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ااإلهھھھدااء 

إلـــى أتـــباع وعـــّشاق حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي كـــّل مـــكان، وإلـــى الـــثّابـــتني عـــلى عهـــده املـــتني واملـــرّوجـــني لشـــريـــعته 
الّسمحة، وإلى كّل من سمع وأجاب ونصر أمره العظيم. 

تفضل حضرة بهاء اهلل قائالً:

"يــا مــأل االرض اعــلموا أن أوامــري ســرج عــنايــتي بــني عــبادي ومــفاتــيح رحــمتي لــبريّــتي كــذلــك نــزّل األمــر مــن 
سـماء مـشيّة ربّـكم مـالـك األديـان. لـو يجـد أحـد حـالوة الـبيان الـذي ظهـر مـن فـم مـشيّة الـرّحـمن لـينفق مـا عـنده 
ولــو يــكون خــزائــن االرض كــّلها لــيثبت أمــرًا مــن أوامــره املشــرقــة مــن أفــق الــعنايــة واأللــطاف..... ال تحســنّب انّــا 
نــزّلــنا لــكم االحــكام بــل فــتحنا خــتم الــرّحــيق املــختوم بــأصــابــع الــقدرة واالقــتدار يشهــد بــذلــك مــا نــزّل مــن قــلم 

الوحي تفّكروا يا أولي األفكار."
 (الكتاب االقدس – الفقرات 3،4،5)

كما قال أيًضا:
"قــل هــذا يــوم فــيه اســتوى مــكّلم الــطّور عــلى عــرش الــظّهور وقــام الــناس هلل رب الــعاملــني. وهــذا يــوم فــيه حــّدثــت 
االرض أخـــبارهـــا وأظهـــرت كـــنوزهـــا والـــبحار لـــئالـــيها والسّـــــــدرة أثـــمارهـــا والـــّشمس إشـــراقـــها واألقـــمار أنـــوارهـــا 
والــّسماء أنجــمها والــّساعــة أشــراطــها والــقيامــة ســطوتــها واألقــالم آثــارهــا واألرواح أســرارهــا طــوبــى ملــن عــرفــه 

وفاز به."
(من لوح االشراقات)
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االمقدمة 

إن االثـار الـكتابـية الـبهائـية الـتي نَـزلـت مـن يـراعـة حـضرة بـهاء اهلل ومـا حـّرره قـلم حـضرة عـبد الـبهاء ومـا كَـــتَبه 
حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل وبـــيت الـــعدل االعـــظم اإللـــهي هـــي فـــي مجـــموعـــها بحـــر زّخـــار وكـــنوز ثـــمينة مـــن الهـــدايـــة 
والــتوجــيه واالصــالح لــبناء الــحضارة الــعاملــية املســتقبلية الــتي ســتبنى عــلى هــذه املــبادئ والــتعالــيم واالحــكام 
الــخالــدة. فــآثــار حــضرة بــهاء اهلل يــتجاوز فــي مجــموعــها عــن مــائــة مجــلد مــن رســالــة ولــوح وكــتاب تهــدف إلــى 
تـــحقيق حـــلم البشـــريـــة مـــنذ الـــقدم اال وهـــو الســـالم الـــعاملـــي والـــعدل اإللـــهي ووصـــول البشـــريـــة إلـــى وحـــدتـــها 
االصــلية وبــلوغــها الــروحــانــي فــي ظــل الــتعالــيم الــسماويــة، وهــو مــا بشّــــــر بــه جــميع االنــبياء والــرســل الســلف – 

صلوات اهلل عليهم اجمعني – بتحقيقه في اليوم املوعود اإللهي. 
فـــحضرة بـــهاء اهلل هـــو مـــصدر الـــوحـــي اإللـــهي فـــي هـــذا الـــيوم، وهـــو املـــوعـــود املـــذكـــور بـــلسان جـــميع االنـــبياء 
واملــرســلني ومــؤســس الــنظام الــعاملــي الجــديــد ومشــرّع ديــن اهلل ومــؤســس املــلكوت اإللــهي عــلى بــسيط الــغبراء، 
وقــد أنــزل الحــدود واالحــكام والــتعالــيم واملــبادئ الــكفيلة بــايــجاد وتــأســيس هــذا املــلكوت والســالم الــعظيم الــذي 
تـــنبأ بـــه االنـــبياء والـــرســـل مـــن قـــبل ووعـــدت بـــه الـــكتب املـــقدســـة عـــلى الـــدوام عـــصرا بـــعد عـــصر، وتـــغنّى بـــه ذوو 
الـــبصيرة والـــشعراء فـــي رؤاهـــم جـــيال بـــعد جـــيل، ومـــا هـــو مـــوجـــود بـــني أيـــديـــكم االن هـــو جـــزء مـــن تـــلك املـــبادئ 
الـسامـية والـتعالـيم الـعظيمة الـضامـنة لـتحقيق مـا كـانـت تحـلم بـه البشـريـة مـنذ الـقدم. كـما ان حـضرة بـهاء اهلل 
صــاحــب تــلك الــرؤيــة الــتي اعــتبرت االنــسانــية شــعبًا واحــًدا واالرض وطــنًا مشــتركًـــا لجــميع البشــر، ودعــى قــبل 
أكـــثر مـــن مـــائـــة عـــام قـــادة الـــعالـــم إلـــى الـــوحـــدة واالتـــحاد، ولـــكنهم ولـــألســـف تـــجاهـــلوا دعـــوتـــه آنـــذاك وانـــصرفـــوا 
عـنها. أمـا الـيوم فـإن آمـال البشـريـة قـد تـعلقت بهـذه الـرؤيـا واتّجهـت نـحوهـا أنـظار عـالـم يشهـد انـهيارًا ال مـفرّ 
مــنه فــي نــظامــيه االجــتماعــي واالخــالقــي. وحــول عــظمة تــعالــيمه وأحــكامــه قــال حــضرتــه: "ال تحســنّب إنــا نــزلــنا 
لـكم االحـكام بـل فـتحنا خـتم الـرحـيق املـختوم بـاصـابـع الـقدرة واالقـتدار، يشهـد بـذلـك مـا نـزّل مـن قـلم الـوحـي 
تـفّكروا يـا اولـي االفـكار." كـما قـال أيـضا: "قـل يـا مـأل االنـشاء دعـوا مـا عـندكـم بـاسـمي املـهيمن عـلى االسـماء 
وتـغّمسوا فـي هـذا البحـر الـذي فـيه سـتر لـئالـي الـحكمة والـتّبيان وتـمّوج بـاسـمي الـرحـمن، كـذلـك يـعلمكم مـن 
عــنده أم الــكتاب." وقــال أيــضا: "إنــا ظهــرنــا وأظهــرنــا مــا كــان مــكنونًــا فــي الــعلم ومخــزونًــا فــي كــنائــز عــصمة 
ربـكم املـقتدر الـقديـر." نـعم، إن آثـار حـضرة بـهاء اهلل هـي بحـر زاخـر بـالـجواهـر واملـعانـي الـعظيمة وكـنز ثـمني 
مــن لــئالئ الــحكمة والــبيان الــتي تــنفذ إلــى أعــماق الــقلب وتــعمل عــلى تــقليب الــقلوب وتحســني االخــالق وتخــلق 
عــاملًـا جــديــًدا، بــل تــوجــد شــعبًا جــديــًدا ومــجتمًعا مــتحضرًا إيــذانًــا بــمولــد حــضارة عــاملــية جــديــدة تــتميّز بــبلوغ 

البشرية طور رشدها ونضجها. 

أمـــــا الـــــتبيينات والـــــتفاســـــير الـــــتي جـــــاءت مـــــن قـــــلم حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء وحـــــضرة ولـــــي أمـــــر اهلل بـــــاعـــــتبارهـــــما 
الــــشخصني املــــخّولــــني بشــــرح وتــــفسير وتــــبيني تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل، فــــهي امــــتداد لــــتلك املــــبادئ الجــــليلة 
والــتعالــيم الــخالــدة، وســيالً مــتدفــًقا مــن الهــدايــة والــتوجــيه والــتوضــيح الــتي ســتظّل مــصدرًا رئــيسيًا فــي الــفهم 
والشــرح الــصحيح ملــبادئ وتــعالــيم الــديــن الــبهائــي وال تــقل أهــمية عــما جــاء بــه حــضرة بــهاء اهلل. فــحضرة عــبد 
الــبهاء هــو الخــليفة املــعني ومــركــز عهــد اهلل وســّر اهلل االكــرم واملــثل االعــلى املــنصوص عــليه فــي وصــية حــضرة 
بـهاء اهلل الـذي وصـفه فـي أحـد االلـواح: "مـن تـوجّــــه إلـيه فـقد تـوجّــــه إلـى اهلل فـمن أعـرض عـنه فـقد أعـرض عـن 
جــمالــي وكــفر بــبرهــانــي وكــان مــن املســرفــني. إنــه لــوديــعة اهلل بــينكم وأمــانــته فــيكم وظــهوره عــليكم وطــلوعــه بــني 
عــباده املــقربــني.... إنــا قــد بــعثناه عــلى هــيكل االنــسان فــتبارك اهلل مــبدع مــا يــشاء بــأمــره املــبرم الــحكيم." أمــا 
حــــضرة شــــوقــــي أفــــندي فــــهو ولــــي أمــــر اهلل املــــنصوص عــــليه فــــي وصــــية حــــضرة عــــبد الــــبهاء واملــــخّول بشــــرح 
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وتــفسير املــبادئ والــتعالــيم الــبهائــية مــثله مــثل ســلفه الــذي وصــفه حــضرة عــبد الــبهاء فــي وصــيته بــأنــه: "أبــدع 
جوهرة فريدة عصماء تتألأل من خالل البحرين املتالطمني." وأيضا: "من عصا أمره 

فـقد عـصى اهلل ومـن أعـرض عـنه فـقد أعـرض عـن اهلل ومـن أنـكره فـقد أنـكر الـحق." وبـالنسـبة لـرسـائـل وبـيانـات 
بـــيت الـــعدل االعـــظم اإللـــهي فـــهي الهـــدايـــة اإللـــهية املســـتمدة مـــن تـــلك الســـلطة الـــتي أوجـــدت هـــذه املـــؤســـسة 
اإللــهية عــلى وجــه االرض، والــتي ســتقود البشــريــة قــُدمًــا نــحو آفــاق جــديــدة مــن الــحضارة واالزدهــار يســتحيل 
عــلينا حــالــيا إدراك مــا ســتبلغه مــن عــظمة وجــالل، حــيث تهــدف هــذه املــؤســسة اإللــهية إلــى اســتمراريــة تــدفــق 
الــقدرة والهــدايــة اإللــهية الــصادرة مــن مــصدر الشــريــعة الــربــانــية إلــى البشــريــة، وايــضا إلــى املــحافــظة عــلى 
وحـدة اتـباع حـضرة بـهاء اهلل واملـحافـظة عـلى سـالمـة تـعالـيمه ومـرونـتها، وسـتظل هـذه املـؤسـسة املـالذ االخـير 

للجنس البشري ومنبع السيل املتدفق من الهداية واالرشاد للبشرية. 

وعـليه، إن املـوجـود بـني أيـديـكم هـو مـرجـع رئـيسي اليـجاد عـالـم يـسوده املـحبة والـوئـام ومـجتمع تـحكمه الـعدالـة 
واملـــساواة وإنـــها الســـبب االعـــظم والـــدريـــاق األتـــّم لـــنجاة البشـــر واتـــحاد الـــعالـــم. وقـــد حـــاولـــت بـــقدر املســـتطاع 
تــغطية أكــبر جــوانــب مــمكنة مــن هــذه املــبادئ الــسامــية والــتعالــيم الــعظيمة واســتفدت مــن كــل مــا حــصلت عــليه 
مــــن لــــوح أو بــــيان أو تــــوقــــيع صــــادر مــــن الــــطالئــــع املــــقدســــة الــــبهائــــية املنتشــــرة فــــي عشــــرات الــــكتب واملــــراجــــع 
وبــالــلغات الــفارســية والــعربــية واالنجــليزيــة. كــما تــم الــتطرق إلــى الــنظام الــعاملــي واالداري لــحضرة بــهاء اهلل 
بــصورة مــختصرة وفــي فــصل واحــد فــقط نــظرًا ألن هــذا الــنظام مــا زال فــي بــدايــته وهــو وســيلة لــلوصــول إلــى 
الهـدف الـغائـي املـنشود وهـو بـناء الـحضارة الـعاملـية املسـتقبلية وتـحقيق املـلكوت اإللـهي املـوعـود عـلى االرض 
وتــأســيس مــجتمع عــاملــي مــثالــي يــسوده املــحبة واألخــّوة مســتظالً فــي ظــل الــتعالــيم واملــبادئ واألحــكام الــتي 
جـاء بـها حـضرة بـهاء اهلل للبشـريـة قـاطـبًة. ونـظرًا ألن األحـكام والحـدود واالوامـر الـبهائـية جـاءت غـالـبيتها فـي 
الـــكتاب االقـــدس بـــاعـــتباره أم الـــكتب فـــي الـــظهور الـــبهائـــي واملـــرجـــع الـــرئـــيسي لـــكافـــة االحـــكام والحـــدود، فـــقد 
نــقلت مــقتطفات مــن الــكتاب االقــدس والشــرح الــتابــع لــه مــن الــترجــمة الــعربــية املــعتمدة واملــنشورة. كــما تــمت 
االشـارة إلـى املحـرّمـات والـنواهـي الـتي ُذكـرت فـي الـكتاب االقـدس بـصورة مـنفصلة بـاعـتبار أنـها تـأكـيد عـلى 
السـلوك املـرفـوض واملـذكـور بـالتحـديـد فـي أم كـتب الـظهور الـبهائـي. أمـا الـوصـايـا الشـتى املـتنوعـة املـذكـورة فـي 
الــكتاب األقــدس فــقد ُذكــرت أيــضا بــالتحــديــد والــتفصيل ملــا لهــذه الــوصــايــا مــن أثــر بــليغ فــي تهــذيــب الــنفوس 

وتحسني السلوك والتخلق باألخالق العالية الراقية التي تمتاز بها الجامعة البهائية. 
 

وحــول أهــمية هــذا الــسفر الجــليل، الــكتاب األقــدس، كــتب بــيت الــعدل االعــظم اإللــهي مــا يــلي: "يــنفرد الــكتاب 
االقـــدس – مـــن بـــني نـــيّف ومـــائـــة مجـــلد جـــمعت فـــيها آثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل – بـــأهـــمية فـــذّة، ذلـــك أن "تـــعمير 
الـعالـم" هـو غـايـة الـديـن الـبهائـي ومـحور رسـالـته، والـكتاب األقـدس هـو دسـتور هـذا الـتعمير وعـماد الـحضارة 
الجــديــدة املــقبلة الــتي جــاء هــذا الــديــن لــيرفــع قــوامــها، ولــو أن األحــكام املــنزلــة فــيه تــرتــكز إلــى ذات األســاس 
املــتني الــذي أرســته األديــان الــسابــقة، مــصداقــا لــقول حــضرة بــهاء اهلل: "هــذا ديــن اهلل مــن قــبل ومــن بــعد" إال 
أن الـفكر الـديـني الـساطـع مـن تـعالـيمه قـد ارتـقى فـي هـذا الـدور الـبديـع إلـى مسـتويـات مـن الـسمو لـم يـبلغها 
مــن قــبل، كــما طــورت أحــكامــه الــنوامــيس االجــتماعــية عــلى نــحو يــالئــم مــقتضيات الــعصر لــكي تــقود البشــريــة 
قــُدمًــا نــحو آفــاق جــديــدة مــن الــحضارة واالزدهــار يســتحيل عــلينا فــي الــظروف الــراهــنة إدراك مــا ســتبلغه مــن 
عـظمة وجـالل. لـقد جـاء الـكتاب االقـدس مـصّدقـا لـالديـان الـسماويـة الـسابـقة فـثبت الـحقائـق الـجوهـريـة الـخالـدة 
الــتي جــاء بــها جــميع الــرســل واالنــبياء فــي املــاضــي ونــادى بــوحــدانــية اهلل وحــّث عــلى حــب الــخير وأمــر بــاملــودة 
بـني الـناس وحـّض عـلى الـبر والـتقوى واعـتبر الـسمو الـروحـانـي وحـسن االقـوال واالعـمال – عـلى وجـه الـعموم 
– غــايــة الــحياة الــدنــيا ومــآربــها، ونــسخ فــي الــوقــت ذاتــه أحــكام الشــرائــع الــسابــقة الــتي اســتنفدت أغــراضــها، 
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وأضـحت عـائـقا يـحول دون تـحقيق وحـدة البشـر وإعـادة بـناء املـجتمع االنـسانـي وفـقا ملـا تـقتضيه تـغيّر الـزمـان 
وما تتطلبه احتياجات العصر." 

كــما أود أن أنــّوه بــأن هــذه الــكنوز اإللــهية الــتي بــني أيــديــكم تــضم أكــثر مــن 661 نــّصا مــن حــضرة بــهاء اهلل 
وحــوالــي 337 نــّصا وبــيانــا مــن حــضرة عــبد الــبهاء وحــوالــي 241 بــيانــا مــن حــضرة ولــي أمــر اهلل وأكــثر مــن 
158 مـــقتطفا مـــن رســـائـــل بـــيت الـــعدل االعـــظم والـــسكرتـــاريـــة الـــتابـــعة لـــه، أي أن الـــكتاب يـــضم فـــي دفـــتيه مـــا 
مجـموعـه حـوالـي 1400 نـّصا وبـيانـا ورسـالـة مـن الـطالئـع املـقدسـة الـبهائـية وبـيت الـعدل االعـظم الـتي نفتخـر 
بـها جـميعا بـل ونـعمل جـاهـديـن عـلى تـرويـجها وإسـماعـها لـالذن الـصاغـية والـدعـوة الـيها بـكل مـحبة وتـقديـر، ملـا 
لـها مـن أثـر خـالق فـي تهـذيـب الـنفوس وتحسـني االخـالق وخـلق مـجتمع يـمتاز بـطور الـرشـد والـبلوغ الـروحـي. 
كـما أود ان أضـيف بـأن حـوالـي 20% مـن الـكتاب عـبارة عـن نـصوص نـزلـت أصـال بـالـلغة الـعربـية وهـي الـتي 
طــبعت بــالخــط الــعريــض تــمييزا عــن الــترجــمة وحــوالــي 20% هــي نــصوص تــم نــقلها مــن تــراجــم مــعتمدة مــن 
مـصادر اخـرى، امـا 60% الـباقـية فـهي مـن تـرجـمة هـذا الـعبد وهـي نـصوص تنشـر الول مـرة بـالـلغة الـعربـية 
الــتي آمــل أن تــحوز عــلى رضــاكــم ويســتفيد مــنها عــموم االحــباء وغــيرهــم. بــاالضــافــة إلــى ان هــذه املجــموعــة 

قابلة للتطوير واالضافة مستقبال نظرا لسيل الهداية اإللهية املتدفقة من بيت العدل االعظم.  

وفــي الــختام ال يــسعني إال أن أتــقدم بجــزيــل الــشكر واالمــتنان إلــى كــل الــذيــن ســاهــموا فــي طــباعــة ومــراجــعة 
هـذا الـكتاب ومـطابـقة الـترجـمة مـع االصـول الـفارسـية واالنجـليزيـة وإخـراجـه إلـى حـيز الـوجـود. وأود أن أخـص 
الـــذكـــر هـــنا الـــسيدة الـــفاضـــلة فـــرزانـــه جـــابـــري وشـــقيقي محـــمود فـــكري عـــلى مـــالحـــظاتـــهم الـــقيمة ومـــراجـــعتهم 
الـــلغويـــة والـــنحويـــة لـــكافـــة أجـــزاء الـــكتاب. أمـــا الـــسيدات املـــحترمـــات هـــدى جـــابـــري وطـــاهـــرة شـــوقـــي وشهـــرزاد 
هـاشـمي فـكان لـهم دور كـبير فـي طـباعـة الـكتاب ومـراجـعته عـلى عـدة مـراحـل ومـطابـقته مـع مـسّودات الـترجـمة 
واالصـول الـعربـية، فـلهم كـل الـشكر والـعرفـان. وال يـفوتـني فـي الـختام اال أن أثـني وأشـكر أسـرتـي الـصغيرة 
عــلى مــراعــاتــهم لــحالــي أثــناء إعــداد هــذا الــكتاب الــذي اســتغرق قــرابــة االربــع ســنوات مــن الــعمل املــتواصــل 
الـــدؤوب، ومـــساهـــمتهم عـــن طـــريـــق صـــمتهم وســـكونـــهم واســـتقامـــتهم وتـــقديـــرهـــم لـــظروف هـــذا الـــعبد. فـــلهم كـــل 

الشكر والتقدير. 

عبد الحسني فكري
نيسان / أبريل 2004
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ااألمانة وواالصدقق وواالوفاء 

من آثار حضرة بهاء اهلل

زيّـنوا رؤسـكم بـإكـليل األمـانـة والـوفـاء وقـلوبـكم بـرداء الـتقوى وألـسنكم بـالـصدق الـخالـص وهـياكـلكم بـطراز 1.
اآلداب كل ذلك من سجية اإلنسان لو أنتم من املتبّصرين. 

(الكتاب األقدس، فقرة 120)

نـوصـيكم يـا عـباد الـرحـمن بـاألمـانـة والـصدق والـوفـاء وبـتقوى اهلل الـعزيـز الـحكيم. مـن تـمّسك بـتقوى اهلل إنـه 2.
مـن أهـل هـذا املـقام الـرفـيع. قـرّت عـيونـكم يـا أهـل الـبهاء بـما رأت أفـقي األعـلى وطـوبـى آلذانـكم بـما تشـرّفـت 

بإصغاء آيات اهلل رب العاملني. 
(لئالئ الحكمة، ج1، ص113)

إنـا نـوصـيك وأولـيائـي بـاألمـانـة والـصدق والـصفاء وبـما يظهـر بـه شـأن اإلنـسان بـني األحـزاب، إن ربـك لـهو 3.
الناصح العليم. 

(لئالئ الحكمة، ج1، ص 94)

يـا أولـياء اهلل فـي بـالده وأحـبائـه فـي ديـاره نـوصـيكم بـاألمـانـة والـديـانـة طـوبـى ملـديـنة فـازت بـأنـوارهـما، بـهما 4.
يرتفع مقام اإلنسان ويُفتح باب االطمئنان على من في اإلمكان. 

(لئالئ الحكمة، ج1، ص136)

يــنبغي لــكل واحــد مــنكم أن يــكون شــمسا لــسماء الــوفــاء ليظهــر مــنه مــا تنشــرح صــدور الــعارفــني. إن الــذي 5.
عـرف شـأن الـوفـاء وتـزيّـن بـطرازه إنـه مـن أهـل هـذا املـقام الـكريـم يـصّلي عـليه أهـل املـلكوت مـن لـدن مـقتدر 

حكيم. 
(أخالق بهائي، ص 258)

إن الـذي تـزيّـن بـرداء الـوفـاء بـني األرض والـسماء يـصّلي عـليه املـأل األعـلى والـذي نـقض العهـد يـلعنه املُـلك 6.
وامللكوت. 

(آثار قلم اعلى، مجلد 2، ص 198) 

إنّـــا أمـــرنـــا الـــكّل بـــاألمـــانـــة الـــكبرى يشهـــد بـــذلـــك لـــسانـــي وقـــلمي وأركـــانـــي والـــذيـــن يـــطوفـــون حـــولـــي ثـــم هـــذا 7.
الكتاب املنير. من الناس من نبذَها عن ورائه وبذلك ُهتكت حرمة اهلل املتعالي العزيز املنيع. 

(أمر وخلق، ج3، ص 157)

الـطراز الـرابـع فـي األمـانـة إنـها بـاب االطـمئنان ملـن فـي اإلمـكان وآيـة الـعزة مـن لـدى الـرحـمن، مـن فـاز بـها 8.
فاز بكنوز الثروة والغناء. 

( مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، الطرازات، ص 53)
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يـا أحـباء اهلل إن قـلم الـصدق يـوصـيكم بـاألمـانـة الـكبرى لـعمر اهلل نـورهـا أظهـر مـن نـور الـشمس قـد خـسف 9.
كل نور عند نورها وضيائها وإشراقها.(اخالق بهائي، ص 44)

كونوا في الطرف عفيفًا وفي اليد أمينا وفي اللسان صادقا وفي القلب متذكرا.10.
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، لوح الحكمة، ص 118)

قـل يـا قـوم زيّـنوا لـسانـكم بـالـصدق ونـفوسـكم بـاألمـانـة إيـاكـم يـا قـوم ال تـخافـوا فـي شـيء وكـونـوا أمـناء اهلل 11.
بني بريته وكونوا من املحسنني . 
(منتخباتي، فقرة 136، ص 190)

فاعلم وأيقن بأن الذي لن تجد عنده الديانة لن تكن عنده األمانة والصدق وإن هذا لحق يقني. 12.
(منتخباتي، فقرة 114، ص150)

التجارة سماء، األمانة شمسها وقمرها. 13.
(من املجموعة املستندية "صداقت وامانت"رقم 20)

قــل اإلنــسان يــرتــفع بــأمــانــته وعــفّته وعــقله وأخــالقــه ويهــبط بــخيانــته وكــذبــه وجهــله ونــفاقــه، لــعمري ال يــسمو 14.
اإلنسان بالزينة والثروة بل باآلداب واملعرفة. 

 (أخالق بهائي، ص44)

من ألواح حضرة عبد البهاء

األمـانـة عـند الـحق أسـاس الـديـن اإللـهي وقـاعـدة لجـميع الـفضائـل واملـناقـب وإن حُــــرَِم نـفٌس مـنها فـإنـه حُــــرمَ 1.
من جميع الشئون. وإن ُوِجد قصوٌر في األمانة فما فائدة اإليمان والدين وما أثرهما ونتيجتهما.

(أخالق بهائي، ص48)

بـكل عجـز وابـتهال يـنصح عـبد الـبهاء جـميع األحـباء بـأن يـحافـظوا عـلى حُــــرمـة أمـر اهلل وعـلى عـزّة الـنفوس، 2.
حـتى يشـتهر أهـل الـبهاء بـني كـل الـشعوب والـقبائـل بـاألمـانـة والـديـانـة وال تـوجـد خـدمـة أفـضل مـن ذلـك الـيوم، 
ومـا عـداه يـعتبر ضـربـة لـألمـر اإللـهي. نـعوذ بـاهلل مـن هـذا الـذنـب الـعظيم أسـأل اهلل بـأن يـحفظ أحـباءه مـن 

هذا الظلم املبني. 
(أمر وخلق،ج3، ص 158)

بـــالنســـبة إلـــى مـــأمـــوريـــتكم عـــليكم أن تـــكونـــوا بـــكل أمـــانـــة وصـــداقـــة وتـــقديـــس وطـــهارة وبـــعيديـــن عـــن املـــنفعة 3.
الـشخصية حـتى يـعلموا أن الـبهائـيني هـم جـوهـر الـتقديـس وسـاذج الـتنزيـه وإذا قـبلوا مـنصبا فـإن هـدفـهم 

خدمة العالم اإلنساني وليس املصلحة الشخصية. 
(املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم38)

إن تـأسـيس أي شـركـة يـجب أن يـكون طـبقا لـلمبادئ اإللـهية، فـاألسـاس هـو األمـانـة والـديـانـة والـصدق حـتى 4.
تتم املحافظة على جميع حقوق الناس. 
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(املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم 35)

فـي الـحقيقة إن الـتجارة والـزراعـة والـصناعـة ال تـمنع مـن خـدمـة رب الـعاملـني، بـل إنـها وسـيلة إلثـبات الـديـانـة 5.
واألمانة وظهور األخالق الرحمانية. 

(املجموعة املستندية "صداقت وامانت" رقم 36)

يجب أن نكون أوفياء أوالً مع اهلل وأوامره وعهده ومن ثم مع عباده. 6.
(بدايع اآلثار، ج1، ص128)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

1- هـــذه األيـــام هـــي أيـــام نـــصر وظـــفر األمـــر اإللـــهي. إن نـــصرة أمـــر اهلل مـــرتـــبط بـــالـــتبليغ، والـــتبليغ مشـــروط 
بـحسن األعـمال والسـلوك. إن أسـاس السـلوك اإللـهي هـو األخـالق الـحسنة والـصفات الـطيبة املـرضـية. عـلى 
الـبهائـيني أن يـتّصفوا بهـذه الـصفات املـقدسـة وبهـذا الـسيف الـشاهـر يـفتحون مـدائـن الـقلوب ألن الـناس تـعبوا 
مـن الـكالم والـتبشير واملـواعـظ. أمـا مـا يخـلص الـعالـم الـيوم مـن هـذا الـعذاب ويجـذب الـناس هـو األعـمال ولـيس 
األقــوال، واألخــالق ولــيس املــواعــظ، والــصفات الــروحــانــية ولــيس املــباحــثات واملــداوالت الــسياســية واالجــتماعــية 
لــــلدول واألمــــم. فــــي جــــميع األحــــوال يــــجب أن تــــكون األقــــوال واألفــــعال ســــواء فــــي األمــــور الجــــزئــــية أو الــــكلية 

مطابقة ومشابهة ومساعدة لبعضها البعض. هذا هو امتياز البهائيني عن باقي األقوام وامللل. 
(من رسالة إلى أحباء بمبي بتاريخ 8 ديسمبر 1923 منقول عن املجموعة املستندية "صداقت وأمانت")

2- عـــلى األحـــباء أن يـــكونـــوا مـــنشغلني بـــأمـــور لـــها ثـــمار لـــكافـــة الـــشعب ولـــيس ملـــنفعة فـــئة قـــليلة مـــن الـــرؤســـاء 
واألشــخاص. وثــانــيا عــلى األحــباء وأعــضاء املــحافــل فــي ســلوكــهم فــي كــل األحــوال وفــي جــميع الــشؤون وفــي 
جــميع مــعامــالتــهم أن يــبرزوا حــقيقة وقــوة وســّمو هــذا الــديــن املــقدس ألبــناء الــوطــن أال يــكتفوا بــالــتبليغ والــبيان 
والـــتفسير والشـــرح. يـــقول حـــضرة عـــبد الـــبهاء املـــبنّي الـــحقيقي لشـــريـــعة حـــضرة بـــهاء اهلل (عـــلى الـــبهائـــيني أن 
يـنظروا لهـذا األمـر الـدقـيق بـأن ال يـصبحوا مـثل بـاقـي األديـان الـذيـن يـتمسكون بـألـفاظ الـكلمات ويـعملون مـا 
يــشاءون وإنــما يــمتازون فــي جــميع الــشئون مــن خــصائــل وفــضائــل رحــمانــية ويــكون ســلوكــهم ربــانــيا ويــثبتون 
أنـــهم بـــهائـــيون حـــقيقيون ولـــيس مجـــرّد لـــفظ دون مـــعنى. والـــبهائـــي هـــو أن يـــسعى فـــي كـــل صـــباح ومـــساء أن 
يـترقّــى ويـصمد فـي جـميع مـراتـب الـوجـود وتـكون أمـنيته بـأن يـسعى بـحيث يسـتفيد مـنه جـميع البشـر ويـكون 
محــّط عــينيه عــباد اهلل واألخــالق الــرحــمانــية وســلوكــه ســببا لــلترقــيات الــالمــتناهــية وإن وصــل إلــى هــذه املــراحــل 
يــمكن الــقول بــأنــه بــهائــي، وإالَّ، فــي هــذا الــدور املــبارك الــذي هــو فخــر االعــصار والــقرون فــإن اإليــمان لــيس 
مجـرد اإلقـرار بـالـوحـدانـية اإللـهية وإنـما الـقيام بجـميع شـئون وكـماالت اإليـمان) الحـظوا كـيف أن هـذا الـبيان 
شــديــد ومــتني وإن لــم يــتزيــن الــبهائــيون بهــذا الــطراز كــما يــنبغي ويــليق فــإن أنــظار الــعالــم ســوف لــن تــتوجــه 

إليهم ولن يُذاع صيت أمر حضرة بهاء اهلل. 
(من توقيع موجه إلى أحد املحافل الروحانية املحلية بتاريخ 30 تشرين األول / أكتوبر عام 1924)

3- وأمــا بــالنســبة لــلصدق واألمــانــة فــي خــدمــة الــدولــة فــهو مــن شــيم األحــباء ومــن فــروضــهم الــحتمية، وان لــم 
يـقّدر الـرؤسـاء ذلـك فـهو لـيس عـجبًا، ألنـهم بـعيدون عـن اإلنـصاف والـحق والـعدالـة، عـلينا أن نـتوجّــــه إلـى الـحق 

وليس إلى الخلق. إن اهلل جّل جالله قد أثنى ومّجد كل عمل طاهر وكل نيّة خالصة وقّدر لها أجرا جزيال.
(من توقيع موجه ألحد األفراد بتاريخ 8 آذار / مارس عام 1948)
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4- عـلى أهـل الـبهاء فـي ظـل أي دولـة وأي حـكومـة أن يـكونـوا فـي مـنتهى الـصدق والـصفاء واألمـانـة والـتقوى 
وأن يـتوجـهوا إلـى الـقلوب وأن يـبتعدوا عـن الـتلّونـات والحـدودات الـظاهـريـة إنـهم ال يـطلبون الشهـرة أو الـرئـاسـة 
ولـــيسوا أهـــل الـــريـــاء والـــتمّلق، وال يـــبحثون عـــن الـــجاه والســـلطة أو الـــرتـــبة واملـــقام. إنـــهم لـــيسوا أهـــل الـــتظاهـــر 
والـغرور وبـعيدون عـن اسـتعمال الـقوة الـجبريـة ويـغمضون أعـينهم عـن مـا سـوى اهلل وكـل أمـلهم وعـود مـوالهـم 

املحبوب. 
(من توقيع موجه ألحباء الشرق بتاريخ شباط / فبراير 1927)

5- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول مـدى جـواز قـول غـير الـحقيقة مـن أجـل إنـقاذ شـخص مـا فـإن حـضرة ولـي أمـر 
اهلل يـــرى بـــأنـــه ال يـــجوز الـــقول ســـوى الـــحقيقة فـــي جـــميع الـــظروف ولـــكن يـــمكنك مـــساعـــدة الـــشخص بـــالـــطرق 

القانونية. بالطبع ليس من الضرورة الحديث أكثر من الالزم اثناء االجابة. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 21 كانون األول / ديسمبر عام 1927)

6- وخـــتامًــــا يســـرّنـــي أن أعـــرب لـــكم عـــن ارتـــياح ورضـــاء حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل مـــن تـــحّسن الـــوضـــع الـــتجاري 
لـلسيد/..... إن حـضرتـه سيسـتمر فـي تـالوة األدعـية حـتى تـشمله الـتأيـيدات والـبركـات اإللـهية نـظرا للمسـتوى 
الــعالــي مــن الــصدق واألمــانــة الــذي ظهــر مــنه فــي أعــمالــه الــتجاريــة وحــافــظ عــليه، والــذي ال شــك ســيكون أداة 

فاعلة لجذب نفوس عديدة لألمر املبارك. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940)

[راجع أيًضا فصل 4 إطاعة الحكومة وفصل 23 التقديس والتنزيه وفصل 30 حسن النية وصفاء القلب]
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االستقامة والثبات على أمر اهلل 

من آثار حضرة بهاء اهلل

1- كــونــوا مــظاهــر االســتقامــة بــني الــبريّــة عــلى شــأٍن ال تــمنعكم شــبهات الــذيــن كــفروا بــاهلل إذ ظهــر بســلطان 
عظيم. 

(الكتاب األقدس، فقرة 134)

2- رأس القدرة والشجاعة هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه. 
(نسائم الرحمن، ص 87)

3- أول األمر هو عرفان اهلل وآخره االستقامة عليه كذلك قـُّدر من لدن قوي قدير. 
(أمر وخلق، ج3، ص 417)

4-  ذكّـــر مـن لـدنّـا لـقوم يـعلمون واسـتقامـوا عـلى األمـر عـلى شـأن بـها انجـذبـت األفـئدة والـعقول. بـاالسـتقامـة 
تظهـر مـقامـاتـكم بـني الـبريـة وتـرتـفع مـراتـبكم عـند اهلل املـهيمن الـقيوم. تـاهلل مـن ال اسـتقامـة لـه ال ديـن لـه إنـه مـن 

املريبني في لوح مكنون. قد وصيّنا العباد في كل األحوال باالستقامة على األمر. 
(آثار قلم أعلى، ج 6، ص 3)

5- أوصــــيكم يــــا أحــــبائــــي بــــاالســــتقامــــة الــــكبـرى أن اذكــــروا إذ قـــــال الــــرســــول أنــــها شــــيّبتنـي كــــذلــــك يــــذكّـــــركــــم 
الــناصــح األمــني. كــم مــن ذئــب يظهــر بــلباس اإلنــسان أن اعــرفــوا وال تــتّبعوا كــل مــكاٍر أثــيم. إن الــذي اســتقام 

على األمر إنه من أهل البهاء في لوحٍ عظيم. 
(آثار قلم أعلى، ج 6، ص 13)

6- فـاعـلم بـأن األمـر الـذي جـعله اهلل مـقدَّمًــا عـلى األمـور كـلها وعـلى األعـمال بـأسـرهـا هـو االسـتقامـة لـعمر اهلل 
إنـها أعـظم األعـمال وأكـبرهـا ألن الـشيطان يـصيح والـذئـب يـعوي والـكلب يـنبح، نـسئل اهلل أن يـحفظك والـذيـن 

آمنوا ويقّدر لك خير اآلخرة واألولى إنه لهو املقتدر القدير. 
(لئالئ الحكمة، ج1، ص 77)

7- تــاهلل مــن اســتقام عــلى حــبّي لــيجعله اهلل مــقتدرا عــلى كــل شــيء ويــبعثه تــلقاء الــعرش فــي فــردوس األعــظم 
عـلى جـمال كـان مـن نـور الـعزّ مـنيرا. ان اثـبت عـلى األمـر بـحيث ال يـزلّـك أقـوال الـذيـنهم كـفروا وأشـركـوا وكـانـوا 

عن شاطئ العدل بعيدا. 
(لئالئ الحكمة، ج 1، ص 36)

8- عـليكم بـاالسـتقامـة ثـم عـليكم بـاالسـتقامـة لـئال تـزّل أقـدامـكم عـن صـراٍط مسـتقيم، قـل هـذا أعـظم وصـيّتي 
وأكـــبر أمـــانـــتي لـــكم وبـــينكم أن احـــفظوهـــا ثـــم اجـــعلوهـــا أمـــام عـــيونـــكم واهلل عـــلى مـــا أقـــول وكـــيل. إنـــا وصـــيّنا 
أحـــبائـــي الـــذيـــن طـــاروا فـــي هـــوائـــي وشـــربـــوا رحـــيق بـــيانـــي بـــاالســـتقامـــة الـــكبرى فـــي لـــوحـــي وورقـــتي وزبـــري 
وصـحفي وكـتبي يشهـد بـذلـك قـلمي ومـدادي وإصـبعي ويـدي وعـضدي وأذنـي وبـصري وشـعراتـي وجـوارحـي 

ولساني الناطق األمني. 
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(لئالئ الحكمة، ج 1، ص 113)

9- إنـما األصـل هـو االسـتقامـة عـلى أمـري مـن فـاز بـها يجـري اهلل مـن قـلبه بـحور الـحقائـق والـعرفـان ومـن زلّ 
إنه من الجاهلني. 

(لئالئ الحكمة، ج 4، ص 67)

10- سوف نفتح على وجوه الذين استقاموا أبوابًا إذا دخلوا يَرون أنفسهم سالطني الوجود.
(مائده آسماني، ج 4، ص 22)

11- أن افــرحــوا بــذكــر اهلل ثــم اســتقيموا عــلى حــبه عــلى شــأٍن ال تحــرّكــكم كــلمات الــذيــن أعــرضــوا وال إشــارات 
املـغّلني.... قـل يـا أحـبائـي يـنبغي لـكم الـيوم االسـتقامـة الـكبرى عـلى شـأن ال يـزلّـكم إعـراض الـذيـنهم كـفروا وال 

قباع الخنازير.
(لئالئ الحكمة، ج2، ص 252)

من ألواح حضرة عبد البهاء

االســـتقامـــة عـــلى أمـــر اهلل مـــن أعـــظم مـــواهـــب الـــحي الـــقيوم، والـــشخص املســـتقيم مـــنصور بـــجنود املـــأل 1.
األعلى وهذا من خصائص جواهر الوجود، ولكن صعب ومستعصب، فاستقم كما أُمرت. 

(قاموس إيقان، مجلد 1، ص76)
االستقامة شرط السبيل ودليل التقرّب إلى اهلل. 2.

(حيات بهائي، ص 194)

االمــتحانــات اإللــهية شــديــدة يــجب االســتقامــة، هــناك أمــور كــثيرة تــقع مــخالــفة لــرأي اإلنــسان وقــد تــزلــزلــه 3.
ولكن إن صبر واستقام فسوف تُحّل جميع مشاكله.

(بدائع اآلثار، ج 2، ص 278)

4- ال يمكن أن نوفّق دون االستقامة هكذا قرر اهلل سبحانه وتعالى وأمرنا به. 
(مائده آسماني، ج 5، ص 21)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

 من ألزم اللوازم في هذه األيام االستمرار واالستقامة.1.
(توقيعات مباركة، ج2، ص 43)

إن االسـتقامـة والـشهامـة هـما الـطريـق لحـل مـشاكـل األحـباء وكـافـلة لـلسعادة واسـتخالص األحـباء فـي تـلك 2.
الديار. 

(توقيعات مباركة، ج 3، ص 234)
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االســتقامــة والــسعي والــهمة هــي مــن شــروط إنــجاز األعــمال عــندهــا تسهــل كــل مــشكلة ويــتحقق كــل هــدف 3.
وأمل.

(توقيعات مباركة، ج 3، ص 265)
[راجع أيضا فصل 35 خدمة أمر اهلل]
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إإططاعة هللا وومظهھر أأمرهه 

من آثار حضرة بهاء اهلل

إن أول مــا كــتب اهلل عــلى الــعباد عــرفــان مشــرق وحــيه ومــطلع أمــره الــذي كــان مــقام نــفسه فــي عــالــم األمــر 1.
والخــلق مــن فــاز بــه قــد فــاز بــكل الــخير والــذي مُـــنع إنــه مــن أهــل الــضالل ولــو يــأتــي بــكل األعــمال. إذا فــزتــم 
بـــها املـــقام االســـنى واألفـــق األعـــلى يـــنبغي لـــكل نـــفس أن يـــتّبع مـــا أُمـــر بـــه مـــن لـــدى املـــقصود ألنـــهما مـــًعا ال 

يُقبل أحدهما دون اآلخر هذا ما حكم به مطلع اإللهام. 
(الكتاب األقدس، فقرة 1)

2- إن الــذيــن أتــوا بــصائــر مــن اهلل يَــرون حــدود اهلل الســبب األعــظم لــنظم الــعالــم وحــفظ األمــم والــذي غــفل إنــه 
مـن هَــَمج رعـاع. إنـا أمـرنـاكـم بكسـر حـدودات الـنفس والـهوى ال مـا رُقِـَم مـن الـقلم األعـلى إنـه لـروح الـحيوان ملـن 
فـي اإلمـكان. قـد مـاجـت بـحور الـحكمة والـبيان بـما هـاجـت نـسمة الـرحـمن اغـتنموا يـا أولـي األلـباب. إن الـذيـن 

نكثوا عهد اهلل في أوامره ونكصوا على أعقابهم أولئك من أهل الضالل لدى الغنيّ املتعال. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 2) 

3- يـا مـأل األرض اعـلموا أن أوامـري سُـــــرج عـنايـتي بـني عـبادي ومـفاتـيح رحـمتي لـبريـتي كـذلـك نـزل األمـر مـن 
سـماء مـشية ربـكم مـالـك األديـان لـو يجـد أحـد حـالوة الـبيان الـذي ظهـر مـن فـم مـشيّة الـرحـمن لـينفق مـا عـنده 
ولـــــــــو يـــــــــكون خـــــــــزائـــــــــن األرض كـــــــــلها لـــــــــيثبت أمـــــــــرا مـــــــــن أوامـــــــــره املشـــــــــرقـــــــــة مـــــــــن أفـــــــــق الـــــــــعنايـــــــــة واأللـــــــــطاف .                          

(الكتاب االقدس، فقرة 3)

4- قـل مـن حـدودي يَـمّر عـرف قـميصي وبـها تُـنصب أعـالم الـنصر عـلى الـقنن واالتـالل. قـد تـكّلم لـسان قـدرتـي 
فـي جـبروت عـظمتي مـخاطـبا لـبريـتي أن اعـملوا حـدودي حـبا لجـمالـي طـوبـى لـحبيب وجـد عـرف املـحبوب مـن 
هــــذه الــــكلمة الــــتي فــــاحــــت مــــنها نــــفحات الــــفضل عــــلى شــــأن ال تــــوصــــف بــــاألذكــــار لــــعمري مــــن شــــرب رحــــيق 

اإلنصاف من أيادي األلطاف إنه يطوف حول أوامري املشرقة من أفق االبداع. 
(الكتاب األقدس، فقرة 4)

5- ال تحسـنّب إنّـا نـزلـنا لـكم األحـكام بـل فـتحنا خـتم الـرحـيق املـختوم بـأصـابـع الـقدرة واالقـتدار. يشهـد بـذلـك 
ما نزّل من قلم الوحي تفّكروا يا أولي األفكار. 

 (الكتاب األقدس، فقرة 5) 

6- إنّـــا. ... فـــتحنا خـــتم الـــرّحـــيق املـــختوم بـــاصـــابـــع الـــقدرة واالقـــتدار الـــرحـــيق، لـــغة مـــن أســـماء الخـــمر، وقـــيل 
صـفوتـها وأيـًضا ضـرب مـن الـطّيب. وقـد حـرّم الـكتاب األقـدس شُــــــرب الخـمر وغـيرهـا مـن املـسكرات، وورد ذكـر 
الـرحـيق فـي الـكتب املـقّدسـة عـلى وجـه املـجاز بـمعان، مـنها الـنشوة الـروحـانـية، فهـذا االسـتعمال لـيس قـصرًا 
عـلى الـكتب الـبهائـية وحـدهـا، بـل ورد أيـًضا فـي الـكتاب املـقّدس والـتعالـيم الـهندوسـية والـقرآن الـكريـم، مـن ذلـك 

على سبيل املثال ما جاء في سورة املطفّفني بأن األبرار يُسقون من "رحيق مختوم". 

وقــد بــنّي حــضرة بــهاء اهلل أن املــراد بــالــرحــيق املــختوم هــو شــريــعته املــباركــة الــتي مــنها تــضوعــت "روائــح قــدس 
مـــكنونـــة" عـــطّرت بـــأريـــجها "جـــميع املـــمكنات" كـــما تـــفّضل بـــأنـــه فـــّك خـــتم "الـــرحـــيق" بـــيد الـــقدرة وكـــشف عـــن 
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الـــحقائـــق املـــعنويـــة املســـتورة، ومـــّكن الـــشاربـــني مـــن "الـــفوز بـــمشاهـــدة انـــوار الـــتوحـــيد" و"نـــيل عـــرفـــان املـــقصد 
االصـلي لـلكتب الـسماويـة". وتـفّضل فـي إحـدى مـناجـاتـه سـائـالً اهلل تـعالـى "رحـيق الـرحـمة" لـلمؤمـنني بـقولـه: 

فارزقهم يا الهي رحيق رحمتك ليجعلهم غافلني عن دونك وقائمني على امرك ومستقيمني على حبّك. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 2)

7- هـذه حـدود اهلل الـتي رُقـمت مـن الـقلم األعـلى فـي الـزبـر واأللـواح. تـمّسكوا بـأوامـر اهلل وأحـكامـه وال تـكونـوا 
من الذين أخذوا أصول أنفسهم ونبذوا أصول اهلل ورائهم بما اتّبعوا الظنون واألوهام. 

 (الكتاب االقدس، فقرة 17)

8- وإذا مــا ســألــت فــي أوامــر اهلل فــاعــلم بــأن كــلما حُـــــدِّد فــي الــكتاب حــق ال ريــب فــيه وعــلى الــكل فــرض بــأن 
يــعملوا بــما نــزل مــن لــدى مــنزل عــليم ومــن يــتركــه بــعد عــلمه بــه، إن اهلل بــريء عــنه ونــحن بــرءاء مــنه، ألن أثــمار 

الشجرة هي أوامره ولن يتجاوز عنه إال كل غافل بعيد. 
 (لوح وفا، مجموعه أي از الواح جمال اقدس ابهى، ص117)

9- رأس الدين هو اإلقرار بما نزل من عند اهلل واتباع ما ُشرَع في محكم كتابه. 
 (لوح اصل كل الخير) 

من ألواح حضرة عبد البهاء

اعــملوا بــموجــب تــعالــيم بــهاء اهلل حــيث إن هــناك الــكثير مــن الــذيــن يــقرأون الــتعالــيم اإللــهية أمــا حــني الــعمل 1.
فإنهم ينسون ذلك. البهائي الحقيقي هو من يعمل ِطبقا للتعاليم املباركة. 

 (بدائع اآلثار، ج2، ص258)

 تــتضح عــظمة تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل عــندمــا نــقوم بــإجــرائــها وتــنفيذهــا. حــتى اآلن لــم يــنفذ حــتى واحــد 2.
باملائة منها واآلن عليكم أن تقوموا بإجراء هذه التعاليم املباركة. 

(بدائع اآلثار، ج1، ص226)

مـن املـعلوم والـواضـح أن أعـظم مـناقـب الـعالـم االنـسانـي إطـاعـة اهلل، فـما شـرفـه وعـزتـه إال فـي اتـباع أوامـر 3.
اهلل األحـد واالنـتهاء عـن نـواهـيه، ومـا نـورانـية الـوجـود إال فـي الـتديـن، ومـا رقـي الخـلق وفـوزهـم وسـعادتـهم إال 
في اتباع أحكام الكتب اإللهية املقدسة. فلو تأملتم لتبنّي أنه ليس في عالم الوجود - ظاهرًا كان أم باطنًا 
– أســاس أعــظم مــتانــة ورصــانــة وبــنيان قــويــم أكــثر رزانــة مــن الــديــانــة الــتي هــي مــحيطة بــالــوجــود، وكــافــلة 
لـلكماالت املـعنويـة اإللـهية والـصوريـة، وضـابـطة لـسعادة الـحياة البشـريـة ومـدنـيتها بـصورة عـامـة. ولـئن كـان 
بــعض الــبلهاء الــذيــن لــم يــتدبــروا أســاس األديــان اإللــهية ولــم يــتعمقوا فــيها، واتخــذوا مــن مســلك بــعض دعــاة 
الـتديـن الـكذبـة مـيزانـا يـزنـون بـه كـل املـتديـنني، لـذا ظـنوا أن األديـان عـائـق يـحول دون رقـيّ الـناس بـل عـّدوهـا 
ســــبب الــــنزاع والجــــدال وعــــلة الــــبغض والــــعداوة الــــتامــــة بــــني أقــــوام البشــــر. فــــانــــهم لــــم يــــالحــــظوا أن أســــاس 
األديـان اإللـهية ال يـمكن إدراكـه مـن أعـمال دعـاة الـتّديّـن، ذلـك ألن كـل خـير مـما ال يـمكن تـصّور وجـود مـثله 
فـــي الـــوجـــود عـــرضـــة لـــالســـتغالل، مـــثله كـــمثل الســـراج الـــنورانـــي، وإن وقـــع فـــي أيـــدي جهـــالء الـــصبيان أو 
الـعميان، فـإنـه ال يـنير لـهم املـنزل وال يـزيـل الـظلمة املسـتولـية عـليهم، بـل يحـرقـهم ومـنزلـهم جـميعا. فهـل يـمكن 
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اذا أن يـقال أن السـراج مـذمـوم؟ ال واهلل ! بـل ان السـراج هـادي السـبيل، وواهـب الـنور لـكل بـصير، غـير أنـه 
لألعمى آفة عظيمة. 

(الرسالة املدنية، ص 46)

[راجع أيًضا فصل 9 اإليمان والعرفان ووحدانية اهلل]
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إإططاعة االحكومة ووعدمم تعاططي االسيیاسة 

من آثار حضرة بهاء اهلل

ليس ألحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد دعوا لهم ما عندهم وتوجهوا إلى القلوب.1.
(الكتاب األقدس، فقرة 95)

2- على األحباء أن يطيعوا الحكومة وينقادوا لها بموجب النصوص اإللهية.
(أمر وخلق، ج3، ص 270)

3- بـعد مـعرفـة الـحق جـّل جـاللـه هـناك أمـران الزمـان هـما إطـاعـة الـدولـة وخـدمـتها ثـم الـتمسك بـالـحكمة وهـذان 
األمران هما سبب ارتفاع ورقي الوجود. 

(أمر وخلق، ج3، ص 270)
4- ال يجوز ألي شخص أن يرتكب ما يخالف رأي رؤساء الدولة. 

(أمر وخلق، ج3، ص 270)

الـبشارة الـخامـسة أن هـذا الحـزب إذا أقـام فـي بـالد أي دولـة يـجب عـليه أن يسـلك مـع تـلك الـدولـة بـاألمـانـة 5.
والصدق والصفاء هذا ما نزل من لدن آمر قديم. 

(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 39)

من ألواح حضرة عبد البهاء

عـــلى األحـــباء أن ال يـــتدخـــلوا فـــي األمـــور الـــسياســـية، ألن األحـــباء ال عـــالقـــة لـــهم بـــالـــسياســـة بـــل عـــليهم أن 1.
يـنشغلوا بـالخـدمـة وأن يـتقربـوا إلـى اهلل ويـعملوا عـلى إرضـائـه ويـكونـوا سـببًا فـي راحـة وسـرور وفـرح الـعالـم 
اإلنــسانــي. وإذا أراد شــخص مــا أن يتحــدث عــند األحــباء عــن أمــور الــحكومــة والــدولــة بــأن فــالنــا قــال هــذا 

وفالنا عمل هذا وذاك، على البهائي أن يرد عليه بأننا ليس لنا عالقة بهذه االمور.  
(گنجينه حدود وأحكام، ص 335)

الـنص الـقاطـع بـأن يـكون األحـباء خـيّريـن وصـادقـني ومـطيعني لـلحكومـة وال مـجال ألي شـخص أن يـؤّول أو 2.
يجتهد أو يضع قيوًدا في ذلك، هذا مقام املقربني. 

(أمر وخلق، ج3، ص 270)

3- أينما ُوجدتم عليكم إطاعة حكومة تلك الدولة. 
(أمر وخلق، ج3، ص 274)

4- يــجب أن تــكونــوا صــادقــني وأمــناء وخــيّريــن فــي أي دولــة ُوجــدتــم، كــما أشــار حــضرة بــهاء اهلل،وأن تــعامــلوا 
شعب ذلك األقليم بكل أمانة وصدق وإخالص.

 (فضائل أخالق، ص 62)
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إذا رأيــتم شــخًصا يتحــّدث فــي األمــور الــسياســية اعــلموا بــأنــه لــيس بــهائــيا هــذا هــو املــيزان، ألن أســاس 5.
األمــر الــبهائــي هــو األلــفة بــني جــميع املــلل واألديــان، أمــا الحــديــث الــسياســي فــهو ســبب الــتفرقــة والــتضاد 

والتعصب.
(أمر وخلق، ج3، ص278)

خـامـسا: مـنع الـعامـة مـما يسـبّب الـفتنة والـفساد وعـدم املـداخـلة فـي األمـور الـسياسـية كـلية وعـدم الحـديـث 6.
فــي هــذا الــخصوص ولــو بــشق الــشفة، والــحث فــي جــميع األحــوال عــلى الــسكون واملــحبة والــصداقــة مــع 

الجميع. 
(گنجينه حدود وأحكام ص 337)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

1- على أهل البهاء الطاعة واالنقياد للدولة وإثبات صداقتهم وحسن نيتهم ألولياء األمور. 
(توقيعات مباركة، ص122، ج2، 1939-1927)

2- إطــاعــة أولــياء األمــور تــعتبر مــن الــفروض الــحتمية ألهــل الــبهاء ومــن واجــباتــهم املــقدســة ولــكن فــي األمــور 
الــوجــدانــية الــتي لــها عــالقــة بــعقيدة الــفرد فــإن أهــل الــبهاء واملــتمسكني بــالشــريــعة املــقدســة الــسمحة يــرجــحون 

الشهادة على اإلخالل بواجباتهم الفردية.  
(توقيعات مباركة، ص 30، ج3، 1947-1922)

بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول الـسياسـة وألـواح الـوصـايـا لـحضرة عـبد الـبهاء فـان مـوقـف الـفرد الـبهائـي يـجب 3.
ان يـــكون لـــه جـــانـــبان، الـــجانـــب األول الـــطاعـــة الـــتامـــة لـــحكومـــة الـــدولـــة الـــساكـــن فـــيها والـــجانـــب اآلخـــر عـــدم 
املــداخــلة فــي الــشئون الــسياســية مــهما كــانــت. أمــا بــيان حــضرة عــبد الــبهاء فــاملــقصود مــنه إطــاعــة الــحكومــة 
بــغّض الــنظر عــن شــكل أو طــبيعة تــلك الــحكومــة. إنــنا لــسنا فــي وضــع – كــأفــراد بــهائــيني- أن نــحكم عــلى 
حــكومــتنا بــأنــها عــادلــة أم غــير عــادلــة ألن كــل مــؤمــن لــه وجــهة نــظر مــختلفة وإن اخــتالف وجــهات الــنظر فــي 
هـــذا الـــخصوص قـــد تـــؤدي إلـــى الـــنزاع والـــخالف وبـــالـــتالـــي ضـــرب لـــلوحـــدة واالتـــحاد. يـــجب عـــلينا أن نـــبني 
نــظامــنا الــبهائــي ونــترك أنــظمة الــعالــم الــناقــصة لــتسير فــي طــريــقها. إنــنا ال نســتطيع أن نــغيّرهــا مــن خــالل 

ارتباطنا بها بل بالعكس فقد تدّمرنا.
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى الــلجنة املــركــزيــة لــلتبليغ فــي أمــريــكا الــوســطى بــتاريــخ 13 تــموز 

عام 1948)

4- بـالنسـبة إلـى عـدم ارتـباط الـديـن الـبهائـي بـالـشئون الـسياسـية...... يـمكن لـألحـباء أن يـدلـوا بـأصـواتـهم فـي 
االنــتخابــات دون أن يــكونــوا مــرتــبطني بحــزب مــعني. أمــا انــضمام األحــباء إلــى األحــزاب الــسياســية فــإن ذلــك 
بـالـتأكـيد مـضّر بـاملـصالـح األمـريـة. ويـبقى األمـر مـتروكـا لـألفـراد فـي كـيفية االسـتفادة مـن هـذا الـحق شـريـطة 
االبـتعاد عـن األحـزاب الـسياسـية. ويـجب األخـذ بـعني االعـتبار بـأن الـتصويـت فـي االنـتخابـات هـو حـق أُعـطي 
لــألفــراد ولــيس بســبب انــتمائــهم إلــى حــزب مــعني. يــجب تــوضــيح هــذا األمــر بــشكل جــليّ لــلفرد الــبهائــي الــذي 
يــرغــب فــي اإلدالء بــصوتــه، وإن رغــب أحــد األفــراد فــي االنــضمام لــعضويــة أحــد األحــزاب وحــاول حــزب هــذا 

���٢٠



الــشخص الــسيطرة والــتفوق عــلى حــزب آخــر واســتمر هــذا الــشخص عــلى هــذا الــوضــع رغــم تحــذيــر املــحفل 
الروحاني له عندئذ يمكن للمحفل الروحاني أن يحرمه من االنتخابات البهائية. 

(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلبهائـيني فـي الـواليـات املتحـدة وكـندا 
بتاريخ 16 آذار/مارس 1933م)

5- املــبدأ الــرئــيسي –كــما تــعلم- هــو عــدم مــشاركــة األحــباء فــي أيــة انــتخابــات ســياســية إال إذا كــانــوا واثــقني 
بــأن اإلدالء بــأصــواتــهم لهــذا املــرشّـــــــح أو ذاك كــان بحــّريــة تــامــة دون االرتــباط بــأي حــزب ســياســي أو مــنظمة 
ودون الـــــتعبير عـــــن أي بـــــرنـــــامـــــج ســـــياســـــي. إن الـــــقضية كـــــلها هـــــو فـــــي كـــــيفية تـــــعريـــــف اإلنـــــسان نـــــفسه فـــــي 
االنـــتخابـــات ولـــيس فـــي عـــملية الـــتصويـــت نـــفسها. يـــرى حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل بـــأن تـــطبيق هـــذا املـــبدأ هـــو أمـــر 
مـــتروك لـــألفـــراد الـــذيـــن لـــهم الـــخيار الـــوجـــدانـــي فـــي طـــرح قـــضايـــاهـــم الـــخاصـــة الـــتي هـــم فـــي شـــك مـــنها إلـــى 

محافلهم الروحانية من أجل الدراسة والهداية.
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرة شــوقــي أفــندي إلــى أحــد األحــباء بــتاريــخ 28 كــانــون األول (ديــسمبر) 

عام 1936)

من رسائل بيت العدل األعظم

1- اسـتلمنا رسـالـتكم املـؤرخـة 12 كـانـون األول (ديـسمبر) عـام 1973 حـول مـشكلة..... الـذي يـقول بـأنـه مـن 
الــــصعب عــــليه أن يــــحتفظ بــــوظــــيفته كــــمدرّس فــــي مــــدرســــة حــــكومــــية دون أن يسجّـــــــل نــــفسه عــــضوا فــــي أحــــد 
األحـزاب الـسياسـية املـوجـودة حـالـيا فـي الـدولـة. هـناك سـؤال مـشابـه أُثـير فـي بـعض الـدول األخـرى وبـاألخـص 
فـي إفـريـقيا الـتي يـوجـد فـيها نـظام الحـزب الـواحـد. وعـلى الـرغـم مـن عـلمنا بـأن هـناك أكـثر مـن حـزب سـياسـي 
فـــي دولـــتكم ولـــكننا نـــعتقد بـــأنـــه مـــن املـــفيد أن نـــقدم لـــكم مـــختصرا مـــن الـــتعليمات الـــتي أعـــطيناهـــا لـــلمحافـــل 

الروحانية في إفريقيا وهي مرفقه.

نــــقترح بــــالنســــبة لــــقضية..... أن تــــكون هــــناك فــــرصــــة ملــــحفلكم أن يــــلتقي مــــع مــــسئول أو مــــسئولــــني رســــميني 
حـــكومـــيني لشـــرح املـــبدأ الـــبهائـــي بـــالنســـبة لـــعدم املـــداخـــلة فـــي الـــشئون الـــسياســـية وأيـــضا بـــالنســـبة إلطـــاعـــة 
الــــحكومــــة والــــوالء لــــها. إن لــــقاءكــــم يــــجب أن يــــتضمن أيــــضا الحــــل املــــمكن لــــقضية.... وأيــــضا ابــــتعادنــــا عــــن 
االنــضمام إلــى األحــزاب الــسياســية وفــي نــفس الــوقــت إطــاعــتنا الــتامــة لــلحكومــة. إن ذلــك بــالــتأكــيد ســيعطي 

فرصة أخرى جيدة لإلعالن عن األمر املبارك ومبادئه ويؤّدي إلى تفهم واحترام املسئولني له. 
(مـــــن رســـــالـــــة لـــــبيت الـــــعدل األعـــــظم مـــــؤرخـــــة 28 كـــــانـــــون األول (ديـــــسمبر) عـــــام 1973 مـــــوجـــــهة إلـــــى املـــــحفل 

الروحاني املركزي لبوليفيا)

بـالنسـبة إلـى تـساؤلـكم املـؤرخ 24 أيـلول (سـبتمبر) حـول عـمل أحـد الـبهائـيني فـي إنـتاج بـرنـامـج تـلفزيـونـي 2.
دعـائـي لـصالـح حـملة سـياسـية، فـقد وجّــــه لـنا بـيت الـعدل األعـظم الـتوجـيه الـتالـي، بـأن الـشخص املـعني عـليه 
أن يـكّف نـفسه عـن الـعمل فـي الـنشاط الـذي يـرّوج ألحـد الـسياسـيني فـي حـملته عـلًما بـأن ذلـك يـجب أن ال 

يفّسر بأنه تقييد في االتصال مع غير البهائيني.
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل األعــظم إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي فــي أالســكا بــتاريــخ 29 

تشرين األول / أكتوبر عام 1979م)
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إإططاعة االمؤسساتت االبهھائيیة 

من ألواح حضرة عبد البهاء

1- كـل مـا يـقّرره مجـلس الـشورى حـول هـذا املـوضـوع أو مـواضـيع أخـرى عـلى الجـميع إطـاعـته مـن دون تـردد 
أو توقف. 

(لوح شهيد بن شهيد، ص 58، من كتاب گنجينه حدود وأحكام)

2- إنني على استعداد لتنفيذ كل ما يراه املحفل الروحاني وسوف لن أتوقف عند ذلك أبدا.
(ص29، من كتاب أصول نظم إداري)

3- عــلى كــل فــرد املــشورة مــع املــحفل الــروحــانــي وأن ال يُــقدم عــلى أي عــمل دون ذلــك وبــالــطبع عــليه أن يــقبل 
قـــرار املـــحفل قـــلبًا وروحًــــــا ويـــطيعه حـــتى تـــنتظم األمـــور بـــأحـــسن وجـــه، وإن عـــمل كـــل شـــخص بـــشكل مســـتقل 

وحسب مزاجه وميوله فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر أمر اهلل. 
( نظامات بهائي – ص 55)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

1- عـــلى األحـــباء أن يـــؤمـــنوا بـــأن أعـــضاء املـــحفل الـــروحـــانـــي هـــم مـــندوبـــونـــهم وأمـــناء اهلل بـــني الـــعباد وكـــل مـــا 
يصدره املحفل من قرارات على الجميع إطاعته بكل روح وريحان.

(خصائل أهل بهاء، ص 44)

2- عــــلى كــــافــــة الــــبهائــــيني فــــي كــــل دولــــة وإقــــليم أن يــــنصروا أمــــناء الــــرحــــمن ســــواء عــــلى املســــتوى املحــــلي أو 
املــركــزي وأن يــطيعوا الــقرارات الــصادرة مــن املــراجــع الــرســمية الــبهائــية وأن تــكون أراؤهــم وأفــكارهــم ومــيولــهم 
الـــشخصية فـــي ظـــل إرادة الـــهيئة الـــتي تـــمثلهم وأن يـــقومـــوا بـــمساعـــدة وخـــدمـــة ومـــعاضـــدة مـــمثليهم ومـــن دون 

ترديد أن يكونوا مؤيدين وناصرين وناشرين للقرارات والتشريعات الصادرة منهم. 
(توقيعات مباركة، مجلد 2، ص 124)

3- عــــلى كــــافــــة األحــــباء ســــواء مــــن داخــــل املــــحفل الــــروحــــانــــي أو مــــن خــــارجــــه أن يــــعتبروا املــــحفل الــــروحــــانــــي 
مندوبهم وأن يقوموا بتقويته وتعزيزه. 
  (منتخبات توقيعات مباركة، ص 51)

4- مـــا هـــو خـــير األفـــراد أن يـــقومـــوا بـــإطـــاعـــة قـــرارات املـــحفل الـــروحـــانـــي حـــتى يـــشمل هـــؤالء األفـــراد األلـــطاف 
الخفية اإللهية والتأييدات الرحمانية وتفتح على وجوههم أبواب البركة السماوية. 

(توقيعات مباركة، مجلد 3، ص 14)

5- مـــن أحـــد املـــبادئ الـــرئـــيسة لـــلنظام اإلداري الـــذي يـــجب أن نـــذكـــره هـــو أن هـــذا الـــنظام هـــو نـــموذج لـــلنظام 
الـعاملـي الجـديـد، وأن املـحفل الـروحـانـي إن اتخـذ قـرارا غـير حـكيم عـلينا دعـمه مـن أجـل حـفظ وحـدة الـجامـعة. 
يـمكن االسـتئناف مـن خـالل املـحفل املحـلي إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي..... ولـكن يـجب مـراعـاة  واحـترام 
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الســلطات والــصالحــيات املــودعــة فــي الــجناح االنــتخابــي. ويــمكن الــوصــول إلــى ذلــك مــن خــالل االمــتحانــات 
واالختبارات.

(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي ألملـانـيا والـنمسا مـؤرخـة 30 حـزيـران 
(1949

6- يـمكن لـلمحفل أن يخـطئ ولـكن- وكـما قـال حـضرة عـبد الـبهاء - إن لـم يـطعه األحـباء فـإن الـنتيجة سـتكون 
أكــثر ســوًءا حــيث إن ذلــك ســيؤدي إلــى تــضعيف املــؤســسات الــتي يــجب أن تســتحكم وتــعزّز مــن أجــل تــأيــيد 
مـبادئ وأحـكام األمـر اإللـهي. وقـال حـضرة عـبد الـبهاء أيـضا بـأن اهلل تـعالـى سـوف يـصّحح الخـطأ. يـجب أن 
نــؤمــن بــذلــك ونــطيع مــحافــلنا الــروحــانــية. إن مــسؤولــياتــك بــصفتك عــضًوا فــي الــجامــعة أن تــعمل جــاهــًدا عــلى 

إيجاد الوحدة واإلخاء داخل الجامعة البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي إلى أحد األفراد في عام 1949)

7- يـحق لـلبهائـيني تـقديـم انـتقاداتـهم لـلمحافـل الـروحـانـية حـيث يـمكنهم وبـكل حـريـة إبـداء وجـهات نـظرهـم حـول 
الــسياســات أو أعــضاء املــؤســسات االنــتخابــية ولــكن بــعد ذلــك عــليهم أن يــقبلوا قــرار املــحفل بــكل رحــابــة صــدر 

ِطبقا للمبادئ التي ذُكرت في اإلدارة البهائية في هذا الخصوص. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرتـــه إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي الســـترالـــيا ونـــيوزيـــلندا مـــؤرخـــة 13 

أيار1945)

[راجع أيًضا فصل 7 االنتخابات البهائية وفصل 66 النظام العاملي واإلداري البهائي]
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ااالعتداالل 

من آثار حضرة بهاء اهلل

 إن الــتمّدن الــذي يــذكــرُهُ عــلماء مــصر الــصنايــع والــفضل لــو يــتجاوز حــد االعــتدال لــتراه نــقمة عــلى الــناس 1.
كـذلـك يـخبركـم الـخبير. إنـه يـصير مـبدأ الـفساد فـي تـجاوزه كـما كـان مـبدأ اإلصـالح فـي اعـتدالـه تـفّكروا يـا 

قوم وال تكونوا من الهائمني سوف تحترق املدن من ناره وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد. 
(منتخباتي، فقرة 164، ص220)

 خذوا االعتدال هذا ما أمركم به الغنيّ املتعال. 2.
(أمر وخلق - ج3 ص160)

من ألواح حضرة عبد البهاء

 إن حــــياة ونــــجاة كــــل شــــيء فــــي عــــالــــم اإلمــــكان مــــنوط بــــاالعــــتدال أمــــا املــــوت والهــــالك يــــعني تــــجاوز حــــدّ 1.
االعتدال والعمل في غير املوقع. كل عمل أو قول مفيد إن تجاوز حد االعتدال أصبح قبيًحا ومضرّا.

(بدا يع االثار، ج2، ص338)

من رسائل بيت العدل األعظم

إن أول أمـــر يـــجب أن يـــنتبه إلـــيه األحـــباء أيـــنما كـــانـــوا ووجـــدوا هـــو أن يـــنحصر فِـــكرُهـــم وذكـــرُهـــم فـــي إعـــالء 1.
كـلمة اهلل وخـدمـة أمـر اهلل، أمـا األمـور األخـرى مـثل الـعمل والـتجارة فـيجب أن ال تـتجاوز حـد االعـتدال وأن 

ال تطغى على الهدف األسمى وخدمة أمر الجمال األبهى. 
(من رسالة إلى البهائيني اإليرانيني املقيمني في البالد الغربية مؤرخة 5 حزيران / يونيو 1977م)

مـن ضـمن تـلك املـهام املـقدسـة الـتمّسك بـحبل االعـتدال فـي جـميع شـئون الـحياة. يـجب عـلى األحـباء، وهـم 2.
أهــــل االنــــقطاع واالعــــتدال، أن ال يــــغتّروا بــــظواهــــر هــــذه الــــدار الــــفانــــية أو يتشــــبثوا بــــزيــــنة الــــدنــــيا ويــــضيّعوا 

حياتهم. 
(من رسالة إلى البهائيني اإليرانيني املقيمني في جميع دول العالم مؤرخة 10 شباط / فبراير عام 1980)
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ااالنتخاباتت االبهھائيیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

قـد كـتب اهلل عـلى كـل مـديـنة أن يـجعلوا فـيها بـيت الـعدل ويـجتمع فـيه الـنفوس عـلى عـدد الـبهاء وإن ازداد 1.
ال بـأس، ويـرون كـأنـهم يـدخـلون مـحضر اهلل الـعلي األعـلى ويـرون مـن ال يُـرى. ويـنبغي لـهم أن يـكونـوا أمـناء 
الــــرحــــمن بــــني اإلمــــكان ووكــــالء اهلل ملــــن عــــلى االرض كــــلها ويــــشاوروا فــــي مــــصالــــح الــــعباد لــــوجــــه اهلل، كــــما 

يشاورون في أمورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار . 
(الكتاب األقدس، فقرة رقم 30)

2- قد كتب اهلل على كل مدينة أن يجعلوا فيها بيت العدل 
بــيوت الــعدل هــي هــيئات مــنتخبة تــعمل لخــدمــة املــجتمع عــلى ثــالثــة مســتويــات: محــليًا، ووطــنيًا، وعــاملــيًا. أمــر 
حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكتاب األقــدس بــتأســيس بــيت الــعدل األعــظم وبــيوت الــعدل املحــلية، وأبــان حــضرة عــبد 
الـبهاء فـي ألـواح الـوصـايـا ضـرورة تـأسـيس بـيت الـعدل الـثانـوي (اإلقـليمي أو املـركـزي) وأوجـز طـريـقة انـتخاب 

بيت العدل األعظم. 

املـــقصود فـــي اآليـــة املـــنّوه عـــنها أعـــاله هـــو بـــيت الـــعدل املحـــلي، وهـــي هـــيئة تـــنتخب فـــي كـــل محـــل يـــبلغ عـــدد 
الـبهائـيني الـبالـغني املـقيمني فـيه تـسعة نـفوس أو أكـثر. وقـد حـّدد ولـي أمـر اهلل مـؤقـتًا سـّن الـبلوغ لهـذا الـغرض 
بـواحـد وعشـريـن عـامًــا، ولـكنه أفـصح بـأن تحـديـد سـّن الـبلوغ يـمكن تـغييره مسـتقبالً بـقرار بـيت الـعدل األعـظم. 
وتـسّمى بـيوت الـعدل املحـلية والـثانـويـة حـالـيًا بـاملـحافـل الـروحـانـية املحـلية واملـركـزيـة، وقـد أبـان حـضرة ولـي أمـر 

اهلل أن هذه التسمية مؤقتة وأضاف قائالً:
"بـينما تـزداد أهـداف الـديـن الـبهائـي ومـكانـته وضـوحًـــا، ويـتم تـقديـرهـما عـلى وجـه أكـمل، سـتعرف هـذه الـهيئات 
تـدريـجيًا بـاسـمها الـدائـم املـالئـم أال وهـو "بـيت الـعدل". ولـن يـختلف مسـتقبالً طـرز املـحافـل الـروحـانـية الـحالـية 
فحســـب، بـــل ســـيمكنها أيـــًضا أن تـــضيف إلـــى وظـــائـــفها الـــحالـــية تـــلك الـــصالحـــيات واملـــسئولـــيات واالمـــتيازات 
الـــتي ســـيفرضـــها االعـــتراف بـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل، ال بـــوصـــفه أحـــد الـــنظم الـــديـــنية املـــعترف بـــها فـــي الـــعالـــم 

فقط، وإنما بوصفه الدين الرسمي لدولة مستقلة وذات سيادة."
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 49)

 3- عدد البهاء
لـفظ "بـهاء" يـساوي الـعدد تـسعة وفـًقا لـلحساب األبجـدي. وقـد تحـدد فـي الـوقـت الـحاضـر عـدد األعـضاء فـي 
كـل مـن بـيت الـعدل األعـظم واملـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة واملحـلية بـتسعة أعـضاء، وهـو الحـد األدنـى الـذي قـرره 

حضرة بهاء اهلل لعضوية هذه الهيئات. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 50)

 
4- ينبغي لهم أن يكونوا أمناء الرحمن بني االمكان 

الســـلطات املـــخولـــة لـــبيت الـــعدل األعـــظم، واملـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة واملحـــلية، ومـــسئولـــيتها، إلـــى جـــانـــب 
الـصفات املـطلوبـة لـعضويـتها، مـبيّنة فـي آثـار حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء، ورسـائـل حـضرة ولـي أمـر 
اهلل، وشــــرح بــــيت الــــعدل األعــــظم. أمــــا الــــوظــــائــــف الــــرئــــيسية لهــــذه الــــهيئات فــــقد حــــددهــــا دســــتور بــــيت الــــعدل 

األعظم، كما حددتها دساتير املحافل الروحانية املركزية واملحلية. 
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(شرح الكتاب األقدس، فقرة 51)

 5- ويشاوروا في مصالح العباد 
ســـّن حـــضرة بـــهاء اهلل املـــشاورة كـــأحـــد املـــبادئ األســـاســـية لشـــريـــعته، وحـــّث األحـــباء عـــلى "أن يـــتشاوروا فـــي 
جــميع األمــور" ووصــف املــشاورة بــأنــها "ســراج الهــدى الــذي يــرشــدهــم إلــى الســبيل ويــمدهــم بــاملــعرفــة" وبــنيّ 

حضرة ولي أمر اهلل أن املشاورة هي إحدى القواعد األساسية للنظم اإلداري البهائي. 

وقــد أوجــز حــضرة بــهاء اهلل فــي رســالــة ســؤال وجــواب إحــدى الــطرق الــتي يــمكن بــها إجــراء املــشاورة، مــؤكــًدا 
أهــمية اإلجــماع فــي اتــخاذ الــقرارات، فــإن تــعذّر اإلجــماع يــكون الــرأي عــندئــذ لــألغــلبية. وأوضــح بــيت الــعدل 
األعــــظم أن هــــذا الــــتوجــــيه نــــزل رًدا عــــلى اســــتفسار عــــن الــــتعالــــيم الــــبهائــــية املــــتعلقة بــــاملــــشاورة قــــبل تــــأســــيس 
املـــحافـــل الـــروحـــانـــية، وأكّــــد أن ظـــهور املـــحافـــل الـــروحـــانـــية – الـــتي يـــمكن لـــألحـــباء االســـتعانـــة بـــها دائـــما – ال 
يـــمنعهم مـــن اتّـــباع الخـــطوات املـــذكـــورة فـــي رســـالـــة ســـؤال وجـــواب بـــخصوص املـــشاورة. فـــيمكنهم اتّـــباع هـــذه 

الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 52) 

عــليهم أن يــبنوا بــيتا بــاســم الــعدل فــي كــل مــديــنة مــن مــدن األرض ويــجتمع فــي ذلــك الــبيت مجــموعــة مــن 6.
الــنفوس الــزكــية املــطمئنة عــلى عــدد االســم األعــظم، وعــلى هــؤالء الــنفوس أثــناء الــحضور أن يــشعروا بــأنــهم 

بني يدي اهلل. 
(گنجينه حدود واحكام، ص 214)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

 يُنتخب املحفل الروحاني بغالبية اآلراء، وأما تجديد انتخابه ومدته فهو راجع إلى بيت العدل العمومي. 1.
(مكاتيب حضرة عبد البهاء، ج2، ص 304) 

يتأسس بيوت عدل خصوصي في جميع البالد وتنتخب تلك البيوت بيت العدل العمومي.  2.
(الواح الوصايا لحضرة عبد البهاء) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- عـلى املـحافـل الـروحـانـية فـي شـرق وغـرب الـعالـم مـن دون اسـتثناء وفـي كـل عـام أن تجـدد انـتخابـاتـها فـي 
أول يـوم مـن عـيد الـرضـوان الـسعيد وتجـري االنـتخابـات فـي ذلـك الـيوم بـكل مـتانـة وروحـانـية وإن أمـكن تـعلن 
نــتيجة فــرز األصــوات فــي نــفس الــيوم. أمــا أصــول االنــتخابــات فــهي أن يــقوم األحــباء بــكل اتــحاد واتــفاق فــي 
ذلـــــك الـــــيوم مـــــتوجهـــــني الـــــيه ومـــــنقطعني عـــــن دونـــــه طـــــالـــــبني هـــــدايـــــته ومســـــتعينني مـــــن فـــــضله بـــــانـــــتخاب املـــــحفل 
الــــروحــــانــــي، وأن يــــعتبروا ذلــــك مــــن وظــــائــــفهم املــــقدســــة املــــهمة وأن اليــــهملوا ذلــــك أو يــــبتعدوا عــــنه، كــــما عــــلى 

الناخبني واملنتخبني أن اليتحدثوا عن االستقالة وإنما يبدوا رأيهم بكل فخر وجّدية. 
(توقيعات مباركة، ج1، ص 322) 

���٢٦



يـجب أن يـتم انـتخاب املـحافـل الـرحـانـية املحـلية انـتخابـا مـباشـرا مـن قـبل األحـباء وعـلى كـل مـؤمـن (مسجـل) 2.
أعـلن عـن ايـمانـه، ويـبلغ سـن الـواحـدة والعشـريـن أو أكـثر، أن يـعتبر واجـبه املـقدس االشـتراك فـي انـتخاب 
مـــحفله املحـــلي بـــكل اخـــالص ويـــقظة ضـــمير وأن يـــسهم فـــي تـــدعـــيمه ونـــشاطـــه الـــكفؤ ال أن يـــتنحى مـــترفـــعا 

ويتخذ موقف الالمباالة وعدم االهتمام. 
(من كتيب املحفل الروحاني املحلي، ص14)

3- إن االنــتخابــات فــي الــجامــعة الــبهائــية ســّريّــة وعــامــة وحــرّة وهــي بــعيدة كــّل الــبعد عــن مــفاســد ودســائــس 
ومـؤامـرات أهـل الـعدوان. إّن االنـتخابـات سـّريّـة وحـرّة، حـتى أن الـزوج اليـجوز لـه االطـالع عـلى تـصويـت زوجـته 
وأيـضا بـالنسـبة لـباقـي افـراد الـعائـلة حـيث يـجب أن يـظل هـذا االمـر مـكتومـا. كـما ال يـجوز االعـالن والـتصريـح 

بأي اسم. 
(گنجينه حدود واحكام، ص64) 

4- حـــذار حـــذار مـــن أن تـــصل رائـــحة األحـــزاب والـــشعوب الـــغربـــية الـــكريـــهة وعـــاداتـــهم املـــضرة مـــثل الـــدعـــايـــة 
واالعـالن والـواسـطة إلـى جـمع األحـباب أو يـؤثـر فـي نـفوسـهم أو فـي روحـانـيتهم. عـلى األحـباء أن يـغيّروا هـذه 
املـفاسـد بـكل خـلوص وصـفاء وحـب ووفـاء ووحـدة واتـحاد وأن ال يـقلدوهـم. ولـكي يـؤثـر الـروح اإللـهي فـي جـسم 

العالم وفي األحباء يجب أن نبتعد عن هذه األفكار والسلوكيات تماما. 
(من توقيع مؤرخ 30 كانون الثاني عام 1923 موجه إلى املحفل املركزي اليران)

5- بـالنسـبة لـسؤالـكم حـول عـدد األصـوات الـتي يـجب أن يـكتبها الـناخـبون فـي انـتخابـهم لـلمحافـل الـروحـانـية، 
فـإنـه طـبقا ملـبادئ اإلدارة الـبهائـية فـإن عـدد أعـضاء املـحفل الـروحـانـي فـي الـوقـت الـحالـي تـم تحـديـده بـتسعة 
أعــضاء، وهــذا يــعني بــأنــه ال تــقبل ورقــة االنــتخابــات إال إذا احــتوت عــلى تــسعة أصــوات بــالــضبط. ولهــذا فــإن 

املهمة املقدسة لكل فرد بهائي هو أن يكتب تسعة أسماء ال أكثر وال أقل. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي للجــزر الــبريــطانــية بــتاريــخ27 آذار 

(1940

من آثار بيت العدل األعظم

املادة السادسة – االنتخابات البهائية: 
مـــن أجـــل املـــحافـــظة عـــلى الـــسمة الـــروحـــانـــية وأهـــداف االنـــتخابـــات الـــبهائـــية، يـــجب تـــجنب أي نـــوع مـــن أنـــواع 
الـترشـيح أو الـدعـايـة أو أي اجـراء أو نـشاط مـن شـأنـه أن يـشّوه ذلـك الهـدف وتـلك الـسمة. كـما يـجب أن يـسود 
أثـــناء االنـــتخابـــات جـــو مـــن الهـــدوء والـــدعـــاء حـــتى يســـتطيع كـــل نـــاخـــب أن يـــنتخب فـــقط أولـــئك الـــذيـــن ألـــهمته 

املناجاة والتأمل ان ينتخبهم. 
البند األول:

جــميع االنــتخابــات الــبهائــية تــتم بــاالقــتراع الســري وحســب نــظام األغــلبية النســبية مــا عــدا انــتخاب الــوظــائــف 
التنفيذية للمحافل الروحانية املحلية واملركزية واللجان. 

البند الثاني:
 يتم انتخاب الوظائف التنفيذية للمحافل الروحانية واللجان حسب نظام األغلبية املطلقة وباقتراع سرّي. 

البند الثالث:
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فـــي حـــالـــة عـــدم انـــتخاب جـــميع أعـــضاء الـــهيئة (املـــحفل وغـــيره) فـــي االقـــتراع األول، بســـبب وجـــود تـــساٍو فـــي 
األصوات، يتم االنتخاب مجددا بني الذين تساوت أصواتهم مرة أو أكثر حتى يتم انتخاب جميع االعضاء. 

البند الرابع:
ال يـجوز لـلفرد الـبهائـي أن يـتنازل عـن حـقه االنـتخابـي ومـسؤولـيته لـصالـح شـخص آخـر، أو يـقوم بهـذا الـواجـب 

بالوكالة عن شخص آخر. 
(من دستور بيت العدل االعظم) 

[راجع أيًضا فصل 5 إطاعة املؤسسات البهائية وفصل 66 النظام العاملي واإلداري البهائي]
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ااالنقطاعع 

من الواح حضرة بهاء اهلل 

1- دعـوا مـا عـندكـم ثـم طـيروا بـقوادم االنـقطاع فـوق اإلبـداع كـذلـك يـأمـركـم مـالـك االخـتراع الـذي بحـركـة قـلمه 
قّلب العاملني. 

(الكتاب األقدس، فقرة54)

2- طوبى للذين طاروا بأجنحة االنقطاع إلى مقامٍ جعله اهلل فوق اإلبداع. 
(منتخباتي، ص 30)

3- رأس االنقطاع هو التّوجه إلى شطر اهلل والورود عليه والنظر إليه والشهادة بني يديه. 
(لوح أصل كل الخير)

4- بـــسم ربـــنا الـــعلي األعـــلى الـــباب املـــذكـــور فـــي بـــيان أن الـــعباد لـــن يـــصلوا إلـــى شـــاطئ بحـــر الـــعرفـــان إال 
بـــاالنـــقطاع الـــصرف عـــن كـــل مـــن فـــي الـــسموات واألرض. قـــّدســـوا أنـــفسكم يـــا أهـــل األرض لـــعّل تـــصلّن إلـــى 

املقام الذي قّدر اهلل لكم وتدخلّن في سرادٍق جعله اهلل في سماء البيان مرفوعا. 
(من مقدمة كتاب االيقان)

 
5- خـّلصوا أنـفسكم عـن الـدنـيا وزخـرفـها إيـاكـم أن ال تـقربـوا بـها ألنـها يـأمـركـم بـالـبغي والـفحشاء ويـمنعكم عـن 
صـراط عـز مسـتقيم...... إن الـذي لـن يـمنعه شـيء عـن اهلل ال بـأس عـليه لـو يـزيّـن نـفسه بحـلل األرض وزيـنتها 

وما خلق فيها ألن اهلل خلق كل ما في السموات واألرض لعباده املوحدين.
(منتخباتي، ص 177) 

6- االنـقطاع شـمس إذا أشـرقـت مـن أفـق سـماء نـفس تنخـمد فـيها نـار الحـرص والـهوى كـذلـك يـخبركـم مـالـك 
الــــــورى إن أنــــــتم مــــــن الــــــعارفــــــني. إن الــــــذي فــــــتح بــــــصره بــــــنور الــــــعرفــــــان يــــــنقطع عــــــن االمــــــكان ومــــــا فــــــيه مــــــن 

األكوان....... طوبى ملن تنّور بأنوار االنقطاع إنه من اهل سفينة الحمراء. 
(امر وخلق، ج 3، ص398) 

7- تـاهلل إن الـدنـيا وزخـرفـها ومـا فـيها مـن آالئـها لـم يـكن عـند اهلل إال كـكف مـن الـتراب بـل أحـقر لـو كـان الـناس 
فـــي أنـــفسهم بـــصيرا. طهّــــروا أنـــفسكم يـــا مـــأل الـــبهاء عـــن الـــدنـــيا ومـــا فـــيها تـــاهلل إنـــها اال يـــنبغي لـــكم، دعـــوهـــا 

ألهلها وتوّجهوا إلى منظر قدس منيرا. 
(منتخباتي، ص 195)

8- مــن انــقطع فــي ســبيلي عــن ســوائــي إنــه قــائــم لــدى عــرشــي وواقــف لــدى جــمالــي كــذلــك يــقرب إلــيه مــن كــان 
بعيدا إنه ولي املخلصني. 

(اثار قلم اعلى، ج6، ص 17)
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9- خـذ قـدح االنـقطاع فـارغًـا عـن االبـداع ثـم اشـرب بـاسـمه املـهيمن عـلى االمـكان لـو تـتوجـه إلـى الـطير املـغنية 
عـــلى أفـــنان ســـدرة الـــبيان لـــتسمع مـــا ال ســـمعته مـــن قـــبل ويـــأخـــذك االشـــتياق عـــلى شـــأن تـــنادي بـــاســـمه بـــني 

البالد. 
(لئالئ الحكمة، ج2، ص278) 

10- إنـا نـوصـيك وأحـبائـنا بـتقوى اهلل واالنـقطاع عـما سـواه ليظهـر مـنهم مـا ينجـذب بـه أفـئدة الـعالـم إن هـذا 
لصراط ربك بني السموات واألرضني. 

(كتاب مبني، ص 198)

11- إن الـقصد مـن االنـقطاع هـو انـقطاع الـنفس عـما سـوى اهلل، وذلـك يـعني أنـها تـرتـقي إلـى مـقام بـحيث ال 
يـــمنعه شـــيء مـــن األشـــياء املـــشهودة فـــيما بـــني األرض والـــسماء عـــن الـــحق، أي حـــبّها لـــشيء وتـــمّسكها بـــه ال 
يـمنعها مـن حـب اهلل وال يـحجبها عـن ذكـره، كـما تـالحـظون عـيانـا الـيوم بـأن أنـاسًـــــا كـثيريـن تـمسكوا بـالـزخـارف 
الــفانــية وتشــبثوا بــأســباب بــاطــلة وحــرمــوا بــذلــك مــن الــنعم الــخالــدة وأثــمار الشجــرة املــباركــة اإللــهية، ومــع أن 
ســالــك ســبل الــحق يــصل إلــى مــرتــبة ال يــرى فــيها مــقرًا ومــقامًـــا إال االنــقطاع ولــكن الــتعبير عــاجــز عــن تــرجــمة 
هــذا املــقصد والــقلم ال يســتطيع أن يخــطو ســاحــته لــيرقــم، ذلــك فــضل اهلل يــعطيه مــن يــشاء. فمجــمل الــقول إن 
الـقصد مـن االنـقطاع لـيس إسـراف األمـوال وإتـالفـها بـل عـبارة عـن الـتّوجّــــه إلـى اهلل والـتّوسّـــــل بـه، وهـذه املـرتـبة 
إن حـــصلت بـــأي نـــحو كـــان وظهـــرت مـــن أي شـــيء انـــما يـــعتبر انـــقطاعًــــا ومـــبدأه ومـــنتهاه، إذًا نـــسأل اهلل بـــأن 
يــنقطعنا عــمن ســواه ويــرزقــنا لــقاءه انــه مــا مــن إلــه إال هــو لــه األمــر والخــلق يهــب مــا يــشاء ملــن يــشاء وانــه كــان 

على كل شيء قديرا. 
(مجموعة ألواح مباركه، طبع مصر، ص 349) 

من ألواح حضرة عبد البهاء 

1- فـــي الـــبدايـــة يـــجب أن يـــكون االنـــسان مـــنقطعا ومنجـــذبـــا حـــتى يـــؤثـــر نَـــفَسه فـــي اآلخـــريـــن، ومـــن دخـــل هـــذا 
املـيدان فـإنـه سـيوفـق وتـفتح األبـواب أمـام وجـهه وتـبصر عـيناه ويـؤيـد بـنفثات روح الـقدس ويهـتدي ويـكون سـببًا 

في هداية اآلخرين. 
(امر وخلق، ج3، ص494) 

2- يَـــعلم اهلل الـــواحـــد األحـــد لـــو تـــنفس شـــخصا نَـــفَسا طـــاهـــرا بـــكل انـــقطاع فـــإن أثـــره سيظهـــر حـــتى لـــو امـــتد 
أللف سنة. 

(بدائع اآلثار، ج1، ص 259)

3- إن أردتم التقرب إلى اهلل فعليكم االنقطاع من جميع األشياء والتقدس من مكاره الدنيا. 
 (بدائع اآلثار، ج1 ص 320) 

4- االنـقطاع ال يـعني عـدم الـتّوجّــــه إلـى الـوسـائـل وإنـما عـدم تـعلق الـقلب بـها، نـحن فـي طهـران كـان لـديـنا كـل 
شـــيء وخـــالل يـــوم واحـــد هجـــم األعـــداء عـــلى مـــنزلـــنا وســـرقـــوا كـــل شـــيء ووصـــل األمـــر إلـــى درجـــة انـــه لـــم يـــكن 
عـندنـا قـوت ال يـموت. كـنت جـائـعا ولـم يـكن عـندنـا الـخبز، وضـعت الـوالـدة مـقدارا مـن الـطحني فـي كـفي وأكـلته 

ومع هذا كنت مسرورا.                                  (بدائع اآلثار، ج2، ص 187) 

���٣٠



5- هـناك رفـيقان أحـدهـما غـني مـنقطع واآلخـر فـقير، قـامـا بـالـسفر مـعا بـعد أن تـركـا كـل شـيء خـلفهما. الحـظ 
الــشخص الــفقير بــأن رفــيقه الــغني قــد تــرك جــميع ثــروتــه واليــرغــب بــالــرجــوع إلــيها ثــم قــال لــه: اصــبر قــليالً ألن 
لـــدي حـــمارًا أوّد أن آخـــذه مـــعي. قـــال الـــغني إنـــك ال تـــصلح لـــلسفر ألنـــك لـــم تســـتطع أن تســـتغني عـــن حـــمار، 
ولـكنني أنـا تـركـت كـل ثـروتـي وأتـيُت مـعك ولـم أفـكر بـالـرجـوع بـالـرغـم مـن أن كـل شـيء كـان عـندي وأنـت لـم تـملك 
شــيئا غــير الحــمار. فــإذًا االنــقطاع هــو عــدم تــعلق الــقلب ولــيس عــدم امــتالك األشــياء. وعــندمــا يُــصبح الــقلب 
فـارغـا ومشـتعال بـنار مـحبة اهلل تـتوجـه جـميع األمـور املـاديـة والـشؤون الـجسمانـية لـترويـج الـكماالت الـروحـانـية 

لالنسان، وإال يصبح االنسان غريقا في بحر التلوث حتى لو لم يملك فلًسا. 
(بدائع اآلثار، ج2، ص 188-187) 

6- إن الـــسعادة فـــي الـــعلم، والـــعلم فـــي الـــتقوى، والـــتقوى فـــي االنـــقطاع والـــتنفر مـــن جـــمع زخـــارف الـــدنـــيا، 
فــاالنــقطاع يــورث الــعشق اإللــهي، والــعشق اإللــهي يــتطلب تــالوة اآليــات واملــناجــاة، وجــذبــة اآليــات تــؤدي إلــى 
تهــذيــب االخــالق، وهــو يــعني الــصدق فــي ســبيل اهلل واالنــصاف مــع الخــلق وقهــر الــنفس االمــارة ومــصاحــبة 
األنــــاس الــــطيببني واالبــــتعاد مــــن الــــجاهــــلني واحــــترام الــــكبار واإلشــــفاق عــــلى الــــصغار وإعــــطاء الــــنصح إلــــى 
األحـــباء والحـــلم مـــع األعـــداء والـــبذل عـــلى الـــفقراء ومـــحبة أهـــل الـــعالـــم وهـــدايـــة الـــضالـــني، هـــذه هـــي الـــسعادة 

العظمى والعطية الكبرى واملوهبة التي ال تفنى، فطوبى للعاملني. 
(أخالق بهائي، ص 72) 
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اااليیمانن وواالعرفانن ووووحداانيیة هللا 

من الواح حضرة بهاء اهلل

1- إن أول مــا كــتب اهلل عــلى الــعباد عــرفــان مشــرق وحــيه ومــطلع أمــره الــذي كــان مــقام نــفسه فــي عــالــم األمــر 
والخــلق. مــن فــاز بــه قــد فــاز بــكل الــخير والــذي مُـــنع إنــه مــن أهــل الــضالل ولــو يــأتــي بــكل األعــمال. إذا فــزتــم 
بهـذا املـقام األسـنى واألفـق األعـلى يـنبغي لـكل نـفس أن يـتّبع مـا أُمـر بـه مـن لـدى املـقصود ألنـهما مـًعا ال يُـقبل 

أحدهما دون اآلخر، هذا ما حكم به مطلع اإللهام. 
(الكتاب االقدس، الفقرتان 1، 2)

2- طـــوبـــى ملـــن أقـــر بـــاهلل وآيـــاتـــه واعـــترف بـــأنـــه ال يـــسأل عـــما يـــفعل، هـــذه كـــلمة قـــد جـــعلها اهلل طـــراز الـــعقائـــد 
وأصـلها وبـها يـقبل عـمل الـعامـلني. اجـعلوا هـذه الـكلمة نـصب عـيونـكم لـئال تـزلـكم إشـارات املـعرضـني، لـو يحـلّ 
مــــا حــــرم فــــي أزل اآلزال أو بــــالــــعكس، لــــيس ألحــــد أن يــــعترض عــــليه والــــذي تــــوقــــف فــــي أقــــل مــــن آن إنــــه مــــن 
املـعتديـن والـذي مـا فـاز بهـذا االصـل األسـنى واملـقام األعـلى تحـركـه أريـاح الشـبهات وتـقلبه مـقاالت املشـركـني. 
مــن فــاز بهــذا األصــل قــد فــاز بــاالســتقامــة الــكبرى، حــبذا هــذا املــقام االبــهى الــذي بــذكــره زيّــن كــل لــوح مــنيع. 

كذلك يعلمكم اهلل ما يخلصكم عن الريب والحيرة وينجيكم في الدنيا واآلخرة إنه هو الغفور الكريم. 
 (الكتاب االقدس، الفقرات 161 حتى 164)

3- أصل كل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله وهذا لن يُحقَّق إال بعرفان مظهر نفسه. 
(من لوح أصل كل الخير)

4- ال شك بأن الهدف من الوجود هو معرفة الحّق تبارك وتعالى. 
(درياي دانش، ص 72)

5- إن السبب األعظم للوجود هو عرفان اهلل. ....
(آثار قلم اعلى، ج5، ص 193)

6- طـــوبـــى ملـــن أقـــر بـــاهلل وآيـــاتـــه واعـــترف بـــأنـــه ال يُـــسئل عـــما يـــفعل، هـــذه كـــلمة قـــد جـــعلها اهلل طـــراز الـــعقائـــد 
وأصلها وبها يقبل عمل العاملني. اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لئال تزلكم اشارات املعرضني. 

(منتخباتي، ص 62)

7- أمـا مـا ذكـرت فـي اإللهـني إيـاك إيـاك أن ال تشـرك بـاهلل ربـك لـم تـزل كـان واحـًدا، أحـًدا، فـرًدا، صـمًدا، وتـرًا، 
بـاقـيًا، دائـًما، قـيومـا مـا اتخـذ لـنفسه شـريـكا فـي املـلك وال وزيـرا وال شـبيها وال نسـبة وال مـثاال ويشهـد بـذلـك كـل 
الـذرات وعـن ورائـها الـذيـنهم كـانـوا فـي األفـق األبـهى عـلى مـنظر االعـلى وكـانـت أسـمائـهم حـينئذ لـدى الـعرش 
مـــذكـــورا. أن اشهـــد فـــي نـــفسك بـــما شهـــد اهلل لـــذاتـــه بـــذاتـــه بـــأنـــه ال إلـــه إال هـــو وإن مـــا ســـواه مخـــلوق بـــأمـــره 
ومـنجعل بـإذنـه ومـحكوم بـحكمه ومـفقود عـند شـئونـات عـزّ فـردانـيته ومـعدوم لـدى ظـهورات عـزّ وحـدانـيته وإنـه لـم 

يزل وال يزال كان متوحدا في ذاته ومنفردا في صفاته وواحًدا في أفعاله. 
 (منتخباتي، ص 126 – 127)
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8- سـبحانـك الـلهم يـا إلـهي كـيف أذكـرك بـعد الـذي أيـقنت بـأن ألـسن الـعارفـني كـّلت عـن ذكـرك وثـنائـك ومُــنعت 
طـيور أفـئدة املشـتاقـني عـن الـصعود إلـى سـماء عـزك وعـرفـانـك. لـو أقـول يـا إلـهي بـأنـك أنـت عـارف، أشـاهـد بـأن 
مظاهر العرفان قد خلقت بأمرك، ولو أقول بأنك أنت حكيم، أشاهد بأن مطالع الحكمة قد ذوِّتت بإرادتك. 

(منتخباتي، ص 10)

9- أول األمـــر عـــرفـــان اهلل، وآخـــره هـــو الـــتمسك بـــما نـــزل مـــن ســـماء مـــشيته املـــهيمنة عـــلى مـــن فـــي الـــسموات 
واألرضني.

(منتخباتي، ص 11)

10- قــل إن الــغيب لــم يــكن لــه مــن هــيكل ليظهــر بــه إنــه لــم يَــزل كــان مــقّدســا عــما يُــذكــر ويــبصر إنــه لــباملــنظر 
االكـبر يـنطق إنـي أنـا اهلل ال إلـه إال أنـا الـعليم الـحكيم. قـد أظهـرُت نـفسي ومـطلع آيـاتـي وبـه أنـطقُت كـل شـيء 
عـلى إنـه ال إلـه إال هـو الـفرد الـواحـد الـعليم الـخبير. إن الـغيب يـعرف بـنفس الـظهور والـظهور بـكينونـته لـبرهـان 

األعظم بني األمم. 
(منتخباتي، ص39)

 11- الحــمد هلل الــباقــي بــال فــناء، والــدائــم بــال زوال، والــقائــم بــال انــتقال، املــهيمن بســلطانــه والــظاهــر بــآيــاتــه 
والـباطـن بـأسـراره الـذي بـأمـره ارتـفعت رايـة الـكلمة الـعليا فـي نـاسـوت اإلنـشاء ونُـصب عـلم يـفعل مـا يـشاء بـني 
الــورى. هــو الــذي أظهــر أمــره لهــدايــة خــلقه وأنــزل آيــاتــه اظــهارا لــحجته وبــرهــانــه وزيــن ديــباج كــتاب االنــسان 
بــالــبيان بــقولــه "الــرحــمن عــّلم الــقرآن خــلق االنــسان عــّلمه الــبيان" ال إلــه إال هــو الــفرد الــواحــد املــقتدر الــعزيــز 
املــنان. الــنور الــساطــع مــن أفــق ســماء الــعطاء والــصالة املشــرقــة مــن مــطلع إرادة اهلل مــالــك مــلكوت االســماء 
عـــلى الـــواســـطة الـــكبرى والـــقلم األعـــلى الـــذي جـــعله اهلل مـــطلع أســـمائـــه الـــحسنى ومشـــرق صـــفاتـــه الـــعليا وبـــه 
أشــرق نــور الــتوحــيد مــن أفــق الــعالــم وحــكم الــتفريــد بــني األمــم الــذيــن أقــبلوا بــوجــوه نــوراء إلــى األفــق األعــلى 
واعـترفـوا بـما نـطق بـه لـسان الـبيان فـي مـلكوت الـعرفـان، املـلك واملـلكوت والـعظمة والـجبروت هلل املـقتدر الـعزيـز 

الفياض. 
(مقدمة لوح ابن ذئب)

12- سـبحانـك الـّلهم يـا إلـهي أنـت الـذي لـم تـزل كـنَت فـي عـلّو الـقدرة والـقوة والـجالل وال تـزال تـكون فـي سـمو 
الــرفــعة والــعظمة واإلجــالل. كــل الــعرفــاء مــتحيّر فــي آثــار صــنعك وكــل الــبلغاء عــاجــز مــن إدراك مــظاهــر قــدرتــك 
واقـتدراك، كـل ذي عـرفـان اعـترف بـالعجـز عـن الـبلوغ إلـى ذروة عـرفـانـك وكـل ذي عـلم أقـر بـالـتقصير عـن عـرفـان 
كـــنه ذاتـــك. فـــلما سُـــــــّد الســـبيل إلـــيك أظهـــرت مـــظاهـــر نـــفسك بـــأمـــرك ومـــشيتك وأرســـلتهم إلـــى بـــريـــتك وجـــعلتهم 
مــشارق إلــهامــك ومــطالــع وحــيك ومــخازن عــلمك ومــكامــن أمــرك لــيتوجــهّن كــل بــهم إلــيك ويســتقربــّن إلــى مــلكوت 

أمرك وجبروت فضلك. 
(حديقه عرفان، ص 53)

13- وإن أول الـــعلم هـــو عـــرفـــانـــه والـــذي فـــاز بـــه فـــاز بـــكل الـــعلوم والـــذي حُـــــرم لـــن يـــصدق عـــليه اســـم الـــعلم ولـــو 
عــنده عــلم األولــني واآلخــريــن، ألن عــلم الــذي هــو املــقصود هــو عــرفــان الــذي ظهــر بــالــحق وهــو عــرفــان اهلل بــني 

العاملني. 
(آثار قلم اعلى، ج 6، ص 138- 139)
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14- هـل يـقدر أحـد أن يـعرفـه حـق الـعرفـان، ال وجـمال السـبحان، تـعالـى تـعالـى مـن أن يـطير إلـى هـواء عـرفـانـه 
أعلى طيور أفئدة املوحدين. 

(امر وخلق، ج1، ص31)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

1- حــمًدا ملــن تــقّدس بــذاتــه عــن مــشابــهة مخــلوقــاتــه وتــنزه بــصفاتــه عــن مــماثــلة مــكونــاتــه وتــعزّز بــأســمائــه عــن 
شـؤون مـبدعـاتـه وتجـلل بـأفـعالـه عـن الحـدود والـقيود والـهندسـة فـي جـميع مـخترعـاتـه املتجـلي عـلى األكـوان فـي 
هــذا الــكور الجــديــد، بــأنــه فــعال ملــا يــريــد، الــظاهــر فــي عــوالــم االنــشاء بــحقيقة يــفعل مــا يــشاء، وهــذا صــريــح 

الكتاب املبني تنزيال من رب العاملني.
(من مكاتيب عبد البهاء، ج1، ص58)

2- الحـــمد هلل الـــذي تـــنزّه ذاتـــه وتـــقّدســـت كـــينونـــته عـــن إدراك حـــقائـــق مشـــرقـــة عـــن أفـــق الـــعرفـــان وكـــيف أهـــل 
الـنسيان وعـلت وارتـفعت أن تـرف أجـنحة طـيور االفـكار فـي أوج عـرفـانـه فـكيف الـذبـاب والـبغاث، فـإن الـحقيقة 
الــربــانــية والــكينونــة الــصمدانــية غــيب فــي ذاتــه وكــنزٌ مخــزون فــي ُكــنِه صــفاتــه والــحقائــق الــتي تــذّوتــت بــكلمته 
وشــــيِّئت بــــقدرتــــه كــــيف تــــحيط بــــعظمة جــــاللــــه وتــــدرك حــــقيقة ذاتــــه، ألن املــــحيط أعــــظم مــــن املــــحاط واملــــدرك لــــه 
الســــلطة عــــلى املــــدرك تــــنزهــــت ذاتــــه أن تُــــحاط وتــــقدســــت كــــينونــــته أن تُــــدرك، ال تــــدركــــه األبــــصار وهــــو الــــلطيف 

الخبير. 
(من مكاتيب عبد البهاء، ج1، ص86)

3- ثـم اعـلم أن الـحقيقة الـرحـمانـية الـتي عُــبّر بـغيب الـغيوب ومـجهول الـنعت واملـنقطع الـوجـدانـي قـد تـقّدس عـن 
كـل ذكـر وبـيان وإشـارة ونـعت وثـناء، ومـن حـيث هـي هـي عجـزت الـعقول عـن إدراكـها وتـاهـت الـنفوس فـي تـيه 

عرفانها، ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير. 
(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 72، 73) 

4- إن الســبب األول املــعلوم فــي الــحياة األبــديــة والــعزة الســرمــديــة والــنورانــية الــكلية والــفوز والــفالح الــحقيقي 
هـو عـرفـان اهلل. ومـن املـعلوم أن مـعرفـة الـحق مـقدمـة عـلى كـل مـعرفـة، وهـي أعـظم فـضيلة لـلعالـم االنـسانـي، ألن 
مـعرفـة حـقائـق األشـياء فـي عـالـم الـوجـود تـؤدي إلـى الـفوائـد الـجسمانـية وتـرقـي املـدنـيّة الـصوريـة، أمـا عـرفـان 
اهلل فـــهو ســـبب الـــترقـــي واالنجـــذاب الـــروحـــانـــي والـــبصيرة الـــحقيقية وعـــّلو الـــعالـــم االنـــسانـــي واملـــدنـــيّة الـــربـــانـــية 

وتعديل األخالق ونورانية الوجدان. 
( من مفاوضات عبد البهاء، ص 224)

5- إن حــقيقة األلــوهــية وحــدانــية مــحضة ومــقدســة ومــنزهــة عــن إدراك الــكائــنات، ألن إدراك الــكائــنات محــدود 
وحــقيقة األلــوهــية غــير محــدودة، وكــيف يســتطيع املحــدود أن يــحيط بــغير املحــدود؟ فــنحن فــقر مــحض وحــقيقة 
األلــوهــية غــنى صــرف، وكــيف يــحيط الــفقر الــبحت بــالــغنى املــطلق؟ ونــحن عجــز صــرف  وحــقيقة األلــوهــية قــدرة 

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 

1- الحــمد هلل الــفرد الــواحــد األزلــي الــصمد الــحقيقة الــفائــضة والــهويــة الــجامــعة الــغيب املــنيع والــكنز الــخفي 
مـبدء الـفيض عـلة الـعلل مُــبعث الـرسـل شـارع األديـان وحـَده ال شـريـك لـه فـي املـلك وال نـظير لـه فـي االبـداع كـل 
عـــباد لـــه وكـــل بـــأمـــره قـــائـــمون وبـــمشيئته يتحـــركـــون ومـــن فـــضله ســـائـــلون، كـــل بـــدأوا مـــنه وكـــل إلـــيه يـــرجـــعون، 

سبحانه سبحانه عما يصفه املرسلون أو يذكره البالغون. 
(توقيع نوروز 101 بديع)

2- إن الــقائــمني عــلى قــبول األفــراد الجــدد يــجب أن يــتأكــدوا مــن أمــر واحــد وهــو أن قــلب املــؤمــن الجــديــد قــد 
انتعش من روح األمر املبارك. األمور األخرى يمكن بناؤها على هذا األصل بالتدريج. 

(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لشــرق ووســط أفــريــقيا مــؤرخــة 8 آب 
(اغسطس) عام 1957)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- تـتكون الـجامـعة الـبهائـية مـن األفـراد الـذيـن يـعتبرهـم بـيت الـعدل االعـظم حـائـزيـن للشـروط الـالزمـة لـاليـمان 
والعمل بموجب الشريعة البهائية. 

(من دستور بيت العدل االعظم، املادة االولى)

2- أولـئك الـذيـن يشهـرون ايـمانـهم بـحضرة بـهاء اهلل يـجب أن يـعرفـوا عـظمة الـتعالـيم املـباركـة وأن تـرف قـلوبـهم 
بـمحبة جـمال الـقدم. لـيس ضـروريـا لـلمؤمـن الجـديـد أن يـعرف جـميع الـدالئـل والـتاريـخ وأحـكام ومـبادئ األمـر 
املـــبارك ولـــكن أثـــناء مـــرحـــلة االيـــمان فـــباإلضـــافـــة إلـــى إشـــعال قـــلوبـــهم بـــنور االســـم االعـــظم يـــجب أن يـــعرفـــوا 
الـــشخصيات الـــرئـــيسية فـــي الـــديـــن الـــبهائـــي وايـــضا االحـــكام والـــقوانـــني الـــساريـــة والـــواجـــبة الـــتنفيذ والـــنظام 

اإلداري الذي يجب إطاعته. 
(من رسالة كتبت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 13 تموز (يوليو) عام 1964م)

3- فـي اإلدارة الـبهائـية ال تـوجـد ضـرورة لـلمؤمـن الجـديـد أن يـوقّــع عـلى ورقـة الـتسجيل، فـكل مـحفل روحـانـي 
مـركـزي لـه أن يـقّرر وطـبقا لـظروفـه فـي مـنطقته الـطريـقة الـتي بـها يـعلن عـن املـؤمـنني الجـدد. لـوحـظ فـي غـالـبية 
الـــدول أن ورقـــة الـــتسجيل هـــي وســـيلة مبســـطة ومـــفيدة لـــتسجيل املـــؤمـــنني الجـــدد الســـباب عـــديـــدة، ولـــكن هـــذا 

االمر ليس مطلبًا عامليًا. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي ألملـانـيا مـؤرخـة 28 تشـريـن 

األول (اكتوبر) عام 1975)

[راجــع أيــًضا فــصل 3 إطــاعــة اهلل ومظهــر أمــره وفــصل 24 الــتقوى ومــخافــة اهلل وفــصل 25 الــتوكــل عــلى اهلل 
وفصل 37 الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل]
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ااألددبب ووااألخالقق االحسنهھ 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق إنه ممن نصر ربّه بالعمل الواضح املبني. 1.
(الكتاب األقدس، فقرة 159) 

ارجع إلى آثار اهلل ببصٍر حديد وقلب منير ونفس زكية وأخالق مرضية ليظهر لك ما ُسِتر عنك. 2.
(لئالئ الحكمة، املجلد1، ص134) 

أن اقـتدوا ربـكم فـي األخـالق هـذا خـير لـكم عـما فـي الـسموات واألرضـني. قـل أن اجـتنبوا كـبائـر اإلثـم وال 3.
تقربوا الذي يدعوكم إلى النار، اتقوا اهلل وكونوا من املتقني. 

(لئالئ الحكمة، املجلد1، ص69) 

وبــعد يــا جــاســم، إن املــظلوم يســلم عــليك ويــوصــيك بــاألخــالق الــروحــانــية واألعــمال الــطيبة وبــاألخــالق يظهــر 4.
مقام االنسان، اسمع وكن من العاملني. 

(لئالئ الحكمة، املجلد2، ص218) 

إنّـا اخـترنـا األدب وجـعلناه سـجيّة املـقربـني، إنـه ثـوٌب يـوافـق الـنفوس مـن كـل صـغير وكـبير طـوبـى ملـن جـعله 5.
طراز هيكله وويل ملن ُجعل محروما من هذا الفضل العظيم. 

(ألواح نازله خطاب بملوك، ص102) 

األدب قميص به زيّنّا هياكل عبادنا املقربني. 6.
(ألواح نازله خطاب بملوك، ص243) 

فــينبغي لــكم بــأن تفتخــروا عــلى قــبائــل األرض كــلها، ألن دونــكم مــا فــازوا بــما فــزتــم إن أنــتم مــن الــعارفــني. 7.
اذا يـنبغي لـكم بـأن تخـّلقوا بـأخـالق اهلل لتهـب مـن شـطر قـلوبـكم روائـح الـقدس عـلى املـمكنات ويظهـر مـنكم 

آثار ربكم الرحمن الرحيم. 
(آثار قلم أعلى، املجلد4، ص217) 

فـــيا شـــوقـــا إلـــى أخـــالق روحـــانـــية وأعـــمال طـــيبة وأقـــوال صـــادقـــة نـــافـــعة ومـــا يظهـــر مـــنها مـــن ســـماٍء مـــرفـــوعـــة 8.
وأرٍض مــبسوطــة وشــموس مشــرقــة وأقــمار الئــحة وكــواكــب دريــة وعــيون صــافــية وأنــهار جــاريــة وهــواء لــطيفة 
وقـصور عـالـية وأشـجار رفـيعة وأثـمار جـنية وقـطوف دانـية وطـيور مـتغردة وأوراق محـمرّة وأوراد مـعطرة، ثـم 
أقــول األمــان األمــان يــا ربّــي الــرحــمن مــن أخــالق ســيئة وأعــمال شــريــرة وأفــعال غــير مــرضــية وأقــوال كــذبــة 

مضرّة وما يظهر منها. 
(مائده آسماني، املجلد7، ص124) 

أن يـا عـبد تخـّلق بـأخـالقـي ثـم أمـِش عـلى أثـري وإن هـذا لـفضل لـن يـقابـله فـضل الـعاملـني. (آثـار قـلم أعـلى، 9.
املجلد4، ص174) 
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10- زيّــــنوا يــــا قــــوم هــــياكــــلكم بــــرداء الــــعدل وانــــه يــــوافــــق كــــل الــــنفوس لــــو أنــــتم مــــن الــــعارفــــني، وكــــذلــــك األدب 
واالنـصاف وأمـرنـا بـهما فـي أكـثر األلـواح لـتكونـّن مـن الـعامـلني. إنـه مـا امـر نـفسا إال بـما هـو خـير لـها ويـنفعها 

في اآلخرة واألولى. 
(كتاب مبني، ص107)

11- قــل يــا قــوم تخــّلقوا بــأخــالق اهلل ثــم زيــنوا أنــفسكم وهــياكــلكم بــأثــواب الــعلم واآلداب ثــم الــعفو واالنــصاف 
وكـونـوا متحـدا عـلى أمـر اهلل وسـننه، وإذا أوتـي أحـد شـيء فـي الـديـن أو الـدنـيا أنـتم فـارضـوا بـه وال تـكونـن مـن 

أهل البغي والحسد. 
(آثار قلم أعلى، مجلد 4، ص 330) 

12- أن يـا أحـبائـي زيّـنوا أجـسادكـم بـرداء األدب واالنـصاف وال تـفعلوا مـا يـكرهـه عـقولـكم ورضـاكـم اتـقوا اهلل 
وكونوا من املتّقني. 

(فضائل األخالق، ص45) 

13- قل يا قوم دعوا الرذائل وخذوا الفضائل، كونوا قدوة حسنة بني الناس وصحيفة يتذّكر بها األناس. 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، لوح الحكمة، ص117)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

يـا أحـباء اهلل، األمـر عـظيٌم عـظيٌم والـفوز جـليٌل جـليٌل والـقرن مـجيٌد مـجيٌد واألنـوار أحـاطـت األقـطار، قـومـوا 1.
بـقوة إلـهية ونـيٍّة رحـمانـيٍة وهـّمٍة مـلكوتـية وأخـالٍق رحـمانـيٍة وعـزمٍ شـديـٍد والـتوكـل عـلى الـرب الـفريـد، اسـعوا فـي 
خــدمــة أمــر اهلل وانــطقوا بــثناء اهلل وانشــروا نــفحات اهلل وتخــلقوا بــأخــالق اهلل وتجــللوا بحــلل املــالئــكة وتــزيــنوا 
بـفضائـل هـي زيـنة الـحقيقة االنـسانـية، كـونـوا مـعالـم الـفضل وشـعائـر الـكمال ومـنار الـعلم والـعرفـان ورايـاتِ 
الــتوحــيد وآيــاِت مــوهــبِة الــرب املــجيد، هــذا مــا تــتنور بــه وجــوهــكم فــي املــأل االعــلى وتنشــرح بــه صــدوركــم مــن 

ألطاف رب السموات العلى. 
(من مكاتيب عبد البهاء، ص 136)

2- عــليهم االهــتمام بــاآلداب واألخــالق أكــثر مــن الــعلوم والــفنون ألن األدب ونــورانــية األخــالق مــرجــحة. إن لــم 
تـتحسن األخـالق فـإن الـعلوم سـتكون مـضرّة. ان الـعلم واملـعرفـة مـمدوحـان إن الزمـهما حـسن األخـالق واألدب 
وإال سـمٌّ قـاتـل وآفـة مهـلكة. ان الـطبيب الـخائـن وعـديـم األخـالق يـكون سـببًا للهـالك وانـتشار األمـراض. عـليكم 
االهــــتمام بهــــذه الــــقضية ألن أســــاس الــــتعليم األول هــــو اآلداب الــــجيدة واألخــــالق الــــحسنة وتحســــني الســــلوك 

واألعمال. 
(فضائل اخالق، ص48) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- إن الســـبيل الـــوحـــيد الـــذي يـــمكن بـــه أن نـــثبت بـــأنـــنا الئـــقون لـــألمـــر اإللـــهي هـــو أن نـــسعى جـــاهـــديـــن فـــي 
ســـلوكـــنا الـــفردي وفـــي حـــياتـــنا املشـــتركـــة االقـــتداء بـــاملـــثل االعـــلى حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذي عـــانـــى مـــن الـــظلم 
واالذى ومــن طــوفــان املــحن والــباليــا بــاســتمرار ولــكن لــم ينحــرف قــيد شــعرة عــن املــنهج املســتقيم ألمــر حــضرة 
بـــهاء اهلل. هـــذا هـــو ســـبيل الخـــدمـــة وهـــذا هـــو صـــراط الـــتقوى الـــذي انـــتهجه حـــتى آخـــر لحـــظة فـــي حـــياتـــه. إن 
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تــمّسكنا الشــديــد بهــذه الــقيم واملــبادئ الــعليا ســوف تــشّجعنا عــلى املــضي قُـــُدمًـــا فــي ســبيل تــحقيق غــايــاتــنا 
العليا في هذا العصر املحفوف باملخاطر. 

(من رسالة مؤرخة 12 نيسان / ابريل 1927م)

2- إن حــضرة املــولــى يــأمــل بــأن يــتطور ســلوكــكم وإيــمانــكم إلــى مســتوى الــتعالــيم اإللــهية. إن هــدف حــضرة 
بـــهاء اهلل هـــو أن نـــصبح جـــيال وشـــعبًا جـــديـــًدا، هـــذا الـــشعب الـــذي يـــجب أن يـــتصف بـــصفات مـــثل اســـتقامـــة 
االخـالق والـلطافـة والـذكـاء واالخـالص واالمـانـة، ويـعيش عـلى مسـتوى االحـكام والـتعالـيم الـعظيمة الـتي أتـى 
بــها حــضرتــه لهــذا الــعصر الجــديــد مــن تــطور االنــسانــية. ولــكن أن نــسّمي أنــفسنا بــهائــيني فــهو لــيس كــافــيًا، 

يجب أن نسمو ونرتفع ويستضيء داخلنا بحيث نستطيع أن نحيا الحياة البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة لوهلن بتاريخ 24 آب / أغسطس 1944)

3- إن حــضرة املــولــى قــد أكــّد كــرارًا ومــرارًا عــلى ضــرورة تحــّلي الشــباب الــبهائــي بــالــتعالــيم واملــبادئ املــباركــة 
وعــلى االخــص الــجوانــب االخــالقــية فــيها. وإن لــم يُــميّز الشــباب الــبهائــي بتخــلقهم بــالســلوك الــعالــي الــجيد، 

فسوف لن ينجذب اآلخرون من الشباب إلى األمر املبارك أو يأخذوه على محمل الجّد. 
(من رسالة كنبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 6 أيلول / سبتمبر عام 1946م)

[راجــع أيــًضا فــصل 13 االمــتياز فــي كــل األمــور وفــصل 21 الــتربــية والــتعليم وفــصل 23 الــتقديــس والــتنزيــه 
وفصل 29 حياة العائلة البهائية]
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ااحتراامم االواالديین 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

إيـــاكـــم أن تـــرتـــكبوا مـــا يحـــزن بـــه آبـــائـــكم وأمـــهاتـــكم، أن اســـلكوا ســـبيل الـــحق وانـــه لســـبيل مســـتقيم. وإن 1.
يخيّركم أحد في خدمتي وخدمة آبائكم وأمهاتكم أن اختاروا خدمتهم ثم اتخذوا بها إليّ سبيال. 

(أخالق بهائي، ص225) 

إنّـا وصّــــــــــيناكـم فـي الـكتاب بـأن ال تـعبدوا إال اهلل وبـالـوالـديـن إحـسانـا، كـذلـك قـال الـحق وقـضى الـحكم مـن 2.
لـــدن عـــزيـــز حـــكيم. ولـــذا ارجـــعناك إلـــيها وأخـــتك لـــكي تـــقر عـــينها وتـــكون مـــن الـــشاكـــريـــن. قـــل يـــا قـــوم عـــزّزوا 
أبــــويــــكم ووقّــــروهــــما وبــــذلــــك يــــنزل الــــخير عــــليكم مــــن ســــحاب رحــــمة ربــــكم الــــعليّ الــــعظيم.(أخــــالق بــــهائــــي، 

ص225) 

لـو فـات مـنه فـي خـدمـتك شـيء فـاعـُف عـنه ثـم ارَض كـذلـك يـأمـرك سـلطان األمـر انـه هـو الـعزيـز الـعالم. انـا 3.
كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك قدرنا األمر في الكتاب. 

(لئالئ درخشان، ص414)

4- أعظم األمور بعد معرفة الحق وتوحيده مراعاة حقوق الوالدين. 
(امر وخلق، املجلد3، ص65) 

5- ذكـرت عـن الـوالـد، الـيوم جـميع النسـب مـنقطعة ولـكن اجتهـد لـكي تـكون نسـبتك إلـى الـحق، ولـكن عـليك أن 
تــعامــل الــوالــد بــكل مــحبة وال نــحّب أن تــعامــله بــما هــو ســبب ضــرر أمــره أو عــّلة حــزنــه، كــذلــك يــنصحك لــسان 
املـــظلوم فـــي ســـجنه الـــعظيم. إن هـــذا الـــحكم املـــحكم قـــد ثـــبت فـــي أول األيـــام فـــي الـــكتاب اإللـــهي مـــن الـــقلم 

الحقيقي أن اعمل وُكن من الصابرين. 
(امر وخلق، املجلد3، ص56) 

6- إن االمـانـة والـديـانـة والـصدق والـصفاء هـي مـن أثـمار سـدرة الـوجـود ولـكن أعـظم مـن كـل هـذا بـعد وحـدانـية 
اهلل عـز وجـل هـو مـراعـاة حـقوق الـوالـديـن حـيث جـاء ذلـك فـي جـميع الـكتب اإللـهية وسـطر مـن الـقلم االعـلى أن 
انــظروا مــا أنــزلــه الــرحــمن فــي الــفرقــان قــولــه تــعالــى "واعــبدوا اهلل وال تشــركــوا بــه شــيئا وبــالــوالــديــن إحــسانــا". 
الحــظوا انــه تــم تشــبيه إحــسان الــوالــديــن بــوحــدانــية اهلل عــزّ وجــل طــوبــى لــكل عــارف حــكيم يشهــد ويــرى ويــقر 

ويعرف ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل وفي هذا اللوح البديع. 
(من مجموعة Family Life الصادرة عن املركز البهائي العاملي في عام 1982)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

وكــذلــك إن األب واألم يتحــمالن مــن أجــل أوالدهــما نــهايــة الــتعب واملــشقة وحــينما يــصل األوالد فــي الــغالــب 1.
إلـــى ســـن الـــرشـــد يـــنتقل أبـــاؤهـــم وأمـــهاتـــهم إلـــى الـــعالـــم اآلخـــر ويـــندر أن يـــرى اآلبـــاء واألمـــهات مـــكافـــأة مـــن 
أوالدهــم مــقابــل مــشقاتــهم وأتــعابــهم فــي الــدنــيا فــيجب إذًا عــلى األوالد املــبادرة بــالــخيرات واملــبرّات مــقابــل 
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مـــشقات األبـــويـــن وأتـــعابـــهما والـــتماس الـــعفو والـــغفران لـــهما، مـــثال يـــجب عـــليك أن تـــنفق عـــلى الـــفقراء فـــي 
مقابل محبة والدك وشفقته وتطلب له العفو والغفران والرحمة الكبرى بكمال التضرع واالبتهال. 

(من مفاوضات عبد البهاء، ص171) 

حقوق األب واألم تعادل حقوق حضرة األحدية. 2.
(مائده آسماني، املجلد5، ص126)

3- يـا بـنت املـلكوت اسـتلمت رسـائـلك وقـد احـتوت عـلى وفـاة والـدتـك وبـقيت وحـيدة وأمـنيتك خـدمـة والـدك الـعزيـز 
وخـدمـة مـلكوت اهلل أيـضا وقـد تـحيّرت بـينهما بـالـطبع عـليك أن تـرجـحي خـدمـة الـوالـد وأثـناء ذلـك إن بـقي بـعض 

الوقت قومي على نشر نفحات اهلل. 
 (منتخباتي از مكاتيب، املجلد1، ص136) 

أطيعوا األب واألم حتى يرَضوا عنكم، وحتى يرضى اهلل عنكم. 4.
(بدايع اآلثار، املجلد1، ص389) 

أيــــها األطــــفال األعــــزاء إن والــــدكــــم شــــفوق وعــــطوف وهــــو يــــحّن عــــليكم ويــــعطف بــــكم ويــــلتمس لــــكم الــــرقــــيّ 5.
والــتقدم ويــطلب لــكم حــياة أبــديــة فــي املــلكوت اإللــهي. إذا أيــها األطــفال األعــزاء واجــبكم هــو كســب رضــائــه 
وتــوفــير املســرّة لــه، والســلوك فــي ســبيل هــدايــته، انجــذبــوا إلــى مــغناطــيس مــحبة اهلل وتــرعــرعــوا فــي أحــضان 
عـــنايـــته لـــتصبحوا فـــي الـــعاقـــبة أغـــصانـــا ذوي طـــراوة وجـــمال فـــي الـــجنة األبـــهى وتـــنالـــوا نـــصيبا مـــوفـــورا مـــن 

سلسال فيضه وألطافه فتزدادوا نضرة واخضرارا. 
(التربية والتعليم، ص52) 

6-إن األب واألم يــسعيان جــاهــديــن بــكل تــعب ومــشقة مــن أجــل أوالدهــما وعــندمــا يــطعنان فــي الــّسّن يــنتقالن 
إلــــى دار اآلخــــرة، ولــــكن نــــادرًا مــــا يــــكافئ األبــــناء آبــــاءهــــم فــــي الــــدنــــيا ولهــــذا عــــلى األوالد أن يــــنفقوا الــــخيرات 
واملـبرات مـن أجـل والـديـهم ويـطلبوا الـعفو والـغفران لـهم. ومـثال عـلى ذلـك يـمكن تـقديـم الـعون لـلفقراء واملـساكنـي 

نظير ما قدمه األب من محبة وطلب العفو والغفران والرحمة له بكل تضرع وابتهال.
(من املجموعة املستندية "حياة العائلة البهائية") 

[راجع أيًضا فصل 21 التربية والتعليم وفصل 29 حياة العائلة البهائية وفصل 59 املرأة ومكانتها]
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ااإلررثث 

من الكتاب االقدس 

1- قــد قــسمنا املــواريــث عــلى عــدد الــزآء مــنها قــّدر لــذريــاتــكم مــن كــتاب الــطآء عــلى عــدد املــقت ولــالزواج مــن 
كــتاب الــحآء عــلى عــدد الــتآء والــفآء ولــالبــآء مــن كــتاب الــزآء عــلى عــدد الــتآء والــكاف ولــألمــهات مــن كــتاب الــواو 
عـلى عـدد الـرفـيع ولـالخـوان مـن كـتاب الـهآء عـدد الشـني ولـالخـوات مـن كـتاب الـدال عـدد الـراء واملـيم ولـلمعلمني 
مـن كـتاب الـجيم عـدد الـقاف والـفآء كـذلـك حـكم مبشـري الـذي يـذكـرنـي فـي الـليالـي واالسـحار. انـا ملـا سـمعنا 
ضـجيج الـذريـات فـي االصـالب زدنـا ضـعف مـا لـهم ونـقصنا عـن االخـرى انـه لـهو املـقتدر عـلى مـا يـشاء يـفعل 
بسـلطانـه كـيف اراد. مـن مـات ولـم يـكن لـه ذريـة تـرجـع حـقوقـهم إلـى بـيت الـعدل لـيصرفـوهـا امـنآء الـرحـمن فـي 
االيـتام واالرامـل ومـا يـنتفع بـه جـمهور الـناس لـيشكروا ربـهم الـعزيـز الـغفار. والـذي لـه ذريـة ولـم يـكن مـا دونـها 
عــما حــدد فــي الــكتاب يــرجــع الــثلثان مــما تــركــه إلــى الــذريــة والــثلث إلــى بــيت الــعدل كــذلــك حــكم الــغني املــتعال 
بـــالـــعظمة واالجـــالل. والـــذي لـــم يـــكن لـــه مـــن يـــرثـــه وكـــان لـــه ذو الـــقربـــى مـــن ابـــنآء االخ واالخـــت وبـــناتـــهما فـــلهم 
الــثلثان واال لــالعــمام واالخــوال والــعمات والــخاالت ومــن بــعدهــم وبــعدهــن البــنآئــهم وابــنآئــهن وبــناتــهم وبــناتــهن 
والـــثلث يـــرجـــع إلـــى مـــقر الـــعدل امـــرا فـــي الـــكتاب مـــن لـــدى اهلل مـــالـــك الـــرقـــاب . مـــن مـــات ولـــم يـــكن لـــه احـــد مـــن 
الــذيــن نــزلــت اســمآئــهم مــن الــقلم االعــلى تــرجــع االمــوال كــلها إلــى املــقر املــذكــور لــتصرف فــيما امــر اهلل بــه انــه 
لـهو املـقتدر االمـار. وجـعلنا الـدار املـسكونـة وااللـبسة املـخصوصـة لـلذريـة مـن الـذكـران دون االنـاث والـوراث انـه 
لــهو املــعطي الــفياض. ان الــذي مــات فــي ايــام والــده ولــه ذريــة اولــئك يــرثــون مــا البــيهم فــي كــتاب اهلل اقــسموا 
بــينهم بــالــعدل الــخالــص كــذلــك مــاج بحــر الــكالم وقــذف لــئالــي االحــكام مــن لــدن مــالــك االنــام. والــذي تــرك ذريــة 
ضــعافــا ســلموا مــا لــهم إلــى امــني ليتجــر لــهم إلــى ان يــبلغوا رشــدهــم او إلــى محــل الشــراكــة ثــم عــينوا لــالمــني 
حـقا مـما حـصل مـن الـتجارة واالقـتراف. كـل ذلـك بـعد ادآء حـق اهلل والـديـون لـو تـكون عـليه وتـجهيز االسـباب 
لـلكفن والـدفـن وحـمل املـيت بـالـعزة االعـتزاز كـذلـك حـكم مـالـك املـبدء واملـأب. قـل هـذا لـهو الـعلم املـكنون الـذي لـن 
يــتغير النــه بــدء بــالــطآء املــدلــة عــلى االســم املخــزون الــظاهــر املــمتنع املــنيع. ومــا خــصصناه لــلذريــات هــذا مــن 

فضل اهلل عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيم  .  
 (الكتاب االقدس - الفقرات من 20 حتى 29)

2- قد قسمنا املواريث على عدد الزآء
ال تــــطبق أحــــكام املــــواريــــث إال إذا مــــات الــــشخص ولــــم يــــترك وصــــية. وقــــد أمــــر حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي الــــكتاب 
األقــدس كــل مــؤمــن أن يــكتب وصــيته. وذكــر صــراحــة فــي مــكان آخــر أن لــكل فــرد الــحق الــكامــل فــي الــتصرف 
فــي مــالــه، ولــه أن يحــدد بحــريــة كــيفية تــوزيــع تــركــته، ويــعني فــي وصــيته املــوصــى إلــيهم ســواء كــانــوا مــن أهــل 
الـبهاء أو مـن غـيرهـم وجـاء فـي رسـالـة كـتبت بـناء عـلى تـعليمات مـن حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي هـذا الـشأن أنـه: 
"مـــع أن لـــلبهائـــي أن يـــوصـــي بـــتقسيم تـــركـــته كـــيف يـــشاء، إال أنـــه مـــلزم أدبـــيا ووجـــدانـــيا أال يـــغفل عـــند كـــتابـــة 
وصـــيته ضـــرورة اتـــباع مـــا أمـــر بـــه حـــضرة بـــهاء اهلل بـــخصوص الـــوظـــيفة االجـــتماعـــية لـــلثروة، وضـــرورة تـــجنب 

تكدس الثروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات معينة." 

واآليــة الــكريــمة أعــاله هــي مــقدمــة لــعرض مــفصل يشــرح فــيه حــضرة بــهاء اهلل أحــكام املــواريــث فــي شــريــعته. 
وفـي قـراءتـنا لهـذا الـعرض يـنبغي أن نـتذكـر أن لـغة هـذه األحـكام تـفترض أن املـتوفـى رجـال، ولـكن تسـري هـذه 

األحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت املتوفاة امرأة. 
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إن نـظام املـواريـث يـعتمد أسـاسـا عـلى األحـكام الـتي سـنّها حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان ويـقضي بـتوزيـع 
الــــــتركــــــة عــــــلى ســــــبع طــــــبقات مــــــن الــــــورّاث: الــــــذريــــــة، واألزواج، واألب، واألم، واألخــــــوة، واألخــــــوات، واملــــــعلمني. 
واألصـل الـعام فـي أحـكام املـواريـث فـي الشـريـعة الـبهائـية، أنـه إذا لـم يـترك املـتوفـى وصـية تـقسم تـركـته عـلى 

النحو التالي:
إذا كان املتوفى أبا وله دار كان يسكنها، يختص االبن األرشد بهذا املسكن. 1.
إذا لــم يــترك املــتوفــى ذريــة ذكــور، تــرث ذريــته مــن اإلنــاث ثــلثي دار ســكناه، ويــرجــع الــثلث اآلخــر إلــى 2.

