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بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون)

صدق الله العلي العظيم    
ـنــبـر انــتـقـل الى جـوار ربه »)??wK??Ž ÃU جنل عـمــيــد ا
?wKz«u رحـمه الله « bL?Š« —u²? b? احلسـيني سـماحة »
وشيع جثمانه يوم السبت عـصرا من حسينية آل النجار
في حي احلنانة واقـيمت الفاحتة على روحه الطاهرة في
نــفس احلــسـيــنـيــة ابــتـداء من يــوم االحـد ٢٠١٩/١١/١٧

دة يوم عصرا. و
انا لله وانا اليه راجعون

نـــشــر فـي جــريــدة الـــزمــان الـــعــدد ٦٥٠٧ - ٦٥٠٨ فــــــي
٢٠١٩/١١/١٧ اعالن رقم ٢ / ٢٠١٩ لـلـمـرة الثـانـيـة خـطأ
والصـحيح اعالن رقم ٢٠١٩/٣ للـمرة الثانيـة لذا اقتضى

التنويه. 
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في مثل هذا الـوقت من كل عام يـحتفل الـبهـائيون في أنـحاء العـالم بذكـرى ميالد مؤسس ديـانتـهم بهاء الـله. فما هي
الديانة البهائية ومن هم البهائيون?

شاركة بها. دخلت "بي بي سي" قبل عتنقي الديانـات األخرى ا كن  ليست جلسات الدعاء البـهائية طقساً سريـاً و
ـنصورية إحدى بـلدات ا (جبل لبـنان) حيث حتلّق بهـائيون في جلسـة دعاء للصالة على أسابيع بيتًـا بهائيًا في ا
نيّة عروس تستعدّ لزواجها يرافـقهم أصدقاء من ديانات أخرى. إلى جانب األدعية والترانـيم البهائية سمعنا ترانيم

سيحية. تتلى عادة خالل الصلوات ا

و 19لتـوائم السنـة الشـمسيـة. تعدّ
ثـابـة أيام فـرح وتـقام هـذه األيـام 
فـــيـــهـــا الـــوالئـم ويـــتـــبـــرع فـــيـــهــا
الــبـهــائـيــون لـلــفـقــراء. يـبــدأ شـهـر
الـصـوم ويـسـمّى شـهـر الـعالء مع
نــهـايـة أيــام الـهـاء ( 2آذار/مارس)
ويـــنـــتـــهي بـــعـــيـــد الـــنّـــيــروز (21
آذار/مـــارس) وهـــو رأس الـــسّـــنــة

البهائيّة ويوم االعتدال الربيعي.
تفرض البهائية على أتباعها كتابة
الـــوصــيّـــة وحتـــرّم الــكـــحــول ألنّه
يـســبب األمــراض وكــذلك األفــيـون
ـهـلـوسـة (أو أي شكل والـعـقـاقـيـر ا
ــســـكــرات). كــذلك من اخملــدرات وا
ـسـاواة الـتـامّـة بـ الـرجـال تـعـدّ ا
والـنـسـاء من أبـرز تعـالـيم الـديـانة
إلى جــــانب الــــتــــعــــلــــيم االلــــزامي
لـألطــــفــــال وال حتــــرّم الــــزواج من

أديان أخرى.
ـرجـعـيــة الـعـلـيـا لــلـدين الـبـهـائي ا
"بيت العدل األعظم" فـي حيفا. شيّد
قرّ بعد وفاة مؤسس الديانة ذلك ا
وبــــطــــلب مــــنه لــــيــــنـــظّـم شـــؤون
البهائي اإلدارية. يعدّ "بيت العدل
ـــرجع جلـــمـــيع احملـــافل األعـــظم" ا
ركزيـة حول العالم. ففي البهائـية ا
كلّ بـلــد يـتـواجــد فـيه الـبــهـائـيـون
يــنـتـخـبــون هـيـئــة تـمـثـيــلـيـة من 9
أعـــضـــاء وتـــنــــتـــخب الـــهـــيـــئـــات
التـمثـيليـة األعضـاء التسـعة لـ"بيت

