZي أول مZZا طZZZرق سZZZمع المل� حسZZين البشZZZروئي (بZZاب
  ليلZة4الباب) حين دخوله من عتبة باب منZZزل حضZZرة العلZZى (البZاب) فZZي شZZيراز يZZوم 

مZZZZادى الولZZZZى أي ليلZZZZة إعلن دعZZZZوة حضZZZZرة البZZZZاب للمل� حسZZZZين المZZZZذكور سZZZZنة5   ج�
 ه  حيZث سZZمع النZZداء الZZذي كZان مZZؤهلc لسZماعه منZZذ الق
ZZد�م وبZZه دخZZل الجنZة فكZZان1260
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 أول رجZZZل يZZZدخلها وتشZZZر�ف بلقZZZاء ال، ولZZZم يكZZZن ذلZZZك المZZZر مصZZZادفة فZZZإن حقيقZZZة المل�
 حسZZZين القديمZZZة تمن�ZZZت هZZZذا اليZZZوم الZZZذي تZZZدخل فيZZZه جنZZZة اللقZZZاء وتحق�ZZZق لZZZه حكZZZم اليZZZة:

".أعددت لعبادي الصالحين ما ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر"

 تحق�ZZق للمل� حسZZين البشZZZروئي مZZا تمن�ZZى وذلZZك فيمZZا ذكZZره الرسZZZول صZZلى ال عليZZه
وسلم في أحاديثه: وعن جابر رضي ال عنه قال:

ن قZZال حيZZن بسZZمع النZZداء اللهZZم رب هZZذه ZZلم: م�ZZه وسZZلى ال عليZZول ال صZZال رسZZق" 
 الZZZدعوة التامZZZة والصZZZلة القائمZZZة آت محمZZZداc الوسZZZيلة والفضZZZيلة والدرجZZZة الرفيعZZZة وابعثZZZه

مقاماc محموداc الذي وعدته، إل� حل�ت له الشفاعة يوم القيامة. (رواه البخاري ومسلم)

 وكمZZا قZZال أحمZZد، أنبأنZZا سZZفيان عZZن ليZZث عZZن كعZZب عZZن أبZZي هريZZرة أن رسZZول ال
 صZZZلى ال عليZZه وسZZZلم قZZال: إذا صZZZل�يتم فسZZZلوا ال لZZZي الوسZZZيلة، قيZZZل يZZZا رسZZZول ال ومZZZا

الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة ل ينالها إل� رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو.

 ولمسلم قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: أنا أول النZاس يشZفع فZي الجنZة،
وأنا أكثر الناس تبعاc يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. (رواه البخاري ومسلم)

)316-315(كتاب "اليوم الخر في ظلل القرآن"، الصفحتين 

 ونلقي مزيداc من الضوء على موضوع المعاد والرجعة في اليات التالية النازلة مZZن
قلم حضرة بهاءال في "سورة وفا" قوله تعالى:

د مث@@ل الب@دء وكم@@ا أن@@ت تش@هد الب@دء" nوRفي المعاد فاعلم بأن الع Rا ما سألتCأم ... 
د [ظهور حضرة العلى] nوRوكن م@@ن الش@@اهدين ب@@ل[ظه@@ور حض@@رة به@@اءال] كذلك فاشهد الع  

د ال@@ذي nو @@Rا ع @@Cد وكذلك بالعكس لتكون على بصيرة مني@@ر... وأم nوRفاشهد البدء نفس الع 
د الممكن@@ات ف@ي nو @@Rهو مقصود ال في ألواحه المقدس المني@@ع وأخ@@بر ب@@ه عب@@اده ه@@و ع 
د كما شهTدتR في أيام ال وكنتR م@@ن الش@@اهدين... فاش@@هد nوRيوم القيامة وهذا أصل الع 
 في ظهور نقطة البيان جل كبرياؤه إنه حكم لول من آمن بأنه محمد رسول ال ه@ل
 ينبغي لحد أن يعترض ويقول ه@@ذا عجم@ي وه@@و عرب@@ي أو ه@@ذا س_@@مي بالحس@@ين وه@@و
نR البصير لن ينظر إلى الحدود والس@@ماء ب@@ل ينظ@@ر TطRن ف Gفي السم؟... وا Wكان محمدا 
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 بما كان محمداW عليه وهو أمر ال وكذلك ينظر في الحس@@ين عل@@ى م@@ا ك@@ان علي@@ه م@@ن
ا كان أول من آمن بال ف@ي البي@ان عل@ى م@ا ك@ان علي@@ه محم@@د رس@@ول Cأمر ال... ولم 
ده ورجعه. وهذا المقام مقدس عن الحدود nوRعليه بأنه هو هو أو بأنه ع RمRك Rال لذا ح 
 والسماء ول ي_رى في هذا إلC ال الواحد الفرد العليم. ث@@مC اعل@@م ب@@أنه ف@@ي ي@@وم الظه@@ور
 ل@@و يحك@@م عل@@ى ورق@@ة م@@ن الوراق ك@@لC الس@@ماء م@@ن أس@@مائه الحس@@نى لي@@س لح@@د أن

"يقول لTمR وبTمR ومن قال فقد كفر بال وكان من المنكرين.
)174-173(كتاب "مجموعة من ألواح حضرة بهاءال"، الصفحتين 

 رأى علZZي خZZان [حZZZاكم قلعZZة مZZاه كZZو] رؤيZZZا قZZال: "رأيZZت كZZZأني أ�خب
ZZZرت فجZZأة بعZZZزم
 محمد رسول ال على المجيء إلى ماه كو وأنه سZZوف يحضZZر إلZZى القلعZZة ليZZزور البZZاب
 وليهنئه بعيد النوروز فخرجت جرياc لمقابلته وأنا مشZZتاق لقZZد�م خضZZوعي وترحيZZبي لZZزائر
 مقZZدس مثلZZه، وبفZZرح ل يوصZZف أسZZرعت لناحيZZة النهZZر، ولمZZا وصZZلت� إلZZى القنطZZرة الZZتي
 هZZي علZZى ب�عZZد ميZZدان [جZZزء مZZن فرسZZخ] مZZن بلZZدة مZZاه كZZو، رأيZZت اثنيZZن قZZادمين نحZZوي
 وظننت أن أحدهما رسول ال نفسZZه والخZZر الZZذي يسZZير خلفZه أحZZد أصZZحابه الممتZZازين،
ذ ذاك اسZZZZتيقظت Sرف ردائه واZZZZل طZZZZت لقب�ZZZZدامه وانحنيZZZZى أقZZZZوع علZZZZى الوقZZZZرعت إلZZZZفأس 
ذ أيقنت بصحة رؤياي... ذهبت إلى تلك البقعة الZZتي نظZZرت� فيهZZا فZZي الرؤيZZا Sفجأة... وا 
 وجZZه� الرسZZZول وأمZZZرت� أحZZد أتبZZاعي أن يسZZرج لZZي ثلث جيZZاد مZZن خيارهZZZا وأسZZZرعها وأن
 يقودها إلى القنطرة. وعند طلوع الشمس خرجت وحدي وبدون حرس ومررت فZZي مدينZZة
 مZZاه كZZو فZZي طريZZق النهZZر ومZZا كZZدت أصZZل إلZZى القنطZZرة حZZتى عجبZZت لرؤيZZتي الرجليZZن
 اللذين شاهدتهما في الرؤيا يمشيان الواحد خلف الخر ويسيران نحوي وبZZدون أي� تفك�ZZر

 ي اعتقدت أنه الرسول وقب�لته بإخلص ورجوته هو ورفيقهذوقعت على قدم الشخص ال
 أن يركبا الجياد التي أحضرها أحد أتباعي بقية الطريق... لكنه رفض طلبي قائلc: كل�
 لقد أقسمت أن أقوم بالرحلة كل�ها سيراc على القدام وسأمشZZي إلZZى قمZة هZذا الجبZل حيZث

سأقوم بزيارة سجينك.
)204(من كتاب "مطالع النوار"، الصفحة 

 
 لم يكن هذا الزائر سيدنا محمد كما رأى علي خان فZZي حلمZZه بZZل كZZان المل� حسZين

 البشروئي... 
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:cويتفضل حضرة بهاءال في "كتاب اليقان" أيضا

 إذا فZZZZZادرك الن حكZZZZZم الرجZZZZZوع الZZZZZذي نZZZZZزل فZZZZZي نفZZZZZس الفرقZZZZZان بتلZZZZZك الدرجZZZZZة مZZZZن
 الصZراحة، والZZذي مZZا فهمZه أحZZد إلZZى اليZZوم. والن فمZZاذا تقZZول؟ لZZو تقZZول أن محمZZداc كZان

 فكZZذلك أصZZحابه أيضZZاc هZZم رجعZZة 1،رجعZZة النبيZZاء الوليZZن كمZZا هZZو مسZZتفاد مZZن اليZZة
 أصحاب النبياء الولين، حيث أن رجعة عباد القبل واضZZحة ولئحZة أيضZاc مZن اليZات
 المZZZذكورة. ولZZZZو ينكZZZZرون ذلZZZZك يكونZZZZون قZZZZائلين بخلف حكZZZZم الكتZZZZاب الZZZZذي هZZZZو الحجZZZZة
 الكZZبرى. إذاc فZZادرك أنZZت علZZى هZZذا المنZZوال حكZZم الرجZZع والبعZZث والحشZZر الZZذي كZZان فZZي
 أيام ظهور مظاهر الهوية، حتى ترى بعيني� رأسك رجZZوع الرواح المقدسZZة فZZي الجسZZاد
 الصافية المنيرة، وتزيل غبار الجهل، وتطهر النفس الظلمانية بماء الرحمة المتدفق من
لZZم الرحمZZاني، لعZZل ت�مي�ZZز سZZبيل الهدايZZة مZZن ليZZل الضZZللة بسZZراجه النZZZوراني، وت�فZZZر�ق 
 الع

بينهما بقوة الرحمن وهداية السبحان...
... إن جميع النبياء هم هياكل أمر ال، الذين ظهروا في أقمصة مختلفة... فإذاc لو 
 يقول أحد من هذه المظاهر القدسية، إني رجعة كل� النبياء فهو صادق. وكذلك يثبت

ذا كان قد ثبت رجوع النبياء Sفي كل� ظهور لحق صدق رجوع الظهور السابق. وا 
بقاc للخبار كذلك يثبت ويتحق�ق رجوع الولياء أيضاc وهذا الرجوع 
 وفقاc لليات وط

)121-119(الصفحات     أظهر من أن يحتاج إلى أي� دليل أو برهان...

رجعة الولياء والمؤمنين

ا عن رجعة الولياء والمؤمنين فيتفضل حضرة بهاءال بقوله العزيز: أم�

 "... اكرعوا يا أهل الرض والسماء كأس البق@اء م@ن أنام@ل البه@اء ف@ي ه@ذا الرض@@وان
ن فاز برشح منها لن يتغي@@ر بم@@رور الزم@@ان ول@@ن ي@@ؤثر في@@ه كي@@د Rالعلي العلى. تال م 

الشيطان، ويبعثه ال عند كلC ظهور بجمال قدس عزيز..."

ل@@ي بالبين@@ات وبال@@ذي قلت@@م فRلT@@م اليZZة الخاصZZة بالبيZZان المZZذكور أعله "11 nبRق@@د ج@@اءكم رس@@ل م@@ن ق
]183" [سورة آل عمران، الية قتلتموهم إن كنتم صادقين

)1225، الصفحة 3(المرجع: قاموس اليقان -فارسي- المجلد 
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)137(من كتاب "رسالة اليام التسعة"، الصفحة 
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ثاني عشرالفصل ال

العهد والميثاق

مع إبراهيم وذريته

نسZZZZانية Sمانية واZZZZة جسZZZZه تربيZZZZون لZZZZم المربZZZZالم فهZZZZة العZZZZله لتربيZZZZالى رسZZZZل ال تعZZZZيرس 
 وروحانيZZZة ومؤهلZZZون بقZZZوة أخZZZرى فZZZوق عZZZالم الطبيعZZZة حZZZتى يحZZZوزوا مقZZZام المعلZZZم اللهZZZي
 وتفضل حضZZرة عبZZدالبهاء فZZي كتZZاب "مZن مفاوضZZات عبZZدالبهاء" عZن هZZذا الموضZZوع مZZا

يلي:

حضرة إبراهيم

لZZد  وممن أوتي هذه القوة وأ�ي�د بها حضرة إبراهيZZم، والبرهZZان علZZى ذلZZك أن حضZZرته و�
 فZZي مZا بيZن النهريZZن مZن أسZرة غافلZة عZن وحدانيZZة ال فخZZالف مل�تZه ودولتZZه حZZتى عZائلته
 وأنكZZZر جميZZZع آلهتهZZZم وقZZZاوم وحيZZZداc فريZZZداc قومZZZاc قويZZZاc، ومZZZا كZZZانت هZZZذه المخالفZZZة بالسZZZهل
 الهي�ZZن، فهZZو كمZZن يعZZترض اليZZوم علZZى حضZZرة المسZZيح عنZZد الملZZل المسZZيحية المتمس�ZZكة
 بالتوراة والنجيل، أو كمثل من يسب� المسيح (أسZتغفر ال) فZZي مركZZز البابZZا (الڤاتيكZان)
 ويقZZاوم المل�Zة بأسZZرها ببZZالغ القZدرة والمهابZZة، ومZZا كZان لهZZؤلء إلZه واحZZد بZل كZZانوا يعتقZZدون
 بآلهة متعددة، ويروون عنهZZا المعجZZزات، ولZZذا قZZام الكZل علZZى حضZZرة إبراهيZZم، ولZZم يتبعZZه
 أحد سوى ابن أخيه لوط وواحد أو اثنان ممن ل شأن لهم، ثZZم خZZرج حضZZرته مZن وطنZZه
 مظلومZZاc مضZZطه�داc مZZن شZZدة مZZا لقيZZه مZZن مقاومZZة العZZداء، وفZZي الحقيقZZة أنهZZم أخرجZZZوا
 حضرته من وطنه كي يهلZك وينعZZدم ول يبقZZى لZه أثZر، فجZاء حضZZرته إلZZى هZذه الجهZZات
 أي الراضي المقدسة، وخلصZZة القZZول أن أعZداءه اعتZZبروا أن هZZذه الهجZZرة سZZتؤدي إلZى
 انعدامه واضمحلله، وحقيقة الواقع أن من ي�طرد مZZن وطنZZه المZZألوف وي�حZZرم مZن حقZZوقه
 ويحيق به الظلم من جميع الجهات لينعدم ولو يكون سلطاناc، ولكن حضZرة إبراهيZZم ظZل
 ثZZابت القZZدم وأظهZZZر اسZZتقامة خارقZZة للعZZادة، وجعZZل ال هZZذه الغربZZة لZZه عZZزةc أبديZZةc حZZتى
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cبباZZرة سZZذه الهجZZانت هZZان، فكZZدة أوثZZانوا عبZZر كZZع البشZZة، لن جميZZة اللهيZZس الوحدانيZZأس 
 لZZZترقي سZZZللة إبراهيZZZم، وكZZZانت هZZZذه الهجZZZرة سZZZبباc فZZZي إعطZZZاء الرض المقدسZZZة لسZZZللة
cبباZZرة سZZذه الهجZZانت هZZم وكZZاليم إبراهيZZار تعZZي انتشZZف cبباZZرة سZZذه الهجZZانت هZZم، وكZZإبراهي 
 لظهور يعقوب ويوسف الZZذي صZZار عزيZZز مصZZر وهمZZا مZن سZللة إبراهيZم، وكZZانت هZذه
cبباZZرة سZZذه الهجZZانت هZZم، وكZZللة إبراهيZZن سZZى مZZرة موسZZل حضZZور مثZZلظه cبباZZرة سZZالهج 

 اc لظهZZور هZZاجراcلظهور مثل حضرة عيسى مZن سZللة إبراهيZZم، ةكZانت هZذه الهجZZرة سZZبب
 الZZتي ولZZدت إسZZماعيل، فظهZZر مZZن سZZللته حضZZرة محمZZد، وكZZانت هZZذه الهجZZرة سZZبباc فZZي
 ظهور حضرة العلى من سللته، وكانت هZZذه الهجZZرة سZZبباc لظهZZور أنبيZZاء بنZZي إسZZرائيل
 مZZZن سZZZللة إبراهيZZZم، وكZZZذلك يسZZZتمر إلZZZى أبZZZد البZZZاد، وكZZZانت هZZZذه الهجZZZرة سZZZبباc لZZZدخول
 أوروپZZا وأكZZثر أمZZم آسZZيا فZZي ظZZل إلZه إسZرائيل، فZZانظر مZا أعجZب هZذه القZدرة الZZتي تجعZل

ن أسرة كهذه ثم مل�ةc كهذه ثم يرو�ج تعاليم كهذه. شخصاc مهاجراc يكو�
)20-19 ("من مفاوضات عبدالبهاء"، الصفحتين 

العهد اللهي

العهد اللهي –إذا صح� التعبير- نوعان:
الول: عهد ال مع النبياء والرسل أنفسهم.

الثاني: عهد ال مع شعوب تلك الرسل التي أرسلوا إليها لليمان بالرسول الذي يليه.

 والجZZدير بالملحظZة هZو أن انتقZال النبZZو�ة والرسZZالة مZن سZللة مZZا إلZى سZللة أخZZرى
 ليZZZZس بسZZZZبب غضZZZZب ال سZZZZبحانه وتعZZZZالى علZZZZى السZZZZللة نفسZZZZها –ل سZZZZمح ال- لن
 النبيZاء والرسZZل معصZZومون عZن اقZZتراف مZا يغضZب ال، بZل بسZZبب تZZول�ي شZZعوبهم عZن
دة ZZتمرة ومتعم�ZZورة مسZZا بصZZى ال عنهZZتي نهZZي الZZنصرة الحق واقتراف الموبقات والمعاص 

 تلZZك الرسZZل والنبيZZاء عقابZZاc لهZZا ورفعZZZاcل هافلZZذلك يحZZZرم تلZZك الشZZعوب مZZن شZZZرف انتسZZاب
للبركات عنها والتي كانت تتمتع بها.

 لذلك نورد فيمZZا يلZZي النصZZوص واليZZات عZن العهZZد والميثZZاق الZZذي يعقZده ال تعZZالى
 مع رسله وأنبيائه، مZن التZوراة والنجيZZل والقZZرآن الكريZZم والحZZاديث النبويZZة وأسZZباب تZZول�ي

الشعوب واستبدالهم بشعوب أخرى.
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إبراهيم – سارة

"nر @Tولما كان أب@@رام اب@@ن تس@ع وتس@@عين س@@نة ظه@@ر ال@رب لب@@رام وق@@ال ل@@ه ال الق@@دير: س 
 أمامي وك@@ن ك@املW. فأجع@@ل عه@دي بين@ي وبين@@ك وأكثC@@رك ك@@ثيراW ج@@داW. فس@@قط أب@@رام عل@@ى
ا أن@@ا فه@@وذا عه@@دي مع@@ك وتك@@ون أب@@اW لجمه@@ور م@@ن @@Cأم .Wوجه@@ه. وتكل@@م ال مع@@ه ق@@ائل 
 المم. فل ي_دعى اسمك بعد_ أبرام بل يك@@ون اس@@مك إبراهي@@م. لن@@ي أجعل@@ك أب@@اW لجمه@@ور
 من المم. وأثمرك كثيراW جداW وأجعلك أمماW. وملوك من@@ك يخرج@@ون. وأقي@@م عه@@دي بين@@ي
 وبين@@ك وبي@@ن نس@@لك م@@ن بع@@دك ف@@ي أجي@@الهم عه@@داW أب@@دياW لك@@ون إله@@اW ل@@ك ولنس@@لك م@@ن

بعدك.
 ... وقال ال لبراهيم ساراي امرأتك ل تدعو اسمها ساراي بل اسمها س@@ارة. وأباركه@@ا
 وأعطيك أيض@@اW منه@@ا ابن@@اW. أباركه@@ا فتك@@ون أمم@اW ومل@@وك ش@@عوب] منه@ا يكون@ون. فس@@قط

 ب@@ن مئة س@@نة وه@@ل تل@@د س@@ارةلإبراهيم على وجهه وضحك. وقال في قلب@@ه ه@@ل يول@@د ل
 وهي بنت تسعين س@@نة. وق@@ال إبراهي@@م ل لي@@ت إس@@ماعيل يعي@@ش أمام@@ك. فق@@ال ال ب@@ل
 سارة امرأتك تلد لك ابناW وتدعو اسمه إسحق وأقيم عهدي معه عهداW أبدياW لنسله م@@ن

  ك@@ثيراW ج@@داW. اثن@@ي وأكثC@@رهبعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أن@@ا أب@@اركه وأثم@@ره
ة كبيرة. ولكن عهدي أقيمه مع إسحق الذي تلده لك س@@ارة Cيلد وأجعله أم Wعشر رئيسا 

"في هذا الوقت في السنة التية.
)21-15، 7-1، اليات 17(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الصحاح 

إبراهيم – هاجر

ا ساراي امرأة أبرام فلم تلد ل@@ه. وك@@انت له@@ا جاري@@ة مص@@رية اس@@مها ه@@اجر. فق@@الت" Cوأم 
 س@اراي لب@رام ه@وذا ال@رب ق@د أمس@@كني ع@ن ال@ولدة. ادخ@@ل عل@ى ج@اريتي. لعل@يC أرزق

 فولدت هاجر لبرام ابناW. ودعا ابرام اسم ابن@@ه منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي...
ا ول@@دت ه@@اجر @@Cال@@ذي ول@@دته ه@@اجر إس@@ماعيل. وك@@ان أب@@رام اب@@ن س@@ت وثم@@انين س@@نة لم 

"إسماعيل لبرام.
)16-15، 2-1، اليات 16(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الصحاح 
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انتقال هاجر إلى فاران

 وابن الجارية أيضاW سأجعله أمة لنه نس@@لك. فبكC@@ر إبراهي@@م ص@@باحاW وأخ@@ذ خ@@بزاW وقرب@@ة"
 ماء وأعطاهما لهاجر واضعاW إياهما على كتفه@@ا والول@@د وص@رفها. فمض@ت وت@اهت ف@ي
 بريC@@ة بئر س@@بع. ولم@@ا ف@@رغ الم@@اء م@@ن القرب@@ة طرح@@ت الول@@د تح@@ت إح@@دى الش@@جار.
 ومض@@ت وجلس@@ت مق@@ابله_ بعي@@داW نح@@و رمي@@ة ق@@وس. لنه@@ا ق@@الت ل أنظ@@ر م@@وت الول@@د.
 فجلس@@ت مق@@ابله_ ورفع@@ت ص@@وتها وبك@@ت. فس@@مع ال ص@@وت الغلم. ون@@ادى ملك ال
 هاجر من السماء وقال لها مالكT يا هاجر. ل تخافي لن ال قد س@@مع لص@@وت الغلم
 حيث هو. قومي احملي الغلم وشدCي يدك به. لني سأجعله أمCة عظيم@@ة. وفت@@ح ال
 عينيه@@ا فأبص@@رت بئر م@@اء. ف@@ذهبت وملت القرب@@ة م@@اءW وس@@قت الغلم. وك@@ان ال م@@ع
ية فاران. وأخذت Cوسكن في بر . ية وكان ينمو رامي قوس] Cالغلم فكبر. وسكن في البر 

"له أمCه زوجة من أرض مصر.
)21-13، اليات 21(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الصحاح 

إبراهيم – قطورة

يان" nد @@Tدان وم @@Rش@@ان ومnقRران وي @@nمTوعاد إبراهي@@م فأخ@@ذ زوج@@ة اس@@مها قط@@ورة. فول@@دت ل@@ه ز 
باق وشوحاW. وولد يقشان شبا ودRدان. وكان بنو دRدان أشوريم ولRطوش@@يم ول_مي@@م. nشTوي 
ة. جمي@@ع ه@@ؤلء بن@@و قط@@ورة. وأعط@@ى @@RعRن_@@وك وأبي@@داع وألد Rر وح@@nف Tيف@@ة وعRوبنو مديان ع 

ا بن@@و الس@@راري الل@@واتي ك@@انت ل @@Cبراهي@@م فأعط@@اهملإبراهيم إس@@حق ك@@ل م@@ا ك@@ان ل@@ه. وأم 
. Cإل@@ى أرض المش@@رق وه@@و بع@@د_ ح@@ي Wإبراهي@@م عطاي@@ا وص@@رفهم ع@@ن إس@@حق ابن@@ه ش@@رقا 
 وه@@ذه أي@@ام س@@نيC حي@@وة إبراهي@@م ال@@تي عاش@@ها. مئة وخمس@@ة وس@@بعون س@@نة. وأس@@لم
 إبراهي@@م روح@@ه وم@@ات بش@@يبة ص@@الحة ش@@يخاW وش@@بعان أيام@@اW وانض@@م إل@@ى ق@@ومه. ودفن@@ه
ف@@رون ب@@ن ص@@وحر الح@@ثيC ال@@ذي Tيلة في حقل عTف nكRسماعيل ابناه في مغارة الم Gإسحق وا 
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. هناك د_فن إبراهيم وس@ارة امرأت@ه. Cأمام ممرا. الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث 
يn ر_ئي. RحRوكان بعد موت إبراهيم ان ال بارك إسحق ابنه. وسكن إسحق عند بئر ل"

)11-1، اليات 25(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الصحاح 

القرابة والنسب بين أولد زوجات إبراهيم

 ورد فZZي الحZZديث الشZZريف... أن أبZZا هريZZرة رضZZي ال عنZZه قZZال: سZZمعت رسZZول ال
 صلى ال عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والنبياء أولد ع�ل�تj ليZZس بينZZي

. وبينه نبي�
 ... وعZZن أبZZي هريZZرة قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: أنZZا أولZZى النZZاس
بعيسى ابن مريم فZZي الZZدنيا والخZZرة والنبيZZاء إخZZوة لع�ل�ت، أمهZZاتهم شZZت�ى ودينهZZم واحZZد.

)203 الرابع، الصفحة مجلد("صحيح البخاري" ال 

سماعيل Gوصية إبراهيم بالنبوة لسحق وا

ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:

سحق إن رب�ي لسميع الدعا" Sرب�ء. الحمد ل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وا 
."اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي وتقبل دعا 
)40-39سورة إبراهيم، اليتين  (ء

وكذلك قوله تعالى إشارة إلى ابنه إسماعيل عليه السلم قوله العز:

 ربنا إني أسكنت من ذريCتي بواد] غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة"
ن."فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرو

)37(سورة إبراهيم، الية 

إصطفاء ال لرسله
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cك�م ل يعلمها إل� هو ويغي�ر ويبد�ل وفقا 
 ويصطفي ال رسله بالفضل والستحقاق وح
لذلك فقال وقوله الحق:

ر."ال يصطفي من الملئكة رسلc ومن الناس إن ال سميع بصي"
)75(القرآن الكريم، سورة الحج، الية 

: وقوله عز� وجل�

ذا جاءتهم آية قالوا ل@ن ن@@ؤمن ح@@تى ن@ؤتي مث@ل م@ا أوت@ي رس@@ل ال ال أعل@@م حي@@ث" Gوا 
غار عن@@@د ال وع@@@ذاب ش@@@ديد بم@@@ا ك@@@انوا @@@Rيجع@@@ل رس@@@الته سيص@@@يب ال@@@ذين أجرم@@@وا ص 

)124(القرآن الكريم، سورة النعام، الية   ن."يمكرو

استبدال أقوام الرسل

قال تعالى:

ن يبخ@@ل فإنم@@ا يبخ@@ل" @@Rها أنتم هؤلء تدعون لتنفقوا في سبيل ال فمنكم من يبخ@@ل وم 
ن تتول@@وا يس@@تبدل قوم@@اW غيرك@@م ث@@م ل يكون@@وا Gعل@@ى نفس@@ه وال الغن@@ي وأنت@@م الفق@@راء وا 

)38(القرآن الكريم، سورة محمد، الية م."أمثالك

إسماعيل والعرب

ورد في تاريخ الطبري عن بني إسماعيل الذي سكن في الجزيرة العربية:

بلZZZوا عليZZZه لسZZZان� بZZZاc لسZZZانهم الZZZذي ج�  ... فكZZZانت طسZZZم والعمZZZاليق وأميZZZم وجاسZZZم قومZZZاc ع�ر�
 عربي، وكانت فارس من أهل المشرق ببلد فارس يتكل�مون بهذا اللسان الفارسي، قZZال:
ل�ZZد� عZوص بZن م ف�و� م بن سام بن نوح عوص بZن إر�م وغZZاثر بZن إر�م وحويZZل بZZن إر� ل�د� إر� و�  و�
ل�ZZد� غZاثر بZن إرم ثمZZود بZن و� م غاثر بZن عZوص وعZZاد بZن عZوص وعبيZل بZن عZوص، و�  إر�
ر�ي فكZZانت العZZرب ZZان الم�ض�ZZذا اللسZZون بهZZيتكلم cاZZعرب cغاثر وجديس بن غاثر وكانوا قوما 
بلZZوا عليZه ويقولZZون لبنZZي إسZZماعيل  تقZZول لهZZذه المZZم العZZرب العاربZZة لنZه لسZZانهم الZZذي ج�
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 بن إبراهيم العرب المتعرrبة لنهم إن�ما تكل�موا بلسان هذه المم حين سكنوا بين أظه�رهZZم،
فعاد� وثمود� والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم هم العرب...

)103 الول، الصفحة مجلد(تاريخ المم والملوك، ال  

الستبدال – أسبابه

 رغم العهد الذي قطعه ال سZبحانه وتعZZالى مZع إبراهيZZم –ممZZا مZZر� ذكZره سZابقاc- بZأن
 تكون النبوة في ابنه إسحق وسللته فقد أخZرج سZZبحانه وتعZZالى النبZZوة والرسZZالة مZن نسZل
 إسحق –فيما بعد- إلى نسل إسماعيل عليه السلم. لن العهد كان مشروطاc بالصZZلح
 (ليZZس صZZلح النبيZZاء والرسZZل طبعZZاc ولكZZن صZZلح أممهZZم) ويفسZZر هZZذا قZZوله تعZZالى فZZي

اليات التالية من بعض السور القرآنية:

ذ ابتلى إبراهيم ربCه بكلمات فأتمCهن قال إني جاعلك للناس إمام@@اW ق@@ال وم@@ن ذري@@تي" Gوا 
)124(سورة البقرة، الية   ن."قال ل ينال عهدي الظالمي

براهي@@م وجعلن@@ا ف@@ي ذريتهم@@ا النب@@وة والكت@@اب فمنه@@م مهت@@د وك@@ثير" Gوا Wولق@@د أرس@@لنا نوح@@ا 
  ثم قفCينا على آثارهم برسلنا وقفCينا بعيسى اب@@ن مري@@م وآتين@@اه النجي@@لن.منهم فاسقو

 قلوب الذين اتبع@@وه رأف@ة ورحم@@ة ورهباني@ة ابت@دعوها م@ا كتبناه@ا عليه@@م إلCفي وجعلنا 
 ابتغاء رضوان ال فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم

)27-26(سورة الحديد، اليتين   ن."فاسقو

 ولقد آتينا موس@@ى الكت@@اب وقفCين@@ا م@ن بع@@ده بالرس@@ل وآتين@@ا عيس@@ى اب@@ن مري@@م البين@@ات"
 وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما ل تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاW ك@@ذCبتم

)87(سورة البقرة، الية    ن."وفريقاW تقتلو

 ال@@@ذين ينقض@@@ون عه@@@د ال م@@@ن بع@@@د ميث@@@اقه ويقطع@@@ون م@@@ا أم@@@ر ال ب@@@ه أن يوص@@@ل"
)27(سورة البقرة، الية    ن."ويفسدون في الرض أولئك هم الخاسرو
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 إن ال@@ذين يكف@@رون بآي@@ات ال ويقتل@@ون الن@@بيين بغي@@ر ح@@ق ويقتل@@ون ال@@ذين ي@@أمرون"
)21( سورة آل عمران، الية    م."بالقسط بين الناس فبشCرهم بعذاب ألي

ربت عليهم الذCلة أين ما ث_قفوا إلC بحب@@ل م@@ن ال وحب@@ل م@@ن الن@@اس وب@@اءو بغض@@ب"  ض_
ربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ال ويقتلون النبياء  من ال وض_

ا وكانوا يعتدو nو RصR112(سورة آل عمران، الية   ن."بغير حق ذلك بما ع(

 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرس@@لنا إليه@@م ر_سW@@لW كلCم@@ا ج@@اءهم رس@@ول بم@@ا ل ته@@وى"
Wأنفسهم فريقاWاWكذبوا وفريقا W70(سورة المائدة، الية    ن." يقتلوا(

cويوبخ عيسى عليه السلم علماء إسرائيل في زمنه قائلcل:

 وي̀ل لكم أيها الكتبة والفريس@@يCون الم@@راؤون لنك@@م تش@@بهون قب@@وراW م_بيCض@@ةW تظه@@ر م@@ن"
 خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وك@@لC نجاس@@ة. هك@@ذا أنت@@م أيض@@اW م@@ن
ثم@@اW. وي@@̀ل لك@@م أيه@@ا Gوا Wولكنك@@م م@@ن داخ@@ل مش@@حونون ري@@اء Wخارج تظهرون للناس أبرارا 
 الكتبة والفريسيCون المراؤون لنكم تبن@ون قب@ور النبي@اء وتزيCن@ون م@دافن الص@دCيقين.
 وتفولون لو كنCا ف@ي أي@ام آبائن@ا لم@ا ش@@اركناهم ف@ي دم النبي@اء. ف@أنتم تش@هدون عل@@ى
 أنفس@@@كم أنك@@@م أبن@@اء قتل@@ة النبي@@اء. ف@@املوا أنت@@م مكي@@ال آب@@ائكم. أيه@@ا الحيC@@ات أولد
 الف@@اعي كي@@ف تهرب@@ون م@@ن دينون@@ة جهن@@م. ل@@ذلك ه@@ا أن@@ا أرس@@ل إليك@@م أنبي@@اء وحكم@@اء
 وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطر_دون من مدينة إلى
 مدينة. لكي يأتي عليكم كلC دم زكيC س_فك على الرض من دم هابيل الصدCيق إلى دم
 زكريCا بن برخيCا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحقC أقول لك@@م أن ه@@ذا كل@@ه ي@@أتي
 على هذا الجيل. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة النبياء وراجم@@ة المرس@@لين إليه@@ا ك@@م
 من مرCة] أردت أن أجمع أولدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيه@@ا ول@@م تري@@دوا.
 ه@@وذا بيتك@@م ي_@@ترك لك@@م خراب@@اW. لن@@ي أق@@ول لك@@م أنك@@م ل ترونن@@ي م@@ن الن ح@@تى تقول@@وا

"مبارك التي باسم الرب.
)39-27، اليات 23   (الكتاب المقدس، إنجيل مت�ى، الصحاح 
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 وتفضل حضرة المسيح له المجد عن موضوع نقض العهد اللهي والستبدال بقZZوم
آخرين بهذا المثل البديع قوله عليه السلم:

فR@@رR في@@ه" Rوأح@@اطه بس@@ياج] وح Wم@@ا nرRك RسRر@Rبي@@ت] غ Cآخر. ك@@ان إنس@@ا̀ن رب Wاسمعوا مثل ... 
ا قR@ر_بR وق@@ت الثم@@ار أرس@@ل عبي@@ده @@Cامي@@ن وس@@افر. ولمCمه إلى كرCوسل Wوبنى برجا Wمعصرة 
 إلى الكرCامين ليأخذ أثماره. فأخذ الكرCامون عبي@@ده وجل@@دوا بعض@@اW وقتل@@وا بعض@@اW ورجم@@وا

Wلين. ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا Cآخرين أكثر من الو Wعبيدا Wثم أرسل أيضا .WبعضاWأرسلا  
 إليهم ابنه قائلW يهابون ابني. وأما الكرCامون فلما رأوا البن قالوا فيما بينه@@م ه@@ذا ه@@و
م وقتل@وه. فم@@تى ج@اء nر@@Rالوارث. هلموا نقتله ونأخ@ذ ميراث@ه. فأخ@@ذوه وأخرج@@وه خ@ارج الك 
Wي@@اCرد Wامين. قالوا له. أولئك الردياء يهلكه@@م هلك@@اCم ماذا يفعل بأولئك الكر nرRصاحب الك 
م إلى كرCامين آخرين يعطونه الثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع أم@@ا قرأت@@م nرRم الكCويسل 
Cال@رب Tل@RبTق nن @Tفي الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. م Cقط 
 كان هذا وهو عجي@ب ف@ي أعينن@@ا. ل@@ذلك أق@@ول لك@@م أن ملك@@وت ال ي_ن@@زع منك@@م وي_عط@@ى
ن س@@قط عل@@ى ه@@ذا الحج@@ر يترضC@@ض ومR@@ن س@@قط ه@@و علي@@ه @@Rة تعم@@ل أثم@@اره. وم @@Cلم 

"يسحقه.
)44-33، اليات 21(إنجيل مت�ى، الصحاح 

 بعZZد صZZلب بنZZي إسZZرائيل للمسZZيح عليZZه السZZلم –الZZذي كZZان عZZن طريZZق إيمZZانهم بZZه
 أملهZZZم الوحيZZZZد فZZZZي خلصZZZZهم مZZZن بؤسZZZZهم وذل�تهZZZZم ومصZZZZائبهم والZZZZتي كZZZانت مZZZن صZZZنع
 أيZZZZديهم- فقZZZZد بZZZZاؤوا بغضZZZZب ال وأضZZZZاعوا بكZZZZل قسZZZZوة ووحشZZZZية فرصZZZZتهم الوحيZZZZدة فZZZZي
 الحصول على الرضZZاء اللهZي. وعنZZد انتهZاء سZZنين م�هلتهZZم فZZي الرجZZوع إلZZى ال وانتهZZاء
 "الجيZZل" الZZذي تنبZZأ بZZه السZZيد المسZZيح لZZه المجZZد، اجتZZاح تيطZZس الرومZZاني أرض إسZZرائيل

  للميلد، وأعمل فيهZZا القتZل والذبZZح والتZZدمير بحيZZث انتZZثرت أشZZلؤهم وتفZZر�ق70في سنة 
لبوا التأييZZد الرب�ZZاني ZZة وس�ZZة والبركZZم النعمZZت عنهZZاء الرض وزالZZي أرجZZثروا فZZم وتبعZZجمعه 
 المشروط كما هو معروف ومعلوم، وانتقلت النبوة والرسالة بعد مضي� أجلj موقZZوتj مZZن
ل
ZZد� وترعZZرع فZZي  سللة إسحق ويعقوب، م
ن سارة زوجة إبراهيم عليه السلم، إلZZى الZZذي و�

مZZة سZZليل إسZZماعيل بZZنب"واد غيZZر ذي زرع" عنZZد   يZZت ال الحZZرام فZZي بطحZZاء مكZZة المكر�
إبراهيم عليهمZZا السZZلم مZن هZZاجر أم إسZZماعيل وأصZZبح الحجZZر الZZذي رفضZZه البنZZاؤون –
 كمZZا قZZال المسZZيح لZZه المجZZد- حجZZر الزاويZZة فZZي البنZZاء اللهZZي الجديZZد والسZZماء الجديZZدة
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 وأصبح ذلك –التي من أدوم بثيZZاب حمZر- كمZZا تنبZZأ أشZZعياء النZZبي- ذلZك النZZبي الم�ZZي�
 العربZZي البطحZZي الZZذي عقZZد ال لZZه لZZواء النبZZو�ة والرسZZالة الجديZZدة والZZتي غي�ZZر بهZZا وجZZه
الة بغضZبه وأجZZرى علZى الرض عصZZيرهم بمZا كسZZبوا Zالعالم القديم، فداس الشعوب الض� 

فكان رحمة للعالمين وأداة المنتقم الجب�ار من القوم الكافرين.

