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ﺍاﻹﻫﮬﮪھﺪﺍاء
إل HHى أت HHباع وع ّ H
Hشاق ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ك Hّ Hل م HHكان ،وإل HHى ال Hثّاب HHتني ع HHلى عه HHده امل HHتني وامل HHر ّوج HHني لش HHري HHعته
السمحة ،وإلى ّ
كل من سمع وأجاب ونصر أمره العظيم.
ّ
تفضل حضرة بهاء اهلل قائالً:
"يHHا مHHأل االرض اعHHلموا أن أوامHHري سHHرج عHHنايHHتي بHHني عHHبادي ومHHفاتHHيح رحHHمتي لHHبريّHHتي كHHذلHHك نHزّل األمHHر مHHن
سHماء مHش ّية ر ّبHكم مHالHك األديHان .لHو يجHد أحHد حHالوة الHبيان الHذي ظهHر مHن فHم مHش ّية ال ّHرحHمن لHينفق مHا عHنده
نب انّHHا
ولHHو يHHكون خHHزائHHن االرض كّ Hلها لHHيثبت أمHً Hرا مHHن أوامHHره املشHHرقHHة مHHن أفHHق الHHعنايHHة واأللHHطاف .....ال تحسّ H
ن HزّلHHنا لHHكم االحHHكام بHHل فHHتحنا خHHتم الHّ HرحHHيق املHHختوم بHHأصHHابHHع الHHقدرة واالقHHتدار يشهHHد بHHذلHHك مHHا ن Hزّل مHHن قHHلم
الوحي تف ّكروا يا أولي األفكار".
)الكتاب االقدس – الفقرات (3،4،5
كما قال ً
أيضا:
"قHHل هHHذا يHHوم فHHيه اسHHتوى مHHك ّلم الHطّور عHHلى عHHرش الHظّهور وقHHام الHHناس هلل رب الHHعاملHHني .وهHHذا يHHوم فHHيه حّ HدثHHت
والسHHدرة أث HHماره HHا وال ّ H
Hشمس إش HHراق HHها واألق HHمار أن HHواره HHا
ّH
االرض أخ HHباره HHا وأظه HHرت ك HHنوزه HHا وال HHبحار ل HHئال HHيها
HساعHHة أشHHراطHHها والHHقيامHHة سHHطوتHHها واألقHHالم آثHHارهHHا واألرواح أسHHرارهHHا طHHوبHHى ملHHن عHHرفHHه
Hسماء أنجHHمها والّ H
والّ H
وفاز به".
)من لوح االشراقات(

٢

اإلهداء

٢

املقدمة

٦

األمانة والصدق والوفاء

٩

االستقامة والثبات على أمر اهلل

١٣

إطاعة اهلل ومظهر أمره

١٦

إطاعة الحكومة وعدم تعاطي السياسة

١٩

إطاعة املؤسسات البهائية

٢٢

االعتدال

٢٤

االنتخابات البهائية

٢٥

االنقطاع

٢٩

االيمان والعرفان ووحدانية اهلل

٣٢

األدب واألخالق الحسنه

٣٦

احترام الوالدين

٣٩

اإلرث

٤١

املواريث

٤٥

االمتياز في كل االمور

٤٦

االعياد البهائية وااليام املحرمة

٥٠

الباليا واالمتحانات اإللهية

٥٤

تحري الحقيقة وترك التقاليد

٥٨

تشييع الجنازة ودفن امليت

٦١

تطابق الدين مع العلم والعقل

٦٥

تبليغ أمر اهلل

٦٨

التبرعات واإلعانات

٧٦

التربية والتعليم

٧٩

التعاون وترويج الخير واملنفعة

٨٩

التقديس والتنزيه

٩١

التقوى ومخافة اهلل

٩٨
١٠١

التوكل على اهلل
٣

التقلل في القول والتكثر في العمل

١٠٣

حقوق اهلل

١٠٦

الحكمة

١١٤

حياة العائلة البهائية

١١٦

حسن النية وصفاء القلب

١٢٣

حل املشاكل االقتصادية وتحسني املعيشة

١٢٧

الحـــج

١٣٢

الخشوع والتواضع

١٣٤

الخجل والحياء

١٣٦

خدمة أمر اهلل

١٣٧

خدمة البشرية

١٤٢

والتقرب إلى اهلل
الدعاء واملناجاة
ّ

١٤٤

الزواج

١٥٠

الزكاة

١٥٦

السالم العاملي

١٥٧

الشهادة في سبيل اهلل

١٦٣

شكر اهلل وحمده

١٦٦

الصالة

١٦٨

الصوم

١٧٨

الصبر والتسليم بالقضاء والقدر

١٨٢

الصحة والشفاء والعالج

١٨٤

الضيافة التسع عشرية

١٩٢

الطالق

١٩٩

العمل واالشتغال

٢٠٤

العدل واالنصاف

٢٠٨

العلم واملعرفة

٢١١

العفو والستر والتسامح

٢١٧

العلماء واملفكرون والباحثون

٢٢١
٤

الفقراء واملحتاجون ومساعدتهم )الفقر والغنى(

٢٢٥

الفنون واملوسيقى

٢٢٩

القـناعة

٢٣٥

الكرم والسخاء

٢٣٦

املحبة

٢٣٧

املرأة ومكانتها

٢٤٢

مشرق االذكار

٢٤٩

املشورة

٢٥٣

مقام االنسان ومقام املؤمن

٢٥٩

مقام الرسول محمد )ص(

٢٦٢

املوت والروح والعوالم االخرى

٢٦٦

النظافة والطهارة

٢٧٣

النظام العاملي واإلداري البهائي

٢٧٦

الهجرة في سبيل اهلل

٢٨٦

الوحدة واالتحاد

٢٩٠

وحدة الجنس البشري

٢٩٤

وحدة أصل األديان والرسل

٢٩٩

الوصية

٣٠٣

حرمات والنواهي كما جاءت في الكتاب األقدس
امل ُ ّ

٣٠٦

مصادر ومراجع الكتاب

٣٣١

٥

ﺍاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إن االثHار الHكتابHية الHبهائHية الHتي نَHزلHت مHن يHراعHة حHضرة بHهاء اهلل ومHا ح ّHرره قHلم حHضرة عHبد الHبهاء ومHا َكHتَبه
ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل وب HHيت ال HHعدل االع HHظم اإلل HHهي ه HHي ف HHي مج HHموع HHها بح HHر زّخ HHار وك HHنوز ث HHمينة م HHن اله HHداي HHة
والHHتوجHHيه واالصHHالح لHHبناء الHHحضارة الHHعاملHHية املسHHتقبلية الHHتي سHHتبنى عHHلى هHHذه املHHبادئ والHHتعالHHيم واالحHHكام
الHHخالHHدة .فHHآثHHار حHHضرة بHHهاء اهلل يHHتجاوز فHHي مجHHموعHHها عHHن مHHائHHة مجHHلد مHHن رسHHالHHة ولHHوح وكHHتاب تهHHدف إلHHى
ت HHحقيق ح HHلم البش HHري HHة م HHنذ ال HHقدم اال وه HHو الس HHالم ال HHعامل HHي وال HHعدل اإلل HHهي ووص HHول البش HHري HHة إل HHى وح HHدت HHها
بشHHر بHHه جHHميع االنHHبياء والHHرسHHل السHHلف –
االصHHلية وبHHلوغHHها الHHروحHHانHHي فHHي ظHHل الHHتعالHHيم الHHسماويHHة ،وهHHو مHHا ّ H
صلوات اهلل عليهم اجمعني – بتحقيقه في اليوم املوعود اإللهي.
ف HHحضرة ب HHهاء اهلل ه HHو م HHصدر ال HHوح HHي اإلل HHهي ف HHي ه HHذا ال HHيوم ،وه HHو امل HHوع HHود امل HHذك HHور ب HHلسان ج HHميع االن HHبياء
واملHHرسHHلني ومHHؤسHHس الHHنظام الHHعاملHHي الجHHديHHد ومشHّ Hرع ديHHن اهلل ومHHؤسHHس املHHلكوت اإللHHهي عHHلى بHHسيط الHHغبراء،
وقHHد أنHHزل الحHHدود واالحHHكام والHHتعالHHيم واملHHبادئ الHHكفيلة بHHايHHجاد وتHHأسHHيس هHHذا املHHلكوت والسHHالم الHHعظيم الHHذي
ت HHنبأ ب HHه االن HHبياء وال HHرس HHل م HHن ق HHبل ووع HHدت ب HHه ال HHكتب امل HHقدس HHة ع HHلى ال HHدوام ع HHصرا ب HHعد ع HHصر ،وت HHغنّى ب HHه ذوو
ال HHبصيرة وال HHشعراء ف HHي رؤاه HHم ج HHيال ب HHعد ج HHيل ،وم HHا ه HHو م HHوج HHود ب HHني أي HHدي HHكم االن ه HHو ج HHزء م HHن ت HHلك امل HHبادئ
الHسامHية والHتعالHيم الHعظيمة الHضامHنة لHتحقيق مHا كHانHت تحHلم بHه البشHريHة مHنذ الHقدم .كHما ان حHضرة بHهاء اهلل
صHHاحHHب تHHلك الHHرؤيHHة الHHتي اعHHتبرت االنHHسانHHية شHHعبًا واحً Hدا واالرض وطHنًا مشHHتر ًكHHا لجHHميع البشHHر ،ودعHHى قHHبل
أك HHثر م HHن م HHائ HHة ع HHام ق HHادة ال HHعال HHم إل HHى ال HHوح HHدة واالت HHحاد ،ول HHكنهم ول HHألس HHف ت HHجاه HHلوا دع HHوت HHه آن HHذاك وان HHصرف HHوا
Hهيارا ال مHفرّ
عHنها .أمHا الHيوم فHإن آمHال البشHريHة قHد تHعلقت بهHذه الHرؤيHا واتّجهHت نHحوهHا أنHظار عHالHم يشهHد ان ً
نب إنHHا نHHزلHHنا
مHHنه فHHي نHHظامHHيه االجHHتماعHHي واالخHHالقHHي .وحHHول عHHظمة تHHعالHHيمه وأحHHكامHHه قHHال حHHضرتHHه" :ال تحسّ H
لHكم االحHكام بHل فHتحنا خHتم الHرحHيق املHختوم بHاصHابHع الHقدرة واالقHتدار ،يشهHد بHذلHك مHا نHزّل مHن قHلم الHوحHي
تHف ّكروا يHا اولHي االفHكار ".كHما قHال أيHضا" :قHل يHا مHأل االنHشاء دعHوا مHا عHندكHم بHاسHمي املHهيمن عHلى االسHماء
Hغمسوا فHي هHذا البحHر الHذي فHيه سHتر لHئالHي الHحكمة والHتّبيان وتHم ّوج بHاسHمي الHرحHمن ،كHذلHك يHعلمكم مHن
وت ّ
عHHنده أم الHHكتاب ".وقHHال أيHHضا" :إنHHا ظهHHرنHHا وأظهHHرنHHا مHHا كHHان مHHكنونًHHا فHHي الHHعلم ومخHHزونًHHا فHHي كHHنائHHز عHHصمة
ربHكم املHقتدر الHقديHر ".نHعم ،إن آثHار حHضرة بHهاء اهلل هHي بحHر زاخHر بHالHجواهHر واملHعانHي الHعظيمة وكHنز ثHمني
مHHن لHHئال¦ الHHحكمة والHHبيان الHHتي تHHنفذ إلHHى أعHHماق الHHقلب وتHHعمل عHHلى تHHقليب الHHقلوب وتحسHHني االخHHالق وتخHHلق
Hتحضرا إيHHذانًHHا بHHمولHHد حHHضارة عHHاملHHية جHHديHHدة تHHتميّز بHHبلوغ
عHHامل ًHا جHHدي ً Hدا ،بHHل تHHوجHHد شHHعبًا جHHدي ً Hدا ومHHجتم ًعا مH
ً
البشرية طور رشدها ونضجها.
أمHH Hا الHH Hتبيينات والHH HتفاسHH Hير الHH Hتي جHH Hاءت مHH Hن قHH Hلم حHH Hضرة عHH Hبد الHH Hبهاء وحHH Hضرة ولHH Hي أمHH Hر اهلل بHH HاعHH HتبارهHH Hما
ال HHشخصني امل HHخ ّول HHني بش HHرح وت HHفسير وت HHبيني ت HHعال HHيم ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،ف HHهي ام HHتداد ل HHتلك امل HHبادئ الج HHليلة
والHHتعالHHيم الHHخالHHدة ،وسHHيالً مHHتدف ً Hقا مHHن الهHHدايHHة والHHتوجHHيه والHHتوضHHيح الHHتي سّ H
Hصدرا رئHHيسيًا فHHي الHHفهم
Hتظل مH
ً
والشHHرح الHHصحيح ملHHبادئ وتHHعالHHيم الHHديHHن الHHبهائHHي وال تHHقل أهHHمية عHHما جHHاء بHHه حHHضرة بHHهاء اهلل .فHHحضرة عHHبد
الHHبهاء هHHو الخHHليفة املHHعني ومHHركHHز عهHHد اهلل وسHّ Hر اهلل االكHHرم واملHHثل االعHHلى املHHنصوص عHHليه فHHي وصHHية حHHضرة
HوجHHه إلHى اهلل فHمن أعHرض عHنه فHقد أعHرض عHن
HوجHHه إلHيه فHقد ت ّ
بHهاء اهلل الHذي وصHفه فHي أحHد االلHواح" :مHن ت ّ
جHHمالHHي وكHHفر بHHبرهHHانHHي وكHHان مHHن املسHHرفHHني .إنHHه لHHوديHHعة اهلل بHHينكم وأمHHانHHته فHHيكم وظHHهوره عHHليكم وطHHلوعHHه بHHني
عHHباده املHHقربHHني ....إنHHا قHHد بHHعثناه عHHلى هHHيكل االنHHسان فHHتبارك اهلل مHHبدع مHHا يHHشاء بHHأمHHره املHHبرم الHHحكيم ".أمHHا
ح HHضرة ش HHوق HHي أف HHندي ف HHهو ول HHي أم HHر اهلل امل HHنصوص ع HHليه ف HHي وص HHية ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء وامل HHخ ّول بش HHرح

٦

وتHHفسير املHHبادئ والHHتعالHHيم الHHبهائHHية مHHثله مHHثل سHHلفه الHHذي وصHHفه حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي وصHHيته بHHأنHHه" :أبHHدع
جوهرة فريدة عصماء تتألأل من خالل البحرين املتالطمني ".وأيضا" :من عصا أمره
فHقد عHصى اهلل ومHن أعHرض عHنه فHقد أعHرض عHن اهلل ومHن أنHكره فHقد أنHكر الHحق ".وبHالنسHبة لHرسHائHل وبHيانHات
ب HHيت ال HHعدل االع HHظم اإلل HHهي ف HHهي اله HHداي HHة اإلل HHهية املس HHتمدة م HHن ت HHلك الس HHلطة ال HHتي أوج HHدت ه HHذه امل HHؤس HHسة
اإللHHهية عHHلى وجHHه االرض ،والHHتي سHHتقود البشHHريHHة قُ Hد ًمHHا نHHحو آفHHاق جHHديHHدة مHHن الHHحضارة واالزدهHHار يسHHتحيل
عHHلينا حHHالHHيا إدراك مHHا سHHتبلغه مHHن عHHظمة وجHHالل ،حHHيث تهHHدف هHHذه املHHؤسHHسة اإللHHهية إلHHى اسHHتمراريHHة تHHدفHHق
الHHقدرة والهHHدايHHة اإللHHهية الHHصادرة مHHن مHHصدر الشHHريHHعة الHHربHHانHHية إلHHى البشHHريHHة ،وايHHضا إلHHى املHHحافHHظة عHHلى
وحHدة اتHباع حHضرة بHهاء اهلل واملHحافHظة عHلى سHالمHة تHعالHيمه ومHرونHتها ،وسHتظل هHذه املHؤسHسة املHالذ االخHير
للجنس البشري ومنبع السيل املتدفق من الهداية واالرشاد للبشرية.
وعHليه ،إن املHوجHود بHني أيHديHكم هHو مHرجHع رئHيسي اليHجاد عHالHم يHسوده املHحبة والHوئHام ومHجتمع تHحكمه الHعدالHة
وامل HHساواة وإن HHها الس HHبب االع HHظم وال HHدري HHاق األت ّ Hم ل HHنجاة البش HHر وات HHحاد ال HHعال HHم .وق HHد ح HHاول HHت ب HHقدر املس HHتطاع
تHHغطية أكHHبر جHHوانHHب مHHمكنة مHHن هHHذه املHHبادئ الHHسامHHية والHHتعالHHيم الHHعظيمة واسHHتفدت مHHن كHHل مHHا حHHصلت عHHليه
م HHن ل HHوح أو ب HHيان أو ت HHوق HHيع ص HHادر م HHن ال HHطالئ HHع امل HHقدس HHة ال HHبهائ HHية املنتش HHرة ف HHي عش HHرات ال HHكتب وامل HHراج HHع
وبHHالHHلغات الHHفارسHHية والHHعربHHية واالنجHHليزيHHة .كHHما تHHم الHHتطرق إلHHى الHHنظام الHHعاملHHي واالداري لHHحضرة بHHهاء اهلل
Hظرا ألن هHHذا الHHنظام مHHا زال فHHي بHHدايHHته وهHHو وسHHيلة لHHلوصHHول إلHHى
بHHصورة مHHختصرة وفHHي فHHصل واحHHد فHHقط نً H
الهHدف الHغائHي املHنشود وهHو بHناء الHحضارة الHعاملHية املسHتقبلية وتHحقيق املHلكوت اإللHهي املHوعHود عHلى االرض
وتHHأسHHيس مHHجتمع عHHاملHHي مHHثالHHي يHHسوده املHHحبة واألخ ّ Hوة مسHHتظالً فHHي ظHHل الHHتعالHHيم واملHHبادئ واألحHHكام الHHتي
Hظرا ألن األحHكام والحHدود واالوامHر الHبهائHية جHاءت غHالHبيتها فHي
جHاء بHها حHضرة بHهاء اهلل للبشHريHة قHاطHب ًة .ون ً
ال HHكتاب االق HHدس ب HHاع HHتباره أم ال HHكتب ف HHي ال HHظهور ال HHبهائ HHي وامل HHرج HHع ال HHرئ HHيسي ل HHكاف HHة االح HHكام والح HHدود ،ف HHقد
نHHقلت مHHقتطفات مHHن الHHكتاب االقHHدس والشHHرح الHHتابHHع لHHه مHHن الHHترجHHمة الHHعربHHية املHHعتمدة واملHHنشورة .كHHما تHHمت
االشHارة إلHى املح ّHرمHات والHنواهHي الHتي ُذكHرت فHي الHكتاب االقHدس بHصورة مHنفصلة بHاعHتبار أنHها تHأكHيد عHلى
السHلوك املHرفHوض واملHذكHور بHالتحHديHد فHي أم كHتب الHظهور الHبهائHي .أمHا الHوصHايHا الشHتى املHتنوعHة املHذكHورة فHي
الHHكتاب األقHHدس فHHقد ُذكHHرت أيHHضا بHHالتحHHديHHد والHHتفصيل ملHHا لهHHذه الHHوصHHايHHا مHHن أثHHر بHHليغ فHHي تهHHذيHHب الHHنفوس
وتحسني السلوك والتخلق باألخالق العالية الراقية التي تمتاز بها الجامعة البهائية.
وحHHول أهHHمية هHHذا الHHسفر الجHHليل ،الHHكتاب األقHHدس ،كHHتب بHHيت الHHعدل االعHHظم اإللHHهي مHHا يHHلي" :يHHنفرد الHHكتاب
االق HHدس – م HHن ب HHني ن ّ Hيف وم HHائ HHة مج HHلد ج HHمعت ف HHيها آث HHار ح HHضرة ب HHهاء اهلل – ب HHأه HHمية ف Hذّة ،ذل HHك أن "ت HHعمير
الHعالHم" هHو غHايHة الHديHن الHبهائHي ومHحور رسHالHته ،والHكتاب األقHدس هHو دسHتور هHذا الHتعمير وعHماد الHحضارة
الجHHديHHدة املHHقبلة الHHتي جHHاء هHHذا الHHديHHن لHHيرفHHع قHHوامHHها ،ولHHو أن األحHHكام املHHنزلHHة فHHيه تHHرتHHكز إلHHى ذات األسHHاس
املHHتني الHHذي أرسHHته األديHHان الHHسابHHقة ،مHHصداقHHا لHHقول حHHضرة بHHهاء اهلل" :هHHذا ديHHن اهلل مHHن قHHبل ومHHن بHHعد" إال
أن الHفكر الHديHني الHساطHع مHن تHعالHيمه قHد ارتHقى فHي هHذا الHدور الHبديHع إلHى مسHتويHات مHن الHسمو لHم يHبلغها
مHHن قHHبل ،كHHما طHHورت أحHHكامHHه الHHنوامHHيس االجHHتماعHHية عHHلى نHHحو يHHالئHHم مHHقتضيات الHHعصر لHHكي تHHقود البشHHريHHة
قُ Hد ًمHHا نHHحو آفHHاق جHHديHHدة مHHن الHHحضارة واالزدهHHار يسHHتحيل عHHلينا فHHي الHHظروف الHHراهHHنة إدراك مHHا سHHتبلغه مHHن
عHظمة وجHالل .لHقد جHاء الHكتاب االقHدس مHص ّدقHا لHالديHان الHسماويHة الHسابHقة فHثبت الHحقائHق الHجوهHريHة الHخالHدة
ث عHHلى حHHب الHHخير وأمHHر بHHاملHHودة
الHHتي جHHاء بHHها جHHميع الHHرسHHل واالنHHبياء فHHي املHHاضHHي ونHHادى بHHوحHHدانHHية اهلل وحّ H
بHني الHناس وح ّ
Hض عHلى الHبر والHتقوى واعHتبر الHسمو الHروحHانHي وحHسن االقHوال واالعHمال – عHلى وجHه الHعموم
– غHHايHHة الHHحياة الHHدنHHيا ومHHآربHHها ،ونHHسخ فHHي الHHوقHHت ذاتHHه أحHHكام الشHHرائHHع الHHسابHHقة الHHتي اسHHتنفدت أغHHراضHHها،
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وأضHحت عHائHقا يHحول دون تHحقيق وحHدة البشHر وإعHادة بHناء املHجتمع االنHسانHي وفHقا ملHا تHقتضيه تHغيّر الHزمHان
وما تتطلبه احتياجات العصر".
Hصا مHHن حHHضرة بHHهاء اهلل
كHHما أود أن أن ّ Hوه بHHأن هHHذه الHHكنوز اإللHHهية الHHتي بHHني أيHHديHHكم تHHضم أكHHثر مHHن  661نّ H
Hصا وبHHيانHHا مHHن حHHضرة عHHبد الHHبهاء وحHHوالHHي  241بHHيانHHا مHHن حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل وأكHHثر مHHن
وحHHوالHHي  337نّ H
 158م HHقتطفا م HHن رس HHائ HHل ب HHيت ال HHعدل االع HHظم وال HHسكرت HHاري HHة ال HHتاب HHعة ل HHه ،أي أن ال HHكتاب ي HHضم ف HHي دف HHتيه م HHا
Hصا وبHيانHا ورسHالHة مHن الHطالئHع املHقدسHة الHبهائHية وبHيت الHعدل االعHظم الHتي نفتخHر
مجHموعHه حHوالHي  1400ن ّ
بHها جHميعا بHل ونHعمل جHاهHديHن عHلى تHرويHجها وإسHماعHها لHالذن الHصاغHية والHدعHوة الHيها بHكل مHحبة وتHقديHر ،ملHا
لHها مHن أثHر خHالق فHي تهHذيHب الHنفوس وتحسHني االخHالق وخHلق مHجتمع يHمتاز بHطور الHرشHد والHبلوغ الHروحHي.
كHما أود ان أضHيف بHأن حHوالHي  %20مHن الHكتاب عHبارة عHن نHصوص نHزلHت أصHال بHالHلغة الHعربHية وهHي الHتي
طHHبعت بHHالخHHط الHHعريHHض تHHمييزا عHHن الHHترجHHمة وحHHوالHHي  %20هHHي نHHصوص تHHم نHHقلها مHHن تHHراجHHم مHHعتمدة مHHن
مHصادر اخHرى ،امHا  %60الHباقHية فHهي مHن تHرجHمة هHذا الHعبد وهHي نHصوص تنشHر الول مHرة بHالHلغة الHعربHية
الHHتي آمHHل أن تHHحوز عHHلى رضHHاكHHم ويسHHتفيد مHHنها عHHموم االحHHباء وغHHيرهHHم .بHHاالضHHافHHة إلHHى ان هHHذه املجHHموعHHة
قابلة للتطوير واالضافة مستقبال نظرا لسيل الهداية اإللهية املتدفقة من بيت العدل االعظم.
وفHHي الHHختام ال يHHسعني إال أن أتHHقدم بجHHزيHHل الHHشكر واالمHHتنان إلHHى كHHل الHHذيHHن سHHاهHHموا فHHي طHHباعHHة ومHHراجHHعة
هHذا الHكتاب ومHطابHقة الHترجHمة مHع االصHول الHفارسHية واالنجHليزيHة وإخHراجHه إلHى حHيز الHوجHود .وأود أن أخHص
ال HHذك HHر ه HHنا ال HHسيدة ال HHفاض HHلة ف HHرزان HHه ج HHاب HHري وش HHقيقي مح HHمود ف HHكري ع HHلى م HHالح HHظات HHهم ال HHقيمة وم HHراج HHعتهم
ال HHلغوي HHة وال HHنحوي HHة ل HHكاف HHة أج HHزاء ال HHكتاب .أم HHا ال HHسيدات امل HHحترم HHات ه HHدى ج HHاب HHري وط HHاه HHرة ش HHوق HHي وشه HHرزاد
هHاشHمي فHكان لHهم دور كHبير فHي طHباعHة الHكتاب ومHراجHعته عHلى عHدة مHراحHل ومHطابHقته مHع مHس ّودات الHترجHمة
واالصHول الHعربHية ،فHلهم كHل الHشكر والHعرفHان .وال يHفوتHني فHي الHختام اال أن أثHني وأشHكر أسHرتHي الHصغيرة
عHHلى مHHراعHHاتHHهم لHHحالHHي أثHHناء إعHHداد هHHذا الHHكتاب الHHذي اسHHتغرق قHHرابHHة االربHHع سHHنوات مHHن الHHعمل املHHتواصHHل
ال HHدؤوب ،وم HHساه HHمتهم ع HHن ط HHري HHق ص HHمتهم وس HHكون HHهم واس HHتقام HHتهم وت HHقدي HHره HHم ل HHظروف ه HHذا ال HHعبد .ف HHلهم ك HHل
الشكر والتقدير.
عبد الحسني فكري
نيسان  /أبريل 2004
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ﺍاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭوﺍاﻟﺼﺪﻕق ﻭوﺍاﻟﻮﻓﺎء
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1زيّHنوا رؤسHكم بHإكHليل األمHانHة والHوفHاء وقHلوبHكم بHرداء الHتقوى وألHسنكم بHالHصدق الHخالHص وهHياكHلكم بHطراز
املتبصرين.
اآلداب كل ذلك من سجية اإلنسان لو أنتم من
ّ
)الكتاب األقدس ،فقرة (120
Hمسك بHتقوى اهلل إنHه
.2نHوصHيكم يHا عHباد الHرحHمن بHاألمHانHة والHصدق والHوفHاء وبHتقوى اهلل الHعزيHز الHحكيم .مHن ت ّ
مHن أهHل هHذا املHقام الHرفHيع .ق ّHرت عHيونHكم يHا أهHل الHبهاء بHما رأت أفHقي األعHلى وطHوبHى آلذانHكم بHما تش ّHرفHت
بإصغاء آيات اهلل رب العاملني.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،1ص(113
.3إنHا نHوصHيك وأولHيائHي بHاألمHانHة والHصدق والHصفاء وبHما يظهHر بHه شHأن اإلنHسان بHني األحHزاب ،إن ربHك لHهو
الناصح العليم.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،1ص (94
.4يHا أولHياء اهلل فHي بHالده وأحHبائHه فHي ديHاره نHوصHيكم بHاألمHانHة والHديHانHة طHوبHى ملHديHنة فHازت بHأنHوارهHما ،بHهما
يرتفع مقام اإلنسان ويُفتح باب االطمئنان على من في اإلمكان.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،1ص(136
.5يHHنبغي لHHكل واحHHد مHHنكم أن يHHكون شHHمسا لHHسماء الHHوفHHاء ليظهHHر مHHنه مHHا تنشHHرح صHHدور الHHعارفHHني .إن الHHذي
عHرف شHأن الHوفHاء وتHزيّHن بHطرازه إنHه مHن أهHل هHذا املHقام الHكريHم يHص ّلي عHليه أهHل املHلكوت مHن لHدن مHقتدر
حكيم.
)أخالق بهائي ،ص (258
.6إن الHذي تHز ّيHن بHرداء الHوفHاء بHني األرض والHسماء يHص ّلي عHليه املHأل األعHلى والHذي نHقض العهHد يHلعنه امل ُHلك
وامللكوت.
)آثار قلم اعلى ،مجلد  ،2ص (198
.7إنّ HHا أم HHرن HHا ال ّ H
Hكل ب HHاألم HHان HHة ال HHكبرى يشه HHد ب HHذل HHك ل HHسان HHي وق HHلمي وأرك HHان HHي وال HHذي HHن ي HHطوف HHون ح HHول HHي ث HHم ه HHذا
الكتاب املنير .من الناس من نبذَها عن ورائه وبذلك هُتكت حرمة اهلل املتعالي العزيز املنيع.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (157
.8الHطراز الHرابHع فHي األمHانHة إنHها بHاب االطHمئنان ملHن فHي اإلمHكان وآيHة الHعزة مHن لHدى الHرحHمن ،مHن فHاز بHها
فاز بكنوز الثروة والغناء.
) مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،الطرازات ،ص (53

٩

.9يHا أحHباء اهلل إن قHلم الHصدق يHوصHيكم بHاألمHانHة الHكبرى لHعمر اهلل نHورهHا أظهHر مHن نHور الHشمس قHد خHسف
كل نور عند نورها وضيائها وإشراقها).اخالق بهائي ،ص (44
.10كونوا في الطرف عفيفًا وفي اليد أمينا وفي اللسان صادقا وفي القلب متذكرا.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الحكمة ،ص (118
.11قHل يHا قHوم ز ّيHنوا لHسانHكم بHالHصدق ونHفوسHكم بHاألمHانHة إيHاكHم يHا قHوم ال تHخافHوا فHي شHيء وكHونHوا أمHناء اهلل
بني بريته وكونوا من املحسنني .
)منتخباتي ،فقرة  ،136ص (190
.12فاعلم وأيقن بأن الذي لن تجد عنده الديانة لن تكن عنده األمانة والصدق وإن هذا لحق يقني.
)منتخباتي ،فقرة  ،114ص(150
.13التجارة سماء ،األمانة شمسها وقمرها.
)من املجموعة املستندية "صداقت وامانت"رقم (20
.14قHHل اإلنHHسان يHHرتHHفع بHHأمHHانHHته وعHفّته وعHHقله وأخHHالقHHه ويهHHبط بHHخيانHHته وكHHذبHHه وجهHHله ونHHفاقHHه ،لHHعمري ال يHHسمو
اإلنسان بالزينة والثروة بل باآلداب واملعرفة.
)أخالق بهائي ،ص(44
من ألواح حضرة عبد البهاء
حHرمَ
Hفس مHنها فHإنHه ُ H
.1األمHانHة عHند الHحق أسHاس الHديHن اإللHهي وقHاعHدة لجHميع الHفضائHل واملHناقHب وإن ُH
حِ Hر َم ن ٌ
من جميع الشئون .وإن ُو ِ
قصور في األمانة فما فائدة اإليمان والدين وما أثرهما ونتيجتهما.
جد
ٌ
)أخالق بهائي ،ص(48
حHرمHة أمHر اهلل وعHلى عHزّة الHنفوس،
.2بHكل عجHز وابHتهال يHنصح عHبد الHبهاء جHميع األحHباء بHأن يHحافHظوا عHلى ُ H
حHتى يشHتهر أهHل الHبهاء بHني كHل الHشعوب والHقبائHل بHاألمHانHة والHديHانHة وال تHوجHد خHدمHة أفHضل مHن ذلHك الHيوم،
ومHا عHداه يHعتبر ضHربHة لHألمHر اإللHهي .نHعوذ بHاهلل مHن هHذا الHذنHب الHعظيم أسHأل اهلل بHأن يHحفظ أحHباءه مHن
هذا الظلم املبني.
)أمر وخلق،ج ،3ص (158
.3ب HHالنس HHبة إل HHى م HHأم HHوري HHتكم ع HHليكم أن ت HHكون HHوا ب HHكل أم HHان HHة وص HHداق HHة وت HHقدي HHس وط HHهارة وب HHعيدي HHن ع HHن امل HHنفعة
الHشخصية حHتى يHعلموا أن الHبهائHيني هHم جHوهHر الHتقديHس وسHاذج الHتنزيHه وإذا قHبلوا مHنصبا فHإن هHدفHهم
خدمة العالم اإلنساني وليس املصلحة الشخصية.
)املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم(38
.4إن تHأسHيس أي شHركHة يHجب أن يHكون طHبقا لHلمبادئ اإللHهية ،فHاألسHاس هHو األمHانHة والHديHانHة والHصدق حHتى
تتم املحافظة على جميع حقوق الناس.
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)املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم (35
.5فHي الHحقيقة إن الHتجارة والHزراعHة والHصناعHة ال تHمنع مHن خHدمHة رب الHعاملHني ،بHل إنHها وسHيلة إلثHبات الHديHانHة
واألمانة وظهور األخالق الرحمانية.
)املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم (36
.6يجب أن نكون أوفياء أوالً مع اهلل وأوامره وعهده ومن ثم مع عباده.
)بدايع اآلثار ،ج ،1ص(128
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ه HHذه األي HHام ه HHي أي HHام ن HHصر وظ HHفر األم HHر اإلل HHهي .إن ن HHصرة أم HHر اهلل م HHرت HHبط ب HHال HHتبليغ ،وال HHتبليغ مش HHروط
بHحسن األعHمال والسHلوك .إن أسHاس السHلوك اإللHهي هHو األخHالق الHحسنة والHصفات الHطيبة املHرضHية .عHلى
الHبهائHيني أن يHتّصفوا بهHذه الHصفات املHقدسHة وبهHذا الHسيف الHشاهHر يHفتحون مHدائHن الHقلوب ألن الHناس تHعبوا
مHن الHكالم والHتبشير واملHواعHظ .أمHا مHا يخHلص الHعالHم الHيوم مHن هHذا الHعذاب ويجHذب الHناس هHو األعHمال ولHيس
األقHHوال ،واألخHHالق ولHHيس املHHواعHHظ ،والHHصفات الHHروحHHانHHية ولHHيس املHHباحHHثات واملHHداوالت الHHسياسHHية واالجHHتماعHHية
ل HHلدول واألم HHم .ف HHي ج HHميع األح HHوال ي HHجب أن ت HHكون األق HHوال واألف HHعال س HHواء ف HHي األم HHور الج HHزئ HHية أو ال HHكلية
مطابقة ومشابهة ومساعدة لبعضها البعض .هذا هو امتياز البهائيني عن باقي األقوام وامللل.
)من رسالة إلى أحباء بمبي بتاريخ  8ديسمبر  1923منقول عن املجموعة املستندية "صداقت وأمانت"(
 -2ع HHلى األح HHباء أن ي HHكون HHوا م HHنشغلني ب HHأم HHور ل HHها ث HHمار ل HHكاف HHة ال HHشعب ول HHيس مل HHنفعة ف HHئة ق HHليلة م HHن ال HHرؤس HHاء
واألشHHخاص .وثHHانHHيا عHHلى األحHHباء وأعHHضاء املHHحافHHل فHHي سHHلوكHHهم فHHي كHHل األحHHوال وفHHي جHHميع الHHشؤون وفHHي
جHHميع مHHعامHHالتHHهم أن يHHبرزوا حHHقيقة وقHHوة وسHّ Hمو هHHذا الHHديHHن املHHقدس ألبHHناء الHHوطHHن أال يHHكتفوا بHHالHHتبليغ والHHبيان
Hبني ال HHحقيقي لش HHري HHعة ح HHضرة ب HHهاء اهلل )ع HHلى ال HHبهائ HHيني أن
وال HHتفسير والش HHرح .ي HHقول ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء امل ّ H
يHنظروا لهHذا األمHر الHدقHيق بHأن ال يHصبحوا مHثل بHاقHي األديHان الHذيHن يHتمسكون بHألHفاظ الHكلمات ويHعملون مHا
يHHشاءون وإنHHما يHHمتازون فHHي جHHميع الHHشئون مHHن خHHصائHHل وفHHضائHHل رحHHمانHHية ويHHكون سHHلوكHHهم ربHHانHHيا ويHHثبتون
أن HHهم ب HHهائ HHيون ح HHقيقيون ول HHيس مج Hّ Hرد ل HHفظ دون م HHعنى .وال HHبهائ HHي ه HHو أن ي HHسعى ف HHي ك HHل ص HHباح وم HHساء أن
يHتر ّقHHى ويHصمد فHي جHميع مHراتHب الHوجHود وتHكون أمHنيته بHأن يHسعى بHحيث يسHتفيد مHنه جHميع البشHر ويHكون
مح ّ H
ط عHHينيه عHHباد اهلل واألخHHالق الHHرحHHمانHHية وسHHلوكHHه سHHببا لHHلترقHHيات الHHالمHHتناهHHية وإن وصHHل إلHHى هHHذه املHHراحHHل
يHHمكن الHHقول بHHأنHHه بHHهائHHي ،وإالَّ ،فHHي هHHذا الHHدور املHHبارك الHHذي هHHو فخHHر االعHHصار والHHقرون فHHإن اإليHHمان لHHيس
مجHرد اإلقHرار بHالHوحHدانHية اإللHهية وإنHما الHقيام بجHميع شHئون وكHماالت اإليHمان( الحHظوا كHيف أن هHذا الHبيان
شHHديHHد ومHHتني وإن لHHم يHHتزيHHن الHHبهائHHيون بهHHذا الHHطراز كHHما يHHنبغي ويHHليق فHHإن أنHHظار الHHعالHHم سHHوف لHHن تHHتوجHHه
إليهم ولن يُذاع صيت أمر حضرة بهاء اهلل.
)من توقيع موجه إلى أحد املحافل الروحانية املحلية بتاريخ  30تشرين األول  /أكتوبر عام (1924
 -3وأمHHا بHHالنسHHبة لHHلصدق واألمHHانHHة فHHي خHHدمHHة الHHدولHHة فHHهو مHHن شHHيم األحHHباء ومHHن فHHروضHHهم الHHحتمية ،وان لHHم
HتوجHه إلHى الHحق
يHق ّدر الHرؤسHاء ذلHك فHهو لHيس عHجبًا ،ألنHهم بHعيدون عHن اإلنHصاف والHحق والHعدالHة ،عHلينا أن ن ّ H
وليس إلى الخلق .إن اهلل ّ
ومجد كل عمل طاهر وكل نيّة خالصة وق ّدر لها أجرا جزيال.
جل جالله قد أثنى
ّ
)من توقيع موجه ألحد األفراد بتاريخ  8آذار  /مارس عام (1948
١١

 -4عHلى أهHل الHبهاء فHي ظHل أي دولHة وأي حHكومHة أن يHكونHوا فHي مHنتهى الHصدق والHصفاء واألمHانHة والHتقوى
وأن يHتوجHهوا إلHى الHقلوب وأن يHبتعدوا عHن الHتل ّونHات والحHدودات الHظاهHريHة إنHهم ال يHطلبون الشهHرة أو الHرئHاسHة
ول HHيسوا أه HHل ال HHري HHاء وال HHتم ّلق ،وال ي HHبحثون ع HHن ال HHجاه والس HHلطة أو ال HHرت HHبة وامل HHقام .إن HHهم ل HHيسوا أه HHل ال HHتظاه HHر
والHغرور وبHعيدون عHن اسHتعمال الHقوة الHجبريHة ويHغمضون أعHينهم عHن مHا سHوى اهلل وكHل أمHلهم وعHود مHوالهHم
املحبوب.
)من توقيع موجه ألحباء الشرق بتاريخ شباط  /فبراير (1927
 -5بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول مHدى جHواز قHول غHير الHحقيقة مHن أجHل إنHقاذ شHخص مHا فHإن حHضرة ولHي أمHر
اهلل ي HHرى ب HHأن HHه ال ي HHجوز ال HHقول س HHوى ال HHحقيقة ف HHي ج HHميع ال HHظروف ول HHكن ي HHمكنك م HHساع HHدة ال HHشخص ب HHال HHطرق
القانونية .بالطبع ليس من الضرورة الحديث أكثر من الالزم اثناء االجابة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  21كانون األول  /ديسمبر عام (1927
Hحسن ال HHوض HHع ال HHتجاري
 -6وخ HHتا ًم HHا يس Hّ Hرن HHي أن أع HHرب ل HHكم ع HHن ارت HHياح ورض HHاء ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل م HHن ت ّ H
لHلسيد ...../إن حHضرتHه سيسHتمر فHي تHالوة األدعHية حHتى تHشمله الHتأيHيدات والHبركHات اإللHهية نHظرا للمسHتوى
الHHعالHHي مHHن الHHصدق واألمHHانHHة الHHذي ظهHHر مHHنه فHHي أعHHمالHHه الHHتجاريHHة وحHHافHHظ عHHليه ،والHHذي ال شHHك سHHيكون أداة
فاعلة لجذب نفوس عديدة لألمر املبارك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  4تشرين الثاني /نوفمبر (1940
]راجع ً
أيضا فصل  4إطاعة الحكومة وفصل  23التقديس والتنزيه وفصل  30حسن النية وصفاء القلب[

١٢

االستقامة والثبات على أمر اهلل
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1كHHونHHوا مHHظاهHHر االسHHتقامHHة بHHني الHHبر ّيHHة عHHلى شٍ H
Hأن ال تHHمنعكم شHHبهات الHHذيHHن كHHفروا بHHاهلل إذ ظهHHر بسHHلطان
عظيم.
)الكتاب األقدس ،فقرة (134
 -2رأس القدرة والشجاعة هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه.
)نسائم الرحمن ،ص (87
 -3أول األمر هو عرفان اهلل وآخره االستقامة عليه كذلك قـُ ّدر من لدن قوي قدير.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (417
 -4ذ ّكHHر مHن لHدنّHا لHقوم يHعلمون واسHتقامHوا عHلى األمHر عHلى شHأن بHها انجHذبHت األفHئدة والHعقول .بHاالسHتقامHة
تظهHر مHقامHاتHكم بHني الHبريHة وتHرتHفع مHراتHبكم عHند اهلل املHهيمن الHقيوم .تHاهلل مHن ال اسHتقامHة لHه ال ديHن لHه إنHه مHن
املريبني في لوح مكنون .قد وص ّينا العباد في كل األحوال باالستقامة على األمر.
)آثار قلم أعلى ،ج  ،6ص (3
 -5أوص HHيكم ي HHا أح HHبائ HHي ب HHاالس HHتقام HHة ال HHكبـرى أن اذك HHروا إذ قـ HHال ال HHرس HHول أن HHها شH Hيّبتنـي ك HHذل HHك ي HHذ ّHك HHرك HHم
الHHناصHHح األمHHني .كHHم مHHن ذئHHب يظهHHر بHHلباس اإلنHHسان أن اعHHرفHHوا وال ت Hتّبعوا كHHل مHHكا ٍر أثHHيم .إن الHHذي اسHHتقام
على األمر إنه من أهل البهاء في لوح ٍ عظيم.
)آثار قلم أعلى ،ج  ،6ص (13
 -6فHاعHلم بHأن األمHر الHذي جHعله اهلل مHق َّد ًHمHا عHلى األمHور كHلها وعHلى األعHمال بHأسHرهHا هHو االسHتقامHة لHعمر اهلل
إنHها أعHظم األعHمال وأكHبرهHا ألن الHشيطان يHصيح والHذئHب يHعوي والHكلب يHنبح ،نHسئل اهلل أن يHحفظك والHذيHن
آمنوا ويق ّدر لك خير اآلخرة واألولى إنه لهو املقتدر القدير.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،1ص (77
 -7تHHاهلل مHHن اسHHتقام عHHلى حHبّي لHHيجعله اهلل مHHقتدرا عHHلى كHHل شHHيء ويHHبعثه تHHلقاء الHHعرش فHHي فHHردوس األعHHظم
عHلى جHمال كHان مHن نHور الHعزّ مHنيرا .ان اثHبت عHلى األمHر بHحيث ال يHز ّلHك أقHوال الHذيHنهم كHفروا وأشHركHوا وكHانHوا
عن شاط¦ العدل بعيدا.
)لئال¦ الحكمة ،ج  ،1ص (36
Hزل أقHدامHكم عHن ص ٍ
 -8عHليكم بHاالسHتقامHة ثHم عHليكم بHاالسHتقامHة لHئال ت ّ
Hراط مسHتقيم ،قHل هHذا أعHظم وصّ Hيتي
وأك HHبر أم HHان HHتي ل HHكم وب HHينكم أن اح HHفظوه HHا ث HHم اج HHعلوه HHا أم HHام ع HHيون HHكم واهلل ع HHلى م HHا أق HHول وك HHيل .إن HHا وص Hيّنا
أح HHبائ HHي ال HHذي HHن ط HHاروا ف HHي ه HHوائ HHي وش HHرب HHوا رح HHيق ب HHيان HHي ب HHاالس HHتقام HHة ال HHكبرى ف HHي ل HHوح HHي وورق HHتي وزب HHري
وصHحفي وكHتبي يشهHد بHذلHك قHلمي ومHدادي وإصHبعي ويHدي وعHضدي وأذنHي وبHصري وشHعراتHي وجHوارحHي
ولساني الناطق األمني.

١٣

)لئال¦ الحكمة ،ج  ،1ص (113
 -9إنHما األصHل هHو االسHتقامHة عHلى أمHري مHن فHاز بHها يجHري اهلل مHن قHلبه بHحور الHحقائHق والHعرفHان ومHن زلّ
إنه من الجاهلني.
)لئال¦ الحكمة ،ج  ،4ص (67
 -10سوف نفتح على وجوه الذين استقاموا أبوا ًبا إذا دخلوا َيرون أنفسهم سالطني الوجود.
)مائده آسماني ،ج  ،4ص (22
 -11أن افHHرحHHوا بHHذكHHر اهلل ثHHم اسHHتقيموا عHHلى حHHبه عHHلى شٍ H
Hأن ال تحHّ HركHHكم كHHلمات الHHذيHHن أعHHرضHHوا وال إشHHارات
املHغ ّلني ....قHل يHا أحHبائHي يHنبغي لHكم الHيوم االسHتقامHة الHكبرى عHلى شHأن ال يHز ّلHكم إعHراض الHذيHنهم كHفروا وال
قباع الخنازير.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،2ص (252

من ألواح حضرة عبد البهاء
 .1االس HHتقام HHة ع HHلى أم HHر اهلل م HHن أع HHظم م HHواه HHب ال HHحي ال HHقيوم ،وال HHشخص املس HHتقيم م HHنصور ب HHجنود امل HHأل
األعلى وهذا من خصائص جواهر الوجود ،ولكن صعب ومستعصب ،فاستقم كما أُمرت.
)قاموس إيقان ،مجلد  ،1ص(76
التقرب إلى اهلل.
 .2االستقامة شرط السبيل ودليل
ّ
)حيات بهائي ،ص (194
 .3االمHHتحانHHات اإللHHهية شHHديHHدة يHHجب االسHHتقامHHة ،هHHناك أمHHور كHHثيرة تHHقع مHHخالHHفة لHHرأي اإلنHHسان وقHHد تHHزلHHزلHHه
ولكن إن صبر واستقام فسوف تُ ّ
حل جميع مشاكله.
)بدائع اآلثار ،ج  ،2ص (278
 -4ال يمكن أن نوفّق دون االستقامة هكذا قرر اهلل سبحانه وتعالى وأمرنا به.
)مائده آسماني ،ج  ،5ص (21
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 .1من ألزم اللوازم في هذه األيام االستمرار واالستقامة.
)توقيعات مباركة ،ج ،2ص (43
.2إن االسHتقامHة والHشهامHة هHما الHطريHق لحHل مHشاكHل األحHباء وكHافHلة لHلسعادة واسHتخالص األحHباء فHي تHلك
الديار.
)توقيعات مباركة ،ج  ،3ص (234

١٤

.3االسHHتقامHHة والHHسعي والHHهمة هHHي مHHن شHHروط إنHHجاز األعHHمال عHHندهHHا تسهHHل كHHل مHHشكلة ويHHتحقق كHHل هHHدف
وأمل.
)توقيعات مباركة ،ج  ،3ص (265
]راجع أيضا فصل  35خدمة أمر اهلل[

١٥

ﺇإﻁطﺎﻋﺔ ﷲ ﻭوﻣﻈﻬﮭﺮ ﺃأﻣﺮﻩه
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1إن أول مHHا كHHتب اهلل عHHلى الHHعباد عHHرفHHان مشHHرق وحHHيه ومHHطلع أمHHره الHHذي كHHان مHHقام نHHفسه فHHي عHHالHHم األمHHر
والخHHلق مHHن فHHاز بHHه قHHد فHHاز بHHكل الHHخير والHHذي ُمHHنع إنHHه مHHن أهHHل الHHضالل ولHHو يHHأتHHي بHHكل األعHHمال .إذا فHHزتHHم
ب HHها امل HHقام االس HHنى واألف HHق األع HHلى ي HHنبغي ل HHكل ن HHفس أن ي Hتّبع م HHا أُم HHر ب HHه م HHن ل HHدى امل HHقصود ألن HHهما م ً Hعا ال
ُيقبل أحدهما دون اآلخر هذا ما حكم به مطلع اإللهام.
)الكتاب األقدس ،فقرة (1
 -2إن الHHذيHHن أتHHوا بHHصائHHر مHHن اهلل َيHHرون حHHدود اهلل السHHبب األعHHظم لHHنظم الHHعالHHم وحHHفظ األمHHم والHHذي غHHفل إنHHه
مHن َHه َHمج رعHاع .إنHا أمHرنHاكHم بكسHر حHدودات الHنفس والHهوى ال مHا ُر ِقَ Hم مHن الHقلم األعHلى إنHه لHروح الHحيوان ملHن
فHي اإلمHكان .قHد مHاجHت بHحور الHحكمة والHبيان بHما هHاجHت نHسمة الHرحHمن اغHتنموا يHا أولHي األلHباب .إن الHذيHن
نكثوا عهد اهلل في أوامره ونكصوا على أعقابهم أولئك من أهل الضالل لدى الغنيّ املتعال.
)الكتاب االقدس ،فقرة (2
سHرج عHنايHتي بHني عHبادي ومHفاتHيح رحHمتي لHبريHتي كHذلHك نHزل األمHر مHن
 -3يHا مHأل األرض اعHلموا أن أوامHري ُH H
سHماء مHشية ربHكم مHالHك األديHان لHو يجHد أحHد حHالوة الHبيان الHذي ظهHر مHن فHم مHشيّة الHرحHمن لHينفق مHا عHنده
ول HH H Hو ي HH H Hكون خ HH H Hزائ HH H Hن األرض ك HH H Hلها ل HH H Hيثبت أم HH H Hرا م HH H Hن أوام HH H Hره املش HH H Hرق HH H Hة م HH H Hن أف HH H Hق ال HH H Hعناي HH H Hة واألل HH H Hطاف .
)الكتاب االقدس ،فقرة (3
Hمر عHرف قHميصي وبHها تُHنصب أعHالم الHنصر عHلى الHقنن واالتHالل .قHد تHك ّلم لHسان قHدرتHي
 -4قHل مHن حHدودي يَ ّ
فHي جHبروت عHظمتي مHخاطHبا لHبريHتي أن اعHملوا حHدودي حHبا لجHمالHي طHوبHى لHحبيب وجHد عHرف املHحبوب مHن
ه HHذه ال HHكلمة ال HHتي ف HHاح HHت م HHنها ن HHفحات ال HHفضل ع HHلى ش HHأن ال ت HHوص HHف ب HHاألذك HHار ل HHعمري م HHن ش HHرب رح HHيق
اإلنصاف من أيادي األلطاف إنه يطوف حول أوامري املشرقة من أفق االبداع.
)الكتاب األقدس ،فقرة (4
نب إنّHا نHزلHنا لHكم األحHكام بHل فHتحنا خHتم الHرحHيق املHختوم بHأصHابHع الHقدرة واالقHتدار .يشهHد بHذلHك
 -5ال تحسّ H
ما نزّل من قلم الوحي تف ّكروا يا أولي األفكار.
)الكتاب األقدس ،فقرة (5
 -6إنّ HHا ... .ف HHتحنا خ HHتم ال Hّ Hرح HHيق امل HHختوم ب HHاص HHاب HHع ال HHقدرة واالق HHتدار ال HHرح HHيق ،ل HHغة م HHن أس HHماء الخ HHمر ،وق HHيل
صHفوتHها وأي ً
شHرب الخHمر وغHيرهHا مHن املHسكرات ،وورد ذكHر
Hضا ضHرب مHن الHطّيب .وقHد ح ّHرم الHكتاب األقHدس ُ H H
Hصرا
الHرحHيق فHي الHكتب املHق ّدسHة عHلى وجHه املHجاز بHمعان ،مHنها الHنشوة الHروحHانHية ،فهHذا االسHتعمال لHيس ق ً
عHلى الHكتب الHبهائHية وحHدهHا ،بHل ورد أي ً
Hضا فHي الHكتاب املHق ّدس والHتعالHيم الHهندوسHية والHقرآن الHكريHم ،مHن ذلHك
على سبيل املثال ما جاء في سورة املطفّفني بأن األبرار ُيسقون من "رحيق مختوم".
وقHHد بHّ Hني حHHضرة بHHهاء اهلل أن املHHراد بHHالHHرحHHيق املHHختوم هHHو شHHريHHعته املHHباركHHة الHHتي مHHنها تHHضوعHHت "روائHHح قHHدس
م HHكنون HHة" ع Hطّرت ب HHأري HHجها "ج HHميع امل HHمكنات" ك HHما ت ّ H
Hفضل ب HHأن HHه ف Hّ Hك خ HHتم "ال HHرح HHيق" ب HHيد ال HHقدرة وك HHشف ع HHن

١٦

ال HHحقائ HHق امل HHعنوي HHة املس HHتورة ،وم ّ Hكن ال HHشارب HHني م HHن "ال HHفوز ب HHمشاه HHدة ان HHوار ال HHتوح HHيد" و"ن HHيل ع HHرف HHان امل HHقصد
االصHلي لHلكتب الHسماويHة" .وت ّ
Hفضل فHي إحHدى مHناجHاتHه سHائHالً اهلل تHعالHى "رحHيق الHرحHمة" لHلمؤمHنني بHقولHه:
فارزقهم يا الهي رحيق رحمتك ليجعلهم غافلني عن دونك وقائمني على امرك ومستقيمني على حبّك.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (2
Hمسكوا بHأوامHر اهلل وأحHكامHه وال تHكونHوا
 -7هHذه حHدود اهلل الHتي ُرقHمت مHن الHقلم األعHلى فHي الHزبHر واأللHواح .ت ّ
من الذين أخذوا أصول أنفسهم ونبذوا أصول اهلل ورائهم بما اتّبعوا الظنون واألوهام.
)الكتاب االقدس ،فقرة (17
حِّ Hدد فHHي الHHكتاب حHHق ال ريHHب فHHيه وعHHلى الHHكل فHHرض بHHأن
 -8وإذا مHHا سHHألHHت فHHي أوامHHر اهلل فHHاعHHلم بHHأن كHHلما ُ H
يHHعملوا بHHما نHHزل مHHن لHHدى مHHنزل عHHليم ومHHن يHHتركHHه بHHعد عHHلمه بHHه ،إن اهلل بHHريء عHHنه ونHHحن بHHرءاء مHHنه ،ألن أثHHمار
الشجرة هي أوامره ولن يتجاوز عنه إال كل غافل بعيد.
)لوح وفا ،مجموعه أي از الواح جمال اقدس ابهى ،ص(117
 -9رأس الدين هو اإلقرار بما نزل من عند اهلل واتباع ما ُ
ع في محكم كتابه.
شر َ
)لوح اصل كل الخير(
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1اعHHملوا بHHموجHHب تHHعالHHيم بHHهاء اهلل حHHيث إن هHHناك الHHكثير مHHن الHHذيHHن يHHقرأون الHHتعالHHيم اإللHHهية أمHHا حHHني الHHعمل
فإنهم ينسون ذلك .البهائي الحقيقي هو من يعمل ِطبقا للتعاليم املباركة.
)بدائع اآلثار ،ج ،2ص(258
 .2تHHتضح عHHظمة تHHعالHHيم حHHضرة بHHهاء اهلل عHHندمHHا نHHقوم بHHإجHHرائHHها وتHHنفيذهHHا .حHHتى اآلن لHHم يHHنفذ حHHتى واحHHد
باملائة منها واآلن عليكم أن تقوموا بإجراء هذه التعاليم املباركة.
)بدائع اآلثار ،ج ،1ص(226
.3مHن املHعلوم والHواضHح أن أعHظم مHناقHب الHعالHم االنHسانHي إطHاعHة اهلل ،فHما شHرفHه وعHزتHه إال فHي اتHباع أوامHر
اهلل األحHد واالنHتهاء عHن نHواهHيه ،ومHا نHورانHية الHوجHود إال فHي الHتديHن ،ومHا رقHي الخHلق وفHوزهHم وسHعادتHهم إال
ظاهرا كان أم باطنًا
لتبني أنه ليس في عالم الوجود -
في اتباع أحكام الكتب اإللهية املقدسة .فلو تأملتم ّ
ً
– أسHHاس أعHHظم مHHتانHHة ورصHHانHHة وبHHنيان قHHويHHم أكHHثر رزانHHة مHHن الHHديHHانHHة الHHتي هHHي مHHحيطة بHHالHHوجHHود ،وكHHافHHلة
لHلكماالت املHعنويHة اإللHهية والHصوريHة ،وضHابHطة لHسعادة الHحياة البشHريHة ومHدنHيتها بHصورة عHامHة .ولHئن كHان
بHHعض الHHبلهاء الHHذيHHن لHHم يHHتدبHHروا أسHHاس األديHHان اإللHHهية ولHHم يHHتعمقوا فHHيها ،واتخHHذوا مHHن مسHHلك بHHعض دعHHاة
الHتديHن الHكذبHة مHيزانHا يHزنHون بHه كHل املHتديHنني ،لHذا ظHنوا أن األديHان عHائHق يHحول دون رقHيّ الHناس بHل عّ HدوهHا
س HHبب ال HHنزاع والج HHدال وع HHلة ال HHبغض وال HHعداوة ال HHتام HHة ب HHني أق HHوام البش HHر .ف HHان HHهم ل HHم ي HHالح HHظوا أن أس HHاس
األديHان اإللHهية ال يHمكن إدراكHه مHن أعHمال دعHاة الHتّديّHن ،ذلHك ألن كHل خHير مHما ال يHمكن تHص ّور وجHود مHثله
ف HHي ال HHوج HHود ع HHرض HHة ل HHالس HHتغالل ،م HHثله ك HHمثل الس HHراج ال HHنوران HHي ،وإن وق HHع ف HHي أي HHدي جه HHالء ال HHصبيان أو
الHعميان ،فHإنHه ال يHنير لHهم املHنزل وال يHزيHل الHظلمة املسHتولHية عHليهم ،بHل يحHرقHهم ومHنزلHهم جHميعا .فهHل يHمكن

١٧

اذا أن يHقال أن السHراج مHذمHوم؟ ال واهلل ! بHل ان السHراج هHادي السHبيل ،وواهHب الHنور لHكل بHصير ،غHير أنHه
لألعمى آفة عظيمة.
)الرسالة املدنية ،ص (46
]راجع ً
أيضا فصل  9اإليمان والعرفان ووحدانية اهلل[

١٨

ﺇإﻁطﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭوﻋﺪﻡم ﺗﻌﺎﻁطﻲ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1ليس ألحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد دعوا لهم ما عندهم وتوجهوا إلى القلوب.
)الكتاب األقدس ،فقرة (95
 -2على األحباء أن يطيعوا الحكومة وينقادوا لها بموجب النصوص اإللهية.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (270
 -3بHعد مHعرفHة الHحق ج ّHل جHاللHه هHناك أمHران الزمHان هHما إطHاعHة الHدولHة وخHدمHتها ثHم الHتمسك بHالHحكمة وهHذان
األمران هما سبب ارتفاع ورقي الوجود.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (270
 -4ال يجوز ألي شخص أن يرتكب ما يخالف رأي رؤساء الدولة.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (270
.5الHبشارة الHخامHسة أن هHذا الحHزب إذا أقHام فHي بHالد أي دولHة يHجب عHليه أن يسHلك مHع تHلك الHدولHة بHاألمHانHة
والصدق والصفاء هذا ما نزل من لدن آمر قديم.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص (39
من ألواح حضرة عبد البهاء
 .1ع HHلى األح HHباء أن ال ي HHتدخ HHلوا ف HHي األم HHور ال HHسياس HHية ،ألن األح HHباء ال ع HHالق HHة ل HHهم ب HHال HHسياس HHة ب HHل ع HHليهم أن
يHنشغلوا بHالخHدمHة وأن يHتقربHوا إلHى اهلل ويHعملوا عHلى إرضHائHه ويHكونHوا سHببًا فHي راحHة وسHرور وفHرح الHعالHم
اإلنHHسانHHي .وإذا أراد شHHخص مHHا أن يتحHHدث عHHند األحHHباء عHHن أمHHور الHHحكومHHة والHHدولHHة بHHأن فHHالنHHا قHHال هHHذا
وفالنا عمل هذا وذاك ،على البهائي أن يرد عليه بأننا ليس لنا عالقة بهذه االمور.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص (335
 .2الHنص الHقاطHع بHأن يHكون األحHباء خHيّريHن وصHادقHني ومHطيعني لHلحكومHة وال مHجال ألي شHخص أن يHؤ ّول أو
يجتهد أو يضع قيو ًدا في ذلك ،هذا مقام املقربني.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (270
 -3أينما ُوجدتم عليكم إطاعة حكومة تلك الدولة.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (274
 -4يHHجب أن تHHكونHHوا صHHادقHHني وأمHHناء وخ HيّريHHن فHHي أي دولHHة ُوجHHدتHHم ،كHHما أشHHار حHHضرة بHHهاء اهلل،وأن تHHعامHHلوا
شعب ذلك األقليم بكل أمانة وصدق وإخالص.
)فضائل أخالق ،ص (62

١٩

Hخصا يتح ّ Hدث فHHي األمHHور الHHسياسHHية اعHHلموا بHHأنHHه لHHيس بHHهائHHيا هHHذا هHHو املHHيزان ،ألن أسHHاس
 .5إذا رأيHHتم شً H
األمHHر الHHبهائHHي هHHو األلHHفة بHHني جHHميع املHHلل واألديHHان ،أمHHا الحHHديHHث الHHسياسHHي فHHهو سHHبب الHHتفرقHHة والHHتضاد
والتعصب.
)أمر وخلق ،ج ،3ص(278

 .6خHامHسا :مHنع الHعامHة مHما يسHبّب الHفتنة والHفساد وعHدم املHداخHلة فHي األمHور الHسياسHية كHلية وعHدم الحHديHث
فHHي هHHذا الHHخصوص ولHHو بHHشق الHHشفة ،والHHحث فHHي جHHميع األحHHوال عHHلى الHHسكون واملHHحبة والHHصداقHHة مHHع
الجميع.
)گنجينه حدود وأحكام ص (337
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1على أهل البهاء الطاعة واالنقياد للدولة وإثبات صداقتهم وحسن نيتهم ألولياء األمور.
)توقيعات مباركة ،ص ،122ج(1939-1927 ،2
 -2إطHHاعHHة أولHHياء األمHHور تHHعتبر مHHن الHHفروض الHHحتمية ألهHHل الHHبهاء ومHHن واجHHباتHHهم املHHقدسHHة ولHHكن فHHي األمHHور
الHHوجHHدانHHية الHHتي لHHها عHHالقHHة بHHعقيدة الHHفرد فHHإن أهHHل الHHبهاء واملHHتمسكني بHHالشHHريHHعة املHHقدسHHة الHHسمحة يHHرجHHحون
الشهادة على اإلخالل بواجباتهم الفردية.
)توقيعات مباركة ،ص  ،30ج(1947-1922 ،3
.3بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول الHسياسHة وألHواح الHوصHايHا لHحضرة عHبد الHبهاء فHان مHوقHف الHفرد الHبهائHي يHجب
ان ي HHكون ل HHه ج HHان HHبان ،ال HHجان HHب األول ال HHطاع HHة ال HHتام HHة ل HHحكوم HHة ال HHدول HHة ال HHساك HHن ف HHيها وال HHجان HHب اآلخ HHر ع HHدم
املHHداخHHلة فHHي الHHشئون الHHسياسHHية مHHهما كHHانHHت .أمHHا بHHيان حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHاملHHقصود مHHنه إطHHاعHHة الHHحكومHHة
بّ H
Hغض الHHنظر عHHن شHHكل أو طHHبيعة تHHلك الHHحكومHHة .إنHHنا لHHسنا فHHي وضHHع – كHHأفHHراد بHHهائHHيني -أن نHHحكم عHHلى
حHHكومHHتنا بHHأنHHها عHHادلHHة أم غHHير عHHادلHHة ألن كHHل مHHؤمHHن لHHه وجHHهة نHHظر مHHختلفة وإن اخHHتالف وجHHهات الHHنظر فHHي
ه HHذا ال HHخصوص ق HHد ت HHؤدي إل HHى ال HHنزاع وال HHخالف وب HHال HHتال HHي ض HHرب ل HHلوح HHدة واالت HHحاد .ي HHجب ع HHلينا أن ن HHبني
نHHظامHHنا الHHبهائHHي ونHHترك أنHHظمة الHHعالHHم الHHناقHHصة لHHتسير فHHي طHHريHHقها .إنHHنا ال نسHHتطيع أن نHHغ ّيرهHHا مHHن خHHالل
ارتباطنا بها بل بالعكس فقد تد ّمرنا.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى الHHلجنة املHHركHHزيHHة لHHلتبليغ فHHي أمHHريHHكا الHHوسHHطى بHHتاريHHخ  13تHHموز
عام (1948
 -4بHالنسHبة إلHى عHدم ارتHباط الHديHن الHبهائHي بHالHشئون الHسياسHية ......يHمكن لHألحHباء أن يHدلHوا بHأصHواتHهم فHي
االنHHتخابHHات دون أن يHHكونHHوا مHHرتHHبطني بحHHزب مHHعني .أمHHا انHHضمام األحHHباء إلHHى األحHHزاب الHHسياسHHية فHHإن ذلHHك
Hضر بHاملHصالHح األمHريHة .ويHبقى األمHر مHتروكHا لHألفHراد فHي كHيفية االسHتفادة مHن هHذا الHحق شHريHطة
بHالHتأكHيد م ّ
االبHتعاد عHن األحHزاب الHسياسHية .ويHجب األخHذ بHعني االعHتبار بHأن الHتصويHت فHي االنHتخابHات هHو حHق أُعHطي
لHHألفHHراد ولHHيس بسHHبب انHHتمائHHهم إلHHى حHHزب مHHعني .يHHجب تHHوضHHيح هHHذا األمHHر بHHشكل جHHليّ لHHلفرد الHHبهائHHي الHHذي
يHHرغHHب فHHي اإلدالء بHHصوتHHه ،وإن رغHHب أحHHد األفHHراد فHHي االنHHضمام لHHعضويHHة أحHHد األحHHزاب وحHHاول حHHزب هHHذا
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الHHشخص الHHسيطرة والHHتفوق عHHلى حHHزب آخHHر واسHHتمر هHHذا الHHشخص عHHلى هHHذا الHHوضHHع رغHHم تحHHذيHHر املHHحفل
الروحاني له عندئذ يمكن للمحفل الروحاني أن يحرمه من االنتخابات البهائية.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلبهائHيني فHي الHواليHات املتحHدة وكHندا
بتاريخ  16آذار/مارس 1933م(
 -5املHHبدأ الHHرئHHيسي –كHHما تHHعلم -هHHو عHHدم مHHشاركHHة األحHHباء فHHي أيHHة انHHتخابHHات سHHياسHHية إال إذا كHHانHHوا واثHHقني
HرشHHح أو ذاك كHHان بحHّ HريHHة تHHامHHة دون االرتHHباط بHHأي حHHزب سHHياسHHي أو مHHنظمة
بHHأن اإلدالء بHHأصHHواتHHهم لهHHذا املH ّ H
ودون الHH Hتعبير عHH Hن أي بHH HرنHH HامHH Hج سHH HياسHH Hي .إن الHH Hقضية كHH Hلها هHH Hو فHH Hي كHH Hيفية تHH HعريHH Hف اإلنHH Hسان نHH Hفسه فHH Hي
االن HHتخاب HHات ول HHيس ف HHي ع HHملية ال HHتصوي HHت ن HHفسها .ي HHرى ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ب HHأن ت HHطبيق ه HHذا امل HHبدأ ه HHو أم HHر
م HHتروك ل HHألف HHراد ال HHذي HHن ل HHهم ال HHخيار ال HHوج HHدان HHي ف HHي ط HHرح ق HHضاي HHاه HHم ال HHخاص HHة ال HHتي ه HHم ف HHي ش HHك م HHنها إل HHى
محافلهم الروحانية من أجل الدراسة والهداية.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي إلHHى أحHHد األحHHباء بHHتاريHHخ  28كHHانHHون األول )ديHHسمبر(
عام (1936
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1اسHتلمنا رسHالHتكم املHؤرخHة  12كHانHون األول )ديHسمبر( عHام  1973حHول مHشكلة .....الHذي يHقول بHأنHه مHن
يسج HHل ن HHفسه ع HHضوا ف HHي أح HHد
ّH
Hمدرس ف HHي م HHدرس HHة ح HHكوم HHية دون أن
ال HHصعب ع HHليه أن ي HHحتفظ ب HHوظ HHيفته ك ّ H
األحHزاب الHسياسHية املHوجHودة حHالHيا فHي الHدولHة .هHناك سHؤال مHشابHه أُثHير فHي بHعض الHدول األخHرى وبHاألخHص
فHي إفHريHقيا الHتي يHوجHد فHيها نHظام الحHزب الHواحHد .وعHلى الHرغHم مHن عHلمنا بHأن هHناك أكHثر مHن حHزب سHياسHي
ف HHي دول HHتكم ول HHكننا ن HHعتقد ب HHأن HHه م HHن امل HHفيد أن ن HHقدم ل HHكم م HHختصرا م HHن ال HHتعليمات ال HHتي أع HHطيناه HHا ل HHلمحاف HHل
الروحانية في إفريقيا وهي مرفقه.
ن HHقترح ب HHالنس HHبة ل HHقضية .....أن ت HHكون ه HHناك ف HHرص HHة مل HHحفلكم أن ي HHلتقي م HHع م HHسئول أو م HHسئول HHني رس HHميني
ح HHكوم HHيني لش HHرح امل HHبدأ ال HHبهائ HHي ب HHالنس HHبة ل HHعدم امل HHداخ HHلة ف HHي ال HHشئون ال HHسياس HHية وأي HHضا ب HHالنس HHبة إلط HHاع HHة
ال HHحكوم HHة وال HHوالء ل HHها .إن ل HHقاءك HHم ي HHجب أن ي HHتضمن أي HHضا الح HHل امل HHمكن ل HHقضية ....وأي HHضا اب HHتعادن HHا ع HHن
االنHHضمام إلHHى األحHHزاب الHHسياسHHية وفHHي نHHفس الHHوقHHت إطHHاعHHتنا الHHتامHHة لHHلحكومHHة .إن ذلHHك بHHالHHتأكHHيد سHHيعطي
فرصة أخرى جيدة لإلعالن عن األمر املبارك ومبادئه ويؤ ّدي إلى تفهم واحترام املسئولني له.
)مHH Hن رسHH HالHH Hة لHH Hبيت الHH Hعدل األعHH Hظم مHH HؤرخHH Hة  28كHH HانHH Hون األول )ديHH Hسمبر( عHH Hام  1973مHH HوجHH Hهة إلHH Hى املHH Hحفل
الروحاني املركزي لبوليفيا(
.2بHالنسHبة إلHى تHساؤلHكم املHؤرخ  24أيHلول )سHبتمبر( حHول عHمل أحHد الHبهائHيني فHي إنHتاج بHرنHامHج تHلفزيHونHي
وجHه لHنا بHيت الHعدل األعHظم الHتوجHيه الHتالHي ،بHأن الHشخص املHعني عHليه
دعHائHي لHصالHح حHملة سHياسHية ،فHقد ّ H
Hلما بHأن ذلHك يHجب أن ال
Hكف نHفسه عHن الHعمل فHي الHنشاط الHذي يHر ّوج ألحHد الHسياسHيني فHي حHملته ع ً
أن ي ّ
يفسر بأنه تقييد في االتصال مع غير البهائيني.
ّ
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل األعHHظم إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي فHHي أالسHHكا بHHتاريHHخ 29
تشرين األول  /أكتوبر عام 1979م(

٢١

ﺇإﻁطﺎﻋﺔ ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﺔ
من ألواح حضرة عبد البهاء
Hقرره مجHلس الHشورى حHول هHذا املHوضHوع أو مHواضHيع أخHرى عHلى الجHميع إطHاعHته مHن دون تHردد
 -1كHل مHا ي ّ
أو توقف.
)لوح شهيد بن شهيد ،ص  ،58من كتاب گنجينه حدود وأحكام(
 -2إنني على استعداد لتنفيذ كل ما يراه املحفل الروحاني وسوف لن أتوقف عند ذلك أبدا.
)ص ،29من كتاب أصول نظم إداري(
 -3عHHلى كHHل فHHرد املHHشورة مHHع املHHحفل الHHروحHHانHHي وأن ال يُHHقدم عHHلى أي عHHمل دون ذلHHك وبHHالHHطبع عHHليه أن يHHقبل
وروحHHا وي HHطيعه ح HHتى ت HHنتظم األم HHور ب HHأح HHسن وج HHه ،وإن ع HHمل ك HHل ش HHخص ب HHشكل مس HHتقل
ًH
ق HHرار امل HHحفل ق HHلبًا
وحسب مزاجه وميوله فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر أمر اهلل.
) نظامات بهائي – ص (55
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ع HHلى األح HHباء أن ي HHؤم HHنوا ب HHأن أع HHضاء امل HHحفل ال HHروح HHان HHي ه HHم م HHندوب HHون HHهم وأم HHناء اهلل ب HHني ال HHعباد وك HHل م HHا
يصدره املحفل من قرارات على الجميع إطاعته بكل روح وريحان.
)خصائل أهل بهاء ،ص (44
 -2ع HHلى ك HHاف HHة ال HHبهائ HHيني ف HHي ك HHل دول HHة وإق HHليم أن ي HHنصروا أم HHناء ال HHرح HHمن س HHواء ع HHلى املس HHتوى املح HHلي أو
املHHركHHزي وأن يHHطيعوا الHHقرارات الHHصادرة مHHن املHHراجHHع الHHرسHHمية الHHبهائHHية وأن تHHكون أراؤهHHم وأفHHكارهHHم ومHHيولHHهم
ال HHشخصية ف HHي ظ HHل إرادة ال HHهيئة ال HHتي ت HHمثلهم وأن ي HHقوم HHوا ب HHمساع HHدة وخ HHدم HHة وم HHعاض HHدة م HHمثليهم وم HHن دون
ترديد أن يكونوا مؤيدين وناصرين وناشرين للقرارات والتشريعات الصادرة منهم.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،2ص (124
 -3ع HHلى ك HHاف HHة األح HHباء س HHواء م HHن داخ HHل امل HHحفل ال HHروح HHان HHي أو م HHن خ HHارج HHه أن ي HHعتبروا امل HHحفل ال HHروح HHان HHي
مندوبهم وأن يقوموا بتقويته وتعزيزه.
)منتخبات توقيعات مباركة ،ص (51
 -4م HHا ه HHو خ HHير األف HHراد أن ي HHقوم HHوا ب HHإط HHاع HHة ق HHرارات امل HHحفل ال HHروح HHان HHي ح HHتى ي HHشمل ه HHؤالء األف HHراد األل HHطاف
الخفية اإللهية والتأييدات الرحمانية وتفتح على وجوههم أبواب البركة السماوية.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،3ص (14
 -5م HHن أح HHد امل HHبادئ ال HHرئ HHيسة ل HHلنظام اإلداري ال HHذي ي HHجب أن ن HHذك HHره ه HHو أن ه HHذا ال HHنظام ه HHو ن HHموذج ل HHلنظام
الHعاملHي الجHديHد ،وأن املHحفل الHروحHانHي إن اتخHذ قHرارا غHير حHكيم عHلينا دعHمه مHن أجHل حHفظ وحHدة الHجامHعة.
يHمكن االسHتئناف مHن خHالل املHحفل املحHلي إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي .....ولHكن يHجب مHراعHاة واحHترام
٢٢

السHHلطات والHHصالحHHيات املHHودعHHة فHHي الHHجناح االنHHتخابHHي .ويHHمكن الHHوصHHول إلHHى ذلHHك مHHن خHHالل االمHHتحانHHات
واالختبارات.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي ألملHانHيا والHنمسا مHؤرخHة  30حHزيHران
(1949
 -6يHمكن لHلمحفل أن يخHط¦ ولHكن -وكHما قHال حHضرة عHبد الHبهاء  -إن لHم يHطعه األحHباء فHإن الHنتيجة سHتكون
أكHHثر سHHو ًءا حHHيث إن ذلHHك سHHيؤدي إلHHى تHHضعيف املHHؤسHHسات الHHتي يHHجب أن تسHHتحكم وتHHعزّز مHHن أجHHل تHHأيHHيد
Hصحح الخHطأ .يHجب أن
مHبادئ وأحHكام األمHر اإللHهي .وقHال حHضرة عHبد الHبهاء أيHضا بHأن اهلل تHعالHى سHوف ي ّ
نHHؤمHHن بHHذلHHك ونHHطيع مHHحافHHلنا الHHروحHHانHHية .إن مHHسؤولHHياتHHك بHHصفتك عHHض ًوا فHHي الHHجامHHعة أن تHHعمل جHHاه ً Hدا عHHلى
إيجاد الوحدة واإلخاء داخل الجامعة البهائية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي إلى أحد األفراد في عام (1949
 -7يHحق لHلبهائHيني تHقديHم انHتقاداتHهم لHلمحافHل الHروحHانHية حHيث يHمكنهم وبHكل حHريHة إبHداء وجHهات نHظرهHم حHول
الHHسياسHHات أو أعHHضاء املHHؤسHHسات االنHHتخابHHية ولHHكن بHHعد ذلHHك عHHليهم أن يHHقبلوا قHHرار املHHحفل بHHكل رحHHابHHة صHHدر
ِطبقا للمبادئ التي ذُكرت في اإلدارة البهائية في هذا الخصوص.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرت HHه إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي الس HHترال HHيا ون HHيوزي HHلندا م HHؤرخ HHة 13
أيار(1945
]راجع ً
أيضا فصل  7االنتخابات البهائية وفصل  66النظام العاملي واإلداري البهائي[
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ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاﻝل
من آثار حضرة بهاء اهلل
 .1إن الHHتم ّدن الHHذي يHHذكHُ Hر ُه عHHلماء مHHصر الHHصنايHHع والHHفضل لHHو يHHتجاوز حHHد االعHHتدال لHHتراه نHHقمة عHHلى الHHناس
كHذلHك يHخبركHم الHخبير .إنHه يHصير مHبدأ الHفساد فHي تHجاوزه كHما كHان مHبدأ اإلصHالح فHي اعHتدالHه تHف ّكروا يHا
قوم وال تكونوا من الهائمني سوف تحترق املدن من ناره وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد.
)منتخباتي ،فقرة  ،164ص(220
 .2خذوا االعتدال هذا ما أمركم به الغنيّ املتعال.
)أمر وخلق  -ج 3ص(160
من ألواح حضرة عبد البهاء
 .1إن ح HHياة ون HHجاة ك HHل ش HHيء ف HHي ع HHال HHم اإلم HHكان م HHنوط ب HHاالع HHتدال أم HHا امل HHوت واله HHالك ي HHعني ت HHجاوز حH Hدّ
ومضرا.
قبيحا
االعتدال والعمل في غير املوقع .كل عمل أو قول مفيد إن تجاوز حد االعتدال أصبح
ً
ّ
)بدا يع االثار ،ج ،2ص(338
من رسائل بيت العدل األعظم
ِ
Hكره HHم وذك Hُ Hره HHم ف HHي إع HHالء
.1إن أول أم HHر ي HHجب أن ي HHنتبه إل HHيه األح HHباء أي HHنما ك HHان HHوا ووج HHدوا ه HHو أن ي HHنحصر فُ H
كHلمة اهلل وخHدمHة أمHر اهلل ،أمHا األمHور األخHرى مHثل الHعمل والHتجارة فHيجب أن ال تHتجاوز حHد االعHتدال وأن
ال تطغى على الهدف األسمى وخدمة أمر الجمال األبهى.
)من رسالة إلى البهائيني اإليرانيني املقيمني في البالد الغربية مؤرخة  5حزيران  /يونيو 1977م(
Hتمسك بHحبل االعHتدال فHي جHميع شHئون الHحياة .يHجب عHلى األحHباء ،وهHم
.2مHن ضHمن تHلك املHهام املHقدسHة ال ّ
Hغتروا ب HHظواه HHر ه HHذه ال HHدار ال HHفان HHية أو يتش HHبثوا ب HHزي HHنة ال HHدن HHيا وي HHضيّعوا
أه HHل االن HHقطاع واالع HHتدال ،أن ال ي ّ H
حياتهم.
)من رسالة إلى البهائيني اإليرانيني املقيمني في جميع دول العالم مؤرخة  10شباط  /فبراير عام (1980

٢٤

ﺍاﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕت ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1قHد كHتب اهلل عHلى كHل مHديHنة أن يHجعلوا فHيها بHيت الHعدل ويHجتمع فHيه الHنفوس عHلى عHدد الHبهاء وإن ازداد
ال بHأس ،ويHرون كHأنHهم يHدخHلون مHحضر اهلل الHعلي األعHلى ويHرون مHن ال يُHرى .ويHنبغي لHهم أن يHكونHوا أمHناء
ال HHرح HHمن ب HHني اإلم HHكان ووك HHالء اهلل مل HHن ع HHلى االرض ك HHلها وي HHشاوروا ف HHي م HHصال HHح ال HHعباد ل HHوج HHه اهلل ،ك HHما
يشاورون في أمورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار .
)الكتاب األقدس ،فقرة رقم (30
 -2قد كتب اهلل على كل مدينة أن يجعلوا فيها بيت العدل
بHHيوت الHHعدل هHHي هHHيئات مHHنتخبة تHHعمل لخHHدمHHة املHHجتمع عHHلى ثHHالثHHة مسHHتويHHات :محHHليًا ،ووطHHنيًا ،وعHHامل Hيًا .أمHHر
حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي الHHكتاب األقHHدس بHHتأسHHيس بHHيت الHHعدل األعHHظم وبHHيوت الHHعدل املحHHلية ،وأبHHان حHHضرة عHHبد
الHبهاء فHي ألHواح الHوصHايHا ضHرورة تHأسHيس بHيت الHعدل الHثانHوي )اإلقHليمي أو املHركHزي( وأوجHز طHريHقة انHتخاب
بيت العدل األعظم.
امل HHقصود ف HHي اآلي HHة امل HHن ّوه ع HHنها أع HHاله ه HHو ب HHيت ال HHعدل املح HHلي ،وه HHي ه HHيئة ت HHنتخب ف HHي ك HHل مح HHل ي HHبلغ ع HHدد
الHبهائHيني الHبالHغني املHقيمني فHيه تHسعة نHفوس أو أكHثر .وقHد حّ Hدد ولHي أمHر اهلل مHؤقHتًا سّ Hن الHبلوغ لهHذا الHغرض
بHواحHد وعشHريHن عHا ًHمHا ،ولHكنه أفHصح بHأن تحHديHد سّ Hن الHبلوغ يHمكن تHغييره مسHتقبالً بHقرار بHيت الHعدل األعHظم.
Hسمى بHيوت الHعدل املحHلية والHثانHويHة حHالً Hيا بHاملHحافHل الHروحHانHية املحHلية واملHركHزيHة ،وقHد أبHان حHضرة ولHي أمHر
وت ّ
اهلل أن هذه التسمية مؤقتة وأضاف قائالً:
HوحHا ،ويHتم تHقديHرهHما عHلى وجHه أكHمل ،سHتعرف هHذه الHهيئات
"بHينما تHزداد أهHداف الHديHن الHبهائHي ومHكانHته وض ً H
تHدريHجيًا بHاسHمها الHدائHم املHالئHم أال وهHو "بHيت الHعدل" .ولHن يHختلف مسHتقبالً طHرز املHحافHل الHروحHانHية الHحالHية
فحس HHب ،ب HHل س HHيمكنها أي ً H
Hضا أن ت HHضيف إل HHى وظ HHائ HHفها ال HHحال HHية ت HHلك ال HHصالح HHيات وامل HHسئول HHيات واالم HHتيازات
ال HHتي س HHيفرض HHها االع HHتراف ب HHدي HHن ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،ال ب HHوص HHفه أح HHد ال HHنظم ال HHدي HHنية امل HHعترف ب HHها ف HHي ال HHعال HHم
فقط ،وإنما بوصفه الدين الرسمي لدولة مستقلة وذات سيادة".
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (49
 -3عدد البهاء
لHفظ "بHهاء" يHساوي الHعدد تHسعة وفً Hقا لHلحساب األبجHدي .وقHد تحHدد فHي الHوقHت الHحاضHر عHدد األعHضاء فHي
كHل مHن بHيت الHعدل األعHظم واملHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة واملحHلية بHتسعة أعHضاء ،وهHو الحHد األدنHى الHذي قHرره
حضرة بهاء اهلل لعضوية هذه الهيئات.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (50
 -4ينبغي لهم أن يكونوا أمناء الرحمن بني االمكان
الس HHلطات امل HHخول HHة ل HHبيت ال HHعدل األع HHظم ،وامل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية امل HHرك HHزي HHة واملح HHلية ،وم HHسئول HHيتها ،إل HHى ج HHان HHب
الHصفات املHطلوبHة لHعضويHتها ،مHبيّنة فHي آثHار حHضرة بHهاء اهلل وحHضرة عHبد الHبهاء ،ورسHائHل حHضرة ولHي أمHر
اهلل ،وش HHرح ب HHيت ال HHعدل األع HHظم .أم HHا ال HHوظ HHائ HHف ال HHرئ HHيسية له HHذه ال HHهيئات ف HHقد ح HHدده HHا دس HHتور ب HHيت ال HHعدل
األعظم ،كما حددتها دساتير املحافل الروحانية املركزية واملحلية.
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)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (51
 -5ويشاوروا في مصالح العباد
ث األح HHباء ع HHلى "أن ي HHتشاوروا ف HHي
س ّ Hن ح HHضرة ب HHهاء اهلل امل HHشاورة ك HHأح HHد امل HHبادئ األس HHاس HHية لش HHري HHعته ،وح ّ H
جHHميع األمHHور" ووصHHف املHHشاورة بHHأنHHها "سHHراج الهHHدى الHHذي يHHرشHHدهHHم إلHHى السHHبيل ويHHمدهHHم بHHاملHHعرفHHة" وب Hنيّ
حضرة ولي أمر اهلل أن املشاورة هي إحدى القواعد األساسية للنظم اإلداري البهائي.
وقHHد أوجHHز حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي رسHHالHHة سHHؤال وجHHواب إحHHدى الHHطرق الHHتي يHHمكن بHHها إجHHراء املHHشاورة ،مHHؤكً Hدا
أهHHمية اإلجHHماع فHHي اتHHخاذ الHHقرارات ،فHHإن تHHعذّر اإلجHHماع يHHكون الHHرأي عHHندئHHذ لHHألغHHلبية .وأوضHHح بHHيت الHHعدل
األع HHظم أن ه HHذا ال HHتوج HHيه ن HHزل ر ًدا ع HHلى اس HHتفسار ع HHن ال HHتعال HHيم ال HHبهائ HHية امل HHتعلقة ب HHامل HHشاورة ق HHبل ت HHأس HHيس
امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية ،وأ ّكHHد أن ظ HHهور امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية – ال HHتي ي HHمكن ل HHألح HHباء االس HHتعان HHة ب HHها دائ HHما – ال
ي HHمنعهم م HHن اتّ HHباع الخ HHطوات امل HHذك HHورة ف HHي رس HHال HHة س HHؤال وج HHواب ب HHخصوص امل HHشاورة .ف HHيمكنهم اتّ HHباع ه HHذه
الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (52
.6عHHليهم أن يHHبنوا بHHيتا بHHاسHHم الHHعدل فHHي كHHل مHHديHHنة مHHن مHHدن األرض ويHHجتمع فHHي ذلHHك الHHبيت مجHHموعHHة مHHن
الHHنفوس الHHزكHHية املHHطمئنة عHHلى عHHدد االسHHم األعHHظم ،وعHHلى هHHؤالء الHHنفوس أثHHناء الHHحضور أن يHHشعروا بHHأنHHهم
بني يدي اهلل.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (214
من ألواح حضرة عبد البهاء
ُ .1ينتخب املحفل الروحاني بغالبية اآلراء ،وأما تجديد انتخابه ومدته فهو راجع إلى بيت العدل العمومي.
)مكاتيب حضرة عبد البهاء ،ج ،2ص (304
.2يتأسس بيوت عدل خصوصي في جميع البالد وتنتخب تلك البيوت بيت العدل العمومي.
)الواح الوصايا لحضرة عبد البهاء(
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1عHلى املHحافHل الHروحHانHية فHي شHرق وغHرب الHعالHم مHن دون اسHتثناء وفHي كHل عHام أن تجHدد انHتخابHاتHها فHي
أول يHوم مHن عHيد الHرضHوان الHسعيد وتجHري االنHتخابHات فHي ذلHك الHيوم بHكل مHتانHة وروحHانHية وإن أمHكن تHعلن
نHHتيجة فHHرز األصHHوات فHHي نHHفس الHHيوم .أمHHا أصHHول االنHHتخابHHات فHHهي أن يHHقوم األحHHباء بHHكل اتHHحاد واتHHفاق فHHي
ذلHH Hك الHH Hيوم مHH HتوجهHH Hني الHH Hيه ومHH Hنقطعني عHH Hن دونHH Hه طHH HالHH Hبني هHH HدايHH Hته ومسHH Hتعينني مHH Hن فHH Hضله بHH HانHH Hتخاب املHH Hحفل
ال HHروح HHان HHي ،وأن ي HHعتبروا ذل HHك م HHن وظ HHائ HHفهم امل HHقدس HHة امل HHهمة وأن الي HHهملوا ذل HHك أو ي HHبتعدوا ع HHنه ،ك HHما ع HHلى
الناخبني واملنتخبني أن اليتحدثوا عن االستقالة وإنما يبدوا رأيهم بكل فخر وج ّدية.
)توقيعات مباركة ،ج ،1ص (322
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.2يHجب أن يHتم انHتخاب املHحافHل الHرحHانHية املحHلية انHتخابHا مHباشHرا مHن قHبل األحHباء وعHلى كHل مHؤمHن )مسجHل(
أعHلن عHن ايHمانHه ،ويHبلغ سHن الHواحHدة والعشHريHن أو أكHثر ،أن يHعتبر واجHبه املHقدس االشHتراك فHي انHتخاب
م HHحفله املح HHلي ب HHكل اخ HHالص وي HHقظة ض HHمير وأن ي HHسهم ف HHي ت HHدع HHيمه ون HHشاط HHه ال HHكفؤ ال أن ي HHتنحى م HHترف HHعا
ويتخذ موقف الالمباالة وعدم االهتمام.
)من كتيب املحفل الروحاني املحلي ،ص(14
 -3إن االنHHتخابHHات فHHي الHHجامHHعة الHHبهائHHية سHّ HريّHHة وعHHامHHة وحHّ Hرة وهHHي بHHعيدة كHّ Hل الHHبعد عHHن مHHفاسHHد ودسHHائHHس
ومHؤامHرات أهHل الHعدوان .إ ّن االنHتخابHات س ّHريّHة وح ّHرة ،حHتى أن الHزوج اليHجوز لHه االطHالع عHلى تHصويHت زوجHته
وأيHضا بHالنسHبة لHباقHي افHراد الHعائHلة حHيث يHجب أن يHظل هHذا االمHر مHكتومHا .كHما ال يHجوز االعHالن والHتصريHح
بأي اسم.
)گنجينه حدود واحكام ،ص(64
 -4ح HHذار ح HHذار م HHن أن ت HHصل رائ HHحة األح HHزاب وال HHشعوب ال HHغرب HHية ال HHكري HHهة وع HHادات HHهم امل HHضرة م HHثل ال HHدع HHاي HHة
واالعHالن والHواسHطة إلHى جHمع األحHباب أو يHؤثHر فHي نHفوسHهم أو فHي روحHانHيتهم .عHلى األحHباء أن يHغيّروا هHذه
املHفاسHد بHكل خHلوص وصHفاء وحHب ووفHاء ووحHدة واتHحاد وأن ال يHقلدوهHم .ولHكي يHؤثHر الHروح اإللHهي فHي جHسم
العالم وفي األحباء يجب أن نبتعد عن هذه األفكار والسلوكيات تماما.
)من توقيع مؤرخ  30كانون الثاني عام  1923موجه إلى املحفل املركزي اليران(
 -5بHالنسHبة لHسؤالHكم حHول عHدد األصHوات الHتي يHجب أن يHكتبها الHناخHبون فHي انHتخابHهم لHلمحافHل الHروحHانHية،
فHإنHه طHبقا ملHبادئ اإلدارة الHبهائHية فHإن عHدد أعHضاء املHحفل الHروحHانHي فHي الHوقHت الHحالHي تHم تحHديHده بHتسعة
أعHHضاء ،وهHHذا يHHعني بHHأنHHه ال تHHقبل ورقHHة االنHHتخابHHات إال إذا احHHتوت عHHلى تHHسعة أصHHوات بHHالHHضبط .ولهHHذا فHHإن
املهمة املقدسة لكل فرد بهائي هو أن يكتب تسعة أسماء ال أكثر وال أقل.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي للجHHزر الHHبريHHطانHHية بHHتاريHHخ 27آذار
(1940

من آثار بيت العدل األعظم
املادة السادسة – االنتخابات البهائية:
م HHن أج HHل امل HHحاف HHظة ع HHلى ال HHسمة ال HHروح HHان HHية وأه HHداف االن HHتخاب HHات ال HHبهائ HHية ،ي HHجب ت HHجنب أي ن HHوع م HHن أن HHواع
الHترشHيح أو الHدعHايHة أو أي اجHراء أو نHشاط مHن شHأنHه أن يHش ّوه ذلHك الهHدف وتHلك الHسمة .كHما يHجب أن يHسود
أث HHناء االن HHتخاب HHات ج HHو م HHن اله HHدوء وال HHدع HHاء ح HHتى يس HHتطيع ك HHل ن HHاخ HHب أن ي HHنتخب ف HHقط أول HHئك ال HHذي HHن أل HHهمته
املناجاة والتأمل ان ينتخبهم.
البند األول:
جHHميع االنHHتخابHHات الHHبهائHHية تHHتم بHHاالقHHتراع السHHري وحسHHب نHHظام األغHHلبية النسHHبية مHHا عHHدا انHHتخاب الHHوظHHائHHف
التنفيذية للمحافل الروحانية املحلية واملركزية واللجان.
البند الثاني:
سري.
يتم انتخاب الوظائف التنفيذية للمحافل الروحانية واللجان حسب نظام األغلبية املطلقة وباقتراع
ّ
البند الثالث:
٢٧

ف HHي ح HHال HHة ع HHدم ان HHتخاب ج HHميع أع HHضاء ال HHهيئة )امل HHحفل وغ HHيره( ف HHي االق HHتراع األول ،بس HHبب وج HHود ت HHسا ٍو ف HHي
األصوات ،يتم االنتخاب مجددا بني الذين تساوت أصواتهم مرة أو أكثر حتى يتم انتخاب جميع االعضاء.
البند الرابع:
ال يHجوز لHلفرد الHبهائHي أن يHتنازل عHن حHقه االنHتخابHي ومHسؤولHيته لHصالHح شHخص آخHر ،أو يHقوم بهHذا الHواجHب
بالوكالة عن شخص آخر.
)من دستور بيت العدل االعظم(
]راجع ً
أيضا فصل  5إطاعة املؤسسات البهائية وفصل  66النظام العاملي واإلداري البهائي[

٢٨

ﺍاﻻﻧﻘﻄﺎﻉع
من الواح حضرة بهاء اهلل
 -1دعHوا مHا عHندكHم ثHم طHيروا بHقوادم االنHقطاع فHوق اإلبHداع كHذلHك يHأمHركHم مHالHك االخHتراع الHذي بحHركHة قHلمه
ق ّلب العاملني.
)الكتاب األقدس ،فقرة(54
 -2طوبى للذين طاروا بأجنحة االنقطاع إلى مقام ٍ جعله اهلل فوق اإلبداع.
)منتخباتي ،ص (30
 -3رأس االنقطاع هو التّوجه إلى شطر اهلل والورود عليه والنظر إليه والشهادة بني يديه.
)لوح أصل كل الخير(
 -4ب HHسم رب HHنا ال HHعلي األع HHلى ال HHباب امل HHذك HHور ف HHي ب HHيان أن ال HHعباد ل HHن ي HHصلوا إل HHى ش HHاط¦ بح HHر ال HHعرف HHان إال
ب HHاالن HHقطاع ال HHصرف ع HHن ك HHل م HHن ف HHي ال HHسموات واألرض .ق ّ Hدس HHوا أن HHفسكم ي HHا أه HHل األرض ل ّ H
Hعل ت HHصل ّن إل HHى
املقام الذي ق ّدر اهلل لكم وتدخل ّن في سراد ٍق جعله اهلل في سماء البيان مرفوعا.
)من مقدمة كتاب االيقان(
 -5خّ Hلصوا أنHفسكم عHن الHدنHيا وزخHرفHها إيHاكHم أن ال تHقربHوا بHها ألنHها يHأمHركHم بHالHبغي والHفحشاء ويHمنعكم عHن
صHراط عHز مسHتقيم ......إن الHذي لHن يHمنعه شHيء عHن اهلل ال بHأس عHليه لHو يHزيّHن نHفسه بحHلل األرض وزيHنتها
وما خلق فيها ألن اهلل خلق كل ما في السموات واألرض لعباده املوحدين.
)منتخباتي ،ص (177
 -6االنHقطاع شHمس إذا أشHرقHت مHن أفHق سHماء نHفس تنخHمد فHيها نHار الحHرص والHهوى كHذلHك يHخبركHم مHالHك
ال HH Hورى إن أن HH Hتم م HH Hن ال HH Hعارف HH Hني .إن ال HH Hذي ف HH Hتح ب HH Hصره ب HH Hنور ال HH Hعرف HH Hان ي HH Hنقطع ع HH Hن االم HH Hكان وم HH Hا ف HH Hيه م HH Hن
األكوان .......طوبى ملن تن ّور بأنوار االنقطاع إنه من اهل سفينة الحمراء.
)امر وخلق ،ج  ،3ص(398
 -7تHاهلل إن الHدنHيا وزخHرفHها ومHا فHيها مHن آالئHها لHم يHكن عHند اهلل إال كHكف مHن الHتراب بHل أحHقر لHو كHان الHناس
ف HHي أن HHفسهم ب HHصيرا .ط ّهHHروا أن HHفسكم ي HHا م HHأل ال HHبهاء ع HHن ال HHدن HHيا وم HHا ف HHيها ت HHاهلل إن HHها اال ي HHنبغي ل HHكم ،دع HHوه HHا
وتوجهوا إلى منظر قدس منيرا.
ألهلها
ّ
)منتخباتي ،ص (195
 -8مHHن انHHقطع فHHي سHHبيلي عHHن سHHوائHHي إنHHه قHHائHHم لHHدى عHHرشHHي وواقHHف لHHدى جHHمالHHي كHHذلHHك يHHقرب إلHHيه مHHن كHHان
بعيدا إنه ولي املخلصني.
)اثار قلم اعلى ،ج ،6ص (17

٢٩

 -9خHذ قHدح االنHقطاع فHار ًغHا عHن االبHداع ثHم اشHرب بHاسHمه املHهيمن عHلى االمHكان لHو تHتوجHه إلHى الHطير املHغنية
ع HHلى أف HHنان س HHدرة ال HHبيان ل HHتسمع م HHا ال س HHمعته م HHن ق HHبل وي HHأخ HHذك االش HHتياق ع HHلى ش HHأن ت HHنادي ب HHاس HHمه ب HHني
البالد.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،2ص(278
 -10إنHا نHوصHيك وأحHبائHنا بHتقوى اهلل واالنHقطاع عHما سHواه ليظهHر مHنهم مHا ينجHذب بHه أفHئدة الHعالHم إن هHذا
لصراط ربك بني السموات واألرضني.
)كتاب مبني ،ص (198
 -11إن الHقصد مHن االنHقطاع هHو انHقطاع الHنفس عHما سHوى اهلل ،وذلHك يHعني أنHها تHرتHقي إلHى مHقام بHحيث ال
Hمسكها ب HHه ال
ي HHمنعه ش HHيء م HHن األش HHياء امل HHشهودة ف HHيما ب HHني األرض وال HHسماء ع HHن ال HHحق ،أي ح Hبّها ل HHشيء وت ّ H
HاسHا كHثيريHن تHمسكوا بHالHزخHارف
يHمنعها مHن حHب اهلل وال يHحجبها عHن ذكHره ،كHما تHالحHظون عHيانHا الHيوم بHأن أن ًH H
الHHفانHHية وتشHHبثوا بHHأسHHباب بHHاطHHلة وحHHرمHHوا بHHذلHHك مHHن الHHنعم الHHخالHHدة وأثHHمار الشجHHرة املHHباركHHة اإللHHهية ،ومHHع أن
Hقرا ومHHقا ًمHHا إال االنHHقطاع ولHHكن الHHتعبير عHHاجHHز عHHن تHHرجHHمة
سHHالHHك سHHبل الHHحق يHHصل إلHHى مHHرتHHبة ال يHHرى فHHيها مً H
هHHذا املHHقصد والHHقلم ال يسHHتطيع أن يخHHطو سHHاحHHته لHHيرقHHم ،ذلHHك فHHضل اهلل يHHعطيه مHHن يHHشاء .فمجHHمل الHHقول إن
وسHل بHه ،وهHذه املHرتHبة
وجHه إلHى اهلل والHت ّ ّH H
الHقصد مHن االنHقطاع لHيس إسHراف األمHوال وإتHالفHها بHل عHبارة عHن الHت ّ ّ H
إن ح HHصلت ب HHأي ن HHحو ك HHان وظه HHرت م HHن أي ش HHيء ان HHما ي HHعتبر ان HHقطا ًعHHا وم HHبدأه وم HHنتهاه ،إذًا ن HHسأل اهلل ب HHأن
يHHنقطعنا عHHمن سHHواه ويHHرزقHHنا لHHقاءه انHHه مHHا مHHن إلHHه إال هHHو لHHه األمHHر والخHHلق يهHHب مHHا يHHشاء ملHHن يHHشاء وانHHه كHHان
على كل شيء قديرا.
)مجموعة ألواح مباركه ،طبع مصر ،ص (349
من ألواح حضرة عبد البهاء
Hفسه ف HHي اآلخ HHري HHن ،وم HHن دخ HHل ه HHذا
 -1ف HHي ال HHبداي HHة ي HHجب أن ي HHكون االن HHسان م HHنقطعا ومنج HHذب HHا ح HHتى ي HHؤث HHر نَ َ H
املHيدان فHإنHه سHيوفHق وتHفتح األبHواب أمHام وجHهه وتHبصر عHيناه ويHؤيHد بHنفثات روح الHقدس ويهHتدي ويHكون سHببًا
في هداية اآلخرين.
)امر وخلق ،ج ،3ص(494
Hفسا ط HHاه HHرا ب HHكل ان HHقطاع ف HHإن أث HHره سيظه HHر ح HHتى ل HHو ام HHتد
 -2يَ HHعلم اهلل ال HHواح HHد األح HHد ل HHو ت HHنفس ش HHخصا نَ َ H
أللف سنة.
)بدائع اآلثار ،ج ،1ص (259
 -3إن أردتم التقرب إلى اهلل فعليكم االنقطاع من جميع األشياء والتقدس من مكاره الدنيا.
)بدائع اآلثار ،ج 1ص (320
وجHه إلHى الHوسHائHل وإنHما عHدم تHعلق الHقلب بHها ،نHحن فHي طهHران كHان لHديHنا كHل
 -4االنHقطاع ال يHعني عHدم الHت ّ ّ H
ش HHيء وخ HHالل ي HHوم واح HHد هج HHم األع HHداء ع HHلى م HHنزل HHنا وس HHرق HHوا ك HHل ش HHيء ووص HHل األم HHر إل HHى درج HHة ان HHه ل HHم ي HHكن
عHندنHا قHوت ال يHموت .كHنت جHائHعا ولHم يHكن عHندنHا الHخبز ،وضHعت الHوالHدة مHقدارا مHن الHطحني فHي كHفي وأكHلته
)بدائع اآلثار ،ج ،2ص (187
ومع هذا كنت مسرورا.
٣٠

 -5هHناك رفHيقان أحHدهHما غHني مHنقطع واآلخHر فHقير ،قHامHا بHالHسفر مHعا بHعد أن تHركHا كHل شHيء خHلفهما .الحHظ
الHHشخص الHHفقير بHHأن رفHHيقه الHHغني قHHد تHHرك جHHميع ثHHروتHHه واليHHرغHHب بHHالHHرجHHوع إلHHيها ثHHم قHHال لHHه :اصHHبر قHHليالً ألن
Hمارا أو ّد أن آخ HHذه م HHعي .ق HHال ال HHغني إن HHك ال ت HHصلح ل HHلسفر ألن HHك ل HHم تس HHتطع أن تس HHتغني ع HHن ح HHمار،
ل HHدي ح ً H
ولHكنني أنHا تHركHت كHل ثHروتHي وأتHيتُ مHعك ولHم أفHكر بHالHرجHوع بHالHرغHم مHن أن كHل شHيء كHان عHندي وأنHت لHم تHملك
شHHيئا غHHير الحHHمار .فHHإذًا االنHHقطاع هHHو عHHدم تHHعلق الHHقلب ولHHيس عHHدم امHHتالك األشHHياء .وعHHندمHHا ُيHHصبح الHHقلب
فHارغHا ومشHتعال بHنار مHحبة اهلل تHتوجHه جHميع األمHور املHاديHة والHشؤون الHجسمانHية لHترويHج الHكماالت الHروحHانHية
فلسا.
لالنسان ،وإال يصبح االنسان غريقا في بحر التلوث حتى لو لم يملك ً
)بدائع اآلثار ،ج ،2ص (188-187
 -6إن ال HHسعادة ف HHي ال HHعلم ،وال HHعلم ف HHي ال HHتقوى ،وال HHتقوى ف HHي االن HHقطاع وال HHتنفر م HHن ج HHمع زخ HHارف ال HHدن HHيا،
فHHاالنHHقطاع يHHورث الHHعشق اإللHHهي ،والHHعشق اإللHHهي يHHتطلب تHHالوة اآليHHات واملHHناجHHاة ،وجHHذبHHة اآليHHات تHHؤدي إلHHى
تهHHذيHHب االخHHالق ،وهHHو يHHعني الHHصدق فHHي سHHبيل اهلل واالنHHصاف مHHع الخHHلق وقهHHر الHHنفس االمHHارة ومHHصاحHHبة
األن HHاس ال HHطيببني واالب HHتعاد م HHن ال HHجاه HHلني واح HHترام ال HHكبار واإلش HHفاق ع HHلى ال HHصغار وإع HHطاء ال HHنصح إل HHى
األح HHباء والح HHلم م HHع األع HHداء وال HHبذل ع HHلى ال HHفقراء وم HHحبة أه HHل ال HHعال HHم وه HHداي HHة ال HHضال HHني ،ه HHذه ه HHي ال HHسعادة
العظمى والعطية الكبرى واملوهبة التي ال تفنى ،فطوبى للعاملني.
)أخالق بهائي ،ص (72

٣١

ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﻌﺮﻓﺎﻥن ﻭوﻭوﺣﺪﺍاﻧﻴﯿﺔ ﷲ
من الواح حضرة بهاء اهلل
 -1إن أول مHHا كHHتب اهلل عHHلى الHHعباد عHHرفHHان مشHHرق وحHHيه ومHHطلع أمHHره الHHذي كHHان مHHقام نHHفسه فHHي عHHالHHم األمHHر
والخHHلق .مHHن فHHاز بHHه قHHد فHHاز بHHكل الHHخير والHHذي ُمHHنع إنHHه مHHن أهHHل الHHضالل ولHHو يHHأتHHي بHHكل األعHHمال .إذا فHHزتHHم
بهHذا املHقام األسHنى واألفHق األعHلى يHنبغي لHكل نHفس أن يHتّبع مHا أُمHر بHه مHن لHدى املHقصود ألنHهما مً Hعا ال ُيHقبل
أحدهما دون اآلخر ،هذا ما حكم به مطلع اإللهام.
)الكتاب االقدس ،الفقرتان (2 ،1
 -2ط HHوب HHى مل HHن أق HHر ب HHاهلل وآي HHات HHه واع HHترف ب HHأن HHه ال ي HHسأل ع HHما ي HHفعل ،ه HHذه ك HHلمة ق HHد ج HHعلها اهلل ط HHراز ال HHعقائ HHد
وأصHلها وبHها يHقبل عHمل الHعامHلني .اجHعلوا هHذه الHكلمة نHصب عHيونHكم لHئال تHزلHكم إشHارات املHعرضHني ،لHو يحHلّ
م HHا ح HHرم ف HHي أزل اآلزال أو ب HHال HHعكس ،ل HHيس ألح HHد أن ي HHعترض ع HHليه وال HHذي ت HHوق HHف ف HHي أق HHل م HHن آن إن HHه م HHن
املHعتديHن والHذي مHا فHاز بهHذا االصHل األسHنى واملHقام األعHلى تحHركHه أريHاح الشHبهات وتHقلبه مHقاالت املشHركHني.
مHHن فHHاز بهHHذا األصHHل قHHد فHHاز بHHاالسHHتقامHHة الHHكبرى ،حHHبذا هHHذا املHHقام االبHHهى الHHذي بHHذكHHره زيّHHن كHHل لHHوح مHHنيع.
كذلك يعلمكم اهلل ما يخلصكم عن الريب والحيرة وينجيكم في الدنيا واآلخرة إنه هو الغفور الكريم.
)الكتاب االقدس ،الفقرات  161حتى (164
 -3أصل كل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله وهذا لن يُح َّقق إال بعرفان مظهر نفسه.
)من لوح أصل كل الخير(
 -4ال شك بأن الهدف من الوجود هو معرفة الحقّ تبارك وتعالى.
)درياي دانش ،ص (72
 -5إن السبب األعظم للوجود هو عرفان اهلل.... .
)آثار قلم اعلى ،ج ،5ص (193
 -6ط HHوب HHى مل HHن أق HHر ب HHاهلل وآي HHات HHه واع HHترف ب HHأن HHه ال يُ HHسئل ع HHما ي HHفعل ،ه HHذه ك HHلمة ق HHد ج HHعلها اهلل ط HHراز ال HHعقائ HHد
وأصلها وبها يقبل عمل العاملني .اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لئال تزلكم اشارات املعرضني.
)منتخباتي ،ص (62
 -7أمHا مHا ذكHرت فHي اإللهHني إيHاك إيHاك أن ال تشHرك بHاهلل ربHك لHم تHزل كHان واحً Hدا ،أحً Hدا ،فHر ًدا ،صHم ًدا ،وت ًHرا،
بHاقHيًا ،دائ ًHما ،قHيومHا مHا اتخHذ لHنفسه شHريHكا فHي املHلك وال وزيHرا وال شHبيها وال نسHبة وال مHثاال ويشهHد بHذلHك كHل
الHذرات وعHن ورائHها الHذيHنهم كHانHوا فHي األفHق األبHهى عHلى مHنظر االعHلى وكHانHت أسHمائHهم حHينئذ لHدى الHعرش
م HHذك HHورا .أن اشه HHد ف HHي ن HHفسك ب HHما شه HHد اهلل ل HHذات HHه ب HHذات HHه ب HHأن HHه ال إل HHه إال ه HHو وإن م HHا س HHواه مخ HHلوق ب HHأم HHره
ومHنجعل بHإذنHه ومHحكوم بHحكمه ومHفقود عHند شHئونHات عHزّ فHردانHيته ومHعدوم لHدى ظHهورات عHزّ وحHدانHيته وإنHه لHم
يزل وال يزال كان متوحدا في ذاته ومنفردا في صفاته وواح ًدا في أفعاله.
)منتخباتي ،ص (127 – 126

٣٢

 -8سHبحانHك الHلهم يHا إلHهي كHيف أذكHرك بHعد الHذي أيHقنت بHأن ألHسن الHعارفHني كّ Hلت عHن ذكHرك وثHنائHك و ُHمHنعت
طHيور أفHئدة املشHتاقHني عHن الHصعود إلHى سHماء عHزك وعHرفHانHك .لHو أقHول يHا إلHهي بHأنHك أنHت عHارف ،أشHاهHد بHأن
مظاهر العرفان قد خلقت بأمرك ،ولو أقول بأنك أنت حكيم ،أشاهد بأن مطالع الحكمة قد ذ ِّوتت بإرادتك.
)منتخباتي ،ص (10
 -9أول األم HHر ع HHرف HHان اهلل ،وآخ HHره ه HHو ال HHتمسك ب HHما ن HHزل م HHن س HHماء م HHشيته امل HHهيمنة ع HHلى م HHن ف HHي ال HHسموات
واألرضني.
)منتخباتي ،ص (11
 -10قHHل إن الHHغيب لHHم يHHكن لHHه مHHن هHHيكل ليظهHHر بHHه إنHHه لHHم يَHHزل كHHان مHHق ّدسHHا عHHما يُHHذكHHر ويHHبصر إنHHه لHHباملHHنظر
Hرت نHفسي ومHطلع آيHاتHي وبHه أنHطقتُ كHل شHيء
االكHبر يHنطق إنHي أنHا اهلل ال إلHه إال أنHا الHعليم الHحكيم .قHد أظه ُ
عHلى إنHه ال إلHه إال هHو الHفرد الHواحHد الHعليم الHخبير .إن الHغيب يHعرف بHنفس الHظهور والHظهور بHكينونHته لHبرهHان
األعظم بني األمم.
)منتخباتي ،ص(39
 -11الحHHمد هلل الHHباقHHي بHHال فHHناء ،والHHدائHHم بHHال زوال ،والHHقائHHم بHHال انHHتقال ،املHHهيمن بسHHلطانHHه والHHظاهHHر بHHآيHHاتHHه
والHباطHن بHأسHراره الHذي بHأمHره ارتHفعت رايHة الHكلمة الHعليا فHي نHاسHوت اإلنHشاء ونُHصب عHلم يHفعل مHا يHشاء بHني
الHHورى .هHHو الHHذي أظهHHر أمHHره لهHHدايHHة خHHلقه وأنHHزل آيHHاتHHه اظHHهارا لHHحجته وبHHرهHHانHHه وزيHHن ديHHباج كHHتاب االنHHسان
بHHالHHبيان بHHقولHHه "الHHرحHHمن ع ّ Hلم الHHقرآن خHHلق االنHHسان ع ّ Hلمه الHHبيان" ال إلHHه إال هHHو الHHفرد الHHواحHHد املHHقتدر الHHعزيHHز
املHHنان .الHHنور الHHساطHHع مHHن أفHHق سHHماء الHHعطاء والHHصالة املشHHرقHHة مHHن مHHطلع إرادة اهلل مHHالHHك مHHلكوت االسHHماء
ع HHلى ال HHواس HHطة ال HHكبرى وال HHقلم األع HHلى ال HHذي ج HHعله اهلل م HHطلع أس HHمائ HHه ال HHحسنى ومش HHرق ص HHفات HHه ال HHعليا وب HHه
أشHHرق نHHور الHHتوحHHيد مHHن أفHHق الHHعالHHم وحHHكم الHHتفريHHد بHHني األمHHم الHHذيHHن أقHHبلوا بHHوجHHوه نHHوراء إلHHى األفHHق األعHHلى
واعHترفHوا بHما نHطق بHه لHسان الHبيان فHي مHلكوت الHعرفHان ،املHلك واملHلكوت والHعظمة والHجبروت هلل املHقتدر الHعزيHز
الفياض.
)مقدمة لوح ابن ذئب(
 -12سHبحانHك الّ Hلهم يHا إلHهي أنHت الHذي لHم تHزل كHنتَ فHي عHل ّو الHقدرة والHقوة والHجالل وال تHزال تHكون فHي سHمو
الHHرفHHعة والHHعظمة واإلجHHالل .كHHل الHHعرفHHاء مHHتحيّر فHHي آثHHار صHHنعك وكHHل الHHبلغاء عHHاجHHز مHHن إدراك مHHظاهHHر قHHدرتHHك
واقHتدراك ،كHل ذي عHرفHان اعHترف بHالعجHز عHن الHبلوغ إلHى ذروة عHرفHانHك وكHل ذي عHلم أقHر بHالHتقصير عHن عHرفHان
س ّ Hد الس HHبيل إل HHيك أظه HHرت م HHظاه HHر ن HHفسك ب HHأم HHرك وم HHشيتك وأرس HHلتهم إل HHى ب HHري HHتك وج HHعلتهم
ك HHنه ذات HHك .ف HHلما ُH H
مHHشارق إلHHهامHHك ومHHطالHHع وحHHيك ومHHخازن عHHلمك ومHHكامHHن أمHHرك لHHيتوجHHه ّن كHHل بHHهم إلHHيك ويسHHتقربّ Hن إلHHى مHHلكوت
أمرك وجبروت فضلك.
)حديقه عرفان ،ص (53
حHHرم ل HHن ي HHصدق ع HHليه اس HHم ال HHعلم ول HHو
 -13وإن أول ال HHعلم ه HHو ع HHرف HHان HHه وال HHذي ف HHاز ب HHه ف HHاز ب HHكل ال HHعلوم وال HHذي ُH
عHHنده عHHلم األولHHني واآلخHHريHHن ،ألن عHHلم الHHذي هHHو املHHقصود هHHو عHHرفHHان الHHذي ظهHHر بHHالHHحق وهHHو عHHرفHHان اهلل بHHني
العاملني.
)آثار قلم اعلى ،ج  ،6ص (139 -138
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 -14هHل يHقدر أحHد أن يHعرفHه حHق الHعرفHان ،ال وجHمال السHبحان ،تHعالHى تHعالHى مHن أن يHطير إلHى هHواء عHرفHانHه
أعلى طيور أفئدة املوحدين.
)امر وخلق ،ج ،1ص(31
من ألواح حضرة عبد البهاء
 -1حHHم ًدا ملHHن تHHق ّدس بHHذاتHHه عHHن مHHشابHHهة مخHHلوقHHاتHHه وتHHنزه بHHصفاتHHه عHHن مHHماثHHلة مHHكونHHاتHHه وتHHعزّز بHHأسHHمائHHه عHHن
شHؤون مHبدعHاتHه وتجHلل بHأفHعالHه عHن الحHدود والHقيود والHهندسHة فHي جHميع مHخترعHاتHه املتجHلي عHلى األكHوان فHي
هHHذا الHHكور الجHHديHHد ،بHHأنHHه فHHعال ملHHا يHHريHHد ،الHHظاهHHر فHHي عHHوالHHم االنHHشاء بHHحقيقة يHHفعل مHHا يHHشاء ،وهHHذا صHHريHHح
الكتاب املبني تنزيال من رب العاملني.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ج ،1ص(58
 -2الح HHمد هلل ال HHذي ت HHنزّه ذات HHه وت HHق ّدس HHت ك HHينون HHته ع HHن إدراك ح HHقائ HHق مش HHرق HHة ع HHن أف HHق ال HHعرف HHان وك HHيف أه HHل
الHنسيان وعHلت وارتHفعت أن تHرف أجHنحة طHيور االفHكار فHي أوج عHرفHانHه فHكيف الHذبHاب والHبغاث ،فHإن الHحقيقة
الHHربHHانHHية والHHكينونHHة الHHصمدانHHية غHHيب فHHي ذاتHHه وكHHنزٌ مخHHزون فHHي ُكِ H
Hنه صHHفاتHHه والHHحقائHHق الHHتي تHHذ ّوتHHت بHHكلمته
وشِّ H Hيئت ب HHقدرت HHه ك HHيف ت HHحيط ب HHعظمة ج HHالل HHه وت HHدرك ح HHقيقة ذات HHه ،ألن امل HHحيط أع HHظم م HHن امل HHحاط وامل HHدرك ل HHه
الس HHلطة ع HHلى امل HHدرك ت HHنزه HHت ذات HHه أن تُ HHحاط وت HHقدس HHت ك HHينون HHته أن تُ HHدرك ،ال ت HHدرك HHه األب HHصار وه HHو ال HHلطيف
الخبير.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ج ،1ص(86
 -3ثHم اعHلم أن الHحقيقة الHرحHمانHية الHتي ُعHبّر بHغيب الHغيوب ومHجهول الHنعت واملHنقطع الHوجHدانHي قHد تHق ّدس عHن
كHل ذكHر وبHيان وإشHارة ونHعت وثHناء ،ومHن حHيث هHي هHي عجHزت الHعقول عHن إدراكHها وتHاهHت الHنفوس فHي تHيه
عرفانها ،ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير.
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (73 ،72
 -4إن السHHبب األول املHHعلوم فHHي الHHحياة األبHHديHHة والHHعزة السHHرمHHديHHة والHHنورانHHية الHHكلية والHHفوز والHHفالح الHHحقيقي
هHو عHرفHان اهلل .ومHن املHعلوم أن مHعرفHة الHحق مHقدمHة عHلى كHل مHعرفHة ،وهHي أعHظم فHضيلة لHلعالHم االنHسانHي ،ألن
مHعرفHة حHقائHق األشHياء فHي عHالHم الHوجHود تHؤدي إلHى الHفوائHد الHجسمانHية وتHرقHي املHدنHيّة الHصوريHة ،أمHا عHرفHان
اهلل ف HHهو س HHبب ال HHترق HHي واالنج HHذاب ال HHروح HHان HHي وال HHبصيرة ال HHحقيقية وع ّ Hلو ال HHعال HHم االن HHسان HHي وامل HHدن Hيّة ال HHرب HHان HHية
وتعديل األخالق ونورانية الوجدان.
) من مفاوضات عبد البهاء ،ص (224
 -5إن حHHقيقة األلHHوهHHية وحHHدانHHية مHHحضة ومHHقدسHHة ومHHنزهHHة عHHن إدراك الHHكائHHنات ،ألن إدراك الHHكائHHنات محHHدود
وحHHقيقة األلHHوهHHية غHHير محHHدودة ،وكHHيف يسHHتطيع املحHHدود أن يHHحيط بHHغير املحHHدود؟ فHHنحن فHHقر مHHحض وحHHقيقة
األلHHوهHHية غHHنى صHHرف ،وكHHيف يHHحيط الHHفقر الHHبحت بHHالHHغنى املHHطلق؟ ونHHحن عجHHز صHHرف وحHHقيقة األلHHوهHHية قHHدرة
محضة وكيف يستطيع العجز الصرف أن يدرك القدرة املحضة؟
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (312
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1الحHHمد هلل الHHفرد الHHواحHHد األزلHHي الHHصمد الHHحقيقة الHHفائHHضة والHHهويHHة الHHجامHHعة الHHغيب املHHنيع والHHكنز الHHخفي
مHبدء الHفيض عHلة الHعلل ُHمHبعث الHرسHل شHارع األديHان وحَ Hده ال شHريHك لHه فHي املHلك وال نHظير لHه فHي االبHداع كHل
ع HHباد ل HHه وك HHل ب HHأم HHره ق HHائ HHمون وب HHمشيئته يتح HHرك HHون وم HHن ف HHضله س HHائ HHلون ،ك HHل ب HHدأوا م HHنه وك HHل إل HHيه ي HHرج HHعون،
سبحانه سبحانه عما يصفه املرسلون أو يذكره البالغون.
)توقيع نوروز  101بديع(
 -2إن الHHقائHHمني عHHلى قHHبول األفHHراد الجHHدد يHHجب أن يHHتأكHHدوا مHHن أمHHر واحHHد وهHHو أن قHHلب املHHؤمHHن الجHHديHHد قHHد
انتعش من روح األمر املبارك .األمور األخرى يمكن بناؤها على هذا األصل بالتدريج.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لشHHرق ووسHHط أفHHريHHقيا مHHؤرخHHة  8آب
)اغسطس( عام (1957
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1تHتكون الHجامHعة الHبهائHية مHن األفHراد الHذيHن يHعتبرهHم بHيت الHعدل االعHظم حHائHزيHن للشHروط الHالزمHة لHاليHمان
والعمل بموجب الشريعة البهائية.
)من دستور بيت العدل االعظم ،املادة االولى(
 -2أولHئك الHذيHن يشهHرون ايHمانHهم بHحضرة بHهاء اهلل يHجب أن يHعرفHوا عHظمة الHتعالHيم املHباركHة وأن تHرف قHلوبHهم
بHمحبة جHمال الHقدم .لHيس ضHروريHا لHلمؤمHن الجHديHد أن يHعرف جHميع الHدالئHل والHتاريHخ وأحHكام ومHبادئ األمHر
امل HHبارك ول HHكن أث HHناء م HHرح HHلة االي HHمان ف HHباإلض HHاف HHة إل HHى إش HHعال ق HHلوب HHهم ب HHنور االس HHم االع HHظم ي HHجب أن ي HHعرف HHوا
ال HHشخصيات ال HHرئ HHيسية ف HHي ال HHدي HHن ال HHبهائ HHي واي HHضا االح HHكام وال HHقوان HHني ال HHساري HHة وال HHواج HHبة ال HHتنفيذ وال HHنظام
اإلداري الذي يجب إطاعته.
)من رسالة كتبت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  13تموز )يوليو( عام 1964م(
 -3فHي اإلدارة الHبهائHية ال تHوجHد ضHرورة لHلمؤمHن الجHديHد أن يHو ّقHHع عHلى ورقHة الHتسجيل ،فHكل مHحفل روحHانHي
Hقرر وطHبقا لHظروفHه فHي مHنطقته الHطريHقة الHتي بHها يHعلن عHن املHؤمHنني الجHدد .لHوحHظ فHي غHالHبية
مHركHزي لHه أن ي ّ
ال HHدول أن ورق HHة ال HHتسجيل ه HHي وس HHيلة مبس HHطة وم HHفيدة ل HHتسجيل امل HHؤم HHنني الج HHدد الس HHباب ع HHدي HHدة ،ول HHكن ه HHذا
االمر ليس مطلبًا عامليًا.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي ألملHانHيا مHؤرخHة  28تشHريHن
األول )اكتوبر( عام (1975
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  3إطHHاعHHة اهلل ومظهHHر أمHHره وفHHصل  24الHHتقوى ومHHخافHHة اهلل وفHHصل  25الHHتوكHHل عHHلى اهلل
وفصل  37الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل[
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ﺍاﻷﺩدﺏب ﻭوﺍاﻷﺧﻼﻕق ﺍاﻟﺤﺴﻨﻪﮫ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق إنه ممن نصر ربّه بالعمل الواضح املبني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (159
س ِتر عنك.
.2ارجع إلى آثار اهلل ببص ٍر حديد وقلب منير ونفس زكية وأخالق مرضية ليظهر لك ما ُ
)لئال¦ الحكمة ،املجلد ،1ص(134
.3أن اقHتدوا ربHكم فHي األخHالق هHذا خHير لHكم عHما فHي الHسموات واألرضHني .قHل أن اجHتنبوا كHبائHر اإلثHم وال
تقربوا الذي يدعوكم إلى النار ،اتقوا اهلل وكونوا من املتقني.
)لئال¦ الحكمة ،املجلد ،1ص(69
.4وبHHعد يHHا جHHاسHHم ،إن املHHظلوم يسHHلم عHHليك ويHHوصHHيك بHHاألخHHالق الHHروحHHانHHية واألعHHمال الHHطيبة وبHHاألخHHالق يظهHHر
مقام االنسان ،اسمع وكن من العاملني.
)لئال¦ الحكمة ،املجلد ،2ص(218
Hوب يHوافHق الHنفوس مHن كHل صHغير وكHبير طHوبHى ملHن جHعله
.5إنّHا اخHترنHا األدب وجHعلناه سHجيّة املHقربHني ،إنHه ث ٌ
طراز هيكله وويل ملن ُجعل محروما من هذا الفضل العظيم.
)ألواح نازله خطاب بملوك ،ص(102
.6األدب قميص به زيّنّا هياكل عبادنا املقربني.
)ألواح نازله خطاب بملوك ،ص(243
.7فHHينبغي لHHكم بHHأن تفتخHHروا عHHلى قHHبائHHل األرض كHHلها ،ألن دونHHكم مHHا فHHازوا بHHما فHHزتHHم إن أنHHتم مHHن الHHعارفHHني.
اذا يHنبغي لHكم بHأن تخّ Hلقوا بHأخHالق اهلل لتهHب مHن شHطر قHلوبHكم روائHح الHقدس عHلى املHمكنات ويظهHر مHنكم
آثار ربكم الرحمن الرحيم.
)آثار قلم أعلى ،املجلد ،4ص(217
.8ف HHيا ش HHوق HHا إل HHى أخ HHالق روح HHان HHية وأع HHمال ط HHيبة وأق HHوال ص HHادق HHة ن HHاف HHعة وم HHا يظه HHر م HHنها م HHن س ٍ H
Hماء م HHرف HHوع HHة
ٍ
وأرض مHHبسوطHHة وشHHموس مشHHرقHHة وأقHHمار الئHHحة وكHHواكHHب دريHHة وعHHيون صHHافHHية وأنHHهار جHHاريHHة وهHHواء لHHطيفة
Hمرة وأوراد مHعطرة ،ثHم
وقHصور عHالHية وأشHجار رفHيعة وأثHمار جHنية وقHطوف دانHية وطHيور مHتغردة وأوراق مح ّ
أقHHول األمHHان األمHHان يHHا ربّHHي الHHرحHHمن مHHن أخHHالق سHHيئة وأعHHمال شHHريHHرة وأفHHعال غHHير مHHرضHHية وأقHHوال كHHذبHHة
مضرة وما يظهر منها.
ّ
)مائده آسماني ،املجلد ،7ص(124
.9أن يHا عHبد تخّ Hلق بHأخHالقHي ثHم أم ِ
Hش عHلى أثHري وإن هHذا لHفضل لHن يHقابHله فHضل الHعاملHني) .آثHار قHلم أعHلى،
املجلد ،4ص(174

٣٦

 -10زيّ HHنوا ي HHا ق HHوم ه HHياك HHلكم ب HHرداء ال HHعدل وان HHه ي HHواف HHق ك HHل ال HHنفوس ل HHو أن HHتم م HHن ال HHعارف HHني ،وك HHذل HHك األدب
واالنHصاف وأمHرنHا بHهما فHي أكHثر األلHواح لHتكونّ Hن مHن الHعامHلني .إنHه مHا امHر نHفسا إال بHما هHو خHير لHها ويHنفعها
في اآلخرة واألولى.
)كتاب مبني ،ص(107
 -11قHHل يHHا قHHوم تخ ّ Hلقوا بHHأخHHالق اهلل ثHHم زيHHنوا أنHHفسكم وهHHياكHHلكم بHHأثHHواب الHHعلم واآلداب ثHHم الHHعفو واالنHHصاف
وكHونHوا متحHدا عHلى أمHر اهلل وسHننه ،وإذا أوتHي أحHد شHيء فHي الHديHن أو الHدنHيا أنHتم فHارضHوا بHه وال تHكونHن مHن
أهل البغي والحسد.
)آثار قلم أعلى ،مجلد  ،4ص (330
 -12أن يHا أحHبائHي ز ّيHنوا أجHسادكHم بHرداء األدب واالنHصاف وال تHفعلوا مHا يHكرهHه عHقولHكم ورضHاكHم اتHقوا اهلل
وكونوا من املتّقني.
)فضائل األخالق ،ص(45
 -13قل يا قوم دعوا الرذائل وخذوا الفضائل ،كونوا قدوة حسنة بني الناس وصحيفة يتذ ّكر بها األناس.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الحكمة ،ص(117
من ألواح حضرة عبد البهاء
Hليل ج ٌ
.1يHا أحHباء اهلل ،األمHر عHظي ٌم عHظي ٌم والHفوز ج ٌ
Hليل والHقرن مHجي ٌد مHجي ٌد واألنHوار أحHاطHت األقHطار ،قHومHوا
Hية وه ّHم ٍة مHلكوتHية وأخHال ٍق رحHمان ٍ
بHقوة إلHهية ونHيّ ٍة رحHمان ٍ
Hية وعHزم ٍ شHدي ٍHد والHتوكHل عHلى الHرب الHفريHد ،اسHعوا فHي
خHHدمHHة أمHHر اهلل وانHHطقوا بHHثناء اهلل وانشHHروا نHHفحات اهلل وتخHHلقوا بHHأخHHالق اهلل وتجHHللوا بحHHلل املHHالئHHكة وتHHزيHHنوا
بHفضائHل هHي زيHنة الHحقيقة االنHسانHية ،كHونHوا مHعالHم الHفضل وشHعائHر الHكمال ومHنار الHعلم والHعرفHان ورايHاتِ
Hات مHHوهِ H
الHHتوحHHيد وآيِ H
Hبة الHHرب املHHجيد ،هHHذا مHHا تHHتنور بHHه وجHHوهHHكم فHHي املHHأل االعHHلى وتنشHHرح بHHه صHHدوركHHم مHHن
ألطاف رب السموات العلى.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ص (136
 -2عHHليهم االهHHتمام بHHاآلداب واألخHHالق أكHHثر مHHن الHHعلوم والHHفنون ألن األدب ونHHورانHHية األخHHالق مHHرجHHحة .إن لHHم
Hضرة .ان الHعلم واملHعرفHة مHمدوحHان إن الزمHهما حHسن األخHالق واألدب
تHتحسن األخHالق فHإن الHعلوم سHتكون م ّ
وإال سٌّ Hم قHاتHل وآفHة مهHلكة .ان الHطبيب الHخائHن وعHديHم األخHالق يHكون سHببًا للهHالك وانHتشار األمHراض .عHليكم
االه HHتمام به HHذه ال HHقضية ألن أس HHاس ال HHتعليم األول ه HHو اآلداب ال HHجيدة واألخ HHالق ال HHحسنة وتحس HHني الس HHلوك
واألعمال.
)فضائل اخالق ،ص(48
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1إن الس HHبيل ال HHوح HHيد ال HHذي ي HHمكن ب HHه أن ن HHثبت ب HHأن HHنا الئ HHقون ل HHألم HHر اإلل HHهي ه HHو أن ن HHسعى ج HHاه HHدي HHن ف HHي
س HHلوك HHنا ال HHفردي وف HHي ح HHيات HHنا املش HHترك HHة االق HHتداء ب HHامل HHثل االع HHلى ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHذي ع HHان HHى م HHن ال HHظلم
واالذى ومHHن طHHوفHHان املHHحن والHHباليHHا بHHاسHHتمرار ولHHكن لHHم ينحHHرف قHHيد شHHعرة عHHن املHHنهج املسHHتقيم ألمHHر حHHضرة
ب HHهاء اهلل .ه HHذا ه HHو س HHبيل الخ HHدم HHة وه HHذا ه HHو ص HHراط ال HHتقوى ال HHذي ان HHتهجه ح HHتى آخ HHر لح HHظة ف HHي ح HHيات HHه .إن
٣٧

Hشجعنا عHHلى املHHضي ُق ُ Hد ًمHHا فHHي سHHبيل تHHحقيق غHHايHHاتHHنا
Hمسكنا الشHHديHHد بهHHذه الHHقيم واملHHبادئ الHHعليا سHHوف تّ H
تّ H
العليا في هذا العصر املحفوف باملخاطر.
)من رسالة مؤرخة  12نيسان  /ابريل 1927م(
 -2إن حHHضرة املHHولHHى يHHأمHHل بHHأن يHHتطور سHHلوكHHكم وإيHHمانHHكم إلHHى مسHHتوى الHHتعالHHيم اإللHHهية .إن هHHدف حHHضرة
ب HHهاء اهلل ه HHو أن ن HHصبح ج HHيال وش HHعبًا ج HHدي ً Hدا ،ه HHذا ال HHشعب ال HHذي ي HHجب أن ي HHتصف ب HHصفات م HHثل اس HHتقام HHة
االخHالق والHلطافHة والHذكHاء واالخHالص واالمHانHة ،ويHعيش عHلى مسHتوى االحHكام والHتعالHيم الHعظيمة الHتي أتHى
Hسمي أنHHفسنا بHHهائHHيني فHHهو لHHيس كHHاف Hيًا،
بHHها حHHضرتHHه لهHHذا الHHعصر الجHHديHHد مHHن تHHطور االنHHسانHHية .ولHHكن أن نّ H
يجب أن نسمو ونرتفع ويستضيء داخلنا بحيث نستطيع أن نحيا الحياة البهائية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة لوهلن بتاريخ  24آب  /أغسطس (1944
Hرارا عHHلى ضHHرورة تحّ Hلي الشHHباب الHHبهائHHي بHHالHHتعالHHيم واملHHبادئ املHHباركHHة
Hرارا ومً H
 -3إن حHHضرة املHHولHHى قHHد أكّ Hد كً H
وعHHلى االخHHص الHHجوانHHب االخHHالقHHية فHHيها .وإن لHHم يُHHميّز الشHHباب الHHبهائHHي بتخHHلقهم بHHالسHHلوك الHHعالHHي الHHجيد،
فسوف لن ينجذب اآلخرون من الشباب إلى األمر املبارك أو يأخذوه على محمل الج ّد.
)من رسالة كنبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  6أيلول  /سبتمبر عام 1946م(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  13االمHHتياز فHHي كHHل األمHHور وفHHصل  21الHHتربHHية والHHتعليم وفHHصل  23الHHتقديHHس والHHتنزيHHه
وفصل  29حياة العائلة البهائية[
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ﺍاﺣﺘﺮﺍاﻡم ﺍاﻟﻮﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1إي HHاك HHم أن ت HHرت HHكبوا م HHا يح HHزن ب HHه آب HHائ HHكم وأم HHهات HHكم ،أن اس HHلكوا س HHبيل ال HHحق وان HHه لس HHبيل مس HHتقيم .وإن
يخيّركم أحد في خدمتي وخدمة آبائكم وأمهاتكم أن اختاروا خدمتهم ثم اتخذوا بها إليّ سبيال.
)أخالق بهائي ،ص(225
وصHHيناكHم فHي الHكتاب بHأن ال تHعبدوا إال اهلل وبHالHوالHديHن إحHسانHا ،كHذلHك قHال الHحق وقHضى الHحكم مHن
.2إنّHا ّ H H
ل HHدن ع HHزي HHز ح HHكيم .ول HHذا ارج HHعناك إل HHيها وأخ HHتك ل HHكي ت HHقر ع HHينها وت HHكون م HHن ال HHشاك HHري HHن .ق HHل ي HHا ق HHوم ع Hزّزوا
أب HHوي HHكم وو ّق HHروه HHما وب HHذل HHك ي HHنزل ال HHخير ع HHليكم م HHن س HHحاب رح HHمة رب HHكم ال HHعليّ ال HHعظيم).أخ HHالق ب HHهائ HHي،
ص(225
Hف عHنه ثHم َ
ارض كHذلHك يHأمHرك سHلطان األمHر انHه هHو الHعزيHز الHعالم .انHا
.3لHو فHات مHنه فHي خHدمHتك شHيء فHاع ُ
كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك قدرنا األمر في الكتاب.
)لئال¦ درخشان ،ص(414
 -4أعظم األمور بعد معرفة الحق وتوحيده مراعاة حقوق الوالدين.
)امر وخلق ،املجلد ،3ص(65
 -5ذكHرت عHن الHوالHد ،الHيوم جHميع النسHب مHنقطعة ولHكن اجتهHد لHكي تHكون نسHبتك إلHى الHحق ،ولHكن عHليك أن
Hحب أن تHHعامHHله بHHما هHHو سHHبب ضHHرر أمHHره أو ع ّ Hلة حHHزنHHه ،كHHذلHHك يHHنصحك لHHسان
تHHعامHHل الHHوالHHد بHHكل مHHحبة وال نّ H
امل HHظلوم ف HHي س HHجنه ال HHعظيم .إن ه HHذا ال HHحكم امل HHحكم ق HHد ث HHبت ف HHي أول األي HHام ف HHي ال HHكتاب اإلل HHهي م HHن ال HHقلم
الحقيقي أن اعمل و ُكن من الصابرين.
)امر وخلق ،املجلد ،3ص(56
 -6إن االمHانHة والHديHانHة والHصدق والHصفاء هHي مHن أثHمار سHدرة الHوجHود ولHكن أعHظم مHن كHل هHذا بHعد وحHدانHية
اهلل عHز وجHل هHو مHراعHاة حHقوق الHوالHديHن حHيث جHاء ذلHك فHي جHميع الHكتب اإللHهية وسHطر مHن الHقلم االعHلى أن
انHHظروا مHHا أنHHزلHHه الHHرحHHمن فHHي الHHفرقHHان قHHولHHه تHHعالHHى "واعHHبدوا اهلل وال تشHHركHHوا بHHه شHHيئا وبHHالHHوالHHديHHن إحHHسانHHا".
الحHHظوا انHHه تHHم تشHHبيه إحHHسان الHHوالHHديHHن بHHوحHHدانHHية اهلل ع Hزّ وجHHل طHHوبHHى لHHكل عHHارف حHHكيم يشهHHد ويHHرى ويHHقر
ويعرف ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل وفي هذا اللوح البديع.
)من مجموعة  Family Lifeالصادرة عن املركز البهائي العاملي في عام (1982

من ألواح حضرة عبد البهاء
.1وكHHذلHHك إن األب واألم يتحHHمالن مHHن أجHHل أوالدهHHما نHHهايHHة الHHتعب واملHHشقة وحHHينما يHHصل األوالد فHHي الHHغالHHب
إل HHى س HHن ال HHرش HHد ي HHنتقل أب HHاؤه HHم وأم HHهات HHهم إل HHى ال HHعال HHم اآلخ HHر وي HHندر أن ي HHرى اآلب HHاء واألم HHهات م HHكاف HHأة م HHن
Hبرات مHHقابHHل
أوالدهHHم مHHقابHHل مHHشقاتHHهم وأتHHعابHHهم فHHي الHHدنHHيا فHHيجب إذًا عHHلى األوالد املHHبادرة بHHالHHخيرات واملّ H

٣٩

م HHشقات األب HHوي HHن وأت HHعاب HHهما وال HHتماس ال HHعفو وال HHغفران ل HHهما ،م HHثال ي HHجب ع HHليك أن ت HHنفق ع HHلى ال HHفقراء ف HHي
مقابل محبة والدك وشفقته وتطلب له العفو والغفران والرحمة الكبرى بكمال التضرع واالبتهال.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص(171
.2حقوق األب واألم تعادل حقوق حضرة األحدية.
)مائده آسماني ،املجلد ،5ص(126
 -3يHا بHنت املHلكوت اسHتلمت رسHائHلك وقHد احHتوت عHلى وفHاة والHدتHك وبHقيت وحHيدة وأمHنيتك خHدمHة والHدك الHعزيHز
وخHدمHة مHلكوت اهلل أيHضا وقHد تHحيّرت بHينهما بHالHطبع عHليك أن تHرجHحي خHدمHة الHوالHد وأثHناء ذلHك إن بHقي بHعض
الوقت قومي على نشر نفحات اهلل.
)منتخباتي از مكاتيب ،املجلد ،1ص(136
.4أطيعوا األب واألم حتى َ
يرضوا عنكم ،وحتى يرضى اهلل عنكم.
)بدايع اآلثار ،املجلد ،1ص(389
.5أي HHها األط HHفال األع HHزاء إن وال HHدك HHم ش HHفوق وع HHطوف وه HHو ي HHح ّن ع HHليكم وي HHعطف ب HHكم وي HHلتمس ل HHكم ال HHرقH Hيّ
والHHتقدم ويHHطلب لHHكم حHHياة أبHHديHHة فHHي املHHلكوت اإللHHهي .إذا أيHHها األطHHفال األعHHزاء واجHHبكم هHHو كسHHب رضHHائHHه
وتHHوفHHير املسHّ Hرة لHHه ،والسHHلوك فHHي سHHبيل هHHدايHHته ،انجHHذبHHوا إلHHى مHHغناطHHيس مHHحبة اهلل وتHHرعHHرعHHوا فHHي أحHHضان
ع HHناي HHته ل HHتصبحوا ف HHي ال HHعاق HHبة أغ HHصان HHا ذوي ط HHراوة وج HHمال ف HHي ال HHجنة األب HHهى وت HHنال HHوا ن HHصيبا م HHوف HHورا م HHن
سلسال فيضه وألطافه فتزدادوا نضرة واخضرارا.
)التربية والتعليم ،ص(52
Hس ّن يHHنتقالن
-6إن األب واألم يHHسعيان جHHاهHHديHHن بHHكل تHHعب ومHHشقة مHHن أجHHل أوالدهHHما وعHHندمHHا يHHطعنان فHHي الّ H
Hادرا م HHا ي HHكاف¦ األب HHناء آب HHاءه HHم ف HHي ال HHدن HHيا وله HHذا ع HHلى األوالد أن ي HHنفقوا ال HHخيرات
إل HHى دار اآلخ HHرة ،ول HHكن ن ً H
واملHبرات مHن أجHل والHديHهم ويHطلبوا الHعفو والHغفران لHهم .ومHثال عHلى ذلHك يHمكن تHقديHم الHعون لHلفقراء واملHساكHني
نظير ما قدمه األب من محبة وطلب العفو والغفران والرحمة له بكل تضرع وابتهال.
)من املجموعة املستندية "حياة العائلة البهائية"(
]راجع ً
أيضا فصل  21التربية والتعليم وفصل  29حياة العائلة البهائية وفصل  59املرأة ومكانتها[
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ﺍاﻹﺭرﺙث
من الكتاب االقدس
 -1قHHد قHHسمنا املHHواريHHث عHHلى عHHدد الHHزآء مHHنها ق ّ Hدر لHHذريHHاتHHكم مHHن كHHتاب الHHطآء عHHلى عHHدد املHHقت ولHHالزواج مHHن
كHHتاب الHHحآء عHHلى عHHدد الHHتآء والHHفآء ولHHالبHHآء مHHن كHHتاب الHHزآء عHHلى عHHدد الHHتآء والHHكاف ولHHألمHHهات مHHن كHHتاب الHHواو
عHلى عHدد الHرفHيع ولHالخHوان مHن كHتاب الHهآء عHدد الشHني ولHالخHوات مHن كHتاب الHدال عHدد الHراء واملHيم ولHلمعلمني
مHن كHتاب الHجيم عHدد الHقاف والHفآء كHذلHك حHكم مبشHري الHذي يHذكHرنHي فHي الHليالHي واالسHحار .انHا ملHا سHمعنا
ضHجيج الHذريHات فHي االصHالب زدنHا ضHعف مHا لHهم ونHقصنا عHن االخHرى انHه لHهو املHقتدر عHلى مHا يHشاء يHفعل
بسHلطانHه كHيف اراد .مHن مHات ولHم يHكن لHه ذريHة تHرجHع حHقوقHهم إلHى بHيت الHعدل لHيصرفHوهHا امHنآء الHرحHمن فHي
االيHتام واالرامHل ومHا يHنتفع بHه جHمهور الHناس لHيشكروا ربHهم الHعزيHز الHغفار .والHذي لHه ذريHة ولHم يHكن مHا دونHها
عHHما حHHدد فHHي الHHكتاب يHHرجHHع الHHثلثان مHHما تHHركHHه إلHHى الHHذريHHة والHHثلث إلHHى بHHيت الHHعدل كHHذلHHك حHHكم الHHغني املHHتعال
ب HHال HHعظمة واالج HHالل .وال HHذي ل HHم ي HHكن ل HHه م HHن ي HHرث HHه وك HHان ل HHه ذو ال HHقرب HHى م HHن اب HHنآء االخ واالخ HHت وب HHنات HHهما ف HHلهم
الHHثلثان واال لHHالعHHمام واالخHHوال والHHعمات والHHخاالت ومHHن بHHعدهHHم وبHHعدهHHن البHHنآئHHهم وابHHنآئHHهن وبHHناتHHهم وبHHناتHHهن
وال HHثلث ي HHرج HHع إل HHى م HHقر ال HHعدل ام HHرا ف HHي ال HHكتاب م HHن ل HHدى اهلل م HHال HHك ال HHرق HHاب  .م HHن م HHات ول HHم ي HHكن ل HHه اح HHد م HHن
الHHذيHHن نHHزلHHت اسHHمآئHHهم مHHن الHHقلم االعHHلى تHHرجHHع االمHHوال كHHلها إلHHى املHHقر املHHذكHHور لHHتصرف فHHيما امHHر اهلل بHHه انHHه
لHهو املHقتدر االمHار .وجHعلنا الHدار املHسكونHة وااللHبسة املHخصوصHة لHلذريHة مHن الHذكHران دون االنHاث والHوراث انHه
لHHهو املHHعطي الHHفياض .ان الHHذي مHHات فHHي ايHHام والHHده ولHHه ذريHHة اولHHئك يHHرثHHون مHHا البHHيهم فHHي كHHتاب اهلل اقHHسموا
بHHينهم بHHالHHعدل الHHخالHHص كHHذلHHك مHHاج بحHHر الHHكالم وقHHذف لHHئالHHي االحHHكام مHHن لHHدن مHHالHHك االنHHام .والHHذي تHHرك ذريHHة
ضHHعافHHا سHHلموا مHHا لHHهم إلHHى امHHني ليتجHHر لHHهم إلHHى ان يHHبلغوا رشHHدهHHم او إلHHى محHHل الشHHراكHHة ثHHم عHHينوا لHHالمHHني
حHقا مHما حHصل مHن الHتجارة واالقHتراف .كHل ذلHك بHعد ادآء حHق اهلل والHديHون لHو تHكون عHليه وتHجهيز االسHباب
لHلكفن والHدفHن وحHمل املHيت بHالHعزة االعHتزاز كHذلHك حHكم مHالHك املHبدء واملHأب .قHل هHذا لHهو الHعلم املHكنون الHذي لHن
يHHتغير النHHه بHHدء بHHالHHطآء املHHدلHHة عHHلى االسHHم املخHHزون الHHظاهHHر املHHمتنع املHHنيع .ومHHا خHHصصناه لHHلذريHHات هHHذا مHHن
فضل اهلل عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيم .
)الكتاب االقدس  -الفقرات من  20حتى (29
 -2قد قسمنا املواريث على عدد الزآء
ال ت HHطبق أح HHكام امل HHواري HHث إال إذا م HHات ال HHشخص ول HHم ي HHترك وص HHية .وق HHد أم HHر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ال HHكتاب
األقHHدس كHHل مHHؤمHHن أن يHHكتب وصHHيته .وذكHHر صHHراحHHة فHHي مHHكان آخHHر أن لHHكل فHHرد الHHحق الHHكامHHل فHHي الHHتصرف
فHHي مHHالHHه ،ولHHه أن يحHHدد بحHHريHHة كHHيفية تHHوزيHHع تHHركHHته ،ويHHعني فHHي وصHHيته املHHوصHHى إلHHيهم سHHواء كHHانHHوا مHHن أهHHل
الHبهاء أو مHن غHيرهHم وجHاء فHي رسHالHة كHتبت بHناء عHلى تHعليمات مHن حHضرة ولHي أمHر اهلل فHي هHذا الHشأن أنHه:
"م HHع أن ل HHلبهائ HHي أن ي HHوص HHي ب HHتقسيم ت HHرك HHته ك HHيف ي HHشاء ،إال أن HHه م HHلزم أدب HHيا ووج HHدان HHيا أال ي HHغفل ع HHند ك HHتاب HHة
وص HHيته ض HHرورة ات HHباع م HHا أم HHر ب HHه ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHخصوص ال HHوظ HHيفة االج HHتماع HHية ل HHلثروة ،وض HHرورة ت HHجنب
تكدس الثروات وتركيزها في أيد قليلة ،أو في فئات معينة".
واآليHHة الHHكريHHمة أعHHاله هHHي مHHقدمHHة لHHعرض مHHفصل يشHHرح فHHيه حHHضرة بHHهاء اهلل أحHHكام املHHواريHHث فHHي شHHريHHعته.
وفHي قHراءتHنا لهHذا الHعرض يHنبغي أن نHتذكHر أن لHغة هHذه األحHكام تHفترض أن املHتوفHى رجHال ،ولHكن تسHري هHذه
األحكام أيضا ،مع ما يقتضيه الحال من تغيير ،إذا كانت املتوفاة امرأة.

٤١

إن نHظام املHواريHث يHعتمد أسHاسHا عHلى األحHكام الHتي سHنّها حHضرة الHباب فHي كHتاب الHبيان ويHقضي بHتوزيHع
Hوراث :ال HH Hذري HH Hة ،واألزواج ،واألب ،واألم ،واألخ HH Hوة ،واألخ HH Hوات ،وامل HH Hعلمني.
ال HH Hترك HH Hة ع HH Hلى س HH Hبع ط HH Hبقات م HH Hن ال ّ H H
واألصHل الHعام فHي أحHكام املHواريHث فHي الشHريHعة الHبهائHية ،أنHه إذا لHم يHترك املHتوفHى وصHية تHقسم تHركHته عHلى
النحو التالي:
.1إذا كان املتوفى أبا وله دار كان يسكنها ،يختص االبن األرشد بهذا املسكن.
.2إذا لHHم يHHترك املHHتوفHHى ذريHHة ذكHHور ،تHHرث ذريHHته مHHن اإلنHHاث ثHHلثي دار سHHكناه ،ويHHرجHHع الHHثلث اآلخHHر إلHHى
بHHيت الHHعدل انHHظر الشHHرح فHHقرة  42ملHHعرفHHة مHHا إذا كHHان هHHذا الHHحكم يHHتعلق بHHبيت الHHعدل املحHHلي أو بHHيت
العدل األعظم.
.3تHوزع بHاقHي الHتركHة عHلى الHطبقات السHبع مHن الHوراث .ولHتفصيل مHا يHتعلق بHعدد األسHهم الHتي تHؤول لHكل
طبقة.
.4ع HH Hند وج HH Hود أك HH Hثر م HH Hن وارث ف HH Hي ال HH Hطبقة ال HH Hواح HH Hدة ت HH Hقسم ع HH Hليهم األس HH Hهم امل HH Hخصصة له HH Hذه ال HH Hطبقة
بالتساوي ،ذكورا كانوا أو إناثا.
.5في حالة عدم وجود ذرية ترجع حصتهم إلى بيت العدل.
Hوراث اآلخ HHري HHن أو ب HHعضهم ،ي HHرج HHع ث HHلثا ح HHصصهم إل HHى ذري HHة
.6ع HHند وج HHود ذري HHة وغ HHياب ك HHل ط HHبقات ال ّ H
والثلث اآلخر إلى بيت العدل.
Hوراث املHHذكHHورة فHHي الHHكتاب ،يHHرجHHع ثHHلثا حHHصصهم إلHHى ذريHHة إخHHوة
.7عHHند عHHدم وجHHود أي مHHن طHHبقات الّ H
وأخHوات املHتوفHى ،وإن لHم يHوجHدوا تHرجHع حHصصهم إلHى األعHمام واألخHوال والHعمات والHخاالت ،وإن لHم
يوجدوا فإلى ذرياتهم من البنني والبنات .وفي كل االحوال يرجع الثلث اآلخر إلى بيت العدل.
.8إذا لم يترك املتوفى ورثة ترجع التركة بكاملها لبيت العدل.
.9أمHHر حHHضرة بHHهاء اهلل أال يHHرث غHHير الHHبهائHHي والHHديHHه وأقHHاربHHه الHHبهائHHيني وأوضHHح حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل أن
هHHذا التحHHديHHد ال يHHنطبق إال "فHHي الHHحاالت الHHتي يHHتوفHHى فHHيها الHHبهائHHي دون أن يHHترك وصHHية ،مHHما يHHوجHHب
تHوزيHع تHركHته طHبقا ألحHكام الHكتاب األقHدس ،أمHا فHيما عHدا ذلHك ،فHللبهائHي مHطلق الحHريHة لHيوصHي بHمالHه
مل HHن ي HHشاء ،ب HHغض ال HHنظر ع HHن دي HHان HHة امل HHوص HHى ل HHه ،ع HHلى ش HHرط أن ي HHترك وص HHية ت HHبني رغ HHبات HHه ".وع HHلى ذل HHك
ي HHمكن ل HHلبهائ HHي ف HHي ك HHل األح HHوال أن ي HHترك ألق HHارب HHه وأوالده أو زوج HHه غ HHير ال HHبهائ HHيني م HHا ش HHاء م HHن م HHيراث
باإليصاء لهم.
 -3ولالخوان من كتاب الهاء عدد الشني لالخوات من كتاب الدال عدد الرآء وامليم
تHزيHد رسHالHة "سHؤال وجHواب" تHفصيل أحHكام املHواريHث فHيما يHتعلق بHحصص إخHوة وأخHوات املHتوفHى .فHاإلخHوة
واألخHوات ألب يHرثHون حHصتهم كHامHلة .أمHا اإلخHوة واألخHوات ألم فHيحصلون عHلى ثHلثي حHصتهم ،ويHرجHع الHثلث
اآلخHر إلHى بHيت الHعدل وال يHرث اإلخHوة واألخHوات ألم عHند وجHود إخHوة وأخHوات أشHقاء إذ إنHهم يHرثHون حHصتهم
في مال أبيهم بطبيعة الحال.
 -4وللمعلمني
أبHHان حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي أحHHد ألHHواحHHه أن املHHعلم الHHذي يHHقوم عHHلى تHHربHHية الHHطفل تHHربHHية روحHHانHHية مHHثله مHHثل
"األب الHH HروحـHH HانHH Hي" الHH Hذي "يهHH Hب طHH Hفله الHH Hحياة األبHH HديHH Hة" .وأضHH Hاف أن بHH HذلHH Hك هHH Hو السHH Hبب فHH Hي "أن املHH Hعلمني
مHعدودون ضHمن الHوراث فHي شHريHعة اهلل" .وحHدد حHضرة بHهاء اهلل الشHروط الHتي يHجب تHوفHرهHا لHيرث املHعلم أو
املعلمة وكذلك األسهم التي تؤول إليه أو إليها) .يمكن مراجعة رسالة سؤال وجواب رقم (33

٤٢

 -5انا ملا سمعنا ضجيج الذريات في االصالب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن االخرى
سHHبق أن حHHددت أحHHكام املHHواريHHث فHHي شHHريHHعة حHHضرة الHHباب نHHصيب ذريHHة املHHتوفHHى بHHتسع حHHصص مHHقدارهHHا
 540سHهما .ويHقل هHذا املHقدار قHليال عHن ربHع الHتركHة ،فHضاعHف حHضرة بHهاء اهلل حHصة ذريHة املHتوفHى وجHعلها
Hوراث األخHرى .وأوجHز مHقصد هHذه اآليHة املHباركHة
 1080سHهما ،وأنHقص مHقدار الHزيHادة مHن حHصص طHبقات ال ّ
وأثرها على توزيع اإلرث في رسالة سؤال وجواب رقم .5
 -6بيت العدل
أم HHر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ال HHكتاب األق HHدس ب HHتأس HHيس ك HHل م HHن ب HHيت ال HHعدل املح HHلي وب HHيت ال HHعدل األع HHظم ،ول HHم
يحHHدد حHHضرتHHه أيHHهما املHHقصود فHHي كHHل مHHرة ورد فHHيها ذكHHر بHHيت الHHعدل فHHي الHHكتاب فHHكثيرا مHHا اكHHتفى حHHضرتHHه
بHHاإلشHHارة إلHHى بHHيت الHHعدل دون تHHعيني ،تHHاركHHا املHHجال مHHفتوحHHا فHHي املسHHتقبل لتحHHديHHد أي مHHن بHHيوت الHHعدل هHHو
املHقصود عHند تHطبيق أحHكام الHكتاب الHخاصHة بHهما .ولHكن ذكHر حHضرة عHبد الHبهاء فHي أحHد ألHواحHه الHتي تHعدد
مHHوارد الخHHزانHHة املحHHلية حHHصص الHHوراث املHHعدومHHني ،وبHHذلHHك يHHكون بHHيت الHHعدل املHHذكHHور فHHي الHHكتاب بHHخصوص
اإلرث هو بيت العدل املحلي.
 -7والذي له ذرية ولم يكن ما دونها
أوضHح حHضرة بHهاء اهلل أن هHذا الHحكم يسHري عHند عHدم وجHود الHكل والHبعض عHلى الHسواء "فHعند عHدم وجHود
أي من الوراث اآلخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذرية وثلثه اآلخر إلى بيت العدل".
والوراث
 -8وجعلنا الدار املسكونة وااللبسة املخصوصة للذرية من الذكران دون االناث
ّ
أوضHح حHضرة عHبد الHبهاء فHي أحHد ألHواحHه أن دار الHسكنى واأللHبسة الHخاصHة الHتي يHتركHها املHتوفHى إذا كHان
رجHHال تHHؤول إلHHى الHHذكHHور مHHن ذريHHته ،ويHHرثHHها االبHHن األرشHHد ،وإن لHHم يHHوجHHد فHHاالبHHن الHHذي يHHليه ،وهHHكذا .وبHHني أن
هHذا الHحكم امHتياز مHقرر لHالبHن الHبكر أقHرتHه جHميع الشHرائHع الHسماويHة .وفHي لHوح مHوجHه إلHى أحHد األحHباء فHي
إيHران تHفضل بHقولHه" :كHانHت لHالبHن الHبكر فHي جHميع الشHرائHع اإللHهية امHتيازات فHوق الHعادة ،حHتى الHنبوة كHانHت
ميراثا له".
يHHقابHHل هHHذه االمHHتيازات الHHتي يHHتمتع بHHها االبHHن الHHبكر واجHHبات تHHقع عHHلى عHHاتHHقه ،فHHهو مHHثال :مHHسئول أدبHHيا عHHن
إحHاطHة والHدتHه بHالHرعHايHة ،لHوجHه اهلل ،وعHدم تHجاهHل احHتياجHات الHوراث اآلخHريHن .أوضHح حHضرة بHهاء اهلل األوجHه
املHHختلفة لهHHذا الHHحكم ،فHHعند وجHHود أكHHثر مHHن دار لHHلسكنى ،تHHختص الHHذريHHة الHHذكHHور بHHأكHHثرهHHا قHHدرا وأهHHمية .أمHHا
بHاقHي املHساكHن فHتقسم مHع أمHوال الHتركHة بHني الHوراث .كHما بHني أيHضا أنHه عHند عHدم وجHود ذريHة ذكHور ،يHؤول ثHلثا
دار الHHسكنى واأللHHبسة الHHخاصHHة بHHاملHHتوفHHى إلHHى ذريHHته اإلنHHاث ،والHHثلث اآلخHHر إلHHى بHHيت الHHعدل وأمHHا إذا كHHانHHت
املHتوفHاة امHرأة فHإن ألبسHتها املسHتعملة تHؤول إلHى بHناتHها بHالHتساوي .أمHا ألبسHتها غHير املسHتعملة وغHيرهHا مHن
ممتلكات وجواهر فتقسم على ورثتها ،وكذلك ألبستها املستعملة إن لم يكن لها ابنة.
 -9ان الذي مات في ايام والده وله ذرية اولئك يرثون ما البيهم
ه HHذا ال HHحكم ي HHنطبق ع HHلى االب HHن ال HHذي م HHات ف HHي ح HHياة أب HHيه أو أم HHه .أم HHا االب HHنة ال HHتي م HHات HHت ح HHال ح HHياة أب HHوي HHها
وتركت ذرية ،فإن حصتها تقسم على الطبقات السبع املحددة في الكتاب.
 -10والذي ترك ذرية ضعافا سلموا مالهم إلى امني

٤٣

ل HHكلمة "أم HHني" ل HHغة م HHعان ع HHدة ت HHتصل أس HHاس HHا ب HHاألم HHان HHة ،ك HHما ت HHتضمن أي HHضا خ HHصاال م HHثل االئ HHتمان ،وال HHوالء،
والHوفHاء واالسHتقامHة ،والHعفة ،والHصدق ،وغHيرهHا .وتHعني كHمصطلح قHانHونHي الHحافHظ لHلمال ،والHضامHن ،والHولHي،
والوصي ،والحارس ،إلى غير ذلك.
 -11كHHل ذلHHك بHHعد ادآء حHHق اهلل والHHديHHون لHHو تHHكون عHHليه وتHHجهيز االسHHباب لHHلكفن والHHدفHHن وحHHمل املHHيت بHHالHHعزة
واالعتزاز
رتّ HHب ح HHضرة ب HHهاء اهلل أول HHوي HHة أداء ه HHذه االل HHتزام HHات ف HHوض HHع ف HHي امل HHرت HHبة األول HHى م HHصروف HHات ال HHجنازة وال HHدف HHن،
ي HHليهما س HHداد دي HHون امل HHتوف HHى ،وم HHن ب HHعده HHا أداء ح HHقوق اهلل .وب HHني ح HHضرت HHه أي HHضا أن أداء ال HHدي HHون ي HHكون م HHن
سائر أموال التركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السكنى واأللبسة املخصوصة للمتوفى.
 -12قل هذا لهو العلم املكنون الذي لن يتغير النه بدء بالطآء
وصHHف حHHضرة الHHباب فHHي كHHتاب الHHبيان الHHعربHHي أحHHكام املHHواريHHث الHHتي سHHنها بHHقولHHه" :ذلHHك مHHن مخHHزون الHHعلم
فHHي كHHتاب اهلل لHHن يHHغير ولHHن يHHبدل" .كHHما صHHرح أيHHضا بHHأن األعHHداد الHHتي بHHموجHHبها قHHسمت املHHواريHHث اتHHسمت
برموز تعني على عرفان من يظهره اهلل.
يHساوي حHرف الHطاء املHذكHور فHي هHذه اآليHة – وفHقا لHلحساب األبجHدي – تHسعة .وهHو الHعدد األول فHي تHقسيم
املHHواريHHث وفHHقا لشHHريHHعة حHHضرة الHHباب ،حHHيث تHHختص الHHذريHHة بHHتسعة أسHHهم .وأهHHمية الHHعدد تHHسعة تHHرجHHع لHHكونHHه
م HHعادال ف HHي ال HHحساب األبج HHدي ل HHالس HHم األع HHظم "ب HHهاء" وامل HHنوه ب HHه ف HHي الج HHزء ال HHتال HHي م HHن اآلي HHة امل HHبارك HHة به HHذه
العبارة الرفيعة :االسم املخزون الظاهر املمتنع املنيع.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات من  38حتى (48

٤٤

ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺭرﻳﯾﺚ
أ .تقسم املواريث على سبع طبقات كاآلتي:
 الذرية  1080سهما من  2520سهما. األزواج  390سهما من  2520سهما. اآلباء  330سهما من  2520سهما. األمهات  271سهما من  2520سهما. اإلخوة  210سهما من  2520سهما. األخوات  150سهما من  2520سهما. املعلمون  90سهما من  2520سهما.ب .قHرر حHضرة بHهاء اهلل لHلذريHة ضHعف الHحصة الHتي عHينها لHهم حHضرة الHباب ،وأنHقص مHقدارا مHساويHا مHن
حصص باقي الورثة.
ج .عند عدم وجود ذرية تؤول حصتهم إلى بيت العدل لينفقها على األيتام واألرامل وكل ما ينفع العباد.
 إذا كHان لHلمتوفHى ابHن مHات ولHه ذريHة ،ورثHت ذريHته حHصة أبHيهم ،أمHا إن كHان لHه بHنت مHاتHت ولHها ذريHة تHقسمحصتها على الطبقات السبع املذكورة في الكتاب.
د .إذا ك HHان ل HHلمتوف HHى ذري HHة ،وان HHعدم HHت ك HHل ط HHبقات ال HHوراث األخ HHرى أو ب HHعضها ت HHأخ HHذ ال HHذري HHة ث HHلثي ح HHصص
الورثة املنعدمني ،ويؤول الثلث اآلخر إلى بيت العدل.
هـ.عHند عHدم وجHود أي مHن طHبقات الHوراث املHذكHوريHن ،يHؤول ثHلثا الHتركHة إلHى ذريHة أخ وأخHت املHتوفHى ،وإن لHم
يHوجHدوا تHؤول حHصتهم إلHى األعHمام والHعمات واألخHوال والHخاالت ،فHإن لHم يHوجHدوا فHإلHى أبHنائHهم وبHناتHهم .وفHي
كل األحوال يرجع الثلث اآلخر إلى بيت العدل.
و .إذا لم يوجد أي من الوراث املذكورين ترجع التركة كلها لبيت العدل.
ز .دار سHHكنى املHHتوفHHى وألبسHHته الHHخاصHHة تHHرثHHها ذريHHته مHHن الHHذكHHور دون اإلنHHاث .وإن كHHان لHHلمتوفHHى أكHHثر مHHن
دار لHسكناه ،اخHتصت ذريHته الHذكHور بHأعHالهHا قHدرا وأكHثرهHا اهHمية ،وقHسمت الHدور األخHرى بHني الHورثHة كHباقHي
أمHHوالHHه .وإن لHHم يHHكن لHHلمتوفHHى ذريHHة مHHن الHHذكHHور ،ورثHHت اإلنHHاث ثHHلثي دار سHHكناه ،وألبسHHته الHHخاصHHة ،ويHHرجHHع
الHHثلث اآلخHHر إلHHى بHHيت الHHعدل .أمHHا عHHند وفHHاة األم ،فHHتقسم ألبسHHتها املسHHتعملة بHHني بHHناتHHها بHHالHHتساوي ،وتHHقسم
ألبسHتها غHير املسHتعملة ،ومHجوهHراتHها ،ومHمتلكاتHها ،بHني جHميع ورثHتها ،وكHذلHك مHالبHسها املسHتعملة إن لHم يHكن
لها بنات.
ح .إن كHH Hان أوالد املHH HتوفHH Hى قHH Hصرا تسHH Hلم حHH Hصتهم إلHH Hى شHH Hخص أمHH Hني أو شHH HركHH Hة السHH HتثمارهHH Hا حHH Hتى يHH Hبلغوا
رشدهم .ويجعل لألمني سهم في األرباح املتحصلة.
ط .التHHقسم الHHتركHHة إال بHHعد دفHHع حHHقوق اهلل ،وسHHداد ديHHون املHHتوفHHى ،ودفHHع مHHصروفHHات تHHجهيزه ودفHHنه عHHلى نHHحو
الئق.
ي .يHحصل أخ املHتوفHى ألبHيه عHلى حHصته الHكامHلة فHي املHيراث .أمHا األخ ألم فHيحصل عHلى ثHلثيها فHقط ،ويHرجHع
ثلثها اآلخر إلى بيت العدل .ويسري نفس الحكم على أخت املتوفى.

٤٥

ك .وجود إخوة أو أخوات أشقاء يمنع ميراث اإلخوة واألخوات ألم.
ل .ال يرث املعلم إذا لم يكن من أهل البهاء .وعند تعدد املعلمني تقسم حصتهم بينهم بالتساوي.
م .ال ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.
ن .بHاسHتثناء املHالبHس املسHتعملة لHلزوجHة ،واملHجوهHرات املهHداة لHها ،ومHا يHثبت أن الHزوج وهHبها إيHاه ،فHإن كHل مHا
اشتراه الزوج لزوجته يعد من ماله ويقسم على ورثته.
ص .لكل فرد مطلق الحرية ليوصي بماله كيف يشاء ،شريطة أن ينص على سداد ديونه ودفع حقوق اهلل.
)خالصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره ،ص (162 – 160

ﺍاﻻﻣﺘﻴﯿﺎﺯز ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍاﻻﻣﻮﺭر
٤٦

من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1قHHل ايHHاكHHم يHHا مHHأل الHHبهاء ال تHHكونHHوا بHHمثل الHHذيHHن يHHقولHHون مHHا ال يHHفعلونHHه فHHي أنHHفسهم ،أن اجهHHدوا بHHأن يظهHHر
مHنكم عHلى االرض اثHار اهلل واوامHره ثHم اهHدوا الHناس بHافHعالHكم الن فHي االقHوال يHشاركHون اكHثر الHعباد مHن كHل
وضHHيع وشHHريHHفا ولHHكن االعHHمال يHHمتازكHHم عHHن دونHHكم ويظهHHر انHHواركHHم عHHلى مHHن عHHلى االرض فHHطوبHHى ملHHن يHHسمع
نصحي ويتبع ما امر به من لدن عليم حكيما.
)منتخباتي ،ص (196 – 195
 -2اجعلوا إشراقكم أفضل من عشيّكم وغدكم أحسن من أمسكم.
)مجموعه اي از الواح جمال اقدس ،ص (81
 -3أخHبره بHانHه ال يسHتطيع أحHد فHي هHذا الHعالHم ان يّ HدعHي ان لHه بHي صHلة إال هHؤالء الHذيHن يHقتدون بHي َعHَ Hمال
و ُ
خلقا فتعجز كل االمم عن ان تمنعهم عن فعل ما هو الئق او قول ما هو مقبول.
)كتاب القرن البديع،ص (165 – 164
 -4أن اب HHذل HHوا ق HHصارى ال HHجهود ف HHي اك HHتساب ال HHكماالت ال HHظاه HHري HHة وال HHباط HHنية ألن ث HHمرة س HHدرة االن HHسان ه HHي
الHكماالت الHظاهHريHة والHباطHنية ،فHاالنHسان دون الHعلم والHفن غHير مHرغHوب فHيه ،ولHم يHزل مHثله كHمثل أشHجار بHال
ثمر ،لذا يجب أن تزيّنوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان.
)التربية والتعليم – ص(8
 -5ع HHلى االط HHفال أن ي HHبذل HHوا جه HHدا ك HHبيرا ف HHي ت HHحصيل ال HHعلم والخ HHط… ان م HHعرف HHة الخ HHط ع HHلى ق HHدر ال HHحاج HHه
ضHروريHة لHلبعض .كHما انHه مHن االفHضل واالنسHب ان نHصرف االوقHات فHي الHعلوم الHنافHعة .وقHد جHاء مHن الHقلم
االعلى بأن الحق ّ
جل جالله يحب أن يرى الكمال في الفنون واملهارات.
)نفس املصدر السابق ،ص (13
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1أيHHها الحHHزب اإللHHهي بHHعون وعHHنايHHة الجHHمال املHHبارك روحHHي ألحHHبائHHه الHHفداء عHHليكم أن تسHHلكوا بHHحيث يHHكون
سHلوكHكم مHمتازا مHثل الHشمس عHن بHاقHي الHنفوس .ان كHل واحHد مHنكم عHندمHا يHدخHل املHديHنة يHجب ان يHشار الHيه
بHالHبنان فHي صHفاتHه املHمتازة مHثل الHصدق والHوفHاء واملHحبة واالمHانHة والHديHانHة واالخHوة لHلجنس البشHري ،عHندئHذ
سHيقول أهHل املHديHنة إن هHذا الHشخص بHالHتأكHيد بHهائHي الن سHلوكHه واطHواره وحHركHاتHه واخHالقHه مHن خHصائHص
البهائيني ،وعندما تصلون إلى هذا املقام ستكونون قد وفيتم بالعهد وامليثاق اإللهي.
)منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء ،ص (68
 -2أيHH Hها األحHH Hباء ابHH HذلHH Hوا جهHH HدكHH Hم حHH Hتى تHH Hصبحوا مظهHً H Hرا لهHH Hذه الHH HترقHH Hيات والHH HتأيHH Hيدات ومHH HركHH Hزا لHH HلسنوحHH Hات
ال HHرح HHمان HHية ومش HHر ًقHHا الن HHوار األح HHدي HHة وم HHر ّوج HHني مل HHواه HHب امل HHدن HHية ،وف HHي ت HHلك ال HHدول HHة ت HHصبحون رائ HHدي HHن ل HHلكماالت
االنHسانHية ومHر ّوجHني لHلعلوم واملHعارف وسHاعHني لHلرقHي فHي مHجال الHصنائHع والHفنون ومهHذّبHني لHالخHالق ومHتقدمHني
عHلى االخHريHن فHي االخHالق والسHلوك الHحسن .ر ّبHوا االطHفال مHنذ نHعومHة أظHافHرهHم عHلى الHفضائHل واالخHالقHيات

٤٧

وع ّ Hلموه HHم ال HHعلوم امل HHفيدة وال HHفنون وال HHصنائ HHع ،اج HHعلوه HHم ي HHعملون وي HHكاف HHحون ويتح HHملون امل HHشاق ،ع ّ Hلموه HHم أن
يكرسوا حياتهم لالمور الهامة والعظيمة وشجعوهم على تحصيل االمور املفيده.
ّ
)نفس املصدر السابق ،ص (126
 -3ان تHHعليم هHHؤالء االطHHفال هHHو مHHثل تHHو ّلHHي مHHالHHك األرض تHHربHHية الHHشجيرات فHHي الحHHديHHقة اإللHHهية ،وبHHالHHتأكHHيد
س HHوف ي HHتم ال HHحصول ع HHلى ال HHنتائ HHج امل HHطلوب HHة وب HHاألخ HHص ف HHي ف HHهم األخ HHالق ال HHبهائ HHية .ي HHجب ع HHلى ال HHطفل م HHنذ
صHHغره أن يHHعرف بHHأن الHHبهائHHي لHHيس بHHاالسHHم وإنHHما بHHالHHعمل ،وعHHلى كHHل طHHفل أن يHHتربّHHى تHHربHHية سHHماويHHة حHHتى
ي HHكون ج HHام ً Hعا ل HHالخ HHالق الح HHميدة وس HHببًا ل HHعزة أم HHر اهلل ،واال ف HHان ال HHبهائ HHي دون ث HHمر ال ن HHتيجة ل HHه .وله HHذا ع HHليك
الHHسعي نHHحو تHHفهيم هHHؤالء االطHHفال بHHان الHHبهائHHي هHHو االنHHسان الHHجامHHع لجHHميع الHHكماالت وعHHليه ان يHHكون مHHثل
الشمع املضيء وليس ظالما في ظالم ويكون اسمه بهائي.
)نفس املصدر السابق ،ص (139
 -4اذًا ابHذلHوا هHمتكم حHتى يتجّ Hلى الHتنزيHه والHتقديHس بHني أهHل الHبهاء وهHو أمHل عHبد الHبهاء ،وأن يHتفوق حHزب
اهلل فHHي جHHميع الHHشئون والHHكماالت عHHلى بHHاقHHي الHHناس وفHHي الHHظاهHHر والHHباطHHن يHHكونHHوا مHHمتازيHHن عHHلى االخHHريHHن.
أمHا فHي الHطهارة والHنظافHة والHلطافHة والHصحة فHهم فHي الHطليعة ،وفHي الHنجابHة واالصHالHة والHحكمة والHحصافHة
فهم القدوة الحسنة.
)نفس املصدر السابق ،ص (147
 -5أدعHو الHتأيHيد والHتوفHيق مHن الHحق تHبارك وتHعالHى الحHباء تHلك االرض املHقدسHة بHأن يHميزهHم فHي جHميع مHراتHب
االخHHالق والسHHلوك والHHشئون واالثHHار وأن يHHكونHHوا فHHي غHHايHHة الجHHذب والHHولHHه والHHشوق والHHعرفHHان وااليHHقان والHHثبوت
ٍ
ٍ
ٍ
مستشرقة.
والرسوخ واالتحاد واالتفاق في عالم االمكان مع
جميلة
وجوه
)نفس املصدر السابق ،ص (250
 -6عHHليهم ان يتح ّ Hلوا بجHHميع الHHشئون مHHن الHHخصائHHل والHHفضائHHل الHHرحHHمانHHية ويHHقتدوا بسHHلوك وأعHHمال الHHنفوس
الHسماويHة ويHثبتوا بHأنHهم بHهائHيون حHقيقيون ولHيس مجHرد اسHم دون مHعنى .والHبهائHي يHعني ان يHسعى فHي كHل
صHHباح ومHHساء إلHHى أن يHHترقHHى ويHHتقدم فHHي مHHراتHHب الHHوجHHود بHHحيث تHHكون امHHنيته افHHاضHHة وتHHنويHHر البشHHريHHة مHHن
سHلوكHه وأعHمالHه ،أمHا محHط انHظاره فHهي الHصفات اإللHهية بHحيث تHكون اعHمالHه سHببا لHلرقHي والHتقدم ،وأن يHكون
اي HHضا رح HHمة ل HHلعامل HHني وم HHوه HHبة ل HHلجنس البش HHري .اذا وف HHق ف HHي ال HHوص HHول إل HHى ه HHذه امل HHواه HHب ي HHمكن ال HHقول ب HHان HHه
ب HHهائ HHي ،واالّ ف HHي ه HHذا ال HHعصر امل HHبارك ال HHذي ه HHو فخ HHر ال HHعصور وال HHقرون ف HHان االي HHمان ل HHيس مج HHرد االق HHرار
بوحدانية اهلل ولكن االتصاف بجميع شئون وكماالت االيمان.
)مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الرابع ،ص (192
 -7أي HHها األح HHباء اس HHعوا ف HHي كس HHب ال HHعلوم وامل HHعارف واجه HHدوا ف HHي اك HHتساب ال HHكماالت ال HHصوري HHة وامل HHعنوي HHة،
Hجعوا االطHHفال مHHنذ صHHغر سHنّهم عHHلى تHHحصيل الHHعلوم والHHصنائHHع حHHتى يHHصبح قHHلب كHHل طHHفل بHHعون وعHHنايHHة
شّ H
الHحق كHاملHرآة كHاشHفة ألسHرار الHكائHنات ومHدركHة لHحقيقة كHل شHيء وأن يشHتهروا فHي اآلفHاق فHي مHجاالت الHعلوم
واملعارف والصنائع.
)مجموعة اثار مباركه درباره تعليم وتربيت ،ص (41
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
٤٨

 -1إن الس HHبيل ال HHوح HHيد ال HHذي ي HHمكن ب HHه أن ن HHثبت ب HHأن HHنا الئ HHقون ل HHألم HHر االل HHهي ه HHو ان ن HHسعى ج HHاه HHدي HHن ف HHي
س HHلوك HHنا ال HHفردي وف HHي ح HHيات HHنا املش HHترك HHة االق HHتداء ب HHامل HHثل االع HHلى ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHذي ع HHان HHى م HHن ال HHظلم
واالذى ومHHن طHHوفHHان املHHحن والHHباليHHا بHHاسHHتمرار ولHHكن لHHم ينحHHرف قHHيد شHHعرة عHHن املHHنهج املسHHتقيم ألمHHر حHHضرة
ب HHهاء اهلل .ه HHذا ه HHو س HHبيل الخ HHدم HHة وه HHذا ه HHو ص HHراط ال HHتقوى ال HHذي ان HHتهجه ح HHتى اخ HHر لح HHظة ف HHي ح HHيات HHه .ان
تHHمسكنا الشHHديHHد بهHHذه الHHقيم واملHHبادئ الHHعليا سHHوف تHHشجعنا عHHلى املHHضي ُق ُ Hد َمHHا فHHي سHHبيل تHHحقيق غHHايHHاتHHنا
العليا في هذا العصر املحفوف باملخاطر.
)من رسالة مؤرخة  12نيسان  /ابريل عام 1927م(
 -2إن حHHضرة املHHولHHى يHHأمHHل بHHأن يHHتطور سHHلوكHHكم وايHHمانHHكم إلHHى مسHHتوى الHHتعالHHيم اإللHHهية .ان هHHدف حHHضرة
ب HHهاء اهلل ه HHو ان ن HHصبح ج HHيال وش HHعبًا ج HHدي ً Hدا .ه HHذا ال HHشعب ال HHذي ي HHجب أن ي HHتصف ب HHصفات م HHثل اس HHتقام HHة
االخHHالق والHHلطافHHة والHHذكHHاء واالخHHالص واالمHHانHHة ويHHعيش عHHلى مسHHتوى األحHHكام والHHتعالHHيم الHHعظيمة الHHتي أتHHى
Hسمي انHHفسنا بHHهائHHيني فHHهو لHHيس كHHاف Hيًا،
بHHها حHHضرتHHه لهHHذا الHHعصر الجHHديHHد مHHن تHHطور االنHHسانHHية .ولHHكن أن نّ H
يجب أن نسمو ونرتفع ويستضيء داخلنا بحيث نستطيع أن نحيا الحياة البهائية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة لوهلن بتاريخ  24اب  /اغسطس عام 1944م(
 -3فHي الHواقHع عHلى االحHباء ان يHسعوا ويHجاهHدوا لHيصبحوا بHهائHيني مHائHة بHاملHائHة ،ومHن ثHم سHيالحHظون كHيف
أن تHHأثHHيرهHHم عHHلى االخHHريHHن يHHزداد وكHHيف أن األمHHر املHHبارك سينتشHHر بسHHرعHHة .ان الHHعالHHم ال يHHتطلع إلHHى حHHلول
وسHHطى وإنHHما إلHHى نHHموذج لHHلقيم واملHHبادئ الHHعليا والHHراقHHية .فHHكلما تHHطلع االحHHباء لHHلتمسك بHHاملHHبادئ والHHتعالHHيم
الHHبهائHHية فHHي جHHميع شHHئون حHHياتHHهم وفHHي مHHنازلHHهم وتHHجارتHHهم وفHHي عHHالقHHاتHHهم االجHHتماعHHية كHHلما ازداد انجHHذاب
قلوب الناس اليهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  23كانون الثاني  /يناير عام 1945م(
 -4ي HHجب أن ن HHكون ص HHبوري HHن ت HHجاه ن HHقائ HHص ب HHعضنا ال HHبعض وي HHجب ان ن HHسعى لخ HHلق امل HHحبة وال HHوح HHدة ب HHني
االح HHباء ال HHذي HHن م HHا زال HHوا غ HHير ب HHال HHغني ف HHي ج HHوان HHب ش HHتى وب HHعيدي HHن ع HHن ال HHكمال .إن األم HHر االل HHهي أم HHر ع HHظيم،
وعHلى الHبهائHيني أن يHكافHحوا لHكي يHصبحوا أداة أكHثر فHاعHلية بHيد حHضرة بHهاء اهلل لHكي يسHتخدمHها مHن اجHل
تحقيق اهدافه وغاياته.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  26ايار  /مايو عام 1946م(
Hرارا عHHلى ضHHرورة تحّ Hلي الشHHباب الHHبهائHHي بHHالHHتعالHHيم واملHHبادئ املHHباركHHة
Hرارا ومً H
 -5إن حHHضرة املHHولHHى قHHد أكHHد كً H
وعHHلى االخHHص الHHجوانHHب االخHHالقHHية فHHيها .وإن لHHم ُيHHم ّيز الشHHباب الHHبهائHHي بتخHHلقهم بHHالسHHلوك الHHعالHHي الHHحسن
فسوف لن ينجذب االخرون من الشباب إلى األمر املبارك أو يأخذوه على محمل الجد.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  6ايلول  /سبتمبر عام 1946م(
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  1األم HHان HHة وال HHصدق وال HHوف HHاء وف HHصل  10األدب واألخ HHالق ال HHحسنة وف HHصل  21ال HHترب HHية
والتعليم وفصل  29حياة العائلة البهائية وفصل  35خدمة أمر اهلل وفصل  36خدمة البشرية[

٤٩

ﺍاﻻﻋﻴﯿﺎﺩد ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1ق HHد انته HHت االع HHياد إل HHى ال HHعيدي HHن االع HHظمني ام HHا االول اي HHام ف HHيها تج HHلى ال HHرح HHمن ع HHلى م HHن ف HHي االم HHكان
بشHر الHناس بهHذا االسHم الHذي بHه قHامHت االمHوات
بHاسHمائHه الHحسنى وصHفاتHه الHعليا واالخHر يHوم فHيه بHعثنا مHن ّH H
وحشر من في السموات واالرضني .واالخرين في يومني كذلك قضي االمر من لدن آمر عليم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (110
 -2قد انتهت االعياد إلى العيدين االعظمني… واالخرين في يومني
Hصت هHHذه اآليHHة عHHلى األعHHياد األربHHعة الHHرئHHيسة فHHي الHHتقويHHم الHHبهائHHي .الHHعيدان الHHلذان وصHHفهما حHHضرة بHHهاء
نَّ H
اهلل "ب HHال HHعيدي HHن األع HHظمني" ،ه HHما أوال :ع HHيد ال HHرض HHوان ،وف HHيه ي HHحتفل ال HHبهائ HHيون ب HHتمجيد ذك HHرى إع HHالن ح HHضرة
بHهاء اهلل دعHوتHه فHي حHديHقة الHرضHوان بHبغداد خHالل اثHني عشHر يHومHا مHن شهHري نHيسان )أبHريHل( وأيHار )مHايHو(
 ،1863وقHHد وصHHف حHHضرة بHHهاء اهلل هHHذا الHHعيد بHHأنHHه "سHHلطان األعHHياد" ،وثHHانHHيا :عHHيد ذكHHرى إعHHالن حHHضرة
الHباب دعHوتHه فHي شهHر أيHار )مHايHو(  1844بHمديHنة شHيراز .والHعمل محHرم فHي الHيوم األول ،والHتاسHع ،والHثانHي
عشر من عيد الرضوان وكذلك يوم إعالن حضرة الباب دعوته.
وال HHعيدان اآلخ HHران ه HHما ي HHوم م HHول HHد ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،وي HHوم م HHول HHد ح HHضرة ال HHباب .وي HHقع ال HHعيدان وف HHقا ل HHلتقوي HHم
الهجHHري فHHي يHHومHHني مHHتتالHHيني ،فHHيصادف مHHولHHد حHHضرة بHHهاء اهلل الHHثانHHي مHHن شهHHر املحHHرم  1233املHHوافHHق 12
تشHريHن ثHانHي )نHوفHمبر(  ،1817ويHصادف مHولHد حHضرة الHباب الHيوم األول مHن الشهHر نHفسه  1235املHوافHق
 20تشHريHن أول )أكHتوبHر(  1819ولهHذا يHطلق عHليهما "عHيد املHولHديHن" ،وقHد ذكHر حHضرة بHهاء اهلل أن الHيومHني
عHند اهلل بحسHبان يHوم واحHد .كHما تHفضل بHأنHه إذا حHل الHعيدان فHي شهHر الHصوم يHرتHفع حHكم الHصوم فHيهما.
ونHظرا ألن الHتقويHم الHبهائHي تHقويHم شHمسي .فHإن أمHر الHبت فHيما إذا كHان االحHتفال بHعيد املHولHديHن يجHري وفHقا
للتقويم الشمسي أو التقويم القمري يرجع إلى بيت العدل االعظم.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (138
-3طHHوبHHى ملHHن فHHاز بHHالHHيوم االول مHHن شهHHر الHHبهاء الHHذي جHHعله اهلل لهHHذا االسHHم الHHعظيم .طHHوبHHى ملHHن يظهHHر فHHيه
نعمة اهلل على نفسه انه ممن اظهر شكر اهلل بفعله املدل على فضله الذي احاط العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (111
 -4يوم االول من شهر البهاء
يHHعرف الشهHHر األول مHHن الHHسنة الHHبهائHHية ،وكHHذالHHك الHHيوم االول مHHن كHHل شهHHر مHHنها بHHاسHHم "الHHبهاء" ،فHHيوم الHHبهاء
مHن شهHر الHبهاء هHو رأس الHسنة الHبهائHية :الHنيروز الHذي أمHر بHه حHضرة الHباب عHيدا ،وقHد ثHبت حHضرة بHهاء اهلل
بهHذه اآليHة مHا قHرره مبشHره .وإضHافHة إلHى األيHام السHبعة الHتي ذكHرهHا الHكتاب األقHدس ،جHرى الHعمل فHي أيHام
حHضرة بHهاء اهلل ،عHلى إحHياء ذكHرى اسHتشهاد حHضرة الHباب ،واعHتبر الHعمل فHيها مHمنوعHا ،ونHهج حHضرة عHبد
ال HHبهاء ع HHلى امل HHنوال ن HHفسه ،ف HHأض HHاف إل HHى امل HHناس HHبات ال HHساب HHقة ذك HHرى ص HHعود ج HHمال ال HHقدم ،ل HHيصبح مج HHموع
الHHعطالت الHHبهائHHية الHHتي يحHHرم فHHيها الHHعمل تHHسعة أيHHام ،ويHHقوم أحHHباء اهلل اآلن بHHإحHHياء مHHناسHHبتني أخHHريHHني وإن
لHHم يHHكن الHHعمل فHHيهما محHHرمHHا ،وهHHما يHHوم العهHHد واملHHيثاق ،وذكHHرى صHHعود مHHركHHز العهHHد واملHHيثاق .ارجHHع فHHي ذلHHك
إلHHى الجHHزء الHHخاص بHHالHHتقويHHم الHHبهائHHي فHHي كHHتاب "الHHعالHHم الHHبهائHHي" ،املجHHلد  ،18وكHHتاب "بHHهاء اهلل والHHعصر
الجديد".