بــيت الــعدل انــظر الشــرح فــقرة 42 ملــعرفــة مــا إذا كــان هــذا الــحكم يــتعلق بــبيت الــعدل املحــلي أو بــيت 
العدل األعظم. 

تـوزع بـاقـي الـتركـة عـلى الـطبقات السـبع مـن الـوراث. ولـتفصيل مـا يـتعلق بـعدد األسـهم الـتي تـؤول لـكل 3.
طبقة. 

عــــــند وجــــــود أكــــــثر مــــــن وارث فــــــي الــــــطبقة الــــــواحــــــدة تــــــقسم عــــــليهم األســــــهم املــــــخصصة لهــــــذه الــــــطبقة 4.
بالتساوي، ذكورا كانوا أو إناثا. 

في حالة عدم وجود ذرية ترجع حصتهم إلى بيت العدل. 5.

عـــند وجـــود ذريـــة وغـــياب كـــل طـــبقات الـــورّاث اآلخـــريـــن أو بـــعضهم، يـــرجـــع ثـــلثا حـــصصهم إلـــى ذريـــة 6.
والثلث اآلخر إلى بيت العدل. 

عــند عــدم وجــود أي مــن طــبقات الــورّاث املــذكــورة فــي الــكتاب، يــرجــع ثــلثا حــصصهم إلــى ذريــة إخــوة 7.
وأخـوات املـتوفـى، وإن لـم يـوجـدوا تـرجـع حـصصهم إلـى األعـمام واألخـوال والـعمات والـخاالت، وإن لـم 

يوجدوا فإلى ذرياتهم من البنني والبنات. وفي كل االحوال يرجع الثلث اآلخر إلى بيت العدل. 
إذا لم يترك املتوفى ورثة ترجع التركة بكاملها لبيت العدل. 8.
أمــر حــضرة بــهاء اهلل أال يــرث غــير الــبهائــي والــديــه وأقــاربــه الــبهائــيني وأوضــح حــضرة ولــي أمــر اهلل أن 9.

هــذا التحــديــد ال يــنطبق إال "فــي الــحاالت الــتي يــتوفــى فــيها الــبهائــي دون أن يــترك وصــية، مــما يــوجــب 
تـوزيـع تـركـته طـبقا ألحـكام الـكتاب األقـدس، أمـا فـيما عـدا ذلـك، فـللبهائـي مـطلق الحـريـة لـيوصـي بـمالـه 
ملـــن يـــشاء، بـــغض الـــنظر عـــن ديـــانـــة املـــوصـــى لـــه، عـــلى شـــرط أن يـــترك وصـــية تـــبني رغـــباتـــه." وعـــلى ذلـــك 
يـــمكن لـــلبهائـــي فـــي كـــل األحـــوال أن يـــترك ألقـــاربـــه وأوالده أو زوجـــه غـــير الـــبهائـــيني مـــا شـــاء مـــن مـــيراث 

باإليصاء لهم. 

3- ولالخوان من كتاب الهاء عدد الشني لالخوات من كتاب الدال عدد الرآء وامليم 
تـزيـد رسـالـة "سـؤال وجـواب" تـفصيل أحـكام املـواريـث فـيما يـتعلق بـحصص إخـوة وأخـوات املـتوفـى. فـاإلخـوة 
واألخـوات ألب يـرثـون حـصتهم كـامـلة. أمـا اإلخـوة واألخـوات ألم فـيحصلون عـلى ثـلثي حـصتهم، ويـرجـع الـثلث 
اآلخـر إلـى بـيت الـعدل وال يـرث اإلخـوة واألخـوات ألم عـند وجـود إخـوة وأخـوات أشـقاء إذ إنـهم يـرثـون حـصتهم 

في مال أبيهم بطبيعة الحال. 

4- وللمعلمني 
أبــان حــضرة عــبد الــبهاء فــي أحــد ألــواحــه أن املــعلم الــذي يــقوم عــلى تــربــية الــطفل تــربــية روحــانــية مــثله مــثل 
"األب الـــــروحــــــانـــــي" الـــــذي "يهـــــب طـــــفله الـــــحياة األبـــــديـــــة". وأضـــــاف أن بـــــذلـــــك هـــــو الســـــبب فـــــي "أن املـــــعلمني 
مـعدودون ضـمن الـوراث فـي شـريـعة اهلل".  وحـدد حـضرة بـهاء اهلل الشـروط الـتي يـجب تـوفـرهـا لـيرث املـعلم أو 

املعلمة وكذلك األسهم التي تؤول إليه أو إليها.  (يمكن مراجعة رسالة سؤال وجواب رقم 33)
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5- انا ملا سمعنا ضجيج الذريات في االصالب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن االخرى 
ســبق أن حــددت أحــكام املــواريــث فــي شــريــعة حــضرة الــباب نــصيب ذريــة املــتوفــى بــتسع حــصص مــقدارهــا 
540 سـهما. ويـقل هـذا املـقدار قـليال عـن ربـع الـتركـة، فـضاعـف حـضرة بـهاء اهلل حـصة ذريـة املـتوفـى وجـعلها 
1080 سـهما، وأنـقص مـقدار الـزيـادة مـن حـصص طـبقات الـورّاث األخـرى. وأوجـز مـقصد هـذه اآليـة املـباركـة 

وأثرها على توزيع اإلرث في رسالة سؤال وجواب رقم 5. 

6- بيت العدل 
أمـــر حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي الـــكتاب األقـــدس بـــتأســـيس كـــل مـــن بـــيت الـــعدل املحـــلي وبـــيت الـــعدل األعـــظم، ولـــم 
يحــدد حــضرتــه أيــهما املــقصود فــي كــل مــرة ورد فــيها ذكــر بــيت الــعدل فــي الــكتاب فــكثيرا مــا اكــتفى حــضرتــه 
بــاإلشــارة إلــى بــيت الــعدل دون تــعيني، تــاركــا املــجال مــفتوحــا فــي املســتقبل لتحــديــد أي مــن بــيوت الــعدل هــو 
املـقصود عـند تـطبيق أحـكام الـكتاب الـخاصـة بـهما. ولـكن ذكـر حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه الـتي تـعدد 
مــوارد الخــزانــة املحــلية حــصص الــوراث املــعدومــني، وبــذلــك يــكون بــيت الــعدل املــذكــور فــي الــكتاب بــخصوص 

اإلرث هو بيت العدل املحلي. 

7- والذي له ذرية ولم يكن ما دونها 
أوضـح حـضرة بـهاء اهلل أن هـذا الـحكم يسـري عـند عـدم وجـود الـكل والـبعض عـلى الـسواء  "فـعند عـدم وجـود 

أي من الوراث اآلخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذرية وثلثه اآلخر إلى بيت  العدل". 

8- وجعلنا الدار املسكونة وااللبسة املخصوصة للذرية من الذكران دون االناث والورّاث 
أوضـح حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه أن دار الـسكنى واأللـبسة الـخاصـة الـتي يـتركـها املـتوفـى إذا كـان 
رجــال تــؤول إلــى الــذكــور مــن ذريــته، ويــرثــها االبــن األرشــد، وإن لــم يــوجــد فــاالبــن الــذي يــليه، وهــكذا. وبــني أن 
هـذا الـحكم امـتياز مـقرر لـالبـن الـبكر أقـرتـه جـميع الشـرائـع الـسماويـة. وفـي لـوح مـوجـه إلـى أحـد األحـباء فـي 
إيـران تـفضل بـقولـه: "كـانـت لـالبـن الـبكر فـي جـميع الشـرائـع اإللـهية امـتيازات فـوق الـعادة، حـتى الـنبوة كـانـت 

ميراثا له." 

يــقابــل هــذه االمــتيازات الــتي يــتمتع بــها االبــن الــبكر واجــبات تــقع عــلى عــاتــقه، فــهو مــثال: مــسئول أدبــيا عــن 
إحـاطـة والـدتـه بـالـرعـايـة، لـوجـه اهلل، وعـدم تـجاهـل احـتياجـات الـوراث اآلخـريـن. أوضـح حـضرة بـهاء اهلل األوجـه 
املــختلفة لهــذا الــحكم، فــعند وجــود أكــثر مــن دار لــلسكنى، تــختص الــذريــة الــذكــور بــأكــثرهــا قــدرا وأهــمية. أمــا 
بـاقـي املـساكـن فـتقسم مـع أمـوال الـتركـة بـني الـوراث. كـما بـني أيـضا أنـه عـند عـدم وجـود ذريـة ذكـور، يـؤول ثـلثا 
دار الــسكنى واأللــبسة الــخاصــة بــاملــتوفــى إلــى ذريــته اإلنــاث، والــثلث اآلخــر إلــى بــيت الــعدل وأمــا إذا كــانــت 
املـتوفـاة امـرأة فـإن ألبسـتها املسـتعملة تـؤول إلـى بـناتـها بـالـتساوي. أمـا ألبسـتها غـير املسـتعملة وغـيرهـا مـن 

ممتلكات وجواهر فتقسم على ورثتها، وكذلك ألبستها املستعملة إن لم يكن لها ابنة. 

9- ان الذي مات في ايام والده وله ذرية اولئك يرثون ما البيهم 
هـــذا الـــحكم يـــنطبق عـــلى االبـــن الـــذي مـــات فـــي حـــياة أبـــيه أو أمـــه. أمـــا االبـــنة الـــتي مـــاتـــت حـــال حـــياة أبـــويـــها 

وتركت ذرية، فإن حصتها تقسم على الطبقات السبع املحددة في الكتاب. 

10- والذي ترك ذرية ضعافا سلموا مالهم إلى امني 
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لـــكلمة "أمـــني" لـــغة مـــعان عـــدة تـــتصل أســـاســـا بـــاألمـــانـــة، كـــما تـــتضمن أيـــضا خـــصاال مـــثل االئـــتمان، والـــوالء، 
والـوفـاء واالسـتقامـة، والـعفة، والـصدق، وغـيرهـا. وتـعني كـمصطلح قـانـونـي الـحافـظ لـلمال، والـضامـن، والـولـي، 

والوصي، والحارس، إلى غير ذلك. 

11- كــل ذلــك بــعد ادآء حــق اهلل والــديــون لــو تــكون عــليه وتــجهيز االســباب لــلكفن والــدفــن وحــمل املــيت بــالــعزة 
واالعتزاز 

رتّـــب حـــضرة بـــهاء اهلل أولـــويـــة أداء هـــذه االلـــتزامـــات فـــوضـــع فـــي املـــرتـــبة األولـــى مـــصروفـــات الـــجنازة والـــدفـــن، 
يـــليهما ســـداد ديـــون املـــتوفـــى، ومـــن بـــعدهـــا أداء حـــقوق اهلل. وبـــني حـــضرتـــه أيـــضا أن أداء الـــديـــون يـــكون مـــن 

سائر أموال التركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السكنى واأللبسة املخصوصة للمتوفى. 

12- قل هذا لهو العلم املكنون الذي لن يتغير النه بدء بالطآء 
وصــف حــضرة الــباب فــي كــتاب الــبيان الــعربــي أحــكام املــواريــث الــتي ســنها بــقولــه: "ذلــك مــن مخــزون الــعلم 
فــي كــتاب اهلل لــن يــغير ولــن يــبدل". كــما صــرح أيــضا بــأن األعــداد الــتي بــموجــبها قــسمت املــواريــث اتــسمت 

برموز تعني على عرفان من يظهره اهلل. 
يـساوي حـرف الـطاء املـذكـور فـي هـذه اآليـة – وفـقا لـلحساب األبجـدي – تـسعة. وهـو الـعدد األول فـي تـقسيم 
املــواريــث وفــقا لشــريــعة حــضرة الــباب، حــيث تــختص الــذريــة بــتسعة أســهم. وأهــمية الــعدد تــسعة تــرجــع لــكونــه 
مـــعادال فـــي الـــحساب األبجـــدي لـــالســـم األعـــظم "بـــهاء" واملـــنوه بـــه فـــي الجـــزء الـــتالـــي مـــن اآليـــة املـــباركـــة بهـــذه 

العبارة الرفيعة: االسم املخزون الظاهر املمتنع املنيع. 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرات من 38 حتى 48) 
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االمواارريیث  

أ. تقسم املواريث على سبع طبقات كاآلتي:
الذرية 1080 سهما من 2520 سهما. -
األزواج 390 سهما من 2520 سهما. -
اآلباء 330 سهما من  2520 سهما. -
األمهات 271 سهما من 2520 سهما. -
اإلخوة 210 سهما من 2520 سهما. -
األخوات 150 سهما من 2520 سهما. -
املعلمون 90 سهما من 2520 سهما. -

ب. قـرر حـضرة بـهاء اهلل لـلذريـة ضـعف الـحصة الـتي عـينها لـهم حـضرة الـباب، وأنـقص مـقدارا مـساويـا مـن 
حصص باقي الورثة. 

ج. عند عدم وجود ذرية تؤول حصتهم إلى بيت العدل لينفقها على األيتام واألرامل وكل ما ينفع العباد. 
إذا كـان لـلمتوفـى ابـن مـات ولـه ذريـة، ورثـت ذريـته حـصة أبـيهم، أمـا إن كـان لـه بـنت مـاتـت ولـها ذريـة تـقسم -

حصتها على الطبقات السبع املذكورة في الكتاب. 

د. إذا كـــان لـــلمتوفـــى ذريـــة، وانـــعدمـــت كـــل طـــبقات الـــوراث األخـــرى أو بـــعضها تـــأخـــذ الـــذريـــة ثـــلثي حـــصص 
الورثة املنعدمني، ويؤول الثلث اآلخر إلى بيت العدل. 

هـ.عـند عـدم وجـود أي مـن طـبقات الـوراث املـذكـوريـن، يـؤول ثـلثا الـتركـة إلـى ذريـة أخ وأخـت املـتوفـى، وإن لـم 
يـوجـدوا تـؤول حـصتهم إلـى األعـمام والـعمات واألخـوال والـخاالت، فـإن لـم يـوجـدوا فـإلـى أبـنائـهم وبـناتـهم. وفـي 

كل األحوال يرجع الثلث اآلخر إلى بيت العدل. 

و. إذا لم يوجد أي من الوراث املذكورين ترجع التركة كلها لبيت العدل. 

ز. دار ســكنى املــتوفــى وألبســته الــخاصــة تــرثــها ذريــته مــن الــذكــور دون اإلنــاث. وإن كــان لــلمتوفــى أكــثر مــن 
دار لـسكناه، اخـتصت ذريـته الـذكـور بـأعـالهـا قـدرا وأكـثرهـا اهـمية، وقـسمت الـدور األخـرى بـني الـورثـة كـباقـي 
أمــوالــه. وإن لــم يــكن لــلمتوفــى ذريــة مــن الــذكــور، ورثــت اإلنــاث ثــلثي دار ســكناه، وألبســته الــخاصــة، ويــرجــع 
الــثلث اآلخــر إلــى بــيت الــعدل. أمــا عــند وفــاة األم، فــتقسم ألبســتها املســتعملة بــني بــناتــها بــالــتساوي، وتــقسم 
ألبسـتها غـير املسـتعملة، ومـجوهـراتـها، ومـمتلكاتـها، بـني جـميع ورثـتها، وكـذلـك مـالبـسها املسـتعملة إن لـم يـكن 

لها بنات. 

ح. إن كـــــان أوالد املـــــتوفـــــى قـــــصرا تســـــلم حـــــصتهم إلـــــى شـــــخص أمـــــني أو شـــــركـــــة الســـــتثمارهـــــا حـــــتى يـــــبلغوا 
رشدهم. ويجعل لألمني سهم في األرباح املتحصلة. 

ط. التــقسم الــتركــة إال بــعد دفــع حــقوق اهلل، وســداد ديــون املــتوفــى، ودفــع مــصروفــات تــجهيزه ودفــنه عــلى نــحو 
الئق. 

ي. يـحصل أخ املـتوفـى ألبـيه عـلى حـصته الـكامـلة فـي املـيراث. أمـا األخ ألم فـيحصل عـلى ثـلثيها فـقط، ويـرجـع 
ثلثها اآلخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحكم على أخت املتوفى. 
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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. بـاسـتثناء املـالبـس املسـتعملة لـلزوجـة، واملـجوهـرات املهـداة لـها، ومـا يـثبت أن الـزوج وهـبها إيـاه، فـإن كـل مـا 
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 160 – 162)

ااالمتيیازز في كل ااالمورر  
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من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- قــل ايــاكــم يــا مــأل الــبهاء ال تــكونــوا بــمثل الــذيــن يــقولــون مــا ال يــفعلونــه فــي أنــفسهم، أن اجهــدوا بــأن يظهــر 
مـنكم عـلى االرض اثـار اهلل واوامـره ثـم اهـدوا الـناس بـافـعالـكم الن فـي االقـوال يـشاركـون اكـثر الـعباد مـن كـل 
وضــيع وشــريــفا ولــكن االعــمال يــمتازكــم عــن دونــكم ويظهــر انــواركــم عــلى مــن عــلى االرض فــطوبــى ملــن يــسمع 

نصحي ويتبع ما امر به من لدن عليم حكيما. 
(منتخباتي، ص 195 – 196)

2- اجعلوا إشراقكم أفضل من عشيّكم وغدكم أحسن من أمسكم. 
(مجموعه اي از الواح جمال اقدس، ص 81)

3- أخـبره بـانـه ال يسـتطيع أحـد فـي هـذا الـعالـم ان يـّدعـي ان لـه بـي صـلة إال هـؤالء الـذيـن يـقتدون بـي عَـــَمال 
وُخلقا فتعجز كل االمم عن ان تمنعهم عن فعل ما هو الئق او قول ما هو مقبول. 

(كتاب القرن البديع،ص 164 – 165)

4- أن ابـــذلـــوا قـــصارى الـــجهود فـــي اكـــتساب الـــكماالت الـــظاهـــريـــة والـــباطـــنية ألن ثـــمرة ســـدرة االنـــسان هـــي 
الـكماالت الـظاهـريـة والـباطـنية، فـاالنـسان دون الـعلم والـفن غـير مـرغـوب فـيه، ولـم يـزل مـثله كـمثل أشـجار بـال 

ثمر، لذا يجب أن تزيّنوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان.
 (التربية والتعليم – ص8) 

5- عـــلى االطـــفال أن يـــبذلـــوا جهـــدا كـــبيرا فـــي تـــحصيل الـــعلم والخـــط… ان مـــعرفـــة الخـــط عـــلى قـــدر الـــحاجـــه 
ضـروريـة لـلبعض. كـما انـه مـن االفـضل واالنسـب ان نـصرف االوقـات فـي الـعلوم الـنافـعة. وقـد جـاء مـن الـقلم 

االعلى بأن الحق جّل جالله يحب أن يرى الكمال في الفنون واملهارات. 
 (نفس املصدر السابق، ص 13)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- أيــها الحــزب اإللــهي بــعون وعــنايــة الجــمال املــبارك روحــي ألحــبائــه الــفداء عــليكم أن تســلكوا بــحيث يــكون 
سـلوكـكم مـمتازا مـثل الـشمس عـن بـاقـي الـنفوس. ان كـل واحـد مـنكم عـندمـا يـدخـل املـديـنة يـجب ان يـشار الـيه 
بـالـبنان فـي صـفاتـه املـمتازة مـثل الـصدق والـوفـاء واملـحبة واالمـانـة والـديـانـة واالخـوة لـلجنس البشـري، عـندئـذ 
سـيقول أهـل املـديـنة إن هـذا الـشخص بـالـتأكـيد بـهائـي الن سـلوكـه واطـواره وحـركـاتـه واخـالقـه مـن خـصائـص 

البهائيني، وعندما تصلون إلى هذا املقام ستكونون قد وفيتم بالعهد وامليثاق اإللهي. 
 (منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء، ص 68)

2- أيـــــها األحـــــباء ابـــــذلـــــوا جهـــــدكـــــم حـــــتى تـــــصبحوا مظهـــــرًا لهـــــذه الـــــترقـــــيات والـــــتأيـــــيدات ومـــــركـــــزا لـــــلسنوحـــــات 
الـــرحـــمانـــية ومشـــرقًـــا النـــوار األحـــديـــة ومـــرّوجـــني ملـــواهـــب املـــدنـــية، وفـــي تـــلك الـــدولـــة تـــصبحون رائـــديـــن لـــلكماالت 
االنـسانـية ومـرّوجـني لـلعلوم واملـعارف وسـاعـني لـلرقـي فـي مـجال الـصنائـع والـفنون ومهـذّبـني لـالخـالق ومـتقدمـني 
عـلى االخـريـن فـي االخـالق والسـلوك الـحسن. ربّـوا االطـفال مـنذ نـعومـة أظـافـرهـم عـلى الـفضائـل واالخـالقـيات 
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وعـــّلموهـــم الـــعلوم املـــفيدة والـــفنون والـــصنائـــع، اجـــعلوهـــم يـــعملون ويـــكافـــحون ويتحـــملون املـــشاق، عـــّلموهـــم أن 
يكرّسوا حياتهم لالمور الهامة والعظيمة وشجعوهم على تحصيل االمور املفيده. 

 (نفس املصدر السابق، ص 126)

3- ان تــعليم هــؤالء االطــفال هــو مــثل تــولّـــي مــالــك األرض تــربــية الــشجيرات فــي الحــديــقة اإللــهية، وبــالــتأكــيد 
ســـوف يـــتم الـــحصول عـــلى الـــنتائـــج املـــطلوبـــة وبـــاألخـــص فـــي فـــهم األخـــالق الـــبهائـــية. يـــجب عـــلى الـــطفل مـــنذ 
صــغره أن يــعرف بــأن الــبهائــي لــيس بــاالســم وإنــما بــالــعمل، وعــلى كــل طــفل أن يــتربّــى تــربــية ســماويــة حــتى 
يـــكون جـــامـــًعا لـــالخـــالق الحـــميدة وســـببًا لـــعزة أمـــر اهلل، واال فـــان الـــبهائـــي دون ثـــمر ال نـــتيجة لـــه. ولهـــذا عـــليك 
الــسعي نــحو تــفهيم هــؤالء االطــفال بــان الــبهائــي هــو االنــسان الــجامــع لجــميع الــكماالت وعــليه ان يــكون مــثل 

الشمع املضيء وليس ظالما في ظالم ويكون اسمه بهائي. 
 (نفس املصدر السابق، ص 139)

4- اذًا ابـذلـوا هـمتكم حـتى يتجـّلى الـتنزيـه والـتقديـس بـني أهـل الـبهاء وهـو أمـل عـبد الـبهاء، وأن يـتفوق حـزب 
اهلل فــي جــميع الــشئون والــكماالت عــلى بــاقــي الــناس وفــي الــظاهــر والــباطــن يــكونــوا مــمتازيــن عــلى االخــريــن. 
أمـا فـي الـطهارة والـنظافـة والـلطافـة والـصحة فـهم فـي الـطليعة، وفـي الـنجابـة واالصـالـة والـحكمة والـحصافـة 

فهم القدوة الحسنة. 
 (نفس املصدر السابق، ص 147)

5- أدعـو الـتأيـيد والـتوفـيق مـن الـحق تـبارك وتـعالـى الحـباء تـلك االرض املـقدسـة بـأن يـميزهـم فـي جـميع مـراتـب 
االخــالق والســلوك والــشئون واالثــار وأن يــكونــوا فــي غــايــة الجــذب والــولــه والــشوق والــعرفــان وااليــقان والــثبوت 

والرسوخ واالتحاد واالتفاق في عالم االمكان مع وجوٍه جميلٍة مستشرقٍة. 
 (نفس املصدر السابق، ص 250)

6- عــليهم ان يتحــّلوا بجــميع الــشئون مــن الــخصائــل والــفضائــل الــرحــمانــية ويــقتدوا بســلوك وأعــمال الــنفوس 
الـسماويـة ويـثبتوا بـأنـهم بـهائـيون حـقيقيون ولـيس مجـرد اسـم دون مـعنى. والـبهائـي يـعني ان يـسعى فـي كـل 
صــباح ومــساء إلــى أن يــترقــى ويــتقدم فــي مــراتــب الــوجــود بــحيث تــكون امــنيته افــاضــة وتــنويــر البشــريــة مــن 
سـلوكـه وأعـمالـه، أمـا محـط انـظاره فـهي الـصفات اإللـهية بـحيث تـكون اعـمالـه سـببا لـلرقـي والـتقدم، وأن يـكون 
ايـــضا رحـــمة لـــلعاملـــني ومـــوهـــبة لـــلجنس البشـــري. اذا وفـــق فـــي الـــوصـــول إلـــى هـــذه املـــواهـــب يـــمكن الـــقول بـــانـــه 
بــــهائــــي، واالّ فــــي هــــذا الــــعصر املــــبارك الــــذي هــــو فخــــر الــــعصور والــــقرون فــــان االيــــمان لــــيس مجــــرد االقــــرار 

بوحدانية اهلل ولكن االتصاف بجميع شئون وكماالت االيمان. 
 (مكاتيب عبد البهاء، الجزء الرابع، ص 192)

7- أيـــها األحـــباء اســـعوا فـــي كســـب الـــعلوم واملـــعارف واجهـــدوا فـــي اكـــتساب الـــكماالت الـــصوريـــة واملـــعنويـــة، 
شــّجعوا االطــفال مــنذ صــغر ســنّهم عــلى تــحصيل الــعلوم والــصنائــع حــتى يــصبح قــلب كــل طــفل بــعون وعــنايــة 
الـحق كـاملـرآة كـاشـفة ألسـرار الـكائـنات ومـدركـة لـحقيقة كـل شـيء وأن يشـتهروا فـي اآلفـاق فـي مـجاالت الـعلوم 

واملعارف والصنائع. 
 (مجموعة اثار مباركه درباره تعليم وتربيت، ص 41)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 
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1- إن الســـبيل الـــوحـــيد الـــذي يـــمكن بـــه أن نـــثبت بـــأنـــنا الئـــقون لـــألمـــر االلـــهي هـــو ان نـــسعى جـــاهـــديـــن فـــي 
ســـلوكـــنا الـــفردي وفـــي حـــياتـــنا املشـــتركـــة االقـــتداء بـــاملـــثل االعـــلى حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذي عـــانـــى مـــن الـــظلم 
واالذى ومــن طــوفــان املــحن والــباليــا بــاســتمرار ولــكن لــم ينحــرف قــيد شــعرة عــن املــنهج املســتقيم ألمــر حــضرة 
بـــهاء اهلل. هـــذا هـــو ســـبيل الخـــدمـــة وهـــذا هـــو صـــراط الـــتقوى الـــذي انـــتهجه حـــتى اخـــر لحـــظة فـــي حـــياتـــه. ان 
تــمسكنا الشــديــد بهــذه الــقيم واملــبادئ الــعليا ســوف تــشجعنا عــلى املــضي قُـــُدمَـــا فــي ســبيل تــحقيق غــايــاتــنا 

العليا في هذا العصر املحفوف باملخاطر. 
(من رسالة مؤرخة 12 نيسان / ابريل عام 1927م)

2- إن حــضرة املــولــى يــأمــل بــأن يــتطور ســلوكــكم وايــمانــكم إلــى مســتوى الــتعالــيم اإللــهية. ان هــدف حــضرة 
بـــهاء اهلل هـــو ان نـــصبح جـــيال وشـــعبًا جـــديـــًدا. هـــذا الـــشعب الـــذي يـــجب أن يـــتصف بـــصفات مـــثل اســـتقامـــة 
االخــالق والــلطافــة والــذكــاء واالخــالص واالمــانــة ويــعيش عــلى مســتوى األحــكام والــتعالــيم الــعظيمة الــتي أتــى 
بــها حــضرتــه لهــذا الــعصر الجــديــد مــن تــطور االنــسانــية. ولــكن أن نــسّمي انــفسنا بــهائــيني فــهو لــيس كــافــيًا، 

يجب أن نسمو ونرتفع ويستضيء داخلنا بحيث نستطيع أن نحيا الحياة البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة لوهلن بتاريخ 24 اب / اغسطس عام 1944م)

3- فـي الـواقـع عـلى االحـباء ان يـسعوا ويـجاهـدوا لـيصبحوا بـهائـيني مـائـة بـاملـائـة، ومـن ثـم سـيالحـظون كـيف 
أن تــأثــيرهــم عــلى االخــريــن يــزداد وكــيف أن األمــر املــبارك سينتشــر بســرعــة. ان الــعالــم ال يــتطلع إلــى حــلول 
وســطى وإنــما إلــى نــموذج لــلقيم واملــبادئ الــعليا والــراقــية. فــكلما تــطلع االحــباء لــلتمسك بــاملــبادئ والــتعالــيم 
الــبهائــية فــي جــميع شــئون حــياتــهم وفــي مــنازلــهم وتــجارتــهم وفــي عــالقــاتــهم االجــتماعــية كــلما ازداد انجــذاب 

قلوب الناس اليهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 23 كانون الثاني / يناير عام 1945م)

4- يــــجب أن نــــكون صــــبوريــــن تــــجاه نــــقائــــص بــــعضنا الــــبعض ويــــجب ان نــــسعى لخــــلق املــــحبة والــــوحــــدة بــــني 
االحـــباء الـــذيـــن مـــا زالـــوا غـــير بـــالـــغني فـــي جـــوانـــب شـــتى وبـــعيديـــن عـــن الـــكمال. إن األمـــر االلـــهي أمـــر عـــظيم، 
وعـلى الـبهائـيني أن يـكافـحوا لـكي يـصبحوا أداة أكـثر فـاعـلية بـيد حـضرة بـهاء اهلل لـكي يسـتخدمـها مـن اجـل 

تحقيق اهدافه وغاياته. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 26 ايار / مايو عام 1946م)

5- إن حــضرة املــولــى قــد أكــد كــرارًا ومــرارًا عــلى ضــرورة تحــّلي الشــباب الــبهائــي بــالــتعالــيم واملــبادئ املــباركــة 
وعــلى االخــص الــجوانــب االخــالقــية فــيها. وإن لــم يُــميّز الشــباب الــبهائــي بتخــلقهم بــالســلوك الــعالــي الــحسن 

فسوف لن ينجذب االخرون من الشباب إلى األمر املبارك أو يأخذوه على محمل الجد. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 6 ايلول / سبتمبر عام 1946م)

[راجـــع أيـــًضا فـــصل 1 األمـــانـــة والـــصدق والـــوفـــاء وفـــصل 10 األدب واألخـــالق الـــحسنة وفـــصل 21 الـــتربـــية 
والتعليم وفصل 29 حياة العائلة البهائية وفصل 35 خدمة أمر اهلل وفصل 36 خدمة البشرية]

���٤٩



ااالعيیادد االبهھائيیة وواااليیامم االمحرمة  

من آثار حضرة بهاء اهلل 
1- قـــد انتهـــت االعـــياد إلـــى الـــعيديـــن االعـــظمني امـــا االول ايـــام فـــيها تجـــلى الـــرحـــمن عـــلى مـــن فـــي االمـــكان 
بـاسـمائـه الـحسنى وصـفاتـه الـعليا واالخـر يـوم فـيه بـعثنا مـن بشّـــــر الـناس بهـذا االسـم الـذي بـه قـامـت االمـوات 

وحشر من في السموات واالرضني. واالخرين في يومني كذلك قضي االمر من لدن آمر عليم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 110)

2-  قد انتهت االعياد إلى العيدين االعظمني… واالخرين في يومني
ت هــذه اآليــة عــلى األعــياد األربــعة الــرئــيسة فــي الــتقويــم الــبهائــي. الــعيدان الــلذان وصــفهما حــضرة بــهاء  نــصَّ
اهلل "بـــالـــعيديـــن األعـــظمني"، هـــما أوال: عـــيد الـــرضـــوان، وفـــيه يـــحتفل الـــبهائـــيون بـــتمجيد ذكـــرى إعـــالن حـــضرة 
بـهاء اهلل دعـوتـه فـي حـديـقة الـرضـوان بـبغداد خـالل اثـني عشـر يـومـا مـن شهـري نـيسان (أبـريـل) وأيـار (مـايـو) 
1863، وقــد وصــف حــضرة بــهاء اهلل هــذا الــعيد بــأنــه "ســلطان األعــياد"، وثــانــيا: عــيد ذكــرى إعــالن حــضرة 
الـباب دعـوتـه فـي شهـر أيـار  (مـايـو) 1844 بـمديـنة شـيراز. والـعمل محـرم فـي الـيوم األول، والـتاسـع، والـثانـي 

عشر من عيد الرضوان وكذلك يوم إعالن حضرة الباب دعوته. 
 والـــعيدان اآلخـــران هـــما يـــوم مـــولـــد حـــضرة بـــهاء اهلل، ويـــوم مـــولـــد حـــضرة الـــباب. ويـــقع الـــعيدان وفـــقا لـــلتقويـــم 
الهجــري فــي يــومــني مــتتالــيني، فــيصادف مــولــد حــضرة بــهاء اهلل الــثانــي مــن شهــر املحــرم 1233 املــوافــق 12 
تشـريـن ثـانـي (نـوفـمبر) 1817، ويـصادف مـولـد حـضرة الـباب الـيوم األول مـن الشهـر نـفسه 1235 املـوافـق 
20 تشـريـن أول (أكـتوبـر) 1819 ولهـذا يـطلق عـليهما "عـيد املـولـديـن"، وقـد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل أن الـيومـني 
عـند اهلل بحسـبان يـوم واحـد. كـما تـفضل بـأنـه إذا حـل الـعيدان فـي شهـر الـصوم يـرتـفع حـكم الـصوم فـيهما. 
ونـظرا ألن الـتقويـم الـبهائـي تـقويـم شـمسي. فـإن أمـر الـبت فـيما إذا كـان االحـتفال بـعيد املـولـديـن يجـري وفـقا 

للتقويم الشمسي أو التقويم القمري يرجع إلى بيت العدل االعظم. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 138)

3-طــوبــى ملــن فــاز بــالــيوم االول مــن شهــر الــبهاء الــذي جــعله اهلل لهــذا االســم الــعظيم. طــوبــى ملــن يظهــر فــيه 
نعمة اهلل على نفسه انه ممن اظهر شكر اهلل بفعله املدل على فضله الذي احاط العاملني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 111)

4- يوم االول من شهر البهاء 
يــعرف الشهــر األول مــن الــسنة الــبهائــية، وكــذالــك الــيوم االول مــن كــل شهــر مــنها بــاســم "الــبهاء"، فــيوم الــبهاء 
مـن شهـر الـبهاء هـو رأس الـسنة الـبهائـية: الـنيروز الـذي أمـر بـه حـضرة الـباب عـيدا، وقـد ثـبت حـضرة بـهاء اهلل 
بهـذه اآليـة مـا قـرره مبشـره. وإضـافـة إلـى األيـام السـبعة الـتي ذكـرهـا الـكتاب األقـدس، جـرى الـعمل فـي أيـام 
حـضرة بـهاء اهلل، عـلى إحـياء ذكـرى اسـتشهاد حـضرة الـباب، واعـتبر الـعمل فـيها مـمنوعـا، ونـهج حـضرة عـبد 
الـــبهاء عـــلى املـــنوال نـــفسه، فـــأضـــاف إلـــى املـــناســـبات الـــسابـــقة ذكـــرى صـــعود جـــمال الـــقدم، لـــيصبح مجـــموع 
الــعطالت الــبهائــية الــتي يحــرم فــيها الــعمل تــسعة أيــام، ويــقوم أحــباء اهلل اآلن بــإحــياء مــناســبتني أخــريــني وإن 
لــم يــكن الــعمل فــيهما محــرمــا، وهــما يــوم العهــد واملــيثاق، وذكــرى صــعود مــركــز العهــد واملــيثاق. ارجــع فــي ذلــك 
إلــى الجــزء الــخاص بــالــتقويــم الــبهائــي فــي كــتاب "الــعالــم الــبهائــي"، املجــلد 18، وكــتاب "بــهاء اهلل والــعصر 

الجديد". 
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(شرح الكتاب االقدس، فقرة 139) 

5- قـل ان الـعيد االعـظم لسـلطان االعـياد اذكـروا يـا قـوم نـعمة اهلل عـليكم اذ كـنتم رقـداء ايـقظكم مـن نـسمات 
الوحي وعرفكم سبيله الواضح املستقيم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 112)

6- قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد 
  هذا تنويه بعيد الرضوان. 

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 140)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- فـــي الـــحقيقة هـــناك تـــسعة ايـــام فـــي الـــسنة ال يـــجوز فـــيها الـــعمل. بـــعضها جـــاءت فـــي الـــنصوص اإللـــهية 
وبــــعضها قــــياس عــــليها. انــــها الــــيوم االول والــــثانــــي مــــن شهــــر محــــرم وثــــالثــــة ايــــام مــــن عــــيد الــــرضــــوان والــــيوم 
الســبعون مــن الــنوروز ويــوم الــنيروز ويــوم الــثامــن والعشــرون مــن شــعبان ويــوم الــخامــس مــن جــمادى االولــى. 
امـا يـوم الـسادس مـن بـرج الـقوس (يـوم املـيثاق) فـان الـعمل جـائـز فـيه. واذا اظهـر االحـباء فـرحـا وسـرورا فـهو 
مـن طـيب خـاطـرهـم ولـكن لـيس فـرضـا. امـا مـا هـو واجـب فـهي االيـام املـرتـبطة بجـمال االبـهى والـنقطة االولـى، 

فتلك االيام ال يجوز فيها العمل والتجارة والصناعة والزراعة. 
(أمر وخلق، الجزء الرابع، ص 11)

2- بالنسبة لراعي الغنم وعمله خالل عيد الرضوان فيجب عدم التشدد معه النه سيكون ظلما للحيوان. 
(أمر وخلق، الجزء الرابع، ص 13)

3- يــا احــباء اهلل قــد بــلغني انــه فــي بــعض الــبلدان قــد اتخــذوا يــوم 5 جــمادى االولــى عــيدا ملــيالد هــذا الــعبد. 
ولـو ان نـيتهم كـانـت خـيرا وكـان مـقصودهـم اعـالء كـلمة الـحق بهـذه الـوسـيلة، غـير ان يـوم 5 جـمادى االولـى هـو 
يـوم اعـالن دعـوة حـضرة الـباب روحـي لـه الـفداء بـمقتضى نـص الشـريـعة اإللـهية واالمـر املـبرم. لهـذا يـجب ان 
يـجعلوا ذلـك الـيوم املـبارك يـوم زيـنة وابـتهاج بـاسـم نـير االفـاق وان يسـروا ويـبتهجوا ويبشـروا بـعضهم بـعضا 
بـالـبشارات الـسماويـة، هـذا ألن تـلك الـذات املـقدسـة مبشـرة االسـم االعـظم فـاذا ال يـجوز غـير ذكـر اعـالن دعـوة 
حـضرة االعـلى فـي هـذا الـيوم الن هـذا هـو الـنص الـقاطـع للشـريـعة اإللـهية. امـا كـون مـيالد هـذا الـعبد قـد وقـع 
فــي هــذا الــيوم فــما ذلــك اال دلــيل عــلى االلــطاف والــعنايــات اإللــهية فــي حــق هــذا الــعبد. ومــع ذلــك فــيجب ان 
يـعرف ذلـك الـيوم املـبارك بـيوم بـعثة حـضرة االعـلى وبـدايـة طـلوع شـمس الـحقيقة. ولهـذا السـبب نـحتفل بـه بـكل 
فـرح وسـرور وابـتهاج هـذا هـو الـحق. حـذار حـذار مـن الـتجاوز عـما ذكـر ألن مـخالـفة ذلـك تسـبب نـهايـة الحـزن 
والـكدر لـقلب عـبد الـبهاء. وارجـو مـن الـطاف اهلل الـالمـتناهـية ان يـوفـق االبـرار عـلى الـعمل بشـريـعة اهلل وان ال 
يــــحيدوا عــــنها قــــيد شــــعرة وان ينشــــروا هــــذا الــــكتاب فــــي جــــميع الــــبالد حــــتى يــــطلع الــــكل عــــلى حــــقيقة الــــحال 

ويعملوا بموجبه. 
(مكاتيب عبد البهاء، الجزء الثاني، ص 136)
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- ان الــعمل خــالل االيــام املــباركــة الــخاصــة مــن املحــرمــات الــحتمية… ان مــوظــف الــحكومــة واطــفال املــدارس 
الــذيــن يــذهــبون إلــى مــدارس الــغير عــليهم ان يــحاولــوا اخــذ املــوافــقة لــاليــام املحــرمــة وان لــم يــوافــق عــلى طــلبهم 
فــعليهم االطــاعــة. امــا بــالنســبة لــسؤالــكم حــول عــمل الــخبازيــن والــقصابــني وامــثالــهم فــي املــناطــق الــتي يــعمل 
االحـباء فـي هـذه االعـمال، وهـل يـجوز اعـفائـهم مـنها؟ فـقد طـلب مـن حـضرة املـولـى ان اكـتب الـيكم بـان كسـر 
الحـــدود غـــير جـــائـــز مـــطلقا وال يـــجوز االســـتثناء. ان الـــتراخـــي والـــتسامـــح فـــي هـــذه املـــسائـــل سيســـبب جـــرأة 

وجسارة اعداء امر اهلل. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران منقول في كتاب "امر وخلق"، الجزء الرابع، ص 13)

2- وبـــالنســـبة لـــسؤالـــكم االخـــر، حـــول حـــساب الـــيوم وهـــل هـــو مـــن غـــروب الـــشمس إلـــى غـــروب الـــشمس لـــليوم 
الــــتالــــي او مــــن مــــنتصف الــــليل، فــــان حــــضرة املــــولــــى طــــلب مــــني ان اكــــتب بــــان املــــيزان فــــي ذلــــك هــــو غــــروب 

الشمس وليس منتصف الليل. 
(توقيعات مباركة، مجلد 3، ص 271 – 272) 

3- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول الـوقـت املـناسـب لـالحـتفال او عـقد جـلسات خـاصـة فـان الـوقـت يحـدد بـالـحساب 
مــن بــعد غــروب الــشمس. امــا حــضرة عــبد الــبهاء تــوفــي بــعد ســاعــة واحــدة مــن مــنتصف الــليل الــذي يــقع بــعد 
عـدة سـاعـات مـن غـروب الـشمس ولهـذا فـان جـلسة وفـاتـه يـجب ان تـعقد طـبقا لـغروب الـشمس وبـغض الـنظر 
عــلى الــحساب الــزمــني لــليوم. ونــفس املــعيار يــطبق عــلى جــلسة وفــاة حــضرة بــهاء اهلل الــذي تــوفــي بــعد ثــمان 

ساعات تقريبا من غروب الشمس. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي للجــزر الــبريــطانــية بــتاريــخ 12 اب / 

اغسطس عام 1944م)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1– جــوابــا لــرســالــتكم املــؤرخــة 2 كــانــون االول / ديــسمبر عــام 1984م حــول االحــتفال بــيوم املــيثاق فــان بــيت 
الـعدل االعـظم طـلب مـنا ان نـرسـل الـيكم املـقتطف الـتالـي مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرة ولـي امـر اهلل 
حـول هـذا املـوضـوع : "يـجب االحـتفال بـيوم املـيثاق ويـوم وفـاة حـضرة عـبد الـبهاء والـذكـرى املـئويـة لـوالدة ووفـاة 
حـضرة عـبد الـبهاء وذلـك بـواسـطة اجـتماع االحـباء ولـكن الـعمل فـيها غـير محـرم. بـعبارة اخـرى عـلى االحـباء 

اعتبار االحتفال بهاتني املناسبتني واجبا ولكن يجوز العمل فيهما." 
تـوضـيحا لـلكيفية الـتي تـم بـها االحـتفال بـيوم 26 نـوفـمبر بـاالرتـباط بـيوم مـيالد حـضرة عـبد الـبهاء الـواقـع فـي 
23 مـايـو، فـقد اشـار حـضرة ايـادي امـر اهلل الـسيد حـسن بـالـيوزي فـي كـتابـه "عـبد الـبهاء" فـي صـفحة 523 
بـــما يـــلي: "قـــال حـــضرة عـــبد الـــبهاء لـــالحـــباء بـــان عـــليهم عـــدم االحـــتفال بـــعيد مـــيالده فـــي 23 مـــايـــو تـــحت اي 
ظـرف كـان. انـه يـوم اعـالن دعـوة حـضرة الـباب وهـو يـوم خـاص بـذلـك الـنفس الجـليل. ولـكن نـظرا ألن الـبهائـيني 
تــرجّـــــو مــن حــضرتــه ان يــخصص لــهم يــومــا يــكون خــاصــا بــحضرتــه فــقد حــدد لــهم يــوم 26 نــوفــمبر لــيكون يــوم 
تــعيينه مــركــزا للعهــد واملــيثاق …" ان بــيت الــعدل االعــظم يــأمــل بــان ذلــك ســيساعــدكــم عــلى فــهم اهــمية هــذا 

اليوم الهام في التقويم البهائي. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن الـساحـة املـقدسـة إلـى الـلجنة االداريـة لـجنوب زائـير بـتاريـخ 23 كـانـون الـثانـي / 

يناير عام 1984م)
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2- بــالنســبة إلــى ســؤالــكم حــول عــقد جــلسات مــشورة فــي االيــام املحــرمــة الــبهائــية، فــقد طــلب مــنا بــيت الــعدل 
االعــظم ان نــشاركــكم املــقتطف الــتالــي املــوجــه مــن حــضرة ولــي امــر اهلل إلــى احــد االحــباء (بــالــلغة الــفارســية) 
بـتاريـخ 2 كـانـون الـثانـي / يـنايـر 1929م: "يـفضل عـدم عـقد جـلسات املـحافـل والـلجان واملـؤسـسات الـبهائـية 
فـي االعـياد الـبهائـية واالحـتفاالت الـخاصـة ومـع ذلـك فـإن الـقرار االخـير حـول هـذه املـواضـيع سـيكون بـيد بـيت 
الــعدل االعــظم." ان بــيت الــعدل االعــظم يــشعر بــان هــذه الهــدايــة مــن حــضرة ولــي امــر اهلل تــعتبر كــافــية فــي 
الــوقــت الــحاضــر. وعــلى أي حــال، يــجب ان يــكون واضــحا بــانــه فــي حــالــة الــطوارئ ومــا قــد يــتطلب مــن عــقد 

جلسات للمؤسسات األمرية في العطالت البهائية فيجوز عقد مثل تلك الجلسات. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن بـــيت الـــعدل االعـــظم إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلمكسيك بـــتاريـــخ 21 

تموز / يوليو 1982م)

3– ان حـضرة ولـي أمـر اهلل قـد وضـح تـمامـا بـان مـراعـاة عـدم الـعمل خـالل االيـام الـتسع املحـرمـة يـعني اطـاعـة 
مخــلصة لــكل فــرد مــؤمــن بــهائــي. وفــي حــالــة الــتجارة واملــشاريــع االخــرى الــتي تــقع تــحت ادارة ومــلكية بــهائــية 
فـيجب ان تـغلق هـذه املـشاريـع والـعمل الـتجاري خـالل االيـام املحـرمـة حـتى ولـو كـان بـعض املـوظـفني فـيها مـن 

غير البهائيني. 
كـــما ان مشـــرق االذكـــار الـــبهائـــي يـــجب ان يـــكون مـــفتوحـــا لـــلعبادة خـــالل االيـــام الـــتسع املحـــرمـــة ويـــسمح فـــيه 
تـقديـم الخـدمـات االسـاسـية ولـكن فـي حـدود ضـيقة. أمـا املـهام الـضروريـة مـثل الـتنظيف واعـداد املـبنى فـيمكن 
عـمله فـي الـيوم الـسابـق، ولـكن فـي يـوم الـعيد او املـناسـبة الـخاصـة فيجـري فـيه فـقط الـبرنـامـج املـخصص لـه. 
وبـالنسـبة لـلعامـلني فـي مشـرق االذكـار سـواء كـانـوا بـهائـيني ام لـم يـكونـوا فـالجـميع سـواسـية طـاملـا ان الـقرار 

في هذه االمور راجع إلى املؤسسات البهائية التي تقرر عدم جواز العمل في العطالت البهائية. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل االعــظم إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــبنما بــتاريــخ 12 اب / 

اغسطس عام 1977م)
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االباليیا ووااالمتحاناتت ااإللهھيیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل

أن يــا أحــبائــي إذا ســمعتم رزايــاي الــتي ال مــثل لــها فــي اإلبــداع ال تحــزنــوا ألنــا خُـــلقنا لــلباليــا وجــعلها اهلل 1.
دهـــنًا لهـــذا املـــصباح فـــهنيئا ملـــن يـــعرف لـــحن الـــقول ويـــأخـــذه نـــفحات كـــلمات هـــذا الـــغالم الـــذي كـــان هـــدفـــا 
لـسهام األنـام فـي سـبيل اهلل. قـل إن هـذا غـالم لـو يـغرقـونـه فـي البحـر يسـبح مـع الـحيتان ولـو يـنصبون رأسـه 
عــلى الــسنان لــيذكــر بــني الــعباد ربــه الــرحــمن ولــو يــقطعون أعــضائــه، كــل عــضو مــنه يــنادي قــد فــزُت بــما هــو 
أمــلي ورجــائــي. انــتم يــا أحــبائــي ال تحــزنــوا ثــم اســلكوا عــلى أثــري وتــمّسكوا بــعروة اهلل لــو يــكشف الــغطاء 
لــــتفدون أنــــفسكم الســــتماع كــــلمة الــــتي يخــــرج مــــن فــــم املــــحبوب ويــــأخــــذكــــم جــــذب االشــــتياق عــــلى شــــأن ال 

يمنعكم السالسل وضوضاء أهل النفاق عن التوجه إلى نير اآلفاق.
(آثار قلم أعلى، ج6، ص49)

فـــوعـــزتـــك ال يـــمنعني الـــبالء عـــن ذكـــرك وثـــنائـــك إن الـــبلية فـــي حـــبّك رحـــمتك عـــلى خـــلقك والـــرزيـــة فـــي ســـبيلك 2.
نـــعمتك ألصـــفيائـــك. أشهـــد بـــأن الـــباليـــا أضـــاء وجـــه الـــبهاء عـــن مشـــرق الـــبقاء وبـــه زيّـــن هـــيكله بـــني األرض 

والسماء. 
(آثار قلم أعلى، ج6، ص124)

طـــوبـــى لـــلذيـــن حـــملوا الشـــدائـــد فـــي ســـبيلي وحُــــــبسوا الســـمي أال إنـــهم تـــحت خـــباء عـــظمتي ســـوف نـــطّرز 3.
ديباج كتاب اإلبداع بأسمائهم بني األكوان. 

(لئالئ الحكمة، ج2، ص242)

ك 4. يــا ابــن اإلنــسان إن ال يــصيبك الــبالء فــي ســبيلي كــيف تســلك ســبل الــراضــني فــي رضــائــي وإن ال تــمسَّ
املشّقة شوًقا للقائي كيف يصيبك النّور حبّا لجمالي. 

(الكلمات املكنونة)

يا ابن اإلنسان املحّب الصادق يرجو البالء كرجاء العاصي إلى املغفرة واملذنب إلى الرحمة.5.
(الكلمات املكنونة)

يـا ابـن اإلنـسان بـالئـي عـنايـتي ظـاهـره نـار ونـقمة وبـاطـنه نـور ورحـمة فـاسـتِبق إلـيه لـتكون نـورا أزلـيا وروحـا 6.
قدميا وهو أمري فاعرفه.

(الكلمات املكنونة)

فـاعـلموا بـأن الـباليـا واملـحن لـم يـزل كـانـت مـوكـلة ألصـفياء اهلل وأحـبائـه ثـم لـعباده املـنقطعني الـذيـن ال تُـلهيهم 7.
الـــتجارة وال بـــيع عـــن ذكـــر اهلل وال يســـبقونـــه بـــالـــقول وهـــم بـــأمـــره ملـــن الـــعاملـــني. كـــذلـــك جـــرت ســـنّة اهلل مـــن قـــبل 

ويجري من بعد فطوبى للصابرين.
(سورة امللوك)
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قـد جـعل اهلل الـبالء غـاديـة لهـذه الـدسـكرة الـخضراء وذبـالـة ملـصباحـه الـذي بـه أشـرقـت األرض والـسماء... لـم 8.
يزْل بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سنّته قد خلت في  القرون الخالية واألعصار املاضية.

(لوح سلطان إيران)

وتـوقـن بـأن االمـتحانـات اإللـهية لـم تـزل كـانـت بـني الـعباد وال تـزال تـكون بـينهم حـتى يـتبنّي ويـتميز الـنور مـن 9.
الــظلمة والــصدق مــن الــكذب والــحق مــن الــباطــل والهــدايــة مــن الــضاللــة والــسعادة مــن الــشقاوة والــشوك مــن 

الورد كما قال تعالى: (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم ال يفتنون). 
(كتاب اإليقان، ص7)

10- ألن املـــؤمـــنني واملـــحبنّي هـــم بـــمنزلـــة أغـــصان وأوراق هـــذه الشجـــرة املـــباركـــة ولهـــذا كـــل مـــا يـــرد عـــلى أصـــل 
الشجـرة بـالـطبع سـيصل إلـى فـروعـها وأغـصانـها وأوراقـها. ولهـذا فـإن مـثل هـذه الـصدمـات والـباليـا فـي جـميع 

العصور كانت لعّشاق جمال ذو الجالل. 
(مائدة اسماني، ج4، ص42)

11- عـــند هـــبوب أريـــاح االمـــتحان يـــمتاز عـــّشاق جـــمال الـــرحـــمن مـــن أهـــل الخســـران والـــنفوس الـــتي تســـتقيم 
عندئذ تعتبر من أهل الجنة عند اهلل.

(مائده اسماني، ج4، ص21-2)

12- قــل إن اهلل يــمتحن الــذيــن هــم يــّدعــون اإليــمان فــي أنــفسهم وهــذا مــا رُقــم فــي ألــواح عــزٍّ مــكنون.(لــئالئ 
الحكمة، ج2، ص 40)

13- وعـزّتـك يـا سـلطان الـجبروت ومـالـك املـلكوت إنـي أكـون مـوقـنًا بـأن الـذلـة فـي سـبيلك عـزّ ال يُـقاس بـعزّ مـن 
فــي الــعالــم والــنار فــي حــبك نــور ال تــحجبه ســبحات األمــم، ولــو أشــرب يــا إلــهي فــي كــّل ســاعــة كــأس الــقضاء 
مــن أيــادي األعــداء ال يــسكن ظــمأ شــوقــي وعــطش اشــتياقــي. إن الــذي شــرب رحــيق حــبك وأخــذه ســكر خــمر 

عرفانك ال يجزعه شيء في أرضك وال يشغله أمر من األمور عن النظر إلى أفق ظهورك.
(لئالئ الحكمة، ج2، ص81)

من ألواح حضرة عبد البهاء

وإن نــظرنــا بــنظرة ثــابــتة نــالحــظ أن جــميع ذرات الــكائــنات فــي امــتحان واإلنــسان عــلى نــفس الــحال وعــلى 1.
األخــص أهــل اإليــمان. الــفرق بــان االمــتحانــات هــي نــوٌر مــبني فــي جــبني املخــلصني أمــا بــالنســبة لــلضعفاء 

فإن صوتهم وصياحهم يعلو عندما يقعون في املصائب واملحن وتحيطهم الشبهات في كل يوم. 
(مائدة اسماني، ج9، ص133)

ال تحـــزن مـــن االمـــتحانـــات ألن االمـــتحان واالفـــتـتان هـــو حـــصار لـــألشـــرار وســـبب لـــظهور كـــماالت األبـــرار 2.
ولهـذا يـجب أن تـكون مـمنونـا وسـعيدا ألن املـقصود مـن ظـهور الـنور املـبني تـربـية الـنفوس املـباركـة، وهـذا غـير 
مــمكن إال بــاالمــتحانــات اإللــهية. وبــاالمــتحانــات اإللــهية تــتربّــى الــنفوس ودونــها يســتغرق الجــميع فــي بحــر 
الـــهوى وعـــندمـــا يـــأتـــي االمـــتحان بشـــدتـــه تـــصبح الـــنفوس مـــنقطعة وتنجـــذب لـــلحق وتـــتوجـــه إلـــى اهلل وتتخـــّلق 

بأوصاف رحمانية وتستمّد من الفيوضات السماوية.
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(مائدة اسماني، ج 5، ص36)

أمــــلنا مــــن الــــفضل اإللــــهي أن يــــقاوم األحــــباء املــــصائــــب واملــــحن املــــتعّددة فــــي كــــل لحــــظة مــــثل عــــبد الــــبهاء 3.
ويــــفدون أنــــفسهم فــــي ســــبيل املــــحبوب وال يــــخافــــون مــــن أي بــــالء أو يجــــزعــــون مــــن املــــحن وال يــــصمتون أو 
يـــسكنون بـــل عـــليهم أن يخـــرجـــوا كـــالـــذهـــب الـــخالـــص مـــن الـــنار ويـــعتبروا الـــبالء فـــي ســـبيل الـــبهاء هـــو عـــني 

العطاء واملصيبة في سبيل حضرة بهاء اهلل هي موهبة منه.
(نار ونور، ص40)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

يـــــا أتـــــباع أمـــــر حـــــضرة بـــــهاء اهلل ال تـــــنظروا إلـــــى قـــــّلتكم وال تشـــــتكوا أو تـــــمّلوا مـــــن إيـــــذاء وجـــــفاء الـــــغريـــــب 1.
والــصديــق وال تــغضبوا أو تحــزنــوا مــن اتــهامــات وأقــاويــل وأبــاطــيل ضــيقي الــنظر وال تــقلقوا أو تــخافــوا مــن 
هــجوم األعــداء قــد أخــبرنــا مــوالنــا الــعزيــز كِـــرارا ومــرارا بهــذا الــجفاء وبــهجوم جــيش الــهموم. أمــا ســمعتم مــا 
قـــالـــه مســـّلي الـــعالـــم فـــي هـــذا املـــقام: قـــل إن الـــبالء مـــاء ملـــا زرعـــناه فـــي الـــصدور ســـوف تـــنبت مـــنه ســـنبالت 
تــنطق كــل حــبة مــنها إنــه ال إلــه إال هــو الــعزيــز الــحكيم. وأيــضا قــال تــبارك وتــعالــى: بــالــبالء ربــيّنا األمــر فــي 
الـقرون املـاضـية سـوف تجـد األمـر مشـرقًــا مـن أفـق الـعظمة بـقدرة وسـلطان. وأيـضا: قُــل قـد جـعل اهلل الـبالء 
إكــليال لــرأس الــبهاء ســوف تســتضيء مــنه اآلفــاق. لــعمري أحــبُّ الــبالء فــي ســبيل اهلل مــوجــد األشــياء كــما 

يحبّون النّاس أبصارهم بل أزيد ويشهد بذلك ربّك العزيز املختار.
(من توقيع مؤرخ نوفمبر 1927 موجه إلى أحباء الشرق، نار ونور، ص4)

إن أحـاطـت اآلفـات ديـاركـم فـي املسـتقبل وازدادت االضـطرابـات واملـضايـقات واملـحن املـتواتـرة وأظـلم أفـق 2.
ذلــك اإلقــليم الجــليل ال تــيأســوا وال تــحبطوا عــن الــصراط املســتقيم واملــنهج الــقويــم إال وهــو الــسعي املســتمر 
فـي ازديـاد واسـتحكام واشـتهار وإعـزاز املـؤسـسات االمـريـة. إن اسـتخالص ونـجاة هـذه الـفئة املـظلومـة مـن 
قـــيود األســـر ومـــن يـــد أهـــل الـــظلم والـــعدوان يـــقتضي وقـــوع ضـــوضـــاء وهـــيجان عـــام. أمـــا الـــوصـــول لـــلسعادة 
والـعزة الـحقيقية ألهـل الـبهاء فـإنـه يـتطلب قـيام أهـل الـحقد والـجفاء بـالـفتنة والـفساد، ولهـذا إن ازداد تـالطـم 
أمـواج بحـر الـبالء وازدادت املـحن والـباليـا مـن كـل الـجهات اعـلموا بـحق الـيقني وال تـترّددوا بـأن مـيعاد تـحقق 
الـــوعـــد الـــقديـــم قـــد اقـــترب، ومـــا حـــدث أخـــيرا مـــا هـــو إال وســـيلة لـــنصرة وفـــوز هـــذه الـــفئة املضطهـــدة فـــي تـــلك 
الـدولـة. يـجب أن تـكون األقـدام ثـابـتة والـعزم راسـخ حـتى تـمضي املـراحـل الـباقـية ويظهـر مـقصود وأمـل أهـل 

البهاء في أعلى املقامات ويتجّلى بشكل محيّر للعقول، هذه سنة اهلل ولن تجد لسنّته تبديال.
(من توقيع مؤرخ11 يناير 1928 موجه إلى املحفل الروحاني املركزي إليران، نار ونور، ص5)

إن االمــتحان مــفتاح لــلعزّة األبــديــة وشجــرة أمــر اهلل تــنمو وتــكبر وتــثمر مــن عــذاب ومــحنة املــؤمــنني والــعّشاق 3.
ودماء الشهداء.

(توقيعات مباركة، ج3، ص15)

إن األمـر لـعظيم عـظيم وحـوادثـه جـسيمة، وصُـــــــــرصُـــــــــر امـتحانـه شـديـد، وصـراطـه أحـد مـن سـيف الحـديـد، ولـن 4.
يسـتطيع أحـد مـقاومـة الـريـح الـعقيم سـوى الـجبال الـباذخـة واالطـواد الـشامـخة ولـن يـعبر هـذا املـنهج الـقويـم 
سـوى األقـدام الـثابـتة املسـتقيمة إّن شـعلة نـاره لـهيبة وصـاعـقة قهـرة أشـد مـن لـهيب الـنار. الـناس هـلكاء إال 

املؤمنون واملؤمنون هلكاء إال املمتحنون واملمتحنون هلكاء إال املخلصون واملخلصون في خطر عظيم. 
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(توقيعات مباركة، ج2، ص166)

إنـنا مـعرضـون أحـيانـا المـتحانـات شـديـدة ولـكن يـجب أن نـتذكـر دومـا بـأنـنا عـندمـا نـقبل اإلرادة اإللـهية بـكل 5.
صـبر وحـلم فـإنـه يـعّوضـنا بـطريـقة أخـرى. يـجب أن نـكون صـبوريـن بـكل مـحبة وإيـمان، وبـالـتأكـيد سـيجازيـنا 

ويكافئنا اهلل سبحانه وتعالى. 
(من توقيع كتب بالنيابة عن حضرته إلى أحد األفراد بتاريخ 30 تشرين األول /أكتوبر عام 1951)

قـد يـكون أعـظم امـتحان يـواجـهه الـفرد الـبهائـي هـو مـن فـرد بـهائـي آخـر. ولـكن مـن أجـل حـضرة عـبد الـبهاء 6.
عــليهم أن يــكونــوا مســتعّديــن لــلتغاضــي عــن أخــطاء بــعضهم الــبعض واالعــتذار عــن الــكلمات الــقاســية الــتي 
صـــدرت مـــنهم وأن يـــسامـــحوا ثـــم يـــنسوا. إن حـــضرة املـــولـــى يـــقّدم هـــذه الـــنصيحة ويـــطلب مـــنك الـــعمل عـــلى 

تنفيذها. 
(رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 18 شباط/ فبرايرعام 1945)

لـم ينتشـر هـذا األمـر الـعظيم فـي شـرق وغـرب الـعالـم سـوى بسـبب الـباليـا فـي سـبيل اهلل وشـدة ظـلم وجـور 7.
األعـــداء وهـــجوم أهـــل الـــبغي والـــعدوان، واآلن سيســـتمر هـــذا الـــوضـــع ويـــرتـــفع صـــيت أمـــر اهلل بســـبب هـــذه 

الباليا واملحن التي تأتي وتحيط به. 
(توقيعات مباركة، ج3، ص20)

[راجع أيًضا فصل 41 الشهادة في سبيل اهلل]
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تحريي االحقيیقة ووتركك االتقاليید 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يـــا ابـــن الـــروح احـــب االشـــياء عـــندي االنـــصاف ال تـــرغـــب عـــنه ان تـــكن إلـــي راغـــبا وال تـــغفل مـــنه لـــتكون لـــي 
امـينا وانـت تـوفـق بـذلـك ان تـشاهـد االشـياء بـعينك ال بـعني الـعباد وتـعرفـها بـمعرفـتك ال بـمعرفـة أحـد فـي الـبالد 

فكر في ذلك كيف ينبغي ان تكون. ذلك من عطيتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك. 
(الكلمات املكنونة ) 

2- الــباب املــذكــور فــي بــيان ان الــعباد لــن يــصلوا إلــى شــاطئ بحــر الــعرفــان اال بــاالنــقطاع الــصرف عــن كــل 
مـن فـي الـسموات واالرض. قـدسـوا انـفسكم يـا اهـل االرض لـعّل تـصلّن إلـى املـقام الـذي قـّدر اهلل لـكم وتـدخـلنّ 
فـي سـرادق جـعله اهلل فـي سـماء الـبيان مـرفـوعـا. جـوهـر هـذا الـباب هـو انـه يـجب عـلى الـسالـكني سـبيل االيـمان 
والـــطالـــبني كـــؤوس االيـــقان ان يطهّــــروا انـــفسهم ويـــقدســـوهـــا عـــن جـــميع الـــشؤونـــات الـــعرضـــية، يـــعني يـــنزّهـــون 
الـسمع عـن اسـتماع االقـوال، والـتغلب عـن الـظنونـات املـتعلقة بسـبحات الـجالل، والـروح عـن الـتعلق بـاالسـباب 
الـدنـيويـة، والـعني عـن مـالحـظة الـكلمات الـفانـية ويسـلكون فـي هـذا السـبيل مـتوكـلني عـلى اهلل ومـتوسـلني الـيه، 
حــتى يــصبحن قــابــلني لتجــليات اشــراقــات شــموس الــعلم والــعرفــان االلــهي ومــحال لــظهورات فــيوضــات غــيب ال 
يـتناهـى. ألن الـعبد لـو أراد ان يـجعل اقـوال الـعباد مـن عـالـم وجـاهـل واعـمالـهم وأفـعالـهم، مـيزانـا ملـعرفـة الـحق 
وأولـيائـه فـإنـه لـن يـدخـل أبـدا رضـوان مـعرفـة رب الـعزة ولـن يـفوز بـعيون عـلم سـلطان األحـديـة وحـكمته ولـن يـرد 

منزل البقاء ولن يذوق كأس القرب والرضا. 
(كتاب االيقان، ص 4-3) 

3- عــندمــا يــصل االنــسان إلــى مــرحــلة الــبلوغ، عــليه أن يــتفحص مــتوكــال عــلى اهلل مــقدســا عــن الــحب والــبغص 
ويـفكر فـيما يـتمسك بـه الـعباد ويـسمع ويـرى بـسمعه وبـصره. ولـو نـظر بـعيون االخـريـن سيحـرم مـن مـشاهـدة 
تجــليات انــوار نــير الــعرفــان االلــهي. ان االحــزاب املــختلفة املــوجــودة فــي الــعالــم تــرى انــها مــحقة بــقولــه تــعالــى 

"كل حزب بما لديهم فرحون".
(بيام ملكوت، ص 11- 12)

4- قـّدس ونـظّف بـصرك حـتى تـرى تجـليات االنـوار الـالنـهايـة مـن جـميع الـجهات، ونـزّه سـمعك مـن لـوث الـتقليد 
حــتى تــسمع نــغمات عــندلــيب الــوحــدة والــتوحــيد مــن افــنان الســدرة الــباقــية… ومــن قــيود الــتقالــيد اذهــب إلــى 

روضة قدس التجريد وفردوس عز التوحيد. 
(املصدر السابق، ص 12)

 
5- ولــــكن يــــا أخــــي ان الــــشخص املــــجاهــــد الــــذي أراد ان يخــــطو بــــقدم الــــطلب والســــلوك، فــــي ســــبيل مــــعرفــــة 
ســـلطان الـــقدم، يـــجب عـــليه فـــي بـــدايـــة االمـــر ان يـــجعل الـــقلب الـــذي هـــو محـــل ظـــهور تجـــلي االســـرار الـــغيبية 
اإللـهية مطهّــرا ومـنزّهـا عـن كـل غـبرة مـظلمة مـن غـبار الـعلوم االكـتسابـية واشـارات املـظاهـر الـشيطانـية ويـجعل 
الــصدر الــذي هــو ســريــر ورود وجــلوس مــحبة املــحبوب االزلــي، لــطيفا نــظيفا وكــذلــك يــقدس الــقلب عــن كــل مــا 
يـتعلق بـاملـاء والـطني. يـعني ان يـجعله مـقدسـا عـن جـميع الـنقوش الشـبحية والـصور الـظلية بـدرجـة ال يـبقى فـي 
الـــقلب آثـــار لـــلحب والـــبغض، كـــي ال يـــميل بـــه الـــحب عـــن جـــهة او يـــمنعه الـــبغض عـــن جـــهة بـــال دلـــيل… ويـــجب 
عــلى الــسالــك فــي كــل حــني ان يــتوكــل عــلى الــحق وان يــعرض عــن الخــلق ويــنقطع عــن عــالــم الــتراب ويــتمسك 
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بـــرب األربـــاب وال يـــرجـــح نـــفسه عـــلى أحـــد ويـــمحو عـــن لـــوح قـــلبه االفـــتخار واالســـتكبار ويـــأخـــذ نـــفسه بـــالـــصبر 
واالصطبار. 

(كتاب االيقان، ص 154-153) 

من الواح حضرة عبد البهاء 

1- االسـاس االول هـو تحـّري الـحقيقة، فـلقد تشـبث جـميع االقـوام بـتقالـيد الـعوام، ولـذلـك اخـتلف بـعضهم عـن 
بــعض اخــتالفــا شــديــدا، ومــا زالــوا فــي نــزاع وجــدال غــير ان ظــهور الــحقيقة يــكشف هــذه الــظلمات ويــؤســس 

وحدة االعتقاد ذلك ألن الحقيقة واحدة ال تقبل التعدد. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 80)

 
2- أول مــبدأ مــن مــبادئ حــضرة بــهاء اهلل تحــري الــحقيقة، ومــعنى ذلــك أنــه يــنبغي أن يــنزه الــناس نــفوســهم 
ويـــقدســـوهـــا عـــن تـــلك الـــتقالـــيد الـــتي ورثـــوهـــا عـــن آبـــائـــهم وأجـــدادهـــم، فـــللموســـويـــني تـــقالـــيدهـــم، ولـــلزرادشـــتيني 
تـقالـيدهـم، ولـلمسيحيني تـقالـيدهـم ولـلبوذيـني تـقالـيدهـم، ولـكل مـلة تـقالـيدهـا، وكـل مـلة تحسـب ان تـقالـيدهـا هـي 
الـــحق وأن تـــقالـــيد اآلخـــريـــن بـــاطـــلة، فـــاملـــوســـويـــون مـــثال يـــتصورون أن تـــقالـــيدهـــم هـــي الـــحق وتـــقالـــيد اآلخـــريـــن 
بـاطـلة، ونـحن نـريـد ان نـعرف أيـها هـو الـصحيح، والـواقـع أن جـميع الـتقالـيد ليسـت صـحيحة، فـلو أنـنا تـمسكنا 
بــــتقليد مــــعني ملــــنعنا ذلــــك عــــن الــــتدقــــيق فــــي تحــــري تــــقالــــيد اآلخــــريــــن، فــــالــــيهودي املــــؤمــــن واملــــتمسك بــــتقالــــيد 
املـــوســـويـــني ال يـــمكنه قـــط أن يـــدرك ان اآلخـــريـــن عـــلى حـــق، إذن فـــال بـــد مـــن التخـــلي عـــن الـــتقالـــيد، وال بـــد مـــن 
تحـري الـحقيقة عـسى أن يـكون الـحق مـع اآلخـريـن. وعـلى ذلـك فـإنـه مـا لـم نـترك ونهجـر الـتقالـيد فـإن الـحقيقة 
ال تـبدو وال تتجـلى. فـعبدة األوثـان مـثال يـقولـون إن األوثـان حـق، ومـا لـم يـتركـوا هـذه الـتقالـيد فـلن يـتمكنوا مـن 
أن يـــفوزوا بـــالهـــدايـــة ولـــن يـــدركـــوا وحـــدانـــية اهلل وعـــند تحـــري الـــحقيقة يـــتوجـــب عـــلى االنـــسان أن يتخـــلى عـــن 

التقاليد، فعلى جميع امللل إذا أن تهجر التقاليد، ثم تتحرى الحقيقة. وبهذا ال بد أن تظهر الحقيقة. 

ولـو افـترضـنا أن هـناك خـمسة أشـخاص، وأن كـل واحـد مـن هـؤالء الخـمسة يـدعـي أنـه أعـلم مـن اآلخـر فـال بـد 
مــن وضــعهم مــوضــع االمــتحان. ومــا لــم نــترك الــتعصب فــكيف نســتطيع أن نظهــر الــحقيقة؟ فــاملــجوســي يــقول 
أنـــا عـــلى حـــق، والـــيهودي يـــقول أنـــا عـــلى حـــق، واملـــسيحي يـــقول أنـــا عـــلى حـــق، والـــبوذي يـــقول أنـــا عـــلى حـــق. 
فـــكيف يـــمكن أن يظهـــر الـــحق؟ إذن فـــال بـــد أن يـــترك املـــوســـوي الـــتعصب، ويـــترك املـــسيحي الـــتعصب، ويـــترك 
الـــبوذي الـــتعصب، ومـــا لـــم يـــتم هـــذا فـــال يـــمكن لـــلحق أن يظهـــر. إن غـــايـــة طـــالـــب الـــعلم الـــعاقـــل الـــكامـــل هـــي 
تــحصيل الــعلم بــغض الــنظر عــن الــذي بــينه لــه، والــنور مــحبوبــة فــي أي زجــاج أضــاء، والــورد مــطلوبــة فــي أيــة 
أرض نـــبت، والـــنير األعـــظم يهـــب الـــفيض اإللـــهي مـــن أي مشـــرق طـــلع. وال يـــجوز أن يـــتعصب، بـــل يـــنبغي أن 
يـكون عـاشـقا لـلشمس سـواء طـلعت مـن املشـرق املـوسـوي أم املحـمدي أم الـعيسوي. فـالـشمس هـي الـشمس. 
وعـلى هـذا فـالـحقيقة يـجب أن تـكون هـدف اإلنـسان بـغض الـطرف عـمن سـمعها مـنه. هـذه هـي مـسألـة تحـري 

الحقيقة.
 فما هي نتيجة هذا البحث؟

نــتيجته أن عــلى جــميع مــلل الــعالــم أن تتخــلى عــن كــل مــا ســمعت مــن قــبل، وأال تــتمسك بــملة مــا أو تــنفر مــن 
غـــيرهـــا مـــن املـــلل. فـــلعل املـــلة الـــتي نـــفرت مـــنها عـــلى حـــق، ولـــعل تـــلك الـــتي تـــمسكت بـــها عـــلى بـــاطـــل، فـــإذا مـــا 
تخـلت عـما سـمعت ولـم تـتمسك بـملة مـعينة ولـم تـنفر مـن غـيرهـا عـندئـذ يـبدأ تحـري الـحقيقة وسـوف تـالحـظ فـي 
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الـنهايـة أن حـقيقة األديـان اإللـهية واحـدة، وأن االخـتالف مـنحصر فـي الـتقالـيد، وهـكذا يـكون تحـري الـحقيقة 
سببا في اتفاق جميع البشر. 

(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 160-157) 

3- الــتعليم الــثانــي لــحضرة بــهاء اهلل هــو تحــّري الــحقيقة ألن املــلل واألديــان املــختلفة لــو تحــرّت الــحقيقة فــإنــها 
تتحــد. ولــقد رّوج حــضرة مــوســى الــحقيقة وكــذا حــضرة املــسيح وحــضرة ابــراهــيم وحــضرة الــرســول وحــضرة 

الباب وحضرة بهاء اهلل كلهم أسسوا الحقيقة وروجوها. 
(املصدر السابق، ص 242) 

4- فـأول تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو تحـري الـحقيقة. فـيجب أن يتحـرى اإلنـسان الـحقيقة وان يـترك الـتقالـيد 
ألن كـل مـلة مـن مـلل الـعالـم لـها تـقالـيدهـا، والـتقالـيد مـختلفة، واخـتالفـها سـبب الحـروب ومـا دامـت هـذه الـتقالـيد 
بــــاقــــية فــــإن وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــي مســــتحيلة، إذن يــــجب تحــــري الــــحقيقة حــــتى تــــزول هــــذه الــــظلمات بــــنور 
الـحقيقة. ألن الـحقيقة واحـدة ال تـقبل الـتعدد واالنـقسام. ومـا دامـت ال تـقبل الـتعدد واالنـقسام فـإن جـميع املـلل 
لـــو تتحـــرى الـــحقيقة فـــإنـــها ال شـــك تتحـــد وتـــتفق. وعـــندمـــا قـــامـــت جـــماعـــة فـــي إيـــران بتحـــري الـــحقيقة اتحـــدت 
واتــفقت فــي نــهايــة األمــر، واآلن تــعيش هــذه الجــماعــة فــي مــنتهى األلــفة واملــحبة فــي مــا بــينها وليســت هــناك 
أبــدا بــني أفــرادهــا رائــحة االخــتالف، الحــظوا أن الــيهود كــانــوا يــنتظرون ظــهور الــسيد املــسيح وكــانــوا يــتمنون 
ظــهوره لــيفدوه بــأرواحــهم وقــلوبــهم، ولــكنهم ملــا كــانــوا غــرقــى الــتقالــيد لــم يــؤمــنوا بــه عــند ظــهوره وأخــيرا قــامــوا 
بـصلبه فـيتضح مـن هـذا أنـهم اتـبعوا الـتقالـيد ألنـهم لـو تحـروا الـحقيقة آلمـنوا بـحضرة املـسيح. فهـذه الـتقالـيد 
جــعلت الــعالــم اإلنــسانــي ظــلمانــيا وهــذه الــتقالــيد صــارت ســبب الحــروب وهــذه الــتقالــيد صــارت ســبب الــعداوة 
والــبغضاء إاذن يــجب ان نتحــرى الــحقيقة حــتى نــنجو مــن جــميع املــشاق وتــتنور بــصائــرنــا ونــصل إلــى ســبيل 

امللكوت االلهي. 
(املصدر السابق، ص 323 – 324) 

5- إن األديـان املـوجـودة حـالـيا أسـيرة الـتقالـيد وقـد ولـت حـقيقة األديـان وحـلت محـلها تـقالـيد ال تـتعلق بـأسـاس 
األديــان اإللــهية، فــاألديــان جــاءت مــن أجــل نــورانــية البشــر ومــن أجــل الــنوع اإلنــسانــي ومــن أجــل األلــفة بــني 
الــقلوب ومــن أجــل ظــهور وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي ولــكنهم مــع ألــف أســف جــعلوا األديــان ســبب الــنزاع وصــار 
يــجادل بــعضهم بــعضا ويــسفك بــعضهم دم الــبعض اآلخــر ويهــدم بــعضهم بــيوت الــبعض اآلخــر ألنــهم أســرى 

التقاليد. 
فـــمثال إذا ســـألـــت شـــخصا يـــهوديـــا ملـــاذا أنـــت يـــهودي؟ ألجـــابـــك قـــائـــال: بـــما أن والـــدي كـــان يـــهوديـــا فـــإنـــني أنـــا 
يــهودي. وآخــر مــسيحيا ألجــابــك ألن والــده مــسيحي وثــالــث مســلما ألن والــده كــان مســلما. وأيــة مــلة ســألــتها 
أجــــابــــتك بهــــذا الــــجواب ولــــذا فــــعندمــــا تــــفحصون تجــــدون الجــــميع أســــرى الــــتقالــــيد ولــــيس بــــينهم مــــن يتحــــرى 
الـــحقيقة ألنـــه لـــو تحـــرى الجـــميع الـــحقيقة فـــإنـــهم يتحـــدون، ألن الـــحقيقة واحـــدة ال تـــقبل الـــتعدد وهـــي أســـاس 
جـميع األديـان وحـيث أن هـذا الجـمع مجـرد عـن الـتقالـيد ومتحـرر مـن هـذه الـقيود ويتحـرى الـحقيقة لـذا فـإنـني 

 مسرور جدا.                                    )املصدر السابق، ص (410 – 409 
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تشيیيیع االجناززةة ووددفن االميیت 

من الكتاب األقدس 

1- قـد حَــــَكم اهلل دفـن األمـوات فـي الـبلور أو األحـجار املـمتنعة أو األخـشاب الـصلبة الـلطيفة ووضـع الـخواتـيم 
املنقوشة في أصابعهم انه لهو املقتدر العليم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 128) 

2- قد حكم اهلل دفن األموات في البلور أو األحجار املمتنعة أو األخشاب الصلبة اللطيفة
أمـر حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان بـأن يُـدفـن املـيت فـي تـابـوت مـن الـبلور أو الحجـر املـصقول. وشـرح حـضرة 
ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة كـتبت بـتوجـيهه أّن مـغزى هـذا األمـر إظـهار االحـترام لجسـد اإلنـسان الـذي "تشـرف 
يــومًـــا بتجــلي الــروح اإلنــسانــية الــخالــدة عــليه" وتــتلخص أحــكام الشــريــعة الــبهائــية فــي شــأن دفــن املــيت فــي 
الـنهي عـن نـقل جـثمانـه ملـسافـة تـزيـد عـلى سـاعـة مـن مـكان الـوفـاة، وأن يـكفّن الجسـد فـي ثـوب مـن الحـريـر أو 
الــــقطن، وأن يــــزيــــن إصــــبع املــــيت بــــخاتــــم نــــقش عــــليه: (قــــد بــــدئــــت مــــن اهلل ورجــــعت إلــــيه مــــنقطعا عــــما ســــواه 
ومــتمسكا بــاســمه الــرحــمن الــرحــيم)، وأن يــكون الــتابــوت مــن الــبلور أو الحجــر أو األخــشاب الــصلبة الــلطيفة. 
وقـد نـزلـت صـالة خـاصـة لـلميت تـقام قـبل الـدفـن. وأبـان كـل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي أمـر اهلل، أن 
هـــذه األحـــكام تـــمنع حـــرق جـــثة املـــيت. وال تـــجب الـــصالة عـــلى املـــيت، ووضـــع خـــاتـــم فـــي إصـــبعه إال إذا كـــان 

بالًغا، أي بلغ الخامسة عشر عاًما. 
ويفهم من تعيني املواد التي يصنع منها التابوت، أن تكون مادة دائمة على قدر املستطاع، ومن ثم بنّي بيت 
الــــعدل األعــــظم أنــــه ال مــــانــــع مــــن اســــتعمال أصــــلب األخــــشاب املــــتوفــــرة، أو األســــمنت، فــــي صــــنع الــــتابــــوت، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى املـــواد املـــذكـــورة فـــي الـــكتاب األقـــدس. وفـــي الـــوقـــت الـــراهـــن الـــخيار فـــي هـــذا الـــصدد مـــتروك 

ألحباء اهلل. 
( شرح الكتاب األقدس، فقرة 149)

3- وأن تــكفنوه فــي خــمسة أثــواب مــن الحــريــر أو الــقطن ومــن لــم يســتطع يــكتفي بــواحــدة مــنها كــذلــك قــضي 
األمر من لدن عليم خبير. 

(الكتاب األقدس، فقرة 130)

4- وأن تكفنوه في خمسة أثواب من الحرير والقطن
أمـر حـضرة األعـلى بـلف املـيت فـي خـمسة أثـواب مـن الحـريـر أو الـقطن، وثـبت حـضرة بـهاء اهلل هـذا وأضـاف: 
"مــن لــم يســتطع يــكتفي بــواحــدة مــنهما" وسُـــــــئل حــضرتــه عــما إذا كــان املــقصود خــمسة أثــواب عــلى غــرار مــا 
كـان مـعموال بـه مـن قـبل، أو خـمسة لـفائـف كـّل مـنها فـي جـوف االخـرى فـتفضل بـأن املـقصود خـمسة أثـواب. 
أمـا فـيما يـخص كـيفية لـف الجسـد، فـال يـوجـد فـي الـنصوص املـباركـة تـفصيل يحـدد كـيفية لـف الجسـد، سـواء 
فــي حــالــة اســتعمال خــمسة أثــواب أو فــي حــالــة اســتعمال ثــوب واحــد. وألحــباء اهلل فــي الــوقــت الــراهــن الحــريــة 

في اختيار ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن. 
 ( شرح الكتاب األقدس، فقرة 151)

5- حرّم عليكم نقل امليت أزيد من مسافة ساعة من املدينة ادفنوه بالروح والريحان في مكان قريب 
 (الكتاب األقدس، فقرة 130)
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6- حرّم عليكم نقل امليت ازيد من مسافة ساعة من املدينة 
املــقصود هــو تحــديــد الــزمــن الــذي يــمكن خــاللــه نــقل املــيت مــن مــكان الــوفــاة إلــى مــكان الــدفــن بــساعــة واحــدة، 
بـغض الـنظر عـن الـوسـيلة املسـتعملة فـي نـقل الـجثة. وقـد أضـاف حـضرة بـهاء اهلل أنـه "كـلما عجـل بـدفـن املـيت 
كـان أحـب وأولـى" ويـنبغي أن تـفهم عـبارة "مـكان الـوفـاة" عـلى أنـها تـشمل املـديـنة أو الـقريـة الـتي وقـعت فـيها 
الــوفــاة، فــيبدأ حــساب مــسافــة الــساعــة املــسموح بــها مــن حــدود املــديــنة أو الــقريــة إلــى مــكان الــدفــن. واملــقصد 

الحقيقي لهذا الحكم هو أن يدفن امليت على مقربة من مكان وفاته. 
  (شرح الكتاب األقدس، فقرة 152)

7- قد نزلت في صالة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل اآليات. 
  (الكتاب األقدس، فقرة 8) 

8- صلوة امليت 
صـالة املـيت هـي الـصالة الـوحـيدة الـتي تـؤّدى جـماعـة، ويـقوم بـتالوتـها أحـد املـصلني بـينما يـقف بـقية املـصلني 
فـي صـمت. وقـد أوضـح حـضرة بـهاء اهلل أن صـالة املـيت واجـبة إذا كـان املـيت بـالـًغا، وتـقام الـصالة قـبل دفـن 
املـيت، واسـتقبال الـقبلة لـيس شـرطـا لـصحتها وهـناك املـزيـد مـن تـفاصـيل هـذه الـصالة فـي خـالصـة األحـكام 

واألوامر. 
  (شرح الكتاب األقدس، فقرة 10)

9-قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل  اآليات 
تـــتكون صـــالة املـــيت مـــن جـــزئـــني. الجـــزء األول دعـــاء أنـــزلـــه حـــضرة بـــهاء اهلل ويُـــتلى فـــي أول الـــصالة. والجـــزء 
الــثانــي يــتضمن ســتة آيــات مــنزلــة خــصيصا لهــذه املــناســبة، تُــتلى كــل مــنها مــكررًا تــسع عشــرة مــرّة، مســبوقــة 
بـــتكبيرة واحـــدة "اهلل أبـــهى". وهـــذه هـــي نـــفس اآليـــات الـــتي أنـــزلـــها حـــضرة األعـــلى لـــصالة املـــيت فـــي كـــتاب 

البيان. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 11)

10- صالة امليت
 يقرأ في القنوت:

يـــا الـــهي هـــذا عـــبدك وابـــن عـــبدك الـــذي آمـــن بـــك وبـــايـــاتـــك وتـــوجـــه الـــيك مـــنقطًعا عـــن ســـواك * انّـــك انـــت ارحـــم 
الـــراحـــمني * اســـئلك يـــا غـــفّار الـــذنـــوب وســـتّار الـــعيوب بـــان تـــعمل بـــه مـــا يـــنبغي لـــسمآء جـــودك وبحـــر افـــضالـــك 

وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت األرض والسماء * ال إله إال أنت الغفور الكريم *
وبعد يشرع في التكبيرات

في األول اناّ كّل هللّ عابــدون *
وفي الثاني انّا كّل هللّ ساجـدون *
وفي الثالث اناّ كّل هللّ قانـتـــون *
وفي الرابع انّا كّل هللّ ذاكــرون *

وفي الخامس اناّ كّل هللّ شاكـرون *
وفي السادس انّا كّل هللّ صابرون * 

كّل منها تسع عشرة مرة

���٦٢



  وفي النساء يقول: هذه أمتك وابنة أمتك إلى اخر. 
بعد تالوة كّل تكبيرة "اهلل أبهى" يجب تالوة كل من االذكار الستة، تسع عشرة مرة. •

من رسائل حضرة ولي أمر اهلل 

اثـــناء دفـــن املـــيت يـــجب ان يـــكون وجـــهه جـــهة الـــقبلة، كـــما ان هـــناك صـــالة لـــلميت يـــجب تـــالوتـــها وال تـــوجـــد 1.
مراسم دفن أخرى للميت. 

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 6 تموز/ يوليو 1935م)

2-ان مـراسـم تـشييع الـجنازة الـبهائـية الـرسـمية هـي خـاصـة بـالـبهائـيني، ولـكن لـيس هـناك مـا يـمنع مـن قـراءة 
االدعـية الـبهائـية او ان يـقوم شـخص بـهائـي بـاجـراء مـراسـم تـشييع جـنازة لـشخص غـير بـهائـي ان طـلب مـنه 

ذلك. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة بــتاريــخ 20 تــموز / 

يوليو عام 1946م)

3-بــالنســبة ملــراســم تــشييع الــجنازة الــبهائــية فــإنــها بــسيطة لــلغايــة، حــيث تــضم تــالوة صــالة املــيت الجــماعــية 
فــقط. وعــلى مــحفلكم املــركــزي الــتيقظ بــأن ال يــقوم االحــباء بــعمل أســالــيب مــوحــدة أو طــقوس مــعينة فــي هــذا 
الـخصوص. إن الخـطورة فـي ذلـك تـكمن، كـما هـو الـحال فـي بـعض الـحاالت األخـرى حـول الـعبادة الـبهائـية، 
فـــي إيـــجاد وتـــطويـــر نـــظام مـــعني أو شـــعائـــر وأنـــماط متشـــّددة بـــني األحـــباء. كـــما يـــجب املـــحافـــظة عـــلى املـــرونـــة 

والبساطة التامة في هذا الشأن....
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة وكــندا بــتاريــخ 10 

كانون الثاني/ يناير عام 1936م)

من رسائل بيت العدل األعظم 

مــن وجــهة نــظر الــديــن الــبهائــي فــإن الــروح اإلنــسانــية تحــّل حــني تــكويــن الــنطفة ولهــذا يــجب احــترام الــجنني 1.
املــيّت بــغّض الــنظر عــن عــمره وعــدم رمــيه فــي املحــرقــة إن أمــكن ذلــك. لــم يجــد بــيت الــعدل األعــظم مــا يــشير 
فـي اآلثـار املـباركـة إلـى طـريـقة دفـن الـجنني وفـي حـاالت سـابـقة تـرك هـذا املـوضـوع إلـى خـيار الـوالـديـن. فـي 
إحـدى الـحاالت تـم إبـالغ املـركـز الـعاملـي بـأن الـوالـديـن دفـنا الـجنني فـي زاويـة حـديـقتهما وتـليا عـدة مـناجـاة 

وأدعية من أجل رقي روح طفلهما. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم إلى أحد األحباء بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر عام 1987م)

كــما ســبق تــوضــيح املــوضــوع إلــى مــحفلكم فــي رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل األعــظم بــتاريــخ 10 2.
كــانــون الــثانــي / يــنايــر عــام 1978 فــان قــام أحــد الــبهائــيني بــكتابــة وصــيته وفــيها شــرط مــخالــف لــألحــكام 
والـــقوانـــني الـــبهائـــية فـــان ذلـــك الشـــرط أو الـــبند يـــعتبر بـــاطـــالً والغـــيًا، وال يـــجوز لـــألقـــارب الـــبهائـــيني أو املـــحفل 
الــروحــانــي تــنفيذه. وبــناء عــليه فــإن ذكــر الــشخص الــبهائــي فــي وصــيته بــان تحــرق جــثته، فــيجب فــي هــذه 
الـحالـة دفـن املـيت طـبقا لـألحـكام الـبهائـية إال إذا كـان هـناك مـعوقـات مـن جـانـب الـقانـون املـدنـي يـحول دون 
ذلـك. وفـي هـذه الـحالـة يـجب تـطبيق الـقانـون املـدنـي ولـكن عـلى املـحفل الـروحـانـي، كـما أشـير، أن ال يـكون 

طرفا في املوضوع. 
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(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل األعــظم إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي ألملــانــيا بــتاريــخ 9 كــانــون 
األول / ديسمبر عام 1984م)

ان احـكام دفـن املـيت الـتي جـاءت فـي كـتاب األقـدس ال تـشير إلـى حـالـة املـوت فـي البحـر. وإلـى أن يـأتـي 3.
الــوقــت لــكي يشــرع بــيت الــعدل األعــظم فــي هــذا الــخصوص، عــلى االحــباء عــندمــا تــواجــههم هــذه الــحالــة أن 
يـــروا مـــا يـــنص عـــليه الـــقانـــون املـــدنـــي أو البحـــري. ولـــكن إن وصـــلت الـــجثة إلـــى األرض، فـــيجب بـــالـــطبع أن 

تدفن في أقرب مكان مناسب. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل األعـظم إلـى أحـد األفـراد جـاءت فـي رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت 

العدل األعظم إلى املحفل الروحاني املركزي لنيوزيلندا بتاريخ 20 تشرين األول / أكتوبر عام 1974م)

بــالــطبع عــلى األحــباء أن يــعرفــوا األحــكام الــبهائــية الــخاصــة بــدفــن املــيت، وعــليهم أن يــسعوا لــلتأكــد بــأنــهم 4.
ســـوف يـــدفـــنون طـــبًقا لـــألحـــكام الـــبهائـــية. ولـــكن إن لـــم يـــتحقق ذلـــك رغـــم ذكـــره فـــي الـــوصـــية فـــعلى املـــحافـــل 
املـشورة حـول هـذا املـوضـوع واالسـتعانـة بـوجـهة الـنظر الـقانـونـية ان كـان ذلـك ضـروريـا. وأيـضا عـمل أفـضل 

الترتيبات الالزمة لكي يتم دفن البهائيني طبقا ألحكام الشريعة. 
(مــن رســالــة لــبيت الــعدل األعــظم إلــى أحــد املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة بــتاريــخ 31 كــانــون األول / ديــسمبر 

1972م)
[راجع أيًضا فصل 12 اإلرث]
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تطابق االديین مع االعلم وواالعقل  

من آثار حضرة عبد البهاء 

1-  واألســـاس الـــرابـــع هـــو أن الـــديـــن والـــعلم تـــوأمـــان ال انـــفكاك ألحـــدهـــما عـــن اآلخـــر، فـــهما لـــإلنـــسان بـــمثابـــة 
الــجناحــني لــلطائــر يــطير بــهما، ومــن الــواضــح أن جــناحًـــــا واحــًدا ال يــكفي لــلطيران، وكــل ديــن يتجــرد مــن الــعلم 

فهو تقليد ال اعتقاد، ومجاز ال حقيقة، ولذلك كان التعليم فريضة من فرائض الدين. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 81)

2- أمـا املـبدأ الـثالـث فـهو أن الـديـن تـوأم الـعلم. فـإذا وجـدت مـسألـة مـن مـسائـل الـديـن ال تـطابـق الـعقل والـعلم 
كــانــت هــذه املــسألــة َوهْـــًما. ألن الجهــل ضــد الــعلم. فــإذا كــان الــديــن ضــد الــعلم فــهو جهــل. وإذا كــانــت هــناك 
مـسألـة تخـرج عـن طـور الـعقل الـكلي اإللـهي فـكيف نـتوقـع أن يـقنع بـها اإلنـسان، إذ إنـه لـو فـعل ذلـك لـسّمينا 

ذلك اعتقاد العوام. 
أمــا األســاس الــذي وضــعه جــميع األنــبياء فــهو الــحقيقة، وهــي واحــدة ومــطابــقة بــأكــملها لــلعلم. فــوحــدانــية اهلل 
مـثال، أليسـت مـطابـقة لـلعقل؟ والـروحـانـية اإلنـسانـية أليسـت مـطابـقة لـلعقل؟ والـنية الـصادقـة والـصدق واألمـانـة 
والــوفــاء أليســت مــطابــقة لــلعقل؟ والــثبات واالســتقامــة واألخــالق الحــميدة أليســت مــطابــقة لــلعقل؟ إذًا فجــميع 
أحــــكام الشــــريــــعة اإللــــهية مــــطابــــقة لــــلعقل. وتــــفصيل ذلــــك أن الــــديــــن مــــنقسم إلــــى  قــــسمني: أحــــدهــــما يــــتعلق 
بـــــالـــــروحـــــانـــــيات وهـــــو األصـــــل. والـــــقسم الـــــثانـــــي يـــــتعلق بـــــالـــــجسمانـــــيات أي املـــــعامـــــالت.  أمـــــا الـــــقسم املـــــتعلق 
بـــالـــروحـــانـــيات واإللـــهيات فـــإنـــه لـــم يـــتغير ولـــم يـــتبدل، وبـــه بـــعث جـــميع األنـــبياء الـــذيـــن أســـسوا فـــضائـــل الـــعالـــم 
اإلنــسانــي، بــمعنى أن قــبًسا مــن شــمس الــحقيقة ســطع عــلى عــالــم األخــالق فــأضــاءهــا وهــطل غــمام الــعنايــة، 
فــازدهــرت حــديــقة الــحقيقة وأيــنعت. وهــذا أســاس رســالــة جــميع األنــبياء وهــو يــتعلق بــعالــم األخــالق واملــعرفــة، 

وهو واحٌد ال يتغيّر، إذ أّن الحقيقة ال تتعّدد وال تقبل التعدد. 

أمـا الـقسم الـثانـي مـن الـديـن اإللـهي – وهـو املـتعلق بـاألجـسام واألحـكام فـإنـه يـتغير ويـتبّدل بـمقتضى الـزمـان 
واملــكان. فــفي زمــان مــوســى نــّصت الــتوراة عــلى عشــرة أحــكام بــالــقتل. وكــان ذلــك بــمقتضى ذلــك الــزمــان. أمــا 
فــي عهــد املــسيح فــإن الــزمــان لــم يــكن يــقتضي ذلــك. وهــذا هــو ســبب الــتغيير الــذي حــصل، فــالــقصاص فــي 
الـتوراة مـثال يـقوم عـلى أسـاس الـعني بـالـعني، ومـعنى ذلـك أنـه إذا كسـر إنـسان سـّن إنـسان آخـر كسـرت سـنّه. 
وإذا سـرق إنـسان قُــطعت يـده، فهـل يـمكن اآلن الـقيام بهـذا الـعمل، أو هـل يـمكن قـتل مـن يكسـر السـبت، أو 
قـتل مـن يسـب أبـاه؟ إن ذلـك مسـتحيل الـيوم ومـمتنع. ذلـك ألن الـزمـان ال يـقتضيه. اتـضح إذن أن لشـريـعة اهلل 
وجهــني، أحــدهــما روحــانــي يــتعلق بــعالــم األخــالق واملــعرفــة وفــضائــل الــعالــم اإلنــسانــي، وهــذا ال تــغيير فــيه وال 
تـبديـل، فـهو واحـد دائـما أبـدا، والـثانـي ال يـتعلق بـاألخـالق، وهـذا يـتغير حسـب مـقتضيات الـزمـان. أمـا أسـاس 
ديـن اهلل فـهو األخـالق وإشـراق نـور املـعرفـة والـفضائـل اإلنـسانـية. وكـل مـلة تـرتـقي إذا تـحسنت أخـالقـها، كـما 
أن تهــذيــب األخــالق مــطابــق لــلعقل، وال خــالف فــي ذلــك أبــدا. لــذلــك إذا كــان الــديــن مــخالــفا لــلعقل فــهو أوهــام، 
وهـذه أيـضا مـسألـة مـن مـسائـل وتـعالـيم بـهاء اهلل. فـطابـقوا إذن جـميع عـقائـدكـم عـلى الـعلم حـتى يـتفق الـعلم 
والــديــن، ذلــك ألن الــديــن هــو أحــد جــناحــي اإلنــسان والــعلم هــو الــجناح اآلخــر واإلنــسان يــطير بــجناحــني وال 
يسـتطيع أن يـطير بـجناح واحـد. أمـا جـميع تـقالـيد األديـان فـهي مـخالـفة لـلعقل والـعلم ولـحقيقة األديـان، ومـن 
هـذه الـتقالـيد نـشأت املـفاسـد الـتي أصـبحت سـببا لـلعداوة والـبغضاء بـني البشـر، ولـو طـابـق الـناس بـني الـديـن 
والـعلم لظهـرت الـحقيقة، وألصـبح ظـهور الـحقيقة سـببا إلزالـة الـخالف ولـزال الـبغض الـديـني بـل الخـتلط جـميع 
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البشـر مـع بـعضهم الـبعض بـنهايـة األلـفة واملـحبة. فـركـزوا أفـكاركـم إذن عـلى تـطبيق الـعلم عـلى الـديـن، وتـطبيق 
الدين على العلم. 

(نفس املصدر السابق ص 171 – 173)

3- ومــن جــملة الــتعالــيم الــتي أعــلنها حــضرة بــهاء اهلل هــو أن الــديــن يــجب أن يــكون مــطابــقا لــلعقل ومــطابــقا 
لـلعلم وأن الـعلم يـصّدق الـديـن والـديـن يـصّدق الـعلم وكـالهـما يـرتـبطان بـبعضهما ارتـباطـا تـامًــا. هـذا هـو أصـل 
الـحقيقة وإذا مـا خـالـفت مـسألـة مـن املـسائـل الـديـنية الـعقل وخـالـفت الـعلم فـإنـها وهـٌم مـحٌض. فـكم تـمّوجـت مـن 
أمــثال هــذه الــبحور الــوهــمية فــي الــقرون املــاضــية! الحــظوا أوهــام مــلة الــرومــان والــيونــان الــتي كــانــت أســاس 
ديـنهم والحـظوا أوهـام املـصريـني الـتي كـانـت أسـاس ديـنهم أيـضا وجـميع هـذه األوهـام مـخالـفة لـلعقل ومـخالـفة 
لــلعلم واتــضح اآلن وتجــلى أنــها كــانــت أوهــامًـــا ولــكنها فــي زمــانــها كــانــت عــقائــد تــمسكوا بــها أشــد الــتمسك. 
فـاملـصريـون الـقدمـاء مـثال حـينما كـان يـذكـر أمـامـهم اسـم صـنم مـن أصـنامـهم كـانـوا يـزعـمون أن ذلـك معجـزة 

من معجزات ذلك الصنم في حني انه في الحقيقة قطعة من الصخر. 
إذن يـجب عـلينا نـحن أن نتخـلى عـن هـذه األوهـام ونتحـّرى الـحقيقة. فـكل مـا نـراه مـطابـًقا لـلحقيقة نـقبله وكـل 
مــا ال يــصدقــه الــعلم وال يــقبله الــعقل فــهو لــيس بــحقيقة بــل تــقالــيد، وهــذه الــتقالــيد يــجب نــبذهــا ويــجب الــتمسك 
بـالـحقيقة فـال نـقبل الـديـن الـذي ال يـطابـق الـعقل والـعلم. وحـينما يـتم هـذا ال يـبقى اخـتالف بـني البشـر إطـالقًــا 
ونصبح جميعا ملًة واحدةً وجنًسا واحًدا ووطنًا واحًدا وسياسًة واحدةً وإحساساٍت واحدة وتربيًة واحدة. 

(نفس املصدر السابق، ص 317 – 318)

4- ورابـــع تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو أن الـــديـــن يـــجب أن يـــطابـــق الـــعلم ألن اهلل وهـــب اإلنـــسان عـــقال حـــتى 
يـحقق فـي حـقائـق األشـياء. فـإن كـانـت املـسائـل الـديـنية مـخالـفة لـلعقل والـعلم فـإنـها وهـم مـن األوهـام. ألن مـا 
يــناقــض الــعلم هــو الجهــل، ولــو قــلنا إن الــديــن ضــد الــعقل فــذاك يــعني أن الــديــن جهــل، ولهــذا ال بــد أن يــكون 
الـــديـــن مـــطابـــقا لـــلعقل حـــتى يـــطمئن اإلنـــسان إلـــيه فـــإن كـــانـــت هـــناك مـــسألـــة تـــخالـــف الـــعقل فـــإن االنـــسان ال 

يطمئن إليها أبدا ويكون مترددا دائما. 
(نفس املصدر السابق، ص 324 - 325)

5- رابــعا: أن الــديــن يــطابــق الــعلم والــعقل الســليم. ألنــه لــو كــان مــخالــفا لــهما لــكان أوهــامًــا، ألن الــعلم حــقيقة. 
ولـو كـانـت مـسألـة مـن املـسائـل الـديـنية تـخالـف الـعلم والـعقل فـإنـها وهـم. والـعلم الـحقيقي نـور وال بـد أن يـكون 
مــا يــخالــفه ظــلمة إذن يــجب أن يــكون الــديــن مــطابــقا لــلعلم والــعقل. ولهــذا فــإنــه ملــا كــانــت جــميع هــذه الــتقالــيد 
املــوجــودة بــني أيــدي األمــم مــخالــفة لــلعلم والــعقل لــذلــك صــارت ســبب االخــتالف واألوهــام. إذن يــجب عــلينا أن 
نتحـرى الـحقيقة وأن نـصل إلـى حـقيقة كـل أمـر عـن طـريـق تـطبيق املـسائـل الـروحـانـية مـع الـعلم والـعقل فـإن تـم 

هذا تصبح جميع األديان دينًا واحًدا. ألن أساس الكل هو الحقيقة والحقيقة واحدة. 
(نفس املصدر السابق، 434 – 435) 

من رسائل بيت العدل االعظم 

إن املــنصفني يشهــدون بــصدق مــا تــّدعــونــه بــأن االيــمان بــاهلل ســبحانــه وتــعالــى وقــبول حــقيقة التجــديــد هــما 1.
أمــران مــقبوالن وغــير مــتناقــضني. وإن نــجاحــكم هــو دلــيل عــلى أن الــعلم والــديــن فــي الــحقيقة هــما نــظامــان 
لــلمعرفــة مســتقالن، ولــكن مــكّمالن لــلبعض ويحــركــان عجــلة الــحضارة والــتقدم. إن هــذه الــحقائــق أصــبحت 

واضحة لدى العديد من أصدقائكم املسلمني. 
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(من رسالة إلى البهائيني في ايران مؤرخة 26 نوفمبر 2003، صفحة 9 )
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تبليغ أمر اهلل

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- لــو يجــد أحــد حــالوة الــبيان الــذي ظهــر مــن فــم مــشيّة الــرحــمن لــينفق مــا عــنده، ولــو يــكون خــزائــن األرض 
كلها ليثبت أمرا من أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف . 

(الكتاب األقدس، فقرة 3)

2- وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من املأل األعلى وقبيل من املالئكة املقربني. 
(الكتاب األقدس، فقرة 54)

3- قــل يــا مــأل الــبهاء بــّلغوا أمــر اهلل ألن اهلل كــتب لــكل نــفس تــبليغ أمــره وجــعله أفــضَل األعــمال ألنــها لــن يــقبل 
إال بــعد عــرفــان اهلل املــهيمن الــعزيــز الــقديــر. وقــدَّر الــتبليغ بــالــبيان ال بــدونــه كــذلــك نــزل األمــر مــن جــبروت اهلل 

العلي الحكيم. 
(منتخباتي، فقرة 128، ص 178) 

4- رأس القدرة والشجاعة هي اعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه . 
(لوح أصل كل الخير)

5- كُـــــْن مـــبّلغ أمـــر اهلل بـــبياٍن تحـــدث بـــه الـــنار فـــي األشـــجار وتـــنطق إنـــه ال إلـــه إال أنـــا الـــعزيـــز املـــختار قـــل إن 
الـبيان جـوهـر يـطلب الـنفوذ واالعـتدال، وأمـا الـنفوذ مـعّلق بـالـلطافـة والـلطافـة مـنوطـة بـالـقلوب الـفارغـة الـصافـية، 

وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي نزّلناها في الزبر واأللواح. 
(مجموعه اي از ألواح، لوح الحكمة، ص85)

6- أن يـــا أحـــباء اهلل ال تســـتقروا عـــلى فـــراش الـــراحـــة وإذا عـــرفـــتم بـــارئـــكم وســـمعتم مـــا ورد عـــليه قـــومـــوا عـــلى 
الــــنصر ثــــم انــــطقوا وال تــــصمتوا أقــــل مــــن آن، وإن هــــذا خــــير لــــكم مــــن كــــنوز مــــا كــــان ومــــا يــــكون لــــو أنــــتم مــــن 

العارفني. 
(ظهور عدل الهي، ص17)

7- ومـــنكم مـــن أراد أن يـــبّلغ أمـــر مـــواله فـــلينبغي لـــه بـــأن يـــبّلغ أوال نـــفسه ثـــم يـــبّلغ الـــناس ليجـــذب قـــولـــه قـــلوب 
الـسامـعني، ومـن دون ذلـك لـن يـؤثـر قـولـه فـي أفـئدة الـطالـبني. إيـاكـم يـا قـوم ال تـكونـن مـن الـذيـن يـأمـرون الـناس 
بــالــبر ويــنسون أنــفسهم أولــئك يــكذبــهم كــلما يخــرج مــن أفــواهــهم ثــم حــقايــق األشــياء ثــم مــالئــكة املــقربــني وإن 

يؤثر قول هؤالء في أحد هذا لم يكن منهم بل بما قّدر في الكلمات من لدن مقتدٍر حكيم. 
(منتخباتي، فقرة 128، ص177)

8- بــّلغ أمــر مــوالك إلــى كــل مــن فــي الــسموات واألرض. إن وجــدت مــقبال فــأظهــر عــليه لــئالئ حــكمة اهلل ربــك 
فـيما ألـقاك الـروح وكُـــْن مـن املـقبلني وإن وجـدَت مُــعرضًـــــــــا فـأعـرض عـنه فـتوكّـــل عـلى اهلل ربـك ورب الـعاملـني. تـاهلل 
الــحق مــن يــفتح الــيوم شــفتاه فــي ذكــر اســم ربــه لــينزل عــليه جــنود الــوحــي عــن مشــرق اســمي الــحكيم الــعليم، 

وينزلّن عليه أهل مأل األعلى بصحاف من النور وكذلك قدر في جبروت األمر من لدن عزيز قدير. 
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(منتخباتي، فقرة 129، ص 179) 

9- قـد كـتب اهلل لـكل نـفس تـبليغ أمـره، والـذي أراد مـا أمـر بـه يـنبغي لـه أن يـتصف بـالـصفات الـحسنة أوال ثـم 
يبّلغ الناس لتنجذب بقوله قلوب املقبلني. ومن دون ذلك ال يؤثر ذكره في أفئدة العباد. 

(منتخباتي، فقرة 158، ص 215)

10- إّن الـذيـن هـاجـروا مـن أوطـانـهم لـتبليغ األمـر يـؤيـدهـم الـروح األمـني ويخـرج مـعهم قـبيل مـن املـالئـكة مـن 
لـدن عـزيـز عـليم. طـوبـى ملـن فـاز بخـدمـة اهلل لـعمري ال يـقابـله عـمل مـن األعـمال اال مـا شـاء ربـك املـقتدر الـقديـر، 
إنــه لــسيد األعــمال وطــرازهــا كــذلــك قُــّدر مــن لــدن مــنزٍل قــديــم. مــن أراد الــتبليغ يــنبغي لــه أن يــنقطع عــن الــدنــيا 
ويـجعل هـّمه نـصرة األمـر فـي كـل األحـوال هـذا مـا قـّدر فـي لـوح حـفيظ. وإذا أراد الخـروج مـن وطـنه ألمـر ربّـه 

يجعل زاده التوكل على اهلل ولباسه التقوى كذلك ُقّدر من لدى اهلل العزيز الحميد. 
(منتخباتي، فقرة 157، ص215) 

11- أن انـصروا ربـكم الـرحـمن بـسيوف الـحكمة والـبيان وإن هـذا شـأن االنـسان ومـن دون ذلـك ال يـنبغي هلل 
امللك السبحان. 

(منتخباتي، فقرة 136، ص190)

12- قل إن نصري هو تبليغ أمري هذا ما ُملئت به األلواح هذا حكم اهلل من قبل ومن بعد. 
(أمر وخلق، ج 3، ص 468)

13- قُـْم عـلى خـدمـة اهلل ونـصره ثـم انـطق بـذكـر نـفسه بـني الـعاملـني وال تَـَخْف مـن أحـٍد تـاهلل الـحق روح األعـظم 
يـــؤيـــدك فـــي أمـــر مـــوالك وروح الـــقدس يـــنطق عـــلى لـــسانـــك فـــي حـــني الـــذي يـــفتح شـــفتاك لـــثناء هـــذا املـــحبوب 

املظلوم بني يدي هؤالء الظاملني. 
(آثار قلم أعلى، ج 4، ص 131)

14- أنـت الـذي عـرفـت نـصر اهلل وقُـْمَت عـليه بـالـحكمة والـبيان. قُـْل إن نـصري هـو تـبليغ أمـري هـذا مـا مُـلئت بـه 
األلـواح هـذا حـكم اهلل مـن قـبل ومـن بـعد، قُـل أن اعـرفـوا يـا أولـي األبـصار. إن الـذيـن خـرجـوا عـن الـحكمة أولـئك 

ما عرفوا نصر اهلل الذي نزل في الكتاب. 
(مجموعه اي از الواح جمال أقدس أبهى، لوح سيد مهدي دهجي، ص 121)

15- يـنبغي ألهـل الـبهاء أن يـنصروا الـرب بـبيانـهم ويـعظوا الـناس بـأعـمالـهم وأخـالقـهم. أثـر األعـمال أنـفذ مـن 
أثر األقوال. 

(الكلمات الفردوسية) 

من بيانات حضرة عبد البهاء 

يـا أحـباء اهلل، األمـر عـظيٌم عـظيٌم والـفوز جـليٌل جـليٌل والـقرن مـجيٌد مـجيٌد واألنـوار أحـاطـت األقـطار، قـومـوا 1.
بـقوة إلـهية ونـيٍّة رحـمانـيٍة وهـّمٍة مـلكوتـية وأخـالٍق رحـمانـيٍة وعـزمٍ شـديـٍد والـتوكـل عـلى الـرب الـفريـد، اسـعوا فـي 
خــدمــة أمــر اهلل وانــطقوا بــثناء اهلل وانشــروا نــفحات اهلل وتخــلقوا بــأخــالق اهلل وتجــللوا بحــلل املــالئــكة وتــزيــنوا 
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بـفضائـل هـي زيـنة الـحقيقة االنـسانـية، كـونـوا مـعالـم الـفضل وشـعائـر الـكمال ومـنار الـعلم والـعرفـان ورايـاتِ 
الــتوحــيد وآيــاِت مــوهــبِة الــرب املــجيد، هــذا مــا تــتنور بــه وجــوهــكم فــي املــأل االعــلى وتنشــرح بــه صــدوركــم مــن 

ألطاف رب السموات العلى. 
(من مكاتيب عبد البهاء، ص 136)

2- وأمـــا أصـــول الـــتبليغ، اعـــلمي أن الـــتبليغ إنـــما بـــاألعـــمال املـــلكوتـــية واألخـــالق الـــرحـــمانـــية والـــبيان الـــواضـــح 
املـبني، والـبشارات الـواضـحة الـساطـعة مـن وجـه االنـسان عـند الـنطق والـبيان، ويـجب أن أعـمالـه وأفـعالـه تشهـد 

بصدق أقواله، هذا شأن كل ناشر لنفحات اهلل وصفة كل مخلص في أمر اهلل. 
(من مكاتيب عبد البهاء، املجلد األول، ص 104)

3-إن تـبليغ أمـر اهلل ونشـر نـفحات اهلل يـعتبر الـيوم مـن أعـظم وأهـم األمـور عـلينا أن نـقوم بجـميع الـوسـائـل فـي 
تــرويــج هــذا األمــر الــذي هــو مــؤيــد الــيوم ويــنصره جــنود املــلكوت األبــهى. اآلن وقــت الــتأســيس ولــيس الــتزيــني 
والـوقـت هـو وقـت الـترويـج ولـيس الـتعديـل. ادعـوا اهلل أن يـوفـق الجـميع عـلى هـذا األمـر الـعظيم ويـأخـذوا نـصيبا 

من هذه املوهبة. 
(مائده اسماني، مجلد 5، ص 77)

4- يــجب أن يــكون بــساط الــتبليغ مــمدوًدا فــي جــميع األحــيان ألن الــتأيــيد اإللــهي مــوكــول عــليه. وإن لــم يــسعَ 
االنسان بكل هّمه في تبليغ أمر اهلل فإنه بالطبع سيُحرم من تأييد امللكوت األبهى. 

(مائده اسماني، مجلد 5، ص 77)

5- إن الــكوكــب الــساطــع الــيوم هــو تــبليغ أمــر اهلل ومــن وفّــق فــي هــذا الســبيل فــهو مــن مــقّربــي الــعتبة اإللــهية، 
ولهــذا ال تــنظر إلــى مــدى اســتعدادك وقــابــليتك وإنــما تــوجّـــــه إلــى املــلكوت األبــهى أثــناء الــتبليغ واطــلب الــتأيــيد 

اإللهي وانطق بكل قوة واطمئنان وتحّدث بما يُلقى على قلبك. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص481)

6- كــــّل شــــيء محــــدود ســــوى الــــفيض اإللــــهي الــــذي يــــنزل عــــلى االنــــسان بســــبب الــــتبليغ ويــــؤيــــده االلــــهامــــات 
الـربـانـية ولهـذا قـال الـسيد املـسيح: عـندمـا أردتـم الحـديـث ال تـفكروا ألن روح الـقدس يـلهمكم. وإن أردتـم الـعزة 

األبدية والحياة السرمدية والرفعة السماوية بّلغوا أمر اهلل وستصلكم التأييدات اإللهية. 
(أمر وخلق، مجلد 3، ص494)

7- اذا تأخر أمر التبليغ ينقطع التأييد تماما ألنه من املستحيل أن يؤيد اهلل األحباء دون التبليغ.
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص255)

8- اذا قــمتم بــتبليغ أمــر اهلل ســتأتــيكم الــتأيــيدات اإللــهية بــشكل تــتحيرون مــعه، وإنــني أعــدكــم بــالــتوفــيق فــي 
هـــذا األمـــر. نَـــَعم، إن االنـــسان يـــجب أن يـــطبّق الـــتعالـــيم املـــباركـــة حـــتى يـــؤثّـــر كـــالمـــه، ومـــثال ذلـــك كـــيف يـــمكن 

للشخص الذي يدعو إلى السالم أن يقتل انسانا؟
(بدائع اآلثار ، مجلد 2، ص270)
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9- يجب على كل شخص ثابت على العهد أن يفكر في إعالء كلمة اهلل والتبليغ حتى لو لم يعرف القراءة. 
(مائدة اسماني، مجلد5، ص79)

10- إنـــنا بـــحاجـــة إلـــى الـــتبليغ، عـــلى جـــميع األحـــباء أن يـــكونـــوا مـــبّلغني. ان الـــتبليغ يـــكون بـــاألعـــمال الـــحسنة 
والســلوك الــجيد، وأيــضا بــالــتقديــس واملــحبة والــتقوى والــتنزيــه واألمــانــة والــديــانــة والحــديــث. عــلى كــل فــرد مــن 
األحـباء أن يـبّلغ نـفًسا واحـدا عـلى األقـل فـي الـسنة، عـندهـا تسـتقيم األمـور وبـواسـطة املـجالـسة واأللـفة يـمكن 

التبليغ وهذا هو سبب سرور األحباء وهذا هو سبب تأييد األحباء. 
(مائده اسماني، مجلد 5، ص 163)

11-أيـــها الـــثابـــتون عـــلى املـــيثاق، إذا قـــصد هـــذا الـــطائـــر املـــظلوم املـــكسور الـــجناح املـــأل األعـــلى وأســـرع إلـــى 
عــالــم الــخفاء، واســتقر جســده تــحت أطــباق الــتراب أو فُــقد، فــعلى األفــنان الــثابــتني الــراســخني فــي مــيثاق اهلل 
الـذيـن نـبتوا مـن سـدرة الـتقديـس أن يـقومـوا بـاالتـفاق مـع حـضرات أيـادي أمـر اهلل عـليهم بـهاء اهلل، ومـع جـميع 
األنـصار واملـحبنّي، عـلى نشـر نـفحات اهلل وتـبليغ أمـر اهلل وتـرويـج ديـن اهلل قـلبًا وروحـا وال يـصبرون دقـيقة وال 
يســتريــحون آنًــا، وينتشــرون فــي املــمالــك والــديــار ويــطوفــون كــل الــبالد ويــجوبــون خــالل األقــالــيم، ال يســتقرون 
دقــيقة وال يهــدأون آنــا وال تــطلب نــفٌس الــراحــة وتــعلو مــنهم فــي كــل صــقع صــيحة – يــا بــهاء األبــهى – وتــطبق 
اآلفــاق شهــرتــهم فــي كــل الــبالد، ويــكونــون شــموعًـــا مــضيئة فــي كــل نــاٍد، ويــشعلون نــار الــعشق فــي كــل مــحفل 
كـي تشـرق أنـوار الـحق فـي قـطب اآلفـاق وتـدخـل أمـم الشـرق والـغرب أفـواجـا فـي ظـل كـلمة اهلل، وتهـّب نـفحات 
الــقدس وتســتنير الــوجــوه وتــصير الــقلوب ربــانــية والــنفوس رحــمانــية، ويــجب اعــتبار أهــمية أمــر الــتبليغ – فــإنــه 
أس األســــاس. ألن أهــــم األمــــور فــــي هــــذه األيــــام هــــدايــــة املــــلل واألمــــم. وإن هــــذا الــــعبد املــــظلوم مــــشغوٌل لــــيال 
ونـــهارا بـــالـــترويـــج والـــتشويـــق، ولـــم يـــسكن دقـــيقة حـــتى أحـــاط اآلفـــاق صـــيت أمـــر اهلل وأيـــقظت الشـــرق والـــغرب 
نــفحات املــلكوت األبــهى، فــيجب عــلى أحــباء اهلل أن يــنسجوا عــلى هــذا املــنوال. هــذا هــو شــرط الــوفــاء، هــذا مــا 

تقتضيه عبودية عتبة البهاء. 
(من ألواح الوصايا لحضرة عبد البهاء)

12-  إذا قــام األحــباء بــكل قــوة بنشــر نــفحات اهلل فــسوف لــن يــمضي زمــنا حــتى تــنقضي الحــروب ويــنتهي 
الـعداء والـبغضاء ويـأتـي الـربـيع الـروحـانـي وتـرتـفع الـنغمات الـرحـمانـية. أمـا حـرارة شـمس الـحقيقة فسـتكون 

نافذة ومحاطة على شأن يزول منها كل البرودة والخمود والكسالة. 
(بيام اسماني، ص 17) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- الـتكبير والـبهاء والـتحية والـثناء عـليكم وعـلى الـذيـن سـمعوا وأجـابـوا نـداء ربـهم ومـحبوبـهم وتـركـوا أوطـانـهم 
ونـــسوا أوكـــارهـــم وفـــدوا راحـــتهم ورخـــائـــهم وســـرعـــوا إلـــى األقـــالـــيم الـــقاصـــية واألقـــطار الـــشاســـعة فـــي مـــشارق 
األرض ومغاربها حبًّا هلل وخالًصا لوجهه واتباًعا ألمره وإعزازًا لدينه األعز األوعر األفخم األقدس الخطير. 

(من توقيع مؤرخ نوروز 110 بديع)

2- الــَوحــا الــَوحــا يــا معشــر املــؤمــنني واملــؤمــنات، العجــل العجــل يــا عــباد اهلل وإمــائــه فــي املــدن والــديــار، قــومــوا 
عــلى الــنصر بــكليتكم ودعــوا الــدنــيا وزخــرفــها عــن ورائــكم، واتــركــوا أوطــانــكم وأوكــاركــم وذوي قــرابــتكم، وشــّدوا 
ظهـركـم وبـّلغوا الـناس مـا بـّلغكم ربـكم وبـارئـكم وبشـروهـم بـما وعـدكـم مـقصودكـم ومـحبوبـكم، فـواهلل الـذي ال إلـه 
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إال هــو بــقيامــكم عــن مــقاعــدكــم تهــطل شــآبــيب فــيض مــوالكــم ومــوجــدكــم، وبــمهاجــرتــكم أوطــانــكم تظهــر خــفيات 
أمـر مـعبودكـم ومـسجودكـم وبـاسـتقامـتكم يـتزعـزع بـنيان أعـدائـكم وخـصمائـكم وبـانـقطاعـكم تـندك جـبال أوهـام 
رؤســائــكم، إن ثــبّتم أقــدامــكم عــلى هــذا الــصراط، فــوعــزة ربــكم وجــاللــه وعــظمته وعــالئــه روح الــقدس يــنفث فــي 
فـمكم وروح األمـني يـلهمكم فـي قـلوبـكم وروح األعـظم يـحيط بـكم عـن يـمينكم ويـساركـم وخـلفكم وقـدامـكم، أن 
أسـتبقوا فـي خـدمـة ربـكم هـذا خـير لـكم عـما تـطلع الـشمس عـليها إن أنـتم بـأمـره مـوقـنون، وهـذا خـير الـنصح 

مني عليكم إن أنتم تقبلون. والتحية عليكم وعليكن أجمعني. 
(من توقيع مؤرخ نوروز 111 بديع)

3- إن أعـظم وألـزم أمـر هـو الـتبليغ، حـذار مـن أن يـتأخـر ولـو دقـيقة واحـدة. إن الـتبليغ هـو الهـدف األسـاسـي 
لكل مساعي األحباء وسبب سعادتهم األبدية. 

(توقيعات مباركة، ج 1، ص 311)
 

ان أول فــريــضة لــكل مــن يــطلب خــدمــة الــعتبة الــعليا هــو الــتبليغ حســب الشــروط املــدّونــة فــي األلــواح، وإنــه 5.
أحــسن ســبب لــكل مــن يــأمــل مــشاهــدة اشــتعال الــعالــم بــالــنار املــوقــدة اإللــهية. لــقد سُــــــمع مــرارًا وتــكرارا ًمــن 
مـركـز املـيثاق بـأن املـبادئ األسـاسـية والـتعالـيم األصـلية لـحضرة بـهاء اهلل الـتي أعـلنت فـي بـالد الـغرب عـلى 
رؤوس االشـهاد، إن ألـقيت هـذه املـبادئ بـكل وقـار وتجـرّد وتـوجّــــه وخـلوص وأيـضا بـأسـلوب بـديـع ولـحن جـديـد 
وتـرتـيب كـامـل بـما يـوافـق ويـطابـق مشـرب أهـل الـعالـم فـإنـه سـوف لـن تـمّر فـترة حـتى يـنقلب املسـتمع ويـضيء 

نور االيمان في قلبه. 
  (توقيعات مباركة، ج 1، ص 28)

5- أود أن أشــير بــأن أحــسن طــريــقة لــتبليغ أمــر اهلل فــي شــتى أنــحاء الــعالــم وأكــثرهــا تــأثــيرا هــو عــقد بــيوت 
الــتبليغ فــي املــنزل أو مــا يُــسّمى الــفايــرســايــد. عــلى كــل فــرد بــهائــي وكجــزء مــن الــتزامــه الــروحــي أن يــبّلغ أمــر 
اهلل، ومــن الــطرق املــؤثــرة فــي ذلــك هــو دعــوة األصــدقــاء إلــى مــنزلــه مــرة كــل تــسعة عشــر يــومــا ومــن ثــم جــذبــهم 
تــدريــجيا لــألمــر املــبارك. وبــعد أن تــعّم الــثقة والــراحــة بــني الــطرفــني يــمكن إبــالغــهم أمــر اهلل. إن هــذه الــطريــقة 
أكـثر تـأثـيرا مـن االعـالن فـي الـصحف والجـرائـد أو الـقاء خـطب عـامـة.... الـخ. إن املـولـى يـدعـو كـافـة األحـباء 

في العالم بما فيهم املهاجرين في املناطق الداخلية أن يتّبعوا هذا األسلوب في التبليغ. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى مجـموعـة مـن الـبهائـيني فـي مـنطقة كـي وسـت – فـلوريـدا بـتاريـخ 

31آذار/مارس 1955)

6- إن تـبليغ األمـر لـيس مشـروطًـا عـلى مـهنة أو وظـيفة مـعينة أو بـما لـديـنا مـن عـلم ومـعرفـة، وانـما يـعتمد عـلى 
اســتيعابــنا لــلتعالــيم واملــبادئ املــباركــة ومــدى مــطابــقة حــياتــنا لــلحياة الــبهائــية ومــدى رغــبتنا فــي مــشاركــة هــذه 
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)

7- إن الــعالــم فــي اضــطراب عــظيم ويــبدو أن مــشاكــله آخــذة فــي االزديــاد يــومــيا، ولهــذا عــلينا أن ال نــسكت 
وإال نــكون قــد أهــملنا فــي أداء مــهمتنا املــقدســة. إن مــا وصّــــــــــانــا حــضرة بــهاء اهلل مــن تــعالــيم ومــبادئ ليســت 
لتخـزيـنها أو إخـفائـها أو لـالسـتفادة الـشخصية مـنها، لـقد أعـطانـا هـذه الـتعالـيم لـكي نـنقلها مـن شـخص إلـى 

آخر حتى يتعرف جميع أهل العالم عليها ومن ثم تحيطهم بركاتها وتأثيراتها . 

���٧٢



(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي ملـديـنة الـيوت – مـني بـالـواليـات املتحـدة بـتاريـخ 
27 آذار/ مارس عام 1933)

8- كـلما نـالحـظ بـشكل أكـبر أوضـاع الـعالـم واملـشاكـل الـكبيرة الـتي تـتعرض لـها االنـسانـية فـإنـنا نـدرك بـشكل 
عـميق بـأن الـعالج الـوحـيد يـتمثل فـيما أتـى بـه حـضرة بـهاء اهلل، ولـكن لـألسـف فـإن جـمهور الـناس ال تـدرك بـأن 
الـــوســـيلة الـــوحـــيدة لـــعالج مـــشاكـــلنا يـــأتـــي عـــن طـــريـــق الـــرســـالـــة الـــسماويـــة الـــتي هـــي أبـــعد عـــما يـــختلج الـــفكر 
االنــسانــي. وعــلى أي حــال هــناك نــفوس كــثيرة تــفكر بــشكل جــاد وتــبحث عــن الــحقيقة وعــلى الــبهائــيني تــقديــم 

التعاليم املباركة للجميع حتى تستقبلها النفوس املستعدة. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 6 تموز، يوليو عام 1938)

من رسائل بيت العدل األعظم 

يـتضمن تـبليغ األمـر نـشاطـات مـتعددة كـّلها مـهمة لـلنجاح وكـل واحـدة مـنها تـدعـم األخـرى وقـد أكـد حـضرة 1.
ولــي أمــر اهلل مــرات ومــرات عــلى أن الــتوســع والــتمكني هــما جــانــبان تــوأمــان مــن جــوانــب الــتبليغ ال يــفترقــان 
ويـــجب أن يـــسيرا مـــًعا. رغـــم ذلـــك مـــازلـــنا نـــسمع األحـــباء يـــناقـــشون ملـــفاضـــلة جـــانـــب عـــلى اآلخـــر. إن هـــدف 
الـــتبليغ ال يـــكتمل عـــند إعـــالن شـــخص قـــبولـــه بـــأن حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو املظهـــر اإللـــهي لهـــذا الـــعصر بـــل إن 
هــدف الــتبليغ هــو جــذب الــناس إلــى الــرســالــة اإللــهية والــعمل الــدؤوب حــتى يتشــّربــوا روحــه إلــى تــلك الــدرجــة 
الــتي تــجعلهم يــكرّســون أنــفسهم لــألمــر وبــذلــك يــصبح هــذا الــعالــم عــاملــا آخــر. مــن هــذا املــنظار فــإن االعــالن 
عـن االيـمان بـاألمـر املـبارك ال يـعدو كـونـه خـطوة عـلى الـطريـق عـلًما بـأنـها خـطوة مـهمة. يـمكن تشـبيه الـتبليغ 
بـإشـعال الـنار، نـار اإليـمان فـي قـلوب البشـر ولـكن إذا اسـتمر اشـتعال الـنار فـقط طـاملـا بـقي عـود الـكبريـت 
بــــجانــــبها فــــال يــــمكن الــــقول أن الــــنار قــــد اشــــتعلت فــــعال. حــــتى تــــعتبر الــــنار مشــــتعلة فــــعال يــــجب أن تــــبقى 
مشـــتعلة بـــقّوتـــها الـــذاتـــية وبـــعد ذلـــك يـــمكن إضـــافـــة بـــعض الـــوقـــود إلـــيها وتـــهويـــتها لـــيزيـــد لـــهيبها. إن الـــنار 

املشتعلة فعال تدوم وال تنطفئ من أول نفحة ريح وتبقى مشتعلة ولو تركت لوحدها فترة من الزمن. 
(من رسالة كتبت إلى كافة املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 25 ابار/ مايو عام 1975)

2- ولــكن اســمى هــدف لــلجهود األمــريــة هــو تــبليغ أمــر اهلل. كــل مــا أُنجــز حــتى اآلن أو سينجــز فــي املســتقبل 
يــدور حــول هــذا الهــدف األســاســي، إنــه (حجــر الــزاويــة لــلقاعــدة نــفسها) الــذي ســيتقدم ويــتعالــى أمــر اهلل مــن 
خـاللـه، إن التحـّديـات الـحالـية تـدفـعنا بـأن نـقوم بـتبليغ ونشـر الـنفحة املـسكية اإللـهية عـلى مسـتوى مـن نـوعـية 
وتـــشكيلة وكـــثافـــة بـــحيث تســـبق جـــميع فـــعالـــياتـــنا الـــحالـــية. إن الـــظروف مـــهيأة اآلن فـــيجب أن ال نـــدع الـــفرص 
تـــفوتـــنا فـــي هـــذا الـــعالـــم املـــضطرب والســـريـــع الـــتغير. يـــجب أن ال نـــعتقد بـــأن الـــظروف املـــالئـــمة هـــي الســـبب 
الــرئــيسي لهــذه الحــركــة والــنهضة فــهناك أكــثر مــن ســبب: فــإن الــحالــة املــرثــي لــها والــتي وصــلت إلــيها جــموع 
البشـريـة مـن مـعانـاة واضـطراب وهـم هـائـمون وبـاحـثون عـن الـحق والـعدالـة ولـكن (لـيس لـهم مـن بـصر لـيعرفـوا 
اهلل بـعيونـهم أو يـسمعوا نـغماتـه بـآذانـهم). فـاحـتياجـاتـهم يـجب أن تـلبى، الـرؤيـة يـجب أن تتجـدد عـندمـا يـفقد 
األمـل، الـثقة يـجب أن تـرسـخ عـندمـا يـعّم الـشك وتحـّل الـفوضـى. فـي هـذه الـحالـة وفـي حـاالت أخـرى إن رسـالـة 
(السـالم الـعاملـي وعـد حـق) تمهّـــد وتـنّور لـنا الـطريـق، حـيث تـّم تـقديـمها وإهـدائـها لجـميع قـادة وزعـماء الـعالـم 
فـــي كـــل مـــكان وعـــلى اخـــتالف مـــراتـــبهم وطـــبقاتـــهم. إن ذلـــك يـــمثل جـــزءا هـــامـــا مـــن مـــشاريـــع الـــتبليغ املـــختلفة 

ويجب أن تتابع بعزيمة وارادة قوية ومستمرة. 
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إن الـتبليغ هـو غـذاء الـروح، إنـه يـحيي األرواح الـخامـدة ويـبعث سـماًء وأرضًـــــــــا جـديـدة، ويـرفـع رايـة وحـدة الـعالـم 
االنــسانــي، إنــه يــؤكــد عــلى انــتصار العهــد واملــيثاق اإللــهي ويــكون الســبب فــي فــوز األرواح الــزكــية الــتي فَــَدت 

أنفسها له بشرف رضاء موالهم ومحبوبهم. 
(من رسالة الرضوان لعام 1988)

 
3- إن جــميع هــذه املــتطلبات ســتلبى مــن خــالل الخــدمــة املــكرَّســة لــكّل عــضٍو واعٍ مــن أعــضاء جــامــعة االســم 
األعــظم وعــلى األخــص عــبر التعهــد الــشخصي فــي حــقل الــتبليغ. ان هــذا املــجال يــعتبر مــن األهــمية بــمكان 
بـــاعـــتباره أســـاس الـــنجاح والـــفالح  لجـــميع املـــشاريـــع األمـــريـــة وســـتؤدي لـــدخـــول أفـــواج املـــؤمـــنني فـــي ديـــن اهلل 

والتي تحتاج للفت النظر أكثر من جانبكم. 
(من رسالة الرضوان لعام 1989)

 
4- فــمهما كــان الــعمل الــذي ســتقودنــا الــيه تــأمــالتــنا الــخاصــة واســتجابــتنا لــداعــي الــواجــب، عــلينا الــتأكــد مــن 
أمــر واحــد وهــو أنــنا ســوف نــقوم عــلى نشــر اســم مــن هــو مــحيي الــعالــم، فــيعرفــه أعــظم الــناس وأدنــاهــم شــأنــا 
فـي كـل أنـحاء املـعمورة. وال يـمكن لـنا بـأي حـال مـن األحـوال نـحن الـذيـن أعـلنّا عـبوديـتنا ألمـره أن نـتقاعـس أو 
نـتخاذل فـي تـأديـة هـذا الـواجـب األسـاسـي واملُـلحّ، وخـاصـة حـني نـأخـذ فـي اعـتبارنـا أنـه قـد مـضى اآلن قـرن 
واحـد مـن الـزمـان عـلى صـعود الجـمال املـبارك، وأيـضا حـني نـأخـذ فـي حـسابـنا الـعبء الـثقيل مـن الـباليـا الـتي 
حــــاقــــت بــــشعوب الــــعالــــم فحــــطمتها، ونــــسمع صــــراخ اآلالم وأنــــني الــــلهفة الــــصاعــــدة مــــن قــــلوب أولــــئك الــــذيــــن 
يــنتظرون بــارقــة األمــل لــيصل إلــيهم الــغوث واالنــقاذ. فــبهاء اهلل هــو املظهــر األعــلى، مــوحّـــــد البشــر ومخــّلصهم 
جـــميعا، ومـــصدر الـــعدل واملـــحبوب األبـــدي. فـــطبًقا ملـــا أعـــلن عـــنه قـــلمه املـــعصوم اذ كـــتب يـــقول: "قـــل قـــد أتـــى 
املـختار فـي ظـلل األنـوار لـيحيي األكـوان مـن نـفحات اسـمه الـرحـمن ويتّحـد الـعالـم ويـجتمعوا عـلى هـذه املـائـدة 

التي نزلت من السماء.”