 ولكن قريشاc أعادت التاريخ ثانية إلى ما كان عليه بنZZو إسZZرائيل مZع النبيZZاء والسZZيد
 المسيح، وقاموا بإيذاء النبي صلى ال عليه وسلم -منذ بدء دعوته- بحيZZث قZZال حZZديثه
 المشZZهور "مZZا أوذي نZZبي بمثZZل مZZا أوذيZZت" وبعZZد صZZعوده عليZZه السZZلم مZZن هZZذا العZZالم
 الفZZاني، بZZدأت المصZZائب واللم والتقتيZZل والتسZZميم تنهZZال علZZى آلZZه وأحفZZاده مZZن الئمZZة

 (الZZوارد فZZي قZZاموسالعظام وكانوا بمثابة النبياء لدى بنZZي إسZZرائيل، وتZZم� تحق�ZZق الحZZديث 
  بZZZأن: "الخلفZZZة بعZZZدي ثلثZZZون سZZZنة ثZZZم يكZZZون م�لZZZkك�)607المعجZZZم الوسZZZيط، الصZZZفحة 

 ع�ضZZوض." وقZZام الم�لZZك الع�ضZZوض علZZى مناهضZZة العائلZZة النبويZZة المباركZZة طيلZZة مZZدة
 تZZدبير المZZر مZZن السZZماء إلZZى الرض، تZZم� خللهZZا قتZZل وتسZZميم جميZZع أئمZZة الهZZدى مZZن
 أهل البيت وآل الرسول المصطفى صلى ال عليZه وسZZلم كمZا هZو مسZZطور ومZZذكور فZZي
 كتZZZZب التاريZZZZخ بأنواعهZZZZا واختلف مشZZZZاربها إلZZZZى أن وصZZZZل المZZZZر إلZZZZى الZZZZوقت والجZZZZل
 المعلZZوم وأعلZZن حضZZرة البZZاب أمZZره وأنZZه هZZو الموعZZود والمهZZدي المنتظZZر مZZن أهZZل بيZZت
ة علZZى يZديه –إن هZي آمنZت- وأعZZاد التاريZZخ Zيكون خلص الم�ZZالرسول الكرم والذي س 
ة –كمZZا بنZZي إسZZرائيل- مZZرة ZZاءت الم�ZZاهرة وبZZعدام هذه النفس الزكي�ة الط� Sنفسه فتم� قتل وا 
 أخرى بغضب من ال وذهبZZت منهZا البركZZات وفقZZدت التZاج الZZذي كZان يزيZن رأسZZها بأنهZZا

  وانتقZZل ليزي�ZZن أتبZZاع سZZليل سZZيدنا إبراهيZZم مZZن زوجتZZه قطZZورة1–خير أمة أخرجت للناس-
م الذي جاء ليحاسب الكر�امين الZذين قتلZZوا kوهو حضرة بهاءال ملك المجد وصاحب الك�ر 

وذبحوا وضربوا وصلبوا عباده المرسلين."

محمد:  1 سورة  الكريم،  القرآن  من  الية  هذه  تل  وسلم،  وآله  عليه  ال  صلى  ال  رسول  "إن 
ن تتولCوا يستبدل قوماW غيركم ثم ل يكونوا أمثالكم" Gهؤلء "...وا kالذين إن وقالوا يا رسول ال من 

وقومه،تولينا إستبدلوا بنا ثم ل يكونوا أمثالنا، فضرب� على فخذ سلمان الفارسي، ثم قال:   هذا 
لالجامعولو كان الدين عند الثري�ا لتناوله رجال� من الفرس." (كتاب "مصابيح السنة   لحاديث 

)12(من كتاب "النقطة الولى"، الصفحة  الصحاح الستة في باب جامع المناقب")
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 نZZذكر ونZZورد فيمZZا يلZي مZا أورده حضZرة شZZوقي أفنZZدي فZZي "كتZZاب القZرن البZديع" عZن
حضرة بهاءال:

 ... لبني إسرائيل لم يكن بأكثر ول بأقل مZZن تجسZZيد "الب البZZدي"، "رب الجنZZود" الZZذي
 "أتى من ربوات القدس"، وللعZZالم المسZZيحي عZودة السZZيد المسZZيح "فZZي مجZد أبيZه" ولشZZيعة
 السZZZZZZلم رجعZZZZZة المZZZZZZام الحسZZZZZZين، ولهZZZZZZل السZZZZZZنة نZZZZZZزول "الZZZZZZروح" (عيسZZZZZZى المسZZZZZZيح)،

دشتيين شاه بهرام الموعود، وللهندوس تجسيد كريشنا، وللبوذيين بوذا الخامس.اوللزر
 أما اسمه فقZZد جمZZع بيZن اسZZم المZام الحسZين، أعظZم خلفZاء محمZZد رسZZول ال وألمZZع
 "نجZZم" فZZي "الكليZZل" المZZذكور فZZي رؤيZZا يوحنZZا، واسZZم المZZام علZZي أميZZر المZZؤمنين وثZZاني
 الشاهد�ين اللذين مجد�هما يوحنا في رؤيZZاه. أمZا اسZمه الرسZZمي فبهZZاءال، وهZZو اسZZم نZص�

 عليZZه "البيZZان الفارسZZي" بصZZفة خاصZZة، ويعنZZي مجZZد ال ونZZوره وسZZناءه. أمZZا ألقZZابه فهZZي
 "ملك الملوك" و"رب الرباب" و"السم العظم" و"جمال القZZدم" و"القلZZم العلZZى" و"السZZم
 المكنون" و"الكنز المخزون" و"من يظهره ال" و"نZZور النZZوار" و"الفZZق العلZى" و"البحZZر
 العظZZZم" و"سZZZماء الرفعZZZة" و"الصZZZZل القZZZديم" و"القيZZZوم" و"نيZZZZر الفZZZاق" و"النبZZZأ العظيZZZم"
 و"مكلZZZم الطZZور" و"ممتحZZن الحقZZائق" و"مظلZZZوم العZZالم" و"مقصZZZود المZZم" و"رب الميثZZاق"
 و"سدرة المنتهى" وهو ينحدر من صلب إبراهيم (أبZZي المZؤمنين) عZن زوجتZZه قتZZورة، كمZZا
 ينتمZZي إلZZى زرادشZZت ويزدگZZرد آخZZر ملZZوك بنZZي ساسZZان. أضZZف إلZZى ذلZZك إنZZه كZZان مZZن
 سللة يس�ى وينتسب إلى أسرة من أعرق أسر مازندران وأشهرها عZن طريZZق والZZده ميZZرزا
 عباس المعروف بميرزا بزرگ وهو رجل نبيل كان علZى اتصZZال وثيZZق بالZZدوائر الوزاريZZة

في بلط فتح علي شاه.
)121-120(الصفحتين 

 ويجدر بالذكر في خاتمZة هZذا الفصZZل بZأن ال سZبحانه وتعZZالى ل يحZZرم سZللة مZن
 النبياء والرسل من الستمرار لغضبه عليهم –نستغر ال عن ذلك استغفاراc كZZبيراc لنهZZم
 معصZZومون عZZن الزلZZل والخطZZأ- بZZل لن شZZعوبهم الZZتي أرسZZلوا إليهZZا ليسZZت جZZديرة بZZأن

نكارها لهم. Sيبعث فيهم أنبياء جدد نتيجة لكفرها وضللها وقتلها وتعذيبها وا

 ونرى مما تقدم في هذا المقال بأن سيدنا إبراهيZZم عليZه السZلم أبZو النبيZاء وسZZيظل
 كذلك أبد الدهر –حسب ما ورد في بيان حضرة عبدالبهاء في الصفحة الولى من هذا
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 الفصل- ولكن النتقال هو من بطZون زوجZZات إبراهيZZم مZن سZارة إلZZى هZZاجر إلZZى قطZZورة
 فتكون النبوة في كل فترة زمنية في نسل إحداهن إلى أن يفسZZد� الشZZعب ويتZZول�ى في�سZZت�بkد�ل

بشعب آخر تبعاc للرادة اللهية.
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الفصل الثالث عشر

"المهدي وعيسى"

جاء في القرآن الكريم ما يلي:
 
 ال@@ذي خل@@ق لك@@م م@@ا ف@@ي الرض جميع@@اW ث@@م اس@@توى إل@@ى الس@@ماء فس@@وCاهنC س@@بع ه@@و"

)29(سورة البقرة،: الية    م."سموات وهو بكل شيء علي

 ور_س_@@لW ق@@د قصص@@ناهم علي@@ك م@@ن قب@@ل ور_س_@@لW ل@@م نقصص@@هم علي@@ك وكل@@م ال موس@@ى"
Wتكليما . Wة بع@@د الرس@@ل وك@@انا @@Cمبش@@رين ومن@@ذرين لئل يك@@ون للن@@اس عل@@ى ال حج Wر_س_ل 

Wحكيما Wال عزيزا". W165-164(سورة النساء، اليتين    ا(

  ولق@@د خلقن@@ا ف@@وقكم س@@بع ط@@رائق وم@@ا كن@@ا ع@@ن الخل@@قن.ث@@م إنك@@م ي@@وم القيام@@ة ت_بعث@@و"
)17-16(سورة المؤمنون، اليتين     ن."غافلي

)17(سورة الحاقة، الية     ة." ويحمل عرش ربCك فوقهم يومئذ ثماني..."

"Wشدادا Wوبنينا فوقكم سبعا". Wالية ا النبأ،   (سورة 
12(

 قZZZال أبZZZو هريZZZرة رضZZZي ال عنZZZه قZZZال رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم: مZZZن أنفZZZق
عي من أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب…دزوجين من ماله في سبيل ال 

)335(اليوم الخر في ظلل القرآن، الصفحة 

"حاملو العرش"

المقصود بها الديان السبع التي جاءت قبل حضرة الباب.

134



التاريخ التقريبيالمؤسسالديانة
 ق. م5000غير معروفالصابئة-1
 ق. م2000كريشناالهندوسية-2
 ق. م1330موسىاليهودية-3
 ق. م1000زرادشتالزرادشتية-4
 ق. م560بوذاالبوذية-5
 م1المسيحالمسيحية-6
 م (ختم النبوة)622محمدالسلم-7
 م (الراجفة)1844علي محمد (الباب)البابية-8
 م (الرادفة)1863حسين علي (بهاءال)البهائية-9

 "حدثنا سعيد بن مريم حدثنا محمد بن م�طرف قال: حدثني أبو حازم عن سZZهل بZZن
 سعد رضي ال عنه عن النبي صلى ال عليه وسZZلم قZال: فZZي الجنZة ثمانيZZة أبZZواب فيهZZا

باب يسمى الري�ان ل يدخله إل� الصائمون."
)145، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد 

وفي آثار حضرة بهاءال جاء ما يلي:

لRة العرش، زينوا عرش العظم في هذا اليوم، لن فيه ظهر جمال… " Rم Rأن يا ح 
 المكنون الذي ما فاز بلقائه أه@@ل ف@ردوس العل@@ى ول أه@@ل جن@@ة الم@@أوى، ق@ل ت@@ال ق@د
 ظهر غيب المكنون بأتمCه وقرCت م@@ن جم@@اله عي@@ون الغي@@ب والش@@هود ث@@م عي@@ون ال@@ذين
 طهCروا نفوسهم بما رشح عليهم كوثر القدس عن بحر اسم ربCه@@م المش@@هود. ق@@ل ه@@ذا
 يو̀م في@ه ع@رCف ال نفس@@ه عل@ى ك@@لC م@ن ف@ي الس@@موات والرض، ث@م اس@@تعلى بس@لطانه
ن ف@@@ي ملك@@@وت الم@@@ر والخل@@@ق، فتع@@@الى م@@@ن ه@@@ذا الفض@@@ل المق@@@دس المب@@@ارك @@@Rعل@@@ى م 

) 263، الصفحة 4(سورة القلم، "آثار قلم أعلى"، المجلد      "…المحبوب

وأورد أبو الفضل في كتابه "الفرائد" ما يلي:
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 "روي عن أبي بصير أنه قال: قلت لبZZي عبZد ال، أخZZبر عZن قZZول أميZZر المZZؤمنين
 عليه السZZلم إن السZZلم بZدأ غريبZZاc وسZZيعود غريبZZاc كمZا بZدأ فطZZوبى للغربZاء. فقZZال يZا أبZا

محمد إذا قام القائم عليه السلم استأنف دعاءc جديداc كما دعا رسول ال."

ويطابق هذا الحديث الشريف الية الكريمة التالية تمام المطابقة:

 فريقاW حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشياطين أولي@@اء م@@نن.  كما بدأكم تعودو..."
 )30-29(سورة العراف، اليتين ن."دون ال ويحسبون أنهم مهتدو

)297-296(كتاب الفرائد، الصفحتين 

 "فZZZي أسZZZرار البسZZZملة... ومعZZZاني كZZZل الكتZZZب مجموعZZZة فZZZي الفرقZZZان ومعZZZاني القZZZرآن فZZZي
 الفاتحZZة ومعZZاني الفاتحZZة مجموعZZة فZZي البسZZملة مجموعZZة فZZي بائهZZا ومعناهZZا بZZي مZZا كZZان
ا نزلZZت اهZZتز العZZرش لنزولهZZا ZZم لم�ZZن الرحيZم ال الرحمZZون، وروي أن بسZا يكZZوبي يكون م 
 وقZZالت الزبانيZZة لZZم يZZدخل النZZار مZZن قرأهZZا، وهZZي تسZZعة عشZZر حرفZZاc علZZى عZZدد الملئكZZة
 الموكلين بالنار عافانZZا ال منهZZا، وروي عZن جZZابر رضZZي ال عنZه تعZZالى عنZه أنZه قZال:
ا نزلZZZت بسZZZم ال الرحمZZZن الرحيZZZم هZZZرب الغيZZZم إلZZZى المشZZZرق وسZZZكنت الريZZZاح وهZZZاجت ZZZلم� 

البحار."
)34-33(الشيخ أحمد بن علي البوني، كتاب "شمس المعارف الكبرى"، الصفحتين 

 … فإذا ذكر اسم الباء ظهZZر نZZوره علZZى ذاتZZه وهZZو مZن السZZماء المخزونZة… وذلZZك كلZه
 في بسZZم ال الرحمZن الرحيZZم وذلZZك أن اللZZف القZائم هZو رأس البZاء وهZZو البسZZط فZZي ذات

الباء…
)43(الشيخ أحمد بن علي البوني، كتاب "شمس المعارف الكبرى"، الصفحة 

 … عZZن ابZZن شZZهاب أن سZZZعيد بZZن المسZZي�ب سZZمع أبZZا هريZZرة رضZZZي ال عنZZه قZZال: قZZال
 رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: والZZذي نفسZZي بيZZده ليوشZZكن� أن ينZZزل فيكZZم ابZZن مريZZم
 حكمZZاc عZZدلc، فيكسZZر الصZZليب، ويقتZZل الخنزيZZر، ويضZZع الجزيZZة، ويفيZZض المZZال حZZتى ل

يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير� من الدنيا وما فيها… 
 … عZZن نZZافع مZZولى أبZZي قتZZادة النصZZاري أن أبZZا هريZZرة قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال

مامكم منكم " تابعه ع�قيل والوزاعي. Sعليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وا
)205، الصفحة 4("صحيح البخاري"، المجلد     
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 جZZاء فZZي سZZنن أبZZي داود بسZZنده أن رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم قZZال: "المهZZدي من�ZZا
 أجلى الجبهة أقنى النف يمل الرض قسZZطاc وعZZدلc كمZZا ملئت جZZوراc وظلمZZاc يملZZك سZZبع

)2485(رقم الحديث   سنين."

 "… ومنه ما رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عZZن أبيZZه، عZن عبZZد ال بZZن
 عمZZر قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: ل تقZZوم السZZاعة حZZتى يخZZرج المهZZدي

من ولدي ول يخرج المهدي حتى يخرج ستون كذاباc كلهم يقول: أنا نبي."
)500(كتاب "إعلم الورى بأعلم الهدى"، للطبرسي، الصفحة 

 "وروى عاصم بن حميد الحن�اط عن محمد بن مسلم الثقفي قال: أبا جعفر عليZZه السZZلم
 يقول: القائم منZZا منصZZور بZZالرعب، مؤيZZد بالنصZZر، تطZZوى لZه الرض وتظهZZر لZه الكنZZوز
 يبلغ سلطانه المشرق والمغرب وي�ظهر به ال دينه على الZZدين كلZZه ولZZو كZZره المشZZركون.
، وينZZزل روح ال عيسZZى بZZن مريZZم فيصZZل�ي خلفZZه، ر� ZZراب إل� ع�م�ZZي الرض خZZى فZZفل يبق 
 قZZZال: يZZZا ابZZZن رسZZZول ال ومZZZتى يخZZZرج قZZZائمكم؟ قZZZال: إذا تشZZZب�ه الرجZZZال بالنسZZZاء والنسZZZاء
 بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتركب ذوات الفروج السZZروج، وق�بلZZت
 شZZZهادة الZZZزور ورد�ت شZZZهادة العZZZدل واسZZZتخف النZZZاس بالZZZدماء وارتكZZZاب الزنZZZا وأكZZZل الربZZZا
 وات�ق
ZZي� الشZZرار مخافZZة ألسZZنتهم، وخZZرج السZZفياني مZZن الشZZام واليمZZاني وخسZZف� بالبيZZداء،
jادZZوق�تل غلم من آل محمد بين الركن والمقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية ومن 
 ينZZادي مZZن السZZماء بZZأن الحZZق فيZZه وفZZي شZZيعته فعنZZد ذلZZك خZZروج قائمنZZا فZZإذا خZZرج أسZZند
 ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلثمائة وثلثة عشر رجلc فأول ما ينطق بZZه هZZذه اليZZة:

بقية ال خير لكم إن كنتم مؤمنين…"
 "… وقد روي أن مدة دولة القائم تسZZع عشZرة سZنة يطZZول أيامهZZا وشZZهورها علZZى مZا تقZدم

)509-508(كتاب "إعلم الورى بأعلم الهدى"، للطبرسي، الصفحتين     ذكره."

 وقال السيد عبد الوهاب الشعراني من أئمة علمZاء السZن�ة والجماعZZة فZZي كتZZاب (اليZZواقيت
) هجرية:955والجواهر) المصن�ف عام (

 "المبحث الخامس والست�ون في بيان أن جميع أشراط الساعة حق لبد� أن تقع كلهZZا قبZZل
ال ثZZم نZZزول عيسZZى وخZZروج الداب�ZZة وطلZZوع  قيZZام السZZاعة. وذلZZك كخZZروج المهZZدي ثZZم الZZدج�
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 الشمس من مغربها ورفع القرآن وفتح سد� يأجوج ومأجوج حتى لو لZZم يبZZق مZZن الZZدنيا إل�
 مقZZدار يZZوم واحZZد لوقZZع ذلZZك كلZه. قZZال الشZيخ تقZي الZدين بZن أبZZي المنصZZور فZZي عقيZدته:
 وكZZل هZZذه اليZZات تقZZع فZZي المZZائة الخيZZرة مZZن اليZZوم الZZذي وعZZد بZZه رسZZول ال صZZلى ال
ن فسZZدت فلهZZا نصZZف يZZوم Sوم واZZا يZZتي فلهZZلحت أمZZوله: إن صZZه بقZZلم أمتZZه وسZZه وآلZZعلي 

ن يوم@@اW عن@@د رب@@ك ب@@ألف س@@نة مم@@ايعنZZي مZZن أيZZام الZZرب المشZZار إليهZZا بقZZوله تعZZالى:  Gوا 
)35-34(كتاب "الفرائد"، الصفحتين   ."تعدCون

 وفZZي كتZZاب اليZZواقيت والجZZواهر فZZي وصZZف هZZذا الظهZZور مسZZتخرجاc مZZن الحZZاديث
 النبوي�ة الصحيحة شرحاc مفصلc ورد في الفتوحات المكي�ة للشيخ ابZZن عربZZي مZZن جملتهZZا
 يقZZول عZZن المهZZدي: "هZZو أجلZZى الجبهZZة أقنZZى النZZف أسZZعد النZZاس بZZه أهZZل الكوفZZة ي�قkسZZم�
 المال بالسوي�ة ويعدل في الرعي�ة يأتيه الرجZZل ويقZZول يZZا مهZZدي أعطنZZي وبيZZن يZZديه المZZال
 ف�ي�حثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يخرج على فترة من الZZدين. يZZزع ال بZZه مZZا ل
 يزع بZZالقرآن. ي�مسZZي الرجZل جZZاهلc وجبانZZاc وبخيلc فيصZZبح عالمZZاc شZجاعاc كريمZاc. إلZZى أن
 قال: يشهد الملحمة العظمى مأدبة ال بمZرج عكZاء. يبيZد الظلZم وأهلZه يقيZم الZدين وينفZخ
 الZZZZروح فZZZZي السZZZZلم. ي�ع�ZZZZز ال بZZZZه السZZZZلم بعZZZZد ذل�ZZZZه ويحييZZZZه بعZZZZد مZZZZوته. ويقZZZZول عZZZZن
 أصZZحابه: شZZهدائه خيZZر الشZZهداء وأمنZZZائه أفضZZZل المنZZاء قZZال الشZZيخ: وقZZZد اسZZZتوزر ال
 تعZZZالى لZZZه طائفZZZة خب�ZZZأهم ال تعZZZالى لZZZه فZZZي مكنZZZون غيبZZZه اط�لعهZZZم كشZZZفاc وشZZZهوداc علZZZى
 الحقZZائق ومZZا هZZو أمZZر ال عليZZه فZZي عبZZاده. وهZZم علZZى أقZZدام رجZZال مZZن الصZZحابة الZZذين
 صZZدقوا مZZا عاهZZدوا ال عليZZه. وهZZم مZZن العجZZام ليZZس فيهZZم عربZZي� لكZZن ل يتكلمZZون إل�
 بالعربيZZة لهZZم حZZافظ مZZن غيZZر جنسZZهم مZZا عصZZى ال قZZط� وهZZو أخZZص� الZZوزراء. إلZZى أن
 قال: وي�قتلون كل�هم إل� واحZZد منهZZم ينZZزل فZZي مZرج عكZاء فZZي المأدبZة اللهيZة الZZتي جعلهZZا

ال مائدة للسباع والطيور والهوام.
)51-50(كتاب "الفرائد"، الصفحتين 

 "… روى العلمZZة المجلسZZي فZZي كتZZاب "بحZZار النZZوار" عZZن فضZZيل بZZن نسZZيار أنZZه
 قال: سمعت أنه قZال: سZZمعت أبZا عبZد ال (الصZادق) عليZه السZلم يقZول: إن� قائمنZZا إذا
ه�ZZال الجاهليZة فقلZت كيZZف ه�ل�ة
 الناس أش�د� مما استقبله رسول ال من ج�  قام است�قب
ل من ج�
شZZcب  ذلZZك قZZال: إن رسZZول ال أتZZى النZZاس وهZZم يعبZZدون الحجZZارة والصZZخور والعيZZدان والخ�
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ن� قائمنZZا إذا قZZام أتZZى النZZاس وكل�هZZم يتZZأول عليZه كتZاب ال. ويحتZZج� عليZه بZه Sالمنحوتة. وا 
. ر� والق�ر� ل�ه� جوف� بيوتهم كما يدخل الح� kل�ن� عليهم عد ثم قال: أما وال ليدخ�

)127-126(كتاب "الفرائد"، الصفحتين 

 "روى المجلسي عليه الرحمة في البحار الحديث النبوي الشريف في وصZZف علمZZاء
 الوقت قال عليه الصلة والسلم: سيأتي زمان على أمتي ل يبقى من القZZرآن إل� رسZZمه
 ول من السلم إل� اسمه ي�س�م�ون� به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عZZامرة وهZZي خZZراب�
ليهZZم Sة واZZمن الهدى، فقهاء ذلك الزمان أشر� الفقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتن 

)129-128(كتاب "الفرائد"، الصفحتين     تعود."

 "… وورد فZZي كتZZاب الكZZافي فZZي أوصZZاف القZZائم: عليZZه كمZZال موسZZى وبهZZاء عيسZZى
 وصبر أيوب في�ذل� أوليائه� في زمانه، ت�ت�هادى رؤوسهم كما ت�ت�هادى رؤوس الZZترك والZZديلم
 في�قتلZZZون وي�حرقZZZZون ويكونZZZون خZZZائفين مرعZZZوبين و�جليZZZن ت�صZZZبغ الرض بZZZدمائهم ويفشZZZZوا
نZZدس وبهZZم أكشZZف 
 الويZZل والرن�ZZة فZZي نسZZائهم، أولئك أوليZZائي حقZZاc بهZZم أدفZZع كZZل فتنZZة ح
 الZZZزلزل وأدفZZZع الصZZZار والغلل، أولئك عليهZZZم صZZZلوات مZZZن رب�هZZZم ورحمZZZة وأولئك هZZZم

المهتدون."
 وحZZZZديث (لZZZوح فاطمZZZة) هZZZZذا مZZZن الحZZZZاديث القدسZZZZية المعتZZZZبرة الZZZZتي ذكرهZZZZا الشZZZيخ

)129(كتاب "الفرائد"، الصفحة   الكليني رحمه ال في كتاب الكافي.
 "روى المجلسي في باب سير القائم وأخلقZZه فZZي كتZZاب الغيبZZة مZن مجل�ZZدات البحZZار

 ن المهZZديأعن بشZZير النب�Zال قZال: قلZZت لبZZي جعفZZر عليZه السZZلم (البZاقر) إنهZZم يقولZZون 
ة� دم فقZال: كل والZZذي نفسZZي بيZده لZZو ZZم� ج� kح
 لو قام لستقامت له المور عفواc ول ي�هZZرق م
ي�ZZت ربZZاعي�ته وش�ZZج� فZZي وجهZZه كل 
م kن أدZZول ال حيZZتقامت لرسZZلس cواZZعف jدZZتقامت لحZZاس 

والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والع�ل�ق ثم مسح وجهه."
)131(كتاب "الفرائد"، الصفحة 

 "وروى المجلسي أيضاc في البحار في باب خصائص القائم عليZه السZZلم عZن أ�بZZا�ن
 بن تغلب أنه قال: سمعت أبZZا عبZZد ال عليZه السZZلم يقZول: إذا ظهZZرت رايZة الحZZق� لعنهZZا

)137-136(كتاب "الفرائد"، الصفحتين     أهل الشرق والغرب."
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ة السZZZZريان ZZZZر أم�ZZZZي ذكZZZZوي فZZZZداء الحمZZZZو الفZZZZدين أبZZZZاد الZZZZهير عمZZZZؤرخ الشZZZZال المZZZZق" 
 ين: أمZZة السZZريان هZZي أقZZدم المZZم وكلم آدم وبنيZZه بالسZZرياني وملتهZZم هZZي ملZZةئوالصZZاب
دريس ولهم كتاب يعزونه إلى شيث،ئالصاب Sين. ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وا 

ب ZZجاعة والتعص�ZZدق والشZZل الصZZن الخلق مثZZه محاسZذكر فيZZويسم�ونه صحف شيث، ي 
 ين عبZادات،ئللغريب وما أشبه ذلك ويأمر به، ويZZذكر الZZرذائل ويZZأمر باجتنابهZا. وللصZZاب

 منهZZا سZZبع صZZلوات، منهZZن� خمZZس توافZZق صZZلوات المسZZلمين والسادسZZة صZZلوة الضZZحى،
 والسZZابعة صZZلوة يكZZون وقتهZZا فZZي تمZZام السZZاعة السادسZZة مZZن الليZZل. وصZZZلواتهم كصZZلوة
 المسZZZلمين مZZZن الني�ZZZة، وأن ل يخلطهZZZا المصZZZل�ي بشZZZيء مZZZن غيرهZZZا، ولهZZZم الصZZZلوة علZZZى
نk ن�ق�ZZص� الشZZهر الهللZZي صZZاموا Sوا cاZZن يومZZومون ثلثيZZجود، ويصZZوع ول سZZت بل ركZZالمي 
 تسعاc وعشرين يوماc، وكانوا يراعون في صومهم الفطر والهلل بحيث يكون الفطZZر وقZZد
 دخلت الشمس في الحمل ويصومون من ربع الليل الخير إلZZى غZروب قZZرص الشZمس.
 ولهم أعياد عند نزول الكواكب الخمسة المتحي�رة بيوت إشرافها والخمسة المتحيرة الزحZZل
 والمشZZZتري والمريZZZخ والزهZZZرة وعطZZZارد. ويعظم�ZZZون بيZZZت مكZZZة. ولهZZZم بظZZZاهر حZZZر�ان مكZZZان
ون أهZZرام مصZZر ويزعمZZون أن أحZZدها قZZبر شZZيث بZZن آدم والخZZZر قZZبر ZZنه. ويعظم�  يحجZZو�
 إدريZZس وهZZو حن�ZZوخ والخZZر قZZبر صZZابي بZZن إدريZZس الZZذي ينتسZZبون إليZZه. ويعظم�ZZون يZZوم
 دخول الشمس برج الحمل فيتهادون فيه ويلبسون أفخر ملبسهم وهو عندهم مZن أعظZZم

 ون أقZZدمئالعياد لدخول الشمس بZرج شZZرفها. قZZال ابZن حZزم: والZZدين الZZذي انتحلZه الصZZاب
 الديZZان علZZى وجZZه الZZدهر والغZZالب علZZى الZZدنيا إلZZى أن أحZZدثوا فيZZه الحZZوادث، فبعZZث ال

 (كتZZاب "الفZZرائد"،تعZZالى إليهZZم إبراهيZZم خليلZZه عليZZه السZZلم بالZZدين الZZذي نحZZن عليZZه الن."  
)550-548الصفحات 

دورة آدم

 "… وأي شZZZرف أعظZZZم مZZZن دائرة ت�ZZZدار يكZZZون آخرهZZZا أرحZZZم الراحميZZZن وآخZZZر الZZZدائرة
 متصل بأولها فأي شرف أعظم من شرف محمد صلى ال عليه وسلم حيث كان ابتداء

هذه الدائرة حيث اتصل بها آخرها لكمالها فيه سبحانه ابتدأت الشياء وبه كملت…"
)144، الصفحة 1("الفتوحات المكي�ة"، المجلد    
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 "روى الحZZاكم فZZي صZZحيحه عZZن النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم أنZZه قZZال: يحZZل بZZأم�تي
 فZZي آخZZر الزمZZان بلء شZZديد مZZن سZZلطانهم لZZم ي�سZZمع بلء أشZZد منZZه حZZتى ل يجZZد الرجZZل
 ملجZZأc فيبعZZث ال رجلc مZZن عZZترتي أهZZل بيZZتي يمل بZZه الرض قسZZطاc وعZZدلc كمZZا ملئت

".cوجورا cظلما
 "والطZZبراني عZZن النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم أنZZه قZZال: المهZZدي� منZZا ي�ختZZم الZZدين بZZه

)311، الصفحة 1("قاموس اليقان"، المجلد كما ف�تح بنا."

 "قال العلمة المجلسي رحمه ال في مجلد الغيبة من "بحار النوار" في باب سZZيرة
 وأخلق القZائم (المهZدي) أن أميZZر المZؤمنين علي�ZZاc كZZرم ال وجهZه قZال: بنZا ي�فkت�Zح ال وبنZZا
يختم ال وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثب وبنا يدفع ال الزمان� الك�ل
Zب� وبنZZا ي�نZZزل الغيZث…"

)310، الصفحة 1("قاموس اليقان"، المجلد 

 "فZZZي المجل�ZZZد التاسZZZع مZZZن كتZZZاب "بحZZZار النZZZوار" للمرحZZZوم المجلسZZZي فZZZي بZZZاب: مZZZن
 بشZZائر المصZZZطفى نقZZل بروايZZZة أبZZو الحجZZاز قZZال: قZZال أميZZر المZZؤمنين عليZZه السZZلم أن
 رسول ال صلى ال عليه وسZZلم ختZم مZائة ألZZف نZZبي وأربعZZة وعشZZرين ألZZف نZZبي وختمZZت

أنا مائة ألف وصي� وكل�فت ما تكلف الوصياء قبلي وال المستعان…"
)308، الصفحة 1("قاموس اليقان"، المجلد 

 "ذكر العلمة المجلسي في باب خZZروج قZZائم آل محمZZد فZZي مجل�ZZد الغيبZة مZن "بحZZار
 النوار" عن حضرة المام الباقر عليه السلم أنZه قZال: ل بZد� لنZا مZن آذربيجZZان ل يقZوم
 لهZZا شZZيء فZZإذا كZZان ذلZZك فكونZZوا أحلس بيZZوتكم والنZZداء فZZي البيZZداء فZZإذا تحZZر�ك محZZر�ك
 فأسرعوا إليه ولو حبئواc وال لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتZZاب

جديد على العرب شديد وقال: ويل للعرب من شر� قد اقترب."
)194، الصفحة 1("قاموس اليقان"، المجلد 

وي� أن النبياء مائة ألZZف وعشZZرون ألZZف نZZبي أو مZائة ألZZف وأربعZZة وعشZZرون  "… ر�
 ألZZف نZZبي علZZى اختلف الروايZZتين والمرسZZلون منهZZم ثلثمZZائة وثلث عشZZر رسZZولc بعZZد�ة

أصحاب بدر وبعد�ة أصحاب القائم عليه السلم..." 
)1721، الصفحة 4("قاموس اليقان"، المجلد 
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"حضرة الباب"
"المهدي - القائم - المبشر"

(مقتطف من كتاب "صفحة النور)
 هو السيد علي محمد الذي لقب� نفسZه ب"البZاب" عنZد إعلن دعZوته، ولZد فZZي شZZيراز

م.1819 تشرين الثاني 20ه  الموافق 1235بإيران في غرة محرم سنة 
المام  ذرية  الزهراء من  فاطمة  وأماc عن   cأبا ينحدر  إذ  النبوية  السللة   وكان من 

 الحسZZين. كZZان ل يZZزال فZZي دور الطفولZZة عنZZدما تZZوفي أبZZوه فكفلZZه خZZاله واقتصZZر تعليمZZه
 علZZZى مبZZZادئ القZZZراءة والتعليZZZم البتZZZدائي العZZZادي للطفZZZال وعنZZZدما بلZZZغ الخامسZZZة عشZZZر
 اشZZZتغل بالتجZZZارة مZZZع خZZZاله فZZZي شZZZيراز ثZZZم مZZZع خZZZاله الثZZZاني فZZZي بوشZZZهر علZZZى الخليZZZج
 الفارسZZZي. وفZZZي الثانيZZZة والعشZZZرين تZZZزوج وولZZZد لZZZه ولZZZد تZZZوفي صZZZغيراc قبZZZل إعلن دعZZZوته
 بسZZنة. وتتجل�ZZى روح الفZZداء فZZي صZZلته علZZى جثمZZان ولZZده فZZي مناجZZاته الZZتي يقZZول فيهZZا
 "إلهZZي إلهZZي امنحنZZي فضZZل سZZفك دمZZي وفZZداء حيZZاتي فZZي سZZبيلك، واجعلZZه يZZروي وينبZZت
 بZZذور دينZZك، واشZZمله بقوتZZك السZZماوية حZZتى ينمZZو ذلZZك البZZذر الجديZZد فZZي قلZZوب الرجZZال
 وينتعش ويعظZZم إلZى أن يصZZير شZجرة كZبيرة تجمZZع وتسZZتظل المZZم والقZZوام تحZت ظلهZZا،

فأجب يا إلهي دعائي وأتمم مراد قلبي إنك أنت القوي الكريم."
 ولمZZZا بلZZZغ الخامسZZZة والعشZZZرين أعلZZن أنZZه (البZZاب) الZZZذي اختZZZاره ال ليبشZZZر بيZZZوم ال
الموعود الذي سوف تشرق شمسه بطلوع "من يظهره ال" (مشيراc بذلك إلى بهاءال)...