٥٠

)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (139
 -5قHل ان الHعيد االعHظم لسHلطان االعHياد اذكHروا يHا قHوم نHعمة اهلل عHليكم اذ كHنتم رقHداء ايHقظكم مHن نHسمات
الوحي وعرفكم سبيله الواضح املستقيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (112
 -6قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد
هذا تنويه بعيد الرضوان.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (140
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1ف HHي ال HHحقيقة ه HHناك ت HHسعة اي HHام ف HHي ال HHسنة ال ي HHجوز ف HHيها ال HHعمل .ب HHعضها ج HHاءت ف HHي ال HHنصوص اإلل HHهية
وب HHعضها ق HHياس ع HHليها .ان HHها ال HHيوم االول وال HHثان HHي م HHن شه HHر مح HHرم وث HHالث HHة اي HHام م HHن ع HHيد ال HHرض HHوان وال HHيوم
السHHبعون مHHن الHHنوروز ويHHوم الHHنيروز ويHHوم الHHثامHHن والعشHHرون مHHن شHHعبان ويHHوم الHHخامHHس مHHن جHHمادى االولHHى.
امHا يHوم الHسادس مHن بHرج الHقوس )يHوم املHيثاق( فHان الHعمل جHائHز فHيه .واذا اظهHر االحHباء فHرحHا وسHرورا فHهو
مHن طHيب خHاطHرهHم ولHكن لHيس فHرضHا .امHا مHا هHو واجHب فHهي االيHام املHرتHبطة بجHمال االبHهى والHنقطة االولHى،
فتلك االيام ال يجوز فيها العمل والتجارة والصناعة والزراعة.
)أمر وخلق ،الجزء الرابع ،ص (11
 -2بالنسبة لراعي الغنم وعمله خالل عيد الرضوان فيجب عدم التشدد معه النه سيكون ظلما للحيوان.
)أمر وخلق ،الجزء الرابع ،ص (13
 -3يHHا احHHباء اهلل قHHد بHHلغني انHHه فHHي بHHعض الHHبلدان قHHد اتخHHذوا يHHوم  5جHHمادى االولHHى عHHيدا ملHHيالد هHHذا الHHعبد.
ولHو ان نHيتهم كHانHت خHيرا وكHان مHقصودهHم اعHالء كHلمة الHحق بهHذه الHوسHيلة ،غHير ان يHوم  5جHمادى االولHى هHو
يHوم اعHالن دعHوة حHضرة الHباب روحHي لHه الHفداء بHمقتضى نHص الشHريHعة اإللHهية واالمHر املHبرم .لهHذا يHجب ان
يHجعلوا ذلHك الHيوم املHبارك يHوم زيHنة وابHتهاج بHاسHم نHير االفHاق وان يسHروا ويHبتهجوا ويبشHروا بHعضهم بHعضا
بHالHبشارات الHسماويHة ،هHذا ألن تHلك الHذات املHقدسHة مبشHرة االسHم االعHظم فHاذا ال يHجوز غHير ذكHر اعHالن دعHوة
حHضرة االعHلى فHي هHذا الHيوم الن هHذا هHو الHنص الHقاطHع للشHريHعة اإللHهية .امHا كHون مHيالد هHذا الHعبد قHد وقHع
فHHي هHHذا الHHيوم فHHما ذلHHك اال دلHHيل عHHلى االلHHطاف والHHعنايHHات اإللHHهية فHHي حHHق هHHذا الHHعبد .ومHHع ذلHHك فHHيجب ان
يHعرف ذلHك الHيوم املHبارك بHيوم بHعثة حHضرة االعHلى وبHدايHة طHلوع شHمس الHحقيقة .ولهHذا السHبب نHحتفل بHه بHكل
فHرح وسHرور وابHتهاج هHذا هHو الHحق .حHذار حHذار مHن الHتجاوز عHما ذكHر ألن مHخالHفة ذلHك تسHبب نHهايHة الحHزن
والHكدر لHقلب عHبد الHبهاء .وارجHو مHن الHطاف اهلل الHالمHتناهHية ان يHوفHق االبHرار عHلى الHعمل بشHريHعة اهلل وان ال
ي HHحيدوا ع HHنها ق HHيد ش HHعرة وان ينش HHروا ه HHذا ال HHكتاب ف HHي ج HHميع ال HHبالد ح HHتى ي HHطلع ال HHكل ع HHلى ح HHقيقة ال HHحال
ويعملوا بموجبه.
)مكاتيب عبد البهاء ،الجزء الثاني ،ص (136

٥١

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ان الHHعمل خHHالل االيHHام املHHباركHHة الHHخاصHHة مHHن املحHHرمHHات الHHحتمية… ان مHHوظHHف الHHحكومHHة واطHHفال املHHدارس
الHHذيHHن يHHذهHHبون إلHHى مHHدارس الHHغير عHHليهم ان يHHحاولHHوا اخHHذ املHHوافHHقة لHHاليHHام املحHHرمHHة وان لHHم يHHوافHHق عHHلى طHHلبهم
فHHعليهم االطHHاعHHة .امHHا بHHالنسHHبة لHHسؤالHHكم حHHول عHHمل الHHخبازيHHن والHHقصابHHني وامHHثالHHهم فHHي املHHناطHHق الHHتي يHHعمل
االحHباء فHي هHذه االعHمال ،وهHل يHجوز اعHفائHهم مHنها؟ فHقد طHلب مHن حHضرة املHولHى ان اكHتب الHيكم بHان كسHر
الح HHدود غ HHير ج HHائ HHز م HHطلقا وال ي HHجوز االس HHتثناء .ان ال HHتراخ HHي وال HHتسام HHح ف HHي ه HHذه امل HHسائ HHل سيس HHبب ج HHرأة
وجسارة اعداء امر اهلل.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران منقول في كتاب "امر وخلق" ،الجزء الرابع ،ص (13
 -2وب HHالنس HHبة ل HHسؤال HHكم االخ HHر ،ح HHول ح HHساب ال HHيوم وه HHل ه HHو م HHن غ HHروب ال HHشمس إل HHى غ HHروب ال HHشمس ل HHليوم
ال HHتال HHي او م HHن م HHنتصف ال HHليل ،ف HHان ح HHضرة امل HHول HHى ط HHلب م HHني ان اك HHتب ب HHان امل HHيزان ف HHي ذل HHك ه HHو غ HHروب
الشمس وليس منتصف الليل.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،3ص (272 – 271
 -3بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول الHوقHت املHناسHب لHالحHتفال او عHقد جHلسات خHاصHة فHان الHوقHت يحHدد بHالHحساب
مHHن بHHعد غHHروب الHHشمس .امHHا حHHضرة عHHبد الHHبهاء تHHوفHHي بHHعد سHHاعHHة واحHHدة مHHن مHHنتصف الHHليل الHHذي يHHقع بHHعد
عHدة سHاعHات مHن غHروب الHشمس ولهHذا فHان جHلسة وفHاتHه يHجب ان تHعقد طHبقا لHغروب الHشمس وبHغض الHنظر
عHHلى الHHحساب الHHزمHHني لHHليوم .ونHHفس املHHعيار يHHطبق عHHلى جHHلسة وفHHاة حHHضرة بHHهاء اهلل الHHذي تHHوفHHي بHHعد ثHHمان
ساعات تقريبا من غروب الشمس.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي للجHHزر الHHبريHHطانHHية بHHتاريHHخ  12اب /
اغسطس عام 1944م(
من رسائل بيت العدل االعظم
 –1جHHوابHHا لHHرسHHالHHتكم املHHؤرخHHة  2كHHانHHون االول  /ديHHسمبر عHHام 1984م حHHول االحHHتفال بHHيوم املHHيثاق فHHان بHHيت
الHعدل االعHظم طHلب مHنا ان نHرسHل الHيكم املHقتطف الHتالHي مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرة ولHي امHر اهلل
حHول هHذا املHوضHوع " :يHجب االحHتفال بHيوم املHيثاق ويHوم وفHاة حHضرة عHبد الHبهاء والHذكHرى املHئويHة لHوالدة ووفHاة
حHضرة عHبد الHبهاء وذلHك بHواسHطة اجHتماع االحHباء ولHكن الHعمل فHيها غHير محHرم .بHعبارة اخHرى عHلى االحHباء
اعتبار االحتفال بهاتني املناسبتني واجبا ولكن يجوز العمل فيهما".
تHوضHيحا لHلكيفية الHتي تHم بHها االحHتفال بHيوم  26نHوفHمبر بHاالرتHباط بHيوم مHيالد حHضرة عHبد الHبهاء الHواقHع فHي
 23مHايHو ،فHقد اشHار حHضرة ايHادي امHر اهلل الHسيد حHسن بHالHيوزي فHي كHتابHه "عHبد الHبهاء" فHي صHفحة 523
ب HHما ي HHلي" :ق HHال ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ل HHالح HHباء ب HHان ع HHليهم ع HHدم االح HHتفال ب HHعيد م HHيالده ف HHي  23م HHاي HHو ت HHحت اي
ظHرف كHان .انHه يHوم اعHالن دعHوة حHضرة الHباب وهHو يHوم خHاص بHذلHك الHنفس الجHليل .ولHكن نHظرا ألن الHبهائHيني
HرجHHو مHHن حHHضرتHHه ان يHHخصص لHHهم يHHومHHا يHHكون خHHاصHHا بHHحضرتHHه فHHقد حHHدد لHHهم يHHوم  26نHHوفHHمبر لHHيكون يHHوم
تHّ H
تHHعيينه مHHركHHزا للعهHHد واملHHيثاق …" ان بHHيت الHHعدل االعHHظم يHHأمHHل بHHان ذلHHك سHHيساعHHدكHHم عHHلى فHHهم اهHHمية هHHذا
اليوم الهام في التقويم البهائي.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن الHساحHة املHقدسHة إلHى الHلجنة االداريHة لHجنوب زائHير بHتاريHخ  23كHانHون الHثانHي /
يناير عام 1984م(
٥٢

 -2بHHالنسHHبة إلHHى سHHؤالHHكم حHHول عHHقد جHHلسات مHHشورة فHHي االيHHام املحHHرمHHة الHHبهائHHية ،فHHقد طHHلب مHHنا بHHيت الHHعدل
االعHHظم ان نHHشاركHHكم املHHقتطف الHHتالHHي املHHوجHHه مHHن حHHضرة ولHHي امHHر اهلل إلHHى احHHد االحHHباء )بHHالHHلغة الHHفارسHHية(
بHتاريHخ  2كHانHون الHثانHي  /يHنايHر 1929م" :يHفضل عHدم عHقد جHلسات املHحافHل والHلجان واملHؤسHسات الHبهائHية
فHي االعHياد الHبهائHية واالحHتفاالت الHخاصHة ومHع ذلHك فHإن الHقرار االخHير حHول هHذه املHواضHيع سHيكون بHيد بHيت
الHHعدل االعHHظم ".ان بHHيت الHHعدل االعHHظم يHHشعر بHHان هHHذه الهHHدايHHة مHHن حHHضرة ولHHي امHHر اهلل تHHعتبر كHHافHHية فHHي
الHHوقHHت الHHحاضHHر .وعHHلى أي حHHال ،يHHجب ان يHHكون واضHHحا بHHانHHه فHHي حHHالHHة الHHطوارئ ومHHا قHHد يHHتطلب مHHن عHHقد
جلسات للمؤسسات األمرية في العطالت البهائية فيجوز عقد مثل تلك الجلسات.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي ل HHلمكسيك ب HHتاري HHخ 21
تموز  /يوليو 1982م(
 –3ان حHضرة ولHي أمHر اهلل قHد وضHح تHمامHا بHان مHراعHاة عHدم الHعمل خHالل االيHام الHتسع املحHرمHة يHعني اطHاعHة
مخHHلصة لHHكل فHHرد مHHؤمHHن بHHهائHHي .وفHHي حHHالHHة الHHتجارة واملHHشاريHHع االخHHرى الHHتي تHHقع تHHحت ادارة ومHHلكية بHHهائHHية
فHيجب ان تHغلق هHذه املHشاريHع والHعمل الHتجاري خHالل االيHام املحHرمHة حHتى ولHو كHان بHعض املHوظHفني فHيها مHن
غير البهائيني.
ك HHما ان مش HHرق االذك HHار ال HHبهائ HHي ي HHجب ان ي HHكون م HHفتوح HHا ل HHلعبادة خ HHالل االي HHام ال HHتسع املح HHرم HHة وي HHسمح ف HHيه
تHقديHم الخHدمHات االسHاسHية ولHكن فHي حHدود ضHيقة .أمHا املHهام الHضروريHة مHثل الHتنظيف واعHداد املHبنى فHيمكن
عHمله فHي الHيوم الHسابHق ،ولHكن فHي يHوم الHعيد او املHناسHبة الHخاصHة فيجHري فHيه فHقط الHبرنHامHج املHخصص لHه.
وبHالنسHبة لHلعامHلني فHي مشHرق االذكHار سHواء كHانHوا بHهائHيني ام لHم يHكونHوا فHالجHميع سHواسHية طHاملHا ان الHقرار
في هذه االمور راجع إلى املؤسسات البهائية التي تقرر عدم جواز العمل في العطالت البهائية.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل االعHHظم إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHبنما بHHتاريHHخ  12اب /
اغسطس عام 1977م(

٥٣

ﺍاﻟﺒﻼﻳﯾﺎ ﻭوﺍاﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻹﻟﻬﮭﻴﯿﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1أن يHHا أحHHبائHHي إذا سHHمعتم رزايHHاي الHHتي ال مHHثل لHHها فHHي اإلبHHداع ال تحHHزنHHوا ألنHHا ُ
خHHلقنا لHHلباليHHا وجHHعلها اهلل
ده Hنًا له HHذا امل HHصباح ف HHهنيئا مل HHن ي HHعرف ل HHحن ال HHقول وي HHأخ HHذه ن HHفحات ك HHلمات ه HHذا ال HHغالم ال HHذي ك HHان ه HHدف HHا
لHسهام األنHام فHي سHبيل اهلل .قHل إن هHذا غHالم لHو يHغرقHونHه فHي البحHر يسHبح مHع الHحيتان ولHو يHنصبون رأسHه
Hزت بHHما هHHو
عHHلى الHHسنان لHHيذكHHر بHHني الHHعباد ربHHه الHHرحHHمن ولHHو يHHقطعون أعHHضائHHه ،كHHل عHHضو مHHنه يHHنادي قHHد فُ H
Hمسكوا بHHعروة اهلل لHHو يHHكشف الHHغطاء
أمHHلي ورجHHائHHي .انHHتم يHHا أحHHبائHHي ال تحHHزنHHوا ثHHم اسHHلكوا عHHلى أثHHري وتّ H
ل HHتفدون أن HHفسكم الس HHتماع ك HHلمة ال HHتي يخ HHرج م HHن ف HHم امل HHحبوب وي HHأخ HHذك HHم ج HHذب االش HHتياق ع HHلى ش HHأن ال
يمنعكم السالسل وضوضاء أهل النفاق عن التوجه إلى نير اآلفاق.
)آثار قلم أعلى ،ج ،6ص(49
.2ف HHوع HHزت HHك ال ي HHمنعني ال HHبالء ع HHن ذك HHرك وث HHنائ HHك إن ال HHبلية ف HHي ح Hبّك رح HHمتك ع HHلى خ HHلقك وال HHرزي HHة ف HHي س HHبيلك
ن HHعمتك ألص HHفيائ HHك .أشه HHد ب HHأن ال HHبالي HHا أض HHاء وج HHه ال HHبهاء ع HHن مش HHرق ال HHبقاء وب HHه زيّ HHن ه HHيكله ب HHني األرض
والسماء.
)آثار قلم أعلى ،ج ،6ص(124
Hطرز
.3ط HHوب HHى ل HHلذي HHن ح HHملوا الش HHدائ HHد ف HHي س HHبيلي ُ H
وح HHبسوا الس HHمي أال إن HHهم ت HHحت خ HHباء ع HHظمتي س HHوف ن ّ H
ديباج كتاب اإلبداع بأسمائهم بني األكوان.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،2ص(242
Hمسك
.4يHHا ابHHن اإلنHHسان إن ال يHHصيبك الHHبالء فHHي سHHبيلي كHHيف تسHHلك سHHبل الHHراضHHني فHHي رضHHائHHي وإن ال تَّ H
املش ّقة شو ًقا للقائي كيف يصيبك النّور حبّا لجمالي.
)الكلمات املكنونة(
املحب الصادق يرجو البالء كرجاء العاصي إلى املغفرة واملذنب إلى الرحمة.
.5يا ابن اإلنسان
ّ
)الكلمات املكنونة(
.6يHا ابHن اإلنHسان بHالئHي عHنايHتي ظHاهHره نHار ونHقمة وبHاطHنه نHور ورحHمة فHاسHت ِبق إلHيه لHتكون نHورا أزلHيا وروحHا
قدميا وهو أمري فاعرفه.
)الكلمات املكنونة(
.7فHاعHلموا بHأن الHباليHا واملHحن لHم يHزل كHانHت مHوكHلة ألصHفياء اهلل وأحHبائHه ثHم لHعباده املHنقطعني الHذيHن ال ُتHلهيهم
ال HHتجارة وال ب HHيع ع HHن ذك HHر اهلل وال يس HHبقون HHه ب HHال HHقول وه HHم ب HHأم HHره مل HHن ال HHعامل HHني .ك HHذل HHك ج HHرت س Hنّة اهلل م HHن ق HHبل
ويجري من بعد فطوبى للصابرين.
)سورة امللوك(

٥٤

.8قHد جHعل اهلل الHبالء غHاديHة لهHذه الHدسHكرة الHخضراء وذبHالHة ملHصباحHه الHذي بHه أشHرقHت األرض والHسماء ...لHم
ْ
يزل بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سنّته قد خلت في القرون الخالية واألعصار املاضية.
)لوح سلطان إيران(
Hتبني ويHتميز الHنور مHن
.9وتHوقHن بHأن االمHتحانHات اإللHهية لHم تHزل كHانHت بHني الHعباد وال تHزال تHكون بHينهم حHتى ي ّ
الHHظلمة والHHصدق مHHن الHHكذب والHHحق مHHن الHHباطHHل والهHHدايHHة مHHن الHHضاللHHة والHHسعادة مHHن الHHشقاوة والHHشوك مHHن
الورد كما قال تعالى) :ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم ال يفتنون(.
)كتاب اإليقان ،ص(7
 -10ألن امل HHؤم HHنني وامل HHحبّني ه HHم ب HHمنزل HHة أغ HHصان وأوراق ه HHذه الشج HHرة امل HHبارك HHة وله HHذا ك HHل م HHا ي HHرد ع HHلى أص HHل
الشجHرة بHالHطبع سHيصل إلHى فHروعHها وأغHصانHها وأوراقHها .ولهHذا فHإن مHثل هHذه الHصدمHات والHباليHا فHي جHميع
العصور كانت ّ
لعشاق جمال ذو الجالل.
)مائدة اسماني ،ج ،4ص(42
 -11ع HHند ه HHبوب أري HHاح االم HHتحان ي HHمتاز ع ّ H
Hشاق ج HHمال ال HHرح HHمن م HHن أه HHل الخس HHران وال HHنفوس ال HHتي تس HHتقيم
عندئذ تعتبر من أهل الجنة عند اهلل.
)مائده اسماني ،ج ،4ص(21-2
 -12قHHل إن اهلل يHHمتحن الHHذيHHن هHHم ي ّ HدعHHون اإليHHمان فHHي أنHHفسهم وهHHذا مHHا ُرقHHم فHHي ألHHواح ع Hزٍّ مHHكنون).لHHئال¦
الحكمة ،ج ،2ص (40
 -13وعHزّتHك يHا سHلطان الHجبروت ومHالHك املHلكوت إنHي أكHون مHوقHنًا بHأن الHذلHة فHي سHبيلك عHزّ ال ُيHقاس بHعزّ مHن
فHHي الHHعالHHم والHHنار فHHي حHHبك نHHور ال تHHحجبه سHHبحات األمHHم ،ولHHو أشHHرب يHHا إلHHهي فHHي كHّ Hل سHHاعHHة كHHأس الHHقضاء
مHHن أيHHادي األعHHداء ال يHHسكن ظHHمأ شHHوقHHي وعHHطش اشHHتياقHHي .إن الHHذي شHHرب رحHHيق حHHبك وأخHHذه سHHكر خHHمر
عرفانك ال يجزعه شيء في أرضك وال يشغله أمر من األمور عن النظر إلى أفق ظهورك.
)لئال¦ الحكمة ،ج ،2ص(81
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1وإن نHHظرنHHا بHHنظرة ثHHابHHتة نHHالحHHظ أن جHHميع ذرات الHHكائHHنات فHHي امHHتحان واإلنHHسان عHHلى نHHفس الHHحال وعHHلى
Hور مHHبني فHHي جHHبني املخHHلصني أمHHا بHHالنسHHبة لHHلضعفاء
األخHHص أهHHل اإليHHمان .الHHفرق بHHان االمHHتحانHHات هHHي نٌ H
فإن صوتهم وصياحهم يعلو عندما يقعون في املصائب واملحن وتحيطهم الشبهات في كل يوم.
)مائدة اسماني ،ج ،9ص(133
.2ال تح HHزن م HHن االم HHتحان HHات ألن االم HHتحان واالف HHتـتان ه HHو ح HHصار ل HHألش HHرار وس HHبب ل HHظهور ك HHماالت األب HHرار
ولهHذا يHجب أن تHكون مHمنونHا وسHعيدا ألن املHقصود مHن ظHهور الHنور املHبني تHربHية الHنفوس املHباركHة ،وهHذا غHير
مHHمكن إال بHHاالمHHتحانHHات اإللHHهية .وبHHاالمHHتحانHHات اإللHHهية تHHتربّHHى الHHنفوس ودونHHها يسHHتغرق الجHHميع فHHي بحHHر
ال HHهوى وع HHندم HHا ي HHأت HHي االم HHتحان بش HHدت HHه ت HHصبح ال HHنفوس م HHنقطعة وتنج HHذب ل HHلحق وت HHتوج HHه إل HHى اهلل وتتخ ّ Hلق
بأوصاف رحمانية وتستم ّد من الفيوضات السماوية.

٥٥

)مائدة اسماني ،ج  ،5ص(36
.3أم HHلنا م HHن ال HHفضل اإلل HHهي أن ي HHقاوم األح HHباء امل HHصائ HHب وامل HHحن امل HHتع ّددة ف HHي ك HHل لح HHظة م HHثل ع HHبد ال HHبهاء
وي HHفدون أن HHفسهم ف HHي س HHبيل امل HHحبوب وال ي HHخاف HHون م HHن أي ب HHالء أو يج HHزع HHون م HHن امل HHحن وال ي HHصمتون أو
ي HHسكنون ب HHل ع HHليهم أن يخ HHرج HHوا ك HHال HHذه HHب ال HHخال HHص م HHن ال HHنار وي HHعتبروا ال HHبالء ف HHي س HHبيل ال HHبهاء ه HHو ع HHني
العطاء واملصيبة في سبيل حضرة بهاء اهلل هي موهبة منه.
)نار ونور ،ص(40
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1يHH Hا أتHH Hباع أمHH Hر حHH Hضرة بHH Hهاء اهلل ال تHH Hنظروا إلHH Hى ق ّ H Hلتكم وال تشHH Hتكوا أو تHH Hم ّلوا مHH Hن إيHH Hذاء وجHH Hفاء الHH HغريHH Hب
والHHصديHHق وال تHHغضبوا أو تحHHزنHHوا مHHن اتHHهامHHات وأقHHاويHHل وأبHHاطHHيل ضHHيقي الHHنظر وال تHHقلقوا أو تHHخافHHوا مHHن
هHHجوم األعHHداء قHHد أخHHبرنHHا مHHوالنHHا الHHعزيHHز ِكHHرارا ومHHرارا بهHHذا الHHجفاء وبHHهجوم جHHيش الHHهموم .أمHHا سHHمعتم مHHا
ق HHال HHه مس ّ Hلي ال HHعال HHم ف HHي ه HHذا امل HHقام :ق HHل إن ال HHبالء م HHاء مل HHا زرع HHناه ف HHي ال HHصدور س HHوف ت HHنبت م HHنه س HHنبالت
تHHنطق كHHل حHHبة مHHنها إنHHه ال إلHHه إال هHHو الHHعزيHHز الHHحكيم .وأيHHضا قHHال تHHبارك وتHHعالHHى :بHHالHHبالء رب Hيّنا األمHHر فHHي
الHقرون املHاضHية سHوف تجHد األمHر مشHر ًقHHا مHن أفHق الHعظمة بHقدرة وسHلطان .وأيHضاُ :قHHل قHد جHعل اهلل الHبالء
Hب الHHبالء فHHي سHHبيل اهلل مHHوجHHد األشHHياء كHHما
إكHHليال لHHرأس الHHبهاء سHHوف تسHHتضيء مHHنه اآلفHHاق .لHHعمري أحُّ H
يحبّون النّاس أبصارهم بل أزيد ويشهد بذلك ربّك العزيز املختار.
)من توقيع مؤرخ نوفمبر  1927موجه إلى أحباء الشرق ،نار ونور ،ص(4
.2إن أحHاطHت اآلفHات ديHاركHم فHي املسHتقبل وازدادت االضHطرابHات واملHضايHقات واملHحن املHتواتHرة وأظHلم أفHق
ذلHHك اإلقHHليم الجHHليل ال تHHيأسHHوا وال تHHحبطوا عHHن الHHصراط املسHHتقيم واملHHنهج الHHقويHHم إال وهHHو الHHسعي املسHHتمر
فHي ازديHاد واسHتحكام واشHتهار وإعHزاز املHؤسHسات االمHريHة .إن اسHتخالص ونHجاة هHذه الHفئة املHظلومHة مHن
ق HHيود األس HHر وم HHن ي HHد أه HHل ال HHظلم وال HHعدوان ي HHقتضي وق HHوع ض HHوض HHاء وه HHيجان ع HHام .أم HHا ال HHوص HHول ل HHلسعادة
والHعزة الHحقيقية ألهHل الHبهاء فHإنHه يHتطلب قHيام أهHل الHحقد والHجفاء بHالHفتنة والHفساد ،ولهHذا إن ازداد تHالطHم
أمHواج بحHر الHبالء وازدادت املHحن والHباليHا مHن كHل الHجهات اعHلموا بHحق الHيقني وال تHتر ّددوا بHأن مHيعاد تHحقق
ال HHوع HHد ال HHقدي HHم ق HHد اق HHترب ،وم HHا ح HHدث أخ HHيرا م HHا ه HHو إال وس HHيلة ل HHنصرة وف HHوز ه HHذه ال HHفئة املضطه HHدة ف HHي ت HHلك
الHدولHة .يHجب أن تHكون األقHدام ثHابHتة والHعزم راسHخ حHتى تHمضي املHراحHل الHباقHية ويظهHر مHقصود وأمHل أهHل
البهاء في أعلى املقامات ويتج ّلى بشكل محيّر للعقول ،هذه سنة اهلل ولن تجد لسنّته تبديال.
)من توقيع مؤرخ 11يناير  1928موجه إلى املحفل الروحاني املركزي إليران ،نار ونور ،ص(5
.3إن االمHHتحان مHHفتاح لHHلعزّة األبHHديHHة وشجHHرة أمHHر اهلل تHHنمو وتHHكبر وتHHثمر مHHن عHHذاب ومHHحنة املHHؤمHHنني والّ H
Hعشاق
ودماء الشهداء.
)توقيعات مباركة ،ج ،3ص(15
HرصHر امHتحانHه شHديHد ،وصHراطHه أحHد مHن سHيف الحHديHد ،ولHن
وص ُ H H H
.4إن األمHر لHعظيم عHظيم وحHوادثHه جHسيمةH H H ُ ،
يسHتطيع أحHد مHقاومHة الHريHح الHعقيم سHوى الHجبال الHباذخHة واالطHواد الHشامHخة ولHن يHعبر هHذا املHنهج الHقويHم
سHوى األقHدام الHثابHتة املسHتقيمة إ ّن شHعلة نHاره لHهيبة وصHاعHقة قهHرة أشHد مHن لHهيب الHنار .الHناس هHلكاء إال
املؤمنون واملؤمنون هلكاء إال املمتحنون واملمتحنون هلكاء إال املخلصون واملخلصون في خطر عظيم.
٥٦

)توقيعات مباركة ،ج ،2ص(166
.5إنHنا مHعرضHون أحHيانHا المHتحانHات شHديHدة ولHكن يHجب أن نHتذكHر دومHا بHأنHنا عHندمHا نHقبل اإلرادة اإللHهية بHكل
صHبر وحHلم فHإنHه يHع ّوضHنا بHطريHقة أخHرى .يHجب أن نHكون صHبوريHن بHكل مHحبة وإيHمان ،وبHالHتأكHيد سHيجازيHنا
ويكافئنا اهلل سبحانه وتعالى.
)من توقيع كتب بالنيابة عن حضرته إلى أحد األفراد بتاريخ  30تشرين األول /أكتوبر عام (1951
.6قHد يHكون أعHظم امHتحان يHواجHهه الHفرد الHبهائHي هHو مHن فHرد بHهائHي آخHر .ولHكن مHن أجHل حHضرة عHبد الHبهاء
عHHليهم أن يHHكونHHوا مسHHتع ّديHHن لHHلتغاضHHي عHHن أخHHطاء بHHعضهم الHHبعض واالعHHتذار عHHن الHHكلمات الHHقاسHHية الHHتي
ص HHدرت م HHنهم وأن ي HHسام HHحوا ث HHم ي HHنسوا .إن ح HHضرة امل HHول HHى ي HHق ّدم ه HHذه ال HHنصيحة وي HHطلب م HHنك ال HHعمل ع HHلى
تنفيذها.
)رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  18شباط /فبرايرعام (1945
.7لHم ينتشHر هHذا األمHر الHعظيم فHي شHرق وغHرب الHعالHم سHوى بسHبب الHباليHا فHي سHبيل اهلل وشHدة ظHلم وجHور
األع HHداء وه HHجوم أه HHل ال HHبغي وال HHعدوان ،واآلن سيس HHتمر ه HHذا ال HHوض HHع وي HHرت HHفع ص HHيت أم HHر اهلل بس HHبب ه HHذه
الباليا واملحن التي تأتي وتحيط به.
)توقيعات مباركة ،ج ،3ص(20
]راجع ً
أيضا فصل  41الشهادة في سبيل اهلل[

٥٧

ﺗﺤﺮﻱي ﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﻘﺔ ﻭوﺗﺮﻙك ﺍاﻟﺘﻘﺎﻟﻴﯿﺪ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1ي HHا اب HHن ال HHروح اح HHب االش HHياء ع HHندي االن HHصاف ال ت HHرغ HHب ع HHنه ان ت HHكن إل HHي راغ HHبا وال ت HHغفل م HHنه ل HHتكون ل HHي
امHينا وانHت تHوفHق بHذلHك ان تHشاهHد االشHياء بHعينك ال بHعني الHعباد وتHعرفHها بHمعرفHتك ال بHمعرفHة أحHد فHي الHبالد
فكر في ذلك كيف ينبغي ان تكون .ذلك من عطيتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك.
)الكلمات املكنونة (
 -2الHHباب املHHذكHHور فHHي بHHيان ان الHHعباد لHHن يHHصلوا إلHHى شHHاط¦ بحHHر الHHعرفHHان اال بHHاالنHHقطاع الHHصرف عHHن كHHل
مHن فHي الHسموات واالرض .قHدسHوا انHفسكم يHا اهHل االرض ل ّ
Hعل تHصل ّن إلHى املHقام الHذي قّ Hدر اهلل لHكم وتHدخHلنّ
فHي سHرادق جHعله اهلل فHي سHماء الHبيان مHرفHوعHا .جHوهHر هHذا الHباب هHو انHه يHجب عHلى الHسالHكني سHبيل االيHمان
وال HHطال HHبني ك HHؤوس االي HHقان ان يط ّهHHروا ان HHفسهم وي HHقدس HHوه HHا ع HHن ج HHميع ال HHشؤون HHات ال HHعرض HHية ،ي HHعني ي HHنزّه HHون
الHسمع عHن اسHتماع االقHوال ،والHتغلب عHن الHظنونHات املHتعلقة بسHبحات الHجالل ،والHروح عHن الHتعلق بHاالسHباب
الHدنHيويHة ،والHعني عHن مHالحHظة الHكلمات الHفانHية ويسHلكون فHي هHذا السHبيل مHتوكHلني عHلى اهلل ومHتوسHلني الHيه،
حHHتى يHHصبحن قHHابHHلني لتجHHليات اشHHراقHHات شHHموس الHHعلم والHHعرفHHان االلHHهي ومHHحال لHHظهورات فHHيوضHHات غHHيب ال
يHتناهHى .ألن الHعبد لHو أراد ان يHجعل اقHوال الHعباد مHن عHالHم وجHاهHل واعHمالHهم وأفHعالHهم ،مHيزانHا ملHعرفHة الHحق
وأولHيائHه فHإنHه لHن يHدخHل أبHدا رضHوان مHعرفHة رب الHعزة ولHن يHفوز بHعيون عHلم سHلطان األحHديHة وحHكمته ولHن يHرد
منزل البقاء ولن يذوق كأس القرب والرضا.
)كتاب االيقان ،ص (4-3
 -3عHHندمHHا يHHصل االنHHسان إلHHى مHHرحHHلة الHHبلوغ ،عHHليه أن يHHتفحص مHHتوكHHال عHHلى اهلل مHHقدسHHا عHHن الHHحب والHHبغص
ويHفكر فHيما يHتمسك بHه الHعباد ويHسمع ويHرى بHسمعه وبHصره .ولHو نHظر بHعيون االخHريHن سيحHرم مHن مHشاهHدة
تجHHليات انHHوار نHHير الHHعرفHHان االلHHهي .ان االحHHزاب املHHختلفة املHHوجHHودة فHHي الHHعالHHم تHHرى انHHها مHHحقة بHHقولHHه تHHعالHHى
"كل حزب بما لديهم فرحون".
)بيام ملكوت ،ص (12 -11
 -4قّ Hدس ونHظّف بHصرك حHتى تHرى تجHليات االنHوار الHالنHهايHة مHن جHميع الHجهات ،ونHزّه سHمعك مHن لHوث الHتقليد
حHHتى تHHسمع نHHغمات عHHندلHHيب الHHوحHHدة والHHتوحHHيد مHHن افHHنان السHHدرة الHHباقHHية… ومHHن قHHيود الHHتقالHHيد اذهHHب إلHHى
روضة قدس التجريد وفردوس عز التوحيد.
)املصدر السابق ،ص (12
 -5ول HHكن ي HHا أخ HHي ان ال HHشخص امل HHجاه HHد ال HHذي أراد ان يخ HHطو ب HHقدم ال HHطلب والس HHلوك ،ف HHي س HHبيل م HHعرف HHة
س HHلطان ال HHقدم ،ي HHجب ع HHليه ف HHي ب HHداي HHة االم HHر ان ي HHجعل ال HHقلب ال HHذي ه HHو مح HHل ظ HHهور تج HHلي االس HHرار ال HHغيبية
اإللHهية مط ّHهHرا ومHنزّهHا عHن كHل غHبرة مHظلمة مHن غHبار الHعلوم االكHتسابHية واشHارات املHظاهHر الHشيطانHية ويHجعل
الHHصدر الHHذي هHHو سHHريHHر ورود وجHHلوس مHHحبة املHHحبوب االزلHHي ،لHHطيفا نHHظيفا وكHHذلHHك يHHقدس الHHقلب عHHن كHHل مHHا
يHتعلق بHاملHاء والHطني .يHعني ان يHجعله مHقدسHا عHن جHميع الHنقوش الشHبحية والHصور الHظلية بHدرجHة ال يHبقى فHي
ال HHقلب آث HHار ل HHلحب وال HHبغض ،ك HHي ال ي HHميل ب HHه ال HHحب ع HHن ج HHهة او ي HHمنعه ال HHبغض ع HHن ج HHهة ب HHال دل HHيل… وي HHجب
عHHلى الHHسالHHك فHHي كHHل حHHني ان يHHتوكHHل عHHلى الHHحق وان يHHعرض عHHن الخHHلق ويHHنقطع عHHن عHHالHHم الHHتراب ويHHتمسك
٥٨

ب HHرب األرب HHاب وال ي HHرج HHح ن HHفسه ع HHلى أح HHد وي HHمحو ع HHن ل HHوح ق HHلبه االف HHتخار واالس HHتكبار وي HHأخ HHذ ن HHفسه ب HHال HHصبر
واالصطبار.
)كتاب االيقان ،ص (154-153
من الواح حضرة عبد البهاء
 -1االسHاس االول هHو تح ّHري الHحقيقة ،فHلقد تشHبث جHميع االقHوام بHتقالHيد الHعوام ،ولHذلHك اخHتلف بHعضهم عHن
بHHعض اخHHتالفHHا شHHديHHدا ،ومHHا زالHHوا فHHي نHHزاع وجHHدال غHHير ان ظHHهور الHHحقيقة يHHكشف هHHذه الHHظلمات ويHHؤسHHس
وحدة االعتقاد ذلك ألن الحقيقة واحدة ال تقبل التعدد.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (80
 -2أول مHHبدأ مHHن مHHبادئ حHHضرة بHHهاء اهلل تحHHري الHHحقيقة ،ومHHعنى ذلHHك أنHHه يHHنبغي أن يHHنزه الHHناس نHHفوسHHهم
وي HHقدس HHوه HHا ع HHن ت HHلك ال HHتقال HHيد ال HHتي ورث HHوه HHا ع HHن آب HHائ HHهم وأج HHداده HHم ،ف HHللموس HHوي HHني ت HHقال HHيده HHم ،ول HHلزرادش HHتيني
تHقالHيدهHم ،ولHلمسيحيني تHقالHيدهHم ولHلبوذيHني تHقالHيدهHم ،ولHكل مHلة تHقالHيدهHا ،وكHل مHلة تحسHب ان تHقالHيدهHا هHي
ال HHحق وأن ت HHقال HHيد اآلخ HHري HHن ب HHاط HHلة ،ف HHامل HHوس HHوي HHون م HHثال ي HHتصورون أن ت HHقال HHيده HHم ه HHي ال HHحق وت HHقال HHيد اآلخ HHري HHن
بHاطHلة ،ونHحن نHريHد ان نHعرف أيHها هHو الHصحيح ،والHواقHع أن جHميع الHتقالHيد ليسHت صHحيحة ،فHلو أنHنا تHمسكنا
ب HHتقليد م HHعني مل HHنعنا ذل HHك ع HHن ال HHتدق HHيق ف HHي تح HHري ت HHقال HHيد اآلخ HHري HHن ،ف HHال HHيهودي امل HHؤم HHن وامل HHتمسك ب HHتقال HHيد
امل HHوس HHوي HHني ال ي HHمكنه ق HHط أن ي HHدرك ان اآلخ HHري HHن ع HHلى ح HHق ،إذن ف HHال ب HHد م HHن التخ HHلي ع HHن ال HHتقال HHيد ،وال ب HHد م HHن
تحHري الHحقيقة عHسى أن يHكون الHحق مHع اآلخHريHن .وعHلى ذلHك فHإنHه مHا لHم نHترك ونهجHر الHتقالHيد فHإن الHحقيقة
ال تHبدو وال تتجHلى .فHعبدة األوثHان مHثال يHقولHون إن األوثHان حHق ،ومHا لHم يHتركHوا هHذه الHتقالHيد فHلن يHتمكنوا مHن
أن ي HHفوزوا ب HHاله HHداي HHة ول HHن ي HHدرك HHوا وح HHدان HHية اهلل وع HHند تح HHري ال HHحقيقة ي HHتوج HHب ع HHلى االن HHسان أن يتخ HHلى ع HHن
التقاليد ،فعلى جميع امللل إذا أن تهجر التقاليد ،ثم تتحرى الحقيقة .وبهذا ال بد أن تظهر الحقيقة.
ولHو افHترضHنا أن هHناك خHمسة أشHخاص ،وأن كHل واحHد مHن هHؤالء الخHمسة يHدعHي أنHه أعHلم مHن اآلخHر فHال بHد
مHHن وضHHعهم مHHوضHHع االمHHتحان .ومHHا لHHم نHHترك الHHتعصب فHHكيف نسHHتطيع أن نظهHHر الHHحقيقة؟ فHHاملHHجوسHHي يHHقول
أن HHا ع HHلى ح HHق ،وال HHيهودي ي HHقول أن HHا ع HHلى ح HHق ،وامل HHسيحي ي HHقول أن HHا ع HHلى ح HHق ،وال HHبوذي ي HHقول أن HHا ع HHلى ح HHق.
ف HHكيف ي HHمكن أن يظه HHر ال HHحق؟ إذن ف HHال ب HHد أن ي HHترك امل HHوس HHوي ال HHتعصب ،وي HHترك امل HHسيحي ال HHتعصب ،وي HHترك
ال HHبوذي ال HHتعصب ،وم HHا ل HHم ي HHتم ه HHذا ف HHال ي HHمكن ل HHلحق أن يظه HHر .إن غ HHاي HHة ط HHال HHب ال HHعلم ال HHعاق HHل ال HHكام HHل ه HHي
تHHحصيل الHHعلم بHHغض الHHنظر عHHن الHHذي بHHينه لHHه ،والHHنور مHHحبوبHHة فHHي أي زجHHاج أضHHاء ،والHHورد مHHطلوبHHة فHHي أيHHة
أرض ن HHبت ،وال HHنير األع HHظم يه HHب ال HHفيض اإلل HHهي م HHن أي مش HHرق ط HHلع .وال ي HHجوز أن ي HHتعصب ،ب HHل ي HHنبغي أن
يHكون عHاشHقا لHلشمس سHواء طHلعت مHن املشHرق املHوسHوي أم املحHمدي أم الHعيسوي .فHالHشمس هHي الHشمس.
وعHلى هHذا فHالHحقيقة يHجب أن تHكون هHدف اإلنHسان بHغض الHطرف عHمن سHمعها مHنه .هHذه هHي مHسألHة تحHري
الحقيقة.
فما هي نتيجة هذا البحث؟
نHHتيجته أن عHHلى جHHميع مHHلل الHHعالHHم أن تتخHHلى عHHن كHHل مHHا سHHمعت مHHن قHHبل ،وأال تHHتمسك بHHملة مHHا أو تHHنفر مHHن
غ HHيره HHا م HHن امل HHلل .ف HHلعل امل HHلة ال HHتي ن HHفرت م HHنها ع HHلى ح HHق ،ول HHعل ت HHلك ال HHتي ت HHمسكت ب HHها ع HHلى ب HHاط HHل ،ف HHإذا م HHا
تخHلت عHما سHمعت ولHم تHتمسك بHملة مHعينة ولHم تHنفر مHن غHيرهHا عHندئHذ يHبدأ تحHري الHحقيقة وسHوف تHالحHظ فHي
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الHنهايHة أن حHقيقة األديHان اإللHهية واحHدة ،وأن االخHتالف مHنحصر فHي الHتقالHيد ،وهHكذا يHكون تحHري الHحقيقة
سببا في اتفاق جميع البشر.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (160-157
 -3الHHتعليم الHHثانHHي لHHحضرة بHHهاء اهلل هHHو تحHّ Hري الHHحقيقة ألن املHHلل واألديHHان املHHختلفة لHHو تحHّ Hرت الHHحقيقة فHHإنHHها
تتحHHد .ولHHقد ر ّوج حHHضرة مHHوسHHى الHHحقيقة وكHHذا حHHضرة املHHسيح وحHHضرة ابHHراهHHيم وحHHضرة الHHرسHHول وحHHضرة
الباب وحضرة بهاء اهلل كلهم أسسوا الحقيقة وروجوها.
)املصدر السابق ،ص (242
 -4فHأول تHعالHيم حHضرة بHهاء اهلل هHو تحHري الHحقيقة .فHيجب أن يتحHرى اإلنHسان الHحقيقة وان يHترك الHتقالHيد
ألن كHل مHلة مHن مHلل الHعالHم لHها تHقالHيدهHا ،والHتقالHيد مHختلفة ،واخHتالفHها سHبب الحHروب ومHا دامHت هHذه الHتقالHيد
ب HHاق HHية ف HHإن وح HHدة ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي مس HHتحيلة ،إذن ي HHجب تح HHري ال HHحقيقة ح HHتى ت HHزول ه HHذه ال HHظلمات ب HHنور
الHحقيقة .ألن الHحقيقة واحHدة ال تHقبل الHتعدد واالنHقسام .ومHا دامHت ال تHقبل الHتعدد واالنHقسام فHإن جHميع املHلل
ل HHو تتح HHرى ال HHحقيقة ف HHإن HHها ال ش HHك تتح HHد وت HHتفق .وع HHندم HHا ق HHام HHت ج HHماع HHة ف HHي إي HHران بتح HHري ال HHحقيقة اتح HHدت
واتHHفقت فHHي نHHهايHHة األمHHر ،واآلن تHHعيش هHHذه الجHHماعHHة فHHي مHHنتهى األلHHفة واملHHحبة فHHي مHHا بHHينها وليسHHت هHHناك
أبHHدا بHHني أفHHرادهHHا رائHHحة االخHHتالف ،الحHHظوا أن الHHيهود كHHانHHوا يHHنتظرون ظHHهور الHHسيد املHHسيح وكHHانHHوا يHHتمنون
ظHHهوره لHHيفدوه بHHأرواحHHهم وقHHلوبHHهم ،ولHHكنهم ملHHا كHHانHHوا غHHرقHHى الHHتقالHHيد لHHم يHHؤمHHنوا بHHه عHHند ظHHهوره وأخHHيرا قHHامHHوا
بHصلبه فHيتضح مHن هHذا أنHهم اتHبعوا الHتقالHيد ألنHهم لHو تحHروا الHحقيقة آلمHنوا بHحضرة املHسيح .فهHذه الHتقالHيد
جHHعلت الHHعالHHم اإلنHHسانHHي ظHHلمانHHيا وهHHذه الHHتقالHHيد صHHارت سHHبب الحHHروب وهHHذه الHHتقالHHيد صHHارت سHHبب الHHعداوة
والHHبغضاء إاذن يHHجب ان نتحHHرى الHHحقيقة حHHتى نHHنجو مHHن جHHميع املHHشاق وتHHتنور بHHصائHHرنHHا ونHHصل إلHHى سHHبيل
امللكوت االلهي.
)املصدر السابق ،ص (324 – 323
 -5إن األديHان املHوجHودة حHالHيا أسHيرة الHتقالHيد وقHد ولHت حHقيقة األديHان وحHلت محHلها تHقالHيد ال تHتعلق بHأسHاس
األديHHان اإللHHهية ،فHHاألديHHان جHHاءت مHHن أجHHل نHHورانHHية البشHHر ومHHن أجHHل الHHنوع اإلنHHسانHHي ومHHن أجHHل األلHHفة بHHني
الHHقلوب ومHHن أجHHل ظHHهور وحHHدة الHHعالHHم اإلنHHسانHHي ولHHكنهم مHHع ألHHف أسHHف جHHعلوا األديHHان سHHبب الHHنزاع وصHHار
يHHجادل بHHعضهم بHHعضا ويHHسفك بHHعضهم دم الHHبعض اآلخHHر ويهHHدم بHHعضهم بHHيوت الHHبعض اآلخHHر ألنHHهم أسHHرى
التقاليد.
ف HHمثال إذا س HHأل HHت ش HHخصا ي HHهودي HHا مل HHاذا أن HHت ي HHهودي؟ ألج HHاب HHك ق HHائ HHال :ب HHما أن وال HHدي ك HHان ي HHهودي HHا ف HHإن HHني أن HHا
يHHهودي .وآخHHر مHHسيحيا ألجHHابHHك ألن والHHده مHHسيحي وثHHالHHث مسHHلما ألن والHHده كHHان مسHHلما .وأيHHة مHHلة سHHألHHتها
أج HHاب HHتك به HHذا ال HHجواب ول HHذا ف HHعندم HHا ت HHفحصون تج HHدون الج HHميع أس HHرى ال HHتقال HHيد ول HHيس ب HHينهم م HHن يتح HHرى
ال HHحقيقة ألن HHه ل HHو تح HHرى الج HHميع ال HHحقيقة ف HHإن HHهم يتح HHدون ،ألن ال HHحقيقة واح HHدة ال ت HHقبل ال HHتعدد وه HHي أس HHاس
جHميع األديHان وحHيث أن هHذا الجHمع مجHرد عHن الHتقالHيد ومتحHرر مHن هHذه الHقيود ويتحHرى الHحقيقة لHذا فHإنHني
)املصدر السابق ،ص (410 – 409
مسرور جدا.
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ﺗﺸﻴﯿﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺠﻨﺎﺯزﺓة ﻭوﺩدﻓﻦ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺖ
من الكتاب األقدس
حَ Hكم اهلل دفHن األمHوات فHي الHبلور أو األحHجار املHمتنعة أو األخHشاب الHصلبة الHلطيفة ووضHع الHخواتHيم
 -1قHد َH
املنقوشة في أصابعهم انه لهو املقتدر العليم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (128
 -2قد حكم اهلل دفن األموات في البلور أو األحجار املمتنعة أو األخشاب الصلبة اللطيفة
أمHر حHضرة الHباب فHي كHتاب الHبيان بHأن ُيHدفHن املHيت فHي تHابHوت مHن الHبلور أو الحجHر املHصقول .وشHرح حHضرة
ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة كHتبت بHتوجHيهه أ ّن مHغزى هHذا األمHر إظHهار االحHترام لجسHد اإلنHسان الHذي "تشHرف
يHHو ًمHHا بتجHHلي الHHروح اإلنHHسانHHية الHHخالHHدة عHHليه" وتHHتلخص أحHHكام الشHHريHHعة الHHبهائHHية فHHي شHHأن دفHHن املHHيت فHHي
الHنهي عHن نHقل جHثمانHه ملHسافHة تHزيHد عHلى سHاعHة مHن مHكان الHوفHاة ،وأن يHكفّن الجسHد فHي ثHوب مHن الحHريHر أو
ال HHقطن ،وأن ي HHزي HHن إص HHبع امل HHيت ب HHخات HHم ن HHقش ع HHليه) :ق HHد ب HHدئ HHت م HHن اهلل ورج HHعت إل HHيه م HHنقطعا ع HHما س HHواه
ومHHتمسكا بHHاسHHمه الHHرحHHمن الHHرحHHيم( ،وأن يHHكون الHHتابHHوت مHHن الHHبلور أو الحجHHر أو األخHHشاب الHHصلبة الHHلطيفة.
وقHد نHزلHت صHالة خHاصHة لHلميت تHقام قHبل الHدفHن .وأبHان كHل مHن حHضرة عHبد الHبهاء وحHضرة ولHي أمHر اهلل ،أن
ه HHذه األح HHكام ت HHمنع ح HHرق ج HHثة امل HHيت .وال ت HHجب ال HHصالة ع HHلى امل HHيت ،ووض HHع خ HHات HHم ف HHي إص HHبعه إال إذا ك HHان
بالغًا ،أي بلغ الخامسة عشر عا ًما.
بني بيت
ويفهم من تعيني املواد التي يصنع منها التابوت ،أن تكون مادة دائمة على قدر املستطاع ،ومن ثم ّ
ال HHعدل األع HHظم أن HHه ال م HHان HHع م HHن اس HHتعمال أص HHلب األخ HHشاب امل HHتوف HHرة ،أو األس HHمنت ،ف HHي ص HHنع ال HHتاب HHوت،
ب HHاإلض HHاف HHة إل HHى امل HHواد امل HHذك HHورة ف HHي ال HHكتاب األق HHدس .وف HHي ال HHوق HHت ال HHراه HHن ال HHخيار ف HHي ه HHذا ال HHصدد م HHتروك
ألحباء اهلل.
) شرح الكتاب األقدس ،فقرة (149
 -3وأن تHHكفنوه فHHي خHHمسة أثHHواب مHHن الحHHريHHر أو الHHقطن ومHHن لHHم يسHHتطع يHHكتفي بHHواحHHدة مHHنها كHHذلHHك قHHضي
األمر من لدن عليم خبير.
)الكتاب األقدس ،فقرة (130
 -4وأن تكفنوه في خمسة أثواب من الحرير والقطن
أمHر حHضرة األعHلى بHلف املHيت فHي خHمسة أثHواب مHن الحHريHر أو الHقطن ،وثHبت حHضرة بHهاء اهلل هHذا وأضHاف:
وسHHئل حHHضرتHHه عHHما إذا كHHان املHHقصود خHHمسة أثHHواب عHHلى غHHرار مHHا
"مHHن لHHم يسHHتطع يHHكتفي بHHواحHHدة مHHنهما" ُ H
كHان مHعموال بHه مHن قHبل ،أو خHمسة لHفائHف ك ّHل مHنها فHي جHوف االخHرى فHتفضل بHأن املHقصود خHمسة أثHواب.
أمHا فHيما يHخص كHيفية لHف الجسHد ،فHال يHوجHد فHي الHنصوص املHباركHة تHفصيل يحHدد كHيفية لHف الجسHد ،سHواء
فHHي حHHالHHة اسHHتعمال خHHمسة أثHHواب أو فHHي حHHالHHة اسHHتعمال ثHHوب واحHHد .وألحHHباء اهلل فHHي الHHوقHHت الHHراهHHن الحHHريHHة
في اختيار ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن.
) شرح الكتاب األقدس ،فقرة (151
حرم عليكم نقل امليت أزيد من مسافة ساعة من املدينة ادفنوه بالروح والريحان في مكان قريب
ّ -5
)الكتاب األقدس ،فقرة (130
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حرم عليكم نقل امليت ازيد من مسافة ساعة من املدينة
ّ -6
املHHقصود هHHو تحHHديHHد الHHزمHHن الHHذي يHHمكن خHHاللHHه نHHقل املHHيت مHHن مHHكان الHHوفHHاة إلHHى مHHكان الHHدفHHن بHHساعHHة واحHHدة،
بHغض الHنظر عHن الHوسHيلة املسHتعملة فHي نHقل الHجثة .وقHد أضHاف حHضرة بHهاء اهلل أنHه "كHلما عجHل بHدفHن املHيت
كHان أحHب وأولHى" ويHنبغي أن تHفهم عHبارة "مHكان الHوفHاة" عHلى أنHها تHشمل املHديHنة أو الHقريHة الHتي وقHعت فHيها
الHHوفHHاة ،فHHيبدأ حHHساب مHHسافHHة الHHساعHHة املHHسموح بHHها مHHن حHHدود املHHديHHنة أو الHHقريHHة إلHHى مHHكان الHHدفHHن .واملHHقصد
الحقيقي لهذا الحكم هو أن يدفن امليت على مقربة من مكان وفاته.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (152
 -7قد نزلت في صالة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل اآليات.
)الكتاب األقدس ،فقرة (8
 -8صلوة امليت
صHالة املHيت هHي الHصالة الHوحHيدة الHتي تHؤ ّدى جHماعHة ،ويHقوم بHتالوتHها أحHد املHصلني بHينما يHقف بHقية املHصلني
فHي صHمت .وقHد أوضHح حHضرة بHهاء اهلل أن صHالة املHيت واجHبة إذا كHان املHيت بHالHغًا ،وتHقام الHصالة قHبل دفHن
املHيت ،واسHتقبال الHقبلة لHيس شHرطHا لHصحتها وهHناك املHزيHد مHن تHفاصHيل هHذه الHصالة فHي خHالصHة األحHكام
واألوامر.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (10
-9قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل اآليات
ت HHتكون ص HHالة امل HHيت م HHن ج HHزئ HHني .الج HHزء األول دع HHاء أن HHزل HHه ح HHضرة ب HHهاء اهلل و ُي HHتلى ف HHي أول ال HHصالة .والج HHزء
Hكررا تHHسع عشHHرة مHّ Hرة ،مسHHبوقHHة
الHHثانHHي يHHتضمن سHHتة آيHHات مHHنزلHHة خHHصيصا لهHHذه املHHناسHHبة ،تُHHتلى كHHل مHHنها مً H
ب HHتكبيرة واح HHدة "اهلل أب HHهى" .وه HHذه ه HHي ن HHفس اآلي HHات ال HHتي أن HHزل HHها ح HHضرة األع HHلى ل HHصالة امل HHيت ف HHي ك HHتاب
البيان.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (11
 -10صالة امليت
يقرأ في القنوت:
ي HHا ال HHهي ه HHذا ع HHبدك واب HHن ع HHبدك ال HHذي آم HHن ب HHك وب HHاي HHات HHك وت HHوج HHه ال HHيك م HHنقط ًعا ع HHن س HHواك * انّ HHك ان HHت ارح HHم
ال HHراح HHمني * اس HHئلك ي HHا غ Hفّار ال HHذن HHوب وس Hتّار ال HHعيوب ب HHان ت HHعمل ب HHه م HHا ي HHنبغي ل HHسمآء ج HHودك وبح HHر اف HHضال HHك
وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت األرض والسماء * ال إله إال أنت الغفور الكريم *
وبعد يشرع في التكبيرات
في األول انا ّ ّ
كل هللّ عابــدون *
وفي الثاني انّا ّ
كل هللّ ساجـدون *
وفي الثالث انا ّ ّ
كل هللّ قانـتـــون *
وفي الرابع انّا ّ
كل هللّ ذاكــرون *
وفي الخامس انا ّ ّ
كل هللّ شاكـرون *
وفي السادس انّا ّ
كل هللّ صابرون *
ّ
كل منها تسع عشرة مرة
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وفي النساء يقول :هذه أمتك وابنة أمتك إلى اخر.
• بعد تالوة ّ
كل تكبيرة "اهلل أبهى" يجب تالوة كل من االذكار الستة ،تسع عشرة مرة.
من رسائل حضرة ولي أمر اهلل
.1اث HHناء دف HHن امل HHيت ي HHجب ان ي HHكون وج HHهه ج HHهة ال HHقبلة ،ك HHما ان ه HHناك ص HHالة ل HHلميت ي HHجب ت HHالوت HHها وال ت HHوج HHد
مراسم دفن أخرى للميت.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  6تموز /يوليو 1935م(
-2ان مHراسHم تHشييع الHجنازة الHبهائHية الHرسHمية هHي خHاصHة بHالHبهائHيني ،ولHكن لHيس هHناك مHا يHمنع مHن قHراءة
االدعHية الHبهائHية او ان يHقوم شHخص بHهائHي بHاجHراء مHراسHم تHشييع جHنازة لHشخص غHير بHهائHي ان طHلب مHنه
ذلك.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHلواليHHات املتحHHدة بHHتاريHHخ  20تHHموز /
يوليو عام 1946م(
-3بHHالنسHHبة ملHHراسHHم تHHشييع الHHجنازة الHHبهائHHية فHHإنHHها بHHسيطة لHHلغايHHة ،حHHيث تHHضم تHHالوة صHHالة املHHيت الجHHماعHHية
فHHقط .وعHHلى مHHحفلكم املHHركHHزي الHHتيقظ بHHأن ال يHHقوم االحHHباء بHHعمل أسHHالHHيب مHHوحHHدة أو طHHقوس مHHعينة فHHي هHHذا
الHخصوص .إن الخHطورة فHي ذلHك تHكمن ،كHما هHو الHحال فHي بHعض الHحاالت األخHرى حHول الHعبادة الHبهائHية،
ف HHي إي HHجاد وت HHطوي HHر ن HHظام م HHعني أو ش HHعائ HHر وأن HHماط متش ّ Hددة ب HHني األح HHباء .ك HHما ي HHجب امل HHحاف HHظة ع HHلى امل HHرون HHة
والبساطة التامة في هذا الشأن....
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHلواليHHات املتحHHدة وكHHندا بHHتاريHHخ 10
كانون الثاني /يناير عام 1936م(
من رسائل بيت العدل األعظم
.1مHHن وجHHهة نHHظر الHHديHHن الHHبهائHHي فHHإن الHHروح اإلنHHسانHHية تحHّ Hل حHHني تHHكويHHن الHHنطفة ولهHHذا يHHجب احHHترام الHHجنني
امل Hيّت بّ H
Hغض الHHنظر عHHن عHHمره وعHHدم رمHHيه فHHي املحHHرقHHة إن أمHHكن ذلHHك .لHHم يجHHد بHHيت الHHعدل األعHHظم مHHا يHHشير
فHي اآلثHار املHباركHة إلHى طHريHقة دفHن الHجنني وفHي حHاالت سHابHقة تHرك هHذا املHوضHوع إلHى خHيار الHوالHديHن .فHي
إحHدى الHحاالت تHم إبHالغ املHركHز الHعاملHي بHأن الHوالHديHن دفHنا الHجنني فHي زاويHة حHديHقتهما وتHليا عHدة مHناجHاة
وأدعية من أجل رقي روح طفلهما.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم إلى أحد األحباء بتاريخ  6أيلول /سبتمبر عام 1987م(
.2كHHما سHHبق تHHوضHHيح املHHوضHHوع إلHHى مHHحفلكم فHHي رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل األعHHظم بHHتاريHHخ 10
كHHانHHون الHHثانHHي  /يHHنايHHر عHHام  1978فHHان قHHام أحHHد الHHبهائHHيني بHHكتابHHة وصHHيته وفHHيها شHHرط مHHخالHHف لHHألحHHكام
وال HHقوان HHني ال HHبهائ HHية ف HHان ذل HHك الش HHرط أو ال HHبند ي HHعتبر ب HHاط Hالً والغ Hيًا ،وال ي HHجوز ل HHألق HHارب ال HHبهائ HHيني أو امل HHحفل
الHHروحHHانHHي تHHنفيذه .وبHHناء عHHليه فHHإن ذكHHر الHHشخص الHHبهائHHي فHHي وصHHيته بHHان تحHHرق جHHثته ،فHHيجب فHHي هHHذه
الHحالHة دفHن املHيت طHبقا لHألحHكام الHبهائHية إال إذا كHان هHناك مHعوقHات مHن جHانHب الHقانHون املHدنHي يHحول دون
ذلHك .وفHي هHذه الHحالHة يHجب تHطبيق الHقانHون املHدنHي ولHكن عHلى املHحفل الHروحHانHي ،كHما أشHير ،أن ال يHكون
طرفا في املوضوع.
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)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل األعHHظم إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي ألملHHانHHيا بHHتاريHHخ  9كHHانHHون
األول  /ديسمبر عام 1984م(
.3ان احHكام دفHن املHيت الHتي جHاءت فHي كHتاب األقHدس ال تHشير إلHى حHالHة املHوت فHي البحHر .وإلHى أن يHأتHي
الHHوقHHت لHHكي يشHHرع بHHيت الHHعدل األعHHظم فHHي هHHذا الHHخصوص ،عHHلى االحHHباء عHHندمHHا تHHواجHHههم هHHذه الHHحالHHة أن
ي HHروا م HHا ي HHنص ع HHليه ال HHقان HHون امل HHدن HHي أو البح HHري .ول HHكن إن وص HHلت ال HHجثة إل HHى األرض ،ف HHيجب ب HHال HHطبع أن
تدفن في أقرب مكان مناسب.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل األعHظم إلHى أحHد األفHراد جHاءت فHي رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت
العدل األعظم إلى املحفل الروحاني املركزي لنيوزيلندا بتاريخ  20تشرين األول  /أكتوبر عام 1974م(
.4بHHالHHطبع عHHلى األحHHباء أن يHHعرفHHوا األحHHكام الHHبهائHHية الHHخاصHHة بHHدفHHن املHHيت ،وعHHليهم أن يHHسعوا لHHلتأكHHد بHHأنHHهم
س HHوف ي HHدف HHنون ط HHب ًقا ل HHألح HHكام ال HHبهائ HHية .ول HHكن إن ل HHم ي HHتحقق ذل HHك رغ HHم ذك HHره ف HHي ال HHوص HHية ف HHعلى امل HHحاف HHل
املHشورة حHول هHذا املHوضHوع واالسHتعانHة بHوجHهة الHنظر الHقانHونHية ان كHان ذلHك ضHروريHا .وأيHضا عHمل أفHضل
الترتيبات الالزمة لكي يتم دفن البهائيني طبقا ألحكام الشريعة.
)مHHن رسHHالHHة لHHبيت الHHعدل األعHHظم إلHHى أحHHد املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة بHHتاريHHخ  31كHHانHHون األول  /ديHHسمبر
1972م(
]راجع ً
أيضا فصل  12اإلرث[
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ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﻣﻊ ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﻭوﺍاﻟﻌﻘﻞ
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1واألس HHاس ال HHراب HHع ه HHو أن ال HHدي HHن وال HHعلم ت HHوأم HHان ال ان HHفكاك ألح HHده HHما ع HHن اآلخ HHر ،ف HHهما ل HHإلن HHسان ب HHمثاب HHة
HناحHHا واحً Hدا ال يHHكفي لHHلطيران ،وكHHل ديHHن يتجHHرد مHHن الHHعلم
الHHجناحHHني لHHلطائHHر يHHطير بHHهما ،ومHHن الHHواضHHح أن جHً H
فهو تقليد ال اعتقاد ،ومجاز ال حقيقة ،ولذلك كان التعليم فريضة من فرائض الدين.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (81
 -2أمHا املHبدأ الHثالHث فHهو أن الHديHن تHوأم الHعلم .فHإذا وجHدت مHسألHة مHن مHسائHل الHديHن ال تHطابHق الHعقل والHعلم
كHHانHHت هHHذه املHHسألHHة َو ْهHً Hما .ألن الجهHHل ضHHد الHHعلم .فHHإذا كHHان الHHديHHن ضHHد الHHعلم فHHهو جهHHل .وإذا كHHانHHت هHHناك
Hسمينا
مHسألHة تخHرج عHن طHور الHعقل الHكلي اإللHهي فHكيف نHتوقHع أن يHقنع بHها اإلنHسان ،إذ إنHه لHو فHعل ذلHك ل ّ
ذلك اعتقاد العوام.
أمHHا األسHHاس الHHذي وضHHعه جHHميع األنHHبياء فHHهو الHHحقيقة ،وهHHي واحHHدة ومHHطابHHقة بHHأكHHملها لHHلعلم .فHHوحHHدانHHية اهلل
مHثال ،أليسHت مHطابHقة لHلعقل؟ والHروحHانHية اإلنHسانHية أليسHت مHطابHقة لHلعقل؟ والHنية الHصادقHة والHصدق واألمHانHة
والHHوفHHاء أليسHHت مHHطابHHقة لHHلعقل؟ والHHثبات واالسHHتقامHHة واألخHHالق الحHHميدة أليسHHت مHHطابHHقة لHHلعقل؟ إذًا فجHHميع
أح HHكام الش HHري HHعة اإلل HHهية م HHطاب HHقة ل HHلعقل .وت HHفصيل ذل HHك أن ال HHدي HHن م HHنقسم إل HHى ق HHسمني :أح HHده HHما ي HHتعلق
بHH HالHH HروحHH HانHH Hيات وهHH Hو األصHH Hل .والHH Hقسم الHH HثانHH Hي يHH Hتعلق بHH HالHH HجسمانHH Hيات أي املHH HعامHH Hالت .أمHH Hا الHH Hقسم املHH Hتعلق
ب HHال HHروح HHان HHيات واإلل HHهيات ف HHإن HHه ل HHم ي HHتغير ول HHم ي HHتبدل ،وب HHه ب HHعث ج HHميع األن HHبياء ال HHذي HHن أس HHسوا ف HHضائ HHل ال HHعال HHم
Hبسا مHHن شHHمس الHHحقيقة سHHطع عHHلى عHHالHHم األخHHالق فHHأضHHاءهHHا وهHHطل غHHمام الHHعنايHHة،
اإلنHHسانHHي ،بHHمعنى أن قً H
فHHازدهHHرت حHHديHHقة الHHحقيقة وأيHHنعت .وهHHذا أسHHاس رسHHالHHة جHHميع األنHHبياء وهHHو يHHتعلق بHHعالHHم األخHHالق واملHHعرفHHة،
وهو واح ٌد ال يتغ ّير ،إذ أ ّن الحقيقة ال تتع ّدد وال تقبل التعدد.
أمHا الHقسم الHثانHي مHن الHديHن اإللHهي – وهHو املHتعلق بHاألجHسام واألحHكام فHإنHه يHتغير ويHتب ّدل بHمقتضى الHزمHان
Hصت الHHتوراة عHHلى عشHHرة أحHHكام بHHالHHقتل .وكHHان ذلHHك بHHمقتضى ذلHHك الHHزمHHان .أمHHا
واملHHكان .فHHفي زمHHان مHHوسHHى نّ H
فHHي عهHHد املHHسيح فHHإن الHHزمHHان لHHم يHHكن يHHقتضي ذلHHك .وهHHذا هHHو سHHبب الHHتغيير الHHذي حHHصل ،فHHالHHقصاص فHHي
الHتوراة مHثال يHقوم عHلى أسHاس الHعني بHالHعني ،ومHعنى ذلHك أنHه إذا كسHر إنHسان سّ Hن إنHسان آخHر كسHرت سHنّه.
وإذا سHرق إنHسان ُقHHطعت يHده ،فهHل يHمكن اآلن الHقيام بهHذا الHعمل ،أو هHل يHمكن قHتل مHن يكسHر السHبت ،أو
قHتل مHن يسHب أبHاه؟ إن ذلHك مسHتحيل الHيوم ومHمتنع .ذلHك ألن الHزمHان ال يHقتضيه .اتHضح إذن أن لشHريHعة اهلل
وجهHHني ،أحHHدهHHما روحHHانHHي يHHتعلق بHHعالHHم األخHHالق واملHHعرفHHة وفHHضائHHل الHHعالHHم اإلنHHسانHHي ،وهHHذا ال تHHغيير فHHيه وال
تHبديHل ،فHهو واحHد دائHما أبHدا ،والHثانHي ال يHتعلق بHاألخHالق ،وهHذا يHتغير حسHب مHقتضيات الHزمHان .أمHا أسHاس
ديHن اهلل فHهو األخHالق وإشHراق نHور املHعرفHة والHفضائHل اإلنHسانHية .وكHل مHلة تHرتHقي إذا تHحسنت أخHالقHها ،كHما
أن تهHHذيHHب األخHHالق مHHطابHHق لHHلعقل ،وال خHHالف فHHي ذلHHك أبHHدا .لHHذلHHك إذا كHHان الHHديHHن مHHخالHHفا لHHلعقل فHHهو أوهHHام،
وهHذه أيHضا مHسألHة مHن مHسائHل وتHعالHيم بHهاء اهلل .فHطابHقوا إذن جHميع عHقائHدكHم عHلى الHعلم حHتى يHتفق الHعلم
والHHديHHن ،ذلHHك ألن الHHديHHن هHHو أحHHد جHHناحHHي اإلنHHسان والHHعلم هHHو الHHجناح اآلخHHر واإلنHHسان يHHطير بHHجناحHHني وال
يسHتطيع أن يHطير بHجناح واحHد .أمHا جHميع تHقالHيد األديHان فHهي مHخالHفة لHلعقل والHعلم ولHحقيقة األديHان ،ومHن
هHذه الHتقالHيد نHشأت املHفاسHد الHتي أصHبحت سHببا لHلعداوة والHبغضاء بHني البشHر ،ولHو طHابHق الHناس بHني الHديHن
والHعلم لظهHرت الHحقيقة ،وألصHبح ظHهور الHحقيقة سHببا إلزالHة الHخالف ولHزال الHبغض الHديHني بHل الخHتلط جHميع
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البشHر مHع بHعضهم الHبعض بHنهايHة األلHفة واملHحبة .فHركHزوا أفHكاركHم إذن عHلى تHطبيق الHعلم عHلى الHديHن ،وتHطبيق
الدين على العلم.
)نفس املصدر السابق ص (173 – 171
 -3ومHHن جHHملة الHHتعالHHيم الHHتي أعHHلنها حHHضرة بHHهاء اهلل هHHو أن الHHديHHن يHHجب أن يHHكون مHHطابHHقا لHHلعقل ومHHطابHHقا
لHلعلم وأن الHعلم يHص ّدق الHديHن والHديHن يHص ّدق الHعلم وكHالهHما يHرتHبطان بHبعضهما ارتHباطHا تHا ًHمHا .هHذا هHو أصHل
الHحقيقة وإذا مHا خHالHفت مHسألHة مHن املHسائHل الHديHنية الHعقل وخHالHفت الHعلم فHإنHها وهٌ Hم م ٌ
Hحض .فHكم تHم ّوجHت مHن
أمHHثال هHHذه الHHبحور الHHوهHHمية فHHي الHHقرون املHHاضHHية! الحHHظوا أوهHHام مHHلة الHHرومHHان والHHيونHHان الHHتي كHHانHHت أسHHاس
ديHنهم والحHظوا أوهHام املHصريHني الHتي كHانHت أسHاس ديHنهم أيHضا وجHميع هHذه األوهHام مHخالHفة لHلعقل ومHخالHفة
لHHلعلم واتHHضح اآلن وتجHHلى أنHHها كHHانHHت أوهHHا ًمHHا ولHHكنها فHHي زمHHانHHها كHHانHHت عHHقائHHد تHHمسكوا بHHها أشHHد الHHتمسك.
فHاملHصريHون الHقدمHاء مHثال حHينما كHان يHذكHر أمHامHهم اسHم صHنم مHن أصHنامHهم كHانHوا يHزعHمون أن ذلHك معجHزة
من معجزات ذلك الصنم في حني انه في الحقيقة قطعة من الصخر.
إذن يHجب عHلينا نHحن أن نتخHلى عHن هHذه األوهHام ونتح ّHرى الHحقيقة .فHكل مHا نHراه مHطابً Hقا لHلحقيقة نHقبله وكHل
مHHا ال يHHصدقHHه الHHعلم وال يHHقبله الHHعقل فHHهو لHHيس بHHحقيقة بHHل تHHقالHHيد ،وهHHذه الHHتقالHHيد يHHجب نHHبذهHHا ويHHجب الHHتمسك
بHالHحقيقة فHال نHقبل الHديHن الHذي ال يHطابHق الHعقل والHعلم .وحHينما يHتم هHذا ال يHبقى اخHتالف بHني البشHر إطHال ًقHHا
ٍ
وجنسا واح ًدا ووطنًا واح ًدا وسياس ًة واحدةً
ونصبح جميعا مل ًة واحدةً
وإحساسات واحدة وتربي ًة واحدة.
ً
)نفس املصدر السابق ،ص (318 – 317
 -4وراب HHع ت HHعال HHيم ح HHضرة ب HHهاء اهلل ه HHو أن ال HHدي HHن ي HHجب أن ي HHطاب HHق ال HHعلم ألن اهلل وه HHب اإلن HHسان ع HHقال ح HHتى
يHحقق فHي حHقائHق األشHياء .فHإن كHانHت املHسائHل الHديHنية مHخالHفة لHلعقل والHعلم فHإنHها وهHم مHن األوهHام .ألن مHا
يHHناقHHض الHHعلم هHHو الجهHHل ،ولHHو قHHلنا إن الHHديHHن ضHHد الHHعقل فHHذاك يHHعني أن الHHديHHن جهHHل ،ولهHHذا ال بHHد أن يHHكون
ال HHدي HHن م HHطاب HHقا ل HHلعقل ح HHتى ي HHطمئن اإلن HHسان إل HHيه ف HHإن ك HHان HHت ه HHناك م HHسأل HHة ت HHخال HHف ال HHعقل ف HHإن االن HHسان ال
يطمئن إليها أبدا ويكون مترددا دائما.
)نفس املصدر السابق ،ص (325 - 324
 -5رابHHعا :أن الHHديHHن يHHطابHHق الHHعلم والHHعقل السHHليم .ألنHHه لHHو كHHان مHHخالHHفا لHHهما لHHكان أوهHHا ًمHHا ،ألن الHHعلم حHHقيقة.
ولHو كHانHت مHسألHة مHن املHسائHل الHديHنية تHخالHف الHعلم والHعقل فHإنHها وهHم .والHعلم الHحقيقي نHور وال بHد أن يHكون
مHHا يHHخالHHفه ظHHلمة إذن يHHجب أن يHHكون الHHديHHن مHHطابHHقا لHHلعلم والHHعقل .ولهHHذا فHHإنHHه ملHHا كHHانHHت جHHميع هHHذه الHHتقالHHيد
املHHوجHHودة بHHني أيHHدي األمHHم مHHخالHHفة لHHلعلم والHHعقل لHHذلHHك صHHارت سHHبب االخHHتالف واألوهHHام .إذن يHHجب عHHلينا أن
نتحHرى الHحقيقة وأن نHصل إلHى حHقيقة كHل أمHر عHن طHريHق تHطبيق املHسائHل الHروحHانHية مHع الHعلم والHعقل فHإن تHم
هذا تصبح جميع األديان دينًا واح ًدا .ألن أساس الكل هو الحقيقة والحقيقة واحدة.
)نفس املصدر السابق(435 – 434 ،
من رسائل بيت العدل االعظم
.1إن املHHنصفني يشهHHدون بHHصدق مHHا ت ّ HدعHHونHHه بHHأن االيHHمان بHHاهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى وقHHبول حHHقيقة التجHHديHHد هHHما
أمHHران مHHقبوالن وغHHير مHHتناقHHضني .وإن نHHجاحHHكم هHHو دلHHيل عHHلى أن الHHعلم والHHديHHن فHHي الHHحقيقة هHHما نHHظامHHان
Hكمالن لHHلبعض ويحHHركHHان عجHHلة الHHحضارة والHHتقدم .إن هHHذه الHHحقائHHق أصHHبحت
لHHلمعرفHHة مسHHتقالن ،ولHHكن مّ H
واضحة لدى العديد من أصدقائكم املسلمني.
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تبليغ أمر اهلل
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1لHHو يجHHد أحHHد حHHالوة الHHبيان الHHذي ظهHHر مHHن فHHم مHHشيّة الHHرحHHمن لHHينفق مHHا عHHنده ،ولHHو يHHكون خHHزائHHن األرض
كلها ليثبت أمرا من أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف .
)الكتاب األقدس ،فقرة (3
 -2وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من املأل األعلى وقبيل من املالئكة املقربني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (54
 -3قHHل يHHا مHHأل الHHبهاء بّ Hلغوا أمHHر اهلل ألن اهلل كHHتب لHHكل نHHفس تHHبليغ أمHHره وجHHعله أفَ H
Hضل األعHHمال ألنHHها لHHن يHHقبل
إال بHHعد عHHرفHHان اهلل املHHهيمن الHHعزيHHز الHHقديHHر .وق َّ Hدر الHHتبليغ بHHالHHبيان ال بHHدونHHه كHHذلHHك نHHزل األمHHر مHHن جHHبروت اهلل
العلي الحكيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،128ص (178
 -4رأس القدرة والشجاعة هي اعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه .
)لوح أصل كل الخير(
ُ -5كْ H Hن م HHب ّلغ أم HHر اهلل ب ٍ H
Hبيان تح HHدث ب HHه ال HHنار ف HHي األش HHجار وت HHنطق إن HHه ال إل HHه إال أن HHا ال HHعزي HHز امل HHختار ق HHل إن
الHبيان جHوهHر يHطلب الHنفوذ واالعHتدال ،وأمHا الHنفوذ مHع ّلق بHالHلطافHة والHلطافHة مHنوطHة بHالHقلوب الHفارغHة الHصافHية،
وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي نزّلناها في الزبر واأللواح.
)مجموعه اي از ألواح ،لوح الحكمة ،ص(85
 -6أن ي HHا أح HHباء اهلل ال تس HHتقروا ع HHلى ف HHراش ال HHراح HHة وإذا ع HHرف HHتم ب HHارئ HHكم وس HHمعتم م HHا ورد ع HHليه ق HHوم HHوا ع HHلى
ال HHنصر ث HHم ان HHطقوا وال ت HHصمتوا أق HHل م HHن آن ،وإن ه HHذا خ HHير ل HHكم م HHن ك HHنوز م HHا ك HHان وم HHا ي HHكون ل HHو أن HHتم م HHن
العارفني.
)ظهور عدل الهي ،ص(17
 -7وم HHنكم م HHن أراد أن ي HHب ّلغ أم HHر م HHواله ف HHلينبغي ل HHه ب HHأن ي HHب ّلغ أوال ن HHفسه ث HHم ي HHب ّلغ ال HHناس ليج HHذب ق HHول HHه ق HHلوب
الHسامHعني ،ومHن دون ذلHك لHن يHؤثHر قHولHه فHي أفHئدة الHطالHبني .إيHاكHم يHا قHوم ال تHكونHن مHن الHذيHن يHأمHرون الHناس
بHHالHHبر ويHHنسون أنHHفسهم أولHHئك يHHكذبHHهم كHHلما يخHHرج مHHن أفHHواهHHهم ثHHم حHHقايHHق األشHHياء ثHHم مHHالئHHكة املHHقربHHني وإن
يؤثر قول هؤالء في أحد هذا لم يكن منهم بل بما ق ّدر في الكلمات من لدن مقتد ٍر حكيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،128ص(177
 -8ب ّ Hلغ أمHHر مHHوالك إلHHى كHHل مHHن فHHي الHHسموات واألرض .إن وجHHدت مHHقبال فHHأظهHHر عHHليه لHHئال¦ حHHكمة اهلل ربHHك
HعرضHا فHأعHرض عHنه فHتو ّ HكHل عHلى اهلل ربHك ورب الHعاملHني .تHاهلل
Hدت ُHم ً H H H
فHيما ألHقاك الHروح و ُكْ Hن مHن املHقبلني وإن وج َ
الHHحق مHHن يHHفتح الHHيوم شHHفتاه فHHي ذكHHر اسHHم ربHHه لHHينزل عHHليه جHHنود الHHوحHHي عHHن مشHHرق اسHHمي الHHحكيم الHHعليم،
وينزل ّن عليه أهل مأل األعلى بصحاف من النور وكذلك قدر في جبروت األمر من لدن عزيز قدير.
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)منتخباتي ،فقرة  ،129ص (179
 -9قHد كHتب اهلل لHكل نHفس تHبليغ أمHره ،والHذي أراد مHا أمHر بHه يHنبغي لHه أن يHتصف بHالHصفات الHحسنة أوال ثHم
يب ّلغ الناس لتنجذب بقوله قلوب املقبلني .ومن دون ذلك ال يؤثر ذكره في أفئدة العباد.
)منتخباتي ،فقرة  ،158ص (215
 -10إ ّن الHذيHن هHاجHروا مHن أوطHانHهم لHتبليغ األمHر يHؤيHدهHم الHروح األمHني ويخHرج مHعهم قHبيل مHن املHالئHكة مHن
لHدن عHزيHز عHليم .طHوبHى ملHن فHاز بخHدمHة اهلل لHعمري ال يHقابHله عHمل مHن األعHمال اال مHا شHاء ربHك املHقتدر الHقديHر،
إنHHه لHHسيد األعHHمال وطHHرازهHHا كHHذلHHك ُقّ Hدر مHHن لHHدن مٍ H
Hنزل قHHديHHم .مHHن أراد الHHتبليغ يHHنبغي لHHه أن يHHنقطع عHHن الHHدنHHيا
ويHجعل ه ّHمه نHصرة األمHر فHي كHل األحHوال هHذا مHا قّ Hدر فHي لHوح حHفيظ .وإذا أراد الخHروج مHن وطHنه ألمHر ربّHه
يجعل زاده التوكل على اهلل ولباسه التقوى كذلك ُق ّدر من لدى اهلل العزيز الحميد.
)منتخباتي ،فقرة  ،157ص(215
 -11أن انHصروا ربHكم الHرحHمن بHسيوف الHحكمة والHبيان وإن هHذا شHأن االنHسان ومHن دون ذلHك ال يHنبغي هلل
امللك السبحان.
)منتخباتي ،فقرة  ،136ص(190
 -12قل إن نصري هو تبليغ أمري هذا ما ُملئت به األلواح هذا حكم اهلل من قبل ومن بعد.
)أمر وخلق ،ج  ،3ص (468
ُ -13قْ Hم عHلى خHدمHة اهلل ونHصره ثHم انHطق بHذكHر نHفسه بHني الHعاملHني وال تََ H
ف مHن أح ٍHد تHاهلل الHحق روح األعHظم
خ ْ
ي HHؤي HHدك ف HHي أم HHر م HHوالك وروح ال HHقدس ي HHنطق ع HHلى ل HHسان HHك ف HHي ح HHني ال HHذي ي HHفتح ش HHفتاك ل HHثناء ه HHذا امل HHحبوب
املظلوم بني يدي هؤالء الظاملني.
)آثار قلم أعلى ،ج  ،4ص (131
 -14أنHت الHذي عHرفHت نHصر اهلل و ُق ْHمتَ عHليه بHالHحكمة والHبيانُ .ق ْHل إن نHصري هHو تHبليغ أمHري هHذا مHا ُمHلئت بHه
األلHواح هHذا حHكم اهلل مHن قHبل ومHن بHعدُ ،قHل أن اعHرفHوا يHا أولHي األبHصار .إن الHذيHن خHرجHوا عHن الHحكمة أولHئك
ما عرفوا نصر اهلل الذي نزل في الكتاب.
)مجموعه اي از الواح جمال أقدس أبهى ،لوح سيد مهدي دهجي ،ص (121
 -15يHنبغي ألهHل الHبهاء أن يHنصروا الHرب بHبيانHهم ويHعظوا الHناس بHأعHمالHهم وأخHالقHهم .أثHر األعHمال أنHفذ مHن
أثر األقوال.
)الكلمات الفردوسية(
من بيانات حضرة عبد البهاء
Hليل ج ٌ
.1يHا أحHباء اهلل ،األمHر عHظي ٌم عHظي ٌم والHفوز ج ٌ
Hليل والHقرن مHجي ٌد مHجي ٌد واألنHوار أحHاطHت األقHطار ،قHومHوا
Hية وه ّHم ٍة مHلكوتHية وأخHال ٍق رحHمان ٍ
بHقوة إلHهية ونHيّ ٍة رحHمان ٍ
Hية وعHزم ٍ شHدي ٍHد والHتوكHل عHلى الHرب الHفريHد ،اسHعوا فHي
خHHدمHHة أمHHر اهلل وانHHطقوا بHHثناء اهلل وانشHHروا نHHفحات اهلل وتخHHلقوا بHHأخHHالق اهلل وتجHHللوا بحHHلل املHHالئHHكة وتHHزيHHنوا
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بHفضائHل هHي زيHنة الHحقيقة االنHسانHية ،كHونHوا مHعالHم الHفضل وشHعائHر الHكمال ومHنار الHعلم والHعرفHان ورايHاتِ
Hات مHHوهِ H
الHHتوحHHيد وآيِ H
Hبة الHHرب املHHجيد ،هHHذا مHHا تHHتنور بHHه وجHHوهHHكم فHHي املHHأل االعHHلى وتنشHHرح بHHه صHHدوركHHم مHHن
ألطاف رب السموات العلى.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ص (136
 -2وأم HHا أص HHول ال HHتبليغ ،اع HHلمي أن ال HHتبليغ إن HHما ب HHاألع HHمال امل HHلكوت HHية واألخ HHالق ال HHرح HHمان HHية وال HHبيان ال HHواض HHح
املHبني ،والHبشارات الHواضHحة الHساطHعة مHن وجHه االنHسان عHند الHنطق والHبيان ،ويHجب أن أعHمالHه وأفHعالHه تشهHد
بصدق أقواله ،هذا شأن كل ناشر لنفحات اهلل وصفة كل مخلص في أمر اهلل.
)من مكاتيب عبد البهاء ،املجلد األول ،ص (104
-3إن تHبليغ أمHر اهلل ونشHر نHفحات اهلل يHعتبر الHيوم مHن أعHظم وأهHم األمHور عHلينا أن نHقوم بجHميع الHوسHائHل فHي
تHHرويHHج هHHذا األمHHر الHHذي هHHو مHHؤيHHد الHHيوم ويHHنصره جHHنود املHHلكوت األبHHهى .اآلن وقHHت الHHتأسHHيس ولHHيس الHHتزيHHني
والHوقHت هHو وقHت الHترويHج ولHيس الHتعديHل .ادعHوا اهلل أن يHوفHق الجHميع عHلى هHذا األمHر الHعظيم ويHأخHذوا نHصيبا
من هذه املوهبة.
)مائده اسماني ،مجلد  ،5ص (77
 -4يHHجب أن يHHكون بHHساط الHHتبليغ مHHمدو ًدا فHHي جHHميع األحHHيان ألن الHHتأيHHيد اإللHHهي مHHوكHHول عHHليه .وإن لHHم يHHسعَ
همه في تبليغ أمر اهلل فإنه بالطبع سيُحرم من تأييد امللكوت األبهى.
االنسان بكل ّ
)مائده اسماني ،مجلد  ،5ص (77
HقربHHي الHHعتبة اإللHHهية،
 -5إن الHHكوكHHب الHHساطHHع الHHيوم هHHو تHHبليغ أمHHر اهلل ومHHن وفّHHق فHHي هHHذا السHHبيل فHHهو مHHن مّ H
HوجHHه إلHHى املHHلكوت األبHHهى أثHHناء الHHتبليغ واطHHلب الHHتأيHHيد
ولهHHذا ال تHHنظر إلHHى مHHدى اسHHتعدادك وقHHابHHليتك وإنHHما تHّ H
اإللهي وانطق بكل قوة واطمئنان وتح ّدث بما يُلقى على قلبك.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص(481
 -6ك Hّ Hل ش HHيء مح HHدود س HHوى ال HHفيض اإلل HHهي ال HHذي ي HHنزل ع HHلى االن HHسان بس HHبب ال HHتبليغ وي HHؤي HHده االل HHهام HHات
الHربHانHية ولهHذا قHال الHسيد املHسيح :عHندمHا أردتHم الحHديHث ال تHفكروا ألن روح الHقدس يHلهمكم .وإن أردتHم الHعزة
األبدية والحياة السرمدية والرفعة السماوية ب ّلغوا أمر اهلل وستصلكم التأييدات اإللهية.
)أمر وخلق ،مجلد  ،3ص(494
 -7اذا تأخر أمر التبليغ ينقطع التأييد تماما ألنه من املستحيل أن يؤيد اهلل األحباء دون التبليغ.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص(255
 -8اذا قHHمتم بHHتبليغ أمHHر اهلل سHHتأتHHيكم الHHتأيHHيدات اإللHHهية بHHشكل تHHتحيرون مHHعه ،وإنHHني أعHHدكHHم بHHالHHتوفHHيق فHHي
ه HHذا األم HHر .نَ َ Hعم ،إن االن HHسان ي HHجب أن ي HHطبّق ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة ح HHتى ي HHؤثّ HHر ك HHالم HHه ،وم HHثال ذل HHك ك HHيف ي HHمكن
للشخص الذي يدعو إلى السالم أن يقتل انسانا؟
)بدائع اآلثار  ،مجلد  ،2ص(270
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 -9يجب على كل شخص ثابت على العهد أن يفكر في إعالء كلمة اهلل والتبليغ حتى لو لم يعرف القراءة.
)مائدة اسماني ،مجلد ،5ص(79
 -10إن HHنا ب HHحاج HHة إل HHى ال HHتبليغ ،ع HHلى ج HHميع األح HHباء أن ي HHكون HHوا م HHب ّلغني .ان ال HHتبليغ ي HHكون ب HHاألع HHمال ال HHحسنة
والسHHلوك الHHجيد ،وأيHHضا بHHالHHتقديHHس واملHHحبة والHHتقوى والHHتنزيHHه واألمHHانHHة والHHديHHانHHة والحHHديHHث .عHHلى كHHل فHHرد مHHن
Hفسا واحHدا عHلى األقHل فHي الHسنة ،عHندهHا تسHتقيم األمHور وبHواسHطة املHجالHسة واأللHفة يHمكن
األحHباء أن يHب ّلغ ن ً
التبليغ وهذا هو سبب سرور األحباء وهذا هو سبب تأييد األحباء.
)مائده اسماني ،مجلد  ،5ص (163
-11أي HHها ال HHثاب HHتون ع HHلى امل HHيثاق ،إذا ق HHصد ه HHذا ال HHطائ HHر امل HHظلوم امل HHكسور ال HHجناح امل HHأل األع HHلى وأس HHرع إل HHى
عHHالHHم الHHخفاء ،واسHHتقر جسHHده تHHحت أطHHباق الHHتراب أو فُHHقد ،فHHعلى األفHHنان الHHثابHHتني الHHراسHHخني فHHي مHHيثاق اهلل
الHذيHن نHبتوا مHن سHدرة الHتقديHس أن يHقومHوا بHاالتHفاق مHع حHضرات أيHادي أمHر اهلل عHليهم بHهاء اهلل ،ومHع جHميع
األنHصار واملHحبّني ،عHلى نشHر نHفحات اهلل وتHبليغ أمHر اهلل وتHرويHج ديHن اهلل قHلبًا وروحHا وال يHصبرون دقHيقة وال
يسHHتريHHحون آنًHHا ،وينتشHHرون فHHي املHHمالHHك والHHديHHار ويHHطوفHHون كHHل الHHبالد ويHHجوبHHون خHHالل األقHHالHHيم ،ال يسHHتقرون
Hفس الHHراحHHة وتHHعلو مHHنهم فHHي كHHل صHHقع صHHيحة – يHHا بHHهاء األبHHهى – وتHHطبق
دقHHيقة وال يهHHدأون آنHHا وال تHHطلب نٌ H
اآلفHHاق شهHHرتHHهم فHHي كHHل الHHبالد ،ويHHكونHHون شHHمو ًعHHا مHHضيئة فHHي كHHل نٍ H
Hاد ،ويHHشعلون نHHار الHHعشق فHHي كHHل مHHحفل
Hب نHفحات
كHي تشHرق أنHوار الHحق فHي قHطب اآلفHاق وتHدخHل أمHم الشHرق والHغرب أفHواجHا فHي ظHل كHلمة اهلل ،وته ّ
الHHقدس وتسHHتنير الHHوجHHوه وتHHصير الHHقلوب ربHHانHHية والHHنفوس رحHHمانHHية ،ويHHجب اعHHتبار أهHHمية أمHHر الHHتبليغ – فHHإنHHه
ٌ
Hشغول ل HHيال
أس األس HHاس .ألن أه HHم األم HHور ف HHي ه HHذه األي HHام ه HHداي HHة امل HHلل واألم HHم .وإن ه HHذا ال HHعبد امل HHظلوم م H
ون HHهارا ب HHال HHتروي HHج وال HHتشوي HHق ،ول HHم ي HHسكن دق HHيقة ح HHتى أح HHاط اآلف HHاق ص HHيت أم HHر اهلل وأي HHقظت الش HHرق وال HHغرب
نHHفحات املHHلكوت األبHHهى ،فHHيجب عHHلى أحHHباء اهلل أن يHHنسجوا عHHلى هHHذا املHHنوال .هHHذا هHHو شHHرط الHHوفHHاء ،هHHذا مHHا
تقتضيه عبودية عتبة البهاء.
)من ألواح الوصايا لحضرة عبد البهاء(
 -12إذا قHHام األحHHباء بHHكل قHHوة بنشHHر نHHفحات اهلل فHHسوف لHHن يHHمضي زمHHنا حHHتى تHHنقضي الحHHروب ويHHنتهي
الHعداء والHبغضاء ويHأتHي الHربHيع الHروحHانHي وتHرتHفع الHنغمات الHرحHمانHية .أمHا حHرارة شHمس الHحقيقة فسHتكون
نافذة ومحاطة على شأن يزول منها كل البرودة والخمود والكسالة.
)بيام اسماني ،ص (17
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1الHتكبير والHبهاء والHتحية والHثناء عHليكم وعHلى الHذيHن سHمعوا وأجHابHوا نHداء ربHهم ومHحبوبHهم وتHركHوا أوطHانHهم
ون HHسوا أوك HHاره HHم وف HHدوا راح HHتهم ورخ HHائ HHهم وس HHرع HHوا إل HHى األق HHال HHيم ال HHقاص HHية واألق HHطار ال HHشاس HHعة ف HHي م HHشارق
وخالصا لوجهه واتبا ًعا ألمره وإعزازًا لدينه األعز األوعر األفخم األقدس الخطير.
األرض ومغاربها حبًّا هلل
ً
)من توقيع مؤرخ نوروز  110بديع(
 -2ال َ HوحHHا ال َ HوحHHا يHHا معشHHر املHHؤمHHنني واملHHؤمHHنات ،العجHHل العجHHل يHHا عHHباد اهلل وإمHHائHHه فHHي املHHدن والHHديHHار ،قHHومHHوا
عHHلى الHHنصر بHHكليتكم ودعHHوا الHHدنHHيا وزخHHرفHHها عHHن ورائHHكم ،واتHHركHHوا أوطHHانHHكم وأوكHHاركHHم وذوي قHHرابHHتكم ،وشّ Hدوا
ظهHركHم وبّ Hلغوا الHناس مHا بّ Hلغكم ربHكم وبHارئHكم وبشHروهHم بHما وعHدكHم مHقصودكHم ومHحبوبHكم ،فHواهلل الHذي ال إلHه
٧١

إال هHHو بHHقيامHHكم عHHن مHHقاعHHدكHHم تهHHطل شHHآبHHيب فHHيض مHHوالكHHم ومHHوجHHدكHHم ،وبHHمهاجHHرتHHكم أوطHHانHHكم تظهHHر خHHفيات
أمHر مHعبودكHم ومHسجودكHم وبHاسHتقامHتكم يHتزعHزع بHنيان أعHدائHكم وخHصمائHكم وبHانHقطاعHكم تHندك جHبال أوهHام
رؤسHHائHHكم ،إن ثHبّتم أقHHدامHHكم عHHلى هHHذا الHHصراط ،فHHوعHHزة ربHHكم وجHHاللHHه وعHHظمته وعHHالئHHه روح الHHقدس يHHنفث فHHي
فHمكم وروح األمHني يHلهمكم فHي قHلوبHكم وروح األعHظم يHحيط بHكم عHن يHمينكم ويHساركHم وخHلفكم وقHدامHكم ،أن
أسHتبقوا فHي خHدمHة ربHكم هHذا خHير لHكم عHما تHطلع الHشمس عHليها إن أنHتم بHأمHره مHوقHنون ،وهHذا خHير الHنصح
مني عليكم إن أنتم تقبلون .والتحية عليكم وعليكن أجمعني.
)من توقيع مؤرخ نوروز  111بديع(
 -3إن أعHظم وألHزم أمHر هHو الHتبليغ ،حHذار مHن أن يHتأخHر ولHو دقHيقة واحHدة .إن الHتبليغ هHو الهHدف األسHاسHي
لكل مساعي األحباء وسبب سعادتهم األبدية.
)توقيعات مباركة ،ج  ،1ص (311
.5ان أول فHHريHHضة لHHكل مHHن يHHطلب خHHدمHHة الHHعتبة الHHعليا هHHو الHHتبليغ حسHHب الشHHروط املHHد ّونHHة فHHي األلHHواح ،وإنHHه
Hرارا وتHHكرارا ًمHHن
أحHHسن سHHبب لHHكل مHHن يHHأمHHل مHHشاهHHدة اشHHتعال الHHعالHHم بHHالHHنار املHHوقHHدة اإللHHهية .لHHقد ُ H
سHHمع مً H
مHركHز املHيثاق بHأن املHبادئ األسHاسHية والHتعالHيم األصHلية لHحضرة بHهاء اهلل الHتي أعHلنت فHي بHالد الHغرب عHلى
HوجHه وخHلوص وأيHضا بHأسHلوب بHديHع ولHحن جHديHد
رؤوس االشHهاد ،إن ألHقيت هHذه املHبادئ بHكل وقHار وتج ّHرد وت ّ H
Hمر فHترة حHتى يHنقلب املسHتمع ويHضيء
وتHرتHيب كHامHل بHما يHوافHق ويHطابHق مشHرب أهHل الHعالHم فHإنHه سHوف لHن ت ّ
نور االيمان في قلبه.
)توقيعات مباركة ،ج  ،1ص (28
 -5أود أن أشHHير بHHأن أحHHسن طHHريHHقة لHHتبليغ أمHHر اهلل فHHي شHHتى أنHHحاء الHHعالHHم وأكHHثرهHHا تHHأثHHيرا هHHو عHHقد بHHيوت
Hسمى الHHفايHHرسHHايHHد .عHHلى كHHل فHHرد بHHهائHHي وكجHHزء مHHن الHHتزامHHه الHHروحHHي أن يHHب ّلغ أمHHر
الHHتبليغ فHHي املHHنزل أو مHHا يُّ H
اهلل ،ومHHن الHHطرق املHHؤثHHرة فHHي ذلHHك هHHو دعHHوة األصHHدقHHاء إلHHى مHHنزلHHه مHHرة كHHل تHHسعة عشHHر يHHومHHا ومHHن ثHHم جHHذبHHهم
تHHدريHHجيا لHHألمHHر املHHبارك .وبHHعد أن تHHع ّم الHHثقة والHHراحHHة بHHني الHHطرفHHني يHHمكن إبHHالغHHهم أمHHر اهلل .إن هHHذه الHHطريHHقة
أكHثر تHأثHيرا مHن االعHالن فHي الHصحف والجHرائHد أو الHقاء خHطب عHامHة ....الHخ .إن املHولHى يHدعHو كHافHة األحHباء
في العالم بما فيهم املهاجرين في املناطق الداخلية أن يتّبعوا هذا األسلوب في التبليغ.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى مجHموعHة مHن الHبهائHيني فHي مHنطقة كHي وسHت – فHلوريHدا بHتاريHخ
31آذار/مارس (1955
 -6إن تHبليغ األمHر لHيس مشHروطًHا عHلى مHهنة أو وظHيفة مHعينة أو بHما لHديHنا مHن عHلم ومHعرفHة ،وانHما يHعتمد عHلى
اسHHتيعابHHنا لHHلتعالHHيم واملHHبادئ املHHباركHHة ومHHدى مHHطابHHقة حHHياتHHنا لHHلحياة الHHبهائHHية ومHHدى رغHHبتنا فHHي مHHشاركHHة هHHذه
الرسالة مع اآلخرين .عندما تجتمع هذه العناصر نكون مطمئنني في ايجاد النفوس املستعدة واملتجاوبة.
)من رسالة كتبت بواسطة سكرتيرة إلى أحد األحباء في اوبطا في عام (1957
 -7إن الHHعالHHم فHHي اضHHطراب عHHظيم ويHHبدو أن مHHشاكHHله آخHHذة فHHي االزديHHاد يHHومHHيا ،ولهHHذا عHHلينا أن ال نHHسكت
وصHHانHHا حHHضرة بHHهاء اهلل مHHن تHHعالHHيم ومHHبادئ ليسHHت
وإال نHHكون قHHد أهHHملنا فHHي أداء مHHهمتنا املHHقدسHHة .إن مHHا ّ H H
لتخHزيHنها أو إخHفائHها أو لHالسHتفادة الHشخصية مHنها ،لHقد أعHطانHا هHذه الHتعالHيم لHكي نHنقلها مHن شHخص إلHى
آخر حتى يتعرف جميع أهل العالم عليها ومن ثم تحيطهم بركاتها وتأثيراتها .
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)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي ملHديHنة الHيوت – مHني بHالHواليHات املتحHدة بHتاريHخ
 27آذار /مارس عام (1933
 -8كHلما نHالحHظ بHشكل أكHبر أوضHاع الHعالHم واملHشاكHل الHكبيرة الHتي تHتعرض لHها االنHسانHية فHإنHنا نHدرك بHشكل
عHميق بHأن الHعالج الHوحHيد يHتمثل فHيما أتHى بHه حHضرة بHهاء اهلل ،ولHكن لHألسHف فHإن جHمهور الHناس ال تHدرك بHأن
ال HHوس HHيلة ال HHوح HHيدة ل HHعالج م HHشاك HHلنا ي HHأت HHي ع HHن ط HHري HHق ال HHرس HHال HHة ال HHسماوي HHة ال HHتي ه HHي أب HHعد ع HHما ي HHختلج ال HHفكر
االنHHسانHHي .وعHHلى أي حHHال هHHناك نHHفوس كHHثيرة تHHفكر بHHشكل جHHاد وتHHبحث عHHن الHHحقيقة وعHHلى الHHبهائHHيني تHHقديHHم
التعاليم املباركة للجميع حتى تستقبلها النفوس املستعدة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  6تموز ،يوليو عام (1938
من رسائل بيت العدل األعظم
.1يHتضمن تHبليغ األمHر نHشاطHات مHتعددة كّ Hلها مHهمة لHلنجاح وكHل واحHدة مHنها تHدعHم األخHرى وقHد أكHد حHضرة
ولHHي أمHHر اهلل مHHرات ومHHرات عHHلى أن الHHتوسHHع والHHتمكني هHHما جHHانHHبان تHHوأمHHان مHHن جHHوانHHب الHHتبليغ ال يHHفترقHHان
وي HHجب أن ي HHسيرا م ً Hعا .رغ HHم ذل HHك م HHازل HHنا ن HHسمع األح HHباء ي HHناق HHشون مل HHفاض HHلة ج HHان HHب ع HHلى اآلخ HHر .إن ه HHدف
ال HHتبليغ ال ي HHكتمل ع HHند إع HHالن ش HHخص ق HHبول HHه ب HHأن ح HHضرة ب HHهاء اهلل ه HHو املظه HHر اإلل HHهي له HHذا ال HHعصر ب HHل إن
هHHدف الHHتبليغ هHHو جHHذب الHHناس إلHHى الHHرسHHالHHة اإللHHهية والHHعمل الHHدؤوب حHHتى يتشHّ HربHHوا روحHHه إلHHى تHHلك الHHدرجHHة
HكرسHHون أنHHفسهم لHHألمHHر وبHHذلHHك يHHصبح هHHذا الHHعالHHم عHHاملHHا آخHHر .مHHن هHHذا املHHنظار فHHإن االعHHالن
الHHتي تHHجعلهم يّ H
Hلما بHأنHها خHطوة مHهمة .يHمكن تشHبيه الHتبليغ
عHن االيHمان بHاألمHر املHبارك ال يHعدو كHونHه خHطوة عHلى الHطريHق ع ً
بHإشHعال الHنار ،نHار اإليHمان فHي قHلوب البشHر ولHكن إذا اسHتمر اشHتعال الHنار فHقط طHاملHا بHقي عHود الHكبريHت
ب HHجان HHبها ف HHال ي HHمكن ال HHقول أن ال HHنار ق HHد اش HHتعلت ف HHعال .ح HHتى ت HHعتبر ال HHنار مش HHتعلة ف HHعال ي HHجب أن ت HHبقى
مش HHتعلة ب HHق ّوت HHها ال HHذات HHية وب HHعد ذل HHك ي HHمكن إض HHاف HHة ب HHعض ال HHوق HHود إل HHيها وت HHهوي HHتها ل HHيزي HHد ل HHهيبها .إن ال HHنار
املشتعلة فعال تدوم وال تنطف¦ من أول نفحة ريح وتبقى مشتعلة ولو تركت لوحدها فترة من الزمن.
)من رسالة كتبت إلى كافة املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  25ابار /مايو عام (1975
 -2ولHHكن اسHHمى هHHدف لHHلجهود األمHHريHHة هHHو تHHبليغ أمHHر اهلل .كHHل مHHا أُنجHHز حHHتى اآلن أو سينجHHز فHHي املسHHتقبل
يHHدور حHHول هHHذا الهHHدف األسHHاسHHي ،إنHHه )حجHHر الHHزاويHHة لHHلقاعHHدة نHHفسها( الHHذي سHHيتقدم ويHHتعالHHى أمHHر اهلل مHHن
خHاللHه ،إن التحّ HديHات الHحالHية تHدفHعنا بHأن نHقوم بHتبليغ ونشHر الHنفحة املHسكية اإللHهية عHلى مسHتوى مHن نHوعHية
وت HHشكيلة وك HHثاف HHة ب HHحيث تس HHبق ج HHميع ف HHعال HHيات HHنا ال HHحال HHية .إن ال HHظروف م HHهيأة اآلن ف HHيجب أن ال ن HHدع ال HHفرص
ت HHفوت HHنا ف HHي ه HHذا ال HHعال HHم امل HHضطرب والس HHري HHع ال HHتغير .ي HHجب أن ال ن HHعتقد ب HHأن ال HHظروف امل HHالئ HHمة ه HHي الس HHبب
الHHرئHHيسي لهHHذه الحHHركHHة والHHنهضة فHHهناك أكHHثر مHHن سHHبب :فHHإن الHHحالHHة املHHرثHHي لHHها والHHتي وصHHلت إلHHيها جHHموع
البشHريHة مHن مHعانHاة واضHطراب وهHم هHائHمون وبHاحHثون عHن الHحق والHعدالHة ولHكن )لHيس لHهم مHن بHصر لHيعرفHوا
اهلل بHعيونHهم أو يHسمعوا نHغماتHه بHآذانHهم( .فHاحHتياجHاتHهم يHجب أن تHلبى ،الHرؤيHة يHجب أن تتجHدد عHندمHا يHفقد
األمHل ،الHثقة يHجب أن تHرسHخ عHندمHا يHع ّم الHشك وتح ّHل الHفوضHى .فHي هHذه الHحالHة وفHي حHاالت أخHرى إن رسHالHة
)السHالم الHعاملHي وعHد حHق( تم ّهHHد وتHن ّور لHنا الHطريHق ،حHيث تّ Hم تHقديHمها وإهHدائHها لجHميع قHادة وزعHماء الHعالHم
ف HHي ك HHل م HHكان وع HHلى اخ HHتالف م HHرات HHبهم وط HHبقات HHهم .إن ذل HHك ي HHمثل ج HHزءا ه HHام HHا م HHن م HHشاري HHع ال HHتبليغ امل HHختلفة
ويجب أن تتابع بعزيمة وارادة قوية ومستمرة.
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وأرضHا جHديHدة ،ويHرفHع رايHة وحHدة الHعالHم
ًH H H
إن الHتبليغ هHو غHذاء الHروح ،إنHه يHحيي األرواح الHخامHدة ويHبعث سHما ًء
االنHHسانHHي ،إنHHه يHHؤكHHد عHHلى انHHتصار العهHHد واملHHيثاق اإللHHهي ويHHكون السHHبب فHHي فHHوز األرواح الHHزكHHية الHHتي فََ Hدت
أنفسها له بشرف رضاء موالهم ومحبوبهم.
)من رسالة الرضوان لعام (1988

HكرسHHة لّ H
Hكل عHHض ٍو واع ٍ مHHن أعHHضاء جHHامHHعة االسHHم
 -3إن جHHميع هHHذه املHHتطلبات سHHتلبى مHHن خHHالل الخHHدمHHة املَّ H
األعHHظم وعHHلى األخHHص عHHبر التعهHHد الHHشخصي فHHي حHHقل الHHتبليغ .ان هHHذا املHHجال يHHعتبر مHHن األهHHمية بHHمكان
ب HHاع HHتباره أس HHاس ال HHنجاح وال HHفالح لج HHميع امل HHشاري HHع األم HHري HHة وس HHتؤدي ل HHدخ HHول أف HHواج امل HHؤم HHنني ف HHي دي HHن اهلل
والتي تحتاج للفت النظر أكثر من جانبكم.
)من رسالة الرضوان لعام (1989
 -4فHHمهما كHHان الHHعمل الHHذي سHHتقودنHHا الHHيه تHHأمHHالتHHنا الHHخاصHHة واسHHتجابHHتنا لHHداعHHي الHHواجHHب ،عHHلينا الHHتأكHHد مHHن
أمHHر واحHHد وهHHو أنHHنا سHHوف نHHقوم عHHلى نشHHر اسHHم مHHن هHHو مHHحيي الHHعالHHم ،فHHيعرفHHه أعHHظم الHHناس وأدنHHاهHHم شHHأنHHا
فHي كHل أنHحاء املHعمورة .وال يHمكن لHنا بHأي حHال مHن األحHوال نHحن الHذيHن أعHلنّا عHبوديHتنا ألمHره أن نHتقاعHس أو
نHتخاذل فHي تHأديHة هHذا الHواجHب األسHاسHي وامل ُHلحّ ،وخHاصHة حHني نHأخHذ فHي اعHتبارنHا أنHه قHد مHضى اآلن قHرن
واحHد مHن الHزمHان عHلى صHعود الجHمال املHبارك ،وأيHضا حHني نHأخHذ فHي حHسابHنا الHعبء الHثقيل مHن الHباليHا الHتي
ح HHاق HHت ب HHشعوب ال HHعال HHم فح HHطمتها ،ون HHسمع ص HHراخ اآلالم وأن HHني ال HHلهفة ال HHصاع HHدة م HHن ق HHلوب أول HHئك ال HHذي HHن
HوحHHد البشHHر ومخ ّ Hلصهم
يHHنتظرون بHHارقHHة األمHHل لHHيصل إلHHيهم الHHغوث واالنHHقاذ .فHHبهاء اهلل هHHو املظهHHر األعHHلى ،مHّ H
ج HHميعا ،وم HHصدر ال HHعدل وامل HHحبوب األب HHدي .ف HHطب ًقا مل HHا أع HHلن ع HHنه ق HHلمه امل HHعصوم اذ ك HHتب ي HHقول" :ق HHل ق HHد أت HHى
املHختار فHي ظHلل األنHوار لHيحيي األكHوان مHن نHفحات اسHمه الHرحHمن ويتّحHد الHعالHم ويHجتمعوا عHلى هHذه املHائHدة
التي نزلت من السماء”.
فلنح HHمل اس HHمه ال HHعزي HHز ب HHكام HHل ال HHوق HHار واالح HHترام ل HHكل م HHن ل HHه أن ي HHسمع ،ول HHنقدم HHه ك HHنزا ث HHمينا ل HHكل م HHن ل HHه أن
يحHظى بHه ،ولHننطق بHه بHاملHحبة والHعشق لHدى كHل مHن لHه أن يHنضوي تHحت لHوائHه .وكHم سHيكون محHمو ًدا إذا مHا
قHمنا ونHحن فHي غHمرة هHذه الHرغHبة فHي أن ننشHر اسHمه فHي اآلفHاق فHيضع كHل واحHد مHنا لHنفسه خHطة شHخصية
لHلتبليغ ،لHنبرهHن بHذلHك عHلى ذلHك الHعشق الHذي نHكنّه للجHمال األبHهى .وسHيكون ملHثل هHذه الHنشاطHات قHوى ونHتائHج
عHHبر الHHعالHHم تHHكون بHHمثابHHة خHHاتHHمة حHHافHHلة لHHلنشاطHHات املHHباركHHة لهHHذه الHHسنة املHHقدسHHة ،تم ّهHHد السHHبيل للشHHروع فHHي
تنفيذ مشروع السنوات الثالث املرتقب في رضوان عام .1993
)من رسالة الرضوان لعام (1992
Hس الHحاجHة إلHى رسHالHة حHضرة بHهاء اهلل .إن مHن واجHبنا أن نHقدم
 -5نHحن نHعيش فHي وسHط جHموع هHي فHي أم ّ
لHهم هHذه الHرسHالHة بHكل جHالء وقHناعHة وألكHبر عHد ًدا مHمكن .إن الHظلم واملHعانHاة املHحاطHة بHنا ليسHت دلHيال عHلى هHذه
الHحاجHة فحسHب بHل تHعطي لHنا فHرصHة يHجب أن ال نHغفل عHنها .إن إبHالغ الHرسHالHة هHي املHرحHلة األولHى وبHعد ذلHك
يHجب أن نHتأكHد بHأنHها قHد فHهمت وطHبّقت ،كHما نHقرأ مHن الHرسHالHة الHتي كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرة ولHي أمHر اهلل:
"إن لHم يHشاهHد الHناس فHي الHجامHعة الHبهائHية نHموذجHا واقHعيا أفHضل مHن املHوجHود فHإنHهم سHوف لHن يHدخHلوا فHي
األم HHر األع HHظم ب HHأع HHداد ك HHبيرة ".وع HHندم HHا ي HHحتضنون األم HHر ال HHعزي HHز ف HHيجب ع HHليهم ب HHعد ذل HHك وب HHواس HHطة ال HHتعال HHيم
املHباركHة تHطويHر عHالقHاتHهم مHع بHعضهم الHبعض ومHع اآلخHريHن حHتى يHمكنهم بHعد ذلHك وبHالHتدريHج عHرض نHموذج
نورا وضيا ًء للباحث عن الحقيقة).من رسالة الرضوان لعام (1994
حقيقي للجامعة البهائية تكون ً
٧٤

 -6ال تHHجعلوا الHHنقد الHHذاتHHي أو أي شHHعور بHHالHHنقص أوعHHدم الHHقدرة والHHخبرة يHHعيقكم أو يHHخيفكم .انHHسوا خHHوفHHكم
فHHي تHHأيHHيدات حHHضرة جHHمال الHHقدم .ألHHم يHHؤكHHد لHHنا بHHأن الHHذي يHHقوم عHHلى ذكHHر اسHHمه سHHينزل عHHليه جHHنود الHHوحHHي
وأيHHضا سHHينزل عHHليه أهHHل مHHأل األعHHلى بHHصحاف مHHن الHHنور .هHHيا إذًا إلHHى املHHيدان املHHدعHHو فHHيه كHHل عّ H
Hشاق أمHHره
واملHعرضHون للتحّ Hدي واملHشمولHون بHلطفه وعHنايHته .إن الHتبليغ كHما أكHد حHضرة بHهاء اهلل هHو "أفHضل األعHمال".
وفHي هHذه املHرحHلة االسHتثنائHية مHن تHاريHخ البشHريHة ال يHوجHد أمHر أكHثر أهHمية مHن دعHوة كHافHة األجHناس مHن كHل
لون ِ
ٍ
وعر ٍق إلى املأدبة اإللهية.
)من رسالة الرضوان لعام (1995
 -7وفHHوق الHHتجاوب لHHنداء املHHؤسHHسات فHHإن الHHتبليغ هHHو الHHواجHHب املHHقدس الHHذي فHHرضHHه حHHضرة بHHهاء اهلل عHHلى كHHل
فHHرد وقHHد وصHHفه بHHأنHHه "أفHHضل األعHHمال" .وسHHيبقى الHHشغل الHHشاغHHل لHHكل مHHؤمHHن طHHاملHHا أن هHHناك نHHفوسHHا ت ّ HواقHHة
لله HHداي HHة .وف HHي ال HHقيام به HHذا ال HHواج HHب ي HHكون امل HHؤم HHن م HHسؤوال م HHباش HHرة أم HHام ح HHضرة ب HHهاء اهلل" .ف HHال ي HHنتظر أي
HاصHHا مHHمن تHHنتخبهم الHHجامHHعة ،فHHال
Hنصحه حHHضرة شHHوقHHي افHHندي بحHHرارة "أو يHHتوقHHع تHHشجي ًعا خH H ً H
تHHوجHHيه" كHHما يَ H
تHHثنيه عHHقبات أهHHله أو أقHHرانHHه أو يHHبعده لHHوم نHHاقHHديHHه أو أعHHدائHHه" .فHHبيانHHات الHHشخصيات الHHرئHHيسية لHHألمHHر املHHبارك
وحضرة ولي أمر اهلل زاخرة بالنصائح واملواعظ التي تح ّدد دور الفرد في تقدم مصالح األمر الكريم.
)من رسالة الرضوان لعام (1998
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  2االس HHتقام HHة وال HHثبات ع HHلى أم HHر اهلل وف HHصل  5إط HHاع HHة امل HHؤس HHسات ال HHبهائ HHية وف HHصل 28
الحكمة وفصل  35خدمة أمر اهلل وفصل  67الهجرة في سبيل اهلل[
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ﺍاﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕت ﻭوﺍاﻹﻋﺎﻧﺎﺕت
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHا ابHن االنHسان انHفق مHالHي عHلى فHقرائHي لHتنفق فHي الHسماء مHن كHنوز عHزٍّ ال تHفنى وخHزائHن مج ٍHد ال تHبلى
ولكن وعمري انفاق الروح أجمل لو تشاهد بعيني.
)الكلمات املكنونة(
 -2انHHفقوا مHHا ُرزق Hتُم بHHه إن كHHنتم فHHقراء يHHغنيكم اهلل مHHن فHHضله إنHHه كHHان عHHلى كHHل شHHيء قHHديHHرا .فHHسوف يجHHزي
اهلل الذين آمنوا ثم أنفقوا أحسن الجزاء من عنده فيدخلهم في رضوان قدس قديما.
)نقال عن توقيعات مباركة ،ج ،1ص(236
 -3رأس الهمة هو انفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من اخوته في دينه.
)نسائم الرحمن ،ص (79
من ألواح حضرة عبد البهاء
 -1إن اإلعHانHة الHخيريHة أمHر هHام جHدا وعHليهم الHسعي فHي هHذا األمHر املHبرور بHكل أهHمية ،هHذه اإلعHانHة الHخيريHة
من األمور الالزمة.
)امر وخلق ،ج ،4ص (241
 -2أيHها األحHباء تHأكHدوا بHأن مHقابHل هHذه االعHانHة سHتحصلون عHلى أض ٍ
Hعاف مHضاعHفة مHن الHخير والHبركHة فHي
الHزراعHة والHصناعHة والHتجارة .مHن جHاء بHالHحسنة فHله عشHرة أمHثالHها .ال شHك بHأن اهلل الHحيّ الHقديHر يHؤيHد بشHدة
أهل االنفاق.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج ،4ص(131
 -3أيHها األحHباء إن الشHركHة الHخيريHة )الHصندوق الHخيري( مHن مHؤسHسات رب الHبريHة ألنHه يHر ّبHي األيHتام ويHكفل
راحHHة الHHفقراء والعجHHزة واملHHساكHHني وسHHببًا لHHتعليم األطHHفال وتHHبليغ أمHHر الHHرحHHمن .عHHليكم االهHHتمام بهHHذه الشHHركHHة
الHخيريHة .كHل مHن يHساعHدهHا فHإن الHتأيHيد والHتوفHيق اإللHهي سHيشمله فHي جHميع املHراتHب ويHكمل نHواقHصه ويHكون
سHHببًا لHHلعزّة األبHHديHHة لHHتلك الHHنفوس .يHHا أحHHباء اهلل عHHليكم بهHHذا األمHHر املHHبرور والحHHظ املHHوفHHور والHHسعي املHHشكور
وس HHوف ت HHرون أن ك HHل ج HHمعية خ HHيري HHة اص HHبحت م HHؤي HHدة ب HHجنود م HHن امل HHأل األع HHلى وغ HHدت م HHنصورة ب HHجيوش م HHن
امللكوت األبهى.
) مكاتيب عبد البهاء ،ج  ،2ص (116
 -4يHHجب االهHHتمام بHHموضHHوع الشHHركHHة الHHخيريHHة .أصHHحاب الHHسيد املHHسيح كHHانHHوا أحHHد عشHHر شHHخصا وأسHHسوا
صندو ًقا خيريًا .إذًا تأسيس الصندوق كانت له أهمية.
)مHائHده آسHمانHي ،ج  ،5ص  ،84عHلما بHان حHضرة ولHي أمHر اهلل أشHار بHأن املHقصود مHن الشHركHة الHخيريHة هHو
الصندوق الخيري(
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من تواقيع حضرة شوقي افندي
 -1تHHم الHHتأكHHيد سHHابHHقا بHHأنHHه مHHن أجHHل تHHقدم األمHHور الHHروحHHانHHية والHHفتوحHHات األمHHريHHة هHHناك حHHاجHHة إلHHى األسHHباب
املادية والوسائل املالية ،وإن لم تتوفر هذه األسباب فإن التقدم والنم ّو الكلي ممتنع ومحال.
)توقيعات مباركة ،ج ،1ص(313
 -2اإلع HHان HHة ف HHي ه HHذا الس HHبيل م HHن االح HHتياج HHات ال HHضروري HHة ألم HHر اهلل وم HHن األم HHور ال HHالزم HHة األس HHاس HHية .ف HHي
ال HHحقيقة ف HHإن أع HHظم وظ HHيفة ل HHلشخص ال HHبهائ HHي ب HHعد أداء ح HHقوق اهلل ه HHي اإلع HHان HHة ،ألن ك HHل م HHا ي HHق ّدم ف HHي ه HHذا
الس HHبيل ويُ HHصرف يس HHتخدم ل HHتروي HHج أم HHر اهلل وت HHعزي HHز وت HHقوي HHة دي HHن اهلل ول HHكن ه HHذه ال HHوظ HHيفة م HHقدس HHة وه HHو أم HHر
وجداني وال يجبر أو يكلف أحد عليه.
)منتخبات توقيعات مباركة ،ص (214
 -3إن كHHل مHHن يHHقوم بHHإعHHانHHة املHHحفل الHHروحHHانHHي مHHالHHيا وحسHHب اسHHتطاعHHته ،ال شHHك إنHHه قHHد نHHصر وب ّ Hلغ أمHHر اهلل
وساعد الفقراء ورفع كلمة اهلل .إن التأييد اإللهي سيشمل حاله وتفتح أبواب البركة عليه.
)منتخبات توقيعات مباركة ،ص (215
 -4يHجب أن يHتأسHس الHصندوق املHركHزي ويHدعHم بHكل سHخاء ويHساعHد بHشكل مسHتمر وعHلى مسHتوى عHاملHي ألنHه
من لوازم تق ّدم األمر وتحقيق االنتصارات.
)من رسالة كتبها حضرته بتاريخ  25ايار  1926إلى املحفل الروحاني املركزي للهند(
Hعني لHHلتبرع لHHلصندوق املHHركHHزي ،فHHكلما ازداد كHHان أفHHضل ،وعHHلى األخHHص عHHندمHHا يHHكون
 -5لHHيس هHHناك ح ّ Hد مّ H
الHHتبرع نHHابHHعا مHHن الHHتضحية والHHرغHHبة مHHن جHHانHHب املHHتبرع .وكHHلما كHHانHHت الHHتضحية كHHبيرة ،كHHان الHHثواب أكHHبر عHHند
الحق تبارك وتعالى .وفوق ذلك فإن مبلغ التبرع ليس مه ًمّا في حد ذاته بقدر ما يكون ممزوجا بالتضحية.
)من رسالة كتبها حضرته ألحد االحباء بتاريخ  31كانون االول /ديسمبر (1935
 -6إن كHل فHرد بHهائHي ب ّ
Hغض الHنظر عHن وضHعه املHادي يHجب أن يHدرك املHسئولHية الHكبيرة الHتي تHقع عHلى عHاتHقه
فHHي هHHذا الHHخصوص ويHHجب أن يHHكون عHHلى ثHHقة بHHأن تHHطوره ورق Hيّه الHHروحHHي كHHمؤمHHن بHHالHHنظام الHHبديHHع الHHعاملHHي
ل HHحضرة ب HHهاء اهلل ي HHعتمد إل HHى ح HHد ك HHبير ع HHلى م HHدى اس HHتعداده ب HHدع HHم امل HHؤس HHسات اإلل HHهية ل HHألم HHر امل HHبارك ف HHعليا
وعمليا.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى املحفل املركزي للهند بتاريخ  17تموز /يوليو 1937م(
 -7إن أي بHهائHي يHمكنه أن يHعطي لHلصناديHق الHخيريHة لHألمHر املHبارك بHالHغا كHان أم طHفال وال حHاجHة لHبيان بهHذا
الHخصوص ،واألطHفال الHبهائHيون قHد أعHطوا لHألمHر املHبارك دائHما وفHي كHل مHكان ،إذا نHشأ أي وضHع فHي صHف
يHHؤمHHه أطHHفال غHHير بHHهائHHيني فHHعلى مHHعلمة الHHصف أن تحHHل مHHشكل ذلHHك الHHوضHHع ،وال يHHمكن وضHHع قHHاعHHدة ملHHعالHHجة
أمور كهذه.
)التربية والتعليم ،ص (74
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من رسائل بيت العدل االعظم
Hقيرا أم غ HHنيًا ،ألن HHها م HHسئول HHية روح HHية .أم HHا
 -1إن ال HHتبرع ل HHلصندوق ه HHو أم HHر م HHقدور ل HHكل م HHؤم HHن س HHواء ك HHان ف ً H
ِHمHقدار الHتبرع فHهو لHيس هHا ًHمHا ِHبHقدر مHا يHصاحHب ذلHك مHن تHضحية ومHحبة صHادقHة .إن اتHحاد األحHباء فHي أداء
ه HHذه الخ HHدم HHة س HHتجذب ال HHتأي HHيدات اإلل HHهية .....وله HHذا ي HHجب أن ي HHكون ه HHدف ك HHل ج HHام HHعة مح HHلية وم HHرك HHزي HHة أن
ت HHصبح م HHكتفية ذات HHيا وت HHصرف اي HHرادات HHها ب HHكل ح HHكمة وت HHدب HHير ل HHكي تس HHتطيع ب HHعد ذل HHك أن ت HHتبرع ل HHلصندوق
الHبهائHي الHعاملHي وبHذلHك مHساعHدة بHيت الHعدل األعHظم فHي أعHمالHه الHتي يHؤديHها فHي املHناطHق الHخصبة والHرديHئة
وفHHي مHHساعHHدة املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة الجHHديHHدة فHHي مHHباشHHرة أعHHمالHHها واملHHساهHHمة فHHي املHHشاريHHع الHHعاملHHية
الرئيسية.
)من رسالة كتبت بتاريخ  18كانون االول  /ديسمبر عام  1963إلى البهائيني في الشرق والغرب(
 -2وعHلى ذلHك ،فHإن الHتبرع لHلصندوق هHو مHيزة روحHية خHاصHة فHقط لHلمؤمHنني بHحضرة بHهاء اهلل الHذيHن سHوف لHن
يحHرمHوا أنHفسهم مHنها .إنHها مHسئولHية ومHصدر لHلفضل والHبركHة وأحHد أوجHه األمHر املHبارك الHذي يHجب أن يHعرفHه
Hعمقهم بHHاألمHHر املHHبارك ومHHعرفHHة تHHعالHHيمه وأحHHكامHHه .إن أهHHمية الHHتبرع تHHكمن فHHي مHHقدار
املHHؤمHHنون الجHHدد أثHHناء تّ H
ال HHتضحية وروح االن HHقطاع ال HHذي ي HHالزم HHه وات HHحاد األح HHباء ف HHي ه HHذه الخ HHدم HHة .ك HHل ذل HHك مح HHل ج HHذب ال HHتأي HHيدات
اإللهية وسببًا لتعزيز احترام ووقار األحباء والجامعة.
)من رسالة كتبت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  7آب  /اغسطس عام (1985
 -3هHHناك عHHالقHHة قHHريHHبة بHHني املHHؤمHHن والHHتبرعHHات بّ H
Hغض الHHنظر عHHن الHHوضHHع الHHحالHHي لHHه .فHHعندمHHا يHHؤمHHن االنHHسان
ب HHحضرة ب HHهاء اهلل كمظه HHر أم HHر إل HHهي له HHذا ال HHعصر ف HHإن HHه ي HHدخ HHل ض HHمن العه HHد اإلل HHهي وع HHليه أن ي HHالئ HHم ح HHيات HHه
بHHشكل تHHدريHHجي ومHHتزايHHد مHHع الهHHدف اإللHHهي وضHHمن الHHخادمHHني لHHلعتبة الHHسامHHية حHHتى يHHشمله الHHفضل بHHتقديHHم
ممتلكاته املادية لألمر املبارك دون النظر إلى مقداره.
)من نفس الرسالة السابقة(
 -4كHما سHبق أن أشHير إلHيكم فHي عHدة مHراسHالت فHإنHه يHعتبر أم ًHرا هHا ًمHا لHلمحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة أن تHبحث
عHن الHطرق والHوسHائHل الHتي تHوجHد فHي قHلوب األحHباء ،االحHساس بHاملHلكية والHتملك .مHن الHطرق لHتحقيق ذلHك هHو
لفت انتباههم إلى حاجة الصناديق.
)من رسالة كتبت بتاريخ  9شباط /فبراير  1967إلى بعض املحافل الروحانية املركزية(
 -5وفHHوق ذلHHك نHHعتقد بHHأن هHHناك حHHاجHHة عHHلى املسHHتوى الHHعاملHHي ملHHعرفHHة وتHHقديHHر هHHذا املHHبدأ الHHهام فHHي الشHHريHHعة
امل HHقدس HHة اإلل HHهية .إن م HHبدأ ال HHتبرع ل HHلصندوق ي HHجب أن ي HHشكل ج HHزءا ال ي HHنفصم م HHن ال HHحياة ال HHروح HHية ل HHكل ف HHرد
بHHهائHHي وأيHHضا اعHHتباره تHHطبيق إلحHHدى الHHوظHHائHHف الHHروحHHانHHية الHHرئHHيسية .وفHHي دول عHHديHHدة الحHHظنا إحHHجام عHHدد
مHن املHبلغني لHذكHر مHوضHوع دعHم الHصناديHق االمHريHة كجHزء طHبيعي مHن الHحياة الHروحHية الHبهائHية أثHناء عHرضHهم
لHلتعالHيم األمHريHة .وفHي الHكتاب األقHدس أشHار حHضرة بHهاء اهلل أكHثر مHن مHرة إلHى أهHمية دمHج الHوسHائHل املHاديHة
م HHع ال HHوس HHائ HHط ال HHروح HHان HHية ل HHتحقيق االه HHداف ال HHسام HHية ل HHألم HHر اإلل HHهي ،ك HHما اش HHار ح HHضرة ش HHوق HHي أف HHندي إل HHى
موضوع التبرعات باعتباره قوام الحياة للدين البهائي.
)من رسالة كتبت بتاريخ  18تشرين الثاني /نوفمبر عام  1991م إلى كافة البهائيني في العالم(
]راجع ً
أيضا فصل  27حقوق اهلل وفصل  39الزكاة وفصل  57الكرم والسخاء[
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ﺍاﻟﺘﺮﺑﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ
من آثار حضرة بهاء اهلل
ح ّ Hدد ف HHي ال HHلوح وال HHذي ت HHرك م HHا أُم HHر ب HHه
ُ -1كHِ Hتب ع HHلى ك Hّ Hل أب ت HHرب HHية اب HHنه وب HHنته ب HHال HHعلم والخ HHط ودون HHهما ع HHما ُ H
فHلألمHناء أن يHأخHذوا مHنه مHا يHكون الزمHا لHتربHيتهما إن كHان غHنيا وإال يHرجHع إلHى بHيت الHعدل ،إنHا جHعلناه مHأوى
ال HHفقراء وامل HHساك HHني .إن ال HHذي ربّ HHى اب HHنه أو اب HHنا م HHن األب HHناء ك HHأن HHه ربّ HHى أح HHد أب HHنائ HHي ع HHليه ب HHهائ HHي وع HHناي HHتي
ورحمتي التي سبقت العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (48
.2كتب على كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط
لHم يHكتف حHضرة عHبد الHبهاء فHي ألHواحHه بHتوجHيه الHنّظر إلHى مHسئولHية األبHويHن تHجاه تHربHية أوالدهHما فحسHب ،بHل
حّ Hدد بHHكل وضHHوح أنّ" :تHHربHHية الHHبنات وتHHعليمهن أهHHم مHHن تHHربHHية األبHHناء وتHHعليمهم ،ألن الHHبنات سHHيصبحن يHHو ًمHHا
مHا أ ّHمHهات ،واأل ّHمHهات هّ Hن املHربHيات األولHيات لHألطHفال ".وذلHك إن اسHتحال عHلى عHائHلة تHعليم ك ّHل أطHفالHها ،يHلزم
تفضيل البنات أل ّن بفضل أ ّمهات متع ّلمات تتحقق فوائد املعرفة في املجتمع بسرعة ونجاح.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (76
 -3االنHسان هHو الHطلسم األعHظم ولHكن عHدم الHتربHية حHرمHه مHما فHيه ،فHان اهلل خHلقه بHكلمة واحHدة وهHداه بHكلمة
أخHرى إلHى مHقام الHتعليم وبHكلمة ثHالHثة حHفظ مHقامHاتHه ومHراتHبه .ت ّ
Hفضل سHيد الHوجHود قHائHال :انHظر إلHى االنHسان
ف HHهو ب HHمثاب HHة م HHعدن ي HHحوي أح HHجارا ك HHري HHمة تخ HHرج ب HHال HHترب HHية ج HHواه HHره إل HHى ع HHرص HHة ال HHشهود وي HHنتفع ب HHها ال HHعال HHم
االنساني.
)منتخباتي ،فقرة  ،122ص (167
 –4اعHملوا عHلى تHربHية أهHل الHعالHم حHتى يHزول الHنفاق والHخالف بHني االمHم بHاالسHم االعHظم ويHشاهHد الHكل مHن
بساط ومدينة واحدة.
)منتخباتي ،فقرة  ،156ص (214
 -5أن اب HHذل HHوا ق HHصارى ال HHجهود ف HHي اك HHتساب ال HHكماالت ال HHظاه HHري HHة وال HHباط HHنية ألن ث HHمرة س HHدرة االن HHسان ه HHي
الHكماالت الHظاهHريHة والHباطHنية ،فHاالنHسان دون الHعلم والHفن غHير مHرغHوب فHيه ،ولHم يHزل مHثله كHمثل أشHجار بHال
ثمر ،لذا يجب أن تز ّينوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان.
)التربية والتعليم – ص(8
 -6كHH Hلمة اهلل فHH Hي الHH Hورق الHH HثامHH Hن مHH Hن الHH Hفردوس االعHH Hلى ان دار الHH Hتعليم فHH Hي االبHH Hتداء يHH Hجب عHH Hليها ان تHH Hع ّلم
االطHHفال شHHرائHHط الHHديHHن لHHيمنعهم الHHوعHHد والHHوعHHيد املHHذكHHوران فHHي الHHكتب اإللHHهية عHHن املHHناهHHي ويHHزيّHHناهHHم بHHطراز
االوام HHر ول HHكن ب HHمقدار ال ي HHنتهي إل HHى ال HHتعصب والح HHمية ال HHجاه HHلية .وم HHا ل HHم ي HHكن م HHنصوص HHا م HHن الح HHدود ف HHي
الHكتاب صHراحHة يHجب عHلى أمHناء بHيت الHعدل الHتشاور فHيه وإجHراء مHا يسHتحسنونHه .انHه يHلهمهم مHا يHشاء وهHو
املدبر العليم).مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل – ص (86
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 -7ان الHعلوم والHفنون والHصنائHع تHؤدي إلHى رقHيّ عHالHم الHوجHود وسHم ّوه .الHعلم بHمثابHة الHجناح لHإلنHسان واملHرقHاة
الرتHقائHه ،يHلزم عHلى الجHميع اكHتسابHه ،ولHكن الHعلوم الHتي يHنتفع بHها أهHل األرض ،ال الHعلوم الHتي تHبدأ بHالHكالم.
 ..والHHكنز الHHحقيقي لHHإلنHHسان ،فHHي الHHواقHHع ،عHHلمه وهHHو الHHعلة لHHعزّتHHه وتHHن ّعمه وفHHرحHHه ونHHشاطHHه وبHHهجته وانHHبساطHHه
ٌ
وويل للغافلني.
تمسك به
طوبى ملن
ّ
)من لوح ابن الذئب(
 -8ان تHHربHHية االطHHفال وحHHفظهم مHHن سHHيد االعHHمال لHHدى الHHغني املHHتعال .فHHعلى الHHرغHHم مHHن مHHشقة ذلHHك ظHHاهHHريHHا
ولكنه يؤدي إلى ظهور الراحة االبدية.
)مائدة اسماني ،جزء  ،8ص (77
Hنكب األطHفال عHلى عHلوم وفHنون تHؤدي إلHى مHنفعة االنHسان
 -9يHجب الHنظر إلHى عHاقHبة كHل أمٍ Hر مHن بHدايHته وأن ي ّ
ورقH Hيّه وإع HHالء م HHقام HHه ك HHي ت HHزول رائ HHحة ال HHفساد م HHن ال HHعال HHم وي HHصبح ال ّ H
Hكل ب HHفضل ه Hّ Hمة أول HHياء ال HHدول HHة واملّ H Hلة
مسHHتريHHحني فHHي مهHHد األمHHن واالطHHمئنان ...تHHفضل سHHيد الHHوجHHود قHHائHHال :الHHحكيم الHHعارف والHHعالHHم الHHبصير هHHما
ب HHصران ل HHهيكل ال HHعال HHم ع HHسى أن ال يُح HHرم ال HHعال HHم ،ب HHمشيئة اهلل ،م HHن ه HHات HHني ال HHعطيتني ال HHكبري HHني وأن ال يُ HHمنع
عنهما.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح مقصود ،ص (149
 -10أمHا االطHفال فHقد أمHرنHا فHي الHبدايHة بHتربHيتهم بHاداب الHديHن وأحHكامHه ومHن بHعد بHالHعلوم الHنافHعة والHتجارة
املHزيHنة بHطراز االمHانHة واالعHمال الHتي تHكون دلHيال لHنصرة أمHره أو يجHذب بHه أمHرا يHقرب الHعبد إلHى مHواله نHسئل
اهلل أن يؤيد أطفال أوليائه ويزينهم بطراز العقل واالداب واالمانة والديانة انه هو الغفور الرحيم.
)بيام بهائي ،الجزء الثاني ،ص (95
 -11يHا حسHني يHا مHعلم قHد أقHبل إلHيك وجHه الHقدم مHن شHطر سHجنه األعHظم ويHع ّلمك بHما يHقربHك إلHى اهلل مHولHى
األنام ،طوبى ملعلم ٍ قام على تعليم األطفال وهدى الناس إلى صراط اهلل العزيز الوهاب.
)التربية والتعليم ،ص(12
 –12ع HHلى االب HHاء أن ي HHبذل HHوا جه HHده HHم ف HHي ت HHد ّي HHن االوالد وإن ل HHم ي HHفز االوالد به HHذا ال HHطراز ف HHسوف ي HHغفلوا ع HHن
اطHHاعHHة الHHوالHHديHHن الHHتي تHHعتبر فHHي مHHقام اطHHاعHHة اهلل .وفHHي حHHالHHة عHHدم فHHوزهHHم بهHHذا الHHطراز فHHسوف يHHكونHHون غHHير
مبالني يفعل بأهوائه ما يشاء.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص (88
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من الواح حضرة عبد البهاء
 -1االن HHسان ه HHو اآلي HHة اإلل HHهية ال HHكبرى ي HHعني ه HHو ك HHتاب ال HHتكوي HHن ،ألن ج HHميع أس HHرار ال HHكائ HHنات م HHوج HHودة ف HHي
االنHHسان ،إذًا لHHو يHHتربّHHى فHHي ظHHل املHHربّHHي الHHحقيقي يHHصير جHHوهHHر الHHجواهHHر ونHHور األنHHوار وروح األرواح ومHHركHHز
الHسنوحHات الHرحHمانHية ومHصدر الHصفات الHروحHانHية ومشHرق األنHوار املHلكوتHية ومهHبط االلHهامHات الHربHانHية ،أمHا
حHHرم فHHإنHHه يHHكون مظهHHر الHHصفات الHHشيطانHHية وجHHامHHع الHHرذائHHل الHHحيوانHHية ومHHصدر الHHشؤون الHHظلمانHHية ،هHHذه
لHHو ُH
HاسHHا وي HHتط ّعم ه HHذا الشج HHر غ HHير
ه HHي ح HHكمة ب HHعثة األن HHبياء ل HHترب HHية البش HHر ح HHتى ي HHصير ه HHذا الفح HHم الحج HHري م H ً H
امل HHثمر ف HHيعطي ف HHاك HHهة ف HHي ن HHهاي HHة ال HHحالوة وال HHلطاف HHة وح HHينما ي HHصل االن HHسان إل HHى أش HHرف م HHقام HHات ال HHعال HHم
االنHHسانHHي فHHعندئHHذ يHHتر ّقHHى فHHي مHHراتHHب الHHكماالت ال فHHي الHHرتHHبة ألن املHHراتHHب محHHدودة ولHHكن الHHكماالت اإللHHهية ال
تتناهى.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (174
 -2ت HHاهلل ال HHحق إن ل HHم ي HHكن ال HHعلوم س HHببا ل HHلوص HHول إل HHى امل HHعلوم ف HHهي خس HHران م HHبني .ع HHليك ب HHتحصيل ال HHعلوم
HتوجHHه إلHHى الجHHمال املHHعلوم حHHتى تHHكون آيHHة الهHHدى بHHني الHHورى ومHHركHHز الHHنهى فHHي هHHذه الHHدائHHرة الHHتي تHHاهHHت
والHّ H
ف HHيها ع HHقول ذوي ال HHحجى إال م HHن ف HHاز ب HHاألس HHرار ودخ HHل ف HHي م HHلكوت األن HHوار واطّ H Hلع ب HHالس HHر امل HHصون وال HHرم HHز
املكنون.
)منتخباتي از مكاتيب ،ص (107
 -3ولHHكن الHHتربHHية عHHلى ثHHالثHHة أنHHواع تHHربHHية جHHسمانHHية ،وتHHربHHية إنHHسانHHية ،وتHHربHHية روحHHانHHية ،فHHالHHتربHHية الHHجسمانHHية
ه HHي ل HHنشوء ال HHجسم ون HHم ّوه وذل HHك ي HHكون ب HHتسهيل س HHبل امل HHعيشة وت HHوف HHير أس HHباب ال HHراح HHة وال HHرف HHاه HHية ال HHتي ف HHيها
يش HHترك االن HHسان وال HHحيوان ،وأم HHا ال HHترب HHية اإلن HHسان HHية ف HHهي ع HHبارة ع HHن امل HHدن HHية وال HHتر ّقHH Hي وال HHسعادة ،ي HHعني
الHHسياسHHة والHHنظام والHHتجارة والHHصناعHHة والHHعلوم والHHفنون واالسHHتكشافHHات الHHعظيمة واالخHHتراعHHات الجHHليلة الHHتي
بHHها يHHمتاز االنHHسان عHHن الHHحيوان ،وأمHHا الHHتربHHية اإللHHهية فHHهي تHHربHHية مHHلكوتHHية هHHي اكHHتساب كHHماالت إلHHهية ،هHHي
الHتربHية الHحقيقية ،إذ بHها يHكون االنHسان فHي هHذا املHقام مHركHز الHسنوحHات الHرحHمانHية ومظهHر )لHنعمل ّن انHسانًHا
ع HHلى ص HHورت HHنا وم HHثال HHنا( وه HHذا ه HHو امل HHقصد األس HHمى ل HHلعال HHم االن HHسان HHي .ف HHنحن اآلن ن HHري HHد م HHرب ً Hيا ي HHكون م HHرب HHيا
جسمانيا ومربيا إنسانيا ومربيا روحانيا نافذ الحكم في جميع الشئون.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (15
 -4يHا عHبد اهلل كHنت قHد سHأ ْلHHتَ بHخصوص تHربHية األطHفال وتHعليمهم ،إن األطHفال الHذيHن ُولHدوا فHي ظ ّHل السHدرة
املHباركHة وتHرعHرعHوا فHي مهHد أمHر اهلل ورضHعوا مHن ثHدي الHعنايHة اإللHهية يHجب عHلى األمHهات تHربHيتهم مHنذ الHبدايHة
تHHربHHية إلHHهية ،وذلHHك يHHعني عHHليهن ذكHHر اهلل والتح ّ Hدث عHHن عHHظمته وغHHرس خHHشية اهلل فHHي قHHلوب األطHHفال ،ويHHجب
تHربHية الHطفل بHكل لHطافHة ونHظافHة ومHحبة كHي يسHتنشق كHل طHفل مHنذ بHدايHة حHياتHه نHسيم مHحبة اهلل ويهHتزّ بHفرح
مHن رائHحة هHدايHة اهلل ،هHذه هHي بHدايHة تHأسHيس الHتربHية وهHي األسHاس الHكلي ،وعHندمHا يHبلغ الHطفل سHن الHتمييز
يHHدخHHل مHHدرسHHة إلHHهية حHHيث يHHبدأ فHHيها بHHترتHHيل اآليHHات الHHرحHHمانHHية وتHHع ّلم املHHقدمHHات الHHديHHنية ،يHHجب عHHلى الHHطفل أن
يHHتعلم فHHي هHHذه املHHدرسHHة الHHقراءة والHHكتابHHة وكHHذلHHك بHHعض املHHبادئ الHHعلمية الHHتي يسهHHل عHHلى الHHطفل اسHHتيعابHHها،
أي ي HHجب ع HHلى امل HHعلم وض HHع ال HHقلم ف HHي ي HHد ك HHل ط HHفل وت HHقسيم األط HHفال إل HHى ف HHرق وت HHدري HHسهم وف HHقا مل HHقدرت HHهم
واسHتعدادهHم ،وبHعد اسHتقرار األطHفال فHي مHقاعHدهHم املHصطفة وأقHالمHهم فHي أيHديHهم وأوراقHهم أمHامHهم ،يHع ّلق
املHHعلم السHHبورة ويHHكتب عHHليها حHHرفHHا مHHن الحHHروف ،فHHينقش األطHHفال بHHدورهHHم ذلHHك الحHHرف عHHلى أوراقHHهم ،فHHمثال
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يHكتب املHعلم حHرف األلHف ويHقول هHذا ألHف ،فHينقشه األطHفال ويHقولHون هHذا ألHف وعHلى هHذا املHنوال حHتى نHهايHة
الح HHروف األبج HHدي HHة .وع HHندم HHا ي HHعرف HHون ه HHذه الح HHروف ج HHيدا ،ي HHبدأ امل HHعلم ب HHترك HHيب الح HHروف ف HHيتبعه األط HHفال
ويHكتبوهHا عHلى صHفحة كHراسHهم ،وبهHذه الHطريHقة يHتعلمون الحHروف والHكلمات بHكامHلها ،وبHعد ذلHك يHكتب املHعلم
جمال ويتبعه األطفال أيضا بنقلها ٌّ
كل على ورقته ،فيشرح لهم املعلم معنى تلك الجملة.
)التربية والتعليم ،ص (43-42
 -5ابHذلHوا كHل الجهHد فHي مHسألHة تHعليم األطHفال وتHربHيتهم ،إنHها لHفي غHايHة األهHمية ،وكHذلHك تHربHية الHبنات تHربHية
ص HHحيحة ،ك HHي ي HHترع HHرع ّ Hن ع HHلى ح HHسن الس HHلوك واألخ HHالق ،ف HHاألم HHهات أول HHى امل HHربّ HHيات ل HHألط HHفال ،وك HHل ط HHفل ف HHي
ٍ
غصن نض ٍر ريّان يتأثر بتربية الوالدين كيفما يشاءان.
طفولته املبكرة بمثابة
)التربية والتعليم ،ص (46
 -6يHHا إمHHاء الHHرحHHمن إن مHHدرسHHة اإلنHHاث أهHHم مHHن مHHدرسHHة الHHذكHHور ألنHHه واجHHب عHHلى بHHنات هHHذا الHHعصر املHHجيد
ال HHتض ّلع ف HHي م HHختلف ع HHلوم ه HHذا ال HHعصر ال HHعظيم وف HHنون HHه وص HHنائ HHعه وب HHدائ HHعه ك HHي ي HHتمك ّن م HHن ت HHرب HHية أط HHفال HHهن
وهHدايHتهم مHنذ صHغر الHسن إلHى طHريHق الHكمال ،وإن كHانHت األم حHائHزة كHما يHنبغي عHلى الHفضائHل اإلنHسانHية
يHتر ّبHى األطHفال كHاملHالئHكة فHي غHايHة الHكمال والجHمال واألدب ،بHناء عHلى ذلHك فهHذه املHدرسHة الHتي تHأسسHت فHي
ت HHلك ال HHدي HHار خ HHصيصا ل HHلبنات ي HHجب أن ت HHكون ف HHي رع HHاي HHة األح HHباء وم HHوض HHع اه HHتمام HHهم ،إن امل HHعلمات ال HHلوات HHي
ي HHع ّلمن ف HHي ه HHذه امل HHدرس HHة إم HHاء م HHقرب HHات ل HHدى ع HHتبة اهلل ألن HHهن ام HHتثلن ألوام HHر الج HHمال امل HHبارك امل HHقدس HHة و ُقHْ Hمنَ
HتضرعHن بHكل امHتنان إلHى عHتبة الHرحHمن
بHتربHية األطHفال اإلنHاث ،سHيأتHي يHوم تHصبح فHيه هHؤالء الHبنات أمHهات ي
ّ
ويتلمسن النجاح والفالح والهناء ألولئك املعلمات ويرجني له ّن الدرجات في ملكوت رب اآليات.
ّ
)التربية والتعليم ،ص (46
 -7فHرض الHيوم عHلى أحHباء اهلل ووجHب عHليهم تHربHية األطHفال بHالHقراءة والHكتابHة وتHعليمهم مHختلف فHروع املHعرفHة
Hرب لHلطفل هHي األم ،ألن الHطفل فHي أول نHشأتHه ونHم ّوه
كHي يHتقدمHوا يHو ًHمHا فHيو ًHمHا عHلى جHميع املسHتويHات ،أول م ٍّ
كHالHغصن الHرطHب يHمكن تHربHيته عHلى أيHة صHورة أردت ،إذا ربّHيته مسHتقيما يHصبح مسHتقيما ويHنشأ ويHنمو فHي
غ HHاي HHة االع HHتدال ،وإن HHه مل HHن ال HHواض HHح أن األم ه HHي امل HHر ّب HHية األول HHى ل HHلول HHد وم HHؤس HHسة أخ HHالق HHه وآداب HHه .إذًا أي HHتها
األمHهات الHحنونHات ،اعHلم ّن حHق الHعلم أن تHربHية األطHفال عHلى آداب كHمال اإلنHسانHية لHهي أفHضل عHبادة لHدى
ال HH H H H H Hرح H H H H H HمHH H H H H H H H H H Hن وال ي H H H H H Hم H H H H H H H H H H HكHH H H H H H H H H H Hن ت H H H H H Hص ّ H H H H H H H H H H Hور ث HH H H H H Hواب أع H H H H H HظHH H H H H H H H H H Hم م HH H H H H Hن ه HH H H H H Hذا.
)التربية والتعليم ،ص (50
اسس HHتموه ف HHي ت HHلك امل HHدي HHنة ال HHنوراء ك HHان م HHناس HHبا وق HHاب HHال
 -8ي HHا إم HHاء ال HHرح HHمن إن امل HHحفل ال HHرح HHمان HHي ال HHذي ّ
نت الHكل فHي قHيامHك ّن عHلى خHدمHة عHتبة الHكبريHاء وفHزتّ Hن بHاملHوهHبة الHسماويHة،
Hهمة حHقا وسHبق ّ
لHإلطHراء ،لHقد بHذلَّ H
نت ال ّ
Hهمة وروحHHانHHية وتHHرتHHل ّن آيHHات اهلل وتشHHتغل ّن بHHذكHHر الHHحق
واآلن عHHليك ّن أن تHHجتمعن فHHي ذلHHك املHHحفل الHHنورانHHي بّ H
وبHHيان الHHحجج والHHبراهHHني ،وأن تHHس َعني فHHي هHHدايHHة نHHساء تHHلك الHHديHHار واالهHHتمام بHHتربHHية األطHHفال ذكHHورا وإنHHاثHHا
كHHي تHHتمكن األمHHهات مHHن تHHربHHية أوالدهHHن مHHنذ الHHصغر تHHربHHية كHHامHHلة وتHHلقنيهم األخHHالق الHHحسنة وهHHدايHHتهم إلHHى
فHضائHل الHعالHم االنHسانHي ومHنعهم عHن صHدور أ ّيHة حHركHة مHذمHومHة ورعHايHتهم بHني أحHضان الHتربHية الHبهائHية حHتى
ينهHل األطHفال لHنب املHعرفHة مHن ثHدي مHعرفHة اهلل ومHحبة اهلل ويHنشأوا ويHترعHرعHوا ويكتسHبوا حHسن السHلوك وعHلوّ
HتدربHوا عHلى سHمو الHتفكير وعHلى املHحبة
الHفطرة وال ّ
Hهمة والHعزم والحHزم فHي األمHور واالسHتقامHة فHي كHل عHمل وي ّ
Hهمة والHعفة والHعصمة وانHجاز كHل عHمل يُعهHد إلHيهم .لهHذا عHلى األمHهات تHربHية صHغارهHن كHما
والHطموح وعHلو ال ّ

٨٢

ي HHربّ HHي البس HHتان HHي أغ HHراس HHه وي HHعتني ب HHها ،وال HHسعي ل HHيال ون HHهارا ف HHي ال HHعمل ع HHلى ت HHأس HHيس االي HHمان وخ HHشية اهلل
وحHب اآلخHريHن وفHضائHل األخHالق والHصفات الHحسنة فHي أطHفالHهن ،لHتثني األم وتHطري طHفلها كHلما قHام بHعمل
مHمدوح ولHتمأل قHلبه سHرورا ،وإذا صHدرت مHن الHطفل أدنHى حHركHة شHاذة لHتنصحه وال تHعاتHبه ولHتعامHله بHوسHائHل
مHعقولHة ولHو بHقليل مHن الHزجHر فHي الHكالم إذا لHزم األمHر ،ولHكن الHضرب والشHتم ال يHجوزان أبHدا فHإنHهما يفسHدان
أخالق الطفل.
)منتخباتي از مكاتيب ،فقرة  ،95ص (122- 121
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 1م HHن األم HHور األس HHاس HHية ال HHحيوي HHة ف HHي ه HHذه األي HHام ه HHو ت HHرب HHية ال HHصبيان وال HHبنات ،ف HHمن امل HHهام امل HHخ ّول HHة إل HHىأعHHضاء املHHحفل الHHروحHHانHHي هHHو أن يHHبذلHHوا الجهHHد بHHكل قHHواهHHم وبHHمساعHHدة األحHHباء لHHتأسHHيس املHHدارس مHHن أجHHل
تHربHية الHذكHور واإلنHاث مHن األطHفال تHربHية روحHانHية وتHعليمهم مHبادئ تHبليغ األمHر وتHالوة اآليHات وإتHيان الHبينات
وتHHاريHHخ األمHHر املHHبارك والHHفنون املHHتنوعHHة والHHلغات لHHكي يHHصبح أسHHلوب الHHتربHHية الHHبهائHHية مHHشهورا بHHحيث يHHقصد
االطHفال مHن جHميع الHطبقات املHدارس الHبهائHية لHيتع ّلموا فHيها مHبادئ الHتعالHيم اإللHهية والHعلوم املHاديHة فيم ّهHHدوا
بذلك أسباب ترويج أمر اهلل.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني لطهران بتاريخ  19كانون االول  /ديسمبر (1923
 -2م HHن ج HHملة ال HHواج HHبات امل HHقدس HHة ل HHلمحاف HHل ال HHروح HHان HHية ه HHي ت HHعميم ال HHعلم وامل HHعرف HHة وت HHأس HHيس امل HHدارس وت HHهيئة
الHتسهيالت الHضروريHة مHن أجHل كسHب الHعلم لجHميع األطHفال ذكHورا وإنHاثHا ،يHجب أن يHتعلم كHل طHفل مHن دون
اسHتثناء وفHي سHنوات عHمره األولHى مHبادئ الHقراءة والHكتابHة بHصورة كHامHلة ،ثHم يHسعى سHع ًيا حHثيثا ويHبذل ه ّHمة
ِ
والحHَ Hرف املHHتداولHHة وذلHHك وفHHقا
بHHالHHغة فHHي اكHHتساب الHHعلوم الHHعالHHية والHHفنون الHHنافHHعة والHHلغات املHHختلفة والHHصنائHHع
لHHرغHHبته وبHHقدر اسHHتعداده واسHHتطاعHHته .إن إعHHانHHة أطHHفال الHHفقراء واألخHHذ بHHأيHHديHHهم فHHي اكHHتساب هHHذه الHHكماالت
وب HHصورة خ HHاص HHة ت HHعلم م HHبادئ ال HHعلم االب HHتدائ HHية ل HHهي م HHن ف HHرائ HHض أع HHضاء امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية وت HHعتبر م HHن
الHواجHبات املHقدسHة الHوجHدانHية المHناء الHرحHمن فHي جHميع الHبلدان .إن الHذي ربّHى ابHنه أو ابHنًا مHن األبHناء كHأنHه
ر ّبHHى أحHHد أبHHنائHHي عHHليه بHHهائHHي وعHHنايHHتي ورحHHمتي الHHتي سHHبقت الHHعاملHHني) .مHHن رسHHالHHة إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي
املركزي اليران بتاريخ  8حزيران  /يونيو (1925
 -3بHخصوص الHسؤال الHذي كHنت قHد سHألHته وهHو عHما إذا كHان مHن األفHضل أن تHقوم بHزيHارة لHألرض املHقدسHة
أو االحHHتفاظ بHHمصاريHHف الHHسفر لHHشاب تHHكفّلت أنHHت بHHتعليمه ،يHHو ّد حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي أن أكHHتب إلHHيك بHHأنHHه
HرحHHبوا بHHك فHHي بHHيت مHHوالنHHا املHHحبوب حHHضرة
وإن كHHان مHHن دواعHHي سHHروره الHHبالHHغ وسHHرور األسHHرة املHHباركHHة أن يHّ H
عHHبد الHHبهاء ويHHشاركHHوك عHHنايHHات مHHوالنHHا الHHعظيم السHHرمHHديHHة املHHتدفHHقة فHHي داخHHل مHHقامHHه املHHقدس وحHHوالHHيه ،فHHإنHHه
ي HHعتقد أنّ HHه أك HHثر أه HHمية أن تس HHتمر ف HHي م HHساع HHدة ذل HHك ال HHشاب ال HHذي ت HHكفّلت ب HHترب HHيته .ان HHه ي HHنصحك ب HHذل HHك وه HHو
مHHدرك تHHمامHHا قHHول حHHضرة بHHهاء اهلل املHHبدع وهHHو إن الHHذي ربّHHى ابHHنه أو ابHHنا مHHن األبHHناء فHHكأنHHه ربّHHى أحHHد أبHHناء
بهاء اهلل نفسه.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ  29ايار  /مايو (1925
 -4إن حHضرة ولHي أمHر اهلل سHعيد جHدا إذ يHعلم أنHكم تHعلقون أهHمية كHبيرة عHلى تHوجHيه األطHفال ،إذ إن كHل مHا
يHتع ّلمه األطHفال فHي تHلك املHرحHلة املHب ّكرة مHن تHطورهHم ونHم ّوهHم يHترك آثHارا فHي حHياتHهم كHلها ويHصبح جHزءا مHن
طHHبيعتهم .لHHيس هHHناك كHHتاب خHHاص يHHوصHHي بHHه حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل ،وعHHلى األحHHباء الHHذيHHن هHHم أكHHبر س Hنًّا أن
٨٣

يHHحاولHHوا إعHHداد مجHHموعHHات تHHفي بHHذلHHك الHHغرض وال شHHك فHHي أنHHه بHHعد عHHدة مHHحاوالت سHHينتج فHHي الHHنهايHHة كHHتابٌ
ٍ
واف.
اعHHتاد حHHضرة عHHبد الHHبهاء أن يHHعلق أهHHمية بHHالHHغة عHHلى حHHفظ ألHHواح حHHضرة بHHهاء اهلل وحHHضرة الHHباب غHHيبا وفHHي
أيHامHه كHان عHلى أطHفال الHبيت املHبارك حHفظ األلHواح غHيبا ،أمHا اآلن فHهؤالء األطHفال قHد كHبروا ومHا عHاد لHهم وقHت
ل HHذل HHك ،ل HHكن ه HHذه ال HHعادة م HHفيدة ج HHدا ل HHزرع األف HHكار وال HHروح ال HHتي ت HHحوي HHها ت HHلك ال HHكلمات ف HHي ع HHقول االط HHفال.
بHHاقHHتنائHHكم كHHتاب "مHHطالHHع االنHHوار" يHHمكنكم أن تHHع ّدوا قHHصصا مHHشوقHHة عHHن األيHHام األولHHى لHHألمHHر املHHبارك الHHتي
ي HHجب ع HHلى االوالد أن ي HHسمعوه HHا ،ك HHما وان ه HHناك ق HHصصا ع HHن ح HHياة ال HHسيد امل HHسيح وس HHيدن HHا مح HHمد واالن HHبياء
االخHريHن ،تHلك الHقصص الHتي لHو حHكيت لHالطHفال فHانHها تحHطم أي تHحيّز ديHني يHكونHون قHد تHع ّلموه مHن أنHاس
كبار ربما كانت معرفتهم عن األديان األخرى سطحية.
إن ت HHلك ال HHقصص ال HHتي ت HHحكي ع HHن ح HHياة م HHختلف األن HHبياء وك HHذل HHك م HHا ت HHفضلوا ب HHه م HHن أق HHوال إن HHها ذات ف HHائ HHدة
كHHبيرة ،ومHHن نHHاحHHية ثHHانHHية تHHجعل األطHHفال يHHفهمون الHHنصوص األمHHريHHة فHHهما أحHHسن ،حHHيث أنHHه تHHوجHHد فHHي هHHذه
الHHنصوص إشHHارات مHHتكررة إلHHى هHHؤالء األنHHبياء والHHرسHHل غHHير أن هHHذا الHHعمل عHHمل أنHHاس ذوي خHHبرة يجHHمعون
مHHواد ومHHواضHHيع كهHHذه ويHHجعلون مHHنها كHHتبا مHHدرسHHية مHHش ّوقHHة لHHألطHHفال .وسHHينتج األمHHر املHHبارك تHHدريHHجيا أنHHاسHHا
يHلبّون هHذه االحHتياجHات ،إنHها فHقط مHسألHة وقHت ،ومHا عHلينا سHوى أن نHسعى فHي حHث مHختلف األشHخاص مHن
ذوي املواهب للقيام بهذا العمل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  19تشرين االول  /اكتوبر (1932
 -5إن األمر البهائي .. .يؤيد التعليم اإلجباري.. .
)من رسالة موجهة إلى حاكم فلسطني االعلى بتاريخ  17حزيران  /يونيو عام (1933
 -6أمHHا بHHخصوص مHHشاريHHعكم فHHإن حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل يHHوافHHق تHHمامHHا عHHلى وجHHهة نHHظركHHم وهHHو أنHHه مHHهما كHHان
األم HHر مس HHتعجال وح HHيوي HHا ب HHالنس HHبة مل HHتطلبات ع HHمل ال HHتبليغ ،ف HHعليكم ان ال ت HHهملوا ت HHرب HHية أط HHفال HHكم م HHهما ك HHان HHت
الHHظروف ،اذ عHHليكم واجHHب تHHجاهHHهم ال يHHقل قHHدسHHية عHHن واجHHبكم تHHجاه األمHHر املHHبارك .وأي مشHHروع أو تHHرتHHيب
تHتوصHلون إلHيه ليجHمع بHني الHتوأمHني أي واجHبكم نHحو أسHرتHكم وآخHر تHجاه األمHر املHبارك ويHسمح لHكم بHمتابHعة
الHHعمل الHHناشHHط فHHي حHHقل الHHتبليغ والهجHHرة وكHHذلHHك الHHعنايHHة الHHفائHHقة بHHأطHHفالHHكم حHHتى ال يHHعرض مسHHتقبلهم فHHي
األمر للخطر ،فإن هذا املشروع سينال الرضاء الخالص لحضرة ولي أمر اهلل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ  17تموز  /يوليو (1938
 -7كHHنتم قHHد سHHألHHتم حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل عHHن مHHعلومHHات مسهHHبة بHHخصوص بHHرنHHامHHج الHHتربHHية الHHبهائHHية .ال وجHHود
لHبرنHامHج دراسHي بHهائHي كهHذا بHعد ،كHما ال تHوجHد مHنشورات بHهائHية مHخصصة تHمامHا لهHذا املHوضHوع ،حHيث أن
تHعالHيم حHضرة بHهاء اهلل وحHضرة عHبد الHبهاء ال تHقدم نHظامHا تHربHويHا محHددا ومشHروحHا لHكنها تHقدم فHقط مHبادئ
أسHاسHية مHعينة فHيها تHوضHح عHددا مHن األفHكار الHتربHويHة الHتي يHجب أن يهHدف إلHيها الHتربHويHون الHبهائHيون فHي
م HHجهودات HHهم ل HHتأل HHيف ب HHرن HHام HHج دراس HHي ت HHرب HHوي م HHناس HHب منسج HHم ت HHمام HHا وروح ال HHتعال HHيم ال HHبهائ HHية ،وي HHفي ب HHذل HHك
بHمتطلبات الHعصر الحHديHث وحHاجHاتHه ،وهHذه املHبادئ األسHاسHية مHوجHودة فHي الHنصوص املHقدسHة لHألمHر املHبارك
ويHHجب دراسHHتها بHHعنايHHة ودمHHجها تHHدريHHجيا فHHي بHHرامHHج الHHكليات والHHجامHHعات املHHختلفة ،غHHير أنHHه مHHن الHHواضHHح أن
مHHهمة وضHHع نHHظام تHHربHHوي فHHي صHHيغة يHHعترف بHHها رسHHميا األمHHر املHHبارك وتHHنفذ كHHذلHHك فHHي الHHعالHHم الHHبهائHHي كHHله

٨٤

إنHما أمHر ال يسHتطيع أن يتعهHده هHذا الHجيل مHن املHؤمHنني وسينجHزه تHدريHجيا الHعلماء واملHربّHون الHبهائHيون فHي
املستقبل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ  7حزيران  /يونيو (1939
 -8إن مHهمة تHربHية طHفل بHهائHي كHما تHؤكHده مHرارا وتHكرارا الHنصوص املHباركHة الHبهائHية إنHما هHي مHسؤولHية األم
ال HHرئ HHيسة -وال HHتي م HHنحت به HHذا االم HHتياز ال HHفري HHد -وه HHي ف HHي ال HHواق HHع خ HHلق أوض HHاع ف HHي ب HHيتها ت HHؤدي إل HHى ت HHقدم
الHHطفل وتحسHHني أحHHوالHHه مHHن الHHناحHHية املHHاديHHة والHHروحHHية ،فHHالHHتوجHHيه الHHذي يHHتلقاه الHHطفل فHHي بHHدء حHHياتHHه مHHن أمHHه
يHHشكل أقHHوى أسHHاس لHHتطوره فHHي املسHHتقبل وعHHلى ذلHHك يHHنبغي أن يHHكون الHHشغل األسHHمى الHHشاغHHل لHHزوجHHتك...
الHسعي مHن اآلن فHي أن تHنقل إلHى ولHيدهHا الجHديHد تHوجHيها روحHانHيا يHمكنه فHيما بHعد مHن أن يHأخHذ عHلى عHاتHقه
مسؤولية إيفاء واجبات الحياة البهائية على أكمل وجه.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ  16تشرين الثاني  /توفمبر (1939
 -9بHHالنسHHبة لHHسؤال بHHشأن تHHوجHHيه األطHHفال ،فHHما أكHHده حHHضرة بHHهاء اهلل وحHHضرة عHHبد الHHبهاء بHHضرورة تHHوجHHيه
الHHوالHHديHHن ألوالدهHHما فHHي الHHسنني األولHHى مHHن حHHياتHHهم ،يHHبدو أن تHHلقي األوالد تHHوجHHيههم األول فHHي الHHبيت تHHحت
عHHنايHHة أ ّمHHهم أفHHضل مHHن أن يHHرسHHلوا إلHHى دار حHHضانHHة ،ولHHكن إذا اضHHطرت بHHعض الHHحاالت أيHHة أم بHHهائHHية أن
تضع طفلها في دار حضانة فال مانع هناك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ  13تشرين الثاني /نوفمبر (1940
 -10إن مHHسألHHة تHHوجHHيه األطHHفال وتHHربHHيتهم فHHي حHHالHHة مHHا إذا لHHم يHHكن أحHHد الHHوالHHديHHن بHHهائHHيا ،إنHHما هHHي مHHسألHHة
Hخص فHHقط الHHوالHHديHHن نHHفسيهما الHHلذيHHن يHHنبغي لHHهما أن يHHقررا الHHطريHHقة الHHتي يجHHدانHHها أحHHسن مHHن أيHHة طHHريHHقة
تّ H
أخHHرى لHHتؤدي إلHHى صHHون وحHHدة عHHائHHلتيهما وخHHير أوالدهHHما فHHي املسHHتقبل ،وعHHلى كHHل حHHال فHHعندمHHا يHHبلغ الHHطفل
رشده ينبغي أن يعطي حرية كاملة ليختار دينه بغض النظر عن آمال ورغبات والديه.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلهند وبHورمHا بHتاريHخ  14كHانHون االول/
ديسمبر (1940
 -11إن ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل س HHيتلو ال HHدع HHاء وامل HHناج HHاة م HHن أج HHل أن ي HHنمو اب HHنك ال HHعزي HHز ن HHم ًوا روح HHانً H Hيا ،إن
مس HHتقبل األم HHر امل HHبارك يس HHتند ال HHيوم ع HHلى أك HHتاف الش HHباب وب HHذل HHك ي HHجب ت HHرب HHية ه HHؤالء الش HHباب ت HHرب HHية ح HHسنة
وتوجيههم ليس في تعاليم األمر املبارك فحسب بل في املسائل الدنيوية أيضا.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ  24ايار  /مايو (1954
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1يHجب أن ال نسHتغرب إذا قHلنا بHأن املHعلم األول لHلطفل هHو أمHه ألن األم هHي الHتي تHقوم بHالHتربHية األسHاسHية
لHHلطفل الHHرضHHيع .إن هHHذه الHHخصائHHص الHHطبيعية ال تHHقلل مHHن دور األب فHHي الHHعائHHلة الHHبهائHHية .مHHرة أخHHرى نHHؤكHHد
بأن التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال يعني بأن وظائفها واحدة.
)من رسالة إلى أحد املؤمنني بتاريخ  23حزيران /يونيو عام (1974
 -2اس HHتلم ب HHيت ال HHعدل األع HHظم رس HHال HHتكم امل HHؤرخ HHة  14أي HHلول /س HHبتمبر 1982م وامل HHتعلقة ح HHول دور امل HHحفل
الHHروحHHانHHي املحHHلي فHHي تHHوجHHيه الHHوالHHديHHن واألطHHفال فHHيما يHHتعلق بHHتمسك األطHHفال بHHمعايHHير سHHلوكHHية مHHعينة فHHي
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االجHتماعHات الHبهائHية مHثل الHضيافHة الHتسع عشHريHة وجHلسات األعHياد واأليHام املحHرمHة الHبهائHية .بHاإلشHارة إلHى
الHرسHالHة الHتي كHتبناهHا بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل األعHظم بHتاريHخ  28حHزيHران /يHونHيو مHن عHام  1977فHقد أمHرنHا
بHHيت الHHعدل األعHHظم أن نHHطلعكم بHHأنHHه يHHجب تHHدريHHب األطHHفال عHHلى فHHهم األهHHمية الHHروحHHانHHية لHHالجHHتماعHHات الHHتي
ت HHضم أت HHباع ح HHضرة ب HHهاء اهلل وع HHليهم ت HHقدي HHر ال HHفضل وامل HHوه HHبة ال HHتي ت HHعود ع HHليهم م HHن م HHشارك HHتهم ف HHيها ب HHغضّ
ال HHنظر ع HHن ن HHتائ HHج ه HHذه االج HHتماع HHات .م HHن امل HHؤك HHد أن ب HHعض الج HHلسات ت HHكون ط HHوي HHلة امل HHدة وم HHن ال HHصعب ع HHلى
بHعض األطHفال الHصغار املHكوث فHيها بهHدوء .فHي هHذه الHحالHة قHد يHضطر أحHد الHوالHديHن االعHتناء بHالHطفل وتHركHه
لHبعض فHقرات الجHلسة .ويHمكن لHلمحفل الHروحHانHي مHساعHدة الHوالHديHن عHن طHريHق إيHجاد مHكان ملHراقHبة األطHفال
خHالل انHعقاد الجHلسات .إن مHشاركHة األطHفال لجHلسات الHبالHغني دلHيل عHلى الHبلوغ املHتنامHي لHهم وعHالمHة عHلى
السلوك الجيد الذي اكتسبه األطفال.
وع HHلى أي ح HHال ي HHو ّد ب HHيت ال HHعدل األع HHظم أن ي HHشير ب HHأن ال HHوال HHدي HHن ه HHم امل HHسئول HHني ع HHن أوالده HHم وع HHلى ال HHوال HHدي HHن
Hسوي ع HHندم HHا ي HHحضرون الج HHلسات ال HHبهائ HHية وإن أص HHر األط HHفال ع HHلى إي HHجاد
ت HHوج HHيه أب HHنائ HHهم إل HHى الس HHلوك ال H
ّ
اإلزع HHاج ف HHي الج HHلسات ف HHيجب أن يخ HHرج HHوا م HHنها وه HHو أس HHلوب ل HHيس ض HHروري ل HHكي ت HHكون الج HHلسات األم HHري HHة
مHوقHرة ومHحترمHة وإنHما طHريHقة مHن أجHل تHدريHب األطHفال عHلى احHترام واعHتبار اآلخHريHن وأيHضا إطHاعHة واحHترام
والديهم.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل األعHظم بHتاريHخ  14تشHريHن األول /أكHتوبHر عHام  1982إلHى املHحفل
الروحاني املركزي لكندا(
 -3وقHضية الHتعليم الHشامHل للجHميع تسHتحق هHي االخHرى أقHصى مHا يHمكن مHن دعHم ومHعونHة مHن قHبل حHكومHات
الHHعالHHم أجHHمع .فHHقد اعHHتنق هHHذه الHHقضية وانخHHرط فHHي سHHلك خHHدمHHتها رعٌ H
Hيل مHHن االشHHخاص املخHHلصني يHHنتمون
إلHى كHل ديHن والHى كHل وطHن .وم ّHما ال جHدل فHيه أن الجهHل هHو السHبب الHرئHيسي فHي انHهيار الHشعوب وسHقوطHها
وف HHي ت HHغذي HHة ال HHتعصبات وب HHقائ HHها .ف HHال ن HHجاح الي HHة أم HHة دون أن ي HHكون ال HHعلم م HHن ح HHق ك HHل م HHواط HHن ف HHيها ،ول HHكن
انHعدام املHوارد واملHصادر يحّ Hد مHن قHدرة الHعديHد مHن االمHم عHلى سّ Hد هHذه الHحاجHة ،فHيفرض عHليها عHندئHذ تHرتHيبا
خHHاصHHا تHHعتمده فHHي وضHHع جHHدول لHHالولHHويHHات .والHHهيئات صHHاحHHبة الHHقرار فHHي هHHذا الHHشأن تُHHحسن عHHمال ان هHHي
أخHذت بHعني االعHتبار اعHطاء االولHويHة فHي الHتعليم لHلنساء والHبنات ،الن املHعرفHة تنتشHر عHن طHريHق االم املHتعلمة
ب HHمنتهى الس HHرع HHة وال HHفعال HHية ،ف HHتع ّم ال HHفائ HHدة امل HHجتمع ب HHأس HHره .وت ّ H
Hمشيا م HHع م HHقتضيات ال HHعصر ي HHجب أن نه HHتم
بتعليم فكرة املواطنية العاملية كجزء من البرنامج التربوي االساسي لكل طفل.
)من رسالة "السالم العاملي وعد حق”(
 -4وفHHي أقHHطاركHHم كHHافHHة عHHليكم بHHإيHHالء األولHHويHHة لHHتعليم األطHHفال بHHاسHHتمرار وفHHي مHHالحHHظتكم ملHHدى تHHأثHHير تHHعالHHيم
حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي الHHجيل بHHعد اآلخHHر يHHمكنكم إدراك أثHHر الHHتعليم الHHبهائHHي والHHنشأة الHHروحHHية السHHليمة .فHHفي
امل HHناط HHق ال HHتي ال تُ HHمارس ف HHيها ال HHنشاط HHات األم HHري HHة بح Hّ Hري HHة ي HHمكن ت HHعليم األط HHفال ف HHي ج HHام HHعات HHكم املح HHلية
ومHساعHدتHهم فHي الHتطور والHنمو لHيصبحوا أعHمدة لHألمHر قHويHة راسHخة وفHي املHناطHق األخHرى يHمكنكم بHل ويHجب
ع HHليكم ف HHتح ه HHذه ال HHصفوف أم HHام األط HHفال غ HHير ال HHبهائ HHيني ل HHيعرف الج HHميع أن HHكم م HHر ّب HHون ل HHألج HHيال ال HHقادم HHة
لشعوبكم.
)مHHن رسHHالHHة بHHيت الHHعدل األعHHظم املHHؤرخHHة رضHHوان  153بHHديHHع واملHHوجHHهة إلHHى أتHHباع حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي غHHرب
آسيا ووسطها(
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Hلحا يHHتجاوز االهHHتمام بهHHذه املHHهام يHHتحتم عHHلينا مHHواجهHHته :فHHأطHHفالHHنا تHHلزمHHهم الHHتربHHية
 -5إال أن هHHناك تحHHديHHا ُمّ H
ال HHروح HHان HHية واالنخ HHراط ف HHي ال HHحياة ال HHبهائ HHية .وع HHلينا أال ن HHترك HHهم ه HHائ HHمني ع HHلى وج HHوه HHهم ص HHرع HHى ت HHيارات ع HHال HHم
HرجHا .فHاملHاليHني واملHاليHني فHي
مHوبHوء بHاألخHطار األخHالقHية .فHفي مHجتمع الHيوم يHواجHه األطHفال مHصيرا قHاسHيًا ح ً H
الHHقطر تHHلو اآلخHHر يHHعانHHون مHHن الHHتفكك االجHHتماعHHي ،ويجHHد األطHHفال أنHHفسهم غHHربHHاء بHHني والHHديHHن وأفHHراد بHHالHHغني
آخ HHري HHن س HHواء ع HHاش HHوا ف HHي ب HHحبوح HHة ال HHغنى أو م HHرارة ال HHفقر .وله HHذه ال HHغرب HHة ج HHذور ف HHي مس HHتنقع األن HHان HHية ال HHتي
ت HHفرزه HHا امل HHادي HHة ال HHبحتة وت HHشكل ج HHوه HHر ال HHالدي HHنية املس HHتول HHية ع HHلى ق HHلوب البش HHر ف HHي ك HHل م HHكان .إن ال HHتفكك
Hتفسخ .ومHع ذلHك ،فهHذا األمHر لHيس
االجHتماعHي لHألطHفال فHي وقHتنا الHراهHن م ّ H H
HؤشHر أكHيد عHلى مHجتمع منح ّHل م ّ
ح HHكرا ع HHلى ِHع HHرق أو ط HHبقة أو أم HHة أو وض HHع اق HHتصادي م HHعني ،ف HHالج HHميع م HHبتلىً ب HHه ،وم HHا ي HHعتصر ق HHلوب HHنا أمل ً HHا
مHشاهHدة عHدد كHبير مHن األطHفال فHي مHختلف أرجHاء الHعالHم يHجنَّدون فHي الHجيش ويسHتخدمHون عHماال ويHباعHون
رق HHيقا وي HHكره HHون ع HHلى م HHمارس HHة ال HHبغاء ويُ HHجعلون م HHادة ل HHلمنتجات وال HHتصاوي HHر اإلب HHاح HHية ،ويهج HHره HHم آب HHاؤه HHم
املHنشغلون بHأهHوائHهم الHشخصية ،ويHقعون فHريHسة أشHكال أخHرى ال حHصر لHها مHن الخHداع واالسHتغالل .وكHثير
مHHن هHHذه الHHفظائHHع يHHمارسHHها اآلبHHاء أنHHفسهم مHHع أطHHفالHHهم .وعHHليه ال يHHمكن تHHقديHHر األضHHرار الHHروحHHانHHية والHHنفسية
الHناجHمة عHن ذلHك .وال يHمكن لHجامHعتنا الHبهائHية أن تHعيش فHي مHعزل عHن إفHرازات تHلك الHظروف .إن وعHينا بهHذه
الحقيقة يجب أن يدفعنا جميعا نحو العمل الحثيث والجهد املوصول لصالح األطفال وسالمة املستقبل.
ورغHHم أن نHHشاطHHات األطHHفال كHHانHHت جHHزءا مHHن املHHشاريHHع الHHبهائHHية الHHسابHHقة ،إال أنHHها لHHم تِ H
Hف بHHالHHحاجHHة .فHHالHHتربHHية
الHروحHانHية لHألطHفال والشHباب الHناش¦ ضHروريHة لHلغايHة إلحHراز مHزي ٍHد مHن الHتقدم لHلجامHعة .وعHليه ،فHمن الHواجHب
امل HHلحّ م HHعال HHجة ه HHذا ال HHقصور .وع HHلى امل HHعاه HHد أن ت HHضع ح HHتما ف HHي ب HHرام HHجها دورات ل HHتدري HHب م HHعلمي أط HHفال
ب HHمقدوره HHم ت HHقدي HHم خ HHدم HHات HHهم ل HHلجام HHعات املح HHلية .وم HHع أن ت HHوف HHير ال HHتعليم األك HHادي HHمي وال HHترب HHية ال HHروح HHان HHية أم HHر
ض HHروري ل HHألط HHفال ،إال أن HHه ال ي HHمثل س HHوى ج HHزء م HHما ي HHجب ت HHقدي HHمه ف HHي س HHبيل تحس HHني أخ HHالق HHهم وت HHشكيل
شHخصياتHهم .فHالHحاجHة تHكمن أيHضا فHي اتHخاذ مHوقHف مHالئHم تHجاه أطHفالHنا مHن ِقHبَل األفHراد واملHؤسHسات بHكافHة
مسHتويHاتHها ،أي الHجامHعة بHأسHرهHا ،ليجHد األطHفال عHندهHم االهHتمام الHشامHل بHمصالHحهم .ومHوقHف كهHذا يHجب
أن يبقى بعيدا كل البعد عن النظام االجتماعي السائد الذي يتهاوى بسرعة.
إن األط HHفال ه HHم أن Hفَس ك HHنز ي HHمكن ل HHلجام HHعة أن ت HHمتلكه ،ألن ف HHيهم ن HHرى أم HHل املس HHتقبل وض HHمان HHه .وه HHم ال HHذي HHن
يحHHملون بHHذور الHHشخصية الHHتي سHHيكون عHHليها املHHجتمع فHHي املسHHتقبل والHHتي يHHشكلها إلHHى حHHد كHHبير مHHا يHHفعله
الHبالHغون فHي الHجامHعة أو بHما يHخفقون فHي أدائHه تHجاه األطHفال .إنHهم أمHانHة ال يHمكن لHجامHعة ف ّHرطHت بHها أن
تHفلت مHن الHعقاب .فHتطويHق األطHفال بHاملHحبة مHن الجHميع ،وأسHلوب مHعامHلتهم ،ونHوع االهHتمام املHبذول نHحوهHم،
وروح الس HHلوك ال HHتي ي HHتعام HHل ب HHها ال HHكبار م HHعهم ،ك HHل ذل HHك ي HHمثل ج HHز ًءا م HHن ال HHجوان HHب ال HHحيوي HHة للس HHلوك وامل HHوق HHف
امل HHطلوب .ف HHامل HHحبة تس HHتدع HHي ال HHنظام واالن HHضباط ،وامل HHحبة تس HHتلزم ال HHشجاع HHة ع HHلى األط HHفال وت HHدري HHبهم ع HHلى
الشHدائHد ،ال أن نHترك الHعنان لHنزواتHهم أو نHتركHهم بHالHكلية لHيحققوا أهHوائHهم .ويHجب تHوفHير جّ Hو يHشعر األطHفال
فHيه بHانHتمائHهم لHلجامHعة فHيشاركHونHها أهHدافHها وطHموحHاتHها .يHجب تHوجHيههم بHمحبة ال تخHلو مHن الحHزم لHلعيش
وفق معايير الحياة البهائية ،وأن يقوموا بدراسة األمر املبارك وتبليغه بأساليب تتفق وظروفهم.
)من رسالة الرضوان لعام 2000م(
HوجHHه بHHعض الHHكلمات لHHلوالHHديHHن الHHلذيHHن يتحHHمالن املHHسؤولHHية األسHHاسHHية فHHي تHHربHHية أطHHفالHHهم
 -6واآلن نHHود أن نHّ H
وتHHنشئتهم .إنHHنا نHHناشHHدهHHم بHHذل االهHHتمام املسHHتمر لHHتربHHية أطHHفالHHهم تHHربHHية روحHHانHHية .ويHHبدو أن بHHعضهم يHHعتقد
بHHأن هHHذا الHHنوع مHHن الHHتربHHية يHHقع ضHHمن مHHسؤولHHية الHHجامHHعة وحHHدهHHا ،وآخHHرون يHHعتقدون بHHضرورة تHHرك األطHHفال
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دون تHHدريHHسهم األمHHر املHHبارك حHHفاظHHا عHHلى اسHHتقاللHHهم فHHي التحHHري عHHن الHHحقيقة .وهHHناك مHHن يHHشعرون بHHأنHHهم
لHHيسوا أهHHال لHHلقيام بهHHذه املHHهمة .كHHل هHHذا خHHطأ .لHHقد تHHفضل حHHضرة عHHبد الHHبهاء قHHائHHال "فُHHرض عHHلى الHHوالHHديHHن
ف HHرض HHا ب HHأن ي HHرب HHيا أب HHنائ HHهما وب HHنات HHهما وي HHعلماه HHم ب HHمنتهى ال HHهمة" ،وأض HHاف أن HHه "ف HHي ح HHال ق HHصوره HHما به HHذا
ال HHصدد ف HHهما م HHؤاخ HHذان وم HHدح HHوران وم HHذم HHوم HHان ل HHدى اهلل ال HHغيور" .وب ّ H
Hغض ال HHنظر ع HHن مس HHتوى ال HHتحصيل
ال HHعلمي ل HHلوال HHدي HHن ت HHبقى م HHهمتهما ه HHام HHة وح HHساس HHة ف HHي ص HHياغ HHة ال HHتطور ال HHروح HHان HHي ألط HHفال HHهم .ع HHليهما أال
يس HHتخفّا ب HHقدرت HHهما ف HHي ت HHشكيل ش HHخصية أط HHفال HHهما األخ HHالق HHية .ألن HHهما ص HHاح HHبا ال HHتأث HHير األس HHاس HHي ع HHليهم
بHHتأمHHني الHHبيئة املHHناسHHبة فHHي املHHنزل الHHتي يخHHلقانHHها بHHحبهم هلل ،والHHجهاد مHHن أجHHل تHHنفيذ أحHHكامHHه ،واتHHصافHHهما
Hتعصب ،وتحHّ HررهHHا مHHن شHHرور الHHغيبة املHHد ّمHHرة .فHHكل والHHد مHHؤمHHن
بHHروح الخHHدمHHة ألمHHره ،وتHHنزيHHههما عHHن شHHوائHHب الّ H
بHHالجHHمال املHHبارك يحHHمل فHHي عHHنقه مHHسؤولHHية السHHلوك الHHكفيل بHHإظHHهار الHHطاعHHة الHHتلقائHHية لHHلوالHHديHHن ،وهHHي الHHطاعHHة
الHتي تHولHيها الHتعالHيم املHباركHة قHيمة كHبيرة .ومHن الHطبيعي أن الHوالHديHن ،إلHى جHانHب أعHبائHهما املHنزلHية ،عHليهما
واجHب دعHم صHفوف تHعليم األطHفال الHتي تHنظمها الHجامHعة .ويHجب أن نHضع نHصب أعHيننا أيHضا أن األطHفال
يHعيشون فHي عHالHم يHخبرهHم بHحقائHق جHافHة قHاسHية مHن خHالل تHجارب مHباشHرة مHجبولHة بHاألهHوال الHتي م ّHر ذكHرهHا،
أو بHHما تنشHHره وسHHائHHل اإلعHHالم مHHن مHHعلومHHات ال يHHمكن تHHفاديHHها ،وكHHثير مHHنهم ُيHHساقHHون نHHحو الHHبلوغ قHHبل أوانHHه،
وبHHينهم أطHHفال يHHبحثون عHHن قHHيم ومHHعايHHير تهHHدي خHHطاهHHم فHHي حHHياتHHهم .وأمHHام هHHذه الخHHلفية الHHقاتHHمة املHHشؤومHHة
ملجتمع متفسخ متدهور ،على األطفال البهائيني أن يسطعوا نجوما متأللئة رمزا ملستقبل أفضل.
)من رسالة الرضوان لعام  2000م(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  10األدب واألخHHالق الHHحسنة وفHHصل  11احHHترام الHHوالHHديHHن وفHHصل  13االمHHتياز فHHي كHHل
األمور وفصل  23التقديس والتنزيه وفصل  29حياة العائلة البهائية[

