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 مقدمة
بلقاء حضرة بهاء اهلل و قع حدث  م التي تشرف فيها األستاذ براون0981و جاء في كتاب القرن البديع  أنه في نفس السنة 

موطن إيليا الذي "كوم اهلل و كرمه"على جبل الكرمل -"خباء المجد"-و في تلك السنة ارتفعت خيمة حضرة بهاء اهلل:"عظيم
و تفصيل ذلك أن حضرة بهاء اهلل زار حيفا أربع مرات طالت ". تجري إليه كل األمم"الذي " جبل الرب"مجده إشعياء بأنه 

لوح الكرمل المليء باإلشارات و "  صاحب الكرمل"األخيرة التي ضربت فيها خيمته بجوار دير الكرمليين، أنزل  الزيارة
و في مناسبة أخرى كان يقُف على سفح من سفوح ذلك الجبل؛ فعين لحضرة عبد البهاء البقعة المباركة التي قدِّر . النبوءات

 .د أن ُيقام عليها مقام مناسٌب فيما بعدلها أن تكون مثوى دائمًا لرفات حضرة الباب بع

و بناًء على أمر حضرة بهاء اهلل تم شراء األراضي الُمحيطة بتلك الُبحيرة التي اقترن اسمها في التاريخ بعهد السيد المسيح  
ساعية بشيرًة بين يدي تلك المباني  التي تُقام تمجيدًا لدينه،" تلك المباني الجليلة الفخمة"و تقرر أن تشيد عليها . له المجد

" األقاليم الخصبة المقدسة المجاورة لألردن"و في " طواًل و عرضاً "التي تنبأ في ألواحه بأنها سوف تقام في األرض المقدسة
 .بناء على ما نصَّ به في تلك األلواح." لعبادة اهلل الفرد و خدمِة عتبتِه السامية"التي خصصها 

 (732ص ,732ص  0891 –دار النشر البهائية البرازيل  -ترجمة د محمد العزاوى)                                      

:جاء في كتاب الدين البهائي بحث و دراسة  

طوال حقب التاريخ لعب كبار المعماريين دوًرا رئيسًيا في حشد الموارد البشررية وااللتزامرات المزمرة لتنفيرذ األ رداف الطموحرة 
ومنررذ عهررد الحضررارة القديمررة شررعر المجتمررع اإلنسرراني بأ ميررة إقامررة أبنيررة عظيمررة وصررروح مهيبررة لتعبررر عررن . لشررعبلعامررة ا

وقد تحقق  ذا األمرر بالنسربة للحكومرات المدنيرة وعلًمرا . أفكار م ومشاعر م الجياشة ولتكون أيًضا مقرًّا للسلطة التي أوجدو ا
ومررن  ررذا المنظررور يمكررن إدراك األ ميررة الترري أوال ررا . ون السياسررية فقررطئن الشرربررأنَّ  ررذه الظررا رة لررم تكررن محررددة بررالتعبير عرر

تحدث حضررة بهراء اهلل عرن جبرل الكرمرل . مؤسسو الدين البهائي منذ قدومهم لألراضي المقدسة لتطوير مركز الدين العالمي
دوًرا  اًمرا فري مسرار وحردة بنري بعبارات عالية وتصور المؤسسات التي ستّشريد علرى سرفح  رذا الجبرل المقردس والتري سرتلعب 

 :وخاطبه بكلمات  ي اآلن مألوفة لدى البهائيين في العالم "بجبل الرب"فقد لقب حضرته  ذا الجبل . اإلنسان

يا كرمل احمدي ربك قد كنت محترقة بنار الفراق إذا ماج بحر الوصال أمام وجهك بذلك قرَّت عينك وعين الوجود وابتسمم "
همذا يموم فيمه بشمر … ثغر الغيب والشهود طوبى لك بما جعلك اهلل في هذا اليوم مقر عرشه ومطلع آياته ومشمرق بينناتمه

ات اهلل المكنونمة المسمتورة عمن العقمول واربصمار سمو  تجمري سمفينة اهلل البحر والبر وأخبر بما يظهر من بعمد ممن عنايم
-81ص -فارسري" منتخبراتي"مرن لروح كرمرل منشرور فري كتراب ) عليك ويظهر أهل البهاء الذين ذكمرهم فمي كتماب ارسمماء

