
	الحياة البهائية  
(النسخة اإللكترونية)

مقتطفات من اآلثار املباركة

طبعت بمعرفة املحفل الروحاني املركزي للبهائيني في الحبشة
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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.  

	  	واألمل في استكمال الكتب الورقية البهائية لتي مازالت تفتقر للنسخة اإللكترونية، َوِفي ذَلَِك فَْليَتَنَافَِس امْلُتَنَاِفُسوَن.  
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 مقدمة
فــي الــرابــع والعشــريــن مــن شهــر تشــريــن ثــانــي 1972 أتــحف بــيت الــعدل األعــظم اإللــهي شــيد اهلل أركــانــه الــعالــم الــبهائــي بمجــموعــة فــريــدة مــن بــيانــات 

ــــهها إلــى املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة آنــذاك أوصــى كــل جــامــعة مــن الــجامــعات  حــضرة ولــي أمــر اهلل املــباركــة حــول "الــحياة الــبهائــية" وفــي رســائــل وجّـَ

الـبهائـية بـإعـداد كُـــتَيِّب يُـلقي الـضوء عـلى جـوانـب وجـدانـية وأخـالقـية مـن ذلـك الـفيض الـروحـانـي الـعظيم الـذي أفـاض جـمال الـقدم جـلَّ اسـمه األكـرم عـلى 

اإلنـسانـية بـمحض مـشيئته وصـرف فـضله وعـني عـنايـته ومـكرمـته. وتـفضل فـي رسـالـته بـإرشـادنـا فـيما يـمكن أن تسـتفيد كـل جـامـعة مـن الـكتيب الـذي نشـره 

املــحفل الــروحــانــي املــركــزي فــي بــريــطانــيا تــحت عــنوان "نــموذج الــحياة الــبهائــية" أو إعــداد كــتيب آخــر يــفي بــالــغرض املــنشود وذلــك بــاالقــتباس مــن كــال 

املجموعة التي أتحفنا بها ساحته املقدسة والكتيب الذي نشره املحفل الروحاني املركزي في بريطانيا أو مصادر أخرى.

ولــم يــكد يــمضي عــلى تــعميم الــرســالــة املــذكــورة فــي أنــحاء الــعالــم الــبهائــي الــواســع الــنطاق عــام وبــضعة شــهور حــتى اســتبشر الــبهائــيون فــي كــل مــكان 

بإعالن مشروع السنوات الخمس وذلك في نيروز عام 1974 (21 آذار1974) وجعل ساحته املقدسة لهذا املشروع ثالثة أهداف رئيسية: 

 1- الحفاظ على االنتصارات التي تم تحقيقها ودعمها. 

 2- توسيع الجامعة البهائية توسيعاً شاسعا واسع النطاق. 

3- تنمية الصفة املتميِّزة للحياة البهائية وخاصة في نطاق الجامعات املحلية البهائية.   

ولـيس مـن بـاب املـجازفـة فـي الـقول إن صـرَّحـنا بـأن مـا يـضمن نـجاح تـحقيق الهـدفـني األول والـثانـي إنـما هـو املـحاولـة فـي تـحقيق الهـدف الـثالـث مـن ذلـك 

ـد الـطريـق ملـثل ذلـك الهـدف  يـة لـلعالـم الـبهائـي إنـما كـان يمهّـِ املشـروع كـما أنـنا لـم نـبالـغ فـي تـقديـرنـا أن قـلنا بـأن سـاحـته املـقدسـة بـإتـحافـه تـلك املجـموعـة الـدرِّ

	السامي ملشروع السنوات الخمس.  

بـناء عـلى ذلـك نـضع فـي مـتناول الـقارئ الـكريـم هـذه املجـموعـة مـن اآلثـار املـباركـة الـتي هـي غـيض مـن فـيض الـدرر املـنثورة فـي بـطون املجـلدات الـعديـدة 

من األلواح املباركة. 

ـــل الــطريــق أمــام الــقارئ املــتتبع املــتعمق ألن يــراجــع بــنفسه ذلــك  املــحيط   ولــعل اإلشــارة إلــى مــصادر الــبيانــات املــباركــة الــواردة فــي هــذه املجــموعــة تسهّـِ

املواج من الهداية الربانية التي منَّ اهلل بها على البشرية جمعاء في هذا الدور املبارك العظيم. 

وأخــيرا نــلفت الــقارئ الــكريــم إلــى أن الــبيانــات املــباركــة الــواردة فــي هــذه املجــموعــة مــنها نــصوص أصــلية ومــنها مــترجــمة، وتــمييزاً بــني الــنصوص األصــلية 

واملعربة منها طبعت النصوص بالخط العريض واملعربة بالخط الرفيع.  

كـما تجـدر اإلشـارة بـأن الـعناويـن املـوضـوعـة فـي صـدر كـل فـصل هـي نـصوص مـباركـة إال مـا جـاء فـي صـدر الـفصول األول والـثانـي والـرابـع والـسادس 

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)  
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"إن  	عـزة  	اإلنـسان  	وعـلوه  	ليسـتا  	مجـرد  	الـلذائـذ  	الـجسمانـية  	والـنعم  	الـدنـيويـة، بـل إن هـذه الـسعادة الـجسمانـية فـرع، وأمـا أصـل رفـعة اإلنـسان فـهي الـخصال 

والــفضائــل الــتي هــي زيــنة الــحقيقة اإلنــسانــية، وهــي ســنوحــات رحــمانــية وفــيوضــات ســماويــة وإحــساســات وجــدانــية ومــحبة إلــهية ومــعرفــة ربــانــية ومــعارف 

عــمومــية وإدراكــات عــقلية وإكــتشافــات فــنية، عــدل وإنــصاف، صــدق وألــطاف، وشــهامــة ذاتــية ومــروءة فــطريــة، وصــيانــة الــحقوق، واملــحافــظة عــلى العهــد 

واملــيثاق، والــصدق فــي جــميع األمــور، وتــقديــس الــحقيقة فــي جــميع الــشؤون، وتــضحية الــروح لــخير الــعموم، واملــحبة والــرأفــة لجــميع الــطوائــف اإلنــسانــية، 

	واتــباع الــتعالــيم اإللــهية، وخــدمــة املــلكوت الــرحــمانــي، وهــدايــة الخــلق وتــربــية األمــم واملــلل.  	هــذه  	هــي  	ســعادة  	الــعالــم  	اإلنــسانــي،  	هــذه  	هــي  	رفــعة  	البشــر  	فــي  

	الــعالــم  	اإلمــكان  	ي،  	هــذه  	هــي  	الــحياة  	األبــديــة  	والــعزة  	الــسماويــة،  	وال  	تتجــلى  	هــذه  	املــواهــب  	فــي  	حــقيقة  	اإلنــسان  	إال  	بــقوة  	مــلكوتــية  	إلــهية  	وتــعالــيم  	ســماويــة  	ألنــها  

	تـتطلب  	قـوة  	مـا  	وراء  	الـطبيعة،  	وفـي  	عـالـم  	الـطبيعة  	نـماذج  	مـمكنة  	مـن  	هـذه  	الـكماالت  	ولـكن  	ال  	ثـبات  	لـها  	وال  	بـقاء  	كـما  	ال  	تـثبت  	أشـعة  	الـشمس  	عـلى  	الجـدار.  	وقـد  

	اع."((2   وضع  	الرب  	الرؤوف  	تاجا  ً	وهَّاجا  ً	كهذا  	على  	رأس  	اإلنسان  	فعلينا  	أن  	نسعى  	ليسطع  	على  	العالم  	نور  	درِّه  	اللَّمَّ

	)حضرة عبد البهاء(  

"إن الـعالـم اإلنـسانـي ليهـرع الـيوم وبسـرعـة عـبر املـآسـي واالضـطرابـات املـحيقة بـه نـحو قـدره املـحتوم، فـإذا مـا تـعاقـسنا (  	نـحن املـؤمـنني)  	أو قـصرنـا فـي 

	القيام بواجباتنا األمرية فال شك أن أفراداً آخرين سيُْدَعون بما ُكلِّفْنا به إلغاثة هذا العالم املكنوب.  

فــليس عــن طــريــق الــعدد، وال عــن طــريــق تــوضــيح مجــموعــة مــن املــبادئ الــنبيلة والجــديــدة، وال عــن طــريــق خــطة تــبليغية، مــهما كــانــت عــاملــية الــنطاق مــتعددة 

الـجوانـب، وال أيـضاً عـن طـريـق املـثل الـعليا لـديـننا أو حـماسـتنا الـعظيمة نسـتطيع أن نـأمـل فـي أن نـقوم بـتحقيق مـا ذهـبت إلـيه الـدعـوة املُثلى الـتي جـاء بـها 

الـظهور الـبهائـي أمـام أعـني عـالـم يـراقـبنا بـكثير مـن الـشك والـتدقـيق. هـناك أمـر واحـد فـقط ال بـديـل لـه سـوف يُـَحقَّق بـمفرده وبـدون شـك الـظفر األكـيد لهـذا 

األمــر املــقدس، أال وهــو املــدى الــذي تــعكس بــه حــياتــنا الــخاصــة كــأفــراد ومســلكنا الــشخصي روعــة الــجوانــب املــتعددة لــلمبادئ الــخالــدة الــتي أعــلن عــنها 

	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 24 تشرين ثاني 1972. 
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1- معرفة اهلل والعمل بموجب أحكامه 
	أمران متالزمان متكافئان  

"إن أّول مــا کــتب اهللّ عــلى الــعباد عــرفــان مشــرق وحــيه ومــطلع أمــره الّــذي کــان مــقام نــفسه فــي عــالــم األمــر والخــلق... إذا فــزتــم بهــذا 

املـقام األسـنى واألفق األعـلى يـنبغي لـکّل نـفس أن يـتّبع مـا أُمـر بـه مـن لـدى املـقصود ألنّـهما مـعاً ال يُـقبل أحـدهـما دون اآلخـر هـذا مـا 

حکم به مطلع اإللهام."(1) 

"وأمّـا مـا سـئلت فـي أوامـر اهلل فـاعـلم بـأّن کـّلما حُــدِّد فـي الـکتاب حقّ ال ريـب فـيه و عـلى الـکّل فـرض بـأن يـعملوا بـما نـزّل مـن لـدن مـنزل 

عـــليم ومـــن يـــترکـــه بـــعد عـــلمه بـــه إّن اهلل بـــريٌء عـــنه و نـــحن بـــرءاء مـــنه ألّن أثـــمار الّشجـــرة هـــي أوامـــره ولـــن يـــتجاوز عـــنه إالّ غـــافـــل 

	بعيد."(2)  

	"أّول األمر عرفان اهللّ وآخره هو التّمسك بما نزّل من سماء  مشيئته املهيمنة على من في الّسموات واألرضني."(3)  

"لـيس ذلّـتي سـجني لـعمري إنّـه عـزّ لـي بـل الـذّلـة عـمل أحـبّائـي الّـذيـن ينسـبون أنـفسهم إلـينا ويـتّبعون الـّشيطان فـي أعـمالـهم أال 

	إنّهم من الخاسرين."(4)  

	" الَ يَُكوُن اإِليَماُن ِباهللِ َوِعرْفَاِنِه َكاِمالً إاِلَّ ِبتَْصِديِق َما ظََهَر ِمنُْه وََكذلَِك اْلَعَمِل ِبَما أُِمَر ِبِه َوِبَما نُزَِّل ِفي اْلِكتَاِب ."(5)  

"ثمة  	أمران  	ضروريان  	بعد  	عرفان  	مشرق  	الوحي  	اإللهي  	أحدهما  	االستقامة  	والثاني  	اتباع  	أوامر  	اهلل  	املُنزَلة  	في  	الكتاب  	طوبى  	للفائزين."(6)  

(حضرة بهاء اهلل) 

 ***

	"إن  	ديـن  	اهلل  	فـي  	الـحقيقة  	هـو  	األعـمال  	ولـيس  	األلـفاظ  	ذلـك  	ألن  	ديـن  	اهلل  	هـو  	الـعالج،  	فـمعرفـة  	الـدواء  	وحـدهـا  	ال  	تُـغني  	بـل  	أن  	الـذي  	يُجـدي  	هـو  	اسـتعمال  	الـدواء  

	فإذا  	عرف  	أحد  	األطباء  	جميع  	األدوية  	ولم  	يستعملها  	فما  	الفائدة  	من  	معرفته  	لها."(7)  

	)حضرة عبد البهاء(  

	  ***

"إن مــعرفــة مظهــر الــظهور اإللــهي وحــدهــا محــرومــة مــن الــنفوذ والــتأثــير، وهــي ال تُــعتَبَر شــيئاً لــدى أهــل الــعلم والــبصيرة، إن لــم تــؤِد إلــى حــسن الســلوك 

وتـزكـية األخـالق، ذلـك ألن هـذه املـعرفـة ليسـت حـقيقية ومـا هـي إال وهـم وتـقليد، وكـذلـك حـسن الـنية وصـفاء الـقلب والـصدق إن كـانـت مـحتجبة عـن نـور مـعرفـة 

اهلل ولـم تـفز بـاإليـمان بمظهـر ظـهوره سـتُمسي فـي الـعاقـبة محـرومـة مـن قـوة الـتأيـيد اإللـهي الـدافـعة ومـن مـدد روح الـقدس الـلذيْـن وحـدهـما قـادران عـلى 

دفـع هـموم هـذا الـعالـم الـظلمانـي وكـروبـه، فـهي محـرومـة مـن الـتأثـير الـدائـمي وحـصول الـنتائـج الـكلية، إن الـنجاح والـظفر فـي هـذا الـقرن األنـور سـيكون 

مـن نـصيب كـل مـؤمـن متحـٍل بـالسـلوك الـحسن ولـيس مـن حـظ عـالـم سـيء األعـمال، إن مـواعـظ الـعلماء املنحـطني الـذيـن هـم غـافـلون عـما يـقصد بـه الـديـن 

وكـذلـك نـشاط أهـل الـعلم والـتقوى وإقـدامـهم والـذيـن هـم مـحتجبون عـن مـعرفـة الـباري، آثـار كـالهـما محـدودة فـي الـحيز األدنـى وفـانـية، ولـكن ثـمرات الـهمم 

العالية لكل مؤمن متٍق باقية وليست لها حدود، ألنها مستمدة من روح أمر حضرة بهاء اهلل النابضة ومؤيَّدة بنفثات روح القدس."(8) 

(حضرة ولي أمراهلل) 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

	الكتاب األقدس، الفقرة 2.   (1)

(2) آثار القلم األعلى، الجزء الرابع، طبع طهران، 133 بديع الصفحة 356. 

	  .108		آثار  	القلم  	األعلى،  	الجزء  	الثاني،  	طبع  	الهند،  	الصفحة    (3)

(4) آثار القلم األعلى، الجزء األول (كتاب مبني) الصفحة 152. 

	(5) لوح التجليات.  

	  .6		بديع،  	الصفحة    128		معرّب  	من  	كتاب  	كنجينة  	حدود  	وأحكام،  	الطبعة  	الثالثة،    (6)

	  .119		الصفحة    		خطب  	عبد  	البهاء  	في  	أوروبا  	وأمريكا،  	طبع  	بيروت،    (7)

	  1925	  /10	  /16		معرَّب  	من  	توقيع  	لحضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	موّجه  	إلى  	أحباء  	إيران،  	املؤرخ    (8)
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2-  النجاح مهمة صعبة ما لم تترجم 
	األقوال إلى األعمال  

"يـا مـأل األرض اعـلموا إّن أوامـري سـرج عـنايـتي بـني عـبادي ومـفاتـيح رحـمتي لـبريّـتي كـذلـك نـزّل األمـر مـن سـماء  مـشيّة ربّـكم مـالـك 

األديـان، لـو يجـد أحـد حـالوة الـبيان الّـذي ظهـر مـن فـم مـشيّة الـرّحـمن لينفق مـا عـنده ولـو يـكون خـزائـن األرض كـّلها لـيثبت أمـراً مـن 

أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف." 

"قـد تـكّلم لـسان قـدرتـي فـي جـبروت عـظمتي مـخاطـباً لـبريّـتي أن اعـملوا حـدودي حـبّاً لجـمالـي طـوبـى لـحبيب وجـد عـرف املـحبوب 

من هذه الكلمة اّلتي فاحت منها نفحات الفضل على شأن ال توصف باألذكار." 

"سيفنى من في اإلمكان  وما يبقى هو العمل الطيب وكان اهلل على ما أقول شهيدا." 

"زيّـنوا أنـفسكم بـطراز األعـمال والّـذي فـاز بـالـعمل فـي رضـاه إنّـه مـن أهـل الـبهاء قـد كـان لـدى الـعرش مـذكـوراً. انـصروا مـالـك الـبريّـة 

باألعمال الحسنة ثّم بالحكمة والبيان كذلك أُمرتم في أكثر األلواح من لدى الرّحمن إنّه كان على ما أقول عليماً." 

"طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق انّه مّمن نصر ربّه بالعمل الواضح املبني."(1) 

"يَا ابَْن الرُّوح أيقْن بأّن اّلذي يأمُر النَّاس بالعدل ويرتکُب الفحشاَء في نفسه إنّه ليس منّي و لو کان على اسمي". 

"يَا ابَْن الوُُجود ال تَنِسْب إلى نفس ما ال تحبُّه لنفسك وال تُقْل ما ال تفعُل هذا أمري عليک فاعَمْل به."(2) 

"رَأُس اإِليـماِن هـو الـتّقّلل فـى الـقول والـتّکثُُّر فـي الـعمل ومـن کـان أقـوالُـه أزْيـَد مـن أعـمالـه فـاعـلموا أّن عـدمَـه خـيٌر مـن وجـوده و فـناَءهُ 

أحسُن من بقائه."(3) 

 "إيّــاکــم يــا قــوم ال تــکونــّن مــن الّــذيــن يــأمــرون الــنّاس بــالــبّر ويــنسون أنــفسهم أولــئك يــکذّبــهم کــّل مــا يخــرج مــن أفــواهــهم ثــّم حــقائق 

األشياء ثّم مالئکة املقّربني."(4) 

"مـن أراد أن يـبلغ أمـر مـواله فـلينبغي لـه بـأن يـبّلغ أواّلً نـفسه ثـّم يـبّلغ الـنّاس ليجـذب قـولـه قـلوب الـّسامـعني ومـن دون ذلـک لـن يؤثـّر 

قوله في أفئدة الطّالبني."(5) 

"طوبى ملن تمسك بكتاب اهلل وعمل بما أمر وويل للغافلني."(6) 

"لـيس ضـّري سـجني وبـالئـي ومـا ورد عـليّ مـن طـغاة الـعباد بـل عـمل الّـذيـن ينسـبون أنـفسهم إلـى نـفسي و يـرتـکبون مـا يـنوح بـه 

قلبي وقلمي."(7) 
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"لـقد حـملت الـباليـا والـرزايـا كـلها مـن أجـل أن يتحـلى الـناس بـطراز األخـالق الـروحـانـية والـصفات املـلكوتـية ومـا لـم يشـرب أحـباء اهلل مـن هـذه الـكأس لـن 

يستطيعوا سقي اآلخرين، عليهم أن يشربوا هم بأنفسهم أوالً ثم يسقوا اآلخرين."(8) 

"إذا انكب أحد كل عمره بالتعبد ولكنه ظل محروماً من االتصاف بصفات ترفع شأن أمر اهلل ال جدوى من ذلك التعبد ولن يعطي أي ثمرة."(9) 

"أيها الناس إن القول يلزمه العمل ألن دليل صدق القول هو العمل فالقول دون عمل ال يروي العطشى وال يفتح أبواب البصيرة للعميان."(10) 

ـا الـيوم فـإنـها بـاألفـعال فـلتصدر األفـعال قـدسـية مـن هـيكل اإلنـسان، ذلـك ألن الـناس فـي األقـوال شـركـاء  "يـا ابـن أمـتي مـن قـبل كـانـت الهـدايـة بـاألقـوال أمّـَ

ـا أحــباؤنــا فــقد انــفردوا بــاألعــمال الــطاهــرة املــقدســة إذاً فــاســعوا مــا فــي وســعكم فــي أن تــمتازوا مــن جــميع الــناس بــأفــعالــكم كــذلــك نــصحناكــم فــي لــوح  أمّـَ

قدس منير."(11) 

"كــم مــن الــناس ينســبون أنــفسهم إلــى الــحق ولــكن مــا أشــد غــفلتهم عــنه، ألن االنــتساب ال يــتم بــالــقول وال يــصدق وال بــد لــكل دعــوى بــرهــان ولــكل مــقال 

حجة، فعلى أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى الحق أن يظهر من أفعالهم آثار التقديس وتبدو من وجوههم نضرة النعيم."(12)  

	)حضرة بهاء اهلل(  

	  *	  *	  *

"يــنبغي أن يــكون الــبهائــيّون مــمتازيــن، فــتزيــد أعــمالــهم عــلى أقــوالــهم، ويــكونــون رحــمة لــلعاملــني بــالــعمل ال بــالــقول، ويــثبتون بمســلكهم وأعــمالــهم وأفــعالــهم 

صـدقـهم وأمـانـتهم، ويظهـرون فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، ويـبيّنون الـنّورانـيّة الـّسماويّـة وتـنادي أعـمالـهم بـأنّـهم بـهائـيّون ..... وعـلى ذلـك  فـيجب عـليكم أن 

تـتضرّعـوا وتبتهـلوا آنـاء الـّليل وأطـراف الـنّهار وتـسألـوا اهلل أن يـوفّـقكم إلـى األعـمال ال األقـوال. تـوجّــــهوا إلـى اهلل وصـّلوا لـه ونـاجـوه واسـعوا عـسى أن تـوفّـقوا 

إلـى عـمل الـخير، وأن تـكونـوا سـبباً لـغنى كـّل فـقير، وعـونـاً لـكل بـائـس، وسـرورًا لـكل محـزون، وسـبباً لـصّحة كـّل مـريـض، وعـلًة ألمـن كـّل خـائـف، ووسـيلة لـكلّ 

مـن ال وسـيلة لـه، ومـلجأ ومـالذًا لـكّل غـريـب، ومـنزالً ومـأوًى لـكّل مـن ال مـأوى لـه وال وطـن، تـلك هـي صـفة الـبهائـيّ، فـإذا ُوفّـقنا إلـيها فـنحن بـهائـيّون وإذا لـم 

	نوفّق إليها –ال قدر اهلل- فلسنا بهائينّي."(13)  

"يـجب عـلى اإلنـسان أن يـربّـي اآلخـريـن بـأعـمالـه ألّن اإلنـسان مـا لـم يـكن جـوهـر الـتّقديـس ومـا لـم يـكن عـنده إيـمان تـاّم ومـا لـم يـكن مـضّحياً فـاديـاً ومـا لـم 

تـكن إحـساسـاتـه إلـهيّة وروحـه منجـذبـة بـالـّروح الـقدس وأفـكاره نـورانـيّة وقـلبه مـقّدسـاً وأعـمالـه خـيريّـة، فـال شـّك أّن كـالمـه لـن يـؤثّـر وأفـكاره لـن تـثمر أبـًدا وكـلّ 

	ما يقوله وما يكتبه عبث وهباء."(14)  

"اجتهـدوا بـالـّروح والـفؤاد أن تـعملوا بـموجـب تـعالـيم بـهاء اهلل فـإذا وفّـقتم إلـى هـذا فـاعـلموا أنّـها الـعزّة األبـديّـة والـحياة السّـــــرمـديـة وسـلطنة الـعالـم اإلنـسانـيّ 

	واملائدة الّسماويّة."(15)  

	  	"فرض على اإلنسان أن يثبت باألعمال واألفعال ما يقوله باللسان فإن ادعى اإليمان يجب أن يعمل بموجب تعاليم امللكوت األبهى."(16)   

"يــجب أن يــقوم األحــباء بــالــعمل حســب وصــايــا ونــصائــح نــور الــحقيقة جــمال الــقدم روحــي لــعتبته الــفداء، ويــنفذوهــا واحــداً بــعد واحــد، وال يــنبغي لــهم أن 

يـكتفوا فـقط بـقراءتـها وإيـداعـها طـي األوراق واأللـواح، يـجب أن تتجـلى األوامـر الـروحـانـية والـجسمانـية لـالسـم األعـظم فـي حـيز الـشهود وتتجسـد وتـتصور 

فـي أحـوال أحـباء اهلل وأطـوارهـم، فـمن دون ذلـك أي ثـمر وأثـر لـها؟.. يـجب أن يـكون الـبهائـي شـمعاً يـنير اآلفـاق ونجـماً سـاطـعاً فـي أفـق اإلشـراق، إذا كـان 

األمــر كــذلــك فنســبته حــقيقية وبــغير ذلــك نســبته مــجازيــة ودون ثــمر وأثــر فــهو كــرجــل أســود اســمه أملــاس، وحــقيقته غــراب واســمه الــعندلــيب الــصداح، مــا 

	الفائدة من االنتساب االسمي؟ وما الثمرة من لفظ البهائي؟ يجب أن يصبح اإلنسان بهائياً حقيقياً وملتجئاً إلى العتبة اإللهية املقدسة."(17)   
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"إن الهـــدف مـــن اإليـــمان واإليـــقان هـــو تـــزيـــني الـــحقائـــق اإلنـــسانـــية بـــفيض الـــكماالت الـــربـــانـــية، لـــو لـــم يـــحصل ذلـــك ألدى إلـــى الحـــرمـــان الـــحقيقي وعـــذاب 

الـــنيران، إذن يـــجب عـــلى األحـــباء أن يـــنظروا بـــعني االعـــتبار إلـــى هـــذا األمـــر الـــدقـــيق، وهـــو عـــدم اكـــتفاءهـــم بـــالـــغوغـــاء والـــعربـــدة واأللـــفاظ الـــجوفـــاء كـــسائـــر 

األديــان، بــل عــليهم أن يــنهضوا بجــميع الــفضائــل والــخصال الــرحــمانــية كــتلك الــتي تــنتهجها الــنفوس الــربــانــية، وبــذلــك يــثبتوا أنــهم بــهائــيون حــقيقيون وال 

مجـرد لـفظ دون مـعنى، فـالـبهائـي هـو الـذي يـسعى لـيالً ونـهاراً حـتى يـتدرج ويـرتـقي فـي مـراتـب الـوجـود، وتـكون غـايـة أمـل كـل واحـد مـنهم أن يـكون نـمط 

ســلوكــه قــدوة بــحيث يســتفيض ويــتنور مــنها جــميع البشــر، وتــكون الــشيم واألخــالق الــربــانــيتني نــصب عــينيه دائــماً، وســلوكــه ســبباً فــي تــقدم ال يــتناهــى، 

ويـكون بـقدر وسـعه واسـتعداده رحـمة لـلعاملـني ومـوهـبة للبشـر أجـمعني، وعـندمـا يـفوز بهـذه املـواهـب يـمكن الـقول بـأنـه بـهائـي، ومـرد ذلـك إن اإليـمان فـي هـذا 

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  	األسـاس  	األقـوم  	واملـيزان  	األكـمل  	األتـم  	والـفارق  	بـني  	الـحق  	والـباطـل  	هـو  	األخـالق  	ال  	األقـوال،  	كـل  	حـزب  	مـلك  	األخـالق  	مـؤيـد  	مـن  	عـند  	اهلل  	وكـل  	طـائـفة  	حـرمـت  

 	منها  	باطلة  	وممنوعة  	من  	فضل  	اهلل  	وتأييده."(19)  

	يـتفضل حـضرة الـباب قـائـالً فـي الـبيان إن كـل ديـن مـن األديـان املـاضـية كـان يـصلح لـيكون عـمومـياً، والسـبب الـوحـيد لفشـل تـلك األديـان فـي بـلوغ تـلك   "

الـدرجـة كـان عـدم كـفاءة أتـباعـها، ويـمضي حـضرتـه فـيُعطي وعـداً قـاطـعاً بـأن ذلـك لـن يـكون مـصير ظـهور "مـن يُظهِــرُه اهلل"، وإنـه سـيصبح عـمومـياً ويـضم 

أهـل الـعالـم جـميعاً، وهـذا يـدل عـلى أنـنا فـي الـنهايـة سـننجح، ولـكن ألـيس مـن املـمكن أن نـكون عـن طـريـق نـقائـصنا وتـقصيرنـا فـي الـتضحية وامـتناعـنا عـن 

تــركــيز جــهودنــا فــي نشــر األمــر املــبارك ســبباً فــي تــأخــير تــحقيق ذلــك املــثل األعــلى؟ ثــم مــاذا يــعني ذلــك؟ إنــه يــعني أنــنا ســنكون مــسؤولــني أمــام اهلل، وإن 

الجنس البشري سيبقى مدة أطول في حالة عناده وعصيانه، وإن الحروب لن يتم تجنبها قريباً وإن عذاب اإلنسان سيدوم مدة أطول."(20)   

"إن الــعالــم ال يــطلب مــساومــة بــل يــريــد تــجسيداً ملــثل ســاطــع أعــلى، فــكلما زاد األحــباء عــمالً بــموجــب تــعالــيمنا فــي كــل نــاحــية مــن نــواحــي حــياتــهم، فــي 

 	منازلهم، في تجارتهم وأشغالهم، في عالقاتهم االجتماعية، بذلك القدر زاد اجتذابهم لقلوب غيرهم."  

"العالم ليس متلهفاً 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 وغالباً ما يكون متشككاً ومتهكماً." 

" مـا لـم نـطبق الـتعالـيم فـلن يـمكننا أن نـتوقـع نـمو األمـر املـبارك، ألن الـغرض األسـاسـي مـن األديـان كـافـة ــ بـضمنها ديـننا نـحن ــ هـو تـقريـب اإلنـسان مـن 

اهلل وتغيير أخالقه وهذا له أهمية قصوى." 

"عـلينا أن نـتذكـر دائـماً أن الـتعالـيم املـباركـة هـي كـامـلة ومـتقنة تـمامـاً، وإن السـبب الـوحـيد لـعدم اعـتناقـها مـن جـانـب عـدد كـبير مـن إخـوانـنا البشـر حـتى 

اآلن، هـو أنـنا نـحن الـبهائـيني فـي كـافـة أنـحاء الـعالـم لـم نـبلغ بـعد مـرحـلة نـكران الـذات ولـم نـصبح مـرايـا نـورانـية لـحقيقة حـضرة بـهاء اهلل كـما يـنبغي ويـليق، 

علينا أن نجتهد بصورة متواصلة لتحسني تطبيق تعاليمه املباركة." 

"ما يريده العالم ليس الوعظ واألنظمة بل املحبة والعمل."(21)   

	)حضرة ولى أمر اهلل(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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	"اتلوا آيات اهلل في كل صباح ومساء"   -‐3

	  	"اقرءوا األلواح لتعرفوا ما هو املقصود في كتب اهلل العزيز الوّهاب."  

