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فاحتة النصوص
ّ
هزا النخاب هزا الجعذ الىابض
إبراهيم جوهر
خحن بضؤ نضً٣ي والض البهاء بخجمُ٘ ما ٦خبه ألانض٢اء ًٖ البهاء
قهُضا و٢اثضا قبابُا ّ
وقابا م٣بال ٖلى الٟغح والخُاة ٢لذ في هٟسخي :هظا
ّ
ّ
الغظل الظي هظع هٟؿه و٢لمه إلاىانلت "ز٣اٞت الخُاة" بهما ٌُٗض ججمُ٘
ّ
ّ ّ
ّ
ال٣غاء .بهه ٌُٗض الخُاة
لخٓل هابًت بحن ؤًضي
عوح البهاء بحن صٞتي ٦خاب
ّ
ل٣اثض "ز٣اٞت الخُاة" الظي ّ
٢غع ٞجإة بُٗضا ًٖ جىٗ٢اث طوٍه وؤنض٢اثه
ّ
ومدبُه ؤن ًظهب بُٗضا ٖلى َغٍ٣خه.
ّ
وجمًٗ وؤؾئلت هي َغٍ٣خه
وَغٍ٣ت البهاء التي ؤضخذ مُضان ظض٫
ّ
التي ؤزبذ بها اٚترابه ًٖ ٖالم ًإ٧ل مبضُٖه الكباب وٍدانغ َمىخاتهم
الباهُت وٍ٨ؿغ ؤخالمهم الىعصًت.
ّ ّ ّ
ّ
٣ي الكٟا ٝالظي خمل ٦خابه وؤهضاه ألَٟا ٫البالص
وألن البهاء الى
وظمٗهم خى ٫ؾىع ال٣ضؽ بغ٣ٞت ؤنض٢اثه وعٞا٢ه لم ًً ً٨ىما ؤهاهُا
ّ
ّ
و٦إهه ًخمشل ٢ىله حٗالى ٖلى
٣ٞض ازخاع صعب الٟضاء ختى نهاًخه الىاز٣ت ّ
لؿان ولض ّ
ؾُضها ببغاهُمً " :ا ؤبذ اٗٞل ما جامغ ؾخجضوي بن قاء هللا مً
ّ
الهابغًٍ".
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لً ؤؾإ ٫هىا :مً الظي "ؤمغه" بٟٗل الظي ٗٞل ٞالجىاب ما ػا٫
مٟخىخا ٖلى الاخخماالث ّ
والخإوٍل والاظتهاص والبدض٢ :ض ً٩ىن مى٠٢
الؿُاؾُحن في بالصها مً الخُاة ّواإلاؿخ٣بل والهض ١والبىاء ،و٢ض ً٩ىن
مى ٠٢الاخخال ٫مً ألاعى والخُاة وألاَٟا ،٫و٢ض ً٩ىن ا٢خضاء ببُلت
٢هت "ؾمحرة ّ
ّ
ٖؼام" – زبز الٟضاء :جل ٪اإلامغيت "ؾٗاص" التي ٚؼلذ
زُُانها ٦جزة للم٣اومحن وؾهغث في اإلاكٟى ّ
جمغيهم زم ؤونلذ السبز
ّ
لخًمش صمائها ؤعٟٚت السبز ٣ُٞخاجىا ٖلى صمها وزبزها
بلحهم في خهاعهم
لُىانلىا اإلاؿحرة...
الُىم بهظا ال٨خاب الخىزُ٣ي ٌٗىص البهاء مً باب ّ
الؿاهغة وم٣برة
ّ
وٍُل بُٗيُه ّ
ّ
الؿاخغجحن ٖلى ؾهغاجىا وٍخاب٘
الكهضاء بلى بُىجىا وم٨خباجىا
همؿىا وؤخاصًصىا وخؼهىا ومىاثض ؤٞغاخىا وخٟالث ؤُٖاص مُالصها .ؾِكاع٦ىا
ؤٞغاخىا وؤخؼاهىا وؤؾئلخىا ل ً٨بهمذ ٗ٦اصجه صاثما .لً ً٣ى٦ ٫الما
ل ً٨بَاللخه ّ
مؿمىٖا ّ
وجغبٗه في م٨خباجىا اإلاجزلُت ؾُ٣ى٦ ٫الما ٦شحرا ،وهى
٦الم لِـ ّ
٦إي ٦الم.
هظه اإلاؿاهماث بإ٢الم ؤنض٢اء البهاء وؤنض٢اء والضه خامل قٗلت
ز٣اٞت الخُاة وهي حُٗض ّ
ّ
مخٟغ٢ت هىا
الىبٌ لجؿض البهاء ّومؿحرجه ٧اهذ
وهىا ٥وها هي ّ
جخجم٘ مشل ُ٢غاث الُيبىٕ ٢بل اهبجاؾه ب٣لُل.
ّ
ؾِخض ٤ٞاإلااء لحروي الُٗاف وؾخٓل عؾالت البهاء مٗىا لخ٣ى ٫لىا
ظمُٗا :الخُاة حؿخد ٤الِٗل خحن ج٩ىن الخغٍت ٖىىانهاّ .
______________________ ال٣ضؽ في ّ 2018 / 8 / 9
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الىصايا العشر
الؽهيذ بهاء عليان
 .1ؤوصخي الٟهاثل بٗضم جبجي اؾدكهاصي ٞمىحي ٧ان للىًَ ولِـ ل٨م.
 .2ال ؤعٍض بىؾتراث وال بالًؼ ٞلً ً٩ىن ط٦غاي في بىؾتر مٗلٖ ٤لى
الجضعان .ِ٣ٞ
 .3ؤونُ٨م بإمي ال جغه٣ىها بإؾئلخ٨م الهض ٝمجها اؾخُٗا ٝمكاٖغ
اإلاكاهضًً ولِـ ؤ٦ثر.
 .4ال جؼعٖىا الخ٣ض في ٢لب ابجي ،ؤجغ٧ىه ً٨دك ٠وَىه وٍمىث مً ؤظل
وَىه ولِـ مً ؤظل الاهخ٣ام إلاىحي.
 .5بن ؤعاصوا هضم بُتي ٞلحهضمىهٞ ،الدجغ لً ً٩ىن ؤٚلى مً عوح زل٣ها
عبي.
 .6ال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي ،اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م مً بٗضي.
 .7ال جبدشىا ٖلى ما ٦خبخه ٢بل اؾدكهاصي ،ابدشىا ًٖ ما وعاء
اؾدكهاصي.
 .8ال تهخٟىا بمؿحرة ظىاػحي وجخضاٗٞىا ،بل ٧ىهىا ٖلى ويىء ؤزىاء نالة
الجىاػة ولِـ ؤ٦ثر.
 .9ال ججٗلىا مجي ع٢ما مً ألاع٢ام ،حٗضوه الُىم وجيؿىه ٚضاّ.
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ؤعا٦م في الجىت.
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قراءاث يف الىصيت
ّ

 ،،،هى اخخاس جذوى أعماله لىحذه ،لم ًخذخل بها أحذ أو ًُملي
عليه أي ؼيئ ،هى القائذ والقائذ هى ،ليغ الحذ عليه أثش أو جأثير،
ووفاء (للىصاًا العؽش)هزه خيمتي وهزه ُجعبتي فليفدؽىا
ُجعبتي000وليقخلعىا خيمتي،،،000
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ا براهيم جوهر

(ّ )1
في زُمت الكهُض :ز٣اٞت ظضًضة مً وحي الىنُت وجىُٟظها ّ
بهه الامخدان الهٗب :ؤن ج٩ىن ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن ،ؤو ؤن ج٩ىن ٦ما
٧اهىاّ ...
ّ
جدؿاب ٤وؾاثل ؤلاٖالم
اإلاهىعة واإلاؿمىٖت واإلا٣غوءة لـ(جهُاص) ؾب٣ها
الصخٟي في خىاعها ألاو ،٫ومٗلىمتها (الؿب ٤الصخٟي)٢ -الىا في ألامشا:٫
" هاؽ في ٖؼاه ،وهاؽ في هىاه" -ؤو ٢ل :في ٖمله وؾب٣ه اإلاىتزٕ مً آالم
الهضمت وال٣ٟض والخؿغة والضمىٕ .....ال يهم هظا ٧له! اإلاهم ؤن ججُبجي ًٖ
ؤؾئلتي ألٖىص بلى مدُتي ومجلتي وبطاٖتي مىدكُا بخد ٤ُ٣ؾب ٤صخٟي! ّ
ّ
هىا جدبلض اإلاكاٖغ -هىا ًدخاط اإلاغاؾلىن ؤَباء هٟؿُحن وظغٖاث ػاثضة مً
(صم ؤلاوؿاهُت!) ّ
ّ
اإلاجغب الهابغ ٚحر
في زُمت الكهُض بهاء ٞلؿُحن ٧ان والض الكهُض
مإزىط باإلاىّ .٠٢
هاصثا بهمذ عجُبّ .
واز٣ا بةًمان عجُبّ .
ممؿ٩ا بسُىٍ اإلاى ٠٢اإلادكٗبتّ .
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لم ًُلب قِئا ولم ًبال ٜفي الخٗبحر ًٖ ؤي شخيء :ال ًٖ مىٖ ٠٢اَٟي ؤو
وَجيّ .
لم ًؼاوص ولم (ًُسُش) في الخهغٍداث وألاخاصًضّ .
خحن ّ
جىظهذ بلُه خاثغا ٦ؿُ ٠البا ٫خؼٍىا ،باصعوي مً بٗض ٢غٍب ٢اثال
بش٣تّ :
بضون ٦المٞ ....إعاخجي خ٣ا وهى ًٟهم ؤن ٦المي ؾُجلب الضم٘ والخكغظت
ولً ً٩ىن ٦الما ب٣ضع ما ؾُ٩ىن خؼها وخحرة وهغوبا لل٩لماث التي ٖاصة ما
تهغب وحؿخٗصخي في مشل هظه اإلاىا ٠٢الهٗبتّ .
والض الكهُض (ؤبى زلُل) الغظل الهلب اإلاامً بهالبت مىٟ٢ه وز٣اٞخه ؤعاص
جىُٟظ الىنُت ونُت الكهُض طاث البىىص الٗكغة ،و٢ض باصع بالخىُٟظ ٞىع
ّ
جإ٦ضه مً اؾدكهاص بهاء ٞلؿُحنّ :
لم ًبّ .٪
لم ًغجبّ .٪
لم ًٓهغ يٟٗا وال زىعا بل ْل مخماؾ٩ا نلبا ّ
ًٟؿغ بىىص الىنُت :ال
جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصيّ ....
مغاؾلى وؾاثل ؤلاٖالم ٖاصوا زاثبحن مً (نُضهم) اإلاٟترى .لم ًدٓىا
بإي جهغٍذ وال (َسُست) ٦المُت٢ .ا ٫لهم :هظه ونُت الكهُض وؤها ملتزم
بهاّ .
في السُمت التي جىانلذ ؾبٗت ؤًام بٗض ؤن ٧ان م٣غعا لها ؤن حٛل ٤بٗض
ؤعبٗت ؤًام بلى خحن عظىٕ الجشمان اؾخمغث السُمت زالزت ؤًام بياُٞت
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لخهحر زُمت الُٟل الكهُض :مٗتز ٖىَؿاث ،ابً ّ
ٖم الكهُض بهاء .في
ّ
السُمت لم جىي٘ ّ
م٨براث الهىث ولم ًىٓم بغهامج زُابيّ .
ّ
٧ل شخيء ؾاع بهضوء وؤؾئلت وج٨ٟغ :ماطا ؤعاص الكهُض بهاء ؤن ً٣ى ٫في
الىنُت -الضعؽ؟ ّ
هل ًم ً٨ؤن هىظض ز٣اٞت ظضًضة لسُمت الكهُض؟ ّ
ّ
لم جخذ الٟغنت لٗكا ١ال٨الم لُ٣ىلىا وٍهىلىا في السُمتّ .
لم ً ً٨مً خضًض ؾىي ًٖ الكهُض وونِخه وز٣اٞت ظضًضة حؿىص اإلا٩ان
والىاؽّ .
ال ؤٖالم ٞهاثل في السُمت ،وال ٧لماث جؼاوص وحكتري صم الكهُض ...وخضه
ٖلم ال٩ل الٟلؿُُجي ٧ان ٢بل ؤن ًؼا ٫بٟٗل ٞاٖل ونلخه الغؾالت ٢بل
ؤن جهل بلى ٖىاوٍجها اإلادلُت اإلاٗىُتّ .
في زُمت الكهُض (بهاء ٞلؿُحن) ٖال الىًَ والُ٣مت ٞى٧ ١ل طي ؤهاهُت
وٞهاثلُتّ .
في السُمت ؾاصث ز٣اٞت ٚابذ مً ٢بلّ .
ّ
بهه البهاء الظي ؤعقضها وٖلمىا وما ػاّ ...٫
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ا براهيم جوهر

)ّ (2
(ال) الىاهُت ويمحر اإلاساَب في ونُت بهاءّ :
في ونِخه الكهحرة طاث البىىص الٗكغ وي٘ الكهُض (بهاء ٞلؿُحن)
اإلادللحن والضاعؾحن اإلاهخمحن ؤمام حؿائالث باعصة الهض ٝمجها الى٢ىٖ ٝلى
صا ٘ٞالاؾدكهاص اإلاباقغّ .
لم ً( ً٨بهاء ٞلؿُحن) الظاهب بلى ازخُاعه الىاعي و٢غاعه اإلاضعوؽ
ّ
٢ض ٦خب ونِخه ٖبشا .بل زِ بٗمله طا ٥ونِخه الخاصًت ٖكغة التي لم
جدملها ال٩لماث بل الٟٗلّ .
ؾإٖ ٠٢ىض ج٨غاع الكهُض في ونِخه لخغ ٝالىهي والؼظغ (ال) الظي
ج٨غع ؾذ مغاثّ .
وٍُٟض هظا الخغ ٝالغصٕ واإلاى٘ والخ٣غَ٘ والخإهِبّ :
ال جغه٣ىها بإؾئلخ٨مّ .ال جؼعٖىا الخ٣ضّ .ال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصيّ .ال جبدشىا ًٖ ما ٦خبخهّ .ال تهخٟىا في مؿحرة ظىاػحيّ .16

ال ججٗلىا مجي ع٢ما مً ألاع٢امّ .ؤما (ال) الىاُٞت التي جدمل الُلب والخىيُذ والىٟي ٣ٞض ج٨غعث
مغجحنّ :
ال ؤعٍض بىؾتراثّ .وال بالًؼّ .وج٨غع الٟٗل اإلااضخي الىا٢و (لِـ) وهى ًدمل صاللت الىٟي
والخىيُذ ؤعب٘ مغاثّ :
-...مىحي ٧ان للىًَ ولِـ ل٨مّ .
-...الهض ٝمجها (ألاؾئلت) اؾخُٗا ٝمكاٖغ اإلاكاهضًً ولِـ ؤ٦ثرّ .
-...اجغ٧ىه ً٨دك ٠وَىه وٍمىث مً ؤظل وَىه ولِـ مً ؤظل
الاهخ٣ام إلاىحيّ .
٧-...ىهىا ٖلى ويىء ؤزىاء نالة الجىاػة ولِـ ؤ٦ثرّ .
ؤما الٟٗل اإلاًاعٕ ٣ٞض ج٨غع زماوي ٖكغة مغة ،وصاللت اإلاًاعٕ في
اللٛت جا٦ض الخا ٫واإلاؿخ٣بل والاؾخمغاعٍتّ .
وج٨غع ٗٞل ألامغ بهُٛخُه :اإلاباقغة والٟٗل اإلاًاعٕ اإلاؿبى ١بال
الىاهُت بخضي ٖكغة مغةّ .
وبطا جىٟ٢ذ ٖىض ؤؾلىب الكغٍ (بن ؤعاصوا هضم بُتي ٞلحهضمىه)
والخٗلُل الالخٞ( ٤الدجغ لً ً٩ىن ؤٚلى مً عوح زل٣ها عبي) وخاولذ
جدلُل الٗاَٟت ال٩امىت وعاء هظا الخٗبحر الىاضر الىازٞ ٤ةهجي ؤظض نض٢ا
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وجدضًا وبًماها بالٗمل وجىظحها جشُُٟ٣ا إلاً بٗضه باإلا٣اعهت بحن الدجغ
والغوح التي زل٣ها هللاّ .
وازخهاعا ،ؤ٢ىّ :ّ٫
خمل البىض ألاو ٫مً ونُت بهاء ٞلؿُحن لىما زُٟا ٢اؾُا للٟهاثل
التي اٖخاصث ؤن جدؿابٖ ٤لى (الٛىاثم) وهي ال جضعي ؤنها ال جضعيّّ .
ّ
والبىض ألاو ٫مً الىنُت ّ
ًش ٠٣الٟهاثل اإلاٗىُت وٍظ٦غها بإن " مىحي
٧ان للىًَ ولِـ ل٨مّ ".
وٍم ً٨بًجاص ٖال٢ت مً هىٕ ما بحن هظا البىض والبىض الشامً " ...بل
٧ىهىا ٖلى ويىء ؤزىاء نالة الجىاػة ولِـ ؤ٦ثر" ٞاإلاُلىب هىا هى:
الُهاعة اإلاٗىىٍتَ -هاعة ال٣لىب والىىاًا ونض ١الٗمل الظي ٌٗجي َهاعة
ؤًًاّ .
و٢ض لٟذ هٓغي حٗبحر الكهُض في ونِخه بل( ٟٔمىحي) جاعة
و(اؾدكهاصي) جاعة ؤزغي و٦إهه ًمؼط بحن الخٗبحرًً الضًجي والانُالحي ّ .
ل٣ض واظه الكهُض بهاء اإلاغؾل بلحهم مً بُيىا في ونِخه مباقغة
بًمحر اإلاساَب بخضي ٖكغة مغةّ .
( ...هل ّ
ًد ٤لي بًجاص ٖال٢ت مً هىٕ ما إلاشل هظه ألاع٢ام بمشُالتها في
الخاعٍش وال٣هو الضًجي والخاعٍذي...؟) ّ
 .....وللخدلُل بُ٣تّ .
ّ
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ا براهيم جوهر
(ّ )3
جدمل ال٩لماث صالالث لٟٓها ال٣غٍبت وجسٟي ما بحن ؤخغٞها وما وعاء جألٟها
مٗاوي ؤزغي ًم ً٨الى٢ىٖ ٝلحها ٖىض ٧ل جدلُل ألي ّ
هو ؤصبيّ .
ّ
وفي (ونُت الكهُض) التي زُها (بهاء ٞلؿُحن) ج٨مً مٗان جدمل وظٗا
وق٩ىي واهخ٣اصاٞ .ها هى ًٟخخذ ونِخه في بىضها ألاو ٫بخ٣غَ٘ زٟي
للٟهاثل طاث الجزٖت ألاهاهُت وهي جدؿاب ٤لخدبجى الكهُض .بهه ٌٗلي مً
ُ٢مت الٗمل الهاصُٞ ١يؿبه بلى ٖىىان ؤ٦بر واقمل وؤب٣ى :بهه
الىًَ.وبه٨م لؿخم الىًَ :ؤهخم نٛاع والىًَ ٦بحر "ٞ ...مىحي ٧ان للىًَ
ولِـ ل٨مّ ".
ّ
ما الظي ص( ٘ٞبهاء) لُسِ هظا الىعي في البىض ألاو ٫لىال اَالٖه ٖلى ما
ًجغي وًٚبه مما ًجغي؟! ّ

وفي البىض الشاوي مً الىنُت -الضعؽ ّ
ًىضر ٚاًخه وصاٗٞه وٍيخ٣ض البهغظت

الاخخٟالُت .بازخهاع بلُّ ٣ً ٜغع":ال ؤعٍض بىؾتراث وال بالًؼٞ "...الكهُض يهمه
ّ
ؤن جهل عؾالخه ال ؤن ًخدل ٤اإلاىخٓغون لُُٟ٣ىا ههُبهم مً الٛىُمت.
وهى ًمطخي في صعبه لِـ ّ
خبا في الخسلُض الك٨لي (بىؾتراث وبالًؼ) بل –
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٦ما ظاء في البىض الخاؾ٘ –"ال ججٗلىا مجي ع٢ما مً ألاع٢ام" وفي البىض
الؿاصؽ ..." :اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م مً بٗضيّ ".
ٞماطا ًغٍض بطا؟ ّ

ّ
"لً ج٩ىن ط٦غاي في بىؾتر مٗلٖ ٤لى الجضعان  ."ِ٣ٞو( )ِ٣ٞهىا لها
ؤهمُتها ألنها ال جىٟي ُ٢مت البىؾتر ل٨جها ال ّ
حٗى٦ ٫شحر ُ٢مت ٖلُه .ولٗل
البىض الشامً ّ
ًىضر اإلا٣هىص السٟي خحن ً٣ىُٞ ٫ه٧ " :ىهىا ٖلى ويىء

ؤزىاء نالة الجىاػة" والبىض الخاؾ٘ " :ال ججٗلىا مجي ع٢ما مً ألاع٢ام،
ّ
حٗضوه الُىم وجيؿىه ٚضاّ ".
بهه ً٨غع اإلاٗجى بهُ ٜمسخلٟت لُا٦ض ٖلُه :اؾخسلهىا الٗبر مً
اؾدكهاصي٣ٞ ،ض ؤعصث ل٨م الاؾخ٣امت في الٗمل والهض ١في اإلاؿعى
والاهخمام باإلوؿان بُٗضا ًٖ "اإلا٩اؾب" الٟهاثلُت الًُ٣تّ .
هظا صعؽ جشُٟ٣ي ً٨خبه (بهاء) ب٣لمه وصمه وعوخهّ .
ّ
ولئلٖالم اإلادلي بالخدضًض ٢ؿِ مً اهخ٣اص (بهاء) وحٗلُمه ٦ما ظاء في
البىض الشالض مً الىنُت .وهىا لِـ اإلاخاب٘ بداظت لؤلمشلت التي جضٖ ٫لى
ٚباء بٌٗ ألاؾئلت وؾاثلحها وجمشُل صوع اإلاداًض البُٗض وهى ًُغح ؤؾئلت
ال جدترم مكاٖغ الىالضًً(.بٌٗ بٖالمُاث الهضٞت ؤو الىاؾُت ؾإلذ
والض الكهُض :قى قٗىع ٥وؤهذ جخل٣ى هبإ اؾدكهاص ابى٪؟) ّ
في البىض الغاب٘ جٓهغ بوؿاهُت بهاء ؤلاوؿان اإلاش ٠٣الخ٣ُ٣يٞ ،هى ال ًغٍض
البىه (الجُل الالخ )٤ؤن ًتربى ٖلى الخ٣ضٞ ،الخ٣ض يُ ٤ؤ ٤ٞويٗ٠
ّ
وزؿت ال جلُ ٤بالكغٍ ٠طي الُ٣م الىبُلت الكاملت .ول ٠ُ٦ :ً٨له ؤن
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ٌٗغٝ؟ ًإحي الجىاب التربىي الخُ٨م في الىنُت..." :اجغ٧ىه ً٨دك ٠وَىه
ّ
وٍمىث مً ؤظل وَىه ولِـ مً ؤظل الاهخ٣ام إلاىحي ّ ".
ؤي اوسجام ووعي ومؿاولُت هظه التي ّ
خغ٦ذ (بهاء) وهى ً٨خب بهظه
اإلاؿاولُت الىاُٖت؟ وؤي صعوؽ ًىنلها الىو الظي ٦خب بٗىاًت ووعي؟ ّ
وفي البىض السامـ ًىاػن بحن الدجغ والغوح ،والىدُجت واضخت في ٧ىنها
جىداػ للغوح ألاٚلى مً الدجغ .ل٨ىه ًس ٠ٟمً ٖبء الىدُجت اإلاخىٗ٢ت
بهظه اإلا٣اعهت .الدجغ لِـ ؤزمً مً الغوح -ؤلاوؿانّ .
وفي البىض الؿاصؽ ًىانل اوسجامه الىٟسخي واإلاٗغفي بهض ١زُابه
وونِخه بط ًُلب ؤال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي بل "اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي
ل٨م مً بٗضي" .والُلب هىا بالخؼن ٖلى ما ؾخدمله الخُاة مً ط٫
وبهاهت وجىُٛو ،و٦إهه ًغٍض ؤن ً٨مل هظا البىض ب٣ىله ..." :بطا لم جخٗٓىا
مً اؾدكهاصي ولم ّ
حٛحروا مما ؤهخم ٖلُهّ ".
البىض الؿاب٘ ًدمل بٗضا بُاهُا في نُاٚخه " :ال جبدشىا ًٖ ما ٦خبخه ٢بل
اؾدكهاصي ،ابدشىا ّ
ٖما وعاء اؾدكهاصي" .ما ٦خبه باإلاٗجى الخغفي للٟٔ
هىا ٌٗجي اإلااضخي ،وما وعاء الاؾدكهاص ٌكحر بلى الضا ٘ٞوالغؾالت .وهظان
هما ما خملتهما هظه الىنُت الكاملتّ .
في البىض الخاؾ٘ ًىُ( ٤بهاء) باؾم الكهضاء ظمُٗهم " :ال ججٗلىا مجي ع٢ما
مً ألاع٢ام" .الكهُض لم ًً ً٨ىما ع٢ما ،مجغص ع٢م وبن ّ
خىلخه ؾُاؾت
ألاهاهُت والخجاعة وؤلاٞالؽ الؿُاسخي بلى ع٢م .الكهُض بوؿان له ؤخالم
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وماى ومؿخ٣بل ،وهب خُاجه – ؤزمً ما ًمل ٪لُِٗل ٚحره وهى ًد٤٣
ُ٢مت ؤلاًشاع التي اٚخالتها ألاهاهُت الغزُهتّ .
البىض الٗاقغ ًجب الخىٖ ٠٢ىضه ّ
ملُا مدؿاثلحن باخشحن ًٖ ّ
ؾغ ؤلاًجاػّ .
"ؤعا٦م في الجىت ّ ".
ه٨ظا بال جمهُض ألن الخمهُض ؾب ٤في البىىص الدؿٗت التي ؾب٣خه .وبال
حُٗ٣ب ألن الجىت ًٞاء خب ال ّ
ًدض :بن قغٍ عئٍخ٨م في الجىت ًخد٤٣
ع
بدىُٟظ الكغوٍ -البىىص الدؿٗت التي ؾب٣ذ هظا الخإُ٦ض الظي ظاء ٖلى
ق٩ل بكغيّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الكاتب :نبيل الجولاني /القدس
ُ
ؤخؿؿذ بإن الُغٍ٤
ٖىضما هغٖذ م٘ نضً٣ىا الى مىًَ الكهُض
ُ
ؾل٨ذ هظا الُغٍ ٤مغاث ومغاث ،اهخابجي هظا
َىٍلت ...وبُٗضة،...م٘ ؤهجي
الكٗىع و٧ان واضخا لي ؤن الكهُض ٢ض ها ٫الخغٍت...وص ٘ٞبها الى
الامام،و٢ض َّ ٢
ه َغ َغٍ ٤ومضة الخدغٍغ ومضاه،خُض ؤهه ؤٖلً بةبضاٖه هظا
ًٖ ُ٢ام صولخه بحن عنانخحن ووعصه،...واهخابجي هظا الكٗىع الهه ٧ان
واضخا لي بإن الكهُض بةبضاٖه هظا ٢ض َل َس َ
و َعجؼ الُ٣اصاث ومهاهتها
وُٚابها وج٣اٖؿها ًٖ الُ٣ام بالضوع الظي ًيبغي ٖلحها ؤن جضًغه وجسىم
ُٞه ،واهخابجي هظا الكٗىع و٧ان واضخا لي بإن الكهُض بةبضاٖه هظا اهما
ازخهغ وؤعؾل ظؿضه وعوخه وصمه عؾالت إلاجمىٕ ٖمىم ؤبىاء وَىه بإن
َ
ما ؤبضٖه ال ٌُٗبر ًٖ ٞغصًت ب٣ضع ما ٌُٗبر ًٖ مؿاولُت وب٣ضع ما هى شخظ
ِلهمم الجمُ٘ وللٗمىم ختى ًَدظوا خظوه ختى ًُهبذ الاخخال ٫الث٣ا بىاّ .
٢ا ٫الغواجي و٧ان ٖاعٞا ُمجغبا زبحرا واُٖا واضخا واز٣ا عػٍىا
َ
عنِىا ٢ىٍا ٞخُا هُ٣ا عقُضا زابخا نامضا نلبا خهِىا خاػما خاؾما مً
ؤظل حكُِض ٨ٞغة ظضًضة وز٣اٞت مخُىعة باهه لً ٌؿمذ ؤو ٌُُٗي ٞغنت

ألي ٧اثً مً ٧ان ؤن ٌُؿاومه ٖلى الجشمان ؤو ًَبتزه ؤو ًجزٕ مىه ؤو

ًبخظله،خُض ؤن مشىي الجشمان ال ًيبغي بالًغوعة ؤن ً٩ىن م٩ان مؿِ٣
ُ
ُ
عؤؾه بحن ٖكحرجه،اط ؤن مشىاه ٖلى زغاه ٖلى زغي خضوصه وخضوصه ووظىصه
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وخًىعه الىاؾ٘ الهه لم ًَ ُمذ مُخت ٖاصًت ؤو جىٞاه هللا ؤو بداصر ؾحر بل
اقدب ٪مً ؤظل الٛحر مً ؤظل ٧ل ؤبىاء وَىه ٞال َ
يحر ؤن ًىاعي ظشماهه
في ؤي ُع ً٦مً ؤع٧ان وَىه الكاؾّ٘ .
الهه الؿاَ٘ الكاه ٤الكامش الٗمُ ٤ال٣ىي الهاٖ ٤اإلاضويّ الكامل
ُ
ّ
الٗلي البهي اإلاكدب ٪اإلاضهل اإلاظهل،اط اهه ٖىضما اهدكغث عوخه لم
جىدكغ ٖلى ٖخباث بلضجه بل ٖلى ظمُ٘ عوابي و٢مم ظبا ٫ومىاعاث بالصه
ٗٞىضما جض٣ٞذ صمائه ظغث ٦مُاه الجهغ التي ال جخ٨غع والجهغ ٖاصة ٌؿحر في
مجغاه ُميكئا عواٞض ظضًضة ُمخٟغٖت ًبضؤ مً مىبٗه الى مهبه الظي ًَهب
ٖاصة في البدغ...خُض ؤن مؿ ِ٣عؤؾه خُض مؿ٢ ِ٣لبه،...وػٕ صماءه
ّ
وبهاءه صاُٖا الُٛاب الى الخًىع...لِـ لالخخٟاء بجشماهه بل لخماًت زغاه
وبهاه وخغاؾت ال٨ٟغة والخلم مً الًُإّ .
َ
و٢ا ٫الغواجي ُمؿخُغصا ال ؤعٍض ؤٖالما ؤو بٖالما البخت ،ال ؤعٍض ٦ما هى
في مٗٓم الخاالث مً ما هى همُي ،مإلى ،ٝؾاثض ،ظامض ُمخ٨غعٞ،....بهائها

ال ٌُكبهه ؤخض ٞهى الٛجي ،اإلايسجم ،الكهحرَ .ى ١ؤهله وصخبه بكٛاٝ
٢لبه ،وَى ١ؤؾىاع ال٣ضؽ ب٣ٟه الش٣اٞت وم٣امه ّ
الٗلي ومٗىاه الهاثل،
ُ
ُٞى ١بالصه ٖىضما اخدكض ببهاه في با٦غ الهباح ،ولم جضعي ّؤمه ؤهه ٢ض
ؤومى بها في (وناًاه الٗكغ)٢بل ؤن ًُغب٧ ٪ل البرامج والسُِ واإلاكاعَ٘
واإلاؿاعاثٛٞ،ضي ال٩ل باججاهه ،وخضه َخضص البرامج في طل ٪الُىم وفي هظا

الخاعٍش ،وٞغى ٖلى الا٢الم وؤلاٖالم بماطا جبخضت،هى ٦خب وؤطإ وكغة
الازباع ٦ما ؤعاص هى ٖلى اإلاؤلّ .
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وؤيا ٝالغاوي هى ازخاع ظضو ٫ؤٖماله لىخضه ،لم ًخضزل بها ؤخض ؤو
ًُملي ٖلُه ؤي قحئ ،هى ال٣اثض وال٣اثض هى ،لِـ الخض ٖلُه ؤزغ ؤو جإزحر،
ووٞاء (للىناًا الٗكغ)هظه زُمتي وهظه ُظٗبتي ٞلُٟدكىا
ُظٗبتي...ولُ٣خلٗىا زُمتيّ ...
مالخٓت :إلاً ٌؿإ ٫طوي الكهُض ًٖ ٧ ٠ُ٦ان قٗىعهم بٗض
الاؾدكهاص ّ
بغٚم نٟا٢ت الؿاا ٫ويٗ ٠مى ٠٢الؿاثلحن؟!!! ّ
ؤظاب الغاوي مً باب ٞهل اإلا٣اّ :٫
 -1في لخٓت الاؾدكهاص انها الىٟـ الاوؿاهُت ب٩ل ما جؼزغ به مً
ؤخالم وآما ٫وؤقىا ١وط٦غٍاث وحؿائالث ومٗاع ٝجخض٧ ٤ٞلها صٗٞت
واخضة بك٩ل ٦شُُٛٞ ٠ضو الكهُض و٦إهه ٧ل البكغ....ولخٓت الاؾدكهاص
٦إنها ٧ل الخاعٍش...واإلا٩ان هى ٧ل ال٩ىنّ ....
َ
 -2اهه ًُى ٪ٟ٢في مدىع جغي مىه ما خىلًَ ..٪بخ٨غ نىعا ظضًضة
للجزً ٠اإلاؿخمغ...للخٟائ ٫اإلاؿخمغ....لآلما ٫والاخالم والاؾخ٣ال ٫والخغٍت
والىهغّ ...
 -3اهه الخض ٤ٞال٨ٟغي الظهجي الٗاَٟي اإلابضجي الٗظب ( َ
الٗ ّ
ه٠
ال٨ٟغي /الٗه ٠الغوحي) الظي ٌُٗبر ًٖ ؤ٩ٞاع وؤخضار جترا٦ب وجترا٦م
ُ
وجخٟاٖل وجخىانل بدؿلؿل حك٘ بمٗاوي وصالالث الاهخماءّ .
َ
َّ
زلو الى َش ُ
 -4اهه َؤ َ
وبٖخض
سهه ...وؤ َٖ َض ما اؾخُإ
ّ
بىٟؿه...واؾخجاب لًمحره ،بٗضما ؤن قٗغ بإن اباثه ٢ض زضٖىه بما
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َ
نىعوا له مً ؤخالم لم جخدٞ ٤٣كٗغ باهه الٗاق ٤اإلاسضوٕٞ....إوٚل
ُ
َ
بضوعه هُابت ٖجهم ،وًٖ ؤولي الُ٣اصة...وًٖ ؾاب ٤الاظُا٫
ومجاًلُه....مخدضًا ُب٣ضعاجه وٖٓمه وصمه وعوخه واهخمائه ختى ًٓل ؾُضا
خغا بهُا،بنها ٞلؿٟت ظما ٫اإلا٣اومت والاهخماء.
 -5ؤما وناًاه الٗكغ ٟٞي عؤَي ؤن ال ؤخض ًُدللها ؤو ًُٟؿغها ؤو
ًُٟلؿٟها الا مً َز َ
صخي عبه
ُ
ُ
ُ
َُ
ؤوال :زىٞا مً ؤن حكىه ؤو جَ ٣ؼم ؤو حؿُذ ؤو ح َؿى ١مً ِ٢بل
ُ
الؿماؾغة وججاع اإلاغخلت.
زاهُا :الهه ؾِؿخٗصخي ٖلى ال٣اٖضًًٞ...هم بِذ ال٣هُض ٞحها وبالخالي
ؾخ٣ٟض مٗاهحها وصالالتها وسخغها وهُبتها وبهائهاّ .
ُ
زالشا :زىٞا مً ؤن حٗلٖ ٤لى الجضعان مً ِ٢بل اإلاخدظل٣حن والظًً
َ
ُ
جسلىا ًٖ مكغوٖهم ال٣ىمي...ؤو ًخالٖبىا بها ٖلى (الخبلحن)ؤو ؤن جدٟٔ
في ال٣لىب الؿُ٣متّ .
ابٗا:النها لم ُج َ
٨خب لالخُاء الامىاثّ ....
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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قشاءة في وصاًا الؽهيذ بهاء فلععين
حمد خليل عليان
في الشاوي ٖكغ مً قهغ ٧اهىن ألاوٖ ٫ام  2014وكغ الكهُض بهاء
الٗكغ ٖلى نٟدخه في مى ٘٢الخىانل
ّ
ٖلُان (بهاء ٞلؿُحن) وناًاه
الاظخماعي (الِٟـ بى ،)٥واإلاخإمل لخل ٪الىناًا ومىٖض وكغهاً ،الخٔ
ّؤنها وكغث بٗض ؤ٢ل مً قهغ واخض ٖلى اؾدكهاص عُ٣ُٞه ٚؿان وٖضي ؤبى
ظمل ،بط ٖانغ الكهُض لخٓاث الاؾدكهاص ،وحجؼ الجشامحن ،وقاع٥
بىٟؿه في خٟغ ال٣بىع ،و٧ان ؤخض اإلاكُٗحن ،وؤخض ألاشسام الظًً ٢امىا
بضٞجهما في ٢بريهما ،ؾم٘ بهاء ما جىا٢لخه وؾاثل ؤلاٖالم ٖجهما ،واؾدى٨غ
جبجي الٟهاثل الؿُاؾُت لهما ما٦ضا ٖلى ؤن الكهُض ؤ٦بر مً جل٪
الٟهاثل ،الكهُض هى بذجم الىًَ ،الٟهاثل نٛحرة والىًَ ٦بحر،
اؾخهجً وؾاثل ؤلاٖالم التي ٧اهذ جدؿاب ٤لى٣ل السبر ،والٟٓغ بالؿب٤
الصخٟي ،واؾخهجً ؤؾئلت عظا ٫ؤلاٖالم اإلاىظهت ألمهاث الكهضاء٠ُ٦ :
قٗغث ٖىضما جلُ٣ذ هبإ الاؾدكهاص؟ ،ما هي آزغ ٧لماجه؟ ،وٚحرها مً
ألاؾئلت اإلاىظٗت التي جغه٣هً وجؼٍض الُحن بلت ،اؾخٛغب مً جبجي الٟهاثل
الؿُاؾُت للكهُضًً بٗض ؤ٢ل مً ص٢اثٖ ٤لى اؾدكهاصهما ،وعا٢ب هٓغة
اإلاجخم٘ واججاهاجه هدى الكهاصة والاؾدكهاصٞ ،لم ً ٠٣مى ٠٢اإلاخٟغط،
27

بل ّ
ٖبر ًٖ ؤإلاه بميكىعاجه ٖبر نٟدخه ،ومً زال ٫ه٣اقاجه ونغزاجه
٢ام ب٨خابت الىناًا الٗكغ ،هي وناًا ّ
٧ل قهُض ،ه٨ظا ٦خب ٖىىان
وناًاه " :الىصاًا العؽش ّ
ألي ؼهيذ " ،هى ًمشل بىناًاه الكهضاء ٧اٞت،
ؾىاء الظًً ؾب٣ىه ؤو الظًً ًلخ٣ىن به.
ؾإجىاو ٫في هظه اإلا٣الت وناًا الكهُض بهاء ٞلؿُحن وٖغيها و٢غاءتها
بازخهاعّ :
الىصيت ألاولى :أوص ي الفصائل بعذم جبني اظدؽهادي ،فمىحي مان
للىظً وليغ لنم0
ما ؤعوًٖ ٪ا بهاء ٞلؿُحن؟ ،ما ؤعوٖ٪؟ هظه الٗباعة جضٖ ٫لى
هطج ٪ال٨ٟغي وعئٍخ ٪الكمىلُت ،ؤهذ جيخمي بلى هظا الىًَ ال٨بحر،
الىًَ الظي ٌٗخبر ؤ٦بر مً جىُٓماجه وٞهاثله ،الىًَ ؤ٦بر مً ؤظؼاثه،
الىًَ ٦بحر والخىُٓماث نٛحرة .نض٢ذ ًا ٖؼٍؼيٞ ،بمجغص ؤن ٌٗلً ًٖ
اؾدكهاص قاب ؾغٖان ما جتهاٞذ الخىُٓماث الؿُاؾُت والٟهاثل ٖلى
ّ
جبيُه ،وحؿاعٕ بةنضاع بُاها بإن هظا الكهُض ٧ان ٞاٖال وهاقُا في نٟىٝ
جىُٓمهم ،ومً الُغاٞت ؤن وكحر بلى ّؤن هىا ٥ؤ٦ثر مً جىُٓم ؤو ٞهُل
ؾُاسخي ًخبىىن الكهُض في هٟـ الى٢ذ بضون ؤن جضع( ٥وعبما جضع)٥
مساَغ وؤبٗاص هظا ؤلاٖالن ،عبما ال جضع ٥هظه الٟهاثل والخىُٓماث
الؿُاؾُت ؤن الٟغا ٙوٖضم ُ٢ام هظه الخىُٓماث بإصواعها هى الظي ص٘ٞ
الكباب للُ٣ام بهظا الضوع بمباصعتهم وبضون اؾدئظان ؤخض .وألامغ اإلاشحر هىا
ّؤن الٟهاثل جدبجى الكهُض خا ٫جىُٟظه الٗملُت ،وؤخُاها ٢بل ؤلاٖالن ًٖ
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هبإ اؾدكهاصه ،وجخسلى هظه الٟهاثل ًٖ صوعها في اإلاُالبت بخدغٍغ
ظشماهه ،ؤو مؿاهضة ؤهله والى٢ى ٝبجاهبها ،وصٖمها لهم في مىاظهت هظه
ألاػمتُٞ ،ب٣ى طوو الكهضاء وخضهم في اإلاُضان ً٣اعٖىن الاخخال ٫مُالبحن
بد٣هم باؾخٗاصة ظشمان ابجهم وخ٣ه في الض ًٞجدذ زغي الىًَّ .
ًُالب الكهُض بهاء ٞلؿُحن الٟهاثل ب٩ل ٢ىة بٗضم ؤلاؾغإ بدبجي
الكهُض ،بًماها مىه ّ
بإن الكهُض هى قهُض الىًَ ،يخى بدُاجه مً ؤظل
الىًَ ،ال مً ؤظل ٞهُلّ .
الىصيت الثاهيت :ال أسٍذ بىظتراث وال بالًض فلً جنىن رلشاي في
بىظتر معلق على الجذسان فقغ0
الكهُض ٌؿعى لىُل عيىان هللا والٟٓغ بالجىت ،وهظا خلم الكهُض
بهاء و٢ض ٖبر ٖىه بىنِخه ألازحرة " هغا٦م في الجىت " ،هى ًجهاها ًٖ
الخمؿ ٪باإلآاهغ التي تهض ٝبلى بْهاع الظاث ،وٍجهاها ًٖ الغٍاء وٍُالبىا
بٗضم وكغ نىعه ٖلى الجضعان والبالًؼ والبىؾتراث بًماها مىه بإن هظه
ّ
اإلاماعؾاث لً جسلض ط٦غاه ،بن مايُه وؤوكُخه الاظخماُٖت والش٣اُٞت
وبؾهاماجه الخُىٍت للمجخم٘ والىًَ هي الىخُضة الُٟ٨لت بخسلُض ط٦غاه،
ّ
ّ
وؤن
ٌٗلمىا الكهُض في هظه الىنُت الخىاي٘ ،وؤلازالم في الٗمل،
الٗمل الهاص ١هى الظي ًغضخي هللا ؾبداهه وحٗالىّ .
ّ
ّ
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الىصيت الثالثت :أوصينم بأمي ،ال جشهقىها بأظئلت الهذف منها
اظخععاف مؽاعش املؽاهذًً ليغ ألثر0
نض٢ذ ًا بهاء ٞلؿُحنّ ،بن ؤلاٖالم ًلٗب صوعا هاما في ع ٘ٞمٗىىٍاث
ألاهالي ،وهى في الى٢ذ هٟؿه ٌؿاهم في جضمحرهاٞ ،مً اإلاٗلىم ّؤن ؤلاٖالم
ً٣خدم بُىث الكهضاء بٗض لخٓاث وظحزة مً خضور الخضر ،وعبما ٢بل
ؤن حؿم٘ الٗاثلت السبرٞ ،حر٦ؼ ؤلاٖالم في ؤؾئلخه ٖلى ً٢اًا جخٗل٤
باإلاكاٖغ ٠ُ٦ ،قٗغث ألام بٗض جل٣حها هبإ الاؾدكهاص؟ ،ما هي آزغ
٧لماجه؟ ،ماطا ٗٞل ٢بل الاؾدكهاص؟ هل جىٗ٢ذ ألام بى٢ىٕ الخاصر؟ ،ما
جاجج مكاٖغ ألام،
هي ٖاصاجه وؾلى٦ه اإلاإلىٝ؟ وٚحرها مً ألاؾئلت التي ّ ّ
زهىنا وهدً وٗلم ّؤن اللخٓاث ألاولى لل٣ٟضان ٌٗخبر مً ؤقض اإلاغاخل

٢ؿىة ٖلى ألاهلٞ ،اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل ال٣ٟضان هى ؤلاه٩اع ،في هظه
وج٨غع ّ
اإلاغخلت ًى٨غ الٟا٢ض الخضرّ ،
ألام ٖباعاث ّؤن ابجي لم ٌؿدكهض ،هى
ما ػا ٫حي ًغػ ،١زغط بلى ٖمله وؾُٗىص ٢غٍبا ،وٚحرها مً الٗباعاث اإلااإلات
التي حٗبر ًٖ ًٞها لىبإ الاؾدكهاص ّ
وؤن ابجها ما ػاٖ ٫لى ُ٢ض الخُاة ،وما
ع
هي الا لخٓاث وؾُٗىص بلى البِذ ،...هظه ألاؾئلت وهظه الً٣اًا التي
حكٛل وؾاثل الاٖالم جؼٍض مً خضة الهضمت وحٗٓم ألاػمت التي ٌٗاوي مجها
ألاهل ،وجاجج مكاٖغهمّ ،
مما ًجٗل الكهُض بهاء ٞلؿُحن ًىاصي بإٖلى
نىجه مساَبا الاٖالم ب٣ىلهٟ٦ :ى! ٟ٦ىا ًٖ اللٗب بمكاٖغ ألامهاث ،ال
جغه٣ىا ألامهاث بإؾئلخ٨م ،التي ً٩ىن الهض ٝمجها اؾخُٗا ٝمكاٖغ
الىاؽ ،ماطا ؾُججي ؤلاٖالم مً جل ٪ألاؾئلت؟ ّ
ؤظلىا صزىل٨م بلى الٗاثلت
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بلى ؤن حؿخىٖب الٗاثلت الخضر! ،بن ما ًدهل بالٗاصة هى ّؤن الصخاٞت
مجغص ؤن ؾمٗذ بالىبإّ ،
ٞةنها جخىظه مباقغة بلى الٗاثلت وج٣ىم بةٖضاص
ج٣غٍغ ًٖ الكهُض وٖاثلخه٦ ،ظل ٪الخا ٫باليؿبت للمغا٦ؼ الاظخماُٖت ،التي
ؾغٖان ما جخىظه مىظ الُىم ألاو ٫الؾدكهاصه بلى الٗاثلت لخ٣ضم لها
اإلاؿاٖضة مً زال ٫الخضزل اإلانهي لالزخهانُحن الاظخماُٖحن والىٟؿُحن
الٗاملحن ٞحها ،وهظا ؤمغ خؿً ،ول ً٨إلااطا ٌؿخعجلىن في الخضزل؟ َاإلاا
ّؤن الٗاثلت في مغخلت الهضمت وؤلاه٩اع وهي ال جبالي في هظه اإلاغخلت بخضزل
ؤخض ،هي بداظت بلى الخضزل اإلانهي ومؿاٖضة الازخهانُحن في مغاخل
٢اصمتٖ ،ىضما حكٗغ الٗاثلت ّؤنها وخضها في اإلاُضان ّ
وؤنها بداظت بلى الضٖم
الىٟسخي ،زهىنا في ْل ُٚاب الضاٖمحن واإلاؿاهضًً ،الٗاثلت بداظت بلى
مؿاهضة اإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ الاظخماُٖت والخ٣ىُ٢ت ،بداظت بلى مؿاٖضة
الجماهحر واإلاجخم٘ في ّ
٧ل ما ًخٗل ٤بالجشمان والً ِٛالجماهحري
والكٗبي للمُالبت بةٖاصجه ،وهظا لؤلؾ ٠الكضًض لم ًخد ،٤٣الخكىص
الجماهحرًت والىٞىص الكٗبُت جخض ٤ٞفي الُىم ألاو ٫وعبما في الُىم الشاوي
والشالض ،وعبما جخض ٤ٞبلى خحن بزالء السُمت ،وماطا بٗض؟ ؤلِؿذ الٗاثلت
بداظت بلى هظه الىٞىص في ألاًام الالخ٣ت ،ؤلِؿذ بداظت بلى صٖم اإلاغا٦ؼ
الٗالظُت؟ ،ؤلِؿذ بداظت بلى وؾاثل ؤلاٖالم إلًها ٫نىتها ومٗاهاتها؟ ّ
ل٣ض ٢غؤ الكهُض بهاء ٞلؿُحن الىا ٘٢بهىعة واضخت ،وعؤي مً
زال ٫جٟاٖله الاظخماعي ومالخٓخه للىاّ ٘٢ؤن جضزل وؾاثل الاٖالم ٢ض
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ً٩ىن له ؤبٗاص ؾلبُت وبظلٞ ٪هى ًىصخي وؾاثل ؤلاٖالم بٗضم بعها١
ألامهاث بإؾئلت جاجج اإلاكاٖغّ .
الىصيت الشابعت :ال جضسعىا الحقذ في قلب ابني ،اجشلىه ًندؽف
وظىه ،وٍمىث مً أجل وظىه ،وليغ مً أجل الاهخقام ملىحي:
هظه هي ؤزال ١الكهُضًُ ،البىا بٗضم ػعٕ الخ٣ض وال٨غاهُت في ٢لىب
ؤَٟالىا ،وٖضم جدغًٍهم وػعٕ ألا٩ٞاع الٗضاثُت في هٟىؾهم ،ه٨ظا جٟٗل
الخغ٧اث الههُىهُت ،ججىض ألاؾغة ،واإلاجخم٘ ،واإلاضعؾت ،واإلاىاهج،
واإلاكاعَ٘ اإلاسخلٟت مً ؤظل حٛظًت

ال٨غاهُت والٗضاثُت في هٟىؽ

ؤَٟالهم ،وجيكئهم ٖلى ٦غاهُت الٗغب والٟلؿُُيُحن٨ُٞ ،بر الُٟل
الحهىصي وٍ٨بر مٗه الٗضاء هدى الٟلؿُُيُحن صون ؤن ٌٗغٖ ٝجهم قِئاّ .
بن الخيكئت الاظخماُٖت حٗخبر مً ؤهم الٗىامل التي جازغ ٖلى حكُ٨ل
الاججاهاثٞ ،األؾغة ،واإلاضعؾت ،والبِئت الاظخماُٖت جازغ بك٩ل ٗٞاٖ ٫لى
اججاهاث ألاَٟا ،٫لظلًُ ٪البىا الكهُض بهاء ٞلؿُحن ناخب ألازال١
الٗالُت بخدُُض ألاَٟا ٫وٖضم ػ ّظهم في الهغإ ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُجي،
ٚضا ؾُ٨برون ،وٍ٨دكٟىن خ٣ُ٣ت الاخخال ٫بإهٟؿهم ،وٍخظو٢ىن مغاعجه
وؾُٗاهىن مً مماعؾاجهّ .
ّ
ّ
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الىصيت الخامعت :إن أسادوا هذم بيتي فليهذمىه ،فالحجش لً ًنىن
أغلى مً سوح خلقها سّبي
هضم بِذ الكهُض هى ؤهم وؤزُغ ؤلاظغاءاث التي ًخسظها الاخخال ٫مً
ؤظل عصٕ ألاهاليٞ ،مجغص ؤلاٖالن ًٖ هبإ اؾدكهاص الكاب ،ج٣ىم ؾلُاث
الاخخال ٫مً زال ٫عظا ٫الكغَت وال٣ىاث السانت با٢خدام مجز ٫الكهُض
وجٟخِكه ،والٗبض بمدخىٍاجه بُغٍ٣ت وخكُت ،جغٖب ألاَٟا ٫واليؿاء،
ُٞهاصعون بٌٗ اإلادخىٍاث ،وٍخلٟىن بًٗا مجها ،وٍإزظون م٣اؾاث
البِذ جمهُضا لهضمه ،وما ؤن ًمطخي بً٘ ؤًام ختى ج٣ضم ؾلُاث
الاخخالٖ ٫لى هضمه بؼٖم ّؤن هظا ؤلاظغاء يغوعي لغصٕ الكباب ًٖ جىُٟظ

ٖملُاث اؾدكهاصًت .في الخ٣ُ٣ت ّبن هضم البِذ ال ٌك٩ل ٖامل عصٕ

لآلزغًٍٞ ،الكهُض ٖالء ؤبى ظمل ٧ان خايغا خُىما هضمذ بُىث ؤبىاء
ٖمه الكهُضًً ٚؿان وٖضي ؤبى ظمل ،وقاهض ٖملُت الهضم بىٟؿه ،وما
ؤن مطخى بً٘ ؤًام ختى ٢ام الٗالء بىٟؿه بدىُٟظ ٖملُت ًَٗ وصهـ ما
ؤصي بلى اؾدكهاصهّ .
ّبن هضم البِذ ٌٗخبر ؤخض ؤق٩ا ٫ال٣ٟضان الظي ًىاظهه طوو
ّ
الكهضاءٞ ،البِذ ال ٌك٩ل مإوي ًإوي بلُه الىاؽ وخؿب ،وبهما هى ٌٗخبر
الخاعٍش باليؿبت لؤلؾغة بما ًدمله مً ط٦غٍاث .بن هضم البِذ ٌٗخبر ؤػمت
ناصمت زاهُت باليؿبت لظوي الكهُض ،لظل ٪ظاء الكهُض بهاء ٞلؿُحن
بىنِخه مُالبا ٖضم الكٗىع بالخؼن وألاسخى ٖلى هضم البُىث ،ألن
الكهُض هى ألاٚلى صاثما ،وبطا زؿغث الٗاثلت ابجها ٞلظة ٦بضها ٞلً جإبه
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للبِذ ولى هضم ،وفي هظه ال ّىنُت ًداو ٫الكهُض بهاء ٞلؿُحن ؤن ًغ٘ٞ
مً مٗىىٍاث ألاهالي ما٦ضا ؤن البِذ مجغص حجغ ٞةن ؤعاصوا هضمه ٞال
يحرٞ ،لِـ الدجغ ؤٚلى مً الغوح التي زل٣ها عّبهاّ .
الىصيت العادظت :ال جحضهىا على اظدؽهادي ،احضهىا على ما
ظيجشي لنم مً بعذي
هدؼن ٖلى اؾدكهاصٞ ،٥إهذ
نض٢ذ ًا بهاء ٞلؿُحنٖ ،لُىا ؤن ال ّ
اهخ٣لذ بلى ٖالم آزغ ،وؿإ ٫هللا ؤن ًغيُ ٪وٍؼٍض ٥مً وُٗمه وج٩ىن
الجىت هي صاع ،٥ول ً٨ال بض وؤن هدؼن ٖلى ما ؤنابىا مً بٗض ،٥مً
اه٣ؿام وٞغ٢ت ،وا٢خخا ٫صازلي ،ونغاٖاث وهؼاٖاث بحن الىاؽ٨ٞ ،م مً
بغيء ٢خل مً بٗض ٥في شجاعاث ٖاثلُت؟ ،و٦م مً مهِبت خلذ بىا بٗض
ّ
اؾدكهاص٥؟ هدً ال هدؼن ٖلًُ ٪ا بهاء ٞلؿُحن؛ ألهىا ٖلى ً٣حن ؤن
ّ
ٖاإلا ٪زحر مً ٖاإلاىا ،هدً ال هدؼن ٖلُ ٪؛ ألهىا ٖلى ً٣حن ؤه ٪تهىإ بالىٗم
ؤٖضها هللا ؾبداهه وحٗالى للكهضاءّ ،
التي ّ
ول٨ى ٪خخما ؤهذ الظي جدؼن
ٖلى ؤخىالىا وؤوياٖىاّ .
الىصيت العابعت :ال جبحثىا على ما لخبخه قبل اظدؽهادي ،ابحثىا
عً ما وساء اظدؽهادي0
ال ًا بهاء ٞلؿُحن ،ؾيبدض ٖما ٦خبخه ٢بل اؾدكهاص٣ٞ ،٥ض ٦خبذ
ًٖ الىًَ ًٖ ،الخ٩اٞل الاظخماعي ًٖ ،الٟؿاص .لم جترًُ٢ ٥ت بال
وجىاولتها بالخدلُل والى٣ض الؿازغ ،ؾيبدض ًٖ ؤوكُخ ٪الاظخماُٖت
والش٣اُٞت ،ؾيبدض ًٖ الؿلؿلت ال٣اعثت ألاولى ٖلى نُٗض الٗالم الٗغبي،
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ولؿذ ؤصعي ٢ض ج٩ىن ؤألولى ٖلى الهُٗض الضولي ،ؾيبدض ًٖ اإلا٨خباث
التي ؤوكإتها ،ؾيبدض ًٖ مباصعاج ،٪ؾيبدض ًٖ خمالث الخ٩اٞل
الاظخماعي التي ٢مذ بخجىُضها ،ؾيبدض ًٖ ألاَٟا ٫الظًً ػعٖذ ٖلى
وظىههم البؿمت ،ؾيبدض ًٖ ابدؿامخ ،٪ؾيبدض ًٖ ّ
٧ل شخيء ٢مذ
ّ
به ،ول٨ىىا لً هبدض ٖما وعاء اؾدكهاصٞ ،٥لً هجض قِئا ؾىي الٟغ٢ت
والا٢خخا ،٫والجزاٖاث والصجاعاث والاه٣ؿاماث ،والسالٞاث وٚحرهاّ ..
الىصيت الثامىت :ال تهخفىا بمعيرة جىاصحي وجخذافعىا ،بل لىهىا على
وضىء أثىاء صالة الجىاصة وليغ ألثرّ 0
ًُالبىا الكهُض بإن ج٩ىن ظىاػجه خحن اؾدكهاصه هاصثت ،زالُت مً
الهخاٞاث وبَال ١الكٗاعاث ،ال ًغٍض هخاٞاث وال قٗاعاث وال ع ٘ٞؤٖالم،
ًغٍض مً اإلاكُٗحن ؤن ً٩ىهىا ٖلى َهاعة ،مخىيئحن ؤزىاء الهالة ٖلُه
ولِـ ؤ٦ثر .بٗض ؤ٢ل مً ٖام ٖلى وكغه لهظه الىناًا اؾدكهض بهاء
ٞلؿُحن ،وبٗض ٖكغ قهىع مً اؾدكهاصه ّ
جم ؤلاٞغاط ًٖ ظشماهه ،وفي
لُلت الخاصي والشالزحن مً قهغ آب لٗام ّ 2016
جم ص ًٞالكهُض في م٣برة
الكهضاء في قاعٕ نالح الضًً ،لم ًخضا ٘ٞاإلاكُٗىن ًا بهاء ٞلؿُحن ولم
يهخٟىا بمؿحرة ظىاػج ٪ؾىي الخ٨بحر٧ ،اهىا ؤهل ٪وؤخباء٧ ،٥اهىا ظمُٗا
ّ
ٖلى ويىء ،نلىا ٖلُ ٪نالة الجىاػة ،واؾخمٗذ الؿماء بلى ؤصُٖت ّؤم٪
وهي جىاجي عّبها بإن ً٨غم ٪وَٟٛغ ل ،٪وَؿ٨ى ٪الجىاث الٗال ،وٍدكغ٥
م٘ الظًً ؤوٗم هللا ٖلحهم مً الىبُحن والهضً٣حن والكهضاء والهالخحن
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وخؿً ؤولئ ٪ع٣ُٞا .وصٞىى ٥بجىاع عٞا ٪٢الظًً ؾب٣ى ٥في الكهاصة
ّوالضٞ ،ًٞاؾخ٣بلخ٨م ألاعى بضٞئهاّ .
التزم اإلاكُٗىن بىنِخّ ٪
ب٩ل ص٢ت ،و٦إه٦ ٪ىذ حٗلم ؤن ما ٦خبخه مً
وناًا ٢بل ؾيخحن ؾخ٩ىن ؤهذ مً ها ٫قغ ٝجىُٟظهاّ ،
٦ىا ٖكغًٍ
مكُٗا ،جمىِىا لى ٦ىا ؤلٟحن ؤو ٖكغاث ألالى ،ٝأله ٪حؿخد ٤قغ ٝهظا
الخكض الهاثل ،ول ً٨مىٗىها مً جد ٤ُ٣هظا الخلم واقترَىا ج٣لُو
ّ
مدً ٤ا بهاءٞ ،الجىاػة الهاصثت
ٖضص اإلاكُٗحن بلى ٖكغًٍ  .ِ٣ٞؤهذ
السالُت مً الكٗاعاث والهخاٞاث جضزل الؿُ٨ىت والُمإهِىت في هٟىؽ
اإلاكُٗحنّ .

