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املقياس البهائي
طبيعة األحكام البهائيّة
السبب األعظم لنظم العالم وحفظ األمم"...
"إ ّن الذين أوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل ّ
"يuا مuأل األرض اعuلموا أ ّن أوامuري سuرج عuنايuتي بuني عuبادي ومuفاتuيح رحuمتي لuبريuتي كuذلuك نuزّل األمuر مuن
سماء مشيّة ربّكم مالك األديان "...
uمر عuرف قuميصي وبuها تuنصب أعuالم الuنّصر عuلى الuقنن واألتuالل .قuد تuك ّلم لuسان قuدرتuي
"قuل مuن حuدودي ي ّ
فuي جuبروت عuظمتي مuخاطuبًا لuبر ّيuتي أن اعuملوا حuدودي حuبًّا لجuمالuي طuوبuى لuحبيب وجuد عuرف املuحبوب مuن
ه uuذه ال uuكلمة ال uuتي ف uuاح uuت م uuنها ن uuفحات ال uuفضل ع uuلى ش ٍ u
uأن ال ت uuوص uuف ب uuاألذك uuار .ل uuعمري م uuن ش uuرب رح uuيق
نب إنّuuا نuزّلuuنا لuuكم
اإلنuuصاف مuuن أيuuادي األلuuطاف إنّuuه يuuطوف حuuول أوامuuري املشuuرقuuة مuuن أفuuق اإلبuuداع .ال تحسّ u
الرحيق املختوم بأصابع القدرة واالقتدار يشهد بذلك ما نُزّل
األحكام بل فتحنا ختم ّ
من قلم الوحي تف ّكروا يا أولي األفكار"...
)األقدس املستطاب(

كuuما أن حuuياتuuنا الuuجسمانّ uية تuuتح ّكم بuuها أنuuظمة وقuuوانuuني تuuوفّuuر لuuها الuuغذاء والحuuرارة وتُuuجنّبها الuuعاهuuات الuuبدنّ uية
وغuuيرهuuا ،فuuإ ّن حuuياتuuنا الuّ uروحuuان ّ uية تuuخضع لuuقوانuuني وأصuuول تuuأتuuي بuuها املuuظاهuuر اإللuuه ّية فuuي كuّ uل عuuصر ،ويuuجب
uري بuغايuة االنuسجام والuتّناسuق ،وجuميعها مuرتuبط بuعضه بuبعض
إطuاعuتها ألهuميّتها فuي تuطويuر ك ّuل كuائuن بش ّ
ب uuحيث ل uuو أغ uuفل ال uuفرد م uuا ي uuلزم uuه ل uuتر ّقuuيه ال uّ uروح uuان uيّ ف uuإ ّن آث uuاره س uuتتع ّداه إل uuى م uuجتمعه ،وامل uuجتمع ل uuه ت uuأث uuيره
املباشر على الفرد ا ّلذي ينتمي إليه.
مؤرخة في (6/2/1973
الروحانيّة املركزيّة ّ
)من رسالة لساحة بيت العدل األعظم إلى جميع املحافل ّ

الشuuباب الuuبهائuuي فuuي ) (...يuuقفون أحuuيانًuuا حuuيارى فuuيما يuuفعلون أمuuام املuuواقuuف
يُuuفهم مuuن رسuuائuuلك أ ّن بuuعض ّ u
الuيومuيّة وخuاّصuة فuيما يuتع ّلق بuالuنّواحuي الuجنسيّة ،ويuطلبون الuنُّصح واإلرشuاد بuلغة سهuلة واضuحة .لuيس مuن
uتحب لuuدى بuuيت الuuعدل األعuuظم أن يuuضع نuuظا ًمuuا محuuدو ًدا لّ u
uكل حuuالuuة ،إنّuuما يuuدخuuل ذلuuك ضuuمن
املuuمكن أو املُسّ u
السuبيل األمuثل لسuلوكuه تuجاه أيّuة مuشكلة تuواجuهه فuي
uقرر ،لuدى دراسuته لuآلثuار املuباركuةu uّ ،
م ّ
uهمة الuفرد فuي أن ي ّ
حuياتuه الuيومuيّة .فuإذا عuزم أن يuح ّقق ،فuي حuياتuه ،الuغايuة مuن وجuوده فuي هuذا الuعالuم كuأحuد أتuباع حuضرة بuهاء
uيكرس ح uuيات uuه ط uuب ًقا ل uuلتّعال uuيم اإلل uuهيّة .إ ّن ال uuفرد ال uuبهائ uيّ ال ي uuمكن أن ي uuصل إل uuى ه uuذا اله uuدف
اهلل ،ف uuإنّ uuه س ّ u
uكرس حuياتuه لخuدمuة حuضرة بuهاء اهلل ويuقوم بuأيّ
بuاتّuباعuه ن ً
uهجا مuعيّنًا لuقوانuني صuارمuة فحسuب ،ولuكنّه عuندمuا ي ّ
uنكب عuuلى دراسuuة اآلثuuار
عuuمل ضuuمن هuuذا املuuفهوم ،فuuلن يفشuuل فuuي إدراك مuuغزى حuuياتuuه .وعuuلى كuّ uل فuuرد أن يّ u
املuباركuة وتuعليمات ولuيّ أمuرنuا املُف ّدى بuقصد الuوصuول إلuى فuهم أعuمق ملuغزاهuا وإدراك أهuم ّيتها ملuجتمعه .عuليه
uحار ط uuلبًا لله uuداي uuة وال uuحكمة وال uuق ّوة ل uuلعمل ب ّ u
uكل م uuا ي uuرض uuي اهلل وأن ي uuقوم ع uuلى خ uuدم uuته ف uuي ك uلّ
ب uuال ّ uدع uuاء ال ّ u
األحوال ّ
بكل ما أوتي من ق ّوة.
٣

)مترجم عن رسالة لساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في (17/10/1968

uبيرا أم uuام م uuحاول uuة إدراك م uuعناه uuا ف uuي ه uuذا
أم uuا ب uuخصوص ال uuعفّة ف uuإن uuها إح uuدى ال uuقيم ال uuتي تُ uuش ّكل تح ّ uديً uuا ك ً u
ال uuعصر امل uuليء ب uuاإلب uuاحu uيّة ،ول uuكن ع uuلى ال uuبهائu uيّني أن ي uuبذل uuوا أق uuصى جه uuده uuم ف uuي الu uتّمسك به uuذه ال uuفضيلة
الش uuباب ض uuرورة ال uتّعال uuيم
ال uuبهائ uيّة م uuهما ب uuدت ص uuعبة ف uuي ال uuبداي uuة ،وس uuتبدو ه uuذه ال uuجهود أسه uuل ل uuو ت uuف ّهم ّu u
واألحuكام لتح ّuررهuم مuن كuثير مuن املuع ّوقuات ال ّuروحuانّ uية واألخuالقّ uية تuما ًuمuا مuثل إدراكuهم لuدور الuقوانuني الuطّبيع ّية
في تعايشهم مع القوى الكون ّية بانسجام.
)مترجم عن رسالة لساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في (14/1/1985

