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املقياس البهائي
طبيعة األحكام البهائيّة

"إّن الذين أوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل الّسبب األعظم  لنظم العالم وحفظ األمم..." 

"يـا مـأل األرض اعـلموا أّن أوامـري سـرج عـنايـتي بـني عـبادي ومـفاتـيح رحـمتي لـبريـتي كـذلـك نـزّل األمـر مـن 
سماء مشيّة ربّكم مالك األديان ..." 

"قـل مـن حـدودي يـمّر عـرف قـميصي وبـها تـنصب أعـالم الـنّصر عـلى الـقنن واألتـالل. قـد تـكّلم لـسان قـدرتـي 
فـي جـبروت عـظمتي مـخاطـبًا لـبريّـتي أن اعـملوا حـدودي حـبًّا لجـمالـي طـوبـى لـحبيب وجـد عـرف املـحبوب مـن 
هـــذه الـــكلمة الـــتي فـــاحـــت مـــنها نـــفحات الـــفضل عـــلى شـــأٍن ال تـــوصـــف بـــاألذكـــار. لـــعمري مـــن شـــرب رحـــيق 
اإلنــصاف مــن أيــادي األلــطاف إنّــه يــطوف حــول أوامــري املشــرقــة مــن أفــق اإلبــداع. ال تحســنّب إنّــا نــزّلــنا لــكم 

األحكام بل فتحنا ختم الرّحيق املختوم بأصابع القدرة واالقتدار يشهد بذلك ما نُزّل 
من قلم الوحي تفّكروا يا أولي األفكار..." 

(األقدس املستطاب) 

كــما أن حــياتــنا الــجسمانــيّة تــتحّكم بــها أنــظمة وقــوانــني تــوفّــر لــها الــغذاء والحــرارة وتُــجنّبها الــعاهــات الــبدنــيّة 
وغــيرهــا، فــإّن حــياتــنا الــّروحــانــيّة تــخضع لــقوانــني وأصــول تــأتــي بــها املــظاهــر اإللــهيّة فــي كــّل عــصر، ويــجب 
إطـاعـتها ألهـميّتها فـي تـطويـر كـّل كـائـن بشـرّي بـغايـة االنـسجام والـتّناسـق، وجـميعها مـرتـبط بـعضه بـبعض 
بـــحيث لـــو أغـــفل الـــفرد مـــا يـــلزمـــه لـــترقّـــيه الـــّروحـــانـــيّ فـــإّن آثـــاره ســـتتعّداه إلـــى مـــجتمعه، واملـــجتمع لـــه تـــأثـــيره 

املباشر على الفرد اّلذي ينتمي إليه.
(من رسالة لساحة بيت العدل األعظم إلى جميع املحافل الّروحانيّة املركزيّة مؤرّخة في 6/2/1973)  

يُــفهم مــن رســائــلك أّن بــعض الشّـــــــباب الــبهائــي فــي (...) يــقفون أحــيانًــا حــيارى فــيما يــفعلون أمــام املــواقــف 
الـيومـيّة وخـاّصـة فـيما يـتعّلق بـالـنّواحـي الـجنسيّة، ويـطلبون الـنُّصح واإلرشـاد بـلغة سهـلة واضـحة. لـيس مـن 
املــمكن أو املُســتحّب لــدى بــيت الــعدل األعــظم أن يــضع نــظامًـــا محــدوًدا لــكّل حــالــة، إنّــما يــدخــل ذلــك ضــمن 
مـهّمة الـفرد فـي أن يـقّرر، لـدى دراسـته لـآلثـار املـباركـة، السّـــــبيل األمـثل لسـلوكـه تـجاه أيّـة مـشكلة تـواجـهه فـي 
حـياتـه الـيومـيّة. فـإذا عـزم أن يـحّقق، فـي حـياتـه، الـغايـة مـن وجـوده فـي هـذا الـعالـم كـأحـد أتـباع حـضرة بـهاء 
اهلل، فـــإنّـــه ســـيكرّس حـــياتـــه طـــبًقا لـــلتّعالـــيم اإللـــهيّة. إّن الـــفرد الـــبهائـــيّ ال يـــمكن أن يـــصل إلـــى هـــذا الهـــدف 
بـاتّـباعـه نـهًجا مـعيّنًا لـقوانـني صـارمـة فحسـب، ولـكنّه عـندمـا يـكرّس حـياتـه لخـدمـة حـضرة بـهاء اهلل ويـقوم بـأيّ 
عــمل ضــمن هــذا املــفهوم، فــلن يفشــل فــي إدراك مــغزى حــياتــه. وعــلى كــّل فــرد أن يــنكّب عــلى دراســة اآلثــار 
املـباركـة وتـعليمات ولـيّ أمـرنـا املُفّدى بـقصد الـوصـول إلـى فـهم أعـمق ملـغزاهـا وإدراك أهـميّتها ملـجتمعه. عـليه 
بـــالـــّدعـــاء الـــحاّر طـــلبًا للهـــدايـــة والـــحكمة والـــقّوة لـــلعمل بـــكّل مـــا يـــرضـــي اهلل وأن يـــقوم عـــلى خـــدمـــته فـــي كـــلّ 

األحوال بكّل ما أوتي من قّوة.
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 (مترجم عن رسالة لساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في 17/10/1968)  

أمـــا بـــخصوص الـــعفّة فـــإنـــها إحـــدى الـــقيم الـــتي تُـــشّكل تحـــّديًـــا كـــبيرًا أمـــام مـــحاولـــة إدراك مـــعناهـــا فـــي هـــذا 
الــــعصر املــــليء بــــاإلبــــاحــــيّة، ولــــكن عــــلى الــــبهائــــينّي أن يــــبذلــــوا أقــــصى جهــــدهــــم فــــي الــــتّمسك بهــــذه الــــفضيلة 
الـــبهائـــيّة مـــهما بـــدت صـــعبة فـــي الـــبدايـــة، وســـتبدو هـــذه الـــجهود أسهـــل لـــو تـــفّهم الشّــــــــباب ضـــرورة الـــتّعالـــيم 
واألحـكام لتحـّررهـم مـن كـثير مـن املـعّوقـات الـّروحـانـيّة واألخـالقـيّة تـمامًــا مـثل إدراكـهم لـدور الـقوانـني الـطّبيعيّة 