الىصيت الخاظعت :ال ججعلىا مني قما مً ألا قامّ ،
حعذوه اليىم
س
س

وجيعىه غذا0
ًدظعها الكهُض بهاء ٞلؿُحن مً الخٗامل م٘ الكهضاء ٦إع٢ام،
هظ٦غهم وهخدضر ٖجهم لخٓت اؾدكهاصهم وؾغٖان ما هيؿاهم ،وال
هظ٦غهم ٖلى ؤلاَالًُ ،١البىا الكهُض بهاء ٞلؿُحن بإن هخٗامل م٘
الكهضاء ًُ٣٦ت و٦غؤي ٖام ّ
تهم ّ
٧ل الىًَ بإَُاٞه ٧اٞت ،نض٢ذ ًا بهاء
ٞلؿُحن ،ل٣ض حٗاملذ اإلااؾؿاث والجماهحر وؤلاٖ ّالم م٘ الكهضاء ٖلى
ّؤنهم ؤع٢ام ،ل٣ض جم اخخجاػ ظشماه ٪ؤخض ٖكغ قهغا ،ماطا ٗٞلذ الجماهحر
مً ؤظل جدغٍغ ظشماه ٪مً زالظاث الاخخال٫؟ ،الُىم ؤ٦ثر مً ٖكغة
قهضاء مدخجؼة ظشامُجهم في زالظاث الاخخال ،٫مجهم مً مطخى ٖلى
ّ
اؾدكهاصه ؤ٦ثر مً ؾيخحن ،ومجهم ؤ٢ل مً طل ٪ب٣لُل ،لم ٌؿلِ ؤلاٖالم
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ٖلحهم الًىء ،وخُىما ًضٖى ؤهالي الكهضاء بلى وٟ٢اث جًامىُت ال
ٌؿخجُب لهظه الضٖىة بال ال٣لُل ،وخُىما حٗ٣ض ظلؿت إلاىاٞكت ًُ٢تهم
في اإلاد٨مت ال ًدًغ بال طويهم وبً٘ ؤشسام ال ًخجاوػون ٖضص ؤناب٘
الُض الىاخضة ،ماطا ٌٗجي هظا ًا بهاء ٞلؿُحن؟ٌٗ ،جي ّؤن ًُ٢ت الكهضاء
لم حٗض ًُ٢ت ّ
ٖامت ،ؤو عؤي ّ
ٖام ،هظه الًُ٣ت باجذ ًُ٢ت زانت ال ّ
تهم
بال مً ا٦خىي بىاعها .ل٣ض ّ
جم الخٗامل م٘ الكهضاء ٖلى ّؤنهم ؤع٢ام ،ال
ًظ٦غون في اإلاداٞل اإلاخٗضصة ،وال ًظ٦غ ظشامُجهم ٖلى مىابغ الجمٗت،
وج٣اٖـ ؤلاٖالم ًٖ مخابٗت ملٟاتهم ،لؤلؾً ٠ا بهاء ٞلؿُحن ّ
جم الخٗامل
مٗ٨م ٦إع٢ام ،ؤنبدخم ًُ٢ت طوٍ٨مّ .
الىصيت العاؼشة :هشالم في الجىت
بطا ٧ان الكهُض في الىناًا الدؿ٘ الؿاب٣ت ًبضؤها ب ـ ـ " ال " ،وٍداو٫
ؤن ًجهاها ًٖ مماعؾاث مُٗىتٟٞ ،ي هظه الىنُت وهي ألازحرة ًُالبىا بإن
ًل٣اها وٍغاها في الجىتًُ ،البىا باألٖما ٫التي جىنلىا ٖلى الجىت ،وهي
ألاٖما ٫التي جغضخي هللا ؾبداهه وحٗالىٞ ،هظه هي الىنُت ألازحرة التي
جلسو الىناًا التي ؾب٣تها ٧اٞت ،وؿإ ٫هللا ؤن ًجمٗىا م٘ الكهُض
والكهضاء ٧اٞت في الجىتّ .
اإلاجض والسلىص لكهُضها ول٩اٞت قهضاء الىًَ الظًً اعج٣ىا وهم
ًدملىن ًُ٢ت ،لُدىا هدمل ًُ٢تهم ،لُدىا وكٗغ بأالم طويهم ّ
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وهخدمل الجؼء ال٣لُل مً ألاٖباء الشُ٣لت التي ًدملها طوو الكهضاء
ٖلى ؤ٦خاٞهم للضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤبىائهم ،وؤبؿِ خ ٤هى ّ
خ٣هم بالضًٞ
ب٨غامتّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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يونس العموري
اؾخمٗىا ظیضا ،واخٟٓىا وناًاه ٣ٞض ه٣كھا ھظا الٟاعؽ الجمیل
اإلاترظل ٖلى نھىة ظىاص ال٣ضؽ ،و٧ان ان اٖخلى اؾىعاھا وباؾمھا هُ٤
الًاص واؾخھل ٦المت .اًھا الجمیل بابضاٖ٦ ،٪ىذ نازبا ھظا الیىم
بالجبل الاقم ،ط٧ائ ،٥ه٣ائ ٥الشىعيَ ،خغٞیخ ،٪مھىیخ ٪ب٩ل ما جٟٗل...
٧ل ھظا ظٗل مً ٖغ ٪ٞبغٚم ؾجي ٖمغ ٥ال٣هحر مُمئىا ان للىًَ
ظاال ما
ولل٣ٟغاء ما ػا ٫ههحرا مامىا بھم ٖامال في ؾبیلھم ....وان لل٣ضؽ ع ّ
ػالىا ًامىىن بھا وب٣ضعجھا ٖلى الىھىى مً ظضًض وبزباث ٖغوبخھا....
خىاعٍھا حٗغ ٪ٞجماما وؤػ٢خھا ٧اهذ قاھضة ٖلى ججىال ٪بحن زىاًاھا ...اهذ
ًا ؾیضي واخض مً ٞغؾاهھا الظًً اهھ٨ھم الخٟائ ٫لضعظت الترظل ..والظًً
ظماال البض مً اؾخٛالله في ؤجىن ٗٞل الُٗاء
ّ
ٖلمىا وٖغٞىا ان لؤلخؼان
وجغا٦مه وازباث الىظىص ...آلان بغخیل ،٪باث ّ
ٖلیىا ؤن ه٨ٟغ مً ظضًض....
ٞھل مً ٢اصم هدى عاًت ٗٞل الُٗاء البٗیض ًٖ اإلاؼٍضاث والٟئىٍت
ّ
والىانغ إلبضاٖاث الكباب... .عبما ٧ان ھظا ؤظمل ما في عخیل٢ .٪لما ٧ان
في الخؼن ظماٞ ....٫مشلما ٌٛاصع الٟغؾان ٚاصع اً٣ىهت قھضاء ال٣ضؽ
البھي بھاء ب٨شحر مً الطجُج والصسب جغظل ٞاعؽ الُٗاء بضون
م٣ضماث للغخیل ...اوسخب مً اإلاكھض الٗام لی٩ىن الٟغا ٙفي  ًٞنىاٖت
ٗٞل الٟٗل والتي لً ًملاه ؾىي واخضا بذجم الكباب اإلاامً بال٣ضعة
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ٖلى الُٗاء والٟٗل صون اهخٓاع الاقاعة والكاعة ألاجیت ممً ٌٗخلىن
مىهاث ال٨الم واُٖاء ألاوامغ ،ولخٗلً ال٩لماث ًٖ ه٣و في البالٚت
والخدلیل وٞھم اإلاى ٠٢وج٣ضًغاجه لً ًمؤلھا بال ھظا الىٓی ٠السلى١
طاجه ...بھضوء ًهل الى صعظت الاؾخٟؼاػ اعج٣ى بھاء وازلى الُغٍ ٤إلاً ٚاب،
البھي بھاء ٞاعؽ ال٩لمت الخغة ألامیىت اإلاٗبرة ًٖ انغاع اإلا٣اوم في ٖغوبخه،
والٗاق ٤في ٖك٣ه ،والخبیب في خبه ،وألاعى الش٨لى ،التي جإبى بال ؤن
جىُ ٤بلٛت الًاص ،في خاعزیھا وػاعٖیھا ٖ...غ ٝمٗجى ان ج٩ىن مىايال خغا
ؤبیا قغٍٟا هٓی ٠ال ٠٨وان ج٩ىن وؾِ ال٣ٟغاء اوال ونىجھم الظي
ًىُ ٤ب٩ل اؾمائهم ٖىض ػٖماء ال٣باثل الجضص٩ٞ.اهذ وناًاه و٦إهھا
صؾخىعها الجضًض٧ ...ان ع٢ی٣اّ ،وبظاث الى٢ذ ٖىیضا يض بٞؿاصها لى٣اوة
ؤلاوؿان ٞیىا ...وللخب بإٖما٢ىا٧ ..ان وخضوٍا ًجھغ بًغوعة الخالقي في
بىج٣ت الٟٗل الىَجي الىاخض ٧...ان البھاء مامىا بالش٣اٞت واهھا مغاصٞت
للُٗاء ،ومغاصٞت لٟٗل الى٣ض وجصخیذ السُإّ .
لظلٖ ٪غ ٝمٗجى ؤن ً٩ىن اإلاىايل مشٟ٣ا ومُٗاء ّومبضٖاّ في
مخمحزاّ ٞیه ٦شحر مً الٗ٣ل
ّ
جىاػهاث اإلاٗاصلت و٧ان البھي .ؤؾلىبه ٧ان
والىاٗ٢یت واإلاىُ ٤ووٗىمت الخٗبحر اإلا٣غوهت بٗم ٤الخدلیل والجغؤة في
اجساط اإلاى.... ٠٢مشلما ھي الٗاصة خیىما هبدض ًٖ ھاالء الٟغؾان وؾِ
٧ل ھظا الضماع وؤلاهھیاع بال٣یم وألازال٢ ١بل ان ً٩ىن ٗٞل ؤلاهھیاع
بمضامی ٪ألاؾاؾیاث الىَىیت ٦ىا ه٧ ٠٣ل مغة ٖىض ھظا الٟاعؽ ختى اهه
ايخى واخضا مً ھظه الٗىاوًٍ التي مً قإهھا ان جغب ٪٨بھض ّوثھا
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وازال٢یاجھا ،والتي مً قإهھا ان جغب ٪٨بال٣ضعة ٖلى مىد ٪ھظا الخٟائ٫
والىھىى مً ظضًض ...عخل ٞاعؽ الُٗاء وجغ ٥لىا الٟغا ،ٙلٗل ٗٞل
الغخیل ھظا ٧ان الخل ألامشل إلٚماى الٗیىن ًٖ ٧ل ھظه ؤلاهھیاعاث
ولٗل البھي بھاء لم ًدخمل مكاھض جضمحر الظاث ا٦ثر مً طل.... ٪ل٣ض
٣ٞضها واخضا ممً ٖلمىا مٗجى ؤن جمخل ٪مىٟ٢اّ ّ
خغا قغٍٟا ال ًسصخى في
آلان ٣ٞضها اؾاؾا مً اؾاؾیاث نىاٖت اإلاى٠٢
الخ ٤لىمت الثم ...ومىظ ّ
بال٣ضؽ ونیاٚت مٟاھیم الُٗاء لل٣ضؽ ..مىظ ألان ٣ٞضها واخضا ممً
حٗلمىا مىھم ٦یٟیت نىاٖت ال٣غاع ...وبىاٖشه ومىُل٣اجه٢ ...الىا ٖىه ال٨شحر
وممً ٢یل وٍ٣ا ًٖ ٫ھظا الٟاعؽ الهٛحر الجمیل ٦ىا وكٗغ وهدً وٗمل
مٗه ،بإهىا امام شسو ٌكتر ٥م٘ ألازغًٍ بهىاٖت الٓغّ ٝوججلیاجه ٖلى
ألاعىّ .
وؤٖخ٣ض ؤن الؿاؾت ومدترفي الٟٗل الؿیاسخيٖ ،لى مسخل ٠مىاٗ٢ھم
وجدالٟاجھم ،ؾیإزظون والبض ان ًإزظوا بمىاٟ٢ه وجدظًغاجھا ممً ًتربو
بىا وبىخضجىا وألاھم ممً ٌٗمل ٖلى وكغ واؾدكغاء اإلاغى ٞیىاٞ ...مىھم
مً ٧ان ًسصخى مً و٢اج٘ جل ٪اإلاىاٖ ٠٢لیھم وٖلى ٖغوقھم ومىاٟ٢ھم...
ومىھم مً ٧ان ٌؿدبهغ بھا وٍ ٪٨ٟاولىٍاجھا وَٗیض نى ٙمٟاھیمھا بٟٗل
ج٣ضًغ اإلاى ٠٢للخالت الٓغٞیت الغاھىت ...اطن٧ ،ان عخیل ھظا الكاب الظي
ٖلمىا الضعؽ ألا٢ىي والاظمل،وجغ٦ىا هخسبِ في البدض والخٟخیل مغة
ازغي ٖمً ًمؤل اإلا٩ان وؾاخاث ٗٞل الُٗاء لل٣ضؽ ومً اظل ال٣ضؽ
آلان جدذ يغباث ابىاثه وظالصي ٖهغه الجضص مً
ول٩ل الىًَ الظي ًئن ّ
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عظاله اإلاخجھحن هدى الُغٍ ٤اإلاٗا٦ؿت لٟٗل الُٗاء الخ٣ی٣ي ...ل٣ض عخل
واخض مً ابغػ ٖىاوًٍ ال٣ضؽ خبا وُٖاء وازال٢ا ،وألانلب في م٣اعٖت
الٛلِ ،وألا٦ثر اؾدىاعة ،وألا٢ضع ٖلى اؾدیالص ألا٩ٞاع الب٨غ واإلااھلت ألن
ججضص في همِ ؤلاهخاط الٟٗلي ،والٗاَي لظاجه ٞغنت الخدغع مً ج٩لؿاث
الاوٛال ١والىھم في امخال ٥خ٣ی٣ت اإلاى... ٠٢عٚم ؤن الثدت وناًاه ج٣ى:٫
"ال جبدشىا ٖما ٦خبذ ٢بل اؾدكھاصي ،بل ابدشىا ٖما وعاء اؾدكھاصي".
ل ً٨لٗل البدض في ٧لماث بھاء ٖلیان ًىنلىا بلى ٞھم شخيء مما ًجغيّ .
٧لماث بھاء ؾخضزل جاعٍش الىعي الٟلؿُیجي .ھظا ؤمغ ما٦ض .خیض اهه
وٖىضما ًجخم٘ الىعي والٟٗل الشىعي بظاث الصسو ًيخج زاثغا خ٣ی٣یا...
اخٟٓىا وناًا الكھیض بھاء ٖلیان ًٖ ْھغ ٢لب ٞھي ٦خبذ بالضم
الىناًا الٗكغ ألي قھیض ّ
 .1اوصخي الٟهاثل بٗضم جبجي اؾدكھاصي ٞمىحي ٧ان للىًَ ولیـ
ل٨م
 .2ال اعٍض بىؾتراث وال بالًؼ ٞلً ً٩ىن ط٦غاي في بىؾتر مٗلٖ ٤لى
الجضعان . ِ٣ٞ
 .3اونی٨م بإمي ال جغھ٣ىھا باؾئلخ٨م الھض ٝمىھا اؾخُٗاٝ
مكاٖغ اإلاكاھضًً ولیـ ؤ٦ثر
 .4ال جؼعٖىا الخ٣ض في ٢لب ابجي ،اجغ٧ىه ً٨دك ٠وَىه وٍمىث مً
ؤظل وَىه ولیـ مً ؤظل ؤلاهخ٣ام إلاىحي
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 .5بن اعاصوا ھضم بیتي ٞلیھضمىهٞ ،الدجغ لً ً٩ىن اٚلى مً عوح
زل٣ھا عبي
 .6ال جدؼهىا ٖلى اؾدكھاصي اخؼهىا ٖلى ما ؾیجغي ل٨م مً بٗضي
 .7ال جبدشىا ٖلى ما ٦خبخه ٢بل اؾدكھاصي ،ابدشىا ًٖ ما وعاء
اؾدكھاصي
 .8ال جھخٟىا بمؿحرة ظىاػحي وجخضاٗٞىا ،بل ٧ىهىا ٖلى ويىء ازىاء
نالة الجىاػة ولیـ ا٦ثر
 .9ال ججٗلىا مجي ع٢م مً ألاع٢ام ،حٗضوه الیىم وجيؿىه ٚضا
.10اعا٦م في الجىت

ّ
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رشيد شاهين
لِؿذ اإلاغة الاولى التي ًترٞ ٥حها قهُض ٞلؿُُجي ونُت إلاً جغ٦هم
ًىٗمىن بالخُاة ،ؾىاء ٧ان هاالء مً الاهل والاخبت والانض٢اء ،ؤو مً
الغٞاٖ ١لى صعب مؿحرة الىًا ٫اإلاؿخمغة َاإلاا ب٣ي الاخخال .٫و٢ض ؾاص
هظا الىمِ بك٩ل ٦بحر زال ٫ؾىىاث الاهخٟايت الشاهُتّ .
في الىا ،٘٢بن ما محز ونُت الكهُض بهاء ،هى ٦خابخه لىنِخه ٖلى
نٟدخه ٢بل خىالي ٖام مً اؾدكهاصه ،وهظا ًسخل ٠بك٩ل ٖام ًٖ
وناًا الكهضاء آلازغًٍ ،الظًً ٖاصة ما ٦خبىا وناًاهم٢ ،بل ٞترة ٢هحرة
وعبما ٢هحرة ظضا مً جىُٟظ ٖملُاتهمّ .
ل٣ض ٧ان الٞخا ان بهاء ٦خب في ؤولى وناًاه الٗكغ ،عٚبخه ٖضم جبجي
الٟهاثل الؾدكهاصه ،وؤ٦ض ان مىجه ٧ان للىًَ ولِـ للٟهاثل ،وهظا ما
ٌكحر بلى اهه اصع ٥وه ّى ابً الازىحن والٗكغًٍ ٖاما ،ان هظه خالت مغيُت
ؾاصث بحن الٟهاثلٖ ،لى مضاع اٖماعها ،و٧اهذ في اخُان ٦شحرة ،ؾببا في
اعؾا ٫ال٨شحرًً إلاىث مجاوي ،بضون جسُُِ او اؾخُالٕ او حؿلُذ وجضعٍب
واٖضاص خ٣ُ٣يً ،دىاؾب م٘ حجم الخطخُت .باإلياٞت الى ما جدمله مً
بٗض اؾخسباعي ،خُض جىٞغ ٖلى مسابغاث الٗضو ،ال٨شحر مً الجهضّ .
٦ما ؤ٦ض في ونِخه الشاهُت ،اهه ال ًغٍض “بىؾتراث”ّجدمل نىعجه ،الهه
ال ًغٚب ان ج٩ىن ط٦غاه ٖلىّ الجضعان ،وهظا ٌٗجي عٚبخه ان ج٩ىن ط٦غاه
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في ال٣لىب ولِـ إلاجغص الاؾخٗغاى ب٨ثرة الهىع اإلاله٣ت ٖلى الجضاعن،
وهظا ًاقغ ٖلى ٞهم ٖمُ ٤للُُٟ٨ت التي ًخم الخٗامل بها في اخُان ٦شحرة
م٘ نىع الكهضاء ،التي جخدى ٫مً ٢بل البٌٗ الى مجغص نىع ؤو اع٢ام
ًخم الخضًض ٖجها مً ٢بل هظا الٟهُل او طاٖ ٥لى انها مجغص اخهاثُاث
ؤو ؤع٢ام ،وٍسلى الخضًض في اخاًحن ٦شحرة مً اي هىٕ مً “الخمُمُت”ّ .
و٧ان هىال ٪اصعاٖ ٥ا ٫للضوع الظي ج٣ىم به بٌٗ وؾاثل الاٖالم،
وطل ٪خحن جدضر في ونِخه الشالشت للمغاؾلحنَ ،البا مجهم ٖضم اعها١
والضجه باالؾئلت واظتراع اخؼانها وصمىٖها مً اظل حسجُل “ؾبّ”٤او زبر
ٌؿخضع اإلاؼٍض مً اإلاكاهضًً ؤو ال٣غاءّ .
وفي الغابٗتً ،م ً٨مالخٓت ٞهم اوؿاوي ٖمُ ،٤خُض ًُلب مً
الجمُ٘ ٖضم حٗبئت ابىه بإي هىٕ مً اهىإ الخ٣ض ،وان ًتر ٥له خ ٤ج٣غٍغ
ما ًغٍضه مؿخ٣بال ،هظا الٟهم للىعي الاوؿاوي اإلا٣ٟىص لضي الاٖضاء في
الُغ ٝآلازغ ،الظًً ٌٗملىن ٖلى حٗبئت اَٟالهم ب٩ل اهىإ الخ٣ض ،وفي
هظا الاَاع ج٣ىٚ ٫ىلضا مئحر“ ،ان مً خ ٤الحهىص بٗض اله ّىلى٧ىؾذ ،الُ٣ام
باي شخيء صون ان ٌؿإلهم ًٖ طل ٪ؤخض” ،هظا هى الٟغ ١بحن بهاء ٖلُان
وبحن خ٣ض ٚىلضا مئحر ،وهظا ما ًً٘ بهاء في اؾمى اإلاغاجب الازالُ٢ت بغٚم
نٛغ ؾىه .هى ًغٍض ان ً٨بر ابىه وٍدضص زُاعاجه صون جضزل ٖامل زاعجي،
وان ًتر ٥له خ ٤ا٦دكا ٝوَىه وال٣خا ٫مً اظل هظا الىًَ ولِـ مً
اظل الاهخ٣ام إلاىث الىالضّ .
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وٍخدضر بهاء بٗمٞ ٤لؿٟي في ونِخُه السامؿت والؿاصؾتٟٞ ،ي
السامؿت ً٣ى ،٫ان اعاصوا هضم بُتي ٞلحهضمىهٞ ،هى لِـ اٚلى مً الغوح،
في ماقغ ٖلى حؿامي بهاء ًٖ الضهُا بك٩ل هاصع الخضورّ .
وهظا ًىُبٖ ٤لى الؿاصؾت ،خُض وبىٟـ مىُ٣ه الٟلؿٟي ً٣ى“ ٫ال
جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي ،بل اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م مً بٗضي” ،وهل
هىا ٥اٖم ٤مً هظا الىعي لكاب هظع هٟؿه للىًَ ،وٗم ٖلُىا ان هدؼن
ٖلى ما ؾُجغي لىا ،وفي هظا عؾالت جمىط بالخ٨مت وبٗض الىٓغ ،ومداولت
لل٣ى ٫ان اوياٖىا بما هدً ُٞه مً ق٣ا ١وحكدذ واه٣ؿام ،هي مً
ًضٖى الى الخؼن والغزاءّ .
ؤما في الؿابٗتٞ ،اهه ًم٢ ً٨غاءة ما هى اٖم ٤في ج٨ٟحر بهاءٞ ،هى
ً٣ىّ”ّ٫ال جبدشىا ٖلى ما ٦خبخه ٢بل اؾدكهاصي ،ابدشىا ٖما وعاء
اؾدكهاصي” ،وهظا ما ًا٦ض البٗض الٟلؿٟي الٗمُ ٤في ٨ٞغ هظا الكهُض
الُا ،٘ٞوهظا لِـ مؿخٛغبا ٖىضما وٗلم اهه ٧ان ًخمحز بال٣غاءة ّوٍلتهم بجهم
٧ل ما ً ٘٣بحن ًضًه مً ٦خب وابدار التهاماّ .
وفي الىناًا الشالر الازحرةٞ ،ان بهاء لضًه ٢ىاٖت عاسست باهه طاهب
الى الجىت ،وهظا ماقغ ٖلى خالت اًماهُت ٖمُ٣ت٦ ،ما وٍُالب باال جخضا٘ٞ
الجماهحر زال ٫ظىاػجهّ .
وازحراٞ ،هى وبد٨م مٗغٞخه بالٗ٣لُت التي هخمخ٘ بهاّ”،ال ججٗلىا مجي
ع٢ما مً ألاع٢ام ،حٗضوه الُىم وجيؿىه ٚضاّ” ،وهى هىا ٌكحر الى ان ٖلُىا ان
ه٩ىن ٗٞال ٖلى ٢ضع ما هغصص مً قٗاعاث ونهخ ٠مً هخاٞاث ،وان هب٣ى
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مسلهحن للكهضاء ُٞما هغصصه مً قٗاعاث ،الٗهض هى الٗهض ،وال٣ؿم هى
ال٣ؿم ،وباهىا ؾى٩ىن الا ّوُٞاء للكهضاءّ .
بهاء ٖلُان ،مً زال ٫وناًاه ًً٘ ،انبٗه بغٚم اؾدكهاصه ٖلى
ظغوح ٦شحرة ،وٍاقغ ٖلى الٗضًض مً الى٣اٍ واما ً٦السلل التي حؿىص
اإلاجخم٘ بٗامت والٟهاثل بسانت ،وهى بظل ٪اهما ًغٍض مً الجمُ٘ ،ان
ًخٗلمىا الضعوؽ ،وؤن ًإزظوا الٗبرٞ ،هل ه٣غؤ وهل وؿم٘؟! ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ز ياد خداش
هظا ظُل ٞلؿُُجي مسخل ،٠ز ٠ُٟالىػن ،زُ٣ل الىُاث ،وزُحر
الغئٍت ،هى الجُل الساعط ًٖ ٧ل ألاع٢ام ،زغط مً البِذ نا٣ٞا الباب
ّ ّ
و٢غع ؤال ٌٗىص بلى الؼوظت ؤو ألام ؤو الىُْٟت ؤو مٗ٣ض الجامٗت ،بال
ب٣ضمه،
بٗض ؤن ٌكب٘ ال٨ٟغة ٞهما وخبا و٢ضاؾت ،بٗض ؤن ًدىلها بلى وا٘٢
ُ
ملمىؽ ،بلى خغٍت ج ْم َؿ ٪بالُضًً ،وخٌُ ٤كم باأله ،٠وبُاعة ُحكغب
ّ
ّ
بال٣لب ،ظُل ّ
ًدكغص في ُٞافي الؿاا ،٫لٗله ٌٗثر ٖلى ظؼٍغة
٢غع ؤن
الجىاب ،ظُل ٦ؿغ ْهغ اإلادٟىْاث الشىعٍت ومجهاط الجٛغاُٞا ألاوؾلىي
الظي ٢ا ٫بن ظبل الجغم ٤لِـ ؤٖلى ٢مت في ٞلؿُحن .ظُل لم ٌٗض
ًامً باإلوكاء َغٍ٣ا للخغٍت وال بالُٛبُاث مىهجا للٗىصة ،ظُل لىي ٖى٤
البرامج الخؼبُت ،ووي٘ خىاظؼ ٖلى الُغ٢اث ،لٗغ٢لت مغوع اإلاخ٨غقحن،
الٗاثضًً مترهدحن في لُالي الجيـ واإلاا ٫والؿلُتّ ّ.
هظا ظُل واضر اإلاٗالمٌٗ ،غ ٝماطا ًغٍض ،ال ًغص ٖلى م٩اإلااث آلاباء
ًجهاع لهىث ألام الساثٟت في زلُٟت نىث ألاب ؤو ألار ألا٦بر،
ال٣ل٣حن ،وال ّ
ظُل ال ً ٠٣باخترام في الكاعٕ ؤمام ؾُاعاث ألامىاء الٗامحن لؤلخؼاب ،وال
ًامً بغً ٘ٞاُٞاث زىعٍت ،وال ًهغي للسُاباث الخماؾُت لل٣اصة .ظُل
خؿاؽ ل٨ظب الؿُاؾُحن ،وط٧ي بلى صعظت الغبِ بحن مىٟ٢حن ٖخُ٣حن
مخىاً٢حن ،ياٖا في ػخام الضم ،للؿُاسخي الٟلؿُُجي هٟؿه .ظُل بغئٍت
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بُٗضة وبا٢تراح هًالي مسخل ،٠في ؾُا ١مغخلت ٚغٍبت نٗبت ومٗ٣ضة ،لم
ٌكهضها الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي .هظا ظُل ًمخل ٪مٗلىماث ٦شحرة،
ولِـ ًٚ ِ٣ٞبا ٦شحراً ،دب ماع٦ـ بُغٍ٣خه وٍدخ٣غ ؤلامبرًالُت
ألامحرُ٦ت بُغٍ٣خه .ظُل ٌكاهض باهخٓام الؿِىما الخضًشتٌٗ ،ك ٤ؤوصي
ؤلً ،وٍخ٣ؼػ مً ؾُاؾت ؤوباما .وهى مدلل هاصيء ألويإ البىعنت
ومخظو ١لؤلصب الى٢ذ .ظُل ٌؿ ً٨الكب٨ت الٗى٨بىجُتًٟ ،غٍ في
الٗال٢اث الٗاَُٟت ،وَؿهغ ختى الغابٗت ٞجغا ،وٍغؾب في الغٍايُاث ٧ل
ٖام ،ل٢ ً٨هو ٚؿان ٦ىٟاوي جىام ٖلى نضعه ،و٢هُضة مضًذ الٓل
الٗالي ً ٌُٟبها ٢لبه ،و٦خاب "مٗظبى ألاعى" ٌؿُل مً زانغجه .ظُل
ٌٗغ ٝظُضا ً ٠ُ٦ستر ١خؿاباث آلازغًٍ ،ل٨ىه ٌٗغ ٝؤًًا ً ٠ُ٦غص
ٖلى خ٣اعاث ؤُٞساي صععي .ظُل اٖخ٣ضهاه ظُل اإلاُىٖت والؿ٣ىٍ
ألازالقي والخسلي ًٖ الشىابذ .ظُل ٞاظإها ،ؤًما مٟاظإة ،وزلسل
خؿاباجىا ،وؤخغظىا ؤمام جىٗ٢اجىا ،هدً ٦هى ٫الاهخٟايت ألاولى التي
اٖخبرهاها اهخٟايت الخإؾِـ للىعي الاهخٟاضخي الجضًض .هظا ظُل ً٨خب
٢هاثض الخب في اللُل ،وفي الجهاع ً٨خب ههىم الىعي الشىعي الجضًضّ ّ.
هظه (ؤصهاه) لِؿذ وناًا٦ ،خبذ لُدبٗها مىايلىن في بالص مدخلت ،وال هي
مداولت مً قاب مخدمـ للٟذ الاهدباه بلى وُٖه الجضًض ،وال هي خ٨م ؤو
ؤمشا ٫نُٛذ ب٩ل هظا البهاء اللٛىي ،لُخٗٔ بها الىاؽ في ٞلؿُحنّ .
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هظه لِؿذ زُت ايُغاعٍت لل٣خل ،هظه لِؿذ ؤلٗابا لٛىٍت في
الخضعب ٖلى الض٢ت اللٛىٍت ،وجُاب ٤الل ٟٔم٘ اإلاٗجى ،ماعؾها قاب
ٞلؿُُجي َمىحّ ّ.
ؤصهاهٞ :خذ ظضًض في ٦خابت الىًَ وفي الخلم به ومماعؾخه ،عئٍت
َاػظت في م٣اعبت الٗالم والىٟـ وٞلؿُحن ،بغهامج خب ووعي ملخمي،
ابخ٨غه الكهُض بهاء ٖلُان مً ظبل اإلا٨بر في ال٣ضؽ .ؤصهاه :قٗغ
ومٗلىماث وخضازت ووعي وخب .ؤهي ٞلؿُحن الجضًضة؟ّ ّ
ؤوصخي الٟهاثل بٗضم جبجي اؾدكهاصيٞ ،مىحي ٧ان للىًَ ولِـ
ل٨م .ال ؤعٍض بىؾتراث وال بالًؼٞ ،لً ج٩ىن ط٦غاي في بىؾتر مٗلٖ ٤لى
الجضعان  .ِ٣ٞؤونُ٨م بإمي ،ال جغه٣ىها بإؾئلخ٨م ،الهض ٝمجها
اؾخُٗا ٝمكاٖغ اإلاكاهضًً ،ولِـ ؤ٦ثر .ال جؼعٖىا الخ٣ض في ٢لب ابجي،
ؤجغ٧ىه ً٨دك ٠وَىه ،وٍمىث مً ؤظل وَىه ،ولِـ مً ؤظل الاهخ٣ام
إلاىحي .بن ؤعاصوا هضم بُتي ٞلحهضمىهٞ ،الدجغ لً ً٩ىن ؤٚلى مً عوح زل٣ها
عبي .ال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي ،اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م مً بٗضي .ال
جبدشىا ٖما ٦خبخه ٢بل اؾدكهاصي ،ابدشىا ٖما وعاء اؾدكهاصي .ال تهخٟىا
بمؿحرة ظىاػحي وجخضاٗٞىا ،بل ٧ىهىا ٖلى ويىء في ؤزىاء نالة الجىاػة،
ولِـ ؤ٦ثر .ال ججٗلىا مجي ع٢ما مً ألاع٢ام ،حٗضوهه الُىم وجيؿىهه ٚضاّ ّ.
ؤعا٦م في الجىت.
ّ
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سمير سعد الدين
٢غؤث ال٨شحر بغزاء الكهُض بهاء ٖلُان ٞلؿُُيُا وٖغبُا وٖاإلاُا ل٨جي لم
ؤع ؤبل ٜمً ٧لماث ال٩اجب والىا٢ض ببغاهُم ظىهغ الظي ونٟه بمٗلم الجُل
واإلاٗجي هىا الكباب الٟلؿُُجي الظي ٌؿُغ في ٧ل ًىم بُىالجه بالخهضي
ًُحر الىىم مً ُٖىن ٧ل
لئلخخال ٫وظىىصه ومؿخىَىُه والظي ؤًًا ّ
قغاثده وم٩ىهاجه بط ٌٗتر ٝزبراء الؿُاؾت والٗؿ٨غ ؤلاؾغاثُلُ ّىن ؤن
بهخٟايت الكباب الٟلؿُُجي مؿخمغة وؤهه ًجغي الخدًحر لتهُئت 70
٦خِبت بخخُاٍ لُُلت الٗام ال٣اصم إلاجابهتها بضءّ بضٖىة ٖضة ٦خاثب ٢بل
نهاًت الٗام م٘ ؤلاقاعة هىا ؤن ببغاهُم ظىهغ له زبرة ومٗغٞت بالكباب
اإلا٣ضام وزانت ؤئلئ ٪الظًً ًخُلٗىن لئلبضإ وال٨خابت م٘ ع ٤ُٞصعبه
وعؾالخه ألاصًب والغواجي الكُش ظمُل الؿلخىث لِـ ٖلى مؿخىي
ال٣ضؽ  ِ٣ٞوبهما ٖلى مؿخىي الىًَ الٟلؿُُجي ب٩لُخهّ .
ل٣ض بؾخُ٣بذ وناًا بهاء ٖلُان بالخدلُل والخٗلُ ٤والضعاؾت
والبدض ُ٢اٖاث واؾٗت مً مجخمٗىا الٟلؿُُجي وزانت الكباب
والٗغبي والضولي وٚضث مً ؤولىٍاث ؤلاهخمام ؤلاؾغاثُلي وٞؿغها البٌٗ
بإنها زاعَت َغٍ ٤للخسلو مً ؤلاخخال ٫ؤلاؾغاثلي بٗض ؤن عجؼث
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ٞهاثلىا التي ٧ان مً اإلاٟترى ؤن جّ ٣ىص ؾُٟىدىا بلى بغ ألامان وٖلى عؤؾها
مً هُئذ لهم ؤهٟؿهم بإنهم ٢اصة وزانت ؤئلئ ٪الظًً نىٗىا ؤلاهٟها٫
وؤلاه٣ؿام والظًً لم ٌؿخُُٗىا جصخُده وج٣ىٍم بٖىظاظه ولهم مً
هخاٞاث ؤم الكهُض زالض ظىابغة بمسُم الٗغوب ٖبره وؤهمها ما ًخٗل٤
بالخ٣هحر باإلاهالخت والىخضة الىَىُت ّومما ط٦غجه صخُٟت هأعحـ الُىم
ه٣ال ًٖ مهاصع هامت ؤن هىا ٥زكُه لتراظ٘ قٗبُت الؿلُت الىَىُت
هىا ٥م٣ىماث لضي ٧اجب الىناًا الٗكغ ؤهه مامً بالخُاة وؤن
بؾدكهاصه لم ً ً٨بال لُ٨خب الخُاة ألبىاء وَىه ولِـ خبا باإلاىث
ؤلاؾالمُت
ألَٟالىا وألاظُا ٫ال٣اصمت وجُهحر ألا٢صخى واإلا٣ضؾاث ّ
واإلاؿُدُت وع ٌٞالخجاعة الٟهاثلُت بالكهضاء وع ٘ٞالغاًاث اإلالىهت
واإلاؼع٦كت بالجىاػاث بض ٫الٗلم الٟلؿُُجي ّ
بهاء ٞلؿُحن الظي ؤخب البٌٗ ومجهم والضه اإلادامي مدمض ٖلُان
ؤن ًُلٖ ٤لُه هظه الهٟه مش ٠٣ووإ ولم ً٣ضم عوخه هباءّ مىشىعا ٞهى
ناخب ٨ٞغة ؤَى ٫ؾلؿلت ٢غاءة لل٨خاب خى ٫ؾىع ال٣ضؽ ولظل٧ ٪ان
ٌعي جماما لىيٗه وناًاه وج٣ضًم عوخه ٧ي ًدحى الىًَ وؤبىا ّئه وبىاجه
ّ

ّ
ّ
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من وحي الىصيت
ّ

ّ
ً 000،،،ؤلذ الؽهيذ بهاء في البىذ الاوى مً وصيخه اهه ٌعمل مً
اجل هللا والىظً وليغ مً اجل اي فصيل او جىظيم او جهت معيىت،
وهى بزلو ًنشط فنشة ظاميت وهي ان الىظً البر مً الجميع0
البهاء اليىم هى ليغ " بهاء محمذ عليان " بل " بهاء فلععين "
البهاء ًنبر بالىظً
وهحً هصغش بالفصيل،،،000
ّ
ّ

53

54

محمد عليان
.14ا٦خىبغ ّ 2015
ٖلى يىء حٗضص اإلايكىعاث التي جيؿب الكهُض بهاء ٖلُان الى هظا
الٟهُل او طا ،٥ا٦غع الخإُ٦ض جلى الخإُ٦ض ان الكهُض ًيخمي الى الىًَ
 ِ٣ٞولِـ له اًت نلت باي ٞهُل ،وهظا ما ا٦ضه في البىض الاو ٫مً
ونِخه إلاً ً٣غؤ الىنُت ،اخترمىا ونُت الكهُض وال جُل٣ىا الٗىان
لسُال٨م الجامذ واجغ٧ىا الكهُض ًغجاح في مشىاه الازحر و٢ض اصي الغؾالت،
وصٖىا طوٍه ًخإإلاىن بهمذ ّ
٢ا ٫بهاء في طاث خلم ّ
ما ا٦بر الىًَ

ّّ

ما انٛغ " الٟهُل" ّ
********************************************** ّ
 17ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
زكِذ مً وخكت اللُل ّ
ل ً٨الجهاع لم ًخإزغ هظه اإلاغة ّ
نباخ٨م هىع ّ
وٞجغ٦م ظضًض ّ
ول٨م مىه ٧ل البهاءّ .
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ّ
 18ؤ٦خىبغّ 2015 ،
مً وحي الىنُت (ّ )1
ًا٦ض الكهُض بهاء في البىض الاو ٫مً ونِخه اهه ٌٗمل مً اظل هللا
والىًَ ولِـ مً اظل اي ٞهُل او جىُٓم او ظهت مُٗىت ،وهى بظل٪
ً٨غؽ ٨ٞغة ؾامُت وهي ان الىًَ ا٦بر مً الجمُّ٘ .
البهاء الُىم هى لِـ " بهاء مدمض ٖلُان " بل " بهاء ٞلؿُحن " ّ
البهاء ً٨بر بالىًَ ّ
وهدً ههٛغ بالٟهُل ّ
نباخ٨م للىًَ اهخماءّ .
************************************** ّ
 19ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي ونُت الكهُض (ّ )2
ماطا لى وؿبىا الكهُض الى الىًَ الظي هى ا٦بر مىا ظمُٗا ؟ ّ
اٖلً اها اإلاىاًَ البؿُِ مدمض ٖلُان بيؿب ابجي الكهُض بهاء الى
ٞلؿُحن وهى مىظ اللخٓت الاولى الؾدكهاصه انبذ اؾمه " بهاء ٞلؿُحن "
ولِـ " بهاء مدمض ٖلُان "ّ .
ول٨م الخٗلُّ .٤
******************************************** ّ
ّ
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 20ؤ٦خىبغّ 2015 ،
صمٗت وصمٗت ّ
و٢الذ الضمٗت لغ٣ُٞتها الخبِؿت :اهُل٣ي اهذ ّ
ٞغخت  " ٫خؿام " ،اما اها ٞلم ًدً و٢ذ الب٩اء بٗضّ .
ّ
************************************* ّ
 21ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
(مً وحي الىنُتّ )3
والضي الدؿُٗجي ً٣ى ٫صون ان " جغا٧ " ٤ٞلماجه اًت صمٗت :خملذ
ظشت ق٣ُ٣ي ٖامغ الظي ؾ ِ٣وهى ً٣اجل م٘ "ظِل الخؿُجي" مً
ال٣ؿُلٖ ،لى ٦خٟي وُٗ٢ذ مؿاٞاث َىٍلت الى ان ويٗتها في م٩ان ما،
بٗض ان اٚل٣ذ الٗهاباث الحهىصًت ٖلُىا الُغٍّ ..٤
والضي الدؿُٗجي ال ٌٗغ ٝاإلا٩ان ل٨ىه ً٣ى ٫اهه عبما ً٩ىن في بًُ
ؾب٘ او خىنلت َحر ّ
والضي الدؿُٗجي لم ًب ٪بهاء ٞلؿُحن و٢ا ٫اهه ؾاع ٖلى صعب ق٣ُ٣ه
الكهُضّ ،
لٗل في ٧لماجه ٖبرة جُٟضها في هظا الجض ٫اإلاغه ٤خى " ٫خبـ "
الجشامحن ّ
هظا الكهُض ًٖ طا ٥الكهُض ّ
57

ما بٟغّ ّ١
ما بٟغّ ّ١
وال ًجب ان هجٗله ًٟغّ .١
****************************************** ّ
 22ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 4
" قض خُلّ " ٪
يّ ،
٢ا ٫لي اخض " اإلاؿاولحن " مخًامىا وا٦خٟى او نمذ ال اصع ّ
لم ا٢ل له ان " خُلي " مكضوص ّ
واهجي ال اهتز و" اجماًل " م٘ الغٍذ ّ
ولم ا٢ل له ان و٢ذ ال٨الم ٖىضي لم ًبضؤ بٗض ّ
ل٨ىه ؾِبضؤ ّ
خخما ؾِبضؤّ .
*********************************************** ّ
ّ
ّ
ّ
58

 23ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت (ّ )5
" بهاء ٞلؿُحن " ّ
لِـ حجغا يهضم ّ
او ظؿضا ًغخل ّ
هى ٨ٞغة وعوح ّ
وال٨ٟغة لها الكباب ٌٛظيها ّ
والغوح لها ال٣لىب حؿ٨جها ّ
نباخ٨م بال وظّ٘ .
****************************************************** ّ
 24ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت (ّ )6
والض الكهُض ّ
 .1هى ًخل٣ى هبإ اؾدكهاص ابىه مً وؾاثل الاٖالمّ .
ً .2يخٓغ ا٢خدام الجِل لبِخه و" جسغٍب " مدخىٍاجهّ .
ً .3خل٣ى صٖىة " لؼٍاعة " ٚغٞتّ .4
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ً .5جغي اجهاالث خشِشت م٘ اإلادامي لالٞغاط ّ
ٖمً ٌٗخ٣ل مً ابىاثه
الازغًٍّ .
ً .6خٗغى لالبتزاػ مً اخل الاٞغاط ًٖ ظشمان ولضه الكهُض وٍىانل
الًام وعبما القهغ َىٍلت مٗغ٦ت ما ٌؿمحها الاٖالم " حؿلُم الجشامحن "ّ .
ُ٣ً .7م زُمت الكهُض الؾخ٣با ٫اإلاخًامىحن او اإلاٗؼًٍ او اإلاباع٦حنّ .
ً .8ساَب الخًىع وٍغص ٖلى ٧لماث السُباء (وما ا٦ثرهم) في مشل
هظه اإلاىاؾباثّ .
ٌ .9ؿخ٣بل الٟغ٢ت الهىضؾُت التي جإزظ م٣اؾاث البِذ اؾخٗضاصا
للهضمّ .
ٌ .10ؿخم٘ الى جدلُالث "السبراء " في ٧ل شخيءُٞ،ما ًخٗل٤
بخهغٍداث الخ٩ىمت خى ٫سخب الهىٍاث والٗ٣ىباث الجماُٖتّ .
ًٟ .11غ ٙمدخىٍاث البِذ مما ٚال زمىه وز ٠خمله اؾخٗضاصا
الم٩اهُت هضم البِذّ .
ً .12دضص اإلاىاُٖض الض٣ُ٢ت لىؾاثل الاٖالم وٍ٣غع ان ًدخمل اؾئلتهم
اإلااإلات ولِؿذ طاث الهلت بغؾالت الكهُضّ .
ً .11لخ٣ي اإلاؿاولحن " بهٟتهم الصسهُت " وًٍُغ الى اخخما ٫وظ٘
الاؾخمإ مجهم الى الىٖىص الٟاعٚت واإلاخ٨غعةّ .
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ً .12ىمه ًبضؤ مً الؿاٖت الؿابٗت نباخا وٍيخهي ٖىض مىخه٠
اللُلّ .
ً .13إوي الى الٟغاف بٗض ًىم مغهٌٗ ،٤اهضه الىىم ،وفي طل ٪عخمه
مً هللا ٧ي ال جإجُه ٧ىابِـ اللُل ًٞال ًٖ ٧ىابِـ الجهاعّ .
ّ
***************************************** ّ
ّ
 25ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 7
هاٞظة ٞغحً :ىانل طوو الكهضاء الل٣اءاث والخيؿُ ٤مً اظل " ٖغى
" مى ٠٢مىخض اػاء ً٢اًاهم اإلاكتر٦ت مٗبرًً بظل ًٖ ٪وخضة اإلاى٠٢
والهض ٝوالًُ٣تّ ..
ًٞاء مً السُبت :جىانل ال٣ىي الغؾمُت وٚحر الغؾمُت الاوك٣ا١
والخازغ ًٖ مى " ٠٢الكاعٕ " والخٗاَي " الٟغصي " والؿُخي
ّ
والخسبِ
م٘ ً٢اًا طوي الكهضاء الهامت واإلالختّ .
الكهضاء ّ
مً الكاعٕ ّ
وللكاعٕ ّ
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و٢ا ٫الكهُض في زخام ميكىعاجه " الكاعٕ هى الظي ً٣غع " ّ
نض ١الكهُض و٦ظب اإلاضٖىنّ ّ
***************************************** ّ
 26ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 8
ٖىضما جهبذ ً٢اًا الكهضاء الٗال٣ت ً٢اًا شسهُت٧ ،ل والض
ٌٗالج ًِ٢خه بىٟؿه و٣ٞا لخجغبخه وٖال٢اجه و٢ضعاجهً ،خململ الكهضاء في
م٩ان خبؿهمً ،جزٞىن صمٗا ووظٗاٖ ،لى ما ؾُدهل مً بٗضهمّ .
و٢ا ٫بهاء ٞلؿُحن في ونِخه الؿاصؾت " ال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي
اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م مً بٗضي " ّ
ّ
********************************************** ّ
 27ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 9
ٚاصعث ايها البهاء وعخلذ ّ
وجغ٦ذ ونُت جىإي ًٖ خملها الجباّ ٫
ما ا٢ل الجباٖ ٫ىضها ّ
وما ا٦ثر جال ٫الغمل ّ
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ؾدب٣ى الجبا ٫قامست ّ
اما جال ٫الغمل ٞخظعوها الغٍذ ّ
نباخ٨م ال٣ىة والبهاء ّ
************************************ ّ
 28ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت (ّ )10
حؿإلجي وؾاثل الاٖالم اإلالخاخت ما الظي ًض ٘ٞبهاء اإلاش ٠٣اإلابضٕ
الخالم الٗاق ٤ان ً ُ٘٣اخالمه ٞجإة وان ًهل في ٖك٣ه خض
الخطخُتّ ..
ؤصٖى الؿاثلحن بالخاح الى ٢غاءة ونِخه ،ب٣لُل مً التر٦حز والخ٨ٟحر،
ٖلهم ًجضون الاظابت التي ًبدشىن ٖجها .بهاء ٞلؿُحن ٞاظإها ظمُٗا ٦ما
٦خب الهضً ٤ؤؾامت الِٗؿت في ميكىع له امـ ،ول ً٨اإلاٟاظإة ٧اهذ
الهىا لم ه ً٨وؿم٘ له ولم ه ً٨ه٣غؤ ما وعاء الؿُىعّ ،بل وانلىا في
اهما ٫هظا الجُل الٗاق ٤خض الخطخُتّ .
هى ٧ان عمؼا للخطخُت ّ
وهدً ٦ىا عمؼا لالهاهُت ّ
هى الجُل الىاٖض ّ
وهدً الجُل الساثب ّ
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ا٢غؤوا ونِخه ايها " اإلادىُىن " ّ
وامىدىا الكباب الخُاة ّ
***************************************** ّ
 29ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،

هل ُز ْ
ى٣ذ الهغزت التي اَل٣ها اهالي الكهضاء في ماجمغهم الصخٟي
في عام هللا الُىم ؟ ّ
هل طابذ واهجغٞذ م٘ الامُاع الٛؼٍغة التي ٧اهذ تهُل بٛؼاعة و٢ذ
مُالص الهغزت واهُال٢ها ؟ ّ
هل ؾُىانل اهالي الكهضاء مٗغ٦ت اؾخٗاصة الجشامحن وخضهم ؟ ّ
اؾئلت ٦شحرة و٦بحرة جاع٢جي واها اؾخم٘ الى الخ٣اعٍغ " الباهخت والشجىلت
" ًٖ اإلااجمغ الظي لم ٌكاع ٥به اي مً طوي الُا٢اث البًُاءّ .
اٖظعوي ًا بهاء ٞلؿُحن ،لم ان ٜالى ونِخ ٪هظه اإلاغة ّ
*************************************** ّ
 30ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 12
اإلااجمغ الصخٟي الظي ٖ٣ضه اهالي الكهضاء امـ ،زغط ٢لُال ًٖ
بغوجى٧ىالث اإلااجمغاث الصخُٟت اإلاإلىٞتّ :
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 .1لم ً ً٨البُان ًخًمً نُاٚت اوكاثُت ج٣لُضًت (ٌٗجي ما في
َسُست) ّ
 .2الجالؿىن ٖلى اإلاىهت ٧اهىا اهالي الكهضاء  .ِ٣ٞبلباؾهم
البؿُِ والٗاصي (ٌٗجي بضون بظالث وعبُاث ٖى ٤واخظًت ملمٗت) ّ
 .3ج٩لمىا ظمُٗا و٧ل واخض بلهجخه اإلادُ٨ت وبمٟغصاث زغظذ مً
ال٣لب ٢بل ان ًىُ٣ها اللؿان (ٌٗجي مل بالٟهخى وال٩لماث اإلاهُىٗت) ّ
َ .4البىا ظمُٗا بخد ٤ُ٣مُلب واخض  ِ٣ٞوهى جمُ٨جهم مً ج٣بُل
وظىتي الكهُض وصٞىه بهىعة الث٣ت (ٌٗجي مل جدغٍغ ٞلؿُحن) ّ
 .5اْهغوا ٖلى اإلاىهت الٗؼة وال٨غامت والصجاٖت وال٣ىة وٖضم
السًىٕ الي ابتزاػ (ٌٗجي مل مخهىٗحن ومضٖحن ومى٨ؿغًٍ) ّ
٧ .6اهذ ايىاء ال٩امحراث جصخل مً الًىء اإلاىٗ٨ـ مً وظىههم
الهاُٞت (ٌٗجي مل بداظت الى جلمُ٘) ّ
 .7لم ًدىاٞؿىا ٖلى ال٨الم وجغ٧ىا ممشلهم ًىُ ٤بلؿانهم صون اي
حُٗ٣ب او م٣اَٗت (ٌٗجي ٧اهىا مىخضًً وٚحر ميك٣حن) ّ
 .8الل٣ب الىخُض للخٗغٍ ٠هى " والض الكهُض " (ٌٗجي مل ص٦خىع او
مدامي او مؿاو ٫او عثِـ هُئت) ّ
هظا ٚحر مإلى ٝفي عام هللاّ .
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وٚحر مإلى ٝللمدُاث ال٨بحرة التي جبدض ًٖ شخيء آزغ ا٦ثر ازاعة
للمكاهض (عبما الضمىٕ وهي ججهمغ مً الُٗىن او الىظىه وهي خؼٍىت ٦ئِبت
(مل ال٣ىة والهمىص وال٨غامت) ّ
ونباخ٨م ٖؼة اهالي الكهضاءّ .
*************************************************** ّ
 31ؤ٦خىبغّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت (ّ )13
جخهضع نىع الكهُض بهاء ٞلؿُحن بُا٢اث صٖىة ليكاَاث ٞىُت او
ز٣اُٞت او خمالث جبرٖاث في زاعط الىًَ ،مظًلت بمالخٓت ان عَ٘ هظه
اليكاَاث ؾحرنض الٖاصة بىاء بُىث الكهضاء التي هضمها او ؾحهضمها
الاخخالّ .٫
ّ
ؤزمً الخغم الىَجي لل٣اثمحن ٖلى هظه الخمالث ول٨ىجي ا٢ى٫
وبهىث ٖا ٫لِؿمٗه الجمُ٘ ان الٗمل بهظه الُغٍ٣ت الٟغصًت والٟٗىٍت
ٌصج٘ ْاهغةَ ،اإلاا ٦خب ٖجها الكهُض بهاء ٞلؿُحن ،وهي اؾدشماع
الكهاصة لجم٘ الامىا ٫واؾخُٗا " ٝظُىب " الىاؽ ،صون عُ٢ب او
خؿِبّ .
وك٨غ مباصعج٨م وال ه٣هض ظغح مكاٖغ٦م ول ً٨لُخ٨م جٟ٨ىن ًٖ
الٗمل الٟغصي او الجماعي الٟٗىي "لخٗىٌٍ ٖاثالث الكهضاء " الن
الكهضاء اعج٣ىا مً اظل ال٨غامت وٖمل٨م هظا ًجغح ال٨غامت اًما ظغحّ .
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 1هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 14
وَؿإلجي مغاؾل الًٟاثُت :وماطا بٗض ان اؾدىٟضجم الىؾاثل
ال٣اهىهُت لخدغٍغ ظشامحن الكهضاء ؟ ّ
٢لذ ب٣لُل مً الترصص وبٌٗ اعجبا ٥و٦شحر مً الىهم :البر٦ت في
ُ٢اصجىا الؿُاؾُت التي عبما " جلىح " بالً ِٛالؿُاسخيّ ..
و٢لذ ب٩ل ٢ىة :ؾىىانل اإلاٗغ٦ت ّ
و٢لذ ب٩ل ٖؼة :ان خبـ الجشامحن لً يهؼها ولً ًًٟٗىاّ .
ه٨ظا ٖلمىا ابىائها الكهضاءّ .
************************************************* ّ
ّ
 2هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 15
٢ا ٫لي اإلادلل الؿُاسخي " الباعٕ " ان ٧ل ما ًدضر هى مؿغخُت
مخ٣ىت الازغاط والخمشُلّ ..
لم ا٢ل له ان ال٣ٟض والش٩ل لِـ جمشُال بل هى الا٦ثر خ٣ُ٣ت في هظا
الٗالم ،وهى الا٦ثر اًالما مً بحن ٧ل هظا ال٨م مً الاخؼانّ ..
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و٨ٞغث ،ما ا٢ل اإلامشلحن الظًً ًب٩ىن مً وعاء ال٣ىإ لُطخ٪
الازغون ،وما ا٦ثر اإلاخٟغظحن الظًً ٌؿىضون ْهىعهم ٖلى م٣اٖضهم
باعجُاح ّ
و٨ٞغث "بؼواط الكهُضًً " مً السلُل ٖلى اإلاؿغح و٢لذ ّ
ما ا٦بر الٟغح ّ
ما ا٦بر الٟغح ّ
ختى لى ٧ان لخلم لً ًخدّ .٤٣
******************************************************* ّ
 3هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 16
ال٣اء هٓغة الىصإ ّ
ل ٠الخابىث بالٗلم ّ
وخمله ٖلى اٖ ٠٦الُت وزابخه ّ
مؿحرة هاصثت نامخه ّ
ًخ٣ضمها اهل الكهُض ّ
بال هخاٞاث وال قٗاعاث وال عاًاث ّ
ال اَال ١هاع وال مٟغٗ٢اث ّ
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بال " ٧لماث" وصإ وال زُاباث ّ
هظا هى الدكُِ٘ اإلاهُب للكهُض بهاء ٞلؿُحن ّ
لى اٞغظىا ًٖ ظشماهه الاؾحر ّ
في الهبذ في الٓهغ في الٗخمتّ .
************************************************* ّ
 4هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
ًيخه ٠اللُل ّ
ا٢اوم عٚبتي بٟٛىة ٢هحرة مؼعجت ّ
عبما اخٓى في الؿاٖاث ال٣اصمت ّ
بىٓغة ّ
او ٢بلت ّ
عبماّ .
*********************************************** ّ
 4هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 17
الٗك ٤للخُاة ّ
هى السِ الض ٤ُ٢الٟانل بحن ّ
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خ٣لحن مخالن٣حن ّ
الخؼن ٖلى ال٣ٟض ّ
والٟغح مً اؾبابه ّ
اهذ تهغو ٫وخُضا ّ
بحن هظا وطاّ ٥
وبحن طا ٥وهظا ّ
جخٗب ٪الهغولت ّ
ل٨ىه هى الٗك ٤للخُاة ّ
والؿعي ليكغ عؾالتّ .
***************************************** ّ
 5هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 18
بهاء ٞلؿُحن و٢بل زغوظه مً البِذ نباح ًىم اؾدكهاصه َلب
مً امه جؼبُِ ػع ٢مُهه ألهه طاهب الى ٖغؽ ،وفي هظه صاللت عمؼٍت
ٖالُت وُ٢مت ٞلؿُٟت جدشىا ٖلى مىانلت الخُاة ب٨غامت وٖؼة وٞغح..لِـ
وٞاء للكهُض ان هخى٧ ًٖ ٠٢ل ما ًضٖىها للٟغح وان ال هسغط مً صاثغة
الخؼنّّ .
70

نضً٣ي الض٦خىع واثل ؤبى ٖغٞت وابيخ ٪الٛالُت الجمُلت الاؾخاطة
ؾماح واثل ؤبى ٖغٞت؛ ؤل ٠مبرو ٥الٗغؽ الٟلؿُُجي الانُل ومباع٥
انغاع٦م ٖلى الخُاة عٚم ٧ل الٓغوّ .ٝ
ّ١
ٖغؽ ًٖ ٖغؽ ما بٟغ ّ
٦الهما ٖك ٤للخُاة ّ
للخؼن و٢ذ يُّ ٤
وللٟغح ٧ل الى٢ذ ّ
هظه ونُت بهاء ٞلؿُحنّ .
********************************************** ّ
 6هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 19
صٖىة مترصصة الى الظًً ال ًدؿىىن ختى ع٧ىب اإلاىظتّ :
ظشامحن الكهضاء وخضها هىاّ ٥
في ن ُ٘٣الشالظاثّ ،
ماطا ٗٞلخمّ ،
وماطا ؾخٟٗلىن ٢بل ٞىاث الاوان ؟ ّ
اعواخهم جدىم خىل٨مّ ..
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حسسغ مً عجؼ٦م ون ُ٘٣اعواخ٨مّ .
وما بحن ن ُ٘٣الجشمان ّ
ون ُ٘٣الغوح ٞغّ ّ١
واًما ٞغّ !! ١
مالخٓت :ل٣ض وي٘ الكهضاء هُ٣ت .ولؿخم اهخم مً ً٨ملىن الؿُغ
الجضًض .اصعيّ طل ٪واٖلمه ٖلم الُ٣حنّ .
*********************************************** ّ
ّ
 6هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
زمت لىخت مىخُت وكغها بهاء ٞلؿُحن ٖلى نٟدخه في الِٟؿبى ،٥في
و٢ذ ؾاب ،٤في اقاعة الى ان مى٦ب الكهضاء ال ًيخهي !! ّ
عبما ٧ان بهاء ٞلؿُحن ٢ض اٖض " ال٣بر الٟاع " ٙلىٟؿه ّ
عبما ّ
ال اخض ًضعي !! ّ
ول ً٨الجمُ٘ ًضعيّّ ،
ان ظشماهه ال ًؼا ٫خبِـ الشالظتّ ،
ولم ً٨خب اؾمه ٖلى " الكاهض " بٗضّ ،
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مً ً٨خبه ؟ ّ
ومً ًؼعٕ الُاؾمحن ؟ ّ
********************************************* ّ
 7هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 20
يُّ ٠
(٢ )................ا ٫لي مداوال "مىاؾاحي " او حٗؼٍتي او ازخباع ٢ىة اخخمالي
لالؾخمإ له في هظه الٓغوّ ،ٝ
٢لذ له ًا ؾُضي هم و٢ىص للشىعة ولِؿىا و٢ىصا للُبست (ً٣خلجي
اؾخسضام ٧لمت " و٢ىص " ل٨جي اٖتر ٝاهجي اؾخسضمتها)ّ ،
و٨ٞغث ان " الشىعة" ؾخ ُ٘٣اخالمه اما " الُبست" ُٞإ٧ل مجها ختى
الكب٘ ! ّ
و٦م اق٣ٟذ ٖلُه ٞهى ال ٌٗغ ،ٝخ٣ا ال ٌٗغ ،ٝاجى ُ٘٣اخالمه ٞجإة
ام ًيخٓغ َب٣ا قهُا مً "الُبست"ّ .
ُ٢غة مً مُغ حكغًٍّ .
اما اها ٞاٖغ ٝان هاع الُبست جىُٟىء م٘ اوّ ٫
ٚاصعوي وٖضث إلاخابٗت ازباع السلُل ّ
(اما اهخم ٞهباخ٨م صٝء ٖلى هاع ال جىُٟىء) ّ
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************************************************* ّ
 7هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 21
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
ّ
 8هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 22
ٚىىا " مىَجي " ،زم نمخىا ٞخٟغ٢ىا ّ
اما الكهضاء ُٞىانلىن وخضهم الٛىاء ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
*************************** ّ
 9هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي ونُت ّ 23
جململذ الجشامحن الاؾحرة في ن ُ٘٣الشالظاث ّ
قٗغث ببٌٗ مً صٝء " الهاقخاّ " ٙ
بٌٗ الضٝء ال ًٟ٨يّ .
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************** ّ
ّ
ّ
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 10هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىصخي ّ 24
ًا لىظٗىا ًا اخمض ّ
اخخملىا وظ٘ الش٩ل ٢لُال ّ
ل ً٨وظٗ ٪ال هدخمل ّ
ايها الهامخىن الىاثمىن ّ
اجغ٧ىا ظشامحن الكهضاء في ن ُ٘٣الشالظاث الى الابض ٞهي لً جمىث
ا٦ثرّ .
اما الُٟىلت  ٠ُ٨ٞجدخمل ن ُ٘٣ال٣لىب وبغوصة ؾغاصًب
الخد٤ُ٣؟! ّ
 ٠ُ٦؟؟؟! ّ
مخظ٦غ اوال ّ
ّ
#مل_
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
***************************************** ّ
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 11هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 25
((ٌؿٗض مؿاّ ٥
وٖٓم هللا اظغ٦م وهللا ًغخم الكهضاءّ .
بمسُلتى ؾاا ٫مم ً٨اؾإلىا بل٧ ٪ىه ٪اب لكهُض ّ
لى خًغج ٪ثِـ او ّ
مخىٟظ ؾُاسخى بالؿلُت...قى الخلىٖ ٫ىض٥
ع
الؾترظإ ظشامحن الكهضاء ّ
ؾاالى ًٞى ٫ولِـ اوى ا ٠٢م٘ الؿُاؾحن وق٨غا الّ ))٪
ّ ...............
ؾاا ٫وعصوي ٖلى السام مىه /مجها ،لم اظب ٖلى الؿاا ٫البريء
ٚ/حر البريءٞ ،اها ّال اخب لٗبت ج٣مو الاصواع ،ا٦خٟي بان ا٧ىن والض
قهُض ٞهظا ٞسغ لي ومشاع اٖتزاػ ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************************** ّ
 11هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
ال جلخٟذ الى نغزت والض الكهُض مىانغة ّ
وال الى ٖخاب والض الكهُض بهاء ٞلؿُحن ّ
اإلاهم ان جلخٟذ الى ما ٢اله الىاَ ٤باؾم خغ٦ت ٞخذ في السلُلّ .
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ا٢غؤ ! ّ
زم نض ١او ال جهضّ ١
********************************************** ّ
 12هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 26
هى بٌٗ اعها ١ظغاء الخمل الشُ٣ل ّ
اٖظعووي ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************* ّ
 13هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 27
وما ه ٟ٘ال٨الم ّ
اطا لم ًغا٣ٞه الٟٗل ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************************* ّ
 14هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 28
٢لذ في ل٣اء ظغي امـ م٘ ٖضص مً الاهُ٣اء اهجي خملذ في ؾىىاحي
الؿخحن ال٨شحر مً الال٣اب التي ٦ىذ اع ٌٞان حؿب ٤او جدب٘ اؾمي مجها
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الاؾحر اإلادغعّ ،اإلاىايل ،ال٩اجب،ال٣ام،اإلادامي ،ول٨جي الُىم اخٓى بل٣ب
ظضًضّ :
" والض الكهُض بهاء والىاَ ٤باؾم طوي الكهضاء اإلادخجؼة ظشامُجهم"ّ .
هى وؾام ع،ُ٘ٞقغٍ ٠وزُ٣ل ،مىدجي الهض ١والخب والٟغح والخؼن
وال٣ىة والٗؼم و نٟاء الضمٗت وه٣اء ال٩لمت و٦غامت ال ػٍٞ ٠حها وال اصٖاءّ .
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************************** ّ
ّ
 15هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُتّ 29
ؤجًِئىن لل٣خلى الباعَؿُحن ال ٠قمٗت ّ
وقهضائ٦م ال ًؼال ّىن في الٗخمت ؟ ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************************** ّ
ّ
 16هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 30
بالٗامُت ّ
اخىا ما مىخىؾل وما ميصخظ وما ميؿخجضي ّ
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اي ل٣اء او مىّ ٠٢
مً خ٣ىا هُالب ب ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
واطا اهذ مل ٢اصع نٖ ٠لى ظىب وما حٗغى زضماجّ ٪
#بهمل_مل_ُٖب ّ
*********************************************************
 16هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
ال جضع الُىا وظهّ ٪
٦ما الخىٓلت ّ
هدً ال وؿخد ٤وظه ٪بٗض ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
ّ
 17هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 31
ٞضاجي ّ
اخض الانض٢اء ٦خب ٖلى نٟدخه في الِٟؿبىّ ٥
٦الما ظمُال ًٖ " بهاء الٟضاجي"ٞ،غخذ الؾخسضامه مهُلر "
الٟضاجي " وٖضث بظا٦غحي الى طا ٥الؼمً الجمُل الظي ٧اهذ له مٟغصاجه
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ومٟاهُمه ومهُلخاجه،وقٗغث بصخيء مً الاعجُاح ٖىضما جظ٦غث ان "
الٟضاجي " الكهُض ٧ان ًض ًٞبمالبؿه الٗؿ٨غٍت اإلاٛبرة في م٩ان اإلاٗغ٦ت
وان اإلاالث٨ت٦،ما ج٣ى ٫الاؾُىعة ،جغف ٖلى ظؿضه اإلاؿ ٪وجب٣ى
ابدؿامخه ٖلى وظهه الظي ٌك٘ مىه الًىءّ .
هي زغبكاث او ط٦غٍاث؛ واها اٖغ ٝان الكهضاء الُىم ما ػالىا ٖغاة
في الشالظاث الباعصة صون ان جخم ً٨ختى اإلاالث٨ت مً الٗىاًت بهم ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************** ّ
ّ
 18هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 32
ما ٦خبخه الاٖالمُت الىاقُت امىُت ابى السحر في صهُا الىًَ ًٖ والض
الكهُض بهاء ٞلؿُحن٨ً ،خبه الىالض اإلاجغوح،لؿان خا ٫طوي الكهضاء
الىاػٞت ٢لىبهمٖ ،لى نٟدخه ٧ل ًىم ،صون ان ٌؿم٘ الا عظ٘ نىجه
ونغزاث الانض٢اء الاوُٞاءّ .
اللىم٧،ل اللىم،والٗخب ٧ل الٗخبٖ،لى مً ًضعي الٟٗل ولم ًٟٗل،
وعب ال٩ىن ان هظا ازُغ ال ٠مغة مً الهمذّ .
ا٢غؤوا ختى الجهاًت وفي حٗلُ٣اج٨م ال جيؿىا هاقخاٙ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ٞهي ما ػالذ مدخجؼة عٚم ٧ل اصٖاءّ .
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٧ل الك٨غ لالٖالمُت الجمُلت ؤمىُت ؤبى السحرّ .
******************************************** ّ
 19هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 33
ما ػلىا هُالب ٖبشا بااللخ٣اء م٘ "ال٣مت"الؿُاؾُت ّ
و٢ض ؾب٣ىا الكهضاء الى " ال٣مت "الؿماوٍت ّ
اج٩ىن الازحرة الُىا ا٢غب ؟! ّ
في وَجي ّ ِ٣ٞ
عبما ! ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************** ّ
 20هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 34
هىا ٥في ٖخمت ون ُ٘٣الشالظت ًٟغخىن ل٩ل واٞض ظضًض ،وَؿإلىن
ًٖ الىًَ والكمٗت وصٝء الترابّ ،
وٍبدؿمىن ! ّ
بهبر وقً ٠ٛيخٓغون ! ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
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 21هىٞمبرّ ّ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 35
مً مؿحرة اإلاُالبت بجشامحن الكهضاء في اإلا٨بر ّ
ال الخٟذ الى الٗضص ّ
الخًامً ً٨بر بمً خًغ ّ
وال اٖخب ٖلى ٧ل مً ٚاب او اٖخظع ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************** ّ
 22هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 36
نباخ٨م ُٖغ قهضاء ًٟىح ٖبر مىظاث الازحرّ ،
نباخ٨م وخضة وًَ و٢ض ؾب٣ىا الحها الكهضاءّ ،
نباخ٨م

