الحياة البهائية	
  
)النسخة اإللكترونية(
مقتطفات من اآلثار املباركة
طبعت بمعرفة املحفل الروحاني املركزي للبهائيني في الحبشة

١

النسخة الورقية لهذا الكتاب تعود ملا قبل عصر اإلنترنت ،وبالتالي فالنسخة املتوفرة على اإلنترنت هي صورة للنسخة الورقية مما يستحيل نسخ
النصوص ألغراض عرضها للزوار في "غرفة	
  املنتدى	
  البهائي	
  العربي"	
  القائمة	
  في	
  برنامج	
  البالتوك	
  على	
  اإلنترنت	
  ،كما	
  أن	
  الكتاب	
  ال	
  يمكن	
  تداوله	
  كملف	
  
الكتروني.
ونظرا ملواضيع هذا الكتاب القيمة وكلها نصوص من مصادر الوحي واإللهام ،كانت هناك حاجة ماسة إلعادة كتابته كنسخة الكترونية للباحثني
والبهائيني ،فقد قامت السيدة 	
  /فتحية سرفستاني بإعادة طباعته ،وقامت السيدة /شعلة رفيعي والسيد 	
  /فؤاد الهادي بمضاهاة النسخة اإللكترونية
مع النسخة الورقية ثم قامت السيدتان خيرية الحمامصي ،سونيا السيد ،بمراجعة أخيرة ،لهم جميعا الشكر والدعاء الخالص	
  .
لذا فالنسخة اإللكترونية تتوافق مع النسخة الورقية من حيث النصوص واملراجع ،ولكن تختلف من حيث أرقام الصفحات وعددها	
  .وقد تم تصحيح
أخطاء النسخة الورقية املرفقة سابقا ،كما تم تصويب الكثير من األخطاء التي تم اكتشافها أثناء الطباعة والتدقيق ،وبخصوص النصوص العربية
فقد التزمنا الرسم الكتابي كما في األصول املنشورة ،وأما التراجم فقد التزمنا بالكتب املنشورة املعتمدة ،ويسعدنا استقبال مالحظاتكم وأي
تصويبات في هذه النسخة	
  .
املُتَنَ ِ
ك فَ ْليَتَنَافَ ِ
واألمل في استكمال الكتب الورقية البهائية لتي مازالت تفتقر للنسخة اإللكترونيةَ ،و ِفي ذَلِ َ
سو َ
س ْ
ن	
  	
  .
اف ُ

٢
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مقدمة
ف••ي ال••راب••ع والعش••ري••ن م••ن شه••ر تش••ري••ن ث••ان••ي  1972أت••حف ب••يت ال••عدل األع••ظم اإلل••هي ش••يد اهلل أرك••ان••ه ال••عال••م ال••بهائ••ي بمج••موع••ة ف••ري••دة م••ن ب••يان••ات
وج••هها إل••ى امل••حاف••ل ال••روح••ان••ية امل••رك••زي••ة آن••ذاك أوص••ى ك••ل ج••ام••عة م••ن ال••جام••عات
ح••ضرة ول••ي أم••ر اهلل امل••بارك••ة ح••ول "ال••حياة ال••بهائ••ية" وف••ي رس••ائ••ل َّ•
ال•بهائ•ية ب•إع•داد ُك•تَيِّب يُ•لقي ال•ضوء ع•لى ج•وان•ب وج•دان•ية وأخ•الق•ية م•ن ذل•ك ال•فيض ال•روح•ان•ي ال•عظيم ال•ذي أف•اض ج•مال ال•قدم ج َّ•ل اس•مه األك•رم ع•لى
اإلن•سان•ية ب•محض م•شيئته وص•رف ف•ضله وع•ني ع•ناي•ته وم•كرم•ته .وت•فضل ف•ي رس•ال•ته ب•إرش•ادن•ا ف•يما ي•مكن أن تس•تفيد ك•ل ج•ام•عة م•ن ال•كتيب ال•ذي نش•ره
امل••حفل ال••روح••ان••ي امل••رك••زي ف••ي ب••ري••طان••يا ت••حت ع••نوان "ن••موذج ال••حياة ال••بهائ••ية" أو إع••داد ك••تيب آخ••ر ي••في ب••ال••غرض امل••نشود وذل••ك ب••االق••تباس م••ن ك••ال
املجموعة التي أتحفنا بها ساحته املقدسة والكتيب الذي نشره املحفل الروحاني املركزي في بريطانيا أو مصادر أخرى.
ول••م ي••كد ي••مضي ع••لى ت••عميم ال••رس••ال••ة امل••ذك••ورة ف••ي أن••حاء ال••عال••م ال••بهائ••ي ال••واس••ع ال••نطاق ع••ام وب••ضعة ش••هور ح••تى اس••تبشر ال••بهائ••يون ف••ي ك••ل م••كان
بإعالن مشروع السنوات الخمس وذلك في نيروز عام  21) 1974آذار (1974وجعل ساحته املقدسة لهذا املشروع ثالثة أهداف رئيسية:
 -1الحفاظ على االنتصارات التي تم تحقيقها ودعمها.
 -2توسيع الجامعة البهائية توسيعا ً شاسعا واسع النطاق.
 -3تنمية الصفة املتميِّزة للحياة البهائية وخاصة في نطاق الجامعات املحلية البهائية.
ول•يس م•ن ب•اب امل•جازف•ة ف•ي ال•قول إن ص َّ•رح•نا ب•أن م•ا ي•ضمن ن•جاح ت•حقيق اله•دف•ني األول وال•ثان•ي إن•ما ه•و امل•حاول•ة ف•ي ت•حقيق اله•دف ال•ثال•ث م•ن ذل•ك
•دري•ة ل•لعال•م ال•بهائ•ي إن•ما ك•ان يم ِّ•ه•د ال•طري•ق مل•ثل ذل•ك اله•دف
املش•روع ك•ما أن•نا ل•م ن•بال•غ ف•ي ت•قدي•رن•ا أن ق•لنا ب•أن س•اح•ته امل•قدس•ة ب•إت•حاف•ه ت•لك املج•موع•ة ال ِّ
السامي ملشروع السنوات الخمس	
  .
ب•ناء ع•لى ذل•ك ن•ضع ف•ي م•تناول ال•قارئ ال•كري•م ه•ذه املج•موع•ة م•ن اآلث•ار امل•بارك•ة ال•تي ه•ي غ•يض م•ن ف•يض ال•درر امل•نثورة ف•ي ب•طون املج•لدات ال•عدي•دة
من األلواح املباركة.
ول••عل اإلش••ارة إل••ى م••صادر ال••بيان••ات امل••بارك••ة ال••واردة ف••ي ه••ذه املج••موع••ة تس ِّه••ل ال••طري••ق أم••ام ال••قارئ امل••تتبع امل••تعمق ألن ي••راج••ع ب••نفسه ذل••ك امل••حيط
املواج من الهداية الربانية التي م َّن اهلل بها على البشرية جمعاء في هذا الدور املبارك العظيم.
وأخ••يرا ن••لفت ال••قارئ ال••كري••م إل••ى أن ال••بيان••ات امل••بارك••ة ال••واردة ف••ي ه••ذه املج••موع••ة م••نها ن••صوص أص••لية وم••نها م••ترج••مة ،وت••مييزا ً ب••ني ال••نصوص األص••لية
واملعربة منها طبعت النصوص بالخط العريض واملعربة بالخط الرفيع.
ك•ما تج•در اإلش•ارة ب•أن ال•عناوي•ن امل•وض•وع•ة ف•ي ص•در ك•ل ف•صل ه•ي ن•صوص م•بارك•ة إال م•ا ج•اء ف•ي ص•در ال•فصول األول وال•ثان•ي وال•راب•ع وال•سادس
والسابع والعاشر وهي مقتبسة من مضامني البيانات املباركة الواردة في كل فصل.

كونوا قدوة حسنة بني الناس وصحيفة يتذكر بها اإلناس)(1
)حضرة	
  بهاء	
  اهلل(	
  

٤

"إن	
  ع•زة	
  اإلن•سان	
  وع•لوه	
  ليس•تا	
  مج•رد	
  ال•لذائ•ذ	
  ال•جسمان•ية	
  وال•نعم	
  ال•دن•يوي•ة ،ب•ل إن ه•ذه ال•سعادة ال•جسمان•ية ف•رع ،وأم•ا أص•ل رف•عة اإلن•سان ف•هي ال•خصال
وال••فضائ••ل ال••تي ه••ي زي••نة ال••حقيقة اإلن••سان••ية ،وه••ي س••نوح••ات رح••مان••ية وف••يوض••ات س••ماوي••ة وإح••ساس••ات وج••دان••ية وم••حبة إل••هية وم••عرف••ة رب••ان••ية وم••عارف
ع••موم••ية وإدراك••ات ع••قلية وإك••تشاف••ات ف••نية ،ع••دل وإن••صاف ،ص••دق وأل••طاف ،وش••هام••ة ذات••ية وم••روءة ف••طري••ة ،وص••يان••ة ال••حقوق ،وامل••حاف••ظة ع••لى العه••د
وامل••يثاق ،وال••صدق ف••ي ج••ميع األم••ور ،وت••قدي••س ال••حقيقة ف••ي ج••ميع ال••شؤون ،وت••ضحية ال••روح ل••خير ال••عموم ،وامل••حبة وال••رأف••ة لج••ميع ال••طوائ••ف اإلن••سان••ية،
وات••باع ال••تعال••يم اإلل••هية ،وخ••دم••ة امل••لكوت ال••رح••مان••ي ،وه••داي••ة الخ••لق وت••رب••ية األم••م وامل••لل	
  .ه••ذه	
  ه •ي	
  س••عادة	
  ال••عال •م	
  اإلن••سان••ي	
  ،ه••ذه	
  ه •ي	
  رف••عة	
  البش •ر	
  ف••ي	
  
ال••عال•م	
  اإلم••كان	
  ي	
  ،ه••ذه	
  ه•ي	
  ال••حياة	
  األب••دي•ة	
  وال••عزة	
  ال••سماوي••ة	
  ،وال	
  تتج••لى	
  ه••ذه	
  امل••واه•ب	
  ف•ي	
  ح••قيقة	
  اإلن••سان	
  إال	
  ب••قوة	
  م••لكوت••ية	
  إل••هية	
  وت••عال••يم	
  س••ماوي•ة	
  ألن••ها	
  
ت•تطلب	
  ق•وة	
  م•ا	
  وراء	
  ال•طبيعة	
  ،وف•ي	
  ع•ال•م	
  ال•طبيعة	
  ن•ماذج	
  م•مكنة	
  م•ن	
  ه•ذه	
  ال•كماالت	
  ول•كن	
  ال	
  ث•بات	
  ل•ها	
  وال	
  ب•قاء	
  ك•ما	
  ال	
  ت•ثبت	
  أش•عة	
  ال•شمس	
  ع•لى	
  الج•دار	
  .وق•د	
  
	
  دره	
  ال َّل َّماع	
  2))".
وضع	
  الرب	
  الرؤوف	
  تاجا ً	
  وهَّاجا ً	
  كهذا	
  على	
  رأس	
  اإلنسان	
  فعلينا	
  أن	
  نسعى	
  ليسطع	
  على	
  العالم	
  نور ِّ
)حضرة عبد البهاء(	
  
"إن ال•عال•م اإلن•سان•ي ليه•رع ال•يوم وبس•رع•ة ع•بر امل•آس•ي واالض•طراب•ات امل•حيقة ب•ه ن•حو ق•دره امل•حتوم ،ف•إذا م•ا ت•عاق•سنا )	
  ن•حن امل•ؤم•نني(	
  أو ق•صرن•ا ف•ي
القيام بواجباتنا األمرية فال شك أن أفرادا ً آخرين س ُي ْد َعون بما ُك ِّلفْنا به إلغاثة هذا العالم املكنوب	
  .
ف••ليس ع••ن ط••ري••ق ال••عدد ،وال ع••ن ط••ري••ق ت••وض••يح مج••موع••ة م••ن امل••بادئ ال••نبيلة والج••دي••دة ،وال ع••ن ط••ري••ق خ••طة ت••بليغية ،م••هما ك••ان••ت ع••امل••ية ال••نطاق م••تعددة
ال•جوان•ب ،وال أي•ضا ً ع•ن ط•ري•ق امل•ثل ال•عليا ل•دي•ننا أو ح•ماس•تنا ال•عظيمة نس•تطيع أن ن•أم•ل ف•ي أن ن•قوم ب•تحقيق م•ا ذه•بت إل•يه ال•دع•وة املُثلى ال•تي ج•اء ب•ها
•ح َّقق ب•مفرده وب•دون ش•ك ال•ظفر األك•يد له•ذا
ال•ظهور ال•بهائ•ي أم•ام أع•ني ع•ال•م ي•راق•بنا ب•كثير م•ن ال•شك وال•تدق•يق .ه•ناك أم•ر واح•د ف•قط ال ب•دي•ل ل•ه س•وف يُ َ
األم••ر امل••قدس ،أال وه••و امل••دى ال••ذي ت••عكس ب••ه ح••يات••نا ال••خاص••ة ك••أف••راد ومس••لكنا ال••شخصي روع••ة ال••جوان••ب امل••تعددة ل••لمبادئ ال••خال••دة ال••تي أع••لن ع••نها
حضرة بهاء اهلل(3)".

)حضرة ولي أمراهلل(	
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

لوح الحكمة ،آثار القلم األعلى ،الجزء الثاني ،الصفحة .130

)(2

من مفاوضات حضرة عبد البهاء" منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا ،الصفحة .45

)(3

مصدر هذا النص رسالة بيت العدل األعظم املؤرخة  24تشرين ثاني .1972

٥

 -1معرفة اهلل والعمل بموجب أحكامه
أمران متالزمان متكافئان	
  
"إن أ ّول مYYا کYYتب اهللّ عYYلى الYYعباد عYYرفYYان مشYYرق وحYYيه ومYYطلع أمYYره ا ّلYYذي کYYان مYYقام نYYفسه فYYي عYYالYYم األمYYر والخYYلق ...إذا فYYزتYYم بهYYذا
املYقام األسYنى واألفق األعYلى يYنبغي ل ّ
Yکل نYفس أن يYتّبع مYا أُمYر بYه مYن لYدى املYقصود ألنّYهما مYعا ً ال يُYقبل أحYدهYما دون اآلخYر هYذا مYا
حکم به مطلع اإللهام(1)".
حYدِّد فYي الYکتاب حقّ ال ريYب فYيه و عYلى ال ّ
مYا مYا سYئلت فYي أوامYر اهلل فYاعYلم بYأ ّ
Yکل فYرض بYأن يYعملوا بYما نYزّل مYن لYدن مYنزل
ن کّ Yلما ُ
"وأ ّ
ن أث YYمار ّ
ن اهلل ب YYري ٌء ع YYنه و ن YYحن ب YYرءاء م YYنه أل ّ
ع YYليم وم YYن ي YYترک YYه ب YYعد ع YYلمه ب YYه إ ّ
الشج YYرة ه YYي أوام YYره ول YYن ي YYتجاوز ع YYنه إالّ غ YYاف YYل
بعيد	
  (2)".
السموات واألرضني	
  (3)".
"أ ّول األمر عرفان اهللّ وآخره هو التّمسك بما نزّل من سماء مشيئته املهيمنة على من في ّ
"لYيس ذ ّلYتي سYجني لYعمري إنّYه عYزّ لYي بYل الYذّلYة عYمل أحYبّائYي ا ّلYذيYن ينسYبون أنYفسهم إلYينا ويYتّبعون ال ّ
Yشيطان فYي أعYمالYهم أال
إنّهم من الخاسرين	
  (4)".
ان ِه َك ِ
يما ُن ِباهللِ َو ِعرفَ ِ
" الَ يَ ُكو ُن ِ
ص ِدي ِق َما ظَ َه َر ِمن ْ ُه َو َكذلِ َك ا ْل َع َم ِل ِب َما أ ُ ِم َر ِب ِه َو ِب َما نُز َِّل ِفي ا ْل ِكت َ ِ
اب 	
  (5)".
امالً إِالَّ ِبت َ ْ
اإل َ
ْ
"ثمة	
  أمران	
  ضروريان	
  بعد	
  عرفان	
  مشرق	
  الوحي	
  اإللهي	
  أحدهما	
  االستقامة	
  والثاني	
  اتباع	
  أوامر	
  اهلل	
  املُنز َلة	
  في	
  الكتاب	
  طوبى	
  للفائزين(6)".
)حضرة بهاء اهلل(
***

"إن	
  دي•ن	
  اهلل	
  ف•ي	
  ال•حقيقة	
  ه•و	
  األع•مال	
  ول•يس	
  األل•فاظ	
  ذل•ك	
  ألن	
  دي•ن	
  اهلل	
  ه•و	
  ال•عالج	
  ،ف•معرف•ة	
  ال•دواء	
  وح•ده•ا	
  ال	
  تُ•غني	
  ب•ل	
  أن	
  ال•ذيُ 	
  يج•دي	
  ه•و	
  اس•تعمال	
  ال•دواء	
  
فإذا	
  عرف	
  أحد	
  األطباء	
  جميع	
  األدوية	
  ولم	
  يستعملها	
  فما	
  الفائدة	
  من	
  معرفته	
  لها	
  (7)".
)حضرة عبد البهاء(	
  
***	
  
"إن م••عرف••ة مظه••ر ال••ظهور اإلل••هي وح••ده••ا مح••روم••ة م••ن ال••نفوذ وال••تأث••ير ،وه••ي ال تُ••عتَبَر ش••يئا ً ل••دى أه••ل ال••علم وال••بصيرة ،إن ل••م ت• ِ
•ؤد إل••ى ح••سن الس••لوك
وت•زك•ية األخ•الق ،ذل•ك ألن ه•ذه امل•عرف•ة ليس•ت ح•قيقية وم•ا ه•ي إال وه•م وت•قليد ،وك•ذل•ك ح•سن ال•نية وص•فاء ال•قلب وال•صدق إن ك•ان•ت م•حتجبة ع•ن ن•ور م•عرف•ة
اهلل ول•م ت•فز ب•اإلي•مان بمظه•ر ظ•هوره س•تُمسي ف•ي ال•عاق•بة مح•روم•ة م•ن ق•وة ال•تأي•يد اإلل•هي ال•داف•عة وم•ن م•دد روح ال•قدس ال•لذ ْي•ن وح•ده•ما ق•ادران ع•لى
دف•ع ه•موم ه•ذا ال•عال•م ال•ظلمان•ي وك•روب•ه ،ف•هي مح•روم•ة م•ن ال•تأث•ير ال•دائ•مي وح•صول ال•نتائ•ج ال•كلية ،إن ال•نجاح وال•ظفر ف•ي ه•ذا ال•قرن األن•ور س•يكون
م•ن ن•صيب ك•ل م•ؤم•ن متح• ٍل ب•الس•لوك ال•حسن ول•يس م•ن ح•ظ ع•ال•م س•يء األع•مال ،إن م•واع•ظ ال•علماء املنح•طني ال•ذي•ن ه•م غ•اف•لون ع•ما ي•قصد ب•ه ال•دي•ن
وك•ذل•ك ن•شاط أه•ل ال•علم وال•تقوى وإق•دام•هم وال•ذي•ن ه•م م•حتجبون ع•ن م•عرف•ة ال•باري ،آث•ار ك•اله•ما مح•دودة ف•ي ال•حيز األدن•ى وف•ان•ية ،ول•كن ث•مرات ال•همم
العالية لكل مؤمن مت ٍق باقية وليست لها حدود ،ألنها مستمدة من روح أمر حضرة بهاء اهلل النابضة ومؤ َّيدة بنفثات روح القدس(8)".
)حضرة ولي أمراهلل(

٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)	
  (1الكتاب األقدس ،الفقرة .2
) (2آثار القلم األعلى ،الجزء الرابع ،طبع طهران 133 ،بديع الصفحة .356
)	
  (3آثار	
  القلم	
  األعلى	
  ،الجزء	
  الثاني	
  ،طبع	
  الهند	
  ،الصفحة	
  .108	
  
) (4آثار القلم األعلى ،الجزء األول )كتاب مبني( الصفحة .152
) (5لوح التجليات	
  .
	
  معرب	
  من	
  كتاب	
  كنجينة	
  حدود	
  وأحكام	
  ،الطبعة	
  الثالثة	
  128	
  ،بديع	
  ،الصفحة	
  .6	
  
)ّ (6
)	
  (7خطب	
  عبد	
  البهاء	
  في	
  أوروبا	
  وأمريكا	
  ،طبع	
  بيروت	
  	
  ،الصفحة	
  .119	
  
	
  موجه	
  إلى	
  أحباء	
  إيران	
  ،املؤرخ	
  1925	
  /10	
  /16	
  
	
  معرب	
  من	
  توقيع	
  لحضرة	
  ولي	
  أمر	
  اهلل ّ
)َّ (8

٧

 -2النجاح مهمة صعبة ما لم تترجم
األقوال إلى األعمال	
  
"يYا مYأل األرض اعYلموا إ ّ
ن أوامYري سYرج عYنايYتي بYني عYبادي ومYفاتYيح رحYمتي لYبريّYتي كYذلYك نYزّل األمYر مYن سYماء مYشيّة ربّYكم مYالYك
األديYان ،لYو يجYد أحYد حYالوة الYبيان ا ّلYذي ظهYر مYن فYم مYشيّة الّ YرحYمن لينفق مYا عYنده ولYو يYكون خYزائYن األرض كّ Yلها لYيثبت أمYرا ً مYن
أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف".
"قYد تYك ّلم لYسان قYدرتYي فYي جYبروت عYظمتي مYخاطYبا ً لYبريّYتي أن اعYملوا حYدودي حYبّا ً لجYمالYي طYوبYى لYحبيب وجYد عYرف املYحبوب
من هذه الكلمة ا ّلتي فاحت منها نفحات الفضل على شأن ال توصف باألذكار".
"سيفنى من في اإلمكان وما يبقى هو العمل الطيب وكان اهلل على ما أقول شهيدا".
"زيّYنوا أنYفسكم بYطراز األعYمال وا ّلYذي فYاز بYالYعمل فYي رضYاه إنّYه مYن أهYل الYبهاء قYد كYان لYدى الYعرش مYذكYورا ً .انYصروا مYالYك الYبريّYة
باألعمال الحسنة ث ّم بالحكمة والبيان كذلك أُمرتم في أكثر األلواح من لدى ال ّرحمن إنّه كان على ما أقول عليما ً".
"طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق انّه ممّ ن نصر ربّه بالعمل الواضح

املبني(1)".

"يَا ابْ َن ال ُّروح أيق ْن بأ ّ
ويرتکب الفحشا َء في نفسه إنّه ليس منّي و لو کان على اسمي".
ن ا ّلذي يأم ُر النَّاس بالعدل
ُ
"يَا ابْ َن الوُجُ ود ال ت ِ
ُ
تفعل هذا أمري عليک فاعمَ ْل
ب إلى نفس ما ال تحبُّه لنفسك وال ت ُق ْل ما ال
َنس ْ

به(2)".

أس ِ
ن هYو الYتّق ّلل فYى الYقول والYتّکث ُّ ُر فYي الYعمل ومYن کYان أقYوا ُلYه أزْيَ Yد مYن أعYمالYه فYاعYلموا أ ّ
اإليYما ِ
مYه خYي ٌر مYن وجYوده و فYنا َءهُ
ن عYد َ
" َر ُ
أحس ُن من

بقائه(3)".

"إيّYYاکYYم يYYا قYYوم ال تYYکون ّ Yن مYYن ا ّلYYذيYYن يYYأمYYرون ال Yنّاس بYYالYYب ّر ويYYنسون أنYYفسهم أولYYئك يYYکذّبYYهم کYّ Yل مYYا يخYYرج مYYن أفYYواهYYهم ث ّ Yم حYYقائق
األشياء ث ّم مالئکة

املقربني(4)".

ّ

YسامYعني ومYن دون ذلYک لYن يؤث ّYر
"مYن أراد أن يYبلغ أمYر مYواله فYلينبغي لYه بYأن يYب ّلغ أ ّوالً نYفسه ثّ Yم يYب ّلغ الYنّاس ليجYذب قYولYه قYلوب ال ّ
قوله في أفئدة

الطّالبني(5)".

"طوبى ملن تمسك بكتاب اهلل وعمل بما أمر وويل

للغافلني(6)".

"لYيس ضّ Yري سYجني وبYالئYي ومYا ورد عYليّ مYن طYغاة الYعباد بYل عYمل ا ّلYذيYن ينسYبون أنYفسهم إلYى نYفسي و يYرتYکبون مYا يYنوح بYه
قلبي

وقلمي(7)".

٨

"ل•قد ح•ملت ال•بالي•ا وال•رزاي•ا ك•لها م•ن أج•ل أن يتح•لى ال•ناس ب•طراز األخ•الق ال•روح•ان•ية وال•صفات امل•لكوت•ية وم•ا ل•م يش•رب أح•باء اهلل م•ن ه•ذه ال•كأس ل•ن
يستطيعوا سقي اآلخرين ،عليهم أن يشربوا هم بأنفسهم أوالً ثم يسقوا

اآلخرين(8)".

"إذا انكب أحد كل عمره بالتعبد ولكنه ظل محروما ً من االتصاف بصفات ترفع شأن أمر اهلل ال جدوى من ذلك التعبد ولن يعطي أي
"أيها الناس إن القول يلزمه العمل ألن دليل صدق القول هو العمل فالقول دون عمل ال يروي العطشى وال يفتح أبواب البصيرة

ثمرة(9)".

للعميان(10)".

"ي•ا اب•ن أم•تي م•ن ق•بل ك•ان•ت اله•داي•ة ب•األق•وال أ َّ•م•ا ال•يوم ف•إن•ها ب•األف•عال ف•لتصدر األف•عال ق•دس•ية م•ن ه•يكل اإلن•سان ،ذل•ك ألن ال•ناس ف•ي األق•وال ش•رك•اء
أ َّم••ا أح••باؤن••ا ف••قد ان••فردوا ب••األع••مال ال••طاه••رة امل••قدس••ة إذا ً ف••اس••عوا م••ا ف••ي وس••عكم ف••ي أن ت••متازوا م••ن ج••ميع ال••ناس ب••أف••عال••كم ك••ذل••ك ن••صحناك••م ف••ي ل••وح
قدس

منير(11)".

"ك••م م••ن ال••ناس ينس••بون أن••فسهم إل••ى ال••حق ول••كن م••ا أش••د غ••فلتهم ع••نه ،ألن االن••تساب ال ي••تم ب••ال••قول وال ي••صدق وال ب••د ل••كل دع••وى ب••ره••ان ول••كل م••قال
حجة ،فعلى أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى الحق أن يظهر من أفعالهم آثار التقديس وتبدو من وجوههم نضرة

النعيم(12)".

)حضرة بهاء اهلل(	
  
*	
  *	
  *	
  
"ي••نبغي أن ي••كون ال••بهائ•يّون م••متازي••ن ،ف••تزي••د أع••مال••هم ع••لى أق••وال••هم ،وي••كون••ون رح••مة ل••لعامل••ني ب••ال••عمل ال ب••ال••قول ،وي••ثبتون بمس••لكهم وأع••مال••هم وأف••عال••هم
•سماويّ•ة وت•نادي أع•مال•هم ب•أنّ•هم ب•هائ•يّون  .....وع•لى ذل•ك ف•يجب ع•ليكم أن
ص•دق•هم وأم•ان•تهم ،ويظه•رون ف•ضائ•ل ال•عال•م اإلن•سان•يّ ،وي•بيّنون ال•نّوران•يّة ال ّ
•وج•هوا إل•ى اهلل وص• ّلوا ل•ه ون•اج•وه واس•عوا ع•سى أن ت•وفّ•قوا
•تضرع•وا وتبته•لوا آن•اء ال• ّليل وأط•راف ال•نّهار وت•سأل•وا اهلل أن ي•وفّ•قكم إل•ى األع•مال ال األق•وال .ت ّ •
ت
ّ
•صحة ك ّ•ل م•ري•ض ،وع•ل ًة ألم•ن ك ّ•ل خ•ائ•ف ،ووس•يلة ل•كلّ
•رورا ل•كل مح•زون ،وس•ببا ً ل ّ
إل•ى ع•مل ال•خير ،وأن ت•كون•وا س•ببا ً ل•غنى ك ّ•ل ف•قير ،وع•ون•ا ً ل•كل ب•ائ•س ،وس ً
•أوى ل ّ
م•ن ال وس•يلة ل•ه ،وم•لجأ وم•الذًا ل ّ
•كل م•ن ال م•أوى ل•ه وال وط•ن ،ت•لك ه•ي ص•فة ال•بهائ•يّ ،ف•إذا ُوفّ•قنا إل•يها ف•نحن ب•هائ•يّون وإذا ل•م
•كل غ•ري•ب ،وم•نزالً وم ً
نوفّق إليها –ال قدر اهلل -فلسنا بهائيّني	
  (13)".
•ضحيا ً ف•ادي•ا ً وم•ا ل•م
"ي•جب ع•لى اإلن•سان أن ي•ربّ•ي اآلخ•ري•ن ب•أع•مال•ه أل ّن اإلن•سان م•ا ل•م ي•كن ج•وه•ر ال•تّقدي•س وم•ا ل•م ي•كن ع•نده إي•مان ت•ا ّم وم•ا ل•م ي•كن م ّ
ت•كن إح•ساس•ات•ه إل•هيّة وروح•ه منج•ذب•ة ب•ال ّ•روح ال•قدس وأف•كاره ن•وران•يّة وق•لبه م•ق ّدس•ا ً وأع•مال•ه خ•يريّ•ة ،ف•ال ش ّ•ك أ ّن ك•الم•ه ل•ن ي•ؤثّ•ر وأف•كاره ل•ن ت•ثمر أب• ًدا وك•لّ
ما يقوله وما يكتبه عبث وهباء	
  (14)".
الس•رم•دي•ة وس•لطنة ال•عال•م اإلن•سان•يّ
"اجته•دوا ب•ال ّ•روح وال•فؤاد أن ت•عملوا ب•موج•ب ت•عال•يم ب•هاء اهلل ف•إذا وفّ•قتم إل•ى ه•ذا ف•اع•لموا أنّ•ها ال•عزّة األب•ديّ•ة وال•حياة ّ• •
السماويّة	
  (15)".
واملائدة ّ
"فرض على اإلنسان أن يثبت باألعمال واألفعال ما يقوله باللسان فإن ادعى اإليمان يجب أن يعمل بموجب تعاليم امللكوت األبهى	
  	
   (16)".
"ي••جب أن ي••قوم األح••باء ب••ال••عمل حس••ب وص••اي••ا ون••صائ••ح ن••ور ال••حقيقة ج••مال ال••قدم روح••ي ل••عتبته ال••فداء ،وي••نفذوه••ا واح••دا ً ب••عد واح••د ،وال ي••نبغي ل••هم أن
ي•كتفوا ف•قط ب•قراءت•ها وإي•داع•ها ط•ي األوراق واألل•واح ،ي•جب أن تتج•لى األوام•ر ال•روح•ان•ية وال•جسمان•ية ل•الس•م األع•ظم ف•ي ح•يز ال•شهود وتتجس•د وت•تصور
ف•ي أح•وال أح•باء اهلل وأط•واره•م ،ف•من دون ذل•ك أي ث•مر وأث•ر ل•ها؟ ..ي•جب أن ي•كون ال•بهائ•ي ش•معا ً ي•نير اآلف•اق ونج•ما ً س•اط•عا ً ف•ي أف•ق اإلش•راق ،إذا ك•ان
األم••ر ك••ذل••ك فنس••بته ح••قيقية وب••غير ذل••ك نس••بته م••جازي••ة ودون ث••مر وأث••ر ف••هو ك••رج••ل أس••ود اس••مه أمل••اس ،وح••قيقته غ••راب واس••مه ال••عندل••يب ال••صداح ،م••ا
الفائدة من االنتساب االسمي؟ وما الثمرة من لفظ البهائي؟ يجب أن يصبح اإلنسان بهائيا ً حقيقيا ً وملتجئا ً إلى العتبة اإللهية املقدسة	
   (17)".

٩

"إن اله ••دف م ••ن اإلي ••مان واإلي ••قان ه ••و ت ••زي ••ني ال ••حقائ ••ق اإلن ••سان ••ية ب ••فيض ال ••كماالت ال ••رب ••ان ••ية ،ل ••و ل ••م ي ••حصل ذل ••ك ألدى إل ••ى الح ••رم ••ان ال ••حقيقي وع ••ذاب
ال ••نيران ،إذن ي ••جب ع ••لى األح ••باء أن ي ••نظروا ب ••عني االع ••تبار إل ••ى ه ••ذا األم ••ر ال ••دق ••يق ،وه ••و ع ••دم اك ••تفاءه ••م ب ••ال ••غوغ ••اء وال ••عرب ••دة واألل ••فاظ ال ••جوف ••اء ك ••سائ ••ر
األدي••ان ،ب••ل ع••ليهم أن ي••نهضوا بج••ميع ال••فضائ••ل وال••خصال ال••رح••مان••ية ك••تلك ال••تي ت••نتهجها ال••نفوس ال••رب••ان••ية ،وب••ذل••ك ي••ثبتوا أن••هم ب••هائ••يون ح••قيقيون وال
مج•رد ل•فظ دون م•عنى ،ف•ال•بهائ•ي ه•و ال•ذي ي•سعى ل•يالً ون•هارا ً ح•تى ي•تدرج وي•رت•قي ف•ي م•رات•ب ال•وج•ود ،وت•كون غ•اي•ة أم•ل ك•ل واح•د م•نهم أن ي•كون ن•مط
س••لوك••ه ق••دوة ب••حيث يس••تفيض وي••تنور م••نها ج••ميع البش••ر ،وت••كون ال••شيم واألخ••الق ال••رب••ان••يتني ن••صب ع••ينيه دائ••ماً ،وس••لوك••ه س••ببا ً ف••ي ت••قدم ال ي••تناه••ى،
وي•كون ب•قدر وس•عه واس•تعداده رح•مة ل•لعامل•ني وم•وه•بة للبش•ر أج•معني ،وع•ندم•ا ي•فوز به•ذه امل•واه•ب ي•مكن ال•قول ب•أن•ه ب•هائ•ي ،وم•رد ذل•ك إن اإلي•مان ف•ي ه•ذا
الدور املبارك الذي هو فخر القرون واألعصار ليس مجرد اإلقرار بوحدانية اهلل ،بل عبارة عن القيام بجميع شؤون اإليمان

وكماالته(18)".

)حضرة عبد البهاء( 	
  
*	
  *	
  *	
  
"إن	
  األس•اس	
  األق•وم	
  وامل•يزان	
  األك•مل	
  األت•م	
  وال•فارق	
  ب•ني	
  ال•حق	
  وال•باط•ل	
  ه•و	
  األخ•الق	
  ال	
  األق•وال	
  ،ك•ل	
  ح•زب	
  م•لك	
  األخ•الق	
  م•ؤي•د	
  م•ن	
  ع•ند	
  اهلل	
  وك•ل	
  ط•ائ•فة	
  ح•رم•ت	
  
منها	
  باطلة	
  وممنوعة	
  من	
  فضل	
  اهلل	
  وتأييده	
  (19)".
"	
  ي•تفضل ح•ضرة ال•باب ق•ائ•الً ف•ي ال•بيان إن ك•ل دي•ن م•ن األدي•ان امل•اض•ية ك•ان ي•صلح ل•يكون ع•موم•ياً ،والس•بب ال•وح•يد لفش•ل ت•لك األدي•ان ف•ي ب•لوغ ت•لك
ال•درج•ة ك•ان ع•دم ك•فاءة أت•باع•ها ،وي•مضي ح•ضرت•ه ف•يُعطي وع•دا ً ق•اط•عا ً ب•أن ذل•ك ل•ن ي•كون م•صير ظ•هور "م•ن يُظ ِ•ه ُ•ره اهلل" ،وإن•ه س•يصبح ع•موم•يا ً وي•ضم
أه•ل ال•عال•م ج•ميعاً ،وه•ذا ي•دل ع•لى أن•نا ف•ي ال•نهاي•ة س•ننجح ،ول•كن أل•يس م•ن امل•مكن أن ن•كون ع•ن ط•ري•ق ن•قائ•صنا وت•قصيرن•ا ف•ي ال•تضحية وام•تناع•نا ع•ن
ت••رك••يز ج••هودن••ا ف••ي نش••ر األم••ر امل••بارك س••ببا ً ف••ي ت••أخ••ير ت••حقيق ذل••ك امل••ثل األع••لى؟ ث••م م••اذا ي••عني ذل••ك؟ إن••ه ي••عني أن••نا س••نكون م••سؤول••ني أم••ام اهلل ،وإن
الجنس البشري سيبقى مدة أطول في حالة عناده وعصيانه ،وإن الحروب لن يتم تجنبها قريبا ً وإن عذاب اإلنسان سيدوم مدة

أطول(20)".

"إن ال••عال••م ال ي••طلب م••ساوم••ة ب••ل ي••ري••د ت••جسيدا ً مل••ثل س••اط••ع أع••لى ،ف••كلما زاد األح••باء ع••مالً ب••موج••ب ت••عال••يمنا ف••ي ك••ل ن••اح••ية م••ن ن••واح••ي ح••يات••هم ،ف••ي
منازلهم ،في تجارتهم وأشغالهم ،في عالقاتهم االجتماعية ،بذلك القدر زاد اجتذابهم لقلوب غيرهم	
  ".
"العالم ليس متلهفا ً ملبادئ سامية ومثل عليا فحسب ،بل متلهف قبل كل شيء لقدوة ساطعة يستطيع البهائيون ــ ويجب عليهم ــ أن يقدموها".
" الكالم بدون قدوة حية لن يكفي قط ليبعث الرجاء في قلوب جيل تخلص من الوهم وغالبا ً ما يكون متشككا ً ومتهكما ً".
" م•ا ل•م ن•طبق ال•تعال•يم ف•لن ي•مكننا أن ن•توق•ع ن•مو األم•ر امل•بارك ،ألن ال•غرض األس•اس•ي م•ن األدي•ان ك•اف•ة ــ ب•ضمنها دي•ننا ن•حن ــ ه•و ت•قري•ب اإلن•سان م•ن
اهلل وتغيير أخالقه وهذا له أهمية قصوى".
"ع•لينا أن ن•تذك•ر دائ•ما ً أن ال•تعال•يم امل•بارك•ة ه•ي ك•ام•لة وم•تقنة ت•مام•اً ،وإن الس•بب ال•وح•يد ل•عدم اع•تناق•ها م•ن ج•ان•ب ع•دد ك•بير م•ن إخ•وان•نا البش•ر ح•تى
اآلن ،ه•و أن•نا ن•حن ال•بهائ•يني ف•ي ك•اف•ة أن•حاء ال•عال•م ل•م ن•بلغ ب•عد م•رح•لة ن•كران ال•ذات ول•م ن•صبح م•راي•ا ن•وران•ية ل•حقيقة ح•ضرة ب•هاء اهلل ك•ما ي•نبغي وي•ليق،
علينا أن نجتهد بصورة متواصلة لتحسني تطبيق تعاليمه املباركة".
"ما يريده العالم ليس الوعظ واألنظمة بل املحبة

والعمل(21)".