"اتـلوا آيـات اهلل فـي كـّل صـباح ومـساء إّن الّـذي لـم يـتل لـم يـوف بعهـد اهلل ومـيثاقـه، والّـذي أعـرض عـنها الـيوم إنّه مـّمن أعـرض عـن اهلل 

فـي أزل االزال، إتّـقّن اهلل يـا عـبادي كـّلكم أجـمعون، ال تـغرّنّـكم كـثرة الـقراءة واألعـمال فـي الـّليل والـنّهار لـو يـقرء أحـد آيـة مـن اآليـات 

بـالـرّوح والـّريـحان خـير لـه مـن أن يـتلو بـالـكسالـة صـحف اهلل املـهيمن الـقيّوم، أتـلوا آيـات اهلل عـلى قـدر ال تـأخـذكـم الـكسالـة واألحـزان، 

ال تحــملوا عــلى األرواح مــا يكســلها ويــثقلها بــل مــا يــخفّها لــتطير بــأجــنحة اآليــات الــى مــطلع الــبيّنات، هــذا أقــرب إلــى اهلل لــو أنــتم 

تـعقلون، عـّلموا ذّريّـاتـكم مـا نـزّل مـن سـماء  الـعظمة واالقـتدار لـيقرأوا ألـواح الـرّحـمن بـأحـسن األلـحان فـي الـغرف املـبنيّة فـي مـشارق 

  	األذكار، إّن اّلذي أخذه جذب محبّة اسمي الرّحمن إنّه يقرأ آيات اهلل على شأن تنجذب به أفئدة الرّاقدين."  

"طـوبـى ملـن تـوجّـــه إلـى مشـرق األذكـار فـي األسـحار ذاكـراً مـتذكّــراً مسـتغفراً وإذا دخـل يـقعد صـامـتاً إلصـغاء آيـات اهلل املـلك الـعزيـز 

الحـميد ..... والّـذيـن يـتلون آيـات الـرّحـمن بـأحـسن األلـحان أولـئك يـدركـون مـنها مـا ال يـعادلـه مـلكوت مـلك الـّسموات واألرضـني،  

وبـها يجـدون عـرف عـواملـي الّـتي ال يـعرفـها الـيوم إالّ مـن أوتـي الـبصر مـن هـذا املـنظر الـكريـم، قـل إنّـها تجـذب الـقلوب الـّصافـية إلـى 

العوالم الرّوحانيّة اّلتي ال تعبّر بالعبارة وال تشار باإلشارة طوبى للّسامعني."  

	"اغتمسوا في بحر بياني لعّل تطّلعون بما فيه من لئالي الحكمة واألسرار."   

"قـد مـنعتم عـن االرتـقاء إلـى املـنابـر مـن أراد أن يـتلو عـليكم آيـات ربّـه فـليقعد عـلى الـكرسـيّ املـوضـوع عـلى السّــــريـر ويـذكـر اهلل ربّـه 

ورّب العاملني."(1)   

"تفكر فيما نزِّل من سماء  مشيئة ربك الفياض لتعرف ما أردناه في غياهب اآليات."(2)   

"أن اقـرأ يـا عـبد مـا وصـل إلـيک مـن آثـار اهللّ بـربـوات املـقّربـني لتسـتجذب بـها نـفسك وتسـتجذب مـن نـغماتـک أفـئدة الـخالئق أجـمعني، 

ومن يقرء آيات اهللّ في بيته وحده لينشر نفحاتها املالئکة النّاشرات إِلى کّل الجهات وينقلب بها کّل نفس سليم."(3)    

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

	  	)حضرة بهاء اهلل(   

 ***

	"اتـــلوا الـــكلمات املـــكنونـــة وتـــمعنوا فـــي مـــضامـــينها واعـــملوا بـــموجـــبها واقـــرأوا بـــإمـــعان ألـــواح الـــطرازات والـــكلمات*  	والتجـــليات  	واإلشـــراقـــات  	والـــبشارات  

وانهضوا  	بشأن  	العمل  	بموجبها  	حتى  	يصبح  	كل  	واحد  	منكم  	في  	الجمع  	شمعا  ً	مضيئا  ً	ومشارا  ً	بالبنان."(5)    
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"راجــعوا األلــواح املــقدســة والحــظوا اإلشــراقــات والتجــليات والــكلمات والــبشارات والــطرازات والــكتاب األقــدس، فهــذه الــتعالــيم اإللــهية هــي عــالج أمــراض 

الـعالـم اإلنـسانـي فـي هـذا الـيوم وبـمثابـة مـرهـم لجـرح جسـد الـعالـم، فـهي روح الـحياة وسـفينة الـنجاة ومـغناطـيس الـعزة األبـديـة والـقوة الـنافـذة فـي الـحقيقة 

اإلنسانية."(6)   

	  	)حضرة عبد البهاء(    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .155	  ،150	  ،138	  ،116	        (1) كتاب األقدس، الفقرات 36،  

        (2) لوح الحكمة، آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة 134. 

	  .136		املقتطف  	رقم    "GLEANINGS	  "	        (3) النص  	منقول  	من  	مجموعة  

        (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  
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4- الصالة واملناجاة والتوجه إلى اهلل 
"قد فرض عليكم الّصلوة والّصوم من أّول البلوغ أمراً من لدى اهلل ربّكم ورّب أبآئكم األّولني."  

"أالّ تعبدوا إالّ اهلل وتوّجهوا بقلوب نوراء إلى وجه ربّكم مالك األسماء  هذا أمر ال يعادله ما عندكم لو أنتم تعرفون."(1)      

"طــوبــى لــنفس فــازت بــأيّــامــي ولــلسان نطق بــذکــري ولــعني تــوّجهــت إلــى أُفــقي ولــبيت ارتــفع فــيه ذکــري ولــرِجْـــٍل ســرعــت إلــى ســواء 

الّصراط."(2)      

"طوبى لفقيٍر قصد بحر الغناء ولعليل توّجه إلى مطلع الّشفاء ولضعيٍف أقبل إلى أفق االقتدار."(3)     

 (حضرة بهاء اهلل)  

	  ***

"الـصالة هـي أس أسـاس األمـر اإللـهي وسـبب إحـياء الـقلوب الـرحـمانـية وبـعث الـروح فـيها، فـإذا مـا انـصرفـنا لـلمناجـاة فـي الـصالة ـــ واألحـزان أحـاطـت 

بـنا جـميعاً ـــ تـزول الـغموم كـلها ويحـل محـلها الـروح والـريـحان، ونـصبح فـي حـالـة ال يـمكن ان أصـفها، فـإذا مـا قـمنا بـالـصالة بـني يـدي اهلل بـكل خـضوع 

وخـشوع وتـنبّه وتـلونـا مـناجـاة الـصالة بـرقـة مـتناهـية يحـلو املـذاق بـحيث يـفوز الـوجـود بـالـحياة األبـديـة، والـبهاء عـلى أهـل الـبهاء الـذيـن يجـرون أحـكام 

اهلل ويعبدون ربهم بالغدو واآلصال."     

"لــــن يــــطمئن قــــلب اإلنــــسان إال بــــعبادة الــــرحــــمن ولــــن تســــتبشر الــــروح ســــوى بــــذكــــر اهلل، إن قــــوة الــــعبادة بــــمثابــــة الــــجناح الــــذي يــــرفــــع روح اإلنــــسان مــــن 

الحضيض األدنى إلى امللكوت األبهى، ويهب الكينونات البشرية الصفاء والنقاء، ولن ينال أحد املقصود إال عن طريق ذلك."(4)       

"إعـلم إن الـضعيف يـقتضي لـه أن يـتضرع إلـى اهلل الـقوي. وإن طـالـب املـوهـبة يـليق بـه أن يبتهـل إلـى اهلل الـوهـاب الـعظيم. وحـينما يـتضرع اإلنـسان إلـى 

ر بــصيرتــه وتــنتعش روحــه ويــسمو وجــوده. وخــالل  ربــه فــإنــه يــتوجــه إلــيه ويــلتمس الــفضل مــن بحــر رحــمته. وهــذا الــتضرع بــذاتــه يجــلب الــنور إلــى قــلبه فــتتنوَّ

ابـــتهالـــك وتـــالوتـــك: "يـــا إلـــهي اســـمك شـــفائـــي"، تـــصور أنـــت مـــبلغ ابـــتهاج قـــلبك وانشـــراح نـــفسك بـــروح مـــحبة اهلل وانجـــذاب عـــقلك إلـــى مـــلكوت اهلل، وبـــعد 

االنجــذاب تــزداد قــابــلية اإلنــسان ويــزداد اســتعداده، وكــلما اتــسع اإلنــاء زاد املــاء، وكــلما زاد الــعطش زادت مــوهــبة الــسحاب عــذوبــة فــي مــذاق اإلنــسان. 

هذا هو سر االبتهال وحكمة توسالت اإلنسان من أجل نيل أمانيه."(5) 

"إن أرقــى نــوع مــن املــناجــاة هــو الــذي يــقصد مــنه مــحبة اهلل وال خــوفــاً مــنه تــعالــى أو مــن نــاره وال أمــالً بــفضله أو بــفردوســه ..... وإذا هــام إنــسان بــحب 

حـبيب، فـمن املسـتحيل أن ال يـلهج بـذكـر اسـمه فـكيف بـمن يـشعر بـمحبة اهلل؟ أال يـصعب عـليه الـسكوت عـن ذكـر اسـمه؟ والـرجـل الـروحـانـي ال يجـد لـذةً إال 

في ذكر اهلل."(6) 

"إذا ضــاق صــدر اإلنــسان مــن املــاديــات ضــيقاً شــديــداً وتــوجــه إلــى الــروحــانــيات زال ذلــك الــضيق، وإذا وقــع اإلنــسان فــريــسة لــليأس والــقنوط والــتعب ثــم 

ـر اهلل الـرحـمن الـرحـيم سُـــــرَّ خـاطـره، وإذا وقـع فـي وهـدة الـفقر املـادي الشـديـد ثـم اسـتروح اإلحـساسـات الـروحـانـية رأى نـفسه غـنيَّاً بـكنز املـلكوت، وإذا  تـذكّـَ
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ر فـــي الـــشفاء شـــفى غـــليل صـــدره، وإذا وقـــع أســـيراً ملـــصائـــب عـــالـــم الـــناســـوت تســـلى بـــالـــتفكير فـــي الـــالهـــوت، وإذا ضـــاق ذرعـــاً بـــسجن عـــالـــم  مـــرض وفـــكَّ

ر في الحياة األبدية عاد ممنوناُ شاكراً .... ، من هذا يتبنيَّ لكم  الطبيعة ثم طار بفكره إلى عالم الروح سر خاطره، وإذا اختلت حياته الجسمانية ثم فكَّ

أن اإلحـساسـات الـروحـانـية هـي أعـظم مـوهـبة الـعالـم اإلنـسانـي، وإن الـتوجـه إلـى اهلل هـو حـياة اإلنـسان األبـديـة، وإنـني آلمـل أن يـزداد تـوجـهكم إلـى اهلل 

يوما بعد يوم وأن تزداد تسلية خاطركم، وأن يزداد تأثير نفثات الروح القدس وأن يزداد ظهور القوى امللكوتية." (7) 

"إذا كــانــت لــإلنــسان إحــساســات روحــانــية وتــوجــه إلــى املــلكوت اإللــهي، فــإن هــذا مــدار تســليته، فــهو حــينما يــتوجــه إلــى اهلل يــنال إحــساســات روحــانــية، 

ويـنسى كـل هـم وغـم، فـلو هجـمت عـليه الـباليـا مـن جـميع الـجهات فـإن لـديـه التسـلية، ألنـه حـينما يـتوجـه إلـى اهلل تـزول جـميع هـذه الـهموم والـغموم واألحـزان، 

ويحصل على منتهى الفرح والسرور وتحيط به البشارات اإللهية، ويرى العزة وهو في منتهى الذِّلة ويرى نفسه غنياً وهو في منتهى الفقر."(8)    

"توجهوا إلى اهلل وصلوا له وناجوه واسعوا إلى عمل الخير عسى أن توفقوا."(9)                     

(حضرة عبد البهاء) 

	  ***

"يـجب أال نـنسى األوقـات املـخصصة لـلتأمـل والـتنبه والـدعـاء واملـناجـاة، ألن الـنجاح واالرتـقاء والـتقدم دون شـمول الـعنايـة اإللـهية وفـضله بـعيد املـنال بـل 

ممتنع ومحال."(10)  

"حــتى يــصير الــشخص بــهائــياً، فــإن مــا يحــدث فــعالً هــو إن بــذرة الــروح تــأخــذ بــالــنمو فــي الــنفس اإلنــسانــية، وهــذه الــبذرة يــحب ســقايــتها مــن فــيوضــات 

الـروح الـقدس وتـأتـي هـذه املـواهـب ــ مـواهـب الـروح ــ عـن طـريـق املـناجـاة والـتأمـل ودراسـة الـبيانـات املـباركـة .... ومـن الـطبيعي أن تـمر فـترات مـن الـضيق 

والشـدة وحـتى املـحن الـقاسـية، بـيد أن الـشخص إذا تـوجـه بـثبات إلـى املظهـر اإللـهي ودرس بـعنايـة تـعالـيمه الـروحـانـية وتـلقى بـركـات الـروح الـقدس لـوجـد 

أن هذه املحن والشدائد هي في الحقيقة مواهب من اهلل تعينه على النمو والتطور."(11)         (حضرة ولى أمراهلل)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

           (1) الكتاب األقدس، الفقرتان 11، 79. 

           (2) آثار القلم األعلى الجزء الثاني، الصفحة 3.  

           (3) املصدر السابق، الصفحة 69.  

           (4) كتاب جنجينه حدود وأحكام، الصفحة 11 – 13. 

           (5) منتخبات من كتاب بهاء اهلل والعصر الجديد، طبع بيروت، الصفحة 125.  

           (6) املصدر السابق، الصفحة 104. 

           (7) خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا املعربة، طبع بيروت، الصفحة 193. 

           (8) املصدر السابق، الصفحة 351. 

           (9) املصدر السابق، الصفحة138 .  

         (10) معرب من توقيع حضرة ولي أمر اهلل املوجه إلى أحباء إيران في 19 كانون أول 1923. 

         (11) معرب من توقيع حضرة ولي أمر اهلل املوجه إلى أحد األحباء بتاريخ 16/6 /1954. 
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	"قلباً طاهراً فاخلق فيّ يا إلهي”  -‐5
ِل الَقوِْل إْملِْك َقْلباً َجيِّداً َحَسناً ُمنيراً لِتَْملَِك ُمْلكاً داِئماً باِقياً أَزاَلً َقِديماً."(1)    "يَا ابَْن الرُّوحِ ِفي أَوَّ

"طّهروا قلوبكم عن ذفر الّدنيا مسرعني إلى ملكوت ربّكم فاطر األرض والسماء ."(2) 

"مـا أراد اهلل مـن األرض ومـا عـليها إالّ قـلوب عـباده وجـعلها عـرشـاً لـظهور تجـّلياتـه إذاً قـّدسـوهـا عـن دونـها لـيرتـسم عـليها مـا خـلقت 

لها."(3) 

"من کان في قلبه أقّل من خردل حّب دوني لن يقدر أن يدخل ملکوتي."(4)  

"لعمر اهلل لو تقّدس قلب واحد وأصبح فارغاً من شؤون الدنيا لقلَّب القلوب بقوة روحانية وهداها إلى قلب الوجود."(5) 

"إن القلب خزينتي ال تودع آللئه املكنونة إلى النفس السارقة والهوس الخائن."(6)  

"إنَّ الـّشخص املـجاهـد الّـذي أراد أن يخـطو بـقدم الـطّلب والسّـــــلوك فـي سـبيل مـعرفـة سـلطان الـقدم، يـجب عـليه فـي بـدايـة األمـر، أن يـجعل الـقلب الّـذي هـو 

محّل ظهور تجّلي األسرار الغيبيّة اإللهيّة، مطّهرًا ومنزًّها عن كّل غبرة مظلمة من غبار العلوم االكتسابيّة وإشارات املظاهر الّشيطانيّة."(7) 

"يا ابن التّراب لـك قـّدرت جـميع مـا فـي الـّسموات واألرض إال الـقلوب، فـقد جـعلتها مـنزالً لتجـّلي جـمالـي وإجـاللـي وأنـت قـد تـركـت مـنزلـي لـغيري،  

فـكلما أراد ظـهور قـدسـي فـي كـّل زمـان أن يـقصد مـكانـه وجـد غـيره ورأى فـيه غـريـباً، فـأسـرع إلـى حـرم املـحبوب فـي الـالمـكان، ومـع ذلـك سـترُت أمـرك ولـم 

أفضح سرّك ولم أرتِض أن أُخجلك." 

"يـا عشـب الـتّراب إن كـنتم ال تـتناولـون أثـوابـكم بـأيـٍد مـلّوثـة بـالـّسكر فـكيف تـلتمسون مـعاشـرتـي بـقلوب دنّسـتها الـّشهوة والـهوى وتـبتغون إلـى مـمالـك قـدسـي 

سبيالً هيهات هيهات عّما أنتم تريدون."  

"يا حبيبي بالقول تأّمل قليالً أسمعت قّط أّن الحبيب والغريب يجتمعان في قلٍب واحٍد؟ إذاً فاطرد الغريب حتّى يدخل الحبيب منزله."(8)  

	(حضرة بهاء اهلل(  

	  ***

"أصل التقديس والتنزيه هو لطافة القلب وطهارته وتقديسه عما سوى اهلل كلها واالشتعال بنفحات اهلل."(9)    

   

(حضرة عبد البهاء( 

	  ***

		وقـبل  	كـل  	شـيء  	التشـبث  	بـأيـة  	وسـيلة  	مـمكنة  	كـي  	يـصبح  	الـقلب  	صـافـيا  ً	والـنية  	خـالـصة،  	وبـغير  	ذلـك  	فـال  	يـكون  	ثـمة  	أثـر  	ونـتيجة  	لـإلقـدام  	عـلى  	أي  	أمـر     "يـجب  	أوالً

كان."((10 
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	)حضرة ولي أمراهلل(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

         (1) الكلمات املكنونة العربية.  

         (2) الكتاب األقدس، الفقرة 80.  

	  .	  GLEANINGS (3) لوح اسم اهلل األصدق، مقتطف 136، في مجموعة         

	         (4) آثار القلم األعلى الجزء األول، الصفحة 37.  

	         (5) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة 397.  

	         (6) لوح أحمد الفارسي، مجموعة األلواح، الصفحة 317.   

	         (7) كتاب اإليقان، الترجمة العربية، الصفحة 152  

         (8) الكلمات املكنونة الفارسية (املعربة).   

	         (9) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة   406  

	       (10) توقيع حضرة ولي أمر اهلل املؤرخ 1923 /1 /12.    
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6 - محبــــــــة اللـــــــــه 
"اان اعملوا حدودي حباً لجمالي."  

"مـن فـاز بـحبي حق لـه أن يـقعد عـلى سـريـر الـعقيان فـي صـدر اإلمـكان والـذي مـنع لـو يـقعد عـلى الـتراب إنـه يسـتعيذ مـنه إلـى اهلل مـالـك 

األديان."(1)  

"طوبى ملن يحب العالم خالصاً لوجه ربه الكريم."(2) 

ه إلى اهلل مالك األديان."(3)   "طوبى للسان نطق بذكري ولقلب تزيََّن بطراز حبي ولوجه توجَّ

"لكل نفس ينبغي أن يختار لنفسه ما ال يتصرف فيه غيره ويكون معه في كل األحوال تاهلل إنه لحب اهلل إن أنتم من العارفني."(4) 

"قل إن ماء الحيوان هو حب الرحمن في اإلمكان  تعالى من أخذ وشرب باسمي العزيز البديع."(5)    

"كنُت في قدم ذاتي وأزلية كينونتي عرفُت حبي فيك خلقتك وألقيت عليك مثالي وأظهرُت لك جمالي."  

"حبي حصني من دخل فيه نجا وأمن ومن أعرض غوى وهلك."  

"ال تترك أوامري حباً لجمالي وال تنسى وصاياي ابتغاًء لرضائي."(6) 

"رأس التجارة هو حبي به يستغني كل شيء عن كل شيء وبدونه يفتقر كل شيء عن كل شيء وهذا ما رُِقم من قلم عز منير."(7)  

"اجعل حبي رأس مالك واحرص عليه حرصك على بصرك وروحك."(8) 

ر بنور محبة أهل العالم."(9)  اَ على فراشه وقلبه منوَّ "طوبى لنفس إتكَّ

		)حضرة بهاء اهلل(    

	  ***

"إعـلم حقّ الـيقني إّن املـحبّة سـّر الـبعث اإللـهي واملـحبّة هـي التجـّلي الـرحـمانـي، املـحبّة هـي الـفيض الـروحـانـي، املـحبّة هـي الـنور 

املـلکوتـي، املـحبّة هـي نـفثات روح الـقدس فـي الـروح اإلنـسانـي، املـحبّة هـي سـبب ظـهور الحقّ فـي الـعالـم اإلمـکانـي، املـحبّة هـي 

الـــروابـــط الـــضروريّـــة املـــنبعثة مـــن حـــقائق األشـــياء بـــإيـــجاد إلـــهي، املـــحبّة هـــي وســـيلة الـــسعادة الـــکبرى فـــي الـــعالـــم الـــروحـــانـــي 

والـجسمانـي، املـحبّة هـي نـور يهـتدي بـه فـي الـغياهـب الـظلمانـي، املـحبّة هـي الـرابـطة بـني الحقّ والخـلق فـى الـعالـم الـوجـدانـي، 

املــحبّة هــي ســبب الــترقّــي لــکّل إنــسان نــورانــي، املــحبّة هــي الــنامــوس األعــظم فــي هــذا الــکور الــعظيم اإللــهي، املــحبّة هــي الــنظام 

الـوحـيد بـني الـجواهـر الـفرديّـة بـالـترکـيب والـتدبـير فـي التحّقق املـاّدي، املـحبّة هـي الـقوّة الـکّليّة املـغناطـيسيّة بـني هـذه الـسيارات 

والـنجوم الـساطـعة فـي األوج الـعالـي، املـحبّة هـي سـبب إنـکشافـات األسـرار املـودعـة فـي الـکون بـفکر ثـاقـب غـير مـتناهـي، املـحبّة هـي 

روح الـحياة لـجسم الـکون املـتباهـي، املـحبّة هـي سـبب تـمّدن األمـم فـي هـذا الـحياة الـفانـي، املـحبّة هـي الشـرف األعـلى لـکّل شـعب 
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مـتعالـي، وإذا وفّق اهلل قـومـاً بـها يـصّلني عـليهم أهـل مـأل األعـلى ومـالئـکة الـسماء  وأهـل مـلکوت األبـهى، وإذا خـلت قـلوب قـوم مـن 

هــذه الــسنوحــات الــرحــمانــيّة املــحبّة اإللــهيّة ســقطوا فــي أســفل درك مــن الهــالك، وتــاهــوا فــي بــيداء الــضالل، ووقــعوا فــي وهــدة 

الـخيبة، ولـيس لـهم خـالل، أولـئك کـالحشـرات الـعائـشة فـي أسـفل الـطبقات، يـا أحـباء اهلل کـونـوا مـظاهـر مـحبّة اهلل ومـصابـيح الهـدى 

فـي اآلفـاق مشـرقـني بـنور املـحبّة والـوفـاق ونـعم اإلشـراق هـذا اإلشـراق، يـا عـزيـزي عـليك بـأن تـطبع هـذا الـکتاب وتنشـره بـني األحـباب 

فـي أمـريـکا حـتى  يتّحـدوا ويـتّفقوا  ويـحبّوا بـعضهم بـعضاً، بـل يـحبّوا جـميع البشـر ويـفادوا أرواحـهم بـعضهم بـعضا، هـذا سـبيل 

	البهاء، هذا دين البهاء، وهذا شريعة البهاء، ومن ليس له هذا فليس نصيب من البهاء."(10)    

"إن ثـمرة وجـود اإلنـسان هـي مـحبة اهلل، ومـحبة اهلل هـي روح الـحياة وهـي الـفيض األبـدي. فـلو لـم تـكن مـحبة اهلل لـكان عـالـم اإلمـكان  ظـلمانـياً، ولـوال مـحبة 

اهلل لـكانـت قـلوب بـني اإلنـسان مـيتة محـرومـة مـن الـشعور الـوجـدانـي، ولـوال مـحبة اهلل النـمحت كـماالت الـعالـم اإلنـسانـي وانـعدمـت، ولـوال مـحبة اهلل ملـا كـان 

االرتــباط الــحقيقي فــي الــعالــم اإلنــسانــي ولــوال مــحبة اهلل لــفُِقد االتــحاد الــروحــانــي، ولــوال مــحبة اهلل لخــمد نــور وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي ولــوال مــحبة اهلل ملــا 

تــعانــق الشــرق والــغرب كــما يــتعانــق الــحبيبان، ولــوال مــحبّة اهلل ملــا تــبّدل الــخالف والــّشقاق بــاالئــتالف ولــوال مــحبّة اهلل ملــا انــتهى االفــتراق إلــى االتّــحاد ولــوال 

محبّة اهلل ملا صار األغيار أحباباً، وإّن محبّة العالم اإلنسانيّ إشراق من محبّة اهلل وجلوة من فيض موهبة اهلل."(11)  

"والـواقـع أّن مـحبّة اهلل هـي حـقيقة فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ بـها تتطهّــر طـينة البشـر وبـمحبّة اهلل يـنجو اإلنـسان مـن نـقائـص الـعالـم اإلنـسانـيّ وبـمحبّة اهلل 

أيضاً يرتقي في عالم الفضائل، فتصبح هي سبباً لنورانيّة العالم، ولوحدة جميع البشر، إنَّ محبّة اهلل دواء لكّل داء ومرهم لكّل جرح، ومحبّة اهلل سبب 

سـعادة عـالـم البشـر، وبـها يـفوز اإلنـسان بـالـحياة األبـديّـة والـّسعادة السّــــــرمـديّـة. فـيجب عـلينا إذن أن نـحصر سـعينا وجهـدنـا فـي أن نـكون تـجسيًدا ملـحبّة 

اهلل وذلك ألنَّ محبّة اهلل هي حقيقة جميع األديان وهي أساس تعاليم عالم اإلنسان.... فيجب عليكم إذن أن تحصروا فكركم وذكركم وتقضوا كّل 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 يــمكن أن يــتأتّــى انشــراح الــقلوب إال بــمحبّة اهلل وبــالــرّغــم مــن أّن االنشــراح قــد يــحصل مــن أمــور أخــرى، إالّ أنّــه انشــراح عــرضــيّ مــؤقّـــت ســرعــان مــا 

يـتبّدل بـالـضيق، وأمّــا السّـــــرور واالنشـراح الـّلذان يـتأتّـيان مـن مـحبّة اهلل فـأبـديّـان ..... فـإذا كـان سـرور اإلنـسان فـي الـّصّحة فـإّن الـّصّحة قـد تـزول فـي يـوم 

مـن األيّـام فـمّما ال شـّك فـيه إذن أّن الـّصّحة ليسـت سـببًا للسّــــــرور وإذا كـان سـرور اإلنـسان كـامـناً فـي الـثّروة فـإّن الـثّروة قـد تـزول، وإذا كـان سـروره فـي 

املـنصب فـإّن املـنصب قـد يـضيع مـن يـده، وطـاملـا كـان السّـــــبب قـابـالً لـلزّوال كـان املسـبِّب كـذلـك زائـالً، ولـكن عـندمـا يـكون سـبب السّـــــرور هـو الـفيض اإللـهيّ، 

يـكون ذلـك السّــــــرور أبـديـثأأأبـديّـاً، ذلـك ألّن الـفيوضـات اإللـهيّة أبـديّـة وملّـا كـانـت مـحبّة اهلل أبـديّـة فـإّن اإلنـسان إذا تـعّلق قـلبه بـالـفيض اإللـهيّ اسـتقرّت فـي 

   (15)". قلبه املحبّة اإللهيّة وكان سروره أبديّاً، وما تعّلق القلب باألمور الفانية إالّ ارتّد يائساً آخر األمر إالّ بمحبّة اهلل ومحبّة العالم اإلنسانيّ

"املحبة نور يضيء في كل منزل والعداوة ظلمة تأوي إلى كل كهف."(16) 

	(حضرة  	عبد البهاء(  

 ***

"إن مــحبة اهلل وبــالــتالــي مــحبة البشــر هــي األســاس الــجوهــري لــكل ديــن بــما فــي ذلــك ديــننا، فــإن درجــة أعــظم مــن املــحبة ســوف تــنتج وحــدة أعــظم، ألن 

املحبة تمكن الناس من احتمال بعضهم البعض وأن يكونوا صبورين ومسامحني."(17)  
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"إن مـا يـحتاج إلـيه األحـباء ــ فـي كـل مـكان ــ هـو قـدر أكـبر مـن مـحبة بـعضهم لـبعض وهـذا يـمكن الـحصول عـليه بـمحبة أكـثر لـحضرة بـهاء اهلل، فـلو نـحبه 

حـباً عـميقاً إلـى درجـة كـافـية فـإنـنا لـن نـسمح قـط لـلمشاعـر واآلراء الـشخصية أن تـعيق أمـره املـبارك ونـكون راغـبني فـي فـداء أنـفسنا بـعضنا لـبعض ألجـل 

األمر املبارك ونكون كما تفضل حضرة عبد البهاء قائالً نفساً واحداً في أجساد عديدة."(18) 

"إن األمـر املـبارك بـدون روح املـحبة الـحقيقية لـحضرة بـهاء اهلل ولـديـنه ومـؤسـساتـه ومـحبة املـؤمـنني بـعضهم بـعضا ال يسـتطيع قـط إدخـال أعـداد كـبيرة مـن 

الناس، ألن ما يريده العالم ليس الوعظ واألنظمة بل املحبة والعمل."(19) 

"عـلينا أن نـحب اهلل وبهـذه الـحالـة تـصبح املـحبة الـعامـة لجـميع الـناس مـمكنة، فـنحن ال نسـتطيع أن نـحب كـل كـائـن بشـري لـنفسه، إال أن شـعورنـا تـجاه 

البشرية يجب أن تحركه محبتنا هلل الذي خلق جميع البشر."(20) 

"من اآلن فصاعداً يجب أن تسعوا سعياً حثيثاً حتى تلقوا محبة حضرة بهاء اهلل وعشقه في قلوب األطفال."(21)   

 (حضرة ولي أمر اهلل) 

 ----------------------------------

	(1) كتاب األقدس، الفقرتان 37 ،4.   
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	  	      (17) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ 1944 /7 /7  
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	                 (مجموعة  	الحياة  	البهائية).  

	         (18) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ 1946 /9 /5   

	                (مجموعة  	الحياة  	البهائية).  

	  1949	  /25/10	         (19) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ  

	                (مجموعة  	الحياة  	البهائية).  

	         (20) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ 1950 /10 /4   

		 (مجموعة  	الحياة  	البهائية).                  