في تعايشهم مع القوى الكونيّة بانسجام.
(مترجم عن رسالة لساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في 14/1/1985)

 الحّريّة الحقيقيّة

"فــانــظروا فــي الــنّاس وقــّلة عــقولــهم يــطلبون مــا يــضرّهــم ويــتركــون مــا يــنفعهم... فــاعــلموا أّن مــطالــع الحــّريّــة  
ومـظاهـرهـا هـي الـحيوان ولـإلنـسان يـنبغي أن يـكون تـحت سُــــــنن تـحفظه عـن جهـل نـفسه وضـّر املـاكـريـن. إنّ 
الحــّريّــة تُخــرج اإلنــسان عــن شــئون األدب والــوقــار وتــجعله مــن األرذلــني... قــل الحــّريّــة فــي اتّــباع أوامــري لــو 
أنـتم مـن الـعارفنـي. لـو اتـّبع الـنّاس مـا نـزّلـناه لـهم مـن سـمآء الـوحـي ليجـدّن أنـفسهم فـي حـّريّـة بـحتة طـوبـى ملـن 
عـرف مـراد اهلل فـيما نـزّل مـن سـمآء مـشيّتة املـهيمنة عـلى الـعاملـني. قـل الحـّريّـة الـتي تـنفعكم إنّـها فـي الـعبوديّـة 

هلل الحق والذي وجد حالوتها ال يبّدلها بملكوت ُملك الّسموات واألرضني." 
 (األقدس املستطاب)

"أمــا بــخصوص املُـطالــبني بــالحــّريّــة، فــالحــّريّــة املــعقولــة الــتي تــكفل للبشــر أمــانــه واطــمئنانــه ولــلعالــم عــالقــاتــه 
الّسليمة فإنها ظاهرة بادية في تعاليم حضرة بهاء اهلل بكامل مفهومها وقّوتها."

(مترجم عن مكاتيب حضرة عبد البهاء)

 املقياس البهائي للعفّة

"عــــلى األحــــباء أالّ يــــنظروا إلــــى املــــجتمع الــــذي يــــعيشون فــــيه بــــحالــــته الــــبائــــسة وعــــالئــــم االنحــــطاط الخُــــــلقي 
والسّــــــلوك الـطّائـش ملـن حـولـهم، بـل إلـى آفـاق أوسـع وأنـبل، فـيقيسون أنـفسهم ويحـّددون هـدفـهم األسـمى مـن 
تعاليم وإرشادات القلم األعلى، وعندئٍذ ستنجلي أمام أعينهم تلك املراحل املتعّددة التي عليهم اجتيازها 

ومدى بعدهم عن هدفهم، ذلك الهدف الذي يُجّسد الفضائل والقيم الّسماويّة." 
(من رسالة مترجمة لحضرة شوقي أفندي موّجهة للمحفل الّروحاني املحلي في طهران في 30/10/1924)

يـجب األخـذ بـعني االعـتبار أّن مـراعـاة الحـدود واألحـكام ومـوازيـن األخـالق الـعالـية ال يـرتـبط مـع أّي شـكل مـن 
أشــكال الــعزلــة واالنــزواء. إّن الحــدود الــتي وضــعها املُشــرّع اإللــهي لهــذا األمــر األعــظم ال تســتوجــب حــرمــان 
اإلنـــسان مـــن الـــنِّعم واآلالء اإللـــهيّة ومـــنعه مـــن حـــقوقـــه اإلنـــسانـــيّة املشـــروعـــة، بـــل يســـتطيع أن يـــتنّعم بـــمواهـــب 
الــطّبيعة فــي ظــّل شــريــعة اهلل بــإرادة الــرّّب الــودود بــحكم قــولــه تــعالــى: "إّن الــذي لــن يــمنعه شــيء عــن اهلل ال 
بــــأس عــــليه لــــو يــــزيّــــن نــــفسه بحــــلل األرض وزيــــنتها ومــــا خــــلق فــــيها ألّن اهلل خــــلق كــــّل مــــن الــــّسموات واألرض 
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لــعباده املــوحّــــديــن. كــلوا يــا قــوم مــا أحــّل اهلل عــليكم وال تحــرمــوا أنــفسكم عــن بــدايــع نــعمائــه ثــم أشــكروه وكــونــوا 
من الّشاكرين."

(مترجم من كتاب "ظهور العدل اإللهي" لحضرة ولي أمر اهلل)

إّن مـيزان الـعفّة الـبهائـيّة لـعاٍل جـًدا إذا مـا قـيس بـاألخـالق املـترّديـة لـعالـم الـيوم، ولـكنّه سـيجعل مـن عـالـم الـغد 
أفراًدا أسعد وأنبل بروابط روحيّة أثبت وأمنت.

(من رسالة ُكتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي إلى أحد األحباء في 19/10/1947)
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 الحياة العفيفة املقّدسة
معناها

"إّن هـذا الـتّقديـس والـتّنزيـه بـما يـقتضيه مـن عـفّة وطـهارة يسـتلزم االعـتدال فـي جـميع املـراتـب واألحـوال: فـي 
املــــلبس ثــــم األلــــفاظ والــــكلمات ومــــمارســــة املــــواهــــب الــــفنيّة واألدبــــيّة وكــــذا األمــــر فــــي االبــــتعاد عــــن املُشــــتهيات 
الــنّفسيّة وتــرك الــعادات واألهــواء الــّسخيفة وأســالــيب الــّلهو الــرّذيــلة الــتي تحــط مــن مــقام اإلنــسان وتــهوي بــه 
مــــن أوج الــــعزة إلــــى حــــضيض الــــذّلّــــة، كــــما يــــدعــــو بــــقوة إلــــى اجــــتناب املــــسكرات واألفــــيون وســــائــــر الــــعادات 
الـّضارة، فـالـتّقديـس والـتّنزيـه يـمنع املـتاجـرة بـالـفّن واألدب ويحـرّم ظـاهـرة الـتّعّري والـزّواج الـرّفـاقـي والـخيانـة 
فــي الــعالقــات الــزّوجــيّة وجــميع أشــكال الــعالقــات الــجنسيّة غــير املشــروعــة ويــبرأ مــن كــّل مــا يــنافــي األحــكام 
والشّــــــرائــع اإللــهيّة، وال يــتّفق بــأي وجــه مــن الــوجــوه مــع األحــوال الــّسائــدة ومــوازيــن اآلداب غــير املــرضــية لهــذا 
الــــعصر املنحــــّط واملــــتّجه نــــحو الــــزّوال. إنّــــه يــــكشف عــــمليًّا ويــــقيم الــــّدلــــيل الــــقاطــــع عــــلى بــــطالن هــــذه األفــــكار 