)حضرة ولى أمر اهلل(	
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠

)(1

الكتاب األقدس ،الفقرتان 	
  5،	
  4

)(2

الكلمات املكنونة العربية.

)(3

لوح	
  أصل	
  كل	
  الخير	
  ،نسائم	
  الرحمن	
  	
  ،الصفحة	
  78	
  

)(4

آثار القلم األعلى الجزء الرابع الصفحة 113

)(5

املصدر السابق نفسه.

)(6

جنجينه	
  حدود	
  وأحكام	
  الصفحة	
  2	
  

)(7

لوح إبن الذئب الصفحة 18

)(8

املصدر السابق نفسه الصفحة 155

)(9

جنجينه	
  حدود	
  وأحكام	
  الصفحة	
  .4	
  

)(10

املصدر السابق نفسه الصفحة 7

)(11

الكلمات املكنونة الفارسية.

)(12

جنجينه	
  حدود	
  وأحكام	
  الصفحة	
  5	
  

)(13

خطب	
  حضرة	
  عبد	
  البهاء	
  املعربة	
  طبع	
  بيروت	
  الصفحة	
  138	
  

)(14

املصدر السابق نفسه الصفحة 398

)(15

املصدر	
  السابق	
  نفسه	
  الصفحة	
  196	
  

)(16

آثار	
  مباركة	
  حول	
  التربية	
  البهائية	
  الصفحة	
  41	
  

)(17

مكاتيب	
  عبد	
  البهاء	
  الجزء	
  الثاني	
  الصفحة	
  280	
  

)(18

جنجينه	
  حدود	
  وأحكام	
  الصفحة	
  8	
  

)(19

توقيع مبارك لحضرة ولي أمر اهلل إلى إيران 	
  

)(20

توقيع	
  مبارك	
  إلى	
  املحفل	
  املركزي	
  في	
  الواليات	
  املتحدة	
  بتاريخ	
  30	
  شباط1932	
  

)(21

من	
  ست	
  رسائلُ 	
  ك ِتبَتْ 	
  بالنيابة	
  عن	
  حضرة	
  ولي	
  أمر	
  اهلل	
  إلى	
  األحباء	
  بتاريخ 	
   ،1945 /1/ 23
) 1949 /10 /25 ،1947 /2 /17 ،1946 /9 /6 ،1945 /10 /1945،20 /2 /22مجموعة	
  الحياة	
  البهائية(

١١

"	
  -‐3اتلوا آيات اهلل في كل صباح ومساء"
"اقرءوا األلواح لتعرفوا ما هو املقصود في كتب اهلل العزيز الوهّاب	
  	
  ".
"اتYلوا آيYات اهلل فYي ك ّYل صYباح ومYساء إ ّ
ن ا ّلYذي لYم يYتل لYم يYوف بعهYد اهلل ومYيثاقYه ،وا ّلYذي أعYرض عYنها الYيوم إنّه مYمّ ن أعYرض عYن اهلل
فYي أزل االزال ،إتّYق ّن اهلل يYا عYبادي كّ Yلكم أجYمعون ،ال تYغ ّرنّYكم كYثرة الYقراءة واألعYمال فYي الّ Yليل والYنّهار لYو يYقرء أحYد آيYة مYن اآليYات
بYالّ Yروح والّ YريYحان خYير لYه مYن أن يYتلو بYالYكسالYة صYحف اهلل املYهيمن الYقيّوم ،أتYلوا آيYات اهلل عYلى قYدر ال تYأخYذكYم الYكسالYة واألحYزان،
ال تحYYملوا عYYلى األرواح مYYا يكسYYلها ويYYثقلها بYYل مYYا يYYخفّها لYYتطير بYYأجYYنحة اآليYYات الYYى مYYطلع الYYبيّنات ،هYYذا أقYYرب إلYYى اهلل لYYو أنYYتم
تYعقلون ،عّ Yلموا ذ ّريّYاتYكم مYا نYزّل مYن سYماء الYعظمة واالقYتدار لYيقرأوا ألYواح الّ YرحYمن بYأحYسن األلYحان فYي الYغرف املYبنيّة فYي مYشارق
األذكار ،إ ّ
ن ا ّلذي أخذه جذب محبّة اسمي ال ّرحمن إنّه يقرأ آيات اهلل على شأن تنجذب به أفئدة ال ّراقدين	
  ".
YوجYه إلYى مشYرق األذكYار فYي األسYحار ذاكYرا ً مYتذ ّYكYرا ً مسYتغفرا ً وإذا دخYل يYقعد صYامYتا ً إلصYغاء آيYات اهلل املYلك الYعزيYز
"طYوبYى ملYن ت ّ Y
Yسموات واألرضYني،
الحYميد  .....وا ّلYذيYن يYتلون آيYات الّ YرحYمن بYأحYسن األلYحان أولYئك يYدركYون مYنها مYا ال يYعادلYه مYلكوت مYلك ال ّ
YصافYية إلYى
وبYها يجYدون عYرف عYواملYي ا ّلYتي ال يYعرفYها الYيوم إالّ مYن أوتYي الYبصر مYن هYذا املYنظر الYكريYم ،قYل إنّYها تجYذب الYقلوب ال ّ
للسامعني".
العوالم ال ّروحانيّة ا ّلتي ال تعبّر بالعبارة وال تشار باإلشارة طوبى
ّ
"اغتمسوا في بحر بياني ّ
لعل تطّلعون بما فيه من لئالي الحكمة واألسرار	
   ".
السYريYر ويYذكYر اهلل ربّYه
"قYد مYنعتم عYن االرتYقاء إلYى املYنابYر مYن أراد أن يYتلو عYليكم آيYات ربّYه فYليقعد عYلى الYكرسYيّ املYوضYوع عYلى ّY Y
ورب
ّ

العاملني(1)".

"تفكر فيما نزِّل من سماء مشيئة ربك الفياض لتعرف ما أردناه في غياهب

اآليات(2)".

"أن اقYرأ يYا عYبد مYا وصYل إلYيک مYن آثYار اهللّ بYربYوات املYق ّربYني لتسYتجذب بYها نYفسك وتسYتجذب مYن نYغماتYک أفYئدة الYخالئق أجYمعني،
کل الجهات وينقلب بها ّ
ومن يقرء آيات اهللّ في بيته وحده لينشر نفحاتها املالئکة النّاشرات إِلى ّ
کل نفس

سليم(3)".

"وعلى	
  السالك	
  ....	
  أن	
  يشتغل	
  في	
  األسحار	
  باألذكار	
  ويسعى	
  في	
  طلب	
  محبوبه	
  بتمام	
  الهمة	
  واالقتدار	
  ويحرق	
  حجاب	
  الغفلة	
  بنار	
  الحب	
  والذكر(4)".

)حضرة بهاء اهلل( 	
  	
  
***
"ات ••لوا ال ••كلمات امل ••كنون ••ة وت ••معنوا ف ••ي م ••ضام ••ينها واع ••ملوا ب ••موج ••بها واق ••رأوا ب ••إم ••عان أل ••واح ال ••طرازات وال ••كلمات*	
  والتج ••ليات	
  واإلش ••راق ••ات	
  وال ••بشارات	
  
وانهضوا	
  بشأن	
  العمل	
  بموجبها	
  حتى	
  يصبح	
  كل	
  واحد	
  منكم	
  في	
  الجمع	
  شمعا ً	
  مضيئا ً	
  ومشارا ً	
  بالبنان(5)".

١٢

"راج••عوا األل••واح امل••قدس••ة والح••ظوا اإلش••راق••ات والتج••ليات وال••كلمات وال••بشارات وال••طرازات وال••كتاب األق••دس ،فه••ذه ال••تعال••يم اإلل••هية ه••ي ع••الج أم••راض
ال•عال•م اإلن•سان•ي ف•ي ه•ذا ال•يوم وب•مثاب•ة م•ره•م لج•رح جس•د ال•عال•م ،ف•هي روح ال•حياة وس•فينة ال•نجاة وم•غناط•يس ال•عزة األب•دي•ة وال•قوة ال•ناف•ذة ف•ي ال•حقيقة
اإلنسانية(6)".

)حضرة عبد البهاء( 	
  	
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

كتاب األقدس ،الفقرات .155	
  ،150	
  ،138	
  ،116	
  ،36

)(2

لوح الحكمة ،آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة .134

)(3

النص	
  منقول	
  من	
  مجموعة	
  "GLEANINGS	
  "	
  املقتطف	
  رقم	
  .136	
  

)(4

كتاب اإليقان الترجمة العربية ،الصفحة .153

)(5

مكاتيب عبد البهاء الجزء الثالث الصفحة 	
  .93

)(6

مكاتيب عبد البهاء الجزء الثالث الصفحة .252
* الكلمات الفردوسية

١٣

 -4الصالة واملناجاة والتوجه إلى اهلل
ورب أبآئكم األ ّولني".
والصوم من أ ّول البلوغ أمرا ً من لدى اهلل ربّكم
الصلوة
"قد فرض عليكم
ّ
ّ
ّ
"أالّ تعبدوا إالّ اهلل وتوجّ هوا بقلوب نوراء إلى وجه ربّكم مالك األسماء هذا أمر ال يعادله ما عندكم لو أنتم

تعرفون(1)".

ِجٍ Yل سYYرعYYت إلYYى سYYواء
"طYYوبYYى لYYنفس فYYازت بYYأيّYYامYYي ولYYلسان نطق بYYذکYYري ولYYعني تYYوجّ هYYت إلYYى أُفYYقي ولYYبيت ارتYYفع فYYيه ذکYYري ول Yر ْY
الصراط(2)".
ّ

ٍ
"طوبى لفقي ٍر قصد بحر الغناء ولعليل توّجه إلى مطلع ّ
ولضعيف أقبل إلى أفق
الشفاء

االقتدار(3)".

)حضرة بهاء اهلل(
***	
  
"ال•صالة ه•ي أس أس•اس األم•ر اإلل•هي وس•بب إح•ياء ال•قلوب ال•رح•مان•ية وب•عث ال•روح ف•يها ،ف•إذا م•ا ان•صرف•نا ل•لمناج•اة ف•ي ال•صالة ـــ واألح•زان أح•اط•ت
ب•نا ج•ميعا ً ـــ ت•زول ال•غموم ك•لها ويح•ل مح•لها ال•روح وال•ري•حان ،ون•صبح ف•ي ح•ال•ة ال ي•مكن ان أص•فها ،ف•إذا م•ا ق•منا ب•ال•صالة ب•ني ي•دي اهلل ب•كل خ•ضوع
وخ•شوع وت•نبّه وت•لون•ا م•ناج•اة ال•صالة ب•رق•ة م•تناه•ية يح•لو امل•ذاق ب•حيث ي•فوز ال•وج•ود ب•ال•حياة األب•دي•ة ،والYبهاء عYلى أهYل الYبهاء الYذيYن يجYرون أحYكام
اهلل ويعبدون ربهم بالغدو واآلصال".
"ل ••ن ي ••طمئن ق ••لب اإلن ••سان إال ب ••عبادة ال ••رح ••من ول ••ن تس ••تبشر ال ••روح س ••وى ب ••ذك ••ر اهلل ،إن ق ••وة ال ••عبادة ب ••مثاب ••ة ال ••جناح ال ••ذي ي ••رف ••ع روح اإلن ••سان م ••ن
الحضيض األدنى إلى امللكوت األبهى ،ويهب الكينونات البشرية الصفاء والنقاء ،ولن ينال أحد املقصود إال عن طريق

ذلك(4)".

"إع•لم إن ال•ضعيف ي•قتضي ل•ه أن ي•تضرع إل•ى اهلل ال•قوي .وإن ط•ال•ب امل•وه•بة ي•ليق ب•ه أن يبته•ل إل•ى اهلل ال•وه•اب ال•عظيم .وح•ينما ي•تضرع اإلن•سان إل•ى
رب••ه ف••إن••ه ي••توج••ه إل••يه وي••لتمس ال••فضل م••ن بح••ر رح••مته .وه••ذا ال••تضرع ب••ذات••ه يج••لب ال••نور إل••ى ق••لبه ف••تتن َّور ب••صيرت••ه وت••نتعش روح••ه وي••سمو وج••وده .وخ••الل
اب ••تهال ••ك وت ••الوت ••ك" :ي ••ا إل ••هي اس ••مك ش ••فائ ••ي" ،ت ••صور أن ••ت م ••بلغ اب ••تهاج ق ••لبك وانش ••راح ن ••فسك ب ••روح م ••حبة اهلل وانج ••ذاب ع ••قلك إل ••ى م ••لكوت اهلل ،وب ••عد
االنج••ذاب ت••زداد ق••اب••لية اإلن••سان وي••زداد اس••تعداده ،وك••لما ات••سع اإلن••اء زاد امل••اء ،وك••لما زاد ال••عطش زادت م••وه••بة ال••سحاب ع••ذوب••ة ف••ي م••ذاق اإلن••سان.
هذا هو سر االبتهال وحكمة توسالت اإلنسان من أجل نيل

أمانيه(5)".

"إن أرق••ى ن••وع م••ن امل••ناج••اة ه••و ال••ذي ي••قصد م••نه م••حبة اهلل وال خ••وف •ا ً م••نه ت••عال••ى أو م••ن ن••اره وال أم •الً ب••فضله أو ب••فردوس••ه  .....وإذا ه••ام إن••سان ب••حب
ح•بيب ،ف•من املس•تحيل أن ال ي•لهج ب•ذك•ر اس•مه ف•كيف ب•من ي•شعر ب•محبة اهلل؟ أال ي•صعب ع•ليه ال•سكوت ع•ن ذك•ر اس•مه؟ وال•رج•ل ال•روح•ان•ي ال يج•د ل•ذةً إال
في ذكر

اهلل(6)".

"إذا ض••اق ص••در اإلن••سان م••ن امل••ادي••ات ض••يقا ً ش••دي••دا ً وت••وج••ه إل••ى ال••روح••ان••يات زال ذل••ك ال••ضيق ،وإذا وق••ع اإلن••سان ف••ري••سة ل••ليأس وال••قنوط وال••تعب ث••م
س َّ•ر خ•اط•ره ،وإذا وق•ع ف•ي وه•دة ال•فقر امل•ادي الش•دي•د ث•م اس•تروح اإلح•ساس•ات ال•روح•ان•ية رأى ن•فسه غ•ن َّيا ً ب•كنز امل•لكوت ،وإذا
ت•ذ َّ•ك•ر اهلل ال•رح•من ال•رح•يم ُ• •

١٤

م ••رض وف • َّكر ف ••ي ال ••شفاء ش ••فى غ ••ليل ص ••دره ،وإذا وق ••ع أس ••يرا ً مل ••صائ ••ب ع ••ال ••م ال ••ناس ••وت تس ••لى ب ••ال ••تفكير ف ••ي ال ••اله ••وت ،وإذا ض ••اق ذرع •ا ً ب ••سجن ع ••ال ••م
يتبني لكم
الطبيعة ثم طار بفكره إلى عالم الروح سر خاطره ،وإذا اختلت حياته الجسمانية ثم ف َّكر في الحياة األبدية عاد ممنونا ُ شاكرا ً  ، ....من هذا َّ
أن اإلح•ساس•ات ال•روح•ان•ية ه•ي أع•ظم م•وه•بة ال•عال•م اإلن•سان•ي ،وإن ال•توج•ه إل•ى اهلل ه•و ح•ياة اإلن•سان األب•دي•ة ،وإن•ني آلم•ل أن ي•زداد ت•وج•هكم إل•ى اهلل
يوما بعد يوم وأن تزداد تسلية خاطركم ،وأن يزداد تأثير نفثات الروح القدس وأن يزداد ظهور القوى

امللكوتية(7) ".

"إذا ك••ان••ت ل••إلن••سان إح••ساس••ات روح••ان••ية وت••وج••ه إل••ى امل••لكوت اإلل••هي ،ف••إن ه••ذا م••دار تس••ليته ،ف••هو ح••ينما ي••توج••ه إل••ى اهلل ي••نال إح••ساس••ات روح••ان••ية،
وي•نسى ك•ل ه•م وغ•م ،ف•لو هج•مت ع•ليه ال•بالي•ا م•ن ج•ميع ال•جهات ف•إن ل•دي•ه التس•لية ،ألن•ه ح•ينما ي•توج•ه إل•ى اهلل ت•زول ج•ميع ه•ذه ال•هموم وال•غموم واألح•زان،
ويحصل على منتهى الفرح والسرور وتحيط به البشارات اإللهية ،ويرى العزة وهو في منتهى الذِّلة ويرى نفسه غنيا ً وهو في منتهى
"توجهوا إلى اهلل وصلوا له وناجوه واسعوا إلى عمل الخير عسى أن

الفقر(8)".

توفقوا(9)".

)حضرة عبد البهاء(
***	
  
"ي•جب أال ن•نسى األوق•ات امل•خصصة ل•لتأم•ل وال•تنبه وال•دع•اء وامل•ناج•اة ،ألن ال•نجاح واالرت•قاء وال•تقدم دون ش•مول ال•عناي•ة اإلل•هية وف•ضله ب•عيد امل•نال ب•ل
ممتنع

ومحال(10)".

"ح••تى ي••صير ال••شخص ب••هائ••ياً ،ف••إن م••ا يح••دث ف••عالً ه••و إن ب••ذرة ال••روح ت••أخ••ذ ب••ال••نمو ف••ي ال••نفس اإلن••سان••ية ،وه••ذه ال••بذرة ي••حب س••قاي••تها م••ن ف••يوض••ات
ال•روح ال•قدس وت•أت•ي ه•ذه امل•واه•ب ــ م•واه•ب ال•روح ــ ع•ن ط•ري•ق امل•ناج•اة وال•تأم•ل ودراس•ة ال•بيان•ات امل•بارك•ة  ....وم•ن ال•طبيعي أن ت•مر ف•ترات م•ن ال•ضيق
والش•دة وح•تى امل•حن ال•قاس•ية ،ب•يد أن ال•شخص إذا ت•وج•ه ب•ثبات إل•ى املظه•ر اإلل•هي ودرس ب•عناي•ة ت•عال•يمه ال•روح•ان•ية وت•لقى ب•رك•ات ال•روح ال•قدس ل•وج•د
أن هذه املحن والشدائد هي في الحقيقة مواهب من اهلل تعينه على النمو

والتطور(11)".
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)حضرة ولى أمراهلل(

"	
  -‐5قلبا ً طاهرا ً فاخلق فيّ يا إلهي”
دائما ً ِ
م ْلكا ً ِ
سنا ً مُنيرا ً لِتَمْ لِ َ
"يَا ابْ َن ال ُّروحِ ِفي أ َ َّو ِل ال َقو ِْل إمْلِ ْ
باقيا ً أَزَالً
ك ُ
ك َق ْلبا ً جَ يِّدا ً حَ َ
"طهّروا قلوبكم عن ذفر الدّنيا مسرعني إلى ملكوت ربّكم فاطر األرض والسماء

ديما ً(1)".
َق ِ

(2)".

"مYا أراد اهلل مYن األرض ومYا عYليها إالّ قYلوب عYباده وجYعلها عYرشYا ً لYظهور تجّ YلياتYه إذا ً قّ YدسYوهYا عYن دونYها لYيرتYسم عYليها مYا خYلقت
لها(3)".

"من کان في قلبه ّ
حب دوني لن يقدر أن يدخل
أقل من خردل
ّ

ملکوتي(4)".

"لعمر اهلل لو تق ّدس قلب واحد وأصبح فارغا ً من شؤون الدنيا لق َّلب القلوب بقوة روحانية وهداها إلى قلب
"إن القلب خزينتي ال تودع آللئه املكنونة إلى النفس السارقة والهوس

الوجود(5)".

الخائن(6)".

"إ َّن ال ّ
والس•لوك ف•ي س•بيل م•عرف•ة س•لطان ال•قدم ،ي•جب ع•ليه ف•ي ب•داي•ة األم•ر ،أن ي•جعل ال•قلب ا ّل•ذي ه•و
ّ• •
•شخص امل•جاه•د ا ّل•ذي أراد أن يخ•طو ب•قدم ال•طّلب
محل ظهور تج ّلي األسرار الغيبيّة اإللهيّة ،مط ّه ًرا ومنزّهًا عن ّ
ّ
كل غبرة مظلمة من غبار العلوم االكتسابيّة وإشارات املظاهر
"يا ابن التّراب

الشيطانية(7)".
ّ

ّ

•سموات واألرض إال ال•قلوب ،ف•قد ج•علتها م•نزالً لتج• ّلي ج•مال•ي وإج•الل•ي وأن•ت ق•د ت•رك•ت م•نزل•ي ل•غيري،
ل•ك ق• ّدرت ج•ميع م•ا ف•ي ال ّ

•ترت أم•رك ول•م
ف•كلما أراد ظ•هور ق•دس•ي ف•ي ك ّ•ل زم•ان أن ي•قصد م•كان•ه وج•د غ•يره ورأى ف•يه غ•ري•باً ،ف•أس•رع إل•ى ح•رم امل•حبوب ف•ي ال•الم•كان ،وم•ع ذل•ك س ُ
ِ
أرتض أن أُخجلك".
سرك ولم
أفضح ّ
•سكر ف•كيف ت•لتمسون م•عاش•رت•ي ب•قلوب دنّس•تها ال ّ
•شهوة وال•هوى وت•بتغون إل•ى م•مال•ك ق•دس•ي
"ي•ا عش•ب ال•تّراب إن ك•نتم ال ت•تناول•ون أث•واب•كم ب•أي ٍ•د م•ل ّوث•ة ب•ال ّ
سبيالً هيهات هيهات عمّ ا أنتم تريدون".
ٍ
ط أ ّن الحبيب والغريب يجتمعان في ٍ
"يا حبيبي بالقول تأ ّمل قليالً أسمعت ق ّ
واحد؟ إذا ً فاطرد الغريب حتّى يدخل الحبيب
قلب

منزله(8)".

)حضرة بهاء اهلل)	
  
***	
  
"أصل التقديس والتنزيه هو لطافة القلب وطهارته وتقديسه عما سوى اهلل كلها واالشتعال بنفحات

اهلل(9)".

)حضرة عبد البهاء)
***	
  
"ي•جب	
  أوالً	
  وق•بل	
  ك•ل	
  ش•يء	
  التش•بث	
  ب•أي•ة	
  وس•يلة	
  م•مكنة	
  ك•ي	
  ي•صبح	
  ال•قلب	
  ص•اف•يا ً	
  وال•نية	
  خ•ال•صة	
  ،وب•غير	
  ذل•ك	
  ف•ال	
  ي•كون	
  ث•مة	
  أث•ر	
  ون•تيجة	
  ل•إلق•دام	
  ع•لى	
  أي	
  أم•ر	
  
كان10))".
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)حضرة ولي أمراهلل(	
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 - 6محبــــــــة اللـــــــــه
"ﺍان اعملوا حدودي حبا ً لجمالي".
"مYن فYاز بYحبي حق لYه أن يYقعد عYلى سYريYر الYعقيان فYي صYدر اإلمYكان والYذي مYنع لYو يYقعد عYلى الYتراب إنYه يسYتعيذ مYنه إلYى اهلل مYالYك
األديان(1)".

"طوبى ملن يحب العالم خالصا ً لوجه ربه

الكريم(2)".

"طوبى للسان نطق بذكري ولقلب تز َّي َ
ن بطراز حبي ولوجه توجَّ ه إلى اهلل مالك

األديان(3)".

"لكل نفس ينبغي أن يختار لنفسه ما ال يتصرف فيه غيره ويكون معه في كل األحوال تاهلل إنه لحب اهلل إن أنتم من
"قل إن ماء الحيوان هو حب الرحمن في اإلمكان تعالى من أخذ وشرب باسمي العزيز

العارفني(4)".

البديع(5)".

"كنتُ في قدم ذاتي وأزلية كينونتي عرفتُ حبي فيك خلقتك وألقيت عليك مثالي وأظهرتُ لك جمالي".
"حبي حصني من دخل فيه نجا وأمن ومن أعرض غوى وهلك".
"ال تترك أوامري حبا ً لجمالي وال تنسى وصاياي ابتغا ًء

لرضائي(6)".

"رأس التجارة هو حبي به يستغني كل شيء عن كل شيء وبدونه يفتقر كل شيء عن كل شيء وهذا ما ُر ِقم من قلم عز
"اجعل حبي رأس مالك واحرص عليه حرصك على بصرك
منور بنور محبة أهل
"طوبى لنفس إت َّكا َ على فراشه وقلبه َّ

منير(7)".

وروحك(8)".

العالم(9)".

)	
  حضرة بهاء اهلل(	
  
***	
  
"إعYلم حقّ الYيقني إ ّ
ن املYحبّة سّ Yر الYبعث اإللYهي واملYحبّة هYي التجّ Yلي الYرحYمانYي ،املYحبّة هYي الYفيض الYروحYانYي ،املYحبّة هYي الYنور
املYلکوتYي ،املYحبّة هYي نYفثات روح الYقدس فYي الYروح اإلنYسانYي ،املYحبّة هYي سYبب ظYهور الحقّ فYي الYعالYم اإلمYکانYي ،املYحبّة هYي
ال YYرواب YYط ال YYضروريّ YYة امل YYنبعثة م YYن ح YYقائق األش YYياء ب YYإي YYجاد إل YYهي ،امل YYحبّة ه YYي وس YYيلة ال YYسعادة ال YYکبرى ف YYي ال YYعال YYم ال YYروح YYان YYي
والYجسمانYي ،املYحبّة هYي نYور يهYتدي بYه فYي الYغياهYب الYظلمانYي ،املYحبّة هYي الYرابYطة بYني الحقّ والخYلق فYى الYعالYم الYوجYدانYي،
املYYحبّة هYYي سYYبب الYYتر ّقYYي لّ Y
Yکل إنYYسان نYYورانYYي ،املYYحبّة هYYي الYYنامYYوس األعYYظم فYYي هYYذا الYYکور الYYعظيم اإللYYهي ،املYYحبّة هYYي الYYنظام
الYوحYيد بYني الYجواهYر الYفرديّYة بYالYترکYيب والYتدبYير فYي التح ّقق املYادّي ،املYحبّة هYي الYقوّة الYک ّليّة املYغناطYيسيّة بYني هYذه الYسيارات
والYنجوم الYساطYعة فYي األوج الYعالYي ،املYحبّة هYي سYبب إنYکشافYات األسYرار املYودعYة فYي الYکون بYفکر ثYاقYب غYير مYتناهYي ،املYحبّة هYي
روح الYحياة لYجسم الYکون املYتباهYي ،املYحبّة هYي سYبب تYمدّن األمYم فYي هYذا الYحياة الYفانYي ،املYحبّة هYي الشYرف األعYلى ل ّ
Yکل شYعب

١٨

مYتعالYي ،وإذا وفّق اهلل قYومYا ً بYها يYص ّلني عYليهم أهYل مYأل األعYلى ومYالئYکة الYسماء وأهYل مYلکوت األبYهى ،وإذا خYلت قYلوب قYوم مYن
هYYذه الYYسنوحYYات الYYرحYYمان Yيّة املYYحبّة اإللYYهيّة سYYقطوا فYYي أسYYفل درك مYYن الهYYالك ،وتYYاهYYوا فYYي بYYيداء الYYضالل ،ووقYYعوا فYYي وهYYدة
الYخيبة ،ولYيس لYهم خYالل ،أولYئك کYالحشYرات الYعائYشة فYي أسYفل الYطبقات ،يYا أحYباء اهلل کYونYوا مYظاهYر مYحبّة اهلل ومYصابYيح الهYدى
فYي اآلفYاق مشYرقYني بYنور املYحبّة والYوفYاق ونYعم اإلشYراق هYذا اإلشYراق ،يYا عYزيYزي عYليك بYأن تYطبع هYذا الYکتاب وتنشYره بYني األحYباب
فYي أمYريYکا حYتى يتّحYدوا ويYتّفقوا ويYحبّوا بYعضهم بYعضاً ،بYل يYحبّوا جYميع البشYر ويYفادوا أرواحYهم بYعضهم بYعضا ،هYذا سYبيل
البهاء ،هذا دين البهاء ،وهذا شريعة البهاء ،ومن ليس له هذا فليس نصيب من

البهاء(10)".

	
  

"إن ث•مرة وج•ود اإلن•سان ه•ي م•حبة اهلل ،وم•حبة اهلل ه•ي روح ال•حياة وه•ي ال•فيض األب•دي .ف•لو ل•م ت•كن م•حبة اهلل ل•كان ع•ال•م اإلم•كان ظ•لمان•ياً ،ول•وال م•حبة
اهلل ل•كان•ت ق•لوب ب•ني اإلن•سان م•يتة مح•روم•ة م•ن ال•شعور ال•وج•دان•ي ،ول•وال م•حبة اهلل الن•محت ك•ماالت ال•عال•م اإلن•سان•ي وان•عدم•ت ،ول•وال م•حبة اهلل مل•ا ك•ان
االرت••باط ال••حقيقي ف••ي ال••عال••م اإلن••سان••ي ول••وال م••حبة اهلل ل •فُ ِقد االت••حاد ال••روح••ان••ي ،ول••وال م••حبة اهلل لخ••مد ن••ور وح••دة ال••عال••م اإلن••سان••ي ول••وال م••حبة اهلل مل••ا
ت••عان••ق الش••رق وال••غرب ك••ما ي••تعان••ق ال••حبيبان ،ول••وال م••حبّة اهلل مل••ا ت••ب ّدل ال••خالف وال• ّ
•شقاق ب••االئ••تالف ول••وال م••حبّة اهلل مل••ا ان••تهى االف••تراق إل••ى االتّ••حاد ول••وال
محبّة اهلل ملا صار األغيار أحباباً ،وإ ّن محبّة العالم اإلنسانيّ إشراق من محبّة اهلل وجلوة من فيض موهبة

اهلل(11)".

"وال•واق•ع أ ّن م•حبّة اهلل ه•ي ح•قيقة ف•ضائ•ل ال•عال•م اإلن•سان•يّ ب•ها تتط ّ•ه•ر ط•ينة البش•ر وب•محبّة اهلل ي•نجو اإلن•سان م•ن ن•قائ•ص ال•عال•م اإلن•سان•يّ وب•محبّة اهلل
لكل داء ومرهم ّ
أيضا ً يرتقي في عالم الفضائل ،فتصبح هي سببا ً لنورانيّة العالم ،ولوحدة جميع البشر ،إ َّن محبّة اهلل دواء ّ
لكل جرح ،ومحبّة اهلل سبب
الس•رم•د ّي•ة .ف•يجب ع•لينا إذن أن ن•حصر س•عينا وجه•دن•ا ف•ي أن ن•كون ت•جسي ًدا مل•حبّة
•سعادة ّ • •
س•عادة ع•ال•م البش•ر ،وب•ها ي•فوز اإلن•سان ب•ال•حياة األب•د ّي•ة وال ّ
اهلل وذلك أل َّن محبّة اهلل هي حقيقة جميع األديان وهي أساس تعاليم عالم اإلنسان ....فيجب عليكم إذن أن تحصروا فكركم وذكركم وتقضوا ّ
كل وقتكم
في أمر واحد أال وهو أن تصبحوا مظاهر محبّة

اهلل(12)".

"يجب أن تحبوا الناس لوجه اهلل ،أحبوا كل إنسان كامل ولو لم يكن من أبناء

وطنكم(13)".

"أما في املدارس يجب االبتداء بتعليم الدين وبعد تعليم الدين وترسيخ محبة اهلل في قلوب األطفال تدرس سائر

العلوم(14)".

"ال ي••مكن أن ي••تأتّ••ى انش••راح ال••قلوب إال ب••محبّة اهلل وب••ال• ّ•رغ••م م••ن أ ّن االنش••راح ق••د ي••حصل م••ن أم••ور أخ••رى ،إالّ أنّ••ه انش••راح ع••رض •يّ م••ؤ ّق••ت س••رع••ان م••ا
•ص ّحة ق•د ت•زول ف•ي ي•وم
ي•تب ّدل ب•ال•ضيق ،وأ ّ•م•ا ّ• •
•ص ّحة ف•إ ّن ال ّ
الس•رور واالنش•راح ال• ّلذان ي•تأتّ•يان م•ن م•حبّة اهلل ف•أب•د ّي•ان  .....ف•إذا ك•ان س•رور اإلن•سان ف•ي ال ّ
للس•رور وإذا ك•ان س•رور اإلن•سان ك•ام•نا ً ف•ي ال•ثّروة ف•إ ّن ال•ثّروة ق•د ت•زول ،وإذا ك•ان س•روره ف•ي
•ص ّحة ليس•ت س•ببًا ّ • •
•مما ال ش ّ•ك ف•يه إذن أ ّن ال ّ
م•ن األيّ•ام ف ّ
الس•رور ه•و ال•فيض اإلل•هيّ،
الس•بب ق•اب•الً ل•لزّوال ك•ان املس•بِّب ك•ذل•ك زائ•الً ،ول•كن ع•ندم•ا ي•كون س•بب ّ• •
امل•نصب ف•إ ّن امل•نصب ق•د ي•ضيع م•ن ي•ده ،وط•امل•ا ك•ان ّ• •
•تقرت ف•ي
ي•كون ذل•ك ّ • •
الس•رور أب•دي•ثأأأب•ديّ•اً ،ذل•ك أل ّن ال•فيوض•ات اإلل•هيّة أب•ديّ•ة ومل ّ•ا ك•ان•ت م•حبّة اهلل أب•ديّ•ة ف•إ ّن اإلن•سان إذا ت•ع ّلق ق•لبه ب•ال•فيض اإلل•هيّ اس ّ
قلبه املحبّة اإللهيّة وكان سروره أبديّاً ،وما تع ّلق القلب باألمور الفانية إالّ ارت ّد يائسا ً آخر األمر إالّ بمحبّة اهلل ومحبّة العالم
"املحبة نور يضيء في كل منزل والعداوة ظلمة تأوي إلى كل

اإلنسانيّ(15)".

كهف(16)".

)حضرة	
  عبد البهاء)	
  
***
"إن م••حبة اهلل وب••ال••تال••ي م••حبة البش••ر ه••ي األس••اس ال••جوه••ري ل••كل دي••ن ب••ما ف••ي ذل••ك دي••ننا ،ف••إن درج••ة أع••ظم م••ن امل••حبة س••وف ت••نتج وح••دة أع••ظم ،ألن
املحبة تمكن الناس من احتمال بعضهم البعض وأن يكونوا صبورين

ومسامحني(17)".

١٩

"إن م•ا ي•حتاج إل•يه األح•باء ــ ف•ي ك•ل م•كان ــ ه•و ق•در أك•بر م•ن م•حبة ب•عضهم ل•بعض وه•ذا ي•مكن ال•حصول ع•ليه ب•محبة أك•ثر ل•حضرة ب•هاء اهلل ،ف•لو ن•حبه
ح•با ً ع•ميقا ً إل•ى درج•ة ك•اف•ية ف•إن•نا ل•ن ن•سمح ق•ط ل•لمشاع•ر واآلراء ال•شخصية أن ت•عيق أم•ره امل•بارك ون•كون راغ•بني ف•ي ف•داء أن•فسنا ب•عضنا ل•بعض ألج•ل
األمر املبارك ونكون كما تفضل حضرة عبد البهاء قائالً نفسا ً واحدا ً في أجساد

عديدة(18)".

"إن األم•ر امل•بارك ب•دون روح امل•حبة ال•حقيقية ل•حضرة ب•هاء اهلل ول•دي•نه وم•ؤس•سات•ه وم•حبة امل•ؤم•نني ب•عضهم ب•عضا ال يس•تطيع ق•ط إدخ•ال أع•داد ك•بيرة م•ن
الناس ،ألن ما يريده العالم ليس الوعظ واألنظمة بل املحبة

والعمل(19)".

"ع•لينا أن ن•حب اهلل وبه•ذه ال•حال•ة ت•صبح امل•حبة ال•عام•ة لج•ميع ال•ناس م•مكنة ،ف•نحن ال نس•تطيع أن ن•حب ك•ل ك•ائ•ن بش•ري ل•نفسه ،إال أن ش•عورن•ا ت•جاه
البشرية يجب أن تحركه محبتنا هلل الذي خلق جميع

البشر(20)".

"من اآلن فصاعدا ً يجب أن تسعوا سعيا ً حثيثا ً حتى تلقوا محبة حضرة بهاء اهلل وعشقه في قلوب
)حضرة ولي أمر اهلل(
---------------------------------)(1

كتاب األقدس ،الفقرتان 	
   .37 ،4

)(2
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   .13
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األطفال(21)".
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  التعليم	
  والتربية(.

٢١

 -7خشية اهلل والتقوى	
  
"أصل الحكمة هو الخشية عن اهلل عز ذكره واملخافة من سطوته وسياطه والوجل من مظاهر عدله

وقضائه(1)".

"إ ّ
ن ا ّلYذيYن نYبذوا الYبغي والYغوى واتّخYذوا الYتّقوى أولYئك مYن خYيرة الخYلق لYدى الحقّ يYذكYرهYم املYأل األعYلى وأهYل هYذا املYقام ا ّلYذي كYان
باسم اهلل

مرفوعا ً(2) ".