	         (21) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ 1939 /4 /20   

	 (مجموعة  	التعليم  	والتربية).                  
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	7- خشية اهلل والتقوى  
"أصل الحكمة هو الخشية عن اهلل عز ذكره واملخافة من سطوته وسياطه والوجل من مظاهر عدله وقضائه."(1) 

"إّن الّـذيـن نـبذوا الـبغي والـغوى واتّخـذوا الـتّقوى أولـئك مـن خـيرة الخـلق لـدى الحقّ يـذكـرهـم املـأل األعـلى وأهـل هـذا املـقام الّـذي كـان 

باسم اهلل مرفوعاً." (2)

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

"زيّنوا رؤوسكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التّقوى وألسنتكم بالّصدق الخالص." (2)

"طوبى ملن نبذ الهوى متمسكاً بالتقوى الذي جعله اهلل درعاً لهيكل أمره العزيز البديع."(3)

ــــيْنَا أَْولِـيَاَءنَا بِـتَْقوَى اهللِ الّـَِذي كَــاَن مَـطْلِعَ األَعْـَماِل َواألَخْـالَقِ إِنَُّه قَـائِـُد جُــنُوِد الْـَعْدِل فِـي مَـِديـنَِة الْـبََهاِء طُوبَـى مِلَْن َدخَـَل فِـي ظِــلِّ  "إِنَّا َوصّـَ

ِفينَِة اْلحَــْمرَاِء الّـَِتي نُـزَِّل ِذكْــرُهَـا فِـي قَـيُّومِ األَسـماء ..... َوصِّ الْـِعباَد بِـتَْقوَى اهللِ تَـاهللِ هُـوَ  َك بِـِه إِنّـَُه مِـْن أَصْـــــَحاِب الـسَّ رَايَـِتِه الـنَّوْرَاِء َوتَـَمسَّ

ُل فِـي عَـَساكِــِر َربّـَِك َوجُــنُوُدهُ األَخْـالَقُ امْلَرْضِـــــيَُّة َواألَعْـَماُل الـطَّيِّبَُة َوبِـَها فُـِتَحْت فِـي األَعْـَصاِر َوالْـُقرُوِن مَـدائِـُن األَفْـِئَدِة َوالْـُقُلوبِ  الْـَقائِـُد األَوَّ

َونُِصبَْت رَايَاُت النَّْصِر َوالظَّفَِر َعَلى أَْعَلى األَْعالَمِ."(4) 

"لـم تـزل الـتقوى هـي سـالح الـظفر والسـبب األول لـلفوز والـنصر وهـي الـدرع الـذي يـحفظ هـيكل األمـر ويـنصر حـزب اهلل، إن رايـة الـتقوى مـازالـت مـظفرة 

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."  

"ســبحان اهلل إن هــذا الحــزب لــيس مــحتاجــاً إلــى الســالح ألنــهم شــّدوا أزار الــهمة إلصــالح الــعالــم جــندهــم األعــمال الــطيبة وســالحــهم األخــالق املــرضــية 

وقائدهم تقوى اهلل."(6)  

"حقاً أقول إن خشية اهلل هي الحرز املبني والحصن املتني لعموم أهل العالم وهي السبب األكبر لحفظ البشر والعلة الكبرى لصيانة الورى."(7)  

"يـا أبـناء آدم تـصعد الـكلمة الـطيبة واألعـمال الـطّاهـرة املـقّدسـة إلـى سـماء  الـعزّة األبـديّـة فـابـذلـوا الجهـد أن تتطهّــر أعـمالـكم مـن غـبار الـّريـاء وكـدورة الـنّفس 

والـهوى فـتدخـل سـاحـة الـعزّة مـقبولـة ألنـه عـّما قـريـب لـن يـرتـضي صـيارفـة الـوجـود بـني يـدي املـعبود إال الـتّقوى الـخالـصة ولـن يـقبلوا إال الـعمل الـطاهـر، هـذه 

هي شمس الحكمة واملعاني التي أشرقت من أفق فم املشيئة الّربّانيّة طوبى للمقبلني."(8)  

"يــا أهــل الــعالــم أوصــيكم بــما يــؤدي إلــى ارتــفاع مــقامــاتــكم تــمسكوا بــتقوى اهلل وتشــبثوا بــذيــل املــعروف ..... الــحق أقــول إن الــتقوى هــي الــقائــد األعــظم 

لنصرة أمر اهلل واألخالق واألعمال الطيبة الطاهرة املرضية كانت وال تزال كالجنود الالئقة لهذا القائد."(9)  

"إن الــتقوى الــيوم بــمثابــة ســراج وهــو أول نــور أشــرق مــن أفــق ســماء  االنــقطاع  وهــو الــرداء األلــطف األعــظم لــهياكــل الــعباد طـوبـى لـرأس تـزيّـَن بـه 

ولهيكل فاز به."(10)     

"واجعل التقوى الخالصة نصب عينيك وال تخف عما سوى اهلل."(11) 
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"يا أهل البهاء تمســكوا بتقوى اهلل هذا ما حكم به املظلوم واختاره املختار."(12)      

         

(حضرة بهاء اهلل)   

 ***

"يـجب عـلى األمّــهات تـربـية صـغارهِــنَّ كبسـتانـيّ يـربـي ويـعتني بـأغـراسـه والـّسعي لـيالً ونـهارًا لـترسـيخ اإليـمان واإليـقان وخـشية اهلل الـرحـمن وحُــــّب الـعموم 

وفضائل األخالق والّصفات الحسنة في األطفال."(13)   

"إّن اإلنـسان إذا اعـتقد بـأنّـه إذا ظـلم فـي هـذا الـعالـم نـالـه الـعذاب اإللـهيّ فـي الـعالـم الـباقـي تـجنّب الـظّلم واالعـتساف، وخـاصّـــــــــة إذا شـفع هـذا االعـتقاد 

بأنّه إذا أجرى العدل كان مقّرباً لدى العتبة اإللهيّة، وفاز بالحياة األبديّة ودخل امللكوت اإللهيّ واستنار وجهه بأنوار الفضل والعناية."(14)           

 (حضرة عبد البهاء) 

 ***

"تــسألــون حــضرة ولــيّ أمــر اهلل عــن مــخافــة اهلل، قــد ال يــدرك األحــبّاء أّن أغــلبيّة البشــر هــم بــحاجــة إلــى عــنصر الــخوف لــكي يــكونــوا مــنضبطي السّـــــــلوك، 

فـاالنـضباط الـنّاتـج عـن املـحبّة فـقط ال يـتوفّـر إالّ لـدى الـنّفوس الـتي بـلغت شـأًوا روحـيّاً سـامـياً نسـبيّاً، فـالـخوف مـن عـقاب اهلل وغـضبه إذا مـا أقـدمـنا عـلى 

الشّــــــّر، شـعور يـحتاج إلـيه الـنّاس كـي يسـلكوا الـّصراط الـقويـم، عـلينا أن نـحّب اهلل طـبعاً إالّ أنّـه عـلينا أيـضاً أن نـخافـه، ومـعنى ذلـك أنّـنا كـالـطّفل يـخاف 

غضب والديه الحّق وعقابهما ودون أن ننكمش إذالالً أمامه وكأنّه طاغية ظالم، بل علينا أن ندرك أّن رحمته تعالى تفوق حدود عدله."(15) 

"عـندمـا نشـرح لـألطـفال مـعنى مـخافـة اهلل، فـال مـانـع مـن اتّـباع الـوسـيلة الـتي غـالـباً مـا كـان يـتّبعها حـضرة عـبد الـبهاء فـي كـّل مـا كـان يـعّلمه أي الشّــــــرح 

بــواســطة األمــثولــة أو الــحكايــة الــرّمــزيّــة، عــلينا أن نــفّهم الــطّفل أّن مــخافــة الــخالــق ليســت نــتيجة كــونــه ظــاملــاً ولــكنّها نــتيجة إدراكــنا لــعدلــه، فــإذا مــا أخــطأنــا 

واستحّق علينا العقاب فإّن عدله قد يقتضي أن ينزل بنا العقاب، علينا أن نُحّب اهلل ونخافه في آن معاً."(16)    

(حضرة ولي أمراهلل) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       (1) لوح أصل كل الخير.   

	   .120	  ،74	       (2) الكتاب األقدس، الفقرات 72،  

	       (3) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة 424.    

	       (4) لوح اإلشراقات ــ الترجمة العربية ــ الصفحة 93-‐92 .    

       (5) مجموعة اإلشراقات الصفحة 139.   

	       (6) لوح ابن الذئب الصفحة 55 ،21.    

	       (7) الكلمات الفردوسية املعربة، طبع مصر، الصفحة 127.    

	       (8) الكلمات املكنونة الفارسية  املعربة.    

       (9) كتاب عهدي.   
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	     (10) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة 397.   

     (11) لوح أحمد الفارسي. مجموعة األلواح الصفحة 317.   

	     (12) لوح الدنيا، مجموعة األلواح، الصفحة 289.     

	     (13) مجموعة البيانات حول التعليم والتربية، الصفحة 53.     

	     (14) خطب  	عبد  	البهاء  	في  	أوروبا  	وأمريكا  	املعربة،  	الصفحة 176.    

	     (15) مجموعة التعليم والتربية، رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد  

األحباء بتاريخ 26/ 7/ 1946.     

	     (16) مجموعة التعليم والتربية، رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى  

أحد األحباء بتاريخ 15/ 2/ 1957.  
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8- "إلهي إلهي زيِّن رأسي بإكليل العدل 
وهيكلي بطراز اإلنصاف"

"كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بني الّسموات واألرض." 

"ال تـرضـوا ألحـد مـا ال تـرضـونـه ألنـفسكم إتّـقوا اهلل وال تـكونـّن مـن املـتكبّريـن كـّلكم خـلقتم مـن املـاء وتـرجـعون إلـى الـتّراب تـفّكروا فـي 

عواقبكم وال تكونّن من الظّاملني." 

"كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بني الّسموات 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) 

"زيّـنوا يـا قـوم هـياکـلکم بـرداء الـعدل إنّـه يـوافق کـّل الـنّفوس لـو أنـتم مـن الـعارفـني وکـذلـك األدب واإلنـصاف وأمـرنـا بـهما فـي أکـثر 

األلواح لتکونّن من العاملني."(3) 

"يـنبغي لـكل آمـر أن يـزن نـفسه فـي كـل يـوم بـميزان القسـط والـعدل ثـم يـحكم بـني الـناس ويـأمـرهـم بـما يهـديـهم إلـى صـراط الـحكمة 

والعقل."(4)  

"يَـا ابْـَن اإِلنْـَساِن لَــوْ تَـُكوُن نَـاظِــرَاً إِلَــى الْــفَْضِل ضَــــــعْ مَــا يَـنْفَُعَك َوخُــذْ مَــا يِــنْتَِفعُ بِــِه الْــِعبَاُد َوإِْن تَـُكْن نَـاظِــرَاً إِلَــى الْــَعْدِل اخْــتَْر لِـُدونِــَك مَــا 

تَْختَارُهُ لِنَفِْسَك."(5) 

  "يَـا ابْـَن الـرُّوحِ أَحَـــبُّ األَشْـــيَاِء عِــنِْدي اإلنْـصاُف ال تَـرْغَـْب عَــنُْه إِْن تَـُكْن إِلَـيَّ راغِــباً واَل تَـْغفَْل مِـنُْه لِـتَُكوَن لِـي أَمِـيناً َوأَنْـَت تُـوَفَّقُ بِـذلِـَك أَنْ 

ْر فِــي ذلِــَك كَــيَْف يَــنْبَِغي أَْن تَـُكوَن، ذلِــَك مِــنْ  تُـَشاهِــَد األَشْــــياَء بِــَعيِْنَك ال بِــَعنْيِ الــِعباِد َوتَـْعرِفَــها بِــَمْعرِفَــِتَك ال بِــَمْعرِفَــِة أَحَـــٍد فِــي الــِبالِد، فَــكِّ

َعِطيَِّتي َعَليَْك َوِعنايَتي َلَك فَاْجَعْلُه أَماَم َعيْنَيَْك." 

"يَا ابَْن الرُّوحِ أَيِْقْن ِبأَنَّ الَّذي يَأُْمُر النَّاَس ِباْلَعْدِل َويَرْتَِكُب اْلفَْحَشاَء ِفي نَفِْسِه إِنَُّه َليَْس ِمنِّي َوَلوْ كاَن َعلى اْسِمي." 

"يَا ابَْن الوُُجوِد ال تَنِْسْب إِلى نَفٍْس ما ال تُِحبُُّه لِنَفِْسَك واَل تَُقْل ما ال تَفَْعل هذا أَْمِري َعَليَْك فَاْعَمْل ِبِه."(6) 

نع بنظر التّوحيد واملشاَهدةُ  "رَأُس کُلِّ ما ذَکَرْنَاهُ َلکَ هو اإِلنصاف وهو خروجُ العبد عن الوهم والتّقليد والتَّفَرُُّس في مظاهر الصُّ

في کّل األمور بالبصر الحديد."(7) 

"ال تَْحِمُلوا َعَلى النَّاِس َما ال تَْحِمُلوهُ َعَلى أَنْفُِسُكم َوَلْن تَرَْضوا ألََحٍد َما ال تَرَْضوْنَُه َلُكْم."(8)   

"قــل يــا أحــباء اهلل رأس اإلنــسانــية هــو اإلنــصاف وجــميع األمــور مــنوطــة بــه ..... قــل أن انــصفوا يــا أولــى األلــباب مــن ال إنــصاف لــه ال إنــسانــيّة 

له."(9) 
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"أَْلَعْدُل ِسرَاُج لْلِعبَاِد َالَ تُطِْفئُوهُ ِبأَْريَاحِ الظُّْلمِ َواالْعِتَساِف."(10)

 "يــــا ظــــلمة أهــــل األرض كــــفّوا أيــــديــــكم عــــن الــــظّلم ألنــــي قــــد أقــــسمت أال أتــــجاوز عــــن ظــــلم أحــــد، وهــــذا عهــــد حــــتمته فــــي الــــلوح املــــحفوظ وخــــتمته بــــخاتــــم 

العزّة."(11) 

"العدل واإلنصاف حارسان لحفظ العباد."(12) 

"ما من نور يعادل نور العدل وهو علة راحة األمم ونظمها."(13) 

	)حضرة بهاء اهلل(    

	  ***

"إنّـني آلمـل أن يـكون جـميع أحـبّاء اهلل مـظاهـر الـعدل فـي جـميع األمـور، فـإجـراء الـعدل لـيس قـاصـرًا عـلى مـوظّـفي الـحكومـة وحـدهـم فـالـتّاجـر أيـضاً يـجب 

أن يـكون عـادالً فـي الـتّجارة وأهـل الـّصنائـع يـجب أن يـكونـوا عـادلـني فـي صـناعـاتـهم ويـجب عـلى جـميع البشـر صـغارًا وكـبارًا أن يـكونـوا عـادلـني ومـنصفني 

والـعدل هـو أالّ يـتجاوز اإلنـسان حـدوده وأن يـرجـو لـغيره مـا يـرجـوه لـنفسه، هـذا هـو الـعدل اإللـهيّ .... مـن هـذا يـتّضح أنّـه مـن املـمكن أن يـكون كـّل إنـسان 

عــادالً وأن يــكون ظــاملًـا ولــكنّي آمــل أن تــكونــوا جــميًعا عــادلــني، وأن تــحصروا كــّل فــكركــم فــي أن تــعاشــروا جــميع البشــر وأن تــراعــوا مــنتهى الــعدل وغــايــة 

اإلنــصاف فــي مــعامــالتــكم مــعهم، وأن تــراعــوا حــقوق اآلخــريــن قــبل حــقوقــكم دائــماً، وأن تــعرفــوا أّن مــنفعة اآلخــريــن مــقّدمــة عــلى مــنفعتكم وراجــحة عــليها، 

وذلك حتّى تكونوا مظاهر العدل اإللهيّ وتعملوا بموجب تعاليم حضرة بهاء اهلل."(14)       

"كـما أّن الـعفو مـن الـّصفات الـرّحـمانـيّة فـالـعدل أيـضاً مـن الـّصفات الـّربـوبـيّة، وخـباء الـوجـود قـائـم عـلى عـماد الـعدل ال الـعفو، وبـقاء البشـر مـنوط بـالـعدل ال 

بالعفو."(15)        (حضرة عبد البهاء) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   	  .188	  ،149	        (1) الكتاب األقدس، الفقرات 61،  

	        (2) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة 203.      

	        (3) آثار القلم األعلى، الجزء الرابع، الصفحة 248.    

	        (4) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة 171.     

        (5) لوح إبن الذئب، الصفحة 23.   

	        (6) الكلمات املكنونة العربية.  

	        (7) لوح  	أصل  	كل  	الخير.  

        (8) سورة امللوك. 

	  .	        (9) مجموعة االقتدارات، الصفحة 292-‐291  

	      (10) الكلمات الفردوسية، الورق السادس.  

	      (11) الكلمات املكنونة الفارسية املعربة.   
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      (12) لوح إبن الذئب، الصفحة 10. 

	      (13) أمر وخلق الجزء الثالث، الصفحة  175.  

	      (14) خطب عبد البهاء في أروبا وأمريكا  املعربة، الصفحة 177.  

	   .	      (15) من مفاوضات عبد البهاء، الترجمة العربية، الصفحة 200  

�٢٧



		‐- "قوموا على خدمة األمر"    9
"يا عباد الرّحمن قوموا على خدمة األمر على شأن ال تأخذكم األحزان من اّلذين كفروا بمطلع اآليات."  

"من عرفني يقوم على خدمتي بقيام ال تقعده جنود الّسموات واألرضني."  

"قوموا على خدمة األمر في كّل األحوال إنّه يؤيّدكم بسلطان كان على العاملني محيطاً."  

"قوموا على خدمة املقصود اّلذي خلقكم بكلمة من عنده."(1)    

"اإِلنَْساُن اْليَْوَم ُهَو من َقاَم َعَلى ِخْدَمِة َجِميعِ َمْن َعَلى األَرِْض، طُوبَى مِلَْن أَْصبَحَ َقاِئَماً َعَلى ِخْدَمِة األَُممِ."(2)   

ُروا ِفي إِْصالَحِ اْلَعاَلمِ َوتَْهِذيِب األَُممِ."(3)  "يَا ِحزَْب اهللِ الَ تَنَْهِمُكوا ِفي ُشُؤوِن أَنْفُِسُكْم بَْل فَكِّ

"ال هدف لحزب اهلل إال اعمار العالم وتهذيب األمم هذا هو مقصدهم."(4) 

"نوصيكم بخدمة األمم وإصالح العالم."(5)   (حضرة بهاء اهلل) 

 ***

"واحصروا فكركم في تقديم الخدمة لكّل إنسان وال تلقوا باالً إلى اإلعراض وال اإلنكار وال االستكبار وال تأبهوا للظّلم وال العدوان."(6) 

"كــل مــن هــو خــادم األحــباب إنــه قــائــد األصــحاب، وكــل مــن هــو عــبد األحــباء إنــه ســلطان الــكونــني، إن خــدمــة األحــباء لــهي خــدمــة اهلل وعــبوديــة اهلل لــهي 

سلطنة الشرق والغرب، طوبى لكل خادم ألحباء اهلل."(7)  

"إنـــني خـــادمـــكم األول وإنـــني مـــملوكـــكم األول، أقـــسم بجـــمال الـــقدم روحـــي وذاتـــي وكـــينونـــتي ألحـــبائـــه الـــفداء بـــأن وجـــهي مـــنّور بـــنور خـــدمـــة أحـــباء اهلل 

ومشامي معطر بنفحات محبتهم وغاية آمالي وتمنياتي أن أقوم بخدمة األحباء فرداً فرداً هذا هو امليزان."(8) 

"خـادم األحـباء هـو خـادم الجـمال األبـهى مـن أحـبه خـدم أحـبائـه، فـغايـة آمـال هـذا الـعبد هـي أن أصـبح خـادمـاً صـادقـاً فـي عـتبة أحـباء الجـمال األبـهى، 

وأن أشـد إزار الخـدمـة لـيالً ونـهاراً حـتى اسـتثمر مـن شجـرة الـوجـود، كـل قـامـة ال تـثني فـي خـدمـة األحـباء مـا هـي إال خشـُب مـسندة* وكـل قـدٍّ ال يـنحني 

فــي تحــمل املــشقات لــألحــباء مــا هــو إال أعــجاز نخــٍل خــاويــة** بــناء عــلى ذلــك طــوبــى لــك بــأن تتحــمل خــدمــة األحــباء وصــرت عــبداً مــملوكــاً لــهم هــذه هــي 

سلطنة الكونني وعزة الدارين."(9)    

	)حضرة عبد البهاء(  

  ***

"إن الخـدمـة هـي املـغناطـيس الـذي يجـذب الـتأيـيدات الـربـانـية لـذا حـينما يـكون األشـخاص فـعالـني يـباركـهم الـروح الـقدس وحـينما يـكونـون غـير فـعالـني ال 

يجد الروح القدس مستودعاً في وجودهم فيمسون محرومني من أشعته الشافية املحيية."(10)
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"إن الخــدمــة فــي األمــر املــبارك هــي كــاملحــراث الــذي يحــرث األرض عــند بــذر الــبذور ومــن الــضروري أن تحــرث الــتربــة حــرثــاً كــامــالً إلمــكان إغــنائــها وذلــك 

يتسـبب فـي نـمو أقـوى لـلبذرة ....... عـلى الـفرد أن يـحصر كـامـل عـقله وقـلبه فـي خـدمـة األمـر املـبارك حسـب املـقايـيس الـرفـيعة الـتي وضـعها حـضرة بـهاء 

اهلل، فإذا تم ذلك تنزل جنود املأل األعلى ملساعدة الفرد وسوف تقهر بالتدريج كل شدة ومحنة."(11) 

	)حضرة ولي أمر اهلل(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إِن يَُقوُلوا  تَْسَمعْ لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب  إِذَا رَأَيْتَُهْم تُْعجِبَُك أَْجَساُمُهْم َو *اإلشارة  	إلى  	اآلية  	املباركة  	القرآنية  	في  	سورة  	"املنافقون"  	: "َو

مَُّسنََّدةٌ......" 

	َخاِويٍَة."   **اإلشارة  	إلى  	اآلية  	املباركة  	القرآنية  	في  	سورة  	"الحاقة" : "تََرى اْلَقْوَم ِفيَها َصرَْعى َكأَنَُّهْم أَْعَجازُ نَْخٍل 

	  	  .83	  ،75	  ،39	                   (1) الكتاب األقدس، الفقرات 36،  

                   (2) لوح مقصود. 

	                   (3) لوح الدنيا.  

	  .126	                   (4) لوح  	مخطوط  	ترجمة  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	في  	مجموعة  	جلينينجز  	ضمن  	املقتطف  	رقم  

                   (5) كتاب عهدي. 

	                   (6) خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا املعربة، الصفحة 10.  

                   (7) كتاب أخالق بهائي، الصفحة 131. 

	                   (8) املصدر السابق، الصفحة 134.  

	                   (9) املصدر السابق، الصفحة 132.  

	                 (10) من  	رسالة  	كتبت  	بالنيابة  	عن  	حضرة  	ولي  	أمر  	اهلل  	إلى  	أحد  	األحباء  	بتاريخ 12/7/1952.  

                 (11) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء بتاريخ 6/1/1954.   
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	10ـ إكليل األمانة  
"زيّـنوا رؤوسـكم بـإكـليل األمـانـة والـوفـاء وقـلوبـكم بـرداء الـتّقوى وألـسنكم بـالـّصدق الـخالـص وهـياكـلكم بـطراز اآلداب كـّل ذلـك مـن 

سجيّة اإلنسان لو أنتم من املتبّصرين."(1)    

َـا َورََدنَـا رَأَيْــنَا  ـامِ جَـــِزيــرَتَـنَا الْــَخْضرَاَء َوملَّ ا قَــَصْدنَـا يَــوْمَــاً مِــَن األَيّـَ ـَك ورَبِّ الْــَعرِْش الْــَعِظيمِ إِنّـَ ا نَـذْكُــُر لَــَك األَمَــانَـَة َومَــَقامَــَها عِــنَْد اهللِ َربّـِ "إِنّـَ

ـْهنَا إِلَـى الْـيَِمنيِ رَأَيْـنَا مَـا الَ يَتَحَــرَُّك الْـَقَلُم عَــَلى ِذكْــرِهِ  ْمُس تَـْلَعُب فِـي خِــالَِل األَشْـــَجاِر تَـوَجّـَ أَنْـَهارَهَــا جَــاِريَـًة َوأَشْـــَجارَهَــا مُـْلتَفًَّة وَكَــانَـِت الـشَّ

َوِذكْــِر مَـا شَـــاهِــَدْت عَــنْيُ مَـوْلَـى الْـوََرى فِـي ذَلـَك امْلَـَقامِ األَلْـطَِف األَشْـــرَِف امْلُـبَارَِك األَعْــَلى ثُـمَّ أَقْـبَْلنَا إِلَـى الْـيََساِر شَـــاهَــْدنَـا طَـْلَعًة مِـْن طَـَلَعاتِ 

الْـــِفرَْدْوِس األَعْـــَلى قَـــائِـــَمًة عَـــَلى عَـــُموٍد مِـــَن الــنُّوِر َونَــاَدت بِـــأَعْـــَلى الــنَِّداِء يَــا مَـــألَ األَرِْض َوالــسماء  انْــظُرُوا جَــــَمالِــي َونُــوِري َوظُــُهوِري 

َك بِـَها َوعَـرََف شَـــأْنَـَها َومَـَقامَـَها َوتَشَـــبََّث بِـذَيْـلَِها أَنَـا الـزِّيـنَُة الْـُكبَْرى  َوإِشْـــرَاقِـي تَـاهللِ اْلَحقِّ أَنَـا األَمَـانَـُة َوظُـُهورُهَـا َوحُــْسنَُها َوأَجْــٌر مِلَْن تَـَمسَّ

ــبَُب األَعْــظَُم لِـثَرَْوِة الْـَعالَـمِ َوأُفُقُ االطْـِمئْنَاِن ألَهْــِل اإلمـكان كَــذَلِـَك أَنْـزَلْـنَا لَـَك مَـا  ألَهْــِل الْـبََهاِء َوطِــرَازُ الْـِعزِّ مِلَْن فِـي مَـَلُكوِت اإِلنْـَشاِء َوأَنَـا السّـَ

يَُقرُِّب اْلِعبَاَد إَِلى َمالِِك اإِليَجاِد يَاأَْهَل اْلبََهاِء إِنََّها أَْحَسُن ِطرَاٍز لَِهيَاِكلُِكْم َوأَبَْهى إِْكلِيٍل لِرُُؤوِسُكْم ُخذُوَها أَْمرَاً ِمْن َلُدْن آِمٍر َخِبيٍر."(2)

"يـا أحـباء الـرحـمن فـي الـبلدان إن املـظلوم يـقسمكم بـمحبوب اإلمـكان  الـذي ينطق فـي مـلكوت الـبيان بـأن ال تـختانـوا فـي أمـوال 

الناس كونوا أمناء اهلل في دياره ومشارق الصدق في بالده وطوبى ملن سمع نصح اهلل وكان من العاملني."(3)   

"يـا أولـياء اهلل فـي ديـاره وأحـبائـه فـي بـالده يـوصـيكم املـظلوم بـاألمـانـة والـديـانـة طـوبـى ملـديـنة فـازت بـأنـوارهـما بـهما يـرتـفع مـقام 

اإلنسان ويُفتح باب اإلطمئنان على من في اإلمكان طوبى ملن تمسك بهما وعرف شأنهما وويل ملن أنكر مقامهما."(4)    

"كـونـوا أمـناء اهلل فـي الـبالد بـحيث لـو تـمرون عـلى مـدائـن الـذهـب لـن تـرتـد أبـصاركـم إلـيها كـذلـك يـنبغي لـكم يـا مـأل املـوحـديـن، أن 

انصروا ربكم الرحمن بأموالكم ليجدن منكم روائح الحق عباد اهلل بني السموات واألرضني."(5)    

"قـل إن اإلنـسان يـرتـفع بـأمـانـته وعـفته وعـقله وأخـالقـه ويهـبط بـخيانـته وكـذبـه وجهـله ونـفاقـه لـعمري ال يـسمو اإلنـسان بـالـزيـنة 

والثروة بل باآلداب واملعرفة."(6) 

"لـو فـاز الـيوم أحـد بـطراز األمـانـة عـمله أحـب عـند اهلل مـن الـذي يـتوجـه إلـى الشـطر األقـدس ويـفوز بـلقاء املـعبود فـي املـقام املحـمود، األمـانـة كـحصن ملـديـنة 

اإلنسانية وهي بمنزلة عني لهيكل اإلنسان فإن حرم نفس منها ُسطَر إسمه لدى ساحة العرش أعمى ولو كانت حدة بصرِه كزرقاء اليمامة*."(7)  

"إن لــم يتحــل أحــباء اهلل بــطراز األمــانــة والــصدق يــعود ضــرر ذلــك إلــى أنــفسهم وإلــى جــميع الــناس ألنــهم ســوف لــن يــكونــوا مــحال أمــانــة الــكلمة اإللــهية 

واألسرار املكنونة الربانية ثم تؤدي أعمالهم إلى ضاللة الناس وإعراضهم وعن ورائها قهر اهلل وغضبه وعذاب اهلل وسخطه."(8)   

"أقــسم بــشمس أفــق الــتقديــس لــو تــحول الــعالــم كــله إلــى الــذهــب والــفضة ال يــبالــي بــه مــن ارتــقى حــقاً إلــى مــلكوت اإليــمان فــكيف بــأخــذه... الــحق أقــول 

إصــغوا إلــى الــنداء األحــلى وقــدســوا أنــفسكم مــن دنــس الــنفس والــهوى، إن الــجالســني عــلى بــساط األحــديــة واملســتقريــن عــلى ســرر الــعزة الــصمدانــية ال 

يتطاولون اليوم على مال اليهود ولو لم يملكوا قوتاً لسد رمقهم ناهيك عن التصرف بمال غيرهم."(9)

(حضرة بهاء اهلل) 
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   ***

"إن األمـانـة عـند اهلل أسـاس الـديـن اإللـهي وهـي ركـن جـميع الـفضائـل واملـناقـب، لـو حـرم أحـد مـنها حـرم مـن جـميع الـشؤون فـما هـو الـثمر واألثـر والـنتيجة 

والـفائـدة لـو كـان ثـمة تـقصير فـي األمـانـة، إن عـبد الـبهاء يـنصح األحـباء قـاطـبة بـل يـترجـى ويـلتمس مـنهم أن يـحافـظوا عـلى حـرمـة اهلل وعـزة الـنفوس كـي 

يـذاع صـيت أمـانـة أهـل الـبهاء وديـانـتهم بـني املـلل جـميعاً، وليسـت الـيوم خـدمـة أعـظم مـن هـذا وخـالفـه يـكون بـمثابـة مِــْعَول يُـضرَب عـلى جـذور أمـر اهلل نـعوذ 

باهلل من هذا الذنب العظيم، أسأل اهلل بأن يحفظ أحبائه من هذا الظلم املبني."(10)    

"ومـن جـملة الـتعالـيم اإللـهية لـلنفوس هـي األمـانـة واالنـقطاع  والـتقديـس بـناء عـليه لـو رأيـت أحـداً يـفكر فـي املـال ويـطمع فـي أمـوال الـناس إعـلم بـأنـه لـيس 

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)      

--------------------------

* زرقـــاء الـــيمامـــة إمـــرأة مـــن جـــديـــس فـــي الـــجاهـــلية ذكـــر الـــجاحـــظ إنـــها كـــانـــت تـــبصر الـــشيء مـــن مـــسيرة ثـــالثـــة أيـــام وضـــرب بـــها املـــثل (أبـــصر مـــن زرقـــاء 

	اليمامة" (املنجد لإلعالم".  

	  	      (1) كتاب األقدس، الفقرة 121.  

      (2) لوح الطرازات. 

      (3) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 154. 

	      (4) املصدر السابق، الصفحة 154.  
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	  .316	      (7) كتاب  	جنجينه  	حدود  	وأحكام،  	الصفحة  

	      (8) مجموعة االقتدارات، الصفحة،  168.  

	      (9) مجموعة  	جلينينجز، املقتطف رقم 137.  

    (10) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 158. 