  أيZZار23ه  (1260وأول مZZن آمZZن بZZدعوته ليلZZة الخZZامس مZZن جمZZادي الولZZى لعZZام 
 م) شاب يدعى المل� حسين البشروئي… ولم يكد يمضي أربعون يوماc حZZتى بلZZغ1844

  شخصZZاc لق�بهZZم ب"حZZروف الحZZي"… وجميZZع هZZؤلء كZZانوا18عZZدد مZZن آمZZن بZZدعوة البZZاب 
من العلماء الذين تفرقوا للبحث عن الموعود…

  توجه الباب إلى الحجاز لداء فريضة الحج فوصZZل18وبعد أن كمل عدد أتباعه 
 م وأعلن دعوته على جم� غفير من الحجZZاج.1844مكة المكرمة في كانون الول سنة 

 ثم عاد إلى بوشهر وكانت دعوته قد ذاعت وشاعت فZZي البلد بسZZبب مZZا قZZام بZZه هZZؤلء
cا عملZZZوا فيهZZZتي تفرقZZZاليم الZZZى القZZا إلZZZي إبلغهZZZاس فZZZوة والحمZZZاط والقZZZن النشZZاع مZZZالتب 
قبZZال النZZاس عليهZZا سZZبباc فZZي Sدعوة، واZZريان الZZان سZZرى كZZة أخZZن جهZZيدهم، ومZZات سZZبتعليم 
 إثZZZارة سZZZخط رجZZZال الZZZدين مZZZن أهZZZل الشZZZيعة، فقZZZد رأوا فيهZZZا خطZZZراc شZZZديداc يهZZZد�د -حسZZZب
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 زعمهZZZZم- العقZZZZائد والنظZZZZم القائمZZZZة فZZZZي البلد، ويقلZZZZل مZZZZن سZZZZلطانهم، ويZZZZذهب بنفZZZZوذهم،
باc وأقنعوه بضZZرورة وضZZع حZZد  فتقد�موا إلى حسين خان حاكم فارس وكان مستبد�اc ومتعص�
 لهZZZZZZذه الحركZZZZZZة، وقمZZZZZZع هZZZZZZذه البدعZZZZZZة ومZZZZZZن ثZZZZZZم أخZZZZZZذت الحZZZZZZوال تضZZZZZZطرب وحZZZZZZوادث
 الضZZZطهادات والتعZZZذيب والمحاكمZZZات والسZZZجن تتZZZوالى علZZZى البZZZاب وأتبZZZاعه. علZZZى أن
 وسZZائل القمZZع الZZتي ارتكبZZت، مZZع مZZا ات�سZZمت بZZه مZZن طZZابع القسZZوة والوحشZZية النZZادرة، لZZم
 تنجح في وقف تيار الدعوة، ول في تخويف أتباعها، بل بالعكس ضاعفت مZZن اشZZتعال
 النار في قلوب هؤلء التباع، وجعلتهZZم يتسZZارعون للفZZوز بالفZداء فZZي سZZبيلها، ممZZا جعZل

السلطات تفكر في التخلص من رأس الحركة عسى بموته تهدأ المور.
 م اقتيZZZد البZZZاب -وكZZZان عمZZZره إذ ذاك إحZZZدى وثلثيZZZن سZZZنة-1850 تمZZZوز 9وفZZZي 

 ومعZZه أحZZد أتبZZاعه المZZدعو ميZZرزا محمZZد علZZى، إذ التمZZس مZZن سZZيده وألZZح� عليZZه أن يقبلZZه
شهيداc معه - إلى ميدان المعسكر في تبريز لعدامهما.

 وعندما ذهب رئيس الفراشين لحضار الباب ورفيقZZة مZن غرفتZه وجZده مسZZتغرقاc فZZي
 إلZZى أن" أن البZZاب أجZZاب: ل�حZZديث مZZع كZZاتبه السZZيد حسZZين فقطZZع عليهمZZا الحZZديث، إل�

 أكون قد أتممت كل ما أريد أن أقوله للسيد حسين لخر كلمZZة لZن تقZZدر أي قZZوة أرضZZية
  ولكZZن المZZأمور لZZم ي�عZZر"أن تمنعني عن ذلك ولو اجتمع العالم كله كجيش واحZZد حZولي.

 ذلZZك اهتمامZZاc واقتZZاد البZZاب ورفيقZZه إلZZى السZZاحة الZZتي سZZينفذ فيهZZا إعZZدامهما حيZZث جيء
 بفيلق من الجند تحت قيادة سام خان المسيحي -الذي بمجرد أن وقع نظره على البZZاب
 ورفيقZZZه- تZZZأثر وتZZZردد وخشZZZي أن يكZZZون عملZZZه هZZZذا جالبZZZاc لغضZZZب ال. غيZZZر أن البZZZاب
ذا كانت نيتك صZZادقة، فZZإن ال القZZدير Sاتبع التعليمات التي أعطيت لك وا" :cطمأنه قائل 

يعفو عنك."
 علZZZى مشZZZهد مZZZن عشZZZرات اللZZZوف مZZZن الجمZZZاهير المتفر�جZZZة الهائجZZZة ربطZZZوا البZZZاب
 ورفيقه معلقين بعمود بحيث كان رأس ميرزا محمد علZZي علZZى صZZدر محبZZوبه رغبZZة منZZه
 في تلقي الرصاص. ولما كان الظهر اصطف أفراد الفيلق في ثلثة صفوف كل صZZف
 مZZن مZZائتين وخمسZZين جنZZدياc أطلقZZوا النيZZران وكZZم كZZانت دهشZZة الجمZZاهير عنZZدما انكشZZف
 الدخان ووجدوا رفيZZق البZZاب واقفZZاc هZZادئاc أمZZامهم لZZم يصZZبه أي ضZZرر بينمZZا ل أثZZر للبZZاب
م ZZة يتم�ZZس الغرفZZي نفZZدوه فZZه وجZوا عنZZا بحثZZرة، ولمZZذتهم الحيZZذهول وأخZZابهم الZZه، فأصZZنفس 
:cائلZZاب قZZاطبه البZZتى خZZين حZZس الفر�اشZZا أن رأى رئيZZين. ومZZيد حسZZاتبه السZZع كZZديثه مZZح 
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  أن رئيZZZZسل�"إن حZZZZديثي مZZZZع السZZZZيد حسZZZZين قZZZZد انتهZZZZى فتقZZZZدم الن ونفZZZZذ مقصZZZZدك." إل�
الفراشين تردد ورفض أن يؤدي واجبه وترك المكان واستعفى من وظيفته.

 أمZZا سZZام خZZان فكZZاد أن يصZZعق فZZي الحZZال وأمZZر جنZZده بZZترك المعسZZكر وامتنZZع هZZو
 وفيلقه من التعرض ثانية للباب. عندئذ جيء بالباب ورفيقZZه مZZرة أخZZرى ور�بطZZا فZZي نفZZس
 المكان وبنفس الكيفية وجيء بفيلق آخر تحت قيادة آقZا جZان خZان ونفZZذوا حكZم العZدام

  أنل�في الباب ورفيقه رمياc بالرصاص وأخذوا الجسدين وطرحوهما فZZي خنZZدق بعيZZد، إل�
خفائهمZZZZا وهكZZZZذا ظل طZZZZوال خمسZZZين سZZZنة حZZZZتى أمكZZZن Sذهما واZZZZن أخZZZوا مZZZZابيين تمكنZZZالب 
 إحضZZZZارهما إلZZZZى الرض المقدسZZZZة أيZZZZام حضZZZZرة عبZZZZدالبهاء حيZZZZث تZZZZولى دفنهمZZZZا بيZZZZديه
 الكريمتين في مقام بناه علZى سZفح جبZZل الكرمZZل فZي نفZس البقعZة الZZتي سZZبق أن اختارهZZا

حضرة بهاءال وعي�نها.
cاZZرين ألفZZف وعشZZدين بنيZZذا الZZبيل هZZي سZZهد فZZل واستشZZن قتZZدد مZZون عZZدر المؤرخZZويق 
cاZZجامع cدراZZون مصZZائيين يكZZZابيين والبهZZل بالبZZا حZZبرون أن مZZZدودة ويعتZZنوات معZZZخلل س 
حافلc يستمد منه مؤرخو الجيال المقبلة أروع قصص الضطهاد الديني في التاريخ.

الباب"حضرة "آثار 

 كانت كتابات الباب كثيرة أتم� معظمها وهو بين جZZدران السZZجون فZZي القلع الخربZZة
 فبجZZZانب كتZZZابه "البيZZZان" الZZZذي شZZZرع فيZZZه الحكZZZام اللزمZZZة لZZZدورته القصZZZيرة، يوجZZZد "قيZZZوم
 السZZZZماء" و"صZZZZحيفة بيZZZZن الحرميZZZZن" و"كتZZZZاب الZZZZروح" و"الخصZZZZائل السZZZZبعة" و"الZZZZدلئل
 السZZبعة" و"تفسZZير سZZورة الكZZوثر" وتفسZZير سZZورة "والعصZZر" وغيرهZZا مZZن الرسZZائل واللZZواح
زالZة Sللشاه والعلماء. وتركزت كلها حول رفع الوهام والخرافات التي كانت سائدة بقوة، وا 

صلح الحالة الجتماعية التي بلغت من الفساد حد�اc ل يتصZZور Sل.هالفروق الدينية واZعق  
 وأما رسالته الساسية فقد كانت فZZي التمهيZZد لظهZZور "بهZاءال" الZZذي كZZان يشZZير إليZه فZZي

كتبه ورسالته بإشارة "من يظهره ال".
)54-48(كتيب "صفحة النور"، الصفحات 

وجاء في "كتاب القرن البديع" لحضرة شوقي أفندي ما يلي:
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  أنZZZZZه ل ينبغZZZZZي أن يعZZZZZزب عZZZZZن بالنZZZZZا أنZZZZZه بالضZZZZZافة إلZZZZZى المعجZZZZZزة المتصZZZZZلةل�… إل�
 باستشهاد حضرة الباب، فإن حضرته ل يعتبر مؤسسZZاc لZZدورة سZZماوية فحسZب، كمZا هZZي
 حال مؤسس الدين المسيحي، بل ومبشZZراc بعصZZر جديZد، ومفتتحZZاc كZZوراc إلهيZاc عالميZاc. ول
 ينبغZZي لنZZا أن نتجاهZZل هZZذه الحقيقZZة المهمZZة الخZZرى أل وهZZي أن القZZوى الZZتي اصZZطفت
 ضZZد حضZZرة البZZاب فZZي إيZZران مثلZZت تحZZالف السZZلطات الدينيZZة والمدنيZZة الZZتي ثZZابرت منZZذ
 لحظZZة بعثتZZه إلZZى يZZوم استشZZهاده، وتشZZبثت بكZZل وسZZيلة مسZZتطاعة للتZZآمر علZZى أتبZZاعه
 وتشويه مضامين رسZالته، علZZى حيZن لZZم يتجZZاوز أعZداء السZZيد المسZZيح فZZي حيZاته أحبZZار

اليهود ومن والهم. 
ده حضZZZZرة بهZZZZاءال بZZZZأنه "جZZZZوهر الجZZZZواهر" و"بحZZZZر ZZZZذي مج�ZZZZاب" الZZZZرة "البZZZZإن حض 
ل مZZZن ZZZه فص�ZZZذي بZZZلين" والZZZبيين والمرسZZZا أرواح النZZZدور حولهZZZتي تZZZة الZZZور" و"النقطZZZالبح 
ره أعظZم مZن كZل النبيZاء" و"أمZره أعلZZى وأرفZZع kدZZذي "ق�ZZون" والZالنقطة علم ما كان وما يك 
دراكهZZم" قZZد بل�ZZغ رسZZالته وأد�ى مهمتZZه هZZذا "الصZZبح الصZZادق Sاء واZZل الوليZZان كZZن عرفZZم 
 المبشZZر بZZالنير العظZZم البهZZى" حسZZبما قZZرر حضZZرة عبZZدالبهاء، هZZذا الZZذي أشZZار مقZZدمه
 إلZZى انتهZZاء دور "الوعZZود والنبZZوات" وافتتZZاح "دور الوفZZاء بZZالوعود وتحقZZق النبZZوات"، محZZا
 بظهZZوره ظلم الليZZل الZZذي خيZZم علZZى بلده، وأعلZZن فZZي الZZوقت نفسZZه اقZZتراب بZZزوغ النيZZر
 العظم الذي يحيط نوره الجنس البشري جميعاc. وصر�ح مؤكداc بأنه: "النقطZة الZZتي ذو�ت
ت" و"الركZZن مZZن الكلمZZة الولZZى" و"الZZبيت" و"النبZZأ العظيZZم" و"النZZار فZZي النZZور  بهZZا مZZن ذو�

  وقZZد أخZZذناه بالعهZZد مZZنل�علZZى نZZور الطZZور"، "ذكZZر ال"، والZZذي "مZZا أرسZZلنا مZZن نZZبي إل�
 أجلZZZه" وحقZZZق بمجيئه وعZZZد جميZZZع العصZZZZور، وافتتZZZZح دور بلZZZZوغ كZZZل الظهZZZZورات اللهيZZZة
 واكتمالها في آن واحد. هذا "القائم" موعود الشيعة، و"المهدي" المنتظر من أهل السZZنة،
 و"رجعة يوحنا المعمدان" التي يتوقعها المسيحيون ورجعة "أوشيدرماه" الذي أشارت إليZZه
 الكتZZZب الزرادشZZZتية، ورجعZZZة "إيليZZZا" الZZZذي ينتظZZZره اليهZZZود، هZZZذا الZZZذي تظهZZZر بعثتZZZه "آثZZZار
 جميع النبياء" هذا الذي "عليه كمZال موسZZى وبهZZاء عيسZZى وصZZبر أيZوب" ظهZZر وأشZZهر
 أمZZره واضZZط�هد بل رحمZZة ومZZات مجيZZداc. هZZذا الويZZل الثZZاني الZZذي تحZZد�ث عنZZه يوحنZZا فZZي
 رؤياه قد جاء آخر المر، وقد بعث أول المرسلين اللZذين تنبZأ بظهورهمZZا القZرآن الكريZم.
 و"نفZZخ فZZي الصZZور" نفخZZة صZZعق لهZZا مZZن فZZي السZZموات والرض وبلغZZت بالعZZالم نهZZايته،
ة الكZZبرى"، و"البعZZث" و"زلزلZZت السZZاعة" و"أتZZت البين�ZZة" ZZاءت الطام�ZZو"وقعت الواقعة"، و"ج 
ل الملئكة والروح فيها" و"قام الناس لرب العالمين" و"السماء كشطت" و"جاء ربك  و"تنز�
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 والملZZZك صZZZفاc صZZZفاc" و"الكZZZواكب انتZZZثرت" و"أخرجZZZت الرض أثقالهZZZا" و"الجنZZZة أزلفZZZت"،
 و"الجحيم سZعرت"، و"وضZZع الكتZاب"، ومZZد� "الصZراط" و"و�ضZZع الميZزان" و"نسZZقت الجبZZال
 نسفاc" كما تنبأ القرآن الكريم وتم "تطهير قدس القداس" الذي تنبأ به دانيال وأكده السZZيد
 المسيح في إشارته إلى "رجسة الخراب" وانقضى يوم� "كان مقداره ألف سنة مما تعZZدون"
 كمZZZا تنبZZZأ القZZZرآن الكريZZZم. وانتهZZZت "الثنZZZان والربعZZZون شZZZهراc" الZZZتي تZZZداس فيهZZZا "المدينZZZة
 المقدسZة"، كمZZا تنبZZأ يوحنZZا اللهZوتي، وافتتZZح "وقZZت النهايZة" وقZZام أول "الشZاهدين" اللZذين
 دخل فيهما "بعد الثلثة اليام ونصف روح حياة من ال" فوقف على رجله "وصعد إلZZى
 السماء في السحابة" وظهZZرت "الخمسZZة والعشZZرون حرفZZاc" الباقيZZة مZن "السZZبعة والعشZZرين"
 التي تحوى العلZم كلZه كمZا يقZZول الحZZديث السZلمي. هZZذا "البZن الZذكر العتيZZد أن يرعZى
 المZZم بعصZZا مZZن حديZZد" المZZذكور فZZي كتZZاب رؤيZZا يوحنZZا، أطلZZق بمقZZدمه القZZوى الخلقZZة
 التي أريZZد بهZZا، بعZZد أن عززتهZZا فيوضZZات الظهZZور اللحZZق والعظZZم قZZوة، أن تغZZرس فZZي
 الجنZZس البشZZري القZZدرة علZZى تحقيZZق التحZZاد العضZZوي، وبلZZوغ سZZن الرشZZد، وبZZذلك يصZZل

إلى المرحلة النهائية من تطوره المديد…
)84-82(من "كتاب القرن البديع"، الصفحات

"حضرة بهاءال"

 ولZZد حسZين علZي الملقZب فيمZZا بعZZد ب"بهZاءال" فZZي طهZران عاصZمة إيZران فZي الثZZاني
 م) وكZZZان أبZZZوه ميZZZرزا1817 تشZZZرين ثZZZاني 12(ه  1233مZZZن شZZZهر محZZZرم الحZZZرام عZZZام 

 عبZZاس النZZZوري وزيZZZراc فZZي الدولZZة فلمZZا تZZZوفي كZZان حضZZرة بهZZاءال فZZي الثانيZZة والعشZZZرين
 خZZوته وأخZZواتهإورفZZض منصZZب الZZوزارة حيZZن عZZرض عليZZه وانصZZرف إلZZى تZZدبير شZZؤون 

وأملك العائلة الواسعة.

 م) اعتنقهZZZا حضZZZرة بهZZZاءال وقZZZام1844ه  (1260ولمZZZا أعلZZZن البZZZاب دعZZZوته عZZZام 
علنهZZا بكZZل حمZZاس وقZZوة. وبعZZد استشZZهاد البZاب أصZبح حضZZرة بهZZاءال Sعلى ترويجها وا 
 مركZZز الحركZZة ومرجعهZZا فZZتركزت الضZZطهادات بZZدورها فيZZه، فسZZجن فZZي سZZجن طهZZران
 المظلZZم، وبعZZد خروجZZه مZZن السZZجن ذهZZب إلZZى بغZZداد واضZZطرت الحكومZZة اليرانيZZة أمZZام
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 تيZZZار نفZZZوذه المتZZZدفق أن تتفZZZق مZZZع الحكومZZZة التركيZZZة الZZZتي أمZZZرت بنفيZZZه إلZZZى اسZZZطنبول
م.1863

  نيسZZان22وبعد صدور أمZZر النفZZي انتقZل حضZرة بهZZاءال مZZن منزلZZه فZZي بغZZداد فZZي 
 م إلZZى بسZZتان النجيبيZZة علZZى الضZZفة المقابلZZة لنهZZر دجلZZة وفZZي ذلZZك اليZZZوم أعلZZن1863

 حضرة بهاءال أنه هو الموعود الذي ب�شر به حضرة الباب وبدأ سيل اليZات والبشZZارات
cاZZداد متجهZZبغ cادراZZحتى الثاني من أيار إذ ودع أتباعه وأحبابه مغ cينزل من يراعه متواليا 

نحو منفاه الجديد بالقسطنطينية (اسطنبول).

 وقد عرفت هذه اليام الثنى عشر بعيد الرضوان يحتفل به البهائيون فZZي كZZل عZZام
ومن ذلك التاريخ أصبحت "البابية" ت�عرف باسم "البهائية".

 وكZZان وصZZول حضZZرة بهZZاءال وعZZائلته وجمZZع مZZن أحبZZائه إلZZى اسZZطنبول بعZZد رحلZZة
 ل�قاسية مريZZرة دامZت حZZوالي أربعZة شZZهور، ولZZم يمكZث حضZZرة بهZZاءال فZZي اسZZطنبول إل�

cداZZية جZZة قاسZZانت الرحلZZة وكZZى أدرنZZه إلZZن معZZه ومZZر بنفيZZدها المZZدر بعZZهور صZZة شZZأربع 
لشدة البرد وكثرة الثلوج وخف�ة الكساء وقلة الغذاء.

 مكZZث أربZZع سZZنوات ونصZZفاc فZZي أدرنZZة فZZي كZZرب وبلء لZم يمنعZZاه مZن إعلن دعZZوته
ا أرادت أن تتخلZZص منZZه ومZZن أتبZZاعه ZZا، ولم�ZZعاف نفوذهZZن إضZZة عZZزت الحكومZZتي عجZZال 
 نهائياc، أصدرت أمرها بنفيه إلى عكاء ويعطينا المقتطف التي من لZZوح حضZZرة بهZZاءال

 "يا ملكإلى السلطان ناصر الدين شاه صورة واضحة عما أصZZابه ومZZا سZZوف يصZZيبه: 
 قد رأي@@ت ف@@ي س@@بيل ال م@@ا ل رأت عي@@ن ول س@@معت أذن، ق@@د أنكرن@@ي المع@@ارف وض@@اق
 عليC المخارف، قد نضب ضحضاح السلمة واصفر ضحضاح الراحة، كم م@@ن البلي@@ا
 نزل@@ت وك@@م منه@@ا س@@وف تن@@زل، أمش@@ي مقبلW إل@@ى العزي@@ز الوه@@اب وع@@ن ورائي تنس@@اب
 الحب@@اب، ق@@د اس@@تهل م@@دمعي إل@@ى أن ب@@لC مض@@جعي ولي@@س حزن@@ي لنفس@@ي ت@@ال رأس@@ي
 يشتاق الرماح في حبC م@وله، وم@ا م@ررت عل@ى ش@جر إلC وق@د خ@@اطبه ف@@ؤادي ي@ا لي@ت
لب عليك جس@@دي ف@@ي س@@بيل رب@@يC ب@@ل بم@@ا أرى الن@@اس ف@ي س@@كرتهم  ق_طعتR لسمي وص_
Wولهوا Wيعمهون ول يعرفون، رفعوا أهواءهم ووضعوا إلههم كأنهم اتخذوا أمر ال هزؤا 
 ولعباW، ويحسبون أنهم محسنون، وفي حصن المان هم محص@نون، لي@@س الم@@ر كم@@ا
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 يظن@@ون، غ@@داW ي@@رون م@@ا ينك@@رون، فس@@وف يخرجونن@@ا أول@@وا الحك@@م والغن@@اء م@@ن ه@@ذه
ا يحك@ون أنه@ا أخ@رب م@دن ال@دنيا @Cت بأدرن@@ة إل@ى مدين@ة عك@اء، وممCالرض ال@تي س_@مي 
 وأقبحه@@ا ص@@ورة وأردأه@@ا ه@@واء وأنتنه@@ا م@@اءW، كأنه@@ا دار حكوم@@ة الص@@دى ل ي_س@@مع م@@ن
 أرجائها إل صوت ترجيعه…تال لو ينهكن@@ي اللغ@@ب، ويهلكن@@ي الس@@غب ويجع@@ل فراش@@ي
 من الصخرة الصماء ومؤانسي وحوش الع@@راء ل أج@زع وأص@@بر كم@@ا ص@@بر أول@@وا الح@@زم
 وأص@@حاب الع@@زم بح@@ول ال مال@@ك الق@@دم وخ@@الق الم@@م، وأش@@كر ال عل@@ى ك@@ل الح@@وال
 ونرج@@ومن كرم@@ه تع@@الى به@@ذا الحب@@س يعت@@ق الرق@@اب م@@ن السلس@@ل والطن@@اب ويجع@@ل

الوجوه خالصة لوجهه العزيز الوهاب…"

 م وصZZZل وعZZZائلته وفريZZZق مZZZن أتبZZZاعه مZZZا يقZZZرب عZZZددهم1868 آب سZZZنة 31وفZZZي 
 سZZبعين شخصZZاc إلZZى عكZZاء ودخلZZوا السZZجن الZZذي كZZان مقZZراc لكبZZار المجرميZZن مZZن أنحZZاء
 تركيZZZZZا، وتفش�ZZZZZت فيهZZZZZم الملريZZZZZا والدوسZZZZZنتاريا، وكZZZZZانت الوامZZZZZر مشZZZZZددة بمنZZZZZع الZZZZZدخول
 والخZZروج، فكZZان أتبZZاعه يZZأتون مZZن إيZZران وغيرهZZا سZZيراc علZZى القZZدام ليهنZZأوا بنظZZرة واحZZدة
 مZZن بعيZZد إلZZى نافZZذة حضZZرة بهZZاءال فZZي سZZجنه الZZتي كZZان يطZZل منهZZا عليهZZم فZZي بعZZض

الحيان ثم يعودون إلى وطنهم باكين محزونين.

 بعد سنتين انتقل حضرته إلى منزل صغير بجوار السجن وبعد مضي تسعة أعZZوام
 في سجن عكاء انتقل إلى قصر المزرعة ثم إلى قصر البهجة وهناك نعم براحZة وحريZZة

 م تZZZوجه حضZZZرة بهZZZاءال إلZZZى جبZZZل الكرمZZZل وتZZZردد عليZZZه أربZZZع1890نسZZZبية، وفZZZي عZZZام 
مرات ونصب خيمته فوق ذلك الجبل المذكور في التوراة.

 ولقZZد تحZZدث المؤرخZZون ومنهZZم البروفسZZور بZZراون المستشZZرق كمZZا تحZZدث الكZZثير مZZن
 أولي اللباب الذين تشرفوا بمحضره في السجن وفي قصر البهجة، بأن حضرة بهZZاءال
ل�قZه وغزيZZر علمZZه  لم يكن يوماc سجيناc، بل كان سلطانه وهيبته وجللZZه ونفZZوذه وعظمZZة خ�
 وحكمته وعميم فضله ورحمته ومحبته العميقة للجميع، كل هذه المحامد والنعوت كZZانت
ترفعه أمام الجميع من أعداء وأحباء إلى مرتبةj يتطلع إليها الملوك، بل وتحسده عليها.

  سZZاعات مZن8م وبعد مضZZي 1892وفي فجر يوم التاسع والعشرين من أيار سنة 
 الغZZZروب صZZZعدت روحZZZه إلZZZى بارئهZZZا وهZZZو فZZZي الخامسZZZة والسZZZبعين مZZZن عمZZZره ولZZZم ي�ZZZرو
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 التاريZZخ م
ثلc لتلZZك المراثZZي العاليZZة الزاخZZرة الZZتي تنZZافس العلمZZاء والكZZبراء فZZي إلقائهZZا بيZZن
 يدي ابنه الكبر عبدالبهاء الذي عين�ه بوصيته "كتاب عهZدي" الZتي خطهZZا ومهرهZZا بيZده
 الكريمZZة مبينZZاc ليZZاته ومركZZزاc لعهZZده وميثZZاقه مZZن بعZZده وبZZذلك حفZZظ أتبZZاعه وصZZانهم إلZZى

البد من التشيع والنقسام اللذين حدثا فيما سبق من الدوار.

"آثار حضرة بهاءال" 

 تعتZZبر آثZZار حضZZرة بهZZاءال الكتابيZZة مZZن الكZZثرة بحيZZث يصZZعب حصZZرها وذلZZك أن
 قطZZع طZZوال سZZنين السZZجن والنفZZي المتZZواليين بZZل وحZZتى فZZينسZZيل آثZZار قلمZZه العلZZى لZZم ي

معمعة البليا وتلحق المصائب، وفيما يلي نذكر أهم ما نشر من آثاره:
 

  فZZZي تZZZبيين"كتZZZاب اليقZZZان" الحامZZZل للشZZZريعة والحكZZZام البهائيZZZة. "كتZZZاب القZZZدس"ال
 ، ألZZZZواحه إلZZZZى الملZZZZوك"الوديZZZZان السZZZZبعة"، "الكلمZZZZات المكنونZZZZة"أسZZZZرار الكتZZZZب اللهيZZZZة. 

 والرؤسZZاء، الملكZZة ڤكتوريZZا، لوحZZان إلZZى نZZاپليون الثZZالث، إسZZكندر الثZZاني قيصZZر روسZZيا،
  الول ملZZZك پروسZZZيا، فرنسZZZوا جوزيZZZف امZZZبراطور النمسZZZا، السZZZلطان عبZZZد العزيZZZز،يلهلZZZمو

عالي باشا الصدر العظم للدولة العثمانية، ناصر الدين شاه ملك إيران.

 ه إلZZىج� المZZوج�"لZZوح البرهZZان"ألواحه إلى رجال الدين: لوح إلى البابZZا پيZZوس التاسZZع، 
 الشZZيخ محمZZد بZZاقر أحZZد علمZZاء إصZZفهان، رسZZالة الشZZيخ الموجهZZة إلZZى ابZZن الشZZيخ محمZZد

  المZZوجه إلZZى الحZاج محمZZد"لوح القنZZاع"، و"آقا نجفي"باقر، الشيخ محمد تقي المعروف ب
كريم خان كرماني زعيم الطائفة الشيخية.

رشZZاداته اللهيZZة Sاليمه واZZمن تعZZرى تتضZZدة أخZZواح عديZZاك ألZZواح هنZZذه اللZZانب هZZوبج 
ومنها:

 لZZZZوح"، "الكلمZZZZات الفردوسZZZZZية"، "التجليZZZZZات"، "البشZZZZZارات"، "الطZZZZZرازات"، "الشZZZZZراقات"
."لوح القدس"، "لوح مقصود"، "الدنيا

 أما ألواحه الخرى الكZثيرة الZتي خZاطب فيهZZا أحبZاءه الZذين آمنZZوا بZأمره مZن مختلZZف
 أجزاء باسم "آثار القلم العلى" ومنها لم تنشر بعد.ستةالديان منها منشور في 
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لZZZك مZZZن يZZZد  واشZZZتملت ألZZZواحه إلZZZى الملZZZوك علZZZى إنZZZذارات تحققZZZت كلهZZZا إذ خZZZرج الم�
 السرة القاجارية في إيران، وق�تل السلطان عبد العزيز نفسZZه وتغيZZرت الحZZوال فZZي تركيZZا
لZZك مZن يZZد أسZZرة هاپسZZبورج بالنمسZZا، واكتZZوت  وأحاطت الذل�Zة بنZZاپليون الثZZالث، وذهZZب الم�
 ألمانيا بالنار والدمار مرتين كما أنذرها وتضعضع نفوذ معارضيه، وزال سلطان أعZZدائه

في الوقت الذي أخذت رسالته ترتفع وتثبت.

 "رسالة حضرة بهاءال"

 تZZZدور رسZZZالة حضZZZرة بهZZZاءال حZZZول محZZZور أساسZZZي واحZZZد وهZZZو: "اتحZZZاد مZZZن علZZZى
 الرض كلهZZا" أو "وحZZدة العZZالم النسZZاني" وقZZد صZZرح بZZذلك متفضZZلc: "جئت لتحZZاد مZZن
 على الرض" وهذا تحقيق لكافة البشارات التي وردت في جميع الكتب المقدسة السابقة
 الZZZتي وعZZZدت بتحقيZZZق السZZZلم العظZZZم وزوال الحZZZروب والختلفZZZات واتحZZZاد مZZZن علZZZى
 الرض كلهZZا بحيZZث "يكونZZون كنفZZسj واحZZدة ويمشZZون علZZى رجZZلj واحZZدة ويZZأكلون مZZن فZZم
 واحZZد ويسZZكنون فZZي أرض واحZZدة" وكافZZة تعZZاليمه وأحكZZامه ونظمZZه وآيZZاته نزلZZت لتحقيZZق

هذا الهدف السمى وتثبيته وتدعيمه واستقراره.

"بعض المبادئ البهائية"

ها حضرة شوقي أفندي. كما شرحها حضرة عبدالبهاء ولخص�

 تعلZZن رسZZالة حضZZرة بهZZاءال أن دور المهZZد والطفولZZة للجنZZس البشZZري قZZد انقضZZى،-1
cاZZZم معZZZل ببطء وألZZا تعمZZZالي إنمZZZة الحZZدور المراهقZZZة بZZZطرابات المقترنZZZوأن الض 
 للوصZZZول بZZZه إلZZZى الرشZZZد، وأن هZZZذه الرسZZZالة مZZZا أتZZZت إل لتعلZZZن بشZZZارة اقZZZتراب
 عصر العصور الذي فيه تطبع السيوف مناجل، ويتأسس ملكوت ال ويتحقق

السلم الدائم على الرض. 
 يعلZZن حضZZرة بهZZاءال أن رسZZالته ليسZZت نهايZZة رسZZالت ال بZZل يصZZرح بZZأن تطZZور-2

 الجنس البشري وهو التطور المستمر اللنهائي، سوف يتطلب بالضZZرورة، فZZي
 مراحلZZZه المقبلZZZة، ظهZZZور قZZZدر أكZZZبر ممZZZا كشZZZفت عنZZZه الحقيقZZZة الZZZتي أوكZZZل ال

150



 تعالى بحضرة بهاءال أن يهبها للنسانية في هذه المرحلZZة الدقيقZZة مZZن مراحZZل
مصايرها.

يقر الدين البهائي بوحدانية ال، ويعترف بوحدة رسل ال.-3
 يعلن مبدأ وحدة الجنس البشري وحدة عامZة كاملZZة، وينZZادي بتوحيZZد النZZوع النسZZاني-4

ق.ي التوحيد يقترب تدريجاc نحوالتحقاكضرورة ل مفر منها، ويؤكد أن هذ
5-.cيلزم أتباعه بتحر�ي الحقيقة شخصيا
إلى نبذ كل لون من ألوان التعصب والخرافات. يدعو-6
يؤكد أن هدف كل دين هو ترويج المحبة والوئام والتحاد.-7
 يعتZZZبر أن اتفZZZاق الZZZدين والعلZZZم أمZZZر جZZZوهري وعامZZZل مZZZن أهZZZم العوامZZZل فZZZي تهZZZدئة-8

المجتمع البشري وتقدمه المنظم.
 يعلZZZن فZZZي قZZZوة وصZZZراحة مبZZZدأ المسZZZاواة بيZZZن الرجZZZال والنسZZZاء فZZZي الحقZZZوق والفZZZرص-9

والمتيازات.
يفرض التعليم الجباري على الجنسين.- 10
 يقدم حلc للمشكلة القتصادية بما يؤمن سعادة البشر بتقريب الفوارق السحيقة- 11

بين الفقر والغنى نحو العتدال مع احترام الملكية الشخصية.
دولية،- 12 تأسيس محكمة عدل  لى  Sوا العمومي  والصلح  العام  السلم  إلى   يدعو 

 ويوضZZح معZZالم النظمZZة الZZتي يتوقZZف عليهZZا تحقيZZق سZZلم دائم وتZZأمينه للجنZس
البشري.

 يؤكد حاجة العالم النساني إلى لغة عالمية واحدة ويترك للعالم حرية اختيارها- 13
من بين اللغات المتداولة أو اختراع لغة جديدة.

