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مقدمة
ّ

اإلنجميزية
وضعتيا ناشرة الكتاب بالمّغة
ّ
(معربة عف اإلنجميزّية)
ّ
بسمو تعالى
النهػى وبػذلؾ ػدا
حمداً هلل
وثناء إذ ّإنه جػ ّؿ شػهنه زّيػف بكمػاؿ عنايإلػه اإلنطػاف بطػراز العّػؿ و ّ
ً
الصػػفاتة وشػػاءت إرادإلػػه ا ز ّليػػة فػػي ػػذا الػ ّػدور
الكإلشػػاؼ أط ػرار الكائنػػات ومعرفػػة رمػػوز ا طػػماء و ّ

اإللهيػػةة وأف
المحبػػة
النػػور ا بهػػى أف يػرإلبط ال ّشػػرؽ والبػػرب برابطػػة
ا عمػػى الّػػذي ػػو مظهػػر شػػروؽ ّ
ّ
ّ
الوطنيةة وأف يكوف ططح الكرة ا
إلزوؿ االخإلالفات المذ ّبية والفوارؽ
رضية كمّه وطناً واحداً
ّ
الّومية و ّ
ّ
إف العباد جميعاً في ذا اليوـ البديع ـ أوراؽ غصف واحد
يشإلرؾ فيه كافّة أفراد ّ
النوع اإلنطاني .نعـ ّ
ػرمدي الّػػذي وفّػػؽ ػػذ الػ ّذ ّرة الفانيػػة مػػع قمّػػة البضػػاعة
وقطػرات بحػػر واحػػدّ .
الطػ ّ
ػي ّ
فالمنػػة هلل إلعػػالى ا زلػ ّ
لمعبوديػػة والطّاعػػةة فإلشػ ّػرفت بفػػيض لّػػاء حض ػرة "عبػػد البهػػاء" روحػػي لإل ػراب
وعػػدـ االطػػإلحّاؽ والمّياقػػة
ّ

الفياضة كهس المعاني.
لي بيد ّ
أقدامه الفداءة وأشربني ذلؾ ّ
الطاقي ا ز ّ

المّدطػػة)ة
وبعػػد أف إلشػ ّػرفت ػػذ ال ػ ّذ ّرة الفانيػػة عػ ّػدة مػ ّػرات بزيػػارة أرض المّصػػود (ا ارضػػي ّ
وحيػة واالغإلػراؼ
الر ّ
ونالت منإلهى آمالها وأمانيهػاة كػاف كػ ّؿ أعضػائها وجوارحهػا شػوقاً إلدراؾ الحّػائؽ ّ

مف ذلؾ البحر بحر المعػاني الّػذي ال طػاحؿ لػهة فطػهلت حضػرة عبػد البهػاء ع ّػدة أطػئمة إلإلعمّػؽ بػا مر
الضػػعيفة
ا بهػػى وبعػػض المطػػائؿ
اإللهيػػة وأجػػاب حض ػرإله عمػػى ػػذ ا طػػئمة كمّهػػا بحطػػب مػػدركاإلي ّ
ّ
ػإلمرة الّإلػػي لػػـ يكػػف يطػػإلطيع معهػػا أف يطػػإلريح لحظػػة
الرفػػة وال ّشػػفّة مػػع مشػػاغمه
بنهايػػة ّأ
ّ
اليوميػػة المطػ ّ
واحدةة ولكي
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إلإلهم ػػؿ عن ػػد ط ػػنوح الفرص ػػة وفػ ػ ارغ الب ػػاؿ ف ػػي إلم ػػؾ المط ػػائؿ البامض ػػةة ع ػ ّػيف
إلط ػػإلطيع ػػذ الفاني ػػة أف ّ
ليدوف بياناإله حيف الإلّكمّـ.
حضرإله كاإلباً نشيطاً ّ
اإللهيػةة
الفارطية وال كفاية لمخوض في عباب المطائؿ المعضػمة
ولما لـ يكف لي إلماـ بالمّبة
ّ
ّ
ّ
ػطر حض ػرة عبػػد البهػػاء أف يكػ ّػرر المطػػهلة الواحػػدة فػػي مواضػػع مإلعػ ّػددةة
كػػاف فػػي غالػػب ا حيػػاف يضػ ّ

واالطػػإلعارات والإلّشػػبيهات الّإلػػي كػػاف يطػػإلعممها فػػي موضػػوع معػ ّػيف كػػاف يطػػإلعممها أيض ػاً فػػي مواضػػع
أف حضػرإله
أف ذ الحّائؽ العالية كاف يطإلمزـ ذكر ػا أف إلصػاغ فػي عبػارات أطػمىة إالّ ّ
أخرىة ومع ّ
إلكونػػت مجموعػػة وجيػ ػزة مػػف إلمػػؾ ا ط ػػئمة
بيَّنهػػا بعبػػارات طػػهمة بط ػػيطة وكانػػت ّ
النإليجػػة بع ػػد مػ ّػدة أف ّ
همػػؿ فػػي حّائّهػػا البػػا رة فجػػاؿ بخػػاطري أالّ يحػػرـ الظّمػػهى
وا جوبػةة وقػػد كانػػت ػػذ الفانيػػة إلإلمإلّػػع بالإلّ ّ

البهائييف وغير ـ مف الطّوائؼ ا خرى
النفوس مف
بدي ذا ليطإلفيض ّ
ّ
لزالؿ المعرفة مف ماء الحياة ا ّ
رمدي.
الط ّ
مف الحّائؽ المندرجة في آيات ذلؾ الفيض ّ
فمهذا اطإلهذنت حضػرة عبػد البهػاء أف أطبػع وأنشػر إلمػؾ ا طػئمة وا جوبػة بهيئػة كإلػاب يطػإلفيد

منه العموـة فّمت بعد صدور اإلجازة بإلنظػيـ وإلرإليػب ػذ الفصػوؿ حطػبما رأى نظػري الّاصػر حإلّػى
أصبحت ذ المّئالئ المنثورة عّداً منظوماً وباشرت بطبعهػا ونشػر ا عػف رضػاء وطيػب خػاطر ليكػوف

قيمػػة وكن ػ اًز ثمين ػاً ولػػي الفضػػؿ والمعرفػػةة ولػػي ا مػػؿ أف يكػػوف ػػذا الكإلػػاب وطػػيمة ف يصػػؿ
ديػػة ّ
ّ
النفوس في أنحاء الكرةة
وغير وجهة العالـ) إلى مطامع كافّة ّ
ا مر ا قدس ا بهى (الّذي أنار اآلفاؽ ّ
ويصؿ صيإله الّذي أحاط العالميف إلى مطامع الّريب والبعيد مف أمـ العالـ.
كميفورد بارني أمريكانية
الحجة 1325
 11ذي ّ

باريس في  16يناير 1998
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كممة لجنة التّرجمة وال ّنشر
اإللهيػة بإلعريػب كإلػاب "مفاوضػات حضػرة عبػد البهػاء" بعػد
قامت ذ المّجنة إلالحظها العناية
ّ
ي وبإلوفيػؽ اهلل إلعػالى وعونػه
الروحػاني المركػزي لمبه ّ
ػائييف بػالّطر المصػر ّ
أف صدر بذلؾ قرار المحفػؿ ّ
وعنايإله بذلت قصارى جهد ا في ذا العمؿ وكاف نصب عينها ومطمػح نظر ػا أف إلّ ّػدـ لّ ّػراء العر ّبيػة
ػؽ كإلػاب
لمنػاس فػي ػذا الظّهػور المبػارؾ (والمفاوضػات) وأيػـ الح ّ
كإلاباً مػف خيػر الكإلػب الّإلػي أخرجػت ّ

إلإلضوع مف بيف ططور روائح الحّيّة وإلرفع الحجب وا طإلار لّارئه بنفحػات الّػدس عػف المعػاني
قيـ
ّ
ّ
اإللهية.
الحّيّية لبعض المطائؿ المعضمة
ّ
ّ

توا ّف المّجنػػة لإلعإلّػػد ّأنهػػا تواف كانػػت بػػذلت غايػػة الجهػػد فػػي إلرجمإلػػه إالّ ّأنهػػا مػػع ذلػػؾ إلػػرى أف
ػي لمكإلػػاب المإلػػرجـ كالمّػػب والإلّرجمػػة بمثابػػة الّشػػر .وفػػي يّينهػػا أيض ػاً ّأنهػػا قػػد إلحػ ّػرت
ا صػػؿ الفارطػ ّ

إلوخػػت جهػػد االطػػإلطاعة أف إلجعػػؿ الإلّرجمػػة مطابّػػة ليصػػؿة وكػػاف شػػعار ا فػػي
الحّيّػػة فػػي الإلّرجمػػة و ّ
ػػذا العمػػؿ المجيػػد الإلّفػػاني فػػي خدمػػة أمػػر اهلل وانإلشػػار بػػيف بّػػاع العػػالـ ليإلمإلّػػع اإلنطػػاف فػػي ال ّشػػرؽ
والبرب بنفحات أمر المبارؾ وآثار الإلّي كمنت فيها طعادة العالـ و ناءإله.

وحبة الّمب أف يػرى ػذا الكإلػاب الجميػؿ منإلفعػاً
لإلإلمنى وإلرجو مف ق اررة ّ
ذا توا ّف المّجنة ّ
النفس ّ
عامة .دى اهلل به أ ؿ العػالـ إلػى
به محّؽ ا ثر بيف ربوع العالـ اإلنطاني في أنحاء الكرة ا
ّ
رضية ّ

الطبيؿ.
طواء ّ
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ذ الطّبعة

كممة ال ّناشر

ثـ نشرت إلرجمإلػه اإلنجميزّيػة
مرة بالمّبة
ّ
نشر ذا الكإلاب ّ
الّيـ ّوؿ ّ
الفارطية في عاـ 1998ة ّ
الحيػة ا خػرى ومػف
ع ّػدة م ّػرات إلحػت عنػواف  Some Answered Questionsوإلػال نشػر بالمّبػات ّ
جممإلها الإلّرجمة العر ّبية الّإلي نشرت عاـ  1928في مصر.
حباء ا ع ّػزاءة
يطر ذ ّ
الدار أف إلعيد طبع الإلّرجمة العر ّبية إلمبية لرغبة الكثيريف مف ا ّ
واآلف ّ
بالنطػخة الفارط ّػية المنشػورة فػي عػاـ
إلمػت مّارنإلهػا ّ
ومف الجدير بال ّذكر ّ
أف ما أوردنػا فػي ػذ الطّبعػة ّ
 1998بك ػ ّؿ دقّػػة وإلمحػػيص فػػنّبح بعػػض عباراإلهػػا وأدخػػؿ فيهػػا مػػا كػػاف طػػاقطاً طػػهواً مػػف الكإلػػاب فػػي

الطّبعة ا ولى.

إلمػت بجمػع ػذ البيانػات
ّإننا إذ نطػدي ال ّشػكر خالصػاً ّ
لمطػيدة الفاضػمة كميفػورد بػارني الّإلػي ا ّ
االجإلماعيػػة
وحانيػػة ويحػ ّؿ عديػػداً مػػف المعضػػالت
ّ
الر ّ
المباركػػة وجعمهػػا كإلابػاً ينطػػؽ بكثيػػر مػػف الحّػػائؽ ّ

النػػادرة الفريػػدة فػػي طبعإلهػػا
النػػاطّيف
بالضػػاد بهػػذ ّ
ػانيةة نّػ ّػر أيض ػاً بجهػػود أولئػػؾ الّػػذيف أإلحف ػوا ّ
ّ
واإلنطػ ّ
ا ولى.
ولع ّؿ مف واجبنا كذلؾ أف نثني عمى المطػاعي الّإلػي بػذلت لمراجعػة الكإلػاب م ّػرة أخػرى إعػداداً
بمنه وجود .
لهذ الطّبعةة راجيف اهلل
الّوي الّدير أف ّ
يّدر لهـ جميعاً مثوبة العامميف المخمصيف ّ
ّ
البيائية في بمجيكا
دار ال ّنشر
ّ
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األول
القسم ّ
مّاالت حوؿ

اإلنطاني وإلرقيإله
النوع
إلهثير ا نبياء في إلربية ّ
ّ
(محادثات عمى المائدة)
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()1

ىو اهلل

الطّبيعة خاضعة لقانون عام
كيفيػػة أو حّيّػػة ينطػػب إليهػػا بحطػػب الظّػػا ر الحيػػاة أو المػػوت أو بعبػػارة أخػػرى
الطّبيعػػة ػػي ّ
يرجع إليها إلركيب جميع ا شياء وإلحميمهاة و ي خاضعة لنظـ صحيحة وقوانيف ثابإلة وإلرإليبات كاممة

أف الكائنات في
و ندطة بالبة ال إلإلجاوز ا أبداً إلى درجة ّأنؾ لو إلالحظ بنظر دقيؽ وبصر حديد إلجد ّ
النجػوـ العظيمػة
عالـ الوجود مف ال ّذ ّرات غير المر ّئية إلى أعظـ الكرات الجطيمة ككرة ال ّشمس وطػائر ّ

انيػػة فػػي نهايػػة درجػػة مػػف االنإلظػػاـ ط ػواء مػػف حيػػث الإلّرإليػػب أو الإلّركيػػب أو مػػف حيػػث
وا جطػػاـ ّ
النور ّ
الهيئة أو الحركةة وإل ار ا جميعاً إلحت قانوف كمّ ّي واحد ال إلإلجاوز أبداًة تواذا نظرت إلى الطّبيعة ذاإلهاة
النػػار طبيعإلهػػا اإلحػراؽ وإلحػػرؽ بػػال إرادة وال شػػعورة والمػػاء طبيعإلػػه
إلجػػد ا بػػال شػػعور وال إرادةة فمػػثالً ّ
الضػياء وإلضػيء بػال إرادة وال شػعورة والبخػػار
الجريػاف ويطػيؿ بػال إرادة وال شػعورة وال ّشػمس طبيعإلهػا ّ

بيعيػة لجميػع الكائنػات
أف الحركػات الطّ ّ
الصعود ويصعد بال إرادة وال شعورة ويإلّضػح مػف ػذا ّ
طبيعإله ّ
اديػػة طػػوى الحي ػواف وال طػ ّػيما اإلنطػػافة فاإلنطػػاف يّػػدر عمػػى مخالفػػة
جبرّيػػةة ليطػػت لكػػائف مػػا حركػػة إر ّ
أف مػػا وصػػؿ إليػػه مػػف
الطّبيعػػة ومّاومإلهػػاة ّنػػه كشػػؼ طبػػائع ا شػػياءة وبػػذلؾ يحكػػـ عمػػى الطّبيعػػة و ّ

النّاب عف طبائع ا شياء
الصنائع كانت نإليجة كشفه ّ
االخإلراعات و ّ
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أف لسنطػاف طػمطاناً وحكمػاً
كاخإلراعه البرؽ (الإلّمبراؼ) الّذي اإلّصؿ به ال ّشرؽ والبربة ومف ػذا نعمػـ ّ
عمى الطّبيعة.
أف إلمػػؾ الػ ّػنظـ والإلّرإليبػػات والّ ػوانيف الّإلػػي إلشػػا د ا فػػي الوجػػود ػػي مػػف
فهػػؿ يمكػػف أف يّػػاؿ ّ
إلػػهثيرات الطّبيعػػةة مػػع ّأنهػػا ال إدراؾ لهػػا وال شػػعورب إذاً فالطّبيعػػة لػػيس لهػػا إدراؾ وال شػػعور و ػػي فػػي

دبر لعالـ الطّبيعة ويظهر منها ما يشاء.
قبضة
ّ
الحؽ الّديرة الم ّ

إف مػف جممػة ا مػور الّإلػي إلحػدث فػي عػالـ الوجػود مػف مّإلضػيات الطّبيعػة ػو وجػود
يّولوف ّ
صح ذلؾ يكػوف اإلنطػاف فرعػاً والطّبيعػة أصػالًة و ػؿ مػف الممكػف أف إلوجػد إرادة وشػعور
اإلنطافة إف ّ

أف الطّبيعػػة مػػف حيػػث ذاإلهػػا فػػي قبضػػة
وكمػػاالت فػػي الفػػرع وال يوجػػد لهػػا فػػي ا صػػؿب فإلبػ ّػيف مػػف ػػذا ّ
الحي الّدير الّذي حكمها وأخضعها لّوانيف ونظـ ثابإلة.
الحؽ
ّ
ّ
()2

األلوىية وبراىينيا
دالئل
ّ
المصور لػه غيػر ة
أف اإلنطاف لـ يخمؽ نفطه بؿ الخالؽ و
ومف جممة دالئؿ ا لو ّية وب ار ينها ّ
ّ
الضػػعيؼ لػػيس فػػي
أف خػػالؽ اإلنطػػاف لػػيس مثػػؿ اإلنطػػاف ّف الكػػائف ّ
ومػػف اليّػػيف الّػػذي ال مريػػة فيػػه ّ

مّدور أف يخمؽ كائناً آخػر مثمػهة والخػالؽ الفاعػؿ يجػب أف يكػوف حػائ اًز لجميػع الكمػاالت حإلّػى يمكنػه
الصانع ناقصب و ؿ يمكف أف
الصنع في نهاية الكماؿ و ّ
أف يخمؽ ويصنعة فهؿ مف الممكف أف يكوف ّ
أف الػ ّػنّش مػػف عممػػه وصػػنعهة
يكػػوف الػ ّػنّش فػػي نهايػػة اإلإلّػػاف و ّ
الن ّػػاش غيػػر مػػا ر فػػي صػػنعهب مػػع ّ
النّش لف يكوف
وّ
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بالنّػػاش يبػػدو فػػي
فّنػػه إذا قػػورف ّ
مثػػؿ صػػانعه تواالّ لػػنّش نفطػػه .ومهمػػا كػػاف الػ ّػنّش فػػي نهايػػة الكمػػاؿ ّ
النّػائص
النّائص واهلل إلبارؾ وإلعالى مصػدر الكمػاؿة توا ّف وجػود ّ
النّصة وعميه فاإلمكاف معدف ّ
نهاية ّ

في عالـ اإلمكاف لدليؿ عمى كماالت اهللة فمثالً إذا نظرت إلى اإلنطػاف إلػرى ّأنػه عػاجز فعجػز الخمػؽ
الحي الّديرة فّف لـ إلكف الّػدرة لمػا أمكػف إلص ّػور العجػزة إذاً فعجػز الخمػؽ دليػؿ عمػى
دليؿ عمى قدرة
ّ

أف في العالـ قدرة.
قدرة
ّ
الحؽ ولو لـ إلكف الّدرة لما إلحّؽ العجز ومف ذا العجز ندرؾ ّ

بد مػف وجػود البنػى الّػذي يإلحّػؽ بػه الفّػرة وفػي العػالـ جهػؿ
مثالً في عالـ اإلمكاف فّرة فال ّ
فػال بػ ّػد مػػف وجػػود العمػػـ الّػػذي يإلحّػػؽ بػػه الجهػػؿة ّنػػه لػػو لػػـ يكػػف العمػػـ لمػػا إلحّػػؽ الجهػػؿة ّف الجهػػؿ
عدـ العمـة ولو لـ يكف الوجود لما إلح ّؽ العدـ.
أف عالـ الوجود خاضع حكاـ ونظـ ال يإلجاوز ا أبػداًة وحإلّػى اإلنطػاف مجبػر
ومف المطمّـ به ّ
النوـ وغير ماة أي ّأنه محكػوـ فػي بعػض الم ارإلػبة وال ب ّػد لهػذا المحكػوـ مػف حػاكـة ومػا
عمى الموت و ّ
ػي بذاإلػهة مػثالً يعمػـ مػف وجػود
داـ االحإلياج صفة الممكنات ومف لوازمها ال ّذ ّ
اإليةة فال ب ّػد مػف وجػود غن ّ

الصػػحيح لمػػا ثبػػت وجػػود الم ػريضة وعميػػه صػػار مػػف
الم ػريض ّ
أف نػػاؾ صػػحيحاً ولػػو لػػـ يكػػف نػػاؾ ّ
ػي قػػدير حػػائز لجميػػع الكمػػاالت ّنػػه إف لػػـ يكػػف مإلّصػػفاً بالكمػػاالت بهطػػر ا لكػػاف
المعمػػوـ ّأنػػه يوجػػد حػ ّ
الصػنائع فػي عػالـ الوجػود إلػد ّؿ عمػى صػانع لهػاة فهػذا الخبػز
كالخمؽ أيضاًة كما و ّ
أف أدنى صنعة مف ّ
أف لػػه صػػانعاًة طػػبحاف اهلل أال يػػد ّؿ إلبييػػر يئػػة الكائنػػات الجز ّئيػػة عمػػى صػػانعب و ػػذا
مػػثالً يػػد ّؿ عمػػى ّ

الكوف العظيـ الالّمإلنا ي أوجد مف إلمّاء نفطه وإلحّؽ مف إلفاعؿ المواد والعناصر! فما أوضح بطالف
ذ
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الض ػعيفةة ولػػو فإلحػػت عػػيف البصػػيرة لشػػا دت مائػػة ألػػؼ دليػػؿ مػػف
الفك ػرة! ػػذ أدلّػػة نظرّيػػة ّ
لمنفػػوس ّ
أما
الدالئؿ البا رةة مثاؿ ذا لو كاف لسنطاف إحطاس
ّ
روحي الطإلبنى عف دليؿ إلثبات وجود ّ
الروحة ّ
ّ
الروح.
وحي فإلحإلاج إلقامة ّ
ّ
الدالئؿ الخارجة عف عالـ ّ
النفوس المحرومة مف الفيض ّ
الر ّ
()3

المربي
إثبات لزوم
ّ
ػر
النبات والحيواف واإلنطػاف كػالو وط ّاً
أف عالـ الجماد و ّ
لو نمعف ّ
النظر في عالـ الوجود نالحظ ّ
مربة فّذا لـ يكف ليرض ٍّ
في حاجة إلى ٍّ
أمػا إذا
مرب يإلعهّد ا إلصير غابة وإلخرج نباإلاً ال فائدة فيهة ّ
أف
وجػػد لهػػا مػػف يإلعهّػػد ا ويرعا ػػا ّ
فّنهػػا إلػ ػؤإلي أ ُك ػالً يّإلػػات بػػه ذوو ا رواحة إذاً صػػار مػػف المعم ػػوـ ّ
الزارع ورعايإله لهاة انظروا إلى ا شجار ّإنهػا لػو إلركػت بػدوف م ٍّ
فّنهػا ال
ا رض إلحإلاج إلى عناية ّ
ػرب ّ
أمػػا إذا إلرّبػػت وإلعهّػػدت فػػذلؾ ال ّشػػجر غيػػر المثمػػر يصػػبح مثم ػ اًرة
إلػػهإلي بثمػػر وإلكػػوف عديمػػة الفائػػدةة ّ
عّميػػة وأ ػػؿ
ػهيةة و ػػذ أدلّػػة ّ
وبالإلّربيػػة والإلّمّػػيح والإلّطعػػيـ إلعطػػي ا شػػجار ذات ا ثمػػار المػ ّػرة فواكػػه شػ ّ

العّمية.
الدالئؿ
العالـ اليوـ في حاجة إلى ّ
ّ

وكذلؾ انظر إلى الحيواف إلجد بالإلّربية يصبح أليفػاًة تواذا إلػرؾ إنطػاف بػال إلربيػة يصػير حيوانػاً
أمػػا إذا رّبيإلػػه ألفيإلػػه مالكػاًة ّف أكثػػر الحيػواف ال يهكػػؿ
بػػؿ لػػو إلػػرؾ والطّبيعػػة صػػار أحػطّ مػػف الحيػواف ّ

فّنه يفإلؾ بهبناء نوعه ويهكمهـة
الطوداف بهواطط أفريّيا ّ
أما اإلنطاف في ّ
أبناء نوعهة ّ
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أف الإلّربية ي الّإلي إلجمع ال ّشرؽ والبػرب إلحػت اريػة حكػـ اإلنطػافة والإلّربيػة ػي الّإلػي
ومف ذا إلروف ّ
ػروج ػذ الفنػوف والعمػػوـ العظيمػةة والإلّربيػة ػػي
إلظهػر كػ ّؿ ػذ
ّ
الصػػنائع العجيبػةة والإلّربيػة ػي الّإلػػي إل ّ
المدنيػة ػذ
ػهي وجػه مػف الوجػو أطػباب ّا
الرحػة و ّ
الّإلي إلظهر ذ المكإلشفاتة فوال المرّبي لمػا ّ
إلهيػهت ب ّ

كمػػا إلػػرىة ولػػو إلػػرؾ إنطػػاف فػػي صػػحراء بحيػػث ال يػػرى أحػػداً مػػف أبنػػاء نوعػػه فػػال مريػػة فػػي ّأنػػه يصػػبح
حيواناً محضاً.
ػمانيةة وإلربيػػة
يعمػػـ مػػف ػػذا ّأنػػه ال بػ ّػد مػػف المرّبػػية ولكػ ّػف الإلّربيػػة عمػػى ثالثػػة أنػواع إلربيػػة جطػ ّ
ػمانية ػػي لنش ػػوء الجط ػػـ ونم ػ ّػو وذل ػػؾ يك ػػوف بإلط ػػهيؿ ط ػػبؿ
ػانيةة وإلربي ػػة
روحاني ػػةة فالإلّربي ػػة الجط ػ ّ
ّ
إنط ػ ّ

ػانية
المعيشػػة وإلػػوفير أطػػباب ّا
أمػػا الإلّربيػػة اإلنطػ ّ
الرحػػة و ّ
الرفا يػػة الّإلػػي فيهػػا يشػػإلرؾ اإلنطػػاف والحي ػوافة و ّ
الصػػناعة والعمػػوـ والفنػػوف
فهػػي عبػػارة عػػف
الطياطػػة و ّ
ّ
النظػػاـ والإلّجػػارة و ّ
الطػػعادةة يعنػػي ّ
المدنيػػة والإلّرقّػػي و ّ

اإللهيػة
أما الإلّربية
ّ
واالطإلكشافات العظيمة واالخإلراعات الجميمة الّإلي بها يمإلاز اإلنطاف عف الحيوافة و ّ
الحّيّيػةة إذ بهػا يكػوف اإلنطػاف فػي ػذا
إلهيػةة ػي الإلّربيػة
ّ
فهي إلربية ممكو ّإليةة ي اكإلطػاب كمػاالت ّ
(لننعممن إنسناناع عمنى تنورتنا ومثالننا)ة و ػذا ػو المّصػد
حمانيػة ومظهػر
ّ
الر ّ
المّاـ مركز ّ
الطنوحات ّ
ا طمى لمعالـ اإلنطاني.

ال ّشؤوف.

روحانياً نافذ الحكـ في جميع
إنطانياً ومرّبياً
جطمانياً ومرّبياً
فنحف اآلف نريد مرّبياً يكوف مرّبياً
ّ
ّ
ّ

لمبديهيات ومثمه
ولو يّوؿ أحد ّإنني كامؿ العّؿ واإلدراؾ وغير محإلاج لذلؾ المرّبي ّإنه منكر
ّ
ػي فكػػري وبنفطػػي يمكننػػي
كمثػػؿ طفػػؿ يّػػوؿ ّإننػػي لطػػت محإلاج ػاً لمإلّربيػػة وأعمػػؿ حطػػب مػػا يوحيػػه إلػ ّ

الحصوؿ عمى
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كمػػاالت الوجػػودة أو كمثػػؿ أعمػػى يّ ػوؿ ّإننػػي فػػي غنػػى عػػف البصػػر ّف نػػاؾ عميػػاف كثي ػريف و ػػـ
أف ذا المرّبي يجب
أف اإلنطاف محإلاج إلى المرّبي وال ش ّ
ؾ ّ
عائشوفة إذاً صار مف الواضح المشهود ّ

أف يكوف كامالً في جميع المراإلب وممإلا اًز عف جميع البشر في ك ّؿ ال ّشؤوف ّنه لو كاف كطائر البشر
روحانيػاًة أي يػنظّـ
ػانياً ومرّبيػاً
ال يكوف مرّبياًة خصوصاً و ّأنه يجب أف يكوف مرّبياً
ّ
جطمانياً ومرّبياً إنط ّ
ّ
االجإلماعية حإلّى يحصؿ الإلّعاوف والإلّعاضد في المعيشة وإلنظّـ
الجطمانية ويش ّكؿ الهيئة
ويدبر ا مور
ّ
ّ
ّ
المادّية في ك ّؿ ا حواؿ.
وإلرإلّب ا مور ّ

ػانيةة أي يجػػب أف يرّب ػػي العّػػوؿ وا ذ ػػاف بحي ػػث إلصػػبح قابم ػػة
يؤطػػس الإلّربي ػػة اإلنطػ ّ
وكػػذلؾ ّ
وخاصػ ّػيات
لمإلّرقّيػػات الكمّّيػػةة فإلإلّطػػع دائ ػرة العمػػوـ والمعػػارؼ وإلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء وأط ػرار الكائنػػات
ّ

الموجػػوداتة وإلػػزداد يوم ػاً بعػػد يػػوـ الإلّعػػاليـ واالكإلشػػافاتة ويطػػإلد ّؿ مػػف المحطوطػػات عمػػى المعّ ػوالتة
روحانيػػة حإلّػػى إلهإلػػدي العّػػوؿ والمػػدارؾ لمعرفػػة مػػا وراء الطّبيعػػة وإلطػػإلفيض مػػف
وكػػذلؾ يرّبػػي إلربيػػة
ّ

حمانية حإلّى
نفحات روح الّدس وإلرإلبط بالمي ا عمى وإلصبح الحّائؽ
الر ّ
ّ
اإلنطانية مظا ر ّ
الطنوحات ّ
الصفات
نعممن إنساناع
اإللهية في مرآة حّيّة اإلنطاف وإلإلحّؽ اآلية المباركة (ل ّ
ّ
إلإلجمّى جميع ا طماء و ّ

عمى تورتنا ومثالنا).

النإلػائ
أف الّوى البشرّية ال إلطإلطيع الّياـ بهمر عظيـ كهذاة وال يمكػف أف إلكفػؿ ّ
ومف المعموـ ّ
يؤطػس ػذا البنيػاف
الفكرّية أمثاؿ ذ الموا بة فكيؼ يمكف لشخص واحػد بػدوف ناصػر أو معػيف أف ّ
الرفيعة إذاً
ّ
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ليإلطنى له الّياـ بهذا العمؿ الجميؿ.
انية
الّوة
ال ّ
ّ
الرّب ّ
ّ
بد له أف ّ
المعنوية ّ
إلؤيد ّ
إلبير يئة الكػرة ا رض ّػية وإلرقّػي العّػوؿ وإلحيػي
إف ذاإلاً واحدة ّ
مّدطة إلحيي العالـ اإلنطاني و ّ
ّ
إلؤطس حياة جديدة وإلضع أططاً بديعة وإلنظّـ العالـ وإلدخؿ ا مـ والممؿ في ظػ ّؿ اريػة واحػدة
ّ
النفوس و ّ
ػابيةة فػال ب ّػد
وإلنجي الخمؽ مف عالـ ّ
إلشوقهـ إلى الكماالت الفطرّيػة واالكإلط ّ
النّائص و ّ
الرذائؿ وإلحثّهـ و ّ
ليإلطنى لها الّيػاـ بهػذا العمػؿ العظػيـة ويجػب أف ينظػر بعػيف اإلنصػاؼ
إلهية
ّ
قوة ّ
الّوة ّ
وأف إلكوف ذ ّ
إف ا مر الذي ال يمكف لجميع دوؿ العالـ ومممه إجراؤ وإلرويجػه بكػ ّؿ الّػوى
ّف نا مّاـ اإلنصاؼة ّ

ػالّوة البش ػرّيةب ال واهللة
والجنػػود أجرإلػػه نفػػس ّ
مّدطػػة بػػدوف ناصػػر أو معػػيفة فهػػؿ يمكػػف إج ػراء ػػذا بػ ّ
الصػالح و ػو وحيػد فريػد بينمػا جميػع ال ّػدوؿ الّػا رة إلعجػز عػف
الصمح و ّ
فحضرة المطيح مثالً رفع عمـ ّ
ذا العمؿ مع جميع قوا ا.

فػػانظر كػػـ مػػف الػ ّػدوؿ والممػػؿ المخإلمفػػة مثػػؿ الػ ّػروـ وفرنطػػا وألمانيػػا والػ ّػروس واإلنكميػػز وغيػػر ـ
أف
اطإلظمّوا إلحت خيمة واحدةة فظهور حضرة المطيح كاف طبب ا لفة بيف إلمؾ ا قواـ المخإلمفة حإلّى ّ

ػإلمر ذلػؾ
بعضهـ مف الّذيف آمنوا بحضرإله ائإلمفوا لدرجة أف فدوا بهموالهـ وأرواحهـ بعضػهـ بعضػاً واط ّ
دب الخػالؼ فيمػا بيػنهـ غػراض
إلى زمف قططنطيف الّذي كاف طػبب إعػالء أمػر حضػرة المطػيح ث ّػـ ّ
أف حضػرة المطػػيح جمػػع ػػذ ا مػػـ ولكػػف بعػػد مػ ّػدة مديػػدة أصػػبحت الػ ّػدوؿ
مخإلمفػػةة وخالصػػة مػػا إلّػ ّػدـ ّ
مرة أخرى.
طبب االخإلالؼ ّ
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أف حض ػرة المطػػيح وفّػػؽ إلػػى أمػػور عجػػز عنهػػا جميػػع ممػػوؾ ا رض
والمّصػػود مػػف ػػذا ػػو ّ
وغير العادات الّديمة.
وحد الممؿ المخإلمفةة ّ
ّنه ّ
ائيمييف وط ػػائر المم ػػؿ
الطػ ػرياف والمصػ ػرّييف و
الفينيّي ػػيف واإلطػ ػر ّ
ّ
الروم ػػاف واليون ػػاف و ّ
انظ ػػروا إل ػػى ّ
المحبػة
الطّيد المطيح وكاف طبباً إليجػاد
ا
ّ
ّ
وروبيةة كـ كاف بينها مف االخإلالفات فّضى عميها وأزالها ّ

أف المطيح كاف
الدوؿ بعد ّ
أف ّ
مدة غير قصيرة أخمّت بهذا االإلّحاد إالّ ّ
بيف جميع ذ الّبائؿة نعـ ولو ّ
قد قاـ بعممه.
روحاني ػاً
ػانياً ومرّبي ػاً
ّ
ػمانياً ومرّبي ػاً إنطػ ّ
ػي يجػػب أف يكػػوف مرّبي ػاً جطػ ّ
والخالصػػة ّ
إف المرّبػػي الكمّػ ّ
مػػؤ ّالً بّػ ّػوة أخػػرى فػػوؽ عػػالـ الطّبيعػػة حإلّػػى يحػػوز مّػػاـ المعمّػػـ اإللهػػية فػػّف لػػـ يظهػػر مثػػؿ إلمػػؾ الّػ ّػوة
الّدطية ال يّدر عمى الإلّربية ّنه في ذاإله ناقص فكيػؼ يطػإلطيع أف يرّبػي إلربيػة كاممػةة مػثالً إذا كػاف
ّ
المرّبػػي جػػا الً فكيػػؼ يطػػإلطيع أف يعمّػػـ غيػػر ة تواذا كػػاف ظالم ػاً فكيػػؼ يجعػػؿ غيػػر عػػادالًة أو ناط ػو ّإلياً
اإللهيػة الّػذيف ظهػروا
هياًة إذاً يجب عمينا أف ننظر بعيف اإلنصاؼة ؿ المظػا ر
ّ
فكيؼ يجعؿ غير إل ّ
الصفات و ذ الكماالت لما كػانوا
الصفات أـ الب فّف لـ يكونوا حائزيف لهذ
كانوا حائزيف لجميع ذ
ّ
ّ
العّميػػة نبػ ّػوة حض ػرة موطػػى ونبػ ّػوة
ػاء عمػػى ذلػػؾ يجػػب أف نثبػػت لممف ّك ػريف بالػ ّػدالئؿ
م ػرّبيف
ّ
ّ
حّيّيػػيفة بنػ ً
اإللهيػػةة و ػػذ الػ ّػدالئؿ والب ػ ار يف الّإلػػي نػػذكر ا ػػي دالئػػؿ معّولػػة ال
حض ػرة المطػػيح وطػػائر المظػػا ر
ّ
أف العػػالـ فػػي حاجػػة قصػػوى إلػػى المرّبػػي وإلمػػؾ الإلّربيػػة يجػػب أف
منّولػػةة وقػػد ثبػػت بالػ ّػدالئؿ
ّ
العّميػػة ّ
الّوة الّإلػي ػي فػوؽ البشػر
الّوة
بالّوة
ّ
ّ
الّدطية وال شبهة في ّ
الّدطية ي الوحي وبهذ ّ
أف إلمؾ ّ
إلحصؿ ّ
يمزـ إلربية الخمؽ.
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حضرة إبراىيم
أف حضرإله ولػد فػي مػا بػيف
الّوة و ّأيد بها حضرة إب ار يـة والبر اف عمى ذلؾ ّ
ّ
وممف أوإلي ذ ّ
وحدانيػة اهلل فخػالؼ ممّإلػه ودولإلػه حإلّػى عائمإلػه وأنكػر جميػع آلهػإلهـ وقػاوـ
النهريف مػف أطػرة غافمػة عػف
ّ
ّ
بالطػهؿ اله ّػيفة فهػو كمػف يعإلػرض اليػوـ عمػى حضػرة
وحيداً فريداً قومػاً ّ
قويػاًة ومػا كانػت ػذ المخالفػة ّ

يطب المطيح (أطإلبفر اهلل) فػي
المطيحية
المطيح عند الممؿ
المإلمطكة بالإلّوراة واإلنجيؿة أو كمثؿ مف ّ
ّ
ّ
مركز البابا (الفاإليكػاف) ويّػاوـ الممّػة بهطػر ا ببػالد الّػدرة والمهابػةة ومػا كػاف لهػؤالء إلػه واحػد بػؿ كػانوا

يعإلّػدوف بللهػػة مإلعػ ّػددةة ويػػرووف عنهػػا المعجػزاتة ولػػذا قػػاـ الكػ ّؿ عمػػى حضػرة إبػ ار يـة ولػػـ يإلبعػػه أحػػد
ممف ال شهف لهػـة ث ّػـ خػرج حضػرإله مػف وطنػه مظمومػاً مضػطهداً
طوى ابف أخيه لوط وواحد أو اثناف ّ

شدة ما لّيه مف مّاومة ا عداءة وفػي الحّيّػة ّأنهػـ أخرجػوا حضػرإله مػف وطنػه كػي يهمػؾ وينعػدـ
مف ّ
أف أعػػداء
وال يبّػى لػػه أثػػرة فجػػاء حضػرإله إلػػى ػػذ الجهػػات أي ا ارضػػي ّ
المّدطػػةة وخالصػػة الّػػوؿ ّ
أف م ػػف يط ػػرد م ػػف وطن ػػه
أف ػػذ الهجػ ػرة ط ػ ّ
ػإلؤدي إل ػػى انعدام ػػه واض ػػمحاللهة وحّيّ ػػة الواق ػػع ّ
اعإلب ػػروا ّ
المهلوؼ ويحرـ مف حّوقه ويحيؽ به الظّمـ مف جميع الجهات لينعػدـ ولػو كػاف طػمطاناًة ولك ّػف حضػرة

أطػس
إب ار يـ ظ ّؿ ثابت الّدـ وأظهر اطإلّامة خارقة لمعػادةة وجعػؿ اهلل ػذ البربػة لػه ع ّػزة ّ
أبديػة حإلّػى ّ
الوحدانية
اإللهيةة ّف جميع البشر كانوا عبدة أوثافة فكانت ذ الهجرة طبباً
ّ
ّ
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المّدطػة لطػاللة إبػ ار يـة وكانػت ػذ
لإلرقّي طاللة إب ار يـة كانت ذ الهجرة طبباً فػي إعطػاء ا رض ّ
الهجػرة طػػبباً فػػي انإلشػػار إلعػػاليـ إبػ ار يـة وكانػػت ػذ الهجػرة طػػبباً لظهػػور يعّػػوب ويوطػػؼ الّػػذي صػػار
عزيز مصر و ما مف طاللة إبػ ار يـة وكانػت ػذ الهجػرة طػبباً لظهػور مثػؿ حضػرة موطػى مػف طػاللة

إبػ ار يـة وكانػػت ػػذ الهجػرة طػػبباً لظهػػور مثػػؿ حضػرة عيطػػى مػػف طػػاللة إبػ ار يـة وكانػػت ػػذ الهجػرة
محمدة وكانت ذ الهجرة طبباً فػي
طبباً لظهور اجر الّإلي ولدت إطماعيؿ فظهر مف طاللإله حضرة ّ
ظهػػور حض ػرة ا عمػػى مػػف طػػاللإلهة وكانػػت ػػذ الهج ػرة طػػبباً لظهػػور أنبيػػاء بنػػي إط ػرائيؿ مػػف طػػاللة

أوروبا وأكثػر أمػـ آطػيا فػي ظػ ّؿ
يطإلمر إلى أبد اآلبادة وكانت ذ الهجرة طبباً لدخوؿ
إبر يـة وكذلؾ
ا
ّ
ّ
يكوف أطرة كهذ ث ّػـ ممّػة كهػذ ث ّػـ
إله إطرائيؿة فانظر ما أعجب ذ الّدرة الّإلي إلجعؿ شخصاً مهاج اًر ّ
يروج إلعاليـ كهذ !
ّ

الصػدفةب إذاً يمػزـ اإلنصػاؼة
فهؿ يمكف اآلف حد أف يّوؿ ب ّ
ػهف كػ ّؿ ذلػؾ يحػدث عػف طريػؽ ّ
أف جرة إب ار يـ كانت مف أرفة بحمػب إلػى
همؿ قميالً في ّ
ؿ كاف ذا ال ّشخص مرّبياً أـ الب ويجب الإلّ ّ

طػػورّيةة وكانػػت إلمػػؾ نإلائجهػػاة فمػػاذا إلكػػوف نإليجػػة ج ػرة حض ػرة بهػػاء اهلل مػػف طه ػراف إلػػى ببػػداد ومػػف
المّدطةب
الروممبي (أدرنة) ومنها إلى ا رض ّ
ناؾ إلى إطالمبوؿ ومنها إلى ّ
أف حضرة إب ار يـ كاف مرّبياً ما اًر.
إذاً فانظر كيؼ ّ
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حضرة موسى
أما حضرة موطى فّد لبث يرعى ا غناـ فػي الباديػة م ّػدة مديػدةة وفػي الظّػا ر إلرّبػى فػي بيػت
ّ
بهنػػه ارإلكػػب جريمػػة الّإلػػؿة ثػ ّػـ صػػار راعيػاًة وأصػػبح مكرو ػاً مببوض ػاً لػػدى
النػػاس ّ
الظّمػػـ واشػػإلهر بػػيف ّ
ثـ أخرجها مػف مصػر وأوصػمها
فرعوف وقومهة فشخص كهذا أنّذ مف قيد ا طر ممّة عظيمةة وأقنعها ّ
المّدطػػةة وكانػػت إلمػػؾ الممّػػة (أي بنػػي إطػرائيؿ) فػػي نهايػػة ال ّذلّػػةة فوصػػمت إلػػى أوج العػ ّػزةة
إلػػى ا رض ّ
كانوا أطرى فهصبحوا أح ار اًرة وكانوا أجهؿ ا قواـ فهصبحوا أعممهاة وبفضؿ إلعاليمه وصػموا إلػى درجػة
أف ا مػػـ المجػػاورة إذا مػػا أرادت
أكطػػبإلهـ الفخػػار بػػيف جميػػع الممػػؿة ّ
وطبػػؽ صػػيإلهـ اآلفػػاؽ إلػػى درجػػة ّ
ائيمية وقػػد أحيػػا ممّػػة إط ػرائيؿ بفضػػؿ إلش ػريعه وقوانينػػهة فوصػػمت
مػػدح شػػخص قالػػت ال ريػػب ػػذا إط ػر ّ
أف حكمػاء اليونػاف كػانوا يػهإلوف
بذلؾ إلى أعمى درجة في
ّ
المدنية في ذلؾ العصرة ووصػؿ ا مػر إلػى ّ
إلى بني إطرائيؿ لكطب الكماالت مف أفاضمهـة كطّراط الّذي أإلى إلى طورّية وإلمّى عف بني إطرائيؿ

عمـ الإلّوحيد وخمود ا رواح بعد الممػاتة وبعػد رجوعػه إلػى اليونػاف نشػر ػذ الإلّعػاليـ فخالفػه قومػه ث ّػـ
الط ّـ.
حكموا بّإلمه وأحضرو إلى مجمس الحكـ وطّو ّ
فشخص كموطى بمطانه لكنة نما وإلرعرع في بيت فرعوفة واشإلهر
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شدة الخوؼة و و يرعى ا غناـة كيؼ لمثمه أف
مدة مديدة مف ّ
الناس بالّإلؿ وإلوارى عف ا نظار ّ
بيف ّ
فبديهي
مما قاـ بهة
يهإلي
ّ
ويؤطس أم اًر عظيماً في العالـ يعجز أعظـ فيمطوؼ عف عمؿ جزء مف ألؼ ّ
ّ

أف ذا العمؿ خارؽ لمعادة.
ّ

يإلطنى له
يإلحدث حإلّى بالكالـ
إف اإلنطاف الّذي بمطانه لكنة ويصعب عميه أف ّ
العادية كيؼ ّ
ّ
ّ
اإللهية لما وفّؽ أبداً لمّياـ بهػذا ا مػر
بالّوة
ّ
أف يّوـ بإلهطيطات كهذ ة فمو لـ يكف ذا ال ّشخص ّ
مؤيداً ّ
العظيـ وليطت ذ مف ا دلّة الّإلي يطإلطيع أحد إنكار ا.

الروماف الّذيف ذاع صيإلهـ في اآلفاؽ لـ يبرع
إف العمماء الطّ ّ
ّ
بيعييف وفالطفة اليوناف وعظماء ّ
النظرّيػػات
ػبة وأرطػػطو فػػي ّ
أحػػد مػػنهـ إالّ فػػي فػ ّػف مػػف الفنػػوفة فمػػثالً بػػرع جػػالينوس وبّ ػراط فػػي الطّػ ّ

اع أف يػػهإلي بك ػ ّؿ ػػذ
والػ ّػدالئؿ
اإللهيػػاتة فكيػػؼ يمكػػف لشػػخص ر ٍ
المنطّيػػةة وأفالطػػوف فػػي ا خػػالؽ و ّ
ّ
إلإلهيػه أطػباب
المعارؼ والفنوفة ال ش ّ
مؤيػداً بّ ّػوة خارقػة لمعػادةة فػانظروا كيػؼ ّ
أف ذا ال ّشػخص كػاف ّ
ؾ ّ
االمإلحػػاف واالفإلإلػػاف لمخمػػؽة فحض ػرة موطػػى فػػي مّػػاـ دفػػع الظّمػػـ وكػػز شخص ػاً مػػف أ ػػؿ مصػػر وك ػزة

أف المّإل ػػوؿ ك ػػاف م ػػف رعاي ػػا الفراعن ػػة
النػ ػاس ّ
واح ػػدةة فاش ػػإلهر ب ػػيف ّ
بهن ػػه ارإلك ػػب جريم ػػة الّإل ػػؿة ط ػ ّػيما و ّ
ٍ
الطيئةة كيؼ وفّػؽ بّ ّػوة خارقػة لمعػادة
ثـ بعث
بعدئذ ّ
ّ
الطمعة ّ
بوة فمع ذ ّ
الوطنييفة فهرب حضرإله ّ
بالن ّ
أف يّوـ بهذ الإلّاطيطات العظيمة والمشروعات الجميمة.
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حضرة المسيح
أف إلصػػديؽ ػػذ المطػػهلة عنػػد
الطػ ّػيد المطػػيح قػػائالً ّإنػػي ولػػدت مػػف روح الّػػدسة ولػػو ّ
ثػ ّػـ جػػاء ّ
ػنص اإلنجيػػؿ كػػاف
الطػهؿ الهػ ّػيف اآلفة إال ّأنهػا كانػػت صػػعبة ج ّػداً فػػي ذلػؾ ّ
المط ّ
الزمػػافة وب ّ
ػيحييف مػػف ّ

ي ونحػػف نعرفػػهة فكيػػؼ يّػػوؿ ّإنػػي جئػػت مػػف
الفريطػ ّػيوف يّولػػوف ألػػيس ػػذا ػػو ابػػف يوطػػؼ ّ
الناصػػر ّ
ّ
إف ػذا ال ّشػخص الّػذي كػاف فػي الظّػا ر وفػي نظػر العمػوـ وضػيعاً محإلّػ اًرة قػاـ
الطماءة وباالخإلصػار ّ
ّ
بّوة نطخت شريعة ألؼ وخمطػماية طػنةة مػع ّأنػه لػو إلجػاوز أحػد أدنػى إلجػاوز لإلمػؾ ال ّشػريعة لوقػع فػي
ّ

العموميػة وأحػواؿ بنػي إطػرائيؿ كانػت فػي عهػد
ػّف ا خػالؽ
ّ
خطػر عظػيـ وانمحػى وانعػدـة وفػوؽ ػذا ف ّ
حض ػرة المطػػيح فاطػػدة مخإلمّػػة اخػػإلالالً كمّّي ػاًة وكػػاف بنػػو إط ػرائيؿ فػػي منإلهػػى ال ّذلّػػة وا طػػر واالنحطػػاطة

عيػة إلابعػة لميونػافة
فيوماً كانوا أطرى إليراف وكمدافة ويوماً كانوا إلحت حكـ دولة آشورة ويوماً كانوا ر ّ
ػوية
الط ّػيد المطػيح ال ّشػريعة الموط ّ
لمرومػافة فنطػذ ػذا ال ّشػخص ال ّشػاب أي ّ
ويوماً كانوا مطيعػيف أذالّء ّ
بديػػة لبنػػي إطػرائيؿ مػ ّػرة
العإليّػػة بّػ ّػوة خارقػػة لمعػػادة وقػػاـ عمػػى إلربيػػة ا خػػالؽ
أطػػس العػ ّػزة ا ّ
ّ
العموميػػة و ّ
االجإلماعيػػة البشػرّية
الطػػعادة الكمّّيػػة لمهيئػػة
أخػػرىة ونشػػر إلعػػاليـ لػػـ إلكػػف
ّ
أطػػس ّ
مخإلصػػة بّطػرائيؿة بػػؿ ّ
ّ
و ّأوؿ حزب قاـ عمى محو ـ بنو إطرائيؿ قوـ المطيح وقبيمإلهة فّهرو بحطػب الظّػا ر فهصػابإله مػنهـ
أف ذلػػؾ
الصػػميبة غيػػر ّ
ال ّذلّػػة الكبػػرىة حإلّػػى وضػػعوا عمػػى أرطػػه إكمػػيالً مػػف ال ّشػػوؾة ثػ ّػـ عمّّػػو عمػػى ّ

أف شمط ػػه طإلش ػػرؽ ون ػػور طيط ػػطع
ال ّش ػػخص عن ػػدما ك ػػاف بحط ػػب الظّ ػػا ر ف ػػي ال ّذلّ ػػة الكب ػػرىة أعم ػػف ّ
وفيوضاإله
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إف
طإلحيط ويخضع لها جميع ا عداءة ولّد إلحّؽ ما قاؿ ولـ يطإلطع مّاومإله جميع مموؾ العالـة بؿ ّ
ي
أعػػالـ جميػػع الممػػوؾ ن ّكطػػت وارإلفػػع عمػػـ ذلػػؾ المظمػػوـ إلػػى ا وج ا عظػػـة فهػػؿ يط ػمّـ العّػػؿ البشػػر ّ

حّيّيػاً
أف ذلػػؾ ال ّشػػخص الجميػػؿ كػػاف مرّبيػاً
ّ
بحػػدوث مثػػؿ ػػذا ال واهللة إذاً صػػار مػػف المعمػػوـ الواضػػح ّ
إلهية.
لمعالـ
بّوة ّ
اإلنطاني موفّّاً ّ
مؤيداً ّ
ّ
()7
محمد
حضرة ّ
الروايات واعإلبرو ػا صػدقاًة والحػاؿ
محمد فّد طمع عنه أ ؿ
ّ
أوروبا وأمريكا بعض ّ
أما حضرة ّ
ّ
قطيطيفة وكذلؾ نّؿ بعػض جهمػة اإلطػالـ
ّ
الرواة كانوا ّ
إما ّأنه كاف جا الً أو مببضاً وأكثر ّ
أف ّ
الراوي ّ
أف إلع ػ ّػدد
رواي ػػات ال أص ػػؿ له ػػا ع ػػف حضػ ػرإله زاعم ػػيف ّأنه ػػا م ػػدحة فم ػػثالً رأى بع ػػض ػ ػؤالء الجه ػػالء ّ

الزوجات
النفوس الجا مة كانت إلعإلبر إلكاثر ّ
الزوجات محور مدح لحضرإله ّ
ّ
وعدو ا كرامة له ّف ذ ّ
النفػوس الجا مػةة مػثالً قػاؿ شػخص
ػؤرخي
أوروبػا عمػى أقػواؿ ػذ ّ
ّ
مف قبيؿ المعجػزاتة واطػإلند أكثػر م ّ
ػهف شخصػاً واحػداً مػف أصػحاب حضػرة
بهف دليؿ العظمة و ال ّشػجاعة وطػفؾ ال ّػدماء وب ّ
لّطيس ّ
جا ؿ ّ

أف الّإلػؿ ػو
الّطػيس ّ
الطػيؼ فػي يػوـ واحػد مائػة رأس فػي ميػداف الحػربة فظ ّػف ذلػؾ ّ
محمد قطع بح ّػد ّ
ّ
محمػد جميعهػا كانػت
البر اف
مجرد أو اـة بؿ ّ
محمدة والحاؿ ّ
أف ذا ّ
إف غزوات حضػرة ّ
الحّيّي لديف ّ
ّ
إلحممػوا فػػي مػ ّػدة ثػػالث عشػرة طػػنة فػػي
ّ
دفاعيػػةة والبر ػػاف الواضػػح عمػػى ذلػػؾ ّ
محمػػد وأصػػحابه ّ
أف نفػػس ّ
المدة دفاً لطهاـ ا عداءة فّإلؿ بعض ا صحاب ونهبت ا مواؿ
م ّكة ك ّؿ ا ذى وكانوا في ذ ّ

- 24 -

محمػد ص ّػمموا
وإلرؾ الباقوف وطنهـ المهلوؼ ّ
وفروا إلى ديار البربةة وبعد أف أطػرفوا فػي إيػذاء حضػرة ّ
يكؼ ا عداء عػف اإليػذاء
عمى قإلمهة ولذا خرج مف م ّكة نصؼ المّيؿ و اجر إلى المدينةة ومع ذا لـ ّ

وحش والّطوة فبرابرة
بؿ إلعّبو ـ إلى الحبشة والمدينةة وكانت قبائؿ العرب وعشائر ـ ذ في نهاية الإلّ ّ
بالنطبة إلى أ ؿ زمانهة ّف برابرة أمريكػا مػا كػانوا يػدفنوف
أمريكا
بالنطبة إليهـ كهفالطوف ّ
ومإلوحشو ا ّ
ّ
الحميػة
أف ػذا العمػؿ منبعػث عػف
ّ
أما ؤالء فكانوا يئدوف بناإلهـ معإلّديف ّ
أوالد ـ أحياء إلحت الإلّرابة ّ
يإلوعػػدوف زوجػػاإلهـ بالّإلػػؿ إف ػ ّػف ولػػدف إناث ػاًة وال إل ػزاؿ
الرجػػاؿ ّ
وكػػانوا يفإلخػػروف بػػهة فمػػثالً كػػاف أكثػػر ّ

ذرّية البنػاتة وكػذلؾ كػاف ال ّشػخص الواحػد يإلّخػذ لنفطػه ألػؼ امػرأةة
الّبائؿ العر ّبية حإلّى اآلف إلنفر مف ّ
وكاف لكثير منهـ في بيإله ما يزيػد عػف عشػر زوجػاتة تواذا مػا نشػبت الحػرب والّإلػاؿ بػيف ػذ الّبائػؿ
عدوف ػؤالء ا طػرى أرقّػاء يإلص ّػرفوف فػيهـ بػالبيع
إلهطر الّبيمة البالبة نطاء الّبيمة المبموبة وأطفالها وي ّ
أمهات البعضة وعندما
وال ّشراءة تواذا مات أحد ـ وإلرؾ عشر نطوة اطإلحوذ أوالد
ّ
منهف بعضهـ عمى ّ
كػػاف يمّػػي أحػػد ػؤالء ا والد عباءإلػػه عمػػى رأس زوجػػة أبيػػه وينػػادي ػػذ حاللػػية إلصػػير إلمػػؾ الم ػرأة

امة أف يفعؿ بها ما يشاءة فّف أراد قإلمهػا أو طػجنها
المطكينة عمى الفور أطيرإله ورقيّإله وله ّ
الحرّية الإلّ ّ
يجياًة وال ضػػير
ػب عميػػؽ أو شػػإلمها أو ض ػربها وزجر ػػا ك ػ ّؿ يػػوـ حإلّػػى يّضػػي عمػػى حياإلهػػا إلػػدر ّ
فػػي جػ ّ
عميه فيما يخإلار مف ذ المعاممة حطب العرؼ وعادات العرب.
وغني عف البياف ما ينشه بيف نطاء ال ّشخص الواحد وبيف أوالد ّف مػف الحّػد والحطػد والعػداوة
ّ
ومعيشإلهف.
النطوة المظمومات
والببضاءة فانظروا كيؼ كانت حاؿ ؤالء ّ
ّ

- 25 -

فّف حياة الّبائؿ العر ّبية كاف قوامها نهب بعضهـ بعضاًة لذا كانت في حػروب
وفوؽ ما ذكر ّ
النطػػاء وا طفػػاؿ ثػ ّػـ يبيعػػونهـ ليجانػػبة وكػػـ
ػإلمرةة يّإلػػؿ ويطػػمب بعضػػهـ بعضػاًة يهطػػروف ّ
وغػػارات مطػ ّ
الرخػػاء ثػ ّػـ أمط ػوا فػػي منإلهػػى ال ّذلّػػة وا طػػر واله ػواف
مػػف بنػػات أميػػر وبنيػػه قض ػوا يػػومهـ فػػي ّ
النعمػػة و ّ

ب ػػا مس ك ػػانوا أمػ ػراء والي ػػوـ أص ػػبحوا أطػ ػراءة ب ػػا مس ك ػ ّػف ط ػ ّػيدات محإلرم ػػات والي ػػوـ أص ػػبحف أرقّ ػػاء
إلحممػه مػف
الصػالة و ّ
الرطػوؿ عميػه ّ
ذلػيالتة فبػيف ػذ الّبائػؿ بعػث حضػرة ّ
الطػالـة ومػا مػف بػالء إالّ و ّ
ثـ خرج مهاج اًر ومع ذلؾ لـ يكفّوا عف إيذائه بؿ حشدوا جموعهـ وخرجوا
ؤالء ّ
مدة ثالث عشرة طنةة ّ
ػطر حضػرإله
عميه بالجند والمحػاربيف مهػاجميف ليعػدموا كػ ّؿ مػف اإلّبعػه مػف رجػاؿ ونطػاء وأطفػاؿة فاض ّ

لمحاربة إلمؾ الّبائؿ في مثؿ إلمؾ الظّروؼ.

الحؽ.
ّ

ػػذ

بمإلعصػػبيف وال بمػػدافعيف عنػػه بػػؿ نحػػف منصػػفوف ال نّػػوؿ غيػػر
ػػي حّيّػػة الحػػاؿ ولطػػنا
ّ

مإلوحشػة طاغيػة
فانظروا بعػيف اإلنصػاؼ لػو كػاف حضػرة المطػيح فػي موقػؼ كهػذا بػيف قبائػؿ ّ
إلحمػػؿ صػػاب اًر مػػع الح ػوارّييف مػ ّػدة ثػػالث عش ػرة طػػنة ك ػ ّؿ جفػػاء مػػف ػؤالءة ثػ ّػـ ػػاجر أخي ػ اًر مػػف
كهػػذ و ّ
ػاديف فػي قإلػؿ
وطنه ومطّط رأطه إلى البادية ف ار اًر مػف الظّمػـة ومػع ذلػؾ ظػ ّؿ ػؤالء الطّبػاة يإلعّبونػه ج ّ
الط ّػيد المطػيح مػع أمثػاؿ
الرجػاؿ ونهػب ا مػواؿ وأطػر ّ
ػهي طػبيؿ كػاف يطػمكه ّ
النطػاء وا طفػاؿة ف ّ
عموـ ّ
ؤالءب

لصػػفح مػػف ا عمػػاؿ المّبولػػة
نعػػـ لػػو لحػػؽ ّ
الضػػير حض ػرإله وعفػػا وصػػفح لكػػاف ػػذا العفػػو وا ّ
الطػ ػػافؾ لم ػ ّػدماء يريػ ػػد أف يّإلػ ػػؿ جمع ػ ػاً مػ ػػف
والمحم ػػودة جػ ػ ّػداًة ّ
ولكنػ ػػه لػ ػػو رأى ب ػ ّ
ػهف ذلػ ػػؾ الظّػ ػػالـ الّاإلػ ػػؿ ّ

المظموميف وينهب أموالهـ
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ؾ ّأنه كاف يعمؿ لحماية ؤالء المظموميف ويمنع عنهـ ظمـ الظّالميف.
ويهطر نطاء ـ وأطفالهـة فال ش ّ
ِ
النطػاء وا طفػاؿ
الصػحابة و ّ
الرطػوؿب أ ّنػه لػـ يطػمّـ نفطػه مػع ّ
إذاً فم َـ االعإلػراض عمػى حضػرة ّ
لهذ الّبائؿ الطّاغيةب
ػّف إلهػذيب أخػالؽ إلمػؾ الّبائػؿ ومنعهػا مػف طػفؾ ال ّػدماء ػو عػيف المو بػةة
وفضالً عػف ػذا ف ّ
الط ّػـ يريػد أف يشػربهة
وردع إلمؾ ّ
الرحمة والعنايةة مثؿ ذلؾ كمف بيد قػدح مػف ّ
النفوس وزجر ا محض ّ

وينجػػي ال ّشػػارب ويزجػػر ة فمػػو كػػاف حضػرة المطػػيح فػػي موقػػؼ
ػب ػػو مػػف يكطػػر الّػػدح ّ
فالصػػديؽ المحػ ّ
ّ
أف
الرجػػاؿ و ّ
النطػػاء وا طفػػاؿ مػػف ب ػراثف إلمػػؾ ال ػ ّذئاب الكاط ػرةة عمػػى ّ
كهػػذا ال بػ ّػد ّأنػػه كػػاف يعمػػؿ لنجػػاة ّ
الحرّيػةة وكػاف فػي نجػراف
محمد لـ يحارب ّ
النصارى بؿ كثي اًر ما شممهـ برعايإله ومػنحهـ كامػؿ ّ
حضرة ّ
محمػػد ّإنػػي خصػػـ لكػ ّؿ مػػف يعإلػػدي عمػػى حّػػوؽ ػؤالء وعميػػه أقػػيـ
طائفػػة مػػف المطػ ّ
ػيحييف فّػػاؿ حضػرة ّ

الدعوى أماـ اهلل.
ّ

النصارى واليهود وأموالهـ فػي حمايػة اهللة فمػو كػاف ال ّػزوج مطػمماً
بهف أرواح ّ
وصرح في أوامر ّ
ّ
حجػبة تواذا ماإلػػت
وّ
ػيحية ال يجػوز أف يمنعهػا عػف الػ ّذ اب إلػى الكنيطػة أو يرغمهػا عمػى الإلّ ّ
الزوجػة مط ّ
ػيحيوف بنػاء كنيطػة فعمػى المطػمميف أعػانإلهـة
الّطػيسة تواذا أراد المط ّ
وجب عميه أف يطمّـ جثمانهػا إلػى ّ
النص ػػارى الخدم ػػة
ػالمية أيضػ ػاً ح ػػيف محاربإله ػػا ع ػػداء اإلط ػػالـ أف إلعف ػػو ع ػػف ّ
وعم ػػى الحكوم ػػة اإلط ػ ّ

يإلطوعوا بمحض اخإليار ـ لمعاونة اإلطالـ ّنهـ إلحت حمايإلهة وفي مّابؿ ػذا العفػو
العطكرّية ما لـ ّ
عميهـ أف يدفعوا ك ّؿ طنة مبمباً ضئيالً.
مفصمة في ذا ال ّشهف
وقصارى الّوؿ ّأنه يوجد طبعة مناشير
ّ
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ػّف فرمػاف
بعضها موجود في الّدس إلى اليوـة وليس ذا الّوؿ مف عندية بؿ ػو الحّيّػة الواقعػةة ف ّ
ممػا ال ريػػب فيػهة ولكػف حػػدث
الخميفػة الثّػاني وأوامػر موجػػودة عنػد بطريػرؾ ا رثػػوذكس بالّػدسة و ػذا ّ
ٍ
حد ومػا يّولػه كػال الطّػرفيف أو
النصارىة فإلجاوز كال ما ّ
بعدئذ أف ح ّؿ الحّد والحطد بيف المطمميف و ّ
عصػػب والجهالػػة أو صػػادرة مػػف شػ ّػدة
إمػػا عػػف الإلّ ّ
غيػػر ـ خالف ػاً لهػػذ الحّيّػػة حكايػػات وروايػػات ناشػػئة ّ
ػؽ الّم ػػر فوق ػػع عم ػػى جب ػػاؿ م ّك ػػة
ػي صػ ػمّى اهلل عمي ػػه وطػ ػمّـ ش ػ ّ
إف ّ
الع ػػداوةة فم ػػثالً يّ ػػوؿ المط ػػمموف ّ
النب ػ ّ
أف الّمػػر جػػرـ صػػبير فش ػّه نصػػفيف ألّػػى بهحػػد ما عمػػى ػػذا الجبػػؿ وبالثّػػاني عمػػى جبػػؿ
مإلصػ ّػوريف ّ

وذمػاً كمّػه مبػالد
الرواية
إلعصب محضة وكذلؾ مػا يرويػه ّ
ّ
آخرة فالإلّ ّ
مطؾ بظا ر ذ ّ
الّطيطػوف قػدحاً ّ
فيه وأكثر ال أطاس له.
محمػػد فػػي صػػحراء الحجػػاز بجزي ػرة العػػرب حيػػث ال زرع وال
وباالخإلصػػار فّػػد ظهػػر حض ػرة ّ
شجر وال عمرافة وبعػض بالد ػا كم ّكػة والمدينػة شػديدة الحػ اررةة وا ػالي مػف طػ ّكاف الباديػة فػهخالقهـ
أمّيػاً
وطباعهـ ّ
بدويةة وما كاف لهـ نصيب قطّ مف العموـ والمعارؼ حإلّى ّ
محمػد نفطػه كػاف ّ
أف حضػرة ّ
النخيػػؿ "خػػوص"ة فمػػف ػػذا المثػػاؿ
وكػػانوا يكإلبػػوف الّ ػرآف عمػػى عظػػاـ أكإلػػاؼ الخ ػراؼ أو عمػػى ورؽ ّ
محمد.
يمكنؾ أف إلدرؾ حالة الّوـ الّذيف بعث بينهـ حضرة ّ
وكػػاف ّأوؿ اعإلػراض عمػػيهـ قولػػه لمػػاذا لػػـ إلّبمػوا الإلّػػوراة واإلنجيػػؿ ولػػـ إلؤمنػوا بعيطػػى وموطػػىة
فثّؿ عميهـ ذا الّوؿ وأجابوا كيؼ كاف حاؿ آبائنا وأجدادنا و ـ لـ يؤمنوا بهذيف الكإلابيفة فرد عمػيهـ
النفوس حإلّى ولو كانوا آباءكـ وأجدادكـة ففي أقميـ كهذا
إلإلبرءوا مف إلمكـ ّ
ّأنهـ كانوا ضالّيف وعميكـ أف ّ
أم ّي
وبيف قبائؿ كهذ جاء رجؿ ّ
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انيػػة مبػ ّػيف فيػػه بعػػض العمػػوـ
لمصػػفات
الرّب ّ
ّ
بكإلػػاب شػػامؿ ّ
اإللهيػػة وكمػػاالت ونبػ ّػوات ا نبيػػاء وال ّش ػرائع ّ
العممية بنهاية الفصاحة والبالغةة فمف ذلؾ إلعمموف ّأنه فػي الّػروف ا ولػى والوطػطى وحإلّػى
والمطائؿ
ّ
1
الرياضػ ّػييف فػػي العػػالـ عمػػى
الّػػرف الخػػامس عشػػر المػػيالدي قبػػؿ ّا
الرصػػد ال ّشػػهير ا خيػػر اإلّفػػؽ جميػػع ّ
الطػكوف
ػالرأي الجديػد مػف ّ
أف ّ
الراصد ا خير ّأوؿ مف قاؿ ب ّ
مركزّية ا رض وحركة ال ّشمسة وكاف ذا ّ
الرياض ّػييف والفالطػفة فػي العػالـ مإلّبعػيف نظرّيػة
لم ّشمس والحركة ليرضة توالى ذلؾ الوقػت كػاف جميػع ّ
بطمميوس ويرموف بالجهؿ مف يّوؿ ببير ذلؾ.

نوية لم ّشمس في منطّة
الط ّ
إلصور فيثاغورث وأفالطوف في أواخر ّأيامهما ّ
بهف الحركة ّ
نعـ لّد ّ
البػػروج ليطػػت ناشػػئة مػػف ػػذا الجػػرـة بػػؿ مػػف حركػػة ا رض حػػوؿ ال ّشػػمس ولكػػف ػػذا الػ ّػرأي بػػات نطػػياً

الرياضػ ّػييفة ولكػف نزلػت فػػي الّػرآف آيػػات
منط ّػياً وأصػبح مػػا قالػه بطمميػوس ػػو المطػمّـ بػػه لػدى جميػع ّ
نتقر ليننا) 2المإلضػ ّػمنة
إلخػالؼ رأي بطمميػػوس وقواعػد ة ومػػف ذلػؾ اآليػػة الكريمػة (وال ّ
شننمس تجننرس لمسن ّ
3
ػهف ال ّشػمس
ثبوت ال ّشمس وحركإلها عمى محور اة وكذلؾ اآليػة (وك ّل في فمن يسنبحون) فّػد ص ّػرح ب ّ
الرياضػ ّػيوف بهػػذا الػ ّػرأي ونطػػبو إلػػى الجهػػؿة
النجػػوـ
والّمػػر وطػػائر ّ
فممػػا انإلشػػر الّػرآف اطػػإله أز ّ
ّ
مإلحركػػةة ّ

اضطروا إلى إلهويمهػا ّف نظرّيػة
لما أروا مخالفة ذ اآليات لّواعد بطمميوس
حإلّى ّ
ّ
أف عمماء اإلطالـ ّ
بطمميوس كانت شائعة ومطمّماً بها وصريح الّرآف يخالفها وذلؾ حإلّػى الّػرف الخػامس عشػر المػيالدي

ػي ال ّشػػهير رصػػداً جديػػداً
محمػػد بنحػػو إلطػػعمائة طػػنة إلّريب ػاً حيػػث رصػػد ّ
أي بعػػد ظهػػور حض ػرة ّ
الرياضػ ّ
واخإلرعت
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المهمػػة فثبإلػػت حركػػة ا رض وطػػكوف ال ّشػػمسة وكػػذلؾ عرفػػت
ػكوبية وحػػدثت االكإلشػػافات
اآلالت الإلّمطػ ّ
ّ
آنيػػة يطػػابؽ الواقػػع وأصػػبحت
أف صػريح اآليػػات الّر ّ
حركػػة ال ّشػػمس حػػوؿ محور ػػاة وصػػار مػػف المعمػػوـ ّ

يوطية محض أو اـ.
الّواعد البطمم ّ

قية مػ ّػدة ألػػؼ
وباالخإلصػػار فمّػػد إلرّبػػى فػػي ظ ػ ّؿ ال ّش ػريعة
ديػػة جػ ّػـ غفيػػر مػػف ا مػػـ ال ّش ػر ّ
المحم ّ
ّ
أوروبػا فػي منإلهػى الوحش ّػية إلف ّػوؽ العػرب فػي العمػػوـ
وثمثمائػة طػنةة وفػي الّػروف الوطػطى حيػث كانػت
ّ

المدنية والطياطة بؿ وفي طائر الفنوف عمى طائر ممؿ العالـة وكاف مرّبي ذ
ياضيات و ّ
الر ّ
و ّ
الصنائع و ّ
اإلنطانية بيف إلمؾ الطّوائؼ المخإلمفة ػو
لممدنية والكماالت
المؤطس
البدوية العر ّبية
الّبائؿ
ّ
ّ
ّ
ومحركها و ّ
ّ
محمدة فهؿ كاف ذا ال ّشخص المحإلرـ مرّبياً لمك ّؿ أـ الب يجػب
ذلؾ ال ّشخص ا ّم ّي وأعني به حضرة ّ

اإلنصاؼ.

()8

حضرة األعمى (الباب)
لمػػا مضػػى مػػف عمػػر
أمػػا حضػرة البػػاب روحػػي لػػه الفػػداء فّػػد قػػاـ بػػا مر فػػي طػ ّػف ال ّشػػباب أي ّ
ّ
المبارؾ خمس وعشروف طنة.
ػهف حض ػرإله لػػـ يػػدخؿ مدرطػػة أبػػداً ولػػـ يإلمػ َّ
ػؽ العمػػـ عمػػى أحػػدة
ومعػػروؼ لػػدى جميػػع ال ّشػػيعة بػ ّ
يشػػهد بػػذلؾ جميػػع أ ػػؿ مدينػػة شػػيرازة ومػػع ػػذا فّػػد ظهػػر ببإلػػة بمنإلهػػى الفضػػؿ بػػيف الخمػػؽة ومػػع ّأنػػه

إلصور عظمإله
كاف إلاج اًر فّد أعجز جميع عمماء إيراف وقاـ منفرداً عمى أمر ال يمكف ّ
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انييف وآدابهـ وأحوالهـ وأخالقهـ وإلّاليد ـة
بّوة زلزلت أركاف شرائع اإلير ّ
ولّد ظهرت ذ ال ّذات ّ
العمية ّ
الطػبيؿ لشػريعة وديػف وقػوانيف جديػدة
انييف معروفػوف لػدى العمػوـ
أف اإليػر ّ
مع ّ
ينية ومهّػد ّ
ّ
بإلعصػبهـ ال ّػد ّ

ػّف حضػرإله قػاـ
الدولة ورؤطاء ّ
أف عظماء ّ
الديف وعموـ ا ّمة عمموا جميعاً عمى محو تواعدامه ف ّ
ومع ّ
الرؤطػاء وا ػالي فػدوا بػهرواحهـ فػي طػبيمه
منفرداً وأوجد حركة ا ّإلزت لها إيػرافة وكثيػر مػف العممػاء و ّ
بكم ػػاؿ الف ػػرح وال ّط ػػرور وأقبمػ ػوا مط ػػرعيف إل ػػى مي ػػداف ال ّش ػػهادةة وأرادت الحكوم ػػة وا ّم ػػة وعمم ػػاء ال ػ ّػديف
النهاية بزغ قمر وإلهلّؽ نجمه وصار أطاطه مإليناً ومطمعه
الرؤطاء أف يطفئوا نور فمـ يطإلطيعواة وفي ّ
وّ

انييف وأخالقهـ وأطوار ـ وأحوالهـ إلهثي اًر
نو اًر مبيناًة وربَّى بالإلّربية
جماً غفي اًر وأثّر في أفكار اإلير ّ
ّ
اإللهية ّ
عجيبػاًة وب ّشػر جميػع أإلباعػه بظهػػور شػمس البهػاء وأع ّػد ـ لسيمػاف واإليّػػافة فظهػور مثػؿ ػذ اآلثػػار

ػي وإلمهيػد
العجيبة وا عماؿ العظيمة وإلهثير ا فػي جميػع العّػوؿ وا فكػار
ّ
العموميػة ووضػع أطػاس ّ
الرق ّ
ػردد
أف ػذا ال ّشػخص كػاف مرّبيػاً كمّّيػاً وال يإل ّ
ّ
مّدمات ّ
النجاح والفالح مف ّ
شاب إلاجر عظـ دليػؿ عمػى ّ
المنصؼ في إلصديؽ ذا أبداً.
()9

حضرة بياء اهلل
أما حضرة بهاء اهلل فّد ظهر حينما كانت مممكة إيراف غارقة في بحار الظّممػة والجهػؿ إلائهػة
ّ
انييف
بد ّأنؾ قرأت في أطفار الإلّاريذ ا
عصب ا عمىة وال ّ
وروبي إلفصيالً عف أفكار اإلير ّ
ّ
في بيداء الإلّ ّ
وأخالقهـ في الّروف ا خيرة فال حاجة لمإلّكرار.
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الطػائحيف
وباالخإلصار ّ
فّف إيراف كانت قد وصمت إلى درجػة مػف االنحطػاط أطػؼ لهػا جميػع ّ
المدنيػة واآلف وقعػت فػي و ػدة
ا جانبة ّف ذ المممكػة كانػت فػي الّػروف ا ولػى فػي أوج العظمػة و ّ

الهمجيػةة ففػي ػذا الوقػت ظهػر
الطّوط واالضمحالؿ وانهدـ بنيانهػاة ووصػؿ أ مهػا إلػى أحػطّ دركػات
ّ
ّ
حضرة بهاء اهلل وكاف والد مف الوزراء ال مف العمماءة ومف المطمّـ به لدى جميػع أ ػالي إيػراف ّأنػه لػـ
َّ
الرفا ية
يإلمؽ العمـ في مدرطة ما ولـ يعاشر العمماء والفضالءة وقضى ّأياـ حياإله ا ولى في بحبوحة ّ
وبمجرد أف أظهر الباب
النعيـة وكاف مؤانطو ومجالطو مف أبناء أعاظـ إيراف ال مف أ ؿ المعارؼة
وّ
ّ

أف ػذا ال ّشػخص الجميػؿ ط ّػيد ا بػرار يجػب عمػى الجميػع أف يإلّبعػو ويؤمنػوا
أمر قػاؿ حضػرة بهػاء اهلل ّ
الدولػة
أف عممػاء الممّػة أجبػروا ّ
بهة وقاـ عمى نصرإله يّيـ ا دلّػة والبػ ار يف الّاطعػة عمػى أحّّيإلػهة ومػع ّ
النهب واإليػذاء والّمػع واالضػطهاد
انية عمى معارضإله
ّ
وصد ة وأفإلى جميع العمماء بالّإلؿ و ّ
العمية اإلير ّ
ّ
النطػػاء وا طفػػاؿة
النهػػب وحإلّػػى إيػػذاء ّ
لػػه ولإلابعيػػهة وقػػاموا فػػي جميػػع أنحػػاء المممكػػة بالّإلػػؿ واإلحػراؽ و ّ
فّف حضرة بهاء اهلل قاـ بك ّؿ اطإلّامة وثبات عمى إعالء كممة حضرة الباب ولـ يإلو َار طػاعة
ومع ذا ّ
واحػػدة بػػؿ ظػ ّؿ ظػػا اًر مشػػهوداً ومشػػهو اًر بػػيف ا عػػداء مشػػإلبالً بّقامػػة ا دلّػػة والبػ ار يف معروفػاً بػػّعالء

الص ػػدمات ال ّش ػػديدة المإلوالي ػػة عرض ػػة لالطإلش ػػهاد ف ػػي كػ ػ ّؿ لحظ ػػةة ث ػ ّػـ وق ػػع إلح ػػت
ػإلحمالً ّ
كمم ػػة اهلل م ػ ّ
الطجف ونهبت وطػمبت أموالػه الػوفيرة الموروثػةة ونفػي مػف مممكػة إلػى أخػرى
الطالطؿ وزّج في أعماؽ ّ
ّ

4
النػػداء مرإلفع ػاً وصػػيت أمػػر اهلل
الطػػجف ا عظػػـ ة ورغػػـ ك ػ ّؿ ػػذا ظ ػ ّؿ ّ
ػإلّر فػػي ّ
مػ ّػرات أربػػعة وأخي ػ اًر اطػ ّ
أف كػ ّؿ مػف إلش ّػرؼ بػالمثوؿ بػيف يديػه
مشإله اًرة وظهػر بفضػؿ وعمػـ وكمػاالت ّ
حيػرت أ ػؿ إيػراف بحيػث ّ

مف أ ؿ العمـ والعرفاف
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محبػاً كػػاف أو مببضػاً فػػي طهػراف أو ببػػداد أو الّطػ
الروممبػػي (أدرنػػة) أو ع ّكػػا وطػػهؿ طػؤاالً
ّ
ّ
ػطنطينية أو ّ
ػهف ػػذا ال ّشػػخص فريػػد فػػي الكمػػاالت وحيػػد فػػي اآلفػػاؽة
طػػمع جوابػاً شػػافياً كافيػاًة وأقػ ّػر الكػ ّؿ واعإلرفػوا بػ ّ

النصارى وأ ؿ العمـ والمعرفة مف
وكثي اًر ما حضر إلى مجمطه المبارؾ بببداد عمماء اإلطالـ واليهود و ّ

أف عممػػاء
ا
ّ
وروبيػػيف ومػػع اخػػإلالؼ مشػػاربهـ كػػاف ك ػ ّؿ يطػػهؿ ط ػؤاال فيطػػمع جواب ػاً كافي ػاً مّنع ػاًة حإلّػػى ّ
إيراف الّذيف بمدينة كربالء ونجؼ انإلخبوا شخصػاً عالمػاً أنػابو عػنهـة وكػاف ذلػؾ ال ّشػخص يط ّػمى مػالّ
إف
حطػػف عمػػو إلشػ ّػرؼ بالمّّػػاء المبػػارؾ وطػػهؿ بعػػض ا طػػئمة مػػف قبػػؿ العممػػاء وطػػمع الجػوابة ثػ ّػـ قػػاؿ ّ
بهنػه لػيس لكػـ مثيػؿ وال نظيػر فػي العمػـ
مّروف ومعإلرفوف بعممكـ وفضمكـ ومطمّـ لدى الجميع ّ
العمماء ّ
ولكف العمماء يّولوف نحػف ال نّإلنػع بػذلؾ وال نعإلػرؼ
والعرفافة ومف الثّابت ّأنكـ لـ إلدرطوا ولـ إلإلعمّموا ّ
ػحة دعػوا بطػػبب عممػػه وفضػػمه لهػػذا نرجػػو أف يظهػػر لنػػا معجػزة واحػػدة إلقناعنػػا واطمئنػػاف قموبنػػاة
بصػ ّ

ػؽ أف يم ػػإلحف الخم ػػؽ وال لهػ ػؤالء أف
فّ ػػاؿ حضػ ػرة به ػػاء اهلل ول ػػو ّأنه ػػـ ليطػ ػوا بمحّ ػػيف ف ػػي ذل ػػؾة إذ لمح ػ ّ
أمػا أمػر اهلل فمػيس مطػرحاً لم ّشػعوذة وا العيػب يمثّػؿ عميػه
يمإلحنوا
ّ
الحؽة مع ذلؾ ّ
فّف الطّمب مّبػوؿة ّ
ػبيانيةة ولكػػف لمعممػػاء أف
كػ ّؿ طػػاعة دور ويطمػػب كػ ّؿ يػػوـ مطمػػبة ّف بهػػذا يصػػبح أمػػر اهلل ممعبػػة صػ ّ
ؾ أو
أف بظهػػور ػػذ المعج ػزة ال يبّػػى لػػدينا ش ػ ّ
يجإلمع ػوا ويإلّفّ ػوا عمػػى طمػػب معج ػزة واحػػدةة ثػ ّػـ يكإلب ػوا ّ
شبهةة وكمّنا نّر ونعإلرؼ بهح ّية ذا ا مرة ويخإلموف إلمؾ الورقة و ِ
ائت بها وليكف ذا ميزاناً حإلّى إذا
ّ
ّ
ػي
ظهػػرت المعجػزة ال يبّػػى لهػػـ شػػبهة تواف عجزنػػا ثبػػت بطالننػػاة فّػػاـ ذلػػؾ ال ّشػػخص العػػالـ ّ
وقبػػؿ ركبإلػ ّ

الرطػالة فإلشػاوروا ث ّػـ
حضرة بهاء اهلل مع ّأنػه لػـ يكػف مؤمنػاًة ث ّػـ ذ ػب وجمػع حضػرات العممػاء وبمّبهػـ ّ
إف
قالوا ّ
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ذا لطاحر ورّبمػا أإلػى بطػحر فػال يبّػى لنػا مػا نّػوؿة وبػذا لػـ يجػرءوا أف يإلّ ّػدموا بمطمػب جديػد .ولك ّػف
الرطػػوؿ أذاع الخبػػر فػػي كثيػػر مػػف المحافػػؿ والمجػػالس وطػػافر مػػف كػربالء إلػػى كرمنشػػا وطهػراف
ذلػػؾ ّ
مبيناً خوؼ العمماء وعدـ إقدامهـ.
ناش اًر إلفاصيؿ الحادثة بيف الجميع ّ

أف جميػػع المعإلرضػػيف فػػي ال ّشػػرؽ ّإنمػػا كػػانوا معإل ػرفيف بعظمػػة
والمّصػػود مػػف ػػذا البيػػاف ػػو ّ
حضرة بهاء اهلل وجالله وعممه وفضمهة ومع عداوإلهـ لحضرإله كانوا يصفونه ببهاء اهلل ال ّشهير.
النير ا عظـ أشرؽ ببإلػة مػف أفػؽ إيػراف حينمػا كػاف أ ػؿ إلمػؾ الػبالد طػواء
أف ذا ّ
والخالصة ّ
في ذلؾ العمماء والوزراء وال ّشعب قائميف جميعػاً عمػى مّاومإلػه بهش ّػد العػداء معمنػيف ّأنػه يريػد أف يمحػو

ولكف بهاء اهلل قاوـ الك ّؿ فريداً وحيداً
الطمطنةة كما قيؿ في ّ
ّ
حؽ المطيحة ّ
الديف وال ّشريعة ويهدـ الممّة و ّ
الرح ػػة والهن ػػاء م ػػا داـ ػػذا
إف إيػ ػراف ل ػػف إل ػػذوؽ طع ػػـ ّا
ول ػػـ يعإل ػػر أي فإل ػػور مطمّػ ػاًة وق ػػالوا ف ػػي ّ
النهاي ػػة ّ

أف بهػػذ
ال ّشػػخص فيهػػاة فيجػػب إخ ارجػػه حإلّػػى إلهػػدأ الػػبالدة ثػ ّػـ ضػػايّو ليطمػػب اإلذف بػػالخروج ظػ ّ
ػانيف ّ
النإليجػة كانػت عكط ّػيةة إذ ارإلفػع ا مػر وازداد اشػإلعاالًة فبعػد
الوطيمة ينطفػئ طػراج أمػر المبػارؾ ولك ّػف ّ

ػي قريػػب مػػف
أف كػػاف قاصػ اًر عمػػى إيػراف انإلشػػر بهػػذ الوطػػيمة بطػػائر البمػػدافة ثػ ّػـ قػػالوا ّ
إف العػراؽ العربػ ّ
انية حإلّػى أرطػؿ حضػرإله مػف العػراؽ إلػى
إيراف فيجب إرطاله إلى بالد بعيدةة لهذا طعت الحكومة اإلير ّ
ٍ
نطينية نّطػػة
الّطػ
إف الّطػػط ّ
ّ
ػطنطينيةة غيػػر ّأنهػػـ الحظػوا بعدئػػذ أيضػاً ّأنػػه لػػـ يحصػػؿ فإلػػور قػطّة فّػػالوا ّ
انييفة ولػػذلؾ طػػعوا حإلّػػى نفػػي حض ػرة بهػػاء اهلل إلػػى
يمػ ّػر بهػػا أق ػواـ وممػػؿ مخإلمفػػة وبهػػا كثيػػر مػػف اإلي ػر ّ
أف أمر ارإلفع أكثر مف قبؿ وزاد
الروممبي (أدرنة) إالّ ّ
ّ
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إلؤدي إلػى إ انإلػهة فيجػب أف
إف ذ البمداف كمّها لـ إلكف ّ
انإلشا اًر واشإلعاالًة وفي ّ
النهاية قاؿ اإلير ّ
انيوف ّ
بهشد البالءة فاخإلاروا طػجف ع ّكػا
يرطؿ إلى مكاف مهيف يمحّه فيه ا ذى والإلّعب ويبإلمى أ مه ومريدو
ّ

النفػػوس .ولكػ ّػف الّػػدرة
الطػػارقيف وقطّػػاع الطّريػػؽ وحشػػرو ـ فع ػالً فػػي زم ػرة ػػذ ّ
منفػػى الّإلمػػة والعصػػاة و ّ
اإللهية ظهرت والكممة عمت وعظمػة بهػاء اهلل إلجمّػتة ففػي طػجف كهػذا وذلّػة كهػذ نّػؿ حضػرإله إيػراف
ّ
مػػف حالػػة إلػػى حالػػة وقهػػر جميػػع ا عػػداء وأثبػػت لمك ػ ّؿ عػػدـ قػػدرإلهـ عمػػى مّاومػػة ػػذا ا مػػر وطػػرت
المّدطػػة فػػي جميػػع اآلفػػاؽ وثبػػت أمػػر ة وعمػػى اإلجمػػاؿ فّػػد قػػاـ ا عػػداء بنهايػػة الببضػػاء فػػي
إلعاليمػػه ّ

انيةة فهوثّوا وضربوا وقإلمػوا وأحرقػواة و ػدموا بنيػاف ألػؼ عائمػة وإلش ّػبثوا بكػ ّؿ وطػيمة
جميع الواليات اإلير ّ
فػػي الّمػػع والّمػػع ليطفئ ػوا نػػور أمػػر ة ومػػع ػػذا فّػػد عػػال أمػػر و ػػو فػػي طػػجف الّإلمػػة وقطّػػاع الطّريػػؽ
أشد الببضاء فلمنوا وأصبحوا موقنيفة
النفوس الّإلي كانت في ّ
ونبه كثي اًر مف ّ
الطارقيفة ونشر إلعاليمه ّ
و ّ
ولمػػا
وقػػاـ بعمػػؿ اطػػإليّظت ل ػه نفػػس حكومػػة إي ػراف ونػػدمت عمػػى مػػا وقػػع منهػػا بواطػػطة عممػػاء ّ
الطػػوءّ .