الحريّة الحقيقيّة
ّ
uضرهuuم ويuuتركuuون مuuا يuuنفعهم ...فuuاعuuلموا أ ّن مuuطالuuع الحuّ uريّuuة
"فuuانuuظروا فuuي ال uنّاس وق ّ uلة عuuقولuuهم يuuطلبون مuuا يّ u
سuuنن تuحفظه عuن جهuل نuفسه وض ّuر املuاكuريuن .إنّ
ومuظاهuرهuا هuي الuحيوان ولuإلنuسان يuنبغي أن يuكون تuحت ُ u
الحuّ uريّuuة تُخuuرج اإلنuuسان عuuن شuuئون األدب والuuوقuuار وتuuجعله مuuن األرذلuuني ...قuuل الحuّ uريّuuة فuuي اتّuuباع أوامuuري لuuو
أنuتم مuن الuعارفuني .لuو اتّuبع الuنّاس مuا نuزّلuناه لuهم مuن سuمآء الuوحuي ليجuد ّن أنuفسهم فuي ح ّuريّuة بuحتة طuوبuى ملuن
عuرف مuراد اهلل فuيما نuزّل مuن سuمآء مuشيّتة املuهيمنة عuلى الuعاملuني .قuل الح ّuريّuة الuتي تuنفعكم إنّuها فuي الuعبوديّuة
السموات واألرضني".
هلل الحق والذي وجد حالوتها ال يب ّدلها بملكوت ُملك ّ
)األقدس املستطاب(

"أمuuا بuuخصوص امل ُuطالuuبني بuuالحuّ uريّuuة ،فuuالحuّ uريّuuة املuuعقولuuة الuuتي تuuكفل للبشuuر أمuuانuuه واطuuمئنانuuه ولuuلعالuuم عuuالقuuاتuuه
السليمة فإنها ظاهرة بادية في تعاليم حضرة بهاء اهلل بكامل مفهومها وق ّوتها".
ّ
)مترجم عن مكاتيب حضرة عبد البهاء(

املقياس البهائي للعفّة
"ع uuلى األح uuباء أالّ ي uuنظروا إل uuى امل uuجتمع ال uuذي ي uuعيشون ف uuيه ب uuحال uuته ال uuبائ uuسة وع uuالئ uuم االنح uuطاط ال ُ
خuu uلقي
والسuلوك الuطّائuش ملuن حuولuهم ،بuل إلuى آفuاق أوسuع وأنuبل ،فuيقيسون أنuفسهم ويحّ uددون هuدفuهم األسuمى مuن
ّu u
ٍ
وعندئذ ستنجلي أمام أعينهم تلك املراحل املتع ّددة التي عليهم اجتيازها
تعاليم وإرشادات القلم األعلى،
السماويّة".
جسد الفضائل والقيم ّ
ومدى بعدهم عن هدفهم ،ذلك الهدف الذي يُ ّ
الروحاني املحلي في طهران في (30/10/1924
)من رسالة مترجمة لحضرة شوقي أفندي
ّ
موجهة للمحفل ّ

أي شuكل مuن
يuجب األخuذ بuعني االعuتبار أ ّن مuراعuاة الحuدود واألحuكام ومuوازيuن األخuالق الuعالuية ال يuرتuبط مuع ّ
أشuuكال الuuعزلuuة واالنuuزواء .إ ّن الحuuدود الuuتي وضuuعها املُشuّ uرع اإللuuهي لهuuذا األمuuر األعuuظم ال تسuuتوجuuب حuuرمuuان
اإلن uuسان م uuن ال uنِّعم واآلالء اإلل uuهيّة وم uuنعه م uuن ح uuقوق uuه اإلن uuسان uيّة املش uuروع uuة ،ب uuل يس uuتطيع أن ي uuتن ّعم ب uuمواه uuب
ب الuuودود بuuحكم قuuولuuه تuuعالuuى" :إ ّن الuuذي لuuن يuuمنعه شuuيء عuuن اهلل ال
ال uطّبيعة فuuي ظuّ uل شuuريuuعة اهلل بuuإرادة الuّ uر ّ
uسموات واألرض
ب uuأس ع uuليه ل uuو ي uuزيّ uuن ن uuفسه بح uuلل األرض وزي uuنتها وم uuا خ uuلق ف uuيها أل ّن اهلل خ uuلق ك uّ uل م uuن ال ّ u
٤

uوحuuديuuن .كuuلوا يuuا قuuوم مuuا أحuّ uل اهلل عuuليكم وال تحuuرمuuوا أنuuفسكم عuuن بuuدايuuع نuuعمائuuه ثuuم أشuuكروه وكuuونuuوا
لuuعباده املّ u
من ّ
الشاكرين".
)مترجم من كتاب "ظهور العدل اإللهي" لحضرة ولي أمر اهلل(

إ ّن مuيزان الuعفّة الuبهائuيّة ل ٍ
uعال جً uدا إذا مuا قuيس بuاألخuالق املuتر ّديuة لuعالuم الuيوم ،ولuكنّه سuيجعل مuن عuالuم الuغد
أفرا ًدا أسعد وأنبل بروابط روح ّية أثبت وأمنت.
)من رسالة ُكتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي إلى أحد األحباء في (19/10/1947

٥

الحياة العفيفة املق ّدسة
معناها
"إ ّن هuذا الuتّقديuس والuتّنزيuه بuما يuقتضيه مuن عuفّة وطuهارة يسuتلزم االعuتدال فuي جuميع املuراتuب واألحuوال :فuي
امل uuلبس ث uuم األل uuفاظ وال uuكلمات وم uuمارس uuة امل uuواه uuب ال uuفنيّة واألدبu uيّة وك uuذا األم uuر ف uuي االب uuتعاد ع uuن املُش uuتهيات
uسخيفة وأسuuالuuيب ال ّ uلهو الuّ uرذيuuلة الuuتي تحuuط مuuن مuuقام اإلنuuسان وتuuهوي بuuه
ال uنّفسيّة وتuuرك الuuعادات واألهuuواء الّ u
م uuن أوج ال uuعزة إل uuى ح uuضيض الّ u uذ ّل uuة ،ك uuما ي uuدع uuو ب uuقوة إل uuى اج uuتناب امل uuسكرات واألف uuيون وس uuائ uuر ال uuعادات
ال ّ
عري والuزّواج ال ّuرفuاقuي والuخيانuة
uضارة ،فuالuتّقديuس والuتّنزيuه يuمنع املuتاجuرة بuالuف ّن واألدب ويح ّuرم ظuاهuرة الuت ّ ّ
فuuي الuuعالقuuات ال uزّوج ّ uية وجuuميع أشuuكال الuuعالقuuات الuuجنس ّية غuuير املشuuروعuuة ويuuبرأ مuuن كuّ uل مuuا يuuنافuuي األحuuكام
uسائuuدة ومuuوازيuuن اآلداب غuuير املuuرضuuية لهuuذا
ّu
والشuuرائuuع اإللuuه ّية ،وال ي uتّفق بuuأي وجuuه مuuن الuuوجuuوه مuuع األحuuوال الّ u
ال uuعصر املنحّ u u
ط واملu uتّجه ن uuحو الu uزّوال .إ ّن uuه ي uuكشف ع uuمل ّيًا وي uuقيم الّ u uدل uuيل ال uuقاط uuع ع uuلى ب uuطالن ه uuذه األف uuكار
وانحطاط هذه الطّرق ومفاسد تلك التّجاوزات".
)مترجم من كتاب " ظهور العدل اإللهي" لحضرة ولي أمر اهلل(