يعلن انقضاء وزوال النظام الكهنوتي.- 14
يحرم الزهد والرهبنة والتسول وتجارة الرقيق.- 15
يمنع تعدد الزوجات ول يشجع على الطلق.- 16
السلح- 17 عليهم حمل  تامة ويحرم  الحكومة طاعة  أتباعه طاعة   يفرض على 

والتدخل في المور السياسية والحزبية.
ويرفع- 18 للمجتمع  النافعة  العمال  من  بعمل  الشتغال  واحد  كل  على   يفرض 

تقان.ىإلى مستوى العبادة كل عملj يؤد Sبإخلص وا 
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أو- 19 وبيعها  بأنواعها  والمخدرات  الروحية  المشروبات  أتباعه صنع  على   يحرم 
.cقطعيا cاستعمالها تحريما

)69-67 والصفحات 61-55("كتيب صفحة النور"، الصفحات 

وفي "كتاب القرن البديع" نقرأ ما يلي:

 … فZZي تلZZك الونZZة الZZتي بZZدا فيهZZا أمZZر حضZZرة البZاب علZZى شZZفا الخمZZود والنطفZZاء،
 وضZZZاعت فيهZZZا، حسZZZب الظZZZاهر، كZZZل المZZZال والمطZZZZامع الZZZتي دفعتZZZه، وخي�ZZZل فيهZZZا أن
 التضحيات الرائعة التي بذلها العديد من محبيه قد ذهبZت أدراج الريZZاح، فZZي تلZك الونZZة
 أوشZZك الوعZZد اللهZZي الكZZامن فZZي ذلZZك المZZر أن يتحقZZق فجZZأة، وكZZاد كمZZاله النهZZائي أن
 يتجلى على نحو غريب. نعم، لقد بلغت الZZدورة البابيZZة نهايتهZZا (فZZي كمZZال نضZZجها وفZZي
 أجلها المسمى) وهي الن تؤتي أ�ك�لهZZا المقZد�رة، وتكشZZف عZن غايتهZZا القصZZوى، أل وهZZي
 ميلد رسZZZالة حضZZZرة بهZZZاءال. نعZZZم، فZZZي تلZZZك السZZZاعة العصZZZيبة الحالكZZZة الظلم أوشZZZك
 النور الجديد أن ينبثق بصZZورة مجيZدة، فZZي أفZZق إيZZران المظلZZم، وكZZادت أعظZZم مرحلZة إن
 لم تكن أروع مرحلة من عصر البطولة المجيد أن تتفتح نتيجة لما كان فZZي واقZZع المZZر

عملية نضج وتطور.
 فZZي غضZZون تسZZع سZZنوات، كمZZا تنبZZأ حضZZرة البZZاب تمامZZاc، كZZان جنيZZن الZZدين الZZذي
 أس�سه يتطور بسرعة غريبة قاهرة إلى أن ولد أمر ال الموعود في الميقات المعلوم بيZZن
 جZZZدران سZZZياه چZZZال بطهZZZران ووسZZZط آلمZZZه وتبZZZاريحه. وبعZZZد عZZZدة سZZZنوات كتZZZب حضZZZرة
 بهZZZاءال مفنZZZداc مزاعZZZم المنكريZZZن لصZZZحة رسZZZالته بحجZZZة أنهZZZا تلZZZت رسZZZالة حضZZZرة البZZZاب
 بسرعة خاطفة قال: "لحظوا كيف في سنة التسع اكتمل عدد النفوس المقدسZZة المطهZZرة
 الزكيZZة فZZي سZZر� الس�ZZر عنZZدما ظهZZر هZZذا الظهZZور البZZدع القZZدس الرحمZZاني." وقZZال مZZرة
 أخرى: "إن انقضاء هذه الفاصZلة القصZZيرة بيZن هZذه الZدورة القZاهرة البZاهرة وبيZZن ظهZZوري

السابق لهو سر بديع وغيب منيع. ولقد كان ميقاتها مضروباc من قبل." 
 إلى تعاقب هاتين الدورتين بسرعة أشار يوحنا اللهوتي بوضوح حيZZن قZZال: "الويZZل
 الثZZاني مضZZى، وهZZو ذا الويZZل الثZZالث يZZأتي سZZريعاc" وفس�ZZر حضZZرة عبZZدالبهاء هZZذا "الويZZل
 الثZZالث" بZZأنه "يZZZوم ظهZZZور الجمZZال المبZZZارك، وهZZZو يZZZوم ال، وهZZZو قريZZZب مZZن يZZZوم ظهZZZور
 حضرة العلى" وقال مرة أخرى: "إن جميع ملل العالم تنتظZZر ظهZZورين يأتيZZان فZZي وقZZت
 واحZZZد، والكZZZل موعZZZودون بZZZذلك." وفZZZي موضZZZع آخZZZر قZZZال: "والقصZZZد أن الكZZZل موعZZZودون
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 بظهورين يجيئان متتاليين." وأما الشيخ أحمZZد الحسZZائي، نيZZر الهZZدى اللهZZي، فقZZد فطZZن
 قبل سنة الستين إلى اقتراب مجد حضرة بهاءال، ونب�ه علZى "الظهZZورين التZZوأمين اللZذين
 يتعاقبZZان بسZZرعة". وفZZي رسZZالة كتبهZZا بخZZط يZZده إلZZى السZZيد كZZاظم (الرشZZتي) وردت تلZZك
 العبارة العظيمة الدالZة والZZتي تشZZير إلZى اقZتراب سZاعة ذلZك الظهZZور العظZم: "لبZZد لهZZذا
المر مZن مقZر� ولكZZل نبZأ مسZZتقر ول يحسZن الجZZواب بZZالتعيين فسZZتعلمن نبZأه بعZد حيZن (

68".(
 أما الظروف التي تلق�ى فيها حامل الظهور الجديد، الذي بعZZد ظهZZور حضZZرة البZZاب
ن لZZم تفZZق فZZي شZZدة Sذاكرة، واZZى الZZد إلZZامية فتعيZZالته السZZارات رسZZى بشZZرعة، أولZZذه السZZبه 
،cاراZيناء نZZة سZZي بريZZس فZن آنZا الرواح حيZZف لهZZتي ترتجZZى الZZوقعها، تجربة حضرة موس 
 وتجربة حضرة زرادشت حيZن رأى سZZبع رؤى متواليZZة، وتجربZZة السZZيد المسZيح حيZن خZرج
 من مياه الردن فرأى السموات تتفتح ليهبط منها روح القدس كهيئة الحمامة تقZZع عليZZه،
 وتجربة حضرة محمد حين أمره صZZوت جبريZZل أن "اقZZرأ باسZZم ربZZك" وهZZو يتعبZZد فZZي غZZار
 حراء بظاهر مكة المقدسة، وتجربة حضرة البZاب الZذي رأى فZي منZامه كZأنه يقZZترب مZن
 رأس المام الحسين ويرتشف الدم المسفوح من عنقه المبتور فإذا به ينهض ليجZZد نفسZZه

المخزن المختار للطاف ال العلي القدير.
نZZه ليحZZق لنZا أن نتسZZاءل فZZي هZZذا الموضZZع عZن طبيعZZة ذلZZك الظهZZور ومضZZامينه، Sوا 
 الZZذي جZZاء بمثZZل هZZذه السZZرعة بعZZد إعلن حضZZرة البZZاب دعZZوته، فعطZZل دورتZZه بضZZربة
 واحZZZدة واحتفZZZظ مZZZع ذلZZZك بسZZZلطان مؤسسZZZها بكZZل قZZZوة وحماسZZة. كمZZZا يحZZZق لنZZZا أن نقZZZف
 لنتأمZZل دعZZاوي مZZن كZZان واحZZداc مZZن أصZZحاب حضZZرة البZZاب ثZZم اعتZZبر نفسZZه، فZZي هZZذه
 المرحلة المبكرة، قادراc على أن ينسخ شريعة موله المحبوب. ويحZZق لنZZا أيضZZاc أن نطيZZل
 التفكير في الصلة بين النظZZم الدينيZة الZZتي قZZامت قبلZZه وبيZZن ظهZZوره، ذلZZك الظهZZور الZZذي
 فZZاض عZZن روحZZه المتمخضZZة فZZي تلZZك السZZاعة الشZZديدة الخطZZر، فخZZرق حجZZاب الكآبZZة
 التي خيمت على تلك البؤرة الجهنمية الوبيلة، واندفع نوره مZن وراء جZZدرانها إلZZى أقصZZى
 الرض، وصZZب�ت إمكانيZZاته الZZتي تفZZوق الحصZZZر والعZZZد فZZي كيZZان الجنZZس البشZZZري كلZZه،

ه الن مسير المجتمع البشري الحاضر تحت أسماعنا وأبصارنا. فيوج�
 إن الZZذي تلقZZى العبء الفZZادح لهZZذا الظهZZور الفZZائق المجZZد، فZZي مثZZل هZZذه الظZZروف
 المؤثرة، لم يكن سوى هذا الذي سوف تفتخر به الجيال القادمة وتمجده، بل ويؤمن به
 اليوم أتباع يفوقون العد والحصZZر، باعتبZZاره قاضZZي الجنZZس البشZZري ومشZZرعه ومخلصZZه،
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 ومنظZZZZم الكZZZZوكب كلZZZه، وموحZZZZد بنZZZي النسZZZان كلهZZZم، وفاتZZZح العصZZZر اللفZZZي المرتجZZZZى،
 ومنشZZئ "الكZZور العZZالي"، ومؤسZZس السZZلم العظZZم، ومنبZZع العZZدل العظZZم، ومعلZZن بلZZوغ
 النZZZوع النسZZZZاني سZZZن الرشZZZZد ومبZZZدع النظZZZام العZZZالي الجديZZZد، وملهZZZZم الحضZZZارة العالميZZZة

وخالقها.
 لبني إسرائيل لم يكن بأكثر ول بأقل من تجسيد "الب البZZدي" "ورب الجنZZود" الZZذي
 "أتى من ربوات القدس"، وللعZZالم المسZZيحي عZودة السZZيد المسZZيح "فZZي مجZد أبيZه" ولشZZيعة
 السZZZZZZلم رجعZZZZZة المZZZZZZام الحسZZZZZZين، ولهZZZZZZل السZZZZZZنة نZZZZZZزول "الZZZZZZروح" (عيسZZZZZZى المسZZZZZZيح)،

وللزرادشتيين شاه بهرام الموعود، وللهندوس تجسيد كريشنا، وللبوذيين بوذا الخامس.
 أما اسمه فقZZد جمZZع بيZن اسZZم المZام الحسZين، أعظZم خلفZاء محمZZد رسZZول ال وألمZZع
 "نجZZم" فZZي "الكليZZل" المZZذكور فZZي رؤيZZا يوحنZZا، واسZZم المZZام علZZي أميZZر المZZؤمنين وثZZاني
 الشZZاهدين اللZZذين مجZZدهما يوحنZZا فZZي رؤيZZاه. أمZZا اسZZمه الرسZZمي فهZZو بهZZاءال، وهZZو اسZZم
 نص عليه البيان الفارسي بصفة خاصة، ويعني مجد ال ونوره وسناءه. أما ألقابه فهZZي
 "ملZZZZك الملZZZZوك" و "رب الربZZZZاب" و"السZZZZZم العظZZZZم" و"جمZZZZZال القZZZZدم" و"القلZZZZZم العلZZZZى"
 و"السم المكنون" و"الكنز المخزون" و"مZن يظهZره ال" و"نZZور النZوار" و"الفZZق العلZى"
 و"البحZZZر العظZZZم" و"سZZZماء الرفعZZZة" و"الصZZZل القZZZديم" و"القيZZZوم" و"ني�ZZZر الفZZZاق" و"النبZZZأ
 العظيZZZم" و"مكلZZZم الطZZZور" و"ممتحZZZن الحقZZZائق" و"مظلZZZوم العZZZالم" و"مقصZZZود المZZZم" و"رب
 الميثاق" و"سدرة المنتهى" و هZZو ينحZZدر مZن صZZلب ابراهيZZم (أبZZي المZؤمنين) عZن زوجتZZه
 قتورة، كمZا ينتمZZي إلZى زرادشZZت ويزدگZZرد آخZر ملZZوك بنZZي ساسZان. أضZZف إلZى ذلZك أنZه
 كان من سلسة يس�ي وينتسZZب إلZى أسZرة مZن أعZZرق أسZر مازنZZدران وأشZZهرها عZن طريZZق
 والZZZده ميZZZرزا عبZZZاس المعZZZروف بميZZZرزا بZZZزرگ وهZZZو رجZZZل نبيZZZل كZZZان علZZZى اتصZZZال وثيZZZق

بالدوائر الوزارية في بلط فتح علي شاه.
 إليZZه أشZZار أشZZعياء أعظZZم أنبيZZاء بنZZي إسZZرائيل، بZZأنه "مجZZد الZZرب" و"الب البZZدي"
 و"رئيZZس السZZلم" و"العجيZZب" و"المشZZير" و"القضZZيب الخZZارج مZZن جZZذع يس�ZZي" و"الغصZZن
 النZZZابت مZZZن أصZZZوله" الZZZذي "يجلZZZس علZZZى كرسZZZي� داود" و"بقZZZوة يZZZأتي وذراعZZZه تحكZZZم لZZZه"
 و"يقضZZZZZي بالعZZZZZدل للمسZZZZZاكين ويحكZZZZZم بالنصZZZZZاف لبائسZZZZZي الرض" و"يضZZZZZرب الرض
 بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه" و"يجمع منفي�ي إسZZرائيل ويضZZم مشZZت�تي يهZZوذا
 من أربعة أطراف الرض". وبه تغن�ى داود في مزاميره واصفاc إياه ب"رب الجنZZود" و"ملZZك
ليZZه أشZZار حجZZي ب"م�شZZتهى كZZل المZZم"، وزكريZZا ب"الغصZZن النZZابت مZن أصZوله"، Sالمجد". وا 
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ده زكريZZZZا بقZZZZوله: "ويكZZZZون الZZZZرب ملكZZZZاc علZZZZى كZZZZل ZZZZرب" ومج�ZZZZل الZZZZي هيكZZZZذي "يبنZZZZو الZZZZوه 
لى يومه أشار يوئيل وصفنيا كلهما ب"يوم يهوه" ووصف الخير يZZومه بZZأنه Sالرض". وا 
 "يZZZZوم� س�ZZZZخط، يZZZZوم ضZZZZيق وشZZZZد�ة، يZZZZوم خZZZZراب ودمZZZZار، يZZZZوم ظلم وقتZZZZام، يZZZZوم سZZZZحاب
د حزقيZZال ZZة". ومج�ZZوهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع jوضباب، يوم بوق 
 ودانيال يومه بأنه "يوم الرب"، وملخي بأنه "يوم الرب، اليZZوم العظيZZم والمخZZوف" حينمZZا
 "تشZZZرق شZZZمس الZZZبر والشZZZفاء فZZZي أجنحتهZZZا"، وحكZZZم دانيZZZال لقZZZدومه بZZZأنه نهايZZZة "رجسZZZة

الخراب".
لى دورته أشارت كل الكتب الزرادشتية المقدسة ووصفتها بأنها الدورة الZZتي تثبZZت Sوا 
ليه تنصرف إشارة زرادشت في حديثه المأثور حين قال إنZه Sوا .cكامل cفيها الشمس شهرا 
 ل بZZZZد أن تنقضZZZZي ثلثZZZة آلف سZZZZنة مZZZن الصZZZZراع والنضZZZZال قبZZZZل أن يZZZZأتي شZZZاه بهZZZZرام

مخلص العالم، وينتصر على أهرمن، ويفتتح عصر البركة والسلم.
 وهZZو وحZZده الZZذي عنتZZه النبZZوءة المنسZZوبة إلZZى جوتامZZا بZZوذا حيZZن قZZال: "بZZوذا ي�ZZدعى
 ميتريZZZا، بZZZوذا الخZZZوة العالميZZZة" يZZZأتي فZZZي تمZZZام الZZZوقت ويكشZZZف عZZZن "مجZZZده الفZZZائق بل
ليZZZZه أشZZZZار بهاجافZZZZاد جيتZZZZا كتZZZZاب الهنZZZZدوس المقZZZZدس، بZZZZأنه "الZZZZروح العظZZZZم" Sدود". واZZZZح 

و"الظهور العاشر" و"المظهر الطاهر لكريشنا".
" الZZذي "يبكZZت العZZالم علZZى ليZZه أشZZار السZZيد المسZZيح ب"رئيZZس هZZذا العZZالم" "المعZZزي� Sوا 
 خطية وعلى بZر� وعلZZى دينونZة" و"روح الحZZق يرشZZدكم إلZى جميZZع الحZق" والZZذي "ل يتكلZZم
م" و"ابZZZن kرZZZاحب الك�ZZZة" و"صZZZأمور آتيZZZبركم بZZZه ويخZZZم بZZZمع يتكلZZZا يسZZZل مZZZل كZZZه بZZZن نفسZZZم 
 النسZZان يZZأتي فZZي مجZZد أبيZZه" و"آتيZZاc علZZى سZZحاب السZZماء بقZZوة ومجZZد كZZبير" مZZن حZZوله
ليZZه أشZZار صZZاحب Sعوب" واZZع الشZZع "جميZZه تجتمZZدام عرشZZين" وقZZة القديسZZع الملئكZZجمي" 
 الرؤيZZZا ب"مجZZZد ال" و"الل
ZZZف واليZZاء" و"البدايZZZة والنهايZZة"، "الول والخZZZر"، وجعZZل ظهZZوره
د شZZريعته ووصZZفها بأنهZZا "سZZماء جديZZدة وأرض جديZZدة"، "مسZZكن ال ZZالث" ومج�ZZل الثZZالوي" 
 مZZع النZZاس"، "المدينZZة المقد�سZZة"، "أورشZZليم الجديZZدة نازلZZة مZZن السZZماء مZZن عنZZد ال مهيZZأة

لZZى يZZومه أشZZار السZZيد المسZZيح نفسZZه بZZأنه "التجديZZد، مZZتىر�كZZالعروس مزي�نZZة لر� Sا". واZZله  ج�
لZZى سZZاعة مجيئه أشZZار بZZولس الرسZZول بأنهZZا Sده" واZZي مجZZى كرسZZان علZZن النسZZس ابZZيجل 
 "البوق الخير" و"بوق ال" بينما أشار إليهZZا بطZZرس الرسZZول بZ"يZZوم الZرب الZذي بZه تنحZل�
"، و"أزمنZZة رد kرجZZات الفZZومه ب"أوقZZف يZZذوب". ووصZZة تZZر محترقZZة والعناصZالسموات ملتهب 

كل شيء التي تكل�م عنها ال بفم جميع أنبيائه المقدسين منذ الدهر".
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ليZZه أشZZار القZZرآن الكريZZم ب"النبZZأ العظيZZم" وأعلZZن أن يZZومه هZZو يZZوم "يZZأتيهم ال فZZي Sوا 
"cفاZة صZZروح والملئكZZوم الZZوم يقZZو"ي "cفاZص cفاZك صZZك والملZZاء ربZوم "جZZام" يZن الغمZل مZظل 
 وفZZي سZZورة وصZZفت بأنهZZا "قلZZب الفرقZZان"، أخZZبر أن مجيئه هZZو مجيء الرسZZول "الثZZالث"
 الذي يبعث لتعزيز الرسولين اللذين سبقاه. وعلى يومه أثنى ثناءc عZZاطراc ووصZZفه ب"اليZZوم
 العظيZZم" و"اليZZوم الخZZر" و"يZZوم ال" و"يZZوم الZZدين" و"يZZوم الحسZZاب" و"يZZوم التغZZابن" و"يZZوم
 الفصZZZل" و"يZZZوم الحسZZZرة" و"يZZZوم التلق" و"يZZZوم يقضZZZي المZZZر" ويZZZوم "نفZZZخ فيZZZه (أي فZZZي
 الصZZور) أخZZرى فZZإذا هZZم قيZZام ينظZZرون"، و"يZZوم يقZZوم النZZاس لZZرب� العZZالمين" ويZZوم "عنZZت
 الوجZZوه للحZZي� القيZZوم" ويZZوم "تZZرى الجبZZال تحسZZبها جامZZدة وهZZي تمZZر� مZZر� السZZحاب" ويZZوم
 "اقترب للناس حسابهم" ويوم "الزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين" ويوم "صعق مZZن
 في السموات ومن في الرض إل� من شاء ال" ويوم "تZZذهل كZل مرضZZعة عمZا أرضZZعت
 وتضZZZZع كZZZZل ذات حملهZZZZا" ويZZZZوم "أشZZZZرقت الرض بنZZZZور ربهZZZZا وو�ضZZZZع الكتZZZZاب، وجيء

بالنبيي�ن والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ل يظلمون".
 وشب�ه رسول ال كمZاله ومجZZده، كمZZا يشZZهد حضZZرة بهZZاءال نفسZه "بالبZZدر ليلZة أربعZZة
 عشرة". وحدد المام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مقامه، حسب الشهادة السZZابقة،
 بZZZأنه "مكل�ZZZZم موسZZZZى مZZZن الشZZZجرة علZZZZى الطZZZور". ولطبيعZZZZة رسZZZZالته الفائقZZZة شZZZZهد المZZZZام

الحسين، كما صر�ح حضرة بهاءال أيضاc، بأنها "ظهور من أرسل رسول ال". 
 وعنه كتب مبش�ر الدورة البابي�Zة الشZيخ أحمZZد الحسZZائي فتنبZZأ بالحZZداث الZتي سZZوف

 )"، وأك�ZZد حتمي�ZZة ظهZZوره ه 1267) والسZZابعة والسZZتين ( ه 1260تقZZع "بيZZن سZZنة السZZتين (
 حيZZن كتZZب مZZا سZZبق أن ذكرنZZاه "ل بZZد لهZZذا المZZر مZZن مقZZر ولكZZل نبZZأ مسZZتق�ر ول يحسZZن

الجواب بالتعيين وستعلم�ن نبأه بعد حين".
 كما كتب السيد كZZاظم الرشZZتي، تلميZZذ الشZيخ أحمZZد وخليفتZZه: "ل بZZد أن ي�قتZZل القZائم.

 مي�ZZة أشZZار لسZZمل�وحيZZن ي�قتZZل يبلZZغ العZZالم سZZن الثامنZZة عشZZرة" وفZZي شZZرحه للقصZZيدة الل�
 "البهاء". وفضلc عن ذلك فقد ألقى لتلميذه في أخريZZات أيZامه بيانZاc عميZق المغZZزى قZZال
 فيه: "الحق أقول لكم بعد القائم يأتي القي�وم، وحين يأفل نجم الول تشZZرق شZZمس جمZZال
 الحسين وتضيء الرض كلها، هنالك تتجل�ى السرار وتنكشZZف المكنونZZات الZZتي تحZZد�ث
 عنهZZZZا الشZZZZيخ أحمZZZZد... إن إدراك يZZZZوم اليZZZZام هZZZZذا لهZZZZو إدراك المجZZZZد المتZZZZوج للجيZZZZال

الماضية، والعمل الطيب في ذلك العصر يعدل عبادة القرون والدهور."
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ده تمجيZZداc ل يقZZل دللZZة فوصZZفه "بسZZاذج الوجZZود" و"بقيZZة ZZد مج�ZZاب فقZZرة البZZا حضZZأم 
 ال" و"السيد الكبر" و"النور المهيمن الحمراء" و"مالك الغيب والشهود" و"غايZZة الZZدورات
 السZZZابقة، بمZZZا فZZZي ذلZZZك دورة القZZZائم" وكZZZان يمي�ZZZزه رسZZZمياc بZZZأنه "مZZZن يظهZZZره ال" و"الفZZZق
د� "نظمZه" فZZي أشZZهر ZZومج� cاZZخاص cاZZه نصZى لقبZZص علZZه. ونZو نفسZZاش هZالبهى" حيث ع 
jدقZZد صZZي� مرشZZكتبه وهو البيان الفارسي، وصر�ح باسمه حين أشار إليه بقوله: "ابن عل 
 للبشZZر" وكZZثيراc مZZا حZZد�د موعZZد ظهZZوره شZZفاهاc وكتابZZةc بصZZورة ل يرقZZى إليهZZا الشZZك، وحZZذ�ر
 أتبZZاعه مZZن الحتجZZاب عنZه "بالواحZZد البيانيZZة فZZإن ذلZZك الواحZZد خلZZق عنZZده". وفضZZلc عZZن
 ذلك أعلن أنه هو نفسه "أول العابدين وأول الساجدين" وأنه خشع له "من قبل أن ت�خلZZق
 كينونات الخلق" وأنZZه "ل يشZZار بإشZZارتي ول بمZZا ذ�كZZر فZZي البيZZان" وأن "نطفZZة ظهZZوره فZZي
 عامها الول أقوى من كل البيان". وبوضوح أكد أنه "قد أخذ عهد وليته عن كZZل شZZيء

  "حZZZرف مZZن ذلZZكل�قبZZل أن يأخZZZذ عهZZد وليتZZه هZZو". واعZZZترف بل تحفZZظ أنZZه مZZا هZZو إل�
 الكتاب المبين وقطرة من ذلك البحر العظيم" وأن ظهوره "ورقة مZن أوراق أشZZجار جن�تZه"
 "وأن كل ما رفع البيان" لم يكن إل خاتماc في إصبعه وأنه هو نفسه "خاتم فZZي يZZدي مZZن
 يظهره ال... يقلب كيZZف يشZZاء ل
مZا يشZZاء بمZZا يشZاء". ويخZZاطبه بصZZراحة بZZأنه "قZZد فZZديت
 بكلي لك ورضيت السب� في سبيلك ومZZا تمنيZZت إل القتZل فZZي محبتZك". وأخيZZراc تنب�ZZأ بكZZل
 وضZZوح بZZأن "البيZZان فZZي مقZZام النطفZZة اليZZوم، وآخZZر كمZZال البيZZان أول ظهZZور مZZن يظهZZره
ن أول ذلك المر إلى قبل أن يكمل تسع كينونات الخلق لن يظهر لن� كZZل مZZا 
 ال". "م
 قد رأيت من النطفة إلى مZZا كسZZوناه لحمZاc. ثZZم اصZZبر حZZتى تشZZهد خلقZاc آخZر. هنالZZك قZZل

فتبارك ال أحسن الخالقين".
)127-120(الصفحات 

وفي القرآن الكريم نقرأ التي:

"إنC الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مRن آمن بال واليوم الخر..."
)69(سورة المائدة، الية    

 إنC الذين آمنوا والذين ه@@ادوا والص@@ابئين والنص@@ارى والمج@@وس وال@@ذين أش@@ركوا إن ال"
)17(سورة الحج، الية      يفصل بينهم يوم القيامة إن ال على كل شيء شهيد."

وفي الكتاب المقدس نجد ما يلي:
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 تف@@رح البريC@@ة والرض اليابس@@ة ويبته@@ج القف@@ر ويزه@@ر ك@@النرجس. ي_زه@@ر إزه@@اراW ويبته@@ج"
 ابتهاج@@اW ويرن@@م. ي@@دفع إلي@@ه مج@@د لبن@@ان. به@@اء كرم@@ل وش@@ارون. ه@@م ي@@رون مج@@د ال@@رب

)2-1، اليتين 35شعياء، الصحاح أ(سفر  "بهاءR إلهنا.

 ويخرج قضي̀ب من جذع يسgي وينبت غص̀ن من أص@@وله ويح@@لC علي@@ه روح ال@@رب روح"
 الحكم@@ة والفه@@م روح المش@@ورة والق@@وCة روح المعرف@@ة ومخاف@@ة ال@@رب. ول@@ذتCه_ تك@@ون ف@@ي
 مخافة الرب فل يقضي بحسب نظر عينيه ول يحك@@م بحس@@ب س@@مع أذني@@ه. ب@@ل يقض@@ي
 بالع@@دل للمس@@اكين ويحك@@م بالنص@@اف لبائس@@ي الرض ويض@@رب الرض بقض@@يب فم@@ه
تني@@ه والمان@@ة منطق@@ة حق@@ويه. Rمنطق@@ة م Cويمي@@ت المن@@افق بنفخ@@ة ش@@فتيه. ويك@@ون ال@@بر 
Wن مع@@اCبل_ والمس@@م@@Cفيسكن الذئب مع الخروف ويرب@@ض النم@@ر م@@ع الج@@دي والعج@@ل والش 
 وص@@بC̀ي ص@@غير يس@@وقها. والبق@@رة والدبC@@ة ترعي@@ان. ترب@@ض أولدهم@@ا مع@@اW والس@@د ك@@البقر

ل ويمدC الفطيم يده عل@@ى ج Cويلعب الرضيع على سرب الص .Wر الفع@@وان. لح@@يأكل تبنا 
 يRس@@وؤون ول يفس@@دون ف@@ي ك@@ل جب@@ل قدس@@ي لن الرض تمتل@@ئ م@ن معرف@@ة ال@رب كم@@ا

."ت_غطيC المياه البحر
)9-1، اليات 11شعياء، الصحاح أ(سفر 

 ويكون في آخر اليام أن جبل بي@ت ال@رب يك@ون ثابت@اW ف@ي رأس الجب@ال ويرتف@ع ف@وق"
 رة ويقولون هلCم نصعد إلى جبل ال@@ربيالتلل وتجري إليه كل المم. وتسير شعوب كث

 ه ونس@@لك ف@@ي س@@بله لن@@ه م@@ن ص@@هيون تخ@@رجق@@إل@@ى بي@@ت إل@@ه يعق@@وب فيعلمن@@ا م@@ن طر
 الش@@ريعة وم@@ن أورش@@ليم كلم@@ة ال@@رب. فيقض@@ي بي@@ن الم@@م وينص@@ف لش@@عوب ك@@ثيرين
 فيطبعون سيوفهم سككاW ورم@احهم مناج@ل. ل ترف@ع أم@̀ة عل@@ى أم@ة] س@يفاW ول يتعلم@@ون

)4-2، اليات 2(سفر أشعياء، الصحاح   الحرب فيما بعد."
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 عشررابعالفصل ال

عكاءأحاديث 

جاء في كتاب "الدليل والرشاد" في موضوع عكاء ما يلي:

اء هZZي دار إقامZZة حضZZرة بهZZاءال ZZى أن عك�ZZة علZZاديث النبويZZم والحZZرآن الكريZZدل� الق 
."يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وف@@داWومنها ترتفع صيحة الحق. قال تعالى:  Wرآن "اZZالق) 

)84الكريم، سورة مريم، الية 

cوداZZفتهم وفZZن بصZZى الرحمZZرون إلZZون يحشZZؤلء المتقZZة، وهZZوم القيامZZو يZZوم هZZذا اليZZوه 
ن اتقZZى التكZZذيب وآمZZن بحضZZرة بهZZاءال. والوافZZدون إنمZZا يفZZدون علZZى ZZم م�ZZم وهZZله cاZZتكريم 
 الموفود عليه في مكZان معيZن وهZZذا المكZان إنمZZا هZZو عكZاء، وعكZZاء هZي جZزء مZن الشZام

 هو الذي أخ@رج ال@ذينالZZتي صZZرحت الحZZاديث بZZأن الحشZZر يكZZون إليهZZا، قZZال تعZZالى: "
)3(القرآن الكريم، سورة الحشر، الية " ر.كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لول الحش

 قال العل�مة البيضاوي في بعض وجوه تفسير هذه اليZZة، إن أول حشZZر النZZاس إلZZى
الشام وآخر حشرهم إنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة. 

 وروى الترمذي والنسائي بسند قوي، أن رسول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم قZZال: إنكZZم
 محشZZZورون ونحZZZى بيZZده نحZZZو الشZZZام … وهZZZذا هZZو المحZZل الZZZذي وفZZZد إليZZه الوافZZZدون إلZZZى

ليZZZه أشZZZارت اليZZZة: " Sه واZZZن فيZZZم@@ن مك@@ان قري@@الرحم Tالمن@@اد Tي@@ومب.واس@@تمع ي@@وم ين@@اد  
)42-41(القرآن الكريم، سورة ق، اليتين " ج.يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرو

 والمراد بهذا المكان القريب هZZو عكZZاء دار إقامZZة حضZZرة بهZاءال، إذ لZZم يسZZمع نZZداء�
ل�ت، إل�   مZZن هZZذا المكZZان، أعنZZي عكZZاء، وهZZي المكZZان القريZZبل�ارتفع، وصيحة بالحق ع�

...من الحجاز حيث نزلت هذه الية

 وذكر صاحب الصحاح الجوهري في باب ع ك ك حديث (طوبى لمن رأى عكZZاء)
Zه عZد تكل�مZوي عنZZاقوت الحمZZانوكذلك استشهد به صاحب معجم البلدان يZZاء، ومنهZعك  
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 ما جاء في البخاري في باب يقبض ال الرض يوم القيامZة عZن سZهل بZن سZعيد. قZال:
 سمعت النبي صلى ال عليه وسلم يقول: يحشZZر النZاس يZZوم القيامZة علZى أرض بيضZZاء

عفراء كقرصة النقي.

 ويفسر هذا الحديث حديث� آخر أورده العل�مة الربعي في فضائل الشام بسنده قال:
 قZZال رسZZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: أل أخZZZبركم بمدينZZة علZZى شZZZاطئ البحZZZر بيضZZاء
 حسZZناء عنZZد ال ي�قZZال لهZZZا عكZZاء، وهZZZذا الحZZZديث يفسZZZر المZZZراد مZZن الرض الZZتي ذكرهZZZا
ة هZZذه الحZZاديث حZZتى قZZال نها هي عكاء، ولقد طعن كثير من العلماء بصح� Sالبخاري وا 
 أكثرهم إنها موضZZوعة لنهZZم لZم يعرفZZوا مZا الZZداعي إلZZى هZذه الفضZيلة، ومZZا الZZذي أوجبZه،
 علZZى أنهZZم لZZو تفكZZروا قليلc لوجZZدوا أن ل هنZZاك أمZZر يZZدعو لوضZZع مثZZل هZZذه الحZZاديث،
 فإن كان القصد من ذلك حمايZة السZZواحل مZن غZZزو الZZروم فسZZواحل بلد السZZلم كZZثيرة،
 ما كان منها في البحر البيض المتوسط وما كان في غيره، فعلم لZZم يوضZZع لكZل بلZدة
ا ZZثرة، ولم�Zد بكZذا البلZط لهZعت فقZZا، وو�ضZZي حمايتهZZترغيب فZاديث للZواحل أحZZمن بلد الس 
 كان المر قاصراc علZى عكZاء دون سZZواها كZان ل محالZة أن تكZون هZذه الحZاديث غيZر
 موضZZوعة. ولكZZن الرسZZول صZZلى ال عليZZه وسZZلم أراد إخبZZار أمتZZه بفضZZائل هZZذا المكZZان
ن يقيZZم ZZة م�ZZمو� مكانZZرف وسZZي الرض لشZZة فZZرف بقعZZه أشZZه، فيرونZZدث فيZZا يحZZوا مZZليرتقب 

فيها وهو حضرة بهاءال. 

ليك بعضاc من تلك الحاديث التي أوردها العل�مة أبو الحسن الربعي فZZي فضZZائل Sوا 
 عكاء وعسقلن من كتاب "فضائل الشام ودمشق" بحZZذف السZZانيد قZال: قZال رسZZول ال

 ء وفضZZل عكZZاءصZZلى ال عليZZه وسZZلم: إن أفضZZل السZZواحل عسZZقلن وأفضZZل منهZZا عكZZا
على السواحل كفضلي على النبياء. 

 وعZZن أنZZس بZZن مالZZك رضZZZي ال عنZZه قZZال: قZZال رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZه وسZZلم:
ن دخلهZا رغبZة فيهZZا غفZر لZه مZا تقZدمءجبليZن علZى البحZر يقZال لهZZا عكZاالمدينة بين  Zم� ، 

ن خZZرج منهZZا رغبZZةc عنهZZا لZZم يبZZارك لZZه فZZي خروجZZه، وبهZZا عيZZن ZZأخر وم�ZZا تZZه ومZZن ذنبZZم 
 تسZZZمى عيZZن البقZZر، مZZن شZZZرب منهZZZا مل ال بطنZZZه نZZZوراc، ومZZن أفZZاض عليZZه منهZZZا كZZان

طاهراc إلى يوم القيامة.
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 وبإسZZناده قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: مدينZZة معلقZZة تحZZت عZZرش ال عZZز�
 ، مZZن يZZأت
 إليهZZا مرابطZZاc محتسZZباc كتZب لZه أجZZر الصZZائمين القZZائمينءوجZZل� يقZZال لهZZا عكZZا
وم القيامة.يالر�ك�ع السجود إلى 

 وبإسZZZناده قZZZال: قZZZال رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZZه وسZZZلم: مدينZZZة� علZZZى شZZZاطئ البحZZZر
 ، قرصة البرغوث فيها تعZZدل طعنZZة السZZنانءبيضاء حسناء عند ال تعالى يقال لها عكا

 فZZي سZZبيل ال تعZZالى، ومZZن كب�ZZر بهZZا أعطZZاه ال مZZد� صZZوته، ومZZن تقل�ZZد سZZيفاc يريZZد بZZذلك
مباهاة العدو، حشره ال تعالى مع أخي الخضر عليه السلم وأمن الفزع الكبر.