العدل األعظم" بشكل دوريّ.
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رغم أنّ الـبـهـائـيـة ديـانـة تـوحـيـدية
كاألديـان االبراهـيمـية ورغم تـشابه
بعض طقوسهـا مع اإلسالم لناحية
الـصالة والـصـوم لـكـنّهـا ال تـعـتـبر
ــرسـلـ بل الـنـبي مــحـمـد خـا ا
تاله مــرسالن آخـــران هــمــا الــبــاب
وبـهـاء الـلـه وقـد يـتـلـوهـمـا آخرون
أيــضــاً تــمـاشــيــاً مع مــبــدأ تــتـابع
ظاهر اإللهية بحسب معتقدهم. ا
يــرى األزهــر إنّ الــبــهــائــيــة "فــرقــة
مـــرتــدة عن اإلسالم". وبـــالــنـــســبــة
للمسلـم الشيعـة فإنّهم يرفضون
ــهــدي إعالن الــبــاب عن نــفــسه كــا
ــنــتـــظــر. عــلـى صــعــيـــد الــعــالم ا
ـتـحـدة بـ"اجلـامـعـة اعـتـرفت األ ا
ـية يـة" كمـنـظمـة عا الـبـهائـية الـعـا
غــيـر حــكــومــيــة عـام  .1948تـضمّ
اجلـامعـة في عضـويـتهـا البـهائـي
ـــنــتـــشـــرين فـي بــلـــدان كـــثـــيــرة ا
وتــمــثــلـــهم في آن. ال يــزيــد أتــبــاع
الــبـــهــائــيـــة في الـــعــالم عـن نــحــو
7ماليــ يـــتــوزعــون بــ الــهــنــد
ـتـحـدة بـشكل وإيـران والـواليـات ا
رئـــيــسي. وبــغــيـــاب احــصــائــيــات
رسـمـيــة عن أعـدادهم الــفـعــلـيـة في
الــدول الـــعـــربـــيـــة - بـــســبـب عــدم
تـــســــجـــيل ديــــانـــتــــهم في األوراق
الثـبوتيـة على مـرّ السنـوات - تقدّر

أعدادهم باآلالف.
ّن إن سألت أيّ بهـائي عن موقفه 
قـد يـكــفـره يـكــون اجلـواب واحـداً:
"أبـقـي عـلـى صـداقــتي مــعه وعــلى
احتـرامي له". يعـود السبب في ذلك
إلى حتـر الــبـهـائــيـة لــكلّ أشـكـال
الـــــنـــــزاع واجلــــــدال وحـــــمل "آالت
احلـرب" إال عـنـد الـضـرورة. يرد في
"الـــــكـــــتـــــاب األقـــــدس" أهـمّ كـــــتب
الـبــهـائـيـ الــديـنـيــة: "ومن اغـتـاظ
عليكم قابـلوه بالرّفق والّذي زجركم
ال تزجـروه دعوه بـنفـسه". ويرد في

الـكتـاب ذاته أيـضًـا: "قد مـنـعتم في
الــــكــــتــــاب عن اجلــــدال والــــنّــــزاع
والـضّـرب وأمـثـالـهـا عـمّـا حتـزن به
االفـئــدة والـقــلـوب". لــذلك يـتــفـادى
البهائيون في الدول التي يوجدون
فـيــهــا أيّ نــزاع مع الـســلــطـات إذ
تأمرهـم ديانتـهم باحتـرام القوان

القائمة.
في لـــبـــنـــان ال تـــعـــتـــرف الـــدولـــة
بالبهائية كديانة بل كجمعية نالت
االعــــــتــــــراف حتت اسـم "الــــــعــــــلم
واخلــبــر" عـام  .1969في ســجالت
األحــوال الــشــخــصــيــة ال تــســجّل
ديانـة البـهائـي بل ديـانة األجداد
السـابـقـة العـتـنـاق العـائـلـة لـديـانة