٨٨

ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﻭوﺗﺮﻭوﻳﯾﺞ ﺍاﻟﺨﻴﯿﺮ ﻭوﺍاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 .1وإن استجاركم أح ٌد من املؤمنني وكنتم مستطيعا فأجروه وال تحرموا عما اراد.
)امر وخلق ،مجلد ،3ص (260
يقصروا في اعانة بعضهم البعض.
.2على جميع األحباب أن يكونوا في منتهى املحبة والوداد وال ّ
)درياي دانش ،ص (140
.3عHHليكم أن تHHسعوا إلHHى مHHساعHHدة االخHHريHHن .يHHنبغي لHHكل نHHفس أن يHHكو َن َعHHضدا لHHألخHHر هHHذا هHHو حHHكم مHHالHHك
األمم الصادر من القلم.
)امر وخلق ،ج ،3ص(260
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1ي HHا أح HHباء الش HHرق وال HHغرب ،م HHن أه HHم أس HHس دي HHن اهلل وم HHعان HHي ال HHكلمة اإلل HHهية وواج HHبات االح HHباء ال HHتعاون
والHHتعاضHHد ألن الHHعالHHم البشHHري وبHHاقHHي الHHكائHHنات قHHائHHمة عHHلى الHHتعاون والHHتعاضHHد .وان لHHم يHHكن هHHناك تHHعاون
وتعاضد متبادل بني الكائنات يتالشى الوجود تما ًما.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج ،4ص (129-128
.2ال HHتعاون وال HHتعاض HHد م HHن ال HHفرائ HHض ال HHعينية ل HHلهيئة البش HHري HHة وع HHلى ال HHخصوص ح HHزب اهلل ال HHذي ي HHجب أن
Hضحي ال HHروح ف HHي ال HHتعاون وال HHتعاض HHد م HHع ب HHعضهم ال HHبعض ب HHل ل HHعام HHة ال HHناس .ألن ذل HHك أف HHضل الس HHلوك
يّ H
وبمثابة الروح الذي يؤثر على جسم البشر ويعطيه حياة جديدة.
)امر وخلق ،ج ،3ص (260
.3ان الHHتعاون والHHتبادل مHHن خHHواص عHHالHHم الHHوجHHود وبHHدونHHه يHHصبح الHHوجHHود َعَ Hد ًمHHا .وفHHي مHHراتHHب الHHوجHHود عHHندمHHا
تHنظر إلHى قHوس الHصعود فHانHك تHرى رتHبة الHتعاون والHتعاضHد اعHلى مHن ال ُّHرتHب االخHرى .ان آثHار هHذا الHشأن
الHقويHم نHراه فHي عHالHم الHنبات حHيث انHه أعHظم مHن عHالHم الجHماد كHما ان رتHبة الHحيوان اكHبر مHن رتHبة الHنبات.
الحHHظ ان هHHذا األمHHر الHHعظيم فHHي عHHالHHم االنHHسان مHHوجHHود بHHكل اتHHقان حHHيث ان الHHتعاون والHHتعاضHHد والHHتبادل
غHHير مHHنحصر فHHي الHHجسم واالمHHور الHHجسمية فHHقط بHHل فHHي جHHميع املHHراتHHب والHHشؤون الHHظاهHHريHHة واملHHعنويHHة مHHن
عHقول وافHكار واراء واطHوار واداب واثHار وإدراكHات وإحHساسHات وبHاقHي الHشؤون االنHسانHية .عHليك أن تHدرك
هHذه الHروابHط املHتينة جHيدا ،وكHلما ازدادت هHذه الHروابHط مHتانHة تHقدمHت الHجامHعة االنHسانHية فHي مHيدان الHرقHي
والسعادة ومن املستحيل أن ينجح أو يفلح االنسان من دون هذه الشؤون العظيمة.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج  ،5ص (131-130

٨٩

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
Hبرات
.1ع HHلى اح HHباء اهلل ان ي HHكون HHوا س Hبّاق HHني ع HHلى ج HHميع ال HHطوائ HHف وي HHشار ال HHيهم ب HHال HHبنان ف HHي ال HHخيرات وامل ّ H
وتHرويHج املHصالHح الHعامHة وتHقدم مHنافHع الجHمهور مHن جHميع الHفئات دون تHمييز واسHتثناء .وعHليهم أن يHفتحوا
أبHواب مHدارسHهم ومHعاهHدهHم الHعلمية واالدبHية مHجانHا عHلى وجHوه األطHفال والشHباب مHن غHير الHبهائHيني الHذيHن
ه HHم ف HHقراء وب HHحاج HHة إل HHى ال HHتعليم .وي HHلي ذل HHك ت HHعميم ال HHعلم وامل HHعرف HHة وت HHروي HHج االداب وال HHشعائ HHر واالح HHكام
الHHبهائHHية .وفHHي هHHذه االيHHام الHHتي فHHيها افHHاقHHت االمHHة مHHن سHHبات الHHغفلة وبHHدأت الHHحكومHHة تهHHتم فHHي رفHHع شHHأن
مHؤسHساتHها الHتربHويHة وتHوسHعها ،يHجب عHلى وكHالء الHبهائHيني )أي اعHضاء املHحفل( فHي تHلك الHبالد ان يHقومHوا
بHاتHخاذ االجHراءات الHتمهيديHة مHن أجHل ايHجاد املHعاهHد الHعلمية واالدبHية والHديHنية بHحيث تHؤسHس تHلك املHعاهHد
اث HHر ه HHممهم ال HHعال HHية ف HHي ك HHل ق HHري HHة وق HHصبة وب HHلدة م HHن ج HHميع امل HHقاط HHعات وامل HHناط HHق ،وي HHتعلم ف HHيها األط HHفال
الHH HبهائHH Hيون مHH Hن دون اسHH Hتثناء مHH Hبادئ الHH Hقراءة والHH HكتابHH Hة ،ويHH HأنHH Hسوا بHH HاالحHH Hكام املHH HنصوصHH Hة فHH Hي كHH Hتاب اهلل
وي HHحسنوا م HHعرف HHة ش HHعائ HHر أم HHر اهلل وآداب HHه ورس HHوم HHه ،ف HHيصبحوا م HHمتازي HHن ع HHن االخ HHري HHن ف HHي ال HHعلوم وم HHبادئ
الHHفنون الHHعصريHHة وفHHي االخHHالق الحHHميدة الHHزكHHية والHHعمل بHHموجHHب االداب والHHشعائHHر الHHبهائHHية ،بHHحيث يHHرغHHب
عHHموم الHHطوائHHف مHHن املسHHلمني والHHزردشHHتيني واملHHسيحيني والHHيهود والHHدهHHريHHني عHHن طHHيب خHHاطHHرهHHم أن يHHلتحق
املربني البهائيني.
اوالدهم إلى املعاهد العالية البهائية ويعهدوا امر تربيتهم إلى ّ
)من رسالة إلى احد االحباء الشرقيني مؤرخة كانون الثاني (1929
.2ان تHعاون وتHعاضHد الHعناصHر املHختلفة فHي الHجامHعة يHزيHد مHن جHمال وشHكل وقHوة املHؤسHسات األمHريHة يHو ًمHHا
فيو ًما.
)توقيعات مباركة ،ج  ،3ص(290
.3بHالنسHبة لHوقHوع زلHزال فHي مHديHنة گHرگHان ،طHلب مHني حHضرة املHولHى أن اخHبركHم بHأن مHشاركHة األحHباء رسHميا
ب HHواس HHطة امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية وب HHال HHذات امل HHحفل امل HHرك HHزي الع HHان HHة وم HHساع HHدة امل HHنكوب HHني وامل HHحتاج HHني ل HHهو أم HHر
مHحبوب ومHقبول .مHن الHضروري أن يHتم االتHصال رسHميًا وإن لHم يHوافHق املHسئولHون عHلى ذلHك يHمكن االعHانHة
بأي وسيلة أخرى تكون مقبولة حتى يثبت للجميع التعاليم السمحة املباركة.
)توقيعات مباركة ،ج ،3ص (264
.4بHHالنسHHبة ملHHشاركHHة االحHHباء فHHي املHHنظمات الHHخيريHHة والHHعلمية واالدبHHية ،فHHان كHHانHHت هHHذه املHHنظمات فHHي الHHواقHHع
تهHH Hدف إلHH Hى تHH HرويHH Hج الHH Hخير واملHH Hنفعة الHH HعامHH Hة يHH Hجب عHH Hلى االحHH Hباء بHH Hعد املHH Hشورة وبHH Hكل حHH Hكمة واعHH Hتدال أن
يHHساعHHدوهHHا ويHHشاركHHوا فHHيها بHHقدر إمHHكانHHياتHHهم وقHHدراتHHهم .ولHHكن يHHجب ان ال يHHتدخHHلوا فHHي الHHشئون الHHسياسHHية
سواء باالعمال أو باالقوال.
)توقيعات مباركة ،ج  ،1ص(315
]راجع ً
أيضا فصل  20التبرعات واإلعانات وفصل  68الوحدة واالتحاد[

٩٠

ﺍاﻟﺘﻘﺪﻳﯾﺲ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﺰﻳﯾﻪﮫ
من آثار حضرة بهاء اهلل
ِ
Hسحاب وال يHلتفتون الHيه ابً Hدا اال انHهم مHني ليَجHدن
Hمر ال
Hمرون عHنه َHك ّ
 -1هHم عHباد لHو يَHردو َن واديًHا مHن الHذهHب ي ّ
Hرف ال HتّقديHHس ويشهHHد بHHذلHHك ربّHHك ومHHن عHHنده عHHلم الHHكتاب .ولHHو يَHHرد َّن عHHليهم ذواتُ
مHHن قHHميصهم املHHأل االعHHلى َعَ H
الج ِ
خHلقوا مHن الHتقوى كHذلHك يHع ّلمكم قHل ُم الHقدم ِ مHن
HصارهHم بHالَ Hه َوى اولHئك ُH
Hمال بHأحHسن الHطراز ال تHرتُّ Hد الHيه ّن اب
ُ
لدن ربكم العزيز الوهاب.
)منتخباتي ،فقرة  ،60ص (83
حHّ Hر َم عHHليكم الHزّنHHا والّ Hلواط والHHخيانHHة ان اجHHتنبوا يHHا معشHHر املHHقبلني .تHHاهلل قHHد ُ
خHHلقتم لHHتطهير الHHعالHHم عHHن
 –2قHHد ُH
Hفسه إلHى الHرحHمن ويHرتHكب
رجHس الHهوى هHذا مHا يHأمHركHم بHه مHولHى الَ Hورى ان انHتم مHن الHعارفHنيَ .مHHن يَنسHب ن َ
مHا عHمل بHه الHشيطان انHه لHيس مHني يشهHد بHذلHك كHل الHنّواة والHحصاة وكHل األشHجار واألثHمار وعHن ورائHها هHذا
اللسان الناطق الصادق األمني.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص(339-338
HتوجHHهن إلHHى اهلل فHHاطHHر األرض
 –3انHHا نHHأمHHر عHHباد اهلل وإمHHائHHه بHHالHHعصمة والHHتقوى لHHيقوم ّ Hن مHHن َرقHِ Hد الHHهوى ويHّ H
والسماء.
)امر وخلق ،ج ،3ص(425
ٍ
ألمة فازت بهذا املقام العظيم.
 –4ان اهلل قد جعل العصمة اكليال لرؤوس امائه طوبى
)ظهور عدل إلهي ،ص(67
 –5ي HH Hنبغي أله HH Hل ال HH Hبهاء ان ي HH Hنقطعوا ع Hّ H Hمن ع HH Hلى األرض ك HH Hلها ع HH Hلى ش HH Hأن يج HH Hدن أه HH Hل ال HH Hفردوس ن HH Hفحات
الHتقديHس مHن قHميصهم و َيHرون أهHل االكHوان فHي وجHوهHهم نHضرة الHرحHمن انHهم مHن املHقربHني ،اولHئك عHباد بHهم
يظهر التقديس في البالد وتنتشر آثار اهلل العزيز الحكيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،46ص(71
 –6يا حزب اهلل التقديس التقديس التقوى التقوى.
)منتخباتي ،فقرة  ،131ص(183
 –7أن انصروني يا أحبائي باألعمال التي بها تفوح نفحة التقديس بني العاملني.
)كتاب مبني ،ص(106
 –8خّ Hلصوا أنHفسكم عHن الHدنHيا وزخHرفHها ،إيّHاكHم ان ال تHقربHوا بHها ألنHها يHأمHركHم بHالHبغي والHفحشاء ويHمنعكم
عن صراط عز مستقيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،128ص(177

٩١

 –9إنHا نHوصHيكم بHالHصبر واالصHطبار وبHما يظهHر بHه تHقديHس األمHر فHي املHدن والHديHار ،خHذوا مHا أمHرتُHم بHه مHن
لدن آمر حكيم.
)اثار قلم اعلى ،ج ،2ص(97
 –10شأن االنسان هو املحبة واألمانة والعفو والوفاء وما يظهر به تقديس ذاته بني األحزاب.
)اثار قلم أعلى ،ج ،2ص(66
Hبرم ٍ عHHظيم بHHأن قّ HدسHHوا أنHHفسكم فHHي حHHني الHHظهور عHHن
 –11قHHل يHHا قHHوم انHHا أمHHرنHHاكHHم فHHي ألHHواح الHHقدس بHHأمHHر ُمَ H
كHل االسHماء وعHن كHل مHا خHلق بHني االرض والHسماء لHينطبع عHليها شHمس الHحق مHن أفHق عHزٍّ قHديHم .وامHرنHاكHم
HضطركHم إلHى جHهة آخHر،
هHا عHن حHب املHمكنات وعHن بHغضهم لHئال يHمنعكم عHن جHهة وي
بHان تHجعلوا أنHفسكم مHنزّ ًH
ّ
وكان هذا من أعظم نصحي عليكم ان أنتم من الشاعرين.
)آثار قلم أعلى ،مجلد ،4ص(297
 –12ق ّدس نفسك عن ال ّدنيا ثم أمر الناس بالتقديس عنها كذلك تعظك الورقاء ان انت من العاملني.
)آثار قلم أعلى ،مجلد ،4ص(212
Hتر فHي كHنائHز الHعصمة مHن لHدن
 –13وأنHتم يHا مHأل األرض قّ HدسHوا أنHفسكم وط ّ HهHروا قHلوبHكم لHتعرفHوا بHها مHا ُ H H
س َ
مHقتدر قHديHر .قHل َHم ُ
Hثل قHلوبHكم َ Hك َHمثل املHاء ان انHتم مHن الHعارفHني ،وان املHاء يHكون صHافHيا مHا لHم يخHلط بHه الHطني
واذا اخHتلط بHالHطني يHذهHب صHفائHه ويHبطل لHطافHته بHحيث ال يHرى مHا فHيه مHن صHفاء الHذي أودعHه اهلل فHي ظHاهHره
وب HHاط HHنه ان ان HHتم م HHن ال HHناظ HHري HHن .وان HHتم ي HHا م HHأل ال HHبيان ف HHاجه HHدوا ف HHي أن HHفسكم ل HHئال ي HHختلط ب HHماء وج HHودك HHم ط HHني
الHHشهوات اتHHقوا اهلل وكHHونHHوا مHHن املHHتقني ،قHHدسHHوا أنHHفسكم عHHن طHHني الHHنفس والHHهوى ليظهHHر مHHنكم مHHا أودع اهلل
فيكم من لئالي عز كريم .
)لئال¦ الحكمة ،مجلد ،2ص(21
 –14ان الHHذيHHن يHHتبّعون الَ Hهوى وينسHHبون انHHفسهم الHHينا اولHHئك فHHي غٍ H
Hفلة وضٍ H
Hالل يHHنبغي بHHان يظهHHر مHHن الHHذيHHن
اقبلوا إلى اهلل ما تتضوع به رائحة التقديس بني العباد.
)كتاب مبني ،ص(431
 –15قHHل إنHHا قHHبلنا الHHضراء والHHبأسHHاء لHHتنزيHHه أنHHفسكم مHHا لHHكم ال تHHكون ّ Hن مHHن املHHتفكريHHن .. .إنHHا حHHملنا الHHباليHHا
سHا عHما يHكرهHه أهHل
لHتطهير انHفسكم وأنHتم مHن الHغافHلني .قHل يHنبغي لHكل مHن تشHبث بهHذا الHذيHل بHأن يHكون مHق ّد ًH H
املHHأل األعHHلى كHHذلHHك قHHضي األمHHر مHHن لHHدن ربHHك األبHHهى فHHي هHHذا الHHلوح املHHبني .. .إنHHا نHHريHHكم فHHي أعHHمالHHكم إذا
وجHHدنHHا مHHنها الHHرائHHحة املHHقدسHHة الHHطيبة نHHص ّلي عHHليكم وبHHذلHHك يHHنطق لHHسان أهHHل الHHفردوس بHِ Hذكِ HركHHم وثHHنائHHكم بHHني
املقربني.
ّ
)منتخباتي ،ص(197
Hدري
 –16قHHل تHHاهلل مHHن لHHم يHHكن قHHلبه مط ّهHً Hرا عHHن كHHل مHHا يHHذكHHر عHHليه اسHHم شHHيء لHHن يHHنطبع فHHيه هHHذا الجHHمال الّ H
االصHفى ،قّ HدسHوا مHرايHا انHفسكم يHا مHأل األرض ثHم اصHعدوا إلHى مHقام الHذي جHعل اهلل عHن خHلفه ذكHر الHقوسHني
او ادنى.
)آثار قلم أعلى ،مجلد ،4ص(18
٩٢

 –17طَ ّHه HHر ع HHيناك ع HHن ك HHل م HHا س HHواه ث HHم دع ك HHل م HHا ف HHي ي HHداك ث HHم قّ H Hدس ن HHفسك ع HHن ك HHل م HHن ف HHي األرض HHني
والسموات لتستطيع ان تستقيم على امر الذي ّ
تزل عليه أقدام املخلصني.
)آثار قلم اعلى ،مجلد ،4ص(24
 –18قHل يHا قHوم ال تHرتHكبوا مHا يHض ّيع بHه حHرمHتكم وحHرمHة األمHر بHني الHعباد وتHكونHن مHن املفسHديHن وال تHقربHوا مHا
Hمسه اال الHذيHن ط ّHهHرهHم اهلل عHن كHل دنHس
يHنكره عHقولHكم ان اجHتنبوا االثHم وانHه ح ّHرم عHليكم فHي كHتاب الHذي لHن ي ّ
وجعلهم من املطهرين.
)آثار قلم أعلى ،مجلد ،4ص(113
 –19دع الHنفس والHهوى ثHم طHيّر بHقوادم الHقدس إلHى هHذا الHهواء الHذي انبسHط فHي هHذا الHسماء الHتي أحHاطHت
العاملني.
)آثار قلم اعلى ،مجلد ،4ص (174
من آثار حضرة عبد البهاء
 –1التقديس والتنزيه من أعظم خصائص أهل البهاء.
)مائدة آسماني ،مجلد ،5ص(191
 –2الHHطهارة والHHتقديHHس مHHن أسHHس ديHHن اهلل وأعHHظم وسHHيلة لHHلوصHHول إلHHى الHHدرجHHات الHHعالHHية غHHير املHHتناهHHية.....
ان أص HHل ال HHتقدي HHس وال HHتنزي HHه ه HHو ال HHنظاف HHة وال HHلطاف HHة وط HHهارة ال HHقلب م HHن ج HHميع م HHا س HHوى اهلل واالش HHتعال ب HHنار
محبة اهلل.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (407 -406
–3ال يHوجHد أمHر أعHظم عHند اهلل مHن الHعصمة والHعفة .وهHو مHن أعHظم مHقامHات الHعالHم االنHسانHي ومHن خHصائHص
السلوك الرحماني وما دونه من شئون عالم الحيوان.
)بدايع االثار ،مجلد 2ص(268
 -4أم HHا االف HHيون ال HHقذر امل HHلعون – ن HHعوذ ب HHاهلل م HHن ع HHذاب اهلل – ف HHان HHه ب HHصري HHح ك HHتاب االق HHدس مح Hّ Hرم وم HHذم HHوم،
وتHعاطHيه ضHرب مHن الHجنون .وقHد ثHبت بHالتجHربHة أن شHاربHه محHروم مHن الHعالHم االنHسانHي .إنHني أعHوذ بHاهلل مHن
ه HHذا االم HHر ال HHره HHيب ال HHهادم ل HHبنيان االن HHسان HHية املس Hبّب للخس HHران االب HHدي ،ف HHهو يس HHلب االن HHسان روح HHه وي HHقتل
وجHدانHه ويHطمس شHعوره ويحHط مHن إدراكHه ،يHميت الHحي ويخHمد حHرارة الHطبيعة وال يHمكن تHصور ضHرر أفHدح
مHن هHذا .هHنيئا لHنفوس تHقدسHت ألHسنتهم عHن ذكHره فHكيف بHاسHتعمالHه .يHا أحHباء اهلل إن الHجبر والHعنف والقهHر
والHزجHر فHي هHذه الHدورة اإللHهية مHذمHوم ،أمHا فHي سHبيل مHنع شHرب االفHيون فHيجب التشHبث بHكل وسHيلة وتHدبHير
لتخليص النوع االنساني من هذه االفة العظمى ونجاته منها .والويل ملن يفرط في جنب اهلل.
)من املجموعة املستندية "العفة والتقديس" ،ص (19
 -5وب HHخصوص ال HHحشيش ،ل HHقد ذك HHرت أن ب HHعض االي HHران HHيني اع HHتادوا ع HHلى ت HHعاط HHيه .ي HHا هلل ال HHغفور ان HHه أس HHوأ
املخ HHدرات وتح HHري HHمه واض HHح ف HHي األل HHواح .ب Hِ Hه ينح HHل ال HHفكر وت HHتأذى ال HHروح ف HHكيف ب HHشخص ي HHطلب ث HHمرة شج HHرة
الHجحيم هHذه .إن بHاسHتعمالHه تظهHر فHي طHباع االنHسان صHفات الHوحHوش فHكيف يحHرم نHفسه مHن مHواهHب الHرب

٩٣

الHHغفور ويHHلجأ إلHHى هHHذا املخّ Hدر املحHHظور .إن الHHكحول تHHعطل الHHذهHHن وتHHسوق صHHاحHHبها إلHHى سHHفاسHHف االمHHور،
ولHHكن الHHحشيش الHHخبيث يطف¦ الHHذهHHن ويجHّ Hمد الHHروح ويHHتلف الHHنفس ويHHضيّع الجسHHد ويHHترك االنHHسان ضHHائً Hعا
حائرا.
ً
)من املجموعة املستندية "العفة والتقديس" ،ص(20
من تواقيع حضرة ولي امر اهلل
 –1ع HHلى األح HHباء ان ال ي HHنظروا إل HHى ف HHساد امل HHجتمع وس HHوء األخ HHالق وامل HHعام HHلة او إل HHى ام HHتيازه HHم وت HHفوق HHهم
النسHبي ،وانHما عHليهم الHنظر إلHى األوج األعHلى وأن تHكون الHتعالHيم والHنصائHح اإللHهية هHي مHحور اهHتمامHهم،
عHHندهHHا يHHعلم الجHHميع بHHأن هHHناك مHHراحHHل مHHتعددة مHHا زالHHت بHHاقHHية فHHي وادي السHHلوك ولHHم نHHصل بHHعد إلHHى مHHنزل
ّ
والشيم اإللهية.
املقصود ،وهو التخلق باألخالق
)توقيعات مباركة ،مجلد ،1ص(207
 –2إن هHHذا الHHتقديHHس والHHتنزيHHه بHHما يHHقتضيه مHHن عHفّة وطHHهارة يسHHتلزم االعHHتدال فHHي جHHميع املHHراتHHب واألحHHوال:
فHHي املHHلبس ثHHم األلHHفاظ والHHكلمات ومHHمارسHHة املHHواهHHب الHHفنية واألدبHHية وكHHذا األمHHر فHHي االبHHتعاد عHHن املشHHتهيات
الHنفسية وتHرك الHعادات واألهHواء الHسخيفة وأسHالHيب الHلهو الHرذيHلة الHتي تحHط مHن مHقام اإلنHسان وتHهوي بHه مHن
أوج الHHعزة إلHHى حHHضيض الHHذلHHة ،كHHما يHHدعHHو بHHقوة إلHHى اجHHتناب املHHسكرات واألفHHيون وسHHائHHر الHHعادات الHHضارة،
عري وال HHزواج ال HHعرف HHي وال HHخيان HHة ف HHي
ف HHال HHتقدي HHس وال HHتنزي HHه ي HHمنع امل HHتاج HHرة ب HHال HHفن واألدب ويُح Hّ Hرم ظ HHاه HHرة الH Hت ّ ّ
ال HHعالق HHات ال HHزوج HHية وج HHميع أش HHكال ال HHعالق HHات ال HHجنسية غ HHير املش HHروع HHة وي HHبرأ م HHن ك HHل م HHا ي HHناف HHي األح HHكام
والشHHرائHHع اإللHHهية ،وال يHHتفق بHHأي وجHHه مHHن الHHوجHHوه مHHع األحHHوال الHHسائHHدة ومHHوازيHHن اآلداب غHHير املHHرضHHية لهHHذا
ال HHعصر املنح HHط واملH Hتّجه ن HHحو ال HHزوال .إن HHه ي HHكشف ع HHمل ًيّا وي HHقيم ال HHدل HHيل ال HHقاط HHع ع HHلى ب HHطالن ه HHذه األف HHكار
وانحطاط هذه الطرق ومفاسد تلك التجاوزات .
)من كتاب (The Advent of Divine Justice
 -3إن نHHظرة الHHبهائHHية لHHلجنس قHHائHHمة عHHلى االعHHتقاد الHHراسHHخ بHHأن الHHعفة ضHHروريHHة للجنسHHني ،لHHيس فHHقط النHHها
فHHضيلة بحHHد ذاتHHها ،بHHل النHHها الHHطريHHق الHHوحHHيد نHHحو حHHياة زوجHHية نHHاجHHحة .إن الHHعالقHHات الHHجنسية مHHهما كHHانHHت
خHارج نHطاق الHزوجHية مHمنوعHة قHطعا وكHل مHخالHف يHحاسHب أمHام اهلل ويHعاقHبه مHجتمعه .إن الHديHن الHبهائHي يHقرّ
ب HHأه HHمية ال HHحاف HHز ال HHجنسي ول HHكنه ي HHشجب ال HHتعبير ال HHخاط¦ وغ HHير ال HHقان HHون HHي ع HHنه ،ك HHامل HHمارس HHة ال HHجنسية الح Hّ Hرة
والHزواج الHرفHاقHي وغHيره مHما يHعده الHديHن الHبهائHي ضHارا جHدا بHاالنHسان ومHجتمعه .إن الHتعبير السHليم عHن ذلHك
الحافز حق مشروع لكل فرد ولهذا س ّن النكاح.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته ألحد االحباء بتاريخ  5ايلول /سبتمبر (1938
 -4الHعفة قHبل الHزواج تHعني الHحياة الHنقية الHطاهHرة ،وبHعده تHعني الHوفHاء واالخHالص مHن كHل طHرف نHحو االخHر
فHي جHميع االمHور الHجنسية قHوالً وعHمالً .إن الHعالHم الHيوم غHريHق الHتركHيز الHزائHد عHلى الHحب الجسHدي دون الHقيم
الHروحHية .عHلى االبHاء أن يHدركHوا ذلHك فHيرتHفعون بمسHتواهHم عHن أقHرانHهم الHذيHن ،عHبر مHراحHل الHتاريHخ الHفاسHدة،
يHHصبّون جHّ Hل اهHHتمامHHهم عHHلى الHHناحHHية الHHجسمانHHية مHHن الHHنكاح .وفHHي خHHارج نHHطاق حHHياتHHهم الHHزوجHHية الHHطبيعية
الشHHرعHHية عHHليهم ان يHHنسجوا بHHأفHHعالHHهم روابHHط االلHHفة واملHHحبة االبHHديHHة املHHبنية عHHلى الHHحياة الHHروحHHية لHHالنHHسان ال
عHلى نHزواتHه الHجسمانHية بHحيث يHكونHون فHي هHذا املHضمار قHدوة ،وفHي أفHعالHهم مHقياسHا لHحياة البشHريHة الHحقة
حيث تكون روح االنسان في أعلى املقام وما جسده اال تلك االداة الطيّعة لروحه املستنيرة.
٩٤

)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ  28ايلول /سبتمبر (1941
 -5إن بHيان حHضرة بHهاء اهلل يHؤكHد عHلى مHدى خHطورة الHزنHا وإنHه عHائHق أمHام الHروح لHترقHيها فHي الHعالHم االخHر
وإن ش HHرب الخ HHمر ي HHذه HHب ب HHال HHعقل ويُفس HHده وم HHن ال HHضروري ت HHجنّبه .م HHن ه HHذه ال HHبيان HHات امل HHبارك HHة ن HHرى وض HHوح
التعاليم حول هذه املواضيع.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  30ايلول/سبتمبر (1949
 -6الHفسق والHفجور وتHزايHد االهHتمام بHالHجنس ،مHن الشHرور الHتي تHصيب املHجتمع االنHسانHي فHي هHذه الHحقبة
الHHزمHHنية املHHتميزة بHHضعف الHHروحHHانHHية .إن الشHHذوذ الHHجنسي حسHHب الHHتعالHHيم املHHباركHHة امHHر مHHنبوذ روحHHانHHيا ،ومHHع
إيHHمانHHنا بHHأنHHه غHHير مHHسموح بHHه اجHHتماعHHيا – مHHع انHHه مHHع االسHHف مHHقبول لHHدى بHHعض املHHجتمعات حHHالHHيا  -اال أن
امل HHصاب HHني ب HHه ت HHجب م HHساع HHدت HHهم ن HHحو ال HHعالج .ع HHلينا م HHكاف HHحة الش HHرور ف HHي امل HHجتمع ب HHال HHوس HHائ HHل ال HHروح HHان HHية ث HHم
االجتماعية والطبية وان نكون متفهمني لها دون تهاون في املبادئ وال حياد عن العقيدة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتارخ  21أيار/مايو (1954
 -7لHيس فHي الHتعالHيم املHباركHة مHا يHمنع الHرقHص ،ولHكن االحHباء عHليهم أن يHتذكHروا دائHما أن حHكم حHضرة بHهاء
اهلل هHو الHعفّة .ان مHا يHالزم صHاالت الHرقHص الحHديHثة مHن تHعاطHي الخHمر واخHتالط غHير مشHروع وشHرب الHدخHان
Hارا ،فHالHرقHص الHكالسHيكي وتHعليم الHرقHص فHي املHدارس أو
لHهو جّ Hو فHاسHد حً Hقّا .ان الHرقHص بحّ Hد ذاتHه لHيس ض ً
املHشاركHة فHي الHدرامHا والHتمثيل الHسينمائHي ال ضHير مHنه ،بHل ال َّ
Hض َرر مHن الHفساد الHذي غHالHبا مHا يHحيطها فHي
هذه االيام ،ونحن كبهائيني يتحتم علينا االبتعاد عن االجواء التي تالزم هذه الفنون ال الفنون ذاتها.
)من رسالة كتبت الحد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  30حزيران /يونيو عام 1952م(

٩٥

من رسائل بيت العدل األعظم
 –1لHHيس هHHناك مHHن أدنHHى شHHك فHHي أن األحHHباء يHHمكنهم أن يHHكونHHوا مHHثاال أعHHلى فHHي الHHطهارة والHHتقديHHس .كHHما
Hصت تHعالHيم حHضرة بHهاء اهلل ،فHقط عHندمHا يHقفون بHثبات وشHجاعHة مHناصHريHن لHنهج وأسHلوب الHحياة الHبهائHية
ن ّ
واعHHني تHHمامHHا أنHHهم دعHHاة مHHبادئ تHHناقHHض الHHقوى الHHقائHHمة عHHلى تHHدمHHير نHHسيج الHHقيم األخHHالقHHية لHHإلنHHسان بHHشكل
مHأسHاوي .إن جHنوح املHجتمع املHتمدن بHنزاعHاتHه الHحالHية وتHضاربHها مHع مHبادئHنا فHي السHلوك األخHالقHي وبHعي ًدا
عHHن تHHأثHHير ذلHHك عHHلى األحHHباء أو وقHHوعHHهم فHHريHHسة املHHساومHHة عHHلى تHHصميمهم التHHباع املHHثل األعHHلى فHHي الHHطهارة
والHHتقديHHس ،الHHذي هHHو جHHوهHHر عHHقيدتHHهم .فHHإن ذلHHك يHHجب أن يHHحثّهم عHHلى اإليHHفاء بتعهHHداتHHهم املHHقدسHHة بHHعزم أكHHيد
فيصارعون قوى الشر التي تق ّوض دعائم األخالق لدى الفرد.
)من رسالة ألحد األحباء بتاريخ 22أيار/مايو عام(1966
 –2إن الHHواجHHب الHHذي يتحHHدى الHHبهائHHيني فHHي تHHنفيذه هHHو إطHHاعHHة األحHHكام اإللHHهية فHHي حHHياتHHهم الHHخاصHHة وجHHلب
بHHاقHHي أفHHراد البشHHريHHة إلHHى هHHذا الHHنعيم بHHالHHتدريHHج .عHHندمHHا نHHتعمق فHHي مHHدى تHHأثHHير إطHHاعHHة األحHHكام اإللHHهية عHHلى
ح HHياة ال HHفرد ،ع HHلى اإلن HHسان أن ي HHدرك أن اله HHدف م HHن ه HHذه ال HHحياة ت HHهيئة ال HHروح ل HHلحياة األخ HHرى ،ل HHذا ع HHليه أن
يHHتعلم كHHيف يHHتحكم بHHنزواتHHه فHHيوجHHهها بHHدل أن يHHكون عHHبدا لHHها .إن الHHحياة سHHلسلة مHHن الHHتجارب واالنHHجازات،
أع HHمال م HHن ال HHتقصير وال HHتقدم ال HHروح HHان HHي الج HHدي HHد ،وأح HHيان HHا ت HHبدو م HHراح HHل ال HHحياة ص HHعبة ج HHدا ول HHكن اإلن HHسان
يسHتطيع ان يHشاهHد املHرة تHلو األخHرى ان الHنفس الHتي تHنفذ أحHكام حHضرة بHهاء اهلل بHاسHتقامHة وثHبات ،ومHهما
بHدا ذلHك صHعبا ،فHهي حHتما تHترقHى وتHنمو روحHانHيا بHينما الHتي تHساوم عHلى األحHكام ألجHل سHعادتHها الHظاهHريHة
فHهي تHسعى وراء وهHم ال سHبيل إلHى تHحقيقه وسHعادة صHعبة املHنال وفHوق هHذا كHله تHتقهقر روحHانHيا وغHالHبا مHا
تغرق في مشاكل عديدة.
)من رسالة إلى كافة املحافل املركزية بتاريخ 6شباط  /فبراير (1973
 –3ب HHخصوص امل HHزاي HHا اإلي HHجاب HHية ل HHلعفة ي HHؤك HHد ب HHيت ال HHعدل األع HHظم أن ال HHدي HHن ال HHبهائ HHي ي HHدرك م HHاه HHية ال HHداف HHع
ال HHجنسي وي HHوض HHح دور ال HHزواج ف HHي ال HHتعبير الس HHليم ع HHنه .وال ي HHؤم HHن ال HHبهائ HHيون بقه HHر وك HHبت ه HHذا ال HHداف HHع ب HHل
بHتوجHيهه والHسيطرة عHليه .إن الHعفة ال يHمكن أن تHعني االنHسحاب مHن الHعالقHات اإلنHسانHية بHل تح ّHرر اإلنHسان
مHن طHغيان الHجنس .والHذي يHسيطر عHلى نHزواتHه الHجنسية هHو الHقادر عHلى حHفظ الHتوازن فHي عHالقHته وصHداقHته
مع الجنسني دون املساس بتلك الرابطة الفريدة بني الزوجني.
) من رسالة ألحد األحباء كتبت بتاريخ  18آيار /مايو (1979
 –4إن حHHضرة ولHيّ أمHHر اهلل فHHي كHHتابHHه "ظHHهور الHHعدل اإللHHهي" ال يHHصف املHHتطلبات األسHHاسHHية لHHلعفة فحسHHب
بHHل لHHلحياة الHHعفيفة املHHقدسHHة فHHكالهHHما أسHHاسHHي وهHHام .إن أحHHد مHHفاسHHد املHHجتمع كHHما نHHراه الHHيوم هHHو االهHHتمام
Hتعصب لHHأللHHعاب الHHريHHاضHHية واالبHHتعاد عHHن
الHHبالHHغ بHHالHHترفHHيه واملHHتعة والتسHHلية والHHتعطش إلHHى الHHلهو والHHتكريHHس املّ H
الج ّ H Hد وال HH Hنفور م HH Hنه ون HH Hظرة االس HH Hتهزاء ح HH Hيال ال HH Hعفّة وال HH Hقيم الش HH Hري HH Hفة .إن االب HH Hتعاد ع HH Hن ه HH Hذه األم HH Hور وت HH Hرك
الHتصرفHات الHعابHثة الHطائHشة ال يHعني بHالHضرورة أن يHغدو الHفرد الHبهائHي عHابHسا مHكتئبا ،فHاملHرح والHسعادة مHن
مHيزات الHحياة الHبهائHية الHحقة أمHا الHعبث فHغالHبا مHا يHؤول إلHى املHلل والHفراغ .فHالHسعادة الHحقيقية هHي جHزء مHن
الHحياة املHتّزنHة الHتي نHرى فHيها أيHضا ذلHك الHتفكير الجّ Hدي والHشفقة والHعبوديHة هلل ،إذ هHي مHن أهHم املHزايHا الHتي
تضفي على الحياة بريقا المعا وتغنيها بالسعادة.
)من رسالة كتبت ألحد االحباء بتاريخ  18آيار /مايو عام (1979

٩٦

]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  10األدب واألخ HHالق ال HHحسنة وف HHصل  13االم HHتياز ف HHي ك HHل األم HHور وف HHصل  21ال HHترب HHية
والتعليم وفصل  29حياة العائلة البهائية[.

٩٧

ﺍاﻟﺘﻘﻮﻯى ﻭوﻣﺨﺎﻓﺔ ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1أص HHل ال HHحكمة ه HHو ال HHخشية ع HHن اهلل ع Hزّ ذك HHره وامل HHخاف HHة م HHن س HHطوت HHه وس HHياط HHه وال HHوج Hُ Hل م HHن م HHظاه HHر ع HHدل HHه
وقضائه.
)لوح أصل كل الخير(
 -2إن الHHذيHHن نHHبذوا ال Hبَغي وال Hغَوى واتخHHذوا الHHتقوى اولHHئك مHHن خHHيرة الخHHلق لHHدى الHHحق يHHذكHHرهHHم املHHأل األعHHلى
وأهل هذا املقام الذي كان باسم اهلل مرفو ًعا.
)الكتاب االقدس ،فقرة (71
 -3إن HHا وص HHينا أول HHياءن HHا ب HHتقوى اهلل ال HHذي ك HHان م HHطلع األع HHمال واألخ HHالق ،إن HHه ق HHائ HHد ج HHنود ال HHعدل ف HHي م HHدي HHنة
الHبهاء .طHوبHى ملHن دخHل فHي ظHل رايHته الHنوراء وتHمسك بHه إنHه مHن أصHحاب الHسفينة الحHمراء الHتي نHزل ذكHرهHا
في قيوم األسماء.
)لوح اإلشراقات(
Hجته وكHHانHHوا مHHمن كHHفر وجحHHد ،اتHHقوا
 -4قHHل يHHا قHHوم خHHافHHوا عHHن اهلل وال تHHتبعوا الHHذيHHن حHHاربHHوا مHHع اهلل وأنHHكروا ُحّ H
من مظهر األمر في تلك األيام ثم انصروا اهلل بارئكم وال تخافوا من الذي أشرك ثم ألحد.
)لئال¦ الحكمة ،املجلد األول ،ص (30
 -5قHHل يHHا قHHوم اتHHقوا اهلل وال تHHعترضHHوا عHHلى الHHذي بHHه أتHHى اهلل عHHلى الHHسحاب ونHHطق الHHكتاب إنHHه ال إلHHه إال هHHو
العليم الخبير .تمسكوا يا أحبائي باهلل وسلطانه وال تسلكوا سبيل الخائنني.
)لئال¦ الحكمة ،املجلد الثاني ،ص (149
 -6من تمسك بالتقوى الخالص إنه أهل اهلل يشهد بذلك ما نزل في الفرقان ثم في ُكتُب النبيني.
)آثار قلم أعلى ،املجلد األول ،ص (254
 -7يHHا عHHلي قHHبل أكHHبر ،إن املHHظلوم يHHذكHHرك ويHHوصHHيك بHHتقوى اهلل رب الHHعاملHHني .إنHHا جHHعلنا األمHHانHHة إكHHليالً لHHرؤوس
ٌ
وويل للمعرضني.
عبادي والتقوى ثوبًا لهياكل أحبائي طوبى ملن أخذ نصح اهلل
)فضائل أخالق ،ص (91
 -8أن اؤمHر الHعباد بHتقوى اهلل لHعل تHتضوع مHن أعHمالHهم روائHح الHتقديHس فHي اآلفHاق كHذلHك أمHرنHاهHم وتHأمHرهHم
من لدن عليم حكيم.
)فضائل أخالق ،ص (91

٩٨

 -9ق HHل إن م HHظلوم ع HHكا ي HHدع HHو الج HHميع إل HHى ت HHقوى اهلل وب HHما ي HHرت HHفع ب HHه م HHقام اإلن HHسان .إن الش HHري HHعة اإلل HHهية
الHحقيقية هHي األمHور واألعHمال الHتي تHؤدي إلHى ظHهور املHقامHات اإلنHسانHية .هHذا هHو املHعروف الHذي أمHر اهلل بHه
في جميع الكتب وما يخالف ذلك هو مردود ويجب اجتنابه.
)فضائل أخالق ،ص (92
 -10مHHا يHHنصر األمHHر هHHو األعHHمال ومHHعينه هHHو األخHHالق .يHHا أهHHل الHHبهاء تHHمسكوا بHHتقوى اهلل هHHذا مHHا حHHكم بHHه
املظلوم واختاره املختار.
)فضائل أخالق ،ص (92
 -11إن الHحصن املHحكم املHتني لHحفظ الHنفس األ ّHمHارة هHو خHشية اهلل ،إنHها سHبب تهHذيHب وتHقديHس الHوجHود... .
إن سHHيف الHHتقوى أحHHد مHHن سHHيف الحHHديHHد لHHو أنHHتم تHHعلمون .لHHقد ذكHHرنHHا أمHHر اهلل أمHHام وجHHوه األحHHزاب مHHن غHHير
يقربهم ويحفظهم ويرفعهم.
ستر وحجاب وأمرنا الكل بما ّ
)بيام آسماني ،مجلد  ،2ص (132
 -12اع HHلموا ي HHا م HHأل األرض أن خ HHشية اهلل ك HHان HHت ع HHلة االط HHمئنان وس HHبب ال HHنظم وال HHراح HHة ف HHي اإلم HHكان ،وه HHو
Hبب لHحفظ الHعباد وإصHالح الHعالHم ....يHجب عHلى اإلنHسان أن يتحّ Hلى بHأمHريHن أولHهما الHديHن ألنHه يHحفظه مHن
س ٌ
املHعاصHي واالجHتراحHات ،طHوبHى ملHن زيّHن رأسHه بHإكHليل الHتقوى وهHيكله بHدرع خHشية اهلل .أمHا األمHر الHثانHي فHهو
األعمال واألخالق ألن بهما يمتاز اإلنسان عن الحيوان.
)بيام آسماني ،مجلد  ،2ص (134 - 133
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1يHHا مظهHHر كHHلمة الHHتقوى ،إن الHHتقوى الHHحقيقي مHHن أعHHظم املHHواهHHب اإللHHهية وهHHو خHHشية اهلل ،إن هHHذا الHHخوف
لHيس مHن الHعذاب أو الHعقاب وإنHما الHخوف مHن الحHرمHان مHن رحHمة وعHنايHة اهلل .وإذا ُحِ Hر َم اإلنHسان مHن ألHطاف
الحق تبارك وتعالى فإنه يكون قد ابتلي بعذاب أعظم من النار.
)بيام آسماني ،مجلد  ،2ص (134
 -2إن ال HHبهائ HHيني ال HHيوم ف HHي ش HHرق وغ HHرب ال HHعال HHم يح HHملون راي HHة ال HHصدق واألم HHان HHة ،أم HHا البش HHر ف HHقد أح HHاط HHتهم
هواجس خطره وبحاجة إلى رادع ،والرادع الحقيقي هو خشية اهلل.
)بيام آسماني ،مجلد  ،2ص (134
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ت HHسأل HHون ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ع HHن م HHخاف HHة اهلل ،ق HHد ال ي HHدرك األح HHباء أن غ HHال HHبية البش HHر ه HHم ب HHحاج HHة إل HHى
عHنصر الHخوف لHكي يHكونHوا مHنضبطي السHلوك ،فHاالنHضباط الHناتHج عHن املHحبة فHقط ،ال يHتوفHر إال لHدى الHنفوس
الHتي بHلغت شHأوا روحHيًا سHامHيًا نسHبيًا ،فHالHخوف مHن عHقاب اهلل وغHضبه – إذا مHا أقHدمHنا عHلى الش ّHر – شHعور
يHHحتاج إلHHيه الHHناس كHHي يسHHلكوا الHHصراط املسHHتقيم .عHHلينا أن نHHحب اهلل طHHب ًعا إال إنHHه عHHلينا أيً H
Hضا أن نHHخافHHه،
ومHHعنى ذلHHك أنHHنا كHHالHHطفل يHHخاف غHHضب والHHديHHه وعHHقابHHهما ودون أن نHHنكمش إذالالً أمHHام اهلل مHHثلما نHHفعل أمHHام
أي طاغية ظالم ،بل علينا أن ندرك أن رحمته تعالى تفوق حدود عدله.

٩٩

)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  26تموز /يوليو عام  1946م(
 -2بHHالنسHHبة إلHHى شHHرح مHHوضHHوع خHHشية اهلل لHHألطHHفال ،فHHليس هHHناك أي مHHانHHع لHHذلHHك حHHيث سHHبق أن شHHرح ذلHHك
Hضا عHلى الHطفل أن يHفهم بHأنHنا ال نHخاف اهلل ألنHه ق ٍ
حHضرة عHبد الHبهاء فHي شHكل قHصص وحHكايHات .وأي ً
Hاس أو
شHديHد وإنHما نHخافHه ألنHه عHادل وإذا ارتHكبنا أخHطاء فHإنHنا نسHتحق الHعقاب ولHكن مHن بHاب عHدالHته قHد يHنظر فHي
مدى استحقاقنا للعقاب .يجب علينا أن نحب اهلل ونخشاه م ًعا.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  15شباط  /فبراير عام (1957
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  9اإلي HHمان وال HHعرف HHان ووح HHدانH Hيّة اهلل وف HHصل  10األدب واألخ HHالق ال HHحسنة وف HHصل 25
التّو ّكل على اهلل[.

١٠٠

ﺍاﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1أصل كل الخير هو االعتماد على اهلل واالنقياد ألمره والرضاء بمرضاته.
)من لوح أصل كل الخير(
 -2رأس الHتوكHل هHو اقHتراف الHعبد واكHتسابHه فHي الHدنHيا واعHتصامHه بHاهلل وانHحصار الHنظر إلHى فHضل مHواله إذ
إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه.
)لوح أصل كل الخير(
 -3فHتو ّHكHل فHي كHل االمHور عHلى اهلل ربHك وإنHه يHكفيك عHن ضHر مHا خHلق ويخHلق ويHحفظك فHي كHنف أمHره وحHصن
واليته.
)آثار قلم أعلى ،ج ،4ص(61
 -4تو ّكلوا في كل األمور على اهلل ربكم ورب آبائكم إنه يسمع ويرى وهو املقتدر القدير.
( أمر وخلق ،ج ،3ص(402
 -5أن اصبروا في كل األمور وتوكلوا على اهلل وكونوا من املتوكلني.
)منتخباتي ،فقرة  ،136ص (190
 -6من كان هلل كان اهلل له ومن يتو ّكل عليه أنه هو يحرسه عن كل ما يضره وعن شر كل مكار لئيم.
)الواح نازله بملوك ،ص (37
 -7إنك ال تحزن من شيء تو ّكل على اهلل في أمرك.
)آثار قلم أعلى ،ج ،5ص (6
 -8توكلوا على اهلل في كل األمور إنه يحفظ من يشاء وينصر من نطق بذكره الجميل.
)آثار قلم أعلى ،ج ،5ص(69
Hمسك الح HHزن ف HHي س HHبيلي أو ال HHذل HHة الج HHل اس HHمي ال ت HHضطرب ف HHتوك HHل ع HHلى اهلل رب HHك ورب آب HHائ HHك
 -9وإن ي ّ H
األولني.
)لوح أحمد(
ُ -10كن في كل األحوال متمس ًكا بحبل عناية ربك ومتوكال عليه أنه لهو السميع العليم.
)لئال¦ الحكمة ،املجلد األول،ص (104

 -11إن اإلنHHسان ال يHHعلم مHHا هHHو خHHير ونHHفع لHHه .إن عHHلم الHHغيب مHHخصوص بHHذاتHHه تHHعالHHى .قHHد يحHHدث أن يHHطلب
اإلنHHسان شHHيئا يHHراه حHHسنا مHHن الHHحق جHHل جHHاللHHه وبHHعد ذلHHك يHHأتHHي كHHل الHHضرر مHHنه ولهHHذا الHHقى الHHقلم االعHHلى
١٠١

عHليكم مHقام الHتوكHل والHتفويHض .مHن املHعلوم والHواضHح لHكل ذي بHصر وإدراك بHأن كHل مHا يظهHر مHن الHحق جHلّ
جHاللHه هHو مHن مHقتضيات الHحكمة الHبالHغة وإن فّ Hوض اإلنHسان أمHره وتHو ّ HكHل عHلى اهلل سيظهHر مHا هHو مHصلحته.
يجب التمسك باألسباب والتوكل على اهلل.
)أمر وخلق ،ج  ،3ص (405
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1يHHا أمHHة اهلل املشHHتعلة بHHنار مHHحبته …… تHHوكHHلي عHHلى اهلل واعHHتمدي عHHليه وتHHذكHHري بHHذكHHره فHHي كHHل حHHني إنHHه
يب ّدل العسرة باليسر والشدة بالرخاء والتعب بالراحة العظمى إنه على كل شيء قدير.
)من مكاتيب عبد البهاء،مجلد  ،1ص (140
.2يHا حHبيبي الHعزيHز تHوكHل عHلى فHضل مHوالك وال تحHزن مHن شHيء وكHن فHي جHميع األمHور صHبورا وقHورا شHكورا
برا رؤوفًا هضو ًما كظو ًما ألن شأن املقربني هذا.
سكونا ً
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص(142
.3تHHوكHHلي عHHلى اهلل واعHHتمدي عHHليه وتHHذكHHري بHHذكHHره فHHي كHHل حHHني أنHHه يHHب ّدل العسHHرة بHHاليسHHر والشHHدة بHHالHHرخHHاء
والHتعب بHالHراحHة الHعظمى إنHه عHلى كHل شHيء قHديHر .وأمHا إذا تHسمعني مHني ال تHتقيدي بHحالHة مHن االحHوال بHل
فHي كHل حHالHة اشHكري ربHك الHرحHمن وسّ Hلمي األمHور إلرادتHه يHتصرف كHيف يHشاء وهHذا خHير لHك عHن كHل شHيء
في اآلخرة واألولى.
)منتخباتي از مكاتيب حضرة عبد البهاء ،فقرة (150
.4تHHو ّكHHل عHHلى اهلل ،فHHإن كHHل مHHا يحHHدث هHHو خHHير لHHكم وال يHHجوز االضHHطراب .إن الHHدنHHيا محHHل االنHHقالبHHات وعHHلى
يتصرف بكل سرور وانبساط واطمئنان وقوة واستقرار.
اإلنسان أن ال يتأثر من شيء وإنما
ّ
)أمر وخلق ،ج ،3ص(417
.5إن ال HHتوك HHل واالن HHقياد ل HHإلرادة وامل HHشيئة اإلل HHهية ي HHؤدي HHان إل HHى وص HHول اإلن HHسان إل HHى ق HHبول ك HHل م HHا ي HHقع رغ HHم
الHسعي واالهHتمام فHي األمHور .عHندهHا يHرى األمHور الHتي حHدثHت وكHأنHها تHطابHق رغHبته وإرادتHه ومHر ّوجHة لHعزّتHه
وسعادته وسوف لن يضطرب ولن يسعى لغير السالم والصفاء .إن هذه السعادة هي سعادة دائمة.
)بدائع اآلثار ،ج ،2ص(333-332
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  9اإليHمان والHعرفHان ووحHدانHيّة اهلل وفHصل  24الHتّقوى ومHخافHة اهلل وفHصل  42شHكر اهلل
الصبر والتسليم[.
وحمده وفصل ّ 45

١٠٢

ﺍاﻟﺘﻘﻠﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻮﻝل ﻭوﺍاﻟﺘﻜﺜﺮ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﻤﻞ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 .1ثُHHم اهHHدوا الHHناس بHHأفHHعالHHكم ألن فHHي األقHHوال يHHشاركHHون أكHHثر الHHعباد مHHن كHHل وضHHيع وشHHريHHفا ولHHكن األعHHمال
يHمتازكHم عHن دونHكم ويظهHر أنHواركHم عHلى مHن عHلى األرض فHطوبHى ملـHن يHسمع نHصحي ويHتّبع مHا أُمHر بHه مHن
لدن عليم ٍ حكيما.
)منتخباتي ،فقرة  ،139ص (196-195
.2رأس اإليHمان :هHو الHتق ّلل فHي الHقول والHتكثّر فHي الHعمل ومHن كHان أقHوالHه أزيHد مHن أعHمالHه فHاعHلموا أن عHدمHه
خير من وجوده وفناءه أحسن من بقائه.
ٌ
)من لوح أصل كل الخير(
.3إن القول بحاجة إلى العمل ،وإن القول بال عمل كنح ٍل بال عسل أو كشجر بال ثمر.
)من مجموعة اقتدارات ،ص (111
.4ع HHلى م HHن يّ H Hدع HHي امل HHحبة اإلل HHهية ال HHيوم أن ي HHكون م HHمتازا ف HHي ج HHميع ال HHشؤون .إن ق HHبول األم HHر واالع HHتراف
بHالHحق لHم يHكن مج ّHرد ادعHاء ألن الHيوم جHميع الHناس يّ HدعHون هHذا املHقام ولHكن لHسان الHعظمة يشهHد بHكذبHهم
وافHترائHهم وغHرورهHم وغHفلتهم وخHيانHتهم .أيHها األحHباء تح ّHركHوا خHالHصا هلل وتHكلموا لHوجHه اهلل إن الHكلمة الHتي
تHصدر هلل مHن سHماء الHقلب وتشHرق مHن أفHق الHلسان بHالHتأكHيد لHها تHأثHير ،ال تHغفلوا مHن تHأثHيرات األعHمال لHعمر
اهلل لHو يHطّلع شHخص عHلى أثHر األعHمال واألقHوال الHطيبة والHخبيثة مHنها سHوف لHن يHلتفت أبHدا إلHى أي مHكروه
الصرف.
وسوف لن يظهر منه سوى الخير املحض واملعروف ّ
)فضائل أخالق ،ص (29-28
.5يHلزم عHلى الجHميع التخّ Hلق بHاألخHالق الHجيدة واألعHمال الHحسنة واألفHعال الHطيبة وأمHا الHنفوس الHتي تنسHب
ومقدسا عن هذه النفوس.
نفسها للرحمن وتعمل أعماال شيطانية فإن الحق كان وال زال منزهًا
ً
)فضائل أخالق ،ص (15
 .6بHسم اهلل األبHهى إن املHقصود مHن الHكتب الHسماويHة واآليHات اإللHهية أن يHتربّHى الHناس نHحو الHعلم والHصدق
حHتى يHكونHوا سHببا لHراحHة أنHفسهم واآلخHريHن .وإن كHل أمHر يHؤدي إلHى راحHة الHقلب ويHزيHد مHن عHلو اإلنHسان
و ُي HHرض HHي ال HHناس ف HHهو م HHقبول .إن م HHقام اإلن HHسان ع HHال إذا ت HHز ّي HHن ب HHاإلن HHسان HHية وإال ف HHإن HHه أس HHوأ م HHن ج HHميع
املخHلوقHات .أيHها األحHباء اغHتنموا هHذا الHيوم وال تحHرمHوا أنHفسكم مHن فHيوضHات بحHر الHرحHمن .ادعHوا اهلل أن
يزيّن الجميع بطراز العمل الطاهر والخالص في هذا اليوم املبارك إنه هو املختار.
)درياي دانش ،ص (1

Hسما بHأنHوار شHمس الHحقيقة املشHرقHة والHالئHحة مHن أفHق الHسجن بHأن ضHرر األعHمال الHشنيعة
.7يHا ابHن ابهHر :ق ً
Hبب لHHوقHHف ظHHهور األمHHر بHHني
املHHذكHHورة مHHنعها فHHي الHHكتاب مHHن الHHقلم األعHHلى يHHرجHHع إلHHى الHHحق وإنHHه أيHHضا سٌ H

١٠٣

ال HHعباد .ن HHسأل اهلل أن ي HHعمل الج HHميع ب HHما ح HHكم ب HHه اهلل م HHن ب HHعد وق HHد ي HHفوزون ب HHال HHرض HHاء .ال HHيوم ج HHنود ال HHحق
وناصروه هم األعمال واألخالق وبواسطة هؤالء الجنود يجب التصرف بأفئدة وقلوب وصدور العباد.
)فضائل أخالق ،ص (21
.8ال وف HHاء ل HHلدن HHيا له HHذا اجه HHدوا ح HHتى تكس HHبوا ال HHلئال¦ ال HHباق HHية ف HHي ه HHذه األي HHام ال HHفان HHية .إن ال HHعمل ال HHطاه HHر
واملقدس محفوظ في كتاب الحفظ اإللهي .طوبى ملن يفوز بهذا املقام.
)آثار قلم أعلى ،الجزء  ،5ص (100
.9عHHلى اإلنHHسان أن يHHتزيّHHن بHHاألخHHالق الHHروحHHانHHية واألعHHمال واألفHHعال الHHطيبة الHHطاهHHرة ومHHن لHHم يHHفز بهHHذا املHHقام
ليس إنسانا.
)أصول عقائد بهائيان ،ص (11
.10لHHم يِ H
Hأت هHHذا الHHظهور إلجHHراء الحHHدود الHHظاهHHرة كHHما ذُكHHر مHHن قHHلم الHHرحHHمن ولHHكن ألجHHل الHHظهورات الHHكمالHHية
فHي األنHفس اإلنHسانHية وارتHقاء أرواحHهم إلHى املHقامHات الHباقHية ومHا يHصدقHه عHقولHهم حHتى يHسير الجHميع فHوق
)أخالق بهائي ،ص (14
امللك وامللكوت.
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1ايHHها الحHHزب اإللHHهي ،بHHعون وعHHنايHHة الجHHمال املHHبارك روحHHي ألحHHبائHHه الHHفداء عHHليكم أن تسHHلكوا سHHلوكHHا حHHتى
Hشارا بHHالHHبنان فHHيما
تHHمتازوا بHHه عHHن اآلخHHريHHن مHHثل الHHشمس .كHHل واحHHد مHHنكم إن دخHHل املHHديHHنة عHHليه أن يHHكون مً H
يHHتعلق بHHأخHHالقHHه وسHHلوكHHه وصHHدقHHه ووفHHائHHه ومHHحبته وأمHHانHHته وديHHانHHته وعHHطفه لHHلعالHHم اإلنHHسانHHي ،حHHتى يHHقول جHHميع
أهHالHي املHديHنة بHأنHه يHقينا بHهائHي ألن سHلوكHه وأخHالقHه مHن صHفات الHبهائHيني .وإذا فHزتHم بهHذا املHقام فHقد وفHيتم
ب HHالعه HHد وامل HHيثاق اإلل HHهي ألن HHه ط HHبقا ل HHلنصوص ال HHقاط HHعة أخ HHذ مH Hنّا م HHيثاق HHا وث HHيقا ب HHأن ن HHعمل ط HHبقا ل HHلوص HHاي HHا
والنصائح اإللهية والتعاليم الربانية.
)ظهور عدل إلهي ،ص (54
.2عHHلى األحHHباء أن يHHقومHHوا ويHHعملوا بHHموجHHب وصHHايHHا ونHHصائHHح نHHور الHHحقيقة جHHمال الHHقدم روحHHي لHHعتبته الHHفداء
وي HHنفّذوه وأن ال ي HHقرأوه ف HHقط دون ع HHمل .ي HHجب أن تتج HHلى األوام HHر ال HHروح HHان HHية وال HHجسمان HHية ل HHالس HHم األع HHظم
Hتجسم ذلHHك فHHي أحHHوال وأطHHوار األحHHباء ،وإال مHHا الHHفائHHدة ومHHا
روحHHي لHHتربHHته الHHفداء فHHي ح Hيّز الHHوجHHود وأن يّ H
الثمر.
)مكاتيب حضرت عبد البهاء ،الجزء  ،2ص (279
.3كان اإليمان دوما باإلقرار واالعتراف ولكن في هذا األمر األعظم اإليمان باألعمال واألخالق الحسنه.
)بدايع اآلثار ،جزء  ،2ص (157
.4عHHلى األحHHباء أن ال يHHكونHHوا مHHثل األمHHم األخHHرى الHHتي لHHديHHها لHHسان عسHHل أمHHا أعHHمالHHها فHHهي حHHنضل .أي أن
لHHسانHHها كHHان يّ H
Hدل عHHلى جHHوهHHر التسHHبيح والHHتقديHHس أمHHا أعHHمالHHها فHHهي مHHل ّوثHHة وغHHير طHHاهHHرة .الHHيوم وقHHت الHHعمل
والثمر .إن السراج بدون نور ظلمة والشجر دون ثمر حطب السعير والسقر .والبهاء والروح عليك.
)مكاتيب حضرت عبد البهاء ،الجزء  ،1ص (424

١٠٤

.5بHHل يHHنبغي أن يHHكون الHHبهائHHيون مHHمتازيHHن فHHتزيHHد أعHHمالHHهم عHHلى أقHHوالHHهم ويHHكونHHون رحHHم ًة لHHلعاملHHني بHHالHHعمل ال
ب HHال HHقول وي HHثبتون بمس HHلكهم وأع HHمال HHهم وأف HHعال HHهم ص HHداق HHتهم وأم HHان HHتهم ويظه HHرون ف HHضائ HHل ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي
ويHبيّنون الHنورانHية الHسماويHة وتHنادي أعHمالHهم بHأنHهم بHهائHيون وذلHك كHي يHكون الHبهائHيون سHببًا لHرقHيّ الHعالHم
االنساني.
)خطب عبد البهاء في أوربا وأمريكا ،ص (149
من آثار حضرة ولي أمر اهلل
.1إن األسHHاس األعHHظم واملHHيزان األكHHمل واألتHHم والHHفارق بHHني الHHحق والHHباطHHل الHHيوم هHHو األخHHالق ولHHيس األقHHوال
حِ Hرم مHنه إنHه بHاطHل ومHمنوع مHن الHفضل والHتأيHيد اإللHهي .إن اسHم
ومHن فHاز بHه إنHه مHؤيَّHد مHن لHدى الHحق ومHن ُH
وع HHالم HHة اإلن HHسان إن ل HHم ي HHكن م HHؤي HHدا ب HHحسن الس HHلوك واألخ HHالق ال HHط ّيبة ف HHإن HHه ُي HHعتبر م HHذم HHو ًم HHا وم HHطرو ًدا م HHن
الج HHميع ،أم HHا م HHا ي HHمتاز ب HHه األح HHباء ف HHهو ح HHسن األخ HHالق وال HHكماالت اإلن HHسان HHية وم HHظاه HHره HHا وح HHسن الس HHلوك
وال HHوح HHدة واألل HHفة واالت HHحاد واالت HHفاق وح HHسن امل HHعام HHالت ف HHي األم HHور الج HHزئ HHية وال HHكلية وال HHتعاون وال HHتعاض HHد
املسHHتمر الHHحار واملHHحبة وخHHلوص الHHنية وصHHفاء الHHقلب وطHHهارة الHHنفس والHHصدق واألمHHانHHة .إن هHHذه الHHصفات
املHمدوحHة الHغافHل عHنها أهHل الHعالHم ،أول وآخHر دلHيل مHقنع وبHرهHان كHاف لHحقيقة الHديHن اإللHهي .إن املHحك هHو
التجربة وهو املميّز الوحيد للبهائيني من سائر الطوائف واألمم.
)التوقيعات املباركة ،جزء  ،1ص (189
.2إن الHHبهائHHي الHHحقيقي الHHيوم هHHو مHHن يHHزيّHHن نHHفسه بHHشيم وحHHلل الHHتقديHHس والHHتقوى وإن لHHم يHتّصف بHHذلHHك فHHهو
ليس بهائيا ولو ُع ِرف بهذا االسم.
)مائده آسماني ،الجزء  ،3ص (61
 -3ال HHيوم ي HHوم ت HHقدي HHم ال HHدع HHم ال HHالزم ل HHالن HHتصارات االم HHري HHة ،إن ن HHصرة دي HHن اهلل ت HHعتمد ع HHلى ال HHتعال HHيم ،وه HHذه
مشHروطHة بHاالعHمال الHصالHحة والسHلوك الHقويHم .إن حجHر االسHاس لHحياة شHخص يHعيش فHي ظHل الHرحHمن هHو
اتHباع الHفضائHل االخHالقHية واكHتساب أخHالق تHنيرهHا صHفات مHمدوحHة لHدى الHخالHق .عHلى الHبهائHيني أن يتحّ Hلوا
بهHHذا الHHرداء املHHقدس فHHيفتحوا مHHدائHHن الHHقلوب بHHسيف الHHقدرة هHHذا .لHHقد مHّ Hل الHHناس مHHن الHHوعHHظ واالرشHHاد وجHHف
م HHعني ص HHبره HHم م HHن الخ HHطب وال HHكلمات ال HHرن HHان HHة ،وال ش HHيء غ HHير االف HHعال ي HHمكن ان يخّ H Hلص ال HHعال HHم م HHن آالم
املHخاض ويجHذب قHلوب أفHراده ،إنHها الHقدوة الHحسنة ال املHواعHظ ،والHفضائHل الHقدسHية ال الHتصريHحات وقHوانHني
الHHحكومHHة .وان مHHا يHHجب الHHتركHHيز عHHلى أهHHميته فHHي الHHعالقHHات االجHHتماعHHية والHHسياسHHية ان تHHكون الHHكلمة مHHرادفHHة
لHلعمل والHعمل مHالز ًHمHا لHلقول فHي جHميع االمHور صHغيرهHا وكHبيرهHا بHحيث يHدعHم كHل مHنهما االخHر ويHعزّزه .وعHلى
البهائيني أن يمتازوا عن غيرهم بهذه االمور.
)من رسالة الحباء بومبي بتاريخ  8كانون االول /ديسمبر (1923
]راجHع أي ً
Hصدق والHوفHاء وفHصل  10األدب واألخHالق الHحسنة وفHصل  13االمHتياز فHي
Hضا فHصل  1األمHانHة وال ّ
ك ّHل األمHور وفHصل  23الHتّقديHس والHتّنزيHه وفHصل  29حHياة الHعائHلة الHبهائHية وفHصل  35خHدمHة أمHر اهلل وفHصل
 36خدمة البشرية وفصل  49العمل واالشتغال وفصل  62مقام اإلنسان ومقام املؤمن[.
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ﺣﻘﻮﻕق ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hسماء .ايّ HHاك HHم ي HHا ق HHوم أن
 -1وال HHذي ت HHم ّلك م HHائ HHة م HHثقال م HHن ال Hذّه HHب ف HHتسعة عش HHر م HHثقاال هلل ف HHاط HHر االرض وال ّ H
تHمنعوا أنHفسكم عHن هHذا الHفضل الHعظيم .قHد أمHرنHاكHم بهHذا بHعد اذ كHنّا غHنيًّا عHنكم وعHن ك ّHل مHن فHي الHسموات
واالرضHHني .ان فHHي ذلHHك لHHحكم ومHHصالHHح لHHم يحHHط بHHها عHHلم احHHد اال اهلل الHHعالHHم الHHخبير .قHHل بHHذلHHك اراد تHHطهير
HقربHكم إلHى مHقامHات ال يHدركHها اال مHن شHاء اهلل انHه لHهو ال ّ
Hفضال الHعزيHز الHكريHم .يHا قHوم ال تHخونHوا
امHوالHكم وت ّ
HصرفHوا فHيها اال بHعد اذنHه كHذلHك قHضي االمHر فHي االلHواح وفHي هHذا الHلوح املHنيع .مHن خHان
فHي حHقوق اهلل وال ت ّ
اهلل يHخان بHالHعدل والHذي عHمل بHما امHر يHنزل عHليه الHبركHة مHن سHماء عHطاء ربّHه الHفيّاض املHعطي الHباذل الHقديHم.
انّHه اراد لHكم مHا ال تHعرفHونHه الHيوم ،سHوف يHعرفHه الHقوم اذا طHارت االرواح وطHويHت زرابHيّ االفHراح كHذلHك يHذ ّHكHركHم
من عنده لوح حفيظ.
)الكتاب االقدس ،فقرة (97
والسماء
 -2والذي تم ّلك مائة مثقال من الذّهب فتسعة عشر مثقاال هلل فاطر االرض
ّ
شHرعHت هHذه االيHة املHباركHة حHكم "حHقوق اهلل" ،وهHو اخHراج نسHبة مHعينة مHن مجHموع مHا يHمتلكه املHؤمHن .وكHانHت
حHقوق اهلل تHقدم إلHى مHحضر بHهاء اهلل بHصفته املظهHر اإللHهي ،ورجHعت بHعد صHعوده إلHى حHضرة عHبد الHبهاء،
مHHركHHز العهHHد واملHHيثاق .وذكHHر حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي الHHواح الHHوصHHايHHا ان حHHقوق اهلل تHHرجHHع مHHن بHHعده إلHHى ولHHي
أمHر اهلل .امHا االن حHيث ال يHوجHد ولHي لHالمHر تHرجHع حHقوق اهلل إلHى بHيت الHعدل االعHظم بHصفته املHرجHع االعHلى
ل HHلدي HHن ال HHبهائ HHي .وتُ HHصرف ع HHائ HHدات ح HHقوق اهلل ع HHلى اع HHالء ش HHأن أم HHر اهلل ورع HHاي HHة م HHصال HHحه ،ب HHاالض HHاف HHة إل HHى
امل HHشاري HHع ال HHخيري HHة امل HHختلفة .اخ HHراج ح HHقوق اهلل واج HHب دي HHني أداؤه م HHنوط ب HHضمير ك HHل ب HHهائ HHي ،وب HHينما ي HHجوز
تذكير أحباءاهلل عامة بحقوق اهلل ،ال يجوز مطالبة أي فرد منهم شخصيا بأدائها.
وقHد شHرحHت عHدة أجHزاء مHن رسHالHة )سHؤال وجHواب( تHفاصHيل حHقوق اهلل ويHتوقHف مHقدارهHا عHلى قHيمة مHا يHمتلكه
االنHHسان مHHن مHHال .فHHاذا بHHلغ مHHالHHه ح ّ Hد الHHنصاب وهHHو تHHسعة عشHHر مHHثقاال مHHن الHHذهHHب وجHHب عHHليه وجHHدانHHيا دفHHع
 %19مHHن مجHHموع مHHالHHه لHHحقوق اهلل .وال تHHجب حHHقوق اهلل فHHي نHHفس املHHال اال مHHرة واحHHدة .وكHHلما بHHلغ بHHعد ذلHHك
فَ ْ H
Hضل دخ HHله – أي ب HHعد س HHداد ك HHاف HHة امل HHصروف HHات  -حّ H Hد ال HHنصاب ،ح HHق ع HHليه أداء  %19م HHن ه HHذه ال HHزي HHادة،
وه HHكذا ب HHالنس HHبة ل HHكل زي HHادة ت HHال HHية .وت HHعفى ب HHعض االم HHوال م HHثل :دار ال HHسكنى م HHن دف HHع ح HHقوق اهلل وه HHناك
نصوص تعالج حاالت خاصة كخسارة االموال وامللك عديم املنفعة وأداء الحقوق بعد وفاة الشخص.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (125
 -3ك Hّ Hل ذل HHك ب HHعد أداء ح HHقّ اهلل وال ّ Hدي HHون ل HHو ت HHكون ع HHليه وت HHجهيز االس HHباب ل HHلكفن وال HHدف HHن وح HHمل امل Hيّت ب HHال HHعزّة
واالعتزاز كذلك حكم مالك املبدء واملآب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (28
 -4ك Hّ Hل ذل HHك ب HHعد اداء ح HHقّ اهلل وال ّ Hدي HHون ل HHو ت HHكون ع HHليه وت HHجهيز االس HHباب ل HHلكفن وال HHدف HHن وح HHمل امل Hيّت ب HHال HHعزّة
واالعتزاز
رتّ HHب ح HHضرة ب HHهاء اهلل اول HHوي HHة أداء ه HHذه االل HHتزام HHات ف HHوض HHع ف HHي امل HHرت HHبة االول HHى م HHصروف HHات ال HHجنازة وال HHدف HHن،
وبني حضرته أيضا ان أداء الديون يكون من سائر
يليهما سداد ديون املتوفى ،ومن بعدها أداء حقوق اهللّ .
أموال التركة فان لم تف تؤخذ عندئذ من دار السكنى وااللبسة املخصوصة للمتوفى.
١٠٦

)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (47
 -5ان الHHذيHHن وفHHوا بHHعهودهHHم وعHHقودهHHم ونHHذورهHHم وادوا امHHانHHات اهلل وحHHقوقHHه انHHهم مHHن اهHHل الHHفردوس االعHHلى
كHذلHك يبشHرهHم املHظلوم فHي سHجنه الHعظيم .طHوبHى لHعباد فHازوا وإلمHاء فHزن ولHكل مHن تHمسك بHاملHعروف وعHمل مHا
أمر به في كتاب اهلل رب العاملني .
)من كتيب حقوق اهلل ،ترجمة لبيب شهيد(
 -6أداء حHHقوق اهلل واجHHب عHHلى الHHكل ويHHرجHHع نHHفعه إلHHى الHHعباد أنHHفسهم ،ولHHكن يHHتعلق قHHبولHHها بHHرضHHاء الHHنفوس
العادلة العاملة بروح وريحان ،وبهذه الصورة يجوز أخذها ،واال فال ان ربك هو الغني الحميد.
)نفس املصدر السابق(
 -7يHا زيHن ،ان الHذيHن يHعملون بHحكم الHكتاب ،انHهم اعHلى الخHلق لHدى الHحق يHذكHرون .وال شHك ابHدا فHي ان مHا
يشHرق مHن افHق سHماء االمHر االلHهي هHو مHحض الHحكمة بHحق نHفس الHعباد ومHصلحتهم .فHاملHبالHغ الجHزئHية هHذه
ال تHHليق حHHتى بHHالHHذكHHر ولHHكنها مHHحبوبHHة الن الHHعامHHل قHHائHHم بHHعمله لHHوجHHه اهلل .فHHهي اكHHليل لHHبيادر الHHعالHHم ولHHو كHHانHHت
حبة واحدة.
)نفس املصدر السابق(
 -8ومHH Hما هHH Hو مHH Hعلوم وواضHH Hح ان أداء الHH Hحقوق اإللHH Hهية كHH Hان وسHH Hيبقى سHH Hبب الHH Hنعمة والHH HبركHH Hة والHH Hعزة وحHH Hفظ
االنHسان ،طHوبHى ملHن عHرف واعHترف وويHل لHلمنكريHن .وهHذا مHنوط بHان يHعملوا بHاحHكام الHكتاب بHكل روح وريHحان
وطHيب خHاطHر .عHليك ان تHأمHر بHاملHعروف ،مHن سHمع لHنفسه والHذي لHم يHسمع فHعليه ،ان ربHنا الHرحHمن لHهو الHغني
الحميد.
)نفس املصدر السابق(
 -9ان امHH Hر حHH Hقوق اهلل هHH Hو حHH Hقا امHH Hر عHH Hظيم وأداؤهHH Hا واجHH Hب عHH Hلى الجHH Hميع ،اذ انHH Hها سHH Hبب الHH Hنعمة والHH Hبرك
والخيرات ،وما يكون مع كل نفس في كل عالم من عوالم ربها الغني الكريم.
)نفس املصدر السابق(
 -10ال يHجوز ذكHر حHقوق اهلل ابHدا ،لHقد امHرنHاك وجHناب االمHني ،مHن قHبل بHما هHو سHبب اعHزاز كHلمة اهلل وامHره،
وقHد نHطقنا بهHذه الHكلمة خHاصHة وهHي :تخHلوا عHن الHعالHم وال تتخHلوا عHن ذرة مHن عHزة أمHر اهلل .وال يHنبغي لHالمHني
عHليه بHهائHي ايHضا ان يHذكHر شHيئا فHي هHذا الHشأن فهHذا مHنوط بHاقHبال الHناس انHفسهم .انHهم اطHلعوا عHلى أمHر
اهلل وس HHمعوا م HHا ن HHزل ف HHي ال HHكتاب ،م HHن ش HHاء ف HHليعمل وم HHن ش HHاء ف HHليترك ان رب HHك ه HHو ال HHغني الح HHميد .ن HHفس
االسHHتغناء بHHاب لهHHدايHHة الHHعباد .طHHوبHHى لHHنفوس قHHامHHت عHHلى الخHHدمHHة مHHنقطعة عHHن الHHعالHHم ،انHHهم مHHن اهHHل الHHبهاء
في هذا املنظر املنير.
)نفس املصدر السابق(
 -11طHHوبHHى لHHلذيHHن أدوا الHHحقوق اإللHHهية وعHHملوا بHHما فHHي الHHكتاب ...ان أداء الHHحقوق حHHكم مHHحكم وثHHابHHت فHHي
الHكتاب االلHهي ونHهى اهلل أخHذه لHسنني مHعدودات ،ثHم نHظرا لHبعض املHصالHح وتHرتHيب بHعض االمHور الHالزمHة أمHر
ب HHاخ HHذه HHا ،ان HHه ل HHهو اآلم HHر امل HHشفق ال HHغفور ال HHكري HHم .وأم HHا ح HHقوق اهلل ان HHها أص HHل ال HHبرك HHة وظ HHهور ال HHعناي HHة وب HHروز
ال HHشفقة ل HHلعباد ،ان HHه غ HHني ع HHما ك HHان وع HHما ي HHكون ،ك HHان ام HHر ال HHحقوق مس HHتورا إل HHى س HHنتني ق HHبل اآلن وك HHان
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اظHHهارهHHا بHHعد ذلHHك نHHظرا إلHHى الHHفضل ،اذا وفHHق أحHHد بHHعمل مHHا نHHزل فHHي الHHكتاب االقHHدس كHHان هHHذا دون شHHك
أحسن واولى واوفق له ،ويجري هذا الحكم في حال االستطاعة ،انه يقول الحق ويهدي السبيل.
)نفس املصدر السابق(
 -12ي HHا اب HHن اس HHمي ع HHليك ب HHهائ HHي ،أداء ال HHحقوق اإلل HHهية ف HHرض ع HHلى ال HHكل ،وأن HHزل ح HHكمه وث HHبت م HHن ال HHقلم
االعHHلى فHHي الHHكتاب ولHHكن ال يHHجوز االظHHهار بHHها وال االصHHرار عHHليها ابHHدا ،كHHل مHHن وفHHق عHHلى أدائHHها وسHHلمها
ب HHروح وري HHحان ف HHهي م HHقبول HHة واال ف HHال .ي HHجب ال HHتذك HHير ب HHها ب HHصورة ع HHام HHة ف HHي املج HHلس م HHرة واح HHدة ال غ HHير،
فHالHنفوس املHوقHنة الHثابHتة الHبصيرة يHقدمHون مHن تHلقاء أنHفسهم ويHعملون بHما امHروا بHه مHن لHدى اهلل .يHرجHع نHفع
هHذا الHعمل إلHى الHعامHلني انHفسهم ان اهلل غHني عHن الHعاملHني .فHال يحHزنHن حHزب اهلل .لHعمر اهلل لHقد قHدر لHهم مHا
عجز عن احصائه املحصون.
)نفس املصدر السابق(
من آثار حضرة عبد البهاء
)ج HHميع امل HHقتطفات م HHنقول HHة ع HHن ك HHتيب ح HHقوق اهلل م HHن اع HHداد دائ HHرة م HHطال HHعة ال HHنصوص واالل HHواح وت HHرج HHمة ل HHبيب
شهيد(
 -1يHا أحHبائHي الHربHانHيني ،انHه مHن الHيقني املسّ Hلم بHه ان اهلل االحHد مHوصHوف بHالHغنى املHطلق فHي جHميع الHشئون
ومHشهور بHرحHمته الHواسHعة ومHنعوت بHالHفيض االبHدي ومHعروف بHعطائHه لHعالHم الHوجHود ،ولHكن نHظرا لHلحكمة الHبالHغة
واالمHHتحانHHات الHHفارقHHة الHHتي يHHمتاز بHHها الHHصديHHق عHHن الHHغريHHب فHHرض الHHحقوق عHHلى عHHباده وأوجHHبها ،فHHالHHنفوس
الHHتي اطHHاعHHت هHHذا االمHHر املHHبرم وفHHقها اهلل بHHالHHبركHHة الHHسماويHHة وتHHنورت وجHHوهHHها فHHي الHHداريHHن وتHHعطر مHHشامHHها
بHHنسيم الHHعنايHHة .ومHHن جHHملة حHHكمه الHHبالHHغة ان أداء حHHقوق اهلل سHHبب لHHثبات الHHنفوس ورسHHوخHHها وتهHHب الHHنتائHHج
العظيمة لالرواح والقلوب ،وتصرف في موارد خيرية.
 -2يHا احHباء عHبد الHبهاء ،لHقد َمَّ Hن اهلل تHعالHى عHلى عHباده بHتعيني حHقوق اهلل ،بHمحض ألHطافHه غHير املHتناهHية واال
ف HHال HHحق مس HHتغن ع HHن ال HHكائ HHنات ،واهلل غ HHني ع HHن ال HHعامل HHني .ام HHا ف HHري HHضة ال HHحقوق ف HHهي داع HHية ل HHثبوت ال HHنفوس
ورسوخها وهي علة البركة في جميع الشئون.
 -3وامHHا بHHالنسHHبة لHHحقوق اهلل ،املHHنصوصHHة فHHي الHHكتاب ،فهHHذا الHHحكم هHHو لHHبركHHة الHHناس انHHفسهم واسHHتفاضHHتهم
وهو سبب انشراحهم واستقامتهم واال كان الحق ولم يزل غنيا عن الكل.
 -4كHنت قHد سHألHت عHن حHقوق اهلل ،يHجب عHلى االنHسان ان يHحسم مHصاريHفه الHسنويHة مHما كسHبه فHي بحHر عHام
واح HHد وي HHؤدي ت HHسعة عش HHر ب HHامل HHئة م HHما ت HHبقى م HHن امل HHال ،ح HHقوق اهلل .ب HHمعنى ان HHه اذا ف HHرض ان ش HHخصا ك HHان HHت
اربHاحHه الHسنويHة الHف لHيرة فHبعد حHسم مHصاريHفه الHسنويHة الHبالHغة سHتمائHة لHيرة مHثال ،يHبقى أربHعمائHة لHيرة ،اذا
تترتب حقوق اهلل على االربعمائة ليرة.
 -5بHHاالخHHتصار تHHتعلق حHHقوق اهلل تHHسعة عشHHر بHHاملHHائHHة بHHما تHHبقى مHHن االربHHاح الHHسنويHHة فHHي الHHتجارة وذلHHك بHHعد
طHرح املHصاريHف مHنها .وال تHترتHب الHحقوق ثHانHية بHالنسHبة إلHى ذلHك املHبلغ ابHدا .وكHذلHك فHي الHسنة الHتالHية تHتعلق
الحقوق بما تبقى من ارباح تلك السنة بالذات بعد حذف املصاريف.
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 -6امHا الHحقوق فHتتعلق بHما يHزيHد مHن املHال بHعد طHرح مHصاريHف سHنة بHكامHلها .امHا الHنقود واملHال الHذي يHكون
م HHورد رزق ل HHلشخص وس HHبق ان دف HHعت ع HHنه ال HHحقوق وك HHذل HHك امل HHلك ال HHذي دف HHعت ع HHنه ح HHقوق اهلل وك HHان م HHدخ HHول HHه
ي HHعادل م HHصروف HHه ال اك HHثر ف HHال ت HHتعلق ب HHهما ح HHقوق اهلل ث HHان HHية .. .ي HHجوز ال HHتصرف ف HHي ال HHحقوق ج HHزئ HHيا او ك HHليا،
ولكن باذن وتصريح من مرجع االمر.
 -7وام HHا م HHسأل HHة ال HHحقوق ،ال ت HHلزم HHوا اح HHدا ق HHط ع HHلى أداء ح HHقوق اهلل وال ت HHذك HHروا ل HHه ش HHيئا ،واذا قّ H Hدم اح HHد
باخالص وتضحية ،وبكل طيبة خاطر شيئا بعنوان الحقوق او االنفاق على الفقراء ،فاقبلوها.
 -8اجHمعوا الHحقوق وفHقا لHنصوص الHكتاب االقHدس ،فHي مHكان مHعني واصHرفHوهHا عHند الHلزوم ،وال تHلزمHوا احHدا
هناك على اداء الحقوق اال اذا دفع من تلقاء نفسه وبكل طيبة خاطر.
 -9ت ّ H
Hفضل الج HHمال امل HHبارك روح HHي ل HHترب HHته ال HHفداء وق HHال ب HHنص ق HHاط HHع :ي HHجب ان تج HHروا م HHنتهى االم HHان HHة ف HHي
الحقوق فالحقوق مقدسة.
 -10واشHكري اهلل بHما وفHقك عHلى اطHاعHة امHره فHي كHتاب االقHدس حHتى قHمت بHايHفاء الHحقوق وتHقبل اهلل عHنك
ه HHذا ال HHعمل امل HHبرور ث HHم اع HHلمي ب HHان ع HHباد ال HHرح HHمن اغ HHناه HHم اهلل م HHن ك HHنز م HHلكوت HHه ول HHكن اع HHطاء ال HHحقوق ه HHذا
ام HHتحان م HHن اهلل ل HHعباده وام HHائ HHه ف HHكل ص HHادق خ HHال HHص ي HHقدم ال HHحقوق ألج HHل ال HHصرف ع HHلى ال HHفقراء وال HHضعفاء
واملHساكHني وااليHتام وسHائHر املHصارف الHالزمHة فHي أمHر اهلل كHما ان املHسيح جHعل صHندوقHا ألجHل االنHفاق وعHليك
التحية والثناء.
 -11ث HHم اش HHكر اهلل ب HHما وف ّ H
Hقك ع HHلى ت HHقدي HHم ال HHحقوق ان ه HHذا ال HHتوف HHيق م HHن اهلل ل HHك ف HHاح HHمده ع HHلى ه HHذا االم HHر
املنصوص في صحائف ربك القديم ان ربك هو اللطيف الكريم وعليك التحية والثناء.
 -12وامHHا مHHا ارسHHلته مHHن الHHحقوق فHHقبلناه كHHنزا ألنHHك قHHدمHHته بHHكل حHHب وخHHلوص عHHظيم وسHHنصرفHHه فHHي املHHقام
املقدس حتى يبقى لك ذكرا إلى ابد اآلبدين.
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
)ج HHميع امل HHقتطفات م HHنقول HHة ع HHن ك HHتيب ح HHقوق اهلل – اع HHداد دائ HHرة م HHطال HHعة ال HHنصوص واالل HHواح وت HHرج HHمة ل HHبيب
شهيد(
 -1ام HHا ف HHيما ي HHختص ب HHحقوق اهلل ...ف HHان HHها ت HHتعلق ب HHمال ال HHتجارة واالم HHالك واالرب HHاح ال HHتي ت HHحصل ب HHعد ط HHرح
املHصاريHف الHالزمHة وتHضاف إلHى رأس املHال ،هHذه يHجب تHأديHة الHحقوق عHنها .وعHندمHا تHؤدى الHحقوق عHنها مHرة،
فHال تHعود تHؤدى عHنها ثHانHيا اال اذا انHتقل املHال إلHى شHخص آخHر .وامHا الHبيت واثHاثHه فHال تHترتHب عHليه الHحقوق...
واما بالنسبة لحقوق اهلل ،فالحقوق اإللهية يرجع امرها ملركز االمر.
 -2بHHالنسHHبة لHHسؤالHHك عHHن وجHHوب تHHأديHHة الHHحقوق ،وذلHHك عHHن بHHيت الHHسكن وااللHHبسة الHHخاصHHة واثHHاث الHHبيت الHHتي
تHHنتقل إلHHى الHHوراث عHHن طHHريHHق االرث ،ام انHHها مHHعفية تHHفضل قHHائHHال :بHHما ان بHHيت الHHسكن واثHHاث الHHبيت وادوات
العمل اعفيت بالنص القاطع من تأدية حقوق اهلل ،فانها معفية ايضا عند انتقالها إلى شخص آخر.
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 -3ان هHذه الHنفوس الHخالHصة املخHلصة الHزكHية املHنقطعة الHتي قّ HدمHت تHلقائHيا وبHطيبة خHاطHر قHسما مHمتلكاتHها،
بHعضها فHي ايHام حHياتHها والHبعض االخHر حسHب الHوصHية ،كHوقHف ألمHر اهلل ووفHقت بHكل فخHر بHتأديHة حHقوق اهلل
فHأجHرهHا عHند اهلل عHظيم .طHمئنوا املHتبرعHني واملنتسHبني إلHى اولHئك املHتصاعHديHن إلHى اهلل مHن قHبل هHذا الHعبد بHان
هHذه االقHدامHات والHتبرعHات انHما هHي جHالHبة لHلتأيHيدات اإللHهية والHبركHة الHسماويHة والHفيض غHير املHتناهHي وتHروج
مHختلف مHصالHح الHجامHعة الHبهائHية الHعاملHية ،نHعيما لHهم بHما وفHقهم اهلل عHلى امHر تHرتHفع بHه مHقامHاتHهم فHي الHدنHيا
واآلخرة.
 -4ان االعHانHة فHي هHذا السHبيل )أي تHقويHة شHؤون املHحفل( لHهي مHن احHتياجHات أمHر اهلل الHضروريHة وتحسHب
من االمور االساسية الالزمة بعد أداء حقوق اهلل ،فهي في الحقيقة اعظم واجب على الشخص البهائي .
من رسائل بيت العدل االعظم
)ج HHميع امل HHقتطفات م HHنقول HHة ع HHن ك HHتيب ح HHقوق اهلل م HHن اع HHداد دائ HHرة م HHطال HHعة ال HHنصوص واالل HHواح وت HHرج HHمة ل HHبيب
شهيد عدا آخر فقرتني(
 -1ب HHما ان ح HHقوق اهلل وف HHقا ل HHحكم ال HHكتاب ه HHي اح HHدى الش HHرائ HHع االم HHري HHة وأداؤه HHا م HHن ال HHواج HHبات امل HHفروض HHة
املHؤكHدة عHلى اهHل الHبهاء ،فHيقتضي عHلى ذلHك املHحفل املHقدس افHهام احHباء ايHران االعHزاء بHأهHمية هHذا الHحكم
الHHعظيم وكHHذلHHك نشHHر االحHHكام املHHرتHHبطة بHHحقوق اهلل بHHني الHHجامHHعة الHHبهائHHية تHHدريHHجيا ،وذلHHك طHHبقا للشHHرع املHHبني
تHHمامHHا .ال شHHك ان املHHطالHHبة بHHحقوق اهلل مHHمنوعHHة حسHHب الHHنصوص املHHباركHHة ولHHكن الHHتذكHHيرات الHHعامHHة الHHتي تHHنبه
االحHHباء االعHHزاء وتHHلفت نHHظرهHHم اكHHثر مHHن ذي قHHبل إلHHى هHHذا الHHواجHHب املHHهم تHHعتبر مHHن جHHملة واجHHبات امHHناء امHHر
اهلل .حHتى يHوفَّHق احHباء ايHران االعHزاء ان شHاء اهلل عHلى الHقيام بهHذا الHعمل املHبرور الHجالHب لHلبركHات الHسماويHة
واملطهHHر ألمHHوال الHHنفوس املHHؤمHHنة واملHHؤيHHد للخHHدمHHات الHHعامHHة الهHHل الHHبهاء وذلHHك اثHHر تHHذكHHرات ذلHHك املHHحفل املHHؤكHHدة
املس HHتمرة .ل HHقد ط HHلب م HHن ج HHناب ال HHدك HHتور ع HHلي مح HHمد ورق HHا ،ام HHني ح HHقوق اهلل واي HHادي أم HHر اهلل ان ي HHعني ع HHند
الHHضرورة عHHددا مHHن الHHوكHHالء فHHي بHHعض املHHحافHHظات والHHواليHHات والHHبلدان املHHجاورة اليHHران وذلHHك لHHتسهيل تHHقديHHم
ح HHقوق اهلل م HHن ق HHبل االح HHباء االع HHزاء .وال ي HHخفى ع HHلى ام HHناء ام HHر ال HHرح HHمن ان ب HHيت ال HHعدل ط HHبقا ل HHلنصوص
امل HHبارك HHة ه HHو م HHرج HHع ك HHل االم HHور وت HHصرف ح HHقوق اهلل ب HHاذن م HHرج HHع االم HHر واج HHازت HHه ف HHي س HHبيل ت HHروي HHج امل HHصال HHح
االمرية العامة في جميع ارجاء العالم البهائي.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 27تشرين االول/اكتوبر (1963
 -2حHقوق اهلل هHي احHدى الHواجHبات الHروحHانHية املHحتمة الHتي انHزلHت فHي الHكتاب االقHدس مHن قHلم حHضرة بHهاء
اهلل ارواحHنا فHداه .ان فHصل الHحسابHني ،اي الHتبرع وحHقوق اهلل ،عHن بHعضهما الHبعض أولHى وأحHسن عHلى أن
تHHؤدى حHHقوق اهلل أوال ثHHم الHHتبرعHHات الHHخالHHصة كHHي تHHرسHHل حسHHب طHHلب ذلHHك الHHحبيب الHHروحHHانHHي إلHHى الHHصندوق
العاملي الذي يصرفها في الوقت الحاضر من أجل تحقيق اهداف خطة السنوات التسع املنيعة.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ  18اب/اغسطس (1965
 -3ال ش HHك ان اح HHباء اهلل مس HHتنيرون ب HHان HHوار خ HHشية اهلل وي HHعرف HHون ض HHرورة ت HHطهير االم HHوال وح HHفظها حس HHب
الHHنص الHHقاطHHع لHHلرب املHHتعال .فHHي هHHذه االيHHام املHHقلبة ،تHHتصاعHHد ادعHHية هHHؤالء املشHHتاقHHني إلHHى عHHتبة رب الHHعاملHHني
بHHان يHHوفHHق ذلHHك املHHحفل الجHHليل لHHيذكHHر االحHHباء وحHHمدة جHHمال الHHرحHHمن فHHي ابHHالغHHاتHHه ومHHنشوراتHHه واعHHالنHHاتHHه فHHي
االجHHتماعHHات والHHدروس والHHلجان مHHرارا وتHHكرارا بHHأهHHمية هHHذا الHHحكم املHHقدس االلHHهي ووجHHوب تHHنفيذه وتHHشويHHقهم
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وه HHداي HHتهم إل HHى وج HHوب اط HHاع HHتهم له HHذا ال HHحكم امل HHبارك ال HHرب HHان HHي اط HHاع HHة ك HHام HHلة ح HHقيقية ،ك HHي ي HHبقى امل HHؤم HHنون
االتHقياء مHحفوظHني مHن عHواقHب التحHذيHرات املHصرحHة فHي الHنصوص املHقدسHة ويHنالHوا الHبركHات املHوعHودة ويHفوزوا
بالفيوضات املعنوية املحتومة.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ  5شهر العزة  126بديع(
 –4سـ HHأل ب HHعض االح HHباء االع HHزاء امل HHوف HHقني ب HHاداء ح HHقوق اهلل ه HHذه ال HHهيئة ع HHن م HHاه HHية ال HHعالق HHة ب HHني ال HHتبرع HHات
لHلصناديHق االمHريHة وأداء حHقوق اهلل ،فHاذا تHبرع احHد لHلصناديHق الHخيريHة وسHائHر املشHروعHات بHنيّة أداء حHقوق
اهلل فه HHل ه HHذا ال HHشخص م HHعاف م HHن أداء ح HHقوق اهلل او ل HHه ح HHكم آخ HHر؟ ف HHمع ان ال HHنصوص اإلل HHهية ص HHري HHحة
وواضHحة فHي هHذا الHخصوص وبHما ان هHذا الHسؤال اعHيد تHكرارا تHقرر تHوضHيح ذلHك الطHالع االحHباء االعHزاء:
ان اداء حHقوق اهلل مHن الHفرائHض الHديHنية ألهHل الHبهاء اذ جHاء حHكمه نHصا فHي الHكتاب االقHدس وذكHر بHيانHه فHي
الHHواح شHHتى ،ال يسHHتثنى مHHن أداء حHHقوق اهلل اي مHHؤمHHن مخHHلص ،وقHHد وضHHعت شHHروط مHHعينة لHHذلHHك ،بHHحيث ان
االم HH Hتناع ع HH Hن اداء ح HH Hقوق اهلل وف HH Hقا ل HH Hنص ال HH Hكتاب يحس HH Hب ب HH Hمنزل HH Hة ال HH Hخيان HH Hة .واآلي HH Hة {م HH Hن خ HH Hان اهلل ي HH Hخان
بHالHعدل} أنHزلHت فHي حHق هHذه الHنفوس .وكHما تHفضل مHركHز املHيثاق بHقولHه :لHقد مّ Hن اهلل تHعالHى عHلى عHباده بHتعيني
حقوق اهلل بمحض الطافه غير املتناهية واال فالحق مستغن عن الكائنات.
وبHناء عHلى مHا شهHد بHه الHقلم االعHلى :فHان لهHذا الHحكم املHتني حHكم ومHصالHح ال تHحصى ،انHه الHداعHي لHتطهير
االمHوال والHدافHع عHن الخسHران والHوبHال وبHاعHث الHنعمة والHعزة وعHلة الHخير والHبركHة .انHه انHفاق ينتسHب إلHى اهلل
وخHدمHة تHسهم فHي ارتHفاع أمHر اهلل .ان اعHطاء الHحقوق كHما تHفضل بHه مHركHز املHيثاق ،امHتحان لHلمؤمHنني وسHبب
لHثبوت ايHمانHهم وايHقانHهم ورسHوخHها وبHاالخHتصار حHقوق اهلل هHي مHن الHواجHبات الشHرعHية الHحتمية ألهHل الHبهاء
الHتي يHعود امHرهHا حسHب الHنصوص املHباركHة إلHى مHرجHع االمHر ويHتعني اقHرارهHا كHما تHفضل بHه جHمال الHقدم جHل
ث HHناؤه ب HHعد ان HHتخاب ب HHيت ال HHعدل ع HHلى م HHا اراده اهلل .وال ي HHحق ألح HHد ال HHتصرف ف HHي ه HHذه ال HHحقوق س HHوى م HHرج HHع
االم HHر وذل HHك ي HHعني ان ك HHل ام HHوال ال HHنفوس ال HHخاص HHة ب HHحقوق اهلل ت HHتعلق ب HHمرك HHز أم HHر اهلل وال ع HHالق HHة ل HHها ب HHتلك
الHنفوس .ولHذا ،عHلى االحHباء أال يHتصرفHوا بHارادة انHفسهم فHي حHقوق اهلل لتسHديHد مHصاريHف اخHرى حHتى ولHو
كHHانHHت لHHلصندوق الHHخيري االمHHري اذ ان الHHتبرعHHات واالعHHانHHات تHHقدم بHHعد تHHأديHHة حHHقوق اهلل أي مHHما تHHبقى مHHن
االمHوال الHطاهHرة الHخاصHة بHاالشHخاص انHفسهم .نHأمHل ان يHوفHق الHكل فHي انHجاز هHذا الHواجHب املHقدس املHبارك
الذي يكفل السعادة الحقيقية واملؤيد لكافة انجازات اهل البهاء ويفوزوا بذلك واهلل غني عن العاملني.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 10شهر العلم  127بديع(
 -5ام HHا ب HHالنس HHبة إل HHى س HHؤال HHك ال HHثان HHي ان HHه اذا س HHاد ال HHتفاه HHم ال HHتام ب HHني امل HHرأة وزوج HHها وي HHكون ل HHلمرأة ح HHق
الHتصرف فHي امHوال الHزوج هHل تHقدر الHزوجHة تحHمل مHسؤولHية تHأديHة حHقوق اهلل بHكامHلها ،او انHه بHما ان قHسما
م HHن امل HHال خ HHاص ب HHزوج HHها ي HHتوج HHب ع HHليها أداء ال HHحقوق ع HHن ال HHقسم ال HHخاص ب HHها م HHن امل HHال؟ ج HHواب HHا ع HHن ه HHذا
الHH Hسؤال يHH Hجب أن تHH Hعلموا ان حHH Hقوق اهلل تHH Hتعلق بHH Hكل مHH Hا يHH Hملكه الHH Hشخص نHH Hفسه وال تHH Hتعلق بHH HأمHH Hوال لHH Hه حHH Hق
الHتصرف فHيها .ولHكن ،فHي حHاالت كHالHتي كHتبتم عHنها عHلى الHزوج والHزوجHة أن يHتشاورا مHعا ويHعينا حHدود مHا
يHHخص كHHل مHHنهما مHHن املHHال ويHHقدمHHا مHHعا او كHHل بHHمفرده مHHا يHHقرران انHHه مHHن الHHواجHHب تHHقديHHمه .امHHا بHHخصوص
الHسيدة ...فHنظرا ألن زوجHها امHريHكي ،وحHقوق اهلل غHير مHفروضHة فHي الHوقHت الHحاضHر عHلى األحHباء الHغربHيني
فلذا تأدية حقوق اهلل بالنسبة لزوج السيدة ...غير واجبة ولو انها غير ممنوعة.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 11شهر الشرف  138بديع(
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 -6ان ال HHبهائ HHي امل HHؤم HHن ال HHذي اع HHتاد ع HHلى م HHنقبة اداء ح HHقوق اهلل ال يخ HHلق االع HHذار للته HHرب م HHن اج HHراء ه HHذا
الHواجHب الHروحHانHي بHل بHالHعكس انHه يجّ Hد حسHب قHدرتHه عHلى اجHرائHه .ومHن جHهة ثHانHية فHان اطHاعHة هHذه الHفريHضة
امHر وجHدانHي وأداء حHقوق اهلل عHمل يHقوم بHه االحHباء عHن طHيبة خHاطHر وال يHجوز سHوى تHذكHير احHباء ايHران بهHذا
الHHواجHHب الHHروحHHانHHي وتHHركHHهم لحHHريHHتهم فHHي االقHHدام عHHلى هHHذا الHHعمل كHHما يHHشاؤون .يHHصدق هHHذا الHHقول ايHHضا
بHH HالنسHH Hبة ألحHH Hباء يHH Hعيشون بHH Hترف واسHH Hراف ويشHH Hترون امHH HالكHH Hا أو يHH Hبنون بHH HيوتHH Hا ويجهHH HزونHH Hها بHH Hما هHH Hو فHH Hوق
اح HHتياج HHات HHهم وي HHزي HHدون م HHن م HHصاري HHفهم ك HHي ي HHمتنعوا ع HHن أداء ح HHقوق اهلل .وك HHذل HHك االح HHباء ال HHذي HHن ي HHقترن HHون
بHاشHخاص غHير ايHرانHيني ويHقيمون فHي اوروبHا او سHائHر الHبلدان ال يHجب الHضغط عHليهم فHي أداء حHقوق اهلل بHل
يجب تذكيرهم ويرجع اليهم اتخاذ القرار والتصميم.
)من نفس الرسالة السابقه(
.7اح HHال ح HHضرة ب HHهاء اهلل ك HHثيرا م HHن ج HHزئ HHيات امل HHسائ HHل امل HHرت HHبطة ب HHموازي HHن اداء ح HHقوق اهلل إل HHى ت HHحكيم اف HHراد
االح HHباء ووج HHدان HHهم .ف HHمثال أع HHفى ح HHضرت HHه اث HHاث ال HHبيت وم HHا ي HHحتاج ال HHيه م HHن أداء ح HHقوق اهلل وت HHرك ات HHخاذ
ال HHقرار ب HHخصوص أي م HHن ه HHذه االغ HHراض ض HHروري واي م HHنها غ HHير ض HHروري إل HHى االش HHخاص أن HHفسهم .ال
يحس HHب ت HHقدي HHم ال HHتبرع HHات ل HHصندوق امل HHحاف HHل ج HHزءا م HHن ت HHأدي HHة ح HHقوق اهلل ،وع HHالوة ع HHلى ه HHذا ،ف HHإذا ك HHان
الHشخص مHديHنًا لHحقوق اهلل وتعسHر عHليه أداء الHحقوق والHتبرع لHلصندوق مHعا ،فHتأديHة حHقوق اهلل تHرجHح عHلى
الHHتبرع.أمHHا عHHن تHHعيني مHHا يHHملكه الHHشخص ملHHعرفHHة مHHا اذا كHHان يHHجب عHHليه أداء حHHقوق اهلل ،وهHHل يHHمكن جHHعل
الHتبرعHات ضHمنها؟ فهHذه مHسألHة يHجب تHركHها لHألشHخاص أنHفسهم كHي يHقرروا حسHب أوضHاعHهم واحHوالHهم.
كHتب سHكرتHير حHضرة ولHي أمHر اهلل بHناء عHلى امHره" :يHساوي املHثقال  19حHمصة ،ووزن  24حHمصة يHساوي
 4,60غرام ،يمكن اتخاذ هذا املقدار أساسا للمحاسبة".
)من نفس الرسالة السابقه(
 -8لHHقد وضHHح ،فHHي اآلثHHار املHHباركHHة ،ان بHHيت الHHسكن وأثHHاثHHه وادوات الحHHرفHHة ولHHوازمHHها ال تHHتعلق بHHها حHHقوق اهلل
وتHرك اتHخاذ الHقرار بHشأن اعHتبار اي مHن تHلك االغHراض تحسHب ضHروريHة إلHى عهHدة االشHخاص انHفسهم .ال
شHك ،ان االحHباء ال يHجب ان يسHرفHوا فHي اعHداد بHيت الHسكن واثHاثHه ليتخHذوا مHن صHرف املHال فHي سHبيل ذلHك
ذري HHعة الم HHتناع HHهم ع HHن اداء ح HHقوق اهلل .ل HHم نج HHد ن HHصا ق HHاط HHعا ي HHدل ع HHلى ان رأس امل HHال امل HHشغول م HHن اج HHل
حHصول االربHاح يHكون مHعفيا مHن اداء حHقوق اهلل لHذا يHترك بHيت الHعدل االعHظم هHذه االمHور إلHى حHكم ضHمير
افراد االحباء.
)من نفس الرسالة السابقه(
 -9بHخصوص الHسؤال الHذي طHرحHه جHناب ،...نHرجHو اطHالعHه بHما كHتب ووضHح حHضرة ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة
إلHHى احHHد االحHHباء وهHHو ان اداء حHHقوق اهلل يHHؤدى مHHرة واحHHدة عHHلى مHHا يHHملك ،سHHواء أكHHانHHت مHHمتلكاتHHه مHHنقولHHة او
غHير مHنقولHة .امHا اذا انHتقلت هHذه املHلكية مHن شHخص إلHى اخHر بHالHوراثHة فسHتشملها حHقوق اهلل مجHددا ،بHمعنى
ان كHل مHن يHرث حHصة مHن االرث عHليه تHأديHة حHقوق اهلل ،شHرط ان تHضيف الHحصة الHتي يHحصل عHليها الHوارث
على ماله مقدارا تترتب عليه هذه الوظيفة الروحانية.
)من نفس الرسالة السابقه(
 -10ويHHبدو مHHناسHHبا بHHان نHHشير ان حHHكم حHHقوق اهلل املHHبرم الHHذي يHHجعل كHHل فHHرد مHHنا يHHعبر عHHن ايHHمانHHه الHHعميق
وبHHصورة شHHخصية بHHحتة بHHانHHه مHHصدر الHHخير للجHHميع والHHذي يHHربHHط كHHل واحHHد مHHنا بHHاملHHؤسHHسات الHHرئHHيسية لHHألمHHر
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اإللHHهي وفHHوق كHHل ذلHHك انHHه يHHؤكHHد الHHطاعHHة واالخHHالص وشHHمول الHHبركHHات اإللHHهية الHHالمHHتناهHHية والHHعنايHHات الHHربHHانHHية
امل HHتتال HHية ،ي HHجب ان ي HHشمل ه HHذا ال HHحكم ف HHي ه HHذه امل HHرح HHلة االي HHجاب HHية ال HHحاس HHمة ج HHميع ال HHذي HHن ي HHقرون ب HHاي HHمان HHهم
الHHعميق ملظهHHر الHHظهور الHHكلي االلHHهي .مHHع كHHل خHHضوع وخHHشوع هلل الHHعلي الHHقديHHر فHHانHHنا نHHعلن بHHانHHه ابHHتداء مHHن
رضHوان  1992وهHو بHدايHة الHسنة املHقدسHة فHان حHكم حHقوق اهلل سHيكون نHافHذا عHلى املسHتوى الHعاملHي ونHدعHو
كافة عشاق أمره باملشاركة في هذه الفريضة اإللهية.
)من رسالة الرضوان لعام (1991
 -11كما ان التطبيق العاملي لحكم حقوق اهلل ادى إلى تجاوب جيد ومرغوب.
)من رسالة الرضوان لعام (1994
]راجع ً
أيضا فصل  20التبرعات واإلعانات وفصل  39الزكاة وفصل  57الكرم والسخاء[.
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ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHHا أحHHباء اهلل اشHHربHHوا مHHن عHHني الHHحكمة ،وسHHيروا فHHي ريHHاض الHHحكمة ،وطHHيروا فHHي هHHواء الHHحكمة ،وتHHكلموا
بالحكمة والبيان ،كذلك يأمركم ربكم العزيز العالم.
)لوح برهان ،مجموعه اي أز الواح جمال أقدس ،ص (130
 -2أصHHل الHHحكمة هHHو الHHخشية عHHن اهلل ع Hزّ ذكHHره ،واملHHخافHHة مHHن سHHطوتHHه وسHHياطHHه ،والHHوجHHل مHHن مHHظاهHHر عHHدلHHه
وقضائه.
)من لوح أصل كل الخير(
 -3مHHن قHHام لخHHدمHHة االمHHر لHHه ان يHHصدع بHHالHHحكمة ويHHسعى فHHي إزالHHة الجهHHل عHHن بHHني الHHبريHHة ...وافHHرغ جهHHدك
في إحقاق الحق بالحكمة والبيان وإزهاق الباطل عن بني االمكان.
)لوح الحكمة ،مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،ص (118 -117
 -4قHل إن الHبيان جHوهHر يHطلب الHنفوذ واالعHتدال ،أمHا الHنفوذ مHع ّلق بHالHلطافHة ،والHلطافHة مHنوطHة بHالHقلوب الHفارغHة
الصافية ،وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي نزلناها في الزبر واأللواح .
)املصدر السابق ،ص (123
 -5ق HHل أول ال HHحكمة وأص HHلها ه HHو االق HHرار ب HHما ب ّ Hينه اهلل ،ألن ب HHه اس HHتحكم ب HHنيان ال HHسياس HHة ال HHتي ك HHان HHت در ًع HHا
لحفظ بدن العالم تفكروا لتعرفوا ما نطق به قلمي االعلى في هذا اللوح البديع.
)املصدر السابق ،ص (129
Hمسكوا بHها وال تHتبعوا كHل غHافHل كHان عHن بحHر
 -6انHك قHل يHا قHوم تHاهلل قHد ظهHر البحHر َو َ H
سHHرت عHليه فHلك اهلل ،ت ّ
الHعلم بHعيدا .كHن نHاطً Hقا بHالHحكمة وذاك ًHرا بHالHحكمة ومHعاش ًHرا بHالHحكمة ،كHذلHك حHكم مHن كHان عHلى االمHر قHو ًيHا.
Hعيما مل HHن ت HHوج HHه ال HHيهما م ً Hعا ،ان HHه م HHن اه HHل
ان االم HHر ه HHو س HHماء وال HHحكمة ه HHي ال HHشمس املش HHرق HHة م HHن اف HHقها ،ن ً H
البهاء قد كان من قلم العز مرقوما.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (109
تمسك بها من لدن آمر قديم.
 -7قل إن الحكمة رأس االعمال ومالكها،
ّ
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (109
 -8الHيوم عHلى الجHميع ان يHتمسك بHاالوامHر اإللHهية الHتي نHزلHت فHي كHتاب االقHدس وان يسHلكوا بHني الخHلق بHكل
حHHكمة ،هHHذا هHHو أمHHر اهلل طHHوبHHى لHHك ولHHلعامHHلني .وان تHHكلم اي شHHخص دون حHHكمة فHHان كHHالمHHه غHHير مHHقبول لHHدى
وتمسكوا به من لدن عليم خبير.
العرش .ان اعرفوا يا احبائي ما نزل في هذا اللوح
ّ
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (108

١١٤

 -9وأمHرنHا الجHميع بHالHحكمة املHنزلHة ،تحHدثHوا مHن جHانHب الHحق بHما هHو يHليق بHيوم اهلل .عHلى كHل شHخص ان يHقوم
بتبليغ أمر اهلل بكل حكمة واستقامة .القوا الكلمة اإللهية ان شاهدتم ارضا طيبة وإال الصمت اولى.
)مجموعه اي از الواح جمال اقدس ،ص (149
 -10وصHية اهلل هHو أن ال يHتكلم األحHباء بHما هHو سHبب اضHطراب الHناس او بHما يHخالHف املHلوك او غHيرهHم .عHلى
الج HHميع أن يتح HHرك HHوا ب HHال HHحكمة وال HHبيان ،وأن ي HHكون HHوا ب HHكل ص HHالح وس HHداد م HHنقطعني ع HHن ال HHفساد ب HHاس HHم م HHال HHك
االيجاد.
)أمر وخلق ،مجلد  ،3ص (117
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1إيHHاك ثHHم إيHHاك أن تخHHرج عHHن الHHحكمة الHHتي أنHHزلHHها اهلل فHHي الHHكتاب ،ودا ِر الHHنفوس فHHي دارهHHا ودا ِو املHHرضHHى
دواءهHHا واضHHمد الجHHرح ضHHما ًدا يHHلتئم بHHه فHHي وقHHت سHHريHHع .وال تHHتكلم بHHما تHHتوحHHش مHHنه الHHنفوس وتHHقشعر مHHنه
الجHلود وتHرتHعد مHنه الHفرائHص وتHشمئز مHنه قHلوب كHل قHوم عHنود ،بHل قHل لHهم قHوال لHيّنًا ل ّ
Hعل مHنهم مHن يHتذكHر او
يHخشى .واتّHبع سHنّة ربHك ،وال تHقل مHا لHم تسHتطع اآلذان عHلى اسHتماعHه النHه بHمثابHة املHوائHد الHطيبة لHلصبيان
وإن األطHعمة مHهما كHانHت لHذيHذة بHديHعة طHيبة ولHكن ال يتحHملها قHواء مHعاء الHرضHيع مHن االطHفال .اذا يHنبغي
اعHطاء كHل ذي حHقّ حHقه ،وال كHل مHا يHعلم يHقال وال كHل مHا يHقال حHان وقHته وال كHل مHا حHان وقHته حHضر اهHله.
إن ذل HHك م HHن ال HHحكم ال HHبال HHغة ف HHي االم HHور ف HHال ت HHغفل ع HHنها إن ك HHنت م HHن أه HHل ال HHعزم ف HHي ج HHميع ال HHشئون ،ب HHل
شّ H
خص الHعلل واالمHراض والHعياء واالعHراض ثHم الHعالج وهHذا مHنهاج املهHرة مHن حHذاق االطHباء ،ومHن اجHرى
ب HHغير ذل HHك ان HHه م HHن االغ HHبياء ف HHال ي HHحصل م HHنه ال HHشفاء ب HHل ي HHزداد ال HHداء اش HHتدا ًدا وامل HHرض اس HHتيالء والج HHرح
ات HHساع HHا .ف HHال ي HHنبغي أله HHل ال HHبهاء إال ال HHحكمة ال HHبال HHغة ف HHي ك HHل االش HHياء ،إن ذل HHك م HHن ع HHزم االم HHور وع HHليك
بمراعاته ايها العبد الشكور.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (78
 -2إن ال HHحكمة ت HHعني ،أن ن HHقوم ب HHال HHتبليغ ب HHكل م HHحبة وم HHودة وص HHبر وم HHراع HHاة متحّ H Hلني ب HHاالخ HHالق ال HHرح HHمان HHية
Hشجعوا
واالع HHمال واالف HHعال ال HHسماوي HHة ،ول HHيس أن ن HHصمت ون HHسكت أو ن HHنسى ت HHمام HHا .ال HHخالص HHة ع HHليكم أن ت ّ H
أحباء اهلل فر ًدا فر ًدا على تبليغ أمره ،وإن الحكمة املذكورة في الكتاب هو التبليغ ولكن باملراعاة.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (261

]راجع ً
أيضا فصل  19تبليغ أمر اهلل وفصل  26التق ّلل في القول والتّكثّر في العمل[.

١١٥

ﺣﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hبيت وملHقام ٍ وملHدي ٍ
Hرة ولHدس ٍ
Hكهف ولHغا ٍر وألودي ٍHة ولHبر ولبحٍ Hر ولجHزي ٍ
ٍ
 .1طHوبHى ملح ٍّHل ول ٍ
Hنة ول ٍ
Hكرة ارتHفع
Hقلب ولHجب ٍل ول
ٍّ
فيها ذكر اهلل وثنائه.
.2طHوبHى لHبيت فHاز بHعنايHتي وارتHفع فHيه ذكHري وتشHرف بHحضور أولHيائHي الHذيHن نHطقوا بHثنائHي وتHمسكوا بHحبل
عHنايHتي وفHازوا بHتالوة آيHاتHي انHهم عHباد مHكرمHون الHذيHن وصHفهم اهلل فHي قHيوم األسHماء وفHي كHتب أخHرى انHه
هو السامع وهو الناظر وهو املجيب.
.3عHHلى اآلبHHاء أن يHHبذلHHوا جهHHدهHHم فHHي تHHديّHHن األوالد وان لHHم ي Hفُزْ األوالد بهHHذا الHHطراز األول فHHسوف لHHن يHHفوزوا
بHHإطHHاعHHة والHHديHHهم الHHذي هHHو فHHي مHHقام إطHHاعHHة اهلل عHHندئHHذ يHHصبح هHHؤالء األوالد غHHير مHHبالHHني يHHفعل بHHأهHHوائHHه مHHا
يشاء.
.4إنا كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك ق ّدرنا األمر في الكتاب.
.5إن األمHانHة والHديHانHة والHصدق والHصفاء هHي مHن أثHمار سHدرة الHوجHود ولHكن أعHظم مHن كHل هHذا بHعد وحHدانHية
Hطر مHHن الHHقلم األعHHلى
اهلل عHHز وجHHل هHHو مHHراعHHاة حHHقوق الHHوالHHديHHن حHHيث جHHاء ذلHHك فHHي جHHميع الHHكتب اإللHHهية ُ H
وسَ H
أن انHظر مHا أنHزلHه الHرحHمن فHي الHفرقHان قHولHه تHعالHى "واعHبدوا اهلل وال تشHركHوا بHه شHيئا وبHالHوالHديHن إحHسانHا".
الحHظوا انHه تHم تشHبيه إحHسان الHوالHديHن بHوحHدانHية اهلل عHزّ وجHل طHوبHى لHكل عHارف حHكيم يشهHد ويHرى ويHقر
ويعرف ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل وهذا اللوح البديع.
.6إنHHا أرجHHعناك إلHHى محHHلك فHHضال عHHلى أمHHك النHHا وجHHدنHHاهHHا فHHي حHHزن عHHظيم إنHHا وصHHيناكHHم فHHي الHHكتاب بHHان ال
تHعبدوا إال اهلل وبHالHوالHديHن إحHسانHا كHذلHك قHال الHحق وقHضى الHحكم مHن لHدن عHزيHز حHكيم ولHذا أرجHعناك إلHيها
Hقر عHHينها وتHHكون مHHن الHHشاكHHريHHن قHHل يHHا قHHوم عHHززّوا أبHHويHHكم وو ّقHHروهHHما بHHذلHHك يHHنزل الHHخير عHHليكم
وأخHHتك لHHكي تّ H
مHHن سHHحاب رحHHمة ربHHكم الHHعلي الHHعظيم إنHHا ملHHا اطّHHلعنا بحHHزنHHها لHHذا أمHHرنHHاك بHHالHHرجHHوع رحHHمة مHHن لHHدنHHا عHHليك
وع HHليها وذك HHرى ل HHآلخ HHري HHن إي HHاك HHم أن ت HHرت HHكبوا م HHا يح HHزن ب HHه آب HHائ HHكم وأم HHهات HHكم أن اس HHلكوا س HHبيل ال HHحق وان HHه
لسHبيل مسHتقيم وان يHخيّركHم أحٌ Hد فHي خHدمHتي وخHدمHة آبHائHكم وأمHهاتHكم أن اخHتاروا خHدمHتهم ثHم اتخHذوا بHها
إليّ سبيل كذلك نصحناك وأمرناك أن اعمل بما أمرت من لدن ربك العزيز الجميل.
من آثار حضرة عبد البهاء
)مHقتطفات هHذا الجHزء مHترجHمة مHن مجHموعHة أعHدتHها دائHرة مHطالHعة الHنصوص واأللHواح بHعنوان Family Life
في عام (1982
.1وإنHي أدعHو اهلل أن يHجعل ب ِ
Hيتك مHحالً لسHطوع أنHوار الهHدى وانHتشار آيHات اهلل وتHو ّقHHد نHار مHحبته فHي قHلوب
عHبيده وإمHائHه فHي كHل حHني واعHلمي أن كHل بHيت يHرتHفع مHنه ذكHر اهلل بHالتهHليل إلHى املHلكوت الجHليل ذلHك الHبيت
جنة من جنان اهلل وروضة من رياض ملكوت اهلل.

١١٦

.2وأمHا مHا سHئلت مHن الHزوج والHزوجHة والHرابHطة الHتي بHينهما واالطHفال املHوهHوبHة مHن عHند اهلل اعHلمي ان الHزوج
مHن أخHلص وجHهه هلل وانHتبه لHنداء جHمال االبHهى وتHلى ايHات الHتوحHيد فHي املHحافHل الHكبرى والHزوجHة الHحقيقة
املسHHتفيضة املسHHتتبّة مHHن أسHHماء اهلل وصHHفاتHHه والHHرابHHطة الHHتي بHHينهما كHHلمة اهلل انHHها هHHي الHHجامHHعة لHHكثرات
املHقربHة لHلمبعدات عHند ذلHك الHزوج والHزوجHة يHلتئمان ويHرتHبطان ويتحHدان ويHتفقان كHانHهما شHخص واحHد ومHن
ائHتالفHهما وانHسهما وحHبهما تHنتج نHتائHج عHظيمة فHي الHوجHود روحHانً Hيا جHسمانً Hيا امHا الHنتيجة الHروحHانHية ظHهور
ال HHفيوض HHات ال HHرح HHمان HHية وأم HHا ال HHنتيجة ال HHجسمان HHية اط HHفال ي HHول HHدون ف HHي مه HHد م HHحبة اهلل وي HHرض HHعون م HHن ث HHدي
مHعرفHة اهلل ويHنشئون فHي حHصن مHوهHبة اهلل ويHتربّHون فHي حجHر تHربHية اهلل وهHذه االطHفال هHم الHذيHن قHال عHنهم
املسيح انهم اوالد امللكوت.
 -3عHHلى األب أن يHHسعى فHHي تHHربHHية ابHHنه وتHHعليمه املHHبادئ الHHسماويHHة واآلداب ونHHصيحته دومHHا وتHHعليمه أيHHضا
ال HHفنون الج HHميلة وك HHل م HHا ي HHتعلق ب HHفضائ HHل ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي وع HHلى األخ HHص أن ي HHذك HHر اهلل دوم HHا ح HHتى تس HHري
مHHحبة اهلل فHHي عHHروقHHه .أمHHا االبHHن فHHعليه أن يHHطيع والHHده ويHHكون خHHاضHHعا ومHHتواضHHعا .وفHHي كHHل صHHباح ومHHساء
ي HHفكر ف HHي راح HHة ورض HHاء وال HHده وي HHنسى ت HHمام HHا راح HHته وس HHعادت HHه ب HHل ي HHسعى دوم HHا أن ي HHكون س HHببا لس HHرور ق HHلب
والده ووالدته حتى يرضى اهلل سبحانه وتعالى عنه ويؤيده بجنود لم تروها.
 -4إن األب واألم يHسعيان جHاهHديHن بHكل تHعب ومHشقة مHن اجHل أوالدهHما وعHندمHا يHطعنان بHالHسن يHنتقالن إلHى
دار اآلخ HHرة ون HHادرا م HHا ي HHحصل أن ي HHكاف¦ األب HHناء آب HHاءه HHم ف HHي ال HHدن HHيا وله HHذا ع HHلى األوالد أن ي HHنفقوا ال HHخيرات
Hبرات مHH Hن اجHH Hل والHH HديHH Hهم ويHH Hطلبوا الHH Hعفو والHH Hغفران لHH Hهم ،ومHH Hثال عHH Hلى ذلHH Hك يHH Hمكن تHH HقديHH Hم الHH Hعون لHH Hلفقراء
واملّ H H
وامل HHساك HHني ن HHظير م HHا ق ّ Hدم HHه األب م HHن م HHحبة ول HHطف ون HHطلب ال HHعفو وال HHغفران وال HHرح HHمة ال HHكبرى ل HHه ب HHكل ت HHضرع
وابتهال.
 -5إن تHHأسHHيس الHHعائHHلة أمHHر هHHام جً Hدا وعHHندمHHا يHHكون اإلنHHسان شHHابًHHا ال يHHنتبه لHHذلHHك نHHظرا لHHغرور الشHHباب ولHHكن
عHHندمHHا يHHصبح شHHي ً
خا يHHأخHHذه األسHHف ...إن حHHياة الHHعائHHلة يHHجب أن تHHكون مHHثل حHHياة مHHالئHHكة الHHسماء يHHجب أن
تHHكون هHHناك روحHHانHHية وسHHرور واتHHحاد واتHHفاق ،وتHHوافHHق جHHسمانHHي وعHHقالنHHي ايHHضا ويHHكون الHHبيت ُمHHرتّ Hبًا وتHHكون
االفHHكار مHHثل أشHHعة شHHمس الHHحقيقة ونHHجوم الHHسماء الHHبازغHHة ويHHكونHHا مHHثل الHHطيريHHن الHHلذيHHن يHHغنّيان عHHلى أفHHنان
شج HHرة ال HHتوح HHيد وي HHكون HHا ف HHرح HHني ومس HHروري HHن دو ًم HHا وس HHببا ل HHسعادة اآلخ HHري HHن وم HHثاال ع HHال HHيا ل HHهم وت HHكون امل HHحبة
بHH Hينهما حHH Hقيقية وصHH HادقHH Hة ويHH HربّHH Hوا أطHH HفالHH Hهما تHH HربHH Hية جHH Hيدة حHH Hتى يHH Hكون هHH Hؤالء األطHH Hفال سHH Hببا فHH Hي فخHH HرهHH Hم
واشتهارهم.
 -6إن الHزواج عHند اكHثر الHناس هHي عHالقHة جHسمية وهHذا االتHحاد واالتHفاق مHؤقHت ألن الHنتيجة املHحتومHة هHي
الHHفراق الHHجسمانHHي ،ولHHكن زواج أهHHل الHHبهاء يHHجب أن يHHكون جHHسميا وروحHHيا ألنHHهما مHHعا منجHHذبHHان إلHHى طHHلعة
واحHدة ومHحييان مHن روح واحHدة ومشHتعالن مHن شHعلة واحHدة .هHذه هHي الHروابHط الHروحHانHية وهHذا هHو االتHحاد
األبHHدي وبHHذلHHك يHHكون عHHندهHHم رابHHطة قHHويHHة ومHHتينة فHHي الHHعالHHم الHHجسمانHHي أيHHضا .ان االتHHحاد واالتHHفاق عHHندمHHا
يHكون مHن نHاحHية الHروح والHجسم مHعا فHانHه ُيHك ّون الHوحHدة الHحقيقية ولهHذا فHإن هHذا االتHحاد هHو أبHدي .ولHكن إن
كHان االتHحاد جHسميا فHقط فHان االنHفصال هHي الHعاقHبة .ولهHذا عHلى أهHل الHبهاء أثHناء الHزواج أن يHراعHوا الHوحHدة
الHحقيقية وهHي الHرابHطة املHعنويHة واأللHفة الHروحHانHية والHجسمية حHتى تHكون هHذه الHوحHدة أبHديHة فHي جHميع مHراتHب
الوجود وفي جميع العوالم اإللهية .إن هذه الوحدة الحقيقية هي انعكاس لنور محبة اهلل.
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 -7إن كHان اقHتران إنHسان بHإنHسان آخHر بHاألخHص مHن أجHل مHحبة اهلل سHبحانHه وتHعالHى فHإن الHوحHدة األصHلية
سوف تبرز وتتأسس املحبة الرحمانية.
 -8أم HHا ق HHري HHنك ال HHكري HHم ي HHقتضي أن ت HHعام HHليه اح HHسن م HHعام HHلة وت HHواظ HHبي ع HHلى رض HHائ HHه وامل HHداراة م HHعه ف HHي ك HHل
األحHHوال حHHتى يHHرى بHHأنHHك بHHتوجHHهك إلHHى مHHلكوت اهلل زادت رأفHHتك مHHعه ومHHحبتك هلل ومHHراعHHاتHHك لHHرضHHائHHه فHHي كHHل
حال.
 -9عHHلى أحHHباء اهلل أن يسHHلكوا فHHي حHHياتHHهم ويظهHHروا حHHسن األخHHالق واألطHHوار بHHحيث يHHتحيّر اآلخHHرون مHHنهم.
ان عHHالقHHة الHHزوج بHHزوجHHته يHHجب أن ال تHHكون جHHسمية مHHحضة وإنHHما عHHالقHHة روحHHية ومHHلكوتHHية ألنHHهما مHHثل الHHنفس
الHHواحHHدة الHHتي ال انHHفصام لHHها وان حHHدث فHHراق فسHHتحدث مHHشاكHHل كHHبيرة .إن أسHHاس مHHلكوت اهلل هHHي األلHHفة
واملحبة والوحدة وليس االنفصال ومن األساس أيضا االتحاد وليس الخالف وبالذات بني الزوج والزوجة.
وميسHHرة وس HHيصبح ه HHناك رق HHي
ّH
 -10ع HHندم HHا ي HHكون ه HHناك ات HHحاد وات HHفاق ف HHي ال HHعائ HHلة فس HHتصبح األم HHور سه HHلة
وت HHقدم وس HHتنتظم األم HHور وتتسه HHل وت HHصبح األس HHرة مح HHظوظ HHة ويُ HHحفظ م HHقام HHها وس HHيكون ه HHناك ف HHرح وس HHرور
بشكل عام وتزداد العزّة األبدية يو ًما بعد يوم.
 -11بHالنسHبة ملHشورة األب مHع االبHن واالبHن مHع األب فHي الHتجارة والHعمل كHما سHألHتم ،فHاعHلم بHان املHشورة هHي
األسHاس فHي شHريHعة اهلل وبHالHطبع هHي مHقبولHة سHواء بHني األب واالبHن أو أشHخاص آخHريHن .عHلى اإلنHسان أن
يتشاور في جميع أموره ألن باملشورة نصل إلى عمق املسائل وإلى ما هو مطلوب.
 -12ع HHليك أن تُ HHحبّي زوج HHك ،وم HHهما ك HHان س HHلوك HHه س HHيئ ًا ق HHاب HHليه ب HHالس HHلوك ال HHحسن وح HHتى ل HHو ازداد س HHو ًءا م HHن
حسن معاملتك .عامليه بالرفق مرة أخرى واظهري املحبة له وتحملي األذى والجفاء منه.
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1إنHHني أحHHثك عHHلى الHHتركHHيز لHHبعض الHHوقHHت وبHHكل الHHوسHHائHHل عHHلى مHHا مHHن شHHأنHHه أن يHHؤدي إلHHى ازديHHاد مHHرضHHاة
زوجHHك وسHHعة صHHدره وعHHطفه .عHHليك إظHHهار قHHدر ٍ فHHائHHق مHHن الHHلطف والHHتفهم لHيُدرك فHHي الHHوقHHت املHHناسHHب أهHHداف
وروح األمر املبارك .أدعو اهلل أن تنجح جهودك في هذا الخصوص وأتمنى لك السعادة من كل قلبي.
)من رسالة كتبها حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  20آذار-مارس 1928م(
 -2انHطال ًقHا مHن حHبي الHعظيم وتHعاطHفي مHعك أجHد مHن واجHبي إضHافHة بHعض الHكلمات لHتأكHيد الHحاجHة إلHى أن
Hدي أم ٌHل كHبير أن قHبولHه لHألمHر املHبارك
تظهHري وعHلى الHدوام االحHترام واالهHتمام والHحب تHجاه زوجHك املHحترم .ل ّ
الHذي تHحبّينه وتخHدمHني فHي ظHله يHعتمد بHشكل كHبير عHلى سHلوكHك هHذا واالهHتمام الHفائHق الHذي سHتبديHنه تHجاهHه.
إنHHني أبHHدي تHHعاطHHفي الشHHديHHد فHHي هHHذه الHHظروف الHHخاصHHة والHHتي ال شHHك أنHHها تHHشغل كHHاهHHلك .سHHأسHHتمر فHHي
الHدعHاء لHك مHن كHل قHلبي وأبتهHل إلHى اهلل أن تHوفHقي فHي مHساعHيك لHلوصHول إلHى مHا يHبتغيه قHلبك) .مHن رسHالHة
كتبها حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  20كانون األول /ديسمبر من عام 1928م(
 -3ل HHألس HHف ان م HHثل ه HHذا االخ HHتالف ف HHي ال HHرأي واالع HHتقاد ب HHني ال HHزوج وال HHزوج HHة ي HHؤث HHر دون ش HHك ع HHلى ال HHراب HHطة
الHروحHية والHتي هHي أسHاس الHعالقHة األسHريHة خHصوصHا فHي أوقHات الشHدة وعHالج ذلHك ال يHتم بHإلHقاء الHلوم عHلى
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الHطرف اآلخHر وإثHارتHه .إن أحHد أهHداف األمHر املHبارك هHو تHقويHة الHروابHط األسHريHة فHي الHبيت لHذلHك كHان حHضرة
عHHبد الHHبهاء دائHHما يHHنصح بHHاالمHHتثال لHHرغHHبات الHHطرف اآلخHHر ومHHواصHHلة الHHدعHHاء .ادعHHي اهلل أن يHHتمكن زوجHHك مHHن
رؤيHHة الHHنور تHHدريHHجيًا وفHHي نHHفس الHHوقHHت اجهHHدي كHHي يHHقترب مHHنك .فHHاذا أمHHكنك إيHHجاد هHHذا الHHتوافHHق واالنHHسجام
عندها يمكنك التفرغ للخدمة دون مع ّوقات.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  15تموز /يوليو من عام (1928
 -4إن ال HHبيت ال HHبهائ HHي ال HHحقيقي ه HHو ال HHقلعة ال HHتي ي HHعتمد ع HHليها األم HHر ف HHي تخ HHطيط ن HHشاط HHات HHه .وإذا ك HHان
الHطرفHان يHحبّان بHعضهما ويHنويHان الHزواج فHان حHضرة املHولHى ال يHريHدهHما أن يHظنّا انHهما إذا تHزوجHا فHانHهما
سيُحHHرمHHان مHHن شHHرف الخHHدمHHة األمHHريHHة .بHHل إن هHHذا االتHHحاد سHHيعزّز مHHن قHHدراتHHهما عHHلى الخHHدمHHة .فHHال شHHيء
اج HHمل م HHن ت HHزاوج ال HHبهائ HHيني الش HHباب وت HHأس HHيس ال HHبيت ال HHبهائ HHي ال HHحقيقي ال HHذي ي HHرغ HHب ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي
تأسيسه .يرجى ابالغ تحيات ولي األمر إلى كليهما.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  6تشرين الثاني /نوفمبر من عام 1932م(
 -5لHقد طHلب مHني حHضرة املHولHى بHشكل خHاص أن أحHثك عHلى الHصبر والHثبات وأهHم مHن كHل شHيء أن تظهHري
ل HHه م HHنتهى ال HHرق HHة وال HHحب ف HHي م HHقاب HHل م HHا ي HHبدي HHه م HHن ك HHراه HHية وع HHناد .ف HHفي م HHثل ه HHذه ال HHظروف ف HHإن إظ HHهار روح
الHتعاون واملHواسHاة ليسHت واجHبة عHلى الHفرد الHبهائHي فحسHب ،بHل إنHها افHضل وسHيلة لجHذب املHودة واإلعHجاب
حHHتى لHHألعHHداء واملHHعارضHHني لHHألمHHر املHHبارك .املHHحبة هHHي اإلكHHسير الHHخفي الHHذي يHHح ّول أحHHقر وأحHHط الHHناس إلHHى
جسد حقيقة التعاليم الرائعة لديننا.
أرواح ملكوتية .آمل أن تصبحي نموذجا يُ ّ
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 6كانون األول/ديسمبر من عام (1935
Hثمن رغHبتك فHي أخHذ دور اكHثر تHأثHيرا فHي أعHمال الHتبليغ إال انHه يHدرك أيHضا أن
 -6إن حHضرة ولHي امHر اهلل ي ّ
ذلHك يHتعارض مHع رغHبات زوجHك الHذي ال شHك لHديHك واجHبات تHجاهHه ال تHقل قHدسHية عHن واجHباتHك كHمؤمHنة .وأثHناء
Hططك ع ِ H
ِ
Hليك أن ال ت HHكون HHي ب HHعيدة ع HHنه خ HHصوص HHا ان HHه ال ي HHري HHدك أن ت HHبتعدي ع HHن ح HHيات HHك األس HHري HHة ول HHو
اع HHداد خ H
لبعض الوقت.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ من عام 1939م(
 .7عHلينا أن نHتذكHر انHه مHهما بHلغت الHروابHط الHعائHلية مHن الHقوة والHعمق فHان الHروابHط الHروحHية تHظل أعHمق وأبHقى
فHهي تسHتمر حHتى بHعد املHمات ،بHينما الHروابHط الHجسمية ان لHم تHكن مHدعHومHة بHالHروابHط الHروحHية فHإنHها تHنتهي
بHنهايHة حHياتHنا .عHليك بHذل كHل مHا بHوسHعك عHبر الHدعHاء والHعمل املHثالHي لHكي تجHذب أبHصار عHائHلتك إلHى الHديHن
الHبهائHي وال تحHزن كHثيرا مHن تHصرفHاتHهم .الHجأ إلHى إخHوانHك وأخHواتHك األحHباء الHذيHن يHعيشون مHعك فHي هHذه
اململكة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء 8ايار/مايو من عام 1942م(
 -8لHHقد طHHلب مHHني حHHضرة املHHولHHى أن أضHHيف املHHالحHHظة الHHتالHHية بHHالنسHHبة لHHزواجHHك :إن حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي
يHHعتقد أن األمHHر املHHبارك أو الخHHدمHHة فHHيه يHHجب أن ال تHHكون وسHHيلة لHHلطالق بHHأي شHHكل كHHان وتHHحت أيHHة ظHHروف.
كما تعلم فإن الطالق أمر مكروه عند حضرة بهاء اهلل وقد أبيح فقط في ظل ظروف خاصة وصعبة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 7نيسان/إبريل من عام (1947
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 -9احHHد الHHتعالHHيم الHHرئHHيسية لHHألمHHر املHHبارك هHHو الHHحفاظ عHHلى الHHوحHHدة واالتHHحاد داخHHل املHHنزل .وهHHذا ال يHHعني أن
لHHكل عHHضو فHHي األسHHرة الHHحق فHHي الHHتأثHHير فHHيما يHHؤمHHن بHHه الHHعضو اآلخHHر .وإذا فHHهم كHHافHHة أعHHضاء االسHHرة هHHذا
املوضوع عندئذ يمكن تحقيق الوحدة فيها.
)من رسالة كتبت إلى أحد األحباء بتاريخ 6تموز/يوليو من عام (1952
 -.10يHق ّدر حHضرة املHولHى رغHبتكم بHاملHضي ُقُ HدمHا للهجHرة فHي هHذا الHوقHت وتHأسHيس األمHر املHبارك فHي املHناطHق
غHHير املHHفتوحHHة ولHHكن يHHجب أن يHHتوافHHق ذلHHك مHHع رغHHبة زوجHHك ويHHجب أن ال تHHضغطي عHHليه لHHكي يتخHHلى عHHن كHHل
شHيء مHن اجHل الخHدمHة بهHذا الHشكل .يHجب أن نHأخHذ بHعني االعHتبار رغHبات وحHقوق أقHربHائHنا واملHحيطني بHنا.
وإن طلب منك زوجك البقاء أينما كنت فدون شك سيكون فيه هناك مجال واسع للتبليغ.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 31تموز/يوليو من عام 1953م(
من رسائل بيت العدل األعظم
.1بHHالنسHHبة إلHHى سHHؤالHHك اآلخHHر حHHول الHHعالقHHة املHHتوتHHرة بHHينك وبHHني والHHدة زوجHHك ومHHا الHHذي يHHمكنك عHHمله ملHHعالHHجة
املHHوقHHف فHHإنHHنا نHHعتقد انHHه بHHمساعHHدة زوجHHك واملHHشورة مHHعه وبHHذل املHHزيHHد مHHن الجهHHد يHHمكن تHHحقيق الHHوحHHده فHHي
الHعائHلة .مHن الHوصHف الHذي قHدمHتيه لسHلوكHها غHير الHو ّدي تHجاهHك يHبدو أن إزالHة سHوء الHتفاهHم لHن يHكون عHمال
سهHال .وعHلى أي حHال فHان حHضرة عHبد الHبهاء نHصح بHان نHر ّHكHز عHلى الHصفات الHحسنة والHجيدة لHألفHراد ،وان
هHذا الHعمل تHجاه والHدة زوجHك يHمكن أن يHدعHم جHهودك لHلوصHول إلHى الHوحHدة بHاإلضHافHة إلHى االسHتمرار فHي
تالوة األدعية واملناجاة التي ستعطيك القوة ملتابعة جهودك.
)من رسالة إلى أحد األفراد بتاريخ 6ايلول /سبتمبر عام 1970م(
.2يHجب أن ال نسHتغرب إذا قHلنا بHان املHع ّلم األول لHلطفل هHو أمHه ألن األم هHي الHتي تHقوم بHالHتربHية األسHاسHية
لHلطفل الHرضHيع .إن هHذه الHخصائHص الHطبيعية ال تHقلل مHن دور األب فHي الHعائHلة الHبهائHية .مHرة أخHرى نHؤكHد
بان التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال تعني بان وظائفهما واحدة.
)من رسالة إلى أحد األحباء بتاريخ  23حزيران/يونيو (1974
 .3بHHالنسHHبة إلHHى املHHشكلة املHHوجHHودة بHHينك وبHHني زوجHHتك فHHان بHHيت الHHعدل االعHHظم يHHود أن يHHشير إلHHى أن وحHHدة
عHائHلتك يHجب أن تHكون لHها األولHويHة عHلى أي اعHتبار آخHر ...مHثال عHلى ذلHك ،انHه ال يHجب ان تHؤدي خHدمHة
أمHر اهلل إلHى إهHمال الHعائHلة .كHما انHه امHر هHام أن تHنظم وقHتك بHما يHتالءم مHع حHياتHك الHعائHلية ويHحصل كHل
فHHرد عHHلى نHHصيبه مHHن الHHرعHHايHHة والHHعنايHHة .فHHقد أكHHد حHHضرة بHHهاء اهلل عHHلى أهHHمية املHHشورة ولHHكن يHHجب أن ال
ن HHعتقد ب HHأن ه HHذه ال HHطري HHقة ال HHجيدة ل HHلوص HHول إل HHى ح HHلول م HHنحصرةٌ ف HHقط ب HHني امل HHؤس HHسات اإلداري HHة ل HHألم HHر
األع HHظم .إن امل HHشورة ال HHعائ HHلية امل HHعتمدة ع HHلى ال HHصراح HHة وامل HHبنية ع HHلى وع HHي ب HHأه HHمية االع HHتدال ف HHي األم HHور
يمكن أن تكون عالجا للمشاكل العائلية.
)من رسالة إلى أحد األحباء بتاريخ  1آب /أغسطس عام 1978م(
.4يHقترح بHيت الHعدل االعHظم بHان نHنظر إلHى مHا جHاء فHي اآلثHار املHباركHة حHول الHعالقHة بHني الHرجHل واملHرأة عHلى
Hرارا وبHصورة واضHحة وجHازمHة
Hرارا وم ً
ضHوء املHبادئ الHعامHة حHول املHساواة بHني الجنسHني الHتي تHم شHرحHها ك ً
فHHي الHHنصوص املHHقدسHHة .يHHؤكHHد حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي أحHHد ألHHواحHHه بHHقولHHه" :فHHي هHHذا الHHعصر اإللHHهي فHHان
الHHعنايHHات اإللHHهية شHHملت عHHالHHم املHHرأة حHHيث تHHم اعHHالن تHHساوي حHHقوق املHHرأة بHHالHHرجHHل عHHدا فHHي حHHاالت بHHسيطة
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وتHم إزالHة الHفروق تHمامHا ".هHناك صHفات وخHصائHص مHعينة تHميّز الHرجHل عHن املHرأة وهHي مHن األمHور الHطبيعية
ال HHتي ال م HHفر م HHنها .وم HHا ي HHهم ه HHو أن ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء أش HHار إل HHى م HHا ت HHبقى م HHن ب HHعض ال HHفروق HHات ب HHني
الجنسHHني بHHأنHHها بHHسيطة .إن الHHعالقHHة بHHني الHHزوج والHHزوجHHة يHHجب أن يHHنظر لHHها عHHلى ضHHوء الHHنموذج الHHبهائHHي
لHلحياة الHعائHلية .أتHى حHضرة بHهاء اهلل لHيؤسHس االتHحاد فHي الHعالHم وان وحHدة الHعائHلة هHي امHر رئHيسي فHي
هHذا الHخصوص .ولهHذا عHلينا أن نHؤمHن بHأن الHبهائHية تهHدف إلHى تHقويHة أواصHر الHعائHلة ولHيس إضHعافHها ومHن
أسHHالHHيب تHHعزيHHز هHHذه الHHوحHHدة هHHي املHHشورة الHHوديHHة .إن جHHو الHHعائHHلة الHHبهائHHية ،وأيHHضا جHHو الHHجامHHعة يHHجب أن
ي HHعكس ك HHما أش HHار ح HHضرة ول HHي ام HHر اهلل إل HHى أن" :م HHحور أم HHر اهلل ل HHيس الس HHلطة ال HHدك HHتات HHوري HHة ب HHل األل HHفة
املتواضعة وليس استخدام القوة الغاشمة بل تطبيق روح املشورة الصريحة الودية".
وع HHلى أي ح HHال ف HHان ال HHعائ HHلة ه HHي ن HHوع خ HHاص ج ً Hدا م HHن امل HHجتمع .إن دائ HHرة األب HHحاث وامل HHطال HHعة ل HHم تج HHد أي HHة
نHصوص أو بHيانHات تHشير بHأن األب وحHده عHلى وجHه الHخصوص مHسئول عHن "أمHن ونHمو ووحHدة الHعائHلة".....
ولHHكن يُسHHتدل مHHن بHHعض املHHسئولHHيات املHHلقاة عHHلى عHHاتHHقه بHHأن األب هHHو "رب األسHHرة" .إن أعHHضاء األسHHرة لHHهم
مHHسئولHHيات وعHHليهم واجHHبات تHHجاه الHHعائHHلة كHHكل .أن هHHذه املHHسئولHHيات والHHواجHHبات تHHتفاوت مHHن عHHضو إلHHى آخHHر
نHظرا لHعالقHاتHهم الHطبيعية .مHن املHهام األكHيدة لHلوالHديHن تHربHية أبHنائHهم ولHيس الHعكس ومHن واجHب األبHناء إطHاعHة
الHوالHديHن ولHكن الHوالHديHن ال يHطيعان األبHناء .إن األم هHي الHتي تتحHمل األطHفال وتHعتني بHهم فHي الHطفولHة ولهHذا
فHHهي املHHربHHية األولHHى وبHHالHHتالHHي فHHإن الHHبنات لHHه ّن األولHHويHHة عHHلى األوالد فHHي الHHتعليم .وقHHد كHHتب سHHكرتHHير حHHضرة
ولHHي أمHHر اهلل بHHالHHنيابHHة عHHنه مHHا يHHلي" :إن ُمHHهمة تHHربHHية وتHHنشئة الHHطفل الHHبهائHHي كHHما أكHHدت عHHليه اآلثHHار الHHبهائHHية
هHHي الHHوظHHيفة الHHرئHHيسية لHHألم الHHتي تحHHظى بHHميزة خHHاصHHة وهHHي إيHHجاد هHHذه الHHتربHHية الHHصالHHحة فHHي مHHنزلHHها بHHما
يHHؤدي إلHHى الHHنمو املHHادي والHHروحHHي لHHلطفل وتHHقدم شHHئونHHه .إن الHHتربHHية الHHتي يHHحصل عHHليها الHHطفل فHHي املHHرحHHلة
األولHHى مHHن خHHالل أمHHه تHHمثل الHHقاعHHدة الHHقويHHة لHHنموه وتHHقدمHHه فHHي املسHHتقبل ".إن الHHنتيجة الHHطبيعية لتحHHمل األم
هHHذه املHHسئولHHية هHHي حHHقها أن تُHHدعHHم بHHواسHHطة زوجHHها ولHHكن ال يHHوجHHد مHHا يHHشير بHHوضHHوح بHHأن مHHن واجHHب الHHزوجHHة
دعHم زوجHها مHاديًHا .إن مHبدأ مHسئولHية الHزوج فHي حHفظ وحHمايHة األسHرة يHمكن مHشاهHدتHه أيHضا فHي حHكم اإلرث
الHHذي يHHنص عHHلى أن الHHبيت الHHسكني لHHألب املHHتوفHHى يHHؤول إلHHى ابHHنه الHHبكر ولHHيس إلHHى األم .إن االبHHن فHHي نHHفس
الوقت عليه أن يتحمل مسئولية رعاية أمه.
)من رسالة بتاريخ 28كانون األول/ديسمبر من عام 1980م إلى املحفل الروحاني املركزي لنيوزيلندا(
أي تج ّHمع وعHلى الHرغHم مHن وجHود املHشورة الHوديHة ،هHناك بHعض الHنقاط الHتي ال نسHتطيع أن نHصل إلHى
 -5فHي ّ
ات HHفاق ح HHول HHها ب HHني ال HHحني واآلخ HHر .ه HHذه ال HHقضية ي HHتم ح HHلها ف HHي امل HHحفل ال HHروح HHان HHي ب HHواس HHطة األخ HHذ ب HHغال HHبية
األصHوات ولHكن لHيس هHناك غHالHبية فHي الHتصويHت عHندمHا يHكون هHناك طHرفHان فHقط مHثل حHالHة الHزوج والHزوجHة.
ولHHكن هHHناك حHHاالت يHHجب عHHلى الHHزوجHHة أن تHHمتثل لHHزوجHHها وهHHناك حHHاالت عHHلى الHHزوج أن يHHمتثل لHHزوجHHته ،ولHHكن
يHجب أن ال يHسود اإلجHحاف فHي أي مHن الHحالHتني .بHاخHتصار ،إن الHعالقHة بHني الHزوج والHزوجHة يHجب أن تHكون
ك HHما ذك HHر ف HHي م HHناج HHاة ل HHحضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHتي ت HHقرأ ع HHادة ف HHي م HHراس HHم ع HHقد ال HHقران ال HHبهائ HHي ،ح HHيث ق HHال
حضرته" :إنهما تزوجا إطاعة ألوامرك ،اجعلهما آية للمحبة والوحدة حتى خاتمة املطاف”.
م HHا ذُك HHر ك HHان ع HHن ال HHعالق HHات داخ HHل ال HHعائ HHلة ،ول HHكن ه HHناك م HHجال أوس HHع ل HHلعالق HHات ب HHني ال HHرج HHل وامل HHرأة أب HHعد م HHن
م HHحيط امل HHنزل وي HHجب أن ن HHأخ HHذ ذل HHك ب HHعني االع HHتبار ع HHلى ض HHوء امل HHجتمع ال HHبهائ HHي ول HHيس ال HHقواع HHد االج HHتماع HHية
الHحالHية أو الHسابHقة .مHثال عHلى ذلHك ،عHلى الHرغHم مHن أن األم هHي املHربHية األولHى لHلطفل والHشخصية األهHم فHي
إيHHجاد الHHتأثHHير الHHتكويHHني ملHHراحHHل نHHم ّوه وتHHطوره فHHإن األب يتحHHمل أيHHضا املHHسئولHHية فHHي تHHربHHية أوالده .إن هHHذه
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املHسئولHية كHبيرة لHدرجHة أن حHضرة بHهاء اهلل أشHار إلHى أن مHن يHهمل ذلHك فHانHه يُحHرم مHن حHقوق األبHوة .وبHاملHثل
فHإنHه عHلى الHرغHم مHن أن املHسئولHية الHرئHيسية فHي دعHم األسHرة مHن الHناحHية املHالHية تHقع عHلى عHاتHق الHزوج ولHكن ال
Hنحصر ف HHي امل HHنزل ،وإن HHما ع HHلى ع HHكس ذل HHك ق HHال ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء" :ف HHي ه HHذا
ي HHعني ه HHذا أن م HHكان امل HHرأة م H
ٌ
ال HHظهور ل HHلمرأة ح HHقوق ت HHساوي ك HHتلك ال HHتي ل HHلرج HHل وال ي HHمكن ال HHتراج HHع ع HHن ذل HHك ،ان HHها س HHتدخ HHل ج HHميع ال ُّ H
Hش َعب
اإلداريHة لHعالHم الHسياسHة وسHتحتل مHراتHب عHالHية فHي عHالHم البشHريHة وسHيكون لHها دور فHي جHميع الHشئون ".كHما
ق HHال ح HHضرت HHه أي HHضا" :ع HHندم HHا ي HHحني ال HHوق HHت ل HHلمشارك HHة ال HHتام HHة ل HHلمرأة وب HHصورة م HHتساوي HHة ف HHي ش HHئون ال HHعال HHم،
وتدخل عالم السياسة والقانون بشكل مقتدر ومطمئن عندئذ ستنتهي الحروب”.
فHHي لHHوح الHHدنHHيا رسHHم حHHضرة بHHهاء اهلل صHHورة ملHHا يHHجب عHHلى الHHرجHHل واملHHرأة عHHمله مHHن مHHا يHHحصلون عHHليه مHHن
الHرزق بHقولHه املHنيع" :عHلى الHرجHال والHنساء قHاطHبة أن يHودعHوا قسHطا مHما يHحصلون عHليه مHن املHال عHن طHريHق
اش HHتغال HHهم ب HHال HHتجارة وال HHزراع HHة واألم HHور األخ HHرى ل HHدى أم HHنيٍ ل HHصرف HHه ف HHي أم HHر ت HHرب HHية األط HHفال وت HHعليمهم وذل HHك
Hنصر هHHام لHHلوصHHول إلHHى هHHذه املHHساواة وهHHو مHHا أشHHار إلHHيه حHHضرة بHHهاء
بHHإشHHراف أمHHناء بHHيت الHHعدل ".هHHناك عH
ٌ
اهلل بأن مناهج الدراسة في املدارس يجب أن تكون متشابهة لألوالد والبنات على السواء.
)مHH Hن رسHH HالHH Hة بHH HتاريHH Hخ  28كHH HانHH Hون األول/ديHH Hسمبر عHH Hام 1980م مHH HوجHH Hها إلHH Hى املHH Hحفل الHH HروحHH HانHH Hي املHH HركHH Hزي
لنيوزيلندا(
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  11احHترام الHوالHديHن وفHصل  21الHتربHية والHتعليم وفHصل  35خHدمHة أمHر اهلل وفHصل 38
الزواج وفصل  58املحبة وفصل  59املرأة ومكانتها[.

١٢٢

ﺣﺴﻦ ﺍاﻟﻨﻴﯿﺔ ﻭوﺻﻔﺎء ﺍاﻟﻘﻠﺐ
من آثار حضرة بهاء اهلل
دائما باقيًا ازالً قديما.
منيرا لتملك مل ًكا
 -1يا ابن الروح في اول القول أملك قلبًا جي ًدا حسنًا
ً
ً
)الكلمات املكنونة(
 -2يا ابن الوجود فؤادك منزلي ق ّدسه لنزولي وروحك منظري ط ّهرها لظهوري.
)الكلمات املكنونة(
 -3ط ّ HهHر قHلبك عHن كHل االذكHار لHينطبع عHليه مHرآة ذكHر ربHك املHختار وان هHذا يHغنيك عHن كHل شHيء ان انHت مHن
الذين هم يعرفون.
)اثار قلم اعلى ،سورة الحج ،مجلد  ،4ص (82
 -4يHHا ابHHن الHHعز :أسHHرع فHHي سHHبيل الHHقدس وتHHقدم نHHحو افHHالك االلHHفة ونHHظف قHHلبك بHHصيقل الHHروح ويHّ Hمم شHHطر
ساحة لوالك) .لوالك ملا خلقت االفالك(
)الكلمات املكنونة الفارسية ،رقم (8
 -5يHHا حHHبيبي بHHالHHقول :تHHأمHHل قHHليال ،أسHHمعت قHHط أن الHHحبيب والHHغريHHب يHHجتمعان فHHي قٍ H
Hلب واحHٍ Hد؟ اذًا فHHاطHHرد
الغريب حتى يدخل الحبيب منزله.
)الكلمات املكنونة الفارسية ،رقم (26
رت لHHك جHHميع مHHا فHHي الHHسموات واالرض ،اال الHHقلوب فHHقد جHHعلتها مHHنزال لتجّ Hلي جHHمالHHي
 -6يHHا ابHHن الHHتراب :قّ Hد ُ
واجHHاللHHي ،وانHHت قHHد تHHركHHت مHHنزلHHي لHHغيري .فHHكلما أراد ظHHهور قHHدسHHي فHHي كHHل زمHHان ان يHHقصد مHHكانHHه وجHHد فHHيه
Hترت امHرك ولHم أفHضح س ّHرك ولHم
غHيره ورأى فHيه غHريHبا ،فHأسHرع إلHى حHرم املHحبوب فHي الHالمHكان ،ومHع ذلHك س ُ
ِ
ارتض ان أخجلك.
)الكلمات املكنونة الفارسية ،رقم (27
 -7ي HHا اي HHها ال HHغاف HHلون :ال تحس HHبوا أن أس HHرار ال HHقلوب مس HHتورة ،ب HHل اع HHلموا ع HHلم ال HHيقني ان HHها س HHطرت ب HHالخ HHط
الجلي وانها ظاهرة في ساحة حضرته.
)الكلمات املكنونة الفارسية ،رقم (59
 -8يHا احHبائHي أقHول لHكم الHحق ان كHل مHا سHترتHم فHي قHلوبHكم واضHحٌ لHديHنا وضHوح الHنهار وظHاهHر مHكشوف اال
ان سترنا اياه كان فضال منّا وجودا ،ال استحقاقا منكم.
)الكلمات املكنونة الفارسية ،رقم (60
 -9ان مHا أراده الHحق جHل ذكHره لHنفسه هHو قHلوب الHعباد ،ألنHها كHنائHز لHذكHر ومHحبة اهلل وخHزائHن لHلعلوم والHحكم
اإلل HHهية .ان ارادة الس HHلطان االزل HHي ال ت HHزال ك HHان HHت ت HHطهير ق HHلوب ال HHعباد م HHن اش HHارات ال HHدن HHيا وم HHا ف HHيها ح HHتى

١٢٣

تHصلح لتجHلي انHوار مHالHك االسHماء والHصفات .ولهHذا لHيس عHلى الHغريHب ان يHرد مHديHنة الHقلب وانHما الHقلب محHل
الصديق.
)لوح سلطان ايران  ،ص (31
 –10ي HHجب ت HHطهير ال HHقلب م HHن ش HHؤون HHات ال HHنفس وال HHهوى الن س HHالح ال HHفتح وس HHبب ال HHنصر ه HHو ت HHقوى اهلل ،ان HHه
الدرع الذي يحفظ هيكل امر اهلل وينصر حزب اهلل.
)مجموعة اشراقات ،ص (139
 –11اذا اراد شHخص ان يشHرب مHن سHلسبيل االسHتقامHة ويHفوز بHمقام االيHقان بHاهلل يHجب عHليه ان يHفرغ قHلبه
عما سوى اهلل.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،7ص (173
 –12ان القلب محل االسرار الباقية ال تشغلوه باالشياء الفانية .
)لوح مالح القدس الفارسي ،اثار قلم اعلى مجلد  ،5ص (184
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1ان أصHل الHتقديHس والHتنزيHه والHطهارة والHلطافHة هHو تHطهير الHقلب مHن كHل مHا سHوى اهلل واالشHتعال بHنفحات
اهلل.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (79
 -2عHHندمHHا تHHكون الHHقلوب صHHافHHية ولHHطيفة فHHانHHها تHHقترب مHHن اهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى وتسHHطع فHHيها شHHمس الHHحقيقة
وتشتعل فيها نار محبة اهلل وتفتح ابواب الفتوحات املعنوية.
)خطابات مباركه در اوربا ،ص (60
Hلهما ،وم HHن امل HHعلوم ان ه HHناك رواب HHط روح HHان HHية ب HHني
 -3ع HHندم HHا ي HHكون ال HHقلب ط HHاه Hً Hرا وص HHاف HHيا ب HHال HHطبع ي HHصبح م ً H
القلوب الصافية.
)بدائع االثار ،مجلد  ،1ص (11
 -4ان اسHH Hاس الHH HديHH Hن هHH Hو االخHH Hالص وهHH Hذا يHH Hعني أن الHH Hشخص املHH Hتد ّيHH Hن عHH Hليه أن يHH Hبتعد مHH Hن كHH Hل أهHH HوائHH Hه
الشخصية وأن يسعى بأي وجه كان في خير الناس.
) الرسالة املدنية(
رجHHح بHHعض املHHحققني
 -5وثHHالHHث مHHناقHHب الHHعالHHم االنHHسانHHي هHHو نHHية الHHخير ،وهHHي أسHHاس االعHHمال الHHخيريHHة وقHHد ّH
Hور مHHحض وهHHي مHHنزهHHة مHHقدسHHة عHHن شHHوائHHب الHHغرض واملHHكر والخHHداع،
الHHنية عHHلى الHHعمل الن الHHنية الHHخيريHHة نٌ H
فHHمن املHHمكن ان يHHعمل االنHHسان عHHمال مHHبرورا بحسHHب الHHظاهHHر ولHHكنه يHHكون مHHبنيا عHHلى مHHصالHHح شHHخصية مHHثال
يHHعتني الHHقصاب بخHHروف ويHHحفظه ولHHكن عHHمل الHHقصاب املHHبرور هHHذا مHHبنيّ عHHلى غHHرض االنHHتفاع ،ونHHتيجة هHHذه
الHحضانHة هHي ذبHح الخHروف املHظلوم ،فHكم مHن اعHمال كHثيرة مHبرورة بHاعHثها االغHراض الHذاتHيه ،امHا نHية الHخير
فمقدسة عن هذه الشوائب.

١٢٤

)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (226
 -6ان حHسن الHنية أمHر الزم مHن اجHل االعHمال الHحسنة وانHها اصHل مHحكم ومHتني ووجHوده ضHروري حHتى تHثمر
وتتبارك شجرة الوجود وتُعطي نتائج وثمرات طيبة.
ان االس HHاس االع HHظم ل HHلوص HHول إل HHى ن HHتائ HHج ح HHسنة الع HHمال اه HHل ال HHعال HHم ه HHو ح HHسن ال HHنية وه HHو ال ي HHقبل ال HHري HHاء
والHنفاق .وقHد يHقوم شHخص عHلى عHمل خHير ولHكن نHيته غHير خHالHصه ،أو يHكون قHاصً Hدا الشهHرة والHعزة او الHغرور
والHHنخوة او بهHHدف الHHرئHHاسHHة والHHريHHاء .هHHذه االعHHمال ليسHHت لHHها نHHتائHHج بHHاقHHية او فHHوائHHد عHHامHHة وال تHHضيء الHHعالHHم
االن HHسان HHي او تس HHبب ال HHرخ HHاء وال HHسعادة االب HHدي HHة ح HHتى ل HHو ك HHان ظ HHاه HHره HHا م HHتينا .ول HHكن ان ك HHان HHت ه HHذه االع HHمال
مHقرونHة بHحسن الHنية فHان الHعالHم االنHسانHي سHوف يHحيا ويHصبح عHالHم الHناسHوت مHرآة لHعالHم املHلكوت وقHطعة مHن
الHHفردوس االبHHهى .الحHHظوا ان هHHذه الHHنوايHHا الHHصادقHHة والHHخالHHصة هHHي نHHابHHعة مHHن قHHوة كHHلمة اهلل ونHHفوذ ديHHن اهلل
وان امل HHحبة ال HHصادق HHة واالخ HHالص ال HHقلبي والخ HHدم HHة ل HHلعال HHم االن HHسان HHي ه HHي م HHن االي HHمان وال HHعرف HHان االل HHهي ف HHي
النفوس البشرية.
)بدائع االثار ،مجلد  ،2ص (332 – 331
 –7ان HHني ذاه HHب ول HHكن ع HHليكم ال HHعمل ع HHلى خ HHدم HHة ك HHلمة اهلل واع HHملوا ع HHلى ت HHنظيف ال HHقلب وخ HHلوص ال HHنية ح HHتى
تسHتفيضوا مHن الHفيوضHات اإللHهية .الحHظوا انHه عHلى الHرغHم مHن سHطوع الHشمس عHلى جHميع االشHياء بHدرجHة
واحHHدة ولHHكن انHHعكاسHHه عHHلى املHHرآة الHHصافHHية شHHديHHد جHHدا خHHالف انHHعكاسHHه عHHلى الصخHHرة الHHسوداء .ان شHHدة
االنHعكاس والحHرارة الHصادرة مHن الHزجHاج والHبلور راجHعة إلHى رقHتهما .فHان لHم تHوجHد الHرقHة والHلطافHة فHلن تظهHر
هHذه الHتاثHيرات .وايHضا ان هHطلت االمHطار عHلى ارض قHاحHلة فHلن تHؤثHر فHيها ولHكن ان هHطلت عHلى ارض طHيبة
وطHHاهHHرة فHHان االرض تHHصبح خHHضرة نHHضرة وتHHؤتHHى ثHHمارهHHا .ان الHHيوم هHHو يHHوم تسHHتفيض فHHيه الHHقلوب الHHصافHHية
من الفيوضات االبدية وتتنور النفوس الزكية من التجليات الباقية.
)بدائع االثار  ،مجلد  ،1ص (72 – 71
من تواقيع حضرة ولي امر اهلل
 -1قHبل كHل شHيء يHجب ان يHكون الHقلب صHافHيا والHنية خHالHصة واال فHان االقHدام عHلى اي عHمل سHوف لHن يHكون
له ثمر أو نتيجة.
)مائده اسماني ،مجلد  ،6ص (5
 -2ان املحبة الخالصة والصدق وخلوص النية له اثر كبير على النفوس.
)نفس املصدر السابق(
 -3ان ل HHم ي HHتمكن ويس HHتقر ه HHذان الش HHرط HHان ،وه HHما خ HHلوص ال HHنية وال HHسيطرة ع HHلى ال HHنفس م HHن ال HHهوى داخ HHل
الجامعة البهائية فال يمكن ايجاد االتحاد واالتفاق في اي مكان.
)توقيعات مباركة ،جزء  ،1ص (192

١٢٥

]راجHع أي ً
Hضا فHصل  10األدب واألخHالق الHحسنة وفHصل  23الHتقديHس والHتنزيHه وفHصل  25الHتوكHل عHلى
Hتقرب إل HHى اهلل وف HHصل  42ش HHكر اهلل
اهلل وف HHصل  36خ HHدم HHة البش HHري HHة وف HHصل  37ال HHدع HHاء وامل HHناج HHاة وال ّ H
وحمده وفصل  58املحبة[.

١٢٦

ﺣﻞ ﺍاﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺗﺤﺴﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻌﻴﯿﺸﺔ
من اثار حضرة عبد البهاء
 –1وسHادس تHعالHيم حHضرة بHهاء اهلل هHو تHعديHل أسHباب املHعيشة .يHعني أنHه يHجب وضHع أنHظمة وقHوانHني يHعيش
بHموجHبها جHميع البشHر عHيشة هHنيئة .فHكما أن الHغنيّ مHرتHاح فHي قHصره وتHتزيHن مHائHدتHه بHأنHواع االطHعمة كHذلHك
يHHجب ان يHHكون لHHلفقير عHHش ومHHلجأ وان ال يHHبقى جHHائHHعا حHHتى يHHرتHHاح جHHميع البشHHر .وإن أمHHر تHHعديHHل املHHعيشة
مهم ج ًدا وما لم تتحقق هذه املسألة يستحيل حصول السعادة للعالم البشري.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (325
 -2مHHن بHHني مHHبادئ بHHهاء اهلل تHHعديHHل املHHعيشة ،طHHبقات الHHناس مHHختلفة :هHHناك مHHن هHHم فHHي نHHهايHHة الHHغنى ،وهHHناك
مHHن هHHم فHHي نHHهايHHة الHHفقر ،هHHناك مHHن يHHنزل فHHي الHHقصر الHHعالHHي الHHرفHHيع ،وهHHناك مHHن ال يجHHد لHHنفسه مHHأوى عHHلى
اإلطHالق ،هHناك مHن تHم ّد عHلى مHائHدتHه صHفوف الHطعام ،وهHناك مHن ال يHحصل عHلى الHخبز الHقفار وال يجHد قHوت
يHومHه .ولهHذا فHإصHالح املHعيشة الزم للبشHر .أقHول اإلصHالح الزم ال املHساواة ،فHاملHساواة غHير مHمكنة ،وإال فHإن
نظام العالم يختل ويضطرب.
إن نHHظام الHHعالHHم يHHقتضي أن تHHكون هHHناك طHHبقات ،وأال يHHكون البشHHر سHHواسHHية ،ذلHHك ألن الHHناس مHHختلفون فHHي
الخHلقة ،فHبعضهم فHي الHدرجHة األولHى مHن الHعقل ،وبHعضهم فHي الHدرجHة الHوسHطى ،وبHعضهم محHروم مHن الHعقل
عHHلى اإلطHHالق .فهHHل يHHمكن ان يسHHتوي مHHن هHHو فHHي أعHHلى درجHHات الHHعقل ،ومHHن ال عHHقل لHHه قHHط؟ إن عHHالHHم البشHHر
ك HHامل HHعسكر ،وامل HHعسكر ال ب HHد ل HHه م HHن ال HHقائ HHد ك HHما ال ب HHد ل HHه م HHن ال HHنفر ،فه HHل ي HHمكن أن ي HHكون الج HHميع ق HHادة أو
أصحاب مناصب عالية؟ او هل يمكن ان يكونوا جميعا من الجنود؟ ال شك أنه ال بد من وجود املراتب.
)املصدر السابق ،ص (184 – 183
 -3وعHHلى األغHHنياء أنHHفسهم أن يHHنفقوا عHHلى الHHفقراء مHHن أمHHوالHHهم ،ويكسHHبوا مHHحبة الHHفقراء ،ويجHHذبHHوا قHHلوبHHهم
نHحوهHم ،وعHليهم أن يHبذروا بHذور الHشفقة واملHحبة فHي الHقلوب ،وأن يHفكروا دائHما فHي حHال املحHزونHني والHبائسHني
الHذيHن هHم فHي حHاجHة إلHى الHقوت الHضروري .ويHجب تHقنني قHوانHني خHاصHة وحHل مHشكلة هHذا الHغنى الHفاحHش
وهHذا الHفقر املHدقHع ،ويHجب أن تشHتمل قHوانHني الHبالد وفHق شHريHعة اهلل عHلى كHل مHا يHؤدي إلHى الHرفHاه .ومHا لHم يHتم
هذا فإن شريعة اهلل تبقى غير مطاعة .
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،ص (186
Hبرا بHل بHالHقانHون حHتى يHعرف كHل واحHد واجHبه حسHب
 –4لهHذا فHمسألHة املHساواة مسHتحيلة ...فHال يHكون ذلHك ج ً
ال HHقان HHون ال HHعموم HHي .ف HHمثال ش HHخص غ HHني ع HHنده ح HHاص HHالت ك HHثيرة وش HHخص ف HHقير ح HHاص HHالت HHه ق HHليلة ،او ن HHقول
Hقيرا ح HHاص HHالت HHه عش HHرة
ب HHصورة أوض HHح أن ش HHخصا غ HHنيا ل HHه ح HHاص HHالت ت HHعادل عش HHرة آالف ك HHيلو وش ً H
Hخصا ف ً H
كHHيلوات ،فHHليس مHHن االنHHصاف أن تHHؤخHHذ ضHHرائHHب مHHتساويHHة مHHن االثHHنني ،بHHل يHHجب إعHHفاء هHHذا الHHفقير فHHي هHHذه
الHHحال عHHن الHHضرائHHب ،فHHلو أعHHطى الHHفقير ضHHريHHبة العشHHر وأعHHطى الHHغني ضHHريHHبة ال ُعشHHر فHHليس هHHذا إنHHصافHHا،
إذن يHجب وضHع قHانHون إلعHفاء هHذا الHفقير الHذي عHنده عشHرة كHيلوات فHقط يHحتاجHها ملعيشHته الHضروريHة ،ولHكن
الHHغني الHHذي عHHنده عشHHرة آالف كHHيلو لHHو أعHHطى ُعشHHرا أو ُعشHHريHHن لHHن يHHصيبه ضHHرر .فHHلو أعHHطى الHHغني لHHبقيت
عHنده ثHمانHية آالف أخHرى .وإنHسان آخHر عHنده خHمسون ألHف كHيلو فHإنHه لHو أعHطى عشHرة آالف كHيلو لHبقي لHديHه
بعد ذلك أربعون ألف كيلو ،لهذا يجب وضع القوانني على هذا املنوال.
١٢٧

)املصدر السابق ،ص (188 – 187
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1بHHالنسHHبة إلHHى سHHؤالHHكم الHHرابHHع ،يHHعتقد حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي بHHأنHHه مHHن األفHHضل عHHدم ربHHط مHHا قHHالHHه وشHHرحHHه
ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء م HHع ان HHظمة ال HHعال HHم ال HHحال HHية .ق HHد ت HHكون ه HHناك ع HHناص HHر م HHشاب HHهة ب HHينهما وع HHناص HHر اخ HHتالف
اي HHضا .ان االث HHار امل HHبارك HHة ح HHول ه HHذا امل HHوض HHوع س HHيتم ت HHوض HHيحها وت HHطبيقها م HHن ِقHHبل ب HHيت ال HHعدل االع HHظم ف HHي
املستقبل حتى يتبني لنا اهميتها ومغزاها.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  21اكتوبر (1932
 -2ب HHالنس HHبة إل HHى أس HHئلتكم ح HHول وج HHهة ال HHنظر ال HHبهائ HHية ل HHلمشاك HHل االق HHتصادي HHة امل HHختلفة م HHثل م HHشكلة امل HHلكية،
الHHتوزيHHع والHHرقHHابHHة عHHلى رأس املHHال ووسHHائHHل االنHHتاج االخHHرى ،مHHشكلة االئHHتمان واالحHHتكار وتHHجارب اقHHتصاديHHة
أخHرى مHثل الHتعاون االجHتماعHي ،فHإن تHعالHيم حHضرة بHهاء اهلل وعHبد الHبهاء ال تHشير إلHى حHلول مHعينة وخHاصHة
لجHميع قHضايHا االقHتصاد املHليئة بHالHتفاصHيل االقHتصاديHة الHبحتة والHتي ال تHرتHبط بHاالمHر االلHهي مHباشHرة .نHعم،
إن هHHناك إرشHHادات مHHعينة فHHي االثHHار املHHقدسHHة الHHبهائHHية حHHول الHHقضايHHا االقHHتصاديHHة ولHHكن هHHذه االرشHHادات ال
تHHغطي أو تHHشمل جHHميع الHHجوانHHب االقHHتصاديHHة سHHواء الHHنظريHHة مHHنها او الHHتطبيقية ،ولHHكنها تهHHدف إلHHى تHHوجHHيه
وه HHداي HHة ال HHكتاب وال HHفنيني ال HHبهائ HHيني ف HHي م HHجال االق HHتصاد ل HHكي ي HHقوم HHوا ب HHتطوي HHر ن HHظام اق HHتصادي ي HHعمل ط HHبقا
ل HHروح ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة واه HHداف HHه .ان ب HHيت ال HHعدل االع HHظم س HHيقوم ف HHي املس HHتقبل  -وب HHال HHتعاون م HHع ال HHخبراء
واالقHتصاديHني – بHاملHساعHدة فHي طHرح وتHطويHر نHظام اقHتصادي بHهائHي .ومHع ذلHك هHناك شHيء واحHد مHؤكHد وهHو
ان االم HHر امل HHبارك ال ي HHقبل ال HHنظري HHات ال HHرأس HHمال HHية االق HHتصادي HHة ب HHتمام HHها وال ي HHواف HHق ع HHلى االف HHكار امل HHارك HHسية
والشيوعية في رفضهم لحرية امللكية الفردية وللحرية الشخصية لالفراد.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  10حزيران  /يونيو عام (1930
 -3كHHما أشHHرتHHم ،فHHان االثHHار املHHباركHHة ليسHHت غHHنية حHHول هHHذا املHHوضHHوع ،وان هHHناك الHHعديHHد مHHن الHHقضايHHا الHHتي
تHHشغل بHHال الHHعالHHم لHHم تHHتطرق الHHيها االثHHار االمHHريHHة .إن االمHHر الHHهام هHHو ذلHHك الHHروح الHHذي يHHجب ان يHHتغلغل فHHي
ح HHيات HHنا االق HHتصادي HHة وه HHو سيتج HHلى ب HHال HHتدري HHج ف HHي م HHؤس HHسات وم HHبادئ م HHعينة وس HHيساع HHد ع HHلى اي HHجاد ت HHلك
الظروف املثالية التي اشار اليها حضرة بهاء اهلل.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHلواليHHات املتحHHدة وكHHندا بHHتاريHHخ 20
ديسمبر (1931
 -4عHمل ًيا ليسHت هHناك تHعالHيم محّ Hددة وخHاصHة حHول االقHتصاد فHي االمHر املHبارك مHثل مHا يHتعلق بHالHبنوك ونHظام
االسHHعار وغHHيرهHHا .ان الHHديHHن الHHبهائHHي لHHيس نHHظامHHا اقHHتصاديHHا ولHHم يHHكن مHHؤسHHسو هHHذا الHHديHHن مHHن االخHHصائHHيني
االق HHتصادي HHني .ام HHا م HHساه HHمة االم HHر امل HHبارك له HHذا امل HHوض HHوع ف HHهي أس HHاس HHا ب HHشكل غ HHير م HHباش HHر ،م HHثل ت HHطبيق
املHبادئ الHروحHية عHلى الHنظام االقHتصادي لHعاملHنا الHيوم .اشHار حHضرة بHهاء اهلل لHعدة مHبادئ رئHيسية سHترشHد
االقHتصاديHني الHبهائHيني فHي املسHتقبل وتHؤدي إلHى ايHجاد مHؤسHسات تHعمل عHلى تHعديHل الHعالقHات االقHتصاديHة
في العالم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  25كانون الثاني  /يناير عام (1936

١٢٨

 -5ان حHضرة بHهاء اهلل لHم ي ِ
Hأت بHنظام اقHتصادي شHامHل لHلعالHم .ان املHشاركHة فHي االربHاح هHي فHكرة مHقترحHة
كحHل لHلمشاكHل االقHتصاديHة .وال يHوجHد فHي الHتعالHيم املHباركHة مHا يHمنع مHن تHطبيق نHوع مHن الHرأسHمالHية ،ومHع ذلHك
فإن وضع الرأسمالية الحالية بحاجة إلى تعديل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  19تشرين الثاني  /نوفمبر عام (1945
 -6بHالنسHبة إلHى الجHملة "ان الحHل االقHتصادي هHو إلHهي فHي طHبيعته" فHان املHقصود مHنها ان الHديHن وحHده -
وكHملجأ اخHير  -يHمكن أن يHأتHي بHتغيير جHوهHري فHي طHبيعة االنHسان وسHلوكHه لHكي يسHتطيع هHذا االخHير تHعديHل
ال HHعالق HHات االق HHتصادي HHة ف HHي امل HHجتمع .ان HHها ال HHوس HHيلة ال HHوح HHيدة ال HHتي يس HHتطيع االن HHسان ان ي HHسيطر ف HHيها ع HHلى
القوى االقتصادية التي تهدد وجوده ومن ثم سيطرته على قوى الطبيعة.
)نفس املصدر السابق(
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1أمHHا الHHفوارق الHHشاسHHعة بHHني االغHHنياء والHHفقراء ،وهHHي مHHصدر مHHن مHHصادر املHHعانHHاة الHHحادة ،فHHتضع الHHعالHHم
ع HHلى ش HHفا ه HHاوي HHة الح HHرب وال HHصراع وت HHدع HHه ره Hنًا ل HHالض HHطراب وع HHدم االس HHتقرار .وق HHليلة ه HHي امل HHجتمعات ال HHتي
تHHمكنت مHHن مHHعالHHجة هHHذه الHHحالHHة مHHعالHHجة فHHعالHHه .ولHHذلHHك فHHان الحHHل يHHتطلب تHHنفيذ جHHملة مHHن االتHHجاهHHات الHHعملية
وال HHروح HHية والخ HHلقية .وامل HHطلوب ه HHو ان ن HHنظر إل HHى ه HHذه امل HHشكلة ن HHظرة ج HHدي HHدة تس HHتدع HHي اج HHراء ال HHتشاور ب HHني
مجHHموعHHة مHHوسHHعة مHHن اهHHل االخHHتصاص فHHي الHHعديHHد مHHن املHHجاالت الHHعلمية املHHتنوعHHة ،عHHلى ان تHHتم املHHشاورات
مج HHردة ع HHن امل HHحاوالت ال HHعقائ HHدي HHة واالق HHتصادي HHة ويش HHترك ف HHيها اول HHئك ال HHذي HHن س HHوف يتح HHملون م HHباش HHرة أث HHر
الHHقرارات الHHتي يHHجب اتHHخاذهHHا بHHصورة مHHلحة .ان الHHقضية ال تHHرتHHبط فHHقط بHHضرورة ازالHHة الHHهوة الHHسحيقة بHHني
الHفقر املHدقHع والHغنى الHفاحHش ،ولHكنها تHرتHبط ايHضا بHتلك الHقيم الHروحHية الHحقة الHتي يHمكنها ،اذا تHم ادراكHها
واستيعابها ،خلق اتجاه عاملي جديد يكون في حد ذاته جز ًءا رئيسيا من الحل املطلوب.
)من رسالة "السالم العاملي وعد حق" ،اكتوبر (1985
 -2وفHHي مHHعالHHجتنا لHHلمشاكHHل االقHHتصاديHHة الHHتي تHHواجHHه عHHالHHم الHHيوم ،حHHري بHHنا أن نHHنظر إلHHيها مHHن مHHنظور رفHHع
مس HHتوى ال HHقدرات ب HHال HHتوس HHع ف HHي ت HHحصيل ال HHعلم وامل HHعرف HHة ع HHلى ك HHاف HHة املس HHتوي HHات .ف HHمن ت HHجارب HHنا ف HHي ال HHعقود
األخHيرة املHاضHية ،ال يHمكن ان نHعتبر املHكاسHب املHاديHة غHايHات بحHد ذاتHها .فHالهHدف مHنها ال يHنحصر فHي تHأمHني
االحHHتياجHHات األسHHاسHHية لHHالنHHسان مHHثل املHHسكن واملHHأكHHل والHHرعHHايHHة الHHصحية وامHHثالHHها فحسHHب ،بHHل فHHي تحسHHني
الHH Hقدرة االنHH HسانHH Hية فHH Hي املHH Hهارات والHH Hتجارب ايHH Hضا .ان اهHH Hم دور لHH Hلجهود االقHH HتصاديHH Hة ان تHH Hلعبه فHH Hي عHH Hملية
الHHتطويHHر يHHكمن فHHي اعHHداد االفHHراد واملHHؤسHHسات وتHHوفHHير الHHوسHHائHHل الHHتي بHHواسHHطتها يسHHتطيعون انHHجاز الهHHدف
الHHحقيقي مHHن الHHتطويHHر .وهHHذا مHHعناه وضHHع االسHHس لHHنظام اجHHتماعHHي جHHديHHد قHHادر عHHلى بHHعث وتHHنمية قHHدرات ال
محدودة كامنة في أعماق االنسان.
ولHHيس امHHام الHHفكر االقHHتصادي سHHوى ان يسHHلم بهHHذا الهHHدف مHHن الHHتطويHHر عHHن قHHناعHHة تHHامHHة ودون اي تHHحفظ،
ويHؤمHن بHدوره الHفاعHل فHي خHلق وسHائHل تHحقيقه .وبهHذا االسHلوب دون غHيره يHمكن لHعلم االقHتصاد ومHا يHدور فHي
فHلكه مHن عHلوم ان يحHرر نHفسه مHن تHيار الHتسابHق وحHب الHتملك الHذي يجHرفHنا الHيوم ،فيسخHر كHل مHا لHديHه لHرخHاء
البشHريHة بHكل مHا فHي الHكلمة مHن مHعنى .وهHنا تHدعHونHا الHحاجHة بHكل وضHوح إلHى حHوار ٍ دقHيق ٍ وجHازم ٍ بHني مHا
يفعله العلم وما يراه الدين بنظره الثاقب.