إلنبػػه العّػػالء إلػػى
الطػػجف فػػي ا رض ّ
المّدطػػةة ّ
وصػػؿ الجمػػاؿ المبػػارؾ (حض ػرة بهػػاء اهلل) إلػػى ػػذا ّ
ػي طػػنة أو ثالثػػة آالؼ طػػنةة وثبػػت
البشػػارات الّإلػػي أخبػػر اهلل بهػػا عمػػى لطػػاف ا نبيػػاء مػػف قبػػؿ منػػذ ألفػ ّ

ظهور ػػاة ووف ػػى اهلل بوعػػد ّن ػػه أوحػػى إل ػػى بع ػػض ا نبيػػاء وب ّش ػػر ا رض ٍّ
رب الجن ػػود
ػهف ّ
المّدطػػة ب ػ ّ
النفػي واإلبعػاد لمػا إلص ّػور
طيظهر فيػؾة ووفيػت جميػع ػذ الوعػودة ولػوال إلع ّػرض ا عػداء ووقػوع ػذا ّ

المّدطػػةة وكػػاف مّص ػد
ػهف الجمػػاؿ المبػػارؾ يهػػاجر مػػف إي ػراف ويرفػػع الخيػػاـ فػػي ػػذ ا رض ّ
العّػػؿ بػ ّ
أف
الطجف طبب محو ا مر المبارؾ توافنائه بالكمّّيةة والحاؿ ّ
ا عداء مف ذلؾ أف يكوف ذا ّ
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ػي إلػػى
لمنشػػر والإلّػػروي وواطػػطة وصػػوؿ ّ
الطػػجف المبػػارؾ صػػار طػػبباً عظػػـ إلهييػػد وعمّػػة ّ
ّ
النػػداء اإللهػ ّ
أشعة شمس الحّيّة في جميع اآلفاؽ .طبحاف اهلل مع ّأنه كاف مطجوناً لك ّػف
ال ّشرؽ والبربة وططوع ّ
أف ك ػ ّؿ مػػف إلشػ ّػرؼ
ط ػرادقه كػػاف مرإلفع ػاً عمػػى جبػػؿ الكرمػػؿة ويحػ ّ
ػؼ حركاإلػػه ك ػ ّؿ عظمػػة وجػػالؿ حإلّػػى ّ
بحضرإله غريباً كاف أـ مف المعارؼ كاف يّوؿ إف ذا أمير وليس بهطير.

حرر خطاباً لنابميوف وأرطؿ بواططة طفير فرنطػاة ومضػمونه أف إلطػهؿ
وبمجرد ورود ّ
الطجف ّ
ّ
الطػػجفة فمػـ يجػػب نػػابميوفة وبعػػد صػػدر إلوقيػػع ثػ ٍ
ػاف وذلػػؾ
عػف جرمنػػا الّػػذي صػػار طػػبباً لهػػذا الحػػبس و ّ
الإلّوقيػػع منػػدرج فػػي طػػورة الهيكػػؿة ومخإلصػػر الخطػػاب ػػو يػػا نػػابميوف حيػػث ّأنػػؾ لػػـ إلجػػب ولػػـ إلصػ ِػد
الرياح ويح ّؿ بػؾ الخػرابة وأرطػؿ ذلػؾ الإلّوقيػع بالبريػد بواطػطة
ّ
فعما قريب إلذ ب طمطنإلؾ أدراج ّ
لمنداء ّ
قيصر كإلفاكو5ة وباطّالع جميع المهػاجريف أرطػمت صػورة ػذا الخطػاب إلػى جميػع أطػراؼ إيػراف ّف
كإلاب الهيكؿ كاف قد نشر في جميع أنحاء إيراف في إلمؾ ا ّياـة و ػذا الخطػاب مػف جممػة مػا درج فػي

ولمػػا انإلشػػرت طػػورة الهيكػػؿ فػػي جمي ػع جهػػات إي ػراف
كإلػػاب الهيكػػؿة وكػػاف ذلػػؾ طػػنة 1869
ّ
ميالديػػةة ّ
ِ
يمض زمػف قميػؿ حإلّػى
والهند وقع في أيدي جميع ا حبابة والك ّؿ كاف ينإلظر نإلائ ذا الخطاب ولـ
ميالديػػةة واشػػإلعمت نػػار الحػػرب بػػيف ألمانيػػا وفرنطػػا ومػػع ّأنػػه لػػـ إلخطػػر ببػػاؿ أحػػد
جػػاءت طػػنة 1879
ّ

عزإلػه بال ّذلّػة
شر زيمػة ووقػع أطػي اًر فػي يػد ا عػداءة وإلب ّػدلت ّ
غمبة ا لماف أبداً فّد غمب نابميوف و زـ ّ
الكبرى.
وكذلؾ أرطمت ا لواح إلى طائر المموؾة ومف جممإلها أرطؿ إلوقيػع لجاللػة ناصػر ال ّػديف شػا ة
يإلفضؿ حضرإله بّوله
وفي ذا الإلّوقيع
ّ
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ػؽ مػف الباطػؿة فهرطػؿ جاللػة
الحجة والبر اف حإلّى يإلب ّػيف الح ّ
أحضرني وأحضر جميع العمماء واطمب ّ
الديف شا الإلّوقيع المبارؾ إلى العمماء وكمّفهـ أف يبدوا رأيهػـ فيمػا عػرض عمػيهـة غيػر ّأنهػـ لػـ
ناصر ّ
يجرءوا عمى ذلؾ فطمػب مػف طػبعة أشػخاص مػف مشػا ير العممػاء أف يجيبػوا عمػى ػذا الإلّوقيػعة ولكػف
ػدو لم ّشػا ة فبضػب جاللإلػه
بعد ّ
مدة أعػادوا الإلّوقيػع المبػارؾ قػائميف ّ
إف ػذا ال ّشػخص معػارض لم ّػديف وع ّ

ػؽ والباطػػؿة فمػػا عالقإلهػػا بالعػػداء
الحجػػة والبر ػػاف وقضػ ّػية الحػ ّ
مػػف ّ
إف ػػذ المطػػهلة مطػػهلة ّ
رد ػػـ وقػػاؿ ّ
لمحكوم ػػةب في ػػا ليط ػػؼ ك ػػـ نح ػػف راعين ػػا ػ ػؤالء العمم ػػاء واحإلرمن ػػا ـ و ػػـ ع ػػاجزوف ع ػػف جػ ػواب ػػذا

يخيػػة
إلإلإلبػع الوقػائع الإلّار ّ
إف مػا رقػـ فػي ألػواح الممػوؾ قػد إلحّػؽ جميعػهة توا ّف ّ
الخطػابة وقصػارى الّػوؿ ّ
ػؽ منهػا إالّ الّميػؿ
مف طنة 1879
ميالدية إلجد ّأنها منطبّة ومحّّة لمػا جػاء فػي ألػواح الممػوؾ ولػـ يب َ
ّ
بد مف أف يإلح ّؽ فيما بعد.
وال ّ

وكذلؾ كانت الطّوائؼ الخارجة والممؿ غير المؤمنة إلنطب إلى الجماؿ المبػارؾ أمػو اًر عظيمػة

الطػ ّػيد
وبعضػػهـ كػػاف يعإلّػػد بواليػػة حض ػرإلهة حإلّػػى ّ
أف بعض ػاً مػػنهـ كإلب ػوا رطػػائؿة ومػػف جممػػإلهـ كإلػػب ّ
الصػػادرة مػػف الجمػػاؿ
الطػ ّػنة بببػػداد رطػػالة مخإلصػرة ضػ ّػمنها خ ػوارؽ العػػادات ّ
الػ ّػداودي مػػف عممػػاء أ ػػؿ ّ
مإلعددةة ويوجد إلى اآلف في جميع جهات ال ّشػرؽ أشػخاص غيػر مػؤمنيف بمظهرّيػة
المبارؾ في أحواؿ ّ

ولكنهـ يعإلّدوف بواليإله ويرووف عنه المعجزات.
الجماؿ المبارؾ ّ

المّدطػػة ط ػواء أكانػػت موافّػػة أـ مخالفػػة إالّ
فّنػػه مػػا إلشػ ّػرفت نفػػس بطػػاحإله ّ
وخالصػػة الّػػوؿ ّ
أف (المخالؼ) تواف لـ يؤمف إالّ ّأنه شهد بعظمإله.
أقرت واعإلرفت بعظمة حضرإلهة وغاية ما نالؾ ّ
وّ
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أف كثي اًر
شرؼ بطاحة ا قدس كانت مالقاة الجماؿ المبارؾ إلؤثّر فيهـ إلهثي اًر بدرجة ّ
وبمجرد الإلّ ّ
ّ
مم ػػف ك ػػانوا ف ػػي أش ػ ّػد الع ػػداء
م ػػنهـ م ػػا ك ػػاف يّ ػػدر أف ين ػػبس ببن ػػت ش ػػفةة وكثيػ ػ اًر م ػػا وق ػػع ّ
أف شخصػ ػاً ّ
ولكنػػه
ػهنني إذا ضػ ّػمني مجمػػس الحضػػور أقػػوؿ كػػذا وأجػػادؿ وأحػػاج بكػػذا ّ
والببضػػاء أقػ ّػر فػػي نفطػػه بػ ّ
الطكوت.
الد شة والحيرة وال إلجد لنفطه ّ
عندما كاف يصؿ إلى طاحة ا قدس إلإلممّكه ّ
الصمت و ّ
بداً مف ّ
ػدرس ولػػـ يػػدخؿ مكإلبػاً ولكػػف
مػػا درس الجمػػاؿ المبػػارؾ لطػػاف العػػربة ولػػـ يكػػف لػػه معمّػػـ وال مػ ّ
حي ػػرت عّ ػػوؿ فص ػػحاء الع ػػرب
ػي ف ػػي ا لػ ػواح العر ّبي ػػة ّ
بالغ ػػة بيان ػػه المب ػػارؾ وفص ػػاحإله بالمّط ػػاف العرب ػ ّ

النظػر فػي نصػوص الإلّػوراة ال نجػد
بهنه ال مثيؿ له وال نظيرة ولو نمعف ّ
مّر ومعإلرؼ ّ
وبمبائهـ والك ّؿ ّ
اإللهيػػة َّ
أي مي ػزاف
أي مظهػػر مػػف المظػػا ر
ّ
خيػػر ا ق ػواـ المنك ػرة فػػي طمػػب ّأيػػة معج ػزة ووافّهػػـ عمػػى ّ
ّ
الحجة والبر اف.
يّرونهة وفي إلوقيع جاللة ال ّشا قاؿ بوضوح اجمع العمماء واطمبني لإلثبت ّ
ّ

مدة خمطيف طنة وكمّهـ يطمبوف إفناء ومحو
إف الجماؿ المبارؾ وقؼ كالجبؿ مّابؿ ا عداء ّ
ّ
المدة.
مرة صمبه تواعدامه وكاف في نهاية الخطر طوؿ ذ ّ
ويهاجمونه جميعاً قاصديف ألؼ ّ
أف إيػراف
تواف جميع العّالء مف ّ
الداخؿ والخارج المطّمعيف عمػى حّػائؽ ا حػواؿ مإلّفّػوف عمػى ّ
قيهػػا وإلمػ ّػدنها وعمرانهػػا عمػػى
الدرجػػة مػػف
الّإلػػي وصػػمت إلػػى ػػذ ّ
الهمجيػػة والخ ػراب إلػػى اآلف يإلوقّػػؼ ر ّ
ّ
إلروي مبادئ ذا ال ّشخص العظيـ وإلعميـ إلعاليمه.

إف حض ػرة المطػػيح فػػي زمانػػه المبػػارؾ رَّبػػى فػػي الحّيّػػة أحػػد عشػػر نف ػ اًر وكػػاف بطػػرس أعظػػـ
ّ
ولما وقع االمإلحاف أنكر المطيح
ؤالء ا شخاص ّ
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ثػالث م ّػرات ومػػع ػذا فػػانظر كيػؼ نفػذ أمػػر حضػرة المطػػيح بعدئ ٍػذ فػي أركػػاف العػالـة وقػػد رَّبػى حضػرة
الطػػيوؼ نػػداء يػػا بهػػاء ا بهػػى إلػػى ا وج
الجمػػاؿ المبػػارؾ إلػػى اآلف آالف ػاً مػػف ّ
النفػػوس أوصػػموا إلحػػت ّ

ا عمى ولمعت وجو هـ لمعاف ال ّذ ب بنار االمإلحافة فالحظوا كيؼ يكوف أمر فيما بعد.

ػاني وكػـ ظهػػرت
إذف يجػب اإلنصػاؼ ب ّ
ػهف ػذا ال ّشػػخص الجميػؿ كيػؼ كػاف مرّبيػاً لمعػالـ اإلنط ّ
وقوة إلحّّت به في عالـ الوجود.
منه آثار با رة و ّأية قدرة ّ
()11

روحانية
براىين
ّ
ػي وانحطػاط
ي ّ
فػي ػذا العػالـ الم ّ
لمزمػاف أدوار ولممكػاف أطػوار ولمفصػوؿ دوراف ّ
ػاد ّ
ولمنفػوس رق ّ
الربيػع
إلارة فصؿ الخريؼ وآونة موطـ ّ
الصيؼ وم ّػرة وقػت ال ّشػإلاءة فمموطػـ ّ
الربيع و ّ
ونموة فطو اًر فصؿ ّ
ّ
ػكية ونطػػيـ يحيػػي ا رواح و ػواء فػػي نهايػػة االعإلػػداؿة فيػػه إلهطػػؿ
ػدر المػػدرار ولػػه نفحػػة مطػ ّ
طػػحاب بػ ّ

النبػات والحيػواف
الرياح المّواقح
ّ
ويإلجدد العالـ وإلظهػر نفحػة الحيػاة فػي ّ
ا مطار وإلططع ال ّشمس و ّ
إلهب ّ
واإلنطػػافة وإلنإلّػػؿ الكائنػػات ا رضػ ّػية مػػف حالػػة إلػػى حالػػة أخػػرى وإلمػػبس جميػػع ا شػػياء ثوب ػاً جديػػداً

الصحارى حمّة خضراء وإلورؽ ا شجار وإلز ر وإلنبػت الحػدائؽ
ويخضر ططح الببراء وإلكطو الجباؿ و ّ
ّ
ػدب فػي ا جطػاد الخامػدة
الرياحيف ويصير العالـ عالماً آخػرة وإلإلج ّػدد حيػاة مػف فػي اإلمكػاف وإل ّ
الورد و ّ
فالربيع
روح جديدة ويكإلطب العالـ لطافة وصباحة ومالحة غير مإلنا يةة إذاً ّ
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ػإلد الح ػ اررة ويبمػػد النمػ ّػو
الصػػيؼة فإلشػ ّ
ػػو طػػبب الحيػػاة الجديػػدة ووا ػػب الػ ّػروح البديعػػةة ثػ ّػـ يإلمػػو موطػػـ ّ
النبات إلى درجة الكمػاؿة ويػهإلي زمػف الحصػاد وإلصػبح
قوة الحياة في عالـ ّ
وّ
الّوة فإلصؿ ّ
النشوء نهاية ّ

الريػػاح
الحبػػة بيػػد اًرة
ػمي الخريػػؼ وال ّشػػإلاءة ثػ ّػـ يػػهإلي فصػػؿ الخريػػؼ المخيػػؼ وإلهػ ّ
ّ
ّ
ػب ّ
ويإلهيػػه الّػػوت لفصػ ّ
الربيػػع
العّيمػػة ويػػهإلي دور ّ
الطػػّـة ويػػذ ب رونػػؽ جميػػع ا شػػياء ويإلكػ ّػدر اله ػواء المّطيػػؼ ويإلبػ ّػدؿ نطػػيـ ّ
الريػاحيف رداء الحػزف
بريح الخريؼ وإلذبؿ ا شجار المخض ّػرة ذات الطّػراوة وإلإلع ّػرىة وإلرإلػدي ا ز ػار و ّ
ويّف ػػر البط ػػإلاف الجمي ػػؿ وإل ػػزوؿ نض ػػارإلهة ث ػ ّػـ ي ػػهإلي فص ػػؿ ال ّش ػػإلاء ويكث ػػر الب ػػرد والطّوف ػػافة وفي ػػه ثمػ ػ
باإليػة فػي حالػة المػوتة
وب َرد ومطر ورعد وبػرؽ وجمػود وخمػودة وإلصػبح جميػع الكائنػات ّ
الن ّ
وعواصؼ َ
الربيػع
ويمحؽ الموجودات الحيوانية ال ّذبوؿ والخموؿة وعندما إلصؿ الحالة إلى ذ ّ
الدرجة يػهإلي فصػؿ ّ

الصػحارى
مرة أخرىة
ويإلجدد ّ
ّ
الربيػع طػرادقه عمػى الجبػاؿ و ّ
الدور ويرفع موطـ ّ
الجديد المنعش ليرواح ّ
مرة أخرىة فإلنمو
بكماؿ الحشمة والعظمة والطّراوة والمّطافةة
ّ
ويإلجدد يكؿ الموجودات وخمّة الكائنات ّ
الطػهوؿ وإلإلبػرعـ ا شػجار و كػذا يعػود ربيػع العػاـ الفائػت
الصػحارى وإلنضػر ّ
وإلنشػه ا جطػاـ وإلخض ّػر ّ
ي ومناطػػب لحيػػاة الكائنػػات
مػ ّػرة أخػػرى بنهايػػة العظمػػة والجػػالؿ .واطػػإلمرار ػػذا الػ ّػدور والإلّطمطػػؿ ضػػرور ّ
أف يػوـ
الر ّ
وحانيػةة يعنػي ّ
ػمانية وعمػى ػذا المنػواؿ إلكػوف أدوار ا نبيػاء ّ
وعميه يكوف مػدار العػالـ الجط ّ
ػماوي ونط ػػيـ الحي ػػاة
ظه ػػور المظ ػػا ر ّ
الط ػ ّ
ػاني والف ػػيض ّ
ػاني والإلّجمّػػي ّ
الربي ػػع ّ
المّدط ػػة ػػو ّ
الرحم ػ ّ
الروح ػ ّ

النفػػوس ويإلحػ ّػرؾ الوجػػود
تواش ػراؽ شػػمس الحّيّػػةة فيػػه إلحيػػا ا رواح وإلهإلػ ّػز وإلنػػإلعش الّمػػوب وإلطيػػب ّ
اإلنطانية وإلنمو وإلرإلّي في المراإلب والكماالت
وإلطإلبشر الحّائؽ
ّ
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النشػػرة ّنهػػا ّأيػػاـ قيػػاـ وزمػػف حركػػة واشػػإلعاؿ وآونػػة فػػرح وطػػرور
وإلحصػػؿ الإلّرقّيػػات الكمّّيػػة والحشػػر و ّ
بالصػػيؼ المممػػوء بالثّمػػارة فإلعمػػو فيػػه
الربيػػع المػػنعش لػػيرواح
ّ
ووقػػت انجػػذاب موفػػورة ثػ ّػـ ينإلهػػي ذلػػؾ ّ

ػماوية وإلعطّػػر
الطػ ّ
ػروج ش ػريعإله وإلصػػؿ جميػػع ا شػػياء إلػػى درجػػة الكمػػاؿ وإلبطػػط المائػػدة ّ
كممػػة اهلل وإلػ ّ
النإلػػائ
نفحػػات الّػػدس ال ّشػػرؽ والبػػربة وإلنإلشػػر الإلّعػػاليـ
النفػػوس وإلحصػػؿ ّ
اإللهيػػة فػػي العػػالـة وإلإلرّبػػى ّ
ّ
حمانيػػة وإلش ػرؽ شػػمس
الر ّ
المشػػكورة وإلإلجمّػػى الإلّرقّيػػات الكمّّيػػة فػػي العػػالـ اإلنطػػانية وإلحػػيط الفيوضػػات ّ
النهػػار إلميػػؿ إلػػى
الحّيّػػة مػػف أفػػؽ الممكػػوت بنهايػػة الّػ ّػوة والح ػ اررةة وعنػػدما إلصػػؿ إلػػى دائ ػرة نصػػؼ ّ
النطػػيـ
النمػ ّػوة ويإلبػ ّػدؿ ّ
النشػػوء و ّ
ػاني زمػػف الخريػػؼ فيّػػؼ ّ
الربيػػع ّ
البػػروب والػ ّػزواؿة ويعّػػب ذلػػؾ ّ
الروحػ ّ
الصػحارى ولطافػة حػدائؽ ا ز ػارة يعنػي إلػزوؿ
الطّيـ بنضارة البطاإليف و ّ
بالريح العّيـ ويذ ب الموطـ ّ
ّ

النف ػػوس
إلإلبي ػػر
االنج ػػذابات
روحاني ػػة ّ
ّ
اني ػػة الّم ػػوب و ّ
حماني ػػة وإلخب ػػو نور ّ
الر ّ
ّ
الوجداني ػػة وإلإلب ػ ّػدؿ ا خ ػػالؽ ّ
بالرذائ ػػؿ وال يك ػػوف إلّ ػػديس وال إلنزي ػػهة وال يبّ ػػى م ػػف شػ ػريعة اهلل إالّ االط ػػـ وال م ػػف
وإلإلح ػ ّػوؿ الفض ػػائؿ ّ

الرطػػـة فيمح ػػى وينعػػدـ أط ػاس دي ػػف اهلل وإلوجػػد طّػػوس ورط ػػوـ ويحصػػؿ الإلّفريػػؽ وإلإلب ػ ّػدؿ
إلعاليمػػه إالّ ّ
ثـ إلهإلي ّأياـ ال ّشإلاء فإلحيط برودة
االطإلّامة بالإلّزلزؿة فإلموت ا رواح وإلنطمس الّموب وإلخمد ّ
النفوسة ّ
ػانيةة وعندئ ػ ٍػذ يك ػػوف جم ػػود وعص ػػياف وط ػػفا ة وكط ػػؿ
الض ػػاللة ّ
النفط ػ ّ
الجه ػػؿ والعم ػػى وإلط ػػإلولي ظمم ػػة ّ
جماديػة كمػا فػي فصػؿ ال ّشػإلاء الّػذي فيػه إلحػرـ كػرة ا رض مػف
انية وبرودة وخمود
ّ
وطفالة وشؤوف حيو ّ

الدرجػػة
إلػػهثير حػ اررة ال ّشػػمس وإلصػػير مخمػػودة مبمومػػةة وعنػػدما يصػػؿ عػػالـ العّػػوؿ وا فكػػار إلػػى ػػذ ّ
ػاني مػ ّػرة
ػدي وفنػػاء طػ ّ
فػػذاؾ مػػوت أبػ ّ
الربيػػع ّ
ػرمدية وبعػػد أف ينإلهػػي موطػػـ ال ّشػػإلاء وشػػؤوناإله يػػهإلي ّ
الروحػ ّ

الدور
أخرى ويإلجمّى ّ
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ػاني وإلطػػطع أشػ ّػعة
الصػػبح ّ
ػب ّ
الجديػػد ويهػ ّ
اني ويمطػػر ّ
ػاني ويإلػػنفّس ّ
الطػػحاب ّ
النطػػيـ ّ
الرحمػ ّ
النػػور ّ
الروحػ ّ
الربيػع
شمس الحّيّةة فيحيا عالـ اإلمكاف حياة جديدة ويمبس خمعاً بديعةة فإلإلجمّى م ّػرة أخػرى فػي ػذا ّ

وحانيػػة
الر ّ
الربيػػع الماضػػي وموا بػػه ورّبمػػا إلك ػوف بحالػػة أعظػػـ وأبه ػ ة توا ّف ا دوار ّ
الجديػػد جميػػع آثػػار ّ
الدوراف.
جدد و ّ
لشمس الحّيّة كهدوار ال ّشمس الظّا رة دائماً في الإلّ ّ
فمثؿ شمس الحّيّة كمثؿ ال ّشمس الظّا رة لهػا مشػارؽ ومطػالع مإلع ّػددةة فيومػاً إلطمػع مػف بػرج
الطػػرطاف ووقإلػاً مػػف بػػرج الميػزاف وزمانػاً إلشػػرؽ مػػف بػػرج الػ ّػدلو وآونػػة إلإلشعشػػع أنوار ػػا مػػف بػػرج الحمػػؿة
ّ
ومػػع ذلػػؾ فال ّشػػمس شػػمس واحػػدة وحّيّػػة واحػػدةة وأولػػوا العمػػـ يعشػػّوف ال ّشػػمس وال يفإلنػػوف بالمشػػارؽ

أي بػػرج
والمطػػالع وأ ػػؿ البصػػيرة يطمبػػوف الحّيّػػة ال المظػػا ر والمصػػادرة لػػذا يطػػجدوف لم ّشػػمس مػػف ّ
النفوس إلهإلدي دائماً إلى
أشرقت وطمعت ويطمبوف الحّيّة ّ
أي نفس ظهرت وبرزتة فهذ ّ
المّدطة مف ّ
يإلوجه دائماً إلى ال ّشػمس
الحّيّة وال إلحإلجب عف شمس العالـ
اإللهية فعاشؽ ال ّشمس وطالب ا نوار ّ
ّ
أم ػػا
طػ ػواء إلشعش ػػعت م ػػف ب ػػرج الحم ػػؿ أو أفاض ػػت م ػػف ب ػػرج ّ
الط ػػرطاف أو ط ػػطعت م ػػف ب ػػرج الج ػػوزاءة ّ
الجا موف البػافموف فػال يعشػّوف طػوى البػروج وال يهيمػوف ببيػر المشػارؽة فمػثالً إذا كانػت ال ّشػمس فػي
يبيػػروف اإلّجػػا هـ ػػذا لحػ ّػبهـ فػػي البػػروج لهػػذا يحإلجبػػوف عػػف ال ّشػػمس
إلوجه ػوا إليهػػا وال ّ
الطػػرطاف ّ
بػػرج ّ
وأنوار ػا إذ انإلّمػت إلػى بػرج الميػزافة مػثالً إلشعشػعت شػمس الحّيّػة وقإلػاً مػا مػف البػرج اإلب ار يمػية ثػ ّػـ

ػوي وأضػػاء ا فػػؽة ثػ ّػـ طمعػػت مػػف بػػرج المطػػيح فػػي نهايػػة الّػ ّػوة الحػ اررة
الصػػبح مػػف البػػرج الموطػ ّ
إلػػنفّس ّ
المإلمطكوف
أما
ّ
واإلشراؽة فطالّب الحّيّة طجدوا لها أينما وجدتة و ّ
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الموطويةة و ؤالء الّذيف
بالمطمع اإلب ار يمي فاحإلجبوا عنها وقإلما إلجمّت عمى الطّور وأضاءت الحّيّة
ّ
انيػػة
ػيحية فػػي نهايػػة ّ
إلمطػػكوا بموطػػى احإلجبػوا عنهػػا حينمػػا إلجمّػػت مػػف ّ
الرّب ّ
النور ّ
النّطػػة المطػ ّ
ّ
انيػػة والجمػػوة ّ
وقس عمى ذلؾ.

أي ذات
إذاً يج ػػب عم ػػى اإلنط ػػاف أف يطم ػػب الحّيّ ػػة وأف يك ػػوف ولهػ ػاً به ػػا حيثم ػػا وج ػػد ا ف ػػي ّ
أي زجاجػػة أضػػاء
ّ
ػية وأف يكػػوف كػػالفراش عاشػػّاً ّ
لمنػػور فػػي ّ
مّدطػػةة وأف يكػػوف منجػػذباً لمفػػيض اإللهػ ّ

أي حديّة إلفإلّح ونبتة فّف طمعػت ال ّشػمس مػف مبربهػا فهػي ػي
وططعة أو كالبمبؿ مفإلوناً بالورد في ّ
فال ينببي االحإلجاب بالمشرؽ واعإلبار المبرب مح ّؿ البػروب وا فػوؿة كػذلؾ يجػب إلح ّػري الفيوضػات
حمانيػػة ويجػػب الولػه واالنجػػذاب لكػ ّؿ حّيّػػة بانػػت وظهػػرتة انظػػروا
الر ّ
ّ
اإللهيػة والبحػػث عػػف اإلشػراقات ّ
الموطوي ونظػروا إلػى شػمس الحّيّػة لشػا دو ا ألبإلّػة فػي المطمػع
مإلمطكيف با فؽ
اليهود لو لـ يكونوا
ّ
ّ

إلمطكوا بمفظ موطى فحرموا مف ذلؾ
الحّيّي
الر ّ
حمانيةة ولكف يا ألؼ أطؼ ّ
المطيحي في نهاية الجموة ّ
ّ
ّ
انية.
الفيض
الرّب ّ
اإللهي والجموة ّ
ّ
()11

الحقيقي لموجود
بيان الغنى
ّ
بكيفيػةة فشػرؼ ا رض
إف شرؼ كػ ّؿ كػائف مػف الموجػودات وعم ّػو درجإلػه يإلعمّػؽ بػهمر ويػرإلبط ّ
ّ
النبػػات وإلإلفػػإلّح ا ز ػػار
الربيػػعة إذ ينبػػت ّ
وزينإلهػػا وكمالهػػا فػػي اخض ػرار ا وإلجػ ّػدد ا مػػف فػػيض طػػحاب ّ

هية وإلإلش ّكؿ الحدائؽ وإلإلزّيف
الرياحيف وإلثمر ا شجار وإلمإلمئ بالفواكه المّذيذة ال ّش ّ
وّ

- 43 -

الريػػاض وإلمػػبس الحّػػوؿ والجبػػاؿ حمّػػة خض ػراء وإلإل ػزّيف الحػػدائؽ والبطػػاإليف والمػػدف والّػػرىة فإلمػػؾ ػػي
ّ
النبات وكمالػه فهػو أف يرإلفػع ق ّػد ال ّشػجرة عمػى شػاطئ جػدوؿ
قي عالـ ّ
طعادة عالـ الجماد .و ّ
أما نهاية ر ّ

ػإلاني
ػب عميهػػا ّ
مػػف المػػاء العػػذبة بحيػػث يهػ ّ
النطػػيـ العميػػؿ وإلشػػرؽ عميهػػا ال ّشػػمس بح اررإلهػػا ويعإلنػػي البطػ ّ
قيػه إلػى عػالـ الحيػواف
أمػا طػعادإله
الحّيّيػة ففػي ر ّ
ّ
نمو ا يوماً فيوماً حإلّى إلػؤإلى ثمرإلهػاّ .
بإلربيإلها فيزداد ّ
ػي عػالـ الحيػواف فػي إلكامػؿ أعضػائه وقػوا
واإلنطاف باالندماج فيهما بدؿ ما يإلحمّؿ مف جطميهما .ورق ّ
إف نهايػػة مػػا يطػػعد بػػه
عزإلػػه وش ػرفه
وجوارحػػه ووجػػود مػػا يحإلػػاج إليػػهة ػػذا ػػو نهايػػة ّ
ّ
وعمويإلػػه .مػػثالً ّ
الحيواف أف يكوف في مرعى خصيب نضيرة ميا ه جارية وفي غاية العذوبةة أو فػي غابػة نضػرة فػي

أف طيػ اًر
غاية الطّراوةة فّذا ّ
الطػعادةة ومػثالً لػو ّ
إلهيه له مثؿ ػذا فػال يإلص ّػور لمحيػواف طػعادة فػوؽ ػذ ّ
مخضرة في بّعة عالية لطيفة عمى أعمى أفناف دوحة عظيمةة وإلوفّر لػه كػ ّؿ مػا يريػد
اإلّخذ ع ّشاً ببابة
ّ
الحّيّيػة فػي انإلّالػه مػف عػالـ الحيػواف
الطعادة الكمّّية لمطّيرة ولكف طػعادإله
ّ
مف حبوب وميا فهذ ي ّ
إلػػى عػػالـ اإلنطػػاف كالحيوانػػات ال ّذ ّرّيػػة الّإلػػي إلح ػ ّؿ فػػي جػػوؼ اإلنطػػاف بواط ػطة اله ػواء والمػػاء فإلإلحمّػػؿ

إلعوض ما يفّد جطـ اإلنطافة ذ ػي نهايػة ع ّػزة الحيػواف وطػعادإلهة وال يإلص ّػور لػه ع ّػزة بعػد ػذا.
و ّ
الطػػعادة الكاممػػة لمجمػػاد
النعمػػة و ّا
أف ػػذ ّ
الرحػػة والثّػػروة الجطػ ّ
إذاً صػػار مػػف الواضػػح المعمػػوـ ّ
ػمانية ػػي ّ
النبػات والحيػوافة وال يمكػػف أف إلوجػػد ّأيػة ثػػروة أو غنػػى أو ارحػػة أو دعػة فػػي العػػالـ الجطػػماني إلعػػادؿ
وّ
وقوإلهػا بػؿ
غنى ذ الطّيور ّف ذ
ّ
الصحارى والجباؿ فناء وكر اة وجميػع الحبػوب والبيػادر ثروإلهػا ّ
جميع ا راضي والّرى والبياض والمراعي والبابات
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الصحارى ممكهاة ّنػه مهمػا أخػذ الطّيػر مػف الحبػوب وأعطػى فػال يػنّص ذلػؾ مػف ثروإلػه شػيئاًة فهػؿ
و ّ
ذا الطّير أغنى أـ أغنياء بني اإلنطافب
نيويةة بؿ
مجرد المّذائذ
النعـ ّ
إذاً صار مف المعموـ أف ّ
الجطمانية و ّ
الد ّ
ّ
وعمو ليطإلا ّ
عزة اإلنطاف ّ
أمػػا أصػػؿ رفعػػة اإلنطػػاف فهػػي الخصػػاؿ والفضػػائؿ الّإلػػي ػػي زينػػة
الطػػعادة الجطػ ّ
ّ
إف ػػذ ّ
ػمانية فػػرعة و ّ
إلهية ومعرفة
وجدانية
طماوية تواحطاطات
رحمانية وفيوضات
اإلنطانيةة و ي طنوحات
الحّيّة
ومحبة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فنّيػػةة عػػدؿ توانصػػاؼة صػػدؽ وألطػػاؼة وشػػهامة
انيػػة ومعػػارؼ
عّميػػة واكإلشػػافات ّ
عموميػػة تواد اركػػات ّ
ّ
رّب ّ
الصػدؽ فػي جميػع ا مػورة
ّ
ذاإليةة ومروءة فطرّيةة وصيانة الحّوؽة والمحافظة عمى العهد والميثاؽة و ّ
الرفػػة لجميػػع الطّوائػػؼ
المحبػػة و ّأ
وإلّػػديس الحّيّػػة فػػي جميػػع ال ّشػػؤوفة وإلضػػحية الػ ّػروح لخيػػر العمػػوـة و ّ
حمانية و داية الخمؽ وإلربيػة ا مػـ والممػؿ .ػذ
اإلنطانيةة واإلّباع الإلّعاليـ
ّ
ّ
اإللهيةة وخدمة الممكوت ّ
الر ّ
بديػة والع ّػزة
ي طعادة العالـ
اإلنطانية ػذ ػي رفعػة البشػر فػي العػالـ اإلمكػانية ػذ ػي الحيػاة ا ّ
ّ
ػماويةة ّنهػػا
إلهيػػة وإلعػػاليـ طػ ّ
ػماويةة وال إلإلجمّػػى ػػذ الموا ػػب فػػي حّيّػػة اإلنطػػاف إالّ بّػ ّػوة ممكو ّإليػػة ّ
الطػ ّ
ّ
قوة ما وراء الطّبيعػةة وفػي عػالـ الطّبيعػة نمػاذج ممكنػة مػف ػذ الكمػاالتة ولكػف ال ثبػات لهػا
إلإلطمّب ّ
أشعة ال ّشمس عمى الجدار.
وال بّاء كما ال إلثبت ّ

ب ال ّػرؤوؼ إلاجػاً و ّاجػاً كهػذا عمػى رأس اإلنطػاف فعمينػا أف نطػعى ليطػطع عمػى
وقد وضع ال ّػر ّ
در المّ ّماع.
العالـ نور ّ
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ىوامش القسم األول
-1

كوبرنيكوس نيّوالس 1543-1473( Copernicus Nicolausـ).

-3

الّرآف الكريـ طورة يس اآلية 49.

-2
-4
-5

الّرآف الكريـ طورة يس اآلية 38.

الطجف ا عظـ يعني ع ّكا.
ّ
كإلفاكو و ابف قنصؿ فرنطا وكاف لحضرة بهاء اهلل معرفة به.
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القسم الثّاني
طيحية
في بعض المّاالت المإلعمّّة بمطائؿ في الم ّ
(محادثات عمى المائدة)
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صفحة خالية
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()12

أن المعقوالت ال سبيل إلظيارىا وبيانيا
في بيان ّ
إالّ في قميص المحسوسات
نػػاؾ مطػػهلة لهػػا دخػػؿ عظػػيـ فػػي إدراؾ المطػػائؿ ا خػػرى الإلػػي ذكرنا ػػا ونػػذكر ا حإلّػى إلهإلػػدي
إلى جو ر المطائؿ وإلمؾ ي
أف ال ّشػػيء ال ػ ّذي
إف المعمومػػات اإلنطػ ّ
ػالحس يعنػػي ّ
ّ
ػانية إلنّطػػـ إلػػى قطػػميفة معمومػػات إل ػدرؾ بػ ّ
ػالحس
إلدركه العيف أو ا ذف أو ال ّش ّـ أو ال ّذوؽ أو المّمس يط ّمونه محطوطػاً .مػثالً ػذ ال ّشػمس إلػدرؾ ب ّ

ػالحسة ّف ا ذف إلطػمعها وال ّػروائح
ّنها إلػرى فمهػذا يّولػوف إّنهػا محطوطػةة وكػذلؾ ا صػوات إلػدرؾ ب ّ
بالحسة ّف ال ّذوؽ يػدرؾ حمو ػا وحامضػها ومالحهػاة
إلشمها والطّعوـ إلدرؾ
إلدرؾ
ّ
ّ
بالحسة ّف ا نؼ ّ
بالحس ّف المّمس يدركهما فيّولوف لك ّؿ ذا حّائؽ محطوطة.
والح اررة والبرودة إلدركاف
ّ
اإلنطانية ػو المعّػوالتة يعنػي الحّػائؽ المعّولػة الإلػي لػيس
أما الّطـ اآلخر مف المعمومات
ّ
وّ
الص ػػفات
ارجي ػػة وليط ػػت محطوط ػػةة م ػػثالً إ ّف الّ ػ ّػوة
ّ
له ػػا مك ػػاف وال ص ػػورة خ ّ
العّمي ػػة ليط ػػت محطوط ػػة و ّ

ػب أيضػ ػاً حّيّػػة معّول ػػة ال
ػانية بإلمامهػػا ليط ػػت محطوطػػةة ب ػػؿ إّنهػػا حّ ػػائؽ معّولػػة وك ػػذلؾ الحػ ّ
اإلنطػ ّ
محطوطػػةة ّف ػػذ الحّػػائؽ ال إلطػػمعها ا ذف وال إل ار ػػا العػػيف وال يشػ ّػمها ا نػػؼ وال يػػدركها الػ ّذوؽ وال
إلحس بالمّمسة
ّ
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المادة ا ثيرّية الإلي َّ
الطبيعية بح اررة ونور وكهرباء ومبناطيسة إلمؾ
يعبر عف قوا ا في الحكمة
حإلّى ّ
ّ
الروح
أيضاً حّيّة معّولة ال محطوطة وكذلؾ نفس الطّبيعة أيضاً حّيّة معّولة ال محطوطةة وكذلؾ ّ

اإلنطاني حّيّة معّولة ال محطوطةة وعندما إلريد بياف ذ الحّائؽ المعّولة فهنت مجبر عند إلبيانها
ّ
الروح وشؤونها
عمى إفراغها في قالب محطوس إذ ال يوجد في الخارج طوا ة فّف أردت بياف حّيّة ّ

ومراإلبها فهنت مجبر عمى بيانها في صورة محطوطة إذ ال يوجد في الخارج طوا ة مثالً إ ّف الحزف
الروحانية إلّوؿ ضاؽ قمبي أو اإلّطعة في
الطرور مف ا مور المعّولة فّذا أردت بياف إلمؾ
ّ
و ّ
الكيفية ّ

روحانية معّولةة تواذا
كيفية
ّ
حاؿ ّأنه لـ يحصؿ في روح اإلنطاف وال في قمبه ضيؽ وال طعةة بؿ ي ّ
إلبينها بصورة محطوطة مثالً إلّوؿ إ ّف فالناً إلرقّى كثي اًرة في حاؿ ّأنه با ٍ
ؽ
أردت البياف فهنت مجبر أف ّ

مطإلّر في مّامه ومحمّهة وفالناً عال مّامه في حاؿ ّأنه كطائر ا شخاص يمشي عمى ا رضة
ّ
إلبيف ذلؾ
كيفية
روحانية وحّيّة معّولةة تواذا أردت البياف فهنت مجبر أف ّ
ّ
العمو والإلّرقّي ّ
ولكف ذا ّ

بالنور والجهؿ بالظّممةة فانظر
بصورة محطوطةة ّنه ال يوجد في الخارج طوا ة مثالً إلؤوؿ العمـ ّ
كيفية معّولة فعندما إلريد
يحس أو الجهؿ ظممة محطوطةب الة بؿ إ ّنها فّط ّ
اآلف ؿ العمـ نور ّ
ثـ اطإلنارة في حاؿ
إلعبر عف العمـ ّ
بيانهما ّ
بالنورة وعف الجهؿ بالظّممةة وإلّوؿ إ ّف قمبي كاف مظمماً ّ

ولكننا مجبروف عندما نريد البياف أف
أف نور العمـ وظممة الجهؿ حّيّة معّولة وليطت محطوطة ّ
ّ
أف الحمامة الإلي دخمت في المطيح ليطت ي
ّ
نعبر عنها بصورة محطوطة .إذاً صار مف المعموـ ّ

روحانية
كيفية
ّ
الحمامة المحطوطة بالعيفة بؿ كانت ّ
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وبينت بصورة محطوطة لمإلّفهيـ والإلّفهـة مثالً ذكر في الإلّوراة ظهر المّه في عمود مف نارة والحاؿ أنّه
ّ
ويإلفضؿ
الصورة المحطوطة بؿ الحّيّة المعّولة الإلي ّبينت في صورة محطوطةة
ليس المّصد ذ
ّ
ّ
حضرة المطيح بّوله "األب في االبن واالبن في األب" 1فهؿ كاف حضرة المطيح في باطف المّه أو
ِ
ولنهت ببياف عبارة
كيفية معّولة ّبينت في صورة محطوطة.
المّه في باطف المطيحة ال والمّهة بؿ ذ
ّ
ٍ
كأحد من العباد وراقداع عمى
يإلفضؿ بها قائالً "يا سمطان إ ّني كنت
حضرة الجماؿ المبارؾ الإلي
ّ

السبحان وعمّمني عمم ما كان ليس ىذا من عندس بل من لدن عزيز
عمي نسائم ّ
المياد ّ
مرت ّ
2
الزماف الماضي والحاؿ
عميم" ذا مّاـ الإلّجمي و و معّوؿ وليس بمحطوس و و من ّز عف ّ
ثـ
واالطإلّباؿ فهذا إلمثيؿ وإلعبيرة مجاز ال حّيّةة وليس المّصود منه ّأنه كاف نائماً في الواقع ّ
الطكوف والإلّي ّظ حاؿ الحركةة
اطإليّظة بؿ و عبارة عف انإلّاؿ مف حاؿ إلى حاؿة مثالً النوـ حاؿ ّ
يعبر بالفارطي
النطؽة ّ
الصمت واليّظة حاؿ ّ
ّ
النوـ حاؿ الخفاء واليّظة حاؿ الظّهورة مثالً ّ
النوـ حاؿ ّ

ميإلة فهحييت بمجيء
أف ا رض كانت نائمة فاطإليّظت بمجيء الربيعة أو ا رض كانت ّ
والعربي ّ
المّدطة كانت وال
الربيعة فهذا إلعبير
إلمثيمي وإلشبيه وإلهويؿ في عالـ المعانية والخالصة إ ّف المظا ر ّ
ّ
ّ
بدؿ في ذواإلها وغاية ما نالؾ ّأنهـ طاكنوف صامإلوف قبؿ
بير والإلّ ّ
إلزاؿ حّائؽ نورانية ال يحصؿ الإلّ ّ
كالنائـة وناطّوف مشرقوف بعد الظّهور بمثابة اليّظاف.
الظّهور ّ
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والدة حضرة المسيح
لطؤاؿ كيؼ كانت والدة حضرة المطيح مف روح الّدسب
ا ّ
أف حضرة
الجواب اخإلمؼ
الماديوف في ذ المطهلةة فاإل ّ
اإللهيوف و ّ
ّ
لهيوف مإلّفّوف عمى ّ
بد له
أف والدإله عمى ذ
الكيفية ممإلنعة مطإلحيمةة وال ّ
إلصور ّ
ّ
الماديوف ّ
المطيح ولد مف روح الّدسة و ّ
سوياع" 3يعني إلمثّؿ روح
مف أب
ويإلفضؿ في الّرآف بّوله "فأرسمنا إلييا روحنا فتمثّل ليا بش ارع ّ
ّ

بد
كالصورة الإلي إلإلمثّؿ في المرآة وخاطب مريـة
الّدس بصورة بشرّية
فالماديوف مجمعوف عمى ّأنه ال ّ
ّ
ّ
ميت وال يإلحّؽ وجود بدوف أف يمّح
مف االزدواجة ويّولوف إ ّف الجطـ
يإلكوف مف جطـ ّ
الحي ال ّ
ّ
النبات فكيؼ
أف ذلؾ ليس ممكناً في الحيواف فكيؼ باإلنطاف وال في ّ
ال ّذكور اإلناثة ومإلّفّوف عمى ّ
الحية والنباإلّية حإلّى ّأنهـ أيضا
جية ال ّذكور واإلناث ذ موجودة في جميع الكائنات ّ
بالحيوافة ّف زو ّ

مما تنبت األرض
يطإلدلّوف بالّرآف عمى
ّ
زوجية ا شياء بّوله إلعالى "سبحان ال ّذس خمق األزواج كمّيا ّ
4
ٍ
شيء
النبات جميعها مزدوج "ومن ك ّل
أف اإلنطاف والحيواف و ّ
ومما ال يعممون"  .يعني ّ
ومن أنفسيم ّ
5
يإلصور إنطاف مف
خمقنا زوجين" يعني خمّنا الكائنات جميعها مزدوجة .والخالصة ّأنهـ يّولوف ال ّ
الّضية ليطت مف الّضايا المطإلحيمة الممإلنعةة
اإللهييف يّولوف في جوابهـ أ ّف ذ
ولكف
غير أبة
ّ
ّ
ّ
كنها لـ إلحدث مف قبؿة و ناؾ فرؽ بيف شيء مطإلحيؿ
ول ّ
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قية في آف واحد لـ إلحصؿ
وشيء لـ يحدث مف قبؿة مثالً إ ّف مخابرة ال ّشرؽ والبرب با طالؾ البر ّ
مف قبؿ ومع ذلؾ لـ إلكف مطإلحيمةة والفإلوغراؼ لـ يكف معروفاً مف قبؿ ومع ذا لـ يكف مطإلحيالًة

المادّيوف
ومثؿ ذلؾ الفنوغراؼ فّنه لـ يكف معروفاً مف قبؿ ومع ذلؾ لـ يكف مطإلحيالًة ومع ذلؾ ظ ّؿ ّ
رضية قديمة أـ حادثةب فيّوؿ
اإللهيوف في الجواب ؿ ذ الكرة ا
مصريف عمى رأيهـة فيّوؿ
ّ
ّ
ّ

الكشفيات الكاممةة وكانت كرة نارّية في البداية وحصؿ
ّ
الماد ّيوف ثبت ّأنها حادثة بموجب الفنوف و ّ
ثـ اإلنطافة فيّوؿ
إلكوف فوقها ّ
النباتة وبعد وجد الحيواف ّ
االعإلداؿ بالإلّدري فظهرت الّشرة ث ّـ ّ

أف نوع اإلنطاف عمى الكرة ا
رضية حادث وليس قديماًة فيّيناً
ّ
اإللهيوف قد ّ
ّ
إلبيف واإلّضح مف إلّريركـ ّ
إلكوف اإلنطاف مف غير أب
النوع
ما كاف لسنطاف ا ّوؿ أب وال أـة ّف وجود ّ
اإلنطاني حادثة فهؿ ّ
ّ

بهف اإلنطاف ا ّوؿ وجد
وال أـ ولو بالإلّدري أعظـ إشكاالً أـ وجود مف دوف أبب عمى ّأنكـ معإلرفوف ّ
مدة قميمة مف غير أب وأـة فال شبهة إذاً في إمكاف وجود اإلنطاف مف غير أب
طواء بالإلّدري أو في ّ
إلعدو مطإلحيالً فميس مف اإلنصاؼة مثالً لو إلّوؿ كاف ذا
عد ذا مطإلحيالًة تواف ّ
وال يمكف أف ي ّ
ثـ إلّوؿ إ ّنه مف المطإلحيؿ أف يضيء مف دوف
الطراج مضيئاً وقإلاً ما مف دوف الفإليمة و ّ
ّ
الد فة ّ
المادّييف لـ
أما اإلنطاف ا ّوؿ باعإلّاد ّ
الفإليمةة فذلؾ بعيد عف اإلنصاؼ فحضرة المطيح كاف له ّأـة و ّ
يكف له أب وال ّأـ.
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سؤال عن ميزة من ال أب لو
ٍ
شخص وجد مف غير أبب
أفضمية
الطؤاؿ ما ي
ّ
ّ
ثمة فضؿ إلنطاف
الجواب إ ّف ال ّشخص الجميؿ جمي ٌؿ طواء كاف له أب أو مف دونه تواذا كاف ّ
العزة
الرطؿ ّنه وجد مف غير أب وأـة تواّنما طبب ّ
مف غير أبة فلدـ أعظـ وأفضؿ مف ك ّؿ ا نبياء و ّ
الصورة و ما بمثابة
الإلجميات والفيوضات والكماالت
والعظمة و
اإللهيةة فال ّشمس إلولّدت مف الم ّ
ّ
ّ
ادة و ّ

ولكنها نّص صرؼة
ولكنها كماؿ محضة والظّممات ال ّ
مادة لها وال صورة وال أب وال ّأـ ّ
ا ب وا ـ ّ
ؾ
المادة
فالمادة
النطفة الطّا رةة وال ش ّ
الجطدية لحضرة آدـ ي الإلّرابة و ّ
ّ
الجطدية لحضرة إب ار يـ ي ّ
ّ
ّ

مإلفضالً في اآلية
فّنه يّوؿ
الطيبة الطّا رة أحطف مف الإلّراب والجمادة وفضالً عف ذا ّ
أف ّ
ّ
النطفة ّ
أما ك ّل الذين قبموه فأعطاىم سمطاناع أن يتيروا
الثّالثة عشرة مف ا صحاح ا ّوؿ مف إنجيؿ ّ
يوحنا "و ّ
أوالد المّو ،أس المؤمنون باسمو ال ّذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل
الجطمانية أيضاً بؿ مف
الّوة
بل من المّو" فيعمـ مف آية ّ
ّ
يوحنا ذ ّ
أف وجود الحوارّييف لـ يكف مف ّ
وحانية فميس شرؼ حضرة المطيح وعظمإله ّنه وجد مف غير أب بؿ شرفه ومجد
الر ّ
الحّيّة ّ

اإللهية .ولو كانت عظمة حضرة المطيح لكونه ولد مف غير أب
بالكماالت والفيوضات والإلّجمّيات
ّ
إلفضالً في
ب م ّ
الر ّ
لوجب أف يكوف آدـ أعظـ منه ّنه وجد مف غير أب وال ّأـ .وفي الإلّوراة يّوؿ ّ

الطابعة "وجبل
ا صحاح الثّاني مف طفر الإلّكويف في اآلية ّ
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حية" فانظروا قوله وجد
الرب اإللو آدم تراباع من األرض ونفخ في أنفو نسمة حياة فتار آدم نفساع ّ
ّ
حؽ الحوارّييف إلد ّؿ عمى ّأنهـ أيضاً مف
فّف عبارة
يوحنا في ّ
ّ
آدـ مف روح الحياة وفضالً عف ذا ّ
ّي لك ّؿ عظيـ و
أف الحّيّة
ّ
المّدطة يعني ّ
ماوية إذاً صار مف المعموـ ّ
الط ّ
ا ب ّ
أف الوجود الحّي ّ

مف
الحؽ ومف نفخة روح الّدس .والخالصة ّأنه إذا كاف وجود اإلنطاف مف غير أب أعظـ فضالً
ّ
الحية أحطف أـ
فلدـ أعظـ مف الجميع ّنه ال أب له وال ّأـة فهؿ اإلنطاف ال ّذي يخمؽ مف
ّ
المادة ّ

أما حضرة المطيح فّد
اإلنطاف ال ّذي يخمؽ مف الإلّرابة ال ش ّ
أف ال ّذي يخمؽ مف ال ّ
مادة ّ
ؾ ّ
الحية أحطف ّ
ولد وإلحّؽ وجود مف روح الّدس.
اإللهية ّإنما يكوف بالكماالت
مّدطة وعظمة المظا ر
النفوس ال ّ
أف شرؼ ّ
ّ
وخالصة الّوؿ ّ
انية ال بطوا ا.
الرّب ّ
ّ
اإللهية والفيوضات والإلّجمّيات ّ
()15

في تعميد حضرة المسيح
ورد في إنجيل متّى في األتحاح الثّالث في اآلية الثّالثة عشرة " ٍ
حينئذ جاء يسوع من
األردن إلى يوح ّنا ليعتمد منو ولك ّن يوح ّنا منعو قائالع أنا محتاج أن أعتمد من وأنت
الجميل إلى
ّ
ٍ
حينئذ سمح لو".
بر
إلي فأجاب يسوع وقال لو اسمح اآلن أل ّنو ىكذا يميق بنا أن نكمل ك ّل ّ
تأتي ّ
اإلي وما ي الحكمة
الطؤاؿ فما احإلياج حضرة المطيح إلى ُغطؿ الإلّعميد مع وجود كماله ال ّذ ّ
في ذلؾب
ويإلوبهـ
يوحنا ينصح ّ
الجواب أصؿ الإلّعميد و غطؿ الإلّوبة وكاف حضرة ّ
النفوس ويوصيهـ ّ
أف البطؿ
ثـ يع ّمد ـة إذاً صار مف الواضح ّ
ّ
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البدنيةة كذلؾ
إلّدطه عف ا وطاخ
رب كما إلطهّر جطمي و ّ
ّ
رمز لمإلّوبة مف جميع ال ّذنوبة يعني أي ّ
أحديإلؾة فالإلّوبة رجوع عف العصياف
طهّر روحي ّ
ومما ال يميؽ بباب ّ
وقدطها مف أوطاخ عالـ الطّبيعة ّ

رب طهّر
إلى الطّاعة فيإلوب اإلنطاف ويبإلطؿ بعد البعد والحرمافة إذاً فهذا البطؿ رمز يعني أي ّ
حب ما طواؾ.
وطيبه وزبكه ّ
وقدطه عف ّ
قمبي ّ
إلعمد حضرإله ليكوف طبباً
يوحنا ذ بيف العموـ في ذلؾ ّ
ولما أراد المطيح إجراء ط ّنة ّ
الزمافة ّ
ّ
الطابّةة والإلّعميد تواف كاف طّنة يوحّناة إالّ ّأنه كاف في
في إلنّبه الخمؽ وليكمؿ ّ
الناموسة أي ال ّشريعة ّ

اإللهيةة وما كاف المطيح محإلاجاً لبطؿ الإلّعميدة غير
الحّيّة غطؿ الإلّوبةة وكاف جارياً في ال ّشرائع
ّ
الزماف وعنواف بشارة الممكوتة أج ار حضرة المطيح
لما كاف ذا العمؿ مّبوالً ممدوحاً في ذلؾ ّ
ّأنه ّ
س بل يجب أن يكون التّعميد بالماء
ولكنه
ّ
ّ
إلفضؿ وقاؿ فيما بعد "ليس التّعميد بالماء العنتر ّ
بالروح وال ّنار" 7وليس المّصود بالماء نا الماء
الروح" 6وقاؿ في
ِ
موضع ٍٍ آخر " ّ
إن التّعميد ّ
وّ
بالروح وال ّنار" ومف نا يعمـ ّأنه ليس البرض مف
يصرح في
ي ّنه
ٍ
العنصر ّ
موضع آخر "التّعميد ّ
ّ
إلهي والماء عمـ
فالروح فيض
النار والماء العنصرّييفة ّف الإلّعميد ّ
النار والماء ّ
ّ
بالنار محاؿة إذاً ّ
ّ

ي ال يكوف طبب طهارة قمب اإلنطاف بؿ يطهّر جطمه
وحياة و ّ
النار ّ
محبة المّه بمعنى ّ
أف الماء العنصر ّ
أف الّمب
فّطة
الروح الإلّي ي عمـ وحياة ّ
إلطيب قمب اإلنطاف وإلطهّر ة يعني ّ
ّ
الط ّ
ولكف الماء ّ
ماوي و ّ
طيباً طا اًر.
ال ّذي يهخذ نصيبه مف فيض روح الّدس
ّ
ويإلّدس به يصير قمباً ّ

- 56 -

والمّصود و إلطهير حّيّة اإلنطاف وإلّديطها مف أوطاخ عالـ الطّبيعة كالبضب وال ّشهوة

الصفات الّبيحةة وال طبيؿ
النفاؽ والإلّزوير
كبر والكذب و ّ
ّ
وحب ا ّلدنيا والإلّ ّ
ّ
وحب ال ّذات وأمثالها مف ّ
النفس والهوى إالّ بإلهييدات فيض روح الّدسة كما يّوؿ مف الواجب الالّزـ
لنجاة اإلنطاف مف حكـ ّ

محبة المّهة ويجب
النار ويعني بروح الفيض
بالروح والماء و ّ
اإللهية وماء العمـ والحياةة ونار ّ
الإلّعميد ّ
ّ
بدية تواالّ فما ثمرة الإلّعميد بالماء
بالروح والماء و ّ
النار ليطإلفيض مف الفيض ا ّ
يإلعمد اإلنطاف ّ
أف ّ
الرمز
ي
ّ
العنصر ّ
ولكف الإلّعميد بالماء كاف رم اًز لمإلّوبة واالطإلبفار مف الخطايا وال ّذنوبة وال لزوـ لهذا ّ
ومّرر.
بالروح
ّ
وبمحبة المّه أمر محّؽ ّ
في دور الجماؿ المبارؾ ّف حّيّإله الإلّي ي الإلّعميد ّ
()16

ضرورة التّعميد
الطؤاؿ ؿ غطؿ الإلّعميد موافؽ والزـ أـ الب فّف كاف موافّاً والزماً كيؼ نطذ تواف لـ يكف
ّ
يوحنا.
كذلؾ فكيؼ أج ار
ّ
اإلية لمممكناتة وال انفكاؾ لمّزوـ
إف إلطّور ّ
إلبير ا حواؿ مف المّوازـ ال ّذ ّ
الزماف و ّ
الجواب ّ
الرطوبة عف الماء وال ّشعاع عف
إف انفكاؾ الح اررة عف ّ
اإلي عف حّيّة ا شياءة ومثالً ّ
النار و ّ
ال ّذ ّ
اإلية
إلبير ا حواؿ و ّ
إلبدلها مف المّوازـ ال ّذ ّ
أف ّ
ال ّشمس ممإلنع محاؿة ّف ذ لوازـ ّ
ذاإلية وحيث ّ
الزمافة
لإلبيرات ّ
لمممكنات فكذلؾ ّ
إلإلبدؿ ا حكاـ أيضاً إلبعاً ّ
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إلبيرت إلمؾ الحاؿ
ومثالً كانت ال ّشريعة ال
ولما ّ
ّ
موطوية في زمف حضرة موطى مناطبة لمّإلضى الحاؿة ّ
إلبدلت في زمف حضرة المطيحة نطخت إلمؾ ال ّشريعة ّنها أصبحت غير مناطبة وال موافّة
و ّ
وحرـ الطّالؽة ومف بعد حضرإله حمّؿ أربعة مف
لمعالـ
الروح حكـ ّ
الطبت ّ
اإلنطانية فهبطؿ حضرة ّ
ّ
الدـ وقرابيف
الحوار ّييف منهـ بطرس وبولس لحـ الحيوانات المح ّرمة في الإلّوراة ما عدا لحـ المنخنّة و ّ
الدـ والمنخنّة وذبائح ا صناـ أيضاً وأبّى
ثـ حمّؿ بولس ّ
ا صناـ و ّ
الزناة وأبّوا ذ ا حكاـ ا ربعةة ّ
رومية في ا صحاح  14اآلية " 14إ ّني عالم ومتيقّن في
الزنا كما كإلب في رطالإله إلى أ ؿ
إلحريـ ّ
ّ

أن ليس شيء نجساع بذاتو إالّ من يحسب شيئاع نجساع فمو ىو نجس" وكذلؾ ذكر في
ب يسوع ّ
الر ّ
ّ
أما
اآلية  15مف ا صحاح ا ّوؿ مف رطالة بولس ّ
الرطوؿ إلى إليطس "ك ّل شيء طاىر لمطّاىرين و ّ
النطذ
تنجس ذىنيم أيضاع وضميرىم" فكاف ذا ّ
لم ّنجسين وغير المؤمنين فميس شيء طاى ارع بل قد ّ
إلبيرت
والإلّبيير والإلّبديؿ ّف عصر المطيح لـ يكف يّارف بعصر موطى بؿ ا حواؿ ومّإلضياإلها قد ّ
أطباؤ
أف عالـ الوجود بمثابة إنطاف وأنبياء المّه ورطمه ـ ّ
بالكمّّية ولذا نطخت إلمؾ ا حكاـة وحيث ّ
الحاذقوفة وال يبّى شخص اإلنطاف عمى حالة واحدة بؿ إلعإلريه ا مراض المخإلمفة ولك ّؿ مرض

يبير في
عالج مخصوصة إذاً فالطّبيب الحاذؽ ال يعال ك ّؿ العمؿ وا مراض بوطيمة واحدة بؿ ّ
بحمى شديدة
العالج وا دوية بما يناطب ا حواؿ ومخإلمؼ ا مراضة فّذا أصيب ذا ال ّشخص ّ
إلبدلت
اضط ّر الطبيب الحاذؽ إلى إعطائه أدوية باردةة تواذا انّمب مزاج ذا ال ّشخص في وقت آخر و ّ

حارةة و ذا الإلّبيير
الح اررة بالبرودة اضط ّر الطّبيب الحاذؽ إلى اطإلبداؿ ا دوية الباردة بهدوية ّ
والإلّبديؿ مف مّإلضيات حاؿ المريض ودليؿ جميؿ عمى حذؽ الطّبيبة فانظروا مثالً ؿ مف الممكف
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الضروري أف
إجراء شريعة الإلّوراة في ذا العصر وا واف ال والمّهة ذا مطإلحيؿ ومحاؿة إذاً كاف مف ّ
فّنه
يوحنا المعمداف ّ
ثـ انظروا إلى غطؿ الإلّعميد في زمف ّ
إلنطذ شريعة الإلّوراة ذ في زمف المطيحة ّ
أما في
كاف طبب إلذ ّكر ّ
النفوس و ّ
إلنبهها حإلّى يإلوبوا مف جميع المعاصي وينإلظروا ممكوت المطيحة ّ
الزيإلوفة
ضع في الماء المخموط بزيت ّ
الر ّ
يعمدوف ا طفاؿ ّ
ذ ا ّياـ فالكاثوليؾ وا رثوذكس بلطيا ّ
أف بعض ا طفاؿ يمرض مف ذا العمؿ المإلعب ويرإلعشوف في وقت الإلّعميد ويضطربوفة
حإلّى ّ

روحاني
وبعض الّطس في جهات أخرى ير ّشوف ميا الإلّعميد عمى الجبا وليس ليطفاؿ إحطاس
ّ
بهي وجه مف الوجو طواء في الحالة ا ولى أـ في الحالة الثّانيةة إذاً فما فائدة ذا العمؿب بؿ إ ّف
ّ
ضع في ذا الماءة فال و
الر ّ
طائر الممؿ ّ
يإلعجبوف ويند شوف قائميف لماذا يبطّطوف ؤالء ا طفاؿ ّ

مجرد عادة يجرونها.
طبب ّ
إلنبه الطّفؿ وال و طبب إيمانه وال و طبب إلي ّظه بؿ و ّ

النفوس ّأوالً ويدلّهـ
يوحنا ينصح ّ
يوحنا المعمداف فمـ يكف كذا بؿ كاف حضرة ّ
أما في زمف ّ
ّ
يشوقهـ النإلظار ظهور المطيح وكاف ك ّؿ نفس عندما إلبإلطؿ
عمى الإلّوبة مف الخطايا وال ّذنوبة ّ
ثـ ّ
ضرع والخشوع وإلطّهر جطد ا مف ا وطاخ الظّا رّية أيضاًة
غطؿ الإلّعميد إلإلوب مف ال ّذنب بنهاية الإلّ ّ
الدخوؿ في ممكوت روح المّه آناً بعد آف بكماؿ
النهار ينإلظروف ظهور المطيح و ّ
وكانوا بالمّيؿ و ّ

إلبدؿ مّإلضيات الّروف وا عصار طبب لنطذ ال ّشرائع ّنه
أف إلبّير ا حواؿ و ّ
االشإلياؽ .والخالصة ّ
يهإلي زماف إلكوف إلمؾ ا حكاـ غير مالئمة ومطابّة ليحواؿة فانظروا كـ مف إلفاوت بيف مّإلضيات

الّروف ا ولى والّروف الوططى والّروف ا خيرةة فهؿ مف الممكف اآلف إجراء أحكاـ الّروف
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أف ذلؾ ممإلنع محاؿة وكذلؾ ال إلكوف مّإلضيات الّروف
ا ولى في ذا الّرف ا خيرب مف الواضح ّ
بد مف الإلّبيير والإلّبديؿة فا حكاـ في
الحالية موافّة لمّروف اآلإلية بعد
مضي قروف عديدةة بؿ ال ّ
ّ
ّ

أوروبا ونظمها في
أوروبا في إلبيير وإلبديؿ مإلواصؿ فكـ مف أحكاـ كثيرة كانت موجودة في قوانيف
ّ
ّ
إلبدؿ ا حواؿ
إلبير ا فكار و ّ
الطابّة قد نطخت اآلفة فهذا الإلّبيير والإلّبديؿ ّإنما جاء مف ّ
الطنيف ّ
ّ
الطبت
وا طوارة وبدوف ذلؾ إلخإل ّؿ طعادة عالـ البشرة مثالً ّ
إف أحكاـ الإلّوراة حكـ الّإلؿ لمف يكطر ّ
أف
بؿ في الإلّوراة عشرة أحكاـ لمّإلؿ فهؿ مف الممكف إجراء إلمؾ ا حكاـ في ذ الّروفب مف الواضح ّ
ٍ
كاؼ عمى الحكمة البالبة
بدلت وإلبيير ا حكاـ وإلبديمها دليؿ
إلبيرت وإل ّ
ذا ممإلنع محاؿة لهذا ّ
النظر في ذ المطائؿ طباب واضحة الئحة طوبى لممإلف ّكريف.
اإللهيةة فيمزـ إمعاف ّ
ّ
()17

ما المراد من الخبز والخمر
السننماء إن أكنل أحنند مننن ىننذا
المطػيح "إ ّننني أننا الخبننز الن ّذس ننزل مننن ّ
ّ
الطػؤاؿ يّػوؿ حضػرة َ
8
الخبز يحيا إلى األبد" فما المّصود مف ذا البيافب
أف كػ ّؿ مػػف
ػماوية والكمػػاالت
ّ
الطػ ّ
اإللهيػػة يعنػػي ّ
الجػواب المّصػػود مػػف ػػذا الخبػػز ػػو المائػػدة ّ
يإلناوؿ مف ذ المائدة أي يكإلطب مف الفيوضات
الرحما ّنيػة ويهخػذ نصػيباً
ّ
اإللهية ويّإلبس مف ا نػوار ّ

مف كماالإلي يحيا حياةً أبدّية.
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بانيػة والفػيض
الدـ أيضاً و روح الحياة وإلمؾ ي الكمػاالت
والمّصود مف ّ
الر ّ
ّ
اإللهيػة والجمػوة ّ
الدـة يّوؿ
المادة
الحيوية مف ّ
مدانية ّف جميع أجزاء بدف اإلنطاف بواططة جرياف دورإله إلكإلطب ّ
ّ
ّ
الص ّ
يوحنػا "أقنول لكنم أننتم تطمبنونني لنيس أل ّنكنم رأينتم آينات بنل
في آية  26مف ا صحاح  6مف إنجيؿ ّ
أف الخب ػػز الػ ػ ّذي أكم ػػه الحوارّي ػػوف فش ػػبعوا من ػػه ػػو
أل ّنكنننم أكمنننتم منننن الخبنننز فشنننبعتم" وم ػػف الواض ػػح ّ

السماء
ماوية ّنه يّوؿ في آية  33مف الفصؿ المذكور " ّ
الط ّ
ألن خبز المّو ىو ال ّنازل من ّ
الفيوضات ّ
الطماء بؿ نػزؿ مػف رحػـ مػريـ وكػ ّؿ مػا نػزؿ
الواىب حياة لمعالم" ومعموـ ّ
أف جطد المطيح لـ ينزؿ مف ّ
أف حضػرإله يّصػػد الجطػػد اعإلرضػوا عميػػه كمػػا
الطػػماء
ّ
ولمػا ظػ ّػف اليهػػود ّ
مػف ّ
اإللهيػة ػػو روح المطػػيحة ّ
ألننيس ىننذا ىننو يسننوع بننن يوسنن النن ّذس نحننن
ورد فػػي اآليػػة  42مػػف ا صػػحاح المػػذكور إذ قػػالوا " ه

أف مّصػد حضػرة
السنماء" فػانظروا كيػؼ اإلّضػح ّ
أمو فكي يقول ىذا أ ّني نزلنت منن ّ
عارفون بأبيو و ّ
ماوي و روح حضرإله وفيوضاإله وكماالإله وإلعاليمه كما ي ّبيف في اآلية  63مف
الط ّ
المطيح مف الخبز ّ

أف روح المطػيح كانػت
أمنا الجسند فنال يفيند شنيئاع" إذاً اإلّضػح ّ
الفصؿ المذكور " ّ
الروح ىو ال ّذس يحيي ّ
ػماوية يجػد
نعمة
الط ّ
ّ
الروح أي يهخذ مػف الإلّعػاليـ ّ
طماوية نازلة مف ّ
الطماءة وك ّؿ مف يطإلفيض مف ذ ّ

إلني فنال يجنوع
حياة ّ
أبديةة لذا يّوؿ في اآلية  35منه "فقال ليم يسوع أنا ىو خبز الحيناة منن يقبنل ّ
يوضح ا كؿ باإلقباؿ وال ّشرب باإليمافة إذاً صػار
ومن يؤمن بي فال يعطش أبداع" فالحظوا كيؼ ّأنه ّ

ػماوية
الط ّ
الر ّ
الر ّ
الط ّ
مف الواضح المحَّّؽ ّ
وحيػة والإلّعػاليـ ّ
أف المائػدة ّ
حمانيػة والإلّجمّيػات ّ
ػماوية والفيوضػات ّ
الكمية ي حضرة المطيحة وا كؿ عبػارة عػف اإلقبػاؿ وال ّشػرب كنايػة عػف اإليمػاف حيػث كػاف
والمعاني ّ
لحض ػرإله جطػػد عنصػػري و يكػػؿ طػػماوية فالجطػػد العنصػػري ِ
ػماوي فحػػي بػػا ٍ
ؽ
الطػ ّ
أم ػا الهيكػػؿ ّ
ّ
ّ
ّ ُ
ص ػمب و ّ
ّ
وطبب
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رحمانيةة طبحاف المّه
ماوي كاف طبيعة
ّ
الحياة ا ّ
الط ّ
ي كاف طبيعة بشرّية والهيكؿ ّ
بديةة الجطد العنصر ّ
بهف خبز الّرباف و حّيّة حضرة المطيح ح ّؿ فيه الالّ وت وروح الّدسة مع ّأنه
قد
يإلصور البعض ّ
ّ
إلصورو ـ كذاة
عدة دقائؽة فكيؼ يمكف إذاً
عندما يؤكؿ الّرباف يصير فاطداً
ويإلبير بالكمّّية بعد ّ
ّ
ّ
أطإلبفر المّه عف ذا الو ـ العظيـ.