	عن  	كتاب  	بدائع  	اآلثار  	الجزء  	الثاني.     	نقالً  50	    (11) كتاب  	أخالق  	بهائي،  	الصفحة  
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	11‐- "كن لوجه الصدق جماال"  
"بسمي البديع  	كتاب الّصدق نزّل بالحقّ من لدن عالم خبير إنّه لرسول الّصدق إلى البالد ليذّكر النّاس إلى مقامه الرّفيع 

ويعرّفهم شأنه األعلى ومقرّه 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 بكّل 

شيء عليم، إنّه ينادي ويقول يا معشر البشر إنّي جئتكم من لدى الّصدق األكبر ألعرّفكم علوّه وسموّه وجماله وكماله ومقامه 

وعزّه وبهائه لعّل تجدون سبيالً إلى صراطه املستقيم، تاهلل إّن اّلذي تزيّن بهذا الطّراز األّول إنّه من أهل هذا املقام املنير، إيّاكم يا 

قوم أن تدعوه تحت مخالب الكذب، خافوا اهلل وال تكونوا من الظّاملني مثله مثل الّشمس إذا أشرقت من أفقها أضاءت بها اآلفاق 

وأنارت وجوه الفائزين، إّن اّلذي ُمِنع عنه إنّه في خسران مبني، أنا أقول يا أيها الرسول هل تقدر أن تدخل املدن والديار وهل 

ر  تجد لنفسك فيها من معني، إنه يقول ليس لي من علم وإنك أنت العليم الحكيم، إنا نزلنا هذا اللوح فضالً من عندنا لتذكِّ

الناس بما فيه من لدن آمر عظيم، البهاء عليك وعلى من يقرأ آيات الرحمن بالروح والريحان ويكون من الراسخني."(1)  

"عـليكم بـالـصدق الـخالـص ألن بـه يُـزيّـَن أنـفسكم ويُـرفَـع أسـمائـكم ويـعلو مـقداركـم ويـزداد مـراتـبكم بـني مـأل األرض وفـي اآلخـرة لـكم 

أجر كان على الحق عظيم."(2)    

"ظاهرهم عني باطنهم وباطنهم نفس ظاهرهم وحقيقة أمرهم ليست بخافية بل ظاهرة عياناً أمام الوجوه."(3)     

"ظهر الحق ليدعو الناس إلى الصدق والصفاء..... ويزين الكل بأثواب األخالق املرضية واألعمال املقدسة."(4)  

"اسعوا سعياً حثيثاً وابذلوا أقصى االهتمام حتى ال تخالف أسرار الباطن أعمال الظاهر وال تعارض أفعال الظاهر أسرار الباطن."(5)

"إن اللسان مشرق أنوار الصدق فال تحولوه مطلعاً لكلمات الكذب واللسان لهو شاهد صدقي فال تدنسوه بالكذب."(6)

 (حضرة بهاء اهلل(

	    ***

"رُبَّ كــلمة صــادقــة صــارت ســبباً لــنجاة مــلة ورب رجــل خــسيس أصــبح عــزيــزاً بــقول صــادق وكــم مــن عــزيــز مــحترم أســقطته كــلمة كــذب واحــدة عــن األنــظار 

وحـرم مـن الـتقرب إلـى الـعتبة األحـديـة إذاً يـا أيـتها الـنفس الـطاهـرة أن اقـتِف الـصادقـني واتّـَبْعهم لـكي تـصل حـقاً إلـى مـقعد صـدق نـتيجة صـدقـك وتـفوز 

بـالـعزة األبـديـة فـوزاً حـقيقياً، إن جـميع املـعاصـي فـي كـفة والـكذب فـي كـفة أخـرى بـل سـيئات الـكذب أرجـح وضـرره أكـثر، تـكلَّم بـصدق ولـو كـان كـفراً، ذلـك 

أحـسن مـن أن تـدَّعـي اإليـمان قـوالً ثـم تـكذب، لـيس هـذا الـبيان إال لـنصيحة مـن فـي الـعالـم فـاشـكر ربـك بـما أنـك صـرت سـبباً فـي صـدور هـذه الـنصيحة 

لنوع اإلنسان كافة."(7)    

"يـا عـبد اهلل الـصادق مـا مـن نـور أسـطع مـن نـور الـصدق والـصفاء فـي الـعالـم اإللـهي فهـذه املـوهـبة (أي الـصدق) تُـزيّـِن الـحقيقة اإلنـسانـية بـحيث تسـتر 

جــميع خــطيئات اإلنــسان وملــا ســطع شــمع الــصدق فــي مــنزل الــقلب أضــاء جــميع األركــان واألعــضاء والــقوى واألخــالق وانــعكس فــيها الــنور كــما يــنعكس 

في الزجاج."(8) 
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"إن أســـوأ األخـــالق وأبـــغض الـــصفات الـــتي هـــي أســـاس جـــميع الشـــرور هـــو الـــكذب وال يـــتصور فـــي الـــوجـــود صـــفة أســـوأ وال أذم مـــنه، ألنـــه هـــادم لجـــميع 

الكماالت اإلنسانية وسبب الرذائل التي ال تتناهى وما من صفة أسوأ من هذه الصفة فهو أساس جميع القبائح."(9)

(حضرة عبد البهاء)

    ***

"أمـا الـسؤال عـما إذا كـان مـن الـصواب قـول غـير الـحقيقة ألجـل إنـقاذ شـخٍص آخـر، يـرى حـضرتـه أنـه يـنبغي لـنا أن ال نـقول غـير الـحقيقة فـي أي حـال 

مـن األحـوال لـكن عـلينا، فـي عـني الـوقـت، أن نـسعى ونـساعـد الـشخص بـأسـلوب أكـثر شـرعـية، ولـيس مـن الـضروري، طـبعاً، أن نسـتعجل بـالـتصريـح قـبل 

ه السؤال إلينا مباشرة."(10)        (حضرة ولي أمر اهلل)  أن يُوجَّ

 ------------------------------

	  .145	     (1) كتاب  	أمر  	وخلق،  	الجزء  	الثالث،  	الصفحة  

	     (2) املصدر السابق، الصفحة 147.  

	     (3) معرب من نص أورده حضرة ولي أمر اهلل ضمن املقتطف رقم 126 في مجموعة جلينينجز.  

	     (4) معرب من نص أورده حضرة ولي أمر اهلل ضمن املقتطف رقم 137 في مجموعة جلينينجز.  

	     (5) لوح مالح القدس الفارسي، آثار القلم األعلى، الجزء الخامس،  الصفحة 185.    

	     (6) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 147.     

	     (7) املصدر السابق، الصفحة 149.    

	     (8) املصدر السابق، الصفحة 150.     

	     (9) مفاوضات عبد البهاء املعربة الصفحة 158.    

   (10) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء تاريخ 21/12/1927.    
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12- "بالئي عنايتي ظاهره نار ونقمة 
وباطنه نور ورحمة"

"لـوال الـباليـا فـي سـبيلك مـن أيـن يظهـر مـقاُم عـاشـقيك ولـوال الـرّزايـا فـي حـبّك بـأّي شـيء يـثبُت شـأُن مشـتاقـيك وعـزّتـک أنـيس مـحبّيك 

دمــوُع عــيونــهم ومؤنــُس مــريــديــك زفــراُت قــلوبــهم وغــذاُء قــاصــديــك قِــطعاُت أکــباِدهــم ومــا ألــذّ ســّم الــرَّدى فــي ســبيلك ومــا أعــز ســهام 

األعداء إلعالء كلمتك ....."(1)

"فَـوَعِـزَّتِـَك بِـُحبَِّك ال أَجْــزَُع مـْن شَـــيٍْء َوفِـي رِضَـــــائِـَك ال أَفْـزَُع مِـْن بَـاليَـا األَرِْض كُـلِّها لَـيَْس هـذا إاِلَّ بِـَحوْلِـَك َوقُـوَّتِـَك َوفَـْضلَِك َوعِـنايَـِتَك مِـْن غَـيْرِ 

اْسِتْحَقاِقي ِبذلَِك."(2)  

"إذا مّستك الباليا في سبيلي أن اذکر بآلئي وهجرتي وسجني."(3)    

بُْر ِفي َقَضاِئي َواالْصِطباُر ِفي باَلِئي."      "يَا ابَْن اإِلنْساِن لُِكلِّ َشيٍْء َعالَمٌة َوَعالَمُة اْلُحبِّ الصَّ

اِدقُ يَرُْجو اْلباَلَء َكرَجاِء اْلعاِصي إَِلى امْلَْغِفرَِة َواملُذِْنِب إَِلى الرَّْحَمِة."      "يَا ابَْن اإِلنْساِن امْلُِحبُّ الصَّ

"يَـا ابْـَن اإِلنْـساِن بَـالَئِــي عِــنايَـتي ظـاهِــرُهُ نـاٌر َونِــْقَمٌة َوبـاطِـــنُُه نُـوٌر َورَحْـــَمٌة فـاسْــــتَِبقْ إِلَـيِْه لِـتَُكوَن نُـوراً أَزَلِـيّاً َوُروحـاً قِــَدمِــيّاً َوهُــوَ أَمْـري 

فَاْعرِفُْه."(4)    

"إن يسـبّکم أحـد ويـمّسکم ضـّر فـي سـبيل اهللّ إصـبروا وتـوکّـلوا عـلى الـّسامـع انّـه يشهـد ويـرى ويـعمل مـا أراد بسـلطان مـن عـنده إنّـه 

لهو املقتدر القدير."(5)  

"فَـوَنَـفِْسِه الَحقِّ ال أَجْــزَُع مِـَن الـباَليـا فِـي سَـــِبيلِه واَل عَـِن الـرَّزَايـا فِـي حُــبِِّه َورِضـائِـِه، قَـْد جَــَعَل اهللُ الـباَلَء غَـاِديَـًة لِهـِذِه الـدَّسْـــَكرَِة الـَخْضراءِ 

َوذُباَلًة مِلِْصباِحِه الَِّذي ِبِه أَْشرََقِت األَرُْض َوالسماء ."    

"َلْم يَزَْل ِبالباَلِء َعال أَْمرُهُ َوَسنا ِذْكرُهُ هذا ِمْن ُسنَِّتِه َقْد َخَلْت ِفي الُقرُوِن الخالِيَِة َواألَْعصاِر املاِضيَِة."(6)       

"فشرب بالء الّدهر عن کّل کأسة               وسقي دماء القهر عن دم مهّجة 

وقطع الرّجا عن مّس کّل راحة                     وقمع القضا عن طمع کّل حاجة  

سفک الّدماء في مذهب العشق واجب    

وحرق الحشا فى الحّب من أّول بيعتي 

يقظ الليالي من لدغ کّل ملدغ            وشتم التّوالي في کّل يومة 

وعن سنّتي سّم الرّدى کشربة   وعن مّلتي قهر القضاء کشفقة 

نارك نوري و قهرک بغيتي          وبطشك راحتي وحکمك منيتي"(7) 

"أقسم بشمس أفق التقديس لو يُقتل أحبابي أحب لدي من سفك دم نفس."(8)   

�٣٤



"إن الـسموم الـقاتـلة لـدى عـشاقـك ألـذ مـن رحـيق الـحيوان والجـروح املهـلكة أحـب مـن الشـراب السـلسال عـدمـت نـفس مـا ضـحت بـروحـها فـي سـبيل مـحبتك 

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 

(حضرة بهاء اهلل) الحبيب ومسرعني في البوادي املتلفة لتضحية أرواحهم."(10)   

   ***

"يـا حـمامـة الـوفـاء خـاطـبي الـضعفاء إنّـه إذا وجـدتـم الـضرّاء اشـتّدت والـبأسـاء امـتّدت واألرض ارتـجفت والـجبال ارتـعدت وزوابـع 

الشـدائـد أحـاطـت وبـحور الـباليـا مـاجـت وأريـاح الـرزايـا هـاجـت وطـوفـان االمـتحان أحـاط اإلمـکان عـليکم بـالـصبر الجـميل فـي سـبيل 

ربّــکم الجــليل وإيّــاکــم يــا عــباد الــرحــمن أن يــعلو مــنکم الــضجيج إن اشــتّد أجــيج نــيران االفــتتان وارتــفع زفــيرهــا وإيّــاکــم الــصريــخ 

والــعويــل عــند مــا يــتالطــم بحــر الــبالء ويــتفاقــم أمــره مــن ظــلم أهــل الــطغيان وال تحســبوهــم بــمفازة مــن الــعذاب وال تــخشوا بــأســهم 

وجـمعهم وقـد مـضت قـبلهم املـثالت وقـّص عـليهم الـکتاب "جـند مـا هـنالـك مهـزوم مـن األحـزاب"* ولـقد کـانـوا الـقرون األولـى أشـّد قـوّة 

مـن هؤالء وأعـظم أثـاثـاً وأقـوى جـنداً ولـو أنّـکم يـا أغـنام اهلل بـني بـراثـن الـضواري مـن السـباع ومـخالـب جـوارح الـبقاع ال تـيأسـوا مـن 

روح اهللّ سـينکشف الـقناع بـإذن اهللّ عـن وجـه األمـر ويسـطع هـذا الـشعاع فـي آفـاق الـبالد وتـعلو مـعالـم الـتوحـيد وتخفق أعـالم آيـات 

(حضرة عبد البهاء) ربّکم املجيد على الصرح املشيد...."(11) 

	     ***

"يـنبغي لـنا أن ال نـنسى ان مـن مـميزات هـذا الـعالـم الـجوهـريـة هـي املـشقات واملـحن وإنـنا بـالـتغلب عـليها نحـرز تـطورنـا الخـلقي والـروحـي، وكـما يـتفضل 

حضرة املولى "عبد البهاء" فإن الحزن هو كالشقوق في األرض بفعل املحراث، فكلما زادت الشقوق عمقاً كان الثمر الذي نحصل عليه أوفر."   

"فــيما يــود حــضرتــه أن يــحثك عــلى الــشجاعــة فــي مــواجــهة املــوانــع الــكثيرة الــتي تــعترض ســبيلك والــتغلب عــليها فــإنــه يــود فــي عــني الــوقــت أن يــنصحك بــأن 

تـبقى ــ فـي حـالـة فشـلك ومـهما أصـابـك ــ راضـياً رضـاء نـورانـياً وخـاضـعاً كـل الـخضوع لـلمشيئة اإللـهية، فـإن مـصائـبنا وامـتحانـاتـنا ومـحننا هـي بـعض 

األحيان بركات غيبية، إذ أنها تعلِّمنا أن نزيد في إيماننا وثقتنا باهلل وتقربنا إليه."    

"ألـم يـطمئننا حـضرة بـهاء اهلل بـأن املـعانـاة والحـرمـان هـما بـركـات غـيبية وبـأن قـوانـا الـروحـية الـباطـنية تـصبح بـواسـطتهما نـشيطة، طـاهـرة، نـبيلة، فـابـق إذاً 

مطمئناً إلى أن متاعبك املادية لن تعيق نشاطاتك لألمر املبارك بل ستمنح قلبك دافعاً قوياً لخدمة مصالحه وترويجها بصورة أفضل."    

"كـلما كـانـت بـاليـاك ومـصائـبك أعـظم بـذلـك الـقدر يـنبغي أن يـقوى تـعلقك وإخـالصـك لـألمـر املـبارك إذ أن اهلل يـمتحن عـباده بـاآلالم واملـحن فـقط. لـذا يـنبغي 

لهم أن ينظروا إليها على أنها بركات غيبية وفرص سانحة يستطيعون بها الحصول على إدراك أتم للمشيئة واملقصد اإللهيني."    

"فـيما نـحن نـقاسـى هـذه املـصائـب عـلينا أن نـتذكـر أن أنـبياء اهلل أنـفسهم لـم يـكونـوا فـي حـرز مـن هـذه األشـياء الـتي يـعانـي مـنها البشـر، لـقد عـرفـوا الحـزن 

واملـــرض واأللـــم أيـــضاً وارتـــفعوا فـــوق هـــذه األشـــياء بـــأرواحـــهم، وهـــذا هـــو مـــا يـــجب عـــلينا نـــحن أيـــضاً أن نـــسعى إلـــيه ونـــفعله حـــينما تـــنزل بـــنا مـــصيبة. إن 

مــتاعــب هــذا الــعالــم تــزول ومــا يــبقى لــنا هــو مــا صــنعناه مــن أرواحــنا وهــذا هــو مــا يــنبغي لــنا أن نــنظر إلــيه، أي أن نــزداد روحــانــية ونــزداد تــقربــاً إلــى اهلل 

مهما ألمَّ بعقولنا وأجسامنا البشرية."    
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"ومــن الــطبيعي أن تــمر فــترات مــن الــضيق والشــدة وحــتى املــحن الــقاســية، بــيد أن الــشخص إذا تــوجــه ثــابــتاً إلــى املظهــر اإللــهي ودرس بــعنايــة تــعالــيمه 

الروحانية وتلقى بركات الروح القدس لوجد أن هذه املحن والشدائد هي في الحقيقة مواهب من اهلل تعينه على النمو والتطور."(12)

(حضرة ولي أمر اهلل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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	13‐- "قل الحرية في اتّباع أوامري"  
"إى رّب تـعلم بـأنـي مـا أردت إالّ حـّريـة عـبادك ونـجاتـهم مـن سـالسـل الـتّقليد واألوهـام أيّـدهـم يـا إلـهي عـلى مـا تـحّب وتـرضـى إنّك أنـت 

املقتدر العليم الحکيم."(1)  

"إنّـا نـرى بـعض الـنّاس أرادوا الحـّريّـة ويفتخـرون بـها أولـئك فـي جهـل مـبني،  إّن الحـّريّـة تـنتهي عـواقـبها إلـى الـفتنة الّـتي ال تخـمد 

نـارهـا كـذلـك يـخبركـم املـحصي الـعليم، فـاعـلموا إّن مـطالـع الحـّريّـة ومـظاهـرهـا هـي الـحيوان ولـإلنـسان يـنبغي أن يـكون تـحت سـنن 

تـحفظه عـن جهـل نـفسه وضـّر املـاكـريـن، إن الحـّريّـة تخـرج اإلنـسان عـن شؤون األدب والـوقـار وتـجعله مـن األرذلـني، فـانـظروا الخـلق 

كـاألغـنام ال بـّد لـها مـن راٍع لـيحفظها إّن هـذا لحقّ يـقني، إّنـا نـصّدقـها فـي بـعض املـقامـات دون اآلخـر إنّـا كـنّا عـاملـني، قـل الحـّريّـة فـي 

اتّـباع أوامـري لـو أنـتم مـن الـعارفـني، لـو اتّـبع الـنّاس مـا نـزّلـناه لـهم مـن سـماء  الـوحـي ليجـدّن أنـفسهم فـي حـّريّـة بـحتة طـوبـى ملـن 

عـرف مـراد اهلل فـيما نـزّل مـن سـماء  مـشيئته املـهيمنة عـلى الـعاملـني، قـل إن الحـّريّـة الّـتي تـنفعكم إنـها فـي الـعبوديّـة هلل الحقّ والّـذي 

وجد حالوتها ال يبّدلها بملكوت ملك الّسموات واألرضني."(2)  

	)حضرة بهاء اهلل(      

	  ***

"ومـن جـملة تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل حـريـة اإلنـسان ليتخـلص ويـنجو مـن أسـر عـالـم الـطبيعة بـقوة مـعنويـة، ألن اإلنـسان مـادام أسـيراً لـلطبيعة فـهو حـيوان 

مفترس ألن املنازعة للبقاء من خصائص عالم الطبيعة وهذه املسألة أي مسألة التنازع للبقاء هي أصل جميع الباليا وهي النكبة الكبرى."(3)   

"الحـــريـــة ثـــالثـــة أقـــسام، قـــسم حـــريـــة الـــخالـــق وهـــي تـــختص بـــذات الـــباري ألنـــه هـــو الحـــر املـــطلق وال يســـتطيع أحـــد قـــط أن يـــجبره فـــي شـــأن مـــن الـــشؤون 

فــبإرادتــه املــطلقة تجــددت الشــرائــع املــقدســة فــي كــل عــصر وتــغيَّرت األحــكام الــفرعــية حســب اقــتضاء الــزمــان، وهــذا املــقام يظهــر فــي عــالــم الــوجــود بــظهور 

مــطلع األمــر اإللــهي ومظهــر عــلمه وإرادتــه كــما تــفضل جــمال الــقدم جــل اســمه األعــظم قــائــالً: إنــه لــو يــحكم عــلى املــاء حــكم الخــمر لــيس ألحــد أن يــقول لــم 

وبـم. وحـريـة أخـرى هـي حـريـة األوروبـيني الـسياسـية وهـي أن اإلنـسان يـفعل مـا يـشاء شـريـطة أن ال يسـبب ضـرراً لـآلخـريـن، هـذه هـي الحـريـة الـطبيعية 

وأعـظم درجـة لهـذه الحـريـة مـوجـودة فـي عـالـم الـحيوان وهـذا هـو شـأن الـحيوان وأنـتم تـرون هـذه الـطيور كـيف تـعيش فـي حـريـة قـصوى، فـاإلنـسان مـهما 

حـاول الـبلوغ إلـى هـذه الـدرجـة مـن الحـريـة ال يسـتطيع ذلـك ألن الـقانـون يـمنع الحـريـة الـتامـة. وأمـا الحـريـة الـثالـثة فـهي تـحت ظـل الـسنن واألحـكام اإللـهية، 

هـذه هـي حـريـة الـعالـم اإلنـسانـي ألن اإلنـسان عـندمـا يـتربـى فـي ظـل كـلمة اهلل يـقطع عـالقـته قـلبياً مـن جـميع األشـياء ويـرتـاح مـن جـميع املـشقات واألحـزان 

فـال تـمنعه الـثروة والـقدرة الـظاهـرتـني مـن االعـتدال واإلنـصاف كـما إن الـفقر والـفاقـة ال يـؤثـران فـي اطـمئنانـه وسـروره، وكـلما يـتدرج ضـمير اإلنـسان عـالـياً 

يـكون قـلبه أكـثر إطـالقـاً وحـريـة وروحـه أكـثر اسـتبشاراً، فـفي ديـن اهلل تـوجـد حـريـة األفـكار ذلـك ألنـه لـيس هـناك مـن يـحكم عـلى ضـمير اإلنـسان سـوى اهلل 

ولــكن هــذه الحــريــة يــجب أن ال تخــرج مــن حــدود اآلداب غــير أنــه لــيس فــي ديــن اهلل حــريــة فــي األعــمال، حــيث ال يســتطيع اإلنــسان أن يــتجاوز عــن حــدود 

الـــقانـــون اإللـــهي ولـــو أنـــه ال يســـبب ضـــرراً لـــآلخـــريـــن، ذلـــك ألن الهـــدف مـــن الـــقانـــون اإللـــهي هـــو تـــربـــية اإلنـــسان نـــفسه وغـــيره، ألن الـــضرر الـــطارئ لـــنفس 

اإلنـسان وسـواه سـيَّان عـند اهلل وكـالهـما مـذمـومـان، يـجب أن تـأخـذ خـشية اهلل مـكانـها فـي الـقلوب ويـنبغي لـإلنـسان أن ال يـرتـكب مـا هـو مـذمـوم عـند اهلل. 

فــبناء عــلى ذلــك ال تــوجــد فــي الــديــن اإللــهي حــريــة األعــمال تــلك املــوجــودة فــي عُـــرف أوروبــا وأمــا حــريــة األفــكار يــجب أن ال تــتعدى اآلداب، وتــكون األعــمال 

مقرونة بخشية اهلل ورضائه، أرجو أن تكونوا سبباً لنورانية هذه البالد ووسيلة لتعديل أخالق النفوس."(4)  (حضرة عبد البهاء)     

	    ***
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ــروا جـمهور األحـباء كـراراً ومـراراً مـن قـبل هـذا الـعبد وبـكل تـأكـيد وفـي غـايـة مـن الـصراحـة ــ بـأنـه فـي هـذه األيـام الـتي فـيها تـدنـت األخـالق  "عـليكم أن تُـذكّـِ

فــي ذلــك الشــطر وراج الــتقليد وعــدم الــتقيد بــاآلداب والــالديــنية رواجــاً شــديــداً ــ بــأن الــتجاوز عــن اآلداب الــبهائــية ومــخالــفة املــبادئ األمــريــة الــسامــية فــي 

الـتقديـس والـتنزيـه والـعفة والـطهارة واالعـتدال فـي األمـور واالجـتناب مـن سـيئات أهـل الـغرب وتـقالـيدهـم املـذمـومـة غـير املـرضـية، سـتؤدي إلـى إيـجاد مـفاسـد 

عـظيمة فـي الـجامـعة فـتضعف بـنيتها وتـقل مـن رونـقها. عـلى الـبهائـيني أن يهـتموا فـي تـرويـج حـسنات أهـل الـغرب واقـتباسـها ال أن يـقلدوا سـيئاتـهم، هـذا 

ما يميِّز البهائي الحقيقي عن غيره ليس إال."(5)

	  		)حضرة ولي أمراهلل(    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      (1) آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة 72. 

	  .	  	  126	      (2) الكتاب األقدس، الفقرات 123‐-  

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

	      (4) معرَّب من كتاب بدائع اآلثار الجزء الثاني الصفحة 244.  

	      (5) معرَّب من توقيع حضرة ولي أمر اهلل املوّجه إلى املحفل الروحاني املركزي في إيران  

 بتاريخ 6/11/ 1935. 
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		"إن اللسان قد ُخلِق لذكر الخير"    -‐14
"إنّما تعّمر القلوب بالّلسان كما تعّمر البيوت والّديار باليد وأسباب أخر."(1)  

افِـيَِة َوأَمّـَا االعْـِتَدالُ  "قُـْل إِنَّ الْـبَيَاَن جَــوْهَـٌر يَـطُْلُب الـنُّفُوذَ َواالعْـِتَداَل، أَمّـَا الـنُّفُوذُ ُمْعلَّقٌ بِـالـلَّطَافَـِة َوالـلَّطَافَـُة مَـنُوطٌَة بِـالْـُقُلوِب الْـفَارِغَـِة الـصَّ

إْمِتزَاُجُه ِباْلِحْكَمِة الَِّتي نَزَّْلنَاَها ِفي الزُّبُِر َواألَْلوَاحِ."(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)       

"الـلسان نـار خـامـدة وكـثرة الـبيان سـم قـاتـل فـالـنار الـظاهـرة تحـرق األجـساد ونـار الـلسان تـكوي األفـئدة واألرواح أثـر تـلك الـنار يـفنى بـعد سـاعـة وأثـر هـذه 

النار يبقى قرناً 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 الــلسان قــد خُـــلِق لــذكــر الــخير ال تــدنــسوه بــالــقول الــبذيء عــفا اهلل عــما ســلف يــجب عــلى الجــميع بــعد اآلن أن يــتكلموا بــما يــنبغي وأن يــتجنبوا الــلعن 

والطعن وما يتكدر به اإلنسان."(8)     

ا الَ يَـلِيُق بِـَها أَظْهِـُروا مَـا عِــنَْدكُــم  وا أَبْـَصارَكُــْم عَــمَّ "يَـا أَهْــَل الْـبََهاِء كُــنْتُْم واَلَ زِلْـتُْم مَـَشاِرَق مَـَحبَِّة اهللِ َومَـطالِـعَ عِــنَايَـِتِه. فَـالَ تُـَدنّـُِسوا الـلساْن ِبسَـــــبِّ أَحَـــٍد َولَـْعِنِه. غُـضُّ

إاِلَّ فَـــــالـــــتََّعرُُّض غـــــير جـــــائـــــز.  ذَُروهُ بِـــنَفِْسِه مُـــْقِبلنَِي إِلَـــى اهللِ امْلُــَهيِْمَن الْـــَقيُّومِ.  واَلَ تَـــــُكونُـــــوا سَـــــــــبَبَاً لِحُــــــــزِْن أَحَــــــــٍد فَـــــْضالً عَــــــِن الْـــــفََسادِ  فَـــــِإْن قُـــــِبَل فَـــــبها َو

َوالنِّزَاعِ."(9)     

"طوبى ملن يصغي ويصمت، فإن أحسن إليه أحد كافأه، وأما من أضره قابله بالصبر وترك أمره إلى اهلل."(10)     

	(حضرة بهاء اهلل(  

	  ***

"ال تــؤذوا نــفساً وال تــفوهــوا بــكلمة ســوء، فــإن رأيــتم أحــداً متحــلياً بــفضائــل الــعالــم اإلنــسانــي وســالــكاً فــي طــريــق رضــى اهلل مجــدوه، ومــا عــدا ذلــك إلــزمــوا 

الصمت والسكوت."(11)

"حذار حذار أن تؤذوا نفساً وتكسروا قلباً وتجرحوا خاطراً وتخمدوا روحاً وتكونوا سبباً لحزن أحد ولو كان متعدياً وعدواً للروح."(12)

(حضرة عبد البهاء) 

	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  (1) الكتاب األقدس، الفقرة 161. 
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  (2) آثار القلم األعلى  الجزء الثاني الصفحة 134 (لوح الحكمة). 

  (3) كتاب أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 195. 

  (4) لوح إبن الذئب الصفحة 12. 

  (5) كتاب اإليقان، الترجمة العربية، الصفحة 153. 

  (6) لوح إبن الذئب الصفحة 55. 

  (7) مجموعة األلواح املباركة املطبوعة في مصر الصفحة 259. 

  (8) كتاب عهدي معرب ـــ العهد األوفى الصفحة 3. 

  (9) لوح البشارات. 

(10) أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 191. 

(11) أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 185. 

(12) املصدر السابق الصفحة 207. 
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15- "األدب قميصي وبه زيَّنَّا هياكل 
عبادنا املقربني"  

"طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق انّه مّمن نصر ربّه بالعمل الواضح املبني."(1)   

"إنّـا اخـترنـا األدب وجـعلناه سـجيّة املـقّربـني إنّـه ثـوب يـوافق الـنّفوَس مـن کـّل صـغير و کـبير طـوبـى ملـن جـعله اهلل طـراز هـيکله ويـل 

ملن ُجِعَل محروماً من هذا الفضل العظيم."(2)   

"قل يا قوم إن أول طراز لهيكل اإلنسان هو األدب تمسكوا به وال تكونوا من الغافلني."(3)   

"إن األدب ســجية اإلنــسان وهــو يــمتاز بــه عــن دونــه ومــن لــم يــفز بــه فــعدمــه أفــضل مــن وجــوده ... ال تـعرّوا أنـفسكم عـن رداء األدب واإلنـصاف وال 

تــتكلموا بــما نــهيتم عــنه فــي ألــواح ربــكم املــهيمن الــقيوم والــذي جُـــِعل محــرومــاً عــن األدب إنــه لــعّري ولــو يــلبس حــريــر األرض كــلها 

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)      

"يــا حــزب اهلل أوصــيكم بــاألدب فــهو ســيد األخــالق فــي الــرتــبة األولــى، طــوبــى لــنفس تــنورت بــنور األدب وتــزيــنت بــطراز الــصدق، فــصاحــب األدب صــاحــب 

مـــقام عـــظيم، واألمـــل أن يـــفوز بـــه هـــذا املـــظلوم والجـــميع وأن نـــتمسك ونتشـــبث بـــه ونـــتوجـــه إلـــيه، هـــذا هـــو الـــحكم املـــحكم الـــذي نـــزل وجـــرى مـــن قـــلم االســـم 

األعظم."(5)       

(حضرة بهاء اهلل)   

   ***

"يـجب حـفظ املـراتـب ويـجب مـراعـاة "ومـا مـنّا إال لـه مـقام مـعلوم"*، عـلى األصـاغـر احـترام األكـابـر ورعـايـتهم وعـلى األكـابـر إسـداء املـحبة لـألصـاغـر، 

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.  