وانحطاط هذه الطّرق ومفاسد تلك التّجاوزات." 
(مترجم من كتاب " ظهور العدل اإللهي" لحضرة ولي أمر اهلل)

العفّة
  

"... أهـل الـبهاء هـم عـباد لـو يـردون واديًـا مـن الـذّهـب يـمّرون عـنه كـمّر الـّسحاب وال يـلتفتون إلـيه أبـًدا أال إنّـهم 
مــني ليجــدّن مــن قــميصهم املــأل األعــلى عــرف الــتّقديــس... ولــو يــردن عــليهم ذوات الجــمال بــأحــسن الــطّراز ال 

ترتّد أبصارهم بالهوى أولئك خلقوا من التّقوى كذلك يعلّمكم قلم القدم من لدن ربّكم العزيز الوّهاب..."
(لوح الّسحاب – كتاب " منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل")

الــــطّراز األعــــظم لــــإلمــــاء كــــان وال يــــزال الــــعصمة والــــعفّة، لــــعمر اهلل إّن نــــور الــــعصمة يــــضيء عــــوالــــم األرواح 
ويصل عرفه إلى الفردوس األعلى.

(حضرة بهاء اهلل – مقتطف من كتاب " ظهور العدل اإللهي" – مترجم)

بـخصوص املـزايـا اإليـجابـيّة لـلعفّة يـؤكّـــد بـيت الـعدل األعـظم أّن الـّديـن الـبهائـي يـدرك مـاهـيّة الـّدافـع الـجنسي 
ويـــوضـــح دور الـــزّواج فـــي الـــتّعبير السّــــــــليم عـــنه، وال يـــؤمـــن الـــبهائـــيّون بقهـــر وكـــبت هـــذا الـــّدافـــع بـــل بـــتوجـــيهه 
والـــّسيطرة عـــليه. إّن الـــعفّة ال يـــمكن أن تـــعني االنـــسحاب مـــن الـــعالقـــات اإلنـــسانـــيّة بـــل تحـــّرر اإلنـــسان مـــن 
طــغيان الــجنس. والــذي يــسيطر عــلى نــزواتــه الــجنسيّة هــو الــقادر عــلى حــفظ الــتّوازن فــي عــالقــاتــه وصــداقــته 

مع الجنسني دون املساس بتلك الرّابطة الفريدة التي توّحد بني الزّوجني. 
(من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في 8/5/1979)
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 االعتدال

"... إن كـّل أمـر جـاوز حـّد االعـتدال حـرم مـن طـراز الـتّأثـير. مـثال ذلـك الحـّريّـة والـتّمّدن وأمـثالـهما – بـالـرّغـم 
من كونها موضع قبول أهل املعرفة - لو جاوزت حّد االعتدال أّدت إلى الّضرر".

(لوح مقصود – لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارسيّة)

فـّوض زمـام األلـبسة وتـرتـيب الـّلحى وإصـالحـها إلـى اخـتيار الـعباد "ولـكن إيّـاكـم يـا قـوم أن تـجعلوا أنـفسكم 
ملعب الجاهلني."

(لوح البشارات –لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارسيّة – نص عربي) 

"إّن الـــبيان جـــوهـــر يـــطلب الـــنّفوذ واالعـــتدال. أمـــا الـــنّفوذ مـــعّلق بـــالـــّلطافـــة والـــّلطافـــة مـــنوطـــة بـــالـــقلوب الـــفارغـــة 
الّصافية. وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي ذكرناها في األلواح".

(لوح مقصود – لحضرة بهاء اهلل- نص عربي)

"إنّــا حــّللنا لــكم اصــغاء األصــوات والــنّغمات إيّــاكــم أن يخــرجــكم اإلصــغاء عــن شــأن األدب والــوقــار. افــرحــوا 
بفرح اسمي األعظم الذي به توّلهت األفئدة وانجذبت عقول املقّربني."

(األقدس املستطاب) 

 
لــيس فــي الــتّعالــيم املــباركــة مــا يــمنع الــرّقــص، ولــكّن األحــباء عــليهم أن يــتذكّـــروا دائــًما أّن قــانــون حــضرة بــهاء 
اهلل هـــو الـــحياء والـــعفّة. إّن مـــا يـــالزم صـــاالت الـــرّقـــص الحـــديـــثة مـــن تـــعاطـــي الخـــمر واخـــتالط غـــير مشـــروع 
وشـرب الـّدخـان لـهو جـّو فـاسـد حـقًّا. إّن الـرّقـص بحـّد ذاتـه لـيس ضـارًّا، فـالـرّقـص الـكالسـيكي وتـعليم الـرّقـص 
فـي املـدارس أو املـشاركـة فـي الـّدرامـا والـتّمثيل الـّسينمائـي ال ضـرر مـنه، بـل الـّضرر مـن الـفساد الـذي غـالـبًا 
مـــا يـــحيطها فـــي هـــذه األيّـــام ونـــحن كـــبهائـــيني يـــتحتّم عـــلينا االبـــتعاد عـــن األجـــواء الـــتي تـــالزم هـــذه الـــفنون ال 

الفنون ذاتها.
(من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة في 30/6/1952)

االنتباه اليومي لألفعال

"قـل يـا أيّـها الـقوم انـصروا أنـفسكم بـقوة مـلكوتـيّة لـعّل األرض تتطهّــر مـن أصـنام الـظّنون واألوهـام الـتي هـي 
حقًّا عّلة خسران العباد املساكني وذّلهم، ولقد حالت هذه األصنام دون سمّو النّاس وارتقائهم." 

 (لوح الّدنيا- لحضرة بهاء اهلل – مترجم عن الفارسيّة) 

يا ابن الوجود 
حاسب نفسك في كّل يوم من قبل أن تحاسب ألن املوت يأتيك بغتة وتقوم على الحساب في نفسك.