ن رأى موضZZع شZZهداء عكZZا ZZلم: م�ZZه وسZZلى ال عليZZبي صZZن النZZءوعcاZZه بيتZZى ال لZZبن  
 من نور، قيZل: وأي الموضZع، قZال: بيZن الجبليZن وسZZط المZرج، يعنZZي جبZل كرمZZل وجبZل

 بار، قال لZZه: يZZا أبZZا إسZZحق، إذا دخلZZتحجبيل، وعن عمر بن الخطاب يحد�ث كعب ال
 الشZZام فلقيZZت أهZZل عكZZاء فاتخZZذ إليهZZم اليZZادي فZZإنهم المنظZZور إليهZZم يZZوم القيامZZة، يZZا أبZZا
ن Sادات، واZZوس cاZZرة ملوكZZول: إن للخZZلم يقZZه وسZZلى ال عليZZول ال صZZمعت رسZZحق سZZإس 

 وعسقلن ملوك الخرة وساداتهم. ءفقراء أهل عكا

  أفضZZلءوبإسناده عن عثمان بن عفان رضي ال عنه يقول: حZZرس ليلZZة علZZى عكZZا
 من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها. وعن أم المؤمنين عائشة رضي ال عنهZZا قZZالت:
ن رابZZط ثلث ليZZالj بعكZZاء فقZZد أجZZزأ عنZZه ربZZاط ZZلم: م�ZZه وسZZلى ال عليZZول ال صZZال رسZZق 
 سنة، وبإسناده قال: من قال فيهZZا سZبحان ال وبحمZZده كتZب لZه ألZZف ألZف حسZنة ومحZZى
ن زاد زاده ال تعZZالى، ومZZن اسZZتغفر ZZة، وم�ZZف درجZZف ألZZه ألZع لZZيئة ورفZZف سZZف ألZZه ألZعن 
 غفZZZر ال لZZه، قZZZالت عائشZZZة: سZZZمعت رسZZZول ال صZZZلى ال عليZZه وسZZZلم يقZZZول: إن حZZZور
 العيZZن ينZZثرن مZZن كZZافور الجنZZة فZZي العيZZن الZZتي ت�ZZدعى عيZZن البقZZر الZZتي بعكZZاء، وقZZالت:
تي ولمZZن ZZن أم�ZZاء مZZن رأى عكZZوبى لمZZول: طZZلم يقZZه وسZZلى ال عليZZول ال صZZمعت رسZZس 
ن رأى عكZZاء، وقZZالت سZZمعت رسZZول ال صZZلى ال عليZZه وسZZلم يقZZول: مZZن شZZرب ZZرأى م� 
 مZZن عيZZن البقZZر واغتسZZل منهZZا ومZZن عيZZن سZZلوان الZZتي بZZبيت المقZZدس، ومZZن عيZZن زمZZزم
م ال بZدنه علZZى النZار، وقZالت: سZZمعت رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم  التي بمكة، حZZر�
 يقZZول: المشZZي فZZي طرقZZZات عكZZاء خيZZر� مZZن الصZZلة فيمZZا سZZواها مZZن المسZZاجد، وقZZالت
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ن رابZZط بعكZاء فكأنمZZا طعZن برمZZح نافZZذ Zول: م�Zلم يقZZسمعت رسول ال صلى ال عليه وس 
في سبيل ال تعالى. انتهى.

 :15وجZZZاء فZZZي كتZZZاب (هوشZZZع) مZZZن أسZZZفار التZZZوراة فZZZي الصZZZحاح الثZZZاني، اليZZZة 
 وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور باباW للرجاء وهي تغني هن@@اك كأي@@ام ص@@باها"

." ووادي عخور هو عكاء، وهو باب للرجاء.وكيوم صعودها من أرض مصر
)169-164(كتاب "الدليل والرشاد"، الصفحات  

تحقق النبوءات عن عكاء

سجن حضرة بهاءال في عكاء

كتب حضرة شوقي أفندي ما يلي:

 "يشير نزول حضZZرة بهZZاءال عكZاء إلZZى بدايZة الطZZور الخيZZر مZن وليتZZه الZZتي دامZZت
 أربعيZZن سZZنة، كمZZا أنZZه يZZدخل بZZالنفي الZZذي اسZZتغرق كZZل وليتZZه إلZZى نهZZايته، ل بZZل إلZZى
تZZه. والواقZZZع أن هZZذا النفZZي اقZZترب بZZه فZZي البدايZZة مZZن معاقZZل الشZZيعة، وجعلZZه يتصZZل  قم�
 بأقطابهم البارزين اتصZZالc مباشZZراc. ثZم حملZه هZذا النفZي، فZZي مرحلZة تاليZة، إلZZى عاصZمة
ه بيانZZZاته المهيمنZZZة التاريخيZZZة إلZZZى  المبراطوريZZZة العثمانيZZZة، وأتZZZاح لZZZه الفرصZZZة لكZZZي يZZZوج�
لZZZى أقطZZZاب أهZZل السZZن�ة ورجZZZالتهم. والن ينZZZزل بZZه هZZZذا النفZZZي إلZZZى Sلطان ووزرائه واZZZالس 
 شواطئ الرض المقدسة وهي الرض التي وعد ال بها ابراهيم، وقد�سها كتاب موسZZى،
دها أحبZZZار العZZZبرانيين وقضZZZاتهم وملZZZوكهم وأنبيZZZاؤهم بحيZZZاتهم وأعمZZZالهم، واكتسZZZبت ZZZومج� 
 قداستها من أنها مهZد المسZيحية، والمكZZان الZZذي اجتمZع فيZه زرادشZZت ببعZض أنبيZاء بنZZي
 اسZZZZرائيل حسZZZZبما يؤكZZZZد حضZZZZرة عبZZZZدالبهاء. كمZZZZا اكتسZZZZبت عظمتهZZZZا لZZZZدى السZZZZلم مZZZZن
 ارتباطهZZZا بإسZZZراء الرسZZZول الكريZZZم وعروجZZZه فZZZي السZZZموات السZZZبع إلZZZى عZZZرش ال العلZZZي
 القZZZدير. فZZZي هZZZذه البلد المقدسZZZة المحسZZZودة "وكZZZر النبيZZZاء" و"وادي أمZZZر ال المكنZZZون،
 البقعة البيضاء، أرض البهاء المنير" ك�تب على منفي بغداد والستانة وأدرنة أن يقضي
 ما ل يقل عن ثلث عمره، وما ل يقل عن نصZZف وليتZZه. ولهZZذا قZZال حضZZرة عبZZدالبهاء:
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 أنZZه لمZZن المحZZال أن يتصZZور العقZZل كيZZف حZZدث هZZذا النفZZي والتبعيZZد حيZZث يهZZاجر... "
الجمال المبارك من إيران ويضرب خيمته في الرض المقدسة."

 والواقع أنه يؤكد لنZZا أن هZذه الخاتمZة هZي الZتي تنبZأ بهZا "لسZان النZZبيين منZZذ ألفيZن أو
 ثلث آلف سنة" "ذلك لن ال الصادق الوعد الميZن قZZد أطلZZع بعZض النبيZZاء وبش�ZZرهم
ن ذلZZك مZZا يصZZر�ح بZه أشZZعياء فZZي ZZ
 بأن رب الجنود سوف يظهر في الرض المقدسZZة." م

 عل@@ى جب@@ل] ع@@ال] اص@@عدي ي@@ا مبش@@رة ص@@هيون! ارفع@@ي ص@@وتك بق@@وة ي@@اسZZZفره مZZZن أنZZZه "
 مبش@@رة اورش@@ليم! ارفع@@ي ول تخ@@افي! ق@@ولي لم@@دن يه@@وذا: ه@@و ذا إله@@ك! ه@@و ذا الس@@يد

 إرفعن أيتها الرت@@اج". وبذلك يتنبأ داود في مزاميره: "الرب بقوة يأتي، وذراعه تحكم له
 رؤوس@@كن، وارفعنه@@ا أيته@@ا الب@@واب ال@@دهريات في@@دخل مل@@ك المج@@د. م@@ن ه@@و ه@@ذا مل@@ك

، ي@@أتي". "المج@@د؟ رب الجن@@ود ه@@و مل@@ك المج@@د Rم@@ن ص@@هيون كم@@ال الجم@@ال ال أش@@رق 
 إن الرب يزمجر من صهيون، ويأتي". ويتنبأ عاموس بقدومه فيقول: "إلهنا ول يصمت

."صوته من أورشليم فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل
 " علZZى سZZفوحبهاء كرمل يZZدي "ن"، وتقZZوم بيZZمجد لبنانأمZZا عكZZاء الZZتي يحZZف� بهZZا "

 "،المدين@@ة المحص@@نةالتلل الZZZZتي تحتضZZZZن مZZZZوطن السZZZZيد المسZZZZيح فقZZZZد وصZZZZفها داود ب"
 " حيZZثالباب المتجه نح@@و الش@رق" وأشZZار إليهZZا حزقيZZال ب"باب الرجاءوسماها هوشع ب"

 ".كص@@وت مي@@اه ك@@ثيرة"، وصZZوته "إذا بمج@@د إل@@ه اس@@رائيل ج@@اء م@@ن طري@@ق الش@@رقأنZZه "
ليها أشار النبي الكريم بأنهZZا "مدينZZة بالشZZام قZZد اختصZZها ال برحمتZه" تقZZوم "بيZZن جبليZن Sوا 
 … وسط المرج" "على شاطئ البحر معلقZZة تحZZت سZZاق العZZرش" "بيضZZاء حسZZن بياضZZها
 عند ال". وفضلc عن ذلك قال، حسبما يؤيده حضرة بهاءال: " طوبى لمZن زار عكZاء،
 وطوبى لمن زار زائر عكاء"، وقال أيضاc: "م�ن أذ�ن فيها كان له مد� صZZوته فZZي الجنZZة"،

ن شZZهراc فZZي عكZZاء أفضZZل مZنءوقال مZZرة أخZZرى: " فقZZراء عكZا Sاداتها. واZZة وسZوك الجنZZمل  
 ألZZف سZZنة فZZي غيرهZZا". ومZZن أحZZاديثه الملحوظZZة ذلZZك الحZZديث المشZZهور الصZZحيح الZZذي

 بن عربي نقلZه ميZZرزا أبZZو الفضZل فZZي "الفZرائد"، والZZذياورد في "الفتوحات المكي�ة" للشيخ 
 أورد فيZZZه النZZZبي العربZZZي هZZZذه النبZZZوءة العظيمZZZة الدللZZZة: "وي�قتلZZZون كلهZZZم (يعنZZZي أصZZZحاب

  واحZZZداc منهZZZم ينZZZزل فZZZي مZZZرج عكZZاء، فZZZي المأدبZZZة اللهيZZZة…" وكZZZانت عكZZZاءل�القZZائم) إل�
 مدينة البطالسة القدماء، ومدينة سZZانت جZZان دارك الصZZليبي، والمدينZZة الZZتي تمكنZZت مZن
 أن تقZZZاوم حصZZZار نZZZاپليون، قZZZد تZZZدهورت تحZZZت الحكZZZم الZZZتركي إلZZZى مسZZZتعمرة للقصZZZاص
 يسZZZZZجن فيهZZZZZا القتلZZZZZة السZZZZZفاكون واللصZZZZZوص وقط�ZZZZZاع الطZZZZZرق والمشZZZZZاغبون والمتZZZZZآمرون

164



 السياسيون من جميع أنحاء المبراطورية التركية وكان يحيط بهZZا سZZور مZZزدوج، ويسZZكن
 فيهZZا أقZZوام وصZZفهم حضZZرة بهZZاءال ب"أولد الفZZاعي". ولZZم يكZZن بZZداخل أسZZوارها أي نبZZع
ل  للماء. كما كانت مرتعاc خصباc للبراغيث، تتخللهZZا دروب ملتويZة كئيبZة قZذرة. ولقZZد سZج�

 ومما يحكون إنها أخرب م@دن ال@دنياالقلم العلى ذلك فZZي "لZZوح السZZلطان" حيZZن قZZال: "
Cكأنه@@ا دار حكوم@@ة الص@@دى، ل يس@@مع م@@ن أرجائه@@ا إل ،Wوأنتنه@@ا ه@@واء وأردأه@@ا م@@اءCل 

". صوت ترجيعه
 وكان جو�ها خانقاc حتى إن الطائر إذا طار حولها سقط ميتا،c كما جرى بذلك المث�ZZل

)226-223("كتاب القرن البديع"، الصفحات     …

"ما ورد في فضل عكاء والبحر وعين البقر التي بعكاء" 

ثنا عبد العزيز بZن عبZد السZZلم عZن النZZبي صZZلى ال عليZه وسZZلم أنZه قZال: إن عكZاء  "حد�
 مدينة بالشام قد اختصها ال برحمته. وقال ابن مسعود رضي ال عنZZه أن النZZبي صZZلى
ن عكZZاء أفضZZل مZZن عسZZقلن، Sقلن واZZواحل عسZZل السZZال: أل إن أفضZZلم قZZه وسZZال علي 
 وفضل عكاء علZZى عسZقلن وعلZZى جميZZع السZZواحل كفضZZل محمZZد علZZى جميZZع النبيZاء.
ن مZZن دخلهZZا Sاء، أل واZZا عكZZال لهZZأل أخبركم بمدينة بين جبلين في الشام وسط المرج يق 
 راغباc فيها وفي زيارتهZZا غفZر ال لZه مZZا تقZZدم مZن ذنبZه ومZZا تZZأخر، ومZن خZرج منهZZا غيZZر
ن فيهZZا عينZاc يقZال لهZZا عيZن البقZZر مZن شZZرب Sه، أل واZZزائر أل لم يبارك ال له في خروج 

منها شربة مل ال قلبه نوراc وأم�نه من العذاب الكبر يوم القيامة.
 وعZن أنZZس بZن مالZZك رضZZي ال قZZال: قZZال رسZZول ال صZZلى ال عليZه وسZلم: إن فZZي
cاباZZاحتس cاZZا مرابطZZات فيهZن بZاء مZا عكZال لهZرش يقZZاق العZZالسواحل مدينة معلقة تحت س 

ل تعالى كتب له ثواب الصابرين والقائمين والراكعين والساجدين إلى يوم القيامة. 
 وقZZال صZZلى ال عليZZه وسZZلم: أل أخZZبركم بمدينZZة علZZى شZZاطئ البحZZر بيضZZاء حسZZن
ن قرصZZه برغZوث مZن براغيثهZا كZان عنZد Zن م� Sاء، واZا عكZZال لهZالى يقZبياضها عند ال تع 
ن أذ�ن فيهZZا كZZان لZZه مZZد� صZZوته فZZي ZZن م� Sبيل ال أل واZZي سZZذة فZZة نافZZن طعنZZل مZZال أفض 
نZZه  الجنة، ومن قعد فيها سبعة أيام مقابل العZZدو حشZZره ال مZZع الخضZZر عليZه السZZلم وأم�
cاZZة ملوكZي الجنZZن ف Sلم: أل واZه وسZلى ال عليZZال صZZة. وقZZال من الفزع الكبر يوم القيام 
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ن شZZهراc فZZي عكZاء أفضZZل مZن ألZZف سZنة Sاداتها. واZZوسادات وفقراء عكاء ملوك الجنة وس 
في غيرها.

 وعن رسول ال صZZلى ال عليZه وسZZلم أنZه قZال: طZZوبى لمZن زار عكZاء وطZZوبى لمZن
 زار زائر عكاء. طوبى لمن شرب من عين البقر واغتسل مZZن مائهZZا، فZإن الحZZور العيZن
 يشZZربن الكZZافور الZZذي فZZي الجنZZة مZZن عيZZن البقZZر وعيZZن سZZلوان وبئر زمZZزم. طZZوبى لمZZن
 شرب من هZZؤلء العيZZون واغتسZZل مZن مZائهن فقZZد حZZرم ال عليZه وعلZZى جسZده نZZار جهنZZم
 يوم القيامة. وعن النبي صلى ال عليه وسلم أنه قال: في عكاء نوافل وفواضZZل يخZZص

ن قZZال فZZي عكZZاء سZZبحان ال والحمZZد ل ول إلZه إل� Zاء. م�Zبرل�ال بها من يشZZال وال أك  
 ول حول ول قZZوة إل بZZال العلZZي العظيZZم، كتZب ال لZه ألZZف حسZZنة ومحZZا عنZه ألZف سZZيئة
 ورفع له ألف درجة في الجنة وغفر له ذنوبه. ومن قال فZZي عكZZاء أسZZتغفر ال غفZZر ال
 له ذنوبه كلها وم�ن ذكر ال في عكاء بالغدو والصال والعشZZي� والبكZZار، كZان عنZد ال
 أفضZZل مZZن نقZZل السZZيوف والرمZZاح والسZZلح فZZي سZZبيل ال تعZZالى وقZZال رسZZول ال صZZلى
 ال عليه وسلم، م�ن نظر بالبحر عنZZد الZZزوال وكب�ZZر ال عنZZد الغZZروب غفZZر ال لZه ذنZZوبه
 ولو كانت مثل رمل عالج. وم�ن عد� أربعين موجة وهZZو يكب�ZZر ال تعZZالى غفZZر ال لZZه مZZا

ر.  تقد�م من ذنبه وما تأخ�
ن نظZZر إلZى البحZZر ليلZةc كاملZةc كZان أفضZZل Zلم: م�Zوقال رسول ال صلى ال عليه وس 
ن ترب�ZZى فZZي السZZواحل خيZZر� ممZZن ترب�ZZى فZZي ZZام، وم�ZZن والمقZZن الركZZاملين بيZZهرين كZZن شZZم 

غيرها والنائم في السواحل كالقائم في غيرها. انتهى 
"صدق رسول ال صلى ال تعالى عليه وسلم" 

)117-115(من "لوح ابن الذئب"، الصفحات 
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 عشرالفصل الخامس

السموات السبع

 لقZZZد ورد الكZZZثير فZZZي ذكZZZر السZZZموات السZZZبع والسZZZبع الطبZZZاق والسZZZبع المثZZZاني والسZZZبع
 الشZZZZداد وغيرهZZZZا فZZZZي الكتZZZZب السZZZZماوية كZZZZالقرآن الكريZZZZم والتZZZZوراة والنجيZZZZل وكZZZZذلك فZZZZي
 الفتوحZZات المكيZZة وصZZحيح البخZZاري وغيرهZZا نZZورد بعضZZها نصوصZZاc مZZن مصZZادرها كمZZا
 نZZZورد توضZZZيحاc لهZZZا مZZZن النصZZZوص البهائيZZZة ممZZZا يلقZZZي ضZZZوءاc علZZZى معانيهZZZا والمقصZZZود

منها:

جاء في القرآن الكريم ما يلي:

"Rس@@بع CاهنCث@@م اس@@توى إل@@ى الس@@ماء فس@@و Wه@@و ال@@ذي خل@@ق لك@@م م@@ا ف@@ي الرض جميع@@ا 
)29(سورة البقرة، الية    ". عليميءسموات وهو بكل ش

نn من ش" Gن واCح له السموات السبع والرض ومن فيهCح بحمده...إ يءتسبCيسب Cل"
)44(سورة السراء، الية 

  ولق@@د خلقن@@ا ف@@وقكم س@@بع ط@@رائق وم@@ا كنC@@ا ع@@ن الخل@@ق.ث@@م إنك@@م ي@@وم القيام@@ة تبعث@@ون"
)17-16(سورة المؤمنون، اليتين    ".غافلين

". سيقولون ل قل أفل تتقون.قل مRن رب السموات السبع ورب العرش العظيم"
)87-86(سورة المؤمنون، اليتين   

 فقضاهنC سبع سموات في ي@@ومين وأوح@@ى ف@ي ك@@ل س@@ماء أمره@@ا وزينC@@ا الس@@ماء ال@@دنيا"
)12(سورة فصلت، الية   ".بمصابيح وحفظاW ذلك تقدير العزيز العليم

ل الم@ر بينهC@ن لتعلم@@وا أن ال" Cال الذي خلق سبع سموات ومن الرض مثله@@ن يتن@@ز 
W12(سورة الطلق، الية   ".على كل شيء قدير وأن ال قد أحاط بكل شيء علما(

167



 الذي خلق سبع سموات طباقاW ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل"
)3(سورة الملك، الية  ".ترى من فطور

 ألم تروا كيف خلق ال سبع سموات طباقاW، وجع@@ل القم@@ر فيه@@ن ن@@وراW وجع@@ل الش@@مس"
W16-15(سورة نوح، اليتين     ".سراجا(

"Wشدادا W12(سورة النبأ، الية ".وبنينا فوقكم سبعا(

 إن ربك@@م ال ال@@ذي خل@@ق الس@@موات والرض ف@@ي س@@تة أي@@ام ث@@م اس@@توى عل@@ى الع@@رش"
رات بأمره أل له الخلق Cوالشمس والقمر والنجوم مسخ Wي_غشي الليل النهار يطلبه حثيثا 

)54(سورة العراف، الية  ".والمر تبارك ال رب العالمين

ن جهنم لموعدهم أجمعين" Gلها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم.وا ."
)44-43(سورة الحجر، اليتين 

)46-45(سورة الحجر، اليتين  ". ادخلوها بسلم آمنين.إن المتقين في جنات وعيون"

". ولقد آتيناك سبعاW من المثاني والقرآن العظيم.أن ربك هو الخلCق العظيم"
)87–76(سورة الحجر، اليتين 

وفي الكتاب المقدس جاء ما يلي:

 وكلCم الرب موسى قائلW. كلC@@م ه@@ارون وق@@ل ل@@ه. م@@تى رفع@@ت السC@@ر_ج ف@@إلى ق@@دCام المن@@ارة"
)2-1، اليتين 8(سفر العدد، الصحاح     "تضئ السCر_ج السبعة.

 ويكون ن@ور القم@ر كن@@ور الش@@مس ون@ور الش@مس يك@@ون س@@بعة أض@@عاف كن@@ور س@@بعة"
"أيام في يوم يجبر الرب كسرR شعبه ويشفي رضC ضربة.

)26، الية 30(سفر أشعياء، الصحاح 

 اكت@@ب إل@@ى ملك كنيس@@ة أفRس_@@س. ه@@ذا يق@@وله الممس@@ك_ الس@@بعة الك@@واكب ف@@ي يمين@@ه"
)1، الية 2(رؤيا يوحنا، الصحاح    "الماشي في وسط السبع المناير الذهبية.
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 كنت في الروح في يوم الرب وس@@معت ورائي ص@وتاW عظيم@اW كص@@وت ب@وق. ق@ائلW: أن@@ا"
Cا التف@@ت Cم معي ولمCلنظر الصوت الذي تكل Cهو اللف والياء. الول والخر... فالتفت 
Wرأي@@ت س@@بع من@@اير م@@ن ذه@@ب. وف@@ي وس@@ط الس@@بع المن@@اير ش@@به اب@@ن النس@@ان متس@@ربل 
 بث@@@وب] إل@@@ى الرجلي@@@ن ومتمنطق@@@اW عن@@@د ث@@@دييه بمنطق@@@ة م@@@ن ذه@@@ب. وأم@@@ا رأس@@@ه وش@@@عره
 فأبيضان كالصوف البي@@ض كالثل@@ج وعين@@اه كلهي@@ب ن@ار. ورجله ش@به النح@اس النق@@ي

gكأنهما محمgيتان في أتون وصوته كصوت مياه كثيرة. ومع@@ه ف@@ي ي@@ده اليمن@@ى س@@بعةم 
 ك@@واكب. وس@@يف م@@اض] ذو ح@@دCين يخ@@رج م@@ن فم@@ه ووجه@@ه كالش@@مس وه@@ي تض@@ئ ف@@ي
ته@@ا. فلم@@ا رأيت@@ه س@@قطت عن@@د رجلي@@ه كمي@@ت فوض@@ع ي@@ده اليمن@@ى عل@@يC ق@@ائلW ل@@ي: ل Cقو 
 تخف أنا هو الول والخر. والح@@ي وكن@@ت ميت@اW وه@ا أن@@ا ح@@ي إل@@ى أب@@د الب@@دين "آمي@ن"
 ولي مفاتيح الهاوية والموت. فاكتب ما رأي@ت وم@ا ه@و ك@ائن وم@@ا ه@و عتي@@د أن يك@@ون
 بعد هذا. سرC السبعة الكواكب التي رأيتR على يميني والسبع المناير الذهبية. السبعة
 الك@@@واكب ه@@@ي ملئك@@@ة الس@@@بع الكن@@@ائس والمن@@@اير الس@@@بع "ال@@@تي رأيته@@@ا" ه@@@ي الس@@@بع

)20–10، اليات 1(رؤيا يوحنا، الصحاح "الكنائس.

 … هذا يقوله الذي له سبعة أرواح ال والسبعة الكواكب. كن س@@اهراW وش@@دCد م@@ا بق@@ي"
Rالذي ه@و عتي@@د أن يم@وت لن@ي ل@م أج@@د أعمال@ك كامل@@ة أم@@ام ال. ف@اذكر كي@@ف أخ@@ذت 
 وسمعتR واحف@@ظ وت@@ب ف@إني إن ل@م تس@هر أق@@دم علي@ك كل@صC ول تعل@@م أي@ة س@اعة أق@@دم
 عليك… من يغلب فسأجعله عموداW في هيكل إلهي ول يع@@ود يخ@رج إل@@ى خ@@ارج وأكت@@ب
 عليه اس@@م إله@ي واس@@م أورش@@ليم الجدي@@دة النازل@@ة م@@ن الس@@ماء م@ن عن@@د إله@@ي واس@@مي

)12، 3-1، اليات 3(رؤيا يوحنا، الصحاح    "الجديد…

"Wم@@ن داخ@@ل وم@ن وراء مختوم@@ا Wمكتوب@@ا Wفرا @@Tورأيت عل@ى يمي@ن الج@الس عل@@ى الع@@رش س 
فر Tينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح الس Wقويا Wبسبعة ختوم. ورأيت ملكا 
 ويفكC ختومه. فلم يستطع أحد في السماء ول على الرض ول تحت الرض أن يفت@@ح
فر ول أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي ك@@ثيراW لن@@ه ل@م يوج@@د أح@@د مس@@تحقاW أن يفت@ح Tالس 
فر ويقرأه ول أن ينظر إليه. فق@@ال ل@@ي واح@@د م@@ن الش@@يوخ ل تب@@ك. ه@@و ذا ق@@د غل@@ب Tالس 
 السد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفكC ختومه السبعة. ورأيت فإذا
 في وسط العرش والحيوانات الربعة وفي وسط الش@@يوخ خ@@روف ق@@ائم ك@@أنه م@@ذبوح ل@@ه
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"سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح ال المرسلة إلى كل الرض…
)6-1، اليات 5(رؤيا يوحنا، الصحاح    

"Cه_ عل@@ى النه@@ر الك@@بير الف@@رات فنش@@ف م@@اؤه لك@@ي ي_ع@@دRث@@م س@@كب الملك الس@@ادس ج@@ام 
 طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم ال@@وحش وم@@ن
 فم النبي الكذاب ثلثة أرواح نجسة شبه ضفادع. فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات
 تخ@@رج عل@@ى مل@@وك الع@@الم وك@@ل المس@@كونة لتجمعه@@م لقت@@ال ذل@@ك الي@@وم العظي@@م ي@@وم ال
 القادر على كل شئ. ها أنا آتي كل@ص. ط@@وبى لم@ن يس@هر ويحف@@ظ ثي@ابه لئل يمش@ي

دuون… RجRمnرRفيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية ه Wعريانا"
)16-12، اليات 16(رؤيا يوحنا، الصحاح    

وفي "الفتوحات المكية" نقرأ ما يلي:

ولتحاذر غائلت الماني خرج التوقيع لي بالمان
  حاصل قد ملكته اليدان ينقضي الدهر ول شئ منها
 فسواي شأنه غير شاني      فاشتغل بي ل تخالط سواي

   فأنا الثاني ولست بثانيل يغرن�ك عبدي المثاني
cأن يراني أو يرى من رآني   يشتهي من ظل بي مستهاما

  فلkيزلk عني حكم المكان وأنا أقرب منه إليه
   أن� عين الغير ليست ترانيفيراني منه فيه بعيني

)131، الصفحة 2(المجلد 
:cوأيضا

    وروح الروح ل روح الواني أنا القرآن والسبع المثاني
    يشاهده وعندك�م� لسانيفؤادي عند معلومي مقيم�

  وعد� عن التنعم بالمغانيفل تنظر بطرفك نحو جسمي
ر 
   عجائب ما تبد�ت للعيانوغصk في بحر ذات الذات ت�بص

  م�س�ت�رة بأرواح المعانيوأسراراc تراءت مبهمات
)9، الصفحة 1(المجلد 
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وفي الحاديث النبوية الشريفة:

 "حZZد�ثنا عبZZدالعزيز … عZZن أبZZي بكZZرة رضZZي ال عنZZه عZZن النZZبي صZZلى ال عليZZه وسZZلم
ل�كان." قال: ل يدخل رعkب� المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب م�

)28، الصفحة 3("صحيح البخاري" المجلد 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كر�م ال وجهه قال:

 "هذه النجZZوم الZZتي فZZي السZماء مZZدائن مثZZل المZZدائن الZZتي فZZي الرض مربوطZZة كZZل مدينZZة
بعمودين من نور، طول ذلك العمود في السماء مسيرة مأتين وخمسين سنة."

وعنه عليه السلم:

"الكواكب كأعظم جبل على الرض. (مجمع البحرين)
)145، الصفحة 1(من كتاب "أمر وخلق"، المجلد 

ويوضح حضرة عبدالبهاء جوانب من هذا الموضوع بما يلي:

 .  ع@@ةئه@ذه الم@@دارات وال@@دوائر العظيم@@ة واقع@@ة ض@من أجس@@ام لطيف@@ة ماب@أنC ثم اعل@م ..
 ف@@يف@@ي الرواي@@ات ومص@@رحة رائق@@ة س@@يCالة موCاج@@ة رجراج@@ة كم@@ا ه@@ي م@@أثورة ومص@@رCحة 

 نإالكلم@@ات ب@@أن الس@@ماء م@@وج مكف@@وف، لن الخلء ممتن@@ع مح@@ال، فغاي@@ة م@@ا يق@@ال 
 الجس@@@ام الفلكي@@@ة والج@@@رام الثيري@@@ة مختلف@@@ة ف@@@ي بع@@@ض الم@@@واد والج@@@زاء وال@@@تركيب

 ناGة منه@@ا وض@@تأثيرات الظ@@اهرة والكيفي@@ات الفائالع المسبCبة لختلف ئوالعناصر والطبا
 ختل@@@ف أيض@@@اW م@@@ع بع@@@ض م@@@ن حي@@@ث اللطاف@@@ةيالجس@@@ام الفلكي@@@ة المحيط@@@ة ب@@@الجرام 

لC الخلء محال Gفالظرف ل بد له@@ا م@@ن مظ@@روف ول يك@@اد يك@@ون،والسيلن والوزان وا  
Wجس@@ما Cة،المظ@@روف إل@@Cولك@@ن أجس@@ام الفلك ف@@ي غاي@@ة الدرج@@ة م@@ن اللطاف@@ة والخف  

 والسيلن، لن الجسام تنقس@@م إل@@ى الجام@@دة كالحج@@ار والمتطرق@@ة كالمع@@ادن والفل@@زCات
 والسائلة كالمياه والهواء، وأخ@@فC منه@@ا م@@ا يتص@@اعدون ب@@ه الي@@وم ف@@ي الس@@فن الهوائي@@ة
 إلى جو السماء وأخف منها الجسام النارية والجسام الكهربائية البرقية، فه@@ذه كله@@ا

 ولك@ن بعض@@ها غي@ر موزون@ة، وك@@ذلك خل@ق رب@ك ف@ي ه@ذا الفض@اء أجسام ف@ي الحقيق@@ة
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 تحيC@@روت متنوعة من غير حدC وعدC تذهل العق@@ول ع@@ن إحاطته@@ا اWالواسع العظيم أجسام
...مشاهدتهامعرفتها والنفوس في 

)54-53، الصفحتين 1("من مكاتيب عبدالبهاء"، المجلد 

 فكانت شموس التسبيح ل الحق دائرة مشرقة في فضاء رحب واس@ع غي@ر متن@اه]...
  فس@@بحان ب@@ادعه ومنش@@ئه وباس@@طه ون@@اظمه،ل تح@@دCده الجه@@ات ول تحص@@ره الش@@ارات

 ومزيCنه بمصابيح ل عداد لها وقناديل ل نفاد له@ا ول يعل@@م جن@@ود رب@ك إلC ه@و، وجع@@ل
  وجع@@ل أجس@@ام ه@@ذه الفلك، النوراني@@ة الرحماني@@ة أفلكه@@ا العلوي@@ةواكبدوائر ه@@ذه الك@@

 ع@@ة موCاج@@ة رجراج@@ة بحي@@ث تس@@بح تل@@ك ال@@دراري الدريC@@ةئالروحانية لطيفة ليCنة س@يCالة ما
 ف@@@ي دائرة محيطه@@@ا وتس@@@بح ف@@@ي فض@@@اء رحيبه@@@ا بع@@@ون ص@@@انعها وخالقه@@@ا ومق@@@دCرها

رها Cوبم@@ا اقتض@@ت الحكم@@ة البالغ@@ة الكلي@@ة اللهي@@ة أن تك@@ون الحرك@@ة ملزم@@ة،ومص@@و  
  وأن تك@@ون له@@ذه الحرك@@ة زم@@ام ومع@@دCل،ي@@اW وجس@@مياWنللوج@@ود جوهري@@اW وعرض@@ياW روحا

 ام،رام وتته@@ابط الج@@س@وماسك وسائق لئل يبطل نظامها ويتغير قوامه@@ا فتتس@@اقط الج
 يم@@ةوق@@د خل@@ق ق@@وة جاذب@@ة عام@@ة بينه@@ا غالب@@ة حاكم@@ة عليه@@ا منبعث@@ة م@@ن الرواب@@ط الق

 الموافق@@ة والمطابق@@ة العظيم@@ة الموج@@ودة بي@@ن حق@@ائق ه@@ذه الع@@والم الغي@@ر المتناهي@@ة،و
 ت ولح@@@ت وألح@@@ت تل@@@ك الش@@@موسرفج@@@ذبت وانج@@@ذبت وحرCك@@@ت وتحرCك@@@ت ودارت وأدا

 راتها ف@@@ي م@@@داراتها وس@@@ماواتهاا النوراني@@@ة وتوابعه@@@ا وس@@@يCاالقدس@@@ية الب@@@اهرة بعوالمه@@@
  فبذلك تمC نظامها وحسن انتظامها وأتقن صنعها وظهر جمالها وثبت بيانها،ودوائرها

ا يص@@فه @@Cكه@@ا عمCرها ومحرCق برهانه@@ا فس@@بحان جاذبه@@ا وقابض@@ها وفائض@@ها وم@@دب@@Cوتحق 
العارفون وينعت به الناعتون.

)48الصفحة ، 1المجلد ، عبدالبهاء"ب تيكاممن "(

وقوله الكريم:

ن ال Gمؤسس@@ةنكشافات ال@@تي س@@بقت للمتق@@دمين م@@ن الفلس@@فة وآرائه@@م ل@@م تك@@نوا  
 ين وأساس رص@ين لنه@@م أرادوا أن يحص@@روا ع@@والم ال ف@ي أض@يق دائرةمتعلى أصل 

 وأص@@غر س@@اهرة وتحيC@@روا فيم@@ا ورائه@@ا إل@@ى أن ق@@الوا ل خلء ول ملء ب@@ل ع@@دم، وه@@ذا
 جميع المسائل اللهية والسرار الربانية، ب@@ل عن@@د تط@@بيق ع@@والمبالرأي مناف] ومباين 

 ج@@@د ه@@@ذا ال@@@رأي أض@@@عف م@@@ن بي@@@تنالمع@@@اني بالص@@@ور والروحاني@@@ات بالجس@@@مانيات 
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 العنكبوت، لن العوالم الروحانية النورانية منزهة عن حدود الحصرية والعددية وكذلك
العوالم الجسمانية في هذا الفضاء العظم الوسع الرحيب...