	  .52	      (4) كتاب  	بديع،  	املنقول  	من  	كتاب  	أمر  	وخلق،  	الجزء  	الثالث  	الصفحة  
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16- " كن لشجر الخضوع ثمرا"  
"ليس ألحد أن يفتخر على أحد كّل أرّقاء له وأدآلّء على إنّه ال إله إالّ هو إنّه كان على كّل شيء حكيماً."(1)   

"إّن اإلنسان مرّة يرفعه الخضوع إلى سماء  العزّة واالقتدار وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذّلة واالنکسار."(2)  

"يَا ابَْن الرُّوحِ ال تَفْتَِخْر َعَلى امْلِْسِكنيِ ِبافِْتخاِر نَفِْسَك، ألِنِّي أَْمشي ُقّداَمُه َوأَراَك ِفي ُسوِء حالَِك َوأَْلَعُن َعَليَْك إَِلى األَبَِد." 

رُوا فِــي كُــلِّ حِـــنيٍ فِــي خَــْلقِ أَنْـفُِسُكم، إِذاً  "يَـا أَبْـناَء اإِلنْـساِن هَــْل عَــرَفْـتُْم لِـَم خَــَلْقناكُــْم مِــْن تُـراٍب واحِـــٍد  لِـئاَلَّ يَفْتَخِـــَر أَحَـــٌد عَــلى أَحَـــٍد َوتَـفَكَّ

يَـنْبَِغي كَــما خَــَلْقناكُــم مِــْن شَــــيٍْء واحِـــٍد أَْن تَـُكونُـوا كَــنَفٍْس واحِـــَدٍة بِــَحيُْث تَـْمُشوَن عَــلى رِجْـــٍل واحِـــَدٍة َوتَـأْكُــُلوَن مِــْن فَـمٍ واحِـــٍد َوتَـْسُكنُونَ 

فِـي أَرٍْض واحِــَدٍة حَــتَّى تَظْهَــَر مِـْن كَــيْنُونـاتِـُكْم َوأَعْـمالِـُكْم َوأَفْـعالِـُكْم آيـاُت الـتَّوْحِــيِد َوجَــواهِـُر التَّجْــِريـِد هـذا نُْصِحي عَـَليُْكم يـا مَـألَ األَنْوارِ 

فَانْتَِصُحوا ِمنُْه لِتَِجُدوا ثََمراِت الُقْدِس ِمْن َشَجِر ِعزٍّ َمنيعٍ."   

"يَا ابَْن اإِلنْساِن ُكْن لِي خاِضعاً ألُِكوَن َلَك ُمتَواِضعاً وَُكْن ألِْمري ناِصراً لِتَُكوَن ِفي املُْلِك َمنُْصوراً."(3)   

"فيا طوبى لعالم لن يفتخر على دونه بعلمه ويا حبذا ملحسن لن يستهزء بمن عصي."(4)   

"يـا أبـناء اآلمـال انـزعـوا لـباس الـغرور عـن أجـسامـكم واخـلعوا ثـوب الـتكبّر عـن أبـدانـكم، هـذا مـا أثـبتها الـقلم الـخفيّ فـي السّـــــطر الـثالـث مـن أسـطر الـقدس 

فـي الـلوح الـياقـوتـي* يـا أيّـها اإلخـوان فـليداِر بـعضكم بـعضاً ولـتفرغ قـلوبـكم مـن الـّدنـيا وال تفتخـروا بـالـعزّة ومـن الـذّلّـة ال تخجـلوا فـوجـمالـي  لـقد خـلقتكم مـن 

التراب جميعاً وإلى التراب أعيدكم جميعاً."(5)  

"لـو خـضع أحـد هلل أمـام أحـباء اهلل يـعود خـضوعـه ذلـك فـي الـواقـع إلـى اهلل، ألنـه يـنظر إلـى إيـمانـه، وإن لـم يُـقابَـل بـاملـثل أو قـوبـل بـاالسـتكبار فـال ريـب أن 

ذلـك الـشخص الـبصير بـلغ سـمو عـمله ونـال جـزاءه، كـما أن ضـر عـمل مـن قـابـله بـاالسـتكبار يـرجـع إلـى الـعامـل، كـذلـك لـو اسـتكبر أحـد فـيعود اسـتكباره 

إلى اهلل نعوذ باهلل من ذلك يا أولي األلباب."(6)  

"وعــندمــا يــجتمع أحــباء اهلل فــي مجــمع أو مــحفل يــجب أن يظهــر مــنهم خــضوع فــي تــقديــس اهلل وتســبيحه بــحيث تشهــد ذرات تــراب ذلــك املــكان بــإخــالص 

املـجتمعني، وتنجـذب تـلك الـذرات إلـى حـالوة الـبيانـات الـروحـانـية لـتلكم األنـفس الـزكـية بـشأن ال يـفسح مـجال لـلتراب كـي يـقول بـلسان حـالـه: أنـا أفـضل 

مـــنكم ألنـــني صـــابـــر فـــي تحـــمل املـــشقات الـــواردة عـــلي مـــن الـــفالحـــني وال أزال أمـــنح كـــل ذي روح مـــن الـــفيض الـــفياض املـــودع فـــي بـــاطـــني ومـــع كـــل هـــذه 

املــقامــات ومــع أن مــا يظهــر مــني ال حــصر لــه وال حــدود، وأنــتج كــل مــا يــحتاج إلــيه الــوجــود، مــا زلــت ال افتخــر عــلى أحــد وأســكن تــحت أقــدام الجــميع بــكل 

روا باآلخرين."(7)    خضوع.... اسألوا اهلل جّل جالله ليرزقكم لذة األعمال في سبيله والخضوع والخشوع في حبه انسوا أنفسكم وفكِّ

"كــلما مــشى اإلنــسان الــبصير عــلى األرض يــرى نــفسه خــجالً ألنــه يــعلم عــلم الــيقني إن األرض الــتي ســبب نــعمته وثــروتــه وعــزتــه وعــلوه وســموه واقــتداره 

بإذن اهلل، هي اآلن تحت أقدام العالم أجمعني والذي بلغ علمه هذا املقام ال شك إنه مقدس ومبرأ من العجب والكبر والغرور."(8)   

"خُــرِّب الـعالـم وُدمّـِر حـينما سـرت فـيه األفـضلية واألرجـحية، إن الـذيـن شـربـوا مـن بحـر بـيان الـرحـمن وهـم نـاظـرون إلـى األفـق األعـلى يـجب أن يـروا أنـفسهم 

فـي صـقع واحـد وفـي مـقام واحـد، فـإن ثـبت هـذا األمـر وتـحقق بـحول اهلل وقـوتـه سـترى الـعالـم جـنة األبـهى، أجـل إن اإلنـسان عـزيـز ألن آيـة اهلل مـوجـودة فـي 

الكل، لكن اعتبار اإلنسان نفسه أعلم وأرجح وأفضل وأتقى وأرفع خطأ كبير، فطوبى للذين تحّلوا بطراز هذا االتحاد."(9)  

�٤٣



 ( حضرة بهاء اهلل(   

  ***

"إن ذات الـــباري األحـــد مـــقدس مـــن عـــبوديـــة عـــالـــم البشـــر وغـــني عـــن رقـــية مـــا دونـــه ولـــذلـــك يـــجب االنـــصراف إلـــى عـــبوديـــة عـــباده والـــتي هـــي نـــفس عـــبوديـــة 

اهلل."(10)   

"ولــيس فــي عــالــم الــوجــود آفــة كــحّب الــذّات الّــذي يــعني أن ال يــرضــى اإلنــسان عــلى اآلخــريــن بــل يــرضــى عــلى نــفسه فــقط. وحــّب الــذّات يــؤّدي إلــى الــتّكبّر 

وإلـى العجـرفـة وإلـى الـغفلة. ولـو تحـّريـنا بـصورة دقـيقة لـوجـدنـا أّن كـّل بـالء فـي عـالـم الـوجـود يـنتج مـن حـّب الـذّات فـيجب عـلينا أن ال نـعجب بـأنـفسنا بـل 

نـعتبر سـائـر الـنّاس خـيرًا مـنا حـتّى الـنّفوس غـير املـؤمـنة. ألّن حـسن الـخاتـمة مـجهول. فـكم مـن نـفوس ليسـت مـؤمـنة الـيوم بـل يـأتـي يـوم تـؤمـن فـيه وتـكون 

مـصدرًا لخـدمـات عـظيمة وكـم مـن نـفوس مـؤمـنة اآلن ولـكنّها تـغفل فـي آخـر حـياتـها عـن الـحق. فـيجب عـلينا بـأن نـفّضل كـّل إنـسان عـلى أنـفسنا ونـراه أعـظم 

وأشـرف وأكـمل مـنّا ألنّـنا بمجـرّد اعـتبارنـا أنـفسنا مـمتازيـن عـن اآلخـريـن نـبتعد عـن طـريـق الـنّجاة والـفالح. إّن هـذا يـأتـي مـن الـنّفس األمّــارة الّــتي تـجعل 

اإلنـسان يـرى كـّل شـيء سـيّئاً مـا عـدا نـفسه وهـكذا تـرمـي اإلنـسان فـي بـئر عـميقة ظـلماء ال قـعر لـها فـهي تـجعل الـظّلم فـي نـظر اإلنـسان فـي كـّل سـاعـة 

عـدالً وتـصّور لـه الـذّلّـة املـحضة شـرفًـا أكـبر وتـبدي لـه املـصيبة الـعظيمة راحـة تـامّــة. وعـندمـا نـحّقق جـيّداً نـرى أّن هـذه الـبئر الـظّلماء هـي بـئر حـّب الـذّات ألنّ 

اإلنسان ال يعجب بأطوار اآلخرين وسلوكهم وأقوالهم بل يعجب بأطواره وسلوكه وشؤونه.  

مــعاذ اهلل أن يخــطر بــبال أحــدنــا حــّب الــذّات. ال ســمح اهلل، ال ســمح اهلل، ال ســمح اهلل، فــنحن حــني نــنظر إلــى أنــفسنا يــجب أن نــرى أنّــه لــيس فــي الــّدنــيا 

نـفس أذّل مـنها وأوضـع مـنها وأحـقر مـنها. وحـني نـنظر إلـى اآلخـريـن نـرى أنّـه لـيس فـي الـّدنـيا أعـزّ وأكـمل وأعـلم مـنهم. ألنّـنا يـجب أن نـنظر إلـى الجـميع 

بــنظر الــحّق ويــجب أن نــعتبرهــم أعــزّاء ونــعتبر أنــفسنا أذالّء. وكــّل تــقصير نــشاهــده فــي إنــسان نــعتبره تــقصيراً فــي أنــفسنا ألنّــنا لــو لــم نــكن مــقّصريــن ملّـا 

شــاهــدنــا هــذا الــتّقصير. ويــجب عــلى اإلنــسان دائــماً أن يــرى نــفسه مــقصراً وغــيره كــامــالً. وإنّــي عــلى ســبيل الــذّكــرى أقــول إّن حــضرة املــسيح روحــي لــه 

الـفداء مـّر ذات يـوم بـجيفة حـيوان وهـو بـصحبة الـحواريّـني. فـقال أحـدهـم: "مـا أشـّد تـعفّن هـذا الـحيوان!" وقـال آخـر: "مـا أقـبح صـورتـه!" وعـبّر ثـالـث عـن 

كـراهـيّته لـه فـتفّضل حـضرة املـسيح: "الحـظوا أسـنانـه مـا أشـّدهـا بـياضـاً!". فـمن هـذا تـالحـظون أّن حـضرة املـسيح لـم يـَر أّي عـيب مـن عـيوب ذلـك الـحيوان 

بل فتّش حتّى شاهد أّن أسنانه بيضاء فشاهد بياض األسنان وغّض الطّرف بعد ذلك عن تفّسخه وتعفّنه وقبح منظره.   

واعـلموا يـقيناً أّن كـّل قـلب فـيه بـصيص مـن نـورانـيّة الجـمال املـبارك لـن تجـري عـلى لـسانـه كـلمة "أنـا" أعـني الـكلمة الّــتي تـدّل عـلى األنـانـيّة بـقولـه أنـا كـذا 

وأنـا عـملت كـذا وأنـا أحـسنت وفـالن أسـاء. فـكلمة األنـانـيّة هـذه ظـلمة تـغشى نـور اإليـمان. وكـلمة حـّب الـذّات هـذه تـجعل اإلنـسان غـافـالً عـن اهلل تـمامـاً."(11)

(حضرة عبد البهاء)  

	   ***

"....إن مـصدر كـافـة هـذه املـتاعـب واملـنازعـات لـو فُـِحص فـحصاً عـميقاً ودون تـحيّز، لـوجـد دائـماً فـي مـشاعـر األثـرة واألنـانـية، ومـا لـم يـتم قهـر هـذه املـشاعـر 

السامة والتغلب عليها تماماً فلن يكون هناك أي أمل في فعالية عمل الجهاز اإلداري لألمر املبارك وتقدمه."(12)  

"بـخصوص الـنقاط الـتي تـشير إلـيها فـي رسـالـتك، إن إزالـة األنـانـية إزالـة تـامـة وعـامـة تـعني ضـمناً الـكمال، وهـو مـا ال يسـتطيع اإلنـسان قـط بـلوغـه بـصورة 

عامة، إال أن األنانية يمكن ويجب إخضاعها بدرجة متزايدة إلى نفس اإلنسان املتنورة، وهذا هو معنى الرقي الروحي."(13)  

"بـخصوص األسـئلة الـتي سـألـتها: إن لـلنفس مـعنيني أو إنـها تُسـتعمل فـي اآلثـار املـباركـة بـمعنيني: أحـدهـما الـنفس أي هـويـة الـفرد الـتي خـلقها اهلل وهـذه 

هـي الـنفس املـذكـورة فـي عـبارات مـثل "مـن عـرف نـفسه قـد عـرف ربـه"، أمـا الـنفس األخـرى فـهي الــ (أنـا)، املـيراث املـظلم الـحيوانـي الـذي لـدى كـل واحـد 

�٤٤



مــنّا وهــي الــطبيعة الــسفلى الــتي تســتطيع أن تــتطور لــتنقلب إلــى وحــش هــائــل مــن األنــانــية والــبهيمية والــشهوانــية إلــخ وهــذه الــنفس هــي الــتي يــجب 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 سبباً 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 وسبباً لسرور الفقراء ال ملاللهم، ألن املعيشة البسيطة وترك التفاخر والتزيني تسهل كل صعوبة 

ل الظلم واالعتساف إلى العدل واإلنصاف وسيخلص العالم من االحتياج الشديد، إذاً ينبغي ألحباء اهلل أن يصبحوا قدوة لآلخرين بأفعالهم  وتحوِّ

(حضرة ولي أمر اهلل) ويقوموا جداً بتعديل أوضاع معيشتهم."(15)  

 ----------------------------

	* تــفضل حــضرة عــبد الــبهاء قــائــال فــي لــوح مــبارك لــه مــا تــعريــبه:  	"هــذه  	األلــواح  	مــن  	عــالــم  	املــلكوت  	رقــمه  	الــقلم  	األعــلى  	فــي  	الــلوح  	املــحفوظ  	ولــم  	يظهــر  	فــي  

	الـناسـوت  	بـل  	هـي  	مـحفوظـة  	ومـصونـة  	فـي  	الخـزائـن  	الـغيبية  	اإللـهية  	فـإن  	أبـرز  	أحـد  	مـثل  	هـذه  	األلـواح  	وينسـبها  	إلـى  	الـحق  	ويـقول  	هـذا  	هـو  	الـلوح  	الـياقـوتـي  	أو  	هـذا  

	هو  	اللوح  	الخامس  	من  	الفردوس،  	اعلموا  	أن  	ذلك  	ال  	أساس  	له.".  

	  	(1) الكتاب األقدس، الفقرة 73.  

	(2) لوح إبن الذئب، الصفحة 23.  

	(3) الكلمات املكنونة العربية.  

	(4) كتاب أخالق بهائي، الصفحة 118.  

	(5) الكلمات املكنونة العربية.  

	(6) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 95.  

	(7) معرّب من نص أورد ترجمته حضرة ولي أمراهلل في كتاب جلينينجز، املقتطف 5.  

	(8) لوح إبن الذئب، الصفحة 34.  

	(9) أخالق بهائي، الصفحة 119.  

	  .134	(10) أخالق بهائي، الصفحة 132ــ  

	(11) خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا املعربة، الصفحة 453.  

(12) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى املحفل املركزي في الهند. 

(13) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء بتاريخ 19/12/1941 

(14) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد األحباء بتاريخ 10/12/1947. 

(15) كتاب أخالق بهائي، الصفحة 61ــ62. 

17- "الكرم والجود من خصالي فهنيئاً ملن تزين بخصالي"  
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"يَــا ابْــَن اإِلنْــساِن أَنِْفقْ مــالِــي عَـــلى فُــَقرائِــي لِتُنِْفقَ فِــي الــسماء مِــْن كُـــنُوِز عِـــزِّ ال تَــفْنى َوخَـــزائِــِن َمجْـــٍد ال تَــبْلى  َولــِكْن َوعَـــْمري إِنْــفاقَ 

الرُّوحِ أَْجَمُل َلوْ تُشاِهْد ِبَعيْني."(1)  

ِة ُهوَ إِنْفَاقُ امْلَرِْء َعَلى نَفِْسِه َوَعَلى أَْهلِِه َواْلفَُقرَاِء ِمْن إِْخوَِتِه ِفي ِديِنِه."(2)   "رَأُْس اْلِهمَّ

َحاِب امْلِْدرَاِر وأن يكونوا شعلة ملتهبة َِفي َكبْحِ النَّفِْس األَمَّارَِة."(3)   "... أَنَّ امْلُنْتَِسِبنَي إَِلى َهذَا امْلَظُْلومِ يَجُِب أَْن ِيُكونُوا ِعنَْد اْلَعطَاِء َكالسَّ

"إن اإلنـفاق عـند اهلل مـحبوب ومـقبول ومـن سـيد األعـمال مـذكـور أنـظروا ثـم اذكـروا مـا أنـزلـه الـرحـمن فـي الـفرقـان ويؤثـرون عـلى أنـفسهم ولـو 

كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون."(4)*   (حضرة بهاء اهلل)  

  ***

"إن الـفقير الـصابـر أفـضل مـن الـغني الـشاكـر، وأمـا الـفقير الـشاكـر أفـضل مـن الـفقير الـصابـر، وأفـضل مـن الجـميع هـو الـغني املـنفق الـذي ظـل خـالـصا 

فــي بــوتــقة االمــتحان وصــار ســبباً فــي راحــة نــوع اإلنــسان، مــع أن شــكر الــنعمة يــؤدي إلــى زيــادتــها ولــكن كــمال الــشكر فــي اإلنــفاق، ومــقام اإلنــفاق هــو 

أعظم املقامات لذلك يقول اهلل: "لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبّون."(5)* *    

(حضرة عبد البهاء(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*    القرآن الكريم، سورة الحشر، اآلية 59. 

		القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية 92.    **   

      (1) الكلمات املكنونة العربية. 

	      (2) لوح أصل كل الخير.  

	      (3) لوح الدنيا، مجموعة ألواح مصر، الصفحة 298.  

	  .	      (4) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 164  

	   .185	      (5) بدائع  	اآلثار،  	الجزء  	األول،  	الصفحة  
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18-"كونوا كاألصابع في اليد واألركان 
للبدن" 

"إن اهلل أراد ان يؤلّـف بـني الـقلوب ولـو بـأسـباب الـّسموات واألرضـني، إيّـاكـم أن تـفرّقـكم شؤونـات الـنّفس والـهوى كـونـوا كـاألصـابـع فـي 

اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحي إن أنتم من املوقنني."(1) 

ُكوِك فِــي الْــُقُلوبِ  ـِة َوشَــــوَْك الــشُّ ـاكُـــْم أَْن تَــزْرَعُـــوا زُؤَاَن الْــُخُصومَــِة بَــنْيَ الْــبَِريّـَ ـِفُقوا فِــي رَأْيِــُكْم .... قُــْل إِيّـَ "قــل أَِن اتَّحِـــُدوا فِــي كَـــلَِمِتُكْم َواتّـَ

افِـيَِة امْلُِنيرَِة، قُـْل يَـا أَحِــبَّاَء اهللِ الَ تَـْعَمُلوا مَـا يَـتََكدَُّر بِـِه صَـــــافِـي سَـــْلَسِبيِل امْلََحبَِّة َويْـنََقِطعُ بِـِه عَــرُْف امْلَوَدَِّة، لَـَعْمِري قَـْد خُــلِْقتُْم لِـْلوَِدادِ  الـصَّ

ِغينَِة َواْلِعنَاِد."(2)   الَ لِلضَّ

"إنّـا نـحّب أن نـراکـم فـي کـّل األحـيان فـي جـنّة رضـائـي بـالـرّوح والـّريـحان ونجـد مـنکم عـرف األلـفة والـوداد واملـحبّة واالتّـحاد، کـذلـك 

يـنصحك الـعالـم األمـني، إنّـا نـکون بـينکم فـي کـّل األوان إذا وجـدنـا عـرف الـوداد نـفرح وال نـحّب أن نجـد سـواه، يشهـد بـذلـك کـّل عـارف 

بصير."(3) 

"قل قد جاء الغالم ليحيي العالم ويتّحد من على األرض كّلها."(4)  

"قد جئنا التّحاد من على األرض واتّفاقهم يشهد بذلك ما ظهر من بحر بياني ولكّن القوم أكثرهم في بعد مبني."(5)  

"ما جئنا إال لتطهير نفوسكم من الضغينة والبغضاء يشهد بذلك من عنده أم الكتاب."(6)  

"ال تجعلوا دين اهللّ سبباً الختالفکم انّه نزّل بالحقّ التّحاد من في العالم اتّقوا اهللّ و ال تکونوا من الجاهلني."(7)  

"إن اهلل وأنـبيائـه ورسـله وصـفوتـه واملـأل األعـلى وأهـل الـجنة الـعليا واملـلكوت األسـنى يـصلني عـلى الـذيـن قـامـوا لـأللـفة بـني قـلوب 

عباده وأحبائه إنه لهو املشفق الكريم."(8)

"قــد إخــترنــا الــباليــا إلصــالح الــعالــم واتّــحاد مــن فــيه إيّــاکــم أن تــتکّلموا بــما يــختلف بــه األمــر کــذلــك يــنصحکم ربّــکم الــغفور..... يــا 

أحــبّائــى أن اتّحــدوا فــي أمــر اهللّ عــلى شــان ال تــمّر بــينکم أريــاح االخــتالف، هــذا مــا أمــرتــم بــه فــي األلــواح وهــذا خــير لــکم إن أنــتم 

تعلمون."    

"أن اتحـدوا يـا أحـبائـي ثـم اجـتمعوا عـلى شـريـعة أمـري وال تـكونـن مـن املـختلفني، وإن أقـربـكم إلـى اهلل أخـشاكـم وأخـشعكم لـو أنـتم 

من العارفني."(9)  

"وعــزتــك يــا مــحبوبــي لــو تــعذّبُــني فــي كــّل حــني بــبالء جــديــد ألحــبُّ عــندي بــأن يحــدَث بــني أحــبّائــك مــا يُــَكدَُّر بــه قــلوبُــهم ويــتفّرق بــه 

اجـتماعـهم، ألنّـك مـا بـعثتني إالّ التّـحادهـم عـلى أمـرك الّـذي ال يـقوم مـعه خـلق سـمائـك وأرضـك، .... إذاً أسـألـك يـا مـالـك املـلوك بـاسـمك 

الّـذي مـنه شـرّعـت شـريـعة الـحّب والـوداد بـني الـعباد بـأن تحـدث بـني أحـبّائـي مـا يـجعلهم متّحـديـن فـي كـّل الـّشئون لتظهـر مـنهم آيـات 

توحيدك بني بريّتك وظهورات التّفريد في مملكتك."(10)  
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َر آفَـاُق أَفْـِئَدِة أَهْـــلِ  ِغينَِة َوالْــبَْغَضاِء عَـــَسى أَْن تَـتَنَوَّ إِظْـَهاِر الْــبَيِّنَاِت إِخْـــَماَد نَـاِر الـضَّ إِنْـزَاِل اآليَـاِت َو ـــــَدائِــِد َوالْــباَلَيَـا َو ِل الشّـَ "كَـــاَن مَــْقُصوُد هَـــذَا امْلَـظُْلومِ مِـــْن تَحَــــمُّ

الْـَعالَـمِ بِـنُوِر االتّـِفَاِق َوتَـفُوزَ بِـالـرَّاحَــــِة الْـَحِقيِقيَِّة، ... يَـا أَهْــَل الْـَعالَـمِ إِنَّ ِديـَن اهللِ ُوجِـــَد مِــْن أَجْــــِل امْلََحبَِّة َواالتّـَِحاِد فَـالَ تَـْجَعُلوهُ سَـــــبََب الْـَعَداَوِة َواالخْــِتالَِف،...  قُـْل يَـا 

عِــبَاِدي الَ تَـْجَعُلوا أَسْـــــبَاَب الـنَّظْمِ سَـــــبََب االضْـــــــــِطرَاِب َواالرْتِــبَاِك َوعِــلََّة االتّـَِحاِد الَ تَـْجَعُلوهَــا عِــلََّة االخْــِتالَِف،  األَمَــُل أَْن يَـتَّجَِه أَهْــُل الْـبَهاِء إِلَـى الْـَكلَِمِة امْلُبَارَكَــِة قُـلْ 

إِنَّ األَحْــــزَاَب امْلُْختَلِفََة لَـتَفُوزُ  ُدوِر، َو ِغينَِة َوالْـبَْغَضاِء امْلَْكنُونَـِة امْلَخْـــزُونَـِة فِــي الْـُقُلوِب َوالـصُّ كُــلٌّ مِـْن عِــنِْد اهلل * َوهَــِذِه الْـَكلَِمُة الْـُعْليَا بِــَمثَابَـِة امْلَاِء إِلطْـفآِء نَـاِر الـضَّ

ِبنُوِر االتَِّحاِد اْلَحِقيِقيِّ ِمْن َهِذِه اْلَكلَِمِة اْلَواِحَدِة."(11)   

ـنَا مَـــَحْونَــا مِــــَن الْـــِكتَاِب كُــــلَّ مَـــا هُــــَو سَـــــــبَُب االخْــــِتالَِف َوالْـــفََساِد َوالــنِّفَاِق َوأَبْــَقيْنَا كُــــلَّ مَـــا هُــــَو عِــــلَُّة األُلْـــفَةِ  "يَــا أَهْــــَل الْـــَعالَـــمِ إِنَّ فَــْضَل هَــــذَا الــظُُّهوِر األَعْــــظَمِ هُــــَو أَنّـَ

َواالتَِّحاِد َواالتِّفَاِق نَِعيَماً لِْلَعاِملنَِي."(12)  

"يــا أهــل الــعالــم كُـــلُُّكْم أَثْــَماُر َشجَــــرٍَة َواحِــــَدٍة َوأَْورَاُق غُــْصٍن َواحِــــٍد أن اســلكوا ســلوكــاً فــي غــايــة املــحبة واالتــحاد واملــودة واالتــفاق قــسماً بــشمس الــحقيقة إن 

نور االتفاق ينير اآلفاق."(13)   

"قـل يـا أيـها الـعباد أصـغوا إلـى وصـايـا هـذا املـظلوم، أول كـل أمـر وذكـر هـو مـعرفـة اهلل وهـي مـمدة لـلكل ومـربـية الـكل، وأول مـا يـنتج عـن مـعرفـة اهلل هـو ألـفة 

العباد واتحادهم، ألن العالم  يتنور بنور االتفاق والهدف من االتفاق هو االجتماع والقصد من االجتماع إعانة بعضكم بعضا......"(14)  

)حضرة  	بهاء اهلل( 

  ***

"يــا أصــفياء اهللّ عــليکم بــاالتّـحاد واالتّـفاق واالحــتراز عــن الــنفاق واالبــتعاد عــن أهــل الــنعاق، کــونــوا أزمّــة واحــدة مــلکوتــيّة وجــنوداً 

مـجنّدة الهـوتـيّة وهـيئة متّحـدة اجـتماعـيّة يظهـرکـم اهللّ عـلى کـّل األمـم واملـلل ويُـعلي کـلمتکم بـني الـشعوب والـقبائـل وطـوائـف الـعالـم 

ويـنصرکـم بـجنود وفـود مـن جـبروت األبـهى وحـفائـل وكـتائـب هـاجـمة مـن املـأل األعـلى وإذا اخـتلفتُم يـذهـُب فـيُضکم ويـنقطعُ سـيُلکم 

ويــغضب حــبيبُکم ويــفرُّ طــبيبُکم ويــغلُب أعــدائُــکم ويســتولــى عــليکم شــأنــئکم ويتشــتُّت شــمُلکم ويــتفّرقُ جــمُعکم ويــظلُم أنــواُرکــم 

ويــغرُب شــهابُــکم ويــأفــُل کــوکــبُکم ويــفّرق مــوکــبُکم ويــغوُر مــائُـکم ويــثوُر نــيراُن عــذابِــکم وتــصبحون أجــسامــاً ال روح لــها وکؤوســاً ال 

صهـباء فـيها وزجـاجـاً ال سـراجَ وال مـنهاجَ وال مـعراجَ وإنّي أبتهـُل إلـى اهلل أن يـفتحَ عـليکم أبـواَب الـتوحـيد مـن جـميع الشؤون مـنزّهـاً 

عـن التحـديـد والـتقليد ومـتوسّـــالً بـذيـل الـتفريـد والتجـريـد لـعمر اهلل إّن قـلب عـبد الـبهاء ال يـفرحُ إال بـوحـدة أحـبّاء اهلل وأحـبّاء أصـفياء 

اهلل وأسأُل اهلل أن يمّن عليّ بهذا الفضل العظيم."(15)   

"يـــا أحـــباء عـــبد الـــبهاء إن األســـاس الـــجوهـــري والهـــدف الـــحقيقي فـــي هـــذا الـــدور اإللـــهي والـــعصر الـــربـــانـــي هـــو وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي حـــتى تـــنمحي 

املـنازعـات واملـخاصـمات كـلها بـني البشـر بـفضل هـذا االتـحاد واالتـفاق ويتجـلى شـاهـد الـوحـدة الـحقيقية فـي مجـمع الـعالـم، فـاآلن يـجب أن يـكون أحـباء 

اهلل مــروجــني لهــذه الــوحــدة كــي يــزيــلوا ظــلمات الــتجانــب مــن الــعالــم اإلنــسانــي بــقوة رحــمانــية، فيظهــر مــحبوب الــوحــدة بــكل جــمالــه وصــباحــته ومــالحــته وإن 

كــان هــناك أقــل اغــبرار فــيما بــني األحــباء أنــفسهم كــيف يــتحقق هــذا األمــر الــعظيم بــناًء عــلى ذلــك عــلى األحــباء أن يــسعوا ســعياً بــليغاً نــابــعاً مــن قــلوبــهم 

وأرواحهم حتى ال تغطي ذرة غبار مرآة الوحدة الجوهرية، فتزداد املحبة واأللفة واألنس واملعاشرة واملالطفة يوماً فيوماً بني األحباب."(16)  

"ليسـت هـناك الـيوم نـصرة لـلميثاق اإللـهي أعـظم مـن االتـحاد واالتـفاق وكـذلـك ليسـت لـه مـهانـة أعـظم مـن االخـتالف والـشقاق واهلل الـذي ال إلـه إال هـو لـو لـم 

يــحصل بــيننا أقــصى درجــة مــن االتــحاد واالتــفاق كــما يــطلب مــنا جــمال الــقدم فــإن الــكور األعــظم يــبقى دون نــتيجة بــل يــمسي هــذا الحــزب كــاألحــزاب 

السابقة وتنمحي كلياً."(17)
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	"يا أهل العالم،  

إذا سـرتـم فـي األرض ومـشيتم فـي مـناكـبها وجـدتـم أّن كـّل مـا هـو مـعمور سـببه األلـفة واملـحبّة، وأّن كـّل مـا هـو مـطمور نـاتـج عـن الـعداوة والـبغضاء. ومـع 

ذلـك لـم يـنتبه الـجنس البشـرّي إلـى ذلـك ولـم يـفق مـن سـبات الـغفلة، ومـا زال البشـر يـفّكرون فـي الـخالف والـنّزاع والجـدال وحشـد الـجيوش لـتصول وتـجول 

في ميادين النّزال والقتال.    