81) 
ل الكرمل من جهرة يقعان في مكان واحد على أراض واسعة تقع حول خليج حيفا في أرض الميعاد وتطل عليها مرتفعات جب

القديمرة فري البقعرة المباركرة التري  ءخارج مدينة عكا ةأمَّا محور  ذا كله فهو مقام حضرة بهاء اهلل في البهج. البحر الجنوبية
كمررا أنَّ  نرراك أمرراكن مقدسررة أخرررى لهررا عمقررة بحيرراة الرمرروز المقدسررة . م8111سررجي فيهررا جثمرران حضرررة بهرراء اهلل فرري عررام 
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تمت حيازتها بهمة أعضاء الجامعة البهائية خرمل سرنين طويلرة، وكمرا ترم تجديرد وتررميم األمراكن التاريخيرة المتعرددة ممرا زاد 
 . لمركز العالمي لدينهممن متعة األلوف من الزائرين البهائيين الذين يأتون كل عام إلى أرض األقدس لزيارة ا

وفرري الجانررب اآلخررر مررن الخلرريج وحررول منحرردرات جبررل الكرمررل يمكررن مشررا دة مجموعررة مررن أبنيررة تاريخيررة عظيمررة  
ومثيرة وأيًضا شرفات واسعة ومياه متدفقة ونوافير وحدائق جميلة كلها تجذب سرنوًيا مئرات األلروف مرن الرزوار مرن شرتى بقرا  

اختررار حضرررة شرروقي أفنرردي الشرركل اإليريقرري الكمسرريكي )صررميم معمرراري إيريقرري كمسرريكي ررذه األبنيررة  رري ذات ت. العررالم
لألبنيرة ألن  ررذا الشركل لرره خلفيرة تاريخيررة فرري بحرر األبرريض المتوسرط وألنرره أيضرا ، كمررا قررال حضررته يبقررى ثابترا وقويررا عبررر 

تضرم فري مجموعهرا مقرر بيرت العردل األعظرم كورنثية الطرراز شرا قة االرتفرا  و  ويغطيها رخام المع وتزينها أعمدة(=  .الزمن
 . وأبنية أخرى  ي مراكز إدارية للجامعة البهائية العالمية

هلل اوتطررل علررى  ررذه المجموعررة مررن جهررة أخرررى القبررة الذ بيررة لمرقررد حضرررة البرراب المبشررر األعظررم بحضرررة بهرراء  
إلرى قرول مرأثور جراء ذكرره فري اآلثرار المباركرة برأنَّ وباإلشرارة .  محاًطا بالحردائق الجميلرة ومواجهًرا لمدينرة عكراء عبرر الخلريج

، كتب حضرة شوقي أفندي بأنَّ دماء الشهداء البابيين اليوم  ي بذرة إيمران لهيدماء الشهداء  ي التي تروي شجرة األمر اإل
لنظررام حضرررة  األفررراد وأسرراس مؤسسررات النظررام االجتمرراعي الجديررد، ولهررذا لرريس مسررتغرًبا بررأن يكررون مقررر المؤسسررات العالميررة

أمَّا رفات حضرة الباب فقد احتفظ . بهاء اهلل يتألق حول المرقد المطهر للشخص الذي يعتبره البهائيون الشهيد األعظم لدينهم
فري . بره مرن برمد فرارس إلرى األراضري المقدسرة مرع كرل المخراطر والصرعوبات التري صراحبته يبه أتباعه بعد استشهاده وأوتر

بها حضرة بهاء اهلل إلى جبل الكرمل خرمل العرامين االخيررين مرن حياتره اخترار بنفسره المكران الرذي إحدى الزيارات التي قام 
وقام حضرة عبد البهاء بعد سنين معدودة ببناء مقرر حجرري بسريط ليكرون مقرًرا ومركرًزا لمقرام . يجب أن يدفن فيه سلفه الجليل

أنَّ المشرراريع اإلنشررائية البهائيررة يجررب أن تبرردأ عنرردما تترروفر  ونظررًرا ألنَّ حضرررة ولرري أمررر اهلل أكررد علررى مبرردأ. حضرررة البرراب
األموال المزمة لها فإنَّ مشرو  تشييد مقام حضرة الباب والمشاريع األخرى الخاصرة بمقرر المؤسسرات اإلداريرة أنجرزت بربطء 