بدي
أف بظهور حضرة المطيح انإلشرت إلعاليمه ّ
وخالصة المّاؿ ّ
المّدطة الإلّي ي الفيض ا ّ
حياً ومف ض ّؿ
وططعت أنوار الهداية وبذلت روح الحياة لمحّائؽ
اإلنطانيةة فك ّؿ مف ا إلدى صار ّ
ّ
إلي لحضرة المطيح وعنصر
أبدياة وذلؾ الخبز ّ
مات موإلاً ّ
النازؿ مف ّ
الطماء و الهيكؿ الممكو ّ

بديةة وقد إلناوؿ الحوارّيوف مف يد حضرة
الر
وحاني و و ال ّذي إلناوؿ منه الحوارّيوف ففازوا بالحياة ا ّ
ّ
ّ
بانية إذاً صار مف المعموـ ّأنه ليس المراد مف الخبز
المطيح أطعمة كثيرة فمماذا امإلاز العشاء ّ
الر ّ

وحاني لحضرة المطيحة و ي
الر
ية بؿ المّصود منه المائدة
ّ
الطماوي الخبز العنصر ّ
ّ
اإللهية والهيكؿ ّ
ّ
حمانية الإلّي أخذ الحوارّيوف منها نصيباً حإلّى شبعواة وكذلؾ
الر ّ
الر ّ
بانية والكماالت ّ
إلمؾ الفيوضات ّ
لما أف بارؾ حضرة المطيح الخبز وقاؿ ذا جطدي وو به لمحوارّييفة كاف حضرإله موجوداً
الحظوا ّ
بينهـ بشخصه وذاإله وما اطإلحاؿ إلى خبز وخمرة ولو اطإلحاؿ إلى خبز وخمر لوجب بعد ذا أف ال

عيناً عند الحوارّييف في ذلؾ الوقت.
يكوف حضرة المطيح
مجطماً وال ّ
مشخصاً وال م ّ
ّ
أف الخبز والخمر رمزاف أراد بهما أف يّوؿ أعطيت لكـ فيوضاإلي وكماالإلي وحيث
إذاً اإلّضح ّ
ماوية.
الط ّ
ّأنكـ اطإلفضإلـ منها فّد وجدإلـ حياة ّ
أبدية وفزإلـ بحظّ مف المائدة ّ
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المعجزات وخوارق العادات
فطر المعجزات المنطوبة إلػى حضػرة المطػيح بحطػب المعػاني الظّا رّيػة ليلفػاظ
الطؤاؿ ؿ إل ّ
ّ
أف لها ٍ
أف جميع الكائنات خاضعة لّانوف
أف حّائؽ ا شياء ال ّ
معاف أخرى وقد ثبت ّ
إلإلبير و ّ
عممياً ّ
أو ّ
ونظاـ كمّ ّي ال إلإلخمّؼ عنه أبداً ولهذا ال يمكف خرؽ الّانوف الكمّ ّي.
اإللهيػػة ػػـ مصػػادر المعج ػزات ومظػػا ر اآلثػػار العجيبػػة فك ػ ّؿ
المّدطػػة
إف المظػػا ر ّ
ّ
الج ػواب ّ
ٍ
بالنطبة إليهـة ّنه بّ ّػوة خارقػة لمعػادة يظهػر مػنهـ خػارؽ
أمر مشكؿ وغير ممكف يصير ممكناً وجائ اًز ّ
العادةة وبّدرة ما وراء الطّبيعػة يػؤثّروف فػي عػالـ الطّبيعػةة ومػنهـ جميعػاً قػد صػدرت عجائػب ا مػورة

اإللهي ػػة ال يعمّّ ػػوف عم ػػى إلم ػػؾ
أف المظ ػػا ر
وله ػػا ف ػػي الكإل ػػب ّ
ّ
المّدط ػػة اص ػػطالح خ ػػاصة ف ػػي ح ػػيف ّ
ميةة حإلّى ّأنهـ ال يريدوف ذكر اة ّننػا لػو اعإلبرنا ػا أعظػـ
المعجزات وعمى إلمؾ اآلثار العجيبة ّأية أ ّ

بالنطػػبة لمػػف كػػاف موجػػوداً وشػػهد المعجػزات دوف طػوا ة
حجػةً وبر انػاً ّ
بر ػػاف عمػػى صػػدقهـ لكػػاف ذلػػؾ ّ
فّنػه
فمثالً لو إلروى معجزات حضرة موطى وحضرة المطػيح لشػخص طالػب لمحّيّػة غيػر مػؤمف بهمػا ّ
ودونػػت فػػي الكإلػػبة وقػػد
ينكر ػػا ويّػػوؿ قػػد رويػػت أيضػاً عػػف ا صػػناـ آثػػار عجيبػػة بشػػهادة خمػػؽ كثيػػر ّ
دونػوا فيػه اآلثػار العجيبػة الإلّػي صػدرت مػف بر مػاة فيّػوؿ الطّالػب أيضػاً ومػف أيػف
كإلب الب ار مة كإلاباً ّ

مدوف في
نعرؼ صدؽ اليهود و ّ
النصارى وكذب الب ار مة فكال ما رواية وكال ما خبر مإلواإلر وكال ما ّ
الصدؽ والكذبة وبمثؿ ذا يّاؿ فيما إلرويه الممؿ ا خرىة فػّف صػدؽ أحػد ا
الكإلب وكال ما يحإلمؿ ّ
لزـ صدؽ اآلخريف تواف قبؿ أحد ا وجب قبوؿ الباقيفة فمف أجؿ ذا
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حج ػػة عم ػػى
ػح أف إلكػ ػوف ّ
ػح أف إلك ػػوف بر انػ ػاً لمحاضػ ػريف ف ػػال يص ػ ّ
ال إلك ػػوف المعجػ ػزات بر انػ ػاً تواف ص ػ ّ
أما أ ؿ البصيرة في يوـ الظّهػور فهػـ يعإلبػروف جميػع شػؤوف مظهػر الظّهػور معجػزات ّنهػا
البائبيفة ّ
عما طوا ا وما دامت ممإلازة فهي خارقة لمعادة.
إلمإلاز ّ

ػي أمػػاـ مػػف عمػػى ا رض وقػػاومهـ جميع ػاً فريػػداً وحيػػداً بػػدوف
فحضػرة المطػػيح رفػػع العمػػـ اإللهػ ّ
النهايػة غمػب
ظهير وال نصير ولـ يكف له جنػد وال جيػوش بػؿ كػاف مضػطهداً مظمومػاًة ومػع ػذا ففػي ّ
الّضية معجزة محضة ال يمكف إنكار ا أبداً فال حاجػة بعدئ ٍػذ
الجميع ولو ّأنه صمب في الظّا رة فهذ
ّ
إلػػى بر ػػاف آخػػر يثبػػت أحّ ّيػػة حض ػرة المطػػيحة ولػػيس لممعج ػزات الظّا رّيػػة أ ّمّي ػة لػػدى أ ػػؿ الحّيّػػةة

النهايػػة طػػيفّد بصػػر ثاني ػاً عنػػدما يمػػوت ويحػػرـ مػػف جميػػع
فّنػػه فػػي ّ
فم ػثالً لػػو صػػار ا عمػػى مبص ػ اًر ّ
أف ذ الّوى مصير ا أف إلػزوؿة وكػذلؾ مػا فائػدة
الحواس والّوىة فال أ ّمّية إذاً إلبصار ا عمىة إذ ّ
مرةً أخرى.
إحياء جطـ ّ
الميت ال ّذي طيموت ّ

اإللهيػةة ّف ػذ الحيػاة
وحيػة
ّ
الر ّ
ميػة ففػي إعطػاء البصػيرة والحيػاة ا ّ
أما ا ّ
بديػة أي الحيػاة ّ
ّ
أف حضرة المطيح يّوؿ في جواب أحد الإلّالميذ
ّ
الجطمانية ال بّاء لها ووجود ا عيف العدـة مثاؿ ذلؾ ّ

النروح" 9فالحظػوا
الروح فيو ّ
"دع الموتى يدفنون الموتى المولود من الجسد جسد ىو والمولود من ّ
أف المطيح اعإلبر ا أمواإلاًة ّف الحياة ي الحياة
أف إلمؾ ا ّلنفوس مع ّأنها قد كانت
أحياء با جطاـ إال ّ
ّ
ً

المّدط ػػةة
ػية فم ػػف أجػػؿ ػػذا ل ػػو ذكػػر إحي ػػاء المػ ػوإلى فػػي الكإل ػػب ّ
ا ّ
بديػػة والوج ػػود ػػو الوجػػود الحّيّ ػ ّ
بديػػة وكػػذلؾ لػػو ذكػػر إبصػػار العمػى فالمّصػػود مػػف ػػذا اإلبصػػار ػي
فالمّصػػود ّأنهػػـ نػػالوا الحيػػاة ا ّ
الط ػػمع
البص ػػيرة
ّ
ػي ونيمػ ػه ّ
الص ػ ّػـ فالمّص ػػود حص ػػوؿ ّ
الحّيّي ػػةة وك ػػذلؾ ل ػػو ذك ػػر إط ػػماع ّ
الط ػػمع ّ
الروح ػ ّ
إلي
الممكو ّ
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بنص اإلنجيؿ حيث يّوؿ حضرة المطيح "ىؤالء مثل ال ّذين قال عنيم إشعيا ليم أعنين ال
و ذا ثابت ّ
10
أف مظا ر الظّهور
يبترون بيا وليم آذان ال يسمعون بيا وأنا أشفييم" وليس المّصود مف ذا ّ

الطمع
عاجزوف عف إجراء المعجزات بؿ ـ قادروف ّ
المهـ لديهـ و البصيرة الباط ّنية و ّ
ولكف المّبوؿ و ّ
أف أعمػى صػار
أي موضػع مػف الكإلػب ّ
الروحاني والحياة ا ّ
المّدطػة مػف ّ
بديةة فعمى ػذا مػا جػاء فػي ّ
ّ
وحانيػػةة أو كػػاف جػػا الً فصػػار عالمػاً أو كػػاف
الر ّ
بصػػي اًر معنػػا ّأنػػه كػػاف أعمػػى البػػاطف وفػاز بالبصػػيرة ّ
الطػمع والحيػاة وال ّشػػفاء
غػافالً فصػار مإلنّبهػاً أو كػاف ناطػو ّإلياً فصػار ممكو ّإليػاًة وحيػث ّ
أف ػػذ البصػيرة و ّ

انيػػة وقوا ػػا وقػػدر ا وشػػهنها الإلّػػي ػي
ميػػة الحيػػاة الحيو ّ
ميػػةة تواالّ فمػػا أ ّ
أبديػػة لهػػذا كانػػت ذات أ ّ
كمّهػػا ّ
أمػا نػور
فّنػه ال شػ ّ
كا و اـ إلنإلهي في أياـ معدودةة مثالً لو أضػيء طػراج مطفػه ّ
ؾ ينطفػئ م ّػرة أخػرى ّ
المهـ.
ال ّشمس فمضيء دائماًة و ذا و
ّ

()19

قيام المسيح بعد ثالثة ّأيام
الطؤاؿ ما معنى قياـ المطيح بعد ثالثة ّأياـب
ّ
ػدياًة فجميػ ػػع ش ػ ػؤونهـ وحػ ػػاالإلهـ وأعمػ ػػالهـ
الج ػ ػواب لػ ػػيس قيػ ػػاـ المظػ ػػا ر
اإللهيػ ػػة قيام ػ ػاً جطػ ػ ّ
ّ
معنويػ ػػة ال إلإلعمّػ ػػؽ
روحيػ ػػة
وإلهطيطػ ػػاإلهـ وإلعػ ػػاليمهـ وإلعبيػ ػػر ـ وإلشػ ػػبيههـ وإل ػ ػرإليبهـ عبػ ػػارة عػ ػػف أمػ ػػور
ّ
ّ

مإلعددة مف اإلنجيػؿ
الطماء ذ
مصرح بها في مواضع ّ
ّ
بالجطمانياتة مثالً مطهلة مجيء المطيح مف ّ
ّ
الطػماء وكمػا يّػوؿ
الطػماء وطػيذ ب إلػى ّ
الطػماء وابػف اإلنطػاف فػي ّ
حيث يّػوؿ جػاء ابػف اإلنطػاف مػف ّ

يوحنا آية 38
الطادس مف إنجيؿ ّ
في ا صحاح ّ
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السماء" وكذلؾ فػي اآليػة الثّانيػة وا ربعػيف منػه "وقنالوا ألنيس ىنذا ىنو يسنوع بنن
"أل ّني قد نزلت من ّ
السنماء" وكػذلؾ فػي إنجيػؿ
يقنول ىنذا إ ّنني نزلنت منن ّ

أمنو فكين
يوس ال ّذس نحنن عنارفون بأبينو و ّ
السنماء إالّ الن ّذس ننزل منن
ّ
يوحنا في ا صحاح الثّالث اآلية الثّالثة عشرة يّػوؿ "وليس أحد تعد إلى ّ
أف
الطػماء والحػاؿ ّ
السنماء" فالحظػوا ّأنػه يّػوؿ ابػف اإلنطػاف فػي ّ
السماء ابنن اإلنسنان الن ّذس ىنو فني ّ
ّ
الطماءة
حضرإله في ذلؾ الوقت كاف عمى ا رضة وكذلؾ الحظوا ّأنه يّوؿ صراحةً جاء المطيح مف ّ
أف المّصود مف ذ العبارة
والحاؿ ّأنه أإلى مف رحـ مريـ وإلولّد جطـ حضرإله مف العذراءة إذاً اإلّضح ّ

ػمانية يعنػي تواف
ػوي ال ظػا ر ّ
الطػماء أمػر معن ّ
الإلّي يّوؿ فيهػا جػاء ابػف اإلنطػاف مػف ّ
ػي ال جط ّ
ية روح ّ
الطػماءة مركػػز شػػمس
كػاف حضػرة المطػيح إلولّػػد مػػف رحػـ مػريـ ظػػا اًرة ّ
ولكنػه فػػي الحّيّػػة قػد أإلػػى مػػف ّ
حماني.
الحّيّةة العالـ
اإللهية الممكوت ّ
الر ّ
ّ

ػية فالمّصػود إذاً مػف بّػاء
الر ّ
وحيث اإلّضح ّ
أف المطيح أإلػى مػف ّ
الطػماء ّ
وحيػة والممكػوت اإلله ّ
ية وكػػذلؾ قي ػاـ حض ػرإله مػػف بطػػف ا رض
ػوي ال ظػػا ر ّ
حض ػرإله ثالثػػة ّأيػػاـ فػػي الّبػػر أيض ػاً أمػػر معنػ ّ

ػاني
روحانية ال
وكيفية
معنوي
أيضاً أمر
ّ
ّ
ّ
جطمانيةة وكذلؾ صعود المطيح أيضاً إلػى ّ
ّ
الطػماء أمػر روح ّ
الطػماء الظّػا رة فضػاء غيػر مإلنػا
ال
جطمانية وفضالً عف ذا البياف فّد ثبت وإلح ّؽ ّ
عممياً ّ
أف ػذ ّ
ّ
أف قيػػاـ المطػػيح عبػػارة عػػف
و ف ػراغ خػػالء إلطػػبح فيػػه ّ
النجػػوـ والكواكػػب الإلّػي ال عػػداد لهػػاة لهػػذا نّػػوؿ ّ
اضطّراب الحوارّييف وحيرإلهـ بعػد شػهادة حضػرإله وقػد خفيػت واطػإلإلرت حّيّػة المطػيح الإلّػي ػي عبػارة

ػيحية مػػدة يػػوميف أو ثالثػػة بعػػد اطإلشػػهاد
وحانيػػة المطػ ّ
الر ّ
عػػف الإلعػػاليـ والفيوضػػات والكمػػاالت والّػ ّػوة ّ
حضرإلهة ولـ يكػف لهػا جمػوة وال ظهػور بػؿ كانػت فػي حكػـ المفّػودة ّف المػؤمنيف كػانوا أنفطػاً معػدودة
وكانوا أيضاً مضطربيف حائريفة فبّي أمر حضرة روح
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ٍ
ولمػػا رطػػذ حضػرات الح ػوار ّييف وثبإل ػوا بعػػد ثالثػػة ّأيػاـ وقػػاموا عم ػى خدمػػة أمػػر
اهلل كجطػػـ ال روح فيػػهة ّ
اإللهية واجراء وصايا المطيح والّياـ عمى خدمة المطيحة إلجمّػت
وصمموا عمى إلروي الإلّعاليـ
المطيح
ّ
ّ

له ػػـ حّيّ ػػة المط ػػيح فظه ػػرت فيوض ػػاإله وط ػػرت روح الحي ػػاة ف ػػي شػ ػريعإله وظه ػػرت إلعاليم ػػه واإلّض ػػحت

أف أمر المطػيح كػاف كجطػـ بػال روح فدخمإلػه الحيػاة وأحػاط بػه فػيض روح الّػدسة ػذا
وصايا ة يعني ّ
ػي ولػـ يهإلػدوا إلػى
و معنػى قيػاـ المطػيح وقػد كػاف قيامػاً
ّ
حّيّيػاًة ّ
ولمػا لػـ يفهػـ الّطػس المعنػى اإلنجيم ّ

رمػػز قػػالوا إ ّف الػ ّػديف مخػػالؼ لمعمػػـ والعم ػـ معػػارض لمػ ّػديفة ّف مػػف جممػػة ػػذ المطػػائؿ مطػػهلة صػػعود
الرياضػ ّػية .ولكػػف
ي إلػػى ػػذ ّ
حض ػرة المطػػيح بجطػػمه العنصػػر ّ
الطػػماء الظّػػا رةة وذلػػؾ مخػػالؼ لمعمػػوـ ّ
هي وجػه مػف الوجػو
الرمػز ّ
فّنهػا ال إلإلعػارض مػع العمػـ بػ ّ
عندما إلنكشؼ حّيّة ذ المطهلة ّ
ويفطر ذا ّ
ويؤيدانها.
بؿ العمـ والعّؿ ي ّ
صدقانها ّ

()21

مسألة حمول روح القدس
أف روح الّدس حمَّت في الحوارّييف فكيؼ كاف ذلؾ وما معنا ب
الطؤاؿ مذكور في اإلنجيؿ ّ
ّ
إف حموؿ روح الّدس ليس كحموؿ الهواء في جوؼ اإلنطاف بؿ و إلعبير وإلشبيه ال
الجواب ّ
ػي ال ّشػمس فيهػاة فػالحوارّيوف بعػد
إلصوير وإلحّيؽة بؿ و كحموؿ ال ّشػمس فػي المػرآة يعنػي ظهػور إلجم ّ

صعود حضرة المطيح اضطربوا واخإلمفت آراؤ ـ وإلشإلّإلت أفكػار ـة ث ّػـ ثبإلػوا واإلّحػدوا واجإلمعػوا فػي عيػد
وغضوا الطّرؼ عف أنفطهـ وإلركوا
العنصرةة وانّطعوا
ّ
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ارحػػة ػػذا العػػالـ ومطػ ّػراإله وفػػدوا بهجطػػامهـ وأرواحهػػـ فػػي طػػبيؿ المحبػػوب وإلرك ػوا ا ػػؿ وا وطػػافة
وأصبحوا بال ممجه وال مهوى وز دوا في ب
اإللهي وظهرت ق ّػوة
كؿ شيء حإلّى نطوا ذواإلهـة فهإلا ـ الإلّهييد
ّ
محبػة المّػه زمػاـ أنفطػهـ مػف أيػديهـة فإلّ ّػووا فػي ذلػؾ اليػوـ
روح الّدس وغم َبت
روحانية المطيح وأخذت ّ
ّ
بالحجػة والبر ػافة إذاً فحمػوؿ روح الّػدس عبػارة
إلوجه ك ّؿ واحد منهـ إلى جهة لإلبميد أمر المّػه ونطػؽ
ّ
و ّ
محبػة اهلل حيػاةً جديػدةً و أروا
بالروح
المطيحي واطإلّامإلهـ وثباإلهـة حإلّػى اكإلطػبوا مػف روح ّ
عف انجذابهـ ّ
ّ

الطػماء
حضػرة المطػيح ّ
حيػاً ومعينػاً وظهيػ اًرة إذ كػػانوا قطػرات فصػػاروا بحػو اًر وبعوضػاً فهصػػبحوا عّػاب ّ
وضػػعافاً فهصػػبحوا أقويػػاءة فمث ػػؿ ػؤالء كمثػػؿ الم اري ػػا قبالػػة ال ّشػػمس فػػال ب ػ ّػد وأف إلطػػطع فيهػػا أنوار ػػا
أشعإلها.
و ّ

()21

المقتود من روح القدس
الطؤاؿ ما و المّصود مف روح الّدسب
ّ
الطػاطعة مػف مظهػر الظّهػورة
الجواب المّصود مف روح الّدس و الفيض
اإللهي وا ش ّػعة ّ
ّ
أشعة شمس الحّيّةة ومف ذا المركػز الجميػؿ أشػرقت حّيّػة المطػيح بػالفيض
ّف المطيح كاف مركز ّ
ػي عم ػػى ط ػػائر الم اري ػػا الإلّػػي كان ػػت حّ ػػائؽ الحػ ػوارّييفة والمّص ػػود م ػػف حم ػػوؿ روح الّ ػػدس عم ػػى
اإلله ػ ّ

ػي إلجمّػػى وأفػػاض عمػػى حّػػائؽ الح ػوارّييف لػػيس إالّة حيػػث
الح ػوارّييف ػػو ّ
أف ذلػػؾ الفػػيض الجميػػؿ اإللهػ ّ
الدخوؿ والحمػوؿ لمحّػائؽ
أف ّ
ّ
الدخوؿ والخروج و ّ
اص ا جطاـ ال ا رواح .يعني ّ
النزوؿ والحموؿ مف خو ّ
الحب
المحطوطة ال لمّطائؼ المعّولةة فالحّائؽ المعّولة مثؿ العّؿ و ّ
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وحيػةة مػثالً
الر ّ
صور والفكر ليس لها دخػوؿ وال خػروج وال حمػوؿ بػؿ ػي عبػارة عػف العالقػة ّ
والعمـ والإلّ ّ
بالنطبة لمعّؿ
الصور الحاصمة لدى العّؿ و أمر معّوؿ و ّ
الدخوؿ والخروج ّ
العمـ ال ّذي و عبارة عف ّ
كالصػػور المنطبعػػة فػػي الم ػرآةة وحيػػث ثب ػت بالبر ػػاف ّأنػػه لػػيس
ػولي
ّ
أمػػر مو ػػوـة بػػؿ لػػه إلعمّػػؽ حصػ ّ

النػػزوؿ والػ ّػدخوؿ والخػػروج والمػػزج والحمػػوؿ
لمحّ ػائؽ المعّولػػة دخػػوؿ وال حمػػوؿة فػػال ش ػ ّ
الصػػعود و ّ
ؾ ّ
أف ّ
أف روح الّ ػدس كال ّشػػمس إلجمّػػت فػػي المػػرآة وفػػي بعػػض
لػػروح الّػػدس ممإلنػػع محػػاؿة وغايػػة مػػا نالػػؾ ّ
ّدطػػة إلػػذكر الػ ّػروح والمّص ػػود منهػػا ال ّش ػخصة كمػػا ػػو مصػػطمح عمي ػه ف ػػي
المواضػػع مػػف الكإلػػب الم ّ
النظػر فػي
مجطػـ
ػي روح
وحميػة ومػروءة مش ّخصػةة فمػيس ّ
ّ
المخاطبات والمكالماتة ّ
ّ
أف ال ّش َ
خص الفالن ّ
يوحنػػا عنػػد ذكػػر الموعػػود بعػػد حض ػرة
ػػذا المّػػاـ إلػػى ّ
الط ػراج كمػػا يّػػوؿ فػػي إنجيػػؿ ّ
الزجػػاج بػػؿ إلػػى ّ
إن لي أمو ارع كثيرةع أيضاع ألقول لكم ولكنن ال تسنتطيعون أن
المطيح في اآلية  12مف ا صحاح ّ " 16

الحنق أل ّننو ال ينتكمّم منن نفسنو
الحق فيو يرشدكم إلى جمين
أما متى جاء ذا روح
ّ
ّ
تحتمموا اآلن و ّ
بل ك ّل ما يسم يتكمّم بو" فانظروا بدقّة في ذ العبارة "أل ّننو ال ينتكمّم منن نفسنو بنل كن ّل منا يسنم
مجطػػـ لػػه نفػػس ولػػه أذف إلطػػمع ولطػػاف ينطػػؽ وكػػذلؾ
ػؽ ػػذا ػػو إنطػػاف
أف روح الحػ ّ
يننتكمّم بننو" إلجػػدوا ّ
ّ
الزجاج.
الطراج مع ّ
يطمؽ روح المّه عمى حضرة المطيح مثمما إلّوؿ طراج ومرادؾ ّ
()22

الدينونة
المجيء الثّاني لممسيح ويوم ّ
الدينونةب
الطؤاؿ ما معنى المجيء الثّاني لممطيح ويوـ ّ
ّ
مرة أخرى ومجيئه
الجواب مذكور في الكإلب ّ
المّدطة ّ
أف المطيح طيجيء ّ
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شمس" "والقمر ال
معينة وظهور مّإلرف بإلمؾ العالماتة ومف جممإلها "تظمم ال ّ
مشروط بإلحّؽ عالمات ّ
السننموات تتزعننزع" "وحينئن ٍنذ تظيننر عالمننة ابننن
السننماء" "وقن ّنوات ّ
يعطنني ضننوءه" "وال ّنجننوم تسننقط مننن ّ
ٍ
وحينئذ تننوح جمين قبائنل األرض ويبتنرون ابنن اإلنسنان آتيناع عمنى سنحاب
السماء" "
اإلنسان في ّ

11
فطػر حضػرة بهػاء المّػه ػذ اآليػات وشػرحها فػي كإلػاب اإليّػاف 12فػال
بقوة ومجد كبير" وقػد ّ
السماء ّ
ّ
حاجػ ػػة لمإلّك ػ ػرار فػ ػػارجعوا إليػ ػػه إلػ ػػدركوا معػ ػػاني إلمػ ػػؾ الكممػ ػػاتة إالّ ّأنػ ػػي طػ ػػهإلكمّـ اآلف بّيجػ ػػاز فػ ػػي ػ ػػذا

مصرح في اإلنجيؿة حإلّػى
الموضوعة و و ّ
الطماء كما و ّ
أف المطيح في مجيئه ا ّوؿ أيضاً أإلى مف ّ
الطػماء
ّ
الطػماء وال يصػعد إلػى ّ
الطػماء وابػف اإلنطػاف فػي ّ
أف نفس المطيح يّوؿ جػاء ابػف اإلنطػاف مػف ّ

الطػماء حػاؿ ّأنػه أإلػى بحطػػب
الطػماء ومػف المطػمّـ لػدى العمػوـ ّ
أف المطػيح أإلػى مػػف ّ
إالّ الػ ّذي أإلػى مػف ّ
الطػماء تواف كػاف بحطػب
الظّا ر مف رحـ مريـة كما ّ
أف مجيئه فػي الم ّػرة ا ولػى كػاف فػي الحّيّػة مػف ّ
الطػػماءة ولػػو يػػهإلي بحطػػب
الظّػػا ر أإلػػى مػػف ا رحػػاـة كػػذلؾ يكػػوف مجيئػػه الثّػاني بحّيّإلػػه أيض ػاً مػػف ّ
الظّ ػػا ر م ػػف ا رح ػػاـ .وال ّش ػػروط الم ػػذكورة ف ػػي اإلنجي ػػؿ بخص ػػوص مج ػ ِ
ػيء المط ػػيح ثانيػ ػةً ػػي نف ػػس

أف المطػيح يفػإلح
ال ّشروط
المصرح بها في المجيء ا ّوؿ كما طبؽ مف قبؿة وفي كإلاب إشعيا مذكور ّ
ّ
مكاف غير معم ٍ
ال ّشرؽ والبرب ويدخؿ جميع ممؿ العالـ في ظمّهة وإلإلش ّكؿ طمطنإله ويهإلي مف ٍ
ػوـ ويػداف

الرضيع إلجإلمع كمّهػا
أف الذئب والحمؿ و ّ
المذنبوف وإلجري العدالة لدرجة ّ
النمر والجدي وا فعى والطفؿ ّ
عيف و ٍ
عمى م ٍ
احد ومرعى واح ٍػد ووك ٍػر واحػدة وقػد كػاف مجيئػه ا ّوؿ أيضػاً مشػروطاً بهػذ ال ّشػروطة مػع
أي شػػرط مػػف ػػذ ال ّشػػروطة فمهػػذا اعإلػػرض اليهػػود عمػػى المطػػيح وأطػػإلبفر
ّأنػػه لػػـ يّػػع بحطػػب الظّػػا ر ّ
الطبت وال ّشريعة وأفإلوا
اإللهي
عبروا عف المطيح بالمطيذ واعإلبرو ادـ البنياف
المّه فّد ّ
ومخرب ّ
ّ
ّ
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ػر معػػافة ولكػ ّػف اليهػػود لػػـ يهإلػػدوا إليهػػا ولػػذلؾ احإلجب ػواة
بّإلمػػهة والحػػاؿ ّأنػػه كػػاف لإلمػػؾ ال ّشػػروط كػػالو وطػ ّاً
الموضػحة معػ ٍ
ػح
وكذلؾ المجيء الثّاني لممطيح عمى ذا المنواؿة ولجميع العالئـ وال ّشػروط
اف وال يص ّ
ّ

أف إلؤخػػذ بحطػػب ظا ر ػػا ّنهػػا لػػو أخ ػذت حطػػب الظّػػا ر فػػال يإلح ّػػؽ قػػوؿ حض ػرة المطػػيح "تتسنناقط
عممي ػاً لػػدى
أف النجػػوـ ال حػ ّػد لهػػا وال حصػػرة ومػػف الثّابػػت المح ّػػؽ ّ
جمي ن ال ّنجننوم عمننى األرض" مػػع ّ

أف جرـ ال ّشمس أعظـ مف جرـ ا رض بمػا يّػارب مػف ممي ٍ
ػوف ونصػؼ م ّػرةة وكػ ّؿ
ياضييف
ّ
الر ّ
الحالييف ّ
ّ
و ٍ
النجػوـ عمػى وجػه ا رض
احدة مف ذ النجوـ الثّوابت أعظـ مػف ال ّشػمس ألػؼ م ّػرةة فمػو إلطػّط ػذ ّ
و
حبة
فكيؼ إلجد لها محال و ي إذا طّطت كاف طّوطها كطّوط ألؼ مميوف جبؿ كجباؿ مااليا عمى ّ
أف
خردؿة فهذ الّ ّ
ضية عّالً وعمماً بػؿ وبدا ػةً مػف ضػروب المحػاؿ وليطػت ممكنػة وأعجػب مػف ػذا ّ
ص ورّبمػا كػاف
المطيح يّوؿ لعمبي آت وأنإلـ ال إل ازلوف نائميف حيث ّ
أف مجيء ابف اإلنطاف كمجيء المّ ّ
أف لهػػذ العالمػػات
ػص فػػي البيػػت ولػػيس عنػػد صػػاحب البيػػت خبػػرة إذاً صػػار مػػف الواضػػح المبػػر ف ّ
المّػ ّ
معنى ال يّصد به الظّا ر وقد ّبينت معانيها بالإلّفصيؿ في كإلاب اإليّاف فارجعوا إليه.
()23

األقانيم الثّالثة
ِ
قانيـ الثّالثةب
ال ّطؤاؿ ما المّصود مف الثّالوث وا
المنز ػة عػف أف يإلص ّػور ا ذوو
ّدطة عػف أف إلػدركها الكائنػاتة ّ
الجواب إ ّف حّيّة ا لو ّية الم ّ
الربانيػػة ال إلّبػػؿ الإلّّطػػيـة ّف الإلّّطػػيـ والإلّعػ ّػدد مػػف خصػػائص الخميّػػة
العّػػوؿ وا فهػػاـة ػػذ الحّيّػػة ّ

الممكنة الوجود
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مّدطةٌ عف الإلوحيد فما بالؾ
إف ال ّذات
اإللهية ّ
ّ
وليس مف العوارض الطّارئة عمى واجب الوجودة ّ
ٍ
ومناؼ
النّص
بانية لهي أطمى مف أف
بالإلّ ّ
يإلصور لها مّاـ أو مرإلبة ّف ذلؾ عيف ّ
الر ّ
عددة والحّيّة ّ
ّ
عمو الإلّّديس والإلّنزيهة وك ّؿ ما يذكر مف
لمكماؿة وأمر ممإلنع ومحاؿة ّنها ما زالت وال إلزاؿ في ّ

فالحؽ كماؿ
اإللهي ال الإلّ ّنزؿ في مراإلب الوجود.
اإللهي فالمّصود منه و الإلّجمّي
الظّهور واإلشراؽ
ّ
ّ
ّ
ولكف ظهور تواشراقه
إلنزؿ
ّ
محض والخمؽ نّصاف صرؼ و ّ
الحؽ في مراإلب الوجود لهو عيف ّ
النّصة ّ
لمحؽ
الصافية المّطيفة ال ّشفافةة فجميع ما في الكوف آيات با رات
ّ
كإلجمّي ال ّشمس عمى المرآة ّ
الصحارى
أشعة ال ّشمس
كالكائنات ا
ّ
ّ
شعة عمى ّ
ولكنها إلمّي ذ ا ّ
رضية الإلّي ططعت عميها ّ
والجباؿ وا شجار وا ثمار عمى قدر إلظهر وإلإلرّبى وإلصؿ إلى الباية المّصودة مف وجود ا.
الصافية الإلّي ظهرت وبرزت فيها شمس الحّيّة بجميع
أما اإلنطاف الكامؿ فهو كالمرآة ّ
وّ
الصافية ال ّشفافة في نهاية المّطافة والطّهارةة
صفاإلها وكماالإلهاة لهذا كانت الحّيّة
ّ
المطيحية كالمرآة ّ

اإللهية في إلمؾ المرآة وظهرت فيها ح اررإلها ونورانّيإلها.
فإلجمّت شمس الحّيّة وال ّذات
ّ

عمو إلّديطها وطماء إلنزيهها وما اإلّخذت في المرآة منزالً وال مهوىة
ّ
أما ال ّشمس فما إلن ّزلت مف ّ
ولكنها ظهرت وإلجمّت في المرآة بجمالها وكمالهاة ولو نّوؿ
عمو ا
بؿ ي باقية
وطمو ا ّ
ّ
ّ
مطإلّرة في ّ

اآلف ّأننا شا دنا ال ّشمس في مرآإليف إحدا ما المطيح وا خرى روح الّدس يعني شا دنا شموطاً ثالثة
لكنا صادقيفة ولو نّوؿ ّأنها شمس واحدة وفي فردانّية محضة
الطماء واثنإلاف في ا رض ّ
إحدا ا في ّ
طيحية كانت مرآة صافيةة
ليس لها شريؾ وال مثيؿ ّ
أف الحّيّة الم ّ
لكنا أيضاً صادقيفة وخالصة الّوؿ ّ
حدية ظهرت وإلجمّت في إلمؾ المرآة بكماالت وصفات غير مإلنا ية
أف شمس الحّيّة يعني ذات ا ّ
وّ
أف ال ّشمس الإلّي ي ذات
ال ّ
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ولكنها أشرقت في المرآة و ذا معنى ما يّوله
إلج ّزأت و ّ
إلعددت بؿ ال ّشمس شمس واحدة ّ
الر ّ
بوبية َ
ّ
13
أف إلمؾ ال ّشمس ظا رة با رة في ذ المرآةة فروح الّدس و نفس
المطيح "األب في االبن" يعني ّ
فالبنوة مّاـ قمب المطيح وروح الّدس مّاـ روح
اإللهي الّذي ظهر وإلجمّى في حّيّة المطيحة
الفيض
ّ
ّ
اإللهية وحدة محضة ليس لها شبيه وال مثيؿ وال نظيرة و ذا و
بهف ال ّذات
ّ
المطيح .إذاً ثبت وإلح ّؽ ّ
المّصود مف ا قانيـ الثّالثةة تواالّ فهطاس ديف المّه يكوف مبن ّياً عمى مطهلة غير معّولة ال يمكف
أف ما ليس له صورة معّولة وال
إلصور اة وكيؼ إلكمّؼ العّوؿ باعإلّاد ما ال يمكف
إلصور ة والحاؿ ّ
ّ
ّ
إلصور فهو و ـ صرؼة فّد ثبت اآلف مف ذا البياف المّصود مف ا قانيـ الثّالثة
يطع العّؿ أف ي ّ

وحدانية اهلل.
وثبإلت أيضاً
ّ

()24

تفسير اآلية الخامسة

الساب عشر من إنجيل يوح ّنا
من األتحاح ّ
الطؤاؿ ما معنى اآلية "واآلن م ّجدني أنت ّأييا اآلب عند ذات بالمجد ال ّذس كان لي عند
ّ
14
قبل كون العالم"
ذاإلي غير مطبوؽ بعمّة بؿ وجود مف ذاإله كال ّشمس
ّدـ عمى قطميف ّ
إف الإلّ ّ
الجواب ّ
إلّدـ ّ
ذاإلية
ضياؤ ا مف ذاإلها وليطت محإلاجة في ضوئها إلى فيض كوكب آخرة ّ
فيعبر عف ذا بضياء ّ
الضياءة إذاً صارت ال ّشمس
أما ضوء الّمر فمّإلبس مف ال ّشمس ّف الّمر محإلاج إلى ال ّشمس في ّ
ّ
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النػػوع الثّػػاني مػػف
الضػػياء والّمػر معمػوالًة إلمػػؾ قديمػػة وطػػابّة مإلّ ّدمػػة و ػػذا مطػبوؽ ومإلػ ّ
ػهخرة و ّ
عمّػةً فػػي ّ
ِ ِ
الزمػافة فالماضػي والحػاؿ والمطػإلّبؿ
مانية وذلؾ ال ّأوؿ له وحضػرة كممػة المّػه مّػ ّدس عػف ّ
الّدـ قدـ ز ّ

حد طواءة فميس لم ّشمس أمػس وال اليػوـ وال البػدة وكػذلؾ الإلّّ ّػدـ مػف جهػة
بالنطبة إلى
الحؽ عمى ّ
ّ
كمّها ّ
ؾ ّأنهػا مػف
مّدـ عمى ال ّشريؼة إذاً فحّيّة المطيح الإلّي ي كممػة المّػه ال شػ ّ
أف ا شرؼ ّ
ال ّشرؼ يعني ّ

ي
لصفات والمجد ّ
مّدمة عمى الكائناتة وكانت كممة المّه قبؿ الظّهور في الهيكػؿ البشػر ّ
حيث ال ّذات وا ّ
ولمػا أشػرقت كممػة المّػه
في نهاية ّ
العزة والإلّّديس وم ّ
طإلّرة في أوج عظمإلها في كمػاؿ الجػالؿ والجمػاؿة ّ
الحؽ المإلعاؿ في عالـ الجطد اعإلدي عميها بواططة ذا الجطدة إذ وقعت فػي
مف أوج الجالؿ بحكمة
ّ
بالصػمبة ولػذلؾ نػادى رّبػه بّولػه اعإلّنػي يػا إلهػي
أيدي اليهود أطيرةً لك ّؿ ظموـ وجهوؿ وانإلهػى ا مػر
ّ
مػػف عػػالـ الجطػػد وأطمّنػػي مػػف ػػذا الّفػػص حإلّػػى أصػػعد إلػػى أوج العظم ػة والجػػالؿ وأجػػد إلمػػؾ العػ ّػزة
ػمي عػالـ الالّمكػاف
والإلّّديس ّ
الطابّيف قبؿ عالـ الجطػد فػهبإله بالعػالـ البػاقي وأصػعد إلػى الػوطف ا ص ّ

الصػعود ظهػرت عظمػة حضػرة المطػيح وجاللػه حإلّػى فػي عػالـ
ممكوت ا خفىة كمػا الحظػإلـ ّأنػه بعػد ّ
الممؾ يعني في ا نفس واآلفاؽة بؿ في نّطة الإلّرابة وحينما كاف في عالـ الجطػد لّػي إ انػةً وإلحّيػ اًر
مػػف أضػػعؼ أق ػواـ العػػالـ يعنػػي اليهػػود ال ػ ّذيف أروا مػػف الالّئػػؽ أف يكػػوف عمػػى أرطػػه المبػػارؾ إلػػاج مػػف

المرص ػػعة خاض ػػعة خاش ػػعة ل ػػذلؾ الإلّ ػػاج
الص ػػعود فص ػػارت إليج ػػاف جمي ػػع المم ػػوؾ
ّ
أمػ ػا بع ػػد ّ
ال ّش ػػوؾة ّ
المصنوع مف ال ّشوؾة وأيضاً فانظر كيؼ بمبت كممة المّه إلى ما بمبت مف الجالؿ في اآلفاؽ.
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()25

تفسير اآلية  22من األتحاح  15من رسالة
بولس األولى إلى كورنتوس

الطؤاؿ مكإلوب في اآلية  22مف ا صحاح  15مف رطالة بولس ا ولى إلى كورنإلوس "أل ّنو
ّ
كما في آدم يموت الجمي ىكذا في المسيح يحيا الجمي "
روحاني ػ ػػةة فالطّبيع ػ ػػة
مانية وطبيع ػ ػػة
ّ
أف ف ػ ػػي اإلنط ػ ػػاف طبيعإل ػ ػػيف طبيع ػ ػػة جطػ ػ ػ ّ
الجػ ػ ػواب اعم ػ ػػـ ّ
روحانيػػة حض ػرة
وحانيػػة موروثػػة مػػف حّيّػػة كممػػة المّػػه و ػػي
ّ
الر ّ
الجطػ ّ
ػمانية موروثػػة مػػف آدـة والطّبيعػػة ّ

وحانيػػة فمإلولّػدة مػػف فػػيض روح الّػػدسة
الر ّ
المطػػيحة فالطّبيعػػة الجطػ ّ
أمػػا الطّبيعػػة ّ
ػمانية إلولّػػدت مػػف آدـ و ّ
وحانيػة مصػدر كػ ّؿ كمػاؿة وقػد فػدى حضػرة المطػيح
الطّبيعة
الر ّ
ّ
الجطمانية مصدر ك ّؿ نّص والطّبيعة ّ
وحانيػػةة و ػػذ
الر ّ
بنفطػػه لػػيخمّص الخمػػؽ مػػف نّػػائص الطّبيعػػة الجطػ ّ
ػمانية وليإلّصػػفوا بفضػػائؿ الطّبيعػػة ّ
حمانيػػة جامعػػة لجميػػع الكمػػاالت وظه ػرت مػػف
الر ّ
الر ّ
وحانيػػة الإلّػػي إلحّّػػت مػػف فػػيض الحّيّػػة ّ
الطّبيعػػة ّ
روحانيػػة و داي ػة ورفعػػة وعم ػ ّو ّمػػةة
إلهيػػةة و ػػي أن ػوار
ّ
نفخػػة روح الّػػدس و ػػذ الطّبيعػػة لهػػي كمػػاالت ّ

ومحب ػػةة ومو ب ػػة و أرف ػػة بجمي ػػع الخم ػػؽ و ػػي ب ػ ّػر وخي ػػر وحيػ ػاة ف ػػي حيػ ػاةة و ػػذ الطبيع ػػة
و ػػي عدال ػػة
ّ
وحانية ٍّ
إلجؿ مف إشراقات شػمس الحّيّػةة فالمطػيح ػو مركػز روح الّػدس ومولػود مػف روح الّػدسة
الر ّ
ّ

ومبعوث بروح الّدس ومف طاللة روح الّدسة يعنػي ليطػت الحّيّػة المطػيحّية مػف طػاللة آدـ بػؿ ػي
وليدة روح الّدسة إذاً فالمّصود مف اآلية  22مف أصحاح  15مف رطالة بولس ؿ كورنإليػاف الإلّػي
يّوؿ فيها "أل ّنو كما في آدم يموت الجمي ىكذا في المسيح
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لمنػػوع
ػمانية ّ
أف آدـ حطػػب االصػػطالح أبػػو البشػػر يعنػػي ّأنػػه طػػبب الحيػػاة الجطػ ّ
سننيحيا الجميننن " ػػو ّ
أف حضرة المطيح و طبب حياة البشػر
أبوة
ا
جطمانية ونفس ّ
ّ
حية ولكف ليطت بمحييةة و ّ
إلنطاني وله ّ
ّ
وحانيػػة مػػف حيػػث الػ ّػروحة فػػلدـ نفػػس ح ّيػػة والمطػػيح روح محيي ػةة و ػػذا العػػالـ
الر ّ
الر ّ
وحانيػػة ولػػه ا بػ ّػوة ّ
ّ
انية ليطػت
انية العصيافة ّف الّوى ال ّشهو ّ
انيةة ومف لوازـ الّوى ال ّشهو ّ
الجطماني لسنطاف له قوى شهو ّ
ّ
أف جطػػـ اإلنطػػاف أطػػير الطّبيعػػة وكمّمػػا إلح ّكم ػت بػػه الطّبيعػػة يإلحػػرؾ
إلحػػت قػػانوف العػػدؿ والح ػ ّ
ؽة إذ ّ
الن ػزاع والحػػرص
ماني كالبض ػب والحط ػد و ّ
بمّإلضػػا اة إذاً ثبػػت ّ
أف الخطيئػػة موجػػودة فػػي العػػالـ الجط ػ ّ

البهيميػة موجػودة فػي طبيعػة
الصػفات
كبر والظّمـة فجميػع ػذ
ّ
عصب واإلفطاد والإلّ ّ
ّ
والطّمع والجهؿ والإلّ ّ
اإلنطػػافة ّف اإلنطػػاف ال ػ ّذي لػػـ يإلػ َّ
أف
وحانيػػة ػػو حي ػواف
ّ
الر ّ
كمإلوحشػػي أواطػػط أفريّيػػاة إذ ّ
ػرب الإلّربيػػة ّ

حركػػات ػؤالء وطػػكناإلهـ وأخالقهػػـ شػػهوا ّنية محضػػة يعممػػوف حطػػبما إلمميػػه عمػػيهـ الطّبيعػػة حإلّػػى ّأنهػػـ
أف العػالـ الجطػماني لسنطػاف عػالـ خطيئ ٍػة وعص ٍ
ػياف ولػيس
ليفإلرس ويهكػؿ بعضػهـ بعضػاًة إذاً اإلّضػح ّ
ّ
ػماني امإلي ػػاز ع ػػف الحيػ ػوافة فكػ ػ ّؿ الخطاي ػػا م ػػف مّإلض ػػيات الطّبيع ػػة وإلم ػػؾ
لسنط ػػاف ف ػػي الع ػػالـ الجط ػ ّ
ولكنه ػػا
بالنط ػػبة لمحي ػواف ليط ػػت بخطايػػا ّ
ػمانية ّ
بيعي ػػة الإلّػػي ػػي مػػف الخص ػػائص الجطػ ّ
المّإلضػػيات الطّ ّ

النّػػائص كالبضػػب وال ّشػػهوة والحطػػد والحػػرص واالعإلػػداء
بالنطػػبة لسنطػػافة فػػالحيواف مصػػدر ّ
خطايػػا ّ
بالنطػبة إليػه ليطػت بخطيئػة
أف جميع الخالئؽ ال ّذميمة كامنة في طبيعة الحيواف فهي ّ
والإلّعاظـة يعني ّ
أمػػا حّيّػػة
أمػػا ّ
بالنطػػبة إلػػى اإلنطػػاف فهػػي خطيئػػةة فحض ػرة آدـ ػػو طػػبب حيػػاة اإلنطػػاف الجطػ ّ
ػمانية ّ
ّ
ِ
النّػػائص الإلّػػي
أف جميػػع ّ
الر ّ
وحيػػة ّنهػػا روح محييػةة يعنػػي ّ
المطػػيح يعنػػي كممػػة المّػػه فهػػي طػػبب الحيػػاة ّ
ػانية بإلعمػػيـ ذلػػؾ الػ ّػروح المج ػ ّرد
ػمانية لسنطػػاف إلإلبػ ّػدؿ بالكمػػاالت اإلنطػ ّ
ػػي مػػف مّإلضػػيات الحيػػاة الجطػ ّ
وإلربيإله .إذاً
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حانيػػة لمجميػػعة وحض ػرة آدـ كػػاف طػػبب الحيػػاة
الرو ّ
فحض ػرة المطػػيح كػػاف روح ػاً محييػػة وطػػبب الحيػػاة ّ
النّػائص ػي عػيف المػوتة لهػذا
أف العالـ
النّػائصة و ّ
الجطماني لسنطاف و عػالـ ّ
ّ
الجطمانيةة وحيث ّ
ّ
لمػا
أما جمهور
ّ
عبر بولس عف النّائص الج ّ
ّ
المطيحييف فمإلّفّػوف عمػى ّ
أف حضػرة آدـ ّ
طمانية بالموتة ّ

النإليجػة المشػؤومة لهػذا العصػياف
أف إلناوؿ مف ال ّشجرة الإلي منػع أف يهكػؿ منهػا أخطػه وعصػى وظمّػت ّ

ػديهي الػبطالفة ّف
ميراثاً ثابإلاً في طاللة آدـة وعمى ذا فحضرة آدـ صار طبب موت الخمػؽ و ػذا ب ّ
الرطؿ مف دوف ذنب وال إلّصػير ولمحػض ّأنهػـ كػانوا مػف طػاللة
معنا ّ
أف جميع الخمؽ حإلّى ا نبياء و ّ
ومّصريف بدوف طببة وكانوا مبإلميف إلى يوـ قرباف المطيح بالعذاب ا ليـ في نار
آدـ صاروا مذنبيف
ّ
اإللهيػػةة تواذا كػػاف آدـ قػػد أذنػػب فمػػا ذنػػب حضػرة إبػ ار يـ ومػػا إلّصػػير
الجحػػيـة و ػػذا بعيػػد مػػف العدالػة
ّ

إطحاؽ ويوطؼ وما خطه موطى.

ػية
أما ّ
أف حضرة المطيح كاف كممة المّه وفدى نفطه فمها معنياف معنى ظػا ر ّ
ّ
ي ومعنػى حّيّ ّ
ػاني
فػالمعنى الظّػػا ر ّ
ي ّأنػه ّ
لمػػا كػػاف مّصػد حضػرة المطػيح أف يّػػوـ بػػهمر يكػوف فيػػه إلربيػة العػػالـ اإلنطػ ّ
ٍ
تواحياء بني آدـ و داية عموـ الخمؽ والّياـ ٍ
عظيـ كهذا فيه مخالفة لجميع العػالـ ومّاومػة لطػائر
بهمر
الصػػمب توا ػػدار الػ ّػدـة لهػػذا فػػدى حضػرة المطػػيح روحػػه
الممػػؿ والػ ّػدوؿ وال بػ ّػد أف يػ ّ
ؤدي ذلػػؾ إلػػى الّإلػػؿ و ّ
النػاس وإلػربيإلهـ
الط ّػـ شػهداً وطػ ّك اًرة وقػاـ بإلعمػيـ ّ
الصػميب طػري اًر والجػرح مر مػاً و ّ
حينما أظهػر أمػر وعػد ّ

أما المعنى الثّاني لمفداء
يعني فدى بنفطه حإلّى يهب روح الحياة وفنى بجطد ليحيي اآلخريف ّ
بالروحة ّ
الحبػة
أف صػورة ّ
حبة ّ
أف حضرة المطيح كاف مثؿ ّ
ضحت صورإلها لإلنمو ال ّشجرة منها وإلعموة ولو ّ
فهو ّ
أف حّيّإلها ظهرت عمى يئة ال ّشجرة بكماؿ العظمة
إلالشت إالّ ّ
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اإللهيػػة كال ّشػػمس عمػػى جميػػع
والمّطافػػةة فمّػػاـ المطػػيح كػػاف كمػػاالً محض ػاًة فهش ػرقت إلمػػؾ الكمػػاالت
ّ
النفػوسة ولهػذا يّػوؿ "أننا الخبنز ال ّننازل
النفوس المؤمنة وططعت ولمعت فيوضات ا نوار في حّائؽ ّ
ّ
15
أف ك ّؿ مف يهخذ نصيباً مف ػذا البػذاء
السماء وك ّل من يتناول من ىذا الخبز ال يموت" يعني ّ
من ّ
بديػػةة ولػػذلؾ كػػاف كػ ّؿ مػػف أخػػذ نصػػيباً مػػف ػػذا الفػػيض واقإلػػبس مػػف ػػذ
ػي يصػػؿ إلػػى الحيػػاة ا ّ
اإللهػ ّ

الضاللة واطإلنار بنور الهدايةة
أبديةً واطإلفاض مف فيض الّدـ وخرج مف ظممات ّ
الكماالت وجد حياةً ّ
ػداء لم ّشػػجرة إالّ ّأنهػػا ظهػػرت وانكشػػفت كماالإلهػػا بطػػبب ػػذا الفػداء ّف
أف صػػورة ّ
ومػػع ّ
الحبػػة صػػارت فػ ً
الحبػة بصػورإلها
ال ّشجرة وا غصاف وا وراؽ وا ز ار كانػت
ػحت ّ
فممػا أف ض ّ
مخفيػةً مطػإلورةً فػي ّ
ّ
الحبػة ّ
ظهرت كماالإلها وإلجمّت بكماؿ الظّهور عمى يئة ا وراؽ والبراعـ وا ثمار.
()26

شجرة
مسألة أكل حضرة آدم من ال ّ
الطؤاؿ ما حّيّة موضوع حضرة آدـ وأكمه مف ال ّشجرةب
ّ
ب اإللننو آدم ووضننعو فنني ج ّنننة عن ٍ
ندن ليعمميننا ويحفظيننا
الجػواب ذكػػر فػػي الإلّػػوراة "وأخننذ الن ّنر ّ
ش ّنر فنال
أما شنجرة معرفنة الخينر وال ّ
الر ّ
وأوتى ّ
ب اإللو آدم قائالع من جمي أشجار الج ّنة تأكل أكالع و ّ

ب اإللنو سنباتاع عمنى آدم فقنام فأخنذ
النر ّ
تأكل منيا أل ّن يوم تأكل منيا موتاع تموت" إلى قولػه "فنأوق ّ
الضنم التّني أخنذىا منن آدم امنرأة وأحضنرىا
ب اإللنو ّ
الر ّ
واحدةع من أضالعو ومأل مكانيا لحماع وبنى ّ
إن المّنو
الحينة المنرأة عمنى األكنل منن أثمنار ال ّ
شنجرة الممنوعنة وقالنت ّ
إلى آدم" إلى أف يّػوؿ "فندلّت ّ
ش ّر ثم تناولت
شجرة لئالّ تنفتح عيناكما وتعممان الخير وال ّ
منعكما عن تناول ىذه ال ّ
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شجرة وأعطت آلدم فوافقيا آدم أيضناع ففتحنت عيناىمنا ووجندا نفسنييما عرينانين وسنت ار
حواء من ال ّ
ّ
ٍ
شنجرة الممنوعنة
إليي "فقال المّو آلدم ىل أكمنت منن ال ّ
عورتييما من ورق ال ّ
شجرة ،ثم عوتبا بعتاب ّ
الحينة
حنواء ّ
فقال آدم في الجواب ّ
الحينة دلّتنني وتنارت ّ
إن ّ
حواء فقالت ّ
حواء دلّتني فعاتب المّو ّ
إن ّ
وحواء وقال المّو تنار اإلنسنان نظيرننا واطّمن عمنى
ممعونة وحتمت العداوة بين ال ّ
حية وساللة آدم ّ
ش ّر فمعمّو تناول من شجرة الحياة فيبقى إلى األبد فحفظ المّو شجرة الحياة".
الخير وال ّ

16

العامػة
فمو أخذنا ذ الحكاية حطػب المعنػى الظّػا ر ّ
ي لمعبػارات وحطػب المصػطمح عميػه بػيف ّ
لهػػي فػػي نهايػػة الب اربػػةة ويطػػإلحيؿ عمػػى العّػػؿ أف يّبمهػػا ويصػ ّػدقها ويإلصػ ّػور اة ّف إلرإليب ػاً وإلفصػػيالً
وخطاب ػاً وعإلاب ػاً كهػػذا بعيػػد أف يصػػدر مػػف شػ ٍ
اإللهيػػة الإلّػػي رإلّبػػت ػػذا
ػخص عاقػ ٍػؿ فكيػػؼ مػػف الحض ػرة
ّ

الكػػوف الالّمإلنػػا ي عمػػى أكمػػؿ صػػورة وزّينػػت ػػذ الكائنػػات الإلّػػي ال عػػداد لهػػا بمنإلهػػى الػ ّػنظـ واإلإلّػػاف
أف عمػوـ
وغاية الكماؿة فمإلف ّكروا قميالً ّنه لو نطبت ظوا ر ذ الحكاية إلى شخص عاقػؿ فػال شػ ّ
ؾ ّ
العّالء ينكرونهاة ويّولوف إ ّف ذا الإلّرإليػب والوضػع ال يصػدر يّينػاً مػف ش ٍ
ػخص عاق ٍػؿ أبػداًة مػف أجػؿ
الجنػة جميعهػا رمػػوز ومػف ا طػرار
ذلػؾ فحكايػة آدـ وحػ ّػواء ػذ وإلناولهمػا مػػف ال ّشػجرة وخروجهمػا مػػف ّ
الرم ػػوز ومعانيه ػػا إالّ أول ػػوا ا طػ ػرار
ّ
اإللهي ػػة والمع ػػاني الكمّّي ػػةة وله ػػا إلهوي ػػؿ ب ػػديع وال يع ػػرؼ كن ػػه ػػذ ّ
معاف مإل ّ ٍ
ٍ
نبيف معنى واحداً منها فنّػوؿ
البني المإلعاؿة تواذاً فآليات الإلّوراة ذ
والمّ ّربوف لدى المّه
عددة ّ
ّ
اإللهيػػة الإلّػػي
أف المّصػػود مػػف آدـ روح آدـ ومػػف حػ ّػواء نفػس آدـ ّف فػػي بعػػض المواضػػع مػػف الكإلػػب
ّ
ّ

الناطػػوتة
يػذكر فيهػػا اإلنػاث يّصػػد منهػا نفػػس اإلنطػافة والمّصػػود مػف شػػجرة الخيػر وال ّشػ ّػر ػو عػػالـ ّ
ػادة
وحاني
الر
الناطوت إلجػد حّػائؽ مإلض ّ
أما في عالـ ّ
اإللهي خير محض ونور ّ
ّف العالـ ّ
انية صرفةة و ّ
ّ
ّ

وشر.
مف نور وظممة وخير ّ
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إلي إلػى
إلية وقػد ّأدى إلعمّػؽ ال ّػروح بالعػالـ ّ
الحية و الإلّعمّؽ بالعالـ ّ
والمّصود مف ّ
الناطػو ّ
الناطػو ّ
النظػػر
الحرّيػػة واإلطػػالؽ إلػػى عػػالـ ا طػػر والإلّّييػػد وصػرفه ّ
حرمػػاف روح آدـ ونفطػػه تواخ ارجػه مػػف عػػالـ ّ
الناطػػوت
ولمػا أف دخمػػت نفػس آدـ وروحػه فػػي عػالـ ّ
إلوجهػاً إلػى عػػالـ ّ
عػف ممكػوت الإلّوحيػػد م ّ
الناطػوتة ّ

الحرّية إلى عالـ ا طر والإلّّييد وبعػد أف كػاف فػي الخيػر المحػض وعم ّػو
خرج بذلؾ مف ّ
جنة اإلطالؽ و ّ
الإلّّديس ورد عمى عالـ الخير وال ّش ّر.
والمّصػػود مػػف شػػجرة الحيػػاة ػػو أعمػػى رإلبػػة فػػي عػػالـ الوجػػودة و ػػي مّػػاـ كممػػة المّػػه والظهػػور

الكمّ ّية لهذا احإلفظ بذلؾ المّاـ حإلّى ظهر والح في ظهور أشرؼ المظػا ر الكمّّيػةة ّف مّػاـ آدـ كػاف
اإللهية وبروز اة ومّاـ حضرة المطيح كاف كمّاـ رإلبػة البمػوغ
النطفة مف حيث ظهور الكماالت
كمّاـ ّ
ّ
الصػفاتة ولػذا كانػت شػجرة الحيػاة فػي
الرشدة وكاف طموع ّ
النّير ا عظـ ػو فػي مرإلبػة كمػاؿ الػ ّذات و ّ
وّ
ػية ومػا
ّ
الجنة العميا ػي عبػارة عػف مركػز الإلّّػديس المحػض والإلّنزيػه ّ
ػي اإلله ّ
الصػرؼ أي المظهػر الكم ّ

كانػػت الحيػػاة ا بديػػة والكمػػاالت الكمّّيػػة الممكو ّإليػػة مػػف دورة آدـ إلػػى زمػػاف حضػرة المطػػيح شػػيئاً يػػذكرة
ػيحي وإلزّينػػت با ثمػػار
فشػػجرة الحيػػاة كانػػت مّػػاـ حّيّػػة المطػػيح و ػػي الإلّػػي غرطػػت فػػي الظّهػػور المطػ ّ

لما أف إلعمّّت بالعالـ
ا ّ
بديةة فالحظوا اآلف كيؼ ّ
أف ذا الإلّهويؿ يطابؽ الحّيّةة ّف روح آدـ ونفطه ّ
إلي خرجػػت مػػف عػػالـ اإلطػػالؽ إلػػى عػػالـ الإلّّييػػدة وإلطمطػػؿ نط ػالً بعػػد نطػػؿ بصػػورة مثمػػىة و ػػذا
ّ
الناطػو ّ
المعبػػر عنػػه بالعصػػياف بّػػي موروث ػاً فػػي طػػاللة آدـة و ػػذا
إلي
ػي بالعػػالـ ّ
ػي و ّ
ّ
الإلّعمّ ػؽ ّ
الناط ػو ّ
النفطػ ّ
الروحػ ّ
ػإلمرتة ّف الإلّعمّػؽ
الإلّعمّؽ كاف ّ
ػإلّرت العػداوة واط ّ
حيةً إلطعى ما بيف أرواح طاللة آدـ إلى ا بػد وبػه اط ّ
إلي أصبح طبب إلّّيد ا رواحة و ذا
ّ
الناطو ّ
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أف ػػذا الإلّعمّػػؽ أضػػحى عمّػػة حرمػػاف
الإلّ ّ
ّيػػد ػػو عػػيف العصػػياف ال ػ ّذي طػػرى مػػف آدـ إلػػى طػػاللإلهة إذ ّ
صمية والمّامات العالية.
وحانيات ا
ّ
ّ
الر ّ
النفوس مف إلمؾ ّ
الن ّير ا عظـ فالحّائؽ البشرّية أعني
ولما انإلشرت نفحات قدس حضرة المطيح وأنوار إلّديس ّ
ّ
إلوجهػػت إلػػى كممػػة اهلل واطإلفاضػػت مػػف فيوضػػاإله إلخمّصػػت مػػف ذلػػؾ الإلّعمّػػؽ والعصػػياف
ّ
النفػػوس الإلّػػي ّ
الحرّيػة واإلطػالؽ وبرئػت مػف رذائػؿ
وفازت بالحياة ا ّ
بدية وانطمّت مف قيود الإلّّميد وا إلدت إلػى عػالـ ّ

الناطوت واطإلفاضت مف فضائؿ عالـ الممكوتة ذا و معنى اآليػة الّائمػة "أنفقنت دمني لحيناة
عالـ ّ
17
الرزايا حإلى ال ّشهادة الكبػرى لمحصػوؿ عمػى ػذا المّصػد
العالم" يعني اخإلرت جميع الباليا والمحف و ّ
الناطػػوت وآثػػرت انجػػذابها إلػػى عػػالـ الالّ ػػوت حإلّػػى
ا طػمى ودفػػع
الخطيػػة بانّطػػاع ا رواح عػػف عػػالـ ّ
ّ
إلبعث نفوس إلكوف جو ر الهدى ومظهر كماالت الممكوت ا عمى.

ي بحطػػب إلص ػ ّور أ ػػؿ الكإلػػاب لكػػاف ذلػػؾ
الحظ ػوا ّأنػػه لػػو كػػاف المّصػػود ػػو المعنػػى الظّػػا ر ّ
ػهي ذن ٍ
ػب جنػا الخميػؿ
ظمماً محضاً واعإلطافاً صرفاًة فمو ّ
أف آدـ أذنب باقإلرابه مػف ال ّشػجرة الممنوعػةة ف ّ
أي طبيػ ٍ
ٍ
ػاف بػػرز مػػف يوطػػؼ
ػي اهلل نػػوحة و ّ
أي خطػػه اقإلرفػػه موطػػى الكمػػيـ و ّ
الجميػػؿ و ّ
أي عصػػياف فعمػػه نبػ ّ
أي قص ٍ
أي ٍ
اإللهيػة
ػور صػدر مػف يحيػى الحصػورة فهػؿ إلّبػؿ العدالػة
ّ
فإلور وقع نبيػاء اهلل و ّ
الص ّديؽ و ّ
ّ
انية بالجحيـ ا ليـ مف أجؿ عصياف آدـ حإلّى يهإلي المطيح ويصير قرباناً
أف إلبإلمى ذ المظا ر ّ
النور ّ
اع
الطعيرب
فإلصور كهذا خارج عف ك ّؿ الّواعد والّوانيف وال يّبمػه كػ ّؿ عاق ٍػؿ و ٍ
لينجو ؤالء مف عذاب ّ
ّ
الحية ي
أبداًة بؿ المّصود منه ما ذكرنا ة فلدـ روح آدـ وحواء نفس آدـ وال ّشجرة عالـ ّ
الناطوت و ّ
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عبػػر عنػػه بالعصػػياف طػػرى فػػي طػػاللة آدـة وقػػد َّ
نج ػى حض ػرة
الإلّعمّػػؽ بعػػالـ ّ
الم ّ
الناطػػوتة و ػػذا الإلّعمّػػؽ ُ
بالنفحات الّدط ّػية وخمّصػهـ مػف إلمػؾ الخطيئػة والعصػيافة و ػذا الػ ّذنب
النفوس مف ذا الإلّعمّؽ ّ
المطيح ّ
لكف الإلّعمّؽ بالعػالـ
ّ
بالنطبة لحضرة آدـ بحطب المراإلبة تواف كاف قد حصؿ مف ذا الإلّعمؽ نإلائ كمّّية ّ
إلي يعػ ّػد ذنب ػاً وعصػػياناً ويثبػػت فػػي ػػذا المّػػاـ
إلي ّ
ّ
بالنطػػبة إلػػى الإلّعمّػػؽ بالعػػالـ ّ
ػاني الالّ ػو ّ
الروحػ ّ
الناط ػو ّ

وحانيػة
مانية قاصرة ّ
الر ّ
الّوة الجط ّ
منطوؽ "حطنات ا برار ّ
ّربيف" فكما ّ
بالنطػبة إلػى الّ ّػوة ّ
طيئات الم ّ
أف ّ
بالنطػػبة إلػػى الوجػػود
ػمانية مماإل ػاً ّ
الضػػعؼة كػػذلؾ إلعػ ّػد الحيػػاة الجطػ ّ
بػػؿ نطػػبة ػػذ إلػػى إلمػػؾ ػػو عػػيف ّ
ػمانية موإلػ ػاً فّ ػػاؿ "دع المنننوتى
أف حضػ ػرة المط ػػيح طػ ػ َّمى الحي ػػاة الجط ػ ّ
إلي والحي ػػاة ا ّ
بدي ػػةة كم ػػا ّ
الممكػ ػو ّ
18
ولكف إلمؾ الحياة كانت موإلاً فػي
حية بالحياة
أف إلمؾ ّ
ّ
النفوس كانت ّ
الجطمانية ّ
يدفنون موتاىم" ومع ّ

اعإلبار حضرة المطيحة ذا معنى واحد مف معاني حكاية حضرة آدـ المذكورة فػي الإلّػوراة فإلفكػ ّروا أنػإلـ
الطالـ.
أيضاً حإلّى إلهإلدوا إلى المعاني ا خرى و ّ

معنى التّجدي

()27

عمى روح القدس

أمننا مننن قننال عمننى الن ّروح
ّ
الطػؤاؿ مػػا معنػػى "ومننن قننال كممننة عمننى ابننن اإلنسننان يغفننر لننو و ّ
19
القدس فمن يغفر لو ال في ىذا العالم وال في اآلتي".
ػوييف أحػػد ما مّػػاـ المظهػػر نفطػػه
المّدطػػة المظػػا ر
إف لمحّػػائؽ ّ
اإللهيػػة مّػػاميف معنػ ّ
ّ
الجػواب ّ
اإللهيػة
النػور والكمػاالت
وال ّذي و بمنزلة كرة ال ّشمس واآلخػر مّػاـ الظّهػور والإلّجمّػي الػ ّذي ػو بمثابػة ّ
ّ

بانيةة
الروح الّدس و الفيوضات
الر ّ
ّ
اإللهية والكماالت ّ
الروح الّدسة ّف ّ
وّ

- 82 -

الطػػاطعة ول ػوال
و ػػذ الكمػػاالت
ّ
اإللهيػػة ػػي بمنزلػػة شػػعاع ال ّشػػمس وح اررإلهػػا وال ّشػػمس شػػمس بهشػ ّػعإلها ّ
اإللهيػة فػي المطػيح مػا كػاف اليطػوع
الطاطعة ما كانت شمطػاًة ولػوال الظّهػور وإلجمّػي الكمػاالت
ّ
أشعإلها ّ
ّ

اإللهيػةة فهنبيػاء اهلل مظػا رة ّف فػيهـ
مطيحاًة و و مػف ػذ الجهػة مظهػر ّنػه إلجمّػت فيػه الكمػاالت
ّ
أف نفطا أعرضت عف المظهر لجهمهػا وعػدـ عرفانهػا
الرّب ّ
انية يعني روح الّدسة فمو ّ
ظهرت الكماالت ّ

أمػا لػػو أعرضػت عػػف نفػػس
بهنػػه ػػو مظهػر ظهػػور الكمػاالت
فرّبمػا انإلبهػت واعإلرفػت ّ
الرّب ّ
ّ
اإللهيػػة ّ
انيػةة ّ
اإللهيػة الإلّػي ػي عبػارة عػف روح الّػدس فهػذا دليػؿ عمػى ّأنهػا خفّػاش ُمع ِػرض عػف ال ّشػمسة
الكماالت
ّ
و ػػذا اإلعػراض عػػف ا نػوار ال عػػالج لػػه وال غفػرافة يعنػػي ال يمكػػف أف إلإلّػ ّػرب إلػػى المّػػه فهػػذا ال ّط ػراج
الطػراج فهػي عميػاء
النور فموال ّ
طراج بهذا ّ
النور لما كاف طراجاًة عمى ّأنه لو أعرضت نفس عف أنوار ّ
النفػػوس إلطػػإلفيض مػػف
أف ّ
وال يمكنهػػا أف إل ػدرؾ ّ
ػدي .ومػػف المعمػػوـ ّ
النػػورة والعمػػى طػػبب الحرمػػاف ا بػ ّ
اإللهية ال مػف شخص ّػية المظهػرة فػّذا لػـ إلطػإلفض نفػس
فيوضات روح الّدس المإلجمّية عمى المظا ر
ّ
اإللهي ػػةة ونفػ ػس الحرم ػػاف ػػو ع ػػدـ
فّنه ػػا إلك ػػوف محروم ػػة مػػف الفيوض ػػات
مػػف فيوض ػػات روح الّ ػػدس ّ
ّ

بهنهـ ـ مظا ر الظهور صػاروا
ممف كانوا أعداء لمظا ر الظّهور لعدـ معرفإلهـ ّ
البفرافة ولذا فكثير ّ
بدية ّنهـ كانوا أعداء
ّ
محبيف لهـ بعد ما عرفواة إذاً ما كاف العداء لمظهر الظّهور طبب الحرماف ا ّ

أف
الطػراج ّ
لممشكاة ال ّ
ػية وحينمػا عرفػوا وأدركػوا ّ
لمنور وما كانوا يعمموف ّ
أف المظهر ػو ّ
اني اإلله ّ
النػور ّ
أف اإلعػراض عػف المشػكاة ال
حباً
ّ
المشكاة ي مظهر ا نوار أصبحوا يحّبونها ّ
حّيّياً .والمّصود ػو ّ
دي
ولكف عداوة ّ
ية فرّبما إلنإلبه ّ
النفوس وإلإلذ ّكر ّ
النور ي طبب الحرماف ا ب ّ
يكوف طبب الحرماف ا بد ّ
وليس لها عالج.
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المدعوون كثيرون والمختارون قميمون
ّ
المدعوون كثيرون والمختنارون قميمنون" 20ويّػوؿ
الطؤاؿ يّوؿ حضرة المطيح في اإلنجيؿ "
ّ
ّ
21
يختص برحمتو من يشاء" فما حكمة ذلؾب
في الّرآف "
ّ
أف نظػػاـ الكػػوف وكمالػػه يّإلضػػياف أف يكػػوف الوجػػود مػػنحالو فػػي صػػور ال عػػداد
الجػواب اعمػػـ ّ
لهاة فمهذا لـ إلكف الموجودات في مرإلبة واحدة أو مّػاـ واحػد ونمػط واحػد وال جػنس واحػد أو نػوع واحػد

وال فػػي صػػورة واحػػدةة بػػؿ ال بػ ّػد مػػف إلفػػاوت فػػي الم ارإلػػب وإلمػػايز فػػي ا صػػناؼ وإلعػ ّػدد فػػي ا جنػػاس
ػإلـ
وا نػواع يعنػػي مػػف المحػػإلّـ وجػػود م ارإلػػب الجمػػاد و ّ
النبػػات والحيػواف واإلنطػػافة ّف عػػالـ الوجػػود ال يػ ّ
إلكوينػػه وإلنظيمػػه وكمالػػه باإلنطػػاف وحػػد ة وكػػذلؾ ال يمكػػف أف يظهػػر العػػالـ بػػالمنظر البػػديع والإلّرإليػػب

بد مف إلفاوت المراإلب
النبات وحد أو الجماد وحد ة بؿ ال ّ
ّ
الرونؽ المّطيؼ بالحيواف وحد ة أو ّ
الدقيؽ و ّ
أف ػػذ ال ّشػػجرة كانػػت
والمّامػػات وا جنػػاس وا نػواع حإلّػػى يإلجمّػػى الوجػػود فػػي نهايػػة الكمػػاؿة مػػثالً لػػو ّ

النبػات فػي
ػاإلية ّف ا وراؽ والبػراعـ والثّمػار جميعهػا الزمػة حإلّػى يإلجمّػى ّ
كمّها ثمرة لمػا إل ّػـ كمالهػا ّ
النب ّ
بد فيه مف إلفاوت في ا عضػاء وا جػزاء
الزينة والكماؿة وكذلؾ انظروا في يكؿ اإلنطاف إذ ال ّ
نهاية ّ

ػذ حإلّػى ا ظػافر وال ّشػعرة
ػاني وكمالػه يّإلضػي وجػود العػيف وا ذف والم ّ
وا ركافة فجماؿ الوجػود اإلنط ّ
النّصة وكذلؾ يكوف ناقصػاً لػو كػاف
فمو كاف يكؿ اإلنطاف كمّه ّ
مخاً أو عيناً أو أذناً لكاف ذلؾ عيف ّ
بالنطبة إلى العيف
أف ذ كمّها ّ
بدوف شعر أو أ داب أو أظافر أو أطنافة ولو ّ
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ولكف عدـ وجود ا في يكؿ اإلنطاف مكرو ومذموـ لمبايػةة
في حكـ الجماد و ّ
النبات لعدـ اإلحطاسة ّ
الرإلبػػة العميػػا كاإلنط ػػافة
ّ
إف م ارإلػػب الموجػػودات مخإلمفػػة مإلفاوإل ػػةة اخإلػػار اهلل طػػبحانه لػػبعض ا ش ػػياء ّ

الرإلبػػة الػ ّػدنيا كالجمػػادة فإلخصػػيص
الرإلبػػة الوطػػطى ّ
كالنبػػاتة وإلػػرؾ بعضػػها فػػي ّ
ووضػػع بعضػػها فػػي ّ
وحانيػة
بالرإلبة العميا ّإنما و مف فضػمهة والإلّفػاوت بػيف ّ
الر ّ
ني مػف حيػث الإلّرقّيػات ّ
اإلنطاف ّ
النػوع اإلنطػا ّ
أبديػة مػف آثػار
والكماالت الممكو ّإلية ّإنما و أيضاً بّرادة حضػرة ال ّػرحمفة ّف اإليمػاف الػ ّذي ػو حيػاة ّ

بالطػػعي واالجإلهػػاد فػػي
فضػػؿ اهلل ال مػػف نإلػػائ العػػدؿة فشػػعمة نػػار
ّ
المحبػػة ّإنمػػا ػػي بّػ ّػوة االنجػػذاب ال ّ
بالطػػعي واالجإلهػػاد ػػو االطّػػالع والعمػػـ وطػػائر الكمػػاالتة إذاً
عػػالـ المػػاء والإلّػرابة بػػؿ ال ػ ّذي يحصػػؿ ّ
ػدعووف
وقوإلػػه الجاذبػػة لهػػذا يّػػوؿ "المػ ّ
ػي ّ
فانبعػػاث ا رواح وا إلزاز ػػا ال يكػػوف إالّ بػػهنوار الجمػػاؿ اإللهػ ّ
ػمانية ليطػػت مذمومػػة ومحكومػػة ومطػػؤولة فػػي مراإلبهػػا
أمػػا الكائنػػات الجطػ ّ
كثيػػروف والمخإلػػاروف قميمػػوف"ة ّ
انيػة كػ ّؿ
ومّاماإلهاة فمثالً الجماد في رإلبإله
النبات في رإلبإله ّ
الجمادية و ّ
باإلية والحيػواف فػي رإلبإلػه الحيو ّ
الن ّ
ّ
ولكنهػػا إذا كانػػت ناقصػػة فػػي رإلبهػػا ولػػـ إلبمػػد حػ ّػد
الرإلػػب ػػي عػػيف الكمػػاؿ ّ
مّبػػوؿ فػػي رإلبإلػػهة بػػؿ إلمػػؾ ّ

الكماؿ فيها فهي مذمومة وغير مّبولة.