 (الكلمات املكنونة العربيّة – لحضرة بهاء اهلل)

"كـثيرًا مـا نجـد إنـسانًـا متحـّليًا بـالـفضائـل اإلنـسانـيّة ولـكنّه عـندمـا يـخضع لـشهواتـه ونـزواتـه نجـد أن أفـعالـه قـد 
تــجاوزت حــّد االعــتدال إلــى درجــة الخــطورة وأضــحت نــوايــاه الــحسنة شــّريــرة وأضــّلته شــهواتــه عــن الــطّريــق 
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الـّسوّي فـلم تـعد فـضائـله تسـتخدم بـما هـو جـديـر بـه. إّن اإلنـسان الـفاضـل بـنظر الـخالـق هـو الجـديـر بـالـذّكـر 
والثّناء طاملا بقيت أفعاله نابعة من املنطق واإلدراك وعلى أساس من االعتدال الحقيقي."

(مترجم من كتاب " سّر الحضارة اإللهيّة")

 نبذ التّصرفات التّافهة

"يــا حــبيبي  أنــت شــمس ســماء قــدســي فــال تــلطّخ نــفسك بــكسوف الــّدنــيا. اخــرق حــجاب الــغفلة حــتى تــدلــف 
من خلف الّسحاب بال ستر وال حجاب، وتخلع على جميع املوجودات خلعة الوجود." 

(الكلمات املكنونة الفارسيّة لحضرة بهاء اهلل) 

"خـّلصوا أنـفسكم عـن الـّدنـيا وزخـرفـها إيّـاكـم أن ال تـقربـوا بـها ألنّـها يـأمـركـم بـالـبغي والـفحشاء ويـمنعكم عـن 
صراط عزّ مستقيم." 

(سورة البيان – منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل) 

إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي كــتابــه"ظــهور الــعدل اإللــهي" ال يــصف املــتطّلبات األســاســيّة لــلعفّة فحســب بــل 
لـــلحياة الـــعفيفة املـــقّدســـة فـــكالهـــما أســـاســـيّ وهـــاّم. إّن أحـــد مـــفاســـد املـــجتمع كـــما نـــراه الـــيوم هـــو االهـــتمام 
الـبالـغ بـالـتّرفـيه واملـتعة والتّسـلية والـتّعطش إلـى الـّلهو والـتّكريـس املـتعّصب لـأللـعاب الـّريـاضـيّة واالبـتعاد عـن 
الجــــّد بــــل والــــنّفور مــــنه ونــــظرة االســــتهزاء حــــيال الــــعفّة والــــقيم الشّــــــــريــــفة. إّن االبــــتعاد عــــن هــــذه األمــــور وتــــرك 
الــتّصرّفــات الــعابــثة الــطّائــشة ال يــعني بــالــّضرورة أن يــغدو الــفرد الــبهائــي عــابــًسا مــكتئبًا، فــاملــرح والــّسعادة 
مــن مــيّزات الــحياة الــبهائــيّة الــحّقة أمــا الــعبث فــغالــبًا مــا يــؤول إلــى املــلل والــفراغ. فــالــّسعادة الــحقيقيّة هــي 
جــزء مــن الــحياة املــتّزنــة الــتي نــرى فــيها أيــًضا ذلــك الــتّفكير الجــّدي والــّشفقة والــعبوديّــة هلل، إذ هــي مــن أهــم 

املزايا التي تضفي على الحياة بريًقا المًعا وتغنيها بالّسعادة.
(من رسالة مترجمة كتبت بالنّيابة عن ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحباء في 8/5/1979) 

 الكحول

".... أن أســكرّن بخــمر مــحبّة اهلل ال بــما يــخامــر بــه عــقولــكّن يــا أيّــها الــقانــتات إنّــها حُـــــرِّمــت عــلى كــّل مــؤمــن 
ومؤمنة..."

 (حضرة بهاء اهلل – نص عربي من كتاب " ظهور العدل اإللهي") 

"أمّــــــا الـــــكحول فـــــقد نـــــّص الـــــكتاب األقـــــدس عـــــلى مـــــنع تـــــعاطـــــيها ألنّـــــها تســـــبب األمـــــراض املـــــزمـــــنة وتـــــضعف 
األعصاب وتذهب بالعقل".

(مترجم – حضرة عبد البهاء- من كتاب "ظهور العدل اإللهي")

"أمّــا األفـيون الـقذر املـلعون- نـعوذ بـاهلل مـن عـذاب اهلل- فـإنّـه بـصريـح كـتاب األقـدس محـرّم ومـذمـوم، وتـعاطـيه 
ضــرب مــن الــجنون. وقــد ثــبت بــالتّجــربــة أّن شــاربــه محــروم مــن الــعالــم اإلنــسانــيّ. إنّــني أعــوذ بــاهلل مــن هــذا 
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األمــر الــرّهــيب الــهادم لــبنيان اإلنــسانــيّة املســبّب للخســران األبــدّي فــهو يســلب اإلنــسان روحــه ويــقتل وجــدانــه 
ويــطمس شــعوره ويحــّط مــن إدراكــه، ويــميت الــحيّ ويخــمد حــرارة الــطّبيعة وال يــمكن تــصّور ضــرر أفــدح مــن 
هــذا. هــنيئًا لــنفوس تــقّدســت ألــسنتهم عــن ذكــره فــكيف بــاســتعمالــه. يــا أحــبّاء اهلل إّن الــجبر والــعنف والقهــر 
والـزّجـر فـي هـذه الـّدورة اإللـهيّة مـذمـوم، أمّــا فـي سـبيل مـنع شـرب األفـيون فـيجب التّشـبث بـكّل وسـيلة وتـدبـير 

لتخليص النّوع االنساني من هذه اآلفة العظمى ونجاته منها. والويل ملن يفرّط في جنب اهلل." 
(مكاتيب حضرة عبد البهاء- مترجم)

"... وبـــخصوص الـــحشيش لـــقد ذكـــرت أّن بـــعض االيـــرانـــيني اعـــتادوا عـــلى تـــعاطـــيه. يـــا هلل الـــغفور. إنّـــه أســـوأ 
املخـدرات وتحـريـمه واضـح فـي األلـواح. فَـبِه ينحـّل الـفكر وتـتأذّى الـّروح فـكيف بـشخص يـطلب ثـمرة الـجحيم 
هـذه. إنَّ بـاسـتعمالـه تظهـر فـي طـباع االنـسان صـفات الـوحـوش فـكيف يحـرم نـفسه مـن مـواهـب الـرّّب الـغفور 

ويلجأ إلى هذا املخّدر املحظور.