"خافوا اهلل وال تتّبعوا ما عندكم من األوهام اتّبعوا ما يأمركم به ربّكم العزيز الحكيم(2)".

بالصدق
"زيّنوا رؤوسكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التّقوى وألسنتكم
ّ
"طوبى ملن نبذ الهوى متمسكا ً بالتقوى الذي جعله اهلل درعا ً لهيكل أمره العزيز

الخالص(2) ".

البديع(3)".

خ َYل ِفYي ِ
م ِYديYنَ ِة ا ْلYبَه ِ
جYنُ ِ
خYالَقِ إِنَّ ُه َق ِ
َاء طُوبَYى ِمل َ ْن َد َ
ال َواأل َ ْ
صYيْنَا أ َ ْولِYيَا َءنَا ِبYتَ ْقوَى اهللِ ا َّل ِYذي َYكYا َ
عYمَ ِ
ظYلِّ
"إِنَّا َو َّY Y
ود ا ْلَ Yعد ِْل ِفYي َ
Yائُ Yد ُ
مYطْلِعَ األ َ ْ
ن َ
حYمْ َر ِ
َرايَِ Yت ِه الYنَّوْ َر ِ
س َ
ص ا ْل ِYعبا َد ِبYتَ ْقوَى اهللِ تَYاهللِ ُ
اء ا َّلِ Yتي نُYزِّ َل ِذ ْكُ Yر َ
هYوَ
Yس ِفينَ ِة ا ْل َY
ك ِب ِYه إِنَُّ Yه ِمْ Yن أ َ ْ Y Y
هYا ِفYي َقYيُّوم ِ األَسYماء َ .....و ِّ
صYحَ ابِ ال َّ
اء َوتَYمَ َّ
Yس ِ
م ِ
ا ْلَ Yق ِ
جYنُو ُدهُ األ َ ْ
اكِ Yر َربَِّ Y
عYمَ ُ
خYالَقُ ْ
Yصا ِر َوا ْلُ Yق ُرو ِ
Yدائُ Yن األَفْ ِYئد َِة َوا ْلُ Yق ُلوبِ
امل َ ْر ِY Y
ن َ
ع َ
ال الYطَّيِّبَ ُة َو ِبYهَا فُِ Yتحَ تْ ِفYي األ َ ْ
ضYيَّ ُة َواأل َ ْ
ك َو ُ
ع َ
ائُ Yد األ َ َّو ُل ِفYي َ
َونُ ِ
ع َلى
ع َلى أ َ ْ
ص ِر َوالظَّفَ ِر َ
صبَتْ َرايَاتُ النَّ ْ

عالَم ِ(4)".
األ َ ْ

"ل•م ت•زل ال•تقوى ه•ي س•الح ال•ظفر والس•بب األول ل•لفوز وال•نصر وه•ي ال•درع ال•ذي ي•حفظ ه•يكل األم•ر وي•نصر ح•زب اهلل ،إن راي•ة ال•تقوى م•ازال•ت م•ظفرة
وتُعتبر من أقوى جنود العالم بها فتح املقربون مدن القلوب بإذن اهلل رب

الجنود(5)".

"كل ما هو السبب األول لتربية الخلق هو خشية اهلل طوبى للفائزين".
"س••بحان اهلل إن ه••ذا الح••زب ل••يس م••حتاج •ا ً إل••ى الس••الح ألن••هم ش • ّدوا أزار ال••همة إلص••الح ال••عال••م ج••نده••م األع••مال ال••طيبة وس••الح••هم األخ••الق امل••رض••ية
وقائدهم تقوى

اهلل(6)".

"حقا ً أقول إن خشية اهلل هي الحرز املبني والحصن املتني لعموم أهل العالم وهي السبب األكبر لحفظ البشر والعلة الكبرى لصيانة

الورى(7)".

"ي•ا أب•ناء آدم ت•صعد ال•كلمة ال•طيبة واألع•مال ال•طّاه•رة امل•ق ّدس•ة إل•ى س•ماء ال•عزّة األب•ديّ•ة ف•اب•ذل•وا الجه•د أن تتط ّ•ه•ر أع•مال•كم م•ن غ•بار ال ّ•ري•اء وك•دورة ال•نّفس
وال•هوى ف•تدخ•ل س•اح•ة ال•عزّة م•قبول•ة ألن•ه ع ّ•ما ق•ري•ب ل•ن ي•رت•ضي ص•يارف•ة ال•وج•ود ب•ني ي•دي امل•عبود إال ال•تّقوى ال•خال•صة ول•ن ي•قبلوا إال ال•عمل ال•طاه•ر ،ه•ذه
الربّانيّة طوبى
هي شمس الحكمة واملعاني التي أشرقت من أفق فم املشيئة ّ

للمقبلني(8)".

"ي••ا أه••ل ال••عال••م أوص••يكم ب••ما ي••ؤدي إل••ى ارت••فاع م••قام••ات••كم ت••مسكوا ب••تقوى اهلل وتش••بثوا ب••ذي••ل امل••عروف  .....ال••حق أق••ول إن ال••تقوى ه••ي ال••قائ••د األع••ظم
لنصرة أمر اهلل واألخالق واألعمال الطيبة الطاهرة املرضية كانت وال تزال كالجنود الالئقة لهذا

القائد(9)".

"إن ال••تقوى ال••يوم ب••مثاب••ة س••راج وه••و أول ن••ور أش••رق م••ن أف••ق س••ماء االن••قطاع وه••و ال••رداء األل••طف األع••ظم ل••هياك••ل ال••عباد طYوبYى لYرأس تYزيَّYن بYه
ولهيكل فاز

به(10)".

"واجعل التقوى الخالصة نصب عينيك وال تخف عما سوى

اهلل(11)".

٢٢

"يا أهل البهاء تمســكوا بتقوى اهلل هذا ما حكم به املظلوم واختاره

املختار(12)".

)حضرة بهاء اهلل(
***
ِ
•ب ال•عموم
•هارا ل•ترس•يخ اإلي•مان واإلي•قان وخ•شية اهلل ال•رح•من ُ •
"ي•جب ع•لى األ ّ•م•هات ت•رب•ية ص
•غاره• َّن كبس•تان•يّ ي•رب•ي وي•عتني ب•أغ•راس•ه وال ّ
وح ّ
•سعي ل•يالً ون ً
والصفات الحسنة في
وفضائل األخالق
ّ

األطفال(13)".

•اص•ة إذا ش•فع ه•ذا االع•تقاد
"إ ّن اإلن•سان إذا اع•تقد ب•أنّ•ه إذا ظ•لم ف•ي ه•ذا ال•عال•م ن•ال•ه ال•عذاب اإلل•هيّ ف•ي ال•عال•م ال•باق•ي ت•جنّب ال•ظّلم واالع•تساف ،وخ ّ • • •
مقربا ً لدى العتبة اإللهيّة ،وفاز بالحياة األبديّة ودخل امللكوت اإللهيّ واستنار وجهه بأنوار الفضل
بأنّه إذا أجرى العدل كان ّ

والعناية(14)".

)حضرة عبد البهاء(
***
الس••لوك،
"ت••سأل••ون ح••ضرة ول •يّ أم••ر اهلل ع••ن م••خاف••ة اهلل ،ق••د ال ي••درك األح •بّاء أ ّن أغ••لبيّة البش••ر ه••م ب••حاج••ة إل••ى ع••نصر ال••خوف ل••كي ي••كون••وا م••نضبطي ّ •
ف•االن•ضباط ال•نّات•ج ع•ن امل•حبّة ف•قط ال ي•توفّ•ر إالّ ل•دى ال•نّفوس ال•تي ب•لغت ش•أ ًوا روح•يّا ً س•ام•يا ً نس•بيّاً ،ف•ال•خوف م•ن ع•قاب اهلل وغ•ضبه إذا م•ا أق•دم•نا ع•لى
•حب اهلل ط•بعا ً إالّ أنّ•ه ع•لينا أي•ضا ً أن ن•خاف•ه ،وم•عنى ذل•ك أنّ•نا ك•ال•طّفل ي•خاف
ّ•
الش• ّ•ر ،ش•عور ي•حتاج إل•يه ال•نّاس ك•ي يس•لكوا ال ّ
•صراط ال•قوي•م ،ع•لينا أن ن ّ
غضب والديه الحقّ وعقابهما ودون أن ننكمش إذالالً أمامه وكأنّه طاغية ظالم ،بل علينا أن ندرك أ ّن رحمته تعالى تفوق حدود

عدله(15)".

الش••رح
"ع•ندم•ا نش•رح ل•ألط•فال م•عنى م•خاف•ة اهلل ،ف•ال م•ان•ع م•ن اتّ•باع ال•وس•يلة ال•تي غ•ال•با ً م•ا ك•ان ي•تّبعها ح•ضرة ع•بد ال•بهاء ف•ي ك ّ•ل م•ا ك•ان ي•ع ّلمه أي ّ •
ب••واس••طة األم••ثول••ة أو ال••حكاي••ة ال• ّ•رم••ز ّي••ة ،ع••لينا أن ن••ف ّهم ال•طّفل أ ّن م••خاف••ة ال••خال••ق ليس••ت ن••تيجة ك••ون••ه ظ••امل•ا ً ول••كنّها ن••تيجة إدراك••نا ل••عدل••ه ،ف••إذا م••ا أخ••طأن••ا
حب اهلل ونخافه في آن
واستحقّ علينا العقاب فإ ّن عدله قد يقتضي أن ينزل بنا العقاب ،علينا أن نُ ّ

معا ً(16)".

)حضرة ولي أمراهلل(
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٢٤

" -8إلهي إلهي زيِّن رأسي بإكليل العدل
وهيكلي بطراز اإلنصاف"
السموات واألرض".
"كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بني ّ
"ال تYرضYوا ألحYد مYا ال تYرضYونYه ألنYفسكم إتّYقوا اهلل وال تYكونّ Yن مYن املYتكبّريYن كّ Yلكم خYلقتم مYن املYاء وتYرجYعون إلYى الYتّراب تYف ّكروا فYي
عواقبكم وال تكون ّن من الظّاملني".
السموات
"كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بني ّ

واألرض(1)".

"أنظروا إلى ما دونكم كما تنظرون إلى أنفسكم هذا مذهب اهلل إن أنتم من العارفني وهذا دين اهلل لو أنتم من

السامعني(2)".

"زيّYنوا يYا قYوم هYياکYلکم بYرداء الYعدل إنّYه يYوافق ک ّYل الYنّفوس لYو أنYتم مYن الYعارفYني وکYذلYك األدب واإلنYصاف وأمYرنYا بYهما فYي أکYثر
األلواح لتکون ّن من

العاملني(3)".

"يYنبغي لYكل آمYر أن يYزن نYفسه فYي كYل يYوم بYميزان القسYط والYعدل ثYم يYحكم بYني الYناس ويYأمYرهYم بYما يهYديYهم إلYى صYراط الYحكمة
والعقل(4)".

خYتَ ْر لِYد ِ
ن تَُ Yك ْن نَ ِ
ن نَ ِ
"يَYا ابَْ Yن ِ
ُونَ Y
Yاظَ Yرا ً إِ َلYYى ا ْلَ Yعد ِْل ا ْ
ك َو ُ
مYYا يَYنْفَ ُع َ
مYYا ِيYنْت َِفعُ ِبYِ Yه ا ْلYِ Yعبَا ُد َو إِ ْ
Yاظَ Yرا ً إِ َلYYى ا ْلYفَ ْ
ن َلYوْ تَُ Yكو ُ
Yسا ِ
مYYا
ض ِل َ Y Y
ك َ
خYذْ َ
ضYعْ َ
اإلنْ َ
تَ ْ
ختَا ُرهُ

ك(5)".
لِنَفْ ِ
س َ

شYي ِ
ن لِYي أ َ ِمYينا ً َوأَنْYتَ تُYوَفَّقُ ِبYذلَِ Y
َاء ِعYنْ ِدي اإلنْYصافُ ال تَْ Yر َ
غفَ ْل ِمYنْ ُه لِYتَ ُكو َ
راغYبا ً َوال تَْ Y
عYنْ ُه إِ ْ
ك أَنْ
ن تَُ Yك ْن إِ َلYيَّ ِY
Yب األ َ ْY
"يَYا ابَْ Yن الُّ Yروحِ أ َ َ Y
Yب َ
غ ْ
ح ُّ
Yش ِ
حYٍ Yد ِفYYي ال Yب ِ
َني الYِ Yع ِ
ن ،ذلِ َ Y
ِالد ،فَ ِّ Yك ْر ِفYYي ذلِ َ Y
باد َوتَْ Yع ِرفَYYها ِبYYمَ ْع ِرفَ ِ Yت َ
شYYيا َء ِبَ Yعي ِْن َ
تُ َ
ن تَُ Yكو َ
ك َكYيْفَ يَ Yنْب َِغي أ َ ْ
ك ال ِبYع ْ ِ
ك ِمYنْ
اهَ Yد األ َ ْY
ك ال ِبYYمَ ْع ِرفَ ِ Yة أ َ َ
ع ِ
عيْنَيْ َ
ك َو ِعنايَتي َل َ
ع َليْ َ
ك".
ك فَاجْ َع ْل ُه أَما َم َ
َطيَّ ِتي َ
شا َء ِفي نَفْ ِ
ب ا ْلفَحْ َ
ْس ِمنِّي َو َلوْ كا َ
"يَا ابْ َن ال ُّروحِ أَي ِْق ْن ِبأ َ َّ
اس ِمي".
ن عَلى ْ
س ِه إِنَّ ُه َلي َ
م ُر النَّ َ
ن ا َّلذي يَأ ْ ُ
اس بِا ْل َعد ِْل َويَ ْرت َِك ُ
ُحبُّ ُه لِنَفْ ِ
س ما ال ت ِ
ب إِلى نَفْ ٍ
ود ال تَنْ ِ
"يَا ابْ َن الوُجُ ِ
ع َليْ َ
س َ
ك فَاعْمَ ْل
مرِي َ
ك َوال تَ ُق ْل ما ال تَفْعَل هذا أ َ ْ
س ْ

بِ
ِه(6)".

أس ک ُِّل ما ذَکَ ْرنَاهُ َلکَ هو ِ
الصنع بنظر التّوحيد واملشاهَدةُ
س في مظاهر
ُّ
اإلنصاف وهو خروجُ العبد عن الوهم والتّقليد والتَّفَ ُّر ُ
" َر ُ
في ّ
کل األمور بالبصر

الحديد(7)".

ع َلى أَنْفُ ِ
ع َلى النَّ ِ
ضوا ألَحَ ٍد مَا ال تَ ْر َ
س ُكم َو َل ْن تَ ْر َ
ضوْنَ ُه
اس مَا ال تَحْ ِم ُلوهُ َ
"ال تَحْ ِم ُلوا َ

كمْ(8)".
َل ُ

"ق••ل ي••ا أح••باء اهلل رأس اإلن••سان••ية ه••و اإلن••صاف وج••ميع األم••ور م••نوط••ة ب••ه  .....قYYل أن انYYصفوا يYYا أولYYى األلYYباب مYYن ال إنYYصاف لYYه ال إنYYسان Yيّة
له(9)".

٢٥

واالع ِتس ِ
اف(10)".

سرا ُج ل ْل ِعبَ ِ
ِ
اد َالَ تُطْ ِفئ ُوهُ ِبأ َ ْر َياح ِ الظُّ ْلم ِ َ
"أ َ ْل َع ْد ُل َ

ْ َ

"ي ••ا ظ ••لمة أه ••ل األرض ك• •فّوا أي ••دي ••كم ع ••ن ال• •ظّلم ألن ••ي ق ••د أق ••سمت أال أت ••جاوز ع ••ن ظ ••لم أح ••د ،وه ••ذا عه ••د ح ••تمته ف ••ي ال ••لوح امل ••حفوظ وخ ••تمته ب ••خات ••م
العزّة(11)".

"العدل واإلنصاف حارسان لحفظ

العباد(12)".

"ما من نور يعادل نور العدل وهو علة راحة األمم

ونظمها(13)".

)حضرة بهاء اهلل( 	
  
***	
  
"إنّ•ني آلم•ل أن ي•كون ج•ميع أح•بّاء اهلل م•ظاه•ر ال•عدل ف•ي ج•ميع األم•ور ،ف•إج•راء ال•عدل ل•يس ق•اص ً•را ع•لى م•وظّ•في ال•حكوم•ة وح•ده•م ف•ال•تّاج•ر أي•ضا ً ي•جب
•بارا أن ي•كون•وا ع•ادل•ني وم•نصفني
أن ي•كون ع•ادالً ف•ي ال•تّجارة وأه•ل ال ّ
•غارا وك ً
•صنائ•ع ي•جب أن ي•كون•وا ع•ادل•ني ف•ي ص•ناع•ات•هم وي•جب ع•لى ج•ميع البش•ر ص ً
وال•عدل ه•و أالّ ي•تجاوز اإلن•سان ح•دوده وأن ي•رج•و ل•غيره م•ا ي•رج•وه ل•نفسه ،ه•ذا ه•و ال•عدل اإلل•هيّ  ....م•ن ه•ذا ي•تّضح أنّ•ه م•ن امل•مكن أن ي•كون ك ّ•ل إن•سان
ع••ادالً وأن ي••كون ظ••امل ً•ا ول••كنّي آم••ل أن ت••كون••وا ج••مي ًعا ع••ادل••ني ،وأن ت••حصروا ك• ّ•ل ف••كرك••م ف••ي أن ت••عاش••روا ج••ميع البش••ر وأن ت••راع••وا م••نتهى ال••عدل وغ••اي••ة
اإلن••صاف ف••ي م••عام••الت••كم م••عهم ،وأن ت••راع••وا ح••قوق اآلخ••ري••ن ق••بل ح••قوق••كم دائ••ماً ،وأن ت••عرف••وا أ ّن م••نفعة اآلخ••ري••ن م••ق ّدم••ة ع••لى م••نفعتكم وراج••حة ع••ليها،
وذلك حتّى تكونوا مظاهر العدل اإللهيّ وتعملوا بموجب تعاليم حضرة بهاء

اهلل(14)".

•صفات ال ّ•رب•وب• ّية ،وخ•باء ال•وج•ود ق•ائ•م ع•لى ع•ماد ال•عدل ال ال•عفو ،وب•قاء البش•ر م•نوط ب•ال•عدل ال
•صفات ال ّ•رح•مان• ّية ف•ال•عدل أي•ضا ً م•ن ال ّ
"ك•ما أ ّن ال•عفو م•ن ال ّ
)حضرة عبد البهاء(

بالعفو(15)".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" -‐	
  9قوموا على خدمة األمر"	
  
"يا عباد ال ّرحمن قوموا على خدمة األمر على شأن ال تأخذكم األحزان من ا ّلذين كفروا بمطلع اآليات".
السموات واألرضني".
"من عرفني يقوم على خدمتي بقيام ال تقعده جنود ّ
"قوموا على خدمة األمر في ّ
كل األحوال إ ّنه يؤيّدكم بسلطان كان على العاملني محيطا ً".
"قوموا على خدمة املقصود ا ّلذي خلقكم بكلمة من

عنده(1)".

سا ُن ا ْليَ ْو َم ُه َو من َقا َم َع َلى ِ
ِ
ع َلى ِ
صبَحَ َق ِ
خ ْد َم ِة َج ِميعِ َم ْن َع َلى األ َ ْر ِ
م ِة
خ ْد َ
ائمَ ا ً َ
ض ،طُوبَى ِمل َ ْن أ َ ْ
"اإلنْ َ
ُون أَنْفُ ِ
"يَا ِ
شؤ ِ
صالَح ِ ا ْل َعا َلم ِ َوتَ ْه ِذ ِ
حز َْب اهللِ الَ تَن ْ َه ِم ُكوا ِفي ُ
يب
س ُك ْم بَ ْل فَ ِّك ُروا ِفي إِ ْ
"ال هدف لحزب اهلل إال اعمار العالم وتهذيب األمم هذا هو
"نوصيكم بخدمة األمم وإصالح

مم ِ(2)".
األ ُ َ

األُمم ِ(3)".

َ

مقصدهم(4)".

)حضرة بهاء اهلل(

العالم(5)".

***
"واحصروا فكركم في تقديم الخدمة ّ
لكل إنسان وال تلقوا باالً إلى اإلعراض وال اإلنكار وال االستكبار وال تأبهوا للظّلم وال

العدوان(6)".

"ك••ل م••ن ه••و خ••ادم األح••باب إن••ه ق••ائ••د األص••حاب ،وك••ل م••ن ه••و ع••بد األح••باء إن••ه س••لطان ال••كون••ني ،إن خ••دم••ة األح••باء ل••هي خ••دم••ة اهلل وع••بودي••ة اهلل ل••هي
سلطنة الشرق والغرب ،طوبى لكل خادم ألحباء

اهلل(7)".

"إن ••ني خ ••ادم ••كم األول وإن ••ني م ••ملوك ••كم األول ،أق ••سم بج ••مال ال ••قدم روح ••ي وذات ••ي وك ••ينون ••تي ألح ••بائ ••ه ال ••فداء ب ••أن وج ••هي م ••ن ّور ب ••نور خ ••دم ••ة أح ••باء اهلل
ومشامي معطر بنفحات محبتهم وغاية آمالي وتمنياتي أن أقوم بخدمة األحباء فردا ً فردا ً هذا هو

امليزان(8)".

"خ•ادم األح•باء ه•و خ•ادم الج•مال األب•هى م•ن أح•به خ•دم أح•بائ•ه ،ف•غاي•ة آم•ال ه•ذا ال•عبد ه•ي أن أص•بح خ•ادم•ا ً ص•ادق•ا ً ف•ي ع•تبة أح•باء الج•مال األب•هى،
•ب م•سندة* وك•ل ق• ٍّد ال ي•نحني
وأن أش•د إزار الخ•دم•ة ل•يالً ون•هارا ً ح•تى اس•تثمر م•ن شج•رة ال•وج•ود ،ك•ل ق•ام•ة ال ت•ثني ف•ي خ•دم•ة األح•باء م•ا ه•ي إال خش ُ
ف••ي تح••مل امل••شقات ل••ألح••باء م••ا ه••و إال أع••جاز نخ • ٍل خ••اوي••ة** ب••ناء ع••لى ذل••ك ط••وب••ى ل••ك ب••أن تتح••مل خ••دم••ة األح••باء وص••رت ع••بدا ً م••ملوك •ا ً ل••هم ه••ذه ه••ي
سلطنة الكونني وعزة

الدارين(9)".

)حضرة عبد البهاء(	
  
***
"إن الخ•دم•ة ه•ي امل•غناط•يس ال•ذي يج•ذب ال•تأي•يدات ال•رب•ان•ية ل•ذا ح•ينما ي•كون األش•خاص ف•عال•ني ي•بارك•هم ال•روح ال•قدس وح•ينما ي•كون•ون غ•ير ف•عال•ني ال
يجد الروح القدس مستودعا ً في وجودهم فيمسون محرومني من أشعته الشافية

٢٨

املحيية(10)".

"إن الخ••دم••ة ف••ي األم••ر امل••بارك ه••ي ك••املح••راث ال••ذي يح••رث األرض ع••ند ب••ذر ال••بذور وم••ن ال••ضروري أن تح••رث ال••ترب••ة ح••رث •ا ً ك••ام •الً إلم••كان إغ••نائ••ها وذل••ك
يتس•بب ف•ي ن•مو أق•وى ل•لبذرة  .......ع•لى ال•فرد أن ي•حصر ك•ام•ل ع•قله وق•لبه ف•ي خ•دم•ة األم•ر امل•بارك حس•ب امل•قاي•يس ال•رف•يعة ال•تي وض•عها ح•ضرة ب•هاء
اهلل ،فإذا تم ذلك تنزل جنود املأل األعلى ملساعدة الفرد وسوف تقهر بالتدريج كل شدة

ومحنة(11)".

)حضرة ولي أمر اهلل(	
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سا ُم ُه ْم َو إِن َي ُقو ُلوا
*اإلشارة	
  إلى	
  اآلية	
  املباركة	
  القرآنية	
  في	
  سورة"	
  املنافقون"َ " :	
  و إِذَا َرأ َ ْيت َ ُه ْم تُ ْعجِبُ َك أ َ ْج َ

خ ُ
س َمعْ لِ َق ْولِ ِه ْم َكأَنَّ ُه ْم ُ
ب
تَ ْ
ش ٌ

سن َّ َدةٌ"......
ُّم َ
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خ ٍل
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من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء بتاريخ .6/1/1954

٢٩

َ
خا ِو َي ٍة	
  ".

10ـ إكليل األمانة	
  
Yصدق الYخالYص وهYياكYلكم بYطراز اآلداب ك ّYل ذلYك مYن
"زيّYنوا رؤوسYكم بYإكYليل األمYانYة والYوفYاء وقYلوبYكم بYرداء الYتّقوى وألYسنكم بYال ّ
سجيّة اإلنسان لو أنتم من

املتبصرين(1)".
ّ

ش ا ْل Yع ِ
ب ا ْل َ Yع ْر ِ
جِ Yزي َ YرتَYنَا ا ْل َ Y
م Yهَا ِعYنْ َد اهللِ َربِّ َ Y
"إِنَّYا نَYذْ ُكُ Yر َل َ Y
خ ْ
ض َرا َء َو َّمل َYا َو َر َدنَYا َرأَيْ Yنَا
م Yا ً ِمَ Yن األَيَّYYام ِ َY
Yص ْدنَYا يَ Yوْ َ
َظيم ِ إِنَّYا َقَ Y
م َ Yقا َ
مYYانََ Yة َو َ
ك األ َ َ
ك و َر ِّ
َب ِفYي ِ
Yت ال َّ
مْ Yلتَفَّ ًة َو َYكYانَ ِ
عَ Yلى ِذ ْكِ Yرهِ
خYالَ ِل األ َ ْ Y
شYجَ ا َر َY
جYا ِريًَ Yة َوأ َ ْ Y
هYا َY
أَنْYهَا َر َY
َحَّ Yر ُك ا ْلَ Yق َل ُم َ
مYا الَ يَت َ
َجْ Yهنَا إِ َلYى ا ْلYي َِمنيِ َرأَيْYنَا َ
شYجَ ا ِر تَYو َّ
Yشمْ ُ
هYا ُ
س تَْ Yلع ُ
ش ِ
شَ Yر ِ
امل ََ Yقام ِ األ َ ْلYطَ ِ
مYوْ َلYى ا ْلYوَ َرى ِفYي ذَلَ Y
ف ْ
ك ْ
شYا َ
ع ْ ُ
هْ YدنَYا طَْ Yل َع ًة ِمْ Yن طََ Yلعَاتِ
َسا ِر َ Y
ف األ َ ْY
YاهYدَتْ َY
مYا َ Y
عَ Yلى ث َُّ Yم أ َ ْقYبَ ْلنَا إِ َلYى ا ْلYي َ
امل ُYبَا َر ِك األ َ ْ
Yني َ
َو ِذ ْكِ Yر َ
عَ Y Yلى ال Yنِّد ِ
مY Yأل َ األ َ ْر ِ
عYYمُ ٍ
عَ Y Yلى َق ِ Y
ا ْل Yِ Yف ْر َد ْو ِ
جYYمَ الِYYي َونُYYورِي َوظُ Yهُورِي
ض َوالYYسماء انْ Yظُ ُروا َY
َاء يَYYا َ
ود ِمَ Y Yن ال Yنُّو ِر َونَYYادَت ِبY Yأ َ ْ
عَ Y Yلى َ
YائYYمَ ًة َ
س األ َ ْ
شَ Yر ِ
س َ
َشYبَّ َ
مYانَُ Yة َوظُYهُو ُر َ
ث ِبYذَيْYلِهَا أَنَYا الYزِّيYنَ ُة ا ْلُ Yكبْ َرى
مYهَا َوت َY
عَ Yرفَ َY
هYا َو ُY
َو إِ ْY
مَ Yقا َ
شYأْنَYهَا َو َ
ك ِبYهَا َو َ
جٌ Yر ِمل َ ْن تَYمَ َّ
Yسنُهَا َوأ َ ْ
ح ْ
اقYي تَYاهللِ ا ْلحَ قِّ أَنَYا األ َ َ
Yش ِ
َاء َو ِ
هِ Yل ا ْلYبَه ِ
وت ِ
مَ Yل ُك ِ
ك أَنْYزَ ْلYنَا َلَ Y
هِ Yل اإلمYكان َكYذَلَِ Y
اإلنْ َ
عYظَ ُم لِYث َ ْر َو ِة ا ْلYعَا َلYم ِ َوأُفُقُ االطْ ِYمئْنَا ِ
ن أل َ ْ
أل َ ْ
مYا
اء َوأَنَYا َّY
ك َ
َب األ َ ْ
طَ Yرازُ ا ْل ِYعزِّ ِمل َ ْن ِفYي َ
السYب ُ
ن ِ
ط َرا ٍز لِ َهي ِ
س ُن ِ
اد يَاأَه َْل ا ْلبَه ِ
ب ا ْل ِعبَا َد إِ َلى مَالِ ِ
َاكلِ ُك ْم َوأَبْهَى إِ ْكلِي ٍل لِ ُر ُؤ ِ
اإليجَ ِ
ك ِ
وس ُك ْم ُ
م َرا ً ِم ْن َل ُد ْ
آم ٍر
خذُوهَا أ َ ْ
َاء إِنَّهَا أَحْ َ
يُ َق ِّر ُ

خبِيرٍ(2)".
َ

"يYا أحYباء الYرحYمن فYي الYبلدان إن املYظلوم يYقسمكم بYمحبوب اإلمYكان الYذي ينطق فYي مYلكوت الYبيان بYأن ال تYختانYوا فYي أمYوال
الناس كونوا أمناء اهلل في دياره ومشارق الصدق في بالده وطوبى ملن سمع نصح اهلل وكان من

العاملني(3)".

"يYا أولYياء اهلل فYي ديYاره وأحYبائYه فYي بYالده يYوصYيكم املYظلوم بYاألمYانYة والYديYانYة طYوبYى ملYديYنة فYازت بYأنYوارهYما بYهما يYرتYفع مYقام
اإلنسان ويُفتح باب اإلطمئنان على من في اإلمكان طوبى ملن تمسك بهما وعرف شأنهما وويل ملن أنكر

مقامهما(4)".

"كYونYوا أمYناء اهلل فYي الYبالد بYحيث لYو تYمرون عYلى مYدائYن الYذهYب لYن تYرتYد أبYصاركYم إلYيها كYذلYك يYنبغي لYكم يYا مYأل املYوحYديYن ،أن
انصروا ربكم الرحمن بأموالكم ليجدن منكم روائح الحق عباد اهلل بني السموات

واألرضني(5)".

"قYل إن اإلنYسان يYرتYفع بYأمYانYته وعYفته وعYقله وأخYالقYه ويهYبط بYخيانYته وكYذبYه وجهYله ونYفاقYه لYعمري ال يYسمو اإلنYسان بYالYزيYنة
والثروة بل باآلداب

واملعرفة(6)".

"ل•و ف•از ال•يوم أح•د ب•طراز األم•ان•ة ع•مله أح•ب ع•ند اهلل م•ن ال•ذي ي•توج•ه إل•ى الش•طر األق•دس وي•فوز ب•لقاء امل•عبود ف•ي امل•قام املح•مود ،األم•ان•ة ك•حصن مل•دي•نة
سطَر إسمه لدى ساحة العرش أعمى ولو كانت حدة بص ِره كزرقاء
اإلنسانية وهي بمنزلة عني لهيكل اإلنسان فإن حرم نفس منها ُ

اليمامة*(7)".

"إن ل••م يتح••ل أح••باء اهلل ب••طراز األم••ان••ة وال••صدق ي••عود ض••رر ذل••ك إل••ى أن••فسهم وإل••ى ج••ميع ال••ناس ألن••هم س••وف ل••ن ي••كون••وا م••حال أم••ان••ة ال••كلمة اإلل••هية
واألسرار املكنونة الربانية ثم تؤدي أعمالهم إلى ضاللة الناس وإعراضهم وعن ورائها قهر اهلل وغضبه وعذاب اهلل

وسخطه(8)".

"أق••سم ب••شمس أف••ق ال••تقدي••س ل••و ت••حول ال••عال••م ك••له إل••ى ال••ذه••ب وال••فضة ال ي••بال••ي ب••ه م••ن ارت••قى ح••قا ً إل••ى م••لكوت اإلي••مان ف••كيف ب••أخ••ذه ...ال••حق أق••ول
إص••غوا إل••ى ال••نداء األح••لى وق••دس••وا أن••فسكم م••ن دن••س ال••نفس وال••هوى ،إن ال••جالس••ني ع••لى ب••ساط األح••دي••ة واملس••تقري••ن ع••لى س••رر ال••عزة ال••صمدان••ية ال
يتطاولون اليوم على مال اليهود ولو لم يملكوا قوتا ً لسد رمقهم ناهيك عن التصرف بمال

غيرهم(9)".

)حضرة بهاء اهلل(

٣٠

***
"إن األم•ان•ة ع•ند اهلل أس•اس ال•دي•ن اإلل•هي وه•ي رك•ن ج•ميع ال•فضائ•ل وامل•ناق•ب ،ل•و ح•رم أح•د م•نها ح•رم م•ن ج•ميع ال•شؤون ف•ما ه•و ال•ثمر واألث•ر وال•نتيجة
وال•فائ•دة ل•و ك•ان ث•مة ت•قصير ف•ي األم•ان•ة ،إن ع•بد ال•بهاء ي•نصح األح•باء ق•اط•بة ب•ل ي•ترج•ى وي•لتمس م•نهم أن ي•حاف•ظوا ع•لى ح•رم•ة اهلل وع•زة ال•نفوس ك•ي
ِ
•ضرب ع•لى ج•ذور أم•ر اهلل ن•عوذ
ي•ذاع ص•يت أم•ان•ة أه•ل ال•بهاء ودي•ان•تهم ب•ني امل•لل ج•ميعاً ،وليس•ت ال•يوم خ•دم•ة أع•ظم م•ن ه•ذا وخ•الف•ه ي•كون ب•مثاب•ة م• ْع َول يُ َ
باهلل من هذا الذنب العظيم ،أسأل اهلل بأن يحفظ أحبائه من هذا الظلم

املبني(10)".

"وم•ن ج•ملة ال•تعال•يم اإلل•هية ل•لنفوس ه•ي األم•ان•ة واالن•قطاع وال•تقدي•س ب•ناء ع•ليه ل•و رأي•ت أح•دا ً ي•فكر ف•ي امل•ال وي•طمع ف•ي أم•وال ال•ناس إع•لم ب•أن•ه ل•يس
من أهل البهاء وأما أهل البهاء هم الذين لو يصلون إلى وادي الذهب والفضة يمضون كالبرق الخاطف ولم يعتنوا به

قط(11)".

)حضرة عبد البهاء(

-------------------------* زرق ••اء ال ••يمام ••ة إم ••رأة م ••ن ج ••دي ••س ف ••ي ال ••جاه ••لية ذك ••ر ال ••جاح ••ظ إن ••ها ك ••ان ••ت ت ••بصر ال ••شيء م ••ن م ••سيرة ث ••الث ••ة أي ••ام وض ••رب ب ••ها امل ••ثل )أب ••صر م ••ن زرق ••اء
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٣١

" -‐11كن لوجه الصدق جماال"	
  
الصدق إلى البالد ليذ ّكر النّاس إلى مقامه ال ّرفيع
الصدق نزّل بالحقّ من لدن عالم خبير إنّه لرسول
"بسمي البديع	
  كتاب
ّ
ّ
ويع ّرفهم شأنه األعلى ومق ّره األبهى ويريهم جماله األبدع ومقامه األرفع وسلطانه األمنع األعزّ البديع ،لعمر اهلل إنّه يمشي وعن
يمينه يمشي اإلقبال وعن يساره االطمئنان وعن أمامه أعالم العزّة وعن ورائه جنود الوقار يشهد بذلك مجري األنهار إنّه ّ
بكل
الصدق األكبر ألع ّرفكم علوّه وسموّه وجماله وكماله ومقامه
شيء عليم ،إنّه ينادي ويقول يا معشر البشر إنّي جئتكم من لدى
ّ
وعزّه وبهائه ّ
لعل تجدون سبيالً إلى صراطه املستقيم ،تاهلل إ ّ
ن ا ّلذي تزيّن بهذا الطّراز األ ّول إنّه من أهل هذا املقام املنير ،إيّاكم يا
قوم أن تدعوه تحت مخالب الكذب ،خافوا اهلل وال تكونوا من الظّاملني مثله مثل ّ
الشمس إذا أشرقت من أفقها أضاءت بها اآلفاق
وأنارت وجوه الفائزين ،إ ّ
ن ا ّلذي م ُِنع عنه إنّه في خسران مبني ،أنا أقول يا أيها الرسول هل تقدر أن تدخل املدن والديار وهل
تجد لنفسك فيها من معني ،إنه يقول ليس لي من علم وإنك أنت العليم الحكيم ،إنا نزلنا هذا اللوح فضالً من عندنا لتذ ِّكر
الناس بما فيه من لدن آمر عظيم ،البهاء عليك وعلى من يقرأ آيات الرحمن بالروح والريحان ويكون من

الراسخني(1)".

"عYليكم بYالYصدق الYخالYص ألن بYه يُYزيَّYن أنYفسكم ويُYرفَYع أسYمائYكم ويYعلو مYقداركYم ويYزداد مYراتYبكم بYني مYأل األرض وفYي اآلخYرة لYكم
أجر كان على الحق

عظيم(2)".

"ظاهرهم عني باطنهم وباطنهم نفس ظاهرهم وحقيقة أمرهم ليست بخافية بل ظاهرة عيانا ً أمام

الوجوه(3)".

"ظهر الحق ليدعو الناس إلى الصدق والصفاء .....ويزين الكل بأثواب األخالق املرضية واألعمال

املقدسة(4)".

"اسعوا سعيا ً حثيثا ً وابذلوا أقصى االهتمام حتى ال تخالف أسرار الباطن أعمال الظاهر وال تعارض أفعال الظاهر أسرار
"إن اللسان مشرق أنوار الصدق فال تحولوه مطلعا ً لكلمات الكذب واللسان لهو شاهد صدقي فال تدنسوه

الباطن(5)".

بالكذب(6)".