فلنحـــمل اســـمه الـــعزيـــز بـــكامـــل الـــوقـــار واالحـــترام لـــكل مـــن لـــه أن يـــسمع، ولـــنقدمـــه كـــنزا ثـــمينا لـــكل مـــن لـــه أن 
يحـظى بـه، ولـننطق بـه بـاملـحبة والـعشق لـدى كـل مـن لـه أن يـنضوي تـحت لـوائـه. وكـم سـيكون محـموًدا إذا مـا 
قـمنا ونـحن فـي غـمرة هـذه الـرغـبة فـي أن ننشـر اسـمه فـي اآلفـاق فـيضع كـل واحـد مـنا لـنفسه خـطة شـخصية 
لـلتبليغ، لـنبرهـن بـذلـك عـلى ذلـك الـعشق الـذي نـكنّه للجـمال األبـهى. وسـيكون ملـثل هـذه الـنشاطـات قـوى ونـتائـج 
عــبر الــعالــم تــكون بــمثابــة خــاتــمة حــافــلة لــلنشاطــات املــباركــة لهــذه الــسنة املــقدســة، تمهّـــد الســبيل للشــروع فــي 

تنفيذ مشروع السنوات الثالث املرتقب في رضوان عام 1993.
(من رسالة الرضوان لعام 1992)

5- نـحن نـعيش فـي وسـط جـموع هـي فـي أمـّس الـحاجـة إلـى رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل. إن مـن واجـبنا أن نـقدم 
لـهم هـذه الـرسـالـة بـكل جـالء وقـناعـة وألكـبر عـدًدا مـمكن. إن الـظلم واملـعانـاة املـحاطـة بـنا ليسـت دلـيال عـلى هـذه 
الـحاجـة فحسـب بـل تـعطي لـنا فـرصـة يـجب أن ال نـغفل عـنها. إن إبـالغ الـرسـالـة هـي املـرحـلة األولـى وبـعد ذلـك 
يـجب أن نـتأكـد بـأنـها قـد فـهمت وطـبّقت، كـما نـقرأ مـن الـرسـالـة الـتي كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرة ولـي أمـر اهلل: 
"إن لـم يـشاهـد الـناس فـي الـجامـعة الـبهائـية نـموذجـا واقـعيا أفـضل مـن املـوجـود فـإنـهم سـوف لـن يـدخـلوا فـي 
األمـــر األعـــظم بـــأعـــداد كـــبيرة." وعـــندمـــا يـــحتضنون األمـــر الـــعزيـــز فـــيجب عـــليهم بـــعد ذلـــك وبـــواســـطة الـــتعالـــيم 
املـباركـة تـطويـر عـالقـاتـهم مـع بـعضهم الـبعض ومـع اآلخـريـن حـتى يـمكنهم بـعد ذلـك وبـالـتدريـج عـرض نـموذج 

حقيقي للجامعة البهائية تكون نورًا وضياًء للباحث عن الحقيقة.(من رسالة الرضوان لعام 1994)
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6- ال تــجعلوا الــنقد الــذاتــي أو أي شــعور بــالــنقص أوعــدم الــقدرة والــخبرة يــعيقكم أو يــخيفكم. انــسوا خــوفــكم 
فــي تــأيــيدات حــضرة جــمال الــقدم. ألــم يــؤكــد لــنا بــأن الــذي يــقوم عــلى ذكــر اســمه ســينزل عــليه جــنود الــوحــي 
وأيــضا ســينزل عــليه أهــل مــأل األعــلى بــصحاف مــن الــنور. هــيا إذًا إلــى املــيدان املــدعــو فــيه كــل عــّشاق أمــره 
واملـعرضـون للتحـّدي واملـشمولـون بـلطفه وعـنايـته. إن الـتبليغ كـما أكـد حـضرة بـهاء اهلل هـو "أفـضل األعـمال". 
وفـي هـذه املـرحـلة االسـتثنائـية مـن تـاريـخ البشـريـة ال يـوجـد أمـر أكـثر أهـمية مـن دعـوة كـافـة األجـناس مـن كـل 

لوٍن وِعرٍق إلى املأدبة اإللهية. 
(من رسالة الرضوان لعام 1995)

7- وفــوق الــتجاوب لــنداء املــؤســسات فــإن الــتبليغ هــو الــواجــب املــقدس الــذي فــرضــه حــضرة بــهاء اهلل عــلى كــل 
فــرد وقــد وصــفه بــأنــه "أفــضل األعــمال". وســيبقى الــشغل الــشاغــل لــكل مــؤمــن طــاملــا أن هــناك نــفوســا تــّواقــة 
للهـــدايـــة. وفـــي الـــقيام بهـــذا الـــواجـــب يـــكون املـــؤمـــن مـــسؤوال مـــباشـــرة أمـــام حـــضرة بـــهاء اهلل. "فـــال يـــنتظر أي 
تــوجــيه" كــما يــنَصحه حــضرة شــوقــي افــندي بحــرارة "أو يــتوقــع تــشجيًعا خــاصًــــــــــا مــمن تــنتخبهم الــجامــعة، فــال 
تــثنيه عــقبات أهــله أو أقــرانــه أو يــبعده لــوم نــاقــديــه أو أعــدائــه". فــبيانــات الــشخصيات الــرئــيسية لــألمــر املــبارك 

وحضرة ولي أمر اهلل زاخرة بالنصائح واملواعظ التي تحّدد دور الفرد في تقدم مصالح األمر الكريم. 
(من رسالة الرضوان لعام 1998)

[راجـــع أيـــًضا فـــصل 2 االســـتقامـــة والـــثبات عـــلى أمـــر اهلل وفـــصل 5 إطـــاعـــة املـــؤســـسات الـــبهائـــية وفـــصل 28 
الحكمة وفصل 35 خدمة أمر اهلل وفصل 67 الهجرة في سبيل اهلل]
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االتبرعاتت ووااإلعاناتت 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يـا ابـن االنـسان انـفق مـالـي عـلى فـقرائـي لـتنفق فـي الـسماء مـن كـنوز عـزٍّ ال تـفنى وخـزائـن مجـٍد ال تـبلى 
ولكن وعمري انفاق الروح أجمل لو تشاهد بعيني. 

(الكلمات املكنونة)

2- انــفقوا مــا ُرزقــتُم بــه إن كــنتم فــقراء يــغنيكم اهلل مــن فــضله إنــه كــان عــلى كــل شــيء قــديــرا. فــسوف يجــزي 
اهلل الذين آمنوا ثم أنفقوا أحسن الجزاء من عنده فيدخلهم في رضوان قدس قديما. 

(نقال عن توقيعات مباركة، ج1، ص236)

3- رأس الهمة هو انفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من اخوته في دينه. 
(نسائم الرحمن، ص 79)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

1- إن اإلعـانـة الـخيريـة أمـر هـام جـدا وعـليهم الـسعي فـي هـذا األمـر املـبرور بـكل أهـمية، هـذه اإلعـانـة الـخيريـة 
من األمور الالزمة. 

(امر وخلق، ج4، ص 241)

2- أيـها األحـباء تـأكـدوا بـأن مـقابـل هـذه االعـانـة سـتحصلون عـلى أضـعاٍف مـضاعـفة مـن الـخير والـبركـة فـي 
الـزراعـة والـصناعـة والـتجارة. مـن جـاء بـالـحسنة فـله عشـرة أمـثالـها. ال شـك بـأن اهلل الـحيّ الـقديـر يـؤيـد بشـدة 

أهل االنفاق. 
(مكاتيب عبد البهاء، ج4، ص131)

3- أيـها األحـباء إن الشـركـة الـخيريـة (الـصندوق الـخيري) مـن مـؤسـسات رب الـبريـة ألنـه يـربّـي األيـتام ويـكفل 
راحــة الــفقراء والعجــزة واملــساكــني وســببًا لــتعليم األطــفال وتــبليغ أمــر الــرحــمن. عــليكم االهــتمام بهــذه الشــركــة 
الـخيريـة. كـل مـن يـساعـدهـا فـإن الـتأيـيد والـتوفـيق اإللـهي سـيشمله فـي جـميع املـراتـب ويـكمل نـواقـصه ويـكون 
ســببًا لــلعزّة األبــديــة لــتلك الــنفوس. يــا أحــباء اهلل عــليكم بهــذا األمــر املــبرور والحــظ املــوفــور والــسعي املــشكور 
وســـوف تـــرون أن كـــل جـــمعية خـــيريـــة اصـــبحت مـــؤيـــدة بـــجنود مـــن املـــأل األعـــلى وغـــدت مـــنصورة بـــجيوش مـــن 

امللكوت األبهى. 
( مكاتيب عبد البهاء، ج 2، ص 116)

4- يــجب االهــتمام بــموضــوع الشــركــة الــخيريــة. أصــحاب الــسيد املــسيح كــانــوا أحــد عشــر شــخصا وأســسوا 
صندوًقا خيريًا. إذًا تأسيس الصندوق كانت له أهمية. 

(مـائـده آسـمانـي، ج 5، ص 84، عـلما بـان حـضرة ولـي أمـر اهلل أشـار بـأن املـقصود مـن الشـركـة الـخيريـة هـو  
الصندوق الخيري)
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من تواقيع حضرة شوقي افندي

1- تــم الــتأكــيد ســابــقا بــأنــه مــن أجــل تــقدم األمــور الــروحــانــية والــفتوحــات األمــريــة هــناك حــاجــة إلــى األســباب 
املادية والوسائل املالية، وإن لم تتوفر هذه األسباب فإن التقدم والنمّو الكلي ممتنع ومحال. 

(توقيعات مباركة، ج1، ص313)

2- اإلعــــانــــة فــــي هــــذا الســــبيل مــــن االحــــتياجــــات الــــضروريــــة ألمــــر اهلل ومــــن األمــــور الــــالزمــــة األســــاســــية. فــــي 
الـــحقيقة فـــإن أعـــظم وظـــيفة لـــلشخص الـــبهائـــي بـــعد أداء حـــقوق اهلل هـــي اإلعـــانـــة، ألن كـــل مـــا يـــقّدم فـــي هـــذا 
الســـبيل ويُـــصرف يســـتخدم لـــترويـــج أمـــر اهلل وتـــعزيـــز وتـــقويـــة ديـــن اهلل ولـــكن هـــذه الـــوظـــيفة مـــقدســـة وهـــو أمـــر 

وجداني وال يجبر أو يكلف أحد عليه. 
(منتخبات توقيعات مباركة، ص 214)

3- إن كــل مــن يــقوم بــإعــانــة املــحفل الــروحــانــي مــالــيا وحســب اســتطاعــته، ال شــك إنــه قــد نــصر وبــّلغ أمــر اهلل 
وساعد الفقراء ورفع كلمة اهلل. إن التأييد اإللهي سيشمل حاله وتفتح أبواب البركة عليه. 

(منتخبات توقيعات مباركة، ص 215)

4- يـجب أن يـتأسـس الـصندوق املـركـزي ويـدعـم بـكل سـخاء ويـساعـد بـشكل مسـتمر وعـلى مسـتوى عـاملـي ألنـه 
من لوازم تقّدم األمر وتحقيق االنتصارات.  

(من رسالة كتبها حضرته بتاريخ 25 ايار 1926 إلى املحفل الروحاني املركزي للهند)

5- لــيس هــناك حــّد مــعنّي لــلتبرع لــلصندوق املــركــزي، فــكلما ازداد كــان أفــضل، وعــلى األخــص عــندمــا يــكون 
الــتبرع نــابــعا مــن الــتضحية والــرغــبة مــن جــانــب املــتبرع. وكــلما كــانــت الــتضحية كــبيرة، كــان الــثواب أكــبر عــند 
ا في حد ذاته بقدر ما يكون ممزوجا بالتضحية.  الحق تبارك وتعالى. وفوق ذلك فإن مبلغ التبرع ليس مهمًّ

(من رسالة كتبها حضرته ألحد االحباء بتاريخ 31 كانون االول/ ديسمبر 1935)

6- إن كـل فـرد بـهائـي بـغّض الـنظر عـن وضـعه املـادي يـجب أن يـدرك املـسئولـية الـكبيرة الـتي تـقع عـلى عـاتـقه 
فــي هــذا الــخصوص ويــجب أن يــكون عــلى ثــقة بــأن تــطوره ورقــيّه الــروحــي كــمؤمــن بــالــنظام الــبديــع الــعاملــي 
لـــحضرة بـــهاء اهلل يـــعتمد إلـــى حـــد كـــبير عـــلى مـــدى اســـتعداده بـــدعـــم املـــؤســـسات اإللـــهية لـــألمـــر املـــبارك فـــعليا 

وعمليا. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى املحفل املركزي للهند بتاريخ 17 تموز/ يوليو 1937م)

7- إن أي بـهائـي يـمكنه أن يـعطي لـلصناديـق الـخيريـة لـألمـر املـبارك بـالـغا كـان أم طـفال وال حـاجـة لـبيان بهـذا 
الـخصوص، واألطـفال الـبهائـيون قـد أعـطوا لـألمـر املـبارك دائـما وفـي كـل مـكان، إذا نـشأ أي وضـع فـي صـف 
يــؤمــه أطــفال غــير بــهائــيني فــعلى مــعلمة الــصف أن تحــل مــشكل ذلــك الــوضــع، وال يــمكن وضــع قــاعــدة ملــعالــجة 

أمور كهذه. 
(التربية والتعليم، ص 74)
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من رسائل بيت العدل االعظم 

1- إن الـــتبرع لـــلصندوق هـــو أمـــر مـــقدور لـــكل مـــؤمـــن ســـواء كـــان فـــقيرًا أم غـــنيًا، ألنـــها مـــسئولـــية روحـــية. أمـــا 
مِــقدار الـتبرع فـهو لـيس هـامًــا بِــقدر مـا يـصاحـب ذلـك مـن تـضحية ومـحبة صـادقـة. إن اتـحاد األحـباء فـي أداء 
هـــذه الخـــدمـــة ســـتجذب الـــتأيـــيدات اإللـــهية..... ولهـــذا يـــجب أن يـــكون هـــدف كـــل جـــامـــعة محـــلية ومـــركـــزيـــة أن 
تــــصبح مــــكتفية ذاتــــيا وتــــصرف ايــــراداتــــها بــــكل حــــكمة وتــــدبــــير لــــكي تســــتطيع بــــعد ذلــــك أن تــــتبرع لــــلصندوق 
الـبهائـي الـعاملـي وبـذلـك مـساعـدة بـيت الـعدل األعـظم فـي أعـمالـه الـتي يـؤديـها فـي املـناطـق الـخصبة والـرديـئة 
وفــي مــساعــدة املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة الجــديــدة فــي مــباشــرة أعــمالــها واملــساهــمة فــي املــشاريــع الــعاملــية 

الرئيسية. 
(من رسالة كتبت بتاريخ 18 كانون االول / ديسمبر عام 1963 إلى البهائيني في الشرق والغرب)

2- وعـلى ذلـك، فـإن الـتبرع لـلصندوق هـو مـيزة روحـية خـاصـة فـقط لـلمؤمـنني بـحضرة بـهاء اهلل الـذيـن سـوف لـن 
يحـرمـوا أنـفسهم مـنها. إنـها مـسئولـية ومـصدر لـلفضل والـبركـة وأحـد أوجـه األمـر املـبارك الـذي يـجب أن يـعرفـه 
املــؤمــنون الجــدد أثــناء تــعّمقهم بــاألمــر املــبارك ومــعرفــة تــعالــيمه وأحــكامــه. إن أهــمية الــتبرع تــكمن فــي مــقدار 
الـــتضحية وروح االنـــقطاع الـــذي يـــالزمـــه واتـــحاد األحـــباء فـــي هـــذه الخـــدمـــة. كـــل ذلـــك محـــل جـــذب الـــتأيـــيدات 

اإللهية وسببًا لتعزيز احترام ووقار األحباء والجامعة. 
(من رسالة كتبت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 7 آب / اغسطس عام 1985)

3- هــناك عــالقــة قــريــبة بــني املــؤمــن والــتبرعــات بــغّض الــنظر عــن الــوضــع الــحالــي لــه. فــعندمــا يــؤمــن االنــسان 
بـــحضرة بـــهاء اهلل كمظهـــر أمـــر إلـــهي لهـــذا الـــعصر فـــإنـــه يـــدخـــل ضـــمن العهـــد اإللـــهي وعـــليه أن يـــالئـــم حـــياتـــه 
بــشكل تــدريــجي ومــتزايــد مــع الهــدف اإللــهي وضــمن الــخادمــني لــلعتبة الــسامــية حــتى يــشمله الــفضل بــتقديــم 

ممتلكاته املادية لألمر املبارك دون النظر إلى مقداره.
(من نفس الرسالة السابقة)

4- كـما سـبق أن أشـير إلـيكم فـي عـدة مـراسـالت فـإنـه يـعتبر أمـرًا هـامًـا لـلمحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة أن تـبحث 
عـن الـطرق والـوسـائـل الـتي تـوجـد فـي قـلوب األحـباء، االحـساس بـاملـلكية والـتملك. مـن الـطرق لـتحقيق ذلـك هـو 

لفت انتباههم إلى حاجة الصناديق. 
(من رسالة كتبت بتاريخ 9 شباط/ فبراير 1967 إلى بعض املحافل الروحانية املركزية)

5- وفــوق ذلــك نــعتقد بــأن هــناك حــاجــة عــلى املســتوى الــعاملــي ملــعرفــة وتــقديــر هــذا املــبدأ الــهام فــي الشــريــعة 
املـــقدســـة اإللـــهية. إن مـــبدأ الـــتبرع لـــلصندوق يـــجب أن يـــشكل جـــزءا ال يـــنفصم مـــن الـــحياة الـــروحـــية لـــكل فـــرد 
بــهائــي وأيــضا اعــتباره تــطبيق إلحــدى الــوظــائــف الــروحــانــية الــرئــيسية. وفــي دول عــديــدة الحــظنا إحــجام عــدد 
مـن املـبلغني لـذكـر مـوضـوع دعـم الـصناديـق االمـريـة كجـزء طـبيعي مـن الـحياة الـروحـية الـبهائـية أثـناء عـرضـهم 
لـلتعالـيم األمـريـة. وفـي الـكتاب األقـدس أشـار حـضرة بـهاء اهلل أكـثر مـن مـرة إلـى أهـمية دمـج الـوسـائـل املـاديـة 
مـــع الـــوســـائـــط الـــروحـــانـــية لـــتحقيق االهـــداف الـــسامـــية لـــألمـــر اإللـــهي، كـــما اشـــار حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي إلـــى 

موضوع التبرعات باعتباره قوام الحياة للدين البهائي.
(من رسالة كتبت بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1991 م إلى كافة البهائيني في العالم)

[راجع أيًضا فصل 27 حقوق اهلل وفصل 39 الزكاة وفصل 57 الكرم والسخاء]
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االتربيیة وواالتعليیم  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- كُــــِتب عـــلى كـــّل أب تـــربـــية ابـــنه وبـــنته بـــالـــعلم والخـــط ودونـــهما عـــما حُــــــّدد فـــي الـــلوح والـــذي تـــرك مـــا أُمـــر بـــه 
فـلألمـناء أن يـأخـذوا مـنه مـا يـكون الزمـا لـتربـيتهما إن كـان غـنيا وإال يـرجـع إلـى بـيت الـعدل، إنـا جـعلناه مـأوى 
الـــفقراء واملـــساكـــني. إن الـــذي ربّـــى ابـــنه أو ابـــنا مـــن األبـــناء كـــأنـــه ربّـــى أحـــد أبـــنائـــي عـــليه بـــهائـــي وعـــنايـــتي 

ورحمتي التي سبقت العاملني.  
 (الكتاب االقدس، فقرة 48)

كتب على كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط 2.
لـم يـكتف حـضرة عـبد الـبهاء فـي ألـواحـه بـتوجـيه الـنّظر إلـى مـسئولـية األبـويـن تـجاه تـربـية أوالدهـما فحسـب، بـل 
حــّدد بــكل وضــوح أّن: "تــربــية الــبنات وتــعليمهن أهــم مــن تــربــية األبــناء وتــعليمهم، ألن الــبنات ســيصبحن يــومًــا 
مـا أمّــهات، واألمّــهات هـّن املـربـيات األولـيات لـألطـفال." وذلـك إن اسـتحال عـلى عـائـلة تـعليم كـّل أطـفالـها، يـلزم 

تفضيل البنات ألّن بفضل أّمهات متعّلمات تتحقق فوائد املعرفة في املجتمع بسرعة ونجاح. 
 (شرح الكتاب األقدس، فقرة 76)

3- االنـسان هـو الـطلسم األعـظم ولـكن عـدم الـتربـية حـرمـه مـما فـيه، فـان اهلل خـلقه بـكلمة واحـدة وهـداه بـكلمة 
أخـرى إلـى مـقام الـتعليم وبـكلمة ثـالـثة حـفظ مـقامـاتـه ومـراتـبه. تـفّضل سـيد الـوجـود قـائـال: انـظر إلـى االنـسان 
فـــهو بـــمثابـــة مـــعدن يـــحوي أحـــجارا كـــريـــمة تخـــرج بـــالـــتربـــية جـــواهـــره إلـــى عـــرصـــة الـــشهود ويـــنتفع بـــها الـــعالـــم 

االنساني. 
 (منتخباتي، فقرة 122، ص 167)

4– اعـملوا عـلى تـربـية أهـل الـعالـم حـتى يـزول الـنفاق والـخالف بـني االمـم بـاالسـم االعـظم ويـشاهـد الـكل مـن 
بساط ومدينة واحدة. 

 (منتخباتي، فقرة 156، ص 214) 

5- أن ابـــذلـــوا قـــصارى الـــجهود فـــي اكـــتساب الـــكماالت الـــظاهـــريـــة والـــباطـــنية ألن ثـــمرة ســـدرة االنـــسان هـــي 
الـكماالت الـظاهـريـة والـباطـنية، فـاالنـسان دون الـعلم والـفن غـير مـرغـوب فـيه، ولـم يـزل مـثله كـمثل أشـجار بـال 

ثمر، لذا يجب أن تزيّنوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان.
(التربية والتعليم – ص8) 

6- كـــــلمة اهلل فـــــي الـــــورق الـــــثامـــــن مـــــن الـــــفردوس االعـــــلى ان دار الـــــتعليم فـــــي االبـــــتداء يـــــجب عـــــليها ان تـــــعّلم 
االطــفال شــرائــط الــديــن لــيمنعهم الــوعــد والــوعــيد املــذكــوران فــي الــكتب اإللــهية عــن املــناهــي ويــزيّــناهــم بــطراز 
االوامـــر ولـــكن بـــمقدار ال يـــنتهي إلـــى الـــتعصب والحـــمية الـــجاهـــلية. ومـــا لـــم يـــكن مـــنصوصـــا مـــن الحـــدود فـــي 
الـكتاب صـراحـة يـجب عـلى أمـناء بـيت الـعدل الـتشاور فـيه وإجـراء مـا يسـتحسنونـه. انـه يـلهمهم مـا يـشاء وهـو 

املدبر العليم.(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل – ص 86) 

���٧٩



7- ان الـعلوم والـفنون والـصنائـع تـؤدي إلـى رقـيّ عـالـم الـوجـود وسـمّوه. الـعلم بـمثابـة الـجناح لـإلنـسان واملـرقـاة 
الرتـقائـه، يـلزم عـلى الجـميع اكـتسابـه، ولـكن الـعلوم الـتي يـنتفع بـها أهـل األرض، ال الـعلوم الـتي تـبدأ بـالـكالم. 
.. والــكنز الــحقيقي لــإلنــسان، فــي الــواقــع، عــلمه وهــو الــعلة لــعزّتــه وتــنّعمه وفــرحــه ونــشاطــه وبــهجته وانــبساطــه 

طوبى ملن تمّسك به وويٌل للغافلني. 
 (من لوح ابن الذئب)

8- ان تــربــية االطــفال وحــفظهم مــن ســيد االعــمال لــدى الــغني املــتعال. فــعلى الــرغــم مــن مــشقة ذلــك ظــاهــريــا 
ولكنه يؤدي إلى ظهور الراحة االبدية. 

 (مائدة اسماني، جزء 8، ص 77)

9- يـجب الـنظر إلـى عـاقـبة كـل أمـٍر مـن بـدايـته وأن يـنكّب األطـفال عـلى عـلوم وفـنون تـؤدي إلـى مـنفعة االنـسان 
ورقــــيّه وإعــــالء مــــقامــــه كــــي تــــزول رائــــحة الــــفساد مــــن الــــعالــــم ويــــصبح الــــكّل بــــفضل هــــّمة أولــــياء الــــدولــــة واملــــّلة 
مســتريــحني فــي مهــد األمــن واالطــمئنان... تــفضل ســيد الــوجــود قــائــال: الــحكيم الــعارف والــعالــم الــبصير هــما 
بـــصران لـــهيكل الـــعالـــم عـــسى أن ال يُحـــرم الـــعالـــم، بـــمشيئة اهلل، مـــن هـــاتـــني الـــعطيتني الـــكبريـــني وأن ال يُـــمنع 

عنهما.
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح مقصود، ص 149)

10- أمـا االطـفال فـقد أمـرنـا فـي الـبدايـة بـتربـيتهم بـاداب الـديـن وأحـكامـه ومـن بـعد بـالـعلوم الـنافـعة والـتجارة 
املـزيـنة بـطراز االمـانـة واالعـمال الـتي تـكون دلـيال لـنصرة أمـره أو يجـذب بـه أمـرا يـقرب الـعبد إلـى مـواله نـسئل 

اهلل أن يؤيد أطفال أوليائه ويزينهم بطراز العقل واالداب واالمانة والديانة انه هو الغفور الرحيم. 
(بيام بهائي، الجزء الثاني، ص 95)

 11- يـا حسـني يـا مـعلم قـد أقـبل إلـيك وجـه الـقدم مـن شـطر سـجنه األعـظم ويـعّلمك بـما يـقربـك إلـى اهلل مـولـى 
األنام، طوبى ملعلمٍ قام على تعليم األطفال وهدى الناس إلى صراط اهلل العزيز الوهاب. 

 (التربية والتعليم، ص12) 

12– عـــلى االبـــاء أن يـــبذلـــوا جهـــدهـــم فـــي تـــديّـــن االوالد وإن لـــم يـــفز االوالد بهـــذا الـــطراز فـــسوف يـــغفلوا عـــن 
اطــاعــة الــوالــديــن الــتي تــعتبر فــي مــقام اطــاعــة اهلل. وفــي حــالــة عــدم فــوزهــم بهــذا الــطراز فــسوف يــكونــون غــير 

مبالني يفعل بأهوائه ما يشاء. 
  )گنجينه حدود وأحكام، ص (88
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من الواح حضرة عبد البهاء

1- االنـــسان هـــو اآليـــة اإللـــهية الـــكبرى يـــعني هـــو كـــتاب الـــتكويـــن، ألن جـــميع أســـرار الـــكائـــنات مـــوجـــودة فـــي 
االنــسان، إذًا لــو يــتربّــى فــي ظــل املــربّــي الــحقيقي يــصير جــوهــر الــجواهــر ونــور األنــوار وروح األرواح ومــركــز 
الـسنوحـات الـرحـمانـية ومـصدر الـصفات الـروحـانـية ومشـرق األنـوار املـلكوتـية ومهـبط االلـهامـات الـربـانـية، أمـا 
لــو حُـــــرم فــإنــه يــكون مظهــر الــصفات الــشيطانــية وجــامــع الــرذائــل الــحيوانــية ومــصدر الــشؤون الــظلمانــية، هــذه 
هـــي حـــكمة بـــعثة األنـــبياء لـــتربـــية البشـــر حـــتى يـــصير هـــذا الفحـــم الحجـــري مـــاسًـــــــا ويـــتطّعم هـــذا الشجـــر غـــير 
املــــثمر فــــيعطي فــــاكــــهة فــــي نــــهايــــة الــــحالوة والــــلطافــــة وحــــينما يــــصل االنــــسان إلــــى أشــــرف مــــقامــــات الــــعالــــم 
االنــسانــي فــعندئــذ يــترقّــى فــي مــراتــب الــكماالت ال فــي الــرتــبة ألن املــراتــب محــدودة ولــكن الــكماالت اإللــهية ال 

تتناهى.
(من مفاوضات عبد البهاء، ص 174)

2- تــــاهلل الــــحق إن لــــم يــــكن الــــعلوم ســــببا لــــلوصــــول إلــــى املــــعلوم فــــهي خســــران مــــبني. عــــليك بــــتحصيل الــــعلوم 
والــتوجّـــــه إلــى الجــمال املــعلوم حــتى تــكون آيــة الهــدى بــني الــورى ومــركــز الــنهى فــي هــذه الــدائــرة الــتي تــاهــت 
فــــيها عــــقول ذوي الــــحجى إال مــــن فــــاز بــــاألســــرار ودخــــل فــــي مــــلكوت األنــــوار واطــــّلع بــــالســــر املــــصون والــــرمــــز 

املكنون.
(منتخباتي از مكاتيب، ص 107)

 
3- ولــكن الــتربــية عــلى ثــالثــة أنــواع تــربــية جــسمانــية، وتــربــية إنــسانــية، وتــربــية روحــانــية، فــالــتربــية الــجسمانــية 
هـــي لـــنشوء الـــجسم ونـــمّوه وذلـــك يـــكون بـــتسهيل ســـبل املـــعيشة وتـــوفـــير أســـباب الـــراحـــة والـــرفـــاهـــية الـــتي فـــيها 
يشــــترك االنــــسان والــــحيوان، وأمــــا الــــتربــــية اإلنــــسانــــية فــــهي عــــبارة عــــن املــــدنــــية والــــترقّـــــي والــــسعادة، يــــعني 
الــسياســة والــنظام والــتجارة والــصناعــة والــعلوم والــفنون واالســتكشافــات الــعظيمة واالخــتراعــات الجــليلة الــتي 
بــها يــمتاز االنــسان عــن الــحيوان، وأمــا الــتربــية اإللــهية فــهي تــربــية مــلكوتــية هــي اكــتساب كــماالت إلــهية، هــي 
الـتربـية الـحقيقية، إذ بـها يـكون االنـسان فـي هـذا املـقام مـركـز الـسنوحـات الـرحـمانـية ومظهـر (لـنعملّن انـسانًـا 
عـــلى صـــورتـــنا ومـــثالـــنا) وهـــذا هـــو املـــقصد األســـمى لـــلعالـــم االنـــسانـــي. فـــنحن اآلن نـــريـــد مـــربـــيًا يـــكون مـــربـــيا 

جسمانيا ومربيا إنسانيا ومربيا روحانيا نافذ الحكم في جميع الشئون.
(من مفاوضات عبد البهاء، ص 15)

 
4- يـا عـبد اهلل كـنت قـد سـألْــَت بـخصوص تـربـية األطـفال وتـعليمهم، إن األطـفال الـذيـن ُولـدوا فـي ظـّل السـدرة 
املـباركـة وتـرعـرعـوا فـي مهـد أمـر اهلل ورضـعوا مـن ثـدي الـعنايـة اإللـهية يـجب عـلى األمـهات تـربـيتهم مـنذ الـبدايـة 
تــربــية إلــهية، وذلــك يــعني عــليهن ذكــر اهلل والتحــّدث عــن عــظمته وغــرس خــشية اهلل فــي قــلوب األطــفال، ويــجب 
تـربـية الـطفل بـكل لـطافـة ونـظافـة ومـحبة كـي يسـتنشق كـل طـفل مـنذ بـدايـة حـياتـه نـسيم مـحبة اهلل ويهـتزّ بـفرح 
مـن رائـحة هـدايـة اهلل، هـذه هـي بـدايـة تـأسـيس الـتربـية وهـي األسـاس الـكلي، وعـندمـا يـبلغ الـطفل سـن الـتمييز 
يــدخــل مــدرســة إلــهية حــيث يــبدأ فــيها بــترتــيل اآليــات الــرحــمانــية وتــعّلم املــقدمــات الــديــنية، يــجب عــلى الــطفل أن 
يــتعلم فــي هــذه املــدرســة الــقراءة والــكتابــة وكــذلــك بــعض املــبادئ الــعلمية الــتي يسهــل عــلى الــطفل اســتيعابــها، 
أي يــــجب عــــلى املــــعلم وضــــع الــــقلم فــــي يــــد كــــل طــــفل وتــــقسيم األطــــفال إلــــى فــــرق وتــــدريــــسهم وفــــقا ملــــقدرتــــهم 
واسـتعدادهـم، وبـعد اسـتقرار األطـفال فـي مـقاعـدهـم املـصطفة وأقـالمـهم فـي أيـديـهم وأوراقـهم أمـامـهم، يـعّلق 
املــعلم الســبورة ويــكتب عــليها حــرفــا مــن الحــروف، فــينقش األطــفال بــدورهــم ذلــك الحــرف عــلى أوراقــهم، فــمثال 
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يـكتب املـعلم حـرف األلـف ويـقول هـذا ألـف، فـينقشه األطـفال ويـقولـون هـذا ألـف وعـلى هـذا املـنوال حـتى نـهايـة 
الحــــروف األبجــــديــــة. وعــــندمــــا يــــعرفــــون هــــذه الحــــروف جــــيدا، يــــبدأ املــــعلم بــــتركــــيب الحــــروف فــــيتبعه األطــــفال 
ويـكتبوهـا عـلى صـفحة كـراسـهم، وبهـذه الـطريـقة يـتعلمون الحـروف والـكلمات بـكامـلها، وبـعد ذلـك يـكتب املـعلم 

جمال ويتبعه األطفال أيضا بنقلها كلٌّ على ورقته، فيشرح لهم املعلم معنى تلك الجملة. 
(التربية والتعليم، ص 43-42)

 
5- ابـذلـوا كـل الجهـد فـي مـسألـة تـعليم األطـفال وتـربـيتهم، إنـها لـفي غـايـة األهـمية، وكـذلـك تـربـية الـبنات تـربـية 
صـــحيحة، كـــي يـــترعـــرعـــّن عـــلى حـــسن الســـلوك واألخـــالق، فـــاألمـــهات أولـــى املـــربّـــيات لـــألطـــفال، وكـــل طـــفل فـــي 

طفولته املبكرة بمثابة غصٍن نضٍر ريّان يتأثر بتربية الوالدين كيفما يشاءان.
 (التربية والتعليم، ص 46)

 
6- يــا إمــاء الــرحــمن إن مــدرســة اإلنــاث أهــم مــن مــدرســة الــذكــور ألنــه واجــب عــلى بــنات هــذا الــعصر املــجيد 
الـــتضّلع فـــي مـــختلف عـــلوم هـــذا الـــعصر الـــعظيم وفـــنونـــه وصـــنائـــعه وبـــدائـــعه كـــي يـــتمكّن مـــن تـــربـــية أطـــفالـــهن 
وهـدايـتهم مـنذ صـغر الـسن إلـى طـريـق الـكمال، وإن كـانـت األم حـائـزة كـما يـنبغي عـلى الـفضائـل اإلنـسانـية 
يـتربّـى األطـفال كـاملـالئـكة فـي غـايـة الـكمال والجـمال واألدب، بـناء عـلى ذلـك فهـذه املـدرسـة الـتي تـأسسـت فـي 
تـــلك الـــديـــار خـــصيصا لـــلبنات يـــجب أن تـــكون فـــي رعـــايـــة األحـــباء ومـــوضـــع اهـــتمامـــهم، إن املـــعلمات الـــلواتـــي 
يـــعّلمن فـــي هـــذه املـــدرســـة إمـــاء مـــقربـــات لـــدى عـــتبة اهلل ألنـــهن امـــتثلن ألوامـــر الجـــمال املـــبارك املـــقدســـة وقُـــْمنَ 
بـتربـية األطـفال اإلنـاث، سـيأتـي يـوم تـصبح فـيه هـؤالء الـبنات أمـهات يـتضرّعـن بـكل امـتنان إلـى عـتبة الـرحـمن 

ويتلّمسن النجاح والفالح والهناء ألولئك املعلمات ويرجني لهّن الدرجات في ملكوت رب اآليات. 
(التربية والتعليم، ص 46)

 7- فـرض الـيوم عـلى أحـباء اهلل ووجـب عـليهم تـربـية األطـفال بـالـقراءة والـكتابـة وتـعليمهم مـختلف فـروع املـعرفـة 
كـي يـتقدمـوا يـومًــا فـيومًــا عـلى جـميع املسـتويـات، أول مـربٍّ لـلطفل هـي األم، ألن الـطفل فـي أول نـشأتـه ونـمّوه 
كـالـغصن الـرطـب يـمكن تـربـيته عـلى أيـة صـورة أردت، إذا ربّـيته مسـتقيما يـصبح مسـتقيما ويـنشأ ويـنمو فـي 
غــــايــــة االعــــتدال، وإنــــه ملــــن الــــواضــــح أن األم هــــي املــــربّــــية األولــــى لــــلولــــد ومــــؤســــسة أخــــالقــــه وآدابــــه. إذًا أيــــتها 
األمـهات الـحنونـات، اعـلمّن حـق الـعلم أن تـربـية األطـفال عـلى آداب كـمال اإلنـسانـية لـهي أفـضل عـبادة لـدى 
مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا.                                                                       أعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــم  ثــــــــــــــــــواب  تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــّور  يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــن  وال  الــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــن 

(التربية والتعليم، ص 50) 

8- يـــا إمـــاء الـــرحـــمن إن املـــحفل الـــرحـــمانـــي الـــذي اّسســـتموه فـــي تـــلك املـــديـــنة الـــنوراء كـــان مـــناســـبا وقـــابـــال 
لـإلطـراء، لـقد بـذلـنتَّ الـهّمة حـقا وسـبقنّت الـكل فـي قـيامـكّن عـلى خـدمـة عـتبة الـكبريـاء وفـزتـّن بـاملـوهـبة الـسماويـة، 
واآلن عــليكّن أن تــجتمعن فــي ذلــك املــحفل الــنورانــي بــهّمة وروحــانــية وتــرتــلّن آيــات اهلل وتشــتغلّن بــذكــر الــحق 
وبــيان الــحجج والــبراهــني، وأن تــسَعني فــي هــدايــة نــساء تــلك الــديــار واالهــتمام بــتربــية األطــفال ذكــورا وإنــاثــا 
كــي تــتمكن األمــهات مــن تــربــية أوالدهــن مــنذ الــصغر تــربــية كــامــلة وتــلقنيهم األخــالق الــحسنة وهــدايــتهم إلــى 
فـضائـل الـعالـم االنـسانـي ومـنعهم عـن صـدور أيّـة حـركـة مـذمـومـة ورعـايـتهم بـني أحـضان الـتربـية الـبهائـية حـتى 
ينهـل األطـفال لـنب املـعرفـة مـن ثـدي مـعرفـة اهلل ومـحبة اهلل ويـنشأوا ويـترعـرعـوا ويكتسـبوا حـسن السـلوك وعـلوّ 
الـفطرة والـهّمة والـعزم والحـزم فـي األمـور واالسـتقامـة فـي كـل عـمل ويـتدّربـوا عـلى سـمو الـتفكير وعـلى املـحبة 
والـطموح وعـلو الـهّمة والـعفة والـعصمة وانـجاز كـل عـمل يُعهـد إلـيهم. لهـذا عـلى األمـهات تـربـية صـغارهـن كـما 
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يـــربّـــي البســـتانـــي أغـــراســـه ويـــعتني بـــها، والـــسعي لـــيال ونـــهارا فـــي الـــعمل عـــلى تـــأســـيس االيـــمان وخـــشية اهلل 
وحـب اآلخـريـن وفـضائـل األخـالق والـصفات الـحسنة فـي أطـفالـهن، لـتثني األم وتـطري طـفلها كـلما قـام بـعمل 
مـمدوح ولـتمأل قـلبه سـرورا، وإذا صـدرت مـن الـطفل أدنـى حـركـة شـاذة لـتنصحه وال تـعاتـبه ولـتعامـله بـوسـائـل 
مـعقولـة ولـو بـقليل مـن الـزجـر فـي الـكالم إذا لـزم األمـر، ولـكن الـضرب والشـتم ال يـجوزان أبـدا فـإنـهما يفسـدان 

أخالق الطفل.
(منتخباتي از مكاتيب، فقرة 95، ص 121 -122) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل

-1 مـــن األمـــور األســـاســـية الـــحيويـــة فـــي هـــذه األيـــام هـــو تـــربـــية الـــصبيان والـــبنات، فـــمن املـــهام املـــخّولـــة إلـــى 
أعــضاء املــحفل الــروحــانــي هــو أن يــبذلــوا الجهــد بــكل قــواهــم وبــمساعــدة األحــباء لــتأســيس املــدارس مــن أجــل 
تـربـية الـذكـور واإلنـاث مـن األطـفال تـربـية روحـانـية وتـعليمهم مـبادئ تـبليغ األمـر وتـالوة اآليـات وإتـيان الـبينات 
وتــاريــخ األمــر املــبارك والــفنون املــتنوعــة والــلغات لــكي يــصبح أســلوب الــتربــية الــبهائــية مــشهورا بــحيث يــقصد 
االطـفال مـن جـميع الـطبقات املـدارس الـبهائـية لـيتعّلموا فـيها مـبادئ الـتعالـيم اإللـهية والـعلوم املـاديـة فيمهّـــدوا 

بذلك أسباب ترويج أمر اهلل. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني لطهران بتاريخ 19 كانون االول / ديسمبر 1923)

2- مـــن جـــملة الـــواجـــبات املـــقدســـة لـــلمحافـــل الـــروحـــانـــية هـــي تـــعميم الـــعلم واملـــعرفـــة وتـــأســـيس املـــدارس وتـــهيئة 
الـتسهيالت الـضروريـة مـن أجـل كسـب الـعلم لجـميع األطـفال ذكـورا وإنـاثـا، يـجب أن يـتعلم كـل طـفل مـن دون 
اسـتثناء وفـي سـنوات عـمره األولـى مـبادئ الـقراءة والـكتابـة بـصورة كـامـلة، ثـم يـسعى سـعيًا حـثيثا ويـبذل هـّمة 
بــالــغة فــي اكــتساب الــعلوم الــعالــية والــفنون الــنافــعة والــلغات املــختلفة والــصنائــع والحِــــرَف املــتداولــة وذلــك وفــقا 
لــرغــبته وبــقدر اســتعداده واســتطاعــته. إن إعــانــة أطــفال الــفقراء واألخــذ بــأيــديــهم فــي اكــتساب هــذه الــكماالت 
وبــــصورة خــــاصــــة تــــعلم مــــبادئ الــــعلم االبــــتدائــــية لــــهي مــــن فــــرائــــض أعــــضاء املــــحافــــل الــــروحــــانــــية وتــــعتبر مــــن 
الـواجـبات املـقدسـة الـوجـدانـية المـناء الـرحـمن فـي جـميع الـبلدان. إن الـذي ربّـى ابـنه أو ابـنًا مـن األبـناء كـأنـه 
ربّــى أحــد أبــنائــي عــليه بــهائــي وعــنايــتي ورحــمتي الــتي ســبقت الــعاملــني. (مــن رســالــة إلــى املــحفل الــروحــانــي 

املركزي اليران بتاريخ 8 حزيران / يونيو 1925)

3- بـخصوص الـسؤال الـذي كـنت قـد سـألـته وهـو عـما إذا كـان مـن األفـضل أن تـقوم بـزيـارة لـألرض املـقدسـة 
أو االحــتفاظ بــمصاريــف الــسفر لــشاب تــكفّلت أنــت بــتعليمه، يــوّد حــضرة شــوقــي أفــندي أن أكــتب إلــيك بــأنــه 
وإن كــان مــن دواعــي ســروره الــبالــغ وســرور األســرة املــباركــة أن يــرحّـــــبوا بــك فــي بــيت مــوالنــا املــحبوب حــضرة 
عــبد الــبهاء ويــشاركــوك عــنايــات مــوالنــا الــعظيم الســرمــديــة املــتدفــقة فــي داخــل مــقامــه املــقدس وحــوالــيه، فــإنــه 
يـــعتقد أنّـــه أكـــثر أهـــمية أن تســـتمر فـــي مـــساعـــدة ذلـــك الـــشاب الـــذي تـــكفّلت بـــتربـــيته. انـــه يـــنصحك بـــذلـــك وهـــو 
مــدرك تــمامــا قــول حــضرة بــهاء اهلل املــبدع وهــو إن الــذي ربّــى ابــنه أو ابــنا مــن األبــناء فــكأنــه ربّــى أحــد أبــناء 

بهاء اهلل نفسه.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ 29 ايار / مايو 1925)

4- إن حـضرة ولـي أمـر اهلل سـعيد جـدا إذ يـعلم أنـكم تـعلقون أهـمية كـبيرة عـلى تـوجـيه األطـفال، إذ إن كـل مـا 
يـتعّلمه األطـفال فـي تـلك املـرحـلة املـبّكرة مـن تـطورهـم ونـمّوهـم يـترك آثـارا فـي حـياتـهم كـلها ويـصبح جـزءا مـن 
طــبيعتهم. لــيس هــناك كــتاب خــاص يــوصــي بــه حــضرة ولــي أمــر اهلل، وعــلى األحــباء الــذيــن هــم أكــبر ســنًّا أن 
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يــحاولــوا إعــداد مجــموعــات تــفي بــذلــك الــغرض وال شــك فــي أنــه بــعد عــدة مــحاوالت ســينتج فــي الــنهايــة كــتابٌ 
واٍف. 

اعــتاد حــضرة عــبد الــبهاء أن يــعلق أهــمية بــالــغة عــلى حــفظ ألــواح حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة الــباب غــيبا وفــي 
أيـامـه كـان عـلى أطـفال الـبيت املـبارك حـفظ األلـواح غـيبا، أمـا اآلن فـهؤالء األطـفال قـد كـبروا ومـا عـاد لـهم وقـت 
لـــذلـــك، لـــكن هـــذه الـــعادة مـــفيدة جـــدا لـــزرع األفـــكار والـــروح الـــتي تـــحويـــها تـــلك الـــكلمات فـــي عـــقول االطـــفال. 
بــاقــتنائــكم كــتاب "مــطالــع االنــوار" يــمكنكم أن تــعّدوا قــصصا مــشوقــة عــن األيــام األولــى لــألمــر املــبارك الــتي 
يـــجب عـــلى االوالد أن يـــسمعوهـــا، كـــما وان هـــناك قـــصصا عـــن حـــياة الـــسيد املـــسيح وســـيدنـــا محـــمد واالنـــبياء 
االخـريـن، تـلك الـقصص الـتي لـو حـكيت لـالطـفال فـانـها تحـطم أي تـحيّز ديـني يـكونـون قـد تـعّلموه مـن أنـاس 

كبار ربما كانت معرفتهم عن األديان األخرى سطحية. 

إن تـــلك الـــقصص الـــتي تـــحكي عـــن حـــياة مـــختلف األنـــبياء وكـــذلـــك مـــا تـــفضلوا بـــه مـــن أقـــوال إنـــها ذات فـــائـــدة 
كــبيرة، ومــن نــاحــية ثــانــية تــجعل األطــفال يــفهمون الــنصوص األمــريــة فــهما أحــسن، حــيث أنــه تــوجــد فــي هــذه 
الــنصوص إشــارات مــتكررة إلــى هــؤالء األنــبياء والــرســل غــير أن هــذا الــعمل عــمل أنــاس ذوي خــبرة يجــمعون 
مــواد ومــواضــيع كهــذه ويــجعلون مــنها كــتبا مــدرســية مــشّوقــة لــألطــفال. وســينتج األمــر املــبارك تــدريــجيا أنــاســا 
يـلبّون هـذه االحـتياجـات، إنـها فـقط مـسألـة وقـت، ومـا عـلينا سـوى أن نـسعى فـي حـث مـختلف األشـخاص مـن 

ذوي املواهب للقيام بهذا العمل. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 19 تشرين االول / اكتوبر 1932)

5- إن األمر البهائي. .. يؤيد التعليم اإلجباري. ..
(من رسالة موجهة إلى حاكم فلسطني االعلى بتاريخ 17 حزيران / يونيو عام 1933)

6- أمــا بــخصوص مــشاريــعكم فــإن حــضرة ولــي أمــر اهلل يــوافــق تــمامــا عــلى وجــهة نــظركــم وهــو أنــه مــهما كــان 
األمـــر مســـتعجال وحـــيويـــا بـــالنســـبة ملـــتطلبات عـــمل الـــتبليغ، فـــعليكم ان ال تـــهملوا تـــربـــية أطـــفالـــكم مـــهما كـــانـــت 
الــظروف، اذ عــليكم واجــب تــجاهــهم ال يــقل قــدســية عــن واجــبكم تــجاه األمــر املــبارك. وأي مشــروع أو تــرتــيب 
تـتوصـلون إلـيه ليجـمع بـني الـتوأمـني أي واجـبكم نـحو أسـرتـكم وآخـر تـجاه األمـر املـبارك ويـسمح لـكم بـمتابـعة 
الــعمل الــناشــط فــي حــقل الــتبليغ والهجــرة وكــذلــك الــعنايــة الــفائــقة بــأطــفالــكم حــتى ال يــعرض مســتقبلهم فــي 

األمر للخطر، فإن هذا املشروع سينال الرضاء الخالص لحضرة ولي أمر اهلل.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ 17 تموز / يوليو 1938)

7- كــنتم قــد ســألــتم حــضرة ولــي أمــر اهلل عــن مــعلومــات مسهــبة بــخصوص بــرنــامــج الــتربــية الــبهائــية. ال وجــود 
لـبرنـامـج دراسـي بـهائـي كهـذا بـعد، كـما ال تـوجـد مـنشورات بـهائـية مـخصصة تـمامـا لهـذا املـوضـوع، حـيث أن 
تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء ال تـقدم نـظامـا تـربـويـا محـددا ومشـروحـا لـكنها تـقدم فـقط مـبادئ 
أسـاسـية مـعينة فـيها تـوضـح عـددا مـن األفـكار الـتربـويـة الـتي يـجب أن يهـدف إلـيها الـتربـويـون الـبهائـيون فـي 
مـــجهوداتـــهم لـــتألـــيف بـــرنـــامـــج دراســـي تـــربـــوي مـــناســـب منسجـــم تـــمامـــا وروح الـــتعالـــيم الـــبهائـــية، ويـــفي بـــذلـــك 
بـمتطلبات الـعصر الحـديـث وحـاجـاتـه، وهـذه املـبادئ األسـاسـية مـوجـودة فـي الـنصوص املـقدسـة لـألمـر املـبارك 
ويــجب دراســتها بــعنايــة ودمــجها تــدريــجيا فــي بــرامــج الــكليات والــجامــعات املــختلفة، غــير أنــه مــن الــواضــح أن 
مــهمة وضــع نــظام تــربــوي فــي صــيغة يــعترف بــها رســميا األمــر املــبارك  وتــنفذ كــذلــك فــي الــعالــم الــبهائــي كــله 
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إنـما أمـر ال يسـتطيع أن يتعهـده هـذا الـجيل مـن املـؤمـنني وسينجـزه تـدريـجيا الـعلماء واملـربّـون الـبهائـيون فـي 
املستقبل.

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ 7 حزيران / يونيو 1939)

8- إن مـهمة تـربـية طـفل بـهائـي كـما تـؤكـده مـرارا وتـكرارا الـنصوص املـباركـة الـبهائـية إنـما هـي مـسؤولـية األم 
الـــرئـــيسة- والـــتي مـــنحت بهـــذا االمـــتياز الـــفريـــد- وهـــي فـــي الـــواقـــع خـــلق أوضـــاع فـــي بـــيتها تـــؤدي إلـــى تـــقدم 
الــطفل وتحســني أحــوالــه مــن الــناحــية املــاديــة والــروحــية، فــالــتوجــيه الــذي يــتلقاه الــطفل فــي بــدء حــياتــه مــن أمــه 
يــشكل أقــوى أســاس لــتطوره فــي املســتقبل وعــلى ذلــك يــنبغي أن يــكون الــشغل األســمى الــشاغــل لــزوجــتك... 
الـسعي مـن اآلن فـي أن تـنقل إلـى ولـيدهـا الجـديـد تـوجـيها روحـانـيا يـمكنه فـيما بـعد مـن أن يـأخـذ عـلى عـاتـقه 

مسؤولية إيفاء واجبات الحياة البهائية على أكمل وجه.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ 16 تشرين الثاني / توفمبر 1939)

9- بــالنســبة لــسؤال بــشأن تــوجــيه األطــفال، فــما أكــده حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء بــضرورة تــوجــيه 
الــوالــديــن ألوالدهــما فــي الــسنني األولــى مــن حــياتــهم، يــبدو أن تــلقي األوالد تــوجــيههم األول فــي الــبيت تــحت 
عــنايــة أمّـــهم أفــضل مــن أن يــرســلوا إلــى دار حــضانــة، ولــكن إذا اضــطرت بــعض الــحاالت أيــة أم بــهائــية أن 

تضع طفلها في دار حضانة فال مانع هناك. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940)

10- إن مــسألــة تــوجــيه األطــفال وتــربــيتهم فــي حــالــة مــا إذا لــم يــكن أحــد الــوالــديــن بــهائــيا، إنــما هــي مــسألــة 
تــخّص فــقط الــوالــديــن نــفسيهما الــلذيــن يــنبغي لــهما أن يــقررا الــطريــقة الــتي يجــدانــها أحــسن مــن أيــة طــريــقة 
أخــرى لــتؤدي إلــى صــون وحــدة عــائــلتيهما وخــير أوالدهــما فــي املســتقبل، وعــلى كــل حــال فــعندمــا يــبلغ الــطفل 

رشده ينبغي أن يعطي حرية كاملة ليختار دينه بغض النظر عن آمال ورغبات والديه.
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلهند وبـورمـا بـتاريـخ 14 كـانـون االول/ 

ديسمبر 1940)

11- إن حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل ســــيتلو الــــدعــــاء واملــــناجــــاة مــــن أجــــل أن يــــنمو ابــــنك الــــعزيــــز نــــمًوا روحــــانــــيًا، إن 
مســـتقبل األمـــر املـــبارك يســـتند الـــيوم عـــلى أكـــتاف الشـــباب وبـــذلـــك يـــجب تـــربـــية هـــؤالء الشـــباب تـــربـــية حـــسنة 

وتوجيههم ليس في تعاليم األمر املبارك فحسب بل في املسائل الدنيوية أيضا.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ 24 ايار / مايو 1954)

من رسائل بيت العدل األعظم

1- يـجب أن ال نسـتغرب إذا قـلنا بـأن املـعلم األول لـلطفل هـو أمـه ألن األم هـي الـتي تـقوم بـالـتربـية األسـاسـية 
لــلطفل الــرضــيع. إن هــذه الــخصائــص الــطبيعية ال تــقلل مــن دور األب فــي الــعائــلة الــبهائــية. مــرة أخــرى نــؤكــد 

بأن التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال يعني بأن وظائفها واحدة.
(من رسالة إلى أحد املؤمنني بتاريخ 23 حزيران/ يونيو عام 1974)

2- اســــتلم بــــيت الــــعدل األعــــظم رســــالــــتكم املــــؤرخــــة 14 أيــــلول/ ســــبتمبر 1982م واملــــتعلقة حــــول دور املــــحفل 
الــروحــانــي املحــلي فــي تــوجــيه الــوالــديــن واألطــفال فــيما يــتعلق بــتمسك األطــفال بــمعايــير ســلوكــية مــعينة فــي 
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االجـتماعـات الـبهائـية مـثل الـضيافـة الـتسع عشـريـة وجـلسات األعـياد واأليـام املحـرمـة الـبهائـية. بـاإلشـارة إلـى 
الـرسـالـة الـتي كـتبناهـا بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل األعـظم بـتاريـخ 28 حـزيـران/ يـونـيو مـن عـام 1977 فـقد أمـرنـا 
بــيت الــعدل األعــظم أن نــطلعكم بــأنــه يــجب تــدريــب األطــفال عــلى فــهم األهــمية الــروحــانــية لــالجــتماعــات الــتي 
تـــضم أتـــباع حـــضرة بـــهاء اهلل وعـــليهم تـــقديـــر الـــفضل واملـــوهـــبة الـــتي تـــعود عـــليهم مـــن مـــشاركـــتهم فـــيها بـــغضّ 
الـــنظر عـــن نـــتائـــج هـــذه االجـــتماعـــات. مـــن املـــؤكـــد أن بـــعض الجـــلسات تـــكون طـــويـــلة املـــدة ومـــن الـــصعب عـــلى 
بـعض األطـفال الـصغار املـكوث فـيها بهـدوء. فـي هـذه الـحالـة قـد يـضطر أحـد الـوالـديـن االعـتناء بـالـطفل وتـركـه 
لـبعض فـقرات الجـلسة. ويـمكن لـلمحفل الـروحـانـي مـساعـدة الـوالـديـن عـن طـريـق إيـجاد مـكان ملـراقـبة األطـفال 
خـالل انـعقاد الجـلسات. إن مـشاركـة األطـفال لجـلسات الـبالـغني دلـيل عـلى الـبلوغ املـتنامـي لـهم وعـالمـة عـلى 

السلوك الجيد الذي اكتسبه األطفال.

وعـــلى أي حـــال يـــوّد بـــيت الـــعدل األعـــظم أن يـــشير بـــأن الـــوالـــديـــن هـــم املـــسئولـــني عـــن أوالدهـــم وعـــلى الـــوالـــديـــن 
تـــوجـــيه أبـــنائـــهم إلـــى الســـلوك الـــسوّي عـــندمـــا يـــحضرون الجـــلسات الـــبهائـــية وإن أصـــر األطـــفال عـــلى إيـــجاد 
اإلزعـــاج فـــي الجـــلسات فـــيجب أن يخـــرجـــوا مـــنها وهـــو أســـلوب لـــيس ضـــروري لـــكي تـــكون الجـــلسات األمـــريـــة 
مـوقـرة ومـحترمـة وإنـما طـريـقة مـن أجـل تـدريـب األطـفال عـلى احـترام واعـتبار اآلخـريـن وأيـضا إطـاعـة واحـترام 

والديهم.
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل األعـظم بـتاريـخ 14 تشـريـن األول/ أكـتوبـر عـام 1982 إلـى املـحفل 

الروحاني املركزي لكندا)

3- وقـضية الـتعليم الـشامـل للجـميع تسـتحق هـي االخـرى أقـصى مـا يـمكن مـن دعـم ومـعونـة مـن قـبل حـكومـات 
الــعالــم أجــمع. فــقد اعــتنق هــذه الــقضية وانخــرط فــي ســلك خــدمــتها رعــيٌل مــن االشــخاص املخــلصني يــنتمون 
إلـى كـل ديـن والـى كـل وطـن. ومـّما ال جـدل فـيه أن الجهـل هـو السـبب الـرئـيسي فـي انـهيار الـشعوب وسـقوطـها 
وفـــي تـــغذيـــة الـــتعصبات وبـــقائـــها. فـــال نـــجاح اليـــة أمـــة دون أن يـــكون الـــعلم مـــن حـــق كـــل مـــواطـــن فـــيها، ولـــكن 
انـعدام املـوارد واملـصادر يحـّد مـن قـدرة الـعديـد مـن االمـم عـلى سـّد هـذه الـحاجـة، فـيفرض عـليها عـندئـذ تـرتـيبا 
خــاصــا تــعتمده فــي وضــع جــدول لــالولــويــات. والــهيئات صــاحــبة الــقرار فــي هــذا الــشأن تُــحسن عــمال ان هــي 
أخـذت بـعني االعـتبار اعـطاء االولـويـة فـي الـتعليم لـلنساء والـبنات، الن املـعرفـة تنتشـر عـن طـريـق االم املـتعلمة 
بـــمنتهى الســـرعـــة والـــفعالـــية، فـــتعّم الـــفائـــدة املـــجتمع بـــأســـره. وتـــمّشيا مـــع مـــقتضيات الـــعصر يـــجب أن نهـــتم 

بتعليم فكرة املواطنية العاملية كجزء من البرنامج التربوي االساسي لكل طفل. 
(من رسالة "السالم العاملي وعد حق”)

4- وفــي أقــطاركــم كــافــة عــليكم بــإيــالء األولــويــة لــتعليم األطــفال بــاســتمرار وفــي مــالحــظتكم ملــدى تــأثــير تــعالــيم 
حــضرة بــهاء اهلل فــي الــجيل بــعد اآلخــر يــمكنكم إدراك أثــر الــتعليم الــبهائــي والــنشأة الــروحــية الســليمة. فــفي 
املــــناطــــق الــــتي ال تُــــمارس فــــيها الــــنشاطــــات األمــــريــــة بحــــّريــــة يــــمكن تــــعليم األطــــفال فــــي جــــامــــعاتــــكم املحــــلية 
ومـساعـدتـهم فـي الـتطور والـنمو لـيصبحوا أعـمدة لـألمـر قـويـة راسـخة وفـي املـناطـق األخـرى يـمكنكم بـل ويـجب 
عــــليكم فــــتح هــــذه الــــصفوف أمــــام األطــــفال غــــير الــــبهائــــيني لــــيعرف الجــــميع أنــــكم مــــربّــــون لــــألجــــيال الــــقادمــــة 

لشعوبكم.
(مــن رســالــة بــيت الــعدل األعــظم املــؤرخــة رضــوان 153 بــديــع واملــوجــهة إلــى أتــباع حــضرة بــهاء اهلل فــي غــرب 

آسيا ووسطها)

���٨٦



5- إال أن هــناك تحــديــا مُــلّحا يــتجاوز االهــتمام بهــذه املــهام يــتحتم عــلينا مــواجهــته: فــأطــفالــنا تــلزمــهم الــتربــية 
الـــروحـــانـــية واالنخـــراط فـــي الـــحياة الـــبهائـــية. وعـــلينا أال نـــتركـــهم هـــائـــمني عـــلى وجـــوهـــهم صـــرعـــى تـــيارات عـــالـــم 
مـوبـوء بـاألخـطار األخـالقـية. فـفي مـجتمع الـيوم يـواجـه األطـفال مـصيرا قـاسـيًا حـرجًــــا. فـاملـاليـني واملـاليـني فـي 
الــقطر تــلو اآلخــر يــعانــون مــن الــتفكك االجــتماعــي، ويجــد األطــفال أنــفسهم غــربــاء بــني والــديــن وأفــراد بــالــغني 
آخـــريـــن ســـواء عـــاشـــوا فـــي بـــحبوحـــة الـــغنى أو مـــرارة الـــفقر. ولهـــذه الـــغربـــة جـــذور فـــي مســـتنقع األنـــانـــية الـــتي 
تــــفرزهــــا املــــاديــــة الــــبحتة وتــــشكل جــــوهــــر الــــالديــــنية املســــتولــــية عــــلى قــــلوب البشــــر فــــي كــــل مــــكان. إن الــــتفكك 
االجـتماعـي لـألطـفال فـي وقـتنا الـراهـن مـؤشّــــــر أكـيد عـلى مـجتمع منحـّل مـتفّسخ. ومـع ذلـك، فهـذا األمـر لـيس 
حـــكرا عـــلى عِـــــرق أو طـــبقة أو أمـــة أو وضـــع اقـــتصادي مـــعني، فـــالجـــميع مـــبتلىً بـــه، ومـــا يـــعتصر قـــلوبـــنا أملًـــا 
مـشاهـدة عـدد كـبير مـن األطـفال فـي مـختلف أرجـاء الـعالـم يـجنَّدون فـي الـجيش ويسـتخدمـون عـماال ويـباعـون 
رقـــيقا ويـــكرهـــون عـــلى مـــمارســـة الـــبغاء ويُـــجعلون مـــادة لـــلمنتجات والـــتصاويـــر اإلبـــاحـــية، ويهجـــرهـــم آبـــاؤهـــم 
املـنشغلون بـأهـوائـهم الـشخصية، ويـقعون فـريـسة أشـكال أخـرى ال حـصر لـها مـن الخـداع واالسـتغالل. وكـثير 
مــن هــذه الــفظائــع يــمارســها اآلبــاء أنــفسهم مــع أطــفالــهم. وعــليه ال يــمكن تــقديــر األضــرار الــروحــانــية والــنفسية 
الـناجـمة عـن ذلـك. وال يـمكن لـجامـعتنا الـبهائـية أن تـعيش فـي مـعزل عـن إفـرازات تـلك الـظروف. إن وعـينا بهـذه 

الحقيقة يجب أن يدفعنا جميعا نحو العمل الحثيث والجهد املوصول لصالح األطفال وسالمة املستقبل.

ورغــم أن نــشاطــات األطــفال كــانــت جــزءا مــن املــشاريــع الــبهائــية الــسابــقة، إال أنــها لــم تــِف بــالــحاجــة. فــالــتربــية 
الـروحـانـية لـألطـفال والشـباب الـناشئ ضـروريـة لـلغايـة إلحـراز مـزيـٍد مـن الـتقدم لـلجامـعة. وعـليه، فـمن الـواجـب 
املــــلحّ مــــعالــــجة هــــذا الــــقصور. وعــــلى املــــعاهــــد أن تــــضع حــــتما فــــي بــــرامــــجها دورات لــــتدريــــب مــــعلمي أطــــفال 
بـــمقدورهـــم تـــقديـــم خـــدمـــاتـــهم لـــلجامـــعات املحـــلية. ومـــع أن تـــوفـــير الـــتعليم األكـــاديـــمي والـــتربـــية الـــروحـــانـــية أمـــر 
ضــــروري لــــألطــــفال، إال أنــــه ال يــــمثل ســــوى جــــزء مــــما يــــجب تــــقديــــمه فــــي ســــبيل تحســــني أخــــالقــــهم وتــــشكيل 
شـخصياتـهم. فـالـحاجـة تـكمن أيـضا فـي اتـخاذ مـوقـف مـالئـم تـجاه أطـفالـنا مـن قِـبَل األفـراد واملـؤسـسات بـكافـة 
مسـتويـاتـها، أي الـجامـعة بـأسـرهـا، ليجـد األطـفال عـندهـم االهـتمام الـشامـل بـمصالـحهم. ومـوقـف كهـذا يـجب 

أن يبقى بعيدا كل البعد عن النظام االجتماعي السائد الذي يتهاوى بسرعة.

إن األطـــفال هـــم أنـــفَس كـــنز يـــمكن لـــلجامـــعة أن تـــمتلكه، ألن فـــيهم نـــرى أمـــل املســـتقبل وضـــمانـــه. وهـــم الـــذيـــن 
يحــملون بــذور الــشخصية الــتي ســيكون عــليها املــجتمع فــي املســتقبل والــتي يــشكلها إلــى حــد كــبير مــا يــفعله 
الـبالـغون فـي الـجامـعة أو بـما يـخفقون فـي أدائـه تـجاه األطـفال. إنـهم أمـانـة ال يـمكن لـجامـعة فـرّطـت بـها أن 
تـفلت مـن الـعقاب. فـتطويـق األطـفال بـاملـحبة مـن الجـميع، وأسـلوب مـعامـلتهم، ونـوع االهـتمام املـبذول نـحوهـم، 
وروح الســـلوك الـــتي يـــتعامـــل بـــها الـــكبار مـــعهم، كـــل ذلـــك يـــمثل جـــزًءا مـــن الـــجوانـــب الـــحيويـــة للســـلوك واملـــوقـــف 
املــــطلوب. فــــاملــــحبة تســــتدعــــي الــــنظام واالنــــضباط، واملــــحبة تســــتلزم الــــشجاعــــة عــــلى األطــــفال وتــــدريــــبهم عــــلى 
الشـدائـد، ال أن نـترك الـعنان لـنزواتـهم أو نـتركـهم بـالـكلية لـيحققوا أهـوائـهم. ويـجب تـوفـير جـّو يـشعر األطـفال 
فـيه بـانـتمائـهم لـلجامـعة فـيشاركـونـها أهـدافـها  وطـموحـاتـها. يـجب تـوجـيههم بـمحبة ال تخـلو مـن الحـزم لـلعيش 

وفق معايير الحياة البهائية، وأن يقوموا بدراسة األمر املبارك وتبليغه بأساليب تتفق وظروفهم.
(من رسالة الرضوان لعام 2000م)

6- واآلن نــود أن نــوجّـــــه بــعض الــكلمات لــلوالــديــن الــلذيــن يتحــمالن املــسؤولــية األســاســية فــي تــربــية أطــفالــهم 
وتــنشئتهم. إنــنا نــناشــدهــم بــذل االهــتمام املســتمر لــتربــية أطــفالــهم تــربــية روحــانــية. ويــبدو أن بــعضهم يــعتقد 
بــأن هــذا الــنوع مــن الــتربــية يــقع ضــمن مــسؤولــية الــجامــعة وحــدهــا، وآخــرون يــعتقدون بــضرورة تــرك األطــفال 
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دون تــدريــسهم األمــر املــبارك حــفاظــا عــلى اســتقاللــهم فــي التحــري عــن الــحقيقة. وهــناك مــن يــشعرون بــأنــهم 
لــيسوا أهــال لــلقيام بهــذه املــهمة. كــل هــذا خــطأ. لــقد تــفضل حــضرة عــبد الــبهاء قــائــال "فُــرض عــلى الــوالــديــن 
فـــرضـــا بـــأن يـــربـــيا أبـــنائـــهما وبـــناتـــهما ويـــعلماهـــم بـــمنتهى الـــهمة"، وأضـــاف أنـــه "فـــي حـــال قـــصورهـــما بهـــذا 
الــــصدد فــــهما مــــؤاخــــذان ومــــدحــــوران ومــــذمــــومــــان لــــدى اهلل الــــغيور". وبــــغّض الــــنظر عــــن مســــتوى الــــتحصيل 
الــــعلمي لــــلوالــــديــــن تــــبقى مــــهمتهما هــــامــــة وحــــساســــة فــــي صــــياغــــة الــــتطور الــــروحــــانــــي ألطــــفالــــهم. عــــليهما أال 
يســـتخفّا بـــقدرتـــهما فـــي تـــشكيل شـــخصية أطـــفالـــهما األخـــالقـــية. ألنـــهما صـــاحـــبا الـــتأثـــير األســـاســـي عـــليهم 
بــتأمــني الــبيئة املــناســبة فــي املــنزل الــتي يخــلقانــها بــحبهم هلل، والــجهاد مــن أجــل تــنفيذ أحــكامــه، واتــصافــهما 
بــروح الخــدمــة ألمــره، وتــنزيــههما عــن شــوائــب الــتعّصب، وتحــّررهــا مــن شــرور الــغيبة املــدمّـــرة. فــكل والــد مــؤمــن 
بــالجــمال املــبارك يحــمل فــي عــنقه مــسؤولــية الســلوك الــكفيل بــإظــهار الــطاعــة الــتلقائــية لــلوالــديــن، وهــي الــطاعــة 
الـتي تـولـيها الـتعالـيم املـباركـة قـيمة كـبيرة. ومـن الـطبيعي أن الـوالـديـن، إلـى جـانـب أعـبائـهما املـنزلـية، عـليهما 
واجـب دعـم صـفوف تـعليم األطـفال الـتي تـنظمها الـجامـعة. ويـجب أن نـضع نـصب أعـيننا أيـضا أن األطـفال 
يـعيشون فـي عـالـم يـخبرهـم بـحقائـق جـافـة قـاسـية مـن خـالل تـجارب مـباشـرة مـجبولـة بـاألهـوال الـتي مـّر ذكـرهـا، 
أو بــما تنشــره وســائــل اإلعــالم مــن مــعلومــات ال يــمكن تــفاديــها، وكــثير مــنهم يُــساقــون نــحو الــبلوغ قــبل أوانــه، 
وبــينهم أطــفال يــبحثون عــن قــيم ومــعايــير تهــدي خــطاهــم فــي حــياتــهم. وأمــام هــذه الخــلفية الــقاتــمة املــشؤومــة 

ملجتمع متفسخ متدهور، على األطفال البهائيني أن يسطعوا نجوما متأللئة رمزا ملستقبل أفضل.
(من رسالة الرضوان لعام 2000 م)

[راجــع أيــًضا فــصل 10 األدب واألخــالق الــحسنة وفــصل 11 احــترام الــوالــديــن وفــصل 13 االمــتياز فــي كــل 
األمور وفصل 23 التقديس والتنزيه وفصل 29 حياة العائلة البهائية]
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االتعاوونن ووتروويیج االخيیر وواالمنفعة  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

 وإن استجاركم أحٌد من املؤمنني وكنتم مستطيعا فأجروه وال تحرموا عما اراد.1.
(امر وخلق، مجلد3، ص 260)

على جميع األحباب أن يكونوا في منتهى املحبة والوداد وال يقّصروا في اعانة بعضهم البعض. 2.
(درياي دانش، ص 140)

عــليكم أن تــسعوا إلــى مــساعــدة االخــريــن. يــنبغي لــكل نــفس أن يــكوَن عَــــضدا لــألخــر هــذا هــو حــكم مــالــك 3.
األمم الصادر من القلم.

(امر وخلق، ج3، ص260)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

يــــا أحــــباء الشــــرق والــــغرب، مــــن أهــــم أســــس ديــــن اهلل ومــــعانــــي الــــكلمة اإللــــهية وواجــــبات االحــــباء الــــتعاون 1.
والــتعاضــد ألن الــعالــم البشــري وبــاقــي الــكائــنات قــائــمة عــلى الــتعاون والــتعاضــد. وان لــم يــكن هــناك تــعاون 

وتعاضد متبادل بني الكائنات يتالشى الوجود تماًما.
(مكاتيب عبد البهاء، ج4، ص 129-128)

 
الــــتعاون والــــتعاضــــد مــــن الــــفرائــــض الــــعينية لــــلهيئة البشــــريــــة وعــــلى الــــخصوص حــــزب اهلل الــــذي يــــجب أن 2.

يـــضّحي الـــروح فـــي الـــتعاون والـــتعاضـــد مـــع بـــعضهم الـــبعض بـــل لـــعامـــة الـــناس. ألن ذلـــك أفـــضل الســـلوك 
وبمثابة الروح الذي يؤثر على جسم البشر ويعطيه حياة جديدة.  

(امر وخلق، ج3، ص 260)

ان الــتعاون والــتبادل مــن خــواص عــالــم الــوجــود وبــدونــه يــصبح الــوجــود عَـــَدمًـــا. وفــي مــراتــب الــوجــود عــندمــا 3.
تـنظر إلـى قـوس الـصعود فـانـك تـرى رتـبة الـتعاون والـتعاضـد اعـلى مـن الـرُّتـب االخـرى. ان آثـار هـذا الـشأن 
الـقويـم نـراه فـي عـالـم الـنبات حـيث انـه أعـظم مـن عـالـم الجـماد كـما ان رتـبة الـحيوان اكـبر مـن رتـبة الـنبات. 
الحــظ ان هــذا األمــر الــعظيم فــي عــالــم االنــسان مــوجــود بــكل اتــقان حــيث ان الــتعاون والــتعاضــد والــتبادل 
غــير مــنحصر فــي الــجسم واالمــور الــجسمية فــقط بــل فــي جــميع املــراتــب والــشؤون الــظاهــريــة واملــعنويــة مــن 
عـقول وافـكار واراء واطـوار واداب واثـار وإدراكـات وإحـساسـات وبـاقـي الـشؤون االنـسانـية. عـليك أن تـدرك 
هـذه الـروابـط املـتينة جـيدا، وكـلما ازدادت هـذه الـروابـط مـتانـة تـقدمـت الـجامـعة االنـسانـية فـي مـيدان الـرقـي 

والسعادة ومن املستحيل أن ينجح أو يفلح االنسان من دون هذه الشؤون العظيمة.
(مكاتيب عبد البهاء، ج 5، ص 131-130)
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

عـــلى احـــباء اهلل ان يـــكونـــوا ســـبّاقـــني عـــلى جـــميع الـــطوائـــف ويـــشار الـــيهم بـــالـــبنان فـــي الـــخيرات واملـــبرّات 1.
وتـرويـج املـصالـح الـعامـة وتـقدم مـنافـع الجـمهور مـن جـميع الـفئات دون تـمييز واسـتثناء. وعـليهم أن يـفتحوا 
أبـواب مـدارسـهم ومـعاهـدهـم الـعلمية واالدبـية مـجانـا عـلى وجـوه األطـفال والشـباب مـن غـير الـبهائـيني الـذيـن 
هــــم فــــقراء وبــــحاجــــة إلــــى الــــتعليم. ويــــلي ذلــــك تــــعميم الــــعلم واملــــعرفــــة وتــــرويــــج االداب والــــشعائــــر واالحــــكام 
الــبهائــية. وفــي هــذه االيــام الــتي فــيها افــاقــت االمــة مــن ســبات الــغفلة وبــدأت الــحكومــة تهــتم فــي رفــع شــأن 
مـؤسـساتـها الـتربـويـة وتـوسـعها، يـجب عـلى وكـالء الـبهائـيني (أي اعـضاء املـحفل) فـي تـلك الـبالد ان يـقومـوا 
بـاتـخاذ االجـراءات الـتمهيديـة مـن أجـل ايـجاد املـعاهـد الـعلمية واالدبـية والـديـنية بـحيث تـؤسـس تـلك املـعاهـد 
اثـــر هـــممهم الـــعالـــية فـــي كـــل قـــريـــة وقـــصبة وبـــلدة مـــن جـــميع املـــقاطـــعات واملـــناطـــق، ويـــتعلم فـــيها األطـــفال 
الـــــبهائـــــيون مـــــن دون اســـــتثناء مـــــبادئ الـــــقراءة والـــــكتابـــــة، ويـــــأنـــــسوا بـــــاالحـــــكام املـــــنصوصـــــة فـــــي كـــــتاب اهلل 
ويـــحسنوا مـــعرفـــة شـــعائـــر أمـــر اهلل وآدابـــه ورســـومـــه، فـــيصبحوا مـــمتازيـــن عـــن االخـــريـــن فـــي الـــعلوم ومـــبادئ 
الــفنون الــعصريــة وفــي االخــالق الحــميدة الــزكــية والــعمل بــموجــب االداب والــشعائــر الــبهائــية، بــحيث يــرغــب 
عــموم الــطوائــف مــن املســلمني والــزردشــتيني واملــسيحيني والــيهود والــدهــريــني عــن طــيب خــاطــرهــم أن يــلتحق 

اوالدهم إلى املعاهد العالية البهائية ويعهدوا امر تربيتهم إلى املّربني البهائيني.
(من رسالة إلى احد االحباء الشرقيني مؤرخة كانون الثاني 1929)

 
ان تـعاون وتـعاضـد الـعناصـر املـختلفة فـي الـجامـعة يـزيـد مـن جـمال وشـكل وقـوة املـؤسـسات األمـريـة يـومًــا 2.

فيوًما.  
(توقيعات مباركة، ج 3، ص290)

 
بـالنسـبة لـوقـوع زلـزال فـي مـديـنة گـرگـان، طـلب مـني حـضرة املـولـى أن اخـبركـم بـأن مـشاركـة األحـباء رسـميا 3.

بـــواســـطة املـــحافـــل الـــروحـــانـــية وبـــالـــذات املـــحفل املـــركـــزي العـــانـــة ومـــساعـــدة املـــنكوبـــني واملـــحتاجـــني لـــهو أمـــر 
مـحبوب ومـقبول. مـن الـضروري أن يـتم االتـصال رسـميًا وإن لـم يـوافـق املـسئولـون عـلى ذلـك يـمكن االعـانـة 

بأي وسيلة أخرى تكون مقبولة حتى يثبت للجميع التعاليم السمحة املباركة.  
(توقيعات مباركة، ج3، ص 264)

 
بــالنســبة ملــشاركــة االحــباء فــي املــنظمات الــخيريــة والــعلمية واالدبــية، فــان كــانــت هــذه املــنظمات فــي الــواقــع 4.

تهـــــدف إلـــــى تـــــرويـــــج الـــــخير واملـــــنفعة الـــــعامـــــة يـــــجب عـــــلى االحـــــباء بـــــعد املـــــشورة وبـــــكل حـــــكمة واعـــــتدال أن 
يــساعــدوهــا ويــشاركــوا فــيها بــقدر إمــكانــياتــهم وقــدراتــهم. ولــكن يــجب ان ال يــتدخــلوا فــي الــشئون الــسياســية 

سواء باالعمال أو باالقوال.
  (توقيعات مباركة، ج 1، ص315)

[راجع أيًضا فصل 20 التبرعات واإلعانات وفصل 68 الوحدة واالتحاد]

���٩٠



االتقديیس وواالتنزيیهھ 

 من آثار حضرة بهاء اهلل
 

1- هـم عـباد لـو يَـردوَن واديًـا مـن الـذهـب يـمّرون عـنه كَــمّر الـسحاِب وال يـلتفتون الـيه ابـًدا اال انـهم مـني ليَجـدن 
مــن قــميصهم املــأل االعــلى عَـــرَف الــتّقديــس ويشهــد بــذلــك ربّــك ومــن عــنده عــلم الــكتاب. ولــو يَــردنَّ عــليهم ذواتُ 
الجـماِل بـأحـسن الـطراز ال تـرتـدُّ الـيهّن ابـصارُهـم بـالـَهَوى اولـئك خُــلقوا مـن الـتقوى كـذلـك يـعّلمكم قـلُم الـقدمِ مـن 

لدن ربكم العزيز الوهاب.  
(منتخباتي، فقرة 60، ص 83)

2– قــد حُـــــرَّم عــليكم الــزّنــا والــّلواط والــخيانــة ان اجــتنبوا يــا معشــر املــقبلني. تــاهلل قــد خُـــلقتم لــتطهير الــعالــم عــن 
رجـس الـهوى هـذا مـا يـأمـركـم بـه مـولـى الـَورى ان انـتم مـن الـعارفـني.  مَــن يَنسـب نـفَسه إلـى الـرحـمن ويـرتـكب 
مـا عـمل بـه الـشيطان انـه لـيس مـني يشهـد بـذلـك كـل الـنّواة والـحصاة وكـل األشـجار واألثـمار وعـن ورائـها هـذا 

اللسان الناطق الصادق األمني. 
 (گنجينه حدود وأحكام، ص339-338)

3– انــا نــأمــر عــباد اهلل وإمــائــه بــالــعصمة والــتقوى لــيقومــّن مــن رَقــِد الــهوى ويــتوجّـــــهن إلــى اهلل فــاطــر األرض 
والسماء. 

  (امر وخلق، ج3، ص425) 

4– ان اهلل قد جعل العصمة اكليال لرؤوس امائه طوبى ألمٍة فازت بهذا املقام العظيم. 
(ظهور عدل إلهي، ص67) 

5– يــــــنبغي ألهــــــل الــــــبهاء ان يــــــنقطعوا عــــــّمن عــــــلى األرض كــــــلها عــــــلى شــــــأن يجــــــدن أهــــــل الــــــفردوس نــــــفحات 
الـتقديـس مـن قـميصهم ويَـرون أهـل االكـوان فـي وجـوهـهم نـضرة الـرحـمن انـهم مـن املـقربـني، اولـئك عـباد بـهم 

يظهر التقديس في البالد وتنتشر آثار اهلل العزيز الحكيم. 
(منتخباتي، فقرة 46، ص71)

6– يا حزب اهلل التقديس التقديس التقوى التقوى. 
  (منتخباتي، فقرة 131، ص183)

7– أن انصروني يا أحبائي باألعمال التي بها تفوح نفحة التقديس بني العاملني. 
(كتاب مبني، ص106)

8– خـّلصوا أنـفسكم عـن الـدنـيا وزخـرفـها، إيّـاكـم ان ال تـقربـوا بـها ألنـها يـأمـركـم بـالـبغي والـفحشاء ويـمنعكم 
عن صراط عز مستقيم. 

(منتخباتي، فقرة 128، ص177)
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9– إنـا نـوصـيكم بـالـصبر واالصـطبار وبـما يظهـر بـه تـقديـس األمـر فـي املـدن والـديـار، خـذوا مـا أمـرتُـم بـه مـن 
لدن آمر حكيم. 

  (اثار قلم اعلى، ج2، ص97)

10– شأن االنسان هو املحبة واألمانة والعفو والوفاء وما يظهر به تقديس ذاته بني األحزاب. 
(اثار قلم أعلى، ج2، ص66)

11– قــل يــا قــوم انــا أمــرنــاكــم فــي ألــواح الــقدس بــأمــر مُــبرَمٍ عــظيم بــأن قــّدســوا أنــفسكم فــي حــني الــظهور عــن 
كـل االسـماء وعـن كـل مـا خـلق بـني االرض والـسماء لـينطبع  عـليها شـمس الـحق مـن أفـق عـزٍّ قـديـم. وامـرنـاكـم 
بـان تـجعلوا أنـفسكم مـنزّهًــا عـن حـب املـمكنات وعـن بـغضهم لـئال يـمنعكم عـن جـهة ويـضطرّكـم إلـى جـهة آخـر، 

وكان هذا من أعظم نصحي عليكم ان أنتم من الشاعرين. 
(آثار قلم أعلى، مجلد4، ص297)

12– قّدس نفسك عن الّدنيا ثم أمر الناس بالتقديس عنها كذلك تعظك الورقاء ان انت من العاملني. 
(آثار قلم أعلى، مجلد4، ص212)

13– وأنـتم يـا مـأل األرض قـّدسـوا أنـفسكم وطهّـــروا قـلوبـكم لـتعرفـوا بـها مـا سُــــــتَر فـي كـنائـز الـعصمة مـن لـدن 
مـقتدر قـديـر. قـل مَــثُل قـلوبـكم كَـــَمثل املـاء ان انـتم مـن الـعارفـني، وان املـاء يـكون صـافـيا مـا لـم يخـلط بـه الـطني 
واذا اخـتلط بـالـطني يـذهـب صـفائـه ويـبطل لـطافـته بـحيث ال يـرى مـا فـيه مـن صـفاء الـذي أودعـه اهلل فـي ظـاهـره 
وبـــاطـــنه ان انـــتم مـــن الـــناظـــريـــن. وانـــتم يـــا مـــأل الـــبيان فـــاجهـــدوا فـــي أنـــفسكم لـــئال يـــختلط بـــماء وجـــودكـــم طـــني 
الــشهوات اتــقوا اهلل وكــونــوا مــن املــتقني، قــدســوا أنــفسكم عــن طــني الــنفس والــهوى ليظهــر مــنكم مــا أودع اهلل 

فيكم من لئالي عز كريم . 
(لئالئ الحكمة، مجلد2، ص21)

14– ان الــذيــن يــتبّعون الــَهوى وينســبون انــفسهم الــينا اولــئك فــي غــفلٍة وضــالٍل يــنبغي بــان يظهــر مــن الــذيــن 
اقبلوا إلى اهلل ما تتضوع به رائحة التقديس بني العباد. 

 (كتاب مبني، ص431)  

15– قــل إنــا قــبلنا الــضراء والــبأســاء لــتنزيــه أنــفسكم مــا لــكم ال تــكونــّن مــن املــتفكريــن. .. إنــا حــملنا الــباليــا 
لـتطهير انـفسكم وأنـتم مـن الـغافـلني. قـل يـنبغي لـكل مـن تشـبث بهـذا الـذيـل بـأن يـكون مـقّدسًـــــا عـما يـكرهـه أهـل 
املــأل األعــلى كــذلــك قــضي األمــر مــن لــدن ربــك األبــهى فــي هــذا الــلوح املــبني. .. إنــا نــريــكم فــي أعــمالــكم إذا 
وجــدنــا  مــنها الــرائــحة املــقدســة الــطيبة نــصّلي عــليكم وبــذلــك يــنطق لــسان أهــل الــفردوس بــِذكــرِكــم وثــنائــكم بــني 

املقّربني. 
(منتخباتي، ص197)

16– قــل تــاهلل مــن لــم يــكن قــلبه مطهّـــرًا عــن كــل مــا يــذكــر عــليه اســم شــيء لــن يــنطبع فــيه هــذا الجــمال الــدّري 
االصـفى، قـّدسـوا مـرايـا انـفسكم يـا مـأل األرض ثـم اصـعدوا إلـى مـقام الـذي جـعل اهلل عـن خـلفه ذكـر الـقوسـني 

او ادنى.  
(آثار قلم أعلى، مجلد4، ص18)
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17– طَهّـــــر عــــيناك عــــن كــــل مــــا ســــواه ثــــم دع كــــل مــــا فــــي يــــداك ثــــم قــــّدس نــــفسك عــــن كــــل مــــن فــــي األرضــــني 
والسموات لتستطيع ان تستقيم على امر الذي تزّل عليه أقدام املخلصني. 

(آثار قلم اعلى، مجلد4، ص24)

18– قـل يـا قـوم ال تـرتـكبوا مـا يـضيّع بـه حـرمـتكم وحـرمـة األمـر بـني الـعباد وتـكونـن مـن املفسـديـن وال تـقربـوا مـا 
يـنكره عـقولـكم ان اجـتنبوا االثـم وانـه حـرّم عـليكم فـي كـتاب الـذي لـن يـمّسه اال الـذيـن طهّــرهـم اهلل عـن كـل دنـس 

وجعلهم من املطهرين. 
(آثار قلم أعلى، مجلد4، ص113)

19– دع الـنفس والـهوى ثـم طـيّر بـقوادم الـقدس إلـى هـذا الـهواء الـذي انبسـط فـي هـذا الـسماء الـتي أحـاطـت 
العاملني. 

(آثار قلم اعلى، مجلد4، ص 174)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1– التقديس والتنزيه من أعظم خصائص أهل البهاء. 
 (مائدة آسماني، مجلد5، ص191)

2– الــطهارة والــتقديــس مــن أســس ديــن اهلل وأعــظم وســيلة لــلوصــول إلــى الــدرجــات الــعالــية غــير املــتناهــية..... 
ان أصـــل الـــتقديـــس والـــتنزيـــه هـــو الـــنظافـــة والـــلطافـــة وطـــهارة الـــقلب مـــن جـــميع مـــا ســـوى اهلل واالشـــتعال بـــنار 

محبة اهلل. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 406- 407)

3–ال يـوجـد أمـر أعـظم عـند اهلل مـن الـعصمة والـعفة. وهـو مـن أعـظم مـقامـات الـعالـم االنـسانـي ومـن خـصائـص 
السلوك الرحماني وما دونه من شئون عالم الحيوان. 

(بدايع االثار، مجلد2 ص268)

4- أمـــا االفـــيون الـــقذر املـــلعون – نـــعوذ بـــاهلل مـــن عـــذاب اهلل – فـــانـــه بـــصريـــح كـــتاب االقـــدس محـــرّم ومـــذمـــوم، 
وتـعاطـيه ضـرب مـن الـجنون. وقـد ثـبت بـالتجـربـة أن شـاربـه محـروم مـن الـعالـم االنـسانـي. إنـني أعـوذ بـاهلل مـن 
هـــذا االمـــر الـــرهـــيب الـــهادم لـــبنيان االنـــسانـــية املســـبّب للخســـران االبـــدي، فـــهو يســـلب االنـــسان روحـــه ويـــقتل 
وجـدانـه ويـطمس شـعوره ويحـط مـن إدراكـه، يـميت الـحي ويخـمد حـرارة الـطبيعة وال يـمكن تـصور ضـرر أفـدح 
مـن هـذا. هـنيئا لـنفوس تـقدسـت ألـسنتهم عـن ذكـره فـكيف بـاسـتعمالـه. يـا أحـباء اهلل إن الـجبر والـعنف والقهـر 
والـزجـر فـي هـذه الـدورة اإللـهية مـذمـوم، أمـا فـي سـبيل مـنع شـرب االفـيون فـيجب التشـبث بـكل وسـيلة وتـدبـير 

لتخليص النوع االنساني من هذه االفة العظمى ونجاته منها. والويل ملن يفرط في جنب اهلل. 
(من املجموعة املستندية "العفة والتقديس"، ص 19)

5- وبـــخصوص الـــحشيش، لـــقد ذكـــرت أن بـــعض االيـــرانـــيني اعـــتادوا عـــلى تـــعاطـــيه. يـــا هلل الـــغفور انـــه أســـوأ 
املخـــدرات وتحـــريـــمه واضـــح فـــي األلـــواح. بـــِه ينحـــل الـــفكر وتـــتأذى الـــروح فـــكيف بـــشخص يـــطلب ثـــمرة شجـــرة 
الـجحيم هـذه. إن بـاسـتعمالـه تظهـر فـي طـباع االنـسان صـفات الـوحـوش فـكيف يحـرم نـفسه مـن مـواهـب الـرب 
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الــغفور ويــلجأ إلــى هــذا املخــّدر املحــظور. إن الــكحول تــعطل الــذهــن وتــسوق صــاحــبها إلــى ســفاســف االمــور، 
ولــكن الــحشيش الــخبيث يطفئ الــذهــن ويجــّمد الــروح ويــتلف الــنفس ويــضيّع الجســد ويــترك االنــسان ضــائــًعا 

حائرًا. 
 (من املجموعة املستندية "العفة والتقديس"، ص20)

من تواقيع حضرة ولي امر اهلل 

1– عــــلى األحــــباء ان ال يــــنظروا إلــــى فــــساد املــــجتمع وســــوء األخــــالق واملــــعامــــلة او إلــــى امــــتيازهــــم وتــــفوقــــهم 
النسـبي، وانـما عـليهم الـنظر إلـى األوج األعـلى وأن تـكون الـتعالـيم والـنصائـح اإللـهية هـي مـحور اهـتمامـهم، 
عــندهــا يــعلم الجــميع بــأن هــناك مــراحــل مــتعددة مــا زالــت بــاقــية فــي وادي الســلوك ولــم نــصل بــعد إلــى مــنزل 

املقصود، وهو التخلق باألخالق والّشيم اإللهية. 
  (توقيعات مباركة، مجلد1، ص207)

2– إن هــذا الــتقديــس والــتنزيــه بــما يــقتضيه مــن عــفّة وطــهارة يســتلزم االعــتدال فــي جــميع املــراتــب واألحــوال: 
فــي املــلبس ثــم األلــفاظ والــكلمات ومــمارســة املــواهــب الــفنية واألدبــية وكــذا األمــر فــي االبــتعاد عــن املشــتهيات 
الـنفسية وتـرك الـعادات واألهـواء الـسخيفة وأسـالـيب الـلهو الـرذيـلة الـتي تحـط مـن مـقام اإلنـسان وتـهوي بـه مـن 
أوج الــعزة إلــى حــضيض الــذلــة، كــما يــدعــو بــقوة إلــى اجــتناب املــسكرات واألفــيون وســائــر الــعادات الــضارة، 
فــــالــــتقديــــس والــــتنزيــــه يــــمنع املــــتاجــــرة بــــالــــفن واألدب ويُحــــرّم ظــــاهــــرة الــــتّعّري والــــزواج الــــعرفــــي والــــخيانــــة فــــي 
الــــعالقــــات الــــزوجــــية وجــــميع أشــــكال الــــعالقــــات الــــجنسية غــــير املشــــروعــــة ويــــبرأ مــــن كــــل مــــا يــــنافــــي األحــــكام 
والشــرائــع اإللــهية، وال يــتفق بــأي وجــه مــن الــوجــوه مــع األحــوال الــسائــدة ومــوازيــن اآلداب غــير املــرضــية لهــذا 
الــــعصر املنحــــط واملــــتّجه نــــحو الــــزوال. إنــــه يــــكشف عــــمليًّا ويــــقيم الــــدلــــيل الــــقاطــــع عــــلى بــــطالن هــــذه األفــــكار 

وانحطاط هذه الطرق ومفاسد تلك التجاوزات . 
(The Advent of Divine Justice من كتاب)  

3- إن نــظرة الــبهائــية لــلجنس قــائــمة عــلى االعــتقاد الــراســخ بــأن الــعفة ضــروريــة للجنســني، لــيس فــقط النــها 
فــضيلة بحــد ذاتــها، بــل النــها الــطريــق الــوحــيد نــحو حــياة زوجــية نــاجــحة. إن الــعالقــات الــجنسية مــهما كــانــت 
خـارج نـطاق الـزوجـية مـمنوعـة قـطعا وكـل مـخالـف يـحاسـب أمـام اهلل ويـعاقـبه مـجتمعه. إن الـديـن الـبهائـي يـقرّ 
بـــأهـــمية الـــحافـــز الـــجنسي ولـــكنه يـــشجب الـــتعبير الـــخاطئ وغـــير الـــقانـــونـــي عـــنه، كـــاملـــمارســـة الـــجنسية الحـــرّة 
والـزواج الـرفـاقـي وغـيره مـما يـعده الـديـن الـبهائـي ضـارا جـدا بـاالنـسان ومـجتمعه. إن الـتعبير السـليم عـن ذلـك 

الحافز حق مشروع لكل فرد ولهذا سّن النكاح. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته ألحد االحباء بتاريخ 5 ايلول/ سبتمبر 1938)

4- الـعفة قـبل الـزواج تـعني الـحياة الـنقية الـطاهـرة، وبـعده تـعني الـوفـاء واالخـالص مـن كـل طـرف نـحو االخـر 
فـي جـميع االمـور الـجنسية قـوالً وعـمالً. إن الـعالـم الـيوم غـريـق الـتركـيز الـزائـد عـلى الـحب الجسـدي دون الـقيم 
الـروحـية. عـلى االبـاء أن يـدركـوا ذلـك فـيرتـفعون بمسـتواهـم عـن أقـرانـهم الـذيـن، عـبر مـراحـل الـتاريـخ الـفاسـدة، 
يــصبّون جــّل اهــتمامــهم عــلى الــناحــية الــجسمانــية مــن الــنكاح. وفــي خــارج نــطاق حــياتــهم الــزوجــية الــطبيعية 
الشــرعــية عــليهم ان يــنسجوا بــأفــعالــهم روابــط االلــفة واملــحبة االبــديــة املــبنية عــلى الــحياة الــروحــية لــالنــسان ال 
عـلى نـزواتـه الـجسمانـية بـحيث يـكونـون فـي هـذا املـضمار قـدوة، وفـي أفـعالـهم مـقياسـا لـحياة البشـريـة الـحقة 

حيث تكون روح االنسان في أعلى املقام وما جسده اال تلك االداة الطيّعة لروحه املستنيرة. 
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(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد االحباء بتاريخ 28 ايلول/ سبتمبر 1941)

5- إن بـيان حـضرة بـهاء اهلل يـؤكـد عـلى مـدى خـطورة الـزنـا وإنـه عـائـق أمـام الـروح لـترقـيها فـي الـعالـم االخـر 
وإن شـــرب الخـــمر يـــذهـــب بـــالـــعقل ويُفســـده ومـــن الـــضروري تـــجنّبه. مـــن هـــذه الـــبيانـــات املـــباركـــة نـــرى وضـــوح 

التعاليم حول هذه املواضيع. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 30 ايلول/سبتمبر 1949)

6- الـفسق والـفجور وتـزايـد االهـتمام بـالـجنس، مـن الشـرور الـتي تـصيب املـجتمع االنـسانـي فـي هـذه الـحقبة 
الــزمــنية املــتميزة بــضعف الــروحــانــية. إن الشــذوذ الــجنسي حســب الــتعالــيم املــباركــة امــر مــنبوذ روحــانــيا، ومــع 
إيــمانــنا بــأنــه غــير مــسموح بــه اجــتماعــيا – مــع انــه مــع االســف مــقبول لــدى بــعض املــجتمعات حــالــيا - اال أن 
املـــصابـــني بـــه تـــجب مـــساعـــدتـــهم نـــحو الـــعالج. عـــلينا مـــكافـــحة الشـــرور فـــي املـــجتمع بـــالـــوســـائـــل الـــروحـــانـــية ثـــم 

االجتماعية والطبية وان نكون متفهمني لها دون تهاون في املبادئ وال حياد عن العقيدة. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتارخ 21 أيار/مايو 1954)

7- لـيس فـي الـتعالـيم املـباركـة مـا يـمنع الـرقـص، ولـكن االحـباء عـليهم أن يـتذكـروا دائـما أن حـكم حـضرة بـهاء 
اهلل هـو الـعفّة. ان مـا يـالزم صـاالت الـرقـص الحـديـثة مـن تـعاطـي الخـمر واخـتالط غـير مشـروع وشـرب الـدخـان 
لـهو جـّو فـاسـد حـقًّا. ان الـرقـص بحـّد ذاتـه لـيس ضـارًا، فـالـرقـص الـكالسـيكي وتـعليم الـرقـص فـي املـدارس أو 
َرر مـن الـفساد الـذي غـالـبا مـا يـحيطها فـي  املـشاركـة فـي الـدرامـا والـتمثيل الـسينمائـي ال ضـير مـنه، بـل الـضَّ

هذه االيام، ونحن كبهائيني يتحتم علينا االبتعاد عن االجواء التي تالزم هذه الفنون ال الفنون ذاتها. 
(من رسالة كتبت الحد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو عام 1952م)
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من رسائل بيت العدل األعظم 

1– لــيس هــناك مــن أدنــى شــك فــي أن األحــباء يــمكنهم أن يــكونــوا مــثاال أعــلى فــي الــطهارة والــتقديــس. كــما 
نـّصت تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل، فـقط عـندمـا يـقفون بـثبات وشـجاعـة مـناصـريـن لـنهج وأسـلوب الـحياة الـبهائـية 
واعــني تــمامــا أنــهم دعــاة مــبادئ تــناقــض الــقوى الــقائــمة عــلى تــدمــير نــسيج الــقيم األخــالقــية لــإلنــسان بــشكل 
مـأسـاوي. إن جـنوح املـجتمع املـتمدن بـنزاعـاتـه الـحالـية وتـضاربـها مـع مـبادئـنا فـي السـلوك األخـالقـي وبـعيًدا 
عــن تــأثــير ذلــك عــلى األحــباء أو وقــوعــهم فــريــسة املــساومــة عــلى تــصميمهم التــباع املــثل األعــلى فــي الــطهارة 
والــتقديــس، الــذي هــو جــوهــر عــقيدتــهم. فــإن ذلــك يــجب أن يــحثّهم عــلى اإليــفاء بتعهــداتــهم املــقدســة بــعزم أكــيد 

فيصارعون قوى الشر التي تقّوض دعائم األخالق لدى الفرد. 
(من رسالة ألحد األحباء بتاريخ 22أيار/مايو عام1966)

2– إن الــواجــب الــذي يتحــدى الــبهائــيني فــي تــنفيذه هــو إطــاعــة األحــكام اإللــهية فــي حــياتــهم الــخاصــة وجــلب 
بــاقــي أفــراد البشــريــة إلــى هــذا الــنعيم بــالــتدريــج. عــندمــا نــتعمق فــي مــدى تــأثــير إطــاعــة األحــكام اإللــهية عــلى 
حـــياة الـــفرد، عـــلى اإلنـــسان أن يـــدرك أن الهـــدف مـــن هـــذه الـــحياة تـــهيئة الـــروح لـــلحياة األخـــرى، لـــذا عـــليه أن 
يــتعلم كــيف يــتحكم بــنزواتــه فــيوجــهها بــدل أن يــكون عــبدا لــها. إن الــحياة ســلسلة مــن الــتجارب واالنــجازات، 
أعـــمال مـــن الـــتقصير والـــتقدم الـــروحـــانـــي الجـــديـــد، وأحـــيانـــا تـــبدو مـــراحـــل الـــحياة صـــعبة جـــدا ولـــكن اإلنـــسان 
يسـتطيع ان يـشاهـد املـرة تـلو األخـرى ان الـنفس الـتي تـنفذ أحـكام حـضرة بـهاء اهلل بـاسـتقامـة وثـبات، ومـهما 
بـدا ذلـك صـعبا، فـهي حـتما تـترقـى وتـنمو روحـانـيا بـينما الـتي تـساوم عـلى األحـكام ألجـل سـعادتـها الـظاهـريـة 
فـهي تـسعى وراء وهـم ال سـبيل إلـى تـحقيقه وسـعادة صـعبة املـنال وفـوق هـذا كـله تـتقهقر روحـانـيا وغـالـبا مـا 

تغرق في مشاكل عديدة. 
(من رسالة إلى كافة املحافل املركزية بتاريخ 6شباط / فبراير 1973)

3– بـــخصوص املـــزايـــا اإليـــجابـــية لـــلعفة يـــؤكـــد بـــيت الـــعدل األعـــظم أن الـــديـــن الـــبهائـــي يـــدرك مـــاهـــية الـــدافـــع 
الـــجنسي ويـــوضـــح دور الـــزواج فـــي الـــتعبير الســـليم عـــنه. وال يـــؤمـــن الـــبهائـــيون بقهـــر وكـــبت هـــذا الـــدافـــع بـــل 
بـتوجـيهه والـسيطرة عـليه. إن الـعفة ال يـمكن أن تـعني االنـسحاب مـن الـعالقـات اإلنـسانـية بـل تحـّرر اإلنـسان 
مـن طـغيان الـجنس. والـذي يـسيطر عـلى نـزواتـه الـجنسية هـو الـقادر عـلى حـفظ الـتوازن فـي عـالقـته وصـداقـته 

مع الجنسني دون املساس بتلك الرابطة الفريدة بني الزوجني. 
( من رسالة ألحد األحباء كتبت بتاريخ 18 آيار/ مايو 1979)

4– إن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي كــتابــه "ظــهور الــعدل اإللــهي" ال يــصف املــتطلبات األســاســية لــلعفة فحســب 
بــل لــلحياة الــعفيفة املــقدســة فــكالهــما أســاســي وهــام. إن أحــد مــفاســد املــجتمع كــما نــراه الــيوم هــو االهــتمام 
الــبالــغ بــالــترفــيه واملــتعة والتســلية والــتعطش إلــى الــلهو والــتكريــس املــتعّصب لــأللــعاب الــريــاضــية واالبــتعاد عــن 
الجــــــّد والــــــنفور مــــــنه ونــــــظرة االســــــتهزاء حــــــيال الــــــعفّة والــــــقيم الشــــــريــــــفة. إن االبــــــتعاد عــــــن هــــــذه األمــــــور وتــــــرك 
الـتصرفـات الـعابـثة الـطائـشة ال يـعني بـالـضرورة أن يـغدو الـفرد الـبهائـي عـابـسا مـكتئبا، فـاملـرح والـسعادة مـن 
مـيزات الـحياة الـبهائـية الـحقة أمـا الـعبث فـغالـبا مـا يـؤول إلـى املـلل والـفراغ. فـالـسعادة الـحقيقية هـي جـزء مـن 
الـحياة املـتّزنـة الـتي نـرى فـيها أيـضا ذلـك الـتفكير الجـّدي والـشفقة والـعبوديـة هلل، إذ هـي مـن أهـم املـزايـا الـتي 

تضفي على الحياة بريقا المعا وتغنيها بالسعادة. 
(من رسالة كتبت ألحد االحباء بتاريخ 18 آيار/ مايو عام 1979)
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[راجـــع أيـــًضا فـــصل 10 األدب واألخـــالق الـــحسنة وفـــصل 13 االمـــتياز فـــي كـــل األمـــور وفـــصل 21 الـــتربـــية 
والتعليم وفصل 29 حياة العائلة البهائية].
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االتقوىى وومخافة هللا 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- أصـــل الـــحكمة هـــو الـــخشية عـــن اهلل عـــزّ ذكـــره واملـــخافـــة مـــن ســـطوتـــه وســـياطـــه والـــوجـــُل مـــن مـــظاهـــر عـــدلـــه 
وقضائه. 

 (لوح أصل كل الخير) 

2- إن الــذيــن نــبذوا الــبَغي والــَغوى واتخــذوا الــتقوى اولــئك مــن خــيرة الخــلق لــدى الــحق يــذكــرهــم املــأل األعــلى 
وأهل هذا املقام الذي كان باسم اهلل مرفوًعا. 

(الكتاب االقدس، فقرة 71) 

3- إنـــا وصـــينا أولـــياءنـــا بـــتقوى اهلل الـــذي كـــان مـــطلع األعـــمال واألخـــالق، إنـــه قـــائـــد جـــنود الـــعدل فـــي مـــديـــنة 
الـبهاء. طـوبـى ملـن دخـل فـي ظـل رايـته الـنوراء وتـمسك بـه إنـه مـن أصـحاب الـسفينة الحـمراء الـتي نـزل ذكـرهـا 

في قيوم األسماء. 
(لوح اإلشراقات) 

4- قــل يــا قــوم خــافــوا عــن اهلل وال تــتبعوا الــذيــن حــاربــوا مــع اهلل وأنــكروا حُــــّجته وكــانــوا مــمن كــفر وجحــد، اتــقوا 
من مظهر األمر في تلك األيام ثم انصروا اهلل بارئكم وال تخافوا من الذي أشرك ثم ألحد. 

(لئالئ الحكمة، املجلد األول، ص 30) 

5- قــل يــا قــوم اتــقوا اهلل وال تــعترضــوا عــلى الــذي بــه أتــى اهلل عــلى الــسحاب ونــطق الــكتاب إنــه ال إلــه إال هــو 
العليم الخبير. تمسكوا يا أحبائي باهلل وسلطانه وال تسلكوا سبيل الخائنني. 

(لئالئ الحكمة، املجلد الثاني، ص 149) 

6- من تمسك بالتقوى الخالص إنه أهل اهلل يشهد بذلك ما نزل في الفرقان ثم في ُكتُب النبيني. 
(آثار قلم أعلى، املجلد األول، ص 254) 

7- يــا عــلي قــبل أكــبر، إن املــظلوم يــذكــرك ويــوصــيك بــتقوى اهلل رب الــعاملــني. إنــا جــعلنا األمــانــة إكــليالً لــرؤوس 
عبادي والتقوى ثوبًا لهياكل أحبائي طوبى ملن أخذ نصح اهلل وويٌل للمعرضني. 

(فضائل أخالق، ص 91) 

8- أن اؤمـر الـعباد بـتقوى اهلل لـعل تـتضوع مـن أعـمالـهم روائـح الـتقديـس فـي اآلفـاق كـذلـك أمـرنـاهـم وتـأمـرهـم 
من لدن عليم حكيم. 

(فضائل أخالق، ص 91)
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9- قــــل إن مــــظلوم عــــكا يــــدعــــو الجــــميع إلــــى تــــقوى اهلل وبــــما يــــرتــــفع بــــه مــــقام اإلنــــسان. إن الشــــريــــعة اإللــــهية 
الـحقيقية هـي األمـور واألعـمال الـتي تـؤدي إلـى ظـهور املـقامـات اإلنـسانـية. هـذا هـو املـعروف الـذي أمـر اهلل بـه 

في جميع الكتب وما يخالف ذلك هو مردود ويجب اجتنابه. 
(فضائل أخالق، ص 92)

10- مــا يــنصر األمــر هــو األعــمال ومــعينه هــو األخــالق. يــا أهــل الــبهاء تــمسكوا بــتقوى اهلل هــذا مــا حــكم بــه 
املظلوم واختاره املختار. 

(فضائل أخالق، ص 92)

11- إن الـحصن املـحكم املـتني لـحفظ الـنفس األمّــارة هـو خـشية اهلل، إنـها سـبب تهـذيـب وتـقديـس الـوجـود. ... 
إن ســيف الــتقوى أحــد مــن ســيف الحــديــد لــو أنــتم تــعلمون. لــقد ذكــرنــا أمــر اهلل أمــام وجــوه األحــزاب مــن غــير 

ستر وحجاب وأمرنا الكل بما يقّربهم ويحفظهم ويرفعهم. 
(بيام آسماني، مجلد 2، ص 132) 

12- اعـــلموا يـــا مـــأل األرض أن خـــشية اهلل كـــانـــت عـــلة االطـــمئنان وســـبب الـــنظم والـــراحـــة فـــي اإلمـــكان، وهـــو 
سـبٌب لـحفظ الـعباد وإصـالح الـعالـم.... يـجب عـلى اإلنـسان أن يتحـّلى بـأمـريـن أولـهما الـديـن ألنـه يـحفظه مـن 
املـعاصـي واالجـتراحـات، طـوبـى ملـن زيّـن رأسـه بـإكـليل الـتقوى وهـيكله بـدرع خـشية اهلل. أمـا األمـر الـثانـي فـهو 

األعمال واألخالق ألن بهما يمتاز اإلنسان عن الحيوان. 
(بيام آسماني، مجلد 2، ص 133 - 134) 

من آثار حضرة عبد البهاء
 

1- يــا مظهــر كــلمة الــتقوى، إن الــتقوى الــحقيقي مــن أعــظم املــواهــب اإللــهية وهــو خــشية اهلل، إن هــذا الــخوف 
لـيس مـن الـعذاب أو الـعقاب وإنـما الـخوف مـن الحـرمـان مـن رحـمة وعـنايـة اهلل. وإذا حُـــرَِم اإلنـسان مـن ألـطاف 

الحق تبارك وتعالى فإنه يكون قد ابتلي بعذاب أعظم من النار. 
(بيام آسماني، مجلد 2، ص 134)

 
2- إن الـــبهائـــيني الـــيوم فـــي شـــرق وغـــرب الـــعالـــم يحـــملون رايـــة الـــصدق واألمـــانـــة، أمـــا البشـــر فـــقد أحـــاطـــتهم 

هواجس خطره وبحاجة إلى رادع، والرادع الحقيقي هو خشية اهلل. 
(بيام آسماني، مجلد 2، ص 134)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- تـــسألـــون حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل عـــن مـــخافـــة اهلل، قـــد ال يـــدرك األحـــباء أن غـــالـــبية البشـــر هـــم بـــحاجـــة إلـــى 
عـنصر الـخوف لـكي يـكونـوا مـنضبطي السـلوك، فـاالنـضباط الـناتـج عـن املـحبة فـقط، ال يـتوفـر إال لـدى الـنفوس 
الـتي بـلغت شـأوا روحـيًا سـامـيًا نسـبيًا، فـالـخوف مـن عـقاب اهلل وغـضبه – إذا مـا أقـدمـنا عـلى الشـّر – شـعور 
يــحتاج إلــيه الــناس كــي يســلكوا الــصراط املســتقيم. عــلينا أن نــحب اهلل طــبًعا إال إنــه عــلينا أيــًضا أن نــخافــه، 
ومــعنى ذلــك أنــنا كــالــطفل يــخاف غــضب والــديــه وعــقابــهما ودون أن نــنكمش إذالالً أمــام اهلل مــثلما نــفعل أمــام 

أي طاغية ظالم، بل علينا أن ندرك أن رحمته تعالى تفوق حدود عدله. 
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(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 26 تموز/ يوليو عام 1946 م)

2- بــالنســبة إلــى شــرح مــوضــوع خــشية اهلل لــألطــفال، فــليس هــناك أي مــانــع لــذلــك حــيث ســبق أن شــرح ذلــك 
حـضرة عـبد الـبهاء فـي شـكل قـصص وحـكايـات. وأيـًضا عـلى الـطفل أن يـفهم بـأنـنا ال نـخاف اهلل ألنـه قـاٍس أو 
شـديـد وإنـما نـخافـه ألنـه عـادل وإذا ارتـكبنا أخـطاء فـإنـنا نسـتحق الـعقاب ولـكن مـن بـاب عـدالـته قـد يـنظر فـي 

مدى استحقاقنا للعقاب. يجب علينا أن نحب اهلل ونخشاه مًعا. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 15 شباط / فبراير عام 1957)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 9 اإليــــمان والــــعرفــــان ووحــــدانــــيّة اهلل وفــــصل 10 األدب واألخــــالق الــــحسنة وفــــصل 25 
التّوّكل على اهلل].
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االتوكل على هللا 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- أصل كل الخير هو االعتماد على اهلل واالنقياد ألمره والرضاء بمرضاته. 
  (من لوح أصل كل الخير)

2- رأس الـتوكـل هـو اقـتراف الـعبد واكـتسابـه فـي الـدنـيا واعـتصامـه بـاهلل وانـحصار الـنظر إلـى فـضل مـواله إذ 
إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه. 

(لوح أصل كل الخير) 

3- فـتوكّــل فـي كـل االمـور عـلى اهلل ربـك وإنـه يـكفيك عـن ضـر مـا خـلق ويخـلق ويـحفظك فـي كـنف أمـره وحـصن 
واليته. 

(آثار قلم أعلى، ج4، ص61) 

4- توّكلوا في كل األمور على اهلل ربكم ورب آبائكم إنه يسمع ويرى وهو املقتدر القدير. 
) أمر وخلق، ج3، ص402) 

5- أن اصبروا في كل األمور وتوكلوا على اهلل وكونوا من املتوكلني. 
 (منتخباتي، فقرة 136، ص 190) 

6- من كان هلل كان اهلل له ومن يتوّكل عليه أنه هو يحرسه عن كل ما يضره وعن شر كل مكار لئيم.
(الواح نازله بملوك، ص 37)

7- إنك ال تحزن من شيء توّكل على اهلل في أمرك. 
  (آثار قلم أعلى، ج5، ص 6)

 8- توكلوا على اهلل في كل األمور إنه يحفظ من يشاء وينصر من نطق بذكره الجميل. 
(آثار قلم أعلى، ج5، ص69)

 
9- وإن يــــمّسك الحــــزن فــــي ســــبيلي أو الــــذلــــة الجــــل اســــمي ال تــــضطرب فــــتوكــــل عــــلى اهلل ربــــك ورب آبــــائــــك 

األولني. 
  (لوح أحمد)

10- ُكن في كل األحوال متمسًكا بحبل عناية ربك ومتوكال عليه أنه لهو السميع العليم. 
(لئالئ الحكمة، املجلد األول،ص 104)

11- إن اإلنــسان ال يــعلم مــا هــو خــير ونــفع لــه. إن عــلم الــغيب مــخصوص بــذاتــه تــعالــى. قــد يحــدث أن يــطلب 
اإلنــسان شــيئا يــراه حــسنا مــن الــحق جــل جــاللــه وبــعد ذلــك يــأتــي كــل الــضرر مــنه ولهــذا الــقى الــقلم االعــلى 
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عـليكم مـقام الـتوكـل والـتفويـض. مـن املـعلوم والـواضـح لـكل ذي بـصر وإدراك بـأن كـل مـا يظهـر مـن الـحق جـلّ 
جـاللـه هـو مـن مـقتضيات الـحكمة الـبالـغة وإن فـّوض اإلنـسان أمـره وتـوكّـــل عـلى اهلل سيظهـر مـا هـو مـصلحته. 

يجب التمسك باألسباب والتوكل على اهلل.
(أمر وخلق، ج 3، ص 405) 

من ألواح حضرة عبد البهاء 

يــا أمــة اهلل املشــتعلة بــنار مــحبته …… تــوكــلي عــلى اهلل واعــتمدي عــليه وتــذكــري بــذكــره فــي كــل حــني إنــه 1.
يبّدل العسرة باليسر والشدة بالرخاء والتعب بالراحة العظمى إنه على كل شيء قدير.

(من مكاتيب عبد البهاء،مجلد 1، ص 140)

يـا حـبيبي الـعزيـز تـوكـل عـلى فـضل مـوالك وال تحـزن مـن شـيء وكـن فـي جـميع األمـور صـبورا وقـورا شـكورا 2.
سكونا برًا رؤوفًا هضوًما كظوًما ألن شأن املقربني هذا. 

(من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص142)
 

تــوكــلي عــلى اهلل واعــتمدي عــليه وتــذكــري بــذكــره فــي كــل حــني أنــه يــبّدل العســرة بــاليســر والشــدة بــالــرخــاء 3.
والـتعب بـالـراحـة الـعظمى إنـه عـلى كـل شـيء قـديـر. وأمـا إذا تـسمعني مـني ال تـتقيدي بـحالـة مـن االحـوال بـل 
فـي كـل حـالـة اشـكري ربـك الـرحـمن وسـّلمي األمـور إلرادتـه يـتصرف كـيف يـشاء وهـذا خـير لـك عـن كـل شـيء 

في اآلخرة واألولى. 
(منتخباتي از مكاتيب حضرة عبد البهاء، فقرة 150)

تــوكّــــل عــلى اهلل، فــإن كــل مــا يحــدث هــو خــير لــكم وال يــجوز االضــطراب. إن الــدنــيا محــل االنــقالبــات وعــلى 4.
اإلنسان أن ال يتأثر من شيء وإنما يتصرّف بكل سرور وانبساط واطمئنان وقوة واستقرار. 

(أمر وخلق، ج3، ص417) 

إن الــــتوكــــل واالنــــقياد لــــإلرادة واملــــشيئة اإللــــهية يــــؤديــــان إلــــى وصــــول اإلنــــسان إلــــى قــــبول كــــل مــــا يــــقع رغــــم 5.
الـسعي واالهـتمام فـي األمـور. عـندهـا يـرى األمـور الـتي حـدثـت وكـأنـها تـطابـق رغـبته وإرادتـه ومـرّوجـة لـعزّتـه 

وسعادته وسوف لن يضطرب ولن يسعى لغير السالم والصفاء. إن هذه السعادة هي سعادة دائمة. 
(بدائع اآلثار، ج2، ص333-332)

[راجـع أيـًضا فـصل 9 اإليـمان والـعرفـان ووحـدانـيّة اهلل وفـصل 24 الـتّقوى ومـخافـة اهلل وفـصل 42 شـكر اهلل 
وحمده وفصل 45 الّصبر والتسليم].
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االتقلل في االقولل وواالتكثر في االعمل 

من آثار حضرة بهاء اهلل

 ثُــم اهــدوا الــناس بــأفــعالــكم ألن فــي األقــوال يــشاركــون أكــثر الــعباد مــن كــل وضــيع وشــريــفا ولــكن األعــمال 1.
يـمتازكـم عـن دونـكم ويظهـر أنـواركـم عـلى مـن عـلى األرض فـطوبـى ملــن يـسمع نـصحي ويـتّبع مـا أُمـر بـه مـن 

لدن عليمٍ حكيما. 
  (منتخباتي، فقرة 139، ص 196-195)

رأس اإليـمان: هـو الـتقّلل فـي الـقول والـتكثّر فـي الـعمل ومـن كـان أقـوالـه أزيـد مـن أعـمالـه فـاعـلموا أن عـدمـه 2.
خيٌر من وجوده وفناءه أحسن من بقائه. 

 (من لوح أصل كل الخير) 

إن القول بحاجة إلى العمل، وإن القول بال عمل كنحٍل بال عسل أو كشجر بال ثمر. 3.
 (من مجموعة اقتدارات، ص 111)

عــــلى مــــن يــــّدعــــي املــــحبة اإللــــهية الــــيوم أن يــــكون مــــمتازا فــــي جــــميع الــــشؤون. إن قــــبول األمــــر واالعــــتراف 4.
بـالـحق لـم يـكن مجـرّد ادعـاء ألن الـيوم جـميع الـناس يـّدعـون هـذا املـقام ولـكن لـسان الـعظمة يشهـد بـكذبـهم 
وافـترائـهم وغـرورهـم وغـفلتهم وخـيانـتهم. أيـها األحـباء تحـرّكـوا خـالـصا هلل وتـكلموا لـوجـه اهلل إن الـكلمة الـتي 
تـصدر هلل مـن سـماء الـقلب وتشـرق مـن أفـق الـلسان بـالـتأكـيد لـها تـأثـير، ال تـغفلوا مـن تـأثـيرات األعـمال لـعمر 
اهلل لـو يـطّلع شـخص عـلى أثـر األعـمال واألقـوال الـطيبة والـخبيثة مـنها سـوف لـن يـلتفت أبـدا إلـى أي مـكروه 

وسوف لن يظهر منه سوى الخير املحض واملعروف الّصرف.
 (فضائل أخالق، ص 29-28)

يـلزم عـلى الجـميع التخـّلق بـاألخـالق الـجيدة واألعـمال الـحسنة واألفـعال الـطيبة وأمـا الـنفوس الـتي تنسـب 5.
نفسها للرحمن وتعمل أعماال شيطانية فإن الحق كان وال زال منزًها ومقدًسا عن هذه النفوس. 

(فضائل أخالق، ص 15)

 بـسم اهلل األبـهى إن املـقصود مـن الـكتب الـسماويـة واآليـات اإللـهية أن يـتربّـى الـناس نـحو الـعلم والـصدق 6.
حـتى يـكونـوا سـببا لـراحـة أنـفسهم واآلخـريـن. وإن كـل أمـر يـؤدي إلـى راحـة الـقلب ويـزيـد مـن عـلو اإلنـسان 
ويُــــرضــــي الــــناس فــــهو مــــقبول. إن مــــقام اإلنــــسان عــــال إذا تــــزيّــــن بــــاإلنــــسانــــية وإال فــــإنــــه أســــوأ مــــن جــــميع 
املخـلوقـات. أيـها األحـباء اغـتنموا هـذا الـيوم وال تحـرمـوا أنـفسكم مـن فـيوضـات بحـر الـرحـمن. ادعـوا اهلل أن 

يزيّن الجميع بطراز العمل الطاهر والخالص في هذا اليوم املبارك إنه هو املختار.
(درياي دانش، ص 1)

يـا ابـن ابهـر: قـسًما بـأنـوار شـمس الـحقيقة املشـرقـة والـالئـحة مـن أفـق الـسجن بـأن ضـرر األعـمال الـشنيعة 7.
املــذكــورة مــنعها فــي الــكتاب مــن الــقلم األعــلى يــرجــع إلــى الــحق وإنــه أيــضا ســبٌب لــوقــف ظــهور األمــر بــني 
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الـــعباد. نـــسأل اهلل أن يـــعمل الجـــميع بـــما حـــكم بـــه اهلل مـــن بـــعد وقـــد يـــفوزون بـــالـــرضـــاء. الـــيوم جـــنود الـــحق 
وناصروه هم األعمال واألخالق وبواسطة هؤالء الجنود يجب التصرف بأفئدة وقلوب وصدور العباد.

(فضائل أخالق، ص 21)

ال وفــــاء لــــلدنــــيا لهــــذا اجهــــدوا حــــتى تكســــبوا الــــلئالئ الــــباقــــية فــــي هــــذه األيــــام الــــفانــــية. إن الــــعمل الــــطاهــــر 8.
واملقدس محفوظ في كتاب الحفظ اإللهي. طوبى ملن يفوز بهذا املقام. 

(آثار قلم أعلى، الجزء 5، ص 100)

عــلى اإلنــسان أن يــتزيّــن بــاألخــالق الــروحــانــية واألعــمال واألفــعال الــطيبة الــطاهــرة ومــن لــم يــفز بهــذا املــقام 9.
ليس إنسانا.

(أصول عقائد بهائيان، ص 11)

لــم يــأِت هــذا الــظهور إلجــراء الحــدود الــظاهــرة كــما ذُكــر مــن قــلم الــرحــمن ولــكن ألجــل الــظهورات الــكمالــية 10.
فـي األنـفس اإلنـسانـية وارتـقاء أرواحـهم إلـى املـقامـات الـباقـية ومـا يـصدقـه عـقولـهم حـتى يـسير الجـميع فـوق 

امللك وامللكوت.                                                    (أخالق بهائي، ص 14)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- ايــها الحــزب اإللــهي، بــعون وعــنايــة الجــمال املــبارك روحــي ألحــبائــه الــفداء عــليكم أن تســلكوا ســلوكــا حــتى 
تــمتازوا بــه عــن اآلخــريــن مــثل الــشمس. كــل واحــد مــنكم إن دخــل املــديــنة عــليه أن يــكون مــشارًا بــالــبنان فــيما 
يــتعلق بــأخــالقــه وســلوكــه وصــدقــه ووفــائــه ومــحبته وأمــانــته وديــانــته وعــطفه لــلعالــم اإلنــسانــي، حــتى يــقول جــميع 
أهـالـي املـديـنة بـأنـه يـقينا بـهائـي ألن سـلوكـه وأخـالقـه مـن صـفات الـبهائـيني. وإذا فـزتـم بهـذا املـقام فـقد وفـيتم 
بــــالعهــــد واملــــيثاق اإللــــهي ألنــــه طــــبقا لــــلنصوص الــــقاطــــعة أخــــذ مــــنّا مــــيثاقــــا وثــــيقا بــــأن نــــعمل طــــبقا لــــلوصــــايــــا 

والنصائح اإللهية والتعاليم الربانية. 
(ظهور عدل إلهي، ص 54)

عــلى األحــباء أن يــقومــوا ويــعملوا بــموجــب وصــايــا ونــصائــح نــور الــحقيقة جــمال الــقدم روحــي لــعتبته الــفداء 2.
ويـــنفّذوه وأن ال يـــقرأوه فـــقط دون عـــمل. يـــجب أن تتجـــلى األوامـــر الـــروحـــانـــية والـــجسمانـــية لـــالســـم األعـــظم 
روحــي لــتربــته الــفداء فــي حــيّز الــوجــود وأن يــتجّسم ذلــك فــي أحــوال وأطــوار األحــباء، وإال مــا الــفائــدة ومــا 

الثمر. 
(مكاتيب حضرت عبد البهاء، الجزء 2، ص 279)

كان اإليمان دوما باإلقرار واالعتراف ولكن في هذا األمر األعظم اإليمان باألعمال واألخالق الحسنه.  3.
(بدايع اآلثار، جزء 2، ص 157)

عــلى األحــباء أن ال يــكونــوا مــثل األمــم األخــرى الــتي لــديــها لــسان عســل أمــا أعــمالــها فــهي حــنضل. أي أن 4.
لــسانــها كــان يــدّل عــلى جــوهــر التســبيح والــتقديــس أمــا أعــمالــها فــهي مــلّوثــة وغــير طــاهــرة. الــيوم وقــت الــعمل 

والثمر. إن السراج بدون نور ظلمة والشجر دون ثمر حطب السعير والسقر. والبهاء والروح عليك. 
(مكاتيب حضرت عبد البهاء، الجزء 1، ص 424)

���١٠٤



بــل يــنبغي أن يــكون الــبهائــيون مــمتازيــن فــتزيــد أعــمالــهم عــلى أقــوالــهم ويــكونــون رحــمًة لــلعاملــني بــالــعمل ال 5.
بـــالـــقول ويـــثبتون بمســـلكهم وأعـــمالـــهم وأفـــعالـــهم صـــداقـــتهم وأمـــانـــتهم ويظهـــرون فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــي 
ويـبيّنون الـنورانـية الـسماويـة وتـنادي أعـمالـهم بـأنـهم بـهائـيون وذلـك كـي يـكون الـبهائـيون سـببًا لـرقـيّ الـعالـم 

االنساني.  
(خطب عبد البهاء في أوربا وأمريكا، ص 149)

من آثار حضرة ولي أمر اهلل 

إن األســاس األعــظم واملــيزان األكــمل واألتــم والــفارق بــني الــحق والــباطــل الــيوم هــو األخــالق ولــيس األقــوال 1.
ومـن فـاز بـه إنـه مـؤيّـَد مـن لـدى الـحق ومـن حُــــرِم مـنه إنـه بـاطـل ومـمنوع مـن الـفضل والـتأيـيد اإللـهي. إن اسـم 
وعـــالمـــة اإلنـــسان إن لـــم يـــكن مـــؤيـــدا بـــحسن الســـلوك واألخـــالق الـــطيّبة فـــإنـــه يُـــعتبر مـــذمـــومًــــا ومـــطروًدا مـــن 
الجـــميع، أمـــا مـــا يـــمتاز بـــه األحـــباء فـــهو حـــسن األخـــالق والـــكماالت اإلنـــسانـــية ومـــظاهـــرهـــا وحـــسن الســـلوك 
والـــوحـــدة واأللـــفة واالتـــحاد واالتـــفاق وحـــسن املـــعامـــالت فـــي األمـــور الجـــزئـــية والـــكلية والـــتعاون والـــتعاضـــد 
املســتمر الــحار واملــحبة وخــلوص الــنية وصــفاء الــقلب وطــهارة الــنفس والــصدق واألمــانــة. إن هــذه الــصفات 
املـمدوحـة الـغافـل عـنها أهـل الـعالـم، أول وآخـر دلـيل مـقنع وبـرهـان كـاف لـحقيقة الـديـن اإللـهي. إن املـحك هـو 

التجربة وهو املميّز الوحيد للبهائيني من سائر الطوائف واألمم.
(التوقيعات املباركة، جزء 1، ص 189)

إن الــبهائــي الــحقيقي الــيوم هــو مــن يــزيّــن نــفسه بــشيم وحــلل الــتقديــس والــتقوى وإن لــم يــتّصف بــذلــك فــهو 2.
ليس بهائيا ولو ُعرِف بهذا االسم.
(مائده آسماني، الجزء 3، ص 61)

3- الــــيوم يــــوم تــــقديــــم الــــدعــــم الــــالزم لــــالنــــتصارات االمــــريــــة، إن نــــصرة ديــــن اهلل تــــعتمد عــــلى الــــتعالــــيم، وهــــذه 
مشـروطـة بـاالعـمال الـصالـحة والسـلوك الـقويـم. إن حجـر االسـاس لـحياة شـخص يـعيش فـي ظـل الـرحـمن هـو 
اتـباع الـفضائـل االخـالقـية واكـتساب أخـالق تـنيرهـا صـفات مـمدوحـة لـدى الـخالـق. عـلى الـبهائـيني أن يتحـّلوا 
بهــذا الــرداء املــقدس فــيفتحوا مــدائــن الــقلوب بــسيف الــقدرة هــذا. لــقد مــّل الــناس مــن الــوعــظ واالرشــاد وجــف 
مــــعني صــــبرهــــم مــــن الخــــطب والــــكلمات الــــرنــــانــــة، وال شــــيء غــــير االفــــعال يــــمكن ان يخــــّلص الــــعالــــم مــــن آالم 
املـخاض ويجـذب قـلوب أفـراده، إنـها الـقدوة الـحسنة ال املـواعـظ، والـفضائـل الـقدسـية ال الـتصريـحات وقـوانـني  
الــحكومــة. وان مــا يــجب الــتركــيز عــلى أهــميته فــي الــعالقــات االجــتماعــية والــسياســية ان تــكون الــكلمة مــرادفــة 
لـلعمل والـعمل مـالزمًــا لـلقول فـي جـميع االمـور صـغيرهـا وكـبيرهـا بـحيث يـدعـم كـل مـنهما االخـر ويـعزّزه. وعـلى 

البهائيني أن يمتازوا عن غيرهم بهذه االمور. 
(من رسالة الحباء بومبي بتاريخ 8 كانون االول/ ديسمبر 1923)

[راجـع أيـًضا فـصل 1 األمـانـة والـّصدق والـوفـاء وفـصل 10 األدب واألخـالق الـحسنة وفـصل 13 االمـتياز فـي 
كـّل األمـور وفـصل 23 الـتّقديـس والـتّنزيـه وفـصل 29 حـياة الـعائـلة الـبهائـية وفـصل 35 خـدمـة أمـر اهلل وفـصل 

36 خدمة البشرية وفصل 49 العمل واالشتغال وفصل 62 مقام اإلنسان ومقام املؤمن].
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حقوقق هللا 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- والـــذي تـــمّلك مـــائـــة مـــثقال مـــن الـــذّهـــب فـــتسعة عشـــر مـــثقاال هلل فـــاطـــر االرض والـــّسماء. ايّـــاكـــم يـــا قـــوم أن 
تـمنعوا أنـفسكم عـن هـذا الـفضل الـعظيم. قـد أمـرنـاكـم بهـذا بـعد اذ كـنّا غـنيًّا عـنكم وعـن كـّل مـن فـي الـسموات 
واالرضــني. ان فــي ذلــك لــحكم ومــصالــح لــم يحــط بــها عــلم احــد اال اهلل الــعالــم الــخبير. قــل بــذلــك اراد تــطهير 
امـوالـكم وتـقّربـكم إلـى مـقامـات ال يـدركـها اال مـن شـاء اهلل انـه لـهو الـفّضال الـعزيـز الـكريـم. يـا قـوم ال تـخونـوا 
فـي حـقوق اهلل وال تـصرّفـوا فـيها اال بـعد اذنـه كـذلـك قـضي االمـر فـي االلـواح وفـي هـذا الـلوح املـنيع. مـن خـان 
اهلل يـخان بـالـعدل والـذي عـمل بـما امـر يـنزل عـليه الـبركـة مـن سـماء عـطاء ربّـه الـفيّاض املـعطي الـباذل الـقديـم. 
انّـه اراد لـكم مـا ال تـعرفـونـه الـيوم، سـوف يـعرفـه الـقوم اذا طـارت االرواح وطـويـت زرابـيّ االفـراح كـذلـك يـذكّــركـم 

من عنده لوح حفيظ. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 97)

2- والذي تمّلك مائة مثقال من الذّهب فتسعة عشر مثقاال هلل فاطر االرض والّسماء
شـرعـت هـذه االيـة املـباركـة حـكم "حـقوق اهلل"، وهـو اخـراج نسـبة مـعينة مـن مجـموع مـا يـمتلكه املـؤمـن. وكـانـت 
حـقوق اهلل تـقدم إلـى مـحضر بـهاء اهلل بـصفته املظهـر اإللـهي، ورجـعت بـعد صـعوده إلـى حـضرة عـبد الـبهاء، 
مــركــز العهــد واملــيثاق. وذكــر حــضرة عــبد الــبهاء فــي الــواح الــوصــايــا ان حــقوق اهلل تــرجــع مــن بــعده إلــى ولــي 
أمـر اهلل. امـا االن حـيث ال يـوجـد ولـي لـالمـر تـرجـع حـقوق اهلل إلـى بـيت الـعدل االعـظم بـصفته املـرجـع االعـلى 
لـــلديـــن الـــبهائـــي. وتُـــصرف عـــائـــدات حـــقوق اهلل عـــلى اعـــالء شـــأن أمـــر اهلل ورعـــايـــة مـــصالـــحه، بـــاالضـــافـــة إلـــى 
املـــشاريـــع الـــخيريـــة املـــختلفة. اخـــراج حـــقوق اهلل واجـــب ديـــني أداؤه مـــنوط بـــضمير كـــل بـــهائـــي، وبـــينما يـــجوز 

تذكير أحباءاهلل عامة بحقوق اهلل، ال يجوز مطالبة أي فرد منهم شخصيا بأدائها. 
وقـد شـرحـت عـدة أجـزاء مـن رسـالـة (سـؤال وجـواب) تـفاصـيل حـقوق اهلل ويـتوقـف مـقدارهـا عـلى قـيمة مـا يـمتلكه 
االنــسان مــن مــال. فــاذا بــلغ مــالــه حــّد الــنصاب وهــو تــسعة عشــر مــثقاال مــن الــذهــب وجــب عــليه وجــدانــيا دفــع 
19% مــن مجــموع مــالــه لــحقوق اهلل. وال تــجب حــقوق اهلل فــي نــفس املــال اال مــرة واحــدة. وكــلما بــلغ بــعد ذلــك 
فَــــْضل دخــــله – أي بــــعد ســــداد كــــافــــة املــــصروفــــات - حــــّد الــــنصاب، حــــق عــــليه أداء 19% مــــن هــــذه الــــزيــــادة، 
وهــــكذا بــــالنســــبة لــــكل زيــــادة تــــالــــية. وتــــعفى بــــعض االمــــوال مــــثل: دار الــــسكنى مــــن دفــــع حــــقوق اهلل وهــــناك 

نصوص تعالج حاالت خاصة كخسارة االموال وامللك عديم املنفعة وأداء الحقوق بعد وفاة الشخص. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 125)

3- كـــّل ذلـــك بـــعد أداء حـــّق اهلل والـــّديـــون لـــو تـــكون عـــليه وتـــجهيز االســـباب لـــلكفن والـــدفـــن وحـــمل املـــيّت بـــالـــعزّة 
واالعتزاز كذلك حكم مالك املبدء واملآب. 