بهاء الله.
حتـــدّثـــنــا مـع مــهـى طــحـــان وهي
شــابـة بــهــائـيــة لـبــنــانـيــة تـزوّجت
حديثًا مـن شاب من ديانة مـختلفة.
ال تـوجـد في لـبـنـان مـحـاكم روحـيّة
لـعـقـد القـران وفق الـشـرع الـبـهائي
أسـوة بــالـطــوائف األخــرى. يـلــجـأ
الــبـهـائـيـون إلى الـزواج مـدنـيًـا في
اخلـارج. تقـول مـنى: "شـرط الزواج
الوحـيـد في الـديـانـة الـبـهـائـيـة هو
مــوافــقـــة الــعــروســ والــوالــدين
حـــرصًــا عـــلى تــمـــاسك الـــعــائالت
وبناء الروابط الزوجية على أسس

متينة".
في الديانـة البهائيـة خلق االنسان
إلصـالح الــعـالـم وحتــقـيـق االحتـاد
بـ الــبـشــر ألنّه "فــطـر عــلى خـلق
نبيل" و"عليه العمل لالرتقاء بذاته

ــجــتــمــعه عــلى و
الـســواء". ويـرد في
الــكـــتـــاب األقــدس:
"خـــلــقـــتك عـــالـــيــاً
فـــاصــــعــــد إلى مـــا
خُلقتَ له". ال يفصل
البـهـائيـون من هذا
نطلق ب األبعاد ا
الروحانية واألبعاد
احليـاتيـة اليـومية
ويــعـتـبــرون خـدمـة
اجملــتـمع نــوعـاً من
العبادة مثلها مثل

جلسات الدعاء.
تــخـــبــرنـــا طــاهــرة
جابري بـهائية من
الـــــــبـــــــحـــــــرين إنّ
"البهائـي يؤمنون
بــــــــأن األدعــــــــيـــــــة
ـنــاجـاة لـهـا أثـر وا
كــبــيـر فـي تــطــويـر
حــــــيـــــــاة الــــــفــــــرد

واجملـتـمع وخـلق منـاخ يـحـفـز على
ـنـطـلق خـدمـة الـبـشـريـة. من هـذا ا
يجتمـع البهائيـون في البحرين مع
أقــاربـهم وأصـدقـائــهم من مـخـتـلف
األديـان والطـوائف من أجل الـدعاء
والـتــأمّل فـي آيـات الــله وكــلــمـاته.
نـنـظم جـلسـة دعـاء شـهريـة إضـافة
إلى مـجالس الـدعاء الـتي تعـقد في

البيوت".
وبــــحـــــسـب جــــابـــــري يـــــتــــمـــــتع
"الـبـهـائـيـون فـي الـبـحـرين بـحـريـة
ارسة إقامـة شعـائرهم الديـنيـة و
حـــقــوقــهـم االجــتــمـــاعــيــة وتــدرج
ـــيالد ديـــانـــتـــهـم عـــلى شــــهـــادة ا
واألوراق احلــــكــــومــــيــــة األخــــرى
كنهم عقد الزواج حسب الشرع و
الــــبــــهــــائـي ويــــوثّق فـي مــــكــــتب

التوثيق".
تـــقـــول تـــهـــاني روحي حـــلـــمي من
األردن إنّ "الـبـهـائـيـ لـديـهم حـرية
إقـامـة الــشـعـائـر الـديــنـيـة واجلـهـر
ــــعـــتـــقـــد وتــــوضـــيح الـــزواج بـــا
والطالق وإقـامة احملـافل الـبهـائية
في كل مــنـــطــقــة يـــســكــنـــهــا تــسع
". وتـضـيف: "عـدم بـهـائـيـ بـالـغـ
االعتـراف بالديانـة البهـائية يـفقدنا
ــدنـيــة لـكن ذلك بـعض حــقـوقــنـا ا
لــــيس بـــاألمــــر اجلـــذري. زواجـــنـــا