)حضرة بهاء اهلل)
*** 	
  
ب ك••لمة ص••ادق••ة ص••ارت س••ببا ً ل••نجاة م••لة ورب رج••ل خ••سيس أص••بح ع••زي••زا ً ب••قول ص••ادق وك••م م••ن ع••زي••ز م••حترم أس••قطته ك••لمة ك••ذب واح••دة ع••ن األن••ظار
"ر َّ
ُ
وح•رم م•ن ال•تقرب إل•ى ال•عتبة األح•دي•ة إذا ً ي•ا أي•تها ال•نفس ال•طاه•رة أن اق ِ
•تف ال•صادق•ني واتَّ•ب ْعهم ل•كي ت•صل ح•قا ً إل•ى م•قعد ص•دق ن•تيجة ص•دق•ك وت•فوز
ب•ال•عزة األب•دي•ة ف•وزا ً ح•قيقياً ،إن ج•ميع امل•عاص•ي ف•ي ك•فة وال•كذب ف•ي ك•فة أخ•رى ب•ل س•يئات ال•كذب أرج•ح وض•رره أك•ثر ،ت•ك َّلم ب•صدق ول•و ك•ان ك•فراً ،ذل•ك
أح•سن م•ن أن ت• َّدع•ي اإلي•مان ق•والً ث•م ت•كذب ،ل•يس ه•ذا ال•بيان إال ل•نصيحة م•ن ف•ي ال•عال•م ف•اش•كر رب•ك ب•ما أن•ك ص•رت س•ببا ً ف•ي ص•دور ه•ذه ال•نصيحة
لنوع اإلنسان

كافة(7)".

"ي•ا ع•بد اهلل ال•صادق م•ا م•ن ن•ور أس•طع م•ن ن•ور ال•صدق وال•صفاء ف•ي ال•عال•م اإلل•هي فه•ذه امل•وه•بة )أي ال•صدق( تُ•زيِّ•ن ال•حقيقة اإلن•سان•ية ب•حيث تس•تر
ج••ميع خ••طيئات اإلن••سان ومل••ا س••طع ش••مع ال••صدق ف••ي م••نزل ال••قلب أض••اء ج••ميع األرك••ان واألع••ضاء وال••قوى واألخ••الق وان••عكس ف••يها ال••نور ك••ما ي••نعكس
في

الزجاج(8)".

٣٢

"إن أس ••وأ األخ ••الق وأب ••غض ال ••صفات ال ••تي ه ••ي أس ••اس ج ••ميع الش ••رور ه ••و ال ••كذب وال ي ••تصور ف ••ي ال ••وج ••ود ص ••فة أس ••وأ وال أذم م ••نه ،ألن ••ه ه ••ادم لج ••ميع
الكماالت اإلنسانية وسبب الرذائل التي ال تتناهى وما من صفة أسوأ من هذه الصفة فهو أساس جميع

القبائح(9)".

)حضرة عبد البهاء(
***
"أم•ا ال•سؤال ع•ما إذا ك•ان م•ن ال•صواب ق•ول غ•ير ال•حقيقة ألج•ل إن•قاذ ش ٍ
•خص آخ•ر ،ي•رى ح•ضرت•ه أن•ه ي•نبغي ل•نا أن ال ن•قول غ•ير ال•حقيقة ف•ي أي ح•ال
م•ن األح•وال ل•كن ع•لينا ،ف•ي ع•ني ال•وق•ت ،أن ن•سعى ون•ساع•د ال•شخص ب•أس•لوب أك•ثر ش•رع•ية ،ول•يس م•ن ال•ضروري ،ط•بعاً ،أن نس•تعجل ب•ال•تصري•ح ق•بل
وجه السؤال إلينا
أن ُي َّ

)حضرة ولي أمر اهلل(

مباشرة(10)".

-----------------------------)(1
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٣٣

" -12بالئي عنايتي ظاهره نار ونقمة
وباطنه نور ورحمة"
Yأي شYيء يYثبتُ شYأ ُ
ن مشYتاقYيك وعYزّتYک أنYيس مYحبّيك
"لYوال الYباليYا فYي سYبيلك مYن أيYن يظهYر مYقا ُم عYاشYقيك ولYوال الّ YرزايYا فYي حYبّك ب ّ
Yس مYYريYYديYYك زفYYراتُ قYYلوبYYهم وغYYذا ُء قYYاصYYديYYك ِقYYطعاتُ أکِ Y
YبادهYYم ومYYا أل Yذّ س ّ Yم ال َّ Yردى فYYي سYYبيلك ومYYا أعYYز سYYهام
ع عYYيونYYهم ومؤنُ Y
دمYYو ُ
األعداء إلعالء كلمتك

(1)".....

ع ِمْ Yن بَYاليَYا األ َ ْر ِ
ِض ِ
ك ِمْ Yن َ
ك َو ِعYنايَِ Yت َ
Yضلِ َ
ك َو ُقYوَّ ِتَ Y
ْس هYذا إِالَّ ِبYحَ وْلَِ Y
Yائَ Y
ك ِبYحُ بِّ َ
"فَYو َِعYزَّ ِتَ Y
ك َوفَ ْ
غYيْرِ
شYي ٍْء َو ِفYي ر َ Y Y
ع مْ Yن َY
ض ُكِّ Yلها َلYي َ
ك ال أَفْYزَ ُ
جYزَ ُ
ك ال أ َ ْ
اس ِتحْ َق ِ
اقي
ْ

ك(2)".
بِذلِ َ

مستك الباليا في سبيلي أن اذکر بآلئي وهجرتي
"إذا ّ

وسجني(3)".

االص ِ
طبا ُر ِفي ب ِ
ض ِ
"يَا ابْ َن ِ
ن لِ ُك ِّل َ
الصبْ ُر ِفي َق َ
اإلنْسا ِ
َالئي".
ب
ائي َو ْ
َّ
م ٌة َوعَال َ
شي ٍْء عَال َ
م ُة ا ْلحُ ِّ
ادقُ َي ْرجُ و ا ْلبَال َء َك َر ِ
ِ
الص ِ
امل ُ ِ
"يَا ا ْب َن ِ
امل َ ْ
عاصي إِ َلى ْ
ن ْ
اإلنْسا ِ
غ ِف َر ِة َواملُذْ ِنبِ إِ َلى ال َّرحْ مَ ِة".
جاء ا ْل
ب
َّ
ح ُّ
ن نُYورا ً أَزَلِYيّا ً َو ُروحYا ً ِقYد ِ
عYنايَYتي ظ ِ
"يَYا ابَْ Yن ِ
YاسYتَ ِبقْ إِ َلYي ِْه لِYتَ ُكو َ
اإلنْYسا ِ
َمYيّا ً َو ُ
مYري
حYمَ ٌة ف ْ Y
YاطYنُ ُه نُYو ٌر َو َر ْ Y
Yاهُ Yرهُ نYا ٌر َو ِنْ Yقمَ ٌة َوب ِY
ن بَYالَ ِئYYي ِY
هYوَ أ َ ْ
رفْهُ(4)".
عِ
فَا ْ

YسامYع انّYه يشهYد ويYرى ويYعمل مYا أراد بسYلطان مYن عYنده إنّYه
Yمسکم ضّ Yر فYي سYبيل اهللّ إصYبروا وتYوکّYلوا عYلى ال ّ
"إن يسYبّکم أحYد وي ّ
لهو املقتدر

القدير(5)".

غ ِ
حYب ِِّه َو ِرض ِ
"فَYوَنَYفْ ِ
َّسَ Yك َر ِة الَ Y
جYع ََل اهللُ الYبَال َء َ
خ ْ
عِ Y
ضراءِ
Yاديًَ Yة لِه ِYذ ِه الYد ْY
ع ِمَ Yن الYبَاليYا ِفYي َY
Yائ ِYهَ ،قْ Yد َ
ن الَّ YرزَايYا ِفYي ُ
سYبِيلِه َوال َ
جYزَ ُ
س ِه الحَ قِّ ال أ َ ْ
ص ِ
ش َر َق ِ
باح ِه ا َّل ِذي ب ِِه أ َ ْ
ت األ َ ْر ُ
ض َوالسماء ".
َوذُبا َل ًة ِملِ ْ
" َل ْم يَزَ ْل بِالب ِ
سنَّ ِت ِه َق ْد َ
خ َلتْ ِفي ال ُق ُرو ِ
ن الخالِيَ ِة َواألَعْصا ِر
سنا ِذ ْك ُرهُ هذا ِم ْن ُ
م ُرهُ َو َ
َالء عَال أ َ ْ
"فشرب بالء الدّهر عن ّ
کل کأسة
مس ّ
کل راحة
وقطع ال ّرجا عن ّ

ة(6)".
ِ
املاضيَ ِ

وسقي دماء القهر عن دم مهجّ ة
وقمع القضا عن طمع ّ
کل حاجة

سفک الدّماء في مذهب العشق واجب
الحب من أ ّول بيعتي
وحرق الحشا فى
ّ
يقظ الليالي من لدغ ّ
کل ملدغ
وعن سنّتي س ّم ال ّردى کشربة
نارك نوري و قهرک بغيتي

وشتم التّوالي في ّ
کل يومة
وعن م ّلتي قهر القضاء کشفقة
وبطشك راحتي وحکمك

"أقسم بشمس أفق التقديس لو يُقتل أحبابي أحب لدي من سفك دم

منيتي")(7

نفس(8)".

٣٤

"إن ال•سموم ال•قات•لة ل•دى ع•شاق•ك أل•ذ م•ن رح•يق ال•حيوان والج•روح امله•لكة أح•ب م•ن الش•راب الس•لسال ع•دم•ت ن•فس م•ا ض•حت ب•روح•ها ف•ي س•بيل م•حبتك
وفقد وجود ما قدم رأسه في طلب الوصول إليك وليمت قلب ما حيّ بذكرك وليبعد هيكل ما تمنى بروحه قربك وما تحمل صعاب بادية

العشق(9)".

"يتجرعون علقم البليات كماء الحياة ويكرعون السم القاتل كالشهد املحيي لألرواح ،سابحني في الصحارى املهلكة الجرداء بني أمواج ذكرى
الحبيب ومسرعني في البوادي املتلفة لتضحية

)حضرة بهاء اهلل(

أرواحهم(10)".

***
"يYا حYمامYة الYوفYاء خYاطYبي الYضعفاء إنّYه إذا وجYدتYم الYض ّراء اشYتدّت والYبأسYاء امYتدّت واألرض ارتYجفت والYجبال ارتYعدت وزوابYع
الشYدائYد أحYاطYت وبYحور الYباليYا مYاجYت وأريYاح الYرزايYا هYاجYت وطYوفYان االمYتحان أحYاط اإلمYکان عYليکم بYالYصبر الجYميل فYي سYبيل
ربّYYکم الجYYليل وإيّYYاکYYم يYYا عYYباد الYYرحYYمن أن يYYعلو مYYنکم الYYضجيج إن اشYYت ّد أجYYيج نYYيران االفYYتتان وارتYYفع زفYYيرهYYا وإيّYYاکYYم الYYصريYYخ
والYYعويYYل عYYند مYYا يYYتالطYYم بحYYر الYYبالء ويYYتفاقYYم أمYYره مYYن ظYYلم أهYYل الYYطغيان وال تحسYYبوهYYم بYYمفازة مYYن الYYعذاب وال تYYخشوا بYYأسYYهم
Yص عYليهم الYکتاب "جYند مYا هYنالYك مهYزوم مYن األحYزاب"* ولYقد کYانYوا الYقرون األولYى أشّ Yد قYوّة
وجYمعهم وقYد مYضت قYبلهم املYثالت وق ّ
مYن هؤالء وأعYظم أثYاثYا ً وأقYوى جYندا ً ولYو أنّYکم يYا أغYنام اهلل بYني بYراثYن الYضواري مYن السYباع ومYخالYب جYوارح الYبقاع ال تYيأسYوا مYن
روح اهللّ سYينکشف الYقناع بYإذن اهللّ عYن وجYه األمYر ويسYطع هYذا الYشعاع فYي آفYاق الYبالد وتYعلو مYعالYم الYتوحYيد وتخفق أعYالم آيYات
ربّکم املجيد على الصرح

)حضرة عبد البهاء(

املشيد(11)"....

*** 	
  
"ي•نبغي ل•نا أن ال ن•نسى ان م•ن م•ميزات ه•ذا ال•عال•م ال•جوه•ري•ة ه•ي امل•شقات وامل•حن وإن•نا ب•ال•تغلب ع•ليها نح•رز ت•طورن•ا الخ•لقي وال•روح•ي ،وك•ما ي•تفضل
حضرة املولى "عبد البهاء" فإن الحزن هو كالشقوق في األرض بفعل املحراث ،فكلما زادت الشقوق عمقا ً كان الثمر الذي نحصل عليه أوفر".
"ف••يما ي••ود ح••ضرت••ه أن ي••حثك ع••لى ال••شجاع••ة ف••ي م••واج••هة امل••وان••ع ال••كثيرة ال••تي ت••عترض س••بيلك وال••تغلب ع••ليها ف••إن••ه ي••ود ف••ي ع••ني ال••وق••ت أن ي••نصحك ب••أن
ت•بقى ــ ف•ي ح•ال•ة فش•لك وم•هما أص•اب•ك ــ راض•يا ً رض•اء ن•وران•يا ً وخ•اض•عا ً ك•ل ال•خضوع ل•لمشيئة اإلل•هية ،ف•إن م•صائ•بنا وام•تحان•ات•نا وم•حننا ه•ي ب•عض
األحيان بركات غيبية ،إذ أنها تع ِّلمنا أن نزيد في إيماننا وثقتنا باهلل وتقربنا إليه".
"أل•م ي•طمئننا ح•ضرة ب•هاء اهلل ب•أن امل•عان•اة والح•رم•ان ه•ما ب•رك•ات غ•يبية وب•أن ق•وان•ا ال•روح•ية ال•باط•نية ت•صبح ب•واس•طتهما ن•شيطة ،ط•اه•رة ،ن•بيلة ،ف•اب•ق إذاً
مطمئنا ً إلى أن متاعبك املادية لن تعيق نشاطاتك لألمر املبارك بل ستمنح قلبك دافعا ً قويا ً لخدمة مصالحه وترويجها بصورة أفضل".
"ك•لما ك•ان•ت ب•الي•اك وم•صائ•بك أع•ظم ب•ذل•ك ال•قدر ي•نبغي أن ي•قوى ت•علقك وإخ•الص•ك ل•ألم•ر امل•بارك إذ أن اهلل ي•متحن ع•باده ب•اآلالم وامل•حن ف•قط .ل•ذا ي•نبغي
لهم أن ينظروا إليها على أنها بركات غيبية وفرص سانحة يستطيعون بها الحصول على إدراك أتم للمشيئة واملقصد اإللهيني".
"ف•يما ن•حن ن•قاس•ى ه•ذه امل•صائ•ب ع•لينا أن ن•تذك•ر أن أن•بياء اهلل أن•فسهم ل•م ي•كون•وا ف•ي ح•رز م•ن ه•ذه األش•ياء ال•تي ي•عان•ي م•نها البش•ر ،ل•قد ع•رف•وا الح•زن
وامل ••رض واألل ••م أي ••ضا ً وارت ••فعوا ف ••وق ه ••ذه األش ••ياء ب ••أرواح ••هم ،وه ••ذا ه ••و م ••ا ي ••جب ع ••لينا ن ••حن أي ••ضا ً أن ن ••سعى إل ••يه ون ••فعله ح ••ينما ت ••نزل ب ••نا م ••صيبة .إن
م••تاع••ب ه••ذا ال••عال••م ت••زول وم••ا ي••بقى ل••نا ه••و م••ا ص••نعناه م••ن أرواح••نا وه••ذا ه••و م••ا ي••نبغي ل••نا أن ن••نظر إل••يه ،أي أن ن••زداد روح••ان••ية ون••زداد ت••قرب•ا ً إل••ى اهلل
مهما أل َّم بعقولنا وأجسامنا البشرية".

٣٥

"وم••ن ال••طبيعي أن ت••مر ف••ترات م••ن ال••ضيق والش••دة وح••تى امل••حن ال••قاس••ية ،ب••يد أن ال••شخص إذا ت••وج••ه ث••اب••تا ً إل••ى املظه••ر اإلل••هي ودرس ب••عناي••ة ت••عال••يمه
الروحانية وتلقى بركات الروح القدس لوجد أن هذه املحن والشدائد هي في الحقيقة مواهب من اهلل تعينه على النمو
)حضرة ولي أمر اهلل(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•
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٣٦

والتطور(12)".

" -‐13قل الحرية في اتّباع أوامري"	
  
Yحب وتYرضYى إنّك أنYت
رب تYعلم بYأنYي مYا أردت إالّ حّ YريYة عYبادك ونYجاتYهم مYن سYالسYل الYتّقليد واألوهYام أيّYدهYم يYا إلYهي عYلى مYا ت ّ
"إى ّ
املقتدر العليم

الحکيم(1)".

"إنّYا نYرى بYعض الYنّاس أرادوا الحّ YريّYة ويفتخYرون بYها أولYئك فYي جهYل مYبني ،إ ّ
ن الحّ YريّYة تYنتهي عYواقYبها إلYى الYفتنة ا ّلYتي ال تخYمد
نYارهYا كYذلYك يYخبركYم املYحصي الYعليم ،فYاعYلموا إ ّ
ن مYطالYع الحّ YريّYة ومYظاهYرهYا هYي الYحيوان ولYإلنYسان يYنبغي أن يYكون تYحت سYنن
تYحفظه عYن جهYل نYفسه وضّ Yر املYاكYريYن ،إن الحّ YريّYة تخYرج اإلنYسان عYن شؤون األدب والYوقYار وتYجعله مYن األرذلYني ،فYانYظروا الخYلق
ع لYيحفظها إ ّ
ن هYذا لحقّ يYقني ،إّنYا نYص ّدقYها فYي بYعض املYقامYات دون اآلخYر إنّYا كYنّا عYاملYني ،قYل الحّ YريّYة فYي
كYاألغYنام ال بّ Yد لYها مYن را ٍ
اتّYباع أوامYري لYو أنYتم مYن الYعارفYني ،لYو اتّYبع الYنّاس مYا نYزّلYناه لYهم مYن سYماء الYوحYي ليجYد ّ
ن أنYفسهم فYي حّ YريّYة بYحتة طYوبYى ملYن
عYرف مYراد اهلل فYيما نYزّل مYن سYماء مYشيئته املYهيمنة عYلى الYعاملYني ،قYل إن الحّ YريّYة ا ّلYتي تYنفعكم إنYها فYي الYعبوديّYة هلل الحقّ وا ّلYذي
السموات
وجد حالوتها ال يبدّلها بملكوت ملك ّ

واألرضني(2)".

)حضرة بهاء اهلل(
***	
  
"وم•ن ج•ملة ت•عال•يم ح•ضرة ب•هاء اهلل ح•ري•ة اإلن•سان ليتخ•لص وي•نجو م•ن أس•ر ع•ال•م ال•طبيعة ب•قوة م•عنوي•ة ،ألن اإلن•سان م•ادام أس•يرا ً ل•لطبيعة ف•هو ح•يوان
مفترس ألن املنازعة للبقاء من خصائص عالم الطبيعة وهذه املسألة أي مسألة التنازع للبقاء هي أصل جميع الباليا وهي النكبة

الكبرى(3)".

"الح ••ري ••ة ث ••الث ••ة أق ••سام ،ق ••سم ح ••ري ••ة ال ••خال ••ق وه ••ي ت ••ختص ب ••ذات ال ••باري ألن ••ه ه ••و الح ••ر امل ••طلق وال يس ••تطيع أح ••د ق ••ط أن ي ••جبره ف ••ي ش ••أن م ••ن ال ••شؤون
ف••بإرادت••ه امل••طلقة تج••ددت الش••رائ••ع امل••قدس••ة ف••ي ك••ل ع••صر وت••غيَّرت األح••كام ال••فرع••ية حس••ب اق••تضاء ال••زم••ان ،وه••ذا امل••قام يظه••ر ف••ي ع••ال••م ال••وج••ود ب••ظهور
م••طلع األم••ر اإلل••هي ومظه••ر ع••لمه وإرادت••ه ك••ما ت••فضل ج••مال ال••قدم ج••ل اس••مه األع••ظم ق••ائ•الً :إن••ه ل••و ي••حكم ع••لى امل••اء ح••كم الخ••مر ل••يس ألح••د أن ي••قول ل••م
وب•م .وح•ري•ة أخ•رى ه•ي ح•ري•ة األوروب•يني ال•سياس•ية وه•ي أن اإلن•سان ي•فعل م•ا ي•شاء ش•ري•طة أن ال يس•بب ض•ررا ً ل•آلخ•ري•ن ،ه•ذه ه•ي الح•ري•ة ال•طبيعية
وأع•ظم درج•ة له•ذه الح•ري•ة م•وج•ودة ف•ي ع•ال•م ال•حيوان وه•ذا ه•و ش•أن ال•حيوان وأن•تم ت•رون ه•ذه ال•طيور ك•يف ت•عيش ف•ي ح•ري•ة ق•صوى ،ف•اإلن•سان م•هما
ح•اول ال•بلوغ إل•ى ه•ذه ال•درج•ة م•ن الح•ري•ة ال يس•تطيع ذل•ك ألن ال•قان•ون ي•منع الح•ري•ة ال•تام•ة .وأم•ا الح•ري•ة ال•ثال•ثة ف•هي ت•حت ظ•ل ال•سنن واألح•كام اإلل•هية،
ه•ذه ه•ي ح•ري•ة ال•عال•م اإلن•سان•ي ألن اإلن•سان ع•ندم•ا ي•ترب•ى ف•ي ظ•ل ك•لمة اهلل ي•قطع ع•الق•ته ق•لبيا ً م•ن ج•ميع األش•ياء وي•رت•اح م•ن ج•ميع امل•شقات واألح•زان
ف•ال ت•منعه ال•ثروة وال•قدرة ال•ظاه•رت•ني م•ن االع•تدال واإلن•صاف ك•ما إن ال•فقر وال•فاق•ة ال ي•ؤث•ران ف•ي اط•مئنان•ه وس•روره ،وك•لما ي•تدرج ض•مير اإلن•سان ع•ال•ياً
ي•كون ق•لبه أك•ثر إط•الق•ا ً وح•ري•ة وروح•ه أك•ثر اس•تبشاراً ،ف•في دي•ن اهلل ت•وج•د ح•ري•ة األف•كار ذل•ك ألن•ه ل•يس ه•ناك م•ن ي•حكم ع•لى ض•مير اإلن•سان س•وى اهلل
ول••كن ه••ذه الح••ري••ة ي••جب أن ال تخ••رج م••ن ح••دود اآلداب غ••ير أن••ه ل••يس ف••ي دي••ن اهلل ح••ري••ة ف••ي األع••مال ،ح••يث ال يس••تطيع اإلن••سان أن ي••تجاوز ع••ن ح••دود
ال ••قان ••ون اإلل ••هي ول ••و أن ••ه ال يس ••بب ض ••ررا ً ل ••آلخ ••ري ••ن ،ذل ••ك ألن اله ••دف م ••ن ال ••قان ••ون اإلل ••هي ه ••و ت ••رب ••ية اإلن ••سان ن ••فسه وغ ••يره ،ألن ال ••ضرر ال ••طارئ ل ••نفس
اإلن•سان وس•واه س• َّيان ع•ند اهلل وك•اله•ما م•ذم•وم•ان ،ي•جب أن ت•أخ•ذ خ•شية اهلل م•كان•ها ف•ي ال•قلوب وي•نبغي ل•إلن•سان أن ال ي•رت•كب م•ا ه•و م•ذم•وم ع•ند اهلل.
ف••بناء ع••لى ذل••ك ال ت••وج••د ف••ي ال••دي••ن اإلل••هي ح••ري••ة األع••مال ت••لك امل••وج••ودة ف••ي ُع••رف أوروب••ا وأم••ا ح••ري••ة األف••كار ي••جب أن ال ت••تعدى اآلداب ،وت••كون األع••مال
مقرونة بخشية اهلل ورضائه ،أرجو أن تكونوا سببا ً لنورانية هذه البالد ووسيلة لتعديل أخالق
*** 	
  

٣٧

النفوس(4)".

)حضرة عبد البهاء(

	
  

"ع•ليكم أن تُ•ذ ِّ •ك•روا ج•مهور األح•باء ك•رارا ً وم•رارا ً م•ن ق•بل ه•ذا ال•عبد وب•كل ت•أك•يد وف•ي غ•اي•ة م•ن ال•صراح•ة ــ ب•أن•ه ف•ي ه•ذه األي•ام ال•تي ف•يها ت•دن•ت األخ•الق
ف••ي ذل••ك الش••طر وراج ال••تقليد وع••دم ال••تقيد ب••اآلداب وال••الدي••نية رواج•ا ً ش••دي••دا ً ــ ب••أن ال••تجاوز ع••ن اآلداب ال••بهائ••ية وم••خال••فة امل••بادئ األم••ري••ة ال••سام••ية ف••ي
ال•تقدي•س وال•تنزي•ه وال•عفة وال•طهارة واالع•تدال ف•ي األم•ور واالج•تناب م•ن س•يئات أه•ل ال•غرب وت•قال•يده•م امل•ذم•وم•ة غ•ير امل•رض•ية ،س•تؤدي إل•ى إي•جاد م•فاس•د
ع•ظيمة ف•ي ال•جام•عة ف•تضعف ب•نيتها وت•قل م•ن رون•قها .ع•لى ال•بهائ•يني أن يه•تموا ف•ي ت•روي•ج ح•سنات أه•ل ال•غرب واق•تباس•ها ال أن ي•قلدوا س•يئات•هم ،ه•ذا
ما يم ِّيز البهائي الحقيقي عن غيره ليس

إال(5)".

)	
  حضرة ولي أمراهلل(	
  	
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة .72

)(2

الكتاب األقدس ،الفقرات 	
  .	
  	
  126	
  -‐123

)(3

لوح مبارك موجه إلى مجلس السالم في الهاي  ،مكاتيب حضرة عبد البهاء الجزء الثالث.

)(4

معرب من كتاب بدائع اآلثار الجزء الثاني الصفحة 	
  .244
َّ

)(5

املوجه إلى املحفل الروحاني املركزي في إيران	
  
معرب من توقيع حضرة ولي أمر اهلل
ّ
َّ

بتاريخ .1935 /6/11

٣٨

"	
  -‐14إن اللسان قد ُ
خلِق لذكر الخير"	
  
"إنمّ ا تعمّ ر القلوب بال ّلسان كما تعمّ ر البيوت والدّيار باليد وأسباب أخر(1)".

Yص ِ
مYنُوطَ ٌة ِبYا ْلُ Yق ُلوبِ ا ْلYفَا ِر َ
عِ Yتد َ
ن ا ْلYبَيَا َ
" ُق ْYل إِ َّ
جYوْ َ
عِ Yتدَالُ
مYا اال ْ
افYيَ ِة َوأ َ َّ
غِ Yة ال َّ
م ْع َّلقٌ ِبYالَّ Yلطَافَِ Yة َوالَّ Yلطَافَُ Yة َ
مYا الYنُّفُوذُ ُ
َال ،أ َ َّ
ب الYنُّفُوذَ َواال ْ
ن َ
هٌ Yر يَYطْ ُل ُ
م ِتزَاجُ ُه بِا ْل ِ
ح ْكمَ ِة ا َّل ِتي نَزَّ ْلنَاهَا ِفي الزُّبُ ِر
إ ْ

واأل َ ْلوَاحِ(2)".
َ

"يا قوم اذكروا العباد بالخير وال تذكروهم بالسوء وبما يتكدر به

أنفسهم(3)".

"لسان الشفقة جذاب للقلوب ومائدة للروح وهو بمثابة معان لأللفاظ وكأفق إلشراق شمس الحكمة

واملعرفة(4)".

"ال•لسان ن•ار خ•ام•دة وك•ثرة ال•بيان س•م ق•ات•ل ف•ال•نار ال•ظاه•رة تح•رق األج•ساد ون•ار ال•لسان ت•كوي األف•ئدة واألرواح أث•ر ت•لك ال•نار ي•فنى ب•عد س•اع•ة وأث•ر ه•ذه
النار يبقى قرنا ً من

الزمان(5)".

"ضحوا برؤوسهم وما تفوهوا بكلمة غير

الئقة")(6

"إن الكالم الخشن بمثابة السيف وأما القول اللني كاللنب به يبلغ أطفال العالم إلى املعرفة

والتفوق(7)".

"إن ال••لسان ق••د ُ
خ••لِق ل••ذك••ر ال••خير ال ت••دن••سوه ب••ال••قول ال••بذيء ع••فا اهلل ع••ما س••لف ي••جب ع••لى الج••ميع ب••عد اآلن أن ي••تكلموا ب••ما ي••نبغي وأن ي••تجنبوا ال••لعن
والطعن وما يتكدر به

اإلنسان(8)".

"يَ•ا أ َ ْ•ه َ•ل ا ْل•بَ َه ِ
اء ُك•نْت ُ ْم َوالَ ِز ْل•ت ُ ْم َم َ
ح ٍ•د َو َل• ْع ِن ِهُ .غ ُّ
ار ُك• ْم َ•ع َّ•ما الَ يَ•لِيقُ ِب• َها أَظْ ِه ُ•روا َم•ا ِع•ن ْ َد ُ•ك•م
•ب أ َ َ •
•سوا ال•لسا ْن ِب َ• •
•شا ِرقَ َم َ
•ضوا أَبْ َ
•حبَّ ِة اهللِ َو َم•طالِ•عَ ِع•نَايَ ِ•ت ِه .فَ•الَ تُ• َدنِّ ُ
س ِّ
•ص َ
ض غ• ••ير ج• ••ائ• ••ز .ذَ ُروهُ ِبY Yنَفْ ِ
ني إِ َل YYى اهللِ ْ
ح• • ٍ•د فَ• • ْ
فَ• • ِ•إ ْن ُق• • ِب َل فَ• ••بها َو إِالَّ فَ• ••ال • •ت َّ َع ُّر ُ
مْ Y Yقبِلِ َ
سادِ
ح• •ز ِْن أ َ َ•
س• •بَبَا ً لِ ُ •
امل ُ َ Yهي ِْم َن ا ْلَ Y Yقيُّوم َِ .والَ تَ • • ُكونُ• ••وا َ •
س ِه ُ
•ضالً َع• • ِ•ن ا ْل• •فَ َ
والنِّزَاع ِ(9)".

َ

"طوبى ملن يصغي ويصمت ،فإن أحسن إليه أحد كافأه ،وأما من أضره قابله بالصبر وترك أمره إلى

اهلل(10)".

)حضرة بهاء اهلل)	
  
***	
  
"ال ت••ؤذوا ن••فسا ً وال ت••فوه••وا ب••كلمة س••وء ،ف••إن رأي••تم أح••دا ً متح••ليا ً ب••فضائ••ل ال••عال••م اإلن••سان••ي وس••ال••كا ً ف••ي ط••ري••ق رض••ى اهلل مج••دوه ،وم••ا ع••دا ذل••ك إل••زم••وا
الصمت

والسكوت(11)".

"حذار حذار أن تؤذوا نفسا ً وتكسروا قلبا ً وتجرحوا خاطرا ً وتخمدوا روحا ً وتكونوا سببا ً لحزن أحد ولو كان متعديا ً

وعدوا ً للروح(12)".

)حضرة عبد البهاء(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
  
) (1الكتاب األقدس ،الفقرة .161

٣٩

) (2آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة ) 134لوح الحكمة(.
) (3كتاب أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة .195
) (4لوح إبن الذئب الصفحة .12
) (5كتاب اإليقان ،الترجمة العربية ،الصفحة .153
) (6لوح إبن الذئب الصفحة .55
) (7مجموعة األلواح املباركة املطبوعة في مصر الصفحة .259
) (8كتاب عهدي معرب ـــ العهد األوفى الصفحة .3
) (9لوح البشارات.
) (10أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة .191
) (11أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة .185
) (12املصدر السابق الصفحة .207

٤٠

" -15األدب قميصي وبه زيَّنَّا هياكل
عبادنا املقربني"
"طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق انّه ممّ ن نصر ربّه بالعمل الواضح

املبني(1)".

"إنّYا اخYترنYا األدب وجYعلناه سYجيّة املYق ّربYني إنّYه ثYوب يYوافق الYنّ
فوس مYن ک ّYل صYغير و کYبير طYوبYى ملYن جYعله اهلل طYراز هYيکله ويYل
َ
ملن جُ ِع َل محروما ً من هذا الفضل

العظيم(2)".

"قل يا قوم إن أول طراز لهيكل اإلنسان هو األدب تمسكوا به وال تكونوا من

الغافلني(3)".

"إن األدب س••جية اإلن••سان وه••و ي••متاز ب••ه ع••ن دون••ه وم••ن ل••م ي••فز ب••ه ف••عدم••ه أف••ضل م••ن وج••وده  ...ال تYع ّروا أنYفسكم عYن رداء األدب واإلنYصاف وال
جYِ Yعل محYYروم Yا ً عYYن األدب إنYYه لYYع ّري ولYYو يYYلبس حYYريYYر األرض كYYلها
تYYتكلموا بYYما نYYهيتم عYYنه فYYي ألYYواح ربYYكم املYYهيمن الYYقيوم والYYذي ُ
وهذا قد نزل بالحق في ألواح عز محفوظ ومن ال أدب له ال إيمان له وبذلك يشهد ما نزل في البيان إن أنتم

تشهدون(4)".

"ي••ا ح••زب اهلل أوص••يكم ب••األدب ف••هو س••يد األخ••الق ف••ي ال••رت••بة األول••ى ،ط••وب••ى ل••نفس ت••نورت ب••نور األدب وت••زي••نت ب••طراز ال••صدق ،ف••صاح••ب األدب ص••اح••ب
م ••قام ع ••ظيم ،واألم ••ل أن ي ••فوز ب ••ه ه ••ذا امل ••ظلوم والج ••ميع وأن ن ••تمسك ونتش ••بث ب ••ه ون ••توج ••ه إل ••يه ،ه ••ذا ه ••و ال ••حكم امل ••حكم ال ••ذي ن ••زل وج ••رى م ••ن ق ••لم االس ••م
األعظم(5)".

)حضرة بهاء اهلل(
***
"ي•جب ح•فظ امل•رات•ب وي•جب م•راع•اة "ومYا مYنّا إال لYه مYقام مYعلوم"* ،ع•لى األص•اغ•ر اح•ترام األك•اب•ر ورع•اي•تهم وع•لى األك•اب•ر إس•داء امل•حبة ل•ألص•اغ•ر،
على الشباب أن يخدموا املسنني وعلى املسنني أن يحافظوا على الشباب ويراعوهم هذه هي الحقوق

املتبادلة(6)".

)حضرة عبد البهاء(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*	
  القرآن الكريم ،سورة الصافات ،اآلية 	
  .164
)(1

الكتاب األقدس ،الفقرة 	
  .160

)(2

لوح إبن الذئب الصفحة .38

)(3

كتاب أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 	
  .52

)(4

كتاب	
  بديع	
  ،املنقول	
  من	
  كتاب	
  أمر	
  وخلق	
  ،الجزء	
  الثالث	
  الصفحة	
  .52	
  

)(5

)	
  معرب(	
  مجموعة	
  ألواح	
  مصر	
  الصفحة 	
  	
  	
  .	
  290
لوح	
  الدنيا
ّ

٤١

)(6

أمر	
  وخلق	
  الجزء	
  الثالث	
  الصفحة.67	
  

٤٢

 " -16كن لشجر الخضوع ثمرا"
كل أر ّقاء له وأدآلّء على إنّه ال إله إالّ هو إنّه كان على ّ
"ليس ألحد أن يفتخر على أحد ّ
كل شيء

حكيما ً(1)".

"إ ّ
ن اإلنسان م ّرة يرفعه الخضوع إلى سماء العزّة واالقتدار وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذ ّلة

واالنکسار(2)".

س ِ
"يَا ابْ َن ال ُّروحِ ال تَفْت ِ
س ِكنيِ بِافْ ِتخا ِر نَفْ ِ
ع َليْ َ
وء حالِ َ
س َ
م ُه َوأ َ َ
ع َلى ْ
ك إِ َلى األَب َِد".
ك َوأ َ ْل َع ُن َ
راك ِفي ُ
ك ،ألِنِّي أَمْشي ُقدّا َ
املِ ْ
َخ ْر َ
خْ Yلقِ أَنْYفُ ِ
ِ
"يَYا أَبْYنا َء ِ
حYنيٍ ِفYYي َ
عَ YرفْYتُ ْم لَِ Yم َ
اإلنْYسا ِ
خَ Yل ْقنا ُكْ Yم ِمْ Yن تُYرابٍ
ن َ
س ُكم ،إِذاً
حYٍ Yد َوتَYفَ َّك ُروا ِفYYي ُYك ِّYل ِY
َخَ Yر أ َ َY
واحYٍ Yد لِYئَالَّ يَفْت ِY
عYYلى أ َ َ
حٌ Yد َ
هYْ Yل َ
ِ
ن تَُ YكونُYوا َكYنَفْ ٍ
ِ
ث تَYمْ ُ
يَYنْب َِغي َYكYما َ
واحYد ٍَة َوتَYأ ْ ُكُ Yلو َ
شو َ
واحYٍ Yد أ َ ْ
واحYد ٍَة ِبYYحَ يْ ُ
Yس ُكنُونَ
ِY
ِجٍ Yل
عYYلى ر ْY
ِY
س
شYي ٍْء
خَ Yل ْقنا ُYكYم ِمْ Yن َ Y
واحYٍ Yد َوتَ ْ
ن ِمْ Yن فَYم ٍ
ن َ
ج ِ
ص ِ
ْح ِ
ِ
ِفYي أ َ ْر ٍ
مYأل َ األَنْوارِ
Yيد َو َY
عYمالُِ Yك ْم َوأَفْYعالُِ Yك ْم آيYاتُ الYتَّو ِY
ض
عَ Yليْ ُكم يYا َ
حي َ
َّجِ Yري ِYد هYذا نُ ْ
Yواهُ Yر الت ْ
حYتَّى تَظْ َهَ Yر ِمْ Yن َكYيْنُونYا ِتُ Yك ْم َوأ َ ْ
واحYد ٍَة َ
رات ال ُقد ِ
َجدُوا ثَمَ ِ
فَانْت ِ
ْس ِم ْن َ
َصحُ وا ِمنْ ُه لِت ِ
شجَ ِر ِعزٍّ مَنيعٍ".
ن ِفي امل ُ ْل ِ
ِ
ِ
ِ
"يَا ابْ َن ِ
ن َل َ
ناصرا ً لِتَ ُكو َ
خاضعا ً ألِ ُكو َ
اإلنْسا ِ
ك
َواضعا ً َو ُك ْن ألِمْري
مت
ن ُك ْن لِي
ك ُ
"فيا طوبى لعالم لن يفتخر على دونه بعلمه ويا حبذا ملحسن لن يستهزء بمن

صورا ً(3)".
من ْ ُ
َ

عصي(4)".