ػاني فهػو عمػى قطػميفة أحػد ما الإلّفػاوت مػف حيػث الم ارإلػب و ػذا
أما الإلّفاوت بيف ّ
وّ
النوع اإلنط ّ
الإلّفاوت لػيس بمػذموـة والّطػـ اآلخػر ػو الإلّفػاوت مػف حيػث اإليمػاف واإليّػاف وعػدمهما وذلػؾ مػذموـة
ّف إلمػؾ الػ ّػنفس إلكػوف قػػد ابإلميػت بهوا ػػا وطيشػها حإلّػػى حرمػػت مػف مثػػؿ ػذ المو بػػة ومنعػت مػػف قػ ّػوة
الرإلبػة
جذب ّ
محبة المّػهة ومػع ّ
أف اإلنطػاف فػي رإلبإلػه ممػدوح ومّبػوؿ إالّ ّأنػه بحرمانػه مػف كمػاالت إلمػؾ ّ
بناء عمى ذلؾ فهو مطؤوؿ.
يصبح معدف ّ
النّائص ً
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الرجعة التّي أخبر بيا األنبياء
ّ
الرجعة.
ّ
الطؤاؿ نرجو بياف مطهلة ّ
الجػ ػواب ق ػػد ش ػػرح حضػ ػرة به ػػاء اهلل ػػذا المطم ػػب ف ػػي كإل ػػاب اإليّ ػػاف بالإلّفص ػػيؿ والوض ػػوحة

جميػةة وحيػث طػهلت اآلف عػف ذلػؾ فطػهإلكمّـ باخإلصػارة
فارجعوا إليهػا إلإلّضػح لكػـ حّيّيػة ػذ المطػهلة ّ
الناس
لما ظهر يحيى بف زكرّيا وكاف يب ّشر ّ
ولنذكر عنواف ذ المطهلة مف اإلنجيؿ فّد ّ
صرح فيه ّأنه ّ
إيميػاب
بممكوت المّه طهلو مف أنتب ؿ أنػت المطػيح الموعػودب فهجػاب لطػت بالمطػيحة ثػ ّـ طػهلو أأنػت ّ
أف حض ػرة يحيػػى بػػف زكرّيػػا لػػيس بّي ّميػػا المعهػػودة ولكػػف حض ػرة
قػػاؿ الة فمػػف ػػذا البيػػاف ثبػػت وإلحّػػؽ ّ

إيميا الموعودة ففي اآلية  11مف
بهف يحيى بف زكرّيا كاف ّ
صرح ّ
جمي في جبؿ الطّابور ّ
المطيح يوـ الإلّ ّ
إيمينا ينبغنني أن ينأتي ّأوالع فأجنناب
أصػحاح  9مػف إنجيػؿ مػرقس يّػػوؿ "فسنألوه لمناذا يقننول الكتبنة إ ّن ّ
ىو مكتوب عن ابن اإلنسان أن يتألّم كثي ارع ويرذل

إيميا يأتي ّأوالع ويرّد ك ّل شيء وكي
وقال ليم ّ
أن ّ
إيميا أيضاع قد أتى وعمموا بو ك ّل ما أرادوا كما ىو مكتنوب عننو" وفػي إنجيػؿ مإلّػى
لكن أقول لكم ّ
أن ّ
آية  13أصحاح  17يّوؿ " ٍ
حينئذ فيم التّالميذ أ ّنو قال ليم عن يوح ّننا المعمندان" والحػاؿ ّأنهػـ طػهلوا
إيميػا
إف ّ
ّ
يوحنػا المعمػداف كػاف نفػس ّ
يوحنا المعمداف ؿ أنت ّ
إيمياب قاؿ الة عمى ّأنه في اإلنجيؿ يّػوؿ ّ
إيميػا فممػاذا قػاؿ أنػا لطػت
الموعودة ويص ّػرح المطػيح أيضػاً بهػذاة حينئ ٍػذ كػاف حضػرة ّ
يوحنػا ػو حضػرة ّ

يميا فكيؼ يّوؿ حضرة المطيح إّنه كاف إيمّياب
إيمياب تواف لـ يكف و إ ّ
ّ

النظر إلى
خصية في ذا المّاـة بؿ ّ
إذاً لـ يكف ّ
النظر إلى ال ّش ّ
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يوحنػػا
إيميػػا كانػػت مإلحّّ ػةً بعينهػػا فػػي ّ
أف إلمػػؾ الكمػػاالت الإلّػػي كانػػت فػػي حض ػرة ّ
حّيّػػة الكمػػاالتة أي ّ
النظػر نػا إلػى الػ ّذات بػؿ
إيميػا الموعػودة فمػيس ّ
المعمدافة وعمى ذا كاف حضػرة ّ
يوحنػا المعمػداف ػو ّ

الطنة أيضاً وجد الورد فهنا أقوؿ قػد
الصفاتة مثالً في العاـ الماضي كاف الورد موجوداً وفي ذ ّ
إلى ّ
وشخصيإلهة ولكػف
رجع ورد العاـ الماضية والحاؿ ّأني ال أقصد بذلؾ رجوع ورد العاـ الماضي بعينه
ّ

لما اإلّصؼ ذا الورد بصفات الورد في العاـ الماضػي يعنػي بمثػؿ رائحإلػه ولطافإلػه ولونػه وشػكمهة فمػذا
ّ
الربيػع فنّػػوؿ جػاء أيضػاً ربيػػع
يّولػوف عػاد ورد العػاـ الماضػػية و ػذا الػورد ػػو عػيف ذلػؾ الػػورد .يػهإلي ّ
الربيػػعة لػػذا يّػػوؿ
ّ
الربيػػع الماضػػي موجػػود أيضػاً فػػي ػػذا ّ
الطػػنة الماضػػية ّف كػ ّؿ مػػا كػػاف موجػػوداً فػػي ّ
ِ
حبػة غرطػت فػي
حضرة المطيح طإلروف ك ّؿ ما وقع في زمػف ا نبيػاء ال ّطػالفيف .ولنػهت بيػاف آخػرة إ ّف ّ
حبػػة أيض ػاًة فعنػػدما
الطػػنة الماضػػية فظهػػر منهػػا غصػػف وورؽ وبػػرعـ وثمػػر وفػػي ّ
إلحولػػت إلػػى ّ
ّ
النهايػػة ّ
الحبة ثانية إلنبت شجرة وإلعود وإلرجػع إلمػؾ ا غصػاف وا وراؽ والبػراعـ والثّمػار وإلظهػر إلمػؾ
إلزرع ذ
ّ

الحبػة رجعػتة ولكػف حينمػا
حبػة فنّػوؿ إ ّف ّ
حبػة والثّانيػة أيضػاً ّ
أف ا ولػى كانػت ّ
ال ّشجرة كاممةة وحيػث ّ
أمػا إذا نظرنػا إلػى البػراعـ وا وراؽ والثّمػر نجػد
أف ذ الم ّ
ننظر إلى ّ
مادة ال ّشجرة نجد ّ
ػادة مػادة أخػرى ّ
الرائحة والمّطافةة إذاً فّد عاد كماؿ ال ّشػجرة م ّػرة أخػرىة وعمػى ػذا المنػواؿ لػو ننظػر
نفس ذلؾ الطّعـ و ّ
الصػفات والكمػاالت ن ار ػا عػادت ورجعػتة لػذا قػػاؿ
أمػا لػو ننظػػر إلػى ّ
إلػى ال ّشػخص نػ ار شخصػاً آخػر ّ
الص ػػفات
حضػ ػرة المط ػػيح " ػػذا ّ
إيمي ػػا" يعن ػػي ػػذا ال ّش ػػخص مظه ػػر الفيوض ػػات والكم ػػاالت وا خ ػػالؽ و ّ

إيميػػاة فحض ػرة المطػػيح كػػاف نػػاظ اًر إلػػى
إليميػػاة
ّ
ويوحنػػا المعمػػداف قػػاؿ أنػػا لطػػت ّ
والفضػػائؿ الإلّػػي كانػػت ّ
الصفات
ّ
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المادّيػػةة مثػػؿ ػػذا
والكمػػاالت وا خػػالؽ والفيوضػػات فػػي كميهمػػاة
ويوحنػػا كػػاف نػػاظ اًر إلػػى شخصػ ّػيإله ّ
ّ
فّنه كاف مني اًر ليمة أمس ثـ أنير أيضاً ذ المّيمة وطيضاء المّيمػة اآلإليػة أيضػاًة فنّػوؿ
الط ارج الموجود ّ
ّ
النػػور ال الػ ّػد ف والفإليػػؿ
الطػراج فالمّصػػود ػػو ّ
ّ
إف طػراج المّيمػػة ػػو طػراج المّيمػػة البارحػة وقػػد رجػػع ذلػػؾ ّ
ومفصمة في كإلاب اإليّاف.
والمشكاة .و ذ الإلّفاصيؿ مشروحة
ّ
()31

التخرة وعمي أبني كنيستي
أنت ّ
الصخرة وعميؾ أبني كنيطإلي فما
الطؤاؿ مذكور في إنجيؿ مإلّى ّ
أف المطيح قاؿ لبطرس أنت ّ
ّ
معنى ذاب
إف ذا البياف مف حضرة المطيح إلصديؽ لّوؿ بطػرس حينمػا قػاؿ لػه "أننت المسنيح
الجواب ّ
22
الصػخرة
بن اهلل
الحي" ثـ قاؿ حضرة المطيح فػي جوابػه "أننت الكيفنا" والكيفػا فػي المّبػة العبرّيػة ػي ّ
ّ
التخرة أبنني كنيسنتي"ّ 23ف بعضػهـ قػاؿ لحضػرة المطػيح أنػت
ولذا قاؿ حضرة المطػيح "وعمى ىذه ّ
يوحنػػا المعمػػدافة وقػػاؿ بعض ػهـ أنػػت إرميػػا أو أحػػد ا نبيػػاءة فػػهراد حض ػرة
إيم ّيػػاة وقػػاؿ بعضػػهـ أنػػت ّ

صػػخرة قػػاؿ بهػػذ المناطػػبة أنػػت
المطػػيح أف ي ّ
ؤيػػد بيػػاف بطػػرس بالكنايػػة أو اإلشػػارة ولكونػػه إلط ػ ّمى بال ّ
إف المطػيح ابػف المّػه
الصخرة وعميؾ أبني كنيطإلي يعنػي طػيكوف أطػاس ديػف المّػه ّ
مبنيػاً عمػى عّيػدإلؾ ّ
ّ
بروميػة
الحية وعمى ذ العّيدة طيوضع أطاس كنيطة المّه الإلّي ي شريعة المّهة ووجود قبر بطػرس
ّ
ّ
أف البعض يّوؿ ّإنه في أنطاكيةة
مشكوؾ فيه وغير مطمّـ بهة غير ّ
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أف حضػرإله كػاف
وفضالً عف ذا فمو ّ
نطبؽ أعماؿ بعػض البابػاوات عمػى شػريعة حضػرة المطػيح نجػد ّ
أف البابا يجمس في عربة
جائعاً عرياناً يهكؿ الحشائش في ذ الب ّرّية وما رضي بإلكدير قمب أحدة مع ّ

النعمػػة الإلّػػي ال
ػب ال ػ ّذات و ّ
مرصػػعة ويمضػػي أوقاإلػػه بنهايػػة العظمػػة فػػي جميػػع المم ػ ّذات وال ّشػػهوات وحػ ّ
ّ
أف حض ػرة المطػػيح لػػـ يكػ ّػدر نفط ػاً ولكػ ّػف بعض ػاً م ػف البابػػاوات قإلم ػوا نفوط ػاً
يإليطػػر لمممػػوؾ مثمهػػاة عمػػى ّ
ّ
كثيرة بريئةة فارجعوا إلى الإلّاريذ لإلعمموا كيؼ كانوا يعارضوف الحّيّة وكػـ طػفكوا مػف ال ّػدماء محافظػةً
ػانية وأ ػؿ المعرفػة الػ ّذيف
عمى طػمطإلهـ ّ
منيػة وكػـ اضػطهدوا وطػجنواة وقإلمػوا اآلالؼ مػف خ ّػداـ اإلنط ّ
الز ّ
كشػػفوا أط ػرار الكائنػػات وذلػػؾ فّػػط لمجػ ّػرد المخالفػػة فػػي الػ ّػرأي وكػػـ كانػػت معارضػػإلهـ شػػديدة لمحّيّػػة.
إلفحصوا في أحواؿ الباباوات وأطوار ـة فهؿ إلجدوف ّأية مشابهة بيف
إلهمموا في وصايا حضرة المطيح و ّ
ّ
النفػوس والّػدح فيهػا ولك ّػف إلػاريذ
ذـ ّ
وصايا حضرة المطيح وأطوار حكومة الباباواتة مع ّأننا ال نح ّ
ػب ّ
الفاإليكاف ممموء بالعجائػبة والمّصػود مػف ػذا أ ّف وصػايا حضػرة المطػيح شػيء وأطػوار حكومػة البابػا
شػػيء آخػػرة ولػػيس بينهمػػا إلشػػابه مػػا .انظػػروا كػػـ قإلمػوا مػػف البروإلطػػإلانت وكػػاف كمّػػه بفإل ػوى البابػػاة وكػػـ

الطيبػػة
أبػػاحوا مػػف الظّمػػـ والجػػور وكػػـ ع ػ ّذبوا ّ
النػػاس واضػػطهدو ـ .فهػػؿ إلطإلشػ ّػـ روائػػح حض ػرة المطػػيح ّ
الّديطػػة 24الإلّػػي صػػورإلها
كيػػة مػػف ػػذ ا عمػػاؿب ال والمّػهة فهػؤالء مػػا أطػػاعوا المطػػيح بػػؿ إ ّف بربػػارة ّ
ال ّذ ّ
أمامنا قد أطاعت حضرة المطيح واقإلفت أثر وأجرت وصػايا ة وكػاف مػف بػيف البابػاوات نفػوس مباركػة
ػيحية ا ول ػػى الإلّػػي كان ػػت فيه ػػا
اإلّبعػ ػوا خطػ ػوات حضػ ػرة المط ػػيحة وعم ػػى الخص ػػوص ف ػػي الّ ػػروف المط ػ ّ
الطمطنة وحصمت الع ّػزة
نيوية مفّودة واالمإلحانات
ا طباب ّ
ّ
الد ّ
إليطرت أطباب ّ
لما ّ
اإللهية شديدةة ولكف ّ
نيوية نطيت حكومة البابا المطيح بالكمّّية واشإلبمت
الطعادة ا ّلد ّ
و ّ
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النفػػوس وعارضػػت فػػي نشػػر المعػارؼ وآذت أربػػاب
بالطػػمطنة والعظمػػة و ّا
الرحػػة والػ ّػنعـ ّ
نيويػػة وقإلمػػت ّ
الد ّ
ّ
النفػػوس مػػف أ ػػؿ
الفنػػوف وحالػػت دوف انإلشػػار نػػور العمػػـ وحكمػػت بالّإلػػؿ وشػ ّػف البػػارة و مػػؾ آالؼ مػػف ّ
الطػموؾ وإلمػؾ ا عمػاؿ يكػوف البابػا
الفنوف والمعارؼ وا برياء في طجف
ّ
روميػةة فكيػؼ مػع وجػود ػذا ّ
ػي حكومػػة البابػػا كػػاف معارض ػاً لمعمػػـ دائم ػاًة حإلّػػى صػػار مػػف المط ػمّـ فػػي
خميفػػة حض ػرة المطػػيحة فكرطػ ّ
ومؤطػس
مروج لمحّيّة
مخرب لبنياف ّ
أف ّ
ّ
الديفة والحاؿ ّ
أوروبا ّ
ّ
الديف معارض لمعمـ والعمـ ّ
أف ديف المّه ّ
ومنػػور
أس
ػاني وكاشػػؼ ط ػرار الكائنػػات ّ
المدنيػػة ّ
ّ
لمعمػػـ والمعرفػػة ومشػ ّػوؽ لمعرفػػافة و ػػو ّ
لمنػػوع اإلنطػ ّ

إف العمػػـ لػػدى المّػػه أفضػػؿ
ػاء عمػػى ذلػػؾ فكيػػؼ يعػػارض العمػػـة أطػػإلبفر المّػه عػػف ذلػػؾة أجػػؿ ّ
لآلفػػاؽة بنػ ً
ميزة لسنطاف وأشرؼ الكماالت البشرّيةة فمعارضة العمػـ جهػؿ وكػار العمػوـ والفنػوف لػيس بّنطػافة بػؿ

حدية
ّرب لدى عإلبة ا ّ
و حيواف ال شعور لهة ّف العمـ نور وحياة وطعادة وكماؿ وجماؿ ووطيمة الإلّ ّ
الضػاللةة طػوبى لمػ ّذيف
وشرؼ العالـ
إلهيةة فالعمـ حّيّة الهداية والجهؿ عيف ّ
اإلنطاني وأعظـ مو بة ّ
ّ

يصرفوف ّأيامهـ في إلحصيؿ العموـ وكشؼ أطرار الكائنػات والإلّػدقيؽ فػي الحّيّػة وويػؿ لمػ ّذيف يّإلنعػوف
بالجهؿ والبفمة وإلنشرح قموبهـ بالإلّّاليد و ـ طاقطوف في أطفؿ دركات الجهؿ وال ّذ وؿ وأعمار ـ ذا بة

الرياح.
أدراج ّ

()31

القضاء والقدر
الط ػؤاؿ إذا كػػاف المّػػه يعمػػـ ّأنػػه طيصػػدر عمػػؿ مػػا مػػف شػ ٍ
ػخص وثبػػت ذلػػؾ بالّػػدر فػػي المّػػوح
ّ
المحفوظ فهؿ يمكف مخالفة ذلؾب
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الج ػواب العم ػػـ بال ّشػػيء ال يك ػػوف طػػبباً لحص ػػوله ّف عم ػػـ المّػػه مح ػػيط بحّػػائؽ ا ش ػػياء قب ػػؿ
ػية فمػػثالً
وجود ػػا وبعػػد وجود ػػا عمػػى حػ ّػد طػػواء وال يكػػوف طػػبباً لوجػػود ال ّشػػيء و ػػذا مػػف الكمػػاؿ اإللهػ ّ

الخاصػة بظهػور الموعػود فػي الإلّػوراة لػـ إلكػف
ػي
ّ
ّ
الن ّ
بوات الإلّػي جػاءت عمػى لطػاف ا نبيػاء بػالوحي اإلله ّ
الطبب في ظهور حضرة المطػيحة فّػد أوحػى إلػى ا نبيػاء بهطػرار المطػإلّبؿ المكنونػة ووقفػوا عمػى
ي ّ

ما طيّع وأخبروا بها ولػـ يكػف عممهػـ ػذا ونبػوءاإلهـ طػبب حصػوؿ الوقػائعة مػثالً يعمػـ كػ ّؿ إنط ٍ
ػاف فػي
النػاس ػذا ال يكػوف طػبب إلحّػؽ
ػي طػبع طػاعاتة فعمػـ جميػع ّ
ذ المّيمػة ّ
أف ال ّشػمس طػإلطمع بعػد مض ّ
طمػػوع ال ّشػػمسة إذاً فعمػػـ المّػػه ال يكػػوف أيضػاً طػػبباً لحصػػوؿ صػػور ا شػػياء فػػي عػػالـ اإلمكػػاف بػػؿ ػو

الزماف الماضي والحاؿ واالطإلّباؿة و و عيف إلحّؽ ا شياء ال طبب إلحّّهاة وكذلؾ ذكػر
مّدس عف ّ
ّ
ػي ّأنػػه كػػذا
ال ّشػػيء وثبوإلػػه فػػي الكإلػػاب ال يكػػوف طػػبب وجػػود ال ّشػػيء .فا نبيػػاء اطّمع ػوا بػػالوحي اإللهػ ّ
أف المطػػيح طيطإلشػػهد وأخبػػروا بػػه فهػػؿ كػػاف عمػػـ ا نبيػػاء
ػي عمػػى ّ
طػػيكوفة مػػثالً اطّمع ػوا بػػالوحي اإللهػ ّ
واطّالعهـ عمى ذا طبباً لشهادة حضرة المطيحب ال بؿ ذا االطّػالع كمػاؿ لينبيػاء ال طػبب حصػوؿ
أف
ياضيوف يعمموف بالحطاب
الفمكي بحصوؿ الخطوؼ والكطوؼ بعد ّ
مدة ّ
الر ّ
معينةة ويّينػاً ّ
ال ّشهادةة و ّ
ّ
عممهـ ذا ال يكوف طبباً لوقوع الخطوؼ والكطوؼة ذا مف باب الإلّمثيؿ ال مف باب الإلّصوير.
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القسم الثّالث
المّاالت المإلعمّّة بكماالت المظا ر
اإللهية وحاالإلهـ
المّدطة
ّ
ّ
(محادثات عمى المائدة)
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()32

اإلليية
األلوىية إالّ بواسطة المظاىر
ال تعر
ّ
ّ
حمانيةب
الر ّ
الرّب ّ
ّ
انية والمشارؽ ّ
الطؤاؿ ما حّيّة ا لو ّية وما عالقإلها بالمطالع ّ
ومبر عف ك ّؿ
منز ّأ
حدية إلنزيه صرؼ وإلّديس بحتة يعني ّ
أف ا لو ّية وكنه ذات ا ّ
الجواب اعمـ ّ
أف جميع ا وصاؼ العالية في مراإلب الوجود أو اـ لدى ذلؾ المّاـة غيب منيع ال يدرؾ
نعتة و ّ
أف المحيط أعظـ
وذات بحت ال يوصؼة ف ال ّذات
اإللهية محيطة وجميع الكائنات محاط وال ش ّ
ّ
ؾ ّ
مف المحاط لهذا ال يمكف أف يكإلنه المحاط مف أحاط به ويدرؾ حّيّإلهة فمهما إلرقّت العّوؿ ووصمت

الحؽة
إلى منإلهى درجة مف اإلدراؾة فباية إدراكها مشا دة آثار وصفاإله في عالـ الخمؽ ال في عالـ
ّ
عمو الإلّّديس فميس لمعّوؿ واإلدراكات طبيؿ إلى ذلؾ المّاـ
ّف ذات حضرة ا ّ
حدية وصفاإلها في ّ
قوة اإلدراؾ اإلنطاني فرع لوجود اإلنطاف واإلنطاف
"الطبيؿ مطدود والطّمب مردود" ومف الواضح ّ
ّ
أف ّ

أف اإلدراؾ الذي و فرع وجود اإلنطاف
الرحمف فكيؼ يحيط فرع اآلية بموجد إلمؾ اآليةة يعني ّ
آية ّ
مخفية عف جميع اإلدراكات ومطإلورة
اإللهية
يعجز عف أف يدرؾ حّيّة ا لو ّيةة لهذا فإلمؾ الحّيّة
ّ
ّ
الصعود إلى ذلؾ المّاـ ممإلنع محاؿ.
عف عّوؿ جميع البشر و ّ

ونحف نرى أف كؿ ٍ
إف الحجر والمدر وال ّشجر
داف عاجز عف إدراؾ حّيّة ما فوقهة مثالً ّ
أف
مهما إلرقّى ال يّدر عمى إدراؾ حّيّة اإلنطاف وال
الطمع وطائر الحواسة مع ّ
يإلصور البصر و ّ
ّ
جميعها مخموؽة
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المّدسة فميس لسدراؾ في ذا
فكيؼ إذاً يهإلدي اإلنطاف المخمؽ إلى إدراؾ حّيّة ذات الخالؽ
ّ
المّاـ طبيؿ وال لمبياف طريؽ وال لسشارة مجاؿ.

النطبة بيف العّؿ المحدود والعالـ الالّمحدودب
ابية أف إلبمد إلى عالـ الإلّنزيه وما ّ
و َّأنى لم ّذ ّرة الإلّر ّ
النفوس في بيانه)* "ال تدركو األبتار وىو يدر األبتار وىو
(عجزت العّوؿ عف إدراكه وحارت ّ

المّطي

1
إلصور
الخبير" فك ّؿ ذكر وبياف في ذا المّاـ قاصر وك ّؿ إلعريؼ وإلوصيؼ غير الئؽ وك ّؿ ّ

وطر ا طرار ذا إلجمّيات تواشراقات
إلعمؽ باطؿة
ّ
ولكف لجو ر الجوا ر وحّيّة الحّائؽ ّ
طاقط وك ّؿ ّ
وظهور وجموة في عالـ الوجودة ومطالع ذلؾ اإلشراؽ ومجالي ذلؾ الإلّجمّي ومظا ر ذلؾ الظّهور ـ
المّدطة
الحّيّية لم ّذات
حمانية الّذيف ـ المرايا
المطالع
ّ
ّ
ّ
الر ّ
المّدطة والحّائؽ الكمّّية والكينونات ّ
الّدطية
الحؽ ظا رة با رة في حّيّة المظا ر
اإللهيةة وجميع الكماالت والفيوضات والإلّجمّيات لذات
ّ
ّ
ّ
الصافية المّطيفة بجميع كماالإلها وفيوضاإلها.
الطاطعة في المرآة ّ
كال ّشمس ّ

أف
أف المرايا ي مظا ر ال ّشمس ومطالع ّنير اإلشراؽة فميس المّصود مف ذلؾ ّ
ولو قيؿ ّ
إلحددت
أف إلمؾ الحّيّة غير المحدودة ّ
ال ّشمس ّ
إلجطمت في ذ المرآة أو ّ
عمو إلّديطها و ّ
إلنزلت مف ّ
ولكف جميع ا وصاؼ
في ذا المكاف المشهودة أطإلبفر اهلل عف ذلؾة فهذا اعإلّاد الطّائفة
المجطمةة ّ
ّ

النعوت
النعوت راجع إلى ذ المظا ر
ّ
أف ك ّؿ ما نذكر ا مف ا وصاؼ و ّ
والمحامد و ّ
المّدطةة يعني ّ
اإللهية فمـ يكإلنهها أحد
أما حّيّة ال ّذات
الصفات كمّها إلرجع إلى إلمؾ المظا ر
ّ
ّ
وا طماء و ّ
اإللهيةة ّ
حإلّى
________________

ص.
* ما بيف الّوطيف عربي ّ
الن ّ
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اإلنطانية أو إلجد
فكؿ ما إلعممه الحّيّة
النعوتة إذاً ّ
يشير إليه بّشارة أو بياف أو يذكر ا بالمحامد و ّ
ّ
المّدطةة وليس لها طبيؿ إلى
الصفات والكماالت راجع إلى إلمؾ المظا ر ّ
مف ا طماء أو إلدركه مف ّ

نبيف لحّيّة ا لو ّية أطماء وصفات ونصفها
"الطبيؿ مّطوع والطّمب مردود" ّ
ولكننا ّ
ّأية جهة أخرى ّ
الحؽ بؿ
الصفات ليس بر اناً لكماالت
ّ
بالطمع والبصر والّدرة والحياة والعمـة فّثبات ذ ا طماء و ّ
ّ
أف
لنفي ّ
أف الجهؿ نّص والعمـ كماؿة لهذا نّوؿ ّ
النّائص عنهة ّننا لو ننظر في عالـ اإلمكاف نرى ّ
اإللهي قادرة
أف ال ّذات ا قدس
المّدطة
ال ّذات
ّ
ّ
أف العجز نّص والّدرة كماؿ فنّوؿ ّ
اإللهية عميـة و ّ
ّ
اإللهية كما ية ّف ذلؾ فوؽ
الطمع والّدرة والحياة لم ّذات
ّ
ّننا ال يمكننا أف ندرؾ العمـ والبصر و ّ
منز ة عف اإلدارؾة ولو لـ يكف عيف
الصفات
اإللهية عيف ال ّذاتة وال ّذات ّ
ّ
إدراكنا حيث ّ
أف ا طماء و ّ

الصفات يمزـ أف يكوف قديماً ومحّّاً أيضاًة وذلؾ
ال ّذات لمزـ ّ
إلعدد الّديـة وما به االمإلياز بيف ال ّذات و ّ
يؤدي إلى إلطمطؿ الّدماء وعدـ إلنا يها و ذا واضح البطالفة إذاً فجميع ذ ا وصاؼ وا طماء
ّ
صور أو الإلّفكير ما و إالّ أو اـة إذ
والمحامد و ّ
النعوت راجع إلى مظهر الظّهورة وما عدا ذا مف الإلّ ّ
أدؽ معانيكـ فهو مخموؽ مثمكـ
ميزإلمو بهو امكـ في ّ
ال طبيؿ لنا إلى البيب المنيع لهذا قيؿ "ك ّؿ ما ّ
صور محاط ونحف به
مردود إليكـ" ومف الواضح أننا لو نريد أف
نإلصور حّيّة ا لو ّية ّ
فّف ذا الإلّ ّ
ّ

إلصورنا لحّيّة ا لو ّية
محيطوفة وال ش ّ
أف المحيط أعظـ مف المحاط .فثبت مف ذا واإلّضح ّ
ؾ ّ
أف ّ
إلعبر بالمنّطع الوجداني
في غير المظا ر
ّ
المّدطة أو اـ محضةة إذ ليس إلى حّيّة ا لو ّية الّإلي ّ

أف طوائؼ العالـ إلطوؼ حوؿ
طبيؿة وك ّؿ ما يدخؿ إلحت
إلصورنا أو اـة وعمى ذا فانظر كيؼ ّ
ّ
صور وا فكار و ـ ال يعمموفة
ا و اـ وعبدة أصناـ الإلّ ّ
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ومنز ة عف اإلشارات ويحطبوف أنفطهـ مف أ ؿ الإلّوحيد
مّدطة عف اإلدراؾ ّ
يعدوف أو امهـ حّيّة ّ
ّ
أما أصناـ
أف ا صناـ لها وجود
ويعإلبروف طائر الممؿ مف عبدة ا وثافة والحاؿ ّ
ّ
جمادي محّؽة ّ

إلصورات اإلنطاف فهي أو اـ محضة بؿ ال وجود لها أيضاً في عالـ الجماد (فاعإلبروا يا
ا فكار و ّ
أولي ا بصار)*
اإللهية وأنوار الوحي ظا رة با رة في جميع
الكمالية وجموة الفيوضات
الصفات
ّ
ّ
واعمـ ّ
أف ّ
المّدطةة ولكف لكممة اهلل الكبرى حضرة المطيح واالطـ ا عظـ حضرة بهاء اهلل ظهور
المظا ر
ّ

الطابّة وأحر از فوؽ ذلؾ الكماالت
صور ّنهما كانا حائزيف لجميع كماالت المظا ر ّ
وبروز فوؽ الإلّ ّ
إف جميع أنبياء بني إطرائيؿ كانوا مظا ر الوحي
الّإلي إلجعؿ طائر المظا ر ا خرى إلابعة لهماة مثالً ّ
يميا.
وكاف حضرة المطيح مهبط الوحي أيضاًة ولكف أيف وحي كممة اهلل مف إلهاـ إشعيا توارميا توا ّ

بإلموجاإلها عصب البصر وبها
إلموجات ّ
الحظ ّ
المادة ا ثيرّية الّإلي يإلهثّر ّ
أف ا نوار عبارة عف ّ
المادة ا ثيرّيةة ومف ضوء ال ّشمس إلكوف أيضاً
إلموجات ّ
يحصؿ اإلبصارة فنور ّ
الطراج يحصؿ مف ّ
اإلنطاني في
لمروح
إلموجات المادة ا ثيرّيةة ولكف أيف نور الكواكب و ّ
الطراج مف نور ال ّشمسة توا ّف ّ
ّ
ّ

فالروح روح
رإلبة الجنيف جموة وظهو اًر وكذلؾ لها في رإلبة الطّفولة والبموغ والكماؿ إشراقاً وبرو اًزة ّ
فّنها إلكوف
الرإلبة
أما في رإلبة البموغ والكماؿ ّ
واحدة ّ
ّ
إلي ّ
الجنينية فاقدة ّ
ولكنها في ّ
الطمع والبصر ّ
حاط ّ

النبات وأيضاً
الحبة في بداية نبإلها ورقة و ي مظهر روح ّ
في نهاية الظّهور والجموة واإلشراؽة وكذلؾ ّ
النامية ظا رة فيها بمنإلهى الكماؿة
الّوة ّ
الروحة يعني ّ
في رإلبة الثّمر مظهر إلمؾ ّ
أف إلمؾ ّ
_________________

ص.
بي ّ
الن ّ
* ما بيف الّوطيف عر ّ
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أف الك ّؿ ينمو وينشه
ولكف أيف مّاـ الورقة مف مّاـ الثّمر ّف في الثّمر إلظهر مائة ألؼ ورقة ولو ّ
نباإلية.
بروح واحدة ّ
النظر ما أبعد البوف بيف فضائؿ وكماالت حضرة المطيح تواشراقات وإلجمّيات حضرة
دقّؽ ّ
أف الك ّؿ مظا ر الوحي إالّ أف
بهاء اهلل وبيف فضائؿ أنبياء بني إطرائيؿ مثؿ حزقيؿ وصموئيؿة فمع ّ

الطالـ.
الفرؽ بينهـ ال يإلنا ى و ّ

()33

تنقسم مراتب مظاىر الظّيور إلى ثالث مراتب
أف لهـ ثالث مراإلب.
أف المظا ر
ّ
المّدطة تواف كانت مّاالت كماالإلهـ ال إلإلنا ى إالّ ّ
اعمـ ّ
الناطّةة والثّالثة ي الظّهور
الجطمانيةة والثّانية
فالمرإلبة ا ولى ي
النفس ّ
اإلنطانية الّإلي ي ّ
ّ
ّ

انية.
الرّب ّ
اإللهي والجموة ّ
ّ

بد لك ّؿ إلركيب مف إلحميؿة وال
أما المّاـ
الجطماني فمحدث ّنه مرّكب مف العناصر وال ّ
ّ
ّ
اإلنطانية و ي محدثة
الناطّة الّإلي ي حّيّة
النفس ّ
يمكف أالّ يإلحمّؿ الإلّركيبة والمّاـ الثّاني مّاـ ّ
ّ

اإلنطاني في ذلؾ.
المّدطة مشإلركة مع جميع النّوع
أيضاًة والمظا ر ّ
ّ

مرت عميها العصور
النفوس البشرّية حادثة عمى ذ الكرة ا
أف ّ
ّ
اعمـ ّ
رضية تواف كانت قد ّ
ولمروح اإلنطاني بداية ولكف ليطت له
إلهية فهي بعد وجود ا باقية ّ
وا جياؿة وبما ّأنها آية ّ
أبديةة ّ
رضية حادثةة ومف المطمّـ ّأنه في
نهاية و ي باقية إلى ا بدة وكذلؾ أنواع الموجودات في الكرة ا
ّ
أما
إف ذ الكرة ا
ّ
وقت ما لـ إلكف جميع ذ ا نواع عمى وجه ا رض بؿ ّ
رضية لـ إلكف موجودةة ّ

عالـ الوجود
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اإلنطانية تواف
النفوس
فّد كاف ّف الوجود ليس محصو اًر في الكرة ا
أف ّ
ّ
ّ
رضيةة والمّصود هنا ّ
بالنطبة لسنطاف وعالـ اإلنطاف
لكنها باقية
النّص ّ
أبديةة ّف عالـ ا شياء عالـ ّ
كانت حادثة ّ
مطإلمرة ّ
ّ

النّائص إلى درجة الكماؿ إلحظى بالبّاءة ذا مثؿ
بالنطبة إلى ا شياء وعندما إلصؿ ّ
عالـ الكماؿ ّ
أقوله فا إلد أنت إلى المّصود.2
الروح الّدسة
والمّاـ الثّالث و الظّهور
الرّب ّ
انية وكممة اهلل والفيض ا ّ
بدي و ّ
اإللهي والجموة ّ
ّ
بالنطبة إلى
و و ال ّأوؿ وال آخر له ّف ا ّو ّلية واآلخرّية ّإنما ما مف خصائص عالـ اإلمكاف وليس ّ
الحؽ فا ّوؿ عيف اآلخر واآلخر عيف ا ّوؿة مثؿ ذلؾ كمثؿ ا ّياـ وا طابيع
أما عند
ّ
عالـ الحؽة ّ

بالنطبة إلى ال ّشمس فال وجود لهذ
بالنطبة إلى الكرة ا
أما ّ
الطنيف وا مس واليوـ ّ
ّ
وال ّشهور و ّ
رضيةة ّ
الطنة بؿ كمّها مإلطاويةة وكذلؾ كممة اهلل
االعإلباراتة فال يّاؿ ا مس وال اليوـ وال البد وال ال ّشهر وال ّ

أما حّيّة
منز ة عف جميع ذ ال ّشؤوف ّ
ّ
ومّدطة عف الحدود والّيود والّوانيف المإلعمّّة بعالـ اإلمكافة ّ
ولكف إشراقها
النبوة الإلي ي كممة اهلل والمظهرّية الكاممة فميطت لها بداية ولف إلكوف لها نهايةة
ّ
ّ
الططوع و و با ٍ
ؽ
مإلفاوت كّشراؽ ال ّشمسة مثالً إف طموعها في برج المطيح كاف في نهاية اإلشراؽ و ّ
طرمدية انظر كـ جاء مف المموؾ الّذيف اطإلولوا عمى العالـ وكـ ظهر مف الوزراء وا مراء ذوي
ّ

مطإلمر وأنوار ال إلزاؿ
الإلّدبيرة كمّهـ اندثروا وانمحت آثار ـ بينما نطائـ حضرة المطيح في بوب
ّ
وطنا
وعمَمه مرفوعاً وجيشه مكافحاً و اإلفه مميح المّحف وطحابه يمطر ّ
طاطعة وصوإله مطموعاً َ
الدرر َ

النفوس الّإلي اطإلظمّت بظمّه
برقه المعاً وإلجمّيه واضحاً الئحاً وجموإله طاطعة المعةة وكذلؾ جميع ّ
واطإلضاءت بهنوار ة إذاً صار مف المعموـ
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الرّباني
النفس ّ
إف لمظا ر الظّهور مّامات ثالثة مّاـ البشرّيةة ومّاـ ّ
ّ
الناطّةة ومّاـ الظّهور ّ
الناطّة فهي تواف كاف لها ّأوؿ فال
حمانيةة فمّاـ الجطد ال ّ
النفس ّ
أما مّاـ ّ
الر ّ
والجموة ّ
بد أف يإلالشىة ّ

3

المّدطة كما يّوؿ حضرة المطيح "األب في االبن"
أما الحّيّة
ّ
مؤيدة بحياة ّ
آخر لها بؿ ّ
أبديةة ّ
الطكوت قبؿ الظّهور يشبَّه
فميطت لها بداية وال نهاية .فالبداية ي عبارة عف مّاـ إظهار ا مرة و ّ
النائـ حينما يطإليّظ
فمما أف إلكمّـ ُعمِـ ّأنه مإليّظة وذلؾ ال ّشخص ّ
ّ
بالنوـة مثمه كمثؿ شخص كاف نائماً ّ
بالنوـ
وطمو
فّنه و نفطه لـ يحصؿ إلفاوت في مّامه
الطكوت ّ
ّ
وعمو وحّيّإله وفطرإلهة ف ُشببه مّاـ ّ
ّ
ّ
النوـ أحد أحواله
وعببر عف مّاـ الظّهور باليّظةة فاإلنطاف إنطاف طواء كاف نائماً أـ مطإليّظاً و ّ
الدعوة لمهدى باليّظةة ففي
بالنوـ ويعبَّر عف الظّهور و ّ
الطكوت ّ
واليّظة حاؿ أخرىة ُ
فيعبَّر عف زماف ّ

4
أف حضرة المطيح كاف حائ اًز
اإلنجيؿ يّوؿ "في البدء كان الكممة والكممة كان عند اهلل" إذاً اإلّضح ّ
المطيحي وكماالإله مف قبؿ غطؿ الإلّعميدة ولـ يكف غطؿ الإلّعميد طبباً لنزوؿ روح الّدس عمى
لممّاـ
ّ
الطالـ.
إف الكممة
ّ
حضرة المطيح في صورة حمامةة بؿ ّ
عمو الإلّّديس و ّ
اإللهية كانت وال إلزاؿ في ّ

()34

وحانية
في بيان المراتب
الر ّ
ّ
الجسمانية و ّ
لمظاىر الظّيور
الجطمانية الّإلي إلإلعمّؽ بهذا
طبؽ أف قمنا أف لمظا ر الظّهور مراإلب ثالثة ا ّوؿ الحّيّة
ّ
الجطدة والثّاني الحّيّة ال ّشاخصة
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اإللهية وطبب حياة
اني و و الكماالت
(أي
ّ
النفس ّ
مشخصة) أي ّ
ّ
الناطّةة والثّالث الظّهور ّ
الرّب ّ
انية اإلمكاف.
الوجود وإلربية ّ
النفوس و داية الخمؽ ونور ّ
بد
ي وما يإلرّكب مف العناصر ال ّ
فمّاـ الجطد مّاـ البشرّية و و يإلالشى ّنه إلركيب عنصر ّ
مّدطةة ّنها مف حيث
حمانية فهي حّيّة ّ
الر ّ
أما الحّيّة ال ّشاخصة لممظا ر ّ
مف إلحميمه وإلفريّهة ّ
إف ال ّشمس مف حيث االطإلعداد إلّإلضي اإلنوار وال
الصفات ممإلازة عف جميع ا شياءة مثالً ّ
ال ّذات و ّ

إلّاس با قمارة فا جزاء المرّكبة منها كرة ال ّشمس ال إلّاس با جزاء المرّكبة منها كرة الّمرة وإلمؾ
أما ا جزاء المرّكب منها الّمر فال إلّإلضي اإلشعاع
ا جزاء وذلؾ الإلّركيب يّإلضي ظهور ا ّ
شعةة ّ
اإلنطانية ي نفوس كالّمر الّذي يّإلبس ا نوار مف
بؿ إلّإلضي االقإلباسة وعمى ذا فطائر الحّائؽ
ّ
المّدطة فهي مضيئة بنفطها.
أما إلمؾ الحّيّة ّ
ال ّشمسّ .
الحي الّديرة وليس
والمّاـ الثّالث و نفس الفيض
اإللهي وجموة جماؿ الّديـ تواشراؽ أنوار ّ
ّ
انيةة لهذا فصعود
المّدطة انفكاؾ عف الفيوضات
لمحّيّة ال ّشاخصة لممظا ر
ّ
الرّب ّ
ّ
اإللهية والجموة ّ
كالطراج المإلجمّي في ذ المشكاة ينّطع
المظا ر
ّ
ية ّ
المّدطة عبارة عف إلركهـ ذا الّالب العنصر ّ
الطراج فال ينّطعة وباالخإلصار فالفيض الّديـ في المظا ر
أما فيض ّ
شعاعه منها عند إلالشيهاة ّ

ي بمثابة المشكاة فمو إلحطّمت
الطراج والحّيّة ال ّشاخصة بمثابة ّ
ّ
الزجاج والهيكؿ البشر ّ
المّدطة بمثابة ّ
المشكاة فالمصباح مضيء.
أما المإلجمّي في ذ
مإلعددة ّنهـ ذوو
اإللهية ـ مرايا
والمظا ر
ّ
ّ
ّ
شخصية مخصوصةة ّ
أف الحّيّة
المرايا فهي شمس واحدةة ومف المعموـ ّ
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طر الوجود مف البداية
أف الحّيّة
المطيحية غير الحّيّة
الموطويةة وال ش ّ
ّ
ّ
ّ
ؾ ّ
المّدطة واقفة عمى ّ
ٍ
حينئذ مع وجود ذ
طف الطّفولةة فكيؼ ال يكوف لها ال ّشعور
وآثار العظمة ظا رة واضحة فيها مف ّ
الفيوضات والكماالت.
المّدطة ثالث مّامات مّاـ الجطدة والحّيّة ال ّشاخصةة والمظهرّية
قد ذكرنا لممظا ر
ّ
الناطّة أي
النفس ّ
النفوس أيضاً مّاـ الجطد ومّاـ ّ
الكاممةة مثؿ ال ّشمس وح اررإلها وضيائهاة ولطائر ّ
5

ي كبياف

عمي نفحات اهلل وأيّظإلني
مرت َّ
الروح والعّؿة فالمّامات الّإلي يذكر فيها كنت نائماً ّ
ّ
6
أف المشّة أو
حضرة المطيح الّذي
ّ
أما الجسد فضعي " أي ّ
يإلفضؿ فيه بّوله "أما ّ
الروح فنشيط و ّ
الراحة أو الإلّعب ذ كمّها راجعة إلى مّاـ الجطد ليس لها دخؿ بإلمؾ الحّيّة ال ّشاخصة وال بمظهر
ّ

حمانيةة مثالً إلالحظ ّأنه يحدث في جطد االنطاف ألؼ انّالب ولكف ليس لمّروح خبر عف
الر ّ
الحّيّة ّ
ذا أبداًة فمف الممكف أف يخإل ّؿ بعض ا عضاء كمّّية مف جطد اإلنطاف ولكف جو ر العّؿ با ٍ
ؽ
إلفضؿ حضرة بهاء
مطإلّرة يرد عمى المالبس مائة ألؼ آفة ّ
أي خطر وما ّ
ولكنه ال يحدث لالبطها ّ
ّ
ٍ
ماض
الحؽ زمف
النطائـ فهيّظإلني راجع إلى الجطدة وليس في عالـ
مرت َّ
ّ
عمي ّ
اهلل قائالً كنت نائماً ّ
ٍ
وحاؿ ومطإلّبؿ فالماضي والحاؿ واالطإلّباؿ كمّها واحدةة مثالً يّوؿ حضرة المطيح كاف في البدء

الزماف لمخمؽ ال
بؿ حكـ ّ
مّدطاً وطيظ ّؿ
اطمؾ كاف ّ

الحؽة
الكممة يعني كاف ويكوف وطيكوف ّنه ليس مف زماف في عالـ
ّ
أف
الصالة "فميكف اطمؾ ّ
ّ
مّدطا" والمّصود مف ذا ّ
لمحؽة مثالً يّوؿ في ّ
ثمة صبح وال
ّ
الصبح والظّهر والعصر و ّ
مّدطاًة مثالً ّ
إف ّ
أما في ال ّشمس فميس ّ
بالنطبة إلى ا رض ّ
عصر وال ظهر وال مطاء.
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()35

اإلليية
قوة العمم الحائز ليا المظاىر
ّ
بيان ّ
كيفية ّ
الّوةب
الطؤاؿ مف جممة الّوى الحائز لها المظا ر
ّ
ّ
قوة العمـ فما ي حدود إلمؾ ّ
اإللهية ّ
ية
الجواب إف العمـ عمى قطميف عمـ
صور ّ
وجودي وعمـ صور ّ
ّ
ّي والعمـ الإلّ ّ
ية أي العمـ الإلّحّ ّ
يإلصوروا إلمؾ ا شياء
إما أف
صور أو بالمشا دةة يعني ّأنهـ ّ
فعمـ جميع الخمؽ بكافّة ا شياء ّ
ّ
إما بالإلّ ّ
جداً ّنها
ضيّة ّ
بّوة العّؿ أو يشا دو ا فإلنعكس صور ا في مرايا الّموب ودائرة ذا العمـ محدودة ّ
ّ

مشروطة باالكإلطاب والإلّحصيؿ.

ّي فمثمه كّدراؾ اإلنطاف ومعرفة نفطه
المعبر عنه بالعمـ
أما الّطـ الثّاني
ّ
ّ
وّ
الوجودي والإلّحّ ّ
إف عّؿ اإلنطاف وروحه واقفاف عمى جميع حاالإله وأطوار وأعضائه وأجزائه العنصرّية
بنفطهة مثالً ّ
وحانيةة فهذا
اطه
الر ّ
ّ
ومطّمعاف عمى جميع حو ّ
الجطمانيةة وكذلؾ عمى قوى نفطه وحواطها وأحوالها ّ

الروح محيط بالجطـ ومطّمع
العمـ و العمـ
الوجودي الّذي يإلحّؽ به اإلنطاف و و ّ
ّ
يحطه ويدركهة ّف ّ
وجودي ومو بة
اطه وقوا ة و ذا العمـ ليس مف قبيؿ االكإلطاب والإلّحصيؿة بؿ و أمر
ّ
عمى حو ّ
المّدطة محيطة بالكائنات مف حيث ال ّذات
اإللهية
ولما كانت حّائؽ المظا ر الكمّّية
ّ
ّ
محضةة ّ
ومممة بالحّائؽ الموجودة ومطّمعة عمى جميع ا شياءة فمهذا كاف عممهـ
ومإلفوقة عميها
الصفات
و ّ
ّ
ّ

رحمانية فمنضرب مثالً إلدراؾ ذ المطهلةة
قدطي وانكشاؼ
اكإلطابياً أي فيض
إلهياً ال
ّ
عمماً ّ
ّ
ّ
رضية ومحيط
اإلنطاف أشرؼ الموجودات ا
ّ
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إف ذ المراإلب مندمجة فيه و و حائز لهذ المّامات والمراإلب
بعالـ الحيواف و ّ
النبات والجمادة يعني ّ
طر وجود ا ذا َمثَؿ وليس
وحيث ّأنه حائز لهذ المّامات فهو واقؼ عمى خفايا ا ومطّمع عمى ّ
ِمثالً.7
يؤططوف
وباالخإلصار فالمظا ر الكمّّية
ّ
اإللهية مطّمعوف عمى حّائؽ أطرار الكائناتة لهذا ّ
الضرورّية المنبعثة مف
ال ّشرائع الّإلي إلناطب وإلإلّفؽ مع حاؿ العالـ
الروابط ّ
اإلنطانية ّف ال ّشريعة ي ّ
ّ

حّائؽ الكائناتة فمظهر الظّهور يعني ال ّشارع
المّدس إذا لـ يكف مطّمعاً بحّائؽ الكائنات وال مدركاً
ّ
فّنه ال يطإلطيع ألبإلّة وضع شريعة مطابّة لمواقع
الضرورّية المنبعثة مف حّائؽ الممكنات ّ
لمروابط ّ
ّ
ي
وموافّة لمحاؿة فهنبياء اهلل ـ المظا ر الكمّّية وا ّ
طباء الح ّذؽة وعالـ اإلمكاف بمثابة الهيكؿ البشر ّ
الدواء والعالجة إذاً فالطّبيب يجب أف يكوف مطّمعاً وعالماً بجميع أعضاء
وال ّشرائع
اإللهية ي ّ
ّ

إف
المريض وأجزائه وطبيعإله وأحوالهة حإلّى يمكنه أف يرإلّب ّ
لمط ّـ ّ
الدواء ّ
الناقعة وفي الحّيّة ّ
النافع ّ
ثـ يرإلّب
الحكيـ يطإلنبط ا ّلدواء مف نفس ا مراض العارضة عمى المريضة ّنه ّ
يشخص المرض ّ
الدواءة إذاً يجب أف
يشخص المرض فكيؼ يمكنه أف يرإلّب العالج و ّ
العالج لمعمّة المزمنةة فّف لـ ّ
يكوف الطّبيب مطّمعاً إلماـ االطّالع عمى جميع ا مراض وعمى طبيعة المريض وأعضائه وأجزائه

الضرورّية المنبعثة مف
الروابط ّ
وأحواله عالماً بكافّة ا دوية حإلّى يصؼ دو ً
اء موافّاًة إذاً فال ّشريعة ي ّ
اإللهية مطّمعوف عمى أطرار الكائنات فهـ عارفوف بإلمؾ
أف المظا ر الكمّّية
ّ
حّيّة الكائناتة وحيث ّ
يّرروف عمى وفّها شريعة اهلل.
الروابط ّ
الضرورّية الّإلي ّ
ّ

- 195 -

()36

األدوار الكمّ ّية

المطهلة.

الطؤاؿ ما معنى ا دوار الكمّّية الّإلي يّاؿ ّأنها وقعت في عالـ الوجودب نرجو بياف حّيّة ذ
ّ

زمانيػةة
انية في ذا الفضاء الّذي ال يإلنػا ى دورة
أف لك ّؿ واحد مف ا جراـ ّ
ّ
النور ّ
الجواب كما ّ
إف
ػإلـ دورإلػه يبإلػدئ فػي دورة جديػدة م ّػرة أخػرىة مػثالً ّ
وك ّؿ يدور فػي فمكػه فػي أزمنػة مخإلمفػة وبعػد أف ي ّ
ػإلـ دورإلهػػا فػي كػػؿ  365يومػاً وخمػػس طػاعات و 48دقيّػػة وكطػور وبعػػد ا إلبإلػدئ فػػي
الكػرة ا رضػ ّػية إل ّ
مرة أخرىة كذلؾ عػالـ الوجػود الكمّػي طػواء فػي ا نفػس أو فػي
الدورة ا ولى ّ
أف ّ
دورة جديدة أي ّ
إلإلجدد ّ
اآلفاؽ له دورة مػف الحػوادث الكمّّيػة وا حػواؿ وا مػور العظيمػةة وعنػد انإلهػاء ال ّػدورة إلبإلػدئ دورة جديػدة
الدورة الّديمة بالكمّّية بطبب وقوع الحوادث العظيمة بحيث ال يبّى لها أثر وال خبػرة كمػا ّأنكػـ
وإلنطى ّ
إلالحظوف ّأنه ال خبر أبداً لما حدث قبؿ  29ألؼ طنة مع أننا أثبإلنا مف قبػؿ بال ّػدالئؿ أ ّف عمػراف ػذ

جداًة فال مائة ألؼ طنة وال مائإلا ألػؼ طػنة وال مميػوف طػنة وال مميونػا طػنة بػؿ ػو
الكرة ا
رضية قديـ ّ
ّ
جداً فاآلثار الّديمة وأخبار ا مّطوعة قطعاً كمّّياً.
قديـ ّ
زمانيػة إلجػري فيهػا أحكامػه وإلطػري فيهػا شػريعإلهة
اإللهيػة دورة
كذلؾ لك ّؿ مظهر مف المظا ر
ّ
ّ
وحينمػػا ينإلهػػي دور بظهػػور مظهػػر جديػػد إلبإلػػدئ دورة جديػػدةة وعمػػى ػػذا المنػواؿ إلػػهإلي ا دوار وإلنإلهػػي
إلإلجدد حإلّى إلنإلهي دورة كمّّية في عالـ الوجودة وإلّع حوادث كمّّيػة ووقػائع عظيمػة بحيػث ال يبّػى أثػر
و ّ
قطعياًة ثـ يبإلدئ دور كمّ ّي
وال خبر لما طبؽ
ّ
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الدليؿ والبر اف مف قبػؿ عمػى ػذ المطػهلة
جديد في عالـ الوجود إذ ليس لعالـ الوجود بداية وقد أقيـ ّ

فال احإلياج لمإلّكرار.

مدة مديدة وقػروف وأعصػار عديػدة
الدورة الكمّّية لعالـ الوجود عبارة عف ّ
إف ّ
وباالخإلصار نّوؿ ّ
مف غير ٍّ
الدورة في طاحة ال ّشهود حإلّى يإلجمّى ظهور
حد وال حطابة وإلإلجمّى مظا ر الظّهور في إلمؾ ّ
عظيـ كمّ ّي يجعؿ اآلفاؽ مركز اإلشػراؽ وظهػور يكػوف طػبب بمػوغ العػالـ رشػد ودورإلػه إلمإل ّػد كثيػ اًرة ثػـ
ػمانيات والمعػامالت حطػب
إلنبعث المظا ر في ظمّه مف بعد
ّ
ويجددوف بعض ا حكػاـ المإلعمّّػة بالجط ّ

الزماف و ـ مطإلظمّوف بظمّهة فنحف في دورة بدايإلها آدـ والظّهور الكمّ ّي لها حضرة بهاء اهلل.
اقإلضاء ّ
()37

اإلليية وتأثيرىم
قوة نفوذ المظاىر
ّ
ّ
قوة أعراش الحّيّة -مظا ر الظّهور اإللهي -وما حدود نفوذ ـب
ّ
الطؤاؿ ما درجة ّ
مطية مظممة
الجواب انظروا في عالـ الوجود أي الكائنات
أف المجموعة ال ّش ّ
ّ
الجطمانية إلجدوا ّ
الطػيارات ال ّشمط ّػية طائفػة حولهػا ومطإلشػرقة
قاإلمةة وال ّشمس في ذ ّ
الدائرة ػي مركػز ا نػوار وجميػع ّ
ونمو ػػا ف ػػي ال ػ ّػدائرة
م ػػف فيوض ػػاإلها فال ّش ػػمس ػػي ط ػػبب الحي ػػاة و ّ
النور ّ
اني ػػة وعمّػػة نش ػػوء كافّػػة الكائن ػػات ّ
ػي بػؿ ظمػـ الكػ ّؿ وإلالشػىة
ال ّش ّ
مطيةة ولوال فيوضات ال ّشمس في ذ ال ّػدائرة مػا إلحّػؽ وجػود كػائف ح ّ
إذاً صار مف الواضح المشهود
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اإللهيػة
المّدطػة
مطيةة فكذلؾ المظا ر ّ
أف ال ّشمس مركز ا نوار وطبب حياة الكائنات في ّ
ّ
الدائرة ال ّش ّ
ّ
المحبػة يإلجمّػوف عمػى عػالـ الّمػوب وا فكػار ويبػذلوف
ـ مراكز أنوار الحّيّة ومنابع ا طرار ومفيضو
ّ
وحانيػ ػػة ويػ ػػإلي وف الحّػ ػػائؽ
الر ّ
ويفيضػ ػػوف بالفيوضػ ػػات ا ّ
بديػ ػػة عمػ ػػى عػ ػػالـ ا رواح ويهبػ ػػوف الحيػ ػػاة ّ
والمعانية فاطإلضاءة عػالـ ا فكػار ّإنمػا ػي مػف مركػز إلمػؾ ا نػوار ومطمػع إلمػؾ ا طػرارة فمػوال فػيض

النف ػػوس وا فك ػػار ظمم ػػة ف ػػي ظمم ػػةة ولػ ػوال الإلّع ػػاليـ
النف ػػوس ّ
المّدط ػػة لك ػػاف ع ػػالـ ّ
الإلجمّػػي وإلربي ػػة إلم ػػؾ ّ
البهيميػة وكػاف
انيػة وا خػالؽ
ّ
ػانية مطػرح ا طػوار الحيو ّ
الصحيحة مف مطالع ا طرار لكاف عػالـ اإلنط ّ
ّ

الحّيّية مفّودةة و ذا معنػى مػا قيػؿ فػي اإلنجيػؿ "فني البندء كنان
وجود الجميع وجوداً مجازّياً والحياة
ّ
الكممة" 8يعني صار طػبب حيػاة الجميػع .فػنالحظ اآلف كػـ لّػرب ال ّشػمس وبعػد ا وطموعهػا وغروبهػا

النإلػػائ الظّػػا رة فػػي الكائنػػات ا رضػ ّػيةة فوقإلػاً خريػػؼ وإلػػارة عً ربيػػع وطػػو اًر صػػيفاً
مػػف اآلثػػار الواضػػحة و ّ
الربيػع المػنعش لم ّػروحة وحينمػا إلصػؿ طػمت ال ّػرأس إلبمػد
وحيناً
ً
إلمر خطّ االطإلواء يإلجمّػى ّ
شإلاءة وعندما ّ

الفواكه وا ثمار إلى درجة الكمػاؿ وإلنضػ الحبػوب وال ّنباإلػات وإلفػوز الكائنػات ا رض ّػية بمنإلهػى درجػة
الرّباني الّذي و شمس عػالـ الخمػؽة عنػدما يإلجمّػى عمػى عػالـ
موة فكذلؾ المظهر ّ
النشوء و ّ
ّ
المّدس ّ
الن ّ

الربيع البػديع وإلشػا د
قوة ّ
الربيع ّ
ا رواح وا فكار والّموب يهإلي ّ
الروحاني وإلّبؿ الحياة الجديدة وإلظهر ّ
ػي عجيػب فػي
أف فػي ظهػور مظهػر مػف المظػا ر
ّ
المو بة العجيبةة كما ّأنكـ إلروف ّ
اإللهيػة يحصػؿ رق ّ

اإللهي إلالحظوف مػدى مػا حصػؿ مػف
خص في ذا العصر
عالـ العّوؿ وا فكار وا رواحة وعمى ا
ّ
ّ
أف ػػذ الفيوضػػات
وعمػػا قريػػب إلػػروف ّ
الإلّرقّػػي فػػي عػػالـ العّػػوؿ وا فكػػارة مػػع ّأنػػه فػػي بدايػػة اإلشػراؽة ّ
اإللهية طإلنير ذا العالـ المظمـ
الجديدة و ذ الإلّعاليـ
ّ
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وإلجعػػؿ ػػذ ا قػػاليـ المحزونػػة فردوط ػاً أعمػػى ولػػو عكفنػػا عمػػى بيػػاف آثػػار وفيوضػػات ك ػ ّؿ واحػػد مػػف
إلمعنوا بهنفطكـ لإلهإلدوا عمى حّيّة ذ المطهلة.
المّدطة ليطوؿ بنا الكالـ ّ
المظا ر ّ
جداًة فف ّكروا أنإلـ و ّ
()38

األنبياء قسمان
الطؤاؿ إلى كـ قطـ إلنّطـ ا نبياءب
ّ
إف ا نبيػ ػػاء عمػ ػػى قطػ ػػميف ا ّوؿ ا نبيػ ػػاء المطػ ػػإلّمّوف المإلبوعػ ػػوف والثّػ ػػاني ا نبيػ ػػاء
الج ػ ػواب ّ
ومؤططػػو ا دوار الجديػػدة الّػػذيف
الإلّػػابعوف غيػػر المطػػإلّمّيفة فا نبيػػاء المطػػإلّمّوف ػػـ أصػػحاب ال ّش ػريعة
ّ
ويؤطس ديف جديد وينزؿ كإلاب جديد و ػـ يّإلبطػوف الفيوضػات مػف
بظهور ـ يمبس العالـ خمعة جديدة
ّ
الضػػياء مػػف
الحّيّػػة
ذاإليػػة كال ّشػػمس إلضػػيء بػػذاإلها لػػذاإلها و ّ
انيػػة ّ
انيإلهـ نور ّ
اإللهيػػة بػػدوف واطػػطةة نػػور ّ
ّ
اإللهيػػة
حديػة ومنػػابع الفيوضػػات
ّ
اإليػػة ولػػيس مّإلبطػة مػػف كوكػػب آخػػرة فهػؤالء ػػـ مطػػالع ا ّ
لوازمهػا ال ّذ ّ
ومرايا ذات الحّيّة.

المروجوفة ّنهـ فروع غير مطإلّمّيف يّإلبطوف الفيض
والّطـ الثّاني مف ا نبياء ـ الإلّابعوف و ّ
النبوة الكمّّية كالّمر الّذي ال ضياء وال ططوع له مف
مف ا نبياء المطإلّمّيف ويطإلفيدوف نور الهداية مف ّ

ذاإلػه لذاإلػػه بػؿ يّإلػػبس ا نػوار مػػف ال ّشػمسة فمظػػا ر النب ّػوة الكمّّيػػة المطػإلّمّوف فػػي ظهػور ـ ػػـ كحضػرة
محمػػد وحض ػرة ا عمػػى (البػػاب) وحض ػرة بهػػاء اهلل.
إب ػ ار يـ وحض ػرة موطػػى وحض ػرة المطػػيح وحض ػرة ّ
أما الّطـ الثّاني
وّ
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المروجوف كطميماف وداود تواشعيا توارميا وحزقياؿ.
مف ا نبياء فهـ الإلّابعوف و ّ
النفوس خمّاً جديداً وب ّػدلوا
أططوا شريعة جديدة وخمّوا ّ
مؤططيفة أي ّ
فا نبياء المطإلّمّوف كانوا ّ
وروجوا مطػمكاً ومنهجػاً جديػداًة فإلج ّػدد الكػور وإلشػ ّكؿ ديػف جديػدة فظهػور ػؤالء بمثابػة
ا خالؽ ّ
العامة ّ

أمػػا الّطػػـ
موطػػـ ّ
الربيػػع ال ػ ّذي فيػػه يمػػبس جميػػع الكائنػػات ا رضػ ّػية خمع ػاً جديػػدة ويحيػػا حيػػاة جديػػدةة و ّ
ويعمموف ديف اهلل ويعموف كممة اهللة وليطػت
يروجوف شريعة اهلل ّ
الثّاني مف ا نبياء ـ الإلّابعوف الّذيف ّ
وقوإلهـ مف أنفطهـ بؿ يطإلفيدونها مف ا نبياء المطإلّمّيف.
قدرإلهـ ّ
()39

بوذا وكنفيوش
الطؤاؿ ماذا كاف بوذا وكنفيوشب
ّ
النػػاس إلػػى
أطػػس دين ػاً جديػػداً وكنفيػػوش جػ ّػدد ا خػػالؽ الّديمػػة ودعػػا ّ
الج ػواب ّ
إف بػػوذا أيض ػاً ّ
البوذيػة والكنفيوش ّػية
أططػا انهػار انهيػا اًر كمّّيػاً ولػـ إلثبػت ولػـ إلطػإلمر ا مػـ
ّ
الصراط المطػإلّيـ .ولكػف مػا ّ
ّ
اإللهيػػة
الوحدانيػػة
أطػػس
ػميةة
ّ
ّ
عمػػى عبػػادإلهـ ومعإلّػػداإلهـ ا صػ ّ
ومؤطػػس ػػذا الػ ّػديف كػػاف شخص ػاً جمػػيالً ّ
ّ
ػمية بالإلّػػدري مػػف بػػيف أإلباعػػه بال ّكمّيػػة وابإلػػدعت عػػادات ورطػػوـ جا ّميػػة
ولكػػف بعػػد ذ بػػت إلعاليمػػه ا صػ ّ

وصػػى ك ػ ار اًر وم ػ ار اًر بالوصػػايا
الصػػور والإلّماثيػػؿة مػػثالً انظػػروا ّ
إف حض ػرة المطػػيح ّ
حإلّػػى انإلهػػت بعبػػادة ّ
شبث
العشرة المذكورة في الإلّوراة وأ ّكد باإلّباعها والإلّ ّ
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الصػػور والإلّماثيػػؿ
الصػػور والإلّماثيػػؿ بينمػػا اآلف إلوجػػد ّ
بهػػاة ومػػف جممػػة الوصػػايا العشػرة ػػو أالّ إلعبػػدوا ّ
المطيحية.
الكثيرة في بعض الكنائس
ّ
ػمية بػػؿ
إذاً صػػار مػػف الواضػػح المعمػػوـ ّ
أف ديػػف اهلل ال يبّػػى بػػيف الطّوائػػؼ عمػػى أطاطػػه ا صػ ّ
إلؤطػس شػريعة جديػدةة
يإلبير
ّ
ّ
ويإلبدؿ بالإلّدري حإلّى ينمحي وينعدـ انعداماً كمّّياً .لهػذا يإلج ّػدد الظّهػور و ّ
ّنػػه لػػو لػػـ يطػ أر عميهػػا الإلّبييػػر والإلّبػػديؿ لمػػا احإلاجػػت إلػػى الإلّجديػػدة فهػػذا ال ّشػػجر كػػاف فػػي البدايػػة فػػي

منإلهى الطّراوة ممموءاً با ز ار وا ثمار ثـ صار عإليّاً قديماً ال ثمر له قػطّة بػؿ يػبس وصػار شػيماًة

البطإلاني ال
فمف أجؿ ذا يبرس
حّيّي أشجا اًر يافعة مف نوع إلمؾ ا شجار وصنفهاة فإلنشه وإلنمو يوماً
ّ
ّ
إلإلبيػر بمػرور
فيوماً فيرؼ في ذ الحديّة
اإللهية ظمّها الممػدود وإلػؤإلي ثمػ اًر محمػوداًة وكػذلؾ ا ديػاف ّ
ّ
الناس بالكمّّيةة وإلروج بينهـ البدعة
ا ّياـ عف أطاطها ا
صمية وإلذ ب حّيّة ديف اهلل وروحه مف بيف ّ
ّ
إلإلجدد ا دياف.
ويصبح ديف اهلل جطماً بال روحة ومف أجؿ ذا ّ

الص ػػور والإلّماثي ػػؿ غ ػػافميف كمّّيػ ػاً ع ػػف
والمّص ػػود ّ
أف ػػو ممّ ػػة الكنفي ػػوش وب ػػوذا يعب ػػدوف اآلف ّ
أف ا طػػاس لػػـ يكػػف
الوحدانيػػة
ّ
ّ
اإللهيػػةة بػػؿ يعإلّػػدوف بللهػػة مو ومػػة كمػػا كػػاف يعإلّػػد قػػدماء اليونػػاف مػػع ّ

كهذا بؿ كاف منهجاً آخر وأطاطاً آخر.

انظػػروا كيػػؼ ُنطػػي أطػػاس ديػػف المطػػيح و ارجػػت البػػدعة فمػػثالً قػػد نهػػى حض ػرة المطػػيح عػػف
الإلّعػ ّػدي واالنإلّػػاـ بػػؿ أمػػر بػػالخير والإلّطػػامح إلمّػػاء ال ّشػ ّػر والمضػ ّػرةة واآلف انظػػروا كػػـ وقػػع مػػف الحػػروب
ػيحيةة وكػـ حصػؿ مػف الظّمػـ والجفػاء واالفإلػراس وطػفؾ ال ّػدماءة ووقعػت
ّ
موية في نفػس الطّائفػة المط ّ
الد ّ
الطابّة .إذاً صار
بفإلوى البابا كثير مف الحروب ّ
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إلإلجدد.
ثـ ّ
إلإلبدؿ ّ
إلإلبير و ّ
أف ا دياف ّ
مف الواضح المعموـ ّ
إلبدالً كمّّياً بمرور ا ّياـ ّ
()41

بيان المقتود من عتاب اهلل لحضرات األنبياء
المقدسة
في الكتب
ّ

موجهة لحضػرات ا نبيػاءة فمػف
الطؤاؿ ورد في الكإلب ّ
المّدطة بعض خطابات زجر وعإلاب ّ
ّ
وجه العإلابب
المخاطب بذلؾ ولمف ّ
اإللهيػػة الإلػػي عوإلػػب بهػػا حضػرات ا نبيػػاء ّإنمػػا المّصػػود بهػػا
إف الجميػػع الخطابػػات
ّ
الجػواب ّ
الرحمػة بػا مـة
أممهـة ولو ّأنهػا بحطػب الظّػا ر ّ
موجهػة إلػى حضػراإلهـة وحكمػة ذلػؾ محػض ال ّشػفّة و ّ
إلإلكدر خواطر ـ وال يكوف الخطاب والعإلػاب ثّػيالً عمػيهـة لهػذا كػاف الخطػاب
حإلّى ال إلإلهلّـ نفوطهـ وال ّ

فالطػػمطاف المّإلػػدر
موجه ػاً إلػػى ا نبيػػاء ّ
بحطػػب الظّػػا ر ّ
ولكنػػه فػػي الحّيّػػة ليمػػـة وفض ػالً عػػف ػػذا ّ
عيإلػػهة يعنػػي قولػػه قػػوؿ الجميػػعة وكػػؿ معا ػػدة يبرمهػػا ػػي
المطػػإلّ ّؿ فػػي مممكإلػػه ّإنمػػا يمثّػػؿ شػػعبه ور ّ
أمإلػػه وممّإلػػهة
معا ػػدإلهـة ّف إرادة شػػعبه ور ّ
ػي ّإنمػػا يمثّػػؿ ّ
عيإلػػه فانيػػة فػػي إدارإلػػه ومشػػيئإلهة كػػذلؾ كػ ّؿ نبػ ّ
الزجػر والعإلػاب
أف خطػاب ّ
لهذا فعهد اهلل وخطابػه مػع ّ
ػي ػو عهػد وخطػاب مػع كػ ّؿ ا ّمػة والبالػب ّ
النب ّ
ويطبب انكطار الّموب.
يثّؿ عمى ّ
النفوس ّ

يإلوضح مف
لهذا اقإلضت الحكمة البالبة إلوجيه الخطاب في الظّا ر لحضرات ا نبياءة وذلؾ
ّ
أف بني إطرائيؿ عصوا
الإلّوراة نفطها حيث ّ

- 112 -

وقػػالوا لحض ػرة موطػػى نحػػف ال نّػػدر أف نحػػارب العمالّػػةة ّنهػػـ أقويػػاء أشػ ّػداء شػػجعافة فعاإلػػب اهلل
أف شخصاً
أف حضرة موطى لـ يكف عاصياًة بؿ كاف في نهاية الطّاعةة وال ش ّ
ؾ ّ
موطى و اروفة مع ّ
ػي والمبمّػػد لش ػريعة اهلل ال بػ ّػد وأف يكػػوف مطيع ػاً
جمػػيالً كحض ػرة موطػػى الّػػذي ػػو واطػػطة الفػػيض اإللهػ ّ
النطػيـ ال بّرادإلهػاة ّف ػذ
النفوس المباركة ّإنما ـ كهوراؽ الشجرة
المإلحركة بهبػوب ّ
مر اهللة فهذ ّ
ّ

محبة اهلل ومطموبة اإلرادة بالكمّّيػةة فّػولهـ قػوؿ اهللة وأمػر ـ أمػر اهللة
ّ
النفوس المباركة منجذبة بنفحات ّ
الزجػاج بحطػب
الطػراج ومهمػا طػطع ال ّشػعاع مػف ّ
ونهيهـ نهي اهللة و ـ بمثابة ػذا ّ
الزجػاج ضػوؤ مػف ّ

الطػراجة وكػذلؾ حركػة أنبيػاء اهلل ومظػا ر الظّهػور وطػكونهـ
الظّا ر فهو في الحّيّػة ّإنمػا يطػطع مػف ّ
ػي أمينػاً وكيػؼ يكػوف طػفي اًر
إلهي ال عػف ػوى نفطػانية فػّف لػـ يكػف كػذا كيػؼ يكػوف ذلػؾ ّ
النب ّ
بوحي ّ

المّدطة عإلاباً لمظػا ر الظّهػور ػو مػف ػذا
لمحؽ ومبمّباً وامر ونوا يهة إذاً فك ّؿ ما جاء في الكإلب ّ
ّ
الّبيؿ.
ػؽة ال
الحمد هلل أنت أإليت إلى نا وإلالقيت بعبػاد اهلل فهػؿ وجػدت مػنهـ غيػر رائحػة رضػا الح ّ
النهار في طعي واجإلهاد .وليس لهػـ مػف قصػد طػوى إعػالء كممػة
واهللة فّد رأيت بعينيؾ ّأنهـ بالمّيؿ و ّ
لمنػػوع
وحانيػػة وإلػػروي
ػب الخيػػر ّ
اهلل وإلربيػػة ّ
ػومي وحػ ّ
الر ّ
ّ
النفػػوس تواصػػالح ا مػػـ والإلّرقّيػػات ّ
الصػػمح العمػ ّ

اإليػػة والخدمػػة لنشػػر
المحبػػة لجميػػع الممػػؿ والإلّضػػحية لخيػػر البشػػر واالنّطػػاع عػػف المنػػافع ال ّذ ّ
ػاني و ّ
اإلنطػ ّ
كنػػا فيػػهة مػػثالً يّػػوؿ فػػي الإلّػػوراة فػػي كإلػػاب إشػػعيا فػػي
ػاني .ولنرجػػع إلػػى مػػا ّ
الفضػػائؿ بػػيف العػػالـ اإلنطػ ّ
األول وأننا اآلخنر" ومػف
أصحاح  48آيػة " 12اسم لي يا يعقوب واسرائيل الّذس دعوتو أننا ىنو أننا ّ
المعموـ ّأنه ما كاف مراد يعّوب أي إطرائيؿ بؿ المّصود بنو إطرائيؿة وكذلؾ
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الرب خالّؾ يا يعّوب وجابمؾ
يّوؿ في كإلاب إشعيا أصحاح  43في اآلية ا ولى "واآلف كذا يّوؿ ّ
فّنػه يّػوؿ فػي طػفر ا عػداد
يا إطرائيؿ ال إلخؼ ّني فديإلؾ دعوإلؾ باطمؾ أنت لي" وفضالً عف ذا ّ

ب موطى و اروف في جبؿ ور عمى إلخػـ أرض
الر ّ
مف الإلّوراة في ا صحاح  29في اآلية " 23وكمّـ ّ
أدوـ قػػائالً يضػ ّػـ ػػاروف إلػػى قومػػه ّنػػه ال يػػدخؿ ا رض الّإلػػي أعطيػػت لبنػػي إط ػرائيؿ ّنكػػـ عصػػيإلـ
ب فإلّػ ّػدس
قػػولي عنػػد مػػاء مريبػػة" ويّػػوؿ فػػي اآليػػة  " 13ػػذا مػػاء مريبػػة حيػػث خاصػػـ بنػػو إط ػرائيؿ الػ ّػر ّ
فػػيهـ" الحظ ػوا فّػػد عصػػى بنػػو إط ػرائيؿ ولكػػف بحطػػب الظّػػا ر عوإلػػب موطػػى و ػػاروف كمػػا يّػػوؿ فػػي
عمي بطببكـ ولـ يطمع لي بؿ
ب غضب َّ
الر ّ
ا صحاح الثّالث آية  26في طفر الإلّثنية مف الإلّوراة ّ
"لكف ّ
موجػه
ب كفاؾ ال إلعد إلكمّمني أيضاً في ذا ا مر" بينما ذا الخطاب والعإلاب في الحّيّػة ّ
الر ّ
قاؿ لي ّ
ػي بّيػت أطػيرة م ّػدة مديػدة فػي صػحراء الإلّيػه المجػاورة لػيردف
ّمة إطرائيؿ الّإلي بعصػيانها ا مػر اإلله ّ
الط ػػالـة وم ػػع أف ػػذا الخط ػػاب والعإل ػػاب ف ػػي الظّ ػػا ر ك ػػاف لحضػ ػرة موط ػػى
حإلّػػى زم ػػف يوش ػػع عمي ػػه ّ

"إنػػا
محمػػد ّ
و ػػاروفة ّ
ولكنػػه فػػي الحّيّػػة ّمػػة إطػرائيؿة وكػػذلؾ ّ
إلفضػػؿ فػػي الّػرآف بّولػػه خطابػاً لحضػرة ّ
9
ػهخر" يعنػي نحػف فإلحنػا لػؾ فإلحػاً واضػحاً
فإلحنا لػؾ فإلحػاً مبينػاً ليبفػر لػؾ اهلل مػا إلّ ّػدـ مػف ذنبػؾ ومػا إل ّ

ولكنػه
لنبفر لؾ ال ّذنوب
المإلّدمة و ّ
ّ
محمػد ّ
المإلهخرةة ولػو ّ
أف ػذا الخطػاب كػاف بحطػب الظّػا ر لحضػرة ّ
اإللهيػػة كمػػا طػػبؽ حإلّػػى ال إلضػػطرب
فػػي الحّيّػػة خطػػاب لعمػػوـ الممّ ػةة و ػػذا محػػض الحكمػػة البالبػػة
ّ
إلإلكدرة فكثي اًر ما اعإلرؼ أنبياء اهلل ومظا ر الظّهور الكمّي في مناجاإلهـ بالّصػور والػ ّذنبة
الّموب وال ّ
ػض عمػػى الخضػػوع والخشػػوع واالعإل ػراؼ بال ػ ّذنب
و ػػذا مػػف بػػاب الإلّعمػػيـ لطػػائر ّ
النفػػوس ولمإلّشػػويؽ والحػ ّ
المّدطة طا رة مف ك ّؿ ذنبة
النفوس ّ
والّصور ليس إالّ .فإلمؾ ّ
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إف شخص ػاً حضػػر لػػدى حض ػرة المطػػيح فّػػاؿ ّأيهػػا
ّ
ومنز ػػة عػػف ك ػ ّؿ خطػػهة مػػثالً يّػػوؿ فػػي اإلنجيػػؿ ّ
ػار ذات واح ػػدة و ػػو اهللة فم ػػيس
ػارة ّف الب ػ ّ
ػار فهجاب ػػه حضػ ػرة المط ػػيح لم ػػاذا خ ػػاطبإلني بالب ػ ّ
المعمّػػـ الب ػ ّ
المّصػػود مػػف ػػذا أف حض ػرة المطػػيح معػػاذ اهلل كػػاف مػػذنباً بػػؿ كػػاف الم ػراد إلعمػػيـ الخضػػوع والخشػػوع

الن ػػور م ػػع
النف ػػوس المبارك ػػة أنػ ػوار وال يجإلم ػػع ّ
والإلّواض ػػع واالنكط ػػار ل ػػذلؾ ال ّش ػػخص المخاط ػػبة فه ػػذ ّ
الضػاللةة حّيّػة الطّاعػة وال
الظّممةة حياة وال إلجإلمػع الحيػاة مػع المػوتة دايػة وال إلجإلمػع الهدايػة مػع ّ

الموجػػه بحطػػب
المّدطػػة
أف العإلػػاب ال ػوارد فػػي الكإلػػب ّ
ّ
إلجإلمػػع الطّاعػػة مػػع العصػػيافة وخالصػػة الّػػوؿ ّ
إلإلبعت الكإلب المّدطة إلجد
الظّا ر لينبياء أي المظا ر
اإللهية ّإنما يّصد به في الحّيّة ا ّمةة تواذا ّ
ّ

الطالـ.
ذلؾ واضحاً ّ
جمياً و ّ

()41

بيان اآلية الواردة في الكتاب األقدس
الطؤاؿ يّوؿ في اآلية المباركة "ليس لمطم األمنر شنري فني العتنمة الكبنره إ ّننو لمظينر
ّ
قندر ألحند نتنيباع منن ىنذا
خنص اهلل ىنذا المقنام لنفسنو ومنا ّ
يفعل ما يشاء في ممكوت اإلنشناء قند ّ

شأن المني " فما إلفطير اب
ال ّ

ػفاإليةة و ك ػػذا ط ػػائر
ذاإلي ػػة وعص ػػمة ص ػ ّ
أف العص ػػمة عم ػػى قط ػػميفة عص ػػمة ّ
الجػ ػواب اعم ػػـ ّ
مخإلصػػة بػػالمظهر الكمّػػية ّف
اإليػػة
ػفاإلية فالعصػػمة ال ّذ ّ
ّ
اإلي والعمػػـ ّ
ا طػػماء و ّ
الصػ ّ
الصػػفات كػػالعمـ ال ػ ّذ ّ
ذاإلي لم ّشمس وال
اإلية وال ينف ّ
اإلي عف ال ّشيءة فال ّشعاع الزـ ّ
ؾ المّزوـ ال ّذ ّ
العصمة مف لزومه ال ّذ ّ
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ؾ عنػهة فمػو إلّبػػؿ
ػؽ وال إلنفػ ّ
ػؽ وال ينفػ ّ
ينفػ ّ
ػي لمح ّ
ػي لمح ّ
ؾ عنػهة والّػدرة الزـ ذاإل ّ
ؾ عنهػاة والعمػـ الزـ ذاإل ّ
ؾ ال ّشعاع عف ال ّشمس ال إلكػوف ال ّشػمس شمطػاًة لهػذا لػو يإلص ّػور
االنفكاؾ ال يكوف
الحؽ حّاًة ولو انف ّ
ّ
اإلي.
االنفكاؾ في العصمة الكبرى عف المظا ر الكمّّية فال يكوف مظه اًر كمّّياً ويطّط عف كماله ال ّذ ّ
اإلية لم ّشيءة بؿ ػي شػعاع العصػمة الّػذي يطػطع
فاإلية فميطت مف المّوازـ ال ّذ ّ
الص ّ
أما العصمة ّ
ّ
النفػػوس تواف لػػـ إلكػػف لهػػـ
النفػػوس قطػػطاً ونصػػيباًة فهػػذ ّ
مػػف شػػمس الحّيّػػة عمػػى الّمػػوب ويعطػػي لإلمػػؾ ّ

الحؽ يحفظ ؤالء مػف الخطػهة
أف
ولكنهـ إلحت حفظ
ّ
ّ
اإليةة ّ
العصمة ال ّذ ّ
الحؽ وعصمإله وحمايإلهة يعني ّ
المّدطة مظا ر العصمة الكبرىة ولكػف كػانوا محفػوظيف مصػونيف عػف
النفوس ّ
مثالً لـ يكف كثير مف ّ
الحؽ
الحؽ والخمؽة فّذا لـ يحفظ
الخطه في ظ ّؿ اهلل وحفظه وحمايإلهة ّنهـ كانوا واططة الفيض بيف
ّ
ّ
ػي
ؤالء مف الخطه ّدى خطه ـ إلى وقوع ك ّؿ ّ
النفوس المؤمنػة فػي الخطػهة فينهػدـ أطػاس ال ّػديف اإلله ّ
حدية.
بالكمّّية و ذا ال يميؽ بحضرة ا ّ

فاإلية مو وبػة
الص ّ
إف العصمة ال ّذ ّ
وخالصة الّوؿ ّ
اإلية محصورة في المظا ر الكمّّيةة والعصمة ّ
فّنػه
مّدطةة مثالً لو يإلش ّكؿ بيت العدؿ
لك ّؿ نفس ّ
العمومي بال ّشرائط الالّزمة أي بانإلخاب جميع الممّػة ّ
ّ
ويّرر بيت العدؿ باإلّفػاؽ اآلراء
يكوف إلحت عصمة ال ّ
حؽ وحمايإلهة وك ّؿ ما لـ ّ
ينص عميه في الكإلاب ّ
فّف ذلؾ الّرار والحكـ يكوف محفوظاً مف الخطػهة والحػاؿ أنػه لػيس لكػ ّؿ فػرد مػف أعضػاء
أو ا كثرّيةة ّ
ػؽ وعص ػػمإلهة و ػػذ إلط ػ ّػمى
اإلي ػػةة ولك ػػف يئ ػػة بي ػػت الع ػػدؿ إلح ػػت حماي ػػة الح ػ ّ
بي ػػت الع ػػدؿ العص ػػمة ال ّذ ّ
أف مطمع ا مر
بالعصمة المو وبةة والخالصة ّإنه يّوؿ ّ
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ػإلص بال ػ ّذات ا قػػدس ولػػيس لبيػػر نصػػيب مػػف ػػذا الكمػػاؿ
مظهػػر يفعػػؿ مػػا يشػػاءة و ػػذا المّػػاـ مخػ ّ
اإليػػة لممظػػا ر الكمّّيػػة فك ػ ّؿ مػػا يصػػدر عػػنهـ ػػو عػػيف الحّيّػػة
لمػػا إلحّّػػت العصػػمة ال ّذ ّ
اإلية يعنػػي ّ
ال ػ ّذ ّ
ػؽة وكػ ّؿ مػػا
الطػػابّةة وكػ ّؿ مػػا يّولػػوف ػػو قػػوؿ الحػ ّ
ومطػػابؽ لمواقػػعة فه ػؤالء ليطػوا إلحػػت ظ ػ ّؿ ال ّشػريعة ّ
ػؽ االعإلػ ػراضة وف ػػي ػػذا المّ ػػاـ يج ػػب الإلّط ػػميـ
ي م ػػؤمف ح ػ ّ
الص ػػحيحة ول ػػيس ّ
يعمم ػػوف فه ػػو العم ػػؿ ّ

الخفيػة فػي
المحضة ّف مظهر الظّهػور قػائـ بالحكمػة البالبػةة وقػد إلعجػز العّػوؿ عػف إدراؾ الحكمػة
ّ
بعض ا مورة لهذا فك ّؿ ما يّوله مظهر الظّهور الكمّ ّي وما يعممه و محض الحكمة ومطابؽ لمواقعة
تواذا لـ ِ
الخفية لحكـ مف ا حكاـ أو عمؿ مػف ا عمػاؿ فػال يجػوز لهػا
النفوس إلى ا طرار
يهإلد بعض ّ
ّ
أف المظهر الكمّ ّي مظهر يفعؿ ما يشاءة فكثي اًر ما حدث أف صدر أمػر مػف شػخص
االعإلراضة حيث ّ

أف ذا ال ّشػخص
ثـ اعإلرض ّ
الناس عميه لعجز ـ عف إدراؾ حكمإلهة واطإلبربوا كيؼ ّ
عاقؿ كامؿ عالـ ّ
أمػػا حكمػػة الحكػػيـ فهػػي
الحكػػيـ قػػاؿ أو عمػػؿ مثػػؿ ػػذاة ّ
إف ػػذا االعإلػراض صػػادر عػػف جهػػؿ ػؤالءة ّ
فّنه يفعؿ ما يشاءة وليس
مّدطة عف الخطه ّ
ّ
ومنز ة عنهة وكذلؾ الطّبيب الحاذؽ في عالج المريض ّ
الصػحيحة فينببػي لمكػ ّؿ أف يع ّػدو
لممريض ّ
حؽ االعإلراضة وك ّؿ ما يصفه له الطّبيػب ويشػير بػه فهػو ّ
أف رأي الطّبيػب فػػي عػالج المػريض يكػوف مخالفػاً آلراء
مظهػر يفعػؿ مػا يشػاء ويحكػػـ مػا يريػدة وال ب ّػد ّ
ػب ولػػيس لهػػا د اريػػة بالحكمػػةب ال واهللة
اآلخ ػريفة فهػػؿ يجػػوز إذاً االعإل ػراض مػػف نفػػوس لػػـ إلػػدرس الطّػ ّ
فيجب عمى الك ّؿ الخضوع والإلّطميـ تواجراء ك ّؿ ما يّوله الطّبيب الحاذؽة فالطّبيب الحاذؽ له أف يفعؿ

مػػا يشػػاء ولػػيس لممػريض نصػػيب مػػف ػػذا المّػػاـة وال بػ ّػد مػػف ثبػػوت حػػذؽ الطّبيػػبة وحيػػث ثبػػت حػػذؽ
الطّبيب فمه أف يفعؿ
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إلفرد بالفنوف الحر ّبية فمه أف يفعؿ ما يشاء في ك ّؿ ما يّوله
ما يشاءة كذلؾ قائد الجنود مف حيث ّأنه ّ
فف المالحة فمه أف يفعؿ ما يشػاء فػي كػ ّؿ مػا
يّر بّلمامه ّ
الطفينة مف حيث ّ
ويهمر بهة ورّباف ّ
أف الك ّؿ ّ
يّوله ويهمر به.

الحّيّي ػو شػخص كامػؿ فمػه أف يفعػؿ مػا يشػاء فػي كػ ّؿ مػا يّولػه ويػهمرة
أف المرّبي
وحيث ّ
ّ
أف المّصود مف يفعؿ ما يشاء ّأنه قد يصدر مظهر الظّهور أم اًر أو يجري حكماً أو عمػالً
والخالصة ّ
يعجز المؤمنوف عف إدراؾ حكمة ذلؾة فال يجوز أف يخطر االعإلراض بخػاطر أحػد ويّػوؿ لمػاذا أمػر

ِ
ػية فهػـ إلحػت حكػـ شػريعة اهلل
أما طائر ّ
بكذا ول َـ أجرى كذاب ّ
النفوس الّذيف اطإلظمّوا بظػ ّؿ المظهػر الكمّ ّ
يطبّػوا جميػع ا عمػاؿ وا فعػاؿ عمػى شػريعة
وال يجوز لهـ الإلّجاوز قيد شعرة عف ال ّشريعةة ويجب أف ّ

اهللة تواذا إلجػػاوزوا عنهػػا كػػانوا مطػػؤوليف لػػدى اهلل ومؤاخػػذيفة ولػػيس له ػؤالء قطػػط وال نصػػيب مػػف حكػػـ
ػية مػػثالً حضػرة المطػػيح روحػػي لػػه الفػػداء
يفعػػؿ مػػا يشػػاء ألبإلّػػةة ّف ػػذا المّػػاـ مخػ ّ
ػإلص بػػالمظهر الكمّػ ّ

كػػاف مظهػػر يفعػػؿ مػػا يشػػاء ولػػـ يكػػف لمح ػوارّييف نصػػيب مػػف ػػذا المّػػاـة ّنهػػـ كػػانوا فػػي ظ ػ ّؿ حض ػرة
الطالـ.
المطيح فيجب أالّ يإلجاوزوا عف أمر توارادإله و ّ
***
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()42

تغيير األنواع

الحيواف.