مــــعــــتــــرف به فـي دائــــرة األحـــوال
ــدنـيــة ونـصــدر دفــاتـر عــائـلــيـة ا
وشــهـــادات زواج ومـــيالد لـــكن ال
ــتــزوجـ من ــكن لـلــبــهـائــيـ ا

أجنبيات إصدار شهادة زواج".
في الـســابق كــانت خـانــة الـديــانـة
عند البهائي األردني تمأل بنقاط
أو شَـرْطـة وبــعـد إصـدار الــبـطـاقـة
ــمـغــنــطـة قــبل ســنــوات بـات كل ا
األردنـيـ يـحمـلـون بـطـاقة من دون

خانة ديانة.
في مصـر خاض البـهائيـون معركة
قــانــونــيــة عــام  2005عــنــد إطالق
بطاقـات الرقم الـقومي االلكـترونية
فـحـققـوا انـتـصاراً صـغـيـراً وباتت
خـانة ديـانتـهم حتتـوي على شـرطة
ــــقــــابـل ال يــــزال عــــقــــد (ــــ). في ا

الــزواج الـبــهـائي الـذي يــسـجّل في
احملفل البهائي غير معترف به في
الـدوائـر احلــكـومـيــة في مـصـر مع
مـحــاوالت جتـري حــالـيــاً حللّ هـذا
ـوضوع بـحسـب غادة حـمدي من ا
مــصـر. "نــتــبع الــسـبل الــقــانـونــيـة
ـدنـيـة السـتـعـادة بـعض احلــقـوق ا
لـلـبهـائـيـ مثـل عقـود الـزواج وما
ــيــراث يــتــبـــعــهــا من حــقــوق في ا
لألوالد لــكــنــنــا ال نــحــبــذ الــنــزاع
ونـــفــــضل الـــنــــظـــر إلـى اجلـــوانب
اإليـــجــابـــيــة وال
ندع شيئاً يعيقنا
عـن أداء دورنــــــــا
فـي اجملــــــــتــــــــمع

صري". ا
عام  1960أصدر
ـصري الرئـيس ا
جــــــمـــــال عـــــبـــــد
الـــنـــاصـــر قــراراً
بــإقــفــال احملــافل
البهائية. بحسب
غــــادة حـــــمــــدي
"عدم الـقبـول كان
نــاجتــاً عن جــهل
الــنــاس بــنــا مــا
كـان يـولّـد خـوفاً
ولــــــــــكـن األمـــــــــر

اختلف اآلن".
ــــــــــــــــــــــــــــــارس
البهائيون العرب
طــــقــــوســـــهم في
الــــبـــيـــوت أو في

مراكز بهائية عامة في ما ندر.
ال رجـال دين لــدى الـبــهـائــيـ أمـا
دور عـبــادتـهم فــتـعــرف بـ "مـشـارق
األذكار" لـكنـها غـير مـوجودة إال في

دول قليلة حول العالم.
الـتـضيـيق الـتـاريـخي لم يحل دون
جمع البهائية ألتباع في إيران على
. اشـتـدّ الـتـضـيـيق بـعد مر الـسـنـ
الثـورة اإلسالميـة عام  ?1979إذ ال
يـــعـــتـــرف الـــدســـتـــور اإليـــراني إال
بـــــــأربــــــــعـــــــة أديـــــــان هـي اإلسالم
ـــــســــيـــــحــــيـــــة والــــيـــــهــــوديــــة وا

والزرادشتية.
ية" وتقول "اجلـامعة البـهائية الـعا
في تـصــريح أمـام "مــجـلس حــقـوق
ـتحـدة" عام اإلنسـان الـتابع لأل ا
 2012إنّ إيــران انــتـهــكـت "حــقـوق