١٢٩

ومHعضلة الHفقر هHي االن تHتصدر املHقدمHة ،والحHلول املHطروحHة ملHواجهHتها تHقوم عHلى الHقناعHة بHأن املHوارد املHاديHة
مHتوفHرة او يHمكن تHوفHيرهHا بHفضل الHعلم والHتكنولHوجHيا ،وبHذلHك يHمكن الHتخفيف مHن وطHأتHها ثHم الHقضاء عHلى هHذه
املHشكلة املHزمHنة الHتي قHضت مHضجع البشHريHة واصHبحت مHن مHظاهHر حHياتHها .والسHبب الHرئHيس فHي بHقاء هHذا
االشHHكال قHHائHً Hما يHHكمن فHHي سHHلم االولHHويHHات فHHي بHHرامHHج الHHعمل الHHعلمي والHHتكنولHHوجHHي الHHذي يHHصيب فHHقط سHHطح
االحHتياجHات الHفعلية لHلسواد األعHظم لHلجنس البشHري ال عHمقها .وعHليه ،فHإنHنا بHحاجHة إلHى إعHادة تHقييم جHذري
لHألولHويHات إذا مHا أردنHا ان نHرفHع عHن كHاهHل البشHريHة نHهائHيا أعHباء الHفقر ومHعانHاتHه بHأسHلوب جHاد .وإنHجاز كهHذا
يسHHتدعHHي تHHركHHيز الHHبحث وتHHكثيف الHHجهود فHHي وضHHع قHHيم الئHHقة محHHددة وهHHو مHHا يHHعد امHHتحانHHا لHHلموارد الHHروحHHية
والHHعلمية لHHلجنس البشHHري .وسHHيظل الHHديHHن عHHاجHHزا عHHن أداء دوره فHHي هHHذا املHHيدان مHHا دام حHHبيس االعHHتبارات
ال HHطائ HHفية وم HHفاه HHيم ال تس HHتطيع ال HHتمييز ب HHني ال HHقناع HHة والس HHلبية وت HHعتبر ان ال HHفقر ه HHو س HHمة ال HHحياة ال HHدن HHيا وال
سHبيل لHلخالص مHنه إال فHي الHعالHم اآلخHر غHافHلني عHن جHوهHر الHديHن الHذي يHدعHو إلHى رخHاء البشHريHة وسHعادتHها.
ومHHن روح الHHرسHHالHHة الHHسماويHHة الHHتي تسHHتلهم تHHعالHHيمها مHHن فHHيض الHHحق سنجHHد مHHفاهHHيم روحHHية جHHديHHدة ومHHبادئ
تHHنير لHHنا عHHصرنHHا الHHحاضHHر الHHذي بHHات يلهHHث وراء الHHوحHHدة واالتHHحاد ثHHم الHHعدالHHة واالنHHصاف فHHي كHHافHHة الHHشؤون
اإلنسانية.
وآفHة الHبطالHة عHلى هHذه الHشاكHلة ايHضا .فHفي الHفكر املHعاصHر نجHد أن مHفهوم الهHدف مHن الHعمل لHدى الHغالHبية
قHHد انحHHدر لHHينحصر فHHي الHHبحث عHHن وظHHيفة مجHHزيHHة مHHاديHHا تHHتيح لHHهم الHHحصول عHHلى املHHواد املHHتوفHHرة ،وعHHليه فHHأن
الHنظام الHحالHي يHدور فHي حHلقة مHتصلة :اسHتهالك وتكسHب يHؤديHان إلHى دوام الHتوسHع فHي االنHتاج الHذي يHترتHب
عHليه دفHع الHرواتHب واألجHور .فHلو اخHذنHا هHذه الHعملية بHاملسHتوى الHفردي نجHد ان كHافHة هHذه الHنشاطHات ضHروريHة
لHرخHاء املHجتمع ،إال ان الHوضHع بHما هHو عHليه غHير سHليم وال يHوحHي بHالHرضHا .يشهHد بHذلHك مHا نHقرأه بHني سHطور
املHHعلقني االجHHتماعHHيني مHHن مHHشاعHHر الHHفتور والHHالمHHباالة فHHي كHHل مHHكان إلHHى جHHانHHب ازديHHاد أرتHHال الHHعاطHHلني عHHن
العمل.
ولهHذا ،فHإنHه لHيس مHدعHاة لHلدهHشة ان نلحHظ ادراكHا مHتزايHدا إلHى حHاجHة مHاسHة لHلعالHم ملHفهوم جHديHد ﻟ "أخHالقHيات
الHعمل"  .فHنعود ونHقول :ال أقHل مHن الHبصيرة الHنافHذة املHتولHدة مHن الHتفاعHل الHخالق بHني املHعارف الHعلمية والHديHنية
يHمكنها أن تHضع أسHاسHا مHتينا العHادة تHكييف مHا اصHطبغت بHه حHياتHنا مHن عHادات ومHواقHف .فHاالنHسان عHلى
نHقيض تHام مHع الHحيوان الHذي يHعتمد فHي بHقائHه عHلى مHا تHجود بHه بHيئته ،أمHا الHنوع اإلنHسانHي فHهو مHفطور عHلى
الHتعبير عHن طHاقHاتHه الHهائHلة الHكامHنة فHيه بHالHعمل املHبرمHج املHنتج الHذي يHلبي احHتياجHاتHه واالخHريHن ،وفHي هHذا فHان
االفHHراد جHHميعهم هHHم شHHركHHاء فHHي عHHمليات تHHقدم الHHحضارة االنHHسانHHية مHHهما كHHان املسHHتوى مHHتواضHHعا ويHHحققون
بHذلHك أهHدافHا تHوحHدهHم مHع االخHريHن .والHعمل املHجبول بHالHضمير الHذي يHؤدى بHروح الخHدمHة اإلنHسانHية هHو الHذي
وص HHفه ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHأن HHه ن HHوع م HHن أن HHواع ال HHصالة وال HHعبادة هلل ال HHحق .وك HHل ف HHرد ف HHي امل HHجتمع  -إذا م HHا
اسHHتنار فHHكره بهHHذا املHHفهوم  -لHHديHHه الHHقدرة واالرادة ان يHHرى نHHفسه فHHي ذلHHك الHHعمل مHHحققا ذاتHHه .والHHى طHHبيعة
الخHHطط واملHHشاريHHع ومHHهما بHHلغت مHHكافHHأتHHها املHHاديHHة .بهHHذا املHHفهوم الHHبسيط والHHدقHHيق نHHدعHHو سHHكان األرض إلHHى
حشد الطاقات الهائلة وتسخير إرادة االلتزام لديهم لخدمة ما تتطلبه الواجبات واالقتصادية.
وتحٍّ Hد آخHHر مHHشابHHه فHHي طHHبيعته يHHبرز أمHHام الHHفكر االقHHتصادي نHHتيجة األزمHHات الHHبيئية فHHما خHHدعHHنا فHHي الHHسابHHق
مHن نHظريHات قHالHت بHأن الHطبيعة بHإمHكانHاتHها ومHواردهHا ال حHدود لHها فHي تHلبية حHاجHات االنHسان ،اصHبح يHلقى
الHHفتور .فHHاملHHفهوم الHHذي يHHبيح مHHنح أهHHمية قHHصوى لHHلتوسHHع والHHتملك وتHHلبية مHHا يHHتطلبه اإلنHHسان يHHحتم عHHلينا ان
نHدرك ان مHثل هHذه األهHداف بحHد ذاتHها ليسHت مHرشHدا حHقيقيا لHنا فHي وضHع الHسياسHة الHعامHة ،ولHيس كHافHيا -

١٣٠

فHHي الHHوقHHت نHHفسه  -ان نHHأخHHذ هHHذا املHHفهوم مHHدخHHال لHHبحث املHHشاكHHل االقHHتصاديHHة ونHHضعه امHHام صHHانHHعي الHHقرار
الHHذيHHن ال يHHتعامHHلون مHHع الHHحقيقة بHHأن التحHHديHHات فHHي مHHعظمها عHHاملHHية الHHتأثHHر .والHHتأثHHير اكHHثر مHHنها محHHدودة فHHي
مداها.
إن االم HHل امل HHعقود ع HHلى ام HHكان HHية م HHواج HHهة األزم HHات االخ HHالق HHية ب HHتأل HHيه ال HHطبيعة ن HHفسها ل HHهو مظه HHر م HHن م HHظاه HHر
اإلفHالس الHروحHي والHفكري الHذي ولHدتHه األزمHات نHفسها .فHاإلقHرار بHأن الخHلق بHأجHمله هHو كHيان عHضوي كHكل،
Hيرا يسHتطيع وحHده
وأن اإلنHسانHية مHسؤولHة عHن رعHايHة هHذا الHكيان وتHقبله كHما هHو عHليه ال يحHمل فHي طHياتHه تHأث ً
أن ي HHغرس ف HHي ض HHمائ HHر ال HHشعوب ن HHظام HHا ج HHدي HHدا ل HHلقيم .ف HHليس أم HHام HHنا س HHوى ق HHلب امل HHفاه HHيم ل HHيصبح إي HHمان HHنا
ال HHراس HHخ ب HHأن ال HHطاق HHات ال HHعلمية وال HHقوى ال HHروح HHية ب HHكل م HHا ف HHيها م HHن ق HHدرات ه HHي ال HHعنصر امل HHساع HHد وال HHوص HHي
املHؤتHمن الHذي يHدفHع مHصالHح البشHريHة فHي االتHجاه الHذي يHريHده الHتاريHخ .وسHتستعيد شHعوب األرض ،إن عHاجHال
ام آجHال ،إيHمانHها وثHقتها بHكامHل طHاقHاتHها ،وتHرحHب بHالHنظم األخHالقHية ،وبHالHتفانHي واإلخHالص فHي الHعمل وأداء
الHHواجHHب الHHذي اعHHتبرتHHه حHHتى وقHHت قHHريHHب نسHHبيا مHHن املHHظاهHHر األسHHاسHHية الHHدالHHة عHHلى انHHسانHHية اإلنHHسان .وعHHلى
مHر الHتاريHخ سHيكون بHاسHتطاعHة تHعالHيم مHؤسHسي االديHان اإللHهية الHعظماء أن تHرسHخ فHي جHموع مHعتنقيها هHذه
ال HHقيم وال HHفضائ HHل ال HHتي ن HHحن ف HHي أم HHس ال HHحاج HHة ال HHيها ف HHي ع HHصرن HHا ال HHحاض HHر .إال ان ال HHتعبير ع HHنها ي HHجب ان
يHHأخHHذ شHHكال يHHتناسHHب وعHHصر الHHنضج والHHبلوغ الHHذي نHHعيشه .وهHHنا نHHعود إلHHى الHHقول بHHأن التحHHدي الHHذي يHHواجHHه
ال HHدي HHن ي HHكمن ف HHي تح HHري HHره م HHما ع HHلق ب HHه ف HHي امل HHاض HHي م HHن األوه HHام وال Hتّره HHات .ف HHال HHقناع HHة وال HHرض HHا ال ي HHعنيان
السHH Hلبية ،والخHH Hلق يHH Hقف مشHH Hلوال فHH Hي حHH Hياة يخHH Hرس فHH Hيها صHH Hوت الHH HتقديHH Hس والHH HتنزيHH Hه الHH Hذي يHH Hتكلم بHH HاسHH Hمه،
واإلخالص للعمل ليس لتحقيق مكاسب خاصة بقدر ما يشعر صاحبه بقيمته وقدره.
)مHن وثHيقة "ازدهHار الHجنس البشHري ورخHاؤه" الHصادرة عHن مHكتب املHعلومHات الHعامHة الHتابHع لHلجامHعة الHبهائHية
العاملية في عام 1995م(
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  22ال HHتعاون وت HHروي HHج ال HHخير وامل HHنفعة وف HHصل  36خ HHدم HHة البش HHري HHة وف HHصل  49ال HHعمل
واالشتغال وفصل  54الفقراء ومساعدتهم[.

١٣١

ﺍاﻟﺤـــﺞ
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1ق HHد ح HHكم اهلل مل HHن اس HHتطاع م HHنكم ح Hجّ ال HHبيت دون ال Hنّساء ع HHفا اهلل ع HHنه ّن رح HHمة م HHن ع HHنده إنّ HHه ل HHهو امل HHعطي
الوهاب.
)الكتاب األقدس ،فقرة (32
.2قد حكم اهلل ملن استطاع منكم حجّ البيت
يسHري هHذا الHحكم عHلى الHبيت املHبارك لHحضرة الHباب فHي شHيراز ،وكHذلHك الHبيت األعHظم لHحضرة بHهاء اهلل فHي
بHHغداد .وقHHد بHّ Hني حHHضرة بHHهاء اهلل أ ّن الHHحجّ إلHHى أحHHد الHHبيتني يHHكفي لHHلقيام بHHالHHواجHHب املHHفروض فHHي هHHذه اآليHHة،
وحHد ّد فHي لHوحHني مHنفصلني يُHعرفHان بHسورة الHحج ،مHناسHك خHاصHة لHلحج ألي مHن الHبيتني املHباركHني ،ولهHذا فHإن
فHHريHHضة الHHحج ليسHHت مجHHرد زيHHارة الHHبيتني املHHباركHHني .بHHعد صHHعود جHHمال الHHقدم عHHني حHHضرة عHHبد الHHبهاء مHHرقHHده
األطه HHر أي ال HHروض HHة امل HHبارك HHة ف HHي "ال HHبهجة" م HHكان HHا ل HHلزي HHارة وأش HHار ف HHي أح HHد أل HHواح HHه ب HHأن HHه" :واج HHب ع HHلى ك HHل
Hكرم ف HHي ال HHعراق وال HHبيت امل HHعظم ف HHي ش HHيراز ".ك HHما أوض HHح أن
ال HHنفوس أن ي HHزوروا ال HHترب HHة امل HHقدس HHة وال HHبيت امل ّ H
"هذا واجب عند االستطاعة واالقتدار وعدم املوانع" وال توجد مناسك خاصة للزيارة في الروضة املباركة.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (54
Hتقر ع HHرش ر ّب HHكم ال Hّ Hرح HHمن ،ك HHذل HHك ي HHأم HHرك HHم م HHول HHى
.3وارف HHعن ال HHبيتني ف HHي امل HHقام HHني وامل HHقام HHات ال HHتي ف HHيها اس ّ H
العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (133
الرحمن
.4وارفعن البيتني في املقامني واملقامات التي فيها
ّ
استقر عرش ربّكم ّ
حّ Hدد حHHضرة بHHهاء اهلل "الHHبيتني" بHHأنHHهما الHHبيت املHHبارك فHHي بHHغداد وأسHHماه الHHبيت األعHHظم وبHHيت حHHضرة الHHباب
فHHي شHHيراز وأمHHر الHHناس بHHالHHحج إلHHيهما .وأبHHان حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل أن املHHقصود مHHن "املHHقامHHات الHHتي فHHيها
اسHHتقر عHHرش ربّHHكم" هHHي األمHHاكHHن الHHتي سHHكن فHHيها املظهHHر اإللHHهي .وتHHفضل حHHضرة بHHهاء اهلل بHHقولHHه" :فHHألهHHل
ال HHبالد امل HHوج HHودة ف HHيها ال HHخيار ف HHي ص HHون ك HHل ب HHيت اس HHتقر ف HHيه ال HHعرش أو ص HHون واح HHد م HHنها ي HHنتخبون HHه ".وق HHد
اهHHتمت الHHهيئات الHHبهائHHية بهHHذا األمHHر فHHعيّنت عHHد ًدا مHHن األمHHاكHHن الHHتاريHHخية املHHقدسHHة الHHتي اقHHترنHHت بHHاملظهHHريHHن
اإللهيني ،وجمعت الوثائق الخاصة بها ،وحيث أمكن تملكتها وحافظت عليها.
)الكتاب األقدس ،الشرح ،154ص(252
 -5سؤال :نهى الكتاب األقدس عن حلق الرأس وأمرت به سورة الحج .
جHواب :الHكل مHأمHور بHاتHباع الHكتاب االقHدس ،كHل مHا أنHزل فHيه هHو حHكم اهلل بHني الHعباد ،وقHد أعHفي الHقاصHدون
إلى البيت من حلق الرأس.
)الكتاب األقدس ،رسالة سؤال وجواب رقم(10
 -6سؤال :بخصوص الحج.
جواب :الحج ألحد البيتني املباركني واجب ،والخيار متروك لعازم الحج.

١٣٢

)الكتاب األقدس ،رسالة سؤال وجواب رقم (25
 -7سؤال :استُفسر مجد ًدا عن الحج .
جHواب :املHقصود بHحج الHبيت املHفروض عHلى الHرجHال ،هHو الHبيت األعHظم فHي بHغداد ،وبHيت الHنقطة األولHى فHي
شيراز ،والحج إلى أي منهما يكفي .فليقصد الحجاج البيت األقرب إلى بلدهم .
)الكتاب األقدس ،رسالة سؤال وجواب رقم (29
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ﺍاﻟﺨﺸﻮﻉع ﻭوﺍاﻟﺘﻮﺍاﺿﻊ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHHا ابHHن الHHروح ال تفتخHHر عHHلى املHHسكني بHHافHHتخار نHHفسك ،ألنHHي امHHشي ق ّ Hدا َمHHه وأراك فHHي سHHوء حHHالHHك وألHHعن
عليك إلى األبد.
)الكلمات املكنونة(
 -2يا أبناء اإلنسان هل عرفتم ل َم خلقناكم من تراب واحد ،لئال يفتخر أحد على أحد.
)الكلمات املكنونة(
 -3إن اإلنHسان م ّHرة يHرفHعه الHخضوع إلHى سHماء الHعزة واإلقHتدار وأخHرى يHنزلHه الHغرور إلHى أسHفل مHقام الHذلHة
واإلنكسار.
)أمر وخلق ،جزء  ،3ص (94
 -4بHHأن يHHكون راض Hيًا عHHن أحHHباء اهلل فHHي األرض ويHHخفض جHHناحHHه لHHلمؤمHHنني ألنHHه لHHو يسHHتكبر عHHلى الHHذيHHن هHHم
آمنوا كأنه استكبر على اهلل ونعوذ باهلل من ذلك يا مأل املخلصني.
)من لوح مدينة الرضا ،أمر وخلق ،جزء  ،3ص (96
 -5اعلموا بأن أكرمكم عند اهلل أخضعكم وأتقاكم ،كذلك نزلنا من قبل وحينئذ وإنا كنا منزلني.
)آثار قلم أعلى ،مجلد  ،4ص (118
 -6ع HHلى أح HHباء اهلل امل HHجتمعني ف HHي أي مج HHمع أو م HHحفل أن يظه HHر م HHنهم ال HHخضوع وال HHخشوع أث HHناء التس HHبيح
والHHتقديHHس اإللHHهي ،عHHلى شHHأن تشهHHد ذرات تHHراب ذلHHك املHHكان بخHHلوص ذلHHك الجHHمع وتنجHHذب االشHHياء بHHحالوة
بيانات تلك النفوس الزكية.
)أمر وخلق ،جزء  ،3ص (141
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1إن ال HHخضوع وال HHخشوع ه HHو س HHبب ع HHلو ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي وان العج HHز واالن HHكسار ه HHو ال HHتاج ال HHوه HHاج ل HHعبد
الHبهاء ،وإن نHكران الHذات والHفناء هHو اإلكHليل الجHليل لهHذا الHعبد لHحضرة الHكبريHاء .يHجب أن نHبتعد تHما ًHمHا عHن
Hبارا فHHي مHHمر األحHHباء
وصHHف الHHوجHHود وأن نHHتواضHHع تHHما ًمHHا حHHتى تHHشملنا الHHطاف وعHHنايHHة رب الHHعاملHHني .لHHنكون غً H
ونخدم الحق تبارك وتعالى ونهدم هواجس النفس والهوى.
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،4ص (64
 -2إن الHHخاضHHع والHHخاشHHع الHHيوم هHHو الHHذي ال يHHصدر عHHنه رائHHحة الHHذات ،ويHHقوم بخHHدمHHة جHHميع األحHHباء ،وبHHذلHHك
ومنورا في امللكوت األبهى مثل القمر املنير.
يكون وجهه مضيئ ًا
ً
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،4ص (10
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 -3مHا يHسعد قHلب عHبد الHبهاء الHيوم هHو مHحبة وخHضوع وخHشوع األحHباء لHبعضهم الHبعض .وإن لHم تظهHر هHذه
املHحبة الHقلبية ونHكران الHذات والHتع ّلق الHروحHانHي فHي قHلوب األحHباء فHإنHه بHالHطبع سHوف لHن تنتشHر هHذه املHوهHبة
الكبرى في العالم.
)أمر وخلق ،جزء  ،3ص (96
 -4إن لحاظ عني الرحمانية متوجهة للنفوس التي ال تملك شيئ ًا في سبيل اهلل سوى الخشوع والفناء.
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،4ص (36
Hفسه ع HHلى اآلخ HHري HHن وإن HHما ي HHكون
 -5إن أول م HHن أع HHجب ب HHنفسه ه HHو ال HHشيطان ،ع HHلى اإلن HHسان أن ال يُ H ّ H
HرجHHح ن َ H
دو ًمHHا خHاضً Hعا وخHاشً Hعا .إن الHطير عHندمHا يHرى نHفسه عHلى األرض فHإنHه يHفكر فHي الHصعود والHطيران وعHندمHا
يصل عال ًيا يبدأ في النزول.
)بدائع اآلثار ،مجلد  ،1ص (266
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1قHHال حHHضرتHHه :بHHأنHHه عHHليك عHHدم االكHHتفاء بHHالHHخضوع والHHتواضHHع وإنHHما كHHن مظهHHر الHHفناء ونHHكران الHHذات .إن
املHHحبة واألخHHوة والHHوفHHاء هHHي مHHن نHHصائHHح ُرسHHل الHHقبل ولHHكن فHHي هHHذا الHHدور األعHHظم فHHإن أهHHل الHHبهاء مHHأمHHورون
بالفداء والتضحيه.
)توقيعات مباركة ،1926 -1922 ،ص (168
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  10األدب واألخHHالق الHHحسنة وفHHصل  23الHHتقديHHس والHHتنزيHHه وفHHصل  24الHHتقوى ومHHخافHHة
اهلل وفصل  30حسن النية وصفاء القلب وفصل  34الخجل والحياء وفصل  58املحبة[.
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ﺍاﻟﺨﺠﻞ ﻭوﺍاﻟﺤﻴﯿﺎء
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hسماة بHHالHHحياء غHHير أنHHها
.1نHHعم إن فHHي الHHوجHHود آيHHة تHHمنع اإلنHHسان وتحHHرسHHه عHHما ال يHHنبغي وال يHHليق وهHHي املّ H
ّ
الكل حائزًا لهذا املقام ولن يكون.
مختصة بع ّدة مخصوصة ولم يكن
ّ
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،الكلمات الفردوسية ،ص(81
من آثار حضرة عبد البهاء
والس HHتر وال HHحجاب
ّH H
 -1ع HHلى ال HHورق HHات امل HHؤم HHنات امل HHطمئنّات أن يتح ّ Hلوا ب HHال Hتّنزي HHه وال Hتّقدي HHس وال HHعفّة وال HHعصمة
والحياء حتى يشهد الجميع بطهارتهم وكماالتهم.
)مائدة أسماني ،مجلد  ،5ص (191
]راج HH Hع أي ً H H
Hضا ف HH Hصل  10األدب واألخ HH Hالق ال HH Hحسنة وف HH Hصل  23ال HH Hتقدي HH Hس وال HH Hتنزي HH Hه وف HH Hصل  33ال HH Hخشوع
والتواضع[.

١٣٦

ﺧﺪﻣﺔ ﺃأﻣﺮ ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
اجHHا
 -1أسHHئلك يHHا مHHالHHك الHHوجHHود واملHHهيمن عHHلى الHHغيب والHHشهود أن تHHجعل مHHن قHHام عHHلى خHHدمHHة امHHرك بحHً Hرا مّ Hو ًH
ب HHإرادت HHك ومش HHتعالً ب HHنار س HHدرت HHك ومش HHر ًقHHا م HHن اف HHق س HHماء م HHشيّتك ،انّ HHك ان HHت امل HHقتدر ال HHذي ال يعج HHزك اق HHتدار
العالم وال ق ّوة األمم.
)لوح الطرازات(
 -2أي رب أسHHألHHك بHHظهورك واقHHتدارك وسHHلطنتك واسHHتعالئHHك بHHأن تHHنصر الHHذيHHن قHHامHHوا عHHلى خHHدمHHتك ونHHصروا
أمHرك وخHضعوا عHند ظHهور نHور وجHهك ،ثHم اجHعلهم يHا الHهي غHالHبني عHلى اعHدائHك وقHائHمني عHلى خHدمHتك ليظهHر
بHهم آثHار سHلطنتك فHي بHالدك وآيHات قHدرتHك فHي ديHارك ،انHك انHت املHقتدر عHلى مHا تHشاء ال الHه اال أنHت املHهيمن
القيوم.
)مجموعه اي از الواح جمال اقدس ابهى ،ص(141
 -3يا عباد الرحمن قوموا على خدمة االمر على شأن ال تأخذكم األحزان من الذين كفروا بمطلع اآليات.
)الكتاب االقدس ،فقرة (35
 -4إن HHا م HHعكم ف HHي ك HHل األح HHوال ون HHنصرك HHم ب HHال HHحق إن HHا ك HHنا ق HHادري HHن ،م HHن ع HHرف HHني ي HHقوم ع HHلى خ HHدم HHتي ب HHقيام ال
تقعده جنود السموات واألرضني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (38
 -5قوموا على خدمة األمر في كل األحوال ،إنه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطًا.
)الكتاب االقدس ،فقرة (74
 -6ونHHراكHHم مHHن افHHقي االبHHهى ،ونHHنصر مHHن قHHام عHHلى نHHصرة أمHHري بHHجنود مHHن املHHأل االعHHلى وقHHبيل مHHن املHHالئHHكة
املقربني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (53
 -7فHHواهلل الHHذي ال الHHه اال هHHو ،لHHو يHHقوم واحHHد مHHنكم عHHلى نHHصرة أمHHرنHHا لHHيغلبه اهلل عHHلى مHHئة الHHف ولHHو ازداد فHHي
حبه ليغلبه اهلل على من في السموات واالرض.
)آثار قلم اعلى ،ج ،4ص(46
بشHHر ب HHه اهلل ف HHيما ان HHزل ع HHلى
وبشHHره HHم به HHذا ال HHنور ال HHذي ّ H
 -8ان HHك ق HHم ع HHلى خ HHدم HHة ام HHر رب HHك ث HHم اخ HHبر ال HHناس ّ H
النبيني واملرسلني.
)مجموعه اي از الواح جمال اقدس ،ص (149
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 -9قHم عHلى خHدمHة اهلل عHلى اسHتقامHة لHو يHقوم عHليك كHل مHن فHي الHسموات واالرض لHن يHزل قHدمHاك عHن صHراط
اهلل ال HHعزي HHز الح HHميد ت HHاهلل ل HHو ي HHقوم اح HHد ف HHي ت HHلك االي HHام ع HHلى ح HHبي وي HHجادل HHه ك HHل م HHن ع HHلى االرض ل HHيغلبه اهلل
عليهم ألن روح القدرة قد هبت عن شطر االقتدار على املوحدين .
)اثار قلم اعلى ،ج  ،4ص (166
 -10ايHاكHم ان يHمنعكم الHدنHيا ومHا فHيها عHما قّ Hدر لHكم فHي سHماء عHز رفHيعا ،فHاشHدد ظهHرك لHنصر اهلل وأمHره ثHم
لخدمة اهلل وعزّه وكذلك يأمرك قلم العز من جبروت عز منيعا.
)لئال¦ الحكمة،مجلد  ،1ص (34
 -11تHاهلل الHحق لHو يHقوم واحHد عHلى حHب الHبهاء فHي ارض االنHشاء ويHحارب مHعه كHل مHن فHي االرض والHسماء
Hهارا لHHقدرتHHه وابHHرازًا لسHHلطنته .....ومHHن يHHفتح الHHيوم شHHفتاه لHHذكHHر مHHواله يHHؤيHHده جHHنود وحHHي
لHHيغلبه اهلل عHHليهم اظً H
اهلل بHHإلHHهام بHHديHHع ،ويجHHري اهلل عHHن فHHمه كHHوثHHر الHHعرفHHان ويHHنطقه بHHالHHحكمة والHHبيان عHHلى شHHأن لHHن يHHقدر أن يHHتكلم
بني يديه أحد من الخالئق أجمعني.
)من توقيع لحضرة ولي أمر اهلل مؤرخ رضوان (89
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1حHان وقHت الHهمة والخHدمHة وآن وقHت االشHتعال والحHرارة اغHتنموا الHفرصHة حHتى ال يHفوتHكم الHوقHت .إن األيHام
امل HHعدودة ال HHفان HHية س HHتزول ق HHري HHبا ون HHرج HHع إل HHى اللح HHد ب HHأي HHدي خ HHاوي HHة ،اذًا ع HHلينا أن ن HHتوج HHه إل HHى الج HHمال امل HHبني
ونHتمسك بHالHحبل املHتني ونHقوم بHالخHدمHة ونHشعل نHار الHعشق ونHحترق بHنار مHحبة اهلل ونHطلق ألHسنتنا بHذكHر الHحق
ونضحي في ميدان الفداء في سبيل اهلل.
ونهزم جنود الظلمة بأنوار الهداية
ّ
)منتخباتي از مكاتيب ،ج  ،1ص (257
 -2هHHذا الHHيوم هHHو يHHوم الHHقيام بHHالخHHدمHHة وخHHدمHHة الHHعتبة املHHقدسHHة اإللHHهية اسHHتعجلوا مHHا دامHHت لHHكم حHHياة بHHاقHHية
ومادام الربيع لم يكسفه الخريف وما دامت الصحة جيدة.
)التوقيعات املباركة ،ج ،1ص(119
 -3اس HHعوا ل HHكي تس HHتقيموا ف HHي خ HHدم HHة ال HHعتبة امل HHقدس HHة اإلل HHهية ه HHذه ه HHي ال HHعزة األب HHدي HHة وه HHذه ه HHي ال HHنعمة
الس HHرم HHدي HHة وه HHذا ه HHو س HHبب ن HHوران HHية ال HHوج HHود ف HHي امل HHلكوت االب HHهى وه HHذا ه HHو س HHبب ال HHرق HHي ف HHي ه HHذا ال HHعال HHم
الالمتناهي وعليكم البهاء االبهى.
)مائده آسماني ،ج ،5ص (236
 -4إذا أدى شخص خدمة ًفي سبيل اهلل فانه س ُيذكر في امللكوت األبهى ولن ُينسى اب ًدا.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج ،7ص (31
 -5إن الHHحقائHHق املHHقدسHHة فHHي الHHجنة الHHعليا يHHتمنّون الHHرجHHوع إلHHى هHHذا الHHعالHHم حHHتى يHHؤدوا خHHدمً Hة لHHعتبة الجHHمال
االبهى ويقوموا على عبودية العتبة املقدسة اإللهية.
)التوقيعات املباركة ،ج ،1ص(125
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 -6عHليك أن تHضع إمHكانHياتHك واسHتعدادك فHي خHدمHة املHلكوت االلHهي ،وإن شHغلت وقHتك فHي أي امHر آخHر فHان
ن HHتائ HHجه س HHتكون مح HHدودة س HHوى ام HHر اهلل وخ HHدم HHة ال HHعال HHم االن HHسان HHي وان HHتشار ال HHكماالت ال HHروح HHان HHية ح HHيث أن
نتائجها غير محدودة .إن كل شخص يضحي في سبيل اهلل يكون كالشمع املضيء في عالم االمكان.
)بدائع اآلثار ،ج ،2ص (290
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1قHومHوا يHا أحHباء اهلل كHنفس واحHدة عHلى نHصرة هHذا األمHر األرفHع األعHز األقHدس الHبديHع .أن ابHذلHوا جهHدكHم
واصHHرفHHوا أوقHHاتHHكم وافHHدوا راحHHتكم ورخHHائHHكم وانHHفقوا أمHHوالHHكم واهجHHروا أوطHHانHHكم وانHHصرفHHوا عHHن كHHل مHHا لHHديHHكم
خHدمً Hة ألمHره وابHتغا ًء ملHرضHاتHه وإعHزازًا ملHؤسHساتHه واثHباتًHا لHنفوذ كHلمته واحHقا ًقHHا لHديHنه الHغالHب الHواضHح املHهيمن
املتعالي الفريد.
)توقيعات مباركة ،ج ،3ص(188
 -2ن HHع َم ال HHعزم ه HHذا ال HHعزمِ ،
ونHH Hع َم ال HHقيام ه HHذا ال HHقيام ،ب HHهما اس HHتفرح HHت أرواح امل HHأل األع HHلى واه HHتزت ه HHياك HHل
ال HHصاف HHني وال HHكروب HHني ف HHي األف HHق االب HHهى وارت HHفع ص HHوت الته HHليل وال HHتكبير ف HHي ب HHحبوح HHة ال HHفردوس خ HHلف ح HHرم
الHكبريHا ،سHبحان ربHنا الHبهي األبHهى سHبحان ربHنا الHعلي األعHلى .تHعالHى تHعالHى ربHنا املسخHر املHتجبر الHناصHر
ال HHغال HHب امل HHقتدر ال HHقهار ل HHه ال HHغلبة وال HHهيمنة واالس HHتقالل وال HHعزة ألح HHبائ HHه واي HHادي ام HHره واف HHنان شج HHرت HHه وام HHناء
شريعته وانصار دينه واملختارون في ملكوته.
)توقيع نوروز  110بديع(
 -3ألَ HوحHا ألَ HوحHا يHا معشHر املHؤمHنني واملHؤمHنات ال َعجHل ال َعجHل يHا عHباد اهلل وامHائHه فHي املHدن والHديHار ،قHومHوا عHلى
الHنصر بHكليتكم ودعHوا الHدنHيا وزخHرفHها عHن ورائHكم ،واتHركHوا اوطHانHكم واوكHاركHم وذوي قHرابHتكم ،وشHدوا ظهHركHم
وبشHروهHم بHما وعHدكHم مHقصودكHم ومHحبوبHكم ،فHواهلل الHذي ال الHه اال هHو
وبّ Hلغوا الHناس مHا بّ Hلغكم ربHكم وبHارئHكم ّH H
ب HHقيام HHكم ع HHن م HHقاع HHدك HHم ته HHطل ش HHآب HHيب ف HHيض م HHوالك HHم وم HHوج HHدك HHم ،وب HHمهاج HHرت HHكم اوط HHان HHكم تظه HHر خ HHفيات أم HHر
مHHعبودكHHم ومHHسجودكHHم وبHHاسHHتقامHHتكم يHHتزعHHزع بHHنيان اعHHدائHHكم وخHHصمائHHكم ،وبHHانHHقطاعHHكم تHHندك جHHبال اوهHHام
رؤسHHائHHكم .ان ثHHبتم اقHHدامHHكم عHHلى هHHذا الHHصراط فHHوعHHزة ربHHكم وجHHاللHHه وعHHظمته وعHHالئHHه ،روح الHHقدس يHHنفث فHHي
فHمكم وروح االمHني يHلهمكم فHي قHلوبHكم وروح االعHظم يHحيط بHكم عHن يHمينكم ويHساركHم وخHلفكم وقHدامHكم ،ان
اسHHتبقوا فHHي خHHدمHHة امHHر ربHHكم ،هHHذا خHHير لHHكم عHHما تHHطلع الHHشمس عHHليها ان انHHتم بHHامHHره مHHوقHHنون ،وهHHذا خHHير
النصح مني عليكم ان انتم تقبلون والتحية عليكم وعليكن أجمعني.
)توقيع نوروز  111بديع(
 -4إن مHHيدان الخHHدمHHة فHHي الHHواقHHع واسHHع جHHدا ،والHHفترة حHHرجHHة جHHدا ،وأمHHر اهلل فHHي غHHايHHة الHHعظمة ،أمHHا ال ُ
خHHدام
فHتعدادهHم قHليل ،والHزمHن قHصير واملHيزة قHيّمة جHدا ،لHدرجHة انHه ال يHمكن ألي شHخص مHن اتHباع حHضرة بHهاء اهلل
الذي يستحق ان ينسب نفسه له أن يتأخر ولو للحظة واحدة .
) ،The Advent of Divine Justiceص (39
 -5يHHا نHHخبة حHHضرة الHHكبريHHاء ،روحHHي لHHحبكم وخHHلوصHHكم واسHHتقامHHتكم الHHفداء ،اسHHتجابHHة لهHHذه الHHعنايHHة الHHكبرى
واملHHنحة الHHعظمى والHHبشارة االبHHهى فHHقد حHHان الHHوقHHت ان يHHقوم كHHل واحHHد مHHنا بHHالHHفداء والHHتضحية وااليHHثار مHHما
تHقتضيه الHعبوديHة الHبحتة الHتامHة فHي هHذا الHكور الHبديHع والHقرن املHجيد "لHيقضي اهلل أمHرا كHان مHفعوال" .يHجب
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ان ال نHهاب مHن انHقالبHات او تHلونHات او حHوادث هHذا الHعالHم الHترابHي وال نHندهHش مHن تHطورات هHذا االمHر االوعHر
الخHطير ،وانHما يHزداد ثHبوتHنا واسHتقامHتنا وتHعاونHنا وتHعاضHدنHا ونHسعى بHقد ٍر مHقدور ان يHمضي فHيما تHبقى لHنا
من عمر في خدمة العتبة املقدسة السامية.
)توقيع مؤرخ نوروز  88بديع(
 -6يHمكن الHقول بHأن هHناك نHوعHني مHن الHبهائHيني ،الHنوع االول هHو مHن يHنتمي إلHى الHديHن الHبهائHي والHنوع اآلخHر
هHو مHن يHعيش مHن أجHل األمHر املHبارك .ال داعHي للحHديHث عHن أن مHن يHنتمي لHلنوع االخHير ويHصبح فHي طHليعة
مقرب أكثر للعتبة اإللهية.
االبطال والشهداء والقديسني ،فهو ّ
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  16نيسان /ابريل  1950إلى احد االحباء(
 -7سHأدعHو خHاصHة ألوالدكHم االعHزاء الHذيHن هHم تHر ّبHوا عHلى اسHاس ثHابHت مHن خHالل خHطة تHعليمية جHيدة حHسنة
ال HHتوج HHيه ،ان يخ HHدم HHوا أم HHر اهلل ف HHي االي HHام ال HHقادم HHة ب HHكفاءة وت HHأث HHير وف HHعال HHية ،ان HHهم ي HHنعمون ب HHامل HHواه HHب ال HHكثيرة،
ودعائي لهم ان يساعدهم التوجيه الجيد على استكمال هذه املواهب لترويج أمر اهلل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عنه إلى احد املؤمنني بتاريخ  28تشرين الثاني/نوفمبر (1926
 -8ان HHتم اي HHها االط HHفال والش HHباب ال HHبهائ HHيون ل HHكم ام HHتيازات ع HHظيمة وام HHام HHكم واج HHبات ج HHسيمة ،اذ إن ج HHيلكم
سHيكون الHجيل الHذي يHساعHد فHي اقHامHة عHالHم جHديHد أفHضل واجHمل بHعد أن ينجHلي ظHالم سHنوات هHذه الحHروب.
ع HHليكم أن ت HHهيئوا أن HHفسكم له HHذه امل HHهمة ال HHعظيمة وذل HHك ب HHأن ت HHحاول HHوا أن ت HHدرك HHوا امل HHعنى ال HHحقيقي ل HHلتعال HHيم
اإلل HHهية ،ال أن ت HHقبلوه HHا ك HHشيء ت HHعلمتموه ف HHقط ،ان ه HHذه ال HHتعال HHيم ل HHهي ع HHال HHم ج HHدي HHد ع HHجيب م HHن ال HHفكر أخ HHذت
تHHكتشف االن ،وعHHندمHHا نHHتذكHHر أن حHHضرة بHHهاء اهلل انHHما جHHاء بHHتعالHHيم وأحHHكام لHHلسنوات االلHHف الHHقادمHHة نHHعرف
حاال ان كل جيل جديد سيجد مغزى في النصوص أعظم من تلك التي عرفها من سبقه من االجيال.
)من رسالة كتبت بالنيابة عنه إلى احد املؤمنني بتاريخ  14تشرين األول/اكتوبر (1942
من رسائل بيت العدل االعظم
-1ب HHالنس HHبة إل HHى امل HHشكلة امل HHوج HHودة ب HHينكم وب HHني زوج HHتكم ف HHان ب HHيت ال HHعدل االع HHظم ي HHود ان ي HHشير إل HHى وح HHدة
عHHائHHلتكم يHHجب ان تHHكون لHHها االولHHويHHة عHHلى اي اعHHتبار آخHHر ...ومHHثال عHHلى ذلHHك ،ان خHHدمHHة أمHHر اهلل يHHجب ان ال
تHHؤدي إلHHى اهHHمال الHHعائHHلة .كHHما انHHه امHHر هHHام ان تHHنظم وقHHتك بHHما يHHتالءم مHHع حHHياتHHك الHHعائHHلية ويHHحصل كHHل فHHرد
على نصيبه من الرعاية والعناية.
)من رسالة لبيت العدل االعظم إلى احد االحباء بتاريخ  1آب/اغسطس (1978
 -2ان البش HHري HHة م HHره HHقة ح HHتى رك HHبتها وم HHرت HHبكة دون م HHن يح HHميها وج HHائ HHعة ل HHخبز ال HHحياة .ان ال HHيوم ه HHو ي HHوم
الخHHدمHHة ،ان الHHطعام الHHسماوي مHHوجHHود عHHندنHHا لHHكي نHHقدمHHه ملHHن يHHريHHد ،امHHا الHHناس فHHقد اخHHذتHHهم خHHيبة أمHHل مHHن
الHHنظريHHات الHHسياسHHية الHHناقHHصة ومHHن االنHHظمة االجHHتماعHHية الHHسائHHدة .انHHهم بHHحاجHHة مHHاسHHة إلHHى املHHحبة اإللHHهية
والتقرب إلى اهلل سواء شعروا به أم لم يشعروا.
)من رسالة الرضوان لعام (1982
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 -3ان بHيت الHعدل االعHظم يHدعHو االحHباء فHي شHتى بHقاع الHعالHم بHان يسHتمروا فHي تHالوة االدعHية واملHناجHاة مHن
اجHH Hل الHH HبهائHH Hيني فHH Hي ايHH Hران وان يHH Hكثفوا جHH HهودهHH Hم فHH Hي خHH HدمHH Hة عHH Hتبة جHH Hمال االبHH Hهى بHH HالHH HنيابHH Hة عHH Hن اخHH HوانHH Hنا
املضطهدين في مهد أمر اهلل .
)من رسالة دائرة السكرتارية إلى جميع املحافل املركزية بتاريخ  3ايار /مايوعام (1982
 -4لHHقد حHHان وقHHت الHHفرح والسHHرور ألن الHHوعHHود اإللHHهية بHHدأت تHHاخHHذ بHHالHHظهور والHHبروز فHHي عHHالHHم االمHHكان .فHHيا
ح HHبذا له HHذا ال HHعصر امل HHبارك ال HHذي ات HHيحت ف HHيه ف HHرص ج HHدي HHدة ف HHي م HHيدان الخ HHدم HHة ان ن HHغمض اع HHيننا ع HHن غ HHير
الHHحق ،وأن نسHHتغل أعHHمالHHنا وأقHHوالHHنا وأوقHHاتHHنا وأمHHوالHHنا لHHعزة ونHHصرة االمHHر االلHHهي ونHHعمل جHHاهHHديHHن عHHلى رفHHع
الHنداء فHي الHرفHرف االسHنى وسHطوع انHوار املHأل االعHلى ونHصب خHيمة الHوحHدة االصHلية وإزالHة الHنفاق عHن كHل
اآلفHHاق .يHHجب عHHلينا أن نHHعرف الHHوفHHاء فHHي الHHفداء فHHي جHHميع االمHHور ،حHHتى يHHمضي مHHا تHHبقى لHHنا مHHن عHHمر فHHي
هHذا الHعالHم الHفانHي فHي سHبيل مHحبة مHحبوب اآلفHاق ،وفHي عHالHم الHبقاء نسHتفيض مHن فHيض الHحضور ونجHرع
من كأس السرور ونرزق من ثمرة الحياة االبدية.
)مHHن رسHHالHHة مHHوجHHهة إلHHى كHHافHHة االحHHباء االيHHرانHHيني املHHقيمني فHHي جHHميع بHHالد الHHعالHHم مHHؤرخHHة شهHHر الHHبهاء 143
بديع (1986
 -5فHي هHذه األثHناء ونHحن فHي مHنتصف الخHطة السHتية فHقد دخHلنا مHرحHلة تHاريHخية مHليئة بHاآلمHال واالمHكانHيات
والHتي فHيها أخHذت الHنزعHات واالتHجاهHات فHي الHعالHم تHميل نHحو املHبادئ واألهHداف األمHريHة الHسامHية ،ولهHذا فHإن
جامعتنا مدع ّوة إلى القيام بصورة عاجلة لتحقيق االهداف وتنفيذ املقاصد النبيلة لهذه الشريعة الربانية.
)من رسالة الرضوان (1989
 -6يHHا أتHHباع جHHمال الHHقدم ،عHHندمHHا تHHنظرون إلHHى هHHذا النسHHب الجHHليل وتHHتأمHHلون االنHHتصارات واالنHHجازات الHHتي
حHصلتم عHليها فHي سHبيل الHعشق والHوفHاء ،وتHتذكHرون الHنتائHج الHعظيمة الHتي وصHلتم الHيها مHن تحHمل املHصائHب
والHفداء والHتضحية والHتي قHدمHتموهHا ملHحبوب الHعالHم ،بHالHتأكHيد سHتقومHون بHكل سHرور واطHمئنان بHما يHليق بهHذه
األي HHام ،وس HHتكون HHون ك HHما ك HHنتم ف HHي ط HHليعة خ HHدام ع HHتبته ال HHسام HHية وس HHيكون ل HHكم س HHهم ف HHي ب HHناء امل HHدن HHية اإلل HHهية
الالشرقية والالغربية بما يليق شأنكم ومقامكم.
)مHHن رسHHالHHة مHHوجHHهة إلHHى كHHافHHة االحHHباء االيHHرانHHيني املHHقيمني فHHي جHHميع بHHالد الHHعالHHم مHHؤرخHHة شهHHر الHHكمال 150
بديع (1993
 -7إن األيHام تHمر بسHرعHة مHثل ومHضة النجHم ،ابHذلHوا جهHدكHم اآلن فHي هHذا املHنعطف الخHطير مHن نHقطة الHتح ّول
الHتي سHوف لHن تHعود ابً Hدا .اجHعلوا هHذا الجهHد مHتمثال فHي األعHمال الHتي تHعود عHليكم بHالHبركHات الHسماويHة وهHو
ضمان لكم ولكافة ابناء جنسكم بمستقبل باهر أسمى بكثير من الشئون الدنيوية.
)من رسالة الرضوان لعام  156 – 1999بديع(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  3إطHHاعHHة اهلل ومظهHHر أمHHره وفHHصل  19تHHبليغ أمHHر اهلل وفHHصل  36خHHدمHHة البشHHريHHة وفHHصل
 67الهجرة في سبيل اهلل[.

١٤١

ﺧﺪﻣﺔ ﺍاﻟﺒﺸﺮﻳﯾﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يا احبائي ما ُ
خلقتم ألنفسكم بل للعالم .ضعوا ما ينفعكم وخذوا ما ينتفع به العالم.
)الكلمات الفردوسية(
خHذ مHا يHنتفع بHه الHعباد وان تHكن نHاظHرا إلHى
 -2يHا ابHن االنHسان لHو تHكون نHاظHرا إلHى الHفضل ضHع مHا يHنفعك و ُH
العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك.
)الكلمات الفردوسية(
 -3تفضل سيد الوجود :طوبى ملن أصبح قائما على خدمة االمم.
)لوح املقصود(
 -4اليوم ،االنسان هو من قام على خدمة جميع من على االرض.
)لوح املقصود(
 -5مHا هHو سHبب مHنفعة الHعالHم مHقبول لHدى اهلل ومHحبوب ،ودونHه مHردود ألن سHبب هHذا الHظهور نHجاة وإصHالح
واتحاد واتفاق وراحة أهل العالم.
)امر وخلق ،ج ،3ص(204
ُ -6
خلق االنسان إلصالح العالم وعليه أن يقوم بخدمة اخوانه واخوته لوجه اهلل.
)مائده آسماني ،ج ،7ص(166
ُ -7كHHن فHHي الHHنعمة مHHنف ًقا وفHHي فHHقدهHHا شHHاكHً Hرا وفHHي الHHحقوق امHHينًا وفHHي الHHوجHHه طHHل ًقا ولHHلفقراء كHHنزًا ولHHألغHHنياء
Hحا ول HHلمنادي م HHجيبًا وف HHي ال HHوع HHد وف Hيًا وف HHي األم HHور م HHنصفًا وف HHي الج HHمع ص HHام Hتًا وف HHي ال HHقضاء ع HHادالً
ن HHاص ً H
Hلجأ ول HHلمظلوم ن HHاص Hً Hرا
Hراج HHا ول HHلمهموم ف H ً H
ول HHإلن HHسان خ HHاض ً Hعا وف HHي ال HHظلمة س H ً H
Hرج HHا ول HHلظمآن بح Hً Hرا ول HHلمكروب م ً H
بصرا.
وظهرا وفي األعمال متق ًيا وللغريب وطنًا وللمريض شفا ًء وللمستجير حصنًا وللضرير
وعض ًدا
ً
ً
)منتخباتي ،ص (182
الراضية املرضيّة.
 -8لم يزل كان إصالح العالم باألعمال الطّيّبة الطّاهرة واألخالق ّ
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،لوح دنيا ،ص(104
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1أنصحكم أن تعملوا لخير الجميع ،وتُظهروا املحبة واأللفة بكل خلوص لجميع أفراد البشر.
)مائده آسماني ،مجلد  ،5ص(272
 -2عHليكم أن تHتمسكوا بHما هHو سHبب رفHاه الHعالHم االنHسانHي .فHااليHتام بHحاجHة إلHى املHحبة والHجياع بHحاجHة إلHى
الشبع والفقير بحاجة إلى مد يد العون له.
١٤٢

)اخالق بهائي ،ص (60
Hصيرا لHHكل ضHHعيف ومHHعينًا لHHكل فHHقير وكHHهفًا مHHني ًعا لHHكل خHHائHHف
 -3كHHن دوا ًء لHHكل مHHرض ومHHس ّكنًا لHHكل جHHرح ونH
ً
ومالذًا لكل مضطرب.
)حيات بهائي ،ص (38
 -4عHHلى األحHHباء أن يHHكونHHوا فHHي عHHالHHم الHHوجHHود رحHHم ًة لHHلعاملHHني ،وال يHHلتفتوا إلHHى الHHعصيان والHHطغيان وال يHHنظروا
إل HHى ال HHظلم وال HHعدوان .ع HHليهم أن ي ّ H
Hغضوا ال HHطرف ،وي HHروا البش HHر ك HHالشج HHر ذات األغ HHصان واألف HHنان وال HHثمر،
Hخصا وال
Hيرا ،ويظهHروا مHحبة ورعHايHة ومHودة وإعHانHة إلHى الHناس .ال يHعادوا ش ً
ويHفكروا دو ًمHHا ان يHؤدوا عHمالً خ ً
يHضمروا شً Hرّا ،بHل يHحبّوا كHل مHن عHلى األرض ويHصاحHبوا حHتى الHغريHب .ال يHتقيدوا بHقيد وانHما متحHررون مHن
Hقرب لHلعتبة اإللHهية هHو مHن يHعطي كHأس الHوفHاء ألهHل الHجفاء ويهHب الHعطاء لHألعHداء،
الHقيود .الHيوم الHشخص امل ّ
ويHعني كHل مHظلوم ويHجعل كHل خHصم لHدود صHديHق ودود .هHذه هHي وصHايHا جHمال املHبارك ،وهHذه نHصائHح االسHم
االعظم.
)مائده آسماني ،مجلد  ،5ص (273
 -5إن سHHيد االحHHباب الHHيوم هHHو خHHادمHHهم وان خHHادم االحHHباب هHHو صHHاحHHب الHHداريHHن .ان خHHدمHHة االحHHباء تHHعني
خHدمHة الHحق تHبارك وتHعالHى ،والHخضوع لHلعتبة اإللHهية يHعني سHلطنة الشHرق والHغرب طHوبHى لHكل خHادم ألحHباء
اهلل .
)اخالق بهائي ،ص (131
 -6ي HHا أي HHها ال HHخادم ل HHلمساف HHري HHن ،إن HHها ليس HHت خ HHدم HHة ب HHل س HHلطنة ،وإن HHها ليس HHت ع HHبودي HHة وإن HHما م HHلكية ،إن ك HHل
Hظيما .ان خHHدمHHة االحHHباء
أمHHلي أن أفHHوز بهHHذه الخHHدمHHة ولHHكنها غHHير متيسHHرة يHHا لHHيت كHHنت مHHعك فHHأفHHوز فHHوزًا عً H
م HHوه HHبة س HHماوي HHة وال HHخضوع ل HHألص HHدق HHاء مس Hّ Hرة ال HHداري HHن .إن خ HHادم األح HHباء ه HHو خ HHادم ج HHمال االب HHهى وخ HHادم
االصحاب هو الفائز بالدارين.
)اخالق بهائي ،ص (131
 -7دعHH Hوا الخHH Hلق لHH HلخالHH Hق ،وادعHH Hوا الHH Hناس إلHH Hى سHH Hلوك املHH Hأل االعHH Hلى ،وكHH HونHH Hوا األب الHH Hحنون لHH HأليHH Hتام واملHH Hلجأ
لHلمظلومHني واملHحتاجHني والHكنز الHثمني لHلفقراء واملHشفى لHلمرضHى .اعHينوا املHظلوم وسHاعHدوا املحHروم ،فHكروا فHي
إعانة االنسانية وال تهتموا باإلعراض واإلنكار واالستكبار والظلم والعدوان وإنما عاملوا بالعكس.
كHHونHHوا عHHطوفHHني بHHالHHفعل ولHHيس بHHالHHتظاهHHر ،وعHHلى كHHل فHHرد مHHن احHHباء اهلل ان يHHحصر فHHكره بHHانHHه رحHHمة لHHلعاملHHني
Hصدرا ل HHلخير وامل HHنفعة وس HHببًا لتحس HHني األخ HHالق وت HHعدي HHل األف HHكار ح HHتى يس HHطع ن HHور اله HHداي HHة وت HHحيط
وي HHكون م H
ً
عناية رب العاملني.
)مجموعة خطابات مباركة ،الجزء االول ،ص (42
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  22ال HHتعاون وت HHروي HHج ال HHخير وامل HHنفعة وف HHصل  31ح HHل امل HHشاك HHل االق HHتصادي HHة وتحس HHني
املعيشة وفصل  54الفقراء واملحتاجني ومساعدتهم[.

١٤٣

ﺍاﻟﺪﻋﺎء ﻭوﺍاﻟﻤﻨﺎﺟﺎﺓة ﻭوﺍاﻟﺘﻘ ّﺮﺏب ﺇإﻟﻰ ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hتغفرا ،وإذا دخ HHل ي HHقعد ص HHام HHتا
.1ط HHوب HHى مل HHن ت H ّ H
Hوج HHه إل HHى مش HHرق االذك HHار ف HHي االس HHحار ذاك Hً Hرا م HHتذ ّHك Hً Hرا مس ً H
الصغاء آيات اهلل امللك العزيز الحميد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (115
.2في االسحار
ابHHان حHHضرة بHHهاء اهلل أنHHه بHHالHHرغHHم مHHن أن الHHوقHHت املحHHدد فHHي كHHتاب اهلل لHHتالوة االذكHHار فHHي مشHHرق االذكHHار –
وهHو دار الHعبادة الHبهائHي – هHو "فHي االسHحار" اال أن تHالوة هHذه االذكHار مHقبولHة عHند اهلل مHن "طHلوع الفجHر،
وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،وحتى بعد ذلك بساعتني".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (142
.3اتHلوا آيHات اهلل فHي كHل صHباح ومHساء ان الHذي لHم يHتل لHم يHوف بعهHد اهلل ومHيثاقHه والHذي أعHرض عHنها الHيوم
HغرنّHH Hكم كHH Hثرة الHH HقرائHH Hة
انHH Hه مHّ H Hمن أعHH Hرض عHH Hن اهلل فHH Hي أزل اآلزال اتّHH Hق ّن اهلل يHH Hا عHH Hبادي ك ّ H Hلكم أجHH Hمعون .ال تّ H H
واألعHHمال فHHي الHHليل والHHنهار لHHو يHHقرء أحHHد آيHHة مHHن اآليHHات بHHالHّ Hروح والHّ HريHHحان خHHير لHHه مHHن أن يHHتلو بHHالHHكسالHHة
صHحف اهلل املHهيمن الHقيّوم  .اتHلوا آيHات اهلل عHلى قHدر ال تHأخHذكHم الHكسالHة واألحHزان ال تح ّHملوا عHلى األرواح
م HHا يكس HHلها وي HHثقلها ب HHل م HHا ي HHخفّها ل HHتطير ب HHأج HHنحة اآلي HHات إل HHى م HHطلع ال HHب ّينات ه HHذا أق HHرب إل HHى اهلل ل HHو أن HHتم
تعقلون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (149
.4اتلوا آيات اهلل في ّ
كل صباح ومساء
أبHHان حHHضرة بHHهاء اهلل بHHأن مHHا يHHلزم بHHد ًءا لHHتالوة آيHHات اهلل ،والشHHرط األسHHاسHHي لHHها هHHو مHHيل الHHشخص نHHفسه
وبني حضرة
وشوقه لتالوتها ،وح ّدد حضرة بهاء اهلل معنى آيات اهلل بأنها "جميع ما نزّل من ملكوت البيان"ّ .
ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة إلHى أحHد األحHباء بHأ ّن عHبارة "آيHات اهلل" ال تHشمل اآلثHار الHكريHمة لHحضرة عHبد الHبهاء
وال ما جرى به قلمه هو.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (165
الراقدين.
 -5ان الذي اخذه جذب محبّة اسمي الرحمن انّه يقرء ايات اهلل على شان تنجذب به افئدة ّ
)الكتاب االقدس ،فقرة (150
Hسموات
 -6وا ّلHHذي HHن ي HHتلون آي HHات ال Hّ Hرح HHمن ب HHأح HHسن األل HHحان أول HHئك ي HHدرك HHون م HHنها م HHا ال ي HHعادل HHه م HHلكوت م HHلك ال ّ H
واألرضHني ،وبHها يجHدون عHرف عHواملHي ا ّلHHتي ال يHعرفHها الHيوم إال مHن أوتHي الHبصر مHن هHذا املHنظر الHكريHم .قHل
Hصاف HHية إل HHى ال HHعوال HHم ال Hّ Hروح HHان HHية ال HHتي ال ت HHعبّر ب HHال HHعبارة وال ت HHشار ب HHاالش HHارة ط HHوب HHى
انّ HHها تج HHذب ال HHقلوب ال ّ H
للسامعني.
ّ
)الكتاب األقدس ،فقرة (116

١٤٤

 -7طوبى ألرض ارتفعت فيها ذكر اهلل ،وآلذان فازت باصغاء ما نزّل من سماء عناية ربّك الرحمن.
)مجموعة أي از الواح جمال اقدس ابهى ،ص (121
وجHHه إل HHى غ HHيري ،وب HHذك HHري يط ّهHHر ك Hّ Hل ش HHيء ان ان HHتم م HHن
-8ق HHل خ ّ Hلصوا ان HHفسكم ي HHا ق HHوم ث HHم ط ّهHHروه HHا ع HHن ال Hت ّ ّ H
ال HHعارف HHني .ق HHل ال HHيوم ل HHو يخ HHلص ّن ك Hّ Hل األش HHياء ع HHن ح HHجبات ال Hنّفس وال HHهوى ل HHيلبس اهلل ك ّ Hلها ق HHميص ي HHفعل م HHا
الس HHلطان امل HHقتدر امل HHهيمن
ي HHشاء ف HHي م HHلكوت االن HHشاء ليظه HHر آي HHة س HHلطان HHه ف HHي ك Hّ Hل ش HHيء ،ف HHتعال HHى م HHن ه HHذا ّH H
HقربHني لتسHتجذب بHها نHفسك وتسHتجذب
الHعزيHز الHقديHر .ان اقHرء يHا عHبد مHا وصHل الHيك مHن آثHار اهلل بHربHوات امل ّ
مHHن نHHغماتHHك أفHHئدة الHHخالئHHق أجHHمعني .ومHHن يHHقرء آيHHات اهلل فHHي بHHيته وحHHده لينشHHر نHHفحاتHHها املHHالئHHكة الHنّاشHHرات
إلHHى كHّ Hل الHHجهات ويHHنقلب بHHها كHHل نHHفس سHHليم ولHHو لHHن يسHHتشعر فHHي نHHفسه ولHHكن يظهHHر عHHليه هHHذا الHHفضل فHHي
يوم من األيام كذلك ق ّدر خف ّيات األمر من لدن مق ّدر حكيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،136ص (189
 -9أن أقHHبل إلHHى اهلل بٍ H
Hقلب طHHاهHHر ونHHفس زكHHية ولHHسان صHHادق وبHHصر مHHق ّدس ،ثHHم ادعHHوه فHHي كHHل األحHHوال إنHHه
معني من أقبل إليه .
)أمر وخلق ،ج ،4ص (21
 -10اقHHرأوا آيHHاتHHي بHHالHHروح والHHريHHحان ،إنHHها تجHHذبHHكم إلHHى اهلل وتHHجعلكم مHHنقطعني عHHما سHHواه وهHHذا مHHا ُوعHHظتم
في االلواح وهذا اللوح املبني.
)أمر وخلق ،ج  ،4ص (21
 -11وكHHن فHHي كHHل األيHHام مHHتذكHHرا بHHبدايHHع ذكHHر ربHHك لHHتكون فHHي نHHفسك عHHلى فHHرح عHHظيما ،ألن ذكHHر اهلل يHHذهHHب
الHكدورات عHن قHلوب عHباده ويHجعلها مHق ّدسHا عHن دونHه وكHذلHك أذكHرنHاك وأمHرنHاك فHي هHذا الHلوح الHذي كHان عHلى
الحق بديعا.
)لئال¦ الحكمة –،ج ،2ص (236
 -12أن اجHHتمعوا بHHالHHروح والHHريHHحان ثHHم اتHHلوا آيHHات الHHرحHHمن بHHها تHHفتح عHHلى قHHلوبHHكم أبHHواب الHHعرفHHان إذا تجHHدوا
أنفسكم على استقامة وتروا قلوبكم في فرح مبني .
)كتاب مبني ،ص (336
 -13طHHوبHHى لHHك بHHما ُقHHمتَ عHHلى أمHHر اهلل وح Hبّه وفHHزت بHHلقاء ربHHك الHHعزيHHز الHHغفار ،أن اذكHHره عHHلى شHHأن تنجHHذب
منك أفئدة األبرار.
)لئال¦ الحكمة ،ج  ،2ص (246
 -14ي HHا ن HHبيل ي HHذك HHرك ق HHلمي األع HHلى وي HHأم HHرك ب HHما تنج HHذب ب HHه أف HHئدة ال HHعال HHم ،أن اق HHرأ آي HHات HHي ف HHي آن HHاء ال HHليل
وأطراف النهار .لعمري إنها تنطق بني األمم بما يُحدث في كل شيء نار محبة ربك املقتدر القدير.
)لئال¦ الحكمة ،ج  ،1ص (108
 -15ق HHل ي HHا ق HHوم ف HHاق HHرءوا ك HHلمات اهلل ع HHلى أح HHسن ال HHنغمات ليس HHتجذب م HHنها أه HHل األرض HHني وال HHسموات .ت HHاهلل
الHحق لHو أحHد يHتلو مHا نHزل مHن جHبروت الHبقاء مHن جHمال اهلل الHعلي األبHهى فHقد يHبعثه اهلل فHي جHنة الخHلد عHلى

١٤٥

ج HHمال ال HHذي يس HHتضيء م HHن أن HHوار وج HHهه أه HHل م HHأل األع HHلى وي HHزورنّ HHه أه HHل س HHرادق ال HHقدس وأه HHل خ HHباء ال HHخفا
ال HHذي HHن م HHا وق HHعت ع HHلى وج HHوه HHهم أع HHني ال HHذي HHنهم ك HHفروا ب HHآي HHات ال HHرح HHمن ف HHي ه HHذا ال HHزم HHان ال HHذي اس HHتعلى ع HHلى
املHمكنات بHجبروتHه الHذي أحHاط كHل الHذرات إن أنHتم مHن الHشاهHديHن .كHذلHك قّ Hدر اهلل لHكل نHفس بHقوة آيHاتHه ومHن
دون ذلHك يHبعثها عHند مHطلع كHل ظHهور لHيتم نHعمته عHليه وعHلى الHعاملHني ،كHذلHك يجHزي اهلل عHباده الHذيHن يHذكHرنHه
أحسن الجزاء من عنده وإنه وليّ املحسنني.
)اثار قلم اعلى ،ج  ،4سورة القميص ،ص (358-357
من آثار حضرة عبد البهاء
.1إنHHه فHHرض وواجHHب عHHلى كHHل فHHرد أن يHHقرأ فHHي كHHل يHHوم األلHHواح واملHHناجHHاة .إن اآليHHات هHHي غHHذاء الHHروح وبHHها
يقوى الروح وبدونها يذبل.
)گنجينه حدود واحكام ،ص(150
.2اتHلوا الHكلمات املHكنونHة ودقHقوا بHمضمونHها واعHملوا بHموجHبها .وايHضا اقHرأوا الHطرازات والHكلمات والتجHليات
واالشHراقHات والHبشارات وتHم ّعنوا وتحHركHوا بHموجHب تHلك الHتعالHيم اإللHهية حHتى يHصبح كHل واحHد مHنكم شHمعا
مضيئا وسراجا وهاجا بني الجمع ،ومثل الوردة التي تعبق االجواء برائحتها الطيبة.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج ،3ص(93
.3إن تHالوة املHناجHاة وتHرتHيل اآليHات وطHلب املHغفرة تHؤدي إلHى الHعفو عHن الHقصور وتHكون سHببًا فHي عHلو درجHات
املؤمنني واملؤمنات.
)مائدة اسماني ،ج ،9ص (89
.4ال ي HHطمئن ق HHلب االن HHسان س HHوى ب HHعبادة ال HHرح HHمن وال يس HHتبشر روح االن HHسان س HHوى ب HHذك HHر ال HHحق .إن ق HHوة
الHHعبادة مHHثل الHHجناح يHHعرج روح االنHHسان مHHن الHHحضيض األدنHHى إلHHى املHHلكوت األبHHهى ويHHعطي املHHوجHHودات
البشرية صفاء ولطافة وال يحصل املقصود سوى بهذه الوسيله.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (13
Hتوج HHه وت HHعلق ال HHقلب .إن ال HHفيض اإلل HHهي ال ي HHرت HHبط م HHن
.5إن ال HHدع HHاء واس HHطة الرت HHباط ال HHحق ب HHالخ HHلق وس HHببا ل H ّ H
األعلى إلى األدنى بدون واسطة ولهذا عليّ أن أبتهل وأتضرع إلى العتبة اإللهية وأُصلي وأدعو له.
)مائده آسماني ،ج  ،9ص (29
.6الت HHوج HHد ح HHال HHة م HHثل ح HHال HHة امل HHناج HHاة ح HHيث ان HHها تج HHذب ال HHقلوب ال HHصاف HHية وت HHنبّه ال HHنفوس امل HHقدس HHة وت HHجعلها
روحانية.
)بدائع االثار ،ج ،2ص (308
ِ
سبب لالنجذاب وااللتهاب بنار محبة رب االرباب.
اآليات واملناجاة
.7إن تالوة
ٌ
)مكاتيب حضرت عبد البهاء ،ج  ،7ص (9
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.8ارجHعوا إلHى األلHواح املHقدسHة مHثل اإلشHراقHات والتجHليات والHكلمات والHبشارات والHطرازات وكHتاب األقHدس.
س HHتالح HHظون ب HHأن ه HHذه ال HHتعال HHيم اإلل HHهية ال HHيوم ه HHي دواء ألم HHراض ال HHعال HHم االن HHسان HHي وم HHس ّكنا الآلم جس HHد
الHHعالHHم .إنHHها روح الHHحياة وسHHفينة الHHنجاة ومHHغناطHHيس الHHعزة األبHHديHHة والHHقوة الHHنافHHذة فHHي الHHحقيقة اإلنHHسانHHية
وعليك البهاء األبهى.
)مكاتيب حضرت عبد البهاء ،ج ،3ص (252
.9إن الHنظافHة الHظاهHريHة عHلى الHرغHم مHن أنHها جHسمانHية ولHكن لHها تHأثHير شHديHد عHلى الHروحHانHيات .إن الHتنزيHه
والHHتقديHHس والHHطهارة والHHلطافHHة مHHن مس Hبّبات عHHل ّو عHHالHHم اإلنHHسان ورق Hيّ حHHقائHHق اإلمHHكان .إن الHHنظافHHة سHHبب
لحصول الروحانيات .املقصود أن النظافة والطهارة لها أثر في روح اإلنسان.
)أمر وخلق ،ج ،3ص (196
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1يHجب أن ال نHنسى األوقHات الHخاصHة بHالHذكHر والHتنبّه والHدعHاء واملHناجHاة ألنHه دون فHضل وعHنايHة اهلل سHبحانHه
وتعالى فإن التوفيق والرقي في االمور صعب بل ممتنع ومحال.
)مائده آسماني ،ج ،6ص (6
.2إنHHه يHHشعر أن األحHHباء ال يHHنبغي لHHهم أن يHHمارسHHوا عHHادة تHHالوة الHHدعHHاء قHHبل الجHHلوس إلHHى مHHائHHدة الHHطعام ،أو
أن يHع ّلموا هHذه الHعادة لHألطHفال .هHذا لHيس جHز ًءا مHن الHديHن الHبهائHي بHل هHي عHادة مHسيحية .وبHما أن األمHر
املHبارك يHحتضن أفHرا ًدا مHن جHميع األجHناس واألديHان فHينبغي لHنا أن نHحترس مHن إدخHال عHادات مHعتقداتHنا
الHسابHقة فHي هHذا األمHر املHبارك .لHقد أعHطانHا حHضرة بHهاء اهلل الHصلوات املHفروضHة عHلينا وكHذلHك األدعHية لHقبل
الHHنوم ولHHلمسافHHر ومHHناسHHبات أخHHرى ايHHضا .وال يHHجب ان نHHقدم مجHHموعHHة جHHديHHدة مHHن األدعHHية لHHم يHHخصصها
حHضرة بHهاء اهلل .وقHد أعHطانHا أدعHية كHثيرة ملHناسHبات كHثيرة ،ال شHك أن عHملك فHي تHربHية الHطفل وتHعليمة عHمل
هام ويحثّك حضرة ولي أمر اهلل على االستمرار فيه.
)التربية والتعليم ،ص (74
Hوج HHه إل HHى غ HHير ح HHضرة ب HHهاء اهلل .إن ذل HHك ي HHعتمد إن ك HHان HHت
.3ل HHقد س HHأل HHت ع HHما إذا ك HHان HHت أدع HHيتنا ي HHمكن أن ت H ّ H
HوجHHهة إلHHيه أو مHHن خHHاللHHه إلHHى اهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى .كHHما يHHمكن عHHمل االثHHنني م ً Hعا ،وأيHHضا الHHدعHHاء
أدعHHيتنا مHّ H
HوجHHهة إلHHى اهلل
مHHباشHHرة إلHHى اهلل الHHعلي الHHقديHHر .ولHHكن أدعHHيتنا بHHالHHتأكHHيد سHHيكون لHHها تHHأثHHير أشHHد إن كHHانHHت مّ H
مHن خHالل مظهHر أمHره حHضرة بHهاء اهلل .وأثHناء الHدعHاء اليHجوز أن تسHتبدل اسHم اهلل بHاسHم حHضرة بHهاء اهلل
أينما وجد .إن ذلك يعد بمثابة تحريف في الكالم.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى أحHد املHؤمHنني بHتاريHخ  14تشHريHن االول  /اكHتوبHر مHن عHام 1937
م(
.4إن أدع HHية ال HHشفاء ال HHتي ج HHاء ب HHها ح HHضرة ب HHهاء اهلل ل HHها ت HHاث HHير ح HHتى ل HHو ت HHليت ب HHواس HHطة غ HHير األح HHباء .ول HHكن
بالطبع تأثيرها يكون أش ّد وأكبر لو ُقرئت بواسطة املؤمنني بهذا الظهور.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  19آذار /مارس (1939
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.5إن حHHضرة املHHولHHى طHHلب مHHني أن اؤكHHد لHHكم بHHأنHHه اليHHرى مHHانHHعا بHHأن يHHجتمع األحHHباء مHHن أجHHل تHHالوة الHHدعHHاء
واملHHناجHHاة .ان هHHذا االجHHتماع سHHيساعHHد عHHلى تHHدعHHيم أواصHHر املHHحبة واالخHHوة بHHني األحHHباء وهHHو أمHHر مHHرغHHوب
ومطلوب.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  20تشرين الثاني /نوفمبر (1937
.6إن ال HHدع HHاء وامل HHناج HHاة ع HHنصران ه HHام HHان ف HHي ت HHعميق ال HHحياة ال HHروح HHية ل HHألف HHراد ول HHكن ي HHجب أن ي HHصاح HHب ذل HHك
الفعل والعمل حيث إنهما النتائج امللموسة للدعاء واملناجاة .كالهما أمران هامان.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  15ايار  /مايو عام (1944
.7مHن خHالل الHدعHاء واملHناجHاة فHإن ابHواب الHعلوم واإللHهام يHمكن لHها أن تHفتح .بHالHطبع إذا قHام شHخص بHهائHي
بHالHدعHاء واملHناجHاة فـHإنHه يHرتHبط بHذلHك املHصدر واذا قHام شHخص يHؤمHن بHوجHود اهلل بHالHدعHاء فHإن الHعنايHة اإللHهية
س HHتشمله أي HHضا ،ول HHكن ال نس HHتطيع ال HHقول ب HHأن أي إل HHهام ي HHصل ل HHفرد الي HHؤم HHن ب HHحضرة ب HHهاء اهلل أو ال ي HHؤم HHن
Hادرا مHHن نHHفسه .إن الHHدعHHاء واملHHناجHHاة والHHتأمHHل والHHتفكر أمHHور هHHامHHة جHHدا،
حHHتى بHHاهلل الHHعلي الHHقديHHر يHHكون صً H
وال يHرى حHضرة املHولHى مHانHعا مHن أن يHقوم األحHباء بHتعلم الHدعHاء واملHناجHاة ولHكن عHليهم الحHذر مHن الخHرافHات
واألفكار الغريبة التي قد تدخل فيه.
)رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  19تشرين الثاني/نومبر عام  1945م(
.8يHHجب أن ال نHHكون شHHديHHديHHن فHHيما يHHتعلق بHHاألدعHHية واملHHناجHHاة حHHيث ال تHHوجHHد أحHHكام أو ضHHوابHHط مHHعينة حHHول
طHريHقة أدائHها .األمHر الHرئHيسي أن نHبدأ بHاملHفهوم الHصحيح هلل سHبحانHه وتHعالHى أثHناء الHدعHاء ثHم إلHى مظهHر
أي م HHنهم.
أم HHره ث HHم ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء وأخ HHيرا ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ،أي ي HHمكن أن ن H ّ H
Hتوج HHه ب HHأف HHكارن HHا إل HHى ّ
ومHثال عHلى ذلHك يHمكنك طHلب شHيء مHعني مHن حHضرة بHهاء اهلل أو الHتفكير بHحضرتHه ومHن ثHم الHطلب مHن اهلل
الHHعلي الHHقديHHر أن يHHحقق ذلHHك .ويHHمكن عHHمل نHHفس الHHشيء ونسHHبته إلHHى حHHضرة عHHبد الHHبهاء وحHHضرة شHHوقHHي
أف HHندي .ي HHمكنك ال HHتوج HHه ب HHأف HHكارك إل HHى أي واح HHد م HHنهم وط HHلب ال HHشفاع HHة م HHنهم أو ال HHدع HHاء م HHباش HHرة إل HHى اهلل
سHبحانHه وتHعالHى .املHهم أن يHكون مHقام كHل واحHد مHنهم واضHحا لHديHك ويHجب عHدم الخHلط بHني مHقامHاتHهم وبHعد
ذلك اليهم كيفية توجية أفكارك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  24تموز  /يوليو (1946
.9ان الهHHدف الHHرئHHيسي لHHكافHHة االديHHان بHHما فHHيه ديHHننا هHHو تHHقريHHب االنHHسان إلHHى اهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى وتHHغيير
س HHلوك HHيات HHه واع HHتبار ذل HHك م HHن أه HHم االم HHور .ع HHادة م HHا ي HHتم ال HHترك HHيز ع HHلى ال HHجوان HHب االج HHتماع HHية واالق HHتصادي HHة
لHHلتعالHHيم املHHباركHHة ولHHكن االهHHم مHHن ذلHHك هHHو الHHجوانHHب السHHلوكHHية واالخHHالقHHية .إن حHHضرة املHHولHHى يHHدعHHوكHHم إلHHى
ع HHدم االح HHباط ،الن ك HHل ه HHذه ال HHظروف امل HHؤق HHتة س HHتنتهي م HHع ن HHمو االم HHر امل HHبارك ول HHكن ع HHليكم ال HHترك HHيز ع HHلى
الفعاليات التبليغية وتمثيل الدين البهائي بشكل جيد.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  6أيلول/سبتمبر 1946م(
من رسائل بيت العدل األعظم
.1مHHن مHHيزات املHHجتمع الHHبهائHHي اجHHتماع املHHؤمHHنني كHHل يHHوم خHHالل سHHاعHHات الHHصباح األولHHى مHHن طHHلوع الHHشمس
حHتى سHاعHتني مHنه مHن أجHل االسHتماع وتHالوة األيHات اإللHهية .إن هHذا الHنموذج مHن االجHتماع يHناسHب حHال
الHHعديHHد مHHن الHHجالHHيات فHHي الHHوقHHت الHHحالHHي وبHHالHHذات تHHلك الHHتي فHHي الHHقرى حHHيث إنHHها مHHناسHHبة لHHنمط الHHحياة
١٤٨

الHHيومHHية لHHألحHHباء وكHHما أنHHها تHHؤدي إلHHى تHHعزيHHز أواصHHر الHHوحHHدة بHHني أعHHضاء الHHجالHHية املحHHلية وتHHعميق ثHHقافHHة
األحHHباء لHHلتعالHHيم املHHباركHHة ويّ H
Hفضل أن تHHعقد وتHHنظم الجHHلسات بHHواسHHطة املHHحفل الHHروحHHانHHي املحHHلي بHHصورة
دوريHة .إن حHضور هHذه الجHلسات اليHعتبر أمHرا إجHباريHا ،ولHكن نHأمHل أن يHشارك األحHباء بHشكل أكHثر فHيها.
إن ذلك يمكن اعتباره هدفا يمكن الوصول إليه تدريجيا.
)من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرخة نوروز  1974وموجهة إلى كافة األحباء في العالم(
 .2ذكHر حHضرة بHهاء اهلل بHكل وضHوح فHي آثHاره املHباركHة املHتطلبات األسHاسHية لHلنمو الHروحHي ،كHما أكHد عHليها
أيضا حضرة عبد البهاء في ألواحه وخطاباته .ويمكن تلخيص هذه املتطلبات كالتالي:
.1تالوة أحد أنواع الصالة يوميا بقلب طاهر وخافق.
.2ق HH Hراءة اآلث HH Hار امل HH Hقدس HH Hة ب HH Hصورة مس HH Hتمرة ف HH Hي ك HH Hل ص HH Hباح وم HH Hساء وب HH Hكل اح HH Hترام وخ HH Hضوع
وخشوع.
.3ال HHتأم HHل ف HHي ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة وال HHتفكر ف HHيها ل HHكي نس HHتطيع ف HHهمها ب HHشكل أع HHمق ون HHعمل ع HHلى
تطبيقها بكل إخالص وتقديمها لآلخرين بشكل صحيح وسليم.
.4الHHسعي الHHحثيث يHHومHHيا مHHن أجHHل رفHHع سHHلوكHHنا إلHHى املسHHتوى الHHعالHHي املHHشار إلHHيه فHHي الHHتعالHHيم
املباركة.
.5تبليغ أمر اهلل.
.6اإلخالص والتفاني في خدمة أمر اهلل وفي األعمال التجارية واملهنية.
وق HHد ت HHم إب HHالغ األح HHباء ف HHي أورب HHا به HHذه ال HHنقاط امل HHذك HHورة ب HHصيغة أخ HHرى ب HHواس HHطة ح HHضرات امل HHشاوري HHن ول HHكن
يHرغHب بHيت الHعدل األعHظم أن يHؤكHد عHليها النHها الHطريHق لHلوصHول إلHى الHروحHانHية الHحقيقية الHتي وضHع أسHاسHها
مظهر الظهور اإللهي لهذا العصر.
)مHن رسHالHة لHسكرتHاريHة بHيت الHعدل األعHظم بHتاريHخ  1أيHلول  /سHبتمبر  1983مHوجHهة إلHى املHحفل الHروحHانHي
املركزي للنرويج(
 -3يHHجب أن تHHتضمن األهHHداف األسHHاسHHية لHHكل جHHامHHعة تHHأسHHيس حHHلقات دراسHHية وصHHفوف دراسHHية لHHألطHHفال
ومجالس دعاء تفتح أبوابها أمام كافة سكان املنطقة.
)من رسالة إلى مؤتمر هيئات املشاورين القارية بتاريخ  9كانون االول  /يناير عام  2001م(
 -4وحHيثما تHأسسHت املHعاهHد الHتدريHبية بHإحHكام وعHملت بHانHتظام ،تHضاعHفت بHكل سHهولHة ويسHر ثHالثHة نHشاطHات
رئيسية :الحلقات الدراسية وجلسات الدعاء وصفوف األطفال.
)من رسالة الرضوان لعام (2002
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  8االنHHقطاع وفHHصل  9اإليHHمان والHHعرفHHان ووحHHدانHHية اهلل وفHHصل  24الHHتقوى ومHHخافHHة اهلل
وف HH Hصل  25ال HH Hتوك HH Hل ع HH Hلى اهلل وف HH Hصل  33ال HH Hخشوع وال HH Hخضوع وف HH Hصل  42ش HH Hكر اهلل وح HH Hمده وف HH Hصل 43
الصالة وفصل  60مشرق األذكار[.
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ﺍاﻟﺰﻭوﺍاﺝج
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1ق HHد ك HHتب اهلل ع HHليكم ال Hنّكاح إيّ HHاك HHم أن ت HHجاوزوا ع HHن االث HHنتني وا ّلHHذي اق HHتنع ب HHواح HHدة م HHن االم HHاء اس HHتراح HHت
نفسه ونفسها.
)الكتاب األقدس ،فقرة (63
 -2قد كتب اهلل عليكم النّكاح
ذك HHر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي أح HHد أل HHواح HHه أن اهلل ت HHعال HHى "س ّ Hن س Hنّة ال Hنّكاح وج HHعلها ح HHصنًا ل HHلنّجاح وال HHفالح".
أوج HHزت "خ HHالص HHة أح HHكام ال HHكتاب األق HHدس وأوام HHره" أح HHكام ال HHزواج وش HHروط HHه ال HHواردة ف HHي ال HHكتاب األق HHدس
ورسالة سؤال وجواب.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (88
 -3ا ّياكم أن تجاوزوا عن االثنتني وا ّلذي اقتنع بواحدة من االماء استراحت نفسه ونفسها
Hص ال HHكتاب األق HHدس ي HHوح HHي ظ HHاه Hً Hرا ب HHإب HHاح HHة ت HHعدد ال HHزوج HHات ،ت ّ H
Hفضل ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHأن ال Hّ Hراح HHة
رغ HHم أن ن ّ H
وال HHقناع HHة وال HHرض HHا ت HHتح ّقق ف HHي ال Hزّواج ب HHواح HHدة وأ ّHك HHد ف HHي م HHكان آخ HHر أه Hّ Hميّة س HHعي اإلن HHسان "لج HHلب ال Hّ Hراح HHة
واالطمئنان لنفسه ولشريك حياته".
Hص ال HHكتاب األق HHدس ف HHي
وأوض HHح ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHذي ع HHينه ح HHضرة ب HHهاء اهلل م HHبينًا آلي HHات ال HHكتاب أن ن ّ H
الHواقHع يHأمHر بHاالكHتفاء بHزوجHة واحHدة وشHرح ذلHك فHي عHدد مHن ألHواحHه ،مHن ذلHك قHولHه" :اعHلمي أ ّن شHريHعة اهلل ال
وشHَ Hرط الHHزوجHHة الHHثانHHية بHHالقسHHط والHHعدالHHة بHHينهما
تHHج ّوز تHHعدد الHHزوجHHات ألنHHها صHّ HرحHHت بHHالHHقناعHHة بHHواحHHدة مHHنهاH َ ،
فHي جHميع املHراتHب واألحHوال .فHأمHا الHعدل والقسHط بHني الHزوجHتني مHن املسHتحيل واملHمتنعات وتHعليق هHذا األمHر
بHHشيء مHHمتنع الHHوجHHود دلHHيل واضHHح عHHلى عHHدم جHHوازه بHHوجHHه مHHن الHHوجHHوه فHHلذلHHك ال يHHجوز إال امHHرأة واحHHدة لHHكل
إنسان".
تHHع ّدد الHHزوجHHات مHHن أقHHدم األمHHور امل Hتّبعة لHHدى الHHجانHHب األعHHظم مHHن البشHHريHHة وقHHد بHHدأ اإلعHHداد لHHالكHHتفاء بHHزوجHHة
واحHHدة يHHأخHHذ طHHريHHقه تHHدريHHجيًا بHHفضل املHHظاهHHر اإللHHهية ،فHHالHHسيد املHHسيح مHHثالً لHHم يحHّ Hرم تHHع ّدد الHHزوجHHات ولHHكنه
ألHHغى الHHطالق إال فHHي حHHالHHة الHHزنHHا وح ّ Hدد محHHمد رسHHول اهلل عHHدد الHHزوجHHات بHHأربHHعة ولHHكنّه شHHرط تHHع ّدد الHHزوجHHات
بشHرط الHعدل وعHاد فHأجHاز الHطالق .أمHا حHضرة بHهاء اهلل الHذي نHزلHت تHعالHيمه فHي بHيئة إسHالمHية فHقد ش ّHرع مHبدأ
الHزواج بHواحHدة تHدريHجيًا وفً Hقا ملHقتضيات الHحكمة وعHمالً بHمبدأ الHكشف املHتدرج عHن مHقاصHد شHريHعته وبHما أن
مفسHHر م HHعصوم ألح HHكام ك HHتاب HHه ،أت HHاح ل HHحضرت HHه أن ي HHبيح ف HHي ال HHظاه HHر
ّH
ح HHضرة ب HHهاء اهلل ت HHرك أت HHباع HHه ف HHي ظ Hّ Hل
الHHزواج بHHاثHHنتني فHHي الHHكتاب األقHHدس ولHHكن يHHقيّده بشHHرط مّ Hكن حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHيما بHHعد مHHن اإلفHHصاح عHHن
حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (89
 -4ت HHز ّوج HHوا ل HHيقوم ب HHعدك HHم أح HHد م HHقام HHكم إن HHا م HHنعناك HHم ع HHن ال HHخيان HHة ال ع Hّ Hما تظه HHر ب HHه األم HHان HHة أأخ HHذت HHم أص HHول
أنHفسكم ونHبذتHم أصHول اهلل وراءكHم اتHقوا اهلل وال تHكونHوا مHن الHجاهHلني .لHوال االنHسان مHن يHذكHرنHي فHي أرضHي
وكHHيف تظهHHر صHHفاتHHي وأسHHمائHHي .تHHفكروا وال تHHكونHHوا مHHن الHHذيHHن احHHتجبوا وكHHانHHوا مHHن الHHراقHHديHHن .ان الHHذي مHHا
تز ّوج انه ما وجد مقرا ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما اكتسبت أيدي الخائنني.
)ألواح نازلة بملوك ،ص(100
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 -5سؤال :بخصوص اآلية املباركة " ُكتب عليكم النكاح" هل هذا الحكم واجب أم ال؟
جواب :غير واجب.
)ملحقات الكتاب األقدس(
 -7سؤال :هل يجوز االقتران بغير البهائيني؟
جواب :األخذ والعطاء كالهما جائز هذا ما حكم به اهلل إذ استوى على عرش الفضل والكرم.
)ملحقات الكتاب األقدس(
 -8من ملحقات الكتاب األقدس
.1الزّواج:
أ .أمر اهلل بالزّواج ولكنّه ليس فرضا ً.
ب .تع ّدد الزّوجات حرام.
جُ .
رفني وهو إدراك الخامسة عشرة.
شرط الزّواج ببلوغ الطّ ْ
ووالدي ّ
دُ .يشترط للزّواج رضاء ال ّ
كل منهما ،سواء كانت الزّوجة بكرا ً أو لم تكن.
رفني
ط ْ
ّ
خاصة تُعرب عن رضاهما بما أراده اهلل.
رفني تالوة آية
ﻫ .يجب على الطّ ْ
ّ
و .اقتران االبن بزوجة أبيه حرام.
ز .يرجع ّ
كل ما يتع ّلق بزواج األقارب إلى بيت العدل.
ح .يجوز الزّواج من غير البهائيّني.
طِ .
الخطبة:
 ال يجوز امتداد ِالخطبة ألكثر من  95يوما ً.
 ال تجوز ِخطبة من لم تُدرك س ّن البلوغ.
ي .املهر:
 ُش ِرط الزّواج بدفع املهر.
 تح ّ Hدد املهHHر بHHمقدار  19مHHثقاالً مHHن ال HذّهHHب الHHخالHHص ألهHHل املHHدن ،و 19مHHثقاالً مHHن الّ HHفضة
ألهل القرى ،والعبرة باملوطن ال ّدائم للزّوج ال الزّوجة.
 ُح ّرمت الزّيادة عن  95مثقاالً.ّ
الفضة.
 استحسان االكتفاء بمقدار  19مثقاالً من يجوز إعطاء سند باملهر إذا لم يكن في االستطاعة دفعه كامالً.ك .ال لHزوم لHفترة اصHطبار قHبل الHطّالق إذا تHو ّلHدت كHراهHية مHن أحHد الHطّرف ْHني لHآلخHر قHبل الّ HدخHول بHعد دفHع املهHر
اآليتني ،ولكن استرداد املهر غير جائز.
وتالوة
ْ
Hسفر ،وجHHب عHHليه أن ُيحّ Hدد لHHزوجHHته مHHوعHHدا ً لHHرجHHوعHHه ،وإن اسHHتحال عHHليه الHّ HرجHHوع فHHي
ل .إذا عHHزم الHزّوج عHHلى الّ H
HلرجHH Hوع إلHH Hيها .وإن تخ ّ H Hلف عHH Hن تHH Hحقيق أيّ
املHH HوعHH Hد لسHH Hبب مشHH Hروع ،وجHH Hب عHH Hليه إخHH HطارهHH Hا بHH HذلHH Hك والّ H H
Hسعي لّ H H
الشHHرطHْ Hني ،عHHليها انHHتظار  9شHHهور ،لHHها بHHعد انHHقضائHHها أن تتّخHHذ زوج Hا ً آخHHر ،ولHHكن أولHHى لHHها أن تHHصبر .وإن
ّH
ّ
عدلني حقّ لها الزّواج بعد  9أشهر.
بالشيوع أو شهادة
أتاها خبر وفاته أو قتله ،وتأ ّكد الخبر
ْ
Hحكم الHHكتاب األقHHدس ،جHHاز لHHزوجHHته
م .إذا سHHافHHر ال Hزّوج دون أن يُح ّ Hدد لHHزوجHHته مHHوعHHدا ً لHHرجHHوعHHه ،مHHع عHHلمه بُ H
Hحكم ،وج HHب ع HHلى ال Hزّوج HHة أن ت HHصبر ح Hتّى
ال Hزّواج ب HHعد ان HHتظار ع HHام ك HHام HHل .وإن ل HHم ي HHكن ع HHلى ع HHلم به HHذا ال ُ H
تصلها أخباره.
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تبني بعد دفع املهر أ ّن الزّوجة ليست بكرا ً جاز للزّوج استرداد املهر واملصروفات.
ن .إذا ّ
الشHرط يHجوز اسHترداد املهHر والHنّفقات ،وإبHطال الHزّواج لتخّ Hلف
س .إذا اشHتُرطHت الHبكارة عHند الHزّواج ولHم يHتح ّقق ّ H H
الستر والعفو كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.
شرطه .ولكن إذا حصل ّ
)خالصة وترتيب أحكام الكتاب األقدس وأوامره ،ص(158-156
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1الHزواج طHبقا لشHريHعة اهلل أمHر الزم ولهHذا مHبارك جHدا .فHي سHن الشHباب ال يظهHر نHتائHجه وبHركHاتHه ولHكن بHعد
ذل HHك ي HHنتبه أن HHه أس HHس ع HHائ HHلة وي HHصبح س HHعيدا ومح HHظوظ HHا .ك HHما أن ال HHزواج ل HHالن HHسان ي HHعتبر ح HHصنًا ي HHقيه م HHن
الهوى والهوس.
)بدايع اآلثار ،املجلد  ،2ص(267
Hظرا ل HHغروره ول HHكن إن أص HHبح
.2ت HHأس HHيس ال HHعائ HHلة أم Hٌ Hر ه HHام ،ف HHي س HHن الش HHباب ال ي HHلتفت االن HHسان أله HHميته ن ً H
شي ً
خا فسوف تأخذه الحسرة واألسف.
)گنجينه حدود واحكام ،ص(161
.3أمHا مHسألHة الHزواج فHإنHه بHموجHب شHريHعة اهلل .عHليك أن تHختار شHخصا وتHقبله ومHن ثHم مHوافHقة الHوالHديHن وقHبل
اختيارك ال يحق للوالدين املداخلة.
)منتخبات مكاتيب ،املجلد  ،1ص(115
.4ي HHا اب HHن امل HHلكوت إن أردت ال HHزواج ع HHليك أن ت HHختار ب HHنتًا ب HHهائ HHية ت HHكون م HHؤم HHنة وم HHوق HHنة وث HHاب HHتة وراس HHخة وذات
كماالت مادية ومعنوية.
)امر وخلق ،املجلد  ،4ص(163
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1بHالنسHبة إلHى وجHود مHرض لHلزوجHة غHير قHابHل لHلشفاء ورضHائHها بHزواج الHزوج مHن امHرأة أخHرى قHال حHضرتHه
بHأنHه عHلى الHرغHم مHن مHرض الHزوجHة وعHدم شHفائHها اليHجوز لHلرجHل الHزواج بHامHرأة اخHرى حHتى لHو وافHقت زوجHته
على ذلك.
)توقيعات مباركة ،املجلد  ،3ص(245
Hدي غHHير الHHبهائHHي أثHHناء الHHزواج مHHع الHHبهائHHي
.2بHHالنسHHبة إلHHى الHHسؤال حHHول ضHHرورة الHHحصول عHHلى مHHوافHHقة والّ H
فHHإن حHHضرة بHHهاء اهلل قHHد أعHHرب عHHن ضHHرورة الHHحصول عHHلى مHHوافHHقة والHHدي الHHطرفHHني مHHن أجHHل حHHفظ الHHوحHHدة
واالتHحاد واالبHتعاد عHن الHفرقHة واالنHقسام ونHظرا ألن الHكتاب األقHدس ال يHنص عHلى أيHة اسHتثناءات فHي هHذا
الHHخصوص فHHإن حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل يHHرى بHHأنHHه فHHي جHHميع األحHHوال والHHظروف يHHجب الHHحصول عHHلى مHHوافHHقة
والدي الطرفني.
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)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلواليHات املتحHدة وكHندا بHتاريHخ  12آب/
أغسطس عام 1941م(
Hدي الHطرفHني عHلى الHزواج فHهو أمHر مHطلوب سHواء بHلغ الHطرفHان سHن الHواحHدة والعشHريHن
.3بHالنسHبة ملHوافHقة وال ّ
أم ل HHم ي HHبلغا .ان HHه ض HHروري أي HHضا ل HHلزواج ال HHثان HHي ب HHعد ان HHتهاء ال HHزواج األول س HHواء ب HHوف HHاة أح HHد ال HHطرف HHني أو
الHHطالق .ان مHHوافHHقة والHHدي الHHطرفHHني عHHلى الHHزواج هHHو فHHرض واجHHب سHHواء كHHانHHا بHHهائHHيني أم لHHم يHHكونHHا وسHHواء
كانا أصدقاء أم أعداء أما في حالة وفاة والدي الطرفني فليس هناك حاجة ملوافقة ولي أمر أي منهما.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  10تشرين األول/اكتوبر عام 1936م(
من رسائل بيت العدل األعظم
HطيبتهيسرنHHا أن نHHقدم
Hتعرف عHHلى مHHكان والHHد خH
ّ
-1جHHوا ًبHHا عHHلى رسHHالHHتكم حHHول مHHشكلة .....الHHذي لHHم يسHHتطع الّ H
لكم التوجيه التالي:
تحت الظروف واألحوال التالية فقط ال يشترط الحصول على موافقة والدي الطرفني-:
 -1إذا كان أحد الوالدين متوفيا.
 -2إذا كان أحد الوالدين غائبا لدرجة أنه يمكن من الناحية القانونية اعتباره في عداد املوتى.
 -3إذا ثبت أن أحد الوالدين مختل عقليًا وبالتالي ال يستطيع قانونيا إعطاء موافقته.
 -4إذا كان أحد الوالدين من ناقضي العهد وامليثاق.
 -5يHHمكن فHHي ظHHل أحHHكام وقHHوانHHني الHHديHHن الHHبهائHHي وفHHي حHHاالت مHHعينة ونHHادرة الحHHدوث اعHHتبار أن هHHناك حHHالHHة
من إنكار للعقيدة .كل هذه الحاالت يجب إرسالها إلى بيت العدل األعظم.
ولهHذا فHإن املHسألHة بHاخHتصار هHي ع ّHما اذا كHان مHحفلكم املHركHزي يHوافHق بHأن والHد خHطيب ...يHمكن الHبحث عHنه
Hبيرا فHي الHبحث عHن
أم أنHه قHانHونHيا فHي عHداد املHوتHى؟ بHالHطبع عHليكم الHتأكHد مHن أن اآلنHسة ...قHد بHذلHت جهً Hدا ك ً
والد خطيبها.
)من رسالة بيت العدل األعظم إلى املحفل الروحاني املركزي ألالسكا مؤرخة  20أيار /مايو عام 1971م(
.2بHHالنسHHبة لHHوجHHود مHHراسHHم عHHقد زواج آخHHر غHHير مHHراسHHم الHHزواج الHHبهائHHي ،فHHإن عHHلى األحHHباء أن يHHأخHHذوا بHHعني
االعHتبار بHأن أحHكام وقHوانHني الHديHن الHبهائHي تHنص عHلى أن الHزفHاف يHجب أن يHتم خHالل أربHع وعشHريHن سHاعHة
مHHن اجHHراء مHHراسHHم عHHقد الHHزواج الHHبهائHHي .إن أيHHة مHHراسHHم عHHقد زواج أخHHرى بHHاالضHHافHHة إلHHى الHHعقد الHHبهائHHي
يHHجب أن تHHتم قHHبل الHHزفHHاف والHHدخHHول .بHHالHHطبع أيHHة مHHتطلبات خHHاصHHة بHHالHHقانHHون املHHدنHHي الHHتي بHHموجHHبها تجHHرى
املراسم يجب اجراؤها والتقيد بها.
)من رسالة لبيت العدل األعظم إلى دار التبليغ العاملية مؤرخة  17شباط/فبراير عام 1976م(
.3بHHالنسHHبة إلHHى املHHشكلة املHHوجHHودة بHHينكم وبHHني زوجHHتكم فHHان بHHيت الHHعدل األعHHظم يHHود أن يHHشير إلHHى أن وحHHدة
عHائHلتكم يHجب أن تHكون لHها األولHويHة عHلى أي اعHتبار آخHر ...مHثال عHلى ذلHك ،إن خHدمHة أمHر اهلل يHجب أن ال
تHؤدي إلHى إهHمال الHعائHلة .كHما أنHه أمHر هHام أن تHنظّم وقHتك بHما يHتالءم مHع حHياتHك الHعائHلية ويHحصل كHل فHرد
ع HHلى ن HHصيبه م HHن ال HHرع HHاي HHة وال HHعناي HHة .إن ح HHضرة ب HHهاء اهلل ق HHد أش HHار إل HHى أه HHمية امل HHشورة ،ول HHكن ي HHجب أن ال
Hصر بHHني املHHؤسHHسات اإلداريHHة لHHألمHHر األعHHظم
نHHعتقد بHHأن هHHذه الHHطريHHقة الHHجيدة لHHلوصHHول إلHHى حHHلول هHHي حٌ H
فHقط .إن املHشورة الHعائHلية املHعتمدة عHلى الHصراحHة واملHبنية عHلى وعHي بHأهHمية االعHتدال فHي االمHور يHمكن أن
عالجا للمشاكل العائلية.
تكون
ً
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)من رسالة لبيت العدل األعظم إلى أحد األحباء بتاريخ  1آب/أغسطس عام 1978م(
.4تHأثHر بHيت الHعدل األعHظم ملHا جHاء فHي رسHالHتك عHن الHصعوبHات الHتي تHواجHه عHائHلتك وطHلب مHنا أن نHخبركHم بHما
يلي:
ع HHلى ال HHرغ HHم م HHن م HHشورت HHكم م HHع م HHحفلكم ال HHروح HHان HHي ح HHول م HHشاك HHلكم ال HHعائ HHلية دون ال HHحصول ع HHلى ن HHصيحة
م HHعينة ،ث HHم ن HHقاش HHكم م HHع مس HHتشار ل HHلشئون ال HHعائ HHلية دون ج HHدوى ،ف HHإن ب HHيت ال HHعدل األع HHظم ي HHشعر أن م HHن
Hصدرا لHلسعادة وف ً
Hيضا مHن اإلحHساس بHاألمHان والHسعادة الHروحHية
الHضروري أن تHدركHا أن الHزواج قHد يHكون م
ً
ولHكن ذلHك ال يحHدث تHلقائHيا .وحHتى يHصبح الHزواج كHذلHك فHإنHه يHتطلب تHعاون الHزوجHني نHفسيهما وبHمساعHدة مHن
أف HHراد ع HHائ HHلتيهما ،ل HHقد أش HHرت إل HHى ق HHلقك ع HHلى اب HHنتك ال HHكبرى ،إن HHنا ن HHقترح ع HHليك اش HHراك HHها وم HHعها األط HHفال
األصHHغر س Hنًّا فHHي املHHشاورات الHHعائHHلية .فHHالHHبهائHHيون يHHدركHHون أهHHمية عHHملية املHHشورة ولHHكن يHHجب أال نHHشعر أنHHه
مبدأ يطبّق داخل املحفل الروحاني فقط.
)من رسالة كتبت ألحد األفراد بتاريخ  24حريزان  /يونيو 1979م(
 -5يHجب أن تHكون الHعالقHة بHني الHزوج والHزوجHة ضHمن إطHار الHحياة الHعائHلية املHثالHية الHبهائHية .جHاء حHضرة بHهاء
اهلل مHن أجHل وحHدة هHذا الHعالHم ،وأحHد اسHسها وحHدة الHعائHلة ،ولهHذا يHتوجHب عHلينا أن نHؤمHن بHأن األمHر املHبارك
مHعنيّ بHتقويHة وحHدة الHعائHلة ال إضHعافHها .وأحHد مHفاتHيح هHذه الHتقويHة هHو املHشورة الHوديّHة .إن الHجو الHسائHد بHني
أفHراد الHعائHلة وبHني أفHراد الHجامHعة يHجب أن يHعبّر عHن "قHوام األمHر اإللHهي" والHذي ذكHره حHضرة ولHي أمHر اهلل
بHHأنHHه" :سHHلطة ليسHHت دكHHتاتHHوريHHة وإنHHما عHHضويHHة مHHتواضHHعة وليسHHت اسHHتبداديHHة وإنHHما تHHشاوريHHة مHHلؤهHHا املHHحبة
وال HHصراح HHة .....".وف HHي أي HHة مج HHموع HHة م HHهما ك HHان HHت امل HHشاورات و ّدي HHة ف HHال ب HHد أن تظه HHر م HHن وق HHت آلخ HHر ن HHقاط ال
تHHصل فHHيها إلHHى اتHHفاق ،وتجHHد هHHذه املHHشكلة ح ّ Hلها فHHي املHHحفل الHHروحHHانHHي فHHي مHHبدأ أكHHثريHHة االراء .ولHHكن هHHذا
األمHHر اليHHمكن تHHطبيقه بHHني اثHHنني كHHما هHHو الHHحال بHHني الHHزوجHHني ،لHHذا فHHإن هHHناك حHHاالت يHHجب عHHلى الHHزوجHHة أن
تHHذعHHن فHHيها لHHزوجHHها وحHHاالت أخHHرى عHHلى الHHزوج أن يHHذعHHن فHHيها لHHزوجHHته ،دون مHHحاولHHة فHHرض سHHيطرة أحHHدهHHما
على اآلخر من غير وجه حق.
)من رسالة كتبت إلى أحد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  28كانون األول  /ديسمبر عام 1980م(
.6سHHألHHت عHHن قHHواعHHد محHHددة للسHHلوك تHHحكم عHHالقHHة الHHزوج والHHزوجHHة ،إنHHه أمHHر ال يHHرغHHب بHHيت الHHعدل األعHHظم أن
يHHخوض فHHيه ،ويHHشعر بHHأن لHHديHHنا مHHا يHHكفينا مHHن إرشHHادات فHHي هHHذا املHHجال تHHتضمنها مجHHموعHHة مHHن الHHبيانHHات
امل HHبارك HHة .ول HHنأخ HHذ م HHنها م HHثال م HHبدأ امل HHحاف HHظة ع HHلى ح HHقوق ال HHفرد وح HHقوق الج HHميع ف HHي ال HHعائ HHلة ،وأن ت HHكون
امل HHشاورات ال HHو ّدي HHة ه HHي األس HHاس وح Hّ Hل ج HHميع األم HHور ب HHامل HHحبة واالن HHسجام ،وإن HHه م HHن األنس HHب ف HHي ب HHعض
ال HHظروف أن ي HHذع HHن أح HHده HHما ل HHرغ HHبات اآلخ HHر .أم HHا إذا ح HHدث ت HHضارب ف HHي األف HHكار واآلراء وإذا ل HHم ي HHنجح
الHHطرفHHان فHHي االتHHفاق  -ال سHHمح اهلل  -وأ ّدى بHHهما إلHHى الHHجفاء فHHإن عHHليهما طHHلب الHHنصح مHHن أولHHئك الHHذيHHن
يHثقان بHهم وبHإخHالصHهم ورجHاحHة عHقلهم مHن أجHل الHحفاظ عHلى روابHطهما الHعائHلية ثHم تHقويHتها لHتصبح عHائHلة
موحدة.
مترابطة
ّ
)من رسالة موجهة إلى أحد األفراد بتاريخ  16أيار  /مايو عام 1982م(
.7مHن الHواضHح أن الHتعالHيم الHبهائHية تHدعHو إلHى مHعايHير عHالHية مHن اإلخHالص فHي الHعالقHة الHتي تHربHط بHني الHزوج
والHزوجHة .جHاء فHي مHقتطف مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرة شHوقHي أفHندي بHتاريHخ  28أيHلول /سHبتمبر
1941م مHوجHهة إلHى أحHد األحHباء مHا يHلي" :إن مHا سHألHته عHن إمHكانHية إقHامHة عHالقHة حHب قHويHة مHع شHخص

١٥٤

غHHير الHHزوج أو الHHزوجHHة أمHHر مHHوضHHح تHHمامHHا فHHي الHHتعالHHيم الHHبهائHHية .فHHالHHعفة تHHتطلب مHHنا حHHياة طHHاهHHرة نHHقية قHHبل
ال HHزواج وب HHعده .ع HHفة م HHطلقة ق HHبل ال HHزواج وإخ HHالص م HHطلق للش HHري HHك امل HHختار ب HHعده .إخ HHالص ب HHال HHقول وال HHعمل
يHحكم مسHلكنا الHجنسي ".كHما أنHه واضHح أيHضا مHن الHتعالHيم الHبهائHية بHعدم جHواز تHعريHض الHزوج لHزوجHته
ألي أذى أو إهHانHة مHن أي نHوع فHمثل هHذا السHلوك املHرفHوض يHتنافHي مHع عHالقHة االحHترام املHتبادل واملHساواة
الHHتي تHHفرضHHها الHHتعالHHيم الHHبهائHHية ،عHHالقHHة تHHحكمها مHHبدأ املHHشورة املجHّ Hردة مHHن اإلجHHبار لHHالنHHصياع لHHرغHHبات أي
طرف.
)من رسالة موجهة إلى أحد األفراد بتاريخ  22تموز  /يوليو عام 1987م(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  21الHHتربHHية والHHتعليم وفHHصل  29حHHياة الHHعائHHلة الHHبهائHHية وفHHصل  48الHHطالق وفHHصل 58
املحبة وفصل  59املرأة ومكانتها[.

١٥٥

ﺍاﻟﺰﻛﺎﺓة
من اثار حضرة بهاء اهلل
Hتب ع HHليكم ت HHزك HHية االق HHوات وم HHا دون HHها ب HHال Hزّك HHاة ،ه HHذا م HHا ح HHكم ب HHه م HHنزل االي HHات ف HHي ه HHذا ال Hّ Hرقّ امل HHنيع.
 -1ق HHد َك َ H
)الكتاب االقدس ،فقرة (146
 -2الزّكاة
جHاء ذكHر الHزّكHاة فHي الHقران الHكريHم عHلى انّHها صHدقHة فHرضHها اهلل عHلى املسHلمني .وبHمرور الHزمHن تHطور مHفهوم
الHزكHاة إلHى اقHتطاع نسHبة مHن املHال املHملوك للمسHلم اذا بHلغ نHصا ًبHا مHعينًا العHانHة الHفقراء واملHساكHني ،والHصرف
عHHلى املHHقاصHHد الHHخيريHHة ،ونHHصرة ديHHن اهلل .واخHHتلف نHHصاب الHHزكHHاة ومHHقدارهHHا بHHاخHHتالف املHHال الHHذي تHHجب فHHيه.
وقHHد تHHفضل حHHضرة بHHهاء اهلل" :فHHي مHHوضHHوع الHHزكHHاة أمHHرنHHا بHHاتHHباع مHHا نHزّل فHHي الHHفرقHHان" .وبHHما أن حّ Hد نHHصاب
الHزكHاة ،ونHوع الHعائHدات الHتي تHجب فHيها ،واوقHات أدائHها ،وقHدرهHا فHي املHوارد املHختلفة لHم يHرد الي مHنها تحHديHد
فHHي الHHقران ،لهHHذا يHHرجHHع تحHHديHHد كHHل هHHذه االمHHور إلHHى بHHيت الHHعدل االعHHظم فHHي املسHHتقبل .والHHى أن يHHحني وقHHت
هHHذا التشHHريHHع أبHHان حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل أن عHHلى أحHHباء اهلل أن يHHواظHHبوا عHHلى الHHتبرع إلHHى صHHناديHHق الHHخيريHHة
البهائية ،وف ًقا الستطاعتهم وحسب امكاناتهم.
)من شرح الكتاب االقدس ،فقرة (161
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  20الHHتبرعHHات واإلعHHانHHات وفHHصل  22الHHتعاون وتHHرويHHج الHHخير واملHHنفعة وفHHصل  27حHHقوق
اهلل وفصل  57الكرم والسخاء[

١٥٦

ﺍاﻟﺴﻼﻡم ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hصلح األكHHبر الHHذي هHHو السHHبب األعHHظم لHHحفظ البشHHر .إن سHHالطHHني
 -1اإلشHHراق الHHثانHHي :انّHHا امHHرنHHا الHHكل بHHالّ H
اآلفHHاق يHHجب عHHليهم أن يHHتفقوا فHHيما بHHينهم عHHلى الHHتمسك بهHHذا األمHHر الHHذي هHHو السHHبب األعHHظم لHHراحHHة الHHعالHHم
حفظ األمم.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،االشراقات ،ص (24
Hمسك بHه وعHمل
Hعيما ملHن ت ّ
 -2الHبشارة الHسادسHة :الHصلح األكHبر الHذي نHزل شHرحHه سHابHقا مHن الHقلم األعHلى .ن ً
بما أمر به من لدى اهلل العليم الحكيم.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،البشارات ،ص (39
 -3إن األسHHاس األعHHظم الHHذي أنHHيطت بHHه إدارة الHHعالHHم اإلنHHسانHHي هHHو :أوال -يHHجب عHHلى وزراء بHHيت الHHعدل أن
يHHحققوا الHHصلح األكHHبر حHHتى يHHرتHHاح الHHعالHHم ويتخHHلص مHHن املHHصاريHHف الHHباهHHظة .وهHHذا األمHHر واجHHب وضHHروري
الن الحرب والنزاع هما أساس التعب واملشقة.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الدنيا ،ص (106
 -4ال ب HHد أن ت HHشكل ف HHي األرض ه HHيئة ع HHظمى ي HHتفاوض امل HHلوك والس HHالط HHني ف HHي ت HHلك ال HHهيئة ب HHشان ال HHصلح
األكHHبر .وذلHHك بHHان تتشHHبث الHHدول الHHعظمى بHHصلح مHHحكم لHHراحHHة الHHعالHHم .وإذا قHHام مHHلك عHHلى مHHلك قHHام الجHHميع
مHHتفقني عHHلى مHHنعه .وبهHHذه الHHحالHHة ال يHHحتاج الHHعالHHم قHHط إلHHى املHHهمات الحHHربHHية والHHصفوف الHHعسكريHHة إال عHHلى
قHدر يHحفظون بHه مHمالHكهم وبHلدانHهم .هHذا هHو السHبب لHراحHة الHدولHة والHرعHية واملHملكة .عHسى أن يHفوز بHمشيئة
اهلل امللوك والسالطني الذين هم مرايا اسم اهلل العزيز بهذا املقام ويحفظوا العالم من سطوة الظلم.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح مقصود ،ص(145
 -5ي HHا معش HHر امل HHلوك إن HHا ن HHراك HHم ف HHي ك HHل س HHنة ت HHزدادون م HHصارف HHكم وتح HHملوه HHا ع HHلى ال HHرع HHية ان ه HHذا إال ظ HHلم
عHHظيم ...ملHHا نHHبذتHHم الHHصلح األكHHبر عHHن ورائHHكم تHHمسكوا بهHHذا الHHصلح األصHHغر لHHعل بHHه تHHصلح أمHHوركHHم  .والHHذي
فHHي ظHHلكم عHHلى قHHدر يHHا معشHHر اآلمHHريHHن .ان اصHHلحوا ذات بHHينكم إذا ال يHHحتاجHHون بHHكثرة الHHعساكHHر ومHHهماتHHهم
إال على قدر تحفظون به ممالككم وبلدانكم.
)آثار قلم أعلى ،سوره هيكل،ج  ،1ص (58
 -6لHHسوف تHHزول هHHذه الHHنزاعHHات الHHعديHHمة الجHHدوى وتHHنقضي هHHذه الحHHروب املHHدمHHرة فHHالسHHالم الHHعظيم ال بHHد أن
يأتي.
)نقال عن رسالة "السالم العاملي وعد حق" ،تشرين األول/اكتوبر(85
من الواح حضرة عبد البهاء
 -1فHي هHذا الHدور الHبديHع يHصير الHعالHم عHاملHا آخHر ،ويHبدو الHعالHم اإلنHسانHي فHي كHمال الHزيHنة والHراحHة ،ويHتبدل
ال HHنزاع والج HHدال وال HHقتال ب HHال HHصلح وال HHصدق وال HHوداد ،وتح HHل امل HHحبة وامل HHودة ب HHني ال HHطوائ HHف واألم HHم وال HHشعوب
وال HHدول ،وتس HHتحكم رواب HHط األل HHفة وال HHوئ HHام ،وف HHي ال HHنهاي HHة ت HHمنع الح HHروب ب HHال HHكلية ....وي HHرت HHفع س HHرادق ال HHصلح

١٥٧

الHعمومHي فHي قHطب اإلمHكان ،وتHنمو شجHرة الHحياة املHباركHة حHتى تHظلل الشHرق والHغرب .فHاألقHويHاء والHضعفاء
واألغ HHنياء وال HHفقراء وال HHطوائ HHف امل HHتنازع HHة وامل HHلل امل HHتعادي HHة ال HHذي HHن ه HHم ب HHمثاب HHة ال HHذئ HHب والح HHمل وال HHنمر والج HHدي
واألسHHد والعجHHل يHHعامHHل بHHعضهم بHHعضا بHHنهايHHة املHHحبة واالئHHتالف والHHعدالHHة واإلنHHصاف ،ويمتل¦ الHHعالHHم بHHالHHعلوم
واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل.
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،ص (213
 -2نHعم ان الHتم ّدن الHحقيقي لينشHر أعHالمHه فHي قHطب الHعالHم عHندمHا يHتقدم ذوو الHهمة الHعالHية مHن أعHاظHم املHلوك
الHHذيHHن هHHم مشHHرقHHون كHHالHHشمس فHHي عHHالHHم الHHغيرة والحHHمية ،ويHHعملون بHHالHHعزم األكHHيد والHHرأي السHHديHHد عHHلى خHHير
البشHر وسHعادتHه ،فHيطرحHون مHسألHة السHالم الHعام فHي مHجال املHشورة ،ويتشHبثون بجHميع الHوسHائHل والHوسHائHط
وي HHعقدون م HHؤت HHمرا ع HHامل HHيا ،وي HHبرم HHون م HHعاه HHدة ق HHوي HHة ،وي HHؤس HHسون م HHيثاق HHا بش HHروط م HHحكمة ث HHاب HHتة ف HHيعلنون HHها ،ث HHم
يHHؤكHHدونHHها بHHاالتHHفاق مHHع الHHهيئة البشHHريHHة بHHأسHHرهHHا ،فHHيعتبر كHHل سHHكان األرض هHHذا األمHHر األتHHم األقHHوم الHHذي هHHو
فHي الHحقيقة سHبب اطHمئنان الخHليقة أمHرا مHقدسHا ،ويهHتم جHميع قHوى الHعالHم لHثبات هHذا العهHد األعHظم وبHقائHه،
ث HHم ت HHعني ح HHدود ك HHل دول HHة وتح HHدد ث HHغوره HHا ف HHي ه HHذه امل HHعاه HHدة ال HHعام HHة ،وي HHعلن ب HHوض HHوح ع HHن مس HHلك ك HHل ح HHكوم HHة
ونHهجها ،وتHتقرر جHميع املHعاهHدات واالتHفاقHات الHدولHية وتتحHدد الHروابHط والHضوابHط بHني هHيئة الHحكومHة البشHريHة.
وك HHذل HHك ي HHجب ان ت HHكون ال HHطاق HHة الح HHرب HHية ل HHكل ح HHكوم HHة م HHعلوم HHة ومح HHددة ،ذل HHك ألن HHه إذا ازدادت االس HHتعدادات
الحHربHية والHقوى الHعسكريHة لHدى إحHدى الHدول ،كHان ذلHك سHببا لHتخوف الHدول األخHرى .وقHصارى الHقول يHجب
ان يHHبنى هHHذا العهHHد الHHقويHHم عHHلى أسHHاس انHHه اذا أخHHلت دولHHة مHHا بشHHرط مHHن الشHHروط مHHن بHHعد إبHHرامHHه قHHام كHHل
دول العالم على اضمحاللها ،بل هبّت الهيئة البشرية جميعا لتدميرها بكل قوتها.
)الرسالة املدنية،ص (43 - 42
 -3ثHHم اعHHلمي بHHأن الHHقوى كHHلها عHHاجHHزة فHHي تHHأسHHيس السHHلم الHHعام ومHHقاومHHة السHHلطة الHHحاكHHمة بHHالحHHرب الHHعوان
فHي كHل عHصر وأوان ،ولHكن الHقوة املHلكوتHية وقHدرة روح الHقدس سHترفHع رايHة الHحب والHصلح إلHى األوج األعHلى
وتخفق على صروح املجد بنسمات قوية من مهب عناية اهلل.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ج ،1ص (103
 -4وال HHثام HHن ه HHو ال HHصلح األك HHبر فج HHميع امل HHلل وال HHدول ي HHجب أن يج HHدوا ال HHراح HHة وال HHطمأن HHينة ف HHي ظ HHالل س HHرادق
الHصلح األكHبر .وهHذا يسHتلزم أن تHقوم جHميع الHدول واملHلل بHتأسHيس مHحكمة كHبرى عHن طHريHق االنHتخاب الHعام،
لتفصل في نزاع الدول وخالف امللل وذلك حتى ال تنتهي هذه الخالفات بالحروب.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (81
 -5ثHامHنا :ان الHعالHم مHحتاج إلHى الHصلح الHعمومHي ،ومHا لHم يHتم اعHالن الHصلح الHعمومHي لHن يHرتHاح الHعالHم وال
بHHد أن تHHشكل الHHدول واملHHلل مHHحكمة كHHبرى حHHتى يHHرجHHعوا الHHيها فHHي االخHHتالفHHات وتHHفصل تHHلك املHHحكمة فHHي تHHلك
االخHHتالفHHات وكHHما تHHفصل املHHحكمة فHHي االخHHتالفHHات الHHتي تHHحصل بHHني األفHHراد وكHHذلHHك تHHفصل املHHحكمة الHHكبرى
في اختالفات الدول وامللل حتى ال يبقى مجال للحرب والقتال.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (379
-6الح HHمد هلل ان HHني أج HHد ن HHفسي ال HHيوم ف HHي مج HHمع ك HHلهم ي HHرج HHون ال HHصلح وم HHقاص HHد ج HHميعهم ان HHتشار ال HHصلح
ال HHعموم HHي وج HHميع أف HHكاره HHم وح HHدة ال HHعال HHم االن HHسان HHي وج HHميعهم خ HHادم HHون ل HHلنوع البش HHري وان HHي أرج HHو اهلل أن
يHؤيHدكHم ويHوفHقكم كHي يHصبح كHل واحHد مHنكم عHالمHة عHصره وسHببا فHي نشHر الHعلوم وسHببا فHي اعHالن الHصلح
١٥٨

الHعمومHي وسHببا فHي ارتHباط الHقلوب .ولHقد أعHلن حHضرة بHهاء اهلل قHبل خHمسني سHنة مHبدأ الHصلح الHعمومHي بHني
الHHدول وأعHHلن الHHصلح الHHعمومHHي بHHني املHHلل وأعHHلن الHHصلح الHHعمومHHي بHHني األديHHان وأعHHلن الHHصلح الHHعمومHHي بHHني
األوطHان وتHفضل قHائHال ان أسHاس األديHان واحHد وجHميع األديHان أسHاسHها األلHفة والHوئHام وانHما االخHتالف فHي
الHHتقالHHيد وال دخHHل لهHHذه الHHتقالHHيد فHHي الHHتعالHHيم اإللHHهية .وحHHيث ان الHHتقالHHيد مHHختلفة فHHقد أصHHبحت سHHببا لHHلنزاع
والقتال .أما لو جرى تح ٍر للحقيقة فان جميع األديان تتحد وتتفق.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص(392
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1بHاالشHارة إلHى سHؤالHكم حHول زمHن وطHريHقة تHأسHيس الHصلح االصHغر والسHالم االعHظم بHعد الحHرب الHعاملHية
الHقادمHة الHلتني اشHار الHيهما حHضرة بHهاء اهلل ،ان وجHهة نHظركHم صHحيحة بHاعHتبار ان الHصلح االصHغر سHيأتHي
مHHن خHHالل جHHهود سHHياسHHية لHHدول وشHHعوب الHHعالHHم ،وهHHي مسHHتقلة وبHHعيدة عHHن ايHHة خHHطة بHHهائHHية أو جHHهود أمHHريHHة.
أمHHا الHHصلح االعHHظم فHHسيتأسHHس مHHن خHHالل الHHوسHHيلة الHHفعالHHة لHHألحHHباء ،ومHHن خHHالل الHHتفاعHHل املHHباشHHر لHHألحHHكام
واملHHبادئ الHHتي أتHHى بHHها حHHضرة بHHهاء اهلل ،وأيHHضا مHHن خHHالل عHHمل بHHيت الHHعدل األعHHظم بHHاعHHتباره الHHهيئة الHHعليا
لHHكافHHة املHHؤسHHسات الHHبهائHHية .إن كHHل ذلHHك يHHتفق مHHع مHHا ذكHHره حHHضرة شHHوقHHي افHHندي فHHي تHHوقHHيعة "الHHكشف عHHن
املدنية اإللهية".
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  14أذار /مارس (1939
 -2فHي الHواقHع عHندمHا نHرى الHظالم املHتزايHد فHي الHعالHم الHيوم نHدرك تHمامHا بHأن رسHالHة حHضرة بHهاء اهلل يHجب أن
تHصل إلHى قHلوب البشHر وتHعمل عHلى تHغيرهHم ،عHندهHا يHمكن للسHالم أن يHتحقق ويHمكن لHلروحHانHية أن تHتطور فHي
املسHHتقبل .أن حHHضرة املHHولHHى يHHأمHHل بHHأن يسHHلك األحHHباء سHHواء فHHي حHHياتHHهم الHHشخصية أو فHHي داخHHل الHHجامHHعة
الHبهائHية بHحيث يجHذبHون اهHتمام اآلخHريHن إلHى األمHر املHبارك .إن الHعالHم يHبحث عHن مHبادئ وقHيم سHامHية ،وفHوق
ذلك إنه يبحث عن املُثل العليا املتأللئة التي يستطيع البهائيون تقديمها لهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  22شباط  /فبرايرعام (1945
 -3ان ه HHذه ال HHعملية الس HHري HHعة وامل HHندف HHعة ال HHالم HHثيل ل HHها ف HHي ال HHتاري HHخ ال HHروح HHي ل HHلجنس البش HHري ت HHتزام HHن م HHع
عHHمليتني مHHهمتني أخHHرتHHني هHHما ،تHHأسHHيس السHHالم األصHHغر وتHHكامHHل املHHؤسHHسات الHHبهائHHية املحHHلية واملHHركHHزيHHة .ان
ال HHعملية األول HHى ت HHعتبر خ HHارج ن HHطاق األم HHر امل HHبارك واألخ HHرى داخ HHلها ،وت HHصل ه HHات HHان ال HHعمليتان إل HHى ذروت HHهما
واوج HHهما ف HHي ال HHعصر ال HHذه HHبي ل HHلدي HHن ال HHبهائ HHي ع HHندم HHا ت HHرت HHفع راي HHة الس HHالم األع HHظم وت HHبرز م HHؤس HHسات ال HHنظام
العاملي لحضرة بهاء اهلل بكل عظمة وجالل.
)من رسالة إلى أحباء الغرب بتاريخ  27كشرين الثاني /نوفمبر (1954
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1قHHال حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل بHHأن هHHناك عHHمليتني عHHظيمتني تHHعمالن فHHي الHHعالHHم فHHي أن واحHHد :الHHعملية األولHHى
ه HHي خ HHطة اهلل ال HHعظيمة وه HHي ه HHائ HHجة وع HHنيفة ف HHي ت HHقدم HHها وت HHنفذ م HHن خ HHالل ال HHجنس البش HHري وه HHي تكس HHر
HوحHدة مHن خHالل الHتجارب واملHعانHاة.
الHحواجHز وتHؤدي إلHى الHوحHدة الHعاملHية وتHبلور الHعالHم اإلنHسانHي إلHى هHيئة م ّ H
هHHذه الHHعملية سHHينتج عHHنها الHHصلح األصHHغر فHHي املHHيقات اإللHHهي املحHHدد لHHها وهHHي الHHوحHHدة الHHسياسHHية لHHلعالHHم.
ويHمكن تشHبيه الHعالHم البشHري حHينئذ بHالHجسم املتحHد ولHكن دون حHياة .أمHا الHعملية الHثانHية وهHي َHمHنح الHحياة
١٥٩

لهHHذا الHHجسم املتّحHHد وخHHلق الHHوحHHدة والHHروحHHانHHية الHHحقيقية مHHؤديHHة بHHذلHHك إلHHى الHHصلح األعHHظم )السHHالم األعHHظم(
Hفصلة وهHHدايHHة سHHماويHHة مسHHتمرة
وهHHنا يHHأتHHي دور الHHبهائHHيني الHHذيHHن يHHعملون بHHكل وعHHي وإدراك ومHHع تHHوجHHيهات مّ H
على انشاء صرح ملكوت اهلل على األرض ويدعون اآلخرين إليه وبذلك يمنحونهم الحياة األبدية.
)من رسالة إلى أحد األفراد بتاريخ  8كانون األول  /ديسمبر (1967
 -2إن املHHهمة الHHرئHHيسية لHHظهور حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي هHHذا الHHوقHHت مHHن الHHتاريHHخ البشHHري هHHو الHHتأكHHيد عHHلى مHHبدأ
وحHHدة الHHجنس البشHHري وتHHأسHHيس السHHالم بHHني الHHشعوب .ولهHHذا فHHان جHHميع الHHقوى الHHتي تتحHHرك لHHتحقيق ذلHHك
ت HHكون ب HHداف HHع م HHن ت HHأث HHير ه HHذا ال HHظهور .ول HHكننا ن HHعلم ب HHأن الس HHالم ي HHأت HHي ع HHبر م HHراح HHل .امل HHرح HHلة األول HHى :س HHتكون
ت HHأس HHيس الس HHالم األص HHغر وم HHنها ت HHتحقق ال HHوح HHدة ب HHني ال HHشعوب وم HHن ث HHم وب HHال HHتدري HHج ي HHبدأ الس HHالم األع HHظم
بHHالHHتأسHHيس وهHHي الHHوحHHدة الHHروحHHية واالجHHتماعHHية والHHسياسHHية لHHلجنس البشHHري .هHHذا السHHالم يHHتأسHHس عHHندمHHا
تHعمل الHجامHعة الHبهائHية الHعاملHية طHبقا الحHكام ومHبادئ الHكتاب األقHدس ومHن خHالل جHهود الHبهائHيني املHبذولHة مHن
وضHح حHضرة ولHي أمHر اهلل بHأن ذلHك فHي الHبدايHة سHتكون الHوحHدة
أجHل ذلHك .أمHا بHالنسHبة للسHالم األصHغر فHقد ّ H H H
الHسياسHية الHناتHجة عHن قHرار الHحكومHات لHلشعوب املHختلفة والعHالقHة لHلجامHعة الHبهائHية بHها .ولHكن هHذا ال يHعني
أن ي HHصمت ال HHبهائ HHيون وال ي HHعملوا ش HHيئا وف HHي ان HHتظار الس HHالم األص HHغر أن ي HHتحقق ،أو ان HHهم ف HHي م HHعزل ع HHن
السHHالم لHHلجنس البشHHري .فHHي الHHواقHHع عHHن طHHريHHق تHHرويHHج مHHبادئ الHHديHHن الHHبهائHHي ،وهHHي هHHامHHة مHHن أجHHل حHHمايHHة
السHالم ،وعHن طHريHق االسHتفادة مHن أدوات الHنظام اإلداري الHبهائHي الHتي اخHبرنHا عHنها حHضرة ولHي أمHر اهلل
بHHأنHHها نHHموذج لHHلمجتمع املسHHتقبلي ،فHHان الHHبهائHHيني سHHيكونHHون مHHنشغلني بHHوضHHع قHHواعHHد وأسHHس السHHالم الHHدائHHم،
وأن السالم األعظم سيكون هدفهم النهائي.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ب HHيت ال HHعدل األع HHظم ألح HHد األف HHراد ب HHتاري HHخ  31ك HHان HHون ال HHثان HHي  /ي HHناي HHر ع HHام
(1985
 -3إن السHHالم الHHعظيم الHHذي اتّجهHHت نHHحوه قHHلوب الHHخيّريHHن مHHن البشHHر عHHبر الHHقرون ،وت Hغّنى بHHه ذوو الHHبصيرة
والHشعراء فHي رؤاهHم جHيال بHعد جHيل ،و َو َHعHدت بHه الHكتب املHقدسHة للبشHر عHلى الHدوام عHصرا بHعد عHصر ،إن هHذا
السHHالم الHHعظيم هHHو اآلن وبHHعد طHHول وقHHت فHHي مHHتناول أيHHدي أمHHم األرض وشHHعوبHHها .فHHألول مHHرة فHHي الHHتاريHHخ
أصHبح فHي امHكان كHل إنHسان أن يHتطلع بHمنظار واحHد إلHى هHذا الHكوكHب األرضHي بHأسHرة بHكل مHا يHحتوي مHن
ش HHعوب م HHتع ّددة م HHختلفة األل HHوان واألج HHناس .والس HHالم ال HHعامل HHي ل HHيس م HHمكنًا وحس HHب ،ب HHل ان HHه أم HHر ال بّ H Hد أن
ي HHتحقق ،وال HHدخ HHول ف HHيه ي HHمثل امل HHرح HHلة ال HHتال HHية م HHن م HHراح HHل ال HHتطور ال HHتي م Hّ Hر ب HHها ه HHذا ال HHكوك HHب األرض HHي ،وه HHي
املرحلة التي يصفها أحد عظماء املفكرين بأنها مرحلة "كوكبة الجنس البشري".
إن الHخيار الHذي يHواجHه سHكان األرض أجHمع هHو خHيار بHني الHوصHول إلHى السHالم بHعد تHجارب ال يHمكن تHخ ّيلها
مHن ال ُّHرعHب وال َHهHلع نHتيجة تشHبث البشHريHة الHعنيد بHأنHماط مHن السHلوك تHقادم عHليها الHزمHن ،أو الHوصHول إلHيه اآلن
ب HHفعل اإلرادة امل HHنبثقة ع HHن ال HHتشاور وال HHحوار .ف HHعند ه HHذا امل ُ HHن َعطف الخ HHطير ف HHي م HHصير البش HHر ،وق HHد ص HHارت
امل HHعضالت املس HHتعصية ال HHتي ت HHواج HHه األم HHم امل HHختلفة ه ً Hمّا واح ً Hدا مش HHتر ًكHHا ي HHواج HHه ال HHعال HHم ب HHأس HHرة – ع HHند ه HHذا
امل HHنعطف ي HHصبح اإلخ HHفاق ف HHي ال HHقضاء ع HHلى م HHوج HHة ال HHصراع واالض HHطراب م HHخالH Hفًا ل HHكل م HHا ي HHمليه ال HHضمير
تحمل املسؤوليات.
وتقصيرا في
ّ
)من رسالة "السالم العاملي وعد حق" ،تشرين األول/أكتوبر (1985

١٦٠

 -4ان الHتفاؤل الHذي يُHخالHجنا مHصدره رؤيHا تHرتHسم أمHامHنا ،وتتخHطى فHيما تحHمله مHن بHشائHر ،نHهايHة الحHروب
وقHHيام الHHتعاون الHHدولHHي عHHبر الHHهيئات والHHوكHHاالت الHHتي تHHشكل لهHHذا الHHغرض .فHHما السHHالم الHHدائHHم بHHني الHHدول إال
مHرحHلة مHن املHراحHل الHالزمHة الHوجHود ،ولHكن هHذا السHالم لHيس بHالHضرورة ،كHما يHؤكHد بHهاء اهلل ،الهHدف الHنهائHي
فHي الHتطور االجHتماعHي لHإلنHسان .انHها رؤيHا تتخHطى هHدنHة أولHية تHفرض عHلى الHعالHم خHوفHا مHن وقHوع مجHزرة
نHHوويHHة ،وتتخHHطى سHHال ًمHHا سHHياسHHيا تHHدخHHله الHHدول املHHتنافHHسة واملHHتناحHHرة وهHHي مHHرغHHمة ،وتتخHHطى تHHرتHHيبا لHHتسويHHة
األمHHور يHHكون إذعHHانًHHا لHHألمHHر الHHواقHHع بHHغية إحHHالل األمHHن والHHتعايHHش املشHHترك ،وتتخHطّى أيHHضا تHHجارب كHHثيرة فHHي
مHجاالت الHتعاون الHدولHي ُتم ّهHHد لHها الخHطوات الHسابHقة جHميعها وتHجعلها مHمكنة .إنHها حHقا رؤيHا تتخHطّى ذلHك
كله لتكشف لنا عن تاج األهداف جمي ًعا ،أال وهو اتحاد شعوب العالم كلها في أسرة عاملية واحدة.
)من رسالة "السالم العاملي وعد حق" ،تشرين األول /أكتوبر (1985
 -5ومHن خHالل االضHطرابHات املHحاطHة بHعاملHنا الHيوم يHمكن مHالحHظة ومHضة أمHل مHن بHعيد وبHاهHتة ولHكنها أكHيدة.
وذلHHك بHHقرب وقHHوع ثHHالثHHة تHHحوالت مHHتزامHHنة ذكHHرهHHا حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل وهHHي :انHHبثاق الHHصلح األصHHغر وتHHشييد
األب HHنية ح HHول ق HHوس الح HHرم األش HHرف وت HHطور ون HHم ّو امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية امل HHرك HHزي HHة واملح HHلية .وف HHي ال HHواق HHع وخ HHالل
الخHHطة السHHتية وفHHي العهHHد الHHرابHHع مHHن عHHصر الHHتكويHHن وعHHلى األخHHص عHHبر الHHسنة الHHتي انHHقضت تHHوا فHHان هHHذه
الHومHضة عHلى الHرغHم مHن بHعدهHا فHقد اقHتربHت .فHمن كHان يHعتقد وحHتى بHدايHة الخHطة بHأن هHناك تHغييرا سيحHدث
ملHواقHف الHزعHماء الHسياسHيني فHي أكHثر مHناطHق الHعالHم اضHطرابHا لحHل بHعض املHشاكHل املHعضلة؟ هHذه الHتغييرات
دعHHت املحHHرريHHن الHHصحفيني لHHلتساؤل :هHHل بHHدأ السHHالم يHHعم؟ أن هHHذه الHHتطورات سHHتكون مHHشجعة لHHكل مHHراقHHب
واع وم HHدرك ل HHألس HHباب اإلل HHهية له HHذه ال HHحوادث ،ع HHلى ال HHرغ HHم م HHن ع HHدم م HHعرف HHة ال HHظروف ال HHدق HHيقة ال HHتي س HHتحيط
بتأسيس الصلح األصغر وتوقيته ،فإن ذلك مكنون في الخطة اإللهية العظيمة.
)من رسالة الرضوان لعام (1989
Hغييرا أسHاسHيًا فHي أركHان وقHواعHد املHجتمع اإلنHسانHي الHحالHي .ومHع
 -6إن تHحقيق الHصلح األصHغر يHتط ّلب ت ً
Hشجعة وإيHجابHية ولHكن يHجب أن ال نHنسى بHأن الHطريHق املHظلم لHعصر الHتغيير واالنHتقال لHم يHنته
ان الHشواهHد م ّ
بHعد ،وهHو طHريHق طHويHل ومل¦ بHاالنHزالقHات وااللHتواءات .فHموجHة الHكفر واإللHحاد مHا زالHت سHائHدة واملHاديHة منتشHرة
أمHHا الHHقومHHية والHHعنصريHHة فHHما زالHHت مHHسيطرة عHHلى فHHكر وقHHلب اإلنHHسان والبشHHريHHة مHHا زالHHت فHHي غHHياهHHب الHHظالم
بعيدة عن األساس الروحاني لحل املعضلة االقتصادية.
)من رسالة الرضوان لعام (1990
 -7ورغHم أن الHصلح األصHغر فHي تHأسHيسه ال يHعتمد عHلى أيHة خHطة بHهائHية أو مHجهودات الHجامHعة ،مHع أنHه ال
يُHمثّل الهHدف األخHير املHق ّدر لHإلنHسانHية أن تHبلغه فHي الHعصر الHذهHبي ،فHإن عHلى جHامHعتنا أن تHغذي االتHجاهHات
املHHحققة لHHه بHHالHHدفHHع الHHروحHHي .فHHالHHضرورة فHHي هHHذا الHHوقHHت بHHالHHذات تHHدعHHونHHا إلHHى تHHركHHيز جHHهودنHHا فHHي بHHناء الHHنظام
الHبهائHي عHلى نHحو يجHذب إلHينا الHتأيHيدات الHغيبية ،وبHذلHك نخHلق الHجو الHروحHانHي الHذي بHه يHتحقق تHسارع تHلك
األح HHداث .أم HHام HHنا ال HHيوم تحّ H Hدي HHان أس HHاس HHيان :أول HHهما إط HHالق ال HHقوى ف HHي ح HHملة ت HHبليغية ينخ HHرط ف HHيها م HHعظم
األف HHراد م HHن ج HHام HHعتنا بح HHماس و ّقHHاد وتخ HHطيط س HHليم ،ح HHملة ف HHيها ال HHبرن HHام HHج ال HHتدري HHبي امل HHكثف وال HHسعي إل HHى
تHHطويHHر الجHHموع مHHن املHHوارد البشHHريHHة .وثHHانHHيهما إتHHمام مHHشاريHHع الHHبناء عHHلى جHHبل الHHكرمHHل ،ومHHن الHHواجHHب تHHقديHHم
ك HHل ت HHضحية ف HHي س HHبيلها ح HHتى ن HHوف HHر ل HHها س HHيال داف HHقا م HHن امل HHوارد امل HHال HHية .ف HHإذا م HHا واج HHهنا ه HHذي HHن التح ّ Hدي HHني
بHHالHHعزم والHHتصميم شHHاهHHدنHHا أمHHامHHنا ظHHروفًHHا سHHوف تHHطلق الHHقوى مHHن عHHقالHHها لHHتعمل عHHلى الHHتغيير فHHي مHHقدرات
الجنس البشري على هذا الكوكب.

١٦١

صّHHا بHHاآلالم .ومHHهما تHHفاءلHHنا بHHتحقيق الHHصلح األصHHغر املHHنتظر الHHذي
ومHHهما َقHHصر طHHريHHق السHHالم فHHسيكون غHHا ً H H
سيم ّ HهHد هHذا الHطريHق ،فHان السHالم يHحتاج إلHى فHترة طHويHلة مHن الHتطور حHتى يHتم نHضجه مHع مHا يHصاحHبه مHن
فHنت ونHكسات ومHجابHهات إلHى أن يHأتHي املHيقات بHالHتأثHير املHباشHر لHديHن اهلل حHتى يHأخHذ شHكل الHصلح األعHظم.
وإلHى أن تHحني الHساعHة سHينتاب الHناس فHي كHل مHكان عHلى األغHلب يHأس وحHيرة قHبل إدراكHهم ملHا يHحصل مHن
تHح ّول .ونHحن الHذيHن تHن ّورت حHياتHنا بHالHنور الجHديHد ،لHديHنا مHن الHكلمة املHقدسHة مHا يHثبتنا ،ومHن الخHطة اإللHهية مHا
يHHرشHHدنHHا ،ومHHن تHHاريHHخ الHHتضحيات مHHا يHHشجعنا .فلنتسHHلح إذن بHHالHHعزيHHمة الHHتي نسHHتقيها لHHيس مHHن الHHكلمة الHHتي
نHكتنزهHا فحسHب ،بHل مHن أعHمال الHبطولHة والHفداء الHتي تسHطع بHأشHعتها حHتى هHذا الHيوم مل ّHاعHة ب ّHراقHة مHن مهHد
أمرنا املحبوب.
)من رسالة الرضوان لعام (1996
Hفر مHHنه هHHو اسHHتثمار االضHHطراب الHHعظيم الHHحالHHي بHHال خHHوف أو تHHردد مHHن أجHHل نشHHر
 -8إن واجHHبنا الHHذي ال مّ H
الرسالة الوحيدة التي يمكنها أن تحقق السالم للعالم وإظهار خاصيتها القادرة على تغيير النفوس.
)من رسالة الرضوان لعام(2002
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  4إطHاعHة الHحكومHة وعHدم تHعاطHي الHسياسHة وفHصل  36خHدمHة البشHريHة وفHصل  66الHنظام
العاملي واإلداري البهائي وفصل  69وحدة الجنس البشري[.

١٦٢

ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﷲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHHا ابHHن الHHوجHHود اسHHتشهد فHHي سHHبيلي راض Hيًا عHHني وشHHاكHً Hرا لHHقضائHHي لتسHHتريHHح مHHعي فHHي قHHباب الHHعظمة
خلف سرادق العزّة.
)الكلمات املكنونة(
Hحب ان تHHموت عHHلى الHHفراش او تسHHتشهد فHHي سHHبيلي
 -2يHHا ابHHن االنHHسان ف ّ Hكر فHHي امHHرك وتHHد ّبHHر فHHي فHHعلك أتّ H
على التراب وتكون مطلع امري ومظهر نوري في أعلى الفردوس فأنصف يا عبد.
)الكلمات املكنونة(
 -3ي HHا اب HHن االن HHسان وج HHمال HHي ت ّ H
Hخضب ش HHعرك م HHن دم HHك ل HHكان اك HHبر ع HHندي ع HHن خ HHلق ال HHكون HHني وض HHياء ال Hثّقلني
)الكلمات املكنونة(
فاجهد فيه يا عبد.
 -4وال HHذي HHن اس HHتشهدوا ف HHي س HHبيل اهلل ف HHي ه HHذه االي HHام اول HHئك م HHن أع HHلى الخ HHلق ك HHان HHوا ان ي HHذك HHروا اهلل جه HHرة
بحيث ما منعهم كثرة االعداء عن ذكر اهلل بارئهم إلى ان استشهدوا وكانوا من الفائزين.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (17
 -5أشهHد يHا مHحبوبHي ان الHشهادة فHي سHبيلك كHانHت أمHل انHبيائHك وامHنائHك قHد نHطق بHذلHك نHقطة الHبيان الHذي
اسHتشهد فHي سHبيلك وقHال وقHولHه الHحق ،يHا بHقية اهلل قHد فHديHت بHكلي لHك ورضHيت السHب فHي سHبيلك ومHا تHمنيت
اال القتل في محبتك.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (15
 -6لHHعمراهلل لHHم تHHكن لHHلدنHHيا شHHأن لHHنعتني بHHها ،ان لHHلشهادة مHHقام كHHبير وشHHأن رفHHيع… ..لHHو عHHرفHHوا لسHHرعHHوا ولHHو
شHاهHدوا ألنHفقوا .انHا سHترنHا هHذا املHقام عHن االبHصار لHحفظ مHن عHلى االرض انHه يهHدي مHن يHشاء إلHى مHا اراد
ال اله اال هو املقتدر القدير.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،6ص (70
 -7يHجب اعHتبار الHشهادة فHي سHبيل املHحبوب فHوز عHظيم ان حHدث بHنفسه دون ان نHضع انHفسنا فHي املHهالHك،
الن في هذا الظهور الكل مدعو إلى التصرف بالحكمة.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (110
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1ط HHوب HHى ل HHهم وبش HHرى ل HHهم م HHن ه HHذا ال HHفضل ال HHذي اخ HHتص اهلل ب HHه م HHن ش HHاء م HHن ع HHباده امل HHقرب HHني ل HHعمرك ان
اطHلعت بسHر الHشهادة فHي سHبيل اهلل وسHر الHقربHان فHي مHحبة اهلل لسHرعHت منجHذبHا إلHى مHيدان الHفداء مHناديHا،
الHHوحHHا الHHوحHHا إلHHى املHHوهHHبة الHHكبرى ،الHHبدار الHHبدار إلHHى الHHرحHHمة الHHعظمى ،العجHHل العجHHل إلHHى الHHغنيمة الHHعليا،
ولHكن اهلل سHتر هHذا الHنور وكHتم هHذا السHر املHكنون والHرمHز املHصون اجHالال المHره وصHونHا ملHقامHات قHدس احHبته

١٦٣

ح HHتى يظه HHر س Hّ Hر االخ HHتصاص ويش HHرق ان HHوار امل HHوه HHبة ف HHي م HHشكاة ال HHخاص ان HHه يه HHب م HHن ي HHشاء وي HHعطي م HHن
يشاء ويمنع عمن يشاء.
)منتخباتي از مكاتيب ،املجلد الثاني ،ص (231
 -2يHHا مHHن سHHجن فHHي سHHبيل اهلل مHHع مHHن اسHHتشهد فHHي سHHبيل اهلل ان الHHذي ثَ H
سHHالف الHHشهادة الHHكبرى
Hمل مHHن ُ H
يHHخاطHHبك مHHن الHHرفHHيق االبHHهى ويHHقول يHHا صHHاحHHبي وخHHديHHني وقHHريHHني فHHي الHHسجن عHHليك الHHتحية والHHثناء وعHHليك
ال HHرح HHمة وال HHبهاء م HHن ه HHذا امل HHأل االع HHلى ق HHبيل الشه HHداء وج HHيش ال HHسعداء ،ف HHوع HHزت HHك مل HHا ضH Hيّقوا ع HHلي ال HHفضاء
وع HHام HHلون HHي ب HHال HHجفاء وأخ HHرج HHون HHي م HHن س HHجن ال HHنقمة ال HHعظمى ورب HHطون HHي ب HHفم ج HHحيمي ن HHاري ي HHنفث ب HHال HHنيران
فHانفجHرت تHلك املHواد الHجحيمية انHفجار الHجهنم الحHمراء وارعHدت كHصوت الHرعHود فHي االصHفاد وطHيرتHني فHي
الHهواء كHالHكرة املHندفHعة إلHى الHعلى وتHالشHت مHني االعHضاء وتHناثHرت مHني الHجوارح واالجHزاء ،لHعمرك مHا ادركHت
Hسا عHلى سHريHر الHعزة الHكبرى فHي املHلكوت االبHهى مHكلالً بHاكHليل السHلطنة
حHالHي اال وانHا فHي االفHق االعHلى جHال ً
الHHعظمى ومجHHلالً بHHتاج املHHوهHHبة الHHكبرى ،مHHظلالً بHHغمام رحHHمة ربHHك الHHكريHHم مHHتمت ًعا بHHاملHHشاهHHدة والHHلقاء لHHعمرك يHHا
خHHليلي املHHحبوب ان الHHحوريHHات مHHن بHHحبوحHHة الHHفردوس اخHHرجHHن رؤوسHHه ّن مHHن الHHغرفHHات وهHHتفن بHHابHHدع الHHنغمات
ونHطقن بHأحHلى كHلمات وقHلن طHوبHى لHك يHا أيHها الHشهيد الHسعيد بشHرى لHك يHا أيHها الHقتيل املHجيد فHي سHبيل اهلل
تHHا هلل الHHحق ان أهHHل حHHظائHHر الHHقدس احHHتفلوا بHHقدومHHه وأهHHل حHHدائHHق االنHHس اسHHتبشروا بHHوفHHوده وهHHو االن فHHي
يفسHر ايHات الHرحHمة الHكبرى ويشHرح صHحيفة املHوهHبة الHعظمى بHني املHأل
بHحبوحHة الHجنان بHني ِحHياض وريHاض ّ H H
االعHلى والسHالم عHليه يHوم دخHل فHي الHنشاة الHدنHيا ويHوم اسHتشهد فHي سHبيل اهلل ونHال الHنشأة االبHديHة الHكبرى.
انه لباالفق االعلى في ظل السدرة املنتهى طوبى له ثم طوبى.
)من لوح مخاطب لجناب مشهدي شكراهلل ومرسل من نسخة خطية من املركز البهائي العاملي(
HوحHHد بHHالHHعظمة واالجHHالل وتج ّ Hلى أقHHل مHHن س ّ Hم االبHHرة بHHنور الجHHمال ،إذًا
 -3الحHHمد هلل الHHذي تHHفرد بHHاالقHHتدار وتHّ H
انHصعق الHعشاق ومHطالHع الHشوق والجHذب واالشHتياق ،مHنهم مHن فHدى الشHراقHه إكHليل الHحياة ومHنهم مHن افHاق
Hب أن أش HHرب رح HHيق ال HHشهادة أم HHام وج HHهك ي HHا
وق HHال س HHبحان HHك ي HHا م HHال HHك امل HHيثاق وال HHظاه HHر ف HHي ي HHوم ال HHتالق ،أح ّ H
مHحبوب الHعالHم ومHقصود االمHم وأرى فHي سHبيلك وحHبّك الHسيوف املسHلولHة والHرمHاح الHنافHذة .وعHزتHك يHا مHحبوب
Hب أن يHطرح هHيكلي عHلى الHفراش ويHضيع روحHي فHي أيHامHك يHا مHنزل اآليHات
املHقربHني ومHقصود الHعارفHني ال أح ّ
ومظهHر الHبينات و َHع ِ
Hب أن يHتضوع مHني عHرف الHشهادة الHذي بHه يHقوم كHل مHيت
Hرف فHرعHك املHعلق عHلى مHتنك ،أح ّ
ويHبعث كHل عHظم ويتحHرك كHل جHامHد ويHنطق كHل كHليل ويHفرح كHل حHزيHن .وعHزتHك يHا سHلطان الHوجHود وعHالHم الHغيب
والHشهود إن الHخادم يHعلم بHالHعلم الHيقني بHأن الHشهادة فHي سHاحHة عHزّك أعHظم االعHمال ولHكن نHهيتها مHن قHلمك
االع HHلى وأم HHرك االظه HHر االم HHنت االع HHظم االب HHهى .أس HHئلك ي HHا م HHاء ال HHوج HHود ون HHار ال HHقلوب وح HHياة ال HHعارف HHني ون HHور
امل HHقرب HHني ب HHأن ت HHكتب ل HHي وألول HHيائ HHك أج HHر ال HHذي HHن اس HHتشهدوا ف HHي س HHبيلك ث HHم إج HHعلنا م HHن ال HHذي HHن ن HHبذوا إرادت HHهم
مHتمسكني بHإرادتHك ومتشHبثني بHمشيتك وقّ Hدر لHنا مHن قHلم تHقديHرك مHا يHحفظنا عHن مHكر الHذيHن كHفروا بHك وبHآيHاتHك
ضرك وتضييع أمرك.
وقاموا على
ّ
)آيات ب ّينات ،ص (253
بشHHروا االحHHباء بHHموهHHبة الHHشهادة ألن الشهHHداء هHHم طHHالئHHع الHHعشاق ورواد املشHHتاقHHني .ان كHHل واحHHد مHHنهم
H ّ -4
جHHالHHس عHHلى سHHريHHر السHHلطنة األبHHديHHة فHHي املHHلكوت االبHHهى ويHHنطق يHHا لHHيت قHHومHHي يHHعلمون .وان َعHHل َم الHHناس بHHما
ق ّدر لهؤالء االرواح الطاهرة فسوف لن يتأخروا ولن يلوثوا انفسهم بامور الدنيا الفانية.
)كتاب نار ونور ،ص (22

١٦٤

 -5ان ل HHم يَ َ H
Hصل االن HHسان إل HHى م HHقام ال HHفداء ف HHهو مح HHروم م HHن ك HHل م HHوه HHبة .ان م HHقام ال HHفداء ه HHو م HHقام ال HHفناء
املHحض حHتى يتجHلى الHوجHود االلHهي .ان مشهHد الHفداء هHو مHيدان االنHقطاع حHتى تHرتHل ايHات الHبقاء .قّ HدسHوا
HوجHهوا إلHى تHلك الHطلعة املHضيئة وعHندمHا فHزتHم بهHذا املHقام فHقد اخHرجHتم كHل مHن فHي
انHفسكم كHلما اسHتطعتم وت ّ H
الHوجHود فHي ظHلكم هHذه هHي املHوهHبة الHكبرى وهHذه هHي السHلطنة الHعظمى وهHذه هHي الHحياة األبHديHة ومHا دونHه
خسران عظيم.
)بيام اسماني ،املجلد  ،2ص (294
]راجHH Hع أيً H H
Hضا فHH Hصل  2االسHH HتقامHH Hة والHH Hثبات عHH Hلى أمHH Hر اهلل وفHH Hصل  35خHH HدمHH Hة أمHH Hر اهلل وفHH Hصل  45الHH Hصبر
والتسليم[.

١٦٥

ﺷﻜﺮ ﷲ ﻭوﺣﻤﺪﻩه
من اثار حضرة بهاء اهلل
 -1رأس االحسان هو اظهار العبد بما انعمه اهلل وشكره في كل االحوال وفي جميع االحيان.
)لوح اصل كل الخير(
ضر فاصطبر ،بل في كل االحوال فاشكر.
يمسك خير فاشكر ربك ،وان يصيبك
 -2ان
ّ
ّ
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ، 4ص (81
 -3اش HHكر اهلل ب HHما ع Hّ Hرف HHك م HHا ال َعHَ Hرف HHه أح HHد م HHن ال HHخالئ HHق أج HHمعني ،وأخ HHذ ي HHدك ب HHاي HHدي ال HHقدرة ون HHجاك ع HHن ب HHئر
الغفله ،وانه ما من اله اال هو وانه لولي املقربني.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،4ص (1
 -4الHهي الHهي اشHكرك فHي كHل حHال واحHمدك فHي جHميع االحHوال ،فHي الHنعمة الحHمد لHك يHا الHه الHعاملHني وفHي
فقدها الشكر لك يا مقصود العارفني.
)ادعية حضرت محبوب ،ص (49
 -5قHل سHبحانHك الHلهم يHا الHهي احHمدك واشHكرك عHلى مHا ورد عHليّ فHي حHبك ورضHائHك ومHا كHان تHقصيري عHند
وتقربي إلى سدرة فردانيتك.
بريتك اال توجهي إلى افق وحيك
ّ
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،1ص (380
 -6لHك الحHمد يHا الHهي بHما جHعلتني َهَ HدفHا لHسهام اعHدائHك فHي سHبيلك .اشHكرك يHا عHالHم الHغيب والHشهود ومHالHك
الوجود بما جعلتني مسجونًا في حبك وسقيتني كأس الباليا الظهار امرك واعالء كلمتك.
)مناجاة ،ص (154
 -7س HHبحان HHك ي HHا ال HHهي ك HHيف اش HHكرك ب HHما اخ HHتصصتني ب HHني ع HHبادك واص HHطفيتني ل HHعرف HHان ن HHفسك ب HHعد ال HHذي
اعرض كل عن جمالك.
)مناجاة ،ص (19
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1الح HHمد هلل ال HHذي تج ّ Hلى ف HHي ال HHبقعة امل HHبارك HHة االرض امل HHقدس HHة ط HHور االي HHمن وادي ط HHوى ج HHبل س HHيناء ع HHلى
موسى الكليم.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (67
 -2الحHH Hمد هلل الHH Hذي اشHH Hرق بHH Hنوره االرض والHH Hسماء واهHH Hتزت بHH HنفحاتHH Hه ريHH Hاض الHH HتقديHH Hس املHH HؤنHH Hقة فHH Hي قHH Hلوب
االصفياء.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (71

١٦٦

 -3رب رب انHHي اشHHكرك بHHلسان نHHاطHHق بHHذكHHرك وقHHلب ثHHابHHت عHHلى عهHHدك وروح مHHترصHHد النHHجاز وعHHدك عHHلى مHHا
خلقت حقيقة طيبة زاهية وكينونة راضية مرضية.
)مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء ،ص (75
بجHمالHه َوظهHر بHعظمة جHاللHه واشHرق بHنور وجHهه والح بHضياء طHلعته ونّ Hور الHكائHنات
 -4الحHمد هلل الHذي تجّ Hلى َ H
بطلوع صبح صفاته.
)مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء ،ص (100
 -5ق HHول HHي ل HHك الح HHمد ي HHا ال HHهي ب HHما ن ّ Hورت ب HHصيرت HHي ب HHمشاه HHدة اآلي HHات وزيّ HHنت ح HHقيقتي ب HHمعرف HHة رب االس HHماء
والصفات واحييتني بنسمة االسحار وعطّرت مشامي بنفحة االزهار ونسيم حديقة االسرار.
)مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء ،ص (181
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1الحHمد هلل الHفرد االحHد االزلHي الHصمد ،الHحقيقة الHفائHضة والHهويHة الHجامHعة ،الHغيب املHنيع والHكنز الHخفي،
مHHبدأ الHHفيض عHHلة الHHعلل ،مHHبعث الHHرسHHل ،شHHارع االديHHان وحHHده ال شHHريHHك لHHه فHHي املHHلك وال نHHظير لHHه فHHي االبHHداع
كل عباد له وكل بامره قائمون.
)توقيع نوروز  101بديع(
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  9اإلي HHمان وال HHعرف HHان ووح HHدان HHية اهلل وف HHصل  24ال HHتقوى وم HHخاف HHة اهلل وف HHصل  25ال HHتوك HHل
على اهلل[.

١٦٧

ﺍاﻟﺼﻼﺓة
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hصلنا ك HHل ش HHيء ف HHي ال HHكتاب ف HHضال م HHن ل HHدن HHا ع HHلى ال HHذي HHن ام HHنوا ب HHاهلل امل HHقتدر امل HHهيمن ال HHقيوم ون HHزل HHنا
 -1ق HHد ف ّ H
Hصلنا كHل امHر مHحتوم ومHنعنا
Hتقرب الHكل بHهما إلHى اهلل الHعزيHز املHحبوب ،وكHتبنا احHكامHهما وف ّ
الHصلوة والHصوم ل ّ
الHناس عHما يHبعدهHم عHن الHحق وامHرنHاهHم بHما يHقربHهم إلHى الHعزيHز الHودود ،قHل ان اعHملوا حHدود اهلل حHبّا لجHمالHه
وال تتبعوا كل همج مردود.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (5
 -2الح HHمد اهلل ال HHذي ان HHزل ح HHكم ال HHصلوة ل HHيتذك HHر ب HHها ال HHعباد وك HHتب ال HHصوم ل HHيطّلع ب HHه االغ HHنياء ع HHلى م HHا ف HHيه
الفقراء من البأساء والضراء.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (5
 -3خHHذ الHHصلوة والHHصوم ان الHHديHHن سHHماء والHHصوم شHHمسها والHHصلوة قHHمرهHHا وانHHها لHHعمود الHHديHHن وبHHها يظهHHر
املطيع والعاصي .نسئل اهلل تبارك وتعالى ان يوفق الكل على العمل بما انزله في كتابه القديم.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (6
 -4اما الصلوة انها نزلت من قلمي االعلى على شأن تشتعل به الصدور وتنجذب به االفئدة والعقول.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (7
 -5قHHد فَُ H
Hرض عHHليكم الHHصلوة والHHصوم مHHن اول الHHبلوغ أمHHرا مHHن لHHدى اهلل ربHHكم ورب ابHHائHHكم االولHHني .مHHن كHHان
فHي نHفسه ضHعف مHن املHرض او الهHرم عHفا اهلل عHنه فHضال مHن عHنده انHه لHهو الHغفور الHكريHم .قHد اذن اهلل لHكم
الHسجود عHلى كHل شHيء طHاهHر ورفHعنا عHنه حHكم الحHد فHي الHكتاب ان اهلل يHعلم وانHتم ال تHعلمون .مHن لHم يجHد
امل HHاء ي HHذك HHر خ HHمس م HHرات ب HHسم اهلل االطه HHر االطه HHر ث HHم يش HHرع ف HHي ال HHعمل ه HHذا م HHا ح HHكم ب HHه م HHول HHى ال HHعامل HHني.
والHHبلدان الHHتي طHHالHHت فHHيها الHHليالHHي وااليHHام فHHليص ّلوا بHHالHHساعHHات واملHHشاخHHص الHHتي مHHنها تحHHددت االوقHHات انHHه
لهو املبني الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (10
 -6قد فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ
حدد حضرة بهاء اهلل سن البلوغ الشرعي بخمسة عشر عاما للذكور واالناث على السواء.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (13
 -7من كان في نفسه ضعف من املرض او الهرم
ف HHصلت رس HHال HHة "س HHؤال وج HHواب" اإلع HHفاء م HHن ال HHصوم وال HHصالة ل HHضعف بس HHبب امل HHرض أو ك HHبر ال HHسن ،ح HHيث
تHHفضل حHHضرة بHHهاء اهلل بHHقولHHه "لHHلصوم والHHصالة عHHند اهلل مHHقام عHHظيم ،ولHHكن عHHند تHHوفHHر الHHصحة حHHيث تHHتحقق
فHوائHدهHما ،أمHا أداؤهHما عHند املHرض فHغير جHائHز" وقHد حHدد حHضرة بHهاء اهلل الهHرم فHي هHذا الHخصوص ابHتداء
مHHن سHHن السHHبعني .كHHما أوضHHح حHHضرة ولHHي امHHر اهلل فHHي إجHHابHHة عHHلى سHHؤال حHHول هHHذا املHHوضHHوع ان مHHن بHHلغ
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السHبعني مHعاف سHواء أنHس او لHم يHأنHس فHي نHفسه ضHعفا .وأعHفيت مHن الHصوم فHئات أخHرى مHن الHناس كHما
جاء في خالصة االحكام واالوامر.
)شرح كتاب االقدس ،فقرة (14
 -8قد اذن اهلل لكم السجود على كل شيء طاهر ورفعنا عنه حكم الحد في الكتاب
جHHاء فHHي كHHتاب الHHبيان الHHعربHHي أن الHHسجود يHHنبغي أن يHHكون عHHلى سHHطح مHHن الHHبلور .وكHHذلHHك فHHرض اإلسHHالم
قHيودا مHعينة يHنبغي تHوفHرهHا فHي السHطح الHذي يسجHد عHليه .ولHكن حHضرة بHهاء اهلل ألHغى كHل هHذه الHقيود وأجHاز
السجود "على كل شيء طاهر ".
 -9من لم يجد املاء يذكر خمس مرات بسم اهلل االطهر االطهر ثم يشرع في العمل
التيمم بتالوة اآلية املنزلة لذلك خمس مرات متواليات.
يلزم الوضوء قبل الصالة ،وعند عدم وجود املاء يجب
ّ
 -10والبلدان التي طالت فيها الليالي وااليام فليصلوا بالساعات واملشاخص التي منها تحددت االوقات
هHHذا حHHكم خHHاص بHHاملHHناطHHق الHHقاصHHية فHHي شHHمال وجHHنوب الHHكرة األرضHHية ،حHHيث يHHتفاوت طHHول األيHHام والHHليالHHي
تفاوتا كبيرا من فصل إلى آخر ويسري هذا الحكم أيضا على الصوم.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات (17 – 16 – 15
 -11قHHد عHHفونHHا عHHنكم صHHلوة االيHHات اذا ظهHHرت اذكHHروا اهلل بHHالHHعظمة واالقHHتدار انHHه هHHو الHHسميع الHHبصير قHHولHHوا
العظمة هلل رب ما يرى وما ال يرى ،رب العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (11
 -12قد عفونا عنكم صلوة االيات
تHؤدى صHالة اآليHات فHي اإلسHالم عHند وقHوع بHعض الHظواهHر الHطبيعية مHثل :كHسوف الHشمس ،وخHسوف الHقمر،
وح HHدوث ال HHزالزل وال HHصواع HHق ،وغ HHيره HHا م HHما ي HHفزع ل HHوق HHوع HHها اإلن HHسان .وق HHد أن HHزل ال HHكتاب األق HHدس آي HHة مل HHن ش HHاء
ت HHالوت HHها ع HHوض HHا ع HHن ه HHذه ال HHصالة ،وه HHي" :ال HHعظمة هلل رب م HHا ي HHرى وم HHا ال ي HHرى رب ال HHعامل HHني" ،ع HHلى أن ه HHذه
التالوة ليست واجبة.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (18
 -13كتب عليكم الصلوة فرادى ،قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت انه لهو االمر الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (12
 -14قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت
رف HHع ال HHكتاب األق HHدس ح HHكم ال HHصالة ج HHماع HHة ،أي ال HHصالة وف HHقا مل HHراس HHيم م HHعينة ،ك HHما ه HHو ال HHحال ف HHي ص HHالة
الجHHمعة مHHثال .وصHHالة املHHيت هHHي الHHصالة الHHوحHHيدة الHHتي تHHقام جHHماعHHة فHHي الشHHريHHعة الHHبهائHHية ،ويHHتلوهHHا أحHHد
الHحاضHريHن دون أن يشHترط فHيه مHنزلHة أو مHرتHبة خHاصHة ،ويHقف بHاقHي املHصلني مHنصتني فHي خHضوع وخHشوع،
وال ضرورة فيها الستقبال القبلة.
أمHا الHصلوات الHيومHية الHثالت فHينبغي أداؤهHا عHلى انHفراد ،ال جHماعHة .وال تHوجHد طHريHقة خHاصHة لHتالوة األدعHية
وامل HHناج HHاة ،ول HHكل الح HHري HHة ف HHي ت HHالوت HHها ع HHلى ان HHفراد أو م HHع آخ HHري HHن .وق HHد ب HHني ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي ه HHذا
الHHخصوص أنHHه …" :رغHHم الحHHريHHة املHHتروكHHة ألحHHباء اهلل فHHي اتHHباع مHHا تHHميل إلHHيه نHHفوسHHهم… يHHنبغي عHHليهم أن
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يHأخHذوا أقHصى الحHذر لHئال تكتسHب أي طHريHقة يHتبعونHها ،طHابHعا جHامHدا وتHصبح طHقسا ،ورسHما مHلزمHا .وهHذا
أم HHر ي HHنبغي أن ي HHضعه أح HHباء اهلل ن HHصب أع HHينهم ح HHتى ال ينح HHرف HHوا ع HHن ال HHنهج امل HHبني ال HHذي رس HHمته ال HHتعال HHيم
اإللهية".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (19
 -15ق HHد ع HHفا اهلل ع HHن ال HHنساء ح HHني م HHا يج HHدن ال HHدم ال HHصوم وال HHصلوة ول HHهن ان ي HHتوض HHأن ويس HHبحن خ HHمسا
وت HHسعني م HHرة م HHن زوال إل HHى زوال س HHبحان اهلل ذي ال HHطلعة والج HHمال ه HHذا م HHا ق HHدر ف HHي ال HHكتاب ان ان HHتم م HHن
العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (13
 -16قد عفا اهلل عن النساء حني ما يجدن الدم االصوم والصلوة
أعHفيت الHنساء مHن الHصوم والHصالة أثHناء الHحيض ،ولHهن عHوضHا عHن ذلHك أن يHتوضHأن ويHتلن  95مHرة يHومHيا،
مHHن زوال إلHHى زوال ،هHHذه اآليHHة" :سHHبحان اهلل ذي الHHطلعة والجHHمال" .وقHHد ورد أصHHل هHHذا الHHحكم فHHي "الHHبيان
العربي" حيث نزل إعفاء مماثل.
كHHانHHت الHHنساء فHHي بHHعض األديHHان الHHسابHHقة يHHعتبرن غHHير طHHاهHHرات شHHرعHHا أثHHناء فHHترة الHHحيض ،ولHHذلHHك مHHنعن مHHن
أداء الHصوم والHصالة .وقHد أبHطل الHديHن الHبهائHي فHكرة عHدم الHطهارة الشHرعHية .وأوضHح بHيت الHعدل األعHظم أن
أحHHكام الHHكتاب األقHHدس بHHشأن اإلعHHفاء مHHن بHHعض الHHفروض الHHديHHنية هHHو – كHHما تHHدل عHHبارتHHه – رخHHصة ولHHيس
تحHريHما .لهHذا فHلكل فHرد ،رجHال كHان أو امHرأة االسHتفادة مHن هHذه الHرخHص ،إن شHاء ذلHك ،ويHنصح بHيت الHعدل
أحHHباء اهلل بHHتوخHHي الHHحكمة فHHيما يHHقررونHHه فHHي هHHذا الHHشأن عHHلما بHHأن حHHضرة بHHهاء اهلل قHHد قHHرر هHHذه الHHرخHHص
تHHحقيقا ملHHنفعة .واإلعHHفاء مHHن الHHصالة ،املHHقرر أصHHال لHHصالة تHHسع الHHركHHعات املHHنسوخHHة ،يسHHري عHHلى الHHصلوات
الثالت الناسخة لها.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (20
 -17ولHكم ولHه ّن فHي االسHفار اذا نHزلHتم واسHترحHتم املHقام االمHن مHكان كHل صHلوة سجHدة واحHدة واذكHروا فHيها
سHHبحان اهلل ذي الHHعظمة واالجHHالل واملHHوهHHبة واالفHHضال .والHHذي عجHHز يHHقول سHHبحان اهلل انHHه يHHكفيه بHHالHHحق انHHه
لHHهو الHHكافHHي الHHباقHHي الHHغفور الHHرحHHيم .وبHHعد اتHHمام الHHسجود لHHكم ولHHهن ان تHHقعدوا عHHلى هHHيكل الHHتوحHHيد وتHHقولHHوا
ثHمانHي عشHرة مHرة سHبحان اهلل ذي املHلك واملHلكوت كHذلHك يHبني اهلل سHبل الHحق والهHدى وانHها انتهHت إلHى سHبيل
واحHد وهHو هHذا الHصراط املسHتقيم .اشHكروا اهلل بهHذا الHفضل الHعظيم .احHمدوا اهلل بهHذه املHوهHبة الHتي احHاطHت
السموات واالرضني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (14
 -18ولكم وله ّن في االسفار اذا نزلتم واسترحتم املقام االمن مكان كل صلوة سجدة واحدة
أعHHفى اهلل مHHن إقHHامHHة الHHصالة عHHند وجHHود أخHHطار تHHمنع أداءهHHا فHHي حHHينها ،ويسHHري هHHذا اإلعHHفاء فHHي الHHسفر
والHحضر عHلى الHسواء ،ولHكن يHنبغي قHضاء الHصالة الHتي فHاتHت بسHبب عHدم تHوفHر األمHن .وأوضHح حHضرة بHهاء
اهلل ان الصالة ال تسقط أثناء السفر إذا توفر املكان اآلمن.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (21
 -19وبعد اتمام السجود لكم ولهن ان تقعدوا على هيكل التوحيد
املقصود من "هيكل التوحيد" هو جلوس املصلي متربعا ،أي مع ثني القدمني تحت الفخذين بخالف.
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)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (22
 -20قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل االيات.
)الكتاب االقدس ،فقرة (8
 -21صلوة امليت
صHلوة املHيت هHي الHصالة الHوحHيدة الHتي تHؤدى جHماعHة ،ويHقوم بHتالوتHها أحHد املHصلني بHينما يHقف بHقية املHصلني
فHي صHمت .وقHد أوضHح حHضرة بHهاء اهلل أن صHالة املHيت واجHبة إذا كHان املHيت بHالHغا وتHقام الHصالة قHبل دفHن
امليت ،واستقبال القبلة ليس شرطا لصحتها.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (10
 -22قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل االيات
ت HHتكون ص HHالة امل HHيت م HHن ج HHزئ HHني .الج HHزء األول دع HHاء أن HHزل HHه ح HHضرة ب HHهاء اهلل وي HHتلى ف HHي أول ال HHصالة .والج HHزء
الHHثانHHي يHHتضمن سHHتة آيHHات مHHنزلHHة خHHصيصا لهHHذه املHHناسHHبة ،تHHتلى كHHل مHHنها مHHكررا تHHسع عشHHرة مHHرة ،مسHHبوقHHة
ب HHتكبيرة واح HHدة "اهلل اب HHهى"  .وه HHذه ه HHي ن HHفس اآلي HHات ال HHتي أن HHزل HHها ح HHضرة األع HHلى ل HHصالة امل HHيت ف HHي ك HHتاب
البيان.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (11
 -23الصالة
الصالة في ال ّدين البهائيّ.
ِ .1عظَم املقام ا ّلذي تحت ّله ّ
ِ .2
القبلة:
أ .ع ّينها حضرة الباب بشخص "من يظهره اهلل".
قرره حضرة الباب.
ب .ثبّت حضرة بهاء اهلل ما ّ
عني حضرة بهاء اهلل روضته املباركة ِقبلة للمؤمنني بعد صعوده.
جّ .
د .استقبال ِ
الصالة واجب.
القبلة عند أداء ّ
الرجال والنّساء ابتدا ًء من س ّن البلوغ ،وهو العام الخامس عشر.
.3فُرضت ّ
الصالة على ّ
الصالة:
.4أعفى اهلل من ّ
أ .من كان مريضا ً.
السبعني من العمر.
ب .من تع ّدى ّ
ّ
مرة في اليوم.
ج .النّساء أثناء الحيض ،على أن
يتوضأن ويتل ّن اآلية املُنزّلة ّ
خصيصا ً لذلك الغرض ّ 95
الصالة على انفراد وجوبا ً.
.5تؤ ّدى ّ
الصلوات الثّالث جائز.
.6اختيار إحدى ّ
Hصالة ه HHو بحس HHب ال Hتّرت HHيب ،م HHن ش HHروق
.7امل HHقصود ب HHال HHبكور وال Hزّوال واآلص HHال ال HHواردة ف HHي ُH
حHHكم ال ّ H
Hشمس إلHى غHروبHها ،ومHن وقHت غHروب ال ّ
Hشمس إلHى وقHت زوالHها ،ومHن وقHت زوال ال ّ
ال ّ
Hشمس إلHى مHا
بعد الغروب بساعتني.
ٍ
مرة ّ
كاف.
كل  24ساعة
.8أداء ّ
الصالة الكبرى ّ
الصغرى قياما ً.
الصالة ّ
.9استحسان أداء ّ
.10الوضوء:
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الصالة فرض.
أ .الوضوء قبل ّ
ب .تجديد الوضوء ّ
ضروري.
لكل صالة
ّ
ج .يكفي وضوء واحد ألداء صالتني وقت الظّهر.
HخاصHة خHمس م ّHرات
د .فHي حHالHة عHدم وجHود املHاء ،أو وجHود ضHرر مHنه عHند غسHل الHوجHه والHيديHن تُHتلى اآليHة ال ّ H H H
عوضا ً عن الوضوء.
ﻫ .استحسان الوضوء باملاء ال ّداف¦ عند ش ّدة البرد.
الصالة بوضوء ت ّم لغرض آخر وال حاجة لتجديده.
و .تجوز ّ
الصالة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال.
ز .الوضوء
ضروري قبل ّ
ّ
الصالة:
.1تعيني أوقات ّ
الصالة جائز.
الساعات لتعيني وقت ّ
أ .االعتماد على ّ
ب .ف HHي ال HHبلدان ال HHواق HHعة ف HHي أق HHصى ال ّ H
Hشمال وال HHجنوب ،ح HHيث ي HHختلف ط HHول ال ّ Hليل وال Hنّهار اخ HHتالف Hا ً ك HHبيراً،
بغض النّظر عن شروق ّ
ّ
الشمس وغروبها.
الصالة
الساعات واملشاخص ملعرفة أوقات ّ
ينبغي االعتماد على ّ
HاصHة مHكان كHلّ
الح ِّHل أو الHتّرحHال ،يHجب أداء سجHدة مHع تHالوة آيHة خ ّ H H H
.12عHند انHعدام األمHن ،سHواء فHي ِ H
مرة.
صالة فائتة ،وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى ّ 18
.13رفع ُحكم صالة الجماعة ،إالّ في صالة امليّت.
السH Hتّ
.14ي HHجب ت HHالوة ص HHالة املH Hيّت ك HHام HHلة ،وي HHكفي غ HHير ال HHقادري HHن ع HHلى ال HHقراءة ت HHالوة الH Hتّكبيرات ّ H
الصالة.
الخاصة بهذه ّ
ّ
الصلوات الثّالث.
الركعات التّسع ،ا ّلتي جاء ذكرها في الكتاب األقدس ،بنزول ّ
ُ .15نسخت صالة ّ
خاصة تُتلى بدالً منها ،على أن تالوتها ليست فرضا ً.
.16نُسخت صالة اآليات ،بنزول آية
ّ
 .17ال يُبطل َّ
الصالة.
الس ّمور ،والعظم ،وأمثالها ّ
الشعر ،وفرو ّ
)من خالصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره(
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1فHHي عHHالHHم الHHعبادة يHHعتبر الHHصوم والHHصالة اعHHظم ركHHنني لشHHريHHعة اهلل .ال يHHجوز الHHفتور فHHيهما ابHHدا وال يHHليق
الHتقصير بHهما .جHاء فHي لHوح الHزيHارة :اسHئل اهلل بHك وبHالHذيHن اسHتضاءت وجHوهHهم مHن انHوار وجHهك واتHبعوا مHا
ام HHروا ب HHه ح HHبا ل HHنفسك .ي HHقول ان اط HHاع HHة االح HHكام اإلل HHهية ن HHاب HHعة م HHن م HHحبة ج HHمال امل HHحبوب .وع HHندم HHا يس HHتغرق
الHسالHك فHي بحHر مHحبة اهلل يHقوم شHوقHا بHمتابHعة اوامHر اهلل .ولهHذا ال يHمكن لHقلب يتحHرك بHنفحة مHحبة اهلل ان ال
يHقوم عHلى عHبادة الHحق سHوى فHي مHقام يHكون سHببا لHفزع وجHزع املHبغضني ويHؤدي إلHى احHداث فHساد عHظيم.
ان املنجذب واملفتون لجمال االبهى يسعى دائما إلى عبادة الحق تبارك وتعالى.
)اهمية الصالة والصوم -ص (12
 -2ان االحHكام اإللHهية مHثل الHصوم والHصالة هHما مHن الHفروض الHقطعية عHلى الHعباد .ولهHذا يHجب الHتوجHه إلHى
مHHطاف املHHأل االعHHلى والHHتوسHHل إلHHى املHHقام االعHHلى والHHدعHHاء واملHHناجHHاة بHHان نHHنجو مHHن شHHبهات الHHتأويHHل .هHHذا هHHو
مسHلك عHبد الHبهاء وهHذا هHو مHذهHب عHبد الHبهاء وهHذا هHو طHريHق عHبد الHبهاء .مHن احHب الHبهاء اتّHبع هHذا الHصراط
املستقيم ومن ترك هذا الصراط انه ملن املحتجبني.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (13 – 12
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HتوجHHه والHHتبتل إلHHى اهلل.
Hصالة فHHرض وواجHHب ألنHHه يHHؤ ّدي إلHHى الHHخضوع والHHخشوع والHّ H
 -3يHHا بHHنت املHHلكوت ا ّن الّ H
Hتقرب ال HHيه ويتح ّ Hدث م HHع م HHعشوق HHه ال HHحقيقيّ وي HHصل إل HHى م HHقام HHات
واالن HHسان ب HHواس HHطة ال HHصالة ي HHناج HHي ربّ HHه وي ّ H
روحانية.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (14
 -4اي HHها ال HHعزي HHز ال HHروح HHان HHي ،س HHأل HHت ع HHن ح HHكمة ال HHصالة ،اع HHلم ان ال HHصالة ف HHرض وواج HHب وال ي HHقبل اي ع HHذر
ل HHالع HHفاء ع HHنه اال اذا ك HHان ه HHناك عج HHز او م HHحاذي HHر ك HHليه .ام HHا ح HHكمته ف HHهو ان ال HHصالة ع HHبارة ع HHن ع HHالق HHة ب HHني
االنHسان وربHه وفHيها يHتوجHه بHقلبه وروحHه إلHى اهلل سHبحانHه وتHعالHى ويHناجHي ربHه بHكل مHحبة والHفه .ال تHوجHد لHذة
اعHHظم لHHلعاشHHق مHHن املHHكاملHHة مHHع املHHعشوق او لHHلطالHHب ان يHHؤانHHس مHHع املHHطلوب .ولهHHذا فHHان كHHل شHHخص منجHHذب
إلHى املHلكوت االلHهي تHكون كHل امHالHه ان يHفرغ وقHته لHلتضرع والHدعHاء إلHى مHحبوبHه ويHطلب الHلطف والHعنايHة مHنه
ويس HHتغرق ف HHي بح HHر امل HHناج HHاة م HHتضرع HHا مبته HHال .ان ال HHصالة وال HHصوم س HHبب ل HHتذك HHر وت HHنبيه االن HHسان وح HHفظه
وحمايته من االمتحان.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (15 – 14
 -5ان الHHصالة سHHبب تHHوجHHه الHHقلب إلHHى مHHلكوت االيHHات .الن االنHHسان يHHكون وحHHده مHHع الHHحق ويHHناجHHيه ويHHقتبس
ال HHفيوض HHات ال HHروح HHان HHية .واذا أدى االن HHسان ال HHصالة ب HHكل ص HHفاء ق HHلب ف HHان ت HHأي HHيدات روح ال HHقدس ته HHبط ع HHليه
ويزال كبره وغروره .اتمنى ان تستمر في الصالة حتى ترى قوة التضرع واالبتهال.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (16

انواع الصالة
الصالة الكبرى
ّ
مرة في ّ
كل أربع وعشرين ساعة.
تؤدى ّ
الرحيم
هو املنزل الغفور ّ
Hتقر فHي مHقامHه يHنظر إلHى الHيمني وال ّ
Hشمال كHمن يHنتظر رحHمة ر ّبHHه
لHلمص ّلي أن يHقوم مHقبالً إلHى اهلل وإذا قHام واس ّ
الرحيم .ث ّم يقول:
الرحمن ّ
ّ
Hسمآء أسHئلك بHمطالHع غHيبك الHعليّ األبHهى بHأن تHجعل صHلوتHي نHارا ً لتحHرق حHجباتHي
يHا إلHه األسHمآء وفHاطHر ال ّ
ا ّلتي منعتني عن مشاهدة جمالك ونورا ً يد ّلني إلى بحر وصالك.
ث ّم يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعالى ويقول:
Hتمسكا ً بHحبلك ا ّلHذي بحHركHته تح ّHركHت
يHا مHقصود الHعالHم ومHحبوب األمHم تHرانHي مHقبالً إلHيك مHنقطعا ً ع ّHما سHواك م ّ
رب أن HHا ع HHبدك واب HHن ع HHبدك .أك HHون ح HHاض HHرا ً ق HHائ HHما ً ب HHني أي HHادي م HHشيّتك وإرادت HHك وم HHا أري HHد إالّ
امل HHمكنات .أي ّ
Hحب وتHرضHى .وعHزّتHك املHق ّدسHة عHن الHذّكHر
رضHآئHك .أسHئلك ببحHر رحHمتك وشHمس فHضلك بHأن تHفعل بHعبدك مHا ت ّ
والHثّنآء ك ّHل مHا يظهHر مHن عHندك هHو مHقصود قHلبي ومHحبوب فHؤادي .إلHهي إلHهي ال تHنظر إلHى آمHالHي وأعHمالHي
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Hسموات واألرض .واسHHمك األعHHظم يHHا مHHالHHك األمHHم مHHا أردت إالّ مHHا أردتHHه وال
بHHل إلHHى إرادتHHك ا ّلHHتي أحHHاطHHت الّ H
تحب.
أحب إالّ ما
ّ
ّ
ث ّم يسجد ويقول:
سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك.
ث ّم يقوم ويقول:
رب فاجعل صلوتي كوثر الحيوان ليبقى به ذاتي بدوام سلطنتك ويذكرك في ّ
كل عالم من عواملك.
أي ّ
مرة أخرى ويقول:
ث ّم يرفع يديه للقنوت ّ
يHHا مHHن فHHي فHHراقHHك ذابHHت الHHقلوب واألكHHباد وبHHنار ح Hبّك اشHHتعل مHHن فHHي الHHبالد أسHHئلك بHHاسHHمك ا ّلHHذي بHHه س ّ
خHHرت
رب ت HHرى ال HHغري HHب س HHرع إل HHى وط HHنه األع HHلى ظ Hّ Hل ق HHباب
اآلف HHاق ب HHأن ال ت HHمنعني ع HHما ع HHندك ي HHا م HHال HHك ال Hّ Hرق HHاب .أي ّ
عHHظمتك وجHHوار رحHHمتك والHHعاصHHي قHHصد بحHHر غHHفرانHHك والّ HذلHHيل بHHساط عHزّك والHHفقير أفHHق غHHنآئHHك .لHHك األمHHر فHHيما
تشآء .أشهد أ ّنك أنت املحمود في فعلك واملطاع في حكمك واملختار في أمرك.