العفّة
uسحاب وال يuلتفتون إلuيه أبً uدا أال إنّuهم
uمر ال ّ
uمرون عuنه ك ّ
" ...أهuل الuبهاء هuم عuباد لuو يuردون واديًuا مuن الuذّهuب ي ّ
مuuني ليجuuد ّن مuuن قuuميصهم املuuأل األعuuلى عuuرف الuتّقديuuس ...ولuuو يuuردن عuuليهم ذوات الجuuمال بuuأحuuسن الuطّراز ال
يعلمكم قلم القدم من لدن ربّكم العزيز الو ّهاب"...
ترت ّد أبصارهم بالهوى أولئك خلقوا من التّقوى كذلك
ّ
السحاب – كتاب " منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل"(
)لوح ّ

الu uطّراز األع uuظم ل uuإلم uuاء ك uuان وال ي uuزال ال uuعصمة وال uuعفّة ،ل uuعمر اهلل إ ّن ن uuور ال uuعصمة ي uuضيء ع uuوال uuم األرواح
ويصل عرفه إلى الفردوس األعلى.
)حضرة بهاء اهلل – مقتطف من كتاب " ظهور العدل اإللهي" – مترجم(

بuخصوص املuزايuا اإليuجابuيّة لuلعفّة يuؤ ّ uكuد بuيت الuعدل األعuظم أ ّن الّ uديuن الuبهائuي يuدرك مuاهuيّة الّ uدافuع الuجنسي
الس uuليم ع uuنه ،وال ي uuؤم uuن ال uuبهائ uيّون بقه uuر وك uuبت ه uuذا ال ّ uداف uuع ب uuل ب uuتوج uuيهه
وي uuوض uuح دور ال uزّواج ف uuي ال uتّعبير ّu u
uسيطرة ع uuليه .إ ّن ال uuعفّة ال ي uuمكن أن ت uuعني االن uuسحاب م uuن ال uuعالق uuات اإلن uuسان uيّة ب uuل تح uّ uرر اإلن uuسان م uuن
وال ّ u
طuuغيان الuuجنس .والuuذي يuuسيطر عuuلى نuuزواتuuه الuuجنسيّة هuuو الuuقادر عuuلى حuuفظ الuتّوازن فuuي عuuالقuuاتuuه وصuuداقuuته
توحد بني الزّوجني.
الرابطة الفريدة التي ّ
مع الجنسني دون املساس بتلك ّ
)من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في (8/5/1979

٦

االعتدال
" ...إن ك ّuل أمuر جuاوز حّ uد االعuتدال حuرم مuن طuراز الuتّأثuير .مuثال ذلuك الح ّuريّuة والuتّم ّدن وأمuثالuهما – بuال ّuرغuم
من كونها موضع قبول أهل املعرفة  -لو جاوزت ح ّد االعتدال أ ّدت إلى ّ
الضرر".
)لوح مقصود – لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارسيّة(

فّ uوض زمuام األلuبسة وتuرتuيب الّ uلحى وإصuالحuها إلuى اخuتيار الuعباد "ولuكن إيّuاكuم يuا قuوم أن تuجعلوا أنuفسكم
ملعب الجاهلني".
)لوح البشارات –لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارسيّة – نص عربي(

"إ ّن ال uuبيان ج uuوه uuر ي uuطلب ال uنّفوذ واالع uuتدال .أم uuا ال uنّفوذ م uuع ّلق ب uuال ّ uلطاف uuة وال ّ uلطاف uuة م uuنوط uuة ب uuال uuقلوب ال uuفارغ uuة
الصافية .وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي ذكرناها في األلواح".
ّ
)لوح مقصود – لحضرة بهاء اهلل -نص عربي(

"إنّuuا ح ّ uللنا لuuكم اصuuغاء األصuuوات وال uنّغمات إيّuuاكuuم أن يخuuرجuuكم اإلصuuغاء عuuن شuuأن األدب والuuوقuuار .افuuرحuuوا
املقربني".
بفرح اسمي األعظم الذي به تو ّلهت األفئدة وانجذبت عقول
ّ
)األقدس املستطاب(

لuuيس فuuي الuتّعالuuيم املuuباركuuة مuuا يuuمنع الuّ uرقuuص ،ولuuك ّن األحuuباء عuuليهم أن يuuتذ ّكuuروا دائuً uما أ ّن قuuانuuون حuuضرة بuuهاء
اهلل ه uuو ال uuحياء وال uuعفّة .إ ّن م uuا ي uuالزم ص uuاالت ال uّ uرق uuص الح uuدي uuثة م uuن ت uuعاط uuي الخ uuمر واخ uuتالط غ uuير مش uuروع
وشuرب الّ uدخuان لuهو جّ uو فuاسuد حّ uقًا .إ ّن ال ّuرقuص بحّ uد ذاتuه لuيس ضuا ّرًا ،فuال ّuرقuص الuكالسuيكي وتuعليم ال ّuرقuص
uسينمائuي ال ضuرر مuنه ،بuل ال ّ
uضرر مuن الuفساد الuذي غuالuبًا
فuي املuدارس أو املuشاركuة فuي الّ uدرامuا والuتّمثيل ال ّ
م uuا ي uuحيطها ف uuي ه uuذه األيّ uuام ون uuحن ك uuبهائ uuيني ي uuتحتّم ع uuلينا االب uuتعاد ع uuن األج uuواء ال uuتي ت uuالزم ه uuذه ال uuفنون ال
الفنون ذاتها.
الروحانيّة املركزيّة في (30/6/1952
)من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد املحافل ّ

االنتباه اليومي لألفعال
"قuل يuا أ ّيuها الuقوم انuصروا أنuفسكم بuقوة مuلكوتّ uية ل ّ
uعل األرض تتط ّuهuر مuن أصuنام الuظّنون واألوهuام الuتي هuي
ح ّقًا ع ّلة خسران العباد املساكني وذ ّلهم ،ولقد حالت هذه األصنام دون سم ّو النّاس وارتقائهم".
)لوح ال ّدنيا -لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارس ّية(