٢ىة

وانغاع

وٖؼم

مً

#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء_خ_٤و٦غامت ّ
***********************************************

ّ
82

اظل

 23هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 37
ٌؿإلجي الصخُٟىن بةلخاح وج٨غاع :وهل ؾخازغ خملت اؾخٗاصة
ظشامحن الكهضاء ٖلى اؾغاثُل ؟ ّ
٢لذ وا٢ى :ّ٫وٗم ،بالُب٘ ،بالخإُ٦ضُٗ٢ ،ا ،البض ؾخازغ ولِـ ِ٣ٞ
ٖلى الاخخال ٫بل ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي الٟلؿُُجي اًًا الظي عص ٖلى
الخملت مضُٖا الٟٗل وهى لم ًٟٗل قِئا بٗضّ .
ؾىىانل ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************************ ّ
 24هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 38
اهٓغوا الى هظه الهىعة ب٣لُل مً الخمًّٗ ،
اٖخاص هظا الٟضاجي بهاء ٞلؿُحن ان ال يهضؤ له با ٫الا ٖىضما ًغي
البؿمت ٖلى وظه َٟلّ ،
٢ا :٫همىث لُدُا الاَٟاّ ٫
وال ًمىث الاَٟا ٫لىدُا هدً ّ
و٢ا :٫لىٟخذ لهم هىاٞظ الٟغح ّ
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عوخه الان مجزعجه و٢ض اهًمذ ظشامحن الاَٟا ٫الُه في نُ٘٣
الشالظاث هىا ٥ال ٌؿخُُ٘ ان ًطخ٨هم ّ
هىاً ٥ب٩ي ٖلحهم ّ
هى الظي لم ًب ٪ابضا ّ
و٦ىذ ٦خبذ ٖلى نٟدتي( :قاع٧ىا هظه الهىعة وا٦خبىا حٗلُ٣ا
مىاؾبا ًغسض ز٣اٞت اإلا٣اومت وٍدمي الُٟىلت) ّ
#خماًت_الاَٟا_٫واظب ّ
********************************************* ّ
 25هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 39
ًٟغخىن وهم ًغ٢بىهىا مً الؿماء ،وهدً هخجم٘ مخ٩اجٟحن في صواع
اإلاىاعة في الؿاٖت الغابٗت بٗض ْهغ الُىم مُالبحن باؾخٗاصة ظشامُجهم
الاؾحرةّ .
هي زُىة صاٞئت وؾِ ٧ل هظا الهّ ُ٘٣
وهم الا٦ثر اخؿاؾا مىا بالضٝء ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************** ّ
ّ
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 26هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 40
عام هللا امغؤة ٞاجىت مٛىاط ّ
جإؾغ ٥بُٗغها الٟىاح ّ
جدغؾها اؾىص حجغٍتّ ،
ّ
مً ٧ل ٢بلت ٖابغةّ .
باالمـ ازخل ٠اإلاكهض ّ
ٚاٞلذ الاؾىص الىاثمت ّ
ٗٞاه٣ذ الكهضاءّ ،
وازخلؿذ مجهم ما ام٨جها مً ٢بالثّ ،
في عام هللا ٢ ِ٣ٞالىا ان الظ ال٣بالث هي التي جازظ زلؿت وٖلى خحن
ٟٚلتّ .
عام هللا اإلاضًىت الاظمل في خًغة الكهضاءّ ..
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
***************************************
ّ
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 27هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 41
٧لمت ٚحر زاعظت ًٖ الؿُاّ ١
ٖىضما جلُ٣ذ هبإ اؾدكهاص البهاء قٗغث اوي ٣ٞضث ابىا واخضاّ ،
اما ٖىضما جلُ٣ذ ٢غاع اٚال ١اإلاؿغح الىَجي في ال٣ضؽ ٣ٞض قٗغث
اوي ا٣ٞض الىًَّ .
في الىًَ ال ٠ال ٠بهاء ّ
ومؿغح وَجي واخض ّ
اه٣ظوه ٢بل ان ًٟىث الاوان ّ
ٞهظا وٞاء لهىٍت البهاء والكهضاء ّ
#اه٣اط_اإلاؿغح_الىَجي_خماًت_لهىٍدىا_الش٣اُٞت ّ
************************************** ّ
 28هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 42
اٖالن للجاصًً ّ ِ٣ٞ
(مُلىب مؿاوً ٫مخُي مىظت خملت اؾخٗاصة ظشامحن الكهضاء صون
ان ٌؿٖ ِ٣جها ٖىض او ٫امخُاء) ّ
_#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
86

ّ

#بهمل_اع٦ب_اإلاىظت_بـ_اقخٛل
ّ

 29هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 43
اإلا٣اومت ال جيخ٣و مً الٟغح بل جًٟي ٖلُه البهاء والىهجّ .
وٗم لٟٗالُاث بؿمت ٞغح في مضاعؾىاّ ،
وٗم لالؾخمغاع في الاٞغاح واإلاىاؾباث الؿُٗضةّ ،
وٗم زم وٗم الهاعة شجغة ُٖض اإلاُالص التي ًجب ان ال جىُٟىء ابضاّ ،
وٗم ل٩ل هاٞظة ٞغحّ ،
ال وال ٠ال لخ٨غَـ الخؼنّّ ،
هدً ه٣اوم لىِٗل وهٟغح ّ
ال "٫همىث " وهدؼنّ ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
*************************************************

ّ
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 30هىٞمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 44
البىض الٗاقغّ :
اًمً ًلخ٣ي البهاء في الجىت ّ
ٌؿب٣ه الى صٝء الاعى ّ
(ؾبا ١ال٣اصة في اإلاُضان) ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************ ّ
 1صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 45
عؾاثل ّ
عًٞذ صٖىة للمكاع٦ت في هضوة خى ٫اخخجاػ الجشامحن في اخضي
الجامٗاث الٟلؿُُيُت ،الن الىضوة مىٓمت مً ٢بل ٞهُل مٗحن،ولِـ
مً الخغ٦ت الُالبُت ٖامتّ .
عًٞذ الخٗاون في حٗبئت "اؾخماعة " إلااؾؿت ٢اهىهُت ٦بحرة بٗض ان
٢ا ٫مىْٟها ان ٖملهم ً٣خهغ ٖلى الاعقٟت وظم٘ اإلاٗلىماث ّ !! ِ٣ٞ
٢لذ في طاث ميكىع ما ا٦بر الىًَ وما انٛغ الٟهُلّ ..
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و٢ا ٫البهاء في ونِخه ان الكهضاء لِؿىا مجغص اع٢ام لالعقٟتّ ..
نهاعي الُىم خاٞل مشل امـ ومشل اي ًىم مطخى مىظ طا ٥الُىمّ ..
ٞلُ ً٨نهاع٦م ا٢ل اعها٢ا مً نهاعيّ ّ
ولُل٨م ا٢ل وخكت ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************************* ّ
 2صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 46
في ال٣ضؽ ما ٌؿخد ٤الٟغح ّ
في اإلاؿغح الىَجي ضخ٨ذ الىاؽ وب٨ذ ّ
وجململ الكهضاء في الشالظاث مً الضٝء ال٨شحر ّ
"عظٗذ الكخىٍت" ّ
وعظ٘ مٗها ال ًٟوالابضإ وز٣اٞت البهاء ّ
"عظٗذ الكخىٍت " وٞغخذ ال٣ضؽ ّ
وبٗض اًام جؼصاص "بهاءا" و "اقغا٢ا" بصجغة اإلاُالص ّ
في ال٣ضؽ الاخمغ هى لىن الضم ّ
ل٨ىه لىن الخىىن ا٦ثر ّ
89

(قٗب ً٨غم قهضاءه بالش٣اٞت والابضإ هى قٗب ٌؿخد ٤الخُاة) ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************** ّ
 3صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 47
في الل٣اء م٘ عثِـ الىػعاء الخمضهللا نباح امـ؛ لم ً ً٨نىث
اهالي الكهضاء "مسىى٢ا " او "زاٞخا" او "زجىال" بل ٧ان ٢ىٍا ب٣ىة
الكهضاء ،واضخا بىيىح الخُٞ ،٤ه الٗؼة والٟسغ وُٞه الالم الاوؿاوي
اإلا٨بىثّ ،

ُ
لم جظع ٝالضمىٕ هىا ٥ولم حٗ ٤الٛهت (الىاٟ٢ت بٗىاص في الخل)٤

ال٩لماث الٟٗىٍت الهاص٢ت مً ان جسغط صونّ اؾدئظان او مغاٖاة
لبروجى٧ى ٫الؼٍاعاثّ .
واها اؾخم٘ الى عاثض ق ٤ُ٣قهُض الىًَ ؾٗض الاَغف مً السلُل
٢لذ ان قهضاء بهظه ال٣امت ٌؿخد٣ىن آباء بهظه ال٣ىة ،ول٨جهم ٌؿخد٣ىن
اًًا اقُاء ازغي ا٦ثر ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
**********************************************
ّ
90

 4صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 48
(ا٦ثر الىهىم ججؿُضا للىنُت) ّ
هي ز٣اٞت ما بٗض الاؾدكهاص ّ
هي الش٣اٞت الكٗبُت الانُلت التي بضؤث جترسضّ ،
هي الهبت ٚحر الٗاصًت التي ػٍجها قهضاء ٚحر ٖاصًحن ،آباء ٚحر ٖاصًحن،
وخايىت قٗبُت ز٣اُٞت ٚحر ٖاصًت ّ
ؾحزوعوي البهاء في طاث خلمّ ..
ؾُ٩ىن ٞغخا مغجاح الباٗ٦ ٫اصجه ٖىضما ٧ان ًاؾـ لهظه الش٣اٞتّ ..
" عظٗذ الكخىٍت " ظاءث في او " ٫مُغة " ٚؿلذ اعى ال٣ضؽ مً
٧ل قاثبت ومً ٧ل زى ،ٝو٧اهذ با٧ىعة اٖما ٫مىؾم ز٣اٞت الكهضاءّ ..
في مؿاء ًىم الشالزاء اإلااضخي جململ الكهضاء في الشالظاث واخؿىا
بالضٝء ال٨شحرّ ..
ًىم الشالزاء اإلااضخي اظخمٗذ ال٣ضؽ قبابا وقِبا وؤمخؤلث ٢اٖاث
٢لٗت الش٣اٞت اإلا٣ضؾُت اإلاؿغح الىَجي الٟلؿُُجي لِؿمٗىا الهغزت وهي
جضوي في قىاعٕ وخىاعي واػ٢ت ال٣ضؽ؛ وَؿم٘ الٗالم ٧له عظ٘ نضاهاّ .
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في جل ٪الامؿُت اَلذ الكابت الجمُلت لمى ٚىقت بشىبها الٟلؿُُجي
الانُل و٧لماتها الٗمُ٣ت الضاٞئت ونىتها الؿاخغ،لخٗلً ًٖ بضء مىؾم
ز٣اٞت الكباب والكهضاء ّ
وفي الامؿُت اؾخمٗذ ال٣ضؽ ٧لها الى ٢غٕ َبى ٫ابىاء البهاء ٦كاٞت
ظبل اإلا٨بر الظًً ٣ٞضوا ال٣اثض وزغط مجهم ال ٠ال٢ ٠اثضّ ..
وٞحها ٖغى الكباب اإلا٣ضسخي مؿغخُت الخاظؼ الازحر،اإلا٣ضسخي
الٛلبان الظي لم ًغى ب"الٛلب"ٞؼعٕ في ٢لىب الٓاإلاحن ٧ل زىٝ
وعٖبّ ..
و٧اهذ خمامت ال٣ضؽ،خمامت ٞلؿُحن،الام الخىىن ل٩ل قباب
ال٣ضؽ وٖىىان ز٣اٞتها الغاجٗت عٍم جلخمي ،بهىتها اإلامحز و٧لماتها التي
المؿذ الغوح ٢بل ال٣لبّ ..
و٧اهذ الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت التي زاَبدىا واَغبدىا بالخانها الهاصثت ّ
وخؿام ابى ِٖكت الٟىان الظي ًلبـ ٢ىإ مهغط الاؾُىعة الظي
ًطخ ٪الىاؽ وهى زل ٠ال٣ىإ ًب٩ي ؤإلاا وخؼهاّ ..
وٞغ٢ت ػهاعٍؼ الكٗبُت التي اصهكدىا بجماٖ ٫غيها واهخٓام خغ٧اتها
الٟىُت وبهاء لباؾهاّ ..
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وبحن هظا وطا٧ ٥ان ٖغى ُٞلم ٢هحر ًٖ قهضاء ال٣ضؽ في نهاًخه
صوث نغزاث ام الكهُض مهُٟى بانها لً حكٗغ بالضٝء الا بٗض ان
جض ًٞابجها الكهُض البُلّ ..
ً،١خ٣ضمه في
و في ٖم ٤اإلاؿغح ٧ان الجمهىع ال٨بحر ٚحر اإلاؿبى ّ
الهٟى ٝالاولى اهالي الكهضاءّ ،
وهىا ٥وعاء ال٩ىالِـ ٧ان الكباب الغاج٘ مىٓمى الاخخٟالُت اإلامحزة
ًخابٗىن ب٣ل٣ٞ ٤غاث الاخخٟالُت،و٢لىبهم جس ٤ٟبهضوء جاعة وبىجحرة ؾغَٗت
جاعة ازغي و٣ٞا لىجحرة ال٣ٟغاثّ .
ٖلى مضاع ؾاٖخحن مً الى٢ذ اإلا٣ضسخي الشمحن ٧ان الكباب ً٣اجلىن
ٖلى ظبهت الش٣اٞت و٧ان الجمهىع جاعة ًب٩ي وجاعة ًطخ ٪وجاعة ًهمذ
وجاعة ًه ٤ٟوجاعة يهخّ ..٠
والكهضاء ًغ٢بىن طل ٪وٍبدؿمىن ّ
خ٣ا ًبدؿمىن النهم قٗغوا بالضٝء ال٨شحر في او ٫مىؾم الكخىٍت
التي عظٗذ ب٩امل الضٝء والجما ٫والبهاء ّ
***************************************** ّ
ّ
ّ
ّ
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 5صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 49
ز٣اٞت الىًَ الىاخض ّ
ٖىضما يهب الكٗب في ٧ل اهداء الىًَ لُدمل ٖلى ا٦خاٞه اإلاش٣لت
بالهمىم ّ
ًُ٢ت#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
ٞاٖلم اهٞ ٪لؿُحن الىاخضةّ ،
ٖىضما تهب الجماهحر وج٣ىم بجم٘ ج٩الُ ٠وبىاء بِذ قهُض في ًٚىن
اًام مً الؼمًّ ،
ٞاٖلم اه ٪في ٞلؿُحن الىاخضةّ .
ٖىضما جخدى ٫مباعاة ٦غة ٢ضم الى مؿغح للخًامً م٘ طوي الكهضاءّ ،
ٞاٖلم اه ٪في ٞلؿُحن الىاخضةّ .
ٖىضما جهبذ الكهاصة عؾالت (ولِـ ع٢ما) جضزل في ٧ل بِذّ ،
ٞاٖلم اه ٪في ٞلؿُحن الىاخضةّ .
هىا ٞلؿُحن ال٩ل الىاخض قٗبُا ّ
وهىاٞ ٥لؿُحن الاه٣ؿام ّ
الكهضاء هىا وال قإن لهم هىاّ ٥
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************ ّ
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 6صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 50
اعبٗىن مدامُا ججمٗىا في َا٢م واخض امام مد٨مت الاخخال ٫لالٞغاط
ًٖ ٢اجل مدمض ابى زًحر بضٖىي ٖضم اهلُخه للمدا٦متّ ..
مدام واخض او مدامُان ٖلى الا٦ثر ًدملىن ٖبء مل ٠طوي الكهضاء
ب٩ل الً٣اًا ال٣اهىهُت التي ًدخىيها هظا اإلالّ ..٠
الاظخمإ م٘ اإلااؾؿاث الخ٣ىُ٢ت والصخُت في عام
عؾالتي الُىم في ّ
هللا هي جىخُض الجهىص ال٣اهىهُت والخٗامل م٘ مل ٠الكهُض مً زال٫
َا٢م منهي مىخض ًجم٘ ٧اٞت الخسههاث طاث الهلتّ ..
عؾالت الخملت الكٗبُت الؾخٗاصة ظشامحن الكهضاء هجخذ في ج٨غَـ
ز٣اٞت " الكهُض للىًَ " ّ
ٞهل هىجر الُىم بخ٨غَـ ز٣اٞت الُا٢م ال٣اهىوي اإلاىخض ٖلى مؿخىي
الىًَ إلاخابٗت مل ٠الكهُض ،قهُض الىًَ ؟! ّ
ٖلىا هىجر ! ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ

ّ
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 7صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 51
ظغح مٟخىح ّ
في ػٍاعة لسُمت الٗؼاء لكهُض الىًَ ماػن ٞلؿُحن في ابى صٌـ وبٗض
ان الُ٣ذ ٧لمت خى ٫الجهىص اإلابظولت الؾخٗاصة الجشامحن،ج٣ضم الي قاب
وٖغ ٝهٟؿه باهه ق ٤ُ٣الكهُض البُل هبُل خلبُت اإلادخجؼ مىظ ٖام
 2000في م٣برة الاع٢ام ّ
٢ا ٫ان الجغح مٟخىح ّ
٢ا ٫ان الجغح ًجزّ ٝ
٢ا٦ ٫ما لى ان ق٣ُ٣ي اؾدكهض ًىم امـّ .
ٖ 15اما وال ًؼالىن ًدلمىن بال٣اء هٓغة الىصإ ّ
بحن ٖ 15اما و ً 53ىما ال ٞغّ ّ١
الجغح ال ًلخئم والجزً ٠ال ًخىّ ٠٢
خؼهذ ٦ما لم اخؼن ًىما ّ
واصع٦ذ ٦م هي ٦بحرة وزُ٣لت ًِ٢خىا ّ
ًُ٢ت ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
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 8صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 52
ٖخاب ّ
في السلُل الضٝء ال٨شحر ّ
وفي عام هللا خىان ًىٗل الغوح ّ
وبُجهما ال٣ضؽ ما ػالذ "جدشاءب " ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
********************************************** ّ
 9صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 53
اٖالم ّ
هب٣ى ا٢ىٍاء الى ان ًإحي اٖالمي " ط٧ي" الى البِذ وَؿإلىا ما هى
قٗىع٦م واهخم جضزلىن ٚغٞت الكهُض وججضون ؾغٍغه ٞاعٚا ؟ ّ
هىا صمىٕ ّ
هىا ٚهت ّ
هىا ال ٌٗىص لل٨الم مٗجى ّ
هىا ال ًىظض ؾب ٤صخٟي ّ
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ابٗضوا ال٩امحراث ًٖ الضمىٕ الخبِؿت ،التي ال جؼا ٫جيخٓغ لخٓت
الىصإ وال جى٨إوا ظغوخا هي هاػٞت انالّ .
اعخمىا اهالي الكهضاء ! ّ
ّوابدشىا ًٖ اإلامحز في عؾالت الكهُض ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************************** ّ
 10صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 2/54
الاعها ١الب ٌُٛؾُدغمجي الُىم مً خًىع واخضة مً ٗٞالُخحن
(متزامىخحن) الاولى في بلضًت عام هللا خُض ًخم اً٣اص مكاٖل (بٗضص الكهضاء
اإلادخجؼة ظشامُجهم) في خًغة الكهضاء والشاهُت في ًبىؽ خُض اصب
الكباب مٟجغ الهبت الكٗبُتّ .
في الاولى ٦ىذ اعٍض ان ا٢ى ٫اهىا ال هدب اإلاىث وال وؿعى الُه بل ان
عؾالخىا هي الخُاة ب٨غامت وٖؼة؛ وان الكهضاء ًغج٣ىن لُِٗل الازغون
وٍٟغخىن وٍبىىن الىًَ،وًَ الخب والٟغح،وًَ ال٩ل الٟلؿُُجي ّ
وفي الشاهُت ٦ىذ اعٍض ان ا٢ى٧ ٫لمت ًٖ اإلا٣اومت باالصب وصوع
الكباب في ُ٢اصة اإلاغخلت في و٢ذ جسلٟذ ُٞه الُ٣اصة الؿُاؾُت وجغازذ
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الُ٣اصة الخىُٓمُت ًٖ اللخا ١بمؿحرة الكباب ،و٦ىذ ؾاجُغ ١الى صوعها
في خماًت الُٟل مً الاٖضاماث الُىمُتّ .
لً اقاع ٥بهظه وال جل ٪بؿبب الُ٣ىص الصخُتّ .
ل٨جي اقٗغ بالٟغح،وٗم الٟغح،الن الكهضاء خايغون في ٧ل
مىاؾبت،قٗبُت،صًيُت،ز٣اُٞتّ .
في هظا الىًَ ال٨بحر ّ
ما اصٞإ الخايىت الكٗبُت ّ
ما آٖم قٗب الكهضاء ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
********************************************* ّ
 11صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 55
٢الذ لي الاٖالمُت الظُ٦ت خض الاؾخصىاء ّ
وما هى الىٞاء للكهضاء ؟ ّ
٢لذ :ان ه٣غؤ الىنُت ! ّ
ٞاياٞذ م٣اَٗت :وان هىهذ لها وههغي وه٨ٟغ ووٗملّ ..
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جل٨م هي ونُت اإلادبت واإلا٣اومت والؿالم في بلض ازخاعها هللا لخ٩ىن
وًَ الاصًان و الؿالمّ .
٧ل ظمٗت مباع٦ت ّ
و٧ل مُالص ٞغح ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
ّ
 12صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 56
ًغج ٟ٘ع٢م الىحي ًىما ازغ ًىم ّ
ختى انبدذ ازصخى السىاء او الخ٨غاع ّ
ا٦خبىه الُىم اهخم ّ
ٞاه٨م ٢اصعونّ ..
ومً ا٦ثر مى٨م ًمل ٪الضٝء والُٗاءّ ..
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************************
ّ
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 13صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 57
ػوعوا زُام الاٖخهام لظوي الكهضاءّ ..
هىا ٥لً حكٗغوا بلؿٗت بغص او ٢غنت نّ ..ُ٘٣
وعب الكهُض ان ٞحها مً الضٝء ما ًظًب ٧ل "ؤها" او ظلُضّ ..
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
****************************************** ّ
 4صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 58
بٗض ً 70ىما مً ن ُ٘٣الشالظاث ّ
بضؤ اإلاؿخىي الؿُاسخي ًىٓغ الُىا مً ز٣ب الباب ّ
اما " الىىاب " ٞلم ًىٓغوا الُىا بٗض !! ّ
عبما لِـ مً اهضاًِ٢ ٝخىا ان ًدؿ٘ ز٣ب الباب ،او جؼو ٫الٛكاوة
ًٖ اٖحن الىىابّ ..
نُٗ٣هم ًٖ صٝء الكٗب بٟغّ ّ١
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
*************************************************
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 15صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 59
اٖخظاع ّ
في مضازلت لي في وعقت ٖمل خى ٫خماًت الاَٟا ٫ؾاٖخظع نباح
الُىم للُٟل الٟلؿُُجي الظي ٢خلذ ؤها اخالمه وظٗلخه ًيخ ٌٟلُضا٘ٞ
ًٖ َٟىلخه واها ا ،٠٢وما ػلذ ،مى ٠٢اإلاخٟغط اػاء  ٠ُ٢الؼهىع في ٚحر
ؤوانّ ...
وفي ٗٞالُت لظوي الكهضاء والخملت الكٗبُت بٗض ْهغ الُىم ؾاٖخظع
للبهاء والكهضاء الهىا امًِىا ً 70ىما في َلب الضٝء لهم مً الظًً ال
ًمل٩ىن الضٝء انالّ ..
الاٖخظاع شجاٖتّ ..
الاٖخظاع جهىٍب في الٗملّ ..
ؾاٖخظع واوانل ّ
#خماًت_الُٟىلت ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
*************************************
ّ
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 16صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 60
٧لىا في الاهخٓاع ّ
هدً ّ
وال٣بر ّ
والخىىنّ ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************* ّ
 17صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 61
الًُ ٠الظي ٧ان معي في ل٣اء مباقغ في جلٟؼٍىن " ٞلؿُحن الُىم "
مؿاء امـ ،اقاع في ظملت زاعظت ًٖ الؿُا ١اهه ؾُ٩ىن لىالض الكهُض
بهاء " قإن وم٩اهت قٗبُتّ "..
لم ا٢ل له ،لًُ ٤الى٢ذ الظي ًجب ان ٌؿخٛل لبض عؾاثل ا٦ثر
اهمُت ،اهه لِـ لظوي الكهضاء وال الخض مً الخملت الكٗبُت،اي هض ٝاو
َمىح لخىلي "مىهب " او م٩اهت عؾمُت او قٗبُت ،ولم ا٢ل له ان جمشُل
طوي الكهضاء هى اع ٘ٞمىهب ٌؿعى الُه اإلاىاًَ الخغّ ..
اما و٢ض ٢ض وهبىا هللا وابىائها هظا الكغّ ،ٝ
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ٞان ٧ل ما وؿعى الُه الان هى اؾخٗاصة ظشامحن اوالصهاّ ،
وان هجٗل مً وناًاهم مكاٖل هىع جبضص ولى بٗ٣ت واخضة مً
الٗخمت !! ّ
وهظا ًجب ان ال ً٣ل ٤اخضا ّ
الا مً ٧ان ٌٗك ٤الٓالم !!ا ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
********************************************** ّ
 18صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 63
(ٞغح) ّ
بهاء اإلاُالص ّ
او مُالص البهاء ّ
الخُ٣ذ والض الكهُض مُالص ُٖاف في ًبىؽ امـّ ..
ماػخخىا امحرة ال٣ضؽ عاهُا الُاؽ،
و٢ا ٫نضً٣ىا زالض الٛى :٫ظبالن ًلخُ٣انّ ..
اما اها ٣ٞض ٚلبخجي صمٗت ابل ٜمً اي ٦الم خحن ٖاه٣ذ ع٣ُٞي في
الُ٣ض وال٣ٟض و٧ل الىظّ٘ ..
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في ًبىؽ امـ ٧ان اإلاُالص الُٗض والكهُض في ٚاًت البهاء ّ
و٧ان البهاء ٦ما لى اهه في مُالص ظضًض ّ
وبُجهما الاَٟا ٫م٘ ٧ل البهجت والٟغح والخُاة ّ
****************************************** ّ
 19صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 64
ٞىضخى مكاٖغ ّ
جٟغح طعاث جغاب الىًَ وهي جىٞغ الضٝء لجشمان الكهُضة وحُٗض
الىًاعة لىظههاّ ..
وجدؼن وهي جيخٓغ اؾخ٣با ٫اإلاؼٍض مً ظشامحن الكهضاء بضعظت خغاعة
 50جدذ الهٟغ ووظىه ازخلٟذ مٗاإلاها لكضة الؼع٢تّ ..
وحًٛب الن مٗالم الجغٍمت ؾخض ًٞم٘ الجشمانّ ..
وج٣ى ٫ان الاخُاء الهامخحن مىا ال ٌؿخد٣ىن الِٗل ٖلحهاّ ..
جغاب الىًَ ال ًب٩ي بل ٌؿخ٣بل صمىٕ الؿماء ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
********************************************
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 20صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 65
( )8ال تهخٟىا بمؿحرة ظىاػحي وجخضاٗٞىا ،بل ٧ىهىا ٖلى ويىء ؤزىاء
نالة الجىاػة ولِـ ا٦ثر " ّ
ونُت لِؿذ لليسض واللهّ ٤
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************* ّ
 21صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 66
ختى ٢بل ان وؿخلم ظشامحن اوالصها ّ
و٢بل حكُِٗهم بجىاػاث مهُبت او بٗضص مدضوص ّ
و٢بل ان هىاعيهم التراب وجب٩ي الؿماء ّ
و٢بل ا٢امت السُام وال٣اء السُاباث ّ
وك٨غ هدً اهالي الكهضاء والخملت الكٗبُت والٟغٍ ٤ال٣اهىويّ ،
ظمُ٘ مً خاو ٫الٗمل ّ
ومً اصعى بالٗمل ّ
ومً امخى٘ ًٖ الٗمل ّ
ومً ٖغ٢ل الٗمل ّ
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مً اظل الاٞغاط ًٖ ظشامحن اوالصهاّ ..
وال بإؽ ان ً٩ىن الًٟل باالٞغاط ٖجهم ،ان جم طل ،٪هلل اوال زم
لجمُ٘ اإلاك٩ىعًٍ اٖاله م٘ اؾخصىاء الكا٦غًٍ الظًً ٌٗلمىن ان هظا لِـ
اهجاػا ٌؿخضعي الا٢خىام اهما هىّ :
#خ_٤و٦غامت ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
******************************************* ّ
 22صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُتّ 67
صٝء الشالظت ّ
ام ن ُ٘٣اإلاى ٠٢؟ ّ
ً٣خلجي الؿااّ ٫
وٍ٣خلجي الهمذ مً خىلي ا٦ثر ّ
******************************************** ّ
 23صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 68
زاعط ًٖ الؿُاّ ١
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 )1ؾىلخ٣ي الُىم م٘ ٖضص مً هىاب اإلاجلـ الدكغَعي وعبما م٘
بٌٗ ممشلي الٟهاثل في اإلادلـّ .
ؾاعججل ٧لمت امامهم وعبما ا٢ى ٫اهجي اها والض الكهُض الخُ٣ذ م٘
بًٗهم للمغة الاولى والازحرة في الضٖاًت الاهخسابُت ٖام ّ 2006
وان هظا الل٣اء ظاء بٗض قهغًٍ وهُ ٠مً اؾدكهاص اوالصها ّ
وعبما ا٢ى ٫اهجي اها الظي اؾخُُ٘ ان ا٢ى٦ ٫الما ٦شحرا اما هم ٗٞلحهم
ازخهاع ال٨الم ب٩لمت واخضة " اهىا لم هٟٗل الظل هازبِىا قِئا" ّ
وعبما اط٦غهم بٗضص الكهضاء اإلادخجؼة ظشامُجهم الظًً لً هضٖهم
هدً هظا الكٗب (الىازب) ًخدىلىن الى اع٢امّ .
 )2و٢بل طل ٪ؾالخ٣ي م٘ مدا ٔٞووػٍغ ال٣ضؽ ؾا٢ى ٫له ان
ال٣ضؽ ًدُمت وؾا٢ى ٫بً٘ ٧لماث ٢ض ال ج٩ىن صاٞئت ٦ما جٓىىنّ .
 )3و٢بل وبٗض ٧ل طل ٪ؾا٧ىن "يُٟا" ٖلى بٌٗ الًٟاثُاث ال٢ى٫
للمغة اإلالُىن ان ابجي في الشالظت ال ًؼاً ٫يخٓغ صٝء التراب واهجي ؾاههب
زُمت بٗض  30مً الكهغ الجاعي لخاوٍجي مً بغص الكخاء بٗض هضم بُتي ّ
وؾا٢ى ٫ل٨م ان في هظا الىًَ مدؿٗا للمؼٍض مً السُام ٞال ج٣ل٣ىا
ٖلُىا وجدؼهىا بل ٧ىهىا اهخم بسحرّ .
نباخ٨م اطن مشل نباحي مٟٗم بالٗمل والخٟائ ٫والخبّ .
*************************** ّ
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 24صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 69
لى ٦ىذ مؿاوال في اإلاجلـ الدكغَعي ّ
٦ىذ ؾاظم٘ ٧لماث طوي الكهضاء امـ ّ
اَبٗها في ٦غاؾت بذجم حجغ ّ
اوػٖها ٖلى ٧ل بِذ ّ
اظٗلها صؾخىع ٞلؿُحن ّ
لى ٦ىذ هاثبا في اإلاجلـ ّ
لخسلُذ ًٖ هظا اإلاىهب ّ
وجمىِذ ان ا٧ىن  ِ٣ٞوالض قهُض ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
************************************* ّ
ّ
 25صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 70
في ل٣اء م٘ نباح السحر ًا ٢ضؽ نباح الُىم ؾا٢ى ٫ان م ّىٟ٢ىا هى
ان هض ًٞاوالصها في وضر الجهاع وبجىاػاث جلُ ٤باقغ ٝالكغٞاء؛ وان
وٗغيهم ٖلى لجىت َبُت جىز ٤مالبؿاث اٖضامهم ،ول٨جي ؾا٢ى ٫اًًا ان
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ًُ٢ت اؾخٗاصة الجشامحن اوؿاهُت بامخُاػ ،وجمـ مكاٖغ واخاؾِـ ال
ًضع٦ها الا مً ٖاف ججغبت الش٩ل وال٣ٟض ،وٖلُىا ان ه ٠٣م٘ ٧ل ٖاثلت
جغٍض جىصٌ٘ ولضها الٛالي وصٞىه ،صون اهخٓاعّ ..
ؾا٢ى ٫اًًا ان طوي الكهضاء لً ً٣بلىا الخىظحهاث والخٗلُماث
والىَىُاث الهاصعة مً اإلا٩اجب بل جل ٪التي ًٟغيها اإلاُضانّ .
عبما ؾإ٢ى ٫ا٦ثرّ ،
ال اصعيّ .
************************************** ّ
 26صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً الىحي الى الٗمل ّ 71
نباخ٨م ز٣اٞت وٖمل وُٖض وخب وخلم ّ
اها الُىم عاًذ ٖلى ال٣ضؽ ّ
خامل ٖلى ا٦خافي ً٢اًا قهُض ّ
خامل ًُ٢ت الجشامحن اإلادخجؼة في اله ُ٘٣وبدىاصًىا ٖلكان وُٗحها
قىٍت صٞاّ .
وخامل ًُ٢ت الضوع اإلاهضصة بالهضم وخامل خؼن وخامل وظّ٘ ،
وم٘ ٧ل هالخمل ْهغي ما اهدجى ومل عاًذ ًىدجي وبمصخي بصباث ّ
اها ما بد٩ي ًٖ خالي ،اها واخض مً اهالي الكهضاء اللي لؿا ما حٗبىاّ ،
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حٗالىا الُىم ٖلى الىخضة وقُلىا مٗىا قىٍت خمل وقىٍت هم وزظوا
مً ٖلى ْهغها اقىٍت ًُ٢تّ .
الخمل الػم اْل مغٞىٕ ممىىٕ ًٖ ٘٣لى الاعىّ .
الُىم الؿاٖت واخضة الػم هٟغح واخىا قاًٟحن والصها صُٞاهحن
وبىٖض٦م اوي ما اب٩ي الن بهاء مل بِى٨م وعاًذ اٞغح اله٨م ٧ل٨م بهاء
الغوح وال٨ٟغة ّ
************************************** ّ
 27صٌؿمبرّ ·ّ2015 ،
مً وحي الىنُت ّ 72
(الٗىىان الازحر) ّ
عؤًذ البهاء امـ خى ٫اؾىاع ال٣ضؽ بإخلى خلتّ ..
ٞغخذ اًما ٞغحّ ..
وٖىضما ًإجُجي الٟغح وٍظهب الخؼن ٖجي (٢بل ان ًإحي) ّ
حؿخٗصخي ٖلي اإلاٟغصاثّ ،
وجهبذ ال٨خابت ٖؿحرةّ ،
ٞاجى ٠٢الماعؽ َ٣سخي بالٟغحّ .
بهاء لم ًغخل ،بهاء ال٨ٟغة السالضةّ ..
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(نهاًت " مً وحي الىنُت " التي لم حٗض وخُا بل باجذ ٨ٞغا وز٣اٞت) ّ
في بًُ الاعى ا٢اجل ٧ي اص ًٞابجي ّ
وٖلى ؾُدها ؾإُ٢م زُمتي ّ
صاٞئت هي الاعى ّ
في البًُ وٖلى الؿُذ ّ
#اؾخٗاصة_ظشامحن_الكهضاء ّ
#زُمت_زُمت_اإلاهم_في_ال٣ضؽ ّ
 30صٌؿمبرّ ّ·ّ2015 ،
البهاء ّ
ؤجضٞىىهه بالٗخمت ّ
و٢ض اياء ل٨م الىًَ
ً 1ىاًغ2016 ،
بهاء ٖلُان اؾإث الًٓ ب ،٪اٖخ٣ضث اه ٪جمطخي اللُلت اخخٟاال
بالٗام الجضًض ،لم اٖلم اه " ٪اخخٟلذ " ٖلى َغٍ٣خ٦ .٪م اٞسغ ب٪
وبصخب!٪
*********************************************** ّ
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عن البهاء
يف السلست القارئت
واملبادراث الشبابيت
ّ

ُ ُ
آالف قاسئ00
00000،،،هي
القذط راتها التي أهذًىاها ألثر مً عؽشة ِ
ُ
قشاءة ماهذ ألاظىى وألاجمل وألابهى 00هل جزلش حين أخبرجو
ظلعلت
في
ٍ
ِ
ّ
ألاظبىعي في هذوة اليىم العابع مل أظبىع في
وصف والذي للقائهم
عً
ِ
الحنىاحي 00عىذما قاى ألبيو :وعم ما صاى املجاهين ًلخقىن في القذط؟
وعم ،وهحً مثلهم،،،000 0
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
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1
محمود شقير
خحن ظاءوي زبر اؾدكهاصه؛ ّ
زُم ّ
ٖلي الخؼن واججه طهجي بلى باؽ
اإلاغخلت ،وؤً٣ىذ ؤن بهاء ٧ان ًدخج بضمه ٖلى هظا الباؽ ،وفي الى٢ذ
هٟؿه ٧ان ًدخج ٖلى ٖؿ ٠الاخخال ٫ومماعؾاجه الٗىهغٍت التي حؿتهضٝ
بطال ٫الٟلؿُُيُحنّ .
عؤًخه طاث مؿاء في زُمت الٗؼاء بإخض قهضاء ظبل اإلا٨بر٧ ،ان واظما
ًّ
صازلُا م٘ هٟؿه ،ولم ؤ ً٦ؤٖغ ٝما الظي ٧ان ً٨ٟغ ُٞه٦ .ىذ
ًضًغ خىاعا
ّ
ؤٖغ ٝؤهه قاب زلى١
مدب للش٣اٞت طو هؼٖت وَىُت عاسست؛ و٧اهذ له
ؤوكُت ز٣اُٞت واظخماُٖت مخٗضصة٧ ،ان مً ؤبغػها جل ٪الؿلؿلت ال٣ا ّعثت
التي امخضث خى ٫ؾىع ال٣ضؽ ،وقاعٞ ٥حها آال ٝالُالباث والُالب
وؤٖضاص ٚحر ٢لُلت مً ال٩اجباث وال٨خاب والصخاُٞحن وؤلاٖالمُحن ومً
ؤبىاء اإلاضًىت .اهخٓمذ جل ٪الؿلؿلت بمباصعة مىه ومً ق٣ُ٣ه خؿام ومً
ؤلاٖالمُت اإلاغبُت آًت ابغاهُم ظىهغ ،ومً قباب اإلاباصعة وقاباتها في ظبل
اإلا٨برّ .

و٧ان بهاء ٌَ ُ
ٗض بمباصعاث ؤزغي هضٞها جُٟٗل الجهض الجماعي للىاؽ،

هظا الجهض الظي ًٟٗل ألاٖاظُب بن ٖغٞىا  ٠ُ٦هاَغه وهضٗٞه بلى خحز
ّ
والخد ٤٣الٗلجي زضمت للىًَ ومً ؤظل زالنه مً الاخخالّ .٫
الٟٗل
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ل٨ىجي ٞىظئذ طاث نباح بمباصعجه ال٨بري التي ناٚها بضمه الُهىع؛
واججه طهجي ٖلى الٟىع بلى باؽ اإلاغخلت وبلى ٖؿ ٠الاخخال ،٫و٦خبذّ :
مما له ؤهمُخه؛ الاهدباه بك٩ل ظضي بلى الجُل الظي ولض بٗض
اجٟاُ٢اث ؤوؾلى  ،1993هظا الجُل الظي لم ج٣ضم له الاجٟاُ٢اث اإلاظ٧ىعة
ؤي ؤمل ،وما ػاٌ ٫كٗغ بإن مؿخ٣بله ومؿخ٣بل بالصه ٚحر واضر اإلاٗالم،
بؿبب ألاويإ الا٢خهاصًت اإلاترصًت في مىاَ ٤الؿلُت الىَىُت
الٟلؿُُيُت وفي ال٣ضؽ ،وبؿبب اوٛال ١ؤًت ٞغنت للخىنل بلى حؿىٍت
ؾلمُت ٖاصلت للهغإ الٟلؿُُجي الٗغبي ؤلاؾغاثُلي ،والخى٨غ الضاثم
لخ٣ى ١الكٗب الٟلؿُُجي في وَىهّ .
وجؼصاص الًٛىٍ ٖلى هظا الجُل في ال٣ضؽ بالخدضًض ظغاء ما
ًخٗغى له ٖلى ؤًضي اإلادخلحن مً بهاهاث وبطال ٫و٢م٘ وايُهاص ،و٦ظل٪
ظغاء مداوالث تهىٍض اإلاضًىت ،وتهضًض الىظىص اإلا٣ضسخي الٟلؿُُجي ٞحها،
وما ًترجب ٖلى طل ٪مً مداوالث َمـ الهىٍت وجبضًضها ،ومً مداوالث
الخسغٍب اإلاجهجي لخايغ الكباب وإلاؿخ٣بلهم؛ مً زال ٫التروٍج للجيـ
واإلاسضعاث والٗمالت للمدخلحنّ .
ٚحر ؤن ؤبىاء هظا الجُل ،الظي لم ٌٗض ًدخمل هظه ألاويإ اإلاؼعٍت،
عاح ٌٗبر ًٖ هٟؿه بهغاخت مخىاهُت ٦ما ؤوضخذ الهبت الكٗبُت ألازحرة
في جُل٘ مكغوٕ بلى ال٨غامت والخغٍت وألامً وألامانّ .
و٧ان الكهُض بهاء مدمض ٖلُان مً ؤبغػ عمىػ هظا الجُلّ .
ّ
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آية ا براهيم جوهر
دملىها و ْػ َع ألاخالم ..اجغ٧ىها ُ
بلي ُظ ّشتي اإلاُجهضة وال ُج ّ
ؤُٖضوا ّ
جبظع
ِ
خ٣ى ٫ال٣مذ ّ
بالغٍذ ..اجغ٧ىها ٢لُال ٧ي حؿترًذ ..ال جضوؾىا ٞى ١ظؿضي
َ
ّ
خب٨م للخٟانُلّ ..
ّ
الكهُضّّ ٖ ..ؼ ُ
بٗث َر ُه ُّ
وه ل٣ض
هىئىه ل٣ض عخل
الىدُل٣ٞ ..ض
َ
الُْ ٛم جؼعٕ ّ
ججلـ ُؤ ّمي ّ
ُ
الؿماء
جمؿض
الاخخمالحن
ٚاب ال٣خُل ..وما بحن
ِ
ّ
باع ْ
ُ
الىهمْ ..
وجمسر ًٖ ظبُجي َُ ٚ
هم ًا ّ
هم ..ل٣ض ج٣اجلىا ٖلى
بجي ّْ
بالضٖاء..
َ
اخخمال ُّْ ٪به ٪في الىًَ اإلاُ ّ
ْ
ؤقالءْ ..٥
َ
٣ضؽ
وازل٘
هم
صماث ..٪ج٣اؾمىا
َ
شخيء في ظُب ٪هظا اإلاؿاءْ ..
ُجغيّٞ ..ال َ
هم ًا نٛحري وال َ
نهًذ
جيـ ْبن
ِ
َ
ْ
َ
وؾبَ ٣خجي بلى نهغ الُٛاب ،ال َ
والسبز
الُىمي..
ّّ
جيـ مهغو٪َ ٞ
٢بلي نباخا
ِ
والؿ ّّ٨غٌ ..
جيـ َ
ّ
زبز ب٣مذ ؤؾمغ ..ال َ
٦خاب ٪اإلاضع ّ
الٛاع َ١
سخي،
بالؼٍذ
ِ
ٍ
ّ َ
ّ
َ
َ
َ
َ
وضجُج ٪اللظًظ ..وال
ؤخالم٪
ؤ٢الم َ٪
وابدؿامخ ٪اإلاٛلٟت بالك٣اوة،
ّ
ّ
جخٗثر ٖلى ٖخبت البِذ َ
وؤهذ حٛغ ُ ١في نمذ ّ
َ
ظض ٥الكاعص ..ال
جيـ ؤن
ِ
ِ
ُ
ُجل ُ
ؿب ُذ َ
مه ًا بهاءّ ..به ُه ٌُ ّ
هللا بإؾماثه التي ٌٗغٞها وبإؾماء ؤزغي
ّ
ُ
ّ
ُ
الخىحن
ابخ٨غهاٖ..ل ٪حٗىص في اإلاؿاء ..وجخٗثر ٖلى طاث الٗخبت التي ً٣خلها
ّ
ّ
٧لما ٖاص الكخاءّ .
هظا الكخاء الظي ْ
ؾب٣خه ًا بهاء وعخلذ مؿخعجال ُ
جؼعٕ الُٛىم
ه٣بل َ
ؤخالما ٦ما اٖخضها في اإلاباصعة*ّ ٦ُ ..ىا حٗاهضها ؤال َ
بإ٢ل مً الؿماء
ؤط٦غ ّ
ُٚاء إلهجاػاجىاُ ..
ٚغٞت
ل٣اء لىا ..مجمىٖت قباب نٛاع في
ظُضا ّؤو ٍَ ٫
ٍ
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ّ
ُ
ّ
اإلاغخلت والىهمٚ ،باع الاج٩اء والك ّماٖاث
ملُئت بالٛباع ..هل ٧ان ٚباع
ٍ
ِ
الجاهؼة؟ ؤ٢ى ُ :٫وٗمّ .
ّ
خُجها ّ
اإلا٨ؿغة
قمغها ًٖ ؾىاٖضها وهثرها ألا٩ٞاع ٖلى الُاوالث
ُْ
ُ
يُاث ّ
وألاع ّ
باال للٟىضخى التي خىلىا؛ ٣ٞض ٦ىا هُٟٓحن ًا
اإلاٛبرة ..لم هل ِّ ٤
نضً٣ي ..هُٟٓحن ّ
وَُبحن وخاإلاحن٢ ..الىا لً جىجر ال٨ٟغة؛ ٛٞحر٦م
٦شحرون خلمىا وزُُىا وماجذ ألاخالم ُ
وخبؿذ في وهم ال٨الم ..هجخذ
َ
ُ
الُٟل الهٛحر ..مباصعة قباب البلض ..وبضؤها ؾلؿلت
ال٨ٟغة ُوولض
الىجاخاث التي ما ٧اهذ لخ٩ىن لىال الٗمل والؿهغ والخسُُِ والخىُٟظ..
َ
ل٣ض ّ
ظىضها َ
ّ
والىمُُت
ؤهٟؿىا جدذ قٗاع ْ ٦ؿ ِغ اإلاٗاصلت ..مٗاصلت السىٝ
لهىعة قباب ال٣ضؽ ..قباب جائهىن في ُل ّجت الاخخماالث في مضًىت ُ
جلى٥
ٍ
ُ
َ
ُ
ّ
مهاثغها ..جبٗثرها ٧لما ٢لىا ها ٢ض ل ّم قملىا ٞضٖىها هدمل ِخملىا ..هي
ُ ُ
اءة
آال٢ ٝاعتّ ..في
ؾلؿلت ٢غ ٍ
ِ
ال٣ضؽ طاتها التي ؤهضًىاها ؤ٦ثر مً ٖكغة ِ
ُ
ون ٠والضي
٧اهذ ألاَى ٫وألاظمل وألابهى ..هل جظ٦غ خحن ؤزبرجًٖ ٪
ِ
ّ
ألاؾبىعي في هضوة الُىم الؿاب٘ ٧ل ؤؾبىٕ في الخ٩ىاحيٖ ..ىضما
لل٣ائهم
٢ا ٫ألبُ :٪وٗم ما ػا ٫اإلاجاهحن ًلخ٣ىن في ال٣ضؽ؟ وٗم ،وهدً مشلهمّ .
ُ
ؤظل اؾخدًاع ٥بل جإُ٦ضؤ ٖلى
ها ؤها ؤهبل الظا٦غة ال مً ِ
َّ
ُ
ُ
ؤ٦خب ٖى٪
خًىع ..٥بهاء الابً ،ألار ،الهضً ،٤اإلالهم ،الُمىح ،ال٣اثض.
ُ
ّ
ي ..ؤ٦خب
وخًىع ٥ال٣ى ّ ّ
الهل
الٛاثب الخايغ ..ؤ٦خب ًٖ ُٚاب٪
وؤهذ
ِ
ّ َ
َ
لجزصاص ّ
لىدكبض بالخُاة ؤ٦ثرُ ..لى٨مل ما ٢ض
٢ىةّ..
ٖى ٪ول ٪ولىا ..ؤ٦خب
ْ
ُ َ
ّ
ٟه َم هظه ُّ
بضؤ َجهَ ..لى َ
ا ٫بُيىا ّ
الضهُا ِول ُى ِْ ٟه َمها ؤه َ ٪ما جؼ
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يامن نوباني
ٖىض الٗاقغة نباخا بخىُ٢ذ ال٣غاءة والكهضاء ،ؤ٦ثر مً زمؿماثت
اهخٓاع
ّ
مً َلبت ظامٗت بحرػٍذ ،ججمهغوا ٖلى مضزل ٧لُت آلاصب ،في
مدمض ٖلُان ،والض الكهُض بهاء ٖلُان ،ناخب ؤو٨ٞ ٫غة لؿلؿلت ٢غاءة،
وٖاثلت الكهُض مهىض الخلبي ،التي خًغث بإ٦ملها ،جسلُضا ل٨ٟغة ؾلؿلت
ال٣غاءةّ .
هاقِ َالبي نٗض ٞى ١خىى ػعاٖت ٖلى مضزل ٧لُت آلاصاب،
وؤزظ ًدكض الُلبت اؾخٗضاصا الهُال ١الؿلؿلت ،ص٢اث ٤بٗض الٗاقغة،
الُلبت ًهُٟىن ٖلى الغنُ ٠الُىٍل الىانل بحن "آلاصاب" و٧اٞخحرًا
الجامٗت ،ؤ٦ثر مً  %90مجهم "بهار"ً ،دمل ٧ل مكاع٦ ٥خاباّ .
والض الكهُض بهاء ججىٖ ٫لى الؿلؿلتٞ ،دُا اإلاكاع٦حن ٞغصا ٞغصا،
٢اثال :ؤهمُت هظه الؿلؿلت ؤهىا قٗب ًدب الخُاة ،ال ٌٗك ٤الًُٗ،
ل٨ىه ايُغ الُه ّ ٧ىؾُلت لُدُا ،واخُاء ط٦غي الكهضاء ً٩ىن بالؿحر زل٠
ههجهم الش٣افي والاؾخمغاع في اخُاء الٟٗالُاث الش٣اُٞتّ .
وجدضر ٖلُان ًٖ ،ؤهمُت الش٣اٞت في ٨ٞغ الكاب اإلا٣اوم ،باٖخباعها
الؿالح الاو ٫الظي ً٣ضع ٖلى بٖاصة جغجِب اإلاجخم٘ بما ًلُ ٤به للخدغع
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والجهىى ،ويمان ؾالمت ههج اإلا٣اومت ،خحن ٌٗغ ٝاإلا٣اوم متى و٠ُ٦
ٌؿخسضمهاّ .
لىخٔ في ٖىاوًٍ ال٨خب التي ٧ان الُلبت ًدملىنها ،ؤن مٗٓمها اهخاط
ؤصبي و٨ٞغي ٞلؿُُجي ،خُض َٛذ الخالت الؿُاؾُت والى٢اج٘ ٖلى ألاعى
ٖلى جىظه الُلبت في ال٣غاءةٞ ،مالذ ال٣غاءاث ججاه ٧ل الظًً ٦خبىا ًٖ
الخالت الٟلؿُُيُت٩ٞ ،ان خؿحن البرٚىسي وٚؿان ٦ىٟاوي وعيىي
ٖاقىع ألا٦ثر اهدكاعا بحن ؤًضي الُلبت ،و٦خاب آزغون ٖغب وٖاإلاُىن
٦خبىا في الشىعاث والخدغع والاوٗخا ١مً ٖبىصًت مدخلحهمّ .
ميؿ ٤خملت ال٣غاءة ،مدمض ظغاصاث٢ ،ا" ٫بن ؾلؿلت بحرػٍذ الُىم
هي اؾخ٨ما ٫إلاا بضؤه الكهُض بهاء في باب الٗامىص ،هضٞها حٗؼٍؼ الش٣اٞت
والخًامً م٘ طوي الكهضاء"ّ .
َالب الهىضؾت اإلاٗماعٍت ،مٗاط مدمض ،عؤي في الؿلؿلت ٨ٞغة مٗىىٍت
ؤ٦ثر مجها ماصًت وملمىؾت ،خُض ؤبضي اؾخٛغابه مً اههغاٖ ٝضص ٦بحر
مً الُلبت بٗض ص٢اثٖ ٤ضة ،مىىها بلى ؤن هظه الٟٗالُاث اهُال٢ت
للٗضًضًً لُبضؤوا ال٣غاءة ،وؤنها مداولت ًجب ؤن حؿخمغ إلاا ٞحها مً
ظمالُت في جش ٠ُ٣الُلبتّ .
الُالبت عهض نافي ،ج٣ى :٫ظئذ ب٨خاب "ؤوعا ١قهاص خغب" لؼهحر
الجؼاثغي ،والتي جد٩ي اإلاجاػع التي حٗغى لها ؤبىاء قٗبىا في جل الؼٖتر في
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لبىان ،هظه الاظىاء مىاؾبت ل٣غاءة مٗاهاجىا واؾخمغاعها ؤخُاء ومضاٗٞحن
ًٖ ًِ٢خىا بغٚم ٧ل ما حٗغيىا لهّ .
ُ
ؾاهمذ ال٨ٟغة اًًا بسلٖ ٤ال٢ت اظخماُٖت ٚغٍبت ،ظٗلذ َلبت ٦ثر
ًٟ٣ىن لخدُت ؤهالي الكهضاء ،وٍدخًىىنهم ،في ٖال٢ت ٖابغة في الى٢ذ،
ٖمُ٣ت في ألازغ واإلاضيّ .
ٖكغة آال ٝمكاع ٥الخٟىا خى ٫ؤؾىاع ال٣ضؽ الٗخُ٣ت ،بضءا بباب
الٗامىص في الؿلؿلت ألاولى التي بضؤها الكهُض بهاء ،في اطاع ،2014
اؾدكهض بهاء في ٧اهىن الاو ٫مً الٗام هٟؿه ،واؾخمغث ٨ٞغجهٞ ،مئاث
الُلبت قاع٧ىا في ظامٗت السلُل بؿلؿلت ال٣غاءة في ألاو ٫مً قباٍ
الخالي ،جبٗتها ظامٗت ال٣ضؽ بؿلؿلت ؤزغي في الشالض ٖكغ مً الكهغ
الجاعي ،والُ ّىم ج٣ىم بحرػٍذ بضوعها في وكغ ٨ٞغة ال٣غاءة والش٣اٞت ،إلاا
جدىٍه الؿلؿلت مً بٚىاء الُلبت ٨ٞغٍا وظم٘ آال ٝواإلائاث في مكهض ٚحر
مإلىٖ ٝلى مىاثض ال٣غاءة صٗٞت واخضة ،بًٟل ٨ٞغة قهُض ما ػا ٫ظؿضه
مٗخ٣ال في زالظاث الاخخال ٫مىظ ً 130ىما ،بِىما خل٣ذ ٨ٞغجه خغة ٞى١
ؤعى ٞلؿُحن.
ّ

ّ
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يامن نوباني
بغػ بهاء ٖلُان (ٖ 22اما) مً بلضة ظبل اإلا٨بر ،في ؤوؾاٍ الكباب
اإلا٣ضسخي مشٟ٣ا ومباصعا ،مغخا وطا هُئت ظمُلت٢ ،بل ؤن ٌٗضمه الاخخال٫
ؤلاؾغاثُلي بال٣ضؽ في  13حكغًٍ ألاو.2015 ٫

اؾدكهض مً ؤخاٍ ؤؾىاع ال٣ضؽ وقىا ٖها بأالُ ٝ
ال٣غاء في آطاع
ع

 ،2014وبٗض ٖام ٖلى مغوع هظه الظ٦غي٦ ،خب بهاء ،في  16آطاع ' :2015في
مشل هظا الُىم حٗغٞذ ٖلى  10آالٞ ٝلؿُُجي مش .'٠٣هظا الخكض ما
٧ان ًدهل في مضًىت ٌٗمض الاخخالٖ ٫لى زى٣ها و٢خل الخُاة ٞحها ،لىال
بنغاع قاب في بضاًت الٗكغٍيُاث مً ٖمغه ٖلى جإُ٦ض هىٍتها الٗغبُت
وؤلاؾالمُت.
ّ
ّ
ّ
الخُىعي ؾُٗا مىه
ؤخب الخُاة واوٛغؽ في الٗمل
قاب َمىح،
'بهاء
ّ
الخٔ بااللخدا ١بالجامٗتّ ،
ل٨ىه
لىي٘ بهمخه في هظه الخُاة .لم ًدالٟه
٧ان ؤ٦بر مً م٣غعاث الجامٗت وؤوعى مً قهاصاث ُٖلُاٞ .ؿعى بلى جُىٍغ
هٟؿه في جهمُم اإلاله٣اث واإلايكىعاث ،وحجؼ لىٟؿه مؿاخت ٦بحرة بحن
اإلاهممحن الكباب .وجم ً٨مً اٞخخاح مكغوٖه السام (مُبٗت البهاء)
ّ
والخٟغص؛ ّ
٣ٞضم جهامُم ّ
ّ
ممحزة
٢بل ٖامحن ،والتي ق٩لذ له مُضاها لئلبضإ
ّ
زال٢ت ٧ان ُ
آزغها (مجمىٖت البهاء الكبابُت) ،و٧اهذ ّهِ ُخه ؤن
وزغط بإ٩ٞاع
ُ
قبابُت ٞاٖلت جدحي اإلاىاؾباث الاظخماُٖت والش٣اُٞت في
ّّ
ج٩ىن مجمىٖت
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ّ
ال٣ضؽ؛ ّ
لّ ً٨
جخد ،!٤٣ج٣ى ٫الكابت آًت ظىهغ مً ال٣ضؽ.
الىُت لم
وجًُ :٠ال٣ضؽ باليؿبت لبهاء هي ُ
الخلم ،الخًً الضافئ ،اإلا٩ان ّ
ألاو٫؛

ْ
هضث ُ
٣ٞض ٞخذ ُٖيُه وهى ٞحها ،وخهض هجاخاجه ٞحها ُ
عوخ ُه ٞحهاٖ .مل
وخ
ِ
٦شحرا مً ؤظلها وقاع ٥م٘ (مباصعة قباب البلض) في جىُٓم (ؤَى ٫ؾلؿلت
َّ
ّ
ّ
هدل لم جخى٠٢
٢اعثت جدُِ ؾىع ال٣ضؽ)ٞ ،ك٩ل م٘ ؤنض٢اثه زلُت ٍ
ًٖ الٗمل ٖلى مضاع قهغًٍ ٧املحن؛ ٣ٞض ؤهجؼ ٞحهما الصخيء ال٨شحر مً
ظم٘ الخمىٍل الالػم وجهمُم اإلاله٣اث والبالًؼ ،وجغجِب ألا٩ٞاع وظم٘
اإلاكاع٦حن ّوجىُٓم الؿلؿلت بالخٗاون م٘ (٦كاٞت ظبل اإلا٨بر).
ْ
وجابٗذ :طهب بهاء جاع٧ا وع ُ
اءه خُاة مًِئت وؤخالما ٦شحرة ٧ان ًغٚب
ّ
جخدّ ،٤٣
ّ
َ
ٞاٖلُت ،و٢ض اٖخضها ٖلُه
ازخاع خلما ؤظمل وؤ٦ثر
ل٨ىه
بغئٍتها
وظه له ٌ
ًدلم وٍسُِ وٍىٟظ بهمذ ،وبن ّ
َ
الك٨غ ٖلى مجهىصه
ؤخض ما

٧ان ً٣ى ٫صاثما' :ؤها لم ؤ٢م بصخيء ،اق٨غوا ٞالن ؤو ٞالن'.
بهاء لم ًىم في الٗضوان ألازحر ٖلى ٚؼة ،والظي اؾخمغ ً 51ىما ،وعاح
ضخُخه ؤ٦ثر مً  2200قهُض ،ج٣ىٖ ٫غًٍ زلُل مً حي الُىع٧ :ان ًض١
ٖلى البُىث لجم٘ اإلاٗىهاث ألهل ٚؼة ،ولم ًُإؽ خحن ٧ان البٌٗ ًُغصه
زاثبا ،ؾاهضه ٦شحرونّ ،وظم٘ قاخىت مؿاٖضاث بغ٣ٞت ؤزُه خؿام
ومباصعة قباب البلض ،اياٞت لجمٗه الخبرٖاث لل٣ٟغاء في عمًان وألاُٖاص
للمدخاظحن ّ .