را 8191نتهرى فري عرام فقد شّيد مبنى دار اآلثار العالمية خمل حياة حضرة شوقي أفنردي وا. خمل عدة عقود من الزمن م أمَّ
م أشرار بيرت العردل األعظرم برأنَّ الطريرق اآلن 8111وفري عرام . م8111 فقرد أنجرز فري عراملهي مقر بيت العردل األعظرم اإل

وفي الوقت ذاتره وافرق بيرت العردل األعظرم علرى مشررو  لبنراء . أصبح مفتوًحا لبناء الصروح الباقية لمجموعة األبنية اإلدارية
كمررا -ية والرخاميررة الترري رسررمها حضرررة شرروقي أفنرردي فرري ذ نرره، و رري عبررارة عررن تسررع طبقررات أو شرررفات المرردرجات الصررخر 

من الحدائق من أسفل الجبل حتى فنراء المقرام األعلرى وثرمَّ  نراك تسرع طبقرات أو مردرجات أخررى فروق المقرام  -تسمى أحياًنا
تزامًنرا مرع  . ذه األعمال الضخمة مع نهاية  ذا القرن وتقرر أن يكون الموعد المحدد لمنتهاء من.  وحتى قمة جبل الكرمل

 ذه المشاريع اإلنشائية على جبل الكرمل قامت الجامعة البهائية بدفع فعالياتها التبليغيرة الطموحرة إلرى األمرام، وكمرا طرحرت 
برررة البهرررائيين إلرررى  رررذه المشررراريع والبررررامج دعرررت قاط. بررررامج فررري التنميرررة االجتماعيرررة واالقتصرررادية علرررى المسرررتوى العرررالمي

وما أظهره األحباء من بذل للمرال يردل علرى وعري عامرة . التضحية بالمال سواء من الضعيف أو القوي ومن الفقير أو الغني
وبالنسبة للمراقب المعاصرر والمطلرع علرى الخلفيرات التاريخيرة فرإنَّ . المؤمنين في كل مكان على أ مية ومغزى  ذه المشاريع

 . كرمل تضا ي الجهود العظيمة التي بذلت لبناء الكنائس والمساجد والمعابد عبر التاريخمشاريع أبنية جبل ال
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فقرد قرال . تصور حضرة عبد البهاء بكل ثقة مممح ذلك اليوم الذي سيعم فيه التغيير والتجديد كافرة أرجراء المنطقرة 
اللتين تقعان علرى جرانبي الخلريج سرتكونان فري المسرتقبل مدينرة واحردة وسرتكون  رذه المدينرة  ءحضرته بأنَّ مدينتي حيفا وعكا

وحول عظمة وجمل شررفات المقرام األعلرى . مقًرا لتأسيس مؤسسات عالمية  دفها تحسين أوضا  ورفع شأن الجنس البشري
ن التررأثير األخمقرري والسررلوكي الترردريجي حضرررة شرروقي أفنرردي برؤيررة ثاقبررة عرر الترري  رري اآلن فرري طررور التشررييد والبنرراء تحرردث

حيث قال حضرته في رسالته الموجهرة إلرى البهرائيين فري الردول الشررقية . للمركز البهائي العالمي على شئون العالم المختلفة
 :بما يلي( م8198)بديع  801والمؤرخة نوروز 

حيفا ويوازي أهم شارع من  فهذا الطريق الجليل الجميل الذي يمتد من المقام ارعلى إلى مدينة"           
شوارع تلك المدينة المكرمة، والذي تزينه ارشجار والرياحين المختلفة وتنيره السرج المضيئة الالمعة، أصبح محط أنظار 

بمقتضى -هذه الديار كما أنَّه سو  يكون موضع ابتهاج والة ارمور في هذه اررض وافتخارهم، وسيصبح فيما بعد 
الطريق الملكي لملوك اررض وسالطينها يرقاه ذوو التيجان العظام والمحرمون لكعبة الرحمن،  -إشارة مركز عهد اهلل