الس•طر ال•ثال•ث م•ن أس•طر ال•قدس
"ي•ا أب•ناء اآلم•ال ان•زع•وا ل•باس ال•غرور ع•ن أج•سام•كم واخ•لعوا ث•وب ال•تكبّر ع•ن أب•دان•كم ،ه•ذا م•ا أث•بتها ال•قلم ال•خفيّ ف•ي ّ• •
ف•ي ال•لوح ال•ياق•وت•ي* ي•ا أ ّي•ها اإلخ•وان ف•ليدا ِر ب•عضكم ب•عضا ً ول•تفرغ ق•لوب•كم م•ن ال• ّدن•يا وال تفتخ•روا ب•ال•عزّة وم•ن ال•ذّ ّل•ة ال تخج•لوا ف•وج•مال•ي ل•قد خ•لقتكم م•ن
التراب جميعا ً وإلى التراب أعيدكم

جميعا ً(5)".

"ل•و خ•ضع أح•د هلل أم•ام أح•باء اهلل ي•عود خ•ضوع•ه ذل•ك ف•ي ال•واق•ع إل•ى اهلل ،ألن•ه ي•نظر إل•ى إي•مان•ه ،وإن ل•م ُي•قا َب•ل ب•امل•ثل أو ق•وب•ل ب•االس•تكبار ف•ال ري•ب أن
ذل•ك ال•شخص ال•بصير ب•لغ س•مو ع•مله ون•ال ج•زاءه ،ك•ما أن ض•ر ع•مل م•ن ق•اب•له ب•االس•تكبار ي•رج•ع إل•ى ال•عام•ل ،ك•ذل•ك ل•و اس•تكبر أح•د ف•يعود اس•تكباره
إلى اهلل نعوذ باهلل من ذلك يا أولي

األلباب(6)".

"وع••ندم••ا ي••جتمع أح••باء اهلل ف••ي مج••مع أو م••حفل ي••جب أن يظه••ر م••نهم خ••ضوع ف••ي ت••قدي••س اهلل وتس••بيحه ب••حيث تشه••د ذرات ت••راب ذل••ك امل••كان ب••إخ••الص
امل•جتمعني ،وتنج•ذب ت•لك ال•ذرات إل•ى ح•الوة ال•بيان•ات ال•روح•ان•ية ل•تلكم األن•فس ال•زك•ية ب•شأن ال ي•فسح م•جال ل•لتراب ك•ي ي•قول ب•لسان ح•ال•ه :أن•ا أف•ضل
م ••نكم ألن ••ني ص ••اب ••ر ف ••ي تح ••مل امل ••شقات ال ••واردة ع ••لي م ••ن ال ••فالح ••ني وال أزال أم ••نح ك ••ل ذي روح م ••ن ال ••فيض ال ••فياض امل ••ودع ف ••ي ب ••اط ••ني وم ••ع ك ••ل ه ••ذه
امل••قام••ات وم••ع أن م••ا يظه••ر م••ني ال ح••صر ل••ه وال ح••دود ،وأن••تج ك••ل م••ا ي••حتاج إل••يه ال••وج••ود ،م••ا زل••ت ال افتخ••ر ع••لى أح••د وأس••كن ت••حت أق••دام الج••ميع ب••كل
خضوع ....اسألوا اهلل ّ
جل جالله ليرزقكم لذة األعمال في سبيله والخضوع والخشوع في حبه انسوا أنفسكم وف ِّكروا

باآلخرين(7)".

"ك••لما م••شى اإلن••سان ال••بصير ع••لى األرض ي••رى ن••فسه خ••جالً ألن••ه ي••علم ع••لم ال••يقني إن األرض ال••تي س••بب ن••عمته وث••روت••ه وع••زت••ه وع••لوه وس••موه واق••تداره
بإذن اهلل ،هي اآلن تحت أقدام العالم أجمعني والذي بلغ علمه هذا املقام ال شك إنه مقدس ومبرأ من العجب والكبر

والغرور(8)".

خ ِّ•رب ال•عال•م و ُد ِّم•ر ح•ينما س•رت ف•يه األف•ضلية واألرج•حية ،إن ال•ذي•ن ش•رب•وا م•ن بح•ر ب•يان ال•رح•من وه•م ن•اظ•رون إل•ى األف•ق األع•لى ي•جب أن ي•روا أن•فسهم
" ُ•
ف•ي ص•قع واح•د وف•ي م•قام واح•د ،ف•إن ث•بت ه•ذا األم•ر وت•حقق ب•حول اهلل وق•وت•ه س•ترى ال•عال•م ج•نة األب•هى ،أج•ل إن اإلن•سان ع•زي•ز ألن آي•ة اهلل م•وج•ودة ف•ي
الكل ،لكن اعتبار اإلنسان نفسه أعلم وأرجح وأفضل وأتقى وأرفع خطأ كبير ،فطوبى للذين تح ّلوا بطراز هذا

٤٣

االتحاد(9)".

) حضرة بهاء اهلل)
***
"إن ذات ال ••باري األح ••د م ••قدس م ••ن ع ••بودي ••ة ع ••ال ••م البش ••ر وغ ••ني ع ••ن رق ••ية م ••ا دون ••ه ول ••ذل ••ك ي ••جب االن ••صراف إل ••ى ع ••بودي ••ة ع ••باده وال ••تي ه ••ي ن ••فس ع ••بودي ••ة
اهلل(10)".

•ب ال•ذّات ي••ؤ ّدي إل••ى ال•تّكبّر
•حب ال•ذّات ا ّل••ذي ي••عني أن ال ي••رض••ى اإلن••سان ع••لى اآلخ••ري••ن ب••ل ي••رض••ى ع••لى ن••فسه ف••قط .وح• ّ
"ول••يس ف••ي ع••ال••م ال••وج••ود آف••ة ك• ّ
•ب ال•ذّات ف•يجب ع•لينا أن ال ن•عجب ب•أن•فسنا ب•ل
وإل•ى العج•رف•ة وإل•ى ال•غفلة .ول•و تح ّ•ري•نا ب•صورة دق•يقة ل•وج•دن•ا أ ّن ك ّ•ل ب•الء ف•ي ع•ال•م ال•وج•ود ي•نتج م•ن ح ّ
•يرا م•نا ح•تّى ال•نّفوس غ•ير امل•ؤم•نة .أل ّن ح•سن ال•خات•مة م•جهول .ف•كم م•ن ن•فوس ليس•ت م•ؤم•نة ال•يوم ب•ل ي•أت•ي ي•وم ت•ؤم•ن ف•يه وت•كون
ن•عتبر س•ائ•ر ال•نّاس خ ً
•صدرا لخ•دم•ات ع•ظيمة وك•م م•ن ن•فوس م•ؤم•نة اآلن ول•كنّها ت•غفل ف•ي آخ•ر ح•يات•ها ع•ن ال•حق .ف•يجب ع•لينا ب•أن ن ّ
•فضل ك ّ•ل إن•سان ع•لى أن•فسنا ون•راه أع•ظم
م
ً
وأش•رف وأك•مل م•نّا ألنّ•نا بمج ّ•رد اع•تبارن•ا أن•فسنا م•متازي•ن ع•ن اآلخ•ري•ن ن•بتعد ع•ن ط•ري•ق ال•نّجاة وال•فالح .إ ّن ه•ذا ي•أت•ي م•ن ال•نّفس األ ّم••ارة ا ّل••تي ت•جعل
اإلن•سان ي•رى ك ّ•ل ش•يء س•يّئا ً م•ا ع•دا ن•فسه وه•كذا ت•رم•ي اإلن•سان ف•ي ب•ئر ع•ميقة ظ•لماء ال ق•عر ل•ها ف•هي ت•جعل ال•ظّلم ف•ي ن•ظر اإلن•سان ف•ي ك ّ•ل س•اع•ة
•ب ال•ذّات ألنّ
ع•دالً وت•ص ّور ل•ه ال•ذّ ّل•ة امل•حضة ش•رفً•ا أك•بر وت•بدي ل•ه امل•صيبة ال•عظيمة راح•ة ت•ا ّ•م•ة .وع•ندم•ا ن•ح ّقق ج•يّدا ً ن•رى أ ّن ه•ذه ال•بئر ال•ظّلماء ه•ي ب•ئر ح ّ
اإلنسان ال يعجب بأطوار اآلخرين وسلوكهم وأقوالهم بل يعجب بأطواره وسلوكه وشؤونه.
•ب ال •ذّات .ال س••مح اهلل ،ال س••مح اهلل ،ال س••مح اهلل ،ف••نحن ح••ني ن••نظر إل••ى أن••فسنا ي••جب أن ن••رى أنّ••ه ل••يس ف••ي ال • ّدن••يا
م••عاذ اهلل أن يخ••طر ب••بال أح••دن••ا ح• ّ
ن•فس ّ
أذل م•نها وأوض•ع م•نها وأح•قر م•نها .وح•ني ن•نظر إل•ى اآلخ•ري•ن ن•رى أنّ•ه ل•يس ف•ي ال• ّدن•يا أع•زّ وأك•مل وأع•لم م•نهم .ألنّ•نا ي•جب أن ن•نظر إل•ى الج•ميع
•قصري••ن مل ّ•ا
ب••نظر ال••حقّ وي••جب أن ن••عتبره••م أع•زّاء ون••عتبر أن••فسنا أذالّء .وك• ّ•ل ت••قصير ن••شاه••ده ف••ي إن••سان ن••عتبره ت••قصيرا ً ف••ي أن••فسنا ألنّ••نا ل••و ل••م ن••كن م• ّ
ش••اه••دن••ا ه••ذا ال•تّقصير .وي••جب ع••لى اإلن••سان دائ••ما ً أن ي••رى ن••فسه م••قصرا ً وغ••يره ك••ام•الً .وإنّ••ي ع••لى س••بيل ال•ذّك••رى أق••ول إ ّن ح••ضرة امل••سيح روح••ي ل••ه
ال•فداء م ّ•ر ذات ي•وم ب•جيفة ح•يوان وه•و ب•صحبة ال•حواريّ•ني .ف•قال أح•ده•م" :م•ا أش• ّد ت•عفّن ه•ذا ال•حيوان!" وق•ال آخ•ر" :م•ا أق•بح ص•ورت•ه!" وع•بّر ث•ال•ث ع•ن
ك•راه•يّته ل•ه ف ّ
أي ع•يب م•ن ع•يوب ذل•ك ال•حيوان
•تفضل ح•ضرة امل•سيح" :الح•ظوا أس•نان•ه م•ا أش• ّده•ا ب•ياض•ا ً!" .ف•من ه•ذا ت•الح•ظون أ ّن ح•ضرة امل•سيح ل•م ي َ•ر ّ
ّ
تفسخه وتعفّنه وقبح منظره.
بل فتّش حتّى شاهد أ ّن أسنانه بيضاء فشاهد بياض األسنان
وغض الطّرف بعد ذلك عن ّ
واع•لموا ي•قينا ً أ ّن ك ّ•ل ق•لب ف•يه ب•صيص م•ن ن•وران•يّة الج•مال امل•بارك ل•ن تج•ري ع•لى ل•سان•ه ك•لمة "أن•ا" أع•ني ال•كلمة ا ّل••تي ت ّ
•دل ع•لى األن•ان•يّة ب•قول•ه أن•ا ك•ذا
•ب ال•ذّات ه•ذه ت•جعل اإلن•سان غ•اف•الً ع•ن اهلل
وأن•ا ع•ملت ك•ذا وأن•ا أح•سنت وف•الن أس•اء .ف•كلمة األن•ان•يّة ه•ذه ظ•لمة ت•غشى ن•ور اإلي•مان .وك•لمة ح ّ

ت•مام•ا ً(11)".

)حضرة عبد البهاء(
*** 	
  
"....إن م•صدر ك•اف•ة ه•ذه امل•تاع•ب وامل•نازع•ات ل•و فُ ِ
•حص ف•حصا ً ع•ميقا ً ودون ت•حيّز ،ل•وج•د دائ•ما ً ف•ي م•شاع•ر األث•رة واألن•ان•ية ،وم•ا ل•م ي•تم قه•ر ه•ذه امل•شاع•ر
السامة والتغلب عليها تماما ً فلن يكون هناك أي أمل في فعالية عمل الجهاز اإلداري لألمر املبارك

وتقدمه(12)".

"ب•خصوص ال•نقاط ال•تي ت•شير إل•يها ف•ي رس•ال•تك ،إن إزال•ة األن•ان•ية إزال•ة ت•ام•ة وع•ام•ة ت•عني ض•منا ً ال•كمال ،وه•و م•ا ال يس•تطيع اإلن•سان ق•ط ب•لوغ•ه ب•صورة
عامة ،إال أن األنانية يمكن ويجب إخضاعها بدرجة متزايدة إلى نفس اإلنسان املتنورة ،وهذا هو معنى الرقي

الروحي(13)".

"ب•خصوص األس•ئلة ال•تي س•أل•تها :إن ل•لنفس م•عنيني أو إن•ها تُس•تعمل ف•ي اآلث•ار امل•بارك•ة ب•معنيني :أح•ده•ما ال•نفس أي ه•وي•ة ال•فرد ال•تي خ•لقها اهلل وه•ذه
ه•ي ال•نفس امل•ذك•ورة ف•ي ع•بارات م•ثل "م•ن ع•رف ن•فسه ق•د ع•رف رب•ه" ،أم•ا ال•نفس األخ•رى ف•هي الــ )أن•ا( ،امل•يراث امل•ظلم ال•حيوان•ي ال•ذي ل•دى ك•ل واح•د

٤٤

م •نّا وه••ي ال••طبيعة ال••سفلى ال••تي تس••تطيع أن ت••تطور ل••تنقلب إل••ى وح••ش ه••ائ••ل م••ن األن••ان••ية وال••بهيمية وال••شهوان••ية إل••خ وه••ذه ال••نفس ه••ي ال••تي ي••جب أن
نكافحها أو نكافح هذا الجانب من طبائعنا لكي نقوي ونحرر الروح التي في داخلنا ونساعدها في بلوغ

الكمال(14)".

"على األغنياء أن ال يكتفوا بنبذ التكبر والتفاخر فحسب ،بل يعتبروا الفقراء والضعفاء أمانات اهلل فيحافظون على أمانة اهلل ويجعلونهم مسرورين،
وال يكونوا بمزيد من التألق سببا ً لحسرتهم ومالل خاطرهم ،إن العالم يتجه نحو الرقي الالئق به حينما يعيش رؤساء الدنيا عيشة في غاية البساطة
بحيث يكون نمط حياتهم سهالً على عموم الرعية وسببا ً لسرور الفقراء ال ملاللهم ،ألن املعيشة البسيطة وترك التفاخر والتزيني تسهل كل صعوبة
وتح ِّول الظلم واالعتساف إلى العدل واإلنصاف وسيخلص العالم من االحتياج الشديد ،إذا ً ينبغي ألحباء اهلل أن يصبحوا قدوة لآلخرين بأفعالهم
ويقوموا جدا ً بتعديل أوضاع

معيشتهم(15)".

)حضرة ولي أمر اهلل(

---------------------------* ت••فضل ح••ضرة ع••بد ال••بهاء ق••ائ••ال ف••ي ل••وح م••بارك ل••ه م••ا ت••عري••به"	
  :ه••ذه	
  األل••واح	
  م •ن	
  ع••ال •م	
  امل••لكوت	
  رق••مه	
  ال••قلم	
  األع••لى	
  ف •ي	
  ال••لوح	
  امل••حفوظ	
  ول •م	
  يظه •ر	
  ف••ي	
  
ال•ناس•وت	
  ب•ل	
  ه•ي	
  م•حفوظ•ة	
  وم•صون•ة	
  ف•ي	
  الخ•زائ•ن	
  ال•غيبية	
  اإلل•هية	
  ف•إن	
  أب•رز	
  أح•د	
  م•ثل	
  ه•ذه	
  األل•واح	
  وينس•بها	
  إل•ى	
  ال•حق	
  وي•قول	
  ه•ذا	
  ه•و	
  ال•لوح	
  ال•ياق•وت•ي	
  أو	
  ه•ذا	
  
هو	
  اللوح	
  الخامس	
  من	
  الفردوس	
  ،اعلموا	
  أن	
  ذلك	
  ال	
  أساس	
  له	
  .".
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" -17الكرم والجود من خصالي فهنيئا ً ملن تزين بخصالي"

٤٥

خِ Y
عYYلى فُ َ Yق ِ
"يَYYا ابْ َ Yن ِ
ع Yزِّ ال تَ Yفْنى َو َ
Yزائ ِ Y
اإلنْYYسا ِ
عYYمْ ري إِنْYYفاقَ
رائYYي لِتُنْ ِفقَ ِفYYي الYYسماء ِم ْ Yن ُYك Yنُو ِز ِY
َجYٍ Yد ال تَ Yبْلى َولYِ Yك ْن َو َ
نم ْ
ن أَنْ ِفقْ مYYالِYYي َ
ِ
ُشاه ْد
ال ُّروحِ أَجْ مَ ُل َلوْ ت

عيْني(1)".
ِب َ

ع َلى أَهْلِ ِه َوا ْلفُ َق َر ِ
ع َلى نَفْ ِ
اء ِم ْن إِ ْ
هوَ إِنْفَاقُ ْ
س ا ْل ِهمَّ ِة ُ
خوَ ِت ِه ِفي
س ِه َو َ
امل َ ْر ِء َ
" َرأ ْ ُ

ين ِ
ِد ِ
ه(2)".

ب أ َ ْن ِي ُكونُوا ِعن ْ َد ا ْل َعطَ ِ
" ...أ َ َّن ْاملُنْت َ ِ
اب ْاملِ ْد َرا ِر وأن يكونوا شعلة ملتهبة َِفي َكبْحِ النَّفْ ِ
الس َح ِ
س
س ِب َ
اء َك َّ
ني إِ َلى َهذَا ْاملَظْ ُلوم ِ يَج ِ ُ

األَمار ِة(3)".

َّ َ

"إن اإلن•فاق ع•ند اهلل م•حبوب وم•قبول وم•ن س•يد األع•مال م•ذك•ور أنYظروا ثYم اذكYروا مYا أنYزلYه الYرحYمن فYي الYفرقYان ويؤثYرون عYلى أنYفسهم ولYو
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون*(4)".

)حضرة بهاء اهلل(

***
"إن ال•فقير ال•صاب•ر أف•ضل م•ن ال•غني ال•شاك•ر ،وأم•ا ال•فقير ال•شاك•ر أف•ضل م•ن ال•فقير ال•صاب•ر ،وأف•ضل م•ن الج•ميع ه•و ال•غني امل•نفق ال•ذي ظ•ل خ•ال•صا
ف••ي ب••وت••قة االم••تحان وص••ار س••ببا ً ف••ي راح••ة ن••وع اإلن••سان ،م••ع أن ش••كر ال••نعمة ي••ؤدي إل••ى زي••ادت••ها ول••كن ك••مال ال••شكر ف••ي اإلن••فاق ،وم••قام اإلن••فاق ه••و
أعظم املقامات لذلك يقول اهلل" :لن تنالوا الب ّر حتى تنفقوا مما تحبّون* *(5)".
)حضرة عبد البهاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٤٦

"-18كونوا كاألصابع في اليد واألركان
للبدن"
Yسموات واألرضYني ،إيّYاكYم أن تYف ّرقYكم شؤونYات الYنّفس والYهوى كYونYوا كYاألصYابYع فYي
"إن اهلل أراد ان يؤ ّلYف بYني الYقلوب ولYو بYأسYباب ال ّ
اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحي إن أنتم من

املوقنني(1)".

Yش ُك ِ
ش Yو َْك الُّ Y
ن ا ْل ُ Y
عYYوا زُ َؤا َ
َّح Yدُوا ِفYYي َكYYلِمَ ِت ُك ْم َواتَّYِ Yف ُقوا ِفYYي َرأ ْ ِي ُ Yك ْم ُ ....قYْ Yل إِيَّYYا ُYك ْ Yم أ َ ْ
"قYYل أ َ ِ
م ِ Yة بََ ْ Y
وك ِفYYي ا ْل ُ Yق ُلوبِ
Yني ا ْل Yبَ ِريَّ ِ Yة َو َ Y
ن ات ِY
صو َ
خ ُ
ن تَ Yزْ َر ُ
امل َحَ بَّ ِة َويْYنَ َق ِ
ص ِ
امل ُ ِني َر ِةُ ،ق ْYل يَYا أ َ ِ
Yص ِ
عْ Yرفُ ْ
سبِي ِل ْ
افYيَ ِة ْ
خYلِ ْقتُ ْم لِْ Yلوِدَادِ
امل َوَد َِّةَ ،لYعَمْ رِي َقْ Yد ُY
YافYي َY
مYا يَYتَ َك َّد ُر ِب ِYه َ Y Y
طعُ ِب ِYه َ
سْ Yل َ
حYبَّا َء اهللِ الَ تَYعْمَ ُلوا َ
ال َّ
الَ لِ َّ
لض ِغينَ ِة

اد(2)".
َوا ْل ِعنَ ِ

Yحب أن نYراکYم فYي ک ّYل األحYيان فYي جYنّة رضYائYي بYالّ Yروح والّ YريYحان ونجYد مYنکم عYرف األلYفة والYوداد واملYحبّة واالتّYحاد ،کYذلYك
"إنّYا ن ّ
Yحب أن نجYد سYواه ،يشهYد بYذلYك ک ّYل عYارف
يYنصحك الYعالYم األمYني ،إنّYا نYکون بYينکم فYي ک ّYل األوان إذا وجYدنYا عYرف الYوداد نYفرح وال ن ّ
بصير(3)".

"قل قد جاء الغالم ليحيي العالم ويتّحد من على األرض

ك ّلها(4)".

"قد جئنا التّحاد من على األرض واتّفاقهم يشهد بذلك ما ظهر من بحر بياني ولك ّن القوم أكثرهم في بعد
"ما جئنا إال لتطهير نفوسكم من الضغينة والبغضاء يشهد بذلك من عنده أم

مبني(5)".

الكتاب(6)".

"ال تجعلوا دين اهللّ سببا ً الختالفکم انّه نزّل بالحقّ التّحاد من في العالم اتّقوا اهللّ و ال تکونوا من

الجاهلني(7)".

"إن اهلل وأنYبيائYه ورسYله وصYفوتYه واملYأل األعYلى وأهYل الYجنة الYعليا واملYلكوت األسYنى يYصلني عYلى الYذيYن قYامYوا لYأللYفة بYني قYلوب
عباده وأحبائه إنه لهو املشفق

الكريم(8)".

"قYYد إخYYترنYYا الYYباليYYا إلصYYالح الYYعالYYم واتّYYحاد مYYن فYYيه إيّYYاکYYم أن تYYتک ّلموا بYYما يYYختلف بYYه األمYYر کYYذلYYك يYYنصحکم ربّYYکم الYYغفور .....يYYا
أح YبّائYYى أن اتّحYYدوا فYYي أمYYر اهللّ عYYلى شYYان ال تYYم ّر بYYينکم أريYYاح االخYYتالف ،هYYذا مYYا أمYYرتYYم بYYه فYYي األلYYواح وهYYذا خYYير لYYکم إن أنYYتم
تعلمون".
"أن اتحYدوا يYا أحYبائYي ثYم اجYتمعوا عYلى شYريYعة أمYري وال تYكونYن مYن املYختلفني ،وإن أقYربYكم إلYى اهلل أخYشاكYم وأخYشعكم لYو أنYتم
من

العارفني(9)".

Yب عYYندي بYYأن يحYYد َ
ث بYYني أح YبّائYYك مYYا يُ َ Yك َّد ُر بYYه قYYلوبُYYهم ويYYتف ّرق بYYه
"وعYYزتYYك يYYا مYYحبوبYYي لYYو تYYعذّبُYYني فYYي كYّ Yل حYYني بYYبالء جYYديYYد ألحُّ Y
اجYتماعYهم ،ألنّYك مYا بYعثتني إالّ التّYحادهYم عYلى أمYرك ا ّلYذي ال يYقوم مYعه خYلق سYمائYك وأرضYك .... ،إذا ً أسYألYك يYا مYالYك املYلوك بYاسYمك
Yحب والYوداد بYني الYعباد بYأن تحYدث بYني أحYبّائYي مYا يYجعلهم متّحYديYن فYي ك ّYل ال ّ
Yشئون لتظهYر مYنهم آيYات
ا ّلYذي مYنه شّ YرعYت شYريYعة ال ّ
توحيدك بني بريّتك وظهورات التّفريد في

مملكتك(10)".

٤٧

ْض ِ
•ات َو إِظْ• َها ِر ا ْل•بَ ِّين َ ِ
َال اآل َي ِ
الش• َد ِ
ائ• ِ•د َوا ْل•بَالَ َي•ا َو إِنْ•ز ِ
ات إِ ْ
•ض ِغين َ ِة َوا ْل•بَغ َ
خ• َ•ما َد نَ•ا ِر ال َّ
•سى أ َ ْن تَ•تَن َ َّو َر آفَ•اقُ أَفْ ِ•ئ َد ِة أ َ ْه•لِ
ح ُّ•م ِل َّ •
صو ُد َه•ذَا ْامل َ•ظْ ُلوم ِ ِم• ْن تَ َ •
اء َع• َ
" َك••ا َن َم• ْق ُ
خ ِ•تال ِ
ج• ِل ْامل َ َحبَّ ِة َواالتِّ َ•ح ِ
•ح ِق ِ
يقيَّ ِة ... ،يَ•ا أ َ ْ•ه َ•ل ا ْل• َعا َل•م ِ إِ َّن ِدي• َن اهللِ ُو ِ
َفُ ...،ق ْ•ل يَ•ا
ب ا ْل• َع َدا َو ِة َواال ْ•
اد فَ•الَ تَ ْ•ج َع ُلوهُ َ •
ج• َد ِم• ْن أ َ ْ•
ا ْل• َعا َل•م ِ ِب•نُو ِر االتِّ•فَا ِق َوتَ•فُوزَ ِب•ال َّ•ر َ •
اح ِ•ة ا ْل َ
س•بَ َ
ِ ِ
ِ
خ ِ•تال ِ
اك َو ِع• َّل َة االتِّ َ•ح ِ
اب َواالر ِت•بَ ِ
االض ِ
ِع•بَ ِ
•ط َر ِ
ار َ•ك ِ•ة ُقYلْ
َف ،األ َ َ•م ُ•ل أ َ ْن َي•تَّج ِ َه أ َ ْ•
ه•ا ِع• َّل َة اال ْ•
اد الَ تَ ْ•ج َع ُلو َ•
ْ• • •
ب
اب ال•نَّظْم ِ َ •
ادي الَ تَ ْ•ج َع ُلوا أ َ ْ •
س•بَ َ
س•بَ َ
ه ُ•ل ا ْل•بَهاء إِ َل•ى ا ْل• َكل َمة ْاملُبَ َ
ْ
ْض ِ
اء ِإلطْ ِ
ه ِ•ذ ِه ا ْل• َكلِ َم ُة ا ْل• ُع ْليَا ِ•ب َ•مثَابَ ِ•ة ْامل َ ِ
خ•زُونَ ِ•ة ِ•ف•ي ا ْل• ُق ُل ِ
َاب ْامل ُ ْ
اء ْامل َ ْكنُونَ ِ•ة ْامل َ ْ
•ض ِغين َ ِة َوا ْل•بَغ َ
•فآء نَ•ا ِر ال َّ
ختَلِفَ َة َل•تَفُوزُ
•ص ُدو ِرَ ،و إِ َّن األ َ ْ•
ُYك ٌّYل ِمْ Yن ِعYنْ ِد اهلل * َو َ•
وب َوال ُّ
ح•ز َ
اد ا ْل َح ِق ِ
ِبنُو ِر االتِّ َح ِ
يقيِّ ِم ْن ه َِذ ِه ا ْل َكلِ َم ِة

ا ْلو ِ
د ِة(11)".
اح َ
َ

س ِ
خ• ِ•تال ِ
•ح ْونَ••ا ِ•م • َن ا ْل• ِ•كت َ ِ
ب اال ْ
"يَ••ا أ َ ْه• َ•ل ا ْل • َعا َل •م ِ إِ َّن فَ• ْ
ه • َو ِ•ع • َّل ُة األ ُ ْل •فَةِ
اد َوال •نِّفَا ِق َوأَبْ • َقيْنَا ُك• َّ•ل َم••ا ُ•
ه • َو َ• •
اب ُك• َّ•ل َم••ا ُ•
ه •ذَا ال •ظُّ ُهو ِر األ َ ْ•ع •ظَم ِ ُ•
•ض َل َ•
ه • َو أَنَّ •نَا َم• َ
َف َوا ْل •فَ َ
س •بَ ُ
َواالتِّ َح ِ
يما ً
اد َواالتِّفَا ِق نَ ِع َ

لِ ْلع ِ
املِنيَ(12)".
َ

•ص ٍن َو ِ
ار َ
اح• ٍ•د أن اس••لكوا س••لوك•ا ً ف••ي غ••اي••ة امل••حبة واالت••حاد وامل••ودة واالت••فاق ق••سما ً ب••شمس ال••حقيقة إن
ش َج• َ•ر ٍة َو ِ•
اح• َد ٍة َوأ َ ْو َراقُ ُغ• ْ
"ي••ا أه••ل ال••عال••م ُك• ُّل ُك ْم أَثْ• َ•م ُ
نور االتفاق ينير

اآلفاق(13)".

"ق•ل ي•ا أي•ها ال•عباد أص•غوا إل•ى وص•اي•ا ه•ذا امل•ظلوم ،أول ك•ل أم•ر وذك•ر ه•و م•عرف•ة اهلل وه•ي م•مدة ل•لكل وم•رب•ية ال•كل ،وأول م•ا ي•نتج ع•ن م•عرف•ة اهلل ه•و أل•فة
العباد واتحادهم ،ألن العالم يتنور بنور االتفاق والهدف من االتفاق هو االجتماع والقصد من االجتماع إعانة بعضكم

بعضا(14)"......

(حضرة	
  بهاء اهلل)
***
مYYة واحYYدة مYYلکوت Yيّة وجYYنوداً
"يYYا أصYYفياء اهللّ عYYليکم بYYاالتّYحاد واالتّYفاق واالحYYتراز عYYن الYYنفاق واالبYYتعاد عYYن أهYYل الYYنعاق ،کYYونYYوا أز ّ
مYجنّدة الهYوتYيّة وهYيئة متّحYدة اجYتماعYيّة يظهYرکYم اهللّ عYلى ک ّYل األمYم واملYلل ويُYعلي کYلمتکم بYني الYشعوب والYقبائYل وطYوائYف الYعالYم
Yب ف ُ
Yيضکم ويYنقطعُ سYي ُلکم
ويYنصرکYم بYجنود وفYود مYن جYبروت األبYهى وحYفائYل وكYتائYب هYاجYمة مYن املYأل األعYلى وإذا اخYتلفتُم يYذه ُ
Yغلب أعYYدائ ُYYکم ويسYYتولYYى عYYليکم شYYأنYYئکم ويتش Yتّتُ شYYم ُلکم ويYYتف ّرقُ جYYمعُکم ويYYظل ُم أنYYوا ُرکYYم
ويYYغضب حYYبيبُکم ويYYف ُّر طYYبيبُکم ويY
ُ
Yغرب شYYهابُYYکم ويYYأفYُ Yل کYYوک Yبُکم ويYYف ّرق مYYوک Yبُکم ويYYغو ُر مYYائ ُYکم ويYYثو ُر نYYيرا ُ
ن عYYذا ِبYYکم وتYYصبحون أجYYسام Yا ً ال روح لYYها وکؤوس Yا ً ال
ويY
ُ
Yواب الYتوحYيد مYن جYميع الشؤون مYنزّهYاً
صهYباء فYيها وزجYاجYا ً ال سYراجَ وال مYنهاجَ وال مYعراجَ وإنّي أبته ُYل إلYى اهلل أن يYفتحَ عYليکم أب َ
YتوسYالً بYذيYل الYتفريYد والتجYريYد لYعمر اهلل إ ّ
ن قYلب عYبد الYبهاء ال يYفرحُ إال بYوحYدة أحYبّاء اهلل وأحYبّاء أصYفياء
ّY
عYن التحYديYد والYتقليد وم
ُ
وأسأل اهلل أن يم ّن عليّ بهذا الفضل
اهلل

العظيم(15)".

"ي ••ا أح ••باء ع ••بد ال ••بهاء إن األس ••اس ال ••جوه ••ري واله ••دف ال ••حقيقي ف ••ي ه ••ذا ال ••دور اإلل ••هي وال ••عصر ال ••رب ••ان ••ي ه ••و وح ••دة ال ••عال ••م اإلن ••سان ••ي ح ••تى ت ••نمحي
امل•نازع•ات وامل•خاص•مات ك•لها ب•ني البش•ر ب•فضل ه•ذا االت•حاد واالت•فاق ويتج•لى ش•اه•د ال•وح•دة ال•حقيقية ف•ي مج•مع ال•عال•م ،ف•اآلن ي•جب أن ي•كون أح•باء
اهلل م••روج••ني له••ذه ال••وح••دة ك••ي ي••زي••لوا ظ••لمات ال••تجان••ب م••ن ال••عال••م اإلن••سان••ي ب••قوة رح••مان••ية ،فيظه••ر م••حبوب ال••وح••دة ب••كل ج••مال••ه وص••باح••ته وم••الح••ته وإن
ك••ان ه••ناك أق••ل اغ••برار ف••يما ب••ني األح••باء أن••فسهم ك••يف ي••تحقق ه••ذا األم••ر ال••عظيم ب••نا ًء ع••لى ذل••ك ع••لى األح••باء أن ي••سعوا س••عيا ً ب••ليغا ً ن••اب••عا ً م••ن ق••لوب••هم
وأرواحهم حتى ال تغطي ذرة غبار مرآة الوحدة الجوهرية ،فتزداد املحبة واأللفة واألنس واملعاشرة واملالطفة يوما ً فيوما ً بني

األحباب(16)".

"ليس•ت ه•ناك ال•يوم ن•صرة ل•لميثاق اإلل•هي أع•ظم م•ن االت•حاد واالت•فاق وك•ذل•ك ليس•ت ل•ه م•هان•ة أع•ظم م•ن االخ•تالف وال•شقاق واهلل ال•ذي ال إل•ه إال ه•و ل•و ل•م
ي••حصل ب••يننا أق••صى درج••ة م••ن االت••حاد واالت••فاق ك••ما ي••طلب م••نا ج••مال ال••قدم ف••إن ال••كور األع••ظم ي••بقى دون ن••تيجة ب••ل ي••مسي ه••ذا الح••زب ك••األح••زاب
السابقة وتنمحي

كليا ً(17)".