123

٦خب بهاء وناًاه الٗكغ ،وؤبغػها ؤال ًخبىاه ٞهُل ،وؤال ًدؼن ؤخض
ٖلى اؾدكهاصه ،وؤال ٌُٗخبر ع٢ما ،مىنُا باإلادبت بحن الىاؽ ،وؤال ًُغه٤
ؤهله باألؾئلتٞ ،اؾدكهاصه ٧ان للىًَ.
'ظاءث وناًا ٖلُان ميسجمت وواُٖت ،ؤعسخى بها ٢ىاٖض وؤؾؿا
للخُاة ب٨غامت ومؿاولُت ،وؤن الكاب السلى ١الشجى ٫اإلاغح الظي لٗب
صوع ّ
اإلاهغط لُضزل البؿمت بلى ٢لىب ألاَٟا ،٫ناخب الخهمُم الٟجي
ومُبٗت البهاء و٢اثض ال٨كاٞت٢ ،غع ؤن ً٣اجل خ٣ل ألاقـ ــىا٣ً ،'٥ى٫
ال٩اجب اإلا٣ضسخي ببغاهُم ظىهغ.
وألن الغنانت ج٣خل الجؿض ،ال ال٨ٟغة ،ؾاعٕ قبان وٞخُاث ال٣ضؽ
للضٖىة بلى جىُٓم 'ؾلؿلت ال٣غاءة' بك٩ل ؾىىي ،ج٨غٍما لغوح بهاء٣ٞ .بل
ؤن ٌؿدكهض ،ػعٕ في ٖ٣ى ٫اإلا٣ضؾُحن واظب ال٣غاءة وٖك٣ها ،وخغاؾت
الىًَ بالٗ٣ى.ّ٫
الخ٣ا بمً ؾب٣ىه مً قهضاء ال٣لم وال٩لمت وال٨ٟغة٢ ،ام بهاء
قهُضا ،مؿخجُبا لضٖىة الكهُض ألاصًب ٚؿان ٦ىٟاوي :ل ٪شخيء في هظا
الٗالم٣ٞ ،مّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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يف ثقافت احلياة
ّ
 000،،ها هي ظيمفىهيت ألامهاث حعلى وحعلى ،والىقذ نهاس لألمهاث0
الصىس 0هحب ّ
وهحً ّأمهاث :لعىا أبعاال ،ال هدعابق على الخقاط ّ
النهاس
وأبىاءها والحياة ،هحب البحش ّ
والنهش هحب البالد وألاظفاى ،وهحفش
بذمعىا معنى ّ
للصبر،،00
ّ
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2
محمود شقير
ّ 1
٦خبذّ :
ال ٖ٣ل للمدخلحن؛ وبال الٖخبروا مً مهاثغ اخخالالث باثضةّ .
وبهاء مدمض ٖلُان وٚحره مً الكهضاء الكباب هم عمؼ لجُل ما بٗض
اجٟا ١ؤوؾلى ،ظُل زُبت ألامل ،الباخض ًٖ الخغٍت خحن لم جمىده
اإلاٟاوياث الٗبصُتَ ،ىاٖ ٫كغًٍ ؾىت ،خغٍت و٦غامتّ .
الجُل الباخض ًٖ ال٨غامت والخغٍت خحن عاح اإلادخلىن ًماعؾىن
الُٛغؾت ٖلُهً ،متهىىن ٦غامخه وَؿضون ألا ٤ٞؤمامه ،وٍماعؾىن ٖلُه
بطالال ما بٗضه بطالٞ .٫ما الظي ًٟٗله هظا الجُل ؾىي الضٞإ ًٖ مٗاوي
الخغٍت وال٨غامت ولى بإبهٔ ألازمان؟! ّ
ّ2

ّ
وجظ٦غث واخضة مً مباصعاث بهاء وخؿام وآًت وبُ٣ت الكباب

والكاباث و٦خبذّ :
ّ
وقاباث ظبل اإلا٨بر بٗضا ظضًضا للسُمت
هظا اإلاؿاء ،ؤيا ٝقباب
الٟلؿُُيُتّ .
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اٖخضها ٖلى السُمت باٖخباعها ًٞاء لؤلٖغاؽ ،ؤو ّ
لخ٣بل الٗؼاء في
ٖؼٍؼ ،ؤو للتهىئت بسغوط ؤؾحر مً سجىن الاخخالّ .٫
ّ
الكاباث
هظا اإلاؿاء ،وؤمام ظمهىع ٦بحر مً اليؿاء والغظا ٫ومً
والكباب ،اخخٟى ًٞاء السُمت الٟلؿُُيُت بالش٣اٞت والٖ ًٟلى هدى
الٞذ لالهدباهّ .
٧ل الك٨غ والخ٣ضًغ ّ
ّ
لكاباث ظبل اإلا٨بر ولكبابه ،وصاثما بلى ألامامّ .
ّ 3
و٦خبذّ :
يهضمىن البِذ في الُ٣ـ الباعص ،في ٚبل الٟجغ ّ
وٍدخجؼون ،م٘ ظشامحن الكهضاء ،ظشمان الكهُض بهاءّ .
والُاثغة جلىب في الؿماء ،وٖلى ألاعى ظىىص ًدغؾىن السغابّ .
ل٨جهم ّ
لً ًضمغوا بعاصة ؤلاوؿانّ .
مدمض ٖلُان ،والض الكهُض بهاء ّ
ّ
ؤقض ٖلى ًضً.٪
ّ4
و٦خبذّ :
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يهمي اإلاُغ ٖلى البُىث والؿاخاث والصجغ ّ
وٖلى اليؿاء اللىاحي ًمكحن في الُغ٢اثّ .
والجشامحن ،ظشامحن الكهضاء جهغي باهدباه ّ
بلى الىضاء ،هضاء اإلاُغ؛ وجيخٓغ السالمّ .
ّ5
و٦خبذّ :
٧ل اإلاؿاهضة والخإًُض والخ٣ضًغ لل٩اجب اإلادامي مدمض ٖلُان؛ والض
الكهُض بهاء ٞلؿُحن؛ الظي ً٣ىص خملت اإلاُالبت بدؿلُم ظشامحن
الكهضاء ،مً ؤظل ع ٌٞالكغوٍ ؤلاؾغاثُلُت اإلاجخٟت ،ولًمان صًٞ
الكهضاء ب٨غامت ،وبما ًهىن خ٣هم في ظىاػاث قٗبُت الث٣تّ .
٧ل الخ٣ضًغ لظوي الكهضاء اإلاىًىًٍ في الخملت ،واإلاجض والسلىص
للكهضاءّ .
ّ6
و٦خبذّ :
لم ً٣خهغ ٖؿ ٠اإلادخلحن ٖلى بلخا ١ألاطي بالجُل الجضًض في
خُاجه ،وبهما في مماجه ٦ظل٪؛ وبال ٞما مٗجى اخخجاػ ظشامحن الكهضاء في
زالظاث اإلاىث؟! وما مٗجى خغمان والض بهاء ووالضجه مً ص ًٞقهُضهما
وقهُض الكٗب ٧له ب٨غامت وٞساع؟! ما مٗجى اخخجاػ ظشامحن ٖكغاث
الكهضاء؟! ّ
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وخحن ّ
جم ؤلاٞغاط ًٖ ظشمان الكهُض بهاءْ ،ل الٗؿ ٠الاخخاللي
ال٣بُذ مازال في اإلاكهض الخؼًٍ ،خُض لم ًدًغ ص ًٞبهاء ؾىي ٖضص
ّ
مكضصة مً اإلادخلحن ،ولم جخمً٨
مدضوص مً ألاهل وألا٢اعب بخٗلُماث
الخكىص التي ج٣اَغث ٖلى ال٣ضؽ ،وٖلى ؾاخت باب الؿاهغة بالخدضًض،
اإلاكاع٦ت في الجىاػة اإلاداَت ّ
بدغاؽ مضججحن بالؿالح؛ ٚاًتهم خغمان
ّ
مً
الكهُض مً لخٓت اخدكاص الىاؽ باآلال ٝاإلاالٟت مً خىله حٗبحرا ًٖ
الخب والىٞاءّ .
ص ًٞبهاء في م٣برة باب الؿاهغة ،وبٗض ؤًام مً ص ًٞظشماهه الُاهغ
طهبذ بلى اإلا٣برة٧ .ان الهمذ ًسُم ٖلى ٢بىعها ،و٧ان بهاء هىا ٥ممٗىا
في الهضوء وفي الهمذ بٗض ؤن ّ
٢ضم للىًَ ؤٚلى ما ًمل٨ه :عوخه وصمه؛
ّ
و٧اهذ ونِخه التي زُها بمضاص ٢لمه ٢بل اؾدكهاصه جخ٩لم هُابت ٖىه،
وجىدكغ في اإلاضي الىاؾ٘ وؾ٘ الىًَ و٢لىب الىاؽّ .
٦خبذ وؤها ؤجسُل امغؤة صخاُٞت مً بلض ق ٤ُ٣مخٗاَٟت م٘
الكهضاء؛ وهي حؿحر بلى ظاهبيّ :
٧ان ّزمت نمذّ ،
زم ٧ان ٦المّ .
٢لذ لها وهدً همصخي في قاعٕ مًاء٦ :ىذ ؤٖغٞه ٢بل ؤن ؤ٢غؤ

ّ
ونِخهّ .

ؾإلذ باهٟٗا :٫و٧ ٠ُ٦ان؟ ّ
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ّ
٢لذ وؤها ؤعه ّى هدى الًٟاء٧ :ان ٞتى ًّ
 ٌٚؤلاهاب ،و٧اهذ له
بهُا
ٞىانّ ،
ؾُماء ّ
ل٨ىه ٚاب ٢بل ألاوانّ .
ّ
٢الذ بابتها :٫بهه الكهُض ،له ب٣اء الظ٦غي ،وله البهاءّ .

في جل ٪اللخٓاث :ج٩ازغث الُٛىم في الؿماء وانهمغ مُغ ٚؼٍغ َىا٫
ؾاٖاثّ .
7
و٦خبذّ :
٢لذ لها وؤها ؤجداوع مٗها في مؿاء آزغ٦ :ما جغًٍٞ ،هظا ألاّ ٤ٞ
ملبض
بالُٛىمّ .
و٢لذ :حٗالي لىمصخي مٗاً ،ضا بُض ،بلى بهاء البهاء؛ ّ
لٗل ٚضها ً٩ىن ؤظملّ .
٢الذ وهدً ه٣ترب مً يغٍذ البهاء :وٗم؛ ّ
لٗل ٚضها ً٩ىن ؤظملّ .
هىا٥؛ ٢غب الًغٍذ ٢غؤها ونِخه واٖتراها ؤملّ .
ؤمل ٌ
وٗم؛ ٌ
ؤمل ؤملّ .
ّ8
اإلاجض والسلىص للكهُض بهاء؛ ول٩ل الكهُضاث والكهضاء ّ
الظًً ضخىا بإعواخهم وبظلىا صمهم مً ؤظل السالم مً الاخخال٫؛
ومً ؤظل الخغٍت والٗىصة وج٣غٍغ اإلاهحر والاؾخ٣ال.٫
*** ّ
131

خالد جمعة
ّ
٦غؾُه الٗالي ،ؾُ٩ىن ٢ض قغب
ٚضا ،ؾُجلـ ٢اضخي اإلاد٨مت ٖلى
ال٣هىة في الضازل ،وٚؿل وظهه ،وؤل٣ى هٓغة ٖلى ملٟاث الًُ٣تٖ ،لى
ألاٚلب ٖلى ملسهاتها ،ولً ًٟهم بالُب٘ إلااطا ًهغ الٟلؿُُيُىن
"الؿظط" ٖلى اؾخٗاصة ظشامحن قهضائهم ،وؾُطخ ٪في صازلهُٞ ،ما
ؤهالي الكهضاء ًدتر٢ىن ،ولً ًٟهم إلااطا ًًُٗىن ؤو٢اتهم في الجغي وعاء
ًُ٢ت مً هظا الىىّٕ .
ؾُسغط له نىج ٪مً الشلج ،ناُٞا وهُ٣ا وٖمُ٣ا وصاٞئا وملُئا
بالش٣ت ،لخ٣ى ٫له ما ال ًُُ ٤ؾماٖه ،ؤؾمٗ ٪ظُضا ٖؼٍؼي بهاء،
ٞإؾئلخ ٪لل٣اضخي ال ؤظىبت لهاّ .
عؤًخه ًؼم قٟخُه خحن ؾإلخه إلااطا جُاعص بؾغاثُل ٖٓام عون آعاص،
مىظ ٖام  1982بلى الُىم ما صامذ اؾخٗاصة الجشامحن ال مٗجى لها...
و٧ان ًًغب الُاولت باعجبا ٥بُغ٢ ٝلمه خحن ؾإلخه إلااطا بؾغاثُل جضعي
ملُ٨ت ٢غٍت ٧املت خحن حٗثر ٞحها ٖلى ٖٓمت ؾا ١يهىصي ٢ض ً٩ىن ؤ٧له
طثب في م٩ان بُٗض ًٖ م٩ان وظىصهاّ ...
ٖكغون ؾاالا ؤزغي ؾخٗل ٤في ًٞاء اإلاد٨مت ،ولً ًجُب ٪ال٣اضخي
ٖلى ؤي ؾاا ٫مجها ،لِـ  ِ٣ٞألهه ال ًمل ٪بظابت لها ،ول ً٨ألهه ٦ظل٪
ال ٌٗخبر ؤن مً خ ٪٣ؤن جىظه ألاؾئلت بلى ٢اى ًىاٖ ٤ٞلى وظىص ظشامحن
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الكهضاء في الشالظاث ،ؾُدترُٞ ،١ما نىج ٪ؾُٗىص بلى زلجه ؾُٗضا بإهه
ؤعب ٪ال٣اضخي وصولخه وجىعاجه وظِكه و٢ىاهِىهّ .
ًىما ما٢ ،غٍبا ،ؤو بُٗضا ،ؾخ٩ىن ل ٪ظىاػة ٦جىاػاث الكهضاء،
ؾخسغط مً زلج ٪ؤ٦ثر ؤل٣ا ،مُخا وٗم ،ل ً٨بىعوص ٦شحرة خى ٫وٗك،٪
وبغواثذ نىض ٫وؤزكاب ػٍخىن وبغج٣ا ٫جدُِ ب ٪مً ٧ل اججاه،
وؾُدؿاب ٤اإلاكاع٧ىن لخمل ،٪وؾُدضزىن ؤنض٢اءهم ُٞما بٗض ،خملىا
وٗل بهاء ٖلى ؤ٦خاٞىا ،خملىا وٗل طل ٪الظي زغط مً زلجه ل٩ي ًدغط
الغواًت ٧لها ،مً ؤو ٫الخاعٍش بلى آلانّ .
*** ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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خالد جمعة
ٖلى زجل ًا ؾُضي ؤ٦خب لٞ ،٪ؤل ً٦نغٍدا مٗ ٪مىظ البضاًتّ ...
صاثما ٧ان الكهضاء ـ وما ػالىا ـ ًًٗىهىا في مإػ ١ؤزالقيٞ ،ىدً
وؿخُُ٘ ؤن ه٨خب ما ًجٗل الىاؽ ًب٩ىن ٖلحهم ،وؿخُُ٘ ؤن هه٠
وهدً ظالؿىن وعاء م٩اجبىا لخٓت ؾ٣ىَهم ،مكاٖغهم ،ألالم الظي
ؤخؿىا به" ،لؿٗت الىاع في الخكا" ٦ما ً٣ى ٫ؤخمض ٞااص هجم ،ه٨خب ،زم
ًإحي قهُض آزغ ٞىداو ٫ؤن وِٗل م٘ ؤمه وخؼنها ،م٘ ؤنض٢اثه وما
ً٣ىلىن ٖىه ،ل٨ىىا في الجهاًت همطخي لىِٗل الخُاة ،وهم ًخى ٠٢بهم
الؼمً ٖىض لخٓت الغنانت جل٢ ،٪ض حِٗل ٧لماجىا ،و٢ض جمىث ،ل٨جهم في
الجهاًت هم مً ٢ضم ؤٚلى ما ًمل ٪ألظل ًُ٢ت ًامىىن بها٢ ،ضمىا خُاتهم،
ال ؤمىالهم وال ٧لماتهم ،خُاتهم ،ؤهٟاؾهم ،هٓغاث ُٖىنهم ،ص٢اث ٢لىبهم،
ال شخيء ؤ٢لّ .
٦ىا هدؿاء ٫صاثما ًٖ الٓغ ٝالظي جغب ّىا ُٞه ،وإلااطا ٌؿخ٣بلىن اإلاىث
الظي هى ه ٌُ٣الخُاة ب٩ل هظا الٗىٟىان ،ب ٪ؾُضي ٖغٞذ ً ٠ُ٦مً٨
ؤن ًيكإ مشل بهاء ،خحن جيؿبه بلى ٞلؿُحن ،خحن حؿمُه بهاء ٞلؿُحن،
خحن جغ ٌٞؤن ًُلٖ ٤لُه ؤي اؾم آزغ ،نغث ؤٖغً ٠ُ٦ ٝم ً٨ؤن
ًتربى ولض ٖلى ؤن ً٩ىن مشل ؤمغاء الخ٩اًاث ،لِـ وؾُما ٞدؿب،
٨ٞشحرون هم الىؾُمىن ،ولِـ مامىا ٞدؿب٨ٞ ،شحرون هم اإلاامىىن،
134

ولِـ ٖاق٣ا ٞدؿب٨ٞ ،شحرون هم الٗاق٣ىن ،بل ٧اثً ٌؿخُٗض ػمً
الٟغوؾُت ألاو ،٫لم ً ً٨بداظت بلى شخيء ٚحر لخٓت خغٍت ًدىٟؿها صون
ؤن ًغي ظىضًا ًضوؽ ؤعى مضًيخه ،وؤهذ ؾُضي ٖلمخه ٧ل هظاٖ ،لمخه
ؤن ٌٛمٌ ُٖيُه وٍدـ بالتراب ًدىٟـ وٍئن وٍطخ ٪وَكخ٩ي وٍىثر لٛخه
ٖلى ؤ٢ضام بهاءٖ ،لمخه ؤن ً٣غؤ لٛت الدجاعة التي ظلؿذ هىا ٥إلائاث
الؿىىاث صون ؤن ًٟهمها ؤخضٖ ،لمخه ٢ىة الٗكبت السًغاء خحن حك٤
صسغجحن وجسغط مً بُجهما بىعصة نٟغاء جُل ٖلى اؾخدُاء بٗض ؤن
اظخاػث الخاعٍش وٖبرث بلى الهىاء الظي ًدُِ بجاللت اإلاكهض.
ؤ٢بل ًضً ٪اللخحن مؿضجا عؤؽ بهاء ًىماُٖ ،يُ ٪اللخان ب٨خا في نمذ بٗض
ؤن اههغ ٝاإلاٗؼون٢ ،ضمُ ٪اللخحن اعحٗكخا ٢لُال في َغٍ ٤اإلا٣برة ...
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سما حسن
ال ًم ً٨ؤن ًخسُل ؤي اوؿان مكاٖغ ألام خحن ج٣ٟض ولضها ،خحن
ٌؿ ِ٣قهُضا ٖلى ؤعى الىًَ ،خحن ًهلها الىبإ وهي في البِذ لم جىه
جغجِب ؾغٍغه الظي جغ٦ه صاٞئا ،ولم جدضص بٗض نى ٠الُٗام الظي
ؾخٗضه له ٖلى ماثضة الٛضاء ختى ًهلها زبر اعج٣اثه قهُضاّ .
ألهجي ؤم مشل باقي ألامهاث جسُلذ مكاٖغها وَلبذ لها الهبر والجلض
مغة مكاٖغ ألاب٣ٞ ،ض ٧اهذ ؤمي ج٣ى :ّ٫صمٗت الغظل
ول٨جي لم ؤجسُل ّ
ٖؼٍؼة بمٗجى ؤنهم ال ًٓهغون مكاٖغهم٦ ،ما ٧اهذ ؤمي ج٣ى :ّ٫الغظل
ًدبل وما بُىلض بمٗجى ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًسٟي مكاٖغه ختى ً٣طخي نغَٗا
لها؛ وج٣هض مكاٖغ الخؼن والًٛبّ .
عؤًذ ُٞما عؤًذ مً مكاهض آلاباء وألامهاث في مىا ٠٢الىصإ
والخإبحن ؤب ؤخض الكهضاء وهى مدمض ٖلُان ال٩اجب واإلادامي والظي
حٗغٞخه او ٫مغة خحن ٦خب ه٣ضا إلاجمىٖتي ال٣ههُت ألاولى ،زم ا٦دكٟخه
اوؿاها صمض السل ٤واؾ٘ الش٣اٞت وَىٍل البا ٫خحن َلبذ مىه مضازلت
يمً ج٣غٍغ ز٣افي ٦ىذ ؤٖضه ٢بل خىالي ٖامحن ،ول٨جي لم ؤ ً٦اٖلم ؤهه
والض بهاء ٖلُان الظي اؾدكهض مازغا والظي حٗغٞخه اًًا ٦صخُٟت خحن
اظغٍذ مٗه ل٣اء ٢هحرا خى ٫صوعه الٟٗا ٫في جىُٓم ٗٞالُت " ؤَى٫
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ؾلؿلت بكغٍت ٢اعثت خى ٫ال٣ضؽ" والتي ٧ان ًُمذ مً زاللها ؤن جضزل
مىؾىٖت ظُىِـّ .
ٞاظإوي بهاء بش٣اٞخه وخبه لل٣ضؽ وٚحرجه ٖلحها وٖلى جاعٍسها ،وعٚبخه
في الُ٣ام بإي وكاٍ مهما ٧ان نٛحرا مً ؤظل ؤن ًداٖ ٔٞلى ٖغوبتها
وهىٍتها ،واهخهى ل٣اجي باألب وابىه ختى ٖلمذ زبر الاؾدكهاص وعؤًذ مً
زال ٫مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي نىعة لؤلب مدمض ٖلُان وهى ً٠٣
بجىاع الٞخت ضسمت ٦خب ٖلحها الىناًا الٗكغ التي جغ٦ها الكهُض بهاءّ .
عؤًخه ٦ما ٧اهذ ج٣ى ٫ؤمي صمٗخه ٖؼٍؼة وهى بال٩اص جدمله ٢ضماه،
عؤًذ في ُٖيُه هٟـ هٓغة ألام الش٨لى٣ٞ ،ض ٧اهذ هىا ٥لىٖت ال٣ٟض جلم٘
وجسبى في ُٖيُه ول٨جي ٦ىذ ؤٖلم ؤهه ًتر٦ها وٍُل ٤ؾغاخها خحن ًسخلي
بىٟؿهّ .
بهاء ٖلُان الكاب اإلاش ٠٣الظي ٢ضم هٟؿه لُٟجغ زىعة؛ لم ًً٨
قابا ٞاقال وال ظاهال ،ول٨ىه ٧ان مشٟ٣ا ومهظبا وخاإلاا ،ولظل٣ٞ ٪ض ؤٖغب
اإلادللىن الاؾغاثُلُىن ًٖ اؾخٛغابهم ؤن ً٣ضم امشا ٫بهاء ٖلى ٖملُاث
ًَٗ و٢خل جىصي بدُاتهم ،وهم ال ٌٗلمىن ؤهه ًٟٗل طل ٪لُتر ٥عؾالت
واضخت ّوٖمُ٣ت إلاً بٗضه؛ وهي ان الىًَ ال ً٣بل بال اإلامحزًًّ .
خحن عؤًذ مكهض ألاب ٖلُان اإلاخماؾ ٪جظ٦غث ما ٦خبه اإلاىٟلىَي في
عزاء ابىه خُض ٢ا :٫ب٩ى البا٧ىن ٖلُ ٪ما قاءوا وجٟجٗىا ما جٟجٗىا ختى
اطا اؾدىٟضوا ماء قئىنهم ويٟٗذ ٢ىاهم ًٖ اخخما ٫ا٦ثر مما اخخملىا
لجإوا بلى مًاظٗهم ٞؿ٨ىىا الحها ،ولم ًب ٤ؾاهغا في ْلمت هظا اللُل
137

وؾ٩ىهه ٚحر ُٖىحن ٢غٍدخحنٖ ،حن ؤبُ ٪الشا٧ل اإلاؿ٨حن وٖحن ؤزغي ؤهذ
حٗلمهاّ ..
***

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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لينا أبو بكر*
هىا ،٥خُض ألال ٠لُلت ولُلت مً اللُالي ؤلاٖالمُت ،التي جخهبب مجها
لظاثظ اإلادغماث الجيؿُتً ،هبذ الاهدغا ٝؤؾهل َغٍ٣ت لالزخُا،ٝ
 ٠ُ٨ٞجدمي قغ ،٪ٞفي ػمً ً٩ىن ُٞه مُٗاع الكغ ٝالىَجي :مماعؾت
البٛاء والخٟجن بالٟدكاء ،وبباخت الغطًلت إلؾ٣اٍ ألاٖضاء ،وبهخاط بغامج
وؤّ ٞالم ُٟ٦لت بةٞؿاص البكغٍت ظمٗاء ،مً زال ٫بغوجى٧ىالث نهُىهُت
جدض اإلاغؤة ٖلى الخٟغٍِ في ٖٟتها ،اؾخجابت للىمِ ؤلاٖالمي الٟغوٍضي،
الظي ًٟغ ٙالىٟـ مً ألاؾـ ألازالُ٢ت للُٗ٣ضة ؤلابغاهُمُت ،بالخالي
بقاٖت همِ ال ُ٢مي ،في مجخم٘ مهاب بإمغاى الخًاعة الههُىهُت،
التي جًٗ ٠اإلاغوءة ،وحكىه ألاصًان؟! ّ
بنها الٛغاثؼ الكُُاهُت ،جىٛمـ ألامت في مؿدىٗ٣ها الضٖاجي ،وحٛغ ١في
قهىاهُتها الغزُهت ،وٞىىنها ال٣ظعة ،لخٟغٍ بىٖحها ،وخضؾها الىًالي،
ٞخِٗل حٛغٍبا بٖالمُا وز٣اُٞا مهُىا ،حؿخجُب به لٗىامل الًِٛ
الٛىاثُت ٖلى عٚباث وهىاػٕ اإلاكاهض ،في ؾبُل الً٣اء ٖلى ٦غامت وقغٝ
الكٗىب ،بإعزو الى٣ٟاث والخ٣ىُاث والاؾتراجُجُاث ،و٢ض سجل ٦خاب
«وظه اإلاغؤة» ،البىت ٢غنان الهاظاهاه مىشخي صًانًٞ ،اثذ اإلاؿخىي
ُ
اإلاخضوي للمغؤة ؤلاؾغاثُلُت ،التي حٗامل مٗاملت الجىاعي والٛاهُاث ،خُض
٦خبذ ج٣ى« :٫الٟخاة ؤلاؾغاثُلُت حؿخُُ٘ ؤن حِٗل م٘ ؤعبٗت ،وؤن حٗاقغ
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ٖكغًٍ ،وال ًجىػ ؤن ًدكاظغ ازىان مً ؤظلها»! ّوهى ج٨خُ ٪خازامي،
اؾخٗان ب٨إؽ وٚاهُت ومكغوٕ بباحي ،الزخُا ٝيمحر ووعي ألامم
اإلاٗاصًت ،ومً ٖاص ألنى ٫الازترا ١ألازالقي في ُٖ٣ضة بجي بؾغاثُل،
وجدضًضا في ؾى ١بجي ُ٢ى٣إ – ٞغٕ اإلاضًىت اإلاىىعة ،مؿخُٗضا بٌٗ
الغواًاث – ٚحر اإلاىز٣ت – ًٖ اإلاغؤة اإلاؿلمت التي حٗغيذ للخدغف مً
ججاع الحهىص – ما ؤؾٟغ ًٖ خهاعهم وَغصهم – ًهضٞ ١لؿٟت
«الصجاٖت اإلا٣ضؾت» ّ٦ةًضًىلىظُا نهُىهُت ،إلً٣إ السهىم ،باإلزم
واإلاماعؾاث اإلاىدغٞت ،ختى لى ايُغهم هظا للخدال ٠م٘ الكُُان! ّ
نىعة البُل بحن الثراء والغزاء ّ
لىخ ٤ٟؤوال ،ؤن هظا الؼمان عزُو بلى الضعظت التي ًهبذ ٞحها الساثً
همىطظا ٖاما ،والبُل اؾخصىاء ،ولىخ ٤ٟؤًًا ؤن السُاهت جبضؤ مً ألا٩ٞاع،
ٞمً ًخٟاٖل ٨ٞغٍا م٘ البًاٖت ؤلاٖالمُت «ؤلاباخُت»ّللٗضوً ،سىن وُٖه
ويمحره وؤزال٢ه ،وجغازه ،لُهض ١اإلاشل( :الجضوص هامىا وال٣غوص ٢امىا)،
م٘ الٗلم ؤن السُاهت ٧الهال ٥ؤو اإلاىث ،ال عظٗت مىه ،وألن «صًاه ٪ؾُض٥
ختى جُٟه»ٞ ،ةن الؿضاص ٖاعَ ،اإلاا ؤن ٖضوٌ ٥ؿخضًً مى ٪قغّ !٪ٞ
جإمل هظا ٢لُال وؤهذ جخظ٦غ ؾاا ٫مجلت «الخاًم»ّمىخه ٠ال٣غن الٟاثذ:
هل ماث الغب؟ زم ٖض لالمبراَىعٍاث ؤلاٖالمُت اإلاضججت بالخمىٍل
ُ
الطسم ،وألاؾماء الغهاهت ،التي جسغط ؤبُاال بٖالمُحنً ،لمٗىن ٖلى
الكاقاث وفي البرامج ومىا ٘٢الخىانل ،ول٨جهم زاعظها زىاءٞ ،اعٚى
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الظهً ،وٖبصُى الٛاًاث ،اهخماماتهم الغزُهت هي همهم ألآٖم ،مً زغاء
وؤبهت وٞساماث اؾخٗغايُت هكت ،جًٗهم ٖلى ٢اثمت اإلاكاهحر وألابُا٫
وؤلاَاعاث اإلاظهبت ،في الىًَ الٗغبي اإلاغٌٍ بهىعجه! ّ
خؿىا بطن ،بٖاصة جضوٍغ ؤلاوؿان ،في ؤلاٖالم ،جدىله بلى آلت بال
ؤزال ،١ؤو نىعة بال عوح ،ختى الٗلماء ًهىٟىن ٖبُضاٖ ،ىضما ًغجبِ
الٖخباع آًيكخاًً
ّ
ٖلمهم باإلاىُ ٤الؿلُىي ،وهى ما خضا بإخض اإلا٨ٟغًٍ
ٖاإلاا بغجبت ٖبض لغوػٞلذٞ ،هل بٗض هظا حؿخٛغب مً اػصهاع السُاهت؟ّ ّ
ال٨ظب صاثما ًدخاط بلى ه٣ٟاث هاثلت ،لُخم جغؾُسه ٦ش٣اٞت بٖالمُت،
وبًاٖت عاثجت ،بِىما ال جدخاط الخ٣ُ٣ت ؾىي بلى وعي بٖالمي ٌكخٛل
بةم٩اهُاث مخىايٗت ،وظىىص لم جغوها ،مجِكا الكهضاء وؤبُا ٫الؿماء،
للىنى ٫بلى الخ ٤في ؾضعة مىتهاهٞ ،ماطا بٗض؟ ّ
خغب البٛاء ّ
ألن الؼمً الٗغبي مهؼوم ومإػوم ،وم٩لىم ومل٩ىم ،ومدكىع ٦صجغة
جٟاح ؤزىم ،بحن الٛغ٢ض والؼ٢ىمٞ ،ال ظىاح ٖلى ؾىاه بما اظترخه ،ولظل٪
ال جظعُٖ ٝىا ٥ؤؾٟا ٖلى ج٣غٍغ «الٗغبُت هذ» ًٖ ،اإلاى ٘٢ؤلاباحي
ؤلاؾغاثُلي« :باعبغ» ّالظي اهُلٖ ٤ام  ،2000وظم٘ مئاث مً اإلاهخمحن
الٗغب مً الكغ ١ألاوؾِ بهظا الىىٕ مً الٗغوى٦ ،إؾلىب وصي
لخد ٤ُ٣الؿالم بحن الٗغب والحهىص!ّ ّ

141

مضًغ اإلاى« ٘٢شخي مالىّٖ »ّ٫بر ًٖ ؾٗاصة ٖمغه ،خُض خ ٤٣خلم
خُاجه بجٗل بؾغاثُل خالت اؾخصىاثُت ،جدى ٫الجيـ بلى مماعؾت َبُُٗت،
وماصة ٞىُت مخاخت ،وج٣ضم زضماث ٞغٍضة ٖبر ؤظهؼة الجىا ،٫باقترا٧اث
مالُت ،ومخهٟدحن بٗكغاث ألالى ٝفي الُىم الىاخض ،ل ً٨السبحر
الٟلؿُُجي بالكاون ؤلاؾغاثُلُت ،ؾمحر ٢ضًذ ،اٖخبر ؤن «مالىّ»ّ٫ؾمؿاع،
ٌؿعى لخد ٤ُ٣ؤعباح ماصًت ،ال لهىاٖت الؿالم ،ما٦ضا ؤن هظه اإلاىا٘٢
حٗمل جدذ بقغا ٝمباقغ مً اإلاسابغاث الههُىهُت التي حؿعى لخجىُض
طوي الىٟىؽ الًُٟٗت مً الكباب يمً ما ٌؿمى «ٖملُاث ؤلاؾ٣اٍ «،
وما ًيخج ٖجها مً ابتزاػ وتهضًضٞ .هل ل ٪ؤن جخسُل ً ٠ُ٦م ً٨لخغب
البٛاء الىاٖمت هظه ،ؤن جسخُ ٠ؤمت مً ً٢اًاها الكغٍٟت والؿامُت،
ٞخدى ٫قبابها بلى ظىاؾِـ وظىىص لل٣ظاعة ،جدمي بهم ُ٦انها اإلاىدغ،ٝ
ُ
ٖاع َمً هظا؟ ومً هم اللُ٣اء :السىهت ؤم ألاٖضاء؟ ّ
ٞغؾان الؿماء وبض مباقغ مً الجىت! ّ
الٟىىن ال٣خالُت في الُابان ،عٍايت وَىُت عُٗٞت ،والؿامىعاي َب٣ت
وعازُت للمداعبحن مً ؾاللت ألاقغاٞ ،ٝغؾان الخاعٍش الظي ًلتزمىن
ب٣ىاٖض الكغ ٝو٢اهىهه اإلاٗغو ٝباؾم «َغٍ ٤اإلاداعب» ،في مغاؾُم
اهخداع اخخٟاليً ،دضصه ٢ضعهم في اإلاٗاع ٥التي ًسىيىنها ،باٖخباعهم
ؤؾُاص الخغب ،و٢اصة الجهىى باألمت ،وهسبت حكغٍٟاتها الٗؿ٨غٍت
والا٢خهاصًت ،ال ًخٟىٖ ١لحهم ٦ظزغ ز٣افي ؤؾُىعي ؾىي «ٞغؾان
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الؿماء ،قهضاء ٞلؿُحن» ،الظًً ال ًدخاظىن بلى ؤصاء معجؼ ،ؤو زاع ١ؤو
مؿخدُل ،لخد٢ ٤ُ٣اٖضة الكغ ٝألاؾمى :السلىص ،بهما ًدخاظىن ِ٣ٞ
إلاعجؼة بلهُت هي :الجىت ،ختى وبن لم حؿخُ٘ ال٩امحرا الخ٣اٍ اإلاكهض
الاخخٟالي ألازحر ،إلاٗغاظهم الجماعي هدى اإلاؤل ألاٖلى! ّ
بهاء ٖلُان٢ ،اثض ؤَى ٫ؾلؿلت ٢غاءة في جاعٍش البكغٍت ،ؤخاَذ
بإؾىاع ال٣ضؽ٢ ،غع ؤن ًىًم لجِل الكهضاء في الؿماءٞ ،تر ٥وناًاه
الٗكغ ،عاًٞا ؤن جخدى ٫الكهاصة إلااصة بٖالمُت حؿخُٗ ٠اإلاكاهض
باؾخٛال ٫مكاٖغ ؤم الكهُض ،ومدُما الُ٣مت الغ٢مُت التي جههغ الجىهغ
الخ٣ُ٣ي للخطخُت ،وخملت البىؾتراث والتي قحرجاث الضٖاثُت ،مىنُا
بد٩ىاحي ٞلؿُحي ،قهُض ؤًًا٨ً ،دك ٠ألاَٟا ٫وَجهم به وٍمىجىن ألظله
ال اهخ٣اما مً ٖضوه! ّ
البهاءْ ،ل ٖلى ُ٢ض الخلم ،ألهه ابً ٢لمٞ ،إبىه ٧اجب مً الُغاػ
الغ ،ُ٘ٞنغح ل٣ىاة بًلُاء ؤلازباعٍت ،بإن ؤ٢سخى لخٓت ًم ً٨ؤن ٌِٗكها
ألاب هي لخٓت ص ًٞابىه ،ول٨جها باليؿبت للٟلؿُُيُحن ،الظًً جدخجؼ
ظشامحن ؤبىائهم في الشالظاث ،لخٓت ٞغح ٚامغ ،ألنها لخٓت الخ٣ُ٣ت
والُ٣حن ،والغاخت السالضة في بِذ ألابض ،بما ًدُذ لظويهم بجمام الخلم ،ال
ُٗ٢هَ ،اإلاا ؤن الكهُض ٨ٞغة ،وال٨ٟغة ال جمىث! ّ
اهٓغ بلى هظا البض الخي مً بِذ الجىتٞ ،هىا قهضاء ًدغعون الىًَ
مً صاع الؿماء وٍضاٗٞىن ًٖ خُايه بدُاتهم ،لِـ ألن خُاتهم عزُهت،
بل ألنها ببضاٖهم ألازمً ،الظي ال ٌُٛلىهه ٖلى الىًَ ،عٚم ال٣هغ والٗظاب
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والخغمان ،بنهم ٞغؾان خُ٣ُ٣ىنً ،دخٟلىن م٘ اإلاالث٨ت وألاهبُاء
باهخهاعهم ٖلى ٖضوهم مغجحن :الهمىص والسلىص ،ؤما ظىىص الخُه ،لُ٣اء
اإلاىا ٘٢ؤلاباخُتٞ ،ةنهم ٢اصعون ٖلى خماًت الٗضو ،لِـ ب٣ىتهم بهما
بًٟٗهم و اؾدؿالمهم لكهىاتهم ،ألنهم خغاؽ ال٣ظاعة ،وظىىص الضٖاعة…ّ
وقخان بحن الغٍايت الىَىُت :الكهاصةّ ،والغٍايت الجيؿُت :السُاهت! ّ
ابدض صاثما ًٖ ألاصاء ،ججضه ؾغٍا في الخالخحن ،ل٨ىه في الخالت ألاولى ،بحن
الكهُض وعبه ،وفي الخالت الشاهُت بحن ؤلاباحي وقُُاه ،٪ول ٪ؤن جسخاع
٢مغ :٥ظىت الكهُض ؤم ٖىعة الٗبُض! ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
*٧اجبت ٞلؿُُيُت جُ٣م في لىضنّ .
ّ
ّ
ّ
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ا براهيم جوهر
ّ1
ّ
هدً بـ "ر" ًا بهاء ال ج٣ل٦ ٤شحرا ٖلُىا :هىانل خُاجىا ،هى٨ـ عئوؾىا،
هيخٓغ الٟغطً ،ضٖى زُُب اإلاسجض هللا ؤن ًدغع البالص ،وؤن ً٣طخي ٖلى
ؤمغٍ٩ا وٍجلل بُتها ألابٌُ بالؿىاص ،وهدً مً زلٟه هغصص :آمحن .ال ج٣ل،٤
ٞىدً ب٩ل الـ "ر" :والـ "ر" هىا ٢ض حٗجي السحر ؤو السغاب ؤو السغوب .ؤهذ
ّ
ال٩ل في واخض :ؾلم ٖلى عٞا ٪٢اإلايؿُحن بال مً عخمت هللا وطويهم
ألا٢غبحن٢ .ل لهم :ػعٕ هاؽ بالصها "زاء" ٞإزمغث زغابا ،والخمض هلل ؤهىا لم
وكهض الؼعٕ وال اإلاؼعوٕ ...ول٩ي ال جهل ٪الهىعة مٗخمت جدمل ال٣خامت
ؤؾخضع ٥ألزبر :٥اهدكغث ٨ٞغة الؿلؿلت في البالص وٖلى الخسىم .ناع
الىاؽ -لِـ ٧لهمٌٗ -ك٣ىن ال٣غاءة ،وعوخ ٪جغٞغ ٝبدب جغعى الكباب
وهم ًىانلىن بظع البظاع .ه٣ى :٫آمحن ،آمحنٞ ،هل ؾُٛلب بظاع ال٨ٟغة
ز٣اٞت الـ "الساء"؟ ّ
ّ

ّ
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2
عؾالت بلى نضً٣ي مدمض زلُل ٖلُان الظي وكغ نىعة الكهُض "بهاء"
وهى ً٣غٕ َبل ال٨كاٖ :ٝلى مً ج٣غؤ مؼامحر٥؟ إلاً ج٣غٕ َبىلً ٪ا
نضً٣ي؟ ٦ثرث "َبىلىا" وهي ال جيخٓغ ٢اعٕ الُبى ٫وال جدب صً٨ت
الهباح ّ
اإلابكغة بٟجغ ظضًض .هي مغخلت :مغخلت مً عماص ،وعمل ،و٣ٞاٖاث
نابىنٌٛ .غ" ١ال٣اعٕ" الخ٣ُ٣ي في ٖبثها ختى ً٨دك ٠هكاقتها ُٗٞىص بلى
ّ
طاجه الهاص٢ت مدظعا ؤهله وهاؽ البالص ُٞبضؤ ً٣غٕ ،وَٛغٞ ١حها "٢اعٕ"
ؾً الىضم ُٓٞجها بدغا وبؿاجحن ظما ٫وؤخالم ُٞىانل "الٗىم"
و"الخجضً "٠لُ٩ىن مشل ؾُٟىت ججغي ٖلى الُبـ! ا٢غٕ َبى٧ ٫لماجً ٪ا
نضً ٤الىظ٘ والخُاة ،وال جلخٟذ ل٣اععي ؤؾىان الىضم بٗض خحن ؤعاه ٢غٍبا.
"٢غٕ" ًٖ "٢غٕ" ًٟغ..١
ّ3

َ
ُ
َ
ْ
جُإؽ
ألا٢الم ،ال
ج٨ؿغ
بلى مدمض زلُل ٖلُان :ال ج ِل ٤اإلاجضا ٝال
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ؤؾلمذ
جغ٦ذ الٗؼٝ؟ ِإلا ًْ
حٗاجبِ :٪ل َم
ؾخ ٤ُٟالخغوٝ
٢غٍب
ٚض
ٟٞي ٍ
ٍ
َ
ّ
ّ
الجغاح وال
ب٣لب جض ّع َب ٖلى
جًمُض الجغ ِاح
الضٞت؟ وانل
ٍ
الٌٗ ٖلى ِ
ِ
َ
زل ٠الىاٞظة ؤيامُم ق٣اثُّ ٤
َ
جُإؾ ًْ ٞها هم ّ
الىٗمان
مدبىً ٥يخٓغون
ِ
ِ
ّ
التي َّ ْ َ
جل٣حها م٘ ٢هىة الهباحّ .
ٖىصتهم ٖلى ِ
ّ
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ّ4
ٖض ٣ٞض َا ٫الُٛابَ - :لباث الهؼَ٘ ألازحر مً لُل َىٍلِ -ل َم ٧ل
هظا الُٛاب؟ ُٖ ْض ،ؤيها الٛافي في خًً الُٛاب/الٗظاب /الُباب ٣ٞض
ٖاصث عوخ ٪وؤػهغث في الٛمام .خملتها ص ًَ ُم ّ
ماء وَاٞذ بها ّ ٞى١
االؿ ِ
ِ
الغوابي وجٟانُل البالص ٗٞض ل٣ض َا ٫الُٛاب ،وهُلذ الغوح ٖلى ق٩ل
َ
وصٞاجغ وؤ٢الم ؤلىان :زًغاء
بدغ وػهغ وبالبل وؤَٟاٖ .٫لى هُئت ٦خاب
ونٟغاء وخمغاء .بُجها ما هى بلىن البىٟسج ولىن الخُاةٗٞ .ضِ :ل َم ُّ
٧ل هظا
الُٛاب؟ ٖاصث الغوح ٞهاعث وؿُجا في عوح البالصْ ُٖ .ض ،ؤيها الٛاثب في
زىاًا عوخىا وطا٦غة ؤَٟالىا ٞها هي ؾاخاجىا َّ
تهُإث لخهحر بُاصع وها هم
اإلاىخٓغون ًىانلىن الاهخٓاعّ ْ ُٖ .ض.
ّ5

َ
ْ
ج٨خبَ ٦ :خ َب ّ
بلي بما ٌكبه الاٖخظاع" :لم ؤؾخُ٘ ان
الُىم "بظاػة" ٞال
ّ
ْ
لُل
ا٦خب البهاثُاث ٞإها مكدذ الظهً ٦شحرا" .ال ج٨خب لـ"بهاثىا" ال٩ابي في ِ
ُ
٦خب بمضاص الغوح ٖلى ّ
ٞالبهاء َ
ُ
الجؿض في
٢ب ِت الؿماء وازخٟى
الاهخٓاع
ِ
الُٛاب .ال ُ
ُ
ْ
ٞاإلاُغ َ
بإلىاهه ًداو ُع البهاء َّ
ُ
نباح
٧ل
الغبُ٘
٦خب وها هى
ج٨خ ْب
ِ
ٍ
ّ
ُ ْ َ ْ
الؿماءُ .
ُ
ْ
ْ
َّ
الٟىاء
هدً اه٣غيذ هُبدىا ُمظ لهشىا ٖلى ؾِ ٨ت
ٞخبدؿم
و٢ذ
٧ل ِ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
ج٨خب
غة
اإلاُٗ
البالص
ؤهداء
صم ِه في
والغبُ٘
ِ
ِ
ِ
ًىانل ازًغاع ِ
بغوح البهاء .ال ِ
ِ
ُ
ُ
ؾخ٨خ ُ
َ
َ
ْ
الؿماءّ .
صمىٕ
به
ٞالُىم –ٖى-٪
الُىم
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ّ6

ز٣اٞت الخُاة :ز٣اٞت الىًَ -هظا ما ّ
جبىاه اإلاىايل الكهم مدمض

زلُل ٖلُان والض البهاء وهى ًىانل وكغ ز٣اٞت الخُاة بمدبت ولٛت ظضًضة
وؤلىان ٞغح ٌؿخد٣ها ؤبىائها وبىاجىا ممً جًُ ٤بهم ًٞاءاث الخُاة
والخغٍت .ؤن ً٩ىن للخُاة ز٣اٞت ،وؤن ً٩ىن لؤلخالم ز٣اٞت ٌٗجي ؤن حؿعى
ألاظُا ٫بىعي وبهحرة لخهحر الخُاة ؤ٦ثر ظماال .لم ًدانغ ال٣ٟض هظا
الغظل الهلب بل ؾاع ٖلى صعوب الخُاة لُبجي خُاة ألبىاء وًَ مى٩ىب
باإلاىث وال٣ٟض وال٣خل والٓلم .وبنها  -لٗمغي  -مؿاولُت ًىانل خملها
ٖلى ٧اهله اإلاخٗب وؾدسجل له في ؾٟغ الخُاة والخغٍت والاهخماء الظي
ٌٗجي الُٗاء.
ّ7
ما َلبه "اإلاٗتز" مً والضجه هظا الهباح :ؤعٍض خُ٣بتي وؤ٢الم الخلىًٍ
ًا ؤمي .ؤعٍض ٦خبي وصٞاجغي وعؾاثل ؤٖضصتها ولم ؤي٘ اللمؿاث ألازحرة
ٖلحها بٗضّ .
ظهؼي ُٞىعي وػ ّواصحي لهظا الُىم ٞإها ٖلى مىٖض م٘ ألانض٢اء:
ؾىسغط في ظىلت هجى ٫البلض وهخ٣ٟض الجبل والىاؽ ألهجي ؤخمل ؤماهت مً
"بهاء"ّ ،
خملجي ؾالماجه وقى٢ه لل٣ضؽ والؿىع والىاؽ ،و"الؿالم ؤماهت"
ًا ؤمي ٦ما حٗغٞحن .لً ؤَُل الُٛاب .ظىلت ٢ض جإزظ هظا الجهاع مجي ومى٪
وظضث ؤ٢الم الخلىًٍ والضٞتر
وؾإٖىص ٞاهخٓغٍجي ،لً ؤَُل الُٛاب .هل
ِ
الهٛحر؟ ؾإعؾم قمؿا وؾىعا وؤَٟاال وؤعاظُذ .ؾإعؾم ّ
مهغظا بإه٠
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٦بحر ظمُل وػهىعا ٖلى ظاهبي الُغٍ ٤وؾإظم٘ ٢بل ؤن ٌٛاصعها الغبُ٘ ٧ل
وعوص الجبل لدؿخ٣بل البهاء .اهخٓغٍجي :ظىلت ٢هحرة ّوؾإٖىصّ .
ّ8
و٦إهه ٌٗخظع ًٖ "بهاثُاث" الهباح :ال حٗخظع ٣ٞض ؾب ٪٣بلى ٦خابتها
هظا الهباح هضاه وبالبله وهضوئه .ؤها ٢غؤتها م٘ بضاًاث زُىٍ قمـ هظا
ّ
مؼهغة ببؿاجحن ّ
ٞل وعٍدان
الجهاع .ؤعؾلذ بلُ ٪هبًها اإلاىٖىص بدُاة
وؤ٢دىان .جل ٪الـ"بهاثُاث" ؤزبرججي ّ
ؾغا –والؿغ بطا ججاوػ الازىحن طإ –
٢الذ :ؾُ٩ىن ما ًجب ؤن ً٩ىن .وؤونخجي :ؤها با ١في زمغ الؼٍخىن وه٨هت
الجبل وفي ٖب ٤ال٣هىة والجىعي .با ١في خ٣اثب جالمُظ اإلاضاعؽ و٢ه٣هاث
ؤَٟاً ٫ىٟٗلىن بمكهض مؿغحي ،ؤو ًخابٗىن ّ
مهغظا ًإزظ بإًضيهم ًُىٝ
مٗهم صهُا ألاخالم وٍٖ ٠٣لى بىاباث اإلاؿخ٣بل .ال حٗخظع ًا ظمل اإلادامل،
٣ٞض َ
٢لذ ما لم ج٣له ماؾؿاث وؤخؼاب ومىٓماث هامذ بٗض ٦شحر جشائب.
ً٣ى ٫البهاء ل -٪لىا في هظا الهباح٢ :م واؾم٘ هخا ٝالخُاةٞ ،إها ؤع٢ب٨م
مً ٖلّ .
ّ
ّ
ّ
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ّ9
بحن الٟغن والشالظت مؿاٞت مً خُاة وْلم وق٣اء .والك٣اء جدكٗب
صعوبه وجدك٩ل ؤلىاهه والىاؽ في خحرة بحن صمٗت ٞغح وصمٗت خؼن٧ :لخاهما
حٛغ ٝمً طاث الىب٘ وجسغط مً طاث اإلا٩ان لدؿُل ٖلى السض ألاؾُل.
صمٗت خؼهىا ٖلى مً ًمطخي ألاًام في ن ُ٘٣الشالظت ،وصمٗت ٞغخىا ٖلى
مً ًمًحها في لهُب ألاٞغان ّ
و٢غ البرص ال٣اعؽ .في اهخٓاع ألابىاء جخإهب
ّ
والخغ لخٗاه٤
ألامهاث وهً ًغؾمً بغهامج الل٣اء :جل ٪ؾخمسر آزاع الغمل
ولضها الٛاثب وهى ٌٗىص بلى صٝء الخًً ،وجل ٪ؾخمسر آزاع الهًٖ ُ٘٣
ظؿض البلىع لخٗاه ٤ولضها وهى ٌٗىص بلى صٝء الخًًّ .ؤمان ،وٚاثبان،
وٖىصة ،وخُاة ،ومٟاهُم ،ونىع ،وبغامج ،و٢لُل مً يُإ ،و٦شحر مً
ألاؾئلتٞ .غن ،وزالظت :جدبـ ألاظؿاص في ؤٞغان الٗؼ ٫والصخغاء ،وجدبـ
ألاظؿاص في زالظاث الك٣اء .ؤما لهظا الٗؼ ٫مً ٖاػ !٫ؤما لضمىٕ ألامهاث
ّ
مً م !٠٨ٟ٨ؤما آن لىعوص الخُاة ؤن حؿحر باهخٓام لخظ٦غ "الىاؽ" بالخُاة
وظمالها وٞغخها! ال الٟغن با ١وال الشالظت .اإلاجض للخُاةّ .
10
ز٣اٞت الخُاة الٗىىان – الغؾالت التي ًدملها اإلادامي مدمض زلُل
ٖلُان اؾتراجُجُت ٌؿعى لترؾُسها ٧اهذ ؤمـ في مدُت ل٣اء ومضازالث
جإزحرا بط
ومداولت جىٓحر لخإَحر ال٨ٟغة ووي٘ آلُاث لخىُٟظها بك٩ل ؤ٦ثر ّ
لم ٌٗض الك٩ل الشجى ٫الؿاثض خالُا ٧اُٞا لالعج٣اء إلاٗجى هظه الش٣اٞت
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اإلايكىصة .وألن الش٣اٞت جخضازل م٘ الؿُاؾت وجخ٣اَ٘ ٣ٞض ٞغى الىا٘٢
الؿُاسخي ز٣له واه٨ؿاعاجه وهمىمه .ل٣ض بغػ ٢هىع الٞذ الهخمام وؾاثل
ؤلاٖالم اإلادلُت ٖلى ازخال ٝمكاعبها واهخماماتها ٞلم حكهض الل٣اء الثري
لظا زؿغث ما مً قإهه ؤن ًسضم عؾالتها الخىىٍغٍت ،ولٗل في هظا الُٛاب
ما ٌكحر بلى ٢هىع في ٞهم الغؾالت وجإصًتها بمؿاولُت .ؾُ٣ى ٫الباخشىن
ًٖ جبرًغ :لم ُه َ
ضٕ ٞلم هدًغ!! الضٖىة هىا لِؿذ لخٟل ٖغؽ نضً ٤ؤو
٢غٍبٖ .لى الصخٟي الهاص ١ألامحن ؤن ًباصع للخًىع والخُُٛت ٞىع
مٗغٞخه بإي وكاٍ له ُ٢مت وعؾالت .هظا لِـ ٖخبا عٚم الٗخب ال٣اثم بل
هى بياٞت إلاا حٗاهُه ال٣ضؽ مً بهما ٫وجىاؽ وبخباٍ ختى مً ال٣اثمحن
ٖلى وؾاثل ع ٘ٞاإلاٗىىٍاث وعٞض الخُاة بغواٞض ألامل٧ .ان الل٣اء ؤمـ زغٍا
ّ
ظاصا مؿاوالٞ ،الك٨غ والخ٣ضًغ إلاً خًغ وؤنغى وؤصاع ألاؾئلت في طهىه،
ول٩ل مً ؤؾهم بةٚىاء ال٨ٟغة بمضازالجه .والك٨غ لل٩اجب اإلادامي مدمض
زلُل ٖلُان -خامل لىاء ال٨ٟغة التي ال جمىثّ .
ّ 11
ػٍاعة ّ
بهُت زاَٟت ػاعججي عوخه اللُلت٧ .اهذ َاثغا ؤزًغ ًبدؿم،
ّ
وللُُىع ابدؿامتها التي ال ًٟهمها ٚحر مً ؤوحي لٛت الخُاة٢ .الذ :ؾلم
ٖلُه – هظا الخامل نلُبه ًجىب البالص وٍ٣غٕ الجضعان٢ .ل له :ال
جبخئـٞ ،هىجً ٪هلىا هىا ٥وبه وكٗغ بالضٝء٢ .لذ -وفي ال٣لب اعحٗاف
مٟاظإة وفي الخل ٤خكغظت :ؤهذ ّ
حي بطا .ؤهذ – ؤ٢هض – لم جمذ!  -وهل
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ؾمذ لْ ٪ى ٪بال٣ى :٫بهه ٚاب واهخهى؟!! ؤها بِى٨م مٗ٨م و٨ُٞم :ؤعا٢ب،
وؤنىاج٨م جهلجي ،و٦ظا ؤخالم٨م وؤمىُاج٨م .ؤها ٨ٞغة ال جمىث ،ؤلم ج٣لها
ّ
ًىما؟  -بلى٢ ،لتها ،وال٨ٟغة ال جمىث .الُاثغ ألازًغ ع ٝبجىاخه عُٟٞا
ّ
هضًا وازخٟى .ؤًً طهب؟ متى ٌٗىص؟ جغ٦جي وخضي ؤخاوع ؤؾئلتي ،وازخٟى.
ّ
ّ
لٗله آلان ًغ٢بجي .لٗله ً٣غؤ خحرحي .وخخما بهه ٌِٗل معي بغوخه...
ّ 12
ّ
"بهاثُاث" نضً٣ي ّ
ّ
ّ
اإلاُٛبَ :
ٞجغ الُىم ًا
بهاثُاث -بضًال ما٢خا ًٖ
ّ
"بهاء" ُ
٦ىذ ٢ىٍاّ .
٢ىة ٚغٍبت اظخاخذ ظؿضي ٧له وطا٦غحي وهٟسخي .مٗها

ّ
و٦إوي ؤَحر ،وٗم ؤَحرُٞ ،غث بلُ ٪هىا ٥خُض ؤهذّ :
٢بلخ ٪بغضخى
نغث
ُ
ّ ُ
وزكىٕ وصمٗتّ .
والضمٗت ال حٗجي ّ
ل٨جي إلا ُخ .٪وٗم إلا ُخ َ.٪
الًٗ ٠صاثما.

ّ
َ
َ
وجغ٦خجي؟ ما ُ
لذ مدخاظا لُض ٥حؿىض ًضي،
ؤؾغٖذ بالظهاب
ٞلماطا
ػ
وليكاًَ ٪ىثر بظوع السحر وال٨غامت في الؿهل والؿٟذّ .
ل٨ىٚ ٪اصع َث:
َ
جغ٦خجي وٚاصع َث .اإلاهم :ال ج٣ل .٤ؤها هىا بسحر ...ال جبدؿم بإصب ٪الظي
ّ
بك َ
غث بها
ؤٖغٞه .نض٢ا ؤها بسحر :مٗىىٍاحي ٖالُت ظضا ،وز٣اٞت الخُاة التي

جىمى في البالص والىاؽ ،وؾُ٩ىن لىا خُاة .خُاة ٦خل ٪التي ّ
جمىِىاها مٗا.
ُ
ّ
ّ
ّ
بهاثُاث -بضًال ما٢خا ًٖ
ؤجظْ ٦غ؟ 27خؼٍغان 2016م .للُىم الشاوي:
اإلاُٛب :الُىم ًا "بهاء" خهل ما ٢ض ال ّ
"بهاثُاث" نضً٣ي ّ
ّ
ًهض٢ه اإلاغا٢ب
ّ
ّ
ؾخهض ١والض٥
البُٗض ًٖ لخم الخجغبت وعوح الخالت! وؤها واز ٤مً ؤه٪

خحن ً٣ى ٫ل :٪ل٣ض ب٩ى الخضًض هظا الهباح وهى ٌٗخظع اٖخظاعا ناص٢ا.
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الخضًض ًا "بهاء" ال ًجامل .الخضًض ٌٗغ ٝؤهه لِـ في م٩اهه الصخُذ ٞهى
ّ
ّ
بمٗهمي ؤها خامل لىاء ال٨ٟغة اإلابكغ بش٣اٞت الخُاة ،وهم ًغٍضوهجي
ًدُِ
ؤن ؤؾ٨ذٌٗ :جي ؤن ؤمىث ٦ما ماث مً ًٟترى ٞحهم ؤن ًىانلىا الٗؼٝ
ٖلى ؤوجاع ال٣هب ّ
لتهتز عوح اإلا٩ان وكىة ،وجغ٢و ألاظُاَ ٫غبا وجٟائال.