(الكتاب االقدس، فقرة 28)

4- كـــّل ذلـــك بـــعد اداء حـــّق اهلل والـــّديـــون لـــو تـــكون عـــليه وتـــجهيز االســـباب لـــلكفن والـــدفـــن وحـــمل املـــيّت بـــالـــعزّة 
واالعتزاز

رتّـــب حـــضرة بـــهاء اهلل اولـــويـــة أداء هـــذه االلـــتزامـــات فـــوضـــع فـــي املـــرتـــبة االولـــى مـــصروفـــات الـــجنازة والـــدفـــن، 
يليهما سداد ديون املتوفى، ومن بعدها أداء حقوق اهلل. وبنّي حضرته أيضا ان أداء الديون يكون من سائر 

أموال التركة فان لم تف تؤخذ عندئذ من دار السكنى وااللبسة املخصوصة للمتوفى. 
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(شرح الكتاب االقدس، فقرة 47)
5-  ان الــذيــن وفــوا بــعهودهــم وعــقودهــم ونــذورهــم وادوا امــانــات اهلل وحــقوقــه انــهم مــن اهــل الــفردوس االعــلى 
كـذلـك يبشـرهـم املـظلوم فـي سـجنه الـعظيم. طـوبـى لـعباد فـازوا وإلمـاء فـزن ولـكل مـن تـمسك بـاملـعروف وعـمل مـا 

أمر به في كتاب اهلل رب العاملني . 
(من كتيب حقوق اهلل، ترجمة لبيب شهيد)

6-  أداء حــقوق اهلل واجــب عــلى الــكل ويــرجــع نــفعه إلــى الــعباد أنــفسهم، ولــكن يــتعلق قــبولــها بــرضــاء الــنفوس 
العادلة العاملة بروح وريحان، وبهذه الصورة يجوز أخذها، واال فال ان ربك هو الغني الحميد. 

(نفس املصدر السابق)

7- يـا زيـن، ان الـذيـن يـعملون بـحكم الـكتاب، انـهم اعـلى الخـلق لـدى الـحق يـذكـرون. وال شـك ابـدا فـي ان مـا 
يشـرق مـن افـق سـماء االمـر االلـهي هـو مـحض الـحكمة بـحق نـفس الـعباد ومـصلحتهم. فـاملـبالـغ الجـزئـية هـذه 
ال تــليق حــتى بــالــذكــر ولــكنها مــحبوبــة الن الــعامــل قــائــم بــعمله لــوجــه اهلل. فــهي اكــليل لــبيادر الــعالــم ولــو كــانــت 

حبة واحدة. 
(نفس املصدر السابق)

 
8- ومـــــما هـــــو مـــــعلوم وواضـــــح ان أداء الـــــحقوق اإللـــــهية كـــــان وســـــيبقى ســـــبب الـــــنعمة والـــــبركـــــة والـــــعزة وحـــــفظ 
االنـسان، طـوبـى ملـن عـرف واعـترف وويـل لـلمنكريـن. وهـذا مـنوط بـان يـعملوا بـاحـكام الـكتاب بـكل روح وريـحان 
وطـيب خـاطـر. عـليك ان تـأمـر بـاملـعروف، مـن سـمع لـنفسه والـذي لـم يـسمع فـعليه، ان ربـنا الـرحـمن لـهو الـغني 

الحميد.  
(نفس املصدر السابق)

 
9- ان امـــــر حـــــقوق اهلل هـــــو حـــــقا امـــــر عـــــظيم وأداؤهـــــا واجـــــب عـــــلى الجـــــميع، اذ انـــــها ســـــبب الـــــنعمة والـــــبرك 

والخيرات، وما يكون مع كل نفس في كل عالم من عوالم ربها الغني الكريم. 
(نفس املصدر السابق)

 
10- ال يـجوز ذكـر حـقوق اهلل ابـدا، لـقد امـرنـاك وجـناب االمـني، مـن قـبل بـما هـو سـبب اعـزاز كـلمة اهلل وامـره، 
وقـد نـطقنا بهـذه الـكلمة خـاصـة وهـي: تخـلوا عـن الـعالـم وال تتخـلوا عـن ذرة مـن عـزة أمـر اهلل. وال يـنبغي لـالمـني 
عـليه بـهائـي ايـضا ان يـذكـر شـيئا فـي هـذا الـشأن فهـذا مـنوط بـاقـبال الـناس انـفسهم. انـهم اطـلعوا عـلى أمـر 
اهلل وســــمعوا مــــا نــــزل فــــي الــــكتاب، مــــن شــــاء فــــليعمل ومــــن شــــاء فــــليترك ان ربــــك هــــو الــــغني الحــــميد. نــــفس 
االســتغناء بــاب لهــدايــة الــعباد. طــوبــى لــنفوس قــامــت عــلى الخــدمــة مــنقطعة عــن الــعالــم، انــهم مــن اهــل الــبهاء 

في هذا املنظر املنير. 
(نفس املصدر السابق)

11- طــوبــى لــلذيــن أدوا الــحقوق اإللــهية وعــملوا بــما فــي الــكتاب... ان أداء الــحقوق حــكم مــحكم وثــابــت فــي 
الـكتاب االلـهي ونـهى اهلل أخـذه لـسنني مـعدودات، ثـم نـظرا لـبعض املـصالـح وتـرتـيب بـعض االمـور الـالزمـة أمـر 
بـــاخـــذهـــا، انـــه لـــهو اآلمـــر املـــشفق الـــغفور الـــكريـــم. وأمـــا حـــقوق اهلل انـــها أصـــل الـــبركـــة وظـــهور الـــعنايـــة وبـــروز 
الــــشفقة لــــلعباد، انــــه غــــني عــــما كــــان وعــــما يــــكون، كــــان امــــر الــــحقوق مســــتورا إلــــى ســــنتني قــــبل اآلن وكــــان 
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اظــهارهــا بــعد ذلــك نــظرا إلــى الــفضل، اذا وفــق أحــد بــعمل مــا نــزل فــي الــكتاب االقــدس كــان هــذا دون شــك 
أحسن واولى واوفق له، ويجري هذا الحكم في حال االستطاعة، انه يقول الحق ويهدي السبيل. 

(نفس املصدر السابق) 

12-  يــــا ابــــن اســــمي عــــليك بــــهائــــي، أداء الــــحقوق اإللــــهية فــــرض عــــلى الــــكل، وأنــــزل حــــكمه وثــــبت مــــن الــــقلم 
االعــلى فــي الــكتاب ولــكن ال يــجوز االظــهار بــها وال االصــرار عــليها ابــدا، كــل مــن وفــق عــلى أدائــها وســلمها 
بــــروح وريــــحان فــــهي مــــقبولــــة واال فــــال. يــــجب الــــتذكــــير بــــها بــــصورة عــــامــــة فــــي املجــــلس مــــرة واحــــدة ال غــــير، 
فـالـنفوس املـوقـنة الـثابـتة الـبصيرة يـقدمـون مـن تـلقاء أنـفسهم ويـعملون بـما امـروا بـه مـن لـدى اهلل. يـرجـع نـفع 
هـذا الـعمل إلـى الـعامـلني انـفسهم ان اهلل غـني عـن الـعاملـني. فـال يحـزنـن حـزب اهلل. لـعمر اهلل لـقد قـدر لـهم مـا 

عجز عن احصائه املحصون. 
(نفس املصدر السابق)

من آثار حضرة عبد البهاء 

(جـــميع املـــقتطفات مـــنقولـــة عـــن كـــتيب حـــقوق اهلل مـــن اعـــداد دائـــرة مـــطالـــعة الـــنصوص وااللـــواح وتـــرجـــمة لـــبيب 
شهيد)

1- يـا أحـبائـي الـربـانـيني، انـه مـن الـيقني املسـّلم بـه ان اهلل االحـد مـوصـوف بـالـغنى املـطلق فـي جـميع الـشئون 
ومـشهور بـرحـمته الـواسـعة ومـنعوت بـالـفيض االبـدي ومـعروف بـعطائـه لـعالـم الـوجـود، ولـكن نـظرا لـلحكمة الـبالـغة 
واالمــتحانــات الــفارقــة الــتي يــمتاز بــها الــصديــق عــن الــغريــب فــرض الــحقوق عــلى عــباده وأوجــبها، فــالــنفوس 
الــتي اطــاعــت هــذا االمــر املــبرم وفــقها اهلل بــالــبركــة الــسماويــة وتــنورت وجــوهــها فــي الــداريــن وتــعطر مــشامــها 
بــنسيم الــعنايــة. ومــن جــملة حــكمه الــبالــغة ان أداء حــقوق اهلل ســبب لــثبات الــنفوس ورســوخــها وتهــب الــنتائــج 

العظيمة لالرواح والقلوب، وتصرف في موارد خيرية. 

2- يـا احـباء عـبد الـبهاء، لـقد مَــنَّ اهلل تـعالـى عـلى عـباده بـتعيني حـقوق اهلل، بـمحض ألـطافـه غـير املـتناهـية واال 
فــــالــــحق مســــتغن عــــن الــــكائــــنات، واهلل غــــني عــــن الــــعاملــــني. امــــا فــــريــــضة الــــحقوق فــــهي داعــــية لــــثبوت الــــنفوس 

ورسوخها وهي علة البركة في جميع الشئون. 

3- وامــا بــالنســبة لــحقوق اهلل، املــنصوصــة فــي الــكتاب، فهــذا الــحكم هــو لــبركــة الــناس انــفسهم واســتفاضــتهم 
وهو سبب انشراحهم واستقامتهم واال كان الحق ولم يزل غنيا عن الكل. 

4- كـنت قـد سـألـت عـن حـقوق اهلل، يـجب عـلى االنـسان ان يـحسم مـصاريـفه الـسنويـة مـما كسـبه فـي بحـر عـام 
واحـــد ويـــؤدي تـــسعة عشـــر بـــاملـــئة مـــما تـــبقى مـــن املـــال، حـــقوق اهلل. بـــمعنى انـــه اذا فـــرض ان شـــخصا كـــانـــت 
اربـاحـه الـسنويـة الـف لـيرة فـبعد حـسم مـصاريـفه الـسنويـة الـبالـغة سـتمائـة لـيرة مـثال، يـبقى أربـعمائـة لـيرة، اذا 

تترتب حقوق اهلل على االربعمائة ليرة. 

5- بــاالخــتصار تــتعلق حــقوق اهلل تــسعة عشــر بــاملــائــة بــما تــبقى مــن االربــاح الــسنويــة فــي الــتجارة وذلــك بــعد 
طـرح املـصاريـف مـنها. وال تـترتـب الـحقوق ثـانـية بـالنسـبة إلـى ذلـك املـبلغ ابـدا. وكـذلـك فـي الـسنة الـتالـية تـتعلق 

الحقوق بما تبقى من ارباح تلك السنة بالذات بعد حذف املصاريف.
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6- امـا الـحقوق فـتتعلق بـما يـزيـد مـن املـال بـعد طـرح مـصاريـف سـنة بـكامـلها. امـا الـنقود واملـال الـذي يـكون 
مـــورد رزق لـــلشخص وســـبق ان دفـــعت عـــنه الـــحقوق وكـــذلـــك املـــلك الـــذي دفـــعت عـــنه حـــقوق اهلل وكـــان مـــدخـــولـــه 
يـــعادل مـــصروفـــه ال اكـــثر فـــال تـــتعلق بـــهما حـــقوق اهلل ثـــانـــية. .. يـــجوز الـــتصرف فـــي الـــحقوق جـــزئـــيا او كـــليا، 

ولكن باذن وتصريح من مرجع االمر. 

7- وامــــا مــــسألــــة الــــحقوق، ال تــــلزمــــوا احــــدا قــــط عــــلى أداء حــــقوق اهلل وال تــــذكــــروا لــــه شــــيئا، واذا قــــّدم احــــد 
باخالص وتضحية، وبكل طيبة خاطر شيئا بعنوان الحقوق او االنفاق على الفقراء، فاقبلوها.

8- اجـمعوا الـحقوق وفـقا لـنصوص الـكتاب االقـدس، فـي مـكان مـعني واصـرفـوهـا عـند الـلزوم، وال تـلزمـوا احـدا 
هناك على اداء الحقوق اال اذا دفع من تلقاء نفسه وبكل طيبة خاطر. 

9- تــــفّضل الجــــمال املــــبارك روحــــي لــــتربــــته الــــفداء وقــــال بــــنص قــــاطــــع: يــــجب ان تجــــروا مــــنتهى االمــــانــــة فــــي 
الحقوق فالحقوق مقدسة. 

10- واشـكري اهلل بـما وفـقك عـلى اطـاعـة امـره فـي كـتاب االقـدس حـتى قـمت بـايـفاء الـحقوق وتـقبل اهلل عـنك 
هـــذا الـــعمل املـــبرور ثـــم اعـــلمي بـــان عـــباد الـــرحـــمن اغـــناهـــم اهلل مـــن كـــنز مـــلكوتـــه ولـــكن اعـــطاء الـــحقوق هـــذا 
امـــتحان مـــن اهلل لـــعباده وامـــائـــه فـــكل صـــادق خـــالـــص يـــقدم الـــحقوق ألجـــل الـــصرف عـــلى الـــفقراء والـــضعفاء 
واملـساكـني وااليـتام وسـائـر املـصارف الـالزمـة فـي أمـر اهلل كـما ان املـسيح جـعل صـندوقـا ألجـل االنـفاق وعـليك 

التحية والثناء. 

11- ثــــم اشــــكر اهلل بــــما وفــــقّك عــــلى تــــقديــــم الــــحقوق ان هــــذا الــــتوفــــيق مــــن اهلل لــــك فــــاحــــمده عــــلى هــــذا االمــــر 
املنصوص في صحائف ربك القديم ان ربك هو اللطيف الكريم وعليك التحية والثناء. 

12- وامــا مــا ارســلته مــن الــحقوق فــقبلناه كــنزا ألنــك قــدمــته بــكل حــب وخــلوص عــظيم وســنصرفــه فــي املــقام 
املقدس حتى يبقى لك ذكرا إلى ابد اآلبدين. 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

(جـــميع املـــقتطفات مـــنقولـــة عـــن كـــتيب حـــقوق اهلل – اعـــداد دائـــرة مـــطالـــعة الـــنصوص وااللـــواح وتـــرجـــمة لـــبيب 
شهيد)

1- امـــا فـــيما يـــختص بـــحقوق اهلل... فـــانـــها تـــتعلق بـــمال الـــتجارة واالمـــالك واالربـــاح الـــتي تـــحصل بـــعد طـــرح 
املـصاريـف الـالزمـة وتـضاف إلـى رأس املـال، هـذه يـجب تـأديـة الـحقوق عـنها. وعـندمـا تـؤدى الـحقوق عـنها مـرة، 
فـال تـعود تـؤدى عـنها ثـانـيا اال اذا انـتقل املـال إلـى شـخص آخـر. وامـا الـبيت واثـاثـه فـال تـترتـب عـليه الـحقوق... 

واما بالنسبة لحقوق اهلل، فالحقوق اإللهية يرجع امرها ملركز االمر. 

2- بــالنســبة لــسؤالــك عــن وجــوب تــأديــة الــحقوق، وذلــك عــن بــيت الــسكن وااللــبسة الــخاصــة واثــاث الــبيت الــتي 
تــنتقل إلــى الــوراث عــن طــريــق االرث، ام انــها مــعفية تــفضل قــائــال: بــما ان بــيت الــسكن واثــاث الــبيت وادوات 

العمل اعفيت بالنص القاطع من تأدية حقوق اهلل، فانها معفية ايضا عند انتقالها إلى شخص آخر. 
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3- ان هـذه الـنفوس الـخالـصة املخـلصة الـزكـية املـنقطعة الـتي قـّدمـت تـلقائـيا وبـطيبة خـاطـر قـسما مـمتلكاتـها، 
بـعضها فـي ايـام حـياتـها والـبعض االخـر حسـب الـوصـية، كـوقـف ألمـر اهلل ووفـقت بـكل فخـر بـتأديـة حـقوق اهلل 
فـأجـرهـا عـند اهلل عـظيم. طـمئنوا املـتبرعـني واملنتسـبني إلـى اولـئك املـتصاعـديـن إلـى اهلل مـن قـبل هـذا الـعبد بـان 
هـذه االقـدامـات والـتبرعـات انـما هـي جـالـبة لـلتأيـيدات اإللـهية والـبركـة الـسماويـة والـفيض غـير املـتناهـي وتـروج 
مـختلف مـصالـح الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية، نـعيما لـهم بـما وفـقهم اهلل عـلى امـر تـرتـفع بـه مـقامـاتـهم فـي الـدنـيا 

واآلخرة. 

4- ان االعـانـة فـي هـذا السـبيل (أي تـقويـة شـؤون املـحفل) لـهي مـن احـتياجـات أمـر اهلل الـضروريـة وتحسـب 
من االمور االساسية الالزمة بعد أداء حقوق اهلل، فهي في الحقيقة اعظم واجب على الشخص البهائي . 

من رسائل بيت العدل االعظم 

(جـــميع املـــقتطفات مـــنقولـــة عـــن كـــتيب حـــقوق اهلل مـــن اعـــداد دائـــرة مـــطالـــعة الـــنصوص وااللـــواح وتـــرجـــمة لـــبيب 
شهيد عدا آخر فقرتني)

1- بـــما ان حـــقوق اهلل وفـــقا لـــحكم الـــكتاب هـــي احـــدى الشـــرائـــع االمـــريـــة وأداؤهـــا مـــن الـــواجـــبات املـــفروضـــة 
املـؤكـدة عـلى اهـل الـبهاء، فـيقتضي عـلى ذلـك املـحفل املـقدس افـهام احـباء ايـران االعـزاء بـأهـمية هـذا الـحكم 
الــعظيم وكــذلــك نشــر االحــكام املــرتــبطة بــحقوق اهلل بــني الــجامــعة الــبهائــية تــدريــجيا، وذلــك طــبقا للشــرع املــبني 
تــمامــا. ال شــك ان املــطالــبة بــحقوق اهلل مــمنوعــة حســب الــنصوص املــباركــة ولــكن الــتذكــيرات الــعامــة الــتي تــنبه 
االحــباء االعــزاء وتــلفت نــظرهــم اكــثر مــن ذي قــبل إلــى هــذا الــواجــب املــهم تــعتبر مــن جــملة واجــبات امــناء امــر 
اهلل. حـتى يـوفّـَق احـباء ايـران االعـزاء ان شـاء اهلل عـلى الـقيام بهـذا الـعمل املـبرور الـجالـب لـلبركـات الـسماويـة 
واملطهــر ألمــوال الــنفوس املــؤمــنة واملــؤيــد للخــدمــات الــعامــة الهــل الــبهاء وذلــك اثــر تــذكــرات ذلــك املــحفل املــؤكــدة 
املســـتمرة. لـــقد طـــلب مـــن جـــناب الـــدكـــتور عـــلي محـــمد ورقـــا، امـــني حـــقوق اهلل وايـــادي أمـــر اهلل ان يـــعني عـــند 
الــضرورة عــددا مــن الــوكــالء فــي بــعض املــحافــظات والــواليــات والــبلدان املــجاورة اليــران وذلــك لــتسهيل تــقديــم 
حــــقوق اهلل مــــن قــــبل االحــــباء االعــــزاء. وال يــــخفى عــــلى امــــناء امــــر الــــرحــــمن ان بــــيت الــــعدل طــــبقا لــــلنصوص 
املـــباركـــة هـــو مـــرجـــع كـــل االمـــور وتـــصرف حـــقوق اهلل بـــاذن مـــرجـــع االمـــر واجـــازتـــه فـــي ســـبيل تـــرويـــج املـــصالـــح 

االمرية العامة في جميع ارجاء العالم البهائي. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 27تشرين االول/اكتوبر 1963)

2- حـقوق اهلل هـي احـدى الـواجـبات الـروحـانـية املـحتمة الـتي انـزلـت فـي الـكتاب االقـدس مـن قـلم حـضرة بـهاء 
اهلل ارواحـنا فـداه. ان فـصل الـحسابـني، اي الـتبرع وحـقوق اهلل، عـن بـعضهما الـبعض أولـى وأحـسن عـلى أن 
تــؤدى حــقوق اهلل أوال ثــم الــتبرعــات الــخالــصة كــي تــرســل حســب طــلب ذلــك الــحبيب الــروحــانــي إلــى الــصندوق 

العاملي الذي يصرفها في الوقت الحاضر من أجل تحقيق اهداف خطة السنوات التسع املنيعة. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 18 اب/اغسطس 1965)

3- ال شــــك ان احــــباء اهلل مســــتنيرون بــــانــــوار خــــشية اهلل ويــــعرفــــون ضــــرورة تــــطهير االمــــوال وحــــفظها حســــب 
الــنص الــقاطــع لــلرب املــتعال. فــي هــذه االيــام املــقلبة، تــتصاعــد ادعــية هــؤالء املشــتاقــني إلــى عــتبة رب الــعاملــني 
بــان يــوفــق ذلــك املــحفل الجــليل لــيذكــر االحــباء وحــمدة جــمال الــرحــمن فــي ابــالغــاتــه ومــنشوراتــه واعــالنــاتــه فــي 
االجــتماعــات والــدروس والــلجان مــرارا وتــكرارا بــأهــمية هــذا الــحكم املــقدس االلــهي ووجــوب تــنفيذه وتــشويــقهم 
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وهـــدايـــتهم إلـــى وجـــوب اطـــاعـــتهم لهـــذا الـــحكم املـــبارك الـــربـــانـــي اطـــاعـــة كـــامـــلة حـــقيقية، كـــي يـــبقى املـــؤمـــنون 
االتـقياء مـحفوظـني مـن عـواقـب التحـذيـرات املـصرحـة فـي الـنصوص املـقدسـة ويـنالـوا الـبركـات املـوعـودة ويـفوزوا 

بالفيوضات املعنوية املحتومة. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 5 شهر العزة 126 بديع)

4– ســــأل بـــعض االحـــباء االعـــزاء املـــوفـــقني بـــاداء حـــقوق اهلل هـــذه الـــهيئة عـــن مـــاهـــية الـــعالقـــة بـــني الـــتبرعـــات 
لـلصناديـق االمـريـة وأداء حـقوق اهلل، فـاذا تـبرع احـد لـلصناديـق الـخيريـة وسـائـر املشـروعـات بـنيّة أداء حـقوق 
اهلل فهــــل هــــذا الــــشخص مــــعاف مــــن أداء حــــقوق اهلل او لــــه حــــكم آخــــر؟ فــــمع ان الــــنصوص اإللــــهية صــــريــــحة 
وواضـحة فـي هـذا الـخصوص وبـما ان هـذا الـسؤال اعـيد تـكرارا تـقرر تـوضـيح ذلـك الطـالع االحـباء االعـزاء: 
ان اداء حـقوق اهلل مـن الـفرائـض الـديـنية ألهـل الـبهاء اذ جـاء حـكمه نـصا فـي الـكتاب االقـدس وذكـر بـيانـه فـي 
الــواح شــتى، ال يســتثنى مــن أداء حــقوق اهلل اي مــؤمــن مخــلص، وقــد وضــعت شــروط مــعينة لــذلــك، بــحيث ان 
االمــــــتناع عــــــن اداء حــــــقوق اهلل وفــــــقا لــــــنص الــــــكتاب يحســــــب بــــــمنزلــــــة الــــــخيانــــــة. واآليــــــة }مــــــن خــــــان اهلل يــــــخان 
بـالـعدل{ أنـزلـت فـي حـق هـذه الـنفوس. وكـما تـفضل مـركـز املـيثاق بـقولـه: لـقد مـّن اهلل تـعالـى عـلى عـباده بـتعيني 

حقوق اهلل بمحض الطافه غير املتناهية واال فالحق مستغن عن الكائنات. 

وبـناء عـلى مـا شهـد بـه الـقلم االعـلى: فـان لهـذا الـحكم املـتني حـكم ومـصالـح ال تـحصى، انـه الـداعـي لـتطهير 
االمـوال والـدافـع عـن الخسـران والـوبـال وبـاعـث الـنعمة والـعزة وعـلة الـخير والـبركـة. انـه انـفاق ينتسـب إلـى اهلل 
وخـدمـة تـسهم فـي ارتـفاع أمـر اهلل. ان اعـطاء الـحقوق كـما تـفضل بـه مـركـز املـيثاق، امـتحان لـلمؤمـنني وسـبب 
لـثبوت ايـمانـهم وايـقانـهم ورسـوخـها وبـاالخـتصار حـقوق اهلل هـي مـن الـواجـبات الشـرعـية الـحتمية ألهـل الـبهاء 
الـتي يـعود امـرهـا حسـب الـنصوص املـباركـة إلـى مـرجـع االمـر ويـتعني اقـرارهـا كـما تـفضل بـه جـمال الـقدم جـل 
ثـــناؤه بـــعد انـــتخاب بـــيت الـــعدل عـــلى مـــا اراده اهلل. وال يـــحق ألحـــد الـــتصرف فـــي هـــذه الـــحقوق ســـوى مـــرجـــع 
االمــــر وذلــــك يــــعني ان كــــل امــــوال الــــنفوس الــــخاصــــة بــــحقوق اهلل تــــتعلق بــــمركــــز أمــــر اهلل وال عــــالقــــة لــــها بــــتلك 
الـنفوس. ولـذا، عـلى االحـباء أال يـتصرفـوا بـارادة انـفسهم فـي حـقوق اهلل لتسـديـد مـصاريـف اخـرى حـتى ولـو 
كــانــت لــلصندوق الــخيري االمــري اذ ان الــتبرعــات واالعــانــات تــقدم بــعد تــأديــة حــقوق اهلل أي مــما تــبقى مــن 
االمـوال الـطاهـرة الـخاصـة بـاالشـخاص انـفسهم. نـأمـل ان يـوفـق الـكل فـي انـجاز هـذا الـواجـب املـقدس املـبارك 

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 127 بديع)

5- امــــا بــــالنســــبة إلــــى ســــؤالــــك الــــثانــــي انــــه اذا ســــاد الــــتفاهــــم الــــتام بــــني املــــرأة وزوجــــها ويــــكون لــــلمرأة حــــق 
الـتصرف فـي امـوال الـزوج هـل تـقدر الـزوجـة تحـمل مـسؤولـية تـأديـة حـقوق اهلل بـكامـلها، او انـه بـما ان قـسما 
مـــن املـــال خـــاص بـــزوجـــها يـــتوجـــب عـــليها أداء الـــحقوق عـــن الـــقسم الـــخاص بـــها مـــن املـــال؟ جـــوابـــا عـــن هـــذا 
الـــــسؤال يـــــجب أن تـــــعلموا ان حـــــقوق اهلل تـــــتعلق بـــــكل مـــــا يـــــملكه الـــــشخص نـــــفسه وال تـــــتعلق بـــــأمـــــوال لـــــه حـــــق 
الـتصرف فـيها. ولـكن، فـي حـاالت كـالـتي كـتبتم عـنها عـلى الـزوج والـزوجـة أن يـتشاورا مـعا ويـعينا حـدود مـا 
يــخص كــل مــنهما مــن املــال ويــقدمــا مــعا او كــل بــمفرده مــا يــقرران انــه مــن الــواجــب تــقديــمه. امــا بــخصوص 
الـسيدة... فـنظرا ألن زوجـها امـريـكي، وحـقوق اهلل غـير مـفروضـة فـي الـوقـت الـحاضـر عـلى األحـباء الـغربـيني 

فلذا تأدية حقوق اهلل بالنسبة لزوج السيدة... غير واجبة ولو انها غير ممنوعة. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي اليران بتاريخ 11شهر الشرف 138 بديع)
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6- ان الــــبهائــــي املــــؤمــــن الــــذي اعــــتاد عــــلى مــــنقبة اداء حــــقوق اهلل ال يخــــلق االعــــذار للتهــــرب مــــن اجــــراء هــــذا 
الـواجـب الـروحـانـي بـل بـالـعكس انـه يجـّد حسـب قـدرتـه عـلى اجـرائـه. ومـن جـهة ثـانـية فـان اطـاعـة هـذه الـفريـضة 
امـر وجـدانـي وأداء حـقوق اهلل عـمل يـقوم بـه االحـباء عـن طـيبة خـاطـر وال يـجوز سـوى تـذكـير احـباء ايـران بهـذا 
الــواجــب الــروحــانــي وتــركــهم لحــريــتهم فــي االقــدام عــلى هــذا الــعمل كــما يــشاؤون. يــصدق هــذا الــقول ايــضا 
بـــــالنســـــبة ألحـــــباء يـــــعيشون بـــــترف واســـــراف ويشـــــترون امـــــالكـــــا أو يـــــبنون بـــــيوتـــــا ويجهـــــزونـــــها بـــــما هـــــو فـــــوق 
احـــتياجـــاتـــهم ويـــزيـــدون مـــن مـــصاريـــفهم كـــي يـــمتنعوا عـــن أداء حـــقوق اهلل. وكـــذلـــك االحـــباء الـــذيـــن يـــقترنـــون 
بـاشـخاص غـير ايـرانـيني ويـقيمون فـي اوروبـا او سـائـر الـبلدان ال يـجب الـضغط عـليهم فـي أداء حـقوق اهلل بـل 

يجب تذكيرهم ويرجع اليهم اتخاذ القرار والتصميم. 
(من نفس الرسالة السابقه)

احـــال حـــضرة بـــهاء اهلل كـــثيرا مـــن جـــزئـــيات املـــسائـــل املـــرتـــبطة بـــموازيـــن اداء حـــقوق اهلل إلـــى تـــحكيم افـــراد 7.
االحـــباء ووجـــدانـــهم. فـــمثال أعـــفى حـــضرتـــه اثـــاث الـــبيت ومـــا يـــحتاج الـــيه مـــن أداء حـــقوق اهلل وتـــرك اتـــخاذ 
الـــقرار بـــخصوص أي مـــن هـــذه االغـــراض ضـــروري واي مـــنها غـــير ضـــروري إلـــى االشـــخاص أنـــفسهم. ال 
يحســــب تــــقديــــم الــــتبرعــــات لــــصندوق املــــحافــــل جــــزءا مــــن تــــأديــــة حــــقوق اهلل، وعــــالوة عــــلى هــــذا، فــــإذا كــــان 
الـشخص مـديـنًا لـحقوق اهلل وتعسـر عـليه أداء الـحقوق والـتبرع لـلصندوق مـعا، فـتأديـة حـقوق اهلل تـرجـح عـلى 
الــتبرع.أمــا عــن تــعيني مــا يــملكه الــشخص ملــعرفــة مــا اذا كــان يــجب عــليه أداء حــقوق اهلل، وهــل يــمكن جــعل 
الـتبرعـات ضـمنها؟ فهـذه مـسألـة يـجب تـركـها لـألشـخاص أنـفسهم كـي يـقرروا حسـب أوضـاعـهم واحـوالـهم. 
كـتب سـكرتـير حـضرة ولـي أمـر اهلل بـناء عـلى امـره: "يـساوي املـثقال 19 حـمصة، ووزن 24 حـمصة يـساوي 

4,60 غرام، يمكن اتخاذ هذا املقدار أساسا للمحاسبة." 
(من نفس الرسالة السابقه)

8- لــقد وضــح، فــي اآلثــار املــباركــة، ان بــيت الــسكن وأثــاثــه وادوات الحــرفــة ولــوازمــها ال تــتعلق بــها حــقوق اهلل 
وتـرك اتـخاذ الـقرار بـشأن اعـتبار اي مـن تـلك االغـراض تحسـب ضـروريـة إلـى عهـدة االشـخاص انـفسهم. ال 
شـك، ان االحـباء ال يـجب ان يسـرفـوا فـي اعـداد بـيت الـسكن واثـاثـه ليتخـذوا مـن صـرف املـال فـي سـبيل ذلـك 
ذريــــعة المــــتناعــــهم عــــن اداء حــــقوق اهلل. لــــم نجــــد نــــصا قــــاطــــعا يــــدل عــــلى ان رأس املــــال املــــشغول مــــن اجــــل 
حـصول االربـاح يـكون مـعفيا مـن اداء حـقوق اهلل لـذا يـترك بـيت الـعدل االعـظم هـذه االمـور إلـى حـكم ضـمير 

افراد االحباء. 
(من نفس الرسالة السابقه)

9- بـخصوص الـسؤال الـذي طـرحـه جـناب...، نـرجـو اطـالعـه بـما كـتب ووضـح حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة 
إلــى احــد االحــباء وهــو ان اداء حــقوق اهلل يــؤدى مــرة واحــدة عــلى مــا يــملك، ســواء أكــانــت مــمتلكاتــه مــنقولــة او 
غـير مـنقولـة. امـا اذا انـتقلت هـذه املـلكية مـن شـخص إلـى اخـر بـالـوراثـة فسـتشملها حـقوق اهلل مجـددا، بـمعنى 
ان كـل مـن يـرث حـصة مـن االرث عـليه تـأديـة حـقوق اهلل، شـرط ان تـضيف الـحصة الـتي يـحصل عـليها الـوارث 

على ماله مقدارا تترتب عليه هذه الوظيفة الروحانية.  
(من نفس الرسالة السابقه)

10- ويــبدو مــناســبا بــان نــشير ان حــكم حــقوق اهلل املــبرم الــذي يــجعل كــل فــرد مــنا يــعبر عــن ايــمانــه الــعميق 
وبــصورة شــخصية بــحتة بــانــه مــصدر الــخير للجــميع والــذي يــربــط كــل واحــد مــنا بــاملــؤســسات الــرئــيسية لــألمــر 

���١١٢



اإللــهي وفــوق كــل ذلــك انــه يــؤكــد الــطاعــة واالخــالص وشــمول الــبركــات اإللــهية الــالمــتناهــية والــعنايــات الــربــانــية 
املـــتتالـــية، يـــجب ان يـــشمل هـــذا الـــحكم فـــي هـــذه املـــرحـــلة االيـــجابـــية الـــحاســـمة جـــميع الـــذيـــن يـــقرون بـــايـــمانـــهم 
الــعميق ملظهــر الــظهور الــكلي االلــهي. مــع كــل خــضوع وخــشوع هلل الــعلي الــقديــر فــانــنا نــعلن بــانــه ابــتداء مــن 
رضـوان 1992 وهـو بـدايـة الـسنة املـقدسـة فـان حـكم حـقوق اهلل سـيكون نـافـذا عـلى املسـتوى الـعاملـي ونـدعـو 

كافة عشاق أمره باملشاركة في هذه الفريضة اإللهية.
(من رسالة الرضوان لعام 1991)

11- كما ان التطبيق العاملي لحكم حقوق اهلل ادى إلى تجاوب جيد ومرغوب. 
(من رسالة الرضوان لعام 1994)

[راجع أيًضا فصل 20 التبرعات واإلعانات وفصل 39 الزكاة وفصل 57 الكرم والسخاء].
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االحكمة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يــا أحــباء اهلل اشــربــوا مــن عــني الــحكمة، وســيروا فــي ريــاض الــحكمة، وطــيروا فــي هــواء الــحكمة، وتــكلموا 
بالحكمة والبيان، كذلك يأمركم ربكم العزيز العالم. 

 (لوح برهان، مجموعه اي أز الواح جمال أقدس، ص 130)

2- أصــل الــحكمة هــو الــخشية عــن اهلل عــزّ ذكــره، واملــخافــة مــن ســطوتــه وســياطــه، والــوجــل مــن مــظاهــر عــدلــه 
وقضائه. 

(من لوح أصل كل الخير)

 3- مــن قــام لخــدمــة االمــر لــه ان يــصدع بــالــحكمة ويــسعى فــي إزالــة الجهــل عــن بــني الــبريــة... وافــرغ جهــدك 
في إحقاق الحق بالحكمة والبيان وإزهاق الباطل عن بني االمكان. 
(لوح الحكمة، مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، ص 117- 118)

4- قـل إن الـبيان جـوهـر يـطلب الـنفوذ واالعـتدال، أمـا الـنفوذ مـعّلق بـالـلطافـة، والـلطافـة مـنوطـة بـالـقلوب الـفارغـة 
الصافية، وأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي نزلناها في الزبر واأللواح . 

  (املصدر السابق، ص 123)

5- قـــل أول الـــحكمة وأصـــلها هـــو االقـــرار بـــما بـــيّنه اهلل، ألن بـــه اســـتحكم بـــنيان الـــسياســـة الـــتي كـــانـــت درعًــــا 
لحفظ بدن العالم تفكروا لتعرفوا ما نطق به قلمي االعلى في هذا اللوح البديع. 

(املصدر السابق، ص 129)

6- انـك قـل يـا قـوم تـاهلل قـد ظهـر البحـر َوسَــــــرت عـليه فـلك اهلل، تـمّسكوا بـها وال تـتبعوا كـل غـافـل كـان عـن بحـر 
الـعلم بـعيدا. كـن نـاطـًقا بـالـحكمة وذاكـرًا بـالـحكمة ومـعاشـرًا بـالـحكمة، كـذلـك حـكم مـن كـان عـلى االمـر قـويًـا. 
ان االمـــر هـــو ســـماء والـــحكمة هـــي الـــشمس املشـــرقـــة مـــن افـــقها، نـــعيًما ملـــن تـــوجـــه الـــيهما مـــًعا، انـــه مـــن اهـــل 

البهاء قد كان من قلم العز مرقوما.
 (امر وخلق، مجلد 3، ص 109)

7- قل إن الحكمة رأس االعمال ومالكها، تمّسك بها من لدن آمر قديم. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 109)

8- الـيوم عـلى الجـميع ان يـتمسك بـاالوامـر اإللـهية الـتي نـزلـت فـي كـتاب االقـدس وان يسـلكوا بـني الخـلق بـكل 
حــكمة، هــذا هــو أمــر اهلل طــوبــى لــك ولــلعامــلني. وان تــكلم اي شــخص دون حــكمة فــان كــالمــه غــير مــقبول لــدى 

العرش. ان اعرفوا يا احبائي ما نزل في هذا اللوح وتمّسكوا به من لدن عليم خبير. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 108)
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9- وأمـرنـا الجـميع بـالـحكمة املـنزلـة، تحـدثـوا مـن جـانـب الـحق بـما هـو يـليق بـيوم اهلل. عـلى كـل شـخص ان يـقوم 
بتبليغ أمر اهلل بكل حكمة واستقامة. القوا الكلمة اإللهية ان شاهدتم ارضا طيبة وإال الصمت اولى.

 (مجموعه اي از الواح جمال اقدس، ص 149)

10- وصـية اهلل هـو أن ال يـتكلم األحـباء بـما هـو سـبب اضـطراب الـناس او بـما يـخالـف املـلوك او غـيرهـم. عـلى 
الجـــميع أن يتحـــركـــوا بـــالـــحكمة والـــبيان، وأن يـــكونـــوا بـــكل صـــالح وســـداد مـــنقطعني عـــن الـــفساد بـــاســـم مـــالـــك 

االيجاد. 
(أمر وخلق، مجلد 3، ص 117) 

من ألواح حضرة عبد البهاء
 

إيــاك ثــم إيــاك أن تخــرج عــن الــحكمة الــتي أنــزلــها اهلل فــي الــكتاب، وداِر الــنفوس فــي دارهــا وداِو املــرضــى 1.
دواءهــا واضــمد الجــرح ضــماًدا يــلتئم بــه فــي وقــت ســريــع. وال تــتكلم بــما تــتوحــش مــنه الــنفوس وتــقشعر مــنه 
الجـلود وتـرتـعد مـنه الـفرائـص وتـشمئز مـنه قـلوب كـل قـوم عـنود، بـل قـل لـهم قـوال لـيّنًا لـعّل مـنهم مـن يـتذكـر او 
يـخشى. واتّـبع سـنّة ربـك، وال تـقل مـا لـم تسـتطع اآلذان عـلى اسـتماعـه النـه بـمثابـة املـوائـد الـطيبة لـلصبيان 
وإن األطـعمة مـهما كـانـت لـذيـذة بـديـعة طـيبة ولـكن ال يتحـملها قـواء مـعاء الـرضـيع مـن االطـفال. اذا يـنبغي 
اعـطاء كـل ذي حـّق حـقه، وال كـل مـا يـعلم يـقال وال كـل مـا يـقال حـان وقـته وال كـل مـا حـان وقـته حـضر اهـله. 
إن ذلـــك مـــن الـــحكم الـــبالـــغة فـــي االمـــور فـــال تـــغفل عـــنها إن كـــنت مـــن أهـــل الـــعزم فـــي جـــميع الـــشئون، بـــل 
شـّخص الـعلل واالمـراض والـعياء واالعـراض ثـم الـعالج وهـذا مـنهاج املهـرة مـن حـذاق االطـباء، ومـن اجـرى 
بــــغير ذلــــك انــــه مــــن االغــــبياء فــــال يــــحصل مــــنه الــــشفاء بــــل يــــزداد الــــداء اشــــتداًدا واملــــرض اســــتيالء والجــــرح 
اتــــساعــــا. فــــال يــــنبغي ألهــــل الــــبهاء إال الــــحكمة الــــبالــــغة فــــي كــــل االشــــياء، إن ذلــــك مــــن عــــزم االمــــور وعــــليك 

بمراعاته ايها العبد الشكور. 
 (من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 78)

 
2- إن الــــحكمة تــــعني، أن نــــقوم بــــالــــتبليغ بــــكل مــــحبة ومــــودة وصــــبر ومــــراعــــاة متحــــّلني بــــاالخــــالق الــــرحــــمانــــية 
واالعـــمال واالفـــعال الـــسماويـــة، ولـــيس أن نـــصمت ونـــسكت أو نـــنسى تـــمامـــا. الـــخالصـــة عـــليكم أن تـــشّجعوا 

أحباء اهلل فرًدا فرًدا على تبليغ أمره، وإن الحكمة املذكورة في الكتاب هو التبليغ ولكن باملراعاة.  
(گنجينه حدود واحكام، ص 261)

[راجع أيًضا فصل 19 تبليغ أمر اهلل وفصل 26 التقّلل في القول والتّكثّر في العمل].
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حيیاةة االعائلة االبهھائيیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

 طـوبـى ملحـلٍّ ولـبيٍت وملـقامٍ وملـديـنٍة ولـقلٍب ولـجبٍل ولـكهٍف ولـغاٍر وألوديـٍة ولـبرٍّ ولبحـٍر ولجـزيـرٍة ولـدسـكرٍة ارتـفع 1.
فيها ذكر اهلل وثنائه.

طـوبـى لـبيت فـاز بـعنايـتي وارتـفع فـيه ذكـري وتشـرف بـحضور أولـيائـي الـذيـن نـطقوا بـثنائـي وتـمسكوا بـحبل 2.
عـنايـتي وفـازوا بـتالوة آيـاتـي انـهم عـباد مـكرمـون الـذيـن وصـفهم اهلل فـي قـيوم األسـماء وفـي كـتب أخـرى انـه 

هو السامع وهو الناظر وهو املجيب. 

عــلى اآلبــاء أن يــبذلــوا جهــدهــم فــي تــديّــن األوالد وان لــم يــفُزْ األوالد بهــذا الــطراز األول فــسوف لــن يــفوزوا 3.
بــإطــاعــة والــديــهم الــذي هــو فــي مــقام إطــاعــة اهلل عــندئــذ يــصبح هــؤالء األوالد غــير مــبالــني يــفعل بــأهــوائــه مــا 

يشاء. 

إنا كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك قّدرنا األمر في الكتاب. 4.

إن األمـانـة والـديـانـة والـصدق والـصفاء هـي مـن أثـمار سـدرة الـوجـود ولـكن أعـظم مـن كـل هـذا بـعد وحـدانـية 5.
اهلل عــز وجــل هــو مــراعــاة حــقوق الــوالــديــن حــيث جــاء ذلــك فــي جــميع الــكتب اإللــهية وسُــــــطَر مــن الــقلم األعــلى 
أن انـظر مـا أنـزلـه الـرحـمن فـي الـفرقـان قـولـه تـعالـى "واعـبدوا اهلل وال تشـركـوا بـه شـيئا وبـالـوالـديـن إحـسانـا". 
الحـظوا انـه تـم تشـبيه إحـسان الـوالـديـن بـوحـدانـية اهلل عـزّ وجـل طـوبـى لـكل عـارف حـكيم يشهـد ويـرى ويـقر 

ويعرف ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل وهذا اللوح البديع. 

إنــا أرجــعناك إلــى محــلك فــضال عــلى أمــك النــا وجــدنــاهــا فــي حــزن عــظيم إنــا وصــيناكــم فــي الــكتاب بــان ال 6.
تـعبدوا إال اهلل وبـالـوالـديـن إحـسانـا كـذلـك قـال الـحق وقـضى الـحكم مـن لـدن عـزيـز حـكيم ولـذا أرجـعناك إلـيها 
وأخــتك لــكي تــقّر عــينها وتــكون مــن الــشاكــريــن قــل يــا قــوم عــززّوا أبــويــكم ووقّــروهــما بــذلــك يــنزل الــخير عــليكم 
مــن ســحاب رحــمة ربــكم الــعلي الــعظيم إنــا ملــا اطّــلعنا بحــزنــها لــذا أمــرنــاك بــالــرجــوع رحــمة مــن لــدنــا عــليك 
وعـــليها وذكـــرى لـــآلخـــريـــن إيـــاكـــم أن تـــرتـــكبوا مـــا يحـــزن بـــه آبـــائـــكم وأمـــهاتـــكم أن اســـلكوا ســـبيل الـــحق وانـــه 
لسـبيل مسـتقيم وان يـخيّركـم أحـٌد فـي خـدمـتي وخـدمـة آبـائـكم وأمـهاتـكم أن اخـتاروا خـدمـتهم ثـم اتخـذوا بـها 

إليّ سبيل كذلك نصحناك وأمرناك أن اعمل بما أمرت من لدن ربك العزيز الجميل. 

من آثار حضرة عبد البهاء

 Family Life مـقتطفات هـذا الجـزء مـترجـمة مـن مجـموعـة أعـدتـها دائـرة مـطالـعة الـنصوص واأللـواح بـعنوان)
في عام 1982)

وإنـي أدعـو اهلل أن يـجعل بـيتِك مـحالً لسـطوع أنـوار الهـدى وانـتشار آيـات اهلل وتـوقّــد نـار مـحبته فـي قـلوب 1.
عـبيده وإمـائـه فـي كـل حـني واعـلمي أن كـل بـيت يـرتـفع مـنه ذكـر اهلل بـالتهـليل إلـى املـلكوت الجـليل ذلـك الـبيت 

جنة من جنان اهلل وروضة من رياض ملكوت اهلل. 
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وأمـا مـا سـئلت مـن الـزوج والـزوجـة والـرابـطة الـتي بـينهما واالطـفال املـوهـوبـة مـن عـند اهلل اعـلمي ان الـزوج 2.
مـن أخـلص وجـهه هلل وانـتبه لـنداء جـمال االبـهى وتـلى ايـات الـتوحـيد فـي املـحافـل الـكبرى والـزوجـة الـحقيقة 
املســتفيضة املســتتبّة مــن أســماء اهلل وصــفاتــه والــرابــطة الــتي بــينهما كــلمة اهلل انــها هــي الــجامــعة لــكثرات 
املـقربـة لـلمبعدات عـند ذلـك الـزوج والـزوجـة يـلتئمان ويـرتـبطان ويتحـدان ويـتفقان كـانـهما شـخص واحـد ومـن 
ائـتالفـهما وانـسهما وحـبهما تـنتج نـتائـج عـظيمة فـي الـوجـود روحـانـيًا جـسمانـيًا امـا الـنتيجة الـروحـانـية ظـهور 
الـــفيوضـــات الـــرحـــمانـــية وأمـــا الـــنتيجة الـــجسمانـــية اطـــفال يـــولـــدون فـــي مهـــد مـــحبة اهلل ويـــرضـــعون مـــن ثـــدي 
مـعرفـة اهلل ويـنشئون فـي حـصن مـوهـبة اهلل ويـتربّـون فـي حجـر تـربـية اهلل وهـذه االطـفال هـم الـذيـن قـال عـنهم 

املسيح انهم اوالد امللكوت. 
3- عــلى األب أن يــسعى فــي تــربــية ابــنه وتــعليمه املــبادئ الــسماويــة واآلداب ونــصيحته دومــا وتــعليمه أيــضا 
الـــفنون الجـــميلة وكـــل مـــا يـــتعلق بـــفضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــي وعـــلى األخـــص أن يـــذكـــر اهلل دومـــا حـــتى تســـري 
مــحبة اهلل فــي عــروقــه. أمــا االبــن فــعليه أن يــطيع والــده ويــكون خــاضــعا ومــتواضــعا. وفــي كــل صــباح ومــساء 
يـــفكر فـــي راحـــة ورضـــاء والـــده ويـــنسى تـــمامـــا راحـــته وســـعادتـــه بـــل يـــسعى دومـــا أن يـــكون ســـببا لســـرور قـــلب 

والده ووالدته حتى يرضى اهلل سبحانه وتعالى عنه ويؤيده بجنود لم تروها. 

4- إن األب واألم يـسعيان جـاهـديـن بـكل تـعب ومـشقة مـن اجـل أوالدهـما وعـندمـا يـطعنان بـالـسن يـنتقالن إلـى 
دار اآلخـــرة ونـــادرا مـــا يـــحصل أن يـــكافئ األبـــناء آبـــاءهـــم فـــي الـــدنـــيا ولهـــذا عـــلى األوالد أن يـــنفقوا الـــخيرات 
واملـــــبرّات مـــــن اجـــــل والـــــديـــــهم ويـــــطلبوا الـــــعفو والـــــغفران لـــــهم، ومـــــثال عـــــلى ذلـــــك يـــــمكن تـــــقديـــــم الـــــعون لـــــلفقراء 
واملـــساكـــني نـــظير مـــا قـــّدمـــه األب مـــن مـــحبة ولـــطف ونـــطلب الـــعفو والـــغفران والـــرحـــمة الـــكبرى لـــه بـــكل تـــضرع 

وابتهال. 

5- إن تــأســيس الــعائــلة أمــر هــام جــًدا وعــندمــا يــكون اإلنــسان شــابًــا ال يــنتبه لــذلــك نــظرا لــغرور الشــباب ولــكن 
عــندمــا يــصبح شــيًخا يــأخــذه األســف... إن حــياة الــعائــلة يــجب أن تــكون مــثل حــياة مــالئــكة الــسماء يــجب أن 
تــكون هــناك روحــانــية وســرور واتــحاد واتــفاق، وتــوافــق جــسمانــي وعــقالنــي ايــضا ويــكون الــبيت مُـــرتّــبًا وتــكون 
االفــكار مــثل أشــعة شــمس الــحقيقة ونــجوم الــسماء الــبازغــة ويــكونــا مــثل الــطيريــن الــلذيــن يــغنّيان عــلى أفــنان 
شجـــرة الـــتوحـــيد ويـــكونـــا فـــرحـــني ومســـروريـــن دومًــــا وســـببا لـــسعادة اآلخـــريـــن ومـــثاال عـــالـــيا لـــهم وتـــكون املـــحبة 
بـــــينهما حـــــقيقية وصـــــادقـــــة ويـــــربّـــــوا أطـــــفالـــــهما تـــــربـــــية جـــــيدة حـــــتى يـــــكون هـــــؤالء األطـــــفال ســـــببا فـــــي فخـــــرهـــــم 

واشتهارهم. 

6- إن الـزواج عـند اكـثر الـناس هـي عـالقـة جـسمية وهـذا االتـحاد واالتـفاق مـؤقـت ألن الـنتيجة املـحتومـة هـي 
الــفراق الــجسمانــي، ولــكن زواج أهــل الــبهاء يــجب أن يــكون جــسميا وروحــيا ألنــهما مــعا منجــذبــان إلــى طــلعة 
واحـدة ومـحييان مـن روح واحـدة ومشـتعالن مـن شـعلة واحـدة. هـذه هـي الـروابـط الـروحـانـية وهـذا هـو االتـحاد 
األبــدي وبــذلــك يــكون عــندهــم رابــطة قــويــة ومــتينة فــي الــعالــم الــجسمانــي أيــضا. ان االتــحاد واالتــفاق عــندمــا 
يـكون مـن نـاحـية الـروح والـجسم مـعا فـانـه يُـكّون الـوحـدة الـحقيقية ولهـذا فـإن هـذا االتـحاد هـو أبـدي. ولـكن إن 
كـان االتـحاد جـسميا فـقط فـان االنـفصال هـي الـعاقـبة. ولهـذا عـلى أهـل الـبهاء أثـناء الـزواج أن يـراعـوا الـوحـدة 
الـحقيقية وهـي الـرابـطة املـعنويـة واأللـفة الـروحـانـية والـجسمية حـتى تـكون هـذه الـوحـدة أبـديـة فـي جـميع مـراتـب 

الوجود وفي جميع العوالم اإللهية. إن هذه الوحدة الحقيقية هي انعكاس لنور محبة اهلل. 

���١١٧



7- إن كـان اقـتران إنـسان بـإنـسان آخـر بـاألخـص مـن أجـل مـحبة اهلل سـبحانـه وتـعالـى فـإن الـوحـدة األصـلية 
سوف تبرز وتتأسس املحبة الرحمانية. 

8- أمـــا قـــريـــنك الـــكريـــم يـــقتضي أن تـــعامـــليه احـــسن مـــعامـــلة وتـــواظـــبي عـــلى رضـــائـــه واملـــداراة مـــعه فـــي كـــل 
األحــوال حــتى يــرى بــأنــك بــتوجــهك إلــى مــلكوت اهلل زادت رأفــتك مــعه ومــحبتك هلل ومــراعــاتــك لــرضــائــه فــي كــل 

حال. 

9- عــلى أحــباء اهلل أن يســلكوا فــي حــياتــهم ويظهــروا حــسن األخــالق واألطــوار بــحيث يــتحيّر اآلخــرون مــنهم. 
ان عــالقــة الــزوج بــزوجــته يــجب أن ال تــكون جــسمية مــحضة وإنــما عــالقــة روحــية ومــلكوتــية ألنــهما مــثل الــنفس 
الــواحــدة الــتي ال انــفصام لــها وان حــدث فــراق فســتحدث مــشاكــل كــبيرة. إن أســاس مــلكوت اهلل هــي األلــفة 
واملحبة والوحدة وليس االنفصال ومن األساس أيضا االتحاد وليس الخالف وبالذات بني الزوج والزوجة. 

10- عـــندمـــا يـــكون هـــناك اتـــحاد واتـــفاق فـــي الـــعائـــلة فســـتصبح األمـــور سهـــلة وميسّـــــــرة وســـيصبح هـــناك رقـــي 
وتــــقدم وســــتنتظم األمــــور وتتسهــــل وتــــصبح األســــرة محــــظوظــــة ويُــــحفظ مــــقامــــها وســــيكون هــــناك فــــرح وســــرور 

بشكل عام وتزداد العزّة األبدية يوًما بعد يوم. 

11- بـالنسـبة ملـشورة األب مـع االبـن واالبـن مـع األب فـي الـتجارة والـعمل كـما سـألـتم، فـاعـلم بـان املـشورة هـي 
األسـاس فـي شـريـعة اهلل وبـالـطبع هـي مـقبولـة سـواء بـني األب واالبـن أو أشـخاص آخـريـن. عـلى اإلنـسان أن 

يتشاور في جميع أموره ألن باملشورة نصل إلى عمق املسائل وإلى ما هو مطلوب. 

12- عـــليك أن تُـــحبّي زوجـــك، ومـــهما كـــان ســـلوكـــه ســـيئًا قـــابـــليه بـــالســـلوك الـــحسن وحـــتى لـــو ازداد ســـوًءا مـــن 
حسن معاملتك. عامليه بالرفق مرة أخرى واظهري املحبة له وتحملي األذى والجفاء منه. 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- إنــني أحــثك عــلى الــتركــيز لــبعض الــوقــت وبــكل الــوســائــل عــلى مــا مــن شــأنــه أن يــؤدي إلــى ازديــاد مــرضــاة 
زوجــك وســعة صــدره وعــطفه. عــليك إظــهار قــدر ٍ فــائــق مــن الــلطف والــتفهم لــيُدرك فــي الــوقــت املــناســب أهــداف 

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 20 آذار-مارس 1928م)

2- انـطالقًـا مـن حـبي الـعظيم وتـعاطـفي مـعك أجـد مـن واجـبي إضـافـة بـعض الـكلمات لـتأكـيد الـحاجـة إلـى أن 
تظهـري وعـلى الـدوام االحـترام واالهـتمام والـحب تـجاه زوجـك املـحترم. لـدّي أمـٌل كـبير أن قـبولـه لـألمـر املـبارك 
الـذي تـحبّينه وتخـدمـني فـي ظـله يـعتمد بـشكل كـبير عـلى سـلوكـك هـذا واالهـتمام الـفائـق الـذي سـتبديـنه تـجاهـه. 
إنــني أبــدي تــعاطــفي الشــديــد فــي هــذه الــظروف الــخاصــة والــتي ال شــك أنــها تــشغل كــاهــلك. ســأســتمر فــي 
الـدعـاء لـك مـن كـل قـلبي وأبتهـل إلـى اهلل أن تـوفـقي فـي مـساعـيك لـلوصـول إلـى مـا يـبتغيه قـلبك.  (مـن رسـالـة 

كتبها حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 20 كانون األول/ ديسمبر من عام 1928م)

3- لـــألســـف ان مـــثل هـــذا االخـــتالف فـــي الـــرأي واالعـــتقاد بـــني الـــزوج والـــزوجـــة يـــؤثـــر دون شـــك عـــلى الـــرابـــطة 
الـروحـية والـتي هـي أسـاس الـعالقـة األسـريـة خـصوصـا فـي أوقـات الشـدة وعـالج ذلـك ال يـتم بـإلـقاء الـلوم عـلى 

���١١٨



الـطرف اآلخـر وإثـارتـه. إن أحـد أهـداف األمـر املـبارك هـو تـقويـة الـروابـط األسـريـة فـي الـبيت لـذلـك كـان حـضرة 
عــبد الــبهاء دائــما يــنصح بــاالمــتثال لــرغــبات الــطرف اآلخــر ومــواصــلة الــدعــاء. ادعــي اهلل أن يــتمكن زوجــك مــن 
رؤيــة الــنور تــدريــجيًا وفــي نــفس الــوقــت اجهــدي كــي يــقترب مــنك. فــاذا أمــكنك إيــجاد هــذا الــتوافــق واالنــسجام 

عندها يمكنك التفرغ للخدمة دون معّوقات. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 15 تموز/ يوليو من عام 1928)

4- إن الــــبيت الــــبهائــــي الــــحقيقي هــــو الــــقلعة الــــتي يــــعتمد عــــليها األمــــر فــــي تخــــطيط نــــشاطــــاتــــه. وإذا كــــان 
الـطرفـان يـحبّان بـعضهما ويـنويـان الـزواج فـان حـضرة املـولـى ال يـريـدهـما أن يـظنّا انـهما إذا تـزوجـا فـانـهما 
سيُحــرمــان مــن شــرف الخــدمــة األمــريــة. بــل إن هــذا االتــحاد ســيعزّز مــن قــدراتــهما عــلى الخــدمــة. فــال شــيء 
اجـــمل مـــن تـــزاوج الـــبهائـــيني الشـــباب وتـــأســـيس الـــبيت الـــبهائـــي الـــحقيقي الـــذي يـــرغـــب حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي 

تأسيسه. يرجى ابالغ تحيات ولي األمر إلى كليهما.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1932م)

5- لـقد طـلب مـني حـضرة املـولـى بـشكل خـاص أن أحـثك عـلى الـصبر والـثبات وأهـم مـن كـل شـيء أن تظهـري 
لـــه مـــنتهى الـــرقـــة والـــحب فـــي مـــقابـــل مـــا يـــبديـــه مـــن كـــراهـــية وعـــناد. فـــفي مـــثل هـــذه الـــظروف فـــإن إظـــهار روح 
الـتعاون واملـواسـاة ليسـت واجـبة عـلى الـفرد الـبهائـي فحسـب، بـل إنـها افـضل وسـيلة لجـذب املـودة واإلعـجاب 
حــتى لــألعــداء واملــعارضــني لــألمــر املــبارك. املــحبة هــي اإلكــسير الــخفي الــذي يــحّول أحــقر وأحــط الــناس إلــى 

أرواح ملكوتية. آمل أن تصبحي نموذجا يُجّسد حقيقة التعاليم الرائعة لديننا.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 6كانون األول/ديسمبر من عام 1935)

6- إن حـضرة ولـي امـر اهلل يـثّمن رغـبتك فـي أخـذ دور اكـثر تـأثـيرا فـي أعـمال الـتبليغ إال انـه يـدرك أيـضا أن 
ذلـك يـتعارض مـع رغـبات زوجـك الـذي ال شـك لـديـك واجـبات تـجاهـه ال تـقل قـدسـية عـن واجـباتـك كـمؤمـنة. وأثـناء 
اعـــداد خـــططِك عـــليِك أن ال تـــكونـــي بـــعيدة عـــنه خـــصوصـــا انـــه ال يـــريـــدك أن تـــبتعدي عـــن حـــياتـــك األســـريـــة ولـــو 

لبعض الوقت. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ من عام 1939م)

 عـلينا أن نـتذكـر انـه مـهما بـلغت الـروابـط الـعائـلية مـن الـقوة والـعمق فـان الـروابـط الـروحـية تـظل أعـمق وأبـقى 7.
فـهي تسـتمر حـتى بـعد املـمات، بـينما الـروابـط الـجسمية ان لـم تـكن مـدعـومـة بـالـروابـط الـروحـية فـإنـها تـنتهي 
بـنهايـة حـياتـنا. عـليك بـذل كـل مـا بـوسـعك عـبر الـدعـاء والـعمل املـثالـي لـكي تجـذب أبـصار عـائـلتك إلـى الـديـن 
الـبهائـي وال تحـزن كـثيرا مـن تـصرفـاتـهم. الـجأ إلـى إخـوانـك وأخـواتـك األحـباء الـذيـن يـعيشون مـعك فـي هـذه 

اململكة.
 (من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء 8ايار/مايو من عام 1942م)

8- لــقد طــلب مــني حــضرة املــولــى أن أضــيف املــالحــظة الــتالــية بــالنســبة لــزواجــك: إن حــضرة شــوقــي أفــندي 
يــعتقد أن األمــر املــبارك أو الخــدمــة فــيه يــجب أن ال تــكون وســيلة لــلطالق بــأي شــكل كــان وتــحت أيــة ظــروف. 

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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9- احــد الــتعالــيم الــرئــيسية لــألمــر املــبارك هــو الــحفاظ عــلى الــوحــدة واالتــحاد داخــل املــنزل. وهــذا ال يــعني أن 
لــكل عــضو فــي األســرة الــحق فــي الــتأثــير فــيما يــؤمــن بــه الــعضو اآلخــر. وإذا فــهم كــافــة أعــضاء االســرة هــذا 

املوضوع عندئذ يمكن تحقيق الوحدة فيها. 
(من رسالة كتبت إلى أحد األحباء بتاريخ 6تموز/يوليو من عام 1952)

- يـقّدر حـضرة املـولـى رغـبتكم بـاملـضي قُـُدمـا للهجـرة فـي هـذا الـوقـت وتـأسـيس األمـر املـبارك فـي املـناطـق 10.
غــير املــفتوحــة ولــكن يــجب أن يــتوافــق ذلــك مــع رغــبة زوجــك ويــجب أن ال تــضغطي عــليه لــكي يتخــلى عــن كــل 
شـيء مـن اجـل الخـدمـة بهـذا الـشكل. يـجب أن نـأخـذ بـعني االعـتبار رغـبات وحـقوق أقـربـائـنا واملـحيطني بـنا. 

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 

بــالنســبة إلــى ســؤالــك اآلخــر حــول الــعالقــة املــتوتــرة بــينك وبــني والــدة زوجــك ومــا الــذي يــمكنك عــمله ملــعالــجة 1.
املــوقــف فــإنــنا نــعتقد انــه بــمساعــدة زوجــك واملــشورة مــعه وبــذل املــزيــد مــن الجهــد يــمكن تــحقيق الــوحــده فــي 
الـعائـلة. مـن الـوصـف الـذي قـدمـتيه لسـلوكـها غـير الـوّدي تـجاهـك يـبدو أن إزالـة سـوء الـتفاهـم لـن يـكون عـمال 
سهـال. وعـلى أي حـال فـان حـضرة عـبد الـبهاء نـصح بـان نـركّــز عـلى الـصفات الـحسنة والـجيدة لـألفـراد، وان 
هـذا الـعمل تـجاه والـدة زوجـك يـمكن أن يـدعـم جـهودك لـلوصـول إلـى الـوحـدة بـاإلضـافـة إلـى االسـتمرار فـي 

تالوة األدعية واملناجاة التي ستعطيك القوة ملتابعة جهودك. 
(من رسالة إلى أحد األفراد بتاريخ 6ايلول/ سبتمبر عام 1970م)

يـجب أن ال نسـتغرب إذا قـلنا بـان املـعّلم األول لـلطفل هـو أمـه ألن األم هـي الـتي تـقوم بـالـتربـية األسـاسـية 2.
لـلطفل الـرضـيع. إن هـذه الـخصائـص الـطبيعية ال تـقلل مـن دور األب فـي الـعائـلة الـبهائـية. مـرة أخـرى نـؤكـد 

بان التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال تعني بان وظائفهما واحدة. 
(من رسالة إلى أحد األحباء بتاريخ 23 حزيران/يونيو 1974)

بــالنســبة إلــى املــشكلة املــوجــودة بــينك وبــني زوجــتك فــان بــيت الــعدل االعــظم يــود أن يــشير إلــى أن وحــدة 3.
عـائـلتك يـجب أن تـكون لـها األولـويـة عـلى أي اعـتبار آخـر... مـثال عـلى ذلـك، انـه ال يـجب ان تـؤدي خـدمـة 
أمـر اهلل إلـى إهـمال الـعائـلة. كـما انـه امـر هـام أن تـنظم وقـتك بـما يـتالءم مـع حـياتـك الـعائـلية ويـحصل كـل 
فــرد عــلى نــصيبه مــن الــرعــايــة  والــعنايــة. فــقد أكــد حــضرة بــهاء اهلل عــلى أهــمية املــشورة ولــكن يــجب أن ال 
نــــعتقد بــــأن هــــذه الــــطريــــقة الــــجيدة لــــلوصــــول إلــــى حــــلول مــــنحصرةٌ فــــقط بــــني املــــؤســــسات اإلداريــــة لــــألمــــر 
األعـــظم. إن املـــشورة الـــعائـــلية املـــعتمدة عـــلى الـــصراحـــة واملـــبنية عـــلى وعـــي بـــأهـــمية االعـــتدال فـــي األمـــور 

يمكن أن تكون عالجا للمشاكل العائلية. 
(من رسالة إلى أحد األحباء بتاريخ 1 آب/ أغسطس عام 1978م)

يـقترح بـيت الـعدل االعـظم بـان نـنظر إلـى مـا جـاء فـي اآلثـار املـباركـة حـول الـعالقـة بـني الـرجـل واملـرأة عـلى 4.
ضـوء املـبادئ الـعامـة حـول املـساواة بـني الجنسـني الـتي تـم شـرحـها كـرارًا ومـرارًا وبـصورة واضـحة وجـازمـة 
فــي الــنصوص املــقدســة. يــؤكــد حــضرة عــبد الــبهاء فــي أحــد ألــواحــه بــقولــه: "فــي هــذا الــعصر اإللــهي فــان 
الــعنايــات اإللــهية شــملت عــالــم املــرأة حــيث تــم اعــالن تــساوي حــقوق املــرأة بــالــرجــل عــدا فــي حــاالت بــسيطة 
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وتـم إزالـة الـفروق تـمامـا." هـناك صـفات وخـصائـص مـعينة تـميّز الـرجـل عـن املـرأة وهـي مـن األمـور الـطبيعية 
الــــتي ال مــــفر مــــنها. ومــــا يــــهم هــــو أن حــــضرة عــــبد الــــبهاء أشــــار إلــــى مــــا تــــبقى مــــن بــــعض الــــفروقــــات بــــني 
الجنســني بــأنــها بــسيطة. إن الــعالقــة بــني الــزوج والــزوجــة يــجب أن يــنظر لــها عــلى ضــوء الــنموذج الــبهائــي 
لـلحياة الـعائـلية. أتـى حـضرة بـهاء اهلل لـيؤسـس االتـحاد فـي الـعالـم وان وحـدة الـعائـلة هـي امـر رئـيسي فـي 
هـذا الـخصوص. ولهـذا عـلينا أن نـؤمـن بـأن الـبهائـية تهـدف إلـى تـقويـة أواصـر الـعائـلة ولـيس إضـعافـها ومـن 
أســالــيب تــعزيــز هــذه الــوحــدة هــي املــشورة الــوديــة. إن جــو الــعائــلة الــبهائــية، وأيــضا جــو الــجامــعة يــجب أن 
يــــعكس كــــما أشــــار حــــضرة ولــــي امــــر اهلل إلــــى أن: "مــــحور أمــــر اهلل لــــيس الســــلطة الــــدكــــتاتــــوريــــة بــــل األلــــفة 

املتواضعة وليس استخدام القوة الغاشمة بل تطبيق روح املشورة الصريحة الودية." 

وعـــلى أي حـــال فـــان الـــعائـــلة هـــي نـــوع خـــاص جـــًدا مـــن املـــجتمع. إن دائـــرة األبـــحاث واملـــطالـــعة لـــم تجـــد أيـــة 
نـصوص أو بـيانـات تـشير بـأن األب وحـده عـلى وجـه الـخصوص مـسئول عـن "أمـن ونـمو ووحـدة الـعائـلة"..... 
ولــكن يُســتدل مــن بــعض املــسئولــيات املــلقاة عــلى عــاتــقه بــأن األب هــو "رب األســرة". إن أعــضاء األســرة لــهم 
مــسئولــيات وعــليهم واجــبات تــجاه الــعائــلة كــكل. أن هــذه املــسئولــيات والــواجــبات تــتفاوت مــن عــضو إلــى آخــر 
نـظرا لـعالقـاتـهم الـطبيعية. مـن املـهام األكـيدة لـلوالـديـن تـربـية أبـنائـهم ولـيس الـعكس ومـن واجـب األبـناء إطـاعـة 
الـوالـديـن ولـكن الـوالـديـن ال يـطيعان األبـناء. إن األم هـي الـتي تتحـمل األطـفال وتـعتني بـهم فـي الـطفولـة ولهـذا 
فــهي املــربــية األولــى وبــالــتالــي فــإن الــبنات لــهّن األولــويــة عــلى األوالد فــي الــتعليم. وقــد كــتب ســكرتــير حــضرة 
ولــي أمــر اهلل بــالــنيابــة عــنه مــا يــلي: "إن مُـــهمة تــربــية وتــنشئة الــطفل الــبهائــي كــما أكــدت عــليه اآلثــار الــبهائــية 
هــي الــوظــيفة الــرئــيسية لــألم الــتي تحــظى بــميزة خــاصــة وهــي إيــجاد هــذه الــتربــية الــصالــحة فــي مــنزلــها بــما 
يــؤدي إلــى الــنمو املــادي والــروحــي لــلطفل وتــقدم شــئونــه. إن الــتربــية الــتي يــحصل عــليها الــطفل فــي املــرحــلة 
األولــى مــن خــالل أمــه تــمثل الــقاعــدة الــقويــة لــنموه وتــقدمــه فــي املســتقبل." إن الــنتيجة الــطبيعية لتحــمل األم 
هــذه املــسئولــية هــي حــقها أن تُــدعــم بــواســطة زوجــها ولــكن ال يــوجــد مــا يــشير بــوضــوح بــأن مــن واجــب الــزوجــة 
دعـم زوجـها مـاديًـا. إن مـبدأ مـسئولـية الـزوج فـي حـفظ وحـمايـة األسـرة يـمكن مـشاهـدتـه أيـضا فـي حـكم اإلرث 
الــذي يــنص عــلى أن الــبيت الــسكني لــألب املــتوفــى يــؤول إلــى ابــنه الــبكر ولــيس إلــى األم. إن االبــن فــي نــفس 

الوقت عليه أن يتحمل مسئولية رعاية أمه.
(من رسالة بتاريخ 28كانون األول/ديسمبر من عام 1980م إلى املحفل الروحاني املركزي لنيوزيلندا)

5- فـي أّي تجـّمع وعـلى الـرغـم مـن وجـود املـشورة الـوديـة، هـناك بـعض الـنقاط الـتي ال نسـتطيع أن نـصل إلـى 
اتـــفاق حـــولـــها بـــني الـــحني واآلخـــر. هـــذه الـــقضية يـــتم حـــلها فـــي املـــحفل الـــروحـــانـــي بـــواســـطة األخـــذ بـــغالـــبية 
األصـوات ولـكن لـيس هـناك غـالـبية فـي الـتصويـت عـندمـا يـكون هـناك طـرفـان فـقط مـثل حـالـة الـزوج والـزوجـة. 
ولــكن هــناك حــاالت يــجب عــلى الــزوجــة أن تــمتثل لــزوجــها وهــناك حــاالت عــلى الــزوج أن يــمتثل لــزوجــته، ولــكن 
يـجب أن ال يـسود اإلجـحاف فـي أي مـن الـحالـتني. بـاخـتصار، إن الـعالقـة بـني الـزوج والـزوجـة يـجب أن تـكون 
كـــما ذكـــر فـــي مـــناجـــاة لـــحضرة عـــبد الـــبهاء الـــتي تـــقرأ عـــادة فـــي مـــراســـم عـــقد الـــقران الـــبهائـــي، حـــيث قـــال 

حضرته: "إنهما تزوجا إطاعة ألوامرك، اجعلهما آية للمحبة والوحدة حتى خاتمة املطاف.”

مـــا ذُكـــر كـــان عـــن الـــعالقـــات داخـــل الـــعائـــلة، ولـــكن هـــناك مـــجال أوســـع لـــلعالقـــات بـــني الـــرجـــل واملـــرأة أبـــعد مـــن 
مـــحيط املـــنزل ويـــجب أن نـــأخـــذ ذلـــك بـــعني االعـــتبار عـــلى ضـــوء املـــجتمع الـــبهائـــي ولـــيس الـــقواعـــد االجـــتماعـــية 
الـحالـية أو الـسابـقة. مـثال عـلى ذلـك، عـلى الـرغـم مـن أن األم هـي املـربـية األولـى لـلطفل والـشخصية األهـم فـي 
إيــجاد الــتأثــير الــتكويــني ملــراحــل نــمّوه وتــطوره فــإن األب يتحــمل أيــضا املــسئولــية فــي تــربــية أوالده. إن هــذه 

���١٢١



املـسئولـية كـبيرة لـدرجـة أن حـضرة بـهاء اهلل أشـار إلـى أن مـن يـهمل ذلـك فـانـه يُحـرم مـن حـقوق األبـوة. وبـاملـثل 
فـإنـه عـلى الـرغـم مـن أن املـسئولـية الـرئـيسية فـي دعـم األسـرة مـن الـناحـية املـالـية تـقع عـلى عـاتـق الـزوج ولـكن ال 
يـــعني هـــذا أن مـــكان املـــرأة مـــنحصٌر فـــي املـــنزل، وإنـــما عـــلى عـــكس ذلـــك قـــال حـــضرة عـــبد الـــبهاء: "فـــي هـــذا 
َعب  الـــظهور لـــلمرأة حـــقوق تـــساوي كـــتلك الـــتي لـــلرجـــل وال يـــمكن الـــتراجـــع عـــن ذلـــك، انـــها ســـتدخـــل جـــميع الـــشُّ
اإلداريـة لـعالـم الـسياسـة وسـتحتل مـراتـب عـالـية فـي عـالـم البشـريـة وسـيكون لـها دور فـي جـميع الـشئون." كـما 
قـــال حـــضرتـــه أيـــضا: "عـــندمـــا يـــحني الـــوقـــت لـــلمشاركـــة الـــتامـــة لـــلمرأة وبـــصورة مـــتساويـــة فـــي شـــئون الـــعالـــم، 

وتدخل عالم السياسة والقانون بشكل مقتدر ومطمئن عندئذ ستنتهي الحروب.”

فــي لــوح الــدنــيا رســم حــضرة بــهاء اهلل صــورة ملــا يــجب عــلى الــرجــل واملــرأة عــمله مــن مــا يــحصلون عــليه مــن 
الـرزق بـقولـه املـنيع: "عـلى الـرجـال والـنساء قـاطـبة أن يـودعـوا قسـطا مـما يـحصلون عـليه مـن املـال عـن طـريـق 
اشـــتغالـــهم بـــالـــتجارة والـــزراعـــة واألمـــور األخـــرى لـــدى أمـــنيٍ لـــصرفـــه فـــي أمـــر تـــربـــية األطـــفال وتـــعليمهم وذلـــك 
بــإشــراف أمــناء بــيت الــعدل." هــناك عــنصٌر هــام لــلوصــول إلــى هــذه املــساواة وهــو مــا أشــار إلــيه حــضرة بــهاء 

اهلل بأن مناهج الدراسة في املدارس يجب أن تكون متشابهة لألوالد والبنات على السواء. 
(مـــــن رســـــالـــــة بـــــتاريـــــخ 28 كـــــانـــــون األول/ديـــــسمبر عـــــام 1980م مـــــوجـــــها إلـــــى املـــــحفل الـــــروحـــــانـــــي املـــــركـــــزي 

لنيوزيلندا)

[راجـع أيـًضا فـصل 11 احـترام الـوالـديـن وفـصل 21 الـتربـية والـتعليم وفـصل 35 خـدمـة أمـر اهلل وفـصل 38 
الزواج وفصل 58 املحبة وفصل 59 املرأة ومكانتها].
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حسن االنيیة ووصفاء االقلب  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يا ابن الروح في اول القول أملك قلبًا جيًدا حسنًا منيرًا لتملك ملًكا دائًما باقيًا ازالً قديما. 
(الكلمات املكنونة)

2- يا ابن الوجود فؤادك منزلي قّدسه لنزولي وروحك منظري طّهرها لظهوري. 
(الكلمات املكنونة) 

3- طهّـــر قـلبك عـن كـل االذكـار لـينطبع عـليه مـرآة ذكـر ربـك املـختار وان هـذا يـغنيك عـن كـل شـيء ان انـت مـن 
الذين هم يعرفون. 

(اثار قلم اعلى، سورة الحج، مجلد 4، ص 82)

4- يــا ابــن الــعز: أســرع فــي ســبيل الــقدس وتــقدم نــحو افــالك االلــفة ونــظف قــلبك بــصيقل الــروح ويــّمم شــطر 
ساحة لوالك. (لوالك ملا خلقت االفالك) 

(الكلمات املكنونة الفارسية، رقم 8) 

5- يــا حــبيبي بــالــقول: تــأمــل قــليال، أســمعت قــط أن الــحبيب والــغريــب يــجتمعان فــي قــلٍب واحــٍد؟ اذًا فــاطــرد 
الغريب حتى يدخل الحبيب منزله. 

(الكلمات املكنونة الفارسية، رقم 26) 

6- يــا ابــن الــتراب: قــّدرُت لــك جــميع مــا فــي الــسموات واالرض، اال الــقلوب فــقد جــعلتها مــنزال لتجــّلي جــمالــي 
واجــاللــي، وانــت قــد تــركــت مــنزلــي لــغيري. فــكلما أراد ظــهور قــدســي فــي كــل زمــان ان يــقصد مــكانــه وجــد فــيه 
غـيره ورأى فـيه غـريـبا، فـأسـرع إلـى حـرم املـحبوب فـي الـالمـكان، ومـع ذلـك سـترُت امـرك ولـم أفـضح سـرّك ولـم 

ارتِض ان أخجلك. 
(الكلمات املكنونة الفارسية، رقم 27)

7- يـــا ايـــها الـــغافـــلون: ال تحســـبوا أن أســـرار الـــقلوب مســـتورة، بـــل اعـــلموا عـــلم الـــيقني انـــها ســـطرت بـــالخـــط 
الجلي وانها ظاهرة في ساحة حضرته. 

(الكلمات املكنونة الفارسية، رقم 59)

8- يـا احـبائـي أقـول لـكم الـحق ان كـل مـا سـترتـم فـي قـلوبـكم واضـحٌ لـديـنا وضـوح الـنهار وظـاهـر مـكشوف اال 
ان سترنا اياه كان فضال منّا وجودا، ال استحقاقا منكم. 

(الكلمات املكنونة الفارسية، رقم 60) 

9- ان مـا أراده الـحق جـل ذكـره لـنفسه هـو قـلوب الـعباد، ألنـها كـنائـز لـذكـر ومـحبة اهلل وخـزائـن لـلعلوم والـحكم 
اإللـــهية. ان ارادة الســـلطان االزلـــي ال تـــزال كـــانـــت تـــطهير قـــلوب الـــعباد مـــن اشـــارات الـــدنـــيا ومـــا فـــيها حـــتى 
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تـصلح لتجـلي انـوار مـالـك االسـماء والـصفات. ولهـذا لـيس عـلى الـغريـب ان يـرد مـديـنة الـقلب وانـما الـقلب محـل 
الصديق. 

 (لوح سلطان ايران ، ص 31) 

10– يـــجب تـــطهير الـــقلب مـــن شـــؤونـــات الـــنفس والـــهوى الن ســـالح الـــفتح وســـبب الـــنصر هـــو تـــقوى اهلل، انـــه 
الدرع الذي يحفظ هيكل امر اهلل وينصر حزب اهلل. 

 (مجموعة اشراقات، ص 139) 

11– اذا اراد شـخص ان يشـرب مـن سـلسبيل االسـتقامـة ويـفوز بـمقام االيـقان بـاهلل يـجب عـليه ان يـفرغ قـلبه 
عما سوى اهلل. 

 (اثار قلم اعلى، مجلد 7، ص 173)

12– ان القلب محل االسرار الباقية ال تشغلوه باالشياء الفانية . 
 (لوح مالح القدس الفارسي، اثار قلم اعلى مجلد 5، ص 184)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- ان أصـل الـتقديـس والـتنزيـه والـطهارة والـلطافـة هـو تـطهير الـقلب مـن كـل مـا سـوى اهلل واالشـتعال بـنفحات 
اهلل. 

 (گنجينه حدود واحكام، ص 79)

2- عــندمــا تــكون الــقلوب صــافــية ولــطيفة فــانــها تــقترب مــن اهلل ســبحانــه وتــعالــى وتســطع فــيها شــمس الــحقيقة 
وتشتعل فيها نار محبة اهلل وتفتح ابواب الفتوحات املعنوية. 

 (خطابات مباركه در اوربا، ص 60)

3- عـــندمـــا يـــكون الـــقلب طـــاهـــرًا وصـــافـــيا بـــالـــطبع يـــصبح مـــلهًما، ومـــن املـــعلوم ان هـــناك روابـــط روحـــانـــية بـــني 
القلوب الصافية. 

 (بدائع االثار، مجلد 1، ص 11)

4- ان اســـــاس الـــــديـــــن هـــــو االخـــــالص وهـــــذا يـــــعني أن الـــــشخص املـــــتديّـــــن عـــــليه أن يـــــبتعد مـــــن كـــــل أهـــــوائـــــه 
الشخصية وأن يسعى بأي وجه كان في خير الناس. 

 ( الرسالة املدنية) 

5- وثــالــث مــناقــب الــعالــم االنــسانــي هــو نــية الــخير، وهــي أســاس االعــمال الــخيريــة وقــد رجّـــــح بــعض املــحققني 
الــنية عــلى الــعمل الن الــنية الــخيريــة نــوٌر مــحض وهــي مــنزهــة مــقدســة عــن شــوائــب الــغرض واملــكر والخــداع، 
فــمن املــمكن ان يــعمل االنــسان عــمال مــبرورا بحســب الــظاهــر ولــكنه يــكون مــبنيا عــلى مــصالــح شــخصية مــثال 
يــعتني الــقصاب بخــروف ويــحفظه ولــكن عــمل الــقصاب املــبرور هــذا مــبنيّ عــلى غــرض االنــتفاع، ونــتيجة هــذه 
الـحضانـة هـي ذبـح الخـروف املـظلوم، فـكم مـن اعـمال كـثيرة مـبرورة بـاعـثها االغـراض الـذاتـيه، امـا نـية الـخير 

فمقدسة عن هذه الشوائب. 
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(من مفاوضات عبد البهاء، ص 226)

6- ان حـسن الـنية أمـر الزم مـن اجـل االعـمال الـحسنة وانـها اصـل مـحكم ومـتني ووجـوده ضـروري حـتى تـثمر 
وتتبارك شجرة الوجود وتُعطي نتائج وثمرات طيبة. 

ان االســـاس االعـــظم لـــلوصـــول إلـــى نـــتائـــج حـــسنة العـــمال اهـــل الـــعالـــم هـــو حـــسن الـــنية وهـــو ال يـــقبل الـــريـــاء 
والـنفاق. وقـد يـقوم شـخص عـلى عـمل خـير ولـكن نـيته غـير خـالـصه، أو يـكون قـاصًـدا الشهـرة والـعزة او الـغرور 
والــنخوة او بهــدف الــرئــاســة والــريــاء. هــذه االعــمال ليســت لــها نــتائــج بــاقــية او فــوائــد عــامــة وال تــضيء الــعالــم 
االنـــسانـــي او تســـبب الـــرخـــاء والـــسعادة االبـــديـــة حـــتى لـــو كـــان ظـــاهـــرهـــا مـــتينا. ولـــكن ان كـــانـــت هـــذه االعـــمال 
مـقرونـة بـحسن الـنية فـان الـعالـم االنـسانـي سـوف يـحيا ويـصبح عـالـم الـناسـوت مـرآة لـعالـم املـلكوت وقـطعة مـن 
الــفردوس االبــهى. الحــظوا ان هــذه الــنوايــا الــصادقــة والــخالــصة هــي نــابــعة مــن قــوة كــلمة اهلل ونــفوذ ديــن اهلل 
وان املـــحبة الـــصادقـــة واالخـــالص الـــقلبي والخـــدمـــة لـــلعالـــم االنـــسانـــي هـــي مـــن االيـــمان والـــعرفـــان االلـــهي فـــي 

النفوس البشرية. 
 (بدائع االثار، مجلد 2، ص 331 – 332)

7– انـــني ذاهـــب ولـــكن عـــليكم الـــعمل عـــلى خـــدمـــة كـــلمة اهلل واعـــملوا عـــلى تـــنظيف الـــقلب وخـــلوص الـــنية حـــتى 
تسـتفيضوا مـن الـفيوضـات اإللـهية. الحـظوا انـه عـلى الـرغـم مـن سـطوع الـشمس عـلى جـميع االشـياء بـدرجـة 
واحــدة ولــكن انــعكاســه عــلى املــرآة الــصافــية شــديــد جــدا خــالف انــعكاســه عــلى الصخــرة الــسوداء. ان شــدة 
االنـعكاس والحـرارة الـصادرة مـن الـزجـاج والـبلور راجـعة إلـى رقـتهما. فـان لـم تـوجـد الـرقـة والـلطافـة فـلن تظهـر 
هـذه الـتاثـيرات. وايـضا ان هـطلت االمـطار عـلى ارض قـاحـلة فـلن تـؤثـر فـيها ولـكن ان هـطلت عـلى ارض طـيبة 
وطــاهــرة فــان االرض تــصبح خــضرة نــضرة وتــؤتــى ثــمارهــا. ان الــيوم هــو يــوم تســتفيض فــيه الــقلوب الــصافــية 

من الفيوضات االبدية وتتنور النفوس الزكية من التجليات الباقية.  
(بدائع االثار ، مجلد 1، ص 71 – 72) 

من تواقيع حضرة ولي امر اهلل 

1- قـبل كـل شـيء يـجب ان يـكون الـقلب صـافـيا والـنية خـالـصة واال فـان االقـدام عـلى اي عـمل سـوف لـن يـكون 
له ثمر أو نتيجة. 

 (مائده اسماني، مجلد 6، ص 5)

2- ان املحبة الخالصة والصدق وخلوص النية له اثر كبير على النفوس. 
 (نفس املصدر السابق)

3- ان لـــم يـــتمكن ويســـتقر هـــذان الشـــرطـــان، وهـــما خـــلوص الـــنية والـــسيطرة عـــلى الـــنفس مـــن الـــهوى داخـــل 
الجامعة البهائية فال يمكن ايجاد االتحاد واالتفاق في اي مكان. 

 (توقيعات مباركة، جزء 1، ص 192)
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[راجـع أيـًضا فـصل 10 األدب واألخـالق الـحسنة وفـصل 23 الـتقديـس والـتنزيـه وفـصل 25 الـتوكـل عـلى 
اهلل وفــــصل 36 خــــدمــــة البشــــريــــة وفــــصل 37 الــــدعــــاء واملــــناجــــاة والــــتقرّب إلــــى اهلل وفــــصل 42 شــــكر اهلل 

وحمده وفصل 58 املحبة].
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حل االمشاكل ااالقتصادديیة ووتحسيین االمعيیشة 

من اثار حضرة عبد البهاء 

1– وسـادس تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو تـعديـل أسـباب املـعيشة. يـعني أنـه يـجب وضـع أنـظمة وقـوانـني يـعيش 
بـموجـبها جـميع البشـر عـيشة هـنيئة. فـكما أن الـغنيّ مـرتـاح فـي قـصره وتـتزيـن مـائـدتـه بـأنـواع االطـعمة كـذلـك 
يــجب ان يــكون لــلفقير عــش ومــلجأ وان ال يــبقى جــائــعا حــتى يــرتــاح جــميع البشــر. وإن أمــر تــعديــل املــعيشة 

مهم جًدا وما لم تتحقق هذه املسألة يستحيل حصول السعادة للعالم البشري. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 325)

2- مــن بــني مــبادئ بــهاء اهلل تــعديــل املــعيشة، طــبقات الــناس مــختلفة: هــناك مــن هــم فــي نــهايــة الــغنى، وهــناك 
مــن هــم فــي نــهايــة الــفقر، هــناك مــن يــنزل فــي الــقصر الــعالــي الــرفــيع، وهــناك مــن ال يجــد لــنفسه مــأوى عــلى 
اإلطـالق، هـناك مـن تـمّد عـلى مـائـدتـه صـفوف الـطعام، وهـناك مـن ال يـحصل عـلى الـخبز الـقفار وال يجـد قـوت 
يـومـه. ولهـذا فـإصـالح املـعيشة الزم للبشـر. أقـول اإلصـالح الزم ال املـساواة، فـاملـساواة غـير مـمكنة، وإال فـإن 

نظام العالم يختل ويضطرب. 

إن نــظام الــعالــم يــقتضي أن تــكون هــناك طــبقات، وأال يــكون البشــر ســواســية، ذلــك ألن الــناس مــختلفون فــي 
الخـلقة، فـبعضهم فـي الـدرجـة األولـى مـن الـعقل، وبـعضهم فـي الـدرجـة الـوسـطى، وبـعضهم محـروم مـن الـعقل 
عــلى اإلطــالق. فهــل يــمكن ان يســتوي مــن هــو فــي أعــلى درجــات الــعقل، ومــن ال عــقل لــه قــط؟ إن عــالــم البشــر 
كــــاملــــعسكر، واملــــعسكر ال بــــد لــــه مــــن الــــقائــــد كــــما ال بــــد لــــه مــــن الــــنفر، فهــــل يــــمكن أن يــــكون الجــــميع قــــادة أو 

أصحاب مناصب عالية؟ او هل يمكن ان يكونوا جميعا من الجنود؟ ال شك أنه ال بد من وجود املراتب. 
(املصدر السابق، ص 183 – 184)

3-  وعــلى األغــنياء أنــفسهم أن يــنفقوا عــلى الــفقراء مــن أمــوالــهم، ويكســبوا مــحبة الــفقراء، ويجــذبــوا قــلوبــهم 
نـحوهـم، وعـليهم أن يـبذروا بـذور الـشفقة واملـحبة فـي الـقلوب، وأن يـفكروا دائـما فـي حـال املحـزونـني والـبائسـني 
الـذيـن هـم فـي حـاجـة إلـى الـقوت الـضروري.  ويـجب تـقنني قـوانـني خـاصـة وحـل مـشكلة هـذا الـغنى الـفاحـش 
وهـذا الـفقر املـدقـع، ويـجب أن تشـتمل قـوانـني الـبالد وفـق شـريـعة اهلل عـلى كـل مـا يـؤدي إلـى الـرفـاه. ومـا لـم يـتم 

هذا فإن شريعة اهلل تبقى غير مطاعة . 
(بهاء اهلل والعصر الجديد، ص 186) 

4– لهـذا فـمسألـة املـساواة مسـتحيلة... فـال يـكون ذلـك جـبرًا بـل بـالـقانـون حـتى يـعرف كـل واحـد واجـبه حسـب 
الــــقانــــون الــــعمومــــي. فــــمثال شــــخص غــــني عــــنده حــــاصــــالت كــــثيرة وشــــخص فــــقير حــــاصــــالتــــه قــــليلة، او نــــقول 
بـــصورة أوضـــح أن شـــخصا غـــنيا لـــه حـــاصـــالت تـــعادل عشـــرة آالف كـــيلو وشـــخًصا فـــقيرًا حـــاصـــالتـــه عشـــرة 
كــيلوات، فــليس مــن االنــصاف أن تــؤخــذ ضــرائــب مــتساويــة مــن االثــنني، بــل يــجب إعــفاء هــذا الــفقير فــي هــذه 
الــحال عــن الــضرائــب، فــلو أعــطى الــفقير ضــريــبة العشــر وأعــطى الــغني ضــريــبة الُعشــر فــليس هــذا إنــصافــا، 
إذن يـجب وضـع قـانـون إلعـفاء هـذا الـفقير الـذي عـنده عشـرة كـيلوات فـقط يـحتاجـها ملعيشـته الـضروريـة، ولـكن 
الــغني الــذي عــنده عشــرة آالف كــيلو لــو أعــطى ُعشــرا أو ُعشــريــن لــن يــصيبه ضــرر. فــلو أعــطى الــغني لــبقيت 
عـنده ثـمانـية آالف أخـرى. وإنـسان آخـر عـنده خـمسون ألـف كـيلو فـإنـه لـو أعـطى عشـرة آالف كـيلو لـبقي لـديـه 

بعد ذلك أربعون ألف كيلو، لهذا يجب وضع القوانني على هذا املنوال. 
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(املصدر السابق، ص 187 – 188)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- بــالنســبة إلــى ســؤالــكم الــرابــع، يــعتقد حــضرة شــوقــي أفــندي بــأنــه مــن األفــضل عــدم ربــط مــا قــالــه وشــرحــه 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــع انـــظمة الـــعالـــم الـــحالـــية. قـــد تـــكون هـــناك عـــناصـــر مـــشابـــهة بـــينهما وعـــناصـــر اخـــتالف 
ايـــضا. ان االثـــار املـــباركـــة حـــول هـــذا املـــوضـــوع ســـيتم تـــوضـــيحها وتـــطبيقها مـــن قِـــبل بـــيت الـــعدل االعـــظم فـــي 

املستقبل حتى يتبني لنا اهميتها ومغزاها.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 21 اكتوبر 1932)

2- بـــالنســـبة إلـــى أســـئلتكم حـــول وجـــهة الـــنظر الـــبهائـــية لـــلمشاكـــل االقـــتصاديـــة املـــختلفة مـــثل مـــشكلة املـــلكية، 
الــتوزيــع والــرقــابــة عــلى رأس املــال ووســائــل االنــتاج االخــرى، مــشكلة االئــتمان واالحــتكار وتــجارب اقــتصاديــة 
أخـرى مـثل الـتعاون االجـتماعـي، فـإن تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل وعـبد الـبهاء ال تـشير إلـى حـلول مـعينة وخـاصـة 
لجـميع قـضايـا االقـتصاد املـليئة بـالـتفاصـيل االقـتصاديـة الـبحتة والـتي ال تـرتـبط بـاالمـر االلـهي مـباشـرة. نـعم، 
إن هــناك إرشــادات مــعينة فــي االثــار املــقدســة الــبهائــية حــول الــقضايــا االقــتصاديــة ولــكن هــذه االرشــادات ال 
تــغطي أو تــشمل جــميع الــجوانــب االقــتصاديــة ســواء الــنظريــة مــنها او الــتطبيقية، ولــكنها تهــدف إلــى تــوجــيه 
وهـــدايـــة الـــكتاب والـــفنيني الـــبهائـــيني فـــي مـــجال االقـــتصاد لـــكي يـــقومـــوا بـــتطويـــر نـــظام اقـــتصادي يـــعمل طـــبقا 
لــــروح الــــتعالــــيم املــــباركــــة واهــــدافــــه. ان بــــيت الــــعدل االعــــظم ســــيقوم فــــي املســــتقبل - وبــــالــــتعاون مــــع الــــخبراء 
واالقـتصاديـني – بـاملـساعـدة فـي طـرح وتـطويـر نـظام اقـتصادي بـهائـي. ومـع ذلـك هـناك شـيء واحـد مـؤكـد وهـو 
ان االمـــر املـــبارك ال يـــقبل الـــنظريـــات الـــرأســـمالـــية االقـــتصاديـــة بـــتمامـــها وال يـــوافـــق عـــلى االفـــكار املـــاركـــسية 

والشيوعية في رفضهم لحرية امللكية الفردية وللحرية الشخصية لالفراد. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 10 حزيران / يونيو عام 1930)

3- كــما أشــرتــم، فــان االثــار املــباركــة ليســت غــنية حــول هــذا املــوضــوع، وان هــناك الــعديــد مــن الــقضايــا الــتي 
تــشغل بــال الــعالــم لــم تــتطرق الــيها االثــار االمــريــة. إن االمــر الــهام هــو ذلــك الــروح الــذي يــجب ان يــتغلغل فــي 
حــــياتــــنا االقــــتصاديــــة وهــــو سيتجــــلى بــــالــــتدريــــج فــــي مــــؤســــسات ومــــبادئ مــــعينة وســــيساعــــد عــــلى ايــــجاد تــــلك 

الظروف املثالية التي اشار اليها حضرة بهاء اهلل. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة وكــندا بــتاريــخ 20 

ديسمبر 1931)

4- عـمليًا ليسـت هـناك تـعالـيم محـّددة وخـاصـة حـول االقـتصاد فـي االمـر املـبارك مـثل مـا يـتعلق بـالـبنوك ونـظام 
االســعار وغــيرهــا. ان الــديــن الــبهائــي لــيس نــظامــا اقــتصاديــا ولــم يــكن مــؤســسو هــذا الــديــن مــن االخــصائــيني 
االقـــتصاديـــني. امـــا مـــساهـــمة االمـــر املـــبارك لهـــذا املـــوضـــوع فـــهي أســـاســـا بـــشكل غـــير مـــباشـــر، مـــثل تـــطبيق 
املـبادئ الـروحـية عـلى الـنظام االقـتصادي لـعاملـنا الـيوم. اشـار حـضرة  بـهاء اهلل لـعدة مـبادئ رئـيسية سـترشـد 
االقـتصاديـني الـبهائـيني فـي املسـتقبل وتـؤدي إلـى ايـجاد مـؤسـسات تـعمل عـلى تـعديـل الـعالقـات االقـتصاديـة 

في العالم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 25 كانون الثاني / يناير عام 1936)
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5- ان حـضرة بـهاء اهلل لـم يـأِت بـنظام اقـتصادي شـامـل لـلعالـم. ان املـشاركـة فـي االربـاح هـي فـكرة مـقترحـة 
كحـل لـلمشاكـل االقـتصاديـة. وال يـوجـد فـي الـتعالـيم املـباركـة مـا يـمنع مـن تـطبيق نـوع مـن الـرأسـمالـية، ومـع ذلـك 

فإن وضع الرأسمالية الحالية بحاجة إلى تعديل. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1945)

6- بـالنسـبة إلـى الجـملة "ان الحـل االقـتصادي هـو إلـهي فـي طـبيعته" فـان املـقصود مـنها ان الـديـن وحـده - 
وكـملجأ اخـير - يـمكن أن يـأتـي بـتغيير جـوهـري فـي طـبيعة االنـسان وسـلوكـه لـكي يسـتطيع هـذا االخـير تـعديـل 
الـــعالقـــات االقـــتصاديـــة فـــي املـــجتمع. انـــها الـــوســـيلة الـــوحـــيدة الـــتي يســـتطيع االنـــسان ان يـــسيطر فـــيها عـــلى 

القوى االقتصادية التي تهدد وجوده ومن ثم سيطرته على قوى الطبيعة. 
(نفس املصدر السابق)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- أمــا الــفوارق الــشاســعة بــني االغــنياء والــفقراء، وهــي مــصدر مــن مــصادر املــعانــاة الــحادة، فــتضع الــعالــم 
عـــلى شـــفا هـــاويـــة الحـــرب والـــصراع وتـــدعـــه رهـــنًا لـــالضـــطراب وعـــدم االســـتقرار. وقـــليلة هـــي املـــجتمعات الـــتي 
تــمكنت مــن مــعالــجة هــذه الــحالــة مــعالــجة فــعالــه. ولــذلــك فــان الحــل يــتطلب تــنفيذ جــملة مــن االتــجاهــات الــعملية 
والـــروحـــية والخـــلقية. واملـــطلوب هـــو ان نـــنظر إلـــى هـــذه املـــشكلة نـــظرة جـــديـــدة تســـتدعـــي اجـــراء الـــتشاور بـــني 
مجــموعــة مــوســعة مــن اهــل االخــتصاص فــي الــعديــد مــن املــجاالت الــعلمية املــتنوعــة، عــلى ان تــتم املــشاورات 
مجــــردة عــــن املــــحاوالت الــــعقائــــديــــة واالقــــتصاديــــة ويشــــترك فــــيها اولــــئك الــــذيــــن ســــوف يتحــــملون مــــباشــــرة أثــــر 
الــقرارات الــتي يــجب اتــخاذهــا بــصورة مــلحة. ان الــقضية ال تــرتــبط فــقط بــضرورة ازالــة الــهوة الــسحيقة بــني 
الـفقر املـدقـع والـغنى الـفاحـش، ولـكنها تـرتـبط ايـضا بـتلك الـقيم الـروحـية الـحقة الـتي يـمكنها، اذا تـم ادراكـها 

واستيعابها، خلق اتجاه عاملي جديد يكون في حد ذاته جزًءا رئيسيا من الحل املطلوب.
(من رسالة "السالم العاملي وعد حق"، اكتوبر 1985)

2- وفــي مــعالــجتنا لــلمشاكــل االقــتصاديــة الــتي تــواجــه عــالــم الــيوم، حــري بــنا أن نــنظر إلــيها مــن مــنظور رفــع 
مســـتوى الـــقدرات بـــالـــتوســـع فـــي تـــحصيل الـــعلم واملـــعرفـــة عـــلى كـــافـــة املســـتويـــات. فـــمن تـــجاربـــنا فـــي الـــعقود 
األخـيرة املـاضـية، ال يـمكن ان نـعتبر املـكاسـب املـاديـة غـايـات بحـد ذاتـها. فـالهـدف مـنها ال يـنحصر فـي تـأمـني 
االحــتياجــات األســاســية لــالنــسان مــثل املــسكن واملــأكــل والــرعــايــة الــصحية وامــثالــها فحســب، بــل فــي تحســني 
الـــــقدرة االنـــــسانـــــية فـــــي املـــــهارات والـــــتجارب ايـــــضا. ان اهـــــم دور لـــــلجهود االقـــــتصاديـــــة ان تـــــلعبه فـــــي عـــــملية 
الــتطويــر يــكمن فــي اعــداد االفــراد واملــؤســسات وتــوفــير الــوســائــل الــتي بــواســطتها يســتطيعون انــجاز الهــدف 
الــحقيقي مــن الــتطويــر. وهــذا مــعناه وضــع االســس لــنظام اجــتماعــي جــديــد قــادر عــلى بــعث وتــنمية قــدرات ال 

محدودة كامنة في أعماق االنسان. 

ولــيس امــام الــفكر االقــتصادي ســوى ان يســلم بهــذا الهــدف مــن الــتطويــر عــن قــناعــة تــامــة ودون اي تــحفظ، 
ويـؤمـن بـدوره الـفاعـل فـي خـلق وسـائـل تـحقيقه. وبهـذا االسـلوب دون غـيره يـمكن لـعلم االقـتصاد ومـا يـدور فـي 
فـلكه مـن عـلوم ان يحـرر نـفسه مـن تـيار الـتسابـق وحـب الـتملك الـذي يجـرفـنا الـيوم، فيسخـر كـل مـا لـديـه لـرخـاء 
البشـريـة بـكل مـا فـي الـكلمة مـن مـعنى. وهـنا تـدعـونـا الـحاجـة بـكل وضـوح إلـى حـوار ٍ دقـيق ٍ وجـازم ٍ بـني مـا 

يفعله العلم وما يراه الدين بنظره الثاقب. 
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ومـعضلة الـفقر هـي االن تـتصدر املـقدمـة، والحـلول املـطروحـة ملـواجهـتها تـقوم عـلى الـقناعـة بـأن املـوارد املـاديـة 
مـتوفـرة او يـمكن تـوفـيرهـا بـفضل الـعلم والـتكنولـوجـيا، وبـذلـك يـمكن الـتخفيف مـن وطـأتـها ثـم الـقضاء عـلى هـذه 
املـشكلة املـزمـنة الـتي قـضت مـضجع البشـريـة واصـبحت مـن مـظاهـر حـياتـها. والسـبب الـرئـيس فـي بـقاء هـذا 
االشــكال قــائــًما يــكمن فــي ســلم االولــويــات فــي بــرامــج الــعمل الــعلمي والــتكنولــوجــي الــذي يــصيب فــقط ســطح 
االحـتياجـات الـفعلية لـلسواد األعـظم لـلجنس البشـري ال عـمقها. وعـليه، فـإنـنا بـحاجـة إلـى إعـادة تـقييم جـذري 
لـألولـويـات إذا مـا أردنـا ان نـرفـع عـن كـاهـل البشـريـة نـهائـيا أعـباء الـفقر ومـعانـاتـه بـأسـلوب جـاد. وإنـجاز كهـذا 
يســتدعــي تــركــيز الــبحث وتــكثيف الــجهود فــي وضــع قــيم الئــقة محــددة وهــو مــا يــعد امــتحانــا لــلموارد الــروحــية 
والــعلمية لــلجنس البشــري. وســيظل الــديــن عــاجــزا عــن أداء دوره فــي هــذا املــيدان مــا دام حــبيس االعــتبارات 
الـــطائـــفية ومـــفاهـــيم ال تســـتطيع الـــتمييز بـــني الـــقناعـــة والســـلبية وتـــعتبر ان الـــفقر هـــو ســـمة الـــحياة الـــدنـــيا وال 
سـبيل لـلخالص مـنه إال فـي الـعالـم اآلخـر غـافـلني عـن جـوهـر الـديـن الـذي يـدعـو إلـى رخـاء البشـريـة وسـعادتـها. 
ومــن روح الــرســالــة الــسماويــة الــتي تســتلهم تــعالــيمها مــن فــيض الــحق سنجــد مــفاهــيم روحــية جــديــدة ومــبادئ 
تــنير لــنا عــصرنــا الــحاضــر الــذي بــات يلهــث وراء الــوحــدة واالتــحاد ثــم الــعدالــة واالنــصاف فــي كــافــة الــشؤون 

اإلنسانية. 

وآفـة الـبطالـة عـلى هـذه الـشاكـلة ايـضا. فـفي الـفكر املـعاصـر نجـد أن مـفهوم الهـدف مـن الـعمل لـدى الـغالـبية 
قــد انحــدر لــينحصر فــي الــبحث عــن وظــيفة مجــزيــة مــاديــا تــتيح لــهم الــحصول عــلى املــواد املــتوفــرة، وعــليه فــأن 
الـنظام الـحالـي يـدور فـي حـلقة مـتصلة: اسـتهالك وتكسـب يـؤديـان إلـى دوام الـتوسـع فـي االنـتاج الـذي يـترتـب 
عـليه دفـع الـرواتـب واألجـور. فـلو اخـذنـا هـذه الـعملية بـاملسـتوى الـفردي نجـد ان كـافـة هـذه الـنشاطـات ضـروريـة 
لـرخـاء املـجتمع، إال ان الـوضـع بـما هـو عـليه غـير سـليم وال يـوحـي بـالـرضـا. يشهـد بـذلـك مـا نـقرأه بـني سـطور 
املــعلقني االجــتماعــيني مــن مــشاعــر الــفتور والــالمــباالة فــي كــل مــكان إلــى جــانــب ازديــاد أرتــال الــعاطــلني عــن 

العمل. 

ولهـذا، فـإنـه لـيس مـدعـاة لـلدهـشة ان نلحـظ ادراكـا مـتزايـدا إلـى حـاجـة مـاسـة لـلعالـم ملـفهوم جـديـد ل "أخـالقـيات 
الـعمل" . فـنعود ونـقول: ال أقـل مـن الـبصيرة الـنافـذة املـتولـدة مـن الـتفاعـل الـخالق بـني املـعارف الـعلمية والـديـنية 
يـمكنها أن تـضع أسـاسـا مـتينا العـادة تـكييف مـا اصـطبغت بـه حـياتـنا مـن عـادات ومـواقـف. فـاالنـسان عـلى 
نـقيض تـام مـع الـحيوان الـذي يـعتمد فـي بـقائـه عـلى مـا تـجود بـه بـيئته، أمـا الـنوع اإلنـسانـي فـهو مـفطور عـلى 
الـتعبير عـن طـاقـاتـه الـهائـلة الـكامـنة فـيه بـالـعمل املـبرمـج املـنتج الـذي يـلبي احـتياجـاتـه واالخـريـن، وفـي هـذا فـان 
االفــراد جــميعهم هــم شــركــاء فــي عــمليات تــقدم الــحضارة االنــسانــية مــهما كــان املســتوى مــتواضــعا ويــحققون 
بـذلـك أهـدافـا تـوحـدهـم مـع االخـريـن. والـعمل املـجبول بـالـضمير الـذي يـؤدى بـروح الخـدمـة اإلنـسانـية هـو الـذي 
وصــــفه حــــضرة بــــهاء اهلل بــــأنــــه نــــوع مــــن أنــــواع الــــصالة والــــعبادة هلل الــــحق. وكــــل فــــرد فــــي املــــجتمع - إذا مــــا 
اســتنار فــكره بهــذا املــفهوم - لــديــه الــقدرة واالرادة ان يــرى نــفسه فــي ذلــك الــعمل مــحققا ذاتــه. والــى طــبيعة 
الخــطط واملــشاريــع ومــهما بــلغت مــكافــأتــها املــاديــة. بهــذا املــفهوم الــبسيط والــدقــيق نــدعــو ســكان األرض إلــى 

حشد الطاقات الهائلة وتسخير إرادة االلتزام لديهم لخدمة ما تتطلبه الواجبات واالقتصادية. 

وتحــدٍّ آخــر مــشابــه فــي طــبيعته يــبرز أمــام الــفكر االقــتصادي نــتيجة األزمــات الــبيئية فــما خــدعــنا فــي الــسابــق 
مـن نـظريـات قـالـت بـأن الـطبيعة بـإمـكانـاتـها ومـواردهـا ال حـدود لـها فـي تـلبية حـاجـات االنـسان، اصـبح يـلقى 
الــفتور. فــاملــفهوم الــذي يــبيح مــنح أهــمية قــصوى لــلتوســع والــتملك وتــلبية مــا يــتطلبه اإلنــسان يــحتم عــلينا ان 
نـدرك ان مـثل هـذه األهـداف بحـد ذاتـها ليسـت مـرشـدا حـقيقيا لـنا فـي وضـع الـسياسـة الـعامـة، ولـيس كـافـيا - 
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فــي الــوقــت نــفسه - ان نــأخــذ هــذا املــفهوم مــدخــال لــبحث املــشاكــل االقــتصاديــة ونــضعه امــام صــانــعي الــقرار 
الــذيــن ال يــتعامــلون مــع الــحقيقة بــأن التحــديــات فــي مــعظمها عــاملــية الــتأثــر. والــتأثــير اكــثر مــنها محــدودة فــي 

مداها. 

إن االمـــل املـــعقود عـــلى امـــكانـــية مـــواجـــهة األزمـــات االخـــالقـــية بـــتألـــيه الـــطبيعة نـــفسها لـــهو مظهـــر مـــن مـــظاهـــر 
اإلفـالس الـروحـي والـفكري الـذي ولـدتـه األزمـات نـفسها. فـاإلقـرار بـأن الخـلق بـأجـمله هـو كـيان عـضوي كـكل، 
وأن اإلنـسانـية مـسؤولـة عـن رعـايـة هـذا الـكيان وتـقبله كـما هـو عـليه ال يحـمل فـي طـياتـه تـأثـيرًا يسـتطيع وحـده 
أن يـــغرس فـــي ضـــمائـــر الـــشعوب نـــظامـــا جـــديـــدا لـــلقيم. فـــليس أمـــامـــنا ســـوى قـــلب املـــفاهـــيم لـــيصبح إيـــمانـــنا 
الـــراســـخ بـــأن الـــطاقـــات الـــعلمية والـــقوى الـــروحـــية بـــكل مـــا فـــيها مـــن قـــدرات هـــي الـــعنصر املـــساعـــد والـــوصـــي 
املـؤتـمن الـذي يـدفـع مـصالـح البشـريـة فـي االتـجاه الـذي يـريـده الـتاريـخ. وسـتستعيد شـعوب األرض، إن عـاجـال 
ام آجـال، إيـمانـها وثـقتها بـكامـل طـاقـاتـها، وتـرحـب بـالـنظم األخـالقـية، وبـالـتفانـي واإلخـالص فـي الـعمل وأداء 
الــواجــب الــذي اعــتبرتــه حــتى وقــت قــريــب نســبيا مــن املــظاهــر األســاســية الــدالــة عــلى انــسانــية اإلنــسان. وعــلى 
مـر الـتاريـخ سـيكون بـاسـتطاعـة تـعالـيم مـؤسـسي االديـان اإللـهية الـعظماء أن تـرسـخ فـي جـموع مـعتنقيها هـذه 
الـــقيم والـــفضائـــل الـــتي نـــحن فـــي أمـــس الـــحاجـــة الـــيها فـــي عـــصرنـــا الـــحاضـــر. إال ان الـــتعبير عـــنها يـــجب ان 
يــأخــذ شــكال يــتناســب وعــصر الــنضج والــبلوغ الــذي نــعيشه. وهــنا نــعود إلــى الــقول بــأن التحــدي الــذي يــواجــه 
الـــديـــن يـــكمن فـــي تحـــريـــره مـــما عـــلق بـــه فـــي املـــاضـــي مـــن األوهـــام والـــتّرهـــات. فـــالـــقناعـــة والـــرضـــا ال يـــعنيان 
الســـــلبية، والخـــــلق يـــــقف مشـــــلوال فـــــي حـــــياة يخـــــرس فـــــيها صـــــوت الـــــتقديـــــس والـــــتنزيـــــه الـــــذي يـــــتكلم بـــــاســـــمه، 

واإلخالص للعمل ليس لتحقيق مكاسب خاصة بقدر ما يشعر صاحبه بقيمته وقدره. 
(مـن وثـيقة "ازدهـار الـجنس البشـري ورخـاؤه" الـصادرة عـن مـكتب املـعلومـات الـعامـة الـتابـع لـلجامـعة الـبهائـية 

العاملية في عام 1995م)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 22 الــــتعاون وتــــرويــــج الــــخير واملــــنفعة وفــــصل 36 خــــدمــــة البشــــريــــة وفــــصل 49 الــــعمل 
واالشتغال وفصل 54 الفقراء ومساعدتهم].
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االحـــج  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

قـــد حـــكم اهلل ملـــن اســـتطاع مـــنكم حـــجّ الـــبيت دون الـــنّساء عـــفا اهلل عـــنهّن رحـــمة مـــن عـــنده إنّـــه لـــهو املـــعطي 1.
الوهاب.

(الكتاب األقدس، فقرة 32) 

قد حكم اهلل ملن استطاع منكم حجّ البيت 2.
 يسـري هـذا الـحكم عـلى الـبيت املـبارك لـحضرة الـباب فـي شـيراز، وكـذلـك الـبيت األعـظم لـحضرة بـهاء اهلل فـي 
بــغداد. وقــد بــنّي حــضرة بــهاء اهلل أّن الــحجّ إلــى أحــد الــبيتني يــكفي لــلقيام بــالــواجــب املــفروض فــي هــذه اآليــة، 
وحـدّد فـي لـوحـني مـنفصلني يُـعرفـان بـسورة الـحج، مـناسـك خـاصـة لـلحج ألي مـن الـبيتني املـباركـني، ولهـذا فـإن 
فــريــضة الــحج ليســت مجــرد زيــارة الــبيتني املــباركــني. بــعد صــعود جــمال الــقدم عــني حــضرة عــبد الــبهاء مــرقــده 
األطهـــر أي الـــروضـــة املـــباركـــة فـــي "الـــبهجة" مـــكانـــا لـــلزيـــارة وأشـــار فـــي أحـــد ألـــواحـــه بـــأنـــه: "واجـــب عـــلى كـــل 
الـــنفوس أن يـــزوروا الـــتربـــة املـــقدســـة والـــبيت املـــكرّم فـــي الـــعراق والـــبيت املـــعظم فـــي شـــيراز." كـــما أوضـــح أن 
"هذا واجب عند االستطاعة واالقتدار وعدم املوانع" وال توجد مناسك خاصة للزيارة في الروضة املباركة. 

(شرح الكتاب األقدس، فقرة 54) 

وارفــــعن الــــبيتني فــــي املــــقامــــني واملــــقامــــات الــــتي فــــيها اســــتقّر عــــرش ربّــــكم الــــرّحــــمن، كــــذلــــك يــــأمــــركــــم مــــولــــى 3.
العارفني.

(الكتاب االقدس، فقرة 133)

وارفعن البيتني في املقامني واملقامات التي فيها استقّر عرش ربّكم الرّحمن 4.
حــّدد حــضرة بــهاء اهلل "الــبيتني" بــأنــهما الــبيت املــبارك فــي بــغداد وأســماه الــبيت األعــظم وبــيت حــضرة الــباب 
فــي شــيراز وأمــر الــناس بــالــحج إلــيهما. وأبــان حــضرة ولــي أمــر اهلل أن املــقصود مــن  "املــقامــات الــتي فــيها 
اســتقر عــرش ربّــكم" هــي األمــاكــن الــتي ســكن فــيها املظهــر اإللــهي. وتــفضل حــضرة بــهاء اهلل بــقولــه: "فــألهــل 
الـــبالد املـــوجـــودة فـــيها الـــخيار فـــي صـــون كـــل بـــيت اســـتقر فـــيه الـــعرش أو صـــون واحـــد مـــنها يـــنتخبونـــه." وقـــد 
اهــتمت الــهيئات الــبهائــية بهــذا األمــر فــعيّنت عــدًدا مــن األمــاكــن الــتاريــخية املــقدســة الــتي اقــترنــت بــاملظهــريــن 

اإللهيني، وجمعت الوثائق الخاصة بها، وحيث أمكن تملكتها وحافظت عليها.
(الكتاب األقدس، الشرح154، ص252)

5- سؤال: نهى الكتاب األقدس عن حلق الرأس وأمرت به سورة الحج .
جـواب: الـكل مـأمـور بـاتـباع الـكتاب االقـدس، كـل مـا أنـزل فـيه هـو حـكم اهلل بـني الـعباد، وقـد أعـفي  الـقاصـدون 

إلى البيت من حلق الرأس. 
(الكتاب األقدس، رسالة سؤال وجواب رقم10) 

6- سؤال: بخصوص الحج. 
جواب: الحج ألحد البيتني املباركني واجب، والخيار متروك لعازم الحج. 
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(الكتاب األقدس، رسالة سؤال وجواب رقم 25) 

7- سؤال: استُفسر مجدًدا عن الحج . 
  جـواب: املـقصود بـحج الـبيت املـفروض عـلى الـرجـال، هـو الـبيت األعـظم فـي بـغداد، وبـيت الـنقطة األولـى فـي 

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 

1- يــا ابــن الــروح ال تفتخــر عــلى املــسكني بــافــتخار نــفسك، ألنــي امــشي قــّدامَـــه وأراك فــي ســوء حــالــك وألــعن 
عليك إلى األبد. 

(الكلمات املكنونة)

2- يا أبناء اإلنسان هل عرفتم لَم خلقناكم من تراب واحد، لئال يفتخر أحد على أحد. 
(الكلمات املكنونة)

3- إن اإلنـسان مـرّة يـرفـعه الـخضوع إلـى سـماء الـعزة واإلقـتدار وأخـرى يـنزلـه الـغرور إلـى أسـفل مـقام الـذلـة 
واإلنكسار. 

(أمر وخلق، جزء 3، ص 94)

4- بــأن يــكون راضــيًا عــن أحــباء اهلل فــي األرض ويــخفض جــناحــه لــلمؤمــنني ألنــه لــو يســتكبر عــلى الــذيــن هــم 
آمنوا كأنه استكبر على اهلل ونعوذ باهلل من ذلك يا مأل املخلصني. 

(من لوح مدينة الرضا، أمر وخلق، جزء 3، ص 96) 

5- اعلموا بأن أكرمكم عند اهلل أخضعكم وأتقاكم، كذلك نزلنا من قبل وحينئذ وإنا كنا منزلني. 
(آثار قلم أعلى، مجلد 4، ص 118) 

6- عـــلى أحـــباء اهلل املـــجتمعني فـــي أي مجـــمع أو مـــحفل أن يظهـــر مـــنهم الـــخضوع والـــخشوع أثـــناء التســـبيح 
والــتقديــس اإللــهي، عــلى شــأن تشهــد ذرات تــراب ذلــك املــكان بخــلوص ذلــك الجــمع وتنجــذب االشــياء بــحالوة 

بيانات تلك النفوس الزكية. 
(أمر وخلق، جزء 3، ص 141) 

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- إن الـــخضوع والـــخشوع هـــو ســـبب عـــلو الـــعالـــم اإلنـــسانـــي وان العجـــز واالنـــكسار هـــو الـــتاج الـــوهـــاج لـــعبد 
الـبهاء، وإن نـكران الـذات والـفناء هـو اإلكـليل الجـليل لهـذا الـعبد لـحضرة الـكبريـاء. يـجب أن نـبتعد تـمامًــا عـن 
وصــف الــوجــود وأن نــتواضــع تــمامًــا حــتى تــشملنا الــطاف وعــنايــة رب الــعاملــني. لــنكون غــبارًا فــي مــمر األحــباء 

ونخدم الحق تبارك وتعالى ونهدم هواجس النفس والهوى. 
(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 4، ص 64) 

2- إن الــخاضــع والــخاشــع الــيوم هــو الــذي ال يــصدر عــنه رائــحة الــذات، ويــقوم بخــدمــة جــميع األحــباء، وبــذلــك 
يكون وجهه مضيئًا ومنورًا في امللكوت األبهى مثل القمر املنير. 

(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 4، ص 10) 
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3- مـا يـسعد قـلب عـبد الـبهاء الـيوم هـو مـحبة وخـضوع وخـشوع األحـباء لـبعضهم الـبعض. وإن لـم تظهـر هـذه 
املـحبة الـقلبية ونـكران الـذات والـتعّلق الـروحـانـي فـي قـلوب األحـباء فـإنـه بـالـطبع سـوف لـن تنتشـر هـذه املـوهـبة 

الكبرى في العالم. 
(أمر وخلق، جزء 3، ص 96) 

4- إن لحاظ عني الرحمانية متوجهة للنفوس التي ال تملك شيئًا في سبيل اهلل سوى الخشوع والفناء. 
(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 4، ص 36) 

5- إن أول مـــن أعـــجب بـــنفسه هـــو الـــشيطان، عـــلى اإلنـــسان أن ال يُـــرجّــــــح نـــفَسه عـــلى اآلخـــريـــن وإنـــما يـــكون 
دومًــا خـاضـًعا وخـاشـًعا. إن الـطير عـندمـا يـرى نـفسه عـلى األرض فـإنـه يـفكر فـي الـصعود والـطيران وعـندمـا 

يصل عاليًا يبدأ في النزول. 
(بدائع اآلثار، مجلد 1، ص 266) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- قــال حــضرتــه: بــأنــه عــليك عــدم االكــتفاء بــالــخضوع والــتواضــع وإنــما كــن مظهــر الــفناء ونــكران الــذات. إن 
املــحبة واألخــوة والــوفــاء هــي مــن نــصائــح رُســل الــقبل ولــكن فــي هــذا الــدور األعــظم فــإن أهــل الــبهاء مــأمــورون 

بالفداء والتضحيه. 
(توقيعات مباركة، 1922- 1926، ص 168) 

[راجــع أيــًضا فــصل 10 األدب واألخــالق الــحسنة وفــصل 23 الــتقديــس والــتنزيــه وفــصل 24 الــتقوى ومــخافــة 
اهلل وفصل 30 حسن النية وصفاء القلب وفصل 34 الخجل والحياء وفصل 58 املحبة].
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االخجل وواالحيیاء 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

نــعم إن فــي الــوجــود آيــة تــمنع اإلنــسان وتحــرســه عــما ال يــنبغي وال يــليق وهــي املــسّماة بــالــحياء غــير أنــها 1.
مختّصة بعّدة مخصوصة ولم يكن الكّل حائزًا لهذا املقام ولن يكون.

(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، الكلمات الفردوسية، ص81)

من آثار حضرة عبد البهاء

1- عـــلى الـــورقـــات املـــؤمـــنات املـــطمئنّات أن يتحـــّلوا بـــالـــتّنزيـــه والـــتّقديـــس والـــعفّة والـــعصمة والسّــــــــتر والـــحجاب 
والحياء حتى يشهد الجميع بطهارتهم وكماالتهم. 

(مائدة أسماني، مجلد 5، ص 191)

[راجــــــع أيــــــًضا فــــــصل 10 األدب واألخــــــالق الــــــحسنة وفــــــصل 23 الــــــتقديــــــس والــــــتنزيــــــه وفــــــصل 33 الــــــخشوع 
والتواضع].
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خدمة أأمر هللا 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- أســئلك يــا مــالــك الــوجــود واملــهيمن عــلى الــغيب والــشهود أن تــجعل مــن قــام عــلى خــدمــة امــرك بحــرًا مــّواجًـــــا 
بـــإرادتـــك ومشـــتعالً بـــنار ســـدرتـــك ومشـــرقًـــا مـــن افـــق ســـماء مـــشيّتك، انّـــك انـــت املـــقتدر الـــذي ال يعجـــزك اقـــتدار 

العالم وال قّوة األمم. 
(لوح الطرازات)

2- أي رب أســألــك بــظهورك واقــتدارك وســلطنتك واســتعالئــك بــأن تــنصر الــذيــن قــامــوا عــلى خــدمــتك ونــصروا 
أمـرك وخـضعوا عـند ظـهور نـور وجـهك، ثـم اجـعلهم يـا الـهي غـالـبني عـلى اعـدائـك وقـائـمني عـلى خـدمـتك ليظهـر 
بـهم آثـار سـلطنتك فـي بـالدك وآيـات قـدرتـك فـي ديـارك، انـك انـت املـقتدر عـلى مـا تـشاء ال الـه اال أنـت املـهيمن 

القيوم. 
 (مجموعه اي از الواح جمال اقدس ابهى، ص141)

3- يا عباد الرحمن قوموا على خدمة االمر على شأن ال تأخذكم األحزان من الذين كفروا بمطلع اآليات.
(الكتاب االقدس، فقرة 35)

4- إنـــا مـــعكم فـــي كـــل األحـــوال ونـــنصركـــم بـــالـــحق إنـــا كـــنا قـــادريـــن، مـــن عـــرفـــني يـــقوم عـــلى خـــدمـــتي بـــقيام ال 
تقعده جنود السموات واألرضني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 38)

5- قوموا على خدمة األمر في كل األحوال، إنه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطًا. 
(الكتاب االقدس، فقرة 74)

6- ونــراكــم مــن افــقي االبــهى، ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة أمــري بــجنود مــن املــأل االعــلى وقــبيل مــن املــالئــكة 
املقربني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 53)

7- فــواهلل الــذي ال الــه اال هــو، لــو يــقوم واحــد مــنكم عــلى نــصرة أمــرنــا لــيغلبه اهلل عــلى مــئة الــف ولــو ازداد فــي 
حبه ليغلبه اهلل على من في السموات واالرض.

(آثار قلم اعلى، ج4، ص46)

8- انـــك قـــم عـــلى خـــدمـــة امـــر ربـــك ثـــم اخـــبر الـــناس وبشّـــــــرهـــم بهـــذا الـــنور الـــذي بشّـــــــر بـــه اهلل فـــيما انـــزل عـــلى 
النبيني واملرسلني. 

(مجموعه اي از الواح جمال اقدس، ص 149) 
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9- قـم عـلى خـدمـة اهلل عـلى اسـتقامـة لـو يـقوم عـليك كـل مـن فـي الـسموات واالرض لـن يـزل قـدمـاك عـن صـراط 
اهلل الـــعزيـــز الحـــميد تـــاهلل لـــو يـــقوم احـــد فـــي تـــلك االيـــام عـــلى حـــبي ويـــجادلـــه كـــل مـــن عـــلى االرض لـــيغلبه اهلل 

عليهم ألن روح القدرة قد هبت عن شطر االقتدار على املوحدين . 
(اثار قلم اعلى، ج 4، ص 166)

10- ايـاكـم ان يـمنعكم الـدنـيا ومـا فـيها عـما قـّدر لـكم فـي سـماء عـز رفـيعا، فـاشـدد ظهـرك لـنصر اهلل وأمـره ثـم 
لخدمة اهلل وعزّه وكذلك يأمرك قلم العز من جبروت عز منيعا. 

(لئالئ الحكمة،مجلد 1، ص 34)

11- تـاهلل الـحق لـو يـقوم واحـد عـلى حـب الـبهاء فـي ارض االنـشاء ويـحارب مـعه كـل مـن فـي االرض والـسماء 
لــيغلبه اهلل عــليهم اظــهارًا لــقدرتــه وابــرازًا لســلطنته..... ومــن يــفتح الــيوم شــفتاه لــذكــر مــواله يــؤيــده جــنود وحــي 
اهلل بــإلــهام بــديــع، ويجــري اهلل عــن فــمه كــوثــر الــعرفــان ويــنطقه بــالــحكمة والــبيان عــلى شــأن لــن يــقدر أن يــتكلم 

بني يديه أحد من الخالئق أجمعني. 
(من توقيع لحضرة ولي أمر اهلل مؤرخ رضوان 89)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- حـان وقـت الـهمة والخـدمـة وآن وقـت االشـتعال والحـرارة اغـتنموا الـفرصـة حـتى ال يـفوتـكم الـوقـت. إن األيـام 
املـــعدودة الـــفانـــية ســـتزول قـــريـــبا ونـــرجـــع إلـــى اللحـــد بـــأيـــدي خـــاويـــة، اذًا عـــلينا أن نـــتوجـــه إلـــى الجـــمال املـــبني 
ونـتمسك بـالـحبل املـتني ونـقوم بـالخـدمـة ونـشعل نـار الـعشق ونـحترق بـنار مـحبة اهلل ونـطلق ألـسنتنا بـذكـر الـحق 

ونهزم جنود الظلمة بأنوار الهداية ونضّحي في ميدان الفداء في سبيل اهلل.  
(منتخباتي از مكاتيب، ج 1، ص 257) 

2- هــذا الــيوم هــو يــوم الــقيام بــالخــدمــة وخــدمــة الــعتبة املــقدســة اإللــهية اســتعجلوا مــا دامــت لــكم حــياة بــاقــية 
ومادام الربيع لم يكسفه الخريف وما دامت الصحة جيدة. 

(التوقيعات املباركة، ج1، ص119)

3- اســــعوا لــــكي تســــتقيموا فــــي خــــدمــــة الــــعتبة املــــقدســــة اإللــــهية هــــذه هــــي الــــعزة األبــــديــــة وهــــذه هــــي الــــنعمة 
الســــرمــــديــــة وهــــذا هــــو ســــبب نــــورانــــية الــــوجــــود فــــي املــــلكوت االبــــهى وهــــذا هــــو ســــبب الــــرقــــي فــــي هــــذا الــــعالــــم 

الالمتناهي وعليكم البهاء االبهى. 
(مائده آسماني، ج5، ص 236)

4- إذا أدى شخص خدمة ًفي سبيل اهلل فانه سيُذكر في امللكوت األبهى ولن يُنسى ابًدا.  
(مكاتيب عبد البهاء، ج7، ص 31) 

5- إن الــحقائــق املــقدســة فــي الــجنة الــعليا يــتمنّون الــرجــوع إلــى هــذا الــعالــم حــتى يــؤدوا خــدمــًة لــعتبة الجــمال 
االبهى ويقوموا على عبودية العتبة املقدسة اإللهية.