للركوع هلل تبارك وتعالى ويقول:
ث ّم يرفع يديه ويكبّر ثلث مرات ث ّم ينحني ّ
يHا إلHهي تHرى روحHي مهHتزّا ً فHي جHوارحHي وأركHانHي شHوقHا ً لHعبادتHك وشHغفا ً لHذكHرك وثHنآئHك ويشهHد بHما شهHد بHه
Hب أن أسHHئلك فHHي هHHذا املHHقام كHّ Hل مHHا عHHندك إلثHHبات
رب أحّ H
لHHسان أمHHرك فHHي مHHلكوت بHHيانHHك وجHHبروت عHHلمك .أي ّ
فقري وإعآلء عطآئك وغنآئك وإظهار عجزي وإبراز قدرتك واقتدارك.
مرة بعد أخرى ويقول:
ث ّم يقوم ويرفع يديه للقنوت ّ
Hجعني ورحHمتك
ال إلHه إالّ أنHت الHعزيHز الHو ّH
هHاب .ال إلHه إالّ أنHت الHحاكHم فHي املHبدء واملHآب .إلHهي إلHهي عHفوك ش ّ
ق ّ HوتHHني ونHHدآئHHك أيHHقظني وفHHضلك أقHHامHHني وهHHدانHHي إلHHيك وإالّ مHHا لHHي وشHHأنHHي ألقHHوم لHHدى بHHاب مHHديHHن قHHربHHك أو
رب تHرى املHسكني يHقرع بHاب فHضلك والHفانHي يHريHد كHوثHر
أت ّ H
HوجHه إلHى األنHوار املشHرقHة مHن أفHق سHمآء إرادتHك .أي ّ
البقآء من أيادي جودك .لك األمر في ّ
السمآء.
والرضآء يا فاطر ّ
كل األحوال يا مولى األسمآء ولي التّسليم ّ
مرات ويقول:
ث ّم يرفع يديه ثلث ّ
اهلل أعظم من ّ
كل عظيم.
ث ّم يسجد ويقول:
HقربHني أو أن تHصل إلHى فHنآء بHابHك طHيور أفHئدة املخHلصني.
سHبحانHك مHن أن تHصعد إلHى سHمآء قHربّHك أذكHار امل ّ
الصفات ومنزّها ً عن األسمآء ال إله إالّ أنت العليّ األبهى.
أشهد أنّك كنت مق ّدسا ً عن ّ
ث ّم يقعد ويقول:
أشهHد بHما شهHدت األشHيآء واملHأل األعHلى والHجنّة الHعليا وعHن ورآئHها لHسان الHعظمة مHن األفHق األبHهى أنّHك أنHت
السHّ Hر امل HHكنون وال Hّ Hرم HHز املخ HHزون ا ّلHHذي ب HHه اق HHترن ال HHكاف ب HHرك HHنه ال Hنّون.
اهلل ال إل HHه إالّ أن HHت وا ّلHHذي ظه HHر إنّ HHه ه HHو ّ H
رب العرش والثّرى.
أشهد أنّه هو املسطور من القلم األعلى واملذكور في كتب اهلل ّ
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ث ّم يقوم مستقيما ً ويقول:
يHHا إلHHه الHHوجHHود ومHHالHHك الHHغيب والّ H
Hشهود تHHرى عHHبراتHHي وزفHHراتHHي وتHHسمع ضHHجيجي وصHHريHHخي وحHHنني فHHؤادي.
رب حHبّك
قرب إلHيك وجHريHراتHي مHنعتني عHن الHورود فHي سHاحHة قHدسHك .أي ّ
وعHزّتHك اجHتراحHاتHي أبHعدتHني عHن الHت ّ ّ
أضHHنانHHي وهجHHرك أهHHلكني وبHHعدك أحHHرقHHني .أسHHئلك بHHموط¦ قHHدمHHيك فHHي هHHذا الHHبيدآء وبHHلبّيك ل Hبّيك أصHHفيآئHHك
في هذا الفضآء وبنفحات وحيك ونسمات فجر ظهورك بأن تق ّدر لي زيارة جمالك والعمل بما في كتابك.
ث ّم يكبّر ثلث مرات ويركع ويقول:
ل HHك الح HHمد ي HHا إل HHهي ب HHما أيّ HHدت HHني ع HHلى ذك HHرك وث HHنآئ HHك وع Hّ Hرف HHتني مش HHرق آي HHات HHك وج HHعلتني خ HHاض HHعا ً ل HHرب HHوب Hيّتك
وخاشعا ً أللوهيّتك ومعترفا ً بما نطق به لسان عظمتك.
ث ّم يقوم ويقول:
إل HHهي إل HHهي ع HHصيان HHي أن HHقض ظه HHري وغ HHفلتي أه HHلكتني .ك ّ Hلما أت HHف ّكر ف HHي س HHوء ع HHملي وح HHسن ع HHملك ي HHذوب
HتوجHه إلHيك وأيHادي ال ّHرجHآء
كHبدي ويHغلي الّ Hدم فHي عHروقHي .وجHمالHك يHا مHقصود الHعالHم إ ّن الHوجHه يسHتحي أن ي ّ H
رب الHHعرش والHثّرى.
تخجHHل أن تHHرتHHفع إلHHى سHHمآء كHHرمHHك .تHHرى يHHا إلHHهي عHHبراتHHي تHHمنعني عHHن الHذّكHHر والHثّنآء يHHا ّ
أسHئلك بHآيHات مHلكوتHك وأسHرار جHبروتHك بHأن تHعمل بHأولHيآئHك مHا يHنبغي لHجودك يHا مHالHك الHوجHود ويHليق لHفضلك يHا
ّ
والشهود.
سلطان الغيب
مرات ويسجد ويقول:
ث ّم يكبّر ثلث ّ
رب نHسئلك بHأن
HقربHنا إلHيك ويHرزقHنا ك ّHل خHير أنHزلHته فHي كHتبك وزبHرك .أي ّ
لHك الحHمد يHا إلHهنا بHما أنHزلHت لHنا مHا ي ّ
تحفظنا من جنود الظّنون واألوهام .إنّك أنت العزيز العالّم.
ث ّم يرفع رأسه ويقعد ويقول:
أشهHHد يHHا إلHHهي بHHما شهHHد بHHه أصHHفيآئHHك واعHHترف بHHما اعHHترف بHHه أهHHل الHHفردوس األعHHلى والHHجنّة الHHعليا وا ّلHHذيHHن
طافوا عرشك العظيم .امللك وامللكوت لك يا إله العاملني.

الصالة الوسطى
تؤدى يوميا في الصباح والزوال واملساء
ومن أراد أن يص ّلي له أن يغسل يديه وفي حني الغسل يقول:
صرف فHHيما لHHم يHHدخHHل فHHي
إلHHهي قِّ Hو يHHدي لHHتأخHHذ كHHتابHHك بHHاسHHتقامHHة ال تHHمنعها جHHنود الHHعالHHم ثّ Hم احHHفظها عHHن الHت ّ ّ
ملكها .إنّك أنت املقتدر القدير.
وفي حني غسل الوجه يقول:
وجه إلى غيرك.
وجهت وجهي إليك .ن ّوره بأنوار وجهك ث ّم احفظه عن الت ّ ّ
رب ّ
أي ِّ
متوجها ً إلى القبلة ويقول:
وبعد له أن يقوم
ّ
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شه HHد اهلل أنّ HHه ال إل HHه إالّ ه HHو .ل HHه األم HHر والخ HHلق .ق HHد أظه HHر مش HHرق ال Hظّهور وم HHك ّلم ال Hطّور ا ّلHHذي ب HHه أن HHار األف HHق
Hسمآء ق HHد أت HHى امل HHال HHك امل ُ HHلك وامل HHلكوت وال HHعزّة
األع HHلى ون HHطقت س HHدرة امل HHنتهى وارت HHفع الH Hنّدآء ب HHني األرض وال ّ H
والجبروت هلل مولى الورى ومالك العرش والثّرى.
ث ّم يركع ويقول:
السموات واألرضني.
سبحانك عن ذكري وذكر دوني ووصفي ووصف من في ّ
ث ّم يقوم للقنوت ويقول:
الراحمني.
الرجآء بأذيال رحمتك وفضلك يا أرحم ّ
يا إلهي ال تخيّب من تشبّث بأنامل ّ
ث ّم يقعد ويقول:
أشه HHد ب HHوح HHدان ّ Hيتك وف HHردان ّ Hيتك وب HHأنّ HHك أن HHت اهلل ال إل HHه إالّ أن HHت .ق HHد أظه HHرت أم HHرك ووف HHيت بعه HHدك وف HHتحت ب HHاب
والسHالم والHتّكبير والHبهآء عHلى أولHيآئHك ا ّلHHذيHن مHا مHنعتهم
ّH H
Hصالة
Hسموات واألرضHني .وال ّ
فHضلك عHلى مHن فHي ال ّ
شئونات الخلق عن اإلقبال إليك وأنفقوا ما عندهم رجآء ما عندك .إنّك أنت الغفور الكريم.
الصغرى
الصالة ّ
ّ
مرة ّ
كل أربع وعشرين ساعة ،حني الزّوال:
تُقرأ ّ
أشهHHد يHHا إلHHهي بHHأنّHHك خHHلقتني لHHعرفHHانHHك وعHHبادتHHك .أشهHHد فHHي هHHذا الHHحني بعجHHزي وق ّ HوتHHك وضHHعفي واقHHتدارك
وفقري وغنآئك .ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم.
صالة امليت
يقرء في القنوت:
Hوج HHه إل HHيك م HHنقطعا ً ع HHن س HHواك .إنّ HHك أن HHت أرح HHم
ي HHا إل HHهي ه HHذا ع HHبدك واب HHن ع HHبدك ا ّل HHذي آم HHن ب HHك وب HHآي HHات HHك وت H ّ H
ال Hّ Hراح HHمني .أس HHئلك ي HHا غ Hفّار ال HHذن HHوب وس Hتّار ال HHعيوب ب HHأن ت HHعمل ب HHه م HHا ي HHنبغي ل HHسمآء ج HHودك وبح HHر إف HHضال HHك
والسمآء .ال إله إالّ أنت الغفور الكريم.
وتدخله في جوار رحمتك الكبرى ا ّلتي سبقت األرض
ّ
وبعد يشرع في التّكبيرات
في األ ّول:إنّا ٌّ
كل هلل عابدون.
وفي الثّاني :إنّا ٌّ
كل هلل ساجدون.
وفي الثّالث :إنّا ٌّ
كل هلل قانتون.
الرابع :إنّا ٌّ
كل هلل ذاكرون.
وفي ّ
وفي الخامس :إنّا ٌّ
كل هلل شاكرون.
السادس :إنا ٌّ
كل هلل صابرون.
وفي ّ
ّ
مرة.
كل منها تسع عشرة ّ
وفي النّساء يقول :هذه أمتك وابنة أمتك إلى آخر.
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• بعد تالوة كل تكبيرة "اهلل ابهى" يجب تالوة كل من االذكار الستة ،تسع عشرة مرة.
]راجع ً
أيضا فصل  37الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل وفصل  42شكر اهلل وحمده وفصل  44الصوم[.
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ﺍاﻟﺼﻮﻡم
من اثار حضرة بهاء اهلل
 -1خHذ الHصلوة والHصوم ،ان الHديHن سHماء ،والHصوم شHمسها والHصلوة قHمرهHا .وانHها لHعمود الHديHن وبHها يظهHر
املطيع والعاصي .نسئل اهلل تبارك وتعالى ان يوفّق الكل على العمل بما انزله في كتابه القديم.
)اهمية الصالة والصوم ،ص(6
 -2قد كتبنا الصوم تسعة عشر يوما في أعدل الفصول ،وعفونا ما دونها في هذا الظهور املشرق املنير.
)لوح ملك باريس(
 -3قHد كHتب لHكم الHصيام فHي شهHر الHعالء ،صHومHوا لHوجHه ربHكم الHعزيHز املHتعال .كHفوا انHفسكم مHن الHطلوع إلHى
الHHغروب ،كHHذلHHك حHHكم املHHحبوب مHHن لHHدى اهلل املHHقتدر املHHختار .لHHيس ألحHHد ان يHHتجاوز عHHن حHHدود اهلل وسHHننه وال
ألحHHد ان يHHتبع االوهHHام ،طHHوبHHى ملHHن عHHمل اوامHHري حHHبا لجHHمالHHي وويHHل ملHHن غHHفل عHHن مشHHرق االمHHر فHHي ايHHام ربHHه
العزيز الجبار.
)لئال¦ الحكمة ،الجزء االول ،ص (72
Hصيام ايHHا ًمHHا مHHعدودات وجHHعلنا الHHنيروز عHHي ًدا لHHكم بHHعد
 -4يHHا قHHلم االعHHلى قHHل يHHامHHأل االنHHشاء قHHد كHHتبنا عHHليكم الّ H
اكHمالHها كHذلHك اضHاءت شHمس الHبيان مHن افHق الHكتاب مHن لHدن مHالHك املHبدء واملHآب .واجHعلوا االيHام الHزّائHدة عHن
ال ّ H
Hسنة
Hصيام ،انّ HHا ج HHعلناه HHا م HHظاه HHر ال HHهاء ب HHني ال ّ Hليال HHي واالي HHام ل HHذا م HHا تح HHد ّدت بح HHدود ال ّ H
Hشهور ق HHبل شه HHر ال ّ H
وال ّ
Hشهور ،يHنبغي الهHل الHبهاء ان يHطعموا فHيها انHفسهم وذوي الHقربHى ثHم الHفقراء واملHساكHني ،ويهHلل ّن ويHكبّرنّ
Hصيام
ّH
ويس Hبّح ّن
ويمجHHد ّن ربّ HHهم ب HHال HHفرح واالن HHبساط .واذا ت Hّ Hمت اي HHام االع HHطاء ق HHبل االم HHساك ،ف HHليدخ HHل ّن ف HHي ال ّ H
كHذلHك حHكم مHولHى االنHام .لHيس عHلى املHسافHر واملHريHض والHحامHل واملHرضHع مHن حHرج ،عHفا اهلل عHنهم فHضال مHن
عنده انه لهو العزيز الوهّاب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (16

الصيام ايّاما معدودات
 -5قد كتبنا عليكم ّ
ال HHصوم وال HHصالة رك HHنان م HHن أرك HHان الش HHري HHعة .وأك HHد ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي أح HHد أل HHواح HHه ب HHأن ح HHكم ال HHصوم
وبني حضرة ولي أمر اهلل أن أيام الصوم هي:
والصالة قد أنزل ليتقرب بهما املؤمنون إلى اهللّ .
"… ف HHي األس HHاس أي HHام ل HHلتعبد وال HHتأم HHل ،وف HHترة لتج HHدي HHد ال HHقوى ال HHروح HHان HHية ،وع HHلى امل HHؤم HHن أن ي HHسعى أث HHناءه HHا
ل HHتقوي HHم وج HHدان HHه ،وإن HHعاش ال HHقوى ال HHروح HHية ال HHكام HHنة ف HHي ذات HHه .ول HHذل HHك ف HHأه HHمية ه HHذه ال HHفترة وغ HHاي HHتها أس HHاس HHا
للكف عن األنانية ،والشهوات الجسدية".
روحانية ،فالصوم ذكرى للصائم ويرمز
ّ
والHHصوم مHHفروض عHHلى كHHل مHHؤمHHن ومHHؤمHHنة مHHن سHHن الHHخامHHسة عشHHرة إلHHى بHHلوغ سHHن السHHبعني .ويHHوجHHد مHHوجHHز
ألحHكام الHصوم واإلعHفاء مHنه ولHإلعHفاء مHن الHصوم .ويHطابHق وقHت الHصوم شهHر الHعالء مHن الHتقويHم الHبديHع ،ويHقع
ع HHادة ف HHي ال HHفترة م HHا ب HHني  20 – 2م HHن شه HHر آذار )م HHارس( ،وي HHبدأ شه HHر ال HHعالء ع HHقب أي HHام ال HHهاء م HHباش HHرة
وينتهي الصوم بعيد النيروز.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرة (25
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 -6وجعلنا النّيروز عي ًدا لكم بعد اكمالها
وض HHع ح HHضرة ال HHباب ت HHقوي HHما ج HHدي HHدا يُ HHعرف اآلن ب HHال HHتقوي HHم ال HHبدي HHع أو ال HHتقوي HHم ال HHبهائ HHي ،وط HHبقا له HHذا ال HHتقوي HHم
ال HHشمسي ،ال HHيوم ه HHو امل HHدة م HHن غ HHروب ال HHشمس إل HHى غ HHروب HHها ال HHتال HHي .وق HHد اخ HHتص ح HHضرة ال HHباب ف HHي ك HHتاب
الHHبيان شهHHر الHHعالء بHHالHHصوم ،وجHHعل الHHنيروز خHHاتHHمته ،وأسHHماه يHHوم اهلل .وث Hبّت حHHضرة بHHهاء اهلل هHHذا الHHتقويHHم
الذي جعل يوم النيروز عيدا.
فHالHنيروز هHو الHيوم األول مHن الHسنة الHبهائHية .ويHطابHق االعHتدال الHربHيعي فHي نHصف الHكرة الHشمالHي ،ويHوافHق
ع HHادة ال HHيوم ال HHحادي والعش HHري HHن م HHن شه HHر آذار )م HHارس( .وب HHني ح HHضرة ب HHهاء اهلل أن ف HHي أي ي HHوم ت HHنتقل ف HHيه
ال HHشمس إل HHى ب HHرج الح HHمل )ي HHعني االع HHتدال ال HHرب HHيعي( يح HHل ه HHذا ال HHعيد وي HHبدأ االح HHتفال ب HHه ح HHتى ول HHو ك HHان
انHتقالHها قHبل غHروب الHشمس بHدقHيقة واحHدة .وعHلى ذلHك يHمكن أن يحHل الHنيروز فHي الHيوم العشHريHن أو الHحادي
والعشرين أو الثاني والعشرين من شهر آذار )مارس( تبعا لوقت دخول االعتدال الربيعي.
وت HHرك ح HHضرة ب HHهاء اهلل ك HHثيرا م HHن ال HHتفاص HHيل لتش HHري HHع ب HHيت ال HHعدل األع HHظم وم HHن ب HHينها ع HHدة م HHسائ HHل ت HHتعلق
بHالHتقويHم الHبهائHي .وقHد ذكHر حHضرة ولHي أمHر اهلل أن تحHديHد مHوعHد حHلول الHنيروز عHلى نHطاق عHاملHي يHقتضي
اخHتيار نHقطة مHعينة عHلى سHطح األرض التHخاذهHا مHقياسHا لتحHديHد وقHت دخHول االعHتدال الHربHيعي .كHما أشHار
إلى أن اختيار تلك النقطة متروك لبيت العدل األعظم.

 -7واجعلوا االيام الزّائدة عن ّ
الصيام
الشهور قبل شهر ّ
يHتبع الHتقويHم الHبهائHي الHسنة الHشمسية الHتي تHتألHف مHن  365يHومHا وخHمس سHاعHات وخHمسني دقHيقة .وتHتألHف
الHسنة الHبهائHية مHن تHسعة عشHر شهHرا ،كHل شهHر مHنها تHسعة عشHر يHومHا )فHيكون املجHموع  361يHو ًمHا( يHضاف
إل HHى ذل HHك األي HHام ال HHزائ HHدة وه HHي أرب HHعة أي HHام ،أو خ HHمسة أي HHام ف HHي ال HHسنوات ال HHكبيسة .ول HHم يح HHدد ح HHضرة ال HHباب
م HHوض HHع األي HHام ال HHزائ HHدة ف HHي ال HHتقوي HHم الج HHدي HHد ول HHكن أت HHى ال HHكتاب األق HHدس ب HHجواب ه HHذه امل HHسأل HHة ف HHوض HHع األي HHام
ال HHزائ HHدة ق HHبل أول شه HHر ال HHعالء م HHباش HHرة ،أي ق HHبل دخ HHول ال HHصوم .ومل HHزي HHد م HHن ال HHتفصيل ان HHظر الج HHزء ال HHخاص
بالتقويم البديع ،املجلد الثامن عشر من كتاب "العالم البهائي" .The Bahá'í World
 -8انّا جعلناها مظاهر الهاء
أيHام الHسنة الHبهائHية الHزائHدة عHلى الHشهور قHد امHتازت بHانHتسابHها إلHى الHهاء وهHو حHرف يHساوي فHي الHحساب
األبجHHدي الHHعدد خHHمسة ،وهHHو أكHHبر عHHدد يHHمكن أن تHHصل إلHHيه عHHدة أيHHام الHHهاء .وكHHذلHHك يHHشير حHHرف الHHهاء فHHي
اآلثار املباركة إلى مدلوالت ومعان روحانية أخرى ومن جملة ما يرمز إليه الهوية اإللهية.
تمت ايام اإلعطاء قبل االمساك
 -9إذا ّ
أوصHHى حHHضرة بHHهاء اهلل بHHإقHHامHHة الHHوالئHHم ،والHHضيافHHة ،واإلنHHفاق عHHلى الHHفقراء واملHHساكHHني ،احHHتفاال بHHأيHHام الHHهاء.
وتشHرح رسHالHة كHتبت بHناء عHلى تHعليمات مHن حHضرة ولHي أمHر اهلل أن األيHام الHزائHدة هHذه مHخصصة لHلضيافHة
وتقديم الهدايا.
 -10ليس على املسافر … من حرج
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عHّ Hني حHHضرة بHHهاء اهلل الحHHد األدنHHى لHHلسفر الHHذي يHHعتبر عHHذرا يHHعفي مHHن الHHصوم ويHHوجHHد مHHزيHHد مHHن الHHبيان لهHHذا
الHحكم فHي خHالصHة األحHكام واألوامHر ،وقHد ب ّHني حHضرة ولHي أمHر اهلل أنHه عHلى الHرغHم مHن أن املHسافHريHن مHعفون
مHHن الHHصوم ،فHHإن لHHهم الحHHريHHة فHHي أن يHHصومHHوا إن شHHاءوا ذلHHك .كHHما أضHHاف بHHأن اإلعHHفاء يHHشمل مHHدة الHHسفر
ب HHأك HHملها ،وال ي HHقتصر ع HHلى ال HHساع HHات ال HHتي ي HHقضيها امل HHساف HHر مس HHتقال ال HHقطار أو ال HHسيارة أو غ HHيره HHما م HHن
وسائل السفر.
 -11ليس على املسافر واملريض والحامل واملرضع من حرج عفا اهلل عنهم فضال من عنده
أعHفى اهلل مHن الHصوم كHال مHن املHرضHى واملHسنني ومHن كHان عHلى سHفر والHحوائHض والHحوامHل ،واملHرضHعات .كHما
ي HHشمل اإلع HHفاء األش HHخاص ال HHذي HHن ي HHزاول HHون األع HHمال ال HHشاق HHة أي HHضا ع HHلى أن ي HHراع HHوا ن HHصح ح HHضرة ب HHهاء اهلل:
"احHHترامHHا لHHحكم اهلل ملHHقام الHHصوم ،الHHقناعHHة والسHHتر فHHي تHHلك األيHHام أحHHب وأولHHى" .وقHHد أشHHار حHHضرة ولHHي أمHHر
اهلل بأن تحديد األعمال الشاقة التي يعفى املشتغلون بها من الصوم يرجع إلى بيت العدل األعظم.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات من  25حتى (31
والشHHرب م HHن ال Hطّلوع إل HHى االف HHول ،ايّ HHاك HHم ان ي HHمنعكم ال HHهوى ع HHن ه HHذا ال HHفضل
ّH
 -12ك Hفّوا ان HHفسكم ع HHن االك HHل
ا ّلذي ق ّدر في الكتاب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (17
ّ
والشرب من الطّلوع إلى االفول
 -13كفّوا انفسكم عن االكل
ع HHينت ه HHذه اآلي HHة ف HHترة اإلم HHساك ع HHن األك HHل والش HHرب .وق HHد ت HHفضل ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ف HHي أح HHد أل HHواح HHه ،ب HHعد
تHHعريHHف الHHصوم بHHأنHHه االمHHتناع عHHن األكHHل والشHHرب ،أن شHHرب الHHدخHHان يHHع ّد ضHHمن املشHHروبHHات .ألن الشHHرب لHHغة
هو ما يدخل الجوف عن طريق الفم دون مضغ.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (32
 –14الصوم
الصوم في ال ّدين البهائيّ.
ِ .1عظَم املقام ا ّلذي يحت ّله ّ
الصوم بنهاية أ ّيام الهاء ،وينتهي بعيد النّيروز.
.2يبدأ شهر ّ
والشرب من ّ
ّ
الشروق إلى الغروب.
.3اإلمساك عن األكل
الرجال والنّساء ابتدا ًء من س ّن البلوغ ،وهو إدراك العام الخامس عشر.
ّ .4
الصوم فَرض على ّ
الصوم:
.5أُعفي من ّ
سفر:
ا.من كان على َ
السفر ألكثر من تسع ساعات.
 إذا طال ّترجل ألكثر من ساعتني.
 إذا طال سفر امل ُ ّ إذا تو ّقف املسافر في مكان مل ّدة تقل عن  19يوما ً.Hصوم فHي مHكان ملّ Hدة  19يHومHا ً ُيHعفى مHن صHوم األ ّيHام الHثّالثHة األولHى
إذا تHو ّقHف املHسافHر أثHناء ال ّلتو ّقفه.
الصوم من يوم وصوله.
الصوم يبدأ ّ
العائد ملوطنه أثناء ّب .من كان مريضا ً.
السبعني عاما ً من عمره.
ج .من جاوز ّ
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د .املرأة الحامل.
ﻫ .املرضع.
ّ
مرة يوميا ً.
تتوضأ وتتلو اآلية
و .الحائض بشرط أن
ّ
الخاصة ّ 95
الصوم.
الستر والقناعة احتراما ً لحكم اهلل ومقام ّ
ز .املشتغلون بأعمال شا ّقة ،على أن ُيراعوا ّ
أحب إلى اهلل.
الصيام جائز ،ولكن النّذر باألمور النّافعة للعباد
الصوم وفا ًء بنذر في غير شهر ّ
ّ .6
ّ
)من خالصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره(
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1ان الصالة والصيام من اعظم الفروض في هذا الدور املقدس.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (12
 -2فHHي عHHالHHم الHHعبادة يHHعتبر الHHصوم والHHصالة اعHHظم ركHHنني لشHHريHHعة اهلل .ال يHHجوز الHHفتور فHHيهما اب ً Hدا وال يHHليق
التقصير بهما.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (12
HتوجHه إلHى
 -3ان االحHكام اإللHهية مHثل الHصوم والHصالة هHما مHن الHفروض الHقطعية عHلى الHعباد .ولهHذا يHجب ال ّ H
HتوسHHل إلHHى املHHقام االعHHلى والHHدعHHاء واملHHناجHHاة بHHان نHHنجو مHHن شHHبهات الHHتاويHHل .هHHذا هHHو
مHHطاف املHHأل االعHHلى والH ّ H
مسHلك عHبد الHبهاء وهHذا هHو مHذهHب عHبد الHبهاء وهHذا هHو طHريHق عHبد الHبهاء .مHن احHب الHبهاء اتHبع هHذا الHصراط
املستقيم ومن ترك هذا الصراط انه ملن املحتجبني.
)اهمية الصالة والصوم ص (13 – 12
 -4بHHخصوص مHHا كHHتبته حHHول الHHصيام انHHه امHHر عHHظيم .عHHليكم االهHHتمام بHHه جHHدا انHHه مHHن اسHHاس شHHريHHعة اهلل
وركن من اركان دين اهلل.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (20
 -5ان الصيام يسبب عل ّوا في املقام الروحاني لالنسان.
)اهمية الصالة والصوم ،ص (21
 -6الHصيام يHؤدي إلHى تHنبّه االنHسان وتHذ ّHكHره فHيصبح الHقلب رقHيقا وتHزداد روحHانHية االنHسان بHحيث يHصبح فHكره
منحصرا في الذكر االلهي .من هذه الحالة يزداد الرقي املعنوي لالنسان.
)مائده اسماني ،الجزء  ،9ص (27
]راجع ً
أيضا فصل  43الصالة[.
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ﺍاﻟﺼﺒﺮ ﻭوﺍاﻟﺘﺴﻠﻴﯿﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭوﺍاﻟﻘﺪﺭر
من آثار حضرة بهاء اهلل
الصبر في قضائي االصطبار في بالئي.
 -1يا ابن االنسان لكل شيء عالمة وعالمة
الحب ّ
ّ
)الكلمات املكنونة(
مسHHتك ال HHبأس HHاء ف HHي س HHبيلي ان اص HHطبر وال تج HHزع وان HHه ي HHكفيك ب HHال HHحق وي HHرف HHعك إل HHى م HHقام ق HHد ك HHان
 -2وان ّ H
بالحق محمو ًدا وان وجدت نفسك فري ًدا ال تحزن ثم انس بنفسي وانّا نكون معك في كل االحيان.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،4ص  -171طبعة  125بديع(
Hلصاب HHري HHن ال HHذي HHن ي HHصبرون ف HHي ال HHبأس HHاء وال HHضراء ول HHن يج HHزع HHوا م HHن ش HHيء وك HHان HHوا ع HHلى م HHناه HHج
 -3ف HHطوب HHى ل ّ H
الصبر ملن السالكني.
)سورة امللوك(
 -4ان الHذيHن حHملوا الشHدائHد فHي سHبيل اهلل اولHئك قّ Hدر لHهم مHقام كHريHم .طHوبHى ملHن صHبر ابHتغاء مHرضHاة اهلل،
انّا نذ ُكره بالحق ويذكره املأل االعلى انه لهو العليم الخبير.
)درياي دانش ،ص (105
 -5وانHHتم يHHا مHHأل الHHبيان فHHاصHHبروا فHHي ايHHام الHHفانHHية وال تجHHزعHHوا عHّ Hما فHHات عHHنكم مHHن زخHHارف الHHدنHHيا وال تHHفزعHHوا
عHن شHدائHد االمHور الHتي كHانHت فHي صHحائHف الHقدرة مHقدورا ،ثHم اعHلموا بHأن ُقّ Hدر لHكل الHحسنات فHي الHكتاب
جHزاء محHدو ًدا اال الHصبر وهHذا مHا قHضى حHكمه عHلى محHمد رسHول اهلل مHن قHبل وانHما يHوفHى جHزاء الHصابHريHن
اجرهم بغير حساب.
)امر وخلق ،مجلد  ،3سورة أيوب ،ص (422 – 421
Hضراء اشHHتدت والHHبأسHHاء امHHت ّدت واالرض ارتHHجفت
 -6يHHا حHHمامHHة الHHوفHHاء خHHاطHHبي الHHضعفاء انHHه اذا وجHHدتHHم الّ H
والHHجبال ارتHHعدت وزوابHHع الشHHدائHHد احHHاطHHت وبHHحور الHHباليHHا فHHاحHHت واريHHاح الHHزرايHHا هHHاجHHت وطHHوفHHان االمHHتحان
احاط االمكان ،عليكم بالصبر الجميل في سبيل ربكم الجليل.
)بيام اسماني ،ص (62
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1يHا حHزب اهلل عHليكم بHالHصبر والHسكون حHني الHبالء وكHلما ازدادت املHصائHب ال تHضطربHوا بHل قHاومHوا طHوفHان
املحن واآلالم بكل اطمئنان وبفضل اهلل العلي القدير.
)مكاتيب ،مجلد  ،3ص (162
 -2ايHها الHطالHب لHلرضHاء االلHهي ،جHاء فHي الحHديHث مHن لHم َي َ
Hرض بHقضائHي فHليطلب ربًّHا سHوائHي .ان الHرضHى
وتحمل كل مصيبة بكل سرور.
تحمل كل بالء في سبيل اهلل
بالقضاء يعني
ّ
ّ
)مائده اسماني ،مجلد  ،5ص (262
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من تواقيع حضرة ولي امر اهلل
 -1عHHلى االحHHباء ان يHHقاومHHوا هHHذه املHHشاكHHل بHHكل ثHHبوت ورسHHوخ وصHHبر وشHHكر وبHHكل اتHHحاد واتHHفاق وعHHليهم ان
يتحHملوا هHذه املHصائHب املHتتابHعة ويHعبروا املHراحHل الHباقHية وان ال يHيأسHوا مHن هHذه االتHعاب واالوصHاب والHظلم
والعدوان.
)نار ونور ص (9
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  2االسHHتقامHHة والHHثبات عHHلى أمHHر اهلل وفHHصل  15الHHباليHHا واالمHHتحانHHات اإللHHهية وفHHصل 25
التو ّكل على اهلل وفصل  41الشهادة في سبيل اهلل وفصل  42شكر اهلل وحمده[.

١٨٣

ﺍاﻟﺼﺤﺔ ﻭوﺍاﻟﺸﻔﺎء ﻭوﺍاﻟﻌﻼﺝج
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1اذا مHرضHتم ارجHعوا إلHى الحHذاق مHن االطHباء ،انHا مHا رفHعنا االسHباب بHل اثHبتناهHا مHن هHذا الHقلم الHذي جHعله
اهلل مطلع امره املشرق املنير.
)الكتاب االقدس ،فقرة (113
.2قHل يHا قHوم ال تHأكHلوا اال بHعد الHجوع وال تشHربHوا بHعد الHهجوع ،نHعم الHريHاضHة عHلى الHخالء بHها تHقوى االعHضاء
وعHند االمHتالء داهHية دهHماء .ال تHترك الHعالج عHند االحHتياج ودعHه عHند اسHتقامHة املHزاج .ال تHباشHر الHغذاء اال
ب HHعد ال HHهضم ،وال ت HHزدرد اال ب HHعد أن ي HHكمل ال HHقضم .ع HHال HHج ال HHعلة اوال ب HHاالغ HHذي HHة وال ت HHجاوز إل HHى االدوي HHة .ان
حHHصل لHHك مHHا اردت مHHن املHHفردات ال تHHعدل إلHHى املHHركHHبات .دع الHHدواء عHHند السHHالمHHة وخHHذه عHHند الHHحاجHHه .اذا
اجHتمع الHضدان عHلى الHخوان ال تخHلطهما فHاقHنع بHواحHد مHنهما .بHادر اوالً بHالHرقHيق قHبل الHغليظ وبHاملHايHع قHبل
Hطر كHHن مHHنه عHHلى حHHذر .وإذا شHHرعHHت فHHي االكHHل فHHابHHتدئ بHHاسHHمي
الHHجامHHد .ادخHHال الHHطعام عHHلى الHHطعام خٌ H
االب HHهى ث HHم اخ HHتم ب HHاس HHم رب HHك م HHال HHك ال HHعرش وال HHثرى .واذا أك HHلتَ ف HHام HHش ق HHليال ً الس HHتقرار ال HHغذاء وم HHا عس HHر
قضمه منهي عنه عند اولي النهى كذلك يأمرك القلم االعلى.
)من لوح الطب(
.3أك HHل ال HHقليل ف HHي ال HHصباح ان HHه ل HHلبدن م HHصباح ،وات HHرك ال HHعادة امل HHضرة ف HHان HHها ب HHلية ل HHلبري HHة .ق HHاب HHل االم HHراض
بHHاالسHHباب وهHHذا الHHقول فHHي هHHذا الHHباب فHHصل الخHHطاب .ان الHHزم الHHقناعHHة فHHي كHHل االحHHوال بHHها تسHHلم الHHنفس
مHن الHكسالHة وسHوء الHحال .ان اجHتنب الHهم والHغم بHهما يحHدث بHالء أدهHم .قHل الحسHد يHأكHل الجسHد والHغيظ
يحHHرق الHHكبد ان اجHHتنبوا مHHنهما كHHما تHHجتنبون مHHن االسHHد .تHHنقية الHHفضول هHHي الHHعمدة ولHHكن فHHي الHHفصول
امل HHعتدل HHة وال HHذي ت HHجاوز أك HHله ت HHفاق HHم س HHقمه ،ق HHد ق HHدرن HHا ل HHكل ش HHيء س HHببًا وأع HHطيناه أث Hً Hرا ،ك HHل ذل HHك م HHن تج HHلي
اس HHمي امل HHؤث HHر ع HHلى االش HHياء إن رب HHك ه HHو ال HHحاك HHم ع HHلى م HHا ي HHشاء ق HHل ب HHما ب HHيناه ال ي HHتجاوز االخ HHالط ع HHن
االع HHتدال وال م HHقادي HHره HHا ع HHن االح HHوال ي HHبقى االص HHل ع HHلى ص HHفائ HHه والس HHدس وس HHدس الس HHدس ع HHلى ح HHال HHه،
ويسلم الفاعالن واملنفعالن وعلى اهلل التكالن ) .من لوح الطب(
.4يHHا طHHبيب ،اشHHف املHHرضHHى اوال بHHذكHHر ربHHك مHHالHHك يHHوم الHHتناد ،ثHHم بHHما قHHدرنHHا لHHصحة امHHزجHHة الHHعباد ،لHHعمري
ب خHمر حHبي لHقاؤه شHفاء ونHفسه رحHمة ورجHاء ،قHل تHمسكوا بHه السHتقامHة املHزاج إنHه مHؤيHد
الHطبيب الHذي شِ Hر َ
من اهلل للعالج.
)من لوح الطب(
 -5ان االمر املبرم االلهي ان يراجع املريض الطبيب الحاذق ويعمل بما يأمره.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (243
 -6ان ال ُHحكم االلHهي هHو ان يHعمل املHريHض طHبقا لHنصائHح االطHباء ،ولHكن عHلى الHطبيب ان يHكون حHاذقHا حHتى
رجHHح اهلل ت HHعال HHى ع HHلم
ت HHطاع اوام HHره ،الن ح HHفط االن HHسان ه HHو م HHن اع HHظم االم HHور ل HHدى اهلل ال HHغني امل HHتعال .وق HHد ّ H
االب HHدان ع HHن ب HHاق HHي ال HHعلوم ،الن اج HHراء االح HHكام الزم HHة وواج HHبة ع HHلى االج HHسام الس HHليمه ،وله HHذا ف HHان ص HHحة
االنسان لها االولوية على االمور االخرى.

١٨٤

)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (11-10
 -7كHل مHا يHفعله االطHباء الحHذّاق والج ّHراحHون بHاملHريHض هHو مHقبول ،ولHكن عHليهم ان يتحّ Hلوا بHالHعدل وإن عHرفHوا
الحق سبحانه وتعالى ،بالطبع فهو احسن واولى.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (244 – 243
من الواح حضرة عبد البهاء
 -1عHلينا ان نHطيع مHا يHقولHه الHطبيب الHحاذق كHما قHال حHضرة بHهاء اهلل ،وان مHراجHعته ضHروريHة حHتى لHو كHان
امل HHري HHض ن HHفسه ح HHكيما )ط HHبيبا( .امل HHقصود ه HHو ان ت HHحاف HHطوا ع HHلى ال HHصحة ب HHواس HHطة امل HHشورة م HHع ال HHحكيم
)الطبيب( الحاذق.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (153
 -2ان الHHشفاء مHHن االمHHراض مHHرجHHعه سHHببان ،سHHبب جHHسمانHHي وآخHHر روحHHانHHي .امHHا السHHبب الHHجسمانHHي فHHهو
مHHعالHHجة الHHطبيب والسHHبب الHHروحHHانHHي هHHو بHHواسHHطة الHHدعHHاء واملHHناجHHاة ويHHجب االسHHتفادة والتشHHبث بHHالHHطريHHقتني
مHعا .ان االمHراض الHتي تسHببها عHوارض جHسمية تHعالHج بHواسHطة االطHباء ،امHا االمHراض الHتي تسHببها امHور
روح HHان HHية ف HHيمكن ازال HHتها ع HHن ط HHري HHق االس HHباب ال HHروح HHان HHية .وم HHثال ع HHلى ذل HHك ،االم HHراض ال HHنات HHجة ع HHن الح HHزن
والHHخوف واالثHHار الHHعصبية لHHالنHHسان ،فHHإن الHHعالج الHHروحHHانHHي لHHها لHHه اثHHر اكHHبر مHHن الHHعالج الHHجسمانHHي .ولهHHذا
علينا بالعالج بهاتني الطريقتني وال يمنع احدهما عالج االخر.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  1ص (148
 -3يHا أمHة اهلل ان االدعHية واملHناجHاة الHصادرة مHن اجHل الHشفاء تHشمل الHشفاء الHجسمانHي والHروحHانHي ولهHذا
عِ H
Hليك بHHتالوة هHHذه االدعHHية مHHن اجHHل الHHشفاء الHHجسمانHHي والHHروحHHانHHي مHHعا .وان كHHان وضHHع املHHريHHض يHHسمح لHHه
بالشفاء فانه بالطبع سيشفى.
Hررا لHهم ولهHذا فHاالدعHية سHوف لHن تسHتجاب اقHتضاء بHالHحكم اإللHهية.
ولHكن الHشفاء لHبعض املHرضHى يسHبب ض ً
يا امة اهلل ان قوة روح القدس تشفي االمراض الجسمانية والروحانية معا.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (158
HوجHHه إلHHى حHHضرة بHHهاء اهلل واعHHمل بHHما يHHلقيه عHHلى قHHلبك.
 -4يHHقول عHHبد الHHبهاء مHHخاطHHبا لHHالطHHباء :اثHHناء الHHعالج تHّ H
عHHالHHج املHHرضHHى بHHالHHفرح والسHHرور االلHHهي واملHHتأملHHني بHHالHHبشارة الHHكبرى واملجHHروحHHني بHHاملHHوهHHبة الHHعظمى .وعHHندمHHا
يHأتHيك املHريHض امHنحه الHفرح والسHرور واالنجHذابHات الHرحHمانHية بHالHقوة الHروحHانHية .هHذا الHنفس الHرحHمانHي يهHب
الحياة للعظم الرميم ويحيى روح كل عليل وسقيم.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (148-147
 -5اي HHها ال HHطبيب االدي HHب .الح HHمد هلل ب HHأن ل HHك ق HHوت HHني اح HHداه HHما ط HHباب HHة ج HHسمان HHية واخ HHرى ط HHباب HHة روح HHان HHية .ان
تبشHHر املHHريHHض بHHبشارات جHHميلة وتسHّ Hره
الHHروحHHانHHيات لHHها نHHفوذ عHHظيم فHHي الHHعالج الHHجسمانHHي ،مHHثال عHHليك ان ّ H
HرحHHا وطHHر ًبHHا .وقHHد تHHكرر حHHصول الHHشفاء الHHعاجHHل مHHن ذلHHك السHHرور والHHحبور … ولهHHذا
وتHHسعده حHHتى يHHصبح فHً H
عليك بالعالج بواسطة تلك القوتني .ان املشاعر الروحانية لها اثر عجيب في االمراض العصبية.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (147
١٨٥

 -6فHHاعHHلم ان الHHعالج والHHتداوي بHHدون دواء عHHلى اربHHعة اقHHسام :قHHسمان بHHاالسHHباب املHHاديHHة وقHHسمان بHHالHHوسHHائHHل
الHHروحHHانHHية ،أمHHا الHHقسمان املHHاديHHان فHHأحHHدهHHما هHHو ان الHHصحة واملHHرض فHHي الHHحقيقة لHHهما سHHريHHان بHHني البشHHر
ول HHكاله HHما ع HHدوى وان HHتقال ،ام HHا ع HHدوى امل HHرض فس HHري HHعة وش HHدي HHدة ول HHكن ان HHتقال ال HHصحة ب HHطيء ج HHدا ،ف HHلو ان
ج HHسمني ت HHماس HHا ف HHمن امل HHؤك HHد ان ت HHنقل اج HHزاء امل HHكروب م HHن اح HHده HHما إل HHى اآلخ HHر ،وك HHما ان امل HHرض ي HHنتقل م HHن
جسHHد إلHHى آخHHر ويسHHري بسHHرعHHة شHHديHHدة ،فHHربHHما الHHصحة الHHتامHHة ايHHضا فHHي شHHخص صHHحيح تHHكون سHHببا فHHي
تHخفيف وطHأة مHرض بHسيط جHدا فHي شHخص مHريHض ،واملHقصود ان عHدوى املHرض شHديHدة وسHريHعة الHتأثHير،
وانHHتقال الHHصحة بHHطيء جHHدا وقHHليل الHHتأثHHير ،ولهHHذا كHHان تHHأثHHيره جHHزئHHيا فHHي االمHHراض الHHبسيطة جHHدا ،يHHعني ان
الHHقوة الشHHديHHدة فHHي الHHجسم الHHصحيح تHHتغلب عHHلى املHHرض الHHخفيف فHHي الHHجسم الHHعليل ،فHHتوجHHد الHHصحة وهHHذا
قHHسم واحHHد .امHHا الHHقسم اآلخHHر فHHهو الHHقوة املHHغناطHHيسية ،تHHلك الHHقوة الHHتي قHHد يHHمكن الHHتأثHHير بHHها مHHن جHHسم فHHي
ج HHسم آخ HHر ،ورب HHما ت HHكون س HHبب ال HHشفاء ،وه HHو اي HHضا ل HHها ت HHأث HHير ب HHسيط ،ف HHإذا وض HHع ش HHخص ي HHده ف HHوق رأس
شHHخص مHHريHHض او عHHلى قHHلبه قHHد تHHحصل فHHائHHدة لHHشخص املHHريHHض ،وذلHHك مHHن حHHيث ان الHHتأثHHير املHHغناطHHيسي
والتأثرات النفسية تكون سببا لزوال املرض ،وهذا التأثير ايضا ضعيف وبسيط جدا.
امHHا الHHقسمان اآلخHHران الHHروحHHانHHيان أي الHHلذان تHHكون الHHقوة الHHروحHHية واسHHطة الHHشفاء فHHيهما ،فHHأحHHدهHHما هHHو ان
ي HHعتني ان HHسان ص HHحيح ت HHمام االع HHتناء ن HHحو ش HHخص م HHري HHض ،وه HHذا ال HHشخص امل HHري HHض ي HHكون م HHنتطرا ب HHلهفة
ايHHضا لHHلشفاء ومHHعتقدا تHHمام االعHHتقاد بHHأنHHه سيكتسHHب الHHصحة مHHن الHHقوة الHHروحHHانHHية لهHHذا االنHHسان الHHصحيح،
بHHحيث يHHحصل ارتHHباط قHHلبي تHHام بHHني الHHصحيح واملHHريHHض ،عHHلى ان يHHوجHHه الHHشخص السHHليم كHHل عHHنايHHته لHHشفاء
املHHريHHض الHHذي يHHكون عHHلى يHHقني ايHHضا بHHحصول الHHشفاء ،فHHمن الHHتأثHHير والHHتأثHHرات الHHنفسانHHية تHHتهيج االعHHصاب
وتHلك الHتأثHرات وهHياج االعHصاب تHصير سHببا لHشفاء املHريHض ،فHمثال لHو كHان لHشخص مHريHض امHنية وامHل فHي
الHHحصول عHHلى شHHيء ثHHم تبشHHره فHHجأة بHHتحقق امHHنيته فHHإن اعHHصابHHه تHHتهيج ويHHكون هHHياج اعHHصابHHه هHHذا سHHببا
فHHي زوال مHHرضHHه بHHالHHكلية ،وكHHذلHHك لHHو يHHقع حHHادث مHHروع فHHجأة فHHقد يHHكون ذلHHك مHHهيجا العHHصاب شHHخص سHHليم
فHيصاب فHي الHحال بHمرض ،فHلم يHنشأ هHذا املHرض بسHبب مHادي ،ألنHه لHم يHأكHل شHيئا ولHم يHصل الHيه شHيء ،بHل
ان الHHذي اورثHHه هHHذا املHHرض هHHو مجHHرد الHHتهيج الHHعصبي ،ولHHذلHHك فHHان تHHحقق مHHنتهى االمHHانHHي بHHغتة يHHبعث فHHي
النفس سرورا بحيث يحصل هيجان في االعصاب ومنه تحصل الصحة.
وال HHخالص HHة ف HHان االرت HHباط ال HHتام ال HHكام HHل ف HHيما ب HHني ش HHخص ال HHطبيب ال HHروح HHان HHي وش HHخص امل HHري HHض ،ب HHحيث ان
الHطبيب يHتوجHه بُ Hك ّليته إلHى املHريHض ،واملHريHض ايHضا يHتوجHه بُ Hك ّليته إلHى ذلHك الHطبيب ،ويHقصر كHل تHوجHهه عHلى
شHH Hخص الHH Hطبيب الHH HروحHH HانHH Hي يHH Hنتظر حHH Hصول الHH Hصحة ،فهHH Hذا االرتHH Hباط يسHH Hبب تHH Hهيج االعHH Hصاب وبHH Hهيجان
االعHHصاب يحHHدث الHHشفاء .غHHير ان هHHذه الHHوسHHائHHط قHHد تHHؤثHHر فHHي بHHعض االحHHيان إلHHى حHHد مHHا وليسHHت بHHدائHHمة
الHتأثHير ،فHمثال لHو ابHتلي شHخص بHمرض شHديHد جHدا او اصHيب بجHرح فHأن هHذه الHوسHائHط ال تHكون مHرهHما لهHذا
الجHHرح حHHتى يHHلتئم ،وال سHHببا ألن يHHزول هHHذا املHHرض ،يHHعني ال تHHأثHHير لهHHذه الHHوسHHائHHط فHHي االمHHراض الشHHديHHدة،
اال ان ال HHبنية ق HHد ت HHساع HHد ع HHلى ذل HHك ،ألن ال HHبنية ال HHقوي HHة ت HHقاوم امل HHرض ف HHي غ HHال HHب االح HHيان ،فه HHذا ه HHو ال HHقسم
الثالث.
أمHا الHقسم الHرابHع فHهو حHصول الHشفاء بHقوة روح الHقدس ،ولHيس هHذا مشHروطHا بHالHتماس وال بHالHنظر حHتى وال
ب HHال HHحضور وال ب HHأي ش HHرط م HHن الش HHروط س HHواء أك HHان امل HHرض خ HHفيفا أم ش HHدي HHدا ،وس HHواء أح HHصل ت HHماس ب HHني
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الHHجسمني أم ال ،وسHHواء أحHHصل ارتHHباط بHHني املHHريHHض والHHطبيب أم ال ،وسHHواء أحHHضر املHHريHHض أم لHHم يHHحضر.
وذلك بقوة روح القدس.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (190 – 188
 -7سHHبق ان ب ّ Hينّا فHHي مHHسالHHة الHHطب والHHعالج الHHروحHHانHHي انHHه مHHن املHHمكن ان تHHعالHHج االمHHراض بHHالHHقوة املHHعنويHHة
ونHتكلم اآلن فHي الHعالج املHادي .فHعلم الHطب ال يHزال فHي درجHة الHطفولHة ولHم يHصل بHعد إلHى حHد الHبلوغ ،وعHندمHا
ي HHصل إل HHى ح HHد ال HHبلوغ ي HHكون ال HHعالج ب HHأش HHياء ال ي HHكره HHها ش HHم االن HHسان وال ذوق HHه ،وذل HHك ب HHاالغ HHذي HHة وال HHفواك HHه
وال HHنبات HHات ال HHلطيفة امل HHذاق ،ال HHطيبة ال HHرائ HHحة ،الن م HHدخ HHل االم HHراض أي س HHبب دخ HHول االم HHراض ف HHي ج HHسم
االنHسان امHا بHمواد جHسمانHية او تHأثHر االعHصاب وهHيجانHها ،امHا املHواد الHجسمانHية الHتي هHي السHبب االصHلي
فHHي االمHHراض فHHهي ان جHHسم االنHHسان مHHركHHب مHHن الHHعناصHHر املHHتعددة ،ولHHكن بنسHHب مHHعينة مHHعتدلHHة مHHتوازنHHة،
ومHادام هHذا االعHتدال بHاقHيا فHالHجسم مHصون مHن االمHراض ،فHإن اخHتل هHذا الHتوازن االصHلي الHذي هHو مHدار
االع HHتدال ح HHصل االخ HHتالل ف HHي امل HHزاج واس HHتول HHت االم HHراض ،م HHثال ي HHنقص ج HHزء م HHن االج HHزاء امل HHكون HHة ل HHجسم
االنHHسان ويHHزيHHد جHHزء آخHHر فHHيختل مHHيزان االعHHتدال ويحHHدث املHHرض ،مHHثل ان جHHزءا يHHجب ان يHHكون ألHHف درهHHم
وآخ HHر ي HHجب ان ي HHكون خ HHمسة دراه HHم ل HHيحصل االع HHتدال ،ف HHاذا ن HHقص الج HHزء ال HHذي ه HHو أل HHف إل HHى  700دره HHم،
وزاد الج HHزء ال HHذي ه HHو خ HHمسة دراه HHم ح HHصل اخ HHتالل ف HHي ال HHتوازن ث HHم ط HHرء امل HHرض ،وح HHينما ي HHحصل االع HHتدال
بHاالدويHة والHعالج يHزول املHرض ،مHثال لHو زاد الجHزء الHسكري تHختل الHصحة ،فHحينما يHمنع الHطبيب املHريHض مHن
االغHHذيHHة الحHHلوة والHHنشويHHة يHHتناقHHص الجHHزء الHHسكري فHHيحصل االعHHتدال ويHHزول املHHرض ،اذا فHHاعHHتدال االجHHزاء
امل HHرك HHب م HHنها ال HHجسم االن HHسان HHي ي HHحصل بس HHببني :ام HHا ب HHاالدوي HHة أو ب HHاالغ HHذي HHة ،وح HHينما ي HHحصل االع HHتدال ف HHي
املHزاج يHزول املHرض ،ألن جHميع الHعناصHر املHركHبة فHي االنHسان مHوجHودة فHي الHنبات ايHضا ،فلهHذا اذا تHناقHص
ج HHزء م HHن االج HHزاء امل HHرك HHب م HHنها ج HHسم االن HHسان وج HHب ت HHناول االط HHعمة ال HHتي ي HHكثر ف HHيها الج HHزء ال HHناق HHص ح HHتى
يحصل االعتدال فيحصل الشفاء ،وما دام املقصود هو تعديل االجزاء فهو ممكن بالدواء والغذاء.
وان االمHHراض الHHتي تHHعتري االنHHسان اكHHثرهHHا يHHعتري الHHحيوان ايHHضا ،امHHا الHHحيوان فHHال يHHعالHHج بHHالHHدواء وانHHما
طHبيبه فHي الHصحارى والHجبال قHوة الHذوق وقHوم الHشم ،فHالHحيوان املHريHض يHشم هHذة الHنباتHات الHتي تHنمو فHي
الHصحارى فHيأكHل مHا يحHلو طHعمه فHي ذوقHه وتHذكHو رائHحته فHي شHمه فHيشفى ،وسHبب شHفائHه هHو هHذا ،مHثال اذا
تHHناقHHص الجHHزء الHHسكري مHHن مHHزاجHHه يشHHتهي أكHHل الحHHلو فHHيتناول الHHنبات الحHHلو الHHطعم ،ألن الHHطبيعة نHHفسها
تسوقه وتدله ويسر لرائحته وطعمه فيأكله فيتزايد الجزء السكري فتحصل له الصحة.
اذا صHار مHن املHعلوم ان يHمكن الHعالج بHاالطHعمة واالغHذيHة والHفواكHه ،ولHكن حHيث ان الHطب ال يHزال نHاقHصا إلHى
اآلن فله HHذا ل HHم يه HHتد االط HHباء إل HHى م HHعرف HHة ذل HHك ت HHمام HHا ،وح HHينما ي HHصل ال HHطب إل HHى درج HHة ال HHكمال ي HHكون ال HHعالج
بHHاالطHHعمة واالغHHذيHHة والHHفواكHHه والHHنباتHHات الHHطيبة الHHرائHHحة واملHHياه الHHتي تHHختلف درجHHاتHHها فHHي الحHHرارة والHHبرودة،
هذا بيان مختصر وان شاء اهلل تتكلم عن هذه املسألة بالتفصيل في وقت مناسب آخر.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (192-190
من تواقيع حضرة شوقي افندي
 -1ان حHHضرة املHHولHHى يHHشاطHHركHHم االحHHزان ملHHا اصHHابHHكم فHHي هHHذه املHHصيبة الHHكبرى .فHHي هHHذه املHHناسHHبات عHHلى
خHHدام امHHر اهلل املخHHلصني ان يHHعملوا بHHكل حHHكمة مسHHتخدمHHني كHHل الHHوسHHائHHل املHHمكنة ملHHساعHHدة اخHHوانHHهم االعHHزاء
الHHذيHHن يHHعانHHون مHHن ضHHيق ومHHرض .اخHHبرنHHا حHHضرة بHHهاء اهلل بHHانHHه اثHHناء املHHرض عHHلينا ان نHHتلو الHHدعHHاء واملHHناجHHاة
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ولHكن فHي نHفس الHوقHت نHراجHع الHطبيب الHحاذق ونHطيع مHا يHقولHه .ولهHذا فHان حHضرة شHوقHي افHندي يHطلب مHنكم
الHتحقق مHا اذا كHان ابHنكم مHريHضا حHقا واذا كHان كHذلHك ،عHليكم الHعمل بHتوجHيهات الHطبيب .ونHظرا الن الHطبيب
عHHلى درايHHة تHHامHHة بHHالHHعلوم الHHطبية فHHانHHه يHHعالHHج احHHسن مHHن األم املHHحبة البHHنها .ولHHكن يHHمكنك تHHقديHHم املHHساعHHدة عHHن
طريق الدعاء له وفي نفس الوقت مساعدة االطباء لعالجه.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  9نيسان  /ابريل عام 1933م(
 -2فHي "الHكتاب االقHدس" يHدعHونHا حHضرة بHهاء اهلل إلHى مHراجHعة الHطبيب فHي حHالHة املHرض وان نHعمل بHقراره.
كHما يHجب اسHتخدام الHوسHائHل املHاديHة والHروحHية مHن اجHل سHرعHة عHالج املHريHض .ان اي عHالج جHزئHي يHعتبر غHير
كاف.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  1حزيران  /يونيو عام 1933م(
 -3بHHالنسHHبة إلHHى سHHؤالHHكم حHHول الHHصحة الHHروحHHانHHية ،فHHإن اهHHمية هHHذا املHHوضHHوع كHHما تHHعلمون بHHالHHطبع ،قHHد تHHم
الHتأكHيد عHليه مHن قHبل حHضرة عHبد الHبهاء الHذي اعHتبره فHي الHواقHع جHز ًءا رئHيسيًا مHن عHملية الHعالج .ان الHعالج
الHجسمي ال يHكتمل أو يHعتبر نHهائHيا اال إذا تHم تHعزيHزه بHواسHطة الHعالج الHروحHي .ويHمكن الHوصHول إلHى الHعالج
ال HHروح HHي ب HHواس HHطة اط HHاع HHة االح HHكام واالوام HHر اإلل HHهية ال HHتي ن HHزل HHت م HHن خ HHالل م HHظاه HHر ام HHره وم HHطال HHع ذك HHره .ان
امل HHؤم HHنني ي HHمكنهم امل HHساع HHدة ف HHي اع HHطاء ال HHعالج ل HHالخ HHري HHن .ول HHكن ن HHجاح HHهم ف HHي ذل HHك م HHره HHون ب HHمدى ت HHمسكهم
الHHوثHHيق بHHالHHتعالHHيم واالحHHكام املHHباركHHة وايHHضا بHHاسHHلوب وطHHريHHقة اعHHطاء هHHذا الHHعالج .اشHHار حHHضرة بHHهاء اهلل بHHأن
االنHسان ال يسHتطيع الHحصول عHلى هHدايHة كHامHلة مHباشHرة مHن اهلل الHعلي الHقديHر وإنHما عHليه ان يHحصل عHلى
تHلك الهHدايHة مHن خHالل االنHبياء والHرسHل .ان حHضرة ولHي امHر اهلل ال يHرى اي مHانHع مHن مHحاولHة االحHباء الHتأثHير
عHHلى اآلخHHريHHن مHHن خHHالل الHHعالج الHHروحHHي ،اخHHذيHHن بHHعني االعHHتبار بHHأن املHHبدأ املHHذكHHور قHHد تHHم تHHوضHHيحه وفHHهمه
ج HHيدا .ان ه HHذا ال HHعالج ي HHجب ان ي HHكون ب HHاس HHم ح HHضرة ب HHهاء اهلل وط HHبقا ل HHتعال HHيمه واح HHكام HHه .ام HHا اهلل س HHبحان HHه
وتعالى فهو القوي القدير وهو الشافي العظيم وما عداه وسائل بيد ارادته.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  23أيار  /مايو عام 1925م(
 -4بHHالنسHHبة لHHسؤالHHكم حHHول الHHعالج ،فHHعلى الHHرغHHم مHHن عHHدم وجHHود اي مHHانHHع ملHHساعHHدة االخHHريHHن مHHن اجHHل اعHHادة
صHحتهم ،فHان حHضرة املHولHى يHفضل عHدم ربHط اسHم االمHر املHبارك فHي اعHمالHك النHها قHد تHوحHي بHأمHور خHاطHئة.
ال ي HHوج HHد م HHا ي HHسمى "ب HHال HHعالج ال HHبهائ HHي" ك HHما ه HHو م HHوج HHود ف HHي ال HHعلوم امل HHسيحية وامل HHذاه HHب االخ HHرى .ان HHك ف HHرد
بهائي وايضا معالج لالمراض وهما أمران متفاوتان.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  12كانون االول  /ديسمبر 1945م(
 -5لHقد نHزل لHوح الHطب بHافHتخار شHخص كHان تHلميذا فHي الHطب والHعالج بHالHطرق الHقديHمة الHتي كHانHت سHائHدة
ف HHي الش HHرق ان HHذاك .ك HHما ك HHان ه HHذا ال HHشخص ع HHلى دراي HHة ب HHاالص HHطالح HHات ال HHتي اسH Hتُخدم HHت ح HHينها .وق HHد
اسHHتخدم حHHضرة بHHهاء اهلل اصHHطالحHHات وجHHمل كHHانHHت دارجHHة لHHالطHHباء فHHي تHHلك االيHHام .ان هHHذه االصHHطالحHHات
تHHختلف تHHمامHHا عHHن تHHلك املسHHتخدمHHة الHHيوم فHHي عHHالHHم الHHطب .وعHHلى الHHشخص ان يHHكون عHHلى اطHHالع واسHHع بHHتلك
االصطالحات والتعابير حتى يستطيع فهم املواضيع التي شرحها حضرة بهاء اهلل في هذا اللوح.
إن ح HHضرة ول HHي ام HHر اهلل ال ي HHخوض ف HHي امل HHسائ HHل ال HHفنية الن HHها ليس HHت م HHن ع HHمله .ل HHقد وص HHى ح HHضرة ب HHهاء اهلل
ال HHناس االس HHتفادة م HHن م HHساع HHدة ون HHصائ HHح امل HHختصني واالط HHباء دون االش HHارة إل HHى امل HHدرس HHة ال HHتي ي HHجب ان
يHHنتمي الHHيها هHHؤالء املHHختصون او االطHHباء .وبHHاملHHثل ال يHHوجHHد فHHي الHHتعالHHيم املHHباركHHة مHHا يHHشير بHHأن عHHلى الHHناس
أك HHل ط HHعام HHهم م HHطبو ً
HالجHHا
خHHا او غ HHير م HHطبوخ ،أو أن ي HHمارس HHوا ال HHري HHاض HHة او ال ي HHمارس HHون HHها ،أو ان ي HHأخ HHذوا ع H ً H
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مHعينًا مHن عHدمHه ،كHما أن أكHل اللحHم لHيس حHرامHا .يHقول حHضرة بHهاء اهلل بHأن الHتبليغ هHو مHن اعHظم الخHدمHات
ولكنه لم يقصد بان نترك ممارسة الطب من أجل التبليغ.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  18كانون االول  /ديسمبر 1945م(
 -6مHن أعHظم انHواع الHعالج الHذي يHمكن لHلبهائHيني مHمارسHته هHو عHالج الHنفوس املHريHضة مHن الHناحHية الHروحHانHية
بHواسHطة اعHطاء هHذه الHرسHالHة الHعظيمة اإللHهية لHهم .كHما يHمكننا مHساعHدتHهم روحً Hيا وجHسم ًيا عHن طHريHق تHالوة
الدعاء لهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  25اذار  /مارس 1946م(
 -7ال ي HHوج HHد ف HHي ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة م HHا ي HHمنع ال HHفرد ال HHبهائ HHي م HHن ال HHتبرع ب HHعيون HHه إل HHى ش HHخص آخ HHر او إل HHى
ٌ
مستشفى ،بل العكس يبدو انه ٌ
عمل
جليل اداؤه.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  6ايلول  /سبتمبر 1946م(
 -8ان حHHضرة ولHHي امHHر اهلل لHHيس لHHه عHHلم بHHنوع الHHعالج الHHذي تHHقدمHHه كHHما انHHه ال يهHHتم بهHHذا املHHوضHHوع حHHيث ال
وقHت لHديHه ملHثل هHذه املHواضHيع ،ولHكن يHمكنه عHرض بHعض املHبادئ الHعامHة لHتكون تHوجHي ًها وارشHا ًدا لHكم .ال يHوجHد
Hسمى بHاملHعالHجني الHبهائHيني او بHالHعالج الHبهائHي .ذكHر حHضرة بHهاء اهلل فHي الHكتاب االقHدس بHأن عHلينا ان
مHا ي ّ
نHHراجHHع الHHطبيب الHHحاذق ،أي الHHطبيب الHHذي درس الHHطب بHHطريHHقة عHHلمية مHHنتظمة كHHما انHHه لHHم يHHقل بHHأن عHHلينا ان
ن HHعتقد ب HHأن HHه س HHوف ي HHعال HHجنا م HHن خ HHالل االط HHباء ف HHقط ،وإن HHما م HHن خ HHالل ال HHدع HHاء وامل HHناج HHاة وب HHمساع HHدة االط HHباء
والعالج الجيد الذي يقدمونه.
واالن ،ان كHان عHالجHكم ال يHتعارض مHع هHذه املHبادئ ،وإن كHنتم ال تHرغHبون فHي إحHالل مHكان االطHباء الHعاديHني
اثHHناء عHHالجHHكم لHHالخHHريHHن وانHHما مجHّ Hرد مHHساعHHدتHHهم عHHن طHHريHHق تHHقديHHم االقHHتراحHHات الHHبناءة او غHHيرهHHا ،وعHHدم ربHHط
هHذه املHساعHدات بHالHعنايHات املHباشHرة لHحضرة بHهاء اهلل ،فHإن حHضرة ولHي أمHر اهلل ال يجHد مHانً Hعا مHن االسHتمرار
ف HHي م HHد ي HHد ال HHعون ل HHالخ HHري HHن .ول HHكن ع HHليكم ان ت HHقرروا ب HHكل م HHا ي HHمليه ع HHليكم ض HHميرك HHم ب HHمدى رغ HHبتكم ف HHي
االس HHتمرار ف HHي ال HHعمل ع HHلى ض HHوء م HHا س HHبق ذك HHره .ان ح HHضرة امل HHول HHى س HHيتلو ال HHدع HHاء وامل HHناج HHاء م HHن اج HHل
سعادتكم وهدايتكم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  8حزيران  /يونيو 1948م(
 -9بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم ،هHناك عHدد قHليل مHن الHناس يHمكنهم الHنوم اقHل مHن ثHمانHي سHاعHات يHومHيًا .وان كHنت
واحً Hدا مHن هHؤالء فHعليك مHراعHاة صHحتك والHنوم بHما فHيه الHكفايHة ،ان حHضرة ولHي أمHر اهلل يHرى عHن نHفسه بHانHه
بحاجة إلى سبع إلى ثماني ساعات يوم ًيا راحة على االقل حتى ال تختل قدراته في العمل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى شخصني مؤمنني بتاريخ  15ايلول  /سبتمبر 1951م(
 -10يHHرى حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل بHHان مHHوضHHوع الHHختان ال عHHالقHHة لHHه بHHالHHتعالHHيم املHHباركHHة ،ولHHالحHHباء مHHطلق الحHHريHHة
في عمله ان رغبوا.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  27اذار  /مارس 1954م(
 -11ان حHضرة املHولHى قHد سHعد مHن تHحسن صHحتكم وبHالHتأكHيد سHيتلو الHدعHاء مHن اجHل شHفائHكم الHكامHل .ان
حHضرتHه يHرى ضHرورة املHشورة مHع اكHثر مHن طHبيب حHاذق قHبل اجHراء ايHة عHملية جHراحHية رئHيسية) .مHن رسHالHة
كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  8نيسان  /ابريل 1954م(

١٨٩

 -12بHHالنسHHبة إلHHى املHHواضHHيع املHHتنوعHHة الHHتي اثHHيرت فHHي رسHHالHHتك ،ال يHHوجHHد فHHي االثHHار املHHباركHHة مHHا يHHمنع الHHفرد
Hحا بHأن املHيّت
الHبهائHي مHن الHتبرع بHجسمه الجHراء ابHحاث طHبية عHليه بHعد مHوتHه .ومHع ذلHك يHجب أن يHكون واض ً
يجب ان يدفن طبقا الحكام الشريعة البهائية وال يحرق.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHكندا بHHتاريHHخ  26حHHزيHHران  /يHHونHHيو
1956م(
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1ان مHدارس الHتغذيHة والHطب املHختلفة ليسHت لHها عHالقHة بHالHتعالHيم املHباركHة .ان املHوجHود لHديHنا هHو مجHموعHة مHن
الHHتوجHHيهات واملHHالحHHظات واملHHبادئ الHHتي سHHوف تHHبحث بHHدقHHة بHHواسHHطة املHHختصني والHHتي سHHتكون دون شHHك فHHي
Hصدرا ثHHمينًا لHHلتوجHHيه والهHHدايHHة فHHي حHHقل تHHطويHHر الHHعلوم الHHطبية .بHHاالضHHافHHة إلHHى ذلHHك ،وحHHول
الHHسنوات املHHقبلة مH
ً
هHذا املHوضHوع كHتب سHكرتHير حHضرة ولHي أمHر اهلل بHالHنيابHة عHنه مHا يHلي" :لHم يHحن الHوقHت بHعد اليHجاد تHفاصHيل
وايHضاحHات حHول املHواضHيع الHطبية والHصحية الHعامHة املHشار الHيها فHي االثHار املHباركHة ".عHلى االحHباء الHحيطة
من اية نصوص معينة قد يتمسك بها البعض وقد تفسر بشكل جزئي او حتى قد تفهم بشكل خاط¦ ….
ق HHال ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ال HHكتاب االق HHدس" :اذا م HHرض HHتم ارج HHعوا إل HHى الح HHذاق م HHن االط HHباء ان HHا م HHا رف HHعنا
االسHHباب بHHل اثHHبتناهHHا مHHن هHHذا الHHقلم الHHذي جHHعله اهلل مHHطلع امHHره املشHHرق املHHنير ".وقHHد نHHقل سHHكرتHHير حHHضرة
ولHHي أمHHر اهلل تHHوجHHيهات حHHضرتHHه حHHول هHHذا املHHوضHHوع فHHي رسHHائHHل عHHدة إلHHى افHHراد املHHؤمHHنني ،مHHثل الHHتوجHHيهات
الHتالHية" :راجHع االطHباء الحHذاق وخHذ بHقراراتHهم املHعتبرة ..." ".قHم بHاملHشورة مHع االطHباء الحHذاق ذوي الHضمير
ال HHحي وخ HHذ ب HHعالج HHهم ب HHاس HHتمرار".واي HHضا "… اس HHتشر اف HHضل االط HHباء … االط HHباء ال HHذي HHن درس HHوا ال HHطب
بHHصورة عHHلمية ومHHنتظمة ".وبHHالHHتالHHي فHHان املHHشورة مHHع االطHHباء والHHتمييز بHHني املHHمارسHHني املHHهنيني الHHجيديHHن فHHي
الHعلوم الHطبية مHن سHواهHم هHو امHر واضHح ،ولHكن يHجب عHدم اقHحام االمHر االلHهي فHي أيHة مHدرسHة طHبية مHعينة
سHHواء أكHHانHHت نHHظريHHة أم عHHملية .إنHHه أمHHر مHHتروك لHHكل فHHرد مHHؤمHHن أن يحHHدد الHHطبيب الHHذي يHHرغHHب املHHشورة مHHعه،
اخذا بعني االعتبار املبادئ التي سبق شرحها.
امHا بHالنسHبة لHالغHذيHة الHخاصHة ،فHكما هHو الHحال فHي الHطب ،فHإن بHيت الHعدل االعHظم االلHهي يHشعر بHأن عHلى
االحHHباء ان يHHدركHHوا بHHأن هHHناك حجHً Hما هHHائHHال ًمHHن الHHعلوم واملHHعارف تHHم اكHHتشافHHها لHHتكون مHHرشHHدا لHHنا ولHHعاداتHHنا
وس HHلوك HHنا .وف HHي ه HHذه ال HHحال HHة ،م HHثلها م HHثل االم HHور االخ HHرى ،ف HHإن ع HHلى االح HHباء ان ي HHراع HHوا م HHبدأي HHن اث HHناء اب HHداء
وجHHهات نHHظرهHHم ،هHHما االعHHتدال والHHلطافHHة ،كHHما عHHليهم ان يHHراعHHوا ذلHHك اثHHناء اتHHخاذ قHHرارهHHم بHHاملHHوافHHقة او رفHHض
اي نHHوع مHHن الHHطعام يHHقدم لHHهم او اثHHناء طHHلبهم لHHنوع مHHعني مHHن الHHطعام .بHHالHHطبع هHHناك حHHاالت لHHها مHHبرراتHHها إذ
ي HHتناول ف HHيها ال HHشخص اط HHعمة م HHعينة وي HHمتنع ع HHنها الس HHباب ط HHبية ول HHكن ه HHذا م HHوض HHوع اخ HHر وي HHمكن ف HHهمه
بواسطة اي شخص واع.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ال HHساح HHة امل HHقدس HHة إل HHى اح HHد امل HHؤم HHنني ب HHتاري HHخ  24ك HHان HHون ال HHثان HHي  /ي HHناي HHر
1977م(

 -2ب HHالنس HHبة ل HHقضاي HHا ال HHصحة وع HHلى االخ HHص م HHا ي HHتعلق ب HHال HHتغذي HHة وال HHغذاء ال HHخاص ف HHإن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم
يHHنصح االحHHباء طHHلب املHHساعHHدة والHHنصح مHHن املHHختصني واالطHHباء .هHHذا مHHا وصHHاه حHHضرة بHHهاء اهلل ،ولHHم يشHHر
حHHضرتHHه إلHHى املHHدرسHHة الHHفكريHHة او الHHعملية الHHتي يHHجب ان يHHنتمي الHHيها هHHؤالء املHHختصون واالطHHباء .ومHHع ذلHHك،
١٩٠

ونHظرا لHسؤالHكم عHن املHراجHع املHذكHورة فHي العهHد الHقديHم )الHتوراة( الHتي تHذكHر اللحHم والHسمك ،فHان بHيت الHعدل
االع HHظم ط HHلب م HHنا ان ن HHشير إل HHى امل HHقتطف ال HHتال HHي ال HHذي ك HHتب ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل إل HHى اح HHد
املHؤمHنني … :ال يHوجHد فHي الHتعالHيم املHباركHة مHا يHشير بHأن عHلى الHناس اكHل طHعامHهم مHطبوخHا أو غHير مHطبوخ
او ان يHHمارسHHوا الHHريHHاضHHة او ال يHHمارسHHونHHها او ان يHHأخHHذوا عHHالجHHا مHHعينا مHHن عHHدمHHه ،كHHما ان اكHHل اللحHHم لHHيس
حراما.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة املقدسة إلى احد املؤمنني بتاريخ  19حزيران  /يونيو 1977م(
 -3اس HHتلم ب HHيت ال HHعدل االع HHظم رس HHال HHتكم امل HHؤرخ HHة  19ك HHان HHون ال HHثان HHي  /ي HHناي HHر  1978ح HHول اس HHتفسارك HHم ع HHن
س HHئل ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل س HHؤاال م HHشاب HHها ح HHيث اج HHاب
وج HHهة ال HHنظر ال HHبهائ HHية ح HHول تش HHري HHح ال HHحيوان .ل HHقد ُH H
سHHكرتHHيره بHHتاريHHخ  29تشHHريHHن الHHثانHHي  /نHHوفHHمبر  1955بHHالHHجواب الHHتالHHي" :نHHظرا لHHعدم وجHHود بHHيانHHات صHHريHHحة
وواض HHحة ف HHي االث HHار امل HHبارك HHة ح HHول تش HHري HHح ال HHحيوان ف HHإن ه HHذا امل HHوض HHوع م HHتروك ل HHبيت ال HHعدل االع HHظم ف HHي
املسHتقبل لHيقرر فHي شHأنHه ".ان بHيت الHعدل االعHظم ال يHرغHب فHي الHوقHت الHراهHن ان يشHرع حHول هHذا املHوضHوع
وهHو أمHر مHتروك لHضمير كHل فHرد بHهائHي ان يHقرر بHشأنHه ويتخHذ قHراره عHلى ضHوء الHتعالHيم اإللHهية فHيما يHختص
بالحيوانات واملعاملة معها.
HوحHا مHن حHضرة عHبد الHبهاء يHذكHر
وحHول هHذا املHوضHوع فHقد طHلب مHنا بHيت الHعدل االعHظم ان نHشير بHأن هHناك ل ً H
فHHيه الHHحاجHHة إلHHى الHHرأفHHة بHHالHHحيوان ،وايHHضا الHHسماح لHHعمل عHHملية جHHراحHHية لHHحيوان عHHلى قHHيد الHHحياة مHHن اجHHل
ابHحاث عHلمية حHتى لHو مHات الHحيوان بسHببها ،شHريHطة ان يHكون الHحيوان مخّ Hد ًرا وعHدم إيHذائHه إلHى اقHصى حHد
ممكن.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ع HHن ال HHساح HHة امل HHقدس HHة إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي الي HHطال HHيا ب HHتاري HHخ  9اذار  /م HHارس
1978م(
 -4بHالنسHبة لHالغHذيHة الHخاصHة ،فHكما هHو الHحال فHي الHطب ،فHإن بHيت الHعدل االعHظم يHشعر بHأن عHلى االحHباء
ان يHHدركHHوا بHHأن هHHناك حجHً Hما هHHائHHال ًمHHن الHHعلوم واملHHعارف تHHم اكHHتشافHHها لHHتكون مHHرشHHدا لHHنا ولHHعاداتHHنا وسHHلوكHHنا.
ولHHكن يHHجب ان يHHكون واضHHحا بHHأن مHHدارس الHHتغذيHHة والHHطب ال عHHالقHHة لHHها بHHالHHتعالHHيم الHHبهائHHية .ان املHHوجHHود لHHديHHنا
هHو مجHموعHة مHن الHتوجHيهات واملHالحHظات واملHبادئ الHتي سHوف تHبحث بHدقHة بHواسHطة املHختصني والHتي سHتكون
دون شHك فHي الHسنوات املHقبلة مHصدرا ثHمينا لHلتوجHيه والهHدايHة فHي حHقل تHطويHر الHعلوم الHطبيه .بHاالضHافHة إلHى
ذلHك ،وحHول هHذا املHوضHوع كHتب سHكرتHير حHضرة ولHي امHر اهلل بHالHنيابHة عHن حHضرتHه مHا يHلي" :لHم يHحن الHوقHت
بHعد اليHجاد تHفاصHيل وايHضاحHات حHول املHواضHيع الHطبية والHصحية الHعامHة املHشار الHيها فHي االثHار املHباركHة".
عHHلى االحHHباء الHHحيطة مHHن ايHHة نHHصوص مHHعينة قHHد يHHتمسك بHHها الHHبعض وقHHد تفسHHر بHHشكل جHHزئHHي او حHHتى قHHد
تفهم بشكل خاط¦.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ  11تموز  /يوليو 1978م(

١٩١

ﺍاﻟﻀﻴﯿﺎﻓﺔ ﺍاﻟﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮﻳﯾﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1قHد رقHم عHليكم ال ّ
HضيافHة فHي كHل شهHر م ّHرة واحHدة ولHو بHاملHاء ان اهلل أراد ان يHؤ ّلHف بHني الHقلوب ولHو بHاسHباب
السموات واالرضني.
ّ
)الكتاب االقدس ،فقرة (57
 -2قد رقم عليكم ّ
مرة واحدة
الضيافة في كل شهر ّ
ث حHضرة
أضHحى هHذا األمHر األسHاس الHذي عHليه تHقام الHضيافHات الHتسع عشHريHة فHي الHديHن الHبهائHي .وقHد حّ H
ال HHباب أت HHباع HHه ف HHي ك HHتاب ال HHبيان ال HHعرب HHي ع HHلى االج HHتماع م HHرة ك HHل ت HHسعة عش HHر ي HHوم HHا ل HHلضياف HHة واألل HHفة .وث Hبّت
وبني ما لهذه املناسبات من فضل في توطيد األلفة واالتحاد.
حضرة بهاء اهلل هذا الحكمّ ،
وكHHشف حHHضرة عHHبد الHHبهاء ،ومHHن بHHعده حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل ،تHHدريHHجيا عHHن أهHHمية تHHنظيم هHHذه الHHضيافHHات.
فHأكHد حHضرة عHبد الHبهاء األهHمية الHروحHانHية لهHذا االجHتماع ومHا يHسوده مHن خHشوع هلل .وعHالوة عHلى مHواصHلة
حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل شHHرح أهHHمية الHHطابHHع الHHروحHHانHHي واالجHHتماعHHي لHHلضيافHHة الHHتسع العشHHريHHة ،أبHHرز الHHجانHHب
االداري لهHذا االجHتماع ،فHنظم الHضيافHة وخHصص فHيها فHترة لHلتشاور حHول شHئون الHجامHعة الHبهائHية ،بHما فHي
ذلك تبادل األخبار واملراسالت.
وفHي رد عHلى سHؤال بHشأن حHتمية حHكم الHضيافHة ،تHفضل حHضرة بHهاء اهلل أنHه لHيس فHرضHا وأبHان حHضرة ولHي
أم HHر اهلل ف HHي رس HHال HHة ك HHتبت ب HHتعليمات HHه" :ان االش HHتراك ف HHي ال HHضياف HHة ال HHتسع عش HHري HHة ل HHيس ف HHرض HHا ،ول HHكنه م HHهم
خاصا".
جدا ،وينبغي لكل مؤمن أن يعتبر حضوره الضيافة واجبًا شخصيًا وامتيازًا
ً
) شرح الكتاب االقدس ،فقرة (82
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1بHالنسHبة إلHى مHا كHتبتم حHول ضHيافHة الHسيد… فHان هHذه الHضيافHة هHي مHن الHضيافHة الHتسع عشHريHة الHتي
أسHHسها حHHضرة الHHباب وشHHجع حHHضرة بHHهاء اهلل عHHليها ولHHها اهHHمية كHHبيرة وعHHليكم ان تهHHتموا بHHها كHHثيرا حHHتى
تHصبح ثHابHتة ومسHتمرة .عHلى االحHباء ان يHجتمعوا ويHجالHسوا بHكل مHحبة وروح وريHحان ويHراعHوا االدب والHوقHار
فHHي سHHلوكHHهم ويHHرتّHHلوا االيHHات اإللHHهية ويHHقرأوا املHHقاالت املHHفيدة ورسHHائHHل عHHبد الHHبهاء ويHHشجعوا الHHكل عHHلى مHHحبة
االخHHريHHن ويHHتلوا الHHدعHHاء واملHHناجHHاة بHHكل روح وريHHحان ويHHقرأوا الHHقصائHHد ويHHذكHHروا نHHعوت ومHHحامHHد الHHحيّ الHHقيوم
ويلقوا ال ُ
خطب وان يخدم صاحب املنزل االخرين بنفسه ويالطفهم ويظهر كل محبة لهم.
)من املجموعة املستندية "الضيافة التسع عشرية”(
 -2عHHليكم ان تهHHتموا بHHالHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة وتHHعقدوا جHHلساتHHها ،النHHها سHHبب سHHرور واتHHحاد ومHHحبة احHHباء
اهلل.
)نفس املصدر السابق(
 -3ايHها الHعباد الHصادقHون لجHمال الHقدم ،إن الHضيافHة مHقبولHة فHي كHل كHور ودور ،ووضHع املHوائHد لHالحHباء أمHر
م HHمدوح ومح HHمود وع HHلى األخ HHص ف HHي ه HHذا ال HHدور ال HHعظيم وال HHكور ال HHكري HHم ،ألن HHها ت HHعتبرم HHن م HHحاف HHل ذك HHر اهلل
ومHHجالHHس الHHعباده .وفHHي الHHضيافHHة تHHتلى االيHHات اإللHHهية والHHقصائHHد الHHخاصHHة بHHاملHHحامHHد والHHنعوت اإللHHهية وتHHبعث

١٩٢

الHHنفوس بHHكل انجHHذاب .ان االصHHل هHHو الHHسنوحHHات الHHرحHHمانHHية ولHHكن بHHالHHطبع يHHتم تHHناول بHHعض االطHHعمة حHHتى
يHHوازي الHHعالHHم الHHجسمانHHي الHHعالHHم الHHروحHHانHHي ،ويHHكون الHHجسم مHHطابHHقا لHHلروح وتHHكون الHHنعم الHHجسمانHHية كHHامHHلة
م HHثل ال HHنعم ال HHروح HHان HHية ال HHساب HHغة .ط HHوب HHى ل HHكم ب HHما اج HHري HHتم ه HHذا ال HHحكم وك HHنتم س HHببا ف HHي ت HHذك HHير وت HHنبيه وروح
وريحان احباء اهلل.
)نفس املصدر السابق(
 -4وصHلتني رسHالHتك ومHا كHتبت عHن الHضيافHة الHتسع عشHريHة كHان سHببًا للسHرور والHحبور .إن تHلك الجHلسات
ه HHي س HHبب ل HHنزول امل HHائ HHدة ال HHسماوي HHة وح HHصول ال HHتأي HHيدات ال HHرح HHمان HHية .أرج HHو ان ت HHشملكم ن HHفثات روح ال HHقدس
ويHقوم كHل واحHد مHنكم بHالHتبشير عHن طHلوع شHمس الHحقيقة وشHروق نHيّر االفHاق بHكالم مHتني وقHلب مHليء بHمحبة
اهلل في املحافل واملجامع الكبرى .
)نفس املصدر السابق(
Hتوج HHه االح HHباء وإم HHاء ال HHرح HHمن إل HHى امل HHلكوت وي HHرت HHلوا
 -5ع HHليكم أن ته HHتموا ب HHمجال HHس ال HHتسع عش HHري HHة ح HHتى ي H ّ H
امل HHناج HHاة وي HHطلبوا ال HHتأي HHيد وينج HHذب HHوا إل HHى م HHحبة ب HHعضهم ال HHبعض وي HHزي HHدوا م HHن ال HHتنزي HHه وال HHتقدي HHس وال HHتقوى
ويتجردوا من العالم العنصري ويستغرقوا في االحساسات الروحانية.
ومقاومة النفس والهوى
ّ
)نفس املصدر السابق(
 -6أيHها الHثابHت عHلى املHيثاق اسHتلمت رسHالHتك املسهHبه ،ومHن كHثرة املHشاغHل سHأرد عHليك بHاخHتصار .بHالنسHبة
لHلضيافHة فHي كHل شهHر بHهائHي فHان املHقصود مHنها االلHفة واملHحبة والHتبتّل والHتذ ّكHHر وتHرويHج املHساعHي الHخيريHه،
وهHذا يHعني تHالوة االيHات وذكHر اهلل واملHناجHاة لHه ومHعامHلة بHعضنا الHبعض بHكل مHحبة والHفة .وإن كHان هHناك زعHل
بHني اثHنني مHن االحHباء عHليكم دعHوتHهم لHلضيافHة وإصHالح مHا بHينهما وأيHضا الHبحث فHي األمHور الHخيريHة وأعHمال
البر والتقوى حتى نحصل على نتائج جيده.
)نفس املصدر السابق(
 -7إن ال HHضياف HHة ال HHتسع عش HHري HHة ل HHها اه HHمية ك HHبرى ،ح HHيث ي HHجتمع االح HHباء وي HHذك HHرون اهلل ب HHكل م HHحبة وأل HHفة
ويتحHHدثHHون عHHن الHHبشارات اإللHHهية ودالئHHل وبHHراهHHني ظHHهور حHHضرة بHHهاء اهلل واالعHHمال الHHحسنة وتHHضحية احHHباء
اي HHران وان HHقطاع وج HHذب HHة الشه HHداء وان HHفاق وم HHساع HHدة األح HHباء ل HHبعضهم ال HHبعض .وله HHذا ف HHإن ال HHضياف HHة ال HHتسع
عشرية هامة جدا.
)نفس املصدر السابق(
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1عHHن مHHيعاد يHHوم الHHضيافHHة فHHي كHHل شهHHر مHHرة ،تHHفضل حHHضرتHHه بHHأنHHه لHHم يHHتعني يHHوم مHHخصوص لHHه ،إنHHما اذا
ي H H H H H Hك HH Hون االج H H H H H Hت H Hم HH Hاع ف HH H H H H Hي ال H H H H H Hي HH Hوم األول م HH H H H H Hن ال H Hش H Hه HH H H H H Hر ف H H H H H Hه HH Hو األح H H H H H Hس HH Hن واألن H Hس HH H H H H Hب.
)من املجموعة املستندية "الضيافة التسع عشرية”(
 -2بHHالنسHHبة لHHطبيعة الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة ،فHHفي الHHكتاب االقHHدس أشHHار حHHضرة بHHهاء اهلل بHHكل وضHHوح إلHHى
املHHيزات الHHروحHHية واالجHHتماعHHية لHHها .بHHاالضHHافHHة إلHHى ذلHHك ،فHHقد أكHHد حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل إلHHى االهHHمية االداريHHة

١٩٣

لHHلضيافHHة نHHظرا لHHالحHHتياجHHات املHHتزايHHدة لHHلجامHHعة الHHبهائHHية فHHي عHHصر الHHتكويHHن هHHذا ،ومHHن أجHHل الHHتدريHHب بHHشكل
افضل على املبادئ االدارية البهائية.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه بHتاريHخ  29تHموز  /يHولHيو عHام  1935إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي
للواليات املتحدة وكندا(
 -3وبHالHتالHي فHان اهHمية الHضيافHة تHكمن فHي ثHالثHة مHحاور .انHه اجHتماع يHضم الHجانHب الHروحHي واالجHتماعHي
واالداري .وعHHندمHHا تتّحHHد هHHذه الHHجوانHHب جHHميعها يHHمكن الHHحصول عHHلى نHHتائHHج جHHيده ،وعHHلى االحHHباء ان يHHعطوا
اهمية لهذه املؤسسة التي اوجدها حضرة بهاء اهلل وعليهم ايضا ان ال يقللوا من اهميتها.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه بHتاريHخ  20تشHريHن االول  /اكHتوبHر عHام  1935إلHى املHحفل الHروحHانHي
املركزي للواليات املتحدة وكندا(
 -4ب HHالنس HHبة ل HHلضياف HHة ال HHتسع عش HHري HHة إن HHها ليس HHت واج HHبه ،ول HHكن ع HHلى االح HHباء ال HHسعي ال HHحثيث ل HHحضوره HHا
ب HHشكل دوري وذل HHك لس HHببني رئ HHيسيني ،األول :لكس HHب روح الخ HHدم HHة وال HHصداق HHة .وث HHان HHيا :اع HHطاء ف HHرص HHة ج HHيدة
لالحباء ملناقشة شئون االمر املبارك وايجاد السبل والطرق الالزمة لتطور االنشطة والفعاليات البهائية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  30تشرين الثاني  /نوفمبر عام  1936إلى احد املؤمنني(
 -5خHالل الجHزء الHروحHانHي مHن الHضيافHة الHتسع عشHريHة يHمكن قHراءة أي جHزء مHن آثHار حHضرة الHباب وحHضرة
Hارا
ب HHهاء اهلل وح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء وأي HHضا اق HHسام م HHن االن HHجيل امل HHقدس وال HHقرآن ال HHكري HHم الن HHها ج HHميعا ت HHعتبر اث ً H
مقدسة وال داعي لحصر هذا الجزء بتالوة االدعية واملناجاة فقط.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  18تشرين االول  /اكتوبر عام  1948إلى أحد املؤمنني(
 -6ان الHضيافHة الHتسع عشHريHة تHعتبر مHن مHؤسHسات االمHر املHبارك وقHد تHأسسHت أوال بHواسHطة حHضرة الHباب
وايّHدهHا واكHد عHليها حHضرة بHهاء اهلل ،واالن هHي مHن االجHزاء الHرئHيسية والHبارزة لHلنظام االداري الHبهائHي .ان
الضيافة خاصة بالبهائيني فقط وال استثناء من ذلك.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه بHHتاريHHخ  28ايHHار  /مHHايHHو عHHام  1954إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي
الملانيا والنمسا(
 -7ان الهHHدف الHHرئHHيسي لHHلضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة هHHو اعHHطاء الHHفرصHHة لHHألحHHباء لHHتقديHHم اقHHتراحHHاتHHهم لHHلمحفل
ال HHروح HHان HHي املح HHلي ،ال HHذي ب HHدوره س HHيح ّول ه HHذه االق HHتراح HHات إل HHى امل HHحفل امل HHرك HHزي .وب HHال HHتال HHي ف HHان امل HHحفل
الHروحHانHي املحHلي هHو الHقناة املHناسHبة الHتي تسHتطيع الHجامHعات الHبهائHية املحHلية االتHصال بHاملHحفل املHركHزي.
أمHا مHؤتHمر الHوكHالء املHركHزي الHسنوي فHيجب اعHتباره اجHتماعHا مHؤقHتا لHديHه وظHائHف مHعينة يHؤديHه خHالل فHترة مHعينة
مHن الHزمHن .وبHالHتالHي فHان وجHوده مHنحصر خHالل فHترة املHؤتHمر ولHكن يسHتطيع االحHباء املHشورة فHي كHل األوقHات
من خالل املحافل الروحانية املحلية.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرت HHه ب HHتاري HHخ  18تش HHري HHن ال HHثان HHي  /ن HHوف HHمبر ع HHام  1933م إل HHى امل HHحفل
الروحاني املركزي للواليات املتحدة وكندا(
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من رسائل بيت العدل األعظم
 -1بHHالنسHHبة لHHتغيير تHHرتHHيب بHHرنHHامHHج الHHضيافHHة ،فHHانHHه واضHHح مHHن تHHوجHHيهات حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي بHHأن بHHرنHHامHHج
الHضيافHة الHتسع عشHريHة يHجب أن يHبدأ بHالجHزء الHروحHانHي ولHيس الجHزء االجHتماعHي الHذي يHشمل تHناول وجHبات
غ HHذاء خ HHفيفه .ول HHكن إن ُوج HHد ب HHأن ال HHلقاء ب HHني االح HHباء أو ت HHقدي HHم ال HHطعام ل HHهم ق HHبل الج HHلسة أم Hٌ Hر مس HHتحس ٌن ف HHال
بأس من ذلك ،آخذين بعني االعتبار بان ذلك ليس جزءا ً من الضيافة.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل االعHHظم بHHتاريHHخ  23كHHانHHون الHHثانHHي/يHHنايHHر عHHام  1985م إلHHى أحHHد
املؤمنني(
 -2بHHالنسHHبة إلHHى تHHساؤلHHكم حHHول امHHكانHHية حHHضور االطHHفال الHHبهائHHيني الHHذيHHن تHHقل اعHHمارهHHم عHHن خHHمس عشHHرة
سHHنة ولHHكن والHHديHHهم غHHير بHHهائHHيني فHHي الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة أو أيHHة مHHناسHHبة اخHHرى خHHاصHHة لHHالحHHباء ،فHHانHHه
ي HHمكن ح HHضور ه HHؤالء االط HHفال إل HHى الج HHلسات ش HHري HHطة م HHواف HHقة وال HHدي HHهم ع HHلى ذل HHك .ان ه HHذا الش HHرط ب HHال HHطبع
خاص لالطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس عشرة سنة.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم ب HHتاري HHخ  14آب  /اغس HHطس ع HHام  1970م إل HHى امل HHحفل
الروحاني املركزي لنيكاراغوا(
 -3جHHوابًHHا عHHلى رسHHالHHتكم املHHؤرخHHة  8تشHHريHHن الHHثانHHي  /نHHوفHHمبر فHHان عHHلى جHHميع االحHHباء مHHهما كHHانHHت ظHHروفHHهم
عHقد الHضيافHة الHتسع عشHريHة .بHالHطبع فHان الHضيافHة الHرسHمية مHن الHناحHية االداريHة هHي الHضيافHة الHتي تHعقد
فHي وجHود مHحفل روحHانHي محHلي يHتولHى ادارتHها ويHقدم الHتقاريHر لHالحHباء ويHتلقى تHوصHياتHهم .ولHكن مجHموعHات
االف HHراد والتج HHمعات امل HHختلفة واالح HHباء ال HHساك HHنني ف HHي امل HHناط HHق ال HHنائ HHية ع HHليهم االح HHتفال به HHذا ال HHيوم وت HHالوة
املHناجHاة مHع بHعضهم الHبعض .وفHي حHالHة وجHود مجHموعHة مHن االحHباء يHمكن لHهم عHقد الHضيافHة بHنفس اسHلوب
وطHHريHHقة املHHحفل الHHروحHHانHHي املحHHلي آخHHذيHHن بHHعني االعHHتبار عHHدم وجHHود جHHانHHب اداري رسHHمي لHHها .امHHا بHHالنسHHبة
رحHHب بجHHميع الHHبهائHHيني مHHن شHHتى بHHقاع الHHعالHHم ويHHمكن لHHهم املHHشاركHHة فHHي
لHHزائHHري الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة ،فHيُ ّ
قHسم املHشورة .ولHكن الHتصويHت عHلى االقHتراحHات املHقدمHة إلHى املHحفل الHروحHانHي املحHلي فHهو خHاص بHاعHضاء
الجالية املحلية.
)مHHن رسHHالHHة لHHبيت الHHعدل االعHHظم بHHتاريHHخ  1كHHانHHون االول  /ديHHسمبر عHHام  1968م إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي
املركزي للجزر البريطانية(
 -4بHHالنسHHبة لHHلضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة فHHان املHHبدأ الHHعاملHHي املHHتبع هHHو عHHدم جHHواز دعHHوة غHHير الHHبهائHHيني لHHها .وان
سHHئلتَ ع HHن الس HHبب ي HHمكنك ان تش HHرح ب HHان ط HHبيعة ال HHضياف HHة ه HHي أم HHر داخ HHلي واداري .وخ HHالل ف HHترة امل HHشورة،
ُH
على البهائيني ان يمارسوا مطلق حريتهم في التعبير عن وجهات نظرهم حول أمر اهلل .
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل االعHHظم إلHHى أحHHد االفHHراد بHHتاريHHخ  12آب  /اغسHHطس عHHام 1981
م(
 -5ل HHقد أم HHرن HHا ب HHيت ال HHعدل االع HHظم أن ن HHخبرك HHم ب HHان االط HHفال ي HHجب ان ي HHتدرب HHوا ع HHلى ف HHهم االه HHمية ال HHروح HHية
الجHHتماعHHات اتHHباع جHHمال املHHبارك ويHHتمنّوا شHHرف وفHHضل مHHشاركHHتهم فHHيها مHHهما كHHان شHHكل هHHذه االجHHتماعHHات.
مHن الHواضHح ان بHعض الجHلسات قHد تHكون طHويHلة ويHكون صHعبا عHلى االطHفال الHصغار مHراعHاة الهHدوء فHيها.
ف HHي ه HHذه ال HHحال HHة ع HHلى أح HHد ال HHوال HHدي HHن االع HHتناء ب HHال HHطفل وع HHدم ح HHضوره ج HHزء م HHن الج HHلسه .وي HHمكن ل HHلمحفل
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الHروحHانHي مHساعHدة الHوالHديHن بHواسHطة اعHداد غHرفHة لهHذا الHغرض تسHتخدم لHالطHفال اثHناء انHعقاد الجHلسه .ان
السوي.
مشاركة االطفال لجلسات الكبار هي عالمة على البلوغ املتنامي ودليل على السلوك
ّ
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم بHتاريHخ  14اكHتوبHر عHام  1982م إلHى املHحفل الHروحHانHي
املركزي لكندا(
 -6عHالوة عHلى ذلHك ،يHجب ان ال يHغيب عHن بHالHنا بHان اآلثHار الHفارسHية لHحضرة شHوقHي افHندي هHي مHمتازة فHي
HوجHهة إلHى االحHباء فHي الHغرب ،وبHالHتالHي فHان هHذه االثHار الHفارسHية
طHبيعتها خHالفHا عHن رسHائHله االنجHليزيHة امل ّ H
مليئة بحاالت التبتل واالبتهال والتضرع والدعاء التي تكون مناسبة للجزء الروحاني من الضيافة البهائية.
)من رسالة كتبها بيت العدل االعظم إلى أحد املؤمنني بتاريخ  15تشرين االول  /اكتوبر عام (1972
 -7بHHالHHتأكHHيد يHHمكن للشHHباب الHHبهائHHي بHHني الHHسن الHHخامHHسة عشHHرة والHHواحHHد والعشHHريHHن املHHشاركHHة فHHي املHHناقHHشة
Hشجعهم عHلى ذلHك ولHكن ال يسHتطيعون الHتصويHت عHلى الHتوصHيات املHرسHلة إلHى املHحفل قHبل بHلوغHهم
ويHجب ان ن ّ
سن الواحد والعشرين.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم ب HHتاري HHخ  16اي HHلول  /س HHبتمبر ع HHام  1979إل HHى امل HHحفل
املركزي للمملكة املتحدة(
 -8اذا اتHHفق االحHHباء فHHي الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة عHHلى تHHوصHHيات سHHواء بHHاغHHلبية االصHHوات او بHHاالجHHماع فHHان
هHHذه الHHتوصHHيات تHHعتبر مHHقدمHHة مHHن الHHضيافHHة إلHHى املHHحفل .ومHHن الHHجانHHب االخHHر اذا قّ Hدم أحHHد األحHHباء اقHHتراحHHا
في الضيافة ولم تتم املوافقة عليه ولكن يستطيع املحفل أن يأخذ هذا االقتراح بعني االعتبار.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي الملHانHيا بHتاريHخ  27تHموز /
يوليو عام  1982م(
 -9ل HHقد أث HHيرت م HHؤخ HHرا أس HHئلة م HHختلفة م HHن ِقH Hبَل األح HHباء ح HHول ال HHضياف HHة ال HHتسع عش HHري HHة ،ط HHبيعتها وأه HHداف HHها
وامHHكانHHياتHHها ،وقHHد طHHرح هHHذا املHHوضHHوع فHHي املHHؤتHHمر الHHعاملHHي الHHسادس خHHالل الHHعام املHHاضHHي وشHHغل ح Hيّزًا مHHن
املHناقHشة واآلن نHشعر بHأنHه قHد حHان الHوقHت لHتوضHيح بHعض االمHور الHخاصHة بHذلHك .ان الHنظام الHعاملHي الجHديHد
HوحHHد ويHHدمHHج الHHعمليات الHHروحHHانHHية واالداريHHة
لHHحضرة بHHهاء اهلل يHHشمل جHHميع عHHناصHHر املHHجتمع االنHHسانHHي ،انHHه يّ H
HوجHه آمHال البشHريHة بشHتى أنHواعHها واشHكالHها نHحو تHشييد حHضارة جHديHدة .ان الHضيافHة
واالجHتماعHية لHعاملHنا وي ّ H
الHتسع عشHريHة تHحتوي عHلى جHميع هHذه الHعناصHر بHاعHتبارهHا قHاعHدة املHجتمع وتHعمل هHذه املHؤسHسة فHي الHقريHة
واملHديHنة ،انHها املHؤسHسة الHتي تHضم كHافHة أهHل الHبهاء وتهHدف إلHى تHرويHج الHوحHدة وتHأكHيد الHنمو وتHطور واشHاعHة
املHحبة واملHودة .وعHن الHضيافHة يHقول حHضرة عHبد الHبهاء" :ان عHقدت الHضيافHة الHتسع عشHريHة بHشكل جّ Hيد فHانHها
روحHا جHديHدة وقHوى روحHانHية ".ومHن اجHل الHحصول عHلى هHذه
سHتكون سHببًا لHلفرح والسHرور وسيكسHب االحHباء ً H
الHHنتيجة الHHعظيمة عHHلى جHHميع االحHHباء ان يHHدركHHوا مHHفهوم الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة بHHوعHHي كHHامHHل .فHHمن املHHعروف
ان ال HH Hضياف HH Hة ت HH Hحتوي ع HH Hلى ث HH Hالث HH Hة أج HH Hزاء رئ HH Hيسية م HH Hتراب HH Hطة :الج HH Hزء ال HH Hروح HH Hان HH Hي والج HH Hزء اإلداري والج HH Hزء
االجHتماعHي .الجHزء الHروحHانHي :يسHتلزم تHالوة االدعHية واملHناجHاة مHن االثHار املHقدسHة ،أمHا الجHزء اإلداري فHهو
اجHHتماع عHHام يHHقوم فHHيه املHHحفل الHHروحHHانHHي بHHاطHHالع الHHجامHHعة عHHلى فHHعالHHياتHHه وخHHططه ومHHشاكHHله كHHما يHHشاركHHهم
أخ HHبار ورس HHائ HHل امل HHرك HHز ال HHعامل HHي وامل HHحفل امل HHرك HHزي ،ويس HHتقبل أي HHضا أف HHكار وإق HHتراح HHات األح HHباء ع HHن ط HHري HHقة
املHHشاورة .والجHHزء الHHثالHHث يHHحتوي عHHلى تHHناول الHHطعام والشHHراب واملHHشاركHHة فHHي االنشHHطة االخHHرى الHHتي تهHHدف
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إلHى ايHجاد الHصداقHة واأللHفة بHني الHثقافHات املHختلفة بHصورة ال تHحيد عHن املHبادئ األسHاسHية لHألمHر الHعظيم أو
الخصائص الرئيسية للضيافة.
ومHع ان انHعقاد الHضيافHة الHتسع عشHريHة يHتطلب الHتقيد بHاألقHسام الHثالثHة املHذكHورة اال ان هHناك مHجاال واسHعا
ملHمارسHة انشHطة وفHعالHيات مHتنوعHة .فHمثال يHمكننا االسHتعانHة بHاملHوسHيقى خHالل االقHسام املHختلفة ومHنها الHقسم
ال HHروح HHان HHي ك HHما اق HHترح ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ت HHقدي HHم ب HHعض ال HHكلمات والخ HHطب ال HHبليغية وامل HHشوق HHة ،وي HHمكن اب HHراز
شHتى أنHواع حHسن الHضيافHة والHترحHيب كHما أن نHوعHية ونHطاق املHشاورة هHام لHروحHانHية الجHلسة .ان اثHر عHرض
الHHثقافHHات املHHختلفة فHHي أقHHسام الHHضيافHHة يHHع ّد عHHامHHال مHHرغHHوبHHا بHHه العHHطاء الHHضيافHHة تHHنوعHHا مHHطلوبHHا لHHتتمثل بHHذلHHك
خ HHصائ HHص وص HHفات امل HHجتمع ال HHذي ع HHقدت ب HHه ال HHضياف HHة م HHما ي HHؤدي إل HHى اي HHجاد ن HHشاط وروح HHان HHية وس HHرور ب HHني
الحاضرين.
وتجHHدر املHHالحHHظة بHHأن تHHطور مHHفهوم الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة جHHاء مHHع تHHقدم وتHHطور األمHHر اإللHHهي ،فHHفي ايHHران
وأثHHناء املHHراحHHل األولHHية لHHألمHHر املHHبارك بHHدأ أفHHراد األحHHباء بHHعقد جHHلسات الHHضيافHHة تHHجاوبHHا لHHتوصHHية مHHن حHHضرة
بHHهاء اهلل مHHرة كHHل تHHسعة عشHHر يHHومHHا وكHHانHHت تHHشمل تHHالوة االثHHار املHHباركHHة ومHHناقشHHتها ،ومHHع تHHطور ونHHمو املHHجتمع
رك HHز ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ع HHلى ال HHقسم ال HHروح HHان HHي واالج HHتماع HHي ل HHلضياف HHة .وب HHعد ت HHأس HHيس امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية
املحHلية اضHاف حHضرة ولHي أمHر اهلل الHقسم اإلداري لHلضيافHة وقHام بHتعريHف الHضيافHة كHمؤسHسة أمHريHة كHما لHو
كانت سيمفونية من ثالثة مقاطع قد اكتملت.
ولHكن يHجب ان ال نHعتبر تHط ّور الHضيافHة مجHرد ظHهور تHدريHجي ملHؤسHسة أمHريHة وانHما هHناك مHفهوم أوسHع لHذلHك.
فHHمن املHHمكن اعHHتبارهHHا امHHتزاجHHا مHHثالHHيا لHHذروة تHHطورات تHHاريHHخية عHHظيمة تHHحتوي عHHلى الHHعناصHHر االولHHية لHHحياة
ال HHجام HHعة أي ان ال HHعبادة واالح HHتفال ث HHم ال HHتقارب وال HHتعارف ع HHلى م HHدى زم HHن ط HHوي HHل ق HHد ال HHتقت ب HHشكل ج HHميل.
فHالHضيافHة الHتسع عشHريHة تHعبّر عHن املHرحHلة الجHديHدة فHي هHذا الHعصر الHنورانHي لHتكامHل صHور حHياة الHجامHعة.
فHقد وصHفها حHضرة ولHي أمHر اهلل بHأنHها أسHاس الHنظام الHعاملHي الجHديHد ،وفHي رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHنه ذكHر
أن الHضيافHة عHبارة عHن" :واسHطة هHامHة اليHجاد روابHط قHويHة ومسHتمرة بHني االحHباء انHفسهم وايHضا بHني األحHباء
وبني املؤسسة التي تمثل جامعتهم املحلية”.
وعHالوة عHلى ذلHك وبHما أن الHضيافHة تHعطي الHفرصHة لHنقل الHرسHائHل واألخHبار مHن املسHتويHات املHركHزيHة والHدولHية
االداريHHة وتHHفسح املHHجال لHHالحHHباء لHHتقديHHم اقHHتراحHHاتHHهم ووجHHهات نHHظرهHHم لHHتلك املسHHتويHHات ،فHHان الHHضيافHHة تHHعتبر
أداة ل HHرب HHط ال HHجام HHعة املح HHلية م HHع إل HHهيكل ال HHعام ل HHلنظم اإلداري ب HHشكل ف HHعال وم HHؤث HHر .واذا اع HHتبرن HHا ال HHضياف HHة
مح HHدودة ف HHي م HHجال HHها املح HHلي ف HHما زال ه HHناك ال HHكثير م HHما ي HHثير ويس Hّ Hر ال HHقلب .ف HHبال HHضياف HHة ي HHتم رب HHط األف HHراد
بHتطورات جHماعHية تHصبح سHببًا فHي بHناء وتجHديHد املHجتمع فHمثال تHعتبر الHضيافHة مHكانHا ملHمارسHة الHديHمقراطHية
عHلى مسHتوى جHذور املHجتمع حHيث يHلتقي املHحفل الHروحHانHي املحHلي مHع أعHضاء الHجامHعة حHول قHاعHدة مشHتركHة
وعHHندهHHا يHHكون لHHألفHHراد الحHHريHHة فHHي عHHرض أفHHكارهHHم وآرائHHهم سHHواء كHHانHHت جHHديHHدة أو انHHتقادات بHHناءة مHHن أجHHل
ايHHجاد حHHضارة مHHتقدمHHة ،ولهHHذا يHHمكن املHHالحHHظة بHHأنHHه عHHالوة عHHلى املHHغزى الHHروحHHانHHي لHHلضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة
ف HHان HHها ت HHتكون م HHن ع HHناص HHر اج HHتماع HHية م HHعينة ت HHقوم ب HHاع HHداد امل HHشارك HHني ف HHيها ل HHيصبحوا أع HHضاء م HHسؤول HHني ف HHي
الHHجامHHعة .واذا رغHHبنا فHHي االعHHداد لHHلضيافHHة بHHطريHHقة مHHناسHHبة وجHHيدة فHHباالضHHافHHة إلHHى ادراكHHنا ملHHفهومHHها يHHجب
االستعداد لها وتهيئة األحباء للمشاركة فيها.
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وعHلى الHرغHم مHن أن املHحفل الHروحHانHي املحHلي مHسئول عHن انHعقاد الHضيافHة اداريًHا فHان األفHراد ومجHموعHات
االفHراد مHدعHوة لHالعHداد لHها بHما يHتفق مHع روح الHضيافHة والHوفHادة الHهامHة لهHذه املHناسHبة ،ويHمكن لHهؤالء األفHراد
ضHيافHة اآلخHريHن واملHشاركHة فHي انHتخاب اآلثHار املHباركHة لHتالوتHها فHي الHقسم الHروحHانHي كHما يHمكنهم املHشاركHة
فHHي الHHقسم االجHHتماعHHي .فHHفي الHHجامHHعات الHHصغيرة يHHمكن لHHألحHHباء أن يHHكونHHوا مHHضيافHHني ،أمHHا فHHي الHHجامHHعات
الHكبرى فHيمكن لHلمحافHل الHروحHانHية املحHلية ابHتكار طHرق جHديHدة لHلضيافHة مHع الHحفاظ عHلى املHفهوم األسHاسHي
للضيافة التسع عشرية.
Hقراء
ومHHن املHHميّزات الHHبارزة لHHالعHHداد لHHلضيافHHة هHHي انHHتخاب االلHHواح واآلثHHار املHHباركHHة املHHناسHHبة لHHلقراءة وتHHعيني الّ H
املHناسHبني لHها مسHبقا ،ومHراعHاة األدب واالحHترام أثHناء الHتالوة واالسHتماع لHآلثHاراملHباركHة .كHما ان مHراعHاة جHو
الHHضيافHHة سHHواء داخHHل محHHل انHHعقادهHHا او خHHارجHHه يHHكون لHHه اثHHر كHHبير عHHلى الHHضيافHHة نHHفسها .فHHالHHنظافHHة واعHHداد
امل HHكان ب HHطري HHقة ع HHملية وم HHنظمة ي HHعتبر ع HHام HHال م HHؤث HHرا ،ك HHما أن م HHراع HHاة ال HHتوق HHيت ي HHعتبر اي HHضا م HHقياس HHا ل HHالع HHداد
الجيد.
ان نHجاح الHضيافHة الHتسع عشHريHة مHرهHون إلHى حHد كHبير بHنوعHية ومسHتوى االعHداد الHجيد لHه ومHشاركHة االحHباء
وصHى حHضرة عHبد الHبهاء بHالHتالHي " :عHليكم االهHتمام بHالHضيافHة الHتسع عشHريHة حHتى يHتوجHه االحHباء
فHيها .وقHد ّ H H H
وامHHاء الHHرحHHمن إلHHى املHHلكوت ،ويHHرتHHلوا املHHناجHHاة ويHHطلبوا الHHتأيHHيد وينجHHذبHHوا إلHHى مHHحبة اآلخHHريHHن ،ويHHعملوا عHHلى
مHقاومHة الHنفس والHهوى ويHتوجHهوا إلHى الHتنزيHه والHتقديHس والHتقوى ويتج ّHردوا مHن الHعالHم الHعنصري ويسHتغرقHوا
في االحساسات الروحانية".
ولHفهم وادراك الHتوصHية املHذكHورة عHلينا أن نسHلط الHضوء عHلى الHضيافHة الHتسع عشHريHة كHما رقHمت وذكHرت فHي
اآلث HHار امل HHبارك HHة .ف HHفي ال HHكتاب االق HHدس ي HHقول ح HHضرة ب HHهاء اهلل" :ق HHد رق HHم ع HHليكم ال HHضياف HHة ف HHي ك HHل شه HHر م HHرة
واحHدة ولHو بHاملHاء ان اهلل اراد ان يHؤلHف بHني الHقلوب ولHو بHاسHباب الHسموات واالرض ".فHاذا اصHبح واض ًHحا بHان
الHHضيافHHة الHHتسع عشHHريHHة مHHبنية اسHHاسHHا عHHلى حHHسن الHHضيافHHة والHHوفHHادة مHHع كHHل مHHا يHHتضمنه ذلHHك مHHن مHHعانHHي
ال HHصداق HHة وامل HHحبة والخ HHدم HHة وال HHكرم وح HHسن العش HHرة .ان ف HHكرة ال HHوف HHادة وال HHترح HHاب وح HHسن االس HHتقبال ك HHروح
Hصورا ج HHديً H Hدا ل HHألم HHور االن HHسان HHية ع HHلى ج HHميع املس HHتوي HHات ،ه HHذا
م HHؤازرة مل HHؤس HHسة ه HHام HHة ي HHعطي ان HHطبا ًHع HHا وت H
ً
االن HHطباع ال HHهام مل HHبدأ وح HHدة ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي ال HHذي ط HHامل HHا ك HHاف HHح وع HHان HHى م HHن أج HHله م HHؤس HHسو ه HHذه الش HHري HHعة
ال HHرب HHان HHية .ان HHها ال HHضياف HHة ال HHتسع عش HHري HHة ال HHتي ت HHضع ال HHقاع HHدة واألس HHاس ل HHتحقيق ه HHذه ال HHحقيقة ال HHهام HHة .إن
أدعHيتنا الHحارة فHي الHعتبات املHقدسHة الHعليا هHي أن يُHحقق األحHباء أهHداف ومHقاصHد الHضيافHة الHتسع عشHريHة
"مصدرا للبهجة" و"أساسا للوحدة واالتفاق" و"وسيلة لأللفة والصداقة".
باعتبارها
ً
)من رسالة كتبها بيت العدل االعظم بتاريخ  27اب  /اغسطس عام  1989إلى كافة البهائيني في العالم(
]راجع ً
أيضا فصل  5إطاعة املؤسسات البهائية وفصل  66النظام العاملي واإلداري البهائي[.
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ﺍاﻟﻄﻼﻕق
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1وان حHدث بHينهما كHدورة او كHره لHيس لHه ان يHط ّلقها ولHه ان يHصبر سHنة كHامHلة ّ
لعل تسHطع بHينهما رآئHحة املHحبّة
طالق ا ّنHه كHان عHلى ّ
وان كHملت ومHا فHاحHت فHال بHأس فHي الّ H
عما عHملتم بHعد طHلقات
كل شHيء حHكيما ً .قHد نHهاكHم اهلل ّ
ثHHلث فHضالً مHHن عHHنده لHHتكونHHوا مHHن ال ّ
HشاكHريHن فHHي لHHوح كHHان مHHن قHHلم االمHHر مسHطورا ً .وا ّلHHذي طّ Hلق لHHه االخHHتيار فHHي
الHّ HرجHHوع بHHعد انHHقضآء ك ّHل شهHHر بHHاملHHو ّدة والHّ HرضHHآء مHHا لHHم تسHHتحصن واذا اسHHتحصنت تHHح ّقق الHHفصل بHHوصHHل اخHHر
وقHHضي االمHHر االّ بHHعد امHHر مHHبني كHHذلHHك كHHان االمHHر مHHن مHHطلع الجHHمال فHHي لHHوح الHHجالل بHHاالجHHالل مHHرقHHوم Hا ً .وا ّلHHذي
املقر ا ّلHذي خرجت عنه
سافر وسافرت معه ث ّم حدث بينهما االختالف فله ان يؤتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى
ّ
السHبيل لHيب ّلغها الHى محّ Hلها ا ّن ر ّبHHك يHحكم كHيف يHشآء بسHلطان كHان عHلى
او يسّ Hلمها بHيد امHني ومHا تHحتاج بHه فHي ّ H H
الHعاملHني مHحيطا ً .وا ّلHHتي ط ّ Hلقت بHHما ثHHبت عHHليها مHHنكر ال نHHفقة لHHها ايّHHام تHHربّHHصها كHHذلHHك كHHان ن Hيّر االمHHر مHHن افHHق
Hب الHHوصHHل والHHوفHHاق وابHHغض الHHفصل وال Hطّالق عHHاشHHروا يHHا قHHوم بHHالHّ Hروح والHّ HريHHحان
الHHعدل مHHشهودا ً .ا ّن اهلل احّ H
ل HHعمري س HHيفنى م HHن ف HHي االم HHكان وم HHا ي HHبقى ه HHو ال HHعمل ال Hطّيّب وك HHان اهلل ع HHلى م HHا اق HHول ش HHهيدا ً .ي HHا ع HHبادي
اصلحوا ذات بينكم ث ّم استمعوا ما ينصحكم به القلم االعلى وال تتّبعوا جبّارا ً شقيّا ً.
)الكتاب االقدس ،الفقرات (70 – 69 – 68
 -2وان حدث بينهما كدورة أو كره ليس له أن يط ّلقها وله أن يصبر سنة كاملة
الHطالق فHي الHديHن الHبهائHي مHذمHوم ذ ًمّHا عHظيما .ولHكن إن حHدثHت كHدورة أو كHره بHني الHزوجHني يHجوز الHطالق بHعد
االص HHطبار س HHنة ك HHام HHلة ،ي HHلتزم ال HHزوج ف HHي أث HHنائ HHها ب HHنفقة أوالده وزوج HHته ،وع HHلى ال HHطرف HHني أن ي HHسعيا ط HHوال HHها
لHHتسويHHة الHHخالف بHHينهما .وذكHHر حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل بHHأن لHHكل مHHن الHHزوج والHHزوجHHة حHHق طHHلب الHHطالق إذا مHHا
"شHعر أي الHطرفHني أن هHناك ضHرورة قHصوى لHذلHك" .تHناول حHضرة بHهاء اهلل فHي رسHالHة "سHؤال وجHواب" عHددا
مHن الHقضايHا املHتعلقة بHسنة االصHطبار ،وإجHرائHها ،وتحHديHد بHدايHتها ،وشHروط الHتراضHي أثHناءهHا ودور كHل مHن
ال HHشهود وب HHيت ال HHعدل املح HHلي .وف HHيما ي HHتعلق ب HHال HHشهود ف HHقد وض HHح ب HHيت ال HHعدل األع HHظم أن امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية
املحHHلية تHHقوم فHHي الHHوقHHت الHHحاضHHر بHHدور الHHشهود فHHي قHHضايHHا الHHطالق .وقHHد أوجHHزت "خHHالصHHة أحHHكام الHHكتاب
األقدس وأوامره" تفاصيل أحكام الطالق.
 -3قد نهاكم اهلل عما عملتم بعد طلقات ثلث
تHHشير هHHذه اآليHHة الHHكريHHمة إلHHى أحHHد أحHHكام الشHHريHHعة اإلسHHالمHHية املHHنزل فHHي الHHقرآن الHHكريHHم ويHHقضي بHHأنHHه فHHي
ظHروف مHعينة ال يHمكن لHلزوج أن يHرد مHطلقته إال إذا تHزوجHت بHآخHر ثHم طHلقت مHنه .وهHذا هHو الHعمل الHذي نHهى
عنه حضرة بهاء اهلل.
 -4والHذي طHلق لHه االخHتيار فHي الHرجHوع بHعد انHقضآء كHل شهHر بHاملHودة والHرضHآء مHا لHم تسHتحصن ...اال بHعد
امر مبني.
ذك HHر ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي رس HHال HHة ك HHتبت ب HHناء ع HHلى ت HHعليمات HHه ب HHأن ع HHبارة "ان HHقضاء ك HHل شه HHر" ال ت HHعني
تحHHديHHدا زمHHنيا ،وأن مHHن املHHمكن لHHلمطلقني أن يجHHددا رابHHطتهما بHHزواج جHHديHHد فHHي أي وقHHت،شHHريHHطة أال يHHكون
أحدهما قد ارتبط بزواج آخر.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات (102 -101 -100
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 -5الطالق
أ .الطّالق أمر بغيض ومذموم.
أي مHن الHزّوج ْHني ،ولHكن بHعد انHقضاء سHنة كHامHلة .ويHلزم إشHهاد
ب .يHجوز الHطّالق إن تHو ّلHHد ُكHHره أو نHفور لHدى ّ
عHHدلHْ Hني أو أكHHثر عHHلى بHHدايHHة سHHنة االصHHطبار ونHHهايHHتها .ويHHجب تHHسجيل الHطّالق لHHدى حHHاكHHم شHHرعHيّ ُيHHمثّل بHHيت
الHHعدل .والج ِماع بHْ Hني الHزّوجHْ Hني أثHHناء سHHنة االصHHطبار حHHرام ،وعHHلى َمْ Hن ُيHHخالHHف ذلHHك أن َيسHHتغفر ،ويHHدفHHع 19
مثقاالً من الذّهب إلى بيت العدل.
ج .ال ضرورة للع ّدة بعد وقوع الطّالق.
د .تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة االصطبار إذا كان الطّالق بسبب ارتكابها املُن َكر.
ﻫ .يHجوز مHعاودة ال ّ
Hشخص ملHط ّلقته بHعقد ثHان مHا دامHت لHم تتّخHذ لHنفسها زوجHا ً آخHر .فHإن كHانHت قHد تHز ّوجHت ال
تجوز معاودتها إالّ بعد انحالل زواجها اآلخر.
أي وقHت أثHناء سHنة االصHطبار فHإ ّن الHزّواج قHائHم وصHحيح .وإن تجّ Hددت ال ّHرغHبة فHي
و .إذا حHصلت األلHفة فHي ّ
الطّالق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.
ز .ي HHجب ع HHلى ال Hزّوج أن ُي HHعيد زوج HHته إل HHى م HHنزل HHها أو يعه HHد ب HHها إل HHى أم HHني ل HHيوص HHلها مل HHنزل HHها إذا ن HHشأ ب HHينهما
السفر ،ونفقة سنة كاملة.
خالف أثناء سفرهما ،ويلتزم بدفع مصروفات ّ
ح .إذا أص Hّ H Hرت الH H Hزّوج HH Hة ع HH Hلى الH H Hطّالق ب HH Hدالً م HH Hن االغ HH Hتراب م HH Hع زوج HH Hها ،ت HH Hبدأ س HH Hنة االص HH Hطبار م HH Hن وق HH Hت
للسفر ،أو بسفره.
انفصالهما ،سواء أثناء استعداد الزّوج ّ
ط .نُ ِ
الشريعة اإلسالم ّية بخصوص تجديد زواج ّ
سخ ُحكم ّ
الشخص من مط ّلقته ثالثا ً.
)خالصة احكام الكتاب االقدس واوامره ص  158حتى (160
Hحبوب لHHدى اهلل امHHا الHHفصل واالنHHفصال فHHهو مHHبغوض خHHذوا مHHا أح Hبّه اهلل وأمHHركHHم
 -6إن الHHوصHHل واالتHHصال مH
ٌ
به ،إنه يعلم ويرى وهو االمر الحكيم.
)امر وخلق ،جزء  ،4ص (185
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1أيHها املHؤمHنات بHاهلل إن اهلل سHبحانHه وتHعالHى خHلق الHرجHل واملHرأة كHي يHعيشا سHويًHا بHكل ألHفة ومHحبة ويHكونHا
ك HHنفس واح HHدة .إن ال HHرج HHل وامل HHرأة ه HHم اص HHحاب ورف HHقاء ال HHبعض ،ع HHليهم أن ي HHعتنيا ب HHشئون ب HHعضهم ال HHبعض
حHHتى يHHعيشا بHHكل سHHعادة وسHHرور وراحHHة فHHي هHHذا الHHعالHHم وفHHي عHHالHHم املHHلكوت يHHتنعمون مHHن االلHHطاف اإللHHهية.
عHدا ذلHك تHكون حHياتHهم ُم ّHره ويHتمنّون املHوت فHي كHل لحHظة وفHي عHالHم املHلكوت يHكونHون خجHلني .ولهHذا اسHعوا أن
تكونوا مثل الحمامتني الجالستني كنفس واحدة في عشهما .هذه هي السعادة في العاملني.
)منتخباتي از مكاتيب ،الجزء االول ،ص (119
 -2كHHان الHHطالق فHHي ايHHران فHHي الHHسابHHق يHHقع بHHكل سHHهولHHة حHHيث ان الHHطالق لHHدى الHHشعوب الHHسابHHقة كHHان يHHقع
بسHبب أي أمHر ثHانHوي أو بHسيط وعHندمHا سHطعت أنHوار املHلكوت ابHتعدت الHنفوس الHتي احHيت نHفسها مHن روح
بHهاء اهلل عHن الHطالق كHليا .واالن ال يHوجHد الHطالق بHني احHباء ايHران اال اذا كHان هHناك أمHر اجHباري ويسHتحيل
مHعه االلHفة والHتفاهHم ،عHندئHذ يHقع الHطالق ولHكن بHصورة نHادره .واالن عHلى احHباء امHريHكا ان يسHلكوا نHفس هHذا
الHHصراط والسHHلوك وان يHHتجنبوا الHHطالق تHHمامHHا ،اال اذا كHHان هHHناك سHHبب اجHHباري بHHحيث ال يتحHHمل الHHطرفHHان
ب HHعضهما ال HHبعض وع HHليهم ان ي HHخبروا امل HHحفل ال HHروح HHان HHي وي HHصبروا مل HHدة س HHنة واح HHدة ،ف HHان ل HHم ت HHرج HHع امل HHودة
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واملHحبة خHالل هHذه الHسنة فHيقع الHطالق ولHكن يHجب ان ال يHؤدي اقHل خHالف أو كHدر إلHى االنHفصال ،وبHالHتالHي
يHHجب عHHدم الHHتفكير بHHارتHHباط كHHل مHHن الHHزوج والHHزوجHHة بHHشخص اخHHر .إن ذلHHك يHHخالHHف الHHعصمة املHHلكوتHHية والHHعفة
ال HHحقيقية .ع HHلى أح HHباء اهلل ان ي HHكون س HHلوك HHهم وح HHسن أخ HHالق HHهم ع HHلى ش HHكل ي HHتحيّر م HHنه االخ HHرون ان م HHحبة
ال HHزوج وال HHزوج HHة ي HHجب ان ال ت HHكون ج HHسمية ب HHحتة وان HHما روح HHان HHية وم HHلكوت HHية .إن HHهم ب HHمثاب HHة ن HHفس واح HHدة وم HHن
ال HHصعب ع HHلى ال HHنفس ال HHواح HHدة االن HHقسام .ول HHو ح HHدث HHت ،ي HHؤدي إل HHى م HHشاك HHل وص HHعاب ك HHثيرة .ب HHاخ HHتصار ،ان
اسHاس املHلكوت اإللHهي مHبنيٌّ عHلى االلHفة واملHحبة والHوحHدة ،واذا كHان احHدهHما سHببا فHي الHطالق فسHتحدث لHه
ومتحسرا عن ما فعل .وعليكم البهاء االبهى.
مشاكل عظيمة وأزمات كثيرة وسيصبح نادما
ّ
)من املجموعة املستندية "مكروهيت طالق”(
من رسائل حضرة شوقي افندي
 -1بHHالنسHHبة لHHلطالق فHHقد قHHال حHHضرتHHه بHHانHHه أمHHر مHHذمHHوم وقHHبيح ومHHخالHHف ملHHرضHHاة اهلل ومHHا جHHاء مHHن قHHلم حHHضرة
ع HHبد ال HHبهاء ف HHي ه HHذا ال HHخصوص ي HHجب نش HHره وت HHذك HHيره ب HHني االح HHباء .إن إج HHراء ح HHكم ال HHطالق ي HHجب ان ي HHتم
بHموافHقة املHحفل الHروحHانHي وعHلى اعHضاء املHحفل فHي هHذه الHقضايHا ان يHتم ّعنوا ويتح ّHروا بHكل دقHة واسHتقاللHية
هHذه االمHور وان كHان هHناك عHذر شHرعHي واسHتحال وجHود املHحبة والHوحHدة بHني الHطرفHني وكHان الُ Hكره شHديHدا وال
يمكن الصلح بينهما ،عندئذ فقط تتم املوافقة على الطالق والفراق.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي اليHHران بHHتاريHHخ  7تHHموز  /يHHولHHيو عHHام
 1928م(
 -2ان ح HHضرة امل HHول HHى ق HHد ش HHعر ب HHاالس HHف م HHن إن Hِ Hك وزوج HHك غ HHير س HHعيدي HHن م HHع ب HHعضكما ال HHبعض .م HHن أس HHباب
االسHHى والحHHزن فHHي الHHحياة أن ال يسHHتطيع الHHزوجHHان الHHعيش مHHع بHHعضهما الHHبعض .ان حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل
يHHدعHHوكHHم إلHHى الHHتفكير بمسHHتقبل أوالدكHHم .وإذا شHHعرتHHم بHHالHHحاجHHة إلHHى الHHنصيحة واملHHشورة فHHانHHه يHHقترح املHHشورة
مHع املHحفل الHروحHانHي املحHلي .وبHالHطبع فHان زمHالءك الHبهائHيني سHيعملون كHل مHا بHوسHعهم مHن اجHل مHساعHدتHك
ونصيحتك وحماية مصالحك ومصالح االمر املبارك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احدى املؤمنات بتاريخ  16تشرين الثاني  /نوفمبر عام (1945
 -3ان حHضرة شHوقHي أفHندي طHلب مHني أن أضHيف الHنقطة الHتالHية بHالنسHبة لHزواجHكم .إن حHضرتHه يHعتقد بHأنHه
ال يHجوز لHالحHباء أن يسHتغلوا االمHر املHبارك حHجة وخHدمHته وسHيلة او سHببًا النHهاء الHعالقHة الHزوجHية مHهما كHانHت
الHH Hظروف .إن الHH Hطالق كHH Hما نHH Hعلم أمHH Hر مHH HذمHH Hوم ومHH Hكروه لHH Hدى حHH Hضرة بHH Hهاء اهلل وال يHH Hجوز الHH Hلجوء الHH Hيه اال فHH Hي
الحاالت االجبارية واملستعصية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 17نيسان  /ابريل عام  1947م(
 -4لHقد شHعر حHضرة املHولHى بHاألسHف مHن سHماعHه بHأن زواجHكما قHد فشHل تHمامHا .وال داعHي ان اقHول لHكم بHأن
كHHل الHHجهود يHHجب أن تHHبذل بHHواسHHطة االحHHباء لHHكي يHHتم إنHHقاذ حHHياتHHهم الHHزوجHHية ،واعHHتبار ذلHHك ألجHHل اهلل تHHبارك
وتHعالHى اكHثر مHنه ألجHل انHفسهم .وبHالنسHبة لHلمهاجHريHن فHالHحالHة اكHثر اهHمية النHهم محHط انHظار الجHميع .ولHكن
Hحيحا ومHناسHبًا ان يHقوم حHضرة ولHي أمHر اهلل بHالHضغط عHلى االفHراد .إن حHضرتHه
فHي هHذه الHحاالت لHيس ص ً
يستطيع ان يناشدكم بمحاولة أخرى ،ولكن إن لم تستطيعوا مواجهة هذا االمتحان فتلك مسألة شخصية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  12كانون الثاني  /يناير  1956م(
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 -5عHHندمHHا تHHكون هHHناك عHHائHHلة بHHهائHHية يHHجب عHHلى جHHميع اعHHضائHHها الHHسعي لHHلمحافHHظة عHHليها الن الHHطالق أمHHر
مHHذمHHوم ومHHكروه بHHينما االلHHفة واملHHحبة واالتHHحاد هHHي مHHثل عHHليا فHHي الHHعالقHHات االنHHسانHHية .يHHجب عHHلى الHHبهائHHيني
تطبيق ذلك سواء كانوا مهاجرين ام لم يكونوا.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي المHريHكا الHوسHطى بHتاريHخ  9تشHريHن
الثاني  /نوفمبر عام  1956م(
 -6ب HHالنس HHبة ل HHطالق ...ف HHال ي HHحق ل HHه م HHطال HHبة زوج HHته ب HHمصاري HHف ال HHزواج ال HHتي ان HHفقها .وق HHد ج HHاء ف HHي ال HHكتاب
االقHدس بHكل وضHوح بHأن لHيس عHلى الHزوج دفHع املهHر فحسHب ،وإنHما عHليه الHصرف عHلى الHزوجHة حHتى إتHمام
الطالق .على ضوء ذلك ال تجوز مطالبة الزوجة بدفع تكاليف الزواج ...الخ.
( 118Dawn
ص
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلهند ومHنقول عHن كHتاب of a
(New Day
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1راجHHعنا رسHHالHHتكم املHHؤرخHHة  21كHHانHHون الHHثانHHي  /يHHنايHHر  1964والHHتي تHHطلبون فHHيها الHHتوجHHيه والهHHدايHHة حHHول
ك HHيفية م HHعال HHجة ح HHال HHة ال HHطالق ال HHبهائ HHي ع HHندم HHا ي HHكون أح HHد ال HHطرف HHني م HHختال ع HHقليا .ب HHال HHطبع ال ي HHجوز ل HHلطرف HHني
ال HHعيش س HHوي HHا خ HHالل س HHنة االص HHطبار وع HHلى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي املح HHلي أو امل HHرك HHزي ت HHول HHي ق HHضاي HHا ال HHطالق
البهائي ويمكن ملحفلكم ان يح ّدد الجهة التي تتولى القضية.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكلومبيا بتاريخ  23شباط  /فبراير عام (1964
 -2ومHع ذلHك ،مHن الHضروري عHلى الHبهائHيني الHذيHن يHرغHبون بHالHطالق املHشورة مHع املHحفل الHروحHانHي املحHلي أو
امل HHرك HHزي ،وال HHتأك HHد م HHن م HHدة س HHنة االص HHطبار ق HHبل وق HHوع ال HHطالق .ك HHما أن امل HHحفل ل HHه م HHسئول HHيات م HHعينة ت HHجاه
الطرفني ويتم ابالغهم بعد املشورة مع املحفل.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة بتاريخ  16نيسان  /ابريل عام (1967
 -3بHHالنسHHبة لHHحالHHة الHHزوجHHني الHHلذيHHن يHHعيشان مHHنفصلني ويHHرغHHبان فHHي تحHHديHHد سHHنة االصHHطبار بHHتاريHHخ رجHHعي،
HوصHلتم إلHيها فHي الHفقرة الHرابHعة مHن رسHالHتكم صHحيحه،
فHقد تHم إبHالغHنا بHأن نHخبركHم بHان االسHتنتاجHات الHتي ت ّ H H H
وهHي أن عHلى املHحفل الHروحHانHي املحHلي الHتأكHد مHن ان هHناك فHعال حHالHة كHره شHديHدة بHني الHطرفHني قHبل تHعيني
سHنة االصHطبار .بHينما يHمكن لHلمحفل الHروحHانHي املحHلي أو املHركHزي طHلب وجHهة نHظر هHيئة املHشاوريHن الHقاريHة
وأعHHضاء هHHيئة املHHعاونHHني وشHHكرهHHم عHHلى مHHساعHHدتHHهم ،ولHHكن املHHسئولHHية تHHقع عHHلى عHHاتHHق املHHحفل الHHروحHHانHHي فHHي
ال HHبحث والتح HHري ل HHلوص HHول إل HHى ق HHرار .ب HHال HHطبع ال ي HHجوز ل HHلمحاف HHل ال HHبحث وال HHتفحص ف HHي ام HHور غ HHير ض HHروري HHة
وت HHخص ال HHحياة ال HHشخصية ل HHالف HHراد .ان الح HHدي HHث ع HHن م HHوض HHوع ال HHطالق ي HHجب ان ال ي HHتعدى م HHاه HHو ض HHروري
للتحقق من وجود حالة ُكره فعلية.
عHHندمHHا يتسHHلم املHHحفل الHHروحHHانHHي طHHلب الHHطالق فHHان مHHن واجHHبه اوالً إزالHHة سHHوء الHHتفاهHHم بHHينهما والHHتقريHHب بHHني
ال HHطرف HHني .ول HHكن ان ك HHان ذل HHك مس HHتحيال وأص Hّ Hر ال HHطرف HHان ع HHلى ال HHفراق ي HHجب ب HHذل ج HHهود أخ HHرى خ HHالل س HHنة
االصHطبار .وعHندمHا تHوجHد ظHروف تHؤدي إلHى تحHديHد سHنة االصHطبار بHتاريHخ رجHعيّ فHان الHحالHة الHتي أشHرتHم
إليها بالنسبة إلى الزوج الذي يرحل للبحث عن عمل ال يمكن قبولها كإحدى تلك الحاالت.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن الHساحHة املHقدسHة إلHى احHد املHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة بHتاريHخ  30ايHار  /مHايHو
عام  1983م(
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 -4ان االجHHراءات بHHاخHHتصار هHHي كHHاالتHHي :عHHندمHHا يتسHHلم املHHحفل الHHروحHHانHHي طHHلبا لHHلطالق عHHليه ان يHHقارب بHHني
ال HHطرف HHني وي HHصلح م HHا ب HHينهما .وع HHندم HHا ي HHعلم ان ال HHصلح اص HHبح مس HHتحيال ع HHندئ HHذ ع HHليه ان يح HHدد ت HHاري HHخ س HHنة
االصHHطبار .وهHHذا الHHتاريHHخ قHHد يHHكون نHHفسه تHHاريHHخ صHHدور قHHرار املHHحفل .ولHHكن اذا كHHان الHHزوجHHان يHHعيشان مHHع
بHعضهما الHبعض فHيمكن تHأجHيل صHدور الHتاريHخ حHتى يHنفصال .وإن كHان الHزوجHان قHد انHفصال سHابHقا يHمكن
HرجHح لHسنة االصHطبار
لHلمحفل اعHتبار تHاريHخ سHنة االصHطبار بHتاريHخ سHابHق ومHن نHاحHية اخHرى فHان الHتاريHخ امل ّ H
يمكن اعتباره من تاريخ اخر مرة انفصل فيها الزوجان عن بعضهما شريطة رغبتهما في الطالق.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن الHHساحHHة املHHقدسHHة إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHهولHHندا بHHتاريHHخ  11ايHHلول /
سبتمبر عام (1986
 -5إن ت HHعيني س HHنة االص HHطبار ال ي HHتم ت HHلقائ HHيا .ع HHلى امل HHحفل أن ُيح ّ Hدد ان ك HHان HHت ه HHناك أس HHباب ج ّ Hدي HHة ت HHدع HHو
لHHلطالق وعHHليه ان يHHسعى جHHاهHHدا لحHHل الHHنزاع بHHني الHHطرفHHني .وان كHHان هHHناك كHHره بHHني الHHطرفHHني وال يHHمكن حHHله،
عندها يضع املحفل تاريخ بداية سنة االصطبار.
)من رسالة لبيت العدل االعظم إلى احد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  7ايلول  /سبتمبر (1970
.6يHHجب عHHلى املHHحفل الHHروحHHانHHي أن يHHقبل أي طHHلب لHHلطالق سHHواء رغHHب الHHطرف االخHHر بHHالHHطالق أم لHHم يHHرغHHب.
وفي هذه الحالة يجب اتباع االجراءات العادية في هذا الشأن.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن بHHيت الHHعدل االعHHظم إلHHى احHHد املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزي بHHتاريHHخ  28تHHموز /
يوليو عام (1985
]راجع ً
أيضا فصل  29حياة العائلة البهائية وفصل  38الزواج[.
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ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭوﺍاﻻﺷﺘﻐﺎﻝل
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHا اهHل الHبهاء قHد وجHب عHلى كHل واحHد مHنكم االشHتغال بHامHر مHن االمHور مHن الHصنائHع واالقHتراف وامHثالHها
وجHعلنا اشHتغالHكم بHها نHفس الHعبادة هلل الHحق تHف ّكروا يHا قHوم فHي رحHمة اهلل والHطافHه ثHم اشHكروه فHي الHعشي
واالشHراق .ال تHضيّعوا اوقHاتHكم بHالHبطالHة والHكسالHة واشHتغلوا بHما يHنتفع بHه انHفسكم وانHفس غHيركHم كHذلHك قHضي
االمHر فHي هHذا الHلوح الHذي الحHت مHن افHقه شHمس الHحكمة والHتبيان .ابHغض الHناس عHند اهلل مHن يHقعد ويHطلب،
تمسكوا بحبل االسباب متو ّكلني على اهلل مسبّب االسباب.
ّ
)الكتاب األقدس ،فقرة (33
 -2االشتغال بامر من االمور
فُHHرض عHHلى كHHل رجHHل وامHHرأة االشHHتغال بHHعمل أو مHHزاولHHة حHHرفHHة ،ويHHز ّكHHي حHHضرة بHHهاء اهلل االشHHتغال بHHاألعHHمال
بHقولHه" :وجHعلنا اشHتغالHكم بHها نHفس الHعبادة هلل الHحق" .وفHي رسHالHة كHتبت بHناء عHلى تHعليمات حHضرة ولHي أمHر
HرحHHا ل HHأله HHمية ال HHروح HHان HHية وال HHعملية له HHذا ال HHحكم ،وامل HHسئول HHية امل HHتبادل HHة ب HHني ال HHفرد وامل HHجتمع ل HHتيسير
اهلل نج HHد ش Hً H
إجHرائHه :فHيما يHتعلق بHأمHر حHضرة بHهاء اهلل بHشأن اشHتغال املHؤمHنني بHعمل أو حHرفHة ،تHؤكHد الHتعالHيم اإللHهية هHذا
Hص عHليه الHكتاب األقHدس فHي هHذا الHخصوص ،حHيث لHم يHترك مHجاالً
األمHر تHأكHي ًدا قHاطً Hعا وعHلى األخHص مHا ن ّ
للريب أنّه ال مكان في النظام العاملي الجديد ألولئك املتكاسلني الذين ال رغبة لهم في العمل.
ونHHتيجة لهHHذا املHHبدأ يHHتفضل حHHضرة بHHهاء اهلل بHHأنHHه ال يHHنبغي الح ّ Hد مHHن الHHتسول فحسHHب بHHل يHHجب مHHحوه مHHح ًوا
تHا ًHمHا مHن املHجتمع ويHقع عHل عHاتHق أولHئك الHذيHن يHتو ّلHون شHئون املHجتمع مHسئولHية تHوفHير الHفرص لHكل فHرد لHيتمكن
مHHن الHHحصول عHHلى مHHا يHHؤهHHله ملHHزاولHHة إحHHدى املHHهن وكHHذلHHك تHHوفHHير الHHوسHHائHHل الHHالزمHHة السHHتغالل كHHفاءتHHه ومHHهارتHHه
تHHحقي ًقا لHHلمنافHHع الHHتي تHHعود مHHن اسHHتغالل هHHذه الHHكفاءة فHHي ح ّ Hد ذاتHHها ،ولHHتمكينه مHHن كسHHب أسHHباب الHHعيش.
وك ّHل فHرد مHهما كHان مHعا ًقHا أو محHدود اإلمHكانHيات مHلزم بHأن يشHتغل بHأحHد األعHمال أو املHهن ،ألن الHعمل خHاصHة
إذا ت HHم أداؤه ب HHروح الخ HHدم HHة وفً H Hقا ل HHبيان HHات ح HHضرة ب HHهاء اهلل ي HHكون ن HHو ًعHH Hا م HHن ال HHعبادة .ف HHال ت HHقتصر أه HHمية
HقربHHنا إلHHى اهلل ويHHم ّكننا مHHن
االشHHتغال عHHلى املHHنافHHع املHHاديHHة فحسHHب ،وإنHHما هHHو أمHHر مHHهم فHHي ح ّ Hد ذاتHHه ،ألنHHه يّ H
Hحا أن ت HHوارث ال HHثروة ال ي HHعفي
ت HHف ّهم ال HHغاي HHة ال HHتي ع Hيّنها ل HHنا ف HHي ه HHذه ال HHحياة ال HHدن HHيا .وع HHلى ه HHذا ي HHكون واض ً H
اإلنسان من واجب العمل يوم ًيا.
وصHرح حHضرة عHبد الHبهاء فHي أحHد ألHواحHه :إذا فHقد اإلنHسان الHقدرة عHلى كسHب الHرزق أو أصHابHه فHقر مHدقHع
أو أصHHبح عHHاجHزًا فHHعلى األغHHنياء أو الHHوكHHالء عHHندئHHذ أن يHHرتّHHبوا لHHه راتHبًا شهHHريًHHا ملعيشHHته واملHHقصود بHHالHHوكHHالء هHHم
وكالء امل ّلة ،أي أعضاء بيت العدل.
وف HHي إج HHاب HHة ع HHن س HHؤال ب HHخصوص م HHا إذا ك HHان ه HHذا ال HHحكم ي HHفرض ع HHلى ال HHزوج ك HHما ي HHفرض ع HHلى ال HHزوج HHة –
حHHتى لHHو كHHانHHت أ ّمHHا – االشHHتغال لكسHHب الHHعيش ،أوضHHح بHHيت الHHعدل األعHHظم بHHأن تHHوجHHيهات حHHضرة بHHهاء اهلل
لHألحHباء تHقتضي بHأن يشHتغلوا بHعمل يHفيدهHم ويHفيد غHيرهHم ،وأن تHدبHير شHئون املHنزل مHن أكHثر األعHمال شHرفًHا
وأعظمها مسئولية وذو أهمية أساسية للمجتمع.
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أمHا بHخصوص تHقاعHد األفHراد عHن الHعمل بHعد بHلوغHهم سHنًّا مHعينة ،فHقد شHرح حHضرة ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة
كHتبت بHناء عHلى تHعليماتHه :أن هHذه مHسألHة عHلى بHيت الHعدل األعHظم أن يHس ّن لHها التشHريHع الHالزم ،ألن الHكتاب
األقدس لم يتعرض لها.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (56
 -3أن اشHتغلوا بHأمHوركHم وال تHمنعوا أنHفسكم عHن االقHتراف والHصنايHع كHذلHك قHضي األمHر وأتHى الHحكم مHن لHدن
ربكم العليم الحكيم.
)ألواح نازله خطاب بملوك ،ص (113
 -4قHد كHتب اهلل لHكل أب تHربHية أوالده مHن الHذكHر واألنHثى بHالHعلم واآلداب ثHم الHصناعHة واالقHتراف كHذلHك عّ HلمناكHم
في كتابنا األقدس الذي نزّلناه من ملكوتنا املقدس.
)منتخباتي از آثار مباركه در بارة تعليم وتربيت ،ص (10
 -5امرنا الكل ان يقترفوا الصناعة وجعلناها من العبادة.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (72
 -6فHHي هHHذا الHHظهور األعHHظم عHHلى الجHHميع ان يكسHHبوا ويHHقترفHHوا مHHتوكHHلني عHHلى اهلل املHHهمني الHHقيوم وجHHاء هHHذا
الحكم في األلواح مؤ ّكدا.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (73
رب الHعاملHني.
 -7أيHها الHعبد أفHضل الHناس هHم الHذيHن يHقترفHون ويHصرفHون عHلى أنHفسهم وذوي الHقربHى حHبًّا هلل ّ
)الكلمات املكنونة الفارسية(
من ألواح حضرة عبد البهاء
1عHلى كHل فHرد أن يHعمل بHوظHيفة أو تHجارة أو صHنعة حHتى يHخفف عHبء اآلخHريHن ولHيس أن يHكون عHبئ ًا ثHقيالعليهم.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص (74
 -2فHHي شHHريHHعة حHHضرة بHHهاء اهلل يHHعتبر الHHعمل والHHتجارة والHHصناعHHة فHHرضHHا ،مHHثال أنHHا أعHHرف تHHصنيع الHHسجاد
وأنت تعرف شيئا آخرا وهذا عني العبادة ويجب أن تكون بكل صدق وأمانة وهو سبب الرقيّ أيضا.
)بدائع اآلثار ،ج  ،1ص (121
 -3بHHالنسHHبة إلHHى سHHؤالHHكم حHHول طHHرق كسHHب الHHعيش ،عHHليك أن تHHعتمد عHHلى اهلل وتHHعمل وتHHمارس الHHتجارة ،فHHإن
الHتأيHيدات اإللHهية سHتشملك ومHن ثHم تسHتطيع أن تسHدد ديHونHك .اشHغل بHالHك دومHا بHذكHر حHضرة بHهاء اهلل وان
ال يكون لك أمل أو رغبة سواه.
)من كتاب  ،Baha'i World Faithص (375
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 -4عHHلى جHHميع الHHنفوس أن تكسHHب رزقHHها بHHواسHHطة عHHرق الHHجبني والجهHHد الHHجسمي ،وفHHي نHHفس الHHوقHHت تHHعمل
عHلى تHخفيف الHعبء عHلى االخHريHن وتHكافHح لHتكون مHصدرا لHرخHاء بHاقHي الHنفوس وتسهHل أسHباب الHعيش لHهم.
إن هذا العمل هو عبادة اهلل العلي القدير ،ولهذا فإن حضرة بهاء اهلل قد شجع العمل والخدمة املؤثرة.
)من كتاب  ،The Promulgation of Universal Peaceص (187
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1م HHن ض HHمن م HHهام أص HHحاب الش HHرك HHة ق HHراءة املس HHتقبل واالع HHتدال ف HHي الش HHراء وال HHبيع وال HHبعد ع HHن الس HHرع HHة
والحHHرص ،أمHHا الHHتوسHHع فحسHHب املHHقدرة واالسHHتطاعHHة ،ألنHHه إن تحHHركHHنا أكHHثر مHHن قHHدراتHHنا فHHسوف يHHغلب الHHعمل
أي أمHر هHو أن يتسّ Hلط أصHحاب
عHلى أصHحاب الشHركHة ويHأخHذنHا الHغرق والHضياع .ولهHذا فHإن دلHيل الHتقدم فHي ّ
ّ
الشركة على العمل ،ال أن يتسلط العمل عليهم ،ألن الوضع يصبح عندئذ غير محتمل.
)أخالق بهائي ،ص (68
 -2مHهما تHقدمHت الHتكنولHوجHيا فHإن االنHسان اليHزال بHحاجHة إلHى أن يHكدح مHن أجHل كسHب لHقمة عHيشه .إن بHذل
الجهHHد هHHو جHHزء ال يتجHHزأ مHHن حHHياة االنHHسان .وقHHد يHHأخHHذ هHHذا االمHHر أشHHكاال مHHختلفة مHHع تHHغيير أحHHوال الHHعالHHم،
ولHHكن يHHظل دائHHما عHHنصرا ضHHروريHHا مHHن أجHHل الHHبقاء .إن الHHحياة عHHبارة عHHن كHHفاح وجHHهاد ويHHتم الHHوصHHول إلHHى
ال HHنجاح ع HHن ط HHري HHق ال HHكفاح ،وم HHن دون ال HHكفاح ال ي HHبقى م HHعنى ل HHلحياة ،ب HHل ت HHصبح ال HHحياة ه HHام HHدة .إن ت HHق ّدم
التكنولوجيا لم يقلل من أهمية بذل الجهد واملسعى بل أعطته شكال ومنفذا جديدين.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  26كانون االول/ديسمبر (1935
 -3بHHالنسHHبة لHHسؤالHHكم حHHول تHHقاعHHد االفHHراد بHHعد وصHHولHHهم س Hنًّا مHHعينة ،فHHان هHHذا مHHوضHHوع سHHوف يشHّ HرعHHه بHHيت
العدل االعظم نظرا لعدم وجود نص في الكتاب االقدس حوله.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرت HHه إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي ل HHلوالي HHات املتح HHدة وك HHندا ب HHتاري HHخ
22اذار/مارس 1937م(
 -4ع HHلى ال HHرغ HHم م HHن ب HHلوغ HHكم س HHن ال HHتاس HHعة والس HHبعني ،ي HHبدو ان HHكم ال ت HHعان HHون م HHن أي HHة ع HHوائ HHق .ف HHي ه HHذا االم HHر
الكريم ،وكما قال لنا حضرة ولي أمر اهلل هناك عمل لكل شخص وبشكل ما ،ومهما بلغ من العمر.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر اهلل إلى أحد املؤمنني بتاريخ  23اب/اغسطس (1954
 -5ان حHضرة ولHي أمHر اهلل يHدرك تHمامHا بHانHه مHن وجHهة الHنظر املHاديHة ،مHن السهHل عHليكم أن تHقضوا كHل وقHتكم
فHي خHدمHة أمHر اهلل ،كHما انHه يHق ّدر رغHبتكم الشHديHدة الHتي عHبّرتHم عHنها بHتكريHس حHياتHكم لهHذا الهHدف الجHليل،
والHذي بHالHتأكHيد هHو الHطموح الHرئHيسي واملHداوم لHكل مHؤمHن مHطيع .ولHكن حHضرة املHولHى يHرى عHلى ضHوء تHوجHيه
حHضرة بHهاء اهلل املHؤكHد كHما هHو ثHابHت فHي الHكتاب االقHدس بHأن عHلى كHل شHخص أن يHرتHبط بHنوع مHن االعHمال
وامل HHهن ،وله HHذا ي ّ H
Hفضل أن ت HHبقى ب HHعملك وت HHبلغ أم HHر اهلل ف HHي ان واح HHد ،الن الح HHل ال HHوس HHط وه HHو م HHمارس HHة امل HHهنة
وتبليغ أمر اهلل هو أفضل طريق لكم التباعه.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  30حزيران/يونيو1936م(
 -6ان ال HHنصيحة ال HHتي وج HHهها ال HHيكم ح HHضرة ش HHوق HHي أف HHندي ح HHول ت HHقسيم وق HHتكم ب HHني خ HHدم HHة أم HHر اهلل وب HHاق HHي
املHHهام االخHHرى سHHبق أن أعHHطيت الحHHباء كHHثيريHHن بHHواسHHطة حHHضرة بHHهاء اهلل وحHHضرة عHHبد الHHبهاء .يHHجب عHHلينا
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الHتوفHيق واملHوازنHة بHني االيHتني املHذكHورتHني فHي الHكتاب االقHدس الHتي تHشير فHي إحHداهHا إلHى أن مHن واجHب كHل
فHرد بHهائHي أن يHروج أمHر اهلل وااليHة االخHرى الHتي تHشير بHأن عHلى كHل شHخص أن يHكون مHشغوال بHعمل يHنتفع
مHHنه املHHجتمع .يHHقول حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي أحHHد الHHواحHHه بHHأن أعHHلى نHHوع مHHن االنHHقطاع فHHي هHHذا الHHيوم أن تHHكون
مHشغوال بHعمل مHا وأن تHكون مHكتفيا ذاتHيا .ولهHذا فHإن الHبهائHي الHجيد هHو الHشخص الHذي يHوزن حHياتHه بHحيث
يعطي وقتا الحتياجاته املادية وأيضا لخدمة أمر اهلل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 26شباط  /فبراير (1933
من رسائل بيت العدل االعظم
ِ
 -1سHأل ِ
وأردت أن تHعرفHي بHانHك كHزوجHة وكHأم هHل يHجب عHليك
Hت عHن الHنصيحة الHقائHلة بHان عHلى الجHميع الHعمل،
أن تHHعملي مHHن أجHHل كسHHب الHHعيش كHHما يHHفعل زوجHHك؟ لHHقد طHHلب مHHنا بHHيت الHHعدل االعHHظم أن نHHرفHHق لHِ Hك مHHقتطف
"ال HHبشارة ال HHثان HHية عش HHرة" م HHن ل HHوح ال HHبشارات ل HHحضرة ب HHهاء اهلل ل HHدراس HHته وال HHتم ّعن ف HHيه .س HHوف ت HHالح HHظني م HHن
تHوجHيه حHضرة بHهاء اهلل بHان عHلى االحHباء أن يHعملوا بHما يHعود نHفعه عHلى الHجنس البشHري .إن تHدبHير االعHمال
املنزلية هو عمل شريف ومسئول وهام جدا لالنسانية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى أحد املؤمنني بتاريخ  16حزيران  /يونيو (1982
 -2ب HHالنس HHبة إل HHى س HHؤال HHكم ح HHول ال HHسماح ل HHلمرأة ب HHال HHعمل خ HHارج م HHنزل HHها ،ف HHان HHه ق HHد ي HHكون م HHساع HHدا أن ن HHنظر
ل HHلقضية م HHن م HHنظور االس HHرة ال HHبهائ HHية .ه HHذا امل HHنظور م HHبني ع HHلى م HHبدأ ه HHو أن ال HHرج HHل ه HHو امل HHسئول االول ف HHي
ايHجاد الHوسHائHط املHالHية الHالزمHة لHالسHرة ،وإن املHرأة هHي املHعلمة االولHى والHرئHيسية لHالطHفال .ولHكن هHذا ال يHعني
ب HHأي ح HHال ب HHأن ه HHذه ال HHوظ HHائ HHف ث HHاب HHتة وغ HHير م HHرن HHة والي HHمكن ت HHغييره HHا ول HHكنها ق HHاب HHلة ل HHلتعدي HHل ط HHبقا الح HHتياج HHات
االسرة.
وال يHHعني أيHHضا بHHأن مHHكان املHHرأة هHHو املHHنزل فHHقط وإنHHما عHHلى الHHرغHHم مHHن مHHعرفHHة كHHليهما لHHوظHHائHHفهما الHHرئHHيسية
Hصدرا لHلرزق .وكHما ذكHر بHشكل
دورا هHامHا فHي تHعليم االطHفال ويHمكن لHلمرأة أن تHكون م
ً
يHمكن لHالب أن يHلعب ً
صحيح فان حضرة عبد البهاء شجع املرأة "بأن تشارك بشكل كامل ومتساو في شئون العالم".
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى أحد املؤمنني بتاريخ  9آب  /اغسطس (1984
.3أم HHا ب HHالنس HHبة ل HHتساؤل HHكم ال HHخاص ح HHول م HHقدار ال HHوق HHت ال HHذي ي HHمكن ل HHألم أن ت HHقضيه خ HHارج امل HHنزل ف HHان ذل HHك
ي HHعتمد ع HHلى ال HHظروف امل HHحيطة ب HHامل HHنزل وه HHو أم HHر ق HHاب HHل ل HHلتغيير ب HHني ال HHحني واالخ HHر .إن امل HHشورة ال HHعائ HHلية
ستساعد على إيجاد الحل.
)نفس الرسالة السابقة(
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  13االمHتياز فHي كHل األمHور وفHصل  22الHتعاون وتHرويHج الHخير واملHنفعة وفHصل  29حHياة
العائلة البهائية وفصل  31حل املشاكل االقتصادية وتحسني املعيشة وفصل  35خدمة البشرية[.

٢٠٧

ﺍاﻟﻌﺪﻝل ﻭوﺍاﻻﻧﺼﺎﻑف
من آثار حضرة بهاء اهلل
.1كونوا على صراط العدل واالنصاف في كل االمور كذلك يامركم مطلع الظهور ان انتم من العارفني.
الكتاب األقدس ،فقرة (60
.2ي HHا اب HHن ال HHروح أح HHب األش HHياء ع HHندي االن HHصاف ال ت HHرغ HHب ع HHنه إن ت HHكن إل Hيّ راغ HHبا وال ت HHغفل م HHنه ل HHتكون ل HHي
أمHHينا ،وأنHHت تHHوفHHق بHHذلHHك أن تHHشاهHHد األشHHياء بHHعينك ال بHHعني الHHعباد وتHHعرفHHها بHHمعرفHHتك ال بHHمعرفHHة أحHHد فHHي
البالد ،فكر في ذلك كيف ينبغي أن تكون ذلك من عطيتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك.
)الكلمات املكنونة(
.3قل يا قوم زينوا هياكلكم بطراز العدل ثم احكموا بما حكم اهلل في األلواح ،وال تكون ّن من املتجاوزين.
)اثار قلم أعلى ،ج ،4ص (314
.4أن ارتقبوا يا قوم أيام العدل وإنها قد أتت بالحق إياكم أن تحتجبوا منها وتكون ّن من الغافلني.
)منتخباتي ،ص (19
.5فHاعHلموا بHأن أصHل الHعدل ومHبدئHه هHو مHا يHأمHر بHه مظهHر نHفس اهلل فHي يHوم ظHهوره لHو أنHتم مHن الHعارفHني قHل
إنHHه ملHHيزان الHHعدل بHHني الHHسموات واألرضHHني وإنHHه لHHو يHHأتHHي بHHأمHHر يHHفزع مHHن فHHي الHHسموات واألرض إنHHه لHHعدل
مبني.
)منتخباتي ،فقرة  ،88ص(116
-6ي HHا معش HHر البش HHر ت HHمسكوا ب HHال HHحبل امل HHتني إن HHه ي HHنفعكم ف HHي األرض م HHن ل HHدى اهلل رب ال HHعامل HHني خ HHذوا ال HHعدل
واالنHصاف ودعHوا مHا أمHركHم بHه كHل جHاهHل بHعيد الHذيHن زيHنوا رؤوسHهم بHالHعمائHم وأفHتوا عHلى الHذي بHه ظهHر كHل
امر حكيم.
)منتخباتي ،فقرة  ،164ص (220
-7يHا ابHن الHروح أيHقن بHأن الHذي يHأمHر الHناس بHالHعدل ويHرتHكب الHفحشاء فHي نHفسه إنHه لHيس مHني ولHو كHان عHلى
اسمي.
)الكلمات املكنونة(
-8أن اعدلوا على أنفسكم ثم على الناس ليظهر آثار العدل من أفعالكم بني عبادنا املخلصني.
)منتخباتي ،فقرة  ،128ص (178
-9لHHلعدل جHHن ٌد وهHHي مHHجازات األعHHمال ومHHكافHHاتHHها بHHهما ارتHHفع خHHباء الHHنظم فHHي الHHعالHHم وأخHHذ كHHل طHHاغ زمHHام
نفسه من خشية الجزاء.
)امر وخلق ،ج ،3ص(173
 -10كونوا مظاهر العدل واالنصاف بني السموات واألرضني.
٢٠٨

)امر وخلق ،ج ،3ص (171
 -11أن يHHا معشHHر املHHلوك زيّHHنوا رؤوسHHكم بHHاكHHالHHيل الHHعدل ليسHHتضيء مHHن أنHHوارهHHا أقHHطار الHHبالد كHHذلHHك نHHأمHHركHHم
فHHضال مHHن لHHدنّHHا .عHHليكم يHHا معشHHر السHHالطHHني فHHسوف يُظهHHر اهلل فHHي األرض مHHلوكHHا يHHتكئون عHHلى نHHمارق الHHعدل
ويHحكمون بHني الHناس كHما يHحكمون عHلى أنHفسهم أولHئك مHن خHيرة خHلقي بHني الHخالئHق أجHمعني .ز ّيHنوا يHا قHوم
هHياكHلكم بHرداء الHعدل وإنHه يHوافHق كHل الHنفوس لHو أنHتم مHن الHعارفHني .وكHذلHك األدب واالنHصاف وأمHرنHا بHهما فHي
أكثر األلواح لتكون ّن من العاملني.
)اثار قلم اعلى ،ج  ،4ص (304 - 303
.12يHHنبغي لHHكل آمHHر أن يHHزن نHHفسه فHHي كHHل يHHوم بHHميزان القسHHط والHHعدل ثHHم يHHحكم بHHني الHHناس ويHHأمHHرهHHم بHHما
يهديهم إلى صراط الحكمة والعقل.
)مجموعه أي از الواح جمال اقدس ابهى ،ص (100
 -13يHا مHأل االرض فHاعHلموا بHأن لHلعدل مHراتHب ومHقامHات ومHعانHي ال يHحصى ولHكن إنHا ن ُّ
Hرش عHليكم رشHحا مHن
هHذا البحHر ليط ّ HهHركHم عHن دنHس الHظلم ويHجعلكم مHن املخHلصني .فHاعHلموا بHأن أصHل الHعدل ومHبدئHه هHو مHا يHأمHر
بHه مظهHر نHفس اهلل فHي يHوم ظHهوره لHو انHتم مHن الHعارفHني ....ومHن الHعدل إعHطاء كHل ذي حHق حHقه كHما تHنظرون
فHي مHظاهHر الHوجHود ال كHما زعHم أكHثر الHناس اذًا تHفكروا لHتعرفHوا املHقصود عHما نُHزّل مHن قHلم بHديHع قHل إن عHدل
ال HHذي ت HHضطرب م HHنه أرك HHان ال HHظلم وت HHنعدم ق HHوائ HHم الش HHرك ه HHو اإلق HHرار به HHذا ال HHظهور ف HHي ه HHذا الفج HHر ال HHذي ف HHيه
أشHHرقHHت شHHمس الHHبهاء عHHن أفHHق الHHبقاء بسHHلطان مHHبني ومHHن لHHم يHHؤمHHن بHHه إنHHه قHHد خHHرج عHHن حHHصن الHHعدل وكHHتب
اسمه من الظاملني في ألواح عزّ حفيظ.
)اثار قلم اعلى ج ،4ص (313 – 312
Hتفرس فHي مHظاهHر الHصنع
 -14رأس كHل مHا ذكHرنHاه لHك هHو االنHصاف وهHو خHروج الHعبد عHن الHوهHم والHتقليد وال ّ
بنظر التوحيد واملشاهدة في كل األمور بالبصر الحديد.
)لوح أصل كل الخير(
من الواح حضرة عبد البهاء
 -1وأمHا الHصفة الHثانHية مHن صHفات الHكمال فHهي الHعدل وإحHقاق الHحق ،وهHو عHدم االلHتفات إلHى املHنافHع الHذاتHية
وال HHفوائ HHد ال HHشخصية واالل HHتزام ب HHها وإج HHراء أح HHكام ال HHحق ب HHني الخ HHلق دون ال HHتحيّز إل HHى ج HHهة م HHن ال HHجهات،
واعHتبار االنHسان نHفسه كHاآلخHريHن عHبدا مHن عHباد الHغني املHطلق وعHدم انHفراده بHامHتياز مHا فHي أمHر مHن األمHور
عHHن الجHHمهور إال فHHي االمHHتياز املHHعنوي واعHHتبار مHHا هHHو خHHير الHHناس جHHميعا خHHير نHHفسه .وبHHاالخHHتصار اعHHتبار
الHHهيئة الHHعامHHة بHHمنزلHHة الHHشخص الHHواحHHد واعHHتبار الHHنفس ذاتHHها عHHضوا مHHن أعHHضاء هHHذه الHHهيئة املHHمثلة والHHيقني
املبني بأن ألم أي جزء وتأثره إنما هو سبب تألم كل أجزاء الهيئة.
)الرسالة املدنية ،ص (28
 -2اذًا فس HHطوة ج HHنود ال HHعدل ال HHقاه HHرة ف HHي ع HHال HHم ال HHوج HHود ال ت HHعادل HHها أع HHظم ق HHوى ال HHعال HHم وال ت HHقاوم HHها أب HHنية
الHحصون الHحصينة املHرصHوصHة ،ذلHك ألن كHل الHبرايHا تسHتسلم لHفتوحHات هHذا الHسيف الHقاطHع طHو ًعHHا ورضHا ًء،
وتHنال خHرائHب الHعالHم بHهجوم هHذا الHجند الHعمران والHحضارة فHي أعHلى درجHاتHها ،وهHناك رايHتان عHظيمتان إذا
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ورفHHت ظHHاللHHها عHHلى تHHاج كHHل مHHلك كHHانHHتا لHHحكومHHته بHHمثابHHة الHHنير األعHHظم ونHHفذت أنHHوار حHHكومHHته الHHساطHHعة فHHي
أركHHان الHHعالHHم بHHسهولHHة تHHامHHة ،أمHHا الHHرايHHة األولHHى فHHهي الHHعقل وأمHHا الHHثانHHية فHHهي الHHعدل .فHHال يHHمكن أليHHة قHHوة أن
تقاوم هاتني القوتني العظيمتني حتى لو كانت جيال من الحديد أو سد االسكندر.
)الرسالة املدنية،ص (45
 -3اعHلم أن الHعدل هHو إعHطاء كHل ذي حHق حHقه ،مHثال إذا اشHتغل األجHير مHن الHصباح إلHى املHساء فHإن الHعدل
يHقضي بHإعHطائHه أجHرتHه والHفضل هHو إعHطاء األجHير وشHمولHه الHعنايHة واملHنحة لHو لHم يHكد ويHتعب ،مHثال قHد تHعطى
صHدقHة أو عHطية لHشخص فHقير دون أن يHتعب أو يHعمل لHك عHمال دون أن يسHتحق عHليه أجHرا فهHذا هHو الHفضل،
مثال إن حضرة املسيح طلب املغفرة لقاتليه فهذا يعتبر فضال.
)من مفاوضات عبد البهاء ،محادثات على املائدة ،ص (197
 -4وخالصة القول أن قوام الهيئة االجتماعية بالعدل ال بالعفو.
)من مفاوضات عبد البهاء ،محادثات على املائدة ،ص (2
 -5انHني آلمHل أن يHكون جHميع أحHباء اهلل مHظاهHر الHعدل فHي جHميع األمHور ،فHإجHراء الHعدل لHيس قHاص ًHرا عHلى
مHوظHفي الHحكومHة وحHدهHم فHالHتاجHر أيHضا يHجب أن يHكون عHادال فHي الHتجارة وأهHل الHصنائHع يHجب أن يHكونHوا
عHادلHني فHي صHناعHاتHهم ويHجب عHلى جHميع البشHر صHغارا وكHبارا أن يHكونHوا عHادلHني ومHنصفني والHعدل هHو أال
يHتجاوز االنHسان حHدوده وأن يHرجHو لHغيره مHا يHرجHوه لHنفسه ،هHذا هHو الHعدل اإللHهي ...مHن هHذا يHتضح أنHه مHن
املHHمكن أن يHHكون كHHل إنHHسان عHHادال وأن يHHكون ظHHاملHHا ولHHكنني آمHHل أن تHHكونHHوا جHHميعا عHHادلHHني وأن تHHحصروا كHHل
فHHكركHHم فHHي أن تHHعاشHHروا جHHميع البشHHر وأن تHHراعHHوا مHHنتهى الHHعدل وغHHايHHة اإلنHHصاف فHHي مHHعامHHالتHHكم مHHعهم وأن
ت HHراع HHوا ح HHقوق اآلخ HHري HHن ق HHبل ح HHقوق HHكم دائ HHما وأن ت HHعرف HHوا أن م HHنفعة اآلخ HHري HHن م HHقدم HHة ع HHلى م HHنفعتكم وراج HHحة
عليها وذلك حتى تكونوا مظاهر العدل اإللهي وتعملوا بموجب تعاليم حضرة بهاء اهلل.
)خطب عبد البهاء في أوربا وأمريكا ،ص (188
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  10األدب واألخ HHالق ال HHحسنة وف HHصل  13االم HHتياز ف HHي ك HHل األم HHور وف HHصل  29ح HHياة
العائلة البهائية[.