ّ
ّ
ّ
ومٗهمي ٧ان نىث اليكُج
٢ضمي
بِىما ٧اهذ ؾالؾل الخضًض جدُِ
ُ ّ
ُ
وؤز ٤بإه ٪ؾخ٣بل اٖخظاع خضًض الشالظت
٢بلذ الاٖخظاع
ٖالُا ٌٗخظع .ؤها
ؤًًاٞ ،الخا ٫م٣لىب ًا ولضي الخبِب .خ٣ا بهه م٣لىب :ؤها ؤعٍض الخُاة
ّ
وهم ًغمىهجي بؿالؾل الخضًض مشلما عمى ٥بباب الشالظت ،و٦الهما با ّعص في
نُٗ٣ه وواٗ٢ه .الخضًض اٖخظع لىا ًا "بهاء"ٞ ،لُذ ّ
٧ل خضًض ٌٗخظع! لُذ
٢لىبا مً خضًض جلحنّ ...
ّ 13
ّ
ّ
هً ألامهاث خحن ًبضؤن اليكُض " :ؾخ٩ىن لىا خُاة ٦ما هغٍض ل٨ىىا
وٗلم ؤن ّ
الضعب قاثَ ٪ىٍل" جهغي البالبل وجهمذ مىؾُ٣ى ّ
الهباح :ها
هي ؾُمٟىهُت ألامهاث حٗلى وحٗلى ،والى٢ذ نهاع لؤلمهاث .وهدً ّؤمهاث:
الهىع .هدب ّ
لؿىا ؤبُاال ،ال هدؿابٖ ٤لى الخ٣اٍ ّ
الجهاع وؤبىاءها والخُاة،

هدب البدغ ّ
والجهغ هدب البالص وألاَٟا ،٫وهدٟغ بضمٗىا مٗجى ّ
للهبر .هدً
ُ
َّ
ّؤمهاثُّ :
وهدب البالص والىاؽ .ال ّ
الخب ٧له،
هدب ؤبىاءها
هٟغ ١بحن ابً
ّ
وألام ال حٗغ ٝؤن جضاعي ّ
خبها
٧ل الىاؽ ؤبىائها ٞىدً ّؤمهاث.
وابًّّ :
ّ
ّ
وُٖاءهاّ ،
ّ
الخب ٖلى الٗالم ٧له .وخحن هضاعي ٞال هضاعي
ألام حُٗي وجىػٕ
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ّ
ؾىي ّ
الضم٘ ِ٣ٞ ،ألهىا ّؤمهاث .وألام جستزن صمٗها للُالي لخب٩ي بهمذ
ووخضةّ .
ألامهاث هدًٞ ،ىدً الجمُالث الهاص٢اث الىاز٣اث .هدً – بن
قئخم الازخهاع – بؿاجحن الخُاةّ .
ّ 14
ُ
ُّ
َ
ُ
ؤَالب بغظىٖ٨م بلى
الهىث
٧ل٨م ؤبىاجي ٢ىال وٗٞال ها ؤها ؤٖلي
ّ
ّ
جىػٕ ٖلى ّؤمهاث ال٣ٟض والخؼن
والهبرً .ا ؤهخم ،ؤيها
خًجي الظي
اإلاىخٓغون في زالظت اإلاىث ها هدً نهب٨م الخُاة ،وؤهخم مً ّ
خغ٦خم قغٍان
خُاجىاّ .
ّ
ٞخدغ٦ىا
٦ىا ؤمىاجا ٢بل خُاج٨م ،وها هدً ه٨خىي بدغاعة ال٣ٟض
هضاءاج٨م٧ :ىهىا ٖلى ُ٢ض الخُاة -خُاجىا التي هغٍضها وهغجًحها ،وما ّ
٧ل
خُاة ج٩ىن خُاة .ل٣ض وهبخمىها اإلاٗجى وؤوصٖخمىها ّ
ؾغ الخ٩اًت ،وهدً
ُ
هضعي جماما ّؤن صهُاها ػاثلت وال ًب٣ى في الًٟاء ؾىي
هخاٞاث حٗلي مً
ٍ
َ
ُ
لُٗم ال٩ى َن ٌ
الخُاة َّ
ٞغح وخُاةّ .
وجؼعٕ ز٣اٞت
ُ٢مت الخُاة
ِ
ّ 15
ُ
ّ
آث بلى ّ
ْل ؤؾىاع ٥ألٖلي
زظي مً ظؿضي خىاء للٗاق٣اث :ؤها ٍ
ّ
ّ
ؤنلي الٟجغ وؤوانل اإلاؿحر ؾاثال ًٖ ُ٢غة ّ
خىاء لدجاعة اإلاضًىت.
اليكُض
ّ
ّ
اإلاكُ ِض
ال ج٣ىلىا :البهاء في الٓل ًُ٣م ٞإها ؤخضو مؿحرة الخُاة مً بغجي
ّ
بالخىاء ّ
والضٖىاث وصمىٕ ألامهاث .ها ؤها ُ
ؤمىذ التر َ
َ
لحزهغ في
اب ظؿضي
ُ ّ
والىاؽ ما ُ
الُٟىلت ّ
ألاَٟاّ ٫
ُ
ّ
هىذ ًىما
بدب وخُاة .ؤها ٖاق٤
الغبُ٘ ُٞلهى
ِ
ِ
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ولً ؤهىنٟٞ .ي ُبٗض الجؿض ٌ
ّ
ست بغوح ألاماوي وألاخالم.
للٗىصة
خىحن
اإلاًم ِ
ِ
ّ
ّ
ُزظي هظا ّ
ؾدخدجى
الخى َاء ًا ّؤمي واهثرًه في الُغ٢اث ٞمً زالًا ظؿضي

ْ
ُ
ٖاق٣اث الخُاة.

ّ 16
الهمذ لٛت ًا ؤبا زلُل .لٛت ج٣ى ٫ما ال ً٣ىله مىُى ١ال٨الم .ولِـ
ّّ
ّ
٧ل نامذ ً٣ى ٫بهما ؤهذ بهمخ ٪ج٣ى ٫الظي ًجب ؤن ًُ٣ا ،٫وهدً
وؿم٘ لٛت نمخ ٪ال٣ىٍت وهي ّ
تهؼ ؤعظاء اإلا٩انُ ...ص ْم ّ
٢ىٍا ْ
ّ
لىٓل
بهم ِخ َ٪
ّ
ّ
هدلل ال٨الم لٗلىا هٟهم ما بحن ؾُىع نمخ ٪التي ج٣ى ٫ما لم ًهل
بٗض ...هدً بداظت لٟهم ّ
الهمذ ؤًًا ...وها ؤهذ جًُ ٠هضاء آزغ لٗالط
الهمذ .ن ُ
ألاٞهامٞ :هم اإلا٣غوء ،وٞهم اإلاؿمىٕ ،وٞهم لٛت ّ
مخ َ ٪الُىم
لِـ نمخا بل نغارّ .
17
لم ًسل ٠اإلاُٗاصٖ .اص م٘ ؤنض٢اثه ألاَٟا ٫هى "البهاء" الظي ًبضؤ
الٗام الضعاسخي في ألاو ٫مً ؤًلى ٫م٘ ؤنض٢اثه الظًً ؤصزل الٟغح بلى
٢لىبهم في مضاعؾهم وؤُٖاصهم وؤهضًتهم .ؾِخىظه هظا الهباح بلى
ّ
ّ
وَٛجي لهم ؤٚىُاث الٟغح ال٣اصم.
ًُمئن ٖلحهم ،وٍضاٖبهم،
مضاعؾهم:
ؾُ٣ى ٫لهمّ :
ؤخبىا الخُاة ،والخُاةٞ :غح وز٣اٞت وابدؿامت و٢لب وصوص
مسُلخٖ ٪امغا ّ
و٦خاب ج٣غؤ ٧لماجه وؤهذ جغؾم الٗالم في ّ
بالؼهىع وألاَٟا.٫
ؾِخمجى لهم ٖاما ؾُٗضا ٖامغا بالٟغح وؤلاهجاػ ّ
ّ
ّ
والخمحز ،زم
والىجاح
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جدُت ّ
ؾُٛاصع ٖاثضا بلى ٢لب ال٣ضؽ لُُغح ّ
الهباح ٖلى عٞا٢ه اإلاُ٣محن
في اإلا٩ان .هىا ٥ؾُيبذ وعص ٦شحر وؾتزهغ ػهغاث ؤ٦ثر وؾحزوع ألاَٟا٫
ّ
اإلا٩ان ؾاثلحن ًٖ نضً ٤لهم ؤصزل ّ
الؿ ّغوع بلى ٢لىبهم وٖلمهم ز٣اٞت
الخُاة 1 .ؤًلى2016 ٫م.
ّ 18

ّ
ٌؿخٗض لٛؿل ّ
الغوح ببهاء
نضً٣ي اإلاىظىٕ "مدمض زلُل ٖلُان"
ّ
الدج بٛحر الى٢ىٖ ٝلُه" .ؤبى زلُل" ّ
ًخٗمض بمٗجى
الجبل الظي ال ً٨خمل
ّ
الدج الظي ٌٗجي اإلاؿاواة ّ
ّ
والخىاي٘ وجظ٦غ الٟىاء بهظا اللباؽ ألابٌُ
ال٣غٍب مً ال.ًٟ٨وهى الظي ّ
حٗمض ؾاب٣ا بدب البالص ومؿخ٣بل ألاَٟا٫
ّ
ّ
اإلاًُ٘ ٞؿعى لبض ز٣اٞت الخُاة .في هظا الُٗض -بٗض ًىمحن -ؾإػوع يغٍذ
ّ
الخٗمض
ظؿض البهاء أل٢غؤ الٟاجدت زم ؤٖىص ب٨شحر مً ألاؾئلت وعوح ٨ٞغة
والُٗاء وز٣اٞت الخُاة .ألبي زلُل ؾإ٢ى٧ :٫ل ٖام وؤهذ ب٩ل السهب
والُٗاء وال٣ضوة.
ّ 19
بلُه في ُٚابه الخايغ بلُىا في خًىعها الٛاثبٖ...:ام مطخى ٖلى
الٟغا ...١و٦إهه ؤمـ ٚاب خحن زغط بلى ٢غاعه الهٗب وجغ٦ىا وعاءه هلى٥
ألاؾئلت وألامىُاث :لُخه لم ٌٛب .لُخه ب٣ي بُيىا ٌٗالج ٣ٞغ ألاعواح وٍؼعٕ
اإلادبت والخُاة في الىٟىؽ الٓامئت للخُاة .الُىم هدخاظه ؤ٦ثرّ .

156

ّ 20
ّ
جدض " ؤجدضي ٧ل اإلاكخٛلحن بهُاٚت ال٨الم ان ً٨خبىا ًٖ ام ٢الىا
ٍ
لها بٛخت ان ولضها في عخلت ابضًت ولً ٌٗىص " ٢الذ ام البهاء واها بؿظاظت
٢بلذ ّ
ٚحر مجغب اؾإلها  ٠ُ٦وظضث ام الكهُض هل ؤ٢ى" :٫واها ُ
الخ ّ
دضي"

ّ
ُ
٢بلذ
بال اعحٗاقت!! عّبما ًيخابجي هىٕ مً الش٣ت ٞإباصع بال٣ى..." :٫وؤها
دضي الىا ٠٢في مىاظهت ال٨الم واللٛت ّ
لّ ً٨
ّ
الخ ّ
الخ ّ
دضي" عّبما! َّ
والخٗبحر
ُ
ًمض لؿاهه ؾازغا مً ؤؾالُب ّ
ّ
خ٣ُ٣ي ُّ
لٟٓها َ
ٌّ
الخٗبحر مهما ع ّ١
جدض
وٖال
ٍ
ّ
ّ
خملذ وابدؿ ْ
ْ
م٣امها .بهه ّ
ُ
ٌّ
مذ
خ٣ُ٣ي ألهه ٌؿدىض بش٣ت بلى مكاٖغ ٍ ّؤم
جدض
ِ
ْ
وباجذ ُّ
حٗض ألاًام وحؿهغ اللُالي
بٟسغ م٘ ّؤو ٫خغ٦ت للجىحن في ؤخكائها،
ٍ
ّ
والهضً٣اث ًٖ ؤًٞل
جسُِ اإلاالبـ ؤو جيخ٣حها ،وعاخذ حؿإ ٫اإلاٗاعٝ
ألاؾماء لخسخاعها صون ٚحرها إلاىلىصها الجضًض...وهي التي "عّبذ ٧ل قبر
ّ
ّ
باهىعامُت الخخٟاالث الٟغح
بىظع" وْلذ جغؾم في زُا ٫ؤمىُاتها نىعة
ّ
بالٗغؽ ...والُىم – ٞجإة -ؾمٗذ ّ
الىبإ ّ
الهاٖ ٤مً قاقت الخلٟاػ وؤ٦ضه
٢غٍب الٗاثلت - :هللا ًغخمهّ ،
قضي خُل .٪هللا ؤُٖى وهللا ؤزظ".....
ّ
والكٟخان جخابٗان الخغ٦ت بِىما الٗ٣ل والاؾدُٗاب في جدلُٖ ٤ا ٫بُٗض:

بُٗض ًٖ ألاعى والىا ٘٢ومٗجى اإلاىث وال٣ٟض....الٗ٣ل َاع بُٗضا بُٗضا في
ّ
ّ
وخل ٤في ًٞاءاث ؤبٗض وؤٖلىَ ...
وخضها قاقت الظا٦غة في هظه
بالص بُٗضة
َ
َ
ُ
مىظ ّ
حٗغى عخلت ّ
ُ
الىبًت ألاولى للجىحن في
الؿىىاث وما ٢بلها
اللخٓت
َ
َ
ُ
ُ َ
ّ
ؾِىماجي في ال٩ىن ...ال ؾغٖت جًاهُه:
غى
ألاخكاء اإلاٗخمت .ؤؾغٕ ٖ ٍ
ٍ
الؿ ُ
ُ
ّ
ّ
ظمُٗها ج ُ
ومكاٖغها
وخبها
وظىٖها
بٗظابها
دًغ
ىىاث
ِ
ِ
ِ
وصٞئها ِ
ِ
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ُ
الُىم ّ
اسخي ّ
ُ
وٍدًغ ُ
ُ
ُ
ُ
الضع ُّ
ألاخالم
جدًغ
ألاو.٫
جدًغ ال٩لمت ألاولى،
اإلاسخلُت:
َ َ
ّ
ْلذ ّ
ب٣ىة ّ
جمضها ّ
الهبر وجضٗٞها الهخٓاع ًىم الٟغح" - ...ال،
اإلاىخٓغة التي
ُ
ُ
َ
بمكاٖغ مً
ال٩لماث اإلاٛمىؾت
مل مٗ٣ى !٫بخمؼح....باهلل ٖلُ "....،٪وجبضؤ
َ
وعجؼ َج َخىالى ،واإلاؿخمٗىنّ -اإلاكاهضون
و٢هغ
وصمىٕ
وٖظاب
"ظىى ٍن"
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ّ
َ
وٍخجىبىن الخضًض ل٩ي ال ً٨كٟىا خكغظت خىاظغهم...
صمىٖهم
ًُضاعون
ّ
َ
ُ
ُ
آلان ،آلان جماماَ :ح ُ
اإلاكهض
وٍاَغ
هبًاث ال٣لىب
وجدؿاعٕ
ُٛم الُٗىن،
ِ
َ
اب ًىٗ ٤مٗلىا جإُ٦ض ّ
ٚغ ٌ
الىبإ – الٟاظٗتٞ ،خجهاع الىالضة م٨ؿىعة ألاخالم،
ّ ُّ
ُ ُ
ُ
ظا ٫الظًً ّ
الغ ُ
وٍيصج ّ
ىاح وخؿغة
ه
ؤنىاث
وجخٗالى
ض،
جل
جغبىا ٖلى الخ
ٍ
ّ ُ
اخت خُاة ال حكبهها ؾىي خُاة ّؤم لم ّ
جهض ْ ١ختى اللخٓت ؤهه
ٞخهحر الؿ
ِ ٍ
طه َب بال ٖىصة هظا اإلاؿاء ٦ما في ألاًام التي َؾ َلٟذ .هل ؤ٢ى ُ" :٫واها ٢ب ُ
َ
لذ

ّ
الخ ّ
ُ
ًغحٗل ،وصمعي
دضي" بال اعحٗاقت!! ......ها ؤها ؤ٦خب و٢لبي ٢بل ًضي
ٌُ ُ
ؿاب٧ ٤لماحي - ...ال ،ال ًا نضً٣ي ...ها ؤها ُ
ؤٖلً اوسخابي وجغاظعي ...ل٣ض
ُ
ألامغ َ
وظضث َ
ؤ٦بر مً ال٩لماث2017 / 4 / 20 .
***
ّ
ّ
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عصمت منصور
هل ٧اهذ هبىءة ؟ ام ٦ك ٠ججلذ ُٞه خ٣ُ٣خىا ب٩امل ٖغيها الٟاضر
في لخٓت ججغص ٞحها بهاء ٞلؿُحن(٦ما ًدب ان ًُلٖ ٤لُه والضه وهدب
مٗه) مً ٧ل ما ًذجبىا ًٖ الخ٣ُ٣ت التي ج٩اص ج٣ٟإ اُٖيىا صون ان
هبهغها  ،ل٣ض اٖمخىا ٚكاوة الخٗهب الخؼبي ،و٦غاهُت الازغ ،وٖضم
الش٣ت و٢هغ الىٓغ ًٖ عوٍت الىخل الظي ونل الى اهىٞىا وَمغ خىاؾىا.
"ال جدؼهىا ٖلى اؾدكهاصي ،اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م بٗضي " هظه
لِؿذ ونُت ولُٗظعوي بهاء ٞلؿُحن ،انها صٖىة لىا ٧ي ه، ٤ُٟوزؼ للًمحر
الىاثم ،جدغٍ ٪إلاُاهىا الغا٦ضة،ظلض ل٨ٟغها اإلاُذ وزُالىا اإلاغٌٍ واوٗضام
الغئٍت ،انها انب٘ اتهام مٛغوؽ في اُٖيىا التي جهغ ان ال جغي ؾىي ما
اٖخاصث وما الٟذ واؾتراخذ ٖلى عئٍخه .زال ٫اؾبىٕ واخض ٢مٗذ اظهؼة
الامً مؿحرة بِذ اًل مغجحن  ،وفي اإلاغجحن ٦ىذ الكاهض/اإلاكاع ٥الخؼًٍ
خض الخمؼ٦، ١ىذ اجمجى ان جىبذ لي الً ٠ض ٧ي اجدغع مً عجؼي واظم٘
قخاث طاحي  ،ال ٧ي اصٖ ٘ٞجي الهغاوة الباعصة خض البالصة بل ٧ي امؿ٪
باًضي ازىحي خاملحها واقحر لهم الى الامخاع ال٣لُلت التي جٟهلىا /جىخضها
والتي ًٟترى ان هجخاػها مٗا باججاه الٗضو الظي ٧ان ًىخضها.
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اؾبىٕ واخض صُٞ ًٞه عٞا ٪٢الظًً جبٗىً ٥ا بهاء ٞلؿُحن في
الٓلمت و٦إنهم ما ٧اهىا  ،او و٦إن هىا ٥مً ال ًغٍض ان ًتر ٥لهم ازغا وٍغٍض
لجلُض الشالظاث ان ًمخض لىظضاهىا وطا٦غجىا ،اؾبىٕ واخض لم ًدؿ٘ لالظابت
ًٖ الؿاا ٫اإلاخاهت الظي ال٣اه في حجىعها مدمض صعاٚمت والظي ًدا٧ي
ُٞه ونِخ" ٪اخىا لىًٍ عاًدحن" ؾاا ٫بذجم مخاهخىا وحٗامُىا مٗل٤
ٛ٦هت ،اؾبىٕ واخض  ِ٣ٞص ٘ٞؾباٖىت ٧ي ًسغط ٖلُىا بغؾم مىظ٘
٧اإلالر ٞى ١ظغاخىا التي ما ٖضها وٗغ ٝمً اًً ججز، ٝلحرًىا نىعجىا التي
نهغب مجها .مً ً٨غه وَىه؟ ان مً ًتهمىا ب٨غاهُت وَىىا ٦مً ًتهم الكهضاء
ب٨غاهُت الخُاة  ،واإلابضٖحن ب٨غاهُت الجما .٫إلااطا ٖلُىا ان هخمؼ ١ال٠
مغة في الُىم  ،وان هخىه في البضيهُاث ،وان هدكٓى وه٨ؿغ مً صازلىا.
اخؼهىا ٖلى ما ؾُجغي ل٨م بٗضي ٞ ،،هل ما ونلىا الُه هى" بٗض "!! ٥ام
ان الهاوٍت ما ػالذ امامىا! ّ
***
ّ
ّ
ّ
ّ
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غادة محسن
1
ؤجضعي ًابهاء ،،،،،جغ٦ذ زلٚ ٪ٟغؾا في ٢لىب اإلاالًحن لً جظعوه
الغٍاح ابضا ولً جمدىه الؿىحن اجضعي ًابهاء ،،،،،ان مشل٢ ٪لُل ٖكذ
هبراؾا للخ ٤وٖلما باعػا وختى باؾدكهاص ٥جمحزث؛ ؤو جضعي ان ل ٪قٗبا
ٖك ٤جغاب الاعى التي اهذ مجها ،او جضعي ًابهاء اه ٪وابىاء الجبل ؾُغجم
مالخم بُىلت جباهى بها اإلاجض ،،،،هىا ٥مً ٖلى الجبل ٦بر الٟاعو ١مً
ػمً ٩ٞان الٟغ ١مً طا ٥الؼمً ،هىا ٥حٗالذ نُدت هللا ا٦بر ُ
٨ٞبر
الجبل بابىاثه .لم ج ً٨مدٌ نضٞت بل ٧ان ال٣ضع؛ او جضعي ًا ابا السلُل
اه٨م زحر زل ٠لسحر ؾل٠؛ او جضعون اه٨م ابىاء الجبل ظبل مدامل ازبخم
ٖؼم٨م ونالبخ٨م و٢ىة ظلض٦م ،او جضعي ان ٧ل ال٩لماث ال حٗبر ًٖ طعة
مما ًسخلج الٟااص الهم٨م هللا ال٣ىة والهبر
ّ2
بل ٖلى هظه الاعى عظا ٫حؿخد ٤ان جدُا وان ًسلضها الخاعٍش ٖلى
هظه الاعى ٖٓماء ٩ٞان الػاما ٖلُىا ان ه٣ضعهم وه ٠٣مٗهم ٖلى هظه
الاعى ،عظا ٫عجؼث بُىن امهاث الاعى ان جىجب مشلهمٖ ،لى هظه
ُ
الاعى عظاالث ٞلؿُحن ومجهم الغظىلت حٗلم ،،،،،اطا ٧ان ما ٖلى هظه
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الاعى ٌؿخد ٤الخُاة ٞهى الظل٨م ول٨م ٠ُ٦ ،وان ٧ان بهاء اخض هظه
الغظا ٠ُ٦ ٫وان ٧ان ابً الجبل الظي ظلجل بهىجه الغهان ُٞا ٝنضاه
اعظاء اإلاٗمىعة ًيكغ خبا وؾالما.
ّ3
ان جخماهى اهاث باًَ الاعى م٘ اهاػٍج ؾُدها ٞغخا ٞاهما ًضلل
ٖلى ال٣ىة والهالبت ٞاهما ًضلل ٖلى اللخمت والشباث وٗم ٞىدً قٗب
وٗك ٤الخُاة ما اؾخُٗىا الحها ؾبُال ،،،،،،،اجضعي ًابهاء .ان قى ١الاعى
الخخًاه ٪اهذ وازىاه ٪لم ًٟتر للخٓت واهما ًؼصاص ٚلُاها بٛلُان
بغاُ٦جها ،او جضعي اهه ٧لما َا ٫الٟغا٧ ١ان الاخخًان ا٢ىي وام ،ً٨او
جضعي ان لالعى اقىا٢ا مً لهب ٞهي الخىىهت ٖلى ابىائها ٦ما الام ؾدىٗم
ًىما ًا بهاثىا بضٝء الاعى وخًجها وان َا ٫اإلاكىاع ؾِب٣ى خ٣ىا
باؾتراصاص ظشماه ٪ؾاَٗا ٧الكمـ ،او جضعي ًا ابا زلُل ان لالعى
ػٞغاث مً ًٚب ؾخدغً ١ىما مٛخهبها وؾخيبذ بٗضها ؾىابل ٞغح حٗم
الىاصي ابتهاظا ٞحرجض اوٗ٩اؾه ٖلى الجبلُٞ ،بخهج مً ٧ان في ٢لبه الالم
وٗم ٞهظا ما وٖضها الغخمً الىهغ ولى بٗض خحن ،،،،،،،هىِئا للجبل ّ
ّ
ّ
ّ
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4
ز٣اٞت الخُاة ،،،،ان جدُا هظه الخُاة وفي ٢لب ٪ؤلم ًمخض الى ابٗض
مضي وعٚم طل ٪جؼعٕ الامل،،،ز٣اٞت الخُاة ان ججزٕ البؿمت مً مدُا٥
وم٘ طل ٪جؼعٕ البؿمت في وظه ٧ل مً ٖغٞذ ومً لم حٗغ ،،،،،ٝز٣اٞت
الخُاة ان جبٗض في هٟىؽ الازغًٍ الضٝء عٚم اه ٪حكٗغ باله ُ٘٣وججمض
اَغا ،،،،،٪ٞز٣اٞت الخُاة ان جدىى بدىان نضعٖ ٥لحهم عٚم ان الاعى
جيخٓغ بان جدىى بظعاٖحها ٖلُ ،،،،٪ز٣اٞت الخُاة ان اخُا في هظه الخُاة
عٚم ٧ل الاسخى عٚم ٧ل الالم وان اٚغؽ بضال مً ٧ل هظا الامل والٟغح
ز٣اٞت الخُاة ان اؾدبض ٫الجغاح باالٞغاح ،،،،،،،وحؿخمغ ٢اٞلت الخُاة
بش٣اٞت اها هدً با٢ىن؛ ز٣اٞت الخُاة ان ًترظل ٞلظة ٦بضي واهذ ج٨مل
ههجه ،ان ًغخل ظؿض البهاء وان ًب٣ى ط٦غه و٨ٞغه وههجه ُٞىا خُا.
ّ5
ال امل ٪الُىم حٗلُ٣ا؛ ٞال٩لماث اخُاها جسىن وال حؿٗ ٠عبما الوي
بذ اقٗغ ان وظٗ٨م ًدخض وخغ٢ت ٢لب٨م حكخض امام ٧ل هظه اإلاىاظهت
جالقذ الخغو ٝوجبٗثر وؿ ٤ال٩لماث هلل صع٦م طوي البهاء هلل صع٦م
ٞىظٗ٨م امخض الى ابٗض مضي ولم ٌؿم٘ الهضي بالغٚم مً صوٍه في
الاعظاء .الا ان زلت الػالذ الحؿم٘ الىضاءٖ ،،،،،،،،،،،،،،،لى لؿان ام
البهاء ان انبذ الخٗبحر عباه عخما ٥عخماٞ ٥الُٛاب اُٖا عاختي عخما٥
ًاعب ٞلم اٖض ا٢ىي الٟغا ١عخما ٥عبي ٞاله ُ٘٣ما ػاً ٫دخًً ٞلظة
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٦بضي ،ما ػا ٫خ٣ضهم الاؾىص ملخٟا خى ٫ولضي عخما ٥عبي ٞاالماً٦
جظ٦غ بُُٟه الجمُل عخماٞ ٥لم اٖض ا٢ىي ٖلى الٟغا ١الاعى ػمجغث
بالًٛب وػٞغاتها هبذ مً لهب قى٢ا الخخًان الجؿض ،،،،،،،لم ٌٗض
للٗغبُت وؿ٣ٞ ٤ض ازخلُذ الخٗابحر ،ل ً٨اليحر ٞبهائ٦م بهائها وٞلظة
٦بضها وازىها الهٛحر ّ
***
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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حلوة زحايكة
1
ّ
وؤزحرا وبٗض ٖكغة ؤقهغ وهه ٠الكهغ ٖاص البهاء بلى خًً ّؤمه
ّ
الشالظاثّ ،
ل ً٨عوخه بُ٣ذ
ألاعى ،صخُذ ّؤنهم اٖخ٣لىا ظشماهه في نُ٘٣
ّ
َلُ٣ت في ٖل ُّحن ،وهىا ؤؾخظ٦غ ما ٢الخه ؤؾماء بيذ ؤبي ب٨غ البجها ٖبضهللا
ّ
بً ّ
ّ
جدـ بؿلسها بٗض طبدها؟" ٞجشمان البهاء في
الؼبحر ":وهل الكاة
ّ
الشالظاث وعوخه حسسغ مً مدخجؼي الجشمان ،ؤٖغ ٝمكاٖغ الىالضًً
ّ
ألامٞ ،إط ّ ٝ
٧ل ّ
ألامهاثّ ،
الشا٧لحن ،وزهىنا مكاٖغ ّ
الضمىٕ ٦ما ّ
وؤم
ع
ّ
البهاء اخخًيذ ظشمان ابجها ّ
للمغة ألازحرة ٢بل ؤن ًىاعي التراب ،وبالخإُ٦ض
ّ
ٞةن صٝء صمىٖها ٢ض بٗض الضٝء في الجشمان الظي ٖاوى ّ
الهَ ُ٘٣ىٍال.
ومً ؾجن الخُاة ؤن ًض ًٞألابىاء آلاباء في الٛالبّ ،
ل ً٨اؾخمغاع الاخخال٫
وما ًهاخبه مً ٢خل وبُل وجىُ٨ل ٖ٨ـ ّ
ؾىت الخُاةٞ ،جٗل آلاباء

ّ
وألامهاث ًضٞىىن ؤبىاءهم .ل٣ض نبر والضا البهاء ٖلى اخخجاػ ظشمان ابجهما،
عٚم لىٖت الٟغا ،١وها هما ًدهضان زماع نبرهما اإلاٛمىؽ بالخؼن
الهبر ّ
وألالمٞ .للبهاء الغخمت ولىالضًه وطوٍه ّ
والؿلىان وخؿً الٗؼاء ،وال
خى ٫وال ّ
٢ىة بال باهلل2016-9-1 .
ّ
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2
صمىٕ ّ
بهُت ّ
اإلادامي مدمض ٖلُان والض الكهُض بهاء ٞلؿُحن ابً ٢غٍتي ،ناخب
٨ٞغة ؤَى ٫ؾلؿلت ٢اعثت خى ٫ؾىع مضًىت ال٣ضؽ ،التي صزلذ م ّىؾىٖت
ًىمُا بيكغ "بىؾذ" ٖلى نٟدت ّ
ُٚيـ٣ً ،ىم ّ
ّ
الاظخماعي مىظ
الخىانل
خُل البهاء٧ ،ل خغُٞ ٝه ًظ ّ ٝ
الضمىٕ ،مً ً٣غؤ خغوٞه اإلاسُىَت
ع
ع
ًظ ّ ٝ
الضمىٕ .هظا ألاب الشا٧ل الظي ًيخٓغ ٖىصة ظشمان ولضه لُىاعي
ع
ّ
ّ
الترابً ،دتر ١ؤإلاا ،وٍظوب ٦ما الكمٗت صون ؤن ٌُكٗغ ؤخضا بظلٞ ،٪هى
"ؤن ّ
ٌٗلم ّ
الىاع ال جدغ ١بال الُض ّ
الضازلت ٞحها"ً .داعب في ٧ل الاججاهاث
ّ
وخُضا مً ؤظل اؾخٗاصة ظشامحن الكهضاء ألاؾحرة في زالظاث الاخخال،٫
ّ
٩ٞلهم ؤبىائه ،وال ًغٍض خمضا وال ق٩ىعاّ .
مدمض ٖلُان الظي ُهضم بِخه،
مضعؾت في ّ
ّ
ونُت البهاء مضعؾت في ز٣اٞت
الهمىص ،جماما مشلما ٧اهذ
اإلا٣اومت ،وهى الظي ابخضٕ "ؤَى ٫ؾلؿلت ٢اعثت خى ٫ؾىع ال٣ضؽ" لخ٩ىن
ّ
ّ
ٞلؿُُيُا ّ
ّ
بٗب٣غٍت الابضإ ٢بل ؤن
وَىُا للمُالٗتٞ ،هل ٧ان ًخدلى
ًىما
ّ
الشاوي مً ٖمغه .ل٣ض ٧ان البهاء وؾِب٣ى ّ
بهُا ،وٍلُ ٤بىالضًه
ًىهي الٗ٣ض
هظا البهاء عٚم مغاعة الٟغاّ 2016-3-15 .١
***
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يونس الرجوب
ّ1
ٖكىا م٘ بهاء لخٓاث ٖك ٤ال وؿمذ ان ًٟؿضها ال٨المّ ....
ه٨ظا اؾض ٫الهضً ٤الخبِب مدمض ٖلُان ابى الكهُض بهاء التراب
ٖلى هسلخه في الاعى الُُبت .وعبما مسر بُ٣غة صم٘ خاعة.خبت عمل
ٖاق٣ت اؾخ٣غث ٖلى زضه اإلاىظىٕ ٢بل الغخُل الازحر.وابذ الا ان ج٩ىن
هي ٦برًاء اللخٓت ،وًٞاء الٟغح في نمذ البىح ٖلى ٢بر الكهُض.اما
والضة الكهُض زاثغ ابى ٚؼاله ٣ٞض خملذ في وصاٖه ٖكغًٍ وعصة خمغاء هي
ؾىىاث ٖمغه ٢بل اؾضا ٫التراب ٖلى ظؿضه الُاهغ الظي ا٦خمل بٗامه
الازحر في ن ُ٘٣الؼهؼاهت بٗض اؾدكهاصه .ػعٖذ ٖلى جغبخه اإلا٣ضؾت حؿٗت
ٖكغة وعصة وٖاصث بىاخضة مً وعوصه الخمغاء لتزعٖها ٖلى قبا ٥بُتها
و٦إنها ج٣ى ٫الىعوص جؼٕ وال جمىث .والابىاء ٌِٗكىن وال ًمىجىنّ.وهل
جهض ١الام ان ابىائها ًمىجىن؟؟ ل ٪اإلاجض ًا ام زاثغ ابى ٚؼاله ّول ٪الٟسغ
وال٨برًاء ًا ابا بهاء ٖلُان والى الكهضاء اعواخىا وٖباءة الك ٤ٟالاعظىاهُت
ونلىاث اليؿا ٥في مٗابض الًىء ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ2
مدمض ٖلُان .مدمض ابى خبؿه.اخمض ابى ؾغوع.و٢اثمت ال٨برًاء في
الضعب جُىّ ...ّ٫
لم حكُ٘ الؼهاػًٍ مً لخمهم .ولم ٌٗغ ٝال٣اجل ان وظ٘ الُٛاب
وبعؾا ٫الابىاء الى خخٟهم ،ازٖ ٠لحهم مً وظ٘ الغوح واهحن امت جب٩ي
اه٨ؿاعهاّ .
في ٖام  1966وبٗض هجىم الجِل الههُىوي ٖلى بلضة الؿمىٕ
وجضمحرها ،واهٟجاع اإلآاهغاث الكٗبُت في مضن و٢غي ومسُماث الىخضة
الاعصهُت الٟلؿُُيُت؛ ومً ال٨غ ٥وعجلىن وختى ال٣ضؽ والسلُل وهابلـ
وظىحن ،زغط اخمض ابى ؾغوع ٖلى عؤؽ مضعؾخه الشاهىٍت في بِذ لخم
مُالبا بغص الٗضوان وحؿلُذ الجماهحر للضٞإ ًٖ هٟؿها في مىاظهخه
وجدُُم اهضاٞه .وجم اٖخ٣اله والؼط به في ػهاػًٍ الؼع٢اء لُخٗغى هىا٥
الى ٧ل ما ٧ان ًخٗغى له الاخغاع واإلاىايلىن مً ٖظاب وجىُ٨ل ظؿضي
وهٟسخي ،زغط بٗض ان هخٟذ الجماهحر باؾمه وَالبذ بدغٍخه في مٓاهغاتها
التي لم جخى٢ ٠٢بل هُله لهظه الخغٍت الٗؼٍؼة .وفي ٖام ُ٘٢ 1967
صعاؾخه الجامُٗت التي لم ًىل مجها ٚحر ع٢م الدسجُل الجامعي في ؾيخه
الاولى ،وطهب الى مٗؿ٨غ الهامت لخل٣ي جضعٍبه الٗؿ٨غي وَٗىص مً هىا٥
الاولى لخغ٦ت ٞخذ بُ٣اصة الكهُض الغمؼ ًاؾغ ٖغٞاث خُض
يمً الضوعٍت ّ
اؾىضث له مؿاولُت ُ٢اصة الخغ٦ت الٟضاثُت في ظىىب الًٟت الٛغبُت التي
ؾهغ ٖلى بىائها وجهلُب ٖىصها في مىاظهت الاخخال٫؛ خُض ػعٕ ٞحها عوخه
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الٗىُضة و٢ىة ٖؼٍمخه التي ؾدب٣ى ؾاعٍت في اظُالىا اإلاخٗا٢بت ختى ٦يـ
الاخخال ٫واظتراح الىهغ الُٗٓم .وٖىضما و ٘٢في الاؾغ لم ًٟل بؿغ واخض
مً اؾغاع الشىعة ولم ٌٗتر ٝباًت مٗلىمت ًٖ هٟؿه او ًٖ الازغًٍ عٚم
قضة الخٗظًب الظي حٗغى له ،والظي ٌكهض ٧ل اؾغي ٞلؿُحن ان اخضا
مجهم لم ًخٗغى إلاا حٗغى له اخمض ابى ؾغوع مً حٗظًب ،خُض ما ػا٫
ظؿضه الىدُل ًدمل ازاع جل ٪الاوؾمت مً الخغو ١والش٣ىب وال٨ؿىع
التي لم جىل مً ٖؼٍمخه و٧ان هى الاؾحر الىخُض الظي خ٨م خ٨ما مُضاهُا
بال الثدت اتهام او ٖ٣ض ظلؿت في مد٨مت ٖؿ٨غٍت مشل الازغًٍ ،واٖترٝ
اهه ٧ان مٗلمي الاو ٫صازل الاؾغ والاٖخ٣ا ٫واهجي اصًً له بٟهمي للشىعة
وخ ٟٔمباصئها ومىُل٣اتها وٞهمي للهغإ الٗغبي الههُىوي وع٧اثؼه
وابٗاصه ،وٞهمي لُ٣م الخغٍت والشىعة وازالُ٢اتها و٢ىاٖض ؾلى٦ها
والتزاماتها في ً٢اًا الجماهحر والضٞإ ٖجها واحؿإ ز٣اٞتي وعخابت ابٗاصها
ونالبت شسهُتي والاؾـ الاوؿاهُت التي بىاها مٗلمي ٖلحها ،واٖتر ٝاهجي
مضًً له ب٩ل ما اهجؼث في مؿحرحي الصسهُت والٟ٨اخُت ،و٧ل ما ازترث
مً انض٢اء او مىايلحن ٢اصعًٍ ٖلى مىاظهت الاٖضاء والهبر ٖلى الكضاثض
واإلادً وآالم الىًا ٫وجطخُاجه ،واٖتر ٝاهه ٧ان وؾِب٣ى باليؿبت لي
ولالر الخبِب اخمض ظغاصاث هى الاب والار واإلاٗلم الظي ً ٠٣له الغظا٫
اختراما ،وٍهىن ًٞله مً ٌٗغًٞ ٝاثل الىٟـ و٦برًائها خُض ٦ىا في
طل ٪الى٢ذ قبلحن نٛحرًً لم ًخجاوػ ٧ل مىا الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمغه،
و٦ىا مىاْبحن ٖلى صعوؾه خٟٓا وٞهما وجدلُال واؾدُٗابا وعبما ابضاٖا
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اًًا ،والُىم وبٗض ان اعج٣ى ازىها ؾغوع قهُضا في مضاعط الىىع واهذ
اعواخىا بما ٞحها مً اوظإ ه٣ى :٫لهظا عبِذ ابى ٪ايها اإلاٗلم وٖلى هظا
عبُدىا ٢بله باالمـّ .
اعج٣ى بهاء ٖلُان ابً الار ال٨بحر مدمض ٖلُان نضً ٤الاؾغ
والاٖخ٣ا ،٫وبٗض لخٓت مً جىهج السُاع الهٗب في هٟىؽ مً هدبهم لخ٤
به ابً الار ال٨بحر ونضً ٤الاؾغ والبُىلت مدمض ابى خبؿهّ ،والُىم ٧ان
الجمُل الغاج٘ ؾغوع.زالزت اباء مً الاؾغي اإلادغعًٍ وزالزت قهضاء لم
ٌٗغ٧ ٝل مجهم ان اباه ٧ان ً٣ىم اللُل ًخدؿـ وظهه لُهض ١اهه ٢ض
جدغع مً الاؾغ ،واهه بجى اؾغة ظمُلت وانبذ له ابىاء لكضة ما وٖ ٘٢لُه
مً ٖظابّ .
هظه هي بُىجىا ايها الغاجٗىن الى خض ال٨غامتّ ،وهظا هى وؿل٨م الظي
ًىانل الُغًٍ .٤خىهج في لخٓاث الاهُٟاء وَؿغط خهان الٗؼة ًىم
جىاصي الخغاثغ ٖلى اهلها ،وٍهبذ الكهُض هى الُ٣مت ،وجهبذ الخطخُت هي
اإلاُٗاع وٍٟغ اللهىم والجاخضون الى جخىعهم ،وَسخ ٤م٣خىهى الٟغم
بالىٗا ٫م٘ ػمغ الظًً ما ػا ٫مىٗ٢هم مً جاعٍسىا الىَجي ال ٢غاءة وال
٦خابت.
البىاث٨م اإلاجض والسلىص م٘ الاهبُاء والكهضاء والهضً٣حن؛ ول٨م ُٞما عبِخم
الٟسغ وال٨برًاء ،و٢ؿما لً جى ُ٘٣ؾحرجىا في الخاعٍش مهما خاولذ الخشالت
مً ظهىصّ .
ّ
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ّ3
ما لم ً٣له والض الكهُض بهاء ٖلُان البىهّ .....
ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا.٥ظغث اهٟاؾ ٪في ظؿض الىالض ٦ما ال٣كٗغٍغة
في الضم .جىهجذ في لخٓت مً الاقدُا٦ ١ما الالٗاب الىاعٍت في لُلت
اهخهاع .زِ الٟجغ ٖلى زض ٥الًىء آًخه الاولى وابدؿمٞ.برظم الخمام
ٞغخا ٖلى مهض ٥الُٟىلي واؾضٖ ٫لى ٟٚىج ٪الك.٤ٟو٢ا ٫لل٨ىِؿت صقي
ٖلى هىمه اإلاالث٩ي اظغاؽ الهباح.ا ّعيُٗه تهالُل الُ٣امت والًٛب.
ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا.٥اطن في اطهُ ٪الًٛخحن عاؾم خالوه ٢بل
الغخُل.عؾم ٖلى ظبِى ٪الٗالي ٢بلت اإلاجض الازحر و٢غؤ ٖلُ ٪آًت ال٣ابًحن
ٖلى اللهب .اوصٖ ٪امُىا في ؾاخت الا٢صخى لبضع هِؿان.ابى ظما ٫مغاٚه
لُبدؿم في عوخ ٪مً ظضًض .ويهضً ٪مً بُىن الٗحن ٢ىة الٗؼٍمت وظىاػ
الؿٟغ .وٍدجي  ٪ُٟ٦الُاهغجحن بدىاء الهىىبغ والؿىضًان ،وٍظعو٥
ُٖغا ٞى ١اٚهان الصجغ ٧ي ٌؿخ٣غ  ٪ُٞالىض الى الابض .وٍغاْ ٤ٞل٪
الباقي الى مغ٢ض الباعوص ٖلي الجٟٗغي٢.لٗت ال٨برًاء ختى الىٟـ الازحر.
وؾُ ٠الغظىلت الخُت في وظه السُغ .ونٟدت الظًً ال ًغٗ٦ىن وان
زغث ٖؼاثم الضهغ او ؾ ِ٣ال٩ىن او ماث ال٣مغّ .
ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا٧ .٥ىة الؼهؼاهت ٧اهذ هي الًٟاء اإلاخاح .وٚظاء
الجؿض ٧ان الهىاء اإلاغ وزُا ٫خلم ًُى ٝبغً ٠ُٚابـ وبٌٗ مً امل
وصٞاجغ جدمل اوظإ اإلاًغبحن ،وال قحئ ٚحر طثب اإلاىث في ؾاخت
الخٗظًب ،ون ٪ُ٨امٗاء ظىعى ًضمي اإلا٣ل ،وبًٗ ٪في الىالض ٧ان ًغٝ
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٦ما ٞغاقت جتهجى ٖلم الغٍاح وٖك ٤الاخترا ١في مٗبض الًىء ،و٦إه ٪مً
ًىمها اجِذ و٦إهىا مً ًىمها حؿاُ٢ىا مٗ ٪الخلُب اإلاغ ،واونِخىا بالهبر
ٖلى الكضةّ .
ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا .٥و٧اهذ هٟده هي الٟانلت الاولى ٖلى ؾُغ
البضاًاث .وهي ٞهل الٟهى ٫إلاً ًىلضون ٖلى خض الؿُ ٠وٍ٨برون ٖلى
ؾا ١هسلت .جمىػ ٧ان اخغ مً الجمغ .وصخغاء الى٣ب نمذ وجغ٢ب
وٞدُذ ؾىاثب ّ
ؾامت .ال جغخم مً جسىنهم عظىلتهم او ًًٟٗىن .جغاءًذ
في ٖحن الىالض مدمض ٖلُان٦ .ما زِ مً الٟجغ ٌك ٤اإلاؿخدُل.وجدىلذ
في لخٓت مً هضاء الخُاة .الى ٢ىؽ ٢ؼح ٖلى ُٚ ٠٦مت ماَغة جٓلل
عٞا٢ه في ؾاخاث الاهخٓاع .وجغَب خلى ١الُٗصخى ٢بل الىظبت اإلاؿاثُت
مً الخٗظًبّ .
ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا .٥و٧ان ٧ل مىا ً٣غؤ اخالمه ٖلى  ٠٦ازُه
اإلاًغب ًٖ الُٗام وٍىثر ٖلحها ما جِؿغ مً الامىُاث .عؤًىا ٥عئي الٗحن
ٖلى  ٠٦ابُ ٪مدمض ٖلُان .ازخلُذ  ٪ُٞالىان الُُ ٠م٘ ػع٢ت البدغ
ونٟاء الؿماء.إلاٗذ ٦ما البر ١البُٗض في هضًل خمامت بغٍت .جاهذ بها
الضعوب م٘ اهحن الىظ٘ٞ.دُذ بجىاخحها اإلاخٗبخحن ٖلى الكُ ٪اللىلبي
ٞى ١ؾاخت الجزهت الُىمُت للمٗخ٣لحن .وهٓغث بسسغٍت واؾتهؼاء الى ٧ل
خغاؽ اإلاىث ٖلى م٣برة الاخُاء .واػظخ ٪وكُضا ٖلى ٢غم الكمـ.
وٖاصث الى و٦ىتها مكبٗت بالٟغح وال٨برًاءّ .
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ًىم جسل٣ذ ٦ىا هىا .٥و٧ان والض .٥مدمض ٖلُان مجهم٩ا في حسجُل
و٢اج٘ الايغاب .والاظابت ٖلى الاؾئلت ال٨بري .التي جٟجغث في ؾاخاث
الاؾغ والاٖخ٣ا ٫بٗض اٚخُا ٫زالزت مً الازىة اإلاًغبحن ًٖ الُٗام .وهدً
ما ػلىا في ًىمىا الخاؾ٘ مً بضء اإلاٗغ٦ت الُىٍلت ٠ُ٦.ؾيىجى مً اإلاىث
اإلاد٤٣؟؟وهل ٢ضع الٟلؿُُجي ان ً٣هغ اإلاىث بمؼٍض مً اإلاىث؟؟و ٠ُ٦لىا
ان هدكبض في الخُاة وهدً ال همل ٪مً وؾاثلها ٚحر ٢ىة الغوح اإلاجغصة مً
ال٣ضعة اإلااصًت ٖلى عص الاطي ًٖ الجؿض الٗاعي؟؟وهل ؾِؿمذ لىا خغاؽ
الؼهاػًٍ ان همىث ب٨برًاء مشل عٞا٢ىا الظًً عخلىا بٗض ان صب الغٖب في
٢لىبهم مً مىث عٞا٢ىا الشالزت؟؟ ّ
٧اهذ الاؾئلت نٗبت ًا بهاء .و٦ىذ خُجها جخسل ٤في الاظاباث.ولم هً٨
وٗغ ٝاه ٪اهذ هى البُل اإلاخسُل في الغواًت التي ٦خبها ابى ًٖ ٥مٗغ٦ت
هٟدت الكهحرة.واه ٪اهذ الغواًت ب٩ل ٞهىلها الجمُلت ولً ٌٗغ ٝالان
هاالء اإلاخىٗمىن في م٩اجب الُ٣اصاث ان والض ٥لم ًهض ١اه ٪اجِذ واهه
٧ان ً٣ىم اللُل ًخدؿـ وظه ٪البريء لُهض ١اه ٪اجِذ ،واهه ٢ض انبذ
له ابً بٗض ٧ل ما وٖ ٘٢لُه مً ٖظاب ولً ٌٗغٞىا ابضا اه ٪اٚلى مً
الغوح واه ٪إلاا اهذ ٖلُه ٢ض وكإث وجغبِذ وؾغث الى هجمخ ٪الاظمل ٖلى
ْهغ ظىاص مً هىع الكمـ وال٩ىا٦بّ .
ل ٪اإلاجض و٧ل بهاء البُىلت ولىالضً ٪الٗؼة وال٨برًاءّ .
ّ
ّ
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مروة السيوري
با٦غا ؾدؿدُ ٔ٣جغجب البِذ ،هه ٠البِذ ،حكغب ال٣هىة مٗ ،٪م٘
ْلٖ ٪لى امخضاصه في عوخها ،حؿدبض ٫مالبؿ ٪الهُُٟت بالكخىٍت ،جغجب
زؼاهخ ٪وجٟانُل ٪ب٩ل جٟانُلها ،جهل ٦جزج ٪التي خا٦تها ل ٪ظضج،٪
ََ
جغحٗل ،جدًجها ،جد َى ّٟؿها وجىلىً" ٫ا بهااااء" ،جٟغف السجاصة ٖلى ؤعى
ٚغٞخ٧ ٪ي ال ًهِب ٪البرص ،حؿحر زل ٠زُىاج ،٪جخدبٗ ،٪حكٗل ل٪
اإلاضٞإة ،ح ،٪ُُٛجهل وؾاصج ،٪جدىٟؿها وجىلىً" ٫ا بهااااء".
ما ٢لب ؤمً ٪ا بهاء و٢ض ٖل٣ذ مُٗ ٪ٟألاؾىص زل ٠باب ٚغٞخ٧ ٪ي
جغجضًه ٖىضما حؿدُ ٔ٣وجظهب لُىم٪؟! وما ٢لبي وؤها ؤهخٓغ مى ٪عؾالت
ج٣ى( :٫اهبؿُي مُمااا هي الضهُا قدذ)ٞ ،إعؾل لٌ( :٪ؿٗض هللا)! ّ
ّ

مىل ِذ َك
في ِ
ٖؼٍؼي بهاء ٖلُان :نباح السحر ل ،٪ل٩ل الخٟانُل التي ظمٗخىا ًىما،
نباح السحر لُٛاب ٪بؼزم الخًىع ،نباح السحر إلاالمدّ .٪
نضً٣ي الخايغ صوما بهاء ٧:ل ٖام وؤهذ بسحر ،مغة لُٗض الُٟغ
الؿُٗض ،بٗض قهغ حٗب ٦ىذ جُٞ ٠٣ه ّ
ببزة الىٓام في ؾاخاث اإلاسجض
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ّ
ألا٢صخى ،في م٩اه ٪اإلاٗخاصٞ ،ى ١بغمُل اإلااءّ ،
جغف اإلااء ٖلى اإلاهلحن
ّ
جسّ ٠ٟ
خغ نُامهم ،وٗمً ،ىمُا ٦ىذ ؤعا ،٥ؤؾلم ٖلُ ٪وؤمطخيّ .
زاهُت لُىم مىلضّ ،٥
٧ل ٖام وؤهذ با ١في ّػاوٍت مًِئت مً الغوح،
جضهضن وجمطخي ،حٗىص لخٛجي وجمطخي ،جطخ ٪جصسب وجغ٢و جٟ٣ؼ
وجمطخي ،ل٨ى ٪صوما حٗىص ،حٗىص ألصع ٥م٘ ٖىصج ٪ؤه ٪ؾىض لهظه الغوح،
وؾدب٣ىّ .

الضهُا ما ٖم ّ
ًا بهاء ّ :
حكتي ،والهباخاث بُلذ نباخاث ،وألاٚىُاث
ّ
ؾ٨غ ،وبهذ ّ
َىلذ بالُٛبت ٦شحر ،مل
الخلىة زلهذ ،ومدل ال٩ى٦خُل
ػٖل وال ٖخب ًا بهاء ،بـ وهللا :اقخ٣ىاّ .
ّ

ّ
هذوها
َ
ّ
٧ان ًىما ّ
َّ
الخب والخغب !بخظمغ
م٣ضؾُت مشلي ،اٖخاصث
هُىا ٖلى
ّ
و٦ؿل نهًذ مً ٞغاشخي ،مضصث ًضي وقٛلذ ؤٚىُت (ال تهملجيٞ /حروػ)،
ُ
نىث والضي ًىاصًجي بٟؼٕ :ا٢خدمىا صاع بهاء ،ؤؾغٖذ بلى ٚغٞت الجلىؽ
واظمت ،نىث ٦غَؿخحن عٍىاوي ،ؤ٧اص ؤهىيٖ ،ضث للٛغٞت ،خملذ هاجٟي،
عؾالت ٢هحرة مؿخعجلت لخؿام ؤؾخٟؿغ مىه ّ
ٖما ًدضر ،ع ّص ب٩لمت
واخضةّ :
(هضوها) ،ؤٖضث له عؾالت :عح هبىحها ،ال بع ّ
اصًا ؤعؾلذ عؾالت لهاج٠
بهاء :البِذ ّ
يل وبهذ عاظ٘ ،ال ؤصعي مً ؾُ٣غئها ّ .
الؿ ُّا ةٍ ،م ّ
البىا ّ
جهغ
إلالمذ هٟسخي ؾغَٗا وزغظذ مً البِذ ،في ّ ع ع
ٖلى ؤن ج٨ؿغوي بأهتها ،هل ٧اهذ نضٞت؟! مً مىُ٣ت ؾ٨جي اوُٟٗذ
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ّ
اإلا٨بر ،مغو ا بىاصي ّ
باججاه ظبل ّ
٢ضوم ًٖ ،اإلاٟتر ١ؤو ما ّ
ٌؿاعا
وؿمُه
ع
الجؿغ اهخبهذ ّؤوي ؤ٧اص ؤزخى ٤ب٩اء ،ؤزظث َ
الِؿاع ّ
مغة ؤزغي ،بك٩ل
ّ
الُغٍ ٤ؤَىّ ٫
ّ
مما
مدؿغٕ ٦ىذ ؤ٢ىص٧ ،ان بهاء خايغا ّفي،
مؿخُ٣م
اٖخضث ّ
ومما ؤعصث ،ؤزحرا ونلذ ،لم ؤنل البِذ ،ونلذ بلى ما ٌكحر ؤهجي
ّ
زانت مً ظِل الاخخال ،٫ؤقاع لي بالٗىصة
٢غب البِذ ،جمغ٦ؼ ل٣ىاث
ببىضُ٢خه ،ؤوٟ٢ذ ّ
ّ
الؿُاعة ظاهبا ،مغعث ؾحرا٢ ،لبي ً٩اص يهىي ،هل ؾِ٣
ؾٚ ٠٣غٞت بهاء بخل ٪ألاق٩اّ ٫التي ٧اهذ ّ
جؼٍىه؟! ُٗ٢ذ الخاظؼ وؾِ
زى( ٝال ؤه٨غ) ألاؾلخت َ
مى ّظهت ّ
ب٩ل اججاه ،عّبما لى جإٟٞذ لهغث خُجها

قهُضة ألاٞإٞت ،خاظؼ آزغ ؤمام البِذ جماما ،ا٢تربذ ٢لُال ،ال٣لُال ٖىضي
ّ
ّ
ّ
للجىضي ظغما :اعظعي وبال بُس ،٪ضخ٨ذ وؤصعث وظهي،
٧اهذ باليؿبت
مجي الهٗىص أل ٠٢م٘ مً ّ
ججم٘ مً الجحران وألاهل ،بِذ
عظل ٦بحر َلب ّّ
مغجّ ٟ٘
ججم٘ الىاؽ في ؾاخخه ٌؿم٘ لىا بمخابٗت ما ًدهل ،وًٍمً
ّ
اليؿىة وظهيّ ،
ٖغٞذ بىٟسخي
للجِل ؤن هب٣ى م٨خىفي ألاًضي ،اؾخٛغبذ
ّ
ّ
٦هضً٣ت للٗاثلت ،ووٟ٢ذ ؤجاب٘ ٛ٦غٍبت خُذ في  ٠٦بلض ٚغٍب .لم
الؿابٗت ّو ّ
الؿاٖت ّ
جخجاوػ ّ
الىه ٠بٗض ،نىث خٟغ وج٨ؿحر ًهلجي ،لم
ؤصع ٥خ٣ُ٣خه مً زُاله٦ ،ىذ مًُغبت ظضا ،ؾإلذ ًٖ ٖمي (ؤبى
زلُل) وًٖ خؿام ،هم في البِذ ،لم ؤؾخُ٘ عئٍتهم ،لم ؤؾخُ٘ ؤن ّ
ؤ٢بل
عؤؽ ّ
ٖمي في مدىخه وؤ٢ى ٫له :ؾىُٗض بىاء البِذٖ ،ضث ؤصعاجي بسىٝ
وايُغاب ،وؾِ طاث ألاؾلخت وطاث ّ
التهضًضّ .
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ّ
ع٦بذ ّ
الؿُاعة باججاه م٩ان ٖملي ،الُغ ١مٛل٣ت ،ونلذ مٟتر١
(ؤعمىن هىدؿُ )٠م٩ان اؾدكهاص بهاء ،مٛل ٤جماماً ،بضو ّؤنهم اعجابىا
ٖىصجه لبِخه مً طاث اإلا٩ان ٞإٚل٣ىه بةخ٩ام ،هم ال ًضع٧ىن ّؤن بهاء ٧ان

في البِذ ٌسسغ مجهم وهم ٌؿُ٣ىن حجاعة البِذ .ؤزحرا :زغظذ مً
مىُ٣ت الجبل ،باججاه مىُ٣ت ٖملي ،ؤؾاعٕ السُىاث ألنل َالباحي في
بالؿُا ة ّ
ختى ال ؤصٖـ
اإلاىٖض اإلادضص٦ ،ضث ؤمىث للخٓت ألهجي اهدغٞذ ّ ع
٧لبا ،بِىما ال٨الب جضٖؿىا ّ
٧ل ًىم وجمطخي ؤها زٟذ ؤن ؤصٖـ ٧لبا،
ال٨الب جضع ٥ؤهىا لً همىث وبن صٖؿدىا ،ال٨الب جضع ٥ؤهىا هؼٍض بنغاعا
وجدضًا.
ّّ
ؤوٟ٢ذ ّ
الؿُاعة باب اإلاضعؾت ،مسخذ صمىعي وصزلذ بمداولت باجؿت
مً ؤن ؤنُى٘ ابدؿامت هي ؤبٗض مً ؤن ج٩ىن في هظه اللخٓت ،ا٢تربذ
ّ
الُ٣اصًاث اإلادبباث ل٣لبي هامؿت في ؤطوي :هم بهضوا وبخىا
بخضي َالباحي
ّ
ّ ّ
اله ،٠مٗلمتي مغوة،
عح هغظ٘ هبجي ،وبهغار وهي جغ ٌ٦باججاه
الض ؽ ّ .
ّ
ّ
خ٣ا ؤزحرا :ال َه ّ
بيؿدىا٥
و ًىاػي ال٣هغ
بالخهت ،بضها هازض ع
هو ًىاػي اإلاىث٧ ،ل ما ً٨خب ّ
وؤلاهاهت وألالم ،ال ّ
ًهى ٠هغاء بن ٢ىعن
بما ؾبّ ،٤
ل٨ىىا ؾىمطخي في هظه الخُاة نىب الخُاةّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
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ال جيعىا س ّ
ػ املاء على قبره
ؾلم ؤلامام مً عٗ٦خحن زُٟٟخحن لهالة الجمٗت ،مغاُٖا الخغ
ومؿاٞت ؾٟغ الٗضًض مً اإلاهلحن ،ظلؿذ ص٢اث ٤وؤ٦ملذ عٗ٦خحن،
ؾبدذ هللا ٦شحرا في مداولت أل٢لو اإلاؿاٞت بُجي وبحن هللا ّ .
َىٍذ سجاصة الهالة وجىظهذ مهغولت هدى باب ألاؾباٍ ،ؤهٓغ ألٖلى
زؼان اإلااء اإلاخىاظض ظاهب الباب ،جمشل لي خُجها بهاء بكغا ؾىٍاٗ٦ ،اصجه
٧ان ً ٠٣هىا ،٥ؤمؿ ٪عقاف اإلااء الظي مضه له نضً٣ه مً ؤؾٟله،
ؤزظ ًغف اإلااء الباعص بهضوء ٖلى اإلاهلحن ،وهم مً ؤؾٟل ًضٖىن له ،و٧ل
ًىاصًه ؤن ًهىب اإلااء ٖلُه ختى ًبرص خغه ،ؤمؿ٨ذ هاجٟي وؤعؾلذ عؾالت
لبهاء :اهدبه لخى ،٘٢وؤجبٗتها بطخ٨ت نضا٢ت مكا٦ؿت.
ؤ٣ٞذ مً ٟٚلت اإلاكهض ٖلى نىث امغؤة ججهغوي :مل و٢ذ ؾغخاه٪
بضها هلخ ٤هُل٘ ،مًِذ في َغٍ ٤باب ألاؾباٍ ،وُٖجي جدل٣ان ٞى١
السؼان ،جبدؿمان وحؿلمان ٖلى بهاء ،مًِذ وؤها ؤعاه خُا بلباؾه
ال٨كٟي وؾترة الىٓام ،مًِذ وؤها ؤحؿاء :٫مً ؾحرف اإلااء ٖلى جغاب
٢بره ٖىضما ًضًٞ؟ مً ؾُُٗض له اإلااء ال٨شحر الظي عقه ٖلُىا؟ مً؟
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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(
باسل الطميزي
مً لم ً٣ٟه اللٛؼ وعاء بلخاح الكهُض بهاء ٖلُان ٖلى ؤمه ؤن حؿاٖضه
في بخ٩ام جؼعٍغ ٢مُهه٢ ،بل ؤن ًسغط لخىُٟظ ٖملُخه في الخاٞلت
ؤلاؾغاثُلُت ٢بل ؤًامٞ ،لً ً٣ٟه ؤبضا لٛؼ ٞلؿُحن طاتها ،ألن ٧ل قهُض
ظضًض ما ًؼاٌٗ ٫خ٣ض ؤهه آزغ الكهضاء الظًً ؾتر ٘ٞبٗضهم جل ٪البالص
عاًت ههغها ٖلى اإلاىث الظي ًُاعصها ٢بل الخاعٍش ،ولظا ًخٗحن ٖلُه ؤن
ًظهب بلى قهاصجه ب٩امل ؤها٢خه وُ٢اٞخه .في ٞلؿُحن ظاطبُت ٚغٍبت
الجخغ هٟؿه
ّ
للٛؼاة ،وؤزغي للم٣اومت ،والٛغٍب ؤن الٛؼاة ًلضٚىن مً
ٖكغاث اإلاغاث صون ؤن ًإزظوا الٗبرة مً ؤؾالٞهم ،و٦إنهم ًمًىن جدذ
ّ
الجماعي في جل ٪البالص .في
جإزحر مىىم مٛىاَِسخي ًضٗٞهم صٗٞا بلى الاهخداع
اإلا٣ابلٌِٗ ،ل الٟلؿُُجي ٖلى الغٗ٢ت اإلاشلشت طاتها ،مكضوصا بلى وجغ
الخدضي ،مٗاٌكا مىجه الُىمي ٦هالة مٟغويت ،صون ؤن ًمىٗه طل ٪مً
الخلظط ب٨ٗ٨ت الؼٖتر التي ًدىاولها ٖلى الغنُ٧ ٠ل نباح ٢بل ؤن ًمطخي
بلى ٖمله ؤًا ٧انَ ،لبا للغػ ١ؤو الكهاصة ٖ.لى هظا اإلاىىا ،٫زغط بهاء مً
بِخه ب٩امل بهاثه ،ولغبما ّ
مغ ٖلى م٨خبه إلهجاػ ٖمل ًىمي مؿخعجل،
ويغب مىٖضا م٘ نضًً ٤تزامً م٘ مىٖض الٗملُت التي ٢غع الُ٣ام بها؛
الخدؿاء ٞىجان ٢هىة في م٣هى ؤبى ٖلي بغام هللا؛ ألن الخُاة واإلاىث في
ٖغ ٝالٟلؿُُجي وظهان لخغٍت واخضة .للٟلؿُُجي ٞهمه السام للمىث،
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ٞهى ال ًخٗاعى ؤبضا م٘ خبه للخُاة .وٖلى زال ٝالُاجؿحنً ،غي جل٪
الخُاة قاؾٗت ولى مً ز٣ب ببغة ،وبهُجت ختى مً هاٞظة ظضاع آًل
للؿ٣ىٍ ،وال ًًحره ؤن ٌٗك ٤وٍسُب وٍتزوط ٢بل مىٖض جىُٟظ ٖملُخه
ّ
الجمالي ٦دُاة الٟغاقت التي ال حِٗل
بُىم واخضٞ ،دُاجه ٢ابلت للخ٨شُ٠
ؤػٍض مً بً٘ ؾاٖاث ،ومهُإة الزخهاع ٢هحر لّ ً٨
مضو ٦غنانت .لً
ًٟهم الٗالم إلااطا ًسخاع الٟلؿُُجي آلان ؾ٨حن اإلاىاظهت م٘ ٖضوه ،ألن هظا
الٗالم ال ٌِٗل ٖلى ّ
خض زىجغ ٦ما ٌِٗل الٟلؿُُجي في نغاٖه الُىمي
ّ
والٗضو مٗا ،وألهه ؤبغٕ مً "ًدانغ خهاعه"٣ٞ ،ض ّ
خى ٫السىجغ
م٘ الخُاة
الظي ًدانغه في م٩ابضاجه الُىمُت ،مً زىجغ ٖلى ٖى٣ه ،بلى زىجغ في
عؤؽ ٖضوه .ولً ًٟهم الٗالم إلااطا ؤنغ بهاء ٖلى بخ٩ام ؤػعاع ٢مُهه ٢بل
ٖملُخه٦ ،مً ًظهب بلى مىٖض ٚغ ّ
امي ،بال بطا ؤصع ٥ؤن الٟلؿُُجي مٛغم
ٗٞال بإعيه ،وٍدغم ٖلى ل٣ائها ب٩امل ؤها٢خه وُٖىعه ،وال ًخىعٕ ًٖ
الاؾخدمام وخال٢ت ط٢ىه ؤًًا ،والخإ٦ض مً حؿغٍدت قٗغه ،ألنها ٖكُ٣ت
ًلُ ٤مً ؤظلها اإلاىث في ؤ٢صخى صعظاث ؤها٢خه وهىضامه ...ال ٞغ ١في هظا
بحن ٖاقٞ ٤ىان مشل بهاء ،و٧اجب مبضٕ مشل ٚؿان ٦ىٟاوي ،وال ختى ٞالح
بؿُِ لم ًيـ ؤن ًدمل لها يمت بىٟسج بغي مً عبُ٘ خ٣له ٢بل
الظهاب لل٣ائها ٖ.لى هظا اإلاىىاً ٫يبغي ؤن ًخهجإ الٗالم قهاصة الٟلؿُُجي
ألاهُ ،٤وؤن ال ٌعجب مً قاب ًغي في ال٣بر زىض٢ا للمىاظهت ،وامخضاصا
لخُاجه طاتها ،التي ً٩اٞذ الهتزاٖها مً بغازً الٛؼاةٖ ،لى ٚغاع ما ٢اله
الغاخل ؾمُذ ال٣اؾم وهى ًغسي ع ٤ُٞقٗغه مٗحن بؿِؿى" :وجغٍض ٢برا؟؟..
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ّ
الٟلؿُُجي جغ ٝبن لم
ٚحر زىض ١زاثغ ال ٢بر ل". ٪وٗمٞ ،ال٣بر في ٖغٝ
ً ً٨زىض٢ا لل٣خا ..٫واإلاىث جغ ٝبن لم ً ً٨مىظوعا لؤلعى ..والخُاة جغٝ
بن لم ج٢ ً٨ابلت للخدىالث الضعامُت اإلاباٚخت ،مً َغٍ ٤للمضعؾت ،بلى
عظم حجغ ،ؤو مً الخدا ١بىعقت بىاء ،بلى الخدا ١بالغ ٤ُٞألاٖلى في
لخٓت مباٚخت ًهٗض ٞحها ميؿىب ألاعى في ٖغو٢ه بلى ؤ٢صخى صعظاث
يُٛها ،وهي لخٓت م٨غوعة جالػمه م٘ ٧ل ػع ٢مُو ًد٨م بٚال٢ه ،وفي
٧ل ل٣مت مٛمىؾت بالؼٍذ والؼٖتر ًدىاولها في نباخاث ما ٢بل اإلاىث ّ
ّ
ّ
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نسب أديب حسين
٧اهذ مجهم٨ت في خضًثها مٗه خحن ونلذ ،جى ٠٢ال٩اجب ابغاهُم
ظىهغ لخٓت ًٖ ال٨الم ُلُٗغٞها بي ،وخحن ّ
ؤجم ٦المهّ .
٦ىذ ٢ض ٞهمذ مىيىٕ الخضًضٞ ،ؿإلخجي :ماطا ًم٨ى ٪ؤن جسبرًجي
ٖىه؟ ّ

ُ
ُ
٨ٞغث مباقغة بالُىم
جغ٦ذ هىاٞظ طا٦غحي حكغٕ ٖلى طل ٪الخضر،
الؿاب ٤ل٩ل ما خهل٣ٞ ..ض ٖغٞذ ًىمها ّؤن قِئا ُٖٓما ؾُدهل في

ّ
الٛض ..لم ؤٖلم ّؤن طا ٥الصخيء ؾُازغ ٖلى خُاحي مباقغة ،ؤهه ؾُمىدجي
ّ
ججغبت ظضًضة في ٖال٢تي م٘ الىًَ ..ؾُُٗض هٓغحي في مٟهىم الخُاة ٧لها،
وؤؾئلت اإلاؿخ٣بلّ ..
لم ؤٖلم ّ
٧ل هظا وؤها ؤجاب٘ ال٨خاباث الخدغًٍُت ٖلى مى ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،في طل ٪اإلاؿاء ،بٗض بنابت الٟتى مدمض مىانغة٢ ،لذ لىٟسخي
ُ
واؾدؿلمذ للىٗاؽّ .
"هللا ٌؿتر"،

ُ
ؾمٗذ ػمالجي في الٗمل٣ً ،ىلىن ّبن ٖملُت
نباح الُىم الخالي ..خحن
ُ
ؤصع٦ذ
٦بحرة خهلذ في مؿخىَىت ؤعمىن هىاحؿُ ٠قغ ١ظىىب ال٣ضؽ،
ؤن جىٗ٢احي ٢ض خهلذ ..ل ً٨ختى جل ٪اللخٓت لم ؤٖلم ّؤن الخٟانُل
ُ
اؾخمغٍذ في الٗمل صون الخى ٠٢للبدض ٞحها ،لئال ؤصزل في
اإلاىاعبت ؤ٦بر..