النوع وإلرقّي ا عضاء أي فيما إذا كاف أصؿ اإلنطاف مف عالـ
ولنإلكمّـ اآلف في مطهلة إلبيير ّ

الطػهؿ اآلف إلفهػػيـ
إف ػػذ ّ
ّ
النظرّيػة إلم ّكنػػت مػػف عّػػوؿ بعػػض الفالطػػفة فػػي أوروبػػا ولػػيس مػػف ّ
ولكنه ػػا ف ػػي المط ػػإلّبؿ طإلإلّض ػػح وإلظه ػػر ويهإل ػػدي فالط ػػفة أوروب ػػا بهنفط ػػهـ إل ػػى بط ػػالف ػػذ
بطالنه ػػاة ّ

بديهي البطالفة ولو ينظر اإلنطػاف فػي الكائنػات نظػرة إمعػاف ويهإلػدي إلػى
المطهلةة ّنها في الحّيّة
ّ
دقائؽ أحواؿ الموجودات وينظر نظاـ عالـ الوجود ووضعه وكماله ليإليّف ّأنه (ليس في اإلمكػاف أبػدع
عمويػػة أو أرضػ ّػية وحإلّػػى ػػذا الفضػػاء ال ػ ّذي ال يإلنػػا ى
ممػػا كػػاف)ة ّف جميػػع الكائنػػات ط ػواء أكانػػت ّ
ّ
ونظّػػـ وإلرّكػػب وإلرإلّػػب وإلكامػػؿ كمػػا يميػػؽ وينببػػية ال نّصػػاف فيػػه أبػػداً بحيػػث لػػو
وجميػػع مػػا فيػػه ُخمػػؽ ُ
ممػا كػافة ولػو
صارت جميع الكائنات عّالً صرفاًة وإلف ّكر إلػى أبػد اآلبػاد ال يمكنػه أف يإلص ّػور أحطػف ّ

لـ إلكف الخميّة منذ الّدـ عمى ذا الكماؿ وفي نهاية اإلبداع أي كانت أق ّؿ وأدنى لكػاف الوجػود حينئػذ
إلصور عالـ
مهمالً وناقصاًة أي لـ يكف كامالًة إذاً فهذ المطهلة إلحإلاج إلى نهاية ّ
الدقّة والإلّفكيرة مثالً ّ
ٍ
عامػػة أنػػه يشػػبه يكػػؿ إنطػػافة فمػػو كػػاف ػػذا الإلّركيػػب والإلّرإليػػب و ػػذا
اإلمكػػاف أي عػػالـ الوجػػود بصػػفة ّ
ي عمى غير ذلؾ لكاف نّصاً محضاًة لهػذا لػو يإلص ّػور
الجماؿ والكماؿ الموجود اآلف في الهيكؿ البشر ّ
أف اإلنطاف زمناً ما كاف فػي عػالـ الحيػواف يعنػي كػاف حيوانػاً محضػاً لكػاف الوجػود ناقصػاًة ّف معنػى
ّ
ذا ّأنه لـ يكف ناؾ إنطافة و ذا العضو ا عظـ ال ّذي
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المذ كاف مفّػوداًة إذاً فالعػالـ كػاف نّصػاً محضػاًة وبػذلؾ ثبػت ّأنػه
الرأس و ّ
و في يكؿ العالـ بمنزلة ّ
حيز الحيواف لكاف كماؿ الوجود مخإلالًة ّف اإلنطاف و العضو ا عظػـ
لو كاف اإلنطاف وقإلاً ما في ّ

أف الهيكؿ نػاقصة ونحػف
في ذا العالـة ولو لـ يكف العضو ا عظـ في ذا الهيكؿ موجوداً فال شؾ ّ
نعػ ّػد اإلنطػػاف العضػػو ا عظػػـ ّنػػه جػػامع كمػػاالت الوجػػود بػػيف الكائنػػاتة والمّصػػود مػػف اإلنطػػاف ػػو
ٍ
المعنويػة والظّا رّيػة كال ّشػمس بػيف الكائنػاتة
شخص في العالـ جامع الكمػاالت
الفرد الكامؿ أي أكمؿ
ّ
النجػوـ الخإلمّػت حينئ ٍػذ روابػط الوجػود
ولو
أف ال ّشمس لػـ إلكػف موجػودة وقإلػاً مػا أو كانػت كهحػد ّ
نإلصور ّ
ّ
يإلبصػػر فػػي عػػالـ
ؾة فكيػػؼ يمكػػف أف يإلصػ ّػور اإلنطػػاف شػػيئاً كهػػذاة وفػػي ذلػػؾ كفايػػة لمػػف
مػػف غيػػر شػ ّ
ّ
الوجود.
أف ػػذ الكائنػػات الموجػػودة الّإلػػي ال إلإلنػػا ى فػػي عػػالـ الوجػػودة
و ػػاؾ بر ان ػاً آخػػر ّ
أدؽ و ػػوة ّ
فّنهػػا مرّكبػػة مػػف العناصػػرة و ػػذا الكمػػاؿ
ط ػواء كانػػت إنطػػاناً أـ حيوان ػاً أـ نباإل ػاً أـ جمػػاداً مهمػػا كانػػت ّ

إلهي ومنبعث مف إلركيػب العناصػر وحطػف
الموجود في ك ّؿ كائف مف الكائنات ال ش ّ
ؾ ّأنه وجد بصنع ّ
فيػػة الإلّركيػػب وإلػػهثيرات طػػائر الكائنػػاتة إذاً فجميػػع
وكي ّ
االمإل ػزاج وإلحّػػؽ مػػف إلناطػػب مّػػادير العناص ػر ّ

اص الكائنػات وطػبب
الكائنات كطمطمة مرإلبط بعضها ببعضة توا ّف الإلّعاوف والإلّعاضد والإلّفاعؿ مف خػو ّ
إلهثير
ونمو اة وثبت ّ
بالدالئؿ والب ار يف ّ
عامةً له فع ٌؿ و ٌ
أف ك ّؿ كائف مف ذ الكائنات ّ
وجود ا ونشوئها ّ
إما باالطإلّالؿ أو بالإلّعاوف مع البير.
في ّ
بّية الكائنات ّ
أف الكمػاؿ الػ ّذي نػ ار فػي اإلنطػاف ودونػه مػف
أي ّ
والخالصة ّ
أف كمػاؿ كػ ّؿ كػائف مػف الكائنػات ّ
الّوة
الكائنات مف حيث ا جزاء وا عضاء و ّ
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وكيفي ػػة امإلزاجه ػػا وإلفاعالإله ػػا والإلّػػهثير الػ ػ ّذي
ػػو منبع ػػث م ػػف إلركي ػػب العناص ػػر ومّادير ػػا وموازينه ػػا
ّ
الطػػائرة فػػي اإلنطػػافة وحيثمػػا اجإلمعػػت ػػذ يظهػػر ػػذا اإلنطػػافة ولمػػا أف كػػاف ػػذا الكمػػاؿ
لمكائنػػات ّ
كيفيػػة االمإلػزاج وإلفاعػػؿ الكائنػػات المخإلمفػػة
حاصػالً مػػف إلركيػػب أجػزاء العناصػػر بمّػػادير مإلناطػبة ومػػف ّ
ابيػػة
ولكػػوف إلركيػػب اإلنطػػاف قبػػؿ عش ػرة آالؼ طػػنة أو مائػػة ألػػؼ طػػنة ّإنمػػا ػػو مػػف ػػذ العناصػػر الإلّر ّ
النحو مف الإلّركيب واالمإلزاج ومف إلفاعؿ طائر ػذ الكائنػات كػاف
وبهذ المّادير والموازيف وعمى ذا ّ
إنطاف ذلؾ اليوـ و عيف ذا اإلنطاف.

ػانية بعػػد ألػؼ مميػػوف
ػديهي ال يّبػؿ الإلّ ّ
ػرددة يعنػػي لػو اجإلمعػت ػػذ العناصػر اإلنط ّ
و ػذا أمػر بػ ّ
النحػػو وإلػػهثّرت بهػػذ
إلخصصػػت بهػػذ المّػػادير والإلّراكيػػب وحصػػؿ امإل ػزاج العناصػػر عمػػى ػػذا ّ
طػػنة و ّ
الإلّفاعالت مف طائر الكائنات لوجد ذا البشر الموجود بعينه.

النػػار والفإليػػؿ والمشػػكاة ومػػف يوقػػد اة
مػػثالً لػػو يوجػػد بعػػد مائػػة ألػػؼ طػػنة مثػػؿ ػػذا الػ ّػد ف و ّ
الداللػة
الطراج بعينػهة و ػذ مطػهلة
قطعيػة ّ
ّ
وباالخإلصار يإلكامؿ جميع ما يمزـ لسضاءة اآلف يوجد ذا ّ

الداللة.
الداللة وليطت
قطعية ّ
ظنّية ّ
أما ّ
الدالئؿ الّإلي ذكر ا حضرات الفالطفة فهي ّ
ّ
وأمر واضحة و ّ

()43

ليس لعالم الوجود بداية
مبدأ اإلنسان

أف ػذا الكػوف الػ ّذي ال يإلنػا ى ال ّأوؿ لػهة ولّػد
أف إحدى غوامض المطائؿ
ّ
اإللهية ػي ّ
اعمـ ّ
أف نفس أطماء وصفات ال ّذات
طبؽ بياف ّ
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مفص ػالً إالّ ّأننػػا طػػنإلكمّـ عنػػه اآلف ثانيػػة
أف مػػا قػػد ّبيّنػػا كػػاف
ّ
اإللهيػػة إلّإلضػػي وجػػود الكائنػػاتة ومػػع ّ
ّ
باخإلصار.
عيػػةة وال معمّػػـ
رب بػػال مربػػوبة وال يإلحّػػؽ وجػػود ممػػؾ بػػال ر ّ
فػػاعمـ ّأنػػه ال يمكػػف أف يإلصػ ّػور ّ
ببير مإلعمّـة وال يمكف وجود خالؽ بدوف مخموؽة وال يخطر بالباؿ رازؽ مف غيػر مػرزوؽة ّف جميػع

عامػػة لػػـ إلكػػف موجػػودة
الصػػفات
ّ
اإللهيػػة إلطػػإلدعي وجػػود الكائنػػاتة فمػػو نإلصػ ّػور ّ
ا طػػماء و ّ
أف الكائنػػات ّ
صور إنكار لو ّية اهللة وفضالً عف ذا فالعدـ المطمؽ غير قابؿ لموجودة فمو كانت
وقإلاً ماة فهذا الإلّ ّ

ػرمدياً
ػي أز ّليػاً ط ّ
الكائنات عدماً مطمّاً لما إلحّؽ الوجودة ولما كاف وجود ذات ا ّ
حدية أي الوجػود اإلله ّ
أف عػػالـ الوجػػود يعنػػي ػػذا الكػػوف الػ ّذي ال يإلنػػا ى لػػـ إلكػػف قػطّ لػػه
يعنػػي ال ّأوؿ لػػه وال آخػػرة فػػال بػ ّػد و ّ

بداية.

ػح ويمكػػف أف يحػػدث وجػػود جػػزء مػػف أجػزاء الممكنػػات أي جػػرـ مػػف ا جػراـ أو أف
نعػػـ قػػد يصػ ّ
أف لك ّؿ
أف طائر ا جراـ الالمإلنا ّية إلظ ّؿ موجودةة فعالـ الوجود ٌّ
أبدي ال ينعدـة وحيث ّ
يإلالشىة غير ّ

بد له مف نهايةة ّف ك ّؿ إلركيب طواء كاف جز ّئيػاً أـ كمّّيػاً ال ب ّػد لػه مػف
جرـ مف ذ ا جراـ بداية فال ّ
أف بعػػض المركبػػات ط ػريع الإلّحميػػؿ وبعضػػها بطػػيء الإلّحميػػؿة فمػػف
أف يإلحمّػػؿة وغايػػة مػػا نالػػؾ ػػو ّ

المطػػإلحيؿ أف يإلرّكػػب شػػيء وثػ ّػـ ال يإلحمّػػؿة إذاً يجػػب أف نعمػػـ كيػػؼ كػػاف ك ػ ّؿ موجػػود مػػف الموجػػودات
العظيمة في ّأوؿ أمر ة وال مرَية ّأنػه فػي البػدء كػاف ا صػؿ واحػداً وال يمكػف أف يكػوف اثنػيفة ّف مبػدأ
المادة في ا صؿ
أف ّ
جميع ا عداد واحد ال اثنافة فاالثناف محإلاجة إلى المبدأ .إذاً صار مف المعموـ ّ
ولمػا
واحدةة وإلمؾ ّ
مإلنوعػةة ّ
إلحولت في ك ّؿ عنصر بصور مخإلمفةة ولهذا ظهػرت صػور ّ
المادة الواحدة ّ

المإلنوعة
الصور
ظهرت ذ
ّ
ّ
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ػإلـ إلكوينػه إالّ
أخذ ك ّؿ منها شكالً
ّ
خاصػاً وصػار عنصػ اًر مطػإلّالًة ولػـ يإلح ّػؽ اطػإلّالؿ العنصػر ولػـ ي ّ
إف ػػذ العناصػػر إلرّكبػػت وإلرإلّبػػت وامإلزجػػت بصػػور غيػػر مإلنا يػػةة يعنػػي ظهػػرت
بعػػد مػ ّػدة مديػػدةة ثػ ّػـ ّ

الكائنات الّإلي ال إلإلنا ى مف إلركيب وامإلزاج ذ العناصرة وحصؿ ػذا الإلّركيػب والإلّرإليػب بحكمػة اهلل
ٍ
وقدرإلػػه الّديمػػة بػ ٍ
ػي فػػي كمػػاؿ
ػنظـ طبيعػ ٍّ
ػي واحػػدة ومػػف حيػػث ّأنهػػا إلرّكبػػت وامإلزجػػت بهػػذا الػ ّػنظـ الطّبيعػ ّ
ػي ولػػيس إلركيبهػػا وإلرإليبهػػا
ػية فمػػف الواضػػح ّأنهػػا إيجػػاد إلهػ ّ
اإلإلّػػاف ومطابّػػة لمحكمػػة إلحػػت قػػانوف كمّػ ّ
أي
ػادفي فػػال يوجػػد ّ
صػدفةة ّف معنػػى اإليجػاد أف يوجػػد مػف كػ ّؿ إلركيػػب كػائفة ّ
أمػػا مػف الإلّركيػػب الإلّص ّ
ويركبهػػا فػػال يمكػػف أف يوجػػد منهػػا كػػائف
أف اإلنطػػاف مػػع عّمػػه وذكائػػه يجمػػع عناصػػر
ّ
كػػائفة مػػثالً لػػو ّ
أف ػػذ
ػية و ػػذا ج ػواب عػػف ط ػؤاؿ مّػ ّػدر و ػػو مػػف حيػػث ّ
ػية ّنهػػا أإلػػت عمػػى غيػػر الػ ّػنظـ الطّبيعػ ّ
حػ ّ
الكائنات حادثة مف إلركيب وامإلػزاج ػذ العناصػرة فػنحف أيضػاً نجمػع ػذ العناصػر ونمزجهػا إليجػاد

ػية فمػػو نإلصػ ّػور مثػػؿ ػػذا لكػػاف ػػذا الإلّصػ ّػور خطػػهة ّف أصػػؿ ػػذا الإلّركيػػب إلركيػػب وامإل ػزاج
كػػائف حػ ّ
ي فػال يحصػؿ ثمػرة
إلهي عمى نظـ
طبيعية وبذلؾ يوجد كائف ويإلح ّؽ وجودة أما مػف الإلّركيػب البشػر ّ
ّ
ّ
الصػػور والحّػػائؽ الّإلػػي ال إلإلنػػا ى
ّف البشػػر ال يّػػدر عمػػى اإليجػػادة والخالصػػة ّأننػػا قمنػػا قػػد ظهػػرت ّ
وكيفيإلها وإلراكيبها وموازينهػا وإلػهثير بعضػها
والكائنات الّإلي ال إلنحصر مف إلركيب العناصر وامإلزاجها
ّ

عمى بعض.

إف
إلإلكوف دفعة واحدة عمػى يئإلهػا الحاضػرةة بػؿ ّ
ّ
أما ذ الكرة ا رضية فمف الواضح ّأنها لـ ّ
ػي اجإلػػاز أط ػوا اًر مخإلمفػػة بالإلّػػدري حإلّػػى بمػػد ػػذا الكمػػاؿة والموجػػودات الكمّّيػػة إلّػػاس
ػػذا الموجػػود الكمّػ ّ

ئي كميهما
بالموجودات الجز ّئية و ّ
إلطبؽ عميهاة ّف الموجود الكمّ ّي والموجود الجز ّ
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الذرّيػػة ينطبػػؽ عميهػػا فػػي
ػية مػػثالً إلجػػد الكائنػػات ّ
ػي وإلرإليػػب إلهػ ّ
ػي واحػػد وقػػانوف كمّػ ّ
إلحػػت نظػػـ طبيعػ ّ
إلكونػػت فػي مصػنع قػػدرة واحػدة عمػػى
ّ
النظػاـ الع ّ
ػاـ مػػا ينطبػؽ عمػى أعظػػـ الكائنػاتة فمػػف الواضػح ّأنهػا ّ

إف نطفة اإلنطاف نشهت ونمػت
نظـ
عاـ واحدة فمهذا يّاس بعضها ببعضة مثالً ّ
طبيعي واحد وقانوف ّ
ّ
في رحـ ا ّـ بالإلّدري وأخػذت صػو اًر مػف أطػوار مخإلمفػة حإلّػى وصػمت إلػى البمػوغ فػي نهايػة درجػة مػف
الز ػرة الّإلػي نشػا د اة فّػد
الجماؿ وإلجمّت بهيئة كاممة في نهاية المّطافػةة وعمػى ػذا المنػواؿ بػذر ػذ ّ
ٍ
بصور مخإلمفة إلى أف
ومر
كاف في بدايإله شيئاً حّي اًر في نهاية ّ
ثـ نشه ونما في بطف ا رض ّ
الصبر ّ
إلكونػت فػي
الرإلبػة .وكػذلؾ مػف الواضػح ّ
إلجمّى بكماؿ الطّ اروة والمّطافػة فػي ػذ ّ
أف ػذ الكػرة ا رض ّػية ّ
رحػػـ العػػالـة ونشػػهت ونمػػت ومػ ّػرت بصػػور وحػػاالت مخإلمفػػة حإلّػػى وصػػمت بالإلّػػدري إلػػى كمالهػػا وزّينػػت
بمكونات غير مإلنا ّية وإلجمّت في نهاية اإلإلّاف.
ّ

النطفػة كانػت عناصػر ا المرّكبػة الممإلزجػة
أف إلمؾ المادة ا
صمية الّإلػي ػي بمنزلػة ّ
ّ
إذاً اإلّضح ّ
ا ّو ّلية موجودةة و ذا الإلّركيب نشه ونما بالإلّػدري فػي ا عصػار والّػروفة وانإلّػؿ مػف شػكؿ و يئػة إلػى
النظاـ والإلّرإليب واإلإلّاف بحكمة اهلل البالبة.
شكؿ و يئة أخرى حإلّى بمد ذا الكماؿ و ّ
رضية
يجياً في رحـ الكرة ا
ّ
أف اإلنطاف في بدء الوجود نشه ونما إلدر ّ
واآلف فمنرجع إلى مطهلة ّ
كالنطفػػة فػػي رحػػـ ا ّـة وانإلّػػؿ مػػف صػػورة إلػػى صػػورة ومػػف يئػػة إلػػى يئػػة حإلّػػى إلجمّػػى بهػػذا الجمػػاؿ
ّ

والكماؿ و ذ الّوى وا ركافة ويّيناً ّأنه ما كاف في البداية بهػذ المّطافػة والجمػاؿ والكمػاؿة بػؿ وصػؿ
النطفة
الحطف والمالحة كنطفة اإلنطاف في رحـ ا ّـة وال ش ّ
أف ّ
ؾ ّ
بالإلّدري إلى ذ الهيئة وال ّشمائؿ و ُ
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الص ػػورة دفع ػػة واح ػػدة وم ػػا كان ػػت مظه ػػر قول ػػه إلع ػػالى "فإلب ػػارؾ اهلل أحط ػػف
البشػ ػرّية م ػػا أخ ػػذت ػػذ
ّ
1
مإلنوعة بالإلّدري وظهرت في يئات مخإلمفة حإلّى إلجمّػت بهػذ ال ّشػمائؿ
الخالّيف"  .لهذا أخذت حاالت ّ
أف نشػوء اإلنطػاف ونم ّػو عمػى
و ذا الجماؿ والكماؿ والحطف والمّطافةة إذاً صػار مػف الواضػح المبػر ف ّ
ونمو في رحـ ا ّـ بالإلّدري وانإلّاله
الكرة ا
ّ
رضية حإلّى بموغه ذا الكماؿ كاف مطابّاً لنشوء اإلنطاف ّ
ػاـ
إلـ بمّإلضى ّ
مف حاؿ إلى حاؿ ومف يئة وصورة إلى يئة وصورة أخرىة حيث ّ
النظػاـ الع ّ
أف ذلؾ ّ

إلمر نطفة اإلنطاف بحػاالت مخإلمفػة ودرجػات مإلع ّػددة حإلّػى ينطبػؽ عميهػا
والّانوف
اإللهي الكمّ ّية يعني ّ
ّ
الرشد والبموغ.
قوله إلعالى "فإلبارؾ اهلل أحطف الخالّيف" وإلظهر فيها آثار ّ
رضية مف البدء حإلّى وصؿ إلى ػذ
وعمى ذا المنواؿ كاف وجود اإلنطاف عمى ذ الكرة ا
ّ
ولكنػه مػف
الحاؿ مف الهيئة وجماؿ ا خالؽة بعد أف مضت عميه ّ
مدة طويمة واجإلاز درجات مخإلمفػةة ّ
بدء وجود كاف نوعاً ممإلا اًز.

كذلؾ نطفة اإلنطاف في رحـ ا ّـ كانػت فػي ّأوؿ أمر ػا بهيئػة عجيبػةة فانإلّػؿ ػذا الهيكػؿ مػف
النطفػة فػي نهايػة الجمػاؿ
إلركيب إلى إلركيب ومف يئة إلػى يئػة ومػف صػورة إلػى صػورة حإلّػى إلجمّػت ّ
ولكنها عندما كانت في رحـ ا ّـ وفي إلمؾ الهيئػة العجيبػة – الّإلػي إلبػاير إلمامػاً مػا ػي عميػه
والكماؿة ّ

نوعيإلهػػا وما ّيإله ػا
إلبيػػرت ّ
اآلف مػػف ال ّشػػكؿ وال ّشػػمائؿ – كانػػت نطفػػة نػػوع ممإلػػاز ال نطفػػة حي ػوافة ومػػا ّ
النػوع
ػّف ػذا ال يكػوف دلػيالً عمػى عػدـ اطػإلّالؿ ّ
أبداًة وعمى فرض إلحّؽ وجود أثر عضاء إلالشت ف ّ
ولكنهػا مػع ذلػؾ الإلّح ّػوؿ
ػانية قػد إلرقّػت ّ
أف الهيئػة وال ّشػمائؿ وا عضػاء اإلنط ّ
وأصالإلهة وغاية مػا نالػؾ ّ
كانت نوعاً ممإلا اًزة وكاف إنطاناً ال
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حيواناًة مثالً لو انإلّمت نطفة اإلنطاف في رحـ ا ّـ مف يئة إلى يئة بحيث ال إلشػابه الهيئػة ا ولػى
إلبيػػرت بػػهف كانػػت فػػي البدايػػة حيوانػاً ثػ ّػـ
أف ّ
وعيػػة ّ
الن ّ
ػهي وجػػه مػػف الوجػػو فهػػؿ يكػػوف ذلػػؾ دلػػيالً عمػػى ّ
بػ ّ
نشهت أعضاؤ ا وإلرقّت حإلّى صارت إنطاناً!! ال واهلل.

ضػػعؼ ووا ّيػػة ا طػػاس ّف أصػػالة نػػوع اإلنطػػاف
إف ػػذ ّ
النظرّيػػة فػػي غايػػة مػػف ال ّ
والخالصػػة ّ
الطالـ.
واطإلّالؿ ما ّيإله واضحة مشهودة و ّ

()44

الفرق بين اإلنسان والحيوان
أف أ ػؿ العػالـ قطػماف قطػـ ينكػر
دوفة فػاعمـ ّ
الروح ّ
مرة في مطهلة ّ
إلكمّمنا غير ّ
لكف أقوالنا لـ إلُ ّ
إف اإلنطػػاف أيضػاً نػػوع مػػف الحيػوافة ّننػػا نػػرى الحيػواف مشػػإلركاً مػػع اإلنطػػاف فػػي
وجػػود الػ ّػروح ويّػػوؿ ّ

اسة و ذ العناصر البطيطة المفردة الّإلي إلمػي ػذا الفضػاء إلإلرّكػب بإلراكيػب غيػر مإلنا يػة
الّوى والحو ّ
ويظه ػػر م ػػف كػ ػ ّؿ إلركي ػػب ك ػػائف م ػػف الكائن ػػاتة وم ػػف جممإله ػػا الكائن ػػات ذوات ا رواح الّإل ػػي له ػػا الّ ػػوى
واإلحط ػػاسة وكمّم ػػا ك ػػاف الإلّركي ػػب أكم ػػؿ ك ػػاف ذل ػػؾ الك ػػائف أش ػػرؼة توا ّف إلركي ػػب العناص ػػر ف ػػي وج ػػود
اإلنطػػاف أكمػػؿ مػػف إلركيػػب جميػػع الكائنػػاتة وامإلزاجهػػا فػػي نهايػػة االعإلػػداؿة لػػذا كػػاف أشػػرؼ وأكمػػؿة

إف الحي ػواف
ويّولػػوف ّإنػػه لػػيس لسنطػػاف قػ ّػوة وروح مخصوصػػة محػػروـ منهػػا طػػائر الحي ػوافة ويّولػػوف ّ
أف الحيػواف أقػػوى مػػف اإلنطػػاف
أمػػا اإلنطػػاف فػػهكثر منػػه إحطاطػاً فػػي بعػػض الّػػوى (مػػع ّ
جطػػـ ّ
حطػػاس و ّ

اطة
إحطاطاً في الّوى الظّا رة
الحط ّ
ّ
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إف
كالط ػػمع والبص ػػر والػ ػ ّذوؽ وال ّش ػ ّػـ والمّم ػػس حإلّػػى ف ػػي بع ػػض الّ ػػوى
ّ
الباطني ػػة كالحافظ ػػة) ويّول ػػوف ّ
ّ
أف شػػعور اإلنطػػاف أكثػػرة و ػػذ أق ػواؿ الفالطػػفة فػػي ػػذا
الحي ػواف لػػه إدراؾ وشػػعورة غايػػة مػػا نالػػؾ ّ

العصر.

ك ػػذا ق ػػولهـ وذل ػػؾ زعمه ػػـ وب ػػذا حكم ػػت أو ػػامهـة وبع ػػد ش ػ ّػدة

ػهف
البح ػػث واالط ػػإلدالؿ ق ػػالوا ب ػ ّ
إلبيػر نوعػػه وإلرقّػى شػيئاً فشػػيئاً
ّ

أف اإلنطػاف كػػاف وقإلػاً مػا حيوانػاً ث ّػـ
اإلنطػاف مػف طػاللة الحيػوافة يعنػي ّ
فّنػه مهمػا كػاف اإلنطػاف
أما
إف ا مر لػيس كػذلؾة ّ
ّ
اإللهيوف فيّولوف ّ
حإلّى وصؿ إلى درجة اإلنطافة و ّ
مشإلركاً مع الحيواف في الّوى والحػواس الظّػا رة غيػر ّأنػه إلوجػد فػي اإلنطػاف ق ّػوة خارقػة لمعػادة محػروـ

الص ػػنائع وكش ػػؼ الحّ ػػائؽ م ػػف نإل ػػائ إلم ػػؾ الّ ػ ّػوة
منه ػػا الحيػ ػوافة فه ػػذ العم ػػوـ والفن ػػوف واالكإلش ػػافات و ّ
المجػ ّػردةة و ػػذ الّػ ّػوة قػ ّػوة محيطػػة بجميػػع ا شػػياء ومدركػػة لحّائّهػػا وإلكشػػؼ أط ػرار الكائنػػات المكنونػػة
ػارجي بػؿ الػ ّذي
و ّ
إلإلصرؼ فيهاة حإلّى إلدرؾ الحّائؽ المعّولة وغيػر المحطوطػة الّإلػي لػيس لهػا وجػود خ ّ
ػب والحػػزف الّإلػػي ػػي جميع ػاً مػػف الحّػػائؽ
الصػػفات وا خػػالؽ والحػ ّ
ػػو غيػػب كحّيّػػة العّػػؿ والػ ّػروح و ّ
الصنائع المشهودة والمشروعات ومكإلشفات اإلنطاف
المعّولةة وفضالً عف ذلؾ فهذ العموـ الموجودة و ّ
اإلنطانية وأخرجإلها
الّوة المحيطة
الّإلي ال إلإلنا ى كانت وقإلاً ما ّاً
ّ
طر مكنوناً وغيباً مطإلو اًرة كشفإلها إلمؾ ّ
حيز ال ّشهودة ومف جممإلها البرؽ (الإلّمبراؼ) والحػاكي وآلػة الإلّصػويرة فجميػع ػذ
حيز البيب إلى ّ
مف ّ

ػانية وأخرجإلػه مػػف
الصػػنائع العظيمػة كانػػت وقإلػاً مػػا ط ّاً
ػر مكنونػاً كشػفإله إلمػػؾ الحّيّػة اإلنطػ ّ
االكإلشػافات و ّ
اص ذا الحديد ال ّذي نشػا د بػؿ جميػع المعػادف
حيز البيب إلى ّ
ّ
حيز ال ّشهودة حإلّى كانت وقإلاً ما خو ّ
طر مكنوناً.
ّاً
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ػناعيةة وقػس عمػى
فالحّيّة
الص ّ
اإلنطانية كشفت ذ المعػادف وصػاغإلها عمػى ػذ ّ
ّ
الهيئػات ّ
ذلؾ جميع ا شياء مػف اكإلشػافات واخإل ارعػات بشػرّية غيػر مإلنا يػةة و ػذ مطػهلة ال طػبيؿ إلنكار ػا وال
الجطمانية نرى ونشػهد بوضػوح
اس
ّ
إف ذ مف آثار الّوى الحيو ّ
يمكننا أف ننكر اة ولو نّوؿ ّ
انية والحو ّ

وقوة
أف الحيواف أعظـ مف اإلنطاف في ذ الّوىة مثالً بصر الحيواف ّ
ّ
أحد بكثير مف بصر اإلنطافة ّ
إف أكثػر الحيػواف أش ّػد
قوة طمع اإلنطافة وكذلؾ قوى ال ّشـ وال ّذوؽة والخالصة ّ
طمعه أر ؼ بكثير مف ّ
قوة في جميع الّوى المشإلركة بيف الحيواف واإلنطافة فمنضرب لؾ مثالً في الّ ّػوة الحافظػةة لػو فرضػنا
ّ
فّنه يرجع إلى نا وإلبّػى الطّػرؽ مرإلطػمة
اماً مف نا إلى إقميـ بعيد ّ
جداً وأطمّإله ناؾ ّ
ّأنؾ أخذت َح َم َ
فّنػه يرجػع إلػى نػا وال يضػ ّؿ الطّريػؽ
فى حافظإلهة أو خذ كمباً مف نا إلى أواطط آطػيا وأطمّػه نػاؾ ّ

كالطمع والبصر وال ّش ّـ وال ّذوؽ والمّمس.
أبداًة وكذلؾ ُقؿ في طائر الّوى ّ

انيػة لوجػب أف يكػوف الحيػواف أعظػـ
قوة غير الّ ّػوة الحيو ّ
إذاً اإلّضح ّأنه لو لـ يكف في اإلنطاف ّ
أف فػي اإلنطػاف مو بػة ال
مف اإلنطاف في إدراؾ الحّائؽ واالكإلشافات العظيمةة فإلبيَّف مف ػذا ال ّػدليؿ ّ
أمػػا الحّػػائؽ المعّولػػة فػػال
إلوجػػد فػػي الحي ػوافة وفض ػالً عػػف ػػذا فػػالحيواف يػػدرؾ ا شػػياء المحطوطػػةة و ّ
أمػػا مػػا كػػاف خارج ػاً عػػف مػ ّػد البصػػر فػػال
يػػدركهاة مػػثالً يػػرى الحي ػواف ك ػ ّؿ مػػا يػػدخؿ إلحػػت مػ ّػد البصػػرة ّ

كروية ا رضة ّف اإلنطاف يطإلد ّؿ بػا مور
إلصور ة مثالً ال يمكف لمحيواف أف يدرؾ ّ
يمكنه إدراكه وال ّ
كرويػة ا رض مػف
المعمومة عمى ا مور المجهولة ويكشؼ الحّائؽ المجهولةة ومف ذلػؾ ّأنػه يطػإلنإل
ّ
الّطبية في ع ّكاء عمى
النجمة
إف ّ
ّ
رؤية اآلفاؽ المائمة (المنحنية) عمى ا رضة مثالً ّ

- 132 -

°
°
فّنػػه كمّمػػا يّطػػع
 33يعنػػي مرإلفعػػة عػػف ا فػػؽ  33ة وعنػػدما يإلّجػػه اإلنطػػاف نحػػو الّطػػب ال ّشػػمالي ّ
النجمػة  °34حإلّػى يصػؿ
النجمة
الّطبيػة إلصػعد درجػة فػي ا فػؽة يعنػي يجػد ارإلفػاع ّ
مطافة درجة يجد ّ
ّ

ارإلفاعهػػا إلػػى °49ة °59ة °69ة °79ة ولػػو يصػػؿ إلػػى قطػػب ا رض يصػػؿ ارإلفػػاع الّطػػب إلػػى .°99
الصػعود أيضػاً أمػر محطػوس
الرأس أم اًر محطوطاًة و ػذا ّ
الرأس وارإلفاع ذا الّطب فوؽ ّ
ويكوف طمت ّ
النجـ أرفعة فيكشؼ مف ذيف ا مريف المعموميف أم اًر مجهوالًة و و
ّنه كمّما اإلجه نحو الّطب يكوف ّ

الكيفيػػة يػػدركها
الدرجػػة ا خػػرىة و ػػذ
أف أفػػؽ كػ ّؿ درجػػة مػػف ا رض غيػػر أفػػؽ ّ
ّ
أف ا فػػؽ مائػػؿ يعنػػي ّ
ّ
كروية ا رض.
اإلنطاف ويطإلد ّؿ بها عمى أمر مجهوؿ و و ّ
أف ال ّش ػػمس مرك ػػز
أم ػػا الحيػ ػواف ف ػػال يمكن ػػه إدراؾ ػػذاة وك ػػذلؾ ال يمك ػػف لمحيػ ػواف أف ي ػػدرؾ ّ
ّ
أي
اس ّ
ػس ّ
ومّيػػد به ػػا وال يمكن ػػه إدراؾ م ػػا وراء الح ػ ّ
وا رض إلإلحػ ّػرؾ حوله ػػاة ف الحيػ ػواف أط ػػير الحػ ػو ّ

اس الظّػا رةة
اسة والحاؿ ّ
أف الحيػواف أعظػـ مػف اإلنطػاف فػي الّػوى والحػو ّ
ا شياء الّإلي ال إلدركها الحو ّ
اإلنطاني.
الروح
إذاً ثبت وإلحّؽ ّ
قوة كاشفة بها امإلاز عف الحيواف و ي ّ
أف في اإلنطاف ّ
ّ
الع ػال و ّمإلػػه عاليػػة ويريػػد دائم ػاً أف يصػػؿ إلػػى عػػالـ
طػػبحاف اهللة اإلنطػػاف ّ
مإلوجػػه دائم ػاً إلػػى ُ
الرفعػػة
فحػ ّ
أعظػػـ مػػف العػػالـ ال ػ ّذي ػػو فيػػه وأف يصػػعد إلػػى درجػػة أرقػػى مػػف درجإلػػه الّإلػػي ػػو فيهػػاة ُ
ػب ّ
ػدنوا
العمو مف خصائص اإلنطافة تواّنػي
لمإلحيػر مػف بعػض فالطػفة أميركػا وأوروبػا كيػؼ رضػوا أف يإل ّ
ّ
و ّ
إلوجهػه نحػو العم ّػوة
أف الوجود يجب أف يكػوف ّ
قي المعكوسة مع ّ
بهنفطهـ إلى عالـ الحيواف ويطمبوا ّ
الر ّ
جداًة فهيف عالـ اإلنطاف
ويإلبرـ ّ
والحاؿ ّأنؾ لو قمت له ّأنؾ حيواف ّ
يإلكدر خاطر كثي اًر ّ
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ممانية
مف عالـ الحيوافة وأيف الكماالت
انية اإلنطاف مف الظّ ّ
انيةة وأيف نور ّ
اإلنطانية مف الجهالة الحيو ّ
ّ
إف طفالً عر ّبياً فػي ط ّػف العاشػرة يطػإلطيع أف يرعػى
العزة
انيةة وأيف ّ
اإلنطانية مف الذلّة الحيو ّ
ّ
الحيو ّ
انيةة ّ
ندياً نحيفاً يّدر أف يخضع
أف ّ
ويّود مائإليف أو ثمثمائة مف اإلبؿ في البادية بصيحة واحدة منهة كما ّ
ػخرة لسنطػاف واإلنطػاف
الفيؿ مع عظمإله بحيث ينّاد له ويكػوف فػي نهايػة الطّاعػةة فجميػع ا شػياء مط ّ

ؾ ع ػػف مّإلض ػػياإلها إالّ
يّ ػػاوـ الطّبيع ػػة بينم ػػا جمي ػػع الكائن ػػات أط ػػيرة لمطّبيع ػػةة ول ػػيس ح ػػد ا أف ينفػ ػ ّ
فّنػػه ػػو الّػػذي يّػػاوـ الطّبيعػػةة فالطّبيعػػة إلجػػذب ا جطػػاـ نحػػو مركػػز ا رض بينمػػا اإلنطػػاف
اإلنطػػافة ّ
ولكف اإلنطػاف
بالوطائط يبإلعد عف المركز ويطير في الهواءة الطّبيعة مانعة لسنطاف مف عبور البحر ّ
الطفينة ويطير في عرض المحيط ا عظـ وقس عمى ذلؾ.
يصنع ّ

إف ػػذا الموض ػػوع مإل ارم ػػي ا طػ ػراؼة فم ػػثالً اإلنط ػػاف بالمخإلرع ػػات يص ػػعد الجب ػػاؿ ويخإل ػػرؽ
ّ
ػاد لمطّبيعػػةة فػػالبحر
الصػػحارى ويحػػيط بهخبػػار ال ّشػػرؽ والبػػرب و ػػو فػػي نّطػػة واحػػدةة وك ػ ّؿ ػػذا مضػ ّ
ّ

بعظمإله ال يمكنه أف يخرج قيد شعرة عف حكـ الطّبيعةة وال ّشػمس مػع عظمإلهػا ال يمكنهػا الخػروج عػف
اصػه وحركاإلػهة
حكـ الطّبيعة رأس إبرةة وال يمكنها أبداً أف إلػدرؾ شػؤوف اإلنطػاف وأحوالػه وطبيعإلػه وخو ّ

الصبير المحيطة بجميػع ػذ ا شػياءة ومػا ػي
الّوة الّإلي إلوجد في الجطـ
اإلنطاني ّ
فما ي إذاً ذ ّ
ّ
مطخرة له.
الّوة الّا رة الّإلي إلجعؿ جميع ا شياء ّ
ذ ّ
أف الفالطػفة الحػديثيف يّولػوف ّإننػا لػـ نشػا د ال ّػروح مطمّػاً فػي اإلنطػافة
بّي شػيء واحػد و ػو ّ
اإلنطاني
وكمّما إلحرّينا في خفايا الجطد
ّ
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إف روح
نحطهاة فيّوؿ
معنوية فكيؼ
بّوة
ّ
ّ
اإللهيوف فػي الجػوابة ّ
نإلصور إلمؾ الّوى الّإلي ال ّ
ال ّ
ّ
نحس ّ
ػهي شػػيء نطػػإلد ّؿ عمػػى وجػػود روح
الحي ػواف أيض ػاً غيػػر محطػػوس وال يػػدرؾ بهػػذ الّػػوى الجطػ ّ
ػمانيةة فبػ ّ

النب ػػات و ػػي الّ ػ ّػوة
أف ف ػػي ػػذا الحيػ ػواف ق ػ ّػوة ليط ػػت ف ػػي ّ
الحيػ ػوافة ال ش ػػؾ ّأن ػػؾ إلط ػػإلدؿ باآلث ػػار عم ػػى ّ
الطػػامعة إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف الّػػوىة ومػػف ػػذا يطػػإلد ّؿ عمػػى وجػػود الػ ّػروح
اطػػةة يعنػػي الباص ػرة و ّ
الحط ّ
ّ
لما كانت
الروح
انية وبمثؿ ذلؾ يعمـ مف إلمؾ ّ
الدالئؿ واآلثار الّإلي طبؽ ذكر ا وجود ّ
اإلنطانية و ّ
ّ
الحيو ّ
انية
إف ػػذ الّػ ّػوة
فػػي الحيػواف آثػػار ال إلوجػػد فػػي ّ
النبػػات إذاً نّػػوؿ ّ
ّ
الحطػ ّػية مػػف خصػػائص الػ ّػروح الحيػو ّ
قوة محروـ
وكذلؾ إلرى في اإلنطاف آثا اًر وقوى وكماالت ال إلوجد في الحيوافة فإلطإلد ّؿ ّ
أف في اإلنطاف ّ
إف
منها الحيوافة ولو ّأننا ننكر ك ّؿ شيء غير محطوس لمزـ أف ننكر الحّائؽ المطػمّمة الوجػودة مػثالً ّ
بمحطوطة و ػي محّّػة
الّوة الجاذبة ليطت
المادة ا ثيرّية غير
ّ
ّ
ّ
محطوطة والحاؿ ّأنها محّّة الوجودة و ّ

ػادة
إلموجػػات المػ ّ
ػهي شػػيء نحكػػـ عمػػى وجود ػػا ألػػيس ذلػػؾ بلثار ػػاب فمػػثالً ػػذا ّ
الوجػػودة فبػ ّ
النػػور ػػو ّ
موجات نطإلد ّؿ عمى وجود ا.
ا ثيرّية ومف ذ الإلّ ّ

()45

مسألة ال ّنشوء واالرتقاء لمكائنات
النشوء واالرإلّاء لمكائناتب
الطؤاؿ ماذا إلروف فيما يّوله بعض فالطفة أوروبا في مطهلة ّ
ّ
ولكننا طنإلكمّـ فيها
الجواب طبؽ أف إلكمّمنا عف ذ المطهلة ّ
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اإلنطاني أو عدـ
النوع
أف الكالـ في ذ المطهلة طينإلهي إلى إلّرير أصالة ّ
مرةً أخرىة مجمؿ الّوؿ ّ
ّ
ّ
ػاني كػػاف أص ػالً مطػػإلّالً بنفطػػه أـ إلفػ ّػرع بعدئػػذ عػػف الحي ػوافة فػػبعض
أصػػالإلهة يعنػػي ػػؿ ّ
النػػوع اإلنطػ ّ
إف الإلّبػديؿ والإلّبييػر ممكػف أيضػاًة ومػف جممػة
أف ّ
ػاء بػؿ ّ
فالطفة أوروبا مإلّفّػوف عمػى ّ
لمنػوع نشػوءاً وارإلّ ً
النظرّية ّأنه بواططة عمـ طبّات ا رض والإلّدقيؽ والإلّحّيؽ فيها ظهر
ا دلّة الّإلي يّيمونها إلثبات ذ ّ
أف
واإلّضح لهـ
أطبّية وجػود ّ
النبػات عمػى الحيػواف وأط ّ
ّ
ػبّية وجػود الحيػواف عمػى اإلنطػافة واإلّفّػوا عمػى ّ
إلبيرة ّنه اكإلشؼ في بعض طبّات ا رض نباإلات كانت موجػودة فػي
جنس الحيواف و ّ
النبات كميهما ّ

النػػوعة
الّػديـ و ػػي اآلف مفّػودةة بمعنػػى ّأنهػا إلرقّػػت وصػارت أقػػوى وإلب ّػدلت يئإلهػػا وشػكمهاة لهػػذا إلب ّػدؿ ّ
اني ػػة
إلبيػػرت وإلب ػ ّػدلتة ومػػف جمم ػػة ا ن ػواع الحيو ّ
وكػػذلؾ وجػػد ف ػػي طبّػػات ا رض أنػ ػواع مػػف الحيػ ػواف ّ

الزمػاف
ولكنهػا إلالشػت بمػرور ّ
الثّعباف ال ّذي إلوجػد لػه أعضػاء يطػإلد ّؿ منهػا ّأنػه كػاف يومػاً مػا ذا أرجػؿة ّ
ي لسنطاف ويطإلد ّؿ منها عمى ّأنه كػاف يومػاً
وبّيت آثار ا محفوظةة وكذلؾ إلوجد آثار في العمود الفّر ّ

أف آثػار ال إلػزاؿ باقيػةة وكػاف ذلػؾ العضػو مفيػداً وقإلػاً مػاة
مػا لػه ذيػؿ كطػائر الحيػوافة ومإلّفّػوف عمػى ّ
ولمػػا اإلّخػػذ الثّعبػػاف مػػهوا فػػي بػػاطف
ولمػػا إلرقّػػى اإلنطػػاف لػػـ يبػ َ
ػؽ لػػذلؾ العضػػو فائػػدة وإلالشػػى بالإلّػػدري ة ّ
ّ

الزحػؼ أصػبح فػي غنػى عػف ا رجػؿة ولػذلؾ إلالشػت ولكػف آثار ػا باقيػةة
ا رض وصار مف الحيواف ّا
يجياً
أف وجػود آثػار ػذ ا عضػاء يػد ّؿ عمػى ّأنهػا كانػت موجػودة وانمحػت إلػدر ّ
وأعظـ بر اف لديهـ و ّ
فبناء عميه بّيت ا عضػاء الالّزمػة
لعدـ فائدإلهاة وليس لإلمؾ ا جزاء ا ثرّية اآلف مف حكمة أو فائدةة ً
ولكف أثر ا با ٍ
ؽ.
لإلبير ّ
الكاممة وزالت بالإلّدري ا عضاء الّإلي ال لزوـ لها ّ
النوع ّ
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النػوع وإلبييػر وإلبديمػه
إف
أطبّية الحيواف عمى اإلنطاف ليطت دليالً عمى إلرقّػي ّ
ّ
والجواب ّأوالً ّ
إلطور مف عالـ الحيواف إلى عالـ اإلنطافة ّنه ما داـ حػدوث الكائنػات المخإلمفػة مطػمّماً بػه
وعمى ّأنه ّ

أف أثمػػار
فمػػف الجػػائز أف يكػػوف وجػػود اإلنطػػاف بعػػد وجػػود الحيػوافة كمػػا ّأننػػا نالحػػظ فػػي عػػالـ ّ
النبػػات ّ
ػبّية
ا شػػجار المخإلمفػػة ال إلوجػػد كمّهػػا دفعػػة واحػػدةة بػػؿ ينضػ بعضػػها قبػػؿ الػػبعض اآلخػػرة فإلمػػؾ ا طػ ّ
النضوج لشجرة أخرى.
أف ثمرة
النضوج لشجرة ما ّإنما نإلجت مف ثمرة مب ّكرة ّ
مإلهخرة ّ
ليطت دليالً عمى ّ
ّ

الصبيرة وا جزاء ا ثرّيػة رّبمػا إلكػوف لهػا حكمػة عظيمػة لػـ إلصػؿ إليهػا
ثانياً ّ
إف ذ اإلمارات ّ
العّ ػػوؿ حإلّ ػػى اآلفة وك ػػـ م ػػف موج ػػود ل ػػـ إلعم ػػـ حكم ػػة وج ػػود إل ػػى اآلفة كم ػػا ّأن ػػه م ػػذكور ف ػػي عم ػػـ
أف حكمة اخإلالؼ ألواف الحيواف وشعر اإلنطاف واحمرار
الفيطيولوجيا (يعني معرفة إلركيب ا عضاء) ّ

مخفيػػة مطػػإلورةة ولكػ ّػف حكمػػة ط ػواد حدقػػة
ال ّشػػفا وإلنػ ّػوع أل ػواف الطّيػػور غيػػر معمومػػة إلػػى اآلف بػػؿ ػػي
ّ
ِ
أشعة ال ّشمسة ّنها لو كانت لوناً آخر أبيض ناصعاً مثالً ما جػذبت أش ّػعة
العيف فّد ُعم َـ ّأنها لجذب ّ
ال ّشػػمسة إذاً مػػا دامػػت حكمػػة ػػذ ا مػػور المػػذكورة مجهولػػةة فجػػائز أف إلكػػوف حكمػػة ا ج ػزاء ا ثرّيػػة
وعمّإلها طواء في الحيواف أو اإلنطػاف أيضػاً غيػر معمومػة ولكػف ال ب ّػد لهػا مػف حكمػة ولػو ّأنهػا لػـ إلعمػـ

اآلف.

ثالثاً نفرض ّأنه كاف في وقت ما لػبعض الحيػواف حإلّػى اإلنطػاف عضػو وزاؿ اآلفة فمػيس ػذا
ٍ
النطفػػة حإلّػػى يصػػؿ إلػػى درجػػة
النػػوع وإلرقيإلػػهة ّف اإلنطػػاف مػػف بدايػػة انعّػػاد ّ
إلبيػػر ّ
ببر ػػاف كػػاؼ عمػػى ّ

إلإلبير فيها طيما و يئإله وشكمه ولونه
مإلنوعةة ّ
البموغ يهخذ يئات وأشكاؿ ّ

- 137 -

فّنػه مػف بدايػة
يإلحوؿ مف يئة إلى يئة أخرى ومف شػكؿ إلػى شػكؿ آخػرة ومػع ذلػؾ ّ
بالكمّّيةة يعني ّ
ولكنهػا كانػت
النطفة كانػت نطفػة إنطػاف ال حيػوافة ّ
أف إلمؾ ّ
انعّاد ّ
النطفة كاف مف نوع اإلنطافة يعني ّ

إلبيػرة
أف اإلنطػاف كػاف مشػابهاً لمحيػواف وقإلػاً مػا وإلرقّػى اآلف و ّ
ّ
ثـ ظهػرت وبػرزتة مػثالً نفػرض ّ
مخفية ّ
إلبيػر نطفػة اإلنطػػاف
إلبيػر ّ
النػوع بػػؿ يكػوف بمثابػة ّ
فعمػى فػرض الإلّطػميـ بهػذا الّػوؿ ال يكػػوف دلػيالً عمػى ّ
أف اإلنطػػاف
الرشػد والكمػػاؿ كمػا ذكػػرة وبهوضػػح مػف ػػذا نّػوؿ لنفػػرض ّ
وإلب ّػدلها حإلّػػى إلصػؿ إلػػى درجػػة ّ
إلبدلػػه فػػي
كإلبيػػر الجنػػيف و ّ
بيػػر والإلّبػ ّػدؿ ّ
كػػاف يمشػػي عمػػى أربػػع (يديػػه ورجميػػه) أو كػػاف لػػه ذنػػب فهػػذا الإلّ ّ
فّنػه فػي
إلبير في نشوئه وإلرقّيه مف جميع الجهات حإلّى وصؿ إلى ذ الهيئة الإلّامة ّ
أمهة فمهما ّ
رحـ ّ
ػمية ال
البدايػة كػػاف نوعػاً مخصوصػاًة كمػا ّأننػػا نالحػػظ أيضػاً فػػي عػالـ ّ
نوعيػة الفصػػيمة ا صػ ّ
أف ّ
النبػػات ّ
إلإلبدؿ أو إلإلرقّى.
إلإلبير و ّ
إلإلبير وال ّ
ولكف الهيئة والمّوف والحجـ ي الّإلي ّ
ّ
إلإلبدؿة ّ

أف اإلنطػػاف ولػػو ّأنػػه انإلّػػؿ فػػي رحػػـ ا ّـ مػػف شػػكؿ إلػػى آخػػر ومػػف يئػػة إلػػى
وخالصػػة الّػػوؿ ّ
النطفة نوع اإلنطافة وكذلؾ اإلنطاف مػف بػدء إلكوينػه
فّنه مع ذلؾ كاف مف بداية ّ
مإلبي اًر مإلرقّياًة ّ
أخرى ّ
في رحـ العالـ كاف نوعاً ممإلا اًز أيضػاًة أي كػاف إنطػاناً وانإلّػؿ مػف يئػة إلػى يئػة أخػرى بالإلّػدري ة إذاً
النػػوع واطػػإلّاللهة ػػذا عمػػى
النمػػو ال يكػػوف مانعػاً مػػف أصػػالة ّ
النشػػوء و ّ
فإلبيػػر الهيئػػة وإلرقّػػي ا عضػػاء و ّ
ّ
أف اإلنطػاف كػاف مػف البدايػة عمػى ػذ الهيئػة والإلّركيػب
فرض إلصػديؽ نشػوء ا نػواع وإلرقّيهػاة والحػاؿ ّ
ػنعممف
الصػػورّية و
ّ
الكامػػؿة وكانػػت لػػه ّ
المعنويػػةة وكػػاف مظهػػر (لػ ّ
قابميػػة واطػػإلعداد الكإلطػػاب الكمػػاالت ّ
إنطاناً عمى صورإلنا ومثالنا) وغاية ما نالؾ ّأنه صار أحطف وأظرؼ وأجمؿة وصارت
المدنية طبباً
ّ
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ػإلاني وإلصػػير أل ػ ّذ وأشػػهى
فػػي إخ ارجػػه مػػف حالإلػػه الوحشػ ّػية كهثمػػار البابػػات الّإلػػي إلإلربػػى بواطػػطة البطػ ّ
اإلنطاني ـ أنبياء اهلل.
وبطإلانيو العالـ
وأكثر لطافة وطراوةة
ّ
ّ

()46

اإلليية عمى أتل اإلنسان ومبدئو
البراىين
ّ
عّميػةة فمنشػرع اآلف فػي ا دلّػة
إف ّ
الدالئؿ الّإلي أقمنا ػا عمػى أصػالة نػوع اإلنطػاف كانػت أدلّػة ّ
ّ
أف اإلنطػاف
العّميةة وكذلؾ ثبػت با دلّػة
الدليؿة ّننا أثبإلنا ا لو ّية با دلّة
اإللهية و ي أصؿ ّ
ّ
ّ
ّ
العّميػة ّ
ػاني
ونوعيإلػه قديمػةة فمػنّـ اآلف البػ ار يف
كاف إنطاناً مف أصمه ومبدئه
ّ
ّ
اإللهيػة عمػى لػزوـ الوجػود اإلنط ّ
إلهيػػة ال
أمػػا ػػذ الػ ّػدالئؿ فهػػي ّ
الر ّ
أي وجػػود نوعػػهة إذ بػػدوف وجػػود اإلنطػػاف ال إلإلجمّػػى الكمػػاالت ّ
بانيػػةة ّ
أف اإلنط ػػاف أش ػػرؼ الممكن ػػات وج ػػامع جمي ػػع
ّ
عّمي ػػةة ّن ػػه ق ػػد ثب ػػت بال ػ ّػدالئؿ والبػ ػ ار يف م ػ ّػرات عدي ػػدة ّ

أف آثػار ألو ّيػة اهلل ظػا رة
الكماالتة توا ّف جميػع الكائنػات والموجػودات مواقػع الإلّجمّّيػات
ّ
اإللهيػةة يعنػي ّ
أشعة ال ّشمس إلططع عمى الكػرة ا رض ّػيةة يعنػي
في حّائؽ الموجودات وفي جميع الكائناتة فكما ّ
أف ّ

ذرات عمػوـ الكائنػات
ذرات الكػرة ا رض ّػيةة كػذلؾ ّ
نور ال ّشمس وح اررإلها وإلهثير ا ظػا ر بػا ر فػي كػ ّؿ ّ
اإللهيػةة ولػيس نػاؾ
في ذا الفضاء ال ّذي ال يإلنػا ى كػ ّؿ منهػا يػد ّؿ وينطػؽ عػف كمػاؿ مػف الكمػاالت
ّ

ػؽ يعنػػي يػػد ّؿ عمػػى رحمػػة اهللة أو آيػػة قػػدرة
إم ػا أف يكػػوف آيػػة رحمػػة الحػ ّ
كػػائف محػػروـ مػػف ػػذاة فهػػو ّ
ػؽة أو
انية
الحؽة أو آية عدؿ
الحؽة أو آية عظمة
الحؽ ال ّذي يرّبية أو آية كرـ الح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحؽة أو آية رّب ّ
الحؽة
آية بصر
ّ
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الحؽة وقس عمى ذلؾ.
الحؽة أو آية نعمة
الحؽة أو آية عمـ
أو آية طمع
ّ
ّ
ّ
بانيػةة أي إلظهػر
والمراد مف ذا ّأنه ال ّ
الر ّ
بد لك ّؿ كائف مف الكائنات أف يكوف مرك اًز لمإلّجمّّيات ّ
الص ػػحارى والبح ػػار وا ش ػػجار وا ثم ػػار
وإلإلجمّػػى في ػػه الكم ػػاالت
ّ
اإللهي ػػةة مثمم ػػا إلإلجمّػػى ال ّش ػػمس عم ػػى ّ

وا ز ػػار وكػ ّؿ الكائنػػات ا رضػ ّػيةة فعػػالـ الكائنػػات أي كػ ّؿ كػػائف مػػف الموجػػودات يحكػػي عػػف اطػػـ مػػف
اإللهيةة
اإلنطانية فهي حّيّة جامعةة حّيّة كمّّية إلإلجمّى فيها جميع الكماالت
أما الحّيّة
ّ
ّ
أطماء اهللة و ّ
ٍ
أف ك ّؿ ٍ
ٍ
لمحؽ ففي اإلنطاف آية وأثػر منػهة ّنهػا لػو لػـ إلكػف موجػودة فػي
نثبإله
وصفة
اطـ
ّ
وكماؿ ّ
يعني ّ

أف اهلل بصػير فهػذ العػيف ػي آيػة
اإلنطاف لما أمكنه أف
يإلصور ذ الكماالت أو يدركهاة مثالً نّوؿ ّ
ّ
اإللهيػػةة ّف ا كمػػه
بصػػر ة ولػػو لػػـ يكػػف ػػذا البصػػر فػػي اإلنطػػاف فكيػػؼ يمكننػػا أف نإلصػ ّػور البصػػيرة
ّ
الطمعة والمبيػت
ال ّذي ولد أعمى ال يمكنه أف
إلصور ّ
صـ ال ّذي ولد ّ
يإلصور البصرة وا ّ
أصـ ال يمكنه ّ
ّ
أف
بوبيػة
ال
ّ
الر ّ
اإللهيػة الجامعػة لجميػع الكمػاالت فػي حّيّػة اإلنطػافة يعنػي ّ
يإلصور الحياةة لػذا إلجمّػت ّ
ّ
اإلنطانيةة يعنػي أشػرقت
حدية الجامعة لك ّؿ الكماالت إلجمت مف ذا المّاـ إلجمّياً عمى حّيّة
ّ
ال ّذات ا ّ
شمس الحّيّة في ذ المرآة تواذاً فاإلنطاف و المرآة الكاممة المّابمة لشمس الحّيّة ومح ّؿ طػطوعهاة

اإللهية ظا ر في حّيّة اإلنطافة لهذا أصبح خميفة اهلل ورطوؿ اهللة إذ لػوال اإلنطػاف
وإلجمّي الكماالت
ّ
اإللهيػةة ولهػذا ال يمكػف
لما كػاف لعػالـ الوجػود نإليجػةة فالمّصػود إذاً مػف الوجػود ػو ظهػور الكمػاالت
ّ

أف ذ الكرة ا رض ّػية لػـ إلكػف
أف نّوؿ ّأنه كاف زمف ولـ يكف فيه إنطافة وك ّؿ ما يمكف أف نّوؿ و ّ
ولكف ذا المظهر الكامؿ موجود مف ا ّوؿ ال ّذي
موجودة في زمف ماة ّ
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ال ّأوؿ لهة ويكوف إلى اآلخر ال ّذي ال آخر لهة و ذا اإلنطاف ال ّذي نإلكمّـ عنه ليس المّصود منه ك ّؿ
ػمية
إنطاف بؿ المّصود اإلنطاف الكامؿة ّف أشرؼ عضو في ال ّشجرة و الثّمر و و المّصػود ا ص ّ
أف عالـ الوجود طواء أكاف
تواف لـ يكف لم ّشجرة ثمر فهي مهممة ال قيمة لهاة لهذا ال يمكف أف
يإلصور ّ
ّ
ػفمياً كػػاف معمػػو اًر بالحمػػار والبّػػر والفػػهر والّػطّ ومحرومػاً مػػف اإلنطػػافة فهػػذا الإلّصػ ّػور باطػػؿ
عمويػاً أـ طػ ّ
ّ

ػادّييف فػي ّأوؿ الّػوؿ
ػي لكػف ال إلمكػف إقامإلػه لمم ّ
ومهمؿة وكالـ الح ّ
ػؽ واضػح كال ّشػمسة و ػذا دليػؿ إله ّ
اإللهي.
الدليؿ
الدليؿ
ثـ ّ
بؿ يجب ّأوالً ذكر ّ
العّمي ّ
ّ
ّ
()47

الروح والعقل يظيران في اإلنسان حين والدتو
ّ
يجياً إلبعػاً لنم ّػو  .أو ّأنػه ال
الطؤاؿ ؿ لسنطاف عنػد والدإلػه عّػؿ وروحب أـ ّأنهمػا يظهػراف إلػدر ّ
ّ
نمو ب
يحصؿ عميهما إالّ بعد كماؿ ّ
إف ابإلػػداء إلكػػويف اإلنطػػاف عمػػى طػػطح الك ػرة ا رضػ ّػية يشػػبه إلكوينػػه فػػي رحػػـ ا ّـة
الج ػواب ّ
النشػوء حإلّػى إلصػؿ إلػى
النمػو و ّ
ػإلمر فػي ّ
ّ
فالنطفة إلنشه وإلنمػو فػي رحػـ ا ّـ بالإلّػدري حإلّػى الػوالدة ث ّػـ إلط ّ
الروح آثار في اإلنطاف إال ّأنهما ليطػا فػي
الرشد والبموغة ولو ّأنه في دور الطّفولة يظهر لمعّؿ و ّ
درجة ّ
الروح في نهاية الكماؿة
رإلبة الكماؿ بؿ يكوناف ناقصيفة وعندما يصؿ إلى درجة البموغ يظهر العّؿ و ّ
يجياً فػي مراإلبػه
وكذلؾ كاف إلكويف اإلنطاف فػي رحػـ العػالـ فػي ّأوؿ أمػر كإلكػويف ّ
النطفػةة ث ّػـ إلرقّػى إلػدر ّ
ونما ونشه حإلّى وصؿ إلى رإلبة البموغة وحينئذ
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الروح موجوديف أيضاً في بداية إلكوينه
الروح في اإلنطاف في نهاية الكماؿة وكاف العّؿ و ّ
ظهر العّؿ و ّ
ولكنهمػا
النطفة في عالـ ال ّػرحـة ّ
الروح موجوداف أيضاً في ّ
ّ
ثـ ظهراة ّف العّؿ و ّ
ولكنهما كانا مكنونيف ّ
ولكنها مكنونة مطإلورةة حإلّى إذا نشهت ونمت إلظهر
ثـ يظهرافة
كالحبة إذ إلوجد فيها ال ّشجرة ّ
ّ
مكنوناف ّ
ػي
ال ّشػػجرة بإلمامهػػاة كػػذلؾ نشػػوء ونمػػو جميػػع الكائنػػات يكػػوف إلػػدر ّ
ػي اإللهػ ّ
يجياً ة ػػذا ػػو الّػػانوف الكمّػ ّ
النطفػة إنطػاناً دفعػػة واحػدةة وال يكػوف الجمػػاد
ػية
فالحبػة ال إلكػػوف شػجرة ببإلػةة وال إلكػػوف ّ
ّ
وال ّػنظـ الطّبيع ّ
النمو بالإلّدري حإلّى إلصؿ إلى ح ّػد الكمػاؿ .فجميػع الكائنػات مػف كمّّيػات
بالنشوء و ّ
مرة واحدةة بؿ ّ
حج اًر ّ

ػي واح ػػد
إلام ػػة كامم ػػةة غي ػػر ّ
وجز ّئي ػػات خمّ ػػت م ػػف مب ػػدئها ّ
أف كماله ػػا يظه ػػر بالإلّػػدري ة والّ ػػانوف اإلله ػ ّ
ػي واحػد فػػي جميػع الكائنػاتة صػػبي اًر كػاف أـ كبيػ اًرة والكػ ّؿ إلحػػت
وإلرقّيػات الوجػود واحػػدةة و ّ
النظػاـ اإللهػ ّ
الحبػة
باإليػةة فمػثالً ػذ
حبة مودع فيها مػف البدايػة جميػع الكمػاالت ّ
ّ
الن ّ
قانوف واحدة ونظاـ واحدة وك ّؿ ّ

ولكنهػػا كانػػت
مخفيػػة ثػ ّػـ ظهػػرت بعػػد بالإلّػػدري ة مػػثالً
باإليػػة ّ
موجػػود فيهػػا مػػف البدايػػة جميػػع الكمػػاالت ّ
ّ
الن ّ
الطػػاؽ ثػ ّػـ ا غصػػاف ثػ ّػـ ا وراؽ ثػ ّػـ البػراعـ ثػ ّػـ ظهػػر الثّمػػرة وكػ ّؿ ػػذا مػػف بدايػػة
ظهػػر مػػف ا ّ
لحبػػة ّأوالً ّ
النطفػػة مػػف البدايػػة حػػائزة لجميػػع الكمػػاالت
ػالّوة ولػػو ّأنػػه غيػػر ظػػا رة وكػػذلؾ ّ
إلكوينهػػا موجػػود فيهػػا بػ ّ
ولكنه ػػا غيػ ػر ظ ػػا رة ث ػ ّػـ إلظه ػػر
ػامة والذائّ ػػة وباالخإلص ػػار جمي ػػع الّ ػػوى ّ
كػ ّ
ػالروح والعّ ػػؿ والبص ػػر وال ّش ػ ّ
بالإلّػػدري ة وكػػذلؾ خمّػػت الك ػرة ا رضػ ّػية مػػف المبػػدأ مػػع جميػػع عناصػػر ا ومو ّاد ػػا ومعادنهػػا وأجزائهػػا
ثـ الحيواف ث ّػـ اإلنطػافة
ثـ ّ
وإلرإليبهاة ّ
النبات ّ
ولكف ظهور ك ّؿ منها كاف بالإلّدري ة فّد ظهر ّأوالً الجماد ّ

أمػػا فػػي البدايػػة فكانػػت ػػذ ا جنػػاس وا نػواع موجػػودة كامنػػة فػػي الكػرة ا رضػ ّػية ثػ ّػـ ظهػػرت بالإلّػػدري ة
ّ
بيعي
ّف ذا و شهف الّانوف ا عظـ
اإللهي و ّ
النظاـ الطّ ّ
ّ
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ػومي أريػت
العمومي ال ّذي يحيط بجميع الكائنات والكػ ّؿ إلحػت حكمػهة إذا نظػرت إلػى ػذا ّ
النظػاـ العم ّ
ّ
حد الكماؿ بمجرد الإلّكويفة بؿ ّإنما ينشه وينمو بالإلّػدري حإلّػى
أف ك ّؿ كائف مف الكائنات ال يصؿ إلى ّ
ّ
يصؿ إلى درجة الكماؿ.

()48

الروح في الجسد
حكمة ظيور ّ
الروح في الجطدب
ّ
الطؤاؿ ما حكمة وجود ّ
رحمانيػػة يجػػب أف
ػاني وديعػػة
ّ
الج ػواب حكمػػة ظهػػور الػ ّػروح فػػي الجطػػد ػػي ّ
أف الػ ّػروح اإلنطػ ّ
إلط ػػير فػ ػػي جميػ ػػع الم ارإلػ ػػبة ّف طػ ػػير ا وحركإلهػ ػػا ف ػػي جميػ ػػع م ارإلػ ػػب الوجػ ػػود يكػ ػػوف طػ ػػبباً الكإلطػ ػػابها

المإلعددة بنظػاـ وإلرإليػب ال
أف إنطاناً يطير في ا قاليـ المخإلمفة ويإلنّؿ في الممالؾ
ّ
الكماالتة مثالً لو ّ
ػؤدي إلػػى كطػػب الكمػػاؿة ّنػػه يشػػا د مخإلمػػؼ البمػػداف والمنػػاظر والممالػػؾة ويطّمػػع عمػػى
شػ ّ
أف ذلػػؾ يػ ّ
ؾ ّ

شػػؤوف طػػائر ا مػػـ وأحوالهػػاة ويحػػيط عمم ػاً بجبرافيػػة البمػػداف ويػػرى صػػنائع الممالػػؾ وبػػدائعهاة ويطّمػػع
ػي العص ػػرة ويّ ػػؼ عم ػػى طياط ػػة
عم ػػى ع ػػادات ال ّش ػػعوب وأخالقه ػػا وإلّالي ػػد ا وي ػػرى نإل ػػائ
ّ
المدني ػػة ورق ػ ّ
الحكومات ومّدرة ك ّؿ مممكة وكفاءإلهاة وكذلؾ روح اإلنطاف عندما إلطير في مراإلب الوجود وإلنػاؿ كػ ّؿ

فّنػػه
رإلبػػة ومّ ػاـة ال ش ػ ّ
ػمانيةة وفض ػالً عػػف ػػذا ّ
الرإلبػػة الجطػ ّ
ؾ ّأنهػػا إلكإلطػػب الكمػػاالت حإلّػػى و ػػي فػػي ّ
يجػػب أف إلظهػػر آثػػار كمػػاالت الػ ّػروح فػػي ػػذا العػػالـ حإلّػػى يحصػػؿ الكػػوف عمػػى نإلػػائ غيػػر مإلنا يػػةة
اإللهيةة مثالً يجب أف يططع شعاع
الروح في جطد اإلنطاف وإلإلجمّى الفيوضات
ّ
وإلح ّؿ ّ
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ال ّشػػمس عم ػى ا رض لإلإلرّبػػى الكائنػػات ا رضػ ّػية بح اررإلهػػاة تواف لػػـ إلفػػض ال ّشػػمس بح اررإلهػػا وإلطػػطع
الروح في ذا
ّ
نمو وحياةة وكذلؾ إذا لـ إلظهر كماالت ّ
بهشعإلها عمى ا رض لظمّت صعيداً جر اًز دوف ّ
ػماني يص ػير ػػذا
العػػالـ يصػػير عالم ػاً
ظمماني ػاً حيو ّ
ّ
اني ػاً محض ػاًة ولكػػف بظهػػور الػ ّػروح فػػي الهيكػػؿ الجطػ ّ
أف روح اإلنطػػاف ػػي طػػبب حيػػاة جطػػد ة فكػػذلؾ العػػالـ بمنزلػػة الجطػػد واإلنطػػاف
العػػالـ نور ّ
اني ػاًة فكمػػا ّ
بمنزلػػة روحػػه .فم ػوال اإلنطػػاف وظهػػور كمػػاالت الػ ّػروح وإلجمّػػي أنػوار العّػػؿ فػػي ػػذا العػػالـ لكانػػت الػ ّػدنيا

جطػػداً بػػدوف روحة وكػػذلؾ ػػذا العػػالـ بمنزلػػة ال ّشػػجر واإلنطػػاف بمنزلػػة الثّمػػرة فمػوال الثّمػػر لكػػاف ال ّشػػجر
فّف ذ العناصر وا جزاء و ذا الإلّركيب في جطـ اإلنطاف ّإنما إلجذب
عديـ الفائدةة وفضالً عف ذلؾ ّ
الصػافية الّإلػي ال
إلعد مبناطيطاً لهاة فال ّ
الروح و ّ
الروح ة ومثمها في ذلؾ كمثؿ المػرآة ّ
بد إذاً مف ظهور ّ
ّ
بد و ّأنهػا إلجػذب أش ّػعة ال ّشػمس وإلطإلضػيء وإلظهػر فيهػا االنعكاطػات العظيمػةة يعنػي لػو اجإلمعػت ػذ
ّ
ػي فػي كمػػاؿ اإلإلّػػاف لصػػارت مبنػػاطيس الػ ّػروحة ولإلجمّػػى
العناصػر
ّ
الكونيػػة وإلرّكبػػت عمػػى الػ ّػنظـ الطّبيعػ ّ

الروح فيها بجميع الكماالتة فال يّاؿ في ذا المّاـ بعد ذلؾ ما لزوـ إلنزؿ شعاع ال ّشمس فػي المػرآةب
ّ
ف االرإلباط بػيف حّػائؽ ا شػياء طػواء أكػاف روحانيػاً أـ جطػمانياً يّإلضػي ذلػؾة و ػو ّأنػه إذا و ِ
ضػ َعت
ّ
ّ
ّ
ُ
لما إلإلرّكب العناصر وإلمإلزج عمػى أشػرؼ
المرآة بحيث إلّابؿ ال ّشمس لظهر شعاع ال ّشمس فيهاة و كذا ّ
نظـ وإلرإليب وأطموب إلظهر روح اإلنطاف وإلإلجمّى فيها (وذل تقدير العزيز العميم).2
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()49

الحق والخمق
العالقة بين
ّ
الحؽ والخمؽ أي بيف اهلل إلعالى وطائر الكائناتب
الطؤاؿ ما حّيّة العالقة بيف
ّ
ّ
ػؽ بػػالخمؽ عالقػػة الموجػػد بػػالموجودة و ػػي كعالقػػة ال ّشػػمس با جطػػاـ
إف عالقػػة الحػ ّ
الج ػواب ّ
مّدطػػة عػػف ا جطػػاـ
الصػػانع بالمصػػنوعاتة فال ّشػػمس فػػي حػ ّػد ذاإلهػػا ّ
المظممػػة مػػف الممكنػػاتة وعالقػػة ّ

حيػػز ذاإلػػه مّػ ّػدس مطػػإلبف عػػف الكػرة ا رضػ ّػيةة تواف كانػػت الكػرة
المطػػإلنيرةة بػػؿ نػػور ال ّشػػمس أيضػاً فػػي ّ
مّدطػػاف عنهػػاة فم ػوال
ا رضػ ّػية إلحػػت إلػػهثير ال ّشػػمس مطإلفيضػػة مػػف أنوار ػػاة ولكػ ّػف ال ّشػػمس وشػػعاعها ّ

رضية وجميع ما فيها مف الموجودات.
ال ّشمس ما شو دت الكرة ا
ّ

ػؽ ولػػيس ظػػا اًر منػػهة
أف الخمػػؽ صػػادر مػػف الحػ ّ
إف قيػػاـ الخمػػؽ بػ ّ
ية يعنػػي ّ
ّ
ػالحؽ قيػػاـ صػػدور ّ
ية فػػهنوار ال ّشػػمس صػػدرت عػػف ال ّشػػمس ومػػا ظهػػرت منهػػاة فػػالإلّجمّي
ي ال ظهػػور ّ
فإلعمّّػػه إلعمّػػؽ صػػدور ّ
المّدطػة (شػمس الحّيّػة) ال إلّبػؿ الإلّجػ ّػزؤ
أف الػ ّذات ّ
ي كإلجمّػي ال ّشػعاع مػف ّنيػر اآلفػاؽة يعنػي ّ
الصػدور ّ
ّ
إف
إلإلنزؿ إلى رإلبة الخمؽة كما ّأنػه لػيس لكػرة ال ّشػمس أف إلإلج ّأ
وال ّ
ػز أو إلإلن ّػزؿ عمػى الكػرة ا رض ّػيةة بػؿ ّ
ي فهو كظهػور ا فنػاف
أما الإلّجمّي الظّهور ّ
شعاع ال ّشمس فيض صادر عنها وينير ا جطاـ المظممةة و ّ
الحبػػة بػػذاإلها إلصػػير أفنان ػاً وأثمػػا اًرة فإلنػػزؿ حّيّإلهػػا فػػي
أف ّ
وا وراؽ وا ز ػػار وا ثمػػار مػػف ّ
الحبػػةة إذ ّ

حؽ الباري
ي نّص صرؼ وممإلنع ومطإلحيؿ في ّ
ا غصاف وا وراؽ وا ثمارة و ذا الإلّجمّي الظّهور ّ
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إلعالىة ّنه يمزـ مف ذلؾ اإلّصاؼ الّدـ المحض بصفة الحدوثة ويصير
الصرؼ فّ اًر محضاً
البني ّ
ّ
أف مػػا إلإلحّػػؽ بػػه
وحّيّػػة الوجػػود عػػدماً و ػػذا ُمحػػاؿة لهػػذا صػػدرت جميػػع الكائنػػات مػػف الحػ ّ
ػؽة يعنػػي ّ

إلطمى
الحؽة والممكنات وجدت بهة و ّأوؿ ما صدر عف
ا شياء و
ّ
ّ
الحؽ و إلمؾ الحّيّة الكمّّية الّإلي ّ
الصػدور
في اصطالح الفالطفة ا قدميف بالعّؿ ا ّوؿة وباصطالح أ ؿ البهاء المشيئة ا ولىة و ػذا ّ

بالزمػػاف والمكػػافة ال ّأوؿ لػػه وال آخػػرة فا ّو ّليػػة واآلخرّيػػة
مػػف حيػػث الفعػػؿ ال يحػ ّػد فػػي عػػالـ الحّيّػػة ّ
ػؽ عمػػى حػ ّػد ط ػواءة وِقػ َػدـ الحػ ّ ِ
ػي ال
بالنطػػبة إلػػى الحػ ّ
ّ
ػانية وحػػدوث اإلمكػػاف حػػدوث ذاإلػ ّ
ػي زمػ ّ
ػؽ قػ َػدـ ذاإلػ ّ

3
ػؽ فػػي
أف ال ّأوليػػة العّػػؿ ا ّوؿ ال إلجعمػػه ش ػريكاً لمحػ ّ
ػاني كمػػا طػػبؽ بيانػػه مػػف قبػػؿ عمػػى المائػػدةة و ّ
زمػ ّ
الحؽ عدـ صرؼ وليس لها حكـ الوجػود حإلّػى
بالنطبة إلى وجود
ّ
الّدـة ذلؾ ّف وجود الحّيّة الكمّّية ّ

أمػا وجػود ا شػياء فحياإلهػا عبػارة عػف
إلـ بياف ذ المطهلة طابّاًة ّ
إلكوف شريكة ومماثمة في الّدـة وقد ّ
فّنهػا ال إلنعػدـ مطمّػاًة بػؿ انعػدامها
أمػا الم ّ
ػادة والعناصػر الكمّّيػة ّ
الإلّركيب ومماإلها عبارة عػف الإلّحميػؿة و ّ
ولكنػػه ال ينعػػدـ انعػػداماً صػرفاًة بػػؿ لػػه وجػػود
إلحولهػػاة مػػثالً إذا انعػػدـ اإلنطػػاف يصػػير إل اربػاً ّ
عبػػارة عػػف ّ
إلحوؿ وعرض لذلؾ الإلّركيب إلحميؿة وقس عمى ذا انعداـ طػائر الموجػوداتة ّف
ابي ولكف حصؿ ّ
إلر ّ

الوجود ال يصير عدماً محضاً والعدـ المحض ال يصير وجوداً.
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()51

بالحق
قيام األرواح
ّ
بالحؽ حيث يّوؿ في الإلّوراة ونفذ فػي أنفػه نطػمة حيػاة فصػار
الطؤاؿ ما معنى قياـ ا رواح
ّ
ّ
حيةب
آدـ نفطاً ّ
ية فالّي ػػاـ
الجػ ػواب اعم ػػـ ّ
ي وقي ػػاـ وإلجػ ػ ّؿ ظه ػػور ّ
أف الّي ػػاـ عم ػػى قط ػػميف قي ػػاـ وإلجػ ػ ّؿ ص ػػدور ّ
بالصػػانع يعنػػي مػػثالً الكإلابػػة بالكاإلػػبة فهػػذ الكإلابػػة صػػادرة مػػف الكاإلػػب و ػػذا
الصػػنع
ّ
لصػػدوري كّيػػاـ ّ
ا ّ

ؾ
الروح
ػؽ ال ّأنهػا ظهػرت منػهة يعنػي لػـ ينفػ ّ
اإلنطاني صدرت مف الح ّ
النطؽ مف ذا ّ
ّ
الناطؽة وكذلؾ ّ
ّ
النطػػؽ مػػف
إف ظهػػور الػ ّػروح فػػي جطػػد كصػػدور ّ
جػػزء مػػف حّيّػػة ا لو ّيػػة ودخػػؿ فػػي جطػػد آدـة بػػؿ ّ
ي فهػو ظهػور حّيّػة ال ّشػيء بصػور أخػرىة كّيػاـ ال ّشػجرة مػف البػذرة وقيػاـ
ّ
أمػا الّيػاـ الظّهػور ّ
الناطؽة و ّ
الػػورد مػػف بػػذرة الػػوردة ّف نفػػس البػػذرة ظهػػرت بصػػورة ا غصػػاف وا وراؽ وا ز ػػارة ويّػػاؿ لهػػذا قيػػاـ

الناطؽة والكإلابة مف الكاإلبة
اإلنطاني
الروح
ّ
ية كصدور ا ّلنطؽ مف ّ
بالحؽ قياـ صدور ّ
ظهور ّ
ية فّياـ ّ
ّ
الناطؽ في كماؿ
ية ّف ّ
يعني ال إلصير نفس ّ
الناطؽ نطّاً وال نفس الكاإلب كإلابةة بؿ لها قياـ صدور ّ

ػي أي ال ػ ّذات
النطػػؽ يصػػدر منػػه كصػػدور الفعػػؿ مػػف الفاعػػؿة و ّ
أف ّ
الّػػدرة والّػ ّػوةة غيػػر ّ
النػػاطؽ الحّيّػ ّ
ػدي طػرمديٌّة
حديةة لـ يزؿ كاف عمػى حالػة واحػدة ال إلبييػر وال إلبػديؿ وال إلحويػؿ وال انّػالب و ػو أب ٌّ
ا ّ
بالحؽ قياماً صدورّياًة توا ّف ما ذكػر فػي الإلّػوراة مػف قولػه نفػذ
اإلنطاني
الروح
ّ
فبناء عمى ذا يكوف قياـ ّ
ّ
الحّيّي أثّرت في حّيّة آدـ.
الناطؽ
الصادر مف ّ
الروح ّ
كالنطؽ ّ
اهلل في آدـ روحاًة فهذ ّ
ّ
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أف ذلػؾ ػو
أما الّياـ الظّهػوري – فػّف كػاف المّصػود منػه الإلّجمّػي ولػيس إلج ّػزءاً – فّػد قمنػا ّ
وّ
يوحنػا (فػي البػدء كػاف الكممػة والكممػة كػاف
الروح الّدس والكممة ب ّ
ػالحؽة ويّػوؿ فػي إنجيػؿ ّ
قياـ وإلجمّي ّ

اإللهيػة
الحؽة وال ّػروح والكممػة مػا عبػارة عػف الكمػاالت
فالروح الّدس والكممة ي إلجمّي
ّ
ّ
عند اهلل) إذاً ّ
الّإلػي إلجمّػػت فػػي حّيّػػة حضػرة المطػػيح – وكانػػت إلمػػؾ الكمػػاالت عنػد اهلل – كإلجمّػػي ال ّشػػمس فػػي المػرآة
اإللهيػػة
وظهور ػػا بإلمامهػػاة ّف المّصػػود مػػف الكممػػة لػػيس جطػػد المطػػيحة بػػؿ المّصػػود ػػو الكمػػاالت
ّ
الّإلي ظهرت في المطيحة ّنه كاف كمػرآة صػافية أمػاـ شػمس الحّيّػةة وكمػاالت شػمس الحّيّػة يعنػي
ضياؤ ا وح اررإلها ظا راف مشهوداف في إلمػؾ المػرآةة وحينمػا ننظػر فػي المػرآة نػرى ال ّشػمس فيهػا فنّػوؿ

اإللهيػػة مػػا الإلّجمّػػي
ػػذ ػػي ال ّشػػمسة إذاً فالكممػػة والػ ّػروح الّػػدس المّػػذاف مػػا عبػػارة عػػف الكمػػاالت
ّ
ػية ػػذا ػػو معنػػى آيػػة اإلنجيػػؿ الّائم ػة (فػػي البػػدء كػػاف الكممػػة والكممػػة كػػاف عنػػد اهلل وكػػاف اهلل
اإللهػ ّ
حديةة وكمػاالت المطػيح إلػدعى الكممػةة ّف
الكممة) ّف الكماالت
اإللهية ليطت منفصمة عف ذات ا ّ
ّ
جميع الكائنات بمنزلة الحروؼ وليس لمحرؼ معنى مطػإلّؿة ولك ّػف كمػاالت حضػرإله لهػا مّػاـ الكممػةة
اإللهية فمػف ػذ
المطيحية ي ظهور الكماالت
أف الحّيّة
ّف الكممة ّ
ّ
ّ
إلاماًة وبما ّ
إلؤدي معنى جامعاً ّ
عبر عنها بالكممة.
الوجهة ّ

أف حّيّػة
الروح الّػدس ب ّ
ية وال يإلص ّػور منػه ّ
واعمـ ّ
ػالحؽ ػو قيػاـ إلجػ ّؿ ظهػور ّ
أف قياـ الكممة و ّ
أف مػرآة صػافية
إلعددت أو ّ
إلجزأت أو ّ
ا لو ّية ّ
ثـ حاشا! إذ لػو ّ
عمو الإلّّديس والإلّنزيهة حاشا ّ
إلنزلت مف ّ
لطيفة واجهت ال ّشمس لإلجمّت فيها أنوار ال ّشمس وح اررإلهػا وصػورإلها ومثالهػا إلجمّيػاً ظهورّيػاًة بحيػث لػو
الناظر إلى ال ّشمس المإلشعشعة المشهودة
يّوؿ ّ
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الصػػافية المّطيفػػة ػػذ ػػي ال ّشػػمس يكػػوف صػػادقاًة ولكػ ّػف المػرآة مػرآة وال ّشػػمس شػػمسة
فػػي إلمػػؾ المػرآة ّ
مإلعددة فهػي شػمس واحػدةة فهػذا المّػاـ ال حمػوؿ لػه وال دخػوؿ وال امإلػزاج
ولو إلإلجمّى ال ّشمس في مرايا ّ

النػزوؿ والخػػروج واالمإلػزاج مػف لػوازـ ا جطػاـ وخواصػػها ال ا رواحة
وال نػزوؿة ّف ال ّػدخوؿ والحمػوؿ و ّ
اإللهيػػةة (إلبػػارؾ اهلل عػػف كػ ّؿ مػػا ال ينببػػي لإلنزيهػػه وإلّديطػػه
المنز ػػة الحضػرة
المّدطػػة ّ
فكيػػؼ بالحّيّػػة ّ
ّ
عمواً كبي اًر).
وإلعالى ّ

فشمس الحّيّة كما قمنا لـ إلزؿ كانػت عمػى حالػة واحػدة ال إلبييػر لهػا وال إلبػديؿ وال إلحويػؿ وال
انيػة إلجمّػت
ػرمديةة ولك ّػف الحّيّػة ّ
ػافية المّطيفػة ّ
النور ّ
الص ّ
انّالب أز ّليػة ط ّ
المّدطػة كممػة اهلل بمنزلػة المػرآة ّ
فيها ح اررة ال ّشمس وضياؤ ا وصورإلها ومثالهاة أي إلجمّت فيها كمػاالت شػمس الحّيّػةة ػذا معنػى مػا
يّوله حضرة المطيح في اإلنجيؿ (ا ب في االبف) يعني إلجمّت شمس الحّيّة في ذ المرآة (طبحاف

المّدطة مف الكائنات).
مف أشرؽ عمى ذ الحّيّة ّ

()51

األرواح خمسة أقسام
ػاإلي و ػػو الّ ػ ّػوة الّإل ػػي إلحص ػػؿ م ػػف إلركي ػػب
أف ا رواح خمط ػػة أقط ػػاـة ا ّوؿ ال ػ ّػروح ّ
اعم ػػـ ّ
النب ػ ّ
العناصر وامإلزاج المواد بإلّدير اهلل المإلعاؿ ومف الإلّػدبير والإلّػهثير واالرإلبػاط مػع طػائر الكائنػات وبإلف ّػرؽ
باإليػػةة فمػػثالً الكهربػػاء الّإلػػي
الناميػػة ّ
ػػذ ا ج ػزاء والعناصػػر بعضػػها عػػف بعػػض إلإلالشػػى إلمػػؾ الّػ ّػوة ّ
الن ّ
إلحصؿ مف اإلّحاد بعض العناصر وا جزاء إلإلالشى وإلفّد

- 149 -

اني و ػو كػذلؾ يإلرّكػب مػف
الروح ّ
إلفرقت إلمؾ ا جزاءة فهذا و ّ
إذا ما ّ
باإلية ويمي ذلؾ ال ّػروح الحيػو ّ
الن ّ
ب الّػػديرة ويظهػػر
ػاـ بإلّػػدير الػ ّػر ّ
امإلػزاج العناصػػرة ولكػ ّػف ػػذا الإلّركيػػب أكمػػؿ ويحصػػؿ مػػف االمإلػزاج الإلّػ ّ
حطاطػػة إلػػدرؾ الحّػػائؽ المحطوطػػة الّإلػػي إلػػرى وإلطػػمع وإلػػذاؽ
اني الػ ّذي ػػو عبػػارة عػػف قػ ّػوة ّ
الػ ّػروح الحيػو ّ

الطراج ال ّذي نشا د ة
الروح بإلفريؽ وإلحميؿ إلمؾ ا جزاء المرّكبة كهذا ّ
إلشـ وإلممسة وطبعاً ينعدـ ذلؾ ّ
و ّ
الضػػياءة لكػػف لػػو نفػػد الػ ّػد ف واحإلػػرؽ الفإليػػؿ
فػػّذا اجإلمػػع الػ ّػد ف والفإليػػؿ و ّ
النػػار بعضػػها بػػبعض يحصػػؿ ّ

الضياء أيضاً.
لذ ب ذلؾ ّ

أف جطػػـ اإلنطػػاف مرّكػػب مػػف
ػاني مثمػػه كمثػػؿ البمّػػور وفػػيض ال ّشػػمسة يعنػػي ّ
ّ
أمػػا الػ ّػروح اإلنطػ ّ
العناصػػر فػػي أكمػػؿ صػػورة مػػف الإلّركيػػب واالمإلػزاج وفػػي غايػػة مػػف اإلإلّػػافة و ػػو أشػػرؼ مرّكػػب وأكمػػؿ

اإلنطاني بمثابة ال ّشمسة
الروح
انية فهذا الجطـ
المكمؿ بمثابة المرآة و ّ
موجود ينشه وينمو ّ
ّ
ّ
بالروح الحيو ّ
أي
تواذا انكطػػرت الم ػرآة بّػػي فػػيض ال ّشػػمسة وكػػذلؾ إذا انعػػدمت الم ػرآة فضػػوء ال ّشػػمس بػػاؽ ال يمحّػػه ّ
الصػػنايع
ضػػررة فهػػذا الػ ّػروح ػػو الّػ ّػوة الكاشػػفة المحيطػػة بجميػػع ا شػػياءة فك ػ ّؿ ػػذ اآلثػػار البديعػػة و ّ
المهمػة الّإلػي إلرونهػا جميعهػا مػف أثػر الّ ّػوة الكاشػفة
يخية
واالكإلشافات والمشاريع العظيمة والوقائع الإلّار ّ
ّ
حيػػز البيػػب والخفػػاء إلػػى طػػاحة ال ّشػػهودة مػػثالً يكشػػؼ و ػػو فػػي
لمػ ّػروحة وقػػد أظهر ػػا بّػ ّػوة
معنويػػة مػػف ّ
ّ

خفيػة المجهولػةة مػثالً و ػو
الطماءة ومف الحّائؽ المعمومػة المشػهودة يكشػؼ ا شػياء ال ّ
ا رض ما في ّ
النصػؼ اآلخػرة كمػا اكإلشػؼ كػولمبس أمريكػا
النصؼ مف الكػرة ا رض ّػية يكإلشػؼ بّ ّػوة العّػؿ ّ
في ذا ّ
ولكنػػه بواطػػطة اكإلشػػاؼ الػ ّػروح يطيػػر و ػػو بطػػيء
بعػػد أف كانػػت مجهولػػة مطػػإلورةة وكػػذلؾ الجطػػـ ثّيػػؿ ّ
الطرعة.
الحركة ّ
ولكنه بالوطائط الّإلي يوجد ا يطوي ال ّشرؽ والبرب بنهاية ّ
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أف ػػذا الػ ّػروح لػػه جانبػػاف أح ػػد ما
وباالخإلصػػار فهػػذ الّػ ّػوة محيطػػة بجميػػع ا شػػياءة غيػػر ّ
لمصػػعود إلػػى أعمػػى درجػػات الكمػػاؿ والهبػػوط إلػػى أطػػفؿ
ػاني واآلخػػر شػ
ػيطاني يعنػػي فيػػه اطػػإلعداد ّ
ّ
رحمػ ّ

الرذائ ػ ػػؿ ك ػ ػػاف أرذؿ
درك ػ ػػات ال ػ ػ ّػنّص ف ػ ػػّذا اكإلط ػ ػػب الفض ػ ػػائؿ ص ػ ػػار أش ػ ػػرؼ الممكن ػ ػػات تواف اكإلط ػ ػػب ّ
الموجودات.