عشرات اآلالف من البهائي بسبب
عـقـيدتـهم الـدينـيّـة ال غيـر" ويـشمل
ذلك السجن واحلرمان من احلقوق
ـمـتـلـكـات األسـاسـيـة ومـصـادرة ا
واحلرمان من التوظيف والتعليم.
في الـــوقـت الـــراهن تـــعـــدّ ظـــروف
الـبـهـائـيـ فـي الـيـمن األسـوأ عـلى
مستوى وجودهم كـأقلية في العالم

العربي.
يــواجه الـبــهــائـيــون في الــيــمن مـا
ـكن وصــفه بـ"مـعــركـة وجــوديّـة"
وشــمــلت آخــر اإلجــراءات بـحــقــهم
احلـــجـــز الـــقـــضـــائي عـــلى أمـــوال
وعـقارات وقـبور تـابـعة لـهم. تصف
بادرة الـيمنـية للـدفاع عن حقوق "ا
" لـ"بي بي سي" مـالحـقة الـبـهـائـيـ
الـبـهـائـيـ بـ"االضــطـهـاد الـديـني".
يـقول محـمود مـحمـد النـاطق باسم
ـبـادرة: "مـا يـحدث اآلن يـرقى إلى ا
مستـوى اإلبادة الثقـافية والتـطهير
ا الـعـرقي ألقلـيـة كامـلـة في بلـد طـا

تميز بالتنوّع".
 ôUI²Ž« WKLŠ

شـهــدت صـنـعـاء عـام  2017حـمـلـة
اعـتـقـاالت واسـعـة لــلـبـهـائـيـ من
بـيــنـهم نـسـاء وأطـفـال مـا أدى إلى
تشـريد عـائالت بأكـملـها. كـما صدر
حــــكـم بــــاإلعـــــدام عن "احملـــــكــــمــــة
تخـصصة" فـي صنعاء اجلزائـية ا
عـلى الـشـخصـيـة البـهـائيـة الـبارزة
حامد بن حـيدرة بتهمـة "التجسّس
لصالح إسرائيل والسعي لتأسيس
دولـة مسـتقـلّـة". حيـدرة معـتقل مـنذ
الـعام  2013ولم يـبتّ قـرار إعـدامه
بــــــــعـــــــد بــــــــانـــــــتــــــــظـــــــار قـــــــرار

االســــــــــــتئئناف.
وجـهة وتـسـتنـد تهـمـة التـجـسّس ا
إلـــيه وعـــقــوبــتـــهــا اإلعـــدام عــلى
رســائل مـن "بــيت الـــعــدل األعــظم"
مرجـعية الـبهائـي الديـنية الـعليا.
يـــقـــول مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد: "أرض
فلـسط حتـتضن العـديد من اآلثار
التاريخية الـتي حتمل رمزية دينية
ؤمن من األديان كافة . فهل لدى ا
عقول اتـهام شخص مسلم أو من ا
مـسـيـحي بـأنه جـاسـوس إلسـرائيل
ألنه يـحــمل مــشـاعــر خـاصــة جتـاه
ـســجــد األقــصى ومــؤســسـاته أو ا
جتـــــاه كـــــنـــــيـــــســـــة الـــــقـــــيـــــامــــة

ومؤسساتها?".

 1852وســجن بــهــاء الـلـه. حتـوّلت
أشهـر السجن إلـى مرحلـة مفصـليّة
في الـديانـة الـبـهـائـيـة ألنّـهـا تـمثّل
بدايـة نـزول الوحي عـلى بهـاء الله
ـعـتقـدات البـهـائيـة. أفرج بـحسب ا
ـبـشّــر بـالـديـانــة اجلـديـدة من عن ا
دون مــحـــاكــمـــة ونــفـي من إيــران
واسـتـمرّ مـنـفاه ألربـعـة عقـود بدءًا
من بغداد عام  1853ثم اسطنبول
فأدرنة. انـتهت رحلة نـفي بهاء الله
في عكا حيث سجن لسنوات وبقي
فيها حـتى وفاته وال يزال ضريحه
دينـة إلى اليوم. أوصى قائمًـا في ا
بـهاء الـله بتـعـي ابـنه عبـد البـهاء
 1921-1844وليًـا على الـبهـائي