ه٣اف ؾُاسخي ظضًض م٘ ػمالجي الحهىص٣ً ،ىصوي الى الالشخيءّ .
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ُ
جظ٦غث وظىب اجهالي
في الىاخضة ْهغا ..زال ٫و٢ذ اؾتراختي،
لؼمُلي في ملخ٣ى صواة ٖلى الؿىع زلُل ؤبى زضًجت لالؾخٟؿاع ًٖ
صخخه ،بؿبب وٖ٨ت ّ
مغ بها .خحن ظاءوي نىجه ٌؿحر مؿغٖا الهشا ،ؾإلخه:
ماطا هىال٪؟ ّ
ٖغٞذ ماطا خهل؟ ّ
٢ا :٫هل
ِ
ُ
حؿاءلذ :في ؤي قإن؟ ّ
ـ هل ؾمٗذ ًٖ ٖملُت ؤعمىن هىاحؿُ٠؟ ّ
ـ ؾمٗذ ّؤن زمت ٖملُت ل٨ىجي ال ؤٖغ ٝقِئا ًٖ الخٟانُل ،ما ػلذ
في الٗملّ ..
ٖلمذ مً ٢ام بها؟ ّ
ـ هل
ِ

ٌ
شسو ًسهىا؟ ّ
حؿاءلذ بسى:ٝـ هل هى

ـ وٗم ّ
اػصاص حؿاعٕ هبٌ ٢لبيٞ ،إها ؤزصخى ٖلى ؤنض٢اجي في ال٣ضؽ ٦شحرا،
وخحن ؤؾم٘ ًٖ جىجغ في مىُ٣ت جسو ؤًا مجهم ؤجهل خاال ألَمئن٦ ..م
ُ
زكِذ وؤزصخى ؤن ًإجُجي زبر اؾدكهاص واخض مجهمّ ..
جمغ الىظىه في بالي
بؿغٖت البر ،١وؤها ؤحؿاء ٫جغي مً هى الغاخل مجها؟ ّ
ؾإلخه:ـ مً ؟ ّ
ججهض ٢بل ؤن ً٣ى:٫ـ بهاء ..ابً مدمض ٖلُان ّ
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زغظذ نغزت وظ٘ مً ٞمي ،وؾُ ٣
ُذ ٖلى ال٨غسخي ال٣غٍب مجي،
ماؾ٨ت الهاج ،٠هاْغة نىب الٟغا ..ٙؤخاو ٫ؤن ؤؾخىٖب السبر .ظاءوي
نىث زلُل ًىٓ٢جي مً قغوصي:ـ وؿب وٍى٪؟ ّ
ألؾإله خاال:ـ اهذ وٍى٪؟ ّ
٢ا :٫ـ بضي ؤخاو ٫ؤونل الجبلّ ..
اػصاص اهٟٗالي:ـ وًٍ جىنل؟ عوح ٖلى البِذ! صًغ بالٖ ٪لى خال٪
بُٟ٨ىا اللي ناعّ .

ُ
ُ
قغبذ ٦إؽ ماء..
بُ٣ذ قاعصة لبً٘ ص٢اث ،٤زم
ؤنهُىا اإلا٩اإلات،
ُ
وهٓغث الى مالمذ وظهي في اإلاغآة ،وؤها ؤجسُل ال٣ىإ الظي ؾإيٗه خاال

ُ
حؿلخذ
ألجمال ٪هٟسخي ،خحن ؾُىن ٠مىٟظ الٗملُت باإلعهابي ؤمامي.
ُ
وٖضث الى الٗملّ ..
بابدؿامت نٟغاء
ال جٟاع٢جي ابدؿامخه الغاجٗت ..وؤظلض هٟسخي بالؿاا ٫إلااطا؟ ّ

٢ض عؤًخه ٢بل قهغًٍ٧ ،ان عاجٗا وملُئا بالخُاة ٦ما هى صوما ..إلااطا
ازخاع هظا الضعب؟ ّ
*** ّ
ؤهٓغ ٞجإة خىلي وؤهدبه أل٢ى ٫لها :ـ ؤحٗلمحن ٧اهذ اإلاغة ألازحرة التي
عؤًخه ٞحها ،هىا في بِذ ٖمي ابغاهُم .يمً اٞخخاخه مغ٦ؼا ز٣اُٞا في
الُاب ٤الؿٟلي مً البِذّ .
جىٓغ بلي باهخمام ،وهي جضون هظه اإلاٗلىمت .وؤٖىص الى ٢هتي ..لم
ؤؾخُ٘ ؤن ؤب٩ي في طل ٪الُىم زال ٫الٗمل ؤو في الُغٍ ٤بحن الٗمل
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ّ
والجامٗت ِ٣ٞ ،خحن ٢ا ٫لىا ؤؾخاطها ،بهه ؾُ٩لٟىا هظا الٟهل بةظغاء
بدض ًٖ الهبت اإلاىضلٗت في ال٣ضؽ ،ؤظبذ بًجابا بدماؾت ،و٢ض ناع
ٍ
اإلاىيىٕ ًسهجي ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخىّ .
مؿاء ٢لبذ نىعه اإلايكىعة ٖلى مىا ٘٢الخىانل ،ؤخاو ٫ؤن
ّ
ؤؾخىٖب الخ٣ُ٣ت الجضًضة ؤهه ؤنبذ لضي نضً ٤قهُض ،عخذ ؤعاظ٘
٦خاباجه ٖلى نٟدخه ،ؤ٢غؤ وناًاه ،وؤخاو ٫الخظ٦غ هل ٢غؤتها ٢بال ؤم ال؟
وؤحؿاء ٠ُ٦ ٫هى خا ٫الٗم مدمض الان؟ ّ
ً٣ترب مىٖض وكغة ألازباع ،وؤهخٓغ ما ؾخ٣ىله ال٣ىاة الاؾغاثُلُت
الشاهُت ًٖ الٗملُت ..ؾإعي وظه نضً٣ي ،الجمُل الىصوص ،اليكُِ
اظخماُٖا وز٣اُٞا ،ؾُهٟىهه باإلعهابي ،بٗض ؤن ؾبب هى ونضً٣ه الظي
ؤٖخ٣ل خُا بجغح  27شسها و٢خل شسهحن ؤنبدىا ُٞما بٗض زالزت..
ُ
ُ
ؾمٗذ اؾم ؤخض ال٣خلى ،اػصاصث
٦ىذ بُٗضة ًٖ قاقت الخلٟاػ خحن
هبًاث ٢لبي ..خحن اؾخىٖبذ ّؤن الاؾم مإلى ..ٝؾا ُ
ٖذ نىب الخلٟاػ،
ع
ختى ؤعي نىعة ال٣خُل ،ألَمئن ّؤنها لِؿذ ألؾخاط صعؾجي الهُضلت في
الجامٗت الٗبرًتّ .
ؤجهل بالٗم مدمض ،ؤجهل بدؿام ق ٤ُ٣بهاء ..وما مً عصً ،هلجي
زبر باٖخ٣ا ٫خؿامٞ .إجهل باألنض٢اءّ ..
لىٗبر ًٖ خحرجىا وخؼهىا ،وبضؤث
مىظ طل ٪الُىم  2015\10\13ؾحرة ظضًضة مً الدؿائالث والىظّ٘ .
جمىِذ الىنى ٫في ؤ٢غب و٢ذ بلى بِذ الٗؼاء ،ؤ ُ
ُ
صث الىٓغ في ُٖىن
ع
الٗم مدمض ،الىٓغاث ؤ٢ىي مً ّ
ؤي ٧لماث ،ل ً٨اإلاىاظهاث التي اهضلٗذ،
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والخىاظؼ التي ُويٗذ ،ظٗلذ الجبل ؤبٗض ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى.
اهدهغث الضمىٕ في ُٖجي جإبى ؤن جمطخي بُٗضا ٖجي بىحرانها ،لم جبضؤ
بالدؿا ِ٢بال بٗض ًىمحن خحن ٚاصع ُث ال٣ضؽ ،نىب ٢غٍتي في الجلُل،
ُ
صزلذ ال٣غٍت وع ُ
ُ
ٞهمذ مٗجى اإلاىث الظي
ؤًذ هضوء الكىاعٕ،
ٖىضما
ّ
ُ
ونلذ خًً
هدُاه في ال٣ضؽ ،بضؤث صمىعي حؿُل ،واهٟجغث ٧لها خحن

ؤميّ ..
جل ٪الضمىٕ الخاع٢ت ،بُ٣ذ جخجضص في اهخٓاعاث لم ؤٖغ ٝمشلها مً
٢بلّ ..

ُ
مغة ؾاب٣ت ّ
ٞهمذ ؤ٦ثر مً ؤي ّ
ؤي خغ٢ت ووظ٘ جدمل الكهاصة..
ؤلخذ ب٣ىة خحن ال ُ
وبضؤث حؿائالث جلىح ،وجؼصاص ٢ىتهاّ ..
خُ٣ذ ّ
اإلاغة ألاولى

الٗم مدمض ػمُلي في هضوة الُىم الؿاب٘ ،بٗض اؾدكهاص بهاءّ ،
ؤلخذ خحن
صزلذ ٚغٞت بهاء وجإملتها ٢بل هضمها ،خحن ُ
ُ
ؤًذ خىان ٖاثلخه ٖلى البِذ،
ع
وجىُٟٓه عٚم جىٗ٢ىا خًىع ٢ىاث الاخخال ٫لهضمه زال ٫بً٘ ؾاٖاث،
خحن ٖلمذ ّؤن الض ًٞؾُُى ٫ولً ً٩ىن في ًٚىنّ ؤًام ..وخحن اػصاص
بك٩ل مغجٖ ٟ٘ضص الكهضاء ..وبُ٣ىا في طاث الىُ٣ت هُى ٝخى ٫ؤهٟؿىا..
ّ
لُُل ؾاا ٫بهاء ألازحر ألبُه ٢بل الٗملُتٖ ،لي ٧ل ًىم:ـ "قى عؤً ٪بالىي٘
ًابا؟ لىًٍ عاًدحن؟" ّ
الؿاا ٫الظي لم ًجض له الٗم مدمض ظىابا قاُٞا ،واؾدكهض بهاء
عّبما ؾُٗا للىنى ٫الى بظابت ٖلُه ..ما ػا ٫طاجه لم ًخٛحر" ..الى ؤًً؟ ماطا
في الٛض؟" ّ
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ها هدً هىا بٗض ٧ل هظه ألاقهغ ..ؤ٦ثر مً ٖكغة ؤقهغ وهى مٗخ٣ل
عٚم مىجه ،في زالظتّ ..
ًُل ّ
ّ
ْل صمٗت في ُٖجي وؤها ؤ٢ى ٫لهاً :هٗب ؤن ًخسُل ؤخض ما
٢ؿىة ؤن جيخٓغ ص ًٞشسو ًسه ..٪ؤن جيخٓغ مىٖضا مجهىال ..ؤن
جىدهغ آمال ٪في عٚبت بضيهُت بض ًٞشسو ٢ض جىفيّ ..
هظه ال٣ؿىة ججلض ،٥خحن ّ
جُل في ًىمُاج٩ُٞ ٪ىن ؤوٗٞ ٫ل جٟٗله
هى البدض والؿاا ،٫هل ُهضم البِذ ؤم لم يهضم بٗض؟ هل ٖاص الجشمان
ؤم لم ٌٗض بٗض؟ ّ
وخحن ّ
حٗض صعاؾت وجغي ّؤن مئت وٖكغًٍ قابا مً ػهىع وَى ،٪عخلىا
زال ٫زالزت ؤقهغ  ..ِ٣ٞوؤهذ والىًَ في طاث اإلا٩ان ،في طاث الىُ٣ت
صون ؤي ج٣ضم ..ج٨بر مؿاخت الخُه ،في خحن ٌؿخمغ اإلاىث في ؤهداء اإلاضًىت
والىًَ ألقهغ ؤزغي ،ختى ناع ؤ٦ثر شخيء َبُعي ،ووظضها ؤهٟؿىا هىا في
ٞتراث هسغط مً البِذ ال وٗلم هل ؾىٗىص ؤخُاء ؤم ال؟ ٣ٞض ناع ّ
٧ل
ٖغبي مىي٘ ق ،٪ومضان ختى جشبذ بغاءجهّ .
ُ
ؤنمذ لخٓت ،زم ؤيُ:٠ـ ؤحٗلمحن هدً الجُل الكاب في ٞلؿُحن،
لم حٗض لضًىا آما٦ ٫بحرة ،هدً وٗلم ّؤهىا وخضها ..لً ٌؿاٖضها ٌ
ؤخض مً

الساعط ،وهدً ؤهٟؿىا ٣ٞضها الش٣ت في ُ٢اصاجىا وؤخؼابىا ،اػصاصث وخضجىا
الظاجُت ،و٧ل ٞغص ًداو ٫ؤن ٌٗثر ٖلى بظابت الؿاا ،٫بُغٍ٣خهٞ ..اإلاؿخ٣بل
ٚاثم ظضا ولم وٗض هخم ً٨مً جسمحن الاخخماالث ..ختى مً الهٗب ؤن
هسُِ للمؿخ٣بل البُٗضّ .
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ُ
ججهضث ،وبط بي ؤعي صمىٖها جىٟجغ صٗٞت واخضة ..مىظت خاصة مً
الب٩اء ،ظٗلخجي ؤمىدها السهىنُت ،وؤبخٗض ٖجها ٢لُال بىٓغي ،لختر٦ؼ
هٓغاحي ٖلى الجضاع الٟانل بحن ؤبى صٌـ وظبل اإلا٨برً ،دؿلل الجضاع
بةَاللخه مً ق ٤الباب اإلاجاوع ل٨ىبتها ..ؤجإمل عماصًخه ،وسسغٍخه مً
وظىصها ومً بظاباث ٚضهاّ ..
ختى هضؤث٣ٞ ..الذ:ـ اها آؾٟت ل ً٨ما ٢ل ِخه
خ٣ُ٣ي ومازغ ظضاّ .
زم ؾإلخجي:ـ هل مً مٗلىمت متى ؾِخم جدغٍغ الجشمان؟ ّ
ؤظبذ:ـ ٦ال ..في ٧ل ٞترة ً٩اص ًخم الىنى ٫الجٟا ١وٍٟكل ..هللا ؤٖلم
ُّ
٦م ؾخُى ٫هظه اإلاضةّ .
ناٞدخجي الصخُٟت البرحٛالُت ؤل٨ؿىضعا لى٦ـ بدغاعة ٢بل ؤن هٟتر١
مٛاصعة بِذ الٗم ابغاهُمٖ ،لى ؤمل ؤن ًُض ًٞبهاء ٢غٍباّ .
*** ّ

بٗض مغوع ؤًام ..وخحن ُ
ؤًذ نىع الٗم مدمض و٦خاباجه هى وخؿام
ع
ُ
اخخجذ ؤن ؤ٢غؤ ال٩لماث ّ
مغاث
(ق ٤ُ٣بهاء) نباح ألاو ٫مً ؤًلى،٫
ّ
ٖضًضة ختى ؤؾخىٖب ّؤن بهاء خ٣ا ٢ض جدغع ،وؤهه في خًً التراب ..لم
ؤٖلم في طل ٪الهباح هل ؤب٩ي ؤم ؤضخ٪؟ ٦م مً الهٗب ؤن جيخٓغ
ؤؾحرا ًخدغع مً خًً السجً ،وما بن ًسغط ختى ًإزظه خًً اإلا٣برة! ّ
ؾاعٖ ُذ باالجها ٫بإل٨ؿىضعا إلزباعهاٟٞ ،غخذ ٦شحرا ،ها هي
ؾدخم ً٨مً اجمام ٞهى٢ ٫هت صخُٟت ؤزغي ًٖ الٟلؿُُيُحن ،الظًً
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جامً بًُ٣تهم ،وحٗىص ّ
٧ل بًٗت ؤٖىام لخ٨خب ٖجهمٖ ،لى ؤمل ؤن جىنل
عؾالتهم ألبىاء قٗبها مً البرحٛالُحنّ .
٧اهذ ٢ض ؾإلخجي في طل ٪الل٣اء:ـ هل ؤهذ ؾُٗضة باؾدكهاص بهاء..؟ ّ
ًٟغح اإلاغء بمىث شسو ٖؼٍؼ ٖلُه؟ ُ
ُ
حؿاءلذ:ـ هل ُ
٦ىذ ؤجمجى له لى
ب٣ي مٗىا٧ ،ان ٖمغه ازىحن وٖكغًٍ ٖاما ،و٢ضم زالله ال٨شحر ألبىاء
مىُ٣خه بك٩ل زام ولل٣ضؽ بك٩ل ٖام ،بيكاَه الش٣افي الٛجي ..خُاجه
٧اهذ ٚىُت وزمُىت لُتها َالذ ؤ٦ثرٞ ،هي ؤزمً ٖىضي مً هظا اإلاىث ..عّبما

هدخاط إلٖاصة الىٓغ في هًالىا الىَجي ،ؤن هضعّ ٥ؤن الىًا ٫اإلاؿلر ال
ٌؿاٖضها ؤو ً٣ضمىا هظه الٟترة ،هدً هدخاط ألن وُٗض بىاء ؤهٟؿىا ،ؤن
هُىع ٖ٣ىلىا وز٣اٞخىا وبٖالمىا وا٢خهاصها ،وؤن هخىخض ،هدخاط ل٩ل هظا
ولخُاجىا في ؾبُل الىًَ ٢بل ؤي زُىة ؤزغي ،في هظه اإلاغخلت بالظاثّ .
ّ
وفي الجهاًت بهاء ازخاع جل ٪الضعب ألهه عّبما عآها ؤلاظابت ٖلى حؿائالجه..
وؾُسخاع ّ
٧ل ٞلؿُُجي الضعب التي ًغاها هي ألاوؿب في الىنى ٫الى خلمه
بٟلؿُحن ،ؾِؿخمغ هظا ختى ه٣ترب بدلمىا الى الخ٣ُ٣تّ .
*** ّ
الان ٌ
ٖام ٧امل ّ
ًمغ مً ًىم ٧ان اؾخصىاثُا باليؿبت لي زال ٫هبت
ّ
ال٣ضؽ ألازحرة ،عخل بهاء مسلٟا ال٨شحر مً الدؿائالث في هٟىؾىا ..ؤهمها،
لى ناع لي َٟل طاث ًىم ،وؾإلجي طاث الؿاا :٫لىًٍ عاًدحن؟ ّ
هل ؾخ٩ىن لضي بظابت؟ ّ
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الُىم وٞهى ٫ظضًضة مً الىظ٘ م٘ اإلاضًىت جبضؤ ..ؤحؿاء ٫ؤلم ًدً
الى٢ذ لىخى ٠٢وهدؿاء ٫بلى ؤًً؟ ٢ض ظغبىا اإلاىث ٦شحرا ،لىجغب الخُاة،
ٞالىظىص والب٣اء ٖلى ُ٢ض الخُاة في ال٣ضؽ هى هًا٦ ٫ظلّ ..٪
لىداوّ ٫
مغة ؤزغي نُاٚت عئٍت ظضًضةٞ ،ما ًؼا ٫هظا الىًَ ٌؿخد٤
ؤن وِٗل ألظله ..لُ٨بر ُٞىا وه٨بر ُٞه.
ّ2
بِذ

ُ
البِذ مشلهم ًجلـ ب٩امل الهضوء ..مىخٓغا خلى ٫اإلاؿاءً ..خإملهم

وهم ًىٟٓىهه وٍٟ٨ىىهه ..هُٟٓا ظمُال مشلما ٧ان خحن ابدىىه .ؾِؿِ٣
واٟ٢ا ..وهى ٌؿترظ٘ الظ٦غٍاث ..ظلؿاتهم ٖىض ألانُل ٖلى الكغٞاث،
نضي الطخ٩اث وْال ٫نٛاع ناعوا ٦باعاٚ ..اب ؤخضهمُ ..
ٞد٨م ٖلى
ٍ
البُ٣ت بالُٛاب ..وٖلُه باإلٖضام ..وٖىضما ؾِؿم٘ و ٘٢الىٗا ٫الش٣ا ٫لً
ّ
ًساُ ..ٝ
ؾُٛمٌ ُٖيُه وؾُظ٦غ وظها بهُا ٖل ٤هجىما جطخيء ًٞاء
ٚغٞخه ٖىض اإلاؿاء ،وٚاب ..ماطا ؾُ٣ى ٫له لى ٖاص ،وما عؤي الىجىم ،وال
ٖثر ٖلى باب..؟ ماطا ؾُ٣ى٫؟ ٣ٞض ٧ان الٟتى ًدلم بالخُاة ّ
ّ

ّ
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نجاة نصر
ُ
جى٨غث للشلج بحن ؤناب٘ ٢ضم بهاء،
زالر مغاث ٢بل نُاح الضً٪
ُ
ؤ٢مذ
وظؿضه ًمغ بحن ؤػ٢ت الخلم ٖاعٍا الا مً الخُاة ...زالر مغاث
نالحي بمٗبض الىظ٘ ...مً طل ٪الكاب َىٍل ال٣امتٖ ،غٌٍ الابدؿامت
ولُض الهمذ الظي ًدبٗجي٧ ،لما ظبذ قىاعٕ ال٣ضؽ .ماطا ًغٍض مجي ،إلااطا
ًلخ ٤بي مشل ْلي؟! ًجلـ ٖلى الغنُ٧ ٠لما ظلؿذ ؤها ٖلى مٗ٣ض ًدُم
ٖىض ٢اعٖت الى٢ذ بال٣ضؽ .الى٢ذ بال٣ضؽ مً زلج وقمـ خاع٢ت،
وزُىاث بذجم البهاء ..ماطا ًغٍض مجي هظا الكاب!؟ ٢غعث ؤن اجى٠٢
وؤباٚخه بااللخٟاث نىبه ألؾإله ماطا ًغٍض؟! ؤخخاط ان اٖغ ٝمً هىً ...ا
ٚباجيً...ا ٚباجي اإلاىظ٘٧ ...لما بلخٟذ للسلٚ ٠اب الٓل زل ٠الكمـ،
وناع بذجم البهاء ...قاب مً زلج و٢بًت قمـ هىَ ،ىٍل ال٣امت ًمصخي
بهضوء الغظل الظي ُٞهٌ ،كا٦ـ بك٣اوة الُٟل ُٞه ،وٍخدضر بلؿان
الٗاق ٤لىَىهُ٢ .ل لي اطا اعصث  ٪ٞؾغ هظا الكاب ؤمطخي نىب عظل
مً وظ٘ وببدؿامتً ،جلـ زل٧ ٠لماجه وٍمؿ ٪بُضه الِؿغي الٓل الظي
ُ
خملذ
ًدبٗ ،٪وبُضه الُمجى ًمؿ ٪ب٣ىضًل الؿماءٞ ،ىلضه ناع البهاء...
ِ
عوحي وؾغث نىب الؼهغاء ،م٨خب مخىاي٘ بالُاب ٤الشاوي في ٖماعة
ُ
ظلؿذ ٢بالت الىالض.
بالكاعٕ السلٟي ...نٗضث الضعط ،صزلذ اإلا٨خب،
وٞجإة ٟ٢ؼ الٓل لُٗجي والضه .نغزذ بهمذ اإلاخٟاظئت بي ،ماطا ًدضر
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هىا!؟ ٦إن الغظل الىبُل الظي ؤٖض ٞىجان ٢هىة لي بلخ ِ٣الخ٩اًت .وي٘
ٞىجان ٢هىجه وو ٠٢ؤمام هاٞظة اإلا٨خب ،هٓغ نىب الكاعٕ ،نىب الا.٤ٞ
ججهض و٢ا :"٫ال ج٣ل٣ي ،هظا البهاء الظي ٧ان طاث نهاع َٟلي٦ ،بر صون ؤن
اهدبه لهٞ ،هاع بذجم البهاء الظي لل٩ىن .وبضؤث خ٩اًتي م٘ البهاءْ....لي
الظي ًغا٣ٞجي ظىالث ال٣ضؽ التي حؿ٨ىجيّ .
ّ2
قغٞت اإلاجاهحن(٦ما ًُُب إلادمض ٖلُان ؤن ٌؿمحها) بكاعٕ الؼهغاء
ُ
ظلؿذ ٢بالت عظل
ٖلى مغمى هٓغة نىب الجبل الظي قهض نلب ٌؿىٕ،
مً وظً٘ ،بدؿم واإلاؿامحر ججهل عوخه اإلاا .ؤن جُلب إلوؿان ؤن ًيهئ ل٪
َ٣ىؽ الب٩اء خٟلت ب٩امل ػٍىتها ،وجغظىه ؤن ٌؿمذ ل ٪ؤن حٗمض عوخ٪
بالىظ٘ الظي ُٞه٢ ،مت الجىىن .مىظ زالزت ؤًام ؤظتهض أل٦خب ًٖ الل٣اء
الظي ظمٗجي باالوؿان اإلاٟغٍ بةوؿاهِخه مدمض ٖلُان ،بم٨خبه ،جدضزىا
لبً٘ ؾاٖاث ،مغ ٞحها الى٢ذ ٦إهه لم ًمغ ،خضزجي ًٖ ظىاهب مً
ط٦غٍاث ظمٗخه بىلضه الكهُض الٗاق ٤للخُاة ،جدضر ؤ٦ثر ًٖ طوي
الكهضاء ،وًٖ الجشامحن اإلاذجىػة بشالظت الاخخال ،٫جدضر ًٖ جٟانُلهم
بض٢ت الساثٖ ٠لحهم ،للخٓت قٗغجه ًظهب ٧ل لُلت لُخ٣ٟضهمً ،مسر
الشلج ًّٖ ؤظؿاصهم ،ججهمغ صمٗت صاٞئت ،خغاعتها جى٣ظ الجؿض مً لخٓاث
البرص ال٣اعم الظي جغحك ٠الضم بالٗغو ١التي ؤ٧لها الاهخٓاع ،وَكض
الُٛاء الابٌُ ٞى ١الجشامحن ،زم ٌٗىص لٟجغه ب٩امل جٟانُل الىظ٘.
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مىٖض بشالظت الاخخال ،٫خضصهاه لل٣اء ال٣اصم ،وٖممىا الضٖىة لدكمل ٧ل
مً ًيخمي لؤلعى التي حكبهىا وجٟهم ٖلُىا ،وخضه مً خًغ ،لحرجب الىعص
هىا ،٥وٍؼٍل الشلج ًٖ الاظؿاص التي ما ٖاصث َغٍت ،هي مشل ؤلىاح
السكب ٢ابلت لاله٨ؿاع ،ل٨جها ؤبضا ٖهُت وهي جدخًً بًٗها البٌٗ..
وؤها ُؤع ُ
جب ٧لماحي ٧ان الؿاا ٫الا٦ثر ويىخا وحُٗكا لئلظابت "،إلاً ؤ٦خب؟
جدضزىا ٦شحرا وخلمىا ٦شحرا هى ٢بٌ ٖلى الىظ٘ بجمغ ال٣لب وؤها ُ
لظث
زل ٠الهمذ ،مغاث ٦شحرة ٦ىذ ؤبدؿم ،وفي بًٗها ٦ىذ ؤضخ٦ ،٪ىذ
ؤهغب مً ٚابت مً الىظ٘ ألهجى مً وهم الٟغح .وْل الؿاا :"٫إلاً ؤ٦خب،
مً يهمه وظ٘ هظا الغظل ،مً يهمه ؤن ٌؿم٘ نىث الب٩اء آلاحي مً ؤعى
الخؼن الخ٣ُ٣ي؟ ْل الؿااً ٫ض ١ؤظغاؽ ال٣لب اإلاؿ٩ىن بمغاعة الٟغح
ُ
ّ
ظىاحي هىا ،٥لم اؾخُ٘ ؤن
وؿِذ
الظي ّفيٖ .ىضما ٚاصعث الكغٞت،
ؤخل ،٤لم ؤؾخُ٘ ؤن ؤظم٘ قٓاًا ٞااصي ،لم ؤخاو ٫ؤن ؤإلالم ٧لماحي ًٖ
الب ّلىع ال٨شحرة ،والتي ٧اهذ حؿحر زلٟي وؤمامي وتهضصوي بالؿ٣ىٍ
ؤلىاح ِ
خض الاه٨ؿاع .لم حٗض الخ٩اًت بذجم ال٨الم .لم ٌٗض ال٨الم ٌُٛي الىظ٘،
لم ٌٗض لضًىا مدؿ٘ مً الخؼن ،لم ؤٖض ٢اصعة ؤن ؤبىح لغوحي بالجغوح
ال٨شحرة ،جل ٪الجغوح اإلاهىىٖت مً الشلج الٗال ٤بحن ؤناب٘ الجشامحن
اإلاذجىػة بشالظت الاخخال .٫قغٞت اإلاجاهحن ظلـ بها الٗضًض مً اإلاشٟ٣حن،
ؤًً ؤ٢المهم ،إلااطا لم ًدىلىها إلاكاعٍ ٌكغخىن ٞحها الخ٣ُ٣ت لخخٟخٖ ٤جها
الخ٩اًتٞ ،خٗغي هظا الٗالم ؤمام خ٣اعة مىٟ٢ه مً ؤظؿاصها الٗال٣ت
بدبل الغٍذ؟ بكغٞت اإلاجاهحن قغٕ مدمض ٖلُان هىاٞظ البهاء لُدؿغب
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الىىع لل٣لىب التي اعحكٟذ ٢هىتها باإلا٩ان اإلاُل ٖلى الخغم ،إلااطا لم
ًدمل وال واخض نلُب وَىه ،وَؿحر ٖبر صعب آلاالم ،إلااطا لم ًإزظ ٧ل
واخض خهخه مً الىظ٘ لُهى٘ مجها مغ٦با ٌٗبر مً زالله لكىاَئ
البكغٍت ٖلها جصخى مً ؾباتها .بظاث الكغٞت ٦خب ٖلُان ٧ل ٢هاثض
الٟغح الظي به و٢هُضة وخُضة ًدُمتٞ ،ؿخانها مً خؼن ً٣خل ببُئ،
وٍظبذ مً الىعٍض للىعٍض٢ .هُضة ٗ٦بها ًهى٘ مجها ؤهثى ظمالها ًسُ٠
الىاْغًٍ لها .وعؾم بظاث الكغٞت لىخت مً خُاة مٟٗمت بالخُاة ،وخٟىت
جغاب ؤزظها ًٖ وظه ابىه ختى ال ًًُ ٤ال٣بر ٖلُه ،وختى ال جسخى٨ٞ ٤غة
اإلاىث ُٞهُٞ ،يخهغ ٖلى اإلاىث زالر مغاث ٢بل نُاح الضًُٞ ،٪هحر
بذجم الىًَ ؤو ؤبٗض .وللخ٩اًت جخمت مً زلج ووظ٘ وُٗ٢ت هاع باث البرص
زىبها الُىٍلّ .
ّ
ّ
ّ
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جميل السلحوت
ظشمان البهاء في ؤ٢غب هُ٣ت بلى ّ
الؿماء وؤزحرا ٖاص بهاء ٞلؿُحن بلى
خًً ّؤمه ألاعىٖ ،اص بلى ٢لبها الظي ٌٗخبر البٗ٣ت ألا٢غب بلى ّ
الؿماء،
ٖاص ٖلى مغمى صمٗت مً مٗغاط زاجم ّ
الى ّبُحن نلى هللا ٖلُه وؾلمٖ ،اص

وصٕ البهاء الخُاة ّ
بٗض اخخجاػ لجشماهه ّ
إلاضة ً 332ىماّ ،
الضهُا في  13ا٦خىبغ

ٞ ،2015اخخجؼ اإلادخلىن ظشماهه في زالظاث ،يمً ؾُاؾت الٗ٣ىباث
ي ّ
الكهضاءّ ،
ّ
ل ً٨والضي البهاء نبرا واخدؿبا
الجماُٖت التي جٟغى ٖلى طو
ّ
َ
ؤظغهما ٖلى هللا ،جإإلاا وٖاهُا ؤلم الٟغا ١بهمذ ،وهما ٖلى بًمان ٖمُ٤
ّ
جدل ٤في ّ
بإن عوح البهاء ّ
الؿماواث الٗلُا ،وججىب ًٞاء
خغة َلُ٣ت
ّّ
ال٣ضؽ ومسجضها ألا٢صخى .ع ٌٞاإلاؿخ٨برون بُُٛانهم ّ
و٢ىتهم صًٞ
ظشمان البهاء في م٣برة بلضجه ظبل اإلا٨بر ،ؤو في مىُ٣ت "الخغطان" في الجؼء
ّ
غقي مً بلضجه ،هً٣ىا الاجٟا٢اث امٗاها في ّ
الخٗظًب ّ
الك ّ
الى ّ
ٟسخي لظوي
ّ
الكهُضّ ،
ل ً٨والضي البهاء اهخهغا بةعاصتهما ونبرهماٗٞ ،اص ظشمان البهاء
لحر٢ض في م٣برة باب ّ
الغخمت ٖلى ٖخباث اإلاسجض ألا٢صخى ،وبجىاع ؾىع
ال٣ضؽ الُٗٓم ،وهظه ؤمىُت ّ
٧ل مؿلم ؤن ًىاعي ظشماهه في هظا اإلا٩ان
ّ
اإلا٣ضؽ ،وهظا ما ال ٌٗغٞه مً ّ
٢غعوا اخخجاػ الجشامحن .البهاء ًغ٢ض آلان
ّ
٨ٞغ ّ
وؤٖض وؾاهم
مغجاخا في اإلا٩ان الظي جغ ٥بهماجه ٖلُهٖ ،ىضما
وقاع ٥في ؤَى" ٫ؾلؿلت ٢اعثت خى ٫ؾىع ال٣ضؽ" في آطاع  ،2013التي
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ّ
صزلذ مىؾىٖت "ظُيُدـ" و٦إوي بالبهاء ً٣غؤ جاعٍش اإلاضًىت وٍغا٢ب ما
ًجغي ٞحها مً مغ٢ضه آلان .البهاء ًغ٢ض آلان بؿالم ًيكغ ز٣اٞت الخُاة التي
ّ
ونِخه ،مً هٟـ اإلا٩ان الظي خمل ُٞه ال٨خاب في ؤَى٫
جغ٦ها في
"ؾلؿلت ٢اعثت خى ٫ؾىع ال٣ضؽ" .ووالضا البهاء عٚم مغاعة الٟغا ١ولىٖت
ال٣لب ٖلى ٞغاٞ ١لظة ال٨بض ٞغخحن باهخهاع ز٣اٞت الخُاةٞ ،للبهاء الغخمت
والسلىص ،ولىالضًه ّ
الهبر
الهبر والٗؼاء ،ووكىة ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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جميل السلحوت
ّ
٧ل ألاخُاء نهاًتهم اإلاىث ،وهظه خ٣ُ٣ت ٌٗلمها البكغ ظمُٗهم ،وان
٧اهىا ال ً٨ترزىن بهاّ ،
و٦إنهم زالضون في الخُاة ،واطا ٧اهذ َ٣ىؽ اإلاىث
والدكُِ٘ جإزظ ؤق٩اال مسخلٟت بحن البكغ جبٗا الزخال ٝمٗخ٣ضاتهم
ّ
وز٣اٞاتهم ،بال ّؤن هىا ٥اظماٖا بًغوعة السالم مً ظشمان اإلاخىفى
بالض ًٞؤو بٛحره ،ل ً٨في ألاخىا٧ ٫لها ّ
ّ
ٞةن اخترام خُاة الاوؿان ،وخ٣ه في
الخُاة ال٨غٍمت ال زالٖ ٝلحها بحن البكغ ،وبن ٧ان البٌٗ ال ٌؿإًٖ ٫
يهمىا هىا هى َ٣ىؽ ّ
ّ
ٖ٣اثضًت ؤو ّ
ٖغُ٢ت ،وما ّ
الضًٞ
خُاة آزغًٍ ألؾباب
وحكُِ٘ اإلاىحى في بلضاهىا ،وبطا ٧ان "ب٦غام اإلاُذ صٞىه"وهى ًُٞلت للخغم
جدلل ظؿض اإلاُذ ٢بل صٞىهّ ،
ّ
ٞةن ما ًجب الالخٟاث بلُه ٖىضها
ٖلى ٖضم
هى حكُِ٘ ظشامحن قهضاثىا وهم "زحر مً ُٞىا"ٞ ،هل هىدبه بلى بٌٗ
مشل":بالغوح ّ
ألاهاػٍج التي ّ
ّ
بالضم هٟضًً ٪ا قهُض" ٞهل
ًغصصها ٦شحرون
ّ
ّ
ًُٟخضي الكهُض؟ و ٠ُ٦وهى مخىفى؟ ؤم ؤن ج٨غٍم الكهُض ً٩ىن بخ٨ملت
زم ًإحي ّ
الىعي في ّ
عؾالخه التي ل٣ي خخٟه مً ؤظلها؟ ّ
الصخ ٠ؾىاء مً
ّ
طوي ّ
الغاخل ؤو مً ماؾؿاث وجىُٓماث وؤخؼاب ،وٚالبا ما
ًخهضعه:
ؤي اٖتزاػ ّ
ؤي ٞسغ وًٖ ّ
"هىعى بٟسغ واٖتزاػّ ًٗٞ"....
هخدضر؟ وهل اعج٣اء
ّ
واخض مً ؤبىاثىا ؾلم اإلاجض ًضٖى بلى الٟسغ والاٖتزاػ؟ وهل هيخٓغ ه٨ظا
ّ ّ
ٖملُت الدكُِ٘ هخاٞاث
ؾاٖت لىبضي ٞسغها واٖتزاػها بظل٪؟ وٍهاخب
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وعبما اَالُٖ ١اعاث هاعٍّت ،وطاث حكُِ٘ ظىاػة قهُض ،و٧اهذ ّ
الصخاٞت
ّ
ّ
ّ
ٞغوسخي ٖىضما ؤخًغوه لخهىٍغ والضة الكهُض
صخٟي
مخىاظضة ،ؾإ٫
ّ
الش٨لى بٗض ؤن َلبىا مجها اَالّ ١
الؼٚاعٍض في ظىاػة ابجهاٞ ،ؿإ :٫هل
ّ
جدبىن اإلاىث؟ وهل جدؼهىن ٖلى ؤبىاث٨م ٖىضما ً٣خلىن؟ وهل هظه مً
ّ ّ
ًيُت؟ وؤطا ّ
مٗخ٣ضاج٨م ّ
الض ّ
بإن الكهضاء ؤخُاء ٖىض عّبهم ًغػ٢ىن،
٦ىا هامً
ّ ّ
ّ
الكهاصة ال ٌٗلمها بال هللاّ ،
ل ً٨اإلاجاهضًً
وؤن لهم زىابا ُٖٓماٞ ،ةن

ً٣اجلىن لخدّ ٤ُ٣
ّ
ًخ٣بلىن اإلاىث في ؾبُل طل ،٪وهم
الىهغ ،وهم
ل ً٨الظي ًضٖى بلى ّ
بالٗضو ال بإهٟؿهم ّ .
ّ
الخ٨ٟحر ،بل
ًدغنىن ٖلى الٟخ٪
ّ
الظاث ٖىضما ٌٗلً البٌٗ ًٖ ٞخذ بِذ الٗؼاء ّ
لخ٣بل
وبلى اٖاصة خؿاب
التهاوي باؾدكهاص الابً! ّ
ّ
والتهاوي ٖاصة ج٩ىن في اإلاىاؾباث ّ
الؿُٗضةٞ ،هل

ّ
ٌؿٗض والضا الكهُض وطووه باؾدكهاص ابجهم؟ وهل ال هدؼن ٖلى ؤبىاثىا
الغاخلحن ؤم ال؟ ولىخظ٦غ ما وعص في ألازغ مً ّؤن ّ
ّ
الغؾى ٫ال٨غٍم ٖلُه
ّ
ّ
والؿالم ٢ض خؼن وب٩ى ابىه ابغاهُم ٖىضما جىفي" :بن ال٣لب
الهالة
ّ
لُدؼنّ ،
وبن الٗحن لخضم٘ ،وبها لٟغاً ٪٢ا ببغاهُم إلادؼوهىن" وما الخؼن الا

ل٩ل مجهما ؤؾبابهّ ،
ّ
اوؿاهُت جماما مشلما هى الٟغح ،لّ ً٨
وبالخإُ٦ض
نٟت
ٞةن اإلاىث لِـ ؾببا للٟغح .وبطا ٧ان اؾدكهاص اوؿان ما ًضٖى بلى الٟسغ
ّّ
ّ
وٍخىظب ّ
ج٣بل التهاوي ٞهل ه٨ظا ؾلى ٥بغاءة لل٣اجل مً صم
والاٖتزاػ،
ّ
ّ
ّ
ال٣خُل؟ ٞةطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ٪ةهه ٌؿخد ٤الك٨غ ؤًًا؛ ألهه ظلب لىا
ّ
الٟسغ والاٖتزاػ ،وهظا ما ال ً٣بله ٖا٢ل .ومً الش٣اٞت التي ًجب اٖاصة
ّ
ّ
الىٓغ ٞحها بل ويغوعة اؾدبضالها هى الُلب مً ّؤم الكهُض ؤو ػوظخه ،ؤو
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ق٣ُ٣اجه ،ؤو ٢غٍباجه باَالّ ١
الؼٚاعٍض ؤزىاء حكُِٗه ،ومىٗهً مً
ّ
ّ
"الؼٚغصة" والٟغح في ػٞا ٝق٣ُ٣ه الشاوي.
بٗض ما ً٣اعب الٗام مً ص ًٞالكهُض بهاء ٖلُانٌ ،ؿخظ٦غ والضه
اإلادامي مدمض ٖلُان ،جل ٪اللُلت الُىٍلت التي اؾخلم ٞحها ظشمان ٞلظة
٦بضه ،لُىاعٍه التراب مغٚما في اإلا٣برة الُىؾُٟت٢ ،بالت باب ّ
الؿاهغة في
ال٣ضؽ ،بُٗضا ًٖ م٣برة ٖاثلخه و٢غٍخه ال٩اثىت في ظبل اإلا٨بر ،وَؿخلم
الجشمان الظي اخخجؼه اإلادخلىن أل٦ثر مً ٖكغة ؤقهغٌ ،ؿخظ٦غ مدمض
ٖلُان جل ٪اللُلت الٗهِبت ،وما ناخبها مً جالٖب في ؤٖهاب الٗاثلت
ّ
جم ّ
التي ّ
الؿماح لسمؿت وٖكغًٍ شسها مجها باإلاكاع٦ت في الدكُِ٘ ،وٖىض
ّ
ّ
مىخه ٠اللُلٞ ،لم ً ً٨الدؿلُم ما٦ضا ،و٢ض ؾب ٤جل ٪اللُلت وٖىص
جام ّ
٧اطبتّ ،
ل ً٨الىالضًً ٧اها ٖلى وعي ّ
للخٗامل م٘ الخضر ُٟ٦ما ج٩ىن
الىدُجت.

ّ
ومدمض ٖلُان ألاب الشا٧لٖ ،ىضما ٌٗىص بظا٦غجه لخل ٪اللُلت الُىٍلت،
ًى٨إ ظغاخا لم جىضمل ،وٍٟخذ زؼاثً ٢لب ؤز٣لخه ألاخؼانٞ ،لِؿذ ّ
٧ل
ّ
الظ٦غٍاث ظمُلت ،جماما مشلما هى الىا ٘٢في ال٣ٟضٞ ،ال ؤخؼان جًاهي

ؤخؼان الىالضًً ب٣ٟضان ٞلظة ٦بضيهماٞ ،مً ؾجن الخُاة وم٘ ؤن اإلاىث ال
ّ
ً٣خهغ ٖلى ٖمغ ّ
الُ ّ
بُُٗت ؤن ًض ًٞألابىاء
مٗحن ،بال ّؤن الٛالب في الخُاة
ّ
آباءهمّ ،
ل ً٨اإلاإؾاة جدخٗاْم بطا اوٗ٨ؿذ ؾجن الُبُٗتُٞ ،ض ًٞآلاباء
ؤبىاءهم!

ّ
ومدمض ّ
ٖلُان الظي لم ٌٛب البهاء لخٓت ًٖ وظضاهه مىظ اعج٣ى ؾلم
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ّ
اإلاجض قهُضا ،وبن جٓاهغ ّ
بال٣ىة وجدلى بهبر ّؤًىب ،وب٣ي ٌؿخظ٦غ بهاءه،
ّ
اؾخمغ في ٦خابتها بك٩ل ّ
ًىمي مىظ طل ٪الُىم اإلاالم
مً زال ٫ومًاث
ّ
ّ
الُىٍلت ّ
ظضا ،جل ٪اللُلت التي
ختى ًىمىا هظاٖ ،اص لِؿخظ٦غ جل ٪اللُلت

ّ
الترابٞ ،اٖخهغ ٢لبه وٖ٣له و٨ٞغه ّ
لُٟغٙ
اؾخلم ٞحها ظشمان البهاء لُىاعٍه
ّ
ا٦غة مً ؤٖباء ؤصمذ ٢لبهٞ ،إزظ ًبىح بإخؼاهه ،وباإلاى٠٢
ما اخخملخه الظ ّ
الظي ُٞغى ٖلُه ،ولم ًتر ٥له مجاال ؾىي ّ
الخدلي بالخ٨مت التي جٓهغ
ّ
ّ
مىاّ ٠٢
ًُ٢ت ٦ما ٢الها
الغظا ٫في اإلادً والكضاثضٞ ،ةطا ٧ان الاوؿان
ّ
ّ
ٚؿان ٦ىٟاويّ ،
ٞةن مدمض ٖلُان ؤزبذ لل٣اصخي ّ
الكهُض ّ
وللضاوي ؤهه
الٗامّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وٖبر ًٖ مىا٠٢
السام ٖلى
ًُ٢تٞ ،سخب
"ًُ٢ت" وناخب
ممً ّ
آلاالّ ٝ
وصٖىا ٞلظاث ؤ٦باصهم الظًً اعج٣ىا ؾاللم اإلاجض.
ّ
ووالض البهاء في ط٦غٍاجه ًٖ جل ٪اللُلت الُىٍلت ّ
ًٟغ ٙبٗاَٟت ألاب الشا٧ل
ظباال وبدىعا مً ألاخؼان ؤز٣لذ ٧اهله ّ
إلاضة ؾيخحن بال ٢لُال ،ولم ًجض ّبضا

ّ
وبالخإُ٦ض ّ
ّ
ٞةن
وٍ٣ضؾه،
مً جٟغَ ٜؤخؼاهه ٦ةوؿان ًٟهم مٗجى الخُاة
جٟغَ ٜؤخؼاهه ٦خابت لِـ باألمغ ّ
الؿهل٨ٞ ،خب ما ٦خب بضمىٖه باُ٦ا،
ّ
ّ
ٌؿخضع الُٗ ٠مً ؤخض ،ولم ًٟغى ألاخؼان ٖلى
وؤب٩ى بىاُ٦ا ،م٘ ؤهه لم
ّ
ؤخضّ ،
ّ
البكغٍت ،وهظه الٗاَٟت ّ
الجُاقت التي باح بها في
ل٨جها الُبُٗت
ّ
ب٣ضؾُت الخُاة ،وبًغوعة
٦خابت عواًت البهاء جإحي مً مىُل ٤بًماهه
ّ
جغؾُش ز٣اٞت الخُاة التي هاصي وٍىاصي بها ،و٦إوي به ًهغر بهىث ٖا٫
بم٣ىلت ّ
الغاخل ال٨بحر مدمىص صعوَلٖ ":لى هظه ألاعى ما ٌؿخد٤
الخُاة ".
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ّ
ّ
البضهُاث التي ٌٗغٞها البكغ ظمُٗهم،
ظضلُت اإلاىث والخُاة مً
وبطا ٧اهذ
بوؿاوي ّ
ّ
جغسض
وبن ازخلٟىا في ٞهم مٗاهحهاٞ ،ةن ؤب البهاء ًغاها مً مىٓاع
ّ
ٞةهه ًغي ّؤن مً ّ
خ٤
لضًه بٗض ٣ٞضان ٞلظة ٦بضه ،ومً هظا الٟهم

الضهُاّ ،
الاوؿان ،ؤن ًىاعي الثري ٖىض خُله مً هظه ّ
وؤن اخخجاػ
ع
الجشامحن هى اٖخضاء ٖلى ٦غامخت ألامىاث وألاخُاء وٖلى ّ
خغٍّت اإلاٗخ٣ض
ّ
ًجي ،وٖلى خ٣ى ١الاوؿان ّ
بغمتهاٞ" ،ة٦غام ّ
الض ّ
اإلاُذ صٞىه" ،وججغبت مدمض
ٖلُان في اخخجاػ ظشمان ابىه وما ٌٗاهُه الىالضان جدضًضا ّ
ظغاء طل ،٪ومً
ّ
ٞةهه وكِ وال ًؼا ٫في ّ
ّ
ًُ٢ت اإلاُالبت باالٞغاط
بوؿاهُت مدًت،
مىُل٣اث
ًٖ الجشامحن اإلادخجؼة لخىاعي الثريّ ،
وبالخإُ٦ض ّ
ٞةن مدمض ٖلُان ب٨خابخه
ّ
ؾحرسض مٟهىم ز٣اٞت الخُاة ّ
لغواًت البهاء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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رأفت صوايفة
زمؿت قهىع بإن ؤٖخمض ٖلى
ظغث ٖاصحي في آلاوهت ألازحرة ؤي مىظ
ِ
جبجي ههج الهضٞتّفي نىاٖت نضا٢اث ظضًضةٞ ،إ٢ىٗذ ٖ٣لي الباًَ بإهه
ختى وفي الى٢ذ الظي ؤ٧ىنّّهاثما وظب ُٞه ٧ىوي مهُئا لهضً ٤ظضًض،
ٞمشال ٖىضما ؤطهب إلخضي اإلادا ٫لكغاء ٖلبت سجاثغ ٗ٦-مل عوجُجي ًىمي
ُ
٣ضم ؤخضهم بالؿاا٨ٞ ًٖ ٫ت ؤ٢ىمّباإلاباصعة ٖلى الٟىع بىي٘ ًضي
لي  -وٍ ِ
في ظُبي ٧ي ّ
ؤ٢ضم اإلاؿاٖضة ؤو لغبما ألٞخٗل مًّجل ٪الخغ٦ت ماصة للخىاع
التي ٢ض جٟخذ لي ٖاإلاا ظضًضا بهظا الاوؿان ،ؤو ٦إنّؤمصخي في الكاعٕ
ٞترجُم ًضي بإخض اإلااعة ٞإباصع بؿغٖت بٗض ج٣ضًم الاٖخظاع بإن ؤع ٘ٞؤخض
ّ
ّ
وؤمض ًضي للمهاٞدت زم ؤجبٗها بجملت " ؤها عؤٞذ " وطل٪
خاظبي