٢١٠

ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1كHHتب عHHلى كHHل أب تHHربHHية ابHHنه وبHHنته بHHالHHعلم والخHHط ودونHHهما عHHما ح ّ Hدد فHHي الHHلوح .والHHذي تHHرك مHHا امHHر بHHه
فHلألمHناء أن يHأخHذوا مHنه مHا يHكون الزمHا لHتربHيتهما ان كHان غHنيا وإال يHرجHع إلHى بHيت الHعدل ...ان الHذي ربّHى
ابنه او ابنًا من االبناء كأنه ربى أحد ابنائي عليه بهائي وعنايتي ورحمتي التي سبقت العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (48
 -2واذنّHاكHم بHأن تHقرأوا مHن الHعلوم مHا يHنفعكم ال مHا يHنتهي إلHى املHجادلHة فHي الHكالم هHذا خHير لHكم ان انHتم مHن
العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (77
 – 3واذنّاكم بان تقرئوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهي إلى املجادلة في الكالم
أمHHر اهلل فHHي هHHذا الHHدور بHHاكHHتساب املHHعارف وتHHحصيل الHHعلوم والHHفنون وأهHHاب بHHأهHHل الHHبهاء أن يHHحترمHHوا أهHHل
الHعلم وأصHحاب املنجHزات وحHذرهHم مHن مHغبّة تHحصيل مHا ال يHنتج عHنه اال الجHدل الHعقيم .ونHصح حHضرة بHهاء
اهلل فHHي ألHHواحHHه أهHHل الHHبهاء بHHتحصيل الHHعلوم والHHفنون الHHنافHHعة الHHتي تHHساعHHد عHHلى "رفHHع شHHأن الHHعباد ورقHHيهم"
وحذرهم من تلك العلوم التي "تبدأ بالكالم وتنتهي بالكالم ويؤدي تحصيلها إلى الجدال والخالف".
وف HHي رس HHال HHة ك HHتبت ب HHناء ع HHلى ت HHعليمات م HHن ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ش Hبّه ح HHضرت HHه ال HHعلوم ال HHتي "ت HHبدأ ب HHال HHكالم
وتHنتهي بHالHكالم" بHالHخوض فHي مHتاهHات الHبحث الHعقيم والHفروض السفسHطائHية .وب ّHني فHي رسHالHة أخHرى أن مHا
عHناه حHضرة بHهاء اهلل بهHذه الHعلوم فHي املHرتHبة االولHى هHو "تHلك الHبحوث والHتفاسHير الHالهHوتHية الHتي تHعوق تHفكير
االنسان أكثر مما تعينه على الوصول إلى الحقيقة".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (110
 -3انHا حHللنا لHكم إصHغاء االصHوات والHنغمات ،ايHاكHم ان يخHرجHكم االصHغاء عHن شHأن األدب والHوقHار افHرحHوا
بHفرح اسHمي االعHظم الHذي بHه تHولهHت األفHئدة وانجHذبHت عHقول املHقربHني .انHا جHعلناه مHرقHاة لHعروج االرواح إلHى
األفق االعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى اني اعوذ أن تكونوا من الجاهلني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (51
 -4اصل كل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله وهذا لن يحقق اال بعرفان مظهر نفسه.
)لوح اصل كل الخير(
 -5الHبشارة الHثانHية عشHرة :قHد وجHب عHلى كHل واحHد مHنكم االشHتغال بHامHر مHن االمHور مHن الHصنايHع واالقHتراف
وأمHثالHها وجHعلنا اشHتغالHكم بHها نHفس الHعبادة هلل الHحق تHفكروا يHا قHوم فHي رحHمة اهلل والHطافHه ثHم اشHكروه فHي
ال HHعشي واالش HHراق ال ت HHضيعوا اوق HHات HHكم ب HHال HHبطال HHة وال HHكسال HHة واش HHتغلوا ب HHما ت HHنتفع ب HHه ان HHفسكم وان HHفس غ HHيرك HHم
كHHذلHHك قHHضي االمHHر فHHي هHHذا الHHلوح الHHذي الحHHت مHHن افHHقه شHHمس الHHحكمة والHHبيان .ابHHغض الHHناس عHHند اهلل مHHن
يقعد ويطلب تمسكوا بحبل االسباب متوكلني على اهلل مسبب االسباب.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح البشارات ،ص (42

٢١١

Hرف املHعلوم وفHاز بHانHوار
 -6كHم مHن عHالHم ُHم ِHنعَ عHن املHعلوم وكHم مHن جHاهHل فHاز بHأصHل الHعلوم ...ان الHعالHم مHن َHع َ
الوجه وكان من املقبلني.
)مجموعه الواح مباركه ،ص(233
 -7إنّHا أمHرنHا الHكل بHاالقHتراف وهHذا مHن فHضل اهلل عHلى خHلقه ولHكن الHقوم اكHثرهHم مHن الHغافHلني ،انHه كHان لHدى
الHHعرش وسHHمع نHHداء ربHHه فHHي صHHباح ومHHساء ومHHا بHHينهما ،كHHذلHHك قّ Hدر لHHه مHHن الHHقلم االعHHلى ان ربHHه الHHرحHHمن لHHهو
املعطي الكريم.
)من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -8وعّ Hلموا ابHنائHكم لHيقرأوا ايHات اهلل بHالHعشي واالشHراق .قHد كHتب اهلل لHكل أب تHربHية أوالده مHن الHذكHر واالنHثى
بHالHعلم واآلداب ثHم الHصناعHة واالقHتراف ،كHذلHك عّ HلمناكHم فHي كHتابHنا االقHدس الHذي نHزلHناه مHن مHلكوتHنا املHقدس.
طوبى ملن اخذه بقدرة من عندنا انه من اهل هذا املقام.
)من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -9قHHل هHHذا الHHعلم أشHHرف الHHعلوم كHHلها ،إنHHه السHHبب االعHHظم مHHن اهلل مHHحيي الHHرمHHم لHHحفظ أجHHساد االمHHم وقّ HدمHHه
على العلوم والحكم.
)لوح الطب ،امر وخلق ،مجلد  ،3ص (360
 -10امHHرنHHا الجHHميع بHHالHHصناعHHة واالقHHتراف واعHHتبرنHHاهHHا مHHن الHHعبادة ولHHكن فHHي اول االمHHر يHHجب ان تHHلبس ثHHوب
االمانه من ايادي العطاء النه اول باب للبركة والنعمة.
)املجموعة املستندية ،صداقت وأمانت(
 -11التج HHلي ال HHثال HHث ه HHو ال HHعلوم وال HHفنون وال HHصناي HHع ،ال HHعلم ه HHو ب HHمنزل HHة ال HHجناح ل HHلوج HHود وم HHرق HHاة ل HHلصعود،
تHحصيله واجHب عHلى الHكل ،ولHكن الHعلوم الHتي يHنتفع مHنها اهHل االرض ولHيس تHلك الHتي تHبدأ بHالHكالم وتHنتهي
بHالHكالم .ان ألصHحاب الHعلوم والHصنائHع حHقا عHظيما عHلى اهHل الHعالHم .يشهHد بHذلHك ام الHبيان فHي املHآب نHعيما
ل HHلسام HHعني .ان ال HHكنز ال HHحقيقي ل HHالن HHسان ه HHو ف HHي ال HHحقيقة ع HHلمه وه HHو ع HHلة ال HHعزة وال HHنعمة وال HHفرح وال HHنشاط
والبهجة واالنبساط كذلك نطق لسان العظمة في هذا السجن العظيم.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح التجليات ،ص (69
 -12الHHبشارة الHHحاديHHة عشHHرة – تHHحصيل الHHعلوم والHHفنون مHHن كHHل االنHHواع جHHائHHز ولHHكن املHHقصود مHHنها الHHعلوم
النافعة التي هي العلة والسبب في رقي العباد كذلك قضي االمر من لدن آمر حكيم.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح البشارات ،ص (42
 -13إن ال HHعلم م HHن ال HHنعم ال HHكبرى اإلل HHهية وي HHجب ع HHلى ال HHكل ت HHحصيله وه HHذه ال HHصنائ HHع امل HHشهودة واالس HHباب
املHوجHودة كHلها مHن نHتائHج الHعلم والHحكمة الHتي نHزلHت مHن الHقلم االعHلى فHي الHزبHر وااللHواح .ان الHقلم االعHلى هHو
القلم الذي ظهر وبرز من خزائنه لئال¦ الحكمة والبيان وصنائع االمكان.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الطرازات ،ص (56

٢١٢

من آثار حضرة عبد البهاء
 -1اعHHلمي ان املHHشاغHHل والHHصنايHHع والHHعلوم الHHتي سHHبب لHHترقHHي عHHباد اهلل وتHHورث الHHراحHHة والHHرخHHاء لHHعموم الHHبرايHHا
ومHقترنHة بHنية قHلب خHالHص مخHلص هلل ،كHلها عHبادة هلل مHن دون اسHتثناء ألن فيهHذا االمHر الHبديHع ع ّHمت املHواهHب
ل HHعموم البش HHر م HHن دون اس HHتثناء أح HHد ،ف HHكل ن HHفس م HHن االح HHباء ي HHجب ع HHليه ان ي HHسعى ف HHي م HHا ه HHو خ HHير ل HHعموم
اف HHراد البش HHر وال يس HHتثني اح HHدا ب HHل ي HHفضل غ HHيره ع HHلى ن HHفسه ه HHذا ه HHو الخ HHلق ال HHرح HHمان HHي ه HHذا ه HHو ال HHفضل
الصمداني .
)من نسخة خطية في املركز العاملي(
 -2وأمHا تHرويHج الHعلوم املHفيدة مHن الHحكمة اإللHهية والHحكمة الHطبيعية أمHر مHمدوح مHقبول فHي كHل آن ،والHشارع
صرح بالنص القويم ان الفنون اعظم مرقاة للوصول إلى اعلى عليني.
البارع العظيم قد
ّ
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،3ص (226
 -3وامHا اشHتغالHك بHالHتجارة ال بHأس فHيها هHذا مHا امHر بHه ربHك االعHلى ان يشHتغل كHل نHفس بHشغل او صHنعة او
زرع او حكمة او فن من الفنون النافعة للهيئة االجتماعية في هذه الدنيا.
)من نسخة خطية في املركز العاملي(
 -4وامHHا مHHاسHHئلت ان تHHترك الHHتحصيل فHHي بHHاريHHس حHHتى تHHحصر ايHHامHHك فHHي الHHتبليغ ،هHHذا أمHHر مHHقبول مHHحبوب
ول HHكن اذا ج HHمعت ب HHني ال HHتحصيل وال HHتبليغ ه HHذا أح HHسن واك HHمل ،الن ف HHي ه HHذا ال HHدور الج HHدي HHد ت HHحصيل ال HHعلوم
والHصنايHع والHفضائHل سHواء كHانHت الهHوتHية او نHاسHوتHية مHاديHة او روحHية كHلها مHقبول عHند اهلل ومHفروض عHلينا.
ال تHمنع الHروحHيات عHن املHاديHات ابHدا فHعليك بHكالهHما ولHكن حHينما تشHتغل بHالHتحصيل كHن منجHذبHا بHحب ربHك
الجHHليل ومHHتذكHHرا بHHذكHHره الHHبديHHع فHHعليك بHHاتHHمام الHHصنعة واكHHمالHHها وانHHي ابتهHHل إلHHى اهلل ان يHHؤيHHدك فHHي جHHميع
الشئون واالحوال ويعطر مشامك بنفحات القدس في كل االيام.
)من نسخة خطية في املركز العاملي(
 -5ثHم اعHلمي ان شHريHعة اهلل تHدعHو الHكل إلHى تHحصيل الHفنون الHنافHعة فHي الHوجHود سHواء كHانHت مHاديHة او ادبHية
ألن ه HHذا ال HHعصر ع HHصر ال HHعلوم وع HHصر ال HHفنون وع HHصر ال HHكمال وع HHصر الج HHمال وع HHصر االن HHوار .ول HHكن ال HHعلوم
الHHتي ال ثHHمرة لHHها وال نHHتيجة مHHنها ال يHHجوز االنHHهماك فHHيها وعHHوضHHا عHHنها يHHقتضي الHHخوض فHHي الHHعلوم الHHنافHHعة
والفنون املورثة للنهضة والنشئة لالنسان.
)من نسخة خطية في املركز العاملي(
 -6إن أسHاس ديHن اهلل مHبني عHلى اركHان ثHابHتة ومسّ Hلم بHها ،والHركHن االعHظم هHو الHعلم واملHعرفHة والHعقل والHوعHي
واالطHالع عHلى الHحقائHق الHكونHية واالسHرار اإللHهية ،لهHذا وجHب عHلى كHل واحHد مHن االحHباء وفHرض عHليهم تHرويHج
الHHعلم والHHعرفHHان ،فHHعلى ذلHHك املHHحفل الHHروحHHانHHي واملجHHمع الHHرحHHمانHHي ان يHHسعى بHHكل قHHواه فHHي تHHربHHية االطHHفال
حHHتى ي Hتّسموا بHHاالداب اإللHHهية ويHHمارسHHوا السHHلوك الHHبهائHHي ومHHنهجه مHHنذ صHHغر سHHنهم ،ويHHترعHHرعHHوا كHHالHHغرسHHة
بس HHلسال وص HHاي HHا الج HHمال امل HHبارك ون HHصائ HHحه ،اذا ف HHاس HHعوا س HHع ًيا ن HHاب ً Hعا م HHن ص HHميم ارواح HHكم وح Hثّوا االح HHباء
بألسنتكم وانفقوا من اموالكم حتى تتقدم مدرسة عشق آباد وتصبح في غاية االنتظام والترتيب.
)التربية والتعليم ،ص (29

٢١٣

 -7ال HHعلم أع HHظم ف HHضائ HHل ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي وه HHو س HHبب ظ HHهور ال HHفيض اإلل HHهي .وال HHعلم ك HHاش HHف االس HHرار وه HHو
كHHاملHHرآة الHHتي تHHرتHHسم فHHيها صHHور االشHHياء .الHHعلم يHHعطي كHHل انHHسان مHHعلومHHات عHHن جHHميع االشHHياء ،ويHHجعل كHHل
فHرد مHن البشHر كHأنHه جHميع البشHر .ذلHك ألن الHعلم يHعلم االنHسان جHميع مHا اكHتشفه البشHر أي جHميع املHعلومHات
الHHتي يHHمتلكها البشHHر .والHHعلم هHHو الHHذي يHHم ّكن االنHHسان مHHن االطHHالع عHHلى جHHميع وقHHائHHع االزمHHنة الHHسابHHقة .وهHHو
الذي يمكنه من أن يكشف اسرار املستقبل.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (102
 -8إن ال HHكليّات م HHنبع مل HHناف HHع ع HHظيمة وان ال HHعلم اع HHظم م HHنقبة ل HHلعال HHم االن HHسان HHي .ي HHمتاز االن HHسان ع HHن ال HHحيوان
بHالHعقل والHعلم وبHالHعلم يHكشف االنHسان اسHرار الHكائHنات ،وبHالHعلم يHطلع االنHسان عHلى اسHرار الHقرون املHاضHية
وبHالHعلم يHكشف االنHسان كHوامHن االرض وبHالHعلم يHكشف االنHسان حHركHات االجHرام الHسماويHة الHعظيمة .الHعلم
سHHبب الHHعزة االبHHديHHة لHHالنHHسان والHHعلم سHHبب شHHرف الHHعالHHم االنHHسانHHي ،الHHعلم سHHبب الHHسمعة والشهHHرة الHHحسنة
لHHالنHHسان والHHعلم يHHكشف اسHHرار الHHكتب الHHسماويHHة والHHعلم يHHكشف اسHHرار الHHحقيقة والHHعلم يخHHدم عHHالHHم الHHحقيقة،
الHHعلم يHHنجي االديHHان الHHسابHHقة مHHن الHHتقالHHيد والHHعلم يHHكشف حHHقيقة االديHHان اإللHHهية ،الHHعلم أعHHظم مHHنقبة لHHلعالHHم
االنساني ،العلم ينجي االنسان من أسر عالم الطبيعة والعلم يكسر شوكة النواميس الطبيعية.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (286
HوحHHد جHHميع البشHHر والHHعلم يHHجعل كHHل املHHمالHHك مHHملكة واحHHدة ويHHجعل جHHميع االوطHHان وط Hنًا واحHHدا
-9إن الHHعلم يHّ H
Hوح HHد ج HHميع االدي HHان ف HHي دي HHن واح HHد ألن ال HHعلم ي HHكشف ال HHحقيقة واالدي HHان ك HHلها ح HHقيقة واح HHدة ول HHكن
وال HHعلم ي H ّ H
الHعالHم البشHري اآلن غHريHق بحHر الHتقالHيد وهHذه الHتقالHيد اوهHام مHحضة .إن الHعلم يسHتأصHل هHذه الHتقالHيد مHن
جHذورهHا ويشHتت هHذه الHسحب املHظلمة الHتي تHحجب شHمس الHحقيقة وتظهHر حHقيقة االديHان اإللHهية ،وحHيث ان
الHHحقيقة واحHHدة فHHان جHHميع االديHHان اإللHHهية تتّحHHد وت Hتّفق وال يHHبقى اخHHتالف وينهHHدم الHHنزاع والجHHدال وتتج ّ Hلى
وحHHدة الHHعالHHم االنHHسانHHي .إن الHHعلم هHHو الHHذي يHHزيHHل االوهHHام وإن الHHعلم هHHو الHHذي يظهHHر نHHورانHHية املHHلكوت ،ولهHHذا
فHHانHHني أرجHHو اهلل ان تHHرتHHفع رايHHة الHHعلم يHHو ًمHHا فHHيو ًمHHا ويسHHطع كHHوكHHب الHHعلم سHHطوعHHا أشHHد حHHتى يسHHتنير جHHميع
البشHHر مHHن نHHور الHHعلم وتHHرتHHقى الHHعقول وتHHزداد املHHشاعHHر االنHHسانHHية وتHHتزايHHد االكHHتشافHHات ويHHرتHHقى االنHHسان فHHي
جHHميع مHHراتHHب الHHكماالت وتHHتحقق مHHنتهى الHHسعادة فHHي ظHHل اإللHHه األكHHبر وال يHHمكن تHHحقق هHHذه املHHسائHHل تHHحققا
واقعيا بغير العلم الحقيقي.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (289
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ع HHلى ج HHميع االط HHفال م HHن دون اس HHتثناء وم HHنذ ص HHغره HHم أن ي HHتعلموا ال HHقراءة وال HHكتاب HHة وان ي HHبذل HHوا ق HHصارى
جهHHدهHHم وحسHHب رغHHبتهم وبHHقدر اسHHتطاعHHتهم فHHي اكHHتساب الHHعلوم الHHعالHHية والHHفنون الHHنافHHعة والHHلغات املHHختلفة
والحرف والصنائع املختلفة.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،1ص (232
 -2يHجب اعHداد الHوسHائHل االولHية فHي كHل قHريHة وقHصبة مHن كHافHة الHواليHات واملHحافHظات مHن اجHل تHأسHيس مHعاهHد
عHHلمية وادبHHية وديHHنية ،وأن يHHتعلم االطHHفال الHHبهائHHيون مHHن دون اسHHتثناء مHHبادئ الHHقراءة والHHكتابHHة ويHHتعرفHHوا عHHلى
االحHHكام واملHHبادئ والHHتعالHHيم املHHباركHHة املHHذكHHورة فHHي كHHتاب اهلل ويHHمتازوا فHHي الHHعلوم واملHHبادئ والHHفنون الHHعصريHHة
واالخHHالق الحHHميدة وااللHHتزام بHHاالداب والHHشعائHHر الHHبهائHHية لHHدرجHHة ان تHHقوم كHHافHHة الHHطوائHHف الHHديHHنية مHHن مسHHلمني
٢١٤

وزردشHتيني ومHسيحيني ويHهود بHادخHال اوالدهHم وبHطيب خHاطHر فHي هHذه املHعاهHد الHعالHية ويعهHدوهHم إلHى املHربّHني
البهائيني.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،2ص (119 -118
 -3إذا رغHHب الHHبهائHHيون فHHي أن يHHكونHHوا مHHؤثHHريHHن فHHي تHHبليغهم ألمHHر اهلل ،عHHليهم أن يHHكونHHوا عHHلى اطHHالع واسHHع
بHHاوضHHاع الHHعالHHم ومHHشاكHHله الHHيوم ،وعHHلى مHHقدرة فHHي بHHحث وتحHHليل االوضHHاع فHHكريHHا وعHHقليا .انHHنا بHHحاجHHة إلHHى
عHHلماء وبHHاحHHثني يHHكونHHون لHHيس فHHقط عHHلى عHHلم عHHميق بHHالHHتعالHHيم اإللHHهية ،وإنHHما مHHتع ّلمني ج HيّديHHن وقHHراء مHHثالHHيني
قHHادريHHن عHHلى ربHHط املHHبادئ والHHتعالHHيم الHHبهائHHية بHHاالفHHكار املHHعاصHHرة لHHزعHHماء وقHHادة املHHجتمع .عHHلينا كHHبهائHHيني ان
نتسHHلح بسHHالح الHHعلم واملHHعرفHHة لHHكي نسHHتطيع أن نHHعرض بHHشكل أفHHضل الHHحقائHHق املHHكنونHHة فHHي ديHHننا إلHHى كHHافHHة
الناس وعلى االخص الطبقة املتعلمة منهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  5تموز /يوليو 1949م(
 -4إن حHHضرة املHHولHHى كHHان سHHعيدا لHHسماعHHه أخHHباركHHم وبHHانHHكم تHHقومHHون بHHدراسHHة الHHتعالHHيم املHHباركHHة بHHكل حHHماس
وتHHقديHHر .يHHمكن الHHقول حً Hقا بHHأنHHه كHHلما بHHحثنا وتHHعمقنا فHHيها وجHHدنHHا فHHيها الHHكثير .إن هHHذه الHHتعالHHيم هHHي الHHجوهHHر
واالصل الذي سيأخذ منه املفكرون والعلماء واملهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في أعمالهم.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرت HHه إل HHى م HHدرس HHة ص HHيفية ب HHهائ HHية ب HHتاري HHخ  10ك HHان HHون االول /دي HHسمبر
1942م(
 -5بHHالنسHHبة إلHHى الHHنصيحة الHHتي طHHلبتها مHHن حHHضرتHHه حHHول دراسHHتكم الHHتخصصية بهHHدف تHHبليغ أمHHر اهلل فHHي
املس HHتقبل ،ف HHإن ح HHضرة امل HHول HHى ي HHقترح دراس HHة ال HHتاري HHخ أو االق HHتصاد أو ع HHلم االج HHتماع .إن ه HHذه ال HHدراس HHات
سHتجذب اهHتمام الHبهائHيني وتHغطي مHواضHيع أشHيرت الHيها فHي تHعالHيمنا وألHقت عHليها ضHو ًءا جHديً Hدا .إن االمHر
املHHبارك سيسHHتفيد مHHن عHHلومHHكم فHHي الHHتبليغ فHHي املسHHتقبل .كHHما يHHمكنكم أيHHضا عHHرض االفHHكار الHHبهائHHية أثHHناء
إلقاء محاضراتكم كمع ّلم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  13آذار/مارس 1944م(
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 -6ق HHال ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،إن ال HHعلم ي HHمكن ل HHه أن ي HHكون ح HHجابً HHا ب HHني االن HHسان وال HHحقيقة ،وب HHمعنى آخ HHر ب HHني
تبحHHروا ف HHي دراس HHة ال HHعلوم ال HHعصري HHة ان HHتهوا إل HHى
االن HHسان وم HHعرف HHة اهلل .ل HHقد ش HHاه HHدن HHا أف HHرا ًدا ع HHدي HHدي HHن م HHمن ّ H
إنHHكارهHHم لHHوجHHود اهلل وإنHHكارهHHم لHHالنHHبياء والHHرسHHل .وهHHذا ال يHHعني بHHأن ال وجHHود هلل أو لHHألنHHبياء ولHHكن يHHعني بHHأن
العلم أصبح حجا ًبا بني قلوبهم والنور اإللهي.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  22نيسان /أبريل (1954
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1م HHثلما ه HHناك ف HHرق ك HHبير ب HHني ال HHرس HHال HHة اإلل HHهية ذات HHها وب HHني ف HHهم امل HHؤم HHنني ل HHها ،ف HHان ه HHناك ف HHر ًقHHا أي HHضا ب HHني
الHHحقائHHق الHHعلمية واالسHHتنتاجHHات مHHن جHHهة وبHHني الHHنتائHHج أو الHHنظريHHات الHHعلمية مHHن جHHهة أخHHرى .ال يHHمكن أن
يHHكون هHHناك تHHضارب بHHني الHHديHHن الHHحق والHHعلم الHHصحيح .إن الHHديHHن الHHحق يHHأتHHينا مHHن قHHبل اهلل الHHعزيHHز الHHقديHHر،
ومHHن خHHالل الHHعلم الHHصحيح يHHمكن لHHالنHHسان أن "يHHكتشف حHHقائHHق االشHHياء ويHطّلع عHHلى مHHيزاتHHها وآثHHارهHHا وعHHلى
نHوعHية وخHاصHية املHوجHودات" وأيHضا "تHفهم املHعضالت بHمساعHدة مHاديHة قHويHة" .ومHن نHاحHية أخHرى ،عHندمHا يHتم
معني من خالل الفهم االنساني فانه يصبح محدو ًدا ،الن الفهم االنساني محدود ،وعندما
التعبير عن شيء ّ
يHكون الHشيء محHدودا فHهناك إمHكانHية الخHطأ ،وعHندمHا يHتواجHد الخHطأ يHمكن لHلنزاع أن يHبرز .ومHثال عHلى ذلHك،
هHHناك الHHعديHHد مHHن الHHناس حHHال Hيًّا لHHديHHهم قHHناعHHة بHHأن االيHHمان بHHوجHHود اهلل هHHو أمHHر غHHير عHHلمي ولHHكن عHHندمHHا تHHتن ّور
البش HHري HHة وت HHتقدم ف HHان ع HHلماء وف HHالس HHفة املس HHتقبل  -ك HHما ق HHال ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء " -س HHوف ل HHن ي HHنكروا االن HHبياء
والHرسHل أو يHتجاهHلوا املHشاعHر الHروحHانHية أو يحHرمHوا أنHفسهم مHن الHعنايHات اإللHهية أو يHنكروا االمHور الHخارقHة
للطبيعة".
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم إل HHى أح HHد امل HHؤم HHنني ب HHتاري HHخ  26ك HHان HHون االول /دي HHسمبر
1975م(
 -2إن ب HHيت ال HHعدل االع HHظم .....ي HHعتبر ال HHدراس HHات واالب HHحاث ال HHتعمقية ال HHبهائ HHية ه HHام HHة جً H Hدا م HHن أج HHل ت HHمكني
وتطوير الجامعة البهائية التي أخذت بالخروج من مرحلة املجهولية.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم إلHى املHشاركHني فHي دورة أكHاديHمية بHتاريHخ  3كHانHون الHثانHي/
يناير (1979
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  9اإليHمان والHعرفHان ووحHدانHية اهلل وفHصل  18تHطابHق الHديHن مHع الHعلم والHعقل وفHصل 21
التربية والتعليم وفصل  53العلماء واملفكرون والباحثون وفصل  55الفنون واملوسيقى[.

٢١٦

ﺍاﻟﻌﻔﻮ ﻭوﺍاﻟﺴﺘﺮ ﻭوﺍاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
من الواح حضرة بهاء اهلل
 -1يا ابن االنسان ال تنفّس بخطأ احد ما دمت خاطئ ًا وان تفعل بغير ذلك ملعون انت وانا شاهد بذلك.
)الكلمات املكنونة(
 -2ي HHا ح Hبّذا مل ُHHحسن ل HHن يس HHتهزء ب HHمن ع HHصى ويس HHتر م HHا شه HHد م HHنه ،ليس HHتر اهلل ع HHليه ج HHري HHرات HHه وان HHه ه HHو خ HHير
Hفارا فHي الHبالد ،لHيغفركHم اهلل بHفضله ثHم اصHفحوا لHيصفح اهلل
Hتارا فHي األرض وغ ً
الHساتHريHن .كHونHوا يHا قHوم س ً
عنكم ويلبسكم برد الجميل .
)آثار قلم اعلى ،سورة البيان ،مجلد  ،4ص (443
 -3ان اطلعتم على خطيئة ان استروها ليستر اهلل عنكم ،انه لهو الستار ذو الفضل العظيم.
)الواح امللوك والسالطني ،لوح نابليون الثالث ،ص (49
 –4ي HHا أح HHبائ HHي ف HHي ال HHبالد ت HHمسكوا ب HHحبل امل HHودة وامل HHحبة ،إن HHا ن HHري HHد أن ن HHراك HHم م HHطال HHع أخ HHالق HHي ب HHني ع HHبادي
وم HH Hشارق رح HH Hمتي ال HH Hتي س HH Hبقت ال HH Hعامل HH Hني .ي HH Hنبغي أن يظه HH Hر م HH Hنكم م HH Hا يه HH Hتز ب HH Hه االم HH Hكان ويس HH Hتفرح ق HH Hلوب
Hب بHعضهم بHعضا تHفكروا فHي عHنايHتي ورأفHتي وفHضلي الHذي أحHاط
الHسامHعني .ال تHكونHوا كHالHذيHن كHانHوا أن يس ّ
مHHن فHHي الHHسموات واالرضHHني .طHHوبHHى ملHHن غّ H
Hصا لHHوجHHه
Hض الHHنظر عHHن أخHHيه وعHHاشHHر مHHعه بHHالHHروح والHHريHHحان خHHالً H
سHُ Hرر االتHحاد ثHم اسHتبقوا فHي املHعروف هHذا مHا أمHرتHم بHه مHن
الHرحHمن ،لHعمري إنHه مHن الHفائHزيHن .كHونHوا عHلى ُ H
لدن عليم خبير.
)بيام بهائي ،مجلد  ،2ص(222
 -5عHاشHروا بHينكم بHاملHحبة واملHودة وال تHكونHوا مHن الHذيHن يHفتشون فHي أعHمال الHناس لHيعترضHوا عHليهم ،لHعمري
انهم من الغافلني.
)بيام بهائي ،مجلد 2ص (222
 -6اسHلكوا مHع بHعض بHكل رحHمة ومHحبة ورأفHة ،وإن ظهHرت خHطيئة مHن شHخص فHاعHفوا عHنه ولHكن ذ ّ HكHروه بHكل
محبة ،والتكونوا شديدين في املعاملة وال تتكبروا على بعض.
)فضائل أخالق ،ص (132
 -7إن ظهر ظل ٌم من ظالم دعوه للحق تبارك وتعالى  .إن العدل اإللهي هو املهيمن واملسيطر.
)اثار قلم أعلى ،مجلد ،7ص(152
 -8طHHوبHHى لHHلذيHHن تHHمسكوا بHHحبل الHHشفقة والHHرأفHHة ،وخHHلت نHHفوسHHهم وتحHّ Hررت مHHن الHHضغينة والHHبغضاء .إن هHHذا
املHظلوم يHوصHي أهHل الHعالHم بHالHتسامHح والHعمل الHطيب ،وهHذان هHما السHراجHان لHظلمة الHعالHم واملHعلمان لتهHذيHب
األمم ،طوبى ملن فاز وويل للغافلني.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الطرازات ،ص(5

٢١٧

 -9إن الHحق تHبارك وتHعالHى يسHتر الHعيوب ،لHدرجHة إن صHدر خHطأ مHن شHخص مHائHة الHف مHرة سHوف لHن يHذكHره
القلم االعلى وإنما يعفو عنه ،ولكن الحق لن يعفو عن النفوس التي اعترضت عليه.
)امر وخلق مجلد  ،3ص (180
 -10هHناك أنHاس ارتHكبوا مHا نHهى اهلل عHنه ومHع ذلHك شHملهم ظHاهHر ًيHا عHنايHة وفHضل الHحق ج ّHل فHضله ،واعHتقدوا
ان ذلHHك راجHHع إلHHى عHHدم الHHعلم واالحHHاطHHة ،ولHHكنهم غHHفلوا .ان اسHHمي السHHتار لHHم يHHكن راغ Hبًا فHHي هHHتك االسHHتار
ولHم تخHرق الHرحHمة الHسابHقة حHجبات الخHلق .يHا عHلي إن اسHمي الHغفار كHان سHببًا فHي تHأخHير الHعقاب واسHمي
الوهاب كان سببًا في تأخير العذاب.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (181 -180
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1ال تHHنظروا إلHHى نHHواقHHص اآلخHHريHHن وإذا أخHHطأ شHHخص فHHي حHHق اآلخHHريHHن فHHعلينا ان نسHHتر عHHليه ونHHعفو عHHنه
وفي مقابل تقصيره نظهر كل محبة ووداد حتى ال يحرج املخط¦.
)مائده آسماني ،مجلد  ،2ص (98
 -2اذا ظهHHرت أيHHة أخHHطاء او نHHواقHHص مHHن اآلخHHريHHن عHHلينا أن نHHغمض أعHHيننا عHHنها ونHHسعى إلHHى مHHعالHHجتها وال
يHHجوز التحHHدث عHHن عHHيوب اآلخHHريHHن او تHHذلHHيلهم وتHHحقيرهHHم .ان الHHتسامHHح واالغHHماض سHHببًا لHHلبصيرة واالنHHسان
ال HHذك HHي يس HHتر ع HHيوب ال HHعباد .ان ه HHتك االس HHتار ه HHي م HHن ش HHأن ال HHوح HHوش ول HHيس م HHن خ HHلق االن HHسان ال HHعاق HHل
والفطن.
)مائده آسماني ،مجلد  ،9ص (138
 -3سHHألHHت عHّ Hما اذا صHHدرت أخHHطاء او عHHيوب مHHن شHHخص مHHا وقHHام شHHخص آخHHر بHHالHHتشهير عHHنها .يHHجب عHHلينا
ان ن HHسعى ج HHاه HHدي HHن للس HHتر ع HHن ع HHيوب اآلخ HHري HHن ون HHغمض أع HHيننا ع HHنها ب HHل ون HHنصحهم .ان اهلل س HHتار ل HHعيوب
عباده.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (185
 -4إن السHتر واالغHماض مHقبول لHألمHور الHتي يHرجHع ضHررهHا لHشخص الHفاعHل ولHيس مHا هHو ضHرر لHلحكومHة أو
ضHَ Hرره راجً Hعا
الHشعب أو بHني االنHسان .ومHثال عHلى ذلHك اذا ارتHكب شHخص مHا عHمال فHاسHدا أو قHبيحا وكHان َ H H
Hلمسكر أو ارتHكابHه لHلفحشاء فHان السHتر واالغHماض فHي هHذه الHحالHة مHقبول ومحHمود،
لHه شHخصيًا مHثل شHربHه ل ُ
ولHكن إذا قHام شHخص بHالسHرقHة ونهHب مHال الHغير فHان االغHماض فHي هHذه الHحالHة ضHرر لHصاحHب املHال .وعHلى
الHHرغHHم مHHن أن السHHتر يHHعتبر رحHHمة لHHلسارق ولHHكن مHHا ذنHHب املHHظلوم الHHذي سHHرقHHت أمHHوالHHه ،حHHيث ان هHHناك ظHHلما
وعHHدوانHHا وقHHع عHHليه .هHHذا هHHو املHHيزان الHHذي ذكHHر ومHHع ذلHHك يHHجب ان ال نHHبحث فHHي نHHقائHHص اآلخHHريHHن بHHل نتحHHرى
إلHى حHد مHعقول وان ال نHشغل بHالHنا فHيما َعHHمله اآلخHريHن او نHصرف اوقHاتHنا فHي فHالن ظHلم ،وفHالن تHعدى ،ومHا
َعمله رجال الدولة من خيانة او غيره حيث ان ذلك غير مقبول.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص(187 -186

٢١٨

 -5عHليكم أن تHكونHوا مHع بHعض بHكل ألHفة ومHحبة وال تHبتعدوا أو تHزعHلوا عHن بHعض ،ألن األحHداث الHثانHويHة هHي
َHع َHرضHية وزائHلة .وإن ظهHر قHصور مHن شHخص فHعلى االخHريHن مHسامHحته والHعفو عHنه بHل االغHماض عHن خHطأه
حتى يستر اهلل عن أخطاء اآلخرين.
)بدائع االثار ،مجلد  ،2ص (278
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1عHHلى األحHHباء أن يHHكونHHوا صHHبوريHHن مHHع بHHعضهم الHHبعض وعHHليهم أن يHHدركHHوا بHHأن االمHHر املHHبارك مHHا زال فHHي
مHرحHلة الHطفولHة وأن املHؤسHسات االمHريHة ال تHؤدي وظHائHفها بHصورة تHامHة وكHامHلة .وكHلما ازداد الHصبر والHتفاهHم
ّ
وغض الطرف عن العيوب والنقائص ،كلما ازداد تطور ونم ّو الجامعة البهائية.
والتسامح بني األحباء،
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  27شباط /فبراير عام  1943إلى احد األحباء(
 -2ان قHام االحHباء بHنسيان جHميع خHالفHاتHهم الHشخصية وفHتحوا قHلوبHهم ملHحبة أكHبر وأعHظم لHبعضهم الHبعض
مHن أجHل حHضرة بHهاء اهلل ،فHانHهم سيجHدون بHأن قHدراتHهم قHد ازدادت ،وإنHهم يجHلبون قHلوب عHامHة الHشعب بHل
وسيشهدون نم ّو األمر املبارك بشكل سريع.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه بHتاريHخ  26تشHريHن االول /اكHتوبHر  1943إلHى املHحفل املHركHزي لHلهند
وبورما(
 -3فHيما يHتعلق بHسؤالHك عHن الHحاجHة إلHى وحHدة أعHظم بHني االحHباء ،فHال شHك أن الHواقHع هHو كHذلHك ويHرى حHضرة
ولHHي أمHHر اهلل إن إحHHدى الHHوسHHائHHل الHHرئHHيسية لHHترويHHج هHHذه الHHوحHHدة هHHي تHHعليم الHHبهائHHيني أنHHفسهم فHHي صHHفوف
الHدرس وبHواسHطة املHبادئ ،إن مHحبة اهلل وبHالHتالHي مHحبة البشHر هHي االسHاس الHجوهHري لHكل ديHن بHما فHي ذلHك
دي HHننا .إن م HHحبة ع HHظيمة ال ش HHك س HHتنتج ع HHنها وح HHدة ع HHظيمة ألن امل HHحبة ت HHم ّكن ال HHناس م HHن اح HHتمال ب HHعضهم
البعض ومن جعلهم صبورين ومتسامحني.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  7تموز/يوليو (1944
 -4إن أع HHظم ام HHتحان ق HHد ي HHواج HHهه ال HHبهائ HHيون ه HHو م HHن ب HHعضهم ال HHبعض ،ول HHكن م HHن أج HHل ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء
ع HHليهم أن ي HHكون HHوا مس HHتعدي HHن ل HHلتغاض HHي ع HHن أخ HHطاء ب HHعضهم واالع HHتذار ع HHن ال HHكلمات ال HHقاس HHية ال HHتي ص HHدرت
عنهم وأن يغفروا وينسوا .إن حضرة املولى ينصح بشدة اتباع ذلك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  18كانون االول /ديسمبر عام  1945إلى احد االحباء(
 -5ع HHندم HHا ت HHبرز ال HHكلمات ال HHقاس HHية واالن HHتقادات داخ HHل ال HHجام HHعة ال HHبهائ HHية ف HHال ي HHوج HHد ل HHها ع HHالج س HHوى ن HHسيان
املHاضHي وحHث الجHميع عHلى فHتح صHفحة جHديHدة .ومHن أجHل أمHر اهلل ال داعHي لHذكHر املHوضHوع الHذي أدى إلHى
س HHوء ال HHفهم وال HHخالف .وك HHلما ق HHام االح HHباء ب HHال HHبحث ع HHن امل HHاض HHي وال HHدف HHاع ع HHنه واالص HHرار ع HHلى ص HHحة وج HHهة
نHظرهHم كHلما ازداد األمHر سHو ًءا .وعHندمHا نHنظر إلHى عHاملHنا الHيوم بHالHتأكHيد نHنسى خHالفHاتHنا الHداخHلية الHبسيطة،
وإنHما عHلينا ان نسHرع مHتضامHنني لHنجاة البشHريHة .عHليك ان تHحث اخHوانHك الHبهائHيني بHان يHأخHذوا هHذه الHنقطة
بHعني االعHتبار ويHدعHمونHك فHي جHهودك للحHد مHن املHشاكHل والHكلمات الHقاسHية لHكي يتخHلل روح حHضرة بHهاء اهلل
داخل الجامعة ،ونتّحد جمي ًعا في محبّته وخدمته.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  16شباط /فبراير عام  1951إلى احد األحباء(

٢١٩

]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  10األدب واألخHHالق الHHحسنة وفHHصل  23الHHتقديHHس والHHتنزيHHه وفHHصل  24الHHتقوى ومHHخافHHة
اهلل وفصل  30حسن النية وصفاء القلب وفصل  58املحبة[.

٢٢٠

ﺍاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭوﺍاﻟﻤﻔﻜﺮﻭوﻥن ﻭوﺍاﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥن
من آثار حضرة بهاء اهلل
 .1ط HHوب HHى ل HHكم ي HHا معش HHر ال HHعلماء ف HHي ال HHبهاء ،ت HHاهلل أن HHتم أم HHواج البح HHر األع HHظم وأنج HHم س HHماء ال HHفضل وأل HHوي HHة
الHنصر بHني الHسموات واألرضHني .أنHتم مHطالHع االسHتقامHة بHني الHبريHة ومHشارق الHبيان ملHن فHي االمHكان طHوبHى
ملن أقبل إليكم وويل للمعرضني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (173
 -2يا معشر العلماء في البهاء
أطHHرى حHHضرة بHHهاء اهلل عHHلى الHHعلماء مHHن أهHHل الHHبهاء ،وذكHHر فHHي كHHتاب عهHHدي" :طHHوبHHى لHHألمHHراء والHHعلماء فHHي
الHHبهاء" وشHHرح حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل ذلHHك بHHقولHHه" :الHHعلماء فHHي هHHذه الHHدورة املHHقدسHHة هHHم :مHHن جHHهة ،أيHHادي أمHHر
اهلل ،ومHHن جHHهة أخHHرى ،املHHب ّلغون والHHناشHHرون لHHلتعالHHيم اإللHHهية الHHذيHHن وإن لHHم يHHبلغوا مHHرتHHبة األيHHادي قHHد احHHت ّلت
جHهودهHم مHكانHة بHارزة فHي مHيدان الHتبليغ .أمHا األمHراء فHهم أعHضاء بHيوت الHعدل املحHلية واملHركHزيHة وبHيت الHعدل
األعظم وستُحدد وظائف ّ
كل من هذه النفوس مستقبالً".
أيHHادي أمHHر اهلل أفHHراد عHيّنهم حHHضرة بHHهاء اهلل وعهHHد إلHHيهم بHHمهام مHHختلفة خHHاصHHة فHHيما تHHع ّلق بحHHمايHHة أمHHر اهلل
ونشHHره وذكHHر حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي "تHHذكHHرة الHHوفHHاء" عHHد ًدا مHHن املHHؤمHHنني الHHبارزيHHن وصHّ Hرح أنHHهم فHHازوا بHHمقام
Hص حHضرة عHبد الHبهاء فHي "ألHواح الHوصHايHا" عHلى سHلطة ولHي األمHر لHتعيني أيHادي أمHر اهلل
أيHادي أمHر اهلل ون ّ
وفً Hقا ملHا يHراه ،وبHدأ حHضرة ولHي أمHر اهلل أوالً بHرفHع مHقام بHعض أحHباء اهلل الHراحHلني إلHى مHرتHبة أيHادي أمHر اهلل،
ث HHم اخ HHتار أث HHناء ال HHسنوات األخ HHيرة م HHن ح HHيات HHه إث HHنني وث HHالث HHني ف HHر ًدا م HHن ق HHارات ال HHعال HHم الخ HHمس له HHذا امل HHنصب
الHرفHيع .وفHي املHدة الHواقHعة مHا بHني وفHاتHه عHام  1957وانHتخاب بHيت الHعدل األعHظم عHام  ،1963قHام أيHادي أمHر
اهلل بأداء املهام املوكولة إليهم في حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العاملية.
وفHHي شهHHر تشHHريHHن الHHثانHHي )نHHوفHHمبر(  1964قHّ Hر رأي بHHيت الHHعدل األعHHظم عHHلى اسHHتحالHHة تشHHريHHع نHHظام جHHديHHد
HوضHHا عHHن ذلHHك – بHHأن املHHسئولHHيات املHHسندة إلHHى
يHHسمح بHHتعيني أيHHادي أمHHر اهلل ولHHكن قHHرر فHHي عHHام  – 1968عH H ً H
أيHHادي أمHHر اهلل بHHشأن حHHمايHHة األمHHر املHHبارك ونشHHره سHHتستمر فHHي املسHHتقبل بHHفضل إنHHشاء هHHيئات املHHشاوريHHن
الHقاريHة وتHأسHيس دار الHتبليغ الHدولHية فHي عHام  1973ومHقرهHا فHي األرض املHقدسHة .ويHقوم بHيت الHعدل األعHظم
بHتعيني أعHضاء دار الHتبليغ وهHيئات املHشاوريHن الHقاريHة الHذيHن يHع ّينون بHدورهHم أعHضاء هHيئات املHعاونHني ،وكHل
هؤالء األفراد يندرجون تحت التعريف الذي ح ّدده حضرة ولي أمر اهلل "للعلماء" في بيانه سالف الذكر.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (183
.3انHHصروا يHHا قHHوم أصHHفيائHHي الHHذيHHن قHHامHHوا عHHلى ذكHHري بHHني خHHلقي وارتHHفاع كHHلمتي فHHي مHHملكتي اولHHئك أنجHHم
سماء عنايتي ومصابيح هدايتي للخالئق أجمعني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (117

.4اعHلم أن الHعالHم َHمHن اعHترف بHظهوري وشHرب مHن بحHر عHلمي وطHار فHي هHواء حHبي ونHبذ مHا سHوائHي وأخHذ مHا
ن HHزل م HHن م HHلكوت ب HHيان HHي ال HHبدي HHع إن HHه ب HHمنزل HHة ال HHبصر للبش HHر وروح ال HHحيوان لجس HHد االم HHكان ،ت HHعال HHى ال HHرح HHمن
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الHذي عHرفHه وأقHامHه عHلى خHدمHة أمHره الHعظيم ،يHص ّلي عHليه املHأل األعHلى وأهHل سHرادق الHكبريHاء الHذيHن شHربHوا
رحيقي املختوم باسمي القوي القدير.
)امر وخلق ،املجلد ،3ص(323-322
.5ثHم احHترمHوا الHعلماء بHينكم الHذيHن يHفعلون مHا عHلموا ويHتّبعون حHدود اهلل ويHحكمون بHما حHكم اهلل فHي الHكتاب
فHHاعHHلموا بHHأنHHهم سHHرج الهHHدايHHة بHHني الHHسموات واألرضHHني إن الHHذيHHن لHHن تجHHدوا لHHلعلماء بHHينهم مHHن شHHأن وال مHHن
قدر أولئك غيّروا نعمة اهلل على أنفسهم.
)منتخباتي ،فقرة  ،66ص(89
.6ال تسقطوا منزلة العلماء في البهاء وال تصغّروا قدر من يعدل بينكم من األمراء.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الحكمة ،ص(118
.7أمHا الHعلماء الHذيHن يHتزيّHنون بHطراز الHعلم واألخHالق ،إنHهم بHمثابHة الHرأس لHهيكل الHعالHم والHبصر لHألمHم وال زال
يحب ويرضى.
هداية العباد مرتبطة بتلك النفوس املقدسة ،نسأل اهلل أن يوفقهم على ما
ّ
)امر وخلق ،املجلد ،3ص(322
.8إنّHا نHحب الHحكماء الHذيHن ظهHر مHنهم مHا انHتفع بHه الHناس وأ ّيHدنHاهHم بHأمHر مHن عHندنHا انHا كHنا قHادريHن ،إيHاكHم يHا
أح HHبائ HHي أن ت HHنكروا ف HHضل ع HHبادي ال HHحكماء ال HHذي HHن ج HHعلهم اهلل م HHطال HHع اس HHمه ال HHصان HHع ب HHني ال HHعامل HHني اف HHرغ HHوا
جهدكم ليظهر منكم الصنايع واألمور التي بها ينتفع كل صغير وكبير.
)بيام ملكوت ،ص(87
.9يHHا حHHزب اهلل إن الHHعلماء الHHراشHHديHHن الHHذيHHن هHHم مHHنكبون عHHلى هHHدايHHة الHHعباد وصHHائHHنون أنHHفسهم ومHHحافHHظون
عHHليها مHHن وسHHاوس الHHنفس األمHHارة هHHم مHHن أنجHHم سHHماء الHHعرفHHان لHHدى مHHقصود الHHعاملHHني ويHHجب احHHترامHHهم.
وهHم عHيون جHاريHة وكHواكHب مHضيئة وأثHمار السHدرة املHباركHة وآثHار الHقدرة اإللHهية وبHحور الHحكمة الHصمدانHية.
Hمسك بHHهم إنHHه مHHن الHHفائHHزيHHن فHHي كHHتاب اهلل رب الHHعرش الHHعظيم .الHHبهاء مHHن لHHدى اهلل رب الHHعرش
طHHوبHHى ملHHن تّ H
والHHثرى عHHليكم يHHا أهHHل الHHبهاء وأصHHحاب الHHسفينة الحHHمراء وعHHلى الHHذيHHن سHHمعوا نHHداءكHHم األحHHلى وعHHملوا بHHما
أمروا به في هذا اللوح العزيز البديع.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الدنيا ،ص(114-113
من ألواح حضرة عبد البهاء
HقربHني لHلعتبة اإللHهية واملسHتم ّديHن
.1أيHها األحHباء الHيوم كHل مHب ّلغ مHؤيّHد مHن عHند اهلل واملHب ّلغني هHم فHي مHقدمHة امل ّ
مHن املHلكوت اإللHهي ،لهHذا عHلى األحHباء أن يظهHروا كHل مHحبة واحHترام ورعHايHة فHي حHقهم ،وعHليهم أن يHكونHوا
مصدرا للسرور والحبور أينما تواجدوا.
)مائدة آسماني ،املجلد  ،5ص(288
 -2إن الHHعلماء االكHHابHHر الHHذيHHن سHHلكوا السHHبيل املسHHتقيم واملHHنهج الHHقويHHم ،ووقHHفوا عHHلى أسHHرار الHHحكمة اإللHHهية
واطHلعوا عHلى حHقائHق الHكتب املHقدسHة الHربHانHية ،فHتزيHنت قHلوبHهم املHباركHة بحHلية الHتقى ،وأنHارت وجHوهHهم الHنضرة
بHانHوار الهHدى قHد الHتفتوا إلHى االحHتياجHات الHحالHية ونHظروا إلHى مHقتضيات الHزمHان ،فHهم ال شHك يHحثون عHلى
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ال HHتمدن ك HHل ال HHحث وي HHحضون ع HHلى ت HHحصيل امل HHعارف ك HHل ال HHحض "ه HHل يس HHتوي ال HHذي HHن ي HHعلمون وال HHذي HHن ال
يعلمون" و"وهل تستوي الظلمات والنور؟"
انHما الHعلماء سHرج الهHدايHة بHني مHأل الHعالHم ،ونHجوم الHسعادة املشHرقHة الHالئHحة مHن أفHق الHطوائHف واألمHم ،انHما
سHHلسبيل الHHحياة لHHلنفوس الHHتي أمHHاتHHها الجهHHل والHHغفلة ومHHعني الHHكماالت الHHصافHHي لHHلعطاش فHHي بHHاديHHة الHHنقص
والHHضالل ،هHHم مHHطالHHع آيHHات الHHتوحHHيد املHHطلعون عHHلى حHHقائHHق الHHقران املHHجيد ،هHHم االطHHباء الحHHذق لHHجسم الHHعالHHم
الHعليل ،والHتريHاق الHفاروق االعHظم لHهيئة بHني آدم املHسموعHة ،هHم الHحصن الHحصني ملHديHنة االنHسانHية والHكهف
املHنيع لHلمضطريHن املHضطربHني فHي بHيداء الHجهالHة "الHعلم نHور يHقذفHه اهلل فHي قHلب مHن يHشاء" ولHكن رب الHعاملHني
خHلق لHكل شHيء عHالئHم وآثHارا ،وقّ Hدر لHه مHح ّكا وامHتحانHا ،فHالHكماالت املHعنويHة والHظاهHريHة الزمHة لHلعالHم الHربHانHي،
كHHما يHHنبغي لHHه أن يتحHHلى بHHحسن االخHHالق ونHHورانHHية الHHفطرة وصHHدق الHHنية والHHفطنة والHHذكHHاء والHHفراسHHة والHHنهى
والHHعقل والHHحجى والHHزهHHد والHHتقوى الHHحقيقي وخHHشية اهلل الHHقلبية ،واال فHHان مHHثل الHHشمع الHHذي ال ضHHوء لHHه مHHهما
كان طويال وعريضا كاعجاز نخل خاوية وخشب مسنّدة.
)الرسالة املدنية ،ص (25
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1الHHعلماء فHHي هHHذا الHHكور املHHقدس مHHن جHHهة هHHم أيHHادي أمHHر اهلل وفHHي مHHقام آخHHر هHHم املHHب ّلغون نHHاشHHرو أمHHر اهلل
الذين ليسوا ضمن األيادي ولكن لهم رتبة أولى في التبليغ.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص(252
 -2ان االمHر اإللHهي بHحاجHة إلHى عHلماء وبHاحHثني بHهائHيني بHحيث يHكونHون مخHلصني ومHؤمHنني بHالHبحث والHتحقيق
وال HHرغ HHبة ف HHي إط HHالع االخ HHري HHن ع HHليه .وأي HHضا ي HHكون HHون ع HHلى اط HHالع واس HHع وع HHميق ب HHال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة وأه HHميتها
وربطها باالفكار املعاصرة واملشاكل التي تواجهها البشرية اليوم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  21تشرين االول /اكتوبر (1943
 -3اذا رغHHب الHHبهائHHيون فHHي ان يHHكونHHوا مHHؤثHHريHHن فHHي تHHبليغهم ألمHHر اهلل ،عHHليهم أن يHHكونHHوا عHHلى اطHHالع واسHHع
بHHاوضHHاع الHHعالHHم ومHHشاكHHله الHHيوم وأيHHضا عHHلى مHHقدرة فHHي بHHحث وتحHHليل االوضHHاع فHHكريHHا وعHHقليا .انHHنا بHHحاجHHة
إلHى عHلماء وبHاحHثني يHكونHون لHيس فHقط عHلى عHلم عHميق بHالHتعالHيم اإللHهية ،وانHما مHتعلمني جHيديHن وق ّHراء مHثالHيني
قHHادريHHن عHHلى ربHHط املHHبادئ والHHتعالHHيم الHHبهائHHية بHHاالفHHكار املHHعاصHHرة لHHزعHHماء وقHHادة املHHجتمع .عHHلينا كHHبهائHHيني أن
نتسHHلح بسHHالح الHHعلم واملHHعرفHHة لHHكي نسHHتطيع أن نHHعرض بHHشكل أفHHضل الHHحقائHHق املHHكنونHHة فHHي ديHHننا إلHHى كHHافHHة
الناس وعلى االخص الطبقة املتعلمة منهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  5تموز /يوليو (1949
 -4إن حHHضرة املHHولHHى كHHان سHHعيدا لHHسماعHHه أخHHباركHHم وبHHأنHHكم تHHقومHHون بHHدراسHHة الHHتعالHHيم املHHباركHHة بHHكل حHHماس
وتHقديHر .يHمكن الHقول حHقا بHأنHه كHلما بHحثنا وتHعمقنا فHيها ،وجHدنHا فHيها الHكثير .إن هHذه الHتعالHيم هHي الHجوهHر
واالصل الذي سيأخذ منها املفكرون والعلماء واملهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في أعمالهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة صيفية بهائية بتاريخ  10كانون االول /ديسمبر (1942
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من رسائل بيت العدل االعظم
.1يHقع حHضرات أيHادي أمHر اهلل واملHشاورون واملHعاونHون ضHمن وصHف الHعلماء الHذي أشHار الHيه حHضرة شHوقHي
أفHHندي ،ولهHHذا فHHإنHHهم مHHترابHHطون مHHع بHHعض بHHصورة و ّديHHة وحHHميمة ويHHمكن االشHHارة إلHHى الHHثالث رتHHب املHHذكHHورة
كمؤسسة واحدة.
)مHHن رسHHالHHة إلHHى كHHافHHة هHHيئات املHHشاوريHHن الHHقاريHHة واملHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة بHHتاريHHخ  24نHHيسان  /اكHHتوبHHر
(1972
.2ان وجHود مHؤسHسات كهHذه عHالHية الHرتHب والHتي تHضم نHفوسHا لHهم دور هHام وأسHاسHي ولHكنهم ال يHملكون أيHة
صHHالحHHيات تشHHريHHعية أو إداريHHة أو قHHضائHHية ،وبHHعيدون كHHل الHHبعد عHHن الHHعمل الHHكهنوتHHي أو الHHحق فHHي إعHHطاء
تHHفسير أو تHHبيني جHHازم ،هHHو فHHي الHHواقHHع مHHن مHHيزات االدارة الHHبهائHHية الHHالمHHثيل لHHها فHHي االديHHان الHHسابHHقة .إن
ح HHداث HHة وم HHيزة ه HHذا امل HHفهوم ي HHكون ص HHعب ال HHفهم واالدراك ول HHكن م HHع ن HHمو ال HHجام HHعة ال HHبهائ HHية وم HHع زي HHادة ف HHهم
االح HHباء ل HHلهيكل اإلداري ال HHغير واق HHع ت HHحت ت HHأث HHير امل HHفاه HHيم امل HHرت HHبطة ب HHاالدوار ال HHساب HHقة ،س HHيصبح ال HHتعاون
املشHترك والHهام بHني الHعلماء واالمHراء فHي الHبهاء أم ًHرا يHجب فHهمه جHي ًدا ،كHما يHجب الHقبول بHأهHمية ايHجاد هHذا
التعاون.
)نفس املصدر السابق(
.3ع HHلى ال HHرغ HHم م HHن خ HHلو م HHؤس HHسات ه HHذا االم HHر ال HHكري HHم م HHن ف HHساد ال HHعلماء ف HHي االدوار ال HHساب HHقة ن HHهائ Hيًا ،ف HHقد
اش HHتمل ال HHنظام اإلداري ع HHلى ال HHعناص HHر ال HHحسنة ال HHتي ت HHحتوي ع HHليها ه HHذه امل HHؤس HHسات وه HHي ت HHضم قH Hيَ ًما
اسHHاسHHية وهHHامHHة لHHتطور االمHHر املHHبارك ،كHHما هHHو واضHHح مHHن الHHقراءة السHHريHHعة لHHرسHHالHHة حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي
املؤرخة  4حزيران /يونيو 1957م.
)نفس املصدر السابق(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  21الHHتربHHية والHHتعليم وفHHصل  51الHHعلم واملHHعرفHHة وفHHصل  62مHHقام اإلنHHسان ومHHقام املHHؤمHHن
وفصل  66النظام العاملي واإلداري البهائي[.
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ﺍاﻟﻔﻘﺮﺍاء ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮﻥن ﻭوﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﮭﻢ )ﺍاﻟﻔﻘﺮ ﻭوﺍاﻟﻐﻨﻰ(
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hمسك ال HHفقر ال تح HHزن ألن س HHلطان ال HHغنى ي HHنزل ع HHليك ف HHي م HHدى االي HHام وم HHن ال HHذل HHة ال
 -1ي HHا اب HHن ال HHوج HHود ان ي ّ H
تخف ألن العزة تصيبك في مدى الزمان.
)الكلمات املكنونة(
 -2يHا ابHن االنHسان أنHفق مHالHي عHلى فHقرائHي لHتنفق فHي الHسماء مHن كHنوز عHز ال تHفنى وخHزائHن َمج ٍHد ال تHبلى
ولكن و َعمري انفاق الروح اجمل لو تشاهد بعيني.
)الكلمات املكنونة(
 -3يHHا ابHHن الHHروح ال تفتخHHر عHHلى املHHسكني بHHافHHتخار نHHفسك ألنHHي أمHHشي ُق ّ Hدا َمHHه وأراك فHHي سHHوء حHHالHHك وألHHعن
عليك إلى األبد.
)الكلمات املكنونة(
 -4يا ابن االنسان ال تَحرم وجه عبدي اذا سألك في شي ألن وجهه وجهي فاخجل مني.
)الكلمات املكنونة(
 -5ال تحHرمHوا الHفقراء ع ّHما أتHاكHم اهلل مHن فHضله وانHه يُجHزي املHنفقني ضHعف مHا أنHفقوا انHه مHا مHن الHه اال هHو لHه
عمن يشاء وانه لهو املعطي الباذل العزيز الكريم.
الخلق واالمر يعطي من يشاء ويمنع ّ
)آثار القلم االعلى ،ج ،4ص (114
ٍ
Hفروا عHHنه ثHHم اقHHعدوا مHHعه واسHHتفسروا مHHنه عHّ Hما رشHHح
 -6أن يHHا مHHأل األغHHنياء ان رأيHHتم مHHن فHHقير ذي َمHHتربHHة ال تّ H
ني عHليكم ويسHتغفرنّ
عHليه مHن رشHحات ابحHر الHقضاء ،تHاهلل فHي تHلك الHحالHة يشهHدنّHكم أهHل مHأل األعHلى ويُHص ّل ّ
ويمجدنّكم بألسن مقدس طاهر فصيح.
لكم ويذكرنّكم
ّ
)آثار قلم اعلى ،ج ،4ص (115
 -7خ HHذوا االع HHتدال ه HHذا م HHا أم HHرك HHم ب HHه ال HHغني امل HHتعال ف HHي ك HHتاب ك HHري HHم .أن ان HHفقوا ي HHا م HHظاه HHر ه HHذا االس HHم
َومHطالHعه عHلى الHذيHن تجHدونHهم عHلى فHقر مHبني .قHل ايHاكHم يHا اهHل الHغنى ان يHمنعكم لHفظ املHبني عHن االنHفاق قHي
سبيل اهلل رب العاملني .قل لعمر اهلل ال يحتقر أح ٌد بالفقر عند ربه ،بل يزداد لو يجده من الصابرين.
)امر وخلق ،ج ،3ص (160
عما اتاكم اهلل من فضله ،انه يعطيكم ضعف ما عندكم انه لهو املعطي الكريم.
 -8ال تحرموا الفقراء ّ
)لوح نابليون ،ص ،111الواح ملوك(
فقيرا ال تستكبروا عليه تفكروا فيما خلقتم منه قد خلق كل من ماء مهني.
.9يا مأل األغنياء ان رأيتم
ً
)لوح نابليون ،ص ،111الواح ملوك(
.10رأس الهمة هوانفاق املرء على نفسه وعلى اهله والفقراء من اخوته في دينه.
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)كلمات الحكمة ،لوح أصل كل الخير ،ص (87
.11ث HHم اع HHلموا ب HHأن ال HHفقراء ام HHان HHات اهلل ب HHينكم اي HHاك HHم أن ال ت HHخان HHوا ف HHي ام HHان HHات HHه وال ت HHظلموه HHم وال ت HHكون HHن م HHن
الHHخائHHبني .سHHتسئلون عHHن أمHHانHHته فHHي يHHوم الHHذي تHHنصب فHHيه مHHيزان الHHعدل ويHHعطى كHHل ذي حHHق حHHقه ويHHوزن
فيه كل االعمال من كل غني وفقير.
)منتخباتي ،فقرة  ،118ص (161
.12وان ي HHكون ب HHينكم ذات ف HHقر ف HHان HHفقوا ع HHليه م HHا وه HHبكم اهلل وال ت HHكون HHن م HHن امل HHان HHعني... .اي HHاك HHم ان ال ت HHمنعوا
فضول اموالكم عن ذوي القرباء منكم وال عن الفقراء واملساكني .
)آثار قلم اعلى ،ج  ،4ص (327– 326
.13وال تبخHلوا بHما اتHاكHم اهلل مHن فHضله ثHم انHفقوا مHا رزقHتم بHه ان كHنتم فHقراء يHغنيكم اهلل مHن فHضله انHه كHان
عHHلى كHHل شHHيء قHHديHHرا .فHHسوف يجHHزي اهلل الHHذيHHن امHHنوا ثHHم انHHفقوا احHHسن الجHHزاء مHHن عHHنده ويHHدخHHلهم فHHي
رضوان قدس قديما.
)اثار قلم اعلى ،ج ،4ص (41
من الواح حضرة عبد البهاء
 -1ان HHني أن HHصحكم ب HHأن ت HHراع HHوا ال HHفقراء وتظه HHروا امل HHحبة ت HHجاه HHهم ،ب HHل ق HHوم HHوا ع HHلى م HHساع HHدت HHهم ألن ق HHلوب HHهم
مجHروحHه .وان اظهHرتHم االحHترام تHجاه االغHنياء فHإنHهم يHعتقدون بHأنHكم مHضطرون لHذلHك ولHكن ان اظهHرتHم املHحبة
تجاه الفقراء سيصبحون مسرورين وممنونني من صميم فؤادهم لهذا فان رعاية الفقراء واجبة.
)بدائع االثار ،ج ،1ص (259– 258
 -2يHا ابHنة املHلكوت ك ّHرمHي الHفقراء واأليHتام والعجHزة مHن جHميع الHطوائHف والHشعوب وراعHي وضHعهم واخHدمHيهم
بكل صدق وارفعي مكانتهم واعتبري نفسك خادمتهم ليالً
ونهارا.
ً
)منتخباتي از مكاتيب ،ج  ،2ص (62
 -3ق HH Hد ي HH Hعتبر ال HH Hفقراء أذالء ع HH Hند الخ HH Hلق ول HH Hكن أع H Hزّاء ع HH Hند اهلل ج Hّ H Hل وع HH Hال ،إن ال HH Hفقراء ه HH Hم أم HH Hان HH Hة اهلل وإن
مساعدتهم أمر مقبول ج ًدا ،وذلك مثل سقاية االنسان لألرض القاحلة أو إعطاء دواء جيد لإلنسان العليل.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (353
 -4عHلى األغHنياء أن يHواسHوا الHفقراء ويHنفقوا عHليهم وأن يHكون ذلHك طHواعHية مHنهم دون إجHبار مHن الHفقراء عHلى
األغنياء.
)امر وخلق ،ج  ،3ص (258
 -5إن الHHفقير الHHصابHHر أفHHضل مHHن الHHغني الHHشاكHHر ،ولHHكن الHHفقير الHHشاكHHر أحHHسن مHHن الHHفقير الHHصابHHر وأفHHضل
مHHن الجHHميع الHHغني املHHنفق الHHذي نHHجح مHHن االمHHتحان وكHHان سHHببًا لHHراحHHة االنHHسان .وعHHلى الHHرغHHم مHHن أن الHHشكر
يسHبب ازديHادا فHي الHنعمة ولHكن الHشكر الHكامHل فHي االنHفاق ،وإن مHقام االنHفاق هHو أعHظم املHقامHات ولهHذا جHاء
البر حتى تنفقوا مما تحبّون".
في القران الكريم "لن تنالوا ّ
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)بدائع اآلثار،ج  ،1ص (185
 -6يHHجب وضHHع أنHHظمة وقHHوانHHني بHHحيث يHHعيش جHHميع البشHHر فHHي راحHHة ويسHHر .أي أن مHHثلما يHHعيش الHHغني فHHي
HاحHHا ومHHزيّHنًا مHHائHHدتHHه بHHأنHHواع الHHطعام ،يHHكون لHHلفقير مHHسكن ومHHأوى وأن ال يHHجوع حHHتى يHHرتHHاح جHHميع
قHHصره مHHرتHً H
أنHواع البشHر .إن تHعديHل مHعيشة االنHسان أمHر هHام وال يHمكن تHحقيق سHعادة الHعالHم البشHري دون تHحقيق هHذا
االمر.
)امر وخلق ،ج  ،4ص (240
.7أن أمHر الHفقر والHغنى فHي الHحقيقة ال نسHتطيع اعHتبارهHما مHمدوحHني أو مHذمHومHني ،وإنHما الHعبرة فHيما يHترتHب
م HHنهما ع HHلى االن HHسان .ق HHد ي HHكون ال HHفقر س HHببا ل HHلغنى ال HHحقيقي وب HHال HHعكس وق HHد ي HHكون ال HHغنى س HHببا ل HHلحصول
على مرضاة اهلل وبالعكس.
)منتخباتي از مكاتيب ،ج  ،3ص (56
.8اليHHجوز أن يHHكون الHHبعض فHHي غHHايHHة الHHغنى والHHبعض اآلخHHرفHHي نHHهايHHة الHHفقر ،بHHل يHHجب إصHHالح ذلHHك ووضHHع
قHHوانHHني بHHها يHHمكن للجHHميع أن يHHعيش فHHي رضHHاء ورفHHاهHHية بHHحيث ال يHHكون هHHناك فHHقر مHHدقHHع أو غHHناء فHHاحHHش.
عHHلى الHHشخص الHHغني أن يHHساعHHد أخHHاه الHHفقير ويHHراعHHي ظHHروفHHه حHHتى يHHرتHHاح هHHو أيHHضا .يHHجب سHHن قHHوانHHني
لذلك.
)بيام ملكوت ،ص (135 -134
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1مHHن مHHهام املHHحفل مHHساعHHدة وإعHHانHHة الHHضعفاء والعجHHزة والHHفقراء وااليHHتام واالرامHHل سHHواء مHHن االحHHباء أو مHHن
غيرهم.
)توقيعات مباركة ،ج ،1ص (128
 -2عHH Hلى أعHH Hضاء املHH Hحفل أن ال يHH Hهملوا أو يHH Hغفلوا ولHH Hو للحHH Hظة تHH Hفقد أحHH Hوال املHH HنكوبHH Hني واملHH HظلومHH Hني والعجHH Hزة
واملحتاجني ومساعدتهم ومالطفتهم سواء كانوا من االحباء أو غيرهم.
)توقيعات مباركة ،ج  ،1ص (181
 -3بHH HالنسHH Hبة لHH HسؤالHH Hكم حHH Hول مHH HساعHH Hدة الHH Hفقراء ،فHH Hإن عHH Hلى االحHH Hباء أن يHH Hم ّدوا يHH Hد املHH HساعHH Hدة لHH Hلمحتاج إن
اس HHتطاع HHوا ورغ HHبوا ب HHذل HHك ،ول HHكن ع HHليهم أن ي HHراع HHوا االع HHتدال م HHثل االم HHور االخ HHرى .إن أع HHظم ه HHدي HHة ي HHمكن أن
نHقدمHها لHلفقير واملHحتاج هHو أن نHساعHد فHي بHناء املHؤسHسات اإللHهية الHتي أوجHدهHا حHضرة بHهاء اهلل الHيوم .ألن
هHHذه املHHؤسHHسات والHHنظام الHHعاملHHي عHHندمHHا تHHتأسHHس جHHميعها سHHتح ّد مHHن األسHHباب الHHدافHHعة إلHHى الHHفقر والHHظلم.
ولهذا علينا أن نؤدي األمرين م ًعا ،أي مساعدة الصندوق البهائي وإعانة الفقراء واملحتاجني.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  11آذار  /مارس عام (1942
 -4ايHها األخ الHعزيHز ال تحHزن مHن كHونHك فHقيرا ألنHك فHي الHواقHع غHني بHالHروح وااليHمان .هHذا هHو الHغناء املHعنوي
الHHذي يHHتوق الHHيه أغHHنياء الHHعالHHم دون جHHدوى .صHHحيح بHHأنHHه يHHجب أن نHHعمل جHHاهHHديHHن لHHكي تHHكون عHHائHHالتHHنا فHHي
سHعادة ورخHاء ،ولHكن يHجب أن نHفهم دومHا بHان حHياتHنا يHجب أن تHكرس ملHبادئ عHالHية وقHيم سHامHيه ،ثHم عHلينا أن
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نHHتذكHHر بHHأن بHHعض الHHنفوس الHHعظيمة الHHتي كHHانHHت لHHها آثHHار كHHبيرة عHHلى املHHئات بHHل األلHHوف مHHن البشHHر جHHاءت مHHن
الطبقات الفقيرة في العالم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  18ايار  /مايو (1927
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1ع HHندم HHا ي HHرى ال HHفرد ال HHبهائ HHي ض HHرورة ط HHلب امل HHساع HHدة م HHن االخ HHري HHن ،ع HHليه أن ي HHكون ق HHد اس HHتنفذ م HHساع HHيه
HتوجHه إلHى املHحفل الHروحHانHي
HقربHني ،بHعد ذلHك يHمكن لHه أن ي ّ H
الHخاصHة ومHن حHولHه مHن أفHراد عHائHلته وأصHدقHائHه امل ّ
املح HHلي ال HHذي ب HHدوره س HHيتشاور ح HHول م HHشكلته وي HHقدم ل HHه ي HHد امل HHساع HHدة وم HHا ي HHتطلب ذل HHك م HHن أم HHوال ت HHكون
بHHاسHHتطاعHHة املHHحفل تHHقديHHمها .واالهHHم مHHن ذلHHك املHHشورة والHHنصيحة حHHول الHHفرص املHHتاحHHة لHHه والخHHطوات الHHتي
يHHمكن لHHلفرد أن يخHHطوهHHا لحHHل مHHشكلته .وأن شHHعر املHHحفل الHHروحHHانHHي املحHHلي بHHضرورة أخHHذ الHHتوجHHيه والهHHدايHHة
من املحفل الروحاني املركزي فمن دون شك سيح ّول املوضوع إلى املحفل املركزي.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ  11ايلول  /سبتمبر  1980إلى أحد املؤمنني(
 -2أمHHا الHHفوارق الHHشاسHHعة بHHني األغHHنياء والHHفقراء ،وهHHي مHHصدر مHHن مHHصادر املHHعانHHاة الHHحادة ،فHHتضع الHHعالHHم
ع HHلى ش HHفا ه HHاوي HHة الح HHرب وال HHصراع وت HHدع HHه ره HHنا ل HHالض HHطراب وع HHدم االس HHتقرار .وق HHليلة ه HHي امل HHجتمعات ال HHتي
تHHمكنّت مHHن مHHعالHHجة هHHذه الHHحالHHة مHHعالHHجة فHHعالHHة .لHHذلHHك فHHان الحHHل يHHتطلب تHHنفيذ جHHملة مHHن االتHHجاهHHات الHHعملية
خ HHلقية .وامل HHطلوب ه HHو أن ن HHنظر إل HHى ه HHذه امل HHشكلة ن HHظرة ج HHدي HHدة تس HHتدع HHي اج HHراء ال HHتشاور ب HHني
وال HHروح HHية وال ُH
HوسHHعة مHHن أهHHل االخHHتصاص فHHي الHHعديHHد مHHن املHHجاالت الHHعلمية املHHتنوعHHة ،عHHلى أن تHHتم املHHشاورات
مجHHموعHHة مH ّ H
مج HHردة ع HHن امل HHجادالت ال HHعقائ HHدي HHة واالق HHتصادي HHة ،ويش HHترك ف HHيها أول HHئك ال HHذي HHن س HHوف يتح HHملون م HHباش HHرة أث HHر
Hلحة .إن الHHقضية ال تHHرتHHبط فHHقط بHHضرورة إزالHHة الHHهوة الHHسحيقة بHHني
الHHقرارات الHHتي يHHجب اتHHخاذهHHا بHHصورة مّ H
الHفقر املHدقHع والHغنى الHفاحHش ،ولHكنها تHرتHبط أيHضا بHتلك الHقيم الHروحHية الHحقة الHتي يُHمكنها ،إذا تHم إدراكHها
واستيعابها ،خلق اتجاه عاملي جديد يكون في ح ّد ذاته جزء رئيسيًا من الحل املطلوب.
)من رسالة السالم العاملي وعد حق  /اكتوبر (1985
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  22ال HHتعاون وت HHروي HHج ال HHخير وامل HHنفعة وف HHصل  31ح HHل امل HHشاك HHل االق HHتصادي HHة وتحس HHني
املعيشة وفصل  36خدمة البشرية وفصل  49العمل واالشتغال[.
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ﺍاﻟﻔﻨﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺳﻴﯿﻘﻰ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 –1انّHا حّ Hللنا لHكم إصHغاء األصHوات والHنّغمات ،إيّHاكHم أن يخHرجHكم االصHغاء عHن شHأن االدب والHوقHار افHرحHوا
بHفرح اسHمي االعHظم الHذي بHه تHو ّلهHت االفHئدة وانجHذبHت عHقول املHقربHني .إنّHا جHعلناه مHرقHاة لHعروج األرواح إلHى
االفق األعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى إني أعوذ أن تكونوا من الجاهلني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (51
 –2إنّا ح ّللنا لكم إصغاء األصوات والنغمات
تHفضل حHضرة عHبد الHبهاء وابHان ان "األنHغام واملHوسHيقى كHانHت مHن األمHور املHذمHومHة عHند بHعض مHلل الشHرق"
ورغHHم خHHلو الHHقران الHHكريHHم مHHن نHHص صHHريHHح بهHHذا الHHشأن اعHHتبرت بHHعض فHHرق املسHHلمني االنHHصات إلHHى االنHHغام
واملHوسHيقى غHير مHباح شHر ًHعHا مHبينا تHسامHح الHبعض االخHر بHشأنHها فHي حHدود مHعينة ويشHترطHون لHذلHك شHروطHا
خHHاصHHة وفHHي االثHHار املHHباركHHة بHHيانHHات مHHتعددة فHHي ذكHHر فHHوائHHد املHHوسHHيقى فHHقد تHHفضل حHHضرة عHHبد الHHبهاء مHHثال:
"إن في املوسيقى عزفًا كانت أم غناء رزقا روحانيا للقلوب واالرواح".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (79
 -3وال HHذي HHن ي HHتلون آي HHات ال HHرح HHمن ب HHأح HHسن األل HHحان أول HHئك ي HHدرك HHون م HHنها م HHا ال ي HHعادل HHه م HHلكوت م HHلك ال HHسموات
واالرضHHني وبHHها يجHHدون عHHرف عHHواملHHي الHHتي ال يHHعرفHHها الHHيوم إال مHHن أوتHHي الHHبصر مHHن هHHذا املHHنظر الHHكريHHم .قHHل
ان HHها تج HHذب ال HHقلوب ال HHصاف HHية إل HHى ال HHعوال HHم ال HHروح HHان HHية ال HHتي ال ت HHعبر ب HHال HHعبارة وال ت HHشار ب HHاالش HHارة ط HHوب HHى
للسامعني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (116
ذريHHاتHHكم مHHا نHHزل مHHن سHHماء الHHعظمة واالقHHتدار لHHيقرءوا ألHHواح الHHرحHHمن بHHأحHHسن االلHHحان فHHي الHHغرف
 –4عّ Hلموا ّ
املHبنية فHي مHشارق االذكHار .ان الHذي اخHذه جHذب مHحبة اسHمي الHرحHمن انHه يHقرأ ايHات اهلل عHلى شHان تنجHذب
به افئدة الراقدين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (150
 –5كHHان كHHل كHHلمة مHHن اشHHعارك – فHHي الHHحقيقة – مHHرآة انعكسHHت فHHيها مHHدى اخHHالصHHك ومHHحبتك هلل واولHHيائHHه
هHنيئا لHجنابHك بHما شHربHت رحHيق الHبيان وسHلسبيل الHعرفHان وهHنيئا ملHن شHرب وفHاز وويHل لHلغافHلني والHحق أقHول
إننا تأثرنا بعد مطالعتها ألنها كما كانت تعبّر عن نور الوصال كانت ايضا مشتعلة بنار الفراق.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،ص (156
من آثار حضرة عبد البهاء
 –1ث HHم اع HHلمي أن ش HHري HHعة اهلل ت HHدع HHو ال HHكل إل HHى ت HHحصيل ال HHفنون ال HHناف HHعة ف HHي ال HHوج HHود س HHواء ك HHان HHت م HHادي HHة او
ادبHية ألن هHذا الHعصر عHصر الHعلوم وعHصر الHفنون وعHصر الHكمال وعHصر الجHمال وعHصر االنHوار ولHكن الHعلوم
HوضHHا عHHنها يHHقتضي الHHخوض فHHي الHHعلوم الHHنافHHعة
الHHتي ال ثHHمرة لHHها وال نHHتيجة مHHنها ال يHHجوز االنHHهماك فHHيها وعH H ً H
والفنون املورثة للنهضة والنشأة لالنسان.
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)من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -2أتHمنى أن يHحفظ الجHميع الHشعر الHفارسHي لHحضرة بHهاء اهلل ويHقرأ فHي املHحافHل واملHجالHس بHابHدع االنHغام.
قريبا سيوضع اللحن االنجليزي لهذه االشعار وبكل وجد وسرور سيصل صوته إلى امللكوت االبهى.
)املجموعة املستندية ، The Importance of the Arts in Promoting the Faith،فقرة (8
 -3ان ف HHن امل HHوس HHيقى ي HHجب أن ي HHؤدى ب HHكل إت HHقان .ان HHه م HHن ال HHفنون الج HHليلة ال HHالزم ت HHحصيله ف HHي ه HHذا ال HHعصر
ناقصا مثلما يعمل بعض الناس .إن ممارسة املوسيقى شيء جيد وجميل.
ولكن يجب اتقانه وعدم تركه
ً
)نفس املصدر السابق ،فقرة (9
 -4يHHا عHHبد الHHبهاء ،إن املHHوسHHيقى مHHن الHHعلوم املHHقبولHHة لHHدى الHHعتبة اإللHHهية ،عHHليك أن تHHرتّHHل االيHHات فHHي الHHجوامHHع
الHHكبرى والHHصوامHHع الHHعظمى بHHأبHHدع االصHHوات وتHHرفHHع صHHوتHHا جHHميال فHHي مشHHرق االذكHHار بHHحيث يهHHتز لHHه املHHأل
االعلى .ولهذا فإن فن املوسيقى ممدوح ومقبول وإن استطعت قم على التلحني وعزف األنغام.
)نفس املصدر السابق ،فقرة (11
Hغرد للجHHمال األبHHهى ،لHHقد تHHم خHHرق حHHجبات األوهHHام فHHي هHHذا الHHدور الHHبديHHع ،وتHHم ذم وقHHدح
 -5أيHHها الHHطائHHر املّ H
تHعصبات أهHل الشHرق .إن الHغناء واملHوسHيقى كHان مHذمHو ًمHا لHدى بHعض الHشعوب الشHرقHيه ،ولHكن فHي هHذا الHدور
الHبديHع ص ّHرح الHنور املHبني فHي االلHواح املHقدسHة بHأن الHغناء واملHوسHيقى هHو رزق روحHانHي لHلقلوب واالرواح .إن
فHن املHوسHيقى مHن الHفنون املHمدوحHة وتسHبب فHي تHزكHية الHقلوب املHغمومHه .اذًا يHا شHهناز )مHخاطHب الHلوح( رتّHلي
االيHات والHكلمات اإللHهية فHي املHجامHع واملHحافHل بHلحن جHميل حHتى تسHتريHح الHقلوب مHن قHيود الHغم والHهم ،ويHهيج
القلب والنفس حتى يبتهل ويتضرع إلى امللكوت االبهى.
)نفس املصدر السابق ،فقرة (14
 –6يHا ابHن املHلكوت ،إن جHميع األشHياء نHافHعة لHو اقHترنHت بHمحبة اهلل ،وبHدون هHذه املHحبة تHعتبر األشHياء ضHارة
وتسHHبب االحHHتجاب مHHن رب املHHلكوت .ولHHكن بHHاملHHحبة اإللHHهية يHHصبح كHHل مHّ Hر حHHل ًوا وكHHل نHHعمة سHHائHHغا ،ومHHثال عHHلى
ذلHك فHان نHغمات املHوسHيقى تHعطي الHروح لHلنفوس املنجHذبHة ولHكنها تHؤدي إلHى تHلويHث الHنفوس املHنهمكة فHي عHالHم
النفس والهوى بشهواتهم النفسية.
)نفس املصدر السابق ،فقرة (17
Hعلمت فّ Hن املHوسHيقى والHغناء وق ِ
ِ
Hمت عHلى حHمد وشHكر ربّHك الHحيّ الHقيوم
 –7ايHتها املHحترمHة احHمدي ربّHك بHأنHك ت
فHي املHحافHل واملHعابHد بHالHحان جHميله .أدعHو اهلل ان تسHتفيدي مHن هHذا الHفن فHي صHالتHك وحHاجHتك حHتى تHحيا
القلوب وتنجذب النفوس ويشتعل الكل بنار املحبة اإللهية.
)نفس املصدر السابق ،فقرة (19
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 –1ال ش HHك ب HHأن HHه م HHع ان HHتشار روح دع HHوة ح HHضرة ب HHهاء اهلل س HHتفتح أف HHاق ج HHدي HHدة ف HHي ح HHقل ال HHفن واألدب .ف HHي
الHسابHق كHان شHكل هHذا الHحقل جHيدا ولHكن يHنقصه الHروح ،والHيوم هHناك روح عHظيمة فHياضHة متجHلية فHي عHالHم
الكون.
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)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  3نيسان  /ابريل 1932م(
 –2يHجب عHلينا أن نHنتظر عHدة سHنوات حHتى نHرى تجّ Hلي روح دعHوة حHضرة بHهاء اهلل فHي االعHمال الHفنية .ومHا
تHHحاولHHونHHه انHHتم وبHHعض الHHبهائHHيني عHHمله هHHو فHHي الHHواقHHع مHHثل الHHشعاع الHHخافHHت الHHذي يظهHHر قHHبل سHHطوع الHHنور
املHHشعشع واملHHتألل¦ لHHذلHHك الHHصباح الHHعظيم واملHHجيد .انHHنا ال نسHHتطيع بHHعد تHHقييم وتHHثمني الHHدور الHHذي سHHيلعبه
االمHHر املHHبارك فHHي حHHياة املHHجتمع ،لHHذا يHHجب إعHHطاؤه الHHوقHHت الHHكافHHي .ان األعHHمال الHHفنية الHHتي سHHتتأثHHر بHHروح
دعHHوة حHHضرة بHHهاء اهلل مHHا زالHHت بHHدائHHية وغHHير نHHاضHHجة ولHHكنها فHHي الHHنهايHHة سHHتتطور وتHHصبح نHHاضHHجة وتHHعكس
عظمة ظهور االمر اإللهي.
)من رسالة كتبت إلى احد االفراد بتاريخ  10تشرين االول  /اكتوبر عام 1932م(
 -3بHالنسHبة لHسؤالHكم حHول مHدى الHسماح لHعمل عHروض مسHرحHية خHاصHة بHاالحHداث الHبهائHية الHتاريHخية ،فHإن
حHضرة املHولHى بHالHتأكHيد مHوافHق بHل ويHشجع االحHباء عHلى اعHداد االعHمال االدبHية والHتي دون شHك سHيكون لHها
آثHHار تHHبليغية كHHبيره .ولHHكن مHHا يHHطلبه حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل هHHو ان يHHتجنب االحHHباء لHHعب دور حHHضرة الHHباب او
حHHضرة بHHهاء اهلل او حHHضرة عHHبد الHHبهاء او تHHمثيل شHHخصياتHHهم فHHي الHHعروض املسHHرحHHيه .إن ذلHHك ،كHHما أشHHير
سHيكون فHيه عHدم احHترام لHتلك الHرمHوز املHقدسHة .ان ظHهورهHم عHلى خشHبة املسHرح هHو نHوع مHن قHلة االحHترام لHهم
والHذي ال يHضاهHي بHايHة حHال مHنزلHتهم الHعالHية .ولHكن اقHوالHهم املHقدسHة يHمكن قHراءتHها وتHكرارهHا بHواسHطة اتHباعHهم
الذين يظهرون على خشبة املسرح.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  25تموز  /يوليو عام 1936م(
سHِ Hعد ايHHضا مHHن اهHHتمامHHكم الشHHديHHد بHHاملHHوسHHيقى ورغHHبتكم فHHي خHHدمHHة االمHHر املHHبارك
 -4إن حHHضرة املHHولHHى قHHد َ H
بهHذه الHوسHيلة .وعHلى الHرغHم مHن ان االن هHو بHدايHة الHفن الHبهائHي ولHكن عHلى االحHباء الHذيHن يHشعرون بHموهHبتهم
فHH Hي هHH Hذا املHH Hجال أن يHH Hسعوا حHH Hثيثا لHH HتطويHH Hر وتHH Hنمية مHH HهاراتHH Hهم .ومHH Hن خHH Hالل انHH HتاجHH Hهم الHH Hفني – مHH Hهما كHH Hان
متواض ًعا – عليهم ان يعكسوا الروح اإللهية التي نفخها حضرة بهاء اهلل في العالم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ  7تشرين الثاني  /نوفمبر عام 1937م(
 -5ان املHوسHيقى  -بHاعHتبارهHا مHن الHفنون  -هHو تHطور ثHقافHي طHبيعي ويHشعر حHضرة املHولHى بHعدم الHحاجHة إلHى
Hسمى "ب HHامل HHوس HHيقى ال HHبهائ HHية" أو "م HHدرس HHة ال HHرس HHم ال HHبهائ HHية" أو "أس HHلوب ال HHكتاب HHة ال HHبهائ HHية" إن
اي HHجاد م HHا ي ّ H
األحHباء لHهم مHطلق الحHريHة فHي الHرسHم او الHكتابHة او الHتلحني حسHب قHدراتHهم وقHرائHحهم .وإن وضHعت ألHحان
ل HHالث HHار امل HHقدس HHة ال HHبهائ HHية ي HHمكن ل HHالح HHباء االس HHتفادة م HHنها ول HHكن ي HHجب االخ HHذ ب HHعني االع HHتبار ب HHأن ال HHبرن HHام HHج
املHوسHيقى لHيس شHرطHا ضHروريHا للجHلسات االمHريHة .ويHفضل االبHتعاد عHن أيHة اشHكال ثHابHتة لHها .وعHلى االحHباء
أن يHدركHوا بHأن رسHالHة حHضرة بHهاء اهلل عHاملHية ،وأن مHا يHبدو لHهم بHرنHامHج جHميل فHي بHعض الHضيافHات او غHيرهHا
مHHن الجHHلسات االمHHريHHة قHHد ال يHHكون لHHه نHHفس الHHوقHHع لHHدى بHHعض االحHHباء فHHي الHHدول االخHHرى والHHعكس صHHحيح.
ومHHا دام االحHHباء يسHHتفيدون مHHن املHHوسHHيقى مجHHردا مHHن أي هHHدف آخHHر فHHهو مHHقبول ولHHكن عHHليهم عHHدم اعHHتباره
"موسيقى بهائية".
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى احHHد املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة بHHتاريHHخ  20تHHموز  /يHHولHHيو عHHام
1946م(
Hظرا ل HHالث HHار ال HHثقاف HHية الج Hّ Hمة
 -6ت HHعتبر امل HHوس HHيقى م HHن ال HHفنون ،أم HHا أن HHبياء اهلل ف HHهم ال ي HHع ّلمون HHا ال HHفنون ،ول HHكن ن ً H
ال HHتي ت HHفرزه HHا األدي HHان ف HHي امل HHجتمع س HHتظهر أش HHكال ج HHدي HHدة م HHن ال HHفن .وي HHمكن م HHالح HHظة ذل HHك ف HHي االع HHمال
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املHعماريHة والHرسHومHات الHتي ظهHرت فHي املHسيحية واالسHالم والHبوذيHة وفHي الHحضارات االخHرى .واملHوسHيقى تHم
تHHطويHHره لHHيعبّر عHّ Hما يHHشعر بHHه الHHناس .إنHHنا نHHعتقد بHHأنHHه فHHي املسHHتقبل عHHندمHHا تHHحيط روح دعHHوة حHHضرة بHHهاء اهلل
الHعالHم وتHغيّر املHجتمع بHشكل أسHاسHي فHإن املHوسHيقى سHتتأثHر بهHذه الHروح ،وال يHوجHد مHا يHسمى "بHاملHوسHيقى
البهائية" .وما ذكر في التعاليم املباركة حول املوسيقى هو انه مؤثر للروح والقلب وله اثر معنوي كبير.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االفراد بتاريخ  3شباط  /فبراير عام 1952م(
 -7بHالنسHبة لHلمواضHيع الHتي ذكHرتHها فHي رسHالHتك ،فHيرجHى الHعلم بHأنHه ال يHوجHد مHا يHمنع الHرقHص فHي الHتعالHيم
اإللHهية ولHكن عHلى األحHباء أن يHتذكHروا بHأن املHعيار الHذي وضHعه حHضرة بHهاء اهلل هHو املHحافHظة عHلى االعHتدال
والHعفة والHتقديHس .إن الHجو الHسائHد فHي الHرقHص الحHديHث فHي الHصاالت مHن تHدخHني وشHرب الHكحول واالخHتالط
Hارا .وال ي HHوج HHد م HHا ي HHمنع امل HHشارك HHة ف HHي ال HHرق HHص
ه HHو ج HHو سي¦ وغ HHير م HHقبول ول HHكن ال HHرق HHص امل HHحتشم ل HHيس ض ً H
الHكالسHيكي أو تHعلم الHرقHص فHي املHدارس او املHشاركHة فHي الHتمثيليات واالفHالم الHسينمائHية .إن الHشيء غHير
املHHقبول فHHي هHHذه االيHHام هHHو لHHيس الHHفن بحHHد ذاتHHه ولHHكن الHHفساد الHHذي يHHحيط بHHه .وعHHلينا نHHحن الHHبهائHHيون أن ال
نبتعد عن الفنون ولكن نتجنب الجو الفاسد الذي قد يصاحبه أحيانا.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ع HHن ح HHضرت HHه إل HHى أح HHد امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية امل HHرك HHزي HHة ب HHتاري HHخ  30ح HHزي HHران  /ي HHون HHيو ع HHام
1952م(
من رسائل بيت العدل االعظم
 –1إن HHنا ن HHشعر ب HHأن HHه س HHيكون م HHساع ً Hدا ل HHكم ل HHو ع HHرف HHتم ب HHأن االغ HHان HHي ال HHتي ت HHحتوي ع HHلى ك HHلمات وب HHيان HHات م HHن
ح HHضرة ال HHباب وح HHضرة ب HHهاء اهلل وح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ه HHي م HHناس HHبة ج HHدا لش HHدوه HHا ف HHي الج HHزء ال HHروح HHان HHي م HHن
الHضيافHة الHتسع عشHريHة .فHي الHواقHع ،إن تHالوة االيHات بHالHلحن الHفارسHي الجHميل هHو نHوع مHن هHذه االغHانHي،
وأس HHلوب الض HHفاء امل HHوس HHيقى ع HHلى ال HHكلمة امل HHقدس HHة وك HHل م HHن ي HHقوم ب HHترت HHيل االي HHات به HHذه ال HHطري HHقة ي HHعكس ف HHي
الHحقيقة مHشاعHره وأحHاسHيسه الHجيّاشHة نHحو الHكلمات الHتي يHقوم بHتالوتHها ،امHا بHالنسHبة لHالغHانHي الHتي تHحتوي
عHHلى أبHHيات شHHعر ومHHكتوبHHة مHHن اشHHخاص غHHير الHHرمHHوز املHHقدسHHة الHHبهائHHية فHHانHHها قHHد تHHكون مHHرغHHوبHHة وجHHيدة ولHHكن
في املكان املناسب.
)مHن رسHالHة كHتبت لHبيت الHعدل االعHظم إلHى أحHد املHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة بHتاريHخ  22شHباط  /فHبرايHر عHام
1971م(
 –2إن مHHفهومHHكم حHHول عHHدم اجHHازة اسHHتعمال صHHور الHHباب وبHHهاء اهلل فHHي االعHHمال الHHفنية هHHو صHHحيح تHHمامHHا.
وض HHح ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ه HHذا امل HHوض HHوع وأض HHاف ب HHأن ه HHذا الح HHظر ي HHشمل ج HHميع االن HHبياء وال HHرس HHل
وق HHد ّ H H H
واملHظاهHر املHقدسHة حHيث ال يHجوز تHصويHر صHورهHم أو تHوزيHعها .أمHا بHالنسHبة لHصورة حHضرة عHبد الHبهاء فHيمكن
ط HHبعه ف HHي ال HHكتب ول HHكن ال ي HHجوز ت HHمثيل ش HHخصيته ف HHي ال HHتمثيليات او االع HHمال ال HHفنية االخ HHرى ال HHتي ت HHتطلب
تHمثيله شHخصيًا .ومHع ذلHك يHجوز تHمثيل الHطالئHع املHقدسHة بHشكل رمHزي شHريHطة أن ال يHصبح ذلHك تHقليدا وأن
يكون ذلك الرمز يعبّر بصورة محترمة عن تلك الشخصية املقدسة.
)من رسالة لبيت العدل االعظم إلى أحد االفراد بتاريخ  3كانون االول  /ديسمبر عام 1972م(
 –3اسHتلم بHيت الHعدل االعHظم رسHالHتكم املHؤرخHة … حHول الHفن وطHلب مHنا ان نHخبركHم بHتمجيدهHم لHعملكم فHي
االسHHتفادة مHHن مHHواهHHبكم الHHفنية لHHلتعبير عHHن روح الHHتعالHHيم الHHبهائHHية .ان الHHهيئة الHHعليا تHHشجعكم عHHلى امل ُHHضي
قُ HدمHا فHي هHذا املHضمار … امHا بHالنسHبة لHطلبكم الهHدايHة حHول احHسن الHطرق لHلوصHول إلHى الHفنانHني مHن اجHل
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ت HHبليغ االم HHر امل HHبارك ،ف HHيمكن ال HHقول إن HHه ب HHاالض HHاف HHة إل HHى االس HHال HHيب ال HHتي تج HHذب ال HHناس ب HHصورة ع HHام HHة ،ف HHان
الHفنانHني ينجHذبHون إلHى الHفن .فHعندمHا يHتم تHصويHر الHتعالHيم املHباركHة فHي شHكل أعHمال فHنية ،فHان قHلوب الHناس
بHما فHيهم الHفنانHون سHتنجذب .ان تHقديHم مHقتطفات مHن االثHار املHقدسHة أو ربHط الHقطعة الHفنية بHاالثHار املHباركHة
يمكن ان يوحي للناظر مصدر هذا االنجذاب الروحاني ويؤدي به إلى بحث اعمق لالمر املبارك.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد االفراد بتاريخ  21تموز  /يوليو عام 1982م(
Hدرج املHHجتمع الHHبهائHHي املHHك ّون مHHن الHHعديHHد مHHن الHHناس مHHن خHHلفيات ثHHقافHHية مHHختلفة ومHHشارب
 -4مHHع تHHط ّور وتّ H
مHتنوعHة ،وكHل مHنهم لHديHه مHفهوم وادراك مHعني عHن الHفن والجHمال ،فHان الHبهائHيني املHوهHوبHني فHي مHجال املHوسHيقى
والHHتمثيل والHHفنون املHHرئHHية لHHهم الحHHريHHة فHHي مHHمارسHHة هHHذه الHHفنون بHHاالسHHلوب الHHذي يخHHدم امHHر اهلل .عHHلى االحHHباء
ان ال ي HHنزع HHجوا م HHن ق HHلة ال HHتقدي HHر م HHن ق HHبل ب HHعض االح HHباء ب HHل ع HHليهم وط HHبقا مل HHا ج HHاء ف HHي االث HHار امل HHبارك HHة ح HHول
HوسHل ودعHاء ويHؤمHنوا بHان الHفنون هHي مHن االدوات
املHوسHيقى والHفن ان يسHتمروا فHي مHجهوداتHهم الHفنية بHكل ت ّ H H
املؤثرة والقوية في خدمة أمر اهلل وهو التي ستأتي أ ُ ُكلها في الوقت املناسب.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد االفراد بتاريخ  9اب  /اغسطس عام (1983
 –5اس HHتلم ب HHيت ال HHعدل االع HHظم رس HHال HHتكم امل HHؤرخ HHة … ح HHول ط HHلبكم اله HHداي HHة ب HHالنس HHبة مل HHدى ال HHسماح ل HHلعرض
املHHرئHHي لHHلشخصيات االمHHريHHة املHHرتHHبطة بHHالHHعصر الHHرسHHولHHي .ان بHHيت الHHعدل االعHHظم يHHرغHHب فHHي ابHHالغHHكم بHHانHHه ال
تHوجHد فHي اثHار حHضرة ولHي أمHر اهلل أو بHيت الHعدل االعHظم … مHا يHمنع الHفنانHني … مHن رسHم صHور لحHروف
ال HHحي وه HHم م HHحاص HHرون او م HHشارك HHون ف HHي االح HHداث ب HHما ي HHتفق وي HHكون ص HHحيحا م HHن ال HHناح HHية ال HHتاري HHخية.
باالضافة إلى ذلك ،بالطبع من االهمية بمكان املحافظة على سم ّو وجالل الشخصيات املصورة.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم إلHى احHد املHحافHل املHركHزيHة بHتاريHخ  5تشHريHن االول  /اكHتوبHر
عام (1983
 -6بHالنسHبة لHلموسHيقى والHفنون الجHميلة يHمكن لHكم إضHافHتها كHمناهHج لHلدراسHة فHي املHدارس الHبهائHية .هHناك
الHHعديHHد مHHن املHHحافHHل املHHركHHزيHHة عHHلى عHHلم بHHاالثHHار الHHبهائHHية الHHخاصHHة بHHاملHHوسHHيقى والHHفنون وتHHقوم بHHاضHHافHHتها إلHHى
املHHناهHHج كHHلما أمHHكن ذلHHك فHHي هHHذه املHHرحHHلة مHHن تHHطور الHHجامHHعة الHHبهائHHية .هHHناك اعHHمال كHHثيرة يHHجب ان تHHؤدى
بHواسHطة مHدرسHني مHوهHوبHني ومخHلصني مHن اجHل تHحفيز وجHمع ونشHر املHوسHيقى الHتي تHعود بHالHفائHدة وهHي فHي
حHHالHHة بHHروز فHHي الHHعالHHم الHHبهائHHي ،ومHHن ثHHم االسHHتفادة مHHنها فHHي شHHكل مHHنظّم فHHي املHHدارس … وطHHبقا لHHلتعالHHيم
املHHباركHHة يHHجب تHHشجيع االحHHباء عHHلى مHHمارسHHة املHHوسHHيقى وتHHعلم الHHفنون حHHيث إنHHهما يHHضفيان ويHHعطيان حHHيويHHة
وروحا للجامعة بشكل كبير .ان افكار محفلكم املوقر وجهوده محل تقدير بيت العدل االعظم.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم بHتاريHخ  20اب  /اغسHطس عHام 1985م إلHى احHد املHحافHل
املركزيه(
 –7يHجوز أداء الHرقHصات الHشعبية املHعبّرة عHن ثHقافHة وتHراث الHشعب فHي املHراكHز الHبهائHية .ولHكن ،يHجب االخHذ
بHHعني االعHHتبار بHHان هHHذه الHHرقHHصات الHHشعبية يHHجب ان تHHعبّر بHHصورة عHHامHHة عHHن مHHواضHHيع اسHHاسHHية او قHHصص
م HHعبّره .وي HHجب ان ن HHكون ح HHري HHصني ع HHلى ال HHتأك HHد ب HHأن م HHواض HHيع وت HHعاب HHير ه HHذه ال HHرق HHصات م HHطاب HHقة م HHع ال HHقيم
االخ HHالق HHية ال HHعال HHية ل HHالم HHر امل HHبارك وان HHها ليس HHت م HHبتذل HHة او ذات مس HHتوى ه HHاب HHط … ام HHا ب HHالنس HHبة ل HHلرق HHصات
وسHHموّ
الHHتعبيريHHة الHHتي تهHHدف إلHHى تHHعزيHHز واعHHالن املHHبادئ الHHبهائHHية ،فHHإن كHHانHHت تHHؤدى بHHصورة تHHعكس اصHHالHHة ُ H
هHذه املHبادئ وتح ّHرك مHشاعHر الHتبجيل واالحHترام لHالمHر اإللHهي فHال مHانHع مHن ذلHك .وال يHوجHد مHا يHمنع مHن عHرض

٢٣٣

الHرقHصات الHتي تHعبّر عHن تHغيير او تHوضHيح م ٍ
Hعان مHعينة مHن االثHار اإللHهية .ومHع ذلHك ،ي ّ
Hفضل عHدم قHراءة االثHار
والكلمات املباركة اثناء الرقص.
ان املHHبدأ الHHذي يHHجب عHHلى االحHHباء اخHHذه بHHعني االعHHتبار أثHHناء طHHرح هHHذه املHHواضHHيع هHHو مHHراعHHاة االعHHتدال فHHي
كل ما يتعلق باللبس والحديث والتسلية واالعمال الثقافية والفنية.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم بHتاريHخ  20حHزيHران  /يHونHيو عHام 1991م إلHى احHد املHحافHل
املركزيه(
 -8بHالHطبع ال يHوجHد مHا يHمنع اسHتعمال اصHطالح "الHفنان الHبهائHي" ولHكن فHي هHذه املHرحHلة مHن الHدور الHبهائHي
ع HHلينا ان ال نس HHتخدم اص HHطالح HHات م HHثل "ال HHفن ال HHبهائ HHي" أو "امل HHوس HHيقى ال HHبهائ HHية" أو "ال HHهندس HHة امل HHعماري HHة
البهائية".
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ  12اذار  /مارس عام 1992م إلى شخصني(
 -9وفHي كHافHة مHجهوداتHهم لHتحقيق هHدف خHطة الHسنوات األربHع نHدعHو األحHباء إلHى زيHادة اهHتمامHهم بHالHفنون
HتوسHع والHتمكني .وذلHك ألن الHفنون الHتصويHريHة
لHيس مHن أجHل االعHالن عHن االمHر املHبارك فحسHب ،بHل ألعHمال ال ّH H
دورا بHارزًا فHي تHعزيHز نHفوذ االمHر وسHتبقى كHذلHك .وقHد عّ Hلق حHضرة شHوقHي أفHندي
والHتمثيلية واالدبHية قHد لHعبت ً
امHاال كHبيرة عHلى الHفنون كHوسHيلة لجHذب انHتباه الHناس لHلتعالHيم .وفHي رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHنه ألحHد االحHباء
ن HHطلع ع HHلى وج HHهة ن HHظره ف HHي امل HHوض HHوع" :س HHيأت HHي ال HHيوم ال HHذي ينتش HHر ف HHيه االم HHر ك HHال HHنار ف HHي ال HHهشيم ع HHندم HHا
ت HHشاه HHد روح االم HHر وت HHعال HHيمه ع HHلى املس HHرح او ف HHي ال HHفنون واالداب ب HHشكل ع HHام .ف HHال HHفنون أق HHدر ع HHلى إي HHقاظ
العواطف النبيلة من املنطق البحت خاصة بني جماهير الناس".
)من رسالة الرضوان لعام 1996م  152 -بديع(
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  13االم HHتياز ف HHي ك HHل األم HHور وف HHصل  21ال HHترب HHية وال HHتعليم وف HHصل  51ال HHعلم وامل HHعرف HHة
وفصل  53العلماء واملفكرون والباحثون[

٢٣٤

ﺍاﻟﻘـﻨﺎﻋﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 –1أصل العزة هو قناعة العبد بما ُرزق به واالكتفاء بما ُق ّدر له.
)لوح اصل كل الخير(
 –2ان الزم القناعة في كل االحوال بها تسلم النفس من الكسالة وسوء الحال.
)لوح الطب(
 –3ان النفس مخز ٌن السراري فال تدعه محالً للطمع.
)درياي دانش – ص (8
من آثار حضرة عبد البهاء
 –1ان الHHقناعHHة أمHHر مHHطلوب فHHي كHHل الHHحاالت حHHتى فHHي الHHتجاره .ألن الهHHدف هHHو تHHسهيل املHHعيشة وان املHHال
شيء مؤقت كما أن توسيع دائرة التجارة يؤدي إلى االضطراب والحيرة وال نتيجة له.
)مائده اسماني ،مجلد  ،5ص (229
 -2االسHHراف يHHؤدي إلHHى ضHHياع االنHHسان وتHHعبه .واذا الحHHظتم بHHانHHني اقHHوم بHHصرف بHHعض املHHبالHHغ فHHهي الداء
املHهام الHديHنية ومHن أجHل امHر اهلل وفHي املسHتقبل سHتظهر نHتائHجها .فHي أيHام بHغداد وادرنHه كHان لHبسي وتHاجHي
ق HHدي Hً Hما وب HHال Hيًا ول HHم َ
Hبسا أرخ HHص ل HHوال ب HHعض االم HHور ال HHتي ي HHجب
أرض ب HHال HHقرض أب HHدا واالن مس HHتعد أن أل HHبس ل ً H
مHراعHاتHها .كHل شHيء هHدفHه رفHع الHحاجHة حHتى الHطعام ولHكن الHزيHادة تHؤدي إلHى الكسHل والخHمول وتHنتهي إلHى
االصابة باالمراض.
)بدائع االثار  ،مجلد  ،2ص (324
 -3ال يمكن الهل العالم أن يقنعوا سوى بقوة االيمان.
)مكاتيب حضرت عبد البهاء ،مجلد  ،4ص (54
]راجع ً
أيضا فصل  6االعتدال وفصل  49العمل واالشتغال[.

٢٣٥

ﺍاﻟﻜﺮﻡم ﻭوﺍاﻟﺴﺨﺎء
من اثار حضرة بهاء اهلل
الهمة هي انفاق املرء على نفسه وعلى اهله والفقراء من اخوته في دينه.
 –1رأس
ّ
)لوح اصل كل الخير(
 –2الكرم والجود من خصالي فهنيئا ملن تزيّن بخصالي.
)الكلمات املكنونة الفارسية(
 –3ان االن HHفاق أم HHر م HHحبوب وم HHقبول وم HHن س HHيد االع HHمال .ان HHظروا ث HHم اذك HHروا م HHا ان HHزل HHه ال HHرح HHمن ف HHي ال HHفرق HHان
شHحَّ نHفسه فHأولHئك هHم املHفلحون (.فHي الHحقيقة هHذه
)ويHؤثHرون عHلى أنHفسهم ولHو كHان بHهم خHصاصHة و َHمHن ُيHوقَ ُ H
الكلمات املباركة في هذا املقام هو شمس الكلمات طوبى ملن اختار أخاه على نفسه.
)الكلمات الفردوسية ،العاشرة ،ص (90
 –4عHHلى الHHنفوس الHHتي تنسHHب نHHفسها لهHHذا املHHظلوم ان تHHكون سHHحاب الHHعطاء عHHن الHHحاجHHة وتHHبتعد عHHن الHHنفس
االمارة.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (161
من اثار حضرة عبد البهاء
 –1ان الHشكر يHؤدي إلHى ازديHاد الHنعمة ،ولHكن كHمال الHشكر بHاالنHفاق ،ومHقام االنHفاق هHو مHن اعHظم املHقامHات.
ولهذا جاء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
)بدائع االثار ،مجلد  ،1ص (185
]راجع ً
أيضا فصل  20التبرعات واإلعانات وفصل  54الفقراء واملحتاجني ومساعدتهم[.

٢٣٦

ﺍاﻟﻤﺤﺒﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
-1ق HHد ت HHكلم ل HHسان ق HHدرت HHي ف HHي ج HHبروت ع HHظمتي م HHخاط Hبًا ل HHبري HHتي أن اع HHملوا ح HHدودي ح Hبًّا لج HHمال HHي .ط HHوب HHى
رف املحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن ال توصف باالذكار.
لحبيب وجد َع َ
)الكتاب االقدس ،فقرة (4
 -2م HHن ف HHاز ب HHحبي ح HHقّ ل HHه ان ي HHقعد ع HHلى س HHري HHر ال HHعقيان ف HHي ص HHدر االم HHكان وال HHذي م HHنع ع HHنه ل HHو ي HHقعد ع HHلى
التراب انه يستعيذ منه إلى اهلل مالك االديان .
)الكتاب االقدس ،فقرة (36
 -3إن حبّه لهو االكسير االعظم واالكليل االفخم وبه تنقلب معادن القلوب بالذهب االبريز .
)آثار قلم اعلى ،مجلد  ،5ص (206
 -4يHا ابHن االنHسان كHنت فHي قHدم ذاتHي وأزلHية كHينونHتي عHرفHتُ حHبي فHيك خHلقتك وألHقيت عHليك مHثالHي واظهHرت
لك جمالي.
)الكلمات املكنونة(
 -5يا ابن االنسان أحببتُ خلقك فخلقتك ،فاحببني كي اذكرك وفي روح الحياة اثبتك.
)الكلمات املكنونة(
 -6يا ابن الوجود أحببني الحبك إن لم تحبّني لن احبك اب ًدا فاعرف يا عبد .
)الكلمات املكنونة(
 -7يHا ابHن الHوجHود رضHوانHك حHبي وجHنتك وصHلي فHادخHل فHيها وال تHصبر ،هHذا مHا قّ Hدر لHك فHي مHلكوتHنا االعHلى
وجبروتنا االسنى .
)الكلمات املكنونة(
 -8اصل الحب هو اقبال العبد إلى املحبوب واالعراض عما سواه وال يكون مراده اال ما اراد مواله.
)من لوح اصل كل الخير(
 -9قHل يHا احHباء اهلل ال تHعملوا مHا يHتكدر بHه صHافHي سHلسبيل املHحبة ويHنقطع بHه عHرف املHودة .لHعمري قHد خHلقتم
ل HHلوداد ال ل HHلضغينة وال HHعناد .ل HHيس الفخ HHر ل HHحبكم ان HHفسكم ب HHل ل HHحب اب HHناء ج HHنسكم ،ول HHيس ال HHفضل مل HHن ي HHحب
الوطن بل ملن يحب العالم.
)لوح الحكمة(

٢٣٧

 -10يHجب عHلى اهHل الHصفاء والHوفHاء ان يHعاشHروا جHميع اهHل الHعالHم بHالHروح والHريHحان ألن املHعاشHرة لHم تHزل
وال تHHزال سHHبب االتHHحاد واالتHHفاق وهHHما سHHببا نHHظام الHHعالHHم وحHHياة االمHHم .طHHوبHHى لHHلذيHHن تHHمسكوا بHHحبل الHHشفقة
والرأفة وخلت نفوسهم وتحررت من الضغينة والبغضاء.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،لوح الطرازات ،ص (52
-11علينا ان نعامل ونتكلم مع الجميع بكل محبة وشفقة وصبر.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (124
 -12راس ال HHتجارة ه HHو ح HHبي ب HHه يس HHتغني ك HHل ش HHيء ع HHن ك HHل ش HHيء وب HHدون HHه ي HHفتقر ك HHل ش HHيء ع HHن ك HHل ش HHيء
وهذا ما رقم من قلم عز منير .
)لوح اصل كل خير(

من آثار حضرة عبد البهاء
 -1اع HHلم ح HHق ال HHيقني ان امل HHحبة س Hّ Hر ال HHبعث اإلل HHهي ،وامل HHحبة ه HHي التج HHلي ال HHرح HHمان HHي ،امل HHحبة ه HHي ال HHفيض
ال HHروح HHان HHي ،امل HHحبة ه HHي ال HHنور امل HHلكوت HHي ،امل HHحبة ه HHي ن HHفثات روح ال HHقدس ف HHي ال HHروح االن HHسان HHي ،امل HHحبة ه HHي
سHبب ظHهور الHحق فHي الHعالHم االمHكانHي ،املHحبة هHي الHروابHط الHضروريHة املHنبعثة مHن حHقائHق االشHياء بHايHجاد
Hور يُهHتدى بHه فHي
إلHهي ،املHحبة هHي وسHيلة الHسعادة الHكبرى فHي الHعالHم الHروحHانHي والHجسمانHي ،املHحبة هHي ن ٌ
الHغياهHب الHظلمانHي ،املHحبة هHي الHرابHطة بHني الHحق والخHلق فHي الHعالHم الHوجHدانHي ،املHحبة هHي سHبب الHترقHي
لHكل انHسان نHورانHي .املHحبة هHي الHنامHوس االعHظم فHي هHذا الHكور الHعظيم اإللHهي املHحبة هHي الHنظام الHوحHيد
بHHني الHHجواهHHر الHHفرديHHة بHHالHHتركHHيب والHHتدبHHير فHHي الHHتحقق املHHادي .املHHحبة هHHي الHHقوة الHHكلية املHHغناطHHيسية بHHني هHHذه
ال HHسيارات وال HHنجوم ال HHساط HHعة ف HHي االوج ال HHعال HHي .امل HHحبة ه HHي س HHبب ان HHكشاف HHات الس HHرار امل HHودع HHة ف HHي ال HHكون
بHفكر ثHاقHب غHير مHتناهHي  .املHحبة هHي روح الHحياة لHجسم الHكون املHتباهHي .املHحبة هHي سHبب تHمدن االمHم فHي
هHHذا الHHحياة الHHفانHHي  .املHHحبة هHHي الشHHرف االعHHلى لHHكل شHHعب مHHتعالHHي ،واذا وفHHق اهلل قHHومHHا بHHها يHHصلني عHHليهم
اهHHل مHHأل االعHHلى ومHHالئHHكة الHHسماء واهHHل مHHلكوت االبHHهى ،واذا خHHلت قHHلوب قHHوم مHHن هHHذه الHHسنوحHHات الHHرحHHمانHHية
املHحبة اإللHهية سHقطوا فHي اسHفل درك مHن الهHالك وتHاهHوا فHي بHيداء الHضالل ووقHعوا فHي وهHدة الHخيبة ،ولHيس
لHHهم خHHالل اولHHئك كHHالحشHHرات الHHعائHHشة فHHي اسHHفل الHHطبقات .يHHا احHHباء اهلل كHHونHHوا مHHظاهHHر مHHحبة اهلل ومHHصابHHيح
الهدى في االفاق مشرقني بنور املحبة والوفاق ونعم االشراق هذا االشراق .
)من مكاتيب عبد البهاء ،الجزء االول ،ص (122 – 121
 -2ث HHم اع HHلمي أن ت HHعال HHيمي ه HHو ال HHحب ال HHخال HHص ل HHعموم الخ HHلق وال HHرح HHمة ال HHواس HHعة ل HHكل ان HHسان ،ي HHا أم HHة اهلل
سHتريHن بHعني السHرور أن طHير مHحبة اهلل منتشHر الHجناح عHلى اآلفHاق ،وذلHك سHبب تHعالHيم بHهاء اهلل ألنHها روح
ال HHوج HHود ف HHي جس HHد االم HHكان وأن HHها ال HHنور ال HHساط HHع ع HHلى آف HHاق االم HHكان ،أم HHا م HHا س HHأل HHت ب HHأي وس HHيلة ي HHمكن
الHHحصول عHHلى الHHتعالHHيم رأسHHا مHHن عHHبد الHHبهاء ،اعHHلمي أن الHHوسHHيلة الHHعظمى هHHي مHHحبة اهلل ألنHHها قHHوة كHHاشHHفة
لHHلغطاء مHHدركHHة لHHحقائHHق األشHHياء نHHافHHذة فHHي قHHلوب االنHHسان جHHامHHعة ألغHHنام اهلل مHHن كHHل مHHلل فHHي اآلفHHاق ،وهHHي
الرابطة العظمى بني القلوب واألرواح.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (109

٢٣٨

 -3ان عHHبد الHHبهاء يHHشم رائHHحة مHHحبة اهلل مHHن كHHل مHHحفل تHHنطقني فHHيه بHHكلمة اهلل وتHHذكHHريHHن الHHحجج والHHبراهHHني
الHHتي سHHطعت أنHHوارهHHا عHHلى اآلفHHاق وتحHHدثHHني بHHباليHHا عHHبد الHHبهاء مHHن شHHر الHHناقHHضني ملHHيثاق اهلل ،يHHا أمHHة اهلل ال
تHHتلفظي بHHكلمة مHHن الHHسياسHHيات عHHليك بHHالHHروحHHانHHيات ألنHHها تHHأول إلHHى الHHسعادة البشHHريHHة فHHي الHHعالHHم اإللHHهي وال
ت HHذك HHري م HHلوك األرض وح HHكوم HHات HHها امل HHادي HHة وال HHزم HHنية اال ب HHخير ،ب HHل اح HHصري أذك HHارك ب HHال HHبشارة ب HHملكوت اهلل
واالش HHارة إل HHى ن HHفوذ ك HHلمة اهلل وت HHقدي HHس أم HHر اهلل وال HHسعادة األب HHدي HHة والس HHرور وال HHحبور ال HHروح HHان HHي والخ HHلق
الرحماني وبيان اشراق شمس الحقيقة على اآلفاق والنفخ بروح الحياة في جسد األكوان.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (145 – 144
 –4ي HHا اب HHن امل HHلكوت ف HHاش HHكر اهلل ب HHما ه HHداك إل HHى س HHبيل اهلل وج HHعلك م HHن أب HHناء م HHلكوت HHه ب HHني ال HHورى ،ف HHعليك
بHاالنجHذاب إلHى الجHمال األبHهى واالشHتعال بHنار مHحبة اهلل والHنطق الHبليغ فHي املHحافHل الHكبرى تHدعHو األحHباء
إل HHى ال HHوح HHدة االن HHسان HHية وال HHعموم HHية البش HHري HHة وال HHوف HHاق ب HHني األح HHزاب ،ع HHليك ب HHإرض HHاء ال HHقلوب وت HHفري HHح ال HHنفوس
وت HHوح HHيد ال HHكلمة ب HHني األح HHبة وامل HHحبة م HHع ج HHميع الخ HHلق وال HHحنو ال HHعظيم ع HHلى ال HHذي HHن س HHلكوا ال HHصراط املس HHتقيم
وتالوة اآليات وبيان الحجج والبراهني على ظهور ملكوت اهلل في هذا القرن العظيم وعليك البهاء األبهى.
)من مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،1ص (146
 -5لHHلمحبة اربHHع مHHراتHHب مHHذكHHورة ومHHشهوره .االولHHى املHHحبة مHHن اهلل إلHHى الHHعبد وﺁيHHة يHHحبهم شHHاهHHد عHHلى هHHذا
املHوضHوع .الHثانHية املHحبة مHن الHعبد إلHى الHرب وﺁيHة يHحبونHه دلHيل هHذا املHقام .الHثالHثة مHن الHعبد إلHى الHعبد وﺁيHة
رحHماء بHينهم دلHيل هHذا املHقال .الHرابHعة مHن الHحق إلHى الHحق وحHديHث فHاحHببت ان اعHرف دلHيل هHذا املHقصد .ان
مHحبة مظهHر نHفس اهلل ومHطلع االلHهام عHلى الHرغHم مHن انHه مHن الHعبد إلHى الHعبد ولHكن فHي الHواقHع مHن الخHلق إلHى
الحق الن من احبه فقد أحب اهلل.
)مائدة اسماني ،مجلد  ،5ص (247 – 246
 -6يHحيا االنHسان والHحيوان والHنبات جHميعا – بHل والجHماد  -بHاملHاء .ولHقد ثHبت أن الجHماد يHحيا بHاملHاء الHشفاف
املتجHمد .فHمن االكHتشافHات الحHديHثة أن للجHماد حHياة أيHضا ،أن حHياتHه بHاملHاء املتجHمد الHشفاف .اذن فHاملHاء هHو
سHبب الHحياة ولهHذا يHقول الHسيد املHسيح انHه ال بHد مHن الHتعميد بHاملHاء والHروح ،أي بHذلHك الHشيء الHذي هHو سHبب
الHHحياة األبHHديHHة .وهHHذا املHHاء هHHو عHHني الHHنار أي مHHحبة اهلل .فHHمحبة اهلل – ألنHHها تحHHرق الHHحجب واألسHHتار – يHHقال
لHها الHنار ،وألنHها سHبب الHحياة يHقال لHها املHاء .والHواقHع أن مHحبة اهلل هHي حHقيقة فHضائHل الHعالHم االنHسانHي بHها
تتطهHر طHينة البشHر ،وبHمحبة اهلل يHنجو االنHسان مHن نHقائHص الHعالHم االنHسانHي .وبHمحبة اهلل أيHضا يHرتHقي فHي
عHالHم الHفضائHل ،فHتصبح هHي سHببا لHنوارانHية الHعالHم ،ولHوحHدة جHميع البشHر .ان مHحبة اهلل دواء لHكل داء ،ومHرهHم
لHHكل جHHرح  .ومHHحبة اهلل سHHبب سHHعادة عHHالHHم البشHHر وبHHها يHHفوز االنHHسان بHHالHHحياة األبHHديHHة والHHسعادة السHHرمHHديHHة.
فHيجب عHلينا اذن أن نHحصر سHعينا وجهHدنHا فHي أن نHكون تHجسيدا ملHحبة اهلل .ذلHك ألن مHحبة اهلل هHي حHقيقة
جميع االديان .وهي أساس تعاليم عالم االنسان .فبمحبة اهلل حطم ابراهيم األصنام.
وب HHمحبة اهلل ف HHاز اس HHحق ب HHال HHبرك HHة .وب HHمحبة اهلل أص HHبح ي HHعقوب اس HHرائ HHيل .وب HHمحبة اهلل أص HHبح ي HHوس HHف ع HHزي HHز
مHصر .وبHمحبة اهلل نHجى مHوسHى بHني اسHرائHيل .وبHمحبة اهلل وهHب الHسيد املHسيح الHحياة األبHديHة .وبHمحبة اهلل
رف HHع مح HHمد ال HHعرب م HHن أس HHفل درك HHات الجه HHل إل HHى أع HHلى درج HHات ال HHعلم .وب HHمحبة اهلل ض HHحى ح HHضرة ال HHباب
ب HHنفسه وبش HHر ب HHظهور ح HHضرة ب HHهاء اهلل وع HHرض ص HHدره ألل HHف رص HHاص HHة .وب HHمحبة اهلل أش HHرق ح HHضرة ب HHهاء اهلل
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عHHلى الشHHرق والHHغرب .فHHيجب عHHليكم اذن أن تHHحصروا فHHكركHHم وذكHHركHHم وتHHقضوا كHHل وقHHتكم فHHي أمHHر واحHHد ،أال
وهو أن تصبحوا مظاهر محبة اهلل.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (151 – 150
-7قHHبل مHHا يHHقارب العشHHرة أو الخHHمسة عشHHر يHHومHHا تحHHدثHHنا إلHHى الHHقنصل األملHHانHHي حHHول الحHHرب وقHHد أصHHر هHHو
عHلى وجHوب زيHادة الHقوة الحHربHية واكHمالHها وكHان يHقول ان الHقوة الحHربHية كHلما كHانHت أكHمل فHانHها تHكون سHببا
لHHلرقHHي .وكHHان بHHعض األملHHان وبHHعض األشHHخاص حHHاضHHريHHن وصHHدقHHوه فHHي مHHا ذهHHب الHHيه واتHHفقوا مHHعه فHHي هHHذه
املHHسألHHة .فHHقلت لHHهم" :لHHو أن قHHوة املHHحبة تHHتغلب فHHان تHHأثHHيراتHHها تHHكون أعHHظم مHHن الHHقوة الحHHربHHية ولHHيس فHHي عHHالHHم
الHHوجHHود قHHوة نHHافHHذة كHHنفوذ قHHوة املHHحبة ،فHHبالHHقوة الحHHربHHية يHHسكت الHHناس ويHHصمتون عHHن طHHريHHق االكHHراه ولHHكنهم
ب HHقوة امل HHحبة ي HHطيعون األم HHر م HHحض رغ HHبتهم .ف HHال HHيوم تجه HHد ج HHميع ال HHدول جه HHدا م HHتواص HHال ف HHي ت HHهيئة وس HHائ HHل
الحHHرب ولHHو أن الحHHرب غHHير مHHوجHHودة عHHلى حسHHب الHHظاهHHر ولHHكن الحHHرب االقHHتصاديHHة قHHائHHمة مسHHتمرة ألن هHHؤالء
الHHفقراء املHHساكHHني يجHHمعون بHHضع حHHبوب بHHكد الHHيمني وعHHرق الHHجبني ثHHم يHHصرف جHHميع ذلHHك عHHلى الحHHرب ولهHHذا
فHالحHرب مسHتمرة قHائHمة .واآلن لHو أن هHذا االصHرار والحHرص الHذي لHدى الHدول فHي الHتجهيزات الحHربHية وهHذه
االفHHكار الHHتي تHHصرفHHها لHHتوسHHيع الHHعلوم الحHHربHHية ،وهHHذا الHHسعي والجهHHد والHHهمة والHHفكر – لHHو بHHذل فHHي سHHبيل
امل HHحبة ب HHني البش HHر وارت HHباط ال HHدول وامل HHلل وأل HHفة االق HHوام أف HHال ي HHكون ذل HHك أف HHضل وأح HHسن؟ وب HHدال ع HHن اس HHتالل
الHسيوف وسHفك بHعضهم دمHاء الHبعض اآلخHر أال يHكون األفHضل أن يHفكروا بHراحHة بHعضهم بHعضا واطHمئنانHه
ورقيه؟"
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (460 - 459
من رسائل حضرة ولي أمر اهلل
 -1لHHقد أشHHرت إلHHى حHHقيقة بHHانHHه احHHيانHHا تHHشعر بHHانجHHذاب شHHديHHد إلHHى بHHعض الHHناس الHHذيHHن لHHم تHHعرفHHهم سHHابHHقا.
بHHالHHتأكHHيد هHHذه هHHي املHHحبة الHHتي يHHجب ان يHHعرفHHها كHHل فHHرد بHHهائHHي .النHHنا نHHحن الHHبهائHHيني يHHجب ان نHHحب جHHميع
افHHراد الHHجنس البشHHري سHHواء كHHانHHوا مHHؤمHHنني او غHHيرهHHم وسHHواء اصHHدقHHاء أم غHHربHHاء .إن املHHحبة الHHتي يHHريHHد مHHنا
حHHضرة بHHهاء اهلل ان نكسHHبها هHHي املHHحبة الHHتي تHHشمل جHHميع افHHراد البشHHريHHه .إن السHHبب فHHي جHHذب االنHHسان
لالخر هو من هذه العطية وامليزه للروح االنسانية ذات النفوذ املكنون والقوي.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  20تشرين الثاني  /نوفمبر (1937
 -2بHالنسHبة إلHى مHعنى مHا قHالHه حHضرة بHهاء اهلل حHول مHحبة االنHسانHية فHان حHضرة عHبد الHبهاء سHبق ان وضHح
Hحب عHائHلته اوال ومHن ثHم مHديHنته االصHلية ومHن ثHم مHنطقته ومHن ثHم وطHنه ولHكن
ذلHك وب ّHني بHان االنHسان يHجب ان ي ّ
يHجب ان ال يHتوقHف عHند ذلHك النHه سHيصبح وطHنيا ذات االفHق الHضيق .ولHكن عHليه ان يHتع ّدى ذلHك ويHحب الHعالHم
ب HHأس HHره واالن HHسان HHية ب HHأك HHملها ،ان ال HHبهائ HHيني ي HHحبون اوط HHان HHهم ول HHكن ي HHجب ح HHب ال HHعال HHم ك HHله اي اوط HHان ج HHميع
الشعوب.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  5تموز  /يوليو عام  1950م(
 -3ان شHعوب الHعالHم لHيسوا بHحاجHة إلHى مHبادئ وأحHكام الHديHن الHبهائHي فHقط وإنHما بHحاجHة إلHى أن يHشاهHدوا
ت HHلك امل HHحبة ال HHتي ول HHدت ف HHي ق HHلوب ات HHباع HHه وي HHشارك HHوا ف HHي ج HHو ال HHتسام HHح وال HHتفاه HHم وال HHتمال HHك واالل HHفة ال HHتي ب HHها
تتميز الجامعة البهائية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  5كانون االول  /ديسمبر  1942م(

٢٤٠

من رسائل بيت العدل االعظم
-1وح HHني ن HHتأم HHل االه HHمية ال HHقصوى ل HHلمهمة ال HHتي تتح HHدى ال HHعال HHم ب HHأس HHره ف HHان HHنا ن HHحني رؤوس HHنا ب HHتواض HHع ام HHام
جHHالل الHHباري سHHبحانHHه وتHHعالHHى الHHذي خHHلق بHHفضل مHHحبّته الHHالمHHتناهHHية البشHHر جHHميعا مHHن طHHينة واحHHدة ،وم Hيّز
جHوهHر االنHسان مHفضال ايHاه عHلى املخHلوقHات كHافHة ،وش ّHرفHه مHز ّيHنا ايHاه بHالHعقل والHحكمة والHعزة والخHلود واسHبغ
عHليه "املHيزة الHفريHدة واملHوهHبة الHعظيمة لHيبلغ مHحبة الHخالHق ومHعرفHته" هHذه املHوهHبة الHتي "يHجب ان تHعد بHمثابHة
القوة الخالقة والغرض االصيل لوجود الخليقه".
)من رسالة "السالم العاملي وعد حق”(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  9اإليHHمان والHHعرفHHان ووحHHدانHHية اهلل وفHHصل  29حHHياة الHHعائHHلة الHHبهائHHية وفHHصل  30حHHسن
النية وصفاء القلب وفصل  37الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل[.
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ﺍاﻟﻤﺮﺃأﺓة ﻭوﻣﻜﺎﻧﺘﻬﮭﺎ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1ت HHعال HHى وت HHعال HHى م HHن رف HHع ال HHفرق ووض HHع االت HHفاق ،ت HHباه HHى ت HHباه HHى م HHن أخ HHذ االخ HHتالف وح HHكم ب HHاالث HHبـات
واالئـHتالف هلل الحHمد بHما ازال الHقلم االعHلى الHفروقHات مHا بHني الHعباد واالمHاء ووضHع الجHميع فHي صHقع واحHد
ب HHال HHعناي HHة ال HHكام HHلة وال HHرح HHمة ال HHشام HHلة .ل HHقد ق HHطع ظه HHر ال HHظنون ب HHسيف ال HHبيان وم HHحا م HHخاط HHر االوه HHام ب HHقدرت HHه
الغالبة القوية.
)مائده اسماني –،مجلد  ،8ص (53 – 52
 -2يHا أمHتي وورقHتي سHمع املHظلوم نHدائHك ومHا نHطق بHه لHسان قHلبك وظHاهHرك فHي ثHناء مHوالك لHعمراهلل ال تHعادل
بHثنائHه الHيوم مHا عHند الHقوم وخHزائHن االرض ومHا عHند االمHراء واملHلوك يشهHد بHذلHك مHالHك املHلكوت فHي هHذا الHحني
املHHبني .وسHHمعنا حHHنينك وأنHHينك اجHHبناك بHHلوح يHHنادي بHHني االرض والHHسماء ويHHذكHHرك بHHما يHHبقى بHHه مHHا ظهHHر مHHنك
ف HHي ح HHبه وخ HHدم HHته وذك HHره وث HHنائ HHه وج HHعل ك HHل م HHا خ HHرج م HHن ف HHمك ام HHان HHة ل HHك ع HHنده ان HHه ه HHو ال ّ H
Hفضال ال HHكري HHم .ل HHو
تHHسمعني مHHا نHHزل لHHك فHHي هHHذا الHHحني مHHن قHHلمي االعHHلى حHHق االسHHتماع لHHتطيريHHن بHHاجHHنحة االشHHتياق فHHي هHHواء
مHحبة مHالHك يHوم املHيثاق وتHقولHني فHي ايHام حHياتHك ،لHك الحHمد يHا مHقصود الHعالHم ولHك الHثناء يHا مHحبوب الHعارفHني،
كHل الHوجHود لHعنايHتك الHفداء ومHا كHان ومHا يHكون لHكلمتك الHفداء يHا ايHها املHظلوم بHني االعHداء ويHا مHن فHي قHبضتك
زم HHام م HHن ف HHي ال HHسموات واالرض HHني … ال HHيوم أزال ي HHد ال HHعناي HHة ال HHفروق HHات واص HHبح ال HHعباد وام HHاء ال HHرح HHمن ف HHي
صHقع واحHد طHوبHى ل ٍ
Hعبد فHاز بHما أمHره اهلل ولHورقHة تحHركHت بHأريHاح ارادة اهلل انHها لHعنايHة كHبيرة وملHقام كHبير وفHي
كل حني ظاهر فضلها وعطائها من يقدر ان يشكره على عطاياه املتواترة وعناياته املتوالية.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
 -3لHعمري ان أسHماء امHاء الHرحHمن الHقانHتات فHي الHصحيفة الحHمراء مHرقHوم مHن الHقلم االعHلى ،انHهن قHوامHون
عHHلى الHHرجHHال عHHند اهلل هHHناك ابHHطال وفHHوارس املHHضمار ولHHكنهم محHHرومHHون مHHن الHHحق وبHHعيدون عHHن عHHرفHHانHHه .لHHقد
ِ
فزت بهذا املقام َو ُر ِ
زقت به.
)املجموعة املستندية – مقام زن در أمر إلهي(
 -4هHHو الHHشاهHHد مHHن افHHق سHHماء الHHعلم ،يHHا أمHHتي يHHا ورقHHتي قHHد شهHHد لHHك الHHقلم االعHHلى بHHاقHHبالHHك وحHHبك وتHHوجHHهك
إلHHى وجHHه الHHقدم اذ أعHHرض عHHنه الHHعالHHم اال مHHن شHHاء اهلل الHHعلي الHHعظيم … طHHوبHHى لHHك بHHما زيّHHنت نHHفسك بHHطراز
املHHحبة اإللHHهية وفHHزت بHHذكHHره وثHHنائHHه .ان جHHميع الHHفضل فHHي قHHبضة وقHHدرة الHHحق جHHل جHHاللHHه يHHعطيه ملHHن يHHشاء.
ه HHناك رج HHال اع HHتبروا ان HHفسهم م HHن اص HHحاب االس HHرار وم HHن ع HHلماء االع HHالم وع HHندم HHا وق HHعوا ب HHاالم HHتحان ق HHام HHوا
Hت قHد ف ِ
بHاالعHراض واالعHتراض بHشأن نHاح مHنه اهHل املHأل األعHلى .وان ِ
Hزت بHعرفHان السHراملHكنون والHكنزاملخHزون
بHHفضل اهلل وعHHنايHHته الHHالمHHتناهHHية .احHHفظي هHHذا املHHقام الHHعظيم بHHاسHHم الHHحق تHHبارك وتHHعالHHى واسHHتريHHه مHHن عHHيون
الخائنني دار البهاء املشرق من افق ملكوتي عليك وعلى كل أمة فازت بانوار عرشي العظيم.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
 -5هHو املشHرق مHن االفHق االعHلى ،يHا أمHتي هHناك رجHال كHانHوا بHانHتظار الHظهور فHي الHقرون والHعصور املHاضHية
وعHHندمHHا اشHHرق الHHنور مHHن افHHق الHHعالHHم اعHHترض الجHHميع سHHوى نHHفوس قHHليله .ان كHHل مHHن فHHاز مHHن امHHاء الHHرحHHمن
بHHعرفHHان مHHالHHك االسHHماء انHHهن مHHن الHHرجHHال فHHي الHHكتاب املHHذكHHور ومسHHطور اسHHمه مHHن الHHقلم االعHHلى احHHمدي اهلل
٢٤٢

بHHانHHه أيHHدك لHHعرفHHان مHHطلع االيHHات ومظهHHر الHHبينات ان هHHذا الHHفضل عHHظيم وهHHذه الHHعنايHHة كHHبيرة احHHفظيها بHHاسHHم
الحق.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
 -6هHHو الHHنور مHHن أفHHق الHHظهور ان سHHدرة الHHذكHHر املHHباركHHة الHHيوم تHHنطق فHHي مHHلكوت الHHبيان بهHHذه الHHكلمة طHHوبHHى
ل ٍ
Hعبد اقHبل وامHن وألم ٍHة سHمعت وفHازت انHها مHن فHوارس مHضمار الHعرفHان يشهHد بHذلHك لHسان الHرحHمن فHي مHقامHه
Hمعت نHدائHي اذ ارتHفع بHالHحق واعHترف ِ
الHرفHيع .يHا ورقHتي طHوبHى ل ِHك بHما س ِ
Hت بHظهوري اذ كHان الHرجHال فHي وهHم
م HHبني .ق HHد ف ِ H
Hزت ب HHعناي HHة رب HHك م HHن ق HHبل وم HHن ب HHعد ان اش HHكري وس Hبّحي بح HHمده وان HHه م HHع ام HHائ HHه امل HHقبالت وع HHباده
املقبلني .البهاء املشرق من افق ملكوتي عليك وعلى من هداك إلى صراطي املستقيم.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
 -7أدع HHو اهلل أن ي HHزي HHن ام HHائ HHه ب HHطراز ال HHعفة واالم HHان HHة وال HHصدق وال HHصفاء ان HHه ه HHو ال HHفياض ال HHكري HHم ن HHذك HHر ام HHاء
ونبشHرهHم بHعنايHة ومHحبة وتHوجHه الHحق جHل جHاللHه ونHطلب مHن اهلل تHأيHيدهHم عHلى اعHمال
ّH H
الHرحHمن فHي هHذا الHحني
تHكون سHببا فHي ارتHفاع كHلمة اهلل انHه يHقول الHحق ويHأمHر عHباده وامHاءه بHما يHنفعهم فHي كHل عHالHم مHن عHواملHه انHه
هو الغفور الرحيم.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1ثHHم اعHHلمي يHHا أمHHة اهلل ان الHHنساء عHHند الHHبهاء حHHكمه ّن حHHكم الHHرجHHال فHHالHHكل خHHلق هلل خHHلقهم عHHلى صHHورتHHه
ومHHثالHHه أي مHHظاهHHر أسHHمائHHه وصHHفاتHHه فHHال فHHرق بHHينهم وبHHينه ّن مHHن حHHيث الHHروحHHانHHيات االقHHرب فHHهو االقHHرب سHHواء
كHان رجHاال أو نHساء وكHم مHن امHراة منجHذبHة فHاقHت الHرجHال فHي ظHل الHبهاء وسHبقت مHشاهHير االفHاق وأمHا بHيت
Hتص بHHالHHرجHHال حHHكمة مHHن عHHند اهلل وسيظهHHر هHHذه الHHحكمة كHHظهور
الHHعدل بHHنصوص قHHاطHHعة فHHي شHHريHHعة اهلل اخّ H
الشمس في رابعة النهار.
)منتخباتي از مكاتيب ،الجزء االول ،ص (77
-2مHنذ الHقدم حHتى الHيوم املHوعHود كHان الHرجHال مHتفوقHني عHلى الHنساء فHي جHميع املHراتHب ،وقHد جHاء فHي الHقران
الHHكريHHم "الHHرجHHال قHHوامHHون عHHلى الHHنساء" ولHHكن فHHي هHHذا الHHدور الHHبديHHع كHHان الHHفيض الHHعظيم لHHلرب الجHHليل سHHببا
ف HHي ف HHوز ال HHنساء ح HHيث ظه HHرت ب HHعض ال HHنساء ال HHذي HHن س HHبقوا ال HHرج HHال ف HHي م HHيدان ال HHعرف HHان وق HHام HHوا ب HHكل م HHحبة
Hفيرا إلHى سHاحHل بحHر الHوحHدانHية اإللHهية بHكل
وروحHانHية بهHدايHة البشHريHة إلHى سHواء السHبيل وايHضا هHدوا جً Hمّا غ ً
تHقدي ٍ
Hس وتHنزيHه وروحHانHية ،وأرشHدوا الHتائهHني فHي وادي الHحيرة واشHعلوا املHتمسكني بHعالHم الHطبيعة بHنار مHحبة
اهلل .ان كل ذلك من ألطاف هذا الدور البديع الذي اعطى قوة للضعيف ومنح االناث قوة الذكور.
)املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
 -3وكHذلHك أعHلن وحHدة الHنوع االنHسانHي ،وأن الHنساء والHرجHال كHلهم مHتساوون فHي الHحقوق ولHيس بHينهم تHمايHز
بHأي وجHه مHن الHوجHوه ،ألنHهم جHميعا بشHر ويHحتاجHون فHقط إلHى الHتربHية فHاذا تHر ّبHت الHنساء مHثل الHرجHال فHال شHك
مHطلقا فHي أنHه سHوف ال يHبقى أي امHتياز ،ألن الHعالHم االنHسانHي كHالHطير يHحتاج إلHى جHناحHني أحHدهHما االنHاث
واآلخHHر الHHذكHHور وال يسHHتطيع الHHطير أن يHHطير بHHجناح واحHHد وأي نHHقص فHHي أحHHد الHHجناحHHني يHHكون وبHHاالً عHHلى
ال HHجناح اآلخ HHر .وع HHال HHم البش HHري HHة م ُ H
Hثل ي HHدي HHن ف HHاذا ب HHقيت يٌ H Hد ن HHاق HHصة ت HHتعطل ال HHيد األخ HHرى ال HHكام HHلة ع HHن أداء
٢٤٣

وظHيفتها .وقHد خHلق اهلل جHميع البشHر ووهHب الجHميع عHقال ودرايHة ووهHب الجHميع عHينني وأذنHني ويHديHن ورجHلني
ولHم يHميز بHعضا عHن بHعض .فHلماذا تHكون الHنساء أحHط مHن الHرجHال؟ ان الHعدالHة اإللHهية ال تHقبل بهHذا .والHعدل
اإلل HHهي خ HHلق الج HHميع م HHتساوي HHن ،ول HHيس ل HHدى اهلل ذك HHور وان HHاث وك HHل م HHن ك HHان ق HHلبه أطه HHر وع HHمله أح HHسن ف HHهو
مHHقبول أكHHثر لHHدى اهلل سHHواء كHHان امHHرأة أم رجHHال .وكHHم مHHن نHHساء ظهHHرن وكHHن فخHHر الHHرجHHال مHHثل حHHضرة مHHريHHم
الHHتي كHHانHHت فخHHر الHHرجHHال ومHHريHHم املجHHدلHHية الHHتي كHHان الHHرجHHال يHHغبطونHHها ومHHريHHم أم يHHعقوب الHHتي صHHارت قHHدوة
ل HHلرج HHال وآس HHيا ب HHنت ف HHرع HHون وس HHارة زوج HHة اب HHراه HHيم ال HHلتني ك HHان HHتا فخ HHر ال HHرج HHال وأم HHثال HHهن ك HHثيرات .ف HHقد ك HHان HHت
حHضرة فHاطHمة سHراج جHميع الHنساء وكHانHت حHضرة قHرة الHعني كHوكHبا نHورانHيا سHاطHعا وفHي هHذا الHعصر تHوجHد
فHي ايHران نHساء هHن فخHر الHرجHال عHاملHات شHاعHرات مHثقفات فHي مHنتهى الHشجاعHة .ثHم ان تHربHية الHنساء أعHظم
م HHن ت HHرب HHية ال HHرج HHال ب HHل وأه HHم ألن ه HHؤالء ال HHبنات س HHيصبحن ذات ي HHوم أم HHهات واألم ه HHي ال HHتي ت HHر ّب HHي األط HHفال،
واألمHهات هّ Hن املHع ّلمات لHألطHفال لهHذا يHجب أن يHكن فHي مHنتهى الHكمال والHعلم والHفضل حHتى يسHتطعن تHربHية
األوالد وان كانت األمهات ناقصات ّ
ظل األطفال جهالء بلهاء.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (316 – 315
 -4وع HHاش HHر ت HHعال HHيم ح HHضرة ب HHهاء اهلل ه HHو وح HHدة ال HHرج HHال وال HHنساء ،وأن ال HHرج HHال وال HHنساء م HHتساوون أم HHام اهلل
Hقتصرا ع HHلى البش HHر ب HHل ه HHناك ف HHي ع HHال HHم ال HHنبات ذك HHور
وك HHلهم م HHن س HHالل HHة آدم ،ول HHيس وج HHود ال HHذك HHور واالن HHاث م H
ً
وان HHاث وف HHي ع HHال HHم ال HHحيوان ه HHناك ذك HHور وان HHاث ول HHكنهم ف HHي أي وج HHه م HHن ال HHوج HHوه ل HHيس ل HHبعضهم ام HHتياز ع HHلى
الHHبعض اآلخHHر .الحHHظوا عHHالHHم الHHنبات ،فهHHل هHHناك تHHمايHHز بHHني الHHذكHHور مHHن الHHنبات وبHHني االنHHاث مHHن الHHنبات؟ بHHل
هHناك مHساواة تHامHة .وكHذلHك األمHر فHي عHالHم الHحيوان فHليس هHناك أي تHمايHز بHني الHذكHور واالنHاث والجHميع فHي
ظHل رحHمة إلHه واحHد .اذا فHاالنHسان الHذي هHو أشHرف الHكائHنات هHل يHجوز أن يHكون لHديHه مHثل هHذه االخHتالفHات؟
ولHقد كHان تHأخHر الHنساء حHتى اآلن نHاشHئا عHن عHدم تHربHيته ّن مHثل الHرجHال فHلو ربّHني مHثل الHرجHال فHال شHك أنHهن
ي HHصبحن م HHثل ال HHرج HHال وع HHندم HHا يكتس HHنب ك HHماالت ال HHرج HHال ف HHان HHهن ي HHبلغن درج HHة امل HHساواة وال ي HHمكن أن ت HHكتمل
سعادة العالم االنساني اال بمساواة النساء بالرجال مساواة تامة.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (326
 -5إن ال HHنساء كّ H Hن أس HHيرات وق HHد أع HHلن ح HHضرة ب HHهاء اهلل وح HHدة ح HHقوق ال HHرج HHال وال HHنساء وان ال HHرج HHل وامل HHرأة
كHHليهما انHHسانHHان وعHHبدان إللHHه واحHHد .ولHHيس لHHدى اهلل ذكHHور وإنHHاث بHHل كHHل مHHن كHHان قHHلبه أطهHHر وعHHمله أحHHسن
كHان مHقربHا أكHثر لHدى اهلل سHواء أكHان رجHال أم امHرأة وهHذا الHتفاوت املHشهود اآلن بHني الHرجHل واملHراة نHاتHج عHن
تHفاوت الHتربHية ألن الHنساء ال يHر ّبHني مHثل الHرجHال فHان تHم تHربHية الHنساء والHرجHال عHلى حٍّ Hد سHواء فHانHهم يHتساوون
في جميع املراتب ألنهم كلهم بشر ومشتركون في جميع املراتب ولم يجعل سبحانه وتعالى تفاوتا بينهم.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (379
 -6إن ال HHعال HHم االن HHسان HHي أش HHبه ب HHطير ل HHه ج HHناح HHان أح HHده HHما ال HHرج HHال واآلخ HHر ال HHنساء ،وم HHا ل HHم ي HHكن ال HHجناح HHان
ق HHوي HHني ت HHؤي HHده HHما ق HHوة واح HHدة ف HHإن ه HHذا ال HHطير ال ي HHمكن أن ي HHطير ن HHحو ال HHسماء .وي HHقتضي ه HHذا ال HHعصر ارت HHقاء
الHنساء ،فHيقمن بHوظHائHفهن كHلها فHي مHدارج الHحياة ،ويHكونHن مHثل الHرجHال ،ويHجب أن يHصلن إلHى درجHة الHرجHال
ويتساوين في الحقوق معهم .هذا هو أملي .وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاء اهلل األساسية.
ويHHرى بHHعض الHHعلماء أن دمHHاغ الHHرجHHال أثHHقل مHHن دمHHاغ الHHنساء .وهHHم يHHقيمون األدلHHة عHHلى رأيHHهم هHHذا ،لHHكننا
حHينما نHمعن الHنظر نHرى أن رؤوس بHعض الHرجHال صHغيرة ويHجب أن تHكون أدمHغتهم خHفيفة لHكنهم فHي مHنتهى
ال HHذك HHاء وي HHمتلكون ق HHوى إدراك ع HHظيمة وال HHبعض اآلخ HHر م HHن ال HHرج HHال ذوو رؤوس ك HHبيرة ي HHجب أن ت HHكون ف HHيها

٢٤٤

أدمHغة ثHقيلة ومHع ذلHك فHهم ضHعاف الHعقول والHذكHاء .إذن فHمقايHيس الHذكHاء واالدراك ال تHتعلق بHثقل الHدمHاغ أو
بخفته ،لكن الرجال يتشبثون بأمثال هذه األدلة إلثبات تفوقهم على النساء.
Hجتهم هHHذه ضHHعيفة واهHHية ال
ويHHقولHHون بHHأن الHHنساء لHHم تظهHHر مHHنهن حHHتى الHHيوم أمHHور عHHظيمة كHHالHHرجHHال ،لHHكن حّ H
تHHتفق وحHHوادث الHHتاريHHخ ولHHو كHHان لHHهم اطHHالع فHHي الHHتاريHHخ لHHعلموا أن عHHظيمات الHHنساء فHHي األزمHHنة الHHسالHHفة قHHد
قمن بحوادث عظيمة وكثيرات منه ّن في هذا العصر يقمن بأعمال عظيمة .
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،ص (200 – 199
HادسHا :تHفضل بHبيان املHساواة بHني الHرجHال والHنساء .وفHي الHتوراة قHال تHعالHى" :وخHلق اهلل اإلنHسان عHلى
 -7س ً H H
صHورتHه" وجHاء فHي الحHديHث الHنبوي" :خHلق اهلل آدم عHلى صHورتHه" واملHقصود بهHذه الHصورة الHصورة الHرحHمانHية
يHعني أن اإلنHسان صHورة الHرحHمن ومظهHر صHفات اهلل ،واهلل حHي واإلنHسان حHي أيHضا .واهلل بHصير واالنHسان
بHHصير .واهلل سHHميع واالنHHسان سHHميع أيً H
Hضا .واهلل مHHقتدر واالنHHسان مHHقتدر أيHHضا .اذن فHHاإلنHHسان آيHHة الHHرحHHمن
وهHHو صHHورة اهلل ومHHثالHHه وهHHذا تHHعميم ال تHHخصيص بHHالHHرجHHال دون الHHنساء .ألنHHه لHHيس عHHند اهلل ذكHHور وانHHاث وكHHل
مHHن هHHو أكHHمل فHHإنHHه أقHHرب إلHHى اهلل سHHواء كHHان رجHHال أم امHHراة .لHHكن الHHنساء لHHم يHHربّHHني حHHتى اآلن تHHربHHية الHHرجHHال
ولHHو ر ّبHHني كHHذلHHك ألصHHبحن مHHثل الHHرجHHال .وعHHندمHHا نHHنظر إلHHى الHHتاريHHخ نHHرى كHHم مHHن شHHهيرات الHHنساء وجHHدن فHHي
عHالHم األديHان وفHي عHالHم الHسياسHة .وفHي ديHن مHوسHى كHانHت امHراة سHبب نHجاة بHني اسHرائHيل وسHبب فHتوحHاتHهم.
وف HHي ال HHعال HHم امل HHسيحي ك HHان HHت م HHري HHم املج HHدل HHية س HHبب ث HHبوت ال HHحواري HHني ،وق HHد اض HHطرب ج HHميع ال HHحواري HHني ب HHعد
املHسيح ولHكن مHريHم املجHدلHية اسHتقامHت كHاألسHد .وفHي زمHان حHضرة محHمد كHانHت امHرأتHان أعHلم الHنساء وروجHتا
شHريHعة االسHالم .اذن صHار مHعلومHا أن الHنساء ظهHرت بHينهن أيHضا شHهيرات .وال شHك أنHكم سHمعتم فHي عHالHم
الHHسياسHHة بHHأحHHوال زنHHوبHHيا فHHي تHHدمHHر بHHحيث زلHHزلHHت امHHبراطHHوريHHة الHHرومHHان حHHينما سHHارت وفHHوق رأسHHها تHHاج فHHي
حHHلة أرجHHوانHHية وشHHعر مHHنثور وفHHي يHHدهHHا سHHيف .وقHHد قHHادت جHHيوشHHها بHHحيث أوقHHعت الHHخسائHHر الHHعظيمة بHHجيش
ع HHد ّوه HHا وأخ HHيرا اض HHطر االم HHبراط HHور إل HHى أن ي HHحضر ب HHنفسه إل HHى الح HHرب وح HHاص HHر ت HHدم HHر ع HHام HHني وأخ HHيرا ل HHم
يسHتطع أن يHتغلب عHليها بHشجاعHته .ولHكن املHؤونHة نHفدت مHنها فسHلمت .فHالحHظوا كHم كHانHت شHجاعHة بHحيث لHم
يستطع امبراطور مدة سنتني أن يتغلب عليها وكذلك سمعتم حكاية كيلوبترا وأمثالها.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (436 – 435
 -8تHH Hتصف الHH Hنساء بHH Hنفس صHH Hفات الHH HرجHH Hال مHH Hن حHH Hيث مHH HواصHH Hلة الHH Hتقدم والHH HرقHH Hي فHH Hي كHH Hل مHH Hجاالت الHH Hحياة
وسHيصبحن نً Hدّا لHلرجHال وال يHمكن الHحصول عHلى تHقدم وتHطور حHقيقي لHلجنس البشHري مHا لHم يHتحقق تHساوي
الHرجHال مHع الHنساء واألسHباب لHذلHك واضHحة وتHتمثل فHي أن املHرأة بHطبيعتها تHعارض الحHرب وتHدافHع دائHما عHن
الس HHالم .وي HHترب HHى األط HHفال وي HHترع HHرع HHن ت HHحت ح HHماي HHة األم ال HHتي ت HHعطيهم وت HHعلمهم امل HHبادئ األس HHاس HHية ل HHلترب HHية
والHHتعليم وتHHثابHHر وتجهHHد حHHتى تHHكبر األطHHفال .تHHأمHHلوا قHHليال األم الHHتي ربّHHت بHHكل حHHنان ابHHنها ملHHدة عشHHريHHن سHHنة
حHتى بHلغ سHن الHرشHد ،فHبالHتأكHيد انHها لHن تHوافHق عHلى أن يHذهHب ابHنها إلHى سHاحHة الحHرب ويHقتل هHناك .ولهHذا
الس HHبب ع HHندم HHا ت HHترق HHى امل HHرأة وت HHصل إل HHى مس HHتوى ال HHرج HHل ف HHي ال HHقوة وامل HHكان HHة م HHع ال HHقدرة ف HHي اب HHداء ال HHرأي
وامل HHشارك HHة ف HHي امل HHناص HHب ال HHحكوم HHية س HHتقل الح HHروب ب HHال HHتأك HHيد ألن امل HHرأة ب HHطبيعتها ت HHعشق الس HHالم وت HHسعى
لتحقيق السالم العاملي.
) ،The Promulgation of Universal Peaceص (375
 -9مHن مHبادئ الHديHن الHبهائHي الHتي اعHلنها حHضرة بHهاء اهلل ان تHحصل املHرأة عHلى املHساواة فHي الHتعليم وفHي
ك HHاف HHة ال HHحقوق ال HHتي ي HHتمتع ب HHها ال HHرج HHل .ب HHمعنى ع HHدم وج HHود أي ف HHرق ب HHني ت HHعليم ال HHرج HHل وامل HHرأة ف HHي ال HHشؤون

٢٤٥

االجHتماعHية واالقHتصاديHة .عHندهHا يHبلغ الHعالHم الHوحHدة واالنHسجام .فHفي الHعصور الHسابHقة عHانHت االنHسانHية مHن
الHHتأخHHر وعHHدم الHHكفاءة ألنHHها لHHم تHHكن كHHامHHلة .فHHالحHHروب وذيHHولHHها أدت إلHHى ضHHعف الHHعالHHم .ان تHHعليم املHHرأة هHHي
خHطوة عHظمى إلزالHة هHذه الحHروب وانHهاءهHا .ألن املHرأة سHتستخدم كHل تHأثHيرهHا ونHفوذهHا ضHد الحHروب .فHاملHرأة
الHHتي تHHربHHي الHHطفل وتHHع ّلمه حHHتى يHHبلغ رشHHده سHHترفHHض أن تHHضحي بHHه فHHي مHHياديHHن الHHقتال .فHHي الHHحقيقة ان
امل HHرأة س HHتكون أع HHظم ع HHام HHل ف HHي ت HHأس HHيس الس HHالم ال HHعامل HHي وه HHيئة ال HHتحكيم ال HHدول HHية وب HHال HHتأك HHيد س HHتزي HHل امل HHرأة
الحروب من الجنس البشري.
)املرجع السابق – ص (108
 -10اسHHعوا حHHتى تُظهHHروا لHHلعالHHم االنHHسانHHي بHHأن املHHرأة أكHHثر قHHدرة واتHHقانHHا فHHي عHHملها وان قHHلبها اكHHثر حHHنانًHHا
وأسHHرع تHHأثHً Hرا مHHن قHHلب الHHرجHHل وأكHHثر مHHحبة لHHخير البشHHر وأكHHثر اهHHتمامHHا بHHمعانHHاة الHHناس واحHHتياجHHاتHHهم وأشHHد
صHالبHة فHي مHقاومHتها للحHروب و ُHمHحبة للسHالم .اسHعوا حHتى تHصبح فHكرة السHالم الHعاملHي حHقيقة بHجهود املHرأة
ألن الHرجHل أكHثر مHيوال للحHرب مHن املHرأة وبHذلHك يظهHر تHفوق املHرأة ويتجHلى مHن خHالل خHدمHاتHها وفHعالHيتها فHي
تأسيس السالم العاملي.
)املرجع السابق ،ص (284
 -11بHاالضHافHة إلHى مHا سHبق فHإن تHربHية الHنساء أعHظم مHن تHربHية الHرجHال بHل وأهHم ألن هHؤالء الHبنات سHيصبحن
ذات يHHوم أمHHهات واألم هHHي الHHتي تHHربّHHي األطHHفال ،واالمHHهات ه ّ Hن املHHعلمات لHHألطHHفال لهHHذا يHHجب ان يHHكونHHن فHHي
م HHنتهى ال HHكمال وال HHعلم وال HHفضل ح HHتى يس HHتطعن ت HHرب HHية االوالد .وان ك HHان HHت األم HHهات ن HHاق HHصات ظ HHل االط HHفال
جهHالء بHلهاء .وبHالHتالHي فHإن أي نHقص تHعانHي مHنه األمHهات سHينعكس عHلى املHجتمع االنHسانHي كHكل .ألن املHرأة
HوجHه الHطفل عHبر مHراحHل نHم ّوه وهHي ليسHت وظHيفة األب .فHاذا كHان املHر ّبHي غHير
هHي األم الHتي تنش¦ وتHرعHى وت ّ H
قHادر وغHير كHفؤ نHشأ الHطفل نHاقHصا وهHذا شHيء واضHح وجHلي ومHؤكHد .فهHل يHمكن لHلتلميذ ان يHكون المً Hعا ذكHيًا
ومHHل ًمّا بHHكافHHة الHHعلوم اذا كHHان املHHع ّلم أ ّمHيًّا وجHHاهHHال … ان االمHHهات هHHن املHHربHHيات االوائHHل لHHالنHHسانHHية فHHإن عHHانHHني
من أي نقص سينعكس ذلك على وضع ومستقبل االجيال كلها.
)املرجع السابق ،ص (133
 -12إن سHبب عHدم تHقدم املHرأة حHتى اآلن يHرجHع إلHى حHاجHتها إلHى املHساواة فHي الHتعليم والHفرص .فHلو أعHطيت
هHذه املHساواة فHإنHها بHال شHك سHتصبح نHظير لHلرجHل مHن حHيث الHقدرة واالمHكانHية .سHوف تتجHلى وتHكمل سHعادة
العالم االنساني عندما تتقدم املرأة والرجل معا ألن كل منهما يكمل ويعني اآلخر.
)املرجع السابق ،ص (77
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1اذا طHبّق مHوضHوع مHكانHة املHرأة فHي الHتعالHيم الHبهائHية بHشكل صHحيح ،فHانHه دون شHك سيجHذب الHكثير مHن
االهHتمام حHيث ان مHكانHة املHرأة لHيس لHه جHانHب قHانHونHي فHقط وانHما روحHي وتHعليمي ايHضا .ان ُمHثُلنا عHالHية جHدا
وعملية لدرجة ان جميع وجهات النظر االخرى تكون محدودة مقارنة بها.
)م HHن رس HHال HHة ك HHتبت ب HHال HHنياب HHة ع HHن ح HHضرت HHه إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي ل HHلهند وب HHورم HHا ب HHتاري HHخ  7ك HHان HHون
الثاني  /يناير عام  1931م(
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HوحHا مHن حHضرة عHبد الHبهاء يHشير فHيه
 -2بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول عHضويHة بHيت الHعدل االعHظم فHان هHناك ل ً H
بHان عHضويHة بHيت الHعدل االعHظم خHاص بHالHرجHال فHقط ،وان الHحكمة مHن ذلHك سHتظهر بHكل وضHوح ويُHفهم فHي
املسHتقبل .أمHا فHي بHيوت الHعدل املحHلية واملHركHزيHة فHيمكن لHلنساء ان يHصبحوا اعHضاء ،وبHناء عHليه ال تسHتطيع
الHHنساء ان تHHصبحن اعHHضاء فHHي بHHيت الHHعدل االعHHظم فHHقط .وعHHلى الHHبهائHHيني ان يHHقبلوا هHHذا الHHبيان املHHبارك مHHن
حHHضرة عHHبد الHHبهاء بHHايHHمان عHHميق وكHHامHHل وبHHان هHHناك هHHدايHHة وحHHكمة إلHHهية مHHن ورائHHه وسHHتظهر واضHHحة وجHHل ّية
بالتدريج امام اعني اهل العالم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  28تموز  /يوليو عام  1936م(
 -3ان حHHضرة املHHولHHى يHHق ّدر تHHمامHHا رغHHبتك بHHالهجHHرة فHHي هHHذا الHHوقHHت واملHHساعHHدة فHHي تHHأسHHيس االمHHر املHHبارك فHHي
املHناطHق غHير املHفتوحHه ،ولHكن يHجب أن ال يHتعارض ذلHك مHع رغHبة زوجHك او الHضغط عHليه مHن اجHل التخHلي عHن
كHHل شHHيء فHHي سHHبيل خHHدمHHة االمHHر بهHHذا الHHشكل .يHHجب ان نHHأخHHذ بHHعني االعHHتبار رغHHبات وحHHقوق املHHقربHHني لHHنا.
ٌ
مجال واسعٌ للتبليغ.
واذا طلب منك زوجك البقاء في مكانك فانه دون شك سيكون هناك
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضربه إلى احد املؤمنني بتاريخ  31تموز  /يوليو عام  1953م(
 -4ان الHحقوق الHكامHلة اعHطيت لHلنساء الHبهائHيات الHقاطHنات فHي مهHد أمHر اهلل لHلمشاركHة فHي عHضويHة املHحافHل
ال HHروح HHان HHية املح HHلية وامل HHرك HHزي HHة ،وب HHذل HHك ت Hّ Hمت ازال HHة ﺁخ HHر ع HHقبة ام HHام امل HHرأة ف HHي ال HHتمتع ب HHحقوق HHها ف HHي ال HHشئون
االدارية في الجامعة البهائية اليران.
)من رسالة كتبها حضرته بتاريخ نيسان  /ابريل عام (1954
HحساسHHة الHHتي ابHHتدأت بHHها صHHفحة جHHديHHدة مHHن تHHاريHHخ االمHHر اإللHHهي فHHي قHHارة امHHريHHكا
 -5فHHي هHHذه املHHرحHHلة الّ H
فHان كHل مHا يHتمناه هHذا املشHتاق ان يHقوم جHميع اعHضاء الHجامHعة الHبهائHية فHي امHريHكا مHن رجHل وامHرأة وشHيخ
وشHاب ومHن كHل طHبقة وعHرق ومHهما كHانHت خHبرتHهم محHدوده ،ان يHقوم الHكل كHنفس واحHدة ويسHتفيدوا مHن هHذه
ال HHعطية ال HHكبرى وال HHعناي HHة ال HHعظمى ال HHتي قّ H Hدره HHا ل HHهم ال HHحق ت HHبارك وت HHعال HHى وي HHدع HHموا وي HHأي HHدوا ه HHذا ال HHجهاد
الروحاني الكبير االكبر بكل الوسائل املمكنة.
)من املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي(
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1يHجب ان ال نسHتغرب اذا قHلنا بHان املHع ّلم االول لHلطفل هHو أمHه ألن االم هHي الHتي تHقوم بHالHتربHية االسHاسHية
لHHلطفل الHHرضHHيع .ان هHHذه الHHخصائHHص الHHطبيعية ال تHHقلل مHHن دور االب فHHي الHHعائHHلة الHHبهائHHية .مHHرة اخHHرى نHHؤكHHد
بان التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال يعني بأن وظائفهما واحدة.
)من رسالة بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ  23حزيران  /يونيو عام (1974
 -2يHHعتقد بHHيت الHHعدل االعHHظم بHHان الHHحاجHHة لHHتعليم وتHHوجHHيه الHHنساء فHHي مHHجال مHHسئولHHيتهن الHHرئHHيسية كHHأمHHهات
هHي فHرصHة رائHعة مHن اجHل تHنظيم انشHطة الHنساء .يHجب ان تHركHز جHهودكHم فHي مHساعHدتHهن فHي اداء وظHائHفهن
كHمع ّلمات لHلجيل الHناهHض .كHما يHجب ان تHشجع الHنساء عHلى جHذب ازواجHه ّن واالفHراد الHذكHور مHن الHعائHلة إلHى
االمHر املHبارك حHتى تHكون الHجامHعة الHبهائHية مHمثلة لHلمجتمع الHذي هHي جHزء مHنه .وبHالHتدريHج فHان روح الHوحHدة
واالنتماء كما جاء في التعاليم املباركة ستنعكس في حياة األسر البهائية.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن الHHساحHHة املHHقدسHHة إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لجHHزر مHHاريHHانHHا بHHتاريHHخ 29
شباط  /فبراير عام  1984م(
٢٤٧

 -3بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول الHسماح لHلمرأة بHالHعمل خHارج مHنزلHها فHانHه قHد يHكون مHساعHدا ان نHنظر لHلقضية
م HHن م HHنظور ال HHعائ HHلة ال HHبهائ HHية .ه HHذا امل HHنظور م HHبني ع HHلى م HHبدأ وه HHو ان ال HHرج HHل ه HHو امل HHسئول االول ف HHي اي HHجاد
الHHوسHHائHHط املHHالHHية الHHالزمHHة لHHالسHHرة وان املHHرأة هHHي املHHعلمة االولHHى والHHرئHHيسية لHHالطHHفال .ولHHكن هHHذا ال يHHعني بHHاي
حHHال بHHان هHHذه الHHوظHHائHHف ثHHابHHتة وغHHير مHHرنHHة وال يHHمكن تHHغييرهHHا ولHHكنها قHHابHHلة لHHلتعديHHل طHHبقا الحHHتياجHHات االسHHرة
امل HHعينة وال ي HHعني اي HHضا ب HHان م HHكان امل HHرأة ه HHو امل HHنزل ف HHقط .وان HHما ع HHلى ال HHرغ HHم م HHن م HHعرف HHة ك HHاله HHما ل HHوظ HHائ HHفهما
Hصدرا لHHلرزق .وكHHما
الHHرئHHيسية يHHمكن لHHالب ان يHHلعب دورا هHHامHHا فHHي تHHعليم االطHHفال ويHHمكن لHHلمرأة ان تHHكون مH
ً
ذك HHر ب HHشكل ص HHحيح ف HHان ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ش HHجع امل HHرأة "ب HHان ت HHشارك ب HHشكل ك HHام HHل وم HHتسا ٍو ف HHي ش HHئون
الHHعالHHم" .امHHا بHHالنسHHبة لHHتساؤلHHكم الHHخاص ،حHHول مHHقدار الHHوقHHت الHHذي يHHمكن لHHالم ان تHHقضيه خHHارج املHHنزل فHHان
ذل HHك ي HHعتمد ع HHلى ال HHظروف امل HHحيطة ب HHامل HHنزل وه HHو ام HHر ق HHاب HHل ل HHلتغيير ب HHني ال HHحني واالخ HHر .ان امل HHشورة ال HHعائ HHلية
سيساعد على ايجاد الحل.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ  9اب  /اغسطس  1984م(
 -4ان ق HHضية تح HHري HHر امل HHرأة ،أي ت HHحقيق امل HHساواة ال HHكام HHلة ب HHني الجنس HHني ،ه HHي م HHطلب م HHهم م HHن م HHتطلبات
السHHالم ،رغHHم أن االعHHتراف بHHحقيقة ذلHHك ال يHHزال عHHلى نHHطاق ضHHيق .ان انHHكار مHHثل هHHذه املHHساواة يHHنزل الHHظلم
Hنمي ف HHي ال HHرج HHل ات HHجاه HHات وع HHادات م HHؤذي HHة ت HHنتقل م HHن م HHحيط ال HHعائ HHلة إل HHى م HHيدان
ب HHنصف س HHكان ال HHعال HHم ،ويُ ّ H
خHلقي أو َHعHملي أو بHيولHوجHي يHمكن أن يHبرر مHثل هHذا االنHكار .ولHن
الHعالقHات الHدولHية .فHليس هHناك أي أسHاس ُH
يسHتقر املHناخ الخHلقي والHنفسي الHذي سHوف يHتسنى للسHالم الHعاملHي الHنمو فHيه ،إال عHندمHا تHدخHل املHرأة بHكل
ترحاب إلى سائر ميادين النشاط االنساني كشريكة كاملة للرجل.
)من رسالة السالم العاملي وعد حق(
 -5وقHضية الHتعليم الHشامHل للجHميع تسHتحق هHي األخHرى أقHصى مHا يHمكن مHن دعHم ومHعونHة مHن قHبل حHكومHات
الHHعالHHم أجHHمع .فHHقد اعHHتنق هHHذه الHHقضية وانخHHرط فHHي سHHلك خHHدمHHتها رعHHيل مHHن االشHHخاص املخHHلصني يHHنتمون
إلى كل دين وإلى كل وطن.
وم HHما ال ج HHدل ف HHيه ان الجه HHل ه HHو الس HHبب ال HHرئ HHيسي ف HHي ان HHهيار ال HHشعوب وس HHقوط HHها وف HHي ت HHغذي HHة ال HHتعصبات
وبHقائHها فHال نHجاح أليHة أمHة دون أن يHكون الHعلم مHن حHق كHل مHواطHن فHيها ،ولHكن انHعدام املHوارد واملHصادر يحHدّ
HاصHHا تHHعتمده فHHي وضHHع
مHHن قHHدرة الHHعديHHد مHHن األمHHم عHHلى سHHد هHHذه الHHحاجHHة ،فHHيفرض عHHليها عHHندئHHذ تHHرتHHيبًا خH H ً H
جHدول لHألولHويHات ،والHهيئات صHاحHبة الHقرار فHي هHذا الHشأن تHحسن عHمال ان هHي أخHذت بHعني االعHتبار اعHطاء
األولHHويHHة فHHي الHHتعليم لHHلنساء والHHبنات ،ألن املHHعرفHHة تنتشHHر عHHن طHHريHHق األم املHHتعلمة بHHمنتهى السHHرعHHة والHHفعالHHية،
فHHتعم الHHفائHHدة املHHجتمع بHHأسHHره .وتّ H
Hمشيًا مHHع مHHقتضيات الHHعصر يHHجب أن نهHHتم بHHتعليم فHHكرة املHHواطHHنية الHHعاملHHية
كجزء من البرنامج التربوي األساسي لكل طفل.
)من رسالة"السالم العاملي وعد حق”(
]راج HHع أي ً H
Hضا ف HHصل  11اح HHترام ال HHوال HHدي HHن وف HHصل  21ال HHترب HHية وال HHتعليم وف HHصل  29ح HHياة ال HHعائ HHلة ال HHبهائ HHية
وفصل  38الزواج وفصل  48الطالق[.