ػاني
الط ّ
الروح ّ
ػاني والفػيض ّ
الرابعة فهو ّ
الروح في المرإلبة ّ
أما ّ
ّ
الرحم ّ
ماوي وذلؾ ػو ال ّػروح اإليم ّ
أبديػػةة إلمػػؾ الّػ ّػوة ػػي قػ ّػوة إلجعػػؿ
إلهيػػة طػػبب حيػػاة ّ
المنبعػػث مػػف نفثػػات روح الّػػدس الّإلػػي إلكػػوف بّػ ّػوة ّ

رضي
اإلنطاف ا
الطاكت ناطّاً والجا ؿ عالمػاً
طماوياً وإلجعؿ اإلنطاف ّ
ّ
الناقص كامالً والكدر صافياً و ّ
ّ
ومنز اً.
مّدطاً ّ
فطانية ّ
وأطير ال ّشهوات ّ
الن ّ
أف
والخامطة روح الّدس و و الواططة بيف
ّ
الحؽ والخمؽ بمثابة المرآة المّابمػة لم ّشػمسة فكمػا ّ
ػافية إلّإلػػبس ا نػوار مػػف ال ّشػػمس وإلعكػػس فيضػػها عمػػى اآلخػريفة كػػذلؾ روح الّػػدس واطػػطة
الصػ ّ
المػرآة ّ

المّدطػة و ػو مإلّصػؼ بجميػع
أنوار الإلّّديس الّإلي يّإلبطها مف شمس الحّيّة ويهبط بها عمػى الحّػائؽ ّ
ػاني خمعػػة
الكمػػاالت
ّ
اإللهيػػة وكمّمػػا ظهػػر يإلجػ ّػدد العػػالـ وإلبإلػػدئ دورة جديػػدة ويمػػبس يكػػؿ العػػالـ اإلنطػ ّ

الربيػع
الربيػع بمجيئػه فػي ّ
أي وقػت ينّػؿ العػالـ مػف حػاؿ إلػى أخػرىة وبّػدوـ موطػـ ّ
جديدة .مثمه كمثؿ ّ
الريػػاحيف وإلحيػػا ا شػػجار حيػػاة
ّ
الطػػهوؿ و ّ
إلخضػػر ا ارضػػي الهامػػدة و ّ
الصػػحارى وإلنبػػت أن ػواع الػػورد و ّ

أي
إلؤطػس دورة جديػدةة وعمػى ػذا المثػاؿ يكػوف ظهػور روح الّػدس وفػي ّ
جديدة وإلظهر أثمار بديعة و ّ
ػانية روحػاً جديػداً ويمػػبس عػالـ الوجػػود خمعػاً
ػاني ويعطػػي الحّػػائؽ اإلنط ّ
وقػت يظهػػر يإلج ّػدد العػػالـ اإلنط ّ

جدد ذ
الّوة ّ
محمودة و ّ
إلإلبدد ظممات الجهؿ وإلططع أنوار الكماالتة فالمطيح بهذ ّ
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النط ػػيـ
ػاني وعطػػر ّ
الػ ّػدورة ورفػػع ّ
ػي ط ػرادقه فػػي نهاي ػػة الطّ ػراوة والمّطافػػة فػػي الع ػػالـ اإلنطػ ّ
الربيػػع اإلله ػ ّ
الربيػػع والموطػػـ
المػػنعش لمػ ّػروح مشػػاـ المخمصػػيفة وكػػذلؾ ظهػػور حض ػرة بهػػاء اهلل كػػاف بمثابػػة فصػػؿ ّ
الطػػمطنة
الجديػػد ال ػ ّذي ظهػػر ّ
بالنفحػػات الّدطػ ّػية وجنػػود الحيػػاة ا ّ
بديػػة والّػ ّػوة الممكو ّإليػػة فوضػػع ط ػرير ّ
أطس دورة جديدة.
اإللهية في قطب العالـ وأحيا ّ
ّ
النفوس بروح الّدس و ّ

()52

الروح والعقل وال ّنفس
ّ
النفسب
الروح و ّ
ّ
الطؤاؿ ما الفرؽ بيف العّؿ و ّ
ػاني وروح
الجواب بيَّّنا مف قبؿ ّ
اني وروح إنط ّ
ػاإلي وروح حيػو ّ
أف ا رواح خمطػة أنػواع روح نب ّ
الروح الّدس.
إيماني و ّ
ّ
الحبة.
الّوة ّ
الروح ّ
النامية الّإلي إلحصؿ مف إلهثير طائر الكائنات في ّ
أما ّ
ّ
باإلي فهي ّ
الن ّ
الحطاطة الّإلي إلإلح ّؽ مف إلركيب العناصر وامإلزاجهػاة
الّوة الجامعة
ّ
أما ّ
وّ
اني فهي ّ
الروح الحيو ّ
الط ػراج ال ػ ّذي يضػػيء
وعنػػدما ينح ػ ّؿ ػػذا الإلّركيػػب إلفنػػى إلمػػؾ الّػ ّػوة وإلنمحػػي أيض ػاًة مثمهػػا كمثػػؿ ػػذا ّ
النار وإلركيبهاة وعندما يإلحمّػؿ ػذا الإلّركيػب يعنػي إلإلف ّػرؽ ا جػ ازء المرّكبػة عػف
باجإلماع الفإليؿ و ّ
الد ف و ّ

الطراج أيضاً.
بعضها ينطفئ ذا ّ

الناطّػػةة و ػػذاف
ػاني الّإلػػي يمإلػػاز بهػػا اإلنطػػاف عػػف الحي ػواف فهػػي إلمػػؾ الػ ّػنفس ّ
ّ
أمػػا الػ ّػروح اإلنطػ ّ
الناطّة
الروح
النفس ّ
اإلنطاني و ّ
االطماف أي ّ
ّ

- 152 -

الناطّػػة محيطػػة
ػالنفس ّ
مػػا عن ػواف شػػيء واحػػدة و ػػذ الػ ّػروح الّإلػػي إلعػػرؼ فػػي اصػػطالح الفالطػػفة بػ ّ
اص الممكنػػات
بطػػائر الكائنػػاتة وإلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء بّػػدر االطػػإلطاعة البش ػرّيةة وإلطّمػػع عمػػى خ ػو ّ

ػاني ال إلطّمػع عمػى الحّػائؽ
وإلهثير اة
وكيفية الموجودات وخصائصػهاة ّ
ولكنهػا إذا لػـ ّ
ّ
إلؤيػد ب ّ
ػالروح اإليم ّ
فّنها محإلاجػة إلػى ا نػوارة فػّذا لػـ
الالّ و ّإلية وا طرار
اإللهيةة كالمرآة مهما إلكف صافية لطيفة شفّافة ّ
ّ
ػانية
إلطػػطع أشػ ّػعة ال ّشػػمس عميهػػا ال يمكنهػػا اكإلشػػاؼ ا طػرار
ّ
اإللهيػػةة ّ
أمػػا العّػػؿ فهػػو قػ ّػوة الػ ّػروح اإلنطػ ّ
الطػراجة ال ّػروح بمنزلػػة ال ّشػػجر والعّػػؿ بمثابػػة
الطػػاطعة مػػف ّ
الطػراج والعّػػؿ بمنزلػة ا نػوار ّ
ال ّػروح بمنزلػػة ّ

اإلي لها.
الثّمرة فالعّؿ كماؿ ّ
الروح وصفإلها الالّزمة لها كشعاع ال ّشمس الالزـ ال ّذ ّ

فهذا البياف تواف كاف مخإلص اًر غير ّأنه كامؿ و ٍ
اؼ فعميكـ أف إلف ّكروا في ذلؾ وطػإلطّمعوف عمػى
إلفصيمه إف شاء اهلل.

()53

المعنوية
الجسمانية والقوه
القوه
ّ
ّ
ػمانية .و ػذ الّػػوى واطػػطة اإلدراؾة يعنػػي يػػدرؾ
إلوجػػد فػػي اإلنطػػاف قػػوى خمػػس ظػػا رة جطػ ّ
الصػور المحطوطػةة والّ ّػوة
اإلنطاف بهذ الّوى الخمس الكائنات
ّ
فالّوة الباصرة الّإلي إلػدرؾ ّ
الجطمانيةّ .

الرائحةة والّ ّػوة ال ّذائّػة
ّ
امة الّإلي إلدرؾ ا شياء ذات ّ
الّوة ال ّش ّ
الطامعة الّإلي إلدرؾ ا صوات المطموعةة و ّ
الّإلػي إلػدرؾ ا طعمػةة والّػ ّػوة الالّمطػة المنإلشػرة فػػي جميػع أعضػاء اإلنطػاف الّإلػػي إلػدرؾ المممػوسة فهػػذ
(المادية).
الخارجية
الّوى الخمس ي الّإلي إلدرؾ ا شياء
ّ
ّ
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إلإلخيؿ ا شػياءة والمف ّكػرة الّإلػي إلف ّكػر فػي
معنويةة و ي
وكذلؾ في اإلنطاف قوى
المخيمة الّإلي ّ
ّ
ّ
يإلخيمػػه اإلنطػػاف
حّػػائؽ ا مػػورة والمدركػػة الّإلػػي إلػػدرؾ حّػػائؽ ا شػػياءة والحافظػػة الّإلػػي إلحفػػظ ك ػ ّؿ مػػا ّ
ػس المشػػإلرؾة
ويف ّكػػر فيػػه ويدركػػهة والواطػػطة بػػيف ػػذ الّػػوى الخمػػس الظّػػا رة والّػػوى الباطنػػة ػػو الحػ ّ
إلحطػه
يعني و الواططة بيف الّوى الباطنة وبيف الّوى الخمس الظّا رةة فينّػؿ إلػى الّػوى الباطنػة مػا ّ

ػالحس المشػإلرؾ بػيف الّػوى الظّػا رة والّػوى الباطنػةة فمػثالً البصػر
الّوى الظّا رةة ّ
ويعبػروف عػف ػذا ب ّ
ػس المشػػإلرؾ ػػذا اإلحطػػاس لمّػػوى
ػس بهػػا فيعطػػي الحػ ّ
و ػػو أحػػد الّػػوى الظّػػا رة يػػرى ػػذ الػػوردة ويحػ ّ
ب
المخيم ػػة ػ ػذ
المخيم ػػةة وإلإلص ػ ّػور الّ ػ ّػوة
ػس المش ػػإلرؾ ػػذ المش ػػا دة إل ػػى الّ ػػوى
ّ
ّ
الباطن ػػةة ويطػ ػمـ الح ػ ّ
ثـ إلوصمها إلى الّ ّػوة المف ّكػرةة والّ ّػوة المف ّكػرة إلف ّكػر فيهػا وبعػد أف إلهإلػدي إلػى حّيّإلهػا إلطػمّمها
المشا دة ّ
الّوة المدركة صورة ذلؾ ال ّشيء المحطوس إلطػمّمها إلػى الحافظػةة والّ ّػوة
الّوة المدركةة ّ
ولما إلدرؾ ّ
إلى ّ
الحافظة إلحفظها وإلظ ّؿ محفوظة في خزانإلها.

ػامة والالّمطػػة .والّػػوى
الباطنػػة أيض ػاً
ّ
فػػالّوى الظّػػا رة خمػػس الباص ػرة و ّ
الطػػامعة وال ّذائّػػة وال ّشػ ّ
المفكرة والمدركة والحافظة.
خمس المشإلركة و ّ
المخيمة و ّ

()54

اإلنساني
تفاوت أخالق ال ّنوع
ّ
اإلنطاني ومف أيف جاء ذا االخإلالؼ والإلّفاوتب
النوع
الطؤاؿ إلى كـ إلنّطـ أخالؽ ّ
ّ
ّ
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أمػا ا خػالؽ الفطرّيػة
الجواب ا خالؽ فطرّية وموروثة و
ّ
اكإلطابية وا خيرة إلحصؿ بالإلّربيػةة ّ
ولكف اخػإلالؼ ا خػالؽ الفطرّيػة فػي اإلنطػاف ناشػئ عػف إلفػاوت
تواف كانت الفطرة
ّ
اإللهية خي اًر محضاً ّ
ػاني
أمػػا بحطػػب الػ ّػدرجات ػػي بػػيف حطػػف وأحطػػفة كمػػا ّ
الػ ّػدرجاتة فكمّهػػا خيػػر ّ
أف لجميػػع الّنػػوع اإلنطػ ّ

ػانية و ػػذا واضػػحة
الّابميػػة فيمػػا بػػيف ّ
إد ارك ػاً واطػػإلعداداًة ولكػػف يإلفػػاوت اإلدراؾ واالطػػإلعداد و ّ
النػػوع اإلنطػ ّ
مثالً ناؾ أطفػاؿ فػي بيػت واحػد وفػي محػ ّؿ واحػد وفػي مكإلػب واحػد يإلعمّمػوف مػف معمبػـ واحػد ويإلرّبػوف
مف غذاء واحد وفي واء واحد وبمباس واحػد ويدرطػوف درطػاً واحػداً فػال ب ّػد أف يكػوف الػبعض مػف بػيف

أف الإلّفػاوت
ؤالء ا طفاؿ ما اًر في الفنوف والبعض
مإلوطػطاً والػبعض مإل ّ
ػهخ اًرة إذاً صػار مػف المعمػوـ ّ
ّ
الّابمية واالطإلعداد مشهودة ولكػف لػيس ػذا الإلّفػاوت
أف إلفاوت
في ّ
ّ
الدرجات موجود في أصؿ الفطرةة و ّ

الدرجػة
الدرجػة العميػا وواحػد فػي ّ
مجرد إلفاوت فػي ال ّػدرجاتة فواحػد فػي ّ
مف وجهة الخير وال ّشر بؿ و ّ
ولمنبػات وجػود ولمجمػاد وجػودة
الوططى وواحد في ّ
الدرجة ال ّػدنياة مػثالً لسنطػاف وجػود ولمحيػواف وجػود ّ

أف
أما الوجود فمإلفاوت في ذ الموجػودات ا ربعػةة فػهيف وجػود اإلنطػاف مػف وجػود الحيػوافة والحػاؿ ّ
ّ
الدرجات.
أف في الوجود إلفاوإلاً في ّ
الك ّؿ موجودة فمف الواضح إذاً ّ
لمػا يكػوف مػزاج ا بػػويف
وقوإلػهة يعنػي ّ
وّ
أمػا إلفػاوت ا خػالؽ الموروثػة فهػو مػف ضػػعؼ المػزاج ّ
ػوييف فهطفالهمػا يكونػوف نشػيطيفة وكػذلؾ يكػوف لطهػارة ال ّػدـ
ضعيفاً يكوف أطفالهما مثمهماة تواف كانا ق ّ

أف
حكـ كمّ ّية ّف ا ّلنطفة الطّّيبة كالجنس ا عمى الّذي يوجد في ّ
النبات والحيواف أيضاًة مثالً يالحػظ ّ
ا طفاؿ الّذيف يولدوف مف أب و ّأـ ضعيفيف عميميف

- 155 -

ٍ
بضعؼ في البنيػة وضػعؼ فػي العصػب و ػـ عجولػوف فػال صػبر لهػـ وال جمػد وال ثبػات
يبإلموف طبعاً

ػّف بعضػ ػاً م ػػف
وال ّم ػػةة ّف ض ػػعؼ ا ب ػػويف وو نهم ػػا يص ػػير مي ارثػ ػاً ليطف ػػاؿة وفضػ ػالً ع ػػف ػػذا ف ػ ّ
مخإلصػة بمو بػة و ػي كػوف جميػع
إف طػاللة إبػ ار يـ كانػت
الطالالت وا طػر
يخإلصػوف بمو بػةة مػثالً ّ
ّ
ّ
ّ
الطػػاللةة فحض ػرة موطػػى
أنبيػػاء بنػػي اط ػرائيؿ مػػف طػػاللة إب ػ ار يـة فّػػد أعطػػى اهلل ػػذ المو بػػة لإلمػػؾ ّ
محمػػد وحض ػرة ا عمػػى
ينإلطػػب إليهػػا مػػف جهػػة ا ب وا ّـة وحض ػرة المطػػيح مػػف جهػػة ا ّـة وحض ػرة ّ
الطػػاللةة وحض ػرة بهػػاء اهلل أيض ػاً مػػف
وجميػػع أنبيػػاء بنػػي إط ػرائيؿ والمظػػا ر ّ
المّدطػػة كػػانوا مػػف إلمػػؾ ّ

طاللة إب ار يـة ّنه كاف لحضرة إب ار يـ أوالد آخروف غيػر إطػماعيؿ تواطػحؽ ػاجروا فػي إلمػؾ ا زمنػة
الطاللة.
إلى أنحاء إيراف وأفبانطإلافة فحضرة بهاء اهلل أيضاً مف إلمؾ ّ
اثية موجودة أيضاًة بحيث إذا لـ يكػف نػاؾ إلطػابؽ فػي
أف ا خالؽ الور ّ
إذاً صار مف المعموـ ّ
ػمانية مػف إلمػؾ
ا خالؽ ّ
الطػاللةة ولػو ّأنػه مػف الوجهػة الجط ّ
الروحية مف إلمؾ ّ
فّنه ال يعإلبر مف الوجهة ّ

عد مف طاللة نوح.
فّنه ال ي ّ
الطاللة مثؿ كنعاف ّ
ّ

جداًة ّف الإلّربية لها إلهثير عظيـة إذ إلصيبر
أما إلفاوت ا خالؽ مف حيث الإلّربية فهو عظيـ ّ
وّ
الجا ػػؿ عالم ػاً والجبػػاف شػػجاعاً والبصػػف ا عػػوج مطػػإلّيماً وفواكػػه الجبػػاؿ والبابػػات المػ ّػرة حمػػوة لذيػػذةة

المإلوحشػةة حإلّػى الحيػواف
والوردة ذات خمس غالالت إلصبح ذات مائة غاللةة وبالإلّربيػة إلإلم ّػدف ا ّمػة
ّ
فّنػػه بالإلّربيػػة يّمّػػد اإلنطػػاف فػػي حركاإلػػه وأعمالػػهة فيجػػب اعإلبػػار الإلّربيػػة ّأنهػػا فػػي غايػػة ا ّمّيػػةة ّف
ّ
ا مراض كما ّأنها إلطري بش ّػدة فػي عػالـ ا جطػاـ وإلنإلّػؿ مػف بعضػها إلػى بعػضة كػذلؾ ا خػالؽ لهػا
جداًة
طرياف عظيـ في ا رواح والّموبة فالإلّفاوت في الإلّربية عظيـ ّ
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وقابميإلها مإلفاوإلػاً فػال ب ّػد أف إلإلفػاوت ا خػالؽ
النفوس
وله حكـ كمّ ّية
ولرب قائؿ يّوؿ ما داـ اطإلعداد ّ
ّ
ّ
ي
بطػػبب إلفػػاوت االطػػإلعدادة فنّػػوؿ ّ
أف ا مػػر لػػيس كػػذلؾ ّف االطػػإلعداد عمػػى قطػػميف اطػػإلعداد فطػػر ّ

ي ال ّذي خمّػه اهلل كمّػه خيػر محػضة إذ لػيس مػف ش ّػر فػي الفطػرةة
واطإلعداد
اكإلطابية فاالطإلعداد الفطر ّ
ّ
أما االطإلعداد
قابمية واطػإلعداداً
االكإلطابي فهو طبب حصوؿ ال ّش ّرة مثالً خمؽ اهلل جميع البشر وو بهـ ّ
ّ
ّ

ي
الطػ ّػـة فهػػذ
ّ
الّابميػػة واالطػػإلعداد كال مػػا فطػػر ّ
الطػػكر ويإلضػ ّػرروا ويهمك ػوا مػػف ّ
ليطػػإلفيدوا مػػف ال ّشػػهد و ّ
النوع
الط ّػـ قمػيالً قمػيالً
اإلنطاني عمى ّ
أعطا ما اهلل لجميع ّ
حد طواءة ّ
ولكف اإلنطاف يشرع في اطإلعماؿ ّ
ّ
ويإلناوؿ منه ك ّؿ يوـ مّػدا اًر ويزيػد عميػه شػيئاً فشػيئاًة حإلّػى يصػؿ ا مػر إلػى ّأنػه لػو لػـ يإلنػاوؿ كػ ّؿ يػوـ
الّابمية
يإلبير االطإلعداد و ّ
ي انّالباً كمّّياًة فانظروا كيؼ ّ
در ماً مف ا فيوف لهمؾة وانّمب اطإلعداد الفطر ّ
إلبي ػ اًر جػػذرّياً حإلّػػى يإلحػ ّػوؿ إلػػى العكػػس بطػػبب إلفػػاوت العػػادة والإلّربيػػةة فمػػيس االعإل ػراض عمػػى
الفطرّيػػة ّ
ػابيةة إذ لػيس فػي
الّابميػة االكإلط ّ
الّابمية الفطرّية بؿ مف جهة االطػإلعداد و ّ
ا شّياء مف جهة االطإلعداد و ّ

الن ػػوع
لذاإلي ػػة ال ػػبعض م ػػف ّ
الص ػػفات وا خ ػػالؽ المذموم ػػة المالزم ػػة ّ
الفطػ ػرة ش ػ ّػر ب ػػؿ كمّه ػػا خي ػػرة حإلّػػى ّ
فّنها في الحّيّة ليطت بمذمومةة مثالً يالحظ في بداية حياة الطّفؿ الػ ّذي يرضػع مػف الثّػدي
اإلنطاني ّ
ّ
أف الحطػػف والّػػبح
أف آثػػار الحػػرص باديػػة منػػه كمػػا يشػػا د منػػه أيضػاً آثػػار البضػػب والّهػػرة تواذاً يّػػاؿ ّ
ّ
اإلنطانيةة و ذا مناؼ لمخير المطمؽ ال ّذي و في الخمّة والفطرةة فػالجواب
ي في الحّيّة
ّ
كال ما فطر ّ

الزي ػػادة ص ػػفة ممدوح ػػة ل ػػو اط ػػإلعممت ف ػػي موض ػػعهاة فم ػػثالً ل ػػو يح ػػرص
أف الحػػرص الػ ػ ّذي ػػو طم ػػب ّ
ّ
فّف ذلػؾ ممػدوح ج ّػداًة
اإلنطاف عمى إلحصيؿ العموـ والمعارؼ وعمى أف يكوف رحيماً ذا مروءة وعدالة ّ
ولو
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الضارية ويّهر ـ فذلؾ ممدوح ج ّػداًة ولك ّػف
الطفّاكيف ّ
كالطباع ّ
لمدماء ال ّذيف ـ ّ
يبضب عمى الظّالميف ّ
الصفات لو اطإلعممت في غيػر موضػعها لكانػت مذمومػةة إذاً صػار مػف المعمػوـ ّأنػه ال يوجػد فػي
ذ
ّ
أمػػا لػػو إلطػػإلعمؿ أخػػالؽ اإلنط ػاف الفطرّيػػة فػػي المواقػػع غيػػر المشػػروعة فػػذلؾ مػػذموـة
الفطػرة شػ ّػر أبػػداًة ّ
الض ػػرورّية لنفط ػػهة و ػػذا
غنيػ ػاً كريمػ ػاً أعط ػػى فّيػ ػ اًر مبمبػ ػاً ليصػ ػرفه ف ػػي حاجاإل ػػه ّ
أف شخصػ ػاً ّ
م ػػثالً ل ػػو ّ
ػّف ذلػػؾ يكػػوف مػػذموماًة وكػػذلؾ لػػو
ال ّشػػخص الفّيػػر صػػرؼ ذلػػؾ المبمػػد فػػي أمػػور غيػػر مشػػروعةة فػ ّ

فّنهػػا إلكػػوف
اطػػإلعممت جميػػع ا خػػالؽ الفطرّيػػة الّإلػػي ػػي رأس مػػاؿ الحيػػاة فػػي أمػػور غيػػر مشػػروعة ّ
مذمومة.
الصػفات
أف الفطػرة خيػػر محػػضة فالحظػوا ّ
إذاً صػػار مػػف الواضػػح ّ
أف أطػوأ ا خػػالؽ واببػػض ّ
أذـ منػهة ّنػه ػادـ
الّإلي ي أطاس جميػع ال ّشػرور ػو الكػذب وال يإلص ّػور فػي الوجػود صػفة أطػوأ وال ّ
الصػفة فهػو
الرذائؿ الّإلي ال إلإلنا ىة ولػيس مػف صػفة أطػوأ مػف ػذ
لجميع الكماالت
ّ
ّ
اإلنطانية وطبب ّ
إف أحوالػؾ أحطػف ويرجػى لػؾ
أطاس جميع الّبائحة ومع ذا فمو واطػى حكػيـ مريضػاً بّولػه الحمػد هلل ّ
لكنػػه قػػد يكػػوف أحيان ػاً ذا جػػدوى لإلطػػمية قم ػػب
حصػػوؿ ال ّشػػفاءة فهػػذا الّػػوؿ ولػػو ّأنػػه مخػػالؼ لمحّيّ ػػة ّ
الطالـ.
المريض وطبباً لشفائهة فهو إذاً ليس بمذموـة وقد ّ
وضحت ذ المطهلة بهجمى بياف و ّ
***
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اإلنساني ومظاىر الظّيور
درجة إدراكات العالم
ّ
اإلنطاني وما حدود اب
الطؤاؿ ما درجة إدراكات العالـ
ّ
ّ
اني يعنػػي
الجػواب اعمػػـ ّ
أف اإلد اركػػات مإلفاوإلػػةة فػػهدنى رإلبػػة فػػي اإلدراؾ ػػي اإلحطػػاس الحيػو ّ
الحط ّػياتة ويشػإلرؾ اإلنطػاف والحيػواف فػي ػذا
اس ويّػاؿ لهػا
الحطّيات الطّ ّ
ّ
بيعية الّإلػي إلظهػر بّ ّػوة الحػو ّ
ّ

ػاني فبحطػػب اخإلالفػػات
اإلدراؾة بػػؿ ّ
إف بعػػض الحيػواف أقػػوى مػػف اإلنطػػاف فيهػػاة و ّ
أمػػا فػػي العػػالـ اإلنطػ ّ
الناطّػػةة
الرإلبػػة ا ّو ّليػة فػػي عػػالـ الطّبيعػػة ػػي إد اركػػات الػ ّػنفس ّ
مراإلبػػه إلإلنػ ّػوع اإلد اركػػات وإلإلفػػاوتة وفػػي ّ
الناطّػػة
وجميػػع البشػػر مشػػإلرؾ فػػي ػػذ الّػ ّػوة غػػافالً كػػاف أـ عػػاقالً مؤمنػاً كػػاف أـ ضػػاالوة و ػػذ الػ ّػنفس ّ

ولم ػا كانػػت أشػػرؼ الكائنػػات وممإلػػازة فهػػي
اإلنطػ ّ
ػانية خمّهػػا اهلل محيطػػة ممإلػػازة عمػػى طػػائر الكائنػػاتة ّ
اص الكائنػػات
محيطػػة با شػػياءة وإلطػػإلطيع قػ ّػوة الػ ّػنفس ّ
الناطّػػة أف إلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء وإلػػدرؾ خ ػو ّ

الصػػنائع والبػػدائع والإلّهطيطػػات واالكإلشػػافات
وإلهإلػػدي إلػػى أط ػرار الموجػػوداتة فهػػذ الفنػػوف والمعػػارؼ و ّ
ػر مكنونػاً ورمػ اًز مصػوناً غيػر
الناطّةة وقد كانػت فػي زمػف مػا ط ّاً
النفس ّ
والمشروعات كمّها مف إدراكات ّ
حيػز ال ّشػهودة و ػذ
النفس ّ
ثـ كشفإلها ّ
حيػز البيػب والخفػاء إلػى ّ
الناطّة بالإلّػدري وأإلػت بهػا مػف ّ
معموـة ّ
أعظػػـ قػ ّػوة إدراؾ فػػي عػػالـ الطّبيعػػةة وأطػػمى مػػا إلصػػؿ إليػػه فػػي نهايػػة جوالنهػػا وطيرانهػػا ػػو إدراكهػػا
اصها وآثار ا.
لحّائؽ الممكنات وخو ّ
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ػي
أما العّؿ الكمّ ّي
ّ
اإللهي ال ّذي و ما وراء الطّبيعة فهو فيض ّ
ػي اإلله ّ
الّوة الّديمػةة و ػذا العّػؿ الكمّ ّ
ّ
بانيػػةة ػػو قػ ّػوة عالمػػة ولػػيس قػ ّػوة
الكونيػػة ومّإلػػبس مػػف ا ن ػوار
محػػيط بالحّػػائؽ
الر ّ
ّ
ّ
اإللهيػػة وا ط ػرار ّ
بإلفحصػها إلػى حّػائؽ
أما ق ّػوة عػالـ الطّبيعػة
مإلفحصة
مإلفحصػة وإلهإلػدي ّ
المعنويػة فهػي ق ّػوة ّ
ّ
ّ
ّ
مإلحططةة ّ

اص الموجودات.
الكائنات وخو ّ

أمػػا الّػ ّػوة العاقمػػة الممكو ّإليػػة الّإلػػي ػػي مػػا وراء الطّبيعػػة فهػػي محيطػػة با شػػياء وعالمػػة به ػػا
وّ
الخفية الممكو ّإليةة و ػذ
اإللهية وكاشفة لمحّائؽ
ومدركة لهاة ومطّمعة عمى ا طرار والحّائؽ والمعاني
ّ
ّ

النبػ ّػوةة وإلطػػطع أشػ ّػعة مػػف ػػذ ا ن ػوار عمػػى
العّميػػة
الّػ ّػوة
اإللهيػػة خاصػػة بالمظػػا ر ّ
المّدطػػة ومطػػالع ّ
ّ
ّ
المّدطة.
الّوة بوطاطة المظا ر ّ
مرايا قموب ا برار الّإلي إلهخذ قططاً ونصيباً مف ذ ّ
الناطّػة ومّػاـ المظهرّيػة الكاممػة
ولممظا ر ّ
المّدطة ثالثة مّامػاتة مّػاـ الجطػد ومّػاـ ال ّػنفس ّ
أمػػا الجطػػد فيػػدرؾ ا شػػياء بّػػدر اطػػإلطاعة العػػالـ الجطػػمانية لهػػذا أظهػػروا العجػػز فػػي
الجمػػوة ّ
الربانيػػةة ّ
أف
بعض المواقعة مثالً يّوؿ كنت نائماً غير و ٍ
ػي نطػمة اهلل وأيّظإلنػي وأمرإلنػي ّ
بالنػداءة أو ّ
اع ّ
مرت عم ّ
إلعمػد فػػي طػ ّػف الثّالثػػيف و ػػبط عميػػه الػ ّػروح الّػػدس ولػػـ إلظهػػر ػػذ الػ ّػروح قبػػؿ ػػذا فػػي
حضػرة المطػػيح ّ
الجطدي.
المطيحة فجميع ذ ا مور راجعة لمّامهـ
ّ
إلي فمحػػيط بجميػػع ا شػياءة ومطّمػػع عمػى جميػػع ا طػرار وعػالـ بكػ ّؿ اآلثػػار
ّ
أمػا مّػػامهـ الممكػو ّ
وحػػاكـ عمػػى جميػػع ا شػػياءة ط ػواء أكػػاف قبػػؿ البعثػػة أو بعػػد اة ولػػذلؾ يّػػوؿ أنػػا ا لػػؼ واليػػاءة ا ّوؿ
واآلخر ما كاف لي إلبيير وال إلبديؿ ولف يكوف.
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()56

اإلليية
حدود إد ار اإلنسان ومعرفتو لم ّذات
ّ
اإللهيةب
الطؤاؿ ما حدود إدراؾ اإلنطاف ومعرفإله لمحّيّة
ّ
ّ
نبينهػػا عمػػى المائػػدة
الطػػهؿ أف ّ
الجػواب يمػػزـ لبيػػاف ػػذ المطػػهلة مإلّطػػع مػػف الػ ّػزمف ولػػيس مػػف ّ
ولكننا طنإلكمّـ فيها باخإلصار.
ّ
أف العرف ػػاف عم ػػى قط ػػميف معرف ػػة ذات ال ّش ػػيء ومعرف ػػة ص ػػفاإلهة ومعرف ػػة الػ ػ ّذات إلك ػػوف
اعم ػػـ ّ
بالصػفات
أف ال ّذات مجهولػة غيػر معمومػةة ولمػا كانػت معرفػة ا شػياء
الصفات ليس إالّ حيث ّ
ّ
بمعرفة ّ
اإللهية و ػي غيػر محػدودةة ّف
ال بال ّذات و ي مخموقة محدودةة فكيؼ إذاً يمكف معرفة حّيّة ال ّذات
ّ

ولكنهػا إلعػرؼ
إف كنػه ال ّشػمس مجهػوؿ ّ
ي شيء غير معروؼ تواّنما يعرؼ بصفاإلهة مػثالً ّ
كنه ال ّذات ّ
ولكنه يوصػؼ ويعػرؼ
الضوءة وكنه ذات اإلنطاف مجهوؿ وغير معروؼة ّ
بصفاإلها الّإلي ي الح اررة و ّ
ولما كانت معرفة ك ّؿ شيء بصفاإله ال بذاإلػه – حػاؿ كػوف العّػؿ محػيط بالكائنػات والكائنػات
بصفاإلهة ّ
الصػفات معروفػة
ّ
الرغـ مف ذا فالكائنات مف حيث ال ّذات مجهولة ومػف حيػث ّ
الخارجية محاطة عمى ّ

لمػا كانػت
الر ّ
ب الّديـ ا ب ّ
– إذاً فكيؼ يمكف أف يعرؼ ذات ّ
ػدي المّ ّػدس عػف اإلدراؾ وا و ػاـة يعنػي ّ
اإللهيػة مػف حيػث الػ ّذات مجهولػة ومػف
أف الحّيّػة
معرفة ال ّشػيء ممكنػة
بالصػفات ال بالػ ّذات فػال شػ ّ
ّ
ؾ ّ
ّ
الصفات معروفةة وفضالً عف ذا كيؼ إلحيط الحّيّة الحادثة بالحّيّة
حيث ّ
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حديػ ػػة
الّديم ػػةة ّف اإلدراؾ ناشػ ػػئ عػ ػػف اإلحاطػ ػػةة فإلجػ ػػب اإلحاطػ ػػة حإلّػ ػػى يمكػ ػػف اإلدراؾة وذات ا ّ
محيطة ال محاطةة وكذلؾ إلفاوت المراإلب في عالـ الخمؽ مانع عف العرفافة مػثالً ػذا الجمػاد مػا داـ

النباإلػػات وا شػػجار مهمػػا إلرقّ ػت فػػال
فػػي رإلبإلػػه
الناميػػةة و ّ
الجمادي ػة فمهمػػا إلرقّػػى ال يمكنػػه إدراؾ الّػ ّػوة ّ
ّ
الحطاطػػةة والحيػواف ال يمكنػػه أف يإلصػ ّػور
يمكنهػػا أف إلػػدرؾ قػ ّػوة البصػػرة وكػػذلؾ ال إلػػدرؾ طػػائر الّػػوى
ّ
المعنويةة فإلفاوت المراإلب مانع مف العرفاف وك ّؿ مرإلبػة دانيػة ال إلػدرؾ المرإلبػة
رإلبة اإلنطاف يعني قوا
ّ
الّإلي فوقهاة إذاً فكيؼ إلطإلطيع الحّيّة الحادثة إدراؾ الحّيّة الّديمةب
اإللهيػةة ومعرفػة
اإللهيػة وعرفانهػا ال إدراؾ الحّيّػة
الصفات
ّ
ّ
لهذا فمعرفة اهلل عبارة عف إدراؾ ّ
وقوإلهة والحكمة عبػارة عػف
ّ
الصفات أيضاً ليطت معرفة مطمّةة بؿ إنما إلكوف بّدر اطإلطاعة اإلنطاف ّ
وقوإلهة لهذا فمػيس
إدراؾ حّائؽ ا شياء كما ي أي عمى ما ي عميهة وذلؾ بّدر اطإلطاعة اإلنطاف ّ
الصػػفات الّديمػػة بّػػدر الطّاقػػة
نػػاؾ طػػبيؿ لمحّيّػػة الحادثػػة إلدراؾ كنػػه ال ػ ّذاتة بػػؿ ّإنهػػا فّػػط إلػػدرؾ ّ

اإللهيػػة مّػ ّػدس منػ ّػز عػػف أف إلدركػػه الموجػػوداتة وكػ ّؿ مػػا يػػدخؿ إلحػػت الإلّصػ ّػور
البشػريةة فبيػػب الػ ّذات
ّ
اإللهي ػػةة ب ػػؿ الػ ػ ّذي يّ ػػدر
ػاني ال إلح ػػيط بحّيّ ػػة الػ ػ ّذات
ّ
ّإنم ػػا ػػو إد ارك ػػات إنط ػ ّ
ػانيةة فّ ػ ّػوة اإلدراؾ اإلنط ػ ّ
اإللهيػػة الظّػػا ّرة البػػا ّرة أنوار ػػا وآثار ػػا فػػي ا فػػاؽ وا نفػػسة تواذا
الصػػفات
ّ
اإلنطػػاف عمػػى إد اركػػه ػػو ّ
اإللهي ػػة آي ػػات ب ػػا رات واض ػػحة مش ػػهودةة ّف حّ ػػائؽ
نظرن ػػا ف ػػي اآلف ػػاؽ وا نف ػػس ن ػػرى م ػػف الكمم ػػات
ّ

ا شياء إلد ّؿ عمى الحّيّة الكمّّية.

اإللهية كمثؿ ال ّشمس المشػرقة مػف عم ّػو إلّديطػها عمػى جميػع اآلفػاؽة ومػف ذلػؾ
ومثؿ الحّيّة
ّ
اإلشراؽ يهخذ ك ّؿ مف اآلفاؽ وا نفس قططاً
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ونصيباًة ولوال ذا اإلشراؽ وإلمؾ ا نوار لما كػاف لمكائنػات وجػود ولك ّػف جميػع الكائنػات إلػد ّؿ
عميها وإلطإلضيء بها وإلهخذ منها قططاً ونصيباً.
اإللهيػػة فهػػي طػػاطعة المعػػة مػػف حّيّػػة اإلنطػػاف
الصػػفات
ّ
أمػػا إلجمّػػي الكمػػاالت والفيوضػػات و ّ
ّ
أمػػا
ػية ّف طػػائر الكائنػػات اقإلبطػػت منػػه شػػعاعاًة ّ
ػي اإللهػ ّ
الكامػػؿة يعنػػي ذلػػؾ الفػػرد الفريػػد المظهػػر الكمّػ ّ
المظهػػر الكمّػػي فهػػو مػرآة إلمػػؾ ال ّشػػمسة إلظهػػر فيهػػا بجميػػع كماالإلهػػا وصػػفاإلها وآثار ػػا وآياإلهػػاة فمعرفػػة

اإللهي ػػة فه ػػي معرف ػػة الح ػػؽة ّف الفيوض ػػات
أم ػػا معرف ػػة المظ ػػا ر
الحّيّ ػػة
ّ
ّ
اإللهي ػػة ممإلنع ػػة مح ػػاؿة و ّ
اإللهيػػة فّػػد فػػاز
اإللهيػػة ظػػا رة فيهػػاة إذاً لػػو ا إلػػدى اإلنطػػاف لمعرفػػة المظػػا ر
الصػػفات
ّ
ّ
والإلّجمّّيػػات و ّ
أف المظػػا ر
بمعرفػػة اهللة ولػػو غفػػؿ عػػف معرفػػة المظػػا ر ّ
المّدطػػة حػػرـ مػػف معرفػػة اهللة فثبػػت وإلحّػػؽ ّ
اإللهيػ ػػةة طػ ػػوبى لنفػ ػػوس اقإلبطػ ػػت أن ػ ػوار الفيوضػ ػػات
المّدطػ ػػة ػ ػػـ مركػ ػػز الفػ ػػيض واآلثػ ػػار والكمػ ػػاالت
ّ
ّ

كالّوة الجاذبػة إلمػؾ الفيوضػات مػف
الرحمانية مف إلمؾ المطالع ّ
انية .ونهمؿ أف يطإلفيض ّ
النور ّ
ّ
أحباء اهلل ّ
مبدأ الفيضة ويبعثوف بهنوار وآثار إلجعمهـ آيات با رات لشمس الحّيّة.

()57

الروح
خمود ّ

األول)
ّ
(الدرس ّ
إف مطهلة خمود ا ّلروح واردة في
الروح
اإلنطاني فيجب اآلف أف نثبت بّاء ة ّ
حيث أثبإلنا وجود ّ
ّ
اإللهيػػةة ّف المجػػازاة والمكافػػهة وردت عمػػى
أس أطػػاس ا ديػػاف
ّ
الطػ ّ
ػماويةة و ػػذ المطػػهلة ػػي ّ
الكإلػػب ّ
نوعيف

- 163 -

ػودي فهػػو فػػي
ػودي والثّػػاني مجػػازاة ومكافػػهة
أمػػا ّ
ّ
النعػػيـ والجحػػيـ الوجػ ّ
ا ّوؿ ثػواب وعّػػاب وجػ ّ
أخرويػػةة ّ
وحانيػػة الممكو ّإليػػةة والحصػػوؿ عمػػى ػػذ
جميػػع العػوالـ
الر ّ
ّ
اإللهيػػةة طػواء فػػي ػػذا العػػالـ أو فػػي العػوالـ ّ

يؤدي إلى الحياة ا بديةة ولذلؾ يّوؿ حضرة المطيح اعمموا كذا وافعموا كذا حإلّى إلجدوا الحياة
المكافهة ّ
الوجوديػػة ػػي الفضػػائؿ
بديػػة وإلولػػدوا مػػف المػػاء والػ ّػروح حإلّػػى إلػػدخموا فػػي الممكػػوتة و ػػذ المكافػػهة
ّ
ا ّ
انياًة وكاف جػا الً فصػار
اإلنطانيةة مثالّ اإلنطاف كاف
والكماالت الّإلي إلزّيف الحّيّة
ظممانياً فصار نور ّ
ّ
ّ
حيػاًة وكػاف أعمػى
عالماًة وكػاف غػافالً فصػار عػاقالًة وكػاف نائمػاً فصػار مطػإليّظاًة وكػاف ميإلػاً فصػار ّ

ػماوياًة وكػاف ناطػو ّإلياً فصػار ممكو ّإليػاًة
أصـ فصار طميعاًة وكاف أرض ّػياً فصػار ط ّ
فصار بصي اًرة وكاف ّ
ػؽ
ويهػػذ المكافػػهة يولػػد والدة
روحانيػػة ويصػػبح خمّ ػاً جديػػداًة ويكػػوف مظهػػر آيػػة اإلنجيػػؿ ال ػواردة فػػي حػ ّ
ّ

4

الحوارّييف الّائمػة "ال ّذين ولدوا لنيس منن دم وال منن مشنيئة جسند وال منن مشنيئة رجنل بنل منن اهلل"
البهيمي ػػة الّإل ػػي ػػي م ػػف مّإلض ػػيات الطّبيع ػػة البشػ ػرّيةة واإلّص ػػفوا
الص ػػفات
ّ
يعن ػػي نجػ ػوا م ػػف ا خ ػػالؽ و ّ

النفوس عذاب أعظـ مف
إلهية ذا و معنى الوالدةة وليس لهذ ّ
الر ّ
ّ
بالصفات ّ
حمانية الّإلي ي فيض ّ
ممانيػػةة ودنػػاءة الفط ػرةة
االحإلجػػاب عػػف الحػ ّ
الرذائػػؿ ّ
الصػػفات الظّ ّ
النفطػ ّ
ػانيةة و ّ
ػؽة وال عّوبػػة أشػ ّػد مػػف ّ
الرذائػؿة ويإلن ّػوروف بّشػراؽ
واالنهماؾ في ال ّشهواتة وحينمػا يإلخمّصػوف بنػور اإليمػاف مػف ظممػات ػذ ّ
الحّيّيػةة
الجنػة
شمس الحّيّة ويفوزوف بشرؼ جميع الفضائؿ ّ
يعدوف ذلػؾ أعظػـ مكافػهةة ويعإلبرونهػا ّ
ّ

ػودية االبػػإلالء بعػػالـ الطّبيعػػة واالحإلجػػاب عػػف
وكػػذلؾ المجػػازاة
ّ
المعنوي ػة يعنػػي العػػذاب والعّػػاب الوجػ ّ
انيػ ػػةة
الحػ ػ ّ
ػؽة والجهػ ػػؿ وعػ ػػدـ المعرفػ ػػةة واالنهمػ ػػاؾ فػ ػػي ال ّشػ ػػهوات ّ
بالرذائػ ػػؿ الحيو ّ
النفطػ ػ ّ
ػانية واالبػ ػػإلالء ّ
ممانيةة مف قبيؿ الكذب والظّمـ والجفاء والإلّعمؽ بال ّشؤوف
واالإلّصاؼ
بالصفات الظّ ّ
ّ

- 164 -

أشد عّاب.
يطانيةة ك ّؿ ذلؾ يعإلبرونه أعظـ عذاب و ّ
ّ
نيويةة واالطإلبراؽ في الهواجس ال ّش ّ
الد ّ
ػماويةة ػػي
أمػا المكافػهة ا
الط ّ
ّ
خرويػة الّإلػي ػي الحيػاة ا بديػػة المص ّػرح بهػا فػي جميػع الكإلػب ّ
ّ
خرويػػة ػػي الكمػػاالت والػ ّػنعـ
ػرمديةة فالمكافػػهة ا
إلمػؾ الكمػػاالت
ّ
الط ّ
اإللهيػػة والموا ػػب ا ّ
ّ
الطػػعادة ّ
بديػػة و ّ
وحانية بعد العروج مف ذا العالـ.
الر ّ
الّإلي إلحصؿ في العوالـ ّ
انيػػة الّإلػػي إلإلحّػػؽ فػػي ػػذا العػػالـة وإلكػػوف
الوجوديػػة فهػػي الكمػٍػاالت
أمػػا المكافػػهة
الحّيّيػػة ّ
النور ّ
ّ
ّ
ّ
ػي نفػػس الوجػػودة مثالهػػا اإلنطػػاف الػ ّذي ينإلّػػؿ مػػف
بديػػةة ّف المكافػػهة
ّ
طػػبب الحيػػاة ا ّ
الوجوديػػة ػػي رقػ ّ
خروية ي نعػـ
النطفة إلى مّاـ البموغ فيصير مظهر "فتبار اهلل أحسن الخالقين" .والمكافهة ا
عالـ ّ
ّ
ػية والحصػػوؿ عمػػى أمنيػػات الّمػػب
وألطػػاؼ
الر ّ
ّ
روحانيػػة مثػػؿ أن ػواع الػ ّػنعـ ّ
وحانيػػة فػػي الممكػػوت اإللهػ ّ
ػروي و ػػو
ػدية وك ػػذلؾ المج ػػازاة ا
ّ
خروي ػػة يعن ػػي الع ػػذاب ا خ ػ ّ
وال ػ ّػروح ولّ ػػاء ال ػ ّػرحمف ف ػػي الع ػػالـ ا ب ػ ّ

الطػػّوط فػػي أطػػفؿ الػ ّػدركات
الخاص ػة
الحرمػػاف مػػف العنايػػات
ّ
اإللهيػػة والموا ػػب الّإلػػي ال ريػػب فيهػػاة و ّ
ّ
ولكنهػػا عنػػد أ ػػؿ
الوجوديػػةة وك ػ ّؿ نفػػس حرمػػت مػػف ػػذ االلطػػاؼ
اإللهيػػة تواف إلكػػف باقيػػة بعػػد المػػوت ّ
ّ
ّ
الحّيّة في عداد ا موات.

الروح و ّأنه ليس لم ّشيء المعدوـ آثار يعني ال يمكف أف إلظهر
أما ّ
الدليؿ العّمي عمى بّاء ّ
وّ
الصرؼّ .ف اآلثار فرع الوجود والفرع مشروط وجود بوجػود ا صػؿة مػثالً ال إلطػطع
آثار مف العدـ ّ
أشعةة وال يظهر مف البحر المعدوـ أمواجة وال ينزؿ المطر مػف طػحاب معػدوـة
مف ال ّشمس المعدومة ّ
وال يهإلي ثمر مف شجر معدوـة وال يكوف
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أف صػاحب ا ثػػر
ظهػور وال أثػر لشػخص معػدوـة إذاً مػا دامػت آثػػار الوجػود ظػا رة فهػي دليػؿ عمػى ّ
موجود.
أف طمطنة المطيح موجودة إلى اآلف فكيؼ إذاً إلظهر مف طمطاف معدوـ طػمطنة بهػذ
الحظوا ّ
العظمةة وكيؼ إلعمػو إلػى ا وج أمػواج كهػذ مػف بحػر معػدوـة وكيػؼ إلنإلشػر نفحػات قدط ّػية كهػذ مػف

ي كػائف بمج ّػرد إلالشػي ا عضػاء
حديّة معدومةة والحظوا أيضاً ّأنه ال يبّى أثػر وال حكػـ وال إلػهثير ّ
ػانية والػ ّػروح
ية طػواء أكػػاف مػػف الجمػػاد أو ّ
النبػػات والحيػواف إالّ الحّيّػػة اإلنطػ ّ
وإلحميػػؿ الإلّركيػػب العنصػػر ّ

فّن ػػه إلبّ ػػى وإلط ػػإلديـ آث ػػار ونف ػػوذ وإلص ػ ّػرفه بع ػػد إلفري ػػؽ ا عض ػػاء وإلش ػػإلّت ا جػ ػزاء وإلحمي ػػؿ
ية ّ
البش ػػر ّ
ػي الػ ّذي ّبيّنػا حإلّػػى يزنػػه
الإلّركيػػب ة فهػػذ المطػػهلة دقيّػػة جػ ّػداً فػػهنعموا فيهػػا ّ
النظػػرة ػػذا ػػو الػ ّػدليؿ العّمػ ّ
ػاني وانجػػذب إلػػى الممكػػوت وانفإلحػػت
العّػػالء بمي ػزاف العّػػؿ واإلنصػػاؼة ّ
أمػػا لػػو اطإلبشػػر الػ ّػروح اإلنطػ ّ
الروحػػانية فّن ػػه يشػػا د بّػػاء ال ػ ّػروح كمػػا يش ػػا د
الروحػػاني وإلممّكػػه اإلحط ػػاس ّ
بصػػيرإله وإلّػ ّػوى ط ػػمعه ّ
الدالئؿ ا خرى.
ال ّشمسة وإلحيطه البشارات واإلشارات
اإللهيةة وطنإلكمّـ غداً عف ّ
ّ
()58

الروح
خمود ّ

(الدرس الثّاني)
ّ
ػاني تواد اركػه عمػى
ّ
الروح ة فاعمـ ّ
كنا نبحث با مس في موضوع خمود ّ
أف إلصرؼ ال ّػروح اإلنط ّ
نوعيفة يعني له نوعاف مف ا فعاؿ ونوعاف مف اإلدراؾة نوع يكوف بواططة ا عضػاء فهػو يػرى بهػذ

العيفة
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ولكنه ػػا
ػانية ّ
ويط ػػمع به ػػذ ا ذفة وي ػػإلكمّـ به ػػذا المّط ػػافة فه ػػذ أعم ػػاؿ ال ػ ّػروح تواد ارك ػػات الحّيّ ػػة اإلنط ػ ّ
الطػامع ػو ال ّػروح ولكػف
أف ّا
بواططة ا عضػاءة يعنػي ّ
الرؤيػة بواطػطة العػيفة و ّ
الرئػي ػو ال ّػروح ولك ّػف ّ

الروح ولكف بواططة المّطاف.
بواططة ا ذف و ّ
الناطؽ و ّ

النػػوـ
النػػوع اآلخػػر مػػف إلصػ ّػرفات الػ ّػروح وأعمالهػػا يكػػوف بػػدوف ا عضػػاء مػػثالً و ػػو فػػي حػػاؿ ّ
وّ
يرى بدوف عيفة ويطمع بدوف أذفة ويػإلكمّـ ببيػر لطػافة ويمشػي ببيػر قػدـة وبالجممػة فهػذ الإلّص ّػرفات

بدوف واططة ا عضاءة وكثي اًر ما يػرى فػي منامػه مػا يإلحّػؽ حدوثػه بعػد عػاـة وكػذلؾ كثيػ اًر مػا يإلعػ ّذر
الرؤيػػاة فػػالعيف ال إلػػرى إالّ المطػػافة الّصػػيرة فػػي
عميػػه حػ ّؿ مطػػهلة فػػي عػػالـ اليّظػػةة ثػ ّػـ إلحػ ّؿ فػػي عػػالـ ّ
الرؤيا يرى البرب و و في ال ّشرؽة ويرى في عالـ اليّظػة الحػاؿ
عالـ اليّظةة ّ
ولكف اإلنطاف في عالـ ّ
الطريعة في عالـ اليّظة عشريف فرطخاً في
وفي عالـ ّ
النوـ يرى المطإلّبؿة ونهاية ما يطويه بالوطائط ّ

النػػوـ يطػػوي ال ّشػػرؽ والبػػرب فػػي طرفػػة عػػيفة ّف طػػير الػ ّػروح عمػػى نػػوعيفة
ولكنػػه فػػي عػػالـ ّ
الطػػاعةة ّ
ّ
ػمانية كطػػير الطّيػػور
ػانية وطػػير بالواطػػطة و ػػو ّ
طػػير مػػف غيػػر واطػػطة و ػػو ّ
الطػػير ّ
الطػػير الجطػ ّ
الروحػ ّ

كالميػت
النػوـ فالجطػد يكػوف
أمػا فػي وقػت ّ
ّ
الّإلي إلطير والطّيور المحمولة الّإلي ّ
إلإلحرؾ بواططة حامػؿة و ّ
ػانيةة ولك ّػف ال ّػروح حػي بػا ٍ
ؽة
يحس وال يشعر وال يدرؾة يعني إلإلعطّػؿ الّػوى اإلنط ّ
ال يرى وال يطمع وال ّ
ّ
الروح بعد موت الجطد كمثؿ إلص ّػورنا
و و في ذ الحاؿ أكثر نفوذاً وطيراناً توادراكاًة فمثؿ قولنا بفناء ّ
يهمػه إلكطػير الّفػصة و ػذا الجطػد كػالّفص وال ّػروح
إلكطػر قفصػه مػع ّ
بهالؾ طير بطبب ّ
أف الطّيػر ال ّ

كالطّير.

النوـ
الروح )ة طيراناً في عالـ ّ
ونحف نالحظ ّ
أف لهذا الطّير (أي طير ّ
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ب ػػدوف ػػذا الّف ػػصة إذاً ل ػػو كط ػػر الّف ػػص ف ػػالطّير ب ػػا ٍ
ػإلّرة ب ػػؿ إ ّف إحط ػػاس ذل ػػؾ الطّي ػػر يزي ػػد
ؽ ومط ػ ّ
النعػيـة ّنػه لػيس لمطّيػر
جنػة ّ
إلإلوطع وابإلهاجه يزدادة وفي الحّيّة ّإنه ينإلّؿ مف الجحيـ إلػى ّ
وادراكاإله ّ

الطػرور إلػى
ال ّشكور جنة أعظـ مف إطالقه مف الّفصة و ذا و طبب ػرع ال ّشػهداء بنهايػة الطّػرب و ّ
فّف نهاية ما إلرى عيف اإلنطاف في عػالـ اليّظػة مطػافة طػير طػاعة واحػدةة ّف
ميداف الفداءة وكذلؾ ّ
ولكنه ػػا بع ػػيف البص ػػيرة والعّ ػػؿ إل ػػرى أمريك ػػا وإل ػػدرؾ
ػػذا ػػو مّ ػػدار إلص ػ ّػرؼ ال ػ ّػروح بواط ػػطة الجط ػػدة ّ
الروح عيف الجطد لمػزـ أف إلكػوف ق ّػوة بصػيرإلها
أنحاء اة وإلكإلشؼ أحوالها و ّ
إلدبر أمور اة بينما لو كاف ّ

محدودة بذلؾ أيضاً.

وقوإلػػه بػػدوف
أف الطّيػػر غيػػر الّفػػص و ّ
أف الػ ّػروح غيػػر ػػذا الجطػػدة و ّ
إذاً إلبػ ّػيف ّ
أف نفػػوذ الػ ّػروح ّ
ػإلمر فػي العمػؿة مػثالً لػو انكطػر الّمػـ
واططة الجطد ّ
أشدة مف أجؿ ذا لو إلعطّمت اآللػة فصػاحبها مط ّ

وإلعطّؿ فالكاإلب حي حاضػرة ولػو انهػدـ البيػت فصػاحبه بػا ٍ
العّميػة
ػإلّرة ػذا مػف جممػة البػ ار يف
ّ
ؽ مط ّ
ّ
ػح ويإلعػب ويطػإلريحة
عمى بّػاء ال ّػروح ة و نػاؾ دليػؿ آخػرة ػذا الجطػد يضػعؼ ويطػمف ويمػرض ويص ّ
ػمانيةة ف ػػالعيف إلعم ػػى وا ذف إلص ػ ّػـ والمّط ػػاف ي ػػبكـ
الرج ػػؿ وإلخإلػ ػ ّؿ الّ ػػوى الجط ػ ّ
ب ػػؿ أحيانػ ػاً إلّط ػػع الي ػػد و ّ
وا عضاء إلبمى بمرض الفم ة وباالخإلصار فّد ينإلّص الجطد بالكمّّيػة وال ّػروح بػا ٍ
ؽ مطػإلديـ عمػى حالػه

وحاني ػة ال يعإلريهػػا نّػػص وال اخػػإلالؿة ولكػػف حينمػػا يبإلمػػى الجطػػد كمّػػه بػػا مراض
الر ّ
ا صػ ّ
ػمية وادراكاإلػػه ّ
إلإلببر ال ينعكس شعاع ال ّشمس فيهاة
إلكطر ا أو عندما ّ
الروح ة كالمرآة عند ّ
والعا ات يحرـ مف فيض ّ
وال يظهر فيضها.

ػاني لػػيس بػػداخؿ الجطػػدة ّنػػه مجػ ّػرد ومّػ ّػدس عػػف الػ ّػدخوؿ
وقػػد طػػبؽ و ْ
أف ّبيّنػا ّ
أف الػ ّػروح اإلنطػ ّ
والخروج المّذيف ما مف شهف ا جطاـة
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ػاني بح ػػاؿ واح ػػدةة ال
ب ػػؿ إلعمّ ػػؽ ال ػ ّػروح بالجط ػػد كإلعمّػ ػؽ ال ّش ػػمس ب ػػالمرآةة والخالص ػػة ّ
أف ال ػ ّػروح اإلنط ػ ّ
بصحة الجطػدة فػال إلصػير عميمػة وال ضػعيفةة ال ذليمػة وال حّيػرةة ال
إلصح
إلمرض بمرض الجطدة وال
ّ
ّ

أي خمؿ وال إلإلهثّر بطبب فإلور الجطد ولو صار الجطد طّيماً
الروح ّ
خفيفة وال صبيرةة يعني ال يعإلري ّ
الطمع والبصر.
قوة ّ
ضعيفاً وقطعت ا يدي وا رجؿ وا لطف واخإلمّت ّ
أف الػ ّػروح غيػػر الجطػػدة وبّػػاؤ لػػيس مشػػروطاً ببّػػاء الجطػػدة بػػؿ الػ ّػروح فػػي
إذاً اإلّضػػح وإلح ّػؽ ّ
نهاية العظمة له طمطاف في عالـ الجطدة ويإلجمّى نفوذ واقإلدار كما يإلجمّى ويظهر فيض ال ّشػمس فػي
أشعة ال ّشمس.
المرآة .فّذا انكطرت المرآة أو ّ
إلببرت حرمت مف ّ
()59

متناىية
كماالت الوجود غير
ّ
بوبيػػة .ولكػ ّػف
أف م ارإلػػب الوجػػود محػػدودةة و ػػي مرإلبػػة
العبودي ػة ومرإلبػػة ّ
الر ّ
ّ
اعمػػـ ّ
النب ػ ّوة ومرإلبػػة ّ
أف كمػػاالت الوجػػود أيضػاً غيػػر
اإللهيػػة و
الكمػػاالت
اإلمكانيػػة غيػػر مإلنا يػػةة ولػػو أمعنػػت ّ
ّ
ّ
النظػػر ل أريػػت ّ

مإلنا يػػة حطػػب الظّػػا ر العيػػافة ّأنػػؾ ال إلجػػد كائنػاً مػػف الكائنػػات يكػػوف كػػامالً بحيػػث ال إلطػػإلطيع أف
النبػات أو
إلإلصور كائناً أكمؿ منػهة مػثالً ال يمكنػؾ أف إلػرى ياقوإلػة فػي عػالـ الجمػاد أو وردة فػي عػالـ ّ
ّ
أف ناؾ أحطف منها.
بمبالً في عالـ الحيواف دوف أف
إلإلصور ّ
ّ

اإلنطانية غير مإلنا يةة ولو كاف لمكمػاؿ نهايػة
اإللهي غير مإلنا ٍ فالكماالت
ولما كاف الفيض
ّ
ّ
لوصمت حّيّة مف حّائؽ ا شياء إلى درجة

- 169 -

ػؽة و صػػبح الممكػػف واجب ػاًة ولكػػف لك ػ ّؿ كػػائف مػػف الكائنػػات رإلبػػة ال يمكنػػه أف
إلطػػإلبني فيهػػا عػػف الحػ ّ
فّنػه لػف
أف ال ّذي في رإلبة
العبودية مهما إلرقّى في إلحصػيؿ الكمػاالت الّإلػي ال إلإلنػا ى ّ
ّ
يإلجاوز اة يعني ّ

الّوة
الر ّ
يصؿ إلى رإلبة ّ
بوبيةة وكذلؾ ا مر في الكائناتة فالجماد مهما إلرقّى في عالـ الجماد لف يناؿ ّ
الفضػة
الحطاطةة مػثالً معػدف
الّوة
الناميةة وكذلؾ ذا الورد مهما إلرقّى في عالـ ّ
ّ
ّ
ّ
النبات ال إلظهر فيه ّ
ػػذا ال يمكػػف أف يحصػػؿ عمػػى طػػمع وال عمػػى بصػػرة وأقصػػى مػػا يصػػؿ إليػػه ػػو أف يإلرقّػػى فػػي رإلبإلػػه

الحس أو ال ّػروحة وال يمكػف أف يحصػؿ عميهػاة بػؿ إّنػه
قوة
قوة ّ
ّ
مو أو ّ
الن ّ
ويصير معدناً كامالًة فال يناؿ ّ
إف بطػػرس ال يمكنػػه أف يصػػؿ إلػػى رإلبػػة المطػػيحة وأقصػػى مػػا يمكػػف أف
يإلرقّػػى فػػي رإلبإلػػه فّػػطة فمػػثالً ّ

العبوديةة لهذا فكػ ّؿ حّيّػة موجػودة قابمػة
يصؿ إليه و أف يحصؿ عمى كماالت ال إلإلنا ى في مراإلب
ّ
أف كػ ّؿ
ية فػػال شػ ّ
ػاني لػػه حيػػاة ّ
ؾ ّ
لمإلّرقّػػية وحيػػث ّ
أبديػة بعػػد مفارقػػة ػػذا الجطػػد العنصػػر ّ
أف الػ ّػروح اإلنطػ ّ
فّنه يجوز طمػب العفػو والإلّرقّػي والعنايػة والمب ّػرات والفيوضػات لسنطػاف بعػد
موجود قابؿ لمإلّرقّية ولهذا ّ
وفاإلػػهة ّف الوجػػود قابػػؿ لمإلّرقّػػية ولهػػذا ورد فػػي مناجػػاة حض ػرة بهػػاء اهلل طمػػب العفػػو والبف ػراف لمّ ػذيف

ػؽ فهػو أيضػاً محإلػاج فػي ذلػؾ
أف الخمؽ في ذا العػالـ محإلػاج إلػى الح ّ
صعدواة وفضالً عف ذا فكما ّ
ػي المطمػؽ طػواء فػي ػذا العػالـ أو فػي اآلخػرةة والبنػى
العالـة فالخمؽ في احإلياج دائػـ والح ّ
ػؽ ػو البن ّ

ػؽة ففػػي ػػذ الحػػاؿ إلجػػوز ال ّشػػفاعة يّينػاً لممّػ ّػربيف لػػدى بػػاب
ػروي ػػو الإلّّػ ّػرب إلػػى الحػ ّ
فػػي العػػالـ ا خػ ّ
ػؽة ولكػ ّػف ال ّشػػفاعة فػػي ذلػػؾ العػػالـ ال إلشػػبه ال ّشػػفاعة فػػي ػػذا
حديػةة و ػػذ ال ّشػػفاعة مّبولػػة لػػدى الحػ ّ
ا ّ
كيفية أخرى ال يمكف الإلّعبير عنها.
العالـ بؿ ي ّ
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الضػػعفاء توانفػػاؽ مبمػػد مػػف ثروإلػػه عمػػيهـة فمػػف
ػي وقػػت وفاإلػػه بّعانػػة الفّ ػراء و ّ
فمػػو ّ
وصػػى إنطػػاف غنػ ّ
إف ا ب وا ّـ
الممكف أف يكوف ذا العمػؿ طػبب العفػو والبفػراف والإلّرقّػي فػي ممكػوت ال ّػرحمفة وكػذلؾ ّ

الرشد ينإلّػؿ
يإلحمالف مف أجؿ أوالد ما نهاية الإلّعب والمشّة وحينما يصؿ ا والد في البالب إلى ّ
طف ّ
ّ
أمهاإلهـ إلى العالـ اآلخرة ويندر أف يػرى اآلبػاء وا ّمهػات مكافػهة مػف أوالد ػـ مّابػؿ مشػّاإلهـ
آباؤ ـ و ّ
وأإلعػ ػػابهـ فػ ػػي الػ ػ ّػدنياة فيجػ ػػب إذاً عمػ ػػى ا والد المبػ ػػادرة بػ ػػالخيرات والمب ػ ػرات مّابػ ػػؿ مش ػ ػّات ا بػ ػػويف
محبة والػدؾ
وأإلعابهماة والإلماس العفو والبفراف لهماة مثالً يجب عميؾ أف إلنفؽ عمى الفّراء في مّابؿ ّ
ضرع واالبإلهػاؿة وحإلّػى يمكػف لمّػذيف مػاإلوا
الرحمة الكبرى بكماؿ الإلّ ّ
وشفّإلهة وإلطمب له العفو والبفراف و ّ

إلإلبيػػر حػػالهـة يعنػػي يصػػبحوف مظػػا ر البف ػراف و ػػذا بفضػػؿ اهلل ال
فػػي المعصػػية وعػػدـ اإليمػػاف أف ّ
بعدلهة ّف الفضؿ إعطاء بدوف اطإلحّاؽ والعدؿ إعطاء باطإلحّاؽ.
النفوس في ذا العالـة كذلؾ لنا مثؿ ذ الّػدرة فػي العػالـ
فكما ّأننا نّدر أف ندعو هنا لهذ ّ
اآلخ ػػر أي ف ػػي ع ػػالـ الممك ػػوتة أول ػػيس الخم ػػؽ ف ػػي ذل ػػؾ الع ػػالـ خم ػػؽ اهللب إذاً فه ػػـ ف ػػي ذل ػػؾ الع ػػالـ
ضرع في ذا العالـة فكذلؾ يمكنهـ
يطإلطيعوف أف يإلرقّواة وكما أنهـ يطإلطيعوف أف يّإلبطوا ا نوار بالإلّ ّ
ضرع واالبإلهاؿ.
أف يمإلمطوا البفراف ويّإلبطوا ا نوار في ذلؾ العالـ بالإلّ ّ

لمنفوس في ذا العالـ بواططة الإلّض ّػرع واالبإلهػاؿ أو بػدعاء
إذاً لما كاف حصوؿ الإلّرقّي ممكناً ّ
المّدطػػيفة فكػػذلؾ بعػػد المػػوت أيض ػاً يمك ػػنهـ الإلّرقّػػي بواطػػطة دعػػائهـ وابإلهػػالهـة وال طػ ّػيما إذا كان ػػت
ّ

المّدطة.
ال ّشفاعة مف المظا ر ّ
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ترقّي اإلنسان في العالم اآلخر
مإلحركػػة وكػ ّؿ شػػيء
أف جميػػع ا شػػياء
أف كػ ّؿ موجػػود ال يثبػػت عمػػى حػػاؿ واحػػدةة يعنػػي ّ
اعمػػـ ّ
ّ
إمػػا أف إلػػهإلي مػػف العػػدـ إلػػى الوجػػود أو
طػػائر إ ّمػػا إلػػى ّ
النمػػو توا ّمػػا إلػػى االضػػمحالؿة فجميػػع ا شػػياء ّ
الطنبؿ اطػإلبرقا زمنػاً ليظهػ ار مػف العػدـ إلػى الوجػودة
إلذ ب مف الوجود إلى العدـة مثالً ذا الورد و ذا ّ
طبيعيػةة
واآلف قد أخذا في ال ّذ اب مف الوجود إلى العدـة فهذ الحركػة يّػاؿ لهػا حركػة جو رّيػة يعنػي
ّ
ؾ ذ الحركة عف الكائنات ّنها مف مّإلضياإلها ال ّذاإليػة كػاإلحراؽ فهػو مػف المّإلضػيات ال ّذاإليػة
وال إلنف ّ
لم ػا كػػاف
ّ
لمن ػارة إذاً ثبػػت ّ
إمػػا إلػػى ّ
نوة وعمػػى ػػذا ّ
أف الحركػػة مالزمػػة لموجػػودة و ػػي ّ
ػمو أو إلػػى الػ ّػد ّ
الطػ ّ
ػمو فػػي ذلػػؾ
نوة وعػػدـ ّ
إمػا إلػػى ّ
ال ّػروح باقيػاً بعػد ّ
الصػػعود فػال بػ ّػد وأف يكػوف طػػائ اًر ّ
الط ّ
ػمو أو إلػػى ال ّػد ّ
الط ّ
إف روح حّيّػػة
نوة ّ
الرإلبػػة نفطػػهاة مػػثالً ّ
ولكنػػه ال يإلجػػاوز رإلبإلػػه بػػؿ ّإنمػػا يإلرقّػػى فػػي ّ
العػػالـ ػػو عػػيف الػ ّػد ّ
فّنهػػا ال إلصػػؿ إلػػى رإلبػػة حّيّػػة حضػرة المطػػيحة بػػؿ ّإنهػػا إلإلرقّػػى فػػي دائرإلهػػاة كمػػا
بطػػرس مهمػػا إلإلرقّػػى ّ
فّنػؾ ال إلطػإلطيع أف إلصػؿ بهػذا البمّػور
ػّف إلرقّيػه ال إلإلع ّػدى رإلبإلػهة ّ
أف ػذا الجمػاد مهمػا إلرقّػى ف ّ
إلالحظ ّ

ػماوي مهمػػا إلرقّػػى ال
الطػ ّ
إلػى درجػػة يكػػوف فيهػػا مبصػ اًرة فػػذلؾ مطػػإلحيؿ وغيػػر ممكػػفة ومػػثالً ػػذا الّمػػر ّ
انيػػةة فهوجػػه وحضيضػػه فػػي مػػدار ة فػػالحوارّيوف مهمػػا إلرقّ ػوا لػػـ يكػػف باطػػإلطاعإلهـ أف
يكػػوف شمط ػاً نور ّ
الرإلبػة الحجرّيػة وأجػزاء
يبمبوا مكانة المطيحة نعـ يمكف أف يصير الفحـ ماطاً ولكف كميهما موجود فػي ّ
إلركيبهما واحدة.
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التعود
مقام اإلنسان وترقّياتو بعد ّ
إمػا
ّإننا إذا نظرنا إلى الكائنات بعػيف البصػيرة نجػد ّأنهػا إلنحصػر فػي ثالثػة أقطػاـة و ػي ككػ ّؿ ّ
جمػاد توا ّمػا نبػات توا ّمػا حيػوافة فهػي ثالثػة أجنػػاس ولكػ ّؿ جػنس أنػواع واإلنطػاف نػوع ممإلػازة ّنػه حػػائز
ػاإلي
ػادي و ّ
ػسة ومػػع وجػػود الكمػػاؿ الجمػ ّ
لكمػػاالت جميػػع ا جنػػاسة يعنػػي لػػه جطػػـ ولػػه نمػ ّػو ولػػه حػ ّ
النبػ ّ
العّمي ػةة تواذاً فاإلنطػػاف
اني فمػػه كمػػاؿ مخصػػوص محػػروـ منػػه طػػائر الكائنػػات و ػػي الكمػػاالت
ّ
والحي ػو ّ
وحانيػاتة يعنػػي نهايػػة الػ ّػنّص
الر ّ
أشػػرؼ الموجػػوداتة و ػػو فػػي نهايػػة المرإلبػػة الجطػ ّ
ػمانية وبدايػػة مرإلبػػة ّ
انيػةة لهػذا قػالوا إ ّف مّػاـ اإلنطػاف نهايػة المّيػؿ
وبداية الكماؿة في نهاية مرإلبة الظّممة وبدايػة مرإلبػة ّ
النور ّ
ػية
وبداية ّ
اني وجانػب مالك ّ
النهػارة يعنػي جػامع لم ارإلػب ال ّػنّص حػائز لم ارإلػب الكمػاؿة فمػه جانػب حيػو ّ
ػي عم ػػى الجان ػػب
والمّص ػػود م ػػف المرّبػ ػي ػػو أف يرّبػ ػي ّ
النف ػػوس البشػ ػرّية حإلّػػى يإلبمّػ ػب الجان ػػب المالك ػ ّ

ػيطانية الّإلػي
حمانيػة فػي اإلنطػاف الّإلػي ػي عػيف الكمػاؿ عمػى الّػوى ال ّش ّ
الر ّ
انية فمو إلإلبمّب الّوى ّ
الحيو ّ
حمانيػػة
الر ّ
ػػي عػػيف الػ ّػنّص لهػػو أشػػرؼ الموجػػوداتة وفػػي حػػاؿ إلبمّ ػب الّػػوى ال ّشػ ّ
ػيطانية عمػػى الّػػوى ّ
النّص وبداية الكماؿ.
يإلحوؿ إلى أطفؿ الموجوداتة ولذا فهو في نهاية ّ
ّ

أي نػوع مػف أنػواع الموجػودات كمػا ػو فػي نػوع
وال يوجد إلفػاوت وإلبػايف وإلض ّ
ػاد وإلخػالؼ بػيف ّ
اإلنطاف .فهنوار ا لو ّية إلإلجمّى عمى البشر مثمما إلجمّت فػي المطػيحة ففػي ػذ الحالػة نػرى مػدى ع ّػزة

اإلنطػػاف وشػرفهة وكػػذلؾ نػػرى اإلنطػػاف يعبػػد الحجػػر والمػػدر وال ّشػػجرة فػػانظروا فػػي ػػذ الحالػػة م ػا أذ ّؿ
اإلنطاف حيث ّأنه يعبد أحطّ الموجودات
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فهي ذلّػة أعظػـ مػف أف يصػير أحػطّ
يعني الحجارة والطّيف والجبؿ والبابة وال ّشجر وكمّها ال روح لهاة ّ
الص ػػدؽ ص ػػفة اإلنط ػػاف وك ػػذلؾ
الموج ػػودات معب ػػود اإلنط ػػافة ف ػػالعمـ ص ػػفة اإلنط ػػاف وك ػػذلؾ الجه ػػؿة و ّ
الكذبة وا مانة صفة اإلنطاف وكذلؾ الخيانةة والعدؿ صفة اإلنطاف وكذلؾ الظّمـة وقس عمى ذلؾ.