يا ابن الوجود
حاسب نفسك في ّ
كل يوم من قبل أن تحاسب ألن املوت يأتيك بغتة وتقوم على الحساب في نفسك.
)الكلمات املكنونة العرب ّية – لحضرة بهاء اهلل(

uثيرا مuا نجuد إنuسانًuا متحّ uل ًيا بuالuفضائuل اإلنuسانّ uية ولuكنّه عuندمuا يuخضع لuشهواتuه ونuزواتuه نجuد أن أفuعالuه قuد
"ك ً
تuuجاوزت ح ّ uد االعuuتدال إلuuى درجuuة الخuuطورة وأضuuحت نuuوايuuاه الuuحسنة شuّ uريuuرة وأض ّ uلته شuuهواتuuه عuuن ال uطّريuuق
٧

وي فuلم تuعد فuضائuله تسuتخدم بuما هuو جuديuر بuه .إ ّن اإلنuسان الuفاضuل بuنظر الuخالuق هuو الجuديuر بuالuذّكuر
ال ّ
uس ّ
والثّناء طاملا بقيت أفعاله نابعة من املنطق واإلدراك وعلى أساس من االعتدال الحقيقي".
سر الحضارة اإللهيّة"(
)مترجم من كتاب " ّ

نبذ التّصرفات التّافهة
"يuuا حuuبيبي أنuuت شuuمس سuuماء قuuدسuuي فuuال تuuلطّخ نuuفسك بuuكسوف الّ uدنuuيا .اخuuرق حuuجاب الuuغفلة حuuتى تuuدلuuف
السحاب بال ستر وال حجاب ،وتخلع على جميع املوجودات خلعة الوجود".
من خلف ّ
)الكلمات املكنونة الفارسيّة لحضرة بهاء اهلل(

"خّ uلصوا أنuفسكم عuن الّ uدنuيا وزخuرفuها إيّuاكuم أن ال تuقربuوا بuها ألنّuها يuأمuركuم بuالuبغي والuفحشاء ويuمنعكم عuن
صراط عزّ مستقيم".
)سورة البيان – منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل(

إ ّن حuuضرة ول uيّ أمuuر اهلل فuuي كuuتابuuه"ظuuهور الuuعدل اإللuuهي" ال يuuصف املuuتط ّلبات األسuuاس uيّة لuuلعفّة فحسuuب بuuل
ل uuلحياة ال uuعفيفة امل uuق ّدس uuة ف uuكاله uuما أس uuاس uيّ وه uuا ّم .إ ّن أح uuد م uuفاس uuد امل uuجتمع ك uuما ن uuراه ال uuيوم ه uuو االه uuتمام
uتعصب لuأللuعاب ال ّuريuاضّ uية واالبuتعاد عuن
الuبالuغ بuالuتّرفuيه واملuتعة والتّسuلية والuتّعطش إلuى الّ uلهو والuتّكريuس امل ّ
الش uuري uuفة .إ ّن االب uuتعاد ع uuن ه uuذه األم uuور وت uuرك
الجّ u uد ب uuل والu uنّفور م uuنه ون uuظرة االس uuتهزاء ح uuيال ال uuعفّة وال uuقيم ّu u
صرفuuات الuuعابuuثة ال uطّائuuشة ال يuuعني بuuالّ u
uسعادة
uسا مuuكتئبًا ،فuuاملuuرح والّ u
uضرورة أن يuuغدو الuuفرد الuuبهائuuي عuuابً u
ال uت ّ ّ
uسعادة الuuحقيق ّية هuuي
مuuن م ّ uيزات الuuحياة الuuبهائ ّ uية الuuح ّقة أمuuا الuuعبث فuuغال uبًا مuuا يuuؤول إلuuى املuuلل والuuفراغ .فuuالّ u
uضا ذلuuك الuتّفكير الجّ uدي والّ u
جuuزء مuuن الuuحياة املuتّزنuuة الuuتي نuuرى فuuيها أيً u
uشفقة والuuعبوديّuuة هلل ،إذ هuuي مuuن أهuuم
بالسعادة.
املزايا التي تضفي على الحياة بري ًقا الم ًعا وتغنيها
ّ
)من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في (8/5/1979

الكحول
حuِّ uرمuuت عuuلى كuّ uل مuuؤمuuن
" ....أن أسuuكر ّن بخuuمر مuuحبّة اهلل ال بuuما يuuخامuuر بuuه عuuقولuuك ّن يuuا أيّuuها الuuقانuuتات إنّuuها ُu
ومؤمنة"...
)حضرة بهاء اهلل – نص عربي من كتاب " ظهور العدل اإللهي"(

uص الuu uكتاب األقuu uدس عuu uلى مuu uنع تuu uعاطuu uيها ألنّuu uها تسuu uبب األمuu uراض املuu uزمuu uنة وتuu uضعف
"أ ّمuu uا الuu uكحول فuu uقد نّ u u
األعصاب وتذهب بالعقل".
)مترجم – حضرة عبد البهاء -من كتاب "ظهور العدل اإللهي"(

"أ ّuمuا األفuيون الuقذر املuلعون -نuعوذ بuاهلل مuن عuذاب اهلل -فuإنّuه بuصريuح كuتاب األقuدس مح ّuرم ومuذمuوم ،وتuعاطuيه
ضuuرب مuuن الuuجنون .وقuuد ثuuبت بuuالتّجuuربuuة أ ّن شuuاربuuه محuuروم مuuن الuuعالuuم اإلنuuسان uيّ .إنّuuني أعuuوذ بuuاهلل مuuن هuuذا
٨

uدي فuuهو يسuuلب اإلنuuسان روحuuه ويuuقتل وجuuدانuuه
األمuuر الuّ uرهuuيب الuuهادم لuuبنيان اإلنuuسانuيّة املسuبّب للخسuuران األبّ u
ويuuطمس شuuعوره ويح ّ u
ط مuuن إدراكuuه ،ويuuميت الuuحيّ ويخuuمد حuuرارة ال uطّبيعة وال يuuمكن تuuص ّور ضuuرر أفuuدح مuuن
هuuذا .هuuنيئًا لuuنفوس تuuق ّدسuuت ألuuسنتهم عuuن ذكuuره فuuكيف بuuاسuuتعمالuuه .يuuا أح uبّاء اهلل إ ّن الuuجبر والuuعنف والقهuuر
والuزّجuر فuي هuذه الّ uدورة اإللuه ّية مuذمuوم ،أ ّuمuا فuي سuبيل مuنع شuرب األفuيون فuيجب التّشuبث ب ّ
uكل وسuيلة وتuدبuير
يفرط في جنب اهلل".
لتخليص النّوع االنساني من هذه اآلفة العظمى ونجاته منها .والويل ملن ّ

)مكاتيب حضرة عبد البهاء -مترجم(

" ...وب uuخصوص ال uuحشيش ل uuقد ذك uuرت أ ّن ب uuعض االي uuران uuيني اع uuتادوا ع uuلى ت uuعاط uuيه .ي uuا هلل ال uuغفور .إنّ uuه أس uuوأ
املخuدرات وتحuريuمه واضuح فuي األلuواح .فَ ِ
uبه ينح ّuل الuفكر وتuتأذّى ال ّuروح فuكيف بuشخص يuطلب ثuمرة الuجحيم
ب الuغفور
هuذه .إ َّن بuاسuتعمالuه تظهuر فuي طuباع االنuسان صuفات الuوحuوش فuكيف يحuرم نuفسه مuن مuواهuب ال ّuر ّ
ويلجأ إلى هذا املخ ّدر املحظور.
إ ّن الuuكحول تُuuعطّل الuذّهuuن وتَuuسوق صuuاحuuبها إلuuى سuuفاسuuف األمuuور ،ولuuك ّن الuuحشيش الuuخبيث يuuطفىء الuذّهuuن
حائرا".
الروح ويتلف النّفس ويضيّع الجسد ويترك اإلنسان ضائ ًعا
ّ
ً
ويجمد ّ