٤٨

"يا أهل العالم	
  ،
إذا س•رت•م ف•ي األرض وم•شيتم ف•ي م•ناك•بها وج•دت•م أ ّن ك ّ•ل م•ا ه•و م•عمور س•ببه األل•فة وامل•حبّة ،وأ ّن ك ّ•ل م•ا ه•و م•طمور ن•ات•ج ع•ن ال•عداوة وال•بغضاء .وم•ع
•ري إل•ى ذل•ك ول•م ي•فق م•ن س•بات ال•غفلة ،وم•ا زال البش•ر ي•ف ّكرون ف•ي ال•خالف وال•نّزاع والج•دال وحش•د ال•جيوش ل•تصول وت•جول
ذل•ك ل•م ي•نتبه ال•جنس البش ّ
في ميادين النّزال والقتال.
وإذا ن•ظرت•م إل•ى ال•كون وال•فساد وال•وج•ود وال•عدم وج•دت•م أ ّن ك ّ•ل ك•ائ•ن م•ر ّك••ب م•ن أج•زاء م•تن ّوع•ة م•تع ّددة ،وأ ّن وج•ود ال ّ
•شيء ن•ات•ج ع•ن ال•تّرك•يب ب•معنى أنّ
•عني .وج•ميع امل•وج•ودات ع•لى ه•ذا امل•نوال ف•إذا ح•دث ف•ي
اإلي•جاد اإلل•هيّ إذا أح•دث ت•رك•يبا ً م•عيّنا ً ب•ني ال•عناص•ر ال•بسيطة ت•ش ّكل م•ن ه•ذا ال•تّرك•يب ك•ائ•ن م ّ
•فرق••ت إن••عدم ه••ذا ال••كائ••ن .وم••عنى ذل••ك أ ّن ان••عدام ال• ّ
•فرق••ها .وع••لى ه••ذا ف••كلّ
•شيء ن••ات••ج ع••ن تح••ليل ع••ناص••ره وت• ّ
ه••ذا ال •تّرك••يب خ••الف أو تح • ّللت أج••زاؤه وت• ّ
•دب ب•ينها ه•و ع• ّلة امل•مات .وب•االخ•تصار إ ّن ت•جاذب األش•ياء وت•واف•قها س•بب
•فرق ي ّ
ت•رك•يب وت•آل•ف ي•ت ّم ب•ني ال•عناص•ره•و س•بب ال•حياة ،وك ّ•ل اخ•تالف وتح• ّلل وت ّ
لحصول النّتائج املفيدة والثّمار الطّيّبة ،وإ ّن تنافر األشياء واختالفها سبب لالضمحالل واالضطراب.
•دب االض•محالل.
ف•من ال•تّآل•ف وال•تّجاذب ت•تح ّقق ج•ميع ال•كائ•نات ذات ال•حياة م•ثل ال•نّبات وال•حيوان واإلن•سان ،وم•ن ال•تّناف•ر وال•خالف ي•حصل االن•حالل وي ّ
وله•ذا ف•إ ّن ك ّ•ل م•ا ي•نتج ع•نه االئ•تالف وال•تّجاذب واالتّ•حاد ب•ني ع•ا ّ•م•ة البش•ر ه•و ع• ّلة ح•ياة ال•عال•م اإلن•سان•يّ ،وك ّ•ل م•ا ي•نتج ع•نه ال•تّناف•ر واالخ•تالف وال•تّباع•د
البشري.
هو ع ّلة ممات النّوع
ّ
وك• ّلما م•ررت•م ب•إح•دى امل•زارع والح•ظتم ال•زّرع وال•نّبات وال•ورد وال ّ•ري•حان ي•نمو منسج ً•ما م•تآل•فًا ك•ان ذل•ك دل•يالً ع•لى أ ّن ه•ذه الح•دي•قة ن•مت ع•لى
ي•د بس•تان•يّ ك•ام•ل تع ّ•ه•ده•ا ب•التّه•ذي•ب واإلن•بات أ ّم•ا إذا ش•اه•دت•م الح•دي•قة م•ش ّعثة م•ضطرب•ة ب•ال ت•رت•يب وال ن•ظام اس•تنتجتم أنّ•ها ح•رم•ت م•ن ع•ناي•ة البس•تان•يّ
املاهر فنمت فيها األعشاب ّ
ارة فأتلفتها.
الض ّ
م••ن ذل••ك ي•تّضح أ ّن األل••فة واالل••تئام دل••يل ع••لى ت••رب••ية امل••ر ّب••ي ال••حقيقيّ ،وأ ّن ال••فرق••ة والتّش••تت ب••ره••ان ع••لى الح••رم••ان م••ن ال•تّرب••ية اإلل••ه ّية وال••بعد
عنها.
ول • ّ
•عترض••ا ي ••قول :إ ّن ألم ••م ال ••عال ••م وش ••عوب ••ه وم ••لله آداب •ا ً ورس ••وم •ا ً م ••ختلفة ،وأذواق •ا ً م ••تباي ••نة ،وط ••بائ ••ع وأخ ••الق •ا ً م ••تع ّددة ،وإ ّن ال ••عقول واألف ••كار واآلراء
ً• • •
•عل م •
م ••تفاوت ••ة ف ••كيف تتج • ّلى ال ••وح ••دة ال ••حقيقيّة وي ••ت ّم االتّ ••حاد ال •تّام ب ••ني البش ••ر؟ ف ••نقول :إ ّن االخ ••تالف ن ••وع ••ان أح ••ده ••ما االخ ••تالف املس •بّب ل ••الن ••عدام واله ••الك،
ك••االخ••تالف ب••ني ال• ّ
•شعوب امل••تنازع••ة وامل••لل امل••تقات••لة ت••محو إح••داه••ا األخ••رى وتخ• ّ•رب وط••نها وتس••لبها األم••ن وال• ّ•راح••ة وت••عمل ف••يها ال••قتل وس••فك ال• ّدم••اء .فه••ذا
النّوع من االختالف مذموم أ ّما النّوع اآلخر من االختالف فهو التّن ّوع .وهذا هو عني الكمال وموهبة ذي الجالل.
الح•ظوا أزه•ار الح•دائ•ق :ف•مهما اخ•تلف ن•وع•ها وت•فاوت•ت أل•وان•ها وت•باي•نت ص•وره•ا وت•ع ّددت أش•كال•ها إنّ•ها ملّا ك•ان•ت تُ•سقى م•ن م•اء واح•د ،وت•نمو
م•ن ه•واء واح•د ،وت•ترع•رع م•ن ح•رارة وض•ياء ش•مس واح•دة ف•إ ّن ت•ن ّوع•ها واخ•تالف•ها ي•كون س•ببا ً ف•ي ازدي•اد رون•قها وج•مال•ها .وك•ذل•ك ال•حال إذا ب•رز إل•ى ح•يّز
والرسوم والعادات واألفكار واآلراء والطّبائع سببًا لزينة العالم اإلنسانيّ.
الوجود أمر جامع – وهو نفوذ كلمة اهلل – أصبح اختالف البشر في اآلداب ّ
•فطري وال •تّن ّوع الخ••لقيّ ب••ني أع••ضاء اإلن••سان
أض••ف إل••ى ه••ذا أ ّن ه••ذا ال •تّن ّوع واالخ••تالف س••بب ل••ظهور الج••مال وال••كمال ،م••ثله ف••ي ذل••ك م••ثل ال •تّفاوت ال•
ّ
والش•راي•ني ك•ان اخ•تالف
ّ• •
ال•واق•عة ت•حت ن•فوذ ال ّ•روح وس•لطان•ها .ف•إذا ك•ان•ت ال ّ•روح م•سيطرة ع•لى ج•ميع األع•ضاء واألج•زاء ،وك•ان ح•كمها ن•اف•ذًا ف•ي ال•عروق
األعضاء وتن ّوع األجزاء مؤيّدا لالئتالف واملحبّة وكانت هذه الكثرة أعظم قوى للوحدة.

٤٩

ول•و ك•ان•ت أزه•ار الح•دي•قة وري•اح•ينها وب•راع•مها وأث•ماره•ا وأوراق•ها وأغ•صان•ها وأش•جاره•ا م•ن ن•وع واح•د ول•ون واح•د وت•رك•يب واح•د وت•رت•يب واح•د مل•ا ت•وف•ر
•أي وج•ه م•ن ال•وج•وه .أ ّم•ا إذا ت•ع ّددت أل•وان•ها واخ•تلفت أوراق•ها وت•باي•نت أزه•اره•ا وت•ن ّوع•ت أث•ماره•ا تس•بّب ك ّ•ل ل•ون ف•ي
أي رون•ق وال ج•مال ب ّ
مل•ثل ت•لك الح•دي•قة ّ
زي•نة س•ائ•ر األل•وان وإب•راز ج•مال•ها وب•رزت الح•دي•قة ف•ي غ•اي•ة األن•اق•ة وال ّ•رون•ق وال•حالوة والج•مال .ك•ذل•ك ال•حال ف•ي ت•فاوت األف•كار ،وت•ن ّوع اآلراء وال•طّبائ•ع
واألخ ••الق ف ••ي ع ••ال ••م اإلن ••سان .ف ••إنّ ••ها إذا اس ••تظ ّلت ب • ّ
•ظل ق • ّوة واح ••دة ،ون ••فذت ف ••يها ك ••لمة ال ••وح ••دان •يّة تج • ّلت وه ••ي ف ••ي ن ••هاي ••ة ال ••عظمة والج ••مال وال ••علويّ ••ة
والكمال(18)".

)حضرة عبد البهاء)
*** 	
  
"وح•يثما ت•كون األل•فة م•فقودة ت•كون ال•روح ال•بهائ•ية ال•حقة ه•ناك م•عدوم•ة ،وم•ا ل•م نظه•ر ه•ذا ال•تحول واالن•قالب ف•ي ح•يات•نا وه•ذه ال•قوة الج•دي•دة وه•ذه امل•حبة
واأللفة املتبادلة فإن التعاليم البهائية لن تكون سوى عبارة عن إسم

لنا(19)".

"إذا ك•نا ن•حن ال•بهائ•يني ال نس•تطيع ب•لوغ ال•وح•دة ال•حقيقية ب•ني أن•فسنا ف•إن•نا نفش•ل ف•ي إدراك امل•قصد ال•رئ•يسي ال•ذي ع•اش ألج•له ح•ضرة ال•باب وح•ضرة
بهاء اهلل واملولى املحبوب وتحملوا الشدائد

له(19)".

"ك••ان ح••ضرت••ه م••رت••اح •ا ً ج••دا ً ل••سماع••ه إن امل••ؤت••مر ال••سنوي امل••رك••زي ق••د اك••تظ ب••ال••حاض••ري••ن ف••يه وإن امل••ؤم••نني ك••ان••وا متح••مسني ومتح••دي••ن ،وم••ن أس••مى
ض ••روري ••ات األم ••ر امل ••بارك  ....ه ••و أن ي ••كون األح ••باء متح ••دي ••ن وأن ي ••صبحوا ش ••دي ••دي اإلدراك ب ••أن ••هم أس ••رة روح ••ان ••ية واح ••دة تج ••معهم أواص ••ر ه ••ي أك ••ثر
ق••دس••ية وأزل••ية م••ن ت••لك ال••رواب••ط امل••ادي••ة ال••تي ت••جعل ال••ناس م••ن أس••رة واح••دة ،ف••إذا رغ••ب األح••باء ف••ي ن••سيان ج••ميع ال••خالف••ات ال••شخصية وف••تحوا ق••لوب••هم
ب••قدر ك••بير م••ن م••حبة ب••عضهم ل••بعض إج••الالً ل••حضرة ب••هاء اهلل ل••وج••دوا أن ق••واه••م ق••د ازدادت زي••ادة ع••ظيمة والج••تذب••وا ق••لوب الج••ماه••ير ول••شاه••دوا ن••مواً
س••ري••عا ً ل••ألم••ر امل••بارك ف••ي  .....وع••لى امل••حفل ال••روح••ان••ي امل••رك••زي أن ي••بذل ك••ل م••ا ف••ي وس••عه ل••رع••اي••ة ال••وح••دة ب••ني امل••ؤم••نني وت••رب••يتهم ب••اإلدارة األم••ري••ة ألن••ها
املج•رى ال•ذي ال ب•د أن تج•ري ف•يه ح•ياة ج•ام•عتهم وال•ذي إذا م•ا ت• ّم ف•همه وم•مارس•ته ب•صورة ص•حيحة ،س•وف ي•م ِّكن إع•مال األم•ر امل•بارك م•ن ال•سير إل•ى
األمام

سيرا ً سريعا ً(19)".

"ف••يما ي••تعلق ب••سؤال••ك ع••ن ال••حاج••ة إل••ى وح••دة أع••ظم ب••ني األح••باء ف••ال ش••ك إن ال••واق••ع ه••و ك••ذل••ك ،وي••رى ح••ضرة ول••ي أم••ر اهلل إن إح••دى ال••وس••ائ••ل ال••رئ••يسية
ل••تروي••ج ه••ذه ال••وح••دة ه••ي ت••عليم ال••بهائ••يني أن••فسهم ف••ي ص••فوف ال••درس وب••واس••طة امل••بادئ ،إن م••حبة اهلل وب••ال••تال••ي م••حبة البش••ر ه••ي األس••اس ال••جوه••ري
ل ••كل دي ••ن ب ••ما ف ••ي ذل ••ك دي ••ننا ف ••إن درج ••ة أع ••ظم م ••ن امل ••حبة س ••وف ت ••نتج وح ••دة أع ••ظم ألن امل ••حبة ت ••م ِّكن ال ••ناس م ••ن اح ••تمال ب ••عضهم ال ••بعض وأن ي ••كون ••وا
صبورين

ومسامحني(19)".

"وم ••ن أه ••م األم ••ور ه ••و أن امل ••حبة وال ••وح ••دة ي ••جب أن ت ••سودا ف ••ي ال ••جام ••عة ال ••بهائ ••ية ،إذ أن ه ••ذا ه ••و أك ••ثر م ••ا ي ••توق إل ••يه ال ••ناس ف ••ي ح ••ال ••ة ال ••عال ••م امل ••ظلمة
الحالية(19)".

"ي•رى ح•ضرت•ه أن ان•عدام االئ•تالف ال•سائ•د ح•ال•يا ً ب•ينك وب•ني  ....م•ضر ج•دا ً ل•تقدم األم•ر امل•بارك ول•ن ي•ؤدي إال إل•ى ت•فتيت وتج•ميد اه•تمام امل•ؤم•نني الج•دد.
وي ••نبغي ل ••ك و ......أن ت ••تناس ••يا م ••ظامل ••كما ال ••شخصية وتتح ••دا لح ••ماي ••ة األم ••ر امل ••بارك ال ••ذي ي ••علم ح ••ضرت ••ه ج ••يدا ً ب ••أن ••كم ج ••ميعا ً مخ ••لصون ل ••ه ومس ••تعدون
للتضحية

ألجله(19)".

)حضرة ولي أمر اهلل(
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٥١

" -19ال تجعلوا األعمال شرك اآلمال"
"ال تYجعلوا األعYمال شYرك اآلمYال وال تحYرمYوا أنYفسكم عYن هYذا املYآل ا ّلYYذي كYان أمYل املYق ّربYني فYي أزل اآلزال ،قYل روح األعYمال هYو رضYائYي
وع ّلق ّ
كل شيء

بقبولي(1)".

"لYيس ألحYد أن يحّ Yرك لYسانYه أمYام الYنّاس إذ يYمشي فYي الYطّرق واألسYواق بYل يYنبغي ملYن أراد الYذّكYر أن يYذكYر فYي مYقام بYني لYذكYر اهلل
أو في بيته هذا أقرب بالخلوص والتّقوى كذلك أشرقت شمس الحكم من أفق البيان طوبى
ع ِ
ع ِ
منَزَّ َ
ن ال َّريْبِ
ه ًة َ
ن الزَّيْغِ َوا ْل َهوَى َوأَعْمَ ا َل ُك ْم ُ
َّس ًة َ
م َقد َ
"اجْ َع ُلوا أ َ ْقوَا َل ُك ْم ُ

للعاملني(1) ".

َوالري ِ
َاء(2)".
ِّ

"ي••ا أب••ناء آدم ت••صعد ال••كلمة ال •طّيبة واألع••مال ال •طّاه••رة امل••ق ّدس••ة إل••ى س••ماء ال••عزّة األح••ديّ••ة ف••اب••ذل••وا الجه••د أن تتط ّه••ر أع••مال••كم م••ن غ••بار ال• ّ•ري••اء وك••دورة
ال •نّفس وال••هوى ف••تدخ••ل س••اح••ة ال••عزّة م••قبول••ة ألن••ه ع• ّ•ما ق••ري••ب ل••ن ي••رت••ضي ص••يارف••ة ال••وج••ود ب••ني ي••دي امل••عبود إال ال •تّقوى ال••خال••صة ول••ن ي••قبلوا إال ال••عمل
الربّانيّة طوبى للمقبلني".
الطاهر ،هذه هي شمس الحكمة واملعاني التي أشرقت من أفق فم املشيئة ّ
"يا من تزيّن ظاهرهم وخبث باطنهم

إنّ•ما م•ثلكم ك•مثل م ٍ
•اء م•ري• ٍر ص ٍ
•صفاء ف•ي ال•ظّاه•ر ،ف•إذا اخ•تبره م•ذاق
•اف ي•رى ف•يه ال ّ•رائ•ي ك•مال ال• ّلطف وال ّ

األح•دي•ة ل•م ي•قبل م•نه ق•طرةً واح•دةً ،أج•ل إ ّن تج• ّلي ال•شمس ف•ي ال•تّراب وامل•رآة س•واء ،ول•كن اع•لم أ َّن ال•فرق ب•ينهما ك•ال•فرق ب•ني األرض وال•فرق•دي•ن ب•ل ال•فرق
بينهما ليس له

انتهاء(3)".

)حضرة بهاء اهلل)	
  
*** 	
  
الشخص ّية ،ويسعى ّ
"إ ّن أساس ال ّدين هو الخلوص ،بمعنى أ ّن املتد ّين يجب أن يتخ ّلى عن جميع أغراضه ّ
بكل الوجوه في سبيل خير الجمهور ،وال
بحب
مخمرة
يتسنّى للنّاس أن يغمضوا الطّرف عن منافعهم الذّاتيّة ويفتدوا خير النّاس بخير أنفسهم إالّ بالتّديّن الحقيقيّ ،ذلك أل ّن طينة اإلنسان
ّ
ّ
الذّات ،وال يتم ّكن أحد أن يتخ ّلى عن مصالحه املا ِّد ّية املؤ ّقتة إالّ أمالً في األجر الجزيل والثّواب الجميل ،إالّ أ ّن ّ
الشخص املؤمن باهلل واملوقن بآياته
والسعادة األخرويّة ،فإنّه يترك راحته ومصالحه ابتغاء
عندما يتي ّقن باملثوبات الك ّليّة األخرويّة ،ويحسب النّعم ال ّدنيويّة جمي ًعا فانية زائلة مقابل العزّة
ّ
وجه اهلل ويؤثرها في سبيل نفع العموم من صميم قلبه »ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة

اهلل*«(4)".

"وم••ن مس••تلزم••ات األع••مال ال••حسنة ح••سن ال••نية وال ي••مكن أن تح••مل شج••رة ال••عمل وت••عطي األث••مار امل••بارك••ة ال••طيبة إال ب••ال••نية ال••حسنة ال••تي ه••ي ب••مثاب••ة
ورب رج•ل
ج•ذره•ا امل•حكم امل•تني ،ف•األس•اس األق•وم ل•لحصول ع•لى ن•تائ•ج ح•سنة ألع•مال أه•ل ال•عال•م ه•و ح•سن ال•نية ف•ال•نية ال•طيبة ال ت•قبل ال•نفاق وال•ري•اءّ ،
ي•باش•ر ع•مالً ح•سنا ً ل•كن ن•يته غ•ير ص•اف•ية ف•هو ي•عمل ذل•ك إم•ا لكس•ب الشه•رة أو ال•عزة أو أم•ال إلرض•اء غ•روره أو م•حض ال•ري•اء وال•بلوغ إل•ى ال•رئ•اس•ة ،ه•ذه
األع••مال ليس••ت ل••ها ن••تائ••ج ب••اق••ية وال ت••ؤدي إل••ى ف••وائ••د ع••ام••ة وال ت••نور ال••عال••م اإلن••سان••ي وال ته••به ال••سعادة وال••راح••ة األب••دي••تني ،ول••و ي••كون ل••ها أس••اس •ا ً م••تيناً
حس•ب ال•ظاه•ر ،ول•كنها ف•ي ح•ال اق•تران•ها ب•حسن ال•نية وال•طوي•ة ت•حيي ال•عال•م اإلن•سان•ي وت•جعل ال•ناس•وت ن•موذج•ا ً ل•لملكوت ووج•ه ال•غبراء م•رآة ل•لفردوس
األع•لى ،وع•ندم•ا ت•الح•ظون ب•دق•ة ت•تيقنوا ب•أن ه•ذه ال•نواي•ا ال•صادق•ة وال•نيات ال•خال•صة ل•هي م•ن ن•تاج ق•وة ك•لمة اهلل ون•فوذ دي•ن اهلل وال ت•برز امل•حبة ال•صميمة
والخ•لوص ال•قلبي وخ•دم•ة ال•عال•م اإلن•سان•ي إال م•ن روح•ان•ية اإلي•مان وم•عرف•ة اهلل ف•ي ال•نفوس البش•ري•ة ألن ال•حاك•م ع•لى ال•قلوب واألرواح ه•ي ق•وة ال•دي•ن
ال•روح•ان•ية وال•ناف•ذ ف•ي ال•عروق واألع•صاب ه•ي م•حبة اهلل وخ•شية اهلل ال•تي ت•حاف•ظ ع•لى ال•ضمائ•ر والس•رائ•ر ف•بفضل ه•ذه ال•قوة ال•قدس•ية يخ•دم أوالد آدم
بعضهم بعضا ويعشق بعضهم بعضا ويستحكم بنيان نظام العالم ويضمن أساس راحة

٥٢

األمم(5)".

)حضرة عبد البهاء)
***
"ي•جب أوالً وق•بل ك•ل ش•يء التش•بث ب•أي•ة وس•يلة م•مكنة ك•ي ن•جعل ال•قلب ص•اف•يا ً وال•نية خ•ال•صة ،وب•غير ذل•ك ف•ال ي•كون ث•مة أث•ر ون•تيجة ل•إلق•دام ع•لى أي أم•ر
كان ،يجب االحتراز من التصنع والتقليد ،إذ أن كل عاقل لبيب يدرك على الفور رائحتها

املنتنة(6)".

)حضرة ولي أمراهلل(	
   	
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية .207
) (1الكتاب األقدس ،الفقرتان .109 ،37
) (2لوح الحكمة ،آثار القلم األعلى الجزء الثاني ،الصفحة .129
املعربة.
) (3الكلمات املكنونة الفارسية
ّ
) (4الرسالة املدنية ،الصفحة .59
) (5كتاب أخالق بهائي ،الصفحة .124 - 123
) (6من توقيع حضرة ولي أمر اهلل املوجه إلى أحباء إيران في  19كانون أول . 1932

٥٣

"-20إياكم أن تجادلوا في اهلل وأمره"
"ال يعترض أحد على

أحد(1)".

ّ
والضرب وأمثالها عمّ ا تحزن به األفئدة
"قد منعتم في الكتاب عن الجدال والنّزاع

والقلوب(1) ".

"يا أهل البهاء سخ ّروا مدائن القلوب بسيوف الحکمة والبيان إ ّ
ن ا ّلذين يجادلون بأهواء أنفسهم أولئك فى حجاب
"إيّاکم أن تتک ّلموا بما يختلف به األمر کذلك ينصحکم ربّکم الغفور

مبني(2)".

الرحيم(3)".

ّ

"إيّYاکYم أن ال تYحاربYوا مYع نYفس بYل ذکّYروهYا بYالYبيان الYحسنة واملYوعYظة الYبالYغة إن کYانYت مYتذکّYرة فYلها وإالّ فYأعYرضYوا عYنها ثّ Yم اقYبلوا
ٍ
ٍ
بأحد أل ّ
ن اهلل ترکها ألهلها وما أراد منها إالّ قلوب
قدس منير وال تجادلوا للدّنيا وما قدّر فيها
إلى شطر القدس مق ّر

العباد(4)".

"ي ••جب ع ••لى ح ••زب اهلل أن ي ••حترزوا م ••ن ك ••ل أم ••ر تش ••ت ّم م ••نه ــ ول ••و ع ••لى ق ••در ق ••يد ش ••عرة ــ رائ ••حة ال ••فساد وال ••نزاع والج ••دال ،أو ي ••ؤدي إل ••ى ح ••زن أح ••د،
كاحترازهم من الحية

الرقشاء(5)".

"كل من تف َّوه اليوم بكلمة تسبب االختالف كان ولم يزل مردودا ً لدى

اهلل(6)".

"يا ابن التّراب الحقّ أقول ان أش ّد العباد غفل ًة من يجادل في القول ويبتغي التف ّوق على أخيه قل يا أيّها األخوة بأعمالكم تزيّنوا ال

بأقوالكم(7)".

•درك ف••ي ه••يكل ال••ظهور م••ن
"ت••رى ال••بعض ي••سير ف••ي أع••لى م••رات••ب ال••عرف••ان وال••بعض اآلخ••ر ف••ي دون••ها ف••مثالً م••نهم م••ن ي••رى ذات ال••غيب امل••نيع ال••ذي ال يُ• َ
دون ف•صل ووص•ل ،وم•نهم ي•عتبر ه•يكل ال•ظهور ن•فس ظ•هور اهلل وي•ذع•ن أن أوام•ره ون•واه•يه ن•فس أوام•ر اهلل ال•حق ،إن ه•ذي•ن امل•وق•فني ك•اله•ما م•قبوالن ل•دى
ال•عرش ،غ•ير أن•ه ل•و أدى ب•يان ه•ذي•ن امل•وق•فني إل•ى ال•نزاع والج•دال ب•ني أص•حاب•هما ب•ات ك•اله•ما م•ردودي•ن ،ح•يث أن اله•دف م•ن ال•عرف•ان وب•يان ذل•ك ب•أع•لى
امل ••رات ••ب ه ••و ج ••ذب ال ••قلوب وائ ••تالف ال ••نفوس وت ••بليغ أم ••ر اهلل ،ب ••ينما ال ••نزاع والج ••دال ب ••ني أص ••حاب امل ••وق ••فني ك ••ان وال ي ••زال س ••ببا ً ل ••تضييع أم ••ر اهلل فله ••ذا
كالهما يرجعان إلى النار ولو أن كل واحد منهما يزعم أنه يطير في أعلى مراتب

العرفان(8)".

"ي••جب ع••لى ال••كل أن يس••لكوا ط••ري••ق ال••رف••ق وامل••داراة وامل••حبة ف••يما ب••ينهم وم••ن ك••ان ع••اج••زا ً ع••ن إدراك ب••عض امل••رات••ب أو ل••م ي••بلغ ب••عد إل••ى ت••لك امل••رات••ب م••ن
الواجب أن يتحدثوا معه بغاية اللطف والشفقة ويذكروه دون أن يروا في أنفسهم فضالً

وسموا ً عليه(9)".

)حضرة بهاء اهلل)	
  
***

•صرح ف ••ي ال ••كتاب اإلل ••هي ه ••و أن ••ه إن ج ••ادل اث ••نان ون ••اق ••شا ح ••ول م ••سأل ••ة م ••ن امل ••سائ ••ل اإلل ••هية ،ث ••م أدى ج ••دال ••هما إل ••ى ال ••نزاع
"ي ••ا أح ••باء اهلل م ••ما ه ••و م • َّ
واالخ•تالف ك•اله•ما ب•اط•الن ،ف•حكمة ه•ذا األم•ر ال•قاط•ع اإلل•هي ه•و ح•تى ال ي•ثار ج•دال ون•زاع ب•ني اث•نني م•ن األح•باء ،ف•يناق•شان ب•كل م•حبة وأل•فة ،وف•ي م•ا
•بني ه• ••ذا ه• ••و ال• ••حكم
ت• ••بني أن ن• ••قاش• ••هما أخ• ••ذ ي• ••ؤدي إل• ••ى امل• ••عارض• ••ة ع• ••ليهما أن ي• ••سكتا دون االس• ••تمرار ف• ••ي ال• ••بحث ويس• ••تفسرا ح• ••قيقة األم• ••ر م• ••ن امل• • ِّ
الفاصل(10)".

٥٤

"ي••نبغي ألم••ثال ج••ناب••ك أن ت••قاب••ل الج••ميع ب••ال••رأف••ة وامل••داراة ،وإن ع••ارض أح••ده••م أو ج••ادل ،ع••ليك ب••ال••سكوت ال••تام ألن امل••قاب••لة ب••امل••ثل ت••ؤدي إل••ى ال••تكدر،
والتكدر يورث الغيظ والحدة ،والغيظ وسورة النفس ينتهيان إلى

الضالل(11)".

)حضرة	
  عبد البهاء( 	
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

الكتاب األقدس ،الفقرتان 	
  	
  .149	
  ،74

)(2

آثار القلم األعلى ،الجزء األول ،الصفحة .54

)(3

آثار القلم األعلى ،الجزء األول ،الصفحة 	
  .100

)(4

آثار القلم األعلى ،الجزء الرابع ،الصفحة 	
  .114

)(5

جنجينة	
  حدود	
  وأحكام	
  ،الصفحة	
  .321	
  

)(6

أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة .244

)(7

املعربة	
  .
الكلمات املكنونة الفارسية
ّ

)(8

مجموعة إقتدارات الصفحة 	
  .218

)(9

معرب	
  من	
  نص	
  أورده	
  حضرة	
  ولي	
  أمراهلل	
  في	
  كتاب	
  جلينينجز	
  املقتطف	
  رقم	
  .5	
  
ّ

)(10

مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثالث ،الصفحة .33

)(11

أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  	
  .	
  245

٥٥

" -21قد ح ِّر َم عليكم القتل والزنا ثم الغيبة
واالفتراء"
الصحائف
"قد ح ّرم عليكم القتل وال ّزنا ث ّم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عمّ ا نهيتم عنه في ّ

واأللواح(1)".

"ال يYقتل نYفس نYفسا ً هYذا مYا نYهيتم عYنه فYي كYتاب كYان فYي سYرادق الYعزّ مسYتوراً ،أتYقتلون مYن أحYياه اهلل بYروح مYن عYنده إ ّ
ن هYذا خYطأ قYد
ظلم وال ّ
كان لدى العرش كبيراً ،اتقوا اهلل وال تخربوا ما بناه اهلل بأيادي ال ّ
طغيان ث ّم اتّخذوا إلى الحقّ

سبيالً(1)".

هYروا أنYفسكم عYن كYل مYا حYرم فYي كYتاب اهلل الYعلي الYعظيم
"اتYقوا اهلل وال تفسYدوا فYي األرض مYن بYعد إصYالحYها وال تYرتYكبوا الYفحشاء ط ِّY
إياكم أن تسفكوا الدماء والذي سفك إنه ليس مني وكان اهلل بريء

منه(2)".

Yوال الَّ Yن ِ
ن ِYفYي األَ ْر ِ
ن أ َ ْم َ
Yسأ َ ُل اهللَ ِبYأ َ ْ
ن الِّ Yد َمYا َء َو َيYأ ْ ُكُ Yلو َ
Yس ِف ُكو َ
سYدُو َ
َاطِ Yل َنYحْ ُ
"وا َّل ِYذيَ Y
َجYمَ عَ َبْ Yي َن َنا َو َبْ Yي َنهُ ْم ال
ن ال ي ْ Y
اس ِYبYالYب ِY
ن ُي ْف ِY
ن َبYرِآ ٌء ِمْ Yنهُ ْم َو َن ْ
ض َو َي ْ
اآلخ ِ
ِ
رة ِإالّ ِبأ َ ْ
ن َيتُوبُوا ِإ َلي ِْه ِإ َّن ُه ُ
هوَ أ َ ْرحَ ُم
ِفي ال ُّد ْنيَا َوال ِفي

احمنيَ(3)".
الر ِ

َّ

وتمسکوا بالدّنيا إ ّنYهم لYيسوا مYن أهYل الYبهاء  ...وهYم عYباد  ...لYو يYردن عYليهم ذوات الجYمال بYأحYسن ال ّ
طراز
"قYل ا ّلYذين ارتYکبوا الYفحشاء
ّ
ال ترت ّد إليه ّ
ن أبصارهم بالهوى أولئك خلقوا من التّقوى کذلك يع ّلمکم قلم القدم من لدن ربّکم العزيز
"ان ا ّ
الستّار ذو الفضل
طلعتم على خطيئة أن استروها ليستر اهللّ عنکم إ ّنه لهو ّ

الوهّاب(4)".

العظيم(5)".

YساتYريYن .کYونYوا يYا قYوم سYتّارا ً فYي األرض وغّ Yفاراً
"ويYا حYبّذا ملYحسن لYن يسYتهزء بYمن عYصى ويسYتر اهلل عYليه جYريYراتYه وإ ّنYه هYو خYير ال ّ
فى البالد ليغفرکم اهللّ بفضله ث ّم اصفحوا ليصفح اهللّ عنکم ويلبسكم بُر َد

الجميل(6)".

ِ
ِ
شاه ٌد ب ِ
عَل ِب َغ ْي ِر ِ
ن ِ
ِذل َ
ذل َ
ن َت ْف ْ
سب َ
ِخ َ
ك َم ْلعُو ٌ
خاطئا ً َو ِإ ْ
اإل ْنسا ِ
"يَا ا ْب َ
طأ ِ أَحَ ٍد ما ُدمْتَ
ك".
ن أ َ ْنتَ َوأ َ َنا
ن ال َت َن َّف ْ
ن عَلى ِ
اش َت َغ ْلتَ ِبعُ ُيوبِ ِع ِ
ُيوب َن ْف ِ
ود َكيْفَ َن ِ
ن الوُجُ ِ
ذل َ
ك َو ْ
س َ
ن كا َ
بادي َم ْ
"يَا ا ْب َ
ك َفعَ َلي ِْه َلعْ َن ٌة
سيتَ ع
َ
" ُ
خلِقَ اللسان لذكر الحق جور عليه أن يدنس بالغيبة ،أو ينطق بكلمات تسبب حزن العباد

ني(7)".
ِم ِّ

درهم(8)".
وتك ِّ

•رض ذ ّل•ة أح•د ل•كيال تتج• ّلى ذ ّل•تك إذا ً ف•اف•رغ بس•ري ٍ
" ال ت•قل س•وءا ً ف•تسمعه وال تُ•عظِّم ع•يب ال•نّاس ل•كيال ي•عظم ع•يبك وال ت ِ
•رة ن•ق ّية وق ٍ
•لب ط•اه• ٍر وص•در م•ق ّدس
ٍ
وخاط ٍر منزَّه في أيّام عمرك التي تع ّد ّ
وتستقر في امللكوت الباقي".
برهة حتّى تعود فارغ البال من هذا الجسد الفاني
أقل من
ّ
ج••عل ال••لسان ل••ذك••ري ف••ال ت••دنّ••سوه ب••ال••غيبة ف••إن غ••لبت ع••ليكم ال •نّفس ال •نّار ّي••ة ف••اش••تغلوا ب••ذك••ر ع••يوب أن••فسكم ال ب••اغ••تياب خ••لقي ألن ك •لّ
"أ ّي••ها امل••هاج••رون ُ•
منكم لنفسه أبصر وأعرف منه بنفوس

عبادي(9)".

الساحة أل ّن الغيبة تطف¼ سراج القلب املنير ،وتميت الحياة من
السالك أن يع ّد الغيبة ضاللة وأن ال يخطو بقدمه أب ًدا في تلك ّ
"على ّ
)حضرة بهاء اهلل(

٥٦

الفؤاد(10)".

*** 	
  
"إن ن•صوص ال•زج•ر وال•عتاب وال•عقاب ح•ول م•سأل•ة ال•فحشاء ف•ي األل•واح اإلل•هية ال ح•صر ل•ها وال ح•دود ،ب•حيث أن م•رت•كب ال•فحشاء م•طرود وم•ردود م•ن
العتبة اإللهية وهو مذموم بني األحباء ومرذول لدى عموم

الناس(11)".

"إن أس••وء ع••ادة ل••إلن••سان وأع••ظم ذن••ب ل••ه ه••و اغ••تياب ال••نفوس ،وخ••اص••ة إذا ص••در م••ن األح••باء ،ف••لو ك••ان••ت ال••غيبة ق••د س••دت أب••واب••ها ب••طري••قة م••ا وأث••نى ك••ل
ح•بيب م•ن األح•باء ع•لى اآلخ•ري•ن ،ل•كان•ت ت•عال•يم ح•ضرة ب•هاء اهلل ق•د انتش•رت وألص•حبت ال•قلوب ن•وران•ية واألرواح رب•ان•ية ول•وج•د ال•عال•م اإلن•سان•ي س•عادت•ه
األب••دي••ة ،أم••لي أن ي••تجنب األح••باء ال••غيبة ت••جنبا ً ت••ام •ا ً وي••مدح ك••ل م••نهم اآلخ••ر وي••عتبر ال••غيبة س••ببا ً ل••لنقمة اإلل••هية ،ب••حيث أن اغ••تاب أح••د ش••خصا ً ب••كلمة
واح•دة يُ َ
ش َّ•ه•ر بس•ببه ب•ني ج•ميع األح•باء ،ألن أب•غض األخ•الق ه•و ال•بحث ع•ن ع•يوب اآلخ•ري•ن ،ع•لينا أن نتح•رى ح•سنات ال•نفوس وأن ال ن•تجسس ع•يوب•هم،
•طرف ع••ن ع••يوب ال••ناس ب••قدر املس••تطاع وال••بحث ع••ن ك••ماالت••هم ال ع••ن ن••قائ••صهم ،ي••قال أ ّن ال••سيد امل••سيح م• ّ•ر ي••وم•ا ً ع••لى ج••يفة ح••يوان وك••ان
ي••جب غ••ض ال• ْ
ال•حواريّ•ون ف•ي ص•حبته ،ف•قال أح•ده•م" :م•ا أع•فن ه•ذا ال•حيوان!" وق•ال آخ•ر" :م•ا أق•بح ش•كله" وق•ال ث•ال•ثهم م•ا أك•ره ص•ورت•ه أم•ا ال•سيد امل•سيح ف•لم ي•نظر
ع•يوب ذل•ك ال•حيوان ،ب•ل ت•أم•ل ح•تّى رأى أ ّن أس•نان•ه ب•يضاء ف•لفت ن•ظره•م إل•ى ب•ياض أس•نان•ه وأغ•مض ع•ينيه ع•ن س•ائ•ر ال•عيوب م•ن ت•عفن وق•بح م•نظر ،ه•ذه
هي صفة أبناء امللكوت هذا هو منهج البهائيني الحقيقيني ومسلكهم ،أملي ان يُ َوفَّق األحباء

بذلك(12)".

"ال••بهائ••ي ال ي••تفوه ب••ذم اآلخ••ري••ن ويحس••ب ال••غيبة أع••ظم خ••طيئة ف••ي ال••عال••م اإلن••سان••ي ذل••ك ألن ح••ضرة ب••هاء اهلل ق••د ص• َّ•رح ف••ي ج••ميع أل••واح••ه ب••أن ال••غيبة
وال••نميمة ه••ما م••ن دس••ائ••س ال••شيطان ووس••اوس••ه وه••ما ه••ادم••تان ل••بنيان اإلن••سان ،إن امل••ؤم••ن ال ي••نطق ب••ذم ال••غري••ب م••ن ال••ناس ف••كيف ب••ال••قري••ب م••نهم وال
ي ••غتاب ال ••عدو ف ••كيف ي ••ذم ال ••صدي ••ق امل ••حب ،إن ال ••غيبة وال ••نميمة ه ••ما م ••ن ص ••فات ض ••عاف ال ••عقول واألف ••كار وليس ••تا م ••ن ش ••يم األب ••رار وإن األن ••ان ••ية م ••ن
خصائص غير املؤمنني وليس من مسلك

األحباء(13)".

"ه•نال•ك ب•عض األح•باء ي•غتاب•ون ب•عضا ً ف•ي الس•ر وي•ضعون أس•اس•ا ً ل•لغيبة ف•ي غ•اي•ة امل•تان•ة وي•سمون ذل•ك غ•يرة م•نهم ع•لى م•صال•ح أم•ر اهلل ،ك•ون•وا ف•ي غ•اي•ة
الح•ذر وام•نعوا الج•ميع ع•ن ذل•ك م•نعا ً ص•ري•حا ً ألن•ه م•ا م•ن ص•فة أع•ظم ض•ررا ً ب•النس•بة ألم•ر اهلل م•ن ض•رر ال•بحث ع•ن ال•عيوب وال ي•جوز ق•ط أن ي•تفوه أح•د
ب••كلمة غ••ير الئ••قة ب••حق غ••يره م••ن األح••باء ،عYجبت مYمن اشYتغل بYعيوب الYناس وهYو غYافYل عYن عYيوب نYفسه،ه••ذا ه••و مس••لك ال••روح••ان••يني ف••ام••نعوا
الجميع عن هذه الخلة وال تسمحوا قط أن ينبس أحدكم بكلمة غير الحمد

والثناء(14)".