 وأم@@ا م@@ا ذك@@ر م@@ن الطبق@@ات الس@@بع والس@@موات الس@@بع الم@@ذكورة ف@@ي الث@@ار ال@@تي
 ل@@م يك@@ن إلC بحس@@ب اص@طلح الق@@وم، ه@@ذا سبقت من مشارق النوار ومه@@ابط الس@@رار

 قئكل كور له خصائص بحسب القابليات واستعداد ظه@@ور الحق@@اوفي تلك العصار، 
Cم@@ن خل@@ف الس@@تار، إذ ك@@ل ش@@يء عن@@د رب@@ك بمق@@دار، وم@@ا قص@@دوا ب@@ذكر الفلك إل 
 المدارات للسيارات الشمسية التي في هذا العالم الجامع لنظام الشمس وتوابعها، لن

  عل@@ى أق@@دار س@@بعة م@ن حي@ث الج@رم والجس@@امة والرؤي@@ة والن@@ور،سيارات هذه الش@@مس
 ومدار القدر الول منها فلك من أفلك هذا العالم الشمسي وسماء م@@ن س@@موات ه@@ذه

 لجهات الواقعة ضمن محيطها. وكذلك كل الدراري الدرهره@@ةاالدائرة المحيطة المحددة 
 الساطعة في وجه السماء التي كل واحد منها ش@مس وله@ا ع@الم مخص@وص بتوابعه@@ا

  إذا نظرتR إليها تجدها بالنظر إلى ظهورها إل@ى البص@ار م@ن دون واس@@طة،وسياراتها
 نها على أق@دار س@@بعة وم@@دار ك@@ل ق@در منه@@ا أو دائرت@ه س@ماءإمرايا المجسمة يظهر ال

...مرفوع وفلك محيط في الوجود
)53-52، الصفحتين 1 مكاتيب عبدالبهاء"، المجلد من"(

وكذلك يتفضل حضرة عبدالبهاء:

هو ال
 آتين@@اك س@@بعاW م@@نأيهZZا الثZZابت علZZى العهZZد... لقZZد سZZألت� عZZن اليZZة المباركZZة القرآنيZZة (

 ...) إن العلمZZاء فس�ZZروها بأنهZZا الحZZواميم السZZبعة أو سZZورة الفاتحZZة، ويقولZZون بZZأنالمثاني
 سZZورة الفاتحZZة نزلZZت مرتيZZن، مZZرة فZZي مكZZة ومZZرة فZZي المدينZZة وهZZي سZZبع آيZZات لهZZذا فهZZي
 المثZZاني، وكZZذلك قZZالوا: حيZث أن سZZورة الفاتحZZة تتلZZى فZZي الصZZلوة مكZZررة لهZZذا ع�بZZrر عنهZZا
 بالمثاني يعني مرتين. ولكن حقيقة المعنى والمقصد هZو سZر الحديZة وفيZZض الرحمانيZة
 وهZZو بشZZارة عZZن الظهZZور اللحZZق حيZZث أن ذا الحZZروف السZZبع يتكZZرر فZZالحروف السZZبع

ال�ول (علي محمد) والسبع ال�خر المكررة هي (حسين علي).
cاZZZذلك أيضZZZن، وكZZZررت مرتيZZZتي تكZZZبعة الZZZي السZZZاني وهZZZبع المثZZZى السZZZو معنZZZذا هZZZه 
 المظهر الكلZZي فZZي كZZور الفرقZZان الجمZZال المحمZZدي مZع الثلثZة عشZZر العظZZام فيصZZبحون

أربعة عشر والربعة عشر تكرار السبعة... وهذا المعنى هو المختصر المفيد...
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)74، الصفحة 2(من كتاب "مائدة آسماني"، المجلد 

جاء في القرآن الكريم:

 إن الذين آمنوا والذين ه@@ادوا والص@@ابئين والنص@@ارى والمج@@وس وال@@ذين أش@@ركوا إن ال"
)17(سورة الحج، الية ".يفصل بينهم يوم القيامة إن ال على كل شيء شهيد

 وقZZZد جZZZرت الشZZZارة -فZZZي هZZZذه اليZZZة الكريمZZZة- إلZZZى السZZZموات السZZZبع أي الديZZZان
 السZZبعة الZZتي كZZانت قبZZل ظهZZور البZZاب -المهZZدي- وهZZو الثZZامن "الحZZاملين لعZZرش الZZرب"

 (القZZرآن الكريZZم، سZZورة الحاقZZة، "ويحمل عرش ربك فوقهم ي@@ومئذ ثماني@@ة"كما جاء في الية 
 " وي�قصZZد بهZZم الZZذين آمنZZوا بمحمZZد صZZلى"إن الذين آمنوا فتقول الية الكريمة: )17الية 

 " وهZZمينئوالصاب" أي اليهZZود أتبZZاع موسZZى عليZZه السZZلم، "والذين هادواال عليه وسلم، "
 " وهZZZم أتبZZZاع عيسZZZى عليZZه"والنص@@ارىأتبZZZاع الZZZدين الZZZذي لZZZم ي�عZZZرف رسZZZوله لقZZZدم العهZZZد، 

 " وهZZم الهنZZدوسوالذين أشركوا" وهZZم أتبZZاع زرادشZZت عليZZه السZZلم، ""والمجوسالسZZلم، 
 أتبZZاع كريشZZنا والبوذيZZون أتبZZاع بZZوذا عليهمZZا السZZلم واللZZذان تحZZولت ديانتهمZZا إلZZى آلهZZة
 متعZZZددة ودخZZZل إليهمZZZا الشZZZرك مZZZن أوسZZZع أبZZZوابه وصZZZارتا وثنيZZZتين ل تمتZZZان إلZZZى أصZZZل

الدينين ب
صلة.
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الفصل السادس عشر

ليلة القRدnر

 . ليل@@ة الق@@در خي@@ر م@@ن أل@@ف ش@@هر. وما أدراك ما ليلة القدر."إنCا أنزلناه في ليلة القدر
ل_ الملئكة والروح فيها بإذن ربCهم من كل أمر gزRنRسلم هي حتى مطلع الفجر.ت ."

)5-1(القرآن الكريم، سورة القدر، اليات 

وفي الحديث الشريف عن ليلة القدر:

  وما أدراك م@@ا ليل@@ة.إنا أنزلناه في ليلة القدر(بZZاب) فضZZل ليلZZة القZZدر وقZZول ال تعZZالى: "
ل_ الملئكة والروح فيها بإذن ربCه@@م م@@ن ك@@ل. ليلة القدر خير من ألف شهر.القدر gزRنRت  
". سلم هي حتى مطلع الفجر.أمر

 ... عن النبي صل�ى ال عليه وسل�م قال: مZن صZام رمضZان إيمانZاc واحتسZاباc غ�فZر لZه مZا تقZد�م
من ذنبه...

 (بZZاب) التمZZاس ليلZZة القZZدر فZZي السZZبع الواخZZر... عZZن ابZZن عمZZر رضZZي ال عنهمZZا أن
 صZZل�ى ال عليZZه وسZZل�م أ�روا ليلZZة القZZدر فZZي السZZبع الواخZZر فقZZالرجZZالc مZZن أصZZحاب النZZبي 

 رسZZZول ال صZZZل�ى ال عليZZZه وسZZZل�م: أرى رؤيZZZاكم قZZZد تواطZZZأت فZZZي السZZZبع الواخZZZر فمZZZن كZZZان
متحر�يها فليتحر�ها في السبع الواخر.

 النZZبي... عن يحيى عن أبي س�ل�مة قال: سألت أبا سعيد وكZان لZي صZديقاc فقZال اعتكفنZا مZع 
 صل�ى ال عليه وسل�م العشر الوسط مZن رمضZان فخZرج صZبيحة يZوم عشZرين فخ�ط�ب�نZا وقZال:
ني رأيZZت Sر واkت
 إني أ�ريت� ليلة القدر ثم أ�نسيت�ها أو ن�س�يت�ها، فالتمسوها في العشر الواخر في الو
 أن�ZZي أسZZجد فZZي مZZاء وطيZZن فمZZن كZZان اعتكZZف مZZع رسZZول ال صZZل�ى ال عليZZه وسZZل�م ف�لkي�رkجZZع
 فرجعنا وما نرى في السماء ق�ز�ع�ةc فجاءت سحابة ف�م�ط�ر�تk حتى سال سقف المسجد وكان مZZن
 جريد النخل وأقيمت الصZلة فرأيZت رسZول ال صZلى ال عليZه وسZل�م يسZجد فZي المZاء والطيZن

حتى رأيت أثر الطين في جبهته...

176



 ... عZن هشZام بZن عZروة عZن أبيZه عZن عائشZة قZالت: كZان رسZول ال صZلى ال عليZه وسZل�م
وkا ليلZZة القZZدر فZZي العشZZر الواخZZر مZZن ر� ZZول: ت�ح�ZZان ويقZZن رمضZZر مZZر الواخZZي العشZZاور فZZيج 

رمضان...
 ... عن ابن عباس رضي ال عنهما أن النبي صلى ال عليه وسل�م قال: التمسZZوها فZZي
...jتبقى في خامسة jتبقى في سابعة jالعشر الواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة

)59("صحيح البخاري"، المجلد الثالث، الصفحة 

بkع والسZZZجود لدم فنZZZورد فيمZZZا يلZZZي اليZZZات القرآنيZZZة ZZZن والس�ZZZاء والطيZZZألة المZZZا مسZZZوأم 
الخاصة بها ويستطيع القارئ م�ت�م�ع�ناc الستفادة منها عن موضوع ليلة القدر:

  والج@@ان خلقن@@اه م@@ن قب@@ل م@@ن ن@@ار."ولق@@د خلقن@@ا النس@@ان م@@ن صلص@@ال م@@ن حم@@أ مس@@نون
ذ قال ربك للملئكة إني خالق بشراW من صلصال من حمأ مسنون.السgموم Gيته. وا Cف@@إذا س@@و  

  إلC إبلي@س أب@ى. فسجد الملئك@ة كله@م أجمع@ون.ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
  ق@ال ل@م أك_@ن لس@جد. قال يا إبليس مالك ألC تكون مع الس@اجدين.أن يكون مع الساجدين

ن عليك اللعن@@ة. قال فاخرج منها فإنك رجيم.لبشر خلقتRه من صلصال من حمأ مسنون Gوا  
  إلى يوم الوقت. قال فإنك من الم_نظرين. قال رب فأنظرني إلى يوم ي_بعثون.إلى يوم الدين

  إلC عب@ادك منه@م. قال رب بما أغويتني لزين_ن لهم في الرض ول_غويRنgه_م أجمعين.المعلوم
  إن عب@@ادي لي@@س ل@@ك عليه@@م س@@لطان إلC م@@ن. ق@@ال ه@@ذا ص@@راط عل@@يC مس@@تقيم.المخلص@@ين

د_ه_م أجمعي@ن.اتCبع@ك م@ن الغ@اوين @TموعRن جهن@م ل Gله@ا س@بعة أب@واب لك@ل ب@اب منه@ا ج@زء. وا  
 ... وم@ا خلقن@ا الس@موات والرض وم@ا بينهم@ا إلC.  إن المتقي@ن ف@ي جن@ات وعي@ون.مقسوم

ن الساعة لتية فاصفح الصفح الجميل Gق العليم.بالحق واCولق@د آتين@اك. إن ربك هو الخل  
".سبعاW من المثاني والقرآن العظيم

)87-85، 45-26(سورة الح
جkر، اليات 

 "هو الذي خلق لك@م م@ا ف@ي الرض جميع@اW ث@م اس@توى إل@ى الس@ماء فRسR@وgاهنg س@بع س@موات
ذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الرض خليفة قالوا أتجعل فيها.وهو بكل شيء عليم Gوا  

 م@@ن يفس@@د فيه@@ا ويس@@فك ال@@دماء ونح@@ن ن_س@@ب|ح بحم@@دك ون_ق@@د|س ل@@ك ق@@ال إن@@ي أعل@@م م@@ا ل
  وعلCم آدم السماء كلها ث@م عرض@هم عل@ى الملئك@ة فق@ال أن@بئوني بأس@ماء ه@ؤلء.تعلمون
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  ق@ال ي@ا. قالوا سبحانك ل علم لن@ا إل م@ا علgمتن@ا إن@ك أن@ت العلي@م الحكي@م.إن كنتم صادقين
 آدم أن@@بئهم بأس@@مائهم فلم@@ا أنب@@أهم بأس@@مائهم ق@@ال أل@@م أق@@ل لك@@م إن@@ي أعل@@م غي@@ب الس@@موات

ذ قلن@@ا للملئك@@ة اس@@جدوا لدم فس@@جدوا إلC.والرض وأعل@@م م@@ا تب@@دون وم@@ا كنت@@م تكتم@@ون Gوا  
)34-29     (سورة البقرة، اليات ".إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

  ث@م خلقن@ا. ث@م جعلن@اه نطف@ة ف@ي ق@رار مكي@ن."... ولقد خلقنا النسان من سللة من طين
 النطفة علقة فخلقنا العلقة م_ضغة فخلقنا المضغة عظاماW فكس@ونا العظ@ام لحم@اW ث@م أنش@أناه

  ث@م إنك@م ي@وم القيام@ة. ث@م إنك@م بع@د ذل@ك لميCت@ون.خلق@اW آخ@ر فتب@ارك ال أحس@ن الخ@القين
". ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنCا عن الخلق غافلين.ت_بعثون

)17-12(سورة المؤمنون"، اليات 

Wطين@@ا Rإبليس قال ءأس@@جد لم@@ن خلق@@ت Cذ قلنا للملئكة اسجدوا لدم فسجدوا إل Gوا ...". 
Cه_ إل@@Rتgي Tذر Cن@@RكTنRت nإل@@ى ي@@وم القيام@@ة لح Tن@@Rرت Cلئن أخ gعل@@ي Rم@@تCرRق@@ال أرأيت@@ك ه@@ذا ال@@ذي ك 

W62-61(سورة السراء، اليتين ".قليل(

ذ قلنا للملئكة اسجدوا لدم فسجدوا إلC إبليس كان م@ن الج@ن| ففس@ق ع@ن أم@ر رب@ه Gوا ..." 
WلRدRو بئس للظالمين بCأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عد."

)50(سورة الكهف، الية 

ذ قلنا للملئكة اسجدوا لدم فسجدوا إلC إبليس أبى G116    (سورة طه، الية "."... وا(

"السموات السبع"

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:

 "... إن الذين آمنوا والذين هادوا والص@@ابئين والنص@@ارى والمج@@وس وال@@ذين أش@@ركوا إن
)17(سورة الحج، الية  ".ال يفصل بينهم يوم القيامة إن ال على كلC شيء شهيد
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ليلة القدر في الثار البهائية

في لوح لحضرة بهاءال يتفضل بما يلي:

"الرؤوف الكريم الرحيم"
 "أن يا مل الغيب والشهود أن افرحوا ف@ي أنفس@@كم ث@@م استبش@@روا ف@ي ذواتك@@م بم@ا ظه@@ر

رت الدوار وب_عث@@ت اللي@@الي والنه@@ار وميق@@ات الم@@ر ليل_ ش@@رت الك@@وار ود_و|  الذي في@@ه ح_
 من لدن مقتدر قدير... وهذه ليل̀ة قد ف_تحت فيها أبواب الجن@@ان وس_@@دCت أب@@واب الني@ران
 وظهر رضوان الرحمن في قطب الكوان... فيا بشرى له@ذا اللي@ل ال@@ذي استض@اء من@@ه
ر ون_ز|ل@@ت nد@@Rموقن بصير. وقد طافت في ح@@وله لي@@الي الق Cكل Cاليام ول يعقل ذلك إل Cكل 

 وال@روح بأب@اريق الك@وثر والتس@نيم... وفي@ه تزلزل@ت أرك@ان الجب@ت وس@@قط في@@ه الملئك@ة
نRات_ في نفسها ثم Rالصنم العظم على وجه التراب وانعدمت أركان الشرور وناحت الم 
 انكسر ظهر الع_زCى وظل وجهه م_سودCاW بما طلع فجر الظهور وفيه ظهرت ما ق@@رCت ب@@ه
 عيون العظمة والجلل ثم عيون النبييCن والمرسلين فيا حبC@@ذا له@@ذا الفج@@ر ال@@ذي ظه@ر
 بالحق عن مطلع عز� منير... فيا حبCذا من هذا الفجر الذي في@@ه اس@@توى جم@@ال القT@@دم
لد من لم يل@د ول@م يول@@د فط@وبى لم@ن يتغمC@س  على عرش اسمه العظم العظيم وفيه و_
 ف@@ي بح@@ر المع@@اني م@@ن ه@@ذا البي@@ان ويص@@ل إل@@ى لئال@@ئ العل@@م والحكم@@ة ال@@تي ك_ن@@زت ف@@ي
 كلمات ال الملك المتعالي المقتدر القدير. فيا حبCذا لمن يعرف ويك@@ون م@ن الع@ارفين.
 قل ه@ذا فج@̀ر نزل@ت في@ه قب@ائل مل الف@@ردوس ث@م ملئك@ة الق@دس... ق@ل ه@ذا فج@̀ر في@ه

 ق@@ل ه@@ذا فج@@̀ر في@@ه ظه@@ر كينون@@ة المكن@@ون وغي@@ب المخ@@زون غ_رس@@ت ش@@جرة العظ@@م...
 وفيه أخذ جمال القدم كأس البقاء بأنامل البهاء وسقى أولW بنفسه ثم أنفقه على مل
 النشاء... فيا حبCذا من هذه السدرة التي ارتفعت بالحق ليستظل في ظلCها الع@@المين.
 أن يا قلم العلى فامسك زمامك تال الحق لو تنطق وتذكر نغمات الثمار من شجرة
نR عن حولك... فيا حبCذا من أس@@رار uرTفRهم يCفي الرض لن الناس كل Wقى وحيداnبRتRال ل 

"...التي لن يقدر أن يحملها أحد إلC ال الملك العزيز الجميل
)53-48(رسالة اليام التسعة [فارسي]، الصفحات 

ومن لوح آخر بخصوص ميلد حضرة بهاءال:
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"هو ال"
اق تال هذه لليلة ما ظهر مثلها في المكان... ث@@م ن@@ادى ال ع@ن Cأن يا معشر العش" 
لدت فيه@@ا حقيق@@ة الرحم@@ن... ق@@ل ه@@ذه  خلف سرادق القدس والحسان بأنg هذه لليل̀ة و_
 لليل@@@̀ة ق_@@@د|ر فيه@@@ا مق@@@ادير الج@@@ود والفض@@@ل... ق@@@ل ي@@@ا مل الع_شC@@@اق ق@@@د أش@@@رق جم@@@ال
 المعشوق من غير حجاب وقمصان... ق@د طل@ع جم@ال المحب@وب ع@ن أف@ق الق@دس...
مان... nد@@Tوق@@د ظه@@رت الحج@@ة والبره@@ان بم@@ا ق@@امت القيام@@ة بقي@@ام ال بمظه@@ر نفس@@ه الق 
تT الدوار وتلجلجت الكوار وتبهCج@@ت الن@@وار بم@@ا تجلC@@ى ال عل@@ى ك@@لC دوح@@ة] ذات RجRل Rو 
رقت السuب_حات وك_شفت الدللت ور_فعت الشارات جبات وح_ رقت الح_  أفنان... تال قد خ_

ن هذا لفض̀ل من ال العلي المنCان..." Gران وا nدRمن ذي قدرة وق
)58-55(رسالة اليام التسعة، [فارسي]، الصفحات 

وفي "سورة الهيكل" يتفضل بقوله العزيز:

Cك العل@ي@Cأن يأخذ من الي@@د البيض@@اء الخم@ر الحم@@راء باس@@م رب Wن لن تجدي أحدا Gوا ..." 
 العلى الذي ظه@@ر م@@رCة بع@@د أول@@ى باس@@مه البه@@ى ل تحزن@ي دع@@ي ه@@ؤلء بأنفس@@هم ث@@م
 ارجع@@@ي إل@@@ى خل@@@ف س@@@رادق العظم@@@ة والكبري@@@اء... إذاW تج@@@دي قوم@@@اW تستض@@@يء أن@@@وار
ل@@@وا Cوج@@@وههم كالش@@@مس ف@@@ي وس@@@ط ال@@@زوال... إنه@@@م م@@@ا أم@@@روا بس@@@جدة الدم وم@@@ا حو 

وجوههم عن وجه ربCكT وهم من نعمة التقديس في كلC حين يتنعCمون..."
)7("كتاب مبين"، الصفحة 

سجود الملئكة واستكبار إبليس

وعن حضرة النقطة (حضرة الباب) في أحد تواقيعه قوله العلى:

 "وأمCا ما سألتR من قول ال عزC وجلC في حكم سجود الملئك@ة واس@تكبار إبلي@س حي@ث ق@ال
 جلC وعل: استكبرتR أم كنتR من العالين، فانظر بعين البدء فإن ال قد خلق في ك@@لC ش@@يء
نهم لهم الع@الون، وآي@ة م@ن ملئكت@ه وه@ي Gثلثة آيات من نفسه وهي آية كرامية آل ال وا 
 شؤون العبودية الحقة ف@ي ك@ل مق@ام بحقيقت@ه آي@ة م@ن إلهيت@ه المجتث@ة لحف@ظ ع@والمه بم@ا
 قRبلتn لنفسه من دون أمر ول جبر، فخذ معن@ى الي@ة م@ن المشC@ية إل@ى م_نته@ى مق@ام المل@ك
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ن ك@ل الملئك@ة ق@د س@جدوا لدم إلC إبلي@س ففس@ق وح@ده...  Gن الي@@وم ل@@و أن@@ت بنفس@@كوا Gوا 
 وحده ت_قرC بهذا المر ومRنn عل@@ى الرض كله@@م ي_عرض@ون م@ن ه@ذا الم@@ر فه@@ذه تص@@دق

في حقك... فاعرف الشارة فإنها نزلت عن وراء سبعين ألف حجاب."
)166-165، الصفحتين 2 ("أمر وخلق"، المجلد 

ويتفضل حضرة بهاءال في لوح "دعاء يدعوه محيي النام في اليام" قوله البهى:
 "... كلما أشاهد أرضاW أحب أن أك@@بg ب@@وجهي عليه@@ا خاض@@عاW لوجه@@ك وس@@اجداW لنفس@@ك
 فوعزCتك لو لم أكن ناظراW إلى قضائك المحتوم ما أظهرت نفسي إلC بالعبودي@@ة الص@@رفة

)39-38  ("أدعية حضرت محبوب"، الصفحتين بين بريتك..."

:cوتفضل أيضا

ي|دوا في أنفس@@كم ف@@ي ه@@ذا العي@@د Rوقل يا أهل مل العظمة في سرادق الكبرياء... ع ..." 
 الكبر الذي في@@ه يس@@قي ال بنفس@@ه رحي@@ق الطه@@ر عل@@ى ال@@ذين ه@@م ق@@اموا ل@@دى ال@@وجه
رT اليق@@ان ث@@م أجس@@ادكم م@@ن س@@ندس الرحم@@ن ر_ ي|نوا أنفسكم من ح_ Rبخضوع محبوب ثم ز 
 بما ظهر وأشرق ثم طلع وأبرق نو̀ر عن مشرق الجبين وس@@جد عن@@د ظه@@وره ك@@لC م@ن

في السموات والرض إن أنتم تفقهون..."
)161-160("رسالة اليام التسعة" [النسخة العربية]، الصفحتين 

وعن السجود يتفضل قوله العز البهى:
 

 "... إن السجود ينبغي لم@ن ل ي_ع@رف ول ي_@رى وال@@ذي ي_@رى إن@@ه مم@ن ش@هد ل@ه الكت@اب
دR له أن يرجع ويتوب إلى ال إنه لهو التوCاب RجRالمبين ليس لحد أن يسجده والذي س 
دRةR لم تكن إلC لحضرة الغيب اعرفوا يا أه@@ل الرض nجRالرحيم. قد ثبت بالبرهان بأن الس 

ول تكونوا من المعرضين..."
)82-81، الصفحتين 2("آثار قلم أعلى"، المجلد 

 
معنى ليلة القدر
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 " مخاطبZZاc لبZZاقر يتفضZZل حضZZرة بهZZاءال جZZل�قد ذكر ذكره لدى الوجهفي لوح طبيب بعنوان "
شأنه:

 "وأمCا ما سئل في ليلة القدر قل ق@د ظه@ر ي@وم العظ@م وط@افت ح@وله ليل@ة الق@در بع@د ال@ذي
 أظهرناها وزيCناها بطراز إسمنا المنيع، لمCا قضت ل ينبغي ذكرها تمسCك بيوم العظ@م ال@ذي
 في@ه تجلC@ى ال عل@ى ك@ل الش@ياء إنC ربC@ك له@و الح@اكم عل@ى م@ا يري@د، ق@د فسC@رها مR@ن بشC@ر
 الن@اس بظه@وري إنه@ا ز_ي|ن@ت بم@ا نزل@ت فيه@ا اله@اء ال@تي انش@عبت منه@ا بح@ور الس@ماء أن
ل@د محب@وب الع@المين ون@زل  اعرف وكن من الشاكرين. في ظ@اهر الظ@اهر إنه@ا ليل@ة فيه@ا و_

ذكرها في لوح الذي زيCناه بهذا الذكر العزيز البديع..."
)7، الصفحة 1("مائدة آسماني"، المجلد 

 
ومن لوح لحضرة عبدالبهاء بخصوص السجود لدم قوله العزيز:

"هو ال"
ه إلي@@ك ونتض@@رع بي@@ن ي@@ديك ون@@ذكرك بالتهلي@@ل والتك@@بير ونثن@@ي علي@@ك Cربن@@ا إن@@ا نت@@وج" 
ه عن التشبيه والتنزيه فتع@@اليت ع@@ن ك@@ل ذك@@ر] وثن@@اء Rَ gزRنRن تRبالتسبيح والتقديس يا م 
 ف@@ي ع@@الم الب@@داع وتRقRدgسn@@تR ع@@ن ك@@ل نع@@ت وعلء ف@@ي حيC@@ز الخ@@تراع أنش@@أتR النش@@أة
 الولى بآية من آي@@ات ق@درتك ف@ي ع@@الم المك@@ان وخلق@@تR ه@@ذا الك@@ون العظ@@م بس@@لطان]
 نافذ] في حقيقة النسان فك@ل تس@بيح وتق@@ديس وتنزي@ه وتمثي@ل وتش@بيه ذ_كT@رR م@ن حيC@ز
ا أحاطت ب@@ه عق@@ول أه@@ل العرف@@ان وك@@ل Cس] عنها وعمCنك متعال] متقد Gالعجز والنسيان وا 
ن@@ك متع@@ال ع@ن Gز الح@@دود والقي@@ود ح@@تى الطلق وا@@Cما في الكون يا إلهي راجع إلى حي 
ر ف@ي ع@الم الكي@@ان لن التنزي@@ه ش@@أن م@ن ش@ؤون Cذلك ولو كانت من أعظ@@م م@ا ي_تص@و 
 عبادك والتقديس سم̀ة من خصائص أرقCائك والتشبيه حقيقة منبعث̀ة من أفك@@ار خلق@@ك
ن@@ك أن@@ت م@@برأ ع@@ن ك@@ل ذل@@ك ومع@@رCاW ع@@ن جمي@@ع م@@ا يص@@ل إلي@@ه لط@@ائف الدراك ف@@العزة Gوا 
Wوالكمال والعظم@@ة والجلل م@@ن خص@@ائص أص@فيائك، ولك@@ن النف@@وس يتص@ورون ش@@ئونا 
 عاليةW وصفات] سامية وينعتون بها كينونتك الصمدانية والحال أن تلك المرات@@ب العلي@@ا
ثلى والش@@ؤون المتعالي@@ة الن@@وراء ترج@@ع إل@@ى الحقيق@@ة الرحماني@@ة الس@@اطعة  والحقائق الم_
رها Cاللمعة في الجانب اليمن من البقعة المباركة وادي ط_وى ودون ذلك أوهام يتص@و 
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 الفك@@ار ف@@ي ع@@الم النش@@اء وأن@@ت متع@@ال] متق@@دCس ع@@ن حيC@@ز الدراك ول تتميC@@ز ب@@أدCق
ال ول انفص@@ال ول @@Cالمع@@اني ف@@ي أوج الوه@@ام الس@@بيل مس@@دود والطل@@ب م@@ردود ل اتص 
 الوج@@دان ول الفق@@دان فأب@@دعتR كينون@@ةW لمع@@ة وحقيق@@ةW س@@اطعةW وأرجع@@تR الوج@@ود إليه@@ا
 ودعوتR السجود لديها وأمرت بالوفود في س@احتها وال@ورود ف@ي فTنائه@ا وم@ا دون ذل@ك
̀ر خالية. ولك الحمد يا إلهي بما هديتR المخلصين إلى ذلك المركز Rو  أوهام واهية وص_
بي@@ن إل@@ى الملك@@وت البه@@ى ودRلgيn@@تR المنج@@ذبين إل@@ى مرك@@ز يط@@وفه Cالمقر Rالعل@@ى ودع@@وت 
رتR العين بمشاهدة ن@@ور Cعين ونوRطاش على الماء الم Tالظمأ الع Rالمل العلى وأوردت 
Wه@اطل Wم@ن س@@حاب رحمت@ك غيث@ا Rالمبين وفتحت البواب على وجوه المشتاقين وأنزلت 
يgنnتRه@@ا بك@@ل Rمنه@@ا الري@@احين وز gت@@Rبnعل@@ى ه@@ذه الرض الهام@@دة الخام@@دة الب@@ائرة وأن Wوابل 

زوج بهيج..."
)14-10، الصفحات 2("مجموعة مناجاة حضرة عبدالبهاء"، المجلد

وفي بيان آخر لحضرة عبدالبهاء عن السبع المثاني يتفضل:

"هو ال"
ا مZZZا سZZZألت عZZZن اليZZZة القرآنيZZZة – آتينZZZاك سZZZبعاc مZZZن ZZZاق ... أم�ZZZى الميثZZZابت علZZZا الثZZZأي�ه" 
 المثZZاني – فقZZد فس�ZZرها علمZZاء المZZذاهب بأنهZZا الحZZZواميم السZZبعة أو سZZورة الفاتحZZة، وقيZZل
 عنها المثاني لنها نزلت مرتيZZن مZرة فZZي مكZZة ومZZرة فZZي المدينZZة وهZZي سZبعة آيZات ولهZZذا
 قيل عنهZا المثZاني. وقZZالوا أيضZZاc أن سZZورة الفاتحZة تتكZZرر قراءتهZZا فZZي الصZZلة لهZZذا ع�بZZrر�
 عنها بالسبع المثاني يعني مرتين، ولكن حقيقة المعنى والقصد هو سر� الحدية وفيZZض
 الرحمانية وهو البشارة بالظهور التالي ذا الحروف السبعة الولى "علZZي محمZZد" والسZZبعة
 المكZZررة الثانيZZة "حسZZين علZZي". هZZذا هZZو معنZZى سZZبع المثZZاني فهZZي السZZبعة الZZتي تتكZZرر

مرتين..."
)75-74، الصفحتين 2("مائدة آسماني"، المجلد 

183



184



الفصل السابع عشر

أركان اليمان البهائي

ح ZZZائي يوض�ZZZان البهZZZان اليمZZZوص أركZZZدالبهاء بخصZZZرة عبZZZارك لحضZZZان مبZZZمن بيZZZض 
 حضرته مقامات حضرة الرب� العلى وحضرة بهاءال روح من في الوجود لهمZZا الفZداء،

 (مترجماc):ومقام جناب القد�وس، ثم� مقام حضرته في نهاية البيان التالي

 إذاc يZZZا أحبZZZاء ال اسZZZتمعوا بZZZأرواحكم وقلZZZوبكم واكتفZZZوا بصZZZريح عبZZZارة هZZZذا العبZZZد ول
 تتجZZZاوزوا عنZZZه مقZZZدار حZZZرف، هZZZذه هZZZي العقيZZZدة الثابتZZZة الراسZZZخة والمعتقZZZدات الواضZZZحة
 الصريحة لهذا العبد وأهل الملكوت البهى: بأن الجمال المبارك شمس الحقيقة الساطع
 مZZن بZZرج الحقيقZZة، وحضZZرة العلZZى شZZمس الحقيقZZة اللمZZع مZZن بZZرج الحقيقZZة، يعنZZي بZZأن
 نZZور الحقيقZZة ومصZZباح الحديZZة ذاك هZZو فZZي هZZذه الزجاجZZة الرحمانيZZة ومشZZكاة الوحدانيZZة

الساطع اللمع.
ثRل_ نوره كمشكاة فيها مص@@باح المص@@باح ف@ي زجاج@@ة Rال نور السموات والرض م" 
 الزجاجة كأنه@@ا ك@@وكب درCي يوق@@د م@@ن ش@@جرة مبارك@@ة زيتون@@ة ل ش@@رقية ول غربي@@ة يك@@اد

زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور."
 وأن نZZور الحقيقZZة ذاك سZZطع فZZي زجاجZZة الفردانيZZة هZZذه، وكZZذلك ظهZZر ووضZZح ولمZZع
 فZZZي مشZZZكاة الوحدانيZZZة هZZZذه، ولكZZZن المشZZZكاة مقتبسZZZة مZZZن الزجZZZاج لن النZZZور سZZZطع مZZZن
 زجاجZZZة الرحمانيZZZة، والزجZZZاج الوه�ZZZاج فZZZاض علZZZى المشZZZكاة مثZZZل السZZZراج وبهZZZذا البرهZZZان
 يتحق�ق مقام الم�بش�ZZرية، وهZZذه المشZكاة شZمس الفZZاق وهZZذا الزجZاج الني�ZZر العظZم، إشZZراق
 هZZذه المشZZكاة هZZو مصZZباح العZZالم العلZZى وهZZذا الزجZZاج كZZوكب المل العلZZى، لهZZذا رغZZم

 سZZب الظZZاهر فإنهمZZا كانZZا حقيقZZةحوجودهمZZا فZZي زمZZانj واحZZد وعصZZرj واحZZد ومتعZZددان ب
 واحZZدة وكينونZZة واحZZدة وجZZوهر التجريZZد وسZZاذج التفريZZد، فZZإذا نظZZرت� إلZZى النZZور فZZإنه كZZان
ذا نظZZرت� إلZZى الهويZZة تZZرى التعZZد�د Sكاة، واZZة والمشZZن الزجاجZZا مZZطع كلهمZZس cداZZواح cوراZZن 
jدرZZى قZوترى الزجاج والمشكاة وكذلك فإن هذه الزجاجة الرحمانية والحقيقة المتجسدة عل 
 من اللطف والنورانية والشفافية تعاكسZZت مZZع نZZور الحقيقZة بحيZZث أصZZبحت حقيقZة واحZZدة

يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار".يظهر منها وجه التوحيد "
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وتعاكست فتشابه المر�رق� الزجاج� ورق�ت الخمر�
وكأنما قدح� ول خمر�  وكأنما خمر� ول قدح�

 فإن نورانية السراج ولطافة الزجاج اقترنا معاc فأصبحا نوراc علZى نZZور لZZذلك يتفضZل:
"CإيCآي@@تيني Cةاكم أن تذكروا فيZZا الحقيقZZا دون شمسZZوت ومZZة الناسZZوت وآيZZة اللهZZأي آي " 

هذين "كل� عباد له وكل� بأمره يعملون."
 وحضZZرة القZZد�وس روحZZي لZه الفZZداء، كيZZف مZZا كZان، فZZإنه كZان كينونZZة تحكZZي بتمامهZZا
 عZZن شZZمس الحقيقZZة، كZZان نZZوراc بازغZZاc وكوكبZZاc مشZZرقاc وجZZوهر تقZZديس وسZZاذج تفريZZد، وقZZد

 ل تحكيصدر عن فمه المطه�ر مZZائة ألZZف مZZرة إنZZي أنZZا ال، ورغZZم هZZذا، كZZان كينونZZة: "
CإلCل".Wوفيا Wوعبدا Wبديعا Wها وكان مظهراCعن ال رب 

 أمZZZZا مقZZZZام هZZZZذا العبZZZZد فهZZZZو العبوديZZZZة المحضZZZZة الصZZZZرفة الحقيقيZZZZة الثابتZZZZة الراسZZZZخة
،cاZZمطيع cداZZوعب cاZZمطيع cاZZي خادمZZريح، يعنZZح وتشZZير وتلويZZل وتفسZZن دون تأويZZحة مZZالواض 
 تZZراب عتبتZZه وبو�ابهZZZا وحارسZZها، وكZZل وصZZفj وتعريZZZفj نZZزل بحZZق هZZذا العبZZد فZZي جميZZع
 الزبر واللZZواح اللهيZة، محZض عنايZة، وتعنZZي كل�هZZا هZذه الكلمZة "عبZدالبهاء" وكZل� تاويZZل

 إن@@ي بريء من@@ه وأش@@هد ال وأنبي@@اءه ورس@@لهوتفسZZZير يزيZZZد حرفZZZاc علZZZى هZZZذه الكلمZZZة، "
 ." إنني مبين اليات وهذا هو بياني "ومZZاوأمنائه وأولياءه وأصفياءه وأحباءه على ذلك