وإذا نـظرتـم إلـى الـكون والـفساد والـوجـود والـعدم وجـدتـم أّن كـّل كـائـن مـركّـــب مـن أجـزاء مـتنّوعـة مـتعّددة، وأّن وجـود الـّشيء نـاتـج عـن الـتّركـيب بـمعنى أنّ 

اإليـجاد اإللـهيّ إذا أحـدث تـركـيباً مـعيّناً بـني الـعناصـر الـبسيطة تـشّكل مـن هـذا الـتّركـيب كـائـن مـعنّي. وجـميع املـوجـودات عـلى هـذا املـنوال فـإذا حـدث فـي 

هــذا الــتّركــيب خــالف أو تحــّللت أجــزاؤه وتــفرّقــت إنــعدم هــذا الــكائــن. ومــعنى ذلــك أّن انــعدام الــّشيء نــاتــج عــن تحــليل عــناصــره وتــفرّقــها. وعــلى هــذا فــكلّ 

تـركـيب وتـآلـف يـتّم بـني الـعناصـرهـو سـبب الـحياة، وكـّل اخـتالف وتحـّلل وتـفّرق يـدّب بـينها هـو عـّلة املـمات. وبـاالخـتصار إّن تـجاذب األشـياء وتـوافـقها سـبب 

لحصول النّتائج املفيدة والثّمار الطّيّبة، وإّن تنافر األشياء واختالفها سبب لالضمحالل واالضطراب.   

فـمن الـتّآلـف والـتّجاذب تـتحّقق جـميع الـكائـنات ذات الـحياة مـثل الـنّبات والـحيوان واإلنـسان، ومـن الـتّنافـر والـخالف يـحصل االنـحالل ويـدّب االضـمحالل. 

ولهـذا فـإّن كـّل مـا يـنتج عـنه االئـتالف والـتّجاذب واالتّـحاد بـني عـامّــة البشـر هـو عـّلة حـياة الـعالـم اإلنـسانـيّ، وكـّل مـا يـنتج عـنه الـتّنافـر واالخـتالف والـتّباعـد 

هو عّلة ممات النّوع البشرّي.    

وكـّلما مـررتـم بـإحـدى املـزارع والحـظتم الـزّرع والـنّبات والـورد والـّريـحان يـنمو منسجـًما مـتآلـفًا كـان ذلـك دلـيالً عـلى أّن هـذه الحـديـقة نـمت عـلى 

يـد بسـتانـيّ كـامـل تعهّــدهـا بـالتّهـذيـب واإلنـبات أمّـا إذا شـاهـدتـم الحـديـقة مـشّعثة مـضطربـة بـال تـرتـيب وال نـظام اسـتنتجتم أنّـها حـرمـت مـن عـنايـة البسـتانـيّ 

املاهر فنمت فيها األعشاب الّضارّة فأتلفتها.    

 مــن ذلــك يــتّضح أّن األلــفة وااللــتئام دلــيل عــلى تــربــية املــربّــي الــحقيقيّ، وأّن الــفرقــة والتّشــتت بــرهــان عــلى الحــرمــان مــن الــتّربــية اإللــهيّة والــبعد 

عنها.   

ولـــعّل مـــعترضًـــــــــــا يـــقول: إّن ألمـــم الـــعالـــم وشـــعوبـــه ومـــلله آدابـــاً ورســـومـــاً مـــختلفة، وأذواقـــاً مـــتبايـــنة، وطـــبائـــع وأخـــالقـــاً مـــتعّددة، وإّن الـــعقول واألفـــكار واآلراء 

مـــتفاوتـــة فـــكيف تتجـــّلى الـــوحـــدة الـــحقيقيّة ويـــتّم االتّـــحاد الـــتّام بـــني البشـــر؟ فـــنقول: إّن االخـــتالف نـــوعـــان أحـــدهـــما االخـــتالف املســـبّب لـــالنـــعدام والهـــالك، 

كــاالخــتالف بــني الــّشعوب املــتنازعــة واملــلل املــتقاتــلة تــمحو إحــداهــا األخــرى وتخــرّب وطــنها وتســلبها األمــن والــرّاحــة وتــعمل فــيها الــقتل وســفك الــّدمــاء. فهــذا 

النّوع من االختالف مذموم أّما النّوع اآلخر من االختالف فهو التّنّوع. وهذا هو عني الكمال وموهبة ذي الجالل.   

الحـظوا أزهـار الحـدائـق: فـمهما اخـتلف نـوعـها وتـفاوتـت ألـوانـها وتـبايـنت صـورهـا وتـعّددت أشـكالـها إنّـها ملّا كـانـت تُـسقى مـن مـاء واحـد، وتـنمو 

مـن هـواء واحـد، وتـترعـرع مـن حـرارة وضـياء شـمس واحـدة فـإّن تـنّوعـها واخـتالفـها يـكون سـبباً فـي ازديـاد رونـقها وجـمالـها. وكـذلـك الـحال إذا بـرز إلـى حـيّز 

الوجود أمر جامع – وهو نفوذ كلمة اهلل – أصبح اختالف البشر في اآلداب والرّسوم والعادات واألفكار واآلراء والطّبائع سببًا لزينة العالم اإلنسانيّ.     

أضــف إلــى هــذا أّن هــذا الــتّنّوع واالخــتالف ســبب لــظهور الجــمال والــكمال، مــثله فــي ذلــك مــثل الــتّفاوت الــفطرّي والــتّنّوع الخــلقيّ بــني أعــضاء اإلنــسان 

الـواقـعة تـحت نـفوذ الـّروح وسـلطانـها. فـإذا كـانـت الـّروح مـسيطرة عـلى جـميع األعـضاء واألجـزاء، وكـان حـكمها نـافـذًا فـي الـعروق والشّـــــرايـني كـان اخـتالف 

األعضاء وتنّوع األجزاء مؤيّدا لالئتالف واملحبّة وكانت هذه الكثرة أعظم قوى للوحدة.   
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ولـو كـانـت أزهـار الحـديـقة وريـاحـينها وبـراعـمها وأثـمارهـا وأوراقـها وأغـصانـها وأشـجارهـا مـن نـوع واحـد ولـون واحـد وتـركـيب واحـد وتـرتـيب واحـد ملـا تـوفـر 

ملـثل تـلك الحـديـقة أّي رونـق وال جـمال بـأّي وجـه مـن الـوجـوه. أمّـا إذا تـعّددت ألـوانـها واخـتلفت أوراقـها وتـبايـنت أزهـارهـا وتـنّوعـت أثـمارهـا تسـبّب كـّل لـون فـي 

زيـنة سـائـر األلـوان وإبـراز جـمالـها وبـرزت الحـديـقة فـي غـايـة األنـاقـة والـّرونـق والـحالوة والجـمال. كـذلـك الـحال فـي تـفاوت األفـكار، وتـنّوع اآلراء والـطّبائـع 

واألخـــالق فـــي عـــالـــم اإلنـــسان. فـــإنّـــها إذا اســـتظّلت بـــظّل قـــّوة واحـــدة، ونـــفذت فـــيها كـــلمة الـــوحـــدانـــيّة تجـــّلت وهـــي فـــي نـــهايـــة الـــعظمة والجـــمال والـــعلويّـــة 

والكمال."(18) 

(حضرة عبد البهاء(  

	    ***

"وحـيثما تـكون األلـفة مـفقودة تـكون الـروح الـبهائـية الـحقة هـناك مـعدومـة، ومـا لـم نظهـر هـذا الـتحول واالنـقالب فـي حـياتـنا وهـذه الـقوة الجـديـدة وهـذه املـحبة 

واأللفة املتبادلة فإن التعاليم البهائية لن تكون سوى عبارة عن إسم لنا."(19)   

"إذا كـنا نـحن الـبهائـيني ال نسـتطيع بـلوغ الـوحـدة الـحقيقية بـني أنـفسنا فـإنـنا نفشـل فـي إدراك املـقصد الـرئـيسي الـذي عـاش ألجـله حـضرة الـباب وحـضرة 

بهاء اهلل واملولى املحبوب وتحملوا الشدائد له."(19)    

"كــان حــضرتــه مــرتــاحــاً جــداً لــسماعــه إن املــؤتــمر الــسنوي املــركــزي قــد اكــتظ بــالــحاضــريــن فــيه وإن املــؤمــنني كــانــوا متحــمسني ومتحــديــن، ومــن أســمى 

ضـــروريـــات  األمـــر املـــبارك .... هـــو أن يـــكون األحـــباء متحـــديـــن وأن يـــصبحوا شـــديـــدي اإلدراك بـــأنـــهم أســـرة روحـــانـــية واحـــدة تجـــمعهم أواصـــر هـــي أكـــثر 

قــدســية وأزلــية مــن تــلك الــروابــط املــاديــة الــتي تــجعل الــناس مــن أســرة واحــدة، فــإذا رغــب األحــباء فــي نــسيان جــميع الــخالفــات الــشخصية وفــتحوا قــلوبــهم 

بــقدر كــبير مــن مــحبة بــعضهم لــبعض إجــالالً لــحضرة بــهاء اهلل لــوجــدوا أن قــواهــم قــد ازدادت زيــادة عــظيمة والجــتذبــوا قــلوب الجــماهــير ولــشاهــدوا نــمواً 

ســريــعاً لــألمــر املــبارك فــي ..... وعــلى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي أن يــبذل كــل مــا فــي وســعه لــرعــايــة الــوحــدة بــني املــؤمــنني وتــربــيتهم بــاإلدارة األمــريــة ألنــها 

املجـرى الـذي ال بـد أن تجـري فـيه حـياة جـامـعتهم والـذي إذا مـا تـّم فـهمه ومـمارسـته بـصورة صـحيحة، سـوف يـمكِّن إعـمال األمـر املـبارك مـن الـسير إلـى 

األمام سيراً سريعاً."(19)   

"فــيما يــتعلق بــسؤالــك عــن الــحاجــة إلــى وحــدة أعــظم بــني األحــباء فــال شــك إن الــواقــع هــو كــذلــك، ويــرى حــضرة ولــي أمــر اهلل إن إحــدى الــوســائــل الــرئــيسية 

لــترويــج هــذه الــوحــدة هــي تــعليم الــبهائــيني أنــفسهم فــي صــفوف الــدرس وبــواســطة املــبادئ، إن مــحبة اهلل وبــالــتالــي مــحبة البشــر هــي األســاس الــجوهــري 

لـــكل ديـــن بـــما فـــي ذلـــك ديـــننا فـــإن درجـــة أعـــظم مـــن املـــحبة ســـوف تـــنتج وحـــدة أعـــظم ألن املـــحبة تـــمكِّن الـــناس مـــن احـــتمال بـــعضهم الـــبعض وأن يـــكونـــوا 

صبورين ومسامحني."(19)    

"ومـــن أهـــم األمـــور هـــو أن املـــحبة والـــوحـــدة يـــجب أن تـــسودا فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــية، إذ أن هـــذا هـــو أكـــثر مـــا يـــتوق إلـــيه الـــناس فـــي حـــالـــة الـــعالـــم املـــظلمة 

الحالية."(19)   

"يـرى حـضرتـه أن انـعدام االئـتالف الـسائـد حـالـياً بـينك وبـني .... مـضر جـداً لـتقدم األمـر املـبارك ولـن يـؤدي إال إلـى تـفتيت وتجـميد اهـتمام املـؤمـنني الجـدد. 

ويـــنبغي لـــك و...... أن تـــتناســـيا مـــظاملـــكما الـــشخصية وتتحـــدا لحـــمايـــة األمـــر املـــبارك الـــذي يـــعلم حـــضرتـــه جـــيداً بـــأنـــكم جـــميعاً مخـــلصون لـــه ومســـتعدون 

للتضحية ألجله."(19)  

(حضرة ولي أمر اهلل) 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*   القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية 78. 

(1) الكتاب األقدس، الفقرتان 58، 59.  

(2) لوح الحكمة آثار القلم األعلى الجزء الثاني الصفحة 129. 

(3) من نص أورده حضرة ولي أمر اهلل في مجموعة جلينينجز املقتطف رقم 146. 

(4) أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 201. 

(5) املصدر السابق الصفحة 203. 

(6) املصدر السابق الصفحة 204 

(7) املصدر السابق الصفحة 212. 

(8) كتاب أخالق بهائي الصفحة 160. 

(9) أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 234. 

(10) املصدر السابق الصفحة 240ـ241. 

(11) كتاب عهدي، العهد األوفى، الصفحة 8 ـ10. 

(12) لوح الدنيا، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 111 . 

(13) أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 203. 

(14) املصدر السابق الصفحة 235 . 

(15) املصدر السابق الصفحة 249. 

(16) املصدر السابق الصفحة 246. 

(17) املصدر السابق الصفحة 251. 

(18) خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا  الصفحة 5. 

(19) من ست رسائل كتبت بالنيابة من حضرة ولي أمر اهلل بتاريخ 14/2/1925 ، 

    1945 /18/12 ، 1940 /20/10 ، 1944 /7/7 ، 1943 /26/10 ، 12/5/1925
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19- "ال تجعلوا األعمال شرك اآلمال"  
"ال تـجعلوا األعـمال شـرك اآلمـال وال تحـرمـوا أنـفسكم عـن هـذا املـآل الّــذي كـان أمـل املـقّربـني فـي أزل اآلزال، قـل روح األعـمال هـو رضـائـي 

وعّلق كّل شيء بقبولي."(1)    

"لـيس ألحـد أن يحـرّك لـسانـه أمـام الـنّاس إذ يـمشي فـي الـطّرق واألسـواق بـل يـنبغي ملـن أراد الـذّكـر أن يـذكـر فـي مـقام بـني لـذكـر اهلل 

أو في بيته هذا أقرب بالخلوص والتّقوى كذلك أشرقت شمس الحكم من أفق البيان طوبى للعاملني." (1)  

"اْجَعُلوا أَْقوَاَلُكْم ُمَقدََّسًة َعِن الزَّيْغِ َواْلَهوَى َوأَْعَماَلُكْم ُمنَزََّهًة َعِن الرَّيِْب َوالرِّيَاِء."(2)    

"يــا أبــناء آدم تــصعد الــكلمة الــطّيبة واألعــمال الــطّاهــرة املــقّدســة إلــى ســماء  الــعزّة األحــديّــة فــابــذلــوا الجهــد أن تتطهّــــر أعــمالــكم مــن غــبار الــّريــاء وكــدورة 

الــنّفس والــهوى فــتدخــل ســاحــة الــعزّة مــقبولــة ألنــه عــّما قــريــب لــن يــرتــضي صــيارفــة الــوجــود بــني يــدي املــعبود إال الــتّقوى الــخالــصة ولــن يــقبلوا إال الــعمل 

الطاهر، هذه هي شمس الحكمة واملعاني التي أشرقت من أفق فم املشيئة الّربّانيّة طوبى للمقبلني."  

إنّـما مـثلكم كـمثل مـاٍء مـريـٍر صـاٍف يـرى فـيه الـرّائـي كـمال الـّلطف والـّصفاء فـي الـظّاهـر، فـإذا اخـتبره مـذاق  "يا من تزيّن ظاهرهم وخبث باطنهم

األحـديـة لـم يـقبل مـنه قـطرةً واحـدةً، أجـل إّن تجـّلي الـشمس فـي الـتّراب واملـرآة سـواء، ولـكن اعـلم أنَّ الـفرق بـينهما كـالـفرق بـني األرض والـفرقـديـن بـل الـفرق 

بينهما ليس له انتهاء."(3)  

	(حضرة بهاء اهلل(  

	   ***
"إّن أساس الّدين هو الخلوص، بمعنى أّن املتديّن يجب أن يتخّلى عن جميع أغراضه الّشخصيّة، ويسعى بكّل الوجوه في سبيل خير الجمهور، وال 

يتسنّى للنّاس أن يغمضوا الطّرف عن منافعهم الذّاتيّة ويفتدوا خير النّاس بخير أنفسهم إالّ بالتّديّن الحقيقيّ، ذلك ألّن طينة اإلنسان مخّمرة بحّب 

الذّات، وال يتمّكن أحد أن يتخّلى عن مصالحه املادِّيّة املؤّقتة إالّ أمالً في األجر الجزيل والثّواب الجميل، إالّ أّن الّشخص املؤمن باهلل واملوقن بآياته 

عندما يتيّقن باملثوبات الكّليّة األخرويّة، ويحسب النّعم الّدنيويّة جميًعا فانية زائلة مقابل العزّة والّسعادة األخرويّة، فإنّه يترك راحته ومصالحه ابتغاء 

وجه اهلل ويؤثرها في سبيل نفع العموم من صميم قلبه «ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل*»."(4)

"ومــن مســتلزمــات األعــمال الــحسنة حــسن الــنية وال يــمكن أن تحــمل شجــرة الــعمل وتــعطي األثــمار املــباركــة الــطيبة إال بــالــنية الــحسنة الــتي هــي بــمثابــة 

جـذرهـا املـحكم املـتني، فـاألسـاس األقـوم لـلحصول عـلى نـتائـج حـسنة ألعـمال أهـل الـعالـم هـو حـسن الـنية فـالـنية الـطيبة ال تـقبل الـنفاق والـريـاء، ورّب رجـل 

يـباشـر عـمالً حـسناً لـكن نـيته غـير صـافـية فـهو يـعمل ذلـك إمـا لكسـب الشهـرة أو الـعزة أو أمـال إلرضـاء غـروره أو مـحض الـريـاء والـبلوغ إلـى الـرئـاسـة، هـذه 

األعــمال ليســت لــها نــتائــج بــاقــية وال تــؤدي إلــى فــوائــد عــامــة وال تــنور الــعالــم اإلنــسانــي وال تهــبه الــسعادة والــراحــة األبــديــتني، ولــو يــكون لــها أســاســاً مــتيناً 

حسـب الـظاهـر، ولـكنها فـي حـال اقـترانـها بـحسن الـنية والـطويـة تـحيي الـعالـم اإلنـسانـي وتـجعل الـناسـوت نـموذجـاً لـلملكوت ووجـه الـغبراء مـرآة لـلفردوس 

األعـلى، وعـندمـا تـالحـظون بـدقـة تـتيقنوا بـأن هـذه الـنوايـا الـصادقـة والـنيات الـخالـصة لـهي مـن نـتاج قـوة كـلمة اهلل ونـفوذ ديـن اهلل وال تـبرز املـحبة الـصميمة 

والخـلوص الـقلبي وخـدمـة الـعالـم اإلنـسانـي إال مـن روحـانـية اإليـمان ومـعرفـة اهلل فـي الـنفوس البشـريـة ألن الـحاكـم عـلى الـقلوب واألرواح هـي قـوة الـديـن 

الـروحـانـية والـنافـذ فـي الـعروق واألعـصاب هـي مـحبة اهلل وخـشية اهلل الـتي تـحافـظ عـلى الـضمائـر والسـرائـر فـبفضل هـذه الـقوة الـقدسـية يخـدم أوالد آدم 

بعضهم بعضا ويعشق بعضهم بعضا ويستحكم بنيان نظام العالم ويضمن أساس راحة األمم."(5)  

�٥٢



(حضرة عبد البهاء( 

   ***

"يـجب أوالً وقـبل كـل شـيء التشـبث بـأيـة وسـيلة مـمكنة كـي نـجعل الـقلب صـافـياً والـنية خـالـصة، وبـغير ذلـك فـال يـكون ثـمة أثـر ونـتيجة لـإلقـدام عـلى أي أمـر 

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. 

  (1) الكتاب األقدس، الفقرتان 37، 109. 

  (2) لوح الحكمة، آثار القلم األعلى الجزء الثاني، الصفحة 129. 

  (3) الكلمات املكنونة الفارسية املعّربة.  

  (4) الرسالة املدنية، الصفحة 59.  

  (5) كتاب أخالق بهائي، الصفحة 123 - 124. 

  (6) من توقيع حضرة ولي أمر اهلل املوجه إلى أحباء إيران في 19 كانون أول 1932 . 
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20-"إياكم أن تجادلوا في اهلل وأمره"  
"ال يعترض أحد على أحد."(1)   

"قد منعتم في الكتاب عن الجدال والنّزاع والّضرب وأمثالها عّما تحزن به األفئدة والقلوب." (1)   

"يا أهل البهاء سخرّوا مدائن القلوب بسيوف الحکمة والبيان إّن اّلذين يجادلون بأهواء أنفسهم أولئك فى حجاب مبني."(2)  

"إيّاکم أن تتکّلموا بما يختلف به األمر کذلك ينصحکم ربّکم الغفور الرّحيم."(3)  

"إيّـاکـم أن ال تـحاربـوا مـع نـفس بـل ذکّـروهـا بـالـبيان الـحسنة واملـوعـظة الـبالـغة إن کـانـت مـتذکّـرة فـلها وإالّ فـأعـرضـوا عـنها ثـّم اقـبلوا 

إلى شطر القدس مقّر قدٍس منير وال تجادلوا للّدنيا وما قّدر فيها بأحٍد ألّن اهلل ترکها ألهلها وما أراد منها إالّ قلوب العباد."(4)   

"يــــجب عــــلى حــــزب اهلل أن يــــحترزوا مــــن كــــل أمــــر تشــــتّم مــــنه ــ ولــــو عــــلى قــــدر قــــيد شــــعرة ــ رائــــحة الــــفساد والــــنزاع والجــــدال، أو يــــؤدي إلــــى حــــزن أحــــد، 

كاحترازهم من الحية الرقشاء."(5)  

"كل من تفوَّه اليوم بكلمة تسبب االختالف كان ولم يزل مردوداً لدى اهلل."(6)   

"يا ابن التّراب الحّق أقول ان أشّد العباد غفلًة من يجادل في القول ويبتغي التفّوق على أخيه قل يا أيّها األخوة بأعمالكم تزيّنوا ال بأقوالكم."(7)  

"تــرى الــبعض يــسير فــي أعــلى مــراتــب الــعرفــان والــبعض اآلخــر فــي دونــها فــمثالً مــنهم مــن يــرى ذات الــغيب املــنيع الــذي ال يُــدرَك فــي هــيكل الــظهور مــن 

دون فـصل ووصـل، ومـنهم يـعتبر هـيكل الـظهور نـفس ظـهور اهلل ويـذعـن أن أوامـره ونـواهـيه نـفس أوامـر اهلل الـحق، إن هـذيـن املـوقـفني كـالهـما مـقبوالن لـدى 

الـعرش، غـير أنـه لـو أدى بـيان هـذيـن املـوقـفني إلـى الـنزاع والجـدال بـني أصـحابـهما بـات كـالهـما مـردوديـن، حـيث أن الهـدف مـن الـعرفـان وبـيان ذلـك بـأعـلى 

املـــراتـــب هـــو جـــذب الـــقلوب وائـــتالف الـــنفوس وتـــبليغ أمـــر اهلل، بـــينما الـــنزاع والجـــدال بـــني أصـــحاب املـــوقـــفني كـــان وال يـــزال ســـبباً لـــتضييع أمـــر اهلل فلهـــذا 

كالهما يرجعان إلى النار ولو أن كل واحد منهما يزعم أنه يطير في أعلى مراتب العرفان."(8)   

"يــجب عــلى الــكل أن يســلكوا طــريــق الــرفــق واملــداراة واملــحبة فــيما بــينهم ومــن كــان عــاجــزاً عــن إدراك بــعض املــراتــب أو لــم يــبلغ بــعد إلــى تــلك املــراتــب مــن 

الواجب أن يتحدثوا معه بغاية اللطف والشفقة ويذكروه دون أن يروا في أنفسهم فضالً وسمواً عليه."(9)  

	(حضرة بهاء اهلل(  

   ***

"يـــا أحـــباء اهلل مـــما هـــو مـــصرَّح فـــي الـــكتاب اإللـــهي هـــو أنـــه إن جـــادل اثـــنان ونـــاقـــشا حـــول مـــسألـــة مـــن املـــسائـــل اإللـــهية، ثـــم أدى جـــدالـــهما إلـــى الـــنزاع 

واالخـتالف كـالهـما بـاطـالن، فـحكمة هـذا األمـر الـقاطـع اإللـهي هـو حـتى ال يـثار جـدال ونـزاع بـني اثـنني مـن األحـباء، فـيناقـشان بـكل مـحبة وألـفة، وفـي مـا 

تـــــبني أن نـــــقاشـــــهما أخـــــذ يـــــؤدي إلـــــى املـــــعارضـــــة عـــــليهما أن يـــــسكتا دون االســـــتمرار فـــــي الـــــبحث ويســـــتفسرا حـــــقيقة األمـــــر مـــــن املـــــبنيِّ هـــــذا هـــــو الـــــحكم 

الفاصل."(10)   

�٥٤



"يــنبغي ألمــثال جــنابــك أن تــقابــل الجــميع بــالــرأفــة واملــداراة، وإن عــارض أحــدهــم أو جــادل، عــليك بــالــسكوت الــتام ألن املــقابــلة بــاملــثل تــؤدي إلــى الــتكدر، 

والتكدر يورث الغيظ والحدة، والغيظ وسورة النفس ينتهيان إلى الضالل."(11)  

	(حضرة  	عبد البهاء)   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 	  	  .149	        (1) الكتاب األقدس، الفقرتان 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.  

	  .321	        (5) جنجينة  	حدود  	وأحكام،  	الصفحة  

        (6) أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 244. 

	        (7) الكلمات املكنونة الفارسية املعّربة.  

	        (8) مجموعة إقتدارات الصفحة 218.  

	  .5	        (9) معرّب  	من  	نص  	أورده  	حضرة  	ولي  	أمراهلل  	في  	كتاب  	جلينينجز  	املقتطف  	رقم  

      (10) مكاتيب عبد البهاء، الجزء الثالث، الصفحة 33. 
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�٥٥



21- "قد حرَِّم عليكم القتل والزنا ثم الغيبة 
واالفتراء"  

"قد حرّم عليكم القتل والزّنا ثّم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عّما نهيتم عنه في الّصحائف واأللواح."(1)  

"ال يـقتل نـفس نـفساً هـذا مـا نـهيتم عـنه فـي كـتاب كـان فـي سـرادق الـعزّ مسـتوراً، أتـقتلون مـن أحـياه اهلل بـروح مـن عـنده إّن هـذا خـطأ قـد 

كان لدى العرش كبيراً، اتقوا اهلل وال تخربوا ما بناه اهلل بأيادي الظّلم والطّغيان ثّم اتّخذوا إلى الحقّ سبيالً."(1)   

ـروا أنـفسكم عـن كـل مـا حـرم فـي كـتاب اهلل الـعلي الـعظيم  "اتـقوا اهلل وال تفسـدوا فـي األرض مـن بـعد إصـالحـها وال تـرتـكبوا الـفحشاء طهّـِ

إياكم أن تسفكوا الدماء والذي سفك إنه ليس مني وكان اهلل بريء منه."(2)   

ِذيـَن ُيفْسِـــُدوَن فِــي األَرِْض َويَـْسِفُكوَن الـدِّمَـاَء َويَـأْكُــُلوَن أَمْـواَل الـنَّاِس بِــالـبَاطِـــِل نَـْحُن بَـرِآٌء مِــنُْهْم َونَـْسأَُل اهللَ بِــأَْن ال يَجْـــَمعَ بَـْينَنَا َوبَـْينَُهْم ال  "والّـَ

ِفي الدُّنَْيا واَل ِفي اآلِخرِة إاِلّ ِبأَْن َيتُوُبوا إَِليِْه إِنَُّه ُهوَ أَرَْحُم الرَّاِحمنَي."(3)    

"قـل الّـذين ارتـکبوا الـفحشاء وتمّسکوا بالّدنيا إنّـهم لـيسوا مـن أهـل الـبهاء ...  وهـم عـباد ... لـو يـردن عـليهم ذوات الجـمال بـأحـسن الطّراز 

ال ترتّد إليهّن أبصارهم بالهوى أولئك خلقوا من التّقوى کذلك يعّلمکم قلم القدم من لدن رّبکم العزيز الوّهاب."(4)  

"ان اطّلعتم على خطيئة أن استروها ليستر اهللّ عنکم إنّه لهو الّستّار ذو الفضل العظيم."(5)  

"ويـا حـبّذا ملـحسن لـن يسـتهزء بـمن عـصى ويسـتر اهلل عـليه جـريـراتـه وإنّـه هـو خـير الـّساتـريـن. کـونـوا يـا قـوم سـتّاراً فـي األرض وغـّفاراً 

فى البالد ليغفرکم اهللّ بفضله ثّم اصفحوا ليصفح اهللّ عنکم ويلبسكم بُرَد الجميل."(6)   

"َيا ابَْن اإِلنْساِن ال تَنَفَّْس ِبَخَطأِ أََحٍد ما ُدْمَت خاِطئاً َوإِْن تَفَْعْل ِبَغيِْر ذِلَك َمْلُعوٌن أَنَْت َوأَنَا شاِهٌد ِبذِلَك."  

"َيا ابَْن الُوُجوِد َكْيَف نَِسيَت ُعيوَب نَفِْسَك َواْشتََغْلَت ِبُعُيوِب ِعباِدي َمْن كاَن َعلى ذِلَك فََعَليِْه َلْعنٌَة ِمنِّي."(7) 

"ُخلَِق اللسان لذكر الحق جور عليه أن يدنس بالغيبة، أو ينطق بكلمات تسبب حزن العباد وتكدِّرهم."(8) 

" ال تـقل سـوءاً فـتسمعه وال تُـعظِّم عـيب الـنّاس لـكيال يـعظم عـيبك وال تـرِض ذلّـة أحـد لـكيال تتجـّلى ذلّـتك إذاً فـافـرغ بسـريـرٍة نـقيّة وقـلٍب طـاهـٍر وصـدر مـقّدس 

وخاطٍر منزَّه في أيّام عمرك التي تعّد أقّل من برهٍة حتّى تعود فارغ البال من هذا الجسد الفاني وتستقّر في امللكوت الباقي."   