(التوقيعات املباركة، ج1، ص125)
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6- عـليك أن تـضع إمـكانـياتـك واسـتعدادك فـي خـدمـة املـلكوت االلـهي، وإن شـغلت وقـتك فـي أي امـر آخـر فـان 
نـــتائـــجه ســـتكون محـــدودة ســـوى امـــر اهلل وخـــدمـــة الـــعالـــم االنـــسانـــي وانـــتشار الـــكماالت الـــروحـــانـــية حـــيث أن 

نتائجها غير محدودة. إن كل شخص يضحي في سبيل اهلل يكون كالشمع املضيء في عالم االمكان.
(بدائع اآلثار، ج2، ص 290)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- قـومـوا يـا أحـباء اهلل كـنفس واحـدة عـلى نـصرة هـذا األمـر األرفـع األعـز األقـدس الـبديـع. أن ابـذلـوا جهـدكـم 
واصــرفــوا أوقــاتــكم وافــدوا راحــتكم ورخــائــكم وانــفقوا أمــوالــكم واهجــروا أوطــانــكم وانــصرفــوا عــن كــل مــا لــديــكم 
خـدمـًة ألمـره وابـتغاًء ملـرضـاتـه وإعـزازًا ملـؤسـساتـه واثـباتًـا لـنفوذ كـلمته واحـقاقًــا لـديـنه الـغالـب الـواضـح املـهيمن 

املتعالي الفريد. 
(توقيعات مباركة، ج3، ص188)

2- نــــعَم الــــعزم هــــذا الــــعزم، ونِـــــعَم الــــقيام هــــذا الــــقيام، بــــهما اســــتفرحــــت أرواح املــــأل األعــــلى واهــــتزت هــــياكــــل 
الـــصافـــني والـــكروبـــني فـــي األفـــق االبـــهى وارتـــفع صـــوت التهـــليل والـــتكبير فـــي بـــحبوحـــة الـــفردوس خـــلف حـــرم 
الـكبريـا، سـبحان ربـنا الـبهي األبـهى سـبحان ربـنا الـعلي األعـلى. تـعالـى تـعالـى ربـنا املسخـر املـتجبر الـناصـر 
الـــغالـــب املـــقتدر الـــقهار لـــه الـــغلبة والـــهيمنة واالســـتقالل والـــعزة ألحـــبائـــه وايـــادي امـــره وافـــنان شجـــرتـــه وامـــناء 

شريعته وانصار دينه واملختارون في ملكوته. 
(توقيع نوروز 110 بديع)

3- ألـَوحـا ألـَوحـا يـا معشـر املـؤمـنني واملـؤمـنات الَعجـل الَعجـل يـا عـباد اهلل وامـائـه فـي املـدن والـديـار، قـومـوا عـلى 
الـنصر بـكليتكم ودعـوا الـدنـيا وزخـرفـها عـن ورائـكم، واتـركـوا اوطـانـكم واوكـاركـم وذوي قـرابـتكم، وشـدوا ظهـركـم 
وبـّلغوا الـناس مـا بـّلغكم ربـكم وبـارئـكم وبشّـــــروهـم بـما وعـدكـم مـقصودكـم ومـحبوبـكم، فـواهلل الـذي ال الـه اال هـو 
بـــقيامـــكم عـــن مـــقاعـــدكـــم تهـــطل شـــآبـــيب فـــيض مـــوالكـــم ومـــوجـــدكـــم، وبـــمهاجـــرتـــكم اوطـــانـــكم تظهـــر خـــفيات أمـــر 
مــعبودكــم ومــسجودكــم وبــاســتقامــتكم يــتزعــزع بــنيان اعــدائــكم وخــصمائــكم، وبــانــقطاعــكم تــندك جــبال اوهــام 
رؤســائــكم. ان ثــبتم اقــدامــكم عــلى هــذا الــصراط فــوعــزة ربــكم وجــاللــه وعــظمته وعــالئــه، روح الــقدس يــنفث فــي 
فـمكم وروح االمـني يـلهمكم فـي قـلوبـكم وروح االعـظم يـحيط بـكم عـن يـمينكم ويـساركـم وخـلفكم وقـدامـكم، ان 
اســتبقوا فــي خــدمــة امــر ربــكم، هــذا خــير لــكم عــما تــطلع الــشمس عــليها ان انــتم بــامــره مــوقــنون، وهــذا خــير 

النصح مني عليكم ان انتم تقبلون والتحية عليكم وعليكن أجمعني. 
(توقيع نوروز 111 بديع)

4- إن مــيدان الخــدمــة فــي الــواقــع واســع جــدا، والــفترة حــرجــة جــدا، وأمــر اهلل فــي غــايــة الــعظمة، أمــا الخُـــدام 
فـتعدادهـم قـليل، والـزمـن قـصير واملـيزة قـيّمة جـدا، لـدرجـة انـه ال يـمكن ألي شـخص مـن اتـباع حـضرة بـهاء اهلل 

الذي يستحق ان ينسب نفسه له أن يتأخر ولو للحظة واحدة .  
(The Advent of Divine Justice، ص 39)

5- يــا نــخبة حــضرة الــكبريــاء، روحــي لــحبكم وخــلوصــكم واســتقامــتكم الــفداء، اســتجابــة لهــذه الــعنايــة الــكبرى 
واملــنحة الــعظمى والــبشارة االبــهى فــقد حــان الــوقــت ان يــقوم كــل واحــد مــنا بــالــفداء والــتضحية وااليــثار مــما 
تـقتضيه الـعبوديـة الـبحتة الـتامـة فـي هـذا الـكور الـبديـع والـقرن املـجيد "لـيقضي اهلل أمـرا كـان مـفعوال". يـجب 
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ان ال نـهاب مـن انـقالبـات او تـلونـات او حـوادث هـذا الـعالـم الـترابـي وال نـندهـش مـن تـطورات هـذا االمـر االوعـر 
الخـطير، وانـما يـزداد ثـبوتـنا واسـتقامـتنا وتـعاونـنا وتـعاضـدنـا ونـسعى بـقدٍر مـقدور ان يـمضي فـيما تـبقى لـنا 

من عمر في خدمة العتبة املقدسة السامية. 
(توقيع مؤرخ نوروز 88 بديع)

6- يـمكن الـقول بـأن هـناك نـوعـني مـن الـبهائـيني، الـنوع االول هـو مـن يـنتمي إلـى الـديـن الـبهائـي والـنوع اآلخـر 
هـو مـن يـعيش مـن أجـل األمـر املـبارك. ال داعـي للحـديـث عـن أن مـن يـنتمي لـلنوع االخـير ويـصبح فـي طـليعة 

االبطال والشهداء والقديسني، فهو مقرّب أكثر للعتبة اإللهية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 16 نيسان/ ابريل 1950 إلى احد االحباء)

7- سـأدعـو خـاصـة ألوالدكـم االعـزاء الـذيـن هـم تـربّـوا عـلى اسـاس ثـابـت مـن خـالل خـطة تـعليمية جـيدة حـسنة 
الـــتوجـــيه، ان يخـــدمـــوا أمـــر اهلل فـــي االيـــام الـــقادمـــة بـــكفاءة وتـــأثـــير وفـــعالـــية، انـــهم يـــنعمون بـــاملـــواهـــب الـــكثيرة، 

ودعائي لهم ان يساعدهم التوجيه الجيد على استكمال هذه املواهب لترويج أمر اهلل. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عنه إلى احد املؤمنني بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1926)

8- انـــتم ايـــها االطـــفال والشـــباب الـــبهائـــيون لـــكم امـــتيازات عـــظيمة وامـــامـــكم واجـــبات جـــسيمة، اذ إن جـــيلكم 
سـيكون الـجيل الـذي يـساعـد فـي اقـامـة عـالـم جـديـد أفـضل واجـمل بـعد أن ينجـلي ظـالم سـنوات هـذه الحـروب. 
عــــليكم أن تــــهيئوا أنــــفسكم لهــــذه املــــهمة الــــعظيمة وذلــــك بــــأن تــــحاولــــوا أن تــــدركــــوا املــــعنى الــــحقيقي لــــلتعالــــيم 
اإللـــهية، ال أن تـــقبلوهـــا كـــشيء تـــعلمتموه فـــقط، ان هـــذه الـــتعالـــيم لـــهي عـــالـــم جـــديـــد عـــجيب مـــن الـــفكر أخـــذت 
تــكتشف االن، وعــندمــا نــتذكــر أن حــضرة بــهاء اهلل انــما جــاء بــتعالــيم وأحــكام لــلسنوات االلــف الــقادمــة نــعرف 

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 14 تشرين األول/اكتوبر 1942)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1-بـــالنســـبة إلـــى املـــشكلة املـــوجـــودة بـــينكم وبـــني زوجـــتكم فـــان بـــيت الـــعدل االعـــظم يـــود ان يـــشير إلـــى وحـــدة 
عــائــلتكم يــجب ان تــكون لــها االولــويــة عــلى اي اعــتبار آخــر... ومــثال عــلى ذلــك، ان خــدمــة أمــر اهلل يــجب ان ال 
تــؤدي إلــى اهــمال الــعائــلة. كــما انــه امــر هــام ان تــنظم وقــتك بــما يــتالءم مــع حــياتــك الــعائــلية ويــحصل كــل فــرد 

على نصيبه من الرعاية والعناية. 
(من رسالة لبيت العدل االعظم إلى احد االحباء بتاريخ 1 آب/اغسطس 1978)

 
2- ان البشــــريــــة مــــرهــــقة حــــتى ركــــبتها ومــــرتــــبكة دون مــــن يحــــميها وجــــائــــعة لــــخبز الــــحياة. ان الــــيوم هــــو يــــوم 
الخــدمــة، ان الــطعام الــسماوي مــوجــود عــندنــا لــكي نــقدمــه ملــن يــريــد، امــا الــناس فــقد اخــذتــهم خــيبة أمــل مــن 
الــنظريــات الــسياســية الــناقــصة ومــن االنــظمة االجــتماعــية الــسائــدة. انــهم بــحاجــة مــاســة إلــى املــحبة اإللــهية 

والتقرب إلى اهلل سواء شعروا به أم لم يشعروا. 
(من رسالة الرضوان لعام 1982)
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3- ان بـيت الـعدل االعـظم يـدعـو االحـباء فـي شـتى بـقاع الـعالـم بـان يسـتمروا فـي تـالوة االدعـية واملـناجـاة مـن 
اجـــــل الـــــبهائـــــيني فـــــي ايـــــران وان يـــــكثفوا جـــــهودهـــــم فـــــي خـــــدمـــــة عـــــتبة جـــــمال االبـــــهى بـــــالـــــنيابـــــة عـــــن اخـــــوانـــــنا 

املضطهدين في مهد أمر اهلل .  
(من رسالة دائرة السكرتارية إلى جميع املحافل املركزية بتاريخ 3 ايار/ مايوعام 1982)

4- لــقد حــان وقــت الــفرح والســرور ألن الــوعــود اإللــهية بــدأت تــاخــذ بــالــظهور والــبروز فــي عــالــم االمــكان. فــيا 
حـــبذا لهـــذا الـــعصر املـــبارك الـــذي اتـــيحت فـــيه فـــرص جـــديـــدة فـــي مـــيدان الخـــدمـــة ان نـــغمض اعـــيننا عـــن غـــير 
الــحق، وأن نســتغل أعــمالــنا وأقــوالــنا وأوقــاتــنا وأمــوالــنا لــعزة ونــصرة االمــر االلــهي ونــعمل جــاهــديــن عــلى رفــع 
الـنداء فـي الـرفـرف االسـنى وسـطوع انـوار املـأل االعـلى ونـصب خـيمة الـوحـدة االصـلية وإزالـة الـنفاق عـن كـل 
اآلفــاق. يــجب عــلينا أن نــعرف الــوفــاء فــي الــفداء فــي جــميع االمــور، حــتى يــمضي مــا تــبقى لــنا مــن عــمر فــي 
هـذا الـعالـم الـفانـي فـي سـبيل مـحبة مـحبوب اآلفـاق، وفـي عـالـم الـبقاء نسـتفيض مـن فـيض الـحضور ونجـرع 

من كأس السرور ونرزق من ثمرة الحياة االبدية. 
(مــن رســالــة مــوجــهة إلــى كــافــة االحــباء االيــرانــيني املــقيمني فــي جــميع بــالد الــعالــم مــؤرخــة شهــر الــبهاء 143 

بديع 1986)

5- فـي هـذه األثـناء ونـحن فـي مـنتصف الخـطة السـتية فـقد دخـلنا مـرحـلة تـاريـخية مـليئة بـاآلمـال واالمـكانـيات 
والـتي فـيها أخـذت الـنزعـات واالتـجاهـات فـي الـعالـم تـميل نـحو املـبادئ واألهـداف األمـريـة الـسامـية، ولهـذا فـإن 
جامعتنا مدعّوة إلى القيام بصورة عاجلة لتحقيق االهداف وتنفيذ املقاصد النبيلة لهذه الشريعة الربانية. 

(من رسالة الرضوان 1989)
 

6- يــا أتــباع جــمال الــقدم، عــندمــا تــنظرون إلــى هــذا النســب الجــليل وتــتأمــلون االنــتصارات واالنــجازات الــتي 
حـصلتم عـليها فـي سـبيل الـعشق والـوفـاء، وتـتذكـرون الـنتائـج الـعظيمة الـتي وصـلتم الـيها مـن تحـمل املـصائـب 
والـفداء والـتضحية والـتي قـدمـتموهـا ملـحبوب الـعالـم، بـالـتأكـيد سـتقومـون بـكل سـرور واطـمئنان بـما يـليق بهـذه 
األيـــام، وســـتكونـــون كـــما كـــنتم فـــي طـــليعة خـــدام عـــتبته الـــسامـــية وســـيكون لـــكم ســـهم فـــي بـــناء املـــدنـــية اإللـــهية 

الالشرقية والالغربية بما يليق شأنكم ومقامكم. 
(مــن رســالــة مــوجــهة إلــى كــافــة االحــباء االيــرانــيني املــقيمني فــي جــميع بــالد الــعالــم مــؤرخــة شهــر الــكمال 150 

بديع 1993)

7- إن األيـام تـمر بسـرعـة مـثل ومـضة النجـم، ابـذلـوا جهـدكـم اآلن فـي هـذا املـنعطف الخـطير مـن نـقطة الـتحّول 
الـتي سـوف لـن تـعود ابـًدا. اجـعلوا هـذا الجهـد مـتمثال فـي األعـمال الـتي تـعود عـليكم بـالـبركـات الـسماويـة وهـو 

ضمان لكم ولكافة ابناء جنسكم بمستقبل باهر أسمى بكثير من الشئون الدنيوية. 
(من رسالة الرضوان لعام 1999 – 156 بديع)

[راجــع أيــًضا فــصل 3 إطــاعــة اهلل ومظهــر أمــره وفــصل 19 تــبليغ أمــر اهلل وفــصل 36 خــدمــة البشــريــة وفــصل 
67 الهجرة في سبيل اهلل].
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خدمة االبشريیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يا احبائي ما ُخلقتم ألنفسكم بل للعالم. ضعوا ما ينفعكم وخذوا ما ينتفع به العالم.  
(الكلمات الفردوسية)

2- يـا ابـن االنـسان لـو تـكون نـاظـرا إلـى الـفضل ضـع مـا يـنفعك وخُــذ مـا يـنتفع بـه الـعباد وان تـكن نـاظـرا إلـى 
العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك. 

 (الكلمات الفردوسية)

3- تفضل سيد الوجود: طوبى ملن أصبح قائما على خدمة االمم. 
(لوح املقصود)

4- اليوم، االنسان هو من قام على خدمة جميع من على االرض. 
(لوح املقصود)

5- مـا هـو سـبب مـنفعة الـعالـم مـقبول لـدى اهلل ومـحبوب، ودونـه مـردود ألن سـبب هـذا الـظهور نـجاة وإصـالح 
واتحاد واتفاق وراحة أهل العالم. 

(امر وخلق، ج3، ص204)

6-  ُخلق االنسان إلصالح العالم وعليه أن يقوم بخدمة اخوانه واخوته لوجه اهلل. 
(مائده آسماني، ج7، ص166)

7- كُــــن فــي الــنعمة مــنفًقا وفــي فــقدهــا شــاكــرًا وفــي الــحقوق امــينًا وفــي الــوجــه طــلًقا ولــلفقراء كــنزًا ولــألغــنياء 
نـــاصـــًحا ولـــلمنادي مـــجيبًا وفـــي الـــوعـــد وفـــيًا وفـــي األمـــور مـــنصفًا وفـــي الجـــمع صـــامـــتًا وفـــي الـــقضاء عـــادالً 
ولـــإلنـــسان خـــاضـــًعا وفـــي الـــظلمة ســـراجًــــــا ولـــلمهموم فـــرجًــــــا ولـــلظمآن بحـــرًا ولـــلمكروب مـــلًجأ ولـــلمظلوم نـــاصـــرًا 

وعضًدا وظهرًا وفي األعمال متقيًا وللغريب وطنًا وللمريض شفاًء وللمستجير حصنًا وللضرير بصرًا. 
 (منتخباتي، ص 182)

8-  لم يزل كان إصالح العالم باألعمال الطّيّبة الطّاهرة واألخالق الرّاضية املرضيّة. 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، لوح دنيا، ص104)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- أنصحكم أن تعملوا لخير الجميع، وتُظهروا املحبة واأللفة بكل خلوص لجميع أفراد البشر. 
 (مائده آسماني، مجلد 5، ص272)

2- عـليكم أن تـتمسكوا بـما هـو سـبب رفـاه الـعالـم االنـسانـي. فـااليـتام بـحاجـة إلـى املـحبة والـجياع بـحاجـة إلـى 
الشبع والفقير بحاجة إلى مد يد العون له. 
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 (اخالق بهائي، ص 60)

3- كــن دواًء لــكل مــرض ومــسّكنًا لــكل جــرح ونــصيرًا لــكل ضــعيف ومــعينًا لــكل فــقير وكــهفًا مــنيًعا لــكل خــائــف 
ومالذًا لكل مضطرب. 

 (حيات بهائي، ص 38)

4- عــلى األحــباء أن يــكونــوا فــي عــالــم الــوجــود رحــمًة لــلعاملــني، وال يــلتفتوا إلــى الــعصيان والــطغيان وال يــنظروا 
إلــــى الــــظلم والــــعدوان. عــــليهم أن يــــغّضوا الــــطرف، ويــــروا البشــــر كــــالشجــــر ذات األغــــصان واألفــــنان والــــثمر، 
ويـفكروا دومًــا ان يـؤدوا عـمالً خـيرًا، ويظهـروا مـحبة ورعـايـة ومـودة وإعـانـة إلـى الـناس. ال يـعادوا شـخًصا وال 
يـضمروا شـرًّا، بـل يـحبّوا كـل مـن عـلى األرض ويـصاحـبوا حـتى الـغريـب. ال يـتقيدوا بـقيد وانـما متحـررون مـن 
الـقيود. الـيوم الـشخص املـقرّب لـلعتبة اإللـهية هـو مـن يـعطي كـأس الـوفـاء ألهـل الـجفاء ويهـب الـعطاء لـألعـداء، 
ويـعني كـل مـظلوم ويـجعل كـل خـصم لـدود صـديـق ودود. هـذه هـي وصـايـا جـمال املـبارك، وهـذه نـصائـح االسـم 

االعظم.  
(مائده آسماني، مجلد 5، ص 273)

5- إن ســيد االحــباب الــيوم هــو خــادمــهم وان خــادم االحــباب هــو صــاحــب الــداريــن. ان خــدمــة االحــباء تــعني 
خـدمـة الـحق تـبارك وتـعالـى، والـخضوع لـلعتبة اإللـهية يـعني سـلطنة الشـرق والـغرب طـوبـى لـكل خـادم ألحـباء 

اهلل . 
 (اخالق بهائي، ص 131)

6- يـــا أيـــها الـــخادم لـــلمسافـــريـــن، إنـــها ليســـت خـــدمـــة بـــل ســـلطنة، وإنـــها ليســـت عـــبوديـــة وإنـــما مـــلكية، إن كـــل 
أمــلي أن أفــوز بهــذه الخــدمــة ولــكنها غــير متيســرة يــا لــيت كــنت مــعك فــأفــوز فــوزًا عــظيًما. ان خــدمــة االحــباء 
مـــوهـــبة ســـماويـــة والـــخضوع لـــألصـــدقـــاء مســـرّة الـــداريـــن. إن خـــادم األحـــباء هـــو خـــادم جـــمال االبـــهى وخـــادم 

االصحاب هو الفائز بالدارين. 
(اخالق بهائي، ص 131)

7- دعـــــوا الخـــــلق لـــــلخالـــــق، وادعـــــوا الـــــناس إلـــــى ســـــلوك املـــــأل االعـــــلى، وكـــــونـــــوا األب الـــــحنون لـــــأليـــــتام واملـــــلجأ 
لـلمظلومـني واملـحتاجـني والـكنز الـثمني لـلفقراء واملـشفى لـلمرضـى. اعـينوا املـظلوم وسـاعـدوا املحـروم، فـكروا فـي 

إعانة االنسانية وال تهتموا باإلعراض واإلنكار واالستكبار والظلم والعدوان وإنما عاملوا بالعكس. 
كــونــوا عــطوفــني بــالــفعل ولــيس بــالــتظاهــر، وعــلى كــل فــرد مــن احــباء اهلل ان يــحصر فــكره بــانــه رحــمة لــلعاملــني 
ويـــكون مـــصدرًا لـــلخير واملـــنفعة وســـببًا لتحســـني األخـــالق وتـــعديـــل األفـــكار حـــتى يســـطع نـــور الهـــدايـــة وتـــحيط 

عناية رب العاملني.
(مجموعة خطابات مباركة، الجزء االول، ص 42)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 22 الــــتعاون وتــــرويــــج الــــخير واملــــنفعة وفــــصل 31 حــــل املــــشاكــــل االقــــتصاديــــة وتحســــني 
املعيشة وفصل 54 الفقراء واملحتاجني ومساعدتهم].
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االدعاء وواالمناجاةة وواالتقّربب إإلى هللا  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

طـــوبـــى ملـــن تـــوجّــــــه إلـــى مشـــرق االذكـــار فـــي االســـحار ذاكـــرًا مـــتذكّـــــرًا مســـتغفرًا، وإذا دخـــل يـــقعد صـــامـــتا 1.
الصغاء آيات اهلل امللك العزيز الحميد. 

(الكتاب االقدس، فقرة 115)

في االسحار 2.
ابــان حــضرة بــهاء اهلل أنــه بــالــرغــم مــن أن الــوقــت املحــدد فــي كــتاب اهلل لــتالوة االذكــار فــي مشــرق االذكــار – 
وهـو دار الـعبادة الـبهائـي – هـو "فـي االسـحار" اال أن تـالوة هـذه االذكـار مـقبولـة عـند اهلل مـن "طـلوع الفجـر، 

وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحتى بعد ذلك بساعتني". 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 142)

اتـلوا آيـات اهلل فـي كـل صـباح ومـساء ان الـذي لـم يـتل لـم يـوف بعهـد اهلل ومـيثاقـه والـذي أعـرض عـنها الـيوم 3.
انـــــه مـــــّمن أعـــــرض عـــــن اهلل فـــــي أزل اآلزال اتّـــــقّن اهلل يـــــا عـــــبادي كـــــّلكم أجـــــمعون. ال تـــــغرّنّـــــكم كـــــثرة الـــــقرائـــــة 
واألعــمال فــي الــليل والــنهار لــو يــقرء أحــد آيــة مــن اآليــات بــالــّروح والــّريــحان خــير لــه مــن أن يــتلو بــالــكسالــة 
صـحف اهلل املـهيمن الـقيّوم . اتـلوا آيـات اهلل عـلى قـدر ال تـأخـذكـم الـكسالـة واألحـزان ال تحـّملوا عـلى األرواح 
مـــا يكســـلها ويـــثقلها بـــل مـــا يـــخفّها لـــتطير بـــأجـــنحة اآليـــات إلـــى مـــطلع الـــبيّنات هـــذا أقـــرب إلـــى اهلل لـــو أنـــتم 

تعقلون.  
 (الكتاب االقدس، فقرة 149)

اتلوا آيات اهلل في كّل صباح ومساء 4.
أبــان حــضرة بــهاء اهلل بــأن مــا يــلزم بــدًءا لــتالوة آيــات اهلل، والشــرط األســاســي لــها هــو مــيل الــشخص نــفسه 
وشوقه لتالوتها، وحّدد حضرة بهاء اهلل معنى آيات اهلل بأنها "جميع ما نزّل من ملكوت البيان". وبنّي حضرة 
ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة إلـى أحـد األحـباء بـأّن عـبارة "آيـات اهلل" ال تـشمل اآلثـار الـكريـمة لـحضرة عـبد الـبهاء 

وال ما جرى به قلمه هو. 
 (شرح الكتاب األقدس، فقرة 165) 

5- ان الذي اخذه جذب محبّة اسمي الرحمن انّه يقرء ايات اهلل على شان تنجذب به افئدة الرّاقدين. 
(الكتاب االقدس، فقرة 150)

6- والّـــذيـــن يـــتلون آيـــات الـــرّحـــمن بـــأحـــسن األلـــحان أولـــئك يـــدركـــون مـــنها مـــا ال يـــعادلـــه مـــلكوت مـــلك الـــّسموات 
واألرضـني، وبـها يجـدون عـرف عـواملـي الّــتي ال يـعرفـها الـيوم إال مـن أوتـي الـبصر مـن هـذا املـنظر الـكريـم. قـل 
انّــــها تجــــذب الــــقلوب الــــّصافــــية إلــــى الــــعوالــــم الــــّروحــــانــــية الــــتي ال تــــعبّر بــــالــــعبارة وال تــــشار بــــاالشــــارة طــــوبــــى 

للّسامعني.
(الكتاب األقدس، فقرة 116)
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7- طوبى ألرض ارتفعت فيها ذكر اهلل، وآلذان فازت باصغاء ما نزّل من سماء عناية ربّك الرحمن.  
(مجموعة أي از الواح جمال اقدس ابهى، ص 121) 

8-قـــل خـــّلصوا انـــفسكم يـــا قـــوم ثـــم طهّــــروهـــا عـــن الـــتّوجّــــــه إلـــى غـــيري، وبـــذكـــري يطهّــــر كـــّل شـــيء ان انـــتم مـــن 
الـــعارفـــني. قـــل الـــيوم لـــو يخـــلصّن كـــّل األشـــياء عـــن حـــجبات الـــنّفس والـــهوى لـــيلبس اهلل كـــّلها قـــميص يـــفعل مـــا 
يـــشاء فـــي مـــلكوت االنـــشاء ليظهـــر آيـــة ســـلطانـــه فـــي كـــّل شـــيء، فـــتعالـــى مـــن هـــذا السّــــــــلطان املـــقتدر املـــهيمن 
الـعزيـز الـقديـر. ان اقـرء يـا عـبد مـا وصـل الـيك مـن آثـار اهلل بـربـوات املـقّربـني لتسـتجذب بـها نـفسك وتسـتجذب 
مــن نــغماتــك أفــئدة الــخالئــق أجــمعني. ومــن يــقرء آيــات اهلل فــي بــيته وحــده لينشــر نــفحاتــها املــالئــكة الــنّاشــرات 
إلــى كــّل الــجهات ويــنقلب بــها كــل نــفس ســليم ولــو لــن يســتشعر فــي نــفسه ولــكن يظهــر عــليه هــذا الــفضل فــي 

يوم من األيام كذلك قّدر خفيّات األمر من لدن مقّدر حكيم. 
(منتخباتي، فقرة 136، ص 189)

9- أن أقــبل إلــى اهلل بــقلٍب طــاهــر ونــفس زكــية ولــسان صــادق وبــصر مــقّدس، ثــم ادعــوه فــي كــل األحــوال إنــه 
معني من أقبل إليه . 

(أمر وخلق ،ج4، ص 21)

10- اقــرأوا آيــاتــي بــالــروح والــريــحان، إنــها تجــذبــكم إلــى اهلل وتــجعلكم مــنقطعني عــما ســواه وهــذا مــا ُوعــظتم 
في االلواح وهذا اللوح املبني. 

(أمر وخلق، ج 4، ص 21)

11- وكــن فــي كــل األيــام مــتذكــرا بــبدايــع ذكــر ربــك لــتكون فــي نــفسك عــلى فــرح عــظيما، ألن ذكــر اهلل يــذهــب 
الـكدورات عـن قـلوب عـباده ويـجعلها مـقّدسـا عـن دونـه وكـذلـك أذكـرنـاك وأمـرنـاك فـي هـذا الـلوح الـذي كـان عـلى 

الحق بديعا. 
(لئالئ الحكمة،– ج2، ص 236)

12- أن اجــتمعوا بــالــروح والــريــحان ثــم اتــلوا آيــات الــرحــمن بــها تــفتح عــلى قــلوبــكم أبــواب الــعرفــان إذا تجــدوا 
أنفسكم على استقامة وتروا قلوبكم في فرح مبني . 

 (كتاب مبني، ص 336) 

13- طــوبــى لــك بــما قُـــمَت عــلى أمــر اهلل وحــبّه وفــزت بــلقاء ربــك الــعزيــز الــغفار، أن اذكــره عــلى شــأن تنجــذب 
منك أفئدة األبرار. 

 (لئالئ الحكمة، ج 2، ص 246)

14- يــــا نــــبيل يــــذكــــرك قــــلمي األعــــلى ويــــأمــــرك بــــما تنجــــذب بــــه أفــــئدة الــــعالــــم، أن اقــــرأ آيــــاتــــي فــــي آنــــاء الــــليل 
وأطراف النهار. لعمري إنها تنطق بني األمم بما يُحدث في كل شيء نار محبة ربك املقتدر القدير. 

(لئالئ الحكمة، ج 1، ص 108)

15- قـــل يـــا قـــوم فـــاقـــرءوا كـــلمات اهلل عـــلى أحـــسن الـــنغمات ليســـتجذب مـــنها أهـــل األرضـــني والـــسموات. تـــاهلل 
الـحق لـو أحـد يـتلو مـا نـزل مـن جـبروت الـبقاء مـن جـمال اهلل الـعلي األبـهى فـقد يـبعثه اهلل فـي جـنة الخـلد عـلى 
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جـــمال الـــذي يســـتضيء مـــن أنـــوار وجـــهه أهـــل مـــأل األعـــلى ويـــزورنّـــه أهـــل ســـرادق الـــقدس وأهـــل خـــباء الـــخفا 
الـــذيـــن مـــا وقـــعت عـــلى وجـــوهـــهم أعـــني الـــذيـــنهم كـــفروا بـــآيـــات الـــرحـــمن فـــي هـــذا الـــزمـــان الـــذي اســـتعلى عـــلى 
املـمكنات بـجبروتـه الـذي أحـاط كـل الـذرات إن أنـتم مـن الـشاهـديـن. كـذلـك قـّدر اهلل لـكل نـفس بـقوة آيـاتـه ومـن 
دون ذلـك يـبعثها عـند مـطلع كـل ظـهور لـيتم نـعمته عـليه وعـلى الـعاملـني، كـذلـك يجـزي اهلل عـباده الـذيـن يـذكـرنـه 

أحسن الجزاء من عنده وإنه وليّ املحسنني. 
(اثار قلم اعلى، ج 4، سورة القميص، ص 358-357)

من آثار حضرة عبد البهاء 

إنــه فــرض وواجــب عــلى كــل فــرد أن يــقرأ فــي كــل يــوم األلــواح واملــناجــاة. إن اآليــات هــي غــذاء الــروح وبــها 1.
يقوى الروح وبدونها يذبل.  

 (گنجينه حدود واحكام، ص150)

اتـلوا الـكلمات املـكنونـة ودقـقوا بـمضمونـها واعـملوا بـموجـبها. وايـضا اقـرأوا الـطرازات والـكلمات والتجـليات 2.
واالشـراقـات والـبشارات وتـمّعنوا وتحـركـوا بـموجـب تـلك الـتعالـيم اإللـهية حـتى يـصبح كـل واحـد مـنكم شـمعا 

مضيئا وسراجا وهاجا بني الجمع، ومثل الوردة التي تعبق االجواء برائحتها الطيبة.  
(مكاتيب عبد البهاء، ج3، ص93)

إن تـالوة املـناجـاة وتـرتـيل اآليـات وطـلب املـغفرة تـؤدي إلـى الـعفو عـن الـقصور وتـكون سـببًا فـي عـلو درجـات 3.
املؤمنني واملؤمنات. 

 (مائدة اسماني، ج9، ص 89)

ال يــــطمئن قــــلب االنــــسان ســــوى بــــعبادة الــــرحــــمن وال يســــتبشر روح االنــــسان ســــوى بــــذكــــر الــــحق. إن قــــوة 4.
الــعبادة مــثل الــجناح يــعرج روح االنــسان مــن الــحضيض األدنــى إلــى املــلكوت األبــهى ويــعطي املــوجــودات 

البشرية صفاء ولطافة وال يحصل املقصود سوى بهذه الوسيله. 
 (گنجينه حدود واحكام، ص 13)

إن الـــدعـــاء واســـطة الرتـــباط الـــحق بـــالخـــلق وســـببا لـــتوجّــــــه وتـــعلق الـــقلب. إن الـــفيض اإللـــهي ال يـــرتـــبط مـــن 5.
األعلى إلى األدنى بدون واسطة ولهذا عليّ أن أبتهل وأتضرع إلى العتبة اإللهية وأُصلي وأدعو له. 

 (مائده آسماني، ج 9، ص 29)

التــــوجــــد حــــالــــة مــــثل حــــالــــة املــــناجــــاة حــــيث انــــها تجــــذب الــــقلوب الــــصافــــية وتــــنبّه الــــنفوس املــــقدســــة وتــــجعلها 6.
روحانية.  

 (بدائع االثار، ج2، ص 308)

إن تالوة اآلياِت واملناجاة سبٌب لالنجذاب وااللتهاب بنار محبة رب االرباب. 7.
 (مكاتيب حضرت عبد البهاء، ج 7، ص 9)
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ارجـعوا إلـى األلـواح املـقدسـة مـثل اإلشـراقـات والتجـليات والـكلمات والـبشارات والـطرازات وكـتاب األقـدس. 8.
ســـتالحـــظون بـــأن هـــذه الـــتعالـــيم اإللـــهية الـــيوم هـــي دواء ألمـــراض الـــعالـــم االنـــسانـــي ومـــسّكنا الآلم جســـد 
الــعالــم. إنــها روح الــحياة وســفينة الــنجاة ومــغناطــيس الــعزة األبــديــة والــقوة الــنافــذة فــي الــحقيقة اإلنــسانــية 

وعليك البهاء األبهى. 
 (مكاتيب حضرت عبد البهاء، ج3، ص 252) 

إن الـنظافـة الـظاهـريـة عـلى الـرغـم مـن أنـها جـسمانـية ولـكن لـها تـأثـير شـديـد عـلى الـروحـانـيات. إن الـتنزيـه 9.
والــتقديــس والــطهارة والــلطافــة مــن مســبّبات عــلّو عــالــم اإلنــسان ورقــيّ حــقائــق اإلمــكان. إن الــنظافــة ســبب 

لحصول الروحانيات. املقصود أن النظافة والطهارة لها أثر في روح اإلنسان.
(أمر وخلق، ج3، ص 196)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

يـجب أن ال نـنسى األوقـات الـخاصـة بـالـذكـر والـتنبّه والـدعـاء واملـناجـاة ألنـه دون فـضل وعـنايـة اهلل سـبحانـه 1.
وتعالى فإن التوفيق والرقي في االمور صعب بل ممتنع ومحال. 

(مائده آسماني، ج6، ص 6) 

إنــه يــشعر أن األحــباء ال يــنبغي لــهم أن يــمارســوا عــادة تــالوة الــدعــاء قــبل الجــلوس إلــى مــائــدة الــطعام، أو 2.
أن يـعّلموا هـذه الـعادة لـألطـفال. هـذا لـيس جـزًءا مـن الـديـن الـبهائـي بـل هـي عـادة مـسيحية. وبـما أن األمـر 
املـبارك يـحتضن أفـراًدا مـن جـميع األجـناس واألديـان فـينبغي لـنا أن نـحترس مـن إدخـال عـادات مـعتقداتـنا 
الـسابـقة فـي هـذا األمـر املـبارك. لـقد أعـطانـا حـضرة بـهاء اهلل الـصلوات املـفروضـة عـلينا وكـذلـك األدعـية لـقبل 
الــنوم ولــلمسافــر ومــناســبات أخــرى ايــضا. وال يــجب ان نــقدم مجــموعــة جــديــدة مــن األدعــية لــم يــخصصها 
حـضرة بـهاء اهلل. وقـد أعـطانـا أدعـية كـثيرة ملـناسـبات كـثيرة، ال شـك أن عـملك فـي تـربـية الـطفل وتـعليمة عـمل 

هام ويحثّك حضرة ولي أمر اهلل على االستمرار فيه.  
(التربية والتعليم، ص 74)

لـــقد ســـألـــت عـــما إذا كـــانـــت أدعـــيتنا يـــمكن أن تـــوجّــــــه إلـــى غـــير حـــضرة بـــهاء اهلل. إن ذلـــك يـــعتمد إن كـــانـــت 3.
أدعــيتنا مــوجّـــــهة إلــيه أو مــن خــاللــه إلــى اهلل ســبحانــه وتــعالــى. كــما يــمكن عــمل االثــنني مــًعا، وأيــضا الــدعــاء 
مــباشــرة إلــى اهلل الــعلي الــقديــر. ولــكن أدعــيتنا بــالــتأكــيد ســيكون لــها تــأثــير أشــد إن كــانــت مــوجّــــهة إلــى اهلل 
مـن خـالل مظهـر أمـره حـضرة بـهاء اهلل. وأثـناء الـدعـاء اليـجوز أن تسـتبدل اسـم اهلل بـاسـم حـضرة بـهاء اهلل 

أينما وجد. إن ذلك يعد بمثابة تحريف في الكالم. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى أحـد املـؤمـنني بـتاريـخ 14 تشـريـن االول / اكـتوبـر مـن عـام 1937 

م)

إن أدعـــية الـــشفاء الـــتي جـــاء بـــها حـــضرة بـــهاء اهلل لـــها تـــاثـــير حـــتى لـــو تـــليت بـــواســـطة غـــير األحـــباء. ولـــكن 4.
بالطبع تأثيرها يكون أشّد وأكبر لو ُقرئت بواسطة املؤمنني بهذا الظهور. 

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 19 آذار/ مارس 1939)
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إن حــضرة املــولــى طــلب مــني أن اؤكــد لــكم بــأنــه اليــرى مــانــعا بــأن يــجتمع األحــباء مــن أجــل تــالوة الــدعــاء 5.
واملــناجــاة. ان هــذا االجــتماع ســيساعــد عــلى تــدعــيم أواصــر املــحبة واالخــوة بــني األحــباء وهــو أمــر مــرغــوب 

ومطلوب. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937)

إن الـــدعـــاء واملـــناجـــاة عـــنصران هـــامـــان فـــي تـــعميق الـــحياة الـــروحـــية لـــألفـــراد ولـــكن يـــجب أن يـــصاحـــب ذلـــك 6.
الفعل والعمل حيث إنهما النتائج امللموسة للدعاء واملناجاة. كالهما أمران هامان.  

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 15 ايار / مايو عام 1944)

مـن خـالل الـدعـاء واملـناجـاة فـإن ابـواب الـعلوم واإللـهام يـمكن لـها أن تـفتح. بـالـطبع إذا قـام شـخص بـهائـي 7.
بـالـدعـاء واملـناجـاة فــإنـه يـرتـبط بـذلـك املـصدر واذا قـام شـخص يـؤمـن بـوجـود اهلل بـالـدعـاء فـإن الـعنايـة اإللـهية 
ســـتشمله أيـــضا، ولـــكن ال نســـتطيع الـــقول بـــأن أي إلـــهام يـــصل لـــفرد اليـــؤمـــن بـــحضرة بـــهاء اهلل أو ال يـــؤمـــن 
حــتى بــاهلل الــعلي الــقديــر يــكون صــادرًا مــن نــفسه. إن الــدعــاء واملــناجــاة والــتأمــل والــتفكر أمــور هــامــة جــدا، 
وال يـرى حـضرة املـولـى مـانـعا مـن أن يـقوم األحـباء بـتعلم الـدعـاء واملـناجـاة ولـكن عـليهم الحـذر مـن الخـرافـات 

واألفكار الغريبة التي قد تدخل فيه. 
  (رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 19 تشرين الثاني/نومبر عام 1945 م)

يــجب أن ال نــكون شــديــديــن فــيما يــتعلق بــاألدعــية واملــناجــاة حــيث ال تــوجــد أحــكام أو ضــوابــط مــعينة حــول 8.
طـريـقة أدائـها. األمـر الـرئـيسي أن نـبدأ بـاملـفهوم الـصحيح هلل سـبحانـه وتـعالـى أثـناء الـدعـاء ثـم إلـى مظهـر 
أمـــره ثـــم حـــضرة عـــبد الـــبهاء وأخـــيرا حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل، أي يـــمكن أن نـــتوجّــــــه بـــأفـــكارنـــا إلـــى أّي مـــنهم. 
ومـثال عـلى ذلـك يـمكنك طـلب شـيء مـعني مـن حـضرة بـهاء اهلل أو الـتفكير بـحضرتـه ومـن ثـم الـطلب مـن اهلل 
الــعلي الــقديــر أن يــحقق ذلــك. ويــمكن عــمل نــفس الــشيء ونســبته إلــى حــضرة عــبد الــبهاء وحــضرة شــوقــي 
أفـــندي. يـــمكنك الـــتوجـــه بـــأفـــكارك إلـــى أي واحـــد مـــنهم وطـــلب الـــشفاعـــة مـــنهم أو الـــدعـــاء مـــباشـــرة إلـــى اهلل 
سـبحانـه وتـعالـى. املـهم أن يـكون مـقام كـل واحـد مـنهم واضـحا لـديـك ويـجب عـدم الخـلط بـني مـقامـاتـهم وبـعد 

ذلك اليهم كيفية توجية أفكارك. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 24 تموز / يوليو 1946)

ان الهــدف الــرئــيسي لــكافــة االديــان بــما فــيه ديــننا هــو تــقريــب االنــسان إلــى اهلل ســبحانــه وتــعالــى وتــغيير 9.
ســـلوكـــياتـــه واعـــتبار ذلـــك مـــن أهـــم االمـــور. عـــادة مـــا يـــتم الـــتركـــيز عـــلى الـــجوانـــب االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة 
لــلتعالــيم املــباركــة ولــكن االهــم مــن ذلــك هــو الــجوانــب الســلوكــية واالخــالقــية. إن حــضرة املــولــى يــدعــوكــم إلــى 
عـــدم االحـــباط، الن كـــل هـــذه الـــظروف املـــؤقـــتة ســـتنتهي مـــع نـــمو االمـــر املـــبارك ولـــكن عـــليكم الـــتركـــيز عـــلى 

الفعاليات التبليغية وتمثيل الدين البهائي بشكل جيد. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 1946م)

من رسائل بيت العدل األعظم 

مــن مــيزات املــجتمع الــبهائــي اجــتماع املــؤمــنني كــل يــوم خــالل ســاعــات الــصباح األولــى مــن طــلوع الــشمس 1.
حـتى سـاعـتني مـنه مـن أجـل االسـتماع وتـالوة األيـات اإللـهية. إن هـذا الـنموذج مـن االجـتماع يـناسـب حـال 
الــعديــد مــن الــجالــيات فــي الــوقــت الــحالــي وبــالــذات تــلك الــتي فــي الــقرى حــيث إنــها مــناســبة لــنمط الــحياة 
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الــيومــية لــألحــباء وكــما أنــها تــؤدي إلــى تــعزيــز أواصــر الــوحــدة بــني أعــضاء الــجالــية املحــلية وتــعميق ثــقافــة 
األحــباء لــلتعالــيم املــباركــة ويــفّضل أن تــعقد وتــنظم الجــلسات بــواســطة املــحفل الــروحــانــي املحــلي بــصورة 
دوريـة. إن حـضور هـذه الجـلسات اليـعتبر أمـرا إجـباريـا، ولـكن نـأمـل أن يـشارك األحـباء بـشكل أكـثر فـيها. 

إن ذلك يمكن اعتباره هدفا يمكن الوصول إليه تدريجيا. 
(من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرخة نوروز 1974 وموجهة إلى كافة األحباء في العالم)

 ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـكل وضـوح فـي آثـاره املـباركـة املـتطلبات األسـاسـية لـلنمو الـروحـي، كـما أكـد عـليها 2.
أيضا حضرة عبد البهاء في ألواحه وخطاباته. ويمكن تلخيص هذه املتطلبات كالتالي:

تالوة أحد أنواع الصالة يوميا بقلب طاهر وخافق. 1.

قــــــراءة اآلثــــــار املــــــقدســــــة بــــــصورة مســــــتمرة فــــــي كــــــل صــــــباح ومــــــساء وبــــــكل احــــــترام وخــــــضوع 2.
وخشوع. 

الـــتأمـــل فـــي الـــتعالـــيم املـــباركـــة والـــتفكر فـــيها لـــكي نســـتطيع فـــهمها بـــشكل أعـــمق ونـــعمل عـــلى 3.
تطبيقها بكل إخالص وتقديمها لآلخرين بشكل صحيح وسليم. 

الــسعي الــحثيث يــومــيا مــن أجــل رفــع ســلوكــنا إلــى املســتوى الــعالــي املــشار إلــيه فــي الــتعالــيم 4.
املباركة. 

تبليغ أمر اهلل. 5.

اإلخالص والتفاني في خدمة أمر اهلل وفي األعمال التجارية واملهنية. 6.

وقـــد تـــم إبـــالغ األحـــباء فـــي أوربـــا بهـــذه الـــنقاط املـــذكـــورة بـــصيغة أخـــرى بـــواســـطة حـــضرات املـــشاوريـــن ولـــكن 
يـرغـب بـيت الـعدل األعـظم أن يـؤكـد عـليها النـها الـطريـق لـلوصـول إلـى الـروحـانـية الـحقيقية الـتي وضـع أسـاسـها 

مظهر الظهور اإللهي لهذا العصر. 
(مـن رسـالـة لـسكرتـاريـة بـيت الـعدل األعـظم بـتاريـخ 1 أيـلول / سـبتمبر 1983 مـوجـهة إلـى املـحفل الـروحـانـي 

املركزي للنرويج)

3- يــجب أن تــتضمن األهــداف األســاســية لــكل جــامــعة تــأســيس حــلقات دراســية وصــفوف دراســية لــألطــفال 
ومجالس دعاء تفتح أبوابها أمام كافة سكان املنطقة. 

(من رسالة إلى مؤتمر هيئات املشاورين القارية بتاريخ 9 كانون االول / يناير عام 2001 م)

4- وحـيثما تـأسسـت املـعاهـد الـتدريـبية بـإحـكام وعـملت بـانـتظام، تـضاعـفت بـكل سـهولـة ويسـر ثـالثـة نـشاطـات 
رئيسية: الحلقات الدراسية وجلسات الدعاء وصفوف األطفال. 

(من رسالة الرضوان لعام 2002) 

[راجــع أيــًضا فــصل 8 االنــقطاع وفــصل 9 اإليــمان والــعرفــان ووحــدانــية اهلل وفــصل 24 الــتقوى ومــخافــة اهلل 
وفــــــصل 25 الــــــتوكــــــل عــــــلى اهلل وفــــــصل 33 الــــــخشوع والــــــخضوع وفــــــصل 42 شــــــكر اهلل وحــــــمده وفــــــصل 43 

الصالة وفصل 60 مشرق األذكار].
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االزووااجج 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- قـــد كـــتب اهلل عـــليكم الـــنّكاح إيّـــاكـــم أن تـــجاوزوا عـــن االثـــنتني والّـــذي اقـــتنع بـــواحـــدة مـــن االمـــاء اســـتراحـــت 
نفسه ونفسها. 

(الكتاب األقدس، فقرة 63) 

2- قد كتب اهلل عليكم النّكاح 
ذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي أحـــد ألـــواحـــه أن اهلل تـــعالـــى "ســـّن ســـنّة الـــنّكاح وجـــعلها حـــصنًا لـــلنّجاح والـــفالح". 
أوجــــزت "خــــالصــــة أحــــكام الــــكتاب األقــــدس وأوامــــره" أحــــكام الــــزواج وشــــروطــــه الــــواردة فــــي الــــكتاب األقــــدس 

ورسالة سؤال وجواب. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 88)

3- ايّاكم أن تجاوزوا عن االثنتني واّلذي اقتنع بواحدة من االماء استراحت نفسه ونفسها 
رغـــم أن نـــّص الـــكتاب األقـــدس يـــوحـــي ظـــاهـــرًا بـــإبـــاحـــة تـــعدد الـــزوجـــات، تـــفّضل حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأن الـــرّاحـــة 
والـــقناعـــة والـــرضـــا تـــتحّقق فـــي الـــزّواج بـــواحـــدة وأكّـــــد فـــي مـــكان آخـــر أهـــّميّة ســـعي اإلنـــسان "لجـــلب الـــرّاحـــة 

واالطمئنان لنفسه ولشريك حياته".
وأوضـــح حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذي عـــينه حـــضرة بـــهاء اهلل مـــبينًا آليـــات الـــكتاب أن نـــّص الـــكتاب األقـــدس فـــي 
الـواقـع يـأمـر بـاالكـتفاء بـزوجـة واحـدة وشـرح ذلـك فـي عـدد مـن ألـواحـه، مـن ذلـك قـولـه: "اعـلمي أّن شـريـعة اهلل ال 
تــجّوز تــعدد الــزوجــات ألنــها صــرّحــت بــالــقناعــة بــواحــدة مــنها، وشَـــــــرَط الــزوجــة الــثانــية بــالقســط والــعدالــة بــينهما 
فـي جـميع املـراتـب واألحـوال. فـأمـا الـعدل والقسـط بـني الـزوجـتني مـن املسـتحيل واملـمتنعات وتـعليق هـذا األمـر 
بــشيء مــمتنع الــوجــود دلــيل واضــح عــلى عــدم جــوازه بــوجــه مــن الــوجــوه فــلذلــك ال يــجوز إال امــرأة واحــدة لــكل 

إنسان."
تــعّدد الــزوجــات مــن أقــدم األمــور املــتّبعة لــدى الــجانــب األعــظم مــن البشــريــة وقــد بــدأ اإلعــداد لــالكــتفاء بــزوجــة 
واحــدة يــأخــذ طــريــقه تــدريــجيًا بــفضل املــظاهــر اإللــهية، فــالــسيد املــسيح مــثالً لــم يحــرّم تــعّدد الــزوجــات ولــكنه 
ألــغى الــطالق إال فــي حــالــة الــزنــا وحــّدد محــمد رســول اهلل عــدد الــزوجــات بــأربــعة ولــكنّه شــرط تــعّدد الــزوجــات 
بشـرط الـعدل وعـاد فـأجـاز الـطالق. أمـا حـضرة بـهاء اهلل الـذي نـزلـت تـعالـيمه فـي بـيئة إسـالمـية فـقد شـرّع مـبدأ 
الـزواج بـواحـدة تـدريـجيًا وفـًقا ملـقتضيات الـحكمة وعـمالً بـمبدأ الـكشف املـتدرج عـن مـقاصـد شـريـعته وبـما أن 
حـــضرة بـــهاء اهلل تـــرك أتـــباعـــه فـــي ظـــّل مفسّـــــــر مـــعصوم ألحـــكام كـــتابـــه، أتـــاح لـــحضرتـــه أن يـــبيح فـــي الـــظاهـــر 
الــزواج بــاثــنتني فــي الــكتاب األقــدس ولــكن يــقيّده بشــرط مــّكن حــضرة عــبد الــبهاء فــيما بــعد مــن اإلفــصاح عــن 

حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 89)

4- تـــزّوجـــوا لـــيقوم بـــعدكـــم أحـــد مـــقامـــكم إنـــا مـــنعناكـــم عـــن الـــخيانـــة ال عـــّما تظهـــر بـــه األمـــانـــة أأخـــذتـــم أصـــول 
أنـفسكم ونـبذتـم أصـول اهلل وراءكـم اتـقوا اهلل وال تـكونـوا مـن الـجاهـلني. لـوال االنـسان مـن يـذكـرنـي فـي أرضـي 
وكــيف تظهــر صــفاتــي وأســمائــي. تــفكروا وال تــكونــوا مــن الــذيــن احــتجبوا وكــانــوا مــن الــراقــديــن. ان الــذي مــا 

تزّوج انه ما وجد مقرا ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما اكتسبت أيدي الخائنني. 
 (ألواح نازلة بملوك، ص100) 
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5- سؤال: بخصوص اآلية املباركة "ُكتب عليكم النكاح" هل هذا الحكم واجب أم ال؟ 
جواب: غير واجب.

(ملحقات الكتاب األقدس)

7- سؤال: هل يجوز االقتران بغير البهائيني؟ 
جواب: األخذ والعطاء كالهما جائز هذا ما حكم به اهلل إذ استوى على عرش الفضل والكرم. 

(ملحقات الكتاب األقدس)
8- من ملحقات الكتاب األقدس 

الزّواج:1.
أ.  أمر اهلل بالزّواج ولكنّه ليس فرضاً.

ب. تعّدد الزّوجات حرام.
ج.  ُشرط الزّواج ببلوغ الطّرفنْي وهو إدراك الخامسة عشرة.

د.  ُيشترط للّزواج رضاء الطّرفنْي ووالدّي كّل منهما، سواء كانت الّزوجة بكراً أو لم تكن.
ه.  يجب على الطّرفنْي تالوة آية خاّصة تُعرب عن رضاهما بما أراده اهلل.

و.  اقتران االبن بزوجة أبيه حرام.
ز.  يرجع كّل ما يتعّلق بزواج األقارب إلى بيت العدل.

ح. يجوز الزّواج من غير البهائينّي.
ط. الِخطبة:
ال يجوز امتداد الِخطبة ألكثر من 95 يوماً.-
ال تجوز ِخطبة من لم تُدرك سّن البلوغ.-

ي. املهر:
ُشرِط الزّواج بدفع املهر.-

تحــّدد املهــر بــمقدار 19 مــثقاالً مــن الــذّهــب الــخالــص ألهــل املــدن، و19 مــثقاالً مــن الــفّضة -
ألهل القرى، والعبرة باملوطن الّدائم للزّوج ال الزّوجة.

ُحرّمت الزّيادة عن 95 مثقاالً.-
استحسان االكتفاء بمقدار 19 مثقاالً من الفّضة.-
يجوز إعطاء سند باملهر إذا لم يكن في االستطاعة دفعه كامالً.-

ك. ال لـزوم لـفترة اصـطبار قـبل الـطّالق إذا تـولّـدت كـراهـية مـن أحـد الـطّرفـنْي لـآلخـر قـبل الـّدخـول بـعد دفـع املهـر 
وتالوة اآليتنْي، ولكن استرداد املهر غير جائز.

ل. إذا عــزم الــّزوج عــلى الــّسفر، وجــب عــليه أن ُيحــّدد لــزوجــته مــوعــداً لــرجــوعــه، وإن اســتحال عــليه الــرّجــوع فــي 
املـــــوعـــــد لســـــبب مشـــــروع، وجـــــب عـــــليه إخـــــطارهـــــا بـــــذلـــــك والـــــّسعي لـــــلرّجـــــوع إلـــــيها.  وإن تخـــــّلف عـــــن تـــــحقيق أيّ 
الشّـــــــرطــنْي، عــليها انــتظار 9 شــهور، لــها بــعد انــقضائــها أن تتّخــذ زوجــاً آخــر، ولــكن أولــى لــها أن تــصبر.  وإن 

أتاها خبر وفاته أو قتله، وتأّكد الخبر بالّشيوع أو شهادة عدلنْي حّق لها الّزواج بعد 9 أشهر.

م. إذا ســافــر الــزّوج دون أن يُحــّدد لــزوجــته مــوعــداً لــرجــوعــه، مــع عــلمه بــُحكم الــكتاب األقــدس، جــاز لــزوجــته 
الـــزّواج بـــعد انـــتظار عـــام كـــامـــل.  وإن لـــم يـــكن عـــلى عـــلم بهـــذا الـــُحكم، وجـــب عـــلى الـــزّوجـــة أن تـــصبر حـــتّى 

تصلها أخباره.
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ن. إذا تبنّي بعد دفع املهر أّن الّزوجة ليست بكراً جاز للّزوج استرداد املهر واملصروفات.

س. إذا اشـتُرطـت الـبكارة عـند الـّزواج ولـم يـتحّقق الشّــــــرط يـجوز اسـترداد املهـر والـنّفقات، وإبـطال الـّزواج لتخـّلف 
شرطه.  ولكن إذا حصل الّستر والعفو كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.
 (خالصة وترتيب أحكام الكتاب األقدس وأوامره، ص158-156) 

من ألواح حضرة عبد البهاء 

الـزواج طـبقا لشـريـعة اهلل أمـر الزم ولهـذا مـبارك جـدا. فـي سـن الشـباب ال يظهـر نـتائـجه وبـركـاتـه ولـكن بـعد 1.
ذلـــك يـــنتبه أنـــه أســـس عـــائـــلة ويـــصبح ســـعيدا ومحـــظوظـــا. كـــما أن الـــزواج لـــالنـــسان يـــعتبر حـــصنًا يـــقيه مـــن 

الهوى والهوس. 
 (بدايع اآلثار، املجلد 2، ص267)

تـــأســـيس الـــعائـــلة أمـــٌر هـــام، فـــي ســـن الشـــباب ال يـــلتفت االنـــسان ألهـــميته نـــظرًا لـــغروره ولـــكن إن أصـــبح 2.
شيًخا فسوف تأخذه الحسرة واألسف. 

(گنجينه حدود واحكام، ص161)

أمـا مـسألـة الـزواج فـإنـه بـموجـب شـريـعة اهلل. عـليك أن تـختار شـخصا وتـقبله ومـن ثـم مـوافـقة الـوالـديـن وقـبل 3.
اختيارك ال يحق للوالدين املداخلة. 

 (منتخبات مكاتيب، املجلد 1، ص115)

يـــا ابـــن املـــلكوت إن أردت الـــزواج عـــليك أن تـــختار بـــنتًا بـــهائـــية تـــكون مـــؤمـــنة ومـــوقـــنة وثـــابـــتة وراســـخة وذات 4.
كماالت مادية ومعنوية. 

(امر وخلق، املجلد 4، ص163)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

بـالنسـبة إلـى وجـود مـرض لـلزوجـة غـير قـابـل لـلشفاء ورضـائـها بـزواج الـزوج مـن امـرأة أخـرى قـال حـضرتـه 1.
بـأنـه عـلى الـرغـم مـن مـرض الـزوجـة وعـدم شـفائـها اليـجوز لـلرجـل الـزواج بـامـرأة اخـرى حـتى لـو وافـقت زوجـته 

على ذلك. 
 (توقيعات مباركة، املجلد 3، ص245)

بــالنســبة إلــى الــسؤال حــول ضــرورة الــحصول عــلى مــوافــقة والــدّي غــير الــبهائــي أثــناء الــزواج مــع الــبهائــي 2.
فــإن حــضرة بــهاء اهلل قــد أعــرب عــن ضــرورة الــحصول عــلى مــوافــقة والــدي الــطرفــني مــن أجــل حــفظ الــوحــدة 
واالتـحاد واالبـتعاد عـن الـفرقـة واالنـقسام ونـظرا ألن الـكتاب األقـدس ال يـنص عـلى أيـة اسـتثناءات فـي هـذا 
الــخصوص فــإن حــضرة ولــي أمــر اهلل يــرى بــأنــه فــي جــميع األحــوال والــظروف يــجب الــحصول عــلى مــوافــقة 

والدي الطرفني. 
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(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة وكـندا بـتاريـخ 12 آب/ 
أغسطس عام 1941م)

بـالنسـبة ملـوافـقة والـدّي الـطرفـني عـلى الـزواج فـهو أمـر مـطلوب سـواء بـلغ الـطرفـان سـن الـواحـدة والعشـريـن 3.
أم لـــم يـــبلغا. انـــه ضـــروري أيـــضا لـــلزواج الـــثانـــي بـــعد انـــتهاء الـــزواج األول ســـواء بـــوفـــاة أحـــد الـــطرفـــني أو 
الــطالق. ان مــوافــقة والــدي الــطرفــني عــلى الــزواج هــو فــرض واجــب ســواء كــانــا بــهائــيني أم لــم يــكونــا وســواء 
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 10 تشرين األول/اكتوبر عام 1936م)

من رسائل بيت العدل األعظم 

1-جــوابًــا عــلى رســالــتكم حــول مــشكلة..... الــذي لــم يســتطع الــتعرّف عــلى مــكان والــد خــطيبتهيسرّنــا أن نــقدم 
لكم التوجيه التالي: 

 تحت الظروف واألحوال التالية فقط ال يشترط الحصول على موافقة والدي الطرفني:- 
1- إذا كان أحد الوالدين متوفيا.

2- إذا كان أحد الوالدين غائبا لدرجة أنه يمكن من الناحية القانونية اعتباره في عداد املوتى. 
3- إذا ثبت أن أحد الوالدين مختل عقليًا وبالتالي ال يستطيع قانونيا إعطاء موافقته. 

4- إذا كان أحد الوالدين من ناقضي العهد وامليثاق.
5- يــمكن فــي ظــل أحــكام وقــوانــني الــديــن الــبهائــي وفــي حــاالت مــعينة ونــادرة الحــدوث اعــتبار أن هــناك حــالــة 

من إنكار للعقيدة. كل هذه الحاالت يجب إرسالها إلى بيت العدل األعظم.
ولهـذا فـإن املـسألـة بـاخـتصار هـي عـّما اذا كـان مـحفلكم املـركـزي يـوافـق بـأن والـد خـطيب... يـمكن الـبحث عـنه 
أم أنـه قـانـونـيا فـي عـداد املـوتـى؟ بـالـطبع عـليكم الـتأكـد مـن أن اآلنـسة... قـد بـذلـت جهـًدا كـبيرًا فـي الـبحث عـن 

والد خطيبها.
(من رسالة بيت العدل األعظم إلى املحفل الروحاني املركزي ألالسكا مؤرخة 20 أيار /مايو عام 1971م)

بــالنســبة لــوجــود مــراســم عــقد زواج آخــر غــير مــراســم الــزواج الــبهائــي، فــإن عــلى األحــباء أن يــأخــذوا بــعني 2.
االعـتبار بـأن أحـكام وقـوانـني الـديـن الـبهائـي تـنص عـلى أن الـزفـاف يـجب أن يـتم خـالل أربـع وعشـريـن سـاعـة 
مــن اجــراء مــراســم عــقد الــزواج الــبهائــي. إن أيــة مــراســم عــقد زواج أخــرى بــاالضــافــة إلــى الــعقد الــبهائــي 
يــجب أن تــتم قــبل الــزفــاف والــدخــول. بــالــطبع أيــة مــتطلبات خــاصــة بــالــقانــون املــدنــي الــتي بــموجــبها تجــرى 

املراسم يجب اجراؤها والتقيد بها. 
(من رسالة لبيت العدل األعظم إلى دار التبليغ العاملية مؤرخة 17 شباط/فبراير عام 1976م)

بــالنســبة إلــى املــشكلة املــوجــودة بــينكم وبــني زوجــتكم فــان بــيت الــعدل األعــظم يــود أن يــشير إلــى أن وحــدة 3.
عـائـلتكم يـجب أن تـكون لـها األولـويـة عـلى أي اعـتبار آخـر... مـثال عـلى ذلـك، إن خـدمـة أمـر اهلل يـجب أن ال 
تـؤدي إلـى إهـمال الـعائـلة. كـما أنـه أمـر هـام أن تـنظّم وقـتك بـما يـتالءم مـع حـياتـك الـعائـلية ويـحصل كـل فـرد 
عـــلى نـــصيبه مـــن الـــرعـــايـــة والـــعنايـــة. إن حـــضرة بـــهاء اهلل قـــد أشـــار إلـــى أهـــمية املـــشورة، ولـــكن يـــجب أن ال 
نــعتقد بــأن هــذه الــطريــقة الــجيدة لــلوصــول إلــى حــلول هــي حــصٌر بــني املــؤســسات اإلداريــة لــألمــر األعــظم 
فـقط. إن املـشورة الـعائـلية املـعتمدة عـلى الـصراحـة واملـبنية عـلى وعـي بـأهـمية االعـتدال فـي االمـور يـمكن أن 

تكون عالًجا للمشاكل العائلية. 

���١٥٣



(من رسالة لبيت العدل األعظم إلى أحد األحباء بتاريخ 1 آب/أغسطس عام 1978م)

تـأثـر بـيت الـعدل األعـظم ملـا جـاء فـي رسـالـتك عـن الـصعوبـات الـتي تـواجـه عـائـلتك وطـلب مـنا أن نـخبركـم بـما 4.
يلي:

 عـــلى الـــرغـــم مـــن مـــشورتـــكم مـــع مـــحفلكم الـــروحـــانـــي حـــول مـــشاكـــلكم الـــعائـــلية دون الـــحصول عـــلى نـــصيحة 
مــــعينة، ثــــم نــــقاشــــكم مــــع مســــتشار لــــلشئون الــــعائــــلية دون جــــدوى، فــــإن بــــيت الــــعدل األعــــظم يــــشعر أن مــــن 
الـضروري أن تـدركـا أن الـزواج قـد يـكون مـصدرًا لـلسعادة وفـيًضا مـن اإلحـساس بـاألمـان والـسعادة الـروحـية 
ولـكن ذلـك ال يحـدث تـلقائـيا. وحـتى يـصبح الـزواج كـذلـك فـإنـه يـتطلب تـعاون الـزوجـني نـفسيهما وبـمساعـدة مـن 
أفــــراد عــــائــــلتيهما، لــــقد أشــــرت إلــــى قــــلقك عــــلى ابــــنتك الــــكبرى، إنــــنا نــــقترح عــــليك اشــــراكــــها ومــــعها األطــــفال 
األصــغر ســنًّا فــي املــشاورات الــعائــلية. فــالــبهائــيون يــدركــون أهــمية عــملية املــشورة ولــكن يــجب أال نــشعر أنــه 

مبدأ يطبّق داخل املحفل الروحاني فقط. 
(من رسالة كتبت ألحد األفراد بتاريخ 24 حريزان / يونيو 1979م)

5- يـجب أن تـكون الـعالقـة بـني الـزوج والـزوجـة ضـمن إطـار الـحياة الـعائـلية املـثالـية الـبهائـية. جـاء حـضرة بـهاء 
اهلل مـن أجـل وحـدة هـذا الـعالـم، وأحـد اسـسها وحـدة الـعائـلة، ولهـذا يـتوجـب عـلينا أن نـؤمـن بـأن األمـر املـبارك 
مـعنيّ بـتقويـة وحـدة الـعائـلة ال إضـعافـها. وأحـد مـفاتـيح هـذه الـتقويـة هـو املـشورة الـوديّـة. إن الـجو الـسائـد بـني 
أفـراد الـعائـلة وبـني أفـراد الـجامـعة يـجب أن يـعبّر عـن "قـوام األمـر اإللـهي" والـذي ذكـره حـضرة ولـي أمـر اهلل 
بــأنــه: "ســلطة ليســت دكــتاتــوريــة وإنــما عــضويــة مــتواضــعة وليســت اســتبداديــة وإنــما تــشاوريــة مــلؤهــا املــحبة 
والـــصراحـــة."..... وفـــي أيـــة مجـــموعـــة مـــهما كـــانـــت املـــشاورات وّديـــة فـــال بـــد أن تظهـــر مـــن وقـــت آلخـــر نـــقاط ال 
تــصل فــيها إلــى اتــفاق، وتجــد هــذه املــشكلة حــّلها فــي املــحفل الــروحــانــي فــي مــبدأ أكــثريــة االراء. ولــكن هــذا 
األمــر اليــمكن تــطبيقه بــني اثــنني كــما هــو الــحال بــني الــزوجــني، لــذا فــإن هــناك حــاالت يــجب عــلى الــزوجــة أن 
تــذعــن فــيها لــزوجــها وحــاالت أخــرى عــلى الــزوج أن يــذعــن فــيها لــزوجــته، دون مــحاولــة فــرض ســيطرة أحــدهــما 

على اآلخر من غير وجه حق. 
(من رسالة كتبت إلى أحد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 28 كانون األول / ديسمبر عام 1980م)

ســألــت عــن قــواعــد محــددة للســلوك تــحكم عــالقــة الــزوج والــزوجــة، إنــه أمــر ال يــرغــب بــيت الــعدل األعــظم أن 6.
يــخوض فــيه، ويــشعر بــأن لــديــنا مــا يــكفينا مــن إرشــادات فــي هــذا املــجال تــتضمنها مجــموعــة مــن الــبيانــات 
املــــباركــــة. ولــــنأخــــذ مــــنها مــــثال مــــبدأ املــــحافــــظة عــــلى حــــقوق الــــفرد وحــــقوق الجــــميع فــــي الــــعائــــلة، وأن تــــكون 
املــــشاورات الــــوّديــــة هــــي األســــاس وحــــّل جــــميع األمــــور بــــاملــــحبة واالنــــسجام، وإنــــه مــــن األنســــب فــــي بــــعض 
الــــظروف أن يــــذعــــن أحــــدهــــما لــــرغــــبات اآلخــــر. أمــــا إذا حــــدث تــــضارب فــــي األفــــكار واآلراء وإذا لــــم يــــنجح 
الــطرفــان فــي االتــفاق - ال ســمح اهلل - وأّدى بــهما إلــى الــجفاء فــإن عــليهما طــلب الــنصح مــن أولــئك الــذيــن 
يـثقان بـهم وبـإخـالصـهم ورجـاحـة عـقلهم مـن أجـل الـحفاظ عـلى روابـطهما الـعائـلية ثـم تـقويـتها لـتصبح عـائـلة 

مترابطة موّحدة. 
(من رسالة موجهة إلى أحد األفراد بتاريخ 16 أيار / مايو عام 1982م)

مـن الـواضـح أن الـتعالـيم الـبهائـية تـدعـو إلـى مـعايـير عـالـية مـن اإلخـالص فـي الـعالقـة الـتي تـربـط بـني الـزوج 7.
والـزوجـة. جـاء فـي مـقتطف مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرة شـوقـي أفـندي بـتاريـخ 28 أيـلول/ سـبتمبر 
1941م مـوجـهة إلـى أحـد األحـباء مـا يـلي: "إن مـا سـألـته عـن إمـكانـية إقـامـة عـالقـة حـب قـويـة مـع شـخص 
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غــير الــزوج أو الــزوجــة أمــر مــوضــح تــمامــا فــي الــتعالــيم الــبهائــية. فــالــعفة تــتطلب مــنا حــياة طــاهــرة نــقية قــبل 
الـــزواج وبـــعده. عـــفة مـــطلقة قـــبل الـــزواج وإخـــالص مـــطلق للشـــريـــك املـــختار بـــعده. إخـــالص بـــالـــقول والـــعمل 
يـحكم مسـلكنا الـجنسي." كـما أنـه واضـح أيـضا مـن الـتعالـيم الـبهائـية بـعدم جـواز تـعريـض الـزوج لـزوجـته 
ألي أذى أو إهـانـة مـن أي نـوع فـمثل هـذا السـلوك املـرفـوض يـتنافـي مـع عـالقـة االحـترام املـتبادل واملـساواة 
الــتي تــفرضــها الــتعالــيم الــبهائــية، عــالقــة تــحكمها مــبدأ املــشورة املجــرّدة مــن اإلجــبار لــالنــصياع لــرغــبات أي 

طرف.
(من رسالة موجهة إلى أحد األفراد بتاريخ 22 تموز / يوليو عام 1987م)

[راجــع أيــًضا فــصل 21 الــتربــية والــتعليم وفــصل 29 حــياة الــعائــلة الــبهائــية وفــصل 48 الــطالق وفــصل 58 
املحبة وفصل 59 املرأة ومكانتها].
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االزكاةة 

من اثار حضرة بهاء اهلل 

1- قـــد َكـــتَب عـــليكم تـــزكـــية االقـــوات ومـــا دونـــها بـــالـــزّكـــاة، هـــذا مـــا حـــكم بـــه مـــنزل االيـــات فـــي هـــذا الـــّرّق املـــنيع. 
(الكتاب االقدس، فقرة 146)

2- الزّكاة 
جـاء ذكـر الـزّكـاة فـي الـقران الـكريـم عـلى انّـها صـدقـة فـرضـها اهلل عـلى املسـلمني. وبـمرور الـزمـن تـطور مـفهوم 
الـزكـاة إلـى اقـتطاع نسـبة مـن املـال املـملوك للمسـلم اذا بـلغ نـصابًـا مـعينًا العـانـة الـفقراء واملـساكـني، والـصرف 
عــلى املــقاصــد الــخيريــة، ونــصرة ديــن اهلل. واخــتلف نــصاب الــزكــاة ومــقدارهــا بــاخــتالف املــال الــذي تــجب فــيه. 
وقــد تــفضل حــضرة بــهاء اهلل: "فــي مــوضــوع الــزكــاة أمــرنــا بــاتــباع مــا نــزّل فــي الــفرقــان". وبــما أن حــّد نــصاب 
الـزكـاة، ونـوع الـعائـدات الـتي تـجب فـيها، واوقـات أدائـها، وقـدرهـا فـي املـوارد املـختلفة لـم يـرد الي مـنها تحـديـد 
فــي الــقران، لهــذا يــرجــع تحــديــد كــل هــذه االمــور إلــى بــيت الــعدل االعــظم فــي املســتقبل. والــى أن يــحني وقــت 
هــذا التشــريــع أبــان حــضرة ولــي أمــر اهلل أن عــلى أحــباء اهلل أن يــواظــبوا عــلى الــتبرع إلــى صــناديــق الــخيريــة 

البهائية، وفًقا الستطاعتهم وحسب امكاناتهم. 
 (من شرح الكتاب االقدس، فقرة 161) 

[راجــع أيــًضا فــصل 20 الــتبرعــات واإلعــانــات وفــصل 22 الــتعاون وتــرويــج الــخير واملــنفعة وفــصل 27 حــقوق 
اهلل وفصل 57 الكرم والسخاء]
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االسالمم االعالمي 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1-  اإلشــراق الــثانــي: انّــا امــرنــا الــكل بــالــّصلح األكــبر الــذي هــو الســبب األعــظم لــحفظ البشــر. إن ســالطــني 
اآلفــاق يــجب عــليهم أن يــتفقوا فــيما بــينهم عــلى الــتمسك بهــذا األمــر الــذي هــو الســبب األعــظم لــراحــة الــعالــم 

حفظ األمم. 
(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، االشراقات، ص 24)

2- الـبشارة الـسادسـة: الـصلح األكـبر الـذي نـزل شـرحـه سـابـقا مـن الـقلم األعـلى. نـعيًما ملـن تـمّسك بـه وعـمل 
بما أمر به من لدى اهلل العليم الحكيم. 

(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، البشارات، ص 39)

3- إن األســاس األعــظم الــذي أنــيطت بــه إدارة الــعالــم اإلنــسانــي هــو: أوال- يــجب عــلى وزراء بــيت الــعدل أن 
يــحققوا الــصلح األكــبر حــتى يــرتــاح الــعالــم ويتخــلص مــن املــصاريــف الــباهــظة. وهــذا األمــر واجــب وضــروري 

الن الحرب والنزاع هما أساس التعب واملشقة. 
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح الدنيا، ص 106)

4- ال بــــد أن تــــشكل فــــي األرض هــــيئة عــــظمى يــــتفاوض املــــلوك والســــالطــــني فــــي تــــلك الــــهيئة بــــشان الــــصلح 
األكــبر. وذلــك بــان تتشــبث الــدول الــعظمى بــصلح مــحكم لــراحــة الــعالــم. وإذا قــام مــلك عــلى مــلك قــام الجــميع 
مــتفقني عــلى مــنعه. وبهــذه الــحالــة ال يــحتاج الــعالــم قــط إلــى املــهمات الحــربــية والــصفوف الــعسكريــة إال عــلى 
قـدر يـحفظون بـه مـمالـكهم وبـلدانـهم. هـذا هـو السـبب لـراحـة الـدولـة والـرعـية واملـملكة. عـسى أن يـفوز بـمشيئة 

اهلل امللوك والسالطني الذين هم مرايا اسم اهلل العزيز بهذا املقام ويحفظوا العالم من سطوة الظلم. 
(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح مقصود، ص145)

5- يـــا معشـــر املـــلوك إنـــا نـــراكـــم فـــي كـــل ســـنة تـــزدادون مـــصارفـــكم وتحـــملوهـــا عـــلى الـــرعـــية ان هـــذا إال ظـــلم 
عــظيم... ملــا نــبذتــم الــصلح األكــبر عــن ورائــكم تــمسكوا بهــذا الــصلح األصــغر لــعل بــه تــصلح أمــوركــم . والــذي 
فــي ظــلكم عــلى قــدر يــا معشــر اآلمــريــن. ان اصــلحوا ذات بــينكم إذا ال يــحتاجــون بــكثرة الــعساكــر ومــهماتــهم 

إال على قدر تحفظون به ممالككم وبلدانكم.
(آثار قلم أعلى، سوره هيكل،ج 1، ص 58)

6- لــسوف تــزول هــذه الــنزاعــات الــعديــمة الجــدوى وتــنقضي هــذه الحــروب املــدمــرة فــالســالم الــعظيم ال بــد أن 
يأتي. 

  (نقال عن رسالة "السالم العاملي وعد حق"، تشرين األول/اكتوبر85)

 من الواح حضرة عبد البهاء 
1- فـي هـذا الـدور الـبديـع يـصير الـعالـم عـاملـا آخـر، ويـبدو الـعالـم اإلنـسانـي فـي كـمال الـزيـنة والـراحـة، ويـتبدل 
الــــنزاع والجــــدال والــــقتال بــــالــــصلح والــــصدق والــــوداد، وتحــــل املــــحبة واملــــودة بــــني الــــطوائــــف واألمــــم والــــشعوب 
والــــدول، وتســــتحكم روابــــط األلــــفة والــــوئــــام، وفــــي الــــنهايــــة تــــمنع الحــــروب بــــالــــكلية.... ويــــرتــــفع ســــرادق الــــصلح 
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الـعمومـي فـي قـطب اإلمـكان، وتـنمو شجـرة الـحياة املـباركـة حـتى تـظلل الشـرق والـغرب. فـاألقـويـاء والـضعفاء 
واألغـــنياء والـــفقراء والـــطوائـــف املـــتنازعـــة واملـــلل املـــتعاديـــة الـــذيـــن هـــم بـــمثابـــة الـــذئـــب والحـــمل والـــنمر والجـــدي 
واألســد والعجــل يــعامــل بــعضهم بــعضا بــنهايــة املــحبة واالئــتالف والــعدالــة واإلنــصاف، ويمتلئ الــعالــم بــالــعلوم 

واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل.
(بهاء اهلل والعصر الجديد، ص 213)

2- نـعم ان الـتمّدن الـحقيقي لينشـر أعـالمـه فـي قـطب الـعالـم عـندمـا يـتقدم ذوو الـهمة الـعالـية مـن أعـاظـم املـلوك 
الــذيــن هــم مشــرقــون كــالــشمس فــي عــالــم الــغيرة والحــمية، ويــعملون بــالــعزم األكــيد والــرأي الســديــد عــلى خــير 
البشـر وسـعادتـه، فـيطرحـون مـسألـة السـالم الـعام فـي مـجال املـشورة، ويتشـبثون بجـميع الـوسـائـل والـوسـائـط 
ويـــعقدون مـــؤتـــمرا عـــاملـــيا، ويـــبرمـــون مـــعاهـــدة قـــويـــة، ويـــؤســـسون مـــيثاقـــا بشـــروط مـــحكمة ثـــابـــتة فـــيعلنونـــها، ثـــم 
يــؤكــدونــها بــاالتــفاق مــع الــهيئة البشــريــة بــأســرهــا، فــيعتبر كــل ســكان األرض هــذا األمــر األتــم األقــوم الــذي هــو 
فـي الـحقيقة سـبب اطـمئنان الخـليقة أمـرا مـقدسـا، ويهـتم جـميع قـوى الـعالـم لـثبات هـذا العهـد األعـظم وبـقائـه، 
ثـــم تـــعني حـــدود كـــل دولـــة وتحـــدد ثـــغورهـــا فـــي هـــذه املـــعاهـــدة الـــعامـــة، ويـــعلن بـــوضـــوح عـــن مســـلك كـــل حـــكومـــة 
ونـهجها، وتـتقرر جـميع املـعاهـدات واالتـفاقـات الـدولـية وتتحـدد الـروابـط والـضوابـط بـني هـيئة الـحكومـة البشـريـة. 
وكـــذلـــك يـــجب ان تـــكون الـــطاقـــة الحـــربـــية لـــكل حـــكومـــة مـــعلومـــة ومحـــددة، ذلـــك ألنـــه إذا ازدادت االســـتعدادات 
الحـربـية والـقوى الـعسكريـة لـدى إحـدى الـدول، كـان ذلـك سـببا لـتخوف الـدول األخـرى. وقـصارى الـقول يـجب 
ان يــبنى هــذا العهــد الــقويــم عــلى أســاس انــه اذا أخــلت دولــة مــا بشــرط مــن الشــروط مــن بــعد إبــرامــه قــام كــل 

دول العالم على اضمحاللها، بل هبّت الهيئة البشرية جميعا لتدميرها بكل قوتها.
(الرسالة املدنية،ص 42 - 43)

3- ثــم اعــلمي بــأن الــقوى كــلها عــاجــزة فــي تــأســيس الســلم الــعام ومــقاومــة الســلطة الــحاكــمة بــالحــرب الــعوان 
فـي كـل عـصر وأوان، ولـكن الـقوة املـلكوتـية وقـدرة روح الـقدس سـترفـع رايـة الـحب والـصلح إلـى األوج األعـلى 

وتخفق على صروح املجد بنسمات قوية من مهب عناية اهلل.
 (من مكاتيب عبد البهاء، ج1، ص 103)

4- والـــثامـــن هـــو الـــصلح األكـــبر فجـــميع املـــلل والـــدول يـــجب أن يجـــدوا الـــراحـــة والـــطمأنـــينة فـــي ظـــالل ســـرادق 
الـصلح األكـبر. وهـذا يسـتلزم أن تـقوم جـميع الـدول واملـلل بـتأسـيس مـحكمة كـبرى عـن طـريـق االنـتخاب الـعام، 

لتفصل في نزاع الدول وخالف امللل وذلك حتى ال تنتهي هذه الخالفات بالحروب. 
 (خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 81)

5- ثـامـنا: ان الـعالـم مـحتاج إلـى الـصلح الـعمومـي، ومـا لـم يـتم اعـالن الـصلح الـعمومـي لـن يـرتـاح الـعالـم وال 
بــد أن تــشكل الــدول واملــلل مــحكمة كــبرى حــتى يــرجــعوا الــيها فــي االخــتالفــات وتــفصل تــلك املــحكمة فــي تــلك 
االخــتالفــات وكــما تــفصل املــحكمة فــي االخــتالفــات الــتي تــحصل بــني األفــراد وكــذلــك تــفصل املــحكمة الــكبرى 

في اختالفات الدول وامللل حتى ال يبقى مجال للحرب والقتال. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 379)

6-الحـــمد هلل انـــني أجـــد نـــفسي الـــيوم فـــي مجـــمع كـــلهم يـــرجـــون الـــصلح ومـــقاصـــد جـــميعهم انـــتشار الـــصلح 
الـــعمومـــي وجـــميع أفـــكارهـــم وحـــدة الـــعالـــم االنـــسانـــي وجـــميعهم خـــادمـــون لـــلنوع البشـــري وانـــي أرجـــو اهلل أن 
يـؤيـدكـم ويـوفـقكم كـي يـصبح كـل واحـد مـنكم عـالمـة عـصره وسـببا فـي نشـر الـعلوم وسـببا فـي اعـالن الـصلح 
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الـعمومـي وسـببا فـي ارتـباط الـقلوب. ولـقد أعـلن حـضرة بـهاء اهلل قـبل خـمسني سـنة مـبدأ الـصلح الـعمومـي بـني 
الــدول وأعــلن الــصلح الــعمومــي بــني املــلل وأعــلن الــصلح الــعمومــي بــني األديــان  وأعــلن الــصلح الــعمومــي بــني 
األوطـان وتـفضل قـائـال ان أسـاس األديـان واحـد وجـميع األديـان أسـاسـها األلـفة والـوئـام وانـما االخـتالف فـي 
الــتقالــيد وال دخــل لهــذه الــتقالــيد فــي الــتعالــيم اإللــهية. وحــيث ان الــتقالــيد مــختلفة فــقد أصــبحت ســببا لــلنزاع 

والقتال. أما لو جرى تحٍر للحقيقة فان جميع األديان تتحد وتتفق. 
 (خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص392)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- بـاالشـارة إلـى سـؤالـكم حـول زمـن وطـريـقة تـأسـيس الـصلح االصـغر والسـالم االعـظم بـعد الحـرب الـعاملـية 
الـقادمـة الـلتني اشـار الـيهما حـضرة بـهاء اهلل، ان وجـهة نـظركـم صـحيحة بـاعـتبار ان الـصلح االصـغر سـيأتـي 
مــن خــالل جــهود ســياســية لــدول وشــعوب الــعالــم، وهــي مســتقلة وبــعيدة عــن ايــة خــطة بــهائــية أو جــهود أمــريــة. 
أمــا الــصلح االعــظم فــسيتأســس مــن خــالل الــوســيلة الــفعالــة لــألحــباء، ومــن خــالل الــتفاعــل املــباشــر لــألحــكام 
واملــبادئ الــتي أتــى بــها حــضرة بــهاء اهلل، وأيــضا مــن خــالل عــمل بــيت الــعدل األعــظم بــاعــتباره الــهيئة الــعليا 
لــكافــة املــؤســسات الــبهائــية. إن كــل ذلــك يــتفق مــع مــا ذكــره حــضرة شــوقــي افــندي فــي تــوقــيعة "الــكشف عــن 

املدنية اإللهية". 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 14 أذار/ مارس 1939)

 2- فـي الـواقـع عـندمـا نـرى الـظالم املـتزايـد فـي الـعالـم الـيوم نـدرك تـمامـا بـأن رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل يـجب أن 
تـصل إلـى قـلوب البشـر وتـعمل عـلى تـغيرهـم، عـندهـا يـمكن للسـالم أن يـتحقق ويـمكن لـلروحـانـية أن تـتطور فـي 
املســتقبل. أن حــضرة املــولــى يــأمــل بــأن يســلك األحــباء ســواء فــي حــياتــهم الــشخصية أو فــي داخــل الــجامــعة 
الـبهائـية بـحيث يجـذبـون اهـتمام اآلخـريـن إلـى األمـر املـبارك. إن الـعالـم يـبحث عـن مـبادئ وقـيم سـامـية، وفـوق 

ذلك إنه يبحث عن املُثل العليا املتأللئة التي يستطيع البهائيون تقديمها لهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 22 شباط / فبرايرعام 1945)

3- ان هـــذه الـــعملية الســـريـــعة واملـــندفـــعة الـــالمـــثيل لـــها فـــي الـــتاريـــخ الـــروحـــي لـــلجنس البشـــري تـــتزامـــن مـــع 
عــمليتني مــهمتني أخــرتــني هــما، تــأســيس الســالم األصــغر وتــكامــل املــؤســسات الــبهائــية املحــلية واملــركــزيــة. ان 
الـــعملية األولـــى تـــعتبر خـــارج نـــطاق األمـــر املـــبارك واألخـــرى داخـــلها، وتـــصل هـــاتـــان الـــعمليتان إلـــى ذروتـــهما 
واوجـــهما فـــي الـــعصر الـــذهـــبي لـــلديـــن الـــبهائـــي عـــندمـــا تـــرتـــفع رايـــة الســـالم األعـــظم وتـــبرز مـــؤســـسات الـــنظام 

العاملي لحضرة بهاء اهلل بكل عظمة وجالل. 
(من رسالة إلى أحباء الغرب بتاريخ 27 كشرين الثاني/ نوفمبر 1954)

من رسائل بيت العدل األعظم 

 1- قــال حــضرة ولــي أمــر اهلل بــأن هــناك عــمليتني عــظيمتني تــعمالن فــي الــعالــم فــي أن واحــد: الــعملية األولــى 
هــــي خــــطة اهلل الــــعظيمة وهــــي هــــائــــجة وعــــنيفة فــــي تــــقدمــــها وتــــنفذ مــــن خــــالل الــــجنس البشــــري وهــــي تكســــر 
الـحواجـز وتـؤدي إلـى الـوحـدة الـعاملـية وتـبلور الـعالـم اإلنـسانـي إلـى هـيئة مـوحّــــدة مـن خـالل الـتجارب واملـعانـاة. 
هــذه الــعملية ســينتج عــنها الــصلح األصــغر فــي املــيقات اإللــهي املحــدد لــها وهــي الــوحــدة الــسياســية لــلعالــم. 
ويـمكن تشـبيه الـعالـم البشـري حـينئذ بـالـجسم املتحـد ولـكن دون حـياة. أمـا الـعملية الـثانـية وهـي مَــنح الـحياة 
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لهــذا الــجسم املتّحــد وخــلق الــوحــدة والــروحــانــية الــحقيقية مــؤديــة بــذلــك إلــى الــصلح األعــظم (الســالم األعــظم) 
وهــنا يــأتــي دور الــبهائــيني الــذيــن يــعملون بــكل وعــي وإدراك ومــع تــوجــيهات مــفّصلة وهــدايــة ســماويــة مســتمرة 

على انشاء صرح ملكوت اهلل على األرض ويدعون اآلخرين إليه وبذلك يمنحونهم الحياة األبدية. 
(من رسالة إلى أحد األفراد بتاريخ 8 كانون األول / ديسمبر 1967)

2- إن املــهمة الــرئــيسية لــظهور حــضرة بــهاء اهلل فــي هــذا الــوقــت مــن الــتاريــخ البشــري هــو الــتأكــيد عــلى مــبدأ 
وحــدة الــجنس البشــري وتــأســيس الســالم بــني الــشعوب. ولهــذا فــان جــميع الــقوى الــتي تتحــرك لــتحقيق ذلــك 
تـــكون بـــدافـــع مـــن تـــأثـــير هـــذا الـــظهور. ولـــكننا نـــعلم بـــأن الســـالم يـــأتـــي عـــبر مـــراحـــل. املـــرحـــلة األولـــى: ســـتكون 
تــــأســــيس الســــالم األصــــغر ومــــنها تــــتحقق الــــوحــــدة بــــني الــــشعوب ومــــن ثــــم وبــــالــــتدريــــج يــــبدأ الســــالم األعــــظم 
بــالــتأســيس وهــي الــوحــدة الــروحــية واالجــتماعــية والــسياســية لــلجنس البشــري. هــذا الســالم يــتأســس عــندمــا 
تـعمل الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية طـبقا الحـكام ومـبادئ الـكتاب األقـدس ومـن خـالل جـهود الـبهائـيني املـبذولـة مـن 
أجـل ذلـك. أمـا بـالنسـبة للسـالم األصـغر فـقد وضّـــــــــح حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأن ذلـك فـي الـبدايـة سـتكون الـوحـدة 
الـسياسـية الـناتـجة عـن قـرار الـحكومـات لـلشعوب املـختلفة والعـالقـة لـلجامـعة الـبهائـية بـها. ولـكن هـذا ال يـعني 
أن يــــصمت الــــبهائــــيون وال يــــعملوا شــــيئا وفــــي انــــتظار الســــالم األصــــغر أن يــــتحقق، أو انــــهم فــــي مــــعزل عــــن 
الســالم لــلجنس البشــري. فــي الــواقــع عــن طــريــق تــرويــج مــبادئ الــديــن الــبهائــي، وهــي هــامــة مــن أجــل حــمايــة 
السـالم، وعـن طـريـق االسـتفادة مـن أدوات الـنظام اإلداري الـبهائـي الـتي اخـبرنـا عـنها حـضرة ولـي أمـر اهلل 
بــأنــها نــموذج لــلمجتمع املســتقبلي، فــان الــبهائــيني ســيكونــون مــنشغلني بــوضــع قــواعــد وأســس الســالم الــدائــم، 

وأن السالم األعظم سيكون هدفهم النهائي. 
 (مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن بـــيت الـــعدل األعـــظم ألحـــد األفـــراد بـــتاريـــخ 31 كـــانـــون الـــثانـــي / يـــنايـــر عـــام 

(1985

3- إن الســالم الــعظيم الــذي اتّجهــت نــحوه قــلوب الــخيّريــن مــن البشــر عــبر الــقرون، وتــّغنى بــه ذوو الــبصيرة 
والـشعراء فـي رؤاهـم جـيال بـعد جـيل، وَوعَــدت بـه الـكتب املـقدسـة للبشـر عـلى الـدوام عـصرا بـعد عـصر، إن هـذا 
الســالم الــعظيم هــو اآلن وبــعد طــول وقــت فــي مــتناول أيــدي أمــم األرض وشــعوبــها. فــألول مــرة فــي الــتاريــخ 
أصـبح فـي امـكان كـل إنـسان أن يـتطلع بـمنظار واحـد إلـى هـذا الـكوكـب األرضـي بـأسـرة بـكل مـا يـحتوي مـن 
شــــعوب مــــتعّددة مــــختلفة األلــــوان واألجــــناس. والســــالم الــــعاملــــي لــــيس مــــمكنًا وحســــب، بــــل انــــه أمــــر ال بــــّد أن 
يـــتحقق، والـــدخـــول فـــيه يـــمثل املـــرحـــلة الـــتالـــية مـــن مـــراحـــل الـــتطور الـــتي مـــّر بـــها هـــذا الـــكوكـــب األرضـــي، وهـــي 

املرحلة التي يصفها أحد عظماء املفكرين بأنها مرحلة "كوكبة الجنس البشري". 

إن الـخيار الـذي يـواجـه سـكان األرض أجـمع هـو خـيار بـني الـوصـول إلـى السـالم بـعد تـجارب ال يـمكن تـخيّلها 
مـن الـرُّعـب والهَــلع نـتيجة تشـبث البشـريـة الـعنيد بـأنـماط مـن السـلوك تـقادم عـليها الـزمـن، أو الـوصـول إلـيه اآلن 
بـــفعل اإلرادة املـــنبثقة عـــن الـــتشاور والـــحوار. فـــعند هـــذا املُـــنَعطف الخـــطير فـــي مـــصير البشـــر، وقـــد صـــارت 
ا واحـــًدا مشـــتركًــــا يـــواجـــه الـــعالـــم بـــأســـرة – عـــند هـــذا  املـــعضالت املســـتعصية الـــتي تـــواجـــه األمـــم املـــختلفة هـــمًّ
املــــنعطف يــــصبح اإلخــــفاق فــــي الــــقضاء عــــلى مــــوجــــة الــــصراع واالضــــطراب مــــخالــــفًا لــــكل مــــا يــــمليه الــــضمير 

وتقصيرا في تحّمل املسؤوليات.
(من رسالة "السالم العاملي وعد حق"، تشرين األول/أكتوبر 1985)
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4- ان الـتفاؤل الـذي يُـخالـجنا مـصدره رؤيـا تـرتـسم أمـامـنا، وتتخـطى فـيما تحـمله مـن بـشائـر، نـهايـة الحـروب 
وقــيام الــتعاون الــدولــي عــبر الــهيئات والــوكــاالت الــتي تــشكل لهــذا الــغرض. فــما الســالم الــدائــم بــني الــدول إال 
مـرحـلة مـن املـراحـل الـالزمـة الـوجـود، ولـكن هـذا السـالم لـيس بـالـضرورة، كـما يـؤكـد بـهاء اهلل، الهـدف الـنهائـي 
فـي الـتطور االجـتماعـي لـإلنـسان. انـها رؤيـا تتخـطى هـدنـة أولـية تـفرض عـلى الـعالـم خـوفـا مـن وقـوع مجـزرة 
نــوويــة، وتتخــطى ســالمًـــا ســياســيا تــدخــله الــدول املــتنافــسة واملــتناحــرة وهــي مــرغــمة، وتتخــطى تــرتــيبا لــتسويــة 
األمــور يــكون إذعــانًــا لــألمــر الــواقــع بــغية إحــالل األمــن والــتعايــش املشــترك، وتتخــطّى أيــضا تــجارب كــثيرة فــي 
مـجاالت الـتعاون الـدولـي ُتمهّـــد لـها الخـطوات الـسابـقة جـميعها وتـجعلها مـمكنة. إنـها حـقا رؤيـا تتخـطّى ذلـك 

كله لتكشف لنا عن تاج األهداف جميًعا، أال وهو اتحاد شعوب العالم كلها في أسرة عاملية واحدة.  
(من رسالة "السالم العاملي وعد حق"، تشرين األول/ أكتوبر 1985)

5- ومـن خـالل االضـطرابـات املـحاطـة بـعاملـنا الـيوم يـمكن مـالحـظة ومـضة أمـل مـن بـعيد وبـاهـتة ولـكنها أكـيدة. 
وذلــك بــقرب وقــوع ثــالثــة تــحوالت مــتزامــنة ذكــرهــا حــضرة ولــي أمــر اهلل وهــي: انــبثاق الــصلح األصــغر وتــشييد 
األبـــنية حـــول قـــوس الحـــرم األشـــرف وتـــطور ونـــمّو املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة واملحـــلية. وفـــي الـــواقـــع وخـــالل 
الخــطة الســتية وفــي العهــد الــرابــع مــن عــصر الــتكويــن وعــلى األخــص عــبر الــسنة الــتي انــقضت تــوا فــان هــذه 
الـومـضة عـلى الـرغـم مـن بـعدهـا فـقد اقـتربـت. فـمن كـان يـعتقد وحـتى بـدايـة الخـطة بـأن هـناك تـغييرا سيحـدث 
ملـواقـف الـزعـماء الـسياسـيني فـي أكـثر مـناطـق الـعالـم اضـطرابـا لحـل بـعض املـشاكـل املـعضلة؟ هـذه الـتغييرات 
دعــت املحــرريــن الــصحفيني لــلتساؤل: هــل بــدأ الســالم يــعم؟ أن هــذه الــتطورات ســتكون مــشجعة لــكل مــراقــب 
واع ومـــدرك لـــألســـباب اإللـــهية لهـــذه الـــحوادث، عـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم مـــعرفـــة الـــظروف الـــدقـــيقة الـــتي ســـتحيط 

بتأسيس الصلح األصغر وتوقيته، فإن ذلك مكنون في الخطة اإللهية العظيمة.
(من رسالة الرضوان لعام 1989)

 
 6- إن تـحقيق الـصلح األصـغر يـتطّلب تـغييرًا أسـاسـيًا فـي أركـان وقـواعـد املـجتمع اإلنـسانـي الـحالـي. ومـع 
ان الـشواهـد مـشّجعة وإيـجابـية ولـكن يـجب أن ال نـنسى بـأن الـطريـق املـظلم لـعصر الـتغيير واالنـتقال لـم يـنته 
بـعد، وهـو طـريـق طـويـل وملئ بـاالنـزالقـات وااللـتواءات. فـموجـة الـكفر واإللـحاد مـا زالـت سـائـدة واملـاديـة منتشـرة 
أمــا الــقومــية والــعنصريــة فــما زالــت مــسيطرة عــلى فــكر وقــلب اإلنــسان والبشــريــة مــا زالــت فــي غــياهــب الــظالم 

بعيدة عن األساس الروحاني لحل املعضلة االقتصادية.
(من رسالة الرضوان لعام 1990)

7- ورغـم أن الـصلح األصـغر فـي تـأسـيسه ال يـعتمد عـلى أيـة خـطة بـهائـية أو مـجهودات الـجامـعة، مـع أنـه ال 
يُـمثّل الهـدف األخـير املـقّدر لـإلنـسانـية أن تـبلغه فـي الـعصر الـذهـبي، فـإن عـلى جـامـعتنا أن تـغذي االتـجاهـات 
املــحققة لــه بــالــدفــع الــروحــي. فــالــضرورة فــي هــذا الــوقــت بــالــذات تــدعــونــا إلــى تــركــيز جــهودنــا فــي بــناء الــنظام 
الـبهائـي عـلى نـحو يجـذب إلـينا الـتأيـيدات الـغيبية، وبـذلـك نخـلق الـجو الـروحـانـي الـذي بـه يـتحقق تـسارع تـلك 
األحــــداث. أمــــامــــنا الــــيوم تحــــّديــــان أســــاســــيان: أولــــهما إطــــالق الــــقوى فــــي حــــملة تــــبليغية ينخــــرط فــــيها مــــعظم 
األفـــراد مـــن جـــامـــعتنا بحـــماس وقّـــاد وتخـــطيط ســـليم، حـــملة فـــيها الـــبرنـــامـــج الـــتدريـــبي املـــكثف والـــسعي إلـــى 
تــطويــر الجــموع مــن املــوارد البشــريــة. وثــانــيهما إتــمام مــشاريــع الــبناء عــلى جــبل الــكرمــل، ومــن الــواجــب تــقديــم 
كـــل تـــضحية فـــي ســـبيلها حـــتى نـــوفـــر لـــها ســـيال دافـــقا مـــن املـــوارد املـــالـــية. فـــإذا مـــا واجـــهنا هـــذيـــن التحـــّديـــني 
بــالــعزم والــتصميم شــاهــدنــا أمــامــنا ظــروفًــا ســوف تــطلق الــقوى مــن عــقالــها لــتعمل عــلى الــتغيير فــي مــقدرات 

الجنس البشري على هذا الكوكب.
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ومــهما قَـــصر طــريــق الســالم فــسيكون غــاصًّــــــــــا بــاآلالم. ومــهما تــفاءلــنا بــتحقيق الــصلح األصــغر املــنتظر الــذي 
سيمهّـــد هـذا الـطريـق، فـان السـالم يـحتاج إلـى فـترة طـويـلة مـن الـتطور حـتى يـتم نـضجه مـع مـا يـصاحـبه مـن 
فـنت ونـكسات ومـجابـهات إلـى أن يـأتـي املـيقات بـالـتأثـير املـباشـر لـديـن اهلل حـتى يـأخـذ شـكل الـصلح األعـظم. 
وإلـى أن تـحني الـساعـة سـينتاب الـناس فـي كـل مـكان عـلى األغـلب يـأس وحـيرة قـبل إدراكـهم ملـا يـحصل مـن 
تـحّول. ونـحن الـذيـن تـنّورت حـياتـنا بـالـنور الجـديـد، لـديـنا مـن الـكلمة املـقدسـة مـا يـثبتنا، ومـن الخـطة اإللـهية مـا 
يــرشــدنــا، ومــن تــاريــخ الــتضحيات مــا يــشجعنا. فلنتســلح إذن بــالــعزيــمة الــتي نســتقيها لــيس مــن الــكلمة الــتي 
نـكتنزهـا فحسـب، بـل مـن أعـمال الـبطولـة والـفداء الـتي تسـطع بـأشـعتها حـتى هـذا الـيوم ملّـاعـة بـرّاقـة مـن مهـد 

أمرنا املحبوب.
(من رسالة الرضوان لعام 1996)

8- إن واجــبنا الــذي ال مــفّر مــنه هــو اســتثمار االضــطراب الــعظيم الــحالــي بــال خــوف أو تــردد مــن أجــل نشــر 
الرسالة الوحيدة التي يمكنها أن تحقق السالم للعالم وإظهار خاصيتها القادرة على تغيير النفوس.

(من رسالة الرضوان لعام2002)

[راجـع أيـًضا فـصل 4 إطـاعـة الـحكومـة وعـدم تـعاطـي الـسياسـة وفـصل 36 خـدمـة البشـريـة وفـصل 66 الـنظام 
العاملي واإلداري البهائي وفصل 69 وحدة الجنس البشري].
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االشهھاددةة في سبيیل هللا  

من آثار حضرة بهاء اهلل

1- يــا ابــن الــوجــود اســتشهد فــي ســبيلي راضــيًا عــني وشــاكــرًا لــقضائــي لتســتريــح مــعي فــي قــباب الــعظمة 
خلف سرادق العزّة. 

(الكلمات املكنونة)

2- يــا ابــن االنــسان فــّكر فــي امــرك وتــدبّــر فــي فــعلك أتــحّب ان تــموت عــلى الــفراش او تســتشهد فــي ســبيلي 
على التراب وتكون مطلع امري ومظهر نوري في أعلى الفردوس فأنصف يا عبد. 

(الكلمات املكنونة)

3- يـــا ابـــن االنـــسان وجـــمالـــي تـــخّضب شـــعرك مـــن دمـــك لـــكان اكـــبر عـــندي عـــن خـــلق الـــكونـــني وضـــياء الـــثّقلني 
فاجهد فيه يا عبد.                                                      (الكلمات املكنونة)

4- والـــذيـــن اســـتشهدوا فـــي ســـبيل اهلل فـــي هـــذه االيـــام اولـــئك مـــن أعـــلى الخـــلق كـــانـــوا ان يـــذكـــروا اهلل جهـــرة 
بحيث ما منعهم كثرة االعداء عن ذكر اهلل بارئهم إلى ان استشهدوا وكانوا من الفائزين. 

(امر وخلق، مجلد 3، ص 17)

5- أشهـد يـا مـحبوبـي ان الـشهادة فـي سـبيلك كـانـت أمـل انـبيائـك وامـنائـك قـد نـطق بـذلـك نـقطة الـبيان الـذي 
اسـتشهد فـي سـبيلك وقـال وقـولـه الـحق، يـا بـقية اهلل قـد فـديـت بـكلي لـك ورضـيت السـب فـي سـبيلك ومـا تـمنيت 

اال القتل في محبتك. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 15) 

6- لــعمراهلل لــم تــكن لــلدنــيا شــأن لــنعتني بــها، ان لــلشهادة مــقام كــبير وشــأن رفــيع….. لــو عــرفــوا لســرعــوا ولــو 
شـاهـدوا ألنـفقوا. انـا سـترنـا هـذا املـقام عـن االبـصار لـحفظ مـن عـلى االرض انـه يهـدي مـن يـشاء إلـى مـا اراد 

ال اله اال هو املقتدر القدير. 
(اثار قلم اعلى، مجلد 6، ص 70)

7- يـجب اعـتبار الـشهادة فـي سـبيل املـحبوب فـوز عـظيم ان حـدث بـنفسه دون ان نـضع انـفسنا فـي املـهالـك، 
الن في هذا الظهور الكل مدعو إلى التصرف بالحكمة. 

(امر وخلق، مجلد 3، ص 110)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- طـــوبـــى لـــهم وبشـــرى لـــهم مـــن هـــذا الـــفضل الـــذي اخـــتص اهلل بـــه مـــن شـــاء مـــن عـــباده املـــقربـــني لـــعمرك ان 
اطـلعت بسـر الـشهادة فـي سـبيل اهلل وسـر الـقربـان فـي مـحبة اهلل لسـرعـت منجـذبـا إلـى مـيدان الـفداء مـناديـا، 
الــوحــا الــوحــا إلــى املــوهــبة الــكبرى، الــبدار الــبدار إلــى الــرحــمة الــعظمى، العجــل العجــل إلــى الــغنيمة الــعليا، 
ولـكن اهلل سـتر هـذا الـنور وكـتم هـذا السـر املـكنون والـرمـز املـصون اجـالال المـره وصـونـا ملـقامـات قـدس احـبته 
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حـــتى يظهـــر ســـّر االخـــتصاص ويشـــرق انـــوار املـــوهـــبة فـــي مـــشكاة الـــخاص انـــه يهـــب مـــن يـــشاء ويـــعطي مـــن 
يشاء ويمنع عمن يشاء. 

(منتخباتي از مكاتيب، املجلد الثاني، ص 231)

2- يــا مــن ســجن فــي ســبيل اهلل مــع مــن اســتشهد فــي ســبيل اهلل ان الــذي ثــمَل مــن سُــــــالف الــشهادة الــكبرى 
يــخاطــبك مــن الــرفــيق االبــهى ويــقول يــا صــاحــبي وخــديــني وقــريــني فــي الــسجن عــليك الــتحية والــثناء وعــليك 
الــــرحــــمة والــــبهاء مــــن هــــذا املــــأل االعــــلى قــــبيل الشهــــداء وجــــيش الــــسعداء، فــــوعــــزتــــك ملــــا ضــــيّقوا عــــلي الــــفضاء 
وعـــامـــلونـــي بـــالـــجفاء وأخـــرجـــونـــي مـــن ســـجن الـــنقمة الـــعظمى وربـــطونـــي بـــفم جـــحيمي نـــاري يـــنفث بـــالـــنيران 
فـانفجـرت تـلك املـواد الـجحيمية انـفجار الـجهنم الحـمراء وارعـدت كـصوت الـرعـود فـي االصـفاد وطـيرتـني فـي 
الـهواء كـالـكرة املـندفـعة إلـى الـعلى وتـالشـت مـني االعـضاء وتـناثـرت مـني الـجوارح واالجـزاء، لـعمرك مـا ادركـت 
حـالـي اال وانـا فـي االفـق االعـلى جـالـًسا عـلى سـريـر الـعزة الـكبرى فـي املـلكوت االبـهى مـكلالً بـاكـليل السـلطنة 
الــعظمى ومجــلالً بــتاج املــوهــبة الــكبرى، مــظلالً بــغمام رحــمة ربــك الــكريــم مــتمتًعا بــاملــشاهــدة والــلقاء لــعمرك يــا 
خــليلي املــحبوب ان الــحوريــات مــن بــحبوحــة الــفردوس اخــرجــن رؤوســهّن مــن الــغرفــات وهــتفن بــابــدع الــنغمات 
ونـطقن بـأحـلى كـلمات وقـلن طـوبـى لـك يـا أيـها الـشهيد الـسعيد بشـرى لـك يـا أيـها الـقتيل املـجيد فـي سـبيل اهلل 
تــا هلل الــحق ان أهــل حــظائــر الــقدس احــتفلوا بــقدومــه وأهــل حــدائــق االنــس اســتبشروا بــوفــوده وهــو االن فــي 
بـحبوحـة الـجنان بـني ِحـياض وريـاض يفسّــــــر ايـات الـرحـمة الـكبرى ويشـرح صـحيفة املـوهـبة الـعظمى بـني املـأل 
االعـلى والسـالم عـليه يـوم دخـل فـي الـنشاة الـدنـيا ويـوم اسـتشهد فـي سـبيل اهلل ونـال الـنشأة االبـديـة الـكبرى. 

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)

3- الحــمد هلل الــذي تــفرد بــاالقــتدار وتــوحّـــــد بــالــعظمة واالجــالل وتجــّلى أقــل مــن ســّم االبــرة بــنور الجــمال، إذًا 
انـصعق الـعشاق ومـطالـع الـشوق والجـذب واالشـتياق، مـنهم مـن فـدى الشـراقـه إكـليل الـحياة ومـنهم مـن افـاق 
وقـــال ســـبحانـــك يـــا مـــالـــك املـــيثاق والـــظاهـــر فـــي يـــوم الـــتالق، أحـــّب أن أشـــرب رحـــيق الـــشهادة أمـــام وجـــهك يـــا 
مـحبوب الـعالـم ومـقصود االمـم وأرى فـي سـبيلك وحـبّك الـسيوف املسـلولـة والـرمـاح الـنافـذة. وعـزتـك يـا مـحبوب 
املـقربـني ومـقصود الـعارفـني ال أحـّب أن يـطرح هـيكلي عـلى الـفراش ويـضيع روحـي فـي أيـامـك يـا مـنزل اآليـات 
ومظهـر الـبينات وعَــرِف فـرعـك املـعلق عـلى مـتنك، أحـّب أن يـتضوع مـني عـرف الـشهادة الـذي بـه يـقوم كـل مـيت 
ويـبعث كـل عـظم ويتحـرك كـل جـامـد ويـنطق كـل كـليل ويـفرح كـل حـزيـن. وعـزتـك يـا سـلطان الـوجـود وعـالـم الـغيب 
والـشهود إن الـخادم يـعلم بـالـعلم الـيقني بـأن الـشهادة فـي سـاحـة عـزّك أعـظم االعـمال ولـكن نـهيتها مـن قـلمك 
االعــــلى وأمــــرك االظهــــر االمــــنت االعــــظم االبــــهى. أســــئلك يــــا مــــاء الــــوجــــود ونــــار الــــقلوب وحــــياة الــــعارفــــني ونــــور 
املـــقربـــني بـــأن تـــكتب لـــي وألولـــيائـــك أجـــر الـــذيـــن اســـتشهدوا فـــي ســـبيلك ثـــم إجـــعلنا مـــن الـــذيـــن نـــبذوا إرادتـــهم 
مـتمسكني بـإرادتـك ومتشـبثني بـمشيتك وقـّدر لـنا مـن قـلم تـقديـرك مـا يـحفظنا عـن مـكر الـذيـن كـفروا بـك وبـآيـاتـك 

وقاموا على ضرّك وتضييع أمرك. 
 (آيات بيّنات، ص 253)

4- بشّـــــــروا االحــباء بــموهــبة الــشهادة ألن الشهــداء هــم طــالئــع الــعشاق ورواد املشــتاقــني. ان كــل واحــد مــنهم 
جــالــس عــلى ســريــر الســلطنة األبــديــة فــي املــلكوت االبــهى ويــنطق يــا لــيت قــومــي يــعلمون. وان عَـــلَم الــناس بــما 

قّدر لهؤالء االرواح الطاهرة فسوف لن يتأخروا ولن يلوثوا انفسهم بامور الدنيا الفانية. 
(كتاب نار ونور، ص 22)
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5- ان لــــم يَــــصَل االنــــسان إلــــى مــــقام الــــفداء فــــهو محــــروم مــــن كــــل مــــوهــــبة. ان مــــقام الــــفداء هــــو مــــقام الــــفناء 
املـحض حـتى يتجـلى الـوجـود االلـهي. ان مشهـد الـفداء هـو مـيدان االنـقطاع حـتى تـرتـل ايـات الـبقاء. قـّدسـوا 
انـفسكم كـلما اسـتطعتم وتـوجّــــهوا إلـى تـلك الـطلعة املـضيئة وعـندمـا فـزتـم بهـذا املـقام فـقد اخـرجـتم كـل مـن فـي 
الـوجـود فـي ظـلكم هـذه هـي املـوهـبة الـكبرى وهـذه هـي السـلطنة الـعظمى وهـذه هـي الـحياة األبـديـة ومـا دونـه 

خسران عظيم. 
(بيام اسماني، املجلد 2، ص 294)

 
[راجـــــع أيـــــًضا فـــــصل 2 االســـــتقامـــــة والـــــثبات عـــــلى أمـــــر اهلل وفـــــصل 35 خـــــدمـــــة أمـــــر اهلل وفـــــصل 45 الـــــصبر 

والتسليم].
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شكر هللا ووحمدهه  

من اثار حضرة بهاء اهلل 

1- رأس االحسان هو اظهار العبد بما انعمه اهلل وشكره في كل االحوال وفي جميع االحيان. 
(لوح اصل كل الخير)

2- ان يمّسك خير فاشكر ربك، وان يصيبك ضّر فاصطبر، بل في كل االحوال فاشكر. 
(اثار قلم اعلى، مجلد 4 ، ص 81) 

3- اشـــكر اهلل بـــما عـــرّفـــك مـــا ال عَــــرَفـــه أحـــد مـــن الـــخالئـــق أجـــمعني، وأخـــذ يـــدك بـــايـــدي الـــقدرة ونـــجاك عـــن بـــئر 
الغفله، وانه ما من اله اال هو وانه لولي املقربني. 

(اثار قلم اعلى، مجلد 4، ص 1)

4- الـهي الـهي اشـكرك فـي كـل حـال واحـمدك فـي جـميع االحـوال، فـي الـنعمة الحـمد لـك يـا الـه الـعاملـني وفـي 
فقدها الشكر لك يا مقصود العارفني. 

(ادعية حضرت محبوب، ص 49) 

5- قـل سـبحانـك الـلهم يـا الـهي احـمدك واشـكرك عـلى مـا ورد عـليّ فـي حـبك ورضـائـك ومـا كـان تـقصيري عـند 
بريتك اال توجهي إلى افق وحيك وتقّربي إلى سدرة فردانيتك. 

(اثار قلم اعلى، مجلد 1، ص 380) 

6- لـك الحـمد يـا الـهي بـما جـعلتني هَــَدفـا لـسهام اعـدائـك فـي سـبيلك. اشـكرك يـا عـالـم الـغيب والـشهود ومـالـك 
الوجود بما جعلتني مسجونًا في حبك وسقيتني كأس الباليا الظهار امرك واعالء كلمتك. 

(مناجاة، ص 154) 

7- ســـبحانـــك يـــا الـــهي كـــيف اشـــكرك بـــما اخـــتصصتني بـــني عـــبادك واصـــطفيتني لـــعرفـــان نـــفسك بـــعد الـــذي 
اعرض كل عن جمالك. 

(مناجاة، ص 19)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- الحـــمد هلل الـــذي تجـــّلى فـــي الـــبقعة املـــباركـــة االرض املـــقدســـة طـــور االيـــمن وادي طـــوى جـــبل ســـيناء عـــلى 
موسى الكليم. 

(من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 67) 

2- الحـــــمد هلل الـــــذي اشـــــرق بـــــنوره االرض والـــــسماء واهـــــتزت بـــــنفحاتـــــه ريـــــاض الـــــتقديـــــس املـــــؤنـــــقة فـــــي قـــــلوب 
االصفياء. 

(من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 71)
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3- رب رب انــي اشــكرك بــلسان نــاطــق بــذكــرك وقــلب ثــابــت عــلى عهــدك وروح مــترصــد النــجاز وعــدك عــلى مــا 
خلقت حقيقة طيبة زاهية وكينونة راضية مرضية. 

(مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء، ص 75)

4- الحـمد هلل الـذي تجـّلى بجَــــمالـه َوظهـر بـعظمة جـاللـه واشـرق بـنور وجـهه والح بـضياء طـلعته ونـّور الـكائـنات 
بطلوع صبح صفاته. 

(مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء، ص 100)

5- قـــولـــي لـــك الحـــمد يـــا الـــهي بـــما نـــّورت بـــصيرتـــي بـــمشاهـــدة اآليـــات وزيّـــنت حـــقيقتي بـــمعرفـــة رب االســـماء 
والصفات واحييتني بنسمة االسحار وعطّرت مشامي بنفحة االزهار ونسيم حديقة االسرار. 

(مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء، ص 181) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 
1- الحـمد هلل الـفرد االحـد االزلـي الـصمد، الـحقيقة الـفائـضة والـهويـة الـجامـعة، الـغيب املـنيع والـكنز الـخفي، 
مــبدأ الــفيض عــلة الــعلل، مــبعث الــرســل، شــارع االديــان وحــده ال شــريــك لــه فــي املــلك وال نــظير لــه فــي االبــداع 

كل عباد له وكل بامره قائمون. 
(توقيع نوروز 101 بديع) 

[راجـــع أيـــًضا فـــصل 9 اإليـــمان والـــعرفـــان ووحـــدانـــية اهلل وفـــصل 24 الـــتقوى ومـــخافـــة اهلل وفـــصل 25 الـــتوكـــل 
على اهلل].
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االصالةة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- قـــد فـــّصلنا كـــل شـــيء فـــي الـــكتاب فـــضال مـــن لـــدنـــا عـــلى الـــذيـــن امـــنوا بـــاهلل املـــقتدر املـــهيمن الـــقيوم ونـــزلـــنا 
الـصلوة والـصوم لـتقرّب الـكل بـهما إلـى اهلل الـعزيـز املـحبوب، وكـتبنا احـكامـهما وفـّصلنا كـل امـر مـحتوم ومـنعنا 
الـناس عـما يـبعدهـم عـن الـحق وامـرنـاهـم بـما يـقربـهم إلـى الـعزيـز الـودود، قـل ان اعـملوا حـدود اهلل حـبّا لجـمالـه 

وال تتبعوا كل همج مردود. 
(اهمية الصالة والصوم، ص 5)

2- الحــــمد اهلل الــــذي انــــزل حــــكم الــــصلوة لــــيتذكــــر بــــها الــــعباد وكــــتب الــــصوم لــــيطّلع بــــه االغــــنياء عــــلى مــــا فــــيه 
الفقراء من البأساء والضراء. 

(اهمية الصالة والصوم، ص 5)

3- خــذ الــصلوة والــصوم ان الــديــن ســماء والــصوم شــمسها والــصلوة قــمرهــا وانــها لــعمود الــديــن وبــها يظهــر 
املطيع والعاصي. نسئل اهلل تبارك وتعالى ان يوفق الكل على العمل بما انزله في كتابه القديم. 

(اهمية الصالة والصوم، ص 6)

4- اما الصلوة انها نزلت من قلمي االعلى على شأن تشتعل به الصدور وتنجذب به االفئدة والعقول. 
(اهمية الصالة والصوم، ص 7)

5- قــد فُــرَض عــليكم الــصلوة والــصوم مــن اول الــبلوغ أمــرا مــن لــدى اهلل ربــكم ورب ابــائــكم االولــني. مــن كــان 
فـي نـفسه ضـعف مـن املـرض او الهـرم عـفا اهلل عـنه فـضال مـن عـنده انـه لـهو الـغفور الـكريـم. قـد اذن اهلل لـكم 
الـسجود عـلى كـل شـيء طـاهـر ورفـعنا عـنه حـكم الحـد فـي الـكتاب ان اهلل يـعلم وانـتم ال تـعلمون. مـن لـم يجـد 
املـــاء يـــذكـــر خـــمس مـــرات بـــسم اهلل االطهـــر االطهـــر ثـــم يشـــرع فـــي الـــعمل هـــذا مـــا حـــكم بـــه مـــولـــى الـــعاملـــني. 
والــبلدان الــتي طــالــت فــيها الــليالــي وااليــام فــليصّلوا بــالــساعــات واملــشاخــص الــتي مــنها تحــددت االوقــات انــه 

لهو املبني الحكيم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 10)

6- قد 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)

7- من كان في نفسه ضعف من املرض او الهرم 
فـــصلت رســـالـــة "ســـؤال وجـــواب" اإلعـــفاء مـــن الـــصوم والـــصالة لـــضعف بســـبب املـــرض أو كـــبر الـــسن، حـــيث 
تــفضل حــضرة بــهاء اهلل بــقولــه "لــلصوم والــصالة عــند اهلل مــقام عــظيم، ولــكن عــند تــوفــر الــصحة حــيث تــتحقق 
فـوائـدهـما، أمـا أداؤهـما عـند املـرض فـغير جـائـز" وقـد حـدد حـضرة بـهاء اهلل الهـرم فـي هـذا الـخصوص ابـتداء 
مــن ســن الســبعني. كــما أوضــح حــضرة ولــي امــر اهلل فــي إجــابــة عــلى ســؤال حــول هــذا املــوضــوع ان مــن بــلغ 
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السـبعني مـعاف سـواء أنـس او لـم يـأنـس فـي نـفسه ضـعفا. وأعـفيت مـن الـصوم فـئات أخـرى مـن الـناس كـما 
جاء في خالصة االحكام واالوامر. 

(شرح كتاب االقدس، فقرة 14)

8- قد اذن اهلل لكم السجود على كل شيء طاهر ورفعنا عنه حكم الحد في الكتاب 
جــاء فــي كــتاب الــبيان الــعربــي أن الــسجود يــنبغي أن يــكون عــلى ســطح مــن الــبلور. وكــذلــك فــرض اإلســالم 
قـيودا مـعينة يـنبغي تـوفـرهـا فـي السـطح الـذي يسجـد عـليه. ولـكن حـضرة بـهاء اهلل ألـغى كـل هـذه الـقيود وأجـاز 

السجود "على كل شيء طاهر ". 

9- من لم يجد املاء يذكر خمس مرات بسم اهلل االطهر االطهر ثم يشرع في العمل 
يلزم الوضوء قبل الصالة، وعند عدم وجود املاء يجب التيّمم بتالوة اآلية املنزلة لذلك خمس مرات متواليات. 

10- والبلدان التي طالت فيها الليالي وااليام فليصلوا بالساعات واملشاخص التي منها تحددت االوقات 
هــذا حــكم خــاص بــاملــناطــق الــقاصــية فــي شــمال وجــنوب الــكرة األرضــية، حــيث يــتفاوت طــول األيــام والــليالــي 

تفاوتا كبيرا من فصل إلى آخر ويسري هذا الحكم أيضا على الصوم. 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرات 15 – 16 – 17)

11- قــد عــفونــا عــنكم صــلوة االيــات اذا ظهــرت اذكــروا اهلل بــالــعظمة واالقــتدار انــه هــو الــسميع الــبصير قــولــوا 
العظمة هلل رب ما يرى وما ال يرى، رب العاملني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 11)

12- قد عفونا عنكم صلوة االيات 
تـؤدى صـالة اآليـات فـي اإلسـالم عـند وقـوع بـعض الـظواهـر الـطبيعية مـثل: كـسوف الـشمس، وخـسوف الـقمر، 
وحـــدوث الـــزالزل والـــصواعـــق، وغـــيرهـــا مـــما يـــفزع لـــوقـــوعـــها اإلنـــسان. وقـــد أنـــزل الـــكتاب األقـــدس آيـــة ملـــن شـــاء 
تـــالوتـــها عـــوضـــا عـــن هـــذه الـــصالة، وهـــي: "الـــعظمة هلل رب مـــا يـــرى ومـــا ال يـــرى رب الـــعاملـــني"، عـــلى أن هـــذه 

التالوة ليست واجبة. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 18)

13- كتب عليكم الصلوة فرادى، قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت انه لهو االمر الحكيم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 12)

14- قد رفع حكم الجماعة اال في صلوة امليت 
رفــــع الــــكتاب األقــــدس حــــكم الــــصالة جــــماعــــة، أي الــــصالة وفــــقا ملــــراســــيم مــــعينة، كــــما هــــو الــــحال فــــي صــــالة 
الجــمعة مــثال. وصــالة املــيت هــي الــصالة الــوحــيدة الــتي تــقام جــماعــة فــي الشــريــعة  الــبهائــية، ويــتلوهــا أحــد 
الـحاضـريـن دون أن يشـترط فـيه مـنزلـة أو مـرتـبة خـاصـة، ويـقف بـاقـي املـصلني مـنصتني فـي خـضوع وخـشوع، 

وال ضرورة فيها الستقبال القبلة. 
أمـا الـصلوات الـيومـية الـثالت فـينبغي أداؤهـا عـلى انـفراد، ال جـماعـة. وال تـوجـد طـريـقة خـاصـة لـتالوة األدعـية 
واملـــناجـــاة، ولـــكل الحـــريـــة فـــي تـــالوتـــها عـــلى انـــفراد أو مـــع آخـــريـــن. وقـــد بـــني حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل فـــي هـــذا 
الــخصوص أنــه: "… رغــم الحــريــة املــتروكــة ألحــباء اهلل فــي اتــباع مــا تــميل إلــيه نــفوســهم… يــنبغي عــليهم أن 
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يـأخـذوا أقـصى الحـذر لـئال تكتسـب أي طـريـقة يـتبعونـها، طـابـعا جـامـدا وتـصبح طـقسا، ورسـما مـلزمـا. وهـذا 
أمــــر يــــنبغي أن يــــضعه أحــــباء اهلل نــــصب أعــــينهم حــــتى ال ينحــــرفــــوا عــــن الــــنهج املــــبني الــــذي رســــمته الــــتعالــــيم 

اإللهية". 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 19)

15- قــــد عــــفا اهلل عــــن الــــنساء حــــني مــــا يجــــدن الــــدم الــــصوم والــــصلوة ولــــهن ان يــــتوضــــأن ويســــبحن خــــمسا 
وتــــسعني مــــرة مــــن زوال إلــــى زوال ســــبحان اهلل ذي الــــطلعة والجــــمال هــــذا مــــا قــــدر فــــي الــــكتاب ان انــــتم مــــن 

العاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 13)

16- قد عفا اهلل عن النساء حني ما يجدن الدم االصوم والصلوة 
أعـفيت الـنساء مـن الـصوم والـصالة أثـناء الـحيض، ولـهن عـوضـا عـن ذلـك أن يـتوضـأن ويـتلن 95 مـرة يـومـيا، 
مــن زوال إلــى زوال، هــذه اآليــة: "ســبحان اهلل ذي الــطلعة والجــمال". وقــد ورد أصــل هــذا الــحكم فــي "الــبيان 

العربي" حيث نزل إعفاء مماثل. 
كــانــت الــنساء فــي بــعض األديــان الــسابــقة يــعتبرن غــير طــاهــرات شــرعــا أثــناء فــترة الــحيض، ولــذلــك مــنعن مــن 
أداء الـصوم والـصالة. وقـد أبـطل الـديـن الـبهائـي فـكرة عـدم الـطهارة الشـرعـية. وأوضـح بـيت الـعدل األعـظم أن 
أحــكام الــكتاب األقــدس بــشأن اإلعــفاء مــن بــعض الــفروض الــديــنية هــو – كــما تــدل عــبارتــه – رخــصة ولــيس 
تحـريـما. لهـذا فـلكل فـرد، رجـال كـان أو امـرأة االسـتفادة مـن هـذه الـرخـص، إن شـاء ذلـك، ويـنصح بـيت الـعدل 
أحــباء اهلل بــتوخــي الــحكمة فــيما يــقررونــه فــي هــذا الــشأن عــلما بــأن حــضرة بــهاء اهلل قــد قــرر هــذه الــرخــص 
تــحقيقا ملــنفعة. واإلعــفاء مــن الــصالة، املــقرر أصــال لــصالة تــسع الــركــعات املــنسوخــة، يســري عــلى الــصلوات 

الثالت الناسخة لها. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 20) 

17- ولـكم ولـهّن فـي االسـفار اذا نـزلـتم واسـترحـتم املـقام االمـن مـكان كـل صـلوة سجـدة واحـدة واذكـروا فـيها 
ســبحان اهلل ذي الــعظمة واالجــالل واملــوهــبة واالفــضال. والــذي عجــز يــقول ســبحان اهلل انــه يــكفيه بــالــحق انــه 
لــهو الــكافــي الــباقــي الــغفور الــرحــيم. وبــعد اتــمام الــسجود لــكم ولــهن ان تــقعدوا عــلى هــيكل الــتوحــيد وتــقولــوا 
ثـمانـي عشـرة مـرة سـبحان اهلل ذي املـلك واملـلكوت كـذلـك يـبني اهلل سـبل الـحق والهـدى وانـها انتهـت إلـى سـبيل 
واحـد وهـو هـذا الـصراط املسـتقيم. اشـكروا اهلل بهـذا الـفضل الـعظيم. احـمدوا اهلل بهـذه املـوهـبة الـتي احـاطـت 

السموات واالرضني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 14)

18- ولكم ولهّن في االسفار اذا نزلتم واسترحتم املقام االمن مكان كل صلوة سجدة واحدة 
أعــفى اهلل مــن إقــامــة الــصالة عــند وجــود أخــطار تــمنع أداءهــا فــي حــينها، ويســري هــذا اإلعــفاء فــي الــسفر 
والـحضر عـلى الـسواء، ولـكن يـنبغي قـضاء الـصالة الـتي فـاتـت بسـبب عـدم تـوفـر األمـن. وأوضـح حـضرة بـهاء 

اهلل ان الصالة ال تسقط أثناء السفر إذا توفر املكان اآلمن. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 21)

19- وبعد اتمام السجود لكم ولهن ان تقعدوا على هيكل التوحيد 
املقصود من "هيكل التوحيد" هو جلوس املصلي متربعا، أي مع ثني القدمني تحت الفخذين بخالف. 

���١٧٠



(شرح الكتاب األقدس، فقرة 22)

20- قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل االيات. 
(الكتاب االقدس، فقرة 8) 

21- صلوة امليت 
صـلوة املـيت هـي الـصالة الـوحـيدة الـتي تـؤدى جـماعـة، ويـقوم بـتالوتـها أحـد املـصلني بـينما يـقف بـقية املـصلني 
فـي صـمت. وقـد أوضـح حـضرة بـهاء اهلل أن صـالة املـيت واجـبة إذا كـان املـيت بـالـغا وتـقام الـصالة قـبل دفـن 

امليت، واستقبال القبلة ليس شرطا لصحتها. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 10)

22- قد نزلت في صلوة امليت ست تكبيرات من اهلل منزل االيات 
تـــتكون صـــالة املـــيت مـــن جـــزئـــني. الجـــزء األول دعـــاء أنـــزلـــه حـــضرة بـــهاء اهلل ويـــتلى فـــي أول الـــصالة. والجـــزء 
الــثانــي يــتضمن ســتة آيــات مــنزلــة خــصيصا لهــذه املــناســبة، تــتلى كــل مــنها مــكررا تــسع عشــرة مــرة، مســبوقــة 
بـــتكبيرة واحـــدة "اهلل ابـــهى" . وهـــذه هـــي نـــفس اآليـــات الـــتي أنـــزلـــها حـــضرة األعـــلى لـــصالة املـــيت فـــي كـــتاب 

البيان. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 11)

23- الصالة 
ِعظَم املقام اّلذي تحتّله الّصالة في الّدين البهائيّ.1.
الِقبلة:2.

أ. عيّنها حضرة الباب بشخص "من يظهره اهلل".
ب. ثبّت حضرة بهاء اهلل ما قّرره حضرة الباب.

ج. عنّي حضرة بهاء اهلل روضته املباركة ِقبلة للمؤمنني بعد صعوده.
د. استقبال الِقبلة عند أداء الّصالة واجب.

فُرضت الّصالة على الرّجال والنّساء ابتداًء من سّن البلوغ، وهو العام الخامس عشر.3.
أعفى اهلل من الّصالة:4.

أ.  من كان مريضاً.
ب. من تعّدى الّسبعني من العمر.

ج. النّساء أثناء الحيض، على أن يتوّضأن ويتلّن اآلية املُنزّلة خّصيصاً لذلك الغرض 95 مرّة في اليوم.
تؤّدى الّصالة على انفراد وجوباً.5.
اختيار إحدى الّصلوات الثاّلث جائز.6.

املـــقصود بـــالـــبكور والـــزّوال واآلصـــال الـــواردة فـــي حُـــــكم الـــّصالة هـــو بحســـب الـــتّرتـــيب، مـــن شـــروق 7.
الـّشمس إلـى وقـت زوالـها، ومـن وقـت زوال الـّشمس إلـى غـروبـها، ومـن وقـت غـروب الـّشمس إلـى مـا 

بعد الغروب بساعتني.
أداء الّصالة الكبرى مرّة كّل 24 ساعة كاٍف.8.
استحسان أداء الّصالة الّصغرى قياماً.9.
الوضوء:10.
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أ.  الوضوء قبل الّصالة فرض.
ب. تجديد الوضوء لكّل صالة ضرورّي.

ج. يكفي وضوء واحد ألداء صالتني وقت الظّهر.
د. فـي حـالـة عـدم وجـود املـاء، أو وجـود ضـرر مـنه عـند غسـل الـوجـه والـيديـن تُـتلى اآليـة الـخاصّـــــــــة خـمس مـرّات 

عوضاً عن الوضوء.
ه. استحسان الوضوء باملاء الّدافئ عند شّدة البرد.

و. تجوز الّصالة بوضوء تّم لغرض آخر وال حاجة لتجديده.
ز. الوضوء ضرورّي قبل الّصالة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال.

تعيني أوقات الّصالة:1.
أ.  االعتماد على الّساعات لتعيني وقت الّصالة جائز.

ب. فـــي الـــبلدان الـــواقـــعة فـــي أقـــصى الـــّشمال والـــجنوب، حـــيث يـــختلف طـــول الـــّليل والـــنّهار اخـــتالفـــاً كـــبيراً، 
ينبغي االعتماد على الّساعات واملشاخص ملعرفة أوقات الّصالة بغّض النّظر عن شروق الّشمس وغروبها.

عـند انـعدام األمـن، سـواء فـي الحِـــلِّ أو الـتّرحـال، يـجب أداء سجـدة مـع تـالوة آيـة خـاصّـــــــــة مـكان كـلّ 12.
صالة فائتة، وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى 18 مرّة.

رفع ُحكم صالة الجماعة، إالّ في صالة امليّت.13.
يــــجب تــــالوة صــــالة املــــيّت كــــامــــلة، ويــــكفي غــــير الــــقادريــــن عــــلى الــــقراءة تــــالوة الــــتّكبيرات السّـــــــــتّ 14.

الخاّصة بهذه الّصالة.
ُنسخت صالة الرّكعات التّسع، اّلتي جاء ذكرها في الكتاب األقدس، بنزول الّصلوات الثاّلث.15.
نُسخت صالة اآليات، بنزول آية خاّصة تُتلى بدالً منها، على أن تالوتها ليست فرضاً.16.

عر، وفرو الّسّمور، والعظم، وأمثالها الّصالة. 17.  ال يُبطل الشَّ
(من خالصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- فــي عــالــم الــعبادة يــعتبر الــصوم والــصالة اعــظم ركــنني لشــريــعة اهلل. ال يــجوز الــفتور فــيهما ابــدا وال يــليق 
الـتقصير بـهما. جـاء فـي لـوح الـزيـارة: اسـئل اهلل بـك وبـالـذيـن اسـتضاءت وجـوهـهم مـن انـوار وجـهك واتـبعوا مـا 
امـــروا بـــه حـــبا لـــنفسك. يـــقول ان اطـــاعـــة االحـــكام اإللـــهية نـــابـــعة مـــن مـــحبة جـــمال املـــحبوب. وعـــندمـــا يســـتغرق 
الـسالـك فـي بحـر مـحبة اهلل يـقوم شـوقـا بـمتابـعة اوامـر اهلل. ولهـذا ال يـمكن لـقلب يتحـرك بـنفحة مـحبة اهلل ان ال 
يـقوم عـلى عـبادة الـحق سـوى فـي مـقام يـكون سـببا لـفزع وجـزع املـبغضني ويـؤدي إلـى احـداث فـساد عـظيم. 

ان املنجذب واملفتون لجمال االبهى يسعى دائما إلى عبادة الحق تبارك وتعالى. 
 (اهمية الصالة والصوم- ص 12)

2- ان االحـكام اإللـهية مـثل الـصوم والـصالة هـما مـن الـفروض الـقطعية عـلى الـعباد. ولهـذا يـجب الـتوجـه إلـى 
مــطاف املــأل االعــلى والــتوســل إلــى املــقام االعــلى والــدعــاء واملــناجــاة بــان نــنجو مــن شــبهات الــتأويــل. هــذا هــو 
مسـلك عـبد الـبهاء وهـذا هـو مـذهـب عـبد الـبهاء وهـذا هـو طـريـق عـبد الـبهاء. مـن احـب الـبهاء اتّـبع هـذا الـصراط 

املستقيم ومن ترك هذا الصراط انه ملن املحتجبني. 
 (اهمية الصالة والصوم، ص 12 – 13)

���١٧٢



3- يــا بــنت املــلكوت اّن الــّصالة فــرض وواجــب ألنــه يــؤّدي إلــى الــخضوع والــخشوع والــتوجّـــــه والــتبتل إلــى اهلل. 
واالنـــسان بـــواســـطة الـــصالة يـــناجـــي ربّـــه ويـــتقرّب الـــيه ويتحـــّدث مـــع مـــعشوقـــه الـــحقيقيّ ويـــصل إلـــى مـــقامـــات 

روحانية. 
 (اهمية الصالة والصوم، ص 14)

4- ايـــها الـــعزيـــز الـــروحـــانـــي، ســـألـــت عـــن حـــكمة الـــصالة، اعـــلم ان الـــصالة فـــرض وواجـــب وال يـــقبل اي عـــذر 
لـــالعـــفاء عـــنه اال اذا كـــان هـــناك عجـــز او مـــحاذيـــر كـــليه. امـــا حـــكمته فـــهو ان الـــصالة عـــبارة عـــن عـــالقـــة بـــني 
االنـسان وربـه وفـيها يـتوجـه بـقلبه وروحـه إلـى اهلل سـبحانـه وتـعالـى ويـناجـي ربـه بـكل مـحبة والـفه. ال تـوجـد لـذة 
اعــظم لــلعاشــق مــن املــكاملــة مــع املــعشوق او لــلطالــب ان يــؤانــس مــع املــطلوب. ولهــذا فــان كــل شــخص منجــذب 
إلـى املـلكوت االلـهي تـكون كـل امـالـه ان يـفرغ وقـته لـلتضرع والـدعـاء إلـى مـحبوبـه ويـطلب الـلطف والـعنايـة مـنه 
ويســــتغرق فــــي بحــــر املــــناجــــاة مــــتضرعــــا مبتهــــال. ان الــــصالة والــــصوم ســــبب لــــتذكــــر وتــــنبيه االنــــسان وحــــفظه 

وحمايته من االمتحان. 
 (اهمية الصالة والصوم، ص 14 – 15)

5- ان الــصالة ســبب تــوجــه الــقلب إلــى مــلكوت االيــات. الن االنــسان يــكون وحــده مــع الــحق ويــناجــيه ويــقتبس 
الـــفيوضـــات الـــروحـــانـــية. واذا أدى االنـــسان الـــصالة بـــكل صـــفاء قـــلب فـــان تـــأيـــيدات روح الـــقدس تهـــبط عـــليه 

ويزال كبره وغروره. اتمنى ان تستمر في الصالة حتى ترى قوة التضرع واالبتهال. 
 (اهمية الصالة والصوم، ص 16)

انواع الصالة 
الّصالة الكبرى

تؤدى مرّة في كّل أربع وعشرين ساعة.

هو املنزل الغفور الرّحيم

لـلمصّلي أن يـقوم مـقبالً إلـى اهلل وإذا قـام واسـتقّر فـي مـقامـه يـنظر إلـى الـيمني والـّشمال كـمن يـنتظر رحـمة ربّــه 
الرّحمن الرّحيم.  ثّم يقول:

يـا إلـه األسـمآء وفـاطـر الـّسمآء أسـئلك بـمطالـع غـيبك الـعليّ األبـهى بـأن تـجعل صـلوتـي نـاراً لتحـرق حـجباتـي 
اّلتي منعتني عن مشاهدة جمالك ونوراً يدّلني إلى بحر وصالك.

ثّم يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعالى ويقول:
يـا مـقصود الـعالـم ومـحبوب األمـم تـرانـي مـقبالً إلـيك مـنقطعاً عـّما سـواك مـتمّسكاً بـحبلك الّـذي بحـركـته تحـرّكـت 
املــــمكنات. أي رّب أنــــا عــــبدك وابــــن عــــبدك. أكــــون حــــاضــــراً قــــائــــماً بــــني أيــــادي مــــشيّتك وإرادتــــك ومــــا أريــــد إالّ 
رضـآئـك. أسـئلك ببحـر رحـمتك وشـمس فـضلك بـأن تـفعل بـعبدك مـا تـحّب وتـرضـى. وعـزّتـك املـقّدسـة عـن الـذّكـر 
والـثّنآء كـّل مـا يظهـر مـن عـندك هـو مـقصود قـلبي ومـحبوب فـؤادي. إلـهي إلـهي ال تـنظر إلـى آمـالـي وأعـمالـي 
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بــل إلــى إرادتــك الّـــتي أحــاطــت الــّسموات واألرض. واســمك األعــظم يــا مــالــك األمــم مــا أردت إالّ مــا أردتــه وال 
أحّب إالّ ما تحّب.