)مترجم من لوح لحضرة عبد البهاء(

وجuuه
uخواص الuّ uروحuuان uيّة للمخ ّ uدرات املهuuلوسuuة ...إ ّن الuuحافuuز الuّ uروحuuي ال يuuتح ّقق إالّ بuuال uت ّ ّu
بuuخصوص اال ّدعuuاء بuuالu
ّ
الشuباب مuنهم،
uاصuة ّu u
الuقلبي لuحضرة بuهاء اهلل ولuيس بuالuوسuائuل املuا ّديّuة كuاملخّ uدرات وغuيرهuا ...عuلى األحuباء ،وخ ّ u u u
االمuتناع الuتّام عuن اسuتعمال مuثل هuذه املuواد وإطuاعuة قuوانuني بuالدهuم ،ومuن الuواضuح أن عuليهم تuجنّب تuعاطuي
والشuباب الuبهائuي
ّu u
السuالم وتuحقيق أمuن الuعالuم،
هuذه املخّ uدرات .عuلى شuباب الuيوم قuاطuبة مuسؤولuيّة كuبيرة نuحو ّu u
بق ّوة ايمانهم هم املثال الالمع ألقرانهم.
الروحان ّية املركز ّية في (15/4/1965
)من رسالة مترجمة لساحة بيت العدل األعظم إلى أحد املحافل ّ

ل uuيس ل uuلبهائ uيّني أن يس uuتعملوا ال uuعقاق uuير املخ ّ uدرة إالّ ف uuي ال uuعالج ال uuطبّي وك uuذل uuك ع uuليهم االم uuتناع ع uuن إج uuراء
التّجارب بهذه املواد.
الروحان ّية املركز ّية في (11/1/1967
)من رسالة مترجمة لساحة بيت العدل األعظم إلى أحد املحافل ّ

نظرة البهائيّني للجنس
إ ّن ن uuظرة ال uuبهائ uيّني ل uuلجنس ق uuائ uuمة ع uuلى االع uuتقاد ال uّ uراس uuخ ب uuأ ّن ال uuعفّة ض uuروريّ uuة للجنس uuني ،ل uuيس ف uuقط ألنّ uuها
فuuضيلة بحّ uد ذاتuuها ،بuuل ألنّuuها الuطّريuuق الuuوحuuيد نuuحو حuuياة زوجuيّة نuuاجuuحة .إ ّن الuuعالقuuات الuuجنسيّة مuuهما كuuانuuت
خارج نطاق الزّوجيّة ممنوعة قط ًعا ّ
وكل مخالف يحاسب أمام اهلل ويعاقبه مجتمعه.
uقر ب uuأه uuميّة ال uuحاف uuز ال uuجنسي ول uuكنّه ي uuشجب الu uتّعبير ال uuخاط ³وغ uuير ال uuقان uuون uuي ع uuنه،
إ ّن الّ u uدي uuن ال uuبهائ uuي ي ّ u
كuاملuمارسuة الuجنسيّة الح ّuرة والuزّواج ال ّuرفuاقuي وغuيره مuما يuع ّده الّ uديuن الuبهائuي ضuا ّرًا جً uدا بuاإلنuسان ومuجتمعه.
السليم عن ذلك الحافز حقّ مشروع ّ
لكل فرد ولهذا نزّلت شريعة الزّواج.
إ ّن التّعبير ّ
)مترجم عن رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في (5/9/1938

٩

الشuuرعuuي وخuuالف ذلuuك
طuuب ًقا لuuلتّعالuuيم الuuبهائuيّة فuuليس هuuناك مuuجال أليّuuة مuuمارسuuة جuuنسيّة خuuارج حuuدود الuزّواج ّ u
الشuuباب الuuبهائuuي أن يuuتع ّلموا ضuuبط الuنّفس حuتّى يuuح ّققوا بuuناء شuuخص ّية
uص ّحة .عuuلى ّ u
uار بuuالّ u
غuuير قuuانuuونuuي وضّ u
سuليمة فuي الuغالuب ،ومuن جuهة أخuرى يuجب حuثّهم عuلى الuزّواج املuب ّكر بuينما هuم فuي أوج حuيو ّيuتهم الجسuد ّيuة.
أمuuا الuuعوامuuل املuuا ّد ّيuuة فuuال شuّ uك أنuuها تuuعتبر مuuن املuuع ّوقuuات إالّ أنّuuها فuuي غuuالuuب األحuuيان تuuكون مجuّ uرد عuuذر ،فuuيجب
أالّ تعطى األهم ّية الزّائدة.
)مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في (13/12/1940

الuuعفّة قuuبل ال uزّواج تuuعني الuuحياة ال uنّقيّة ال uطّاهuuرة ،وبuuعده تuuعني الuuوفuuاء واإلخuuالص مuuن كuّ uل طuuرف نuuحو اآلخuuر
uحب الجس uuدي دون
ف uuي ج uuميع األم uuور ال uuجنسيّة ق uuوالً وع uuمالً .إ ّن ال uuعال uuم ال uuيوم غ uuري uuق ال uتّرك uuيز ال uزّائ uuد ع uuلى ال ّ u
الuuقيم الuّ uروحّ uية .عuuلى األحuuباء أن يuuدركuuوا ذلuuك فuuيرتuuفعون بمسuuتواهuuم عuuن أقuuرانuuهم الuuذيuuن ،عuuبر مuuراحuuل الuتّاريuuخ
الuفاسuدة ،يuصبّون ج ّuل اهuتمامuهم عuلى الuنّاحuية الuجسمانّ uية مuن الuنّكاح .وفuي خuارج نuطاق حuياتuهم الuزّوجّ uية
الشuuرع ّ uية ع uuليهم ان ي uuنسجوا ب uuأف uuعال uuهم رواب uuط األل uuفة وامل uuحبة األب uuد ّي uuة امل uuبن ّية ع uuلى ال uuحياة ال uّ uروح ّ uية
ال uطّبيع ّية ّ u
uقياسuuا لuuحياة
ًu
لuuإلنuuسان ال عuuلى نuuزواتuuه الuuجسمان ّ uية بuuحيث يuuكونuuون فuuي هuuذا املuuضمار قuuدوة ،وفuuي أفuuعالuuهم مu
البشuu uريّuu uة الuu uح ّقة حuu uيث تuu uكون روح اإلنuu uسان فuu uي أعuu uلى املuu uقام ومuu uا جسuu uده إالّ تuu uلك األداة الuu uطيّعة لuu uروحuu uه
املستنيرة.
)مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحبّاء في (28/9/1941