ُ
ًهلر
مالمذ وظهه الٞترؽ الاظابت؛ بطا ما ٧ان
بٗضّزاهِخحن مً ٢غاءة
ِ
لخباص ٫الخدُتّؤم ال لخبضؤ ؤو جيخهي مً جل ٪اللخٓت خ٩اًدىا.
ومىظ هظا الؿلى ٥الظي ؤؾماه بٌٗ ؤنض٢اجي "باإلابالُٞ ٜه" ؤنبذ
ٖلي ؤنّال ؤجىاو ٫الُٗام وخضي ؤو ؤن ً٩ىن لي ع ٌ
مً الؿهل ّ
 ٤ُٞللمؿحر
وؤها ٖاثض مً ٖملي ؤو شسهاّؤجباص ٫مٗه ؤَغا ٝالخضًض بالخاٞلت في
ؾىىاث مً
َغٍ٣ي للجامٗت ،لُهبذ هظا الُب٘ ظؼءا مً ؾٗاصحي بٗض
ٍ
الؿ٩ىن والاهُىاء والاوٛالٖ ١لى الىٟـ٣ٞ ،ىاٖتيّالخالُت بإن الؿٟغ في
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الىاؽ ؤ٢ىي جإزحرا في بىاء شسهُت مشٟ٣ت مً الؿٟغ فيّالظاث زهىنا
بٗض عخلت صامذ َىٍال في صوازلي.
هظه الٗاصة التي ظمٗخجي بال٨شحر مً ألاخبت مىظ ؤن جُبٗتها والتي آلان
٧لّٖم ٤ما ؤقٗغ به مً باؽ ؾإنٟها بالؿِئت و الؿِئت ظضا ٞهي
مً ّّ
التي ؤوصث بي مىظّزالزت ؤًام بُٛاب "ؤلاصعا "٥ووؿُان الُٗام وختى ٖضم
ُ٢امي بىاظبي في ٖملي ٖلىّؤ٦مل وظه ٦ما ؤخاو ٫ؤن ؤ٧ىن صاثما ،وما
ؤ٦خبه آلان هى جدظًغ مً هظا الؿلى ٥الظي ؤوظهه ل٩ل ؤزىحي مً الكٗب
الٟلؿُُجي٣ٞ ،ض ج٩ىن ه٨ظا ٖاصة اظخماُٖت طُ٦تّفي ؤي مجخم٘ بالٗالم
بال في مجخمعي؛ اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي ٞهىا ج٩ىن ٢اجلت٦ ،ماّؤجدضر مٗ٨م
مً جابىحي آلان.
بضؤث الخ٩اًت ٢بل زالزت قهىع في مضًىت ال٣ضؽ وفي اإلاسجض ألا٢صخى
اإلاباعٖ ٥لىّؤجم الخدضًضٞ ،دالي ٦دا ٫بٌٗ ٞلؿُُىحي الًٟت الٛغبُت و
ُ٢إ ّ
ٚؼة الظًً ؤجُذّلهم بإن ًضزلىا مضهىا الٟلؿُُيُت في الضازل
اإلادخل مً زال ٫ما ٌؿمى بخهغٍذ الهالة الهاصع مً ٢بل ؾلُاث
الاخخال٦ ٫ىىٕ مً الدؿهُالث في قهغ عمًان الًُٟلّ٦ما ًضٖىن ،ؤو ٦ما
ػوط ٖلى ػوظخه التي ٖ٣ض ٢غاهه ٖلحهاّمىظ
ؤؾمُخه بةطن زُي بضزىٍ ٫
ّ
مخٟدها ّ
٧ل
ألاػ ،٫في طا ٥الُىم ٦ىذ ؤزُى في الؿاخاث وكُُا مجىىها
ووظه ؤنُل جائها في ؤػ٢ت ألاؾىا ١وصوالب
حجغّوملخُ٣ا الهىع ل٩ل ِ٢بت
ٍ
ّ
ّ
بالخٗغٖ ٝلى الجمُ٘ ،مً
ٞإهب
ومٗ٣ل خًاعة ٞلؿُحن ألام،
الخاعٍشّ
ِ
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الُٟلت "خىحن" باجٗتّالُٟاثغ ،لباٖت الخد ،٠بلى اإلاهلحن والؿُاح،
مؿخُٗىا ّ
ب٩ل ما ؤوجِذ مً بإؽ ونالبت ٢ضم بإن ؤْل مؿخمغا بٗؼمي ٖلى
الخغ٦ت ٣ٞض ّال ُ
جخاح لي الٟغنت ّ
مغةّؤزغي بإن ؤػوع اإلاضًىت اإلا٣ضؾت ،ومً
ألاما ً٦التي لِـ مً اإلام ً٨ؤن ّ
ؤٞىثّػٍاعتها ٧اهذ م٨خبت اإلاسجض ألا٢صخى
ّ
السخيُت" ،وهىا٧ّ٥اهذ جيخٓغوي ال٣ىبلت اإلاى٢ىجت التي
اإلاؿماه بِـ "اإلا٨خبت
ّ
خىُُا ؤهُ٣ا بمالمذ ٖغبُت ؤنُلت
اهٟجغث بي بٗض زالزت قهىع٧ ،ان قابا
ُ
ّ
ظهىع ٖمُ ٤بدًىع ًمؤل اإلاؿغبّاإلااصي لبىابت اإلا٨خبتً ،لخ٠
ونىث
ٍ
ٍ
خىله خكض مً ألاَٟاً ٫لبؿىن ػ ّي ال٨كاٞتّوَؿخمٗىن بةههاث جام
ُ
ؾهم
لىهاثده في جىُٓم اإلا٩ان ،ؾغث بلُه بسُىاث اإلاعجب وعمُذّبإوٍ ٫
لي في ؤعى مٗغ٦ت ّ
الىص والظي ٧ان ؾاالا مباقغاّ :
ٖظعا ،إلااطا حٛل٣ىن ؤبىاب اإلا٨خبت ؟ ّ
لم ًجبجي ٖلى الؿاا ٫وازخهغ ٖلي الُغٍ ٤و٢ا ٫بهه مً لجان
الخىُٓم في الخغمّيمً مجمىٖت ٦كاٞت ظبل اإلا٨بر ّ
وٖغ ًٖ ٝهٟؿه
باالؾمّ .
ُ
ُ
ّ
ج٣مهذ خُجها صوع
وٖضث إلاىيىٕ اإلا٨خبت٣ٞ ،ا ٫لي بابدؿامت
اإلاهخم
ٖغًٍتّ :
ُ
ألخًغه ل ٪؟ ّ
ما هى ال٨خاب الظي جغٍضه
اعجب٨ذ٣ٞ ،ض ويٗجي في ػاوٍت ال مجا ٫لي بإن ؤٞلذ مً ٨ٞها باظابت
عنِىت٣ٞ ،لذّله بال وعيّ :
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نض٢ا ال ؤٖلم هىٕ ال٨خب في الضازل وال ٖىاوًٍ جدًغوي آلان في
٦ىذّؤٖلم ؤن اإلا٨خبت بؾالمُت ولِـ لي في هظا اإلاجا ٫ال٨شحرّ .
عؤسخي٣ٞ ،ض ُ ّ
ولٞ ً٨همذ بٗض ص٣ُ٢ت م٘ هٟسخي اإلاٛؼي مً ؾااله؛ ٞاإلا٨خبت لل٣غاءة
ولِؿذ "اؾخضًىّ" للخهىٍغ ،وؤها مٗه بالغؤي ٣ٞض ؤنبذ اإلاسجض ألا٢صخى
هظا الٗام ؾاخت ٦بحرةّلهىاة الٗضؾاث وٖبثهاّ ..
ُ
الخه٣ذ بدظا٢خه ّ
وحٗغٞىا ٖلى بًٗىا في ل٣اء لم ًخجاوػ الشالزحن
ص٣ُ٢تّ ..
٢اّ ٫
ٞحهً ظمال خُ٨مت مىػوهت لً حُٛب ًٖ طهجي الظي ؤ ُ
٢ىم مىظ
زالزت ؤًامّبٗهغه ّ
ب٨ض وحٗب قضًضًً ٧ي ؤٖىص بظا٦غحي للم٩ان والؼمان
ِ
اللظًً الخُ٣ذ ٞحهماّ"بالكهُض بهاء ٖلُان" ٖىضما ٧اهذ ماصة خضًصىا ًٖ
ال٣ضؽ وًٖ بهجاػاث وٗٞالُاثّ٦كاٞت ظبل اإلا٨بر وًٖ ٗٞالُت ال٣غاءة
خى ٫ؤؾىاع ال٣ضؽ التي اؾخُإ ٞحها ظم٘ ٖكغة آالٞ ٝلؿُُجي ًدملىن
ّ
ال٨خب ُلُ ٓ
ب٣ضؾُت اإلاضًىت الخاعٍش ل ً٨بغوحّالش٣اٞت يمً مىؾىٖت
ضزل
"ُٚىِـ" لالع٢ام الُ٣اؾُت ،ولُُٗض ل٨ٟغحي عٖكت الخُاة التيّؤعصتها في
مًماع آزغ ويمً ٖىىاوي الظي لً ؤجغ٦ه وهى ؤن الش٣اٞت والخٗلُم
بىنلتّالكٗب الٟلؿُُجي للىعي الظي ؾُ٣ىص مغ٦بت هظا ال ّىًَ ّ
لبر
الخغٍت والاؾخ٣الّ ..٫
ل٧ ً٨ل ما ؤ٢ىم به آلان هى ٌ
لًٗ مخ٨غع لٗاصحي في ا٢خىام البكغ مً
الُغ٢اثّالٟلؿُُيُت أليٗهم بٗضها في ظُىب ٢لبي وعٞى ٝطا٦غحي والتي
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ؤخاو ٫ؤن آزظ ٖهضاّٖلى هٟسخي بالخسلي ٖجهاٞ ،هظه الٗاصة ماطًت لصسو
ٌِٗل بحن قٗب مً الكهضاءّالخائهحن ًٖ ؤق٩ا ٫نهاًاتهم والظي ويٗهم
ال٣ضع نٟا في َابىع ظغاثم ؤلاخخالّٚ٫حر اإلاؿاو ٫والٗابض بال مباالة
بمؿخ٣بلهمّ .
خًغة الؿاا ٫الٛغٍب ألاَىاع؛
خكض هظا ال٣ٟض م٘
وؤها آلان في
ِ
ِ
ُ
حكهض ُله ٧ل حجاعة ال٣ضؽ و٧ل وظىه
الكهُض بهاءّٖلُان اإلاش ٠٣والظي
اإلا٣ضؾُحن بإهه البالّٜالٗا٢ل الغاقض اإلاشابغ اإلاباصع ،ؾاالي له في بًُ ُٚب
ؾُغ ٢غؤجه ًا بهاء،لخهحر ب٩ل هظا البهاء ؟"
اللخٓت هى "ّ:ما هى آزغ ٍ
ّ
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ماجد الدجاني
بهاء ًا ؤظمل الؿىابل ًا مً خملذ مهجت اإلا٣اجل صمائ ٥الؼُ٦ت
اعج٣ذ ٞك٩لذ مؼها مً السخاب واص٢ا ٞامخؤلث في وَجي الجضاو،٫
ٖغٞخ ٪نامخا و٧ان نمخ ٪جى٢ضا وزىعة ال حٗغ ٝؤلاٖالم والغٍاء ،ما
زغظذ بُغا وثاء الىاؽ ،اؾدكهاصً ٥ظ٦غوي ب٣هُضة ؤظمض ٞااص هجم:
ظُٟاعا ماث ال َىُىه وال قيكىه وال بٖالهاث ،و٦إوي ب ٪ؤبا طع الٟٛاعي:
ًمىث وخُضا وٍبٗض وخُضا ٚغٍب ؤهذ بهض ٪٢وه٣اث ٪في ػمً
الغوٍبًاثُٞ ،ىبى للٛغباء ٦م ٢غٖذ َبى ٫عمًان وال٨كاٞت و٦إه٪
جغٍض ‘ً٣اّ ال٨ٟغ والشىعه والًماثغ الىاثمه ٦م ٦خبذ ل ٪وٖى٦ ٪خبذ ما
ًٟ٨ي إلنضاع صًىان قٗغ ،و٦م ؤجمجى ؤن ًهضعه والض ٥وم٘ طل ٪جدظلجي
ال٩لماث وحؿب٧ ٤لماحي الضمىّٕ .
ؤجضعي ًابهاء ؤن وعاء ٧ل ٢هُضة مضي مً الضمىٕ ظغخخجي؛ ؤجضعي ًا
بهاء ؤن قُماء ج٣خلجي بالخضًض ٖى ًٖ ..٪آزغ ٧لماج ٪لم ٌؿخُ٘ ؤخض ؤن
يهخ ٪ؤؾغاع ٨ٞغ٧ ٥ان نمخ ٪بٖهاعا وُٖىٞ ٪ىهت بغ٧ان ،اٖظعوي ًا بهاء
صمىعي مؤلث لىخت خغو ٝالخاؾب ،بهاء ًا زالشت ألازافي في مى٢ض خؼوي
زاثغ ومدمض ولضاي اإلاغخىمان ،وؤهذ زالثهم وبهاء زالشت ؤزافي زاثغ مدمض
وزالشت ؤزافي مى٢ض خؼوي بهاء ٖلُان ،وبهاء زالشت ألازافي وال٣لب ظمغ في
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الكٛا ،ٝوالىاع في ٢لبي لٓى هي مغظل لِـ بسا ٝوالضم٘ في ُٖ ّجي ًجغي
ما لضمعي مً ظٟا ٝخؼوى ّ
ج٣ؼم ٖىضه ؤصب البالٚت وال٣ىافي ججه٨جي
ال٩لماث وج٣هم ْهغي و٢ض ًًٓ البٌٗ ؤوي ؤبال ٜولً ً٨ا لُذ ٢ىمي
ٌٗلمىن ٦خبذ ألبُ ٪مغة :مً بضفيء مىا بجلُض مكاٖغه ٢لب آلازغ؟ مً
ٌٛؿل مىا بمضامٗه صم٘ آلازغ؟ مً ًجزٕ مً ٧لم في الغوح ٖمُ ٤ههل
الؿهم الٛاثو لًُمض ظغح آلازغ؟ بهاثُاث والض ٥هها ٫في ٢لبي (ؤجضعي
ًا بهاء)مضي بغوحي وفي ألايالٕ عمي بالىبا( ٫بهاثُاث)زل لي زلُل ب٣لبي
والًلىٕ ٦ما الىها ٫بلى السلض ًا بهاء ًا مٗلم هظا الكٗب مجهاط الىًا٫
بلى ظىاث زلض ًا بهاء إلاشل ٪ؤهذ جىٟخذ الؿماء وال ًغوي زغي ألاوَان خ٣ا
بطا لم جغوه مً الضماء بلى السلض ًا جمىػ ٞلؿُحن ًا مً طهبذ بلى واصي
اإلاىث؛ لُٗىص الغبُ٘ وفي ؤطوي نىج ٪يهضع :ؤها ما ٖك٣ذ اإلاىث بال مً
هُامي بالخُاه ّ

ّ
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اسامة العيسة
ّ1
ابً ال٩اجب !..مدمض ّ
ٖلُان ،باليؿبت لي ،هى ناخب اإلاجمىٖت
ال٣ههُت ألاهم ًٖ ججغبت ألاؾغي في سجىن الاخخال .٫وظضث َغٍ٣ت
لظ٦غ طل ،٪في عواًتي (اإلاؿ٩ىبُت) ،ج٣ضًغا وجظ٦حرا .ل٣اجي ٢بل ألازحر بمدمض
ّ
ٖلُان٧ ،ان في ٖام  .1985هٓم اجداص ال٨خاب الٟلؿُُيُحن ،هضوة مكتر٦ت
في مجم٘ الى٣اباث اإلاهىُت في بِذ خىِىا ،إلاىا٢كت مجمىٖت مدمض ّ
ٖلُان،
وعواًتي ال٣هحرة٢-هتي الُىٍلت (الخىىن الجبلي)٦ .خب ّ
ٖلُان٢ ،ههه
زال ٫ؾىىاجه الُىٍلت في السجىن ،واٖخجى بيكغها ،بٗض ان ُتهغب مً

السجً ،في مجلت ال٩اجب ،ظمُل الؿلخىث وببغاهُم ظىهغ .ب٣ضع ما جل٣ى
حُٗٓما مً اإلاىخضًً ،جل٣ى هصخي ج٣غَٗا !...ؤنبذ ّ
ٖلُان ،خغا (َبٗا جل٪
الخغٍت اليؿبُت)٧ .ان ؤخض الظًً قملتهم ن٣ٟت جدغٍغ ألاؾغي الكهحرة.
ًخاب٘ مدمض الاهخٟايت الٟلؿُُيُت اإلاىضلٗت ،بغوح ؤصبُتّ .
ّ
ّ2
٢اثض اؾخم٘ ٖبر الخلٟاػ بلى هبإ اؾدكهاص مىاًَ قاب بغنام ظِل
الاخخال ،٫ؤظغي اجهاالث ٖاظلت م٘ ؤبىاثه ،اَمإن بلى وظىصهم صون
"ؤطي" ،جىٟـ الهٗضاء وهمـ" :الخمض هلل" .في و٢ذ مب٨غ ّ
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ّ3
ّ
٦خب ما ال ًم ً٨ؤن ًُيسخى :صخاُٞت قابت جضعي الظ٧اء حؿإ ٫والض
الكهُض "  ٠ُ٦حكٗغ وؤهذ ج٣ٟض ولض ٥الىخُض؟" الىالض اإلاش٩ى ٫ال
ٌؿخُُ٘ ٦بذ ظماح صمٗت ّ
خغي؛ اهُل٣ذ ِٞكُذ بىظهه ًٖ ال٩امحرا
وَٛاصع بلى خُض ًدكٓى في "بغ٧ان" مً وظ٘ .لً ؤؾالً ٪ا مدمض ًٖ
ُ
قٗىع ٥بُٛاب بهاء .لً ؤهىئٞ ،٪ال ٞغح بالضماء ،ولً ؤٖؼٍ ،٪وؤها ؤ٢غؤ
وناًا بهاء الٗكغ التي ٦خبها "ألي قهُض" .في الىا ٘٢هدً بداظت بلى
الٗؼاءّ !..
ّ4
!..مىٟظ ٖملُت البام ،في ال٣ضؽ الٛغبُتً ،ىم 2015-10-13مٞ ،اظإ

َم ًْ ٖغٞىا هظا الٟىان ،اإلاباصع ،اإلاش ،٠٣ؤخض مىٓمي ؤَى ٫ؾلؿلت ٢غاءة
خى ٫ؤؾىاع ال٣ضؽ ،التي صزل بها مىؾىٖت ظُىِـ .اإلاٟاجىء ،اؾخدضر
نٟدت ٖلى الِٟـ بى ٥باؾم الكهُض بهاء ٖلُان-شسهُت اٖخباعٍت ٢بل

ؤ٦ثر مً ٖام مً الُىم اإلاىٖىص .في  8ؤٚؿُـ ٦ 2014خب ،مهمم
الاٖالهاث ،جدذ ٖىىان (ٖىضما اؾدكهض)" :ؾدخ٣ٟضون نىعي وجبدشىن
ًٖ ؤظملها ،لىيٗها ٖلى آلاعماث وَباٖتها ٖلى بالًؼ ..ؾدخ٣ٟضون عؾاثلي
مٗ٨م وجخظ٦غون ؤظملها ..ؾدخظ٦غون ؤظمل لخٓاحي مٗ٨م ..ؾخدؿاب٤
الصخاٞت ألزظ الخهغٍاث مً ٖاثلتي ..ؾخ٣ى ٫ل٨م ؤمي ما ٧ان ؤزغ ٦المي
َٟل ًب٩ي وؤم جهغر وؤر م٣هىع ..ؾخ٣ىلىن
لها ..ؾِبدض اإلاهىع ًٖ ٍ
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٧ان قابا في م٣خبل ٖمغه ..ؾخًٛبىن وجخٓاهغون ًىما ؤو ًىمحن..
ؾدؿحرون في ظىاػحي وجهغزىن بالهخاٞاث والخ٨بحراث ..ؾإجغ ٥ل٨م ملٟا
ًدخىي ٖلى جهامُم لبىؾتراث وآعمت وجهامُم مخىىٖت لبالًؼ٧..ىوي ال ؤز٤
بظو ١اإلاهممحن مً بٗضيً "!..ا له مً ٞىان مخُلب !..في  12صٌؿمبر
 2014وكغ ما ؾماها (الىناًا الٗكغ ألي قهُض) ،التي ً٣ضم والضه ال٩اجب
مدمض ّ
ٖلُان ،جإمالث ٞحها ،ال جسلى مً صبابِـ مىظهت ،إلاخجاهلي الىناًا
زهىنا مً الٟهاثل .في ّ
ألاًام ألاولى مً ا٦خىبغ  ،2015اوكٛل بةَال١
ظىىص الاخخال ٫الىاعٖ ،لى الٟخاة اؾغاء ظٗابُو ،واٖخ٣الها ،وهي مً
ظبل اإلا٨بر مشله ،بضٖىي انها جىىي جٟجحر ؾُاعة مٟصست ،وهى ما اجطر
الخ٣ا باهه ٚحر صخُذً .ىم  ،2015-10-13اإلاىٖىصٞ ،اظإ اإلاٟاجىء،
اإلاخٟاظئحن ،بدىُٟظه ٖملُت البام!ّ ..
ّ5
ؤزغ اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة لضي ،ختى جدغٍغ هظه ال٩لماث ،بان الغثِـ،
هى مىْ ٠لضي اإلاىاَىحنً ،خل٣ى عاجبه ،واإلاهاعٍ ٠الدكُٛلُتِ ،مً
السؼٍىت الٗامت .ولم جسجي الظا٦غة بٗض ،ختى ال ؤجظ٦غ بان الغثِـ ٌعي
طل ٪ظُضا ،وخاو ،٫م٘ مغشخحن آزغًٍ للمىهب الٗخُض ،ب٢ىإ الجمهىع،
َمً ألاًٞل بُجهم للٗمل لضيهم بىُْٟت عثِـ ،وطل ،٪بُغح بغامج،
وجىُٟظ خمالث اهخسابُت .بالُب٘ ؤٖلم ،بان ألامىع ،ال حؿحر في بالصها ،ولم
ْ
حؿغ ٖلى الىدى اإلاغججى ،وال ق ٪بان الجمهىع (ؤعظى مالخٓت الٟغ ١بحن
الجمهغة واإلاىاَىت؟)ٌ ،ؿاٖض ٖلى ؤن حؿحر ألامىع ٖلى الىدى الظي هغاه،
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والظي ًهبذ ُٞه ؤي مىهب مضٖاة للتهاوي ،والاخخٟا ،٫مً السٟحر بلى
الىػٍغ ،وما ًيكغ ٖلى الِٟـ بى ،٥مً ؾُل تهاوي الىٟاً ،١ا٦ض طل.٪
وؾإْل مؿخٛغباً ٠ُ٦ ،م ً٨ان ج٩ىن وُْٟت ٖمىمُت ،ؤو ه٣ابُت،
ُ
مؿخجلبت للتهاوي ،و٣ً ٠ُ٦بل اإلا َه َىاون بظلً .٪بضو ان الؼمُل ال٩اجب
مدمض ّ
ٖلُان ،والض الكهُض بهاء ٞلؿُحن ،لضًه ٖخب ٖلى الغثِـ ٨ٞخب:
"ؾُضي عثِـ صولت ٞلؿُحن ال بإؽ ؤن جلخ٣ي وٞىصا بؾغاثُلُت في خحن ما
ػاَ ٫لب طوي الكهضاء جغجِب ل٣اء م٘ ؾُاصجٖ ٪ال٣ا صون عص ،ول ً٨عبما،
وؤهذ جا٦ض ٖلى وظىص الخيؿُ ٤ألامجي م٘ صولت الاخخال ،٫ؤن جخظ٦غ بان
ٖكغة ظشامحن لكهضاء الىًَ ما ػالذ جُلب ،ب٩ل خ ٤وبلخاح ،صٝء
جغاب ٞلؿُحن" .وعٚم مكاٖغي ججاه ّ
ٖلُان ،وظمُ٘ ٖاثالث الكهضاء
ّ
(وهي مكاٖغ ٚحر مُٟضة ألخض) ،بال اهجي ،ؤَلب ؤلاطن مً الهضً ٤مدمض
ألحؿاءَ :٫مً الظي ًخىظب ؤن ًُلب مىٖضا ِمً َمً؟ ؤعظىً ٥ا والض بهاثىا
ظمُٗا ،ؤن ال جُلب قِئا مً ؤخضّ !..
ّ
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وقالىا فيه
الشعر والغناء
ّ

 000،،،و ُهىا البهاء ْ
َظ ّل ْم على جاس ّ
العماء !
ْ
ُ
ُ
ُ
ظالمه
ًا ثلج ل ًْ ِدف ًئا على أهفاظه ل ًْ ًا صقيع
َ
ْ
الؽهيذ ُم َق َّذ ٌ
ماألهبياء !،،،000
ط
إن
ّ
ّ
ّ
ّ
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ماجد الدجاني
ما ٞلؿُحن قٗاع ؤو ٢هُضه ّ
ما ٞلؿُحن ؤخاصًض مجالث وؤزباع ظغٍضه ّ
ما ٞلؿُحن هؼاٖاث وؤخؼاب ٖضًضه ّ
بنها قٗب جدضي ّ
وجهضي هاػٖا ًىما ُ٢ىصه ّ
ُ٢ض ٨ٞغُ٢ ..ض عوح ّ
ُ٢ض ؤ٢الم ُٗ٢ضه ّ
ُ٢ض بٖالم بلى آزغه ّ
وٖلى ألا٢صخى ؾُٗلي ّ
وٖلى ًاٞا بىىصه ّ
ؤبي ّ
بنها قٗب ّ ّ
لِـ ًغضخى ّ
لٗلىط ؤن ج٣ىصه ّ
ومطخى بالٗغوة الىز٣ى بلى الىهغ ّ
وزُىاث وثُضه ّ
بنها مغخلت الىعي الجضًضه ّ
ٞاهخٓغ في بِخ ٪ألابٌُ ًا زهم قٗىب ّ
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ؤهذ في ٖحن الٟلؿُُجي صوصه ّ
ّ
٢غصي ؤهذ ٌؿخضعي متى قاء ٢غوصه ّ
بهما هدً بجي ٦ىٗان ما ٦ىا ٖبُضه ّ
ّ
ّ
ّ
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لينا أبو بكر
َل٣تّ :
و ُهىا البهاء ْ ّ
َؾ ّل ْم ٖلى ظاع ّ
الؿماء ! ّ
ُ
ُ ْ
ُ
ؾالمه ّ
ًا زلج ِ ًْ ٦صٞئا ٖلى ؤهٟاؾه ً ًْ ٦ا نُ٘٣
َ
ْ
الكهُض ُم ََّ ٣ض ٌ
٧األهبُاء ! ّ
ؽ
بن
ّ
ّ
خ٨مت البهاءّ :
ّ

للى ْ
ٍاح ؾ ّغ ٌّي ُ
ْ ٌ
ظىص ! ّ
السلىص اه ِؼ ِ
ّ
خ٨مت الٗضوّ :
ا٢خلىا الكهضاء ؤوالٞ...ىخضهم ًدغؾىن الؿماء ! ّ
ّ
ّ
ّ
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خ٨مت الشالظتّ :
ًا صم٘ ؤمي ًا ماء الؿماء ...الجى هىا صافئ في الُغٍ ٤بلى ّ
خمام
اإلاالث٨تّ .
ّ
خ٨مت الالجئّ :
الكهضاء ٖاثضون بلى الؿماء ! ّ
ّ
خ٨مت الجىىصّ :
الكهضاء ؤقغ ٝاإلاداعبحنّ .
ّ
م٣اَ٘ مً ٢هُضة " حجغ الؿماء " التي ًًمها ٧املت صًىاوي" :
حجغ اإلاىق٩ا – الخب م٘ الظثاب " ! ّ
ّ
( ِزٟاٞا ّ ..
َْ
َْ
ِم ًَ الِ ُْ ٛب ِظ ْئىا ِبلى الِ ُْ ٛب ُٖ ْضها ّ
ََ ٞى ْد ًُ ْاه َخ َم ُْىا ُأل ّم ّ
الؿ ْ
ماء ّ
ِ
ّ

الصَ ...ب َى ْتها ّ
ِب ٍ ّ
ُ
َ
َّ ّ َ ُ
السلىص ْ
وبح َن ُ
ضوص ّ
الخ ِّ
َمال ِث٨ت الغ ِب بحن
ّ
َ
ْ ُ ْْ
ُاء ..و ُؾُ ٩انها ها ِػخىن ّ
ٞإبىائها ؤه ِب ٌّ
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و ُخ ّغ ُ
اؾها ُق َه ْ
ضاء ّ
************* ّ
ّ
الك ْ
َ َ ُ
ُ
َ َ
خاث " ّ
الة "
وهدً الظًً وٗىص ِبلى ِ
هللا بٗض ن ِ
ّ
َ ْ َ ّ
ُْْ
ُ
ه َى ِ ّص ُٕ ؤَٟالىا ِبالؼٚاع ٍِض وألاِ ٚى ْ ّ
ُاث
ْ
َو َه ْغ ُ
جاح َب ْح َن ألاؾحر َو َب ْح َن ألاؾحر ّ
َ
ُوٗ ُّ
َ
ُٞىع َّ
اله
ض
هحر ّ
باح ِل ُؼ ّوا ِع ِه ِم ًْ ِب ّال ِص اإلا ِّ
ِ
ِ
ّ
َ ْ ُ ْ َ َ
َّ
هُض ّ
و هس
بُه الك ِ
خاع بؾم ؤ ِ
َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ
َْ َ
َ
هاصة ِب ْخضي ّ
ضًض ؾُىل ّض ،خُض الك
هُض ظ ٍ
ِألظ ِل ق ٍ
ْ َ َْ
ٟاث ال ِىعاز ِ ّت ،ؤؤ َم ًُ ُم ْع ِج َؼ ٍة في ّ
ِن ِ
ُٞىىن ْال َب ْ
٣اء ! ّ
ِ
َ
ُ
ُ
ووِٗل َب ِ ّه ..ال ّ
ً....
همىث ِبال َوَ ٍ ّ
ُ ُ ُ َ
َ
بىع لىا ُٞه َّ
َُ ٢
هُض ّ
قىاهضها ...خحن هغخل هإزظ ّ ٧ل ق ٍ ّ
لُٞ ً٨ه
ِ
َلىا َمٗىا َل َّ
الغخُل ّ
ِّ
٨إن َخ٣ا ِث َبىا في
ََ
ُ
..ظاء ّ
احّْ .
ؾماواجىا ...و ٦إ َّن الظي ع َ ّ
ّ
ْ
َ
ْ
ؽ في الخغب ز َّٟت َ(م ْغ َ
ُهماع ُ
هاث ّ
ٍام *) في ُؾ ُغ ِع آلا ِل ْ ّ
ِ ِ
َ َ ُ
دحن ه ِد ُّب هسىى الخغوب ّ
ٞ
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ََ ٦إ ْهها ٝآل َهت َه َد َ ُ ْ ُ
الث ّ
باعػ ِبالُ ٣ب ِ
ِ ِ ٍ
َ
َ
َْ ٦ى َجم الهباح َوه ْجم اإلا ْ
ؿاء ّ
ِ
ّ
ُ
ْ
َ ُ
وخحن هدا ِع ُب ْهغ٢و ِمش َّل ّ
كُّ ..٤
َٖ ٍ ّ
َ َ
ْ
الخباًب"ّ ....
ٗان "( :..عاخىا
ًُ َغ ّص ُص في ل ُْ ِل ْ ٦ى َ ّ
َ
ْ
َوما َو ّصٖىا ! ُص ّلجيّ ،
(ٖىاث *) ! ّ
غص:
ؤي َخ ْغ ٍب ج ُّّ
ّ
ُ
ؤها ْ
٢ض ّ
جابىث ُم ْع ِج َؼحي ْ ّ
الُى َم
ْ
َ
ّ َ
َخ َمل ُذ الظًً ًُ ِ٣لىن َٖ ْهضي َّٖلى ِ ٦خ ََّ ٟي ّ
ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
و ُ
خُاة ! ّ
همذ ٖلى ِحج ِغ ِآلَهي ..ؤجمازل بٗض الغصي ِلل
ّ
****************** ّ

خانّ ..
لىا َظ ّى ِ ّ
َ َ ُ
الس ْل ّضَّ ُ " :
هُض " ّ :
خلم الك ِ
و بُجهما حج ُغ ِ
َجغ َاء ْث ل َٗ ُْ َي ُْه ع ْخ َل ُت م ْٗغاظه ٞا ْعَجإي ُ
للبروط ّْاهً َ
مام ْه ّ .....
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ّ
َ
عؤي  -ما ًَغي ال٣ا ِثمى ّن ّ
ْ
َ ّ
الى ْىم في ؾ ْض َعة ْال ُخ ْل ّمَ ،ؤ َْ ٢
ؽَ :ص ْع َب َّ
الؿ ْ
ماء ّ
ه َغ َص ْع ٍب ِبلى ال ُْ ٣ض ِ ّ
ِ ِ
ِ
ِمً ِ
الغ َ
و ِؾ ْغ َب َمال ِث ٍَ ٨ت َج ْغ َّ ُ٘ ٞ
وح ٞىّ ..١
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َؤعاث ٪م ًْ ُل ُال ّا ...و ُج َب ّل ُل ُها ب َغخُُ ٤
الٗال ِ ( ...ل َد َّ
كم الكهُض ّ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
َ َ َ
َ
الم ّ
هللا في َب ِْ ِخ ِ ّه)َ ٞ....ؿ ٌّ
و عا ِثدت ِ
َٖلى ٖ ُْغ باعثه َو َؾ َ
الم ْه ّ
ِ ِ ِِ ِ
**************** ّ
ّ

َ ُ ُ ُ َ ُْ
ألا ْحج ْ
ُاث " ّ
" ًسا ٝالٛؼاة ِمً
ِ
َ ْ َ َ َ
ْ ْ ْ
ْ
ُ
ظاب ِت ؤ ْؾ ِئل ِت السل ِض في ُ ٦خ ِب ال ِٗل ِم َو ا َلٟل َؿ َّْ ٟهّ :
َو ِم ًْ َع ْج ِؼ ِهم ًٖ ِب
ّ
ُ َ ّ َ
نب ٌّي َو ٌ
ؾُم ّ
ِإلااطا ًًخي ِ
ُ ّ
ؽّ
ِب ٍ ّإم ج َُ ٨ٟغ في ْزى ِب ُٖ ْغ ٍ ّ
ْ
َْ َ َ
٢غٍَته ْم في ّ
ْ
ماء ّ -
الؿ ِ
ِألظ ِل خبُب ِخ ِه ِ -بي ِذ ِ ِ
ُ َ َ
و ْ ٚغِ ٞت ه ْى ٍ ّم ّ
ىام ؾىي َ
َ ُ
خحن ًَ ُْ َ ٣غؤ في َْ ٢بره ُم ْ
لُ ٤ب َإ ْخ َ ْ َ ُ
ص َخ َْ ٟه ! ّ
الم مً ال ً ِ
ِِ
ج ِ ِ
ُْ
ُ
ُ
ألا ْحج ْ
ُاث" ّ
"ًسا ٝالٛؼاة ِم ًِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ُّ ّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ُ ًَ ٠
مىث ِأل ْظ ِل الخُاة ؟ ّ
ِ ً ٠ُ٨ّ ٞدب الكهُض الخُاة وُ٦
َ
ْ
َ
َ
َو َ ٠ُ٦ج٩ى ُن َل ُه َؤ ْع ُ
ماهت َم ًْ في َّ
ي ُه  -ع َْ ٚم َزُ َِّ ٠
الؿ ْ
ماء؟ ّ
ماء -ؤ
الؿ ِّ
َ ُ
ساْ ٝال ُٛؼ ُاة م ًَ ُّ
الك َه ْ
ضاء !!!) ّ
ً
ِ
ّ
ّ
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مروة السيوري
ؤ٢بل ًا ؤبذ ّ
لم ًجزٖىا الغنام -بٗضّ -
مً ظؿضي ّ
اهؼٖه ٖلى مهل ّ
وزًب ٟ٦ي ؤمي ّ
بضمي ّ
ّ
ؤ٢بل ًا ؤبذ ّ
ؤل ٤نضعٖ ٥لى نضعيّ ّ
اػٞغ واقخم وابّ ٪
وبملء نىج ٪انغرّ :
ؤٖضجً ٪ا ولضي ّ
خىَجي بُضًّ ٪
ّ
وصٖجي ما قئذ ّ
ؤهل التراب ،وصٞئجي ّ
ّ
و٢بلهاّ ،
ّ
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ال جيـّ :
مغع ٖ ٪ٟ٦لى قٟتي ّ
زظ ٢بلت الُٛاب ألازحر ّ
ٚمؿها ّ
وؤَٗم مجها صخبي ّ
٢غب ؤهٟاؾ ٪مجي ّ
وامؤل نضع ٥إلاا جب٣ى مً الٗمغ ّ
بغاثدتي ّ
ؤ٢بل ًا ؤبذ ّ
واٞخذ باب ٪للكمـ ّ
بٗضي ّ
٦ما ّفي و٢بلي ّ
ّ
و٢بلهاّ ،
ال جيـّ :
انغر ما قئذ ّ
واب ٪ما قئذ ّ
وجإلم ما اؾخُٗذ ّ
ال ج٩ابغ ّ
ؾأجُ ٪خامال ظظّٖ ٪
ّ
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٦ما ظظعي ّ
امىدجي الٟغنت ؤن ؤ٧ىن ؤبا ّ
ما ٦ىخه ًىماوؤن ج٩ىن ؤهذ ولضيّ .ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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1

إياد شماسنة
َ َّ ُ ُ
٢ا ٫الك
هُض أل ِّم ِه؛ ّ
َ َ
خحن ا ْعج٣ىّ :
ََ
َ
ال ج ْد َؼوي؛ ٞإها ّ
ُ
ْ
باؾ َمتّ .
ؤ ِخ ُّب ِِ ٪
ال ٌَ ْؿ َخد َُّّ ٤
ّ٪
الض ْم ُ٘ َٖ ُْ َى ِ ّ
ِ
َْ
نَ
َ
ِمشلما ال ٌَ ْؿخ ِد ُّ ٤السا ِثىى ّ
ْ
الٗان َمتّ .
ِ
ََْ
ُ َُْ ُ
غوخها ّ
البالص اإلاكتهاة ِل ِ
وؤها ِ
ََ ُ
ّ٥
َوؤها ؤع ٍُض ِ ّ
َ ْ َ َّ
ْ
ؾاإلاتّ .
ؤن جٓلي ِ
َ
َؤ ْعظىَ ٥ؤ ْن َج َخ َ
ماؾ٩ي؛ ّ ْ ٧ي ّ
ِ
ْ َ ََ
ؤٖخلي ٞغحي ّ
َ ُ َ
َ َ
ؿاث َم ْهّ .
ٞضوه ِ ٪ال ؤ
ها ٫و ِ
َ
ُ
في ّ ِ ٧ل ًَ ْى ٍم َظ ِّهؼي ْلي ْ ٢ه َىحيّ ،
 1من وصية الشهيد المقدسي بهاء محمد عليان.
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ُ َّ ْ ُ
اؾ ّ٨بحها ّ
زم
ّ ْ
ُ
الىا ِث َمتّ .
عوص
للى ِ
ُ ُ َ
َ َ َ ُ ْ
لؿ ْى ٝجس ِب ْر ِ ٥الى
و
عوص ِبإ َّهجي ّ
ْ
ما ِػل ُذ َخ َُّاّ ّ
ّ ْ
َ
الض ِاث َمتّ .
ُاة
في الخ ِ
ُ ْ ُ
ّٝ
ُعوحي ج َغِ ٞغ ّ
ُ
َب ِْ َىْ ٨م في َم ْج ِضهاّ ،
َ
وٖلى ُ
عوص ّ
الى ِّ
ْ
ُ ُ َُ
ٗاْ َم ّت ّ
ٖغوقىا اإلاخ ِ
٢اَّ ٫
الك ُ
َ
هُضّ ،
َو ْ
٢ض َح َٗ َّل َ ٤ب َّ
الؿماِ ،ب َى ِن َُّ ٍ ّت ّ
ِ
ْ
ُظ ِم َٗ ْذ لىا في ٢ا ِث َمتّ .
الج َ
الغ ََ ٢م َ
ال َج ْج َٗلىا َّ
لُض َه ِى ٍَّتيّ ،
َؤ ْو َج ْ
ه َىٗىا ّ
ْ َُْ َ
ماث َم ْهّ .
ِمً م٣لتي ج ِ
َ
ال ج ْج َٗلىا َِ ْٟلي ّ
َ
ًَدُما آزغاَ ،و َصٖىه ّ
َْ
َ ْ َ ُ ُّ َ
الخاإلا ّت ّ
ً٣خ ُِ ٠الىجىم ِ
َب ُْتي بطا َه َض ُ
مىه ؛ ّ

*** ّ
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َْ
َْ ٞه َى حجا َع ٌةَ ،
والب ِْ ُذ في ٢لبي ّ
ِ
َ
ََ ُ
ْ
ىاث َمهّ .
ؤْ ٢مذ ِّ ٢
َ
َ
ال ح ْؿ ِغ٢ىا َ ٞغحي؛ ّ
ْ
ُ
ُ
ِل َخل٣ىا َعَّبْ ٨م في ّ ِ ٧ل ِخ ْؼ ٍب؛ ّ
َ
َْ َُّ
ْاإلا ْهّ .
٧ي جظمىا ِ
َ َ
ُ
َ ُ َ َُ ُ
إٖىص ؤ ْؾإلْ ٨م ،وؤ ْؾإ ُْ ُٖ ٫ه َغْ ٦مّ ،
ؾ
َْ َ
الؿ ُ
ّ ٠
باّ ١
ُ٦
ِ
ْ
ٖلى ّ
ماء الٗا ِع َمت؟؟ ّ
الض ِ
ِ
ّ
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...
خالد جمعة
ُٖىه ٪إلاا ًهُضو الًى ّ
بّ
الٗ ِك ْ ّ
وٍغٖى اللُل ػي ِ
ُ
َّ
ًدلى ّ
ًضفى الش ِلج ،واإلا ّغ ّ ّ
بّ
وٍهحر اإلاىث ٦إهى ِِ ٦ؼ ْ ّ
مالً ٪ا ناخبي ؾا٦ذ؟ ّ
ّ
بِؿْ ٨ذ؟ ّ
هى اإلاىث
ِ
ّ
بدىْ ٨ذ؟ ّ
والا بـ ِ
وبٗض قىي بكى ٪ٞهان ّ
ّ
بخٟانل ناخب الض٧ان ّ
ٖلى لٗبت لبيذ الجاع ّ
ٖلى قىٍت هضي وؤؾغاع ّ
ّ
وع َ
وخ ٪حٗلى وحٗلي ّ
ّ
وبخ٣ىلي ّ
ُ ْ
صاث الؿىعّ ّ
ز ِٟذ ٖلى وع ِ
ما خض ٌؿ٣حهً ّ
اإلاُه ّ
وهاصججي بِبان الضوعّ ّ
ّ
خىذ لض٢ت ّ
بًضًه ّ
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وبُجي وبِىّ ٪
ؤها ٦مان خىِذ ّ
ػي ما هي ّ
خىذ ّ
ؤنلى في بِىاجىا خؿاب ّ
صخُذ ما اه٨خب في ٦خاب ّ
بـ بًُل بِىاجىا ّ
بىٗغٞى مً ؤمُاجىا ّ
م٘ الخلُب والطخ٨ت ّ
م٘ ؤو ٫زُىة ّ
م٘ الضب٨ت ّ
ال ًا ناخبي ّ

ّ
َل٘ اإلاىث ما بِؿْ ٨ذّ ّ
بـ السى ٝلىخسبى ّ
في ِ٦ـ وؿُان ّ
و٧ل الهاع ًخٗبى ّ
ّْ
هت ٧انّ ...
في ِِ ٢
ّ
ّ
ّ
ّ
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خامتت النصىص
ّ
ّ

اللحظاث الاخيرة
هو ّ
محمد عليان

(ولذث ًىم سحل البهاء )
ّ
ّ
ّ
ّ
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اللحظاث الاخيرة
ّ
ّ1
٧ان ٞجغ ًىم ٞ 31.08.2016جغا ٖاصًا٣ٞ ،ض اقغ٢ذ ُٞه الكمـ،
وٚغصث ُٞه الُُىع ٢بل ان ًصخى البكغ وٍدضزىا الطجُج ،وٞاح ُٖغ
مً هبخت الُاؾمحن الُدُمت التي ججاوع هاٞظة البِذ ،وٖال نىث اإلااطن
لُبكغ الىاؽ بهالة الٟجغّ ..
ول ً٨باليؿبت لىاٖ ،اثلت البهاء لم ً ً٨هظا الٟجغ ٖاصًا جماما ،اهما
٧ان ٞجغ ًىم ؾُ٩ىن خاٞال باالخضار التي ؾخدضر ٞغ٢ا في خُاجىا التي
لم ج ً٨في اقهغها الازحرة هاصثت ،و٧ان هظا الٟجغ ٢ض اههى لُلت لم وٗغٝ
ٞحها َٗما للىىم٧ ،ل ٧ىابِـ الضهُا خًغث في جل ٪اللُلت٧ ،ل الاخخماالث
الؿِئت ٧اهذ جضوع في عؤؾِىا اها وام البهاء ،هل وؿخلم البهاء؟ هل ؾىىا٤ٞ
ٖلى اؾخالمه ام ؾىُٗضه الى الشالظت اللُٗىت؟  ٠ُ٦وؿخ٣بل البهاء ؟ ٦م
مً اإلاكاع٦حن ؾِخىاظض مٗىا ؟ هل جمطخي اللُلت ال٣اصمت ٖلى زحر ؟ ماطا
ؾُدضر في اللخٓاث الازحرة ؟ّ ..
 ابى البهاءهمؿذ ام البهاء وهي جلخه ٤بي ٖلى ال٨ىبت بٗض ان انهذ نالة
الٟجغ واٞغَذ في الضٖاء والدؿبُذ ّ
 وٗم233

٢لذ واها اخاو ٫الهغوب مً اؾئلتها ال٨شحرة اإلاخخابٗت ّ
 ماطا لى..٢الذ والخٓذ اعججا ٝقٟخحها ّ
 اصٖى هللا ان ًلهمجي اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب٢لذ واها اصع ٥ما جغٍض ٢ىله ،هي جسصخى ،خض الهلىؾت ،بان ال ًخم
الدؿلُم الُىم ،وان ج٣ىم الكغَت الاؾغاثُلُت بالتراظ٘ في اللخٓاث
الازحرة ،او ان جً٘ قغَا ظضًضا اعًٞه اها و " اٞسض " اجٟا ١الدؿلُم
الظي وٗ٢ه زلُل ،ق ٤ُ٣البهاء ،م٘ الكغَت الاؾغاثُلُت .اناعخ٨م
ال٣ى ،ّ٫اهجي اها اًًا ٦ىذ ازصخى مً هظه اللخٓت ،اهخابجي ال٣ل٤
والسى٦ ،ٝىذ اصٖى في ؾغي ان جخِؿغ الامىعّ ،وان ًيخهي مؿلؿل
الٗظاب الُىمي ،وان وِٗل لخٓت الٟغح الاؾخصىاثُت والٛغٍبت والتي جبضو
ٚحر اوؿاهُت باإلاُل ،٤وهي لخٓت ٖىا ١الابً وصٞىه في جغاب ال٣ضؽ٦ .ىذ
اعٍض اها اًًا ان اعجاح ولى لٟترة ٢هحرة مً مٗغ٦ت ياعٍت ؾاع ٘ٞفي نهاًتها
اقاعة الىهغ اطا اهتهذ بض ًٞالبهاءّ .
ٖلى نىث ام البهاء الساٞذ وهي جخلى الضٖاء جلى الضٖاء ،اؾخٗضث
جٟانُل هظه اإلاٗغ٦ت ،ؾاٖت ؾاٖت ،بل لخٓت لخٓت ،وحؿاءلذ صون ان
اظض الاظابت ،مً اًً لىا ،هدً آباء وامهاث الكهضاء هظه ال٣ىة٠ُ٦ ،
٢اجلىا ٦جِل وهدً لؿىا ظِكاٖ ٠ُ٦ ،ملىا ٦ماؾؿت صولت وهدً لؿىا
صولت ٠ُ٦ ،ججمٗىا صون جسُُِ٦ ٠ُ٦ ،ىا ال٣اصة والجىىص والىاَ٣حن
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واإلاخدضزحن ،صون ان ه٩ىن ٦ظل ٪؟ ال اٖغ ،٠ُ٦ ٝول٨جي اٖغ ٝاهىا حٗبىا
مً هظه اإلاٗغ٦ت ،مشل اي ظِل ًسىى خغبا ٚحر مخ٩اٞئت ،مشل اي صولت
انه٨تها الًغباث اإلاخالخ٣ت ،مشل اًت مجمىٖت بال ْهغ والههحر وال
ام٩اهُاث وال ٢ضعاث وال مىظهحن وال مؿدكاعًٍ ،حٗبىا وعظ ّىها هللا ان ًىهي
هظه اإلاٗغ٦ت بالىهغ وان ٧ان الىهغ قضًض الخىايّ٘ .
انُٛذ ٢لُال الى اصُٖت ام البهاء ،قٗغث بالؿُ٨ىت٦ ،إن وؿمت هىاء
ٖلُل جىٗل ٢لبي ،ازظث هٟؿا ٖمُ٣ا ،امؿ٨ذ بُضها وعخذ ا٦غع ما
جخلىه مً اصُٖت ،وبحن الُٟىت والازغيّ٦ ،ىذ اقٗغ بدكغظت نىحي
وحؿاعٕ ص٢اث ٢لبي ،جإزغا بٗم ٤الضٖاء ،وهظًغ زى ٝمً اللخٓاث
ال٣اصمت ،و٧اهذ ؾبابتي جغج ٟ٘جاعة الى الؿماء ،وجاعة جمسر صمٗاث
جخضخغط باوؿُاب ٖلى زضًىا هدً الازىحنّ ..
ًا الهي  ً٦مُٗىا لىا ،اهضها الى ال٣غاع الؿلُم ،وؾهل ٖلُىا امىعها في
هظا الُىم الٗهِب ..هي جخلى واها اُٖض ..هي جخلى واها اُٖضّ ،
 ام البهاءاؾخ٣غث بىصاٖت في ٟ٦ي ّ
ّ
همؿذ واها اقض ٖلى ٟ٦ها التي
 وٗم٢الذ وهي جخى ًٖ ٠٢الضٖاء ٦ما لى انها جيخٓغ مجي ٢ىال ًغٍذ البا٫
وٍُمئن ال٣لب ّ
 َىا ٫الى٢ذ وهدً ا٢ىٍاء ،وؾيب٣ى ٦ظل ،٪بُيىا وبُجهم لٗبتٌٖ الاناب٘ ،مً ً٣ى " ٫ؤر " اوال يهؼم .لً هجهؼم ؾيىهغ وهض ًٞالبهاء
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ٖاصث جخلى الضٖاء ،اصاعث بىظهها ٖجي ،و٧اصث ان حسخب ٟ٦ها ل ّى ّال
ان ٟ٦ي ٧اهذ اقض ،لم ج٣ل لي قِئا ،ل٨جي ٢غؤث في ُٖىحها وخغ٢ت صمٗتها
التي جضخغظذ واؾخ٣غث ٖلى َغ ٝؾبابتي ،بانها تهؼؤ مجي وج٣ى٢ " ٫لىا
ا" ٫ار " مالًحن اإلاغاث٢ ،لىا ؤر بٗضص طعاث الغما ٫في الضهُا ،وظؼثُاث
الىجىم في الؿماء ،وُ٢غاث اإلاُغ مىظ زل ٤البؿُُت " ّ
خاولذ جضاع ٥الامغ ،ا٢تربذ مجها ا٦ثر ،اخؿؿذ بسىٞهاّ ،
 الُىم ؾىض ًٞالبهاء ،اٖض ،٥واهذ صاثما جش٣حن بي ،ؾىضٞىه،ؾاجغ ٪٦مٗه و٢خا َىٍال وخض٦ما ،اخ٩ي ،جدؿسخي وظهه٢ ،بلُه ،اب٩ي في
خًغجه ،صعي الضمىٕ حٛؿل وظهه ،جإملي ظماله ،اخًيُه ،اٗٞلي ما
قئذ ،هي لخٓاث ل ٪لً اصٕ اخضا ًٟؿضها ..
حٗاه٣ىا ّ
بكضة حٗاه٣ىا ّ
بُ٨ىا ّ
بدغ٢ت بُ٨ىاّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ2
٧ان ًىم  31.08.2016مىظ ؾاٖاجه الاولى خاٞال بالتر٢ب وال٣ل ٤والال
ً٣حن والسى ٝمً اإلاجهى ،ّ٫امًِخه اها وام البهاء٢ ،بالت الؿاٖت ،هغ٢ب
ٖ٣اعبها البُُئت ختى الؿ٩ىنّ ،ؾاٖاث جٟهلىا ًٖ عئٍت البهاء ،ال وٗغ،ٝ
وال ًم٨ىىا ان وٗغ ٝما ًسبئه لىا ال٣ضع في هظه الؿاٖاث .وانلذ ام بهاء
الضٖاء واها وانلذ الخ٨٣حر باالخخماالث اإلام٨ىت واإلاؿخدُلت ،وزُل لي ان
٧ل الاخخماالث واعصة ،واهه مً اإلام ً٨ان ًدضر ما ال ًخسُله اوؿان ّ
 ابى البهاءجمخمذ ام البهاء وً ٠٦ضها ما ػالذ مؿخ٣غة في ٟ٦ي ّ
 وٗم ال ج٣ل ٖجي اوي ٣ٞضث ٖ٣لي ،اعظى ،٥ول ً٨الا ًم ً٨ان ً٩ىنبهاء ٖلى ُ٢ض الخُاة ؟
 ًا هللا٢لذ واها ابخل٘ ٚهت ظاعخت٧ ،اصث جسى٣جي ،جململذ بٛحر اعجُاح،
عٗٞذ ًضي هدى الؿماء ّ
 ًا هللا ،اعخمىا بغخمخ٪ ال جاازظويً ،ا ابا البهاء ،ل٨جي ...ل٨جي ال انض ١اهه مُذزغظذ ٧لماتها بُُئت ،ظاٞت ،بل مُخت صون خُاة٦ ،إنها جسغط ٖىىة،
با٦غاه صون عٚبت ..هي (واها اًًا ل٨جي لم اٖتر ٝلها) جدكبض باالمل
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والغظاء ان ً٩ىن خُا ،وان ً٩ىن الاخخال٢ ٫ض ازٟاه او ازخُٟه٢ ،ض
ً٩ىن ظغٍدا في م٩ان ما٢ ،ض ً٩ىن اؾحرا في اخض السجىنّ٢ ،ض ً٩ىن في
٢بى جدذ الاعى ..والا إلااطا لم حؿمذ الكغَت َ ّىا ٫الى٢ذ بمٗاًىت
ظشماهه ،إلااطا لم جيكغ الكغَت اي ج٣غٍغ ٖىه او ًٖ مالبؿاث اؾدكهاصه،
اؾئلت ٦شحرة جبضؤ ب " إلااطا " وان بضؤث جُل بغؤؾها ٞانها ال جيخهي ابضا ّ
 ول ً٨الكغَت وٗ٢ذ الاجٟا ١وؾُض ًٞالبهاء اللُلت ..اهه..اههمُذ ًا ام البهاء.
٢لذ واها اقض ٖلى ٟ٦حها الازيخحن ٟ٦ ..ان باعصجان جمىدان الضٝء
لٟ٨حن باعصجحن ..مً ًمىذ الضٝء لالزغ حؿاءلذ طاث مغة ،مً ٌؿىض ٦خٟه
ٖلى الازغ ،حؿاءلذ اًًا٦ .الها ج٣خلىا الاؾئلت ،ج٣خلىا ا " ٫إلااطا " و ا" ٫
لى " و "متى " " ..لى " ان الؿاٖت جمطخي " ..لى ان الى٢ذ " ًجغي " " ..لى "
ان ؾاٖت الل٣اء جإػ " ..ٝلى " اوي اعجاح ٢لُال " ..لى انها جغجاح ٢لُال  ..لى ان
ال٩اجب ًً٘ الساجمت لهظا الىو اإلاالم الُىٍل الظي ًبضو اهه بال نهاًت..
ا٢غؤجم هها بال نهاًت ؟؟  ..البضاًت ؤلم  ..اإلاتن ؤلم  ..والساجمت بُٗضة ..بُٗضة
ولم جٓهغ في الا ٤ٞبٗضّ ..
 ٟ٦ا ٥باعصجان٢لذ لها واها اقض ٖلحهما واؾدكٗغ بالبروصة في اخض نباخاث نهاًت
آب الخاع٢ت ..وؤيٟذ صون عٚبت بال٨المّ ..
 ؾُ٩ىن الُىم قا٢ا وبُُئا..238

٢الذ وهي جىٓغ الى نىعة البهاء الىخُضة اإلاٗل٣ت هىاّ ٥
 زلُل٢لذ ونمذ ٞجإة ٦ما لى اوي اجغاظ٘ ًٖ ال٨الم ّ
 ما لهحؿاءلذ ب٣ل ٤وايُغاب..جإهبذ مشل لباة جىىي الاهً٣اى ،سخبذ
ٟ٦حها مً ٟ٦ي ،عؤًذ في ُٖىحها ال ٠ال ٠ؾااّ ٫
 الم ج٣ل اهه اههى ٧ل الاظغاءاث ؟-