ثّم يسجد ويقول:
سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك.

ثّم يقوم ويقول:
أي رّب فاجعل صلوتي كوثر الحيوان ليبقى به ذاتي بدوام سلطنتك ويذكرك في كّل عالم من عواملك.

ثّم يرفع يديه للقنوت مرّة أخرى ويقول:
يــا مــن فــي فــراقــك ذابــت الــقلوب واألكــباد وبــنار حــبّك اشــتعل مــن فــي الــبالد أســئلك بــاســمك الّـــذي بــه سخّــــرت 
اآلفـــاق بـــأن ال تـــمنعني عـــما عـــندك يـــا مـــالـــك الـــرّقـــاب. أي رّب تـــرى الـــغريـــب ســـرع إلـــى وطـــنه األعـــلى ظـــّل قـــباب 
عــظمتك وجــوار رحــمتك والــعاصــي قــصد بحــر غــفرانــك والــذّلــيل بــساط عــزّك والــفقير أفــق غــنآئــك. لــك األمــر فــيما 

تشآء. أشهد أّنك أنت املحمود في فعلك واملطاع في حكمك واملختار في أمرك.

ثّم يرفع يديه ويكبّر ثلث مرات ثّم ينحني للرّكوع هلل تبارك وتعالى ويقول:
يـا إلـهي تـرى روحـي مهـتزّاً فـي جـوارحـي وأركـانـي شـوقـاً لـعبادتـك وشـغفاً لـذكـرك وثـنآئـك ويشهـد بـما شهـد بـه 
لــسان أمــرك فــي مــلكوت بــيانــك وجــبروت عــلمك. أي رّب أحــّب أن أســئلك فــي هــذا املــقام كــّل مــا عــندك إلثــبات 

فقري وإعآلء عطآئك وغنآئك وإظهار عجزي وإبراز قدرتك واقتدارك.

ثّم يقوم ويرفع يديه للقنوت مرّة بعد أخرى ويقول:
ال إلـه إالّ أنـت الـعزيـز الـوهّــاب. ال إلـه إالّ أنـت الـحاكـم فـي املـبدء واملـآب. إلـهي إلـهي عـفوك شـّجعني ورحـمتك 
قــّوتــني ونــدآئــك أيــقظني وفــضلك أقــامــني وهــدانــي إلــيك وإالّ مــا لــي وشــأنــي ألقــوم لــدى بــاب مــديــن قــربــك أو 
أتـوجّـــه إلـى األنـوار املشـرقـة مـن أفـق سـمآء إرادتـك. أي رّب تـرى املـسكني يـقرع بـاب فـضلك والـفانـي يـريـد كـوثـر 
البقآء من أيادي جودك. لك األمر في كّل األحوال يا مولى األسمآء ولي التّسليم والرّضآء يا فاطر الّسمآء.

ثّم يرفع يديه ثلث مرّات ويقول:
اهلل أعظم من كّل عظيم.

ثّم يسجد ويقول:
سـبحانـك مـن أن تـصعد إلـى سـمآء قـربّـك أذكـار املـقّربـني أو أن تـصل إلـى فـنآء بـابـك طـيور أفـئدة املخـلصني. 

أشهد أنّك كنت مقّدساً عن الّصفات ومنزّهاً عن األسمآء ال إله إالّ أنت العليّ األبهى.

ثّم يقعد ويقول:
أشهـد بـما شهـدت األشـيآء واملـأل األعـلى والـجنّة الـعليا وعـن ورآئـها لـسان الـعظمة مـن األفـق األبـهى أنّـك أنـت 
اهلل ال إلـــه إالّ أنـــت والّـــذي ظهـــر إنّـــه هـــو السّـــــــّر املـــكنون والـــرّمـــز املخـــزون الّـــذي بـــه اقـــترن الـــكاف بـــركـــنه الـــنّون. 

أشهد أنّه هو املسطور من القلم األعلى واملذكور في كتب اهلل رّب العرش والثّرى.
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ثّم يقوم مستقيماً ويقول:
يــا إلــه الــوجــود ومــالــك الــغيب والــّشهود تــرى عــبراتــي وزفــراتــي وتــسمع ضــجيجي وصــريــخي وحــنني فــؤادي. 
وعـزّتـك اجـتراحـاتـي أبـعدتـني عـن الـتّقرّب إلـيك وجـريـراتـي مـنعتني عـن الـورود فـي سـاحـة قـدسـك. أي رّب حـبّك 
أضــنانــي وهجــرك أهــلكني وبــعدك أحــرقــني. أســئلك بــموطئ قــدمــيك فــي هــذا الــبيدآء وبــلبّيك لــبّيك أصــفيآئــك 

في هذا الفضآء وبنفحات وحيك ونسمات فجر ظهورك بأن تقّدر لي زيارة جمالك والعمل بما في كتابك.

ثّم يكبّر ثلث مرات ويركع ويقول:
لـــك الحـــمد يـــا إلـــهي بـــما أيّـــدتـــني عـــلى ذكـــرك وثـــنآئـــك وعـــرّفـــتني مشـــرق آيـــاتـــك وجـــعلتني خـــاضـــعاً لـــربـــوبـــيّتك 

وخاشعاً أللوهيّتك ومعترفاً بما نطق به لسان عظمتك.

ثّم يقوم ويقول:
إلـــهي إلـــهي عـــصيانـــي أنـــقض ظهـــري وغـــفلتي أهـــلكتني. كـــّلما أتـــفّكر فـــي ســـوء عـــملي وحـــسن عـــملك يـــذوب 
كـبدي ويـغلي الـّدم فـي عـروقـي. وجـمالـك يـا مـقصود الـعالـم إّن الـوجـه يسـتحي أن يـتوجّــــه إلـيك وأيـادي الـرّجـآء 
تخجــل أن تــرتــفع إلــى ســمآء كــرمــك. تــرى يــا إلــهي عــبراتــي تــمنعني عــن الــذّكــر والــثّنآء يــا رّب الــعرش والــثّرى. 
أسـئلك بـآيـات مـلكوتـك وأسـرار جـبروتـك بـأن تـعمل بـأولـيآئـك مـا يـنبغي لـجودك يـا مـالـك الـوجـود ويـليق لـفضلك يـا 

سلطان الغيب والّشهود.

ثّم يكبّر ثلث مرّات ويسجد ويقول:
لـك الحـمد يـا إلـهنا بـما أنـزلـت لـنا مـا يـقّربـنا إلـيك ويـرزقـنا كـّل خـير أنـزلـته فـي كـتبك وزبـرك. أي رّب نـسئلك بـأن 

تحفظنا من جنود الظّنون واألوهام. إنّك أنت العزيز العالّم.

ثّم يرفع رأسه ويقعد ويقول:
أشهــد يــا إلــهي بــما شهــد بــه أصــفيآئــك واعــترف بــما اعــترف بــه أهــل الــفردوس األعــلى والــجنّة الــعليا والّـــذيــن 

طافوا عرشك العظيم. امللك وامللكوت لك يا إله العاملني.

الصالة الوسطى
تؤدى يوميا في الصباح والزوال واملساء

ومن أراد أن يصّلي له أن يغسل يديه وفي حني الغسل يقول:
إلــهي قــوِّ يــدي لــتأخــذ كــتابــك بــاســتقامــة ال تــمنعها جــنود الــعالــم ثــّم احــفظها عــن الــتّصرّف فــيما لــم يــدخــل فــي 

ملكها.  إنّك أنت املقتدر القدير.

وفي حني غسل الوجه يقول:
أي ربِّ وّجهت وجهي إليك. نّوره بأنوار وجهك ثّم احفظه عن التّوّجه إلى غيرك.

وبعد له أن يقوم متوّجهاً إلى القبلة ويقول:
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شهـــد اهلل أنّـــه ال إلـــه إالّ هـــو. لـــه األمـــر والخـــلق. قـــد أظهـــر مشـــرق الـــظّهور ومـــكّلم الـــطّور الّـــذي بـــه أنـــار األفـــق 
األعــــلى ونــــطقت ســــدرة املــــنتهى وارتــــفع الــــنّدآء بــــني األرض والــــّسمآء قــــد أتــــى املــــالــــك املُــــلك واملــــلكوت والــــعزّة 

والجبروت هلل مولى الورى ومالك العرش والثّرى.

ثّم يركع ويقول:
سبحانك عن ذكري وذكر دوني ووصفي ووصف من في الّسموات واألرضني.

ثّم يقوم للقنوت ويقول:
يا إلهي ال تخيّب من تشبّث بأنامل الرّجآء بأذيال رحمتك وفضلك يا أرحم الرّاحمني.

ثّم يقعد ويقول:
أشهـــد بـــوحـــدانـــيّتك وفـــردانـــيّتك وبـــأنّـــك أنـــت اهلل ال إلـــه إالّ أنـــت. قـــد أظهـــرت أمـــرك ووفـــيت بعهـــدك وفـــتحت بـــاب 
فـضلك عـلى مـن فـي الـّسموات واألرضـني. والـّصالة والسّــــــالم والـتّكبير والـبهآء عـلى أولـيآئـك الّــذيـن مـا مـنعتهم 

شئونات الخلق عن اإلقبال إليك وأنفقوا ما عندهم رجآء ما عندك. إنّك أنت الغفور الكريم.

الّصالة الّصغرى
تُقرأ مرّة كّل أربع وعشرين ساعة، حني الزّوال:

أشهــد يــا إلــهي بــأنّــك خــلقتني لــعرفــانــك وعــبادتــك. أشهــد فــي هــذا الــحني بعجــزي وقــّوتــك وضــعفي واقــتدارك 
وفقري وغنآئك. ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم.

صالة امليت 
يقرء في القنوت:

يـــا إلـــهي هـــذا عـــبدك وابـــن عـــبدك الّــــذي آمـــن بـــك وبـــآيـــاتـــك وتـــوجّــــــه إلـــيك مـــنقطعاً عـــن ســـواك. إنّـــك أنـــت أرحـــم 
الـــرّاحـــمني. أســـئلك يـــا غـــفّار الـــذنـــوب وســـتّار الـــعيوب بـــأن تـــعمل بـــه مـــا يـــنبغي لـــسمآء جـــودك وبحـــر إفـــضالـــك 

وتدخله في جوار رحمتك الكبرى اّلتي سبقت األرض والّسمآء. ال إله إالّ أنت الغفور الكريم.

وبعد يشرع في التّكبيرات

في األّول:إنّا كلٌّ هلل عابدون. 
وفي الثّاني:  إنّا كلٌّ هلل ساجدون. 
وفي الثّالث:  إنّا كلٌّ هلل قانتون. 
وفي الرّابع:  إنّا كلٌّ هلل ذاكرون. 

وفي الخامس: إنّا كلٌّ هلل شاكرون.   
وفي الّسادس: إنا كلٌّ هلل صابرون.   

كّل منها تسع عشرة مرّة.

وفي النّساء يقول: هذه أمتك وابنة أمتك إلى آخر.

���١٧٦



بعد تالوة كل تكبيرة "اهلل ابهى" يجب تالوة كل من االذكار الستة، تسع عشرة مرة. •
[راجع أيًضا فصل 37 الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل وفصل 42 شكر اهلل وحمده وفصل 44 الصوم].
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االصومم 

من اثار حضرة بهاء اهلل 

1- خـذ الـصلوة والـصوم، ان الـديـن سـماء، والـصوم شـمسها والـصلوة قـمرهـا. وانـها لـعمود الـديـن وبـها يظهـر 
املطيع والعاصي. نسئل اهلل تبارك وتعالى ان يوفّق الكل على العمل بما انزله في كتابه القديم. 

(اهمية الصالة والصوم، ص6)

2- قد كتبنا الصوم تسعة عشر يوما في أعدل الفصول، وعفونا ما دونها في هذا الظهور املشرق املنير. 
(لوح ملك باريس)

3- قـد كـتب لـكم الـصيام فـي شهـر الـعالء، صـومـوا لـوجـه ربـكم الـعزيـز املـتعال. كـفوا انـفسكم مـن الـطلوع إلـى 
الــغروب، كــذلــك حــكم املــحبوب مــن لــدى اهلل املــقتدر املــختار. لــيس ألحــد ان يــتجاوز عــن حــدود اهلل وســننه وال 
ألحــد ان يــتبع االوهــام، طــوبــى ملــن عــمل اوامــري حــبا لجــمالــي وويــل ملــن غــفل عــن مشــرق االمــر فــي ايــام ربــه 

العزيز الجبار. 
(لئالئ الحكمة، الجزء االول، ص 72)

4- يــا قــلم االعــلى قــل يــامــأل االنــشاء قــد كــتبنا عــليكم الــّصيام ايــامًـــا مــعدودات وجــعلنا الــنيروز عــيًدا لــكم بــعد 
اكـمالـها كـذلـك اضـاءت شـمس الـبيان مـن افـق الـكتاب مـن لـدن مـالـك املـبدء واملـآب. واجـعلوا االيـام الـزّائـدة عـن 
الـــّشهور قـــبل شهـــر الـــّصيام، انّـــا جـــعلناهـــا مـــظاهـــر الـــهاء بـــني الـــّليالـــي وااليـــام لـــذا مـــا تحـــدّدت بحـــدود الـــّسنة 
والـّشهور، يـنبغي الهـل الـبهاء ان يـطعموا فـيها انـفسهم وذوي الـقربـى ثـم الـفقراء واملـساكـني، ويهـللّن ويـكبّرنّ 
ويســـبّحّن ويمجّـــــدّن ربّـــهم بـــالـــفرح واالنـــبساط. واذا تـــّمت ايـــام االعـــطاء قـــبل االمـــساك، فـــليدخـــلّن فـــي الـــّصيام 
كـذلـك حـكم مـولـى االنـام. لـيس عـلى املـسافـر واملـريـض والـحامـل واملـرضـع مـن حـرج، عـفا اهلل عـنهم فـضال مـن 

عنده انه لهو العزيز الوّهاب. 
(الكتاب االقدس، فقرة 16)

5- قد كتبنا عليكم الّصيام ايّاما معدودات 
الــــصوم والــــصالة ركــــنان مــــن أركــــان الشــــريــــعة. وأكــــد حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي أحــــد ألــــواحــــه بــــأن حــــكم الــــصوم 

والصالة قد أنزل ليتقرب بهما املؤمنون إلى اهلل. وبنّي حضرة ولي أمر اهلل أن أيام الصوم هي: 
"… فـــي األســـاس أيـــام لـــلتعبد والـــتأمـــل، وفـــترة لتجـــديـــد الـــقوى الـــروحـــانـــية، وعـــلى املـــؤمـــن أن يـــسعى أثـــناءهـــا 
لـــتقويـــم وجـــدانـــه، وإنـــعاش الـــقوى الـــروحـــية الـــكامـــنة فـــي ذاتـــه. ولـــذلـــك فـــأهـــمية هـــذه الـــفترة وغـــايـــتها أســـاســـا 

روحانية، فالصوم ذكرى للصائم ويرمز للكّف عن األنانية، والشهوات الجسدية." 

والــصوم مــفروض عــلى كــل مــؤمــن ومــؤمــنة مــن ســن الــخامــسة عشــرة إلــى بــلوغ ســن الســبعني. ويــوجــد مــوجــز 
ألحـكام الـصوم واإلعـفاء مـنه ولـإلعـفاء مـن الـصوم. ويـطابـق وقـت الـصوم شهـر الـعالء مـن الـتقويـم الـبديـع، ويـقع 
عــــادة فــــي الــــفترة مــــا بــــني 2 – 20 مــــن شهــــر آذار (مــــارس)، ويــــبدأ شهــــر الــــعالء عــــقب أيــــام الــــهاء مــــباشــــرة 

وينتهي الصوم بعيد النيروز. 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرة 25)
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6- وجعلنا النّيروز عيًدا لكم بعد اكمالها 
وضـــع حـــضرة الـــباب تـــقويـــما جـــديـــدا يُـــعرف اآلن بـــالـــتقويـــم الـــبديـــع أو الـــتقويـــم الـــبهائـــي، وطـــبقا لهـــذا الـــتقويـــم 
الـــشمسي، الـــيوم هـــو املـــدة مـــن غـــروب الـــشمس إلـــى غـــروبـــها الـــتالـــي. وقـــد اخـــتص حـــضرة الـــباب فـــي كـــتاب 
الــبيان شهــر الــعالء بــالــصوم، وجــعل الــنيروز خــاتــمته، وأســماه يــوم اهلل. وثــبّت حــضرة بــهاء اهلل هــذا الــتقويــم 

الذي جعل يوم النيروز عيدا. 

فـالـنيروز هـو الـيوم األول مـن الـسنة الـبهائـية. ويـطابـق االعـتدال الـربـيعي فـي نـصف الـكرة الـشمالـي، ويـوافـق 
عـــادة الـــيوم الـــحادي والعشـــريـــن مـــن شهـــر آذار (مـــارس). وبـــني حـــضرة بـــهاء اهلل أن فـــي أي يـــوم تـــنتقل فـــيه 
الــــشمس إلــــى بــــرج الحــــمل (يــــعني االعــــتدال الــــربــــيعي) يحــــل هــــذا الــــعيد ويــــبدأ االحــــتفال بــــه حــــتى ولــــو كــــان 
انـتقالـها قـبل غـروب الـشمس بـدقـيقة واحـدة. وعـلى ذلـك يـمكن أن يحـل الـنيروز فـي الـيوم العشـريـن أو الـحادي 

والعشرين أو الثاني والعشرين من شهر آذار (مارس) تبعا لوقت دخول االعتدال الربيعي. 

وتــــرك حــــضرة بــــهاء اهلل كــــثيرا مــــن الــــتفاصــــيل لتشــــريــــع بــــيت الــــعدل األعــــظم ومــــن بــــينها عــــدة مــــسائــــل تــــتعلق 
بـالـتقويـم الـبهائـي. وقـد ذكـر حـضرة ولـي أمـر اهلل أن تحـديـد مـوعـد حـلول الـنيروز عـلى نـطاق عـاملـي يـقتضي 
اخـتيار نـقطة مـعينة عـلى سـطح األرض التـخاذهـا مـقياسـا لتحـديـد وقـت دخـول االعـتدال الـربـيعي. كـما أشـار 

إلى أن اختيار تلك النقطة متروك لبيت العدل األعظم. 

7- واجعلوا االيام الزّائدة عن الّشهور قبل شهر الّصيام
يـتبع الـتقويـم الـبهائـي الـسنة الـشمسية الـتي تـتألـف مـن 365 يـومـا وخـمس سـاعـات وخـمسني دقـيقة. وتـتألـف 
الـسنة الـبهائـية مـن تـسعة عشـر شهـرا، كـل شهـر مـنها تـسعة عشـر يـومـا (فـيكون املجـموع 361 يـومًـا) يـضاف 
إلـــى ذلـــك األيـــام الـــزائـــدة وهـــي أربـــعة أيـــام، أو خـــمسة أيـــام فـــي الـــسنوات الـــكبيسة. ولـــم يحـــدد حـــضرة الـــباب 
مـــوضـــع األيـــام الـــزائـــدة فـــي الـــتقويـــم الجـــديـــد ولـــكن أتـــى الـــكتاب األقـــدس بـــجواب هـــذه املـــسألـــة فـــوضـــع األيـــام 
الـــزائـــدة قـــبل أول شهـــر الـــعالء مـــباشـــرة، أي قـــبل دخـــول الـــصوم. وملـــزيـــد مـــن الـــتفصيل انـــظر الجـــزء الـــخاص 
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8- انّا جعلناها مظاهر الهاء 
أيـام الـسنة الـبهائـية الـزائـدة عـلى الـشهور قـد امـتازت بـانـتسابـها إلـى الـهاء وهـو حـرف يـساوي فـي الـحساب 
األبجــدي الــعدد خــمسة، وهــو أكــبر عــدد يــمكن أن تــصل إلــيه عــدة أيــام الــهاء. وكــذلــك يــشير حــرف الــهاء فــي 

اآلثار املباركة إلى مدلوالت ومعان روحانية أخرى ومن جملة ما يرمز إليه الهوية اإللهية.

9- إذا تّمت ايام اإلعطاء قبل االمساك 
أوصــى حــضرة بــهاء اهلل بــإقــامــة الــوالئــم، والــضيافــة، واإلنــفاق عــلى الــفقراء واملــساكــني، احــتفاال بــأيــام الــهاء. 
وتشـرح رسـالـة كـتبت بـناء عـلى تـعليمات مـن حـضرة ولـي أمـر اهلل أن األيـام الـزائـدة هـذه مـخصصة لـلضيافـة 

وتقديم الهدايا. 

10- ليس على املسافر … من حرج 
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عــنّي حــضرة بــهاء اهلل الحــد األدنــى لــلسفر الــذي يــعتبر عــذرا يــعفي مــن الــصوم ويــوجــد مــزيــد مــن الــبيان لهــذا 
الـحكم فـي خـالصـة األحـكام واألوامـر، وقـد بـنّي حـضرة ولـي أمـر اهلل أنـه عـلى الـرغـم مـن أن املـسافـريـن مـعفون 
مــن الــصوم، فــإن لــهم الحــريــة فــي أن يــصومــوا إن شــاءوا ذلــك. كــما أضــاف بــأن اإلعــفاء يــشمل مــدة الــسفر 
بــــأكــــملها، وال يــــقتصر عــــلى الــــساعــــات الــــتي يــــقضيها املــــسافــــر مســــتقال الــــقطار أو الــــسيارة أو غــــيرهــــما مــــن 

وسائل السفر. 

11- ليس على املسافر واملريض والحامل واملرضع من حرج عفا اهلل عنهم فضال من عنده 
أعـفى اهلل مـن الـصوم كـال مـن املـرضـى واملـسنني ومـن كـان عـلى سـفر والـحوائـض والـحوامـل، واملـرضـعات. كـما 
يـــشمل اإلعـــفاء األشـــخاص الـــذيـــن يـــزاولـــون األعـــمال الـــشاقـــة أيـــضا عـــلى أن يـــراعـــوا نـــصح حـــضرة بـــهاء اهلل: 
"احــترامــا لــحكم اهلل ملــقام الــصوم، الــقناعــة والســتر فــي تــلك األيــام أحــب وأولــى". وقــد أشــار حــضرة ولــي أمــر 

اهلل بأن تحديد األعمال الشاقة التي يعفى املشتغلون بها من الصوم يرجع إلى بيت العدل األعظم. 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرات من 25 حتى 31)

12- كـــفّوا انـــفسكم عـــن االكـــل والشّـــــــرب مـــن الـــطّلوع إلـــى االفـــول، ايّـــاكـــم ان يـــمنعكم الـــهوى عـــن هـــذا الـــفضل 
اّلذي قّدر في الكتاب. 

(الكتاب االقدس، فقرة 17)

13- كفّوا انفسكم عن االكل والّشرب من الطّلوع إلى االفول 
عـــينت هـــذه اآليـــة فـــترة اإلمـــساك عـــن األكـــل والشـــرب. وقـــد تـــفضل حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي أحـــد ألـــواحـــه، بـــعد 
تــعريــف الــصوم بــأنــه االمــتناع عــن األكــل والشــرب، أن شــرب الــدخــان يــعّد ضــمن املشــروبــات. ألن الشــرب لــغة  

هو ما يدخل الجوف عن طريق الفم دون مضغ. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 32)

14–  الصوم 
ِعظَم املقام اّلذي يحتّله الّصوم في الّدين البهائيّ.1.
يبدأ شهر الّصوم بنهاية أيّام الهاء، وينتهي بعيد النّيروز.2.
اإلمساك عن األكل والّشرب من الّشروق إلى الغروب.3.

الّصوم فَرض على الرّجال والنّساء ابتداًء من سّن البلوغ، وهو إدراك العام الخامس عشر.4.
أُعفي من الّصوم:5.

من كان على َسفر:ا.
إذا طال الّسفر ألكثر من تسع ساعات.-
إذا طال سفر املُترّجل ألكثر من ساعتني.-
إذا توّقف املسافر في مكان ملّدة تقل عن 19 يوماً.-

إذا تـوقّـف املـسافـر أثـناء الـّصوم فـي مـكان ملـّدة 19 يـومـاً يُـعفى مـن صـوم األيّـام الـثاّلثـة األولـى -
لتوّقفه.

العائد ملوطنه أثناء الّصوم يبدأ الّصوم من يوم وصوله.-
ب.  من كان مريضاً.

ج.  من جاوز الّسبعني عاماً من عمره.
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د.  املرأة الحامل.
ه.  املرضع.

و.  الحائض بشرط أن تتوّضأ وتتلو اآلية الخاّصة 95 مرّة يومياً.
ز.  املشتغلون بأعمال شاّقة، على أن يُراعوا الّستر والقناعة احتراماً لحكم اهلل ومقام الّصوم.

6. الّصوم وفاًء بنذر في غير شهر الّصيام جائز، ولكن النّذر باألمور النّافعة للعباد أحّب إلى اهلل.
 (من خالصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- ان الصالة والصيام من اعظم الفروض في هذا الدور املقدس. 
(اهمية الصالة والصوم، ص 12)

2- فــي عــالــم الــعبادة يــعتبر الــصوم والــصالة اعــظم ركــنني لشــريــعة اهلل. ال يــجوز الــفتور فــيهما ابــًدا وال يــليق 
التقصير بهما.

(اهمية الصالة والصوم، ص 12)

3- ان االحـكام اإللـهية مـثل الـصوم والـصالة هـما مـن الـفروض الـقطعية عـلى الـعباد. ولهـذا يـجب الـتوجّــــه إلـى 
مــطاف املــأل االعــلى والــتوسّــــــل إلــى املــقام االعــلى والــدعــاء واملــناجــاة بــان نــنجو مــن شــبهات الــتاويــل. هــذا هــو 
مسـلك عـبد الـبهاء وهـذا هـو مـذهـب عـبد الـبهاء وهـذا هـو طـريـق عـبد الـبهاء. مـن احـب الـبهاء اتـبع هـذا الـصراط 

املستقيم ومن ترك هذا الصراط انه ملن املحتجبني. 
(اهمية الصالة والصوم ص 12 – 13)

4- بــخصوص مــا كــتبته حــول الــصيام انــه امــر عــظيم. عــليكم االهــتمام بــه جــدا انــه مــن اســاس شــريــعة اهلل 
وركن من اركان دين اهلل. 

(اهمية الصالة والصوم، ص 20)

5- ان الصيام يسبب علّوا في املقام الروحاني لالنسان. 
(اهمية الصالة والصوم، ص 21)

6- الـصيام يـؤدي إلـى تـنبّه االنـسان وتـذكّــره فـيصبح الـقلب رقـيقا وتـزداد روحـانـية االنـسان بـحيث يـصبح فـكره 
منحصرا في الذكر االلهي. من هذه الحالة يزداد الرقي املعنوي لالنسان. 

(مائده اسماني، الجزء 9، ص 27)

[راجع أيًضا فصل 43 الصالة].
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االصبر وواالتسليیم بالقضاء وواالقدرر  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يا ابن االنسان لكل شيء عالمة وعالمة الحّب الّصبر في قضائي االصطبار في بالئي. 
 (الكلمات املكنونة)

2- وان مسّـــــــتك الـــبأســـاء فـــي ســـبيلي ان اصـــطبر وال تجـــزع وانـــه يـــكفيك بـــالـــحق ويـــرفـــعك إلـــى مـــقام قـــد كـــان 
بالحق محموًدا وان وجدت نفسك فريًدا ال تحزن ثم انس بنفسي وانّا نكون معك في كل االحيان. 

 (اثار قلم اعلى، مجلد 4، ص 171- طبعة 125 بديع) 

3- فـــطوبـــى لـــلّصابـــريـــن الـــذيـــن يـــصبرون فـــي الـــبأســـاء والـــضراء ولـــن يجـــزعـــوا مـــن شـــيء وكـــانـــوا عـــلى مـــناهـــج 
الصبر ملن السالكني. 

(سورة امللوك)

4- ان الـذيـن حـملوا الشـدائـد فـي سـبيل اهلل اولـئك قـّدر لـهم مـقام كـريـم. طـوبـى ملـن صـبر ابـتغاء مـرضـاة اهلل، 
انّا نذُكره بالحق ويذكره املأل االعلى انه لهو العليم الخبير. 

(درياي دانش، ص 105) 

5- وانــتم يــا مــأل الــبيان فــاصــبروا فــي ايــام الــفانــية وال تجــزعــوا عــّما فــات عــنكم مــن زخــارف الــدنــيا وال تــفزعــوا 
عـن شـدائـد االمـور الـتي كـانـت فـي صـحائـف الـقدرة مـقدورا، ثـم اعـلموا بـأن قُــّدر لـكل الـحسنات فـي الـكتاب 
جـزاء محـدوًدا اال الـصبر وهـذا مـا قـضى حـكمه عـلى محـمد رسـول اهلل مـن قـبل وانـما يـوفـى جـزاء الـصابـريـن 

اجرهم بغير حساب. 
(امر وخلق، مجلد 3، سورة أيوب، ص 421 – 422)

6- يــا حــمامــة الــوفــاء خــاطــبي الــضعفاء انــه اذا وجــدتــم الــضرّاء اشــتدت والــبأســاء امــتّدت واالرض ارتــجفت 
والــجبال ارتــعدت وزوابــع الشــدائــد احــاطــت وبــحور الــباليــا فــاحــت واريــاح الــزرايــا هــاجــت وطــوفــان االمــتحان 

احاط االمكان، عليكم بالصبر الجميل في سبيل ربكم الجليل. 
(بيام اسماني، ص 62) 

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- يـا حـزب اهلل عـليكم بـالـصبر والـسكون حـني الـبالء وكـلما ازدادت املـصائـب ال تـضطربـوا بـل قـاومـوا طـوفـان 
املحن واآلالم بكل اطمئنان وبفضل اهلل العلي القدير. 

(مكاتيب، مجلد 3، ص 162)

2- ايـها الـطالـب لـلرضـاء االلـهي، جـاء فـي الحـديـث مـن لـم َيـرَض بـقضائـي فـليطلب ربًّـا سـوائـي. ان الـرضـى 
بالقضاء يعني تحّمل كل بالء في سبيل اهلل وتحّمل كل مصيبة بكل سرور. 

(مائده اسماني، مجلد 5، ص 262) 
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من تواقيع حضرة ولي امر اهلل 

1- عــلى االحــباء ان يــقاومــوا هــذه املــشاكــل بــكل ثــبوت ورســوخ وصــبر وشــكر وبــكل اتــحاد واتــفاق وعــليهم ان 
يتحـملوا هـذه املـصائـب املـتتابـعة ويـعبروا املـراحـل الـباقـية وان ال يـيأسـوا مـن هـذه االتـعاب واالوصـاب والـظلم 

والعدوان.
(نار ونور ص 9) 

[راجــع أيــًضا فــصل 2 االســتقامــة والــثبات عــلى أمــر اهلل وفــصل 15 الــباليــا واالمــتحانــات اإللــهية وفــصل 25 
التوّكل على اهلل وفصل 41 الشهادة في سبيل اهلل وفصل 42 شكر اهلل وحمده].
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االصحة وواالشفاء وواالعالجج  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

اذا مـرضـتم ارجـعوا إلـى الحـذاق مـن االطـباء، انـا مـا رفـعنا االسـباب بـل اثـبتناهـا مـن هـذا الـقلم الـذي جـعله 1.
اهلل مطلع امره املشرق املنير. 

(الكتاب االقدس، فقرة 113)

قـل يـا قـوم ال تـأكـلوا اال بـعد الـجوع وال تشـربـوا بـعد الـهجوع، نـعم الـريـاضـة عـلى الـخالء بـها تـقوى االعـضاء 2.
وعـند االمـتالء داهـية دهـماء. ال تـترك الـعالج عـند االحـتياج ودعـه عـند اسـتقامـة املـزاج. ال تـباشـر الـغذاء اال 
بــــعد الــــهضم، وال تــــزدرد اال بــــعد أن يــــكمل الــــقضم. عــــالــــج الــــعلة اوال بــــاالغــــذيــــة وال تــــجاوز إلــــى االدويــــة. ان 
حــصل لــك مــا اردت مــن املــفردات ال تــعدل إلــى املــركــبات. دع الــدواء عــند الســالمــة وخــذه عــند الــحاجــه. اذا 
اجـتمع الـضدان عـلى الـخوان ال تخـلطهما فـاقـنع بـواحـد مـنهما. بـادر اوالً بـالـرقـيق قـبل الـغليظ وبـاملـايـع قـبل 
الــجامــد. ادخــال الــطعام عــلى الــطعام خــطٌر كــن مــنه عــلى حــذر. وإذا شــرعــت فــي االكــل فــابــتدئ بــاســمي 
االبـــهى ثـــم اخـــتم بـــاســـم ربـــك مـــالـــك الـــعرش والـــثرى. واذا أكـــلَت فـــامـــش قـــليال ً الســـتقرار الـــغذاء ومـــا عســـر 

قضمه منهي عنه عند اولي النهى كذلك يأمرك القلم االعلى.
 (من لوح الطب)

 
أكـــل الـــقليل فـــي الـــصباح انـــه لـــلبدن مـــصباح، واتـــرك الـــعادة املـــضرة فـــانـــها بـــلية لـــلبريـــة. قـــابـــل االمـــراض 3.

بــاالســباب وهــذا الــقول فــي هــذا الــباب فــصل الخــطاب. ان الــزم الــقناعــة فــي كــل االحــوال بــها تســلم الــنفس 
مـن الـكسالـة وسـوء الـحال. ان اجـتنب الـهم والـغم بـهما يحـدث بـالء أدهـم. قـل الحسـد يـأكـل الجسـد والـغيظ 
يحــرق الــكبد ان اجــتنبوا مــنهما كــما تــجتنبون مــن االســد. تــنقية الــفضول هــي الــعمدة ولــكن فــي الــفصول 
املـــعتدلـــة والـــذي تـــجاوز أكـــله تـــفاقـــم ســـقمه، قـــد قـــدرنـــا لـــكل شـــيء ســـببًا وأعـــطيناه أثـــرًا، كـــل ذلـــك مـــن تجـــلي 
اســــمي املــــؤثــــر عــــلى االشــــياء إن ربــــك هــــو الــــحاكــــم عــــلى مــــا يــــشاء قــــل بــــما بــــيناه ال يــــتجاوز االخــــالط عــــن 
االعـــتدال وال مـــقاديـــرهـــا عـــن االحـــوال يـــبقى االصـــل عـــلى صـــفائـــه والســـدس وســـدس الســـدس عـــلى حـــالـــه، 

ويسلم الفاعالن واملنفعالن وعلى اهلل التكالن . (من لوح الطب)

يــا طــبيب، اشــف املــرضــى اوال بــذكــر ربــك مــالــك يــوم الــتناد، ثــم بــما قــدرنــا لــصحة امــزجــة الــعباد، لــعمري 4.
الـطبيب الـذي شـرَِب خـمر حـبي لـقاؤه شـفاء ونـفسه رحـمة ورجـاء، قـل تـمسكوا بـه السـتقامـة املـزاج إنـه مـؤيـد 

من اهلل للعالج.
(من لوح الطب)

5- ان االمر املبرم االلهي ان يراجع املريض الطبيب الحاذق ويعمل بما يأمره. 
(گنجينه حدود واحكام، ص 243)

6- ان الـُحكم االلـهي هـو ان يـعمل املـريـض طـبقا لـنصائـح االطـباء، ولـكن عـلى الـطبيب ان يـكون حـاذقـا حـتى 
تـــطاع اوامـــره، الن حـــفط االنـــسان هـــو مـــن اعـــظم االمـــور لـــدى اهلل الـــغني املـــتعال. وقـــد رجّــــــح اهلل تـــعالـــى عـــلم 
االبــــدان عــــن بــــاقــــي الــــعلوم، الن اجــــراء االحــــكام الزمــــة وواجــــبة عــــلى االجــــسام الســــليمه، ولهــــذا فــــان صــــحة 

االنسان لها االولوية على االمور االخرى. 
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(امر وخلق، مجلد 3، ص 11-10) 

7- كـل مـا يـفعله االطـباء الحـذّاق والجـرّاحـون بـاملـريـض هـو مـقبول، ولـكن عـليهم ان يتحـّلوا بـالـعدل وإن عـرفـوا 
الحق سبحانه وتعالى، بالطبع فهو احسن واولى. 

(گنجينه حدود واحكام، ص 243 – 244)

من الواح حضرة عبد البهاء 

1- عـلينا ان نـطيع مـا يـقولـه الـطبيب الـحاذق كـما قـال حـضرة بـهاء اهلل، وان مـراجـعته ضـروريـة حـتى لـو كـان 
املــــريــــض نــــفسه حــــكيما (طــــبيبا). املــــقصود هــــو ان تــــحافــــطوا عــــلى الــــصحة بــــواســــطة املــــشورة مــــع الــــحكيم 

(الطبيب) الحاذق. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 153)

2- ان الــشفاء مــن االمــراض مــرجــعه ســببان، ســبب جــسمانــي وآخــر روحــانــي. امــا الســبب الــجسمانــي فــهو 
مــعالــجة الــطبيب والســبب الــروحــانــي هــو بــواســطة الــدعــاء واملــناجــاة ويــجب االســتفادة والتشــبث بــالــطريــقتني 
مـعا. ان االمـراض الـتي تسـببها عـوارض جـسمية تـعالـج بـواسـطة االطـباء، امـا االمـراض الـتي تسـببها امـور 
روحـــانـــية فـــيمكن ازالـــتها عـــن طـــريـــق االســـباب الـــروحـــانـــية. ومـــثال عـــلى ذلـــك، االمـــراض الـــناتـــجة عـــن الحـــزن 
والــخوف واالثــار الــعصبية لــالنــسان، فــإن الــعالج الــروحــانــي لــها لــه اثــر اكــبر مــن الــعالج الــجسمانــي. ولهــذا 

علينا بالعالج بهاتني الطريقتني وال يمنع احدهما عالج االخر. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1 ص 148)

3- يـا أمـة اهلل ان االدعـية واملـناجـاة الـصادرة مـن اجـل الـشفاء تـشمل الـشفاء الـجسمانـي والـروحـانـي ولهـذا 
عــليِك بــتالوة هــذه االدعــية مــن اجــل الــشفاء الــجسمانــي والــروحــانــي مــعا. وان كــان وضــع املــريــض يــسمح لــه 

بالشفاء فانه بالطبع سيشفى. 
ولـكن الـشفاء لـبعض املـرضـى يسـبب ضـررًا لـهم ولهـذا فـاالدعـية سـوف لـن تسـتجاب اقـتضاء بـالـحكم اإللـهية. 

يا امة اهلل ان قوة روح القدس تشفي االمراض الجسمانية والروحانية معا. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 158) 

4- يــقول عــبد الــبهاء مــخاطــبا لــالطــباء: اثــناء الــعالج تــوجّـــــه إلــى حــضرة بــهاء اهلل واعــمل بــما يــلقيه عــلى قــلبك. 
عــالــج املــرضــى بــالــفرح والســرور االلــهي واملــتأملــني بــالــبشارة الــكبرى واملجــروحــني بــاملــوهــبة الــعظمى. وعــندمــا 
يـأتـيك املـريـض امـنحه الـفرح والسـرور واالنجـذابـات الـرحـمانـية بـالـقوة الـروحـانـية. هـذا الـنفس الـرحـمانـي يهـب 

الحياة للعظم الرميم ويحيى روح كل عليل وسقيم. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 148-147)

5- ايـــها الـــطبيب االديـــب. الحـــمد هلل بـــأن لـــك قـــوتـــني احـــداهـــما طـــبابـــة جـــسمانـــية واخـــرى طـــبابـــة روحـــانـــية. ان 
الــروحــانــيات لــها نــفوذ عــظيم فــي الــعالج الــجسمانــي، مــثال عــليك ان تبشّـــــــر املــريــض بــبشارات جــميلة وتســرّه 
وتــسعده حــتى يــصبح فــرحًـــــا وطــربًــا. وقــد تــكرر حــصول الــشفاء الــعاجــل مــن ذلــك الســرور والــحبور … ولهــذا 

عليك بالعالج بواسطة تلك القوتني. ان املشاعر الروحانية لها اثر عجيب في االمراض العصبية. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 147)
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6- فــاعــلم ان الــعالج والــتداوي بــدون دواء عــلى اربــعة اقــسام: قــسمان بــاالســباب املــاديــة وقــسمان بــالــوســائــل 
الــروحــانــية، أمــا الــقسمان املــاديــان فــأحــدهــما هــو ان الــصحة واملــرض فــي الــحقيقة لــهما ســريــان بــني البشــر 
ولـــكالهـــما عـــدوى وانـــتقال، امـــا عـــدوى املـــرض فســـريـــعة وشـــديـــدة ولـــكن انـــتقال الـــصحة بـــطيء جـــدا، فـــلو ان 
جـــسمني تـــماســـا فـــمن املـــؤكـــد ان تـــنقل اجـــزاء املـــكروب مـــن احـــدهـــما إلـــى اآلخـــر، وكـــما ان املـــرض يـــنتقل مـــن 
جســد إلــى آخــر ويســري بســرعــة شــديــدة، فــربــما الــصحة الــتامــة ايــضا فــي شــخص صــحيح تــكون ســببا فــي 
تـخفيف وطـأة مـرض بـسيط جـدا فـي شـخص مـريـض، واملـقصود ان عـدوى املـرض شـديـدة وسـريـعة الـتأثـير، 
وانــتقال الــصحة بــطيء جــدا وقــليل الــتأثــير، ولهــذا كــان تــأثــيره جــزئــيا فــي االمــراض الــبسيطة جــدا، يــعني ان 
الــقوة الشــديــدة فــي الــجسم الــصحيح تــتغلب عــلى املــرض الــخفيف فــي الــجسم الــعليل، فــتوجــد الــصحة وهــذا 
قــسم واحــد. امــا الــقسم اآلخــر فــهو الــقوة املــغناطــيسية، تــلك الــقوة الــتي قــد يــمكن الــتأثــير بــها مــن جــسم فــي 
جـــسم آخـــر، وربـــما تـــكون ســـبب الـــشفاء، وهـــو ايـــضا لـــها تـــأثـــير بـــسيط، فـــإذا وضـــع شـــخص يـــده فـــوق رأس 
شــخص مــريــض او عــلى قــلبه قــد تــحصل فــائــدة لــشخص املــريــض، وذلــك مــن حــيث ان الــتأثــير املــغناطــيسي 

والتأثرات النفسية تكون سببا لزوال املرض، وهذا التأثير ايضا ضعيف وبسيط جدا. 

امــا الــقسمان اآلخــران الــروحــانــيان أي الــلذان تــكون الــقوة الــروحــية واســطة الــشفاء فــيهما، فــأحــدهــما هــو ان 
يـــعتني انـــسان صـــحيح تـــمام االعـــتناء نـــحو شـــخص مـــريـــض، وهـــذا الـــشخص املـــريـــض يـــكون مـــنتطرا بـــلهفة 
ايــضا لــلشفاء ومــعتقدا تــمام االعــتقاد بــأنــه سيكتســب الــصحة مــن الــقوة الــروحــانــية لهــذا االنــسان الــصحيح، 
بــحيث يــحصل ارتــباط قــلبي تــام بــني الــصحيح واملــريــض، عــلى ان يــوجــه الــشخص الســليم كــل عــنايــته لــشفاء 
املــريــض الــذي يــكون عــلى يــقني ايــضا بــحصول الــشفاء، فــمن الــتأثــير والــتأثــرات الــنفسانــية تــتهيج االعــصاب 
وتـلك الـتأثـرات وهـياج االعـصاب تـصير سـببا لـشفاء املـريـض، فـمثال لـو كـان لـشخص مـريـض امـنية وامـل فـي 
الــحصول عــلى شــيء ثــم تبشــره فــجأة بــتحقق امــنيته فــإن اعــصابــه تــتهيج ويــكون هــياج اعــصابــه هــذا ســببا 
فــي زوال مــرضــه بــالــكلية، وكــذلــك لــو يــقع حــادث مــروع فــجأة فــقد يــكون ذلــك مــهيجا العــصاب شــخص ســليم 
فـيصاب فـي الـحال  بـمرض، فـلم يـنشأ هـذا املـرض بسـبب مـادي، ألنـه لـم يـأكـل شـيئا ولـم يـصل الـيه شـيء، بـل 
ان الــذي اورثــه هــذا املــرض هــو مجــرد الــتهيج الــعصبي، ولــذلــك فــان تــحقق مــنتهى االمــانــي بــغتة يــبعث فــي 

النفس سرورا بحيث يحصل هيجان في االعصاب ومنه تحصل الصحة. 

والـــخالصـــة فـــان االرتـــباط الـــتام الـــكامـــل فـــيما بـــني شـــخص الـــطبيب الـــروحـــانـــي وشـــخص املـــريـــض، بـــحيث ان 
الـطبيب يـتوجـه بـُكّليته إلـى املـريـض، واملـريـض ايـضا يـتوجـه بـُكّليته إلـى ذلـك الـطبيب، ويـقصر كـل تـوجـهه عـلى 
شـــــخص الـــــطبيب الـــــروحـــــانـــــي يـــــنتظر حـــــصول الـــــصحة، فهـــــذا االرتـــــباط يســـــبب تـــــهيج االعـــــصاب وبـــــهيجان 
االعــصاب يحــدث الــشفاء. غــير ان هــذه الــوســائــط قــد تــؤثــر فــي بــعض االحــيان إلــى حــد مــا وليســت بــدائــمة 
الـتأثـير، فـمثال لـو ابـتلي شـخص بـمرض شـديـد جـدا او اصـيب بجـرح فـأن هـذه الـوسـائـط ال تـكون مـرهـما لهـذا 
الجــرح حــتى يــلتئم، وال ســببا ألن يــزول هــذا املــرض، يــعني ال تــأثــير لهــذه الــوســائــط فــي االمــراض الشــديــدة، 
اال ان الـــبنية قـــد تـــساعـــد عـــلى ذلـــك، ألن الـــبنية الـــقويـــة تـــقاوم املـــرض فـــي غـــالـــب االحـــيان، فهـــذا هـــو الـــقسم 

الثالث. 

أمـا الـقسم الـرابـع فـهو حـصول الـشفاء بـقوة روح الـقدس، ولـيس هـذا مشـروطـا بـالـتماس وال بـالـنظر حـتى وال 
بــــالــــحضور وال بــــأي شــــرط مــــن الشــــروط ســــواء أكــــان املــــرض خــــفيفا أم شــــديــــدا، وســــواء أحــــصل تــــماس بــــني 
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الــجسمني أم ال، وســواء أحــصل ارتــباط بــني املــريــض والــطبيب أم ال، وســواء أحــضر املــريــض أم لــم يــحضر. 
وذلك بقوة روح القدس. 

(من مفاوضات عبد البهاء، ص 188 – 190)
 

7- ســبق ان بــيّنّا فــي مــسالــة الــطب والــعالج الــروحــانــي انــه مــن املــمكن ان تــعالــج االمــراض بــالــقوة املــعنويــة 
ونـتكلم اآلن فـي الـعالج املـادي. فـعلم الـطب ال يـزال فـي درجـة الـطفولـة ولـم يـصل بـعد إلـى حـد الـبلوغ، وعـندمـا 
يــــصل إلــــى حــــد الــــبلوغ يــــكون الــــعالج بــــأشــــياء ال يــــكرهــــها شــــم االنــــسان وال ذوقــــه، وذلــــك بــــاالغــــذيــــة والــــفواكــــه 
والــــنباتــــات الــــلطيفة املــــذاق، الــــطيبة الــــرائــــحة، الن مــــدخــــل االمــــراض أي ســــبب دخــــول االمــــراض فــــي جــــسم 
االنـسان امـا بـمواد جـسمانـية او تـأثـر االعـصاب وهـيجانـها، امـا املـواد الـجسمانـية الـتي هـي السـبب االصـلي 
فــي االمــراض فــهي ان جــسم االنــسان مــركــب مــن الــعناصــر املــتعددة، ولــكن بنســب مــعينة مــعتدلــة مــتوازنــة، 
ومـادام هـذا االعـتدال بـاقـيا فـالـجسم مـصون مـن االمـراض، فـإن اخـتل هـذا الـتوازن االصـلي الـذي هـو مـدار 
االعــــتدال حــــصل االخــــتالل فــــي املــــزاج واســــتولــــت االمــــراض، مــــثال يــــنقص جــــزء مــــن االجــــزاء املــــكونــــة لــــجسم 
االنــسان ويــزيــد جــزء آخــر فــيختل مــيزان االعــتدال ويحــدث املــرض، مــثل ان جــزءا يــجب ان يــكون ألــف درهــم 
وآخـــر يـــجب ان يـــكون خـــمسة دراهـــم لـــيحصل االعـــتدال، فـــاذا نـــقص الجـــزء الـــذي هـــو ألـــف إلـــى 700 درهـــم، 
وزاد الجـــزء الـــذي هـــو خـــمسة دراهـــم حـــصل اخـــتالل فـــي الـــتوازن ثـــم طـــرء املـــرض، وحـــينما يـــحصل االعـــتدال 
بـاالدويـة والـعالج يـزول املـرض، مـثال لـو زاد الجـزء الـسكري تـختل الـصحة، فـحينما يـمنع الـطبيب املـريـض مـن 
االغــذيــة الحــلوة والــنشويــة يــتناقــص الجــزء الــسكري فــيحصل االعــتدال ويــزول املــرض، اذا فــاعــتدال االجــزاء 
املـــركـــب مـــنها الـــجسم االنـــسانـــي يـــحصل بســـببني: امـــا بـــاالدويـــة أو بـــاالغـــذيـــة، وحـــينما يـــحصل االعـــتدال فـــي 
املـزاج يـزول املـرض، ألن جـميع الـعناصـر املـركـبة فـي االنـسان مـوجـودة فـي الـنبات ايـضا، فلهـذا اذا تـناقـص 
جـــزء مـــن االجـــزاء املـــركـــب مـــنها جـــسم االنـــسان وجـــب تـــناول االطـــعمة الـــتي يـــكثر فـــيها الجـــزء الـــناقـــص حـــتى 

يحصل االعتدال فيحصل الشفاء، وما دام املقصود هو تعديل االجزاء فهو ممكن بالدواء والغذاء. 

 وان االمــراض الــتي تــعتري االنــسان اكــثرهــا يــعتري الــحيوان ايــضا، امــا الــحيوان فــال يــعالــج بــالــدواء وانــما 
طـبيبه فـي الـصحارى والـجبال قـوة الـذوق وقـوم الـشم، فـالـحيوان املـريـض يـشم هـذة الـنباتـات الـتي تـنمو فـي 
الـصحارى فـيأكـل مـا يحـلو طـعمه فـي ذوقـه وتـذكـو رائـحته فـي شـمه فـيشفى، وسـبب شـفائـه هـو هـذا، مـثال اذا 
تــناقــص الجــزء الــسكري مــن مــزاجــه يشــتهي أكــل الحــلو فــيتناول الــنبات الحــلو الــطعم، ألن الــطبيعة نــفسها 

تسوقه وتدله ويسر لرائحته وطعمه فيأكله فيتزايد الجزء السكري فتحصل له الصحة. 

اذا صـار مـن املـعلوم ان يـمكن الـعالج بـاالطـعمة واالغـذيـة والـفواكـه، ولـكن حـيث ان الـطب ال يـزال نـاقـصا إلـى 
اآلن فلهـــذا لـــم يهـــتد االطـــباء إلـــى مـــعرفـــة ذلـــك تـــمامـــا، وحـــينما يـــصل الـــطب إلـــى درجـــة الـــكمال يـــكون الـــعالج 
بــاالطــعمة واالغــذيــة والــفواكــه والــنباتــات الــطيبة الــرائــحة واملــياه الــتي تــختلف درجــاتــها فــي الحــرارة والــبرودة، 

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 

1- ان حــضرة املــولــى يــشاطــركــم االحــزان ملــا اصــابــكم فــي هــذه املــصيبة الــكبرى. فــي هــذه املــناســبات عــلى 
خــدام امــر اهلل املخــلصني ان يــعملوا بــكل حــكمة مســتخدمــني كــل الــوســائــل املــمكنة ملــساعــدة اخــوانــهم االعــزاء 
الــذيــن يــعانــون مــن ضــيق ومــرض. اخــبرنــا حــضرة بــهاء اهلل بــانــه اثــناء املــرض عــلينا ان نــتلو الــدعــاء واملــناجــاة 
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ولـكن فـي نـفس الـوقـت نـراجـع الـطبيب الـحاذق ونـطيع مـا يـقولـه. ولهـذا فـان حـضرة شـوقـي افـندي يـطلب مـنكم 
الـتحقق مـا اذا كـان ابـنكم مـريـضا حـقا واذا كـان كـذلـك، عـليكم الـعمل بـتوجـيهات الـطبيب. ونـظرا الن الـطبيب 
عــلى درايــة تــامــة بــالــعلوم الــطبية فــانــه يــعالــج احــسن مــن األم املــحبة البــنها. ولــكن يــمكنك تــقديــم املــساعــدة عــن 

طريق الدعاء له وفي نفس الوقت مساعدة االطباء لعالجه. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 9 نيسان / ابريل عام 1933م)

2- فـي "الـكتاب االقـدس" يـدعـونـا حـضرة بـهاء اهلل إلـى مـراجـعة الـطبيب فـي حـالـة املـرض وان نـعمل بـقراره. 
كـما يـجب اسـتخدام الـوسـائـل املـاديـة والـروحـية مـن اجـل سـرعـة عـالج املـريـض. ان اي عـالج جـزئـي يـعتبر غـير 

كاف. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 1 حزيران / يونيو عام 1933م)

3- بــالنســبة إلــى ســؤالــكم حــول الــصحة الــروحــانــية، فــإن اهــمية هــذا املــوضــوع كــما تــعلمون بــالــطبع، قــد تــم 
الـتأكـيد عـليه مـن قـبل حـضرة عـبد الـبهاء الـذي اعـتبره فـي الـواقـع جـزًءا رئـيسيًا مـن عـملية الـعالج. ان الـعالج 
الـجسمي ال يـكتمل أو يـعتبر نـهائـيا اال إذا تـم تـعزيـزه بـواسـطة الـعالج الـروحـي. ويـمكن الـوصـول إلـى الـعالج 
الـــروحـــي بـــواســـطة اطـــاعـــة االحـــكام واالوامـــر اإللـــهية الـــتي نـــزلـــت مـــن خـــالل مـــظاهـــر امـــره ومـــطالـــع ذكـــره. ان 
املـــؤمـــنني يـــمكنهم املـــساعـــدة فـــي اعـــطاء الـــعالج لـــالخـــريـــن. ولـــكن نـــجاحـــهم فـــي ذلـــك مـــرهـــون بـــمدى تـــمسكهم 
الــوثــيق بــالــتعالــيم واالحــكام املــباركــة وايــضا بــاســلوب وطــريــقة اعــطاء هــذا الــعالج. اشــار حــضرة بــهاء اهلل بــأن 
االنـسان ال يسـتطيع الـحصول عـلى هـدايـة كـامـلة مـباشـرة مـن اهلل الـعلي الـقديـر وإنـما عـليه ان يـحصل عـلى 
تـلك الهـدايـة مـن خـالل االنـبياء والـرسـل. ان حـضرة ولـي امـر اهلل ال يـرى اي مـانـع مـن مـحاولـة االحـباء الـتأثـير 
عــلى اآلخــريــن مــن خــالل الــعالج الــروحــي، اخــذيــن بــعني االعــتبار بــأن املــبدأ املــذكــور قــد تــم تــوضــيحه وفــهمه 
جـــيدا. ان هـــذا الـــعالج يـــجب ان يـــكون بـــاســـم حـــضرة بـــهاء اهلل وطـــبقا لـــتعالـــيمه واحـــكامـــه. امـــا اهلل ســـبحانـــه 

وتعالى فهو القوي القدير وهو الشافي العظيم وما عداه وسائل بيد ارادته. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 23 أيار / مايو عام 1925م)

4- بــالنســبة لــسؤالــكم حــول الــعالج، فــعلى الــرغــم مــن عــدم وجــود اي مــانــع ملــساعــدة االخــريــن مــن اجــل اعــادة 
صـحتهم، فـان حـضرة املـولـى يـفضل عـدم ربـط اسـم االمـر املـبارك فـي اعـمالـك النـها قـد تـوحـي بـأمـور خـاطـئة. 
ال يـــوجـــد مـــا يـــسمى "بـــالـــعالج الـــبهائـــي" كـــما هـــو مـــوجـــود فـــي الـــعلوم املـــسيحية واملـــذاهـــب االخـــرى. انـــك فـــرد 

بهائي وايضا معالج لالمراض وهما أمران متفاوتان. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 12 كانون االول / ديسمبر 1945م)

5- لـقد نـزل لـوح الـطب بـافـتخار شـخص كـان تـلميذا فـي الـطب والـعالج بـالـطرق الـقديـمة الـتي كـانـت سـائـدة 
فــــي الشــــرق انــــذاك. كــــما كــــان هــــذا الــــشخص عــــلى درايــــة بــــاالصــــطالحــــات الــــتي اســــتُخدمــــت حــــينها. وقــــد 
اســتخدم حــضرة بــهاء اهلل اصــطالحــات وجــمل كــانــت دارجــة لــالطــباء فــي تــلك االيــام. ان هــذه االصــطالحــات 
تــختلف تــمامــا عــن تــلك املســتخدمــة الــيوم فــي عــالــم الــطب. وعــلى الــشخص ان يــكون عــلى اطــالع واســع بــتلك 

االصطالحات والتعابير حتى يستطيع فهم املواضيع التي شرحها حضرة بهاء اهلل في هذا اللوح. 
إن حـــضرة ولـــي امـــر اهلل ال يـــخوض فـــي املـــسائـــل الـــفنية النـــها ليســـت مـــن عـــمله. لـــقد وصـــى حـــضرة بـــهاء اهلل 
الــــناس االســــتفادة مــــن مــــساعــــدة ونــــصائــــح املــــختصني واالطــــباء دون االشــــارة إلــــى املــــدرســــة الــــتي يــــجب ان 
يــنتمي الــيها هــؤالء املــختصون او االطــباء. وبــاملــثل ال يــوجــد فــي الــتعالــيم املــباركــة مــا يــشير بــأن عــلى الــناس 
أكـــل طـــعامـــهم مـــطبوخًــــا او غـــير مـــطبوخ، أو أن يـــمارســـوا الـــريـــاضـــة او ال يـــمارســـونـــها، أو ان يـــأخـــذوا عـــالجًــــــا 
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مـعينًا مـن عـدمـه، كـما أن أكـل اللحـم لـيس حـرامـا. يـقول حـضرة بـهاء اهلل بـأن الـتبليغ هـو مـن اعـظم الخـدمـات 
ولكنه لم يقصد بان نترك ممارسة الطب من أجل التبليغ. 

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 18 كانون االول / ديسمبر 1945م)
6- مـن أعـظم انـواع الـعالج الـذي يـمكن لـلبهائـيني مـمارسـته هـو عـالج الـنفوس املـريـضة مـن الـناحـية الـروحـانـية 
بـواسـطة اعـطاء هـذه الـرسـالـة الـعظيمة اإللـهية لـهم. كـما يـمكننا مـساعـدتـهم روحـيًا وجـسميًا عـن طـريـق تـالوة 

الدعاء لهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 25 اذار / مارس 1946م)

7- ال يــــوجــــد فــــي الــــتعالــــيم املــــباركــــة مــــا يــــمنع الــــفرد الــــبهائــــي مــــن الــــتبرع بــــعيونــــه إلــــى شــــخص آخــــر او إلــــى 
مستشفى، بل العكس يبدو انه عمٌل جليٌل اداؤه. 

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 6 ايلول / سبتمبر 1946م)

8- ان حــضرة ولــي امــر اهلل لــيس لــه عــلم بــنوع الــعالج الــذي تــقدمــه كــما انــه ال يهــتم بهــذا املــوضــوع حــيث ال 
وقـت لـديـه ملـثل هـذه املـواضـيع، ولـكن يـمكنه عـرض بـعض املـبادئ الـعامـة لـتكون تـوجـيًها وارشـاًدا لـكم. ال يـوجـد 
مـا يـسّمى بـاملـعالـجني الـبهائـيني او بـالـعالج الـبهائـي. ذكـر حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب االقـدس بـأن عـلينا ان 
نــراجــع الــطبيب الــحاذق، أي الــطبيب الــذي درس الــطب بــطريــقة عــلمية مــنتظمة كــما انــه لــم يــقل بــأن عــلينا ان 
نـــعتقد بـــأنـــه ســـوف يـــعالـــجنا مـــن خـــالل االطـــباء فـــقط، وإنـــما مـــن خـــالل الـــدعـــاء واملـــناجـــاة وبـــمساعـــدة االطـــباء 

والعالج الجيد الذي يقدمونه. 

واالن، ان كـان عـالجـكم ال يـتعارض مـع هـذه املـبادئ، وإن كـنتم ال تـرغـبون فـي إحـالل مـكان االطـباء الـعاديـني 
اثــناء عــالجــكم لــالخــريــن وانــما مجــرّد مــساعــدتــهم عــن طــريــق تــقديــم االقــتراحــات الــبناءة او غــيرهــا، وعــدم ربــط 
هـذه املـساعـدات بـالـعنايـات املـباشـرة لـحضرة بـهاء اهلل، فـإن حـضرة ولـي أمـر اهلل ال يجـد مـانـًعا مـن االسـتمرار 
فــــي مــــد يــــد الــــعون لــــالخــــريــــن. ولــــكن عــــليكم ان تــــقرروا بــــكل مــــا يــــمليه عــــليكم ضــــميركــــم بــــمدى رغــــبتكم فــــي 
االســــتمرار فــــي الــــعمل عــــلى ضــــوء مــــا ســــبق ذكــــره. ان حــــضرة املــــولــــى ســــيتلو الــــدعــــاء واملــــناجــــاء مــــن اجــــل 

سعادتكم وهدايتكم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 8 حزيران / يونيو 1948م)

9- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم، هـناك عـدد قـليل مـن الـناس يـمكنهم الـنوم اقـل مـن ثـمانـي سـاعـات يـومـيًا. وان كـنت 
واحـًدا مـن هـؤالء فـعليك مـراعـاة صـحتك والـنوم بـما فـيه الـكفايـة، ان حـضرة ولـي أمـر اهلل يـرى عـن نـفسه بـانـه 

بحاجة إلى سبع إلى ثماني ساعات يوميًا راحة على االقل حتى ال تختل قدراته في العمل. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى شخصني مؤمنني بتاريخ 15 ايلول / سبتمبر 1951م)

10- يــرى حــضرة ولــي أمــر اهلل بــان مــوضــوع الــختان ال عــالقــة لــه بــالــتعالــيم املــباركــة، ولــالحــباء مــطلق الحــريــة 
في عمله ان رغبوا.

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 27 اذار / مارس 1954م)

11- ان حـضرة املـولـى قـد سـعد مـن تـحسن صـحتكم وبـالـتأكـيد سـيتلو الـدعـاء مـن اجـل شـفائـكم الـكامـل. ان 
حـضرتـه يـرى ضـرورة املـشورة مـع اكـثر مـن طـبيب حـاذق قـبل اجـراء ايـة عـملية جـراحـية رئـيسية. (مـن رسـالـة 

كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 8 نيسان / ابريل 1954م)

���١٨٩



12- بــالنســبة إلــى املــواضــيع املــتنوعــة الــتي اثــيرت فــي رســالــتك، ال يــوجــد فــي االثــار املــباركــة مــا يــمنع الــفرد 
الـبهائـي مـن الـتبرع بـجسمه الجـراء ابـحاث طـبية عـليه بـعد مـوتـه. ومـع ذلـك يـجب أن يـكون واضـًحا بـأن املـيّت 

يجب ان يدفن طبقا الحكام الشريعة البهائية وال يحرق. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــكندا بــتاريــخ 26 حــزيــران / يــونــيو 

1956م)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- ان مـدارس الـتغذيـة والـطب املـختلفة ليسـت لـها عـالقـة بـالـتعالـيم املـباركـة. ان املـوجـود لـديـنا هـو مجـموعـة مـن 
الــتوجــيهات واملــالحــظات واملــبادئ الــتي ســوف تــبحث بــدقــة بــواســطة املــختصني والــتي ســتكون دون شــك فــي 
الــسنوات املــقبلة مــصدرًا ثــمينًا لــلتوجــيه والهــدايــة فــي حــقل تــطويــر الــعلوم الــطبية. بــاالضــافــة إلــى ذلــك، وحــول 
هـذا املـوضـوع كـتب سـكرتـير حـضرة ولـي أمـر اهلل بـالـنيابـة عـنه مـا يـلي: "لـم يـحن الـوقـت بـعد اليـجاد تـفاصـيل 
وايـضاحـات حـول املـواضـيع الـطبية والـصحية الـعامـة املـشار الـيها فـي االثـار املـباركـة." عـلى االحـباء الـحيطة 
من اية نصوص معينة قد يتمسك بها البعض وقد تفسر بشكل جزئي او حتى قد تفهم بشكل خاطئ …. 

قــــال حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي الــــكتاب االقــــدس: "اذا مــــرضــــتم ارجــــعوا إلــــى الحــــذاق مــــن االطــــباء انــــا مــــا رفــــعنا 
االســباب بــل اثــبتناهــا مــن هــذا الــقلم الــذي جــعله اهلل مــطلع امــره املشــرق املــنير." وقــد نــقل ســكرتــير حــضرة 
ولــي أمــر اهلل تــوجــيهات حــضرتــه حــول هــذا املــوضــوع فــي رســائــل عــدة إلــى افــراد املــؤمــنني، مــثل الــتوجــيهات 
الـتالـية: "راجـع االطـباء الحـذاق وخـذ بـقراراتـهم املـعتبرة." "... قـم بـاملـشورة مـع االطـباء الحـذاق ذوي الـضمير 
الــــحي وخــــذ بــــعالجــــهم بــــاســــتمرار."وايــــضا "… اســــتشر افــــضل االطــــباء … االطــــباء الــــذيــــن درســــوا الــــطب 
بــصورة عــلمية  ومــنتظمة." وبــالــتالــي فــان املــشورة مــع االطــباء والــتمييز بــني املــمارســني املــهنيني الــجيديــن فــي 
الـعلوم الـطبية مـن سـواهـم هـو امـر واضـح، ولـكن يـجب عـدم اقـحام االمـر االلـهي فـي أيـة مـدرسـة طـبية مـعينة 
ســواء أكــانــت نــظريــة أم عــملية. إنــه أمــر مــتروك لــكل فــرد مــؤمــن أن يحــدد الــطبيب الــذي يــرغــب املــشورة مــعه، 

اخذا بعني االعتبار املبادئ التي سبق شرحها. 

امـا بـالنسـبة لـالغـذيـة الـخاصـة، فـكما هـو الـحال فـي الـطب، فـإن بـيت الـعدل االعـظم االلـهي يـشعر بـأن عـلى 
االحــباء ان يــدركــوا بــأن هــناك حجــًما هــائــال ًمــن الــعلوم واملــعارف تــم اكــتشافــها لــتكون مــرشــدا لــنا ولــعاداتــنا 
وســـلوكـــنا. وفـــي هـــذه الـــحالـــة، مـــثلها مـــثل االمـــور االخـــرى، فـــإن عـــلى االحـــباء ان يـــراعـــوا مـــبدأيـــن اثـــناء ابـــداء 
وجــهات نــظرهــم، هــما االعــتدال والــلطافــة، كــما عــليهم ان يــراعــوا ذلــك اثــناء اتــخاذ قــرارهــم بــاملــوافــقة او رفــض 
اي نــوع مــن الــطعام يــقدم لــهم او اثــناء طــلبهم لــنوع مــعني مــن الــطعام. بــالــطبع هــناك حــاالت لــها مــبرراتــها إذ 
يــــتناول فــــيها الــــشخص اطــــعمة مــــعينة ويــــمتنع عــــنها الســــباب طــــبية ولــــكن هــــذا مــــوضــــوع اخــــر ويــــمكن فــــهمه 

بواسطة اي شخص واع. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن الـــساحـــة املـــقدســـة إلـــى احـــد املـــؤمـــنني بـــتاريـــخ 24 كـــانـــون الـــثانـــي / يـــنايـــر 

1977م)

2- بـــالنســـبة لـــقضايـــا الـــصحة وعـــلى االخـــص مـــا يـــتعلق بـــالـــتغذيـــة والـــغذاء الـــخاص فـــإن بـــيت الـــعدل االعـــظم 
يــنصح االحــباء طــلب املــساعــدة والــنصح مــن املــختصني واالطــباء. هــذا مــا وصــاه حــضرة بــهاء اهلل، ولــم يشــر 
حــضرتــه إلــى املــدرســة الــفكريــة او الــعملية الــتي يــجب ان يــنتمي الــيها هــؤالء املــختصون واالطــباء. ومــع ذلــك، 
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ونـظرا لـسؤالـكم عـن املـراجـع املـذكـورة فـي العهـد الـقديـم  (الـتوراة) الـتي تـذكـر اللحـم والـسمك، فـان بـيت الـعدل 
االعـــظم طـــلب مـــنا ان نـــشير إلـــى املـــقتطف الـــتالـــي الـــذي كـــتب بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل إلـــى احـــد 
املـؤمـنني: … ال يـوجـد فـي الـتعالـيم املـباركـة مـا يـشير بـأن عـلى الـناس اكـل طـعامـهم مـطبوخـا أو غـير مـطبوخ 
او ان يــمارســوا الــريــاضــة او ال يــمارســونــها او ان يــأخــذوا عــالجــا مــعينا مــن عــدمــه، كــما ان اكــل اللحــم لــيس 

حراما. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة املقدسة إلى احد املؤمنني بتاريخ 19 حزيران / يونيو 1977م)

3- اســـتلم بـــيت الـــعدل االعـــظم رســـالـــتكم املـــؤرخـــة 19 كـــانـــون الـــثانـــي / يـــنايـــر 1978 حـــول اســـتفساركـــم عـــن 
وجـــهة الـــنظر الـــبهائـــية حـــول تشـــريـــح الـــحيوان. لـــقد سُــــــــئل حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل ســـؤاال مـــشابـــها حـــيث اجـــاب 
ســكرتــيره بــتاريــخ 29 تشــريــن الــثانــي / نــوفــمبر 1955 بــالــجواب الــتالــي: "نــظرا لــعدم وجــود بــيانــات صــريــحة 
وواضــــحة فــــي االثــــار املــــباركــــة حــــول تشــــريــــح الــــحيوان فــــإن هــــذا املــــوضــــوع مــــتروك لــــبيت الــــعدل االعــــظم فــــي 
املسـتقبل لـيقرر فـي شـأنـه." ان بـيت الـعدل االعـظم ال يـرغـب فـي الـوقـت الـراهـن ان يشـرع حـول هـذا املـوضـوع 
وهـو أمـر مـتروك لـضمير كـل فـرد بـهائـي ان يـقرر بـشأنـه ويتخـذ قـراره عـلى ضـوء الـتعالـيم اإللـهية فـيما يـختص 

بالحيوانات واملعاملة معها. 

وحـول هـذا املـوضـوع فـقد طـلب مـنا بـيت الـعدل االعـظم ان نـشير بـأن هـناك لـوحًــــا مـن حـضرة عـبد الـبهاء يـذكـر 
فــيه الــحاجــة إلــى الــرأفــة بــالــحيوان، وايــضا الــسماح لــعمل عــملية جــراحــية لــحيوان عــلى قــيد الــحياة مــن اجــل 
ابـحاث عـلمية حـتى لـو مـات الـحيوان بسـببها، شـريـطة ان يـكون الـحيوان مخـّدرًا وعـدم إيـذائـه إلـى اقـصى حـد 

ممكن. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت عـــن الـــساحـــة املـــقدســـة إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي اليـــطالـــيا بـــتاريـــخ 9 اذار / مـــارس 

1978م)

4- بـالنسـبة لـالغـذيـة الـخاصـة، فـكما هـو الـحال فـي الـطب، فـإن بـيت الـعدل االعـظم يـشعر بـأن عـلى االحـباء 
ان يــدركــوا بــأن هــناك حجــًما هــائــال ًمــن الــعلوم واملــعارف تــم اكــتشافــها لــتكون مــرشــدا لــنا ولــعاداتــنا وســلوكــنا. 
ولــكن يــجب ان يــكون واضــحا بــأن مــدارس الــتغذيــة والــطب ال عــالقــة لــها بــالــتعالــيم الــبهائــية. ان املــوجــود لــديــنا 
هـو مجـموعـة مـن الـتوجـيهات واملـالحـظات واملـبادئ الـتي سـوف تـبحث بـدقـة بـواسـطة املـختصني والـتي سـتكون 
دون شـك فـي الـسنوات املـقبلة مـصدرا ثـمينا لـلتوجـيه والهـدايـة فـي حـقل تـطويـر الـعلوم الـطبيه. بـاالضـافـة إلـى 
ذلـك، وحـول هـذا املـوضـوع كـتب سـكرتـير حـضرة ولـي امـر اهلل بـالـنيابـة عـن حـضرتـه مـا يـلي: "لـم يـحن الـوقـت 
بـعد اليـجاد تـفاصـيل وايـضاحـات حـول املـواضـيع الـطبية والـصحية الـعامـة املـشار الـيها فـي االثـار املـباركـة." 
عــلى االحــباء الــحيطة مــن ايــة نــصوص مــعينة قــد يــتمسك بــها الــبعض وقــد تفســر بــشكل جــزئــي او حــتى قــد 

تفهم بشكل خاطئ. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ 11 تموز / يوليو 1978م)
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االضيیافة االتسع عشريیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- قـد رقـم عـليكم الـّضيافـة فـي كـل شهـر مـرّة واحـدة ولـو بـاملـاء ان اهلل أراد ان يـؤلّـف بـني الـقلوب ولـو بـاسـباب 
الّسموات واالرضني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 57)

2- قد رقم عليكم الّضيافة في كل شهر مرّة واحدة 
 أضـحى هـذا األمـر األسـاس الـذي عـليه تـقام الـضيافـات الـتسع عشـريـة فـي الـديـن الـبهائـي. وقـد حـّث حـضرة 
الـــباب أتـــباعـــه فـــي كـــتاب الـــبيان الـــعربـــي عـــلى االجـــتماع مـــرة كـــل تـــسعة عشـــر يـــومـــا لـــلضيافـــة واأللـــفة. وثـــبّت 

حضرة بهاء اهلل هذا الحكم، وبنّي ما لهذه املناسبات من فضل في توطيد األلفة واالتحاد. 
  وكــشف حــضرة عــبد الــبهاء، ومــن بــعده حــضرة ولــي أمــر اهلل، تــدريــجيا عــن أهــمية تــنظيم هــذه الــضيافــات. 
فـأكـد حـضرة عـبد الـبهاء األهـمية الـروحـانـية لهـذا االجـتماع ومـا يـسوده مـن خـشوع هلل. وعـالوة عـلى مـواصـلة 
حــضرة ولــي أمــر اهلل شــرح أهــمية الــطابــع الــروحــانــي واالجــتماعــي لــلضيافــة الــتسع العشــريــة، أبــرز الــجانــب 
االداري لهـذا االجـتماع، فـنظم الـضيافـة وخـصص فـيها فـترة لـلتشاور حـول شـئون الـجامـعة الـبهائـية، بـما فـي 

ذلك تبادل األخبار واملراسالت. 
وفـي رد عـلى سـؤال بـشأن حـتمية حـكم الـضيافـة، تـفضل حـضرة بـهاء اهلل أنـه لـيس فـرضـا وأبـان حـضرة ولـي 
أمـــر اهلل فـــي رســـالـــة كـــتبت بـــتعليماتـــه: "ان االشـــتراك فـــي الـــضيافـــة الـــتسع عشـــريـــة لـــيس فـــرضـــا، ولـــكنه مـــهم 

جدا، وينبغي لكل مؤمن أن يعتبر حضوره الضيافة واجبًا شخصيًا وامتيازًا خاًصا."
( شرح الكتاب االقدس، فقرة 82)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- بـالنسـبة إلـى مـا كـتبتم حـول ضـيافـة الـسيد… فـان هـذه الـضيافـة هـي مـن الـضيافـة الـتسع عشـريـة الـتي 
أســسها حــضرة الــباب وشــجع حــضرة بــهاء اهلل عــليها ولــها اهــمية كــبيرة وعــليكم ان تهــتموا بــها كــثيرا حــتى 
تـصبح ثـابـتة ومسـتمرة. عـلى االحـباء ان يـجتمعوا ويـجالـسوا بـكل مـحبة وروح وريـحان ويـراعـوا االدب والـوقـار 
فــي ســلوكــهم ويــرتّــلوا االيــات اإللــهية ويــقرأوا املــقاالت املــفيدة ورســائــل عــبد الــبهاء ويــشجعوا الــكل عــلى مــحبة 
االخــريــن ويــتلوا الــدعــاء واملــناجــاة بــكل روح وريــحان ويــقرأوا الــقصائــد ويــذكــروا نــعوت ومــحامــد الــحيّ الــقيوم 

ويلقوا الُخطب وان يخدم صاحب املنزل االخرين بنفسه ويالطفهم ويظهر كل محبة لهم. 
 (من املجموعة املستندية "الضيافة التسع عشرية”)

2- عــليكم ان تهــتموا بــالــضيافــة الــتسع عشــريــة وتــعقدوا جــلساتــها، النــها ســبب ســرور واتــحاد ومــحبة احــباء 
اهلل. 

 (نفس املصدر السابق)

3- ايـها الـعباد الـصادقـون لجـمال الـقدم، إن الـضيافـة مـقبولـة فـي كـل كـور ودور، ووضـع املـوائـد لـالحـباء أمـر 
مــــمدوح ومحــــمود وعــــلى األخــــص فــــي هــــذا الــــدور الــــعظيم والــــكور الــــكريــــم، ألنــــها تــــعتبرمــــن مــــحافــــل ذكــــر اهلل 
ومــجالــس الــعباده. وفــي الــضيافــة تــتلى االيــات اإللــهية والــقصائــد الــخاصــة بــاملــحامــد والــنعوت اإللــهية وتــبعث 
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الــنفوس بــكل انجــذاب. ان االصــل هــو الــسنوحــات الــرحــمانــية ولــكن بــالــطبع يــتم تــناول بــعض االطــعمة حــتى 
يــوازي الــعالــم الــجسمانــي الــعالــم الــروحــانــي، ويــكون الــجسم مــطابــقا لــلروح وتــكون الــنعم الــجسمانــية كــامــلة 
مـــثل الـــنعم الـــروحـــانـــية الـــسابـــغة. طـــوبـــى لـــكم بـــما اجـــريـــتم هـــذا الـــحكم وكـــنتم ســـببا فـــي تـــذكـــير وتـــنبيه وروح 

وريحان احباء اهلل. 
 (نفس املصدر السابق)

4- وصـلتني رسـالـتك ومـا كـتبت عـن الـضيافـة الـتسع عشـريـة كـان سـببًا للسـرور والـحبور. إن تـلك الجـلسات 
هـــي ســـبب لـــنزول املـــائـــدة الـــسماويـــة وحـــصول الـــتأيـــيدات الـــرحـــمانـــية. أرجـــو ان تـــشملكم نـــفثات روح الـــقدس 
ويـقوم كـل واحـد مـنكم بـالـتبشير عـن طـلوع شـمس الـحقيقة وشـروق نـيّر االفـاق بـكالم مـتني وقـلب مـليء بـمحبة 

اهلل في املحافل واملجامع الكبرى . 
 (نفس املصدر السابق)

5- عــــليكم أن تهــــتموا بــــمجالــــس الــــتسع عشــــريــــة حــــتى يــــتوجّــــــه االحــــباء وإمــــاء الــــرحــــمن إلــــى املــــلكوت ويــــرتــــلوا 
املـــناجـــاة ويـــطلبوا الـــتأيـــيد وينجـــذبـــوا إلـــى مـــحبة بـــعضهم الـــبعض ويـــزيـــدوا مـــن الـــتنزيـــه والـــتقديـــس والـــتقوى 

ومقاومة النفس والهوى ويتجرّدوا من العالم العنصري ويستغرقوا في االحساسات الروحانية. 
 (نفس املصدر السابق)

6- أيـها الـثابـت عـلى املـيثاق اسـتلمت رسـالـتك املسهـبه، ومـن كـثرة املـشاغـل سـأرد عـليك بـاخـتصار. بـالنسـبة 
لـلضيافـة فـي كـل شهـر بـهائـي فـان املـقصود مـنها االلـفة واملـحبة والـتبتّل والـتذكّـــر وتـرويـج املـساعـي الـخيريـه، 
وهـذا يـعني تـالوة االيـات وذكـر اهلل واملـناجـاة لـه ومـعامـلة بـعضنا الـبعض بـكل مـحبة والـفة. وإن كـان هـناك زعـل 
بـني اثـنني مـن االحـباء عـليكم دعـوتـهم لـلضيافـة وإصـالح مـا بـينهما وأيـضا الـبحث فـي األمـور الـخيريـة وأعـمال 

البر والتقوى حتى نحصل على نتائج جيده. 
 (نفس املصدر السابق)

7- إن الــــضيافــــة الــــتسع عشــــريــــة لــــها اهــــمية كــــبرى، حــــيث يــــجتمع االحــــباء ويــــذكــــرون اهلل بــــكل مــــحبة وألــــفة 
ويتحــدثــون عــن الــبشارات اإللــهية ودالئــل وبــراهــني ظــهور حــضرة بــهاء اهلل واالعــمال الــحسنة وتــضحية احــباء 
ايـــران وانـــقطاع وجـــذبـــة الشهـــداء وانـــفاق ومـــساعـــدة األحـــباء لـــبعضهم الـــبعض. ولهـــذا فـــإن الـــضيافـــة الـــتسع 

عشرية هامة جدا. 
 (نفس املصدر السابق)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- عــن مــيعاد يــوم الــضيافــة فــي كــل شهــر مــرة، تــفضل حــضرتــه بــأنــه لــم يــتعني يــوم مــخصوص لــه، إنــما اذا 
األحــــــــــــــــــســــــن واألنــــــســــــــــــــــــب.                                                             فــــــــــــــــــهــــــو  الــــــشــــــهــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــن  األول  الــــــــــــــــــيــــــوم  فــــــــــــــــــي  االجــــــــــــــــــتــــــمــــــاع  يــــــــــــــــــكــــــون 

(من املجموعة املستندية "الضيافة التسع عشرية”)

2- بــالنســبة لــطبيعة الــضيافــة الــتسع عشــريــة، فــفي الــكتاب االقــدس أشــار حــضرة بــهاء اهلل بــكل وضــوح إلــى 
املــيزات الــروحــية واالجــتماعــية لــها. بــاالضــافــة إلــى ذلــك، فــقد أكــد حــضرة ولــي أمــر اهلل إلــى االهــمية االداريــة 
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لــلضيافــة نــظرا لــالحــتياجــات املــتزايــدة لــلجامــعة الــبهائــية فــي عــصر الــتكويــن هــذا، ومــن أجــل الــتدريــب بــشكل 
افضل على املبادئ االدارية البهائية. 

(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه بـتاريـخ 29 تـموز / يـولـيو عـام 1935 إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي 
للواليات املتحدة وكندا)

3- وبـالـتالـي فـان اهـمية الـضيافـة تـكمن فـي ثـالثـة مـحاور. انـه اجـتماع يـضم الـجانـب الـروحـي واالجـتماعـي 
واالداري. وعــندمــا تتّحــد هــذه الــجوانــب جــميعها يــمكن الــحصول عــلى نــتائــج جــيده، وعــلى االحــباء ان يــعطوا 

اهمية لهذه املؤسسة التي اوجدها حضرة بهاء اهلل وعليهم ايضا ان ال يقللوا من اهميتها. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه بـتاريـخ 20 تشـريـن االول / اكـتوبـر عـام 1935 إلـى املـحفل الـروحـانـي 

املركزي للواليات املتحدة وكندا)

4- بـــالنســـبة لـــلضيافـــة الـــتسع عشـــريـــة إنـــها ليســـت واجـــبه، ولـــكن عـــلى االحـــباء الـــسعي الـــحثيث لـــحضورهـــا 
بـــشكل دوري وذلـــك لســـببني رئـــيسيني، األول: لكســـب روح الخـــدمـــة والـــصداقـــة. وثـــانـــيا: اعـــطاء فـــرصـــة جـــيدة 

لالحباء ملناقشة شئون االمر املبارك وايجاد السبل والطرق الالزمة لتطور االنشطة والفعاليات البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1936 إلى احد املؤمنني)

5- خـالل الجـزء الـروحـانـي مـن الـضيافـة الـتسع عشـريـة يـمكن قـراءة أي جـزء مـن آثـار حـضرة الـباب وحـضرة 
بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء وأيـــضا اقـــسام مـــن االنـــجيل املـــقدس والـــقرآن الـــكريـــم النـــها جـــميعا تـــعتبر اثـــارًا 

مقدسة وال داعي لحصر هذا الجزء بتالوة االدعية واملناجاة فقط. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 18 تشرين االول / اكتوبر عام 1948 إلى أحد املؤمنني)

6- ان الـضيافـة الـتسع عشـريـة تـعتبر مـن مـؤسـسات االمـر املـبارك وقـد تـأسسـت أوال بـواسـطة حـضرة الـباب 
وايّـدهـا واكـد عـليها حـضرة بـهاء اهلل، واالن هـي مـن االجـزاء الـرئـيسية والـبارزة لـلنظام االداري الـبهائـي. ان 

الضيافة خاصة بالبهائيني فقط وال استثناء من ذلك. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه بــتاريــخ 28 ايــار / مــايــو عــام 1954 إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي 

الملانيا والنمسا)

7- ان الهــدف الــرئــيسي لــلضيافــة الــتسع عشــريــة هــو اعــطاء الــفرصــة لــألحــباء لــتقديــم اقــتراحــاتــهم لــلمحفل 
الــــروحــــانــــي املحــــلي، الــــذي بــــدوره ســــيحّول هــــذه االقــــتراحــــات إلــــى املــــحفل املــــركــــزي. وبــــالــــتالــــي فــــان املــــحفل 
الـروحـانـي املحـلي هـو الـقناة املـناسـبة الـتي تسـتطيع الـجامـعات الـبهائـية املحـلية االتـصال بـاملـحفل املـركـزي. 
أمـا مـؤتـمر الـوكـالء املـركـزي الـسنوي فـيجب اعـتباره اجـتماعـا مـؤقـتا لـديـه وظـائـف مـعينة يـؤديـه خـالل فـترة مـعينة 
مـن الـزمـن. وبـالـتالـي فـان وجـوده مـنحصر خـالل فـترة املـؤتـمر ولـكن يسـتطيع االحـباء املـشورة فـي كـل األوقـات 

من خالل املحافل الروحانية املحلية. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرتـــه بـــتاريـــخ 18 تشـــريـــن الـــثانـــي / نـــوفـــمبر عـــام 1933 م إلـــى املـــحفل 

الروحاني املركزي للواليات املتحدة وكندا)
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من رسائل بيت العدل األعظم 

1- بــالنســبة لــتغيير تــرتــيب بــرنــامــج الــضيافــة، فــانــه واضــح مــن تــوجــيهات حــضرة شــوقــي أفــندي بــأن بــرنــامــج 
الـضيافـة الـتسع عشـريـة يـجب أن يـبدأ بـالجـزء الـروحـانـي ولـيس الجـزء االجـتماعـي الـذي يـشمل تـناول وجـبات 
غـــذاء خـــفيفه. ولـــكن إن ُوجـــد بـــأن الـــلقاء بـــني االحـــباء أو تـــقديـــم الـــطعام لـــهم قـــبل الجـــلسة أمـــٌر مســـتحسٌن فـــال 

بأس من ذلك، آخذين بعني االعتبار بان ذلك ليس جزءاً من الضيافة. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل االعــظم بــتاريــخ 23 كــانــون الــثانــي/يــنايــر عــام 1985 م إلــى أحــد 

املؤمنني)

2- بــالنســبة إلــى تــساؤلــكم حــول امــكانــية حــضور االطــفال الــبهائــيني الــذيــن تــقل اعــمارهــم عــن خــمس عشــرة 
ســنة ولــكن والــديــهم غــير بــهائــيني فــي الــضيافــة الــتسع عشــريــة أو أيــة مــناســبة اخــرى خــاصــة لــالحــباء، فــانــه 
يـــمكن حـــضور هـــؤالء االطـــفال إلـــى الجـــلسات شـــريـــطة مـــوافـــقة والـــديـــهم عـــلى ذلـــك. ان هـــذا الشـــرط بـــالـــطبع 

خاص لالطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس عشرة سنة. 
 (مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن بـــيت الـــعدل االعـــظم بـــتاريـــخ 14 آب / اغســـطس عـــام 1970 م إلـــى املـــحفل 

الروحاني املركزي لنيكاراغوا)

3- جــوابًــا عــلى رســالــتكم املــؤرخــة 8 تشــريــن الــثانــي / نــوفــمبر فــان عــلى جــميع االحــباء مــهما كــانــت ظــروفــهم 
عـقد الـضيافـة الـتسع عشـريـة. بـالـطبع فـان الـضيافـة الـرسـمية مـن الـناحـية االداريـة هـي الـضيافـة الـتي تـعقد 
فـي وجـود مـحفل روحـانـي محـلي يـتولـى ادارتـها ويـقدم الـتقاريـر لـالحـباء ويـتلقى تـوصـياتـهم. ولـكن مجـموعـات 
االفــــراد والتجــــمعات املــــختلفة واالحــــباء الــــساكــــنني فــــي املــــناطــــق الــــنائــــية عــــليهم االحــــتفال بهــــذا الــــيوم وتــــالوة 
املـناجـاة مـع بـعضهم الـبعض. وفـي حـالـة وجـود مجـموعـة مـن االحـباء يـمكن لـهم عـقد الـضيافـة بـنفس اسـلوب 
وطــريــقة املــحفل الــروحــانــي املحــلي آخــذيــن بــعني االعــتبار عــدم وجــود جــانــب اداري رســمي لــها. امــا بــالنســبة 
لــزائــري الــضيافــة الــتسع عشــريــة، فــيُرحّــــب بجــميع الــبهائــيني مــن شــتى بــقاع الــعالــم ويــمكن لــهم املــشاركــة فــي 
قـسم املـشورة. ولـكن الـتصويـت عـلى االقـتراحـات املـقدمـة إلـى املـحفل الـروحـانـي املحـلي فـهو خـاص بـاعـضاء 

الجالية املحلية. 
  (مــن رســالــة لــبيت الــعدل االعــظم بــتاريــخ 1 كــانــون االول / ديــسمبر عــام 1968 م إلــى املــحفل الــروحــانــي 

املركزي للجزر البريطانية)

4- بــالنســبة لــلضيافــة الــتسع عشــريــة فــان املــبدأ الــعاملــي املــتبع هــو عــدم جــواز دعــوة غــير الــبهائــيني لــها. وان 
سُـــــــئلَت عـــن الســـبب يـــمكنك ان تشـــرح بـــان طـــبيعة الـــضيافـــة هـــي أمـــر داخـــلي واداري. وخـــالل فـــترة املـــشورة، 

على البهائيني ان يمارسوا مطلق حريتهم في التعبير عن وجهات نظرهم حول أمر اهلل . 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل االعــظم إلــى أحــد االفــراد بــتاريــخ 12 آب / اغســطس عــام 1981 

م)

5- لـــقد أمـــرنـــا بـــيت الـــعدل االعـــظم أن نـــخبركـــم بـــان االطـــفال يـــجب ان يـــتدربـــوا عـــلى فـــهم االهـــمية الـــروحـــية 
الجــتماعــات اتــباع جــمال املــبارك ويــتمنّوا شــرف وفــضل مــشاركــتهم فــيها مــهما كــان شــكل هــذه االجــتماعــات. 
مـن الـواضـح ان بـعض الجـلسات قـد تـكون طـويـلة ويـكون صـعبا عـلى االطـفال الـصغار مـراعـاة الهـدوء فـيها. 
فــــي هــــذه الــــحالــــة عــــلى أحــــد الــــوالــــديــــن االعــــتناء بــــالــــطفل وعــــدم حــــضوره جــــزء مــــن الجــــلسه. ويــــمكن لــــلمحفل 
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الـروحـانـي مـساعـدة الـوالـديـن بـواسـطة اعـداد غـرفـة لهـذا الـغرض تسـتخدم لـالطـفال اثـناء انـعقاد الجـلسه. ان 
مشاركة االطفال لجلسات الكبار هي عالمة على البلوغ املتنامي ودليل على السلوك السوّي. 

  (مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم بـتاريـخ 14 اكـتوبـر عـام 1982 م إلـى املـحفل الـروحـانـي 
املركزي لكندا)

6- عـالوة عـلى ذلـك، يـجب ان ال يـغيب عـن بـالـنا بـان اآلثـار الـفارسـية لـحضرة شـوقـي افـندي هـي مـمتازة فـي 
طـبيعتها خـالفـا عـن رسـائـله االنجـليزيـة املـوجّــــهة إلـى االحـباء فـي الـغرب، وبـالـتالـي فـان هـذه االثـار الـفارسـية 
مليئة بحاالت التبتل واالبتهال والتضرع والدعاء التي تكون مناسبة للجزء الروحاني من الضيافة البهائية. 

(من رسالة كتبها بيت العدل االعظم إلى أحد املؤمنني بتاريخ 15 تشرين االول / اكتوبر عام 1972)
 

7- بــالــتأكــيد يــمكن للشــباب الــبهائــي بــني الــسن الــخامــسة عشــرة والــواحــد والعشــريــن املــشاركــة فــي املــناقــشة 
ويـجب ان نـشّجعهم عـلى ذلـك ولـكن ال يسـتطيعون الـتصويـت عـلى الـتوصـيات املـرسـلة إلـى املـحفل قـبل بـلوغـهم 

سن الواحد والعشرين. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن بـــيت الـــعدل االعـــظم بـــتاريـــخ 16 ايـــلول / ســـبتمبر عـــام 1979 إلـــى املـــحفل 

املركزي للمملكة املتحدة)

8- اذا اتــفق االحــباء فــي الــضيافــة الــتسع عشــريــة عــلى تــوصــيات ســواء بــاغــلبية االصــوات او بــاالجــماع فــان 
هــذه الــتوصــيات تــعتبر مــقدمــة مــن الــضيافــة إلــى املــحفل. ومــن الــجانــب االخــر اذا قــّدم أحــد األحــباء اقــتراحــا 

في الضيافة ولم تتم املوافقة عليه ولكن يستطيع املحفل أن يأخذ هذا االقتراح بعني االعتبار. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي الملـانـيا بـتاريـخ 27 تـموز / 

يوليو عام 1982 م)

9- لـــقد أثـــيرت مـــؤخـــرا أســـئلة مـــختلفة مـــن قِــــبَل األحـــباء حـــول الـــضيافـــة الـــتسع عشـــريـــة، طـــبيعتها وأهـــدافـــها 
وامــكانــياتــها، وقــد طــرح هــذا املــوضــوع فــي املــؤتــمر الــعاملــي الــسادس خــالل الــعام املــاضــي وشــغل حــيّزًا مــن 
املـناقـشة واآلن نـشعر بـأنـه قـد حـان الـوقـت لـتوضـيح بـعض االمـور الـخاصـة بـذلـك. ان الـنظام الـعاملـي الجـديـد 
لــحضرة بــهاء اهلل يــشمل جــميع عــناصــر املــجتمع االنــسانــي، انــه يــوحّــــد ويــدمــج الــعمليات الــروحــانــية واالداريــة 
واالجـتماعـية لـعاملـنا ويـوجّـــه آمـال البشـريـة بشـتى أنـواعـها واشـكالـها نـحو تـشييد حـضارة جـديـدة. ان الـضيافـة 
الـتسع عشـريـة تـحتوي عـلى جـميع هـذه الـعناصـر بـاعـتبارهـا قـاعـدة املـجتمع وتـعمل هـذه املـؤسـسة فـي الـقريـة 
واملـديـنة، انـها املـؤسـسة الـتي تـضم كـافـة أهـل الـبهاء وتهـدف إلـى تـرويـج الـوحـدة وتـأكـيد الـنمو وتـطور واشـاعـة 
املـحبة واملـودة. وعـن الـضيافـة يـقول حـضرة عـبد الـبهاء: "ان عـقدت الـضيافـة الـتسع عشـريـة بـشكل جـيّد فـانـها 
سـتكون سـببًا لـلفرح والسـرور وسيكسـب االحـباء روحًـــا جـديـدة وقـوى روحـانـية." ومـن اجـل الـحصول عـلى هـذه 
الــنتيجة الــعظيمة عــلى جــميع االحــباء ان يــدركــوا مــفهوم الــضيافــة الــتسع عشــريــة بــوعــي كــامــل. فــمن املــعروف 
ان الــــــضيافــــــة تــــــحتوي عــــــلى ثــــــالثــــــة أجــــــزاء رئــــــيسية مــــــترابــــــطة: الجــــــزء الــــــروحــــــانــــــي والجــــــزء اإلداري والجــــــزء 
االجـتماعـي. الجـزء الـروحـانـي: يسـتلزم تـالوة االدعـية واملـناجـاة مـن االثـار املـقدسـة، أمـا الجـزء اإلداري فـهو 
اجــتماع عــام يــقوم فــيه املــحفل الــروحــانــي بــاطــالع الــجامــعة عــلى فــعالــياتــه وخــططه ومــشاكــله كــما يــشاركــهم 
أخـــبار ورســـائـــل املـــركـــز الـــعاملـــي واملـــحفل املـــركـــزي، ويســـتقبل أيـــضا أفـــكار وإقـــتراحـــات األحـــباء عـــن طـــريـــقة 
املــشاورة. والجــزء الــثالــث يــحتوي عــلى تــناول الــطعام والشــراب واملــشاركــة فــي االنشــطة االخــرى الــتي تهــدف 
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إلـى ايـجاد الـصداقـة واأللـفة بـني الـثقافـات املـختلفة بـصورة ال تـحيد عـن املـبادئ األسـاسـية لـألمـر الـعظيم أو 
الخصائص الرئيسية للضيافة. 

 ومـع ان انـعقاد الـضيافـة الـتسع عشـريـة يـتطلب الـتقيد بـاألقـسام الـثالثـة املـذكـورة اال ان هـناك مـجاال واسـعا 
ملـمارسـة انشـطة وفـعالـيات مـتنوعـة. فـمثال يـمكننا االسـتعانـة بـاملـوسـيقى خـالل االقـسام املـختلفة ومـنها الـقسم 
الـــروحـــانـــي كـــما اقـــترح حـــضرة عـــبد الـــبهاء تـــقديـــم بـــعض الـــكلمات والخـــطب الـــبليغية واملـــشوقـــة، ويـــمكن ابـــراز 
شـتى أنـواع حـسن الـضيافـة والـترحـيب كـما أن نـوعـية ونـطاق املـشاورة هـام لـروحـانـية الجـلسة. ان اثـر عـرض 
الــثقافــات املــختلفة فــي أقــسام الــضيافــة يــعّد عــامــال مــرغــوبــا بــه العــطاء الــضيافــة تــنوعــا مــطلوبــا لــتتمثل بــذلــك 
خـــصائـــص وصـــفات املـــجتمع الـــذي عـــقدت بـــه الـــضيافـــة مـــما يـــؤدي إلـــى ايـــجاد نـــشاط وروحـــانـــية وســـرور بـــني 

الحاضرين. 

وتجــدر املــالحــظة بــأن تــطور مــفهوم الــضيافــة الــتسع عشــريــة جــاء مــع تــقدم وتــطور األمــر اإللــهي، فــفي ايــران 
وأثــناء املــراحــل األولــية لــألمــر املــبارك بــدأ أفــراد األحــباء بــعقد جــلسات الــضيافــة تــجاوبــا لــتوصــية مــن حــضرة 
بــهاء اهلل مــرة كــل تــسعة عشــر يــومــا وكــانــت تــشمل تــالوة االثــار املــباركــة ومــناقشــتها، ومــع تــطور ونــمو املــجتمع 
ركـــز حـــضرة عـــبد الـــبهاء عـــلى الـــقسم الـــروحـــانـــي واالجـــتماعـــي لـــلضيافـــة. وبـــعد تـــأســـيس املـــحافـــل الـــروحـــانـــية 
املحـلية اضـاف حـضرة ولـي أمـر اهلل الـقسم اإلداري لـلضيافـة وقـام بـتعريـف الـضيافـة كـمؤسـسة أمـريـة كـما لـو 

كانت سيمفونية من ثالثة مقاطع قد اكتملت. 

ولـكن يـجب ان ال نـعتبر تـطّور الـضيافـة مجـرد ظـهور تـدريـجي ملـؤسـسة أمـريـة وانـما هـناك مـفهوم أوسـع لـذلـك. 
فــمن املــمكن اعــتبارهــا امــتزاجــا مــثالــيا لــذروة تــطورات تــاريــخية عــظيمة تــحتوي عــلى الــعناصــر االولــية لــحياة 
الـــجامـــعة أي ان الـــعبادة واالحـــتفال ثـــم الـــتقارب والـــتعارف عـــلى مـــدى زمـــن طـــويـــل قـــد الـــتقت بـــشكل جـــميل. 
فـالـضيافـة الـتسع عشـريـة تـعبّر عـن املـرحـلة الجـديـدة فـي هـذا الـعصر الـنورانـي لـتكامـل صـور حـياة الـجامـعة. 
فـقد وصـفها حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأنـها أسـاس الـنظام الـعاملـي الجـديـد، وفـي رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـنه ذكـر 
أن الـضيافـة عـبارة عـن: "واسـطة هـامـة اليـجاد روابـط قـويـة ومسـتمرة بـني االحـباء انـفسهم وايـضا بـني األحـباء 

وبني املؤسسة التي تمثل جامعتهم املحلية”.

وعـالوة عـلى ذلـك وبـما أن الـضيافـة تـعطي الـفرصـة لـنقل الـرسـائـل واألخـبار مـن املسـتويـات املـركـزيـة والـدولـية 
االداريــة وتــفسح املــجال لــالحــباء لــتقديــم اقــتراحــاتــهم ووجــهات نــظرهــم لــتلك املســتويــات، فــان الــضيافــة تــعتبر 
أداة لـــربـــط الـــجامـــعة املحـــلية مـــع إلـــهيكل الـــعام لـــلنظم اإلداري بـــشكل فـــعال ومـــؤثـــر. واذا اعـــتبرنـــا الـــضيافـــة 
محـــدودة فـــي مـــجالـــها املحـــلي فـــما زال هـــناك الـــكثير مـــما يـــثير ويســـّر الـــقلب. فـــبالـــضيافـــة يـــتم ربـــط األفـــراد 
بـتطورات جـماعـية تـصبح سـببًا فـي بـناء وتجـديـد املـجتمع فـمثال تـعتبر الـضيافـة مـكانـا ملـمارسـة الـديـمقراطـية 
عـلى مسـتوى جـذور املـجتمع حـيث يـلتقي املـحفل الـروحـانـي املحـلي مـع أعـضاء الـجامـعة حـول قـاعـدة مشـتركـة 
وعــندهــا يــكون لــألفــراد الحــريــة فــي عــرض أفــكارهــم وآرائــهم ســواء كــانــت جــديــدة أو انــتقادات بــناءة مــن أجــل 
ايــجاد حــضارة مــتقدمــة، ولهــذا يــمكن املــالحــظة بــأنــه عــالوة عــلى املــغزى الــروحــانــي لــلضيافــة الــتسع عشــريــة 
فـــانـــها تـــتكون مـــن عـــناصـــر اجـــتماعـــية مـــعينة تـــقوم بـــاعـــداد املـــشاركـــني فـــيها لـــيصبحوا أعـــضاء مـــسؤولـــني فـــي 
الــجامــعة. واذا رغــبنا فــي االعــداد لــلضيافــة بــطريــقة مــناســبة وجــيدة فــباالضــافــة إلــى ادراكــنا ملــفهومــها يــجب 

االستعداد لها وتهيئة األحباء للمشاركة فيها. 
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 وعـلى الـرغـم مـن أن املـحفل الـروحـانـي املحـلي مـسئول عـن انـعقاد الـضيافـة اداريًـا فـان األفـراد ومجـموعـات 
االفـراد مـدعـوة لـالعـداد لـها بـما يـتفق مـع روح الـضيافـة والـوفـادة الـهامـة لهـذه املـناسـبة، ويـمكن لـهؤالء األفـراد 
ضـيافـة اآلخـريـن واملـشاركـة فـي انـتخاب اآلثـار املـباركـة لـتالوتـها فـي الـقسم الـروحـانـي كـما يـمكنهم املـشاركـة 
فــي الــقسم االجــتماعــي. فــفي الــجامــعات الــصغيرة يــمكن لــألحــباء أن يــكونــوا مــضيافــني، أمــا فــي الــجامــعات 
الـكبرى فـيمكن لـلمحافـل الـروحـانـية املحـلية ابـتكار طـرق جـديـدة لـلضيافـة مـع الـحفاظ عـلى املـفهوم األسـاسـي 

للضيافة التسع عشرية. 

ومــن املــميّزات الــبارزة لــالعــداد لــلضيافــة هــي انــتخاب االلــواح واآلثــار املــباركــة املــناســبة لــلقراءة وتــعيني الــقرّاء 
املـناسـبني لـها مسـبقا، ومـراعـاة األدب واالحـترام أثـناء الـتالوة واالسـتماع لـآلثـاراملـباركـة. كـما ان مـراعـاة جـو 
الــضيافــة ســواء داخــل محــل انــعقادهــا او خــارجــه يــكون لــه اثــر كــبير عــلى الــضيافــة نــفسها. فــالــنظافــة واعــداد 
املـــكان بـــطريـــقة عـــملية ومـــنظمة يـــعتبر عـــامـــال مـــؤثـــرا، كـــما أن مـــراعـــاة الـــتوقـــيت يـــعتبر ايـــضا مـــقياســـا لـــالعـــداد 

الجيد. 

ان نـجاح الـضيافـة الـتسع عشـريـة مـرهـون إلـى حـد كـبير بـنوعـية ومسـتوى االعـداد الـجيد لـه ومـشاركـة االحـباء 
فـيها. وقـد وصّـــــــــى حـضرة عـبد الـبهاء بـالـتالـي : "عـليكم االهـتمام بـالـضيافـة الـتسع عشـريـة حـتى يـتوجـه االحـباء 
وامــاء الــرحــمن إلــى املــلكوت، ويــرتــلوا املــناجــاة ويــطلبوا الــتأيــيد وينجــذبــوا إلــى مــحبة اآلخــريــن، ويــعملوا عــلى 
مـقاومـة الـنفس والـهوى ويـتوجـهوا إلـى الـتنزيـه والـتقديـس والـتقوى ويتجـرّدوا مـن الـعالـم الـعنصري ويسـتغرقـوا 

في االحساسات الروحانية." 

ولـفهم وادراك الـتوصـية املـذكـورة عـلينا أن نسـلط الـضوء عـلى الـضيافـة الـتسع عشـريـة كـما رقـمت وذكـرت فـي 
اآلثـــار املـــباركـــة. فـــفي الـــكتاب االقـــدس يـــقول حـــضرة بـــهاء اهلل: "قـــد رقـــم عـــليكم الـــضيافـــة فـــي كـــل شهـــر مـــرة 
واحـدة ولـو بـاملـاء ان اهلل اراد ان يـؤلـف بـني الـقلوب ولـو بـاسـباب الـسموات واالرض." فـاذا اصـبح واضـًحا بـان 
الــضيافــة الــتسع عشــريــة مــبنية اســاســا عــلى حــسن الــضيافــة والــوفــادة مــع كــل مــا يــتضمنه ذلــك مــن مــعانــي 
الـــصداقـــة واملـــحبة والخـــدمـــة والـــكرم وحـــسن العشـــرة. ان فـــكرة الـــوفـــادة والـــترحـــاب وحـــسن االســـتقبال كـــروح 
مــــؤازرة ملــــؤســــسة هــــامــــة يــــعطي انــــطباعًـــــا وتــــصورًا جــــديــــًدا لــــألمــــور االنــــسانــــية عــــلى جــــميع املســــتويــــات، هــــذا 
االنـــطباع الـــهام ملـــبدأ وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي الـــذي طـــاملـــا كـــافـــح وعـــانـــى مـــن أجـــله مـــؤســـسو هـــذه الشـــريـــعة 
الـــربـــانـــية. انـــها الـــضيافـــة الـــتسع عشـــريـــة الـــتي تـــضع الـــقاعـــدة واألســـاس لـــتحقيق هـــذه الـــحقيقة الـــهامـــة. إن 
أدعـيتنا الـحارة فـي الـعتبات املـقدسـة الـعليا هـي أن يُـحقق األحـباء أهـداف ومـقاصـد الـضيافـة الـتسع عشـريـة 

باعتبارها "مصدرًا للبهجة" و"أساسا للوحدة واالتفاق" و"وسيلة لأللفة والصداقة". 
(من رسالة كتبها بيت العدل االعظم بتاريخ 27 اب / اغسطس عام 1989 إلى كافة البهائيني في العالم)

[راجع أيًضا فصل 5 إطاعة املؤسسات البهائية وفصل 66 النظام العاملي واإلداري البهائي].
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االطالقق 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- وان حـدث بـينهما كـدورة او كـره لـيس لـه ان يـطّلقها ولـه ان يـصبر سـنة كـامـلة لعّل تسـطع بـينهما رآئـحة املـحبّة 
وان كـملت ومـا فـاحـت فـال بـأس فـي الـّطالق انّـه كـان عـلى كّل شـيء حـكيماً. قـد نـهاكـم اهلل عّما عـملتم بـعد طـلقات 
ثــلث فـضالً مــن عــنده لــتكونــوا مــن الـّشاكـريـن فــي لــوح كــان مــن قــلم االمــر مسـطوراً. والّــذي طـّلق لــه االخــتيار فــي 
الــرّجــوع بــعد انــقضآء كـّل شهــر بــاملــوّدة والــرّضــآء مــا لــم تســتحصن واذا اســتحصنت تــحّقق الــفصل بــوصــل اخــر 
وقــضي االمــر االّ بــعد امــر مــبني كــذلــك كــان االمــر مــن مــطلع الجــمال فــي لــوح الــجالل بــاالجــالل مــرقــومــاً. والّـــذي 
سافر وسافرت معه ثّم حدث بينهما االختالف فله ان يؤتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى املقّر الّـذي خرجت عنه 
او يسـّلمها بـيد امـني ومـا تـحتاج بـه فـي السّــــــبيل لـيبّلغها الـى محـّلها اّن ربّــك يـحكم كـيف يـشآء بسـلطان كـان عـلى 
الـعاملـني مـحيطاً. والّــتي طــّلقت بــما ثــبت عــليها مــنكر ال نــفقة لــها ايّــام تــربّــصها كــذلــك كــان نــيّر االمــر مــن افــق 
الــعدل مــشهوداً. اّن اهلل احــّب الــوصــل والــوفــاق وابــغض الــفصل والــطّالق عــاشــروا يــا قــوم بــالــّروح والــّريــحان 
لـــعمري ســـيفنى مـــن فـــي االمـــكان ومـــا يـــبقى هـــو الـــعمل الـــطّيّب وكـــان اهلل عـــلى مـــا اقـــول شـــهيداً. يـــا عـــبادي 

اصلحوا ذات بينكم ثّم استمعوا ما ينصحكم به القلم االعلى وال تتّبعوا جبّاراً شقيّاً. 
(الكتاب االقدس، الفقرات 68 – 69 – 70)

2- وان حدث بينهما كدورة أو كره ليس له أن يطّلقها وله أن يصبر سنة كاملة 
الـطالق فـي الـديـن الـبهائـي مـذمـوم ذمًّـا عـظيما. ولـكن إن حـدثـت كـدورة أو كـره بـني الـزوجـني يـجوز الـطالق بـعد 
االصـــطبار ســـنة كـــامـــلة، يـــلتزم الـــزوج فـــي أثـــنائـــها بـــنفقة أوالده وزوجـــته، وعـــلى الـــطرفـــني أن يـــسعيا طـــوالـــها 
لــتسويــة الــخالف بــينهما. وذكــر حــضرة ولــي أمــر اهلل بــأن لــكل مــن الــزوج والــزوجــة حــق طــلب الــطالق إذا مــا 
"شـعر أي الـطرفـني أن هـناك ضـرورة قـصوى لـذلـك". تـناول حـضرة بـهاء اهلل فـي رسـالـة "سـؤال وجـواب" عـددا 
مـن الـقضايـا املـتعلقة بـسنة االصـطبار، وإجـرائـها، وتحـديـد بـدايـتها، وشـروط الـتراضـي أثـناءهـا ودور كـل مـن 
الـــشهود وبـــيت الـــعدل املحـــلي. وفـــيما يـــتعلق بـــالـــشهود فـــقد وضـــح بـــيت الـــعدل األعـــظم أن املـــحافـــل الـــروحـــانـــية 
املحــلية تــقوم فــي الــوقــت الــحاضــر بــدور الــشهود فــي قــضايــا الــطالق. وقــد أوجــزت "خــالصــة أحــكام الــكتاب 

األقدس وأوامره" تفاصيل أحكام الطالق. 

3- قد نهاكم اهلل عما عملتم بعد طلقات ثلث 
تــشير هــذه اآليــة الــكريــمة إلــى أحــد أحــكام الشــريــعة اإلســالمــية املــنزل فــي الــقرآن الــكريــم ويــقضي بــأنــه فــي 
ظـروف مـعينة ال يـمكن لـلزوج أن يـرد مـطلقته إال إذا تـزوجـت بـآخـر ثـم طـلقت مـنه. وهـذا هـو الـعمل الـذي نـهى 

عنه حضرة بهاء اهلل. 

4- والـذي طـلق لـه االخـتيار فـي الـرجـوع بـعد انـقضآء كـل شهـر بـاملـودة والـرضـآء مـا لـم تسـتحصن... اال بـعد 
امر مبني. 

ذكــــر حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل فــــي رســــالــــة كــــتبت بــــناء عــــلى تــــعليماتــــه بــــأن عــــبارة "انــــقضاء كــــل شهــــر" ال تــــعني 
تحــديــدا زمــنيا، وأن مــن املــمكن لــلمطلقني أن يجــددا رابــطتهما بــزواج جــديــد فــي أي وقــت،شــريــطة أال يــكون 

أحدهما قد ارتبط بزواج آخر. 
  (شرح الكتاب االقدس، الفقرات 100- 101- 102)
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5- الطالق 
أ. الطّالق أمر بغيض ومذموم.

ب. يـجوز الـطّالق إن تـولّــد كُـــره أو نـفور لـدى أّي مـن الـزّوجـنْي، ولـكن بـعد انـقضاء سـنة كـامـلة.  ويـلزم إشـهاد 
عــدلــنْي أو أكــثر عــلى بــدايــة ســنة االصــطبار ونــهايــتها.  ويــجب تــسجيل الــطّالق لــدى حــاكــم شــرعــيّ يُــمثّل بــيت 
الــعدل.  والجِماع بــنْي الــزّوجــنْي أثــناء ســنة االصــطبار حــرام، وعــلى مَــْن يُــخالــف ذلــك أن يَســتغفر، ويــدفــع 19 

مثقاالً من الذّهب إلى بيت العدل.
ج. ال ضرورة للعّدة بعد وقوع الطّالق.

د. تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة االصطبار إذا كان الطّالق بسبب ارتكابها املُنَكر.
ه. يـجوز مـعاودة الـّشخص ملـطّلقته بـعقد ثـان مـا دامـت لـم تتّخـذ لـنفسها زوجـاً آخـر.  فـإن كـانـت قـد تـزّوجـت ال 

تجوز معاودتها إالّ بعد انحالل زواجها اآلخر.
و. إذا حـصلت األلـفة فـي أّي وقـت أثـناء سـنة االصـطبار فـإّن الـزّواج قـائـم وصـحيح.  وإن تجـّددت الـرّغـبة فـي 

الطّالق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.
ز. يـــجب عـــلى الـــزّوج أن يُـــعيد زوجـــته إلـــى مـــنزلـــها أو يعهـــد بـــها إلـــى أمـــني لـــيوصـــلها ملـــنزلـــها إذا نـــشأ بـــينهما 

خالف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات الّسفر، ونفقة سنة كاملة.
ح. إذا أصـــــــرّت الـــــــزّوجـــــــة عـــــــلى الـــــــطّالق بـــــــدالً مـــــــن االغـــــــتراب مـــــــع زوجـــــــها، تـــــــبدأ ســـــــنة االصـــــــطبار مـــــــن وقـــــــت 

انفصالهما، سواء أثناء استعداد الزّوج للّسفر، أو بسفره.
ط. نُِسخ ُحكم الّشريعة اإلسالميّة بخصوص تجديد زواج الّشخص من مطّلقته ثالثاً.

 (خالصة احكام الكتاب االقدس واوامره ص 158 حتى 160)
6- إن الــوصــل واالتــصال مــحبوٌب لــدى اهلل امــا الــفصل واالنــفصال فــهو مــبغوض خــذوا مــا أحــبّه اهلل وأمــركــم 

به، إنه يعلم ويرى وهو االمر الحكيم. 
(امر وخلق، جزء 4، ص 185)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- أيـها املـؤمـنات بـاهلل إن اهلل سـبحانـه وتـعالـى خـلق الـرجـل واملـرأة كـي يـعيشا سـويًـا بـكل ألـفة ومـحبة ويـكونـا 
كـــنفس واحـــدة. إن الـــرجـــل واملـــرأة هـــم اصـــحاب ورفـــقاء الـــبعض، عـــليهم أن يـــعتنيا بـــشئون بـــعضهم الـــبعض 
حــتى يــعيشا بــكل ســعادة وســرور وراحــة فــي هــذا الــعالــم وفــي عــالــم املــلكوت يــتنعمون مــن االلــطاف اإللــهية. 
عـدا ذلـك تـكون حـياتـهم مُـرّه ويـتمنّون املـوت فـي كـل لحـظة وفـي عـالـم املـلكوت يـكونـون خجـلني. ولهـذا اسـعوا أن 

تكونوا مثل الحمامتني الجالستني كنفس واحدة في عشهما. هذه هي السعادة في العاملني. 
(منتخباتي از مكاتيب، الجزء االول، ص 119)

2- كــان الــطالق فــي ايــران فــي الــسابــق يــقع بــكل ســهولــة حــيث ان الــطالق لــدى الــشعوب الــسابــقة كــان يــقع 
بسـبب أي أمـر ثـانـوي أو بـسيط وعـندمـا سـطعت أنـوار املـلكوت ابـتعدت الـنفوس الـتي احـيت نـفسها مـن روح 
بـهاء اهلل عـن الـطالق كـليا. واالن ال يـوجـد الـطالق بـني احـباء ايـران اال اذا كـان هـناك أمـر اجـباري ويسـتحيل 
مـعه االلـفة والـتفاهـم، عـندئـذ يـقع الـطالق ولـكن بـصورة نـادره. واالن عـلى احـباء امـريـكا ان يسـلكوا نـفس هـذا 
الــصراط والســلوك وان يــتجنبوا الــطالق تــمامــا، اال اذا كــان هــناك ســبب اجــباري بــحيث ال يتحــمل الــطرفــان 
بـــعضهما الـــبعض وعـــليهم ان يـــخبروا املـــحفل الـــروحـــانـــي ويـــصبروا ملـــدة ســـنة واحـــدة، فـــان لـــم تـــرجـــع املـــودة 
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واملـحبة خـالل هـذه الـسنة فـيقع الـطالق ولـكن يـجب ان ال يـؤدي اقـل خـالف أو كـدر إلـى االنـفصال، وبـالـتالـي 
يــجب عــدم الــتفكير بــارتــباط كــل مــن الــزوج والــزوجــة بــشخص اخــر. إن ذلــك يــخالــف الــعصمة املــلكوتــية والــعفة 
الــــحقيقية. عــــلى أحــــباء اهلل ان يــــكون ســــلوكــــهم وحــــسن أخــــالقــــهم عــــلى شــــكل يــــتحيّر مــــنه االخــــرون ان مــــحبة 
الـــزوج والـــزوجـــة يـــجب ان ال تـــكون جـــسمية بـــحتة وانـــما روحـــانـــية ومـــلكوتـــية. إنـــهم بـــمثابـــة نـــفس واحـــدة ومـــن 
الـــصعب عـــلى الـــنفس الـــواحـــدة االنـــقسام. ولـــو حـــدثـــت، يـــؤدي إلـــى مـــشاكـــل وصـــعاب كـــثيرة. بـــاخـــتصار، ان 
اسـاس املـلكوت اإللـهي مـبنيٌّ عـلى االلـفة واملـحبة والـوحـدة، واذا كـان احـدهـما سـببا فـي الـطالق فسـتحدث لـه 

مشاكل عظيمة وأزمات كثيرة وسيصبح نادما ومتحّسرا عن ما فعل. وعليكم البهاء االبهى. 
 (من املجموعة املستندية "مكروهيت طالق”)

من رسائل حضرة شوقي افندي 

1- بــالنســبة لــلطالق فــقد قــال حــضرتــه بــانــه أمــر مــذمــوم وقــبيح ومــخالــف ملــرضــاة اهلل ومــا جــاء مــن قــلم حــضرة 
عــــبد الــــبهاء فــــي هــــذا الــــخصوص يــــجب نشــــره وتــــذكــــيره بــــني االحــــباء. إن إجــــراء حــــكم الــــطالق يــــجب ان يــــتم 
بـموافـقة املـحفل الـروحـانـي وعـلى اعـضاء املـحفل فـي هـذه الـقضايـا ان يـتمّعنوا ويتحـّروا بـكل دقـة واسـتقاللـية 
هـذه االمـور وان كـان هـناك عـذر شـرعـي واسـتحال وجـود املـحبة والـوحـدة بـني الـطرفـني وكـان الـُكره شـديـدا وال 

يمكن الصلح بينهما، عندئذ فقط تتم املوافقة على الطالق والفراق. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي اليــران بــتاريــخ 7 تــموز / يــولــيو عــام 

1928 م)

2- ان حـــضرة املـــولـــى قـــد شـــعر بـــاالســـف مـــن إنـــِك وزوجـــك غـــير ســـعيديـــن مـــع بـــعضكما الـــبعض. مـــن أســـباب 
االســى والحــزن فــي الــحياة أن ال يســتطيع الــزوجــان الــعيش مــع بــعضهما الــبعض. ان حــضرة ولــي أمــر اهلل 
يــدعــوكــم إلــى الــتفكير بمســتقبل أوالدكــم. وإذا شــعرتــم بــالــحاجــة إلــى الــنصيحة واملــشورة فــانــه يــقترح املــشورة 
مـع املـحفل الـروحـانـي املحـلي. وبـالـطبع فـان زمـالءك الـبهائـيني سـيعملون كـل مـا بـوسـعهم مـن اجـل مـساعـدتـك 

ونصيحتك وحماية مصالحك ومصالح االمر املبارك. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احدى املؤمنات بتاريخ 16 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1945)

3- ان حـضرة شـوقـي أفـندي طـلب مـني أن أضـيف الـنقطة الـتالـية بـالنسـبة لـزواجـكم. إن حـضرتـه يـعتقد بـأنـه 
ال يـجوز لـالحـباء أن يسـتغلوا االمـر املـبارك حـجة وخـدمـته وسـيلة او سـببًا النـهاء الـعالقـة الـزوجـية مـهما كـانـت 
الـــــظروف. إن الـــــطالق كـــــما نـــــعلم أمـــــر مـــــذمـــــوم ومـــــكروه لـــــدى حـــــضرة بـــــهاء اهلل وال يـــــجوز الـــــلجوء الـــــيه اال فـــــي 

الحاالت االجبارية واملستعصية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 17نيسان / ابريل عام 1947 م)

4- لـقد شـعر حـضرة املـولـى بـاألسـف مـن سـماعـه بـأن زواجـكما قـد فشـل تـمامـا. وال داعـي ان اقـول لـكم بـأن 
كــل الــجهود يــجب أن تــبذل بــواســطة االحــباء لــكي يــتم إنــقاذ حــياتــهم الــزوجــية، واعــتبار ذلــك ألجــل اهلل تــبارك 
وتـعالـى اكـثر مـنه ألجـل انـفسهم. وبـالنسـبة لـلمهاجـريـن فـالـحالـة اكـثر اهـمية النـهم محـط انـظار الجـميع. ولـكن 
فـي هـذه الـحاالت لـيس صـحيًحا ومـناسـبًا ان يـقوم حـضرة ولـي أمـر اهلل بـالـضغط عـلى االفـراد. إن حـضرتـه 
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 12 كانون الثاني / يناير 1956 م)
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5- عــندمــا تــكون هــناك عــائــلة بــهائــية يــجب عــلى جــميع اعــضائــها الــسعي لــلمحافــظة عــليها الن الــطالق أمــر 
مــذمــوم ومــكروه بــينما االلــفة واملــحبة واالتــحاد هــي مــثل عــليا فــي الــعالقــات االنــسانــية. يــجب عــلى الــبهائــيني 

تطبيق ذلك سواء كانوا مهاجرين ام لم يكونوا. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي المـريـكا الـوسـطى بـتاريـخ 9 تشـريـن 

الثاني / نوفمبر عام 1956 م)

6- بـــالنســـبة لـــطالق... فـــال يـــحق لـــه مـــطالـــبة زوجـــته بـــمصاريـــف الـــزواج الـــتي انـــفقها. وقـــد جـــاء فـــي الـــكتاب 
االقـدس بـكل وضـوح بـأن لـيس عـلى الـزوج دفـع املهـر فحسـب، وإنـما عـليه الـصرف عـلى الـزوجـة حـتى إتـمام 

الطالق. على ضوء ذلك ال تجوز مطالبة الزوجة بدفع تكاليف الزواج... الخ. 
 Dawn of a مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلهند ومـنقول عـن كـتاب)

(New Day

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- راجــعنا رســالــتكم املــؤرخــة 21 كــانــون الــثانــي / يــنايــر 1964 والــتي تــطلبون فــيها الــتوجــيه والهــدايــة حــول 
كـــيفية مـــعالـــجة حـــالـــة الـــطالق الـــبهائـــي عـــندمـــا يـــكون أحـــد الـــطرفـــني مـــختال عـــقليا. بـــالـــطبع ال يـــجوز لـــلطرفـــني 
الــــعيش ســــويــــا خــــالل ســــنة االصــــطبار وعــــلى املــــحفل الــــروحــــانــــي املحــــلي أو املــــركــــزي تــــولــــي قــــضايــــا الــــطالق 

البهائي ويمكن ملحفلكم ان يحّدد الجهة التي تتولى القضية. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكلومبيا بتاريخ 23 شباط / فبراير عام 1964)

2- ومـع ذلـك، مـن الـضروري عـلى الـبهائـيني الـذيـن يـرغـبون بـالـطالق املـشورة مـع املـحفل الـروحـانـي املحـلي أو 
املـــركـــزي، والـــتأكـــد مـــن مـــدة ســـنة االصـــطبار قـــبل وقـــوع الـــطالق. كـــما أن املـــحفل لـــه مـــسئولـــيات مـــعينة تـــجاه 

الطرفني ويتم ابالغهم بعد املشورة مع املحفل. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة بتاريخ 16 نيسان / ابريل عام 1967)

3- بــالنســبة لــحالــة الــزوجــني الــلذيــن يــعيشان مــنفصلني ويــرغــبان فــي تحــديــد ســنة االصــطبار بــتاريــخ رجــعي، 
فـقد تـم إبـالغـنا بـأن نـخبركـم بـان االسـتنتاجـات الـتي تـوصّـــــــــلتم إلـيها فـي الـفقرة الـرابـعة مـن رسـالـتكم صـحيحه، 
وهـي أن عـلى املـحفل الـروحـانـي املحـلي الـتأكـد مـن ان هـناك فـعال حـالـة كـره شـديـدة بـني الـطرفـني قـبل تـعيني 
سـنة االصـطبار. بـينما يـمكن لـلمحفل الـروحـانـي املحـلي أو املـركـزي طـلب وجـهة نـظر هـيئة املـشاوريـن الـقاريـة 
وأعــضاء هــيئة املــعاونــني وشــكرهــم عــلى مــساعــدتــهم، ولــكن املــسئولــية تــقع عــلى عــاتــق املــحفل الــروحــانــي فــي 
الـــبحث والتحـــري لـــلوصـــول إلـــى قـــرار. بـــالـــطبع ال يـــجوز لـــلمحافـــل الـــبحث والـــتفحص فـــي امـــور غـــير ضـــروريـــة 
وتـــخص الـــحياة الـــشخصية لـــالفـــراد. ان الحـــديـــث عـــن مـــوضـــوع الـــطالق يـــجب ان ال يـــتعدى مـــاهـــو ضـــروري 

للتحقق من وجود حالة ُكره فعلية. 
عــندمــا يتســلم املــحفل الــروحــانــي طــلب الــطالق فــان مــن واجــبه اوالً إزالــة ســوء الــتفاهــم بــينهما والــتقريــب بــني 
الــــطرفــــني. ولــــكن ان كــــان ذلــــك مســــتحيال وأصــــّر الــــطرفــــان عــــلى الــــفراق يــــجب بــــذل جــــهود أخــــرى خــــالل ســــنة 
االصـطبار. وعـندمـا تـوجـد ظـروف تـؤدي إلـى تحـديـد سـنة االصـطبار بـتاريـخ رجـعيّ فـان الـحالـة الـتي أشـرتـم 

إليها بالنسبة إلى الزوج الذي يرحل للبحث عن عمل ال يمكن قبولها كإحدى تلك الحاالت. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن الـساحـة املـقدسـة إلـى احـد املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة بـتاريـخ 30 ايـار / مـايـو 

عام 1983 م)
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4- ان االجــراءات بــاخــتصار هــي كــاالتــي: عــندمــا يتســلم املــحفل الــروحــانــي طــلبا لــلطالق عــليه ان يــقارب بــني 
الـــطرفـــني ويـــصلح مـــا بـــينهما. وعـــندمـــا يـــعلم ان الـــصلح اصـــبح مســـتحيال عـــندئـــذ عـــليه ان يحـــدد تـــاريـــخ ســـنة 
االصــطبار. وهــذا الــتاريــخ قــد يــكون نــفسه تــاريــخ صــدور قــرار املــحفل. ولــكن اذا كــان الــزوجــان يــعيشان مــع 
بـعضهما الـبعض فـيمكن تـأجـيل صـدور الـتاريـخ حـتى يـنفصال. وإن كـان الـزوجـان قـد انـفصال سـابـقا يـمكن 
لـلمحفل اعـتبار تـاريـخ سـنة االصـطبار بـتاريـخ سـابـق ومـن نـاحـية اخـرى فـان الـتاريـخ املـرجّــــح لـسنة االصـطبار 

يمكن اعتباره من تاريخ اخر مرة انفصل فيها الزوجان عن بعضهما شريطة رغبتهما في الطالق. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن الــساحــة املــقدســة إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــهولــندا بــتاريــخ 11 ايــلول / 

سبتمبر عام 1986)

5- إن تـــعيني ســـنة االصـــطبار ال يـــتم تـــلقائـــيا. عـــلى املـــحفل أن يُحـــّدد ان كـــانـــت هـــناك أســـباب جـــّديـــة تـــدعـــو 
لــلطالق وعــليه ان يــسعى جــاهــدا لحــل الــنزاع بــني الــطرفــني. وان كــان هــناك كــره بــني الــطرفــني وال يــمكن حــله، 

عندها يضع املحفل تاريخ بداية سنة االصطبار.
(من رسالة لبيت العدل االعظم إلى احد املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 7 ايلول / سبتمبر 1970)

يــجب عــلى املــحفل الــروحــانــي أن يــقبل أي طــلب لــلطالق ســواء رغــب الــطرف االخــر بــالــطالق أم لــم يــرغــب. 6.
وفي هذه الحالة يجب اتباع االجراءات العادية في هذا الشأن. 

(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن بــيت الــعدل االعــظم إلــى احــد املــحافــل الــروحــانــية املــركــزي بــتاريــخ 28 تــموز / 
يوليو عام 1985)

[راجع أيًضا فصل 29 حياة العائلة البهائية وفصل 38 الزواج].
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االعمل ووااالشتغالل 

من آثار حضرة بهاء اهلل

1- يـا اهـل الـبهاء قـد وجـب عـلى كـل واحـد مـنكم االشـتغال بـامـر مـن االمـور مـن الـصنائـع واالقـتراف وامـثالـها 
وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحق تـفّكروا يـا قـوم فـي رحـمة اهلل والـطافـه ثـم اشـكروه فـي الـعشي 
واالشـراق. ال تـضيّعوا اوقـاتـكم بـالـبطالـة والـكسالـة واشـتغلوا بـما يـنتفع بـه انـفسكم وانـفس غـيركـم كـذلـك قـضي 
االمـر فـي هـذا الـلوح الـذي الحـت مـن افـقه شـمس الـحكمة والـتبيان. ابـغض الـناس عـند اهلل مـن يـقعد ويـطلب، 

تمّسكوا بحبل االسباب متوّكلني على اهلل مسبّب االسباب.
(الكتاب األقدس، فقرة 33)

2- االشتغال بامر من االمور 
فُــرض عــلى كــل رجــل وامــرأة االشــتغال بــعمل أو مــزاولــة حــرفــة، ويــزكّــــي حــضرة بــهاء اهلل االشــتغال بــاألعــمال 
بـقولـه: "وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحق". وفـي رسـالـة كـتبت بـناء عـلى تـعليمات حـضرة ولـي أمـر 
اهلل نجـــد شـــرحًـــــا لـــألهـــمية الـــروحـــانـــية والـــعملية لهـــذا الـــحكم، واملـــسئولـــية املـــتبادلـــة بـــني الـــفرد واملـــجتمع لـــتيسير 
إجـرائـه: فـيما يـتعلق بـأمـر حـضرة بـهاء اهلل بـشأن اشـتغال املـؤمـنني بـعمل أو حـرفـة، تـؤكـد الـتعالـيم اإللـهية هـذا 
األمـر تـأكـيًدا قـاطـًعا وعـلى األخـص مـا نـّص عـليه الـكتاب األقـدس فـي هـذا الـخصوص، حـيث لـم يـترك مـجاالً 

للريب أنّه ال مكان في النظام العاملي الجديد ألولئك املتكاسلني الذين ال رغبة لهم في العمل. 

ونــتيجة لهــذا املــبدأ يــتفضل حــضرة بــهاء اهلل بــأنــه ال يــنبغي الحــّد مــن الــتسول فحســب بــل يــجب مــحوه مــحًوا 
تـامًــا مـن املـجتمع ويـقع عـل عـاتـق أولـئك الـذيـن يـتولّـون شـئون املـجتمع مـسئولـية تـوفـير الـفرص لـكل فـرد لـيتمكن 
مــن الــحصول عــلى مــا يــؤهــله ملــزاولــة إحــدى املــهن وكــذلــك تــوفــير الــوســائــل الــالزمــة الســتغالل كــفاءتــه ومــهارتــه 
تــحقيًقا لــلمنافــع الــتي تــعود مــن اســتغالل هــذه الــكفاءة فــي حــّد ذاتــها، ولــتمكينه مــن كســب أســباب الــعيش. 
وكـّل فـرد مـهما كـان مـعاقًـا أو محـدود اإلمـكانـيات مـلزم بـأن يشـتغل بـأحـد األعـمال أو املـهن، ألن الـعمل خـاصـة 
إذا تــــم أداؤه بــــروح الخــــدمــــة وفــــًقا لــــبيانــــات حــــضرة بــــهاء اهلل يــــكون نــــوعًــــــا مــــن الــــعبادة. فــــال تــــقتصر أهــــمية 
االشــتغال عــلى املــنافــع املــاديــة فحســب، وإنــما هــو أمــر مــهم فــي حــّد ذاتــه، ألنــه يــقّربــنا إلــى اهلل ويــمّكننا مــن 
تـــفّهم الـــغايـــة الـــتي عـــيّنها لـــنا فـــي هـــذه الـــحياة الـــدنـــيا. وعـــلى هـــذا يـــكون واضـــًحا أن تـــوارث الـــثروة ال يـــعفي 

اإلنسان من واجب العمل يوميًا. 

وصـرح حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه: إذا فـقد اإلنـسان الـقدرة عـلى كسـب الـرزق أو أصـابـه فـقر مـدقـع 
أو أصــبح عــاجــزًا فــعلى األغــنياء أو الــوكــالء عــندئــذ أن يــرتّــبوا لــه راتــبًا شهــريًــا ملعيشــته واملــقصود بــالــوكــالء هــم 

وكالء املّلة، أي أعضاء بيت العدل. 

وفـــي إجـــابـــة عـــن ســـؤال بـــخصوص مـــا إذا كـــان هـــذا الـــحكم يـــفرض عـــلى الـــزوج كـــما يـــفرض عـــلى الـــزوجـــة – 
حــتى لــو كــانــت أمّـــا – االشــتغال لكســب الــعيش، أوضــح بــيت الــعدل األعــظم بــأن تــوجــيهات حــضرة بــهاء اهلل 
لـألحـباء تـقتضي بـأن يشـتغلوا بـعمل يـفيدهـم ويـفيد غـيرهـم، وأن تـدبـير شـئون املـنزل مـن أكـثر األعـمال شـرفًـا 

وأعظمها مسئولية وذو أهمية أساسية للمجتمع. 
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أمـا بـخصوص تـقاعـد األفـراد عـن الـعمل بـعد بـلوغـهم سـنًّا مـعينة، فـقد شـرح حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة 
كـتبت بـناء عـلى تـعليماتـه: أن هـذه مـسألـة عـلى بـيت الـعدل األعـظم أن يـسّن لـها التشـريـع الـالزم، ألن الـكتاب 

األقدس لم يتعرض لها. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 56)

 
3- أن اشـتغلوا بـأمـوركـم وال تـمنعوا أنـفسكم عـن االقـتراف والـصنايـع كـذلـك قـضي األمـر وأتـى الـحكم مـن لـدن 

ربكم العليم الحكيم. 
(ألواح نازله خطاب بملوك، ص 113)

4- قـد كـتب اهلل لـكل أب تـربـية أوالده مـن الـذكـر واألنـثى بـالـعلم واآلداب ثـم الـصناعـة واالقـتراف كـذلـك عـّلمناكـم 
في كتابنا األقدس الذي نزّلناه من ملكوتنا املقدس.