فبعد أن يصلوا إلى ساحل أرض المقصود ويتشرفوا بزيارة قبلة أهل البهاء ومطا  المأل ارعلى ويطوفوا حولها في مرج 
مل وبكل شوق ووله وانجذاب يسرعون نحو هذا يتوجهون إلى هذه المدينة المكرمة المشرفة ويصعدون جبل الكر  ءعكا

المقام المحمود ويقتربون عن طريق هذه الشرفات خاضعين خاشعين متذللين منكسرين من هذا المرقد المطهر المنور 
ثمَّ يلقون بتيجانهم على التراب لدى باب حرم الكبرياء ويقّبلون ترابه المسكي ساجدين قائلين لبيك لبيك يا علي ارعلى 

".ئفين في رواق المقام يرتلون آيات لوح الكرمل الباهرات بغاية االنكسار واالبتهالطا  

بمثابرة كتلرة حضرارية واحردة وتشرا د بالليرل  -كمرا تصرور حضررة عبرد البهراء-واليوم تعتبر مدينتا عكاء وحيفا       
صررغيرة تضررم رؤسررراء  مجموعررات كمررا برررادرت.  مررن ناحيررة البحررر األبرريض المتوسرررط كأنَّهررا صررفحة مررن نرررور تحرريط بررالخليج

حكومات وشخصيات بارزة ومؤثرة في الشئون اإلنسانية بزيارة مدينرة حيفرا بهردف المشرورة مرع الهيئرة العليرا والسرلطة الحاكمرة 
وبغرض النظررر . لجامعرة دينيرة أثبترت أنَّهرا تمثررل وبكرل قناعرة القروى المكنونررة والموحردة للرسرالة التري أترى بهررا حضررة بهراء اهلل

حمله لنا المستقبل القريب من أحداث ووقائع فرإنَّ كرل مرا قالره وجراء بره مؤسسرو  رذا الردين ال يسرتبعد وقوعره برل تحقرق عما ي
وما كان ألي مراقب لألحرداث التاريخيرة أن يتصرور  رذا التطرور الكبيرر والواسرع والعرالمي لردين حضررة بهراء . بعضها بالفعل

ة عكرراء النائيررة قبررل أكثررر مررن مائررة وثمثررين سررنة،  ررذا التطررور الررذي بنرري علررى اهلل الررذي نفترره الحكومررة العثمانيررة إلررى مدينرر
الكلمررات والبيانررات الملهمررة الترري أتررى بهررا حضرررته و ررو سررجين مرررنفي لررم يكررن باسررتطاعته آنررذاك أن يغيررث جررو  و ظمررأ حتررى 

ن لهرا أن تحقرق براقي األ رداف وال يمكن ألي مراقب منصرف أن ينكرر أو يسرتبعد برأنَّ  رذه المشراريع التري بردأت يمكر. عائلته
 .والمرامي السامية التي جاء بها مؤسس  ذا الدين

تأليف دويمس مارتن و وليام  اشر ترجمة عبد الحسين فكري الطبعة الثانية المنقحة دار  الدين البهائي بحث و دراسة)
(199 -191ص م1001البديع للنشر بيروت أيار  ماي   
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 لوح الكرمل

 

بَّررذا  ررذلا اْليلررْوُم  ملرران  حل ررّوعلت نلفحرراُت الررّرحمن فرره اإل  حّبررذا  ررذلا اْليلررْوُم الَّررذض فيرره تلضل
ُُ الّرذض ال ُتعادلُره ره ولْجرُه الق ردلم    الُمبرار بَّرذا  رذلا اْليلرْوُم اذ تلولجَّ القرروُن ول األلعصرار حل

ررأل األعلرره ررن ولرائهررا المل ررل انزلرره بمررا اقبلررل  ا لرره ملقامرره ا ذًا نررادلت  األلشررينء ول عل يررا رلرم 
ر السَّرماء ا ذًا اخرذ لا اْ ت رزاز الس رُرور  لُلروت  األسرمنء  ول فراط  ِ  ولجرُه اللّره  مالرِ مل  الير