ويــعــدّ بـــدوره شــخـــصــيــة مـــهــمّــة
عنـدهم وترفع صـوره في منـازلهم
عــوضًــا عن صــور أبــيه احــتــرامًـا

قام األخير.
كتب بـهاء الله خـالل سنوات مـنفاه
وســجــنه مــجــلّــدات وكــتب كــثــيـرة
مـعظمـها بـاللـغة العـربيـة يسـتع
بـها الـبهـائيـون في جلـسات الـدعاء
والـتـأمّـل الـضـروريــة في حـيــاتـهم.
تــتــقــاطع الــشــرائع الــبــهــائـيــة في
مــــواضع كــــثــــيـــــرة مع الــــشــــرائع
اإلسالميـة إذ تفـرض الصالة وفـقًا
لثالثـة مواقـيت: صالة كبـرى تؤدّى
مــرة كلّ  24ســاعــة صالة وســطى
تـؤدّى يـومـيًـا في الصـبـاح والـظـهر
ـساء والـصالة الـصغـرى تؤدّى وا
مـــرة كلّ  24ســـاعـــة عـــنـــد ســـاعـــة
الظهر. كمـا يفرض الصوم بدءًا من
سنّ اخلامـسة عـشرة لـشهـر بهائي

كامل.
تـتألف الـسنـة في الـتقـو البـهائي
من تــسـعــة عــشـر شــهـراً كـلّ مـنــهـا
تسعـة عشر يـوماً وسمـيت بحسب
أسمـاء الله احلسـنى. يضاف إلـيها
أيّـــام "الـــهــاء" 4 أيـــام في الـــســـنــة
الـــعــــاديـــة و 5 أيـــام فـي الـــســــنـــة
الـكبـيـسة) وتـقع بـ الشـهرين 18

أنّ تــقــنــيــة االتـصــاالت جــعــلت من
الـعالـم قريـة صـغيـرة فـإنّ ذلك جاء
لـيـسـهّل من إتـمـام هـدف الـبـهـائـيـة
األســـــاسي وهــــو وحــــدة الــــعــــالم
ـشترك صـير ا اإلنسـاني ووحدة ا

للبشرية.
يـسـود اعـتـقـاد خـاطئ أنّ الـبـهـائـية
طــائــفــة من الــطــوائف اإلسالمــيــة
لـــكــنــهــا في الــواقع ديــانــة قــائــمــة
بذاتـها جتمع في تـعاليـمها مالمح

عرفانية وروحانية.
ال تـعــتـرف مــعـظم الــدول الـعــربـيـة
بالـبـهـائيـة مع اسـتـثـناءات قـلـيـلة
ــارسـة حــيث يــحقّ لــلـبــهــائـيــ 
عــقـــيـــدتــهم واجملـــاهـــرة بــهـــا. مــرّ
راحل الـبـهائـيـون عـبر تـاريـخـهم 
ـغرب اضـطـهـاد عـدّة في مـصـر وا
والــعــراق وصـولًــا إلى الــيـمن في
حــ كـانت دول أخـرى مــثل لـبـنـان
واألردن أكـثـر تـسـامـحًـا مـعهم وإن
لم تـعـتــرف بـديـانـتــهم. في الـعـراق
مثـلًا تعـرّض البـهائيـون للتـضييق
خالل حكم صـدام حسـ ثم عادوا
ــمــارسـة شــعــائـرهـم عـلــنــيًـا بــعـد
ســــقـــوط نــــظــــامه عـــام  .2003في
غرب مطلع الستينيات حكم على ا
ثـالثــة بـــهــائــيـــ بــاإلعـــدام وعــلى
غيـرهم بالسـجن واألشغال الـشاقة
ثم صــدر عــفــو مـلَــكيّ عــنــهم بــعـد