الرذائػػؿة انظػػروا أيضػاً إلػػى
وباالخإلصػػار فجميػػع الكمػػاالت والفضػػائؿ صػػفات لسنطػػاف وكػػذلؾ ّ
اإلنطانية فّػد كػاف حضػرة المطػيح فػي صػورة البشػر وقيافػا فػي صػورة البشػرة
النوع
الإلّفاوت بيف أفراد ّ
ّ
وحضرة موطى كاف إنطاناً وفرعوف كاف إنطاناًة و ابيػؿ كػاف إنطػاناً وقابيػؿ كػاف إنطػاناًة وحضػرة بهػاء

اإللهية الكبػرى يعنػي ػو
اهلل كاف إنطاناً ويحيى 5كاف إنطاناًة مف أجؿ ذا يّاؿ إ ّف اإلنطاف و اآلية
ّ
ػي
كإلاب الإلّكويفة ّف جميع أطرار الكائنات موجودة في اإلنطافة إذاً لػو إلرّبػى فػي ظػ ّؿ المرّبػي الحّيّ ّ
الصػػفات
الرحمانيػػة ومصػػدر ّ
يصػػير جػػو ر الج ػوا ر ونػػور ا ن ػوار وروح ا رواحة ومركػػز ّ
الطػػنوحات ّ
الصػفات
أما لو حرـ ّ
الر ّ
الر ّ
فّنه يكوف مظهػر ّ
وحانية ومشرؽ ا نوار الممكو ّإلية ومهبط اإللهامات ّ
ّ
بانيةة ّ
مماني ػةة ػػذا ػػو حكمػػة بعثػػة ا نبيػػاء لإلربيػػة
انيػػة ومصػػدر ال ّشػػؤوف الظّ ّ
الرذائػػؿ الحيو ّ
ال ّشػ ّ
ػيطانية وجػػامع ّ
ويإلطعـ ذا ال ّشجر غير المثمر فيعطي فاكهة في نهايػة
ي ماطاًة
ّ
البشر حإلّى يصير ذا الفحـ الحجر ّ
اإلنطاني فعندئػذ يإلرقّػى فػي درجػات
الحالوة والمّطافةة وحينما يصؿ اإلنطاف إلى أشرؼ مّامات العالـ
ّ
اإللهيػػة ال إلإلنػػا ىة ولسنطػػاف إلػ ٍّ
ػرؽ فػػي
الرإلبػػةة ّف الم ارإلػػب محػػدودة ولكػ ّػف الكمػػاالت
ّ
الكمػػاالت ال فػػي ّ
إف الكائنػات إلنإلهػي إلػى
ي أو بعػد ة مػثالً ّ
الرإلبة طواء قبػؿ مفارقػة ػذا الّالػب العنصػر ّ
الكماالت ال في ّ
ولكف
اإلنطاف الكامؿة وال يوجد موجود آخر أعمى منهة ّ
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الرإلبػػةة ّنػػه ال
الرإلبػػة اإلنطػ ّ
ػانية لػػه الإلّرقّػػي بعػػد ذلػػؾ فػػي الكمػػاالت ال فػػي ّ
اإلنطػػاف ال ػ ّذي وصػػؿ إلػػى ّ
ػانيةة ّف
الرإلبػة اإلنط ّ
إلوجد رإلبة أعمى مف رإلبة اإلنطػاف الكامػؿ حإلّػى ينإلّػؿ إليهػا فمػه الإلّرقّػي فّػط فػي ّ

فّنػه يإلص ّػور وجػود مػف ػو أعمػـ منػهة
الكماالت
اإلنطانية غير مإلنا يةة مثالً مهما كاف إنطاف عالماً ّ
ّ
الصػػعود مػػف ػػذا العػػالـ يمكنػػه أف يإلرقّػػى أيضػاً فػػي
أف الكمػػاالت اإلنطػ ّ
وحيػػث ّ
ػانية غيػػر مإلنا يػػة فبعػػد ّ
الكماالت.
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في معنى آية الكتاب األقدس
الضنالل ولنو ينأتي بكن ّل األعمنال"ة فمػا معنػى
الطؤاؿ جاء في الكإلاب ا قدس "إ ّنو منن أىنل ّ
ّ
ذ اآليةب
أف أطػػاس الفػػوز والفػػالح ػػو عرفػػاف اهلل – و ػػو
الج ػواب المّصػػود مػػف ػػذ اآليػػة المباركػػة ّ
الصالحة الّإلي ي ثم ّػرة اإليمػاف – و ػي فػرع – ولػوال العرفػاف
أصؿ – وبعد معرفة اهلل إلكوف ا عماؿ ّ
اـ المطموب.
الحإلجب اإلنطاف عف
ّ
الحؽة تواذا احإلجب فميس ليعماؿ ّ
الصالحة ثمر ا الإلّ ّ

الحؽ مإلطاوية مهما كاف عممها صالحاً أـ
أف ا ّلنفوس المحإلجبة عف
ّ
والمّصود مف ذ اآلية ّ
أف ا عمػػاؿ فػػرعة ومػػع ذلػػؾ فػػال بػ ّػد مػػف وجػػود فػػرؽ بػػيف
أف عرفػػاف الحػ ّ
ػؽ أصػػؿ و ّ
طالحػاًة والم ػراد ػػو ّ
الصالح والطّالح مف المحإلجبيفة ّف المحإلجب ال ّذي حطنت أخالقه وأعماله الئؽ ف يبفر
ّ
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أما المحإلجب المذنب ال ّذي طاءت أخالقه وأعماله فمحروـ مف فضػؿ اهلل ومو بإلػه وذلػؾ ػو
اهلل لهة ّ
الفرؽ.
أف مجػػرد ا عمػػاؿ الخيرّي ػة بػػدوف معرفػػة اهلل ال يكػػوف
إذاً فالمّصػػود مػػف اآليػػة المباركػػة ػػو ّ
الدخوؿ في ممكوت اهلل.
رمدييف أو ّ
طبب ّ
الط ّ
النجاة ا ّ
بدية والفوز والفالح ّ

()63

ال ّنفس ال ّناطقة بعد تعود األرواح
النفػوس
أف ّ
النفس ّ
الطؤاؿ بماذا إلّوـ ّ
الناطّة بعد مفارقة ا جطاد وصػعود ا رواحب ولنفػرض ّ
ّ
الناطّ ػػة
بديػ ػة .فبم ػػاذا إلّ ػػوـ ال ػ ّػنفس ّ
ػي والحي ػػاة ا ّ
ّ
المؤيػ ػدة بفيوض ػػات روح الّ ػػدس إلّ ػػوـ ب ػػالوجود الحّيّ ػ ّ
ليرواح المحإلجبةب
أف الجطد جػو ر و ّأنػه قػائـ بالػ ّذاتة وال ّػروح عػرض و ّأنهػا قائمػة بجػو ر
الجواب
يظف البعض ّ
ّ
الناطّػة ػي الجػو ر والجطػد قػائـ بهػاة فمػو إلالشػى العػرض أي الجطػـ فجػو ر
أف ال ّػنفس ّ
البدفة بينما ّ
الروح باؽ.
ّ
ػولي بهػػذا الجطػػدة يعنػػي ليطػػت
إف الػ ّػنفس ّ
الناطّػػة أي الػ ّػروح اإلنطػ ّ
ثاني ػاً ّ
ػانية لػػيس لهػػا قيػػاـ حمػ ّ
الناطّػة مج ّػردة عػف ذلػؾة ومػا
بداخؿ ذا الجطد ّف الحموؿ و ّ
الدخوؿ مف خصائص ا جطاـ وال ّػنفس ّ
كانػػت فػػي ا صػػؿ داخمػػة فػػي ػػذا الجطػػد حإلّػػى إلحإلػػاج بعػػد خروجهػػا إلػػى مّػ ّػرة بػػؿ كػػاف لمػ ّػروح إلعمّ ػؽ

الطػراج فيهػػا ويظهػػرة تواذا
الطػراج بػػالمرآةة فحينمػػا يكمػػؿ صػػفاء المػرآة يطػػطع نػػور ّ
بالجطػػد كإلعمّػؽ ػػذا ّ
إلببرت المرآة أو
ّ
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ػاني لػـ إلكػف حالَّػة فػي ػذا الجطػد
فالنفس ّ
النورة ّ
انكطرت يخإلفي ّ
الناطّة فػي ا صػؿ أي ال ّػروح اإلنط ّ
إف الػ ّػنفس
ػدي إلػػى جػػو ر إلّػػوـ بػػهة بػػؿ ّ
ولػػـ إلكػػف قائمػػة بػػه حإلّػػى إلحإلػػاج بعػػد إلحميػػؿ ػػذا الإلّركيػػب الجطػ ّ
الناطّػة لهػا شخصػ ّػية مػف ا صػػؿ ولػـ إلحصػػؿ بواطػػطة
ػالنفس ّ
الناطّػة ػػي الجػو ر والجطػػد قػائـ بػػهة ف ّ
ّ
إلشخصػػاإلها فػػي ػػذا العػػالـ إلإلّػ ّػوى وإلإلرقّػػى
الناطّػػة و ّ
إلعينػػات الػ ّػنفس ّ
أف ّ
ػػذا الجطػػدة وغايػػة مػػا نالػػؾ ّ
وإلحصػؿ عمػػى م ارإلػػب الكمػػاؿة أو ّأنهػػا إلظػ ّؿ فػػي أطػػفؿ دركػػات الجهػػؿ محجوبػػة محرومػػة عػػف مشػػا دة

آيات اهلل.

***
الناطّة بعػد صػعود ا مػف
الروح
النفس ّ
اإلنطاني أي ّ
ّ
الطؤاؿ ما ي الواططة الّإلي إلإلرقّى بها ّ
ّ
ذا العالـ الفانيب
ػي
لمروح
الجواب يحصؿ الإلّرقّي ّ
ابي في العػالـ اإلله ّ
اإلنطاني بعد قطع عالقإله مف الجطد الإلّر ّ
ّ
ػانية
بانية أو بطمب المبفرة وا دعيػة الخيريػة مػف طػائر ّ
النفػوس اإلنط ّ
الر ّ
إما بالفضؿ ّ
الصرؼ والمو بة ّ
ّ
المبرات العظيمة الّإلي إلجري باطمه.
أو بطبب الخيرات و ّ

()64

بقاء أرواح األطفال

الميعادب

الط ػؤاؿ كيػػؼ إلكػػوف حالػػة ا طفػػاؿ الّ ػذيف يصػػعدوف قبػػؿ البمػػوغ أو يطػػّطوف مػػف الػ ّػرحـ قبػػؿ
ّ
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يإلموثػوا
الجواب ؤالء ا طفاؿ ـ في ظ ّؿ فضؿ اهللة وحيث ّأنه لـ إلظهر منهـ ط ّػيئات ولػـ ّ
حمانية.
الر ّ
بهوطاخ عالـ الطّبيعةة لهذا فهـ مظا ر الفضؿ وإلشممهـ لحظات ا عيف ّ

()65

الدخول في الممكوت
الحياة
األبدية و ّ
ّ
إف الممكػػوت فػػي االصػػطالح
ّإنػػؾ إلطػػهؿ عػػف الحيػػاة ا ّ
بديػػة والػ ّػدخوؿ فػػي الممكػػوتة والج ػواب ّ
لكف ذا إلعبير وإلشبيه ال حّيّة وال واقعة ّف الممكوت ليس بمكاف وال جطـ
الطماء ّ
ي يّاؿ له ّ
الظّا ر ّ
اإللهيػة ومج ّػرد
الطػمطنة
مّدس عف ّ
ب ّؿ و ّ
ّ
ػاني ومركػز ّ
ػاني وعػالـ رحم ّ
الزمػاف والمكػافة ػو عػالـ روح ّ
مّدس عف أو اـ عالـ اإلنطافة ّف الإلّحديد في المكاف مف خصائص
عف الجطـ و
ومنز ّ
الجطمانيات ّ
ّ

الروح.
ا جطاـ ال ا رواح .والمكاف و ّ
الزماف محيطاف بالجطد ال بالعّؿ و ّ

إف جطـ اإلنطاف له مكاف في موضع صبير يشػبؿ شػبريف مػف ا رض ال أكثػر مػف
فانظروا ّ
ػماوي
الطػ ّ
ػاني يطػػير فػػي جميػػع الممالػػؾ وا قػػاليـة بػػؿ فػػي ػػذا الفضػػاء ّ
ذلػػؾة ولكػ ّػف الػ ّػروح والعّػػؿ اإلنطػ ّ

الػ ّذي ال يإلنػػا ىة ومحػػيط بكػ ّؿ مػػا فػػي الكػػوفة ويكإلشػػؼ مػػا فػػي الطّبّػػات العميػػا ومػػا كػػاف عمػػى بعػػد ال
لمروح عمى ح ّػد طػواءة ّف
الطماء ّ
الروح ليس لها ّ
حيز وال مكافة وا رض و ّ
بالنطبة ّ
يإلنا ىة ذلؾ ّف ّ
ولكف الجطـ محصور في مكاف وال عمـ له بما طوا .
لها في كميهما اكإلشافات ّ

الجطمانية فهي عبػارة عػف
أما الحياة
ّ
أما الحياة فهي عمى قطميف حياة الجطـ وحياة ّ
الروحة ّ
وّ
الروح فهي
أما حياة ّ
حياة الجطدة و ّ
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ػي و ػو االنإلعػاش مػف
إلي ػو االطإلفاضػة مػف ال ّػروح اإلله ّ
عبارة عف الحياة الممكو ّإليػةة والوجػود الممكػو ّ
ػانييف عػػدـ
ػمانية تواف كػػاف لهػػا وجػػود غيػر ّأنهػػا عنػػد ّ
الروحػ ّ
نفحػػات روح الّػػدسة فالحيػػاة الجطػ ّ
المّدطػػيف ّ
إف اإلنطػاف موجػود و ػذا الحجػر أيضػاً موجػودة ولكػف أيػف وجػود اإلنطػاف
صرؼ ومػوت مطمػؽة مػثالً ّ

بالنطبة لوجود اإلنطافة والمّصػود
ولكف وجود عدـ ّ
مف وجود ذا الحجرب فالحجر تواف كاف موجوداً ّ
الربيػع الجديػد
مف الحياة ا ّ
بدية و االطإلفاضة مف فيض ال ّروح الّدس كما يطإلفيض الورد مف فصػؿ ّ
لكنػه نػاؿ حيػاة
إف ذا الورد كاف في ا ّوؿ له حياة وكانت الحياة
جماديػةة ّ
ّ
ونطماإله ونفحاإله .فانظروا ّ
انيػة بح اررإلهػػا فهصػػبح عطػ اًر فػػي
الربيػع وفاضػػت طػػحائبه وأشػرقت شمطػػه ّ
النور ّ
جديػدة حينمػػا قػػدـ موطػػـ ّ
انية ي ممات.
نهاية الطّراوة والمّطافةة فحياة ذا الورد ا ولى ّ
بالنطبة إلى الحياة الثّ ّ

الزمػػاف والمكػػاف
أبديػػة منز ػػة عػػف ّ
أف الحيػػاة الممكو ّإليػػة ػػي حيػػاة الػ ّػروح و ػػي حيػػاة ّ
والمّصػػد ّ
كالروح
لمروح مكاناً وال موقعاً
ّ
اإلنطانية الّإلي ال مكاف لهاة ّنؾ لو بحثت في جطـ اإلنطاف ما وجدت ّ
ّ
خاص ػاًة ّف الػ ّػروح مجػ ّػردة ال مكػػاف لهػػا أبػػداًة لكػػف لهػػا إلعمّ ػؽ بهػػذا الجطػػـ كإلعمّ ػؽ ػػذ ال ّشػػمس بهػػذ

المرآةة فميس لم ّشمس مكػاف بػالمرآة ولكػف لهػا إلعمّػؽ بهػاة فعػالـ الممكػوت عمػى ػذا المنػواؿ مّ ّػدس عػف
كالطػمع وال ّشػػـ والػ ّذوؽ والمّمػسة فهػذا العّػؿ الموجػػود
كػ ّؿ مػا يػرى بػالعيف أو يػػدرؾ ببير ػا مػف الحػواس ّ
الطػمع
والمطمّـ بوجود فػي اإلنطػاف أيػف مكانػه مػف جطػمهب ّإنػؾ لػو بحثػت فػي جطػـ اإلنطػاف بػالعيف و ّ
ػالمذة فكػػذلؾ
وطػػائر الحػواس ال إلجػػد شػػيئاً بينمػػا ػػو موجػػودة إذاً لػػيس لمعّػػؿ مكػػاف ولكػػف لػػه عالقػػة بػ ّ

المحبة أيضاً ال مكاف لها بؿ لها إلعمّؽ بالّمبة وكذلؾ الممكوت ليس
الممكوتة و ّ
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بمحب ػػة اهلل واالنّط ػػاع والإلّّ ػػديس
أم ػػا ال ػ ّػدخوؿ ف ػػي الممك ػػوت فه ػػو
ّ
ل ػػه مك ػػاف ب ػػؿ ل ػػه إلعمّػ ػؽ باإلنط ػػافة ّ
الصفاء والوفاء واالطإلّامة والإلّضحية.
والإلّنزيهة ويكوف
بالصدؽ و ّ
ّ
ٍ
ػدية لك ّػف ػؤالء الػ ّذيف ػـ مؤمنػوف بػاهلل
إذاً اإلضح مف ػذ البيانػات ّ
ػي أب ّ
أف اإلنطػاف بػاؽ وح ّ
أف لهػـ
النفػوس المحإلجبػة عػف الح ّ
أمػا إلمػؾ ّ
طيبػة يعنػي ّ
ويحبوف اهلل ويوقنوف به فحيػاإلهـ ّ
ّ
ػؽ مػع ّ
أبديػةّ .

ػي ولك ّػف
لكنها حياة
ظممانية ّ
حياة ّ
إف العػيف ّ
ّ
وبالنطبة لحيػاة المػؤمنيف عػدـة مػثالً ّ
حيػة والظّفػر أيضػاً ح ّ
بالنطػػبة لحيػػاة العػػيف عػػدـة و ػػذا الحجػػر لػػه وجػػود واإلنطػػاف أيضػاً لػػه وجػػودة ولكػ ّػف وجػػود
حيػػاة الظّفػػر ّ
بالنطػػبة لوجػػود اإلنطػػاف عػػدـ ولػػيس لػػه وجػػودة ّنػػه إذا إلػػوفي اإلنطػػاف وإلالشػػى جطػػمه وصػػار
الحجػػر ّ
ػادي تواف كػػاف
معػػدوماً ّ
فّنػػه يصػػير جمػػاداً كػػالحجر والإلّ ػرابة إذاً صػػار مػػف الواضػػح ّ
أف الوجػػود الجمػ ّ
الحؽ تواف كػاف لهػا مػف
النفوس المحإلجبة عف
بالنطبة إلى الوجود
ّ
اإلنطانية وكذلؾ ّ
ولكنه عدـ ّ
وجوداً ّ
ّ
الّدطي الحائزيف
بالنطبة لموجود
وجود في ذا العالـ وفي العالـ ا
ولكنهـ معدوموف ومفّودوف ّ
خروي ّ
ّ
ّ
به أبناء ممكوت اهلل.

()66

القضاء
الطؤاؿ
ّ

االحإلراز منهب

اإللهيػة أمػر محإلػوـ تواذا كػاف أمػ اًر محإلومػاً فمػا فائػدة
ؿ الّضػاء المػذكور فػي الكإلػب
ّ

الج ػواب الّضػػاء قطػػميف أحػػد ما محإلػػوـ واآلخػػر مشػػروط وال ػ ّذي يّػػاؿ لػػه معمّ ػؽة فالّضػػاء

المحإلوـ و ال ّذي ال إلبيير له وال إلبديؿة والّضاء
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المشروط و ممكف الوقوعة مثالً الّضاء المحإلػوـ فػي ػذا المصػباح أف يحإلػرؽ ال ّػد ف وينإلهػية تواذاً
يكػػوف انطفػػاؤ محإلومػاً ال يمكػػف الإلّبييػػر وال الإلّبػػديؿ ّنػػه قضػػاء محإلػػوـة وكػػذلؾ خمّػػت قػ ّػوة فػػي يكػػؿ
الط ػراج حينمػػا
ولمػػا إلػػزوؿ إلمػػؾ الّػ ّػوة وإلنإلهػػي ال ش ػ ّ
ؾ ّأنػػه يإلالشػػى كالػ ّػد ف الموجػػود فػػي ػػذا ّ
اإلنطػػاف ّ
الطػراج بهبػوب ريػح شػديدة مػع بّػاء ال ّػد فة
أمػا الّضػاء المشػروط فهػو كّطفػاء ّ
يحإلرؽ ينطفػئ يّينػاً .و ّ
ذا و الّضاء المشروط فاالحإلراز واليّظة والمحافظة واالحإلياط مف ذا مثمر ومفيد.

ػّف ػذا ال يّبػؿ الإلّبييػر وال
الطػراج عنػد إنإلهػاء د نػه ف ّ
أما الّضاء المحإلوـ ال ّذي ػو كانطفػاء ّ
ّ
الطراج حإلماً.
الإلّبديؿ وال الإلّهخيرة وال ّ
بد مف أف يّع وأف ينطفئ ّ

()67

تأثير ال ّنجوم
الطؤاؿ
ّ

اإلنطانية أـ الب
النفوس
الطماوية إلهثيرات
معنوية في ّ
ؿ لهذ ّ
ّ
ّ
النجوـ ّ

مادّيػاً واضػػحاً
ػماوية عمػػى ا رض والكائنػػات ا رضػ ّػية إلػػهثي اًر ّ
الطػ ّ
الجػواب ّ
إف لػػبعض الكواكػػب ّ
ػؽ وعنايإلػه إلرّبػي ا رض وجميػع الكائنػػات
إف ال ّشػػمس بعػوف الحػ ّ
مشػهوداً ال يحإلػػاج إلػى بيػػافة فػانظروا ّ

المعنويػػة
أمػػا الإلّػػهثيرات
ّ
ا رضػ ّػيةة فم ػوال ضػػياء ال ّشػػمس وح اررإلهػػا النعػػدمت الكائنػػات ا رضػ ّػية بالكمّّيػػةة ّ
فّنػؾ ال إلعجػب
النظر في ذ المطهلة ّ
فهي تواف كانت إلبدو كشيء عجيب مطإلبرب إالّ ّأنؾ لو دقّّت ّ
النجوـ
أف
الطابّيف ال ّذيف اطإلنبطوا أحكاماً مف حركات ّ
ّ
كثي اًرة وليس المّصود ّ
المنجميف ّ
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الطػػابّيف كانػػت ض ػرباً مػػف
كانػػت أحكػػامهـ مطابّػػة لمواقػػعة ّف أحكػػاـ إلمػػؾ الطّوائػػؼ مػػف
ّ
المنجمػػيف ّ
ػدانييفة ب ػػؿ كان ػػت أو ػػاـ الهن ػػد وخ ارف ػػات اليون ػػاف
ا و ػػاـ أوج ػػد ا كهن ػػة المصػ ػرّييف واآلش ػػورّييف والكم ػ ّ

الرومػػاف وطػػائر َّ
أف ػػذا العػػالـ ال ػ ّذي ال يإلنػػا ى كهيكػػؿ اإلنطػػاف وجميػػع
عبػػاد الكواكػػبة والمّصػػود ّ
وّ
أف أعضػػاء يكػػؿ اإلنطػػاف
أج ازئػػه م ػرإلبط بعضػػها بػػبعض ومإلطمطػػمة فػػي نهايػػة اإلإلّػػافة يعنػػي كمػػا ّ
وأركانػػه وأجػزاء ممإلزجػػة مإلعاونػػة ومإلعاضػػدة ومإلػػهثّر بعضػػها بػػبعض كػػذلؾ أجػزاء ػػذا الكػػوف الػ ّذي ال

ػى
يإلنػػا ى كالهيكػػؿ اإلنطػ ّ
ػاني أعضػػاؤ وأج ػزاؤ م ػرإلبط بعضػػها مػػع بعػػض ومإلػػهثّر بعضػػها بػػبعض معنػ ً
وجطػػماًة مػػثالً العػػيف إلنظػػر فيإلػػهثّر جميػػع الجطػػـ وا ذف إلطػػمع فإلهإلػ ّػز جميػػع ا ركػػافة ولػػيس فػػي ػػذ

ػية فاالرإلبػػاط ال ػ ّذي بػػيف أج ػزاء الكائنػػات م ػف
المطػػهلة شػػبهةة ّف عػػالـ الوجػػود أيض ػاً كال ّشػػخص الحػ ّ
لمنفػػوس
ػمانياً أو
معنوي ػاًة ولنضػػرب ػػذا المثػػؿ المخإلصػػر ّ
ّ
لوازمػػه الإلّػػهثير والإلّػػهثر ط ػواء أكػػاف ذلػػؾ جطػ ّ
أف ا صوات وا لحاف البديعػة والبنػاء المطػرب عػرض
المعنوية في
المنكرة لمإلّهثيرات
ّ
ّ
الجطمانيات و ّ
إلموج الهواء يإلهثّر صماخ ا ذف فيحصؿ
الصوت عبارة عف الإلّموجات الهو ّ
يحممه الهواء ّف ّ
ائية ومف ّ
ائيػة الّإلػي ػي عػرض مػف ا عػراض والّإلػي إلع ّػد عػدماً إلػهإلي
إف الإلّموجػات الهو ّ
االطإلماعة فانظروا اآلف ّ

ػؤدي لمخطػػرة إذاً
بالجػػذب والولػػه لػػروح اإلنطػػافة وإلػػؤثّر فيهػػا نهايػػة الإلّػػهثير فيضػػحؾ ويبكػػي بدرجػػة إلػ ّ
ائيػػة الّإلػػي يطػ ّػببها ا إلػزاز الهػواء فيحػ بػوؿ
الحظػوا مػػا ػػي المناطػػبة بػػيف الػ ّػروح اإلنطػػان ّي والإلّموجػػات الهو ّ

اإلنطاف مف حاؿ إلى حػاؿ وينّمػب انّالبػاً كمّّيػاً بحيػث ال يبّػى لػه صػبر وال قػرارة فػانظروا مػا أعجػب
المبني ويدخؿ في المطػإلمع ومػع ػذا إلحصػؿ إلػهثيرات عظيمػة
الّضية ّنه ليس شيء يخرج مف
ذ
ّ
ّ
الطائد بيف الكائنات مف إلهثيرات وإلهثّرات كما طػبؽ ذكر ػا فػي
روحانيةة إذاً ال ّ
ّ
بد لهذا االرإلباط العظيـ ّ

كيفية إلهثّر وإلهثير
ّ
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اإلنطانية بعضها ببعضة مثالً العػيف إلنظػر والّمػب يإلػهثّرة وا ذف يصػبي وال ّػروح
ا جزاء وا عضاء
ّ
إلإلهثّر والّمب يرإلػاح والفكػر يإلّطػع وإلحصػؿ حالػة نشػاط لجميػع أعضػاء اإلنطػافة فمػا ػذ ال ّػروابط ومػا
ػاني
ػػذ المناطػػبات وحيػػث يوجػػد ػػذا االرإلبػػاط والإلّػػهثير والإلّػػهثّرات
ّ
المعنوي ػة بػػيف أعضػػاء الجطػػـ اإلنطػ ّ
ػوي كميهمػا بػيف ػذ
ػماني والمعن ّ
الّذي و كائف مف الكائنات الجز ّئيةة فػال ب ّػد مػف وجػود االرإلبػاط الجط ّ

ػالرغـ مػف ّأنػه ال يمكػف بالّواعػد الموجػودة والفنػوف الحاضػرة كشػؼ
الكائنات الكمّّية الّإلػي ال إلإلنػا ىة وب ّ
أف وجود ا بيف الكائنات الكمّّية واضح ومطمّـ به.
الروابطة إال ّ
ذ ّ
اإللهية
أف ذ الكائنات كمّّية أـ جز ّئية مرإلبط بعضها ببعض بالحكمة البالبة
ّ
وخالصة الّوؿ ّ
ػية
ومؤثّر ومإلهثّر بعضها ببعضة ولوال ذلؾ لحصؿ اخإلالؿ وفإلور في ّ
النظػاـ الع ّ
ػاـ وفػي الإلّرإليػب الكمّ ّ

مكممة و ذ
وحيث ّ
أف ذ الكائنات مرإلبط بعضها ببعض في نهاية اإلإلّاف لهذا نجد ا منظمة مرإلّبة ّ
المطهلة جديرة باالطإلّصاء.

()68

مسألة الجبر واالختيار
الطؤاؿ
ّ

ؿ اإلنطاف في جميع أعماله فاعؿ مخإلار أو مجبور وليس له اخإليارب

اإللهية و ي غامضة ج ّػداً تواف شػاء اهلل فػي يػوـ
أمهات المطائؿ
ّ
الجواب ّ
إف ذ المطهلة مف ّ
آخر عند االبإلداء بالبداء طنشرع في بيانها بالإلّفصيؿ ومع ذا فمنإلكمّـ عنها اآلف مخإلص اًر في كممػات

قميمةة وذلؾ
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إف ا مػػور الّإلػػي إلػػدخؿ إلحػػت اخإليػػار اإلنطػػاف كالعػػدؿ واإلنصػػاؼ والظّمػػـ واالعإلطػػاؼ وباالخإلصػػار
ّ
أف إلرادة اإلنطػػاف دخػالً عظيمػاً فيهػػاة ولكػػف نػػاؾ
أعمػػاؿ الخيػػر وأفعػػاؿ ال ّشػػرة فمػػف الواضػػح المعمػػوـ ّ
الضػػرر
أمػػور مجبػػوؿ ومجبػػر عميهػػا اإلنطػػاف كػ ّ
ػالنوـ والمػػوت والإلّعػػرض ليم ػراض وانحطػػاط الّػػوى و ّ
والخطارة فهي ليطت إلحت إ اردة اإلنطاف و و غير مطؤوؿ عنها ّنه مجبر عميها.
مخيػػر فيهػػا وإلصػػدر عنػػه باخإليػػار ة مػػثالً يمكنػػه أف
أمػػا فػػي أعمػػاؿ الخيػػر وأفعػػاؿ ال ّشػػر فهػػو ّ
وّ
يشػػإلبؿ بػػذكر اهللة أو إذا أراد أف يشػػإلبؿ بػػذكر غيػػرة وفػػي اطػػإلطاعإله أف يكػػوف شػػمعة موقػػدة مػػف نػػار
ػب ال ّػدنيا أو يكػوف
محبة اهللة ومف
محباً لمعالـ أو مببضاً لبني آدـة أو يشإلبؿ بح ّ
الميطر له أف يكوف ّ
ّ
ّ
إلصرفه واخإليار ولهذا فهو مطؤوؿ عنها.
عادالً أو ظالماًة فهذ ا عماؿ وا فعاؿ إلحت ّ
مخإلصػ ػإلاف
أف البش ػػر عج ػػز ص ػػرؼ وفّ ػػر بح ػػتة والّ ػ ّػوة والّ ػػدرة
و ن ػػاؾ مط ػػهلة أخ ػػرى و ػػي ّ
ّ
نو مإلعمّّاف بمشػيئة توارادة اهلل ذي الكبريػاءة كمػا ػو مػذكور فػي اإلنجيػؿ
العمو و ّ
الد ّ
بالحضرة ا حديةة و ّ

ػؽ االعإلػراض عمػى َّ
ي
ي يصػنع كهطػاً عزيػ اًز وقػػدحاً ذلػيالً فمػيس لسبريػؽ الػ ّذليؿ ح ّ
ّ
الفخػػار ّ
أف اهلل كالفّ ّخػار ّ
أف مّامػػات الّنفػػوس
بّولػػه لمػػاذا لػػـ إلصػػنعني كهط ػاً عزي ػ اًز إلإلناوبػػه ا يػػدية والمّصػػود مػػف ػػذ العبػػارة ّ
ػؽ لػػه فػي االعإلػراض بّولػه إلهػػي لمػاذا لػػـ
مخإلمفػةة فالػذي فػػي المّػاـ ا دنػػى مػف الوجػػود كالجمػاد ال ح ّ
لمنبات حؽ االعإلراض بّولػه لمػاذا حرمإلنػي مػف كمػاالت العػالـ
باإليةة وكذلؾ ليس ّ
إلعطني الكماالت ّ
الن ّ
إف كػ ّؿ ا شػياء
انية كذلؾ الحيواف ال يميؽ به أف يشكو مف حرمانه مف الكماالت ا
ّ
إلنطانيةة بؿ ّ
الحيو ّ

الدانية
إلإلحرى الكماالت في رإلبإلها فالكائنات ّ
كاممة في مراإلبها ويجب عميها أف ّ
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الحية لمّاـ وكماالت ما و أعمى منهاة بؿ يجػب عميهػا أف إلطمػب
كما طبؽ ليس لها
ّ
الص ّ
الحؽ وال ّ
حديػػةة تواذا
ػي فػػي رإلبإلهػػاة وكػػذلؾ طػػكوف اإلنطػػاف وحركإلػػه يإلوقّفػػاف عمػػى إلهييػػد الحضػرة ا ّ
الكمػػاؿ و ّ
الرقػ ّ
ػي لمػا اطػإلطاع عمػؿ الخيػر أو فعػؿ ال ّشػرة ولكػف عنػدما يهإليػه مػدد الوجػود مػف
انّطع عنػه المػدد اإلله ّ
أمػػا لػػو انّطػػع المػػدد يكػػوف عػػاج اًز
رب الجػػود ّ
ّ
فّنػػه يطػػإلطيع أف يعمػػؿ الخيػػر وأف يفعػػؿ ال ّشػػر كميهمػػاة ّ

المّدطػةة مثػؿ ػذا المّػاـ مثػؿ
الطبب فػي ذكػر أمػر إلوفيػؽ البػاري وإلهييػد فػي الكإلػب ّ
بالكمّّيةة ذا و ّ
إلحركػت أبػداًة ومػع وجػود ػذا فحيثمػا
ّ
الريػاح والبخػارة فػّذا انّطعػت ػذ الّ ّػوة مػا ّ
الطػفينة إلإلح ّػرؾ بّ ّػوة ّ

وجهػػت إلػػى ال ّشػػرؽ إلػػذ ب إلػػى
ػّف قػ ّػوة البخػػار إلػػدفعها إلػػى االإلّجػػا المطمػػوبة فػػّف ّ
ّ
الط ػ ّكاف فػ ّ
يوجههػػا ّ
الريػػاح
ال ّشػػرؽ تواف ّ
وجهػػت إلػػى البػػرب إلػػذ ب إلػػى البػػربة فهػػذ الحركػػة ليطػػت مػػف ّ
الطػػفينة بػػؿ مػػف ّ
ػإلمدة مػف فػيض ال ّػرحمفة ولك ّػف اخإليػار الخيػر أو
والبخارة وكذلؾ جميػع حركػات اإلنطػاف وطػكناإله مط ّ
ال ّشر راجع لسنطاف.
النفػوذ وعمّمػه طريػؽ العػدؿ والظّمػـ
الطػمطة و ّ
وكذلؾ لو عيَّف الممؾ حاكماً لهذ المدينة وأعطػا ّ
ػّف الممػؾ ال يرضػيه ػذا
أف ظممه بّ ّػوة الممػؾ ونفػوذ – ف ّ
بموجب الّانوفة فمو ظمـ ذا الحاكـ – ولو ّ

أف اخإليػػار
الظّمػػـة ولػػو عػػدؿ كػػاف ذلػػؾ بنفػػوذ الممػػؾ أيضػاًة والممػػؾ يرضػػيه ػػذا ويطػ ّػر بػػهة والمّصػػود ّ
فالطػمطنة
ػودي مػف اهلل الّػديرة ّ
الخير وال ّشر راجع إلى اإلنطاف وفي ك ّؿ ا حػواؿ يإلوقّػؼ عمػى مػدد وج ّ

اإللهيػػة عظيمػػة والكػ ّؿ أطػػير فػػي قبضػػة قدرإلػػهة والعبػػد ال قػػدرة لػػه عمػػى أمػػر بّرادإلػػهة واهلل ػػو المّإلػػدر
ّ
الطالـ.
الّوة لجميع الكائناتة فهذ المطهلة صارت واضحة مشروحة و ّ
ّ
الّوي ووا ب ّ
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()69

الرؤيا وتسخير األرواح
اإلليام و
ّ
الكشفيات و ّ
روحانيػة يعنػي ّأنهػـ يإلكمّمػوف مػع ا رواح فكيػؼ
ػفيات
الطؤاؿ ّ
يدعي بعض ّ
ّ
أف لهـ كش ّ
الناس ّ
ّ
يكوف ذاب
وحانيػة عمػى قطػميف أحػد ما أو ػاـ و ػو مصػطمح طػائر ا قػواـة
الر ّ
الجواب ّ
إف االكإلشػافات ّ
إف لمّ ّػوة المف بكػرة فػي
كالرؤيا ولػه حّيّػة مثػؿ رؤيػا إشػعيا توارميػا ويوحنػاة و ػذ حّيّػةة فػانظروا ّ
واآلخر ّ
اإلنط ػػاف ن ػػوعيف م ػػف الإلّص ػ ّػور ن ػػوع ص ػػحيح إذا اقإل ػػرف بالإلّص ػػميـ والإلّنفي ػػذ وذل ػػؾ يإلحّػ ػؽ ف ػػي الخ ػػارج
الص ػػنائع الجدي ػػدةة ون ػػوع آخ ػػر م ػػف
الط ػػديدة واالكإلش ػػافات ّ
الفني ػػة واخإلػ ػراع ّ
الص ػػائبة واآلراء ّ
كالإلّ ػػدابير ّ

صورات و و أفكار فاطدة وخياالت مو ومة ال نإليجػة لهػا وال ثمػر ولػيس لهػا حّيّػةة بػؿ ػي إلإلم ّػوج
الإلّ ّ
وحانية عمى قطػميف أحػد ما رؤيػا
كهمواج بحر ا و اـ وإلذ ب كهضباث أحالـة وكذلؾ
الر ّ
ّ
الكشفيات ّ
روحانيػػة لهػػا
وحانيػػة ليصػػفياءة فرؤيػػا ا نبيػػاء ليطػػت أحالم ػاً بػػؿ اكإلشػػافات
ّ
الر ّ
ا نبيػػاء واالكإلشػػافات ّ
الرؤيا فػي عػالـ اليّظػة
حّيّةة مثالً يّوؿ رأيت شخصاً في صورة كذا وقمت له كذا فهجاب بكذاة فهذ ّ
وحانيػة أو ػاـ
بالرؤيا .والّطـ اآلخر مف
النوـة ي اكإلشافات
ال ّ
الر ّ
ّ
روحانية لكف ّ
ّ
الكشفيات ّ
يعبر عنها ّ
أف لهػا حّيّػةة وال ّػدليؿ الواضػح عمػى
إلإلجطـ
ولكف ذ ا و اـ
ّ
الط ّذج ّ
بكيفية ّ
صرؼة ّ
يظف الكثير مف ّ
ّ
مجرد حكاية و رواية.
ذا ّأنه ال إلوجد نإليجة وال إلثمر مطمّاً مف إلطخير ا رواح بؿ و ّ
اإلنطانية محيطة بحّائؽ ا شياء وإلكشؼ حّائؽ
أف الحّيّة
ّ
واعمـ ّ
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الص ػػنائع والب ػػدائع والعم ػػوـ والمع ػػارؼ كش ػػفإلها الحّيّ ػػة
اصػ ػها وأطػ ػرار اة فم ػػثالً كػ ػ ّؿ ػػذ
ّ
ا ش ػػياء وخو ّ
ػر مكنون ػاًة ثػ ّػـ كشػػفإلها الحّيّ ػػة
الصػػنائع وقإل ػاً مػػا ط ػ ّاً
اإلنطػ ّ
ػانيةة وكانػػت ػػذ الفنػػوف والعم ػػوـ والبػػدائع و ّ
ػانية محيطػة
أف الحّيّػة اإلنط ّ
حيز البيب إلى ّ
اإلنطانية بالإلّدري ة وأإلت بها مف ّ
ّ
حيز ال ّشهودة إذاً ثبػت ّ
الطػماء و ػي فػي ا رضة و ػي كاشػفة
با شياء ّنها إلكشؼ أمريكا و ي في أوروباة وإلكشػؼ مػا فػي ّ

كالرؤيػا
طرار ا شياء وواقفة عمى حّائؽ الموجوداتة فهذ
الكشفيات الو ّ
ّ
اقعية المطابّػة لمحّيّػة ػي ّ
ػانية كمػا يّػػوؿ كػػذا أريػت و كػػذا قمػػت
ػاني وائػإلالؼ ا رواح اإلنطػ ّ
ػاني توالهػػاـ رحمػ ّ
الّإلػي ػػي إدراؾ روح ّ

و كذا طمعتة إذاً َّ
أف ليرواح إدراكات عظيمة بدوف وطائط الحواس الخمس كالعيف وا ذف ولها
إلبيف ّ
ػانييف اإلّحػػاد مّػ ّػدس عػػف الػػو ـ والّيػػاس وإلػػللؼ منػ ّػز عػػف
روحانيػػة ومكاشػػفات
إد اركػػات
ولمروحػ ّ
ّ
ّ
وجدانيػػة ّ

يميػػا أإليػػا عنػػد المطػػيح فػػي جبػػؿ طػػابور فمػػف
ّ
أف موطػػى توا ّ
الزمػػاف والمكػػافة مػػثالً مػػذكور فػػي اإلنجيػػؿ ّ
عبر عنها بالمالقاة.
كيفية
أف ذ ا لفة لـ إلكف
روحانية ّ
ّ
جطمانية بؿ كانت ّ
ّ
الواضح ّ

ولكنها
ونوع آخر مف اطإلحضار ا رواح ومحادثإلها والمخابرة معها و و أو اـ وخياؿ صرؼة ّ

كهنهػػا حّيّػػةة فعّػػؿ اإلنطػػاف وفكػػر يكإلشػػؼ الحّػػائؽ أحيانػاًة وإلوجػػد آثػػار ونإلػػائ مػػف ذلػػؾ الفكػػر
إلبػػدو ّ
إلمر بخاطر اإلنطاف كهمواج البحر و ي أو ػاـة ال
واالكإلشاؼة فهذا الفكر له أطاس ّ
ولكف أمو اًر كثيرة ّ
النػػوـ فإلظهػػر عيان ػاً كمػػا رأىة
ثمػػر لهػػا وال إلإلرإلّػػب عميهػػا نإليجػػةة وكػػذلؾ يػػرى اإلنطػػاف رؤيػػا فػػي عػػالـ ّ
أف ػػذ الحػػاؿ الّإلػػي نطػ ّػميها مخػػابرات ا رواح أو
وآونػػة يحمػػـ أحالم ػاً ال ثمػػر لهػػا مطمّ ػاً .والمّصػػود ّ
مخاطبات ا رواح عمى قطميف أحد ما أو اـ محضة واآلخر عبارة
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يمياة فهذ
الرؤى المذكورة في الكإلاب ّ
المّدس كرؤيا يوحنا تواشعياة وكمالقاة المطيح مع موطى توا ّ
عف ّ
لها حّيّة ولها آثار عجيبة في العّوؿ وا فكار وانجذابات عظيمة في الّموب.

()71

وحانية
الر ّ
عالج األمراض بالوسائط ّ
وحانية أي بدوف دواءب
الر ّ
ّ
الطؤاؿ كيؼ يشفي بعضهـ المرضى بالوطائط ّ
فّنػا نعيػد بيانهػا لإلػدركها
الجواب لّػد طػبؽ بيػاف ػذ المطػهلة بالإلّفصػيؿ فػّف كنػت لػـ إلم ّػـ بهػا ّ
المادّيػػة وقطػػماف
أف العػػالج والإلّػػداوي بػػدوف دواء عمػػى أربعػػة أقطػػاـ قطػػماف با طػػباب ّ
إلمام ػاًة فػػاعمـ ّ
الصػحة والمػرض قػي الحّيّػة لهمػا طػرياف
أما الّطػماف ّ
الر ّ
المادّيػاف فهحػد ما ػو ّ
أف ّ
بالوطائؿ ّ
وحانيةة ّ

ػحة بطػػيء
الصػ ّ
أمػػا عػػدوى المػػرض فطػريعة وشػػديدة ولكػ ّػف انإلّػػاؿ ّ
بػػيف البشػػر ولكميهمػػا عػػدوى وانإلّػػاؿة ّ
أف
إلماطػا فمػف المؤكػد أف إلنإلّػؿ أجػزاء المكػروب مػف أحػد ما إلػى اآلخػرة وكمػا ّ
ج ّػداًة فمػو ّ
أف جطػميف ّ
ام ػة أيض ػاً فػػي شػػخص
المػػرض ينإلّػػؿ مػػف جطػػد إلػػى آخػػر ويطػػري بطػػرعة شػػديدةة فرّبمػػا ّ
الصػػحة الإلّ ّ
أف عػػدوى
صػػحيح إلكػػوف طػػبباً فػػي إلخفيػػؼ وطػػهة مػػرض بطػػيط جػ ّػداً فػػي شػػخص م ػريضة والمّصػػود ّ

الصحة بطيء جػ ّداً وقميػؿ الإلّػهثيرة ولهػذا كػاف إلػهثير جز ّئيػاً فػي
المرض شديدة وطريعة الإلّهثيرة وانإلّاؿ ّ
الصػحيح إلإلبمّػب عمػى المػرض الخفيػؼ فػي
ا مراض البطيطة ّ
جداًة يعني ّ
الّوة ال ّشديدة فػي الجطػـ ّ
أف ّ

المبناطيطيةة إلمؾ الّ ّػوة الّإلػي
الّوة
ّ
الجطـ العميؿة فإلوجد ّ
الصحة و ذا قطـ واحدّ .
أما الّطـ اآلخر فهو ّ
قد
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يمكف الإلّهثير بهػا مػف جطػـ فػي جطػـ آخػرة وربمػا إلكػوف طػبب ال ّشػفاءة و ػي أيضػاً لهػا إلػهثير بطػيطة

فػػّذا وضػػع شػػخص يػػد فػػوؽ رأس شػػخص مػريض أو عمػػى قمبػػه قػػد إلحصػػؿ فائػػدة لشػػخص الم ػريضة

فطية إلكوف طبباً لزواؿ المرضة و ذا الإلّهثير أيض ًا
أف الإلّهثير
المبناطيطي والإلّهثّرات ّ
الن ّ
وذلؾ مف حيث ّ
ّ
جداً.
ضعيؼ وبطيط ّ
وحية واططة ال ّشفاء فيهماة فهحػد ما
الر ّ
الّوة ّ
أما الّطماف اآلخراف ّ
الروحانياف أي المّذاف إلكوف ّ
و أف يعإلني إنطاف صحيح إلماـ االعإلناء نحو شخص مريضة و ذا ال ّشخص المريض يكوف منإلظ ًار

وحانيػػة لهػػذا اإلنطػػاف
بمهفػػة أيض ػاً لم ّش ػفاء ومعإلّػػداً إلمػػاـ االعإلّػػاد ّ
الر ّ
الصػ ّ
بهن ػه طيكإلطػػب ّ
ػحة مػػف الّػ ّػوة ّ
الطػميـ كػ ّؿ
الصحيح والمريضة عمى أف ّ
يوجه ال ّشػخص ّ
إلاـ بيف ّ
ّ
قمبي ّ
الصحيحة بحيث يحصؿ ارإلباط ّ
ػانية
عنايإله لشفاء المريض الذي يكػوف عمػى يّػيف أيضػاً بحصػوؿ ال ّشػفاءة فمػف الإلّػهثير والإلّػهثّرات ّ
النفط ّ
إلإلهي ا عصاب وإلمؾ الإلّهثّرات و ياج ا عصاب إلصير طبباً لشفاء المريضة فمثالً لو كػاف لشػخص
ّ

ػّف أعصػابه إلإله ّػي ويكػوف
مريض أمنية وأمؿ في الحصوؿ عمى شيء ث ّػـ إلب ّشػر فجػهة بإلحّػؽ أمنيإلػه ف ّ
ػروع فجػػهة فّػػد يكػػوف ذلػػؾ
يػػاج أعصػػابه ػػذا طػػبباً فػػي زواؿ مرضػػه بالكمّّيػػةة وكػػذلؾ لػػو يّػػع حػػادث مػ ب

ية ّنه لـ
مهيجاً عصاب شخص طميـ فيصاب في الحاؿ بمرضة فمـ ينشه ذا المرض بطبب ّ
ّ
ماد ّ
فّف
هي
إف الذي أورثه ذا المرض و مجرد الإلّ ّ
العصبية ولذلؾ ّ
يهكؿ شيئاً ولـ يصؿ إليه شيءة بؿ ّ
ّ
إلحّػػؽ منإلهػػى ا مػػاني ببإلػػة يبعػػث فػػي الػ ّػنفس طػػرو اًر بحيػػث يحصػػؿ يجػػاف فػػي ا عصػػاب و منػػه
الص ّحة.
إلحصؿ ّ

ػاني وشػخص المػريضة
والخالصة ّ
اـ الكامػؿ فيمػا بػيف شػخص الطّبيػب ّ
فّف االرإلباط الإلّ ّ
الروح ّ
يإلوجه بكمّّيإله إلى
أف الطّبيب ّ
بحيث ّ
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إلوجهػه عمػى شػخص الطّبيػب
يإلوجه بكمّّيإله إلى ذلؾ الطّبيبة ويّصػر كػ ّؿ ّ
المريضة والمريض أيضاً ّ
الص ّحةة فهذا االرإلباط يط ّػبب إله ّػي ا عصػاب وبهيجػاف ا عصػاب يحػدث
الر
وحاني وينإلظر حصوؿ ّ
ّ
ّ
حد ما وليطت بدائمػة الإلّػهثيرة فمػثالً لػو
أف ذ الوطائط قد إلؤثّر في بعض ا حياف إلى ّ
ال ّشفاء .غير ّ
ػّف ػذ الوطػائط ال إلكػوف مر مػاً لهػذا الجػرح حإلّػى
ابإلمى شخص بمرض شديد ج ّػداً أو أصػيب بجػرح ف ّ
أف
يمإلػػئـة وال طػػبباً ف يػػزوؿ ػػذا المػػرضة يعنػػي ال إلػػهثير لهػػذ الوطػػائط فػػي ا م ػراض ال ّشػػديدةة إالّ ّ
الّوية إلّاوـ المرض في غالب ا حيافة فهذا و الّطـ الثّالث.
البنية قد إلطاعد عمى ذلؾة ّف البنية ّ

بالنظر
بّوة روح الّدسة وليس ذا مشروطاً بالإلَّماس وال ّ
أما الّطـ ّ
ّ
الرابع فهو حصوؿ ال ّشفاء ّ
ػهي شػػرط مػػف ال ّشػػروط ط ػواء أكػػاف المػػرض خفيف ػاً أـ شػػديداًة وط ػواء أحصػػؿ
حإلّػػى وال بالحضػػور وال بػ ّ
ػاس بػ ػػيف الجط ػػميف أـ الة وط ػ ػواء أحصػ ػػؿ ارإلب ػػاط بػ ػػيف الم ػ ػريض والطّبي ػػب أـ الة وط ػ ػواء أحضػ ػػر
إلم ػ ّ
بّوة روح الّدس.
المريض أـ لـ يحضر .وذلؾ ّ

()71

الماد ّية
العالج بالوسائط ّ
ػالّوة
أف بيَّّنػا فػػي مطػػهلة الطّػ ّ
طػػبؽ ْ
ػب والعػػالج ّ
ػاني ّأنػػه مػػف الممكػػف أف إلعػػال ا مػراض بػ ّ
الروحػ ّ
ي.
المعنوية ونإلكمّـ اآلف في العالج ّ
ّ
الماد ّ
ػب ال يػزاؿ فػػي درجػة الطّفولػة ولػػـ يصػؿ بعػد إلػػى ح ّػد البمػوغة وعنػػدما يصػؿ إلػى حػ ّػد
فعمػـ الطّ ّ
البموغ يكوف العالج بهشياء ال يكر ها
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الرائحػةة ّف مػدخؿ
شـ اإلنطاف وال ذوقهة وذلؾ با غذية والفواكػه و ّ
النباإلػات المّطيفػة المػذاؽة الطّّيبػة ّ
ّ
ػمانية أو بإل ػػهثّر ا عص ػػاب
إمػ ػا بمػ ػو ّاد جط ػ ّ
ا مػ ػراض أي ط ػػبب دخ ػػوؿ ا مػ ػراض ف ػػي جط ػػـ اإلنط ػػاف ّ
أف جطػـ اإلنطػاف مرّكػب
الطبب ا
أما المواد
ّ
صمي في ا مػراض فهػي ّ
الجطمانية الّإلي ي ّ
و يجانهاة ّ
ّ
معينة معإلدلة مإلوازنةة وما داـ ذا االعإلداؿ باقياً فالجطـ مصوف
مف العناصر
ّ
المإلعددةة ولكف بنطب ّ
ػمي الّػػذي ػو مػػدار االعإلػداؿ حصػؿ االخػػإلالؿ فػي المػزاج
مػف ا مػراضة فػػّف اخإلػ ّؿ ػػذا الإلّػوازف ا ص ّ
المكونة لجطـ اإلنطاف ويزيد جزء آخر فيخإل ّؿ ميزاف
واطإلولت ا مراضة مثالً ينّص جزء مف ا جزاء
ّ
إف جزًءا يجب أف يكوف ألؼ در ـ وآخر يجب أف يكوف خمطة د ار ـ
االعإلداؿ ويحدث المرضة مثال ّ

ليحصؿ االعإلداؿة فّذا نّص الجزء الّذي و ألؼ إلى  799در ـة وزاد الجزء الذي و خمطػة د ار ػـ

طر المرضة وحينما يحصؿ االعإلػداؿ با دويػة والعػالج يػزوؿ المػرضة
ثـ أ
حصؿ اخإلالؿ في الإلّوازف ّ
ػوية
غذيػة الحمػوة و ّ
النش ّ
الصحةة فحينمػا يمنػع الطّبيػب المػريض مػف ا ّ
ي إلخإل ّؿ ّ
الط ّكر ّ
مثالً لو زاد الجزء ّ
ي فيحصػػؿ االعإلػػداؿ ويػػزوؿ المػػرضة إذاً فاعإلػػداؿ ا جػزاء المرّكػب منهػػا الجطػػـ
الطػ ّكر ّ
يإلنػػاقص الجػػزء ّ

غذي ػػةة وحينم ػػا يحص ػػؿ االعإل ػػداؿ ف ػػي المػ ػزاج ي ػػزوؿ
إم ػػا با دوي ػػة أو با ّ
ػاني يحص ػػؿ بط ػػببيف ّ
اإلنط ػ ّ
النبػػات أيضػاًة فمهػػذا إذا إلنػػاقص جػػزء
المػػرضة ّف جميػػع العناصػػر المرّكبػػة فػػي اإلنطػػاف موجػػودة فػػي ّ
النػػاقص حإلّػػى
مػػف ا ج ػزاء المرّكػب منهػػا جطػػـ اإلنطػػاف وجػػب إلنػػاوؿ ا طعمػػة الّإلػػي يكثػػر فيهػػا الجػػزء ّ
يحصػػؿ االعإلػػداؿ فيحصػػؿ ال ّشػفاءة ومػػا داـ المّصػػود ػػو إلعػػديؿ ا جػزاء فهػػو ممكػػف بالػ ّػدواء والبػػذاءة
أمػا الحيػواف فػال يعػال بال ّػدواء تواّنمػا
توا ّف ا مراض الّإلي إلعإلػري اإلنطػاف أكثر ػا يعإلػري الحيػواف أيضػاًة ّ
وقوة ال ّش ّـة فالحيواف المريض ي ّشـ ذ
طبيبه في ّ
قوة ال ّذوؽ ّ
الصحارى والجباؿ ّ
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الصػحارى فيهكػػؿ مػػا يحمػػو طعمػػه فػػي ذوقػػه وإلػػذكو رائحإلػػه فػػي شػ ّػمه فيشػػفىة
ّ
النباإلػػات الّإلػػي إلنمػػو فػػي ّ
النبػػات
ي مػػف م ازجػه يشػػإلهي أكػػؿ الحمػو فيإلنػػاوؿ ّ
الطػ ّكر ّ
وطػبب شػػفائه ػػو ػذاة مػػثالً إذا إلنػػاقص الجػزء ّ
ي
لط ػ ّكر ّ
الحمػػو الطّعػػـة ّف الطّبيعػػة نفطػػها إلطػػوقه وإلدلّ ػه ويطػ ّػر لرائحإلػػه وطعمػػه فيهكمػػه فيإل ازيػػد الجػػزء ا ّ
الصحة.
فإلحصؿ له ّ
ػب ال
أف الطّ ّ
إذاً صار مف المعموـ ّأنه يمكف العالج با طعمة وا ّ
غذية والفواكهة ولكػف حيػث ّ
ػب إلػػى درجػػة
يػزاؿ ناقصػاً إلػػى اآلف فمهػػذا لػػـ يهإلػػد ا طبػػاء إلػػى معرفػػة ذلػػؾ إلمام ػاًة وحينمػػا يصػػؿ الطّػ ّ

الرائحة والميا الّإلي إلخإلمػؼ درجاإلهػا
غذية والفواكه و ّ
الكماؿ يكوف العالج با طعمة وا ّ
النباإلات الطّيبة ّ
فػػي الح ػ اررة والبػػرودةة ػػذا بيػػاف مخإلصػػر تواف شػػاء اهلل نػػإلكمّـ عػػف ػػذ المطػػهلة بالإلّفصػػيؿ فػػي وقػػت
مناطب آخر.
***
الراب
ىوامش القسم ّ
-1

الّرآف الكريـ طورة المؤمنوف اآلية .14

-3

الصفحة  298مف ذا الكإلاب.
راجع فصؿ "أقطاـ الّديـ والحادث" ّ
إنجيؿ يوحنا ا صحاح ا ّوؿ اآلية .13

-2
-4
-5

الّرآف الكريـ طورة ا نعاـ اآلية .96

يحيى و أخ بهاء اهلل غير ال ّشّيؽ.
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القسم الخامس
مإلنوعة
مّاالت في مطائؿ ّ
(محادثات عمى المائدة)
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صفحة خالية
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()72

شر
بيان ّ
أن ليس في الوجود ّ
وروحانية
جطماني
أف الكائنات عمى قطميف
إف بياف حّيّة ذ المطهلة صعب ّ
جداًة فاعمـ ّ
ّ
ّ
ّ
فالحط ّي و ما
ي واآلخر ليس محطوطاً بؿ معّوالً.
حط ّي
وعّمي .يعني ّ
ّ
أف قطماً مف الكائنات ّ
ّ
حط ّ
ّ
الحط ّية
اس الخمس الظّا رة كهذ الكائنات المشهودة الّإلي إل ار ا العيف و ذا ما يّاؿ له
ّ
يدرؾ بالحو ّ

إف العّؿ نفطه معّوؿ وال وجود له
أما
العّمي فهو ما ال وجود له في الخارج بؿ يدرؾ بالعّؿة مثالً ّ
وّ
ّ
الصفات حّائؽ
في الخارجة وجميع أخالؽ اإلنطاف وصفاإله لها وجود
حط ّية يعني ّ
أف ّ
عّمي ال ّ
ّ
أف الحّائؽ المعّولة كصفات اإلنطاف وكماالإله الممدوحة كمّها
معّولة ال محطوطةة وقصارى الّوؿ ّ
النطياف عدـ
الضاللة عدـ الهدايةة و ّ
خير صرؼ ولها وجود وعدمها و ال ّش ّرة فالجهؿ عدـ العمـة و ّ

أما الحّائؽ المحطوطة فهي خير
ال ّذكرة والبال ة عدـ ّ
الدرايةة وك ّؿ ذا عدـ وليس له وجودة و ّ
الطمعة والفّر
محض أيضاًة وعدمها و ال ّش ّرة يعني ّ
الصمـ و عدـ ّ
أف العمى و عدـ البصرة و ّ
و عدـ البنىة والمرض

قد يجوؿ بالخاطر شبهة

الّوةة ولكف
الص ّحةة والموت و عدـ الحياةة و ّ
و عدـ ّ
الضعؼ و عدـ ّ
أف ذا ا مر
شرة مع ّ
وي ّ
طماً فهؿ ذا خير أـ ّ
أف لمعّرب وليفعى ّ
بالنطبة إلى نفس
أما ّ
شر لكف ّ
لكف ّ
بالنطبة لناة وا فعى ّ
بالنطبة لنا أيضاًة ّ

شر
و ّ
جودية نعـ العّرب ّ
لما كانت
ك ّؿ منهما فميطا ّاً
شر .بؿ ّ
إف ّ
الط ّـ طالحهما الذي يحافظ ك ّؿ منهما به عمى نفطهة ولكف ّ
إلضاد بيف عناصرنا وعناصرة فمف أجؿ ذا
الط ّـ غير موافّة لعناصرناة يعني ناؾ
ّ
عناصر ذلؾ ّ
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بالنطبة لنفطيهما خير.
بالنطبة لسنطاف ّاً
ولكنهما في الحّيّة ّ
شرة ّ
كاف العّرب وا فعى ّ
حد
بالنطبة إلى شيء آخر ّاً
ولكنه في ّ
شرة ّ
وخالصة الّوؿ ّأنه مف الممكف أف يكوف شيء ّ
شر في الوجودة وك ّؿ ما خمؽ اهلل خيرة فال ّش ّر يرجع إلى اإلعداـة مثالً
ذاإله ليس ّاً
شرة إذاً ثبت ّأنه ال ّ
النور فّذا لـ يكف نور فهو
الموت عدـ الحياة وعدـ إمداد ا لسنطاف و الموتة والظّممة عدـ ّ
وجودي
عدمية والبنى أمر
وجودية بؿ أمر
ولكف الظّممة ليطت بهمر
وجودي
فالنور أمر
الظّممةة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عدمي.
أما الفّر فهو أمر
ّ
ّ
عدمي.
وجودي وال ّش ّر أمر
أف جميع ال ّشرور راجعة إلى العدـ .فالخير أمر
إذاً ّ
إلبيف ّ
ّ
ّ

()73

العذاب عمى قسمين
ولكنه
أف العذاب عمى قطميف عذاب لطيؼ وعذاب غميظة مثالً نفس الجهؿ عذاب ّ
اعمـ ّ
الحؽ عذابة ونفس الكذب عذاب والظّمـ عذاب والخيانة عذابة
عذاب لطيؼة ونفس البفمة عف
ّ

أف اإلنطاف الّذي له شعور
النّائص عذابة وغاية ما نالؾ ّأنها عذاب لطيؼة وال ش ّ
وجميع ّ
ؾ ّ
النوع اآلخر مف
يفضؿ أف يّإلؿ عمى أف يخطئة ويرى قطع المّطاف خي اًر مف الكذب واالفإلراءة و ّ
ّ
أما عند أ ؿ اهلل
الضرب والطّرد و ّ
العذاب و العذاب البميظة و و المجازاة بالحبس و ّ
النفية ّ

أشد أنواع العذاب.
فاالحإلجاب عف
الحؽ ّ
ّ
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()74

عدل اهلل ورحمتو
الصباح إلى المطاء
أف العدؿ و إعطاء ك ّؿ ذي ّ
اعمـ ّ
حؽ حّهة مثالً إذا اشإلبؿ ا جير مف ّ
يكد
فّف العدؿ يّضي باعطائه أجرإلهة والفضؿ و إعطاء ا جير وشموله العناية والمنحة لو لـ ّ
ّ
يطإلحؽ عميه
عطية لشخص فّير دوف أف يإلعب أو يعمؿ لؾ عمالً
ّ
ويإلعبة مثالً قد إلعطي صدقة أو ّ
أما مطهلة
أج اًر فهذا و الفضؿة مثالً ّ
إف حضرة المطيح طمب المبفرة لّاإلميهة فهذا يعإلبر فضالًة و ّ
حطف ا شياء وقبحها و ؿ ي معّولة أـ مشروعةة فالبعض يعإلّد ّأنها مشروعة كاليهود الذيف
أف مف جممة أحكاـ الإلّوراة
إلعب ّ
أف جميع أحكاـ الإلّوراة ّ
دية مشروعة ال معّولةة مثالً يّولوف ّ
يعإلّدوف ّ
الطمف ّنه (طرؼ) ومعنى الطّرؼ بالمّطاف العبري غير الطّا ر
عدـ جواز الجمع بيف المّحـ و ّ
أف حطف
والكشير الطّا رة فذلؾ ّ
أما اإللهّيوف فيروف ّ
يعبر عنه بهمر مشروع وال يّاؿ عنه معّوؿة ّ

النفاؽ
الطرقة والخيانة والكذب و ّ
ا شياء وقبحها معّوؿ ومشروعة فبناء عميه يكوف إلحريـ الّإلؿ و ّ
النفاؽ والظّمـ كمّها قبيحة مذمومةة
الطرقة والخيانة والكذب و ّ
والظّمـ معّوالًة وك ّؿ عّؿ يدرؾ ّ
أف الّإلؿ و ّ
أف
ّنؾ لو وخزت إنطاناً بشوكة ّ
أف الّإلؿ مذموـ وقبيح عّالًة و ّ
ويئف ويإلهلّـة فيعمـ إذاً ّ
فّنه يصيح ّ
أف ذلؾ مذموـة فالّذيف
الّاإلؿ يؤاخذ عمى فعمإله طواء أبمبه صوت ّ
بوة أـ الة ّف العّؿ يدرؾ ّ
الن ّ
بوة حد لـ إلكف
يرإلكبوف ذ ا عماؿ الّبيحة ال ّ
أما في حاؿ عدـ وصوؿ أوامر ّ
بد مف مؤاخذإلهـة ّ
الن ّ

اإللهية كّوؿ المطيح مثالً قابموا الجفاء بالوفاءة فهذا ا مر إذا لـ يصؿ إلى
أعماله مطابّة لمإلّعاليـ
ّ
ذلؾ ال ّشخص وعمؿ
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دينياًة ّف أمر اهلل لـ يبمبه .تواف
حطب مّإلضيات الطّبيعةة أي قابؿ ا ذى با ذى أيضاً فهو معذور ّ
كاف ذلؾ ال ّشخص ال
يطإلحؽ العناية وا لطاؼ لكف اهلل يعاممه بفضمه ويعفو عنهة ّف االنإلّاـ أيضاً
ّ
مذموـ عّالً حيث ال فائدة لممنإلّـ مف االنإلّاـة ولو اعإلدى شخص عمى آخر مثالً وانإلّـ المعإلدى
فهية فائدة يجنيها مف ذلؾب ؿ يكوف ذلؾ مر ماً لجرحه أو عالجاً لمه
الضربة بمثمها ّ
عميه وقابؿ ّ
أف أحد ما
اطإلبفر اهلل! بؿ كال العمميف في الحّيّة واحدة ّف كميهما أذىة ولكف الفرؽ بينهما و ّ

أف المعإلدى عميه يعفو بؿ يّابؿ اإلطاءة باإلحطاف فهو ممدوحة ولكف
حدث قبؿ اآلخرة فمهذا لو ّ
لمردع ومّاومة الظّمـ
االجإلماعية
الهيئة
ّ
ّ
إلّإلص مف المعإلدي ال ّأنها إلنإلّـ منهة و ذا الّصاص ّ
ولكف المعإلدى عميه لو عفا وصفح بؿ بذؿ نهاية
إلمإلد يد اآلخريف باالعإلداءة
واالعإلداء حإلى ال ّ
ّ

المحبة والعناية كاف ذلؾ محبوباً منه.
ّ

()75

عقاب المجرمين والعفو عنيم
الطؤاؿ
ّ

يطإلحؽ المجرـ أف يعاقب أو أف يعفى عنه ويطامحب
ؿ
ّ

أما البشر فميس
الجواب العّوبات الجز ّ
ائية عمى قطميف أحد ما االنإلّاـة والثّاني الّصاصة ّ
لمردع والمنع
حؽ االنإلّاـ ولكف لمهيئة
االجإلماعية ّ
لهـ ّ
ّ
حؽ الّصاص مف المجرـة و ذا الّصاص ّ
حإلى ال يجرؤ شخص آخر عمى ارإلكاب مثؿ ذلؾ الجرـة و ذا الّصاص دفاع عف حّوؽ البشر

الصدر الحاصؿ مف مّابمة المثؿ بالمثؿة و ذا ليس بجائز ّنه ليس
وليس انإلّاماً ّف االنإلّاـ إلَ َشفبي ّ
حؽ االنإلّاـة
لمبشر ّ
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الضرورّية
ومع ذا فمو يعفى عف المجرميف كمّّياً يخإل ّؿ نظاـ العالـة ولهذا كاف الّصاص مف المّوازـ ّ
الطماحة و ذا ما
لمهيئة
االجإلماعيةة ولكف ليس لممظموـ المعإلدى عميه ّ
ّ
حؽ االنإلّاـ بؿ عميه العفو و ّ
الضارب
االجإلماعية فيجب عميها أف
أما الهيئة
يميؽ بالعالـ
إلّإلص مف الظّالـ والّاإلؿ و ّ
ّ
ّ
اإلنطانية ّ
ّ
النفوس
ولكف ا صؿ وجوب إلربية ّ
الردع والمنعة وحإلى ال يجرؤ اآلخروف عمى اإلجراـة ّ
حإلى يحصؿ ّ
بحيث ال إلرإلكب الجرائـة ّنه مف الممكف إلربية جمع بحيث يجإلنبوف ارإلكاب الجرائـ ويطإلنكروف
أشد عذابة وبذلؾ ال يّع جرـ
أف نفس الجرـ أعظـ عّوبة وأكبر قصاص و ّ
وقوعها لدرجة ّأنهـ يروف ّ
يإلطمّب قصاصاًة ويجب أف نإلكمّـ عف أشياء يمكف إجراؤ ا في عالـ اإلمكافة ّف ناؾ كثي اًر مف

عما يمكف إجراؤ ة
ّ
النظريات والإلّ ّ
خيالت ّ
الطامية ولكف ال يمكف إلحّيّهاة فبناء عميه يجب أف نإلكمّـ ّ
عد
فّف ذا ُي ّ
مثالً لو ظمـ إنطاف آخر أو جار عميه أو اعإلدىة وقابؿ المعإلدى عميه ذلؾ بالمثؿة ّ

الحؽ في أف يّإلؿ ابف زيدة ولو فعؿ ذا
انإلّاماً و و مذموـة ّنه لو قإلؿ زيد ابناً لعمرو فميس لعمرو
ّ
جداًة بؿ يجب أف يّابؿ اإلطاءة باإلحطافة فيعفو عنه بؿ يّوـ بخدمإله إذا
لكاف انإلّاماً و و مذموـ ّ
أي فائدة يجنيها المعإلدى عميه مف االنإلّاـة
أمكفة و ذا ّ
النوع مف المعاممة و الالّئؽ باإلنطافة ّنه ّ
أما الهيئة
فكال العمميف طواء وال ّذـ يشمؿ كميهماة وغاية ما نالؾ ّ
أف ذا طابؽ وذلؾ الحؽة ّ

لمجرد حفظ
حؽ المحافظة والمدافعة ّنها ال إلحمؿ ببضاً وال عداوة لمّاإلؿة ولكف
اال
جإلماعية فمها ّ
ّ
ّ
يّإلص منه حإلى ُيحفظ اآلخروفة وليس غرضها االنإلّاـ منه بؿ المّصود
اآلخريف يحبس الّاإلؿ أو
ّ
إلماعية المعإلدي
الّصاص لإلحفظ بذلؾ الهيئة
االجإلماعيةة ولو عفا أ ؿ المّإلوؿ وإلعامؿ الهيئة االج ّ
ّ
إلطإلمر في االعإلداء
النفوس الظّالمة
أيضاً
فّف ّ
بالصفح ويكوف العفو مف الطّرفيفة ّ
ّ
ّ
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النفوس المفإلرطة الذيف ـ كال ّذئاب يفإلكوف بهغناـ اهللة فميس لمهيئة
إف ّ
ويحصؿ الّإلؿ في ك ّؿ آفة بؿ ّ
إف مّصود ا مف الّصاص
ّ
االجإلماعية ّنية طوء في الّصاص وليس غرضها الإلّشفّي واالنإلّاـة بؿ ّ

الناس ذا ا مر الّبيحة إذاً فّوؿ حضرة المطيح "من
و أف إلحافظ عمى اآلخريف حإلّى ال يرإلكب ّ
1
الناسة وليس مّصود حضرإله ّأنه لو
لطم عمى ّ
فحول لو اآلخر" يّصد منه إلربية ّ
خد األيمن ّ
أف حضرة
ططا ذئب عمى قطيع مف البنـ ويريد أف يفإلرس ك ّؿ الّطيع أف إلعاونو عمى ذلؾة بؿ لو ّ
أف العفو
المطيح رأى ذئباً دخؿ في قطيع ليفإلؾ به ويفإلرطه فال ّ
بد ّأنه كاف يمنع ذلؾ الذئبة وكما ّ
بوبيةة وخباء الوجود قائـ عمى عماد العدؿ ال
الر ّ
الر ّ
حمانية فالعدؿ أيضاً مف ّ
مف ّ
الصفات ّ
الصفات ّ
أف قانوف العفو أجري اآلف في عموـ الممالؾ
العفوة وبّاء البشر منوط بالعدؿ ال بالعفوة مثالً لو ّ
أف حكومات
ؾ بنياف الحياة
الخإل ّؿ نظاـ العالـ والند ّ
ّ
اإلنطانية مف أطاطه في وقت قريبة مثالً لو ّ
2
الضارية لو يروف ّأنه ليس ناؾ
أوروبا قاومت آإليال المشهور لما أبّى بش اًرة فبعض البشر كال ّذئاب ّ

الطرور والفرح وإلطمية أنفطهـة فّد قإلؿ أحد طباة إيراف معمّمه
قصاص لكانوا يّإلموف اإلنطاف
لمجرد ّ
ّ
العباطي المشهور يدعو الوزراء والوكالء وا مناء إلى مجمطه
طر وكاف المإلو ّكؿ
مازحاً ليضحؾ ُ
وي ّ
ّ
يإلحرؾ أحد وحينما إلمدغ العّارب الوزراء يضحؾ ويّهّه.
وإلطمؽ العّارب مف جعبة ثـ يهمر بهف ال ّ
االجإلماعية بالعدؿ ال بالعفوة إذاً فميس مّصود حضرة المطيح
أف قواـ الهيئة
ّ
وخالصة الّوؿ ّ
الطماح ّأنه لو يهجـ طائر الممؿ عميكـ ويحرقوف بيوإلكـ وينهبوف أموالكـ ويعإلدوف عمى
مف العفو و ّ
أ مكـ وعيالكـ وأوالدكـ ويهإلكوف ناموطكـ عميكـ أف إلطإلطمموا لهؤالء الجنود
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الخاصة فيما بيف
إف حضرة المطيح يريد بذلؾ المعاممة
الظّالميف حإلى يّوموا بالظّمـ واالعإلداءة بؿ ّ
ّ
أما الهيئة االجإلماعيّة
شخصيفة فمو اعإلدى شخص عمى آخر فيجب عمى المعإلدى عميه أف يعفوة ّ
عمي بهف ظممني أو جفاني
فيجب عميها المحافظة عمى حّوؽ بني اإلنطافة مثالً لو اعإلدى شخص ّ

الطّيد
أو طعنني في الكبد ّ
أإلعرض له أبداً بؿ أعفو عنهة ولكف لو اعإلدى شخص عمى ذا ّ
فّني ال ّ
3
ولكنه ظمـ في
المنشادي أردعه وأمنعه ألبإلّةة تواف كاف عدـ الإلّعرض بحطب الظّا ر رحمة بالظّالـ ّ
مإلوحش شا اًر طيفه يريد أف
بدوي
حؽ جناب المنشادية مثالً لو دخؿ اآلف ذا المكاف شخص
ّ
ّ
ّ
فّنني
يطعنؾ ويّإلمؾ فال ش ّ
أما لو آذى شخصي ّ
ؾ ّأني أمنعه تواف إلركإلؾ له كاف ذا ظمماً ال عدالًة ّ
أعفو عنه.
ائية تواعداد
أف الهيئة
طف الّوانيف الجز ّ
ّ
االجإلماعية إلدأب ليؿ نهار في ّ
بّي شيء آخر و و ّ
لمنفي
إلهيئ ا ماكف ّ
الطالطؿ و ّ
الطجوف وإلصنع ا غالؿ وا صفاد و ّ
آالت الّصاص وأدواإلهة وإلبني ّ

أف ذ الوطائط
واإلبعاد إلى غير ذلؾ مف طرؽ ّ
الزجر واإليالـ لإلرّبي المجرميف بهذ الوطائؿة حاؿ ّ
االجإلماعية أف إلطعى ليالً ونها اًر
إلطبب ضياع ا خالؽ وإلبديؿ ا حواؿة بينما الواجب عمى الهيئة
ّ
ّ
النفوس حإلّى إلإلرقّى يوماً فيوماً وإلجد طعة في العموـ والمعارؼ فإلكإلطب
الهمة في إلربية ّ
ببذؿ منإلهى ّ

فّف الهيئة
الرذائؿ حإلّى ال إلحدث الجرائـة والحاؿ اآلف بعكس ذلؾة ّ
الفضائؿ واآلداب وإلجإلنب ّ
طف قوانيف العّوبات وأحكامها وإلهيئة أطباب الّصاص تواعداد آالت الّإلؿ
ّ
االجإلماعية إلف ّكر دائماً في ّ
أما لو طعت الهيئة
النفي ثـ إلإلرقّب وقوع الجرائـ وإلهثير ذا طيبئ ّ
والإلّعذيب وأمكنة الحبس و ّ
جداًة ّ

فّنه إلزداد العموـ والمعارؼ وإلنمو المدارس يوماً فيوماً ويإلرقّى ال ّشعور
االجإلماعية في إلربية العموـ ّ
ّ
فإلإلعدؿ
ّ
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إلإلحطف العاداتة وخالصة الّوؿ ّأنه يحصؿ الإلّرقّي في جميع مراإلب الكماالت ويّ ّؿ وقوع
ا خالؽ و ّ
المدنية
المإلمدنة أي الّإلي اكإلطبت
فّف الجرائـ قميمة الوقوع بيف ا مـ
ّ
ّ
الجرائـ .وقد ثبت ذا بالإلّجربة ّ
كمدنية أولئؾ الذيف جمعوا بيف الكماالت
اإللهية
المدنية
الصحيحة ي
المدنية
ّ
ّ
ّ
الصحيحةة و ّ
ّ
ّ

وحانية.
الر ّ
ّ
الجطمانية و ّ

الطبب في وقوع الجرائـ و الجهؿ فكمّما إلرقّى العمـ والفضيمة قمّت الجرائـة
وحيث ّ
أف ّ
فّنهـ يّإلموف بعضهـ بعضاً ويهكموف لحوـ
فانظروا إلى برابرة أفريّيا وكـ يّع بينهـ مف حوادث الّإلؿ ّ
إف
بعضهـ بعضاً ويشربوف دماء بعضهـ بعضاًة فمماذا ال إلّع مثؿ ذ الوقائع
ّ
الوحشية في طويطراة ّ

االجإلماعية أف إلف ّكر في إلالفي وقوع
الطبب واضح و و الإلّربية والفضيمةة إذاً يجب عمى الهيئة
ّ
ّ
إلشدد في عّاب المجرميف وإلجري عميهـ الّصاص ال ّشديد.
الجرائـ ال أف ّ

()76

مسألة اإلضراب
لّد طهلت عف مطهلة اإلضراب .و ذ مطهلة ما زالت وال إلزاؿ طبب المإلاعب والمشاكؿ

العظيمةة ومنشه ذ المشاكؿ أمراف أحد ما حرص أصحاب المصانع والمعامؿ وجشعهـة والثّاني

العماؿ ومباالإلهـ وطبيانهـة وكال ا مريف يجب عالجه.
طمع ّ

لممدنية الحاضرةة ّف ذ الّوانيف
الطبيعية
صمي لهذ المشاكؿ فهو الّوانيف
الطبب ا
ّ
ّ
أما ّ
ّ
ّ
إلم ّكف نفوطاً معدودة مف جني ثروة غير محدودة فوؽ ما يمزـة بينما ا كثرّية إلبّى عرايا محروميف ال

حوؿ لهـ
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الرحمف ومخالؼ لمعدالة والمروءة واإلنصاؼة بؿ و عيف االعإلطاؼة
قوةة و ذا أمر ال يرضي ّ
وال ّ
ية حاؿ ّأنه يوجد بيف طائر الكائنات أي جميع الحيواف نوع ما
و ذا الإلّفاوت قاصر عمى ّ
النوع البشر ّ

الصحارىة
مف العدالة والمطاواة إلّريباًة مثالً إلوجد مطاواة بيف قطعاف ا غناـ وقطعاف البزالف في ّ
وكذلؾ بيف طيور البراري في الودياف والجباؿ والحدائؽ وبيف ك ّؿ نوع مف أنواع الحيواف إلّريباً شيء
الطعادةة
الراحة و ّ
مف المطاواةة وال يوجد بينهما إلفاوت ما يذكر في المعيشةة ولذلؾ إلعيش في منإلهى ّ

أف الفرد الواحد
بخالؼ بني اإلنطاف ّ
فّنؾ إلرى فيما بينهـ عدـ اإلنصاؼ ونهاية االعإلطاؼة ويالحظ ّ
مف بني اإلنطاف ّادخر كن اًز واطإلعمر إقميماً لنفطهة وجمع ثروة با ظة و ّيه لشخصه المنافع والموارد

النفوس بائطوف ضعفاء وفي حاجة إلى كطرة مف الخبزة
كالطيوؿة بينما مائة ألؼ غير مف ّ
إلإلدفّؽ ّ
العامة مخإلّمة
ي و دوء وطعادة
أف راحة ّ
فال مطاواة وال مواطاةة مف أجؿ ذلؾ إلرى ّ
النوع البشر ّ
ّ

العزة
الصناعة و ّ
مطموبةة بحيث ّ
الجـ البفير مف البشر ال ثمر له مف حياإلهة ّف الثروة والإلّجارة و ّ
أف ّ
حد لهاة
يئنوف مف ثّؿ ا حماؿ ال ّشاقّة والمإلاعب الّإلي ال ّ
محصورة في أنفس معدودةة بينما الباقوف ّ
الراحة.
و ـ محروموف مف الفوائد وا رباح والهدوء و ّ

إلعدؿ الثّروة المفرطة لإلمؾ ا نفس المعدودةة وإلكوف طبباً في
فيجب إذاً وضع نظـ وقوانيف ّ
امة
ّ
طد الحاجة لممالييف العديدة مف جمهور الفّراء حإلّى يحصؿ قميؿ مف االعإلداؿة ّ
ولكف المطاواة الإلّ ّ
إلؤدي إلى اخإلالؿ
الزراعة ّ
الصناعة و ّ
روة و ّ
العزة والإلّجارة و ّ
أيضاً غير ممكنة ّف المطاواة الإلّامة في الثّ ّ

المعيشة واضطرابها وفطاد ا وحرماف العموـة ويضطرب نظاـ أمور الجمهور كمّّياً ّف ثمة محظور
أيضاً في المطاواة غير المشروعة.
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إلجمع ثروة
إذاً فا حطف أف يكوف ناؾ اعإلداؿة واالعإلداؿ يكوف بوضع أنظمة وقوانيف إلحوؿ دوف ّ
الضرورّية لمجمهورة مثالً إلرى
مفرطة ال لزوـ لها لدى أنفس معدودةة وإلكوف طبباً في ّ
طد الحاجات ّ

العماؿ البؤطاء ال يحصموف مف
أصحاب المصانع وأرباب المعامؿ يجنوف ك ّؿ يوـ كن اًزة
ّ
ولكف ّ
أف اإلنطاف المنصؼ ال يّبمهة
أجرإلهـ ما يكفي لمعيشإلهـ
اليوميةة و ذا منإلهى االعإلطاؼ وال ش ّ
ّ
ؾ ّ
اليومية مف صاحب
العماؿ بمّإلضا ا عمى أجور ـ
ّ
فالواجب إذاً أف إلوضع أنظمة وقوانيف يحصؿ ّ
المصنع ويشإلركوف معه في ا ّلربع أو الخمس مف أرباحه حطبما إلطمح به ظروؼ المصنعة أو أف
العماؿ مع صاحب المصنع في ا رباح الحاصمة بطريّة معإلدلة بهف يكوف رأس الماؿ واإلدارة
يشإلرؾ ّ

العماؿ عمى
إما أف يحصؿ ّ
العماؿ وبعبارة أخرى ّ
مف جانب صاحب المصنعة والعمؿ مف جانب ّ
حؽ االطإلفادة مف دخؿ المصنع عمى
أجرإلهـ
اليومية عمى قدر ما يكفي لممعيشة المعإلدلة ويكوف لهـ ّ
ّ
العماؿ بصرؼ جزء
قدر الكفاية في حاؿ العجز أو ّ
الضعؼة توا ّما أف إلكوف ا جرة عمى قدر يّإلنع ّ
فّف صاحب
منه و ّادخار جزء آخر ياـ ّ
الضعؼ والعجزة فّذا طارت ا عماؿ عمى ذا المنواؿ ّ

بهي وجه مف الوجو ة ّف الثّروة
المصنع ال يإلم ّكف مف أف ّ
يدخر ك ّؿ يوـ كن اًز ال فائدة له منه وال ثمر ّ
وطببت له المحنة والمشّة وإلصبح إدارة شؤونها في نهاية
إذا عظمت أثّمت كا ؿ صاحبها ّ
العماؿ مف المإلاعب
الصعوبةة وإلكوف طبباً في اضمحالؿ قوا الطّ ّ
ّ
بيعيةة وكذلؾ ال إلنهؾ قوى ّ
أف اخإلصاص
الزائدةة وال يبإلموف في ّأياـ كهولإلهـ ّ
ؽ ّ
والمشا ّ
بشدة االحإلياجة فاإلّضح مف ذلؾ و ّ
إلبيف ّ

أفراد معدوديف بالثّروة المفرطة بينما الجمهور في
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اإلنطاني وراحإله
النوع
امة ي أيضاً مخمّة لمعيشة ّ
شدة واحإلياجة ظمـ واعإلطاؼة وكذلؾ المطاواة الإلّ ّ
ّ
وانإلظامه و دوء باله.
بناء عمى ذلؾ فاالعإلداؿ خير مف ك ّؿ الوجو ة وذلؾ بهف يراعي أصحاب الثّروة جانب
يّرروا
االعإلداؿ في جني ا رباحة وبهف يكوف مطمح أنظار ـ مراعاة المحإلاجيف والفّراءة وبهف ّ
العاـ لممصنع.
لمعماؿ أجو اًر ّ
يومية معمومة عمى أف يكوف لهـ طهـ ونصيب أيضاً مف ّ
ّ
الربح ّ

العماؿ
وباالخإلصار يجب وضع قانوف لمحّوؽ المشإلركة بيف أصحاب المصانع وبيف عموـ ّ
لمعماؿ
رباب المصانع ويكفؿ إلطهيؿ وطائؿ المعيشة الالّزمة ّ

يؤدي إلى االعإلداؿ في ا رباح
ّ
ذرّية
وضماف مطإلّبمهـ حإلّى إذا عجز العامؿ أو و نت قوا أو انإلابه ّ
الضعؼ والهرـ أو مات وإلرؾ ّ
حؽ بشيء مف واردات المصنع يعيشوف منهة
شدة الفّرة إذ يكوف لهـ ّ
ضعافاً ال يضمحمّوف مف ّ
يإلمردوا وأالّ يبالبوا في طمب أجور فاحشة أو يبإلبوا أكثر
العماؿ أالّ يضربوا وأالّ ّ
وكذلؾ يجب عمى ّ
مما يطإلحّوفة بؿ ينببي لهـ أف يكونوا في نهاية الطّاعة واالنّيادة والحّوؽ المشإلركة بيف الطّرفيف
ّ

أي طرؼ يإلجاوز الّانوف يحكـ عميه بعّوبةة وبعد
إلإلعيف
رطمياً بّانوف العدؿ و ّ
ّ
إلإلحّؽ و ّ
الحؽة و ّ
الّطعي حإلّى إلنإلظـ ا مور وإلزوؿ المشاكؿ.
نفيذية عميه الجزاء
الّوة الإلّ ّ
المحاكمة إلجري ّ
ّ
العماؿ وأصحاب المصانع ّإنما و
إف ّ
ّ
إلدخؿ الحكومة والّضاء في المشاكؿ الحاصمة بيف ّ
العماؿ وأرباب عممهـ ال إلكوف لها
إلدخؿ مشروعة وليطت مف قبيؿ المعامالت
ّ
ّ
العادية الجز ّئية بيف ّ
العماؿ تواف
صمة بالمصمحة
حؽ الإلّ ّ
العامة وال يكوف لمحكومة فيها ّ
دخؿة بؿ ّ
إف مطهلة المصانع و ّ
ّ

إلضر بمصالح
كانت إلبدو ّأنها مف المطائؿ
ّ
الخاصة إالّ ّأنها ّ
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العامة في ا ّمة مرإلبط بعضها
الزراعة بؿ وك ّؿ ا شباؿ
الصناعة و ّ
الجمهورة ّف شؤوف الإلّجارة و ّ
ّ
أضر ذلؾ بالعموـة وعمى ذلؾ إلكوف المشاكؿ الحاصمة
ببعضة بحيث إذا حصؿ فإلور في إحدا ا ّ
دخؿ فيها ّنه
العماؿ وأصحاب المصانع طبباً في
حؽ الإلّ ّ
مضرة العموـة ولمحكومة والّضاء ّ
ّ
بيف ّ
بد مف وجود ثالث في دعوا ما أال و و
عندما يّع اخإلالؼ بيف شخصيف في الحّوؽ الجز ّئية فال ّ
العماؿ وآونة
الحكومةة فكيؼ يمكف إذاً إ ماؿ مطهلة اإلضراب الإلي إلنبعث إلارة مف ّ
شدة اعإلطاؼ ّ

إلؤدي إلى اخإلالؿ نظاـ البالدب
مف كثرة طمع أصحاب المصانعة و ّ

يطمئف اإلنطاف ويطإلريح في قصر العالي و و يرى جموعاً مف بني جنطه
طبحاف اهلل كيؼ
ّ
يطر ويهنه
يإلضوروف جوعاً و ـ عراة في غاية مف البؤس وال ّشّاء وفي ّ
شدة االحإلياجة أو كيؼ ّ
ّ

بثروإلهب

فّررت أف ينفؽ أولوا الثّروة في ك ّؿ طنة جزءاً مف أموالهـ
مف أجؿ ذلؾ ُطَّنت ال ّشرائع
ّ
اإللهية ّ
ولما
الضعفاءة و ذا مف أطس ال ّشريعة
ّ
لمطاعدة الفّراء تواغاثة ّ
اإللهية وفرض عيف عمى الجميعة ّ
كاف اإلنطاف غير مجبور وليس محكوماً عميه مف طرؼ الحكومة بهذا اإلنفاؽ بؿ ينفؽ بمحض

الريحافة لذا كاف ذا العمؿ محبوباً ومرغوباً
الروح و ّ
إرادإله وعف طيب خاطر عمى الفّراء بباية ّ
الطالـ.
جداً .ذا و المّصود مف ا عماؿ المبرورة المذكورة في الكإلب وا لواح
ومطإلحطناً ّ
ّ
اإللهية و ّ
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وفسطائية في الكائنات
الس
ّ
عقيدة ّ
أف الموجودات عبارة عف أو اـ وك ّؿ موجود و ـ محض ال وجود له أبػداًة
الط
ّ
وفططائية ّ
يعإلّد ّ
كالصور المر ّئية في الماء أو المػرآة الّإلػي ػي مج ّػرد ظهػور
كالطراب أو
أي ّ
ّ
أف وجود الكائنات عند ـ ّ
بالنطػبة إلػى وجػود
ػي ّ
ال أصؿ لها وال أطاس وال حّيّة أبداًة و ذا رأي باطػؿة ّف وجػود الكائنػات و م ّ
ػي ثابػػت ال يّبػػؿ اإلنكػػارة فمػػثالً وجػػود الجمػػاد
الحػ ّ
ػؽة ولكػ ّػف لمموجػػودات فػػي رإلبػػة اإلمكػػاف وجػػود حّيّػ ّ
بالنطػػبة إلػػى وجػػود اإلنطػػاف عػػدـة ّف اإلنطػػاف إذا انعػػدـ بحطػػب الظّػػا ر صػػار جطػػد جمػػاداًة ولكػ ّػف
ّ

بالنطػػبة إلػػى اإلنطػػاف معػػدوـ ووجػػود و ػػـة
أف الإلّػراب ّ
الجمػػاد لػػه وجػػود فػػي عػػالـ الجمػػادة إذاً اإلّضػػح ّ
ػي
الرإلبػػة
الجماديػػة لػػه وجػػودة وكػػذلؾ وجػػود الموجػػودات بال ّنطػػبة إلػػى وجػػود الحػ ّ
ّ
ّ
ولكنػػه فػػي ّ
ػؽ وجػػود و مػ ّ

الصػورة الظّػػا رة
وعػدـ محػضة ومػػا ػو إالّ مجػ ّػرد ظهػور
كالصػػورة الإلػي إلظهػػر فػي المػرآةة ولك ّػف إلمػػؾ ّ
ّ
فػػي الم ػرآة تواف كانػػت أو ام ػاً ولكػػف حّيّإلهػػا شػػخص العػػاكس الّػػذي ظهػػرت صػػورإله فػػي ػػذ الم ػرآة.
أف
الصورة المنعكطػة ّ
بالنطػبة إلػى ال ّشػخص الظّػا ر أمػاـ المػرآة ػي و ػـة إذاً اإلّضػح ّ
وباالخإلصار ّ
إف ّ
الصػور
بالنطبة إلى وجود
ّ
الموجودات تواف كاف وجود ا ال يعإلبر وجوداً ّ
الطػراب و ّ
الحؽ بؿ ي بمثابػة ّ
الإلػػي إلظهػػر فػػي الم ػرآةة ولكػػف لهػػا وجػػود فػػي رإلبإلهػػاة ولهػػذا فحض ػرة المطػػيح كػػاف يعإلبػػر البػػافميف عػػف

بالنطبة
ولكنهـ أموات
ّ
وصـ وبكـ وعمي ّ
الحؽ والمنكريف أمواإلاًة مع ّأنهـ كانوا بحطب الظّا ر أحياءة ّ
ّ
4
ؿ اإليمافة و ذا و مّصود حضرة المطيح حيث يّوؿ "دع الموتى يدفنون موتاىم" .
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أقسام القديم والحادث
الطؤاؿ كـ ي أقطاـ الّديـ والحادثب
ّ
ػاني.
الجػ ػواب ي ػػرى بع ػػض الحكم ػػاء والفالط ػػفة ّ
ػي وق ػػدـ زم ػ ّ
أف الّ ػػدـ عم ػػى قط ػػميف ق ػػدـ ذاإل ػ ّ
اإلي ػػو وجػػود لػػـ إلطػػبّه عمّػػةة
ػاني .فالّػػديـ الػ ّذ ّ
ػي وحػػدوث زمػ ّ
والحػدوث أيضػاً عمػػى قطػػميف حػػدوث ذاإلػ ّ
ماني له ّأوؿ وآخرة ّف وجود ك ّؿ
ماني ال ّأوؿ لهة والحادث ّ
اإلي طبّإله عمّةة والّديـ ّ
الز ّ
الز ّ
والحادث ال ّذ ّ
غائيةة مثالً ذ
شيء مف ا شياء يإلوقّؼ عمى عمؿ أربع عمّة
مادية وعمّة صورّية وعمّة ّ
فاعمية وعمّة ّ
ّ
البائيػة ػي
مادة و ي الخشبة ولها صورة و ي ا ريكةة وعمّإلها
النجارة ولها ّ
ا ريكة لها صانع و و ّ
ّ
ػي ّنهػا مطػػبوقة بالعمّػة ووجود ػا مشػػروط بالعمّػة ويّولػػوف
الجمػوس عميهػاة إذاً فا ريكػػة ػذ حػادث ذاإلػ ّ
أف الجطػـ
الصانع حادث
ذاإلي وحادث
حّيّية إذاً فهذا الكوف ّ
حّيّية وحيث ّ
بالنطبة إلى ّ
ّ
ّ
لهذا حادث ّ
ػي والػ ّػروح مطػػإلبف عنػػهة و ػػو
مطػ ّ
ػالروح فالجطػػـ ّ
ػإلمد مػػف الػ ّػروح وقػػائـ بػ ّ
بالنطػػبة إلػػى الػ ّػروح حػػادث ذاإلػ ّ
ذاإلية كال ّشعاع تواف كاف مالزماً لم ّشػمس دائمػاً ولكػف ال ّشػمس قديمػة وشػعاعها
ّ
بالنطبة إلى الجطـ قديـ ّ
أما وجود ال ّشمس فال يإلوقّؼ عمى ال ّشعاع فهي
حادثة ّف وجود ال ّشعاع يإلوقّؼ عمى وجود ال ّشمسة ّ

الفائضة و و الفيض.