٢٤٨

ﻣﺸﺮﻕق ﺍاﻻﺫذﻛﺎﺭر
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1يHHا مHHأل االنHHشاء عHّ Hمروا بHHيوتًHHا بHHأكHHمل مHHا يHHمكن فHHي االمHHكان بHHاسHHم مHHالHHك االديHHان فHHي الHHبلدان وز ّيHHنوهHHا بHHما
Hصدور
Hصور واالمHHثال ثHHم اذكHHروا فHHيها ربHHكم الHHرحHHمن بHHالHّ Hروح والHّ HريHHحان اال بHHذكHHره تسHHتنير الّ H
يHHنبغي لHHها ال بHHالّ H
وتقر االبصار.
ّ
)الكتاب االقدس ،فقرة (31
عمروا بيوتًا باكمل ما يمكن في االمكان
ّ -2
HكرسHة لHذكHر اهلل ،ويHعتبر كHل مHنها مHركHزًا ملجHموعHة مHن املHنشآت يHتكون مHنها
دور الHعبادة الHبهائHية هHي أمHاكHن م ّ
"مشHHرق االذكHHار" الHHذي سHHيشمل عHHند اكHHتمال نHHمائHHه مسHHتقبالً – بHHاالضHHافHHة إلHHى دار الHHعبادة – عHHدة مHHلحقات
مHخصصة للخHدمHات االجHتماعHية واالنHسانHية والHتربHويHة والHعلمية .ويHصف حHضرة عHبد الHبهاء "مشHرق االذكHار"
بHأنHه "مHن أعHظم املHؤسHسات فHي الHعالHم" ،ويHرى حHضرة ولHي أمHر اهلل بHأنHه يHمثل بHصورة مHلموسHة الHتكامHل بHني
ال HHعبادة والخ HHدم HHة ف HHي ال HHدي HHن ال HHبهائ HHي .وي HHتوق HHع أن ي HHقدم مش HHرق االذك HHار ف HHي املس HHتقبل ،ع HHند اك HHتمال ت HHحققه
"النج HHدة ل HHلمنكوب HHني ،وال HHعون ل HHلمعوزي HHن ،وامل HHأوى ألب HHناء الس HHبيل ،وال HHغوث ل HHلملهوف HHني ،وال HHعلم ل HHغير امل HHتعلمني".
وستشيّد دور العبادة البهائية مستقبال في كل قرية ومدينة.
)شرح ا لكتاب االقدس ،فقرة (53
Hتغفرا واذا دخ HHل ي HHقعد ص HHام Hتًا
 -3ط HHوب HHى مل HHن ت H ّ H
Hوج HHه إل HHى مش HHرق االذك HHار ف HHي األس HHحار ذاك Hً Hرا م HHتذ ّHك Hً Hرا مس ً H
الصغاء آيات اهلل امللك العزيز الحميد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (115
 -4في االسحار
أبHHان حHHضرة بHHهاء اهلل انHHه بHHالHHرغHHم مHHن ان الHHوقHHت املحHHدد فHHي كHHتاب اهلل لHHتالوة األذكHHار فHHي مشHHرق األذكHHار –
وهHو دار الHعبادة الHبهائHي – هHو "فHي األسHحار" إال أن تHالوة هHذه األذكHار مHقبولHة عHند اهلل مHن "طHلوع الفجHر،
وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،وحتى بعد ذلك بساعتني".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (142
 -5ق HHل مش HHرق األذك HHار ان HHه ك HHل ب HHيت ب HHني ل HHذك HHري ف HHي امل HHدن وال HHقرى ك HHذل HHك س Hّ Hمي ل HHدى ال HHعرش ان ان HHتم م HHن
العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (115
 -6ع ّ Hلموا ذريHHاتHHكم مHHا ن Hزّل مHHن سHHماء الHHعظمة واالقHHتدار لHHيقرءوا الHHواح الHHرحHHمن بHHاحHHسن االلHHحان فHHي الHHغرف
املHبنيّة فHي مHشارق االذكHار .ان الHذي اخHذه جHذب مHحبة اسHمي الHرحHمن انHه يHقرء آيHات اهلل عHلى شHأن تنجHذب
بHه افHئدة الHراقHديHن .هHنيئا ملHن شHرب رحHيق الHحيوان مHن بHيان ربHه الHرحHمن بهHذا االسHم الHذي بHه نHسف كHل جHبل
باذخ رفيع.
)الكتاب االقدس ،فقرة (150
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من آثار حضرة عبد البهاء
 -1ان مشHرق األذكHار هHو مHطلع األنHوار ومجHمع االبHرار .ان الHنفوس الHنفيسة عHندمHا تHجتمع فHي تHلك املHجامHع
املHHلكوتHHية وتHHتلو الHHصالة وتHHقرأ اآليHHات بHHابHHدع األلHHحان وتHHرنّHHم املHHناجHHاة فHHان أهHHل املHHأل األعHHلى يسHHتمعون الHHيهم
وي HHصيحون ي HHا ط HHوب HHى وي HHا بش HHرى والح HHمد هلل ان ه HHناك ن HHفوس HHا م HHن م HHالئ HHكة امل HHلكوت األب HHهى ف HHي امل HHأل االدن HHى
قاموا بالدعاء واملناجاة ورتلوا اآليات في محفل التقديس.
)گنجينه حدود واحكام – ص (231
 -2ان مشHHرق االذكHHار هHHو مHHغناطHHيس لHHتأيHHيد الHHحق تHHبارك وتHHعالHHى ،وهHHو أسHHاس عHHظيم مHHن اهلل ع Hزّ وجHHل .ان
مشHHرق االذكHHار هHHو أحHHد أركHHان الHHديHHن اإللHHهي وتHHأسHHيسه يسHHبب إعHHالء كHHلمة اهلل وعHHند التهHHليل والتسHHبيح فHHيه
يHفرح قHلوب الHخيريHن .ان نHفحات قHدس مشHرق االذكHار هHو روح لHكل األبHرار وان نHسيمه املHعطّر يHبعث الHحياة
ل HHعام HHة األح HHرار .ان م HHصاب HHيح مش HHرق االذك HHار م HHثل ن HHور ال HHصباح ي HHضيء اآلف HHاق وص HHوت HHه ي HHفرح أرواح امل HHأل
االع HHلى .وان ت HHرت HHيل آي HHات ال HHتوح HHيد ف HHي مش HHرق االذك HHار يس HHبب الس HHرور وال HHحبور أله HHل امل HHلكوت األب HHهى .ان
أعHظم األمHور وافHضل الخHدمHات الHيوم لHدى الHعتبة املHقدسHة اإللHهية هHو تHأسHيس مشHرق االذكHار عHلى شHأن ال
يخالف الحكمة.
)امر وخلق ،مجلد  ،4ص (150 – 149
 -3مHHنذ مHHدة وعHHبد الHHبهاء يHHتمنى أن يHHتأسHHس مشHHرق االذكHHار فHHي تHHلك الHHبقعة والحHHمد هلل تHHأسHHس ذلHHك بHHفضل
األح HHباء .ان ه HHذه الخ HHدم HHة م HHقبول HHة ج HHدا ل HHدى ال HHعتبة امل HHقدس HHة اإلل HHهية ح HHيث أن مش HHرق االذك HHار س HHبب ل HHروح
وريHHحان احHHباء اهلل وثHHبوت واسHHتقامHHة األصHHفياء .هHHذا املHHوضHHوع هHHام جHHدا ...حHHتى فHHي الHHقريHHة يHHجب أن يHHعنيّ
ه HHناك م HHكان ملش HHرق األذك HHار ح HHتى ل HHو ك HHان ت HHحت االرض وهلل الح HHمد ف HHقد وف HHقتم ب HHتأس HHيس ذل HHك وق HHمتم ف HHي
االسحار بذكر الحق وبالتسبيح والتهليل.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (92
Hبب لHتألHيف
 -4عHلى الHرغHم مHن ان مشHرق االذكHار عHبارة عHن بHناء قHائHم ظHاهHريHا ولHكن لHه تHأثHير روحHانHي وهHو س ٌ
ال HHقلوب واج HHتماع ال HHنفوس .ف HHي اي HHام ال HHظهور ع HHندم HHا ك HHان ي HHتأس HHس م HHعبد ف HHي ك HHل م HHدي HHنة ك HHان س HHببا ل HHتروي HHج
وت HHثبيت ال HHقلوب واط HHمئنان ال HHنفوس ألن ذك HHر ال HHحق ك HHان مس HHتمرا ودائ HHما ف HHي ت HHلك األم HHاك HHن وال ي HHسكن ال HHقلب
سHوى بHذكHر الHحق تHبارك وتHعالHى .سHبحان اهلل ان مHعبد مشHرق االذكHار لHه تHأثHير عHظيم فHي جHميع املHراتHب .لHقد
تHم تجHربHة ذلHك فHي الشHرق وظهHرت الHنتيجة .لHو تHم تHأسHيس مشHرق االذكHار فHي مHنزل احHدى الHقرى فHيكون لHه
تأثير آخر فما بالك لو كان ذلك في بناء قائم.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (92
 -5إن مشHHرق االذكHHار مHHن أعHHظم مHHشاريHHع الHHعالHHم اإلنHHسانHHي ولHHه تHHفرعHHات كHHثيرة .وعHHلى الHHرغHHم مHHن أن مشHHرق
االذك HHار مح HHل ع HHبادة ول HHكن ي HHرت HHبط بمس HHتشفى وص HHيدل HHية وف HHندق وم HHكتب ل HHألط HHفال ال HHيتام HHى وم HHدرس HHة ل HHتدري HHس
الHHعلوم الHHعالHHية .ان كHHل مشHHرق اذكHHار مHHرتHHبط بهHHذه األمHHور الخHHمسة .واتHHمنى ان يHHتأسHHس مشHHرق اذكHHار فHHي
امHريHكا ويHتأسHس مHعه تHدريHجيا مسHتشفى ومHكتب ومHدرسHة وصHيدلHية وفHندق بHكل نHظم وتHرتHيب .اشHرحHوا ذلHك
لHألحHباء االعHزاء حHتى يHدركHوا أهHمية مشHرق األذكHار .انHه لHيس مHكانًHا لHلعبادة فحسHب وإنHما مHكان كHامHل مHن
جميع الجهات.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (97
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1ب HHالنس HHبة إل HHى ط HHبيعة الج HHلسات ال HHتي ت HHعقد ف HHي ص HHال HHة مش HHرق االذك HHار ،ي HHرى ح HHضرة امل HHول HHى أن ه HHذه
الجHHلسات يHHجب ان تHHكون مHHن اجHHل تHHالوة األدعHHية واملHHناجHHاة فHHقط ويHHجب ان ال تHHتضمن الHHقاء مHHحاضHHرات او
ُ
خHطَب .ولHHكن فHHي الHHوقHHت الHHحاضHHر ،ال يHHمانHHع حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل عHHقد جHHلسات بHHهائHHية بHHما فHHيها الHHقاء خHHطب
وج HHلسات ع HHمل مل HHؤت HHمر ال HHوك HHالء ال HHسنوي .ك HHما ي HHشجع ح HHضرت HHه ع HHلى ال HHغناء وع HHزف امل HHوس HHيقى ب HHواس HHطة ف HHرق HHة
مHوسHيقية مHن الHرجHال والHنساء واالطHفال فHي الHصالHة الHرئHيسية ويHجب تHجنب أي نHوع مHن الشHدة او الHصالبHة
فHHي الخHHدمHHات االمHHريHHة .كHHما يّ H
Hفضل ان تHHكون الHHعبادة فHHي مHHشارق االذكHHار بHHشكل غHHير رسHHمي ولHHها عHHمومHHية.
ويHHجب اسHHتبعاد عHHرض جHHميع انHHواع الHHصور والHHلوحHHات فHHي هHHذه املHHعابHHد مHHا عHHدا االسHHم االعHHظم .كHHما يHHجب
تHالوة او قHراءة االدعHية واملHناجHاة الHنازلHة مHن قHلم حHضرة بHهاء اهلل وحHضرة عHبد الHبهاء وايHضا اآلثHار املHقدسHة
لألنبياء والرسل باالضافة إلى ترانيم دينية مستمدة من اآلثار املقدسة البهائية وغير البهائية.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلواليHات املتحHدة وكHندا بHتارخ  2نHيسان
 /ابريل (1931
 -2بHHالنسHHبة ملHHوضHHوع مشHHرق األذكHHار والخHHدمHHات املHHقدمHHة فHHيه ،فHHان حHHضرة املHHولHHى يHHو ّد ان يHHركHHز بHHان مHHع بHHناء
هHHذا املHHعبد الHHعظيم واالول عHHن نHHوعHHه فHHي الHHغرب والHHذي سيسHHتخدم لHHلعبادة وتHHقديHHم خHHدمHHات دوريHHة لHHلبهائHHيني
ي HHجب ان ال ي HHعرض أي ن HHوع م HHن ال HHطقوس او ال HHعادات او ال HHرس HHوم غ HHير امل HHذك HHورة ف HHي ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة .ان
طHHبيعة االجHHتماعHHات فHHي مشHHرق األذكHHار هHHي لHHلدعHHاء واملHHناجHHاة والHHتأمHHل وقHHراءة اآلثHHار املHHباركHHة الHHبهائHHية ومHHن
االديHHان األخHHرى .ويHHمكن لHHشخص واحHHد او اكHHثر الHHقراءة سHHواء كHHان بHHهائHHيا ام لHHم يHHكن .االجHHتماع يHHجب ان
Hبجال وهHادفHا إلHى انHعاش الHروح وتHزكHيتها مHن خHالل االسHتماع إلHى الHكلمة الHخالقHة اإللHهية .ال
يHكون بHسيطا وم ّ
داع HHي الل HHقاء الخ HHطب وال HHكلمات او أي م HHوض HHوع ع HHرض HHي آخ HHر .ان اس HHتعمال امل HHنبر غ HHير ج HHائ HHز ف HHي ال HHدي HHن
الHHبهائHHي ولHHكن مHHن اجHHل ان يHHكون الHHصوت واضHHحا يHHمكن لHHلشخص الHHوقHHوف عHHلى عHHتبة مHHنخفضة ولHHكن يHHجب
ان ال تكون هذه العتبة ضمن الخصائص املعمارية للمبنى.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن حHضرتHه إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHلواليHات املتحHدة بHتاريHخ  11نHيسان /
ابريل (1947
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1بHاالشHارة إلHى رسHالHتكم املHؤرخHة  12آب /اغسHطس 1964م وسHؤالHكم حHول الخHدمHات املHقدمHة فHي مشHرق
االذكHار فHقد درسHنا سHؤالHكم عHلى ضHوء الHنصوص املHتوفHرة لHديHنا ويسHرنHا اطHالعHكم عHن الHنتائHج .سHنقوم بHطرح
سؤالكم اوال ومن ثم نذكر مالحظاتنا في نهاية كل فقرة-:
أ( هHل الHغناء الجHماعHي مHثل الHعبادة الجHماعHية؟ وهHل يHجوز ألي فHرد االنHضمام لHفريHق الHغناء؟ واذا كHان كHذلHك،
هل يمكن غناء "اهلل ابهى" أو "يا بهاء االبهى"؟
ان ال HHغناء الج HHماع HHي امل HHوج HHود ح HHال HHيا ف HHي مش HHرق االذك HHار ي HHجب ان ال نخ HHلطه م HHع ص HHالة امل HHيت الج HHماع HHية
املHHوصHHوفHHة بHHقلم حHHضرة بHHهاء اهلل .وقHHد اشHHار حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل فHHي رسHHالHHة ارسHHلت بHHالHHنيابHHة عHHنه بHHما يHHلي:
"ع HHندم HHا ي HHتم ط HHبع ونش HHر ال HHكتاب االق HHدس ف HHان م HHاه HHية ص HHالة امل HHيت وط HHري HHقتها ك HHما وض HHعها ح HHضرة ب HHهاء اهلل
سHHتكون واضHHحة لHHألحHHباء ".امHHا بHHالنسHHبة لHHلغناء فHHي مشHHرق األذكHHار فHHيجب ان نHHأخHHذ بHHعني االعHHتبار مHHا اشHHار

٢٥١

ال HHيه ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ال HHكتاب األق HHدس ب HHان ع HHلى م HHن ي HHدخ HHل امل HHعبد ان يج HHلس ص HHام HHتا ث HHم ي HHسمع ت HHالوة
اآليات اإللهية باالضافة إلى ما ذكره حضرة ولي أمر اهلل بالنسبة لعدد القراء او الفرقة املوسيقية.
امHHا بHHالنسHHبة لHHرغHHبة األفHHارقHHة بHHالHHغناء فHHان سHَ Hمت َ ُهم هHHذه يHHجب ان تHHشجع .لHHقد شHHرح بHHاسHHهاب حHHضرة شHHوقHHي
أفHHندي هHHذا املHHبدأ فHHي رسHHالHHة كHHتبها سHHكرتHHيره بHHما يHHلي" :ان حHHضرة املHHولHHى يHHشجع الHHغناء بHHواسHHطة الHHرجHHال
والHنساء واالطHفال مHع فHرقHتهم املHوسHيقية فHي صHالHة املHعبد واي نHوع مHن الHصالبHة او الشHدة فHي أداء الخHدمHات
االمرية يجب ان يستبعد تماما.
)األخبار البهائية ،سبتمبر (1931
ب( ه HHل نس HHتطيع ان ن HHضع ب HHرام HHج م HHوس HHيقية ت HHحتوي ع HHلى ك HHلمات ليس HHت م HHن اآلث HHار امل HHبارك HHة؟ وه HHل نس HHتطيع
االستفادة من الترانيم املسيحية ولكن متضمنة كلمات امرية؟
نHHعتقد بHHأن الHHسؤال االول يHHتضمن الHHتوجHHيه الHHتالHHي الHHصادر مHHن حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل" :يHHمكن قHHراءة او تHHالوة
االدعية واملناجاة وايضا الترانيم الدينية سواء اكانت من اآلثار املقدسة البهائية او غير البهائية.
)من  ،Baha’i Newsسبتمبر .(1931
امHHا بHHالنسHHبة االسHHتفادة مHHن الHHترانHHيم الHHديHHنية لHHألديHHان االخHHرى فHHال مHHانHHع مHHن ذلHHك ايHHضا .كHHما اشHHار حHHضرة
شHHوقHHي أفHHندي فHHي احHHدى املHHرات بHHانHHه ال يHHوجHHد لHHديHHنا فHHي الHHوقHHت الHHحاضHHر مHHوسHHيقى مHHميزة تHHسمى مHHوسHHيقى
بهائية وهذا تعبير ثقافي يدل على االزدهار الحضاري في املستقبل وال يأتي في بداية أي ظهور جديد".
ج( هHل مHن الHضروري فHي الHوقHت الHحاضHر أن يHكون الHغناء فHي املشHرق االذكHار عHلى مسHتوى عHال مHهما بHلغ
الثمن؟ واذا كان كذلك ،أي املستويات يؤخذ بها ،املستوى الغربي ام االفريقي؟
ف HHي ج HHميع اع HHمال HHنا ي HHجب ان ن HHكون م HHثال HHيني ون HHعمل ع HHلى اع HHلى املس HHتوي HHات .وم HHع األخ HHذ ب HHعني االع HHتبار امل HHبدأ
االس HHاس HHي وه HHو ال HHوح HHدة واالت HHحاد ف HHي ال HHتنوع وال HHتعدد وع HHدم ال HHرغ HHبة ف HHي اي HHجاد ت HHماث HHل ف HHي ج HHميع االنش HHطة
والHفعالHيات ،عHلى املHحفل املHركHزي ان يHعمل كHل مHا بHوسHعه لHكي تHكون االنHاشHيد واالغHانHي االفHريHقية والHغربHية
او خالفها املعروضة في مشرق االذكار على مستوى من التبجيل والتجليل.
)مHن رسHالHة لHبيت الHعدل االعHظم إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي الوغHندا وافHريHقيا الHوسHطى بHتاريHخ  19آب /
اغسطس (1965
]راجع ً
والتقرب إلى اهلل وفصل  42شكر اهلل وحمده[.
أيضا فصل  37الدعاء واملناجاة
ّ
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ﺍاﻟﻤﺸﻮﺭرﺓة
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1ت HHفضل س HHيد ال HHوج HHود ق HHائ HHال :ان س HHماء ال HHحكمة اإلل HHهية مس HHتضيئة ومس HHتنيرة ب HHنيري HHن :امل HHشورة وال HHشفقة.
تمسكوا باملشورة في جميع االمور فهي سراج الهداية انها تهدي السبيل وتهب املعرفة.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل – ص (149
 -2يا علي قل :ال انسان اال باالنصاف وال قوة اال باالتحاد وال خبر وال سالمة اال باملشورة.
)من املجموعة املستندية (Consultation
 -3ان املHHشورة تHHزيHHد مHHن االطHHالع واملHHعرفHHة ،وتHHبدل الHHشك والHHترديHHد بHHالHHيقني انHHها السHHراج الHHنورانHHي فHHي الHHعالHHم
ال HHظلمان HHي ،ت HHوج HHه ال HHطري HHق وته HHدي الس HHبيل .ل HHكل أم HHر م HHقام ل HHلكمال وال HHبلوغ .ام HHا ب HHالنس HHبة ل HHلعقل ف HHان ب HHلوغ HHه
وظهوره يكون باملشورة.
)مائدة اسماني ،مجلد  ،8ص (60
 -4هذه االمور تتحدد باملشورة وما يظهر من مشورة االخيار هو حكم اهلل املهيمن القيوم.
)نفس املصدر السابق ،ص (112
 -5وي HHنبغي ل HHهم ان ي HHكون HHوا ام HHناء ال HHرح HHمن ب HHني االم HHكان ووك HHالء اهلل مل HHن ع HHلى االرض ك HHلها وي HHشاوروا ف HHي
مصالح العباد لوجه اهلل كما يشاورون في امورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار.
)الكتاب االقدس ،فقرة (30
 -6ويشاوروا في مصالح العباد
س ّ Hن ح HHضرة ب HHهاء اهلل امل HHشاورة ك HHأح HHد امل HHبادئ األس HHاس HHية لش HHري HHعته ،وح HHث األح HHباء ع HHلى "أن ي HHتشاوروا ف HHي
جHميع االمHور" ووصHف املHشاورة بHأنHها "سHراج الهHدى الHذي يHرشHدهHم إلHى السHبيل ،ويHم ّدهHم بHاملHعرفHة" .وبHنيّ
حHضرة ولHي أمHر اهلل أن املHشاورة هHي إحHدى الHقواعHد األسHاسHية لHلنظم اإلداري الHبهائHي .وقHد أوجHز حHضرة
بHهاء اهلل فHي رسHالHة سHؤال وجHواب (سHؤال وجHواب  )99إحHدى الHطرق الHتي يHمكن بHها إجHراء املHشاورة ،مHؤكHدا
اهHHمية اإلجHHماع فHHي اتHHخاذ الHHقرارات ،فHHإن تHHعذر اإلجHHماع يHHكون الHHرأي عHHندئHHذ لHHألغHHلبية .وأوضHHح بHHيت الHHعدل
األع HHظم أن ه HHذا ال HHتوج HHيه ن HHزل ردا ع HHلى اس HHتفسار ع HHن ال HHتعال HHيم ال HHبهائ HHية امل HHتعلقة ب HHامل HHشاورة ق HHبل ت HHأس HHيس
امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية ،وأك HHد أن ظ HHهور امل HHحاف HHل ال HHروح HHا ن HHية  -ال HHتي ي HHمكن ل HHالح HHباء االس HHتعان HHة ب HHها دائ HHما  -ال
يHHمنعهم مHHن اتHHباع الخHHطوات املHHذكHHورة فHHي رسHHالHHة "سHHؤال وجHHواب" بHHخصوص املHHشاورة .فHHيمكنهم اتHHباع هHHذه
الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك) .شرح الكتاب االقدس ،فقرة (52
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1ان اول فHHريHHضة الصHHحاب الHHشورى هHHي اتHHصافHHهم بخHHلوص الHHنية وبHHهاء الHHروح واالنHHقطاع عHHما سHHوى اهلل
واالنجHذاب بHنفحات اهلل والHخضوع والHخشوع بHني ايHدي احHباء اهلل والHصبر والجHلد فHي تحHمل الHباليHا وعHبوديHة
ال HHعتبة اإلل HHهية ال HHسام HHية ،ف HHان ن HHال HHوا ه HHذه ال HHصفات اح HHاط HHهم ن HHصر امل HHلكوت اإلل HHهي ال HHغيبي .ي HHجب اال ت HHكون
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امل HHناق HHشات وامل HHشاورات س HHببا ل HHالخ HHتالف ف HHعندم HHا ت HHعقد الج HHلسة ي HHحق ل HHكل واح HHد م HHن االع HHضاء االدالء ب HHرأي HHه
بHHمطلق الحHHريHHة واقHHامHHة الHHحجة والHHبرهHHان ،وعHHليه اال يHHتكدر مHHهما كHHان السHHبب الHHذي عHHارضHHه عHHضو اخHHر ألن
صHHواب الHHرأي ال يHHنبلج اال عHHند بHHحث االمHHور وتسHHطع بHHارقHHة الHHحقيقة عHHند احHHتكاك االراء وتHHعم املHHراد وهHHو ان
يHHكون االجHHماع عHHلى رأي واحHHد فHHي نHHهايHHة الHHبحث وفHHي حHHال وجHHود خHHالف  -ال سHHمح اهلل  -يHHرجHHع األمHHر إلHHى
اغلبية االراء.
)من كتيب املحفل الروحاني املحلي ،ص (17
 -2ان اول ش HHرط الع HHضاء ذل HHك االج HHتماع ه HHو وج HHود امل HHحبة واالل HHفة امل HHطلقة ب HHينهم ،واج HHتناب ال HHبعد وال HHنفور
واظHHهار الHHوحHHدة اإللHHهية ،وايHHة ذلHHك ان يHHكونHHوا امHHواج بحHHر واحHHد وقHHطرات نهHHر واحHHد ونHHجوم افHHق واحHHد وأشHHعة
شHHمس واحHHدة واشHHجار بسHHتان واحHHد وازهHHار حHHديHHقة واحHHدة واذا لHHم تHHكتمل لHHهم الHHوحHHدة املHHطلقة يتشHHتت ذلHHك
الج HHمع وي HHمسي ذل HHك امل HHحفل م HHعدوم HHا .أم HHا الش HHرط ال HHثان HHي ف HHهو ان HHه ي HHجب ع HHليهم ان ي HHتوج HHهوا إل HHى امل HHلكوت
اإلل HHهي ح HHني ح HHضوره HHم إل HHى م HHكان االج HHتماع وي HHسأل HHوا ال HHعون م HHن االف HHق االب HHهى ،وان ي HHباش HHروا ب HHمنتهى
االخHHالص واالدب والHHوقHHار والHHطمأنHHينة ويHHخاطHHبوا املHHحفل مHHعبريHHن عHHن ارائHHهم بHHمحض االدب والهHHدوء وعHHليهم
ان يتح HHروا ال HHحقيقة ف HHي ك HHل م HHسأل HHة دون ان يتش HHبثوا ب HHآرائ HHهم ذل HHك الن التش HHبث ب HHال HHرأي ي HHؤدي إل HHى ال HHنزاع
وال HHخصام ف HHتبقى ال HHحقيقة مس HHتورة .ع HHلى االع HHضاء ان ي HHعبروا ع HHن ارائ HHهم ب HHتمام الح HHري HHة وال ي HHجوز اب HHدا ان
يHHحقر احHHد رأي اآلخHHر بHHل يHHنبغي لHHه ان يHHوضHHح حHHقيقة رأيHHه بHHمنتهى الHHلطف ،وفHHي حHHالHHة وجHHود أي خHHالف فHHي
الHHرأي يHHكون االمHHر لHHالغHHلبية حHHيث يHHجب عHHلى الجHHميع اطHHاعHHة اغHHلبية االراء واالنHHقياد لHHقراراتHHها وال يHHجوز ألحHHد
ان يHعترض ابHدا أو يHنتقد قHرار االغHلبية أكHان ذلHك خHارج املHحفل او فHي داخHله حHتى ولHو كHان ذلHك الHقرار غHير
صائب.
)من كتيب املحفل الروحاني املحلي ،ص (20 – 19
 -3إن اتّHحاد الجHمع عHلى مHوضHوع خHاط¦ أفHضل مHن خHالفHهم ونHزاعHهم عHلى مHوضHوع صHحيح وصHائHب .الن
هHHذا الHHخالف والHHنزاع يHHؤدي إلHHى هHHدم الHHبناء اإللHHهي حHHتى لHHو كHHان احHHد الHHطرفHHني صHHحيحا وصHHائHHبا ولHHكنه فHHي
هHذه الHحالHة يHكون مHصدر اخHطاء كHثيرة .ولHكن ان اتحHدوا  -ولHوكHانHوا عHلى خHطأ – فHان الHحقيقة سHتظهر يHومHا
ما ويتبدل الخطأ إلى الصواب.
)من املجموعة املستندية  ،Consultationفقرة (177
 -4إن مHHوضHHوع املHHشاورة هHHام جHHدا ومHHن أعHHظم وسHHائHHط راحHHة وسHHعادة الHHنفوس .ومHHثال عHHلى ذلHHك ،اذا تHHح ّير
ش HHخص ف HHي أم HHوره أو أراد ع HHمالً او ت HHجارة ،ع HHلى االح HHباء ان ي HHجتمعوا ويج HHدوا ح HHال ون HHصيحة ل HHه وع HHليه ان
يجHHريHHه .وايHHضا فHHي الHHشئون الHHعامHHة فHHان وقHHعت مHHشكله وحHHلت مHHصيبة فHHعلى الHHعقالء ان يHHجتمعوا ويHHتشاوروا
ويجHدوا حHال ومHن ثHم يHتوكHلوا عHلى الHحق ويسHلموا انHفسهم لHيد الHتقديHر اإللHهي حHتى يحHدث مHا هHو مHق ّدر لHه .ال
ش HHك ب HHان ع HHون وع HHناي HHة ال HHحق ي HHشمل ال HHحال .ان امل HHشاورة م HHن االوام HHر االك HHيدة ل HHرب ال HHبري HHة).م HHن املج HHموع HHة
املستندية  ، Consultationفقرة (179
 -5أمHHا بHHخصوص املHHشورة املHHأمHHور بHHها وسHHؤالHHك عHHنها ،فHHاعHHلم أن املHHقصود بHHاملHHشورة هHHو أنHHه مHHن الHHبديHHهي ان
اآلراء امل HHتعددة خ HHير م HHن رأي واح HHد ،ك HHما ه HHو ال HHحال ف HHإن ق HHوة ع HHدة أش HHخاص أع HHظم م HHن ق HHوة ش HHخص واح HHد.
لهHذا فHاملHشورة مHقبولHة لHدى الHحق ومHأمHور بHها وتHمارس فHي االحHوال الHعاديHة واالحHوال الHكلية والHعمومHية .فHمثال
شHHخص لHHديHHه عHHمل فHHإذا مHHا اسHHتشار بHHعض إخHHوانHHه قHHبل الشHHروع فHHيه ال بHHد وان تHHنكشف لHHه الHHحقيقة وتHHتضح
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حHHقيقة الHHحال كHHل الHHوضHHوح .وغHHير ذلHHك مHHثال إذا أجHHريHHت املHHشورة بHHني أهHHالHHي قHHريHHة مHHا فHHي أمHHورهHHم فHHيتضح
طHHريHHق الHHصواب .فHHاملHHشورة بHHني جHHميع االصHHناف مHHثال أربHHاب الHHصنائHHع يHHتشاورون بHHشأن صHHنائHHعهم والHHتجار
بشأن مسائلهم التجارية وما إلى ذلك .والخالصة إن املشورة مقبولة في جميع املسائل.
)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،2ص (304 – 303
 -6بHHالنسHHبة إلHHى اسHHتفساركHHم حHHول مHHشورة االب مHHع االبHHن واالبHHن مHHع االب فHHي الHHتجارة والHHعمل ،فHHاعHHلم بHHان
الHHشورى فHHي شHHريHHعة اهلل مHHن الHHعناصHHر الHHرئHHيسية وانHHها مHHقبولHHة سHHواء بHHني االب وابHHنه او مHHع شHHخص آخHHر وال
ي HHوج HHد اف HHضل م HHن ذل HHك .ع HHلى االن HHسان ان ي HHتشاور ف HHي ج HHميع االم HHور وب HHال HHشورى ي HHصل االن HHسان إل HHى ع HHمق
املسائل وإلى الحل الصحيح.
)من املجموعة املستندية  ، Consultationفقرة (183
 -7تHHشاوروا فHHي االمHHور الجHHزئHHية والHHكلية وال تHHباشHHروا االمHHور الHHهامHHة دون املHHشاورة وكHHونHHوا فHHي عHHون بHHعضكم
البعض .
)من املجموعة املستندية  ، Consultationفقرة (185
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1لHنتذكHر ان مHحور امHر اهلل لHيس السHلطة الHدكHتاتHوريHة بHل االلHفة املHتواضHعة ولHيس اسHتخدام الHقوة الHغاشHمة
بHHل تHHطبيق روح املHHشورة الHHصريHHحة الHHوديHHة فHHما مHHن شHHيء سHHوى روح الHHبهائHHي الHHحقيقي يHHمكنها ان تHHأمHHل فHHي
الHتوفHيق بHني مHبادئ الHرحHمة والHعدالHة وبHني الحHريHة والHطاعHة ،وبHني قHدسHية حHق الHفرد كHفرد وبHني قHدسHية الHتفانHي
وبني اليقظة والحكمة والرزانة من جهة والتآلف والنزاهة والشجاعة من جهة اخرى.
)من رسالة إلى البهائيني في امريكا بتاريخ  23شباط  /فببراير عام 1924م(
 -2ان واجHبات اولHئك الHذيHن انHتخبهم االحHباء بح ّHريHة وتHحكيم لHلضمير لHيكونHوا مHمثلني عHنهم  -هHذه الHواجHبات
ال تHقل حHيويHة او الHزامHا عHن واجHبات اولHئك الHذيHن قHامHوا بHانHتخابHهم  .فHوظHيفتهم ليسHت فHي امHالء ارادتHهم ،بHل
هي اجراء املشورة ،واجراؤها بقدر االمكان ليس فما بينهم فقط بل ومع االحباء الذين يمثلونهم.
عHHليهم ان يHHنظروا النHHفسهم مHHن زاويHHة واحHHدة فHHقط وهHHو انHHهم ادوات اخHHتيرت حHHتى يHHتم بHHواسHHطتها تHHمثيل امHHر
اهلل تHمثيال اكHثر كHفاءة ووقHارا .وعHليهم ان ال يHنقادوا لHالفHتراض بHانHهم الHزيHنة الHرئHيسية لHهيكل االمHر ،او بHانHهم
فHHي ذواتHHهم اسHHمى مHHن االخHHريHHن مHHقدرة واسHHتحقاقHHا ،او بHHأنHHهم املHHر ّوجHHون الHHوحHHيدون لHHتعالHHيم االمHHر ومHHبادئHHه.
ع HHليهم ان ي HHباش HHروا م HHهام HHهم ب HHمنتهى ال HHتواض HHع ،وان ي HHحاول HHوا ل HHيس ف HHقط اك HHتساب ث HHقة ال HHذي HHن ي HHقوم HHون ه HHم
بخHدمHتهم واحHترامHهم ومHؤازرتHهم الHصادقHة ،بHل واكHتساب تHقديHرهHم ومHحبتهم الHحقيقية ايHضا ،وان يHحققوا ذلHك
بHواسHطة مHا يتحHلون بHه مHن سHعة الHصدر ،ومHا لHهم مHن شHعور سHام بHمبادئ الHعدالHة والHواجHب ،ومHا عHندهHم مHن
نHHزاهHHة وتHHواضHHع واخHHالص كHHامHHل لHHتقدم مHHصالHHح االحHHباء وخHHيرهHHم ،وملHHصالHHح االمHHر وخHHيره ،وملHHصالHHح االنHHسانHHية
وخ HHيره HHا .ف HHفي ك HHل وق HHت م HHن االوق HHات ع HHليهم ان ي HHتجنبوا روح االس HHتئثار ال HHغموض والس HHري HHة ،وان يح HHرروا
ان HHفسهم م HHن ح HHب التس HHلط وان ي HHبعدوا ع HHن ك HHل ان HHواع ال HHتعصب واالن HHفعال ف HHي م HHداوالت HHهم .ع HHليهم ف HHي ح HHدود
الHحكمة الHرشHيدة ان يHضعوا االحHباء مHوضHع الHثقة فHيحيطوهHم عHلما بHما عHندهHم مHن مشHروعHات ،ويHطلبوا مHن
هؤالء مشاورتهم بما لديهم من مشاكل وهموم ويسألوهم النصح واالرشاد.
)من رسالة إلى البهائيني في امريكا بتاريخ  23شباط  /فبراير عام 1924م(
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 -3بHHاملHHشاورة الHHصحيحة سHHنصل إلHHى الحHHل االمHHثل بHHالHHتأكHHيد .لHHيس هHHناك حHHاجHHة لHHالنHHتظار لHHتأسHHيس املHHحفل
حتى تبدأ املشورة .ان وجهة نظر شخصني حميمني دائما افضل من وجهة نظر شخص واحد.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  16حزيران  /يونيو عام 1932م(
 -4ف HHال ي HHجب ان ت HHثبط ه HHمم االح HHباء ل HHوج HHود اآلراء امل HHتعارض HHة ل HHدى اع HHضاء امل HHحفل ،الن ه HHذا ال HHتعارض ف HHي
الHرأي ،كHما بّ Hينته الHتجارب وكHما اكHدتHه بHيانHات املHولHى )حHضرة عHبد الHبهاء( انHما يHؤدي وظHيفة مHهمة فHي كHافHة
امل HHشاورات امل HHحفلية .ول HHكن ح HHامل HHا ت HHثبت االغ HHلبية ع HHلى رأي ،ف HHعلى ج HHميع االع HHضاء ان ي HHخضعوا ل HHذل HHك ال HHرأي
بHصورة تHلقائHية وبHدون أي تHحفط وان يHقومHوا بHتنفيذه بHكل اخHالص .فHمشاورات ومHناقHشات املHمثلني املHنتخبني
فHي الHجامHعة املحHلية عHليها ان تHتسم بHالHصبر وضHبط الHنفس فHي كHل وقHت مHن االوقHات ،وعHلى هHؤالء االمHتناع
عن الدخول في مناقشات حادة وعقيمة مهما كانت الظروف.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  18نيسان  /ابريل عام 1939م(
 -5ان حضرة املولى ينصحكم بان تراجعوا اطباء آخرين ومن ثم تأخذوا برأي االكثرية.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  14شباط  /فبراير عام 1945م(
 -6فHلنتذكHر ان فHي اس اسHاس االمHر يHكمن مHبدأ حHق الHفرد  -وهHو الHحق االكHيد  -فHي الHتعبير عHن رأيHه وهHو
ح HHري HHته ف HHي االع HHالن ع HHن ض HHميره واالف HHصاح ع HHن ارائ HHه ف HHعندم HHا ي HHدع HHى ه HHؤالء )اع HHضاء امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية(
التHHخاذ قHHرار مHHا ،عHHليهم الHHتوجHHه إلHHى اهلل عHHن طHHريHHق الHHدعHHاء بHHعد اجHHراء املHHشاورة الHHوديHHة الHHخالHHصة الجHHديHHة وان
يسجHلوا اصHواتHهم بHكل جHد وايHمان وشHجاعHة ،وان يHخضعوا لHقرار االغHلبية  -الHذي انHبأنHا املHولHى )حHضرة عHبد
ال HHبهاء( ب HHأن HHه ص HHوت ال HHحق ال HHذي ال ي HHجب ان ي HHعارض اب HHدا ،وع HHلى االح HHباء ان يس HHتجيبوا له HHذا ال HHصوت ب HHكل
قلوبهم وان يعتبروه الوسيلة الوحيدة التي عن طريقها يمكن صيانة االمر وضمان تقدمه.
)من رسالة إلى احباء امريكا بتاريخ  23شباط  /فبراير عام 1924م(
HوجHHه
 -7املHHبدأ الHHقائHHل بHHأن رأي االغHHلبية فHHوق كHHل اعHHتبار انHHما هHHو املHHبدأ الHHوحHHيد الHHذي بHHه وحHHده يHHمكننا ان نHّ H
اعHمال أي مHحفل مHن املHحافHل .اذ عHلى املHحفل ان يHتبنى ويHنفذ قHرار االغHلبية بHكل شHجاعHة وبHغض الHنظر عHن
أي تصلب في الرأي أو التمسك به من قبل اية اقلية) .من كتيب املحفل الروحاني املحلي – ص (27
 -8بHHالنسHHبة لHHلمشورة ،يHHمكن ألي فHHرد أن يHHعرض أي مHHوضHHوع عHHلى املHHحفل الHHروحHHانHHي لHHلمشورة سHHواء وافHHق
الHطرف الHثانHي أم لHم يHوافHق .وبHالنسHبة لHلمواضHيع الHتي لHها عHالقHة بHاالمHر املHبارك ،يHمكن لHلمحفل ،ان رأى ذلHك
ضHروريHا ان يHتدخHل حHتى لHو لHم يHرغHب الHطرفHان فHي ذلHك .ألن املHحافHل الHروحHانHية مHعنية بHحفظ وحHمايHة الHديHن
والجاليات واالفراد البهائيني.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ  17تشرين االول  /اكتوبر عام 1944م(
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1عHلى الHرغHم مHن ان املHحافHل الHروحHانHية املحHلية لHها املHسئولHية الHرئHيسية فHي اسHداء الHنصح والHتوجHيه لHالحHباء
ح HHول م HHشاك HHلهم ال HHشخصية ،ول HHكن ف HHي ب HHعض امل HHرات ي HHرى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي أو املح HHلي وبحس HHب
حHكمه وتHقديHره ان يHعني افHرا ًدا أو لHجانًHا لHكي يHقومHوا بHإسHداء الHنصح واالرشHاد لHالحHباء .إن هHذا يHقع ضHمن
صالحية املحفل.
٢٥٦

)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لبوليفيا بتاريخ  27اذار  /مارس عام 1966م(
 -2مHHن االهHHمية أن نHHدرك بHHأن روح املHHشورة الHHبهائHHية تHHختلف كHHثيرا عHHن طHHريHHقة اتHHخاذ الHHقرارات الHHسائHHدة فHHي
االوسHHاط واملHHنظمات غHHير الHHبهائHHية .ان املHHشورة الHHبهائHHية الHHنموذجHHية تهHHدف إلHHى الHHوصHHول إلHHى قHHرار جHHماعHHي
وعHندمHا ال يHتحقق ذلHك نHلجأ إلHى الHتصويHت .وفHي هHذا الHصدد يHقول حHضرة ولHي أمHر اهلل" :عHندمHا يHطلب مHنهم
HتوجHHه ب HHال HHدع HHاء إل HHى اهلل ال HHعلي
ات HHخاذ ق HHرار م HHعني ،ع HHليهم امل HHشورة ب HHكل ن HHزاه HHة واه HHتمام واخ HHالص ،وم HHن ث HHم ال H ّ H
الHHقديHHر وابHHداء الHHرأي بHHكل صHHدق وقHHناعHHة وشHHجاعHHة واخHHيرا قHHبول واطHHاعHHة رأي االكHHثريHHة الHHذي عHبّر عHHنه حHHضرة
ع HHبد ال HHبهاء ب HHان HHه ص HHوت ال HHحقيقة .ي HHجب ان ال نتح HHدى ذل HHك ب HHل ن HHقبله ون HHقوم ع HHلى ت HHنفيذه م HHن ص HHميم ال HHقلب".
وحاملا يصدر القرار فانه يعتبر قرار املحفل وليس قرار من وافق عليه فقط.
وعHندمHا يHقترح الHتصويHت عHلى أي اقHتراح ،قHد يHشعر أحHد االعHضاء بHان هHناك حHقائHق ووجHهات نHظر اضHافHية
يHجب ان تHطرح قHبل ان يسHتطيع هHذا الHعضو ان يحHدد رأيHه ويHبدي وجHهة نHظره بHكل صHراحHه .عHليه عHندئHذ ،ان
يHHصارح املHHحفل بهHHذه املHHشاعHHر وعHHلى املHHحفل ان يHHقرر بHHمدى الHHحاجHHة إلHHى مHHشاورات اخHHرى قHHبل الHHتصويHHت.
وعHHندمHHا يHHحني وقHHت الHHتصويHHت ،فHHكل مHHا هHHو مHHطلوب هHHو الHHتحقق مHHن عHHدد االعHHضاء املHHؤيHHديHHن لHHالقHHتراح .فHHان
كHHانHHت االغHHلبية مHHوافHHقة ،فHHتتم املHHوافHHقة عHHلى االقHHتراح وان كHHانHHت الHHغالHHبية مHHعارضHHة فHHيتم رفHHض االقHHتراح ،مHHع
الHعلم بHانHه ال يHوجHد صHوت مHمتنع فHي الHتصويHت الHبهائHي .ان الHعضو الHذي ال يHصوت لHصالHح اقHتراح مHعني هHو
يقرر ويح ّدد رأيه حول املوضوع.
في الواقع معارض له حتى لو اعرب بانه لم يستطع حني التصويت ان ّ
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكندا بتاريخ  6اذار  /مارس عام 1970م(
 -3اسHتلمنا رسHالHتكم املHؤرخHة  14شHباط  /فHبرايHر 1973م املHتعلقة بHاملHشورة الHبهائHية ...عHندمHا يHعانHي أحHد
االح HHباء م HHن م HHشكلة وي HHحتاج إل HHى إت HHخاذ ق HHرار م HHعني ف HHهناك ع HHدة أب HHواب م HHفتوح HHة أم HHام HHه .ف HHإن ك HHان HHت امل HHشكلة
ت HHمس م HHصال HHح أم HHر اهلل ف HHعليه أن يس HHتشير م HHع امل HHحفل أو ال HHلجنة امل HHناس HHبه .ول HHكن إن ك HHان HHت ه HHناك م HHشاك HHل
شHHخصية مHHتعددة فHHليس هHHناك مHHا يHHفرض عHHليهم طHHرح هHHذه املHHشاكHHل امHHام املHHؤسHHسات االمHHريHHة .فHHي الHHواقHHع
ع HHندم HHا ت HHكون ال HHحاج HHة م HHلحة ل HHلفعال HHيات ال HHتبليغية ،ف HHمن االف HHضل ع HHلى االح HHباء ع HHدم تح HHميل امل HHحاف HHل ع HHبء
مشاكلهم الشخصية بينما يمكنهم حلها بانفسهم.
يHمكن لHلفرد الHبهائHي ان يحHل مHشكلته الHخاصHة بHعد تHالوة االدعHية وبHعد ان يHأخHذ جHميع ابHعاد مHشكلته فHي
ذهHنه ،فHيمكن لHه ان يسHتشير بHعض اصHدقHائHه او املسHتشاريHن االخHصائHيني مHثل طHبيبه الHخاص او مHحامHيه
ويHHأخHHذ بHHوجHHهات نHHظرهHHم عHHندمHHا يHHريHHد ان يتخHHذ الHHقرار .وفHHي حHHالHHة وجHHود عHHدة افHHراد فHHي املHHوضHHوع مHHثل حHHالHHة
عHائHلية ،يHمكن لHه ان يجHمع االفHراد املHعينني حHتى يHصلوا إلHى قHرار جHماعHي .كHما ال يHوجHد مHا يHمنع الHبهائHيني
مHن الHطلب ملجHموعHة افHراد املHشورة فHيما بHينهم حHول مHشكلة تHواجHه فHردا مHعينا .كHما يHجب االخHذ بHعني االعHتبار
بHأن هHدف املHشورة هHو الHوصHول إلHى حHل لHلمشكلة وهHو يHختلف عHن الHطريHقة املHتبعة فHي بHعض االوسHاط فHي
ه HHذه االي HHام ال HHتي ي HHتم ف HHيها ت HHعري HHة االف HHراد واح HHراج HHهم ف HHي وس HHط الج HHمع وه HHو م HHا يش HHبه ن HHوع م HHن االع HHتراف
بالخطايا وطلب املغفرة غير الجائز في االمر املبارك.
بHالنسHبة ملHوضHوع االعHتراف بHالخHطايHا وطHلب املHغفرة مHن انHسان اخHر فHقد كHتب سHكرتHير حHضرة ولHي أمHر اهلل
بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى احHHد املHHؤمHHنني مHHا يHHلي" :ال يHHجوز لHHنا االعHHتراف بHHالخHHطايHHا وطHHلب الHHغفران مHHن أي
انHHسان كHHما يHHفعل الHHكاثHHولHHيك امHHام قHHساوسHHة طHHائHHفتهم .وحHّ Hرم عHHلينا ايHHضا ان نHHعترف عHHلنا كHHما هHHو مHHتبع فHHي
بHHعض املHHذاهHHب الHHديHHنية .امHHا اذا اردنHHا االقHHرار عHHن طHHيب خHHاطHHر بHHصدور خHHطأ عHHفوي مHHنا او بHHوجHHود عHHيب فHHي
سHHلوكHHنا ونHHطلب الHHصفح عHHما بHHدر مHHنا فHHنحن احHHرار فHHي ذلHHك ،ولHHكن يHHريHHد حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل ان يHHؤكHHد بHHانHHنا
لسنا ملزمني بذلك وهو امر متروك تماما لتقدير االفراد".

٢٥٧

)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكندا بتاريخ  19اذار  /مارس عام 1973م(
 -4ان الHعبارة املHذكHورة فHي الHفقرة الHثانHية مHن رسHالHتكم مHأخHوذة مHن لHوح لHحضرة عHبد الHبهاء مHخاطHبا االحHباء
فHي طهHران عHندمHا قHام أحHد االحHباء بHطباعHة كHتاب االقHدس مHن دون عHلم او مHوافHقة املHحفل الHروحHانHي وخHالفHا
لHلتعليمات الHحكومHية .ان تHوجHيهات حHضرة عHبد الHبهاء الHتي نHقلتها فHي رسHالHتكم كHانHت مHوجHهة لHتلك الHقضية
وفي ذلك السياق.
ووضHHح وظHHائHHف ومHHهام املHHحفل الHHروحHHانHHي
ّHH
اشHHار بHHيت الHHعدل االعHHظم بHHان حHHضرة شHHوقHHي أفHHندي عHHندمHHا شHHرح
بني بأن القضايا املحلية
املحلي في كتاب "االدارة البهائية" ) Baha’i Administrationصفحة  (37فقد ّ
الHتي يHجب ان تHبحث فHي املHحافHل الHروحHانHية املحHلية هHي الHقضايHا واالمHور الHتي تHخص وتHمس أمHر اهلل .وهHذا
ال يHعني بHالHطبع بHان املHشاكHل الHشخصية ال تHطرح فHي املHحافHل الHروحHانHية .وعHلى ذلHك فHان املHحفل الHروحHانHي
املحHHلي هHHو لHHيس املHHؤسHHسة او الHHوكHHالHHة الHHوحHHيدة الHHتي يHHمكن لHHالحHHباء الHHتوجHHه الHHيها لHHلمشورة حHHول قHHضايHHاهHHم
ال HHشخصية .ان امل HHشورة ي HHمكن ان ت HHتم م HHع اع HHضاء االس HHرة او م HHع االص HHدق HHاء او م HHع امل HHختصني .وم HHثال ع HHلى
ذلHك اشHار حHضرة عHبد الHبهاء فHي احHد الHواحHه إلHى امHكانHية مHشورة الHخبراء واملHختصني فHي مHجال واحHد مHع
بعضهم البعض.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ  8نيسان  /ابريل عام 1975م(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  5إطHHاعHHة املHHؤسHHسات الHHبهائHHية وفHHصل  7االنHHتخابHHات الHHبهائHHية وفHHصل  29حHHياة الHHعائHHلة
البهائية[.

٢٥٨

ﻣﻘﺎﻡم ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﻣﻘﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺆﻣﻦ
من آثار حضرة بهاء اهلل
الحHHم ُد مل ُِ H
Hنزل االيHHات ومظهHHر الHHبينات والHHناطHHق فHHي االشHHجار بHHانHHا املHHقتدر املHHختار ،هHHو الHHذي اظهHHر كHHنوز
Hَ -1
املعاني والبيان لحفظ االنسان وارتقاء مقامه في االمكان.
)لئال¦ الحكمة ،مجلد  ،2ص (223
 -2ان املHHظلوم يس ّ Hلم عHHليك ويHHوصHHيك بHHاالخHHالق الHHروحHHانHHية واالعHHمال الHHطيبة ،بHHاالخHHالق يظهHHر مHHقام االنHHسان
اسمع وكن من العاملني.
)لئال¦ الحكمة ،مجلد  ،2ص (218
 -3انHا نHوصHيهم فHي اخHر الHكتاب بHما يظهHر بHه مHقام االنHسان فHي االمHكان هHذا خHير لHهم عHما عHلى االرض ان
رب HHك ل HHهو ال HHصادق امل HHبني ال HHعليم ال HHحكيم .ق HHل اي HHاك HHم ان ت HHمنعكم ال HHشؤن HHات ال HHفان HHية ع HHن م HHال HHك ال HHبري HHة دع HHوا
ماعندكم وخذوا ما امرتم به بقوة من لدى اهلل املقتدر القدير.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،2ص (39
 -4ان االنHسان م ّHرة يHرفHعه الHخضوع إلHى سHماء الHعزة واالقHتدار واخHرى يُHنزلHه الHغرور إلHى اسHفل مHقام الHذلHة
واالنكسار.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (94
 -5يHHا اولHHيائHHي هHHناك ،ايHHاكHHم ان تHHخوفHHكم شHHئونHHات الHHعالHHم تHHمسكوا بHHاالعHHمال واالخHHالق وبHHما يHHرتHHفع بHHه مHHقام
االنسان كذلك امرناكم من قبل وفي هذا املقام الرفيع .احفظوا مقاماتكم وما قدر لكم من لدن مقتدر قدير.
)اثار قام اعلى ،مجلد  ،2ص (93
 -6يHا ابHن الHوجHود مHشكاتHي انHت ومHصباحHي فHيك فHاسHتنر بHه وال تHفحص عHن غHيري النHي خHلقتك غHنيا وجHعلت
النعمة عليك بالغه.
)الكلمات املكنونة(
 -7يHا ابHن الHوجHود صHنعتك بHأيHادي الHقوة وخHلقتك بHانHامHل الHقدرة واودعHتُ فHيك جHوهHر نHوري فHاسHتغن بHه عHن كHل
شيء الن صنعي كامل وحكمي نافذ ال تشك فيه وال تكن فيه مريبا.
)الكلمات املكنونة(
 -8يHHا ابHHن الHHروح خHHلقتك غHHنيا كHHيف تHHفتقر وصHHنعتك عHHزيHزًا ِبَ Hم تسHHتذل ومHHن جHHوهHHر الHHعلم اظهHHرتHHك لَِ Hم تسHHتعلم
Hقتدرا
Hادرا م ً
عHن دونHي ومHن طHني الHحب عHجنتك كHيف تشHتغل بHغيري فHأرجHع الHبصر الHيك لتجHدنHي فHيك قHائ ًHما ق ً
قيو ًما.
)الكلمات املكنونة(

٢٥٩

زت آلل¦ اسHHراري وجHHواهHHر عHHلمي فHHاحHHفظوهHHا لHHئال ي Hطّلع عHHليها
 -9يHHا ابHHناء الHHروح انHHتم خHHزائHHني الن فHHيكم َكHن َ ُ
اغيار عبادي واشرار خلقي).الكلمات املكنونة(
 -10الHHطراز االول والتجHHلي االول الHHذي اشHHرق مHHن افHHق سHHماء ام الHHكتاب فHHي مHHعرفHHة االنHHسان نHHفسه ومHHا هHHو
سبب لعل ّوه ودن ّوه وذلته وعزته وثروته وفقره.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،الطرازات ،ص (51
 -11فHان مHقام االنHسان لHعظيم ومHنذ مHدة ظهHرت هHذه الHكلمة الHعليا مHن مخHزن الHقلم االبHهى ان هHذا الHيوم يHوم
عHظيم ومHبارك وكHل مHا كHان مسHتورا فHي االنHسان فHانHه قHد ظهHر وسيظهHر مHن بHعد ان مHقام االنHسان عHظيم اذا
تHمسك بHالHحق والHصدق وثHبت عHلى االمHر ورسHخ .ان االنHسان الHحقيقي مHشهود بHمثابHة الHسماء لHدى الHرحHمن
ف HHال HHشمس وال HHقمر س HHمعه وب HHصره وال HHنجوم اخ HHالق HHه امل HHنيرة ال HHفاض HHلة وم HHقام HHه اع HHلى امل HHقام واث HHاره م HHر ّب HHية ل HHعال HHم
االمكان.
)مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل ،كتاب عهدي ،ص (198
 -12يHا اهHل الHبهاء انHتم نHسائHم الHربHيع فHي االفHاق بHكم زيHنا االمHكان بHطراز عHرفHان الHرحHمن وبHكم ابHتسم ثHغر
العالم واشرقت االنوار.
)ظهور عدل إلهي ،ص (158
 -13لHو كHشف الHغطاء لHينصعق مHن فHي االمHكان مHن مHقامHات الHذيHن تHوجHهوا إلHى اهلل وانHقطعوا فHي حHبّه عHن
العاملني.
)ظهور عدل إلهي ،ص (160
 -14اليوم هو يوم ظهور مقامات االنسان اجهد لكي يظهر منك ما هو الئق بك.
)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،7ص (37
من اثار حضرة عبد البهاء
-1لHالنHسان مHقامHان ،أحHدهHما مHقام إنHسانHي لHه عHالقHة بHعالHم املHلكوت والHفيض اإللHهي واملHقام االخHر هHو مHقام
ح HHيوان HHي ل HHه ع HHالق HHة ب HHعال HHم ال HHناس HHوت ول HHه ج HHان HHب ح HHيوان HHي .ان ص HHفات م HHثل ال HHغضب وال HHشهوة وال HHطمع وال HHظلم
وال HHجفاء ه HHي م HHن ال HHخصائ HHص ال HHحيوان HHية وب HHامل HHثل ف HHان ص HHفات م HHثل ال HHعلم والح HHلم وال HHوف HHاء وال HHجود وال HHسخاء
والعدل هي من فضائل العالم االنساني.
)مجموعة خطابات ،الجزء االول ،ص (97
-2فHي االنHسان مHقامHان ،أحHدهHما نHورانHي واالخHر ظHلمانHي أو إلHهي وطHبيعي ،أو رحHمانHي وشHيطانHي ،وهHناك
خHط فHاصHل بHني الHنور والHظالم .وفHي دائHرة الHوجHود هHناك الHنزول وهHو واقHع فHي الHحضيض االدنHى ولHكنه فHي
بHHدايHHة الHHصعود لهHHذا فHHهو جHHائHHز الجهHHتني الHHنور والHHظالم والHHضاللHHة والهHHدايHHة حHHتى يHHغلب احHHدهHHما االخHHر .واذا
غHلب الHعقل فHهو نHورانHي وفHي أعHلى الHعليّني ،وإذا سHيطرت الHنفس وغHلبت الHطبيعة فHيعني الHظالم وفHي اسHفل
السجني ،نظرا الن القوة امللكوتية لالنسان في صراع مع القوة الطبيعية الحيوانية حتى تنتصر احداهما.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،3ص (107

٢٦٠

-3اذا غفل انسان عن الشئون الرحمانية يصبح من البهائم بل اجهل من أي حيوان صامت.
)مكاتيب ،مجلد  ،7ص (243
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  3إطHاعHة اهلل ومظهHر أمHره وفHصل  9اإليHمان والHعرفHان ووحHدانHية اهلل وفHصل  24الHتقوى
ومHخافHة اهلل وفHصل  25الHتوكHل عHلى اهلل وفHصل  33الHخشوع والHتواضHع وفHصل  37الHدعHاء واملHناجHاة والHتقرب
إلى اهلل وفصل  58املحبة وفصل  64املوت والروح والعوالم األخرى وفصل  69وحدة الجنس البشري[.

٢٦١

ﻣﻘﺎﻡم ﺍاﻟﺮﺳﻮﻝل ﻣﺤﻤﺪ )ﺹص(
من الواح حضرة بهاء اهلل
 -1أي رب تHHرانHHي مHHقبال الHHيك وآمHHآل بHHدائHHع فHHضلك وكHHرمHHك أسHHألHHك يHHا إلHHهي بHHاملHHشعر واملHHقام والHHزمHHزم والHHصفا
وب HHاملسج HHد األق HHصى ،وب HHبيتك ال HHذي ج HHعلته م HHطاف امل HHأل األع HHلى وم HHقبل ال HHورى ،وب HHال HHذي ب HHه أظه HHرت أم HHرك
وسHلطانHك وأنHزلHت آيHاتHك ورفHعت أعHالم نHصرتHك فHي بHالدك وزيHنته بHطراز الHختم وانHقطعت بHه نHفحات الHوحHي،
ب HHأن ال ت HHخيبني ع HHما ق HHدرت HHه ل HHلمقرب HHني م HHن ع HHبادك واملخ HHلصني م HHن ب HHري HHتك ،ان HHك ان HHت ال HHذي شه HHدت ب HHقدرت HHك
الكائنات وبعظمتك املمكنات ال يمنعك مانع وال يحجبك شيء ،انك أنت املقتدر القدير.
)مجموعة الواح مباركة حضرت بهاء اهلل ،ص (405 – 404
 -2الح HHمد هلل ال HHذي أظه HHر وأب HHرز وأن HHزل وأوض HHح ظ HHهوره وس HHلطان HHه وآي HHات HHه وص HHراط HHه ،وال HHصالة والس HHالم ع HHلى
مHطلع اسHمائHه ومشHرق صHفاتHه ومHنبع عHلمه ومHصدر أمHره ومظهHر اوامHره واحHكامHه ،الHذي بHه ثHبت حHكم الHتوحHيد
فHHي الHHعالHHم وسHّ Hر الHHتفريHHد بHHني األمHHم ،بHHه فHHتح اهلل بHHاب الHHرجHHاء ملHHن فHHي االرض والHHسماء ،وبHHه ظهHHر الHHنور وبHHرز
سHّ Hر الHHطور لHHواله مHHا ظهHHرت أسHHرار الHHقدم ومHHا ارتHHفع شHHأن األمHHم ،الHHذي سHّ Hمي بمحHHمد فHHي مHHلكوت األسHHماء،
سHُ Hرج هHHدايHHته ورايHHات نHHصره وعHHالمHHات امHHره وظHHهورات قHHوتHHه وبHHروزات
وعHHلى آلHHه واصHHحابHHه الHHذيHHن جHHعلهم اهلل ُ H
ق HHدرت HHه ،ب HHهم سخ HHر اهلل ال HHعال HHم وج HHرى أم HHره ب HHني األم HHم ،وع HHلى ال HHذي HHن دخ HHلوا ف HHي ظ HHلهم وش HHرب HHوا رح HHيق ح HHبهم
وذاقوا حالوة بيانهم وطافوا حول أمورهم في نصرة دين اهلل وارتفاع كلمته...
)من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -3الحHHمد هلل الHHذي أنHHزل مHHن سHHماء املHHعانHHي فHHواكHHه الHHبيان وأظهHHر مHHن سHHدرة الHHتبيان أثHHمار الHHعرفHHان ،تHHعالHHى
تHعالHى مHن نHطق بHكلمة وجHعلها فHي مHقام كHتابHا نHاطHقا وفHي مHقام سHيفا قHاطHعا وفHي مHقام نHورا ملHيعا وفHي مHقام
ريHHاضHHا بHHديHHعا ،وأمHHر الHHكل بHHالHHتقرب الHHيها ،مHHن أقHHبل انHHه مHHمن نHHجى ومHHن أعHHرض انHHه مHHن الHHهالHHكني فHHي كHHتاب
م HHبني .أص HHلي وأس HHلم ع HHلى أول ن HHقطة ظه HHرت م HHن أم ال HHكتاب واول ب HHيان ب HHرز م HHن م HHشية رب HHنا ال HHرح HHمن ،ال HHذي
سHHمي فHHي املHHلكوت بمحHHمد صHHلى اهلل عHHليه وسHHلم وفHHي الHHجبروت بHHأحHHمد وفHHي الHHالهHHوت لHHه األسHHماء الHHحسنى
والHHصفات الHHعليا ،ألن اهلل جHHعله مHHرآة ألسHHمائHHه وصHHفاتHHه وظHHهوره وبHHروزه وشHHؤونHHاتHHه ومHHشيته وإرادتHHه ،انHHه لHHم
يHHزل كHHان نHHاطHHقا بHHكلمة الHHتوحHHيد ومHHناديHHا بHHاسHHم اهلل فHHي عHHالHHم التجHHريHHد ،وعHHلى آلHHه واصHHحابHHه الHHذيHHن بHHهم بHHني
ح HHصن ال HHبيان ف HHي االم HHكان وارت HHفع ع HHلم ال HHتوح HHيد ع HHلى األع HHالم ،أول HHئك ع HHباد ف HHضلهم اهلل ع HHلى خ HHلقه وج HHعلهم
س ُرجا في بالده وأيادي أمره بني عباده...
ُ
)نفس املصدر السابق(
ليبشHر الHكل بHفضله ورحHمته الHتي
ّH H
مبش ًHرا
ّH H
 -4الحHمد هلل الHذي أرسHل الHحبيب بHرايHات اآليHات وجHعله مHن عHنده
سHبقت األرض والHسماء .هHو الHذي بHظهوره تHزيHنت األرض وبHصعوده وعHروجHه تشHرفHت األفHالك ،بHه جHرت أنHهار
املHHعانHHي والHHبيان فHHي االمHHكان وظهHHرت أسHHرار الHHرحHHمن بHHني األديHHان وبHHه سHHالHHت الHHبطحاء وابHHتسم ثHHغر الHHحجاز
وبHHه نُHHصبت رايHHة الHHحقيقة ونHHكس عHHلم املHHجاز ،تHHعالHHى مHHن أيHHده واقHHامHHه مHHقامHHه فHHي نHHاسHHوت االنHHشاء ،طHHوبHHى ملHHن
عرف وتقرب وويل للمبعدين...
)نفس املصدر السابق(

٢٦٢

 -5والHHصالة والسHHالم عHHلى مHHن ابHHتسم بHHظهوره ثHHغر الHHبطحاء وتHHعطر بHHنفحات قHHميصه كHHل الHHورى ،الHHذي أتHHى
ل HHحفظ ال HHعباد ع HHن ك HHل م HHا ي HHضره HHم ف HHي ن HHاس HHوت اإلن HHشاء ،ت HHعال HHى ت HHعال HHى م HHقام HHه ع HHن وص HHف امل HHمكنات وذك HHر
الHHكائHHنات ،بHHه ارتHHفع خHHباء الHHنظم فHHي الHHعالHHم وعHHلم الHHعرفHHان بHHني األمHHم ،وعHHلى آلHHه وأصHHحابHHه الHHذيHHن بHHهم نHHصبت
رايHHة الHHتوحHHيد واعHHالم الHHنصر والHHتفريHHد ،وبHHهم ارتHHفع ديHHن اهلل بHHني خHHلقه وذكHHره بHHني عHHباده ،أسHHألHHه تHHعالHHى بHHان
شر أعدائه الذين خرقوا األحجاب وهتكوا األستار إلى أن نكست را ية االسالم بني األنام.
يحفظه عن ّ
)مجموعة الواح حضرة بهاء اهلل – بلجيكا  – 1980ص (140
 -6الحHHمد هلل الHHذي أنHHزل الHHكتاب وهHHدى الHHكل بHHه إلHHى سHHواء الHHصراط وجHHعل الHHكعبة مHHطاف الHHعالHHم لHHبقاء ذكHHره
بHني األمHم ولHيعلم الHكل مHن يHتبع امHر اهلل ومHن يHتبع هHواه مHن دون بHينة وال كHتاب ،والHصالة والسHالم عHلى الHذي
HوحHHد مHHن قHHميصه رائHHحة الHHرحHHمن فHHي االمHHكان وبHHه نHHصب عHHلم الHHتوحHHيد بHHني األديHHان ،الHHذي سHHمي
وجHHد كHHل مHّ H
بHاالسHماء الHحسنى فHي مHلكوت األسHماء وبمحHمد فHي نHاسHوت االنHشاء ،وعHلى الHذيHن اتHبعوه فHيما أمHرهHم بHه مHن
لدى اهلل منزل اآليات.
)من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -7واملHHقصود أن يHHعلم الHHكل بHHيقني مHHبني ان خHHاتHHم األنHHبياء ،روح مHHا سHHواه فHHداه لHHم يHHكن لHHه شHHبيه وال مHHثيل وال
ش HHري HHك ف HHي م HHقام HHه ...ف HHبحضرت HHه ث HHبت ت HHقدي HHس ال HHذات اإلل HHهية ع HHن الش HHبيه وامل HHثيل وظه HHر ت HHنزي HHه ك HHينون HHته ع HHن
الشريك والنظير هذا هو مقام التوحيد الحقيقي والتفريد املعنوي.
)مجموعة الواح حضرة بهاء اهلل ،بلجيكا  ،1980ص (22
 -8وال HHصالة والس HHالم ع HHلى س HHيد ال HHعال HHم وع HHلة وج HHود األم HHم ال HHذي ب HHه أن HHزل اهلل ال HHفرق HHان وب HHه ف HHرق ب HHني ال HHحق
والHHباطHHل إلHHى يHHوم الHHقيام ،وعHHلى آلHHه وأصHHحابHHه الHHذيHHن بHHهم اسHHتحكم بHHنيان الHHديHHن وظهHHر حHHبل اهلل املHHتني ،مHHن
تمسك بهم فقد تمسك باهلل الفرد الواحد املقتدر القدير).من نسخة خطية من املركز العاملي(
 -9الحHمد هلل الHذي جHعل مHائHدة أولHيائHه ذكHره وثHناءه وجHنتهم حHبه ورضHاءه ،انHه لHهو الHفرد الHواحHد الHذي شهHدت
الHذرات بHعظمته وسHلطانHه والHكائHنات بHقدرتHه واقHتداره ،انHه لHهو الHذي اظهHر صHفاتHه وأسHماءه فHي هHيكل وجHعله
م HHرآة ل HHنفسه وح HHاك HHية ع HHن ع HHلمه وق HHدرت HHه وس Hّ Hماه بمح HHمد ،ل HHواله م HHا ظه HHرت اس HHرار ال HHقدم وم HHا ت HHض ّوع HHت ن HHفحات
الHوحHي بHني األمHم ،بHه اظهHر اهلل امHره وانHفذ حHكمه يHنبغي لهHذا الHذكHر االعHظم وظHهور الHقدم ثHناء مHن فHي لHجج
ال HHعرف HHان وذك HHر م HHظاه HHر االم HHر ف HHي ال HHبلدان وال HHصالة املش HHرق HHة م HHن اف HHق ع HHناي HHة رب HHنا ال HHرح HHمن ع HHليه وع HHلى آل HHه
وصHحبه الHذيHن جHعلهم اهلل ايHادي امHره بHني خHلقه وآيHات الHبر والHتقوى بHني عHباده ال الHه اال هHو املHقتدر الHعزيHز
القدير.
)نفس املصدر السابق(
 -10الح HHمد هلل ال HHذي اظه HHر م HHن اف HHق ال HHبطحاء ن Hيّر ال HHبقاء واش HHرق HHت م HHنه ش HHمس ال HHقضاء ف HHي ع HHال HHم االم HHضاء
الHHذي بHHه ظهHHرت اسHHرار الHHكتاب وهHHو الHHحاكHHم فHHي املHHآب تHHعالHHى الHHوهHHاب الHHذي أرسHHله بHHالHHحق والهHHدى وبHHه انHHزل
االمطار من سماء العطاء عليه وعلى آله واصحابه صلوات اهلل وسالمه ورحمته وألطافه.
)نفس املصدر السابق(

٢٦٣

 -11ق HHل أشه HHد ي HHا إل HHهي ب HHما شه HHد ب HHه أن HHبياؤك واص HHفياؤك وب HHما ان HHزل HHته ف HHي ك HHتبك وص HHحفك اس HHال HHك ب HHاس HHرار
كHتابHك وبHالHذي بHه فHتحت ابHواب الHعلوم عHلى خHلقك ورفHعت رايHة الHتوحHيد بHني عHبادك بHأن تHرزقHني شHفاعHة سHيد
الرسل وهادي السبيل وتوفقني على ما تحب وترضى...
)مجموعة الواح مباركة حضرة بهاء اهلل ،القاهرة  ،1920ص (408 – 407
من آثار حضرة عبد البهاء
Hتمرت ف HHيوض HHات HHه ودام HHت تج HHليات HHه م HHن
 -1ح HHم ًدا مل HHن أش HHرق أن HHواره وان HHكشف أس HHراره وش HHاع وذاع اث HHاره واس ّ H
األزل إل HHى األب HHد ال ب HHداي HHة ل HHها وال ال HHنهاي HHة ،وال HHتحية وال HHثناء ع HHلى ال HHكلمة ال HHجام HHعة وال HHحقيقة ال HHساط HHعة دي HHباج
كHتاب الHوجHود وفHصل الخHطاب فHي الHلوح املHحفوظ والHرق املHنشور ،مHن أسHس هHذا الHبنيان الHعظيم ورفHع الHعلم
امل HHبني ي HHتموج ف HHي األوج االع HHلى وال HHذروة ال HHعلياء ال HHهادي إل HHى ال HHصراط املس HHتقيم وال HHدال إل HHى امل HHنهج ال HHقوي HHم،
فHHاهHHتز بHHذكHHره يHHثرب وسHHالHHت الHHبطحاء نHHبي الHHرحHHمة وكHHاشHHف الHHغمة ومHHاحHHي ظHHالم الHHضالل ،فHHأشHHرقHHت االرض
بنور ربها خاتم النبيني املخــاطـــب ﺑِ"وما أرسلناك اال رحمة للعاملني" عليه التحية والثناء إلى ابد اآلبدين.
)من مكاتيب عبد البهاء ،دار النشر البهائية في البرازيل  ،1982ص (112
 -2وكHHانHHت األمHHة قHHبال تHHقلد الHHعلماء الHHصالHHحني وأصHHبحت اآلن تHHقلد املHHارقHHني ،ان هHHذا لHHكفران مHHبني ،ال تHHصلح
اواخر هذه األمة إال بما صلح به اوائلها ،من ِ
يهد اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
)من مكاتيب عبد البهاء ،دار النشر البهائية في البرازيل  ،1982ص (113
 -3ان اهHل نجHران ملHا حHضروا عHند رسHول اهلل عHليه الHتحية والHثناء قHالHوا لHه :أتHقول أنHت أعHظم مHن عHيسى وإنHه
روح اهلل؟ فHHقال :إن الHHكل مسHHتفيض مHHن بحHHر رحHHمة ربHHك وال نHHفرق بHHني احHHد مHHن رسHHله أبHHدا ،فHHقالHHوا :كHHال إن
عHيسى ال يHقاس بHغيره مHن األنHبياء ألنHه مHن روح اهلل ،ثHم قHال الHرسHول :فHبأي بHرهHان تHنطقون فHي هHذا؟ فHقالHوا
لHHه :ويHHحك هHHل رأيHHت بشHHرا مHHن دون أب بHHني الHHورى؟ فHHنزلHHت اآليHHة الHHكبرى ان مHHثل عHHيسى عHHند اهلل كHHمثل آدم.
انHظروا كHيف حHاجHجوا تHلك الHطلعة الHنوراء بHسخيف مHن األقHوال ،ومHا هHذا اال لHغفلتهم عHن ذكHر اهلل ،اسHال اهلل
بHHان يHHفتح ابHHواب الHHبصيرة عHHلى قHHلوب الHHورى مHHن شHHرق األرض وغHHربHHها حHHتى يHHرتHHفع ضHHجيج الHHعموم إلHHى املHHأل
األعلى.
)من مكاتيب عبد البهاء ،دار النشر البهائية في البرازيل  ،1982ص (105
 -4وأمHا الHرسHول الHكريHم محHمد املHصطفى عHليه الHصالة والتسHليم فHقد بHعثه اهلل فHي ٍ
واد غHير ذي زرع ال نHبات
دحHاهHا
بHه ،بHني قHبائHل مHتنافHرة وشHعوب مHتحاربHة واقHوام سHاقHطة فHي حHضيض الجهHل والHعمى ،ال يHعلمون مHن ّ H
وال يHHعرفHHون حHHرفًHHا مHHن الHHكتاب وال يHHدركHHون فHHصالً مHHن الخHHطاب ،اقHHوام متشHHتتة فHHي بHHاديHHة الHHعرب يHHعيشون فHHي
صحHراء مHن الHرمHال بHلنب الHنّياق وقHليل مHن الHنخيل واألعHناب .فHما كHانHت بHعثته عHليه السHالم اال كHنفخ الHروح فHي
االجHساد او كHإيHقاد سHراج مHنير فHي حHالHك مHن الHظالم ،فHتنّورت تHلك الHباديHة الHشاسHعة الHقاحHلة الHخاويHة بHتلك
األن HHوار ال HHساط HHعة ع HHلى األرج HHاء ،ف HHان HHتهض ال HHقوم م HHن رق HHد ال HHضالل وت HHنورت أب HHصاره HHم ب HHنور اله HHدى ف HHي ت HHلك
األيHام ،فHاتHسعت عHقولHهم وانتعشHت نHفوسHهم وانشHرحHت صHدورهHم بHآيHات الHتوحHيد فHرتّHلت عHليهم بHابHدع األلHحان
وبه HHذا ال HHفيض الج HHليل ق HHد ن HHجحوا ووص HHلوا إل HHى األوج ال HHعظيم ح HHتى ش HHاع HHت وذاع HHت ف HHضائ HHلهم ف HHي اآلف HHاق
فHHأصHHبحوا نHHجومHHا سHHاطHHعة االشHHراق .فHHانHHظروا إلHHى اآلثHHار الHHكاشHHفة لHHألسHHرار حHHتى تHHنصفوا بHHأن ذلHHك الHHرجHHل
الجHHليل كHHان مHHبدأ الHHفيض لHHذلHHك الHHقوم الHHضئيل ،وسHHراج الهHHدى لHHقبائHHل خHHاضHHت فHHي ظHHالم الHHهوى ،وأوصHHلهم

٢٦٤

إلHHى أوج الHHعزة واالقHHبال ومHHكنّهم مHHن حHHياة طHHيبة فHHي اآلخHHرة واألولHHى .أمHHا كHHانHHت هHHذه الHHقوة الHHباهHHرة الHHخارقHHة
للعادة برهانا كافيا على تلك النبوة الساطعة ؟
)خHHطابHHات حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي اوروبHHا وامHHريHHكا ،الجHHزء األول ،الHHقاهHHرة  ،1921ص  13نHHقال عHHن جHHريHHدة
األهرام(
 -5أي HHها امل HHحترم HHون ،اع HHلموا ان ال HHنبوة م HHرآة تنب¦ ع HHن ال HHفيض اإلل HHهي والتج HHلي ال HHرح HHمان HHي وان HHطبعت ف HHيها
أشHعة سHاطHعة مHن شHمس الHحقيقة وارتHسمت فHيها الHصور الHعالHية مHمثلة لHها تجHليات أسHماء اهلل الHحسنى "مHا
يHنطق عHن الHهوى إن هHو إال وحHي يُHوحHى" ،فHاألنHبياء مHعادن الHرحHمة ومHهابHط الHوحHي ومHشارق األنHوار ومHصادر
اآلثHHار" ،ومHHا أرسHHلناك إال رحHHمة لHHلعاملHHني" ...كHHل نHHبيّ كHHريHHم ورسHHول عHHظيم فHHهو عHHبارة عHHن مHHرآة صHHافHHية لHHطيفة
م HHنطبعة ف HHيها ال HHصور ال HHعال HHية تنب¦ ع HHن ش HHمس ال HHحقيقة املتج HHلية ع HHليها ب HHال HHفيض األب HHدي ،وال ُي HHرى ف HHيها إال
الضياء الساطع من شمس الحقيقة ،وتفيض به على سائر األمم" ،وانك لتهدي إلى صراط مستقيم".
)خ HHطاب HHات ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ف HHي اوروب HHا وام HHري HHكا ،الج HHزء األول ،ال HHقاه HHرة  ،1921ص  3ن HHقال ع HHن ج HHري HHدة
وادي النيل ،العدد  ،1123بتاريخ  2محرم  1330هـ(.
]راجع ً
أيضا فصل  70وحدة أصل األديان والرسل[.
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ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﻭوﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻭوﺍاﻟﻌﻮﺍاﻟﻢ ﺍاﻻﺧﺮﻯى
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hفسك فHي كHل يHوم مHن قHبل ان تُHحاسHب ألن املHوت يHأتHيك بHغتة وتHقوم عHلى الHحساب
 .1يHا ابHن الHوجHود ح ِH H
HاسHب ن َ
في نفسك.
)الكلمات املكنونة(
-2يا ابن العماء جعلتُ لك املوت بشارة كيف تحزن منه ،وجعلتُ النور لك ضياء كيف تحتجب عنه.
)الكلمات املكنونة(
 -3الحHمد هلل الHذي جHعل املHوت بHابًHا لHلقائHه وسHببًا لHوصHالHه وعّ Hلة لHحياة عHباده ،وبHه أظهHر أسHرار كHتاب ِHه ومHا كHان
مخزونا في علمه.
)بشارة الروح ،ص (19
Hاب مHن أبHواب رحHمة ربHك بHه يظهHر مHا هHو املسHتور عHن االبHصار ،ومHا املHوت اال صHعود الHروح مHن
 -4إن املHوت ب ٌ
مHHقامHHه االدنHHى إلHHى املHHقام االعHHلى ،وبHHه يبسHHط بHHساط الHHنشاط ويظهHHر حHHكم االنHHبساط لHHعمري ان املHHؤمHHن بHHعد
صعوده يرى نفسه في راحة أبدية وفراغة سرمدية ،ان اهلل هو التواب الكريم وهو الغفور الرحيم.
)مائده اسماني ،مجلد  ،8ص (95
 -5وأمHا مHا سHألHت عHن الHروح وبHقائHه بHعد صHعوده ،فHاعHلم انHه يHصعد حHني ارتHقائHه إلHى ان يHحضر بHني يHدي اهلل
ف HHي ه HHيكل ال ت HHغيّره ال HHقرون واالع HHصار وال ح HHوادث ال HHعال HHم وم HHا يظه HHر ف HHيه ،وي HHكون ب HHاق HHيا ب HHدوام م HHلكوت اهلل
وسHHلطانHHه وجHHبروتHHه واقHHتداره ،ومHHنه تظهHHر آثHHار اهلل وصHHفاتHHه وعHHنايHHة اهلل والHHطافHHه .ان الHHقلم ال يHHقدر ان يتحHHرك
عHلى ذكHر هHذا املHقام وعHل ّوه وسHم ّوه عHلى مHا هHو عHليه وتHدخHله يHد الHفضل إلHى املHقام ال يHعرف بHالHبيان وال يHذكHر
ب HHما ف HHي االم HHكان .ط HHوب HHى ل HHروح خ HHرج م HHن ال HHبدن م HHقدس HHا ع HHن ش HHبهات االم HHم ان HHه يتح HHرك ف HHي ه HHواء ارادة رب HHه
ويHدخHل فHي الHجنة الHعلياء وتHطوفHه طHلعات الHفردوس االعHلى ويHعاشHر انHبياء اهلل واولHيائHه ويHتكلم مHعهم ويHقصّ
ع HHليهم م HHا ورد ع HHليه ف HHي س HHبيل اهلل رب ال HHعامل HHني .ل HHو ي Hطّلع أح ٌ Hد ع HHلى م HHا ق ّ Hدر ل HHه ف HHي ع HHوال HHم اهلل رب ال HHعرش
والثرى ليشتعل في الحني شوقا لذاك املقام االمنع االرفع االقدس االبهى.
)منتخباتي ،ص (105
 -6ان الHذي آمHن بHاهلل فHي هHذا الHظهور االعHظم ال يHفقده املHوت لHعمر اهلل انHه حHي بHاق فHي مHلكوت اهلل الHعزيHز
املHHنيع .طHHوبHHى ملHHن صHHعد إلHHى اهلل ووجHHد مHHنه املHHأل االعHHلى عHHرف هHHذا الHHقميص الHHذي بHHه تHHضوع عHHرف اهلل بHHني
العاملني.
)مائده اسماني ،مجلد  ،8ص (21
ريب فيه وهي اليوم في هذا العالم حبّي ورضائي ،ومن فاز به لينصره اهلل في الدنيا
 -7وأما الجنة حقٌّ ال َ
وبHHعد املHHوت يHHدخHHله فHHي جHHنة ارضHHها كHHارض الHHسموات واالرض ،ويخHHدم Hنّه حHHوريHHات الHHعزة والHHتقديHHس فHHي كHHل
بHكور واصHيل ،ويسHتشرق عHليه فHي كHل حHني شHمس جHمال ربHه ويسHتضيء مHنها عHلى شHأن لHن يHقدر احHد ان
ينظر اليه كذلك كان االمر ولكن الناس هم في حجاب عظيم.
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)اثار قلم اعلى ،مجلد  ،4ص (414
 -8وأم HHا م HHا س HHئلت م HHن األرواح واط HHالع ب HHعضها ع HHلى ب HHعض ب HHعد ص HHعوده HHا ،ف HHاع HHلم أن أه HHل ال HHبهاء ال HHذي HHن
اس HHتقروا ع HHلى ال HHسفينة الح HHمراء اول HHئك ي HHعاش HHرون وي HHؤان HHسون وي HHجال HHسون وي HHطيرون وي HHقصدون وي HHصعدون
كHHأنHHهم نHHفس واحHHدة اال انHHهم هHHم امل Hطّلعون وهHHم الHHناظHHرون وهHHم الHHعارفHHون كHHذلHHك قHHضي األمHHر مHHن لHHدن عHHليم
حHHكيم .وامHHا ارواح الHHكفار لHHعمري حHHني االحHHتضار يHHعرفHHون مHHا فHHات عHHنهم ويHHنوحHHون ويHHتضرعHHون وكHHذلHHك بHHعد
خروج ارواحهم من ابدانهم.
)منتخباتي ،فقرة  ،86ص (113
 -9وأمHHا مHHا سHHئلت مHHن الHHعوالHHم ،فHHاعHHلم بHHان هلل عHHوالHHم ال نHHهايHHه بHHما النHHهايHHة لHHها ،ومHHا احHHاط بHHها احٌ Hد اال نHHفسه
الHعليم الHحكيم .تHفكر فHي الHنوم وانHه آيHة االعHظم بHني الHناس لHو يHكونHن مHن املHتفكريHن .مHثال انHك تHرى فHي نHومHك
ام ًHرا فHي لHيل وتجHده بHعينه بHعد سHنة او سHنتني او ازيHد مHن ذلHك او اقHل لHو يHكون الHعالHم الHذي انHت رأيHت فHيه مHا
رأيHت هHذا الHعالHم الHذي تHكون فHيه فHيلزم مHا رأيHت فHي نHومHك يHكون مHوجHو ًدا فHي هHذا الHعالHم فHي حHني الHذي تHراه
فHي الHنوم وتHكون مHن الHشاهHديHن .مHع انHك تHرى ام ًHرا لHم يHكن مHوجHودا فHي الHعالHم ويظهHر مHن بHعد اذا حHقق بHان
ع HHال HHم ال HHذي ان HHت رأي HHت ف HHيه م HHا رأي HHت ي HHكون ع HHامل HHا آخ HHر ال HHذي ال أ ّول وال آخ HHر ،وان HHك ان ت HHقول ه HHذا ال HHعال HHم ف HHي
نHفسك ومHطوي فHيها بHامHر مHن لHدن عHزيHز قHديHر لHحق ،ولHو تHقول بHان الHروح ملHا تج ّHرد عHن الHعالئHق فHي الHنوم سHيّره
اهلل فHي عHالHم الHذي يHكون مسHتورا فHي س ّHر هHذا الHعالHم لHحق ،وان هلل عHالHم بHعد عHالHم وخHلق بHعد خHلق ،وقّ Hدر فHي
كHHل عHHالHHم مHHا ال يHHحصيه اح ٌ Hد اال نHHفسه املHHحصي الHHعليم .وانHHك ف ّ Hكر فHHيما الHHقيناك لHHتعرف مHHراد اهلل ربHHك ورب
Hصلناه لحHزن الHذي احHاطHني مHن الHذيHن خHلقوا بHقولHي ان انHتم مHن
الHعاملHني ،وفHيه كHنز اسHرار الHحكمة وانّHا مHا ف ّ
السامعني.
)منتخباتي ،فقرة (103 – 102 ،79
 -10يHHا عHHبد الHHوهHHاب ،عHHليك بHHهائHHي ،أمHHا مHHا سHHألHHت عHHن بHHقاء الHHروح فHHان هHHذا املHHظلوم يشهHHد بHHبقائHHه .امHHا عHHن
كHHيفيته انHHه ال يHHوصHHف وال يHHنبغي أن يُHHذكHHر اال عHHلى قHHدر مHHعلوم .إن االنHHبياء واملHHرسHHلني جHHاءوا مHHن جHHانHHب الHHحق
لهداية الخلق إلى الصراط املستقيم.
واملHقصود مHن ذلHك هHو تHربHية الHعباد حHتى يHكونHوا فHي اتHم تHقديHس وتHنزيHه وانHقطاع اثHناء صHعود ارواحHهم إلHى
الرفيق االعلى.
)منتخباتي ،فقرة  ،81ص (106 – 105
 -11بHHعد صHHعود الHHروح يHHصل إلHHى جHHنات ال عHHدل لHHها ،وايHHضا إلHHى نHHار ال شHHبه لHHها ،وهHHما ثHHمرة أعHHمال املHHقبل
واملHعرض ولHكن ال يHمكن لHشخص غHير الHحق ان يHدرك تHلك املHقامHات .وقHد خHلق لHلمؤمHن مHقامHات اكHثر مHا سHمع
عHنها وهHي مHن بHدائHع الHنعم اإللHهية الHالمHتناهHية املHق ّدرة فHي جHنّات الHعز الHصمدانHية ايHضا قّ Hدر لHلمعرض اكHثر
ما سمع من العذاب الدائم) .امر وخلق ،مجلد  ،1ص (280
من آثار حضرة عبد البهاء
.1ح HHكمة ظ HHهور ال HHروح ف HHي الجس HHد ،ه HHي ان ال HHروح االن HHسان HHي ودي HHعة رح HHمان HHية ي HHجب ان ت HHسير ف HHي ج HHميع
امل HHرات HHب ،الن س HHيره HHا وح HHرك HHتها ف HHي ج HHميع م HHرات HHب ال HHوج HHود ي HHكون س HHببا الك HHتساب HHها ال HHكماالت ،م HHثال ل HHو ان
انHHسانHHا يHHسير فHHي االقHHالHHيم املHHختلفة ويHHتنقل فHHي املHHمالHHك املHHتعددة بHHنظام وتHHرتHHيب ال شHHك ان ذلHHك يHHؤدي إلHHى
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كسHHب الHHكمال ،ألنHHه يHHشاهHHد مHHختلف الHHبلدان واملHHناظHHر واملHHمالHHك ،ويHHطلع عHHلى شHHؤون سHHائHHر االمHHم واحHHوالHHها،
وي HHحيط ع HHلما ب HHجغراف HHية ال HHبلدان وي HHرى ص HHنائ HHع امل HHمال HHك وب HHدائ HHعها ،وي HHطلع ع HHلى ع HHادات ال HHشعوب واخ HHالق HHها
وتHقالHيدهHا ويHرى نHتائHج املHدنHية ورقHي الHعصر ،ويHقف عHلى سHياسHة الHحكومHات ومHقدرة كHل مHملكة وكHفاءتHها،
وكHذلHك روح االنHسان عHندمHا تHسير فHي مHراتHب الHوجHود وتHنال كHل رتHبة ومHقام ،ال شHك انHها تكتسHب الHكماالت
حHتى وهHي فHي الHرتHبة الHجسمانHية ،وفHضال عHن هHذا فHانHه يHجب ان تظهHر آثHار كHماالت الHروح فHي هHذا الHعالHم
حHتى يHحصل الHكون عHلى نHتائHج غHير مHتناهHية ،وتحHل الHروح فHي جسHد االنHسان وتتجHلى الHفيوضHات اإللHهية،
م HHثال ي HHجب ان يس HHطع ش HHعاع ال HHشمس ع HHلى االرض ل HHتترب HHى ال HHكائ HHنات االرض HHية بح HHرارت HHها ،وان ل HHم ت HHفض
الHشمس بحHرارتHها وتسHطع بHأشHعتها عHلى االرض لHظلت صHعيدا جHرزا دون نHمو وحHياة ،وكHذلHك اذا لHم تظهHر
ك HHماالت ال HHروح ف HHي ه HHذا ال HHعال HHم ي HHصير ع HHامل HHا ظ HHلمان HHيا ح HHيوان HHيا م HHحضا ،ول HHكن ب HHظهور ال HHروح ف HHي ال HHهيكل
ال HHجسمان HHي ي HHصير ه HHذا ال HHعال HHم ن HHوران HHيا ،ف HHكما ان روح االن HHسان ه HHي س HHبب ح HHياة جس HHده ،ف HHكذل HHك ال HHعال HHم
بHHمنزلHHة الجسHHد واالنHHسان بHHمنزلHHة روحHHه .فHHلوال االنHHسان وظHHهور كHHماالت الHHروح وتجHHلي أنHHوار الHHعقل فHHي هHHذا
الHعالHم لHكانHت الHدنHيا جسHدا بHدون روح،وكHذلHك هHذا الHعالHم بHمنزلHة الشجHر واالنHسان بHمنزلHة الHثمر ،فHلوال الHثمر
لHكان الشجHر عHديHم الHفائHدة ،وفHضال عHن ذلHك فHان هHذه الHعناصHر واالجHزاء وهHذا الHتركHيب فHي جHسم االنHسان
انHما تجHذب الHروح وتHعد مHغناطHيسا لHها ،فHال بHد اذا مHن ظHهور الHروح ،ومHثلها فHي ذلHك كHمثل املHرآة الHصافHية
الHHتي ال بHHد وانHHها تجHHذب اشHHعة الHHشمس وتسHHتضيء وتظهHHر فHHيها االنHHعكاسHHات الHHعظيمة ،يHHعني لHHو اجHHتمعت
هHذه الHعناصHر الHكونHية وتHركHبت عHلى الHنظم الHطبيعي فHي كHمال االتHقان لHصارت مHغناطHيس الHروح ،ولتجHلى
الHHروح فHHيها بجHHميع الHHكماالت ،فHHال يHHقال فHHي هHHذا املHHقام بHHعد ذلHHك مHHا لHHزوم تHHنزل شHHعاع الHHشمس فHHي املHHرآة؟
ألن االرت HHباط ب HHني ح HHقائ HHق االش HHياء س HHواء أك HHان روح HHان HHيا أم ج HHسمان HHيا ي HHقتضي ذل HHك ،وه HHو أن HHه إذا وض HHعت
املHHرآة بHHحيث تHHقابHHل الHHشمس لظهHHر شHHعاع الHHشمس فHHيها ،وهHHكذا ملHHا تHHتركHHب الHHعناصHHر وتHHمتزج عHHلى أشHHرف
نظم وترتيب واسلوب تظهر روح االنسان وتتجلى فيها )وذلك تقدير العزيز العليم(.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (144 – 143
.2حHHيث اثHHبتنا وجHHود الHHروح االنHHسانHHي فHHيجب اآلن أن نHHثبت بHHقاءه ،ان مHHسألHHة خHHلود الHHروح واردة فHHي الHHكتب
الHسماويHة ،وهHذه املHسألHة هHي أس اسHاس االديHان اإللHهية ،الن املHجازاة واملHكافHأة وردت عHلى نHوعHني :االول
ث HHواب وع HHقاب وج HHودي وال HHثان HHي م HHجازاة وم HHكاف HHأة اخ HHروي HHة ،ام HHا ال HHنعيم وال HHجحيم ال HHوج HHودي ف HHهو ف HHي ج HHميع
الHHعوالHHم اإللHHهية ،سHHواء فHHي هHHذا الHHعالHHم او فHHي الHHعوالHHم الHHروحHHانHHية املHHلكوتHHية ،والHHحصول عHHلى هHHذه املHHكافHHأة
يHؤدي إلHى الHحياة االبHديHة ،ولHذلHك يHقول حHضرة املHسيح اعHملوا كHذا وافHعلوا كHذا حHتى تجHدوا الHحياة االبHديHة
وتHولHدوا مHن املHاء والHروح حHتى تHدخHلوا فHي املHلكوت ،وهHذه املHكافHأة الHوجHوديHة هHي الHفضائHل والHكماالت الHتي
تHزيHن الHحقيقة االنHسانHية ،مHثال االنHسان كHان ظHلمانHيا فHصار نHورانHيا ،وكHان جHاهHال فHصار عHاملHا ،وكHان غHافHال
فHصار عHاقHال ،وكHان نHائHما فHصار مسHتيقظا ،وكHان مHيتا فHصار حHيا ،وكHان اعHمى فHصار بHصيرا ،وكHان اصHم
ف HHصار س HHميعا ،وك HHان ارض HHيا ف HHصار س HHماوي HHا ،وك HHان ن HHاس HHوت HHيا ف HHصار م HHلكوت HHيا ،وبه HHذه امل HHكاف HHأة ي HHول HHد والدة
روحHHانHHية ويHHصبح خHHلقا جHHديHHدا ،وكHHون مظهHHر آيHHة االنHHجيل الHHواردة فHHي حHHق الHHحواريHHني الHHقائHHلة "الHHذيHHن ولHHدوا
ل HHيس م HHن دم وال م HHن م HHشيئة جس HHد وال م HHن م HHشيئة رج HHل ب HHل م HHن اهلل" ي HHعني ن HHجوا م HHن االخ HHالق وال HHصفات
الHبهيمية الHتي هHي مHن مHقتضيات الHطبيعة البشHريHة ،واتHصفوا بHالHصفات الHرحHمانHية الHتي هHي فHيض إلHهي،
ه HHذا ه HHو م HHعنى ال HHوالدة ،ول HHيس له HHذه ال HHنفوس ع HHذاب اع HHظم م HHن االح HHتجاب ع HHن ال HHحق ،وال ع HHقوب HHة اش HHد م HHن
الHرذائHل الHنفسانHية ،والHصفات الHظلمانHية ،ودنHاءة الHفطرة ،واالنHهماك فHي الHشهوات ،وحHينما يتخHلصون بHنور
االي HHمان م HHن ظ HHلمات ه HHذه ال HHرذائ HHل ،وي HHتنورون ب HHاش HHراق ش HHمس ال HHحقيقة وي HHفوزون بش HHرف ج HHميع ال HHفضائ HHل
ي HHعدون ذل HHك اع HHظم م HHكاف HHأة ،وي HHعتبرون HHها ال HHجنة ال HHحقيقية ،وك HHذل HHك امل HHحازاة امل HHعنوي HHة ي HHعني ال HHعذاب وال HHعقاب
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الHHوجHHودي ،االبHHتالء بHHعالHHم الHHطبيعة واالحHHتجاب عHHن الHHحق ،والجهHHل وعHHدم املHHعرفHHة ،واالنHHهماك فHHي الHHشهوات
الHHنفسانHHية واالبHHتالء بHHالHHرذائHHل الHHحيوانHHية ،واالتHHصاف بHHالHHصفات الHHظلمانHHية ،مHHن قHHبيل الHHكذب والHHظلم والHHجفاء
والHHتعلق بHHالHHشؤون الHHدنHHيويHHة ،واالسHHتغراق فHHي الHHهواجHHس الHHشيطانHHية ،كHHل ذلHHك يHHعتبرونHHه اعHHظم عHHذاب واشHHد
عقاب.
امHا املHكافHأة االخHرويHة الHتي هHي الHحياة االبHديHة املHصرح بHها فHي جHميع الHكتب الHسماويHة ،هHي تHلك الHكماالت
اإللHHهية واملHHواهHHب االبHHديHHة والHHسعادة السHHرمHHديHHة ،فHHاملHHكافHHأة االخHHرويHHة هHHي الHHكماالت والHHنعم الHHتي تHHحصل فHHي
الHHعوالHHم الHHروحHHانHHية بHHعد الHHعروج مHHن هHHذا الHHعالHHم .امHHا املHHكافHHأة الHHوجHHوديHHة فHHهي الHHكماالت الHHحقيقية الHHنورانHHية
الHتي تHتحقق فHي هHذا الHعالHم ،وتHكون سHبب الHحياة االبHديHة ،ألن املHكافHأة الHوجHوديHة هHي رقHي نHفس الHوجHود،
مHثالHها االنHسان الHذي يHنتقل مHن عHالHم الHنطفة إلHى مHقام الHبلوغ فHيصير مظهHر فHتبارك اهلل أحHسن الHخالHقني.
واملHكافHأة االخHرويHة هHي نHعم والHطاف روحHانHية مHثل أنHواع الHنعم الHروحHانHية فHي املHلكوت اإللHهي ،والHحصول
ع HHلى ام HHنيات ال HHقلب وال HHروح ول HHقاء ال HHرح HHمن ف HHي ال HHعال HHم االب HHدي ،وك HHذل HHك امل HHجازاة االخ HHروي HHة ي HHعني ال HHعذاب
االخHHروي وهHHو الحHHرمHHان مHHن الHHعنايHHات الHHخاصHHة اإللHHهية واملHHواهHHب الHHتي ال ريHHب فHHيها ،والHHسقوط فHHي أسHHفل
الHدركHات الHوجHوديHة ،وكHل نHفس حHرمHت مHن هHذه االلHطاف وان تHكن بHاقHية بHعد املHوت ولHكنها عHند اهHل الHحقيقة
في عداد االموات.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (165 – 163
Hبني ان الHروح غHير هHذا الجسHد ،وان الHطير غHير الHقفص وان نHفوذ الHروح وقHوتHه بHدون واسHطة الجسHد
.3اذًا ت ّ
اشHHد ،مHHن اجHHل هHHذا لHHو تHHعطلت اآللHHة فHHصاحHHبها مسHHتمر فHHي الHHعمل ،مHHثال لHHو انكسHHر الHHقلم وتHHعطل فHHالHHكاتHHب
ح HHي ح HHاض HHر ،ول HHو انه HHدم ال HHبيت ف HHصاح HHبه ب HHا ٍق مس HHتقر ،ه HHذا م HHن ج HHملة ال HHبراه HHني ال HHعقلية ع HHلى ب HHقاء ال HHروح،
وهHHناك دلHHيل آخHHر ،هHHذا الجسHHد يHHضعف ويHHسمن ويHHمرض ويHHصح ويHHتعب ويسHHتريHHح ،بHHل احHHيانHHا تHHقطع الHHيد
والHرجHل وتHختل الHقوى الHجسمانHية ،فHالHعني تHعمى واالذن تHصم والHلسان يHبكم واالعHضاء تHبلى بHمرض الHفلج،
وبHاالخHتصار فHقد يHنتقص الجسHد بHالHكلية والHروح بHاق مسHتديHم عHلى حHالHة االصHلية وادراكHاتHه الHروحHانHية ال
يHHعتريHHها نHHقص وال اخHHتالل ،ولHHكن حHHينما يHHبتلى الجسHHد كHHله بHHاالمHHراض والHHعاهHHات يحHHرم مHHن فHHيض الHHروح،
كاملرآة عند تكسرها او عندما تتغبر ال ينعكس شعاع الشمس فيها ،وال يظهر فيضها.
وق HHد س HHبق ان ب HHينا ان ال HHروح االن HHسان HHي ل HHيس ب HHداخ HHل الجس HHد ،ألن HHه مج HHرد وم HHقدس ع HHن ال HHدخ HHول والخ HHروج
ال HHلذي HHن ه HHما م HHن ش HHأن االج HHسام ،ب HHل ت HHعلق ال HHروح ب HHالجس HHد ك HHتعلق ال HHشمس ب HHامل HHرآة ،وال HHخالص HHة ان ال HHروح
االنHسانHي بHحال واحHدة ،ال تHمرض بHمرض الجسHد ،وال تHصح بHصحة الجسHد ،فHال تHصير عHليلة وال ضHعيفة،
ال ذلHيلة وال حHقيرة ،ال خHفيفة وال صHغيرة ،يHعني ال يHعتري الHروح أي خHلل وال تHتأثHر بسHبب فHتور الجسHد ولHو
ص HHار الجس HHد س HHقيما ض HHعيفا وق HHطعت االي HHدي واالرج HHل واالل HHسن واخ HHتلت ق HHوة ال HHسمع وال HHبصر .اذا ات HHضح
وتHحقق ان الHروح غHير الجسHد ،وبHقاؤه لHيس مشHروطHا بHبقاء الجسHد ،بHل الHروح فHي نHهايHة الHعظمة لHه سHلطان
ف HHي ع HHال HHم الجس HHد ،ويتج HHلى ن HHفوذه واق HHتداره ك HHما يتج HHلى ويظه HHر ف HHيض ال HHشمس ف HHي امل HHرآة .ف HHاذا انكس HHرت
املرآة او تغبرت حرمت من اشعة الشمس.
)من مفاوضات عبد البهاء ،ص (169 – 168
.4انHHك تHHسأل عHHن الHHحياة االبHHديHHة والHHدخHHول فHHي املHHلكوت ،والHHجواب ان املHHلكوت فHHي االصHHطالح الHHظاهHHري يHHقال
لHه الHسماء لHكن هHذا تHعبير وتشHبيه ال حHقيقية وال واقHع ،ألن املHلكوت لHيس بHمكان وال جHسم بHل هHو مHقدس عHن
الHزمHان واملHكان ،هHو عHالHم روحHانHي وعHالHم رحHمانHي ومHركHز السHلطنة اإللHهية ومجHرد عHن الHجسم والHجسمانHيات
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وم HHنزه م HHقدس ع HHن اوه HHام ع HHال HHم االن HHسان ،ألن التح HHدي HHد ف HHي امل HHكان م HHن خ HHصائ HHص االج HHسام ال االرواح.
واملكان والزمان محيطان بالجسد ال بالعقل والروح.
فHانHظروا ان جHسم االنHسان لHه مHكان فHي مHوضHع صHغير يHشغل شHبريHن مHن االرض ال اكHثر مHن ذلHك ،ولHكن
ال HHروح وال HHعقل االن HHسان HHي ي HHسير ف HHي ج HHميع امل HHمال HHك واالق HHال HHيم ،ب HHل ف HHي ه HHذا ال HHفضاء ال HHسماوي ال HHذي ال
يHHتناهHHى ،ومHHحيط بHHكل مHHا فHHي الHHكون ،ويHHكتشف مHHا فHHي الHHطبقات الHHعليا ومHHا كHHان عHHلى بHHعد ال يHHتناهHHى ،ذلHHك
ألن الHHروح لHHيس لHHها حHHيز وال مHHكان ،واالرض والHHسماء بHHالنسHHبة لHHلروح عHHلى حHHد سHHواء ،الن لHHها فHHي كHHليهما
اكتشافات ولكن الجسم محصور في مكان وال علم له بما سواه.
وأمHHا الHHحياة فHHهي عHHلى قHHسمني :حHHياة الHHجسم وحHHياة الHHروح ،أمHHا الHHحياة الHHجسمانHHية فHHهي عHHبارة عHHن حHHياة
الجسHHد ،وامHHا حHHياة الHHروح فHHهي عHHبارة عHHن الHHحياة املHHلكوتHHية ،والHHوجHHود املHHلكوتHHي هHHو االسHHتفاضHHة مHHن الHHروح
اإلل HHهي وه HHو االن HHتعاش م HHن ن HHفحات روح ال HHقدس ،ف HHال HHحياة ال HHجسمان HHية وان ك HHان ل HHها وج HHود غ HHير ان HHها ع HHند
املHقدسHني الHروحHانHيني عHدم صHرف ومHوت مHطلق ،مHثال ان االنHسان مHوجHود وهHذا الحجHر ايHضا مHوجHود ،ولHكن
أيHHن وجHHود االنHHسان مHHن وجHHود هHHذا الحجHHر؟ فHHالحجHHر وان كHHان مHHوجHHودا ولHHكن وجHHوده عHHدم بHHالنسHHبة لHHوجHHود
االنHHسان ،واملHHقصود مHHن الHHحياة االبHHديHHة هHHو االسHHتفاضHHة مHHن فHHيض الHHروح الHHقدس كHHما يسHHتفيض الHHورد مHHن
ف HHصل ال HHرب HHيع الج HHدي HHد ون HHسمات HHه ون HHفحات HHه .ف HHان HHظروا ان ه HHذا ال HHورد ك HHان ف HHي االول ل HHه ح HHياة وك HHان HHت ال HHحياة
ج HHمادي HHة ،ل HHكنه ن HHال ح HHياة ج HHدي HHدة ح HHينما ق HHدم م HHوس HHم ال HHرب HHيع وف HHاض HHت س HHحائ HHبه واش HHرق HHت ش HHمسه ال HHنوران HHية
بحHرارتHها فHأصHبح عHطرا فHي نHهايHة الHطراوة والHلطافHة ،فHحياة هHذا الHورد االولHى بHالنسHبة إلHى الHحياة الHثانHية
هي ممات.
وامل HHقصد ان ال HHحياة امل HHلكوت HHية ه HHي ح HHياة ال HHروح وه HHي ح HHياة اب HHدي HHة م HHنزه HHة ع HHن ال HHزم HHان وامل HHكان ك HHال HHروح
االنHHسانHHية الHHتي المHHكان لHHها ،النHHك لHHو بHHحثت فHHي جHHسم االنHHسان مHHا وجHHدت لHHلروح مجHHردة ال مHHكان لHHها ابHHدا،
لHHكن لHHها تHHعلق بهHHذا الHHجسم كHHتعلق هHHذه الHHشمس بهHHذه املHHرآة ،فHHليس لHHلشمس مHHكان بHHاملHHرآة ولHHكن لHHها تHHعلق
بHها ،فHعالHم املHلكوت عHلى هHذا املHنوال مHقدس عHن كHل مHا يHرى بHالHعني او يHدرك بHغيرهHا مHن الHحواس كHالHسمع
والHHشم والHHذوق والHHلمس ،فهHHذا الHHعقل املHHوجHHود واملسHHلم بHHوجHHوده فHHي االنHHسان ايHHن مHHكانHHه مHHن جHHسمه؟ انHHك لHHو
بHحثت فHي جHسم االنHسان بHالHعني والHسمع وسHائHر الHحواس ال تجHد شHيئا بHينما هHو مHوجHود ،اذًا لHيس لHلعقل
مHكان ولHكن لHه عHالقHة بHاملHخ ،فHكذلHك املHلكوت ،واملHحبة ايHضا ال مHكان لHها بHل لHها تHعلق بHالHقلب ،وكHذلHك املHلكوت
ل HHيس ل HHه م HHكان ب HHل ل HHه ت HHعلق ب HHاالن HHسان ،ام HHا ال HHدخ HHول ف HHي امل HHلكوت ف HHهو ب HHمحبة اهلل واالن HHقطاع وال HHتقدي HHس
والتنزية ،ويكون بالصدق والصفاء والوفاء واالستقامة والتضحية.
اذا اتHضح مHن هHذه الHبيانHات ان االنHسان بHا ٍق وحHيّ أبHدي ،لHكن هHؤالء الHذيHن هHم مHؤمHنون بHاهلل ويHحبون اهلل
ويHوقHنون بHه فHحياتHهم طHيبة يHعني ابHديHة .أمHا تHلك الHنفوس املHحتجبة عHن الHحق مHع ان لHهم حHياة لHكنها حHياة
ظHHلمانHHية وبHHالنسHHبة لHHحياة املHHؤمHHنني عHHدم ،مHHثال إن الHHعني حHHية والHHظفر أيHHضا حHHي ولHHكن حHHياة الHHظفر بHHالنسHHبة
ل HHحياة ال HHعني ع HHدم ،وه HHذا الحج HHر ل HHه وج HHود واالن HHسان اي HHضا ل HHه وج HHود ،ول HHكن وج HHود الحج HHر ب HHالنس HHبة ل HHوج HHود
االنHHسان عHHدم ولHHيس لHHه وجHHود ،ألنHHه اذا تHHوفHHى االنHHسان وتHHالشHHى جHHسمه وصHHار مHHعدومHHا فHHانHHه يHHصير جHHمادا
ك HHالحج HHر وال HHتراب ،اذا ص HHار م HHن ال HHواض HHح ان ال HHوج HHود الج HHمادي وان ك HHان وج HHودا ول HHكنه ع HHدم ب HHالنس HHبة إل HHى
الHHوجHHود االنHHسانHHي ،وكHHذلHHك الHHنفوس املHHحتجبة عHHن الHHحق ان كHHان لHHها مHHن وجHHود فHHي هHHذا الHHعالHHم وفHHي الHHعالHHم
االخروي ولكنهم معدومون ومفقودون بالنسبة للوجود القدسي الحائزين به ابناء ملكوت اهلل.
)من مفاوضات عبد البهاء(180 – 178 ،
.5الح HHظوا ك HHيف أن روح االن HHسان وع HHقله ف HHي رقH Hيّ م HHنذ ب HHداي HHة ح HHيات HHه ،وك HHيف أن ع HHلمه ف HHي ازدي HHاد .وه HHذا
فHمعلومHاتHه ال تHتناقHص بHل تHتزايHد .وكHذلHك حHال الHروح االنHسانHية بHعد انHقطاعHها عHن هHذا الجسHد .فHهي تHظل
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Hبرات
فHي رقHي دائHم ،ألن الHكماالت غHير مHتناهHية .وهHذا هHو السHر فHي أن األديHان اإللHهية تHأمHر بHالHخيرات وامل ّ
مHHن أجHHل األمHHوات .ذلHHك ألن الHHخيرات واملHHبرات سHHبب فHHي عHHلو الHHدرجHHات الHHعفو املHHغفرة .فHHلو كHHان رقHHي الHHروح
بHHعد الHHوفHHاة مسHHتحيال لHHكانHHت أمHHثال هHHذه األمHHور عHHبثا ،فHHلماذا اذن نHHدعHHو ،ونHHبذل الHHخيرات واملHHبرات ،وملHHاذا
نطلب علو الدرجات؟
لHHقد نHHصت جHHميع الHHكتب اإللHHهية عHHلى وجHHوب بHHذل الHHخيرات واملHHبرات لHHألمHHوات وحHHثنا عHHلى أن نHHدعHHو ونHHصلي
ونبتهHHل طHHالHHبني املHHغفرة .وهHHذا بHHرهHHان كHHاف عHHلى أن رقHHي الHHروح مHHمكن بHHعد صHHعودهHHا .واذا كHHانHHت املHHراتHHب
محHدودة مHتناهHية اال أن الHكماالت غHير مHتناهHية .وفHي عHالHم الHناسHوت يحHدث الHتزايHد والHتناقHص ،ولHيس األمHر
ك HHذل HHك ف HHي امل HHلكوت .ف HHليس ف HHي ع HHال HHم األرواح ت HHناق HHص وال ت HHدن .م HHثلها ف HHي ذل HHك م HHثل ع HHقل االن HHسان وع HHلمه،
فHهما دائHما فHي ازديHاد .وانHني آلمHل مHن فHضل الHحق أن تHكونHوا فHي رقHي دائHم سHواء فHي عHالHم الHناسHوت أو
عHالHم الHالهHوت ،وأن تHكون روحHكم فHي انشHراح فHي هHذا الHعالHم وفHي الHعالHم اآلخHر ،وأن يHكون عHقلكم وفHكركHم
وادراك HHكم ف HHي ت HHزاي HHد ،وأن ت HHرت HHقوا ف HHي ج HHميع م HHرات HHب ال HHوج HHود ،وأال ي HHكون ال HHتوق HHف م HHن ن HHصيبكم ذل HHك ألن HHه ال
يعقب التوقف اال التدني.
)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا ،ص (162
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
-1بHHالنسHHبة لHHسؤالHHكم عHHن الHHعالHHم االخHHر وارتHHباطHHه بهHHذا الHHعالHHم فHHقد أمHHرنHHي حHHضرة املHHولHHى بHHان أخHHبركHHم بHHأنHHه ال
يHHمكن تHHصور الHHعالHHم االخHHر فHHي هHHذا الHHعالHHم ،ولHHكن تHHكون الHHروح االنHHسانHHية بHHعد صHHعودهHHا عHHلى اطHHالع بHHحال
ال HHنفوس ف HHي ه HHذا ال HHعال HHم وال ي HHتصور ه HHناك ان HHفصال او ن HHسيان ب HHينهما ول HHكن ال ع HHلم ل HHنا به HHذه ال HHكيفيه .إن
اتّصال األرواح ببعضها البعض امر محقق.
)مائدة اسماني ،مجلد (2 -2
-2بHالنسHبة لHلحياة االخHرى ،فHإن مHا عHناه حHضرة بHهاء اهلل هHو أن الHروح يHترقHى بHاسHتمرار فHي الHعوالHم اإللHهية
املHHتعددة ،أمHHا مHHاهHHية هHHذه الHHعوالHHم وطHHبيعتها فHHال نHHعلم عHHنها شHHيئا .مHHثلما حHHال الHHجنني فHHي رحHHم األم ،فHHانHHه ال
يعلم شيئا عن هذا العالم ،وعليه فاننا ال نعلم شيئا عن طبيعة العالم االخر.
) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  18تشرين االول /أكتوبر عام 1932م(
-3بHHالنسHHبة لHHسؤالHHكم حHHول مHHدى إطHHالع الHHروح بHHعد صHHعودهHHا عHHلى الHHحقيقة ،فHHإن ذلHHك مHHمكن بHHالHHتأكHHيد ودلHHيل
عHلى مHحبة الHحق تHبارك وتHعالHى ورحHمته .انHنا نسHتطيع أن نHساعHد كHل روح بHالHتدريHج لHلوصHول إلHى هHذه املHرتHبة
الHHعالHHية مHHن خHHالل تHHالوة االدعHHية واملHHناجHHاة حHHتى لHHو لHHم يسHHتطع الHHروح الHHوصHHول إلHHى الHHحقيقة فHHي هHHذا الHHعالHHم.
ان تHHطور الHHروح ال يHHنتهي مHHع مHHوت االنHHسان ،بHHل يHHبدأ مHHن مHHنعطف جHHديHHد .وقHHد أشHHار حHHضرة بHHهاء اهلل إلHHى
املHHراتHHب واملHHقامHHات الHHعظيمة الHHتي يHHصل الHHيها الHHروح فHHي الHHعالHHم االخHHر .إن الHHتطور الHHروحHHي فHHي ذلHHك الHHعالHHم
غير محدود وال يمكن ألي إنسان في هذا العالم أن يتصور مداه وعظمته.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  22أيار /مايو 1935م(
-4لHقد سHألHت سHؤاال عHما يحHدث لHنا عHندمHا نHغادر هHذا الHعالHم ،إن جHواب هHذا الHسؤال لHم يسHبق أن رد عHليه أي
مHن االنHبياء والHرسHل بHالHتفصيل لسHبب بHسيط وهHو صHعوبHة تHص ّور شHيء فHي ذهHن االنHسان لHم يHره أو يHشاهHده
مHن قHبل .لHقد أعHطانHا حHضرة عHبد الHبهاء مHثاال جHيدا لHعالقHة هHذا الHعالHم بHالHعالHم االخHر بHالHجنني فHي رحHم األم
ال HHذي ي HHتطور وت HHتكام HHل ع HHيناه وأذن HHاه وي HHداه ورج HHاله ول HHسان HHه م HHع ع HHدم ق HHدرت HHه ع HHلى ال HHسمع أو ال HHبصر .إن HHه ال
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يس HHتطيع امل HHشي أو ال HHتكلم أو ال HHفهم ول HHكن ج HHميع ه HHذه ال HHقدرات ت HHتطور وت HHتكام HHل م HHن أج HHل ه HHذا ال HHعال HHم .واذا
حHاولHت تHفهيم الHجنني مHاهHية عHاملHنا هHذا فHانHه ال يسHتطيع الHفهم ،ولHكن عHندمHا يHولHد يسHتطيع فHهم الHعالHم ويHمكن
االسHHتفادة مHHن قHHدراتHHه .وعHHلى هHHذا فHHانHHنا ال نسHHتطيع تHHص ّور وضHHعنا فHHي الHHعالHHم االخHHر .كHHل مHHا نHHعلمه هHHو أن
روحHنا وشHخصيتنا ووجHودنHا يHكون لHه وضHع جHديHد وإن الHعالHم االخHر هHو أفHضل مHن عHاملHنا ،كHما أن عHاملHنا هHذا
أفضل من رحم األم املظلم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  3تشرين االول  /أكتوبر 1943م(
-5بHHاالشHHارة إلHHى مHHا قHHالHHه حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي أحHHد االلHHواح بHHأن جHHميع األقHHربHHاء واملنتسHHبني لHHشخص املHHؤمHHن
سHHيدخHHلون املHHلكوت اإللHHهي فHHي الHHعالHHم االخHHر ،فHHإن املHHقصود مHHن ذلHHك هHHو الHHدخHHول الجHHزئHHي .ولHHكن أرواحHHهم
يHHمكن لHHها أن تHHترقHHى بHHصورة ال مHHتناهHHية حHHيث ان االرتHHقاء الHHروحHHي فHHي الHHعالHHم االخHHر غHHير محHHدود وهHHو غHHير
مخصص الرواح املؤمنني بهذا الظهور.
) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  30نيسان /ابريل 1940م(
]راجHHع أيً H
Hضا فHHصل  9وحHHدة اإليHHمان والHHعرفHHان ووحHHدانHHية اهلل وفHHصل  37الHHدعHHاء واملHHناجHHاة والHHتقرب إلHHى اهلل
وفصل  41الشهادة في سبيل اهلل وفصل  62مقام اإلنسان ومقام املؤمن[.
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ﺍاﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭوﺍاﻟﻄﻬﮭﺎﺭرﺓة
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1خHذوا مHا يHكون اقHرب إلHى الHلطافHة انHه اراد ان يHراكHم عHلى آداب اهHل الHرضHوان فHي مHلكوتHه املHمتنع املHنيع.
Hمسكوا بHHالHHلطافHHة فHHي كHHل االحHHوال لHHئال تHHقع الHHعيون عHHلى مHHا تHHكرهHHه انHHفسكم واهHHل الHHفردوس والHHذي تHHجاوز
تّ H
عنها يحبط عمله في الحني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (46
 -2خذوا ما يكون اقرب إلى اللطافة
ه HHذه اول HHى اي HHات ال HHكتاب االق HHدس ال HHتي ي HHشير ف HHيها ح HHضرة ب HHهاء اهلل إل HHى اه HHمية ال HHلطاف HHة وال HHنظاف HHة .ول HHكلمة
الHHلطافHHة لHHغة عHHدة مHHعان مHHنها املHHعنوي ومHHنها املHHادي .فHHمن مHHعانHHيها األنHHاقHHة والHHرقHHة والHHنظافHHة والHHكياسHHة واألدب
ودمHاثHة الخHلق ورفHاهHة الHحس وكHرم الHسجية كHما تHعني ايHضا الHلباقHة والتهHذيHب والHنقاء والHطهارة ويحHدد سHياق
الكالم املعني املقصود في املواضع املختلفة من الكتاب.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (74
 -3قHد حHكم اهلل بHالHطهارة عHلى مHاء الHنطفة رحHمة مHن عHنده عHلى الHبريHة اشHكروه بHال ّHروح وال ّHريHحان وال تHتّبعوا
مHHن كHHان عHHن مHHطلع الHHقرب بHHعيدا .قHHومHHوا عHHلى خHHدمHHة االمHHر فHHي كHHل االحHHوال انHHه يHHؤيHHدكHHم بسHHلطان كHHان عHHلى
الHعاملHني مHحيطا .تHمسكوا بHحبل الHلطافHة عHلى شHأن ال يHرى مHن ثHيابHكم آثHار األوسHاخ هHذا مHا حHكم بHه مHن كHان
الHHطف مHHن كHHل لHHطيف .والHHذي لHHه عHHذر ال بHHأس عHHليه انHHه لHHهو الHHغفور الHHرحHHيم .ط ّهHHروا كHHل مHHكروه بHHاملHHاء الHHذي لHHم
يHHتغير بHHالHHثلث ايHHاكHHم ان تسHHتعملوا املHHاء الHHذي تHHغير بHHالHHهواء او بHHشيء آخHHر كHHونHHوا عHHنصر الHHلطافHHة بHHني الHHبريHHة
هHذا مHا اراد لHكم مHوالكHم الHعزيHز الHحكيم .وكHذلHك رفHع اهلل حHكم دون الHطهارة عHن كHل االشHياء وعHن مHلل اخHرى
موهبة من اهلل انه لهو الغفور الكريم.
)الكتاب االقدس ،الفقرتان  74و(75
-4قد حكم اهلل بالطهارة على ماء النطفة
ساد في عدد من املذاهب الدينية اعتقاد يعتبر ماء النطفة نجسا وقد الغى حضرة بهاء اهلل هذا املفهوم.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (103
 -5تمسكوا بحبل اللطافة
ذكHHر حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي شHHأن الHHلطافHHة" :ان الHHتنزيHHه والHHتقديHHس والHHنظافHHة والHHلطافHHة هHHي مHHن اسHHباب عHHلو
الHعالHم اإلنHسانHي وتHرقHي حHقائHق االمHكان ".ثHم قHال" :مHع ان الHنظافHة الHظاهHرة امHر يHتعلق بHالجسHد اال ان لHها
تأثيرا شديدا على الروحانيات".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (104
-6طهروا كل مكروه باملاء الذي لم يتغير بالثلث
ت HHشير ك HHلمة "ال HHثالث" إل HHى خ HHواص امل HHاء وه HHي ال HHلون وال HHطعم وال HHرائ HHحة وق HHد زاد ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ب HHيان
اوصاف املاء "البكر" ومتى يكون املستعمل منه غير صالح لالغتسال.
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)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (105
-7رفع اهلل حكم دون الطهارة عن كل االشياء وعن ملل اخرى
ال HHغى ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHكرة ال HHنجاس HHة امل HHقترن HHة ب HHبعض االف HHراد واالش HHياء وه HHي ف HHكرة ك HHان HHت ت HHأخ HHذ ب HHها ع HHدة
طHوائHف ديHنية ومHجتمعات قHبلية قHديHمة .اذ اعHلن حHضرتHه ان بHظهوره املHبارك "قHد انغمسHت االشHياء فHي بحHر
الطهارة".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (106
-8اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلثة ايام مرة واحدة.
)الكتاب االقدس ،فقرة (152
-9اغسلوا ارجلكم
مHن الHفضائHل الHتي أوصHى بHها جHمال الHقدم فHي الHكتاب االقHدس االغHتسال املHنتظم ونHظافHة املHلبس وان يHكون
اه HHل ال HHبهاء ج HHوه HHر ال HHلطاف HHة وال HHنظاف HHة وت HHوج HHز "خ HHالص HHة اح HHكام ال HHكتاب االق HHدس واوام HHره" ال HHبيان HHات امل HHبارك HHة
املHتصلة بHذلHك وقHد ذكHر حHضرة بHهاء اهلل بHأن مHن املسHتحسن اسHتعمال املHاء الHداف¦ فHي غسHل االرجHل ولHكن ال
بأس من غسلها باملاء البارد.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (167
Hحب الHHلطافHHة فHHي كHHل
-10نHHظفوا يHHاقHHوم بHHيوتHHكم وغسHHلوا لHHباسHHكم عHHما يHHكرهHHه اهلل كHHذلHHك يHHعظكم الHHعليم .انHHا نّ H
االحوال اياكم ان تتجاوزوا عما امرتم به في كتاب اهلل العزيز الحميد.
)امر وخلق ،مجلد  ،3ص (295
-11كHونHوا فHي غHايHة الHلطافHة ان الHذي لHيس لHه لHطافHة لHن يجHد نHفحات الHرحHمن وال يسHتأنHس مHعه أهHل الHرضHوان
اتقوا اهلل وال تكونوا من الجاهلني.
)امر وخلق ،جزء  ،3ص (296 – 295
من اثار حضرة عبد البهاء
 -1ان الHنظافHة الHظاهHريHة عHلى الHرغHم مHن انHها جHسمانHية ولHكن لHها تHأثHير شHديHد عHلى الHروحHانHيات .ان الHتنزيHه
والHHتقديHHس والHHطهارة والHHلطافHHة مHHن مسHHببات عHHلو عHHالHHم االنHHسان ورقHHي حHHقائHHق االمHHكان .ان الHHنظافHHة الHHجسمية
سHHبب لHHحصول الHHروحHHانHHية .املHHقصود ان الHHنظافHHة والHHطهارة الHHجسمية لHHها أثHHر فHHي روح االنHHسان .الحHHظوا ان
الHنظافHة والHطهارة مHقبولHة لHدى الHعتبة اإللHهية ومHذكHورة فHي كHتب االنHبياء املHقدسHة حHيث ان هHذه الHكتب املHقدسHة
تحظر استعمال أي شيء غير نظيف.
)امر وخلق ،جزء  ،3ص (296
 -2م HHن ض HHمن ال HHشئون ال HHجسمية ف HHي ع HHال HHم ال HHوج HHود ال HHتي ل HHها ت HHأث HHير ف HHي امل HHرات HHب ال HHروح HHان HHية ه HHي ال HHنظاف HHة
والHلطافHة والHطهارة ،فHعندمHا تHدخHل إلHى مHكان طHاهHر ونHظيف سHتستنشق مHنه نHفحة روحHانHية ولهHذا أكHد حHضرة
بهاء اهلل روحي الحبائه الفداء في هذا الكور االعظم على هذا االمر االتم واالقوم.
)گنجينه حدود واحكام ،ص (78
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 -3يجب على التالميذ ان يكونوا في قمة الطهارة والنظافة وكلما ازدادت النظافة فهي أفضل.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (131
]راجع ً
أيضا فصل  37الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل[.
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ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭوﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻱي ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻲ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1قHHد اضHHطرب الHHنظم مHHن هHHذا الHHنظم االعHHظم واخHHتلف الHHترتHHيب بهHHذا الHHبديHHع الHHذي مHHا شهHHدت عHHني االبHHداع
شبهه.
)الكتاب االقدس ،فقرة (181
 -2هذا النظم االعظم
ذكHر حHضرة الHباب فHي كHتاب الHبيان الHفارسHي" :طHوبHى ملHن يHنظر إلHى نHظم بHهاء اهلل ،ويHشكر ربHه فHإنHه يظهHر
وال مHHر ّد لHHه مHHن عHHند اهلل فHHي الHHبيان ".وقHHد حHHدد حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل هHHذا "الHHنظم" بHHأنHHه الHHنظام الHHذي أبHHدعHHه
حHضرة بHهاء اهلل فHي الHكتاب األقHدس ،حHيث أنHزل االصHول واألحHكام الHكفيلة بHإثHبات فHعالHيته وقHال فHي وصHفه:
"قد اضطرب النظم من هذا النظم األعظم".
ونجHHد املHHعالHHم الHHرئHHيسية لهHHذا "الHHنظام الHHعاملHHي الHHبهائHHي" مHHب ّينة فHHي آثHHار حHHضرة بHHهاء اهلل ،وآثHHار حHHضرة عHHبد
ال HHبهاء ،وت HHواق HHيع ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ،ورس HHائ HHل وم HHراس HHيم ب HHيت ال HHعدل األع HHظم .إن ه HHيئات ال HHنظم اإلداري
ال HHبهائ HHي ال HHقائ HHم ف HHي ال HHوق HHت ال HHحاض HHر ال HHتي ه HHي ب HHمثاب HHة ال HHبنية االس HHاس HHية ل HHنظم ح HHضرة ب HHهاء اهلل ال HHعامل HHي،
س HHتنضج وت HHتطور مس HHتقبال إل HHى راب HHطة ع HHامل HHية متح HHدة .واك HHد ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي ه HHذا ال HHصدد ب HHان HHه:
Hهمة وكHفاءة ،سHيؤكHد
"عHندمHا تHبدأ عHناصHر هHذا الHنظم اإلداري والHهيئات املHكونHة ألعHضائHه فHي إنHجاز وظHائHفها ب ّ
ه HHذا ال HHنظم م HHطال HHبه ،وي HHبره HHن ع HHلى ج HHدارت HHه ف HHي أال ي HHعتبر ن HHواة ال HHنظم اإلل HHهي ال HHبدي HHع فحس HHب ،ب HHل ن HHموذج HHه
امل HHثال HHي امل HHقدر ل HHه ع HHند ح HHلول امل HHيقات أن ي HHشمل اإلن HHسان HHية ج HHمعاء ".ول HHلمزي HHدع HHن ت HHطور ه HHذا ال HHنظم اإلداري
يمكن الرجوع إلى تواقيع حضرة ولي أمر اهلل املنشورة في .The World Order of Baha’u’llah
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (189
 -3قHد كHتب اهلل عHلى كHل مHديHنة ان يHجعلوا فHيها بHيت الHعدل ويHجتمع فHيه الHنفوس عHلى عHدد الHبهاء وان ازداد
ال بHHأس ويHHرون كHHأنHHهم يHHدخHHلون مHHحضر اهلل الHHعلي االعHHلى ويHHرون مHHن ال يHHرى ويHHنبغي لHHهم ان يHHكونHHوا امHHناء
الHرحHمن بHني االمHكان ووكHالء اهلل ملHن عHلى االرض كHلها ويHشاوروا فHي مHصالHح الHعباد لHوجHه اهلل كHما يHشاورون
في امورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار.
)الكتاب االقدس ،فقرة (30
 -4قد كتب اهلل على كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل
بHHيوت الHHعدل هHHي هHHيئات مHHنتخبة تHHعمل لخHHدمHHة املHHجتمع عHHلى ثHHالثHHة مسHHتويHHات :محHHليا ،ووطHHنيا ،وعHHاملHHيا .أمHHر
حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي الHHكتاب االقHHدس بHHتأسHHيس بHHيت الHHعدل االعHHظم وبHHيوت الHHعدل املحHHلية .وأبHHان حHHضرة عHHبد
الHبهاء فHي الHواح الHوصHايHا ضHرورة تHأسHيس بHيت الHعدل الHثانHوي )اإلقHليمي أو املHركHزي( وأوجHز طHريHقة انHتخاب
بيت العدل األعظم.
امل HHقصود ف HHي اآلي HHة امل HHنوه ع HHنها أع HHاله ه HHو ب HHيت ال HHعدل املح HHلي ،وه HHي ه HHيئة ت HHنتخب ف HHي ك HHل مح HHل ي HHبلغ ع HHدد
الHبهائHيني الHبالHغني املHقيمني فHيه تHسعة نHفوس أو أكHثر .وقHد حHدد ولHي أمHر اهلل مHؤقHتا سHن الHبلوغ لهHذا الHغرض
بHواحHد وعشHريHن عHامHا ،ولHكنه أفHصح بHأن تحHديHد سHن الHبلوغ يHمكن تHغييره مسHتقبال بHقرار بHيت الHعدل االعHظم.
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وتHسمى بHيوت الHعدل املحHلية والHثانHويHة حHالHيا بHاملHحافHل الHروحHانHية املحHلية واملHركHزيHة ،وقHد أبHان حHضرة ولHي أمHر
اهلل ان هذه التسمية مؤقتة وأضاف قائال:
"بHينما تHزداد أهHداف الHديHن الHبهائHي ومHكانHته وضHوحHا ،ويHتم تHقديHرهHما عHلى وجHه اكHمل ،سHتعرف هHذه الHهيئات
تHدريHجيا بHاسHمها الHدائHم املHالئHم أال وهHو "بHيت الHعدل" .ولHن يHختلف مسHتقبال طHرز املHحافHل الHروحHانHية الHحالHية
فحس HHب ،ب HHل س HHيمكنها اي HHضا ان ت HHضيف إل HHى وظ HHائ HHفها ال HHحال HHية ت HHلك ال HHصالح HHيات وامل HHسئول HHيات واالم HHتيازات
ال HHتي س HHيفرض HHها االع HHتراف ب HHدي HHن ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،ال ب HHوص HHفه أح HHد ال HHنظم ال HHدي HHنية امل HHعترف ب HHها ف HHي ال HHعال HHم
فقط ،وإنما بوصفه الدين الرسمي لدولة مستقلة وذات سيادة”.
 -5عدد البهاء
لHفظ "بHهاء" يHساوي الHعدد تHسعة وفHقا لHلحساب األبجHدي .وقHد تحHدد فHي الHوقHت الHحاضHر عHدد االعHضاء فHي
كHل مHن بHيت الHعدل االعHظم واملHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة واملحHلية بHتسعة أعHضاء ،وهHو الحHد األدنHى الHذي قHرره
حضرة بهاء اهلل لعضوية هذه الهيئات.
 -6ينبغي لهم ان يكونوا امناء الرحمن بني االمكان
الس HHلطات امل HHخول HHة ل HHبيت ال HHعدل االع HHظم ،وامل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية امل HHرك HHزي HHة واملح HHلية ،وم HHسئول HHيات HHها ،إل HHى ج HHان HHب
الHصفات املHطلوبHة لHعضويHتها ،مHبيّنة فHي آثHار حHضرة بHهاء اهلل وحHضرة عHبد الHبهاء ،ورسHائHل حHضرة ولHي أمHر
اهلل ،وشHرح بHيت الHعدل األعHظم .أمHا الHوظHائHف الHرئHيسة لهHذه الHهيئات فHقد حHددهHا دسHتور بHيت الHعدل االعHظم،
كما حددتها دساتير املحافل الروحانية املركزية واملحلية.
)من شرح الكتاب االقدس ،الفقرات (51 – 50 – 49
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1أمHHا بHHيت الHHعدل الHHذي جHHعله اهلل مHHصدر كHHل خHHير ومHHصونHHا مHHن كHHل خHHطأ ،فHHيجب ان يHHنتخب انHHتخابHHا عHHامHHا
وأن ي HHشكل م HHن ال HHنفوس امل HHؤم HHنة ،وي HHجب أن ي HHكون اع HHضاؤه م HHظاه HHر ت HHقوى اهلل وم HHطال HHع ال HHعلم وال HHنهى وم HHن
ال HHثاب HHتني ف HHي دي HHن اهلل وامل HHحبّني ل HHخير ج HHميع ن HHوع االن HHسان .وامل HHقصود ب HHبيت ال HHعدل ه HHو ب HHيت ال HHعدل ال HHعموم HHي
وذل HHك ي HHعني ان ت HHشكل ف HHي ج HHميع ال HHبالد ب HHيوت ع HHدل خ HHصوص HHية وه HHذه ت HHنتخب ب HHيت ال HHعدل ال HHعموم HHي .وه HHذا
املج HHمع ه HHو م HHرج HHع ك HHل االم HHور وم HHؤس HHس ال HHقوان HHني واالح HHكام ال HHتي ل HHم ت HHرد ف HHي ال HHنصوص اإلل HHهية .وف HHي ه HHذا
املج HHلس تح HHل ج HHميع امل HHسائ HHل امل HHعضلة .وول HHي أم HHر اهلل ه HHو ال HHرئ HHيس امل HHقدس له HHذا املج HHلس وال HHعضو االع HHظم
امل HHمتاز ال HHذي ال ي HHنعزل ،واذا ل HHم ي HHحضر ب HHذات HHه االج HHتماع HHات ف HHيختار ن HHائ HHبا ووك HHيال ع HHنه ،واذا اق HHترف اح HHد
االعHHضاء ذنHHبا يHHلحق ضHHره الHHعموم فHHأمHHر اخHHراجHHه لHHولHHي امHHر اهلل خHHاصHHة وامHHا انHHتخاب غHHيره فHHمن حHHق االمHHة.
وب HHيت ال HHعدل ه HHذا ه HHو م HHصدر التش HHري HHع ،وال HHحكوم HHة ه HHي ال HHقوة ال HHتنفيذي HHة .والتش HHري HHع ي HHجب ان ي HHكون م HHؤي HHدا
بHالHتنفيذ ،والHتنفيذ يHجب ان يHكون ظHهيرا ومHعينا للتشHريHع حHتى يHحصل مHن ارتHباط هHاتHني الHقوتHني والHتئامHهما
متانة ورزانة دعائم العدل واالنصاف ،فتصير االقاليم جنة نعيم وفردوسا أعلى.
)من الواح الوصايا(
 -2فHHأسHHاس عHHقائHHد اهHHل الHHبهاء روحHHي لHHهم الHHفداء ،هHHو أن حHHضرة الHHرب االعHHلى مظهHHر الHHوحHHدانHHية والHHفردانHHية
اإلل HHهية ومبش HHر ج HHمال ال HHقدم ،وح HHضرة ج HHمال االب HHهى ،روح HHي الح HHبائ HHة ال HHثاب HHتني ف HHداء،املظه HHر ال HHكلي اإلل HHهي
ومHطلع الHحقيقة املHقدسHة الHربHانHية ،ومHا دون كHل عHباد لHه وكHل بHأمHره يHعملون ،ومHرجHع الHكل الHكتاب االقHدس وكHل
مHسئلة غHير مHنصوصHة تHرجHع إلHى بHيت الHعدل الHعمومHي ،وكHل مHا يHقرره بHيت الHعدل بHاالتHفاق او بHأكHثريHة االراء
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هHو حHق وهHو مHراد اهلل .مHن تHجاوز عHنه فHهو مHمن أحHب الHشقاق وأظهHر الHنفاق وأعHرض عHن رب املHيثاق .واملHراد
ه HHو ب HHيت ال HHعدل ال HHعموم HHي ال HHذي ي HHنتخب م HHن ج HHميع ال HHبالد ،وذل HHك ي HHعني أن أح HHباء الش HHرق وال HHغرب امل HHوج HHودي HHن
يHنتخبون االعHضاء بHقاعHدة االنHتخاب املHصطلح عHليها فHي بHالد الHغرب كHاالنجHليز ،ويHجتمع هHؤالء االعHضاء فHي
مHكان ويHتذاكHرون فHي كHل مHا وقHع فHيه االخHتالف او فHي املHسائHل املHبهمة أو فHي املHسائHل غHير املHنصوصHة وكHل
م HHا ي HHقررون HHه ه HHو ك HHال HHنص وح HHيث ان ب HHيت ال HHعدل ه HHو واض HHع ق HHوان HHني امل HHعام HHالت غ HHير امل HHنصوص HHة ف HHهو اي HHضا
يسHHتطيع نHHسخ تHHلك الHHقوانHHني يHHعني ان بHHيت الHHعدل يHHضع الHHيوم قHHانHHونHHا فHHي مHHسئلة ويHHعمل بHHه ،ولHHكن بHHعد مHHائHHة
سHHنة يHHحصل تHHغيير كHHلي فHHي الHHحالHHة الHHعمومHHية ويHHحصل اخHHتالف فHHي االزمHHان ،فيسHHتطيع بHHيت الHHعدل الHHثانHHي
أن يHHب ّدل تHHلك املHHسئلة الHHقانHHونHHية حسHHب اقHHتضاء الHHزمHHان النHHها لHHم تHHكن نHHصا صHHريHHحا إلHHهيا ،فHHالHHواضHHع هHHو بHHيت
العدل والناسخ ايضا هو بيت العدل.
)من الواح الوصايا(
 -3فهHذه املHحافHل الHروحHانHية مHؤيHدة بHروح اهلل وحHامHيها عHبد الHبهاء وينشHر جHناحHه عHليها ،فهHل مHن مHوهHبة اعHظم
مHHن هHHذا؟ وهHHذه املHHحافHHل الHHروحHHانHHية سHHرج نHHورانHHية وحHHدائHHق مHHلكوتHHية ينتشHHر مHHنها نHHفحات الHHقدس عHHلى االفHHاق
ويش HHرق م HHنها ان HHوار ال HHعرف HHان ع HHلى االم HHكان ويس HHري م HHنها روح ال HHحياة ع HHلى ك HHل ال HHجهات وه HHي اع HHظم س HHبب
لترقي االنسان في جميع الشئون واالحوال.
)من مكاتيب عبد البهاء ،ص (130
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1كHHما تHHجب االشHHارة فHHي هHHذا الHHصدد إلHHى ان الHHنظام اإلداري يHHختلف أسHHاسHHا عHHن أي نHHظام آخHHر يHHكون قHHد
وض HHعه أي م HHن ان HHبياء الس HHلف ،ح HHيث أن ح HHضرة ب HHهاء اهلل وض HHع م HHبادئ HHه ب HHنفسه وأس HHس م HHؤس HHسات HHه وع Hنيّ
Hبني واملفس HHر ل HHكلمته وأع HHطى الس HHلطة وال HHصالح HHية ال HHالزم HHة ل HHلمؤس HHسة ال HHتي س HHتكمل وت HHطبق
ال HHشخص امل ّ H
احHكامHه وتHعالHيمه .هHنا يHكمن سHر قHوتHه ومHيزتHه الHجوهHريHة والHضمان بHعدم حHدوث تHصدع أو سHقوط .انHنا ال
نجHHد فHHي أي مHHن اآلثHHار املHHقدسHHة لHHألديHHان فHHي الHHعالHHم أو فHHي آثHHار مHHؤسHHس الHHدور الHHبابHHي أيHHة نHHصوص حHHول
العه HHد وامل HHيثاق أو ح HHول ال HHنظام اإلداري ال HHذي ي HHمكن ق HHياس HHه م HHن ح HHيث امل HHدى واالع HHتبار ب HHتلك ال HHنصوص
املHوجHودة فHي الHدور الHبهائHي .فهHل يHمكن لHلمسيحية أو االسHالم مHثال ،وهHما مHن أعHظم الHديHانHات املHعترف بHها
فHي الHعالHم وأوسHعها انHتشارا ،ان يHقدمHا شHيئا يHعادل أو يHضاهHي كHتاب عهHدي لHحضرة بHهاء اهلل أو الHواح
ال HHوص HHاي HHا ل HHحضرة ع HHبد ال HHبهاء؟ وه HHل ن HHصوص االن HHجيل امل HHقدس أو ال HHقرآن ال HHكري HHم ت HHعطي س HHلطات ك HHاف HHية
الولHئك الHزعHماء والHهيئات الHذيHن اعHطوا النHفسهم الHحق فHي تHفسير وتHبيني الHنصوص املHقدسHة الثHارهHم وادارة
شHئون جHالHياتHهم؟ هHل يHمكن لHبطرس وهHو قHائHد الHرسHل املHعترف بHه أو االمHام عHلي عHليه السHالم هHو ابHن عHم
ال HHرس HHول مح HHمد )ص( والخ HHليفة الش HHرع HHي ل HHه – وم HHع ك HHل امل HHكان HHة ال HHعال HHية ال HHتي ي HHحتالن HHها– ان ي HHقدم HHا ش HHيئا
م HHكتوب HHا وواض HHحا م HHن امل HHسيح ع HHليه الس HHالم أو م HHن ال HHنبي مح HHمد )ص( ب HHحيث ت HHدح HHض وت HHسكت ال HHذي HHن
عHاصHرونHهم انHذاك او تHرد عHلى الHذيHن رفHضوا سHلطاتHهم فHي مHرحHلة الحHقة ومHن ثHم عHملوا عHلى ايHجاد الHتفرقHة
وال HHشقاق ال HHذي م HHا زال م HHوج HHودا ح HHتى ال HHيوم؟ واي HHن ي HHمكن ان نج HHد ف HHي اق HHوال ال HHسيد امل HHسيح ع HHليه الس HHالم
املHHكتوبHHة سHHواء حHHول الHHخالفHHة أو حHHول مجHHموعHHة االحHHكام الHHخاصHHة أو االوامHHر االداريHHة املحHHددة والHHواضHHحة
والHHتي تHHتميز فHHي مجHHموعHHها تHHمامHHا عHHن املHHبادئ الHHروحHHانHHية ،ايHHن يHHمكن أن نجHHد مHHا يHHمكن مHHقايسHHته ومHHقارنHHته
مHع الHنصائHح املHختلفة واالحHكام والحHدود واالنHذارات الHزاخHرة الHتي نHزلHت مHن قHلم حHضرة بHهاء اهلل وحHضرة
عHبد الHبهاء؟ وهHل يHوجHد فHي أي فHقرة مHن فHقرات الHقران الHكريHم وهHو الHكتاب املHقدس الHذي يHضم بHني دفHتيه
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مج HHموع HHة م HHن الح HHدود الش HHرع HHية واالح HHكام االداري HHة وال HHشئون ال HHتعبدي HHة وي HHفوق ب HHشكل ك HHبير ع HHلى االدي HHان
ال HHساب HHقة ال HHتي أص HHاب HHها ال HHفساد ،ه HHل ي HHوج HHد ف HHيه أي اش HHارة واض HHحة إل HHى الس HHلطة ال HHواض HHحة ال HHتي م HHنحها
الرسول محمد عليه السالم في عدة مناسبات بشكل شفهي إلى خليفته؟
)من توقيع دورة بهاء اهلل (The Dispensation of Baha’u’llah
.2وف HHي ه HHذه امل HHرح HHلة ال HHحاس HHمة اش HHعر ب HHان HHه م HHن واج HHبي ان اش HHرح خ HHصائ HHص ووظ HHائ HHف ال HHعمودي HHن ال HHلذي HHن
يHؤازران هHذا الHنظام اإلداري الHعزيHز وهHما مHؤسHسة واليHة أمHر اهلل ومHؤسHسة بHيت الHعدل االعHظم اإللHهي .أمHا
وصHHف جHHميع الHHعناصHHر املHHتنوعHHة الHHتي تHHعمل مHHن خHHالل هHHذه املHHؤسHHسات فHHيعتبر خHHارج نHHطاق وهHHدف هHHذه
الHرسHالHة الHتي تHتضمن الHحقائHق االسHاسHية لHالمHر املHبارك .ان جHيل املسHتقبل هHو الHقادر وحHده عHلى تHعريHف
وت HHوض HHيح ه HHذا ال HHنظام ب HHكل ع HHناي HHة ودق HHة وتح HHليل ط HHبيعة ال HHعالق HHة املس HHتحكمة ب HHني ه HHذي HHن ال HHرك HHنني ال HHرئ HHيسيني
اللHHواح الHHوصHHايHHا لHHحضرة عHHبد الHHبهاء ،ومHHن جHHانHHب آخHHر ربHHط كHHل مHHؤسHHسة مHHنه بمشHّ Hرع هHHذا الHHظهور االعHHظم
ومHHركHHز عهHHده االقHHوم .ان هHHدفHHي حHHالHHيا أن أوضHHح بHHعض املHHميزات الHHبارزة لهHHذيHHن الHHجناحHHني لHHلنظام اإلداري
عHلى الHرغHم مHن عHلمنا بHتركHيبته الHعظيمة الHتي سHبق شHرحHها بHكل وضHوح ،وبHالHتالHي ال يHوجHد أي عHذر ان تHم
اساءة فهمه أو تجاهله.
فHHي الHHبدايHHة يHHجب ان نHHذكHHر وبHHلغة واضHHحة وصHHريHHحة ،بHHأن هHHاتHHني املHHؤسسHHتني لHHلنظام اإلداري لHHحضرة بHHهاء
اهلل هHما فHي االصHل مHن جHانHب الHحق تHبارك وتHعالHى ولHهما وظHائHف هHامHة وحHيويHة وكHل مHنهما مHتمم لHالخHر فHي
الHغايHة والهHدف .ان هHدفHهما املشHترك واالسHاسHي هHو ضHمان اسHتمراريHة الHقدرة اإللHهية املHتدفHقة مHن مHصدر
الشHHريHHعة الHHربHHانHHية وحHHفظ وحHHدة اتHHباعHHها واملHHحافHHظة عHHلى سHHالمHHة تHHعالHHيمها ومHHرونHHتها .انHHهما مHHؤسسHHتان ال
ت HHنفصمان ع HHن ب HHعضهما ال HHبعض وت HHعمالن ب HHاالش HHتراك م HHع ب HHعض ف HHي ادارة ش HHئون االم HHر امل HHبارك وت HHنسيق
فHعالHياتHه وانشHطته وتHرويHج مHصالHحه واهHدافHه وتHطبيق حHدوده واحHكامHه ،والHدفHاع عHن مHؤسHساتHه املHتفرعHة .ان
ك HHل م HHؤس HHسة ت HHعمل ف HHي ح HHدود ون HHطاق ع HHمل واض HHح ومح HHدد ،وك HHل م HHنها ي HHصاح HHبها امل HHؤس HHسات ال HHالزم HHة ل HHها
وال HHتي ت HHعتبر اداة م HHن أج HHل ت HHنفيذ امل HHسؤل HHيات وال HHواج HHبات امل HHلقاة ع HHلى ع HHات HHقها .ك HHما ان ك HHل م HHنها ت HHمارس
قHدرتHها وسHلطتها وجHقوقHها وامHتيازهHا داخHل نHطاق الHعمل املHعني لHها .ان هHاتHني املHؤسسHتني غHير مHتناقHضتني
وال تحHط قHيد شHعره مHن مHقام احHدهHما لHالخHر ،كHما انHهما غHير مHتعارضHتني أو هHادمHتني لHبعضهما الHبعض،
بل كل منهما تكمل سلطة ووظائف االخرى وتعتبران متحدتني في اهدافهما بصورة دائمة وجوهرية.
)املرجع السابق(
.3واالن هHHناك كHHلمة يHHجب ان تHHقال حHHول الHHنظريHHة الHHتي بHHني عHHليها هHHذا الHHنظام اإلداري واملHHبادئ الHHتي يHHجب
ان ت HHحكم م HHؤس HHسات HHه ال HHرئ HHيسية .ب HHداي HHة ،ي HHكون ب HHعيدا ع HHن ال HHصواب اذا اردن HHا ان ن HHقارن ب HHني ه HHذا ال HHنظام HHن
الHبديHع اإللHهي وبHني االنHظمة االخHرى الHتي ابHتدعHتها عHقول البشHر خHالل مHراحHل مHتعاقHبة مHن الHتاريHخ بهHدف
ادارة مHHؤسHHساتHHه االنHHسانHHية .ان مHHقارنHHة مHHثل هHHذه ،تHHنم عHHن ضHHعف الHHتقديHHر ملHHا أوجHHده مHHؤسHHسه الHHعظيم مHHن
صHنع بHديHع .ان هHذا الHنظام يHمثل نHموذجHا لHلحضارة اإللHهية الHذي وضHعت شHريHعة بHهاء اهلل اسHاسHه واملHقرر
لHHه ان يسHHتقر عHHلى وجHHه االرض .ان أيHHا مHHن املHHنظمات البشHHريHHة املHHتنوعHHة والHHدائHHمة الHHتغيير ،الHHقديHHمة مHHنها أو
الحHديHثة ،الشHرقHية مHنها أو الHغربHية ،ال تHعطينا وال تHوضHح لHنا املHعيار الHذي بHموجHبه يHمكن لHنا قHياس الHفضائHل
املكنونة فيها أو معرفة متانة قواعدها وأصولها.
ان ال HHحكوم HHة ال HHبهائ HHية املس HHتقبلية )ال HHكوم HHنول HHث( ال HHتي ت HHرك HHز ع HHلى دع HHائ HHم ه HHذا ال HHنظام اإلداري وس HHواء م HHن
الHHناحHHية الHHنظريHHة أو الHHعملية ،هHHي حHHكومHHة فHHذة وال نHHظير لHHها فHHي تHHاريHHخ املHHنظمات الHHسياسHHية وال نHHد لHHها فHHي
تHاريHخ أي مHن االنHظمة الHديHنية املHعروفHة فHي الHعالHم .فHال يHوجHد فHي الHحكومHات الHديHمقراطHية أو االسHتبداديHة
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أو امل HHطلقة ،س HHواء ك HHان HHت م HHلكية أم ج HHمهوري HHة ،وال ف HHي ال HHنظام االرس HHتقراط HHي او ال HHنخبة ،ال HHتي ت HHمثل الح HHد
الHHوسHHط ،وال فHHي جHHميع انHHواع الHHحكومHHات واملHHنظمات الHHديHHنية املHHعروفHHة ،مHHثل الHHحكومHHة الHHعبريHHة ،أو املHHنظمات
امل HHسيحية ال HHكنسية ،أو ع HHند االم HHام HHة وال HHخالف HHة ف HHي االس HHالم ،ال ي HHوج HHد ف HHي ك HHل م HHا ذك HHر م HHا ي HHمكن م HHقارن HHته
بالنظام اإلداري الذي ابتدعته ورسمته يد القدرة واالقتدار لذلك املهندس البارع القدير.
)املرجع السابق(
.4ان ه HHذا ال HHنظام اإلداري ،الج HHدي HHد امل HHول HHد ،يح HHمل ف HHي ط HHيات HHه ع HHناص HHر م HHعينة م HHوج HHودة ف HHي ك HHل ح HHكوم HHة م HHن
الHHحكومHHات الHHعلمانHHية الHHثالث ولHHكن ال يHHطابHHق تHHمامHHا ايHHا مHHنها ،ولHHم يسHHتقطب أي عHHنصر سHHلبي مHHوجHHود فHHي
ت HHلك ال HHحكوم HHات .ك HHما ان HHه ي HHمزج وي HHوف HHق ب HHني ال HHحقائ HHق امل HHوج HHودة ف HHي ت HHلك االن HHظمة دون االخ HHالل ب HHال HHحقائ HHق
اإللHHهية واملHHبادئ الHHسماويHHة املHHوجHHودة فHHي اصHHل وأسHHاس هHHذا الHHنظام الHHعاملHHي .انHHه أمHHر لHHم تسHHتطع تHHحقيقه
االنظمة البشرية حتى اليوم.
كHH Hما يHH Hجب ان نHH HاخHH Hذ بHH Hعني االعHH Hتبار بHH Hان الHH Hنظام اإلداري لHH HديHH Hن بHH Hهاء اهلل هHH Hو لHH Hيس ديHH HمقراطHH Hيا بHH Hحتا ،الن
ال HHعناص HHر امل HHوج HHودة ف HHي االن HHظمة ال HHدي HHمقراط HHية وه HHو اس HHتمداد الس HHلطة م HHن ال HHشعب غ HHير م HHوج HHودة ف HHي ه HHذا
الHHظهور .وكHHما يHHجب ان نHHتذكHHر بHHان اعHHضاء بHHيت الHHعدل االعHHظم اإللHHهي اثHHناء ادارتHHهم لHHشئون االمHHر املHHبارك
واثHHناء تشHHريHHعهم لHHالحHHكام والHHقوانHHني الHHضروريHHة املHHتممة لHHكتاب االقHHدس ،وطHHبقا لHHبيانHHات الHHصريHHحة لHHحضرة
ب HHهاء اهلل ،ل HHيسوا م HHسؤول HHني ام HHام ال HHشعب ال HHذي ي HHمثلون HHه وال ه HHو م HHسموح ل HHهم ان ي HHتقيدوا ب HHأي اح HHساس HHات أو
آراء أو ع HHقائ HHد ج HHمهور امل HHؤم HHنني أو ال HHذي HHن ان HHتخبوه HHم م HHباش HHرة .ان HHما ع HHليهم ان ي HHتضرع HHوا ب HHال HHدع HHاء وامل HHناج HHاة
ويسHHترشHHدوا بHHما يHHمليه عHHليهم ضHHمائHHرهHHم ويHHقضي بHHه وجHHدانHHهم .كHHما يHHجب عHHليهم ان يHHطلعوا بHHانHHفسهم عHHلى
االوضHHاع الHHسائHHدة فHHي الHHجامHHعة ،وان يHHزنHHوا بHHعقولHHهم بHHغير تHHأثHHر ويHHدقHHقوا فHHي كHHل حHHالHHة تHHعرض عHHليهم ،اال ان
مHن واجHبهم االحHتفاظ النHفسهم بHالHحق الHثابHت فHي اتHخاذ الHقرار دون قHيد أو شHرط مHطمئنني بHالHتأكHيد الHقاطHع
لHH Hحضرة بHH Hهاء اهلل "انHH Hه يHH Hلهمهم مHH Hا يHH Hشاء" .ان اعHH Hضاء بHH Hيت الHH Hعدل االعHH Hظم وحHH HدهHH Hم ولHH Hيس هHH Hؤالء الHH HذيHH Hن
يHHنتخبونHHهم بHHطريHHقة مHHباشHHرة أو غHHير مHHباشHHرة  -هHHم الHHذيHHن يسHHتفيضون مHHن فHHيض الهHHدايHHة اإللHHهية الHHتي هHHي
سبب حفظ وحماية هذا الظهور والتي تفيض عليه بنعمة الحياة.
)املصدر السابق(
 -5ه HHذا ال HHنظام ال HHعامل HHي الج HHدي HHد ي HHمتاز ع HHن ج HHميع ان HHظمة ال HHعال HHم ال HHسقيمة وه HHو ف HHري HHد م HHن ن HHوع HHه ف HHي ت HHاري HHخ
االديHHان وال شHHبيه او نHHظير لHHه .انHHه يHHعتمد عHHلى ركHHنني اسHHاسHHيني هHHما :الHHواليHHة اإللHHهية وهHHي اول واعHHظم ركHHن،
ويHHعتبر بHHمثابHHة املHHصدر لHHلتفسير والHHتبيني ،والHHركHHن االخHHر هHHو بHHيت الHHعدل االعHHظم اإللHHهي الHHذي يHHعتبر مHHصدرا
للتشريع.
)توقيع  105بديع(
 -6إلHH Hى هHH Hذا الHH Hنظام الHH HعاملHH Hي اشHH Hار حHH Hضرة الHH Hباب وهHH Hو مHH Hا زال سHH Hجني حHH Hصون آذربHH Hيجان فHH Hي الHH Hبيان
الHفارسHي ،ام الHكتاب فHي الHدورة الHبابHية ،اشHارة واضHحة وأعHلن مHقدمHه وعHقد اآلصHرة بHينه وبHني اسHم حHضرة
بHهاء اهلل الHذي بشHر هHو بHرسHالHته .والHيك عHبارتHه الHفذة الHواردة فHي الHفصل الHسادس عشHر مHن الHواحHد الHثالHث،
قHال " :طHوبHى ملHن يHنظر إلHى نHظم بHهاء اهلل ويHشكر ربHه فHإنHه يظهHر وال مHرد لHه" .وإلHى هHذا الHنظم نHفسه أشHار
ح HHضرة ب HHهاء اهلل ال HHذي ان HHزل ف HHيما ب HHعد االح HHكام وامل HHبادئ ال HHتي ت HHهيمن ع HHليه ،ف HHقال ف HHي ال HHكتاب االق HHدس أم
الHكتاب فHي دورتHه" :قHد اضHطرب الHنظم مHن هHذا الHنظم االعHظم واخHتلف الHترتHيب بهHذا الHبديHع الHذي مHا شهHدت
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وضHHحها مHHهندسHHه الHHعظيم حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي وصHHيته وعهHHده بHHينما
عHHني االبHHداع شHHبهه ".امHHا مHHعاملHHه فHHقد ّ H H
شHHرع مHHن بHHعده أتHHباعHHه فHHي كHHال الشHHرق والHHغرب يHHضعون اسHHس هHHيئاتHHه االولHHى فHHي عHHصر الHHتكويHHن هHHذا مHHن
الدورة البهائية.
)كتاب القرن البديع ،ص (383
 -7ل HHقد ت HHم ت HHأس HHيس امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية ف HHي امل HHدن وال HHقرى واالق HHال HHيم امل HHتعددة وه HHي ب HHمثاب HHة اس HHاس وق HHاع HHدة
ال HHنظام ال HHعامل HHي ل HHحضرة ب HHهاء اهلل .ك HHما ت HHم ت HHأس HHيس ال HHلجان امل HHختلفة ال HHتي ت HHعتبر اي HHادي واج HHنحة امل HHحاف HHل
ال HHروح HHان HHية امل HHقدس HHة ووج HHدت ال HHصنادي HHق ال HHخيري HHة وه HHي ب HHإش HHراف ال HHنفوس امل HHنتخبة م HHن ج HHمهور امل HHؤم HHنني
واملHؤمHنات .لHقد جHاء هHذا االمHر االكHيد فHي الHكتاب االقHدس مHن قHلم املشHرع الHقديHر قHولHه عHز اجHاللHه" :قHد كHتب
اهلل ع HHلى ك HHل م HHدي HHنة ان ي HHجعلوا ف HHيها ب HHيت ال HHعدل وي HHجتمع ف HHيه ال HHنفوس ع HHلى ع HHدد ال HHبهاء وان ازداد ال ب HHأس
ويHرون كHأنHهم يHدخHلون مHحضر اهلل الHعلي االعHلى ويHرون مHن ال يHرى ويHنبغي لHهم ان يHكونHوا امHناء الHرحHمن بHني
االمHكان ووكHالء اهلل ملHن عHلى االرض كHلها ويHشاوروا فHي مHصالHح الHعباد لHوجHه اهلل كHما يHشاوروه فHي امHورهHم
وي HHختاروا م HHا ه HHو امل HHختار ك HHذل HHك ح HHكم رب HHكم ال HHعزي HHز ال HHغفار ......".وب HHعد وض HHع اس HHاس ه HHذا ال HHنظام ال HHعامل HHي
تHHأسسHHت املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة والHHتي سHHتسمى فHHي املسHHتقبل بHHيوت الHHعدل الHHخصوصHHية وقHHد انHHتخبت
هHHذه الHHبيوت بHHواسHHطة وكHHالء االحHHباء فHHي االقHHالHHيم املHHختلفة وبHHذلHHك نHHصبت اركHHان وأعHHمدة الHHقصر املHHشيد ،كHHما
شHكلت لHجان مHختلفة بHني الHحني واالخHر .وتHأسسHت مHؤتHمرات لHلوكHالء وصHناديHق خHيريHة مHركHزيHة وكHتبت دسHاتHير
للجامعات البهائية بكل دقة واتقان وترجمت ونشرت إلى عدة لغات مختلفة.
)من توقيع نوروز  101بديع(
من رسائل وآثار بيت العدل االعظم
 -1بHالنسHبة لHسؤالHكم االول حHول الHنظام الHعاملHي والHنظام اإلداري لHألمHر االعHظم وعHالقHتهما مHع بHعض ومHدى
ال HHتفاوت ب HHينهما ،ف HHقد اش HHار ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي ت HHواق HHيعه ب HHال HHلغة االنج HHليزي HHة إل HHى ن HHوع HHني م HHن االن HHظمة
احHHدهHHما الHHنظام اإلداري  Aministrative OrderواآلخHHر الHHنظام الHHعاملHHي  World Orderاو الHHنظام
الHHعاملHHي الجHHديHHد  New World OrderوقHHد أشHHار فHHي بHHيانHHاتHHه إلHHى ان الHHنظام اإلداري هHHو مHHقدمHHة لHHلنظام
الHHعاملHHي .....كHHما يHHجب عHHدم اعHHتبار الHHنظام اإلداري أو الHHنظام الHHعاملHHي هHHو كHHل الHHتعالHHيم اإللHHهية وانHHما تHHعتبر
ج HHميع ال HHتعال HHيم اإلل HHهية ف HHي مج HHموع HHها االم HHر اإلل HHهي ف HHي ح HHد ذات HHه .ان ال HHنظام ال HHعامل HHي س HHواء ف HHي ال HHوق HHت
الHHحاضHHر او حHHني وصHHولHHه ملHHرحHHلة الHHبلوغ الHHنهائHHي هHHو وسHHيلة لHHلوصHHول إلHHى الهHHدف الHHغائHHي أي تHHحقيق املHHدنHHية
اإللHHهية عHHلى بHHسيط الHHغبراء .إنHHه وسHHيلة وآلHHية ،وليسHHت الشHHريHHعة ذاتHHها ،وال يHHمكن اعHHتباره بHHديHHال عHHن أمHHر اهلل.
ام HHا ال HHنظام االداري ف HHهو ال HHنواة امل HHرك HHزي HHة ومظه HHر ل HHلقوى امل HHكنون HHة ال HHعال HHية امل HHحيطة ب HHال HHنظام ال HHعامل HHي اإلل HHهي
الجديد الذي سيستقر ويتحقق فيما بعد واملبشر بظهور العصر الذهبي.
)من رسالة إلى السيد هوشنك محمودي بتاريخ  14شهر الشرف  132بديع(
 -2ان مHH Hن ضHH Hمن صHH HالحHH Hيات بHH Hيت الHH Hعدل األعHH Hظم وواجHH HباتHH Hه :ضHH Hمان الHH Hحفاظ عHH Hلى الHH Hنصوص املHH HقدسHH Hة
وحHمايHتها مHن التحHريHف وسHوء الHتصرف ،تحHليل اآليHات واآلثHار املHباركHة وتHصنيفها وتHنسيقها والHدفHاع عHن أمHر
اهلل وحHHمايHHته وتخHHليصه مHHن قHHيود الHHقمع واإلضHHطهاد .وأيHHضا تHHرويHHج ورعHHايHHة مHHصالHHح امHHر اهلل ونشHHره وتHHبليغه
وتHوسHيع مHؤسHسات الHنظام اإلداري وتHقويHتها ،والHتمهيد لHتأسHيس الHنظام الHعاملHي لHحضرة بHهاء اهلل ،واإلهHتمام
بتحسHHني األخHHالق واإلتHHصاف بHHصفات وخHHصائHHل رحHHمانHHية تHHتميز بHHها الHHحياة الHHبهائHHية الHHفرديHHة واإلجHHتماعHHية،
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والHH Hسعي الHH Hحثيث فHH Hي تHH HقويHH Hة أواصHH Hر الHH HتآلHH Hف والHH HتفاهHH Hم بHH Hني األمHH Hم والHH Hشعوب واسHH Hتقرار السHH Hالم الHH HعاملHH Hي
واملجاهدة في سبيل تهذيب النفوس وتنويرها وإصالح العالم وتقدمه.
وايHضا سHن وتشHريHع الHقوانHني واألحHكام غHير املHنصوصHة ونHسخها وتHبديHلها حسHب اقHتضاء الHعصر ،وتHوضHيح
املHH HواضHH Hيع املHH Hبهمة والHH Hتشاور واتHH Hخاذ الHH Hقرار فHH Hي جHH Hميع الHH HقضايHH Hا الHH Hتي تسHH Hبب الHH Hخالف ،وحHH Hفظ الHH Hحقوق
الHشخصية وضHمان الحHريHة واالبHتكار لHألفHراد واملHحافHظة عHلى شHرف اإلنHسان وتHنمية األقHطار وتHعمير الHبلدان.
ت HHروي HHج وت HHطبيق أح HHكام أم HHر اهلل وم HHبادئ HHه وال HHحفاظ ع HHلى ح HHسن األخ HHالق وت HHعميمها ب HHموج HHب ح HHدود اهلل وس HHننه
وامل HHحاف HHظة ع HHلى امل HHرك HHز ال HHروح HHان HHي واإلداري ال HHدائ HHم ألم HHر اهلل ف HHي م HHدي HHنتي ع HHكا وح HHيفا وت HHوس HHيع م HHراف HHقه
وت HHحسينها واي HHضا ادارة ش HHؤون ج HHام HHعة األح HHباء ف HHي ال HHعال HHم أج HHمع وت HHوج HHيه ف HHعال HHيات أه HHل ال HHبهاء وت HHنظيمها
وت HHنسيقها وت HHوح HHيده HHا واي HHضا إدارة ش HHؤون ج HHام HHعة األح HHباء ف HHي ال HHعال HHم أج HHمع وت HHوج HHيه ف HHعال HHيات أه HHل ال HHبهاء
وتHنظيمها وتHنسيقها وتHوحHيدهHا وإنHشاء املHؤسHسات الHضروريHة واتHخاذ اإلجHراءات ملHراقHبة الHهيئات واملHؤسHسات
األم HHري HHة وض HHمان ال HHقيام ب HHواج HHبات HHها ض HHمن ح HHدوده HHا واخ HHتصاص HHات HHها وت HHوف HHير ال HHوس HHائ HHل الس HHتالم ال HHتبرع HHات
وعائدات األوقاف واملمتلكات األخرى التي وضعت تحت إشرافه ثم إدارتها وصرفها.
واي HHضا ال HHفصل ف HHي ال HHخالف HHات ال HHتي ت HHعرض ع HHليه وتح HHدي HHد ال HHعقوب HHات ف HHي كس HHر الح HHدود واألح HHكام اإلل HHهية،
واي HHجاد ال HHوس HHائ HHل ال HHفعال HHة ل HHتنفيذ ال HHقرارات ال HHصادرة وال HHعمل ع HHلى ح HHل ال HHخالف HHات وال HHحكم ف HHي امل HHنازع HHات
الHحاصHلة بHني الHبريHة وتHرويHج الHعدالHة اإللHهية وحHمايHتها وهHي الHضمان الHوحHيد لHتأمHني سHيادة الHقانHون والHنظام
وتHثبيت دعHائHمها فHي الHعالHم .......إن مHصدر سHلطة بHيت الHعدل األعHظم ووظHائHفه ونHطاق أعHمالHه كHلها مHنبعثة
مHن اآليHات املHنزلHة مHن يHراعHة حHضرة بHهاء اهلل ،فهHذه اآليHات الHباهHرات ومHا بHينه ووضHحه مHركHز املHيثاق وحHضرة
Hبني الHHوحHHيد املHHنصوص عHHليه بHHعد حHHضرة عHHبد الHHبهاء كHHل ذلHHك يHHعتبر مHHرجHHعا مHHطاعHHا
ولHHي أمHHر اهلل الHHذي هHHو املّ H
ل HHبيت ال HHعدل األع HHظم وأس أس HHاس HHه .إن س HHلطة ه HHذه ال HHنصوص امل HHبارك HHة س HHلطة م HHطلقة وق HHاط HHعة وه HHي امل HHرج HHع
الHثابHت الHذي لHن يHتغير حHتى يظهHر فHي الHعالHم مظهHر أمHر إلHهي جHديHد بHمشيئة اهلل ويHوضHع يHومHئذ زمHام األمHر
والحكم في قبضة قدرته.
)من دستور بيت العدل االعظم(
 -3ان بHH Hيت الHH Hعدل األعHH Hظم هHH Hو الHH Hهيئة الHH Hعليا لHH Hلنظام اإلداري ،ذلHH Hك الHH Hنظام الHH Hذي بHH Hينت بHH Hصورة واضHH Hحة
خHصائHصه الHبارزة وسHلطته وأسHلوب عHمله فHي اآليHات الHنازلHة والHتبيينات والHتفاسHير املHقدسHة املHنصوصHة .فHمن
ج HHهة ي HHتكون ه HHذا ال HHنظام اإلداري م HHن س HHلسلة م HHن ال HHهيئات امل HHنتخبة ال HHعامل HHية وامل HHرك HHزي HHة واملح HHلية ال HHتي ت HHرج HHع
إلHHيها السHHلطات التشHHريHHعية والHHتنفيذيHHة والHHقضائHHية لHHلجامHHعة الHHبهائHHية ،ومHHن جHHهة أخHHرى يHHضم ثHHلة مHHن الHHنفوس
املHمتازة املخHلصة الHذيHن عHينوا لHإليHفاء بHمسؤولHيتني محHددتHني هHما حHفظ وحHراسHة أمHر حHضرة بHهاء اهلل ونشHره
وت HHروي HHجه وذل HHك ف HHي ظ HHل ت HHوج HHيه وإرش HHاد امل HHرج HHع األع HHلى ألم HHر اهلل .ال HHنظام اإلداري ه HHو ن HHواة ون HHموذج ال HHنظام
الHعاملHي لHحضرة بHهاء اهلل ،وهHو ذو نHمو ذاتHي وبHقوة دافHعة إلHهية سHوف يHتسع نHطاق مHؤسHساتHه وتHمتد فHروعHه
وتHشعباتHها وتHتنوع وظHائHفه وتHتضاعHف فHعالHياتHه طHبقا لHإلدارة املHقدسHة لHحضرة بHهاء اهلل ومHبادئHه وأهHدافHه الHتي
اتى بها لتقدم الجنس البشري ورقيه.
)من النظام الداخلي لدستور بيت العدل االعظم(
 -4املحافل الروحانية املحلية
ح HHينما ي HHتجاوز ع HHدد ال HHبهائ HHيني ال HHقاط HHنني ف HHي م HHنطقة م HHا ع HHن ت HHسعة أش HHخاص م HHمن ب HHلغوا س HHن ال HHواح HHدة
والعش HHري HHن ،ل HHهم أن ي HHجتمعوا ف HHي أول أي HHام ع HHيد ال HHرض HHوان وي HHنتخبوا ه HHيئة إداري HHة مح HHلية م HHكون HHة م HHن ت HHسعة
أعHضاء تHسمى املHحفل الHروحHانHي لHلبهائHيني لHتلك املHنطقة .وبHعد ذلHك يHعاد انHتخابHها كHل سHنة فHي الHيوم األول
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مHHن عHHيد الHHرضHHوان ويHHبقى املHHنتخبون فHHي عHHضويHHة املHHحفل ملHHدة عHHام واحHHد أو إلHHى أن يHHنتخب مHHن يخHHلفهم .أمHHا
إذا كHان عHدد الHبهائHيني الHبالHغني فHي أيHة مHنطقة تHسعة تHمامHا فهHذه الHنفوس الHتسعة يHجتمعون فHي الHيوم األول
من عيد الرضوان ويعلنون عن تشكيل محفلهم الروحاني.
الHHبند األول :إن الHHوظHHائHHف والHHصالحHHيات الHHعامHHة لHHكل مHHحفل روحHHانHHي محHHلي هHHي مHHا نHHص عHHليها فHHي اآلثHHار
املباركة لحضرة بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي وما اقره بيت العدل االعظم.
الHبند الHثانHي :لHلمحفل الHروحHانHي املحHلي أن يHمارس سHلطة مHطلقة فHي كHافHة الHشؤون والخHدمHات األمHريHة فHي
منطقته وذلك وفقا لألصول املدونة في الدستور البهائي املحلي.
يعني املحفل الروحاني املركزي نطاق سلطة املحفل الروحاني املحلي وذلك وفقا لألصول التي
البند الثالثّ :
يقرها بيت العدل األعظم لكل بلد.
)املادة الثانية من دستور بيت العدل االعظم(
 -5املحافل الروحانية املركزية
إذا أقHر بHيت الHعدل األعHظم تHشكيل مHحفل روحHانHي مHركHزي فHي أي بHلد أو إقHليم ،عHلى افHراد الHجامHعة الHبهائHية
فHي ذلHك الHبلد ان يHنتخبوا وكHالءهHم لHلمؤتHمر املHركHزي حسHب الHترتHيب واملHوعHد الHذي يحHدده بHيت الHعدل األعHظم،
وهHؤالء الHوكHالء بHدورهHم يHنتخبون هHيئة مHكونHة مHن تHسعة أفHراد تHسمى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHذلHك الHبلد أو
اإلقHليم وذلHك وفHقا لHألصHول املHرعHية فHي الHدسHتور الHبهائHي املHركHزي لHذلHك الHبلد أو اإلقHليم ويHبقى املHنتخبون فHي
عضوية املحفل ملدة عام واحد أو إلى أن ينتخب من يخلفهم.
Hص عHHليها فHHي االثHHار
الHHبند االول :إن الHHوظHHائHHف والHHصالحHHيات الHHعامHHة لHHلمحافHHل الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة هHHي مHHا نّ H
اقره بيت العدل االعظم.
املباركة لحضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي وما ّ
الHبند الHثانHي :لHلمحفل الHروحHانHي املHركHزي السHلطة الHتامHة فHي إدارة كHافHة الHشؤون واالعHمال الHتابHعة لHلجامHعة
الHHبهائHHية فHHي مHHنطقته وعHHليه أن يHHسعى سHHعيا حHHثيثا لHHتشجيع املHHحافHHل الHHروحHHانHHية املحHHلية وأفHHراد االحHHباء فHHيها
لHتوحHيد أعHمالHهم وتHنظيم جHهودهHم املHتنوعHة ويHعاضHدهHم بHكافHة الHوسHائHل املHمكنة لHترويHج وحHدة الHعالHم اإلنHسانHي.
وب HHاإلض HHاف HHة إل HHى ذل HHك ي HHعتبر امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي م HHمثال ل HHجام HHعته ف HHي ع HHالق HHتها ب HHال HHجام HHعات ال HHبهائ HHية
املركزية األخرى وبيت العدل األعظم.
يعني بيت العدل االعظم نطاق إدارة كل محفل روحاني مركزي.
البند الثالثّ :
ال HHبند ال HHراب HHع :إن ال HHواج HHب األس HHاس HHي ل HHلمؤت HHمر ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي ه HHو امل HHشورة ح HHول االنش HHطة والخ HHطط
وال HHسياس HHات األم HHري HHة ،وك HHذل HHك ان HHتخاب أع HHضاء امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي وف HHقا ل HHلدس HHتور امل HHد ّون ل HHلجام HHعة
البهائية املركزية.
 .Iإذا رأى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي أن ان HHعقاد م HHؤت HHمر ال HHوك HHالء ل HHيس م HHمكنا ف HHي ذل HHك ال HHعام او ل HHيس م HHن
Hهمة لHHلمؤتHHمر
الHHحكمة انHHعقاده ،فHHله أن يتّخHHذ الHHتدابHHير الHHالزمHHة إلجHHراء االنHHتخاب الHHسنوي وسHHائHHر األمHHور املّ H
املركزي.
 .IIتHمأل الHشواغHر فHي عHضويHة املHحفل الHروحHانHي املHركHزي بHتصويHت مHن وكHالء املHؤتHمر املHركHزي الHذيHن انHتخبوا
املحفل نفسه على أن يجري التصويت باملراسلة أو بأية طريقة أخرى يقرها املحفل الروحاني املركزي.
)املادة الثالثة من دستور بيت العدل االعظم(
 -6واجبات اعضاء املحافل الروحانية
مHHن أبHHرز الHHواجHHبات املHHقدسHHة املHHلقاة عHHلى عHHاتHHق أعHHضاء املHHحافHHل الHHروحHHانHHية الHHذيHHن عهHHد إلHHيهم طHHرح وتHHوجHHيه
وت HHنسيق األم HHور األم HHري HHة ال HHسعي ب HHكل ق HHواه HHم ف HHي كس HHب ث HHقة وم HHحبة أول HHئك ال HHذي HHن يخ HHدم HHون HHهم وأن يتح Hّ Hروا
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املHشاعHر الHسائHدة ويHدركHوا بHرؤيHة ثHاقHبة اآلراء الHشخصية ألولHئك الHذيHن يفخHر أعHضاء املHحافHل بHإدارة شHئونHهم
وت HHروي HHجها وأن ت HHكون م HHداوالت HHهم وإدارت HHهم ل HHألم HHور م HHنزه HHة وم HHقدس HHة ع HHن ش HHائ HHبة ال HHتفرد أو ال HHتعال HHي أو ش HHبهة
السHHريHHة ،أو خHHلق جHHو يHتّسم بHHالHتّحكم واالسHHتبداد فHHي الHHرأي .وعHHليهم ان يHHبتعدوا تHHمامHHا عHHن كHHل عHHمل أو قHHول
قHد تHفوح مHنه رائHحة الHغايHات الHشخصية واألنHانHية والHتعصب ،ومHع أن اتHخاذ الHقرار الHنهائHي حHقّ مHقدس لHهم،
فHإن عHليهم أن يHفتحوا أبHواب الHحوار واملHشورة مHع أفHراد األحHباء ويHصغوا بHاهHتمام إلHى شHكواهHم وتHظلماتHهم
ويHHرحHHبوا بHHاقHHتراحHHاتHHهم وآرائHHهم ويHHرسHHخوا شHHعور الHHتعاون والHHتعاضHHد واملHHشاركHHة فHHي األمHHور وحHHسن الHHتفاهHHم
والثقة املتبادلة فيما بينهم وبني سائر األحباء.
)املادة الرابعة من دستور بيت العدل االعظم(
 -7هيئات املشاورين
أوجHHد بHHيت الHHعدل األعHHظم مHHؤسHHسة هHHيئات املHHشاوريHHن لHHكي تHHتم مسHHتقبال تHHوسHHعة وتHHعزيHHز الHHوظHHائHHف الHHخاصHHة
Hعني بHيت الHعدل األعHظم
املHوكHلة لHحضرات أيHادي أمHر اهلل وهHي حHفظ وحHمايHة األمHر املHبارك ونشHره وتHرويHجه ،وي ّ
أعضاء هذه الهيئات.
Hعني بHيت الHعدل االعHظم مHدة خHدمHة املHشاور وعHدد املHشاوريHن فHي كHل هHيئة ونHطاق وحHدود عHمل
الHبند االول :ي ّ
كل هيئة مشاورين.
البند الثاني :اذا انتقل املشاور من املنطقة التي حددت لخدماته يفقد عضويته في الهيئة.
الHبند الHثالHث :إن رتHبة املHشاور ووظHائHفه الHخاصHة تHعفيه مHن الHعضويHة فHي املHؤسHسات املحHلية واملHركHزيHة وفHي
حالة انتخابه لعضوية بيت العدل االعظم يعتبر معفيا من عضوية هيئة املشاورين.
)املادة التاسعة من دستور بيت العدل االعظم(
 -8هيئات املعاونني
سHتكون هHناك هHيئتان لHلمعاونHني لHكل مHنطقة ،إحHداهHما لHحفظ وحHمايHة االمHر الHكريHم واالخHرى لنشHره وتHرويHجه
وي HHعني ب HHيت ال HHعدل األع HHظم ال HHعدد ال HHالزم ل HHكل ه HHيئة .وي HHعمل أع HHضاء ه HHيئات امل HHعاون HHني ت HHحت ت HHوج HHيه وإش HHراف
هيئات املشاورين القارية وهم بمثابة الوكالء واملساعدين واملستشارين لهم.
البند االول :تعني هيئة املشاورين القارية اعضاء هيئات املعاونني من بني األحباء القاطنني في املنطقه.
الHبند الHثانHي :تHخصص لHكل عHضو هHيئة مHعاونHني مHنطقة خHدمHة مHعينة وال يسHتطيع الخHدمHة خHارج نHطاق تHلك
مهمة خاصة بواسطة حضرات املشاورين.
املنطقة ،إال إذا أوكلت إليه ّ
الHHبند الHHثالHHث :يHHجوز لHHعضو هHHيئة املHHعاونHHني ان يHHنتخب فHHي املHHؤسHHسات اإلداريHHة ولHHكن إذا انHHتخب عHHضوا فHHي
هHHيئة اداريHHة سHHواء عHHلى املسHHتوى املحHHلي أو املHHركHHزي عHHليه أن يHHقرر فHHي أيHHة جHHهة يHHرغHHب الخHHدمHHة الن الجHHمع
بينهما غير جائز ،ولكن اذا انتخب عضوا في بيت العدل االعظم يعفى من عضوية هيئة املعاونني.
)املادة العاشرة من دستور بيت العدل االعظم(
 -9ان وجHHود مHHؤسHHسات كهHHذه ذات رتHHب عHHالHHية تHHضم أفHHرا ًدا لHHهم دور هHHام عHHلى الHHرغHHم مHHن خHHل ّوهHHم للسHHلطات
التشHريHعية واالداريHة والHقضائHية وابHتعادهHم كHليا عHن عHمل الHقساوسHة وعHدم صHالحHيتهم إلعHطاء أي تHفسير او
تHوضHيح مHؤكHد وجHازم لHآليHات اإللHهية ،كHل ذلHك مHن خHصائHص الHنظام اإلداري الHبهائHي الHفريHد مHن نHوعHه مHقارنHة
بHاألديHان الHسابHقة .ان حHداثHة ومHيزة هHذا املHنظور يHجعله صHعبا لHلفهم ولHكن مHع نHمو وتHطور الHجامHعة الHبهائHية
واالزديHاد املHطّرد فHي فHهم األحHباء لHلخاصHية اإلداريHة لهHذه الHجامHعة غHير املHتأثHرة بHاملHفاهHيم الHخاصHة بHالHعهود
الHHسابHHقة ،سHHتفهم اهHHمية الHHتعاون املHHتبادل بHHني الHHعلماء واألمHHراء بHHصورة جHHيدة ويHHق ّدر ويHHثمن اهHHمية الHHتفاعHHل
املشترك بينهما.
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)مHHن رسHHالHHة لHHبيت الHHعدل االعHHظم مHHؤرخHHة  24ابHHريHHل  1972مHHوجHHهة إلHHى هHHيئات املHHشاوريHHن الHHقاريHHة واملHHحافHHل
املركزية(
 -10ان هHيئات املHشاوريHن الHقاريHة واملHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة لHهم وظHائHف مشHتركHة فHي مHجال الHتبليغ وحHفظ
األمHHر ،ولHHكن املHHشاورون مHHتخصصون فHHي هHHذه الHHوظHHائHHف مHHن مسHHتوى مHHختلف وبHHطريHHقة أخHHرى .فHHمن وجHHهة
ال HHنظر ال HHقاري HHة ت HHكون ل HHحضرات امل HHشاوري HHن رؤي HHة م HHعينة وع HHندم HHا ت HHعرض ه HHذه ال HHرؤي HHة ع HHلى امل HHحفل امل HHرك HHزي
بHصورة مHشورة او نHصح او اقHتراح او تHوصHية او مHالحHظة فHإن ذلHك سHيثري مHن فHهم املHحفل لHالمHور ويكسHبه
خHHبرة اوسHHع ويHHشجعه عHHلى املHHحافHHظة عHHلى وجHHهة نHHظر عHHاملHHية شHHامHHلة .ان وجHHه الHHخالف هHHذا فHHي اسHHلوب عHHمل
املHشاوريHن ذكHر أسHاسHا فHي ألHواح الHوصHايHا لHحضرة عHبد الHبهاء عHندمHا حّ Hدد عHمل حHضرات ايHادي أمHر اهلل،
وتHم تHطويHر هHذه الHوظHيفة بHعد ذلHك عHندمHا اعHطيت وظHيفة تHبليغ وحHمايHة االمHر املHبارك إلHى حHضرات املHشاوريHن.
وب HHاع HHتباره HHم م HHعيّنني م HHن ق HHبل ب HHيت ال HHعدل االع HHظم ف HHإن HHهم ي HHساع HHدون ب HHيت ال HHعدل ع HHلى ت HHوس HHيع وت HHعزي HHز ال HHقوى
والHHتحقق مHHن سHHالمHHة عHHمل املHHحافHHل املHHركHHزيHHة واملHHؤسHHسات والHHجامHHعات الHHتي تHHحت إشHHرافHHها .ويHHقوم حHHضرات
املHشاوريHن مHن خHالل هHيئات املHعاونHني بنشHر وتHرويHج وظHائHفهم لHلمحافHل الHروحHانHية املحHلية وأفHراد الHجامHعة وقHد
ح HHددت وظ HHيفتهم ف HHي ال HHواح ال HHوص HHاي HHا ع HHندم HHا ت HHفضل ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ق HHائ HHال" :نش HHر ن HHفحات اهلل وت HHرب HHية
الHنفوس بHتعليم الHعلوم وتحسHني أخHالق الHعموم والHتقديHس والHتنزيHه فHي جHميع الHشئون" .ويHمكن املHالحHظة بHأن
دورا ه HHا ًمّ HHا ف HHي
ح HHضرات امل HHشاوري HHن م HHن خ HHالل ع HHملهم ف HHي ت HHبليغ وح HHفظ األم HHر األع HHظم ف HHي ال HHواق HHع ي HHلعبون ً
تعزيز ودعم جميع اركان الجامعة البهائية.
)م HHن رس HHال HHة ل HHبيت ال HHعدل االع HHظم م HHؤرخ HHة  19اي HHار )م HHاي HHو(  1994م HHوج HHهة إل HHى امل HHحفل ال HHروح HHان HHي امل HHرك HHزي
للواليات املتحدة االميركية(
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  5إطHاعHة املHؤسHسات الHبهائHية وفHصل  7االنHتخابHات الHبهائHية وفHصل  47الHضيافHة الHتسع
عشرية[
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ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﷲ
من الواح حضرة بهاء اهلل
 -1ونHفسه الHحق سHوف يHزيّHن اهلل ديHباج كHتاب الHوجHود بHذكHر أحHبائHه الHذيHن حHملوا الHرزايHا فHي سHبيله وسHافHروا
في البالد باسمه وذكره ويفتخر كل من فاز بلقائهم بني العباد ويستنير بذكرهم من في البالد.
)توقيعات مباركة ،مجلد  ،3ص (190
 -2ان الHذيHن هHاجHروا مHن أوطHانHهم لHتبليغ األمHر يHؤيHدهHم الHروح األمHني ويخHرج مHعهم قHبيل مHن املHالئHكة مHن لHدن
عHزيHز عHليم .طHوبHى ملHن فHاز بخHدمHة اهلل ،لHعمري ال يHقابHله ع ٌ
Hمل مHن االعHمال اال مHا شHاء ربHك املHقتدر الHقديHر .انHه
لسيد االعمال وطرازها كذلك قدر من لدن منزل قديم.
)منتخباتي ،فقرة  ،157ص (215
ني عHHليهم املHHأل األعHHلى ورقHHمت اسHHمائHHهم مHHن الHHقلم
 -3ان الHHذيHHن هHHاجHHروا فHHي سHHبيل اهلل ثHHم صHHعدوا الHHيه يHHص ّل ّ
االبHHهى مHHن الHHذيHHن اسHHتشهدوا فHHي سHHبيل اهلل املHHهيمن الHHقيوم .عHHليهم رحHHمة اهلل وعHHنايHHاتHHه وفHHضل اهلل ونHHفحاتHHه
انه لهو الغفور الكريم .
)گلزار تعاليم بهائي ،ص (296
وبشHHروا الHHعباد بHHالHHحكمة والHHبيان بهHHذا االمHHر الHHذي الح
 -4أن اخHHرجHHوا مHHن أفHHق االقHHتدار بHHاسHHم ربّHHكم املHHختار ّ H
مHن افHق االمHكان ايHاكHم ان يHمنعكم شHيء عHما امHرتHم مHن الHقلم االعHلى اذ تحHرك عHلى الHلوح بسHلطان الHعظمة
واالقتدار .طوبى ملن سمع صريره اذا ارتفع بالحق بني االرضني والسموات.
)من توقيع مؤرخ  110بديع(
وسHHطر فHHي كHHتب الHHقبل مHHقام تHHوجHHه املخHHلصني إلHHى
 -5ان الحHHركHHة لHHوجHHه اهلل فHHي الHHعالHHم لHHها اثHHرهHHا ،وقHHد ذُكHHر ُ H
االطراف والجهات من اجل هداية العباد.
)ظهور عدل إلهي ،ص (171
Hصا لHHوجHHه اهلل ألجHHل تHHبليغ االمHHر وانHHتشار اآلثHHار ،لHHعمر اهلل ان
 -6طHHوبHHى لHHلعباد الHHذيHHن يHHقصدون الHHبالد خHHالً H
االرض تفتخر بقدوم هؤالء النفوس .إن اليوم خادم امر اهلل ومب ّلغ اياته هو من أعلى الخلق في الكتاب.
)مائده اسماني ،مجلد  ،4ص (49
من آثار حضرة عبد البهاء
 -1عHلينا أن نHتجاوز سHعادة الHراحHة فHي الHوطHن وحHالوة التح ّHرر مHن املHحن ونHتوجHه إلHى الهجHرة فHي سHبيل اهلل
وهي املوهبة الباقية والدائمة واملستمرة وسيظهر منها نتائج عظيمة.
)منتخباتي از مكاتيب ،مجلد  ،1ص (270
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 -2أيHHها الHHثابHHتون عHHلى املHHيثاق ،إذا قHHصد هHHذا الHHطائHHر املHHظلوم املHHكسور الHHجناح ،املHHأل األعHHلى وأسHHر ع إلHHى
عHHالHHم الHHخفاء واسHHتقر جسHHده تHHحت أطHHباق الHHتراب أو فُHHقد ،فHHعلى األفHHنان الHHثابHHتني الHHراسHHخني فHHي مHHيثاق اهلل
الHذيHن نHبتوا مHن سHدرة الHتقديHس أن يHقومHوا بHاالتHفاق مHع حHضرات أيHادي أمHر اهلل عHليهم بHهاء اهلل ،ومHع جHميع
األنHHصار واملHHحبّني عHHلى نشHHر نHHفحات اهلل وتHHبليغ أمHHر اهلل وتHHرويHHج ديHHن اهلل قHHلبا وروحHHا وال يHHصبرون دقHHيقة وال
يسHتريHحون آنــHا ،وينتشHرون فHي املHمالHك والHديHار ويHطوفHون كHل الHبالد ويHجوسHون خHالل األقHالHيم ،ال يسHتقرون
Hفس الHراحHة ،وتHعلو مHنهم فHي كHل صHقع صHيحة يHا بHهاء األبHهى وتHطبق اآلفHاق
دقHيقة وال يهHدأون آنHا وال تHطلب ن ٌ
شه HHرت HHهم ف HHي ك HHل ال HHبالد ،وي HHكون HHون ش HHمو ًعHHا م HHضيئة ف HHي ك HHل ن HHاد ،ويُ HHشعلون ن HHار ال HHعشق ف HHي ك HHل م HHحفل ك HHي
تشHHرق انHHوار الHHحق فHHي قHHطب اآلفHHاق ،وتHHدخHHل أمHHم الشHHرق والHHغرب أفHHواجHHا فHHي ظHHل كHHلمة اهلل ،وتهHHب نHHفحات
الHHقدس وتسHHتنير الHHوجHHوه وتHHصير الHHقلوب ربHHانHHية والHHنفوس رحHHمانHHية ،ويHHجب اعHHتبار أهHHمية امHHر الHHتبليغ – فHHإنHHه
أس األس HHاس .ألن أه HHم األم HHور ف HHي ه HHذه األي HHام ه HHداي HHة امل HHلل واالم HHم ،وإن ه HHذا ال HHعبد امل HHظلوم م HHشغول ل HHيال
ون HHهارا ب HHال HHتروي HHج وال HHتشوي HHق ،ول HHم ي HHسكن دق HHيقة ح HHتى أح HHاط اآلف HHاق ص HHيت ام HHر اهلل وأي HHقظت الش HHرق وال HHغرب
نHHفحات املHHلكوت األبHHهى ،فHHيجب عHHلى احHHباء اهلل أن يHHنسجوا عHHلى هHHذا املHHنوال .هHHذا هHHو شHHرط الHHوفHHاء ،هHHذا مHHا
تقتضيه عبودية عتبة البهاء.
)العهد االوفى ،الواح الوصايا ،ص (26
Hداف سHHامHHية ويHHتفضل حHHضرة املHHسيح بHHقولHHه
 -3وصHHفوة الHHقول يHHجب ان تHHكون لHHدى احHHباء اهلل هHHم ٌم عHHالHHية واهٌ H
طHHوبHHى لHHلفقراء ألن لHHهم مHHلكوت اهلل ويHHعني بهHHذا ان هHHنيئا لHHلفقراء الHHذيHHن ال شهHHرة لHHهم وال الHHقاب اذ سHHيكونHHون
اسHياد الHعالHم اإلنHسانHي وكHذلHك يHتفضل فHي الHقرآن بHقولHه ونHريHد ان نHم ّن عHلى الHذيHن اسHتضعفوا فHي االرض
ون HHجعلهم أئ HHمة ون HHجعلهم ال HHوارث HHني وي HHري HHد ت HHعال HHى به HHذه االي HHة ان HHنا نس HHبغ ف HHضلنا ع HHلى ال HHضعفاء ف HHنجعلهم ورث HHة
االنHHبياء واملHHرسHHلني .وهHHا قHHد آن االوان لتخHHلعوا رداء الHHتعلق بهHHذا الHHعالHHم الHHفانHHي وتنسHHلخوا مHHن عHHالHHم البشHHريHHة
انسHHالخHHا كHHليا وتHHصبحوا مHHالئHHكة الHHسماء وتHHسافHHروا إلHHى هHHذه االقHHطار واهلل الHHذي ال الHHه اال هHHو لHHتصبح ّن كHلّ
واحد منكم إسرافيل الحياة ولتنفخ ّن نسمة الحياة في االخرين وعليكم وعليكن التحية والثناء.
)الواح الخطة اإللهية ،ص (15
من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1الHتكبير والHبهاء والHتحية والHثناء عHليكم وعHلى الHذيHن سHمعوا وأجHابHوا نHداء ربHهم ومHحبوبHهم وتHركHوا أوطHانHهم
ون HHسوا أوك HHاره HHم وف HHدوا راح HHتهم ورخ HHائ HHهم وس HHرع HHوا إل HHى االق HHال HHيم ال HHقاص HHية واالق HHطار ال HHشاس HHعة ف HHي م HHشارق
االرض ومغاربها حبًّا هلل وخالصا لوجهه واتّبا ًعا ألمره وإعزازًا لدينه األعز األوعر االفخم االقدس الخطير.
)توقيع نوروز  110بديع(
جHHل يHHا عHHباد اهلل وامHHائHHه فHHي املHHدن والHHديHHار ،قHHومHHوا
جHHل ال َع َH
 -2أل َ HوحHHا أل َ HوحHHا يHHا معشHHر املHHؤمHHنني واملHHؤمHHنات ،ال َع َH
عHHلى الHHنصر بHHكليتكم ،ودعHHوا الHHدنHHيا وزخHHرفHHها عHHن ورائHHكم ،اتHHركHHوا أوطHHانHHكم وأوكHHاركHHم وذوي قHHرابHHتكم ،وش ّ Hدوا
وبشHروهHم بHما وعHدكHم مHقصودكHم ومHحبوبHكم .فHواهلل الHذي ال الHه
اظهHركHم وبHلغوا الHناس مHا بHلغكم ربHكم وبHارئHكم ّH H
اال هHHو بHHقيامHHكم عHHن مHHقاعHHدكHHم تهHHطل شHHآبHHيب فHHيض مHHوالكHHم ومHHوجHHدكHHم ،وبHHمهاجHHرتHHكم اوطHHانHHكم ،تظهHHر خHHفيات
أمHر مHعبودكHم ومHسجودكHم وبHاسHتقامHتكم يHتزعHزع بHنيان اعHدائHكم وخHصمائHكم ،وبHانHقطاعHكم ت ّ
Hندك جHبال اوهHام
رؤسHHائHHكم ،إن ث Hبّتم اقHHدامHHكم عHHلى هHHذا الHHصراط فHHوعHHزة ربHHكم وجHHاللHHه وعHHظمته وعHHالئHHه روح الHHقدس يHHنفث فHHي
فHHمكم وروح األمHHني يHHلهمكم فHHي قHHلوبHHكم وروح األعHHظم يHHحيط بHHكم عHHن يHHمينكم ويHHساركHHم وخHHلفكم وقHHدامHHكم ان
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اس HHتبقوا ف HHي خ HHدم HHة ام HHر رب HHكم ه HHذا خ HHير ل HHكم ع HHما ت HHطلع ال HHشمس ع HHليها ان ان HHتم ب HHام HHره م HHوق HHنون وه HHذا خ HHير
النصح مني عليكم ان انتم تقبلون والتحية عليكم وعليكن اجمعني.
)توقيع  111بديع(
 -3ان امل HHبدأ ه HHو أن ع HHلى امل HHهاج HHري HHن ال HHراغ HHبني ف HHي االس HHتقرار ف HHي م HHناط HHق الهج HHرة ع HHليهم أن ي HHدرك HHوا أن HHهم
ي HHمثّلون أم HHر اهلل ب HHل إن HHهم أم HHر اهلل .وع HHلى ع HHقول HHهم وق HHلوب HHهم ان ت HHكون م HHر ّHك HHزة ع HHلى امل HHهام وال HHظروف وال HHبيئة
الجHديHدة الHتي هHم فHيها .عHليهم ان ال يHفكروا فHي الHرجHوع إلHى اوطHانHهم او فHي الHسفر إلHى مHكان اخHر .ولHكن
بعد تأسيس االمر املبارك باحكام يمكن لهم التنقل والسفر بعد املشورة مع املحفل الروحاني املركزي.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل املHHركHHزي الملHHانHHيا والHHنمسا بHHتاريHHخ  28حHHزيHHران  /يHHونHHيو
(1954
 -4ان ح HHضرة امل HHول HHى ع HHلى ع HHلم ت HHام ب HHال HHتضحيات ال HHعظيمة امل HHطلوب HHة م HHن امل HHهاج HHري HHن األع HHزاء وب HHامل HHشاك HHل
وال HHصعاب ال HHتي ي HHواج HHهون HHها ودوره HHم ف HHي م HHواجه HHتها وال HHتغلب ع HHليها .وله HHذا الس HHبب ف HHإن ح HHضرت HHه ي HHشعر ب HHأن
أعHHمال املHHهاجHHريHHن الHHيوم تHHعتبر مHHن اهHHم الخHHدمHHات االمHHريHHة الHHتي يHHمكن ألي شHHخص بHHهائHHي ان يHHق ّدمHHها وهHHي
اهHHم مHHن الخHHدمHHة فHHي املHHحفل املHHركHHزي أو أي وظHHيفة اداريHHة اخHHرى .وعHHلى الHHرغHHم مHHن ان الهجHHرة تشHHتمل عHHلى
م HHسئول HHيات وص HHعاب ك HHثيرة ول HHكن ب HHرك HHات HHها ون HHعمها ال HHروح HHية ع HHظيمة ب HHل وت HHفوق ع HHلى االم HHور االخ HHرى .ك HHما ان
الHHفرص املHHتاحHHة وغHHيره لHHتحقيق انHHتصارات عHHظيمة ومHHعينة .ان الHHنفس الHHتي ذاقHHت اكHHسير الهجHHرة مHHرة واحHHدة
نادرا ما تقوم بعمل شيء آخر.
ً
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  5حزيران  /يونيو  1954م(
 -5عHHلى املHHهاجHHريHHن أن يHHدركHHوا انHHهم يHHحققون آمHHال حHHضرة بHHهاء اهلل ويHHنفذون مHHا كHHان يHHأمHHل بHHتنفيذه حHHضرة
عHHبد الHHبهاء بHHنفسه اال وهHHو الHHسير عHHلى االقHHدام وتHHبليغ أمHHر والHHده املHHاجHHد إلHHى جHHميع االقHHطار واالشHHطار فHHي
الHعالHم .ان املHهاجHريHن يHعززون مHن مHكانHة االمHر اإللHهي ورفHعته فHي انHظار الHعامHة إلHى حHد بHعيد وعHلى االخHص
ف HHي ان HHظار امل HHسئول HHني ال HHرس HHميني .ال ش HHك ب HHأن ال HHتوس HHع الس HHري HHع ل HHالم HHر امل HHبارك ق HHد ل HHفت ان HHتباه رج HHال ال HHفكر
واملHسئولHني الHكبار فHي املHجتمع والHعامHلني فHي حHقل الHتربHية والHتعليم كHما كHان الHحال خHالل املHائHة سHنة املHاضHية
تقريبا.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHلواليHHات املتحHHدة فHHي  20حHHزيHHران /
يونيو (1954
من رسائل بيت العدل االعظم
 -1ان املHهاجHريHن الHذيHن اسHتقروا أو سيسHتقرون فHي مHواقHعهم ،وبHالHذات فHي املHناطHق الجHديHدة وغHير املHفتوحHة
يHHجب ان يHHتذكHHروا بHHأن ذهHHابHHهم إلHHى اهHHدافHHهم لHHه هHHدف ابHHعد مHHن مجHHرد االقHHامHHة الHHقصيرة املHHدة مHHن اجHHل فHHتح
مHنطقة او جHزيHرة مHعينة واالعHالن بHأن هHذه االقHالHيم قHد فHتحت لHالمHر املHبارك وحHتى لHو آمHن عHدد مHن افHراد تHلك
االقHHالHHيم بHHاالمHHر اإللHHهي .ان الهHHدف الHHرئHHيسي والHHواضHHح هHHو تHHأسHHيس امHHر اهلل بHHشكل قHHوي وراسHHخ فHHي قHHلوب
الHHناس والHHتأكHHد مHHن ان املHHؤسHHسات اإللHHهية املHHنشأ قHHد تHHأسسHHت واخHHذت تHHعمل بHHواسHHطة املHHهاجHHريHHن .إن مHHثابHHرة
املHHهاجHHريHHن فHHي أمHHاكHHنهم ومHHهما كHHانHHت الHHتضحيات فHHانHHها تHHعتبر نHHوع مHHن الخHHدمHHة املخHHلصة الHHتي ذكHHرت فHHي
ال HHتعال HHيم امل HHبارك HHة ول HHها ث HHواب ف HHي ال HHداري HHن .ه HHناك ن HHصائ HHح وت HHوج HHيهات م HHتعددة م HHن ح HHضرة امل HHول HHى ح HHول ه HHذا
املوضوع وفيها يشرح باسهاب الطبيعة الهامة لهذا العمل الواضح.
٢٨٨

)من رسالة إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  5حزيران  /يونيو عام  1966م(
 -2ب HHالنس HHبة للهج HHرة ،ف HHهو أم HHر ي HHتط ّلب م HHشورة ك HHبيرة وت HHشجيع .ب HHال HHطبع ان ك HHان امل HHحفل ي HHدع HHم امل HHهاج HHر م HHن
صHHندوقHHه ،فHHيمكن لHHلمحفل وقHHف هHHذا الHHدعHHم الHHحالHHي اذا رفHHض املHHهاجHHر الHHذهHHاب إلHHى املHHنطقة املHHتفق عHHليها او
ق HHرر امل HHحفل ع HHدم االس HHتمرار ف HHي املش HHروع ألي س HHبب ك HHان .واذا ق HHرر امل HHهاج HHر او امل HHحفل ع HHمل ذل HHك ،ف HHيجب
اعHطاء املHهاجHر فHرصHة كHافHية لHيصبح مHكتفيا ذاتHيا .أمHا اذا كHان املHهاجHر مسHتغنيا ذاتHيا مHن الHناحHية املHالHية ال
ي HHحق ل HHلمحفل ت HHوج HHيهه ع HHن ال HHجهة ال HHتي ي HHجب ان ي HHسكن ف HHيها .ع HHلى امل HHحفل او ال HHلجنة امل HHعينة امل HHشورة م HHع
املHهاجHر وشHرح االحHتياجHات وعHرض املHساعHدة السHتقراره فHي مHوقHعه الHالزم واملHناسHب .وبHاملHشورة مHع املHهاجHر
يHHمكن تHHعيني أفHHضل مHHكان يHHمكن لHHه ان يخHHدم ولHHكن يHHظل الHHقرار الHHنهائHHي مHHع الHHشخص نHHفسه .هHHناك مHHؤمHHنون
جHHاءوا مHHن الHHخارج كHHمهاجHHريHHن لHHالسHHتقرار فHHي الHHنمسا وبHHالHHطبع يHHأمHHلون بHHأن يسHHتقروا فHHي املHHدن املHHحتاجHHة
لHلمهاجHريHن .ولHكن ان كHان احHد املHهاجHريHن مHن املHكتفني ذاتHيا وال يسHتطيع االسHتقرار فHي مHنطقة مHعينة لHه مHن
ٍ
عندئذ عليكم التفكير في افضل وسيلة يمكن االستفادة من خدمات هذا املهاجر.
قبلكم،
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للنمسا مؤرخة  30اذار  /مارس عام  1970م(
Hورا وبHشكل حHاسHم لهHذا املشHروع الHعاملHي الHحيوي املHدعHو لHه اتHباع حHضرة
 -3انHنا نHدعHو االحHباء إلHى الHعمل ف ً
بHHهاء اهلل فHHي جHHميع الHHقارات .ان الHHوقHHت قHHصير والجهHHد املHHطلوب هHHو فHHي الHHواقHHع كHHبير وهHHائHHل .سHHنتلو األدعHHية
Hلحة ف HHي ال HHوق HHت
وامل HHناج HHاة ف HHي األع HHتاب امل HHقدس HHة ح HHتى ي HHنهض س HHيل م HHن امل HHهاج HHري HHن إلت HHمام ه HHذه امل HHهمة امل ّ H
الحاضر ويندفعوا بشدة إلى حقل الخدمة.
)من رسالة ارسلت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ  2اب  /اغسطس  1970م(
]راجHع أي ً
Hضا فHصل  2االسHتقامHة والHثبات عHلى أمHر اهلل وفHصل  3إطHاعHة اهلل ومظهHر أمHره وفHصل  8االنHقطاع
وفصل  25التوكل على اهلل وفصل  35خدمة أمر اهلل[.
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ﺍاﻟﻮﺣﺪﺓة ﻭوﺍاﻻﺗﺤﺎﺩد
من آثار حضرة بهاء اهلل
HفـرقHHكم شHHؤونHHات الHHنفس والHHهوى ،كHHونHHوا كHHاألصHHابHHع فHHي الHHيد واألركHHان لHHلبدن كHHذلHHك يHHعظكم قHHلم
.1إيHHاكHHم أن تّ H
الوحي إن أنتم من املوقنني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (58
.2أن اتّح HHدوا ي HHا أح HHبائ HHي ث HHم اج HHتمعوا ع HHلى ش HHري HHعة أم HHري ،وال ت HHكون HHن م HHن امل HHختلفني ،وإن أق HHرب HHكم إل HHى اهلل
أخشاكم وأخشعكم لو أنتم من العارفني.
)أمر وخلق ،الجزء  ،3ص (234
.3قHد اخHترنHا الHباليHا إلصHالح الHعالHم واتّHحاد مHن فHيه إيHاكHم أن تHتكلموا بHما يHختلف بHه األمHر كHذلHك يHنصحكم
Hمر بHHينكم أريHHاح االخHHتالف هHHذا مHHا
ربHHكم الHHغفور ........يHHا أحHHبائHHي أن اتحHHدوا فHHي أمHHر اهلل عHHلى شHHان ال تّ H
أُمرتم به في األلواح وهذا خير لكم إن أنتم تعلمون.
)أمر وخلق ،الجزء  ،3ص (234
.4ي HHا أح HHبائ HHي أن اج HHتمعوا ع HHلى ح HHب اهلل إي HHاك HHم أن ت HHختلفوا ف HHي أم HHر إن HHه أراد ل HHكم امل HHحبة واالت HHحاد ان HHه ل HHهو
العليم الخبير.
)آثار قلم أعلى ،الجزء  ،6ص (40
 -5إنHHا نHHشكو مHHن الHHذيHHن اخHHتلفوا فHHي أمHHر اهلل وبHHهم تHHك ّدر صHHافHHي كHHأس عHHرفHHانHHي بHHني بHHريّHHتي وكHHسف شHHمس
تHقديHسي وخHسف قHمر سHلطانHي إنHا خHلقنا الHكل لHلمو ّدة والHوداد واملHحبة واالتHحاد ونHسأل اهلل بHأن يHؤيHد الHكلّ
على ما يحب ويرضى إنه املقتدر القدير.
)آثار قلم أعلى ،الجزء  ،6ص (277
 -6قHل قHد جHاء الHغالم لHيحيي الHعالHم ويتّحHد مHن عHلى األرض كHلها فHسوف يHغلب مHا أراد اهلل وتHرى كHل األرض
جنة األبهى كذلك ُر ِقم من قلم األمر على لوح ٍ قويم.
)ألواح نازله خطاب بملوك ،ص (209
Hحب أن ي HHرى َمHH Hن ف HHي األك HHوان ك ٍ H
Hنفس واح HHدة وه HHيك ٍل واح HHد ان اغ HHتنموا ف HHضل اهلل
 -7إن رب HHكم ال HHرح HHمن ي ّ H
ورحمته في تلك األيام التي ما رأت عني اإلبداع شبهها.
)ألواح نازله خطاب بملوك ،ص (114
 -8قHHل أن اتّحHHدوا فHHي كHHلمتكم واتّHHفقوا فHHي رأيHHكم واجHHعلوا إشHHراقHHكم أفHHضل مHHن عHHشيّكم وغHHدكHHم أحHHسن مHHن
أمHسكم ...قHل يHا أحHباء اهلل ال تHعملوا مHا يHتك ّدر بHه صHافHي سHلسبيل املHحبة ويHنقطع بHه عHرف املHو ّدة َلHعمري قHد
ُ
خ HHلقتم ل HHلوداد ال ل HHلضغينة وال HHعناد ،ل HHيس الفخ HHر ل HHحبكم أن HHفسكم ب HHل ل HHحب أب HHناء ج HHنسكم ول HHيس ال HHفضل مل HHن
يحب الوطن بل ملن يحب العالم.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص (118
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من آثار حضرة عبد البهاء
Hرب الجHليل فHي حHسن الHسياسHة وحHسن املHعامHلة والHفضل والHجود ولHنترك الHجور والHطغيان ولHنلتئم
.1فHلنتّبع ال ّ
ال HHتئام ذوي ال HHقرب HHى ب HHال HHعدل واإلح HHسان ول HHنمتزج ام HHتزاج امل HHاء وال HHراح ولنتّح HHد ات HHحاد األرواح ،وال ن HHكاد أن
نHHؤسHHس سHHياسHHة أعHHظم مHHن سHHياسHHة اهلل وال نHHقدر أن نجHHد شHHيئا يHHوافHHق عHHالHHم اإلنHHسان أعHHظم مHHن فHHيوضHHات
اهلل ،ولHكم أسHوة حHسنة فHي الHرب الجHليل فHال تHب ّدلHوا نHعمة اهلل وهHي األلHفة الHتامHة فHي هHذا السHبيل .عHليكم يHا
عباد اهلل بترك االختالف وتأسيس االئتالف والحب واإلنصاف والعدل وعدم االعتساف.
)مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء ،الجزء األول ،ص (11
.2إن األديHان اإللHهية مHبنية عHلى الHفضائHل اإلنHسانHية ومHنها األلHفة والHوداد بHني الHعموم والHوحHدة واالتHفاق بHني
الج HHمهور .ي HHا ق HHوم ألس HHتم م HHن س HHالل HHة واح HHدة ،ألس HHتم أف HHنان HHا وأوراق HHا م HHن دوح HHة واح HHدة ،ألس HHتم م HHشمول HHني
بلحHظات أعHني الHرحHمانHية ألسHتم مسHتغرقHني فHي بHحار الHرحHمة مHن الHحضرة الHوحHدانHية ألسHتم عHبيدا لHلعتبة
الربانية.
)مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء ،الجزء األول ،ص (12-11
.3ثHHم يHHا أصHHفياء اهلل عHHليكم بHHاالتHHحاد واالتHHفاق واالحHHتراز عHHن الHHشقاق واالبHHتعاد مHHن أهHHل الHHنفاق كHHونHHوا أز ّمHHة
واحHHدة مHHلكوتHHية وجHHنودا مHHجندة الهHHوتHHية وهHHيئة متحHHدة اجHHتماعHHية يظهHHركHHم اهلل عHHلى كHHل األمHHم واملHHلل ويHHعلي
كHلمتكم بHني الHشعوب والHقبائHل وطHوائHف الHعالHم ويHنصركHم بHجنود وفHوز مHن جHبروت األبHهى وجHحافHل وكHتائHب
هHاجHمة مHن املHأل األعHلى وإذا اخHتلفتم يHذهHب فHيضكم ويHنقطع سHيلكم ويHغضب حHبيبكم وي ّ
Hقل نHصيبكم ويHفرّ
طبيبكم ويغلب أعدائكم ويستولي عليكم شانئكم ويتشتت شملكم ويتفرق جمعكم ويظلم أنواركم.
)مكاتيب عبد البهاء ،الجزء األول ،الطبعة القديمة ،ص (185
.4أي HHها األح HHباء اس HHعوا ل HHالت HHحاد واالت HHفاق م HHع ب HHعض ألن HHكم ق HHطرات بح HHر واح HHد وأوراق شج HHر واح HHد ول HHئال¦
صHدف واحHد وأوراد وريHاحHني حHديHقة واحHدة وبHعد ذلHك اعHملوا نHحو تHألHيف قHلوب سHائHر األديHان وعHامHلوا كHل
فHHرد مHHن أفHHراد الHHجنس البشHHري بHHكل مHHحبة وأخHHوة وال تHHعتبروا أي شHHخص غHHريHHبا أو سHHيئا .....إن سHHلوكHHكم
يHجب أن يHؤدي إلHى تHبديHل هHذا الHعالHم الHفانHي إلHى عHالHم نHورانHي ،وهHذه الHبقعة الHظلماء إلHى حHديHقة رحHمانHية.
هذه وصية عبد البهاء وهذه نصيحة هذا العبد .وعليكم البهاء األبهى.
)مائده آسماني ،ج  ،5ص (30
.5اليوم ال توجد خدمة أعظم من اتحاد واتفاق األحباء.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج  ،1الطبعة القديمة ،ص (391
Hسما بج HHمال ال HHقدم روح HHي ألح HHبائ HHه املتّح HHدي HHن ف HHداء ،إن ف HHرح وس HHرور ع HHبد ال HHبهاء ه HHو ب HHات HHحاد وات HHفاق
 -6ق ً H
االحباء ألن أساس أمر اهلل هو الوحدة واالتحاد واملحبة.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج  ،2ص (200
 -7م HHن أع HHظم األم HHور ات HHحاد وات HHفاق ج HHمهور األح HHباء واالئ HHتالف ال HHتام ب HHينهم وه HHذا أه HHم األم HHور ،وإذا ان HHزع HHج
أحد األحباء اهتموا به وخذوه باملحبة.
)مكاتيب عبد البهاء ،ج  ،3ص (340

٢٩١

من آثار حضرة ولي أمر اهلل
 -1إن وحدة واتحاد األحباء هو األساس ووسيلة للنجاح والرقيّ بني الناس.
)توقيعات مباركة  ،1948-1922ص (74
 -2إن االتHHحاد أعHHظم وسHHيلة لHHنجاح وفHHالح األمHHور ولHHلوصHHول والHHحصول عHHلى املHHقصد واملHHرام وأيHHضا لHHلنجاح
في الخدمات األمرية.
)توقيعات مباركة ،ج  ،3ص (73
 -3يHHجب أن يظهHHر ويسHHتحكم االتHHحاد واالتHHفاق الHHتام بHHني األحHHباء حHHتى ال يHHتوقHHف األمHHر الHHعزيHHز اإللHHهي وال
يحرم من الفتوحات واالنتصارات.
)گلزار تعاليم بهائي ،ص (19
 -4هHناك الHعديHد مHن سHوء الHتفاهHمات تHبرز نHتيجة لHعالقHة األحHباء الشHديHدة لHألمHر املHبارك وأيHضا لHعدم الHبلوغ
وال HHرش HHد .ع HHلينا أن ن HHكون ص HHبوري HHن وم HHحبّني ل HHبعضنا ال HHبعض ون HHسعى ج HHاه HHدي HHن ل HHكي ن HHوج HHد ال HHوح HHدة داخ HHل
الHعائHلة الHبهائHية .إن الHخالف بHني ......الHذي أشHرتHم إلHيه فHي رسHالHتكم يHشعر حHضرتHه بHأن سHببه هHو كHما ذكHر
سابقا وليس بسبب العداوة لألمر املبارك أو عدم الخلوص.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  17تشرين األول /أكتوبر عام  1944إلى أحد األحباء(
 -5بHالنسHبة ملHوضHوع .....وعHدم الHتآلHف املHوجHود بHني بHعض األحHباء ..فHعندمHا يHسمح الHبهائHيون لHلقوى املHظلمة
ف HHي ال HHعال HHم أن ت HHتدخ HHل ف HHي ال HHعالق HHات ال HHقائ HHمة ب HHينهم ف HHإن HHهم ي HHوق HHفون ت HHط ّور األم HHر ون HHم ّوه ،وله HHذا ف HHإن امل HHهمة
ال HHرئ HHيسية ل HHألح HHباء وامل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية وب HHال HHذات امل HHحفل امل HHرك HHزي أن ي HHر ّوج HHوا ال HHتآل HHف وال HHتفاه HHم وامل HHحبة ب HHني
األحHHباء .عHHلى الجHHميع أن يHHكون مسHHتع ًدا وراغ Hبًا فHHي أن يHHضع جHHميع الHHشكاوى جHHانHHبا ،سHHواء عHHادلHHة أم غHHير
ع HHادل HHة م HHن أج HHل م HHصلحة أم HHر اهلل ،ألن ال HHناس س HHوف ل HHن ي HHقبلوا ع HHلى األم HHر امل HHبارك م HHا ل HHم ي HHروا داخ HHل ح HHياة
الجالية بصورة الفتة للنظر ما هو مفقود في العالم اليوم وهما املحبة والوحدة.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن حHHضرتHHه بHHتاريHHخ  13أيHHار -مHHايHHو عHHام 1945م إلHHى املHHحفل املHHركHHزي ألسHHترالHHيا
ونيوزيلندا(
 -6إن أع HHظم ام HHتحان ق HHد ي HHواج HHهه ال HHبهائ HHيون ه HHو م HHن ب HHعضهم ال HHبعض ،ول HHكن م HHن أج HHل ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء
ع HHليهم أن ي HHكون HHوا مس HHتعدي HHن ل HHلتغاض HHي ع HHن أخ HHطاء ب HHعضهم واالع HHتذار ع HHن ال HHكلمات ال HHقاس HHية ال HHتي ص HHدرت
عHنهم وأن يHغفروا ويHنسوا أنHه )حHضرة املHولHى( يHنصح بشHدة اتHباع ذلHك .كHما أن حHضرتHه يHشعر بHأنHكم و......
أن ال ت HHبتعدوا ع HHن الج HHلسات وال HHضياف HHات ف HHي......واآلن ه HHناك ش HHباب ب HHهائ HHي متح HHمس ف HHي .......وع HHليك أن
تظهر لهم القيم البهائية والوحدة السائدة بني أعضاء جامعة االسم األعظم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ  18كانون األول – ديسمبر عام 1945م إلى أحد األحباء(
 -7أؤكHد لHكم بHأن حHضرتHه سHيتلو املHناجHاة مHن أجHل وحHدة .......ألن ذلHك مHن األهHمية الHقصوى ،وعHليه يHعتمد
تHطور األمHر املHبارك ونHجاح الHجهود الHتبليغية .مHا يHحتاجHه األحHباء فHي كHل مHكان هHو املHحبة املHتبادلHة وهHو أمHر
يHHمكن الHHوصHHول إلHHيه عHHن طHHريHHق مHHحبتنا األكHHثر لHHحضرة بHHهاء اهلل ألن هHHذا الHHحب الHHعميق لHHحضرتHHه هHHو الHHذي
Hضحي بHأنHفسنا
يHمنع رغHباتHنا وأمHورنHا الHشخصية مHن الHتأثHير عHلى أمHره الHكريHم ،بHل يHجعلنا قHادريHن عHلى أن ن ّ
من أجل أمره ونكون كما قال حضرة عبد البهاء روحا واحدة في عدة أجساد.
٢٩٢

)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  5أيلول /سبتمبر عام 1964م(
 -8إن حHHضرة املHHولHHى يHHدعHHوك بHHأن تHHسعى جHHاهHHدا لHHترويHHج الHHوحHHدة واملHHحبة بHHني أعHHضاء الHHجامHHعة ألنHHه يHHبدو أن
هHذا مHا يHحتاجHونHه فHعال .قHد يحHدث أحHيانHا أن فHي بHعض الHجامHعات الHشابHة وأثHناء رغHبتها إدارة األمHر املHبارك
قHد ال تHشعر بHأن الHروابHط الHروحHية هHي عHنصر هHام ورئHيسي بHل وأهHم مHن األنHظمة والHقوانHني الHتي تHوضHع مHن
أجل إدارة سلوك الجامعة.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ  4تشرين األول /أكتوبر عام 1950م(
من رسائل بيت العدل االعظم
.1إن م HHا ي HHضمن ن HHجاح ج HHهودك HHم وت HHقدم HHها ف HHي خ HHدم HHة االم HHر اإلل HHهي ي HHمكن االش HHارة ال HHيه ب HHكلمة واح HHدة ه HHي
ال HHوح HHدة واالت HHحاد .إن HHها ال HHبداي HHة وال HHنهاي HHة ل HHكل ال HHفعال HHيات وال HHجهود االم HHري HHة امل HHبذول HHة .وف HHي أول ت HHذك HHار إل HHى
املHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة ذكHر حHضرة ولHي أمHر اهلل" :انHني أعHتقد جHازمHا بHأن مHن أهHم االمHور الHعاجHلة أن
تHكون أهHدافHنا وفHعالHياتHنا متحHدة وراسHخة وأن نHزيHل جHميع الHشكوك واالحHقاد املHاضHية مHن قHلوبHنا وأن نHقاوم
بHحكمة ولHباقHة الHقوى الHتي عHن طHريHق بHثّها لHالدعHاءات الHسخيفة املسHببة لHلخالف تHعكر صHفو جبهHتنا وتخHلق
الHتفرقHة واالنHقسام بHني صHفوف أفHرادنHا وتحّ Hد مHن أعHمالHنا ".وأضHاف قHائHال" :ان مHن واجHب أعHضاء املHحافHل
الHHروحHHانHHية املHHركHHزيHHة فHHي شHHتى بHHقاع الHHعالHHم الHHبهائHHي أن يHHقومHHوا بHHتطويHHر هHHذه الHHوظHHيفة الHHهامHHة ".وقHHد ح Hذّر
ح HHضرة ش HHوق HHي أف HHندي ب HHأن "ف HHي ح HHال HHة ع HHدم ق HHدرة ه HHذه ال HHهيئة امل HHنتخبة وامل HHسئول HHة ع HHن ادراك ه HHذا امل HHطلب
االس HHاس HHي ل HHكاف HHة االن HHجازات ال HHناج HHحة ،ف HHإن ج HHميع أرك HHان ال HHجام HHعة س HHتتفتت وت HHهوى ".إن اي HHجاد ال HHوح HHدة
واالتHHحاد داخHHل املHHحفل نHHفسه بHHالHHطبع لHHه أهHHمية فHHوريHHة حHHتى يسHHتطيع مHHحفلكم االشHHراف واملHHحافHHظة عHHلى
الHHوحHHدة واالتHHحاد عHHلى نHHطاق واسHHع وال يHHمكن ألي عHHضو مHHن أعHHضاء مHHحفلكم وفHHي أي وقHHت شHHاء أن يHHكون
فHHكره بHHعيدا عHHن هHHذا املHHطلب األسHHاسHHي أو مHHتهاونHHا فHHي الHHعمل عHHلى املHHحافHHظة عHHليه .ومHHا هHHو وثHHيق الHHصلة
بهHذا املHوضHوع هHو السHلوك الHذي يتّخHذه الHعضو تHجاه عHضويHته فHي تHلك املHؤسHسة الHرفHيعة املسHتوى .....ومHن
األمHور املHؤثHرة فHي إيHجاد الHوحHدة واالتHحاد هHو مHوقHف وسHلوك االحHباء سHواء كHانHوا أعHضاء فHي املHحفل أم لHم
يكونوا ،وهو أمر يتعلق بمدى ممارسة أعضاء الجامعة البهائية لحقوقهم وواجباتهم.
)من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة بتاريخ  19ايار /مايو (1994
]راجع ً
أيضا فصل  69وحدة الجنس البشري[.