إّن الــكحول تُــعطّل الــذّهــن وتَــسوق صــاحــبها إلــى ســفاســف األمــور، ولــكّن الــحشيش الــخبيث يــطفىء الــذّهــن 
ويجّمد الّروح ويتلف النّفس ويضيّع الجسد ويترك اإلنسان ضائًعا حائرًا."

(مترجم من لوح لحضرة عبد البهاء)

بــخصوص االّدعــاء بــالــخواّص الــّروحــانــيّة للمخــّدرات املهــلوســة... إّن الــحافــز الــّروحــي ال يــتحّقق إالّ بــالــتّوجّـــــه 
الـقلبي لـحضرة بـهاء اهلل ولـيس بـالـوسـائـل املـاّديّـة كـاملخـّدرات وغـيرهـا... عـلى األحـباء، وخـاصّـــــــــة الشّـــــباب مـنهم، 
االمـتناع الـتّام عـن اسـتعمال مـثل هـذه املـواد وإطـاعـة قـوانـني بـالدهـم، ومـن الـواضـح أن عـليهم تـجنّب تـعاطـي 
هـذه املخـّدرات. عـلى شـباب الـيوم قـاطـبة مـسؤولـيّة كـبيرة نـحو السّـــــالم وتـحقيق أمـن الـعالـم، والشّـــــباب الـبهائـي 

بقّوة ايمانهم هم املثال الالمع ألقرانهم.
(من رسالة مترجمة لساحة بيت العدل األعظم إلى أحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة في 15/4/1965)

لـــيس لـــلبهائـــينّي أن يســـتعملوا الـــعقاقـــير املخـــّدرة إالّ فـــي الـــعالج الـــطبّي وكـــذلـــك عـــليهم االمـــتناع عـــن إجـــراء 
التّجارب بهذه املواد. 

(من رسالة مترجمة لساحة بيت العدل األعظم إلى أحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة في 11/1/1967)

 نظرة البهائينّي للجنس

إّن نـــظرة الـــبهائـــينّي لـــلجنس قـــائـــمة عـــلى االعـــتقاد الـــرّاســـخ بـــأّن الـــعفّة ضـــروريّـــة للجنســـني، لـــيس فـــقط ألنّـــها 
فــضيلة بحــّد ذاتــها، بــل ألنّــها الــطّريــق الــوحــيد نــحو حــياة زوجــيّة نــاجــحة. إّن الــعالقــات الــجنسيّة مــهما كــانــت 

خارج نطاق الزّوجيّة ممنوعة قطًعا وكّل مخالف يحاسب أمام اهلل ويعاقبه مجتمعه. 

إّن الــــّديــــن الــــبهائــــي يــــقّر بــــأهــــميّة الــــحافــــز الــــجنسي ولــــكنّه يــــشجب الــــتّعبير الــــخاطئ وغــــير الــــقانــــونــــي عــــنه، 
كـاملـمارسـة الـجنسيّة الحـرّة والـزّواج الـرّفـاقـي وغـيره مـما يـعّده الـّديـن الـبهائـي ضـارًّا جـًدا بـاإلنـسان ومـجتمعه. 

إّن التّعبير الّسليم عن ذلك الحافز حّق مشروع لكّل فرد ولهذا نزّلت شريعة الزّواج.
(مترجم عن رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في 5/9/1938)
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طــبًقا لــلتّعالــيم الــبهائــيّة فــليس هــناك مــجال أليّــة مــمارســة جــنسيّة خــارج حــدود الــزّواج الشّــــــرعــي وخــالف ذلــك 
غــير قــانــونــي وضــاّر بــالــّصّحة. عــلى الشّــــــباب الــبهائــي أن يــتعّلموا ضــبط الــنّفس حــتّى يــحّققوا بــناء شــخصيّة 
سـليمة فـي الـغالـب، ومـن جـهة أخـرى يـجب حـثّهم عـلى الـزّواج املـبّكر بـينما هـم فـي أوج حـيويّـتهم الجسـديّـة. 
أمــا الــعوامــل املــاّديّــة فــال شــّك أنــها تــعتبر مــن املــعّوقــات إالّ أنّــها فــي غــالــب األحــيان تــكون مجــرّد عــذر، فــيجب 

أالّ تعطى األهميّة الزّائدة.
(مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في 13/12/1940)

الــعفّة قــبل الــزّواج تــعني الــحياة الــنّقيّة الــطّاهــرة، وبــعده تــعني الــوفــاء واإلخــالص مــن كــّل طــرف نــحو اآلخــر 
فـــي جـــميع األمـــور الـــجنسيّة قـــوالً وعـــمالً. إّن الـــعالـــم الـــيوم غـــريـــق الـــتّركـــيز الـــزّائـــد عـــلى الـــحّب الجســـدي دون 
الــقيم الــّروحــيّة. عــلى األحــباء أن يــدركــوا ذلــك فــيرتــفعون بمســتواهــم عــن أقــرانــهم الــذيــن، عــبر مــراحــل الــتّاريــخ 
الـفاسـدة، يـصبّون جـّل اهـتمامـهم عـلى الـنّاحـية الـجسمانـيّة مـن الـنّكاح. وفـي خـارج نـطاق حـياتـهم الـزّوجـيّة 
الـــطّبيعيّة الشّـــــــرعـــيّة عـــليهم ان يـــنسجوا بـــأفـــعالـــهم روابـــط األلـــفة واملـــحبة األبـــديّـــة املـــبنيّة عـــلى الـــحياة الـــّروحـــيّة 
لــإلنــسان ال عــلى نــزواتــه الــجسمانــيّة بــحيث يــكونــون فــي هــذا املــضمار قــدوة، وفــي أفــعالــهم مــقياسًـــــــا لــحياة 
البشـــــريّـــــة الـــــحّقة حـــــيث تـــــكون روح اإلنـــــسان فـــــي أعـــــلى املـــــقام ومـــــا جســـــده إالّ تـــــلك األداة الـــــطيّعة لـــــروحـــــه 

املستنيرة. 
(مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحبّاء في 28/9/1941) 

 النّهي عن األعمال الفاسدة

"... قــد حــرّم عــليكم الــزّنــا والــّلواط والــخيانــة أن اجــتنبوا يــا معشــر املــغّلني. تــاهلل قــد خــلقتم لــتطهير الــعالــم عــن 
رجـس الـهوى هـذا مـا يـأمـركـم بـه مـولـى الـورى إن أنـتم مـن الـعارفـني. ومـن ينسـب نـفسه إلـى الـرّحـمن ويـرتـكب 

ما عمل به الّشيطان إنّه ليس مني يشهد بذلك كّل النّواة والحصاة وكّل األشجار واألثمار وعن ورائها 
هذا الّلسان النّاطق الّصادق األمني." 