"أيّــها املــهاجــرون جُـــــعل الــلسان لــذكــري فــال تــدنّــسوه بــالــغيبة فــإن غــلبت عــليكم الــنّفس الــنّاريّــة فــاشــتغلوا بــذكــر عــيوب أنــفسكم ال بــاغــتياب خــلقي ألن كــلّ 

منكم لنفسه أبصر وأعرف منه بنفوس عبادي."(9)  

 "على الّسالك أن يعّد الغيبة ضاللة وأن ال يخطو بقدمه أبًدا في تلك الّساحة ألّن الغيبة تطفئ سراج القلب املنير، وتميت الحياة من الفؤاد."(10)

                                                                                                                                              (حضرة بهاء اهلل)  

�٥٦



	   ***

"إن نـصوص الـزجـر والـعتاب والـعقاب حـول مـسألـة الـفحشاء فـي األلـواح اإللـهية ال حـصر لـها وال حـدود، بـحيث أن مـرتـكب الـفحشاء مـطرود ومـردود مـن 

العتبة اإللهية وهو مذموم بني األحباء ومرذول لدى عموم الناس."(11)  

"إن أســوء عــادة لــإلنــسان وأعــظم ذنــب لــه هــو اغــتياب الــنفوس، وخــاصــة إذا صــدر مــن األحــباء، فــلو كــانــت الــغيبة قــد ســدت أبــوابــها بــطريــقة مــا وأثــنى كــل 

حـبيب مـن األحـباء عـلى اآلخـريـن، لـكانـت تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل قـد انتشـرت وألصـحبت الـقلوب نـورانـية واألرواح ربـانـية ولـوجـد الـعالـم اإلنـسانـي سـعادتـه 

األبــديــة، أمــلي أن يــتجنب األحــباء الــغيبة تــجنباً تــامــاً ويــمدح كــل مــنهم اآلخــر ويــعتبر الــغيبة ســبباً لــلنقمة اإللــهية، بــحيث أن اغــتاب أحــد شــخصاً بــكلمة 

ـر بسـببه بـني جـميع األحـباء، ألن أبـغض األخـالق هـو الـبحث عـن عـيوب اآلخـريـن، عـلينا أن نتحـرى حـسنات الـنفوس وأن ال نـتجسس عـيوبـهم،  واحـدة يَُشهّـَ

يــجب غــض الــطرْف عــن عــيوب الــناس بــقدر املســتطاع والــبحث عــن كــماالتــهم ال عــن نــقائــصهم، يــقال أّن الــسيد املــسيح مــّر يــومــاً عــلى جــيفة حــيوان وكــان 

الـحواريّـون فـي صـحبته، فـقال أحـدهـم: "مـا أعـفن هـذا الـحيوان!" وقـال آخـر: "مـا أقـبح شـكله" وقـال ثـالـثهم مـا أكـره صـورتـه أمـا الـسيد املـسيح فـلم يـنظر 

عـيوب ذلـك الـحيوان، بـل تـأمـل حـتّى رأى أّن أسـنانـه بـيضاء فـلفت نـظرهـم إلـى بـياض أسـنانـه وأغـمض عـينيه عـن سـائـر الـعيوب مـن تـعفن وقـبح مـنظر، هـذه 

هي صفة أبناء امللكوت هذا هو منهج البهائيني الحقيقيني ومسلكهم، أملي ان يَُوفَّق األحباء بذلك."(12)  

"الــبهائــي ال يــتفوه بــذم اآلخــريــن ويحســب الــغيبة أعــظم خــطيئة فــي الــعالــم اإلنــسانــي ذلــك ألن حــضرة بــهاء اهلل قــد صــرَّح فــي جــميع ألــواحــه بــأن الــغيبة 

والــنميمة هــما مــن دســائــس الــشيطان ووســاوســه وهــما هــادمــتان لــبنيان اإلنــسان، إن املــؤمــن ال يــنطق بــذم الــغريــب مــن الــناس فــكيف بــالــقريــب مــنهم وال 

يــــغتاب الــــعدو فــــكيف يــــذم الــــصديــــق املــــحب، إن الــــغيبة والــــنميمة هــــما مــــن صــــفات ضــــعاف الــــعقول واألفــــكار وليســــتا مــــن شــــيم األبــــرار وإن األنــــانــــية مــــن 

خصائص غير املؤمنني وليس من مسلك األحباء."(13)  

"هـنالـك بـعض األحـباء يـغتابـون بـعضاً فـي السـر ويـضعون أسـاسـاً لـلغيبة فـي غـايـة املـتانـة ويـسمون ذلـك غـيرة مـنهم عـلى مـصالـح أمـر اهلل، كـونـوا فـي غـايـة 

الحـذر وامـنعوا الجـميع عـن ذلـك مـنعاً صـريـحاً ألنـه مـا مـن صـفة أعـظم ضـرراً بـالنسـبة ألمـر اهلل مـن ضـرر الـبحث عـن الـعيوب وال يـجوز قـط أن يـتفوه أحـد 

بــكلمة غــير الئــقة بــحق غــيره مــن األحــباء، عـجبت مـمن اشـتغل بـعيوب الـناس وهـو غـافـل عـن عـيوب نـفسه،هــذا هــو مســلك الــروحــانــيني فــامــنعوا 

الجميع عن هذه الخلة وال تسمحوا قط أن ينبس أحدكم بكلمة غير الحمد والثناء."(14)   

"جـاء فـي اإلنـجيل أن أحـدهـم خـاطـب الـسيد املـسيح وقـال أيـها املـعلم الـصالـح، قـال الـسيد املـسيح ملـاذا خـاطـبتني بهـذه الـكلمة؟ إن الـصالـح واحـد وهـو 

اهلل بــناًء عــليه تــرى عــبد الــبهاء يــتمنى أن تــكون لــه عــيناً ســاتــرة للخــطايــا، ألنــه يــرى نــفسه مــذنــباً أكــثر مــن الجــميع، ويــرى شــخصه قــاصــراً وعــاجــزاً فــي 

عـبوديـة اهلل، بـناءا عـلى ذلـك ال يهـتم بخـطايـا اآلخـريـن، وهـو مـشغول بـقصور نـفسه ومسـتمر فـي طـلب الـعفو والـغفران والـتماس الـفضل واإلحـسان، فـإن 

وجـدُت شـخصاً مـذنـباً وأنـا أقـابـله بـالـرحـمة واملـحبة، لـيس ذلـك مـن غـفلتي بـل نـظراً العـترافـي بـقصوري واشـتغالـي بـنفسي، لـذلـك ال أتـعرَّض لـغيري، وجـاء 

فــي اإلنــجيل إنــه حــضرت امــرأة زانــية مــحضر الــسيد املــسيح واعــترفــت بــذنــبها، قــال الــحضور لــلسيد املــسيح ملــاذا ال تــحكم عــليها بــالــرجــم؟ أجــاب الــسيد 

املــسيح فــليقم أحــدكــم لــيرجــم هــذه الــزانــية إن لــم يــكن بــنفسه مســتحقاً إلجــراء الحــد الشــرعــي، أي لــيس مــذنــباً، وملــا حــاســب كــل واحــد مــنهم نــفسه وجــدهــا 

مذنبة لذلك فّر كل منهم إلى جهة."(15)   

"إن صَــــــــــَدَر مــن بــعض األحــباء قــصور يــجب عــلى اآلخــريــن أن يســتروه ويــسعوا فــي إكــمال نــواقــصه وال أن يــبحثوا عــن عــيوبــه لــيذلــوه ويــديــنوه، إن الــعني 

الــساتــرة للخــطايــا لــهي ســبب الــبصيرة، واإلنــسان الــواعــي لــهو ســتار لــعيوب كــل عــبد عــاص، إن كــشف مــساوئ الــناس  شــأن الــوحــوش ولــيس مــن شــأن 

اإلنسان الواعي املدرك."(16)  

�٥٧



"يـــا أحـــباء اهلل مـــن الـــبديـــهي أن االغـــتياب ال يـــثمر إال الخـــمود والجـــمود وهـــو مـــن أســـباب الـــتفرقـــة وأعـــظم وســـيلة للتشـــتيت، فـــإن اغـــتاب أحـــد اآلخـــر عـــلى 

املسـتمعني أن يـمنعوه مـن ذلـك بـغايـة الـروحـانـية والـلطف ويـقولـوا لـه أي ثـمر وفـائـدة مـن هـذه الـغيبة؟ هـل هـي سـبب الـحصول عـلى رضـاء الجـمال املـبارك أو 

هـي عـلة عـزة األحـباء األبـديـة؟ هـل سـتكون سـبباً فـي تـرويـج ديـن اهلل أو تـثبيت مـيثاقـه؟ هـل هـناك مـن يسـتفيد مـنها أو يسـتنير بـها؟ ال واهلل بـل الـغيبة هـي 

الــغبار الــذي إذا غــشى الــقلوب جــعل اآلذان صــماء عــن اإلصــغاء والــعيون عــمياء عــن رؤيــة الــحقيقة، أمــا إذا مــدح شــخص آخــر وأثــنى عــليه فــال شــك أن 

املسـتمعني سيتهـللون طـربـاً بـالـروح والـريـحان وتهـتز قـلوبـهم فـرحـاً وسـروراً وتسـتبشر أرواحـهم مـن نـفحات اهلل .... قـسماً بـالجـمال اإللـهي إن قـلبي ليمتلئ 

روحـاً وريـحانـاً حـينما يسـتمع إلـى أخـبار األحـباء املـفرحـة ولـكن قـلبي يـغرق فـي بحـر مـن األحـزان حـينما أشـعر بـوجـود الـتكدر بـني األحـباء هـذه هـي حـالـة 

عبد البهاء."(17)  

"كـل مـن هـو راض عـن نـفسه هـو مظهـر الـشيطان ومـن لـم يـرض عـنها فـهو مظهـر الـرحـمن، فـاألنـانـي ال يـتقدم وأمـا مـن يـرى نـفسه نـاقـصة ويـحاول إكـمالـها 

فـيتقدم، ومـن كـان حـائـزاً عـلى ألـف مـنقبة فـيجب عـليه أن يـغمض عـينيه عـنها جـميعها مـحاوالً الـبحث عـن نـقائـص نـفسه، ومـثل اإلنـسان كـمثل رجـل امـتلك 

بـناًء فـي غـايـة الـروعـة واإلتـقان، فـإذا حـدث خـلل بـسيط فـي جـدار الـبيت أو سـقفه فـال شـك بـأنـه سـيبذل جهـده بـكل مـا يـملك مـن طـاقـات لـترمـيم ذلـك الخـلل 

الــبسيط مــتناســياً تــلك الــروعــة واإلتــقان، أضــف إلــى ذلــك إن الــكمال املــطلق لــإلنــسان ضــرب مــن املســتحيل، فــمهما تــرقــى اإلنــسان يــعتبر نــاقــصاً ويجــد 

أمامه مستوى أفضل مما هو فيه فإذا نظر إلى األفضل ال يرضى بحالته الراهنة."(18)  

"يـجب الـنظر إلـى كـل مـا هـو مـمدوح فـي الـناس وعـلى هـذا املـنوال يسـتطيع اإلنـسان أن يـأتـلف مـع الجـميع غـير أنـه إذا نـظر إلـى نـقائـص الـنفوس فـاألمـور 

تتفاقم."(19)  

	)حضرة عبد البهاء(  

	   ***

"إذا كـنا نـحن الـبهائـيني ال نسـتطيع بـلوغ الـوحـدة الـحقيقية بـني أنـفسنا فـإنـنا نفشـل فـي إدراك املـقصد الـرئـيسي الـذي عـاش ألجـله حـضرة الـباب وحـضرة 

بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء وتحملوا الشدائد له.   

ألجــل إحــراز هــذه الــوحــدة الــحقيقية فــإن مــن األمــور الــجوهــريــة األولــى الــتي أكــد عــليها حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء هــو أن نــقاوم املــيل الــطبيعي 

لـتركـيز انـتباهـنا عـلى أخـطاء وتـقصير اآلخـريـن أكـثر مـن تـركـيزه عـلى أخـطائـنا وتـقصيرنـا نـحن، إن كـل فـرد مـنا مـسؤول عـن حـياة واحـدة فـقط وتـلك هـي 

حـياتـنا وكـل واحـد مـنّا بـعيد إلـى درجـة ال يـمكن قـياسـها عـن كـونـه كـامـالً مـثل كـمال أبـينا الـسماوي، وإن واجـب تـكميل حـياتـنا وأخـالقـنا هـو واجـب يـتطلب 

كـل عـنايـتنا وقـوة إرادتـنا وطـاقـتنا، فـإذا سـمحنا بـأن نـولـي عـنايـتنا وطـاقـتنا سـعياً فـي تـعديـل اآلخـريـن ومـعالـجة أخـطائـهم فـإنـنا نـضيع بـذلـك وقـتاً ثـميناً، 

نـحن كـالـحارثـني الـذيـن لـكل مـنهم فـدانـه مـن الـثيران يـديـره، ومحـراثـه يـوجـهه وألجـل أن يـحافـظ عـلى اسـتقامـة ثـلم حـراثـته يـجب عـليه أن يـضع هـدفـه نـصب 

ـز عـلى واجـبه الـخاص، فـلو نـظر إلـى هـذه الـجهة وتـلك لـيرى أحـوال زيـد وعـمرو لـينتقد حـراثـتهم فـمن املـؤكـد أن خـط حـراثـته هـو سـيكون مـتعرجـاً  عـينيه ويـركّـِ

غير مستقيم.  

ولـيس هـناك مـوضـوع أكـدت عـليه الـتعالـيم الـبهائـية أكـثر مـن تشـديـدهـا عـلى ضـرورة االمـتناع عـن االنـتقاد والـغيبة مـع الحـرص دومـاً الكـتشاف واسـتئصال 

أخطائنا الخاصة والتغلُّب على عيوب أنفسنا. 

وإذا كــنا مخــلصني حــقاً لــحضرة بــهاء اهلل ولــحضرة املــولــى املــحبوب ولــحضرة ولــي أمــرنــا الــعزيــز وجــب عــلينا إذاً أن نظهــر مــحبتنا بــإطــاعــة هــذه الــتعالــيم 

الصريحة وهي تتطلب األعمال وليس األقوال."(20)      

�٥٨



		)حضرة ولي أمر اهلل(     
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22- "من اغتاظ عليكم قابلوه بالرفق" 
"من اغتاظ عليكم قابلوه بالرّفق واّلذي زجركم ال تزجروه دعوه بنفسه وتوّكلوا على اهلل املنتقم العادل القدير."(1)  

"ال تـعترضـوا عـلى الـعباد إن وجـدتـم مـن أحـٍد رائـحة الـبغضاء ذروه فـى خـوضـه متشـبّثني بـأذيـال رداء عـنايـة ربّـکم فـالق اإلصـباح، ال 

تعتدوا على من اعتدى عليكم ليظهر فضلكم وعنايتكم بني العباد كذلك نزِّل من قبل من سماء  مشيئة ربنا املنزل القديم."(2)  

"تـاهلل الحق لـو انـتم تُـظَلمون أحـب عـندي مـن أن تـظلِموا عـلى أحـد وهـذا مـن سـجيتي وأحـسن خـصالـي لـو أنـتم مـن املـوقـنني، أن 

اصــبروا يــا أحــبائــي فــي الــبأســاء والــضراء وإن يــظلمكم مــن ظــالــم فــارجــعوا حــكمه إلــى اهلل الــذي بــيده مــلكوت كــل شــيء وإنــه لــهو 

املقتدر على ما يشاء وهو أشد املنتقمني."(3)     

(حضرة بهاء اهلل)  

	   ***

"كــونــوا لجــروح الــجائــريــن مــرهــماً وأللــم الــظاملــني عــالجــاً فــإن ســقوكــم ســماً أشــربــوهــم شهــداً، وإن طــعنوكــم بخنجــر اعــطوهــم ســكراً وحــليباً، وإن أهــانــوكــم 

كونوا لهم عوناً، وإن لعنوكم التمسوا لهم رحمة، وقوموا باملحبة وعاملوهم بأخالق رحمانية، وال تدنسوا ألسنتكم قط بكلمة بذيئة في حقهم."(4)  

"فـإذا عـامـلكم سـائـر املـلل والـطّوائـف بـالـجفاء فـعامـلوهـم بـالـوفـاء، أو الـظّلم فـبالـعدل، وإن اجـتنبوكـم فـاجـتذبـوهـم، وإن أظهـروا لـكم الـعداوة قـابـلوهـم بـاملـحبّة، 

اِدِقنَي."(5)   وإن أعطوكم الّسّم فامنحوهم الّشهد، وإذا جرحوكم فكونوا مرهما هذه ِصفَُة املُخلِصنَي َوِسَمُة الصَّ

(حضرة عبد البهاء) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     (1) الكتاب األقدس، الفقرة 154. 

     (2) كتاب أمر وخلق الجزء الثالث الصفحة 226. 

	  .227	     (3) املصدر  	السابق  	الصفحة  

     (4) املصدر السابق الصفحة 228. 

	     (5) وصايا حضرة عبد البهاء املعربة، كتاب العهد األوفى الطبعة الثانية، الصفحة 30.   
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23 – "طيروا بقوادم االنقطاع  فوق 
اإلبداع" 

"دعوا ما عندكم ثّم طيروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االختراع اّلذي بحركة قلمه قّلب العاملني."(1) 

"رَأُس االنقطاع  هو التّوّجه إلى شطر اهللّ والوروُد عليه والنَّظُر إليه والّشهادةُ بني يديه."(2)  

"االنــقطاع  شــمس إذا أشــرقــت مــن أفق ســماء  نــفس تنخــمد فــيها نــار الحــرص والــهوى كــذلــك يــخبركــم مــالــك الــورى إن أنــتم مــن 

الـعارفـني إن الـذي فـتح بـصره بـنور الـعرفـان يـنقطع عـن اإلمـكان  ومـا فـيه مـن األكـوان ... طـوبـى ملـن تـنوّر بـأنـوار االنـقطاع إنـه مـن أهـل 

سفينة الحمراء."(3) 

"إن الــقصد مــن االنــقطاع  هــو انــقطاع الــنفس عــما ســوى اهلل، وذلــك يــعني أنــها تــرتــقي إلــى مــقام بــحيث ال يــمنعه شــيء مــن األشــياء املــشهودة فــيما بــني 

األرض والــسماء  عــن الــحق، أي حــبّها لــشيء وتــمّسكها بــه ال يــمنعها مــن حــب اهلل وال يــحجبها عــن ذكــره، كــما تــالحــظون عــيانــاً الــيوم بــأن أنــاســاً كــثيريــن 

تـمسكوا بـالـزخـارف الـفانـية وتشـبثوا بـأسـباب بـاطـلة وحـرمـوا بـذلـك مـن الـنعم الـخالـدة وأثـمار الشجـرة املـباركـة اإللـهية، ومـع أن سـالـك سـبل الـحق يـصل إلـى 

مــرتــبة ال يــرى فــيها مــقراً ومــقامــاً إال االنــقطاع  ولــكن الــتعبير عــاجــز عــن تــرجــمة هــذا املــقصد والــقلم ال يســتطيع أن يخــطو ســاحــته لــيرقــم، ذلـك فـضل اهلل 

يـعطيه مـن يـشاء، فمجـمل الـقول إن الـقصد مـن االنـقطاع  لـيس إسـراف األمـوال وإتـالفـها بـل عـبارة عـن الـتّوجّــــه إلـى اهلل والـتّوسّــــــل بـه، وهـذه املـرتـبة إن 

حـصلت بـأي نـحو كـان وظهـرت مـن أي شـيء إنـما يـعتبر انـقطاعـاً ومـبدأه ومـنتهاه، إذاً نـسأل اهلل بـأن يـنقطعنا عـمن سـواه ويـرزقـنا لـقاءه إنـه مـا 

من إله إال هو له األمر والخلق يهب ما يشاء ملن يشاء وإنه كان على كل شيء قديرا."(4)   

"يــا ابــن األرض إن أردتــني فــال تُــرد ســواي وإن ابــتغيت جــمالــي فــاغــمض عــينك عــن الــعاملــني ألن ابــتغائــي وابــتغاء غــيري كــاملــاء والــنّار ال يــجتمعان فــي 

مهجٍة واحدٍة وال في قلٍب واحٍد."(5)

	)حضرة بهاء اهلل(  

   ***

"إن الـسعادة فـي الـعلم، والـعلم فـي الـتقوى، والـتقوى فـي االنـقطاع  والـتنفر مـن جـمع زخـارف الـدنـيا، فـاالنـقطاع  يـورث الـعشق اإللـهي، والـعشق اإللـهي 

يــتطلب تــالوة اآليــات واملــناجــاة، وجــذبــة اآليــات تــؤدي إلــى تهــذيــب األخــالق، وهــو يــعني الــصدق فــي ســبيل اهلل واإلنــصاف مــع الخــلق وقهــر الــنفس األمــارة 

ومـصاحـبة االنـاس الـطيبني واالبـتعاد مـن الـجاهـلني واحـترام الـكبار واإلشـفاق عـلى الـصغار وإعـطاء الـنصح إلـى األحـباء والحـلم مـع األعـداء والـبذل عـلى 

الفقراء ومحبة أهل العالم وهداية الضالني، هذه هي السعادة العظمى والعطية الكبرى واملوهبة التي ال تفنى فطوبى للعاملني."(6)  

"إن االنــقطاع  لــيس بــعدم الــتمسك بــاألســباب بــل بــعدم تــعلق الــقلب بــتلك األســباب، نــحن كــنَّا فــي طهــران نــملك كــل شــيء، وبــني لــيلة وضــحاهــا بــتنا دون 

قـــوت لســـد رمـــقنا حـــيث نهـــب كـــل مـــا كـــنا نـــملكه، وكـــنت جـــائـــعاً والـــخبز مـــفقود فـــأعـــطتني والـــدتـــي قـــليالً مـــن الـــطحني وأكـــلته بـــدالً مـــن الـــخبز ومـــع ذلـــك كـــنَّا 

مســـروريـــن ... إذاً االنـــقطاع  فـــي عـــدم تـــعلق الـــقلب ولـــيس فـــي عـــدم األســـباب، والـــقلب إن أصـــبح فـــارغـــاً ومشـــتعالً بـــنار مـــحبة اهلل ســـيكون جـــميع األمـــور 

العادية والشؤون الجسمانية سبباً في حصول الكماالت الروحانية لإلنسان، وسوى ذلك فهو غريق في بحر دنس الدنيا ولو لم يكن لديه فلساً."(7)

�٦١



(حضرة عبد البهاء) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     (1) الكتاب األقدس، الفقرة 55. 

     (2) لوح أصل كل الخير. 

	     (3) كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 398.  

	  .349	     (4) مجموعة  	ألواح  	مباركه،  	طبع  	مصر،  	ص  

	     (5) الكلمات املكنونة الفارسية املعّربة.  

     (6) كتاب أخالق بهائي، ص 72 (معرَّب). 

	     (7) املصدر السابق الصفحة 71ــ 72.  
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24- "آثروا إخوانكم على أنفسكم" 
"إنّـا نـحّب أن نـرى کـّل واحـد مـنکم مـبدأ کـّل خـير ومشـرق الـّصالح بـني الـعاملـني آثـروا إخـوانـکم عـلى أنـفسکم فـانـظروا إلـى هـيکل اهلل 

في األرض إنّه أنفق نفسه إلصالح العالم إنّه لهو املنفق العزيزاملنيع."(1) 

ِفينَِة اْلَحْمرَاِء."(2)  "طُوبَى مِلَْن اْختَاَر أََخاهُ َعَلى نَفِْسِه إِنَُّه ِمْن أَْهِل اْلبََهاِء ِفي السَّ

"واملـواسـاة الـنازلـة فـي كـتاب اهلل تـعني إن عـلى كـل واحـد مـن املـؤمـنني أن يـنظر إلـى اآلخـريـن كـما يـنظر إلـى نـفسه وذلـك يـعني أن ال يـعتبر نـفسه أعـلى 

منهم."(3)

(حضرة بهاء اهلل)   

	   ***

ـــح اإلنـسان نـفسه عـلى غـيره بـل يـفدي نـفسه  "ومـن جـملة تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل املـواسـاة بـني البشـر وهـذه املـواسـاة أعـظم مـن املـساواة وهـي أن ال يُـرجّـِ

ومـالـه لـغيره ال عـن طـريـق الـجبر والـعنف كـي يـصبح ذلـك قـانـونـاً يـجبر عـليه اإلنـسان بـل يـكون فـداء املـال والـروح لـلغير عـن طـيب خـاطـر وطـوع رغـبة فـينفق 

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) معرَّب من كتاب أمر وخلق، الجزء الثالث، الصفحة 257.  

(4) مكاتيب عبد البهاء، الجزء الثالث، الصفحة 107. 
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25- "تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من 
يذكرني بني عبادي"

" تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بني عبادي."(1) 

"إّن اهلل أحـّب الـوصـل والـوفـاق وأبـغض الـفصل والـطاّلق عـاشـروا يـا قـوم بـالـرّوح والـّريـحان لـعمري سـيفنى مـن فـي اإلمـكان  ومـا 

يبقى هو العمل الطّيّب وكان اهلل على ما أقول شهيداً."(2)   

"ملـا أراد نـظم الـعالـم وإظـهار الـجود والـكرم عـلى األمـم شـرع الشـرائـع وأظهـر املـناهـج وفـيها سـن سـنة الـنكاح وجـعله حـصناً لـلنجاح 

والـفالح وأمـرنـا بـه فـيما نـزل مـن مـلكوتـه املـقدس فـي كـتاب األقـدس قـولـه عـز كـبريـاؤه تـزوجـوا يـا قـوم ليظهـر مـنكم مـن يـذكـرنـي بـني 

عبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه ألنفسكم معينا."(3)  

"تـزّوجـوا لـيقوم بـعدکـم أحـد مـقامـکم إنّـا مـنعناکـم عـن الـخيانـة ال عـّما تظهـر بـه األمـانـة أأخـذتـم أصـول أنـفسکم ونـبذتـم أصـول اهللّ 

وراءکـم اتّقوا اهللّ وال تـکونـوا مـن الـجاهـلني، لـوال اإلنـسان مـن يـذکـرنـى فـي أرضـى وکـيف تظهـر صـفاتـي وأسـمائـي تـفکّروا وال تـکونـوا 

من اّلذين احتجبوا و کانوا من الرّاقدين."(4)  

ـُه يَــجُِب الْـــيَْوَم أَْن يَخْــــرُجُـــــوا مِــــنَ  يسِــــــنَي مِــــْن مِــــلَِّة حَـــــْضرَِة الــرُّوحِ عَـــَليِْه سَـــــــالَُم اهللِ َوبَــَهاؤُهُ مَـــْقبُولَـــًة عِــــنَْد اهللِ إاِلَّ أَنّـَ ـُه َولَـــْو كَــــانَــْت أَعْـــَماُل حَـــــَضرَاِت الــرُّهْـــبَاِن َواْلِقسِّ "إِنّـَ

جِ لِيَظْهَــَر مِــنُْهْم مَـْن يَـذْكُــُر اهللَ رَبَّ مَـا يُـَرى َومَـا الَ يُـَرى َورَبَّ  ـا الْــُكلَّ بِـــالــتَّزَوُّ االنــزواء إِلَــى سِــــــَعِة الْــفََضاِء َويَشْــــــتَِغُلوا بِـــَما يَــنْفَُعُهم َويَــنْتَِفعُ بِـــِه الْــِعبَاُد َوأَِذنّـَ

   (5)". اْلُكرِْسيِّ الرَِّفيعِ

"لــــم يــــزل الــــوصــــل واالتــــصال مــــحبوب عــــند اهلل والــــفصل واالنــــفصال مــــبغوض لــــديــــه خــذوا مــا أحــبه اهلل وأمــركــم بــه إنــه يــعلم ويــرى وهــو اآلمــر 

الحكيم."(6)  

(حضرة بهاء اهلل) 

  ***

"إن الـزواج بـني الخـلق عـبارة عـن ارتـباط جـسمانـيّ، وهـذا االتّـحاد واالتّـفاق مـؤقّــت، ألّن عـاقـبته املـقّررة املـحتومـة هـو الـفراق الـجسمانـي، ولـكّن عـند أهـل 

الــبهاء يــجب أن يــكون الــزواج ارتــباطــاً جــسمانــيّاً وارتــباطــا روحــانــيّاً، إذ أنــهما ثــمالن مــن كــأس واحــدة ومنجــذبــان إلــى ذي طــلعة لــيس لــها مــثال، كــالهــما 

، وكـذلـك لـهما فـي الـعالـم الـجسمانـيّ ارتـباط مـتني مـحكم وعـندمـا  يـعيشان بـروح واحـدة ومـنيران بـنور واحـد، هـذه هـي الـروابـط الـروحـانـيّة واالتّـحاد األبـديٌّ

يــكون االرتــباط واالتّــحاد واالتّــفاق مــن حــيث الــجسم الــروح كــليهما فــتلك الــوحــدة وحــدة حــقيقيّة، ولهــذا فــهي أبــديّــة،  وأمّـــا إذا كــان االتّــحاد مجــرد اتــحاد  

جــسمانــي بــال شــك إنــه مــؤقّـــت وفــي الــنهايــة فــراقــه مــحقَّق، إذا يــجب عــلى املــرتــبطني بــصلة الــزواج مــن أهــل الــبهاء أن يــكون اتــحادهــما اتــحادا حــقيقيّاً،  

وارتـباطـهما ارتـباطـا مـعنويّـاً، وجـمعهما روحـانـيّاً وجـسمانـيّاً، وذلـك كـي تـتحقق الـوحـدة هـذه فـي جـميع مـراتـب الـوجـود وفـي جـميع الـعوالـم اإللـهيّة، ألّن هـذه 

الوحدة الحقيقيّة هي ُجلوة من نور محبّة اهلل."(7)  
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"عــلى الــزوج والــزوجــة أن يــكونــا فــي الــواقــع رفــيقني يــواســي كــل مــنهما اآلخــر وأن يــكون وفــاقــهما وفــاقــا نــابــعاً مــن الــقلب ولــيس بــحكم الــشهوة والــهوى 

والــهوس وفــي هــذه الــحالــة فــإنــهما ســيعيشان لــبضع ســنوات ثــم يــدب الــخالف بــينهما، يــجب أن يــكونــا روحــاً واحــدة فــي جســديــن دون أن يــكون بــينهما 

فارق، وأن يسعى كل واحد منهما لراحة اآلخر وأن يتعاونا."(8)  

"إّن تـأسـيس الـعائـلة أمـر فـي غـايـة األهـميّة   	فـاإلنـسان طـاملـا هـو فـي مـرحـلة الشّـــــباب ومـغترٌّا بشـبابـه فـإنّـه ال يـنتبه إلـى ذلـك، غـير أنـه عـندمـا يـشيخ يـتأسّـــــف 

جـّداً... يـجب أن تـكون حـياة الـعائـلة فـي هـذا األمـر كـحياة مـالئـكة الـسماء  مـصدر روحـانـيّة وسـرور واتّـفاق واتّـحاد وأن تـكون مـرافـقة جـسمانـيّة  وعـقالنـيّة 

ويـجب أن يـكون الـبيت مـنظّماً ومـرتـباً وأفـكارهـما كـأشـعة شـمس الـحقيقة ونـجوم الـسماء  الـالّمـعة ويـجب أن يـكونـا كـطائـريـن مـغرديـن عـلى أغـصان شجـرة 

الـوحـدة واملـوّدة وأن يـكونـا فـي فـرح وسـرور دائـمني ويـكونـا سـببًا لسـرور قـلوب اآلخـريـن ويـكونـا قـدوة لـغيرهـم ويـجب أن تـكون مـحبة كـل مـنهما لـآلخـر مـحبّة 

صميمة وحقيقيّة وأن يربيا أطفالهما تربية حسنة ليصبحوا مدار فخر لتلك العائلة وحسن صيتها."(9)  

"عـلى األحـباء أن يـجتنبوا الـطالق إجـتنابـاً كـلياً الـلهم إال فـي حـصول عـوارض تـؤدي إلـى الـبرودة ويـكونـوا مـجبريـن عـلى االنـفصال.... إن أسـاس مـلكوت 

اهلل قـائـم عـلى املـحبة واملـودة والـوحـدة واملـؤانـسة واالتـفاق ولـيس عـلى االخـتالف وخـاصـة بـني الـزوج والـزوجـة فـإن كـان أحـدهـما سـبباً فـي حـصول الـطالق 

فال شك إنه ورط نفسه في مشاكل عظيمة وابتلي بصدمات شديدة وكان من نصيبه القلق والندم."(10)  

"حـقاً يـجب عـلى اإلنـسان أن يـقوم بـالـوفـاء وأن يُظهِـر الـثبات واالسـتقامـة وخـاصـة لـقريـنه وجـليسه ونـديـمه ومـصاحـبه ألن الـحقوق والـواجـبات بـينهما قـديـمة 

ومحكمة ومتينة فمهما سعى اإلنسان في تأديتها ال يستطيع أن يكملها غير أنه ال ينبغي التقصير فيها بقدر اإلمكان ."(11)    

(حضرة عبد البهاء( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     (1) الكتاب األقدس، الفقرة 64. 