"تدخالت دبلوماسيّة".
بـــعـــد إعــدام الـــبـــاب بـــرز من بــ
ـعروف أتبـاعه حـس عـلي نوري ا
بـــبــــهـــاء الـــلـه مـــؤسس الــــديـــانـــة
الــبــهـائــيــة وأخـوه مــيــرزا يــحـيى
ـــــعــــروف بـــــصُــــبح أزل نــــوري ا
مــؤسـس الــديـــانـــة األزلــيـــة. نـــشــأ
األخـوان غـيـر الـشقـيـقـ في عـائـلة
دبــلــومـاســيــة مـعــروفــة من أعــيـان
طـهـران ويـقـال إنّ مـنـافـسـةً نـشبت

بينهما حول خالفة الباب.
اتّــــهم األَخَـــوان نــــوري بـــالـــتـــورّط
حاولـة فاشلـة الغتيـال الشاه عام

ذلك أمــر عــاديّ بــالــنــســبــة ألتــبـاع
مـؤسس الديـانـة بهـاء الله (-1817
 .(1882وتـفـرض تعـالـيم الـبهـائـية
ــــان بــــوحــــدة األديــــان وبــــأنّ اإل
ــــرســـلـــ عــــلى مـــرّ األنـــبــــيـــاء وا
الـعصـور مظـاهر مـتتـابعـة لرسـالة
ربـانــيـة واحـدة "وانــعـكــاس خلـطّـة
يــتــابع الــله كــشــفــهــا وفــقًــا لــلــغـة
ومـفـاهـيم وحـاجـة كلّ عـصـر". لـهذا
يــؤمن الــبــهــائــيــون بــكلّ األنــبــيـاء
ـرسـلـ الـسـابــقـ لـبـهـاء الـله وا
ويعـتقدون أنّ مـؤسس ديانـتهم هو
ـربي "صـاحـب الـرسـالـة اإللـهـيـة وا
الروحي اخلاص بأهل هذا الزمان".
ض على فالبهائيـة ديانة فتية لم 

تأسيسها أكثر من  175عامًا.
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بدأ الـتبشـير بالـديانة اجلـديدة عام
 1844في مـدينـة شـيراز اإليـرانـية
عــلى يــد عــلـي مــحــمــد الــشــيـرازي
ـلـقب بـالـبـاب (1850-1819خالل ا
حـكم الـسلـطـنـة القـاجـارية (-1779
ـــهـــدي  .1925أعـــلـن الـــبـــاب أنّه ا
ــنــتــظــر الــذي بـشــرت بـه األديـان ا
ــبـشّـر ـمــهّـد أو ا كـافــة وقـال إنّه ا
ـــوعــود" أو "من يــظــهــره بــقــدوم "ا
الـله". بـدأ البـاب بـجمع األتـبـاع ما
أزعج السلطات الدينية والسياسية
حـيـنـهــا فـحـكم عـلــيه بـالـسـجن ثمّ

أعدم عام .1850
في وثـائقي بـعنـوان "طلـيعـة النور"
ناسبة مرور 200 أعدّ قبل عام 
عـــام عــــلـى مـــيـالد الــــبـــاب يــــربط
الــبــهــائــيــون بـ الــشــرارة األولى
لــديــانــتـــهم وبــ بثّ أول رســالــة
بـشـيــفـرة مــورس الـتي قـلــبت عـالم
االتصاالت مـنتصف الـقرن التاسع

عشر.
بحـسب اعتقـادهم يشكّل ذلك دلـيلًا
عـلى أنّ رســالـة الــبـهــائـيــ جـاءت
لـتـتـنـاسب مع روح الـعـصـر الراهن
ا وسـرعة االتـصـال والتـواصل. و

جلسة دعاء بهائية في البحرين

بيت العدل األعظم في حيفا

ال يضع البهائيون صورة بهاء الله في بيوتهم بل صور عبد البهاء ابنه