(من أحد ألواح حضرة بهاء اهلل- نص عربي) 

إّن بـيان حـضرة بـهاء اهلل يـؤكـد عـلى مـدى خـطورة الـزّنـا وإنّـه عـائـق أمـام الـّروح لـترقّـيها فـي الـعالـم اآلخـر وإنّ 
شـرب الخـمر يـذهـب بـالـعقل ويُفسـده ومـن الـّضروري تـجنّبه. مـن هـذه الـبيانـات املـباركـة نـرى وضـوح الـتّعالـيم 

حول هذه املواضيع.
(مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في 30/9/1949) 

الــفسق والــفجور وتــزايــد االهــتمام بــالــجنس، مــن الشّـــــــرور الــتي تــصيب املــجتمع اإلنــسانــي فــي هــذه الــحقبة 
الـزّمـنيّة املـتميّزة بـضعف الـّروحـانـيّة. إّن الشّــــــذوذ الـجنسي حسـب الـتّعالـيم املـباركـة أمـر مـنبوذ روحـانـيًّا، ومـع 
إيــمانــنا بــأنّــه غــير مــسموح بــه اجــتماعــيًّا – مــع أنّــه مــع األســف مــقبول لــدى بــعض املــجتمعات حــالــيًّا- إالّ أنّ 
املــصابــني بــه تــجب مــساعــدتــهم نــحو الــعالج. عــلينا مــكافــحة الشّـــــــرور فــي املــجتمع بــالــوســائــل الــّروحــانــيّة ثــم 

االجتماعيّة والطبّيّة وأن نكون متفّهمني لها دون تهاون في املبادىء وال حياد عن العقيدة.
(مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في 21/5/1954) 
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إّن بـعض املـشاكـل الـجنسيّة كـالشّـــــذوذ والـتّطرف الـجنسي قـد تـفيد فـيها الـنّواحـي الـطبّيّة، وهـنا يـجب الـّلجوء 
إلــــى الــــعالج الــــطبّي. ومــــن الــــواضــــح فــــي تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل أّن الشّــــــــذوذ الــــجنسي لــــيس حــــالــــة يــــمكن 
مـسايـرتـها أو الـقبول بـها، بـل إنّـها انحـراف عـن الـطّبيعة يـجب تـقويـمه والـتّغلب عـليه، وهـذا قـد يـتطّلب صـراعًــا 
شـاقًّـا مـثلما يسـتلزمـه الـفرد الـطّبيعي فـي سـيطرتـه عـلى نـزواتـه الجسـديّـة. إّن تـوظـيف الـّسيطرة عـلى الـنّفس 
فـي هـذا الـّشأن لـه تـأثـيره املـفيد عـلى تـطّور الـّروح ورقـيّها... عـلينا أن نـدرك أنّـه بـالـرّغـم مـن أهـميّة الـزّواج إال 
أنّـه لـيس (الهـدف األسـاسـي) أو الـغايـة الـقصوى مـن الـحياة. قـبل أن يجـد الـفرد شـريـك حـياتـه أو حـتّى إذا 

بقي طيلة عمره أعزبًا فال يعني أنّه لم يستطع تحقيق الهدف من وجوده. 
(مترجم من رسالة لساحة بيت العدل االعظم للمحافل الّروحانيّة املركزيّة في 6/3/1973)

ســــألــــت فــــي رســــالــــتك عــــّما إذا وردت فــــي األلــــواح املــــباركــــة إشــــارة مــــباشــــرة أو غــــير مــــباشــــرة إلــــى مــــوضــــوع 
االغتصاب أو االعتداء الجنسي. حّولت رسالتك إلى دائرة األبحاث التي وضعت املالحظات التّالية:

"إّن تحــريــم الــفسق واضــح تــمامًـــا فــي تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل (رســالــة ابــن الــذّئــب) ويــؤكّـــد حــضرة ولــيّ أمــر 
اهلل أّن "الــحياة الــعفيفة املــقّدســة"، طــبًقا لــتعالــيم األمــر املــبارك، تــتطّلب إدانــة كــّل أشــكال الــرّذائــل الــجنسيّة 
(ظــهور الــعدل اإللــهي) ونــهى كــتاب األقــدس املســتطاب فــي أحــد أحــكامــه عــن االنــغماس فــي املــلذّات والــزّنــا 

الذي يعني االتّصال الجنسي املحظور سواء أكان برضاء 
الطّرفني أو باإلكراه والعنف. أما عن عقوبة االغتصاب فسيحّددها بيت العدل االعظم مستقبالً."

(مترجم من رسالة بيت العدل االعظم ألحد األحباء في 8/6/1982)

 "تطبيق مبدأ "العفّة والحياة املقّدسة

... إّن لــلعفّة ارتــباطًـا وثــيًقا بــالشّــــــباب الــبهائــي. فــهو الــذي يســتطيع أن يــؤثّــر فــي حــياة الــجامــعة الــبهائــيّة مــن 
حـيث الـعفّة والـطّهارة والـنّشاط والـفعالـيّة بـأفـعالـه وسـلوكـه وكـذلـك فـي تحـديـد قـدراتـها وإمـكانـاتـها وخـّط سـيرهـا 

في مستقبل األيّام.