"ج•اء ف•ي اإلن•جيل أن أح•ده•م خ•اط•ب ال•سيد امل•سيح وق•ال أي•ها امل•علم ال•صال•ح ،ق•ال ال•سيد امل•سيح مل•اذا خ•اط•بتني به•ذه ال•كلمة؟ إن ال•صال•ح واح•د وه•و
اهلل ب••نا ًء ع••ليه ت••رى ع••بد ال••بهاء ي••تمنى أن ت••كون ل••ه ع••ينا ً س••ات••رة للخ••طاي••ا ،ألن••ه ي••رى ن••فسه م••ذن••با ً أك••ثر م••ن الج••ميع ،وي••رى ش••خصه ق••اص••را ً وع••اج••زا ً ف••ي
ع•بودي•ة اهلل ،ب•ناءا ع•لى ذل•ك ال يه•تم بخ•طاي•ا اآلخ•ري•ن ،وه•و م•شغول ب•قصور ن•فسه ومس•تمر ف•ي ط•لب ال•عفو وال•غفران وال•تماس ال•فضل واإلح•سان ،ف•إن
•عرض ل•غيري ،وج•اء
وج ُ
•دت ش•خصا ً م•ذن•با ً وأن•ا أق•اب•له ب•ال•رح•مة وامل•حبة ،ل•يس ذل•ك م•ن غ•فلتي ب•ل ن•ظرا ً الع•تراف•ي ب•قصوري واش•تغال•ي ب•نفسي ،ل•ذل•ك ال أت َّ
ف••ي اإلن••جيل إن••ه ح••ضرت ام••رأة زان••ية م••حضر ال••سيد امل••سيح واع••ترف••ت ب••ذن••بها ،ق••ال ال••حضور ل••لسيد امل••سيح مل••اذا ال ت••حكم ع••ليها ب••ال••رج••م؟ أج••اب ال••سيد
امل••سيح ف••ليقم أح••دك••م ل••يرج••م ه••ذه ال••زان••ية إن ل••م ي••كن ب••نفسه مس••تحقا ً إلج••راء الح••د الش••رع••ي ،أي ل••يس م••ذن••باً ،ومل••ا ح••اس••ب ك••ل واح••د م••نهم ن••فسه وج••ده••ا
فر كل منهم إلى
مذنبة لذلك ّ

جهة(15)".

ص • َد َر م••ن ب••عض األح••باء ق••صور ي••جب ع••لى اآلخ••ري••ن أن يس••تروه وي••سعوا ف••ي إك••مال ن••واق••صه وال أن ي••بحثوا ع••ن ع••يوب••ه ل••يذل••وه وي••دي••نوه ،إن ال••عني
"إن َ• • •
ال••سات••رة للخ••طاي••ا ل••هي س••بب ال••بصيرة ،واإلن••سان ال••واع••ي ل••هو س••تار ل••عيوب ك••ل ع••بد ع••اص ،إن ك••شف م••ساوئ ال••ناس ش••أن ال••وح••وش ول••يس م••ن ش••أن
اإلنسان الواعي

املدرك(16)".

٥٧

"ي ••ا أح ••باء اهلل م ••ن ال ••بدي ••هي أن االغ ••تياب ال ي ••ثمر إال الخ ••مود والج ••مود وه ••و م ••ن أس ••باب ال ••تفرق ••ة وأع ••ظم وس ••يلة للتش ••تيت ،ف ••إن اغ ••تاب أح ••د اآلخ ••ر ع ••لى
املس•تمعني أن ي•منعوه م•ن ذل•ك ب•غاي•ة ال•روح•ان•ية وال•لطف وي•قول•وا ل•ه أي ث•مر وف•ائ•دة م•ن ه•ذه ال•غيبة؟ ه•ل ه•ي س•بب ال•حصول ع•لى رض•اء الج•مال امل•بارك أو
ه•ي ع•لة ع•زة األح•باء األب•دي•ة؟ ه•ل س•تكون س•ببا ً ف•ي ت•روي•ج دي•ن اهلل أو ت•ثبيت م•يثاق•ه؟ ه•ل ه•ناك م•ن يس•تفيد م•نها أو يس•تنير ب•ها؟ ال واهلل ب•ل ال•غيبة ه•ي
ال••غبار ال••ذي إذا غ••شى ال••قلوب ج••عل اآلذان ص••ماء ع••ن اإلص••غاء وال••عيون ع••مياء ع••ن رؤي••ة ال••حقيقة ،أم••ا إذا م••دح ش••خص آخ••ر وأث••نى ع••ليه ف••ال ش••ك أن
املس•تمعني سيته•للون ط•رب•ا ً ب•ال•روح وال•ري•حان وته•تز ق•لوب•هم ف•رح•ا ً وس•رورا ً وتس•تبشر أرواح•هم م•ن ن•فحات اهلل  ....ق•سما ً ب•الج•مال اإلل•هي إن ق•لبي ليمتل¼
روح•ا ً وري•حان•ا ً ح•ينما يس•تمع إل•ى أخ•بار األح•باء امل•فرح•ة ول•كن ق•لبي ي•غرق ف•ي بح•ر م•ن األح•زان ح•ينما أش•عر ب•وج•ود ال•تكدر ب•ني األح•باء ه•ذه ه•ي ح•ال•ة
عبد

البهاء(17)".

"ك•ل م•ن ه•و راض ع•ن ن•فسه ه•و مظه•ر ال•شيطان وم•ن ل•م ي•رض ع•نها ف•هو مظه•ر ال•رح•من ،ف•األن•ان•ي ال ي•تقدم وأم•ا م•ن ي•رى ن•فسه ن•اق•صة وي•حاول إك•مال•ها
ف•يتقدم ،وم•ن ك•ان ح•ائ•زا ً ع•لى أل•ف م•نقبة ف•يجب ع•ليه أن ي•غمض ع•ينيه ع•نها ج•ميعها م•حاوالً ال•بحث ع•ن ن•قائ•ص ن•فسه ،وم•ثل اإلن•سان ك•مثل رج•ل ام•تلك
ب•نا ًء ف•ي غ•اي•ة ال•روع•ة واإلت•قان ،ف•إذا ح•دث خ•لل ب•سيط ف•ي ج•دار ال•بيت أو س•قفه ف•ال ش•ك ب•أن•ه س•يبذل جه•ده ب•كل م•ا ي•ملك م•ن ط•اق•ات ل•ترم•يم ذل•ك الخ•لل
ال••بسيط م••تناس••يا ً ت••لك ال••روع••ة واإلت••قان ،أض••ف إل••ى ذل••ك إن ال••كمال امل••طلق ل••إلن••سان ض••رب م••ن املس••تحيل ،ف••مهما ت••رق••ى اإلن••سان ي••عتبر ن••اق••صا ً ويج••د
أمامه مستوى أفضل مما هو فيه فإذا نظر إلى األفضل ال يرضى بحالته

الراهنة(18)".

"ي•جب ال•نظر إل•ى ك•ل م•ا ه•و م•مدوح ف•ي ال•ناس وع•لى ه•ذا امل•نوال يس•تطيع اإلن•سان أن ي•أت•لف م•ع الج•ميع غ•ير أن•ه إذا ن•ظر إل•ى ن•قائ•ص ال•نفوس ف•األم•ور
تتفاقم(19)".

)حضرة عبد البهاء(	
  
*** 	
  
"إذا ك•نا ن•حن ال•بهائ•يني ال نس•تطيع ب•لوغ ال•وح•دة ال•حقيقية ب•ني أن•فسنا ف•إن•نا نفش•ل ف•ي إدراك امل•قصد ال•رئ•يسي ال•ذي ع•اش ألج•له ح•ضرة ال•باب وح•ضرة
بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء وتحملوا الشدائد له.
ألج••ل إح••راز ه••ذه ال••وح••دة ال••حقيقية ف••إن م••ن األم••ور ال••جوه••ري••ة األول••ى ال••تي أك••د ع••ليها ح••ضرة ب••هاء اهلل وح••ضرة ع••بد ال••بهاء ه••و أن ن••قاوم امل••يل ال••طبيعي
ل•ترك•يز ان•تباه•نا ع•لى أخ•طاء وت•قصير اآلخ•ري•ن أك•ثر م•ن ت•رك•يزه ع•لى أخ•طائ•نا وت•قصيرن•ا ن•حن ،إن ك•ل ف•رد م•نا م•سؤول ع•ن ح•ياة واح•دة ف•قط وت•لك ه•ي
ح•يات•نا وك•ل واح•د م•نّا ب•عيد إل•ى درج•ة ال ي•مكن ق•ياس•ها ع•ن ك•ون•ه ك•ام•الً م•ثل ك•مال أب•ينا ال•سماوي ،وإن واج•ب ت•كميل ح•يات•نا وأخ•الق•نا ه•و واج•ب ي•تطلب
ك•ل ع•ناي•تنا وق•وة إرادت•نا وط•اق•تنا ،ف•إذا س•محنا ب•أن ن•ول•ي ع•ناي•تنا وط•اق•تنا س•عيا ً ف•ي ت•عدي•ل اآلخ•ري•ن وم•عال•جة أخ•طائ•هم ف•إن•نا ن•ضيع ب•ذل•ك وق•تا ً ث•ميناً،
ن•حن ك•ال•حارث•ني ال•ذي•ن ل•كل م•نهم ف•دان•ه م•ن ال•ثيران ي•دي•ره ،ومح•راث•ه ي•وج•هه وألج•ل أن ي•حاف•ظ ع•لى اس•تقام•ة ث•لم ح•راث•ته ي•جب ع•ليه أن ي•ضع ه•دف•ه ن•صب
ع•ينيه وي•ر ِّ•ك•ز ع•لى واج•به ال•خاص ،ف•لو ن•ظر إل•ى ه•ذه ال•جهة وت•لك ل•يرى أح•وال زي•د وع•مرو ل•ينتقد ح•راث•تهم ف•من امل•ؤك•د أن خ•ط ح•راث•ته ه•و س•يكون م•تعرج•اً
غير مستقيم.
ول•يس ه•ناك م•وض•وع أك•دت ع•ليه ال•تعال•يم ال•بهائ•ية أك•ثر م•ن تش•دي•ده•ا ع•لى ض•رورة االم•تناع ع•ن االن•تقاد وال•غيبة م•ع الح•رص دوم•ا ً الك•تشاف واس•تئصال
أخطائنا الخاصة والتغ ُّلب على عيوب أنفسنا.
وإذا ك••نا مخ••لصني ح••قا ً ل••حضرة ب••هاء اهلل ول••حضرة امل••ول••ى امل••حبوب ول••حضرة ول••ي أم••رن••ا ال••عزي••ز وج••ب ع••لينا إذا ً أن نظه••ر م••حبتنا ب••إط••اع••ة ه••ذه ال••تعال••يم
الصريحة وهي تتطلب األعمال وليس

األقوال(20)".

٥٨

)	
  حضرة ولي أمر اهلل( 	
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

الكتاب األقدس ،الفقرتان .74	
  ،20

)(2

أمر	
  وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .190

)(3

كتاب ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء الصفحة . 7

)(4

آثار القلم األعلى ،الجزء األول ،الصفحة 	
  .153

)(5

املصدر السابق ،الصفحة 	
  .36

)(6

آثار القلم األعلى ،الجزء الرابع ،الصفحة 	
   .65

)(7

الكلمات املكنونة العربية.

)(8

أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .195

)(9

املعربة	
  .
الكلمات املكنونة الفارسية
ّ

املعرب ،الصفحة 	
  .153
) (10كتاب اإليقان
َّ
) (11مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .371
) (12جنجينة حدود وأحكام ،الصفحة 	
  .304
) (13املصدر السابق ،الصفحة .306
) (14املصدر السابق ،الصفحة 	
  .306
) (15أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة  182مترجم	
  .
) (16املصدر السابق ،الصفحة 	
  .184
) (17أخالق بهائي ،الصفحة 	
  .	
  101
) (18أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .97
) (19املصدر السابق ،الصفحة 	
  .184
) (20من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء بتاريخ .12/5/1925

٥٩

" -22من اغتاظ عليكم قابلوه بالرفق"
"من اغتاظ عليكم قابلوه بال ّرفق وا ّلذي زجركم ال تزجروه دعوه بنفسه وتو ّكلوا على اهلل املنتقم العادل

القدير(1)".

"ال تYعترضYوا عYلى الYعباد إن وجYدتYم مYن أح ٍYد رائYحة الYبغضاء ذروه فYى خYوضYه متشYبّثني بYأذيYال رداء عYنايYة ربّYکم فYالق اإلصYباح ،ال
تعتدوا على من اعتدى عليكم ليظهر فضلكم وعنايتكم بني العباد كذلك نزِّل من قبل من سماء مشيئة ربنا املنزل

القديم(2)".

"تYاهلل الحق لYو انYتم تُYظ َلمون أحYب عYندي مYن أن تYظلِموا عYلى أحYد وهYذا مYن سYجيتي وأحYسن خYصالYي لYو أنYتم مYن املYوقYنني ،أن
اصYYبروا يYYا أحYYبائYYي فYYي الYYبأسYYاء والYYضراء وإن يYYظلمكم مYYن ظYYالYYم فYYارجYYعوا حYYكمه إلYYى اهلل الYYذي بYYيده مYYلكوت كYYل شYYيء وإنYYه لYYهو
املقتدر على ما يشاء وهو أشد

املنتقمني(3)".

)حضرة بهاء اهلل(
*** 	
  
"ك••ون••وا لج••روح ال••جائ••ري••ن م••ره••ما ً وألل••م ال••ظامل••ني ع••الج•ا ً ف••إن س••قوك••م س••ما ً أش••رب••وه••م شه••داً ،وإن ط••عنوك••م بخنج••ر اع••طوه••م س••كرا ً وح••ليباً ،وإن أه••ان••وك••م
كونوا لهم عوناً ،وإن لعنوكم التمسوا لهم رحمة ،وقوموا باملحبة وعاملوهم بأخالق رحمانية ،وال تدنسوا ألسنتكم قط بكلمة بذيئة في

حقهم(4)".

"ف•إذا ع•ام•لكم س•ائ•ر امل•لل وال•طّوائ•ف ب•ال•جفاء ف•عام•لوه•م ب•ال•وف•اء ،أو ال•ظّلم ف•بال•عدل ،وإن اج•تنبوك•م ف•اج•تذب•وه•م ،وإن أظه•روا ل•كم ال•عداوة ق•اب•لوه•م ب•امل•حبّة،
ني َو ِ
الشهد ،وإذا جرحوكم فكونوا مرهما هذه ِ
الس ّم فامنحوهم ّ
صفَ ُة املُخلِص َ
سمَ ُة
وإن أعطوكم ّ

قنيَ(5)".
اد ِ
الص ِ
َّ

)حضرة عبد البهاء(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

الكتاب األقدس ،الفقرة .154

)(2

كتاب أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة .226

)(3

املصدر	
  السابق	
  الصفحة	
  .227	
  

)(4

املصدر السابق الصفحة .228

)(5

وصايا حضرة عبد البهاء املعربة ،كتاب العهد األوفى الطبعة الثانية ،الصفحة 	
   .30

٦٠

" – 23طيروا بقوادم االنقطاع فوق
اإلبداع"
"دعوا ما عندكم ث ّم طيروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االختراع ا ّلذي بحركة قلمه ق ّلب
ّ
والشهادةُ بني
أس االنقطاع هو التّوجّ ه إلى شطر اهللّ والورو ُد عليه والنَّظ ُر إليه
" َر ُ

العاملني(1)".

يديه(2)".

"االنYYقطاع شYYمس إذا أشYYرقYYت مYYن أفق سYYماء نYYفس تنخYYمد فYYيها نYYار الحYYرص والYYهوى كYYذلYYك يYYخبركYYم مYYالYYك الYYورى إن أنYYتم مYYن
الYعارفYني إن الYذي فYتح بYصره بYنور الYعرفYان يYنقطع عYن اإلمYكان ومYا فYيه مYن األكYوان  ...طYوبYى ملYن تYنوّر بYأنYوار االنYقطاع إنYه مYن أهYل
سفينة

الحمراء(3)".

"إن ال••قصد م••ن االن••قطاع ه••و ان••قطاع ال••نفس ع••ما س••وى اهلل ،وذل••ك ي••عني أن••ها ت••رت••قي إل••ى م••قام ب••حيث ال ي••منعه ش••يء م••ن األش••ياء امل••شهودة ف••يما ب••ني
•مسكها ب••ه ال ي••منعها م••ن ح••ب اهلل وال ي••حجبها ع••ن ذك••ره ،ك••ما ت••الح••ظون ع••يان•ا ً ال••يوم ب••أن أن••اس•ا ً ك••ثيري••ن
األرض وال••سماء ع••ن ال••حق ،أي ح•بّها ل••شيء وت• ّ
ت•مسكوا ب•ال•زخ•ارف ال•فان•ية وتش•بثوا ب•أس•باب ب•اط•لة وح•رم•وا ب•ذل•ك م•ن ال•نعم ال•خال•دة وأث•مار الشج•رة امل•بارك•ة اإلل•هية ،وم•ع أن س•ال•ك س•بل ال•حق ي•صل إل•ى
م••رت••بة ال ي••رى ف••يها م••قرا ً وم••قام•ا ً إال االن••قطاع ول••كن ال••تعبير ع••اج••ز ع••ن ت••رج••مة ه••ذا امل••قصد وال••قلم ال يس••تطيع أن يخ••طو س••اح••ته ل••يرق••م ،ذلYك فYضل اهلل
وس•ل ب•ه ،وه•ذه امل•رت•بة إن
وج•ه إل•ى اهلل وال•ت ّ ّ • •
يYعطيه مYن يYشاء ،فمج•مل ال•قول إن ال•قصد م•ن االن•قطاع ل•يس إس•راف األم•وال وإت•الف•ها ب•ل ع•بارة ع•ن ال•ت ّ ّ •
ح•صلت ب•أي ن•حو ك•ان وظه•رت م•ن أي ش•يء إن•ما ي•عتبر ان•قطاع•ا ً وم•بدأه وم•نتهاه ،إذا ً نYسأل اهلل بYأن يYنقطعنا عYمن سYواه ويYرزقYنا لYقاءه إنYه مYا
من إله إال هو له األمر والخلق يهب ما يشاء ملن يشاء وإنه كان على كل شيء

قديرا(4)".

"ي••ا اب••ن األرض إن أردت••ني ف••ال تُ••رد س••واي وإن اب••تغيت ج••مال••ي ف••اغ••مض ع••ينك ع••ن ال••عامل••ني ألن اب••تغائ••ي واب••تغاء غ••يري ك••امل••اء وال •نّار ال ي••جتمعان ف••ي
ٍ
ٍ
واحدة وال في ٍ
قلب
مهجة

ٍ
واحد(5)".
)حضرة بهاء اهلل(	
  
***

"إن ال•سعادة ف•ي ال•علم ،وال•علم ف•ي ال•تقوى ،وال•تقوى ف•ي االن•قطاع وال•تنفر م•ن ج•مع زخ•ارف ال•دن•يا ،ف•االن•قطاع ي•ورث ال•عشق اإلل•هي ،وال•عشق اإلل•هي
ي••تطلب ت••الوة اآلي••ات وامل••ناج••اة ،وج••ذب••ة اآلي••ات ت••ؤدي إل••ى ته••ذي••ب األخ••الق ،وه••و ي••عني ال••صدق ف••ي س••بيل اهلل واإلن••صاف م••ع الخ••لق وقه••ر ال••نفس األم••ارة
وم•صاح•بة االن•اس ال•طيبني واالب•تعاد م•ن ال•جاه•لني واح•ترام ال•كبار واإلش•فاق ع•لى ال•صغار وإع•طاء ال•نصح إل•ى األح•باء والح•لم م•ع األع•داء وال•بذل ع•لى
الفقراء ومحبة أهل العالم وهداية الضالني ،هذه هي السعادة العظمى والعطية الكبرى واملوهبة التي ال تفنى فطوبى

للعاملني(6)".

"إن االن••قطاع ل••يس ب••عدم ال••تمسك ب••األس••باب ب••ل ب••عدم ت••علق ال••قلب ب••تلك األس••باب ،ن••حن ك•نَّا ف••ي طه••ران ن••ملك ك••ل ش••يء ،وب••ني ل••يلة وض••حاه••ا ب••تنا دون
ق ••وت لس ••د رم ••قنا ح ••يث نه ••ب ك ••ل م ••ا ك ••نا ن ••ملكه ،وك ••نت ج ••ائ ••عا ً وال ••خبز م ••فقود ف ••أع ••طتني وال ••دت ••ي ق ••ليالً م ••ن ال ••طحني وأك ••لته ب ••دالً م ••ن ال ••خبز وم ••ع ذل ••ك ك •نَّا
مس ••روري ••ن  ...إذا ً االن ••قطاع ف ••ي ع ••دم ت ••علق ال ••قلب ول ••يس ف ••ي ع ••دم األس ••باب ،وال ••قلب إن أص ••بح ف ••ارغ •ا ً ومش ••تعالً ب ••نار م ••حبة اهلل س ••يكون ج ••ميع األم ••ور
العادية والشؤون الجسمانية سببا ً في حصول الكماالت الروحانية لإلنسان ،وسوى ذلك فهو غريق في بحر دنس الدنيا ولو لم يكن لديه

٦١

فلسا ً(7)".

)حضرة عبد البهاء(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(1

الكتاب األقدس ،الفقرة .55

)(2

لوح أصل كل الخير.

)(3

كتاب أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .398

)(4

مجموعة	
  ألواح	
  مباركه	
  ،طبع	
  مصر	
  ،ص	
  .349	
  

)(5

املعربة	
  .
الكلمات املكنونة الفارسية
ّ

)(6

)معرب(.
كتاب أخالق بهائي ،ص 72
َّ

)(7

املصدر السابق الصفحة 71ــ 	
  .72

٦٢

" -24آثروا إخوانكم على أنفسكم"
Yصالح بYني الYعاملYني آثYروا إخYوانYکم عYلى أنYفسکم فYانYظروا إلYى هYيکل اهلل
Yحب أن نYرى ک ّYل واحYد مYنکم مYبدأ ک ّYل خYير ومشYرق ال ّ
"إنّYا ن ّ
في األرض إنّه أنفق نفسه إلصالح العالم إنّه لهو املنفق

العزيزاملنيع(1)".

ه ِل ا ْلبَه ِ
ع َلى نَفْ ِ
ختَا َر أ َ َ
"طُوبَى ِمل َ ْن ا ْ
س ِه إِنَّ ُه ِم ْن أ َ ْ
الس ِفينَ ِة
َاء ِفي َّ
خاهُ َ

ا ْلحَ مْ ر ِ
اء(2)".
َ

"وامل•واس•اة ال•نازل•ة ف•ي ك•تاب اهلل ت•عني إن ع•لى ك•ل واح•د م•ن امل•ؤم•نني أن ي•نظر إل•ى اآلخ•ري•ن ك•ما ي•نظر إل•ى ن•فسه وذل•ك ي•عني أن ال ي•عتبر ن•فسه أع•لى
منهم(3)".

)حضرة بهاء اهلل(
*** 	
  
•رج•ح اإلن•سان ن•فسه ع•لى غ•يره ب•ل ي•فدي ن•فسه
"وم•ن ج•ملة ت•عال•يم ح•ضرة ب•هاء اهلل امل•واس•اة ب•ني البش•ر وه•ذه امل•واس•اة أع•ظم م•ن امل•ساواة وه•ي أن ال ُي ِّ •
وم•ال•ه ل•غيره ال ع•ن ط•ري•ق ال•جبر وال•عنف ك•ي ي•صبح ذل•ك ق•ان•ون•ا ً ي•جبر ع•ليه اإلن•سان ب•ل ي•كون ف•داء امل•ال وال•روح ل•لغير ع•ن ط•يب خ•اط•ر وط•وع رغ•بة ف•ينفق
على الفقراء بدافع

شخصي(4)".

)حضرة عبد البهاء(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
  
)(1

هذا النص أورده حضرة ولي أمر اهلل في كتاب جلينينجز ،مقتطف رقم .146

)(2

الكلمات الفردوسية.

)(3

معرب من كتاب أمر وخلق ،الجزء الثالث ،الصفحة 	
  .257
َّ

)(4

مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثالث ،الصفحة .107

٦٣

" -25تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من
يذكرني بني عبادي"
" تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بني

عبادي(1)".

"إ ّ
Yب الYوصYل والYوفYاق وأبYغض الYفصل والYطّالق عYاشYروا يYا قYوم بYالّ Yروح والّ YريYحان لYعمري سYيفنى مYن فYي اإلمYكان ومYا
ن اهلل أح ّ
يبقى هو العمل الطّيّب وكان اهلل على ما أقول

شهيدا ً(2)".

"ملYا أراد نYظم الYعالYم وإظYهار الYجود والYكرم عYلى األمYم شYرع الشYرائYع وأظهYر املYناهYج وفYيها سYن سYنة الYنكاح وجYعله حYصنا ً لYلنجاح
والYفالح وأمYرنYا بYه فYيما نYزل مYن مYلكوتYه املYقدس فYي كYتاب األقYدس قYولYه عYز كYبريYاؤه تYزوجYوا يYا قYوم ليظهYر مYنكم مYن يYذكYرنYي بYني
عبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه ألنفسكم

معينا(3)".

"تYز ّوجYوا لYيقوم بYعدکYم أحYد مYقامYکم إنّYا مYنعناکYم عYن الYخيانYة ال عYمّ ا تظهYر بYه األمYانYة أأخYذتYم أصYول أنYفسکم ونYبذتYم أصYول اهللّ
وراءکYم اتّقوا اهللّ وال تYکونYوا مYن الYجاهYلني ،لYوال اإلنYسان مYن يYذکYرنYى فYي أرضYى وکYيف تظهYر صYفاتYي وأسYمائYي تYفکّروا وال تYکونYوا
من ا ّلذين احتجبوا و کانوا من

الراقدين(4)".

ّ

•ضر ِ
ات ال• ُّ•ر ْه •بَ ِ
"إِنَّ • ُه َو َل • ْو َك••انَ••تْ أ َ ْع• َ•م ُ
ب ا ْل •يَ ْو َم أ َ ْن يَ ْ
ح• ْ
ج••وا ِ•م •نَ
خ• ُ•ر ُ•
•ض َر ِة ال• ُّ•روح ِ َع • َليْ ِه َ• •
ني ِ•م • ْن ِ•م • َّل ِة َ•
س ِ•
ال َ•
يس • َ
ان َوا ْل ِق ِّ
س •الَ ُم اهللِ َوبَ • َها ُؤهُ َم • ْقبُو َل • ًة ِ•ع •ن ْ َد اهللِ إِالَّ أَنَّ • ُه يَ •ج ِ ُ
ح• َ َ
ض ِ
س• َع ِة ا ْل•فَ َ
مYا الَ يَُ Yرى َو َربَّ
اء َويَ ْ •
االن••زواء إِ َل••ى ِ •
مYا يَُ Yرى َو َ
ب َ
ش•ت َ ِغ ُلوا ِب• َ•ما يَ •نْفَ ُع ُهم َويَ •نْت َ ِفعُ ِب• ِ•ه ا ْل• ِ•عبَا ُد َوأ َ ِذنَّ••ا ا ْل• ُك َّل ِب••ال •تَّزَ ُّوج ِ لِيَظْ َهَ Yر ِمYنْ ُه ْم َ
مْ Yن يَYذْ ُكُ Yر اهللَ َر َّ
ا ْل ُك ْر ِ
سيِّ

فيعِ(5)".
الر ِ

َّ

"ل ••م ي ••زل ال ••وص ••ل واالت ••صال م ••حبوب ع ••ند اهلل وال ••فصل واالن ••فصال م ••بغوض ل ••دي ••ه خYYذوا مYYا أحYYبه اهلل وأمYYركYYم بYYه إنYYه يYYعلم ويYYرى وهYYو اآلمYYر
الحكيم(6)".

)حضرة بهاء اهلل(
***
•قررة امل•حتوم•ة ه•و ال•فراق ال•جسمان•ي ،ول•ك ّن ع•ند أه•ل
"إن ال•زواج ب•ني الخ•لق ع•بارة ع•ن ارت•باط ج•سمان•يّ ،وه•ذا االتّ•حاد واالتّ•فاق م•ؤ ّق••ت ،أل ّن ع•اق•بته امل ّ
ال••بهاء ي••جب أن ي••كون ال••زواج ارت••باط•ا ً ج••سمان•يّا ً وارت••باط••ا روح••ان•يّاً ،إذ أن••هما ث••مالن م••ن ك••أس واح••دة ومنج••ذب••ان إل••ى ذي ط••لعة ل••يس ل••ها م••ثال ،ك••اله••ما
•دي ،وك•ذل•ك ل•هما ف•ي ال•عال•م ال•جسمان•يّ ارت•باط م•تني م•حكم وع•ندم•ا
ي•عيشان ب•روح واح•دة وم•نيران ب•نور واح•د ،ه•ذه ه•ي ال•رواب•ط ال•روح•ان• ّية واالتّ•حاد األب ٌّ
ي••كون االرت••باط واالتّ••حاد واالتّ••فاق م••ن ح••يث ال••جسم ال••روح ك••ليهما ف••تلك ال••وح••دة وح••دة ح••قيقيّة ،وله••ذا ف••هي أب••ديّ••ة ،وأ ّم••ا إذا ك••ان االتّ••حاد مج••رد ات••حاد
ج••سمان••ي ب••ال ش••ك إن••ه م••ؤ ّق••ت وف••ي ال••نهاي••ة ف••راق••ه م••ح َّقق ،إذا ي••جب ع••لى امل••رت••بطني ب••صلة ال••زواج م••ن أه••ل ال••بهاء أن ي••كون ات••حاده••ما ات••حادا ح••قيق ّياً،
وارت•باط•هما ارت•باط•ا م•عنويّ•اً ،وج•معهما روح•ان•يّا ً وج•سمان•يّاً ،وذل•ك ك•ي ت•تحقق ال•وح•دة ه•ذه ف•ي ج•ميع م•رات•ب ال•وج•ود وف•ي ج•ميع ال•عوال•م اإلل•هيّة ،أل ّن ه•ذه
الوحدة الحقيق ّية هي ُجلوة من نور محبّة

اهلل(7)".

٦٤

"ع••لى ال••زوج وال••زوج••ة أن ي••كون••ا ف••ي ال••واق••ع رف••يقني ي••واس••ي ك••ل م••نهما اآلخ••ر وأن ي••كون وف••اق••هما وف••اق••ا ن••اب••عا ً م••ن ال••قلب ول••يس ب••حكم ال••شهوة وال••هوى
وال••هوس وف••ي ه••ذه ال••حال••ة ف••إن••هما س••يعيشان ل••بضع س••نوات ث••م ي••دب ال••خالف ب••ينهما ،ي••جب أن ي••كون••ا روح •ا ً واح••دة ف••ي جس••دي••ن دون أن ي••كون ب••ينهما
فارق ،وأن يسعى كل واحد منهما لراحة اآلخر وأن

يتعاونا(8)".

•تأس•ف
•غترا بش•باب•ه ف•إنّ•ه ال ي•نتبه إل•ى ذل•ك ،غ•ير أن•ه ع•ندم•ا ي•شيخ ي ّ• •
"إ ّن ت•أس•يس ال•عائ•لة أم•ر ف•ي غ•اي•ة األه•ميّة 	
  ف•اإلن•سان ط•امل•ا ه•و ف•ي م•رح•لة ّ• •
الش•باب وم ٌّ
ج• ّدا ً ...ي•جب أن ت•كون ح•ياة ال•عائ•لة ف•ي ه•ذا األم•ر ك•حياة م•الئ•كة ال•سماء م•صدر روح•ان• ّية وس•رور واتّ•فاق واتّ•حاد وأن ت•كون م•راف•قة ج•سمان• ّية وع•قالن• ّية
وي•جب أن ي•كون ال•بيت م•نظّما ً وم•رت•با ً وأف•كاره•ما ك•أش•عة ش•مس ال•حقيقة ون•جوم ال•سماء ال•الّم•عة وي•جب أن ي•كون•ا ك•طائ•ري•ن م•غردي•ن ع•لى أغ•صان شج•رة
ال•وح•دة وامل•و ّدة وأن ي•كون•ا ف•ي ف•رح وس•رور دائ•مني وي•كون•ا س•ببًا لس•رور ق•لوب اآلخ•ري•ن وي•كون•ا ق•دوة ل•غيره•م وي•جب أن ت•كون م•حبة ك•ل م•نهما ل•آلخ•ر م•حبّة
صميمة وحقيقيّة وأن يربيا أطفالهما تربية حسنة ليصبحوا مدار فخر لتلك العائلة وحسن

صيتها(9)".

"ع•لى األح•باء أن ي•جتنبوا ال•طالق إج•تناب•ا ً ك•ليا ً ال•لهم إال ف•ي ح•صول ع•وارض ت•ؤدي إل•ى ال•برودة وي•كون•وا م•جبري•ن ع•لى االن•فصال ....إن أس•اس م•لكوت
اهلل ق•ائ•م ع•لى امل•حبة وامل•ودة وال•وح•دة وامل•ؤان•سة واالت•فاق ول•يس ع•لى االخ•تالف وخ•اص•ة ب•ني ال•زوج وال•زوج•ة ف•إن ك•ان أح•ده•ما س•ببا ً ف•ي ح•صول ال•طالق
فال شك إنه ورط نفسه في مشاكل عظيمة وابتلي بصدمات شديدة وكان من نصيبه القلق

والندم(10)".

"ح•قا ً ي•جب ع•لى اإلن•سان أن ي•قوم ب•ال•وف•اء وأن يُظ ِه•ر ال•ثبات واالس•تقام•ة وخ•اص•ة ل•قري•نه وج•ليسه ون•دي•مه وم•صاح•به ألن ال•حقوق وال•واج•بات ب•ينهما ق•دي•مة
ومحكمة ومتينة فمهما سعى اإلنسان في تأديتها ال يستطيع أن يكملها غير أنه ال ينبغي التقصير فيها بقدر اإلمكان

(11)".

)حضرة عبد البهاء)
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٦٥

" -26قدسوا أنفسكم يا أهل األرض"
حّ Yر َم عYليكم الYزّنYا والّ Yلواط والYخيانYة أن اجYتنبوا يYا معشYر املYقبلني تYاهلل قYد ُ
خYYلقتم لYتطهير الYعالYم مYن رجYس الYهوى هYذا مYا
"قYل قYد ُY
Yفسه إلYى الYرحYمن ويYرتYكب مYا عYمل بYه الYشيطان إنYه لYيس مYني يشهYد
مYYن يَنسYب ن َ
يYأمYركYم بYه مYولYى الYوَرى إن أنYتم مYن الYعارفYنيَ ،
بذلك كل النّواة والحصاة وكل األشجار واألثمار وعن ورائها هذا اللسان الناطق الصادق

األمني(1)".

"ليس للعاقل أن يشرب ما يذهب به العقل وله أن يعمل ما ينبغي لإلنسان ال ما يرتكبه ّ
كل غافل

مريب(2)".

"حّ Yرم عYليكم امليسYر واألفYيون اجYتنبوا يYا معشYر الخYلق وال تYكونYن مYن املYتجاوزيYن إيYاكYم أن تسYتعملوا مYا تكسYل بYه هYياكYلكم ويYضر
ُ
أبدانكم إنا ما أردنا لكم إال ما ينفعكم يشهد بذلك كل األشياء لو أنتم

تسمعون(2)".

"ق YYد حّ Y Yرم ع YYليكم ش YYرب األف YYيون إنّ YYا ن YYهيناك YYم ع YYن ذل YYك ن YYهيا ً ع YYظيما ً ف YYي ال YYكتاب وا ّل YYذي ش YYرب إنّ YYه ل YYيس مY Yنّي اتّ YYقوا اهلل ي YYا أول YYي
األلباب(2) ".

"إ ّيYاكYم أن تYب ّدلYوا خYمر اهلل بخYمر أنYفسكم ألنّYها يYخامYر الYعقل ويYق ّلب الYوجYه عYن وجYه اهلل الYعزيYز الYبديYع املYنيع وأنYتم ال تYتق ّربYوا بYها
ألنّYها حّ YرمYت عYليكم مYن لYدى اهلل الYعلي الYعظيم أن اشYربْYن يYا إمYاء اهلل خYمر املYعانYي مYن كؤوس الYكلمات ثّ Yم اتYر ْYكYن مYا يYكرهYه الYعقول
ألنّYها حّ YرمYت عYلي ُك ّن فYي األلYواح والYزّبYرات  ...أن اسYك ْر َ
ن بخYمر مYحبّة اهلل ال بYما يYخامYر بYه عYقولُ Yك ّن يYا أيّYتها الYقانYتات إنّYها حّ YرمYت
على ّ
كل مؤم ٍ
ن

ومؤمنة(3)".