٢لذ ..وٗم ٢لذ ..ول ً٨هىا ٥امىع لم جيخه بٗض ..مشل ٢اثمت

اإلاكاع٦حن واٖضاص ال٣بر ..والترجِباث م٘ ٢اثض الكغَت ..وص ٘ٞالٟ٨الت
اإلاالُت..و....
 وهل ...وهلٌٗ ..جي ..هل ًمٌٗ ..ً٨جي ان ًٓهغ زال ..ٝوٍلغي زلُلالاجٟا ١؟
٦ما لى٧اهذ َٟال ًخضعب ٖلى هُ ٤الاخغ ..ٝجداو ٫ظاهضة ان جغجب
ظملت مُٟضة واخضة٣ٞ ..ض ٖ٣ض السى ٝلؿانها ..وػاص ال٣ل ٤مً ايُغابها..
وٟ٦اهاٟ٦ ..اها ٧اهخا باعصجحنّ ..
 ٟ٦ا ٥باعصجاناٖضث ٖلحها الؿااّ ٫
هٓغث الى نىعة البهاء الىخُضة اإلاٗل٣ت هىاّ ٥
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 لِؿخا ببروصة البهاء ..هى هىا ..٥في اله ..ُ٘٣عبما ًغجج ٠مًاله ..ُ٘٣اجضعي ؟! ا٢ؿم اوي اؾم٘ نىث انُ٩ا ٥اؾىاهه ..واخـ
بغظٟت ظؿمه ..واههذ الى جإوهاجه ..البرص ًا ابا البهاء ..البرص ..هى الا٢سخى
مً ٧ل ٖظاباث الضهُا..
اٖظعووي ايها الانض٢اء ..ال ا٢ىي ٖلى ٦خابت ما اخؿؿذ ُٞه في جل٪
اللخٓت ..في طل ٪الُىم الُىٍل ..في طل ٪الاهخٓاع ال٣اسخي ..الاهخٓاع
الؿغابي ..الظي ما ان حٗخ٣ض اه ٪ونلذ نهاًخه ختى ًبخٗض ٖى ٪ا٦ثرّ ..
 ابى البهاءؾخ٣ى ٫ام البهاء بٗض ؾىت مً هظا الُىم ّ
 وٗم ًا ام البهاءؾا٢ى ٫وٟ٦اي جدًىان ٟ٦حها الضاٞئخحن ّ
 الغؤٞت بال٣غاء ..ل٣ض اعه٣تهم ..اؾخجزٞذ مكاٖغهم ..صٕ جٟانُلطل ٪الُىم للمؿخ٣بل ..وا٦خب لهم ًٖ لخٓت الدؿلُم طاتها..
ؾإنغي الم البهاء..واؾخجُب الحها ّ
ًا الهي ..ما اصٞإ ٟ٦حها ّ
بٗض ؾىت مً طوبان اله ًٖ ُ٘٣ظؿض البهاء ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ3
ّ
٦ىا وخضها هىا ..٥زمؿت ٖكغ شسها ال ٚحر ّ
ال٣ضؽ مدانغة بالٗؿ٨غ واٞغاص الكغَت وعظا ٫اإلاسابغاث..
الؿُاعاث الٗؿ٨غٍت واإلاهٟداث اٚل٣ذ مضازل وقىاعٕ اإلاضًىت٧..اهذ
ال٣ضؽ جخٓاهغ انها هاثمت ل٨جها ٧اهذ حؿهغ باهخٓاع ص ًٞالبهاء ..ختى هظه
اللخٓت و٢بل اهخها ٝاللُل بض٢اث ،٤لم ا٢ ً٦ض اٖلىذ ًٖ الىُت بدؿلُم
ظشمان البهاء ..ل ً٨ال٣ضؽ لم ج ً٨جيخٓغ اٖالوي٣ٞ ،ض ٖلمذ ووكغث
السبر ،وامخؤلث اػ٢تها وخىاعيها وقىاعٖها التي لم ٌكملها الخهاع باليؿاء
والاَٟا ٫والكُىر والكباب والاٖالمُحن الظًً اٖخلىا اؾُذ اإلاىاػ٫
والٟىاص ١اإلادُُتّ ..
لم ه ً٨وخضها هىا٧ ..٥اهذ ال٣ضؽ مٗىا٧ ..ان الٗالم ًخاب٘ ٖبر البض
اإلاباقغ مً اظهؼة الهاج ٠لخٓاث ونى ٫البهاء الى اعى ال٣ضؽ ..ج٣ترب
ٖكغ شسها )ِ٣ٞ
الؿاٖت مً مىخه ٠اللُلٖ ،اثلت البهاء (زمؿت ّ
ي ..قاعٕ نالح الضًً ٌعج بالٗؿ٨غ
مدانغة ٢بالت مبجى البرًض اإلاغ٦ؼ ّ
واٞغاص اإلاسابغاث ..والخىاظؼ الخضًضًت جمى٘ الىنى ٫الى هظا الكاعٕ..
امؿ٨ذ بُض ام البهاء ..اٖظعووي بضءا مً هظه اللخٓت ؾاعجضي ال٣ىإ..
٢ىإ ال٣ىة ..ؾإزغط ٢لبي مً نضعي وايٗه في ظُب مُٟٗي ..ؾإظ٠ٟ
صمىعي وامىٗها مً الانهماع ..لِـ و٢ذ الب٩اء الان ..لِـ و٢ذ الخؼن
الان ..عبما هخهى٘ الابدؿامت وعبما جهبذ الابدؿامت ضخ٨ت ..عبما هٟغح
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وهُل ٤الؼٚاعٍض  ..عبما نهخ ٠وههغر وجغصص ال٣ضؽ مً بٗضها الهخا٧ .. ٝي
ّال ًدـ الٗؿ٨غ اهه هؼمىا ..و ..اعجضًذ ال٣ىإ ..ؾاؾخ٣بل البهاء صون
٢لب ،صون صمىٕ ،صون اعجبا ،٥هي اللخٓاث الازحرة في اإلاٗغ٦ت ؾإهخهغ
وهيخهغّ ..
اها وام البهاء في اإلا٣ضمت ..قٗغث بان ٟ٦ها بضؤث جمُل الى الضٝء..
قامست ٧اهذ ،ال اصعيّ ،ل٨جي لم اخـ باعججا٢ ٝلبها ،عبما هؼٖخه هي اًًا
واوصٖخه في ظُبها ..لم اهبـ لها ب٩لمت٦ ،ىذ واز٣ا انها ال جدخاط الى ٧لماث
اؾىاصٞ ،هي ؾخلخ٣ي البهاء بال٣ىة التي ٧ان ٌٗهضها ٞحهاّ ..
 حٗا ..٫واخض واخض٢ا ٫يابِ الكغَت وهى ًدمل في ًضه وع٢ت باالؾماء اإلاؿمىح لها
بالضزى ّّ .٫
ج٣ضمذ اها وام البهاء ّ
اها وام البهاء ..بضون ٢لبحن ..بضون صمىٕ ّ
 ٢لذ ل٨م واخض واخض٢ا ٫بهىث اقبه بالٗىاء ّ
ا٢تربذ مىه ،خض الالخها ،١عٗٞذ ؾبابتي في وظهه ،في خغ٦ت
اؾخٗغايُت امام الجمُ٘ ّ
 اؾم٘ ..ال جهغر ..اٞدو الهىٍاث  ِ٣ٞواًا ٥ان جغ ٘ٞنىج٪ٖلى اخض
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اناعخ٨م اوي ٦ىذ بداظت الى هظه الخغ٦ت٧ ،ي ازبذ امامهم ٢ىحي
و٢ضعحي ٖلى اصاعة اإلاىّ ..٠٢
الُ٣ذ الُه بهىٍتي وجهغٍذ الضزى ٫الم البهاء ّ
 جهغٍذ ؟؟؟؟٢ا ٫مؿخٛغبا ّ
 ممىىٕ جهغٍذقٗغث باعججا ٝاناب٘ ام البهاء ..همؿذ صون ان الخٟذ الحها ّ
 ال ج٣ل٣ي ..صعي الامغ ليا٢تربذ مىه ا٦ثرّ ..
 اما اها وهي ..واما ؾىٗىص حٗىص ؟؟٢ا ٫مؿخٛغبا وؾِ ضخ٨ت اؾتهؼاء ّ
 وٗم ؾىٗىص ؟الخٟذ الى الىعاءَ ..لب مً اخضهم ٞدو الخهغٍذ و٢غؤ مً ال٣اثمت
الاؾم الشالض ّ
اُُٖذ الاقاعة الٞغاص الٗاثلت بٗضم الخ٣ضم ّ
 حٗا ..٫هاث هىٍخ٪ لً ًضزل اخض صون ام البهاء٢لذ بهىث مغج ،ٟ٘ب٣ىة وبدؼم ّ
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الخٟذ زاهُت الى الىعاء ،جضاو ٫الامغ م٘ مجمىٖت مً عظا ٫اإلاسابغاث،
ٞدهىا ،ص٣٢ىا ،تهامؿىا ،جىاوبىا الىٓغ الُىا ..وامغوا الًابِ بالؿماح
لىا بالضزىّ ٫
(بٗض ًىمحن ؾُهضع امغ مً وػٍغ الضازلُت بسخب جهغٍذ لم الكمل
الم البهاء) ّ
ؤؤ٧ىن ٢ض خ٣٣ذ الاهخهاع الاو ٫؟ عبما !! ..هٓغث الى ؾىع ال٣ضؽ
٢بالتي ،وعٚم الٗخمت اؾخُٗذ ان اعاه ًبدؿمّ ..
صزلذ ،صزلذ ام البهاء ،ومً بٗضها اٞغاص الٗاثلت اإلاسجلحن بال٣اثمت،
زمؿت ٖكغ شسها  ،ِ٣ٞولم جىجر مداوالث اإلادامي اياٞت اشسام
٧اهىا ٢ض خًغوا ٖلى امل الؿماح لهم بالضزى٢ ..ّ٫لذ ل٨م اوي اهتزٖذ
٢لبي مً نضعيّ ،لظل ٪لً ا٦خب ل٨م ًٖ ال٣هغ الظي ًدـ به ٢غٍب
ونضً ٤وٖم وزا ٫البهاء وهم ً٣ٟضون الٟغنت الازحرة لخىصٌ٘ البهاء ..ولً
ان ٠ل٨م نٗىبت ازخُاع زمؿت ٖكغ شسها  ِ٣ٞمً بحن ٖكغاث
الاشسام اإلا٣غبحن ظضا للبهاء ..ولً ا٦خب ل٨م ًٖ اإلاٗغ٦ت الًاعٍت التي
زايها زلُل ق ٤ُ٣البهاء مً اظل اياٞت ا٦بر ٖضص مً اإلاكاع٦حنً ..ا
الهي ..ماطا ًًحرهم لى قاع ٥في جىصٌ٘ البهاء الاال ٝمً الىاؽ ؟ لً٨
ًًحرها هدً وٍاإلاىا وٍىظٗىا خغمان ا٢غب الىاؽ الى البهاء مً جىصٌٗهّ ..
ما ػلذ ممؿ٩ا بُض ام البهاء وبجاهبي ػوط ابىتي وابجي الشالض ٖلي٧ ،ان
ًدمل خُ٣بت اؾٗا ،ٝوهى الىخُض الظي ؾحرا٣ٞجي ٖىض اؾخالم البهاء مً
ؾُاعة ه٣ل اإلاىحى ،از ٤به وب٣ىجه ونالبخه وخؿً جهغٞهّ .
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 اٞخذ قىُت٢الذ مجىضة انه٨ها الؿهغ ،ج ٠٣في الخاظؼ الشاوي الظي ال ًبٗض ًٖ
الاو ٫بًٗت امخاع ..خاظؼ لٟدو الهىٍاث ،وخاظؼ للخٟخِل ،وال هضعي ٢ض
ً٩ىن هىا ٥خ ّىاظؼ ازغي ٢بل ان ههل الى م٣برة اإلاجاهضًً التي جٖ ٘٣لى
بٗض ماثت متر مً هىاّ ..
ًٟخذ ٖلي الكىُت ..حٗبض اإلاجىضة بمدخىٍاتها ،لٟاٞت ،ا٢غام
مؿ٨ىاث ،م٣و ّ
 م٣و ؟؟ ممىىٕ ..ممىىٕنغزذ ٦ما لى ٧اهذ ٢ض ا٦دكٟذ امغا زُحرا واؾخضٖذ مجىضا آزغ ّ
 وٗم م٣و وماطا ٌٗجي ؟٢لذ واها اصع ٥اهمُت اإلا٣و الظي ؾإؾخسضمه في ٢و اُ٦اؽ
الىاًلىن ًٖ ظشمان البهاء ّ
ججم٘ الجىىص ،جضاولىا ،تهامؿىا ،وخاولىا جٟخِل الازغًٍ الى خحن
اجساط ٢غاع باإلا٣و ..عًٞذ اها ..اما م٘ اإلا٣و او وٗىصً ..ا الهي ! وٗىص
صون اؾخالم البهاء مً اظل م٣و ؟؟ ّ
مداولت ازغي مهُىٗت ومٟخٗلت الزباث ال٣ىة والاعاصةّ ..
 خؿىا ..م٘ اإلا٣و٢ا ٫يابِ الكغَت ..واٖاص الُىا اإلا٣و لىضزل ظمُٗا بكٗىع
الاهخهاع الشاويّ ..
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لى ٧ان ٢لبي معي٦ ..ىذ ؾاؾم٘ ز٣ٟاجه واها وام البهاء وبجاهبىا ٖلي
وؿحر بحن الجىىص والٗؿ٨غ ،هخ٣ضم بسُىاث ؾغَٗه هدى البهاء ..لى ٧ان
٢لبي معي عبما ٧ان ٢ض ازتر ١نضعي وٟ٢ؼ مؿغٖا لِؿب٣جي الى خُض
الل٣اءّ ..
 ٧ىوي ٢ىٍت..همؿذ الم البهاء واها اجهى٘ ابدؿامت ّ
 ؾا٧ىن ٦ما ًغٍضوي البهاءهمؿذ صون اعججا ..ٝاخؿؿذ بدغاعة اناب٘ ًضها اإلاؿخ٣غة بىصاٖت
في ً ٠٦ضيّ ..
ؾغث ،ومعي ام البهاء ،وٖلي وخؿام وزلُل واوٛام واٖمام وزاالث
وابىاء ٖمىمت البهاء ونضً٣ه ؾالم ..في قاعٕ نالح الضًً اإلادانغ
بالٗؿ٨غ والالُاث الٗؿ٨غٍت ،عبما ٧ان الجمُ٘ مشليً ،ىٓ ّغون الى الؿماء،
ًبتهلىنّ ،وٍضٖ ّىنّ هللا بكٟاٖت الكهضاء والؿماء والىجىم ،ان ًمىدىا
ال٣ىة إلاىاظهت هظا اإلاى ٠٢وان نهؼم ٧ل هظا الجِل باالبدؿامت والطخ٨ت
والٟغح٦ ..ىا ،في ؾغها ،وهدً وؾِ هظه ال٣ىة التي هؼمذ ظُىف صو٫
ٖغبُت ،هضٖى هللا ان ًمىدىا الهبر والؿل ّىان وان ه٩ىن بذجم البهاءّ ..
ا٢تربىا هدى باب اإلا٣برة اإلاٛل ،٤ججمٗىا في صاثغة يُ٣ت ،الخه٣ذ
اظؿاصها ببًٗها البٌٗ ،بىظىه ظامضة ٧اهىا ،مشل صسغ ظلمىص ،ال
خُاة ٞحها٦ ،إنهم ظمُٗا اهتزٖىا ٢لىبهم ،وخضها هىا ٥وؾِ ظِل ال
ًغخم ،وال٣ضؽ ٚحر هاثمت ،هي اًًا جتر٢ب هظه اللخٓاثّ ..
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اقغث للجمُ٘ بان ٌؿمٗ ّىوي ،ؾا٢ى ٫قِئا بالٗغبُت وبهىث ٖا٫
وصون اي اعججا ٝاو اعجبا ،٥لِؿمٗه الٗؿ٨غّ :
 بٗض ٢لُل ؾُاحي البهاء٢لذ و٢ض اخؿؿذ ب٣لبي الظي اوصٖخه ظُب مُٟٗي بان البهاء ٖلى
م٣غبت مىاً ،يخٓغ ٦ما هيخٓغ هدً ّ
 ٖىضما ًإحي جضزلىنّ اهخم الى صازل اإلا٣برة وحٛل٣ىن البابانضعث الامغ ٦ما لى ٦ىذ في مٗغ٦ت انضع حٗلُماحي للجىىص ّ
 ؾإب٣ى اها وٖلي ِ٣ٞجباص ٫الجمُ٘ الىٓغاث واخؿىا بان امغا ؾُدضر ّ
 ام البهاء ؾخ٩ىن بُٗضة هىا٥اقغث الى م٩ان م٨كى ..ٝواها هٟسخي ال اٖغ ٝإلااطا ،عبما للخم ً٨مً
عئٍخه صو ّن خاظؼ ّ
 ٖىضما جاحي الؿُاعة ،ؾا٢ىم اها وٖلي بمٗاًىت الجشمان وهى فيالؿُاعة
وخضها ؟ اها وٖلي ؟ هل اؾخُُ٘ ان اٖاًىه وا٦ك ًٖ ٠ظؿضه صون
جىجغ وايُغاب؟ إلااطا ا٢دم هٟسخي في ه٨ظا ُ٢اصة؟ إلااطا ال اٖىص الى
اوؿاهُتي واجهغ٦ ٝإب ٌؿخ٣بل ظشمان ابىه بٗض اقهغ مً الاخخجاػ ؟ ّ
 اها  ..ِ٣ٞاها  ِ٣ٞؾا٢غع الاؾخالم او اٖاصة الجشمان مً خُضاحى.
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ًا عب ..هٓغ الي ٢اثض الكغَت هٓغة حعجب واؾخٛغاب و٢ل ..٤هل
ؾخُٗض الجشمان ؟ ٢غاث في ُٖيُه هظا الؿاا ..٫جغ٦خه في خحرجهّ ..
 ال عٍض اي اخخجاطانضعث الامغ الازحر ،ابدؿم ظمُ٘ اٞغاص الٗاثلت ،ظمُٗهم صون
اؾخصىاء  ..هم الجىىص الاوُٞاء في مٗغ٦خىا ..مٗغ٦خىا التي لم جيخه بٗضّ ..
ّ
ّ4
ّ
ؤها وخضي هىاًٟ..٥هلجي ًٖ ٖاثلت البهاء بىابت خضًضًت وعنُ٠
قاعٕ بٗغى مترًً وٖضص ٦بحر مً الجىىص انُٟىا ٖلى الغنُ ،٠والى
ظاهبي ٖلي؛ ابجي الشالض ،واإلادامي ببظلخه الؿىصاء وعظا ٫اإلاسابغاث الظًً
الخٟىا خىلي مخإهبحن الي َاعتّ ..بٗض ٢لُل ؾالخ٣ي البهاء ..ال اصعي ٠ُ٦
الخُ٣ه ..ماطا ؾإٗٞل ..ماطا ؾإهمـ في اطهه..هل ؾإنهاع ٖىض عئٍخه الو٫
مغة مىظ ٖكغة اقهغ واًام ؟ هل ؾإهٟجغ بالب٩اء وال٣ي بىٟسخي ٖلى ظؿضه
؟ هل ؾُّ ٩ىن في ٢الب مً زلج وال اؾخُُ٘ ختى ج٣بُل وظىدُه اإلاجمضجحن
؟  ٠ُ٦ؾُ٩ىن وظهه ؟ هل ؾُ٩ىن مكىها بٟٗل الاخخجاػ والجلُض
وعبما الخىُ٨ل والخمشُل لخٓت اَال ١الىاع ٖلُه ؟هل احٗغٖ ٝلُه ؟ ام
ابدض ًٖ ٖالماث ٞاع٢ت ججٗلجي ٖلى ً٣حن مً ان الجشمان للبهاء ؟ ًٖ
اي ٖالماث ٞاع٢ت ؾإبدض لى ٧ان الدكىٍه خض ازخٟاء اإلاٗالم ؟ عبما
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خاظبه الاٌؿغ مىخى ٝالكٗغ ،عبما ٨ٞه الاؾٟل الظي ًمُل الى الُى٫
٢لُال لًُٟي ٖلى وظهه ظما ّال لم ٌٗض ٦ما ٧ان ؟ ًا الهي ..لى اوي ؾإلذ ام
البهاء ًٖ ٖالماث ٞاع٢ت ؤزغي !! هي الام التي جد ٟٔجٟانُل ابجها مىظ
الىٞاة وختى اإلاماث٧ ،اهذ ل٨ىخه ٖالمت ٞاع٢ه ل٨ىه لً ًخ٩لم٧ ،اهذ
ضخ٨خه ٖالمت ٞاع٢ت ل٨ىه لً ًطخ٧ ،٪اهذ َغٍ٣خه في ٖىاقي ٖالمت
ٞاع٢ت ل٨ىه لً ًجهٌ مً هىمه لُٗاه٣جيّ ..
اؾتر٢ذ هٓغة الى ام البهاء٧ ..اهذ ججلـ وعاء البىابت الخضًضًت
جغ٢بجي ب٣ل ..٤جباصلىا ابدؿامت زُٟٟت ،خُ٣ُ٣ت ٧اهذ جٟ٨ي إلاىخي ما
اخخاظه مً ٢ىة ٢بل لخٓاث مً الل٣اء م٘ بهاءّ ..
بٗض لخٓاث ؾإ٧ىن اها والبهاء وظها لىظه ..وخضها ..ؾيخجاهل ٢لُال
مئاث الجىىص والٗؿ٨غ اإلادُُحن بىا بُى ١مد٨م ..ؾيخجاهل الٗضص
ال٣لُل مً اٞغاص الٗاثلت الظي ًٟ٣ىن بهمذ زل ٠البىابت الخضًضًت ٖلى
بٗض امخاع ..ؾاججاهل ٖلي الظي ً ٠٣بجاهبي ًداو ٫اؾىاصي ،ؾاججاهل
اإلادامي ًغ٢بجي مخإهبا للخضزل في اًت لخٓت ..ؾاججاهل ظمىٕ الصخُٟحن
الظًً ٌٗخلىن اؾُذ اإلاىاػ ٫والٟىاص ١واإلادالث الخجاعٍت ًىز٣ىن لخٓاث
الل٣اء ..ؾاججاهل ال٣ضؽ التي ؾهغث ٦ما لى ٧اهذ جدغؾىا مً اي ؾىء..
ل٨جي لً اججاهل ام البهاء وال الؿماء وال الىجىم التي حؿُ٘ في ؾماء
ال٣ضؽ بىهج لم حٗغٞه اإلاضًىت ..و ..وؾُ٩ىن معي هللا ..هللا الظي
ؾُمىدجي ال٣ىة والهالبت وَؿىضوي وٍجٗل مجي هضا ل٩ل هظا ال٣هغ وهظا
الٓلم ..هللا ال ًيسخى ٖباصه ،بٗض اًام ؾإ٧ىن في ا٢غب بٗ٣ت الى الؿماء،
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في م٨ت اإلا٨غمت ،هىا ٥ؾإعٟ٦ ٘ٞي الى الؿماء ..ؾإق٨غ هللا ٖلى ما اوٗمه
ٖلي مً ٢ىة الخخما ٫هظا الىظّ٘ ..
هي لخٓاث والخ٣ي البهاء ..اٖغ ٝاهه في م٩ان ٢غٍب ظضا مً هىا ..عبما
ٖلى بٗض امخاع في اإلاىُٗ ٠ال٣غٍب ٢ ..الذ ام البهاء ٢بل ٢لُل انها حكم
عاثدخه ..واها اًًا قممذ عاثدخه ،هى ٢غٍب مً هىا ٢غٍب ظضاّ ..
 هل اهذ مؿخٗض ؟٢ا ٫لي الًابِ ٦ما لى ٧ان ا٦دك ٠ايُغابي ّ
-

مؿخٗض إلااطا ؟

٢لذ و٢ض اخ٨مذ قض ال٣ىإ ٖلى وظهي وعؾمذ ابدؿامت باهخه
لٗاثلت البهاء هىا ،٥مخجاهال الًابِ ّ
 الؾخالم الجشمان٢ا ٫بايُغاب ملخىّ٦ ،ضث ا٢ى ٫له اه ٪اهذ ٚحر مؿخٗض ولِـ
اها ،اهذ الساث ٠ولِـ اها ،اهذ ال٣ل ٤ولِـ اها ّ
 وهل جغي ٚحر طل ٪؟ اها مؿخٗض مىظ و٢ذ ..واهذ ..مؿخٗض ؟٦ىذ اسسغ مىه ،وعبما الظٔ طل ،٪اصاع بىظهه ٖجي ،جٟدو اإلا٩ان
مً ٧اٞت الاججاهاث ..جدضر ٖبر ظهاػ الاجها٧ ..٫اهذ خغ٦ت ظؿمه جىحي
بان الجشمان ٢غٍب٢ ..غٍبّ ..
ًا الهيّ ..
نمذ ٚغٍب مىخل في اإلاضًىت ّ
في قاعٕ نالح الضًً ّ
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ٖىض باب اإلا٣برة ّ
نمذ مُبّ ٤
ال حؿم٘ الا وظُب ٢لىب اٞغاص الٗاثلت ّ
وػٞحر الهىاء الظي ًسغط مً الهضع بدؿاعٕ ّ
وايُغاب ٢لبي في ظُبي ّ
وؤهاث نضعي الساوي بٗض ان اهتزٖذ مىه ٢لبي ّ
وجمخمت ام البهاء وهي جخلى الضٖاء جلى الضٖاء ّ
ايىاء الؿُاعة ال٣اصمت ابهغث ُٖجي٧ ..اهذ الايىاء ٢ىٍت ٖلى هدى
الٞذ ..ج٣ترب ببِء قضًض ..حؿحر صون اؾخعجا ..٫وخضها جدبستر ٖلى
الكاعٕ الٟاع ٙالا مً الجىىص٦ ..إوي بالؿاث ٤اؾتهىي وظىص الجشمان في
ؾُاعجه الُىٍلت اإلاهٟدت و٢غع حٗظًبىا باَالت الاهخٓاعّ ..
ًا عب ..امىدجي ال٣ىة ..لم اقٗغ بس٣ٟان ٢لبي الظي اوصٖخه في ظُبي..
ل٨جي قٗغث بسىاء ..بٟغا ٙفي نضعيّ٦ ..إهه ظىٖ ٝمُ ..٤عظىث هللا في
ؾغي ان ًشبذ ا٢ضامي٦ ..م صٖىجً ٪ا هللا ..في هظه اللخٓاث التي وظضث
الازخباع
هٟسخي ٞحها ٞجإة ..صون اٖضاص واؾخٗضاص ..اق٨غً ٥ا هللا ٖلى هظا ّ
ال٣اسخي ..اعظىً ٥ا هللا ان جمؿ ٪بُضي الظخاػ الازخباع بىجاحّ ..
اؾتر٢ذ هٓغة ازغي الى ام البهاء٧ ..اهذ بضون ٢لب ،بضون صمىٕ،
وظه قاخب ،ابدؿامت ٞاجغة ،ل٨جها ٧اُٞت باليؿبت ليّ ..
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ا٢تربذ الؿُاعة ،ع٦جها الؿاث ٤في ٖغى الكاعٕ ..وعّ ّوٍضا ..عوٍضا اصاع
ْهغها الى بىابت اإلا٣برة ،ختى اعجُمذ عجالتها السلُٟت بغنُ ٠الكاعٕ..
٢بالتي بالًبِ ..انبدذ ٖلى بٗض زُىة مً البهاءًٟ ..هلجي ٖىه الباب
السلٟي لؿُاعة ه٣ل اإلاىحىّ ..
ًُٟىء الؿاث ٤مدغ ٥الؿُاعة ..نمذ مُب ٤في اإلا٩ان ،في اإلاضًىت..
اؾم٘ وظُب ٢لىب الٗاثلت ،اهٟاؽ ام البهاء اإلاخالخ٣ت ..امخىٗذ مً الىٓغ
الحهم ..ولم اؾتر ١الىٓغ الى ام البهاء ..زكِذ الخإزغ مً عصة اٗٞالهم ..عبما
ًهغزىنّ ،عبما يهخٟىنّ ،عٍما ًب٩ىن وهم ابىاء البكغ ..امؿ٨ذ بُض ٖلي..
اصع ٥اوي اصٖىه للشباث ..وظها لىظه امام البهاء ..لم ًٟخذ باب الؿُاعة
السلٟي بٗض ..جدؿؿذ ظُبي خُض ٢لبي٧ ،ان مؿخ٣غا هىا ٥بىصاٖت صون
خغاّ .٥
 هُا ٞلُسغط اعبٗت اشسام  ِ٣ٞ ..ِ٣ٞاعبٗت٢ا ٫الًابِ الٛبي الظي لم ًد ٟٔالضعؽ ..اها ال اخب الاٚبُاء..
وا٦غه الخٗامل مٗهم ّ
 لخٓت..٢لذ بدؼم وب٣ىة ال٣اثض وايٟذ ّ
 إلااطا جغٍض الاعبٗتحؿاءلذ بصباث وبٗبرًت واضخت ّ
 ٧ي ًى٣لىا الجشمان٢ا ٫مخهىٗا الش٣ت ّ
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 الجشمان ؟ ومً ٢ا ٫ل ٪اهجي ؾاؾخلمه ؟اٞغاص الٗاثلت ًىهخىن بانٛاء قضًض لي ..واإلادامي الى ظاهب عظل
اإلاسابغاث ًبدؿم لي ٦إهه ً٣ى ٫لي " اؾخمغ " ..عظا ٫اإلاسابغاث ًخململىن
وٍخهىٗىن الخغ٦تّ ..
 الا جغٍض اؾخالمه ؟حؿاء ٫الًابِ بٛباء ّ
 لم ا٢غع بٗض ،اعٍض مٗاًيخه زم ا٢غع بٗض طل..٪اػصاصث خغ٧اث الخململ والاعجبا ،٥مكاوعاث ومضاوالث ٢هحرة بحن
اإلادامي وعظا ٫اإلاسابغاث ..اإلادامي ٌٗغٞجي ظُضا َىا ٫اإلاٗغ٦ت ال٣اهىهُت،
لم ًسظلجي ،ولً ًسظلجي ..هاولجي الؿاث ٤بش٣ت بً٘ اوعا ١وَلب مجي
الخىٖ ُ٘٢لى الاؾخالمّ .
 اٖض اوعا ٪٢الى خُض ٧اهذ٢لذ صون اعجباّ ٥
 الا جغٍض الاؾخالم ؟حؿاء ٫باؾخٛغاب وصهكت ّ
 لِـ ٢بل ان اٖاًً الجشمان وهى في الؿُاعة٢لذ صون الىٓغ الُه ..واها اع٢ب عص ٗٞل عظا ٫اإلاسابغاث ويباٍ
الكغَت واٞغاص الٗاثلت واججىب الىٓغ الى ام البهاءّ ..
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٢ا ٫الًابِ ّ
 اٞخذ له الباب ول ً٨بؿغٖت٦إهه انضع امغا ال ً٣بل الى٣اف ّ
 بؿغٖت ؟ ؾإجٟدهه بالى٢ذ الظي اقاء٢لذ بدؼم وز٣ت واها اقٗغ باوي ؾُض اإلاىّ ٠٢
 لِـ لضًىا و٢ذ٢ا ٫مخىؾال ّ
 اطا لم ً ً٨لضً ٪و٢ذ ؤٖض الجشمان الى خُض ٧ان  ،اها لضي ٧لقهغاّ َىٍلت وال ًًحروي اهخٓاع ص٢اث.٤
الى٢ذ ،اهخٓغث ؤ ّ
٢لذ وؾِ طهى ٫وصهكت وجغ٢ب الٗؿ٨غ ّ
 خؿىا زظ و٢خ٪مىدجي هللا ضخ٨ت ٖالُت٢ ،ظٞتها في وظهه لدؿم٘ ال٣ضؽ نضاها..
ٖل٢ ..ؼما ٧ان٩ً ،اص ال ًغي بالٗحن اإلاجغصة ،و٧ان ظىىصه
هٓغث الُه مً ٍ ّ
مً وع ..١لم ؤلخٟذ الحهم ٞاها في خًغة البهاء ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ5
ؾاث ٤الؿُاعة ً٣ترب مً الباب السلٟي ..احؿمغ م٩اوي صون خغا..٥
اجدؿـ ٢لبي في ظُبي ..اقض ٖلُه ب٣ىة٩ً ..اص ًٟطر امغيّ ..وٍ٨ك٠
ؾغيّ ..وفي الُض الشاهُت اخ٨مذ قض ال٣ىإ ٖلى وظهي ..وعؾمذ عٚما
ٖجي ابدؿامت باهخت ،ال حٗبر ًٖ شخيء ِ٣ٞ ..ابدؿامت٧ ،ي ًغاها الٗؿ٨غ،
وَٗخ٣ضونّ اوي ابدؿم في لخٓت الل٣اء ..في لخٓت ؾا٧ىن ٞحها وظها لىظه
م٘ الخ٣ُ٣ت ..خ٣ُ٣ت اإلاىث َ ..اإلاا ٢لذ ان اإلاىث هى الخ٣ُ٣ت الاؾُ٘ في
الٗالم التي ال جدخمل الاه٩اعَ ..اإلاا ٢لذ اهه بضون عئٍت البهاء وجىصٌٗه
ًب٣ى الامل باهه ٖلى ُ٢ض الخُاة ..لم ًٟخذ الباب بٗض ..ال اٖغ ٝماطا في
الضازل٢ ،ض ً٩ىن ظشمان البهاء٢ ،ض ً٩ىن ظشمان قهُض آزغ ..اٌٗ٣ل
طل ٪؟ ؤًدضر طل ٪؟ عبما !! خضر في اًام ؾالٟت ..وعبما ًدضر الُىم..
عبما امٗاها في حٗظًب ٖاثلت البهاء ..الشىاوي ٧اهذ َىٍلت٦ ..ما لى ٧اهذ
صهغاً ..ا الهي اٌؿخٛغٞ ١خذ باب الؿُاعة ٧ل هظا الى٢ذ ..الخهٖ ٤لي
بجؿضي الباعص ..اخؿؿذ بغظٟت ظؿمه..اخؿؿذ بغظٟت ظؿمي٦ ..ما
لى ان بغوصة اله ُ٘٣في صازل الؿُاعة جدؿغب بحن الٟخداث الًُ٣ت
وجيخ٣ل الى ظؿضًىا ،ظؿضي وظؿض ٖلي ،ظؿضًىا اإلاتهال٨حن ،هٓغث الى
الؿماء٧ ..اهذ الىجىم جدىازغ هىاٖ ٥لى هدى بضٌ٘ ،لىخت ٞىُت باهغة
الجما ،٫انُٛذ الؿم٘٦ ..إن هضاء ًدىاهى مً الضازل ..اها وخضي
اقخمها ..هى البهاء ايها
ّّ
ؾمٗخه ..عاثدت ُٖغة جٟىح مً هىا ..٥اها وخضي
الىاؽ٦ ..ضث الخٟذ هدى ٖاثلت البهاء ..واع٦ؼ هٓغحي ٖلى ام البهاء ..وانغر
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بهىث حؿمٗه الىجىم والا٢ماع والكمىؽ وال٣ضؽ واؾىاعها وخىاعيها
وهاؾها ..هى البهاء هىاً ٥ا ام البهاء ،نىجه ،عاثدخه ،هىعه الظي ابهغ ُٖجي..
لم انغر ..لم اعجج ..٠بلٗذ عٍ٣ي ..وُٖىاي جخابٗان ًض الؿاث ٤وهى ًٟخذ
الباب ٖلى مهغاُٖهّ ..
اها الان لؿذ اها ..البهاء ال ًمذ لي بهلت ..الاوؿاهُت اهتزٖخه مجي
ٖىىة ..لم ال ٤بىٟسخي ٖلُه ٦ما ًٟٗل ٧ل ؤب بكغا ٧ان ام ٚحر طل ..٪لم
ؤتهاو واؾِ٣
انغر ٦ما ٌكاء هللا في ٖباصه ٖىضما ً٣ٟض الٗبض ولضه ،لم َّ
مٛكُا ٖلي مشلما ًٟٗل الىاؽ ..الىاؽ ؟ وهل اها مً الىاؽ ؟ جدؿؿذ
٢لبي في ظُبي واها امام ِ٦ـ اؾىص َىٍل ،بُى ٫البهاء ،اٖاله في ٖم٤
الؿُاعة في الضازل واؾٟله ً٩اص ًغجُم بداٞت الباب ..ؤهى البهاء ؟ ا٧ان
البهاء َىٍل ال٣امت الى هظا الخض ..ال اجظ٦غ٢ ..لذ في طاث ميكىع اٖغٞىا
اوالص٦م ٢بل الغخُل ..بٗض الغخُل هجلـ الؿاٖاث الُىٍلت وهدً هخظ٦غ
الخٟانُل ،وَُٛب ٖىا ال٨شحر ..ؤنهخم بهم  ِ٣ٞبٗض الغخُل ؟ لى اوي
٦ىذ اٖغ ٝاهه بهظا الُى ..ّ٫لى اوي اٖغ ٝاهه بهظه الطسامت ..لى اوي...
اها وٖلي والِ٨ـ الاؾىص  ..وفي صازله ظشمان َىٍل ال٣امت ..مٛل ٤باخ٩ام
مً ظهخه الٗلُا ،هىا ٥في ٖم ٤الؿُاعةً ،داو ٫ؾاث ٤الؿُاعة سخب
الِ٨ـ الى الساعط صون مغاٖاة ل٨غامت البهاء ..امؿ٨ذ بُضه وابٗضتها ًٖ
الِ٨ـ باصب ّواخترامّ ..
-

ال جلمـ قِئا
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جغاظ٘ الى الىعاء ٢لُال ،عبما ٧ان ًيخٓغ هى والٗؿ٨غ ..لخٓت الانهُاع..
لخٓت الب٩اء ،لخٓت جمؼٍ ٤اإلاالبـ والىىاح ..اؾتر٢ذ هٓغة الى ام البهاء،
شخىخجي بما اخخاظه مً ٢ىة ..امؿ٨ذ بالِ٨ـ مً اؾٟله ..قٗغث
ب٣ضمُه ..هى البهاء ..جُاع ٦هغباجي اهخ٣ل مً هىا ٥الى ظؿمي ..ازتر٧ ١ل
مؿاماث الِ٨ـ مد٨م الاٚال ..١نغث اها وهى واخضا ..اها البهاء والبهاء
اها ..اؾخجمٗذ ٢ىحي بٗض هظا الخُاع الٛغٍب الظي ؾغي في ظؿمي ،لم
اٖض اها اها انبدذ اها البهاء ..والبهاء ال ًغجج ..٠الِ٨ـ الاؾىص ً٣ترب
مجي قِئا ٞكِئا ببِء وٖىاًت ّواها ٖلى الباب٦ ،إوي وٖلي ال هغٍضه ان
ًخإلم ..ال هغٍضه ان ًسضف مً اعيُت الؿُاعة السكىت ..ؤًخإلم اإلاُذ،
ؤًسضف اإلاُذ ؟ وٗمً ..خإلم وٍخىظ٘ وَكٗغ بالبرص وٍخإوه وهى في ٢لب امه
ونضعها وٖ٣لها وَؿ ً٨عوخها٦ ..ىذ اٖغ ٝان اًت خغ٦ت جالم الجشمان
ؾخالم ام البهاء ..التي جغا٢ب الِ٨ـ بُٗىحن مخجمضجحن و٢لب جىًٖ ٠٢
الس٣ٟان  ..لى اوي بجاهبها الان ..لى اوي امؿ ٪بُضها وال٣ي بغؤسخي ٖلى
٦خٟها ووؿخضعي مٗا الب٩اء ..البهاء او " اها "٣ً ،ترب مً الخاٞت ..بض٢ت
ظغاح ماهغ ٢مذ وٖلي بدؿىٍت الِ٨ـ الشُ٣ل امامىا ،وصصث لى اخمله بحن
طعاعي ،لً ً٩ىن زُ٣ال ٖىضما اخمله ،ؾُ٩ىن از ٠مً الغَكت ،ؾإظىب
ُٞه قىاعٕ ال٣ضؽ وخىاعيها ،ؾُهُ ٠الىاؽ ٖلى الاعنٟت ،وبُض ٧ل
واخض مً الىاؽ ٦خاب ،ؾِخظ٦غ ٧ل واخض مً الىاؽ ًىم ان ججمٗىا في
ؾلؿلت َىٍلت واخاَىا باؾىاع ال٣ضؽ مً ٧ل ظاهب ،ؾِخظ٦غ ٧ل واخض
مً الىاؽ ًىم ان ٧ان البهاء ٢اثضا ًمخُي نهىة ال٨خاب ..ؾُهمذ ٧ل
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واخض مً الىاؽ امام مى٦بي واها اخمل بحن طعاعي البهاء ..ؾإ٢ى " ٫اخمل
اها ظشمان البهاء واخملىا اهخم ال٨خاب "ّ ..
جدغ٦ذ ٢لُال مً م٩اوي ووٟ٢ذ امام عؤؽ الِ٨ـ ..جدؿؿذ عؤؾه،
هى عؤؽ البهاء ..لم اعه بٗض ،ول٨جي قٗغث بالخُاع طاجهً ..ههغويً ..ههغه..
لىهبذ طاث الصسو ..عبما ًغٍض هى ان ًىههغ بي ..واها اعٍض ان اهههغ
به ..مً ًىههغ باالزغ ؟ ًا الهي ما ا٢سخى هظا الؿاا ،٫ما انٗبه٦ ..م مً
الاؾئلت حٗظبىا٦ ،م مً الاؾئلت ال ه٨ٟغ بها الا و٢ذ الىظ٘ ٦إهىا همًٗ في
حٗظًب اهٟؿىا ..ا٢ترب ٖلي مجي ازغط مً ظُبه اإلا٣و ..وصصث لى انغر
عٖبا مً ٢ؿاوة اإلاكهضٖ ..لي ًدمل بحن انابٗه اإلاغججٟت اإلا٣و وٍىىي
٢و الِ٨ـ مً الاٖلى ،وماطا لى اعججٟذ انابٗه ا٦ثر ،وزضف وظه
البهاء ؟؟ ماطا ؟؟ ماطا لىّ ..
-

ال جغجج٠

٢لذ لٗلي ،عبما ًْ اوي آمغه بالشباث امام الٗؿ٨غ ٧ي ال ً٨دكٟىا اي
يٗ ،٠ل٨جي ؤمغجه بالشباث ٧ي ال ًسضف وظه البهاء ..وظهي ،و٢لب ام
البهاءّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
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6
بٗىاًت ظغاح ماهغ ًدمل اإلابً٘٣ً ..و ٖلي الِ٨ـ الاؾىص مً
الاٖلىٞ ،خدت نٛحرة جدك٩ل ..ؤمؿ ٪اها َغفي ٞخدت الِ٨ـً ..ضعٖ ٥لي
بخإن وعوٍضا عوٍضا..
ما اعٍض صون حٗلُماث ..هى ال ً٣و الِ٨ـ بدؿغٕ ..بل ٍ ّ ّ
ًدغم ٖلى ان ال ًسضف الىظه ..اقض َغفي الِ٨ـ ٢لُال لُدؿ٘ السغ..ّ١
الِ٨ـ ؾمًُ ..٪هٗب ٞخده بالُض ..جىٗ٢ذ طلٞ ٪جلبذ معي اإلا٣و..
ِ٦ـ اؾىص زان٣ً ..و ٖلي مىه ٢لُال ،بذجم الٟخدت الاولى ....انابعي
جىؾ٘ السغ٢ ١لُالً ....ا الهيِ٦ ..ـ زالض ًٓهغ ،ؾمُ ٪ابٌُ٣ً ..و
ٖلي مىه ٢لُال ..بذجم الٟخدت الشاهُتً..غججٖ ٠لي ..الُٗىن جتر٢ب..
ال٣لىب جيبٌ بدؿاعٕ ..عبما ًدؿاءلىن إلااطا هظا البِء ..الٗاثلت باهخٓاع
البهاء ،والٗؿ٨غ باهخٓاع اهتهاء اإلاهمت ..واها وٖلي ٦إن الى٢ذ ّال ٌٗىِىا..
ببِء وٗمل ،مبً٘ ٖلي واَغا ٝانابعي ..الِ٨ـ الشالض ..الِ٨ـ الغاب٘،
ًا هللا ..وخضها اها وٖلي م٘ البهاء ..عبما الِ٨ـ الازحر وهغي وظهه ..الٗؿ٨غ
ًغ٢بىهىا ،الٗاثلت جيخٓغها ،ام البهاء ال ج ًٖ ٠٨الضٖاء ،الٗالم ٧له
ًخابٗىا٦ ،ىذ اخـ ان انض٢اجي الاٖالمُحن ،الظًً ال ًىامى ّنً ،خابٗىهجي
مً اؾُذ اإلاىاػ ٫والٟىاص ،١ال٣ضؽ ٧لها ٧اهذ جيخٓغ ال٨ك ًٖ ٠وظه
البهاء ..الؿماء ختى الؿماء ،ؾمٗذ وظُب ٢لبها ،واها وٖلي ،صون
اعججا ،ٝوبك ٠ٛللب٩اء والهغار وختى الانهُاع ،هٟخذ الِ٨ـ جلى الازغ،
ببِء٦ ،مكهض ُٞلم بالٗغى البُيء ،ختى اوي ،وبٗض ؾىت ،اجسُل٨م
جدؿاءلى ّن ،إلااطا هظا البِء ،إلااطا ال ج٨ك ًٖ ٠وظهه ،وجغي الخٟانُل
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بٗض ٖكغة اقهغ مً الُٛاب ..ؾإ٢ى ٫ل٨م ؾغا :لم ا ً٦اٖغ ٝان البهاء
ظمُل الى هظا الخض ،لم ًبؿ ٤لي ان ص٣٢ذ الىٓغ بؿىاص قٗغه ال٨شُ،٠
لم ٌؿب ٤لي ان اهخبهذ الى ؾٗت ُٖيُه الٗؿلُخحنّ ،وال ٦شاٞت خاظبه
اإلاىخى٢ ٝلُال مً الجهت الِؿغيّ ،وال قٟخُه اإلاغؾىمخحن بض٢ت ٞىان
مبضٕ ،لم الخٟذ ًىما الى قٗغاث قاعبه الىاٖمت ولخُخه التي ًخٟجن ٧ل
ًىم في تهظًبها ..ابدؿامخه الؿاخغة ،اإلالهمت٧ ،اهذ ٖاصًت ٢بل طل ٪الهباح
الظي ٚاصعها ُٞه ،ضخ٨خه اإلامحزة الٗالُت،ما ػلىا اها وام البهاء ههغي الى
نضاها في اهداء البِذ ،في الهبذ واإلاؿاء٧ ،اهذ ٢بل الغخُل حؿبب لىا
الاػٖاط والاخخجاطٞ ،هاعث اللخً الظي اَى ٝالبِذ في الُىم ال ٠ال٠
مغة الؾم٘ نضاه ..هظا الجما ..٫هظا السل ٤البهي ،هظا ابضإ هللا ،لم اعه
الا بٗض الغخُلٖ ،ىضما اٚغ٢جي انض٢اء البهاء بالهىع التي ٧ان ًلخُ٣ها
بٗحن مبضٖت٢ ..الىا لي ان ابى ٪ظمُل ٦ما لى اوي ال اٖغ ..ٝلى ٦ىذ
اٖغ ،ٝإلاا جغصصث لخٓت في ان اظٗله ًجلـ امامي وازِ ب٣لمي اظمل
الىهىم ٚؼال في البهاء ..لم ا ً٦اٖغ ٝولم ا٦خب ٖىه اي هو ،وخحن
بضؤث في ال٨خابت لم ً ً٨هى ٢اصعا ٖلى ٢غاءتها ،لُخه ٌؿخُُ٘٧ ،ان
ؾُٟغحّ ..
الِ٨ـ السامـً ،ترًض ٖلي في ٢هه ،عبما لُدُذ لي اإلاجا ٫الؾخيكا١
٦مُت مً الهىاء ،جىٗل نضعي اإلا٣بىى ،وحُٗض الخُاة الى صمي اإلاخجمض
في الٗغوً ..١ا ل٣ىجً ٪ا ٖليً ،ا لهالبخً ٪ا ٖليً ،ا لشباث انابٗ ٪وهي
جمؿ ٪اإلا٣و بصباثً ،ا البدؿامخ ٪التي اٚاْذ الٗؿ٨غ واوظٗتهم ،ال
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بإؽ ًا ٖلي اٞخذ الِ٨ـ السامـٖ ،له ً٩ىن الازحر ،ؾا٧ىن ب٣ىحي التي
جلُ ٤بالبهاء ،وبهالبتي التي ٌؿخضٖحها اإلاى ،٠٢لً جغٖبجي بكاٖت
الدكىيهاث في وظه البهاءٞ ،هى ظمُل في ٧ل الخٟانُل ،اٞخذ ًا ٖلي ،ال
و٢ذ الان الْهاع الس ّى ،ٝال و٢ذ لالنهُاع ،اٞخذ ًا ٖلي ًٖ وظه البهاء،
ؤهدً في خًغجه وابدؿم لجماله ..اٞخذ ًا ٖلي ،وصٖجي ؤّْ ٢ل بٗض
ِّ
وصٖجي
ؾىت ،اهىا هدب الخُاة ،وهبدض ًٖ الجما ،٫في حكىٍه ظؿم اخضزخه
عنانت ٚحر َاجكه ،وفي ع٧ام بِذ هضمخه ظغاٞت ،وفي صمىٕ َٟله جب٩ي
والضها الاؾحر او الكهُض ،وفي خُ٣بت َٟل جىازغث مدخىٍاتها ٖلى عنُ٠
الخلم ..اٞخذ ًا ٖلي ..بهاء ظمُل وؾِب٣ى ٦ظلّ ..٪
ً٣و ٖلي الِ٨ـ السامـ الابٌُ الؿمُ ..٪باَغا ٝانابعي
السغٖ ّ١لى هدى ًٟ٨ي لٓهىع الىظه..
ّ
امؿ ٪بُغفي الٟخدتً ،دؿ٘
للخٓت ..لخٓت واخضة  ،ِ٣ٞنض٢ىوي لخٓت واخضة ،ال جؼٍض ًٖ واخض
ي،
باإلااثت مً الشاهُت ،قٗغث بالٛكاوة ،صسغة زُ٣لت ظشمذ ٖلى نضع ّ
٢لبي في ظُبي اٖلً الخمغص ،جململ ،ز ٤ٟبدؿاعٕ ٚغٍب ،للخٓت واخضة
 ،ِ٣ٞحؿغبذ مً الِ٨ـ عاثدت هٟازت ناصمت ،لخٓت واخضة زم اه٣كٗذ
الغاثدت ومٗها الٛكاوة ،وٖضث اخؿً الغئٍت واقخم عاثدت ػُ٦ت ال اظض
ي ،عبما لم ًدضر ل٨جي
لها ونٟا ،ال حؿإلىوي  ٠ُ٦خضر طل ،٪ال اصع ّ
اعصث خضوزه ِٞؿغ هللا لي طلٞ ..٪خدت الِ٨ـ جدؿ٘ ٢لُال ..ا٦ك ٠ببِء
وبغوٍت ًٖ وظه البهاء ،ما اظمله !! ما ابهاه ..جغٍض ًا ٖلي ،صٖجي م٘ البهاء
وخضها ..للخٓت  ِ٣ٞللخٓت ..وؿِذ اًً اها ..وؿِذ اوي مداٍ بالٗؿ٨غ
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اإلاضججحن باخضر اصواث ال٣خل وال٣م٘ ..وؿِذ اوي ٖلى بٗض امخاع مً ام
البهاءٖ ..اثلت البهاء ..وؿِذ ان ٖكغاث الاٖالمُحن ًغ٢بىهجي بأالث
الخهىٍغ ...وؿِذ ال٣ضؽ بىاؾها وؾىعها وهي حؿهغ معي وجخىظ٘ وجخإوه
م٘ ام البهاء ..وؿِذ ٧ل شخيء ،وٚبذ مٗه في لخٓاث ٖك ٤اهدىذ لها
هجىم الؿماء ..ال حؿإل ّىوي اإلاؼٍض ..لخٓاث الٗكًٟ ٤ؿضها ال٨الم ..اها
وبهاجي ٦ىا وخضها للخٓت  ..ِ٣ٞابدؿمذ ..ابدؿم ..وهدً هلخ٣ي الو ٫مغة
مىظ ٖكغة اقهغ ..والٗؿ٨غ ًدُُىن بىا ..وهدً وخضها هماعؽ الٗك..٤
٢لباها ًيبًان بالخب٢ ..لىبهم جيبٌ بالخ٣ض ّ ..
-

اؾغٕ ..هُا

٢ا ٫الًابِ و٢ض قٗغ بُى ٫الى٢ذ ..الخٟذ الُه ..عمُخه بابدؿامت
٢اجلت ..وٖضث الى وظه البهاء ..الجٟدو ما اخضزخه ػهؼاهت الشالظت ونُٗ٣ها
في هظا الجما ٫الظي ابضٖه هللا في زل٣هُٖ ..ىاه ٚاع٢خان ٧انهما ا٢خلٗخا
مً م٩انهما ..ججىٍ ٠الُٗيُحن ٖمُٖ ٤لى هدى الٞذ ..وظه يامغ نٛحر ال
ًدىاؾب م٘ ضسامت الجؿم ًمُل الى الؿىاص الكضًض ،قٟخان مخُبؿخان
مٟخىخخان ٖلى احؿاٖهما لخ٨كٟا ًٖ اؾىان باعػة ٖلى هدى ٚغٍب٪ٞ ..
ؾٟلي ص ٤ُ٢بٟٗل الخجمُض ،قاعب اؾىص هاٖم حكىبه طعاث الهُ٘٣
البًُاء ..لم ٌٗض الىظه وظه البهاءً ..ا الهي ،اي حكىٍه ًدضزه الاخخجاػ
في الشالظت ٖلى هظا الجما ،٫الهً ُ٘٣إ٧ل الُٗىحن والاطهحن والاه٠
وال٨ٟحن وٍخل ٠الاؾىان وٍ٣لو الاه ٠وٍ٣خل الجلض ..حكىٍه الى خض
ازٟاء اإلاٗالم ..اعٖبخجي عئٍت الُٗىحن ..ال اصعيّ ،عبما ؾغ٢خا في طل ٪اإلاؿلض
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الظي ٌؿمى ابى ٦بحر ..اعٖبجي ؾىاص بكغة الىظه ..ال اصعيّ ،عبما ؾغ٢ىا
زالًاه الجلضًت ..ال اصعيّ ،وال ًم٨ىجي ان اصعيّ ،لؿذ َبِبا وال مسخها
بٗلم الدكغٍذ ،ل٨جي ابً ،هٗب ٖلُه الخٗغٖ ٝلى ابىه ..هى البهاء..
زاَبخه وزاَبجي ،ابدؿم لي وابدؿمذ له ،ل ً٨ال ًدمل طل ٪الىظه
الظي٦ ،ما ٢لذ ،ابضٖه هللا في زل٣ه ،وال ًدمل جل ٪اإلاالمذ التي حٛىِخم
اهخم بها في ميكىعاج٨م ..اعٖبخجي ٨ٞغة ان هظا الىظه لِـ للبهاء ،واهجي
جسُلذ اهه البهاء ،الهجي ه٨ظا اعٍض ..بدشذ في جٟانُل ازغيّ ،و٢لبي
ًيبٌ بدؿاعٕ ..اخخاط الى هىاء ..اقٗغ باه٣باى قضًض في نضعيًّ ..ا
الهي ..اُٖجي ال٣ىةّ ..وص٢اث ٤وٍيخهي الامغ ..ال اخخاط مى ٪الا ٢ىة لبً٘
ص٢اث ،٤اها هىا الاب ٢بل ٧ل شخيء٢ ،بل ان ا٧ىن ال٣اثض٢ ،بل ان ا٧ىن
الجىضي في اقغ ٝمٗغ٦ت ٖغٞها الخاعٍش ،اها ا ٠٢امام ابجي ،ظشت هامضة،
بٗض عخلت َىٍلت مً الخٗب والؿهغ والب٩اء وال٣خا ٫والسُاباث والٓهىع
لؿٟغ ومساَبت الٗالم ..بٗض عخلت مً الالم والىظ٘
ٖلى الكاقاث وا ّ
واعجضاء ل٣ىإ جلى ال٣ىإ  ..اها ا ٠٢الان امام وظه البهاء بال مٗالم٢ ..ض ال
ً٩ىن هظا وظه البهاء ..بغب٨م هل زمت ما هى ا٢سخى مً ان ال حٗغ ٝمٗالم
ابى ٪؟ ..لِـ بٟٗل ٢ىبلت ظٗلذ مً ظؿضه اقالء وال بٟٗل عنانت
هكمذ وظهه ،بل بٟٗل اخخجاػ في زالظت يُ٣ت بضعظت خغاعة صون
الاعبٗحن القهغ َىٍلتَ ،ىٍلت ظضاَ ..ىٍلت ظضا ..بُىٖ ٫مغ ٧املّ ..
-

هظا لِـ البهاء
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الخٟذ الى الًابِ ،و٢لذ بهىث ٢ىيّ ،مغج ٟ٘لِؿمٗه ٧ل الٗؿ٨غ..
ّّ
واها اصعي اهه البهاء٣ٞ ،ض ٖغٞخه مً خاظبه اإلاىخىّ .ٝ
ّ

7
-

مل بهاء ؟؟

٢ا ٫الًابِ مبضًا الضهكت والعجبٞ ..االوعا ١حكحر اهه البهاء ..هل
ًم ً٨خضور مشل هظا السُإ ؟ جباص ٫ال٩لماث م٘ ػمُله وؾِ نمذ
مُب ..٤هٓغث ن ّىب ام البهاء٧ ..اهذ جغٟ٦ ٘ٞحها الى الؿماء ،وجخلى الضٖاء
جلى الضٖاء ..وٖلى م٣غبت مجها ٧اهذ ػوظت ادي جدمل بحن ًضيها ا٧لُال مً
الىعص ..لم اعه مً ٢بل ،عبما ازٟخه ٖجي ،لم ا ً٦اعٚب ؤن ًؼًٍ البهاء
بالىعص او الُاؾمحنٞ ..هى ظمُل وال ًدخاط الى جؼٍحن ..ال ًدخاط الىعص الى
الىعص ..و ٠ُ٦جً٘ الُاؾمحن ٖلى الُاؾمً ..هى البهاء الظي ٖغٞخه ول٨جي
اصُٖذ ٖ٨ـ طل ،٪ال٦ؿب اإلاؼٍض مً الى٢ذ وؤجُ ً٣مً طوبان الجلُض
ًٖ ظؿمه ..للجلُض خ٩اًت م٘ الكهضاء اإلادخجؼًًًٍٗ ..ىنهم في زالظت
باعصة ،يُ٣ت ،الجشامحن ٞحها م٨ضؾت ٞى ١بًٗها البٌٗ ..في اويإ
مسخلٟت٢ ..ض ج٩ىن الؿا ١في وي٘ الاهصىاء٢ ،ض ً٩ىن الغؤؽ ظاهبا٢ ،ض
ً٩ىن الجؿم اهدجى وب٣ي ٦ظلً ..٪خجمض الجشمان في صعظت خغاعة صونّ
الاعبٗحنً ..خجمض الضم وال ًجز ٝمً الجغح ..جخجمض الكٟخان والاؾىان
والىظه والغ٢بت والجؿم ٧له لُخ٩ىن ٖلُه ٢الب ؾمُ ٪مً الجلُض،
ٌؿخ٣غ الجشمان في صازل ال٣الب بالىيُٗت التي ٧ان ٞحها ٖىض اصزاله
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ٖىىة في الشالظت الًُ٣ت  ..اعٖبجي ان ً٩ىن ظشمان البهاء في ٢الب مً زلج،
الِ٨ـ باعص مً اللمؿت الاولى ،ختى اعيُت الؿُاعة لم حؿخُ٘ ان جسٟي
وظٗها مً لؿٗاث البرص ..لم ً ً٨هىا ٥ظلُض ٖلى وظهه٧ ..ان باعصا ظضا
م٘ ب٣اًا ازاع الجلُض ،طعاث بًُاء ٖل٣ذ ٖلى قاعبه ..وبًٗها اؾخ٣غ في
ظىُٖ ٝيُه ..ولم جسخ ًٖ ٠اؾىاهه التي ازٟذ ب٣اًا الجلُض بُايها
الُبُعي ..مسخذ بُضي وظىدُه ..حؿغبذ البروصة الى اَغا ٝانابعي..
وؾغٖان ما اهخ٣لذ الى عؤسخي ٞهضعي ٞاَغافي ..بغص ..اقٗغ ببرص قضًض..
اعججٟذ صون ان ًلخٓجي الٗؿ٨غ ..خاولذ ان اٞخٗل ابدؿامت باهخت ..لم
اؾخُ٘ ..قٟخاي ججمضجا..
-

اٞخذ ًا ٖلي

ي ..زمؿت اُ٦اؽ ؾمُ٨ت ..بًُاء وؾىصاء..
ٞخذ ٖلي ٞخدت ازغ ّ
عاثدت هٟازت زغظذ ٦إنها جىُل ٤مً ؤؾغها ..طابذ م٘ وؿُم مىخه٠
اللُلٖ ..ل ٤بًٗها م٘ الهىاء الظي اؾخيك٣ه ..لم جؼعججي الغاثدت ..ه٨ظا
اعصثٟ٨ً ..ي انها ٧اهذ م٘ البهاء َىاٞ ٫ترة الاخخجاػ التي ب٣ي ٞحها البهاء
صازل زمؿت اُ٦اؽ مً البالؾدُ ٪اإلا٣ىي صون اي مىٟظ للهىاء الى٣ي..
ًغججٖ ٠لي وهى ً٣و الاُ٦اؽ بٗىاًت وبِء٦ ..ما لى
اٞخذ ًا ٖلي ..لم ّ
٧ان عظال آلُا صون اخؿاؽ٧ ..ان البهاء نضً٣ه اإلا٣غب ..نضً ٤وق٤ُ٣
ػوظخه اوٛام وولضًه ال٨غم وال٨غٍم ..اٞخذ ًا ٖلي ..ؤ٦كٖ ًٖ ٠ى ٤البهاء..
ًمُل الى الؿىاص ،هظا الٗى ٤الُىٍل الظي ٧ان ًدباهى صاثما ًجماله..
باعص ..باعص ..ل ً٨ال ًىظض اي ازغ للجلُض ..الخمض هللاً ..بضو انهم ٖغٞىا ان
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ب٣اء الجلُض ٖلى ظؿض البهاء ٌٗجي ٖضم مىا٣ٞتي ٖلى اؾخالمه ..ال
حؿخٛغبىا هظا ال٣غاع ..ب٣اء الجشمان في خالت ججمضٌٗ ،جي ٖضم ام٩اهُت
الض ًٞالن الجشمان في جهلب وٍ٩ىن صازل ٢الب مً زلج ..مً الاؾٟل
والاٖلى والجاهبحن ،عبما ج٩ىن ويُٗت الجشمان ٚحر مؿخىٍت ..عبما جلخه٤
قٟخا ٥واهذ ج٣بل وظىتي ابى ٪الكهُض ،بُب٣ت الجلُض الٗاػلت ..عبما ال
حؿخُُ٘ ان جلمؿه ..عبما ال حؿخُُ٘ الاهخٓاع الى ان ًظوب الشلج ٖىه
وجضٞىه ٦ما حكاء ،الن الى٢ذ اإلامىىح ل ٪يُ ،٤ايُ ٤مً زغم ابغه،
لخٓت واخضة مً الؼمً ،حؿخلم ٞحها الجشمان وجخىظه به الى ال٣بر وجًٗه،
مد٩ىما بىيُٗخه صازل الجلُض ،وحٛل ٤ال٣بر لُظوب ٖىه الجلُض بٟٗل
صٝء الترابً ..ا الهيً ٠ُ٦ ..م ً٨اخخما ٫طل ..٪اٞخذ ًا ٖلي  ..وؾ٘
الٟخدت ا٦ثر ..اها والشلج اٖضاء ..ال اخب الشلج ..اقهغ َىٍلت واها وام البهاء
هسصخى مً ٞخذ الشالظت ..الشالظت جظ٦غها بالبهاء ..واطا ايُغعها بلى ٞخدها
٦ىا هبضؤ خٟلت ب٩اء ..هخظ٦غ البهاء ٧لما عؤًىا صظاظت مجمضةُٗ٢ ،ت لخم
ًلٟها الجلُض ،زًاع ٖل٣ذ بها ب٣اًا زلج  ..اٞخذ ًا ٖلي ..جدؿ٘ الٟخدت
ي ..ز٣ب في
ا٦ثر ..اؾٟل الغ٢بت ب٣لُل ..اٖلى الهضع مً الجهت الِؿغ ّ
الجؿمً ..جز ٝصما ٧ان ٢ض ججمض وؾا ٫بٗض ان حؿغب الى الجؿم بٌٗ
الضٝء ..يُٛذ بانبعي م٩ان الغنانت ،هؼ ٝالجغح ا٦ثر ..وصصث لى
اجظو ١صمه ،ان الٗ ٤ما ٖل ٤بُغ ٝانبعي مً صم ..لم اٗٞل طل ،٪ال٩ل
ًغا٢بجي ،الٗؿ٨غ ،الًابِ ،الٗاثلت ،ام البهاء ،الاٖالمُحن ،الؿماء ،هللا،
وٗم هللا ٧ان مً ٖغقه ًغٖاوي ..لم الٗ ٤انبعي وجغ٦ذ الضم ًيؿاب..
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اٞخذ ًا ٖلي ..جدؿ٘ الٟخدت الى الهضع خُض ال٣لب ..ز٣ب آزغً ..بضو ان
ال٣اجل نىب عنانخه هىا ..٥هدى ال٣لب مباقغة ..عبما لم ً ً٨بداظت
الى عنانت ازغيّ ،عنانخا ٢ىام ٧اُٞخان الن ًخى ٠٢ال٣لب ًٖ
الىبٌ ..يُٛذ ٖلى الجغحّ ،ألؾخٟؼ الضم وام٨ىه مً الؿُالن ..بٗض
ججمض صام اقهغ ..لم ا ً٦اقٗغ بصخيء واها اعي الضم ًجز ٝوَؿُل بهضوء
واوؿُاب صازل الِ٨ـ ..بهغاخت عاوصججي عٚبت ٚغٍبت ..ان ٌؿُل الضم
ب٨شاٞت٦ ..جهغ ظاع ..ٝان ًستر ١الاُ٦اؽ السمؿت وٍدؿغب ٖبر مؿاماث
اعيُت الؿُاعة ،وٍجهمغ ٦جضو ٫عاثٖ ٤لى الكاعٌٕ ،ؿُل في قاعٕ نالح
الضًً ،وَك٩ل ازضوصا في قاعٕ ؾلُمان لُهل الى باب الٗمىص خُض
ال٣غاءة َلبا للخُاةٚ ..غٍب هظا الخسُل ..ل ً٨ال
الخ٣ى البهاء بؿلؿلت ّ
ٚغابت ُٞما ًغاوص ٥مً ا٩ٞاع في لخٓت ال جخمىاها ّألخض ..جدؿؿذ نضع
البهاء في مدُِ ال٣لب ..الجؿم باعص ل٨ىه ٚحر مخجمض ..آزاع الهُ٘٣
الظاثب ْاهغة ..الخمض هللا ..مً اإلاا٦ض انهم ازغظىه مً الشالظت ٢بل ٞترة
مُٗىت ..اٞخذ ًا ٖلي ..ؾاجٟدو باقي الجؿم ..لً اواٖ ٤ٞلى اؾخالمه ٢بل
ان ؤجإ٦ض مً باقي الجؿمّ ..
-

هُا ..اؾخعجل

٢ا ٫الًابِ بًٛب ..هٓغث هدى الٗاثلت ..هدى ام البهاء٧ ..ان
نضعي ًغج ٟ٘وٍىس ٌٟبدؿاعٕ٦ ،إوي ا٢ىم بٗمل قاُٖ ،١ىنهم قازهت،
وظىههم واظمتٟ٣ً ،ىن بال خغا ٥باهخٓاع ٢غاعيّ ..هل ًلخ٣ىن م٘ البهاء ام
اهه ؾُٗىص الى الشالظت ..اها الظي ؾإ٢غعّ ..ال٩ل ًيخٓغ واها وٖلي هخٟدو
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ببِء ..اٞخذ ًا ٖلي ..جدؿ٘ الٟخدت ..البًُ َغيّ ..باعص صون ب٣اًا زلج،
ابٌُ ٖلى هدى ٚغٍب ..الجلض ؟ هل ؾغ٢ىا الجلض ؟ ال اصعيّ ،و ٠ُ٦اصعيّ،
عبما البُاى ٧ان بٟٗل الخجمُض ،اها لؿذ َبِباٚ ،حر مسخو بٗلم
الدكغٍذ ،اعٖبخجي ٨ٞغة الض ًٞصون حكغٍذ ..ؾخض ًٞم٘ البهاء ٧ل ظغٍمت
مدخملت ..اٞخذ ًا ٖلي ..ههل الى اؾٟل البًُ ،لم جىتزٕ ٖىه مالبؿه
الضازلُت ،جدؿؿذ اإلا٩ان ،باعص صون زلج ،اٞخذ ًا ٖلي ..اَغاٞه الؿٟلى،
بًُاء باعصةً ،ا الهي٧ ..ان لىن ظلض البهاء بغوهؼٍاً ،مُل الى " الؿماع "،
٦ىذ اصاٖبه وا٢ى " ٫ابى ؾمغة " " ..الؿماع " جدى ٫الى بُاى هان٘،
بلىن الشلج ٧ان ،في ٢ضمه الِؿغي خظاء عٍاضخي ،وال٣ضم الُمجى " ظغبان "
ابٌُٞ ..خذ ٖلي الاُ٦اؽ ٧املت ..مً الاٖلى الى الاؾٟل ..ا٢لبه ًا ٖلي..
اعصث ان اٖغ ٝاطا ٧ان هىا ٥ظغح َىٍل ام ال٢ ،لبه ٖلي بمؿاٖضحي اها
اإلاجه ٪خض الانهُاع ،الٓهغ بضون ظغوح ،ؤزاع زضوف في اٖلى الهضع و٢غٍب
مً الغ٢بت ،عبما بٟٗل ظغ الجشمان ٖلى الاؾٟلذ في طل ٪الُىم ..الجلض
ًمُل الى " الؿماع " ..حٗبذ ..حٗبذً ..ا الهي لى اوي اب٩يً ،ا الهي لى اوي
انغر٧ ..اهذ نغزتي ؾخضوي في اهداء وؾماء ال٣ضؽ ..البهاء اماميٖ ..اعٍا
٧ان ،الا مً ُٗ٢ت صازلُت وخظاء عٍاضخي في ٢ضمه الِؿغي و" وظغبان
ابٌُ " في ٢ضمه الُمجى ..البهاء اماميٖ ..اعٍا ٧ان ،بهُا ٧ان ،ظمُال ٧ان،
اي ظما ٫ابهى مً ظما ٫البهاء ..هٓغ الي ٖلي ..هٓغ هدىي الًابِ،
الٗاثلت في وظىم ٢اجل ..الؿماء جتر٢ب ..مؤلث نضعي ب٨مُت ٦بحرة مً
الهىاء ،بلٗذ عٍ٣ي اإلاخجمض ،اعٚمذ ٚهت ٖلى التراظ٘ ،عؾمذ،بغَكت
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َٟل هاو ،ابدؿامت باهخت ،نٟغاء ،ال خُاة ٞحها ،اؾخٗغيذ بىٓغة
ؾغَٗت ،ظؿم البهاء ،امامي ٧انٖ ،اعٍا ٧انً ،يخٓغ صٝء الاعىً ،ا الهي
اقٗغ بالبرص ،بال٣كٗغٍغة ،اخاو ٫ازٟاء عظٟت مباٚخت ،ا٢ى ٫واها ال اؾم٘
نىحي ،ل٨جهم ؾمٗىه ،هم الٗؿ٨غ ،والٗاثلت وام البهاء وعبما البهاء ّ
-

اوا..٤ٞ

-

هخٟذ الٗاثلت ،ابدؿم الٗؿ٨غ ،ن٣ٟذ ال٣ضؽ

ابدؿم البهاءّ ..
جململ البهاءّ ..
اخؿؿذ بظل ٪او ه٨ظا بضا ليّ ..
بٗض ص٢اث ٤ؾِىٗم بضٝء ال٣ضؽ ّ
" ايها الكٗب ّ
بهاء الان في صٝء ال٣ضؽ " ّ
٦خبذ ٖلى نٟدتي ،واها وام البهاء هغ٢ب ًٖ بٗض ص ًٞالبهاء وؾِ
الخ٨بحراثّ ..
لم وكاع ٥في الضٞ ًٞىدً ال هدب الجهاًاثّ .
ّ
**************
ّ
ّ
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