فـــي الـــعفّة والـــتّقديـــس يـــكمن أســـاس ســـلوك الـــفرد ومـــيزان نـــهج حـــياتـــه وجـــميع أطـــوار األحـــبّاء فـــي روابـــطهم 
االجـتماعـيّة داخـل الـجامـعة الـبهائـيّة وخـارجـها. فـيجب أن تـكون هـذه الـّصفة األسـاسـيّة طـراز هـيكل الـنّفوس 
وعــماد قــّوة الــجهود فــي نشــر الــنّفحات املــسكيّة اإللــهيّة وتــصريــف الــّشؤون الــّروحــانــيّة حــتى يــنشغلوا بخــدمــة 

عتبة حضرة بهاء اهلل ويفتخروا بها. 

عــلى أحــباء اهلل املســتظّلني بهــذا الــّلواء السّــــــبحانــي أن يتحــّلوا بهــذه الــّصفة املُـرضــية (الــعفّة والــتّقديــس) فــي 
جـــميع الـــّشؤون واألحـــوال: فـــي الـــّسفر أو الـــحضر، فـــي املـــجامـــع الـــعامّــــة واملـــحافـــل الـــخاصّـــــــــــة، فـــي املـــكاتـــب 
واملــــدارس واملــــعاهــــد الــــعلميّة واألدبــــيّة، فتظهــــر مــــنهم بــــكمال الــــّدقــــة فــــي حــــركــــاتــــهم وســــكناتــــهم الــــيومــــيّة وفــــي 
نـشاطـاتـهم وفـعالـياتـهم فـي املـدارس الـّصيفيّة، كـما يـجب بـذل الـعنايـة الـفائـقة فـي تـحقيق هـذا األمـر الـّدقـيق 

في كّل فرصة ومناسبة حتّى يعمل على تقوية أسس حياة الجامعة البهائيّة واستحكامها.
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وأخــيرًا فــإّن هــذه الــحقيقة الــّشاخــصة يــجب أن تــكون الــّصفة املــالزمــة للشّـــــــباب فــي تــكويــن شــخصيّتهم فــال 
تـنفّك عـنهم فـي أدائـهم لـرسـالـتهم والـقيام بـمسؤولـيّاتـهم الـجسام. فـالشّـــــباب عـنصر حـيوي عـظيم فـي الـجامـعة 

البهائيّة وعامل مؤثّر فّعال في تقويم الّشباب من بعدهم في بلدهم.
(مترجم من كتاب ظهور العدل اإللهي – لحضرة ولي أمر اهلل)
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تأثير القدوة الحسنة
 اإلنسان الجدير بالثّناء

"من قام على نصرة أمري اليوم بجنود األخالق والتّقوى تظهر آثار قيامه في كّل 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 البهائيّة أمام كّل الّصعاب، نحن ال نقّوي شخصيتنا فحسب بل نؤثّر في النّاس حولنا.
(مترجم من رسالة بيت العدل األعظم للمحافل املركزيّة في 6/2/ 1973) 

 أهميّة األفعال 

"يـا ابـن أمـتي مـن قـبل كـانـت الهـدايـة بـاألقـوال أمـا الـيوم فـإنّـها بـاألفـعال فـلتصدر األفـعال الـقدسـيّة مـن هـيكل 
اإلنــــسان ذلــــك ألّن الــــنّاس فــــي األقــــوال شــــركــــاء أمّــــا أحــــباؤنــــا فــــقد انــــفردوا بــــاألفــــعال الــــطّاهــــرة املــــقّدســــة اذًا 

فاسعوا ما وسعكم في أن تمتازوا عن جميع النّاس بأفعالكم. (كذلك نصحناكم في لوح قدس منير)."
(الكلمات املكنونة الفارسيّة- مترجم)

إّن عــمالً طــاهــرًا واحــًدا لــه مــن الــقدرة مــا يــرفــع الــتّراب إلــى أوج األفــالك ويحــطّم كــّل قــيد ويــبعث كــّل قــّوة مــن 
جديد... "يا ابن حزب اهلل. التّقديس التّقديس. التّقوى التّقوى." 

(مترجم من كتاب " منتخبات من آثار حضرة بهاء اهلل")

إّن مـن األهـميّة بـمكان أن يـكون الشّــــــباب الـبهائـي مـثاالً لـلتّعالـيم وخـاصّـــــــــة مـا يـتعّلق مـنها بـاألخـالق. هـذا مـا 
نـــبّه إلـــيه حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل مـــرارًا وتـــكرارًا، فـــإذا لـــم يـــتميّزوا بـــأخـــالقـــهم الـــّسامـــية فـــمن الـــّصعب أن يـــنظر 
غــيرهــم مــن الشّـــــــباب إلــى األمــر املــبارك نــظرة جــّديّــة. ويــوافــقك حــضرتــه الــرّأي مــن كــّل قــلبه أنّــه مــا لــم تــطبق 
الـتّعالـيم فـال يـمكننا تـوقّــع نـمّو األمـر اإللـهي، ألّن الهـدف األسـاسـي مـن األديـان- ومـنها الـّديـن الـبهائـي- هـو 

تقريب اإلنسان إلى خالقه وتهذيب خلقه.
(مترجم من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي ألحد األحباء في 6/9/1946)

 تأثير القدوة

"لم يزل كان إصالح العالم باألعمال الطيّبة الطّاهرة واألخالق الرّاضية املرضيّة." 
 (مترجم – بيان لحضرة بهاء اهلل في كتاب " ظهور العدل اإللهي")
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"... ثـم اهـدوا الـنّاس بـأفـعالـكم ألّن فـي األقـوال يـشاركـون أكـثر الـعباد مـن كـّل وضـيع وشـريـف ولـكّن األعـمال 
يــمتازكــم عــن دونــكم ويظهــر أنــواركــم عــلى مــن عــلى األرض فــطوبــى ملــن يــسمع نــصحي ويــتّبع مــا أمــر بــه مــن 

لدن عليم حكيما".
(من لوح لحضرة بهاء اهلل موجه إلى نبيل زرندي –نص عربي)

الـيوم يـوم تـقديـم الـّدعـم الـفّعال لـالنـتصارات األمـريّـة، إّن نـصرة ديـن اهلل تـعتمد عـلى الـتّعالـيم، وهـذه مشـروطـة 
بـــاألعـــمال الـــّصالـــحة والسّــــــــلوك الـــقويـــم. إّن حجـــر األســـاس لـــحياة نـــفس تـــعيش فـــي ظـــّل الـــرّحـــمن هـــو اتّـــباعُ 

الفضائل األخالقيّة واكتساب أخالق تنيرها مواهب صفات ممدوحة لدى الخالق. 