النّهي عن األعمال الفاسدة
" ...قuuد حuّ uرم عuuليكم الuزّنuuا والّ uلواط والuuخيانuuة أن اجuuتنبوا يuuا معشuuر املuuغ ّلني .تuuاهلل قuuد خuuلقتم لuuتطهير الuuعالuuم عuuن
رجuس الuهوى هuذا مuا يuأمuركuم بuه مuولuى الuورى إن أنuتم مuن الuعارفuني .ومuن ينسuب نuفسه إلuى ال ّuرحuمن ويuرتuكب
كل النّواة والحصاة ّ
الشيطان إنّه ليس مني يشهد بذلك ّ
ما عمل به ّ
وكل األشجار واألثمار وعن ورائها
الصادق األمني".
هذا ال ّلسان النّاطق ّ
)من أحد ألواح حضرة بهاء اهلل -نص عربي(

إ ّن بuيان حuضرة بuهاء اهلل يuؤكuد عuلى مuدى خuطورة الuزّنuا وإنّuه عuائuق أمuام ال ّuروح لuتر ّقuيها فuي الuعالuم اآلخuر وإنّ
شuرب الخuمر يuذهuب بuالuعقل و ُيفسuده ومuن ال ّ
uضروري تuجنّبه .مuن هuذه الuبيانuات املuباركuة نuرى وضuوح الuتّعالuيم
حول هذه املواضيع.
)مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في (30/9/1949

الشuuرور الuuتي تuuصيب املuuجتمع اإلنuuسانuuي فuuي هuuذه الuuحقبة
الuuفسق والuuفجور وتuuزايuuد االهuuتمام بuuالuuجنس ،مuuن ّ u
الشuذوذ الuجنسي حسuب الuتّعالuيم املuباركuة أمuر مuنبوذ روحuانً uيّا ،ومuع
الuزّمuن ّية املuتم ّيزة بuضعف ال ّuروحuانّ uية .إ ّن ّ u u
إيuuمانuuنا بuuأنّuuه غuuير مuuسموح بuuه اجuuتماع ً uيّا – مuuع أنّuuه مuuع األسuuف مuuقبول لuuدى بuuعض املuuجتمعات حuuال ً uيّا -إالّ أنّ
الشuuرور فuuي املuuجتمع بuuالuuوسuuائuuل الuّ uروحuuان ّ uية ثuuم
املuuصابuuني بuuه تuuجب مuuساعuuدتuuهم نuuحو الuuعالج .عuuلينا مuuكافuuحة ّ u
االجتماعيّة والطبّيّة وأن نكون متف ّهمني لها دون تهاون في املبادىء وال حياد عن العقيدة.
)مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في (21/5/1954

١٠

uالشuذوذ والuتّطرف الuجنسي قuد تuفيد فuيها الuنّواحuي الuطبّيّة ،وهuنا يuجب الّ uلجوء
إ ّن بuعض املuشاكuل الuجنسيّة ك ّu u
الش uuذوذ ال uuجنسي ل uuيس ح uuال uuة ي uuمكن
إل uuى ال uuعالج ال uuطبّي .وم uuن ال uuواض uuح ف uuي ت uuعال uuيم ح uuضرة ب uuهاء اهلل أ ّن ّu u
مuسايuرتuها أو الuقبول بuها ،بuل إنّuها انحuراف عuن الuطّبيعة يuجب تuقويuمه والuتّغلب عuليه ،وهuذا قuد يuتط ّلب صuرا ًuعuا
uسيطرة عuلى الuنّفس
شuا ًقّuا مuثلما يسuتلزمuه الuفرد الuطّبيعي فuي سuيطرتuه عuلى نuزواتuه الجسuد ّيuة .إ ّن تuوظuيف ال ّ
فuي هuذا ال ّ
uشأن لuه تuأثuيره املuفيد عuلى تuط ّور ال ّuروح ورقّ uيها ...عuلينا أن نuدرك أنّuه بuال ّuرغuم مuن أهuم ّية الuزّواج إال
أنّuه لuيس )الهuدف األسuاسuي( أو الuغايuة الuقصوى مuن الuحياة .قuبل أن يجuد الuفرد شuريuك حuياتuه أو حuتّى إذا
بقي طيلة عمره أعزبًا فال يعني أنّه لم يستطع تحقيق الهدف من وجوده.
الروحانيّة املركزيّة في (6/3/1973
)مترجم من رسالة لساحة بيت العدل االعظم للمحافل ّ

س uuأل uuت ف uuي رس uuال uuتك ع uّ uما إذا وردت ف uuي األل uuواح امل uuبارك uuة إش uuارة م uuباش uuرة أو غ uuير م uuباش uuرة إل uuى م uuوض uuوع
االغتصاب أو االعتداء الجنسي .ح ّولت رسالتك إلى دائرة األبحاث التي وضعت املالحظات التّالية:
"إ ّن تحuuريuuم الuuفسق واضuuح تuuما ًمuuا فuuي تuuعالuuيم حuuضرة بuuهاء اهلل )رسuuالuuة ابuuن الuذّئuuب( ويuuؤ ّكuuد حuuضرة ولuيّ أمuuر
اهلل أ ّن "الuuحياة الuuعفيفة املuuق ّدسuuة" ،طuuب ًقا لuuتعالuuيم األمuuر املuuبارك ،تuuتط ّلب إدانuuة كuّ uل أشuuكال الuّ uرذائuuل الuuجنسيّة
)ظuuهور الuuعدل اإللuuهي( ونuuهى كuuتاب األقuuدس املسuuتطاب فuuي أحuuد أحuuكامuuه عuuن االنuuغماس فuuي املuuلذّات والuزّنuuا
الذي يعني االتّصال الجنسي املحظور سواء أكان برضاء
الطّرفني أو باإلكراه والعنف .أما عن عقوبة االغتصاب فسيح ّددها بيت العدل االعظم مستقبالً".
)مترجم من رسالة بيت العدل االعظم ألحد األحباء في (8/6/1982