)296-293، الصفحات 4(كتاب "أمر وخلق"، المجلد    المبين."لوهام الل�بعد الحق� إل�

 وكتZZب حضZZرة شZZوقي أفنZZدي -ولZZي أمZZر ال- بمناسZZبة الZZذكرى المئويZZة علZZى ظهZZور
 حضZZرة العلZZى -البZZاب- بيانZZاc شZZاملc ي�جمZZل فيZZه ويZZبيcن أركZZان اليمZZان البهZZائي ومقZZام

ووظيفة حضرة العلى وحضرة بهاءال وحضرة عبدالبهاء بما يلي قوله الحلى:

 الحمد ل الفرد الحد الزل@@يC الص@@مد، الحقيق@@ة الفائض@@ة والهويC@@ة الجامع@@ة، الغي@@ب
 المنيع والكنز الخفي، مبدأ الفيض، علCة العلل، مبعث الرسل، ش@ارع الدي@ان وح@@ده ل
 شريك له في الملك ول نظير له في البداع، كلC عباد له وكلC بأمره قائمون وبمشيCته
 يتحركون وم@@ن فض@@له س@@ائلون، ك@@لC ب_@@دئوا من@@ه وك@@لC إلي@@ه يرجع@@ون. س@@بحانه س@@بحانه

عمCا يصفه المرسلون أو يذكره البالغون.
 والص@@لوة والس@@ناء عل@@ى أعظ@@م ن@ور] س@طع ولح م@@ن مطل@ع الش@@راق عل@ى الف@اق،
م والسم العظ@@م والرم@ز المنمن@م به@@اءال الفخ@م الك@رم، حقيق@@ة الحق@ائق، RدTجمال الق 
 جوهر الجواهر، ن@@ور الن@@وار، الس@@م المكن@@ون والس@@رC المص@@ون، الص@@ل الق@@ديم والنب@@أ
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 العظي@@@م، المظه@@@ر الكلC@@@ي الله@@@ي، مط@@@اف الرس@@@ل والموع@@@ود ف@@@ي الكت@@@ب والص@@@حف
 والمذكور بلسان النبيCين والمرسلين، ربC الجن@@ود، مكلC@@م الط@@ور، ب@@اني الهيك@@ل، مطهC@@ر
Cالعل@@ل، الج@@الس عل@@ى كرس@@ي داود، الب الس@@ماوي، الل@@ف والي@@اء، مل@@ك المل@@وك، رب 
 الملكوت، مال@@ك ي@@وم ال@@دين، ص@@احب العه@@د، ربC الميث@@اق، نيC@@ر الف@@اق، الظ@@اهر باس@@م
 القيCوم، الملCقب في الكتاب المجيد بمن يظهره ال، بقيCة ال المنتظ@@ر والمنظ@@ر الك@@بر
 للبش@@ر، مظل@@وم الع@@الم ومحي@@ي الرم@@م وراف@@ع بني@@ان الص@@لح العظ@@م بي@@ن الم@@م، ال@@ذي
 بظهوره فكC الرحيق المخت@@وم وامتح@@ن ال حق@@ائق الن@@بيCين والمرس@لين وظه@رت الطCام@@ة
 الكبرى والرادفة العظم@@ى ونف@@خ ف@ي الص@ور م@رCةW أخ@@رى، إذاW أش@رقت الرض بن@ور ربCه@ا
 وحدCثت أخبارها وأخرج@@ت أثقاله@ا، تع@الى تع@@الى ع@زCه وبه@@اؤه ومج@@ده وعلؤه وس@@لطنته

وجبروته وكبرياؤه.
 والتحية والبهاء على مبشره الفريد ق@@رCة عي@@ن الن@@بيCين، ب@@اب ال العظ@@م وذك@@ر ال
ة ال بي@@ن الم@@م، ال@@درCة الول@@ى والعل@@يC العل@@ى والنقط@@ة @@Cالك@@بر الك@@رم الفخ@@م وحج 
 الولى، الظاهر بآثار جميع النبياء، وج@@ه ال ال@@ذي ل يم@@وت ون@@وره ال@@ذي ل يف@@وت،
 الق@@ائم الموع@@ود، المه@@دي المنتظ@@ر، ص@@بح الهداي@@ة، ص@@احب الزم@@ان، س@@لطان الرس@@ل
 الذي بظه@@وره ق@امت القيام@@ة وأت@@ت الس@@اعة وانش@@قCت الرض وانفط@@رت الس@@ماء وم@@رCت
Cرت النيران ووض@@عت ك@@لCالصراط ون_صب الميزان وسع Cالجبال وانصعقت الكائنات وامتد 
 ذات حم@@ل] حمله@@ا وانفل@@ق فج@@ر اله@@دى وظه@@رت البش@@ارة الك@@برى واق@@ترب ب@@زوغ ش@@مس

البهاء الساطعة أنوارها على الخلئق أجمعين.
 والتك@@@بير والثن@@@اء عل@@@ى أنبي@@@اء ال وس@@@فرائه هياك@@@ل التوحي@@@د وحق@@@ائق التجري@@@د،
 المظاهر اللهية والمرايا الصافية والكلمات التCامة والكينونات المقدسة الذين اخت@@ارهم
 ال وجعله@@م مظ@@اهر نفس@@ه ومه@@ابط وحي@@ه ومط@@الع أن@@واره ومش@@ارق أم@@ره وأمن@@اء س@@رCه
 ومظاهر صفاته وينابيع حكمته ومك@امن إله@امه وكن@ائز علم@ه ومخ@ازن بي@انه وأعلم
لR@@ة أم@@انته ومص@ادر أحك@@امه وبه@@م أظه@ر أم@ره Rم Rه وحCقدرته وس_ر_ج هدايته ومشاعل حب 
 وأنزل كتابه وأسس شريعته وأثبت برهانه وبلCغ رسالته وبشCر الخلق بيوم اللقاء، ي@@وم
 الحساب، يوم الميعاد، يوم التلق، يوم ال المخيف، يوم يق@@وم الن@@اس ل@@ربC الع@@المين
 والص@@لوة والس@@لم عل@ى مرك@@ز عه@@د ال وميث@@اقه، غص@@ن ال العظ@@م، س@رC ال الق@@وم
 الك@@رم والخلي@@ج المنش@@عب م@@ن بح@@ر القT@@دRم، المث@@ل العل@@ى، حض@@رة م@@ن ط@@اف ح@@وله
 الس@@ماء، حض@@رة م@@ن أراده ال، ق@@رCة عي@@ن البه@@اء ووديعت@@ه بي@@ن خلق@@ه وم@@بيCن آي@@اته
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 وكلم@@اته وحص@@ن أم@@ره ودرع دين@@ه وم@@روCج ش@@ريعته وأمي@@ن س@@رCه وش@@ارح أص@@ول نظم@@ه
 ورافع لواء نصره والمتوCج بإكليل العبودية في خدمة أمره والروح والضياء على أولياء
 ال وأوص@@يائه وأص@@فيائه وأنص@@اره وأدلCئه وش@@هدائه ونقب@@ائه ال@@ذين اخت@@ارهم الن@@بيCون
 والمرس@@لون لتنفي@@ذ أحك@@ام ال وت@@بيين كلم@@اته واس@@تحكام دع@@ائم ش@@ريعته، ونص@رة أم@ره
حق@@@اق حقC@@@ه ودف@@@ع ش@@@رC أع@@@دائه Gثب@@@ات ق@@@درته وا Gعلء ش@@@أن دين@@@ه وبس@@@ط دع@@@وته وا Gوا 
 وخصمائه. والتسليم والثن@@اء عل@@ى أه@@ل البه@@اء أص@@حاب الراي@@ة البيض@اء والراك@@بين ف@ي
 السفينة الحمراء وعلى آله وأوراق دوحته وفروع سدرته وحروفات كت@@ابه وأي@@ادي أم@ره
 وأدلء ص@@راطه والث@@ابتين عل@@ى عه@@ده والمتمسC@@كين بع@@روة وليت@@ه والمستش@@هدين ف@@ي
 سبيله والناشرين لنفحاته والمؤسسين لركان نظمه البديع وليد شريعته وثمرة ميثاقه

 101(كتاب "توقيعات مباركة: نوروز    العز الرفع القدس الممتنع الفريد.
)6-1بديع"، الصفحات 

188



 عشرثامنالفصل ال

دين العالم

كتب حضرة شوقي أفندي في هذا الموضوع ما يلي:

 إن ديZZZن حضZZZرة بهZZZاءال الZZZذي سZZZما عZZZن أن يوصZZZف بكZZZونه إحZZZدى الحركZZZات، أو
 طائفZZZة مZZZن الطZZZوائف، أو بغيZZZر هZZZذا مZZZن الوصZZZاف المجحفZZZة بنظZZZامه الZZZذي يضZZZطرد
 إنكشافاc، هذا الدين الذي ينزع عن نفسه كينونZZة النتمZZاء إلZZى الطائفZZة البابيZZة، أو الدب
 السيوي، أو اعتباره شعبة من طائفة الشيعة في السلم، والذي يرفض أن يطلق عليه
 مجZZZرد فلسZZZفة الحيZZZاة، أو أن يتصZZZف بطZZZابع الثقافZZZة الخلقيZZZة أو حZZZتى تسZZZميته بZZZدين
 جديZZد، نZZراه ينجZZح فZZي التZZدليل عZZن خاصZZيته واسZZمه بZZأنه "ديZZن العZZالم" ق�ZZد�ر لZZه عنZZد تمZZام
 الوقت أن يتخذ شكل حكومة عالمية تصير على الفور أداة السلم العظم الZZذي أعلنZZه
 حضZZرة بهZZاءال وتقZZوم علZZى رعايZZة ذلZZك السZZلم. ومZZا كZZان هZZذا الZZدين راغبZZاc فZZي أن يزيZZد
 نظامZZاc آخZZر علZZى عZZدد النظZZم الدينيZZة الخZZرى الZZتي عكZZف أتباعهZZا لجيZZال كZZثيرة علZZى
 تعكيZZZر سZZZلم البشZZZر، ولكنZZZه ينفZZZخ فZZZي روح كZZZل واحZZZدj مZZZن أتباعهZZZا حبZZZاc جديZZZداc للديZZZان
لZZى هZZذا المطلZZب Sا، واZZاس بينهZZدة السZZلوح cحيحاZZص cديراZZه وتقZZي دائرتZZة فZZة المتمثلZZالمختلف 

  ملوكيZZة بقولهZZا: "إنZZه يشZZبه حظيZZرة فسZZيحة الرجZZاء تضZZم إليهZZاةوالمقZZZام تشZZZهد شخصZZZي
 جميع الذين بحثوا طويلc عن كلمات الرجاء، فهو يعترف بجميZZع النبيZZاء العظZZام الZZذين
 سZZبقوه ول يهZZدم عقZZائد الخريZZن، بZZل يفتZZح جميZZع البZZواب". ثZZم تسZZتطرد جللتهZZا وتقZZول:
 "إن التعZZZاليم البهائيZZZة تZZZدخل السZZZلم علZZZى النفZZZس والرجZZZاء إلZZZى القلZZZب، وللZZZذين ينشZZZدون
jهZد تيZZآن بعZZه الظمZدي إليZZحراء يهتZZفي الص jالطمأنينة واليقين تظهر كلمات الب كينبوع 
 طويZل". وفZZي مقZام آخZر تشZZير إلZZى حضZرة بهZاءال وحضZZرة عبZدالبهاء بقولهZا: "إن آثZار

 فZع فZZوق اختلفتا صرخة داوية في سبيل السلم تتخطى الحواجز والحدود وترمأقلمه
 الZZرأي والشZZZعائر والطقZZوس، إنهZZا لرسZZالة عجيبZZة تلZZك الZZتي أعطاهZZا لنZZا حضZZرة بهZZاءال
نهمZZا لZZم يفرضZZاها بZZالقوة فرضZZاc لعلمهمZZا بZأن جرثومZZة الحقيقZة Sدالبهاء، واZرة عبZه حضZZوابن 
cاZZيكم جميعZZي أوصZZالخالدة الكامنة فيها لبد تتأصل وتمتد." ثم تختتم كلماتها بقولها: "إن 
 إذا مZZا طZZرق سZZمعكم اسZZم حضZZرة بهZZاءال أو حضZZرة عبZZدالبهاء أن ل تنبZZذوا تعاليمهمZZا
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 وراء ظهZZZZوركم بZZZZل ابحثZZZZوا كتبهمZZZZا واجعلZZZZوا كلماتهمZZZZا البهي�ZZZZة الحاملZZZZة للسZZZZلم والفياضZZZZة
 بالمحبZZZZة والمفعمZZZZة بالعظZZZZات تنفZZZZذ إلZZZZى أعمZZZZاق قلZZZZوبكم كمZZZZا نفZZZZذت إلZZZZى أعمZZZZاق قلZZZZبي

واستقرت في صميم فؤادي."
 إن دين حضرة بهاءال، بفضل ما أودع فيه من قZZوى الخلقيZZة والصZZلح قZZد أدمZج
 العناصZZر والجنسZZيات والمZZذاهب والطبقZZات المختلفZZة ممZZن آووا إلZZى ظلZZه واسZZتقاموا علZZى
 أمره، فغي�ر نفسية أتباعه، ومحZZت عنهZZم التعصZZبات وجZZد�د عZZواطفهم، وسZZما بتصZZوراتهم،
 وخلZZع علZZى عZZواطفهم خلZZع النبZZل والشZZرف، وربZZط جهZZودهم وخلZZق منهZZم خلقZZاc جديZZداc. إذ
 بينما يحتفظZZون بZZوطنيتهم ويظهZZرون ولءهZZم "الصZغر" قZZد جعلهZم محZبين لجميZZع النZZاس
 وأكثرهم وأشدهم ترويجZZاc لراحZة ومصZZالح البشZZر الحقيقيZZة. وبينمZZا يحZZافظون علZZى سZZلمة
 معتقZZدهم بالصZZل المقZZدس للديZZان الZZتي ينتمZZون إليهZZا، فقZZد مك�نهZZم ديZZن حضZZرة بهZZاءال
 مZZن تصZZور الغايZZة الساسZZية للديZZان وكشZZف حقائقهZZا، والقZZرار بتتZZابع فيضZZها، وتوقفهZZا
 على بعضها بعضاc، وكمالها ووحدتها، كمZZا مك�نهZZم مZZن الوقZZوف علZZى الرابطZZة الجوهريZZة
 الZZZتي تربطهZZZم بZZZه. فهZZZذا الحZZZب العZZZام الZZZذي يشZZZعر بZZZه أتبZZZاع ديZZZن حضZZZرة بهZZZاءال نحZZZو
 إخZZZوانهم فZZZي النسZZZانية، الحZZZب الZZZذي يسZZZمو عZZZن اعتبZZZارات العنصZZZر والمZZZذهب والطبقZZZة
 والجنس، ل يمكن أن يعتبر في ذاته لغزاc ول أن يقال عنه حبZZاc مصZZطنعاc، بZل هZZو حZب
cاZZه حبZZون خلقZZة يحبZZة الخلقZZة اللهيZZرارة المحبZZوبهم بحZZت قلZZذين أحسZZميمي، لن الZZص 
 لوجهه ويرون في كل إنسان آية من آيات جماله وجلله. فلهZZؤلء الرجZZال والنسZZاء يقZZال
 أن كل بلد غريب هو وطن لهم، وكل وطن هو بلد غريب لهم، لنه يجب أن نذكر أن
 حقوقهم المدنية هي في ملكوت حضرة بهاءال، ومع رغبتهم في التمتع بنصيبهم الوافر
 فZZي المصZZالح الزائلZZة والمسZZZرات الZZZبريئة الفانيZZة الZZتي تهبهZZا هZZذه الحيZZاة الرضZZZية، ومZZع
 شوقهم للشتراك في كZل جهZZد وعمZZل مZن شZأنه جلZب السZعادة والرخZZاء والسZZلم، إل أنZه
 ل يمكنهم أن يغفلوا لحظة واحدة عZZن أن كZZل هZZذه أمZZور زائلZZة ل أكZZثر، ومرحلZZة قصZZيرة
ث�ZZل الحجZZاج وعZZابري ثل الذين يعيشون في هذه المرحلة كم� ن م� Sفر وجودهم، وا 
 جداc في س

الس�بل، ق
بلتهم المدينة السماوية ووطنهم بلد ل ينقطع عنه الفرح والنور.
ون بكZZZل عمZZZل يحقZZZق نهZZZم يسZZZر� Sاتهم، واZZZولء لحكومZZZة الZZZن عاطفZZZم مZZZا يغمرهZZZع مZZZوم 
 طمأنينتهZZا ويشZZتاقون للمسZZاهمة فيمZZا يZZرو�ج مصZZالحها، فZZإنهم يعتقZZدون بZZأن ديZZن حضZZرة
 بهZZZاءال الZZZذي يقومZZZون شZZZهوداc لZZZه هZZZو ديZZZن� قZZZد رفعZZZه ال فZZZوق العواصZZZف والنقسZZZامات
ثZZZار فZZZي ميZZZدان السياسZZZة، فهZZZو بعيZZZد عZZZن السياسZZZة، وخاصZZZيته فZZZوق حZZZدود  والجZZZدل الم�
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 القومية، ومبرأ عن الحزبيZZة، ومنفصZZل تمامZاc عZن مطZZامع القوميZة وأسZZاليبها ومقاصZدها.
نZZه بغيZZر تZZردد أو تضZZليل، يضZZع المصZZلحة Sة، واZZام ول الحزبيZZرف النقسZZن� ل يعZZو ديZZه 
 الخاصZZZZZة سZZZZZواءc أكZZZZZانت شخصZZZZZية أو اقليميZZZZZة أو قوميZZZZZة، معلقZZZZZة بالمصZZZZZالح الرئيسZZZZZية
 للنسانية، ويؤكZZد بZأن فZZي عZالمj ترتبZZط جميZع شZZعوبه وأممZZه وتتماسZZك أجZZزاؤه أحZZرى بZأن
 تتحقZZZق مصZZZلحة الجZZزء عZZن طريZZZق مصZZلحة الكZZل، وأنZZZه ل يمكZZن تحقيZZZق منفعZZة الفZZZرع
 بإغفZZال مصZZالح الصZZل. لZZذلك ل نعجZZب أن نZZرى فZZي كلمZZات حضZZرة بهZZاءال مZZا يشZZير
 إلى حالة البشر الحاضرة بقوله عز بيانه: "ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمZن يحZب
 العالم." "إن الرض وطن واحد والنوع البشري سZZكانه." وفZZي مقZZام آخZZر يتفضZZل ويقZZول:
 "إن النسZZZان الحقيقZZZي هZZZو الZZZذي يكZZZر�س نفسZZZه لخدمZZZة الجنZZZس البشZZZري" وتوضZZZيحاc لهZZZذا
 يتفضل ويقول: "بقدرة هذه الكلمات العليا قد أدخل في أطيار القلوب حياة جديدة وأوجZZد

منهجاc جديداc ومحا كل قيدj وحدj من كتاب ال الكريم."
 إن البهائيين يعتقدون اعتقاداc راسخاc بZأن دينهZZم فZZوق هZZذا ليZZس طائفيZZاc ول هZZو شZZيعة
 من الشيع، بل منفصل تماماc عن كل نظام طائفي أياc كان نوعه وأصله ومطلبه. لنZZه،
 كما هو الحZال فZZي النظZZم السياسZZية القائمZة وأحزابهZZا وبرامجهZZا - ل يمكZن أن يقZال عZن
 أي تنظيZZZم طZZZائفي بطقوسZZZه وتقاليZZZده وحZZZدوده ومظهZZZره الخZZZارجي أنZZZه يتفZZZق فZZZي مجمZZZوع
 مظاهره ونZZواحيه مZZع العقيZZدة البهائيZZة المتينZZة. علZى أنZه يمكZZن لكZZل مZZؤمن مخلZص لZدين
 حضZرة بهZاءال أن يظهZZر بغيZZر شZZك اسZZتعداده للمسZZاهمة فZZي بعZZض المبZZادئ الZZتي تنفZخ
 بروح الحياة فZZي هيكZZل النظZZم السياسZZية والدينيZZة، ولكZZن مثZل هZذا السZZتعداد ل يمكZن أن

 بعZZزيعني الندماج في تلك العقائد والمبادئ والبرامZZج الZZتي تقZZوم عليهZZا، ول يجZZوز أن ي
  مملكZة مختلفZة40عن الذهان أن ديناc تأسست نظمه اللهية فZZي قلZب مZZا ل يقZل عZن 

 تتصZZZادم سياسZZZة حكوماتهZZZا وتتعZZZارض مصZZZالحها باسZZZتمرار، ويZZZزداد ارتباكهZZZا يومZZZاc بعZZZد
نZZه إذا جZZاز لتبZZاعه سZZواء أكZZانوا أفZZراداc أو هيئات منظمZZة استشZZارية أن يتZZدخلوا Sر، واZZآخ 
 فZZي المسZZائل السياسZZية - كيZZف يمكنZZه الحتفZZاظ بسZZلمة تعZZاليمه وحمايZZة وحZZدة أتبZZاعه،
 وكيZZف يمكZZن لZZه ضZZمان تقZZدم نظمZZه المتراميZZة بمثZZل هZZذا التقZZدم السZZلمي الثZZابت القZZوي؟
 كيZZZZف يمكZZZZن لZZZZدين امتZZZZدت فروعZZZZه بحيZZZZث وضZZZZعته موضZZZZع الحتكZZZZاك بZZZZالنظم الدينيZZZZة
نZZه إذا كZZان يسZZمح لتبZZاعه بالنZZدماج Sائد، واZZالفرق والعقZZالمتعارضة باستمرار، واحتكاك ب 
 فZZي الطقZZوس والمبZZادئ العتيقZZة، كيZZف يسZZتطيع الحتفZZاظ بحيZZويته فZZي دعZZوته الصZZريحة
 للولء والصفاء التي يوجههZZا للZذين قZZد يضZZمهم إلZى حظيرتZZه ونظZZامه المقZدس؟ ثZZم كيZZف
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 يمكنZZه تفZZادي الحتكZZاك المتواصZZل وسZZوء التفZZاهم والتعZZارض الZZذي يحZZدثه بالتأكيZZد مبZZدأ
 النتمZZاء إلZZى بيئة خاصZZة، وهZZو المبZZدأ الZZذي يتعZZارض مZZع عموميZZة الهيZZأة الجتماعيZZة؟
 هذه هي قواعد ومبادئ العقيدة البهائية التي يرتبط بهZا حZZاملو لZZواء أمZZر حضZZرة بهZاءال
 ويسترشدون بها في مباشرة نظامهم البديع الذي يZZزداد انتشZZاراc واسZZتقراراc، وتفZZرض عليهZZم
 مقتضZZZZيات التZZZZدرج فZZZZي تZZZZدعيم دينهZZZZم واجبZZZZات ل يمكZZZن إغفالهZZZZا ومسZZZZئوليات ل يجZZZZوز
ة فZZي إقامZZة وتنفيZZذ الشZZريعة بجZZانب  التخلي عنها، وهم ليسوا بغافلين عن الضرورة الملح�
 المبZZادئ الZZتي أمZZر بهZZا حضZZرة بهZZاءال، فZZإن كليهمZZا يكونZZان الل�حمZZة والسZZداة الZZتي يقZZوم
ن أهل البهZZاء فZZي الشZZرق وأخيZZراc فZZي الغZZرب يبZZذلون Sعليها في النهاية نظامه العالمي. وا 
 الجهد الجهيد، بل وعند الضرورة ل يترددون في تقديم أية تضZZحية تطلZZب منهZZم للتZZدليل
قامتها والمحافظة على سلمتها واستقامتها، Sعلى فائدة وكفاية هذه المبادئ والحكام، وا 
 وتنفيZZZذ أوامرهZZZا، وتسZZZهيل أسZZZباب انتشZZZارها، وقZZZد ل يطZZZول الZZZوقت كZZZثيراc عنZZZدما تZZZدعى
 المحافل الروحانية في بعض ممالZZك الشZZرق القائمZZة بالشZZراف علZZى الحZZوال الشخصZZية
 للبهZZZائيين المقيميZZZن فZZZي دوائرهZZZا ويطلZZZب إليهZZZا الضZZZطلع بالمسZZZئوليات المترتبZZZة علZZZى
 رسمية تأسيس المحاكم البهائية، هنالZZك يكZZون لهZا السZلطة فZي المسZZائل المتصZلة بZZأمور
 الZZزواج والطلق والمZZواريث، ويكZZون لهZZا أن تقيZZم فZZي حZZدود سZZلطتها وباعتمZZاد السZZلطات
 المدنيZZة تلZZك الشZZرائع والحكZZام علZZى الZZوجه المحZZدد فZZي الكتZZاب القZZدس، وبجZZانب هZZذه
 التجاهZZات الZZتي تتطZZور بازديZZاد، قZZد أظهZZر ديZZن حضZZرة بهZZاءال فZZي محيطZZات أخZZرى،
 وفZZي كZZل مكZZان امتZZد إليZZه نZZور قZZدرته القZZاهرة ودلZZل علZZى قZZوته المجZZددة وروحZZه الغZZالب.
 فارتفاع بنيان مشرق الذكار في قلب القارة المريكية الشمالية، وتأسيس وازديZZاد مراكZZز
 المZZر الداريZZZة فZZZي وطنZZه وفZZZي الممالZZك المجZZاورة، وصZZقل الداة القانونيZZة الZZتي تحفZZظ
ع المZZوارد الضZZرورية مZZن ماديZZة ومعنويZZة فZZي كZZل قZZارة مZZن قZZارات الرض، ZZه، وتجم�ZZنظم 
 والوقZZاف الZZتي أحZZاطت ببقعZZة المقامZZات العليZZا فZZي المركZZز العZZام، والجهZZود المبذولZZة فZZي
 جمZZZZع وتنظيZZZZم آثZZZZار مؤسسZZZZيه، والجZZZZراءات المتخZZZZذة للحصZZZZول علZZZZى المZZZZاكن الثريZZZZة
 المتصلة بحياة مبشره ومؤسسه وأبطZZاله وشZهدائه، والساسZZات الجZZاري وضZZعها لمعاهZده
 العلمية والدبية والنسZZانية، والجهZZود المشZZكورة المبذولZZة فZZي سZZبيل حمايZZة أخلق شZZباب
 المZZر وتقZZويتهم وتوحيZZد مجهZZوداتهم العامZZة، والقZZدرة الخارقZZة الZZتي يقZZوم بهZZا حمZZاة المZZر
 وممثلZZZوه المنتخبZZZون ومبلغZZZوه المنقطعZZZون ومZZZديروه البطZZZال فZZZي ترويجZZZه وتوسZZZيع دائرتZZZه
 وتنميZZZZة كتبZZZZه وتقويZZZZة قواعZZZZد غلبتZZZZه ونصZZZZره الروحZZZZاني، والعZZZZتراف الZZZZذي صZZZZدر مZZZZن
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 السZZلطات المدنيZZة فZZي بعZZض المناسZZبات نحZZو هيئاتZZه المحليZZة والمركزيZZة بمZZا مك�نهZZا مZZن
 تشكيل مجالسها وصناديق خيرياتها وحماية أوقافها، والتسهيلت التي قدمتها نفZZس تلZZك
 السلطات نحو مقامZات المZZر المقدسZة ومعاهZZده العلميZة، والحمZZاس والعZZزم الZZذي يتجلZZى
 علZZى فريZZZق مZZن البهZZائيين وهZZم يعZZZودون لمباشZZرة جهZZZودهم بعZZد أن كZZZانوا موضZZع تجربZZة
 شZZديدة، والمقZZالت الرائعZZة الZZتي دبجتهZZا أقلم الملZZوك والمZZراء ورجZZال السياسZZة والعلمZZاء
 فZZي عظمZZة المZZر ومقZZام مؤسسZZه - بهZZذا كلZZه وبغيZZره يZZبرهن ديZZن حضZZرة بهZZاءال بمZZا ل
 يحتمZZZل الشZZZك علZZZى فعZZZاليته وكفZZZايته للوقZZZوف فZZZي وجZZZه العوامZZZل الموجبZZZة للتفكZZZك الZZZتي
 تتعرض لهZZا النظZZم الدينيZZة والبرامZZج الخلقيZZة والمؤسسZZات السياسZZية والجتماعيZZة. فمZن

 يسZZلندا إلZZى تسZZمانيا، ومZZن ڤZZانكوڤر إلZZى بحZZر الصZZين يمتZZد شZZعاع هZZذا النظZZام العZZالميآ
 شر فروعه، موثقاc عروة الخاء نافخZZاc فZZي كZل رجZل وامZZرأة انجZZذبوا إليZه يقينZZاc ورجZZاءcتوتن

ز� عن استرداده بنفسه، فإلى الZZذين يقبضZZون علZZى 
 واشتعالc افتقده طويلc جيل حائر عج
لZZZZى الZZZZذين هZZZZم مسZZZZئولون عZZZن اضZZZZطرابه ومخZZZZاوفهعZZZZالالمصZZZZائر العاجلZZZZة ل Sوا ، jبZZZZم متع 

 وشZZكوكه وأسZZباب بؤسZZه، إنهZZم يحسZZنون صZZنعاc وهZZم فZZي حيرتهZZم لZZو أنهZZم أمعنZZوا النظZZر
 وتدبروا بقلوبهم أدلة فضل ال العزيز المنجي Z هذا الفضل الZZذي يخفZZف أحمZZالهم ويبZZدد

حيرتهم وينير الطريق أمامهم.
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القصاص اللهي

فر استشZهاده الطويZZل، مZع ذلZك Z
 إن البشر فZZي حرقZZة وأنيZZن يحZن� للتحZZاد ولختتZZام س
 يرفZZZض بصZZZلبة وعنZZZاد قبZZZول النZZZور والقZZZرار بسZZZلطان القZZZوة الZZZتي وحZZZدها تسZZZتطيع أن
 تنتزعه من براثن الرتباكات وتخلصه من المصيبة المفزعZة الZZتي تهZZدد بZالحلول. وهكZZذا
cيبةZZوا أن مصZZالم اعلمZZل العZZا أهZZانه: "يZZز بيZZوله عZZبق cذراZZاءال منZZرة بهZZوت حضZZدو�ي صZZي� 
 خفيZZةc تتبعكZZم وقصاصZZاc شZZديداc ينتظركZZم، ل تظنZZوا أن مZZا ارتكبتمZZوه غZZاب عZZن عينZZي."
 وكذلك يتفضل ويقول: "يا قوم إن لكم ميعاد يوم إن لم ترجعوا إلZZى ال تحZل بكZZم النقمZة
cرورياZZZZزال ضZZZZل ل يZZZZديد." فهZZZZم لشZZZZذاب ربكZZZZات إن عZZZZل الجهZZZZن كZZZZذاب مZZZZذكم العZZZZويأخ 
 لنسZZانية معذبZZة كمZZا هZZو حالهZZا اليZZوم، أن تتجZZرع كأسZZاc مZZن العZZذاب أشZZد وأمZZر� قبZZل� أن
 يصZZي�رها ذلZZك الكZZأس المطه�ZZر مسZZتعدة للZZدخول فZZي الملكZZوت اللهZZي المزمZZع أن يتأسZZس
 علZZى الرض؟ وهZZل ل يZZزال ضZZرورياc لفتتZZاح عهZZدj جديZZد منZZور فريZZد فZZي تاريZZخ العZZالم
 حلZZول مصZZيبة دهمZZاء تصZZيب مصZZالح البشZZر ل تعيZZد فحسZZب بZZل تفZZوق مأسZZاة إنهيZZار
 صZZرح المدنيZZة الرومانيZZة فZZي القZZرون الولZZى للعهZZد المسZZيحي، وهZZل ل مفZZر� مZZن تZZوالي
 التZZZوتر الZZZذي يهZZZز بعنZZZف أركZZZان البشZZZرية قبZZZل أن يسZZZتوي حضZZZرة بهZZZاءال علZZZى قلZZZوب
 الجماهير وأفئدتهم، وقبل أن يعترف العالم بسلطانه الذي ل نZZزاع فيZZه، ويتأسZZس ويرتفZZع
 هيكل نظامه العالمي الرفيع؟ قد انتهZت مرحلZة الطفولZة الZZتي كZان علZى الجنZس البشZZري
jةZZZد مرحلZZZة بأشZZZطرابات المقترنZZZن الضZZZو مZZZي جZZZير فZZZوم تسZZZانية اليZZZا. والنسZZZأن يجتازه 
فر التطور، وهي مرحلة التهور حيث تبلغ حدة الشباب والندفاع تمامها، 
 مشوشة في س
 ثم تعود بالتدريج إلى مقام الهدوء والحكمZZة والنضZZوج الZZذي هZZو مZن خصZZائص الرجولZZة،
 عند ذلك يصل الجنس البشري إلى مقام النضZZوج الZZذي يمكنZZه مZZن الحصZZول علZZى القZZوة

والستعدادات التي عليها يتوقف تطوره النهائي.
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وحدة العالم هي الهدف

 إن توحيZZد الجنZZس البشZZZري كZZان الهZZدف الZZذي تقZZترب إليZZه الهيئة الجتماعيZZة. ولقZZد
 نجحت التجربة واستقرت في تحقيZZق الوحZZدة فZZي العائلZة وفZZي القبيلZة، وفZZي الوليZة، وفZZي
 الوطن، وصارت الوحدة العالميZة غايZZة تناضZZل مZن أجلهZZا إنسZZانية معذبZZة. فبنZZاء الZZوطن
cاZZار لزامZZاها، وصZZى أقصZZلت إلZZة وصZZي الداة الحكوميZZة فZZى الكامنZZايته، والفوضZZغ نهZZبل 
 على عالم يسير في طريق البلوغ أن يطرح عنه هذه المظاهر ويجZZرب الداة الZZتي تقZZدم
 له القاعدة الساسية للحياة مجسمة. وها إن كلمات حضرة بهاءال تكشف لنZZا عZZن هZZذه
 الحقيقZZة بقZZوله العZZز: "فZZي هZZذا العصZZر تتمZZوج شZZعوب الرض بحيZZاة جديZZدة ولكZZن لZZم
 يكتشف أحد� علتها ولم يZZدرك قوتهZا." ثZم يخZZاطب جيلZه بقZوله الحلZى: "يZZا بنZZي النسZZان
 إن المقصZZد الساسZZي لليمZZان بZZال والقZZرار بZZدينه هZZو المحافظZZة علZZى مصZZالح الجنZZس
 البشZZري وترويZZج اتحZZاده … هZZذا هZZو الصZZراط المسZZتقيم والسZZاس الثZZابت القZZويم. كZZل مZZا
 يرتفع فوق هذا الساس لن تضعضعه تغيرات العالم ول حوادثه ولن تقوض أركانه ثورة

 عZZز اسZZمه: "ل يمكZZن الوصZZول إلZZىالقZZرون الولZZى الZZتي ل عZZدد لهZZا." ثZZم يعلZZن بقZZوله 
  وحZZZدته تأسيسZZZاc قويZZZاc." وشZZZهادة لهZZZذا واطمئنZZZانه إل بZZZأن تتأسZZZسهراحZZZة البشZZZر وسZZZلم