عـلى الـبهائـينّي أن يتحـّلوا بهـذا الـرّداء املـقّدس فـيفتحوا مـدائـن الـقلوب بـسيف الـقدرة هـذا. لـقد مـّل الـنّاس مـن 
الـوعـظ واإلرشـاد وجـّف مـعني صـبرهـم مـن الخُــطب والـكلمات الـرّنّـانـة، وال شـيء غـير األفـعال يـمكن أن يخـّلص 
الــــعالــــم مــــن آالم املــــخاض ويجــــذب قــــلوب أفــــراده، إنّــــها الــــقدوة الــــحسنة ال املــــواعــــظ، والــــفضائــــل الــــقدســــيّة ال 
الـتّصريـحات وقـوانـني الـحكومـة، وإّن مـا يـجب الـتّركـيز عـلى أهـميّته فـي الـعالقـات االجـتماعـيّة والـّسياسـيّة أن 
تـكون الـكلمة مـرادفـة لـلعمل والـعمل مـالزم لـلقول فـي جـميع األمـور صـغيرهـا وكـبيرهـا بـحيث يـدعـم كـّل مـنهما 

اآلخر ويعزّزه. وعلى البهائينّي أن يمتازوا عن غيرهم بهذه األمور. 
(مترجم من رسالة لحضرة وليّ أمر اهلل ألحباء بومباي في 8/12/1923) 

عــلى أحــباء اهلل أن يــبرهــنوا أّن وعــد اهلل حــّق وذلــك مــن خــالل أخــالقــهم وأعــمالــهم الــفاضــلة أكــثر مــن إقــامــة 
الــحّجة والــبراهــني وإّن الــبشارات اإللــهيّة واضــحة وصــريــحة وكــامــلة. ومــا لــم تــتقدم نــفوس عــالــية إلــى مــيدان 
الخـدمـة وتـتألّـق فـي املـجامـع اإلنـسانـيّة فـإّن عـبء إثـبات أحـقيّة األمـر املـبارك أمـام أعـني الـنّاس سـيغدو كـبيرًا. 
أمّــا إذا أصـبح األحـبّاء تـجسيًدا لـلفضائـل واألخـالق الـّسامـية فـال حـاجـة لـلكلمات واملـناقـشات، ألّن أعـمالـهم 

ستكون أبلغ شهادة، وسلوكهم النّبيل سيؤّكد كمال األمر اإللهيّ وبهاءه.
(مترجم من رسالة لحضرة شوقي افندي لألحباء في الّشرق في 19/12/1923)

لـيس هـناك مـن أدنـى شـك فـي أّن األحـبّاء يـمكنهم أن يـكونـوا مـثاالً أعـلى فـي الـطّهارة والـتّقديـس، كـما نـّصت 
عــليه تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل، فــقط عــندمــا يــقفون بــثبات وشــجاعــة مــناصــريــن لــنهج وأســلوب الــحياة الــبهائــيّة 
واعـني تـمامًــا أنّـهم دعـاة مـبادىء تـناقـض الـقوى الـقائـمة عـلى تـدمـير نـسيج الـقيم األخـالقـيّة لـإلنـسان بـشكل 

مأساوي.

إّن جـنوح املـجتمع املـتمّدن بـنزعـاتـه الـحالـيّة وتـضاربـها مـع مـبادئـنا فـي السّــــــلوك األخـالقـي وبـعيًدا عـن تـأثـير 
ذلــك عــلى األحــباء أو وقــوعــهم فــريــسة املــساومــة عــلى تــصميمهم التّــباع املــثل الــعليا فــي الــطّهارة والــتّقديــس، 
الذي هو جوهر عقيدتهم، فإّن ذلك يجب أن يحثّهم على اإليفاء بتعّهداتهم املقّدسة بعزم أكيد فيصارعون 

قوى الّشر التي تقّوض دعائم األخالق لدى الفرد. 
(مترجم من رسالة ساحة بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء في 23/5/1966)

إّن الـواجـب الـذي يتحـّدى الـبهائـينّي فـي تـنفيذه هـو إطـاعـة األحـكام اإللـهيّة فـي حـياتـهم الـخاصّـــــــــة وجـلب بـاقـي 
أفراد البشريّة إلى هذا النّعيم بالتّدريج.
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عــندمــا نــتعّمق فــي مــدى تــأثــير إطــاعــة األحــكام اإللــهيّة عــلى حــياة الــفرد، عــلى اإلنــسان أن يــدرك أّن الهــدف 
مــن هــذه الــحياة تــهيئة الــّروح لــلحياة األخــرى، لــذا عــليه أن يــتعّلم كــيف يــتحّكم بــنزواتــه الــحيوانــيّة فــيوجّـــــهها 
بــدل أن يــكون عــبًدا لــها. إّن الــحياة فــي هــذا الــعالــم ســلسلة مــن الــتّجارب واإلنــجازات، أعــمال مــن الــتّقصير 
والــتّقّدم الــّروحــانــي الجــديــد، وأحــيانًــا تــبدو مــراحــل الــحياة صــعبة جــًدا ولــكّن اإلنــسان يســتطيع أن يــشاهــد 
املــرّة تــلو األخــرى أّن الــنّفس الــتي تــنفّذ أحــكام حــضرة بــهاء اهلل بــاســتقامــة وثــبات، ومــهما بــدا ذلــك صــعبًا، 
فــهي حــتًما تــترقّــى وتــنمو روحــانــيًّا بــينما الــتي تــساوم عــلى األحــكام ألجــل ســعادتــها الــظّاهــريّــة فــهي تــسعى 
وراء َوهْـــم وال ســبيل إلــى تــحقيقه وســعادة صــعبة املــنال وفــوق هــذا كــّله تــتقهقر روحــانــيًّا وغــالــبًا مــا تــغرق فــي 

مشاكل عديدة.
(مترجم من رسالة لساحة بيت العدل األعظم موجهة للمحافل الّروحانيّة املركزيّة في 6/2/1973) 
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