(منتخباتي از آثار مباركه در بارة تعليم وتربيت، ص 10)

5- امرنا الكل ان يقترفوا الصناعة وجعلناها من العبادة. 
(گنجينه حدود واحكام، ص 72)

6- فــي هــذا الــظهور األعــظم عــلى الجــميع ان يكســبوا ويــقترفــوا مــتوكــلني عــلى اهلل املــهمني الــقيوم وجــاء هــذا 
الحكم في األلواح مؤّكدا.

(گنجينه حدود واحكام، ص 73)

7- أيـها الـعبد أفـضل الـناس هـم الـذيـن يـقترفـون ويـصرفـون عـلى أنـفسهم وذوي الـقربـى حـبًّا هلل رّب الـعاملـني.  
(الكلمات املكنونة الفارسية)

من ألواح حضرة عبد البهاء

-1عـلى كـل فـرد أن يـعمل بـوظـيفة أو تـجارة أو صـنعة حـتى يـخفف عـبء اآلخـريـن ولـيس أن يـكون عـبئًا ثـقيال 
عليهم. 

(گنجينه حدود وأحكام، ص 74)

2- فــي شــريــعة حــضرة بــهاء اهلل يــعتبر الــعمل والــتجارة والــصناعــة فــرضــا، مــثال أنــا أعــرف تــصنيع الــسجاد 
وأنت تعرف شيئا آخرا وهذا عني العبادة ويجب أن تكون بكل صدق وأمانة وهو سبب الرقيّ أيضا.

(بدائع اآلثار، ج 1، ص 121)

3- بــالنســبة إلــى ســؤالــكم حــول طــرق كســب الــعيش، عــليك أن تــعتمد عــلى اهلل وتــعمل وتــمارس الــتجارة، فــإن 
الـتأيـيدات اإللـهية سـتشملك ومـن ثـم تسـتطيع أن تسـدد ديـونـك. اشـغل بـالـك دومـا بـذكـر حـضرة بـهاء اهلل وان 

ال يكون لك أمل أو رغبة سواه. 
(من كتاب Baha'i World Faith، ص 375)
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4- عــلى جــميع الــنفوس أن تكســب رزقــها بــواســطة عــرق الــجبني والجهــد الــجسمي، وفــي نــفس الــوقــت تــعمل 
عـلى تـخفيف الـعبء عـلى االخـريـن وتـكافـح لـتكون مـصدرا لـرخـاء بـاقـي الـنفوس وتسهـل أسـباب الـعيش لـهم. 

إن هذا العمل هو عبادة اهلل العلي القدير، ولهذا فإن حضرة بهاء اهلل قد شجع العمل والخدمة املؤثرة. 
 (من كتاب The Promulgation of Universal Peace، ص 187)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- مــــن ضــــمن مــــهام أصــــحاب الشــــركــــة قــــراءة املســــتقبل واالعــــتدال فــــي الشــــراء والــــبيع والــــبعد عــــن الســــرعــــة 
والحــرص، أمــا الــتوســع فحســب املــقدرة واالســتطاعــة، ألنــه إن تحــركــنا أكــثر مــن قــدراتــنا فــسوف يــغلب الــعمل 
عـلى أصـحاب الشـركـة ويـأخـذنـا الـغرق والـضياع. ولهـذا فـإن دلـيل الـتقدم فـي أّي أمـر هـو أن يتسـّلط أصـحاب 

الّشركة على العمل، ال أن يتسلط العمل عليهم، ألن الوضع يصبح عندئذ غير محتمل. 
(أخالق بهائي، ص 68)

2- مـهما تـقدمـت الـتكنولـوجـيا فـإن االنـسان اليـزال بـحاجـة إلـى أن يـكدح مـن أجـل كسـب لـقمة عـيشه. إن بـذل 
الجهــد هــو جــزء ال يتجــزأ مــن حــياة االنــسان. وقــد يــأخــذ هــذا االمــر أشــكاال مــختلفة مــع تــغيير أحــوال الــعالــم، 
ولــكن يــظل دائــما عــنصرا ضــروريــا مــن أجــل الــبقاء. إن الــحياة عــبارة عــن كــفاح وجــهاد ويــتم الــوصــول إلــى 
الـــنجاح عـــن طـــريـــق الـــكفاح، ومـــن دون الـــكفاح ال يـــبقى مـــعنى لـــلحياة، بـــل تـــصبح الـــحياة هـــامـــدة. إن تـــقّدم 

التكنولوجيا لم يقلل من أهمية بذل الجهد واملسعى بل أعطته شكال ومنفذا جديدين. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 26 كانون االول/ديسمبر 1935)

3- بــالنســبة لــسؤالــكم حــول تــقاعــد االفــراد بــعد وصــولــهم ســنًّا مــعينة، فــان هــذا مــوضــوع ســوف يشــرّعــه بــيت 
العدل االعظم نظرا لعدم وجود نص في الكتاب االقدس حوله. 

(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرتـــه إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة وكـــندا بـــتاريـــخ 
22اذار/مارس 1937م)

4- عـــلى الـــرغـــم مـــن بـــلوغـــكم ســـن الـــتاســـعة والســـبعني، يـــبدو انـــكم ال تـــعانـــون مـــن أيـــة عـــوائـــق. فـــي هـــذا االمـــر 
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 23 اب/اغسطس 1954)

5- ان حـضرة ولـي أمـر اهلل يـدرك تـمامـا بـانـه مـن وجـهة الـنظر املـاديـة، مـن السهـل عـليكم أن تـقضوا كـل وقـتكم 
فـي خـدمـة أمـر اهلل، كـما انـه يـقّدر رغـبتكم الشـديـدة الـتي عـبّرتـم عـنها بـتكريـس حـياتـكم لهـذا الهـدف الجـليل، 
والـذي بـالـتأكـيد هـو الـطموح الـرئـيسي واملـداوم لـكل مـؤمـن مـطيع. ولـكن حـضرة املـولـى يـرى عـلى ضـوء تـوجـيه 
حـضرة بـهاء اهلل املـؤكـد كـما هـو ثـابـت فـي الـكتاب االقـدس بـأن عـلى كـل شـخص أن يـرتـبط بـنوع مـن االعـمال 
واملـــهن، ولهـــذا يـــفّضل أن تـــبقى بـــعملك وتـــبلغ أمـــر اهلل فـــي ان واحـــد، الن الحـــل الـــوســـط وهـــو مـــمارســـة املـــهنة 

وتبليغ أمر اهلل هو أفضل طريق لكم التباعه. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 30 حزيران/يونيو1936م)

6- ان الـــنصيحة الـــتي وجـــهها الـــيكم حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي حـــول تـــقسيم وقـــتكم بـــني خـــدمـــة أمـــر اهلل وبـــاقـــي 
املــهام االخــرى ســبق أن أعــطيت الحــباء كــثيريــن بــواســطة حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء. يــجب عــلينا 
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الـتوفـيق واملـوازنـة بـني االيـتني املـذكـورتـني فـي الـكتاب االقـدس الـتي تـشير فـي إحـداهـا إلـى أن مـن واجـب كـل 
فـرد بـهائـي أن يـروج أمـر اهلل وااليـة االخـرى الـتي تـشير بـأن عـلى كـل شـخص أن يـكون مـشغوال بـعمل يـنتفع 
مــنه املــجتمع. يــقول حــضرة بــهاء اهلل فــي أحــد الــواحــه بــأن أعــلى نــوع مــن االنــقطاع فــي هــذا الــيوم أن تــكون 
مـشغوال بـعمل مـا وأن تـكون مـكتفيا ذاتـيا. ولهـذا فـإن الـبهائـي الـجيد هـو الـشخص الـذي يـوزن حـياتـه بـحيث 

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 

1- سـألـِت عـن الـنصيحة الـقائـلة بـان عـلى الجـميع الـعمل، وأردِت أن تـعرفـي بـانـك كـزوجـة وكـأم هـل يـجب عـليك 
أن تــعملي مــن أجــل كســب الــعيش كــما يــفعل زوجــك؟ لــقد طــلب مــنا بــيت الــعدل االعــظم أن نــرفــق لــِك مــقتطف 
"الـــبشارة الـــثانـــية عشـــرة" مـــن لـــوح الـــبشارات لـــحضرة بـــهاء اهلل لـــدراســـته والـــتمّعن فـــيه. ســـوف تـــالحـــظني مـــن 
تـوجـيه حـضرة بـهاء اهلل بـان عـلى االحـباء أن يـعملوا بـما يـعود نـفعه عـلى الـجنس البشـري. إن تـدبـير االعـمال 

املنزلية هو عمل شريف ومسئول وهام جدا لالنسانية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى أحد املؤمنني بتاريخ 16 حزيران / يونيو 1982)

2- بـــالنســـبة إلـــى ســـؤالـــكم حـــول الـــسماح لـــلمرأة بـــالـــعمل خـــارج مـــنزلـــها، فـــانـــه قـــد يـــكون مـــساعـــدا أن نـــنظر 
لـــلقضية مـــن مـــنظور االســـرة الـــبهائـــية. هـــذا املـــنظور مـــبني عـــلى مـــبدأ هـــو أن الـــرجـــل هـــو املـــسئول االول فـــي 
ايـجاد الـوسـائـط املـالـية الـالزمـة لـالسـرة، وإن املـرأة هـي املـعلمة االولـى والـرئـيسية لـالطـفال. ولـكن هـذا ال يـعني 
بـــأي حـــال بـــأن هـــذه الـــوظـــائـــف ثـــابـــتة وغـــير مـــرنـــة واليـــمكن تـــغييرهـــا ولـــكنها قـــابـــلة لـــلتعديـــل طـــبقا الحـــتياجـــات 

االسرة. 
وال يــعني أيــضا بــأن مــكان املــرأة هــو املــنزل فــقط وإنــما عــلى الــرغــم مــن مــعرفــة كــليهما لــوظــائــفهما الــرئــيسية 
يـمكن لـالب أن يـلعب دورًا هـامـا فـي تـعليم االطـفال ويـمكن لـلمرأة أن تـكون مـصدرًا لـلرزق. وكـما ذكـر بـشكل 

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 9 آب / اغسطس 1984)

أمـــا بـــالنســـبة لـــتساؤلـــكم الـــخاص حـــول مـــقدار الـــوقـــت الـــذي يـــمكن لـــألم أن تـــقضيه خـــارج املـــنزل فـــان ذلـــك 3.
يــــعتمد عــــلى الــــظروف املــــحيطة بــــاملــــنزل وهــــو أمــــر قــــابــــل لــــلتغيير بــــني الــــحني واالخــــر. إن املــــشورة الــــعائــــلية 

ستساعد على إيجاد الحل. 
(نفس الرسالة السابقة)

[راجـع أيـًضا فـصل 13 االمـتياز فـي كـل األمـور وفـصل 22 الـتعاون وتـرويـج الـخير واملـنفعة وفـصل 29 حـياة 
العائلة البهائية وفصل 31 حل املشاكل االقتصادية وتحسني املعيشة وفصل 35 خدمة البشرية].
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االعدلل ووااالنصافف 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

كونوا على صراط العدل واالنصاف في كل االمور كذلك يامركم مطلع الظهور ان انتم من العارفني. 1.
الكتاب األقدس، فقرة 60) 

يـــا ابـــن الـــروح أحـــب األشـــياء عـــندي االنـــصاف ال تـــرغـــب عـــنه إن تـــكن إلـــيّ راغـــبا وال تـــغفل مـــنه لـــتكون لـــي 2.
أمــينا، وأنــت تــوفــق بــذلــك أن تــشاهــد األشــياء بــعينك ال بــعني الــعباد وتــعرفــها بــمعرفــتك ال بــمعرفــة أحــد فــي 

البالد، فكر في ذلك كيف ينبغي أن تكون ذلك من عطيتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك. 
(الكلمات املكنونة)

قل يا قوم زينوا هياكلكم بطراز العدل ثم احكموا بما حكم اهلل في األلواح، وال تكونّن من املتجاوزين. 3.
(اثار قلم أعلى، ج4، ص 314) 

أن ارتقبوا يا قوم أيام العدل وإنها قد أتت بالحق إياكم أن تحتجبوا منها وتكونّن من الغافلني. 4.
(منتخباتي، ص 19) 

فـاعـلموا بـأن أصـل الـعدل ومـبدئـه هـو مـا يـأمـر بـه مظهـر نـفس اهلل فـي يـوم ظـهوره لـو أنـتم مـن الـعارفـني قـل 5.
إنــه ملــيزان الــعدل بــني الــسموات واألرضــني وإنــه لــو يــأتــي بــأمــر يــفزع مــن فــي الــسموات واألرض إنــه لــعدل 

مبني. 
(منتخباتي، فقرة 88، ص116)

6-يـــا معشـــر البشـــر تـــمسكوا بـــالـــحبل املـــتني إنـــه يـــنفعكم فـــي األرض مـــن لـــدى اهلل رب الـــعاملـــني خـــذوا الـــعدل 
واالنـصاف ودعـوا مـا أمـركـم بـه كـل جـاهـل بـعيد الـذيـن زيـنوا رؤوسـهم بـالـعمائـم وأفـتوا عـلى الـذي بـه ظهـر كـل 

امر حكيم.  
(منتخباتي، فقرة 164، ص 220)

7-يـا ابـن الـروح أيـقن بـأن الـذي يـأمـر الـناس بـالـعدل ويـرتـكب الـفحشاء فـي نـفسه إنـه لـيس مـني ولـو كـان عـلى 
اسمي. 

(الكلمات املكنونة) 

8-أن اعدلوا على أنفسكم ثم على الناس ليظهر آثار العدل من أفعالكم بني عبادنا املخلصني. 
(منتخباتي، فقرة 128، ص 178)

9-لــلعدل جــنٌد وهــي مــجازات األعــمال ومــكافــاتــها بــهما ارتــفع خــباء الــنظم فــي الــعالــم وأخــذ كــل طــاغ زمــام 
نفسه من خشية الجزاء. 

(امر وخلق، ج3، ص173) 

10- كونوا مظاهر العدل واالنصاف بني السموات واألرضني. 
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(امر وخلق، ج3، ص 171) 

11- أن يــا معشــر املــلوك زيّــنوا رؤوســكم بــاكــالــيل الــعدل ليســتضيء مــن أنــوارهــا أقــطار الــبالد كــذلــك نــأمــركــم 
فــضال مــن لــدنّــا. عــليكم يــا معشــر الســالطــني فــسوف يُظهــر اهلل فــي األرض مــلوكــا يــتكئون عــلى نــمارق الــعدل 
ويـحكمون بـني الـناس كـما يـحكمون عـلى أنـفسهم أولـئك مـن خـيرة خـلقي بـني الـخالئـق أجـمعني. زيّـنوا يـا قـوم 
هـياكـلكم بـرداء الـعدل وإنـه يـوافـق كـل الـنفوس لـو أنـتم مـن الـعارفـني. وكـذلـك األدب واالنـصاف وأمـرنـا بـهما فـي 

أكثر األلواح لتكونّن من العاملني. 
(اثار قلم اعلى، ج 4، ص 303 - 304) 

يــنبغي لــكل آمــر أن يــزن نــفسه فــي كــل يــوم بــميزان القســط والــعدل ثــم يــحكم بــني الــناس ويــأمــرهــم بــما 12.
يهديهم إلى صراط الحكمة والعقل. 

 (مجموعه أي از الواح جمال اقدس ابهى، ص 100) 

13- يـا مـأل االرض فـاعـلموا بـأن لـلعدل مـراتـب ومـقامـات ومـعانـي ال يـحصى ولـكن إنـا نـرشُّ عـليكم رشـحا مـن 
هـذا البحـر ليطهّـــركـم عـن دنـس الـظلم ويـجعلكم مـن املخـلصني. فـاعـلموا بـأن أصـل الـعدل ومـبدئـه هـو مـا يـأمـر 
بـه مظهـر نـفس اهلل فـي يـوم ظـهوره لـو انـتم مـن الـعارفـني.... ومـن الـعدل إعـطاء كـل ذي حـق حـقه كـما تـنظرون 
فـي مـظاهـر الـوجـود ال كـما زعـم أكـثر الـناس اذًا تـفكروا لـتعرفـوا املـقصود عـما نُـزّل مـن قـلم بـديـع قـل إن عـدل 
الـــذي تـــضطرب مـــنه أركـــان الـــظلم وتـــنعدم قـــوائـــم الشـــرك هـــو اإلقـــرار بهـــذا الـــظهور فـــي هـــذا الفجـــر الـــذي فـــيه 
أشــرقــت شــمس الــبهاء عــن أفــق الــبقاء بســلطان مــبني ومــن لــم يــؤمــن بــه إنــه قــد خــرج عــن حــصن الــعدل وكــتب 

اسمه من الظاملني في ألواح عزّ حفيظ.
 (اثار قلم اعلى ج4، ص 312 – 313) 

14- رأس كـل مـا ذكـرنـاه لـك هـو االنـصاف وهـو خـروج الـعبد عـن الـوهـم والـتقليد والـتفرّس فـي مـظاهـر الـصنع 
بنظر التوحيد واملشاهدة في كل األمور بالبصر الحديد. 

(لوح أصل كل الخير) 

من الواح حضرة عبد البهاء 

1- وأمـا الـصفة الـثانـية مـن صـفات الـكمال فـهي الـعدل وإحـقاق الـحق، وهـو عـدم االلـتفات إلـى املـنافـع الـذاتـية 
والــــفوائــــد الــــشخصية وااللــــتزام بــــها وإجــــراء أحــــكام الــــحق بــــني الخــــلق دون الــــتحيّز إلــــى جــــهة مــــن الــــجهات، 
واعـتبار االنـسان نـفسه كـاآلخـريـن عـبدا مـن عـباد الـغني املـطلق وعـدم انـفراده بـامـتياز مـا فـي أمـر مـن األمـور 
عــن الجــمهور إال فــي االمــتياز املــعنوي واعــتبار مــا هــو خــير الــناس جــميعا خــير نــفسه. وبــاالخــتصار اعــتبار 
الــهيئة الــعامــة بــمنزلــة الــشخص الــواحــد واعــتبار الــنفس ذاتــها عــضوا مــن أعــضاء هــذه الــهيئة املــمثلة والــيقني 

املبني بأن ألم أي جزء وتأثره إنما هو سبب تألم كل أجزاء الهيئة. 
(الرسالة املدنية، ص 28) 

2- اذًا فســــطوة جــــنود الــــعدل الــــقاهــــرة فــــي عــــالــــم الــــوجــــود ال تــــعادلــــها أعــــظم قــــوى الــــعالــــم وال تــــقاومــــها أبــــنية 
الـحصون الـحصينة املـرصـوصـة، ذلـك ألن كـل الـبرايـا تسـتسلم لـفتوحـات هـذا الـسيف الـقاطـع طـوعًـــا ورضـاًء، 
وتـنال خـرائـب الـعالـم بـهجوم هـذا الـجند الـعمران والـحضارة فـي أعـلى درجـاتـها، وهـناك رايـتان عـظيمتان إذا 
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ورفــت ظــاللــها عــلى تــاج كــل مــلك كــانــتا لــحكومــته بــمثابــة الــنير األعــظم ونــفذت أنــوار حــكومــته الــساطــعة فــي 
أركــان الــعالــم بــسهولــة تــامــة، أمــا الــرايــة األولــى فــهي الــعقل وأمــا الــثانــية فــهي الــعدل. فــال يــمكن أليــة قــوة أن 

تقاوم هاتني القوتني العظيمتني حتى لو كانت جيال من الحديد أو سد االسكندر. 
(الرسالة املدنية،ص 45) 

3- اعـلم أن الـعدل هـو إعـطاء كـل ذي حـق حـقه، مـثال إذا اشـتغل األجـير مـن الـصباح إلـى املـساء فـإن الـعدل 
يـقضي بـإعـطائـه أجـرتـه والـفضل هـو إعـطاء األجـير وشـمولـه الـعنايـة واملـنحة لـو لـم يـكد ويـتعب، مـثال قـد تـعطى 
صـدقـة أو عـطية لـشخص فـقير دون أن يـتعب أو يـعمل لـك عـمال دون أن يسـتحق عـليه أجـرا فهـذا هـو الـفضل، 

مثال إن حضرة املسيح طلب املغفرة لقاتليه فهذا يعتبر فضال. 
(من مفاوضات عبد البهاء، محادثات على املائدة، ص 197)

4- وخالصة القول أن قوام الهيئة االجتماعية بالعدل ال بالعفو. 
(من مفاوضات عبد البهاء، محادثات على املائدة، ص 2)

5- انـني آلمـل أن يـكون جـميع أحـباء اهلل مـظاهـر الـعدل فـي جـميع األمـور، فـإجـراء الـعدل لـيس قـاصـرًا عـلى 
مـوظـفي الـحكومـة وحـدهـم فـالـتاجـر أيـضا يـجب أن يـكون عـادال فـي الـتجارة وأهـل الـصنائـع يـجب أن يـكونـوا 
عـادلـني فـي صـناعـاتـهم ويـجب عـلى جـميع البشـر صـغارا وكـبارا أن يـكونـوا عـادلـني ومـنصفني والـعدل هـو أال 
يـتجاوز االنـسان حـدوده وأن يـرجـو لـغيره مـا يـرجـوه لـنفسه، هـذا هـو الـعدل اإللـهي... مـن هـذا يـتضح أنـه مـن 
املــمكن أن يــكون كــل إنــسان عــادال وأن يــكون ظــاملــا ولــكنني آمــل أن تــكونــوا جــميعا عــادلــني وأن تــحصروا كــل 
فــكركــم فــي أن تــعاشــروا جــميع البشــر وأن تــراعــوا مــنتهى الــعدل وغــايــة اإلنــصاف فــي مــعامــالتــكم مــعهم وأن 
تـــراعـــوا حـــقوق اآلخـــريـــن قـــبل حـــقوقـــكم دائـــما وأن تـــعرفـــوا أن مـــنفعة اآلخـــريـــن مـــقدمـــة عـــلى مـــنفعتكم وراجـــحة 

عليها وذلك حتى تكونوا مظاهر العدل اإللهي وتعملوا بموجب تعاليم حضرة بهاء اهلل. 
(خطب عبد البهاء في أوربا وأمريكا، ص 188)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 10 األدب واألخــــالق الــــحسنة وفــــصل 13 االمــــتياز فــــي كــــل األمــــور وفــــصل 29 حــــياة 
العائلة البهائية].
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االعلم وواالمعرفة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1-  كــتب عــلى كــل أب تــربــية ابــنه وبــنته بــالــعلم والخــط ودونــهما عــما حــّدد فــي الــلوح. والــذي تــرك مــا امــر بــه 
فـلألمـناء أن يـأخـذوا مـنه مـا يـكون الزمـا لـتربـيتهما ان كـان غـنيا وإال يـرجـع إلـى بـيت الـعدل... ان الـذي ربّـى 

ابنه او ابنًا من االبناء كأنه ربى أحد ابنائي عليه بهائي وعنايتي ورحمتي التي سبقت العاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 48)

2- واذنّـاكـم بـأن تـقرأوا مـن الـعلوم مـا يـنفعكم ال مـا يـنتهي إلـى املـجادلـة فـي الـكالم هـذا خـير لـكم ان انـتم مـن 
العارفني.  

(الكتاب االقدس، فقرة 77)

3 – واذنّاكم بان تقرئوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهي إلى املجادلة في الكالم
أمــر اهلل فــي هــذا الــدور بــاكــتساب املــعارف وتــحصيل الــعلوم والــفنون وأهــاب بــأهــل الــبهاء أن يــحترمــوا أهــل 
الـعلم وأصـحاب املنجـزات وحـذرهـم مـن مـغبّة تـحصيل مـا ال يـنتج عـنه اال الجـدل الـعقيم. ونـصح حـضرة بـهاء 
اهلل فــي ألــواحــه أهــل الــبهاء بــتحصيل الــعلوم والــفنون الــنافــعة الــتي تــساعــد عــلى "رفــع شــأن الــعباد ورقــيهم" 

وحذرهم من تلك العلوم التي "تبدأ بالكالم وتنتهي بالكالم ويؤدي تحصيلها إلى الجدال والخالف". 
وفـــي رســـالـــة كـــتبت بـــناء عـــلى تـــعليمات مـــن حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل شـــبّه حـــضرتـــه الـــعلوم الـــتي "تـــبدأ بـــالـــكالم 
وتـنتهي بـالـكالم" بـالـخوض فـي مـتاهـات الـبحث الـعقيم والـفروض السفسـطائـية. وبـنّي فـي رسـالـة أخـرى أن مـا 
عـناه حـضرة بـهاء اهلل بهـذه الـعلوم فـي املـرتـبة االولـى هـو "تـلك الـبحوث والـتفاسـير الـالهـوتـية الـتي تـعوق تـفكير 

االنسان أكثر مما تعينه على الوصول إلى الحقيقة". 
 (شرح الكتاب االقدس، فقرة 110) 

3- انـا حـللنا لـكم إصـغاء االصـوات والـنغمات، ايـاكـم ان يخـرجـكم االصـغاء عـن شـأن األدب والـوقـار افـرحـوا 
بـفرح اسـمي االعـظم الـذي بـه تـولهـت األفـئدة وانجـذبـت عـقول املـقربـني. انـا جـعلناه مـرقـاة لـعروج االرواح إلـى 

األفق االعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى اني اعوذ أن تكونوا من الجاهلني. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 51)

4- اصل كل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله وهذا لن يحقق اال بعرفان مظهر نفسه. 
(لوح اصل كل الخير)

5- الـبشارة الـثانـية عشـرة: قـد وجـب عـلى كـل واحـد مـنكم االشـتغال بـامـر مـن االمـور مـن الـصنايـع واالقـتراف 
وأمـثالـها وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحق تـفكروا يـا قـوم فـي رحـمة اهلل والـطافـه ثـم اشـكروه فـي 
الـــعشي واالشـــراق ال تـــضيعوا اوقـــاتـــكم بـــالـــبطالـــة والـــكسالـــة واشـــتغلوا بـــما تـــنتفع بـــه انـــفسكم وانـــفس غـــيركـــم 
كــذلــك قــضي االمــر فــي هــذا الــلوح الــذي الحــت مــن افــقه شــمس الــحكمة والــبيان. ابــغض الــناس عــند اهلل مــن 

يقعد ويطلب تمسكوا بحبل االسباب متوكلني على اهلل مسبب االسباب. 
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح البشارات، ص 42)
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6- كـم مـن عـالـم مُــِنعَ عـن املـعلوم وكـم مـن جـاهـل فـاز بـأصـل الـعلوم... ان الـعالـم مـن عَــرَف املـعلوم وفـاز بـانـوار 
الوجه وكان من املقبلني. 

(مجموعه الواح مباركه، ص233)

7- إنّـا أمـرنـا الـكل بـاالقـتراف وهـذا مـن فـضل اهلل عـلى خـلقه ولـكن الـقوم اكـثرهـم مـن الـغافـلني، انـه كـان لـدى 
الــعرش وســمع نــداء ربــه فــي صــباح ومــساء ومــا بــينهما، كــذلــك قــّدر لــه مــن الــقلم االعــلى ان ربــه الــرحــمن لــهو 

املعطي الكريم. 
(من نسخة خطية من املركز العاملي)

8- وعـّلموا ابـنائـكم لـيقرأوا ايـات اهلل بـالـعشي واالشـراق. قـد كـتب اهلل لـكل أب تـربـية أوالده مـن الـذكـر واالنـثى 
بـالـعلم واآلداب ثـم الـصناعـة واالقـتراف، كـذلـك عـّلمناكـم فـي كـتابـنا االقـدس الـذي نـزلـناه مـن مـلكوتـنا املـقدس. 

طوبى ملن اخذه بقدرة من عندنا انه من اهل هذا املقام. 
(من نسخة خطية من املركز العاملي)

9- قــل هــذا الــعلم أشــرف الــعلوم كــلها، إنــه الســبب االعــظم مــن اهلل مــحيي الــرمــم لــحفظ أجــساد االمــم وقــّدمــه 
على العلوم والحكم. 

(لوح الطب، امر وخلق، مجلد 3، ص 360)

10- امــرنــا الجــميع بــالــصناعــة واالقــتراف واعــتبرنــاهــا مــن الــعبادة ولــكن فــي اول االمــر يــجب ان تــلبس ثــوب 
االمانه من ايادي العطاء النه اول باب للبركة والنعمة. 

(املجموعة املستندية، صداقت وأمانت)

11- التجــــلي الــــثالــــث هــــو الــــعلوم والــــفنون والــــصنايــــع، الــــعلم هــــو بــــمنزلــــة الــــجناح لــــلوجــــود ومــــرقــــاة لــــلصعود، 
تـحصيله واجـب عـلى الـكل، ولـكن الـعلوم الـتي يـنتفع مـنها اهـل االرض ولـيس تـلك الـتي تـبدأ بـالـكالم وتـنتهي 
بـالـكالم. ان ألصـحاب الـعلوم والـصنائـع حـقا عـظيما عـلى اهـل الـعالـم. يشهـد بـذلـك ام الـبيان فـي املـآب نـعيما 
لــــلسامــــعني. ان الــــكنز الــــحقيقي لــــالنــــسان هــــو فــــي الــــحقيقة عــــلمه وهــــو عــــلة الــــعزة والــــنعمة والــــفرح والــــنشاط 

والبهجة واالنبساط كذلك نطق لسان العظمة في هذا السجن العظيم.
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح التجليات، ص 69)

12- الــبشارة الــحاديــة عشــرة – تــحصيل الــعلوم والــفنون مــن كــل االنــواع جــائــز ولــكن املــقصود مــنها الــعلوم 
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)

13- إن الــــعلم مــــن الــــنعم الــــكبرى اإللــــهية ويــــجب عــــلى الــــكل تــــحصيله وهــــذه الــــصنائــــع املــــشهودة واالســــباب 
املـوجـودة كـلها مـن نـتائـج الـعلم والـحكمة الـتي نـزلـت مـن الـقلم االعـلى فـي الـزبـر وااللـواح. ان الـقلم االعـلى هـو 

القلم الذي ظهر وبرز من خزائنه لئالئ الحكمة والبيان وصنائع االمكان. 
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح الطرازات، ص 56)
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من آثار حضرة عبد البهاء 

1- اعــلمي ان املــشاغــل والــصنايــع والــعلوم الــتي ســبب لــترقــي عــباد اهلل وتــورث الــراحــة والــرخــاء لــعموم الــبرايــا 
ومـقترنـة بـنية قـلب خـالـص مخـلص هلل، كـلها عـبادة هلل مـن دون اسـتثناء ألن فيهـذا االمـر الـبديـع عـّمت املـواهـب 
لـــعموم البشـــر مـــن دون اســـتثناء أحـــد، فـــكل نـــفس مـــن االحـــباء يـــجب عـــليه ان يـــسعى فـــي مـــا هـــو خـــير لـــعموم 
افــــراد البشــــر وال يســــتثني احــــدا بــــل يــــفضل غــــيره عــــلى نــــفسه هــــذا هــــو الخــــلق الــــرحــــمانــــي هــــذا هــــو الــــفضل 

الصمداني . 
 (من نسخة خطية في املركز العاملي)

2- وأمـا تـرويـج الـعلوم املـفيدة مـن الـحكمة اإللـهية والـحكمة الـطبيعية أمـر مـمدوح مـقبول فـي كـل آن، والـشارع 
البارع العظيم قد صرّح بالنص القويم ان الفنون اعظم مرقاة للوصول إلى اعلى عليني. 

(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 3، ص 226)

3- وامـا اشـتغالـك بـالـتجارة ال بـأس فـيها هـذا مـا امـر بـه ربـك االعـلى ان يشـتغل كـل نـفس بـشغل او صـنعة او 
زرع او حكمة او فن من الفنون النافعة للهيئة االجتماعية في هذه الدنيا.

(من نسخة خطية في املركز العاملي)

4- وامــا مــاســئلت ان تــترك الــتحصيل فــي بــاريــس حــتى تــحصر ايــامــك فــي الــتبليغ، هــذا أمــر مــقبول مــحبوب 
ولـــكن اذا جـــمعت بـــني الـــتحصيل والـــتبليغ هـــذا أحـــسن واكـــمل، الن فـــي هـــذا الـــدور الجـــديـــد تـــحصيل الـــعلوم 
والـصنايـع والـفضائـل سـواء كـانـت الهـوتـية او نـاسـوتـية مـاديـة او روحـية كـلها مـقبول عـند اهلل ومـفروض عـلينا. 
ال تـمنع الـروحـيات عـن املـاديـات ابـدا فـعليك بـكالهـما ولـكن حـينما تشـتغل بـالـتحصيل كـن منجـذبـا بـحب ربـك 
الجــليل ومــتذكــرا بــذكــره الــبديــع فــعليك بــاتــمام الــصنعة واكــمالــها وانــي ابتهــل إلــى اهلل ان يــؤيــدك فــي جــميع 

الشئون واالحوال ويعطر مشامك بنفحات القدس في كل االيام. 
(من نسخة خطية في املركز العاملي)

5- ثـم اعـلمي ان شـريـعة اهلل تـدعـو الـكل إلـى تـحصيل الـفنون الـنافـعة فـي الـوجـود سـواء كـانـت مـاديـة او ادبـية 
ألن هـــذا الـــعصر عـــصر الـــعلوم وعـــصر الـــفنون وعـــصر الـــكمال وعـــصر الجـــمال وعـــصر االنـــوار. ولـــكن الـــعلوم 
الــتي ال ثــمرة لــها وال نــتيجة مــنها ال يــجوز االنــهماك فــيها وعــوضــا عــنها يــقتضي الــخوض فــي الــعلوم الــنافــعة 

والفنون املورثة للنهضة والنشئة لالنسان. 
(من نسخة خطية في املركز العاملي)

6- إن أسـاس ديـن اهلل مـبني عـلى اركـان ثـابـتة ومسـّلم بـها، والـركـن االعـظم هـو الـعلم واملـعرفـة والـعقل والـوعـي 
واالطـالع عـلى الـحقائـق الـكونـية واالسـرار اإللـهية، لهـذا وجـب عـلى كـل واحـد مـن االحـباء وفـرض عـليهم تـرويـج 
الــعلم والــعرفــان، فــعلى ذلــك املــحفل الــروحــانــي واملجــمع الــرحــمانــي ان يــسعى بــكل قــواه فــي تــربــية االطــفال 
حــتى يــتّسموا بــاالداب اإللــهية ويــمارســوا الســلوك الــبهائــي ومــنهجه مــنذ صــغر ســنهم، ويــترعــرعــوا كــالــغرســة 
بســـلسال وصـــايـــا الجـــمال املـــبارك ونـــصائـــحه، اذا فـــاســـعوا ســـعيًا نـــابـــًعا مـــن صـــميم ارواحـــكم وحـــثّوا االحـــباء 

بألسنتكم وانفقوا من اموالكم حتى تتقدم مدرسة عشق آباد وتصبح في غاية االنتظام والترتيب.  
(التربية والتعليم، ص 29)
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7- الـــعلم أعـــظم فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــي وهـــو ســـبب ظـــهور الـــفيض اإللـــهي. والـــعلم كـــاشـــف االســـرار وهـــو 
كــاملــرآة الــتي تــرتــسم فــيها صــور االشــياء. الــعلم يــعطي كــل انــسان مــعلومــات عــن جــميع االشــياء، ويــجعل كــل 
فـرد مـن البشـر كـأنـه جـميع البشـر. ذلـك ألن الـعلم يـعلم االنـسان جـميع مـا اكـتشفه البشـر أي جـميع املـعلومـات 
الــتي يــمتلكها البشــر. والــعلم هــو الــذي يــمّكن االنــسان مــن االطــالع عــلى جــميع وقــائــع االزمــنة الــسابــقة. وهــو 

الذي يمكنه من أن يكشف اسرار املستقبل. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 102)

8- إن الـــكليّات مـــنبع ملـــنافـــع عـــظيمة وان الـــعلم اعـــظم مـــنقبة لـــلعالـــم االنـــسانـــي. يـــمتاز االنـــسان عـــن الـــحيوان 
بـالـعقل والـعلم وبـالـعلم يـكشف االنـسان اسـرار الـكائـنات، وبـالـعلم يـطلع االنـسان عـلى اسـرار الـقرون املـاضـية 
وبـالـعلم يـكشف االنـسان كـوامـن االرض وبـالـعلم يـكشف االنـسان حـركـات االجـرام الـسماويـة الـعظيمة. الـعلم 
ســبب الــعزة االبــديــة لــالنــسان والــعلم ســبب شــرف الــعالــم االنــسانــي، الــعلم ســبب الــسمعة والشهــرة الــحسنة 
لــالنــسان والــعلم يــكشف اســرار الــكتب الــسماويــة والــعلم يــكشف اســرار الــحقيقة والــعلم يخــدم عــالــم الــحقيقة، 
الــعلم يــنجي االديــان الــسابــقة مــن الــتقالــيد والــعلم يــكشف حــقيقة االديــان اإللــهية، الــعلم أعــظم مــنقبة لــلعالــم 

االنساني، العلم ينجي االنسان من أسر عالم الطبيعة والعلم يكسر شوكة النواميس الطبيعية.  
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 286)

9-إن الــعلم يــوحّـــــد جــميع البشــر والــعلم يــجعل كــل املــمالــك مــملكة واحــدة ويــجعل جــميع االوطــان وطــنًا واحــدا 
والـــعلم يـــوحّــــــد جـــميع االديـــان فـــي ديـــن واحـــد ألن الـــعلم يـــكشف الـــحقيقة واالديـــان كـــلها حـــقيقة واحـــدة ولـــكن 
الـعالـم البشـري اآلن غـريـق بحـر الـتقالـيد وهـذه الـتقالـيد اوهـام مـحضة. إن الـعلم يسـتأصـل هـذه الـتقالـيد مـن 
جـذورهـا ويشـتت هـذه الـسحب املـظلمة الـتي تـحجب شـمس الـحقيقة وتظهـر حـقيقة االديـان اإللـهية، وحـيث ان 
الــحقيقة واحــدة فــان جــميع االديــان اإللــهية تتّحــد وتــتّفق وال يــبقى اخــتالف وينهــدم الــنزاع والجــدال وتتجــّلى 
وحــدة الــعالــم االنــسانــي. إن الــعلم هــو الــذي يــزيــل االوهــام وإن الــعلم هــو الــذي يظهــر نــورانــية املــلكوت، ولهــذا 
فــانــني أرجــو اهلل ان تــرتــفع رايــة الــعلم يــومًـــا فــيومًـــا ويســطع كــوكــب الــعلم ســطوعــا أشــد حــتى يســتنير جــميع 
البشــر مــن نــور الــعلم وتــرتــقى الــعقول وتــزداد املــشاعــر االنــسانــية وتــتزايــد االكــتشافــات ويــرتــقى االنــسان فــي 
جــميع مــراتــب الــكماالت وتــتحقق مــنتهى الــسعادة فــي ظــل اإللــه األكــبر وال يــمكن تــحقق هــذه املــسائــل تــحققا 

واقعيا بغير العلم الحقيقي.
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 289)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- عـــلى جـــميع االطـــفال مـــن دون اســـتثناء ومـــنذ صـــغرهـــم أن يـــتعلموا الـــقراءة والـــكتابـــة وان يـــبذلـــوا قـــصارى 
جهــدهــم وحســب رغــبتهم وبــقدر اســتطاعــتهم فــي اكــتساب الــعلوم الــعالــية والــفنون الــنافــعة والــلغات املــختلفة 

والحرف والصنائع املختلفة.
(توقيعات مباركة، مجلد 1، ص 232) 

2- يـجب اعـداد الـوسـائـل االولـية فـي كـل قـريـة وقـصبة مـن كـافـة الـواليـات واملـحافـظات مـن اجـل تـأسـيس مـعاهـد 
عــلمية وادبــية وديــنية، وأن يــتعلم االطــفال الــبهائــيون مــن دون اســتثناء مــبادئ الــقراءة والــكتابــة ويــتعرفــوا عــلى 
االحــكام واملــبادئ والــتعالــيم املــباركــة املــذكــورة فــي كــتاب اهلل ويــمتازوا فــي الــعلوم واملــبادئ والــفنون الــعصريــة 
واالخــالق الحــميدة وااللــتزام بــاالداب والــشعائــر الــبهائــية لــدرجــة ان تــقوم كــافــة الــطوائــف الــديــنية مــن مســلمني 

���٢١٤



وزردشـتيني ومـسيحيني ويـهود بـادخـال اوالدهـم وبـطيب خـاطـر فـي هـذه املـعاهـد الـعالـية ويعهـدوهـم إلـى املـربّـني 
البهائيني. 

 (توقيعات مباركة، مجلد 2، ص 118- 119)

3- إذا رغــب الــبهائــيون فــي أن يــكونــوا مــؤثــريــن فــي تــبليغهم ألمــر اهلل، عــليهم أن يــكونــوا عــلى اطــالع واســع 
بــاوضــاع الــعالــم ومــشاكــله الــيوم، وعــلى مــقدرة فــي بــحث وتحــليل االوضــاع فــكريــا وعــقليا. انــنا بــحاجــة إلــى 
عــلماء وبــاحــثني يــكونــون لــيس فــقط عــلى عــلم عــميق بــالــتعالــيم اإللــهية، وإنــما مــتعّلمني جــيّديــن وقــراء مــثالــيني 
قــادريــن عــلى ربــط املــبادئ والــتعالــيم الــبهائــية بــاالفــكار املــعاصــرة لــزعــماء وقــادة املــجتمع. عــلينا كــبهائــيني ان 
نتســلح بســالح الــعلم واملــعرفــة لــكي نســتطيع أن نــعرض بــشكل أفــضل الــحقائــق املــكنونــة فــي ديــننا إلــى كــافــة 

الناس وعلى االخص الطبقة املتعلمة منهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 5 تموز/ يوليو 1949م)

4- إن حــضرة املــولــى كــان ســعيدا لــسماعــه أخــباركــم وبــانــكم تــقومــون بــدراســة الــتعالــيم املــباركــة بــكل حــماس 
وتــقديــر. يــمكن الــقول حــًقا بــأنــه كــلما بــحثنا وتــعمقنا فــيها وجــدنــا فــيها الــكثير. إن هــذه الــتعالــيم هــي الــجوهــر 

واالصل الذي سيأخذ منه املفكرون والعلماء واملهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في أعمالهم. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرتـــه إلـــى مـــدرســـة صـــيفية بـــهائـــية بـــتاريـــخ 10 كـــانـــون االول/ ديـــسمبر 

1942م)

5- بــالنســبة إلــى الــنصيحة الــتي طــلبتها مــن حــضرتــه حــول دراســتكم الــتخصصية بهــدف تــبليغ أمــر اهلل فــي 
املســـتقبل، فـــإن حـــضرة املـــولـــى يـــقترح دراســـة الـــتاريـــخ أو االقـــتصاد أو عـــلم االجـــتماع. إن هـــذه الـــدراســـات 
سـتجذب اهـتمام الـبهائـيني وتـغطي مـواضـيع أشـيرت الـيها فـي تـعالـيمنا وألـقت عـليها ضـوًءا جـديـًدا. إن االمـر 
املــبارك سيســتفيد مــن عــلومــكم فــي الــتبليغ فــي املســتقبل. كــما يــمكنكم أيــضا عــرض االفــكار الــبهائــية أثــناء 

إلقاء محاضراتكم كمعّلم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 13 آذار/مارس 1944م)
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6- قــــال حــــضرة بــــهاء اهلل، إن الــــعلم يــــمكن لــــه أن يــــكون حــــجابًــــا بــــني االنــــسان والــــحقيقة، وبــــمعنى آخــــر بــــني 
االنـــسان ومـــعرفـــة اهلل. لـــقد شـــاهـــدنـــا أفـــراًدا عـــديـــديـــن مـــمن تبحّــــــروا فـــي دراســـة الـــعلوم الـــعصريـــة انـــتهوا إلـــى 
إنــكارهــم لــوجــود اهلل وإنــكارهــم لــالنــبياء والــرســل. وهــذا ال يــعني بــأن ال وجــود هلل أو لــألنــبياء ولــكن يــعني بــأن 

العلم أصبح حجابًا بني قلوبهم والنور اإللهي. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 1954)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- مـــثلما هـــناك فـــرق كـــبير بـــني الـــرســـالـــة اإللـــهية ذاتـــها وبـــني فـــهم املـــؤمـــنني لـــها، فـــان هـــناك فـــرقًـــا أيـــضا بـــني 
الــحقائــق الــعلمية واالســتنتاجــات مــن جــهة وبــني الــنتائــج أو الــنظريــات الــعلمية مــن جــهة أخــرى. ال يــمكن أن 
يــكون هــناك تــضارب بــني الــديــن الــحق والــعلم الــصحيح. إن الــديــن الــحق يــأتــينا مــن قــبل اهلل الــعزيــز الــقديــر، 
ومــن خــالل الــعلم الــصحيح يــمكن لــالنــسان أن "يــكتشف حــقائــق االشــياء ويــطّلع عــلى مــيزاتــها وآثــارهــا وعــلى 
نـوعـية وخـاصـية املـوجـودات" وأيـضا "تـفهم املـعضالت بـمساعـدة مـاديـة قـويـة". ومـن نـاحـية أخـرى، عـندمـا يـتم 
التعبير عن شيء معنّي من خالل الفهم االنساني فانه يصبح محدوًدا، الن الفهم االنساني محدود، وعندما 
يـكون الـشيء محـدودا فـهناك إمـكانـية الخـطأ، وعـندمـا يـتواجـد الخـطأ يـمكن لـلنزاع أن يـبرز. ومـثال عـلى ذلـك، 
هــناك الــعديــد مــن الــناس حــالــيًّا لــديــهم قــناعــة بــأن االيــمان بــوجــود اهلل هــو أمــر غــير عــلمي ولــكن عــندمــا تــتنّور 
البشـــريـــة وتـــتقدم فـــان عـــلماء وفـــالســـفة املســـتقبل - كـــما قـــال حـــضرة عـــبد الـــبهاء - "ســـوف لـــن يـــنكروا االنـــبياء 
والـرسـل أو يـتجاهـلوا املـشاعـر الـروحـانـية أو يحـرمـوا أنـفسهم مـن الـعنايـات اإللـهية أو يـنكروا االمـور الـخارقـة 

للطبيعة."
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن بـــيت الـــعدل االعـــظم إلـــى أحـــد املـــؤمـــنني بـــتاريـــخ 26 كـــانـــون االول/ ديـــسمبر 

1975م)

2- إن بــــيت الــــعدل االعــــظم..... يــــعتبر الــــدراســــات واالبــــحاث الــــتعمقية الــــبهائــــية هــــامــــة جــــًدا مــــن أجــــل تــــمكني 
وتطوير الجامعة البهائية التي أخذت بالخروج من مرحلة املجهولية. 

(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم إلـى املـشاركـني فـي دورة أكـاديـمية بـتاريـخ 3 كـانـون الـثانـي/ 
يناير 1979)

[راجـع أيـًضا فـصل 9 اإليـمان والـعرفـان ووحـدانـية اهلل وفـصل 18 تـطابـق الـديـن مـع الـعلم والـعقل وفـصل 21 
التربية والتعليم وفصل 53 العلماء واملفكرون والباحثون وفصل 55 الفنون واملوسيقى].
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االعفو وواالستر وواالتسامح 

من الواح حضرة بهاء اهلل 

1- يا ابن االنسان ال تنفّس بخطأ احد ما دمت خاطئًا وان تفعل بغير ذلك ملعون انت وانا شاهد بذلك.
 (الكلمات املكنونة)

2- يـــا حـــبّذا ملُــحسن لـــن يســـتهزء بـــمن عـــصى ويســـتر مـــا شهـــد مـــنه، ليســـتر اهلل عـــليه جـــريـــراتـــه وانـــه هـــو خـــير 
الـساتـريـن. كـونـوا يـا قـوم سـتارًا فـي األرض وغـفارًا فـي الـبالد، لـيغفركـم اهلل بـفضله ثـم اصـفحوا لـيصفح اهلل 

عنكم ويلبسكم برد الجميل .  
 (آثار قلم اعلى، سورة البيان، مجلد 4، ص 443)

3- ان اطلعتم على خطيئة ان استروها ليستر اهلل عنكم، انه لهو الستار ذو الفضل العظيم. 
(الواح امللوك والسالطني، لوح نابليون الثالث، ص 49)

4– يـــا أحـــبائـــي فـــي الـــبالد تـــمسكوا بـــحبل املـــودة واملـــحبة، إنـــا نـــريـــد أن نـــراكـــم مـــطالـــع أخـــالقـــي بـــني عـــبادي 
ومــــــشارق رحــــــمتي الــــــتي ســــــبقت الــــــعاملــــــني. يــــــنبغي أن يظهــــــر مــــــنكم مــــــا يهــــــتز بــــــه االمــــــكان ويســــــتفرح قــــــلوب 
الـسامـعني. ال تـكونـوا كـالـذيـن كـانـوا أن يسـّب بـعضهم بـعضا تـفكروا فـي عـنايـتي ورأفـتي وفـضلي الـذي أحـاط 
مــن فــي الــسموات واالرضــني. طــوبــى ملــن غــّض الــنظر عــن أخــيه وعــاشــر مــعه بــالــروح والــريــحان خــالــًصا لــوجــه 
الـرحـمن، لـعمري إنـه مـن الـفائـزيـن. كـونـوا عـلى سُــــــُرر االتـحاد ثـم اسـتبقوا فـي املـعروف هـذا مـا أمـرتـم بـه مـن 

لدن عليم خبير. 
 (بيام بهائي، مجلد 2، ص222) 

5- عـاشـروا بـينكم بـاملـحبة واملـودة وال تـكونـوا مـن الـذيـن يـفتشون فـي أعـمال الـناس لـيعترضـوا عـليهم، لـعمري 
انهم من الغافلني. 

(بيام بهائي، مجلد2 ص 222) 

6- اسـلكوا مـع بـعض بـكل رحـمة ومـحبة ورأفـة، وإن ظهـرت خـطيئة مـن شـخص فـاعـفوا عـنه ولـكن ذكّـــروه بـكل 
محبة، والتكونوا شديدين في املعاملة وال تتكبروا على بعض. 

 (فضائل أخالق، ص 132)

7- إن ظهر ظلٌم من ظالم دعوه للحق تبارك وتعالى . إن العدل اإللهي هو املهيمن واملسيطر. 
 (اثار قلم أعلى، مجلد7، ص152)

8- طــوبــى لــلذيــن تــمسكوا بــحبل الــشفقة والــرأفــة، وخــلت نــفوســهم وتحــّررت مــن الــضغينة والــبغضاء. إن هــذا 
املـظلوم يـوصـي أهـل الـعالـم بـالـتسامـح والـعمل الـطيب، وهـذان هـما السـراجـان لـظلمة الـعالـم واملـعلمان لتهـذيـب 

األمم، طوبى ملن فاز وويل للغافلني. 
 (مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح الطرازات، ص5) 
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9- إن الـحق تـبارك وتـعالـى يسـتر الـعيوب، لـدرجـة إن صـدر خـطأ مـن شـخص مـائـة الـف مـرة سـوف لـن يـذكـره 
القلم االعلى وإنما يعفو عنه، ولكن الحق لن يعفو عن النفوس التي اعترضت عليه. 

  (امر وخلق مجلد 3، ص 180)

10- هـناك أنـاس ارتـكبوا مـا نـهى اهلل عـنه ومـع ذلـك شـملهم ظـاهـريًـا عـنايـة وفـضل الـحق جـّل فـضله، واعـتقدوا 
ان ذلــك راجــع إلــى عــدم الــعلم واالحــاطــة، ولــكنهم غــفلوا. ان اســمي الســتار لــم يــكن راغــبًا فــي هــتك االســتار 
ولـم تخـرق الـرحـمة الـسابـقة حـجبات الخـلق. يـا عـلي إن اسـمي الـغفار كـان سـببًا فـي تـأخـير الـعقاب واسـمي 

الوهاب كان سببًا في تأخير العذاب. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 180- 181)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- ال تــنظروا إلــى نــواقــص اآلخــريــن وإذا أخــطأ شــخص فــي حــق اآلخــريــن فــعلينا ان نســتر عــليه ونــعفو عــنه 
وفي مقابل تقصيره نظهر كل محبة ووداد حتى ال يحرج املخطئ.  

(مائده آسماني، مجلد 2، ص 98)

2- اذا ظهــرت أيــة أخــطاء او نــواقــص مــن اآلخــريــن عــلينا أن نــغمض أعــيننا عــنها ونــسعى إلــى مــعالــجتها وال 
يــجوز التحــدث عــن عــيوب اآلخــريــن او تــذلــيلهم وتــحقيرهــم. ان الــتسامــح واالغــماض ســببًا لــلبصيرة واالنــسان 
الــــذكــــي يســــتر عــــيوب الــــعباد. ان هــــتك االســــتار هــــي مــــن شــــأن الــــوحــــوش ولــــيس مــــن خــــلق االنــــسان الــــعاقــــل 

والفطن. 
(مائده آسماني، مجلد 9، ص 138)

3- ســألــت عــّما اذا صــدرت أخــطاء او عــيوب مــن شــخص مــا وقــام شــخص آخــر بــالــتشهير عــنها. يــجب عــلينا 
ان نـــسعى جـــاهـــديـــن للســـتر عـــن عـــيوب اآلخـــريـــن ونـــغمض أعـــيننا عـــنها بـــل ونـــنصحهم. ان اهلل ســـتار لـــعيوب 

عباده. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 185)

4- إن السـتر واالغـماض مـقبول لـألمـور الـتي يـرجـع ضـررهـا لـشخص الـفاعـل ولـيس مـا هـو ضـرر لـلحكومـة أو 
الـشعب أو بـني االنـسان. ومـثال عـلى ذلـك اذا ارتـكب شـخص مـا عـمال فـاسـدا أو قـبيحا وكـان ضَــــــــــَرره راجـًعا 
لـه شـخصيًا مـثل شـربـه لـلُمسكر أو ارتـكابـه لـلفحشاء فـان السـتر واالغـماض فـي هـذه الـحالـة مـقبول ومحـمود، 
ولـكن إذا قـام شـخص بـالسـرقـة ونهـب مـال الـغير فـان االغـماض فـي هـذه الـحالـة ضـرر لـصاحـب املـال. وعـلى 
الــرغــم مــن أن الســتر يــعتبر رحــمة لــلسارق ولــكن مــا ذنــب املــظلوم الــذي ســرقــت أمــوالــه، حــيث ان هــناك ظــلما 
وعــدوانــا وقــع عــليه. هــذا هــو املــيزان الــذي ذكــر ومــع ذلــك يــجب ان ال نــبحث فــي نــقائــص اآلخــريــن بــل نتحــرى 
إلـى حـد مـعقول وان ال نـشغل بـالـنا فـيما عَـــمله اآلخـريـن او نـصرف اوقـاتـنا فـي فـالن ظـلم، وفـالن تـعدى، ومـا 

َعمله رجال الدولة من خيانة او غيره حيث ان ذلك غير مقبول.
(امر وخلق، مجلد 3، ص186- 187)
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5- عـليكم أن تـكونـوا مـع بـعض بـكل ألـفة ومـحبة وال تـبتعدوا أو تـزعـلوا عـن بـعض، ألن األحـداث الـثانـويـة هـي 
عَــرَضـية وزائـلة. وإن ظهـر قـصور مـن شـخص فـعلى االخـريـن مـسامـحته والـعفو عـنه بـل االغـماض عـن خـطأه 

حتى يستر اهلل عن أخطاء اآلخرين.
(بدائع االثار، مجلد 2، ص 278)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- عــلى األحــباء أن يــكونــوا صــبوريــن مــع بــعضهم الــبعض وعــليهم أن يــدركــوا بــأن االمــر املــبارك مــا زال فــي 
مـرحـلة الـطفولـة وأن املـؤسـسات االمـريـة ال تـؤدي وظـائـفها بـصورة تـامـة وكـامـلة. وكـلما ازداد الـصبر والـتفاهـم 

والتسامح بني األحباء، وغّض الطرف عن العيوب والنقائص، كلما ازداد تطور ونمّو الجامعة البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 27 شباط/ فبراير عام 1943 إلى احد األحباء)

2- ان قـام االحـباء بـنسيان جـميع خـالفـاتـهم الـشخصية وفـتحوا قـلوبـهم ملـحبة أكـبر وأعـظم لـبعضهم الـبعض 
مـن أجـل حـضرة بـهاء اهلل، فـانـهم سيجـدون بـأن قـدراتـهم قـد ازدادت، وإنـهم يجـلبون قـلوب عـامـة الـشعب بـل 

وسيشهدون نمّو األمر املبارك بشكل سريع. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه بـتاريـخ 26 تشـريـن االول/ اكـتوبـر 1943 إلـى املـحفل املـركـزي لـلهند 

وبورما)

3- فـيما يـتعلق بـسؤالـك عـن الـحاجـة إلـى وحـدة أعـظم بـني االحـباء، فـال شـك أن الـواقـع هـو كـذلـك ويـرى حـضرة 
ولــي أمــر اهلل إن إحــدى الــوســائــل الــرئــيسية لــترويــج هــذه الــوحــدة هــي تــعليم الــبهائــيني أنــفسهم فــي صــفوف 
الـدرس وبـواسـطة املـبادئ، إن مـحبة اهلل وبـالـتالـي مـحبة البشـر هـي االسـاس الـجوهـري لـكل ديـن بـما فـي ذلـك 
ديــــننا. إن مــــحبة عــــظيمة ال شــــك ســــتنتج عــــنها وحــــدة عــــظيمة ألن املــــحبة تــــمّكن الــــناس مــــن احــــتمال بــــعضهم 

البعض ومن جعلهم صبورين ومتسامحني. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 7 تموز/يوليو 1944)

4- إن أعـــظم امـــتحان قـــد يـــواجـــهه الـــبهائـــيون هـــو مـــن بـــعضهم الـــبعض، ولـــكن مـــن أجـــل حـــضرة عـــبد الـــبهاء 
عـــليهم أن يـــكونـــوا مســـتعديـــن لـــلتغاضـــي عـــن أخـــطاء بـــعضهم واالعـــتذار عـــن الـــكلمات الـــقاســـية الـــتي صـــدرت 

عنهم وأن يغفروا وينسوا. إن حضرة املولى ينصح بشدة اتباع ذلك. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 18 كانون االول/ ديسمبر عام 1945 إلى احد االحباء)

5- عـــندمـــا تـــبرز الـــكلمات الـــقاســـية واالنـــتقادات داخـــل الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــال يـــوجـــد لـــها عـــالج ســـوى نـــسيان 
املـاضـي وحـث الجـميع عـلى فـتح صـفحة جـديـدة. ومـن أجـل أمـر اهلل ال داعـي لـذكـر املـوضـوع الـذي أدى إلـى 
ســـوء الـــفهم والـــخالف. وكـــلما قـــام االحـــباء بـــالـــبحث عـــن املـــاضـــي والـــدفـــاع عـــنه واالصـــرار عـــلى صـــحة وجـــهة 
نـظرهـم كـلما ازداد األمـر سـوًءا. وعـندمـا نـنظر إلـى عـاملـنا الـيوم بـالـتأكـيد نـنسى خـالفـاتـنا الـداخـلية الـبسيطة، 
وإنـما عـلينا ان نسـرع مـتضامـنني لـنجاة البشـريـة. عـليك ان تـحث اخـوانـك الـبهائـيني بـان يـأخـذوا هـذه الـنقطة 
بـعني االعـتبار ويـدعـمونـك فـي جـهودك  للحـد مـن املـشاكـل والـكلمات الـقاسـية لـكي يتخـلل روح حـضرة بـهاء اهلل 

داخل الجامعة، ونتّحد جميًعا في محبّته وخدمته. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 16 شباط/ فبراير عام 1951 إلى احد األحباء)
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[راجــع أيــًضا فــصل 10 األدب واألخــالق الــحسنة وفــصل 23 الــتقديــس والــتنزيــه وفــصل 24 الــتقوى ومــخافــة 
اهلل وفصل 30 حسن النية وصفاء القلب وفصل 58 املحبة].
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االعلماء وواالمفكروونن وواالباحثونن 

من آثار حضرة بهاء اهلل
 

 طـــوبـــى لـــكم يـــا معشـــر الـــعلماء فـــي الـــبهاء، تـــاهلل أنـــتم أمـــواج البحـــر األعـــظم وأنجـــم ســـماء الـــفضل وألـــويـــة 1.
الـنصر بـني الـسموات واألرضـني. أنـتم مـطالـع االسـتقامـة بـني الـبريـة ومـشارق الـبيان ملـن فـي االمـكان طـوبـى 

ملن أقبل إليكم وويل للمعرضني. 
(الكتاب األقدس، فقرة 173)

2- يا معشر العلماء في البهاء 
أطــرى حــضرة بــهاء اهلل عــلى الــعلماء مــن أهــل الــبهاء، وذكــر فــي كــتاب عهــدي: "طــوبــى لــألمــراء والــعلماء فــي 
الــبهاء" وشــرح حــضرة ولــي أمــر اهلل ذلــك بــقولــه: "الــعلماء فــي هــذه الــدورة املــقدســة هــم: مــن جــهة، أيــادي أمــر 
اهلل، ومــن جــهة أخــرى، املــبّلغون والــناشــرون لــلتعالــيم اإللــهية الــذيــن وإن لــم يــبلغوا مــرتــبة األيــادي قــد احــتّلت 
جـهودهـم مـكانـة بـارزة فـي مـيدان الـتبليغ. أمـا األمـراء فـهم أعـضاء بـيوت الـعدل املحـلية واملـركـزيـة وبـيت الـعدل 

األعظم وستُحدد وظائف كّل من هذه النفوس مستقبالً." 
أيــادي أمــر اهلل أفــراد عــيّنهم حــضرة بــهاء اهلل وعهــد إلــيهم بــمهام مــختلفة خــاصــة فــيما تــعّلق بحــمايــة أمــر اهلل 
ونشــره وذكــر حــضرة عــبد الــبهاء فــي "تــذكــرة الــوفــاء" عــدًدا مــن املــؤمــنني الــبارزيــن وصــرّح أنــهم فــازوا بــمقام 
أيـادي أمـر اهلل ونـّص حـضرة عـبد الـبهاء فـي "ألـواح الـوصـايـا" عـلى سـلطة ولـي األمـر لـتعيني أيـادي أمـر اهلل 
وفـًقا ملـا يـراه، وبـدأ حـضرة ولـي أمـر اهلل أوالً بـرفـع مـقام بـعض أحـباء اهلل الـراحـلني إلـى مـرتـبة أيـادي أمـر اهلل، 
ثـــم اخـــتار أثـــناء الـــسنوات األخـــيرة مـــن حـــياتـــه إثـــنني وثـــالثـــني فـــرًدا مـــن قـــارات الـــعالـــم الخـــمس لهـــذا املـــنصب 
الـرفـيع. وفـي املـدة الـواقـعة مـا بـني وفـاتـه عـام 1957 وانـتخاب بـيت الـعدل األعـظم عـام 1963، قـام أيـادي أمـر 

اهلل بأداء املهام املوكولة إليهم في حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العاملية. 

وفــي شهــر تشــريــن الــثانــي (نــوفــمبر) 1964 قــّر رأي بــيت الــعدل األعــظم عــلى اســتحالــة تشــريــع نــظام جــديــد 
يــسمح بــتعيني أيــادي أمــر اهلل ولــكن قــرر فــي عــام 1968 – عــوضًــــــــــا عــن ذلــك – بــأن املــسئولــيات املــسندة إلــى 
أيــادي أمــر اهلل بــشأن حــمايــة األمــر املــبارك ونشــره ســتستمر فــي املســتقبل بــفضل إنــشاء هــيئات املــشاوريــن 
الـقاريـة وتـأسـيس دار الـتبليغ الـدولـية فـي عـام 1973 ومـقرهـا فـي األرض املـقدسـة. ويـقوم بـيت الـعدل األعـظم 
بـتعيني أعـضاء دار الـتبليغ وهـيئات املـشاوريـن الـقاريـة الـذيـن يـعيّنون بـدورهـم أعـضاء هـيئات املـعاونـني، وكـل 

هؤالء األفراد يندرجون تحت التعريف الذي حّدده حضرة ولي أمر اهلل "للعلماء" في بيانه سالف الذكر. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 183)

انــصروا يــا قــوم أصــفيائــي الــذيــن قــامــوا عــلى ذكــري بــني خــلقي وارتــفاع كــلمتي فــي مــملكتي اولــئك أنجــم 3.
سماء عنايتي ومصابيح هدايتي للخالئق أجمعني. 

(الكتاب األقدس، فقرة 117) 

اعـلم أن الـعالـم مَــن اعـترف بـظهوري وشـرب مـن بحـر عـلمي وطـار فـي هـواء حـبي ونـبذ مـا سـوائـي وأخـذ مـا 4.
نـــزل مـــن مـــلكوت بـــيانـــي الـــبديـــع إنـــه بـــمنزلـــة الـــبصر للبشـــر وروح الـــحيوان لجســـد االمـــكان، تـــعالـــى الـــرحـــمن 
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الـذي عـرفـه وأقـامـه عـلى خـدمـة أمـره الـعظيم، يـصّلي عـليه املـأل األعـلى وأهـل سـرادق الـكبريـاء الـذيـن شـربـوا 
رحيقي املختوم باسمي القوي القدير. 

(امر وخلق، املجلد3، ص323-322) 

ثـم احـترمـوا الـعلماء بـينكم الـذيـن يـفعلون مـا عـلموا ويـتّبعون حـدود اهلل ويـحكمون بـما حـكم اهلل فـي الـكتاب 5.
فــاعــلموا بــأنــهم ســرج الهــدايــة بــني الــسموات واألرضــني إن الــذيــن لــن تجــدوا لــلعلماء بــينهم مــن شــأن وال مــن 

قدر أولئك غيّروا نعمة اهلل على أنفسهم. 
(منتخباتي، فقرة 66، ص89) 

ال تسقطوا منزلة العلماء في البهاء وال تصّغروا قدر من يعدل بينكم من األمراء. 6.
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، لوح الحكمة، ص118)

أمـا الـعلماء الـذيـن يـتزيّـنون بـطراز الـعلم واألخـالق، إنـهم بـمثابـة الـرأس لـهيكل الـعالـم والـبصر لـألمـم وال زال 7.
هداية العباد مرتبطة بتلك النفوس املقدسة، نسأل اهلل أن يوفقهم على ما يحّب ويرضى. 

(امر وخلق، املجلد3، ص322)

إنّـا نـحب الـحكماء الـذيـن ظهـر مـنهم مـا انـتفع بـه الـناس وأيّـدنـاهـم بـأمـر مـن عـندنـا انـا كـنا قـادريـن، إيـاكـم يـا 8.
أحـــبائـــي أن تـــنكروا فـــضل عـــبادي الـــحكماء الـــذيـــن جـــعلهم اهلل مـــطالـــع اســـمه الـــصانـــع بـــني الـــعاملـــني افـــرغـــوا 

جهدكم ليظهر منكم الصنايع واألمور التي بها ينتفع كل صغير وكبير. 
(بيام ملكوت، ص87) 

يــا حــزب اهلل إن الــعلماء الــراشــديــن الــذيــن هــم مــنكبون عــلى هــدايــة الــعباد وصــائــنون أنــفسهم ومــحافــظون 9.
عــليها مــن وســاوس الــنفس األمــارة هــم مــن أنجــم ســماء الــعرفــان لــدى مــقصود الــعاملــني ويــجب احــترامــهم. 
وهـم عـيون جـاريـة وكـواكـب مـضيئة وأثـمار السـدرة املـباركـة وآثـار الـقدرة اإللـهية وبـحور الـحكمة الـصمدانـية. 
طــوبــى ملــن تــمّسك بــهم إنــه مــن الــفائــزيــن فــي كــتاب اهلل رب الــعرش الــعظيم. الــبهاء مــن لــدى اهلل رب الــعرش 
والــثرى عــليكم يــا أهــل الــبهاء وأصــحاب الــسفينة الحــمراء وعــلى الــذيــن ســمعوا نــداءكــم األحــلى وعــملوا بــما 

أمروا به في هذا اللوح العزيز البديع. 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، لوح الدنيا، ص114-113)

من ألواح حضرة عبد البهاء 
أيـها األحـباء الـيوم كـل مـبّلغ مـؤيّـد مـن عـند اهلل واملـبّلغني هـم فـي مـقدمـة املـقّربـني لـلعتبة اإللـهية واملسـتمّديـن 1.

مـن املـلكوت اإللـهي، لهـذا عـلى األحـباء أن يظهـروا كـل مـحبة واحـترام ورعـايـة فـي حـقهم، وعـليهم أن يـكونـوا 
مصدرا للسرور والحبور أينما تواجدوا. 

(مائدة آسماني، املجلد 5، ص288)

2- إن الــعلماء االكــابــر الــذيــن ســلكوا الســبيل املســتقيم واملــنهج الــقويــم، ووقــفوا عــلى أســرار الــحكمة اإللــهية 
واطـلعوا عـلى حـقائـق الـكتب املـقدسـة الـربـانـية، فـتزيـنت قـلوبـهم املـباركـة بحـلية الـتقى، وأنـارت وجـوهـهم الـنضرة 
بـانـوار الهـدى قـد الـتفتوا إلـى االحـتياجـات الـحالـية ونـظروا إلـى مـقتضيات الـزمـان، فـهم ال شـك يـحثون عـلى 
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الــــتمدن كــــل الــــحث ويــــحضون عــــلى تــــحصيل املــــعارف كــــل الــــحض "هــــل يســــتوي الــــذيــــن يــــعلمون والــــذيــــن ال 
يعلمون" و"وهل تستوي الظلمات والنور؟"

 انـما الـعلماء سـرج الهـدايـة بـني مـأل الـعالـم، ونـجوم الـسعادة املشـرقـة الـالئـحة مـن أفـق الـطوائـف واألمـم، انـما 
ســلسبيل الــحياة لــلنفوس الــتي أمــاتــها الجهــل والــغفلة ومــعني الــكماالت الــصافــي لــلعطاش فــي بــاديــة الــنقص 
والــضالل، هــم مــطالــع آيــات الــتوحــيد املــطلعون عــلى حــقائــق الــقران املــجيد، هــم االطــباء الحــذق لــجسم الــعالــم 
الـعليل، والـتريـاق الـفاروق االعـظم لـهيئة بـني آدم املـسموعـة، هـم الـحصن الـحصني ملـديـنة االنـسانـية والـكهف 
املـنيع لـلمضطريـن املـضطربـني فـي بـيداء الـجهالـة "الـعلم نـور يـقذفـه اهلل فـي قـلب مـن يـشاء" ولـكن رب الـعاملـني 
خـلق لـكل شـيء عـالئـم وآثـارا، وقـّدر لـه مـحّكا وامـتحانـا، فـالـكماالت املـعنويـة والـظاهـريـة الزمـة لـلعالـم الـربـانـي، 
كــما يــنبغي لــه أن يتحــلى بــحسن االخــالق ونــورانــية الــفطرة وصــدق الــنية والــفطنة والــذكــاء والــفراســة والــنهى 
والــعقل والــحجى والــزهــد والــتقوى الــحقيقي وخــشية اهلل الــقلبية، واال فــان مــثل الــشمع الــذي ال ضــوء لــه مــهما 

كان طويال وعريضا كاعجاز نخل خاوية وخشب مسنّدة. 
(الرسالة املدنية، ص 25)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

الــعلماء فــي هــذا الــكور املــقدس مــن جــهة هــم أيــادي أمــر اهلل وفــي مــقام آخــر هــم املــبّلغون نــاشــرو أمــر اهلل 1.
الذين ليسوا ضمن األيادي ولكن لهم رتبة أولى في التبليغ. 

(گنجينه حدود وأحكام، ص252)

2- ان االمـر اإللـهي بـحاجـة إلـى عـلماء وبـاحـثني بـهائـيني بـحيث يـكونـون مخـلصني ومـؤمـنني بـالـبحث والـتحقيق 
والـــرغـــبة فـــي إطـــالع االخـــريـــن عـــليه. وأيـــضا يـــكونـــون عـــلى اطـــالع واســـع وعـــميق بـــالـــتعالـــيم املـــباركـــة وأهـــميتها 

وربطها باالفكار املعاصرة واملشاكل التي تواجهها البشرية اليوم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 21 تشرين االول/ اكتوبر 1943)

3- اذا رغــب الــبهائــيون فــي ان يــكونــوا مــؤثــريــن فــي تــبليغهم ألمــر اهلل، عــليهم أن يــكونــوا عــلى اطــالع واســع 
بــاوضــاع الــعالــم ومــشاكــله الــيوم وأيــضا عــلى مــقدرة فــي بــحث وتحــليل االوضــاع فــكريــا وعــقليا. انــنا بــحاجــة 
إلـى عـلماء وبـاحـثني يـكونـون لـيس فـقط عـلى عـلم عـميق بـالـتعالـيم اإللـهية، وانـما مـتعلمني جـيديـن وقـرّاء مـثالـيني 
قــادريــن عــلى ربــط املــبادئ والــتعالــيم الــبهائــية بــاالفــكار املــعاصــرة لــزعــماء وقــادة املــجتمع. عــلينا كــبهائــيني أن 
نتســلح بســالح الــعلم واملــعرفــة لــكي نســتطيع أن نــعرض بــشكل أفــضل الــحقائــق املــكنونــة فــي ديــننا إلــى كــافــة 

الناس وعلى االخص الطبقة املتعلمة منهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 5 تموز/ يوليو 1949)

4- إن حــضرة املــولــى كــان ســعيدا لــسماعــه أخــباركــم وبــأنــكم تــقومــون بــدراســة الــتعالــيم املــباركــة بــكل حــماس 
وتـقديـر. يـمكن الـقول حـقا بـأنـه كـلما بـحثنا وتـعمقنا فـيها، وجـدنـا فـيها الـكثير. إن هـذه الـتعالـيم هـي الـجوهـر 
واالصل الذي سيأخذ منها املفكرون والعلماء واملهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في أعمالهم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى مدرسة صيفية بهائية بتاريخ 10 كانون االول/ ديسمبر 1942)
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من رسائل بيت العدل االعظم 

يـقع حـضرات أيـادي أمـر اهلل واملـشاورون واملـعاونـون ضـمن وصـف الـعلماء الـذي أشـار الـيه حـضرة شـوقـي 1.
أفــندي، ولهــذا فــإنــهم مــترابــطون مــع بــعض بــصورة وّديــة وحــميمة ويــمكن االشــارة إلــى الــثالث رتــب املــذكــورة 

كمؤسسة واحدة. 
(مــن رســالــة إلــى كــافــة هــيئات املــشاوريــن الــقاريــة واملــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة بــتاريــخ 24 نــيسان / اكــتوبــر 

(1972

ان وجـود مـؤسـسات كهـذه عـالـية الـرتـب والـتي تـضم نـفوسـا لـهم دور هـام وأسـاسـي ولـكنهم ال يـملكون أيـة 2.
صــالحــيات تشــريــعية أو إداريــة أو قــضائــية، وبــعيدون كــل الــبعد عــن الــعمل الــكهنوتــي أو الــحق فــي إعــطاء 
تــفسير أو تــبيني جــازم، هــو فــي الــواقــع مــن مــيزات االدارة الــبهائــية الــالمــثيل لــها فــي االديــان الــسابــقة. إن 
حـــداثـــة ومـــيزة هـــذا املـــفهوم يـــكون صـــعب الـــفهم واالدراك ولـــكن مـــع نـــمو الـــجامـــعة الـــبهائـــية ومـــع زيـــادة فـــهم 
االحـــباء لـــلهيكل اإلداري الـــغير واقـــع تـــحت تـــأثـــير املـــفاهـــيم املـــرتـــبطة بـــاالدوار الـــسابـــقة، ســـيصبح الـــتعاون 
املشـترك والـهام بـني الـعلماء واالمـراء فـي الـبهاء أمـرًا يـجب فـهمه جـيًدا، كـما يـجب الـقبول بـأهـمية ايـجاد هـذا 

التعاون.
 (نفس املصدر السابق)

عـــلى الـــرغـــم مـــن خـــلو مـــؤســـسات هـــذا االمـــر الـــكريـــم مـــن فـــساد الـــعلماء فـــي االدوار الـــسابـــقة نـــهائـــيًا، فـــقد 3.
اشــــتمل الــــنظام اإلداري عــــلى الــــعناصــــر الــــحسنة الــــتي تــــحتوي عــــليها هــــذه املــــؤســــسات وهــــي تــــضم قــــيًَما 
اســاســية وهــامــة لــتطور االمــر املــبارك، كــما هــو واضــح مــن الــقراءة الســريــعة لــرســالــة حــضرة شــوقــي أفــندي 

املؤرخة 4 حزيران/ يونيو 1957م.
(نفس املصدر السابق)

[راجــع أيــًضا فــصل 21 الــتربــية والــتعليم وفــصل 51 الــعلم واملــعرفــة وفــصل 62 مــقام اإلنــسان ومــقام املــؤمــن 
وفصل 66 النظام العاملي واإلداري البهائي].
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االفقرااء وواالمحتاجونن وومساعدتهھم (االفقر وواالغنى) 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يـــا ابـــن الـــوجـــود ان يـــمّسك الـــفقر ال تحـــزن ألن ســـلطان الـــغنى يـــنزل عـــليك فـــي مـــدى االيـــام ومـــن الـــذلـــة ال 
تخف ألن العزة تصيبك في مدى الزمان. 

(الكلمات املكنونة)

2- يـا ابـن االنـسان أنـفق مـالـي عـلى فـقرائـي لـتنفق فـي الـسماء مـن كـنوز عـز ال تـفنى وخـزائـن َمجـٍد ال تـبلى 
ولكن وَعمري انفاق الروح اجمل لو تشاهد بعيني.

(الكلمات املكنونة) 

3- يــا ابــن الــروح ال تفتخــر عــلى املــسكني بــافــتخار نــفسك ألنــي أمــشي قُـــّدامَـــه وأراك فــي ســوء حــالــك وألــعن 
عليك إلى األبد.

(الكلمات املكنونة) 

4- يا ابن االنسان  ال تَحرم وجه عبدي اذا سألك في شي ألن وجهه وجهي فاخجل مني. 
 (الكلمات املكنونة)

5- ال تحـرمـوا الـفقراء عـّما أتـاكـم اهلل مـن فـضله وانـه يُجـزي املـنفقني ضـعف مـا أنـفقوا انـه مـا مـن الـه اال هـو لـه 
الخلق واالمر يعطي من يشاء ويمنع عّمن يشاء وانه لهو املعطي الباذل العزيز الكريم. 

(آثار القلم االعلى، ج4، ص 114) 

6- أن يــا مــأل األغــنياء ان رأيــتم مــن فــقير ذي مَــتربــٍة ال تــفّروا عــنه ثــم اقــعدوا مــعه واســتفسروا مــنه عــّما رشــح 
عـليه مـن رشـحات ابحـر الـقضاء، تـاهلل فـي تـلك الـحالـة يشهـدنّـكم أهـل مـأل األعـلى ويُـصّلنّي عـليكم ويسـتغفرنّ 

لكم ويذكرنّكم ويمّجدنّكم بألسن مقدس طاهر فصيح.  
(آثار قلم اعلى، ج4، ص 115)

7- خــــذوا االعــــتدال هــــذا مــــا أمــــركــــم بــــه الــــغني املــــتعال فــــي كــــتاب كــــريــــم. أن انــــفقوا يــــا مــــظاهــــر هــــذا االســــم 
َومـطالـعه عـلى الـذيـن تجـدونـهم عـلى فـقر مـبني. قـل ايـاكـم يـا اهـل الـغنى ان يـمنعكم لـفظ املـبني عـن االنـفاق قـي 

سبيل اهلل رب العاملني. قل لعمر اهلل ال يحتقر أحٌد بالفقر عند ربه، بل يزداد لو يجده من الصابرين.  
(امر وخلق، ج3، ص 160) 

8- ال تحرموا الفقراء عّما اتاكم اهلل من فضله، انه يعطيكم ضعف ما عندكم انه لهو املعطي الكريم. 
(لوح نابليون، ص111، الواح ملوك) 

يا مأل األغنياء ان رأيتم فقيرًا ال تستكبروا عليه تفكروا فيما خلقتم منه قد خلق كل من ماء مهني.  9.
(لوح نابليون، ص111، الواح ملوك)

رأس الهمة هوانفاق املرء على نفسه وعلى اهله والفقراء من اخوته في دينه.10.
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(كلمات الحكمة، لوح أصل كل الخير، ص 87)

ثـــم اعـــلموا بـــأن الـــفقراء امـــانـــات اهلل بـــينكم ايـــاكـــم أن ال تـــخانـــوا فـــي امـــانـــاتـــه وال تـــظلموهـــم وال تـــكونـــن مـــن 11.
الــخائــبني. ســتسئلون عــن أمــانــته فــي يــوم الــذي تــنصب فــيه مــيزان الــعدل ويــعطى كــل ذي حــق حــقه ويــوزن 

فيه كل االعمال من كل غني وفقير.
(منتخباتي، فقرة 118، ص 161)

وان يـــكون بـــينكم ذات فـــقر فـــانـــفقوا عـــليه مـــا وهـــبكم اهلل وال تـــكونـــن مـــن املـــانـــعني. ...ايـــاكـــم ان ال تـــمنعوا 12.
فضول اموالكم عن ذوي القرباء منكم وال عن الفقراء واملساكني .

(آثار قلم اعلى، ج 4، ص 326 –327)

وال تبخـلوا بـما اتـاكـم اهلل مـن فـضله ثـم انـفقوا مـا رزقـتم بـه ان كـنتم فـقراء يـغنيكم اهلل مـن فـضله انـه كـان 13.
عــلى كــل شــيء قــديــرا. فــسوف يجــزي اهلل الــذيــن امــنوا ثــم انــفقوا احــسن الجــزاء مــن عــنده ويــدخــلهم فــي 

رضوان قدس قديما.
(اثار قلم اعلى، ج4، ص 41)

من الواح حضرة عبد البهاء 

1- انـــني أنـــصحكم بـــأن تـــراعـــوا الـــفقراء وتظهـــروا املـــحبة تـــجاهـــهم، بـــل قـــومـــوا عـــلى مـــساعـــدتـــهم ألن قـــلوبـــهم 
مجـروحـه. وان اظهـرتـم االحـترام تـجاه االغـنياء فـإنـهم يـعتقدون بـأنـكم مـضطرون لـذلـك ولـكن ان اظهـرتـم املـحبة 

تجاه الفقراء سيصبحون مسرورين وممنونني من صميم فؤادهم لهذا فان رعاية الفقراء واجبة.  
(بدائع االثار، ج1، ص 258 –259)

2- يـا ابـنة املـلكوت كـرّمـي الـفقراء واأليـتام والعجـزة مـن جـميع الـطوائـف والـشعوب وراعـي وضـعهم واخـدمـيهم 
بكل صدق وارفعي مكانتهم واعتبري نفسك خادمتهم ليالً ونهارًا.  

(منتخباتي از مكاتيب، ج 2، ص 62)

3- قــــــد يــــــعتبر الــــــفقراء أذالء عــــــند الخــــــلق ولــــــكن أعــــــزّاء عــــــند اهلل جــــــّل وعــــــال، إن الــــــفقراء هــــــم أمــــــانــــــة اهلل وإن 
مساعدتهم أمر مقبول جًدا، وذلك مثل سقاية االنسان لألرض القاحلة أو إعطاء دواء جيد لإلنسان العليل.  

(گنجينه حدود واحكام، ص 353) 

4- عـلى األغـنياء أن يـواسـوا الـفقراء ويـنفقوا عـليهم وأن يـكون ذلـك طـواعـية مـنهم دون إجـبار مـن الـفقراء عـلى 
األغنياء. 

(امر وخلق، ج 3، ص 258)

5- إن الــفقير الــصابــر أفــضل مــن الــغني الــشاكــر، ولــكن الــفقير الــشاكــر أحــسن مــن الــفقير الــصابــر وأفــضل 
مــن الجــميع الــغني املــنفق الــذي نــجح مــن االمــتحان وكــان ســببًا لــراحــة االنــسان. وعــلى الــرغــم مــن أن الــشكر 
يسـبب ازديـادا فـي الـنعمة ولـكن الـشكر الـكامـل فـي االنـفاق، وإن مـقام االنـفاق هـو أعـظم املـقامـات ولهـذا جـاء 

في القران الكريم "لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبّون".
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(بدائع اآلثار،ج 1، ص 185)

6- يــجب وضــع أنــظمة وقــوانــني بــحيث يــعيش جــميع البشــر فــي راحــة ويســر. أي أن مــثلما يــعيش الــغني فــي 
قــصره مــرتــاحًـــــا ومــزيّــنًا مــائــدتــه بــأنــواع الــطعام، يــكون لــلفقير مــسكن ومــأوى وأن ال يــجوع حــتى يــرتــاح جــميع 
أنـواع البشـر. إن تـعديـل مـعيشة االنـسان أمـر هـام وال يـمكن تـحقيق سـعادة الـعالـم البشـري دون تـحقيق هـذا 

االمر.  
(امر وخلق، ج 4، ص 240) 

أن أمـر الـفقر والـغنى فـي الـحقيقة ال نسـتطيع اعـتبارهـما مـمدوحـني أو مـذمـومـني، وإنـما الـعبرة فـيما يـترتـب 7.
مـــنهما عـــلى االنـــسان. قـــد يـــكون الـــفقر ســـببا لـــلغنى الـــحقيقي وبـــالـــعكس وقـــد يـــكون الـــغنى ســـببا لـــلحصول 

على مرضاة اهلل وبالعكس. 
(منتخباتي از مكاتيب، ج 3، ص 56)

اليــجوز أن يــكون الــبعض فــي غــايــة الــغنى والــبعض اآلخــرفــي نــهايــة الــفقر، بــل يــجب إصــالح ذلــك ووضــع 8.
قــوانــني بــها يــمكن للجــميع أن يــعيش فــي رضــاء ورفــاهــية بــحيث ال يــكون هــناك فــقر مــدقــع أو غــناء فــاحــش. 
عــلى الــشخص الــغني أن يــساعــد أخــاه الــفقير ويــراعــي ظــروفــه حــتى يــرتــاح هــو أيــضا. يــجب ســن قــوانــني 

لذلك.
(بيام ملكوت، ص 134- 135)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

مــن مــهام املــحفل مــساعــدة وإعــانــة الــضعفاء والعجــزة والــفقراء وااليــتام واالرامــل ســواء مــن االحــباء أو مــن 1.
غيرهم.  

(توقيعات مباركة، ج1، ص 128)

2- عـــــلى أعـــــضاء املـــــحفل أن ال يـــــهملوا أو يـــــغفلوا ولـــــو للحـــــظة تـــــفقد أحـــــوال املـــــنكوبـــــني واملـــــظلومـــــني والعجـــــزة 
واملحتاجني ومساعدتهم ومالطفتهم سواء كانوا من االحباء أو غيرهم. 

 (توقيعات مباركة، ج 1، ص 181) 

3- بـــــالنســـــبة لـــــسؤالـــــكم حـــــول مـــــساعـــــدة الـــــفقراء، فـــــإن عـــــلى االحـــــباء أن يـــــمّدوا يـــــد املـــــساعـــــدة لـــــلمحتاج إن 
اســـتطاعـــوا ورغـــبوا بـــذلـــك، ولـــكن عـــليهم أن يـــراعـــوا االعـــتدال مـــثل االمـــور االخـــرى. إن أعـــظم هـــديـــة يـــمكن أن 
نـقدمـها لـلفقير واملـحتاج هـو أن نـساعـد فـي بـناء املـؤسـسات اإللـهية الـتي أوجـدهـا حـضرة بـهاء اهلل الـيوم. ألن 
هــذه املــؤســسات والــنظام الــعاملــي عــندمــا تــتأســس جــميعها ســتحّد مــن األســباب الــدافــعة إلــى الــفقر والــظلم. 

ولهذا علينا أن نؤدي األمرين مًعا، أي مساعدة الصندوق البهائي وإعانة الفقراء واملحتاجني.  
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 11 آذار / مارس عام 1942)

4- ايـها األخ الـعزيـز ال تحـزن مـن كـونـك فـقيرا ألنـك فـي الـواقـع غـني بـالـروح وااليـمان. هـذا هـو الـغناء املـعنوي 
الــذي يــتوق الــيه أغــنياء الــعالــم دون جــدوى. صــحيح بــأنــه يــجب أن نــعمل جــاهــديــن لــكي تــكون عــائــالتــنا فــي 
سـعادة ورخـاء، ولـكن يـجب أن نـفهم دومـا بـان حـياتـنا يـجب أن تـكرس ملـبادئ عـالـية وقـيم سـامـيه، ثـم عـلينا أن 
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نــتذكــر بــأن بــعض الــنفوس الــعظيمة الــتي كــانــت لــها آثــار كــبيرة عــلى املــئات بــل األلــوف مــن البشــر جــاءت مــن 
الطبقات الفقيرة في العالم. 

(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 18 ايار / مايو 1927)

من رسائل بيت العدل األعظم 

1- عـــندمـــا يـــرى الـــفرد الـــبهائـــي ضـــرورة طـــلب املـــساعـــدة مـــن االخـــريـــن، عـــليه أن يـــكون قـــد اســـتنفذ مـــساعـــيه 
الـخاصـة ومـن حـولـه مـن أفـراد عـائـلته وأصـدقـائـه املـقّربـني، بـعد ذلـك يـمكن لـه أن يـتوجّــــه إلـى املـحفل الـروحـانـي 
املحــــلي الــــذي بــــدوره ســــيتشاور حــــول مــــشكلته ويــــقدم لــــه يــــد املــــساعــــدة ومــــا يــــتطلب ذلــــك مــــن أمــــوال تــــكون 
بــاســتطاعــة املــحفل تــقديــمها. واالهــم مــن ذلــك املــشورة والــنصيحة حــول الــفرص املــتاحــة لــه والخــطوات الــتي 
يــمكن لــلفرد أن يخــطوهــا لحــل مــشكلته. وأن شــعر املــحفل الــروحــانــي املحــلي بــضرورة أخــذ الــتوجــيه والهــدايــة 

من املحفل الروحاني املركزي فمن دون شك سيحّول املوضوع إلى املحفل املركزي.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ 11 ايلول / سبتمبر 1980 إلى أحد املؤمنني)

2- أمــا الــفوارق الــشاســعة بــني األغــنياء والــفقراء، وهــي مــصدر مــن مــصادر املــعانــاة الــحادة، فــتضع الــعالــم 
عـــلى شـــفا هـــاويـــة الحـــرب والـــصراع وتـــدعـــه رهـــنا لـــالضـــطراب وعـــدم االســـتقرار. وقـــليلة هـــي املـــجتمعات الـــتي 
تــمكنّت مــن مــعالــجة هــذه الــحالــة مــعالــجة فــعالــة. لــذلــك فــان الحــل يــتطلب تــنفيذ جــملة مــن االتــجاهــات الــعملية 
والـــروحـــية والخُـــــلقية. واملـــطلوب هـــو أن نـــنظر إلـــى هـــذه املـــشكلة نـــظرة جـــديـــدة تســـتدعـــي اجـــراء الـــتشاور بـــني 
مجــموعــة مــوسّـــــــعة مــن أهــل االخــتصاص فــي الــعديــد مــن املــجاالت الــعلمية املــتنوعــة، عــلى أن تــتم املــشاورات 
مجـــردة عـــن املـــجادالت الـــعقائـــديـــة واالقـــتصاديـــة، ويشـــترك فـــيها أولـــئك الـــذيـــن ســـوف يتحـــملون مـــباشـــرة أثـــر 
الــقرارات الــتي يــجب اتــخاذهــا بــصورة مــلّحة. إن الــقضية ال تــرتــبط فــقط بــضرورة إزالــة الــهوة الــسحيقة بــني 
الـفقر املـدقـع والـغنى الـفاحـش، ولـكنها تـرتـبط أيـضا بـتلك الـقيم الـروحـية الـحقة الـتي يُـمكنها، إذا تـم إدراكـها 

واستيعابها، خلق اتجاه عاملي جديد يكون في حّد ذاته جزء رئيسيًا من الحل املطلوب.
(من رسالة السالم العاملي وعد حق / اكتوبر 1985)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 22 الــــتعاون وتــــرويــــج الــــخير واملــــنفعة وفــــصل 31 حــــل املــــشاكــــل االقــــتصاديــــة وتحســــني 
املعيشة وفصل 36 خدمة البشرية وفصل 49 العمل واالشتغال].
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االفنونن وواالموسيیقى 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1– انّـا حـّللنا لـكم إصـغاء األصـوات والـنّغمات، إيّـاكـم أن يخـرجـكم االصـغاء عـن شـأن االدب والـوقـار افـرحـوا 
بـفرح اسـمي االعـظم الـذي بـه تـوّلهـت االفـئدة وانجـذبـت عـقول املـقربـني. إنّـا جـعلناه مـرقـاة لـعروج األرواح إلـى 

االفق األعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى إني أعوذ أن تكونوا من الجاهلني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 51)

2– إنّا حّللنا لكم إصغاء األصوات والنغمات 
تـفضل حـضرة عـبد الـبهاء وابـان ان "األنـغام واملـوسـيقى كـانـت مـن األمـور املـذمـومـة عـند بـعض مـلل الشـرق" 
ورغــم خــلو الــقران الــكريــم مــن نــص صــريــح بهــذا الــشأن اعــتبرت بــعض فــرق املســلمني االنــصات إلــى االنــغام 
واملـوسـيقى غـير مـباح شـرعًــا مـبينا تـسامـح الـبعض االخـر بـشأنـها فـي حـدود مـعينة ويشـترطـون لـذلـك شـروطـا 
خــاصــة وفــي االثــار املــباركــة بــيانــات مــتعددة فــي ذكــر فــوائــد املــوســيقى فــقد تــفضل حــضرة عــبد الــبهاء مــثال: 

"إن في املوسيقى عزفًا كانت أم غناء رزقا روحانيا للقلوب واالرواح." 
(شرح الكتاب االقدس،  فقرة 79)

3- والـــذيـــن يـــتلون آيـــات الـــرحـــمن بـــأحـــسن األلـــحان أولـــئك يـــدركـــون مـــنها مـــا ال يـــعادلـــه مـــلكوت مـــلك الـــسموات 
واالرضــني وبــها يجــدون عــرف عــواملــي الــتي ال يــعرفــها الــيوم إال مــن أوتــي الــبصر مــن هــذا املــنظر الــكريــم. قــل 
انــــها تجــــذب الــــقلوب الــــصافــــية إلــــى الــــعوالــــم الــــروحــــانــــية الــــتي ال تــــعبر بــــالــــعبارة وال تــــشار بــــاالشــــارة طــــوبــــى 

للسامعني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 116)

4– عــّلموا ذّريــاتــكم مــا نــزل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار لــيقرءوا ألــواح الــرحــمن بــأحــسن االلــحان فــي الــغرف 
املـبنية فـي مـشارق االذكـار. ان الـذي اخـذه جـذب مـحبة اسـمي الـرحـمن انـه يـقرأ ايـات اهلل عـلى شـان تنجـذب 

به افئدة الراقدين. 
(الكتاب االقدس، فقرة 150)

5– كــان كــل كــلمة مــن اشــعارك – فــي الــحقيقة – مــرآة انعكســت فــيها مــدى اخــالصــك ومــحبتك هلل واولــيائــه 
هـنيئا لـجنابـك بـما شـربـت رحـيق الـبيان وسـلسبيل الـعرفـان وهـنيئا ملـن شـرب وفـاز وويـل لـلغافـلني والـحق أقـول 

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 

1– ثـــم اعـــلمي أن شـــريـــعة اهلل تـــدعـــو الـــكل إلـــى تـــحصيل الـــفنون الـــنافـــعة فـــي الـــوجـــود ســـواء كـــانـــت مـــاديـــة او 
ادبـية ألن هـذا الـعصر عـصر الـعلوم وعـصر الـفنون وعـصر الـكمال وعـصر الجـمال وعـصر االنـوار ولـكن الـعلوم 
الــتي ال ثــمرة لــها وال نــتيجة مــنها ال يــجوز االنــهماك فــيها وعــوضًــــــــــا عــنها يــقتضي الــخوض فــي الــعلوم الــنافــعة 

والفنون املورثة للنهضة والنشأة لالنسان. 
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(من نسخة خطية من املركز العاملي)

2- أتـمنى أن يـحفظ الجـميع الـشعر الـفارسـي لـحضرة بـهاء اهلل ويـقرأ فـي املـحافـل واملـجالـس بـابـدع االنـغام. 
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) 

3- ان فـــن املـــوســـيقى يـــجب أن يـــؤدى بـــكل إتـــقان. انـــه مـــن الـــفنون الجـــليلة الـــالزم تـــحصيله فـــي هـــذا الـــعصر 
ولكن يجب اتقانه وعدم تركه ناقًصا مثلما يعمل بعض الناس. إن ممارسة املوسيقى شيء جيد وجميل. 

(نفس املصدر السابق، فقرة 9) 

4- يــا عــبد الــبهاء، إن املــوســيقى مــن الــعلوم املــقبولــة لــدى الــعتبة اإللــهية، عــليك أن تــرتّــل االيــات فــي الــجوامــع 
الــكبرى والــصوامــع الــعظمى بــأبــدع االصــوات وتــرفــع صــوتــا جــميال فــي مشــرق االذكــار بــحيث يهــتز لــه املــأل 

االعلى. ولهذا فإن فن املوسيقى ممدوح ومقبول وإن استطعت قم على التلحني وعزف األنغام. 
(نفس املصدر السابق، فقرة 11) 

5- أيــها الــطائــر املــغرّد للجــمال األبــهى، لــقد تــم خــرق حــجبات األوهــام فــي هــذا الــدور الــبديــع، وتــم ذم وقــدح 
تـعصبات أهـل الشـرق. إن الـغناء واملـوسـيقى كـان مـذمـومًـا لـدى بـعض الـشعوب الشـرقـيه، ولـكن فـي هـذا الـدور 
الـبديـع صـرّح الـنور املـبني فـي االلـواح املـقدسـة بـأن الـغناء واملـوسـيقى هـو رزق روحـانـي لـلقلوب واالرواح. إن 
فـن املـوسـيقى مـن الـفنون املـمدوحـة وتسـبب فـي تـزكـية الـقلوب املـغمومـه. اذًا يـا شـهناز (مـخاطـب الـلوح) رتّـلي 
االيـات والـكلمات اإللـهية فـي املـجامـع واملـحافـل بـلحن جـميل حـتى تسـتريـح الـقلوب مـن قـيود الـغم والـهم، ويـهيج 

القلب والنفس حتى يبتهل ويتضرع إلى امللكوت االبهى. 
(نفس املصدر السابق، فقرة 14)

6– يـا ابـن املـلكوت، إن جـميع األشـياء نـافـعة لـو اقـترنـت بـمحبة اهلل، وبـدون هـذه املـحبة تـعتبر األشـياء ضـارة 
وتســبب االحــتجاب مــن رب املــلكوت. ولــكن بــاملــحبة اإللــهية يــصبح كــل مــّر حــلًوا وكــل نــعمة ســائــغا، ومــثال عــلى 
ذلـك فـان نـغمات املـوسـيقى تـعطي الـروح لـلنفوس املنجـذبـة ولـكنها تـؤدي إلـى تـلويـث الـنفوس املـنهمكة فـي عـالـم 

النفس والهوى بشهواتهم النفسية. 
(نفس املصدر السابق، فقرة 17) 

7– ايـتها املـحترمـة احـمدي ربّـك بـأنـك تـعلمِت فـّن املـوسـيقى والـغناء وقـمِت عـلى حـمد وشـكر ربّـك الـحيّ الـقيوم 
فـي املـحافـل واملـعابـد بـالـحان جـميله. أدعـو اهلل ان تسـتفيدي مـن هـذا الـفن فـي صـالتـك وحـاجـتك حـتى تـحيا 

القلوب وتنجذب النفوس ويشتعل الكل بنار املحبة اإللهية. 
(نفس املصدر السابق، فقرة 19)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1– ال شـــك بـــأنـــه مـــع انـــتشار روح دعـــوة حـــضرة بـــهاء اهلل ســـتفتح أفـــاق جـــديـــدة فـــي حـــقل الـــفن واألدب. فـــي 
الـسابـق كـان شـكل هـذا الـحقل جـيدا ولـكن يـنقصه الـروح، والـيوم هـناك روح عـظيمة فـياضـة متجـلية فـي عـالـم 

الكون. 
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(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 3 نيسان / ابريل 1932م)

2– يـجب عـلينا أن نـنتظر عـدة سـنوات حـتى نـرى تجـّلي روح دعـوة حـضرة بـهاء اهلل فـي االعـمال الـفنية. ومـا 
تــحاولــونــه انــتم وبــعض الــبهائــيني عــمله هــو فــي الــواقــع مــثل الــشعاع الــخافــت الــذي يظهــر قــبل ســطوع الــنور 
املــشعشع واملــتأللئ لــذلــك الــصباح الــعظيم واملــجيد. انــنا ال نســتطيع بــعد تــقييم وتــثمني الــدور الــذي ســيلعبه 
االمــر املــبارك فــي حــياة املــجتمع، لــذا يــجب إعــطاؤه الــوقــت الــكافــي. ان األعــمال الــفنية الــتي ســتتأثــر بــروح 
دعــوة حــضرة بــهاء اهلل مــا زالــت بــدائــية وغــير نــاضــجة ولــكنها فــي الــنهايــة ســتتطور وتــصبح نــاضــجة وتــعكس 

عظمة ظهور االمر اإللهي. 
(من رسالة كتبت إلى احد االفراد بتاريخ 10 تشرين االول / اكتوبر عام 1932م)

3- بـالنسـبة لـسؤالـكم حـول مـدى الـسماح لـعمل عـروض مسـرحـية خـاصـة بـاالحـداث الـبهائـية الـتاريـخية، فـإن 
حـضرة املـولـى بـالـتأكـيد مـوافـق بـل ويـشجع االحـباء عـلى اعـداد االعـمال االدبـية والـتي دون شـك سـيكون لـها 
آثــار تــبليغية كــبيره. ولــكن مــا يــطلبه حــضرة ولــي أمــر اهلل هــو ان يــتجنب االحــباء لــعب دور حــضرة الــباب او 
حــضرة بــهاء اهلل او حــضرة عــبد الــبهاء او تــمثيل شــخصياتــهم فــي الــعروض املســرحــيه. إن ذلــك، كــما أشــير 
سـيكون فـيه عـدم احـترام لـتلك الـرمـوز املـقدسـة. ان ظـهورهـم عـلى خشـبة املسـرح هـو نـوع مـن قـلة االحـترام لـهم 
والـذي ال يـضاهـي بـايـة حـال مـنزلـتهم الـعالـية. ولـكن اقـوالـهم املـقدسـة يـمكن قـراءتـها وتـكرارهـا بـواسـطة اتـباعـهم 

الذين يظهرون على خشبة املسرح. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 25 تموز / يوليو عام 1936م)

4- إن حــضرة املــولــى قــد سَـــــــِعد ايــضا مــن اهــتمامــكم الشــديــد بــاملــوســيقى ورغــبتكم فــي خــدمــة االمــر املــبارك 
بهـذه الـوسـيلة. وعـلى الـرغـم مـن ان االن هـو بـدايـة الـفن الـبهائـي ولـكن عـلى االحـباء الـذيـن يـشعرون بـموهـبتهم 
فـــــي هـــــذا املـــــجال أن يـــــسعوا حـــــثيثا لـــــتطويـــــر وتـــــنمية مـــــهاراتـــــهم. ومـــــن خـــــالل انـــــتاجـــــهم الـــــفني – مـــــهما كـــــان 

متواضًعا – عليهم ان يعكسوا الروح اإللهية التي نفخها حضرة بهاء اهلل في العالم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد االحباء بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1937م)

5- ان املـوسـيقى - بـاعـتبارهـا مـن الـفنون - هـو تـطور ثـقافـي طـبيعي ويـشعر حـضرة املـولـى بـعدم الـحاجـة إلـى 
ايـــجاد مـــا يـــسّمى "بـــاملـــوســـيقى الـــبهائـــية" أو  "مـــدرســـة الـــرســـم الـــبهائـــية" أو "أســـلوب الـــكتابـــة الـــبهائـــية" إن 
األحـباء لـهم مـطلق الحـريـة فـي الـرسـم او الـكتابـة او الـتلحني حسـب قـدراتـهم وقـرائـحهم. وإن وضـعت ألـحان 
لــــالثــــار املــــقدســــة الــــبهائــــية يــــمكن لــــالحــــباء االســــتفادة مــــنها ولــــكن يــــجب االخــــذ بــــعني االعــــتبار بــــأن الــــبرنــــامــــج 
املـوسـيقى لـيس شـرطـا ضـروريـا للجـلسات االمـريـة. ويـفضل االبـتعاد عـن أيـة اشـكال ثـابـتة لـها. وعـلى االحـباء 
أن يـدركـوا بـأن رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل عـاملـية، وأن مـا يـبدو لـهم بـرنـامـج جـميل فـي بـعض الـضيافـات او غـيرهـا 
مــن الجــلسات االمــريــة قــد ال يــكون لــه نــفس الــوقــع لــدى بــعض االحــباء فــي الــدول االخــرى والــعكس صــحيح. 
ومــا دام االحــباء يســتفيدون مــن املــوســيقى مجــردا مــن أي هــدف آخــر فــهو مــقبول ولــكن عــليهم عــدم اعــتباره 

"موسيقى بهائية". 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى احــد املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة بــتاريــخ 20 تــموز / يــولــيو عــام 

1946م)

6- تـــعتبر املـــوســـيقى مـــن الـــفنون، أمـــا أنـــبياء اهلل فـــهم ال يـــعّلمونـــا الـــفنون، ولـــكن نـــظرًا لـــالثـــار الـــثقافـــية الجـــّمة 
الـــتي تـــفرزهـــا األديـــان فـــي املـــجتمع ســـتظهر أشـــكال جـــديـــدة مـــن الـــفن. ويـــمكن مـــالحـــظة ذلـــك فـــي االعـــمال 
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املـعماريـة والـرسـومـات الـتي ظهـرت فـي املـسيحية واالسـالم والـبوذيـة وفـي الـحضارات االخـرى. واملـوسـيقى تـم 
تــطويــره لــيعبّر عــّما يــشعر بــه الــناس. إنــنا نــعتقد بــأنــه فــي املســتقبل عــندمــا تــحيط روح دعــوة حــضرة بــهاء اهلل 
الـعالـم وتـغيّر املـجتمع بـشكل أسـاسـي فـإن املـوسـيقى سـتتأثـر بهـذه الـروح، وال يـوجـد مـا يـسمى "بـاملـوسـيقى 

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 3 شباط / فبراير عام 1952م)

7- بـالنسـبة لـلمواضـيع الـتي ذكـرتـها فـي رسـالـتك، فـيرجـى الـعلم بـأنـه ال يـوجـد مـا يـمنع الـرقـص فـي الـتعالـيم 
اإللـهية ولـكن عـلى األحـباء أن يـتذكـروا بـأن املـعيار الـذي وضـعه حـضرة بـهاء اهلل هـو املـحافـظة عـلى االعـتدال 
والـعفة والـتقديـس. إن الـجو الـسائـد فـي الـرقـص الحـديـث فـي الـصاالت مـن تـدخـني وشـرب الـكحول واالخـتالط 
هـــو جـــو سيئ وغـــير مـــقبول ولـــكن الـــرقـــص املـــحتشم لـــيس ضـــارًا. وال يـــوجـــد مـــا يـــمنع املـــشاركـــة فـــي الـــرقـــص 
الـكالسـيكي أو تـعلم الـرقـص فـي املـدارس او املـشاركـة فـي الـتمثيليات واالفـالم الـسينمائـية. إن الـشيء غـير 
املــقبول فــي هــذه االيــام هــو لــيس الــفن بحــد ذاتــه ولــكن الــفساد الــذي يــحيط بــه. وعــلينا نــحن الــبهائــيون أن ال 

نبتعد عن الفنون ولكن نتجنب الجو الفاسد الذي قد يصاحبه أحيانا. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت عـــن حـــضرتـــه إلـــى أحـــد املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة بـــتاريـــخ 30 حـــزيـــران / يـــونـــيو عـــام 

1952م)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1– إنـــنا نـــشعر بـــأنـــه ســـيكون مـــساعـــًدا لـــكم لـــو عـــرفـــتم بـــأن االغـــانـــي الـــتي تـــحتوي عـــلى كـــلمات وبـــيانـــات مـــن 
حـــضرة الـــباب وحـــضرة بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء هـــي مـــناســـبة جـــدا لشـــدوهـــا فـــي الجـــزء الـــروحـــانـــي مـــن 
الـضيافـة الـتسع عشـريـة. فـي الـواقـع، إن تـالوة االيـات بـالـلحن الـفارسـي الجـميل هـو نـوع مـن هـذه االغـانـي، 
وأســـلوب الضـــفاء املـــوســـيقى عـــلى الـــكلمة املـــقدســـة وكـــل مـــن يـــقوم بـــترتـــيل االيـــات بهـــذه الـــطريـــقة يـــعكس فـــي 
الـحقيقة مـشاعـره وأحـاسـيسه الـجيّاشـة نـحو الـكلمات الـتي يـقوم بـتالوتـها، امـا بـالنسـبة لـالغـانـي الـتي تـحتوي 
عــلى أبــيات شــعر ومــكتوبــة مــن اشــخاص غــير الــرمــوز املــقدســة الــبهائــية فــانــها قــد تــكون مــرغــوبــة وجــيدة ولــكن 

في املكان املناسب. 
(مـن رسـالـة كـتبت لـبيت الـعدل االعـظم إلـى أحـد املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة بـتاريـخ 22 شـباط / فـبرايـر عـام 

1971م)

2– إن مــفهومــكم حــول عــدم اجــازة اســتعمال صــور الــباب وبــهاء اهلل فــي االعــمال الــفنية هــو صــحيح تــمامــا. 
وقــــد وضّــــــــــــح حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل هــــذا املــــوضــــوع وأضــــاف بــــأن هــــذا الحــــظر يــــشمل جــــميع االنــــبياء والــــرســــل 
واملـظاهـر املـقدسـة حـيث ال يـجوز تـصويـر صـورهـم أو تـوزيـعها. أمـا بـالنسـبة لـصورة حـضرة عـبد الـبهاء فـيمكن 
طـــبعه فـــي الـــكتب ولـــكن ال يـــجوز تـــمثيل شـــخصيته فـــي الـــتمثيليات او االعـــمال الـــفنية االخـــرى الـــتي تـــتطلب 
تـمثيله شـخصيًا. ومـع ذلـك يـجوز تـمثيل الـطالئـع املـقدسـة بـشكل رمـزي شـريـطة أن ال يـصبح ذلـك تـقليدا وأن 

يكون ذلك الرمز يعبّر بصورة محترمة عن تلك الشخصية املقدسة. 
(من رسالة لبيت العدل االعظم إلى أحد االفراد بتاريخ 3 كانون االول / ديسمبر عام 1972م)

3– اسـتلم بـيت الـعدل االعـظم رسـالـتكم املـؤرخـة … حـول الـفن وطـلب مـنا ان نـخبركـم بـتمجيدهـم لـعملكم فـي 
االســتفادة مــن مــواهــبكم الــفنية لــلتعبير عــن روح الــتعالــيم الــبهائــية. ان الــهيئة الــعليا تــشجعكم عــلى املُــضي 
قـُدمـا فـي هـذا املـضمار … امـا بـالنسـبة لـطلبكم الهـدايـة حـول احـسن الـطرق لـلوصـول إلـى الـفنانـني مـن اجـل 
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تـــبليغ االمـــر املـــبارك، فـــيمكن الـــقول إنـــه بـــاالضـــافـــة إلـــى االســـالـــيب الـــتي تجـــذب الـــناس بـــصورة عـــامـــة، فـــان 
الـفنانـني ينجـذبـون إلـى الـفن. فـعندمـا يـتم تـصويـر الـتعالـيم املـباركـة فـي شـكل أعـمال فـنية، فـان قـلوب الـناس 
بـما فـيهم الـفنانـون سـتنجذب. ان تـقديـم مـقتطفات مـن االثـار املـقدسـة أو ربـط الـقطعة الـفنية بـاالثـار املـباركـة 

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 21 تموز / يوليو عام 1982م)

4- مــع تــطّور وتــدّرج املــجتمع الــبهائــي املــكّون مــن الــعديــد مــن الــناس مــن خــلفيات ثــقافــية مــختلفة ومــشارب 
مـتنوعـة، وكـل مـنهم لـديـه مـفهوم وادراك مـعني عـن الـفن والجـمال، فـان الـبهائـيني املـوهـوبـني فـي مـجال املـوسـيقى 
والــتمثيل والــفنون املــرئــية لــهم الحــريــة فــي مــمارســة هــذه الــفنون بــاالســلوب الــذي يخــدم امــر اهلل. عــلى االحــباء 
ان ال يـــنزعـــجوا مـــن قـــلة الـــتقديـــر مـــن قـــبل بـــعض االحـــباء بـــل عـــليهم وطـــبقا ملـــا جـــاء فـــي االثـــار املـــباركـــة حـــول 
املـوسـيقى والـفن ان يسـتمروا فـي مـجهوداتـهم الـفنية بـكل تـوسّــــــل ودعـاء ويـؤمـنوا بـان الـفنون هـي مـن االدوات 

املؤثرة والقوية في خدمة أمر اهلل وهو التي ستأتي أُُكلها في الوقت املناسب. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد االفراد بتاريخ 9 اب / اغسطس عام 1983)

5– اســـتلم بـــيت الـــعدل االعـــظم رســـالـــتكم املـــؤرخـــة … حـــول طـــلبكم الهـــدايـــة بـــالنســـبة ملـــدى الـــسماح لـــلعرض 
املــرئــي لــلشخصيات االمــريــة املــرتــبطة بــالــعصر الــرســولــي. ان بــيت الــعدل االعــظم يــرغــب فــي ابــالغــكم بــانــه ال 
تـوجـد فـي اثـار حـضرة ولـي أمـر اهلل أو بـيت الـعدل االعـظم … مـا يـمنع الـفنانـني … مـن رسـم صـور لحـروف 
الــــحي وهــــم مــــحاصــــرون او مــــشاركــــون فــــي االحــــداث بــــما يــــتفق ويــــكون صــــحيحا مــــن الــــناحــــية الــــتاريــــخية. 

باالضافة إلى ذلك، بالطبع من االهمية بمكان املحافظة على سمّو وجالل الشخصيات املصورة. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم إلـى احـد املـحافـل املـركـزيـة بـتاريـخ 5 تشـريـن االول / اكـتوبـر 

عام 1983)

6- بـالنسـبة لـلموسـيقى والـفنون الجـميلة يـمكن لـكم إضـافـتها كـمناهـج لـلدراسـة فـي املـدارس الـبهائـية. هـناك 
الــعديــد مــن املــحافــل املــركــزيــة عــلى عــلم بــاالثــار الــبهائــية الــخاصــة بــاملــوســيقى والــفنون وتــقوم بــاضــافــتها إلــى 
املــناهــج كــلما أمــكن ذلــك فــي هــذه املــرحــلة مــن تــطور الــجامــعة الــبهائــية. هــناك اعــمال كــثيرة يــجب ان تــؤدى 
بـواسـطة مـدرسـني مـوهـوبـني ومخـلصني مـن اجـل تـحفيز وجـمع ونشـر املـوسـيقى الـتي تـعود بـالـفائـدة وهـي فـي 
حــالــة بــروز فــي الــعالــم الــبهائــي، ومــن ثــم االســتفادة مــنها فــي شــكل مــنظّم فــي املــدارس … وطــبقا لــلتعالــيم 
املــباركــة يــجب تــشجيع االحــباء عــلى مــمارســة املــوســيقى وتــعلم الــفنون حــيث إنــهما يــضفيان ويــعطيان حــيويــة 

وروحا للجامعة بشكل كبير. ان افكار محفلكم املوقر وجهوده محل تقدير بيت العدل االعظم. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم بـتاريـخ 20 اب / اغسـطس عـام 1985م إلـى احـد املـحافـل 

املركزيه)

7– يـجوز أداء الـرقـصات الـشعبية املـعبّرة عـن ثـقافـة وتـراث الـشعب فـي املـراكـز الـبهائـية. ولـكن، يـجب االخـذ 
بــعني االعــتبار بــان هــذه الــرقــصات الــشعبية يــجب ان تــعبّر بــصورة عــامــة عــن مــواضــيع اســاســية او قــصص 
مـــعبّره. ويـــجب ان نـــكون حـــريـــصني عـــلى الـــتأكـــد بـــأن مـــواضـــيع وتـــعابـــير هـــذه الـــرقـــصات مـــطابـــقة مـــع الـــقيم 
االخــــالقــــية الــــعالــــية لــــالمــــر املــــبارك وانــــها ليســــت مــــبتذلــــة او ذات مســــتوى هــــابــــط … امــــا بــــالنســــبة لــــلرقــــصات 
الــتعبيريــة الــتي تهــدف إلــى تــعزيــز واعــالن املــبادئ الــبهائــية، فــإن كــانــت تــؤدى بــصورة تــعكس اصــالــة وسُــــــموّ 
هـذه املـبادئ وتحـرّك مـشاعـر الـتبجيل واالحـترام لـالمـر اإللـهي فـال مـانـع مـن ذلـك. وال يـوجـد مـا يـمنع مـن عـرض 
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الـرقـصات الـتي تـعبّر عـن تـغيير او تـوضـيح مـعاٍن مـعينة مـن االثـار اإللـهية. ومـع ذلـك، يـفّضل عـدم قـراءة االثـار 
والكلمات املباركة اثناء الرقص. 

ان املــبدأ الــذي يــجب عــلى االحــباء اخــذه بــعني االعــتبار أثــناء طــرح هــذه املــواضــيع هــو مــراعــاة االعــتدال فــي 
كل ما يتعلق باللبس والحديث والتسلية واالعمال الثقافية والفنية. 

(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم بـتاريـخ 20 حـزيـران / يـونـيو عـام 1991م إلـى احـد املـحافـل 
املركزيه)

8- بـالـطبع ال يـوجـد مـا يـمنع اسـتعمال اصـطالح "الـفنان الـبهائـي" ولـكن فـي هـذه املـرحـلة مـن الـدور الـبهائـي 
عـــلينا ان ال نســـتخدم اصـــطالحـــات مـــثل "الـــفن الـــبهائـــي" أو "املـــوســـيقى الـــبهائـــية" أو "الـــهندســـة املـــعماريـــة 

البهائية". 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ 12 اذار / مارس عام 1992م إلى شخصني)

9- وفـي كـافـة مـجهوداتـهم لـتحقيق هـدف خـطة الـسنوات األربـع نـدعـو األحـباء إلـى زيـادة اهـتمامـهم بـالـفنون 
لـيس مـن أجـل االعـالن عـن االمـر املـبارك فحسـب، بـل ألعـمال الـتوسّـــــع والـتمكني. وذلـك ألن الـفنون الـتصويـريـة 
والـتمثيلية واالدبـية قـد لـعبت دورًا بـارزًا فـي تـعزيـز نـفوذ االمـر وسـتبقى كـذلـك. وقـد عـّلق حـضرة شـوقـي أفـندي 
امـاال كـبيرة عـلى الـفنون كـوسـيلة لجـذب انـتباه الـناس لـلتعالـيم. وفـي رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـنه ألحـد االحـباء 
نـــطلع عـــلى وجـــهة نـــظره فـــي املـــوضـــوع: "ســـيأتـــي الـــيوم الـــذي ينتشـــر فـــيه االمـــر كـــالـــنار فـــي الـــهشيم عـــندمـــا 
تـــشاهـــد روح االمـــر وتـــعالـــيمه عـــلى املســـرح او فـــي الـــفنون واالداب بـــشكل عـــام. فـــالـــفنون أقـــدر عـــلى إيـــقاظ 

العواطف النبيلة من املنطق البحت خاصة بني جماهير الناس". 
(من رسالة الرضوان لعام 1996م - 152 بديع)

[راجــــع أيــــًضا فــــصل 13 االمــــتياز فــــي كــــل األمــــور وفــــصل 21 الــــتربــــية والــــتعليم وفــــصل 51 الــــعلم واملــــعرفــــة 
وفصل 53 العلماء واملفكرون والباحثون]
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االقـناعة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1– أصل العزة هو قناعة العبد بما ُرزق به واالكتفاء بما ُقّدر له. 
(لوح اصل كل الخير)

2– ان الزم القناعة في كل االحوال بها تسلم النفس من الكسالة وسوء الحال. 
(لوح الطب)

3– ان النفس مخزٌن السراري فال تدعه محالً للطمع. 
 (درياي دانش – ص 8)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1– ان الــقناعــة أمــر مــطلوب فــي كــل الــحاالت حــتى فــي الــتجاره. ألن الهــدف هــو تــسهيل املــعيشة وان املــال 
شيء مؤقت كما أن توسيع دائرة التجارة يؤدي إلى االضطراب والحيرة وال نتيجة له. 

 (مائده اسماني، مجلد 5، ص 229) 

2- االســراف يــؤدي إلــى ضــياع االنــسان وتــعبه. واذا الحــظتم بــانــني اقــوم بــصرف بــعض املــبالــغ فــهي الداء 
املـهام الـديـنية ومـن أجـل امـر اهلل وفـي املسـتقبل سـتظهر نـتائـجها. فـي أيـام بـغداد وادرنـه كـان لـبسي وتـاجـي 
قـــديـــًما وبـــالـــيًا ولـــم أرَض بـــالـــقرض أبـــدا واالن مســـتعد أن ألـــبس لـــبًسا أرخـــص لـــوال بـــعض االمـــور الـــتي يـــجب 
مـراعـاتـها. كـل شـيء هـدفـه رفـع الـحاجـة حـتى الـطعام ولـكن الـزيـادة تـؤدي إلـى الكسـل والخـمول وتـنتهي إلـى 

االصابة باالمراض. 
 (بدائع االثار ، مجلد 2، ص 324) 

3- ال يمكن الهل العالم أن يقنعوا سوى بقوة االيمان. 
 (مكاتيب حضرت عبد البهاء، مجلد 4، ص 54)

[راجع أيًضا فصل 6 االعتدال وفصل 49 العمل واالشتغال].
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االكرمم وواالسخاء 

من اثار حضرة بهاء اهلل 

1– رأس الهّمة هي انفاق املرء على نفسه وعلى اهله والفقراء من اخوته في دينه. 
(لوح اصل كل الخير)

2– الكرم والجود من خصالي فهنيئا ملن تزيّن بخصالي. 
(الكلمات املكنونة الفارسية)

3– ان االنـــفاق أمـــر مـــحبوب ومـــقبول ومـــن ســـيد االعـــمال. انـــظروا ثـــم اذكـــروا مـــا انـــزلـــه الـــرحـــمن فـــي الـــفرقـــان 
(ويـؤثـرون عـلى أنـفسهم ولـو كـان بـهم خـصاصـة ومَــن يُـوَق شُــــــحَّ نـفسه فـأولـئك هـم املـفلحون.) فـي الـحقيقة هـذه 

الكلمات املباركة في هذا املقام هو شمس الكلمات طوبى ملن اختار أخاه على نفسه. 
(الكلمات الفردوسية، العاشرة، ص 90)

4– عــلى الــنفوس الــتي تنســب نــفسها لهــذا املــظلوم ان تــكون ســحاب الــعطاء عــن الــحاجــة وتــبتعد عــن الــنفس 
االمارة. 

(امر وخلق، مجلد 3، ص 161) 

من اثار حضرة عبد البهاء
 

1– ان الـشكر يـؤدي إلـى ازديـاد الـنعمة، ولـكن كـمال الـشكر بـاالنـفاق، ومـقام االنـفاق هـو مـن اعـظم املـقامـات. 
ولهذا جاء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 

(بدائع االثار، مجلد 1، ص 185) 

[راجع أيًضا فصل 20 التبرعات واإلعانات وفصل 54 الفقراء واملحتاجني ومساعدتهم].
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االمحبة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1-قـــد تـــكلم لـــسان قـــدرتـــي فـــي جـــبروت عـــظمتي مـــخاطـــبًا لـــبريـــتي أن اعـــملوا حـــدودي حـــبًّا لجـــمالـــي. طـــوبـــى 
لحبيب وجد َعرَف املحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن ال توصف باالذكار. 

 (الكتاب االقدس، فقرة 4)

2- مـــن فـــاز بـــحبي حـــّق لـــه ان يـــقعد عـــلى ســـريـــر الـــعقيان فـــي صـــدر االمـــكان والـــذي مـــنع عـــنه لـــو يـــقعد عـــلى 
التراب انه يستعيذ منه إلى اهلل مالك االديان . 

(الكتاب االقدس، فقرة 36)

3- إن حبّه لهو االكسير االعظم واالكليل االفخم وبه تنقلب معادن القلوب بالذهب االبريز . 
 (آثار قلم اعلى، مجلد 5، ص 206)

4- يـا ابـن االنـسان كـنت فـي قـدم ذاتـي وأزلـية كـينونـتي عـرفـُت حـبي فـيك خـلقتك وألـقيت عـليك مـثالـي واظهـرت 
لك جمالي. 

 (الكلمات املكنونة)

5- يا ابن االنسان أحببُت خلقك فخلقتك، فاحببني كي اذكرك وفي روح الحياة اثبتك. 
(الكلمات املكنونة)

6- يا ابن الوجود أحببني الحبك إن لم تحبّني لن احبك ابًدا فاعرف يا عبد . 
(الكلمات املكنونة)

7- يـا ابـن الـوجـود رضـوانـك حـبي وجـنتك وصـلي فـادخـل فـيها وال تـصبر، هـذا مـا قـّدر لـك فـي مـلكوتـنا االعـلى 
وجبروتنا االسنى . 
 (الكلمات املكنونة)

8- اصل الحب هو اقبال العبد إلى املحبوب واالعراض عما سواه وال يكون مراده اال ما اراد مواله. 
(من لوح اصل كل الخير)

9- قـل يـا احـباء اهلل ال تـعملوا مـا يـتكدر بـه صـافـي سـلسبيل املـحبة ويـنقطع بـه عـرف املـودة. لـعمري قـد خـلقتم 
لـــلوداد ال لـــلضغينة والـــعناد. لـــيس الفخـــر لـــحبكم انـــفسكم بـــل لـــحب ابـــناء جـــنسكم، ولـــيس الـــفضل ملـــن يـــحب 

الوطن بل ملن يحب العالم. 
 (لوح الحكمة)
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10- يـجب عـلى اهـل الـصفاء والـوفـاء ان يـعاشـروا جـميع اهـل الـعالـم بـالـروح والـريـحان ألن املـعاشـرة لـم تـزل 
وال تــزال ســبب االتــحاد واالتــفاق وهــما ســببا نــظام الــعالــم وحــياة االمــم. طــوبــى لــلذيــن تــمسكوا بــحبل الــشفقة 

والرأفة وخلت نفوسهم وتحررت من الضغينة والبغضاء. 
(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، لوح الطرازات، ص 52)

11-علينا ان نعامل ونتكلم مع الجميع بكل محبة وشفقة وصبر. 
(امر وخلق، مجلد 3، ص 124)

12- راس الـــتجارة  هـــو حـــبي بـــه يســـتغني كـــل شـــيء عـــن كـــل شـــيء وبـــدونـــه يـــفتقر كـــل شـــيء عـــن كـــل شـــيء 
وهذا ما رقم من قلم عز منير . 

(لوح اصل كل خير)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- اعــــلم حــــق الــــيقني ان املــــحبة ســــّر الــــبعث اإللــــهي، واملــــحبة هــــي التجــــلي الــــرحــــمانــــي، املــــحبة هــــي الــــفيض 
الـــروحـــانـــي، املـــحبة هـــي الـــنور املـــلكوتـــي، املـــحبة هـــي نـــفثات روح الـــقدس فـــي الـــروح االنـــسانـــي، املـــحبة هـــي 
سـبب ظـهور الـحق فـي الـعالـم االمـكانـي، املـحبة هـي الـروابـط الـضروريـة املـنبعثة مـن حـقائـق االشـياء بـايـجاد 
إلـهي، املـحبة هـي وسـيلة الـسعادة الـكبرى فـي الـعالـم الـروحـانـي والـجسمانـي، املـحبة هـي نـوٌر يُهـتدى بـه فـي 
الـغياهـب الـظلمانـي، املـحبة هـي الـرابـطة بـني الـحق والخـلق فـي الـعالـم الـوجـدانـي، املـحبة هـي سـبب الـترقـي 
لـكل انـسان نـورانـي. املـحبة هـي الـنامـوس االعـظم فـي هـذا الـكور الـعظيم اإللـهي املـحبة هـي الـنظام الـوحـيد 
بــني الــجواهــر الــفرديــة بــالــتركــيب والــتدبــير فــي الــتحقق املــادي. املــحبة هــي الــقوة الــكلية املــغناطــيسية بــني هــذه 
الـــسيارات والـــنجوم الـــساطـــعة فـــي االوج الـــعالـــي. املـــحبة هـــي ســـبب انـــكشافـــات الســـرار املـــودعـــة فـــي الـــكون 
بـفكر ثـاقـب غـير مـتناهـي . املـحبة هـي روح الـحياة لـجسم الـكون املـتباهـي. املـحبة هـي سـبب تـمدن االمـم فـي 
هــذا الــحياة الــفانــي . املــحبة هــي الشــرف االعــلى لــكل شــعب مــتعالــي، واذا وفــق اهلل قــومــا بــها يــصلني عــليهم 
اهــل مــأل االعــلى ومــالئــكة الــسماء واهــل مــلكوت االبــهى، واذا خــلت قــلوب قــوم مــن هــذه الــسنوحــات الــرحــمانــية 
املـحبة اإللـهية سـقطوا فـي اسـفل درك مـن الهـالك وتـاهـوا فـي بـيداء الـضالل ووقـعوا فـي وهـدة الـخيبة، ولـيس 
لــهم خــالل اولــئك كــالحشــرات الــعائــشة فــي اســفل الــطبقات. يــا احــباء اهلل كــونــوا مــظاهــر مــحبة اهلل ومــصابــيح 

الهدى في االفاق مشرقني بنور املحبة والوفاق ونعم االشراق هذا االشراق . 
 (من مكاتيب عبد البهاء، الجزء االول، ص 121 – 122)

 
2- ثـــم اعـــلمي أن تـــعالـــيمي هـــو الـــحب الـــخالـــص لـــعموم الخـــلق والـــرحـــمة الـــواســـعة لـــكل انـــسان، يـــا أمـــة اهلل 
سـتريـن بـعني السـرور أن طـير مـحبة اهلل منتشـر الـجناح عـلى اآلفـاق، وذلـك سـبب تـعالـيم بـهاء اهلل ألنـها روح 
الــــوجــــود فــــي جســــد االمــــكان وأنــــها الــــنور الــــساطــــع عــــلى آفــــاق االمــــكان، أمــــا مــــا ســــألــــت بــــأي وســــيلة يــــمكن 
الــحصول عــلى الــتعالــيم رأســا مــن عــبد الــبهاء، اعــلمي أن الــوســيلة الــعظمى هــي مــحبة اهلل ألنــها قــوة كــاشــفة 
لــلغطاء مــدركــة لــحقائــق األشــياء نــافــذة فــي قــلوب االنــسان جــامــعة ألغــنام اهلل مــن كــل مــلل فــي اآلفــاق، وهــي 

الرابطة العظمى بني القلوب واألرواح. 
  (من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 109)
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3- ان عــبد الــبهاء يــشم رائــحة مــحبة اهلل مــن كــل مــحفل تــنطقني فــيه بــكلمة اهلل وتــذكــريــن الــحجج والــبراهــني 
الــتي ســطعت أنــوارهــا عــلى اآلفــاق وتحــدثــني بــباليــا عــبد الــبهاء مــن شــر الــناقــضني ملــيثاق اهلل، يــا أمــة اهلل ال 
تــتلفظي بــكلمة مــن الــسياســيات عــليك بــالــروحــانــيات ألنــها تــأول إلــى الــسعادة البشــريــة فــي الــعالــم اإللــهي وال 
تـــذكـــري مـــلوك األرض وحـــكومـــاتـــها املـــاديـــة والـــزمـــنية اال بـــخير، بـــل احـــصري أذكـــارك بـــالـــبشارة بـــملكوت اهلل 
واالشــــارة إلــــى نــــفوذ كــــلمة اهلل وتــــقديــــس أمــــر اهلل والــــسعادة األبــــديــــة والســــرور والــــحبور الــــروحــــانــــي والخــــلق 

الرحماني وبيان اشراق شمس الحقيقة على اآلفاق والنفخ بروح الحياة في جسد األكوان. 
  (من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 144 – 145)

 
4– يــــا ابــــن املــــلكوت فــــاشــــكر اهلل بــــما هــــداك إلــــى ســــبيل اهلل وجــــعلك مــــن أبــــناء مــــلكوتــــه بــــني الــــورى، فــــعليك 
بـاالنجـذاب إلـى الجـمال األبـهى واالشـتعال بـنار مـحبة اهلل والـنطق الـبليغ فـي املـحافـل الـكبرى تـدعـو األحـباء 
إلـــى الـــوحـــدة االنـــسانـــية والـــعمومـــية البشـــريـــة والـــوفـــاق بـــني األحـــزاب، عـــليك بـــإرضـــاء الـــقلوب وتـــفريـــح الـــنفوس 
وتـــوحـــيد الـــكلمة بـــني األحـــبة واملـــحبة مـــع جـــميع الخـــلق والـــحنو الـــعظيم عـــلى الـــذيـــن ســـلكوا الـــصراط املســـتقيم 

وتالوة اآليات وبيان الحجج والبراهني على ظهور ملكوت اهلل في هذا القرن العظيم وعليك البهاء األبهى. 
 (من مكاتيب عبد البهاء، مجلد 1، ص 146)

5- لــلمحبة اربــع مــراتــب مــذكــورة ومــشهوره. االولــى املــحبة مــن اهلل إلــى الــعبد وآيــة يــحبهم شــاهــد عــلى هــذا 
املـوضـوع. الـثانـية املـحبة مـن الـعبد إلـى الـرب وآيـة يـحبونـه دلـيل هـذا املـقام. الـثالـثة مـن الـعبد إلـى الـعبد وآيـة 
رحـماء بـينهم دلـيل هـذا املـقال. الـرابـعة مـن الـحق إلـى الـحق وحـديـث فـاحـببت ان اعـرف دلـيل هـذا املـقصد. ان 
مـحبة مظهـر نـفس اهلل ومـطلع االلـهام عـلى الـرغـم مـن انـه مـن الـعبد إلـى الـعبد ولـكن فـي الـواقـع مـن الخـلق إلـى 

الحق الن من احبه فقد أحب اهلل.  
(مائدة اسماني، مجلد 5، ص 246 – 247)

6- يـحيا االنـسان والـحيوان والـنبات جـميعا – بـل والجـماد - بـاملـاء. ولـقد ثـبت أن الجـماد يـحيا بـاملـاء الـشفاف 
املتجـمد. فـمن االكـتشافـات الحـديـثة أن للجـماد حـياة أيـضا، أن حـياتـه بـاملـاء املتجـمد الـشفاف. اذن فـاملـاء هـو 
سـبب الـحياة ولهـذا يـقول الـسيد املـسيح انـه ال بـد مـن الـتعميد بـاملـاء والـروح، أي بـذلـك الـشيء الـذي هـو سـبب 
الــحياة األبــديــة. وهــذا املــاء هــو عــني الــنار أي مــحبة اهلل. فــمحبة اهلل – ألنــها تحــرق الــحجب واألســتار – يــقال 
لـها الـنار، وألنـها سـبب الـحياة يـقال لـها املـاء. والـواقـع أن مـحبة اهلل هـي حـقيقة فـضائـل الـعالـم االنـسانـي بـها 
تتطهـر طـينة البشـر، وبـمحبة اهلل يـنجو االنـسان مـن نـقائـص الـعالـم االنـسانـي. وبـمحبة اهلل أيـضا يـرتـقي فـي 
عـالـم الـفضائـل، فـتصبح هـي سـببا لـنوارانـية الـعالـم، ولـوحـدة جـميع البشـر. ان مـحبة اهلل دواء لـكل داء، ومـرهـم 
لــكل جــرح . ومــحبة اهلل ســبب ســعادة عــالــم البشــر وبــها يــفوز االنــسان بــالــحياة األبــديــة والــسعادة الســرمــديــة. 
فـيجب عـلينا اذن أن نـحصر سـعينا وجهـدنـا فـي أن نـكون تـجسيدا ملـحبة اهلل. ذلـك ألن مـحبة اهلل هـي حـقيقة 

جميع االديان. وهي أساس تعاليم عالم االنسان. فبمحبة اهلل حطم ابراهيم األصنام. 

وبـــمحبة اهلل فـــاز اســـحق بـــالـــبركـــة. وبـــمحبة اهلل أصـــبح يـــعقوب اســـرائـــيل.  وبـــمحبة اهلل أصـــبح يـــوســـف عـــزيـــز 
مـصر. وبـمحبة اهلل نـجى مـوسـى بـني اسـرائـيل. وبـمحبة اهلل وهـب الـسيد املـسيح الـحياة األبـديـة. وبـمحبة اهلل 
رفــــع محــــمد الــــعرب مــــن أســــفل دركــــات الجهــــل إلــــى أعــــلى درجــــات الــــعلم. وبــــمحبة اهلل ضــــحى حــــضرة الــــباب 
بـــنفسه وبشـــر بـــظهور حـــضرة بـــهاء اهلل وعـــرض صـــدره أللـــف رصـــاصـــة. وبـــمحبة اهلل أشـــرق حـــضرة بـــهاء اهلل 
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عــلى الشــرق والــغرب. فــيجب عــليكم اذن أن تــحصروا فــكركــم وذكــركــم وتــقضوا كــل وقــتكم فــي أمــر واحــد، أال 
وهو أن تصبحوا مظاهر محبة اهلل. 