	     (2) املصدر السابق، الفقرة 71.   

	     (3) خطبة  	الزواج،  	أمر  	وخلق، الجزء الرابع، الصفحة 157.  

	     (4) آثار القلم األعلى، الجزء األول، الصفحة 49.  

     (5) لوح البشارات. 

	     (6) أمر وخلق، الجزء الرابع، الصفحة 185.  

	     (7) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 159.  

	     (8) املصدر السابق، الصفحة 160.  

	     (9) املصدر السابق، الصفحة 161.  

	   .	   (10) املصدر السابق، الصفحة 278  

	   (11) أمر وخلق، الجزء الرابع، الصفحة 188.  
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26- "قدسوا أنفسكم يا أهل األرض"  
"قـل قـد حُـــرَّم عـليكم الـزّنـا والـّلواط والـخيانـة أن اجـتنبوا يـا معشـر املـقبلني تـاهلل قـد خُــلقتم لـتطهير الـعالـم مـن رجـس الـهوى هـذا مـا 

يـأمـركـم بـه مـولـى الـوَرى إن أنـتم مـن الـعارفـني، مَــن يَنسـب نـفَسه إلـى الـرحـمن ويـرتـكب مـا عـمل بـه الـشيطان إنـه لـيس مـني يشهـد 

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 كّل غافل مريب."(2)

"حُــرّم عـليكم امليسـر واألفـيون اجـتنبوا يـا معشـر الخـلق وال تـكونـن مـن املـتجاوزيـن إيـاكـم أن تسـتعملوا مـا تكسـل بـه هـياكـلكم ويـضر 

أبدانكم إنا ما أردنا لكم إال ما ينفعكم يشهد بذلك كل األشياء لو أنتم تسمعون."(2)        

"قـــد حـــرّم عـــليكم شـــرب األفـــيون إنّـــا نـــهيناكـــم عـــن ذلـــك نـــهياً عـــظيماً فـــي الـــكتاب والّـــذي شـــرب إنّـــه لـــيس مـــنّي اتّـــقوا اهلل يـــا أولـــي 

األلباب." (2)    

"إيّـاكـم أن تـبّدلـوا خـمر اهلل بخـمر أنـفسكم ألنّـها يـخامـر الـعقل ويـقّلب الـوجـه عـن وجـه اهلل الـعزيـز الـبديـع املـنيع وأنـتم ال تـتقّربـوا بـها 

ألنّـها حـرّمـت عـليكم مـن لـدى اهلل الـعلي الـعظيم أن اشـربْـن يـا إمـاء اهلل خـمر املـعانـي مـن كؤوس الـكلمات ثـّم اتـركْــن مـا يـكرهـه الـعقول 

ألنّـها حـرّمـت عـليُكّن فـي األلـواح والـزّبـرات ... أن اسـكْرَن بخـمر مـحبّة اهلل ال بـما يـخامـر بـه عـقولـُكّن يـا أيّـتها الـقانـتات إنّـها حـرّمـت 

على كّل مؤمٍن ومؤمنة."(3) 

(حضرة بهاء اهلل) 

	   ***

"أمـا مـسألـة األفـيون الـقذر املـلعون، نـعوذ بـاهلل مـن عـذاب اهلل، فـهو بـصريـح كـتاب األقـدس محـرّم ومـذمـوم، وشـربـه عـقليا ضـرب مـن الـجنون ومـرتـكبه محـروم 

مـــن الـــعالـــم اإلنـــسانـــي حـــرمـــانـــا كـــليا كـــما أثـــبتت الـــتجارب، إنـــي أعـــوذ بـــاهلل مـــن ارتـــكاب مـــثل هـــذا األمـــر الـــفظيع الـــذي يهـــدم الـــبنيان اإلنـــسانـــي ويســـبّب 

الخســـران األبـــدي، فـــهو يـــقبض روح اإلنـــسان فـــيموت الـــوجـــدان ويـــزول الـــشعور ويـــنقص اإلدراك ويـــميت الـــحي ويخـــمد الحـــرارة الـــطبيعية، إذا فـــال يـــمكن 

تـصور مـضرة أعـظم مـن هـذه مـا أسـعد  أولـئك الـنفوس الـذيـن ال يجـرون عـلى لـسانـهم اسـم األفـيون نـاهـيك عـن اسـتعمالـه. يـا أحـباء اهلل إن الـجبر والـعنف 

والـزجـر والقهـر مـذمـومـة فـي هـذه الـدورة اإللـهية ،بـيد أنـه يـجب التشـبث بـكل تـدبـير فـي مـنع شـرب األفـيون لـعل نـوع اإلنـسان يـنال الـخالص والـنجاة  مـن 

هذه اآلفة العظمى، وإال واوياله على كل من يفرط في جنب اهلل."(4)  

"كـــنت قـــد كـــتبت بـــشأن األفـــيون، إن الـــشارب والـــشاري والـــبائـــع كـــلهم محـــرومـــون مـــن فـــيض اهلل وعـــنايـــته وهـــو حـــرام بـــصريـــح الـــنص اإللـــهي ... كـــان ذلـــك 

مــذمــوم لــدى ســاحــة الجــمال املــبارك بــحيث كــانــت وجــنته املــباركــة تــتغير عــندمــا كــان يــذكــر اســم األفــيون هــذه هــي درجــة حــرمــته ورداءتــه الــلهم إال أن يُــباع 

ويُشترى بغرض املعالجة في الصيدليات ويصرف فقط للعالج."(5)   

"واهلل الـــذي ال إلـــه إال هـــو لـــو وضـــع اإلنـــسان نـــفسه حـــياً فـــي الـــقبر أفـــضل مـــن أن يـــرتـــكب شـــرب األفـــيون فـــيصبح مـــصداقـــاً لـ "الـــجنون فـــنون" انـــصحوا 

الجــميع مــن ذوي الــقربــى وغــيرهــم وامــنعوهــم مــن هــذا الــعمل الــقبيح مــنعاً بــاتــاً ألن الــيوم أعــظم املحــرمــات فــي الــعتبة املــقدســة اإللــهية هــي شــرب األفــيون 

أعاذنا اهلل وإياكم عن هذا الضر العظيم والبلية الهادمة للبنيان الجسيم."(6)  
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"إن النبيذ يزيل الوعي ويبعد اإلنسان من العقل واإلدراك، يجعل البالغ الرشيد طفالً رضيعاً والعاقل العالم رئيساً للجهالء."(7)  

"إن لـلنظافـة والـطهارة الـجسمانـية تـأثـيراً فـي األرواح اإلنـسانـية الحـظوا مـا أعـظم شـأن الـطهارة لـدى سـاحـة الـكبريـاء ومـا أكـثر الـتأكـيد عـليها فـي كـتب 

األنــبياء املــقدســة، ألن الــكتب املــقدســة تــنهي عــن تــناول أي شــيء قــذر وعــن اســتعمال كــل مــا هــو غــير طــاهــر إال إن الــبعض كــان مــنهياً عــنه نــهياً قــاطــعاً 

ومـنعاً كـلياً وإن مـرتـكبه مـبغوض مـن حـضرة الـكبريـاء ومـردود لـدى األولـياء، كـاألشـياء املحـرمـة تحـريـماً قـطعياً الـتي يـعتبر ارتـكابـها مـن كـبائـر املـعاصـي 

ويسـتهجن ذكـرهـا مـن شـدة قـذارتـها، أمـا سـائـر املـنهيات الـتي لـيس مـنها ضـرر فـوري لـكن تـأثـيراتـها املـضرة تـحصل بـالـتدريـج، فـإن هـذه املـنهيات أيـضاً 

مــكروهــة ومــذمــومــة ومــدحــورة عــند اهلل، غــير أنــه لــم يــرد نــص عــلى تحــريــمها الــقطعي بــل هــي مــن مــقتضيات الــتنزيــه والــتقديــس والــطهارة والــنظافــة وحــفظ 

الـصحة واالنـقطاع  ومـن جـملتها شـرب الـدخـان فـهو قـذر ورديء الـرائـحة كـما إنـه مـكروه ومـذمـوم ومـضرتـه الـتدريـجية مسـلمة لـدى الـعموم وقـد أجـمع كـافـة 

األطـباء الـحاذقـني وأثـبت بـالتجـربـة أيـضاً عـلى أن جـزءاً مـن األجـزاء الـتي يـتركـب مـنها الـدخـان هـو سـم قـاتـل وإن شـاربـه مـعرض ملـختلف األمـراض والـعلل 

لذا جاء التصريح بكراهيته في شربه ألجل التنزيه..."(8)   

(حضرة عبد البهاء) 

	    

	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

	(1) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 338.  

	  .191	  ،156	(2) الكتاب األقدس،  الفقرات 120،  

	(3) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 429.  

	(4) مكاتيب عبد البهاء، الجزء األول، الصفحة 326.  

	(5) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 433.  

(6) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 434. 

	(7) جنجينة حدود وأحكام، الصفحة 431.  

(8) مكاتيب عبد البهاء، الجزء األول، الصفحة 326. 
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 ملحق
فـيما يـلي تـرجـمة مـقتطف مـن رسـالـة بـيت الـعدل األعـظم املؤرخـة 6 شـباط 1973، رداً عـلى أسـئلة رفـعها أحـد األحـباء إلـى سـاحـته 

املقدسة، وبالنظر إلى أن ملوضوعها أهمية عامة أوردناها هنا بغية الفائدة للجميع:  

"كـما أنـه تـوجـد قـوانـني تـتحكم بـحياتـنا الجسـديّـة وتـفرض عـلينا ـ إذا أردنـا أن نـتحاشـى الـضعف والعجـز ـ أن نـمد أجـسادنـا بـأغـذيـة مـعينة وأن نـحفظها 

ضـمن درجـات محـددة مـن الحـرارة وهـلم جـرا، وكـذلـك تـوجـد قـوانـني تـخضع لـها حـياتـنا الـّروحـانـيّة. فـفي كـّل عـصر مـن الـعصور يـكشف املظهـر اإللـهي هـذه 

الـقوانـني الـروحـانـية لـإلنـسانـية، وإطـاعـتها واجـب مـهم ذات أهـمية إذا أراد األفـراد واإلنـسانـية بـوجـه عـام لـتطور تـطوراً مـوزونـاً وصـحيحاً. وإذا خـالـف أحـد 

الــقوانــني الــروحــانــية الــعائــدة لــتطوره الــروحــي، فــإنــه ال يســبب ضــرراً لــنفسه فحســب بــل يــضر املــجتمع الــذي يــعيش فــيه، كــذلــك فــإن ألحــوال املــجتمع تــأثــير 

مباشر على األفراد الذين يعيشون فيه.  

وكـما أشـرت فـإنـه مـن الـصعوبـة بـمكان إتـباع أحـكام حـضرة بـهاء اهلل فـي مـجتمعنا الـحالـي الـذي يـختلف عـرفـه املـتبع اخـتالفـاً كـبيراً مـع مسـتويـات هـذا 

األمــر املــبارك، ومــع ذلــك تــوجــد ثــمة أحــكام تــعتبر أســاســية بــالنســبة لســالمــة املــجتمع بــحيث تــحتم عــلينا تــطبيقها مــهما كــانــت الــظروف. وقــد وضــع حــضرة 

بـهاء اهلل، الـذي يـدرك مـدى الـضعف اإلنـسانـي، أحـكامـاً أخـرى لـتطبق تـدريـجياً، ولـكن حـاملـا (يـباشـر) إجـراؤهـا يـتوجـب إطـاعـتها وإال فـلن يـقّوم املـجتمع 

وسيهــبط إلــى دركــات تــزداد ســوءاً بــاســتمرار. والتحــدي الــذي يــواجــه كــل فــرد مــن أفــراد الــبهائــيني هــو أن يــطبقوا فــي حــياتــهم الــخاصــة األحــكام اإللــهية 

ويجذبوا تدريجياً اإلنسانية إلى قبولها أيضاً.

وعــندمــا يــنظر املــرء فــي األثــر الــذي يــنتج عــن تــطبيق األحــكام اإللــهية عــلى حــياة الــفرد، عــليه أن يــتذكــر إن هــدف هــذه الــحياة هــو تــهيئة  	الــروح اإلنــسانــية 

لــلحياة األخــرى. وعــلى الــفرد فــي هــذا الــعالــم  	أن يــتعلم الــسيطرة عــلى الــنزوات الــحيوانــية وتــوجــيهها الــتوجــيه الــصحيح وأن ال يــكون عــبداً لــها. إن الــحياة 

فــي هــذا الــعالــم هــي ســلسلة مســتمرة مــن الــتجارب واإلنــجازات والــعثرات وتــحقيق تــقدم روحــانــي جــديــد. ويــبدو هــذا الســبيل فــي بــعض األحــيان صــعباً 

جــداً، ولــكن املــرء يشهــد مــرة بــعد مــرة كــيف أن الــنفس الــتي تســتقيم عــلى إطــاعــة أحــكام حــضرة بــهاء اهلل، مــهما كــانــت صــعبة، تــنمو نــمواً روحــانــياً، بــينما 

يظهــر الــذي يــساوم مــع األحــكام ألجــل ســعادة عــابــرة كــأنــه يــتبع الــخيال، فــهو ال يــصل إلــى الــسعادة الــتي ابــتغاهــا ويــؤخــر نــموه الــروحــانــي ويــأتــي عــلى 

	  	  	نفسه بمصائب جديدة.  

ومـثالً عـلى ذلـك إن األحـكام الـبهائـية تـتطلب مـوافـقة األبـويـن إلجـراء عـقد الـزواج والـذي يحـدث مـراراً هـذه األيـام أن اآلبـاء واألمـهات غـير الـبهائـيني يـمتنعون 

عـن إعـطاء مـثل هـذه املـوافـقة بسـبب تـعصب شـخصي أو عـرقـي ومـع ذلـك فـإنـنا نـشاهـد مـراراً وتـكراراً مـدى مـا يـتأثـر بـه أولـئك اآلبـاء واألمـهات بـاسـتقامـة 

أوالدهـم وتـمسكهم بـاألحـكام الـبهائـية إلـى درجـة أنـه وفـي حـاالت عـديـدة ال يـعطون املـوافـقة أخـيراً فحسـب بـل وأن شـخصية هـؤالء تـتأثـر وتشـتد روابـطهم 

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 الـــتعالـــيم الـــبهائـــية بـــالنســـبة لـــلعالقـــات الـــجنسية واضـــحة جـــداً. فـــهي مـــجازة فـــقط بـــني الـــرجـــل واملـــرأة الـــتي هـــي زوجـــته. وفـــي هـــذا املـــوضـــوع نـــشاركـــك 

بــمقتطفات مــن أربــع رســائــل كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرة ولــي أمــراهلل وهــي تــلقي الــضوء عــلى نــواح مــتعددة لهــذه املــسألــة. وإحــداهــا تــتضمن الــفقرة الــتي 

تستشهد بها في رسالتك : 

"بـالنسـبة لـلسؤال الـذي سـألـته حـول وجـهة الـنظر الـبهائـية بـخصوص مـسألـة الـجنس وعـالقـته بـالـزواج، إن الـتعالـيم الـبهائـية فـي هـذا املـوضـوع الـذي هـو 

مـن الـحيويـة بـمكان والـذي تـدور حـولـه مـختلف اآلراء املـتبايـنة، فـهي واضـحة جـداً وقـطعية. وبـاالخـتصار فـإن املـفهوم الـبهائـي لـلجنس يـرتـكز عـلى االعـتقاد 

إنــه يــجب عــلى الجنســني أن يــتمسكا بــالــطهارة تــمسكاً شــديــداً، لــيس فــقط ألنــها مــن املــقومــات األخــالقــية بــل ألنــها الســبيل الــوحــيد لــحياة زوجــية ســعيدة 

ونـاجـحة. وال يـسمح خـارج نـطاق الـحياة الـزوجـية بـالـعالقـات الـجنسية مـهما كـان نـوعـها، لـذلـك وكـل مـن يـخالـف هـذا الـقانـون فـإنـه لـن يـكون مـسؤوالً عـند اهلل 

فقط بل وإنه سيجلب على نفسه الجزاء الالزم من املجتمع.

إن الـديـن الـبهائـي يـدرك أهـمية الـدافـع الـجنسي ولـكنه يحـرم تـوجـيهه تـوجـيهاً غـير شـرعـي وغـير صـحيح فـي سـبيل اإلبـاحـية املـطلقة أو الـزواج الجـماعـي 

أو غـيره مـما يـعتبره فـعالً مـضراً بـاإلنـسان ولـلمجتمع الـذي يـعيش فـيه. إن اسـتعمال الـغريـزة الـجنسية اسـتعماال صـحيحاً هـو حـق كـل فـرد ولهـذا السـبب 

بالذات سن قانون الزواج. ال يعتقد البهائيون بكبت الدافع الجنسي بل بتوجيهه وضبطه."  

	                                                                                 (من رسالة مؤرخة 5  	أيلول 1938  	إلى أحد  أفراد األحباء )  

"إن الــسؤال الــذي أثــرتــه بــالنســبة لــوجــود حــب عــميق بــيننا وبــني شــخص نــلتقي بــه غــير زوجــنا أو زوجــتنا وشــأن ذلــك فــي حــياتــنا، إن جــواب هــذا الــسؤال 

سهـل بـالنسـبة لـلتعالـيم، إن الـطهارة فـي الـحياة الـجنسية املـفروضـة قـبل الـزواج وبـعده هـي طـهارة كـامـلة غـير مـلطخة. قـبل الـزواج هـي طـهارة مـطلقة وبـعد 

الزواج هي وفاء كامل لشريك الحياة املختار، وفاء في كافة العالقات الجنسية، وفاء في القول والعمل.  

	يـغوص  	الـعالـم  	الـيوم  	فـي  	أمـور  	عـديـدة  	مـنها  	مـبالـغة  	زائـدة  	فـي  	إبـراز  	أهـمية  	الـحب  	الجسـدي  	والـقضاء  	عـلى  	الـقيم  	الـروحـانـية.  	عـلى  	األحـباء  	بـقدر  	اسـتطاعـتهم  

	أن  	يـــدركـــوا  	هـــذا  	وأن  	يـــرتـــفعوا  	فـــوق  	مســـتوى  	إخـــوانـــهم  	فـــي  	البشـــريـــة  	الـــذيـــن  	طـــبقا  ً	لـــكل  	فـــترات  	االنحـــطاط  	فـــي  	الـــتاريـــخ،  	يـــضعون  	تـــأكـــيدا  ً	زائـــدا  ً	عـــلى  	الـــناحـــية  

	الجسـديـة  	لـلتآلـف.  	عـلى  	األحـباء  	خـارج  	نـطاق  	ارتـباطـهم  	الـطبيعي  	والشـرعـي  	فـي  	حـياتـهم  	الـزوجـية  	أن  	يـسعوا  	لـتأسـيس  	روابـط  	األخـوة  	واملـحبة  	الـتي  	هـي  	أبـديـة  

	وقـائـمة  	فـي  	حـياة  	اإلنـسان  	الـروحـانـية،  	ال  	فـي  	الـحياة  	الجسـديـة  	وهـذه  	هـي  	إحـدى  	املـجاالت  	الـعديـدة  	الـتي  	يـلزم  	عـلى  	األحـباء  	فـيها  	أن  	يـضربـوا  	املـثل  	الـصالـح  

ويـقودوا  	الـطريـق  	إلـى  	مسـتوى إنـسانـي صـحيح لـلحياة حـيث تـكون روح اإلنـسان ممجّــــدة وجسـده آلـة فـقط لـنفسه املـتنورة وبـديـهي أن هـذا ال يـمنع حـياة 

	جنسية كاملة وطبيعية ضمن شرعية الزواج."  

	  	  	 (من رسالة مؤرخة 28  	أيلول 1941  	إلى أحد  أفراد األحباء )    

	"بـالنسـبة  	لـسؤالـك  	عـما  	إذا  	كـانـت  	هـناك  	أيـة  	سـبل  	لـلتعبير  	عـن  	الـغريـزة  	الـجنسية  	خـارج  	نـطاق  	الـحياة  	الـزوجـية،  	فـإنـه  	حسـب  	الـتعالـيم  	الـبهائـية،  	ال  	يـمكن  	اعـتبار  

أي  	عــمل  	جــنسي  	شــرعــيا  ً	إال  	إذا  	تــم  	بــني  	شــخصني مــرتــبطني بــعقد  	الــزواج  	الشــرعــي، وال يــمكن أن يــوجــد خــارج نــطاق الــحياة الــزوجــية أي تــعبير شــرعــي 

	وصـحي لـلغريـزة الـجنسية.  	ويـدعـو  	الـواجـب  	مـن  	جـهة  	أن  	يـعلم  	الشـباب  	الـبهائـي  	درس  	الـسيطرة  	عـلى  	الـنفس  	حـتى  	إذا  	عـملوا  	بـه  	يـكون  	لـه  	تـأثـير  	إيـجابـي  	عـلى  

	تـطويـر  	أخـالقـهم  	وشـخصياتـهم  	بـوجـه  	عـام،  	ومـن  	جـهة  	ثـانـية  	يـتوجـب  	إسـداء  	الـنصح  	للشـباب  	بـل  	وتـشجيعهم  	لـولـوج  	الـحياة  	الـزوجـية  	وهـم  	مـا  	زالـوا  	صـغار  	الـسن  

		وقـد  	تـكون  	الـظروف  	االقـتصاديـة  	فـي  	أحـوال  	عـدة  	عـائـقا  ً	أمـام  	زواج  	مـبكر،  	ولـكن  	هـذا  	ال  	يـكون،  	فـي  	الـغالـب،  	سـوى    . ويـمتلكون  	قـواهـم  	الجسـديـة  	امـتالكـا  	كـامـالً

	عذر  	ال  	يجب  	أن  	نبالغ  	في  	أهميته."   

(من رسالة مؤرخة 13  	 كانون أول 1940 إلى أحد  أفراد األحباء)  
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"بــالنســبة لــسؤالــك عــما إذا كــان مــن املــناســب واملــفيد لــك أن تــتزوج مــرة ثــانــية، إن حــضرة ولــي أمــراهلل ال يــشعر أن بــاســتطاعــته أن يــجيبك جــوابــاً قــاطــعاً 

عـلى هـذه املـسألـة ألن هـذا مـوضـوع خـاص بـك، وأنـت واألحـباء فـي جـامـعتك ومـحفلك الـروحـانـي، فـي مـوقـف أفـضل التـخاذ الـقرار، طـبعاً فـي ظـروف عـاديـة 

فــإن عــلى كــل فــرد أن يــعتبر الــزواج واجــباً مــعنويــاً عــليه وقــد شــجع حــضرة بــهاء اهلل األحــباء عــلى ذلــك، ولــكن الــزواج لــيس بــأيــة حــال مــن األحــوال فــرض 

إلزامي وفي النهاية يكون الفرد مسؤوالً ليقرر إذا كان يرغب في أن تكون له أسرة أو أن يعيش حياة العزوبة." 

	(من رسالة مؤرخة 3 أيار   	1936إلى أحد  أفراد األحباء)     

"إنــك أبــديــت تــعجباً بــالنســبة إلشــارة حــضرة ولــي أمــراهلل إلــى (الجــزاء الــالزم مــن املــجتمع). إن حــضرة بــهاء اهلل يحــرِّم فــي كــتاب األقــدس الــفساد فــي 

الـحياة الـجنسية، وفـي مـلحق ذلـك الـكتاب (كـتاب الـسؤال والـجواب) يـصرِّح حـضرتـه إن مـختلف أنـواع الـتجاوزات فـي املـمارسـة الـجنسية والـعقاب عـلى 

كـل مـنها يـعود إلـى بـيت الـعدل األعـظم، يـجب اإلدراك فـي هـذا الـخصوص أن فـي هـذا األمـر فـرقـاً مـميزاً بـني املـواقـف الـتي يـجب أن يتخـذهـا األفـراد فـي 

روابـطهم مـع اآلخـريـن مـثل الـرغـبة فـي الـصفح والـصبر واالهـتمام بخـطيئات الـفرد نـفسه ال بخـطيئات اآلخـريـن وبـني املـواقـف الـتي يـجب أن تـعلن بـواسـطة 

املحافل الروحانية التي من واجبها إدارة شؤون أمر اهلل بالعدل.  

إن بـعض املـشاكـل الـجنسية كـالشـذوذ الـجنسي  والـتحول مـن جـنس إلـى آخـر  قـد تـكون نـاشـئة عـن املـرض وفـي هـذه الـحاالت مـن الـواجـب االلـتجاء إلـى 

	أفـضل الـعالجـات الـطبية.  	ومـن  	الـواضـح  	جـدا  ً	فـي  	تـعالـيم  	حـضرة  	بـهاء  	اهلل  	أن  	الشـذوذ  	الـجنسي  	لـيس  	وضـعا  ً	يـمكن  	لـلمرء  	أن  	يـرضـى  	بـه  	بـل  	هـو  	انحـراف  	عـن  

	الـطبيعة  	األصـلية  	لـلمرأة  	أو  	الـرجـل  	ويـتوجـب  	الـسيطرة  	والـتغلب  	عـليه  	وقـد  	يـتطلب  	هـذا  	مـجهودا  ً	كـبيراً،  	ولـكن  	ذلـك  	املـجهود  	مـطلوب  	أيـضا  ً	مـن  	الـذي  	تـكون  	غـرائـزه  

	الـجنسية  	زائـدة  	لـيتمكن  	هـو  	أو  	هـي  	مـن  	الـسيطرة  	عـلى  	أهـوائـه.  	إن  	مـمارسـة  	الـسيطرة  	عـلى  	الـنفس  	فـي  	هـذه  	الـحالـة  	كـما  	فـي  	حـاالت  	عـديـدة  	أخـرى  	مـن  	الـحياة  

	تـؤثـر  	تـأثـيرا  ً	مـفيدا  ً	عـلى  	تـقدم  	الـروح  	وعـالوة  	عـلى  	ذلـك  	يـجب  	عـلينا  	املـالحـظة  	أن  	الـحياة  	الـزوجـية  	مـع  	كـونـها  	مـرغـوبـة  	جـدا  ً	كـما  	نـصح  	بـها  	حـضرة  	بـهاء  	اهلل  	بشـدة  

	إال  	أنـــها  	ليســـت  	مـــحور  	الـــحياة  	األســـاســـي.  	إذا  	اضـــطر  	الـــفرد  	لـــالنـــتظار  	فـــترة  	طـــويـــلة  	قـــبل  	إيـــجاد  	قـــريـــنة  	أو  	قـــريـــن  	لـــلحياة،  	أو  	لـــو  	أنـــه  	بـــالـــنهايـــة  	بـــقى  	فـــي  	حـــالـــة  

	   	العزوبة،  	فإن  	ذلك  	ال  	يعني  	أنه  	(هو  	أو  	هي)  	لم  	يتمكن  	من  	تحقيق  	هدف  	حياته.  

وفــي كــل هــذا كــنا نــتكلم عــن وجــهة الــنظر الــتي يــجب أن تــكون لــلبهائــيني تــجاه أحــكام حــضرة بــهاء اهلل ولــكنك كــطبيب يــعمل بــالــدرجــة األولــى مســتشاراً 

لـلمشاكـل الـعائـلية والـجنسية، فـإنـك سـتكون مهـتماً غـالـباً بـإسـداء الـنصح إلـى غـير الـبهائـيني الـذيـن ال يـقبلون أحـكام حـضرة بـهاء اهلل، وال يجـدون سـبباً 

ألجـرائـها، إنـك طـبيب مـؤهـل تـمارس اخـتصاصـك وال شـك إنـك تـقدم الـنصيحة عـلى أسـاس مـا تـعلمته واخـتبرتـه مـن اآلراء املـتشعبة لـلعقل البشـري ونـموه 

وتــطوره وعــمله الــصحيح، وقــد تــوصــلت إلــى هــذه املــعلومــات وطــورتــها بــدون مــراجــعة تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل، أمــا اآلن فــإنــك تــدرك كــبهائــي أن مــا يُــعلِّمه 

حـضرة بـهاء اهلل عـن هـدف الـحياة اإلنـسانـية وطـبيعة اإلنـسان والـسيرة الـصحيحة لـحياة الـفرد، هـي تـعالـيم مـنزلـة ولـذلـك فـهي صـحيحة، عـلى أنـه البـد مـن 

مـرور زمـن لتسـتطيع دراسـة تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل وتـفهمها بـوضـوح فحسـب بـل ولـتتبني كـيف أن هـذه الـتعالـيم تـعدل مـفاهـميك فـي حـقل اخـتصاصـك. 

وهــذا بــالــطبع لــيس بــمأزق جــديــد يــواجــه أهــل الــعلم، فــكم يحــدث خــالل مجــرى األبــحاث أن يُــكتشف عــامــل جــديــد يــتطلب انــقالبــا فــكريــاً تــجاه أفــق واســع 

لـلمجهود اإلنـسانـي. عـليك أن تـوجـه نـفسك فـي كـل حـالـة تـواجـهها بـموجـب مـا اكتسـبته فـي حـقل اخـتصاصـك مـن عـلم وآراء مسـتنيراً بـمعلومـاتـك املـتزايـدة 

عــن الــتعالــيم الــبهائــية وال شــك أنــك ســتجد تــغيُّراً وتــطوراً فــي مــفهومــك الــخاص لــلمشاكــل اإلنــسانــية الــتي تــواجــهها فــي عــملك وســتتوصــل إلــى أســالــيب 

جـديـدة ومـتفوقـة تـساعـد بـها الـناس الـذيـن يـأتـون إلـيك. مـازال عـلم الـنفس فـي مـراحـله األولـى مـفتقراً إلـى الـدقـة، ومـع مـرور الـزمـن فـإن عـلماء الـنفس مـن 

الــبهائــيني الــذيــن يــعرفــون مــن تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل الــنمط الــصحيح لــلحياة اإلنــسانــية ســيتمكنون مــن الــتقدم بخــطوات كــبيرة فــي تــطويــر هــذا الــعلم 

وسيساعدون في تخفيف آالم اإلنسانية مساعدة فعالة."  
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