ِل الف رداء قلرد عله النِّداء  نأول نادلت ب ر ه  ِل الف رداء و ل تلولج  لعنايتر ِل الف رداء ول فسه القبال 
ِل ول احرقنه ِل  ال للنه يا ملْطللع الحيوة فراق ْعتلنه نردائ مرد بمرا الْسرمل ِل الحل  جُر لر

علْلتلرره  ِل الَّررذض جل رررير قلمرر ِل ول صل ررْن نفحررات الّيامرر ِل و الحيليتنرره م  ول شررّرفتنه بقُرردوم
 صورًا بينل عبادُ فلللّما جنء ألمُر الُمبرم نلفلْختل فيه ا ذًا قامت  القيمة الُلبرض 

ررزائن مال ررِ  ُل ول ظلهلرررت األسرررار الملُنونررة فرره خل االلشررينء فلللّمررا بلللرره نرردائها ا لرره ذا
ِ  قلد رنت  محترقة ب نار  الف راق اذًا مراج بلحرُر  بَّ المقام  األلعله ُقلنا يا رلرم ل اْحم دض رل
رررم ثغرررر الغليرررب  ررريُن الُوجرررود و ابتلسل ِل قرررّرت عينرررِ ول عل رررِ برررذل الوصرررال امرررامل ولجه 

ِ  الّله فه  ذا ا علل ِ  بما جل    علرشه ول ملْطلع آيات ه ليلوم ملقرَّ والش ُهود ُطوبه لل

ُ  ول ما فزت ب ه   ِ  ول ذلرلرل ظهوُر ول ُبُروز ول ول ملشر ق بّيناته طوبه لعلْبد طاف حل
ّبررِ ّبررِ األبهرره ثُررمَّ اشررلريه بمررا بلرردَّل  مررن فلضررل  اللّرره رل ُخررذض رررألس البلقرراء باسررم  رل

ِ  ب رررالفرح األ رررُرور ول  ّمررر ِ  بالس  ه اّنررره ُيحرررب  المقرررام الّرررذي  حزنررر رررن عنرررد  ربلرررر رحمرررًة م 
فلراتُره  رعلدت زل اْستلقلّر فيه علرشه ول تلشلّرفل بُقُدومه ول فازل بلقائه و فيه  اْرتفع ندائه ول صل
للربل العرالمل و بنرور سراطع  بره  ْهُيون ُقوله التله المْلنوُن بسرلطان يل يا رلرم ل بلّشرض صل
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ليها قِّفلًة فه مقام ِ اسررلعه ثرمَّ طروف اشرقت األلرض ول ملْن عل  يا ّياُ الْن تُلونه ُمتلول
ررررنل الّسررررمنء و رلعبلررررة اللّرررره  اّلترررره رانلررررْت ملطرررراف المقررررّربين  للررررت م          مدينلررررة اللّرررره  الَّترررره ُنزِّ

ررّل  ول المخلصين و الممئلة   رن بقرا  األلرض ول العالْين ول احب  الْن ُابلّشرل رّل ُبقعة  م 
ن ملدائنها ب هذا الُظهور الَّذض ب ه انجذبل فرؤاد الّطرور ول نرادلت  الّسردرلة الُملرِ ملدينلة  م  

رن  ول المللوُت لّله رلّب األرباب  ذا يلْوم فيه ُبّشر البلحر ول البلّر و اخبرل بما يلظهلرر م 
رفينة  بلعد م ْن عنايات الّله الملنونة  الملسُتورة علن الُعقول و األلبصار سلروف تجررض سل
ُل ملوله الولرض  ليِ و يظهر ال ُل البهنء اّلذين ذلرلرل م فه رتاب األسمنء تبار الّله عل

 علمه  ياّلذض بذرره انجذبت الّذرات ول نلطقل لسان العلظلملة بما ران ملنونًا ف

و مخزونًا فه رلنز  قدرته اّنُه ُ و المهليمُن عله من فه األلرض ول الّسمنء باسم ه 
 .الملنيع  المقتدر العلزيز  

 (منتخبات من اثار قلم اعلى -حضرة بهاء هللا )                             

دار النشر عة  بعد الكتاب األقدس طب  ي نززلتمجموعة من الواح حضرة بهاء هللا اال)

 (0ص م7111 أبريل /بديع 013شهر الجالل  البهائية في بلجيكا