"تطبيق مبدأ "العفّة والحياة املق ّدسة
uالشuuباب الuuبهائuuي .فuuهو الuuذي يسuuتطيع أن يuuؤثّuuر فuuي حuuياة الuuجامuuعة الuuبهائuيّة مuuن
 ...إ ّن لuuلعفّة ارتuuباطًuا وثuuي ًقا بu ّ u
حuيث الuعفّة والuطّهارة والuنّشاط والuفعالuيّة بuأفuعالuه وسuلوكuه وكuذلuك فuي تحuديuد قuدراتuها وإمuكانuاتuها وخّ u
ط سuيرهuا
في مستقبل األيّام.
ف uuي ال uuعفّة وال uتّقدي uuس ي uuكمن أس uuاس س uuلوك ال uuفرد وم uuيزان ن uuهج ح uuيات uuه وج uuميع أط uuوار األح uبّاء ف uuي رواب uuطهم
uصفة األسuاسuيّة طuراز هuيكل الuنّفوس
االجuتماعuيّة داخuل الuجامuعة الuبهائuيّة وخuارجuها .فuيجب أن تuكون هuذه ال ّ
وعuuماد قّ uوة الuuجهود فuuي نشuuر الuنّفحات املuuسك ّية اإللuuه ّية وتuuصريuuف الّ u
uشؤون الuّ uروحuuانّ uية حuuتى يuuنشغلوا بخuuدمuuة
عتبة حضرة بهاء اهلل ويفتخروا بها.
uصفة امل ُuرضuuية )الuuعفّة وال uتّقديuuس( فuuي
عuuلى أحuuباء اهلل املسuuتظ ّلني بهuuذا ال ّ uلواء ّ u
السuuبحانuuي أن يتح ّ uلوا بهuuذه الّ u
ج uuميع ال ّ u
uخاصuuة ،ف uuي امل uuكات uuب
uسفر أو ال uuحضر ،ف uuي امل uuجام uuع ال uuعا ّم uuة وامل uuحاف uuل ال u u uّ u
uشؤون واألح uuوال :ف uuي ال ّ u
وامل uuدارس وامل uuعاه uuد ال uuعلميّة واألدبu uيّة ،فتظه uuر م uuنهم ب uuكمال الّ u uدق uuة ف uuي ح uuرك uuات uuهم وس uuكنات uuهم ال uuيومu uيّة وف uuي
uصيفيّة ،كuما يuجب بuذل الuعنايuة الuفائuقة فuي تuحقيق هuذا األمuر الّ uدقuيق
نuشاطuاتuهم وفuعالuياتuهم فuي املuدارس ال ّ
في ّ
كل فرصة ومناسبة حتّى يعمل على تقوية أسس حياة الجامعة البهائيّة واستحكامها.

١١

uيرا فuuإ ّن هuuذه الuuحقيقة الّ u
للشuuباب فuuي تuuكويuuن شuuخصيّتهم فuuال
uصفة املuuالزمuuة ّ u
uشاخuuصة يuuجب أن تuuكون الّ u
وأخً u
ت ّ
uالشuباب عuنصر حuيوي عuظيم فuي الuجامuعة
uنفك عuنهم فuي أدائuهم لuرسuالuتهم والuقيام بuمسؤولّ uياتuهم الuجسام .ف ّu u
البهائ ّية وعامل مؤثّر ف ّعال في تقويم ّ
الشباب من بعدهم في بلدهم.
)مترجم من كتاب ظهور العدل اإللهي – لحضرة ولي أمر اهلل(

١٢

تأثير القدوة الحسنة
اإلنسان الجدير بالثّناء
"من قام على نصرة أمري اليوم بجنود األخالق والتّقوى تظهر آثار قيامه في ّ
كل األشطار واألنحاء".
)مترجم من كتاب منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل(

"يعرف البهائي بصفاته ال باسمه ،وبخلقه ال بشخصه".
)مترجم من لوح لحضرة عبد البهاء(

بتطبيق األحكام البهائ ّية أمام ّ
الصعاب ،نحن ال نق ّوي شخصيتنا فحسب بل نؤثّر في النّاس حولنا.
كل ّ
)مترجم من رسالة بيت العدل األعظم للمحافل املركز ّية في (1973 /6/2

أهميّة األفعال
"يuا ابuن أمuتي مuن قuبل كuانuت الهuدايuة بuاألقuوال أمuا الuيوم فuإنّuها بuاألفuعال فuلتصدر األفuعال الuقدسuيّة مuن هuيكل
اإلن uuسان ذل uuك أل ّن الu uنّاس ف uuي األق uuوال ش uuرك uuاء أ ّم uuا أح uuباؤن uuا ف uuقد ان uuفردوا ب uuاألف uuعال الu uطّاه uuرة امل uuق ّدس uuة اذًا
فاسعوا ما وسعكم في أن تمتازوا عن جميع النّاس بأفعالكم) .كذلك نصحناكم في لوح قدس منير(".
)الكلمات املكنونة الفارسيّة -مترجم(

إ ّن عuuمالً طuuاهuً uرا واحً uدا لuuه مuuن الuuقدرة مuuا يuuرفuuع الuتّراب إلuuى أوج األفuuالك ويحuطّم كuّ uل قuuيد ويuuبعث كuّ uل قّ uوة مuuن
جديد" ...يا ابن حزب اهلل .التّقديس التّقديس .التّقوى التّقوى".
)مترجم من كتاب " منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل"(

uاصuة مuا يuتع ّلق مuنها بuاألخuالق .هuذا مuا
الشuباب الuبهائuي مuثاالً لuلتّعالuيم وخ ّ u u u
إ ّن مuن األهuميّة بuمكان أن يuكون ّ u u
uصعب أن ي uuنظر
uسام uuية ف uuمن ال ّ u
uكرارا ،ف uuإذا ل uuم ي uuتميّزوا ب uuأخ uuالق uuهم ال ّ u
uرارا وت ً u
ن uبّه إل uuيه ح uuضرة ول uيّ أم uuر اهلل م ً u
الشuuباب إلuuى األمuuر املuuبارك نuuظرة ج ّ uديّuuة .ويuuوافuuقك حuuضرتuuه الuّ uرأي مuuن كuّ uل قuuلبه أنّuuه مuuا لuuم تuuطبق
غuuيرهuuم مuuن ّ u
الuتّعالuيم فuال يuمكننا تuو ّقuuع نuم ّو األمuر اإللuهي ،أل ّن الهuدف األسuاسuي مuن األديuان -ومuنها الّ uديuن الuبهائuي -هuو
تقريب اإلنسان إلى خالقه وتهذيب خلقه.
)مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في (6/9/1946

تأثير القدوة
الراضية املرضيّة".
"لم يزل كان إصالح العالم باألعمال الطيّبة الطّاهرة واألخالق ّ
)مترجم – بيان لحضرة بهاء اهلل في كتاب " ظهور العدل اإللهي"(

١٣

" ...ثuم اهuدوا الuنّاس بuأفuعالuكم أل ّن فuي األقuوال يuشاركuون أكuثر الuعباد مuن ك ّuل وضuيع وشuريuف ولuك ّن األعuمال
يuuمتازكuuم عuuن دونuuكم ويظهuuر أنuuواركuuم عuuلى مuuن عuuلى األرض فuuطوبuuى ملuuن يuuسمع نuuصحي ويuتّبع مuuا أمuuر بuuه مuuن
لدن عليم حكيما".
)من لوح لحضرة بهاء اهلل موجه إلى نبيل زرندي –نص عربي(