٢٩٣

ﻭوﺣﺪﺓة ﺍاﻟﺠﻨﺲ ﺍاﻟﺒﺸﺮﻱي
من آثار حضرة بهاء اهلل
Hحب أن ي HHرى م HHن ف HHي األك HHوان ك ٍ H
Hنفس واح HHدة وه HHيكل واح HHد ،أن اغ HHتنموا ف HHضل اهلل
 -1إن رب HHكم ال HHرح HHمن ي ّ H
ورحHHمته فHHي تHHلك األيHHام الHHتي مHHا رأت عHHني اإلبHHداع شHHبهها ،طHHوبHHى ملHHن نHHبذ مHHا عHHنده ابHHتغا ًء ملHHا عHHند اهلل نشهHHد
أنه من الفائزين.
)منتخباتي ،فقرة  ،107ص (139
 -2إيHHاكHHم أن تHHفرقHHكم شHHئونHHات الHHنفس والHHهوى كHHونHHوا كHHاألصHHابHHع فHHي الHHيد واألركHHان لHHلبدن كHHذلHHك يHHعظكم قHHلم
الHHوحHHي إن أنHHتم مHHن املHHوقHHنني ،فHHانHHظروا فHHي رحHHمة اهلل وألHHطافHHه أنHHه يHHأمHHركHHم بHHما يHHنفعكم بHHعد إذ كHHان غHHنيًا عHHن
العاملني.
)منتخباتي ،فقرة  ،72ص (95
 -3يHHا ابHHن اإلنHHسان هHHل عHHرفHHتم لHHم خHHلقناكHHم مHHن تٍ H
Hراب واحHHد لHHئال يفتخHHر أحHHد عHHلى أحHHد وتHHف ّكروا فHHي كHHل حHHني
فHHي خHHلق أنHHفسكم ،إذًا يHHنبغي كHHما خHHلقناكHHم مHHن شHHيء واحHHد أن تHHكونHHوا كHHنفس واحHHدة بHHحيث تHHمشون عHHلى
رجٍ H Hل واح HHدة ،وت HHأك HHلون م HHن ف HHم واح HHد ،وت HHسكنون ف HHي ارض واح HHدة ،ح HHتى تظه HHر م HHن ك HHينون HHات HHكم وأع HHمال HHكم
وأفعالكم آيات التوحيد وجواهر التجريد.
)الكلمات املكنونة (
Hحب أن ن HHرى ك Hّ Hل واح HHد م HHنكم م HHبدأ ك HHل خ HHير ومش HHرق ال HHصالح ب HHني ال HHعامل HHني ،آث HHروا إخ HHوان HHكم ع HHلى
 -4إن HHا ن ّ H
أنHفسكم ،فHانHظروا إلHى هHيكل اهلل فHي األرض إنHه أنHفق نHفسه إلصHالح الHعالHم إنHه لHهو املHنفق الHعزيHز املHنيع .إن
ظهHرت كHدورة بHينكم فHانHظرونHي أمHام وجHوهHكم وغ ّ
Hصا لHوجHهي وحHبًا ألمHري املشHرق
Hضوا الHبصر عHما ظهHر خHال ً
Hحب أن ن HHراك HHم ف HHي ك HHل األح HHيان ف HHي ج HHنة رض HHائ HHي ب HHال HHروح وال HHري HHحان ونج HHد م HHنكم َع HHرف األل HHفة
امل HHنير .إن HHا نُ ّ H
والوداد واملحبة واالتحاد كذلك ينصحكم العالم األمني.
)منتخباتي ،فقرة  ،146ص (202
 -5إن أبHهى ثHمرة لشجHرة الHعلم هHذه الHكلمة الHعليا ،كّ Hلكم مHن أصHل واحHد وأوراق شجHرة واحHدة ،لHيس الفخHر
ملHHن يHHحب الHHوطHHن بHHل ملHHن يHHحب الHHعالHHم .وقHHد نHHزل مHHن قHHبل مHHا هHHو سHHبب إلعHHمار الHHعالHHم واتHHحاد األمHHم .طHHوبHHى
للفائزين وطوبى للعاملني.
)مجموعه أي از الواح ،ص (75 - 74
 -6يHHا معشHHر األولHHياء ،قHHد فُHزْتHHم بHHأيHHام ٍ جHHاء ذكHHرهHHا فHHي أكHHثر كHHتب الHHعالHHم عHHليكم أن يظهHHر مHHنكم االتHHحاد عHHلى
ٍ
شأن ينور شرق وغرب العالم.
)درياي دانش ،ص (185

٢٩٤

من آثار حضرة عبد البهاء
 -1واألسHاس الHثانHي هHو وحHدة الHعالHم اإلنHسانHي ،فجHميع البشHر مHشمولHون بHألHطاف الHرب الجHليل األكHبر وهHم
عHHباد اهلل الHHواحHHد ويHHترعHHرعHHون فHHي ظHHل ربHHوبHHيته وهHHي الHHتي شHHملتهم جHHمي ًعا بHHالHHرحHHمة .وإن الHHتاج اإلنHHسانHHي
َلHزيHنة لHرأس كHل عHبد مHن عHبيد اهلل ،لهHذا يHجب أن نHري جHميع الHطوائHف واملHلل إن بHعضها إخHوة لHبعض وإنHهم
أغHHصان وأوراق وبHHراعHHم وأثHHمار لشجHHرة واحHHدة ،ذلHHك ألن الجHHميع أبHHناء ألب واحHHد هHHو آدم وآلل¦ مHHكنونHHة فHHي
صدف واحد وكل ما في األمر أنهم بحاجة إلى التربية.
)خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا ،ص (80
 -2واألسHHاس اإللHHهي الHHثانHHي هHHو الHHوحHHدة اإلنHHسانHHية ،بHHمعنى أن جHHميع البشHHر هHHم عHHباد اهلل األكHHبر وأن اهلل
خHالHق الHكل ورازق الHكل و ُHمHحيي الHكل كHما أنHه رؤوف بHالHكل ،وجHميع الHناس يHك ّونHون الHجنس البشHري ،فHالHتاج
Hمال لHHكل هHHندام والُّ H
اإلنHHسانHHي زيHHنة لHHكل رأس وخHHلعة املHHوهHHبة اإللHHهية جٌ H
Hكل عHHباد اهلل ،وهHHو بHHهم جHHمي ًعا رؤوف
Hفرق بHHني مHHؤمHHن وكHHافHHر بHHل يHHرحHHم الHHكل ويHHرزقHHهم ،هHHذه هHHي الHHصفة الHHرحHHمانHHية
رحHHيم ،وعHHنايHHته تHHشمل الHHكل .ال يّ H
اإللهية ،لهذا ال يمكننا أن ّ
نفضل إنسانًا على آخر ألن الخاتمة مجهولة.
)خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا ،ص (168
 -3وث HHان HHي ت HHعال HHيم ح HHضرة ب HHهاء اهلل ه HHو وح HHدة ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي ،فج HHميع البش HHر ه HHم م HHن ال HHنوع اإلن HHسان HHي
وجHميعهم عHباد اهلل وقHد خHلق اهلل الجHميع والجHميع أبHناء اهلل ،واهلل يHرزقHهم جHمي ًعا ويHربّHيهم جHمي ًعا وهHو رؤوف
بHالجHميع .فHلماذا نHكون قHساة؟ هHذه هHي الHسياسHة اإللHهية الHتي سHطعت أنHوارهHا عHلى جHميع الخHلق وأشHرقHت
شمسها على الجميع.
)خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا ،ص (324
 -4لHقد خHلق اهلل تHعالHى الجHميع مHن الHتراب وخHلق الHكل مHن عHنصر واحHد ومHن سHاللHة واحHدة وعHلى كHرة أرضHية
واحHدة وخHلق الجHميع تHحت ظHل س ٍ
Hماء واحHدة وخHلق الHكل مشHتركHني فHي اإلحHساسHات ولHم يHوجHد بHني الخHليقة
تHفاوتًHا فHال ّ
جHد أي
Hكل مHتساوون وهHو يHرزق الجHميع ويHربHي الجHميع ويHحفظ الجHميع وهHو رؤوف بHالجHميع ولHم يHو ِ H
فرق بني البشر في فضله ورحمته.
)خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا ،ص (375
 -5الحHHظوا أزهHHار الحHHدائHHق عHHلى الHHرغHHم مHHن اخHHتالف أنHHواعHHها وتHHفاوت ألHHوانHHها واخHHتالف صHHورهHHا وأشHHكالHHها
ولHHكن ألنHHها تHHسقى مHHن مHHنبع واحHHد وتHHنتعش مHHن هHHبوب ريHHح واحHHد وتHHترعHHرع مHHن حHHرارة وضHHياء شHHمس واحHHدة
ف HHإن ه HHذا ال HHتنوع واالخ HHتالف س HHبب الزدي HHاد ج HHالل وج HHمال أزه HHار الح HHدائ HHق ..أم HHا إذا ك HHان HHت أزه HHار وري HHاح HHني
الحHديHقة وأثHمارهHا وأوراقHها وأغHصانHها مHن نHوع ولHون واحHد ومHن تHركHيب وتHرتHيب واحHد فHال مHعنى وال حHالوة لHه،
Hمرا ،فHHإن ذلHHك زيHHنة وروعHHة للحHHديHHقة وتHHكون فHHي غHHايHHة الHHلطافHHة والجHHمال
أمHHا إذا اخHHتلفت لHHونًHHا وور ًقHHا وزهHً Hرا وثً H
واألن HHاق HHة .وك HHذل HHك األم HHر ب HHالنس HHبة ل HHتفاوت وت HHنوع أف HHكار وأش HHكال وآراء وط HHبائ HHع وأخ HHالق ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي ف HHان
جHHاءت فHHي ظHHل قHHوة واحHHدة ونHHفوذ واحHHد فHHأنHHها سHHتبدو فHHي غHHايHHة الHHعظمة والجHHمال والHHسمو والHHكمال .والHHيوم ال
يس HHتطيع أي ش HHيء ف HHي ال HHوج HHود أن يج HHمع ع HHقول وأف HHكار وق HHلوب وأرواح ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي ت HHحت ظ HHل شج HHرة
واحدة سوى القوة الكلية لكلمة اهلل املحيطة بحقائق األشياء.
)مكاتيب عبد البهاء ،الجزء األول ،ص (319 – 318
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
.1إن مHHبدأ وحHHدة الHHجنس البشHHري وهHHو املHHحور الHHذي تHHدور حHHولHHه جHHميع تHHعالHHيم حHHضرة بHHهاء اهلل لHHيس مجHHرد
HاسHHا
إحHHساس مHHتدفHHق أو تHHعبير مHHبهم أو أمHHل زائHHف ..انHHه مHHبدأ ال يHHطبق عHHلى األفHHراد فحسHHب بHHل يHHتعلق أسH ً H
بHHطبيعة الHHعالقHHات الHHرئHHيسية الHHتي يHHجب أن تHHربHHط بHHني الHHدول واألمHHم بHHاعHHتبارهHHم أعHHضاء فHHي عHHائHHلة إنHHسانHHية
واح HHدة ...وإن HHه ي HHتطلب ت HHغييرا ع HHضوي HHا ف HHي ه HHيكل امل HHجتمع ال HHحاض HHر ع HHلى ن HHحو ل HHم يشه HHد ال HHعال HHم م HHثله م HHن
قHHبل ...انHHه يHHدعHHو إلHHى إعHHادة بHHناء الHHعالHHم املHHتحضر بHHر ّمHHته ونHHزع سHHالحHHه ...انHHه يHHمثل قHHمة الHHتطور اإلنHHسانHHي
ال HHذي ب HHدأ ب HHداي HHات HHه األول HHى ب HHحياة ال HHعائ HHلة ث HHم ت HHطور ح HHينما ح HHقق ات HHحاد ال HHقبيلة ال HHذي أدى إل HHى ت HHأس HHيس
الHHحكومHHة املHHدنHHية ثHHم تHHوسHHع لHHيؤسHHس حHHكومHHات وطHHنية مسHHتقلة ذات سHHيادة .إن مHHبدأ وحHHدة الHHجنس البشHHري
كHHما أعHHلنه حHHضرة بHHهاء اهلل يHHقوم عHHلى تHHأكHHيد شHHديHHد بHHأن الHHوصHHول لهHHذه املHHرحHHلة الHHنهائHHية مHHن هHHذا الHHتطور
الHHعظيم لHHيس ضHHروريًHHا فحسHHب بHHل حHHتمي الHHوقHHوع وان مHHيقات تHHحقيقه أخHHذ يHHقترب بسHHرعHHة وال يHHمكن تHHحققه
بغير قوة إلهية املصدر.
)من كتاب (The World Order of Baha'u'llah
Hحب بHني نHوعHه" فHإن مHا قHالHه حHضرة بHهاء اهلل ال يHشير إلHى
 -2بHالنسHبة إلHى سHؤالHكم حHول مHعنى اآليHة "مHن ي ّ
جHنس أو طHبقة مHعينة مHن الHناس بHل املHقصود مHنه كHافHة الHجنس البشHري ب ّ
Hغض الHنظر عHن الHطبقة أو الHعقيدة
HوجHهة إلHى مجHموعHة مHعيّنة مHن البشHر ،إنHها رسHالHة عHالHية شHامHلة
أو الHلون .إن رسHالHة حHضرة بHهاء اهلل ليسHت م ّ H
وأن مHبدأ وحHدة الHجنس البشHري هHو مHبدأ عHاملHي فHي تHطبيقه ويHشمل كHافHة مHجاالت الHعالقHات اإلنHسانHية .إنHه
أمHHر هHHام أن تHHكون هHHذه الHHنقطة واضHHحة بHHالنسHHبة لHHألحHHباء ألن مHHبدأ وحHHدة الHHجنس البشHHري هHHو حجHHر الHHزاويHHة
لكل تعاليم حضرة بهاء اهلل ويجب عرضه كما هو حقه دون أدنى تردد من ِقبَل األحباء.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ  11آذار /مارس عام (1937
 -3بHعي ًدا عHن أيHة مHحاولHة لHتقويHض األسHس الHراهHنة الHتي يHقوم عHليها املHجتمع اإلنHسانHي ،يHسعى مHبدأ الHوحHدة
هHذا إلHى تHوسHيع قHواعHد ذلHك املHجتمع ،وإعHادة صHياغHة شHكل مHؤسHساتHه عHلى نHحو يHتناسHق مHع احHتياجHات عHالHمٍ
دائHHم الHHتطور .ولHHن يHHتعارض هHHذا املHHبدأ مHHع أي ٍ
والء مHHن الHHوالءات املشHHروعHHة ،كHHما أنHHه لHHن يHHنتقص مHHن حHHق أي
ٍ
والء ضHHروري الHHوجHHود .فHHهو ال يسHHتهدف إطHHفاء شHHعلة املHHحبة املHتّزنHHة لHHلوطHHن فHHي قHHلوب بHHني البشHHر ،وال يHHسعى
إلHى إزالHة الHحكم الHذاتHي الHوطHني ،الHذي هHو ضHرورةٌ مHلحة إذا مHا أُريHد تHجنب الشHرور واملHخاطHر الHناجHمة عHن
الHحكم املHركHزي املHبالHغ فHيه .ولHن يHتجاهHل هHذا املHبدأ أو يHسعى إلHى طHمس تHلك املHيزات املHتصلة بHالHعرق واملHناخ
والHHتاريHHخ والHHلغة والHHتقالHHيد أواملHHتعلقة بHHالHHفكر والHHعادات ،فهHHذه الHHفوارق تHHم ّيز شHHعوب الHHعالHHم ودولHHه بHHعضها عHHن
بHHعض .إنHHه يHHدعHHو إلHHى إقHHامHHة ٍ
والء أوسHHع واعHHتناق مHHطامHHح أسHHمى تHHفوق كHHل مHHا سHHبق وحHّ Hرك مHHشاعHHر الHHجنس
Hلحة فHHي عHHالHHم
البشHHري فHHي املHHاضHHي .ويHHؤكHHد هHHذا املHHبدأ إخHHضاع املHHشاعHHر واملHHصالHHح الHHوطHHنية لHHلمتطلبات املّ H
HوحHد ،راف ً
Hتنكرا مHن جHهة أخHرى أيHة مHحاولHة مHن شHأنHها الHقضاء
م ّH
Hضا املHركHزيHة الHزائHدة عHن الحّ Hد مHن جHهة ومس ً
على التن ّوع والتع ّدد .فالشعار الذي يرفعه هو :الوحدة واالتحاد في التنوع والتعدد.
)كتب في عام  1931ومنقول عن رسالة "السالم العاملي وعد حق”(
 -4ان ال HHغاي HHة ال HHقصوى م HHن ظ HHهور ب HHهاء اهلل ورس HHال HHته ال HHسام HHية ه HHي ال HHوص HHول إل HHى ه HHذا االت HHحاد ال HHروح HHان HHي
وال HHعضوي لج HHميع ال HHشعوب .ف HHإذا ك HHنا مخ HHلصني ف HHي ت HHطبيق م HHضام HHينه ،ف HHال ب HHد له HHذا االت HHحاد أن ي HHؤدي إل HHى
بHHروز ذلHHك الHHعصر املHHوعHHود لHHكافHHة أركHHان الHHجنس البشHHري ،يHHجب أن نHHنظر إلHHى ذلHHك الHHعصر ..عHHلى أنHHه داللHHة
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عHHلى آخHHر وأعHHلى مHHرحHHلة مHHن مHHراحHHل تHHكامHHل حHHياة اإلنHHسان املشHHتركHHة عHHلى وجHHه الHHغبراء .ان ظHHهور املHHجتمع
ال HHعامل HHي وب HHروز اإلح HHساس ب HHامل HHواط HHنة ال HHعامل HHية وت HHأس HHيس ال HHحضارة وال HHثقاف HHة ال HHعامل HHية ...ي HHجب أن ت HHعتبر ط HHب ًقا
ل HHطبيعة ال HHحياة األرض HHية ب HHأن HHها أق HHصى م HHا ي HHمكن أن ي HHصل إل HHيه ت HHنظيم امل HHجتمع البش HHري .وم HHع ذل HHك ف HHان
اإلنHHسان كHHفرد سيسHHتمر ،ال بHHل يHHجب عHHليه أن يسHHتمر فHHي الHHنمو والHHتطور نHHتيجة لهHHذه املHHنزلHHة الHHكمالHHية الHHتي
وصل إليها البشر.
)من كتاب (The World Order of Baha'u'llah
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1إن املHHهمة الHHرئHHيسية لHHظهور حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي هHHذا الHHوقHHت مHHن الHHتاريHHخ البشHHري هHHو الHHتأكHHيد عHHلى مHHبدأ
وحHHدة الHHجنس البشHHري وتHHأسHHيس السHHالم بHHني الHHشعوب ،ولهHHذا فHHإن جHHميع الHHقوى الHHتي تتحHHرك لHHتحقيق ذلHHك
ت HHكون ب HHداف HHع م HHن ت HHأث HHير ه HHذا ال HHظهور ول HHكننا ن HHعلم ب HHأن الس HHالم ي HHأت HHي ع HHبر م HHراح HHل .امل HHرح HHلة األول HHى س HHتكون
تHأسHيس السHالم األصHغر وفHيها تHتحقق الHوحHدة بHني الHشعوب ومHن ثHم وبHالHتدريHج يHبدأ السHالم األعHظم بHالHتحقق
وهي الوحدة الروحية واالجتماعية والسياسية للجنس البشري.
)من رسالة إلى أحد املؤمنني بتاريخ  31يناير (1985
 -2إن ه HHذا ال HHتغيير امل HHثير ف HHي وض HHع دي HHن ح HHضرة ب HHهاء اهلل يح HHدث ف HHي زم HHن م HHضطرب وم HHش ّوش م HHن ت HHاري HHخ
البشHريHة وفHيها يشهHد قHادة دول الHعالHم وزعHمائHها وحHكومHاتHها ومHع يHأس مHتزايHد فشHل وسHقوط جHميع املHحاوالت
والHجهود الHرامHية وعHدم فHعالHيتها فHي الHتغلب والHسيطرة عHلى االخHتالف والHتمزق والHفوضHى الHذي يHع ّم الHعالHم،
وهHHذا مHHا يHHحتم عHHلينا نHHحن الHHبهائHHيون أن نHHفكر جHHد ًيHHا ونHHتأمHHل مHHل ًيّا مHHا قHHالHHه حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل بHHأن" :تHHطبيق
مHHبدأ وحHHدة الHHجنس البشHHري الHHذي يHHعتبر املHHحور الHHذي يHHدور حHHولHHه جHHميع تHHعالHHيم حHHضرة بHHهاء اهلل .....يHHتطلب
تغييرا لم يشهده العالم من قبل.
تغييرا عضويًا في مق ّومات املجتمع اإلنساني الحاضر،
إحداث
ً
ً
)من رسالة الرضوان لعام (1985
 -3إن املHسألHة األولHى الHتي يHجب حHلها هHي كHيفية تHغيير الHعالHم املHعاصHر ،بHكل مHا فHيه مHن أنHماط الHصراعHات
املHHتأصHHلة وج ْ Hع ُله عHHامل ًHا يHHسوده الHHتعاون واالنHHسجام ،فHHالHHنظام الHHعاملHHي ال يHHمكن تHHثبيته إال عHHلى أسHHاس الHHوعHHي
وعH Hيًا راسً H H
خا ال ي HHتزع HHزع ب HHوح HHدة ال HHجنس البش HHري ،ه HHذه ال HHوح HHدة ال HHتي ه HHي ح HHقيق ٌة روح HHية ت HHؤك HHده HHا ال HHعلوم
اإلنHHسانHHية بHHأسHHرهHHا .إن عHHلم اإلنHHسان وعHHلم وظHHائHHف األعHHضاء وعHHلم الHHنفس هHHذه الHHعلوم كHHلها تHHعترف بHHانHHتماء
اإلن HHسان إل HHى أص HHل واح HHد ،رغ HHم أن امل HHظاه HHر ال HHثان HHوي HHة ل HHحيات HHه ت HHختلف وت HHتنوع ب HHصورة ال ح HHصر ل HHها وال ع ّ Hد.
ويHتطلب إدراك هHذه الHحقيقة التخHلي عHن الHتعصبات بHكل أنHواعHها ِHعHرقHية كHانHت أو طHبقي ًة أو ديHني ًة أو وطHني ًة أو
مHتصل ًة بHالHلون أو بHالHجنس أو بمسHتوى الHرقHي املHادي ،وبHمعنى آخHر تHرك كHل مHا قHد يHوحHي إلHى فHئة مHن البشHر
ب HHأن HHها أف HHضل ش HHأنً HHا أو أس HHمى م HHرت HHب ًة م HHن س HHواه HHا .إن ال HHقبول ب HHمبدأ وح HHدة ال HHجنس البش HHري ه HHو أول م HHطلبٍ
أسHاسHي يHجب تHوفHره فHي عHملية إعHادة تHنظيم الHعالHم وإدارتHه كHوطHن واحHد ألبHناء البشHر أجHمع .والHقبول بهHذا
Hروري بHالنسHبة أليHة مHحاولHة نHاجHحة إلقHامHة صHرح السHالم الHعاملHي .وبHناءً
املHبدأ الHروحHي قHبوالً عHاملHي الHنطاق ض
ٌ
Hدرس ف HHي امل HHدارس ،ك HHما ي HHنبغي امل HHثاب HHرة ع HHلى
ع HHلى ذل HHك ي HHجب إع HHالن HHه ف HHي ك HHل أن HHحاء ال HHعال HHم ،وج HHعله م HHادةً ت َّ H
تHأكHيده وإثHباتHه فHي كHل دولHة تHمهي ًدا إلحHداث مHا يHنطوي عHليه مHن تHح َول عHضوي فHي بHنية املHجتمع .واالعHتراف
بHHمبدأ وحHHدة الHHعالHHم اإلنHHسانHHي يسHHتلزم ،مHHن وجHHهة الHHنظر الHHبهائHHية "أقHHل مHHا يHHمكن إعHHادة بHHناء الHHعالHHم املHHتمدن
HيتوحHد جHهازه
بHأسHره ونHزع سHالحHه ،لHيصبح عHاملًا متحً Hدا اتHحا ًدا عHضويًHا فHي كHل نHواحHي حHياتHه األسHاسHية ،ف ّ H
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HتوحHد فHي الHلغة والخHط ،عHلى أن
HتوحHد فHيه عHوالHم الHتجارة واملHال ،وي ّ H
HتوحHد مHطامHحه الHروحHية ،وت ّ H
الHسياسHي ،وت ّ H
ي HHبقى ف HHي ذات ال HHوق HHت ع HHامل ً HHا ال ح HHدود ف HHيه ل HHتنوع ال HHخصائ HHص ال HHوط HHنية وال HHقوم HHية ال HHتي ي HHمثّلها أع HHضاء ه HHذا
االتحاد".
)من رسالة السالم العاملي وعد حق ،اكتوبر (1985
Hررا وأذى وأك HHثره HHا اس HHتشرا ًء ،وه HHي ع HHائ HHقٌ رئ HHيسيٌ ف HHي
 -4ف HHال HHتفرق HHة ال HHعنصري HHة ه HHي أح HHد أش ّ Hد الش HHرور ض ً H
طHHريHHق السHHالم .والHHعمل بHHمبادئ هHHذه الHHتفرقHHة هHHو انٌ H
Hتهاك فHHاضHHح لHHكرامHHة اإلنHHسان ،وال يHHمكن الHHقبول بHHه بHHأي
عHHذ ٍر مHHن األعHHذار .إن الHHتفرقHHة الHHعنصريHHة تHHعيق نHHمو اإلمHHكانHHات الHHالمحHHدودة عHHند أولHHئك الHHذيHHن يHHرزحHHون تHHحت
نHHيرهHHا ،كHHما أنHHها تفسHHد أولHHئك الHHذيHHن يHHمارسHHونHHها ،وتHHعطّل تHHق ّدم اإلنHHسان ورق Hيّه ،وإذا مHHا أريHHد الHHقضاء عHHلى
ه HHذه امل HHشكلة ،ف HHمن ال HHواج HHب االع HHتراف ب HHمبدأ وح HHدة ال HHجنس البش HHري وت HHنفيذ ه HHذا امل HHبدأ ب HHات HHخاذ اإلج HHراءات
القانونية املناسبة وبتطبيقه على نطاق عاملي.
)من رسالة السالم العاملي وعد حق ،اكتوبر (1985
 -5إن هHدف الHحياة لHلفرد الHبهائHي هHو تHرويHج مHبدأ وحHدة الHجنس البشHري ،وان جHميع بHواعHث حHياتHنا مHرتHبطة
HالصHHا فHHرد ًيHHا بHHل خHHالص الHHعالHHم بHHأكHHمله ..ومHHا نHHصبو
بHHحياة جHHميع الHHكائHHنات البشHHريHHة .فHHما نHHدعHHو إلHHيه لHHيس خH H ً H
إلHيه إنHما هHو حHضارة عHاملHية تHعتمد عHلى سHلوكHيات ورد فHعل األفHراد .مHن جHهة هHو عHكس املHسيحية الHذي بHدأ
باألفراد ومن خالله وصل إلى حياة املجتمع اإلنساني.
)منقول عن كتاب  The Concept of Spiritualityللسيد ويليام هاتشر(
]راجع ً
أيضا فصل  68الوحدة واالتحاد[.

٢٩٨

ﻭوﺣﺪﺓة ﺃأﺻﻞ ﺍاﻷﺩدﻳﯾﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺮﺳﻞ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 -1وإنHHك لHHو تHHكون مHHن أهHHل هHHذه املHHديHHنة فHHي هHHذه ال ّ Hل ّجة األحHHديHHة ل Hتَرى كHHل الHHنبيني واملHHرسHHلني كHHهيك ٍل واحHHد
Hفس واحٍ H
ونٍ H
Hدة ونHHو ٍر واحHHد وروح ٍ واحHHدة ،بHHحيث يHHكون أ ّولHHهم آخHHرهHHم وآخHHرهHHم أولHHهم وكHHلهم قHHامHHوا عHHلى أمHHر اهلل
وشHرعHوا شHرايHع حHكمة اهلل وكHانHوا مHظاهHر نHفس اهلل ومHعادن قHدرة اهلل ومHخازن وحHي اهلل ومHشارق شHمس اهلل
ومطالع نور اهلل.
)من لوح جواهر األسرار(
 -2وال HHذي ج HHعله اهلل ال HHدري HHاق األع HHظم والس HHبب األت HHم ل HHصحته ه HHو ات HHحاد م HHن ع HHلى األرض ع HHلى أم HHر واح HHد
ٍ
ٍ
بطبيب حاذ ٍق كام ٍل مؤيَّد.
وشريعة واحدة ،وهذا اليمكن أب ًدا إال
)من لوح مخاطب امللكة فكتوريا(
Hصلت م HHن ن HHقطة واح HHدة وش HHرع HHت م HHن ل HHدى اهلل وت HHرج HHع إل HHيه ،ال ف HHرق ب HHينها إن أن HHتم م HHن
 -3وك HHل الش HHرائ HHع ف ّ H
املHوقHنني ...يHا مHأل الHتوحHيد ال تHفرقHوا فHي مHظاهHر أمHر اهلل وال فHي مHا نHزّل عHليهم مHن اآليHات وهHذا حHق الHتوحHيد
إن أنHتم مHن املHوقHنني ،وكHذلHك فHي أفHعالHهم وأعHمالHهم وكHلما ظهHر مHن عHندهHم ويظهHر مHن لHدنHهم كHل مHن عHند اهلل
وك Hٌ Hل ب HHأم HHره ع HHام HHلني ،وم HHن ف Hّ Hرق ب HHينهم وب HHني ك HHلمات HHهم وم HHا ن HHزل ع HHليهم أو ف HHي أح HHوال HHهم وأف HHعال HHهم ف HHي أق HHل م HHا
وبرسله وكان من املشركني.
ُيحصى ،لقد أشرك باهلل وآياته ُ
)من لوح مدينة التوحيد(
 -4يHHا قHHوم إنHHي لجHHمال َعHHلِيّ بHHينكم ،ونHHفس محHHمد ٍ فHHيكم ،وكHHينونHHة الHHروح بHHني الHHسموات واألرض إن أنHHتم مHHن
العارفني.
)من كتاب بديع(
 -5تHHاهلل هHHذا لHHهو الHHذي قHHد ظهHHر مHHرة بHHاسHHم الHHروح ثHHم بHHاسHHم الHHحبيب ثHHم بHHاسHHم عHHليّ ثHHم بهHHذا االسHHم املHHبارك
املتعالي املهيمن العلي املحبوب.
)من لوح نصير(
 -6وأم HHا س HHؤال HHك ع HHن االت HHحاد ،ف HHإن االت HHحاد ف HHي امل HHرت HHبة األول HHى ات HHحا ٌد ف HHي ال HHدي HHن وه HHذا االت HHحاد ك HHان والزال
سببًا لنصرة أمر اهلل في القرون والعصور السالفة
)أدعية حضرت محبوب ،ص (388
 -7ي HHجب ع HHلى ج HHميع ال HHشعوب أن تس HHتظل ف HHي ظ HHل أم HHر وش HHري HHعة واح HHدة وي HHكون ج HHميع البش HHر م HHثل األخ HHوة
املHH HتحابHH Hني وتسHH Hتحكم روابHH Hط املHH Hحبة واالتHH Hحاد بHH Hني أبHH Hناء الHH Hجنس البشHH Hري وتHH Hنتهي وتHH Hزول كHH Hل الHH HخالفHH Hات
واملنازعات العرقية واملذهبية.
)ظهور عدل إلهي ،ص (77

٢٩٩

من الواح حضرة عبد البهاء
سَ Hلف عHن كHل َ
خَ Hلف وصَ Hدق
وبشHر كHل َ H
 -1إن هHذه الHنجوم الHساطHعة مHن أفHق الHحقيقة ائHتلفت واتّحHدت واتHفقت ّH H
كHل َ
سَ Hلف ،فHما بHالHكم أنHتم يHا قHوم تHختلفون وتHتجادلHون وتHتنازعHون ولHكم أسHوة حHسنة فHي هHذه
خَ Hلف نHبوة كHل َ H
املظاهر النورانية واملطالع الرحمانية ومهابط الوحي العصبة الربانيه.
)مجموعة خطابات حضرة عبد البهاء ،ص (21-20
س َ Hعوا ل HHوح HHدة ال HHجنس البش HHري وخ HHدم HHته ،ألن أس HHاس ال HHتعال HHيم اإلل HHهية ه HHو وح HHدة ال HHجنس
 -2ج HHميع األن HHبياء َH H
وأسHس الHسيد املHسيح وحHدة الHجنس
البشHري .عHمل سHيدنHا مHوسHى عHليه السHالم عHلى وحHدة الHعالHم االنHسانHي ّH H
البشHHري ،أمHHا سHHيدنHHا محHHمد عHHليه السHHالم فHHقد أعHHلن عHHن الHHوحHHدة اإلنHHسانHHية وأشHHار اإلنHHجيل والHHتوراة والHHقرآن
الكريم إلى تأسيس العالم اإلنساني .شريعة اهلل واحدة ودين اهلل واحد أال وهي األلفة واملحبة.
)مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء ،ص (24
Hسم تHعالHيمه إلHى نHوعHني ،الHنوع األول هHي الHتعالHيم الHروحHانHية مHثل
 -3إن كHل ديHن س
Hماوي ظهHر حHتى اآلن ق ّ
ّ
مHعرفHة اهلل ومHوهHبة اهلل وفHضائHل الHعالHم اإلنHسانHي والHكماالت اإلنHسانHية ،وهHي لHها عHالقHة بHعالHم األخHالق ،هHذه
ه HHي ال HHحقيقة وه HHذا ه HHو األص HHل ،ودع HHا ج HHميع األن HHبياء وال HHرس HHل إل HHى ه HHذه ال HHحقيقة ...أم HHا ال HHنوع ال HHثان HHي ف HHهي
التعاليم التي لها عالقة باألمور الجسمية وهي من الفروع حيث أنها تتغيّر وتتب ّدل حسب مقتضى الزمان.
)مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء ،ص (243
 -4إن امل HHقصود األص HHلي ل HHلمظاه HHر اإلل HHهية ه HHو ت HHرب HHية ال HHجنس البش HHري ،واألدي HHان ال HHسماوي HHة ل HHم ت HHكن س HHببًا
ل HHلخالف أو ال HHعداء ،ألن أس HHاس ج HHميع األدي HHان ه HHو ال HHحقيقة ،وال HHحقيقة واح HHدة ال ت HHع ّدد ف HHيها ،أم HHا ال HHخالف
املوجود فهو من التقاليد ،ووجود التقاليد املختلفة ،أدى إلى النزاع والخالف.
)مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء ،ص (351
 -5ه HHناك ال HHعدي HHد م HHن األدي HHان ،ل HHكن ح HHقيقة ال HHدي HHن واح HHدة .ه HHناك أي HHام ع HHدي HHدة ول HHكن ال HHشمس واح HHدة ،وه HHناك
م HHصادر م HHياه م HHتعددة ول HHكن ال HHينبوع واح HHد ،وه HHناك أغ HHصان شج HHر ك HHثيرة ول HHكن الشج HHرة واح HHدة .إن أس HHاس
بشHر بHالHحقيقة وسHيدنHا
األديHان الHسماويHة هHو الHحقيقة ،وال وجHود لHألديHان فHي غHياب الHحقيقة .سHيدنHا إبHراهHيم ّH H
أسHسها والHرسHول املHصطفى عHليه السHالم كHان رسHوالً لHلحقيقة.
مHوسHى ر ّوجHها ،أمHا املHسيح عHليه السHالم فHقد ّ H H
حHHضرة الHHباب كHHان بHHابًHHا لHHلحقيقة ،أمHHا حHHضرة بHHهاء اهلل فHHقد كHHان إشHHرا ًقHHا لHHلحقيقة .الHHحقيقة واحHHدة ال تHHسمح
بHHالHHتعدد أو االنHHقسام ،إن الHHحقيقة مHHثل الHHشمس الHHتي تسHHطع بHHنورهHHا مHHن جHHهات مHHختلفة ،ومHHثل الHHنور الHHذي
يضيء املصباح .
)من كتاب  ،Promulgation of Universal Peaceص (126
 -6وق HHد أع HHلن ح HHضرة ب HHهاء اهلل وح HHدة ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي وك HHذل HHك وح HHدة األدي HHان ألن ج HHميع األدي HHان اإلل HHهية
أسHHاسHHها الHHحقيقة ،والHHحقيقة التHHقبل الHHتع ّدد ،والHHحقيقة واحHHدة وأسHHاس جHHميع أنHHبياء اهلل واحHHد وهHHو الHHحقيقة،
ولHو لHم يHكن الHحقيقة لHكان بHاطHالً .وحHيث أن األسHاس هHو الHحقيقة ،لهHذا فHإن بHناء األديHان اإللHهية واحHد ،وغHايHة
مHHا فHHي األمHHر أن الHHتقالHHيد ح ّ Hلت فHHي وسHHطها وظهHHرت آداب وتHHقالHHيد زائHHدة ،وهHHذه الHHتقالHHيد ليسHHت مHHن األنHHبياء
إنHما هHي حHادثHة وبHدعHة ....أمHا إذا نHبذنHا هHذه الHتقالHيد وتح ّHريHنا حHقيقة أسHاس األديHان اإللHهية فHال شHك أنHنا
نتحد.
)خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا ،ص (315
٣٠٠

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل
 -1إن امل HHبدأ ال HHهام واألس HHاس HHي ال HHذي ش HHرح HHه ل HHنا ح HHضرة ب HHهاء اهلل وي HHؤم HHن ب HHه أت HHباع HHه ب HHشكل ج HHازم ه HHو أن
الHحقيقة الHديHنية ليسHت مHطلقة وإنHما نسHبية وأن الHرسHالHة الHسماويHة هHي عHملية مسHتمرة وفHي تHقدم وأن جHميع
األدي HHان ال HHعظيمة ف HHي ال HHعال HHم س HHماوي HHة ف HHي األص HHل وأن م HHبادئ HHها األس HHاس HHية م HHتماث HHلة وم HHتطاب HHقة ت HHما ًم HHا ،وأن
Hكملة
أهHHدافHHها ومHHقاصHHدهHHا مHHتشابHHهة كHHما أن تHHعالHHيمها تHHعكس لHHنا حHHقيقة واحHHدة وأن وظHHائHHف هHHذه األديHHان مّ H
ل HHبعضها ال HHبعض وأن اخ HHتالف HHها ال HHوح HHيد ي HHكمن ف HHي األح HHكام والح HHدود ال HHفرع HHية وأن م HHهام HHهم ه HHي ال HHتكام HHل
الروحي للمجتمع اإلنساني خالل مراحل متعاقبة ومستمرة.
)نقالً عن كتاب الدين البهائي ،بحث ودراسة ،ص (136
 -2يHHؤمHHن الHHديHHن الHHبهائHHي بHHوحHHدة األلHHوهHHية ووحHHدة األنHHبياء واملHHرسHHلني ويHHدعHHو إلHHى الHHبحث عHHن الHHحقيقة ويHHنبذ
جHHميع أنHHواع الHHتعصب والخHHرافHHات ويHHنبّهنا إلHHى أن الهHHدف الHHرئHHيسي لHHلديHHن هHHو تHHرويHHج الHHوئHHام والHHتآلHHف ويHHجب
HاسHHا ملHHجتمع سHHلمي ومHHتطور ومHHنظم .إنHHه يHHدعHHو إلHHى تHHكافHHؤ الHHفرص
أن يHHكون الHHديHHن مHHطابً Hقا لHHلعلم ويHHكون أسH ً H
والHHحقوق واملHHزايHHا لHHكال الجنسHHني ويHHؤيHHد الHHتعليم اإللHHزامHHي ويHHضع ح ً Hدا لHHلفقر املHHدقHHع والHHغنى الHHفاحHHش ويHHعتبر
ال HHعمل املنج HHز ب HHروح الخ HHدم HHة ن HHو ًعHHا م HHن أن HHواع ال HHعبادة وي HHقترح ت HHبني ل HHغة ع HHامل HHية م HHساع HHدة وإي HHجاد امل HHنظمات
الضرورية لتأسيس وحماية سالم عاملي دائم.
)نقالً عن كتاب الدين البهائي ،بحث ودراسة ،ص (138
من رسائل بيت العدل األعظم
 -1فHاملHبدأ الHذي يHفرض عHلينا أن نHعامHل اآلخHريHن كHما نHحب أن يHعامHلنا اآلخHرون ،مHبدأ ٌ خHلقي تHكرر بHمختلف
الHصور فHي األديHان الHعظيمة جHمي ًعا ،وهHو يHؤكHد لHنا صHحة املHالحHظة الHسابHقة فHي نHاحHيتني مHعينتني :األولHى،
أنHه يHل ّ
هHا خHلقيًا يHختص بHالHناحHية الHتي تHؤدي إلHى إحHالل السHالم ،ويHمتد بHأصHولHه عHبر هHذه األديHان
خص اتHجا ًH
ب ّ
Hغض الHنظر عHن أمHاكHن قHيامHها أو أوقHات ظHهورهHا ،والHثانHية :أنHه يHشير إلHى نHاحHية أخHرى هHي نHاحHية الHوحHدة
واالتHHحاد الHHتي تHHمثل الHHخاصHHية الHHجوهHHريHHة لHHألديHHان ،هHHذه الHHخاصHHية الHHتي أخHHفق البشHHر فHHي إدراك حHHقيقتها
نHHتيجة نHHظرتHHهم املHHشوهHHة إلHHى الHHتاريHHخ .فHHلو كHHانHHت اإلنHHسانHHية قHHد أدركHHت حHHقيقة أولHHئك الHHذيHHن تَ HولHHوا تHHربHHيتها فHHي
ٍ
Hجنتْ دون شHك مHن اآلثHار الHخيّرة ،الHتي اجHتمعت
عHهود طHفولHتها الجHماعHية كHمنفّذيHن ملHسير ح
Hضارة واحHدةَ ،لَ H
نHتيجة تHعاقHب تHلك الHرسHاالت مHحصوالً أكHبر مHن املHنافHع الHتي ال تُHحصى وال تُHعد ،ولHكن اإلنHسانHية فشHلت ،ويHا
لألسف ،في أن تفعل ذلك.
)من رسالة السالم العاملي وعد حق ،اكتوبر (1985
 -2يHسود لHديHنا االعHتقاد بHأن قHادة األديHان يHنبغي عHليهم مHجابHهة هHذا التحHدي الHتاريHخي إذا أرادوا لHلقيادة
الHHديHHنية هHHذه أن يHHكون لHHها أي مHHعنى فHHي املHHجتمع الHHعاملHHي الHHذي بHHدأ يHHبرز إلHHى الHHوجHHود نHHتيجة مHHا مHّ Hر بHHه مHHن
تHجارب الHتحول والHتغيير الHتي أحHدثHها الHقرن العشHرون .فHقد بHات مHن الجHليّ أن أعHدا ًدا مHتزايHدة مHن الHناس
قHد وصHلت إلHى قHناعHة بHأن الHحقيقة الHكامHنة فHي األديHان الHسماويHة كHلها حHقيقة واحHدة فHي جHوهHرهHا ،ومHا كHان
ملHثل هHذه الHقناعHة أن تHصدر نHتيجة أي ح ّHل ملHجادالت فHقهية ،ولHكنها صHادرة عHن وعHي وجHدانHي أغHناه مHا تHوفHر
ل HHآلخ HHري HHن م HHن خ HHبرات واس HHعة ون HHتيجة ت HHو ّلHHد االع HHتقاد ب HHوح HHدة ال HHعائ HHلة اإلن HHسان HHية ذات HHها .ف HHمن م HHزي HHج م HHعتقدات
وطHHقوس ديHHنية وأحHHكام شHHرعHHية ت ّ Hم تHHوارثHHها مHHن عHHوالHHم عHHفا عHHليها الHHزمHHان ،بHHدأ يHHبرز هHHناك شHHعور بHHأن الHHحياة
الHروحHية ،مHثلها مHثل الHوحHدة الHتي تجHمع مHختلف الHقومHيات واألعHراق والHثقافHات ،تHشكل فHي حHد ذاتHها حHقيقة
٣٠١

واحHHدة مHHطلقة مHHيسور لHHكل إنHHسان سHHبيل الHHوصHHول إلHHيها .ولHHكي يHHتأصHHل هHHذا الHHشعور الHHذي بHHدأ يHHع ّم الHHناس
ولHكنه ال يHزال فHي بHدايHة أمHره ولHيتمكن مHن اإلسHهام إسHها ًHمHا فHاعHالً فHي بHناء عHالHم يHسوده السHالم ،يHنبغي عHليه
HتوجHHه إلHHيهم جHHماهHHير الHHناس فHHي كHHل أنHHحاء الHHعالHHم
أن يحHHظى بHHالHHتأيHHيد الHHقلبي الHHكامHHل مHHن قHHبل أولHHئك الHHذيHHن تHّ H
طلبًا للهداية والرشاد حتى في هذه اللحظة املتأخرة.
)من رسالة بيت العدل األعظم إلى قادة األديان في العالم ،نيسان  /ابريل 2002
]راجع ً
أيضا فصل  18تطابق الدين مع العلم والعقل وفصل  69وحدة الجنس البشري[.

٣٠٢

ﺍاﻟﻮﺻﻴﯿﺔ
من آثار حضرة بهاء اهلل
 .1ق HHد ف HHرض ل HHكل ن HHفس ك HHتاب ال HHوص HHية ول HHه أن ي HHزي HHن رأس HHه ب HHاألس HHم األع HHظم وي HHعترف ف HHيه ب HHوح HHدان HHية اهلل ف HHي
مظهHHر ظHHهوره ويHHذكHHر فHHيه مHHا أراد مHHن املHHعروف ليشهHHد لHHه فHHي عHHوالHHم األمHHر والخHHلق ويHHكون لHHه كHHنزا عHHند ربHHه
الحافظ األمني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (109
.2سHؤال :هHل يHجوز لHشخص أن يHخصص فHي وصHيته جHزءا مHن مHالHه لHينفق بHعد حHياتHه فHي األمHور الHخيريHة،
غ HHير أداء ح HHقوق اهلل وح HHقوق ال HHناس ،أم أن ح ّ Hقه ي HHنحصر ف HHي م HHصروف ال HHدف HHن وال HHكفن وح HHمل ال HHنعش وم HHا
بقى من مال يؤول كما فرض اهلل إلى الوارث؟
ج HHواب :االن HHسان ح HHر ف HHي م HHال HHه .إن وف HHق ف HHي أداء ح HHقوق اهلل ول HHم ي HHكن ل HHلناس ع HHليه ح HHق ،ك HHل م HHا ي HHكتب وي HHقر
ويعترف به في وصيته مقبول .قد اذن اهلل له بأن يفعل فيما ملكه اهلل كيف يشاء.
)من رسالة سؤال وجواب(
.3قد فرض لكل نفس كتاب الوصية
وفHقا لHتعالHيم حHضرة بHهاء اهلل مHن واجHب كHل فHرد أن يHكتب وصHيته ولHه حHريHة الHتصرف فHي تHركHته كHيفما شHاء.
وأك HHد ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي خ HHصوص ال HHوص HHية "ان األن HHسان ح Hّ Hر ف HHي م HHال HHه ...ق HHد اذن اهلل ل HHه ب HHأن ي HHفعل ف HHيما
م ّ Hلكه اهلل كHHيف يHHشاء ".أمHHا أحHHكام املHHواريHHث املHHنزلHHة فHHي الHHكتاب األقHHدس فHHتطبق اذا لHHم يHHترك املHHتوفHHى وصHHية
تحدد توزيع تركته.
)شرح الكتاب األقدس ،ص (136
.4االسم األعظم
السHم اهلل األعHظم مشHتقات عHديHدة تHرجHع كHلها إلHى األصHل وهHي كHلمة "بHهاء" وقHد نHفذ الHبهائHيون فHي الشHرق
أمHHر الHHكتاب األقHHدس بHHخصوص الHHوصHHية بHHتصديHHرهHHا بHHعبارات مHHثل "يHHا بHHهاء األبHHهى" و"بHHسمه األبHHهى" و"هHHو
األبهى"
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (137
حِ Hرم مHن هHذا الHحق فHسوف يHنتهي عHزّ الHوجHود .جHاء
.5لHكل انHسان مHطلق الحHريHة فHي الHتصرف بHأمHوالHه وإن ُH
في احد املقامات إن عزّ العباد كان وال زال باملال.
)أمر وخلق ،مجلد  ، 4ص (209
من ألواح حضرة عبد البهاء
.1أمHا مHوضHوع اإلرث فهHذا الHتقسيم يHطرح عHندمHا لHم يHكن لHلمتوفHى وصHية ولHكن كHتابHة الHوصHية فHرض وواجHب
لHكل شHخص .وهHناك نHصوص إلHهية صHريHحة بHكتابHة الHوصHية أثHناء الHصحة الHجيدة وفHيها يHوصHي مHا يHشاء
وعHليه أن يHختم وصHيته عHلى أن تHفتح بHعد وفHاتHه ويHنفذ كHل مHا جHاء فHيه .فHي هHذه الHحالHة يHمكن لHالنHسان فHي
أثناء حياته وطبقا الرادته ان يوصي ملن يشاء وعليكما البهاء األبهى.
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)مكاتيب عبد البهاء ،مجلد  ،3ص (372
.2لHHإلنHHسان مHHطلق الحHHريHHة فHHي كHHتابHHة وصHHيته اثHHناء حHHياتHHه وفHHيها يHHقسم مHHا يHHملك بHHني الHHورثHHة عHHلى أن يHHنفذ بHHعد
م HHمات HHه .إن ك HHتاب HHة ال HHوص HHية ف HHرض ع HHلى الج HHميع وه HHذا ي HHعني أن ك HHل ش HHخص ع HHليه أن ي HHكتب وص HHية م HHتينة
ومHحكمة وصHريHحة ويمهHرهHا بHختمه ثHم يHحفظها فHي مHكان آمHن وفHيها لHه مHطلق الحHريHة ،وكHتابHتها لHها االولHويHة
عHلى بHاقHي األحHكام وال يسHتطيع أي شHخص أن يHغيرهHا أو يHبدلHها وفHي هHذه الHحالHة مHثال يسHتطيع أن يهHب
كHHل أمHHوالHHه إلHHى أوالده .ولHHكن ان لHHم يHHطع فHHردا هHHذا األمHHر ولHHم يHHكتب وصHHيته وخHHالHHف هHHذا الHHحكم اإللHHهي أو
اتلف وصيته يتم تقسيم أمواله طبقا لتقسيم االرث.
فHHي الHHواقHHع ،إن حHHكمة هHHذا الHHحكم املHHبرم االعHHظم هHHو ان يHHكتب كHHل شHHخص وصHHيته .الحHHظوا بHHأنHHه فHHي حHHالHHة
عHHدم وجHHود وصHHية يHHتم تHHقسيم االرث وتHHوزيHHعه خHHالفHHا لHHرغHHبة املHHتوفHHى وقHHد تHHقع مHHشاكHHل وخHHالفHHات .ولHHكن وجHHود
الHHوصHHية يHHحول دون ذلHHك ويسHHبب الHHراحHHة لHHلكل حHHيث إن الHHوصHHية تHHكتب طHHبقا لHHرغHHبة االنHHسان وأمHHنيته .ومHHا
ي HHطيب ال HHنفس ح HHقا أن ت HHوزع وت HHقسم أم HHوال امل HHتوف HHى ط HHبقا ل HHوص HHيته .الح HHظوا أن ه HHناك ال HHكثير م HHن ال HHنفوس
تHHضطرب قHHبل وفHHاتHHها بسHHبب هHHذا املHHوضHHوع ولHHكن هHHذا الHHحكم اإللHHهي أي وجHHوب كHHتابHHة الHHوصHHية حHHل جHHميع
املشاكل.
)أمر وخلق ،مجلد  ،4ص (211 – 209
من تواقيع حضرة شوقي أفندي
.1بHالنسHبة لHكتابHة الHوصHية ،عHلى األحHباء أن يHقومHوا بHذلHك وعHلى املHحفل الHروحHانHي أن يHؤيHد الHوصHية ويHنفذ مHا
جاء فيها شريطة ان ال تخالف املصالح االمرية.
)گنجينه حدود وأحكام ،ص (116
من رسائل بيت العدل األعظم
.1ع HHليكم ان ت HHنصحوا األح HHباء ب HHضرورة ك HHتاب HHة ال HHوص HHية وان ي HHذك HHروا ف HHيها رغ HHبتهم ب HHان HHجاز م HHراس HHم ت HHشييع
الHHجنازة تHHحت رعHHايHHة الHHديHHن الHHبهائHHي أو عHHلى االقHHل طHHبقا ملHHتطلباتHHه واطHHالع ذلHHك لHHلمحفل الHHروحHHانHHي املحHHلي
وأيHضا االقHربHاء أثHناء حHياتHهم .وفHي هHذه الHحالHة يHمكن الHتوصHل إلHى اتHفاق مHع األقHربHاء غHير الHبهائHيني قHبل
وفاة الشخص.
)مHHن رسHHالHHة كHHتبت بHHالHHنيابHHة عHHن الHHساحHHة املHHقدسHHة إلHHى املHHحفل الHHروحHHانHHي املHHركHHزي لHHفرنHHسا بHHتاريHHخ  18آب /
أغسطس عام 1972م(
.2طHHبقا لHHتعالHHيم حHHضرة بHHهاء اهلل فHHان كHHتابHHة الHHوصHHية تHHعتبر مHHن واجHHبات الHHفرد الHHبهائHHي .فHHكل مHHؤمHHن لHHه مHHطلق
Hقره الHHقانHHون املHHدنHHي وبHHالHHطبع بHHعد دفHHع مHHصاريHHف
الحHHريHHة فHHي تHHوزيHHع أمHHالكHHه كHHيفما يHHشاء وفHHي حHHدود مHHا يّ H
الHدفHن والHديHون وااللHتزامHات االخHرى .هHناك طHرق مHتعددة يHمكن لHلمؤمHن أن يHضع تHعليمات بHخصوص دفHنه
وال مانع من ذكر هذه التعليمات في وصية املتوفى ان رغب بذلك وان كان القانون يسمح له.
)مHن رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن بHيت الHعدل االعHظم إلHى املHحفل الHروحHانHي املHركHزي لHبولHيفيا بHتاريHخ  1تشHريHن
األول  /أكتوبر 1980م(
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ث حHضرة شHوقHي أفHندي املHحافHل الHروحHانHية املحHلية عHلى تHذكHير األحHباء بHأهHمية كHتابHة الHوصHية .وفHي
.3لHقد حّ H
عدة رسائل كتبت بالنيابة عنه نالحظ النقاط الهامة التالية:
.1لHHالحHHباء مHHطلق الحHHريHHة فHHي كHHتابHHة بHHنود الHHوصHHية كHHيفما شHHاءوا وعHHلى املHHحفل الHHروحHHانHHي أن يHHدعHHم ويHHنفذ
بنود الوصية ،إال إذا كانت الوصية مخالفة ملبادئ الدين البهائي.
.2ان ايHداع نHسخة مHن الHوصHية لHدى املHحفل الHروحHانHي هHو أمHر جHيد ويHنصح بHه ولHكن يHجب أن ال نHطلب
ذلك من األحباء ولكن لهم الخيار فيه.
.3لHيس مHن الHضروري أن يHقوم املHحفل الHروحHانHي بHطبع نHموذج لHلوصHية .حHيث إن كHل مHؤمHن يHكتب وصHيته
طHبقا لHطريHقته وارادتHه .ومHن ضHمن الHنقاط األخHرى الHتي تHمت االشHارة إلHيها ان الHفرد لHه مHطلق الحHريHة
فHHي الHHتصرف بHHأمHHالكHHه شHHريHHطة أن يHHكون قHHد دفHHع كHHافHHة ديHHونHHه وأن ال تHHكون هHHناك ضHHوابHHط قHHانHHونHHية تحHHد
مHHن حHHريHHة الHHفرد فHHي تHHقسيم ثHHروتHHه .إن وصHHية االنHHسان تHHعتبر مHHقدسHHة ولهHHذا ال يHHجوز لHHلفرد الHHبهائHHي ان
يتحّ Hدى بHنود وصHية الHفرد اآلخHر .أحHيانHا يHكون الHقانHون املHدنHي مHع ّقدا فHي الHتعامHل مHع تHنفيذ الHوصHية.
وب HHناء ع HHليه يس HHتحب ل HHلفرد أن ي HHتشاور م HHع م HHحام ع HHندم HHا ي HHكتب وص HHيته ل HHكي ي HHتأك HHد ب HHأن وص HHيته ي HHمكن
تHHنفيذهHHا وال تHHوجHHد مHHوانHHع قHHانHHونHHية تHHحول دون ذلHHك .كHHما أنHHه أمHHر مHHرغHHوب ج ً Hدا لHHلفرد الHHبهائHHي أن يتخHHذ
خHطوات خHالل أيHام حHياتHه مHفادهHا أن تHشييع جHنازتHه يHجب أن يHتم طHبقا لHألحHكام الHبهائHية وان جسHده
سHوف لHن يحHرق .كHل ذلHك يHمكن ذكHره فHي الHوصHية وذكHر أيHة إجHراءات أخHرى يHراهHا املHوصHي بHاتHباعHها
أخذا بعني االعتبار القانون املدني.
)رسHالHة كHتبت بHالHنيابHة عHن الHساحHة املHقدسHة إلHى احHد املHحافHل الHروحHانHية املHركHزيHة بHتاريHخ  4أيHلول  /سHبتمبر
عام 1986م(
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ﺍاﻟ ُﻤﺤ ّﺮﻣﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻨﻮﺍاﻫﮬﮪھﻲ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺍاﻷﻗﺪﺱس
 -1تأويل آيات الكتاب
أ( ا ّن الHHذي يHHأ ّول مHHا نHHزل مHHن سHHماء الHHوحHHي ويخHHرجHHه عHHن الHHظاهHHر انHHه مHHمن حHHرف كHHلمة اهلل الHHعليا وكHHان مHHن
األخسرين في كتاب مبني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (105
ب( ا ّن الذي يأ ّول ما نزل من سماء الوحي ويخرجه عن الظاهر
فHHرق حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي كHHثير مHHن االلHHواح بHHني اآليHHات املHHحكمات واآليHHات املHHتشابHHهات .فHHاآليHHات املHHتشابHHهات
هHHي الHHتي تHHحتمل الHHتأويHHل ،امHHا اآليHHات املHHحكمات فHHهي واضHHحة الHHداللHHة وتHHتعلق بHHاالحHHكام واألوامHHر والHHعبادات
وغHHيرهHHا مHHن الHHواجHHبات .عHHني حHHضرة بHHهاء اهلل ابHHنه األرشHHد حHHضرة عHHبد الHHبهاء خHHلفا لHHه ومفسHHرا آليHHات الHHكتاب
كHما سHيأتHي ذكHره .وقHد عHني حHضرة عHبد الHبهاء بHدوره حHفيده األرشHد شHوقHي أفHندي مHبينا لHلنصوص املHقدسHة،
وولHيا ألمHر اهلل مHن بHعده .ويHعتبر الHبهائHيون كHل مHا أبHانHه حHضرة عHبد الHبهاء وحHضرة ولHي أمHر اهلل بHيانHا مHلهما
من اهلل ملزما لهم ،والعمل بمقتضاه واجب أساسي من واجبات كل مؤمن.
ال يHعني وجHود بHيان قHاطHع مHبرم مHنع افHراد األحHباء مHن دراسHة الHتعالHيم ،والHتعمق فHي مHعانHيها ،والHوصHول إلHى
فHHهم خHHاص ،واسHHتنباط شHHخصي ،وانHHما يHHلزم – وفHHقا لHHآلثHHار املHHباركHHة – الHHفصل بHHني االسHHتنباط الHHشخصي
والHHبيان الHHقاطHHع املHHبرم ،فHHاالجHHتهاد الHHشخصي نHHاتHHج عHHن فHHهم فHHردي لHHلتعالHHيم املHHباركHHة وهHHو ثHHمرة فHHكر بشHHري،
ومHHع أنHHه قHHد يHHساهHHم فHHعال فHHي الHHوصHHول إلHHى فHHهم أعHHمق لHHألمHHر املHHبارك ،إال انHHه غHHير مHHبرم .وعHHلى األفHHراد عHHند
عHHرض آرائHHهم الHHشخصية أن يHHأخHHذوا حHHذرهHHم ،وان يHHعتبروا اآليHHات املHHنزلHHة هHHي نHHص قHHاطHHع وقHHول فHHصل ،واال
يHHنكروا الHHبيانHHات الHHقاطHHعة املHHبرمHHة او يHHعارضHHوهHHا ،وان يHHتجنبوا الHHنزاع والجHHدال ،ويHHنبغي عHHليهم ان يHHعرضHHوا
افHكارهHم اسHهامHا مHنهم فHي زيHادة املHعرفHة وتHرويHجها ،وان يHبينوا بHما ال يHدع مHجاال لHلشك ان مHا يHقدمHونHه مHن
آراء هو من محض اجتهادهم الشخصي.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (130
ج( ومHنهم مHن يّ HدعHي الHباطHن وبHاطHن الHباطHن قHل يHا ايHها الHكذاب تHاهلل مHا عHندك انHه مHن الHقشور تHركHناهHا لHكم
كما تترك العظام للكالب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (36
د( ومنهم من ي ّدعي الباطن وباطن الباطن
Hمسكهم به HHذا ال HHعلم ع HHن ع HHرف HHان املظه HHر اإلل HHهي
ت HHشير ه HHذه اآلي HHة إل HHى م ّ Hدع HHي ع HHلم ال HHباط HHن ال HHذي HHن ي HHحجبهم ت ّ H
ووصHفهم حHضرة بHهاء اهلل فHي لHوح آخHر بHقولHه" :ان الHذيHن اعHتكفوا عHلى اوهHامHهم واسHموهHا الHباطHن اولHئك حً Hقّا
من عبدة االصنام".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (60
الرقيق
 -2تجارة ّ
ح ّHرم عHليكم بHيع االمHاء والHغلمان لHيس لHعبد ان يشHتري عHبدا نHهيًا فHي لHوح اهلل كHذلHك كHان األمHر مHن قHلم
أ( قHد ُ H
العدل بالفضل مسطورا.
)الكتاب االقدس ،فقرة (72
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الرياضات ّ
الشا ّقة
ّ -3
HشواجHHن والHHجبال والHHقنان والّ H
أ( تHHاهلل الHHحقّ لHHو يغسHHل أحHHد أرجHHل الHHعالHHم ويHHعبد اهلل عHHلى األدغHHال والّ H
HشناخHHيب
وعHند كHل حجHر وشجHر ومHدر وال يHتض ّوع مHنه عHرف رضHائHي لHن يHقبل أبً Hدا هHذا مHا حHكم بHه مHولHى االنHام .كHم مHن
عHHبد اعHHتزل فHHي جHHزائHHر الHHهند ومHHنع عHHن نHHفسه مHHا احHHله اهلل لHHه وحHHمل الHّ HريHHاضHHات واملHHش ّقات ولHHم يHHذكHHر عHHند اهلل
منزل اآليات.
)الكتاب االقدس ،فقرة (36
الرياضات واملش ّقات:
ب( كم من عبد اعتزل في جزائر الهند ومنع عن نفسه ما اح ّله اهلل له وحمل ّ
ه HHذه اآلي HHات ه HHي ف HHي تح HHري HHم ال Hّ Hره HHبنة وال HHري HHاض HHات ال ّ H
Hصل ح HHضرة ب HHهاء اهلل ه HHذه االح HHكام ف HHي
Hشا ّقHHة .وق HHد ف ّ H
الHHكلمات الHHفردوس ّ Hية بHHقولHHه" :ا ّن االنHHزواء والHّ HريHHاضHHات الّ H
Hشا ّقHHة ال تHHفوز بHHعزّ الHHقبول" وأهHHاب بHHأولHHي األلHHباب ان
HوجHHه بHHعضهم اآلخHHر
يHHنظروا "إلHHى مHHا هHHو سHHبب الHّ Hروح والHّ HريHHحان" .وامHHر الHHذيHHن سHHكنوا "فHHي كHHهوف الHHجبال وتّ H
إلHى الHقبور فHي الّ HليالHي" أن يHتركHوا مHا عHندهHم وأال يحHرمHوا أنHفسهم ع ّHما خHلق اهلل لHهم مHن نHعم الHدنHيا .أمHا فHي
ل HHوح ال HHبشارات ف HHعلى ال HHرغ HHم م HHن ان ح HHضرة ب HHهاء اهلل ك Hّ Hرم أع HHمال ال HHره HHبان والقسيس HHني ف HHان HHه ح HHثهم ع HHلى أن
"يخ HHرج HHوا م HHن االن HHزواء إل HHى س HHعة ال HHفضاء ،ويش HHتغلوا ب HHما ي HHنفعهم وي HHنتفع ب HHه ال HHعباد" .واذنّ HHا ال HHكل ب HHال HHتزوج،
ليظهر منهم من يذكر اهلل رب ما يرى وما ال يرى ورب الكرسي الرفيع".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (61
الرهبنة
ّ -4
راجع الفقرة السابقة )الرياضات الشاقة(.
 -5التس ّول
أ( ال يحHل الHسؤال ومHن سHئل حHرم عHليه الHعطاء قHد كHتب عHلى الHكل ان يكسHب والHذي عجHز فHللوكHالء واألغHنياء
ان يعينوا له ما يكفيه اعملوا حدود اهلل وسننه ثم احفظوها كما تحفظون اعينكم وال تكونن من الخاسرين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (147
حرم عليه العطاء
ب( ال يحل السؤال ومن سئل ّ
ح ّHرم االنHفاق عHلى مHن
"ح ّHرم الHتك ّدي كHما ُ H
شHرح حHضرة عHبد الHبهاء فHي احHد الHواحHه هHذه اآليHة املHباركHة بHقولHهH ُ :
يتخHذ الHتس ّول مHهنة لHه .واملHقصود مHن ذلHك هHو قHطع دابHر الHتكدي ،امHا ان عجHز شHخص عHن كسHب الHرزق ،أو
اصHيب بHفقر مHدقHع ،او اضHحى عHاجHزا ،فHعلى األغHنياء أو الHوكHالء عHندئHذ تHخصيص راتHب شهHري ملعيشHته...
واملHHقصود بHHالHHوكHHالء هHHم "وكHHالء الHHبيت" أي اعHHضاء بHHيت الHHعدل" .وتحHHريHHم الHHعطاء لHHلمتسولHHني ال يHHمنع األفHHراد
وامل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية م HHن م HHنح امل HHساع HHدات امل HHال HHية ل HHلفقراء وامل HHعوزي HHن او ات HHاح HHة ال HHفرص ل HHهم ل HHيحصلوا ع HHلى
املهارات التي تمكنهم من كسب العيش.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (162
 -6نظام الكهنوت
أ( ليس ألحد ان يستغفر عند احد توبوا إلى اهلل تلقاء انفسكم انه لهو الغافر املعطي العزيز التواب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (34
ب( ليس ألحد ان يستغفر عند أحد
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حHرم حHضرة بHهاء اهلل االعHتراف بHالخHطايHا وطHلب الHغفران مHن انHسان آخHر ،ويHنبغي بHدال مHن ذلHك طHلب املHغفرة
مHHن اهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى .وذكHHر حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي لHHوح الHHبشارات أن "مHHثل هHHذا االعHHتراف وطHHلب املHHغفرة
امHام انHسان آخHر يHقود إلHى املHهانHة واملHذلHة ،واهلل جHل جHاللHه ال يHحب لHعباده الHذل والHهوان ".ووضHع حHضرة ولHي
أمر اهلل هذا التحريم في اطاره الصحيح فقال في رسالة كتبت بناء على تعليماته:
"حHHرم عHHلينا االعHHتراف إلHHى أي انHHسان ،كHHما يHHفعل الHHكاثHHولHHيك امHHام قHHساوسHHة طHHائHHفتهم .وحHHرم عHHلينا ايHHضا ان
نHHعترف عHHلنا كHHما هHHو مHHتبع فHHي بHHعض املHHذاهHHب الHHديHHنية .امHHا اذا أردنHHا االقHHرار عHHن طHHيب خHHاطHHر بHHصدور خHHطأ
عفوي منا ،أو بوجود عيب في سلوكنا ،ونطلب الصفح عما بدر منا ،فنحن احرار في ذلك”.
أوضHح بHيت الHعدل األعHظم أيHضا بHأن التحHريHم الHذي نHص عHليه حHضرة بHهاء اهلل بHالنسHبة لHالعHتراف بHالخHطايHا
ال يHمنع الHفرد مHن االقHرار بHالخHطأ أثHناء املHشاورة الHدائHرة تHحت رعHايHة الHهيئات الHبهائHية .وال يHمنع هHذا التحHريHم
ط HH H H H Hلب ال HH H H H Hنصح م HH H H H Hن ص HH H H H Hدي HH H H H Hق ح HH H H H Hميم او اس HH H H H Hتشارة خ HH H H H Hبير م HH H H H Hتخصص ف HH H H H Hي ام HH H H H Hر م HH H H H Hن األم HH H H H Hور.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (58
ج( قHل يHا معشHر الHعلماء ال تHزنHوا كHتاب اهلل بHما عHندكHم مHن الHقواعHد والHعلوم انHه لقسHطاس الHحق بHني الخHلق قHد
يوزن ما عند األمم بهذا القسطاس األعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (99
د( مHHن الHHناس مHHن غHّ HرتHHه الHHعلوم وبHHها مHHنع عHHن اسHHمي الHHقيوم واذا سHHمع صHHوت الHHنعال عHHن خHHلفه يHHرى نHHفسه
اكبر من نمرود قل اين هو يا ايها املردود تاهلل انه لفي اسفل الجحيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (41
هـ( من الناس من غرته العلوم ...واذا سمع صوت النعال عن خلفه يرى نفسه اكبر من نمرود.
من تقاليد الشرق ان يظهر اتباع الزعيم الديني احترامهم له بالسير على بعد خطوات خلفه.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (64
و( ط HHوب HHى ل HHكم ي HHا معش HHر ال HHعلماء ف HHي ال HHبهاء ت HHاهلل ان HHتم ام HHواج البح HHر االع HHظم وانج HHم س HHماء ال HHفضل وال HHوي HHة
النصر بني السموات واالرضني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (173
ز( يا معشر العلماء في البهاء
أطHHرى حHHضرة بHHهاء اهلل عHHلى الHHعلماء مHHن اهHHل الHHبهاء ،وذكHHر فHHي كHHتاب عهHHدي" :طHHوبHHى لHHألمHHراء والHHعلماء فHHي
الHHبهاء" .وشHHرح حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل ذلHHك بHHقولHHه" :الHHعلماء فHHي هHHذه الHHدورة املHHقدسHHة هHHم ،مHHن جHHهة ايHHادي أمHHر
اهلل ،وم HHن ج HHهة أخ HHرى امل HHبلغون وال HHناش HHرون ل HHلتعال HHيم اإلل HHهية ال HHذي HHن وان ل HHم ي HHبلغوا م HHرت HHبة األي HHادي ق HHد اح HHتلت
جHهودهHم مHكانHة بHارزة فHي مHيدان الHتبليغ .امHا األمHراء فHهم أعHضاء بHيوت الHعدل املحHلية واملHركHزيHة وبHيت الHعدل
االعظم وستحدد وظائف كل من هذه النفوس مستقبالً".
ايHادي أمHر اهلل افHراد عHينهم حHضرة بHهاء اهلل وعهHد الHيهم بHمهام مHختلفة ،خHاصHة فHيما تHعلق بحHمايHة أمHر اهلل
ونشHHره .وذكHHر حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي "تHHذكHHرة الHHوفHHاء" عHHددا مHHن املHHؤمHHنني الHHبارزيHHن وصHHرح أنHHهم فHHازوا بHHمقام
أيHادي أمHر اهلل .ونHص حHضرة عHبد الHبهاء فHي "الHواح الHوصHايHا" عHلى سHلطة ولHي األمHر لHتعيني ايHادي أمHر اهلل
وفHقا ملHا يHراه ،وبHدأ حHضرة ولHي أمHر اهلل اوال بHرفHع مHقام بHعض أحHباء اهلل الHراحHلني إلHى مHرتHبة ايHادي أمHر اهلل
ث HHم اخ HHتار أث HHناء ال HHسنوات األخ HHيرة م HHن ح HHيات HHه اث HHنني وث HHالث HHني ف HHردا م HHن ق HHارات ال HHعال HHم الخ HHمس له HHذا امل HHنصب
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الHرفHيع .وفHي املHدة الHواقHعة مHا بHني وفHاتHه عHام  1957وانHتخاب بHيت الHعدل االعHظم عHام  ،1963قHام ايHادي أمHر
اهلل بأداء املهام املوكولة اليهم في حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العاملية.
وفHHي شهHHر تشHHريHHن الHHثانHHي )نHHوفHHمبر(  1964قHHر رأى بHHيت الHHعدل االعHHظم عHHلى اسHHتحالHHة تشHHريHHع نHHظام جHHديHHد
يHسمح بHتعيني أيHادي امHر اهلل ،ولHكن قHرر فHي عHام  – 1968عHوضHا عHن ذلHك – بHأن املHسئولHيات املHسندة إلHى
ايHHادي أمHHر اهلل بHHشأن حHHمايHHة األمHHر املHHبارك ونشHHره سHHتستمر فHHي املسHHتقبل بHHفضل انHHشاء هHHيئات املHHشاوريHHن
ال HHقاري HHة ،وت HHأس HHيس دار ال HHتبليغ ال HHدول HHية ف HHي ع HHام  1973وم HHقره HHا ف HHي األرض امل HHقدس HHة .وي HHقوم ب HHيت ال HHعدل
االعHH Hظم بHH Hتعيني أعHH Hضاء دار الHH Hتبليغ وهHH Hيئات املHH HشاوريHH Hن الHH HقاريHH Hة الHH HذيHH Hن يHH Hعينون بHH HدورهHH Hم أعHH Hضاء هHH Hيئات
املHHعاونHHني وكHHل هHHؤالء األفHHراد يHHندرجHHون تHHحت الHHتعريHHف الHHذي حHHدده حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل "لHHلعلماء" فHHي بHHيانHHه
سالف الذكر.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (183
 -7اعتالء املنابر
أ( قHد مHنعتم عHن االرتHقاء إلHى املHنابHر مHن اراد ان يHتلو عHليكم آيHات ربHه فHليقعد عHلى الHكرسHي املHوضHوع عHلى
السرير ويذكر اهلل ربه ورب العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (154
ب( قHد مHنعتم عHن االرتHقاء إلHى املHنابHر مHن اراد ان يHتلو عHليكم آيHات ربHه فHليقعد عHلى الHكرسHي املHوضHوع عHلى
السرير
وردت س HHاب HHقة ه HHذا ال HHحكم ف HHي ك HHتاب ال HHبيان ال HHفارس HHي .ف HHقد ن HHهى ح HHضرة ال HHباب ع HHن ارت HHقاء امل HHناب HHر إلل HHقاء
الخHطب واملHواعHظ أو تHالوة اآليHات وأمHر عHوضHا عHن ذلHك أن يجHلس الHقارئ عHلى كHرسHى فHوق مHنصة لHكي تHكون
آيات اهلل مسموعة للجميع.
ونHبه كHل مHن حHضرة عHبد الHبهاء وحHضرة ولHي أمHر اهلل بHأن مHراعHاة هHذا الHحكم فHي مشHرق األذكHار – حHيث ال
يHHسمح إال بHHتالوة اآليHHات – تHHجيز ملHHن يHHتلو الHHوقHHوف أو الجHHلوس ،وان كHHان ضHHروريHHا – لHHكي يHHسمع بHHوضHHوح –
ي HHمكن اع HHتالء م HHنصة غ HHير ث HHاب HHته .وف HHي امل HHجام HHع خ HHارج مش HHرق األذك HHار ي HHجوز ل HHلقارئ او املتح HHدث أن ي HHعتلي
مHنصة واقHفا أو جHالHسا .وأكHد حHضرة عHبد الHبهاء فHي احHد الHواحHه الHتي ورد فHيها مHنع اسHتعمال املHنابHر عHلى
وج HHه االط HHالق أن ع HHلى أح HHباء اهلل ان ي HHلقوا اح HHادي HHثهم ف HHي امل HHجال HHس "ب HHمنتهى ال HHخضوع وال HHخشوع وامل HHحو
الصرف".
)شرح كتاب االقدس ،فقرة (168
 -8تقبيل األيادي
أ( قد ُح ّرم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب هذا ما نهيتم عنه من لدن ربكم العزيز الحكام.
)الكتاب االقدس ،فقرة (34
ب( قد ُح ّرم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب
س HHادت ف HHي ع HHدد م HHن االدي HHان ال HHساب HHقة وك HHذل HHك ف HHي ت HHقال HHيد ب HHعض امل HHجتمات ع HHادة ت HHقبيل اي HHادي رج HHال ال HHدي HHن
وال HHوج HHهاء ت HHعبيرا ع HHن م HHشاع HHر االح HHترام ل HHهم ودل HHيال ع HHلى االع HHتراف بس HHلطتهم واالذع HHان ل HHنفوذه HHم ول HHكن ح HHرم
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حHH Hضرة بHH Hهاء اهلل تHH Hقبيل االيHH Hادي وشHH Hجب فHH Hي الHH HواحHH Hه ايHH Hضا عHH Hددا مHH Hن الHH Hعادات والHH HتقالHH Hيد مHH Hثل :الHH Hسجود
واالنحناء امام شخص آخر واستنكر كل سلوك يظهر فيه االنسان ذليال امام انسان آخر.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (57
 -9االعتراف بالخطايا
أ( ليس ألحد ان يستغفر عند أحد توبوا إلى اهلل تلقاء أنفسكم انه لهو الغافر املعطي العزيز التواب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (34
ب( ليس ألحد أن يستغفر عند أحد
ح HHرم ح HHضرة ب HHهاء اهلل االع HHتراف ب HHالخ HHطاي HHا وط HHلب ال HHغفران م HHن ان HHسان آخ HHر ،وي HHنبغي ب HHدال م HHن ذل HHك ط HHلب
امل HHغفرة م HHن اهلل س HHبحان HHه ت HHعال HHى .وذك HHر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ل HHوح ال HHبشارات أن "م HHثل ه HHذا االع HHتراف وط HHلب
املغفرة امام انسان آخر يقود إلى املهانة واملذلة ،واهلل جل جالله ال يحب لعباده الذل والهوان".
ووضHHع حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل هHHذا التحHHريHHم فHHي اطHHاره الHHصحيح فHHقال فHHي رسHHالHHة كHHتبت بHHناء عHHلى تHHعليماتHHه:
وحHّ Hرم عHHلينا ايHHضا ان
"حHّ Hرم عHHلينا االعHHتراف إلHHى أي انHHسان كHHما يHHفعل الHHكاثHHولHHيك امHHام قHHساوسHHة طHHائHHفتهم ُH
ُH
نHHعترف عHHلنا كHHما هHHو مHHتبع فHHي بHHعض املHHذاهHHب الHHديHHنية .امHHا اذا أردنHHا االقHHرار عHHن طHHيب خHHاطHHر بHHصدور خHHطأ
عفوي منا أو بوجود عيب في سلوكنا ونطلب الصفح عما بدر منا فنحن احرار في ذلك”.
أوضHح بHيت الHعدل األعHظم أيHضا بHأن التحHريHم الHذي نHص عHليه حHضرة بHهاء اهلل بHالنسHبة لHالعHتراف بHالخHطايHا
ال يHمنع الHفرد مHن االقHرار بHالخHطأ أثHناء املHشاورة الHدائHرة تHحت رعHايHة الHهيئات الHبهائHية وال يHمنع هHذا التحHريHم
ط HH H H H Hلب ال HH H H H Hنصح م HH H H H Hن ص HH H H H Hدي HH H H H Hق ح HH H H H Hميم او اس HH H H H Hتشارة خ HH H H H Hبير م HH H H H Hتخصص ف HH H H H Hي أم HH H H H Hر م HH H H H Hن األم HH H H H Hور.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (58
 (10تع ّدد الزوجات
أ( ق HHد ك HHتب اهلل ع HHليكم ال HHنكاح اي HHاك HHم ان ت HHجاوزوا ع HHن االث HHنتني وال HHذي اق HHتنع ب HHواح HHدة م HHن اإلم HHاء اس HHتراح HHت
نفسه ونفسها.
)الكتاب االقدس ،فقرة (63
ب( اياكم ان تجاوزوا عن االثنتني والذي اقتنع بواحدة من اإلماء استراحت نفسه ونفسها
رغ HHم ان ن HHص ال HHكتاب االق HHدس ي HHوح HHي ظ HHاه HHرا ب HHإب HHاح HHة ت HHعدد ال HHزوج HHات ،ت HHفضل ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHأن ال HHراح HHة
وال HHقناع HHة وال HHرض HHا ت HHتحقق ف HHي ال HHزواج ب HHواح HHدة وأك HHد ف HHي م HHكان آخ HHر أه HHمية س HHعي االن HHسان "لج HHلب ال HHراح HHة
واالط HHمئنان ل HHنفسه ولش HHري HHك ح HHيات HHه" .وأوض HHح ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHذي ع HHينه ح HHضرة ب HHهاء اهلل م HHبينا آلي HHات
الHكتاب ،أن نHص الHكتاب األقHدس فHي الHواقHع يHأمHر بHاالكHتفاء بHزوجHة واحHدة وشHرح ذلHك فHي عHدد مHن ألHواحHه،
من ذلك قوله:
"اعHلمي أن شHريHعة اهلل ال تHجوز تHعدد الHزوجHات ألنHها صHرحHت بHالHقناعHة بHواحHدة مHنها .وشHرط الHزوجHة الHثانHية
ب HHالقس HHط وال HHعدال HHة ب HHينهما ف HHي ج HHميع امل HHرات HHب واالح HHوال .ف HHأم HHا ال HHعدل والقس HHط ب HHني ال HHزوج HHتني م HHن املس HHتحيل
واملHمتنعات وتHعليق هHذا االمHر بHشيء مHمتنع الHوجHود ،دلHيل واضHح عHلى عHدم جHوازه بHوجHه مHن الHوجHوه فHلذلHك ال
يجوز إال امرأة واحدة لكل انسان"...
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تHHعدد الHHزوجHHات مHHن اقHHدم األمHHور املHHتبعة لHHدى الHHجانHHب األعHHظم مHHن البشHHريHHة وقHHد بHHدأ اإلعHHداد لHHالكHHتفاء بHHزوجHHة
واحHHدة يHHأخHHذ طHHريHHقه تHHدريHHجيا بHHفضل املHHظاهHHر اإللHHهية .فHHالHHسيد املHHسيح مHHثال ،لHHم يحHّ Hرم تHHعدد الHHزوجHHات ،ولHHكنه
ألHHغى الHHطالق إال فHHي حHHالHHة الHHزنHHا .وحّ Hدد محHHمد رسHHول اهلل عHHدد الHHزوجHHات بHHاربHHعة ولHHكنه شHHرط تHHعدد الHHزوجHHات
بشHHرط الHHعدل ،وعHHاد فHHأجHHاز الHHطالق .أمHHا حHHضرة بHHهاء اهلل الHHذي نHHزلHHت تHHعالHHيمه فHHي بHHيئة إسHHالمHHية فHHقد شHHرع
مHHبدأ الHHزواج بHHواحHHدة تHHدريHHجيا وفHHقا ملHHقتضيات الHHحكمة ،وعHHمال بHHمبدأ الHHكشف املHHتدرج عHHن مHHقاصHHد شHHريHHعته.
فسHHر م HHعصوم ألح HHكام ك HHتاب HHه ،أت HHاح ل HHحضرت HHه أن ي HHبيح ف HHي
وب HHما أن ح HHضرة ب HHهاء اهلل ت HHرك أت HHباع HHه ف HHي ظ HHل ُم ّ H
ال HHظاه HHر ال HHزواج ب HHاث HHنتني ف HHي ال HHكتاب األق HHدس ،ول HHكن ي HHقيده بش HHرط م HHكن ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ف HHيما ب HHعد م HHن
االفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (89
 -11املشروبات املسكرة
أ( ليس للعاقل أن يشرب ما يذهب به العقل وله ان يعمل ما ينبغي لإلنسان ال ما يرتكبه كل غافل مريب.
)الكتاب األقدس ،فقرة (119
ب( ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل
ذكHر تحHريHم الخHمر وغHيرهHا مHن املشHروبHات املHسكرة فHي أمHاكHن كHثيرة مHن اآلثHار املHباركHة ،الHتي بHيّنت مHضار
ه HHذه امل HHسكرات ل HHإلن HHسان .وت HHفضل ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي أح HHد أل HHواح HHه" :إي HHاك HHم أن ت HHبدل HHوا خ HHمر اهلل بخ HHمر
أن HHفسكم ،ألن HHها ي HHخام HHر ال HHعقل وي HHقلب ال HHوج HHه ع HHن وج HHه اهلل ال HHعزي HHزال HHبدي HHع امل HHنيع .وأن HHتم ال ت HHتقرب HHوا ب HHها ،ألن HHها
حرمت عليكم من لدى اهلل العلي العظيم”.
وأب HHان ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء أن ال HHكتاب األق HHدس ق HHد ح HHرم "امل HHسكرات ،ض HHعيفها وق HHو ّي HHها" ،وذك HHر أن ع HHلة ه HHذا
التح HHري HHم ه HHو أن امل HHسكرات "ت HHعطل ال HHعقل وت HHضعف ال HHبدن" .وذك HHر ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي رس HHال HHة ك HHتبت
بHتوجHيهه ،بHأن هHذا التحHريHم ال يHقتصر عHلى الخHمر فHقط ،بHل يHشمل "كHل مHا يHذهHب الHعقل" وزاد أنHه" :ال يHجوز
تHHعاطHHي الHHكحول اال اذا كHHان جHHزءا مHHن عHHالج طHHبي أمHHر بHHه طHHبيب حHHاذق حHHي الHHضمير ،يHHمكن أن يHHكون قHHد
اضطر إلى وضعه عالجا ملرض خاص".
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (144
 -12األفيون
ح ّHرم عHليكم امليسHر واالفHيون اجHتنبوا يHا معشHر الخHلق وال تHكونHن مHن املHتجاوزيHن .ايHاكHم ان تسHتعملوا مHا
أ( ُ H
تكس HHل ب HHه ه HHياك HHلكم وي HHضر اب HHدان HHكم ،ان HHا م HHا اردن HHا ل HHكم اال م HHا ي HHنفعكم يشه HHد ب HHذل HHك ك HHل األش HHياء ل HHو أن HHتم
تسمعون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (155
ب( ُح ّرم عليكم ...األفيون ...اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر ابدانكم
كHرر حHضرة بHهاء اهلل هHذا التحHريHم السHتعمال األفHيون مHرة ثHانHية فHي خHتام الHكتاب األقHدس وذكHر حHضرة ولHي
أمHر اهلل فHي هHذا الHصدد أن أحHد مسHتلزمHات "الHحياة الHطاهHرة الHعفيفة" هHي" :االمHتناع الHتام ...عHن األفHيون
ومHHا شHHاكHHله مHHن املخHHدرات املسHHببة لHHإلدمHHان .فHHالHHهيرويHHن والHHحشيش وغHHيرهHHما مHHن مسHHتخرجHHات الHHقنب الHHهندي
مHHثل املHHاريHHجوانHHا واملHHواد املسHHببة للهHHلوسHHة مHHثل ) (LSDو PeyoteوغHHيرهHHما تHHندرج تHHحت هHHذا التحHHريHHم .وقHHد
كتب حضرة عبد البهاء في ذلك مبينا:
٣١١

"أمHا عHن األفHيون الHقذر املHلعون ،نHعوذ بHاهلل مHن عHذاب اهلل .إنHه بHصريHح نHص الHكتاب األقHدس محHرم ومHذمHوم
وشHHربHHه ضHHرب مHHن الHHجنون ومHHرتHHكب ذلHHك بHHالتجHHربHHة محHHروم مHHن صHHفات الHHعالHHم االنHHسانHHي .اسHHتعيذ بHHاهلل مHHن
ارتHكاب مHثل هHذا األمHر الHفظيع الHهادم لHلبنيان اإلنHسانHي واملسHبب للخسHران األبHدي ،اذ يسHتولHي عHلى الHنفس
ف HHيموت ال HHوج HHدان وي HHزول ال HHشعور وي HHتالش HHى االدراك وي HHنقلب ال HHحي م HHيتا وتخ HHمد ح HHرارة ال HHطبيعة وال ي HHمكن
تHصور مHضرة أعHظم مHن ذلHك .هHنيئا لHنفوس لHم يتحHرك لHسانHهم بHذكHر األفHيون فHما بHالHك بHاسHتعمالHه .يHا أحHباء
اهلل ،ان ال HHجبر وال HHعنف وال HHزج HHر والقه HHر م HHذم HHوم ف HHي ه HHذا ال HHدور اإلل HHهي ول HHكن مل HHنع ش HHرب األف HHيون ال ب HHد م HHن
التشHHبث بHHأي تHHدبHHير ،عHHسى أن يHHنجو الHHنوع اإلنHHسانHHي ويتخHHلص مHHن هHHذه اآلفHHة الHHعظمى وإال فHHويHHل لHHكل مHHن
يفرط في جنب اهلل".
وتHفضل حHضرتHه فHي خHصوص األفHيون بHقولHه :إن "كHال مHن شHاربHه ،ومشHتريHه ،وبHائHعه ،محHروم مHن فHيض اهلل
وعHHنايHHته" .وأضHHاف" :أمHHا عHHن الHHحشيش الHHذي ذكHHرت أن بHHعض اإليHHرانHHيني قHHد أدمHHنوا عHHلى شHHربHHه ،فسHHبحان
اهلل! إنHه ألسHوأ املHسكرات جHميعا ،وتحHريHمه صHريHح وبسHببه يHضطرب الHتفكير وتخHمد روح اإلنHسان فHي جHميع
األطHH Hوار .أبهHH Hذه الHH Hثمرة مHH Hن شجHH Hرة الHH HزقHH Hوم يسHH HتأنHH Hس الHH Hناس ويHH HدمHH Hنون حHH Hتى يHH Hصبحوا حHH Hقيقة املHH Hسوخ؟
أيسHتعملون شHيئا حHرامHا ويحHرمHون أنHفسهم مHن ألHطاف حHضرة الHرحHمن؟  ...إن الخHمر تسHبب ذهHول الHعقل،
وتHؤدي إلHى سHفيه األعHمال ،أمHا هHذا األفHيون الHزقHوم األثHيم أو الHحشيش الHخبيث ،فHيزيHل الHعقل ويخHمد الHنفس
ويجمد الروح ويهزل الجسد ويورث اإلنسان الخيبة والخسران".
وجHديHر بHاملHالحHظة أن تحHريHم اسHتعمال بHعض أنHواع املHواد املخHدرة ،ال يHمنع اسHتعمالHها إذا أمHر بHذلHك أطHباء
مختصون ضمن عالج طبي.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (170
 -13القمار وامليسر
أ( ُح ّرم عليكم امليسر واألفيون اجتنبوا يا معشر الخلق وال تكونن من املتجاوزين.
)الكتاب األقدس ،فقرة (155
ب( ُح ّرم عليكم امليسر
لHHم يHHرد تحHHديHHد فHHي آثHHار حHHضرة بHHهاء اهلل لHHألفHHعال الHHتي يHHشملها هHHذا التحHHريHHم .وقHHد أبHHان كHHل مHHن حHHضرة عHHبد
ال HHبهاء وح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل أن تح HHدي HHد ت HHفاص HHيل ه HHذا ال HHحكم م HHتروك ل HHبيت ال HHعدل األع HHظم .وإج HHاب HHة ع HHلى
اسHتفسار بHعض أحHباء اهلل عHما إذا كHانHت ألHعاب الحHظ والHيانHصيب واملHراهHنات عHلى سHباق الHخيل ،ومHباريHات
كHHرة الHHقدم ولHHعب "الHHبنجو" ومHHا شHHابHHه ذلHHك تHHندرج تHHحت تحHHريHHم امليسHHر ،أجHHاب بHHيت الHHعدل األعHHظم بHHأن هHHذه
مHسألHة سHتتقرر بHالHتفصيل مسHتقبال وال يHنبغي لHلمحافHل الHروحHانHية واألفHراد فHي الHوقHت الHراهHن ،أن يHسمحوا
لهHHذه األمHHور بHHأن تHHصبح نHHقطة خHHالف وجHHدال واألفHHضل أن تHHترك فHHي الHHوقHHت الHHحاضHHر لHHوجHHدان األفHHراد .ولHHكن
قHرر بHيت الHعدل األعHظم أن جHمع الHتبرعHات لHصناديHق الHخيريHة عHن طHريHق ألHعاب الحHظ والHيانHصيب واملHراهHنات
غير مناسب.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (169
 -14احراق البيوت عمدا
أ( مHن أحHرق بHيتا مHتعمدا فHاحHرقHوه ومHن قHتل نHفسا عHامHدا فHاقHتلوه ،خHذوا سHنن اهلل بHأيHادي الHقدرة واالقHتدار ثHم
اتHHركHHوا سHHنن الHHجاهHHلني .وان تHHحكموا لHHهما حHHبسا ابHHديHHا ال بHHأس عHHليكم فHHي الHHكتاب انHHه لHHهو الHHحاكHHم عHHلى مHHا
يريد.

٣١٢

)الكتاب االقدس ،فقرة (62

ب( من أحرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه
ت HHنص ش HHري HHعة ح HHضرة ب HHهاء اهلل ع HHلى ع HHقوب HHة اإلع HHدام لج HHرائ HHم ال HHقتل والح HHرق ،م HHع ج HHواز اس HHتبدال HHها ب HHال HHحبس
املHؤبHد .وب ّHني حHضرة عHبد الHبهاء فHي ألHواحHه الHفرق بHني االنHتقام والHعقاب" :ان البشHر لHيس لHه حHق االنHتقام ،ألن
االن HHتقام أم HHر م HHبغوض م HHذم HHوم ع HHند اهلل" .وه HHدف ال HHعقاب ل HHيس االن HHتقام ،ب HHل ال HHقصاص .وش HHرح ح HHضرة ع HHبد
ال HHبهاء ف HHي ك HHتاب امل HHفاوض HHات ب HHأن ل HHلهيئة االج HHتماع HHية ح HHق ال HHقصاص م HHن املج HHرم ،وغ HHاي HHة ال HHقصاص امل HHنع
والردع .وشرح حضرة ولي أمر اهلل ذلك في رسالة كتبت بتعليماته:
"ق HHرر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي ال HHكتاب االق HHدس االع HHدام ع HHقاب HHا ل HHلقتل ،إال أن HHه أج HHاز اس HHتبدال ع HHقوب HHة اإلع HHدام
بHالHحبس املHؤبHد .فHالHعقوبHتان مHوافHقتان ألحHكام شHريHعته وقHد يHتعذر عHلى الHبعض مHنا ادراك حHكمة ذلHك عHندمHا
ال ت HHتفق م HHع وج HHهة ن HHظرن HHا املح HHدودة ،ول HHكن ق HHبول ه HHذا ال HHحكم واج HHب اي HHمان HHا ب HHكمال ح HHكمة ح HHضرة ب HHهاء اهلل
ورح HHمته وع HHدال HHته وإن HHها ل HHخالص ال HHعال HHم ب HHأس HHره .أال ي HHسعنا االي HHمان ب HHأن اهلل س HHبحان HHه وت HHعال HHى س HHيثيب ف HHي
اآلخHHرة أي انHHسان اعHHدم خHHطأ ،اضHHعافHHا مHHضاعHHفة عHHوضHHا عHHما وقHHع عHHليه مHHن الHHظلم؟ ال يHHمكننا رفHHض قHHانHHون
ناجع ملجرد أن في بعض حاالت نادرة قد يتعرض أحد األبرياء للعقاب خطأ”.
لHم يحHدد حHضرة بHهاء اهلل تHفاصHيل عHقوبHة الHقتل والحHرق وهHي مHن األحHكام الHتي سHنت لHتالئHم ظHروف املHجتمع
فHي املسHتقبل وهHذه الHتفاصHيل وغHيرهHا مHن األمHور الHفرعHية كHدرجHات الجHريHمة ،او وجHود ظHروف مHخففة جHديHرة
بHاالعHتبار ،وأي الHعقوبHتني يHنبغي أن تHعتبر الHقاعHدة الHعامHة ،كHل هHذه الHتفاصHيل تHركHت لHيبت فHيها بHيت الHعدل
األعHHظم عHHلى ضHHوء الHHظروف الHHسائHHدة فHHي الHHوقHHت الHHذي يHHدخHHل فHHيه هHHذا الHHحكم حHHيز الHHتنفيذ ،وكHHذلHHك تHHرك لHHبيت
الHعدل األعHظم تHعيني الHطريHقة الHتي سHتنفذ بHها الHعقوبHة .أمHا فHيما يHتعلق بجHريHمة الحHرق ،فHإن تحHديHد الHعقوبHة
يHتوقHف عHلى نHوع "الHبيت" الHذي تHم حHرقHه .فHمن الHواضHح أن هHناك فHرقHا عHظيما فHي درجHة الجHرم بHني مHن حHرق
مخزنا خاويا وبني من أضرم النار في مدرسة مليئة باالطفال.
)شرح كتاب االقدس ،فقرة (86
جـ( وأن تحكموا لهما حبسا ابديا ال بأس عليكم في الكتاب
تHفضل حHضرة ولHي أمHر اهلل ردا عHلى سHؤال حHول هHذه اآليHة بHانHه عHلى الHرغHم مHن أن الHكتاب األقHدس قHد ذكHر
عHقوبHة اإلعHدام ،إال انHه أجHاز شHرعHا اسHتبدالHها بHعقوبHة الHسجن املHؤبHد ،وبHذلHك يHمكن الHتخفيف كHثيرا مHن شHدة
تHلك الHعقوبHة الHصارمHة ،ثHم أضHاف إلHى ذلHك":إن حHضرة بHهاء اهلل قHد تHرك لHنا الHخيار ،وبHذلHك اطHلق لHنا حHريHة
الHHتقديHHر ضHHمن الحHHدود الHHتي نHHص عHHليها الHHكتاب" .ولHHعدم وجHHود أي تHHفصيل يHHبني كHHيفية تHHنفيذ هHHذه األحHHكام
يكون لبيت العدل األعظم أن يسن مستقبال التشريع الالزم لذلك.
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (87
 -15الزنا
أ( قد ُح ّرم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء ،اجتنبوا عما نهيتم عنه في الصحائف واأللواح.
)الكتاب األقدس ،فقرة (19
ب( قد ُح ّرم عليكم ...الزّنا

٣١٣

Hحصنًا او كHHان كHHالهHHما
الHزّنHHا يHHشمل كHHل جHHماع يHHقع بHHني رجHHل وامHHرأة ال يHHربHHطهما زواج سHHواء كHHان احHHدهHHما مّ H
Hحصنني فHHقط .أمHHا عHHقوبHHة
Hحصنني .وعHHقوبHHة ال HزّنHHا املHHذكHHورة فHHي الHHكتاب االقHHدس عHHقوبHHة مHHقررة لHHغير املّ H
غHHير مّ H
للمحصنني وغيرها من جرائم الجنس بما في ذلك االغتصاب ،فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم.
الزّنا
ّ
)شرح الكتاب األقدس ،فقرة (36
ج( قHHد حHHكم اهلل لHHكل زان وزانHHية ديHHة مسHHلمة إلHHى بHHيت الHHعدل وهHHي تHHسعة مHHثاقHHيل مHHن الHHذهHHب وان عHHادا مHHرة
أخرى عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك األسماء في األولى وفي االخرى قدر لهما عذاب مهني.
)الكتاب األقدس ،فقرة (49
د( قد حكم اهلل لكل زان وزانية ديّة مسلمة إلى بيت العدل
رغHHم أن لHHفظي "زان" و"زانHHية" يHHصدقHHان ،وفHHقا ملHHدلHHولHHهما الHHعام ،عHHلى الجHHماع غHHير املشHHروع بHHني رجHHل وامHHرأة
فبني أن العقاب املحدد في هذه
سواء وقع من محصنني أو غير محصنني ،إال أن حضرة عبد البهاء تفضل ّ
اآليHHة يHHخص غHHير املHHحصنني ،وزاد قHHائHHال" :أمHHا الHHزانHHي املHHحصن والHHزانHHية املHHحصنة فHHيرجHHع حHHكمهما لتشHHريHHع
بيت العدل االعظم”.
وقHHد أشHHار حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي احHHد ألHHواحHHه إلHHى جHHانHHب مHHن الHHعواقHHب الHHروحHHانHHية واالجHHتماعHHية الHHناجHHمة عHHن
عHدم التشHبث بHأهHداب الHعفة والHعصمة بHقولHه":مHرتHكب الHفحشاء مHطرود ومHردود عHن بHاب أحHديHته" .كHما أوضHح
حHHضرتHHه أن الHHغايHHة مHHن الHHعقاب املHHذكHHور فHHي هHHذه اآليHHة هHHو أن يHHتضح للجHHميع أن ارتHHكاب الHHزنHHا فHHاحHHشة فHHي
ش HHرع اهلل ،وأن اله HHدف األس HHاس HHي،ع HHند ث HHبوت ه HHذا الج HHرم وف HHرض ال HHغرام HHة ،ه HHو ف HHضح أم HHر امل HHذن HHبني ل HHيلحقهم
الخHHزي والHHعار ،كHHما أوضHHح أن هHHذا الHHتشهير فHHي حHHد ذاتHHه أعHHظم عHHقاب .ومHHن األرجHHح أن يHHكون بHHيت الHHعدل
املشار اليه في هذه اآلية هو بيت العدل املحلي ،املعروف حاليا باسم املحفل الروحاني املحلي.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (77
هـ( وهي تسعة مثاقيل من الذهب وان عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء
"املHثقال" لHغة املHثل فHي الHوزن ،وقHد أطHلق فHيما بHعد عHلى وحHدة لHلموازيHن اخHتلفت مHن زمHن إلHى آخHر ومHن بHلد
خ HHد" .ام HHا امل HHثقال ب HHال HHحساب
إل HHى آخ HHر .وال HHوزن ال HHتقليدي ل HHلمثقال ف HHي الش HHرق األوس HHط أرب HHعة وعش HHرون "نُ ُH
خHد" كHما نHزل فHي كHتاب الHبيان ووزن تHسعة مHثاقHيل وفHقا لHلحساب الHبهائHي
الHبهائHي فHيساوي تHسعة عشHر "نُ ُ H
يHساوي  32,775جHرامHا أو  1,05374أونHسة )اوقHية انجHليزيHة( .وفHيما يHخص عHقوبHة الHزنHا لHغير املHحصنني
فHHي حHHالHHة الHHعود ،تHHفضل حHHضرة بHHهاء اهلل وبHّ Hني صHHراحHHة أن كHHل غHHرامHHة الحHHقة تHHكون ضHHعف سHHابHHقتها ،وهHHكذا
ت HHتضاع HHف ه HHذه ال HHغرام HHة ب HHال HHتوال HHي ال HHهندس HHي .وق HHد روع HHي ف HHي ف HHرض ه HHذه ال HHغرام HHة م HHراع HHاة ظ HHروف س HHتسود
امل HHجتمع ف HHي املس HHتقبل ،وع HHند ت HHحقق ه HHذه ال HHظروف ي HHقوم ب HHيت ال HHعدل األع HHظم ب HHتفصيل اح HHكام HHها ووض HHعها
موضع التنفيذ.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (78
 -16القتل العمد
الصحائف واأللواح.
أ( قد ُح ّرم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه في ّ
)الكتاب االقدس ،فقرة (19

٣١٤

ب( قد ُح ّرم عليكم القتل
اعHاد حHضرة بHهاء اهلل مHن جHديHد تحHريHم قHتل الHنفس فHي مجHموعHة اآليHات  73مHن الHكتاب االقHدس .وقHد فHرض
عHHقوبHHة ملHHرتHHكب الHHقتل الHHعمد )انHHظر الشHHرح فHHقرة  (86وأوجHHب دفHHع ديّHHة مHHعينة ألهHHل املHHقتول فHHي حHHاالت الHHقتل
الخطأ.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (35
ج( مHن أحHرق بHيتا مHتعمدا فHاحHرقHوه ومHن قHتل نHفسا عHامHدا فHاقHتلوه .خHذوا سHنن اهلل بHأيHادي الHقدرة واالقHتدار
ثHم اتHركHوا سHنن الHجاهHلني .وان تHحكموا لHهما حHبسا ابHديHا ال بHأس عHليكم فHي الHكتاب انHه لHهو الHحاكHم عHلى مHا
يريد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (62
د( ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه
راجع البند ) 14احراق البيوت عمدا( حول عقوبة القاتل.
هـ( مHHن قHHتل نHHفسا خHHطأ فHHله ديّHHة مسHHلمة إلHHى اهHHلها وهHHي مHHائHHة مHHثقال مHHن الHHذهHHب اعHHملوا بHHما أمHHرتHHم بHHه فHHي
اللوح وال تكون ّن من املتجاوزين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (188
 -17السرقـة
أ -قHد كHتب عHلى الHسارق الHنفي والHحبس وفHي الHثالHث فHاجHعلوا فHي جHبينه عHالمHة يHعرف بHها لHئال تHقبله مHدن اهلل
ودياره اياكم ان تأخذكم الرأفة في دين اهلل اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (45
السارق النفي والحبس
ب -قد كتب على ّ
ذكHر حHضرة بHهاء اهلل ان تHقديHر الHعقوبHة بHما يHتناسHب مHع جHسامHة الجHريHمة هHي مHن االمHور الHتي يHختص بHها
بHHيت الHHعدل وقHHد روعHHي فHHي تحHHديHHد عHHقوبHHات السHHرقHHة ظHHروف سHHتسود املHHجتمع فHHي املسHHتقبل وعHHندئHHذ يHHقوم بHHيت
العدل االعظم بتفصيلها وتطبيقها.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (70
ج -وفي الثالث فاجعلوا في جبينه عالمة يعرف بها لئال تقبله مدن اهلل ودياره
الHغايHة مHن وضHع الHعالمHة عHلى جHبني الHسارق هHي تحHذيHر الHناس مHن نHزعHاتHه .امHا الHتفاصHيل املHتعلقة بHطبيعة
هHHذه الHHعالمHHة وكHHيفية وضHHعها ومHHدة حHHملها وبHHأي شHHروط يHHمكن ازالHHتها وكHHذلHHك تحHHديHHد خHHطورة االنHHواع املHHختلفة
للسرقة فقد تركها حضرة بهاء اهلل ليبتّ فيها بيت العدل االعظم حينما يحني الوقت لتطبيق هذا الحكم.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (71
 -18اللواط
أ -انHا نسHتحي ان نHذكHر حHكم الHغلمان اتHقوا الHرحHمن يHا مHأل االمHكان وال تHرتHكبوا مHا نHهيتم عHنه فHي الHلوح وال
تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (107
٣١٥

ب -حكم الغلمان
تHعني كHلمة الHغلمان بHموضHعها مHن سHياق الHنص ،الHعالقHة الHجنسية بHني رجHل وصHبي .وقHد ب ّHني حHضرة ولHي
أم HHر اهلل أن ه HHذه ال HHعبارة ت HHعني تح HHري HHم ج HHميع ص HHور الش HHذوذ ال HHجنسي .وت HHرك HHز ال HHتعال HHيم ال HHبهائ HHية ال HHخاص HHة
بHآداب السHلوك الHجنسي عHلى الHزواج والHعائHلة بHاعHتبارهHما األسHاس الHذي يHقوم عHليه بHنيان املHجتمع اإلنHسانHي
ب HHرم HHته ،وب HHاع HHتباره HHما م HHخصصني ل HHدع HHم ذل HHك ال HHنظام اإلل HHهي .ف HHالش HHري HHعة ال HHبهائ HHية ت HHحصر ال HHعالق HHة ال HHجنسية
املباحة فيما بني الرجل وزوجته .جاء في رسالة كتبت بتوجيه من حضرة ولي أمر اهلل أنه:
"مHهما بHلغت املHحبة وصHفاءهHا بHني أنHاس مHن جHنس واحHد ،فHإن الHسماح لHلتعبير عHنها بHعالقHة جHنسية هHو إثHم،
واإلدعHHاء بHHإنHHها مHHثالHHية لHHيس عHHذرا فHHقد حHHرم حHHضرة بHHهاء اهلل الHHفساد الخHHلقي مHHن أي نHHوع كHHان ،وعّ Hد الشHHذوذ
ال HHجنسي ف HHسادا ،ب HHاإلض HHاف HHة إل HHى ك HHون HHه م HHخال HHفا ل HHلطبيعة .إن االب HHتالء به HHذه اآلف HHة وزر ث HHقيل ل HHكل ذي ض HHمير،
ول HHكن ب HHفضل ن HHصح األط HHباء وإرش HHاده HHم ،وب HHفضل امل HHحاول HHة ب HHتصميم وع HHزم ،وب HHفضل ال HHدع HHاء إل HHى اهلل ،ي HHمكن
لHإلنHسان أن يHتغلب عHلى هHذا الHداء ".وقHد مHنح حHضرة بHهاء اهلل بHيت الHعدل األعHظم السHلطة ليحّ Hدد الHعقوبHات
للزنا واللواط ،تبعا لجسامة اإلثم.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (134
 -19صالة الجماعة اال للميت
أ -كتب عليكم الصلوة فرادى قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت انه لهو االمر الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (12
ب -قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت
رف HHع ال HHكتاب األق HHدس ح HHكم ال HHصالة ج HHماع HHة ،أي ال HHصالة وف HHقا مل HHراس HHيم م HHعينة ،ك HHما ه HHو ال HHحال ف HHي ص HHالة
الجHHمعة مHHثال .وصHHالة املHHيت هHHي الHHصالة الHHوحHHيدة الHHتي تHHقام جHHماعHHة فHHي الشHHريHHعة الHHبهائHHية ،ويHHتلوهHHا أحHHد
الHحاضHريHن دون أن يشHترط فHيه مHنزلHة أو مHرتHبة خHاصHة ،ويHقف بHاقHي املHصلني مHنصتني فHي خHضوع وخHشوع،
وال ضرورة فيها الستقبال القبلة.
أمHا الHصلوات الHيومHية الHثالث فHينبغي أداؤهHا عHلى انHفراد ،ال جHماعHة .وال تHوجHد طHريHقة خHاصHة لHتالوة األدعHية
وامل HHناج HHاة ،ول HHكل الح HHري HHة ف HHي ت HHالوت HHها ع HHلى ان HHفراد أو م HHع آخ HHري HHن .وق HHد ب HHني ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ف HHي ه HHذا
الHخصوص أنHه" :رغHم الحHريHة املHتروكHة ألحHباء اهلل فHي اتHباع مHا تHميل إلHيه نHفوسHهم يHنبغي عHليهم أن يHأخHذوا
اق HHصى الح HHذر ل HHئال تكتس HHب أي ط HHري HHقة ي HHتبعون HHها .ط HHاب HHعا ج HHام HHدا وت HHصبح ط HHقسا ورس HHما م HHلزم HHا .وه HHذا أم HHر
ينبغي أن يضعه أحباء اهلل نصب اعينهم حتى ال ينحرفوا عن النهج املبني الذي رسمته التعاليم اإللهية".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (19
 -20تعذيب الحيوان
أ -ال تحHHملوا عHHلى الHHحيوان مHHا يعجHHز عHHن حHHمله انHHا نHHهيناكHHم عHHن ذلHHك نHHهيا عHHظيما فHHي الHHكتاب كHHونHHوا مHHظاهHHر
العدل واالنصاف بني السموات واالرضني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (187

٣١٦

 -21البطالة والكسالة
أ -يHا اهHل الHبهاء قHد وجHب عHلى كHل واحHد مHنكم االشHتغال بHامHر مHن االمHور مHن الHصنائHع واالقHتراف وامHثالHها
وجHعلنا اشHتغالHكم بHها نHفس الHعبادة هلل الHحق تHفكروا يHا قHوم فHي رحHمة اهلل والHطافHه ثHم اشHكروه فHي الHعشي
واالشراق.
)الكتاب االقدس ،فقرة (33
ب -االشتغال بامر من االمور
فHHرض عHHلى كHHل رجHHل وامHHرأة االشHHتغال بHHعمل أو مHHزاولHHة حHHرفHHة ،ويHHزكHHي حHHضرة بHHهاء اهلل االشHHتغال بHHاألعHHمال
بHقولHه" :وجHعلنا اشHتغالHكم بHها نHفس الHعبادة هلل الHحق" .وفHي رسHالHة كHتبت بHناء عHلى تHعليمات حHضرة ولHي أمHر
اهلل نج HHد ش HHرح HHا ل HHأله HHمية ال HHروح HHان HHية وال HHعملية له HHذا ال HHحكم ،وامل HHسئول HHية امل HHتبادل HHة ب HHني ال HHفرد وامل HHجتمع ل HHتيسير
إجرائه:
"فHيما يHتعلق بHأمHر حHضرة بHهاء اهلل بHشأن اشHتغال املHؤمHنني بHعمل أو حHرفHة ،تHؤكHد الHتعالHيم اإللHهية هHذا األمHر
تHأكHيدا قHاطHعا ،وعHلى األخHص مHا نHص عHليه الHكتاب األقHدس فHي هHذا الHخصوص ،حHيث لHم يHترك مHجاال لHلريHب
أنHه ال مHكان فHي الHنظام الHعاملHي الجHديHد ألولHئك املHتكاسHلني الHذيHن ال رغHبة لHهم فHي الHعمل .ونHتيجة لهHذا املHبدأ
يHHتفضل حHHضرة بHHهاء اهلل بHHأنHHه ال يHHنبغي الحHHد مHHن الHHتسول فحسHHب ،بHHل يHHجب مHHحوه مHHحوا تHHامHHا مHHن املHHجتمع،
ويHHقع عHHلى عHHاتHHق أولHHئك الHHذيHHن يHHتولHHون شHHئون املHHجتمع مHHسئولHHية تHHوفHHير الHHفرص لHHكل فHHرد لHHيتمكن مHHن الHHحصول
عHلى مHا يHؤهHله ملHزاولHة إحHدى املHهن ،وكHذلHك تHوفHير الHوسHائHل الHالزمHة السHتغالل كHفاءتHه ومHهارتHه ،تHحقيقا لHلمنافHع
الHتي تHعود مHن اسHتغالل هHذه الHكفاءة فHي حHد ذاتHها ،ولHتمكينه مHن كسHب اسHباب الHعيش .وكHل فHرد مHهما كHان
م HHعاق HHا أو مح HHدود اإلم HHكان HHيات م HHلزم ب HHأن يش HHتغل ب HHأح HHد األع HHمال أو امل HHهن ،ألن ال HHعمل ،خ HHاص HHة إذا ت HHم أداؤه
ب HHروح الخ HHدم HHة ،وف HHقا ل HHبيان HHات ح HHضرة ب HHهاء اهلل ،ي HHكون ن HHوع HHا م HHن ال HHعبادة .ف HHال ت HHقتصر أه HHمية االش HHتغال ع HHلى
املHنافHع املHاديHة فحسHب ،وإنHما هHو أمHر مHهم فHي حHد ذاتHه ،ألنHه يHقربHنا إلHى اهلل ،ويHمكننا مHن تHفهم الHغايHة الHتي
عHHينها لHHنا فHHي هHHذه الHHحياة الHHدنHHيا .وعHHلى هHHذا يHHكون واضHHحا أن تHHوارث الHHثروة ال يHHعفي اإلنHHسان مHHن واجHHب
العمل يوميا".
وصHHرح حHHضرة عHHبد الHHبهاء فHHي أحHHد ألHHواحHHه" :إذا فHHقد اإلنHHسان الHHقدرة عHHلى كسHHب الHHرزق ،أو أصHHابHHه فHHقر
م HHدق HHع ،أو أص HHبح ع HHاج HHزا ،ف HHعلى األغ HHنياء أو ال HHوك HHالء ع HHندئ HHذ أن ي HHرت HHبوا ل HHه رات HHبا شه HHري HHا ملعيش HHته وامل HHقصود
بHHالHHوكHHالء هHHو وكHHالء املHHلة ،أي أعHHضاء بHHيت الHHعدل" .وفHHي اجHHابHHة عHHن سHHؤال بHHخصوص مHHا إذا كHHان هHHذا الHHحكم
يHفرض عHلى الHزوج ،كHما يHفرض عHلى الHزوجHة  -حHتى ولHو كHانHت أ ًHمّHا – االشHتغال لكسHب الHعيش ،أوضHح بHيت
الHعدل األعHظم بHأن تHوجHيهات حHضرة بHهاء اهلل لHألحHباء تHقضي بHأن يشHتغلوا بHعمل يHفيدهHم ويHفيد غHيرهHم ،وأن
تدبير شئون املنزل من أكثر األعمال شرفا ،وأعظمها مسئولية ،وذو أهمية أساسية للمجتمع.
أمHا بHخصوص تHقاعHد األفHراد عHن الHعمل بHعد بHلوغHهم سHنا مHعينة ،فHقد شHرح حHضرة ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة
كHتبت بHناء عHلى تHعليماتHه" :إن هHذه مHسألHة عHلى بHيت الHعدل األعHظم أن يHس ّن لHها التشHريHع الHالزم ،ألن الHكتاب
األقدس لم يتعرض لها".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (56

٣١٧

 -22الغيبة
حرم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه في الصحائف وااللواح.
أ -قد ّ
)الكتاب االقدس ،فقرة (19
حرم عليكم القتل
ب -قد ّ
أع HHاد ح HHضرة ب HHهاء اهلل م HHن ج HHدي HHد تح HHري HHم ق HHتل ال HHنفس ف HHي مج HHموع HHة اآلي HHات  73م HHن ال HHكتاب األق HHدس .وق HHد
فرض عقوبة ملرتكب القتل العمد .وأوجب دفع دية معينة الهل املقتول في حاالت القتل الخطأ.
حرم عليكم … الزنا
ج -قد ّ
الHزنHا يHشمل كHل جHماع يHقع بHني رجHل وامHرأة ال يHربHطهما زواج ،سHواء كHان أحHدهHما مHحصنا أو كHان كHالهHما
غHHير مHHحصنني ،وعHHقوبHHة الHHزنHHا املHHذكHHورة فHHي الHHكتاب األقHHدس عHHقوبHHة مHHقررة لHHغير املHHحصنني فHHقط ،أمHHا عHHقوبHHة
الزنا للمحصنني وغيرها من جرائم الجنس بما في ذلك االغتصاب فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم.
د -ثم الغيبة واالفتراء
ن HHهى ح HHضرة ب HHهاء اهلل م HHرارا ع HHن ال HHغيبة واالف HHتراء وال HHخوض ف HHي ع HHيوب ال HHناس .ف HHقد ج HHاء ف HHي "ال HHكلمات
املHكنونHة" قHولHه الHكريHم" :يHا ابHن الHوجHود كHيف نHسيت عHيوب نHفسك واشHتغلت بHعيوب عHبادي مHن كHان عHلى ذلHك
فHHعليه لHHعنة مHHني" ،وكHHذلHHك قHHولHHه" :يHHا ابHHن اإلنHHسان ال تHHنفّس بخHHطأ أحHHد مHHا دمHHت خHHاطHHئا وإن تHHفعل بHHغير ذلHHك
مHلعون أنHت وأنHا شHاهHد بHذلHك" ،وعHاد فHأكHد فHي "كHتاب عهHدي"" :الHحق أقHول ،إن الHلسان قHد خHلق لHذكHر الHخير
فHHال تHHدنHHسوه بHHالHHقول السي¦ عHHفا اهلل عHHما سHHلف .وعHHلى الجHHميع بHHعد االن ان يHHتكلموا بHHما يHHنبغي وان يHHجتنبوا
اللعن والطعن وما يتكدر به االنسان".
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات (37– 36 – 35
 -23االفتراء
راجع الفقرة السـابقة.
 -24حمل السالح اال عند الضرورة
حرم عليكم حمل االت الحرب اال حني الضرورة.
أّ -
)الكتاب االقدس ،فقرة (159
حرم عليكم حمل االت الحرب اال حني الضرورة
بّ -
ث Hبّت ح HHضرة ب HHهاء اهلل ال HHحكم ال HHوارد ف HHي ك HHتاب ال HHبيان بتح HHري HHم ح HHمل الس HHالح ،إال ع HHند ال HHضرورة .أم HHا ع HHن
ال HHظروف ال HHتي ت HHجعل ح HHمل الس HHالح ض HHرورة ل HHألف HHراد ،ف HHقد س HHمح ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء  -ف HHي رس HHال HHة إل HHى أح HHد
األحHHباء  -بحHHمل السHHالح دفHHاعHHا عHHن الHHنفس فHHي مHHواقHHع الخHHطر .كHHما أبHHان حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل فHHي رسHHالHHة
كHتبت بHتوجHيهه أن فHي حHاالت الHطوارئ  -عHند عHدم وجHود سHلطة شHرعHية يHمكن الHلجوء إلHيها – يHكون لHلبهائHي
الحق في الدفاع عن حياته.
ك HHما أن ه HHناك ع HHددا م HHن ال HHظروف األخ HHرى ال HHتي ي HHحتاج ف HHيها اإلن HHسان للس HHالح ،وي HHكون اس HHتخدام HHه ف HHيها
مشHHروعHHا مHHثل األمHHاكHHن الHHتي يHHعتمد أهHHلها عHHلى الHHصيد لHHغذائHHهم ولHHباسHHهم ،أو فHHي بHHعض األلHHعاب الHHريHHاضHHية
كاملبارزة والرماية.
أمHHا عHHلى مسHHتوى املHHجتمع فHHإن مHHبدأ األمHHن الجHHماعHHي الHHذي أعHHلنه حHHضرة بHHهاء اهلل )انHHظر عHHلى سHHبيل املHHثال
كHتاب مHنتخباتHي از آثHار حHضرت بHهاء اهلل فHقرة  (117والHذي أبHان تHفصيله حHضرة ولHي أمHر اهلل فHي رسHائHله
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يHHفترض مHHقدمHHا مHHنع اسHHتعمال الHHقوة ،وإنHHما أوجHHد "نHHظامHHا تHHصبح فHHي ظHHله الHHقوة خHHادمHHة لHHلعدل" ،ويHHعمد إلHHى
ايHجاد قHوة دولHية لHحفظ السHالم كHفيلة "بحHمايHة سHالمHة ووحHدة أعHضاء الHرابHطة الHدولHية بHأكHملها" .وعHبر حHضرة
بHهاء اهلل فHي لHوح الHبشارات عHن أمHله "أن يHتبدل سHالح الHعالHم بHاإلصHالح ،وأن يHرتHفع الHفساد والجHدال مHن بHني
الHعباد".وأكHد حHضرة بHهاء اهلل ،فHي الHلوح املHبارك نHفسه أهHمية الHتآلHف بHني أهHل جHميع األديHان فHتفضل بHقولHه:
"ال HHبشارة األول HHى ال HHتي بش HHر ب HHها أم ال HHكتاب ج HHميع أه HHل ال HHعال HHم ف HHي ه HHذا ال HHظهور األع HHظم ه HHي م HHحو ح HHكم
الجهاد من الكتاب".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (173
 -25دخول الحمامات الفارسية )املعروفة بخزينه(
أ -ادخ HHلوا م HHاء ب HHكرا واملس HHتعمل م HHنه ال ي HHجوز ال HHدخ HHول ف HHيه اي HHاك HHم ان ت HHقرب HHوا خ HHزائ HHن ح HHمام HHات العج HHم م HHن
قHHصدهHHا وجHHد رائHHحتها الHHنتنة قHHبل وروده فHHيها تHHجنبوا يHHا قHHوم وال تHHكونHHن مHHن الHHصاغHHريHHن انHHه يشHHبه بHHالHHصديHHد
والغسلني ان انتم من العارفني وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقدسني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (106
ب -اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم
نHهى حHضرة بHهاء اهلل عHن اسHتعمال احHواض املHياه فHي الحHمامHات الHعمومHية الHتقليديHة فHي ايHران فHقد جHرت
الHعادة فHيها ان يغتسHل الHعديHد مHن الHناس فHي حHوض واحHد مHع نHدرة اسHتبدال املHاء فHكان مHاؤهHا مHتغير الHلون
ملوثا كريه الرائحة وضارا بالصحة.
ج -وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقدسني
ك HHان HHت مل HHعظم امل HHنازل ف HHي اي HHران اح HHواض ف HHي س HHاح HHات HHها ال HHداخ HHلية تس HHتخدم كخ HHزان HHات ل HHلمياه املس HHتعملة
لHلتنظيف وغسHل الHثياب واالغHراض املHنزلHية االخHرى .ونHظرا لHركHود هHذا املHاء الHذي لHم يHكن يHبدل عHادة قHبل مHرور
عدة اسابيع كان طبيعيا ان تتغير رائحته.
)شرح الكتاب االقدس ،الفقرات (132 – 131
 -26دخول بيت بدون اذن صاحبه
أ -ايHاكHم ان تHدخHلوا بHيتا عHند فHقدان صHاحHبه اال بHعد اذنHه تHمسكوا بHاملHعروف فHي كHل االحHوال وال تHكونHن مHن
الغافلني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (145
 -27الضرب والشجاج
أ -وأمHHا الHHشجاج والHHضرب تHHختلف احHHكامHHهما بHHاخHHتالف مHHقاديHHرهHHما وحHHكم الّ HديHHان لHHكل مHHقدار ديّHHة مHHعينة انHHه
لهو الحاكم العزيز املنيع.
)الكتاب االقدس ،فقرة (56
ب -اما الشجاج والضرب تختلف احكامهما باختالف مقاديرهما وحكم ال ّد ّيان لكل مقدار د ّية معينة
بHينما اوضHح حHضرة بHهاء اهلل تHناسHب الجHزاء مHع شHدة االصHابHة اال انHه ال وجHود لHنص يHفصل كHيفية تHقديHر
ال ّدية بالنسبة لدرجات االعتداء املختلفة .فيرجع تحديد ذلك إلى بيت العدل االعظم.
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)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (81
ج -قد منعتم في الكتاب عن الجدال والنزاع والضرب وامثالها عما تحزن به االفئدة والقلوب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (148
 -28النزاع والجدال
راجع الفقرة السابقة والفقرة رقم ) 24حمل السالح اال عند الضرورة(
 -29تالوة االذكار في االماكن العامة
أ -ل HHيس ألح HHد ان يح HHرك ل HHسان HHه أم HHام ال HHناس اذ ي HHمشي ف HHي ال HHطرق واالس HHواق ب HHل ي HHنبغي مل HHن اراد ال HHذك HHر ان
يHذكHر فHي مHقام بHني لHذكHر اهلل او فHي بHيته هHذا اقHرب بHالخHلوص والHتقوى كHذلHك اشHرقHت شHمس الHحكم مHن افHق
البيان طوبى للعاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (108
ب -ليس ألحد ان يحرك لسانه امام الناس اذ يمشي في الطرق واالسواق
هHHذه اشHHارة إلHHى مHHا درج عHHليه بHHعض رجHHال الHHديHHن والHHرؤسHHاء الHHروحHHانHHني فHHي االدوار الHHسابHHقة بHHدافHHع الHHنفاق
وحHب الHتظاهHر عHلى دمHدمHة االذكHار فHي االمHاكHن الHعامHة ايHهامHا بHالHتقوى وطHمعا فHي كسHب مHديHح اتHباعHهم وقHد
منع حضرة بهاء اهلل هذا السلوك واكد اهمية التواضع واالخالص الصادق هلل تعالى.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (135
 -30غمس األيدي في الطعام
ايHHاكHHم ان تHHنغمس ايHHاديHHكم فHHي الHHصحاف والHHصحان خHHذوا مHHا يHHكون اقHHرب إلHHى الHHلطافHHة انHHه اراد ان يHHراكHHم
على اداب اهل الرضوان في ملكوته املمتنع املنيع.
)الكتاب االقدس ،فقرة (46
 -31حلق الرأس
ا(ال تحHHلقوا رؤسHHكم قHHد زيHHنها اهلل بHHالHHشعر وفHHي ذلHHك اليHHات ملHHن يHHنظر إلHHى مHHقتضيات الHHطبيعة مHHن لHHدن مHHالHHك
البرية انه لهو العزيز الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (44
ب(ال تحلقوا رؤسكم
تHحبذ بHعض الHتقالHيد الHديHنية حHلق الHرأس ومHنع حHضرة بHهاء اهلل ذلHك ونHسخ بهHذه االيHة املHباركHة الHحكم الHسابHق
في سورة الحج الذي أمر الحاج للبيت املبارك بشيراز بحلق الرأس.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (68
 -32ارسال شعر الرجال إلى ما بعد االذن
أ( وال ينبغي ان يتجاوز عن حد االذان هذا ما حكم به مولى العاملني.
) الكتاب االقدس ،فقرة (44
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ب( وال ينبغي ان يتجاوز عن حد االذان
اب HHان ح HHضرة ول HHي أم HHر اهلل ان م HHنع اط HHال HHة ش HHعر ال HHرأس إل HHى م HHا ب HHعد ح HHد االذان  -ع HHلى ع HHكس تح HHري HHم ح HHلق
الرأس  -خاص بالرجال فقط ولكن تطبيق هذا الحكم سيحتاج إلى تفصيل من بيت العدل االعظم.
) شرح الكتاب االقدس ،فقرة (69
-73وصايا شتى كما ذكرت في الكتاب االقدس
 -1معاشرة اهل كل االديان بالروح والريحان
أ(لتعاشروا مع االديان وتبلغوا امر ربكم الرحمن هذا الكليل االعمال لو انتم من العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (75
ب(عاشروا مع االديان بالروح والريحان ليجدوا منكم عرف الرحمن.
)الكتاب االقدس ،فقرة (144
 -2اكرام الوالدين
أ( في لوح ابا بديع نزلت هذه االية املباركة" :انا كتبنا لكل ابن خدمة ابيه كذلك قدرنا االمر في الكتاب".
)رسالة سؤال وجواب ،فقرة (104
Hري شجHر الHوجHود
ب( "هHو اهلل تHعالHى شHأنHه الHعظمة واالقHتدار أمHر الHحق جHل جHاللHه األنHبياء واألولHياء جHميعا ب ّ
اإلنHسانHي مHن فHرات اآلداب واملHعارف ،ليظهHر مHنهم مHا خHزن فHي ذوات أنHفسهم وديHعة مHن عHند اهلل ،فHاملHشاهHد
أن ل HHكل شج HHر ث HHمرا ،وم HHا ال ث HHمر ل HHه ي HHليق ل HHلنار ،وم HHا ت HHكلموا ب HHه وع HHلموه ك HHان ل HHحفظ م HHرات HHب ال HHعال HHم اإلن HHسان HHي
وم HHقام HHات HHه .ط HHوب HHى ل HHنفس ت HHمسكت ف HHي ي HHوم اهلل ب HHأص HHول اهلل ول HHم تنح HHرف ع HHن س HHنن ال HHحق .االم HHان HHة وال HHدي HHان HHة
والHHصدق والHHصفاء هHHي أثHHمار سHHدرة الHHوجHHود ،وأعHHظم مHHن ذلHHك كHHله ،بHHعد تHHوحHHيد الHHباري عHHز وجHHل ،رعHHايHHة حHHق
الHوالHديHن .هHذه كHلمة ذكHرت فHي كHل كHتب اهلل وسHطرهHا الHقلم األعHلى ،أن انHظر مHا أنHزلHه الHرحHمن فHي الHفرقHان
قHولHه تHعالHى" :واعHبدوا اهلل وال تشHركHوا بHه شHيئا وبHالHوالHديHن احHسانHا" .والحHظ أن اإلحHسان بHالHوالHديHن مHقرون
بHHالHHتوحHHيد .طHHوبHHى لHHكل عHHارف حHHكيم يشهHHد ويHHرى ويHHقرأ ويHHعرف ،ويHHعمل بHHما أنHHزلHHه اهلل فHHي كHHتب الHHقبل ،وفHHي
هذا اللوح البديع".
)رسالة سؤال وجواب ،فقرة (106
 -3اال يحب املرء لغيره ما ال يحب لنفسه
أ( ال تHرضHوا ألحHد مHا ال تHرضHونHه النHفسكم اتHقوا اهلل وال تHكونHن مHن املHتكبريHن .كHلكم خHلقتم مHن املHاء وتHرجHعون
إلى التراب تفكروا في عواقبكم وال تكونن من الظاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (148
 -4تبليغ امر اهلل ونشره بعد وفاة جمال القدم
أ( ي HHا اه HHل االرض اذا غ HHرب HHت ش HHمس ج HHمال HHي وس HHترت س HHماء ه HHيكلي ال ت HHضطرب HHوا ق HHوم HHوا ع HHلى ن HHصرة ام HHري
وارتفاع كلمتي بني العاملني .انا معكم في كل االحوال وننصركم بالحق انا كنا قادرين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (38
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ب( قHHل يHHا قHHوم ال يHHأخHHذكHHم االضHHطراب اذا غHHاب مHHلكوت ظHHهوري وسHHكنت امHHواج بحHHر بHHيانHHي ان فHHي ظHHهوري
لHحكمة وفHي غHيبتي حHكمة اخHرى مHا اطHلع بHها اال اهلل الHفرد الHخبير .ونHراكHم مHن افHقي االبHهى ونHنصر مHن قHام
على نصرة امري بجنود من املأل االعلى وقبيل من املالئكة املقربني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (53
 -5مناصرة من يقوم لترويج امر اهلل
أ(انا معكم في كل االحوال وننصركم بالحق انا كنا قادرين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (38
ب( ونHHراكHHم مHHن افHHقي االبHHهى ونHHنصر مHHن قHHام عHHلى نHHصرة أمHHري بHHجنود مHHن املHHال االعHHلى وقHHبيل مHHن املHHالئHHكة
املقربني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (53
ج( قوموا على خدمة االمر في كل االحوال انه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطا.
)الكتاب االقدس ،فقرة (74
 -6التمسك بكتاب اهلل واالحتراز منمن ينحرفون عنه
أ -قHل يHا معشHر الHعلماء ال تHزنHوا كHتاب اهلل بHما عHندكHم مHن الHقواعHد والHعلوم انHه لقسHطاس الHحق بHني الخHلق قHد
يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس االعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (99
ب( اي HHاك HHم ان ي HHمنعكم م HHا ن HHزل ف HHي ال HHكتاب ع HHن ه HHذا ال HHكتاب ال HHذي ي HHنطق ب HHال HHحق ان HHه ال ال HHه اال ان HHا ال HHعزي HHز
الحميد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (134
ج( اياكم ان يمنعكم ما نزل في الكتاب عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق
"ال HHكتاب" ه HHو ك HHل م HHا ج HHاء ب HHه امل HHبعوث اإلل HHهي .و"ال HHكتاب ال HHذي ي HHنطق ب HHال HHحق" ه HHو املظه HHر اإلل HHهي ن HHفسه.
وتHHشير هHHذه اآليHHة إلHHى مHHا ذكHHره حHHضرة الHHباب فHHي كHHتاب الHHبيان الHHفارسHHي عHHن "الHHكتاب الHHذي يHHنطق بHHالHHحق"
وحدده بمن يظهره اهلل .كما ذكره حضرة بهاء اهلل في أحد الواحه" :قد ظهر كتاب اهلل على هيكل الغالم".
وصHف حHضرة بHهاء اهلل نHفسه فHي هHذه اآليHة مHن الHكتاب األقHدس ،وكHذلHك فHي مجHموعHة اآليHات  168مHنه ،بHأنHه
"الHHكتاب الHHذي يHHنطق بHHالHHحق" وحHHذر أهHHل األديHHان مHHن ان تسHHتدل كHHل مHHلة بHHكتابHHها فHHي رد "هHHذا الHHكتاب الHHذي
يHHنطق فHHي قHHطب االبHHداع" ،حHHتى ال يHHصبح مHHا اسHHتخرجHHوه مHHن اآليHHات املHHنزلHHة فHHي الHHكتب الHHسماويHHة سHHببا فHHي
حرمانهم من عرفان مظهر الظهور ،والتمسك بأمره البديع.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (155
د( اذا اقHHبلتم إلHHى اهلل ودخHHلتم هHHذا االمHHر ال تفسHHدوا فHHيه وال تHHقيسوا كHHتاب اهلل بHHاهHHوائHHكم هHHذا نHHصح اهلل مHHن
قبل ومن بعد يشهد بذلك شهداء اهلل واصفيائه انا كل له شاهدون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (165
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ﻫ( قHل تHاهلل الHحق ال تHغنيكم الHيوم كHتب الHعالHم وال مHا فHيه مHن الHصحف اال بهHذا الHكتاب الHذي يHنطق فHي قHطب
االبداع انه ال اله اال انا العليم الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (168
 -7الرجوع إلى النصوص املباركة عند االختالف
أ( اذا اخHتلفتم فHي أمHر فHارجHعوه إلHى اهلل مHا دامHت الHشمس مشHرقHة مHن افHق هHذه الHسماء واذا غHربHت ارجHعوا
إلى ما نزل من عنده انه ليكفي العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (53
 -8التعمق في دراسة التعاليم اإللهية
أ( اغتمسوا في بحر بياني لعل تطلعون بما فيه من لئال¦ الحكمة واالسرار.
)الكتاب االقدس ،فقرة (181
 -9عدم اتباع الظنون واالوهام
أ( تHHمسكوا بHHاوامHHر اهلل وأحHHكامHHه وال تHHكونHHوا مHHن الHHذيHHن أخHHذوا أصHHول أنHHفسهم ونHHبذوا أصHHول اهلل ورائHHهم بHHما
اتبعوا الظنون واالوهام.
)الكتاب االقدس ،فقرة (17
ب( ملا جاء الوعد وظهر املوعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بما عنده من الظنون واالوهام.
)الكتاب االقدس ،فقرة (35
ج( ق HHل ي HHا معش HHر ال HHعلماء ام HHا ت HHسمعون ص HHري HHر ق HHلمي االع HHلى وام HHا ت HHرون ه HHذه ال HHشمس املش HHرق HHة م HHن االف HHق
االبهى إلى َم اعتكفتم على اصنام اهوائكم دعوا االوهام وتوجهوا إلى اهلل موالكم القديم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (41
د( ل HHيس ه HHذا أم HHر ت HHلعبون ب HHه ب HHاوه HHام HHكم ول HHيس ه HHذا م HHقام ي HHدخ HHل ف HHيه ك HHل ج HHبان م HHوه HHوم ت HHاهلل ه HHذا م HHضمار
املكاشفة واالنقطاع وميدان املشاهدة واالرتفاع ال يجول فيه اال فوارس الرحمن.
)الكتاب االقدس ،فقرة (178
 -10تالوة ايات اهلل في كل صباح ومساء
أ( اتHلوا ايHات اهلل فHي كHل صHباح ومHساء ان الHذي لHم يHتل لHم يHوف بعهHد اهلل ومHيثاقHه والHذي اعHرض عHنها الHيوم
انه ممن اعرض عن اهلل في ازل االزال.
)الكتاب االقدس ،فقرة (149
ب( اتلوا ايات اهلل في كل صباح ومساء
اب HHان ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHان م HHا ي HHلزم ب HHدءا ل HHتالوة اي HHات اهلل والش HHرط االس HHاس HHي ل HHها ه HHو م HHيل ال HHشخص ن HHفسه
وبني حضرة
وشوقه لتالوتها .وجدد حضرة بهاء اهلل معنى ايات اهلل بانها "جميع ما نزل من ملكوت البيان"ّ .
ولHي أمHر اهلل فHي رسHالHة إلHى أحHد االحHباء بHان عHبارة "ايHات اهلل" ال تHشمل االثHار الHكريHمة لHحضرة عHبد الHبهاء
وال ما جرى به قلمه هو.
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)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (165
 -11تالوة االيات بأحسن االلحان
أ( وال HHذي HHن ي HHتلون اي HHات ال HHرح HHمن ب HHأح HHسن االل HHحان اول HHئك ي HHدرك HHون م HHنها م HHا ال ي HHعادل HHه م HHلكوت م HHلك ال HHسموات
واالرضHHني وبHHها يجHHدون عHHرف عHHواملHHي الHHتي ال يHHعرفHHها الHHيوم اال مHHن اوتHHي الHHبصر مHHن هHHذا املHHنظر الHHكريHHم .قHHل
ان HHها تج HHذب ال HHقلوب ال HHصاف HHية إل HHى ال HHعوال HHم ال HHروح HHان HHية ال HHتي ال ت HHعبر ب HHال HHعبارة وال ت HHشار ب HHاالش HHارة ط HHوب HHى
للسامعني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (116
 -12تعليم االبناء تالوة االيات في مشارق االذكار
أ -عHHلموا ذريHHاتHHكم مHHا نHHزل مHHن سHHماء الHHعظمة واالقHHتدار لHHيقرئHHوا الHHواح الHHرحHHمن بHHأحHHسن األلHHحان فHHي الHHغرف
املHبنية فHي مHشارق االذكHار .ان الHذي اخHذه جHذب مHحبة اسHمي الHرحHمن انHه يHقرء ايHات اهلل عHلى شHأن تنجHذب
به افئدة الراقدين.
)الكتاب االقدس ،فقرة (150
 -13تحصيل العلوم والفنون النافعة
أ( ق HHد ع HHفا اهلل ع HHنكم م HHا ن HHزل ف HHي ال HHبيان م HHن م HHحو ال HHكتب واذن HHاك HHم ب HHان ت HHقرئ HHوا م HHن ال HHعلوم م HHا ي HHنفعكم ال م HHا
ينتهي إلى املجادلة في الكالم هذا خير لكم ان انتم من العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (77
ب( واذناكم بأن تقرءوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهي إلى املجادلة في الكالم
أمHHر اهلل فHHي هHHذا الHHدور بHHاكHHتساب املHHعارف وتHHحصيل الHHعلوم والHHفنون وأهHHاب بHHأهHHل الHHبهاء ان يHHحترمHHوا أهHHل
الHعلم واصHحاب املنجHزات وحHذرهHم مHن مHغبة تHحصيل مHا ال يHنتج عHنه اال الجHدل الHعقيم .ونHصح حHضرة بHهاء
اهلل فHHي ألHHواحHHه أهHHل الHHبهاء بHHتحصيل الHHعلوم والHHفنون الHHنافHHعة الHHتي تHHساعHHد عHHلى "رفHHع شHHأن الHHعباد ورقHHيهم"،
وحHذرهHم مHن تHلك الHعلوم الHتي "تHبدأ بHالHكالم وتHنتهي بHالHكالم ويHؤدي تHحصيلها إلHى الجHدال والHخالف" .وفHي
رسHHالHHة كHHتبت بHHناء عHHلى تHHعليمات مHHن حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل شHHبه حHHضرتHHه الHHعلوم الHHتي "تHHبدأ بHHالHHكالم وتHHنتهي
بHHالHHكالم" بHHالHHخوض فHHي مHHتاهHHات الHHبحث الHHعقيم والHHفروض السفسHHطائHHية .وبHHني فHHي رسHHالHHة أخHHرى أن مHHا عHHناه
ح HHضرة ب HHهاء اهلل به HHذه ال HHعلوم ف HHي امل HHرت HHبة األول HHى ه HHو "ت HHلك ال HHبحوث وال HHتفاس HHير ال HHاله HHوت HHية ال HHتي ت HHعوق ت HHفكير
اإلنسان أكثر مما تعينه على الوصول إلى الحقيقة".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (110
 -14التشاور في االمور
أ(ويHنبغي لHهم ان يHكونHوا امHناء الHرحHمن بHني االمHكان ووكHالء اهلل ملHن عHلى االرض كHلها ويHشاوروا فHي مHصالHح
العباد لوجه اهلل كما يشاورون في امورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار.
)الكتاب االقدس ،فقرة (30
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ب(ويشاوروا في مصالح العباد
س ّ Hن ح HHضرة ب HHهاء اهلل امل HHشاورة ك HHأح HHد امل HHبادئ األس HHاس HHية لش HHري HHعته ،وح HHث األح HHباء ع HHلى "ان ي HHتشاوروا ف HHي
جHميع األمHور" ووصHف املHشاورة بHأنHها "سHراج الهHدى الHذي يHرشHدهHم إلHى السHبيل ،ويHمدهHم بHاملHعرفHة" .وبHني
حضرة ولي أمر اهلل أن املشاورة هي إحدى القواعد األساسية للنظم اإلداري البهائي.
وق HHد أوج HHز ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي رس HHال HHة س HHؤال وج HHواب )س HHؤال وج HHواب  (99إح HHدى ال HHطرق ال HHتي ي HHمكن ب HHها
إجHH Hراء املHH Hشاورة ،مHH HؤكHH Hدا أهHH Hمية اإلجHH Hماع فHH Hي اتHH Hخاذ الHH Hقرارات ،فHH Hإن تHH Hعذر اإلجHH Hماع يHH Hكون الHH Hرأي عHH HندئHH Hذ
لHألغHلبية .وأوضHح بHيت الHعدل األعHظم أن هHذا الHتوجHيه نHزل ردا عHلى اسHتفسار عHن الHتعالHيم الHبهائHية املHتعلقة
ب HHامل HHشاورة ق HHبل ت HHأس HHيس امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية ،وأك HHد أن ظ HHهور امل HHحاف HHل ال HHروح HHان HHية – ال HHتي ي HHمكن ل HHألح HHباء
االس HHتعان HHة ب HHها دائ HHما – ال ي HHمنعهم م HHن ات HHباع الخ HHطوات امل HHذك HHورة ف HHي رس HHال HHة "س HHؤال وج HHواب" ب HHخصوص
املشاورة .فيمكنهم اتباع هذه الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (52
 -15عدم التهاون في اجراء احكام اهلل
أ(تHHمسكوا بHHاوامHHر اهلل واحHHكامHHه وال تHHكونHHوا مHHن الHHذيHHن اخHHذوا اصHHول انHHفسهم ونHHبذوا اصHHول اهلل ورائHHهم بHHما
اتبعوا الظنون واالوهام.
)الكتاب االقدس ،فقرة (17
ب(تHHلك حHHدود اهلل ال تHHعتدوهHHا بHHاهHHواء انHHفسكم اتHHبعوا مHHا امHHرتHHم بHHه مHHن مHHطلع الHHبيان واملخHHلصون يHHرون حHHدود
اهلل ماء الحيوان الهل االديان ومصباح الحكمة والفالح ملن في االرضني والسموات.
)الكتاب االقدس ،فقرة (29
ج( اياكم ان تأخذكم الرأفة في دين اهلل اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (45
د( تHHلك حHHدود اهلل قHHد فHHرضHHت عHHليكم وتHHلك اوامHHر اهلل قHHد امHHرتHHم بHHها فHHي الHHلوح اعHHملوا بHHالHHروح والHHريHHحان هHHذا
خير لكم ان انتم من العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (148
 -16االستغفار من الذنوب إلى اهلل تعالى
أ( ليس ألحد ان يستغفر عند أحد توبوا إلى اهلل تلقاء انفسكم انه لهو الغافر املعطي العزيز التواب.
)الكتاب االقدس ،فقرة (34
ب( ليس الحد ان يستغفر عند احد
حHرم حHضرة بHهاء اهلل االعHتراف بHالخHطايHا وطHلب الHغفران مHن إنHسان آخHر ،ويHنبغي بHدال مHن ذلHك طHلب املHغفرة
مHHن اهلل سHHبحانHHه وتHHعالHHى .وذكHHر حHHضرة بHHهاء اهلل فHHي لHHوح الHHبشارات أن "مHHثل هHHذا االعHHتراف وطHHلب املHHغفرة
أمHام إنHسان آخHر يHقود إلHى املHهانHة واملHذلHة ،واهلل جHل جHاللHه ال يHحب لHعباده الHذل والHهوان" .ووضHع حHضرة ولHي
أمر اهلل هذا التحريم في إطاره الصحيح فقال في رسالة كتبت بناء على تعليماته:
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"حHHرم عHHلينا االعHHتراف إلHHى أي إنHHسان كHHما يHHفعل الHHكاثHHولHHيك أمHHام قHHساوسHHة طHHائHHفتهم .وحHHرم عHHلينا أيHHضا أن
نHHعترف عHHلنا كHHما هHHو مHHتبع فHHي بHHعض املHHذاهHHب الHHديHHنية .امHHا إذا أردنHHا اإلقHHرار عHHن طHHيب خHHاطHHر بHHصدور خHHطأ
عفوي منا ،أو بوجود عيب في سلوكنا ،ونطلب الصفح عما بدر منا .فنحن احرار في ذلك”.
أوضHح بHيت الHعدل األعHظم بHأن التحHريHم الHذي نHص عHليه حHضرة بHهاء اهلل بHالHنسة لHالعHتراف بHالخHطايHا ال يHمنع
الHHفرد مHHن اإلقHHرار بHHالخHHطأ أثHHناء املHHشاورة الHHدائHHرة تHHحت رعHHايHHة الHHهيئات الHHبهائHHية .وال يHHمنع هHHذا التحHHريHHم طHHلب
النصح من صديق حميم ،أو استشارة خبير متخصص في أمر من األمور.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (58
ج( مHHن ابHHتلي بHHمعصية فHHله ان يHHتوب ويHHرجHHع إلHHى اهلل انHHه يHHغفر ملHHن يHHشاء وال يHHسئل عHHما شHHاء انHHه لHHهو الHHتواب
العزيز الحميد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (49

 -17امتياز املرء بني الناس بحسن االعمال
ا .فيكون صادقا ً.
ب.ويكون أمينا ً.
ج.ويكون وفيّا ً.
د .ويكون تقيّا ً يخشى اهلل.
ﻫ-ويكون عادالً ومنصفا ً.
و-ويكون ك ِّيسا ً وحكيما ً.
ز-ويكون دمث األخالق.
ح-ويكون كريما ً.
ض.ويكون مثابرا ً.
و .ويكون منقطعا ً.
ق.ويكون مس ّلما ً أمره إلى اهلل.
ك.وال يكون مثيرا ً للفنت.
ل .وال يكون متكبّرا ً.
متعصبا ً.
م .وال يكون
ّ
ز .وال ّ
يفضل نفسه على غيره.
غ.وال يكون مثيرا ً للجدال.
ش.وال ينقاد ألهوائه.
ف.وال يكون ساخطا ً عند الباليا.
ر .وال يكون منازعا ً ألولياء األمور.
س.وال يكون غضوبا ً.
ت-وال يكون سببا ً في حزن أحد.
 -18التمسك باسباب االتحاد
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أ( ايHHاكHHم ان تHHفرقHHكم شHHئونHHات الHHنفس والHHهوى كHHونHHوا كHHاالصHHابHHع فHHي الHHيد واالركHHان لHHلبدن كHHذلHHك يHHعظكم قHHلم
الوحي ان انتم من املوقنني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (58
Hب الHوصHل والHوفHاق وابHغض الHفصل والHطالق عHاشHروا يHا قHوم بHالHروح والHريHحان لHعمري سHيفنى
ب( ان اهلل أح ّ
من في االمكان وما يبقى هو العمل الطيب وكان اهلل على ما أقول شهيدا.
)الكتاب االقدس ،فقرة (70
 -19مراجعة الطبيب الحاذق عند املرض
أ( اذا مHرضHتم ارجHعوا إلHى الحHذاق مHن االطHباء انHا مHا رفHعنا االسHباب بHل اثHبتناهHا مHن هHذا الHقلم الHذي جHعله
اهلل مطلع أمره املشرق املنير.
)الكتاب االقدس ،فقرة (113
 -20االستجابة للدعوة إلى الوالئم
أ( اذا دعيتم إلى الوالئم والعزائم اجيبوا بالفرح واالنبساط والذي وفي بالوعد انه أمن من الوعيد.
)الكتاب االقدس ،فقرة (156
 -21االحسان بآل صاحب األمر
أ( ق HHد رج HHعت االوق HHاف امل HHختصة ل HHلخيرات إل HHى اهلل مظه HHر االي HHات ل HHيس ألح HHد ان ي HHتصرف ف HHيها اال ب HHعد اذن
مHطلع الHوحHي ومHن بHعده يHرجHع الHحكم إلHى االغHصان ومHن بHعدهHم إلHى بHيت الHعدل ان تHحقق أمHره فHي الHبالد
لHH H H HيصرفHH H H HوهHH H H Hا فHH H H Hي الHH H H Hبقاع املHH H H HرتHH H H Hفعة فHH H H Hي هHH H H Hذا االمHH H H Hر وفHH H H Hيما امHH H H Hروا بHH H H Hه مHH H H Hن لHH H H Hدن مHH H H Hقتدر قHH H H HديHH H H Hر.
)الكتاب االقدس ،فقرة (42
ب( االغصان
"االغHصان جHمع غHصن لHغة كHل مHا انHشعب مHن أصHل الشجHرة .وقHد أطHلق حHضرة بHهاء اهلل كHلمة "األغHصان"
عHلى سHاللHته مHن الHذكHور .ولهHذا الHتعيني آثHار هHامHة ال تHقتصر عHلى الHتصرف فHي األوقHاف فحسHب بHل تHتعدى
ذل HHك إل HHى م HHوض HHوع خ HHالف HHته وخ HHالف HHة ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء .وق HHد ع HHني ح HHضرة ب HHهاء اهلل ف HHي "ك HHتاب عه HHدي" اب HHنه
الHHبكر ،حHHضرة عHHبد الHHبهاء ،لHHيكون مHHركHHز العهHHد واملHHيثاق ،ولHHيتولHHى رئHHاسHHة الHHديHHن مHHن بHHعده .وعHHني حHHضرة عHHبد
الHHبهاء بHHدوره فHHي "ألHHواح الHHوصHHايHHا" سHHبطه الHHبكر ،شHHوفHHي أفHHندي ،ليحHHمل أعHHباء واليHHة أمHHر اهلل ورئHHاسHHة الHHديHHن
مHن بHعده .فHآيHات الHكتاب األقHدس هHذه قHد دبHرت سHلفا أمHر الHخالفHة بHأغHصان مHختاريHن ،وبHالHتالHي قHيام واليHة
األمHر ،كHما تHنبأت أيHضا بHاحHتمال انHقطاع سHاللHتهم .وعجHلت وفHاة حHضرة ولHي أمHر اهلل عHام  1957بHتحقيق
هذه النبوءة ،حيث انقطعت ساللة األغصان قبل تأسيس بيت العدل األعظم.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (66
ج( ترجع إلى اهل البهاء
تHوقHع حHضرة بHهاء اهلل احHتمال انHقطاع تسHلسل األغHصان قHبل قHيام بHيت الHعدل األعHظم فHأمHر فHي هHذه الHحالHة
بHHأن "األوقHHاف املHHختصة لHHلخيرات تHHرجHHع إلHHى أهHHل الHHبهاء" وقHHد وردت عHHبارة "اهHHل الHHبهاء" فHHي اآلثHHار املHHباركHHة
بHHمعان مHHتعددة .وقHHد وصHHف حHHضرتHHه "اهHHل الHHبهاء" فHHي هHHذا املHHقام بHHأنHHهم "الHHذيHHن ال يHHتكلمون اال بHHعد اذنHHه وال
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يHحكمون اال بHما حHكم اهلل فHي هHذا الHلوح" ،وبHعد وفHاة حHضرة ولHي أمHر اهلل عHام  1957تHولHى أيHادي أمHر اهلل
شئون الدين البهائي حتى انتخاب بيت العدل األعظم عام .1963
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (67
د(ان اهلل قد أمركم باملودة في ذوي القربى وما قدر لهم حقا في اموال الناس انه لهو الغني عن العاملني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (61
ﻫ(ما قدر لهم حقا في أموال الناس
أمHر حHضرة بHهاء اهلل اهHل الHبهاء بHاظHهار املHودة واملHحبة ألهHل بHيته ولHكنه لHم يHجعل لHهم حHقا فHي امHوال الHناس.
وهذا يخالف املتبع عند الشيعة حيث يحصل "السادة" من ساللة الرسول على جزء من عائدات بيت املال.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (85
 -22تحصيل األلسن لتبليغ أمر اهلل
أ -ق HHد اذن اهلل مل HHن أراد ان ي HHتعلم األل HHسن امل HHختلفة ل HHيبلغ أم HHر اهلل ش HHرق االرض وغ HHرب HHها وي HHذك HHره ب HHني ال HHدول
وامللل على شأن تنجذب به االفئدة ويحيى به كل عظم رميم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (118
 -23نشر العمران في املدن والبلدان اجالال ألمر اهلل
Hعمر الHHبيوت
Hعمر الHHقلوب بHHالHHلسان كHHما تّ H
أ( عHّ Hمروا ديHHار اهلل وبHHالده ثHHم اذكHHروه فHHيها بHHترنHHمات املHHقربHHني .انHHما تّ H
والديار باليد واسباب اخر قد ق ّدرنا لكل شيء سببا من عندنا تمسكوا به وتوكلوا على الحكيم الخبير.
)الكتاب االقدس ،فقرة (160
 -24تجديد االماكن املقدسة املنسوبة إلى حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل وصيانتها
أ( وارف HHعن ال HHبيتني ف HHي امل HHقام HHني وامل HHقام HHات ال HHتي ف HHيها اس HHتقر ع HHرش رب HHكم ال HHرح HHمن ك HHذل HHك ي HHأم HHرك HHم م HHول HHى
العارفني.
)الكتاب االقدس ،فقرة (133
ب( وارفعن البيتني في املقامني واملقامات التي فيها استقر عرش ربكم الرحمن
ح ّ Hدد حHHضرة بHHهاء اهلل "الHHبيتني" بHHأنHHهما الHHبيت املHHبارك فHHي بHHغداد – وأسHHماه الHHبيت األعHHظم – وبHHيت حHHضرة
الHHباب فHHي شHHيراز ،وأمHHر الHHناس بHHالHHحج إلHHيهما .وأبHHان حHHضرة ولHHي أمHHر اهلل أن املHHقصود مHHن "املHHقامHHات الHHتي
ف HHيها اس HHتقر ع HHرش رب HHكم" ه HHي األم HHاك HHن ال HHتي س HHكن ف HHيها املظه HHر اإلل HHهي .وت HHفضل ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHقول HHه:
"فHHألهHHل الHHبالد املHHوجHHودة فHHيها الHHخيار فHHي صHHون كHHل بHHيت اسHHتقر فHHيه الHHعرش أو صHHون واحHHد مHHنها يHHنتخبونHHه"
وق HHد اه HHتمت ال HHهيئات ال HHبهائ HHية به HHذا األم HHر ف HHعينت ع HHددا م HHن االم HHاك HHن ال HHتاري HHخية امل HHقدس HHة ال HHتي اق HHترن HHت
باملظهرين اإللهيني ،وجمعت الوثائق الخاصة بها ،وحيث أمكن تملكتها وحافظت عليها.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (154
 -25ان يكون املرء جوهر النظافة باملواظبة على
أ(غسل الرجلني
الشتآء ّ
 اغسلوا ارجلكم ّالصيف وفي ّ
مرة واحدة.
كل يوم في ّ
كل ثلثة ايّام ّ
٣٢٨

)الكتاب االقدس ،فقرة (152
 اغسلوا ارجلكمم HHن ال HHفضائ HHل ال HHتي أوص HHى ب HHها ج HHمال ال HHقدم ف HHي ال HHكتاب األق HHدس االغ HHتسال امل HHنتظم ،ون HHظاف HHة امل HHلبس ،وأن
ي HHكون أه HHل ال HHبهاء ج HHوه HHر ال HHلطاف HHة وال HHنظاف HHة .وت HHوج HHز "خ HHالص HHة أح HHكام ال HHكتاب االق HHدس وأوام HHره" ال HHبيان HHات
امل HHبارك HHة امل HHتصلة ب HHذل HHك .وق HHد ذك HHر ح HHضرة ب HHهاء اهلل ب HHأن م HHن املس HHتحسن اس HHتعمال امل HHاء ال HHداف¦ ف HHي غس HHل
األرجل ،ولكن ال بأس من غسلهما باملاء البارد.
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (167
ب( التعطر
 اسHتعملوا مHاء الHورد ثHم الHعطر الHخالHص هHذا مHا أحHبه اهلل مHن االول الHذي ال أول لHه لHيتضوع مHنكم مHااراد ربكم العزيز الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (76
ج( االغتسال باملاء البكر
 ط ّهHHروا كHHل مHHكروه بHHاملHHاء الHHذي لHHم يHHتغ ّير بHHالHHثلث ا ّيHHاكHHم ان تسHHتعملوا املHHاء الHHذي تHHغ ّير بHHالHHهواء أو بHHشيءآخر .كونوا عنصر ال ّلطافة بني البريّة هذا ما اراد لكم موالكم العزيز الحكيم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (74
 ط ّهروا كل مكروه باملاء الذي لم يتغير بالثلثتشير كلمة "الثالث" إلى خواص املاء وهي اللون والطعم والرائحة وقد زاد
حضرة بهاء اهلل في بيان أوصاف املاء "البكر" ومتى يكون املستعمل منه غير صالح لالغتسال.
)الكتاب االقدس ،فقرة (105
 ادخلوا ماء بكرا واملستعمل منه ال يجوز الدخول فيه.)الكتاب االقدس ،فقرة (106
د(تقليم االظافر
قد كتب عليكم تقليم االظفار والدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل اسبوع.
)الكتاب االقدس ،فقرة (106
ﻫ(غسل االشياء امللوثة باملاء الطاهر
راجع بند )ج( سابقا
و(نظافة االلبسة
 وحHكم بHالHلطافHة الHكبرى وتHغسيل مHا تHغبّر مHن الHغبار وكHيف االوسHاخ املنجHمدة ودونHها اتHقوا اهلل وكHونHوامن املطهرين .والذي يرى في كسائه وسخ انه ال يصعد دعائه إلى اهلل ويجتنب عنه مأل عالون.
)الكتاب االقدس ،فقرة (76
ز(تجديد اثاث البيت
 كHتب عHليكم تجHديHد اسHباب الHبيت بHعد انHقضاء تHسع عشHرة سHنة كHذلHك قHضي االمHر مHن لHدن عHليم خHبيرانHHه اراد تHHلطيفكم ومHHا عHHندكHHم اتHHقوا اهلل وال تHHكونHHن مHHن الHHغافHHلني والHHذي لHHم يسHHتطع عHHفا اهلل عHHنه انHHه لHHهو
الغفور الكريم.
)الكتاب االقدس ،فقرة (151
 -كتب اهلل عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضاء تسع عشرة سنة
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ثHبّت حHضرة بHهاء اهلل الHحكم الHوارد فHي كHتاب الHبيان الHعربHي بHشـأن تجHديHد أسHباب الHبيت كHل تHسع عشHرة
س HHنة ،وق Hيّده بش HHرط االس HHتطاع HHة .وأب HHان ح HHضرة ع HHبد ال HHبهاء ال HHصلة ب HHني ه HHذا ال HHحكم وب HHني ال HHتمسك ب HHال HHنظاف HHة
والHHلطافHHة ،فHHقال شHHرحHHا لHHذلHHك" :لHHيس املHHراد الHHتحف الHHنادرة واألشHHياء الHHثمينة ،فHHال تHHدخHHل املHHجوهHHرات مHHثال فHHي
عHداد ذلHك ،وإنHما املHقصود االشHياء الHتي بHليت وذهHب رونHقها بHمرور الHسنوات الHتسع عشHرة واصHبحت مHثيرة
لالشمئزاز".
)شرح الكتاب االقدس ،فقرة (166
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ﻣﺼﺎﺩدﺭر ﻭوﻣﺮﺍاﺟﻊ ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب
أوال :آثار حضرة بهاء اهلل
اآلثار العربية
 -1الكتاب االقدس -النسخة العربية
 -2لئال¦ الحكمة – املجلد االول – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  1996م
 -3لئال¦ الحكمة – املجلد الثاني – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  1990م
 -4لئال¦ الحكمة – املجلد الثالث – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  1991م
 -5كتاب اإليقان – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – الطبعة الثالثة) .مترجم(
 -6مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل – من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا  1980م )مترجم(.
 -7ألواح امللوك والسالطني – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل) .مترجم(
 -8مناجاة – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  1997م
 -9الكلمات املكنونة )الفارسية والعربية(
اآلثار الفارسية
 -10منتخباتي از اثار حضرت بهاء اهلل – نشر اول  141بديع – املان
)ويشار إلى هذا املرجع في الكتاب "منتخباتي"(
 -11مجموعه اي از الواح جمال اقدس ابهى – لجنه نشر آثار امري – املان –  137بديع.
 -12آثار قلم اعلى – الجزء الثاني – مؤسسه ملي مطبوعات امري  1314هجري.
 -13آثار قلم اعلى – الجزء الرابع – مؤسسه ملي مطبوعات أمري  133 – 125بديع.
 -14آثار قلم اعلى – الجزء السادس – مؤسسة ملي مطبوعات أمري  132بديع.
 -15ادعيه حضرت محبوب
 -16درياي دانش – طبع الهند
 -17كتاب مبني
ثانيًا :آثار حضرة عبد البهاء
اآلثار العربية
 -1من مكاتيب عبد البهاء – الجزء االول – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1982م
 -2من مفاوضات عبد البهاء – من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا) .مترجم(
 -3خHطب عHبد الHبهاء فHي اوربHا وامHريHكا – مHن مHنشورا دار النشHر الHبهائHية فHي الHبرازيHل – الHطبعة الHثانHية –
1998م )مترجم(
 -4ال HHرس HHال HHة امل HHدن HHية – ت HHرج HHمة ب HHهية ف HHرج اهلل – م HHن م HHنشورات دار النش HHر ال HHبهائ HHية ف HHي ال HHبرازي HHل -ن HHيسان
1986م )مترجم(
 -5العهد األوفى – الطبعة الثانية – 1980م )مترجم(
 -6مجHموعHة مHناجHاة لHحضرة عHبد الHبهاء – مHن مHنشورات دار النشHر الHبهائHية فHي الHبرازيHل – الHطبعة االولHى
– 1998م
 -7الواح الخطة اإللهية الصادرة من يراعة حضرة عبد البهاء – الطبعة الثانية – 1981م )مترجم(
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اآلثار الفارسية
 -8مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء – لجنه ملي اثار أمري  -املان
 -9منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء – الجزء االول.
Baha’i Publishing Trust – Wilmette – Illinois - 1979
 -10منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء – الجزء الثاني.
Baha’i World Center Publications, 1984
 -11مHنتخباتHي از مHكاتHيب حHضرت عHبد الHبهاء – الجHزء الHثالHث – لHجنه مHلي نشHر آثHار أمHري – املHان 149
بديع – 1992م
 -12بدائع االثار – الجزء االول  -طبع الهند 1914م
 -13بدائع االثار – الجزء الثاني – طبع الهند 1914م
 -14مكاتيب عبد البهاء – الجزء الثالث – طبع مصر 1921م
 -15مكاتيب عبد البهاء – الجزء الرابع – مؤسسة ملي مطبوعات امري  121 -بديع.
 -16مكاتيب عبد البهاء – الجزء السابع – مؤسسة ملي مطبوعات امري –  134بديع.
اآلثار الصادرة باللغة االنجليزية )مترجم(
– Wilmette – i Publishing Trust’Baha ,The Promulgation of Universal Peace-17
.1982 ,Illinois
ثالثًا :آثار حضرة ولي أمر اهلل
اآلثار العربية
 -1كتاب القرن البديع – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – نيسان 1986م )مترجم(
اآلثار الفارسية
 -2توقيعات مباركة خطاب به احباي شرق – لجنه ملي نشر اثار امري – املان –  149بديع – 1992م.
 -3ظهور عدل إلهي – لجنة امور احباي ايراني – امريكا – 1985م )مترجم(.
اآلثار االنجليزية
The World Order of Baha’u’llah, Baha’i Publishing Trust – Wilmette – -4
.Illinois, 1982
راب ًعا :رسائل وآثار بيت العدل االعظم
اآلثار العربية
 -1السالم العاملي وعد حق – الكتوبر ) 1985مترجم(
 -2ال HHصدق واألم HHان HHة – مج HHموع HHة مس HHتندي HHة – م HHن م HHنشورات دار النش HHر ال HHبهائ HHية ف HHي ال HHبرازي HHل 1988م .
)مترجم(
 -3ال HHعفة وال HHتقدي HHس – مج HHموع HHة مس HHتندي HHة – م HHن م HHنشورات دار النش HHر ال HHبهائ HHية ف HHي ال HHبرازي HHل – 1990م.
)مترجم(
 -4اه HHمية ال HHصالة وال HHصوم – مج HHموع HHة مس HHتندي HHة – م HHن م HHنشورات دار النش HHر ال HHبهائ HHية ف HHي ال HHبرازي HHل –
2001م.
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 -5حHقوق اهلل – مجHموعHة مسHتنديHة – تHرجHمة :لHبيب شHهيد  -مHن مHنشورات دار النشHر الHبهائHية فHي الHبرازيHل
– 1986م) .مترجم(
 -6ازدهار الجنس البشري ورخاءه – رسائل الرضوان )مترجم(
اآلثار الفارسية
 -7املجHHموعHHات املسHHتنديHHة :مHHقام زن در أمHHر إلHHهي – صHHداقHHت وأمHHانHHت – مHHكروهHHيت طHHالق – ضHHيافHHت نHHوزده
روزه – امتياز در جميع شئون – أهميت هنر در توسعه وترويج أمرإلهي.
اآلثار االنجليزية
Compilations Prepared by the Research Department of
the Universal House of Justice
Family Life-8
Health and Healing-9
Excellence in All things-10
The Importance of the Arts in Promoting the Faith-11
Consultation-12
Baha’i Education-13
Living the life -14
Ninteen days Feast-15
Preserving Baha’i Marriages-16
Women-17
Lifeblood of the Cause-18
خامسا :مراجع أخرى
ً
مراجع عربية
 .1ال HHترب HHية وال HHتعليم – م HHقتطفات م HHن اآلث HHار امل HHبارك HHة  -م HHن م HHنشورا ت دار النش HHر ال HHبهائ HHية ف HHي ال HHبرازي HHل -
1981م
 .2بشارة الروح – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – 1998م
 .3مختارات من النصوص البهائية في بيان مقام محمد رسول اهلل.
 .4املحفل الروحاني املحلي – تعريب د .سهيل بشروئي.
 .5بهاء اهلل والعصر الجديد – تاليف :د .جون اسلمونت.
 .6الدين البهائي – بحث ودراسة – تأليف :دوغالس مارتن ووليم هاتشر – ترجمة :عبدالحسني فكري.
مراجع فارسية
 .7بيام اسماني – املجلد االول – 1988م
 .8بيام اسماني – املجلد الثاني – 2001م
 .9گنجينه حدود وأحكام – مؤسسة ملي مطبوعات أمري –  128بديع.
.10مHائHدة اسHمانHي – تHالHيف :عHبدالحHميد اشHراق خHاوري –  9أجHزاء مHؤسHسة مHلي مHطبوعHات أمHري 129
بديع.
 .11حديقة عرفان – از انتشارات مجله عندليب – الطبعة االولى.
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 .12آيات بينات – الطبعة االولى –  156بديع.
 .13نار ونور – لجنه ملي نشر آثار أمري – املان –  139بديع.
 .14بيام ملكوت – تاليف :عبدالحميد اشراق خاوري.
 .15أخالق بهائي – تأليف :محمد علي فيضي – مؤسسة ملي مطبوعات أمري –  120بديع.
 .16فضائل أخالق – مؤسسة ملي مطبوعات أمري –  131بديع.
 .17أمر وخلق – االجزاء  1و 2و 3و - 4لجنه نشر اثار أمري – املان  141بديع
 .18أصول عقايد بهائيان.
 .19گلزار تعاليم بهائي – تأليف :د .رياض قديمي.
 .20أصول نظم إداري – مؤسسة ملي مطبوعات أمري.
مراجع انجليزية
Lights of Guidance – Fourth revised edition 1996, Baha’i Publishing
.1
Trust, India
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