 يتفضZZZل ويقZZZول: "إن نZZZور التحZZZاد قZZZوي علZZZى شZZZأن يسZZZتطيع أن ينZZZور الرض جميعهZZZا
 يشهد بZZذلك الواحZZد الحZZق مZن عنZده علZم كZل الشZياء، هZذه غايZة دونهZZا كZل غايZة، وهZZذا
 المل سZZلطان كZل المZال." ثZم يتفضZل ويقZول: "والZZذي هZو ربZZك الرحمZن إنZه يحمZل فZي
 قلبه الرغبة أن يرى جميع أفZZراد الجنZZس البشZZري كنفZسj واحZZدة وجسZZم واحZZد، أسZZرع لتفZZوز
 بنصZZيبك مZZن فضZZل ال ورحمتZZه فZZي هZZذا اليZZوم الZZذي تضZZاءلت أمZZامه اليZZام." إن وحZZدة
cاZZثابت cاداZZا اتحZZد فيهZZة تتحZة عالميZZيس حكومZZي تأسZZاءال تعنZرة بهZZمها حضZZا رسZZر كمZZالبش 
 وثيقاc كافة المم والمذاهب والجناس والطبقات، وفيها تكZZون الحقZZوق الذاتيZZة للحكومZZات
 المكونZZZة لعضZZZائها مكفولZZZة تمامZZZاc، والحريZZZة الشخصZZZية لممثلZZZي هZZZذه الحكومZZZة العالميZZZة
 وتوقيعZZZاتهم تكZZZون محترمZZZة نافZZZذة. هZZZذه الحكومZZZة العالميZZZة، بقZZZدر مZZا نسZZZتطيع تصZZZويرها
 يجب أن تشZZتمل علZى هيئة تشZZريعية عالميZة يكZون أعضZZاؤها وكلء عZن جميZZع الجنZس
 البشZZZري وأن يكZZZون لهZZZا الشZZZراف التZZZام علZZZى مZZZوارد كافZZZة المZZZم الZZZتي تتكZZZون منهZZا، وأن
 تشZZZZر�ع مZZZZن القZZZZوانين مZZZZا تتطلبZZZZه نZZZZواحي الصZZZZلح وسZZZZد مطZZZZالب الجنZZZZاس والشZZZZعوب
 وتصZZحيح العلقZZات فيمZZا بينهZZا، وعلZZى هيئة تنفيذيZZة مؤيZZدة بقZZوة عالميZZة وظيفتهZZا تنفيZZذ
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 القZZرارات وتطZZبيق القZZوانين الZZتي تضZZعها الهيZZأة التشZZريعية والمحافظZZة علZZى هيكZZل وحZZدة
 الحكومة العالمية، وعلى محكمة عالمية تتولى الفصل والحكم النافذ البات في كل نZZزاع
 ينشأ بين العناصر المختلفة المكونة لهذا النظام العام. وبجانب هZZذا يجZZب تنظيZZم مركZZز
 مواصلت عالمي وتخصZZيص جهZZاز للتخZاطب مZع كZل جZزء مZن أجZزاء الرض ويكZZون
عZZداد مقZZرj عZZام يكZZون Sة، واZZة تامZZرعة وكفايZZل بسZZومي ويعمZZد قZZأثير وقيZZل تZZن كZZع cداZZبعي 
 المركز النابض لمدنية عالمية تتركز حوله كل عناصر التوحيد في الحيZZاة ومنZZه تنبعZZث
 أنوار آثاره المنشطة، والتفاق على لغZة عامZة تبتكZZر أو تختZZار مZن بيZن اللغZات الحاليZة
 تZZZدرس فZZZي جميZZZع مZZZدارس المZZZم المتحZZZدة وتكZZZون بمثابZZZة لغZZZة مسZZZاعدة بجZZZانب اللغZZZات
 القوميZZZة، ونZZZوع عZZZالمي مZZZن حZZZروف الطباعZZZة والدبيZZZات، وشZZZكل ونظZZZام عZZZالمي للعملZZZة
 والمZZوازين والمكاييZZل والمقZZاييس، كZZل� ذلZZك مZZن شZZأنه أن يسZZهل أسZZباب التعامZZل والتفZZاهم
 بين شعوب العالم وأجناسZه. فZZي مثZل هZذه الجامعZة يتفZق ويتعZZاون كZل� مZن العلZZم والZZدين

 ذ�ين همZZا القوتZZان الهائلتZZان فZZي حيZZاة البشZZر ويعمZZل كZل� منهمZZا فZZي وفZZاق مZZع الخZZر،لZوال
 أما الصحافة في مثل هذا النظام، فبينما تعطي العالم صورة حقيقية واضحة عن الراء
 المختلفZZة والميZZول والعقZZائد البشZZرية ل يجZZوز أن يكZZون لعملهZZا صZZبغة التحي�ZZز أو المنفعZZة
 الخاصZZة، ويجZZب أن تكZZون بعيZZدة عZZن تZZأثيرات الحكومZZات والشZZعوب المتنازعZZة. وكZZذلك
 يتعيZZZن تنظيZZZم مZZZوارد العZZZالم القتصZZZادية باسZZZتثمار الخامZZZات وتنظيZZZم أسZZZواقها وتوزيعهZZZا

 cاZZZZداءتوزيعZZZZدل العZZZZف، ويتبZZZZا تتوقZZZZن فإنهZZZZداوات والفتZZZZة والعZZZZورات القوميZZZZا الثZZZZأم .cادلZZZZع 
 العنصري والتعصب بالوفاق والتفاهم والتعاون، وتنعدم نهائياc أسباب المشاحنات الدينيZZة
 وترتفZZع الحZZواجز والقيZZود القتصZZادية، ويختفZZي التمييZZز بيZZن الطبقZZات ويجZZب أن يختفZZي
 الفقر المدقع من جهة، والغنى المترف من جهة أخرى، كما أن العتمادات الهائلZZة مZZن
 أجل الحرب سواءc أكانت حرباc اقتصادية، أو سياسية، يجZب أن تخصZZص لتسZZاع دائرة
 الختراعات وتقدم الفنون، وازدياد النسل، واستئصال جراثيم المZZراض واتسZZاع البحZZاث
 العلمية، والعناية بصحة الجسام، وتنمية العقل البشري وصقله، واكتشاف ما لم يعZZرف
 بعZZد مZZن ثZZروة الرض وامتZZداد عمZZر النسZZان، والخZZذ بكZZل عامZZل مZZن العوامZZل الخZZرى
التي تساعد على تدعيم الحياة العقلية والخلقية والروحية في جميع الجنس البشري. 
 فنظZZZام التحZZZاد الZZZذي يحكZZZم علZZZى الرض ويسZZZيطر علZZZى مZZZا ل يمكZZZن تصZZZوره مZZZن
 الموارد الهائلة، والذي يربط بين الشرق والغZZرب ويوصZZل بيZZن آمالهمZZا ويكZZون بعيZZداc عZن
 الحرب وكوارثها، والذي يقوم على اكتشاف الموارد المكانية والنشاط المنتZZج علZZى وجZZه

196



 البسيطة، نظام تكون القوة خاضعة فZZي ظلZZه لمبZZدأ العدالZة، وحيZZاته مسZZتمدة مZن القZZرار
 العام بإلهj واحد والنضواء تحZت لZواء ديZن عZام، لهZZو الهZZدف الZذي تسZZير إليZه النسZZانية
ل حضZZرة عبZZدالبهاء بقZZوله ZZذا يتفض�ZZله cداZZاة، وتأييZZي الحيZZد فZZر التوحيZZو�ة عناصZZة بقZZمدفوع 
 الحلى: "م
ن الحوادث العظيمZZة الم�زمZZع حصZZول�ها فZZي يZZوم ظهZZور ذلZZك الغصZZن الZZذي ل
ل�م ال بين جميع الشعوب يعني أن جميع الشعوب والجنZZاس تجتمZZع  مثيل له، ارتفاع ع�
cعباZZبحون شZZاني وي�صZZن الربZZفي ظل� هذا الع�ل�م اللهي، أل وهو الغص cمع بعضها بعضا 
 واحZZZZداc وينعZZZZدم العZZZZداء الZZZZديني والمZZZZذهبي وتZZZZزول البغضZZZZاء الجنسZZZZية والقومي�ZZZZة وترتفZZZZع
ن بيZZZZن المZZZZم ويZZZZدين كZZZZل النZZZZاس بZZZZدينj واحZZZZد، ويؤمنZZZZون بإيمZZZZان واحZZZZد، ZZZZ
 الختلفZZZZات م
 ويندمجون في شكل جنس واحد، ويصبحون أم�ةc واحدة، يسكنون وطناc واحداc وهو الكZZرة
يضاحاc لهذا يتفضل ويقZول: "الن قZZد وضZZعت يZد القZدرة اللهيZة، فZZي عZالم Sالرضية." وا 
 الكون أساس هذا الفيض الرفع والموهبZZة البديعZZة وسZZوف يظهZZر وينكشZZف بالتدريZZج كZل
 مZZا هZZو مكنZZون فZZي خZZزائن هZZذا الZZدور المقZZدس لن اليZZوم هZZو بدايZZة النمZZو وربيZZع ظهZZور
 العلمات، وعند تمام هذا القرن ونهاية هذا العصZZر يتضZح ويتZZبين كZم كZان عجيبZاc ذلZك
لZZZى هZZZذا المقZZZام تشZZZير رؤيZZZا أشZZZعياء أعظZZZم أنبيZZZاء بنZZZي Sة." واZZZك الموهبZZZتل cاZZZع ومقدسZZZالربي 
 إسZZرائيل وفيهZZا تنبZZأ -للفيZZن وخمسZZمائة سZZنة خلZZت- بمZZا قZZدر للعZZالم أن يبلغZZه فZZي مقZZام
cككاZZZيوفهم سZZZون سZZZثيرين فيطبعZZZعوب كZZZف لشZZZم وينصZZZن المZZZي بيZZZوله: "فيقضZZZوغه بقZZZبل 
 ورمZZاحهم مناجZZل ل ترفZZع أمZZة علZZى أمZZة سZZيفاc ول يتعلمZZون الحZZرب فيمZZا بعZZد." ثZZم يقZZول:
 "ويخرج قضيب من جذع يسى وينبZZت غصZن مZن أصZZوله ويحZZل عليZه روح الZZرب، روح
 الحكمZZZZZة والفهZZZZZم روح المشZZZZZورة والقZZZZZوة روح المعرفZZZZZة ومخافZZZZZة الZZZZZرب، ويضZZZZZرب الرض
 بقضZZيب فمZZه ويميZZت المنZZافق بنفخZZة شZZفتيه." وفZZي الرؤيZZا يشZZير إلZZى المجZZد اللفZZي الZZذي
 سوف تشهد النسانية يZZوبيله بقZZوله: "ورأيZZت سZZماءc جديZZدة وأرضZZاc جديZZدة." فمZZن ذا الZZذي
 عسZZاه يرتZZZاب فZZZي أن تلZZك النتيجZZة -مقZZام البلZZZوغ البشZZري- يجZZب أن ترمZZZز بZZZدورها إلZZى
ن ذا الZZذي ZZا؟ م�ZZل لدراكهZZل عقZZم يصZZا ولZZن مثلهZZر عيZZم تZZة لZZة العالميZZللمدني jدZZاح عهZZافتت 
 يسZZZتطيع أن يتصZZZور اليZZZوم ذلZZZك المقZZZام الرفZZZع الZZZذي سZZZوف تبلغZZZه تلZZZك المدنيZZZة عنZZZدما
ن ذا الZZZذي يسZZZتطيع أن يقيZZZس ذلZZZك الوج الرفيZZZع الZZZذي ZZZا؟ م�ZZZن وجههZZZاع عZZZف القنZZZينكش 
ن ذا الZZذي يسZZتطيع أن ZZه؟ وم�ZZن قفصZZرر مZZدما يتحZZاني عنZZل النسZZه العقZZق فيZZوف يحلZZس 
 يتصZZZور تلZZZك الحقZZZائق الZZZتي سZZZوف يكتشZZZفها روح النسZZZان عنZZZدما يتنZZZور بنZZZور حضZZZرة
 بهاءال الساطع بنهاية الجلوة والجلل؟ وأي اختتام أليق بذاك المقام من كلمات حضZZرة
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 بهاءال إذ يشيد بZZذكر عصZZر دينZZه الZZذهبي، وهZZو العصZZر الZZذي فيZZه يتلل وجZZه الرض
 من أقصاها إلى أقصاها بأنوار جنة البهى إذ يتفضل عز بيانه: "هZZذا يZZوم ل ي�ZZرى فيZه
ال، قZZد انصZZعق كZZل� نفZZسj بسZZلطاننا ZZم الفض�ZZك الكريZZه ربZZن وجZZرق مZZور المشZZناء النZZإل س 
ن ل�ZZد�نا علZZى النZZاس وأنZZا الفضZZال القZZديم. ZZ
 الغZZالب القZZاهر، ثZZم خلقنZZا خلقZZاc جديZZداc فضZZلc م

علZZت
 كرسZZي� ربZZك واختZZارك  هذا يوم� يصيح فيه العالم الخفZZى طZZوبى لZك
 يZا أرض بمZا ج�
 مقZZر� عرشZZه العزيZZز. وينZZادي جZZبروت العZZزة نفسZZي لZZك الفZZداء بمZZا اسZZتقر� عليZZك سZZلطان

محبوب الرحمن بقوة اسمه موعود كل الشياء ما كان منها وما يكون."
)71-57("الكشف عن المدنية اللهية"، الصفحات 
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الفصل التاسع عشر

الخاتمة

يتفضل حضرة شوقي أفندي في "كتاب القرن البديع" بالبيانات التالية:

ذا استعرضنا الميدان الفسيح الذي انسحبت عليه آثار حضرة بهاءال أثناء تلك Sوا" 
 ار التيثالفترة اتضح لنا أنها تنقسم إلى ثلث مجموعات متميزة. تشمل أولها ال

 تعتبر نتائج إعلن رسالته في أدرنة. وتتضمن ثانيتها شرائع دورته وأحكامها التي
 سجل معظمها في كتابه القدس، أما ثالثتها فتندرج تحتها اللواح التي تعلن وتؤكد

العقائد الساسية والمبادئ الجوهرية التي تقوم عليها تلك الدورة.
هاc، كما لحظنا من قبل، إلى ملوك الرض بصفة  كان إعلن رسالته موج�

 خاصة. ذلك لنهم، بحكم ما لهم من قوة وسلطان تقع على كاهلهم مسؤولية التحكم
لى Sفي مصائر شعوبهم، وهي مسؤولية فريدة ل مفر لهم منها. إلى هؤلء الملوك وا 
،cرجال الدين في الرض، أولئك الذين ل يقل تأثيرهم على جموع أتباعهم قوة ونفاذا 
نذاراته ومناشداته في غضون السنوات الولى من حبسه Sه سجين عكاء دعواته وا  وج�

)244(الصفحة   في تلك المدينة..."

ويتفضل حضرة بهاءال ضمن لوح إلى الملكة ڤكتوريا قوله العزيز:

 "فانظروا العالم كهيكل إنسان إنه خلق صحيحاW كاملW فاعترته المراض بالسباب
 المختلفة المتغايرة وما طابت نفسه في يوم بل اشتد مرضه بما وقع تحت تصرف

ن طاب عضو من Gأطباء غير حاذقة الذين ركبوا مطية الهوى وكانوا من الهائمين، وا 
 أعضائه في عصر من العصار بطبيب حاذق بقيت أعضاء أخرى في ما كان،

 كذلك ينبئكم العليم الخبير. واليوم نراه تحت أيدي الذين أخذهم سكر خمر الغرور
 على شأن ل يعرفون خير أنفسهم فكيف هذا المر الوعر الخطير. إن سعى أحد
 من هؤلء في صحته لم يكن مقصوده إلC بأن ينتفع به اسماW كان أو رسماW لذا ل

 يقدر على برئه إلC على قدر مقدور. والذي جعله ال الدرياق العظم والسبب التم
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Wلصحته هو اتحاد من على الرض على أمر واحد وشريعة واحدة، هذا ل يمكن أبدا 
 إلC بطبيب حاذق كامل مؤيد لعمري هذا لهو الحق وما بعده إلC الضلل المبين. كلما

 أتى ذاك السبب العظم وأشرق ذاك النور من مشرق القدم منعه المتطببون
 وصاروا سحاباW بينه وبين العالم لذا ما طاب مرضه وبقي في سقمه إلى الحين. إنهم
 لم يقدروا على حفظه وصحته والذي كان مظهر القدرة بين البرية منع عما أراد بما

 اكتسبت أيدي المتطببين. فانظروا في هذه اليام التي أتى جمال القدم والسم
 العظم لحيوة العالم واتحادهم إنهم قاموا عليه بأسياف شاحذة وارتكبوا ما فزع به

 الروح المين إلى أن جعلوه مسجوناW في أخرب البلد المقام الذي انقطعت عن ذيله
 أيادي المقبلين. إذا قيل لهم أتى مصلح العالم قالوا قد تحقق إنه من المفسدين بعد

 الذي ما عاشروا معه ويرون أنه ما حفظ نفسه في أقل من حين. كان في كل
 الحيان بين أيادي أهل الطغيان. مرة حبسوه وطوراW أخرجوه وتارة داروا به البلد

 كذلك حكموا علينا وال على ما أقول عليم. أولئك من أجهل الخلق لدى الحق
 يقطعون أعضادهم ول يشعرون. يمنعون الخير من أنفسهم ول يعرفون. مثلهم

 كمثل الصبيان ل يعرفون المفسد من المصلح والشر من الخير قد نراهم اليوم في
 حجاب مبين. يا معشر المراء لمCا صرتم سحاباW لوجه الشمس ومنعتموها عن

 الشراق أن استمعوا ما ينصحكم به القلم العلى لعل تستريح به أنفسكم ثم الفقراء
 والمساكين. نسأل ال بأن يؤيد الملوك على الصلح إنه لهو القادر على ما يريد. يا

 معشر الملوك إنCا نراكم في كل سنة تزدادون مصارفكم وتحمCلونها على الرعية إن
 هذا إلC ظلم عظيم. اتقوا زفرات المظلوم وعبراته ول تحمCلوا على الرعية فوق طاقتهم
 ول تخربوهم لتعمير قصوركم، أن اختاروا لهم ما تختارونه لنفسكم كذلك نبين لكم

Cما ينفعكم إن أنتم من المتفرسين. إنهم خزائنكم إيCاكم أن تحكموا عليهم ما ل حكمي 
Cي Gبه ال واCاكم أن تسلموها بأيدي السارقين. بهم تحكمون وتأكلون وتغلبون وعليهمي 

ا نبذتم الصلح الكبر عن ورائكم تمسكوا بهذا Cأمر عجيب. لم Cتستكبرون إن هذا إل 
 الصلح الصغر لعل به تصلح أموركم والذين في ظلكم على قدر يا معشر المرين.

 أن أصلحوا ذات بينكم إذاW ل تحتاجون بكثرة العساكر ومهماتهم إلC على قدر
Cتحفظون به ممالككم وبلدانكم، إيCاكم أن تدعوا ما نصحتم به من لدن عليم أمين.ي 

 أن اتحدوا يا معشر الملوك به تسكن أرياح الختلف بينكم وتستريح الرعية ومن
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Cحولكم إن أنتم من العارفين. إن قام أحد منكم على الخر قوموا عليه إن هذا إل 
عدل مبين."

)136-135(ألواح حضرة بهاءال إلى الملوك والرؤساء، الصفحتان 
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1الملحق رقم 

حساب البجدية

ورد في قاموس المنجد تحت كلمة "أبجد" ما يلي:

أول اللفاظ التي جمعت فيها حروف الهجاء في اللغة العربية وهي: أبجد أبجد:
هو�ز حط�ي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ.

 اسم لللفاظ التي جمعت بها حروف الهجاء العربية لحساب الجم�ل. س�م�يتالبجدية:
 هكذا باسم أول لفظة فيها وهي أبجد، حروف الهجاء مرت�بة حسZZب "أبجZZد إلZخ"

نقول "كتاب البجدية".

حساب الجمCل

كلمنحطيهوزأبجد
ضظغثخذقرشتسعفص

فيما يلي القيمة العددية لكل حرف:

يطحزوه دجبأ
12345678910
رقصفعسنملك
2030405060708090100200
غظضذخثتش

300400500600700800900100
0

وورد في المعجم الوسيط:
 أبجد: أول الكلمات الست: أبجد Z هوز Z حطي Z كلمن Z سZZعفص Z قرشZZت، الZZتي جمعZZت
 فيهZZا حZZروف الهجZZاء، بترتيبهZZا عنZZد السZZاميين، قبZZل أن يرت�بهZZا "نصZZر بZZن عاصZZم الليZZثي"
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 الترتيب المعروف الن. أمZZا (ثخZZذ وضZظغ) فحروفهZZا مZZن أبجديZZة اللغZة العربيZZة وتسZZم�ى
الروادف...

 والمغاربZZZة يخZZZالفون فZZZي ترتيZZZب الكلمZZZات الZZZتي بعZZZد: كلمZZZن، فيجعلونهZZZا: صZZZعفض،
 قرسZZZت، ثخZZZذ، ظغZZZش. ووردت فZZZي الثZZZار المباركZZZة لحضZZZرة بهZZZاءال اسZZZتعمالت كZZZثيرة
ل يجZZب تحويلهZZا إلZZى أرقZZام للسZZتفادة منهZZا، وعلZZى ZZاب الجم�ZZى حسZZاء علZZروف الهجZZلح 
 سبيل المثال ما ورد في الكتاب القدس المستطاب في تقسZZيم الرث الZZذي ذكZZر جميعZZه
 بالكلمات والحروف وليس بالرقام، واستعمالت أخرى في اللZZواح المباركZZة عZZن تواريZZخ
ل إلZZZى أبجديZZZة تظهZZZر الكلمZZZات  كتبZZZت بالكلمZZZات أو الحZZZروف البجديZZZة، أو أرقZZZام تحZZZو�
 المطلوبZZة مثZZل الZZتي وردت فZZي لZZوح هرتيZZك. كمZZا وردت مثZZل هZZذه الحZZروف فZZي بZZدايات
 بعZض سZZور القZرآن الكريZZم والZZتي بتحويلهZZا إلZى أرقZZام علZZى حسZاب الجم�Zل تظهZZر تواريZZخ
 تختZص بZZالظهور العظZZم، وكZZذلك ورد فZZي كتZاب البيZان مثZZل كلمZة سZنة التسZع، وكZZذلك
 فZZي بيZZان السZZيد كZZاظم الرشZZتي والشZZيخ أحمZZد الحسZZائي فZZي جملZZة (بعZZد حيZZن) وغيرهZZا

كثير...
واد فZZZي علZZZم الجفZZZر وهZZZو علZZZم  وكZZZان أميZZZر المZZZؤمنين علZZZي� كZZZر�م ال وجهZZZه مZZZن الZZZر�
 الحروف والرقام كما وردت في الرسم البدائي للسم العظZZم وهZZو علZZى هZZذه الصZZورة (
 ) وفي آخره الواو المنكسة التي تظهر، وأشZZار إليهZZا حضZرة بهZاءال فZZي كتZابه القZدس،
لc في آثZZار الشZZيخ أحمZZد الحسZZائي، كمZZا اسZZتعملت فZZي تفسZZير السZZم  وورد شرحها مفص�
 العظZZم فZZي تحويZZل الهZZاءات والبZZاء إلZZى المعZZاني الZZتي يZZدل عليهZZا هZZذا الرسZZZم المنمنZZم

.cل العظيم مما ورد في الثار المباركة شرحه مفص�
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مسرد الكتب والمراجع

ابن عربي
"الفتوحات المكيCة"•

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.1المجلد 

أبو الفضل محمد بن محمد رضا الگلپايگاني
" الفضائلومن مؤلفات أب"مختارات •

م.1980ب، 137من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا، 
د"الفرائ"•

م.1899، ه1315القاهرة، غير مؤرخ، كتب في 

 (الشيخ)أحمد بن علي البوني
"مصابيح السنة الجامع لحاديث الصحاح الستة في باب جامع المناقب"•

أحمد حمدي آل محمد
 في لقاء رب العباد"الدليل والرشاد"•

م.1966الطبعة الثالثة، مطابع البيان، بيروت، 
"الرائد والدليل لمعرفة مشارق الوحي ومهابط التنزيل"•

م.1969دار الريحاني للطباعة والنشر، بيروت،  

أحمد فائز
"اليوم الخر في ظلل القرآن"•

م.1979، ه1395

المام البخاري
صحيح البخاري"•

.ه1313. دار إحياء التراث العربي (بدء النشر)، 9، 4، 3، 1ات المجلد

الباب (حضرة)
"منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة أولى"•

(منتخبات من اليات من آثار حضرة النقطة الولى - فارسي)
م.1978ب، 134طبع في الوليات المتحدة المريكية، مؤسسة المطبوعات المرية، 

بهاءال (حضرة)
"إشراقات"•
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م.1893-1892، ه1310مجموعة من ألواح حضرة بهاءال، طبعت في الهند، 
"كتاب اليقان"•

من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل. معرب عن الفارسية - الطبعة الثالثة، 
"آثار قلم أعلى"•

؛ المجلد 2ة، المجلد لمريالمطبوعات المؤسسة (آثار القلم العلى - فارسي)، طهران، 
م.1968ب، 125الرابع: 

"آثار قلم أعلى"مجموعة مناجات •
ب.128 ة،لمريالمطبوعات المؤسسة طهران، ، ة من آثار القلم العلى)مجموعة مناجا(

" حضرة بهاءالألواحمجموعة من "•
م.1980ب، 137من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا، 

" بهاءالتح مباركة حضرالوأمجموعة "•
(مجموعة من اللواح المباركة لحضرة بهاءال – فارسي وعربي)

م.1920، ه1338مطبعة السعادة في مصر، 
"لئالئ الحكمة"•

ب 148المجلد الثالث، الطبعة الثالثة، م؛ 1990ب، 146الطبعة الولى، المجلد الثاني، 
م.1991

"الكتاب القدس"•
Quebecor Jasper Printingطبع في كندا في مطابع 

"ألواح حضرة بهاءال إلى الملوك والرؤساء"•
م.1983 ب، 140 ،من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل

"لوح ابن الذئب"•
م.1920 ،مطبعة السعادة في مصر

"الكلمات المكنونة"•
م.1995ب، 152، في البرازيل من منشورات دار النشر البهائية

"أدعية حضرت محبوب"•
 (أدعية حضرة المحبوب – فارسي وعربي)، لجنة نشر الثار المرية بالفارسية والعربية،

م.1994ب، 150، الطبعة الرابعة، لنگنهاين، ألمانيا
كتاب مبين•

م.1963ب، 120طهران، مؤسسة المطبوعات المرية،  

شوقي أفندي (حضرة)
"كتاب القرن البديع"•
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م.2002من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل، الطبعة الثانية، 
"دورة بهاءال"•

 عرب وطبع بمعرفة لجنة الطبع والنشر للمحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالقطر
المصري والسودان. طبع في مطبعة القتصاد، السكندرية، مصر، غير مؤرخ.

"الكشف عن المدنية اللهية"•
 عرب وطبع بمعرفة لجنة الطبع والنشر للمحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالقطر

المصري والسودان. طبع في مطبعة القتصاد، السكندرية، مصر، غير مؤرخ.
""توقيعات مباركة•

ب.123، مؤسسة المطبوعات المرية بديع، 101نوروز 

"صفحة النور"•
م.1977ب، 134دار البديع للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 

الطبري
"تاريخ المم والملوك"•

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الجزء الول
"إعلم الورى بأعلم الهدى"•

م.1985دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، 

عبدالبهاء (حضرة)
"مجموعة مناجاة حضرة عبدالبهاء"•

ب.133، مؤسسة المطبوعات المرية، 2المجلد 
"من مفاوضات عبدالبهاء"•

م.1980 بلجيكا، في من منشورات دار النشر البهائية، 1المجلد 

عبد الحميد إشراق خاوري
"رسالة أيام تسعة"•

م.1981(رسالة اليام التسعة - فارسي)، طبع في الوليات المتحدة المريكية، 
"اليام التسعة"•

ب، 144 من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل. إعداد الدكتور شوقي مرعي
م.1987

مائدة آسماني•
م، 1972ب، 129، مؤسسة المطبوعات المرية(المائدة السماوية – فارسي)، طهران، 

.9، 7، 2، 1المجلدات
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"قاموس اليقان"•
ب.128مؤسسة المطبوعات المرية، ، 4، 2، 1ات المجلد

فاضل المازندراني
"أمر وخلق"•

لجنة نشر الثار المرية بالفارسية والعربية، لنگنهاين، ألمانيا: المجلد الول والثاني، 
م.1984ب، 142م؛ المجلد الرابع، 1983ب، 141الطبعة الثالثة، 

محمد الزرندي (النبيل العظم)
"مطالع النوار"•

 للبهائيين طبع بمعرفة المحفل الروحاني المركزي. بد الجليل سعد عترجمه عن النگليزية
م.1940والسودان سنة  في مصر

محمد علي فيضي
"حضرت نقطة أولى"•

لجنة نشر الثار المرية بالفارسية والعربية، (حضرة النقطة الولى - فارسي)، 
م.1994ب، 150، لنگنهاين، ألمانيا

"قاموس الكتاب المقدس"•
من منشورات مكتبة المشعل في بيروت بإشراف رابطة الكنائس النجيلية في الشرق 

م.1981الوسط، الطبعة السادسة 
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فهرس العلم

-138، 136-129، 29، 28 (ع)، إبراهيم
141 ،150 ،164 ،175

194، 191، 190، إبليس
117، ابن خلدون
93، ابن صوريا
176، 147، ابن عربي

 (أبو الفضائل)، أبو الفضل الگلپايگاني
110 ،111 ،114 ،117

، 83، 64، 54-49، 27، 25، أبو هريرة
96 ،124 ،133 ،143 ،146

، 167، 163، 123، الشيخ، أحمد الحسائي
218

149،  (ع)إدريس 
69، 37، أرتحشستا

163، 101، نهر، الردن
175، 156، 10 (إسطنبول)، الستانة
138، 136، 134، 133، 131، إسحق
، 98، 83، 63، 54، 24، بنو، إسرائيل

101 ،130 ،137-140 ،164 ،
165 ،175 ،211

159، قيصر روسيا، إسكندر الثاني
، 136-131، 130، ابن إبراهيم، إسماعيل

138
130، آسيا

، 175، 165، 138، 105، 7، أشعياء
211

159، 5، إصفهان
5، 4، الحاج ميرزا، آقاسي
، 68، 67، 55، 41، 36، 12، 6، النجيل

71 ،76 ،82 ،85 ،89 ،94 ،100 ،

105 ،108 ،110 ،113 ،121 ،
129 ،131 ،136 ،179

، 69، 57، 55، 37، 36، 7، 3، أورشليم
76 ،137 ،166 ،169 ،175 ،181

130، 117، 113، أوروپيون أوروپا
207، آيسلندا

، 122، 121، 117، 101، 54، 23، إيليا
155

155، 148 (ع)، أيوب

132، بئر سبع
158، إدوارد گرانڤيل، براون
9، برلين
 ،140، ميرزا (ميرزا عباس النوري)، بزرگ
156 ،165

166، 118، 102، 55 الرسول، بطرس
175، 157، 156، 107، 5، بغداد

29، بلقيس
158، قصر، البهجة

، 164، 144، 140، 112، بوذيون، بوذا
165 ،186

152، 151، بوشهر
166، 108، 102 الرسول، بولس

، 140، 19، 11، 6، 5"، كتاب، البيان"
154 ،164 ،167 ،218
8، العدل بيت

159، البابا، التاسع پيوس

153، تبريز
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160، 158، تركيا
207، تسمانيا
،76، 71، 69-67، 37، 36، 23، التوراة

82 ،85 ،89 ،93 ،94 ،96 ،100 ،
129 ،131 ،158 ،174 ،179

163، 93، 27، 13، جبريل

5، قلعة، چهريق

163، غار، حراء
122، المام، الحسن بن علي بن أبي طالب

، الحاج ميرزا، خال حضرة حسن علي
12الباب، 

، 5، المام، الحسين بن علي بن أبي طالب
12 ،117 ،122 ،123 ،140 ،151 ،

163 ،164 ،166
152، حاكم فارس، حسين خان

، 126، 124، 5، المل� (البشروئي)، حسين
152

، السيد، كاتب وحي حضرة حسين اليزدي
153الباب، 

54، 24، حوريب

10، خراسان
154، 5"، الخصائل السبعة"

177، 173 (عليه السلم)، الخضر

 ،100، 71، 55، 37، 36، 31، 12، دانيال
101 ،155 ،165

201، 182، 175، 165 (ع)، داود
156، 13، نهر، دجلة

114"، الدرر البهية"
177، دمشق

10، نهر، الراين
5"، رسالة الفروع العدلية"

19، حديقة، الرضوان

، 144، 140، 117، زرادشتيون، زرادشت
155 ،163-165 ،175 ،186

165، 137، 121، 23 (ع)، زكريا

، 138، 133، 131، (زوجة إبراهيم) سارة
141

164، 140، ساسان
146، السفياني
202، 5، الحمراء السفينة
139، الفارسي سلمان
69، 36، 29(ع)، سليمان

81، 19" (لوح أيوب)، الصبر سورة"
193، 19"، الهيكل سورة"

162، سجن، چال سياه
5، قرية، دهان سياه

165، 164، 140، بهرام شاه
5، مكة شريف
، 107، 15، 13، 11، 4، أفندي شوقي
140 ،154 ،160 ،174 ،200 ،203، 
213
151، 124، 4، شيراز

، 150، 149، 144، 1، الصابئون، الصابئة
168 ،186 ،192

154، 5"، صحيفة بين الحرمين"
175، 169، 76، 55، 3، صهيون

159، 9، فرنسوا جوزيف
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207، الصين

162، 156، طهران

190، 173، عائشة بنت أبي بكر
159، رئيس الوزراء العثماني، عالي باشا
159، السلطان العثماني، عبد العزيز
5، السلطان العثماني، عبد المجيد

173، عثمان بن عفان
176، 173، 172، عسقلن

-171، 158، 157، 148، 147، عكاء
177 ،213

، 140، 117، 86، 13، علي بن أبي طالب
164 ،166 ،183 ،218

173، عمر بن الخطاب
8، بيت، عودة خمCار

 ،82، 41، 29، 28، 19 (ابن مريم)، عيسى
95 ،98 ،110 ،113 ،117 ،120 ،

130 ،133 ،136 ،137 ،140 ،
143 ،146-148 ،155 ،164

177، 176، 174، 173، عين البقر
177، 174، عين سلوان

132، فاران
151، 13، الزهراء فاطمة

165، 140، فتح علي شاه
 ،179، 176، 147، 65"، الفتوحات المكية"

182
176، 145، 114"، الفرائد"

119، 98، 93، 20، فرعون

129، الڤاتيكان
207، ڤانكوڤر
213، 159، الملكة، ڤكتوريا

160 (أسرة حاكمة في إيران)، القاجار
200، 199، القدوس
139، 110، 99، قريش
5، قزوين
141، 139، 133 (زوجة إبراهيم)، قطورة

154، 6، 4"، قيوم السماء"

218، 167، 163، السيد، كاظم الرشتي
 ، 15، 12-10، 8، 7"، الكتاب القدس"

159 ،206 ،213 ،218
154، 5"، كتاب الروح"
159، 11"، كتاب عهدي"
، 18-15، 13-11، 7"، كتاب اليقان"

89 ،92 ،120 ،126 ،159
12، 5، كربلء
10، كرمان
175، 158، 154، الكرمل
186، 165، 164، 144، 140، كريشنا

159، 19، 13"، الكلمات المكنونة"

159، 120، 11"، لوح الشراقات"
159، 11"، لوح القدس"
159، 11"، لوح البشارات"
159، 11"، لوح التجليات"
159، 11"، لوح الدنيا"

،80-79" (ناصر الدين شاه)، "لوح السلطان

107 ،108 ،157 ،158 ،176
159، 11"، لوح الطرازات"
159"، لوح القناع"

175 ،180 ،186

176، ناپليون بوناپرت
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159، 11"، "لوح الكلمات الفردوسية
159، 80، 11"، لوح مقصود"

164، 140، مازندران
126، 125، 5، قلعة، ماه كو

192، 186، 168، 102، 1، المجوس
159، الشيخ (الذئب)، محمد باقر

117، 70، المام، محمد بن حسن العسكري
159، 87 (ابن الذئب)، محمد تقي النجفي
5، المل�، محمد تقي الهراتي

12، محمد، الحاج ميرزا سيد
5، 4، محمد شاه

159، محمد كريم خان الكرماني
5، ميرزا، محيط الكرماني
197، 186، 99، 93، 5، المدينة المنورة

106، 12، مريم العذراء
158، قصر، المزرعة

183، 147، المسيح الدجال
، 118، 117، 70، 37، 23، المسيحية

129 ،144 ،175
174، 149، 132، 130، 100، مصر

، 149، 138، 99، 93، 5، مكة المكرمة
152 ،163 ،174 ،186 ،197

5، منوچهر خان
، 29، 28، 24، 19، 16، 2(ع)، موسى

40 ،41 ،52-54 ،62 ،63 ،80 ،
82 ،86 ،91 ،93 ،95 ،97 ،98 ،

103 ،112 ،130 ،136 ،143 ،
144 ،148 ،155 ،163 ،166 ،

160، 159، 9، ناپليون الثالث
5، النجف

5، والي بغداد، نجيب باشا
،94، 93، 92، 35، 25، 1، النصارى

104 ،110 ،168 ،186 ،192
119، 20، النمرود

136، 135، 28 (ع)، نوح

160، أسرة، هاپسبورج
141، 138، 132، 130، هاجر

182، هرمجدون

5، وحيد
159"، الوديان السبعة"

159، 9، ويلهلم الول

164، 140، يزدگرد
، 55، 37، 23، 16، 14، 8، 6، 2، يسوع

61 ،69 ،80 ،100 ،102-106 ،
108 ،109 ،112 ،113 ،117-

119 ،121 ،129 ،137-140 ،144، 
155 ،164-166 ،175

169، 138، 130، 55، 28، 3(ع)، يعقوب
، 41، 35، 25، 23، 1، اليهودية، اليهود

52 ،55 ،82 ،91 ،93 ،94 ،96،
104 ،110 ،112 ،114 ،117 ،120، 
144 ،155 ،186
، 163، 156، 61، 36، 7، اللهوتي يوحنا

181

130، 28، 25 (ع)، يوسف155، 121، 23، المعمدان يوحنا
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