الuيوم يuوم تuقديuم الّ uدعuم الuف ّعال لuالنuتصارات األمuر ّيuة ،إ ّن نuصرة ديuن اهلل تuعتمد عuلى الuتّعالuيم ،وهuذه مشuروطuة
والس uuلوك ال uuقوي uuم .إ ّن حج uuر األس uuاس ل uuحياة ن uuفس ت uuعيش ف uuي ظ uّ uل ال uّ uرح uuمن ه uuو اتّ uuباعُ
ّu u
uصال uuحة
ب uuاألع uuمال ال ّ u
الفضائل األخالق ّية واكتساب أخالق تنيرها مواهب صفات ممدوحة لدى الخالق.
عuلى الuبهائuيّني أن يتحّ uلوا بهuذا ال ّuرداء املuق ّدس فuيفتحوا مuدائuن الuقلوب بuسيف الuقدرة هuذا .لuقد م ّuل الuنّاس مuن
خuطب والuكلمات ال ّuرنّuانuة ،وال شuيء غuير األفuعال يuمكن أن يخّ uلص
uف مuعني صuبرهuم مuن ال ُu
الuوعuظ واإلرشuاد وج ّ
ال uuعال uuم م uuن آالم امل uuخاض ويج uuذب ق uuلوب أف uuراده ،إنّ uuها ال uuقدوة ال uuحسنة ال امل uuواع uuظ ،وال uuفضائ uuل ال uuقدسu uيّة ال
uسياسuيّة أن
الuتّصريuحات وقuوانuني الuحكومuة ،وإ ّن مuا يuجب الuتّركuيز عuلى أهuميّته فuي الuعالقuات االجuتماعuيّة وال ّ
تuكون الuكلمة مuرادفuة لuلعمل والuعمل مuالزم لuلقول فuي جuميع األمuور صuغيرهuا وكuبيرهuا بuحيث يuدعuم ك ّuل مuنهما
اآلخر ويعزّزه .وعلى البهائيّني أن يمتازوا عن غيرهم بهذه األمور.
)مترجم من رسالة لحضرة وليّ أمر اهلل ألحباء بومباي في (8/12/1923

عuuلى أحuuباء اهلل أن يuuبرهuuنوا أ ّن وعuuد اهلل حuuقّ وذلuuك مuuن خuuالل أخuuالقuuهم وأعuuمالuuهم الuuفاضuuلة أكuuثر مuuن إقuuامuuة
uحجة والuuبراهuuني وإ ّن الuuبشارات اإللuuهيّة واضuuحة وصuuريuuحة وكuuامuuلة .ومuuا لuuم تuuتقدم نuuفوس عuuالuuية إلuuى مuuيدان
الّ u
uبيرا.
الخuدمuة وتuتأ ّلuق فuي املuجامuع اإلنuسانuيّة فuإ ّن عuبء إثuبات أحuقيّة األمuر املuبارك أمuام أعuني الuنّاس سuيغدو ك ً
uسامuية فuال حuاجuة لuلكلمات واملuناقuشات ،أل ّن أعuمالuهم
أ ّمuuا إذا أصuبح األحuبّاء تuجسي ًدا لuلفضائuل واألخuالق ال ّ
ستكون أبلغ شهادة ،وسلوكهم النّبيل سيؤ ّكد كمال األمر اإللهيّ وبهاءه.
)مترجم من رسالة لحضرة شوقي افندي لألحباء في ّ
الشرق في (19/12/1923

uصت
لuيس هuناك مuن أدنuى شuك فuي أ ّن األحuبّاء يuمكنهم أن يuكونuوا مuثاالً أعuلى فuي الuطّهارة والuتّقديuس ،كuما ن ّ
عuuليه تuuعالuuيم حuuضرة بuuهاء اهلل ،فuuقط عuuندمuuا يuuقفون بuuثبات وشuuجاعuuة مuuناصuuريuuن لuuنهج وأسuuلوب الuuحياة الuuبهائuيّة
واعuني تuما ًمuuا أنّuهم دعuاة مuبادىء تuناقuض الuقوى الuقائuمة عuلى تuدمuير نuسيج الuقيم األخuالقuيّة لuإلنuسان بuشكل
مأساوي.
السuلوك األخuالقuي وبuعي ًدا عuن تuأثuير
إ ّن جuنوح املuجتمع املuتم ّدن بuنزعuاتuه الuحالuيّة وتuضاربuها مuع مuبادئuنا فuي ّ u u
ذلuuك عuuلى األحuuباء أو وقuuوعuuهم فuuريuuسة املuuساومuuة عuuلى تuuصميمهم التّuuباع املuuثل الuuعليا فuuي الuطّهارة والuتّقديuuس،
الذي هو جوهر عقيدتهم ،فإ ّن ذلك يجب أن يحثّهم على اإليفاء بتع ّهداتهم املق ّدسة بعزم أكيد فيصارعون
قوى ّ
الشر التي تق ّوض دعائم األخالق لدى الفرد.
)مترجم من رسالة ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء في (23/5/1966

uخاصuة وجuلب بuاقuي
إ ّن الuواجuب الuذي يتحّ uدى الuبهائuيّني فuي تuنفيذه هuو إطuاعuة األحuكام اإللuهيّة فuي حuياتuهم ال ّ u u u
أفراد البشريّة إلى هذا النّعيم بالتّدريج.
١٤

uتعمق فuuي مuuدى تuuأثuuير إطuuاعuuة األحuuكام اإللuuهيّة عuuلى حuuياة الuuفرد ،عuuلى اإلنuuسان أن يuuدرك أ ّن الهuuدف
عuuندمuuا نّ u
uيوجuuهها
مuuن هuuذه الuuحياة تuuهيئة الuّ uروح لuuلحياة األخuuرى ،لuuذا عuuليه أن يuuتع ّلم كuuيف يuuتح ّكم بuuنزواتuuه الuuحيوان ّ uية فuّ u
بuuدل أن يuuكون عuuب ًدا لuuها .إ ّن الuuحياة فuuي هuuذا الuuعالuuم سuuلسلة مuuن الuتّجارب واإلنuuجازات ،أعuuمال مuuن الuتّقصير
وال uتّق ّدم الuّ uروحuuانuuي الجuuديuuد ،وأحuuيانًuuا تuuبدو مuuراحuuل الuuحياة صuuعبة ج ً uدا ولuuك ّن اإلنuuسان يسuuتطيع أن يuuشاهuuد
املuّ uرة تuuلو األخuuرى أ ّن ال uنّفس الuuتي تuuنفّذ أحuuكام حuuضرة بuuهاء اهلل بuuاسuuتقامuuة وثuuبات ،ومuuهما بuuدا ذلuuك صuuعبًا،
uتما تuuتر ّقuuى وتuuنمو روحuuانuيًّا بuuينما الuuتي تuuساوم عuuلى األحuuكام ألجuuل سuuعادتuuها الuظّاهuuريّuuة فuuهي تuuسعى
فuuهي حً u
وراء َو ْهuuم وال سuuبيل إلuuى تuuحقيقه وسuuعادة صuuعبة املuuنال وفuuوق هuuذا كّ uله تuuتقهقر روحuuانuيًّا وغuuالuبًا مuuا تuuغرق فuuي
مشاكل عديدة.
الروحانيّة املركزيّة في (6/2/1973
)مترجم من رسالة لساحة بيت العدل األعظم موجهة للمحافل ّ
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