أف شػيئاً وجػد مػف العػدـ
نطبي
أف الوجود والعدـ كميهما
إضافية فمو قيؿ ّ
والمطهلة الثّانية ي ّ
ّ
ّ
بالنطػبة إلػى الحػاؿ الحاضػرة كانػت
إف الحػاؿ الّديمػة ّ
فميس المّصػود ّأنػه وجػد مػف العػدـ المحػض بػؿ ّ
عدماًة
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قابمية لموجودة فاإلنطاف موجود والجمػاد أيضػاً
يإلكوف منه وجودة إذ ليس له ّ
حيث ّ
أف العدـ المطمؽ ال ّ
اإلنطاني عدـة ّنه عندما ينعػدـ جطػـ اإلنطػاف
بالنطبة إلى الوجود
أف الوجود
الجمادي ّ
موجودة غير ّ
ّ
ّ

الميػت يوجػد اإلنطػافة
يصير إلراباً وجماداًة وحينما ينإلّػؿ الإلّػراب إلػى عػالـ اإلنطػاف ويحيػا ذلػؾ الجطػـ ّ
أف كميهما
ولكنه ّ
فالإلّراب أي الجماد تواف كاف له وجود في مّامه ّ
بالنطبة إلى اإلنطاف عدـة والمّصود ّ

بالنطبة إلى اإلنطاف عدـ وفناءة ّنه إذا انعدـ اإلنطاف صػار إل اربػاً
ولكف وجود الإلّراب والجماد ّ
موجود ّ
ػؽ عػػدـ وفنػػاءة فاإلنطػػاف
بالنطػػبة إلػػى وجػػود الحػ ّ
ولكنػػه ّ
وجمػػاداًة إذاً فعػػالـ اإلمكػػاف تواف كػػاف موجػػوداً ّ
بالنطػػبة إليػػه عػػدـة وكػػذلؾ
والإلّػراب كال مػػا موجػػود ولكػػف أيػػف وجػػود الجمػػاد مػػف وجػػود اإلنطػػافة فهػػو ّ
ػؽ
بالنطبة إلى وجود
بالنطػبة إلػى وجػود الح ّ
ّ
ولكنػه ّ
الحؽ عػدـ .فػالكوف تواف كػاف لػه وجػود ّ
وجود الخمؽ ّ
ػؽ وكممػػة اهلل
بالنطػػبة إلػػى الحػ ّ
أف وجود ػػا ّ
أف الكائنػػات ولػػو ّأنهػػا موجػػودة إالّ ّ
عػػدـة ومػػف ػػذا يإلّضػػح ّ
يعإلبر عدماًة ذا و معنى ا ّو ّلية واآلخرّية لكممة اهللة حيث يّوؿ أنا األل والياء ّنه مبػدأ الفػيض
أف ال ّشػمس دوف نػور
ومنإلها ة
ّ
أشعة شمس الحّيّة لـ إلزؿ كانت طاطعة المعػة إذ ّ
ولمحؽ دائماً خمؽ و ّ
اإللهية إلّإلضي وجود الكائناتة والفيض الّػديـ ال يمكػف أف
الصفات
ّ
ي ظالـ ديجورة توا ّف ا طماء و ّ

اإللهية.
ينّطع ّف انّطاعه ينافي الكماالت
ّ
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مسألة التّناسخ
الطؤاؿ ما حّيّة مطهلة الإلّناطذ الإلي يعإلّد ا بعض الممؿب
ّ
ممػا نّػوؿ ػو أف نب ّػيف الحّيّػة ال أف نطعػف فػي عّائػد الممػؿ ا خػرىة
الجواب ّ
إف المّصود ّ
نإلعرض لوجداف أحد وال نطإلحطف االعإلراض.
لمجرد بياف الواقع فّط ّننا ال ّ
بؿ ّ
ػوييف
إذاً فػػاعمـ أف الّػػذيف يعإلّػػدوف الإلّناطػػذ عمػػى قطػػميف قطػػـ ال يعإلّػػد بػػالثّواب والعّػػاب المعنػ ّ
أف
الرجػػوع إلػػى ػػذا العػػالـ يمّػػى المجػػازاة والمكافػػهة .و ّ
فػػي الػ ّػدار اآلخ ػرةة ويػػرى ّ
أف اإلنطػػاف بالإلّناطػػذ و ّ

النعػػيـ والجحػػيـ مّإلص ػراف عمػػى ػػذا العػػالـ وال يعإلػػرؼ بعػػالـ آخػػرة و ػػذ الفرقػػة أيض ػاً عمػػى قطػػميف
ّ
بهف اإلنطاف أحياناً يرجع إلى ػذا العػالـ فػي صػورة حيػواف حإلّػى يػرى المجػازاة ال ّشػديدةة
أحد ما يعإلّد ّ
اني يرجػػع إلػػى عػػالـ اإلنطػػاف مػ ّػرة أخػػرىة ويطػ ّػموف ػػذا
وبعػػد ّ
إلحممػػه العػػذاب ا لػػيـ فػػي العػػالـ الحي ػو ّ
الرجػػوع ي ػرى الثّػواب وج ػزاء
الرجػػوع مػػف عػػالـ اإلنطػػاف إلػػى عػػالـ اإلنطػػاف وبعػػد ّ
إلواطػػخاً .واآلخػػر يػػرى ّ

ويطموف ذا إلناطخاًة وكال الفريّيف ال يعإلّد بعالـ غير ذا العالـ.
الحياة ا ولىة
ّ

ػروية ويعإلبػروف الإلّناطػذ وطػيمة لمإلّكامػؿة
والّطـ اآلخر مف أ ؿ الإلّناطذ يعإلّػدوف بالعػالـ ا خ ّ
الرجػػوع إليػػه حإلّػػى يصػػؿ إلػػى مركػػز
ّف اإلنطػػاف يكإلطػػب الكمػػاالت إلػػدر ّ
يجياً باالنإلّػػاؿ مػػف ػػذا العػػالـ و ّ
ػادة ناقصػة فػي البػدء أي فػي ال ّػدور ا وؿ
المادة والّ ّػوةة فالم ّ
مكوف مف ّ
الكماؿة وبياف ذلؾ ّ
أف اإلنطاف ّ

الص ػػفاء والمّطاف ػػة حإل ػػى إلص ػػير شػ ػفّافة
وحينم ػػا يإلك ػ ّػرر مجيئه ػػا إل ػػى ػػذا الع ػػالـ إلإلرقّػػى وإلحص ػػؿ عم ػػى ّ
الّوة
كالمرآةة و ّ
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الإلّػػي ػػي عبػػارة عػػف الػ ّػروح يإلح ّػػؽ فيهػػا بجميػػع كماالإلػػهة ػػذ مطػػهلة أ ػػؿ الإلّناطػػذ والإلّواطػػذ بيَّّنا ػػا
باالخإلصارة ولو أردنا الإلّفصيؿ لكاف ذلؾ مضيعة لموقت ففي ذا اإلجماؿ كفايةة وليس لػديهـ دالئػؿ

ػحة ػذ المطػهلة بػؿ ػي مجػرد إلص ّػور واطػإلنباط مػف الّػرائف ال مػف البر ػاف
عّمية عمى ص ّ
وال ب ار يف ّ
الّاطعة فيجب أف يطمب البر اف مف معإلّػدي الإلّناطػذ ال الّػرائف والإلّص ّػور والوجػدافة ولكػنكـ إلطمبػوف
أف الظّا ر
مني ّ
ّ
الدالئؿ والب ار يف عمى امإلناع الإلّناطذ و ذا ما يجب بيانهة و ّأوؿ بر اف عمى االمإلناع ّ
أف الإلّجمّػي
الر
عنواف الباطف والممؾ مرآة الممكوتة والعالـ
وحانية فالحظ إذاً ّ
الجطماني مطابؽ لمعالـ ّ
ّ
ّ
ال يإلكػ ّػرر فػػي العػػالـ المحطػػوس ّنػػه لػػيس نػػاؾ كػػائف مػػف الكائنػػات يشػػابه أو يماثػػؿ كائن ػاً آخػػر مػػف
أف خزائف الوجود ممئت مف الحبوب
جميع الوجو ة فلية الإلّوحيد موجودة ظا رة في جميع ا شياءة فمو ّ

بد مف وجود فرؽ وإلمييز
حبإليف إلطابّاً وال إلماثالً وال إلشابهاً مف جميع الوجو ة بؿ ال ّ
ّ
فّنؾ ال إلجد بيف ّ
وفردانيإلػػه مشػػهودة فػػي
ووحدانيػػة الحػػؽ
أف بر ػػاف الإلّوحيػػد موجػػود فػػي جميػػع ا شػػياء
ّ
ّ
بينهمػػاة وحيػػث ّ
جميػع حّػػائؽ الكائنػػات إذاً فإلك ّػرر الإلّجمػػي الواحػػد ممإلنػع محػػاؿة لهػػذا فالإلّناطػذ أي إلكػرار ظهػػور الػ ّػروح
الطػابّة يكػوف إلجمّيػاً مإلك ّػر اًر و ػذا مطػإلحيؿ وغيػر ممكػفة وحيػث
الواحد في ذا العالـ بما ّيإله وشؤونه ّ

الناطػو ّإلية ممإلنػػع محػػاؿة فكػػذلؾ إلكػرار الإلّجمػػي أيضػاً
أف إلكػرار الإلّجمػػي الواحػػد لكػ ّؿ كػػائف مػػف الكائنػػات ّ
ّ
النػزوؿ ممإلنػع
الصعود أـ في قوس ّ
أي مّاـ مف المّامات طواء أكاف في قوس ّ
لمكائنات الممكو ّإلية في ّ
الن ػػوع
الناطػ ػو ّإلية ورجوعه ػػا م ػػف حي ػػث ّ
الناط ػػوت مط ػػابؽ لمممك ػػوتة ولك ػػف ع ػػودة الكائنػػات ّ
محػػاؿة ّف ّ

الطػػنيف
واضػػحة يعنػػي ّ
الطػػابّة بػػا وراؽ والبػراعـ وا ثمػػار أإلػػت فػػي ّ
الطػػنيف ّ
أف ا شػػجار الإلػػي أإلػػت فػػي ّ
الالّحّة أيضاً بإلمؾ ا وراؽ والبراعـ وا ثمار
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ػهف إلمػػؾ ا وراؽ والب ػراعـ وا ثمػػار قػػد إلالشػػت
بعينهػػاة فيّولػػوف ػػذا إلكػ ّػرر ّ
النػػوعة تواذا اعإلػػرض أحػػد بػ ّ
النبػات م ّػرة أخػرى تواذاً فّػد
النبػات إلػى عػالـ الجمػاد وأإلػت مػف عػالـ الجمػاد إلػى عػالـ ّ
ونزلت مف عػالـ ّ
المركبػة
أف البراعـ وا ثمار وا وراؽ لمعاـ الماضي قد إلالشت وإلحمّمػت عناصػر ا
ّ
إلكررتة فجوابه و ّ
ّ
إلإلجمػػع وإلإلرّكػػب ا ج ػزاء المرّكبػػة منهػػا أوراؽ العػػاـ الماضػػي وبراعمػػه
و ّ
إلفرقػػت فػػي ػػذا الفضػػاءة ولػػـ ّ

وعيػة مػػف إلركيػب العناصػػر الجديػدةة وكػػذلؾ يإلالشػػى
وأثمػار ولػػـ إلعػد بعينهػػا بعػد إلحميمهػػا بػؿ عػػادت ّ
الن ّ
أف ػذا الجطػـ عػاد مػف عػالـ الجمػاد أو
إلإلفرؽ أجزاؤ المرّكبةة فمو فرضنا ّ
جطـ اإلنطاف بعد الإلّحميؿ و ّ

الطػابؽة فإلمػؾ العناصػػر
ّ
النبػات م ّػرة أخػرى فمػيس ػذا الجطػـ ػو بعينػه ا جػزاء المرّكػب منهػا اإلنطػاف ّ
إلفرقت وانإلشرت في ذا الفضاء الواطػعة ثػـ إلرّكبػت مػف العناصػر أجػزاء أخػرى وصػار جطػماً
إلحمّمت و ّ

أف إلمػؾ ا جػزاء
الطػابؽ فػي إلركيػب اإلنطػاف الالّحػؽة غيػر ّ
ثانياًة ورّبما يدخؿ جزء مف أجػزاء اإلنطػاف ّ
مرة أخرى فيوجد اإلنطاف الالّحػؽ
لـ َ
إلبؽ محفوظة بإلمامها وعينها بدوف زيادة وال نّصاف حإلّى إلإلرّكب ّ

أف ػػذا الجطػػـ قػػد عػػاد بإلمػػاـ أج ازئػػه وصػػار
مػػف ذلػػؾ الإلّركيػػب واالمإل ػزاج ثػػـ يطػػإلد ّؿ مػػف ذلػػؾ عمػػى ّ
الروح بعينه كالجطػـ عػاد وإلك ّػرر
كررة و ّ
ال ّشخص ا ّوؿ نفطه ال ّشخص الثّاني وبناء عميه قد حصؿ الإلّ ّ
وبعد الموت رجع بذاإله إلى ذا العالـ.

ػادة صػػفاء ا وإلصػػير
أف ػػذا الإلّناطػػذ ػػو لمحصػػوؿ عمػػى الكمػػاؿ حإلّػػى إلكإلطػػب المػ ّ
ولػػو نّػػوؿ ّ
شفّافة فإلططع أشعة ال ّػروح فيهػا بمنإلهػى الكمػاؿة فهػذا أيضػاً إلص ّػور محػضة ّنػه عمػى فػرض الإلّطػميـ
بػػذلؾ فػػال يمكػػف إلبييػػر الما ّيػػة فػػي الإلّجػػدد والعػػودة ّف جػػو ر الػ ّػنّص ال يصػػؿ إلػػى حّيّػػة الكمػػاؿ
الصرؼ بالعود
بالرجوع والعودة وال يصير الظّالـ ّ
ّ
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الناطػو ّإلية حّيّػة
بالرجعػةة وال إلكػوف الما ّيػة ّ
الرجوع مصدر ّ
النورة وال إلصير حّيّة العجز قػدرة وق ّػوة ّ
وّ
إلكررت ال إلعطي ثم اًر حمواًة وال ّشجرة الطّّيبة مهما عادت
الرجوعة وشجرة ّ
الزقّوـ مهما ّ
ممكو ّإلية بالعودة و ّ
صور
الرجوع إلى عالـ ّ
مرةة إذاً إلبيَّف ّ
أف إلكرار ّ
ال إلثمر فاكهة ّ
الناطوت ال يورث الكماؿة وليس لهذا الإلّ ّ
بر اف وال دليؿ فهو عبارة عف أفكار وأو اـة بؿ مدار حصػوؿ الكمػاؿ فػي الحّيّػة ػو فػيض الخػالؽ.

الصعود ك ّػرات وم ّػرات حإلّػى يصػؿ
وحضرات الثّ
ّ
ئوصوفييف يعإلّدوف ّ
أف اإلنطاف يرجع ويعود في قوس ّ
بنهايػة
إلى المركػز ا عمػىة وفػي ذلػؾ المّػاـ إلصػير الم ّ
الصػافية وإلطػطع فيهػا أنػوار ال ّػروح ّ
ػادة كػالمرآة ّ

أف الع ػوالـ
اإلية والحػػاؿ ّأنػػه مػػف المط ػمّـ لػػدى المػػدقّّيف فػػي المطػػائؿ
ّ
اإللهيػػة ّ
الّػ ّػوة ويحصػػؿ الكمػػاؿ ال ػ ّذ ّ
الصػػعود
أف مّػػاـ اإلنطػػاف نهايػػة قػػوس ّ
ػمانية إلنإلهػػي بنهايػػة قػػوس ّ
الجطػ ّ
النػػزوؿة و ّ
النػػزوؿ وبدايػػة قػػوس ّ
ويعبػر عػػف قػػوس
الصػػعود مػف بدايإلػػه إلػػى نهايإلػه م ارإلػػب
روحانيػػةة ّ
ّ
المّابػؿ لممركػػز ا عمػىة و ّ
أف قػػوس ّ
الصػػعود
الصػػعود بػػاالخإلراعة وينإلهػػي قػػوس ّ
ّ
النػػزوؿ بالجطػ ّ
ػمانيات وقػػوس ّ
النػػزوؿ باإلبػػداع وعػػف قػػوس ّ

بيعيػة وال ّػنظـ
وحانياتة فرأس البركار ال يرجع الّهّرى عند رطـ ّ
الدائرة ّف ذلؾ ينػافي الحركػة الطّ ّ
بالر ّ
ّ
الناطػوإلي قػػدر ومزّيػػة حإلّػػى يإلمّن ػى
فّنػػه لػيس لمع ػالـ ّ
اإللهيػػة تواالّ اخإل ػ ّؿ نظػػاـ الػ ّػدائرةة وفضػالً عػػف ػػذا ّ
ّ
مرة أخرىة بؿ ّإنما يظهر اطػإلعداد اإلنطػاف
اإلنطاف بعد نجاإله مف ذا الّفص أف يّع في ذا ال ّشرؾ ّ

الرجػػوعة فكػ ّؿ مػػا كمػػف فػػي ػػذا
ّ
بالطػػير فػػي م ارإلػػب الوجػػود بػػالفيض ا بػ ّ
وقابميإلػػه عيانػاً ّ
كرر و ّ
ػدي ال بػػالإلّ ّ
النبػات عنػدما
الصدؼ طواء أكاف مف ال ّد ّر أو الخزؼ يظهر لمعيػاف عنػدما يفػإلح فػا م ّػرة واحػدةة و ػذا ّ
ّ
الطػير
إما أف يػهإلي بشػوؾ أو ورد وال حاجػة إلػى أف ينبػت م ّػرة أخػرىة وفضػالً عػف ػذا ف ّ
ػّف ّ
ينبت ّ
مرة ّ
والحركة في العوالـ عمى خطّ مطإلّيـ طبؽ
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ػي فهػػي طػػبب العػػدـة
الػ ّػنظـ الطّ ّ
بيعيػػة مػػا طػػبب الوجػػود و ّ
أمػػا الحركػػة المنافيػػة لمػ ّػنظـ والوضػػع الطّبيعػ ّ
اإللهيػػةة ولهػػذا فحصػػوؿ الوجػػود
بيعيػػة ومخػػالؼ لمػ ّػنظـ
ّ
الصػػعود منػػاؼ لمحركػػة الطّ ّ
ورجػػوع الػ ّػروح بعػػد ّ
مرة أخرى بعد خالصه منه.
الرحـ ّ
بالرجوع ممإلنع محاؿة مثمه كمثؿ اإلنطاف الّذي يرجع إلى عالـ ّ
ّ
انظػػروا مػػا أو ػػى إلصػ ّػورات أ ػػؿ الإلّناطػػذ والإلّواطػػذة يحطػػبوف الجطػػـ ظرف ػاً والػ ّػروح مظروف ػاًة
ػبيانية فمػػا أضػػيؽ
كالمػػاء فػػي الكػػهس يفػػرغ مػػف كػػهس ويعػػود فػػي كػػهس آخػػرة فهػػذا الإلّصػ ّػور ممعبػػة صػ ّ

أف لهػا إلعمّّػاً
الروح مف المج ّػردات لػيس لهػا دخػوؿ وال خػروجة وغايػة مػا نالػؾ ّ
إلصور ـ مع ّ
أف ّ
مجاؿ ّ
اإلي بإلك ػ ّػرر
بالجط ػػد كإلعمّ ػػؽ ال ّش ػػمس ب ػػالمرآةة فم ػػو ّ
أف ال ػ ّػروح إلّط ػػع مراإلبه ػػا وإلحص ػػؿ عم ػػى الكم ػػاؿ الػ ػ ّذ ّ

ػماني حإلّػى إلكإلطػب
ػماني لكػاف ا ولػى لهػا أف يم ّػد اهلل حياإلهػا فػي العػالـ الجط ّ
رجوعها إلى العػالـ الجط ّ
الكماالت والفيوضات وال لزوـ إلذاقإلها كهس الهالؾ وحصوؿ الحياة الثّانية.
أف الوجػػود قاصػػر عمػػى ػػذا
و ػػذ الفك ػرة ناشػػئة أصػالً مػػف بعػػض الإلّناطػ ّ
ػخييف الّػػذيف إلصػ ّػوروا ّ
اإللهية إلنإلهي بهػذا
أف العوالـ
اإللهيةة بينما العوالـ
العالـ الفاني وأنكروا العوالـ
ّ
ّ
ّ
اإللهية ال إلإلنا ىة فمو ّ
ػبيانيةة إذ إلكػوف نإليجػػة ػذ الكائنػػات
ػماني لكػػاف اإليجػاد عبثػاً بػػؿ لصػار الوجػود ممعبػػة ص ّ
العػالـ الجط ّ

الّإلي ال إلإلنا ى وجود اإلنطاف الذي و أشرؼ الكائناتة و و أيضاً يبدو ويروح ّأياماً معدودة في ذ
ػي وإلنإلهػػي وإلكمػػؿ الكائنػػات
الػ ّػدار الفانيػػة لينػػاؿ المكافػػهة فيكمػػؿ الكػ ّؿ فػػي ّ
النهايػػة وينإلهػػي اإليجػػاد اإللهػ ّ

اإللهيػػة
الصػػفات
ّ
الرب ّ
انيػػة وال يكػػوف لهػػا وال ليطػػماء و ّ
الموجػػودة الّإلػػي ال إلإلنػػا ى حينئػػذ إلإلعطّػػؿ ا لو ّيػػة ّ
إلهثير في ذ
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عمننا يتننفون"5ة و كػػذا كانػػت عّػػوؿ فالطػػفة
رب ن ّ
وحانيػػة الموجػػودة "سننبحان ّ
الر ّ
الكائنػػات ّ
رب العن ّنزة ّ
أف ع ػػالـ الحي ػػاة والوج ػػود
الط ػػمؼ الّاصػ ػرة كبطممي ػػوس وغي ػػر م ػػف الّ ػػذيف ك ػػانوا يعإلّ ػػدوف ويإلص ػ ّػوروف ّ
ّ
الطػموات الإلّطػع
محصور في ذ الكرة ا
ّ
رضية ووجود الفضاء الذي ال يإلنا ى محصور فػي طبّػات ّ
خالية.
وكمّها فارغة ّ

ػخيوف أيضػاً
أي درجة كانت أفكار ـ محدودة وعّولهـ ضعيفةة واآلف يظ ّػف الإلّناط ّ
فانظروا إلى ّ
النصيرّية
صور
أف العوالـ
خييف ّ
كالدروز و ّ
إف بعض الإلّناط ّ
ّ
اإلنطانية بؿ ّ
ّ
اإللهية محصورة في عوالـ الإلّ ّ
ّ
أف العػػالـ
ميب مػػع ّ
يإلصػ ّػوروف ّ
ػمانية فمػػا ػػذا الإلّصػ ّػور الجػػا ّ
أف الوجػػود محصػػور فػػي ػػذا العػػالـ الجطػ ّ

انيػة
ػي الّػذي يبػدو فػي نهايػة الجمػاؿ والعظمػة والكمػاؿ فيػه ا جػراـ ّ
النور ّ
الجطماني في ػذا الكػوف اإلله ّ
ّ
اإللهيػػة الإلػػي ػػي أصػػؿ ا طػػاس
وحانيػػة
الإلػػي ال إلإلنػػا ىة فيجػػب إذاً أف نمعػػف ّ
ّ
الر ّ
النظ ػر فػػي الع ػوالـ ّ
أي درجة ي غير محدودة وغير مإلنا ّية فاعإلبروا يا أولي ا بصار.
لنعرؼ إلى ّ
اإللهيػػةة ولكػ ّػف
الصػػحؼ
الرجعػػة مػػذكورة فػػي الكإلػػب ّ
ّ
ولنرجػػع إلػػى موضػػوعنا و ػػو ّ
المّدطػػة و ّ
أف ّ
الرجعة لػيس رجػوع
الجا ميف لـ يهإلدوا إلى معانيها ّ
وظنوا ّأنها الإلّناطذة ّف ما قصد به أنبياء اهلل مف ّ
أف يحيػى
الصػفاتة أي لػيس رجػوع المظهػر بػؿ رجػوع الكمػاالتة ففػي اإلنجيػؿ يّػوؿ ّ
ال ّذات بؿ رجػوع ّ
إيميػا فػي
الناطّة
النفس ّ
إيمياة فميس المراد مف ذا البياف رجوع ّ
وشخصية حضػرة ّ
ّ
بف زكريا و حضرة ّ
إيميا وصػفاإله إلجمّػت وظهػرت فػي حضػرة يحيػىة
أف كماالت حضرة ّ
جطد حضرة يحيىة بؿ المراد و ّ
فّنػػا نّػػوؿ قػػد
بػػا مس كػػاف فػػي ػػذا المحفػػؿ طػراج مضػػيءة فػػّذا أوقػػدنا فػػي المّيمػػة الّادمػػة طػراجاً آخػػر ّ

أضاء طراج
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فّنػا نّػوؿ عنػه
مرة أخرى ّ
ا مسة وكذلؾ الماء الذي كاف يجري مف ينبوع ثـ انّطع ّ
فّنه حينما يجري ّ
الطػراج بعينػه ػو ذلػؾ
في جريانه الثّاني ّ
أف ذا الماء و عيف ذلؾ الماء وقد جػرى م ّػرة أخػرىة و ػذا ّ
الريػػاحيف وكانػػت فيػػه الفواكػػه المّذيػػذة
ّ
الربيػػع الماضػػي إلفػػإلّح الػػورد وأينعػػت ا ز ػػار و ّ
الطػراجة وكػػذلؾ فػػي ّ

الريػػاحيف وظهػػرت
الربيػػع الّػػادـ ّ
فّنػػا نّػػوؿ قػػد رجػػع ذلػػؾ الػػورد وعػػادت إلمػػؾ ا ز ػػار و ّ
الطّعػػـة فػػّذا جػػاء ّ
أف ا ج ػزاء الإلػػي إلرّكػػب منهػػا الػػورد فػػي العػػاـ
إلمػػؾ الفواكػػه المّذيػػذةة ولػػيس المّصػػود مػػف ػػذا البيػػاف ّ
أف إلم ػػؾ المّطاف ػػة
الماض ػػي إلرّكب ػػت بعينه ػػا بع ػػد الإلّحمي ػػؿ م ػ ّػرة أخ ػػرى وع ػػادت ورجع ػػتة ب ػػؿ المػ ػراد ػػو ّ
الرائحة الطّيبة الّإلي كانت في ورد العاـ الماضػي واضػحة مشػهودة بعينهػا فػي
والمالحة والمّوف البديع و ّ
ورد ذا العاـ.

الرجعػػة
ػػي ّ

أف المّصػػود ػػو الإلّشػػابه والإلّماثػػؿ بػػيف ػػذا الػػورد وذاؾ الػػوردة و ػػذ
والخالصػػة ّ
مفصؿ مشػروح بػالّمـ ا عمػى 6فػي كإلػاب اإليّػاف فػارجعوا
اإللهيةة و ذا المعنى
الصحؼ
ّ
ّ
المذكورة في ّ
حية والثّناء.
إليه حإلّى إلطّمعوا عمى حّائؽ ا طرار
اإللهية وعميؾ الإلّ ّ
ّ

()81

وحدة الوجود
7
ػوفية ومػا ػي حّيّػة مّصػود ـ
الص ّ
الطؤاؿ ما ي مطهلة وحدة الوجػود عنػد الثّئوص ّ
ػوفييف و ّ
ّ
و ؿ ذ المطهلة إلطابؽ الحّيّة أـ الب

ػوفيةة
أف مطػػهلة وحػدة الوجػود ػػذ قديمػة وليطػت
الصػ ّ
مخإلصػػة بالثّئوص ّ
الجػواب اعمػـ ّ
ػوفييف و ّ
ّ
إف بعضاً مف حكماء اليوناف أيضاً
بؿ ّ
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كانوا يعإلّدونها كارططاطاليس الّذي يّوؿ بطيط الحّيّة ك ّؿ ا شياء وليس واحداً منها والبطيط نا ما
منز ػػة عػػف الإلّركيػػب والإلّّطػػيـ حمّػػت فػػي
أف الحّيّػػة
مّدطػػة ّ
الفردانيػػة الإلػػي كانػػت ّ
ّ
يّابػػؿ المرّكػػبة يعنػػي ّ
الحّيّي و ك ّؿ ا شياء وليس بواحد منها مطمّاً.
صور غير مإلنا يةة إذاً فالوجود
ّ

أف
ػي بمنزلػػة البحػػرة و ّ
إف الػػذيف يعإلّػػدوف وحػػدة الوجػػود يعإلّػػدوف ّ
والخالصػػة ّ
أف الوجػػود الحّيّػ ّ
جميع الكائنات كا مواجة و ذ ا مواج الإلي ي عبارة عف الكائنات صور غير مإلنا ّية لذلؾ الوجود
المّدطػػة ػػي بحػػر ِ
الّػ َػدـة وصػػور الكائنػػات الإلػػي ال إلإلنػػا ى ػػي أمػواج حادثػػةة
ػية إذاً فالحّيّػػة ّ
الحّيّػ ّ
ػي إلجمّػػى ف ػػي م ارإل ػػب
ػي وا ع ػػداد الإل ػػي ال إلإلن ػػا ىة ّف الواح ػػد الحّيّ ػ ّ
وك ػػذلؾ يش ػ ّػبهونه بالواح ػػد الحّيّ ػ ّ
ػية فمػػثالً الػ ّػرقـ اثنػػاف ػػو إلكػرار
ا عػػداد الإلػػي ال إلإلنػػا ىة وذلػػؾ ّف ا عػػداد ػػي إلكػرار الواحػػد الحّيّػ ّ
أف جميػع الكائنػات ػي معمومػات لمحضػرة
لمواحدة وكذلؾ قؿ في طػائر ا عػدادة ومػف جممػة بػ ار ينهـ ّ
اإللهيػػةة وال يإلح ّػػؽ العمػػـ بػػدوف معمػػوـة ّف العمػػـ يإلعمّػػؽ بشػػيء موجػػود ال معػػدوـة فمػػاذا يكػػوف إلعػ ّػيف
ّ

إلشخصػه فػي مػرآة العمػـب إذاً فحّػائؽ الكائنػات الإلػي ػي معمومػات البػارئ إلعػالى كػاف
الصػرؼ و ّ
العدـ ّ
اإللهي قديـة وما داـ العمـ قديم ًا
إلهية و ي قديمة ّف العمـ
لها وجود
عممية ّ
عممي ّنها كانت صو اًر ّ
ّ
ّ
حديػػة ػػي
فػػالمعموـ أيض ػاً قػػديـة و ّ
إلعيناإلهػػا الّإلػػي ػػي معمومػػات قديمػػة لم ػ ّذات ا ّ
إلشخصػػات الكائنػػات و ّ
ومّررةة تواالّ كانت
عيف العمـ
اإللهية ّف لحّيّة ذات ا ّ
حدية والعمـ والمعمومات وحدة صرفة محّّة ّ
ّ

أف المعمومات ي عيف العمـ
معرضة لمكثرة ولمزوـ ّ
ذات ا ّ
إلعدد الّديـ و ذا باطؿة لذا فّد ثبت ّ
حدية ّ
أف العالـ والعمـ
والعمـ عيف ال ّذاتة يعني ّ
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إلعدد الّػديـ إلػى مػا
إلعدد الّديـة ولحصؿ الإلّطمطؿ و ّ
إلصورنا غير ذلؾ لمزـ ّ
والمعموـ حّيّة واحدةة ولو ّ
حديػة وال إلفػاوت
إلعيناإلهػا فػي عمػـ الح ّ
ولمػا كانػت ّ
ػؽ ػي عػيف ذات ا ّ
إلشخصػات الكائنػات و ّ
ال نهايةة ّ
حّيّيػةة وكػ ّؿ المعمومػات مندمجػة مندرجػة بنحػو البطػاطة
بهي وجه مف الوجو إذاً فهنػاؾ وحػدة
ّ
بينهما ّ
حديةة يعني ّأنها كانت معموماإله إلعالى وعػيف ذاإلػه بنحػو البطػاطة والوحػدةة
والوحدة في حّيّة ذات ا ّ

ػي
ولما أف إلجمّى
الحؽ إلجمّياً ظهورّيػاً وجػدت ّ
ّ
إلشخصػات الكائنػات إلمػؾ و ّ
ّ
إلعيناإلهػا وصػار لهػا وجػود عين ّ
إلهيػػة ثػػـ أخػػذ ذلػػؾ
عمميػػة ّ
ػي أي ّأنهػػا كانػػت صػػو اًر ّ
فػػي الخػػارج بعػػد أف كانػػت مػػف قبػػؿ ذات وجػػود عممػ ّ
الحّيّي صو اًر غير مإلنا يةة ذا و أصؿ اطإلدالؿ ؤالء.
الوجود
ّ

وفية عمى قطميفة قطـ العواـ الذيف يعإلّدوف وحدة الوجود بمحض الإلّّميد
والثّ
الص ّ
ّ
ئوصوفيوف و ّ
أف المػراد مػف الوجػود الوجػود العػاـ
ػوفية ّ
الص ّ
يظنػوف ّ
غافميف عف مّصود مشا ير عممائهـة ّف عػواـ ّ

أف ػػذا الوجػػود
ػي لسنطػػافة يعنػػي مػػا يدركػػه اإلنطػػافة مػػع ّ
المصػػدر ّ
ني والعّمػ ّ
ي الّػػذي ػػو المفهػػوـ الػ ّذ ّ
العاـ عرض مف ا عراض يط أر عمى حّائؽ الكائنػاتة وما ّيػات الكائنػات ػي الجػو رة و ػذا الوجػود
أف الجو ر
العرضي الّائـ بالكائنات
ّ
كخاصية ا شياء الّائمة بها فهي عرض مف ا عراضة وال شؾ ّ
ّ
أعظـ مف العرضة ّف الجو ر أصؿ والعرض فػرعة والجػو ر قػائـ بنفطػه والعػرض قػائـ ببيػر ة يعنػي
الحؽ فرع الخمػؽ ومحإلاجػاً إلػى الخمػؽة والخمػؽ فػي
محإلاج إلى جو ر ليّوـ بهة وفي ذا الحاؿ يكوف
ّ
فّنػه بػذلؾ الإلّركيػب يحػدث
النظاـ
اإللهي العػاـ ّ
إف العناصر المفردة إذا إلرّكبت حطب ّ
غنى عنهة مثالً ّ
ّ
نباإلية
معينة حدث مف ذلؾ الإلّركيب وجود
كائف مف الكائناتة يعني إذا إلرّكبت عناصر ّ
ّ
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انية ومػػف إلركيػػب عناصػػر أخػػرى إلوجػػد مخإلمػػؼ
ولػػو إلرّكبػػت عناصػػر أخػػرى حصػػؿ منهػػا وجػػود حي ػو ّ
الكائنػػاتة وفػػي ػػذ الحػػاؿ يكػػوف وجػػود ا شػػياء فرع ػاً لحّائّهػػاة فكيػػؼ يكػػوف ػػذا الوجػػود الّػػذي ػػو
ذاإلياً وموجداً لجميع الكائناتب
عرض مف ا عراض ومحإلاج إلى جو ر يّوـ به كيؼ يكوف قديماً ّ

أف
ػوفية
ّ
الصػ ّ
أمػػا عممػػاء الثّئوصػ ّ
إلعمّ ػوا فػػي ػػذ المطػػهلة اإلّفّ ػوا عمػػى ّ
ػوفية و ّ
المإلبح ػريف بعػػد أف ّ
ني لسنطػاف و ػو حػادث وعػرض مػف ا عػراضة وحّػائؽ
الوجود قطمافة وجود ّ
عاـ و و المفهوـ الػ ّذ ّ
ني بػػؿ المّصػػود
ا شػػياء ػػي الجػػو رة ّ
أمػػا المّصػػود مػػف وحػػدة الوجػػود فمػػيس ػػذا الوجػػود العػ ّ
ػاـ ال ػ ّذ ّ
ػي المنػ ّػز المّػ ّػدس عػػف ك ػ ّؿ إلعبيػػرة و ػػو مػػا إلإلحّػػؽ بػػه ا شػػياء و ػػو واحػػد أي الواح ػػد
الوجػػود الحّيّػ ّ

ػانية
الحّيّي الذي به وجدت جميع ا شياء و ي ّ
الّوة والوجػود الع ّ
المادة و ّ
ػي اإلنط ّ
ػاـ أي المفهػوـ العّم ّ
ّ
وفية.
ذ ي حّيّة مطهلة الثّ
الص ّ
ّ
ئوصوفية و ّ
أف ا نبياء
أف ما يإلحّؽ به ا شياء واحدة غير ّ
أف ا نبياء والفالطفة مإلّفّوف عمى ّ
والخالصة ّ
أما عمـ الخمؽ فمحإلػاج إلػى وجػود المعمومػاتة
أف عمـ
ّ
يّولوف ّ
الحؽ غير محإلاج إلى وجود الكائنات و ّ

ػؽة ّف الّػديـ مبػايف
ولو كاف عمـ
الحؽ محإلاجاً إلى مػا دونػه لكػاف ذلػؾ العمػـ عمػـ الخمػؽ ال عمػـ الح ّ
ّ
ػؽة ّف الإلّنزيػه
لمحادث والحادث مخالؼ لمّديـة وك ّؿ ما نثبإله لمخمؽ مف لوازـ الحدوث نطمبه عف الح ّ
والإلّّػػديس عػػف نّػػائص الحػػادث مػػف خصػػائص الواجػػبة مػػثالً نػػرى الجهػػؿ فػػي الحػػادث فنثبػػت العمػػـ
لمّػػديـة ونػػرى العجػػز فػػي الحػػادث فنثبػػت الّػػدرة لمّػػديـة ونػػرى الفّػػر فػػي الحػػادث فنثبػػت البنػػى لمّػػديـة

النّػ ػػائص والّػ ػػديـ جػ ػػامع الكمػ ػػاالتة ّف عمػ ػػـ الحػ ػػادث محإلػ ػػاج إلػ ػػى وجػ ػػود
أف الحػ ػػادث منشػ ػػه ّ
يعنػ ػػي ّ
المعموماتة وعمـ
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ِ
إلشخصػاإلها الّإلػي ػي معمومػات البػاري إلعػالى غيػر
إلعينػات الكائنػات و ّ
الّديـ فػي غنػى عنهػاة لػذا فّ َػدـ ّ
ػهف العمػـ
ممػا إلحػيط بػه اإلد اركػات
اإللهيػة
واقعةة و ػذ ا وصػاؼ
ّ
ّ
ّ
العّميػة حإلّػى إلحكػـ ب ّ
الكماليػة ليطػت ّ
اإللهي محإلاج إلى معمومات أـ ال.
ّ

وفيةة ولو نريد أف نذكر جميع دالئؿ ػؤالء ونناقشػها
الص ّ
وبالجممة ّ
فّف ذا أعظـ بر اف عند ّ
ػوفية
الصػ ّ
الطػػاطع والػ ّػدليؿ الّػػاطع لهػؤالء ا فاضػػؿ عممػػاء ّ
الطػػإلنفد ذلػػؾ وقإلػاً طػػويالًة ػػذا ػػو البر ػػاف ّ

حديػة الّإلػي بهػا
والثّ
ػي الّػذي إلإلحّػؽ بػه ا شػياء يعنػي حّيّػة ذات ا ّ
ّ
ئوصوفيةة أما مطهلة الوجود الحّيّ ّ
أف حّػػائؽ ا شػػياء
الصػ ّ
ػوفية يّولػػوف ّ
أمػػا وجػػه الخػػالؼ فهػػو ّ
أف ّ
وجػػدت جميػػع الكائنػػات فمإلّفػػؽ عميهػػاة ّ
الحّيّية وشإلّاف ما بػيف الظّهػور
الحّيّية وا نبياء يّولوف ّأنها صدرت عف الواحد
ي ظهور الواحد
ّ
ّ
الحبػة
أف ال ّشيء الواحػد يظهػر فػي صػور غيػر مإلنا يػةة مػثالً ّ
ي عبارة عف ّ
الصدورة فالإلّجمي الظّهور ّ
و ّ
باإليػػة حينمػػا إلظهػػر إلهخػػذ صػػو اًر غيػػر مإلنا يػػة ػػي ا غصػػاف
الّإلػػي ػػي شػػيء واحػػد حػػائز لمكمػػاالت ّ
الن ّ

ػإلّر الواحػد
الصػدور ّ
ية وأمػا الإلّجمػي ّ
وا وراؽ وا ز ار وا ثمار فيّاؿ لهذا الإلّجمي الظّهػور ّ
ي فهػو أف يط ّ
الحّيّي ويبّى في عم ّػو إلّديطػه ولكػف وجػود الكائنػات صػادر عنػه ولػيس ظػا اًر منػهة مثػؿ ذلػؾ كمثػؿ
ّ
ال ّشمس الإلي يصدر عنها ال ّشعاع ويفيض عمػى جميػع الكائنػات و ػي باقيػة فػي عم ّػو إلّديطػها لػـ إلنػزؿ
إلشخصػػاإلها ومػا صػار الّػػديـ
بإلعيناإلهػا و ّ
ويػة ا شػياء ّ
ػعاعية ولػـ إلإلج َّػؿ فػػي ّ
الصػػور ال ّش ّ
ولػـ إلنحػ ّؿ فػي ّ

حادثاًة وال البنى المطمؽ أطي اًر لمفّرة وال الكماؿ المحض نّصاً صرفاً.

ػؽ انح ػ ّؿ فػػي الخمػػؽ
أف الحػ ّ
ػوفية معإلرفػػوف بػ ّ
الصػ ّ
ػالحؽ والخمػػؽة ويّولػػوف ّ
وخالصػػة الّػػوؿ ّ
أف ّ
بصورة غير مإلنا يةة كالبحر الّذي يإلجمّى
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الناقصة ي نفس البحػر الّػديـ الجػامع لكػ ّؿ الكمػاالت
بصور أمواج ال إلإلنا ىة و ذ ا مواج الحادثة ّ
الصػادر
أف العوالـ ي ثالثة عالـ
ّ
ا ّ
إللهيةة وأما ا نبياء فيّولوف ّ
الحؽ وعالـ الممكػوت وعػالـ الخمػؽ و ّ
الصػادر عػف ال ّشػمس
ا ّوؿ عف
ّ
إلي الّذي إلجمّى في حّػائؽ الكائنػات كال ّشػعاع ّ
الحؽ و الفيض الممكو ّ
الّذي يإلجمّى في الكائناتة ويإلجمّى ذلؾ الفيض الذي و ال ّشعاع في حّائؽ ا شياء بصور ال إلإلنػا ى
ػوفية يّإلضػػي أف يإلنػ ّػزؿ البنػػى
ػخص حطػػب اطػػإلعداد ا شػػياء وما ّيإلهػػا
ويإلشػ ّ
الصػ ّ
ّ
وقابميإلهػػاة أمػػا قػػوؿ ّ
بالصػور الحادثػةة وإلإلح ّػدد الّػدرة المحضػة بّيػود الممكنػات فػي
ويإلّيػد الّػديـ
المطمؽ إلى درجػة الفّػرة ّ
ّ

بديهي البطالف.
مرآة العجز و ذا
ّ

ػانية الإلػ ػػي ػ ػػي أشػ ػػرؼ المخموقػ ػػات ال إلإلنػ ػ ّػزؿ إلػ ػػى الحّيّػ ػػة
أف الحّيّػ ػػة اإلنطػ ػ ّ
ونحػ ػػف نالحػ ػػظ ّ
باإليػةة وكػػذلؾ
انيػػة الإلػي ػػي مظهػر الّػ ّػوة
الرإلبػػة ّ
الن ّ
أف الما ّيػة الحيو ّ
الحيو ّ
انيػةة و ّ
ّ
الحطاطػة ال إلهػػبط إلػى ّ

الجمادية.
النامية ال إلطّط إلى الحّيّة
الّوة ّ
الحّيّة ّ
ّ
الن ّ
باإلية الإلي ي ّ

ػفميةة فكيػؼ يمكػف أف
وباالخإلصار ّإنه لػيس لمحّػائؽ
الط ّ
ّ
العمويػة إلن ّػزؿ وال بػوط إلػى الم ارإلػب ّ
الكونيػة
الصػور والحّػائؽ
النعػوت فػي ػذ
إلنح ّؿ الحّيّة
اإللهية الكمّّية ّ
المّد ّطة عف جميع ا وصاؼ و ّ
ّ
ّ
ّ
إف
الّإلػػي ػػي مصػػدر ّ
النّػػائص مػػع صػػرؼ إلّديطػػها وإلنزيههػػا! ػػذا و ػػـ محػػض وإلصػ ّػور محػػاؿة بػػؿ ّ

بوبية وا لو ّية توا ّف جميع الكائنات مطإلفيضة مف فيض الإلّجمي
الر ّ
جو ر الإلّّديس ذلؾ جامع لكماالت ّ
ية ومّإلبطػػة مػػف أن ػوار كمالػػه وجمػػاؿ ممكوإلػػه كجميػػع الكائنػػات ا رضػ ّػية الإلػػي إلكإلطػػب فػػيض
الصػػدور ّ
ّ
رضية.
إلإلنزؿ وال إلهبط إلى الحّائؽ المطإلفيضة والموجودات ا
النور مف شعاع ال ّشمس وال ّشمس ال ّ
ّ
ّ
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مإلهخر مف المّيؿ فميس ناؾ مجػاؿ لمكاإلػب أف يكإلػب أكثػر مػف
وحيث ّأننا اآلف بعد العشاء وفي وقت ّ
الطالـ.
ذا و ّ

()81

موازين اإلد ار
أف إدراؾ حّائؽ ا شياء ّإنمػا يكػوف
إف موازيف اإلدراؾ أربعة ال غير كما و مطمّـ به .يعني ّ
ّ
بهذ الموازيف ا ربعة
يطمى محطوطاًة توا ّف
فا ّوؿ ميزاف
ّ
الحسة وك ّؿ ما يدرؾ بالعيف وا ذف وال ّشـ وال ّذوؽ والمّمس ّ
مّدط ػاًة
ػس أعظػػـ الم ػوازيف ويعإلبرونػػه ّ
فالطػػفة أوروبػػا اليػػوـ يعإلبػػروف ػػذا أإلػ ّػـ مي ػزاف ويّولػػوف ّ
إف الحػ ّ
الطػراب
أف ميزاف
الحس ناقص ّنػه يخطػئة مػثالً ّ
والحاؿ ّ
ػس قػد يػرى ّ
إف البصػر و ػو أعظػـ قػوى الح ّ
ّ
الجوالػة دائػرةة
الصور المر ّئية في المرآة حّيّة موجودةة وا جطػاـ الكبيػرة صػبيرةة و ّ
ماءة ويرى ّ
النّطػة ّ

ويرى ا رض طاكنة وال ّشمس مإلحركة إلى غير ذلؾ مف الخطه فػي كثيػر مػف ا مػورة فمهػذا ال يجػوز
االعإلماد عميه.
والثّػ ػػاني مي ػ ػزاف العّػ ػػؿ وكػ ػػاف مي ػ ػزاف اإلدراؾ لػ ػػدى الفالطػ ػػفة ا وؿ أطػ ػػاطيف الحكمػ ػػةة فكػ ػػانوا

عّميةة ومع وجود ذا فّد اخإلمفوا
بالدالئؿ
يطإلدلّوف بالعّؿ
ويإلشبثوف ّ
العّميةة ّف اطإلدالالإلهـ جميعها ّ
ّ
ّ
يبيروف فكر ـ يعني ّأنهـ كانوا يطإلدلّوف عمػى وجػود مطػهلة مػا
كثي اًر وكانت آراؤ ـ مخإلمفةة حإلّى كانوا ّ

أف أفالطػوف أثبػت فػي البدايػة
بالدالئؿ
با ّلدالئؿ
مدة عشريف طنةة وبعدئذ ينفونها ّ
العّمية ّ
ّ
ّ
العّميةة حإلى ّ
العّمية طكوف ا رض وحركة ال ّشمسة ثـ أثبت بعد ذلؾ
با دلّة
ّ
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مإلحركػةة وبعػد اشػإلهرت نظرّيػة بطمميػوس ونطػيت نظرّيػة
أف ال ّشػمس مركػز وا رض
بالدالئؿ
ّ
ّ
العّميػة ّ
ّ
الرياض ّػييف
أفالطوف بالكمّّية وقػد أحيػا ّا
الرصػد الجديػد أخيػ اًر ػذا ال ّػرأي م ّػرة أخػرىة وحيػث ّ
أف حضػرات ّ

العّميػػةة وحيػػث ّأنهػػـ كػػانوا يثبإلػػوف مطػػهلة بالػ ّػدالئؿ
اخإلمف ػوا حػػاؿ ّأنهػػـ جميع ػاً كػػانوا يطػػإلدلّوف بالػ ّػدالئؿ
ّ
أف فيمطوفاً كػاف ثابإلػاً عمػى رأي
بالدالئؿ
الزمف ثـ ينفونها أيضاً ّ
العّمية في فإلرة مف ّ
ّ
ّ
العّميةة مثاؿ ذلؾ ّ
ػية إذاً
ّ
مدة ويّيـ ا دلّػة والبػ ار يف عميػه وبعػد مضػي فإلػرة ينصػرؼ عػف ذلػؾ ال ّػرأي وينفيػه بال ّػدليؿ العّم ّ
إلاماًة ّف اخػإلالؼ الفالطػفة ا وؿ وعػدـ ثبػاإلهـ وإلبػديؿ أفكػار ـ دليػؿ
ّ
إلبيف ّ
أف ميزاف العّؿ ليس ميزاناً ّ
إلاماً لوجػب أف يكونػوا جميعػاً مإلّفّػيف فػي ال ّػرأي
عمى ّ
إلاـة إذ لو كاف ميزاف العّؿ ّ
أف ميزاف العّؿ غير ّ

مإلّحديف في الفكر.

المّدطػػة فيّولػػوف
النػػاس مػػف الكإلػػب ّ
النصػػوص الإلػػي ينّمهػػا ّ
النّػػؿ و ػػو ّ
والميػزاف الثّالػػث مي ػزاف ّ
ػاـة ّف المنّػوؿ يػدرؾ بالعّػؿة
جاء في الإلّوراة كذاة وقاؿ في اإلنجيؿ كذاة و ذا الميػزاف أيضػاً لػيس بإل ّ
أف إد اركػػه لمعػػاني ا قػواؿ المنّولػػة واطػػإلنباطها
أف العّػػؿ نفطػػه قػػد يخطػػئ فكيػػؼ يصػ ّ
ػح أف يّػػاؿ ّ
وبمػػا ّ
الصواب و ّأنه ال يخطئ في ذلؾة إذ مف الممكف حصوؿ الخطه ولذلؾ ال يكوف ناؾ يّيفة و ذا
عيف ّ

العّمية الإلي عرفو ا مف إلمؾ
و ميزاف رؤطاء ا ديافة فما يعرفونه مف نصوص الكإلاب و إدراكاإلهـ
ّ
النصػػوص كال ّشػػيء المػػوزوفة
النصػػوص ال حّيّػػة الواقػػعة ّف العّػػؿ كػػالميزاف والمعػػاني المدركػػة مػػف ّ
ّ

فّذا اخإل ّؿ الميزاف فكيؼ يعمـ قدر الموزوف.

ػي إلثبػات
الناس وما بيف أيديهـ يحإلمؿ الخطه ّنه إذا جيء بال ّدليؿ
أف معإلّد ّ
إذاً فاعمـ ّ
ّ
الحط ّ
ػاـة ولػو
ػي فهػو أيضػاً غيػر إل ّ
شيء أو نفيه فهو ميزاف غير ّ
إلاـ كما طبؽ بيانهة ولو جيء بال ّػدليؿ العّم ّ

بالدليؿ
جيء ّ
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إف الميػزاف
ّ
إلاـة فاإلّضح مف ذا ّأنه ليس فػي يػد الخمػؽ ميػزاف يعإلمػد عميػهة بػؿ ّ
ّمي فهو أيضاً غير ّ
الن ّ
اإللهيػػة لسنطػػاف بػػروح
ؾ فيػػه وال شػػبهة مطمّ ػاً ػػو فػػيض روح الّػػدس والإلّهييػػدات
الصػػحيح الّػػذي ال ش ػ ّ
ّ
ّ
الّدسة وفي ذلؾ المّاـ يحصؿ اليّيف.

()82

اإلليية
وجوب اتّباع تعاليم المظاىر
ّ
المحبػة
الطؤاؿ ناؾ نفوس موفّّة ليعماؿ الحطنة والإلماس الخير لمعمػوـ ومكػارـ ا خػالؽ و ّ
ّ
اإللهيػةب و ػـ
العمومي تواغاثة الفّراء فمػا حػاجإلهـ إلػى الإلّعػاليـ
الصمح
و ّ
ّ
الطعي في ّ
الود لجميع الخمؽ و ّ
ّ
النفوسب
يروف أنفطهـ في غنى عنها وما شهف ذ ّ
اإلنطانية
أف ذ ا عماؿ وا فعاؿ وا قواؿ ممدوحة مّبولة و ي شرؼ العالـ
الجواب اعمـ ّ
ّ
الطػبب ا ّوؿ
مجرد ذ ا عماؿ ال يكفي ّنها كجطـ في نهاية المّطافة ّ
ولكنه بػال روحة بػؿ ّ
إف ّ
ولكف ّ
ػي ػػو عرف ػػاف اهللة وم ػػف
ػرمدية و ّ
النور ّ
الط ػ ّ
ف ػػي الحي ػػاة ا ّ
بدي ػػة والعػ ػزة ّ
اني ػػة الكمّّي ػػة والف ػػوز والف ػػالح الحّيّ ػ ّ

ػانية ّف معرفػػة
ػؽ ّ
أف معرفػػة الحػ ّ
المعمػػوـ ّ
مّدمػػة عمػػى ك ػ ّؿ معرفػػةة و ػػي أعظػػـ فضػػيمة لمعػػالـ اإلنطػ ّ
الصػورّيةة أمػا عرفػاف اهلل
ػمانية وإلرقّػي
حّائؽ ا شياء في عالـ الوجػود إل ّ
ّ
ػؤدي إلػى الفوائػد الجط ّ
المدنيػة ّ
باني ػػة
ػاني والبص ػػيرة
الر ّ
ػاني و ّ
ّ
المدني ػػة ّ
فه ػػو ط ػػبب الإلّرقّػػي واالنج ػػذاب ّ
الحّيّي ػػة وعم ػ ّػو الع ػػالـ اإلنط ػ ّ
الروح ػ ّ

محبػػة اهلل الإلػػي يضػػيء نور ػػا فػػي زجاجػػة الّمػػب بعرفػػاف
انيػػة الوجػػداف .والثّػػاني ّ
وإلعػػديؿ ا خػػالؽ ونور ّ
الطاطعةة وبها يحيا
ّ
بهشعإلها ّ
الحؽة وإلنير اآلفاؽ ّ
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ومحبة اهلل ػي روح الحيػاة
محبة اهللة
ّ
إف ثمرة وجود اإلنطاف ي ّ
اإلنطاف حياة ممكو ّإليةة وفي الحّيّة ّ
محبػة اهلل لكانػت قمػوب
محبػة اهلل لكػاف عػالـ اإلمكػاف
ظممانيػاًة ولػوال ّ
ّ
بدية فمو لـ إلكف ّ
و ي الفيض ا ّ

ػاني
ػدانية ولػوال ّ
بنػي اإلنطػػاف ّ
محبػة اهلل النمحػػت كمػػاالت العػػالـ اإلنطػ ّ
ميإلػػة محرومػػة مػف ال ّشػػعور الوجػ ّ
محبػة اهلل لفّػد االإلّحػاد
ػانية ولػوال ّ
وانعدمتة ولوال ّ
محبة اهلل ّ
ػي فػي العػالـ اإلنط ّ
لما كاف االرإلباط الحّيّ ّ
محبػة اهلل لمػا إلعػانؽ ال ّشػرؽ والبػرب
الر
ػانية ولػوال ّ
وحانية ولوال ّ
ّ
محبة اهلل لخمد نور وحػدة العػالـ اإلنط ّ
ّ

محبػة اهلل لمػا انإلهػى
محبة اهلل لما ّ
إلبدؿ الخالؼ وال ّشػّاؽ بػاالئإلالؼة ولػوال ّ
كما يإلعانؽ الحبيبافة ولوال ّ
ػاني إشػراؽ مػف
محبة اهلل لما صػار ا غيػار أحبابػاًة توا ّف ّ
االفإلراؽ إلى االإلّحادة ولوال ّ
محبػة العػالـ اإلنط ّ
محبة اهلل وجموة مف فيض مو بة اهلل.
ّ
ػاني مخإلمفػػةة واآلراء مإلباينػػة واإلحطاطػػات مإلفاوإلػػةة و ػػذا
أف حّػػائؽ ّ
ومػػف الواضػػح ّ
النػػوع اإلنطػ ّ
ػاني منبعػػث مػػف المّ ػوازـ
الإلّفػػاوت فػػي اآلراء وا فكػػار واإلد اركػػات واإلحطاطػػات بػػيف أف ػراد ّ
النػػوع اإلنطػ ّ
اإليةة ّف الإلّفاوت في مراإلب وجود الكائنات مف لوازـ الوجود الذي ينح ّؿ إلػى صػور غيػر مإلنا يػةة
ال ّذ ّ
قوة كمّّية إلكوف غالبة عمى احطاطات الجميع وآرائهـ وأفكار ـة وال يبّى لهذا االخػإلالؼ
إذاً نحإلاج إلى ّ
ػانية ومػػف الواض ػػح
حكػػـ بفضػػؿ إلم ػػؾ الّػ ّػوة الإل ػػي إلجمػػع ا ف ػراد ّ
عام ػػة إلحػػت نف ػػوذ وحػػدة العػػالـ اإلنط ػ ّ

محبػة اهلل و ػي الّإلػي إلػدخؿ الممػؿ المخإلمفػة إلحػت ظػ ّؿ
ػاني ػي ّ
المشهود ّ
أف أعظـ ق ّػوة فػي العػالـ اإلنط ّ
المحبػة واالئػإلالؼة فػانظروا
ػادة المإلباغضػة فػي نهايػة
طرادؽ الوحػدةة وإلجعػؿ ال ّشػعوب والّبائػؿ المإلض ّ
ّ
كـ مف ا مـ وا جناس والّبائؿ وال ّشعوب المخإلمفة قد دخموا
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محبة اهللة وزالت وإلالشت الفوارؽ واالخإلالفػات الإلػي مضػى
بّوة ّ
في ظ ّؿ كممة اهلل بعد حضرة المطيح ّ
ػي
عم ػػى وجود ػػا أل ػػؼ ط ػػنة زواالً كمّّيػ ػاًة وانع ػػدمت ا و ػػاـ الجنط ػ ّػية و ّ
الوطني ػػةة ووج ػػد االإلّح ػػاد ّ
الروح ػ ّ
روحانييف.
حّيّييف
مطيحييف
و
الوجداني وصاروا جميعاً
ّ
ّ
ّ
ّ

رج ػػح بع ػػض
ػاني ّني ػػة الخي ػػر و ػػي أط ػػاس ا عم ػػاؿ الخيرّي ػػة وق ػػد ّ
وثال ػػث مناق ػػب الع ػػالـ اإلنط ػ ّ
مّدطػػة عػػف شػوائب البػػرض
منز ػػة ّ
النيػػة الخيرّيػػة نػػور محػػض و ػػي ّ
النيػػة عمػػى العمػػؿة ّف ّ
المح ّّػػيف ّ

مبنيػاً عمػى
والمكر والخداعة فمف الممكف أف يعمؿ اإلنطاف عمالً مبػرو اًر بحطػب الظّػا ر ّ
ولكنػه يكػوف ّ
ػي عمػى
الّصاب بخروؼ ويحفظه ولكف عمؿ
شخصية مثالً يعإلني
مصالح
ّ
ّ
ّ
الّصػاب المبػرور ػذا مبن ّ
غػػرض االنإلفػػاعة ونإليجػػة ػػذ الحضػػانة ذبػػح الخػػروؼ المظمػػوـة فكػػـ مػػف أعمػػاؿ كثيػرة مبػػرورة باعثهػػا

فمّدطة عف ذ ال ّشوائب.
اإليةة أما ّنية الخير ّ
ا غراض ال ّذ ّ
ونية الخير
محبة اهلل وحصوؿ االنجذاب
الوجداني ّ
وخالصة الّوؿ ّأنه بعد عرفاف اهلل وظهور ّ
ّ
إلامػة كاممػةة تواالّ فا عمػاؿ الخيرّيػة تواف كانػت ممدوحػة إالّ ّأنهػا إلكػوف ناقصػة
إلكوف ا عمػاؿ المبػرورة ّ

ػاني جامعػاً
بانية و ّ
الر ّ
النية ّ
إذا لـ إلطإلند بعرفاف اهلل والمحبة ّ
الصادقةة مثالً يجب أف يكػوف الوجػود اإلنط ّ
الطػػمع
لمكمػػاالت حإلّػػى يصػػير كػػامالًة فالبصػػر محبػػوب جػ ّػداً ومّبػػوؿ ّ
ولكنػػه يجػػب أف ّ
بالطػػمعة و ّ
يؤيػػد ّ
جداً ولكف يجػب أف إلكػوف
الناطّة مّبولة ّ
مّبوؿ ّ
الّوة ّ
بالّوة ّ
جداً ّ
ولكنه يجب أف يكوف ّ
الناطّةة و ّ
مؤيداً ّ
بالّوة العاقمةة وقس عمى ذلؾ طائر قػوى اإلنطػاف وأعضػائه وأركانػهة وحينمػا إلجإلمػع ػذ الّػوى
ّ
مؤيدة ّ
والحواس وا عضاء وا جزاء يصير اإلنطاف كامالً.

النفوس يريدوف في الحّيّة خير
واآلف يوجد في العالـ بعض مف ّ
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الصػػمح و ارحػػة
العمػػوـ ويّومػػوف بمعاونػػة المظمػػوميف تواعانػػة الفّ ػراء بّػػدر اطػػإلطاعإلهـ مفإلػػونيف بحػ ّ
ػب ّ
ومحبإله.
ولكنهـ ناقصوف بحرمانهـ مف عرفاف اهلل
العموـة فهؤالء تواف كانوا كامميف مف ذ الجهة ّ
ّ
"إف العّائد
الطياطة
الرطالة ا
ّ
ّ
المدنية ّ
فالطونية في ّ
فّد كإلب جالينوس الحكيـ في كإلاب شرح ّ
النػاس ال يّػدروف عمػى
ينية لها مدخؿ عظيـ في
ّ
أف جمهػور ّ
ّ
الد ّ
الصػحيحة والبر ػاف عمػى ذلػؾ ّ
المدنية ّ
الرمزّية مف اإلخبػار بػالثّواب
إدراؾ طياؽ ا قواؿ البر ّ
انية فهـ مف ذ الوجهة محإلاجوف إلى الكممات ّ
والعّػػاب فػػي الػ ّػدار اآلخػرةة والػ ّػدليؿ عمػػى ثبػػوت ػػذا المطمػػب مػػا نشػػا د اليػػوـ مػػف الّػػوـ الػػذيف يػػدعوف
بالنصػػارى المعإلّػػديف بػػالثّواب والعّػػاب حيػػث يصػػدر عػػف مػػؤمني ػػذ الطّائفػػة أفعػػاؿ حطػػنة كهفعػػاؿ
ّ

الحّيّييف
ويعدوف مف المإلفمطفيف
الفالطفة
الحّيّييف كما ّأننا جميعاً نرى عياناً ّأنهـ ال يخشوف الموت ّ
ّ
ّ
لكثرة حرصهـ واشإلياقهـ إلى العدؿ واإلنصاؼ".
الص ػ ػػادقة
ػاني و ّ
فػ ػػانظروا اآلف كي ػ ػػؼ ّ
النواي ػ ػػا ّ
أف ّ
الص ػ ػػدؽ وإلض ػ ػػحية الػ ػ ّػروح واإلحط ػ ػػاس ّ
الروح ػ ػ ّ
أف الفيمطػوؼ جػالينوس الحكػيـ – مػع ّأنػه لػـ
وا عماؿ الخيرّيػة أوصػمت المػؤمنيف بالمطػيح إلػى درجػة ّ
النفػػوس
إف ػػذ ّ
يكػػف مػػف ممّػػة المطػػيح – شػػهد بمكػػارـ أخػػالؽ ػؤالء المػػؤمنيف وكمػػاالإلهـ حيػػث قػػاؿ ّ

حّيّيػػوفة فهػػذ الفضػػائؿ والخصػػاؿ ال إلحصػػؿ بمجػ ّػرد ا عمػػاؿ الخيرّيػػةة ولػػو كػػاف المّصػػود
فالطػػفة
ّ
أف ػػذا
الط ػراج أيض ػاً مضػػيء اآلف وينيػػر ػػذا المكػػاف وال ش ػ ّ
ؾ ّ
مجػ ّػرد حصػػوؿ الخيػػر وصػػدور فهػػذا ّ
الطػراج وال ػػذ ال ّشػػمس الإلػػي إلرّبػػي جميػػع الكائنػػات ا رضػ ّػية
ّ
الضػػياء خيػػر مػػع ػػذا ّإنػػؾ ال إلحمػػد ػػذا ّ
لما كاف ذا الخير غير صادر عف ّنيػة الخيػر
وبح اررإلها إلنشه وإلنموة ّ
فهي خير أعظـ مف ذاة ولكف ّ
ومحبة اهلل وعرفانه فال ظهور وال
ّ
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فّنه يشكر ويثني عميهة غيػر
أما لو ّ
قدـ شخص مف بني اإلنطاف آلخر قدحاً مف الماء ّ
بروز له أبداًة ّ
إف ػػذ ال ّشػػمس الإلػػي إلضػػيء العػػالـ والإلػػي ظهػػر منهػػا ػػذا الفػػيض
أف اإلنطػػاف الّػػذي ال يفكػػر يّػػوؿ ّ
ّ
نمجػد ونمػدح اإلنطػاف الػذي قػاـ بعمػؿ
العظيـ
ّ
إلطإلحؽ الإلّّديس والإلّمجيػد فمػـ ال نمػدحها وال نشػكر ا ثػـ ّ

ػي مػف اإلنطػاف
ي محدودب ّ
ولكننا إذا نظرنا بعيف الحّيّة نجد ّ
أف صػدور ػذا العمػؿ الخيػر ّ
خير ّ
ي الجزئ ّ
ولكف نور ال ّشمس وح اررإلها ليطػا منبعثػيف عػف
الوجداني ولهذا
منبعث عف اإلحطاس
ّ
اطإلحؽ الإلّمجيدة ّ
ّ
النفػػوس الّإل ػػي إلص ػػدر عنه ػػا
إحطػػاس ووج ػػداف له ػػذا ال إلطػ ّ
ػاء وال شػػك اًر وامإلنانػ ػاً وك ػػذلؾ ّ
ػإلحؽ م ػػدحاً وثن ػ ً

فّنهػػا ال
ػؽ
ا عمػاؿ الخيرّيػػة تواف كانػت ممدوحػػة غيػػر ّأنهػا مػػا لػـ إلكػػف منبعثػػة عػف عرفػػاف الح ّ
ومحبإلػػه ّ
ّ
أف ػذ ا عمػاؿ الخيرّيػة الإلػي إلصػدر
شّ
ؾ ناقصػةة وفضػالً عػف ػذا إذا نظػرت بعػيف اإلنصػاؼ إلػرى ّ
الطػػمؼ
عامػػة منبعػػث أصػػمها أيض ػاً مػػف الإلّعػػاليـ
اإللهيػػة أي د ّؿ ّ
مػػف ّ
ّ
النفػػوس عمػػى ػػذا أنبيػػاء ّ
النفػػوس ّ
محطناإلها وشرحوا لهـ إلهثيراإلها الحطنة فانإلشرت ػذ الإلّعػاليـ بػيف البشػر ووصػمت إلػى ػذ
وبينوا لهـ
ّ
ّ
أف ػػذ ا عم ػػاؿ
ّ
النف ػػوس بالإلّطمط ػػؿ والإلّإل ػػابع ّ
ولم ػػا رأى الّن ػػاس ّ
ووجه ػػت الّم ػػوب إل ػػى ػػذ الكم ػػاالتة ّ

ػاني فمػػف أجػػؿ ػػذا اإلّبعو ػػاة إذاً فهػػي أيض ػاً مػػف
مطإلحطػػنة وإلطػ ّػبب ّ
الطػػعادة والهنػػاء فػػي العػػالـ اإلنطػ ّ
المحاجة والمجادلة.
اإللهية ولكف يمزـ لدركها قميؿ مف اإلنصاؼ ال
الإلّعاليـ
ّ
ّ
اإلنطاني مف نفحات
لمنوع
محبيف ّ
انيوف ّ
الحمد هلل قد ذ بت إلى إيراف ورأيت كيؼ أصبح اإلير ّ
ّ
بهطنة ألطنهـ ك ّؿ نفس يصادفونها مػف طػائر الطّوائػؼ وكػانوا فػي نهايػة
قدس بهاء اهلل وكانوا يطعنوف ّ

العداوة والببض والحّد حإلّى كانوا يعإلّدوف بنجاطإلهـ وكانوا يحرقوف الإلّوراة واإلنجيؿ ويبطػموف أيػديهـ
فّنهـ
أما اآلف ّ
إذا المطت ذيف الكإلابيفة ّ
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ويفطػرونها
يرإلّموف في مجالطهـ ومحافمهـ بالمناطبة مضاميف ذيف الكإلابيف ويشرحوف معػاني رموز ػا ّ
محبػة اهللة وقػد أريػت آداب
الضارية ّ
ويحإلضنوف أعداء ـ ّ
كهنهـ غػزالف صػحارى ّ
ويحنوف عمى ال ّذئاب ّ

إلطورت ذ ا خػالؽ واعإلػدلت
انييفة فهؿ ببير ّ
ؤالء وطموكهـ وطمعت بهخالؽ طائر اإلير ّ
محبة اهلل ّ
كنا نريػد إلػروي ػذ ا خػالؽ وا طػوار بالمعػارؼ والعمػوـ لمضػت ألػؼ
ا عماؿ وا قواؿ ال واهللة فمو ّ
بمحبة اهلل في
طنة دوف أف يحصؿ ذا الإلّطور بيف العموـ أو ينإلشر ذلؾ بينهـة والحاؿ ّأنها حصمت
ّ
الطهولة فاعإلبروا يا أولي ا لباب.
نهاية ّ

***
ىوامش القسم الخامس

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إنجيؿ مإلّىة ا صحاح الخامس اآلية .39
الرومانية.
نطية و
ّ
آإليال ( )Attilaممؾ الهوف (453 – 434ـ) اجإلاح جزءاً كبي اًر مف اإلمبراطورّيإليف البيز ّ
البهائييف الّاطنيف في عكا.
الطيد المنشادي و الطيد إلّي المنشادي أحد
ّ
إنجيؿ مإلّىة ا صحاح الثّامف اآلية .22
الصافات اآلية .189
الّرآف الكريـة طورة ّ

الّمـ ا عمى يعني يراعة بهاء اهلل.

الفمطفي أو كميهما.
همؿ
ّ
الثئوصوفية ( )Theosophyمعرفة اهلل مف طريؽ الكشؼ ّ
وفي والإلّ ّ
ّ
الص ّ
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