)حضرة بهاء اهلل(
*** 	
  
"أم•ا م•سأل•ة األف•يون ال•قذر امل•لعون ،ن•عوذ ب•اهلل م•ن ع•ذاب اهلل ،ف•هو ب•صري•ح ك•تاب األق•دس مح ّ•رم وم•ذم•وم ،وش•رب•ه ع•قليا ض•رب م•ن ال•جنون وم•رت•كبه مح•روم
م ••ن ال ••عال ••م اإلن ••سان ••ي ح ••رم ••ان ••ا ك ••ليا ك ••ما أث ••بتت ال ••تجارب ،إن ••ي أع ••وذ ب ••اهلل م ••ن ارت ••كاب م ••ثل ه ••ذا األم ••ر ال ••فظيع ال ••ذي يه ••دم ال ••بنيان اإلن ••سان ••ي ويس •بّب
الخس ••ران األب ••دي ،ف ••هو ي ••قبض روح اإلن ••سان ف ••يموت ال ••وج ••دان وي ••زول ال ••شعور وي ••نقص اإلدراك وي ••ميت ال ••حي ويخ ••مد الح ••رارة ال ••طبيعية ،إذا ف ••ال ي ••مكن
ت•صور م•ضرة أع•ظم م•ن ه•ذه م•ا أس•عد أول•ئك ال•نفوس ال•ذي•ن ال يج•رون ع•لى ل•سان•هم اس•م األف•يون ن•اه•يك ع•ن اس•تعمال•ه .ي•ا أح•باء اهلل إن ال•جبر وال•عنف
وال•زج•ر والقه•ر م•ذم•وم•ة ف•ي ه•ذه ال•دورة اإلل•هية ،ب•يد أن•ه ي•جب التش•بث ب•كل ت•دب•ير ف•ي م•نع ش•رب األف•يون ل•عل ن•وع اإلن•سان ي•نال ال•خالص وال•نجاة م•ن
هذه اآلفة العظمى ،وإال واوياله على كل من يفرط في جنب

اهلل(4)".

"ك ••نت ق ••د ك ••تبت ب ••شأن األف ••يون ،إن ال ••شارب وال ••شاري وال ••بائ ••ع ك ••لهم مح ••روم ••ون م ••ن ف ••يض اهلل وع ••ناي ••ته وه ••و ح ••رام ب ••صري ••ح ال ••نص اإلل ••هي  ...ك ••ان ذل ••ك
م••ذم••وم ل••دى س••اح••ة الج••مال امل••بارك ب••حيث ك••ان••ت وج••نته امل••بارك••ة ت••تغير ع••ندم••ا ك••ان ي••ذك••ر اس••م األف••يون ه••ذه ه••ي درج••ة ح••رم••ته ورداءت••ه ال••لهم إال أن يُ••باع
و ُيشترى بغرض املعالجة في الصيدليات ويصرف فقط

للعالج(5)".

"واهلل ال ••ذي ال إل ••ه إال ه ••و ل ••و وض ••ع اإلن ••سان ن ••فسه ح ••يا ً ف ••ي ال ••قبر أف ••ضل م ••ن أن ي ••رت ••كب ش ••رب األف ••يون ف ••يصبح م ••صداق •ا ً لـ "ال ••جنون ف ••نون" ان ••صحوا
الج••ميع م••ن ذوي ال••قرب••ى وغ••يره••م وام••نعوه••م م••ن ه••ذا ال••عمل ال••قبيح م••نعا ً ب••ات•ا ً ألن ال••يوم أع••ظم املح••رم••ات ف••ي ال••عتبة امل••قدس••ة اإلل••هية ه••ي ش••رب األف••يون
أعاذنا اهلل وإياكم عن هذا الضر العظيم والبلية الهادمة للبنيان

الجسيم(6)".

٦٦

"إن النبيذ يزيل الوعي ويبعد اإلنسان من العقل واإلدراك ،يجعل البالغ الرشيد طفالً رضيعا ً والعاقل العالم رئيسا ً

للجهالء(7)".

"إن ل•لنظاف•ة وال•طهارة ال•جسمان•ية ت•أث•يرا ً ف•ي األرواح اإلن•سان•ية الح•ظوا م•ا أع•ظم ش•أن ال•طهارة ل•دى س•اح•ة ال•كبري•اء وم•ا أك•ثر ال•تأك•يد ع•ليها ف•ي ك•تب
األن••بياء امل••قدس••ة ،ألن ال••كتب امل••قدس••ة ت••نهي ع••ن ت••ناول أي ش••يء ق••ذر وع••ن اس••تعمال ك••ل م••ا ه••و غ••ير ط••اه••ر إال إن ال••بعض ك••ان م••نهيا ً ع••نه ن••هيا ً ق••اط••عاً
وم•نعا ً ك•ليا ً وإن م•رت•كبه م•بغوض م•ن ح•ضرة ال•كبري•اء وم•ردود ل•دى األول•ياء ،ك•األش•ياء املح•رم•ة تح•ري•ما ً ق•طعيا ً ال•تي ي•عتبر ارت•كاب•ها م•ن ك•بائ•ر امل•عاص•ي
ويس•تهجن ذك•ره•ا م•ن ش•دة ق•ذارت•ها ،أم•ا س•ائ•ر امل•نهيات ال•تي ل•يس م•نها ض•رر ف•وري ل•كن ت•أث•يرات•ها امل•ضرة ت•حصل ب•ال•تدري•ج ،ف•إن ه•ذه امل•نهيات أي•ضاً
م••كروه••ة وم••ذم••وم••ة وم••دح••ورة ع••ند اهلل ،غ••ير أن••ه ل••م ي••رد ن••ص ع••لى تح••ري••مها ال••قطعي ب••ل ه••ي م••ن م••قتضيات ال••تنزي••ه وال••تقدي••س وال••طهارة وال••نظاف••ة وح••فظ
ال•صحة واالن•قطاع وم•ن ج•ملتها ش•رب ال•دخ•ان ف•هو ق•ذر ورديء ال•رائ•حة ك•ما إن•ه م•كروه وم•ذم•وم وم•ضرت•ه ال•تدري•جية مس•لمة ل•دى ال•عموم وق•د أج•مع ك•اف•ة
األط•باء ال•حاذق•ني وأث•بت ب•التج•رب•ة أي•ضا ً ع•لى أن ج•زءا ً م•ن األج•زاء ال•تي ي•ترك•ب م•نها ال•دخ•ان ه•و س•م ق•ات•ل وإن ش•ارب•ه م•عرض مل•ختلف األم•راض وال•علل
لذا جاء التصريح بكراهيته في شربه ألجل

التنزيه(8)"...
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٦٧

ملحق
فYيما يYلي تYرجYمة مYقتطف مYن رسYالYة بYيت الYعدل األعYظم املؤرخYة  6شYباط  ،1973ردا ً عYلى أسYئلة رفYعها أحYد األحYباء إلYى سYاحYته
املقدسة ،وبالنظر إلى أن ملوضوعها أهمية عامة أوردناها هنا بغية الفائدة للجميع:
"ك•ما أن•ه ت•وج•د ق•وان•ني ت•تحكم ب•حيات•نا الجس•ديّ•ة وت•فرض ع•لينا ـ إذا أردن•ا أن ن•تحاش•ى ال•ضعف والعج•ز ـ أن ن•مد أج•سادن•ا ب•أغ•ذي•ة م•عينة وأن ن•حفظها
ض•من درج•ات مح•ددة م•ن الح•رارة وه•لم ج•را ،وك•ذل•ك ت•وج•د ق•وان•ني ت•خضع ل•ها ح•يات•نا ال ّ•روح•ان•يّة .ف•في ك ّ•ل ع•صر م•ن ال•عصور ي•كشف املظه•ر اإلل•هي ه•ذه
ال•قوان•ني ال•روح•ان•ية ل•إلن•سان•ية ،وإط•اع•تها واج•ب م•هم ذات أه•مية إذا أراد األف•راد واإلن•سان•ية ب•وج•ه ع•ام ل•تطور ت•طورا ً م•وزون•ا ً وص•حيحا ً .وإذا خ•ال•ف أح•د
ال••قوان••ني ال••روح••ان••ية ال••عائ••دة ل••تطوره ال••روح••ي ،ف••إن••ه ال يس••بب ض••ررا ً ل••نفسه فحس••ب ب••ل ي••ضر امل••جتمع ال••ذي ي••عيش ف••يه ،ك••ذل••ك ف••إن ألح••وال امل••جتمع ت••أث••ير
مباشر على األفراد الذين يعيشون فيه.
وك•ما أش•رت ف•إن•ه م•ن ال•صعوب•ة ب•مكان إت•باع أح•كام ح•ضرة ب•هاء اهلل ف•ي م•جتمعنا ال•حال•ي ال•ذي ي•ختلف ع•رف•ه امل•تبع اخ•تالف•ا ً ك•بيرا ً م•ع مس•توي•ات ه•ذا
األم••ر امل••بارك ،وم••ع ذل••ك ت••وج••د ث••مة أح••كام ت••عتبر أس••اس••ية ب••النس••بة لس••الم••ة امل••جتمع ب••حيث ت••حتم ع••لينا ت••طبيقها م••هما ك••ان••ت ال••ظروف .وق••د وض••ع ح••ضرة
ب•هاء اهلل ،ال•ذي ي•درك م•دى ال•ضعف اإلن•سان•ي ،أح•كام•ا ً أخ•رى ل•تطبق ت•دري•جياً ،ول•كن ح•امل•ا )ي•باش•ر( إج•راؤه•ا ي•توج•ب إط•اع•تها وإال ف•لن ي•ق ّوم امل•جتمع
وسيه••بط إل••ى درك••ات ت••زداد س••وءا ً ب••اس••تمرار .والتح••دي ال••ذي ي••واج••ه ك••ل ف••رد م••ن أف••راد ال••بهائ••يني ه••و أن ي••طبقوا ف••ي ح••يات••هم ال••خاص••ة األح••كام اإلل••هية
ويجذبوا تدريجيا ً اإلنسانية إلى قبولها أيضا ً.
وع••ندم••ا ي••نظر امل••رء ف••ي األث••ر ال••ذي ي••نتج ع••ن ت••طبيق األح••كام اإلل••هية ع••لى ح••ياة ال••فرد ،ع••ليه أن ي••تذك••ر إن ه••دف ه••ذه ال••حياة ه••و ت••هيئة	
  ال••روح اإلن••سان••ية
ل••لحياة األخ••رى .وع••لى ال••فرد ف••ي ه••ذا ال••عال•م	
  أن ي••تعلم ال••سيطرة ع••لى ال••نزوات ال••حيوان••ية وت••وج••يهها ال••توج••يه ال••صحيح وأن ال ي••كون ع••بدا ً ل••ها .إن ال••حياة
ف••ي ه••ذا ال••عال••م ه••ي س••لسلة مس••تمرة م••ن ال••تجارب واإلن••جازات وال••عثرات وت••حقيق ت••قدم روح••ان••ي ج••دي••د .وي••بدو ه••ذا الس••بيل ف••ي ب••عض األح••يان ص••عباً
ج••داً ،ول••كن امل••رء يشه••د م••رة ب••عد م••رة ك••يف أن ال••نفس ال••تي تس••تقيم ع••لى إط••اع••ة أح••كام ح••ضرة ب••هاء اهلل ،م••هما ك••ان••ت ص••عبة ،ت••نمو ن••موا ً روح••ان••ياً ،ب••ينما
يظه••ر ال••ذي ي••ساوم م••ع األح••كام ألج••ل س••عادة ع••اب••رة ك••أن••ه ي••تبع ال••خيال ،ف••هو ال ي••صل إل••ى ال••سعادة ال••تي اب••تغاه••ا وي••ؤخ••ر ن••موه ال••روح••ان••ي وي••أت••ي ع••لى
نفسه بمصائب جديدة	
  	
  	
  .
وم•ثالً ع•لى ذل•ك إن األح•كام ال•بهائ•ية ت•تطلب م•واف•قة األب•وي•ن إلج•راء ع•قد ال•زواج وال•ذي يح•دث م•رارا ً ه•ذه األي•ام أن اآلب•اء واألم•هات غ•ير ال•بهائ•يني ي•متنعون
ع•ن إع•طاء م•ثل ه•ذه امل•واف•قة بس•بب ت•عصب ش•خصي أو ع•رق•ي وم•ع ذل•ك ف•إن•نا ن•شاه•د م•رارا ً وت•كرارا ً م•دى م•ا ي•تأث•ر ب•ه أول•ئك اآلب•اء واألم•هات ب•اس•تقام•ة
أوالده•م وت•مسكهم ب•األح•كام ال•بهائ•ية إل•ى درج•ة أن•ه وف•ي ح•االت ع•دي•دة ال ي•عطون امل•واف•قة أخ•يرا ً فحس•ب ب•ل وأن ش•خصية ه•ؤالء ت•تأث•ر وتش•تد رواب•طهم
بأوالدهم وتقوى أكثر.
وهكذا فإن استقامتنا على إتباع األحكام البهائية في وجه جميع املصاعب ال تقوي شخصيتنا فحسب بل وتؤثر على كل من هم في محيطنا.
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إن ال ••تعال ••يم ال ••بهائ ••ية ب ••النس ••بة ل ••لعالق ••ات ال ••جنسية واض ••حة ج ••دا ً .ف ••هي م ••جازة ف ••قط ب ••ني ال ••رج ••ل وامل ••رأة ال ••تي ه ••ي زوج ••ته .وف ••ي ه ••ذا امل ••وض ••وع ن ••شارك ••ك
ب••مقتطفات م••ن أرب••ع رس••ائ••ل ك••تبت ب••ال••نياب••ة ع••ن ح••ضرة ول••ي أم••راهلل وه••ي ت••لقي ال••ضوء ع••لى ن••واح م••تعددة له••ذه امل••سأل••ة .وإح••داه••ا ت••تضمن ال••فقرة ال••تي
تستشهد بها في رسالتك :
"ب•النس•بة ل•لسؤال ال•ذي س•أل•ته ح•ول وج•هة ال•نظر ال•بهائ•ية ب•خصوص م•سأل•ة ال•جنس وع•الق•ته ب•ال•زواج ،إن ال•تعال•يم ال•بهائ•ية ف•ي ه•ذا امل•وض•وع ال•ذي ه•و
م•ن ال•حيوي•ة ب•مكان وال•ذي ت•دور ح•ول•ه م•ختلف اآلراء امل•تباي•نة ،ف•هي واض•حة ج•دا ً وق•طعية .وب•االخ•تصار ف•إن امل•فهوم ال•بهائ•ي ل•لجنس ي•رت•كز ع•لى االع•تقاد
إن••ه ي••جب ع••لى الجنس••ني أن ي••تمسكا ب••ال••طهارة ت••مسكا ً ش••دي••داً ،ل••يس ف••قط ألن••ها م••ن امل••قوم••ات األخ••الق••ية ب••ل ألن••ها الس••بيل ال••وح••يد ل••حياة زوج••ية س••عيدة
ون•اج•حة .وال ي•سمح خ•ارج ن•طاق ال•حياة ال•زوج•ية ب•ال•عالق•ات ال•جنسية م•هما ك•ان ن•وع•ها ،ل•ذل•ك وك•ل م•ن ي•خال•ف ه•ذا ال•قان•ون ف•إن•ه ل•ن ي•كون م•سؤوالً ع•ند اهلل
فقط بل وإنه سيجلب على نفسه الجزاء الالزم من املجتمع.
إن ال•دي•ن ال•بهائ•ي ي•درك أه•مية ال•داف•ع ال•جنسي ول•كنه يح•رم ت•وج•يهه ت•وج•يها ً غ•ير ش•رع•ي وغ•ير ص•حيح ف•ي س•بيل اإلب•اح•ية امل•طلقة أو ال•زواج الج•ماع•ي
أو غ•يره م•ما ي•عتبره ف•عالً م•ضرا ً ب•اإلن•سان ول•لمجتمع ال•ذي ي•عيش ف•يه .إن اس•تعمال ال•غري•زة ال•جنسية اس•تعماال ص•حيحا ً ه•و ح•ق ك•ل ف•رد وله•ذا الس•بب
بالذات سن قانون الزواج .ال يعتقد البهائيون بكبت الدافع الجنسي بل بتوجيهه وضبطه".
)من رسالة مؤرخة 	
  5أيلول 	
  1938إلى أحد أفراد األحباء (	
  
"إن ال••سؤال ال••ذي أث••رت••ه ب••النس••بة ل••وج••ود ح••ب ع••ميق ب••يننا وب••ني ش••خص ن••لتقي ب••ه غ••ير زوج••نا أو زوج••تنا وش••أن ذل••ك ف••ي ح••يات••نا ،إن ج••واب ه••ذا ال••سؤال
سه•ل ب•النس•بة ل•لتعال•يم ،إن ال•طهارة ف•ي ال•حياة ال•جنسية امل•فروض•ة ق•بل ال•زواج وب•عده ه•ي ط•هارة ك•ام•لة غ•ير م•لطخة .ق•بل ال•زواج ه•ي ط•هارة م•طلقة وب•عد
الزواج هي وفاء كامل لشريك الحياة املختار ،وفاء في كافة العالقات الجنسية ،وفاء في القول والعمل.
ي•غوص	
  ال•عال•م	
  ال•يوم	
  ف•ي	
  أم•ور	
  ع•دي•دة	
  م•نها	
  م•بال•غة	
  زائ•دة	
  ف•ي	
  إب•راز	
  أه•مية	
  ال•حب	
  الجس•دي	
  وال•قضاء	
  ع•لى	
  ال•قيم	
  ال•روح•ان•ية	
  .ع•لى	
  األح•باء	
  ب•قدر	
  اس•تطاع•تهم	
  
أن	
  ي ••درك ••وا	
  ه ••ذا	
  وأن	
  ي ••رت ••فعوا	
  ف ••وق	
  مس ••توى	
  إخ ••وان ••هم	
  ف •ي	
  البش ••ري •ة	
  ال ••ذي •ن	
  ط ••بقا ً	
  ل ••كل	
  ف ••ترات	
  االنح ••طاط	
  ف •ي	
  ال ••تاري ••خ	
  ،ي ••ضعون	
  ت ••أك ••يدا ً	
  زائ ••دا ً	
  ع ••لى	
  ال ••ناح ••ية	
  
الجس•دي•ة	
  ل•لتآل•ف	
  .ع•لى	
  األح•باء	
  خ•ارج	
  ن•طاق	
  ارت•باط•هم	
  ال•طبيعي	
  والش•رع•ي	
  ف•ي	
  ح•يات•هم	
  ال•زوج•ية	
  أن	
  ي•سعوا	
  ل•تأس•يس	
  رواب•ط	
  األخ•وة	
  وامل•حبة	
  ال•تي	
  ه•ي	
  أب•دي•ة	
  
وق•ائ•مة	
  ف•ي	
  ح•ياة	
  اإلن•سان	
  ال•روح•ان•ية	
  ،ال	
  ف•ي	
  ال•حياة	
  الجس•دي•ة	
  وه•ذه	
  ه•ي	
  إح•دى	
  امل•جاالت	
  ال•عدي•دة	
  ال•تي	
  ي•لزم	
  ع•لى	
  األح•باء	
  ف•يها	
  أن	
  ي•ضرب•وا	
  امل•ثل	
  ال•صال•ح	
  
ممج•دة وجس•ده آل•ة ف•قط ل•نفسه امل•تنورة وب•دي•هي أن ه•ذا ال ي•منع ح•ياة
ّ•
وي•قودوا	
  ال•طري•ق	
  إل•ى	
  مس•توى إن•سان•ي ص•حيح ل•لحياة ح•يث ت•كون روح اإلن•سان
جنسية كاملة وطبيعية ضمن شرعية الزواج	
  ".
)من رسالة مؤرخة 	
  28أيلول 	
  1941إلى أحد أفراد األحباء ( 	
  	
  	
  
"ب•النس•بة	
  ل•سؤال•ك	
  ع•ما	
  إذا	
  ك•ان•ت	
  ه•ناك	
  أي•ة	
  س•بل	
  ل•لتعبير	
  ع•ن	
  ال•غري•زة	
  ال•جنسية	
  خ•ارج	
  ن•طاق	
  ال•حياة	
  ال•زوج•ية	
  ،ف•إن•ه	
  حس•ب	
  ال•تعال•يم	
  ال•بهائ•ية	
  ،ال	
  ي•مكن	
  اع•تبار	
  
أي	
  ع••مل	
  ج••نسي	
  ش••رع••يا ً	
  إال	
  إذا	
  ت •م	
  ب •ني	
  ش••خصني م••رت••بطني ب••عقد	
  ال••زواج	
  الش••رع••ي ،وال ي••مكن أن ي••وج••د خ••ارج ن••طاق ال••حياة ال••زوج••ية أي ت••عبير ش••رع••ي
وص•حي ل•لغري•زة ال•جنسية	
  .وي•دع•و	
  ال•واج•ب	
  م•ن	
  ج•هة	
  أن	
  ي•علم	
  الش•باب	
  ال•بهائ•ي	
  درس	
  ال•سيطرة	
  ع•لى	
  ال•نفس	
  ح•تى	
  إذا	
  ع•ملوا	
  ب•ه	
  ي•كون	
  ل•ه	
  ت•أث•ير	
  إي•جاب•ي	
  ع•لى	
  
ت•طوي•ر	
  أخ•الق•هم	
  وش•خصيات•هم	
  ب•وج•ه	
  ع•ام	
  ،وم•ن	
  ج•هة	
  ث•ان•ية	
  ي•توج•ب	
  إس•داء	
  ال•نصح	
  للش•باب	
  ب•ل	
  وت•شجيعهم	
  ل•ول•وج	
  ال•حياة	
  ال•زوج•ية	
  وه•م	
  م•ا	
  زال•وا	
  ص•غار	
  ال•سن	
  
وي•متلكون	
  ق•واه•م	
  الجس•دي•ة	
  ام•تالك•ا	
  ك•ام•الً	
  .وق•د	
  ت•كون	
  ال•ظروف	
  االق•تصادي•ة	
  ف•ي	
  أح•وال	
  ع•دة	
  ع•ائ•قا ً	
  أم•ام	
  زواج	
  م•بكر	
  ،ول•كن	
  ه•ذا	
  ال	
  ي•كون	
  ،ف•ي	
  ال•غال•ب	
  ،س•وى	
  
عذر	
  ال	
  يجب	
  أن	
  نبالغ	
  في	
  أهميته	
   ".
)من رسالة مؤرخة  	
  13كانون أول  1940إلى أحد أفراد األحباء(

٦٩

"ب••النس••بة ل••سؤال••ك ع••ما إذا ك••ان م••ن امل••ناس••ب وامل••فيد ل••ك أن ت••تزوج م••رة ث••ان••ية ،إن ح••ضرة ول••ي أم••راهلل ال ي••شعر أن ب••اس••تطاع••ته أن ي••جيبك ج••واب•ا ً ق••اط••عاً
ع•لى ه•ذه امل•سأل•ة ألن ه•ذا م•وض•وع خ•اص ب•ك ،وأن•ت واألح•باء ف•ي ج•ام•عتك وم•حفلك ال•روح•ان•ي ،ف•ي م•وق•ف أف•ضل الت•خاذ ال•قرار ،ط•بعا ً ف•ي ظ•روف ع•ادي•ة
ف••إن ع••لى ك••ل ف••رد أن ي••عتبر ال••زواج واج••با ً م••عنوي •ا ً ع••ليه وق••د ش••جع ح••ضرة ب••هاء اهلل األح••باء ع••لى ذل••ك ،ول••كن ال••زواج ل••يس ب••أي••ة ح••ال م••ن األح••وال ف••رض
إلزامي وفي النهاية يكون الفرد مسؤوالً ليقرر إذا كان يرغب في أن تكون له أسرة أو أن يعيش حياة العزوبة".
)من رسالة مؤرخة  3أيار 1936	
  إلى أحد أفراد األحباء( 	
  
"إن••ك أب••دي••ت ت••عجبا ً ب••النس••بة إلش••ارة ح••ضرة ول••ي أم••راهلل إل••ى )الج••زاء ال••الزم م••ن امل••جتمع( .إن ح••ضرة ب••هاء اهلل يح• ِّ•رم ف••ي ك••تاب األق••دس ال••فساد ف••ي
•صرح ح•ضرت•ه إن م•ختلف أن•واع ال•تجاوزات ف•ي امل•مارس•ة ال•جنسية وال•عقاب ع•لى
ال•حياة ال•جنسية ،وف•ي م•لحق ذل•ك ال•كتاب )ك•تاب ال•سؤال وال•جواب( ي ِّ
ك•ل م•نها ي•عود إل•ى ب•يت ال•عدل األع•ظم ،ي•جب اإلدراك ف•ي ه•ذا ال•خصوص أن ف•ي ه•ذا األم•ر ف•رق•ا ً م•ميزا ً ب•ني امل•واق•ف ال•تي ي•جب أن يتخ•ذه•ا األف•راد ف•ي
رواب•طهم م•ع اآلخ•ري•ن م•ثل ال•رغ•بة ف•ي ال•صفح وال•صبر وااله•تمام بخ•طيئات ال•فرد ن•فسه ال بخ•طيئات اآلخ•ري•ن وب•ني امل•واق•ف ال•تي ي•جب أن ت•علن ب•واس•طة
املحافل الروحانية التي من واجبها إدارة شؤون أمر اهلل بالعدل.
إن ب•عض امل•شاك•ل ال•جنسية ك•الش•ذوذ ال•جنسي وال•تحول م•ن ج•نس إل•ى آخ•ر ق•د ت•كون ن•اش•ئة ع•ن امل•رض وف•ي ه•ذه ال•حاالت م•ن ال•واج•ب االل•تجاء إل•ى
أف•ضل ال•عالج•ات ال•طبية	
  .وم•ن	
  ال•واض•ح	
  ج•دا ً	
  ف•ي	
  ت•عال•يم	
  ح•ضرة	
  ب•هاء	
  اهلل	
  أن	
  الش•ذوذ	
  ال•جنسي	
  ل•يس	
  وض•عا ً	
  ي•مكن	
  ل•لمرء	
  أن	
  ي•رض•ى	
  ب•ه	
  ب•ل	
  ه•و	
  انح•راف	
  ع•ن	
  
ال•طبيعة	
  األص•لية	
  ل•لمرأة	
  أو	
  ال•رج•ل	
  وي•توج•ب	
  ال•سيطرة	
  وال•تغلب	
  ع•ليه	
  وق•د	
  ي•تطلب	
  ه•ذا	
  م•جهودا ً	
  ك•بيراً	
  ،ول•كن	
  ذل•ك	
  امل•جهود	
  م•طلوب	
  أي•ضا ً	
  م•ن	
  ال•ذي	
  ت•كون	
  غ•رائ•زه	
  
ال•جنسية	
  زائ•دة	
  ل•يتمكن	
  ه•و	
  أو	
  ه•ي	
  م•ن	
  ال•سيطرة	
  ع•لى	
  أه•وائ•ه	
  .إن	
  م•مارس•ة	
  ال•سيطرة	
  ع•لى	
  ال•نفس	
  ف•ي	
  ه•ذه	
  ال•حال•ة	
  ك•ما	
  ف•ي	
  ح•االت	
  ع•دي•دة	
  أخ•رى	
  م•ن	
  ال•حياة	
  
ت•ؤث•ر	
  ت•أث•يرا ً	
  م•فيدا ً	
  ع•لى	
  ت•قدم	
  ال•روح	
  وع•الوة	
  ع•لى	
  ذل•ك	
  ي•جب	
  ع•لينا	
  امل•الح•ظة	
  أن	
  ال•حياة	
  ال•زوج•ية	
  م•ع	
  ك•ون•ها	
  م•رغ•وب•ة	
  ج•دا ً	
  ك•ما	
  ن•صح	
  ب•ها	
  ح•ضرة	
  ب•هاء	
  اهلل	
  بش•دة	
  
إال	
  أن ••ها	
  ليس •ت	
  م ••حور	
  ال ••حياة	
  األس ••اس ••ي	
  .إذا	
  اض ••طر	
  ال ••فرد	
  ل ••الن ••تظار	
  ف ••ترة	
  ط ••وي ••لة	
  ق ••بل	
  إي ••جاد	
  ق ••ري ••نة	
  أو	
  ق ••ري •ن	
  ل ••لحياة	
  ،أو	
  ل •و	
  أن •ه	
  ب ••ال ••نهاي •ة	
  ب ••قى	
  ف •ي	
  ح ••ال ••ة	
  
العزوبة	
  ،فإن	
  ذلك	
  ال	
  يعني	
  أنه)	
  هو	
  أو	
  هي(	
  لم	
  يتمكن	
  من	
  تحقيق	
  هدف	
  حياته	
   	
  .
وف••ي ك••ل ه••ذا ك••نا ن••تكلم ع••ن وج••هة ال••نظر ال••تي ي••جب أن ت••كون ل••لبهائ••يني ت••جاه أح••كام ح••ضرة ب••هاء اهلل ول••كنك ك••طبيب ي••عمل ب••ال••درج••ة األول••ى مس••تشاراً
ل•لمشاك•ل ال•عائ•لية وال•جنسية ،ف•إن•ك س•تكون مه•تما ً غ•ال•با ً ب•إس•داء ال•نصح إل•ى غ•ير ال•بهائ•يني ال•ذي•ن ال ي•قبلون أح•كام ح•ضرة ب•هاء اهلل ،وال يج•دون س•بباً
ألج•رائ•ها ،إن•ك ط•بيب م•ؤه•ل ت•مارس اخ•تصاص•ك وال ش•ك إن•ك ت•قدم ال•نصيحة ع•لى أس•اس م•ا ت•علمته واخ•تبرت•ه م•ن اآلراء امل•تشعبة ل•لعقل البش•ري ون•موه
وت••طوره وع••مله ال••صحيح ،وق••د ت••وص••لت إل••ى ه••ذه امل••علوم••ات وط••ورت••ها ب••دون م••راج••عة ت••عال••يم ح••ضرة ب••هاء اهلل ،أم••ا اآلن ف••إن••ك ت••درك ك••بهائ••ي أن م••ا يُ••ع ِّلمه
ح•ضرة ب•هاء اهلل ع•ن ه•دف ال•حياة اإلن•سان•ية وط•بيعة اإلن•سان وال•سيرة ال•صحيحة ل•حياة ال•فرد ،ه•ي ت•عال•يم م•نزل•ة ول•ذل•ك ف•هي ص•حيحة ،ع•لى أن•ه الب•د م•ن
م•رور زم•ن لتس•تطيع دراس•ة ت•عال•يم ح•ضرة ب•هاء اهلل وت•فهمها ب•وض•وح فحس•ب ب•ل ول•تتبني ك•يف أن ه•ذه ال•تعال•يم ت•عدل م•فاه•ميك ف•ي ح•قل اخ•تصاص•ك.
وه••ذا ب••ال••طبع ل••يس ب••مأزق ج••دي••د ي••واج••ه أه••ل ال••علم ،ف••كم يح••دث خ••الل مج••رى األب••حاث أن يُ••كتشف ع••ام••ل ج••دي••د ي••تطلب ان••قالب••ا ف••كري •ا ً ت••جاه أف••ق واس••ع
ل•لمجهود اإلن•سان•ي .ع•ليك أن ت•وج•ه ن•فسك ف•ي ك•ل ح•ال•ة ت•واج•هها ب•موج•ب م•ا اكتس•بته ف•ي ح•قل اخ•تصاص•ك م•ن ع•لم وآراء مس•تنيرا ً ب•معلوم•ات•ك امل•تزاي•دة
ع••ن ال••تعال••يم ال••بهائ••ية وال ش••ك أن••ك س••تجد ت••غيُّرا ً وت••طورا ً ف••ي م••فهوم••ك ال••خاص ل••لمشاك••ل اإلن••سان••ية ال••تي ت••واج••هها ف••ي ع••ملك وس••تتوص••ل إل••ى أس••ال••يب
ج•دي•دة وم•تفوق•ة ت•ساع•د ب•ها ال•ناس ال•ذي•ن ي•أت•ون إل•يك .م•ازال ع•لم ال•نفس ف•ي م•راح•له األول•ى م•فتقرا ً إل•ى ال•دق•ة ،وم•ع م•رور ال•زم•ن ف•إن ع•لماء ال•نفس م•ن
ال••بهائ••يني ال••ذي••ن ي••عرف••ون م••ن ت••عال••يم ح••ضرة ب••هاء اهلل ال••نمط ال••صحيح ل••لحياة اإلن••سان••ية س••يتمكنون م••ن ال••تقدم بخ••طوات ك••بيرة ف••ي ت••طوي••ر ه••ذا ال••علم
وسيساعدون في تخفيف آالم اإلنسانية مساعدة فعالة".
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املراجع
من آثار حضرة بهاء اهلل :
)(1

الكتاب األقدس ،طبع في كندا	
  .

)(2

كتاب اإليقان ،الترجمة العربية ،طبع مصر ،عام .1934

)(3

آثار	
  القلم	
  األعلى	
  الجزء	
  األول)	
  كتاب	
  مبني(	
  طبع	
  مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ 	
  120	
  بديع	
  ــ	
  طهران	
  .

)(4

آثار	
  القلم	
  األعلى	
  الجزء	
  الثاني	
  ،طبع	
  بمباي	
  ــ	
  الهند	
  .1314	
  

)(5

آثار	
  القلم	
  األعلى	
  الجزء	
  الثالث	
  ،مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ	
  133	
  بديع	
  ــ	
  طهران	
  .

)(6

آثار	
  القلم	
  األعلى	
  الجزء	
  الرابع	
  ،مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ	
  134	
  بديع	
  ــ	
  طهران	
  .

)(7

آثار	
  القلم	
  األعلى	
  الجزء	
  الخامس	
  ،مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ	
  131	
  بديع	
  ــ	
  طهران	
  .

)(8

كتاب	
  فارسي"	
  درياى دانش" ،طبع الهند	
  .

)(9

نبذة	
  من	
  تعاليم	
  بهاء	
  اهلل	
  :	
  اإلشراقات	
  ــ	
  البشارات	
  ــ	
  الطرازات	
  ــ	
  الكلمات	
  الفردوسية	
  ــ	
  طبع	
  مصر	
  عام 	
  .1923

)(10

اإلشراقات ،مجموعة ألواح مباركة طبع الهند	
  .

)(11

اإلقتدرات ،مجموعة ألواح مباركة طبع الهند	
  .

)(12

مجموعة األلواح املباركة ،طبع مصر . 1920

)(13

سورة	
  امللوك	
  ،مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ	
  طهران	
  ،	
  عام	
  124	
  بديع.

)(14

لوح	
  مقصود	
  ،طبع	
  مصر	
  عام	
   .1920	
  

)(15

لوح	
  ابن	
  الذئب	
  ،طبع	
  مؤسسة	
  مطبوعات	
  أمري	
  ــ	
  119	
  بديع	
  ــ	
  طهران	
  .
كتاب	
  عهدي	
  ،النصوص	
  منقولة	
  من	
  كتاب)	
  العهد	
  األوفى(	
  املجموعة	
  املنشورة	
  بمناسبة	
  مرور	
  خمسني عاما ً	
  من	
  صعود	
  حضرة	
  عبد	
  

)(16
البهاء	
  .
)(17

لوح السلطان ناصر الدين شاه ،مؤسسة مطبوعات أمري ــ 	
  132بديع	
  ــ	
  طهران	
  .

)(18

لوح التجليات ــ مجموعة اإلشراقات ــ طبع الهند	
  .

)(19

الكلمات	
  املكنونة	
  العربية	
  ،النصوص	
  منقولة	
  من	
  مجموعة	
  األلواح	
  املباركة	
  	
  

طبع	
  مصر	
  عام.1920	
  
)(20

الكلمات	
  املكنونة	
  الفارسية	
  املعربة	
  ،	
  النصوص	
  منقولة	
  من	
  النسخة	
  املطبوعة	
  	
  
في	
  بيروت	
  عام.1957	
  

)(21

لوح	
  أصل	
  كل	
  الخير	
  ،النصوص	
  منقولة	
  من	
  مجموعة	
  األلواح	
  املباركة	
  طبع	
  مصر	
  عام	
   .1920	
  

)(22

أدعية	
  حضرة	
  محبوب	
  ،طبع	
  باكستان	
  ،عام	
  116	
  بديع	
  .

٧١

من آثار حضرة عبد البهاء 	
  	
  :
)(23

مكاتيب عبد البهاء ،الجزء األول ،طبع مصر عام 	
  .1910

)(24

مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثاني ،طبع مصر عام  1330هـ أي 	
  .1912

)(25

مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثالث ،طبع مصر عام 	
  .1920

)(26

خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا ،طبع بيروت 	
  .1972

)(27

من	
  مفاوضات	
  عبد	
  البهاء	
  املعربة	
  ،طبع	
  بيروت	
  .1979	
  

)(28

ألواح	
  وصايا	
  عبد	
  البهاء	
  ،النصوص	
  منقولة	
  من	
  كتاب)	
  العهد	
  األوفى(	
  .

)(29

التربية والتعليم في األمر البهائي ،مجموعة البيانات املباركة نشرها بيت العدل األعظم	
   .

من آثار حضرة ولي أمراهلل 	
  :
)(30

GLEANINGS FROM THE WRITING OF BAHA'U'LLAH

كتاب	
  يحتوي	
  على	
  مقتطفات	
  من	
  النصوص	
  املباركة	
  الصادرة	
  من	
  القلم	
  األعلى	
  نقلها	
  إلى	
  اإلنجليزية	
  حضرة	
  شوقي	
  أفندي	
  ولي	
  أمراهلل	
  ،	
  طبع	
  الواليات	
  
املتحدة	
  عام	
  .1935	
  
)(31

تواقيع مباركة في مجموعة 	
  LIVING	
  THE	
  LIFEنشرها بيت العدل األعظم	
  .

)(32

تواقيع مباركة إلى أحباء إيران	
  .

)(33

التربية والتعليم في األمر البهائي  ،مجموعة البيانات املباركة نشرها بيت العدل األعظم

رسائل بيت العدل األعظم :

مصادر أخرى 	
  :
)(34
)(35

جنجينة حدود وأحكام ،تأليف عبد الحميد إشراق خاوري ،مؤسسة أمري ،عام 	
  128بديع	
  .
أمر وخلق ،تأليف ميرزا أسد اهلل فاضل مازندراني ،الجزء الثالث ،طبع مؤسسة مطبوعات أمري ،طهران عام 	
  128بديع،

والجزء الرابع ،طبع مؤسسة مطبوعات أمري ،طهران عام 	
  131بديع	
  .
)(36

أخالق بهائي ،تأليف محمد علي فيضي ،مؤسسة مطبوعات أمري ،طهران عام  128بديع	
   .

)(37

بدائع اآلثار ،تأليف محمود زرقاني ،حول أسفار حضرة عبد البهاء إلى أوروبا وأمريكا ،طبع الهند	
   .

)(38

منتخبات	
  من	
  كتاب	
  بهاء	
  اهلل	
  والعصر	
  الجديد	
  ،طبع	
  بيروت	
  عام	
   	
  .1973	
  

٧٢