 (خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 150 – 151)

7-قــبل مــا يــقارب العشــرة أو الخــمسة عشــر يــومــا تحــدثــنا إلــى الــقنصل األملــانــي حــول الحــرب وقــد أصــر هــو 
عـلى وجـوب زيـادة الـقوة الحـربـية واكـمالـها وكـان يـقول ان الـقوة الحـربـية كـلما كـانـت أكـمل فـانـها تـكون سـببا 
لــلرقــي. وكــان بــعض األملــان وبــعض األشــخاص حــاضــريــن وصــدقــوه فــي مــا ذهــب الــيه واتــفقوا مــعه فــي هــذه 
املــسألــة. فــقلت لــهم: "لــو أن قــوة املــحبة تــتغلب فــان تــأثــيراتــها تــكون أعــظم مــن الــقوة الحــربــية ولــيس فــي عــالــم 
الــوجــود قــوة نــافــذة كــنفوذ قــوة املــحبة، فــبالــقوة الحــربــية يــسكت الــناس ويــصمتون عــن طــريــق االكــراه ولــكنهم 
بـــقوة املـــحبة يـــطيعون األمـــر مـــحض رغـــبتهم. فـــالـــيوم تجهـــد جـــميع الـــدول جهـــدا مـــتواصـــال فـــي تـــهيئة وســـائـــل 
الحــرب ولــو أن الحــرب غــير مــوجــودة عــلى حســب الــظاهــر ولــكن الحــرب االقــتصاديــة قــائــمة مســتمرة ألن هــؤالء 
الــفقراء املــساكــني يجــمعون بــضع حــبوب بــكد الــيمني وعــرق الــجبني ثــم يــصرف جــميع ذلــك عــلى الحــرب ولهــذا 
فـالحـرب مسـتمرة قـائـمة. واآلن لـو أن هـذا االصـرار والحـرص الـذي لـدى الـدول فـي الـتجهيزات الحـربـية وهـذه 
االفــكار الــتي تــصرفــها لــتوســيع الــعلوم الحــربــية، وهــذا الــسعي والجهــد والــهمة والــفكر – لــو بــذل فــي ســبيل 
املـــحبة بـــني البشـــر وارتـــباط الـــدول واملـــلل وألـــفة االقـــوام أفـــال يـــكون ذلـــك أفـــضل وأحـــسن؟ وبـــدال عـــن اســـتالل 
الـسيوف وسـفك بـعضهم دمـاء الـبعض اآلخـر أال يـكون األفـضل أن يـفكروا بـراحـة بـعضهم بـعضا واطـمئنانـه 

ورقيه؟" 
 (خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 459 - 460)

من رسائل حضرة ولي أمر اهلل 

1- لــقد أشــرت إلــى حــقيقة بــانــه احــيانــا تــشعر بــانجــذاب شــديــد إلــى بــعض الــناس الــذيــن لــم تــعرفــهم ســابــقا. 
بــالــتأكــيد هــذه هــي املــحبة الــتي يــجب ان يــعرفــها كــل فــرد بــهائــي. النــنا نــحن الــبهائــيني يــجب ان نــحب جــميع 
افــراد الــجنس البشــري ســواء كــانــوا مــؤمــنني او غــيرهــم وســواء اصــدقــاء أم غــربــاء. إن املــحبة الــتي يــريــد مــنا 
حــضرة بــهاء اهلل ان نكســبها هــي املــحبة الــتي تــشمل جــميع افــراد البشــريــه. إن الســبب فــي جــذب االنــسان 

لالخر هو من هذه العطية وامليزه للروح االنسانية ذات النفوذ املكنون والقوي. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1937)

2- بـالنسـبة إلـى مـعنى مـا قـالـه حـضرة بـهاء اهلل حـول مـحبة االنـسانـية فـان حـضرة عـبد الـبهاء سـبق ان وضـح 
ذلـك وبـنّي بـان االنـسان يـجب ان يـحّب عـائـلته اوال ومـن ثـم مـديـنته االصـلية ومـن ثـم مـنطقته ومـن ثـم وطـنه ولـكن 
يـجب ان ال يـتوقـف عـند ذلـك النـه سـيصبح وطـنيا ذات االفـق الـضيق. ولـكن عـليه ان يـتعّدى ذلـك ويـحب الـعالـم 
بـــأســـره واالنـــسانـــية بـــأكـــملها، ان الـــبهائـــيني يـــحبون اوطـــانـــهم ولـــكن يـــجب حـــب الـــعالـــم كـــله اي اوطـــان جـــميع 

الشعوب. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 5 تموز / يوليو عام 1950 م)

3- ان شـعوب الـعالـم لـيسوا بـحاجـة إلـى مـبادئ وأحـكام الـديـن الـبهائـي فـقط وإنـما بـحاجـة إلـى أن يـشاهـدوا 
تـــلك املـــحبة الـــتي ولـــدت فـــي قـــلوب اتـــباعـــه ويـــشاركـــوا فـــي جـــو الـــتسامـــح والـــتفاهـــم والـــتمالـــك وااللـــفة الـــتي بـــها 

تتميز الجامعة البهائية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 5 كانون االول / ديسمبر 1942 م)
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من رسائل بيت العدل االعظم 

1-وحـــني نـــتأمـــل االهـــمية الـــقصوى لـــلمهمة الـــتي تتحـــدى الـــعالـــم بـــأســـره فـــانـــنا نـــحني رؤوســـنا بـــتواضـــع امـــام 
جــالل الــباري ســبحانــه وتــعالــى الــذي خــلق بــفضل مــحبّته الــالمــتناهــية البشــر جــميعا مــن طــينة واحــدة، ومــيّز 
جـوهـر االنـسان مـفضال ايـاه عـلى املخـلوقـات كـافـة، وشـرّفـه مـزيّـنا ايـاه بـالـعقل والـحكمة والـعزة والخـلود واسـبغ 
عـليه "املـيزة الـفريـدة واملـوهـبة الـعظيمة لـيبلغ مـحبة الـخالـق ومـعرفـته" هـذه املـوهـبة الـتي "يـجب ان تـعد بـمثابـة 

القوة الخالقة والغرض االصيل لوجود الخليقه". 
(من رسالة "السالم العاملي وعد حق”)

[راجــع أيــًضا فــصل 9 اإليــمان والــعرفــان ووحــدانــية اهلل وفــصل 29 حــياة الــعائــلة الــبهائــية وفــصل 30 حــسن 
النية وصفاء القلب وفصل 37 الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل].
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االمرأأةة وومكانتهھا  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- تــــعالــــى وتــــعالــــى مــــن رفــــع الــــفرق ووضــــع االتــــفاق، تــــباهــــى تــــباهــــى مــــن أخــــذ االخــــتالف وحــــكم بــــاالثــــبـات 
واالئــتالف هلل الحـمد بـما ازال الـقلم االعـلى الـفروقـات مـا بـني الـعباد واالمـاء ووضـع الجـميع فـي صـقع واحـد 
بـــالـــعنايـــة الـــكامـــلة والـــرحـــمة الـــشامـــلة. لـــقد قـــطع ظهـــر الـــظنون بـــسيف الـــبيان ومـــحا مـــخاطـــر االوهـــام بـــقدرتـــه 

الغالبة القوية. 
 (مائده اسماني،– مجلد 8، ص 52 – 53)

2- يـا أمـتي وورقـتي سـمع املـظلوم نـدائـك ومـا نـطق بـه لـسان قـلبك وظـاهـرك فـي ثـناء مـوالك لـعمراهلل ال تـعادل 
بـثنائـه الـيوم مـا عـند الـقوم وخـزائـن االرض ومـا عـند االمـراء واملـلوك يشهـد بـذلـك مـالـك املـلكوت فـي هـذا الـحني 
املــبني. وســمعنا حــنينك وأنــينك اجــبناك بــلوح يــنادي بــني االرض والــسماء ويــذكــرك بــما يــبقى بــه مــا ظهــر مــنك 
فـــي حـــبه وخـــدمـــته وذكـــره وثـــنائـــه وجـــعل كـــل مـــا خـــرج مـــن فـــمك امـــانـــة لـــك عـــنده انـــه هـــو الـــفّضال الـــكريـــم. لـــو 
تــسمعني مــا نــزل لــك فــي هــذا الــحني مــن قــلمي االعــلى حــق االســتماع لــتطيريــن بــاجــنحة االشــتياق فــي هــواء 
مـحبة مـالـك يـوم املـيثاق وتـقولـني فـي ايـام حـياتـك، لـك الحـمد يـا مـقصود الـعالـم ولـك الـثناء يـا مـحبوب الـعارفـني، 
كـل الـوجـود لـعنايـتك الـفداء ومـا كـان ومـا يـكون لـكلمتك الـفداء يـا ايـها املـظلوم بـني االعـداء ويـا مـن فـي قـبضتك 
زمـــام مـــن فـــي الـــسموات واالرضـــني … الـــيوم أزال يـــد الـــعنايـــة الـــفروقـــات واصـــبح الـــعباد وامـــاء الـــرحـــمن فـــي 
صـقع واحـد طـوبـى لـعبٍد فـاز بـما أمـره اهلل ولـورقـة تحـركـت بـأريـاح ارادة اهلل انـها لـعنايـة كـبيرة وملـقام كـبير وفـي 

كل حني ظاهر فضلها وعطائها من يقدر ان يشكره على عطاياه املتواترة وعناياته املتوالية. 
(املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

3- لـعمري ان أسـماء امـاء الـرحـمن الـقانـتات فـي الـصحيفة الحـمراء مـرقـوم مـن الـقلم االعـلى، انـهن قـوامـون 
عــلى الــرجــال عــند اهلل هــناك ابــطال وفــوارس املــضمار ولــكنهم محــرومــون مــن الــحق وبــعيدون عــن عــرفــانــه. لــقد 

فزِت بهذا املقام َوُرزقِت به. 
 (املجموعة املستندية – مقام زن در أمر إلهي)

4- هــو الــشاهــد مــن افــق ســماء الــعلم، يــا أمــتي يــا ورقــتي قــد شهــد لــك الــقلم االعــلى بــاقــبالــك وحــبك وتــوجــهك 
إلــى وجــه الــقدم اذ أعــرض عــنه الــعالــم اال مــن شــاء اهلل الــعلي الــعظيم … طــوبــى لــك بــما زيّــنت نــفسك بــطراز 
املــحبة اإللــهية وفــزت بــذكــره وثــنائــه. ان جــميع الــفضل فــي قــبضة وقــدرة الــحق جــل جــاللــه يــعطيه ملــن يــشاء. 
هـــناك رجـــال اعـــتبروا انـــفسهم مـــن اصـــحاب االســـرار ومـــن عـــلماء االعـــالم وعـــندمـــا وقـــعوا بـــاالمـــتحان قـــامـــوا 
بـاالعـراض واالعـتراض بـشأن نـاح مـنه اهـل املـأل األعـلى. وانـِت قـد فـزِت بـعرفـان السـراملـكنون والـكنزاملخـزون 
بــفضل اهلل وعــنايــته الــالمــتناهــية. احــفظي هــذا املــقام الــعظيم بــاســم الــحق تــبارك وتــعالــى واســتريــه مــن عــيون 

الخائنني دار البهاء املشرق من افق ملكوتي عليك وعلى كل أمة فازت بانوار عرشي العظيم. 
 (املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

5- هـو املشـرق مـن االفـق االعـلى، يـا أمـتي هـناك رجـال كـانـوا بـانـتظار الـظهور فـي الـقرون والـعصور املـاضـية 
وعــندمــا اشــرق الــنور مــن افــق الــعالــم اعــترض الجــميع ســوى نــفوس قــليله. ان كــل مــن فــاز مــن امــاء الــرحــمن 
بــعرفــان مــالــك االســماء انــهن مــن الــرجــال فــي الــكتاب املــذكــور ومســطور اســمه مــن الــقلم االعــلى احــمدي اهلل 
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بــانــه أيــدك لــعرفــان مــطلع االيــات ومظهــر الــبينات ان هــذا الــفضل عــظيم وهــذه الــعنايــة كــبيرة احــفظيها بــاســم 
الحق. 

 (املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

6- هــو الــنور مــن أفــق الــظهور ان ســدرة الــذكــر املــباركــة الــيوم تــنطق فــي مــلكوت الــبيان بهــذه الــكلمة طــوبــى 
لـعبٍد اقـبل وامـن وألمـٍة سـمعت وفـازت انـها مـن فـوارس مـضمار الـعرفـان يشهـد بـذلـك لـسان الـرحـمن فـي مـقامـه 
الـرفـيع. يـا ورقـتي طـوبـى لـِك بـما سـمعِت نـدائـي اذ ارتـفع بـالـحق واعـترفـِت بـظهوري اذ كـان الـرجـال فـي وهـم 
مـــبني. قـــد فـــزِت بـــعنايـــة ربـــك مـــن قـــبل ومـــن بـــعد ان اشـــكري وســـبّحي بحـــمده وانـــه مـــع امـــائـــه املـــقبالت وعـــباده 

املقبلني. البهاء املشرق من افق ملكوتي عليك وعلى من هداك إلى صراطي املستقيم. 
 (املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

7- أدعـــو اهلل أن يـــزيـــن امـــائـــه بـــطراز الـــعفة واالمـــانـــة والـــصدق والـــصفاء انـــه هـــو الـــفياض الـــكريـــم نـــذكـــر امـــاء 
الـرحـمن فـي هـذا الـحني ونبشّـــــرهـم بـعنايـة ومـحبة وتـوجـه الـحق جـل جـاللـه ونـطلب مـن اهلل تـأيـيدهـم عـلى اعـمال 
تـكون سـببا فـي ارتـفاع كـلمة اهلل انـه يـقول الـحق ويـأمـر عـباده وامـاءه بـما يـنفعهم فـي كـل عـالـم مـن عـواملـه انـه 

هو الغفور الرحيم. 
 (املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- ثــم اعــلمي يــا أمــة اهلل ان الــنساء عــند الــبهاء حــكمهّن حــكم الــرجــال فــالــكل خــلق هلل خــلقهم عــلى صــورتــه 
ومــثالــه أي مــظاهــر أســمائــه وصــفاتــه فــال فــرق بــينهم وبــينهّن مــن حــيث الــروحــانــيات االقــرب فــهو االقــرب ســواء 
كـان رجـاال أو نـساء وكـم مـن امـراة منجـذبـة فـاقـت الـرجـال فـي ظـل الـبهاء وسـبقت مـشاهـير االفـاق وأمـا بـيت 
الــعدل بــنصوص قــاطــعة فــي شــريــعة اهلل اخــتّص بــالــرجــال حــكمة مــن عــند اهلل وسيظهــر هــذه الــحكمة كــظهور 

الشمس في رابعة النهار. 
  (منتخباتي از مكاتيب، الجزء االول، ص 77) 

2-مـنذ الـقدم حـتى الـيوم املـوعـود كـان الـرجـال مـتفوقـني عـلى الـنساء فـي جـميع املـراتـب، وقـد جـاء فـي الـقران 
الــكريــم "الــرجــال قــوامــون عــلى الــنساء" ولــكن فــي هــذا الــدور الــبديــع كــان الــفيض الــعظيم لــلرب الجــليل ســببا 
فـــي فـــوز الـــنساء حـــيث ظهـــرت بـــعض الـــنساء الـــذيـــن ســـبقوا الـــرجـــال فـــي مـــيدان الـــعرفـــان وقـــامـــوا بـــكل مـــحبة 
ا غـفيرًا إلـى سـاحـل بحـر الـوحـدانـية اإللـهية بـكل  وروحـانـية بهـدايـة البشـريـة إلـى سـواء السـبيل وايـضا هـدوا جـمًّ
تـقديـٍس وتـنزيـه وروحـانـية، وأرشـدوا الـتائهـني فـي وادي الـحيرة واشـعلوا املـتمسكني بـعالـم الـطبيعة بـنار مـحبة 

اهلل. ان كل ذلك من ألطاف هذا الدور البديع الذي اعطى قوة للضعيف ومنح االناث قوة الذكور. 
(املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

3- وكـذلـك أعـلن وحـدة الـنوع االنـسانـي، وأن الـنساء والـرجـال كـلهم مـتساوون فـي الـحقوق ولـيس بـينهم تـمايـز 
بـأي وجـه مـن الـوجـوه، ألنـهم جـميعا بشـر ويـحتاجـون فـقط إلـى الـتربـية فـاذا تـربّـت الـنساء مـثل الـرجـال فـال شـك 
مـطلقا فـي أنـه سـوف ال يـبقى أي امـتياز، ألن الـعالـم االنـسانـي كـالـطير يـحتاج إلـى جـناحـني أحـدهـما االنـاث 
واآلخــر الــذكــور وال يســتطيع الــطير أن يــطير بــجناح واحــد وأي نــقص فــي أحــد الــجناحــني يــكون وبــاالً عــلى 
الــــجناح اآلخــــر. وعــــالــــم البشــــريــــة مــــثُل يــــديــــن فــــاذا بــــقيت يــــٌد نــــاقــــصة تــــتعطل الــــيد األخــــرى الــــكامــــلة عــــن أداء 

���٢٤٣



وظـيفتها. وقـد خـلق اهلل جـميع البشـر ووهـب الجـميع عـقال ودرايـة ووهـب الجـميع عـينني وأذنـني ويـديـن ورجـلني 
ولـم يـميز بـعضا عـن بـعض. فـلماذا تـكون الـنساء أحـط مـن الـرجـال؟ ان الـعدالـة اإللـهية ال تـقبل بهـذا. والـعدل 
اإللـــهي خـــلق الجـــميع مـــتساويـــن، ولـــيس لـــدى اهلل ذكـــور وانـــاث وكـــل مـــن كـــان قـــلبه أطهـــر وعـــمله أحـــسن فـــهو 
مــقبول أكــثر لــدى اهلل ســواء كــان امــرأة أم رجــال. وكــم مــن نــساء ظهــرن وكــن فخــر الــرجــال مــثل حــضرة مــريــم 
الــتي كــانــت فخــر الــرجــال ومــريــم املجــدلــية الــتي كــان الــرجــال يــغبطونــها ومــريــم أم يــعقوب الــتي صــارت قــدوة 
لـــلرجـــال وآســـيا بـــنت فـــرعـــون وســـارة زوجـــة ابـــراهـــيم الـــلتني كـــانـــتا فخـــر الـــرجـــال وأمـــثالـــهن كـــثيرات. فـــقد كـــانـــت 
حـضرة فـاطـمة سـراج جـميع الـنساء وكـانـت حـضرة قـرة الـعني كـوكـبا نـورانـيا سـاطـعا وفـي هـذا الـعصر تـوجـد 
فـي ايـران نـساء هـن فخـر الـرجـال عـاملـات شـاعـرات مـثقفات فـي مـنتهى الـشجاعـة. ثـم ان تـربـية الـنساء أعـظم 
مـــن تـــربـــية الـــرجـــال بـــل وأهـــم ألن هـــؤالء الـــبنات ســـيصبحن ذات يـــوم أمـــهات واألم هـــي الـــتي تـــربّـــي األطـــفال، 
واألمـهات هـّن املـعّلمات لـألطـفال لهـذا يـجب أن يـكن فـي مـنتهى الـكمال والـعلم والـفضل حـتى يسـتطعن تـربـية 

األوالد وان كانت األمهات ناقصات ظّل األطفال جهالء بلهاء. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 315 – 316)

4- وعـــاشـــر تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو وحـــدة الـــرجـــال والـــنساء، وأن الـــرجـــال والـــنساء مـــتساوون أمـــام اهلل 
وكـــلهم مـــن ســـاللـــة آدم، ولـــيس وجـــود الـــذكـــور واالنـــاث مـــقتصرًا عـــلى البشـــر بـــل هـــناك فـــي عـــالـــم الـــنبات ذكـــور 
وانـــاث وفـــي عـــالـــم الـــحيوان هـــناك ذكـــور وانـــاث ولـــكنهم فـــي أي وجـــه مـــن الـــوجـــوه لـــيس لـــبعضهم امـــتياز عـــلى 
الــبعض اآلخــر. الحــظوا عــالــم الــنبات، فهــل هــناك تــمايــز بــني الــذكــور مــن الــنبات وبــني االنــاث مــن الــنبات؟ بــل 
هـناك مـساواة تـامـة. وكـذلـك األمـر فـي عـالـم الـحيوان فـليس هـناك أي تـمايـز بـني الـذكـور واالنـاث والجـميع فـي 
ظـل رحـمة إلـه واحـد. اذا فـاالنـسان الـذي هـو أشـرف الـكائـنات هـل يـجوز أن يـكون لـديـه مـثل هـذه االخـتالفـات؟ 
ولـقد كـان تـأخـر الـنساء حـتى اآلن نـاشـئا عـن عـدم تـربـيتهّن مـثل الـرجـال فـلو ربّـني مـثل الـرجـال فـال شـك أنـهن 
يـــصبحن مـــثل الـــرجـــال وعـــندمـــا يكتســـنب كـــماالت الـــرجـــال فـــانـــهن يـــبلغن درجـــة املـــساواة وال يـــمكن أن تـــكتمل 

سعادة العالم االنساني اال بمساواة النساء بالرجال مساواة تامة.  
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 326)

5- إن الــــنساء كــــّن أســــيرات وقــــد أعــــلن حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــدة حــــقوق الــــرجــــال والــــنساء وان الــــرجــــل واملــــرأة 
كــليهما انــسانــان وعــبدان إللــه واحــد. ولــيس لــدى اهلل ذكــور وإنــاث بــل كــل مــن كــان قــلبه أطهــر وعــمله أحــسن 
كـان مـقربـا أكـثر لـدى اهلل سـواء أكـان رجـال أم امـرأة وهـذا الـتفاوت املـشهود اآلن بـني الـرجـل واملـراة نـاتـج عـن 
تـفاوت الـتربـية ألن الـنساء ال يـربّـني مـثل الـرجـال فـان تـم تـربـية الـنساء والـرجـال عـلى حـدٍّ سـواء فـانـهم يـتساوون 

في جميع املراتب ألنهم كلهم بشر ومشتركون في جميع املراتب ولم يجعل سبحانه وتعالى تفاوتا بينهم. 
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 379)

6- إن الـــعالـــم االنـــسانـــي أشـــبه بـــطير لـــه جـــناحـــان أحـــدهـــما الـــرجـــال واآلخـــر الـــنساء، ومـــا لـــم يـــكن الـــجناحـــان 
قـــويـــني تـــؤيـــدهـــما قـــوة واحـــدة فـــإن هـــذا الـــطير ال يـــمكن أن يـــطير نـــحو الـــسماء. ويـــقتضي هـــذا الـــعصر ارتـــقاء 
الـنساء، فـيقمن بـوظـائـفهن كـلها فـي مـدارج الـحياة، ويـكونـن مـثل الـرجـال، ويـجب أن يـصلن إلـى درجـة الـرجـال 

ويتساوين في الحقوق معهم. هذا هو أملي. وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاء اهلل األساسية. 
 ويــرى بــعض الــعلماء أن دمــاغ الــرجــال أثــقل مــن دمــاغ الــنساء. وهــم يــقيمون األدلــة عــلى رأيــهم هــذا، لــكننا 
حـينما نـمعن الـنظر نـرى أن رؤوس بـعض الـرجـال صـغيرة ويـجب أن تـكون أدمـغتهم خـفيفة لـكنهم فـي مـنتهى 
الــــذكــــاء ويــــمتلكون قــــوى إدراك عــــظيمة والــــبعض اآلخــــر مــــن الــــرجــــال ذوو رؤوس كــــبيرة يــــجب أن تــــكون فــــيها 
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أدمـغة ثـقيلة ومـع ذلـك فـهم ضـعاف الـعقول والـذكـاء. إذن فـمقايـيس الـذكـاء واالدراك ال تـتعلق بـثقل الـدمـاغ أو 
بخفته، لكن الرجال يتشبثون بأمثال هذه األدلة إلثبات تفوقهم على النساء. 

ويــقولــون بــأن الــنساء لــم تظهــر مــنهن حــتى الــيوم أمــور عــظيمة كــالــرجــال،  لــكن حــّجتهم هــذه ضــعيفة واهــية ال 
تــتفق وحــوادث الــتاريــخ ولــو كــان لــهم اطــالع فــي الــتاريــخ لــعلموا أن عــظيمات الــنساء فــي األزمــنة الــسالــفة قــد 

قمن بحوادث عظيمة وكثيرات منهّن في هذا العصر يقمن بأعمال عظيمة .  
(بهاء اهلل والعصر الجديد، ص 199 – 200)

7- سـادسًــــــا: تـفضل بـبيان املـساواة بـني الـرجـال والـنساء. وفـي الـتوراة قـال تـعالـى: "وخـلق اهلل اإلنـسان عـلى 
صـورتـه" وجـاء فـي الحـديـث الـنبوي: "خـلق اهلل آدم عـلى صـورتـه" واملـقصود بهـذه الـصورة الـصورة الـرحـمانـية 
يـعني أن اإلنـسان صـورة الـرحـمن ومظهـر صـفات اهلل، واهلل حـي واإلنـسان حـي أيـضا. واهلل بـصير واالنـسان 
بــصير. واهلل ســميع واالنــسان ســميع أيــًضا. واهلل مــقتدر واالنــسان مــقتدر أيــضا. اذن فــاإلنــسان آيــة الــرحــمن 
وهــو صــورة اهلل ومــثالــه وهــذا تــعميم ال تــخصيص بــالــرجــال دون الــنساء. ألنــه لــيس عــند اهلل ذكــور وانــاث وكــل 
مــن هــو أكــمل فــإنــه أقــرب إلــى اهلل ســواء كــان رجــال أم امــراة. لــكن الــنساء لــم يــربّــني حــتى اآلن تــربــية الــرجــال 
ولــو ربّــني كــذلــك ألصــبحن مــثل الــرجــال. وعــندمــا نــنظر إلــى الــتاريــخ نــرى كــم مــن شــهيرات الــنساء وجــدن فــي 
عـالـم األديـان وفـي عـالـم الـسياسـة. وفـي ديـن مـوسـى كـانـت امـراة سـبب نـجاة بـني اسـرائـيل وسـبب فـتوحـاتـهم. 
وفـــي الـــعالـــم املـــسيحي كـــانـــت مـــريـــم املجـــدلـــية ســـبب ثـــبوت الـــحواريـــني، وقـــد اضـــطرب جـــميع الـــحواريـــني بـــعد 
املـسيح ولـكن مـريـم املجـدلـية اسـتقامـت كـاألسـد. وفـي زمـان حـضرة محـمد كـانـت امـرأتـان أعـلم الـنساء وروجـتا 
شـريـعة االسـالم. اذن صـار مـعلومـا أن الـنساء ظهـرت بـينهن أيـضا شـهيرات. وال شـك أنـكم سـمعتم فـي عـالـم 
الــسياســة بــأحــوال زنــوبــيا فــي تــدمــر بــحيث زلــزلــت امــبراطــوريــة الــرومــان حــينما ســارت وفــوق رأســها تــاج فــي 
حــلة أرجــوانــية وشــعر مــنثور وفــي يــدهــا ســيف. وقــد قــادت جــيوشــها بــحيث أوقــعت الــخسائــر الــعظيمة بــجيش 
عـــدّوهـــا وأخـــيرا اضـــطر االمـــبراطـــور إلـــى أن يـــحضر بـــنفسه إلـــى الحـــرب وحـــاصـــر تـــدمـــر عـــامـــني وأخـــيرا لـــم 
يسـتطع أن يـتغلب عـليها بـشجاعـته. ولـكن املـؤونـة نـفدت مـنها فسـلمت. فـالحـظوا كـم كـانـت شـجاعـة بـحيث لـم 

يستطع امبراطور مدة سنتني أن يتغلب عليها وكذلك سمعتم حكاية كيلوبترا وأمثالها.  
(خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 435 – 436)

8- تـــــتصف الـــــنساء بـــــنفس صـــــفات الـــــرجـــــال مـــــن حـــــيث مـــــواصـــــلة الـــــتقدم والـــــرقـــــي فـــــي كـــــل مـــــجاالت الـــــحياة 
وسـيصبحن نـدًّا لـلرجـال وال يـمكن الـحصول عـلى تـقدم وتـطور حـقيقي لـلجنس البشـري مـا لـم يـتحقق تـساوي 
الـرجـال مـع الـنساء واألسـباب لـذلـك واضـحة وتـتمثل فـي أن املـرأة بـطبيعتها تـعارض الحـرب وتـدافـع دائـما عـن 
الســـالم. ويـــتربـــى األطـــفال ويـــترعـــرعـــن تـــحت حـــمايـــة األم الـــتي تـــعطيهم وتـــعلمهم املـــبادئ األســـاســـية لـــلتربـــية 
والــتعليم وتــثابــر وتجهــد حــتى تــكبر األطــفال. تــأمــلوا قــليال األم الــتي ربّــت بــكل حــنان ابــنها ملــدة عشــريــن ســنة 
حـتى بـلغ سـن الـرشـد، فـبالـتأكـيد انـها لـن تـوافـق عـلى أن يـذهـب ابـنها إلـى سـاحـة الحـرب ويـقتل هـناك. ولهـذا 
الســــبب عــــندمــــا تــــترقــــى املــــرأة وتــــصل إلــــى مســــتوى الــــرجــــل فــــي الــــقوة واملــــكانــــة مــــع الــــقدرة فــــي ابــــداء الــــرأي 
واملـــشاركـــة فـــي املـــناصـــب الـــحكومـــية ســـتقل الحـــروب بـــالـــتأكـــيد ألن املـــرأة بـــطبيعتها تـــعشق الســـالم وتـــسعى 

لتحقيق السالم العاملي. 
  (The Promulgation of Universal Peace، ص 375)

9- مـن مـبادئ الـديـن الـبهائـي الـتي اعـلنها حـضرة بـهاء اهلل ان تـحصل املـرأة عـلى املـساواة فـي الـتعليم وفـي 
كـــافـــة الـــحقوق الـــتي يـــتمتع بـــها الـــرجـــل. بـــمعنى عـــدم وجـــود أي فـــرق بـــني تـــعليم الـــرجـــل واملـــرأة فـــي الـــشؤون 
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االجـتماعـية واالقـتصاديـة. عـندهـا يـبلغ الـعالـم الـوحـدة واالنـسجام. فـفي الـعصور الـسابـقة عـانـت االنـسانـية مـن 
الــتأخــر وعــدم الــكفاءة ألنــها لــم تــكن كــامــلة. فــالحــروب وذيــولــها أدت إلــى ضــعف الــعالــم. ان تــعليم املــرأة هــي 
خـطوة عـظمى إلزالـة هـذه الحـروب وانـهاءهـا. ألن املـرأة سـتستخدم كـل تـأثـيرهـا ونـفوذهـا ضـد الحـروب. فـاملـرأة 
الــتي تــربــي الــطفل وتــعّلمه حــتى يــبلغ رشــده ســترفــض أن تــضحي بــه فــي مــياديــن الــقتال. فــي الــحقيقة ان 
املـــرأة ســـتكون أعـــظم عـــامـــل فـــي تـــأســـيس الســـالم الـــعاملـــي وهـــيئة الـــتحكيم الـــدولـــية وبـــالـــتأكـــيد ســـتزيـــل املـــرأة 

الحروب من الجنس البشري. 
 (املرجع السابق – ص 108) 

10- اســعوا حــتى تُظهــروا لــلعالــم االنــسانــي بــأن املــرأة أكــثر قــدرة واتــقانــا فــي عــملها وان قــلبها اكــثر حــنانًــا 
وأســرع تــأثــرًا مــن قــلب الــرجــل وأكــثر مــحبة لــخير البشــر وأكــثر اهــتمامــا بــمعانــاة الــناس واحــتياجــاتــهم وأشــد 
صـالبـة فـي مـقاومـتها للحـروب ومُــحبة للسـالم. اسـعوا حـتى تـصبح فـكرة السـالم الـعاملـي حـقيقة بـجهود املـرأة 
ألن الـرجـل أكـثر مـيوال للحـرب مـن املـرأة وبـذلـك يظهـر تـفوق املـرأة ويتجـلى مـن خـالل خـدمـاتـها وفـعالـيتها فـي 

تأسيس السالم العاملي. 
 (املرجع السابق، ص 284) 

11- بـاالضـافـة إلـى مـا سـبق فـإن تـربـية الـنساء أعـظم مـن تـربـية الـرجـال بـل وأهـم ألن هـؤالء الـبنات سـيصبحن 
ذات يــوم أمــهات واألم هــي الــتي تــربّــي األطــفال، واالمــهات هــّن املــعلمات لــألطــفال لهــذا يــجب ان يــكونــن فــي 
مـــنتهى الـــكمال والـــعلم والـــفضل حـــتى يســـتطعن تـــربـــية االوالد. وان كـــانـــت األمـــهات نـــاقـــصات ظـــل االطـــفال 
جهـالء بـلهاء. وبـالـتالـي فـإن أي نـقص تـعانـي مـنه األمـهات سـينعكس عـلى املـجتمع االنـسانـي كـكل. ألن املـرأة 
هـي األم الـتي تنشئ وتـرعـى وتـوجّــــه الـطفل عـبر مـراحـل نـمّوه وهـي ليسـت وظـيفة األب. فـاذا كـان املـربّـي غـير 
قـادر وغـير كـفؤ نـشأ الـطفل نـاقـصا وهـذا شـيء واضـح وجـلي ومـؤكـد. فهـل يـمكن لـلتلميذ ان يـكون المـًعا ذكـيًا 
ا بــكافــة الــعلوم اذا كــان املــعّلم أمّــيًّا وجــاهــال … ان االمــهات هــن املــربــيات االوائــل لــالنــسانــية فــإن عــانــني  ومــلمًّ

من أي نقص سينعكس ذلك على وضع ومستقبل االجيال كلها.
 (املرجع السابق، ص 133) 

12- إن سـبب عـدم تـقدم املـرأة حـتى اآلن يـرجـع إلـى حـاجـتها إلـى املـساواة فـي الـتعليم والـفرص. فـلو أعـطيت 
هـذه املـساواة فـإنـها بـال شـك سـتصبح نـظير لـلرجـل مـن حـيث الـقدرة واالمـكانـية. سـوف تتجـلى وتـكمل سـعادة 

العالم االنساني عندما تتقدم املرأة والرجل معا ألن كل منهما يكمل ويعني اآلخر. 
 (املرجع السابق، ص 77)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- اذا طـبّق مـوضـوع مـكانـة املـرأة فـي الـتعالـيم الـبهائـية بـشكل صـحيح، فـانـه دون شـك سيجـذب الـكثير مـن 
االهـتمام حـيث ان مـكانـة املـرأة لـيس لـه جـانـب قـانـونـي فـقط وانـما روحـي وتـعليمي ايـضا. ان مُــثُلنا عـالـية جـدا 

وعملية لدرجة ان جميع وجهات النظر االخرى تكون محدودة مقارنة بها. 
(مـــن رســـالـــة كـــتبت بـــالـــنيابـــة عـــن حـــضرتـــه إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلهند وبـــورمـــا بـــتاريـــخ 7 كـــانـــون 

الثاني / يناير عام 1931 م)

���٢٤٦



2- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول عـضويـة بـيت الـعدل االعـظم فـان هـناك لـوحًــــا مـن حـضرة عـبد الـبهاء يـشير فـيه 
بـان عـضويـة بـيت الـعدل االعـظم خـاص بـالـرجـال فـقط، وان الـحكمة مـن ذلـك سـتظهر بـكل وضـوح ويُـفهم فـي 
املسـتقبل. أمـا فـي بـيوت الـعدل املحـلية واملـركـزيـة فـيمكن لـلنساء ان يـصبحوا اعـضاء، وبـناء عـليه ال تسـتطيع 
الــنساء ان تــصبحن اعــضاء فــي بــيت الــعدل االعــظم فــقط. وعــلى الــبهائــيني ان يــقبلوا هــذا الــبيان املــبارك مــن 
حــضرة عــبد الــبهاء بــايــمان عــميق وكــامــل وبــان هــناك هــدايــة وحــكمة إلــهية مــن ورائــه وســتظهر واضــحة وجــليّة 

بالتدريج امام اعني اهل العالم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 28 تموز / يوليو عام 1936 م)

3- ان حــضرة املــولــى يــقّدر تــمامــا رغــبتك بــالهجــرة فــي هــذا الــوقــت واملــساعــدة فــي تــأســيس االمــر املــبارك فــي 
املـناطـق غـير املـفتوحـه، ولـكن يـجب أن ال يـتعارض ذلـك مـع رغـبة زوجـك او الـضغط عـليه مـن اجـل التخـلي عـن 
كــل شــيء فــي ســبيل خــدمــة االمــر بهــذا الــشكل. يــجب ان نــأخــذ بــعني االعــتبار رغــبات وحــقوق املــقربــني لــنا. 

واذا طلب منك زوجك البقاء في مكانك فانه دون شك سيكون هناك مجاٌل واسعٌ للتبليغ. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضربه إلى احد املؤمنني بتاريخ 31 تموز / يوليو عام 1953 م)

4- ان الـحقوق الـكامـلة اعـطيت لـلنساء الـبهائـيات الـقاطـنات فـي مهـد أمـر اهلل لـلمشاركـة فـي عـضويـة املـحافـل 
الـــروحـــانـــية املحـــلية واملـــركـــزيـــة، وبـــذلـــك تـــّمت ازالـــة آخـــر عـــقبة امـــام املـــرأة فـــي الـــتمتع بـــحقوقـــها فـــي الـــشئون 

االدارية في الجامعة البهائية اليران. 
(من رسالة كتبها حضرته بتاريخ نيسان / ابريل عام 1954)

5- فــي هــذه املــرحــلة الــحّساســة الــتي ابــتدأت بــها صــفحة جــديــدة مــن تــاريــخ االمــر اإللــهي فــي قــارة امــريــكا 
فـان كـل مـا يـتمناه هـذا املشـتاق ان يـقوم جـميع اعـضاء الـجامـعة الـبهائـية فـي امـريـكا مـن رجـل وامـرأة وشـيخ 
وشـاب ومـن كـل طـبقة وعـرق ومـهما كـانـت خـبرتـهم محـدوده، ان يـقوم الـكل كـنفس واحـدة ويسـتفيدوا مـن هـذه 
الــــعطية الــــكبرى والــــعنايــــة الــــعظمى الــــتي قــــّدرهــــا لــــهم الــــحق تــــبارك وتــــعالــــى ويــــدعــــموا ويــــأيــــدوا هــــذا الــــجهاد 

الروحاني الكبير االكبر بكل الوسائل املمكنة. 
(من املجموعة املستندية – مقام زن در امر إلهي)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- يـجب ان ال نسـتغرب اذا قـلنا بـان املـعّلم االول لـلطفل هـو أمـه ألن االم هـي الـتي تـقوم بـالـتربـية االسـاسـية 
لــلطفل الــرضــيع. ان هــذه الــخصائــص الــطبيعية ال تــقلل مــن دور االب فــي الــعائــلة الــبهائــية. مــرة اخــرى نــؤكــد 

بان التساوي بني مكانة الرجل واملرأة ال يعني بأن وظائفهما واحدة. 
(من رسالة بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ 23 حزيران / يونيو عام 1974)

2- يــعتقد بــيت الــعدل االعــظم بــان الــحاجــة لــتعليم وتــوجــيه الــنساء فــي مــجال مــسئولــيتهن الــرئــيسية كــأمــهات 
هـي فـرصـة رائـعة مـن اجـل تـنظيم انشـطة الـنساء. يـجب ان تـركـز جـهودكـم فـي مـساعـدتـهن فـي اداء وظـائـفهن 
كـمعّلمات لـلجيل الـناهـض. كـما يـجب ان تـشجع الـنساء عـلى جـذب ازواجـهّن واالفـراد الـذكـور مـن الـعائـلة إلـى 
االمـر املـبارك حـتى تـكون الـجامـعة الـبهائـية مـمثلة لـلمجتمع الـذي هـي جـزء مـنه. وبـالـتدريـج فـان روح الـوحـدة 

واالنتماء كما جاء في التعاليم املباركة ستنعكس في حياة األسر البهائية.  
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن الــساحــة املــقدســة إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لجــزر مــاريــانــا بــتاريــخ 29 

شباط / فبراير عام 1984 م)
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3- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول الـسماح لـلمرأة بـالـعمل خـارج مـنزلـها فـانـه قـد يـكون مـساعـدا ان نـنظر لـلقضية 
مـــن مـــنظور الـــعائـــلة الـــبهائـــية. هـــذا املـــنظور مـــبني عـــلى مـــبدأ وهـــو ان الـــرجـــل هـــو املـــسئول االول فـــي ايـــجاد 
الــوســائــط املــالــية الــالزمــة لــالســرة وان املــرأة هــي املــعلمة االولــى والــرئــيسية لــالطــفال. ولــكن هــذا ال يــعني بــاي 
حــال بــان هــذه الــوظــائــف ثــابــتة وغــير مــرنــة وال يــمكن تــغييرهــا ولــكنها قــابــلة لــلتعديــل طــبقا الحــتياجــات االســرة 
املـــعينة وال يـــعني ايـــضا بـــان مـــكان املـــرأة هـــو املـــنزل فـــقط. وانـــما عـــلى الـــرغـــم مـــن مـــعرفـــة كـــالهـــما لـــوظـــائـــفهما 
الــرئــيسية يــمكن لــالب ان يــلعب دورا هــامــا فــي تــعليم االطــفال ويــمكن لــلمرأة ان تــكون مــصدرًا لــلرزق. وكــما 
ذكـــر بـــشكل صـــحيح فـــان حـــضرة عـــبد الـــبهاء شـــجع املـــرأة "بـــان تـــشارك بـــشكل كـــامـــل ومـــتساٍو فـــي شـــئون 
الــعالــم". امــا بــالنســبة لــتساؤلــكم الــخاص، حــول مــقدار الــوقــت الــذي يــمكن لــالم ان تــقضيه خــارج املــنزل فــان 
ذلـــك يـــعتمد عـــلى الـــظروف املـــحيطة بـــاملـــنزل وهـــو امـــر قـــابـــل لـــلتغيير بـــني الـــحني واالخـــر. ان املـــشورة الـــعائـــلية 

سيساعد على ايجاد الحل. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ 9 اب / اغسطس 1984 م)

4- ان قــــضية تحــــريــــر املــــرأة، أي تــــحقيق املــــساواة الــــكامــــلة بــــني الجنســــني، هــــي مــــطلب مــــهم مــــن مــــتطلبات 
الســالم، رغــم أن االعــتراف بــحقيقة ذلــك ال يــزال عــلى نــطاق ضــيق. ان انــكار مــثل هــذه املــساواة يــنزل الــظلم 
بـــنصف ســـكان الـــعالـــم، ويُـــنّمي فـــي الـــرجـــل اتـــجاهـــات وعـــادات مـــؤذيـــة تـــنتقل مـــن مـــحيط الـــعائـــلة إلـــى مـــيدان 
الـعالقـات الـدولـية. فـليس هـناك أي أسـاس خُــلقي أو عَــملي أو بـيولـوجـي يـمكن أن يـبرر مـثل هـذا االنـكار. ولـن 
يسـتقر املـناخ الخـلقي والـنفسي الـذي سـوف يـتسنى للسـالم الـعاملـي الـنمو فـيه، إال عـندمـا تـدخـل املـرأة بـكل 

ترحاب إلى سائر ميادين النشاط االنساني كشريكة كاملة للرجل. 
(من رسالة السالم العاملي وعد حق)

 
5- وقـضية الـتعليم الـشامـل للجـميع تسـتحق هـي األخـرى أقـصى مـا يـمكن مـن دعـم ومـعونـة مـن قـبل حـكومـات 
الــعالــم أجــمع. فــقد اعــتنق هــذه الــقضية وانخــرط فــي ســلك خــدمــتها رعــيل مــن االشــخاص املخــلصني يــنتمون 

إلى كل دين وإلى كل وطن. 
ومـــما ال جـــدل فـــيه ان الجهـــل هـــو الســـبب الـــرئـــيسي فـــي انـــهيار الـــشعوب وســـقوطـــها وفـــي تـــغذيـــة الـــتعصبات 
وبـقائـها فـال نـجاح أليـة أمـة دون أن يـكون الـعلم مـن حـق كـل مـواطـن فـيها، ولـكن انـعدام املـوارد واملـصادر يحـدّ 
مــن قــدرة الــعديــد مــن األمــم عــلى ســد هــذه الــحاجــة، فــيفرض عــليها عــندئــذ تــرتــيبًا خــاصًــــــــــا تــعتمده فــي وضــع 
جـدول لـألولـويـات، والـهيئات صـاحـبة الـقرار فـي هـذا الـشأن تـحسن عـمال ان هـي أخـذت بـعني االعـتبار اعـطاء 
األولــويــة فــي الــتعليم لــلنساء والــبنات، ألن املــعرفــة تنتشــر عــن طــريــق األم املــتعلمة بــمنتهى الســرعــة والــفعالــية، 
فــتعم الــفائــدة املــجتمع بــأســره. وتــمّشيًا مــع مــقتضيات الــعصر يــجب أن نهــتم بــتعليم فــكرة املــواطــنية الــعاملــية 

كجزء من البرنامج التربوي األساسي لكل طفل. 
 (من رسالة"السالم العاملي وعد حق”)

[راجـــع أيـــًضا فـــصل 11 احـــترام الـــوالـــديـــن وفـــصل 21 الـــتربـــية والـــتعليم وفـــصل 29 حـــياة الـــعائـــلة الـــبهائـــية 
وفصل 38 الزواج وفصل 48 الطالق].
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مشرقق ااالذذكارر 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- يــا مــأل االنــشاء عــّمروا بــيوتًــا بــأكــمل مــا يــمكن فــي االمــكان بــاســم مــالــك االديــان فــي الــبلدان وزيّــنوهــا بــما 
يــنبغي لــها ال بــالــّصور واالمــثال ثــم اذكــروا فــيها ربــكم الــرحــمن بــالــّروح والــّريــحان اال بــذكــره تســتنير الــّصدور 

وتقّر االبصار. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 31) 

2- عّمروا بيوتًا باكمل ما يمكن في االمكان 
دور الـعبادة الـبهائـية هـي أمـاكـن مـكرّسـة لـذكـر اهلل، ويـعتبر كـل مـنها مـركـزًا ملجـموعـة مـن املـنشآت يـتكون مـنها 
"مشــرق االذكــار" الــذي ســيشمل عــند اكــتمال نــمائــه مســتقبالً – بــاالضــافــة إلــى دار الــعبادة – عــدة مــلحقات 
مـخصصة للخـدمـات االجـتماعـية واالنـسانـية والـتربـويـة والـعلمية. ويـصف حـضرة عـبد الـبهاء "مشـرق االذكـار" 
بـأنـه "مـن أعـظم املـؤسـسات فـي الـعالـم"، ويـرى حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأنـه يـمثل بـصورة مـلموسـة الـتكامـل بـني 
الـــعبادة والخـــدمـــة فـــي الـــديـــن الـــبهائـــي. ويـــتوقـــع أن يـــقدم مشـــرق االذكـــار فـــي املســـتقبل، عـــند اكـــتمال تـــحققه 
"النجـــدة لـــلمنكوبـــني، والـــعون لـــلمعوزيـــن، واملـــأوى ألبـــناء الســـبيل، والـــغوث لـــلملهوفـــني، والـــعلم لـــغير املـــتعلمني". 

وستشيّد دور العبادة البهائية مستقبال في كل قرية ومدينة. 
 (شرح ا لكتاب االقدس، فقرة 53)

3- طـــوبـــى ملـــن تـــوجّــــــه إلـــى مشـــرق االذكـــار فـــي األســـحار ذاكـــرًا مـــتذكّـــــرًا مســـتغفرًا واذا دخـــل يـــقعد صـــامـــتًا 
الصغاء آيات اهلل امللك العزيز الحميد. 

 (الكتاب االقدس، فقرة 115)

4- في االسحار
أبــان حــضرة بــهاء اهلل انــه بــالــرغــم مــن ان الــوقــت املحــدد فــي كــتاب اهلل لــتالوة األذكــار فــي مشــرق األذكــار – 
وهـو دار الـعبادة الـبهائـي – هـو "فـي األسـحار" إال أن تـالوة هـذه األذكـار مـقبولـة عـند اهلل مـن "طـلوع الفجـر، 

وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحتى بعد ذلك بساعتني."
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 142)

5- قـــل مشـــرق األذكـــار انـــه كـــل بـــيت بـــني لـــذكـــري فـــي املـــدن والـــقرى كـــذلـــك ســـّمي لـــدى الـــعرش ان انـــتم مـــن 
العارفني. 

 (الكتاب االقدس، فقرة 115)

6- عــّلموا ذريــاتــكم مــا نــزّل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار لــيقرءوا الــواح الــرحــمن بــاحــسن االلــحان فــي الــغرف 
املـبنيّة فـي مـشارق االذكـار. ان الـذي اخـذه جـذب مـحبة اسـمي الـرحـمن انـه يـقرء آيـات اهلل عـلى شـأن تنجـذب 
بـه افـئدة الـراقـديـن. هـنيئا ملـن شـرب رحـيق الـحيوان مـن بـيان ربـه الـرحـمن بهـذا االسـم الـذي بـه نـسف كـل جـبل 

باذخ رفيع. 
(الكتاب االقدس، فقرة 150)
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من آثار حضرة عبد البهاء 

1- ان مشـرق األذكـار هـو مـطلع األنـوار ومجـمع االبـرار. ان الـنفوس الـنفيسة عـندمـا تـجتمع فـي تـلك املـجامـع 
املــلكوتــية وتــتلو الــصالة وتــقرأ اآليــات بــابــدع األلــحان وتــرنّــم املــناجــاة فــان أهــل املــأل األعــلى يســتمعون الــيهم 
ويـــصيحون يـــا طـــوبـــى ويـــا بشـــرى والحـــمد هلل ان هـــناك نـــفوســـا مـــن مـــالئـــكة املـــلكوت األبـــهى فـــي املـــأل االدنـــى 

قاموا بالدعاء واملناجاة ورتلوا اآليات في محفل التقديس. 
(گنجينه حدود واحكام – ص 231) 

2- ان مشــرق االذكــار هــو مــغناطــيس لــتأيــيد الــحق تــبارك وتــعالــى، وهــو أســاس عــظيم مــن اهلل عــزّ وجــل. ان 
مشــرق االذكــار هــو أحــد أركــان الــديــن اإللــهي وتــأســيسه يســبب إعــالء كــلمة اهلل وعــند التهــليل والتســبيح فــيه 
يـفرح قـلوب الـخيريـن. ان نـفحات قـدس مشـرق االذكـار هـو روح لـكل األبـرار وان نـسيمه املـعطّر يـبعث الـحياة 
لــــعامــــة األحــــرار. ان مــــصابــــيح مشــــرق االذكــــار مــــثل نــــور الــــصباح يــــضيء اآلفــــاق وصــــوتــــه يــــفرح أرواح املــــأل 
االعـــلى. وان تـــرتـــيل آيـــات الـــتوحـــيد فـــي مشـــرق االذكـــار يســـبب الســـرور والـــحبور ألهـــل املـــلكوت األبـــهى. ان 
أعـظم األمـور وافـضل الخـدمـات الـيوم لـدى الـعتبة املـقدسـة اإللـهية هـو تـأسـيس مشـرق االذكـار عـلى شـأن ال 

يخالف الحكمة. 
(امر وخلق، مجلد 4، ص 149 – 150)

3- مــنذ مــدة وعــبد الــبهاء يــتمنى أن يــتأســس مشــرق االذكــار فــي تــلك الــبقعة والحــمد هلل تــأســس ذلــك بــفضل 
األحــــباء. ان هــــذه الخــــدمــــة مــــقبولــــة جــــدا لــــدى الــــعتبة املــــقدســــة اإللــــهية حــــيث أن مشــــرق االذكــــار ســــبب لــــروح 
وريــحان احــباء اهلل وثــبوت واســتقامــة األصــفياء. هــذا املــوضــوع هــام جــدا... حــتى فــي الــقريــة يــجب أن يــعنيّ 
هــــناك مــــكان ملشــــرق األذكــــار حــــتى لــــو كــــان تــــحت االرض وهلل الحــــمد فــــقد وفــــقتم بــــتأســــيس ذلــــك وقــــمتم فــــي 

االسحار بذكر الحق وبالتسبيح والتهليل. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 92) 

4- عـلى الـرغـم مـن ان مشـرق االذكـار عـبارة عـن بـناء قـائـم ظـاهـريـا ولـكن لـه تـأثـير روحـانـي وهـو سـبٌب لـتألـيف 
الـــقلوب واجـــتماع الـــنفوس. فـــي ايـــام الـــظهور عـــندمـــا كـــان يـــتأســـس مـــعبد فـــي كـــل مـــديـــنة كـــان ســـببا لـــترويـــج 
وتـــثبيت الـــقلوب واطـــمئنان الـــنفوس ألن ذكـــر الـــحق كـــان مســـتمرا ودائـــما فـــي تـــلك األمـــاكـــن وال يـــسكن الـــقلب 
سـوى بـذكـر الـحق تـبارك وتـعالـى. سـبحان اهلل ان مـعبد مشـرق االذكـار لـه تـأثـير عـظيم فـي جـميع املـراتـب. لـقد 
تـم تجـربـة ذلـك فـي الشـرق وظهـرت الـنتيجة. لـو تـم تـأسـيس مشـرق االذكـار فـي مـنزل احـدى الـقرى فـيكون لـه 

تأثير آخر فما بالك لو كان ذلك في بناء قائم. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 92)

5- إن مشــرق االذكــار مــن أعــظم مــشاريــع الــعالــم اإلنــسانــي ولــه تــفرعــات كــثيرة. وعــلى الــرغــم مــن أن مشــرق 
االذكـــار محـــل عـــبادة ولـــكن يـــرتـــبط بمســـتشفى وصـــيدلـــية وفـــندق ومـــكتب لـــألطـــفال الـــيتامـــى ومـــدرســـة لـــتدريـــس 
الــعلوم الــعالــية. ان كــل مشــرق اذكــار مــرتــبط بهــذه األمــور الخــمسة. واتــمنى ان يــتأســس مشــرق اذكــار فــي 
امـريـكا ويـتأسـس مـعه تـدريـجيا مسـتشفى ومـكتب ومـدرسـة وصـيدلـية وفـندق بـكل نـظم وتـرتـيب. اشـرحـوا ذلـك 
لـألحـباء االعـزاء حـتى يـدركـوا أهـمية مشـرق األذكـار. انـه لـيس مـكانًـا لـلعبادة فحسـب وإنـما مـكان كـامـل مـن 

جميع الجهات. 
(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 97)
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- بــــالنســــبة إلــــى طــــبيعة الجــــلسات الــــتي تــــعقد فــــي صــــالــــة مشــــرق االذكــــار، يــــرى حــــضرة املــــولــــى أن هــــذه 
الجــلسات يــجب ان تــكون مــن اجــل تــالوة األدعــية واملــناجــاة فــقط ويــجب ان ال تــتضمن الــقاء مــحاضــرات او 
خُـــطَب. ولــكن فــي الــوقــت الــحاضــر، ال يــمانــع حــضرة ولــي أمــر اهلل عــقد جــلسات بــهائــية بــما فــيها الــقاء خــطب 
وجـــلسات عـــمل ملـــؤتـــمر الـــوكـــالء الـــسنوي. كـــما يـــشجع حـــضرتـــه عـــلى الـــغناء وعـــزف املـــوســـيقى بـــواســـطة فـــرقـــة 
مـوسـيقية مـن الـرجـال والـنساء واالطـفال فـي الـصالـة الـرئـيسية ويـجب تـجنب أي نـوع مـن الشـدة او الـصالبـة 
فــي الخــدمــات االمــريــة. كــما يــفّضل ان تــكون الــعبادة فــي مــشارق االذكــار بــشكل غــير رســمي ولــها عــمومــية. 
ويــجب اســتبعاد عــرض جــميع انــواع الــصور والــلوحــات فــي هــذه املــعابــد مــا عــدا االســم االعــظم. كــما يــجب 
تـالوة او قـراءة االدعـية واملـناجـاة الـنازلـة مـن قـلم حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء وايـضا اآلثـار املـقدسـة 

لألنبياء والرسل باالضافة إلى ترانيم دينية مستمدة من اآلثار املقدسة البهائية وغير البهائية. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة وكـندا بـتارخ 2 نـيسان 

/ ابريل 1931)

2- بــالنســبة ملــوضــوع مشــرق األذكــار والخــدمــات املــقدمــة فــيه، فــان حــضرة املــولــى يــوّد ان يــركــز بــان مــع بــناء 
هــذا املــعبد الــعظيم واالول عــن نــوعــه فــي الــغرب والــذي سيســتخدم لــلعبادة وتــقديــم خــدمــات دوريــة لــلبهائــيني 
يـــجب ان ال يـــعرض أي نـــوع مـــن الـــطقوس او الـــعادات او الـــرســـوم غـــير املـــذكـــورة فـــي الـــتعالـــيم املـــباركـــة. ان 
طــبيعة االجــتماعــات فــي مشــرق األذكــار هــي لــلدعــاء واملــناجــاة والــتأمــل وقــراءة اآلثــار املــباركــة الــبهائــية ومــن 
االديــان األخــرى. ويــمكن لــشخص واحــد او اكــثر الــقراءة ســواء كــان بــهائــيا ام لــم يــكن. االجــتماع يــجب ان 
يـكون بـسيطا ومـبّجال وهـادفـا إلـى انـعاش الـروح وتـزكـيتها مـن خـالل االسـتماع إلـى الـكلمة الـخالقـة اإللـهية. ال 
داعــــي اللــــقاء الخــــطب والــــكلمات او أي مــــوضــــوع عــــرضــــي آخــــر. ان اســــتعمال املــــنبر غــــير جــــائــــز فــــي الــــديــــن 
الــبهائــي ولــكن مــن اجــل ان يــكون الــصوت واضــحا يــمكن لــلشخص الــوقــوف عــلى عــتبة مــنخفضة ولــكن يــجب 

ان ال تكون هذه العتبة ضمن الخصائص املعمارية للمبنى. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن حـضرتـه إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة بـتاريـخ 11 نـيسان / 

ابريل 1947)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- بـاالشـارة إلـى رسـالـتكم املـؤرخـة 12 آب/ اغسـطس 1964م وسـؤالـكم حـول الخـدمـات املـقدمـة فـي مشـرق 
االذكـار فـقد درسـنا سـؤالـكم عـلى ضـوء الـنصوص املـتوفـرة لـديـنا ويسـرنـا اطـالعـكم عـن الـنتائـج. سـنقوم بـطرح 

سؤالكم اوال ومن ثم نذكر مالحظاتنا في نهاية كل فقرة:-
أ) هـل الـغناء الجـماعـي مـثل الـعبادة الجـماعـية؟ وهـل يـجوز ألي فـرد االنـضمام لـفريـق الـغناء؟ واذا كـان كـذلـك، 

هل يمكن غناء "اهلل ابهى" أو "يا بهاء  االبهى"؟
ان الــــغناء الجــــماعــــي املــــوجــــود حــــالــــيا فــــي مشــــرق االذكــــار يــــجب ان ال نخــــلطه مــــع صــــالة املــــيت الجــــماعــــية 
املــوصــوفــة بــقلم حــضرة بــهاء اهلل. وقــد اشــار حــضرة ولــي أمــر اهلل فــي رســالــة ارســلت بــالــنيابــة عــنه بــما يــلي: 
"عـــندمـــا يـــتم طـــبع ونشـــر الـــكتاب االقـــدس فـــان مـــاهـــية صـــالة املـــيت وطـــريـــقتها كـــما وضـــعها حـــضرة بـــهاء اهلل 
ســتكون واضــحة لــألحــباء." امــا بــالنســبة لــلغناء فــي مشــرق األذكــار فــيجب ان نــأخــذ بــعني االعــتبار مــا اشــار 
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الـــيه حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي الـــكتاب األقـــدس بـــان عـــلى مـــن يـــدخـــل املـــعبد ان يجـــلس صـــامـــتا ثـــم يـــسمع تـــالوة 
اآليات اإللهية باالضافة إلى ما ذكره حضرة ولي أمر اهلل بالنسبة لعدد القراء او الفرقة املوسيقية. 

امــا بــالنســبة لــرغــبة األفــارقــة بــالــغناء فــان ســَمتَُهم هــذه يــجب ان تــشجع. لــقد شــرح بــاســهاب حــضرة شــوقــي 
أفــندي هــذا املــبدأ فــي رســالــة كــتبها ســكرتــيره بــما يــلي: "ان حــضرة املــولــى يــشجع الــغناء بــواســطة الــرجــال 
والـنساء واالطـفال مـع فـرقـتهم املـوسـيقية فـي صـالـة املـعبد واي نـوع مـن الـصالبـة او الشـدة فـي أداء الخـدمـات 

االمرية يجب ان يستبعد تماما. 
(األخبار البهائية، سبتمبر 1931)

ب) هـــل نســـتطيع ان نـــضع بـــرامـــج مـــوســـيقية تـــحتوي عـــلى كـــلمات ليســـت مـــن اآلثـــار املـــباركـــة؟ وهـــل نســـتطيع 
االستفادة من الترانيم املسيحية ولكن متضمنة كلمات امرية؟

نــعتقد بــأن الــسؤال االول يــتضمن الــتوجــيه الــتالــي الــصادر مــن حــضرة ولــي أمــر اهلل: "يــمكن قــراءة او تــالوة 
االدعية واملناجاة وايضا الترانيم الدينية سواء اكانت من اآلثار املقدسة البهائية او غير البهائية. 

(من Baha’i News، سبتمبر 1931). 
امــا بــالنســبة االســتفادة مــن الــترانــيم الــديــنية لــألديــان االخــرى فــال مــانــع مــن ذلــك ايــضا. كــما اشــار حــضرة 
شــوقــي أفــندي فــي احــدى املــرات بــانــه ال يــوجــد لــديــنا فــي الــوقــت الــحاضــر مــوســيقى مــميزة تــسمى مــوســيقى 
بهائية وهذا تعبير ثقافي يدل على االزدهار الحضاري في املستقبل وال يأتي في بداية أي ظهور جديد."
ج) هـل مـن الـضروري فـي الـوقـت الـحاضـر أن يـكون الـغناء فـي املشـرق االذكـار عـلى مسـتوى عـال مـهما بـلغ 

الثمن؟ واذا كان كذلك، أي املستويات يؤخذ بها، املستوى الغربي ام االفريقي؟
فـــي جـــميع اعـــمالـــنا يـــجب ان نـــكون مـــثالـــيني ونـــعمل عـــلى اعـــلى املســـتويـــات. ومـــع األخـــذ بـــعني االعـــتبار املـــبدأ 
االســـاســـي وهـــو الـــوحـــدة واالتـــحاد فـــي الـــتنوع والـــتعدد وعـــدم الـــرغـــبة فـــي ايـــجاد تـــماثـــل فـــي جـــميع االنشـــطة 
والـفعالـيات، عـلى املـحفل املـركـزي ان يـعمل كـل مـا بـوسـعه لـكي تـكون االنـاشـيد واالغـانـي االفـريـقية والـغربـية 

او خالفها املعروضة في مشرق االذكار على مستوى من التبجيل والتجليل. 
(مـن رسـالـة لـبيت الـعدل االعـظم إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي الوغـندا وافـريـقيا الـوسـطى بـتاريـخ 19 آب / 

اغسطس 1965)

[راجع أيًضا فصل 37 الدعاء واملناجاة والتقرّب إلى اهلل وفصل 42 شكر اهلل وحمده].
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االمشوررةة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- تـــفضل ســـيد الـــوجـــود قـــائـــال: ان ســـماء الـــحكمة اإللـــهية مســـتضيئة ومســـتنيرة بـــنيريـــن: املـــشورة والـــشفقة. 
تمسكوا باملشورة في جميع االمور فهي سراج الهداية انها تهدي السبيل وتهب املعرفة. 

(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل – ص 149)

2- يا علي قل: ال انسان اال باالنصاف وال قوة اال باالتحاد وال خبر وال سالمة اال باملشورة. 
(Consultation من املجموعة املستندية)

3- ان املــشورة تــزيــد مــن االطــالع واملــعرفــة، وتــبدل الــشك والــترديــد بــالــيقني انــها الســراج الــنورانــي فــي الــعالــم 
الـــظلمانـــي، تـــوجـــه الـــطريـــق وتهـــدي الســـبيل. لـــكل أمـــر مـــقام لـــلكمال والـــبلوغ. امـــا بـــالنســـبة لـــلعقل فـــان بـــلوغـــه 

وظهوره يكون باملشورة. 
(مائدة اسماني، مجلد 8، ص 60)

4- هذه االمور تتحدد باملشورة وما يظهر من مشورة االخيار هو حكم اهلل املهيمن القيوم. 
(نفس املصدر السابق، ص 112)

5- ويــــنبغي لــــهم ان يــــكونــــوا امــــناء الــــرحــــمن بــــني االمــــكان ووكــــالء اهلل ملــــن عــــلى االرض كــــلها ويــــشاوروا فــــي 
مصالح العباد لوجه اهلل كما يشاورون في امورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار. 

(الكتاب االقدس، فقرة 30)

6- ويشاوروا في مصالح العباد 
ســـّن حـــضرة بـــهاء اهلل املـــشاورة كـــأحـــد املـــبادئ األســـاســـية لشـــريـــعته، وحـــث األحـــباء عـــلى "أن يـــتشاوروا فـــي 
جـميع االمـور" ووصـف املـشاورة بـأنـها "سـراج الهـدى الـذي يـرشـدهـم إلـى السـبيل، ويـمّدهـم بـاملـعرفـة". وبـنيّ 
حـضرة ولـي أمـر اهلل أن املـشاورة هـي إحـدى الـقواعـد األسـاسـية لـلنظم اإلداري الـبهائـي. وقـد أوجـز حـضرة 
بـهاء اهلل فـي رسـالـة سـؤال وجـواب )سـؤال وجـواب 99( إحـدى الـطرق الـتي يـمكن بـها إجـراء املـشاورة، مـؤكـدا 
اهــمية اإلجــماع فــي اتــخاذ الــقرارات، فــإن تــعذر اإلجــماع يــكون الــرأي عــندئــذ لــألغــلبية. وأوضــح بــيت الــعدل 
األعــــظم أن هــــذا الــــتوجــــيه نــــزل ردا عــــلى اســــتفسار عــــن الــــتعالــــيم الــــبهائــــية املــــتعلقة بــــاملــــشاورة قــــبل تــــأســــيس 
املـــحافـــل الـــروحـــانـــية، وأكـــد أن ظـــهور املـــحافـــل الـــروحـــا نـــية - الـــتي يـــمكن لـــالحـــباء االســـتعانـــة بـــها دائـــما - ال 
يــمنعهم مــن اتــباع الخــطوات املــذكــورة فــي رســالــة "ســؤال وجــواب" بــخصوص املــشاورة. فــيمكنهم اتــباع هــذه 

الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك. (شرح الكتاب االقدس، فقرة 52)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- ان اول فــريــضة الصــحاب الــشورى هــي اتــصافــهم بخــلوص الــنية وبــهاء الــروح واالنــقطاع عــما ســوى اهلل 
واالنجـذاب بـنفحات اهلل والـخضوع والـخشوع بـني ايـدي احـباء اهلل والـصبر والجـلد فـي تحـمل الـباليـا وعـبوديـة 
الـــعتبة اإللـــهية الـــسامـــية، فـــان نـــالـــوا هـــذه الـــصفات احـــاطـــهم نـــصر املـــلكوت اإللـــهي الـــغيبي.  يـــجب اال تـــكون 
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املـــناقـــشات واملـــشاورات ســـببا لـــالخـــتالف فـــعندمـــا تـــعقد الجـــلسة يـــحق لـــكل واحـــد مـــن االعـــضاء االدالء بـــرأيـــه 
بــمطلق الحــريــة واقــامــة الــحجة والــبرهــان، وعــليه اال يــتكدر مــهما كــان الســبب الــذي عــارضــه عــضو اخــر ألن 
صــواب الــرأي ال يــنبلج اال عــند بــحث االمــور وتســطع بــارقــة الــحقيقة عــند احــتكاك االراء وتــعم املــراد وهــو ان 
يــكون االجــماع عــلى رأي واحــد فــي نــهايــة الــبحث وفــي حــال وجــود خــالف - ال ســمح اهلل - يــرجــع األمــر إلــى 

اغلبية االراء. 
(من كتيب املحفل الروحاني املحلي، ص 17) 

2- ان اول شــــرط العــــضاء ذلــــك االجــــتماع هــــو وجــــود املــــحبة وااللــــفة املــــطلقة بــــينهم، واجــــتناب الــــبعد والــــنفور 
واظــهار الــوحــدة اإللــهية، وايــة ذلــك ان يــكونــوا امــواج بحــر واحــد وقــطرات نهــر واحــد ونــجوم افــق واحــد وأشــعة 
شــمس واحــدة واشــجار بســتان واحــد وازهــار حــديــقة واحــدة واذا لــم تــكتمل لــهم الــوحــدة املــطلقة يتشــتت ذلــك 
الجـــمع ويـــمسي ذلـــك املـــحفل مـــعدومـــا. أمـــا الشـــرط الـــثانـــي فـــهو انـــه يـــجب عـــليهم ان يـــتوجـــهوا إلـــى املـــلكوت 
اإللــــهي حــــني حــــضورهــــم إلــــى مــــكان االجــــتماع ويــــسألــــوا الــــعون مــــن االفــــق االبــــهى، وان يــــباشــــروا بــــمنتهى 
االخــالص واالدب والــوقــار والــطمأنــينة ويــخاطــبوا املــحفل مــعبريــن عــن ارائــهم بــمحض االدب والهــدوء وعــليهم 
ان يتحـــروا الـــحقيقة فـــي كـــل مـــسألـــة دون ان يتشـــبثوا بـــآرائـــهم ذلـــك الن التشـــبث بـــالـــرأي يـــؤدي إلـــى الـــنزاع 
والـــخصام فـــتبقى الـــحقيقة مســـتورة. عـــلى االعـــضاء ان يـــعبروا عـــن ارائـــهم بـــتمام الحـــريـــة وال يـــجوز ابـــدا ان 
يــحقر احــد رأي اآلخــر بــل يــنبغي لــه ان يــوضــح حــقيقة رأيــه بــمنتهى الــلطف، وفــي حــالــة وجــود أي خــالف فــي 
الــرأي يــكون االمــر لــالغــلبية حــيث يــجب عــلى الجــميع اطــاعــة اغــلبية االراء واالنــقياد لــقراراتــها وال يــجوز ألحــد 
ان يـعترض ابـدا أو يـنتقد قـرار االغـلبية أكـان ذلـك خـارج املـحفل او فـي داخـله حـتى ولـو كـان ذلـك الـقرار غـير 

صائب. 
(من كتيب املحفل الروحاني املحلي، ص 19 – 20) 

3- إن اتّـحاد الجـمع عـلى مـوضـوع خـاطئ أفـضل مـن خـالفـهم ونـزاعـهم عـلى مـوضـوع صـحيح وصـائـب. الن 
هــذا الــخالف والــنزاع يــؤدي إلــى هــدم الــبناء اإللــهي حــتى لــو كــان احــد الــطرفــني صــحيحا وصــائــبا ولــكنه فــي 
هـذه الـحالـة يـكون مـصدر اخـطاء كـثيرة. ولـكن ان اتحـدوا - ولـوكـانـوا عـلى خـطأ – فـان الـحقيقة سـتظهر يـومـا 

ما ويتبدل الخطأ إلى الصواب. 
(من املجموعة املستندية Consultation، فقرة 177)

4- إن مــوضــوع املــشاورة هــام جــدا ومــن أعــظم وســائــط راحــة وســعادة الــنفوس. ومــثال عــلى ذلــك، اذا تــحيّر 
شــــخص فــــي أمــــوره أو أراد عــــمالً او تــــجارة، عــــلى االحــــباء ان يــــجتمعوا ويجــــدوا حــــال ونــــصيحة لــــه وعــــليه ان 
يجــريــه. وايــضا فــي الــشئون الــعامــة فــان وقــعت مــشكله وحــلت مــصيبة فــعلى الــعقالء ان يــجتمعوا ويــتشاوروا 
ويجـدوا حـال ومـن ثـم يـتوكـلوا عـلى الـحق ويسـلموا انـفسهم لـيد الـتقديـر اإللـهي حـتى يحـدث مـا هـو مـقّدر لـه. ال 
شــــك بــــان عــــون وعــــنايــــة الــــحق يــــشمل الــــحال. ان املــــشاورة مــــن االوامــــر االكــــيدة لــــرب الــــبريــــة.(مــــن املجــــموعــــة 

املستندية Consultation ، فقرة 179) 

5- أمــا بــخصوص املــشورة املــأمــور بــها وســؤالــك عــنها، فــاعــلم أن املــقصود بــاملــشورة هــو أنــه مــن الــبديــهي ان 
اآلراء املـــتعددة خـــير مـــن رأي واحـــد، كـــما هـــو الـــحال فـــإن قـــوة عـــدة أشـــخاص أعـــظم مـــن قـــوة شـــخص واحـــد. 
لهـذا فـاملـشورة مـقبولـة لـدى الـحق ومـأمـور بـها وتـمارس فـي االحـوال الـعاديـة واالحـوال الـكلية والـعمومـية. فـمثال 
شــخص لــديــه عــمل فــإذا مــا اســتشار بــعض إخــوانــه قــبل الشــروع فــيه ال بــد وان تــنكشف لــه الــحقيقة وتــتضح 
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حــقيقة الــحال كــل الــوضــوح. وغــير ذلــك مــثال إذا أجــريــت املــشورة بــني أهــالــي قــريــة مــا فــي أمــورهــم فــيتضح 
طــريــق الــصواب. فــاملــشورة بــني جــميع االصــناف مــثال أربــاب الــصنائــع يــتشاورون بــشأن صــنائــعهم والــتجار 

بشأن مسائلهم التجارية وما إلى ذلك.  والخالصة إن املشورة مقبولة في جميع املسائل. 
(مكاتيب عبد البهاء، مجلد 2، ص 303 – 304) 

6- بــالنســبة إلــى اســتفساركــم حــول مــشورة االب مــع االبــن واالبــن مــع االب فــي الــتجارة والــعمل، فــاعــلم بــان 
الــشورى فــي شــريــعة اهلل مــن الــعناصــر الــرئــيسية وانــها مــقبولــة ســواء بــني االب وابــنه او مــع شــخص آخــر وال 
يـــوجـــد افـــضل مـــن ذلـــك. عـــلى االنـــسان ان يـــتشاور فـــي جـــميع االمـــور وبـــالـــشورى يـــصل االنـــسان إلـــى عـــمق 

املسائل وإلى الحل الصحيح. 
(من املجموعة املستندية Consultation ، فقرة 183) 

7- تــشاوروا فــي االمــور الجــزئــية والــكلية وال تــباشــروا االمــور الــهامــة دون املــشاورة وكــونــوا فــي عــون بــعضكم 
البعض . 

(من املجموعة املستندية Consultation ، فقرة 185)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- لـنتذكـر ان مـحور امـر اهلل لـيس السـلطة الـدكـتاتـوريـة بـل االلـفة املـتواضـعة ولـيس اسـتخدام الـقوة الـغاشـمة 
بــل تــطبيق روح املــشورة الــصريــحة الــوديــة فــما مــن شــيء ســوى روح الــبهائــي الــحقيقي يــمكنها ان تــأمــل فــي 
الـتوفـيق بـني مـبادئ الـرحـمة والـعدالـة وبـني الحـريـة والـطاعـة، وبـني قـدسـية حـق الـفرد كـفرد وبـني قـدسـية الـتفانـي 

وبني اليقظة والحكمة والرزانة من جهة والتآلف والنزاهة والشجاعة من جهة اخرى. 
(من رسالة إلى البهائيني في امريكا بتاريخ 23 شباط / فببراير عام 1924م)

2- ان واجـبات اولـئك الـذيـن انـتخبهم االحـباء بحـّريـة وتـحكيم لـلضمير لـيكونـوا مـمثلني عـنهم - هـذه الـواجـبات 
ال تـقل حـيويـة او الـزامـا عـن واجـبات اولـئك الـذيـن قـامـوا بـانـتخابـهم . فـوظـيفتهم ليسـت فـي امـالء ارادتـهم، بـل 

هي اجراء املشورة، واجراؤها بقدر االمكان ليس فما بينهم فقط بل ومع االحباء الذين يمثلونهم. 
عــليهم ان يــنظروا النــفسهم مــن زاويــة واحــدة فــقط وهــو انــهم ادوات اخــتيرت حــتى يــتم بــواســطتها تــمثيل امــر 
اهلل تـمثيال اكـثر كـفاءة ووقـارا. وعـليهم ان ال يـنقادوا لـالفـتراض بـانـهم الـزيـنة الـرئـيسية لـهيكل االمـر، او بـانـهم 
فــي ذواتــهم اســمى مــن االخــريــن مــقدرة واســتحقاقــا، او بــأنــهم املــرّوجــون الــوحــيدون لــتعالــيم االمــر ومــبادئــه. 
عــــليهم ان يــــباشــــروا مــــهامــــهم بــــمنتهى الــــتواضــــع، وان يــــحاولــــوا لــــيس فــــقط اكــــتساب ثــــقة الــــذيــــن يــــقومــــون هــــم 
بخـدمـتهم واحـترامـهم ومـؤازرتـهم الـصادقـة، بـل واكـتساب تـقديـرهـم ومـحبتهم الـحقيقية ايـضا، وان يـحققوا ذلـك 
بـواسـطة مـا يتحـلون بـه مـن سـعة الـصدر، ومـا لـهم مـن شـعور سـام بـمبادئ الـعدالـة والـواجـب، ومـا عـندهـم مـن 
نــزاهــة وتــواضــع واخــالص كــامــل لــتقدم مــصالــح االحــباء وخــيرهــم، وملــصالــح االمــر وخــيره، وملــصالــح االنــسانــية 
وخــــيرهــــا. فــــفي كــــل وقــــت مــــن االوقــــات عــــليهم ان يــــتجنبوا روح االســــتئثار الــــغموض والســــريــــة، وان يحــــرروا 
انـــفسهم مـــن حـــب التســـلط وان يـــبعدوا عـــن كـــل انـــواع الـــتعصب واالنـــفعال فـــي مـــداوالتـــهم. عـــليهم فـــي حـــدود 
الـحكمة الـرشـيدة ان يـضعوا االحـباء مـوضـع الـثقة فـيحيطوهـم عـلما بـما عـندهـم مـن مشـروعـات، ويـطلبوا مـن 

هؤالء مشاورتهم بما لديهم من مشاكل وهموم ويسألوهم النصح واالرشاد. 
(من رسالة إلى البهائيني في امريكا بتاريخ 23 شباط / فبراير عام 1924م)
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3- بــاملــشاورة الــصحيحة ســنصل إلــى الحــل االمــثل بــالــتأكــيد. لــيس هــناك حــاجــة لــالنــتظار لــتأســيس املــحفل 
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 16 حزيران / يونيو عام 1932م)

4- فـــال يـــجب ان تـــثبط هـــمم االحـــباء لـــوجـــود اآلراء املـــتعارضـــة لـــدى اعـــضاء املـــحفل، الن هـــذا الـــتعارض فـــي 
الـرأي، كـما بـيّنته الـتجارب وكـما اكـدتـه بـيانـات املـولـى (حـضرة عـبد الـبهاء) انـما يـؤدي وظـيفة مـهمة فـي كـافـة 
املـــشاورات املـــحفلية. ولـــكن حـــاملـــا تـــثبت االغـــلبية عـــلى رأي، فـــعلى جـــميع االعـــضاء ان يـــخضعوا لـــذلـــك الـــرأي 
بـصورة تـلقائـية وبـدون أي تـحفط وان يـقومـوا بـتنفيذه بـكل اخـالص. فـمشاورات ومـناقـشات املـمثلني املـنتخبني 
فـي الـجامـعة املحـلية عـليها ان تـتسم بـالـصبر وضـبط الـنفس فـي كـل وقـت مـن االوقـات، وعـلى هـؤالء االمـتناع 

عن الدخول في مناقشات حادة وعقيمة مهما كانت الظروف. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 18 نيسان / ابريل عام 1939م)

5- ان حضرة املولى ينصحكم بان تراجعوا اطباء آخرين ومن ثم تأخذوا برأي االكثرية. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 14 شباط / فبراير عام 1945م)

6- فـلنتذكـر ان فـي اس اسـاس االمـر يـكمن مـبدأ حـق الـفرد - وهـو الـحق االكـيد - فـي الـتعبير عـن رأيـه وهـو 
حـــريـــته فـــي االعـــالن عـــن ضـــميره واالفـــصاح عـــن ارائـــه فـــعندمـــا يـــدعـــى هـــؤالء (اعـــضاء املـــحافـــل الـــروحـــانـــية) 
التــخاذ قــرار مــا، عــليهم الــتوجــه إلــى اهلل عــن طــريــق الــدعــاء بــعد اجــراء املــشاورة الــوديــة الــخالــصة الجــديــة وان 
يسجـلوا اصـواتـهم بـكل جـد وايـمان وشـجاعـة، وان يـخضعوا لـقرار االغـلبية - الـذي انـبأنـا املـولـى (حـضرة عـبد 
الـــبهاء) بـــأنـــه صـــوت الـــحق الـــذي ال يـــجب ان يـــعارض ابـــدا، وعـــلى االحـــباء ان يســـتجيبوا لهـــذا الـــصوت بـــكل 

قلوبهم وان يعتبروه الوسيلة الوحيدة التي عن طريقها يمكن صيانة االمر وضمان تقدمه. 
(من رسالة إلى احباء امريكا بتاريخ 23 شباط / فبراير عام 1924م)

7- املــبدأ الــقائــل بــأن رأي االغــلبية فــوق كــل اعــتبار انــما هــو املــبدأ الــوحــيد الــذي بــه وحــده يــمكننا ان نــوجّـــــه 
اعـمال أي مـحفل مـن املـحافـل. اذ عـلى املـحفل ان يـتبنى ويـنفذ قـرار االغـلبية بـكل شـجاعـة وبـغض الـنظر عـن 

أي تصلب في الرأي أو التمسك به من قبل اية اقلية.  (من كتيب املحفل الروحاني املحلي – ص 27) 

8- بــالنســبة لــلمشورة، يــمكن ألي فــرد أن يــعرض أي مــوضــوع عــلى املــحفل الــروحــانــي لــلمشورة ســواء وافــق 
الـطرف الـثانـي أم لـم يـوافـق. وبـالنسـبة لـلمواضـيع الـتي لـها عـالقـة بـاالمـر املـبارك، يـمكن لـلمحفل، ان رأى ذلـك 
ضـروريـا ان يـتدخـل حـتى لـو لـم يـرغـب الـطرفـان فـي ذلـك. ألن املـحافـل الـروحـانـية مـعنية بـحفظ وحـمايـة الـديـن 

والجاليات واالفراد البهائيني. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى احد املؤمنني بتاريخ 17 تشرين االول / اكتوبر عام 1944م)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- عـلى الـرغـم مـن ان املـحافـل الـروحـانـية املحـلية لـها املـسئولـية الـرئـيسية فـي اسـداء الـنصح والـتوجـيه لـالحـباء 
حـــول مـــشاكـــلهم الـــشخصية، ولـــكن فـــي بـــعض املـــرات يـــرى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي أو املحـــلي وبحســـب 
حـكمه وتـقديـره ان يـعني افـراًدا أو لـجانًـا لـكي يـقومـوا بـإسـداء الـنصح واالرشـاد لـالحـباء. إن هـذا يـقع ضـمن 

صالحية املحفل. 

���٢٥٦



(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لبوليفيا بتاريخ 27 اذار / مارس عام 1966م)

2- مــن االهــمية أن نــدرك بــأن روح املــشورة الــبهائــية تــختلف كــثيرا عــن طــريــقة اتــخاذ الــقرارات الــسائــدة فــي 
االوســاط واملــنظمات غــير الــبهائــية. ان املــشورة الــبهائــية الــنموذجــية تهــدف إلــى الــوصــول إلــى قــرار جــماعــي 
وعـندمـا ال يـتحقق ذلـك نـلجأ إلـى الـتصويـت. وفـي هـذا الـصدد يـقول حـضرة ولـي أمـر اهلل: "عـندمـا يـطلب مـنهم 
اتـــخاذ قـــرار مـــعني، عـــليهم املـــشورة بـــكل نـــزاهـــة واهـــتمام واخـــالص، ومـــن ثـــم الـــتوجّــــــه بـــالـــدعـــاء إلـــى اهلل الـــعلي 
الــقديــر وابــداء الــرأي بــكل صــدق وقــناعــة وشــجاعــة واخــيرا قــبول واطــاعــة رأي االكــثريــة الــذي عــبّر عــنه حــضرة 
عـــبد الـــبهاء بـــانـــه صـــوت الـــحقيقة. يـــجب ان ال نتحـــدى ذلـــك بـــل نـــقبله ونـــقوم عـــلى تـــنفيذه مـــن صـــميم الـــقلب." 

وحاملا يصدر القرار فانه يعتبر قرار املحفل وليس قرار من وافق عليه فقط. 
 وعـندمـا يـقترح الـتصويـت عـلى أي اقـتراح، قـد يـشعر أحـد االعـضاء بـان هـناك حـقائـق ووجـهات نـظر اضـافـية 
يـجب ان تـطرح قـبل ان يسـتطيع هـذا الـعضو ان يحـدد رأيـه ويـبدي وجـهة نـظره بـكل صـراحـه. عـليه عـندئـذ، ان 
يــصارح املــحفل بهــذه املــشاعــر وعــلى املــحفل ان يــقرر بــمدى الــحاجــة إلــى مــشاورات اخــرى قــبل الــتصويــت. 
وعــندمــا يــحني وقــت الــتصويــت، فــكل مــا هــو مــطلوب هــو الــتحقق مــن عــدد االعــضاء املــؤيــديــن لــالقــتراح. فــان 
كــانــت االغــلبية مــوافــقة، فــتتم املــوافــقة عــلى االقــتراح وان كــانــت الــغالــبية مــعارضــة فــيتم رفــض االقــتراح، مــع 
الـعلم بـانـه ال يـوجـد صـوت مـمتنع فـي الـتصويـت الـبهائـي. ان الـعضو الـذي ال يـصوت لـصالـح اقـتراح مـعني هـو 

في الواقع معارض له حتى لو اعرب بانه لم يستطع حني التصويت ان يقّرر ويحّدد رأيه حول املوضوع. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكندا بتاريخ 6 اذار / مارس عام 1970م)

3- اسـتلمنا رسـالـتكم املـؤرخـة 14 شـباط / فـبرايـر 1973م املـتعلقة بـاملـشورة الـبهائـية... عـندمـا يـعانـي أحـد 
االحـــباء مـــن مـــشكلة ويـــحتاج إلـــى إتـــخاذ قـــرار مـــعني فـــهناك عـــدة أبـــواب مـــفتوحـــة أمـــامـــه. فـــإن كـــانـــت املـــشكلة 
تـــمس مـــصالـــح أمـــر اهلل فـــعليه أن يســـتشير مـــع املـــحفل أو الـــلجنة املـــناســـبه. ولـــكن إن كـــانـــت هـــناك مـــشاكـــل 
شــخصية مــتعددة فــليس هــناك مــا يــفرض عــليهم طــرح هــذه املــشاكــل امــام املــؤســسات االمــريــة. فــي الــواقــع 
عــــندمــــا تــــكون الــــحاجــــة مــــلحة لــــلفعالــــيات الــــتبليغية، فــــمن االفــــضل عــــلى االحــــباء عــــدم تحــــميل املــــحافــــل عــــبء 

مشاكلهم الشخصية بينما يمكنهم حلها بانفسهم. 
 يـمكن لـلفرد الـبهائـي ان يحـل مـشكلته الـخاصـة بـعد تـالوة االدعـية وبـعد ان يـأخـذ جـميع ابـعاد مـشكلته فـي 
ذهـنه، فـيمكن لـه ان يسـتشير بـعض اصـدقـائـه او املسـتشاريـن االخـصائـيني مـثل طـبيبه الـخاص او مـحامـيه 
ويــأخــذ بــوجــهات نــظرهــم عــندمــا يــريــد ان يتخــذ الــقرار. وفــي حــالــة وجــود عــدة افــراد فــي املــوضــوع مــثل حــالــة 
عـائـلية، يـمكن لـه ان يجـمع االفـراد املـعينني حـتى يـصلوا إلـى قـرار جـماعـي. كـما ال يـوجـد مـا يـمنع الـبهائـيني 
مـن الـطلب ملجـموعـة افـراد املـشورة فـيما بـينهم حـول مـشكلة تـواجـه فـردا مـعينا. كـما يـجب االخـذ بـعني االعـتبار 
بـأن هـدف املـشورة هـو الـوصـول إلـى حـل لـلمشكلة وهـو يـختلف عـن الـطريـقة املـتبعة فـي بـعض االوسـاط فـي 
هــــذه االيــــام الــــتي يــــتم فــــيها تــــعريــــة االفــــراد واحــــراجــــهم فــــي وســــط الجــــمع وهــــو مــــا يشــــبه نــــوع مــــن االعــــتراف 

بالخطايا وطلب املغفرة غير الجائز في االمر املبارك. 
 بـالنسـبة ملـوضـوع االعـتراف بـالخـطايـا وطـلب املـغفرة مـن انـسان اخـر فـقد كـتب سـكرتـير حـضرة ولـي أمـر اهلل 
بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى احــد املــؤمــنني مــا يــلي: "ال يــجوز لــنا االعــتراف بــالخــطايــا وطــلب الــغفران مــن أي 
انــسان كــما يــفعل الــكاثــولــيك امــام قــساوســة طــائــفتهم. وحــرّم عــلينا ايــضا ان نــعترف عــلنا كــما هــو مــتبع فــي 
بــعض املــذاهــب الــديــنية. امــا اذا اردنــا االقــرار عــن طــيب خــاطــر بــصدور خــطأ عــفوي مــنا او بــوجــود عــيب فــي 
ســلوكــنا ونــطلب الــصفح عــما بــدر مــنا فــنحن احــرار فــي ذلــك، ولــكن يــريــد حــضرة ولــي أمــر اهلل ان يــؤكــد بــانــنا 

لسنا ملزمني بذلك وهو امر متروك تماما لتقدير االفراد." 

���٢٥٧



(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي لكندا بتاريخ 19 اذار / مارس عام 1973م)

4- ان الـعبارة املـذكـورة فـي الـفقرة الـثانـية مـن رسـالـتكم مـأخـوذة مـن لـوح لـحضرة عـبد الـبهاء مـخاطـبا االحـباء 
فـي طهـران عـندمـا قـام أحـد االحـباء بـطباعـة كـتاب االقـدس مـن دون عـلم او مـوافـقة املـحفل الـروحـانـي وخـالفـا 
لـلتعليمات الـحكومـية. ان تـوجـيهات حـضرة عـبد الـبهاء الـتي نـقلتها فـي رسـالـتكم كـانـت مـوجـهة لـتلك الـقضية 

وفي ذلك السياق. 
اشــار بــيت الــعدل االعــظم بــان حــضرة شــوقــي أفــندي عــندمــا شــرح ووضّــــــــــح وظــائــف ومــهام املــحفل الــروحــانــي 
املحلي في كتاب "االدارة البهائية" (Baha’i Administration صفحة 37) فقد بنّي بأن القضايا املحلية 
الـتي يـجب ان تـبحث فـي املـحافـل الـروحـانـية املحـلية هـي الـقضايـا واالمـور الـتي تـخص وتـمس أمـر اهلل. وهـذا 
ال يـعني بـالـطبع بـان املـشاكـل الـشخصية ال تـطرح فـي املـحافـل الـروحـانـية. وعـلى ذلـك فـان املـحفل الـروحـانـي 
املحــلي هــو لــيس املــؤســسة او الــوكــالــة الــوحــيدة الــتي يــمكن لــالحــباء الــتوجــه الــيها لــلمشورة حــول قــضايــاهــم 
الـــشخصية. ان املـــشورة يـــمكن ان تـــتم مـــع اعـــضاء االســـرة او مـــع االصـــدقـــاء او مـــع املـــختصني. ومـــثال عـــلى 
ذلـك اشـار حـضرة عـبد الـبهاء فـي احـد الـواحـه إلـى امـكانـية مـشورة الـخبراء واملـختصني فـي مـجال واحـد مـع 

بعضهم البعض. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم إلى احد املؤمنني بتاريخ 8 نيسان / ابريل عام 1975م)

[راجــع أيــًضا فــصل 5 إطــاعــة املــؤســسات الــبهائــية وفــصل 7 االنــتخابــات الــبهائــية وفــصل 29 حــياة الــعائــلة 
البهائية].
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مقامم ااالنسانن وومقامم االمؤمن 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- الحَـــــمُد ملُــنزِل االيــات ومظهــر الــبينات والــناطــق فــي االشــجار بــانــا املــقتدر املــختار، هــو الــذي اظهــر كــنوز 
املعاني والبيان لحفظ االنسان وارتقاء مقامه في االمكان. 

(لئالئ الحكمة، مجلد 2، ص 223)

2- ان املــظلوم يســّلم عــليك ويــوصــيك بــاالخــالق الــروحــانــية واالعــمال الــطيبة، بــاالخــالق يظهــر مــقام االنــسان 
اسمع وكن من العاملني. 

(لئالئ الحكمة، مجلد 2، ص 218)

3- انـا نـوصـيهم فـي اخـر الـكتاب بـما يظهـر بـه مـقام االنـسان فـي االمـكان هـذا خـير لـهم عـما عـلى االرض ان 
ربــــك لــــهو الــــصادق املــــبني الــــعليم الــــحكيم. قــــل ايــــاكــــم ان تــــمنعكم الــــشؤنــــات الــــفانــــية عــــن مــــالــــك الــــبريــــة دعــــوا 

ماعندكم وخذوا ما امرتم به بقوة من لدى اهلل املقتدر القدير. 
(اثار قلم اعلى، مجلد 2، ص 39)

4- ان االنـسان مـرّة يـرفـعه الـخضوع إلـى سـماء الـعزة واالقـتدار واخـرى يُـنزلـه الـغرور إلـى اسـفل مـقام الـذلـة 
واالنكسار. 

(امر وخلق، مجلد 3، ص 94)

5- يــا اولــيائــي هــناك، ايــاكــم ان تــخوفــكم شــئونــات الــعالــم تــمسكوا بــاالعــمال واالخــالق وبــما يــرتــفع بــه مــقام 
االنسان كذلك امرناكم من قبل وفي هذا املقام الرفيع. احفظوا مقاماتكم وما قدر لكم من لدن مقتدر قدير. 

(اثار قام اعلى، مجلد 2، ص 93)

6- يـا ابـن الـوجـود مـشكاتـي انـت ومـصباحـي فـيك فـاسـتنر بـه وال تـفحص عـن غـيري النـي خـلقتك غـنيا وجـعلت 
النعمة عليك بالغه. 
(الكلمات املكنونة)

7- يـا ابـن الـوجـود صـنعتك بـأيـادي الـقوة وخـلقتك بـانـامـل الـقدرة واودعـُت فـيك جـوهـر نـوري فـاسـتغن بـه عـن كـل 
شيء الن صنعي كامل وحكمي نافذ ال تشك فيه وال تكن فيه مريبا. 

(الكلمات املكنونة)

8- يــا ابــن الــروح خــلقتك غــنيا كــيف تــفتقر وصــنعتك عــزيــزًا بِـــَم تســتذل ومــن جــوهــر الــعلم اظهــرتــك لِــَم تســتعلم 
عـن دونـي ومـن طـني الـحب عـجنتك كـيف تشـتغل بـغيري فـأرجـع الـبصر الـيك لتجـدنـي فـيك قـائـًما قـادرًا مـقتدرًا 

قيوًما.
(الكلمات املكنونة)
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9- يــا ابــناء الــروح انــتم خــزائــني الن فــيكم كَـــنَزُت آللئ اســراري وجــواهــر عــلمي فــاحــفظوهــا لــئال يــطّلع عــليها 
اغيار عبادي واشرار خلقي.(الكلمات املكنونة)

10- الــطراز االول والتجــلي االول الــذي اشــرق مــن افــق ســماء ام الــكتاب فــي مــعرفــة االنــسان نــفسه ومــا هــو 
سبب لعلّوه ودنّوه وذلته وعزته وثروته وفقره. 

(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، الطرازات، ص 51)

11- فـان مـقام االنـسان لـعظيم ومـنذ مـدة ظهـرت هـذه الـكلمة الـعليا مـن مخـزن الـقلم االبـهى ان هـذا الـيوم يـوم 
عـظيم ومـبارك وكـل مـا كـان مسـتورا فـي االنـسان فـانـه قـد ظهـر وسيظهـر مـن بـعد ان مـقام االنـسان عـظيم اذا 
تـمسك بـالـحق والـصدق وثـبت عـلى االمـر ورسـخ. ان االنـسان الـحقيقي مـشهود بـمثابـة الـسماء لـدى الـرحـمن 
فـــالـــشمس والـــقمر ســـمعه وبـــصره والـــنجوم اخـــالقـــه املـــنيرة الـــفاضـــلة ومـــقامـــه اعـــلى املـــقام واثـــاره مـــربّـــية لـــعالـــم 

االمكان. 
(مجموعة من الواح حضرة بهاء اهلل، كتاب عهدي، ص 198)

12- يـا اهـل الـبهاء انـتم نـسائـم الـربـيع فـي االفـاق بـكم زيـنا االمـكان بـطراز عـرفـان الـرحـمن وبـكم ابـتسم ثـغر 
العالم واشرقت االنوار. 

 (ظهور عدل إلهي، ص 158)

13- لـو كـشف الـغطاء لـينصعق مـن فـي االمـكان مـن مـقامـات الـذيـن تـوجـهوا إلـى اهلل وانـقطعوا فـي حـبّه عـن 
العاملني.

(ظهور عدل إلهي، ص 160)

14- اليوم هو يوم ظهور مقامات االنسان اجهد لكي يظهر منك ما هو الئق بك. 
 (اثار قلم اعلى، مجلد 7، ص 37)

من اثار حضرة عبد البهاء 

1-لـالنـسان مـقامـان، أحـدهـما مـقام إنـسانـي لـه عـالقـة بـعالـم املـلكوت والـفيض اإللـهي واملـقام االخـر هـو مـقام 
حـــيوانـــي لـــه عـــالقـــة بـــعالـــم الـــناســـوت ولـــه جـــانـــب حـــيوانـــي. ان صـــفات مـــثل الـــغضب والـــشهوة والـــطمع والـــظلم 
والـــجفاء هـــي مـــن الـــخصائـــص الـــحيوانـــية وبـــاملـــثل فـــان صـــفات مـــثل الـــعلم والحـــلم والـــوفـــاء والـــجود والـــسخاء 

والعدل هي من فضائل العالم االنساني. 
(مجموعة خطابات، الجزء االول، ص 97)

2-فـي االنـسان مـقامـان، أحـدهـما نـورانـي واالخـر ظـلمانـي أو إلـهي وطـبيعي، أو رحـمانـي وشـيطانـي، وهـناك 
خـط فـاصـل بـني الـنور والـظالم. وفـي دائـرة الـوجـود هـناك الـنزول وهـو واقـع فـي الـحضيض االدنـى ولـكنه فـي 
بــدايــة الــصعود لهــذا فــهو جــائــز الجهــتني الــنور والــظالم والــضاللــة والهــدايــة حــتى يــغلب احــدهــما االخــر. واذا 
غـلب الـعقل فـهو نـورانـي وفـي أعـلى الـعلينّي، وإذا سـيطرت الـنفس وغـلبت الـطبيعة فـيعني الـظالم وفـي اسـفل 
السجني، نظرا الن القوة امللكوتية لالنسان في صراع مع القوة الطبيعية الحيوانية حتى تنتصر احداهما. 

(منتخباتي از مكاتيب، مجلد 3، ص 107)
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3-اذا غفل انسان عن الشئون الرحمانية يصبح من البهائم بل اجهل من أي حيوان صامت.
 (مكاتيب، مجلد 7، ص 243) 

[راجـع أيـًضا فـصل 3 إطـاعـة اهلل ومظهـر أمـره وفـصل 9 اإليـمان والـعرفـان ووحـدانـية اهلل وفـصل 24 الـتقوى 
ومـخافـة اهلل وفـصل 25 الـتوكـل عـلى اهلل وفـصل 33 الـخشوع والـتواضـع وفـصل 37 الـدعـاء واملـناجـاة والـتقرب 

إلى اهلل وفصل 58 املحبة وفصل 64 املوت والروح والعوالم األخرى وفصل 69 وحدة الجنس البشري].
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مقامم االرسولل محمد (صص) 

من الواح حضرة بهاء اهلل 

1- أي رب تــرانــي مــقبال الــيك وآمــآل بــدائــع فــضلك وكــرمــك أســألــك يــا إلــهي بــاملــشعر واملــقام والــزمــزم والــصفا 
وبــــاملسجــــد األقــــصى، وبــــبيتك الــــذي جــــعلته مــــطاف املــــأل األعــــلى ومــــقبل الــــورى، وبــــالــــذي بــــه أظهــــرت أمــــرك 
وسـلطانـك وأنـزلـت آيـاتـك ورفـعت أعـالم نـصرتـك فـي بـالدك وزيـنته بـطراز الـختم وانـقطعت بـه نـفحات الـوحـي، 
بــــأن ال تــــخيبني عــــما قــــدرتــــه لــــلمقربــــني مــــن عــــبادك واملخــــلصني مــــن بــــريــــتك، انــــك انــــت الــــذي شهــــدت بــــقدرتــــك 

الكائنات وبعظمتك املمكنات ال يمنعك مانع وال يحجبك شيء، انك أنت املقتدر القدير. 
(مجموعة الواح مباركة حضرت بهاء اهلل، ص 404 – 405)

2- الحـــمد هلل الـــذي أظهـــر وأبـــرز وأنـــزل وأوضـــح ظـــهوره وســـلطانـــه وآيـــاتـــه وصـــراطـــه، والـــصالة والســـالم عـــلى 
مـطلع اسـمائـه ومشـرق صـفاتـه ومـنبع عـلمه ومـصدر أمـره ومظهـر اوامـره واحـكامـه، الـذي بـه ثـبت حـكم الـتوحـيد 
فــي الــعالــم وســّر الــتفريــد بــني األمــم، بــه فــتح اهلل بــاب الــرجــاء ملــن فــي االرض والــسماء، وبــه ظهــر الــنور وبــرز 
ســّر الــطور لــواله مــا ظهــرت أســرار الــقدم ومــا ارتــفع شــأن األمــم، الــذي ســّمي بمحــمد فــي مــلكوت األســماء، 
وعــلى آلــه واصــحابــه الــذيــن جــعلهم اهلل سُــــــُرج هــدايــته ورايــات نــصره وعــالمــات امــره وظــهورات قــوتــه وبــروزات 
قـــدرتـــه، بـــهم سخـــر اهلل الـــعالـــم وجـــرى أمـــره بـــني األمـــم، وعـــلى الـــذيـــن دخـــلوا فـــي ظـــلهم وشـــربـــوا رحـــيق حـــبهم 

وذاقوا حالوة بيانهم وطافوا حول أمورهم في نصرة دين اهلل وارتفاع كلمته...
(من نسخة خطية من املركز العاملي) 

3- الحــمد هلل الــذي أنــزل مــن ســماء املــعانــي فــواكــه الــبيان وأظهــر مــن ســدرة الــتبيان أثــمار الــعرفــان، تــعالــى 
تـعالـى مـن نـطق بـكلمة وجـعلها فـي مـقام كـتابـا نـاطـقا وفـي مـقام سـيفا قـاطـعا وفـي مـقام نـورا ملـيعا وفـي مـقام 
ريــاضــا بــديــعا، وأمــر الــكل بــالــتقرب الــيها، مــن أقــبل انــه مــمن نــجى ومــن أعــرض انــه مــن الــهالــكني فــي كــتاب 
مـــبني. أصـــلي وأســـلم عـــلى أول نـــقطة ظهـــرت مـــن أم الـــكتاب واول بـــيان بـــرز مـــن مـــشية ربـــنا الـــرحـــمن، الـــذي 
ســمي فــي املــلكوت بمحــمد صــلى اهلل عــليه وســلم وفــي الــجبروت بــأحــمد وفــي الــالهــوت لــه األســماء الــحسنى 
والــصفات الــعليا، ألن اهلل جــعله مــرآة ألســمائــه وصــفاتــه وظــهوره وبــروزه وشــؤونــاتــه ومــشيته وإرادتــه، انــه لــم 
يــزل كــان نــاطــقا بــكلمة الــتوحــيد ومــناديــا بــاســم اهلل فــي عــالــم التجــريــد، وعــلى آلــه واصــحابــه الــذيــن بــهم بــني 
حـــصن الـــبيان فـــي االمـــكان وارتـــفع عـــلم الـــتوحـــيد عـــلى األعـــالم، أولـــئك عـــباد فـــضلهم اهلل عـــلى خـــلقه وجـــعلهم 

ُسرُجا في بالده وأيادي أمره بني عباده...
(نفس املصدر السابق) 

4-  الحـمد هلل الـذي أرسـل الـحبيب بـرايـات اآليـات وجـعله مـن عـنده مبشّــــــرًا ليبشّــــــر الـكل بـفضله ورحـمته الـتي 
سـبقت األرض والـسماء. هـو الـذي بـظهوره تـزيـنت األرض وبـصعوده وعـروجـه تشـرفـت األفـالك، بـه جـرت أنـهار 
املــعانــي والــبيان فــي االمــكان وظهــرت أســرار الــرحــمن بــني األديــان وبــه ســالــت الــبطحاء وابــتسم ثــغر الــحجاز 
وبــه نُــصبت رايــة الــحقيقة ونــكس عــلم املــجاز، تــعالــى مــن أيــده واقــامــه مــقامــه فــي نــاســوت االنــشاء، طــوبــى ملــن 

عرف وتقرب وويل للمبعدين...
 (نفس املصدر السابق) 
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5- والــصالة والســالم عــلى مــن ابــتسم بــظهوره ثــغر الــبطحاء وتــعطر بــنفحات قــميصه كــل  الــورى، الــذي أتــى 
لـــحفظ الـــعباد عـــن كـــل مـــا يـــضرهـــم فـــي نـــاســـوت اإلنـــشاء، تـــعالـــى تـــعالـــى مـــقامـــه عـــن وصـــف املـــمكنات وذكـــر 
الــكائــنات، بــه ارتــفع خــباء الــنظم فــي الــعالــم وعــلم الــعرفــان بــني األمــم، وعــلى آلــه وأصــحابــه الــذيــن بــهم نــصبت 
رايــة الــتوحــيد واعــالم الــنصر والــتفريــد، وبــهم ارتــفع ديــن اهلل بــني خــلقه وذكــره بــني عــباده، أســألــه تــعالــى بــان 

يحفظه عن شّر أعدائه الذين خرقوا األحجاب وهتكوا األستار إلى أن نكست را ية االسالم بني األنام. 
 (مجموعة الواح حضرة بهاء اهلل – بلجيكا 1980 – ص 140)

6- الحــمد هلل الــذي أنــزل الــكتاب وهــدى الــكل بــه إلــى ســواء الــصراط وجــعل الــكعبة مــطاف الــعالــم لــبقاء ذكــره 
بـني األمـم ولـيعلم الـكل مـن يـتبع امـر اهلل ومـن يـتبع هـواه مـن دون بـينة وال كـتاب، والـصالة والسـالم عـلى الـذي 
وجــد كــل مــوحّـــــد مــن قــميصه رائــحة الــرحــمن فــي االمــكان وبــه نــصب عــلم الــتوحــيد بــني األديــان، الــذي ســمي 
بـاالسـماء الـحسنى فـي مـلكوت األسـماء وبمحـمد فـي نـاسـوت االنـشاء، وعـلى الـذيـن اتـبعوه فـيما أمـرهـم بـه مـن 

لدى اهلل منزل اآليات. 
(من نسخة خطية من املركز العاملي) 

7- واملــقصود أن يــعلم الــكل بــيقني مــبني ان خــاتــم األنــبياء، روح مــا ســواه فــداه لــم يــكن لــه شــبيه وال مــثيل وال 
شـــريـــك فـــي مـــقامـــه... فـــبحضرتـــه ثـــبت تـــقديـــس الـــذات اإللـــهية عـــن الشـــبيه واملـــثيل وظهـــر تـــنزيـــه كـــينونـــته عـــن 

الشريك والنظير هذا هو مقام التوحيد الحقيقي والتفريد املعنوي. 
(مجموعة الواح حضرة بهاء اهلل، بلجيكا 1980، ص 22)

8- والـــصالة والســـالم عـــلى ســـيد الـــعالـــم وعـــلة وجـــود األمـــم الـــذي بـــه أنـــزل اهلل الـــفرقـــان وبـــه فـــرق بـــني الـــحق 
والــباطــل إلــى يــوم الــقيام، وعــلى آلــه وأصــحابــه الــذيــن بــهم اســتحكم بــنيان الــديــن وظهــر حــبل اهلل املــتني، مــن 

تمسك بهم فقد تمسك باهلل الفرد الواحد املقتدر القدير.(من نسخة خطية من املركز العاملي) 

9- الحـمد هلل الـذي جـعل مـائـدة أولـيائـه ذكـره وثـناءه وجـنتهم حـبه ورضـاءه، انـه لـهو الـفرد الـواحـد الـذي شهـدت 
الـذرات بـعظمته وسـلطانـه والـكائـنات بـقدرتـه واقـتداره، انـه لـهو الـذي اظهـر صـفاتـه وأسـماءه فـي هـيكل وجـعله 
مـــرآة لـــنفسه وحـــاكـــية عـــن عـــلمه وقـــدرتـــه وســـّماه بمحـــمد، لـــواله مـــا ظهـــرت اســـرار الـــقدم ومـــا تـــضّوعـــت نـــفحات 
الـوحـي بـني األمـم، بـه اظهـر اهلل امـره وانـفذ حـكمه يـنبغي لهـذا الـذكـر االعـظم وظـهور الـقدم ثـناء مـن فـي لـجج 
الـــعرفـــان وذكـــر مـــظاهـــر االمـــر فـــي الـــبلدان والـــصالة املشـــرقـــة مـــن افـــق عـــنايـــة ربـــنا الـــرحـــمن عـــليه وعـــلى آلـــه 
وصـحبه الـذيـن جـعلهم اهلل ايـادي امـره بـني خـلقه وآيـات الـبر والـتقوى بـني عـباده ال الـه اال هـو املـقتدر الـعزيـز 

القدير. 
(نفس املصدر السابق) 

10- الحـــمد هلل الـــذي اظهـــر مـــن افـــق الـــبطحاء نـــيّر الـــبقاء واشـــرقـــت مـــنه شـــمس الـــقضاء فـــي عـــالـــم االمـــضاء 
الــذي بــه ظهــرت اســرار الــكتاب وهــو الــحاكــم فــي املــآب تــعالــى الــوهــاب الــذي أرســله بــالــحق والهــدى وبــه انــزل 

االمطار من سماء العطاء عليه وعلى آله واصحابه صلوات اهلل وسالمه ورحمته وألطافه. 
(نفس املصدر السابق) 
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11- قـــل أشهـــد يـــا إلـــهي بـــما شهـــد بـــه أنـــبياؤك واصـــفياؤك وبـــما انـــزلـــته فـــي كـــتبك وصـــحفك اســـالـــك بـــاســـرار 
كـتابـك وبـالـذي بـه فـتحت ابـواب الـعلوم عـلى خـلقك ورفـعت رايـة الـتوحـيد بـني عـبادك بـأن تـرزقـني شـفاعـة سـيد 

الرسل وهادي السبيل وتوفقني على ما تحب وترضى...
(مجموعة الواح مباركة حضرة بهاء اهلل، القاهرة 1920، ص 407 – 408)

من آثار حضرة عبد البهاء

1- حـــمًدا ملـــن أشـــرق أنـــواره وانـــكشف أســـراره وشـــاع وذاع اثـــاره واســـتمرّت فـــيوضـــاتـــه ودامـــت تجـــلياتـــه مـــن 
األزل إلـــى األبـــد ال بـــدايـــة لـــها وال الـــنهايـــة، والـــتحية والـــثناء عـــلى الـــكلمة الـــجامـــعة والـــحقيقة الـــساطـــعة ديـــباج 
كـتاب الـوجـود وفـصل الخـطاب فـي الـلوح املـحفوظ والـرق املـنشور، مـن أسـس هـذا الـبنيان الـعظيم ورفـع الـعلم 
املـــبني يـــتموج فـــي األوج االعـــلى والـــذروة الـــعلياء الـــهادي إلـــى الـــصراط املســـتقيم والـــدال إلـــى املـــنهج الـــقويـــم، 
فــاهــتز بــذكــره يــثرب وســالــت الــبطحاء نــبي الــرحــمة وكــاشــف الــغمة ومــاحــي ظــالم الــضالل، فــأشــرقــت 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 1982، ص 112) 

2- وكــانــت األمــة قــبال تــقلد الــعلماء الــصالــحني وأصــبحت اآلن تــقلد املــارقــني، ان هــذا لــكفران مــبني، ال تــصلح 
اواخر هذه األمة إال بما صلح به اوائلها، من يهِد اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 

(من مكاتيب عبد البهاء، دار النشر البهائية في البرازيل 1982، ص 113)

3- ان اهـل نجـران ملـا حـضروا عـند رسـول اهلل عـليه الـتحية والـثناء قـالـوا لـه: أتـقول أنـت أعـظم مـن عـيسى وإنـه 
روح اهلل؟ فــقال: إن الــكل مســتفيض مــن بحــر رحــمة ربــك وال نــفرق بــني احــد مــن رســله أبــدا، فــقالــوا: كــال إن 
عـيسى ال يـقاس بـغيره مـن األنـبياء ألنـه مـن روح اهلل، ثـم قـال الـرسـول: فـبأي بـرهـان تـنطقون فـي هـذا؟ فـقالـوا 
لــه: ويــحك هــل رأيــت بشــرا مــن دون أب بــني الــورى؟ فــنزلــت اآليــة الــكبرى ان مــثل عــيسى عــند اهلل كــمثل آدم. 
انـظروا كـيف حـاجـجوا تـلك الـطلعة الـنوراء بـسخيف مـن األقـوال، ومـا هـذا اال لـغفلتهم عـن ذكـر اهلل، اسـال اهلل 
بــان يــفتح ابــواب الــبصيرة عــلى قــلوب الــورى مــن شــرق األرض وغــربــها حــتى يــرتــفع ضــجيج الــعموم إلــى املــأل 

األعلى. 
(من مكاتيب عبد البهاء، دار النشر البهائية في البرازيل 1982، ص 105) 

4- وأمـا الـرسـول الـكريـم محـمد املـصطفى عـليه الـصالة والتسـليم فـقد بـعثه اهلل فـي واٍد غـير ذي زرع ال نـبات 
بـه، بـني قـبائـل مـتنافـرة وشـعوب مـتحاربـة واقـوام سـاقـطة فـي حـضيض الجهـل والـعمى، ال يـعلمون مـن دحّــــاهـا 
وال يــعرفــون حــرفًــا مــن الــكتاب وال يــدركــون فــصالً مــن الخــطاب، اقــوام متشــتتة فــي بــاديــة الــعرب يــعيشون فــي 
صحـراء مـن الـرمـال بـلنب الـنّياق وقـليل مـن الـنخيل واألعـناب. فـما كـانـت بـعثته عـليه السـالم اال كـنفخ الـروح فـي 
االجـساد او كـإيـقاد سـراج مـنير فـي حـالـك مـن الـظالم، فـتنّورت تـلك الـباديـة الـشاسـعة الـقاحـلة الـخاويـة بـتلك 
األنـــوار الـــساطـــعة عـــلى األرجـــاء، فـــانـــتهض الـــقوم مـــن رقـــد الـــضالل وتـــنورت أبـــصارهـــم بـــنور الهـــدى فـــي تـــلك 
األيـام، فـاتـسعت عـقولـهم وانتعشـت نـفوسـهم وانشـرحـت صـدورهـم بـآيـات الـتوحـيد فـرتّـلت عـليهم بـابـدع األلـحان 
وبهـــذا الـــفيض الجـــليل قـــد نـــجحوا ووصـــلوا إلـــى األوج الـــعظيم حـــتى شـــاعـــت وذاعـــت فـــضائـــلهم فـــي اآلفـــاق 
فــأصــبحوا نــجومــا ســاطــعة االشــراق. فــانــظروا إلــى اآلثــار الــكاشــفة لــألســرار حــتى تــنصفوا بــأن ذلــك الــرجــل 
الجــليل كــان مــبدأ الــفيض لــذلــك الــقوم الــضئيل، وســراج الهــدى لــقبائــل خــاضــت فــي ظــالم الــهوى، وأوصــلهم 
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إلــى أوج الــعزة واالقــبال ومــكنّهم مــن حــياة طــيبة فــي اآلخــرة واألولــى. أمــا كــانــت هــذه الــقوة الــباهــرة الــخارقــة 
للعادة برهانا كافيا على تلك النبوة الساطعة ؟

(خــطابــات حــضرة عــبد الــبهاء فــي اوروبــا وامــريــكا، الجــزء األول، الــقاهــرة 1921، ص 13 نــقال عــن جــريــدة 
األهرام)

5- أيـــها املـــحترمـــون، اعـــلموا ان الـــنبوة مـــرآة تنبئ عـــن الـــفيض اإللـــهي والتجـــلي الـــرحـــمانـــي وانـــطبعت فـــيها 
أشـعة سـاطـعة مـن شـمس الـحقيقة وارتـسمت فـيها الـصور الـعالـية مـمثلة لـها تجـليات أسـماء اهلل الـحسنى "مـا 
يـنطق عـن الـهوى إن هـو إال وحـي يُـوحـى"، فـاألنـبياء مـعادن الـرحـمة ومـهابـط الـوحـي ومـشارق األنـوار ومـصادر 
اآلثــار، "ومــا أرســلناك إال رحــمة لــلعاملــني"... كــل نــبيّ كــريــم ورســول عــظيم فــهو عــبارة عــن مــرآة صــافــية لــطيفة 
مـــنطبعة فـــيها الـــصور الـــعالـــية تنبئ عـــن شـــمس الـــحقيقة املتجـــلية عـــليها بـــالـــفيض األبـــدي، وال يُـــرى فـــيها إال 

الضياء الساطع من شمس الحقيقة، وتفيض به على سائر األمم، "وانك لتهدي إلى صراط مستقيم".
(خـــطابـــات حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي اوروبـــا وامـــريـــكا، الجـــزء األول، الـــقاهـــرة 1921، ص 3 نـــقال عـــن جـــريـــدة 

وادي النيل، العدد 1123، بتاريخ 2 محرم 1330 هـ.)
[راجع أيًضا فصل 70 وحدة أصل األديان والرسل].
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االموتت وواالرووحح وواالعواالم ااالخرىى 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

 يـا ابـن الـوجـود حـاسِـــــب نـفَسك فـي كـل يـوم مـن قـبل ان تُـحاسـب ألن املـوت يـأتـيك بـغتة وتـقوم عـلى الـحساب 1.
في نفسك. 

 (الكلمات املكنونة)

2-يا ابن العماء جعلُت لك املوت بشارة كيف تحزن منه، وجعلُت النور لك ضياء كيف تحتجب عنه.
(الكلمات املكنونة)

3- الحـمد هلل الـذي جـعل املـوت بـابًـا لـلقائـه وسـببًا لـوصـالـه وعـّلة لـحياة عـباده، وبـه أظهـر أسـرار كـتابـِه ومـا كـان 
مخزونا في علمه.

 (بشارة الروح، ص 19)

4- إن املـوت بـاٌب مـن أبـواب رحـمة ربـك بـه يظهـر مـا هـو املسـتور عـن االبـصار، ومـا املـوت اال صـعود الـروح مـن 
مــقامــه االدنــى إلــى املــقام االعــلى، وبــه يبســط بــساط الــنشاط ويظهــر حــكم االنــبساط لــعمري ان املــؤمــن بــعد 

صعوده يرى نفسه في راحة أبدية وفراغة سرمدية، ان اهلل هو التواب الكريم وهو الغفور الرحيم.  
 (مائده اسماني، مجلد 8، ص 95)

5- وأمـا مـا سـألـت عـن الـروح وبـقائـه بـعد صـعوده، فـاعـلم انـه يـصعد حـني ارتـقائـه إلـى ان يـحضر بـني يـدي اهلل 
فــــي هــــيكل ال تــــغيّره الــــقرون واالعــــصار وال حــــوادث الــــعالــــم ومــــا يظهــــر فــــيه، ويــــكون بــــاقــــيا بــــدوام مــــلكوت اهلل 
وســلطانــه وجــبروتــه واقــتداره، ومــنه تظهــر آثــار اهلل وصــفاتــه وعــنايــة اهلل والــطافــه. ان الــقلم ال يــقدر ان يتحــرك 
عـلى ذكـر هـذا املـقام وعـلّوه وسـمّوه عـلى مـا هـو عـليه وتـدخـله يـد الـفضل إلـى املـقام ال يـعرف بـالـبيان وال يـذكـر 
بـــما فـــي االمـــكان. طـــوبـــى لـــروح خـــرج مـــن الـــبدن مـــقدســـا عـــن شـــبهات االمـــم انـــه يتحـــرك فـــي هـــواء ارادة ربـــه 
ويـدخـل فـي الـجنة الـعلياء وتـطوفـه طـلعات الـفردوس االعـلى ويـعاشـر انـبياء اهلل واولـيائـه ويـتكلم مـعهم ويـقصّ 
عـــليهم مـــا ورد عـــليه فـــي ســـبيل اهلل رب الـــعاملـــني. لـــو يـــطّلع أحـــٌد عـــلى مـــا قـــّدر لـــه فـــي عـــوالـــم اهلل رب الـــعرش 

والثرى ليشتعل في الحني شوقا لذاك املقام االمنع االرفع االقدس االبهى. 
 (منتخباتي، ص 105)

6- ان الـذي آمـن بـاهلل فـي هـذا الـظهور االعـظم ال يـفقده املـوت لـعمر اهلل انـه حـي بـاق فـي مـلكوت اهلل الـعزيـز 
املــنيع. طــوبــى ملــن صــعد إلــى اهلل ووجــد مــنه املــأل االعــلى عــرف هــذا الــقميص الــذي بــه تــضوع عــرف اهلل بــني 

العاملني. 
 (مائده اسماني، مجلد 8، ص 21)

7- وأما الجنة حقٌّ ال ريَب فيه وهي اليوم في هذا العالم حبّي ورضائي، ومن فاز به لينصره اهلل في الدنيا 
وبــعد املــوت يــدخــله فــي جــنة ارضــها كــارض الــسموات واالرض، ويخــدمــنّه حــوريــات الــعزة والــتقديــس فــي كــل 
بـكور واصـيل، ويسـتشرق عـليه فـي كـل حـني شـمس جـمال ربـه ويسـتضيء مـنها عـلى شـأن لـن يـقدر احـد ان 

ينظر اليه كذلك كان االمر ولكن الناس هم في حجاب عظيم. 
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(اثار قلم اعلى، مجلد 4، ص 414)

8- وأمــــا مــــا ســــئلت مــــن األرواح واطــــالع بــــعضها عــــلى بــــعض بــــعد صــــعودهــــا، فــــاعــــلم أن أهــــل الــــبهاء الــــذيــــن 
اســـتقروا عـــلى الـــسفينة الحـــمراء اولـــئك يـــعاشـــرون ويـــؤانـــسون ويـــجالـــسون ويـــطيرون ويـــقصدون ويـــصعدون 
كــأنــهم نــفس واحــدة اال انــهم هــم املــطّلعون وهــم الــناظــرون وهــم الــعارفــون كــذلــك قــضي األمــر مــن لــدن عــليم 
حــكيم. وامــا ارواح الــكفار لــعمري حــني االحــتضار يــعرفــون مــا فــات عــنهم ويــنوحــون ويــتضرعــون وكــذلــك بــعد 

خروج ارواحهم من ابدانهم.
(منتخباتي، فقرة 86، ص 113)

9- وأمــا مــا ســئلت مــن الــعوالــم، فــاعــلم بــان هلل عــوالــم ال نــهايــه بــما النــهايــة لــها، ومــا احــاط بــها احــٌد اال نــفسه 
الـعليم الـحكيم. تـفكر فـي الـنوم وانـه آيـة االعـظم بـني الـناس لـو يـكونـن مـن املـتفكريـن. مـثال انـك تـرى فـي نـومـك 
امـرًا فـي لـيل وتجـده بـعينه بـعد سـنة او سـنتني او ازيـد مـن ذلـك او اقـل لـو يـكون الـعالـم الـذي انـت رأيـت فـيه مـا 
رأيـت هـذا الـعالـم الـذي تـكون فـيه فـيلزم مـا رأيـت فـي نـومـك يـكون مـوجـوًدا فـي هـذا الـعالـم فـي حـني الـذي تـراه 
فـي الـنوم وتـكون مـن الـشاهـديـن. مـع انـك تـرى امـرًا لـم يـكن مـوجـودا فـي الـعالـم ويظهـر مـن بـعد اذا حـقق بـان 
عـــالـــم الـــذي انـــت رأيـــت فـــيه مـــا رأيـــت يـــكون عـــاملـــا آخـــر الـــذي ال أّول وال آخـــر، وانـــك ان تـــقول هـــذا الـــعالـــم فـــي 
نـفسك ومـطوي فـيها بـامـر مـن لـدن عـزيـز قـديـر لـحق، ولـو تـقول بـان الـروح ملـا تجـرّد عـن الـعالئـق فـي الـنوم سـيّره 
اهلل فـي عـالـم الـذي يـكون مسـتورا فـي سـّر هـذا الـعالـم لـحق، وان هلل عـالـم بـعد عـالـم وخـلق بـعد خـلق، وقـّدر فـي 
كــل عــالــم مــا ال يــحصيه احــٌد اال نــفسه املــحصي الــعليم. وانــك فــّكر فــيما الــقيناك لــتعرف مــراد اهلل ربــك ورب 
الـعاملـني، وفـيه كـنز اسـرار الـحكمة وانّـا مـا فـّصلناه لحـزن الـذي احـاطـني مـن الـذيـن خـلقوا بـقولـي ان انـتم مـن 

السامعني.
 (منتخباتي، فقرة 79، 102 – 103)

10-  يــا عــبد الــوهــاب، عــليك بــهائــي، أمــا مــا ســألــت عــن بــقاء الــروح فــان هــذا املــظلوم يشهــد بــبقائــه. امــا عــن 
كــيفيته انــه ال يــوصــف وال يــنبغي أن يُــذكــر اال عــلى قــدر مــعلوم. إن االنــبياء واملــرســلني جــاءوا مــن جــانــب الــحق 

لهداية الخلق إلى الصراط املستقيم. 
واملـقصود مـن ذلـك هـو تـربـية الـعباد حـتى يـكونـوا فـي اتـم تـقديـس وتـنزيـه وانـقطاع اثـناء صـعود ارواحـهم إلـى 

الرفيق االعلى.
 (منتخباتي، فقرة 81، ص 105 – 106)

11- بــعد صــعود الــروح يــصل إلــى جــنات ال عــدل لــها، وايــضا إلــى نــار ال شــبه لــها، وهــما ثــمرة أعــمال املــقبل 
واملـعرض ولـكن ال يـمكن لـشخص غـير الـحق ان يـدرك تـلك املـقامـات. وقـد خـلق لـلمؤمـن مـقامـات اكـثر مـا سـمع 
عـنها وهـي مـن بـدائـع الـنعم اإللـهية الـالمـتناهـية املـقّدرة فـي جـنّات الـعز الـصمدانـية ايـضا قـّدر لـلمعرض اكـثر 

ما سمع من العذاب الدائم. (امر وخلق، مجلد 1، ص 280)

من آثار حضرة عبد البهاء 

حــــكمة ظــــهور الــــروح فــــي الجســــد، هــــي ان الــــروح االنــــسانــــي وديــــعة رحــــمانــــية يــــجب ان تــــسير فــــي جــــميع 1.
املـــراتـــب، الن ســـيرهـــا وحـــركـــتها فـــي جـــميع مـــراتـــب الـــوجـــود يـــكون ســـببا الكـــتسابـــها الـــكماالت، مـــثال لـــو ان 
انــسانــا يــسير فــي االقــالــيم املــختلفة ويــتنقل فــي املــمالــك املــتعددة بــنظام وتــرتــيب ال شــك ان ذلــك يــؤدي إلــى 
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كســب الــكمال، ألنــه يــشاهــد مــختلف الــبلدان واملــناظــر واملــمالــك، ويــطلع عــلى شــؤون ســائــر االمــم واحــوالــها، 
ويـــحيط عـــلما بـــجغرافـــية الـــبلدان ويـــرى صـــنائـــع املـــمالـــك وبـــدائـــعها، ويـــطلع عـــلى عـــادات الـــشعوب واخـــالقـــها 
وتـقالـيدهـا ويـرى نـتائـج املـدنـية ورقـي الـعصر، ويـقف عـلى سـياسـة الـحكومـات ومـقدرة كـل مـملكة وكـفاءتـها، 
وكـذلـك روح االنـسان عـندمـا تـسير فـي مـراتـب الـوجـود وتـنال كـل رتـبة ومـقام، ال شـك انـها تكتسـب الـكماالت 
حـتى وهـي فـي الـرتـبة الـجسمانـية، وفـضال عـن هـذا فـانـه يـجب ان تظهـر آثـار كـماالت الـروح فـي هـذا الـعالـم 
حـتى يـحصل الـكون عـلى نـتائـج غـير مـتناهـية، وتحـل الـروح فـي جسـد االنـسان وتتجـلى الـفيوضـات اإللـهية، 
مـــثال يـــجب ان يســـطع شـــعاع الـــشمس عـــلى االرض لـــتتربـــى الـــكائـــنات االرضـــية بحـــرارتـــها، وان لـــم تـــفض 
الـشمس بحـرارتـها وتسـطع بـأشـعتها عـلى االرض لـظلت صـعيدا جـرزا دون نـمو وحـياة، وكـذلـك اذا لـم تظهـر 
كـــماالت الـــروح فـــي هـــذا الـــعالـــم يـــصير عـــاملـــا ظـــلمانـــيا حـــيوانـــيا مـــحضا، ولـــكن بـــظهور الـــروح فـــي الـــهيكل 
الـــجسمانـــي يـــصير هـــذا الـــعالـــم نـــورانـــيا، فـــكما ان روح االنـــسان هـــي ســـبب حـــياة جســـده، فـــكذلـــك الـــعالـــم 
بــمنزلــة الجســد واالنــسان بــمنزلــة روحــه. فــلوال االنــسان وظــهور كــماالت الــروح وتجــلي أنــوار الــعقل فــي هــذا 
الـعالـم لـكانـت الـدنـيا جسـدا بـدون روح،وكـذلـك هـذا الـعالـم بـمنزلـة الشجـر واالنـسان بـمنزلـة الـثمر، فـلوال الـثمر 
لـكان الشجـر عـديـم الـفائـدة، وفـضال عـن ذلـك فـان هـذه الـعناصـر واالجـزاء وهـذا الـتركـيب فـي جـسم االنـسان 
انـما تجـذب الـروح وتـعد مـغناطـيسا لـها، فـال بـد اذا مـن ظـهور الـروح، ومـثلها فـي ذلـك كـمثل املـرآة الـصافـية 
الــتي ال بــد وانــها تجــذب اشــعة الــشمس وتســتضيء وتظهــر فــيها االنــعكاســات الــعظيمة، يــعني لــو اجــتمعت 
هـذه الـعناصـر الـكونـية وتـركـبت عـلى الـنظم الـطبيعي فـي كـمال االتـقان لـصارت مـغناطـيس الـروح، ولتجـلى 
الــروح فــيها بجــميع الــكماالت، فــال يــقال فــي هــذا املــقام بــعد ذلــك مــا لــزوم تــنزل شــعاع الــشمس فــي املــرآة؟ 
ألن االرتـــباط بـــني حـــقائـــق االشـــياء ســـواء أكـــان روحـــانـــيا أم جـــسمانـــيا يـــقتضي ذلـــك، وهـــو أنـــه إذا وضـــعت 
املــرآة بــحيث تــقابــل الــشمس لظهــر شــعاع الــشمس فــيها، وهــكذا ملــا تــتركــب الــعناصــر وتــمتزج عــلى أشــرف 

نظم وترتيب واسلوب تظهر روح االنسان وتتجلى فيها (وذلك تقدير العزيز العليم). 
(من مفاوضات عبد البهاء، ص 143 – 144) 

حــيث اثــبتنا وجــود الــروح االنــسانــي فــيجب اآلن أن نــثبت بــقاءه، ان مــسألــة خــلود الــروح واردة فــي الــكتب 2.
الـسماويـة، وهـذه املـسألـة هـي أس اسـاس االديـان اإللـهية، الن املـجازاة واملـكافـأة وردت عـلى نـوعـني: االول 
ثـــواب وعـــقاب وجـــودي والـــثانـــي مـــجازاة ومـــكافـــأة اخـــرويـــة، امـــا الـــنعيم والـــجحيم الـــوجـــودي فـــهو فـــي جـــميع 
الــعوالــم اإللــهية، ســواء فــي هــذا الــعالــم او فــي الــعوالــم الــروحــانــية املــلكوتــية، والــحصول عــلى هــذه املــكافــأة 
يـؤدي إلـى الـحياة االبـديـة، ولـذلـك يـقول حـضرة املـسيح اعـملوا كـذا وافـعلوا كـذا حـتى تجـدوا الـحياة االبـديـة 
وتـولـدوا مـن املـاء والـروح حـتى تـدخـلوا فـي املـلكوت، وهـذه املـكافـأة الـوجـوديـة هـي الـفضائـل والـكماالت الـتي 
تـزيـن الـحقيقة االنـسانـية، مـثال االنـسان كـان ظـلمانـيا فـصار نـورانـيا، وكـان جـاهـال فـصار عـاملـا، وكـان غـافـال 
فـصار عـاقـال، وكـان نـائـما فـصار مسـتيقظا، وكـان مـيتا فـصار حـيا، وكـان اعـمى فـصار بـصيرا، وكـان اصـم 
فـــصار ســـميعا، وكـــان ارضـــيا فـــصار ســـماويـــا، وكـــان نـــاســـوتـــيا فـــصار مـــلكوتـــيا، وبهـــذه املـــكافـــأة يـــولـــد والدة 
روحــانــية ويــصبح خــلقا جــديــدا، وكــون مظهــر آيــة االنــجيل الــواردة فــي حــق الــحواريــني الــقائــلة "الــذيــن ولــدوا 
لــــيس مــــن دم وال مــــن مــــشيئة جســــد وال مــــن مــــشيئة رجــــل بــــل مــــن اهلل" يــــعني نــــجوا مــــن االخــــالق والــــصفات 
الـبهيمية الـتي هـي مـن مـقتضيات الـطبيعة البشـريـة، واتـصفوا بـالـصفات الـرحـمانـية الـتي هـي فـيض إلـهي، 
هـــذا هـــو مـــعنى الـــوالدة، ولـــيس لهـــذه الـــنفوس عـــذاب اعـــظم مـــن االحـــتجاب عـــن الـــحق، وال عـــقوبـــة اشـــد مـــن 
الـرذائـل الـنفسانـية، والـصفات الـظلمانـية، ودنـاءة الـفطرة، واالنـهماك فـي الـشهوات، وحـينما يتخـلصون بـنور 
االيـــمان مـــن ظـــلمات هـــذه الـــرذائـــل، ويـــتنورون بـــاشـــراق شـــمس الـــحقيقة ويـــفوزون بشـــرف جـــميع الـــفضائـــل 
يـــعدون ذلـــك اعـــظم مـــكافـــأة، ويـــعتبرونـــها الـــجنة الـــحقيقية، وكـــذلـــك املـــحازاة املـــعنويـــة يـــعني الـــعذاب والـــعقاب 
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الــوجــودي، االبــتالء بــعالــم الــطبيعة واالحــتجاب عــن الــحق، والجهــل وعــدم املــعرفــة، واالنــهماك فــي الــشهوات 
الــنفسانــية واالبــتالء بــالــرذائــل الــحيوانــية، واالتــصاف بــالــصفات الــظلمانــية، مــن قــبيل الــكذب والــظلم والــجفاء 
والــتعلق بــالــشؤون الــدنــيويــة، واالســتغراق فــي الــهواجــس الــشيطانــية، كــل ذلــك يــعتبرونــه اعــظم عــذاب واشــد 

عقاب. 
امـا املـكافـأة االخـرويـة الـتي هـي الـحياة االبـديـة املـصرح بـها فـي جـميع الـكتب الـسماويـة، هـي تـلك الـكماالت 
اإللــهية واملــواهــب االبــديــة والــسعادة الســرمــديــة، فــاملــكافــأة االخــرويــة هــي الــكماالت والــنعم الــتي تــحصل فــي 
الــعوالــم الــروحــانــية بــعد الــعروج مــن هــذا الــعالــم. امــا املــكافــأة الــوجــوديــة فــهي الــكماالت الــحقيقية الــنورانــية 
الـتي تـتحقق فـي هـذا الـعالـم، وتـكون سـبب الـحياة االبـديـة، ألن املـكافـأة الـوجـوديـة هـي رقـي نـفس الـوجـود، 
مـثالـها االنـسان الـذي يـنتقل مـن عـالـم الـنطفة إلـى مـقام الـبلوغ فـيصير مظهـر فـتبارك اهلل أحـسن الـخالـقني. 
واملـكافـأة االخـرويـة هـي نـعم والـطاف روحـانـية مـثل أنـواع الـنعم الـروحـانـية فـي املـلكوت اإللـهي، والـحصول 
عــــلى امــــنيات الــــقلب والــــروح ولــــقاء الــــرحــــمن فــــي الــــعالــــم االبــــدي، وكــــذلــــك املــــجازاة االخــــرويــــة يــــعني الــــعذاب 
االخــروي وهــو الحــرمــان مــن الــعنايــات الــخاصــة اإللــهية واملــواهــب الــتي ال ريــب فــيها، والــسقوط فــي أســفل 
الـدركـات الـوجـوديـة، وكـل نـفس حـرمـت مـن هـذه االلـطاف وان تـكن بـاقـية بـعد املـوت ولـكنها عـند اهـل الـحقيقة 

في عداد االموات.
 (من مفاوضات عبد البهاء، ص 163 – 165)

اذًا تـبنّي ان الـروح غـير هـذا الجسـد، وان الـطير غـير الـقفص وان نـفوذ الـروح وقـوتـه بـدون واسـطة الجسـد 3.
اشــد، مــن اجــل هــذا لــو تــعطلت اآللــة فــصاحــبها مســتمر فــي الــعمل، مــثال لــو انكســر الــقلم وتــعطل فــالــكاتــب 
حـــي حـــاضـــر، ولـــو انهـــدم الـــبيت فـــصاحـــبه بـــاٍق مســـتقر، هـــذا مـــن جـــملة الـــبراهـــني الـــعقلية عـــلى بـــقاء الـــروح، 
وهــناك دلــيل آخــر، هــذا الجســد يــضعف ويــسمن ويــمرض ويــصح ويــتعب ويســتريــح، بــل احــيانــا تــقطع الــيد 
والـرجـل وتـختل الـقوى الـجسمانـية، فـالـعني تـعمى واالذن تـصم والـلسان يـبكم واالعـضاء تـبلى بـمرض الـفلج، 
وبـاالخـتصار فـقد يـنتقص الجسـد بـالـكلية والـروح بـاق مسـتديـم عـلى حـالـة االصـلية وادراكـاتـه الـروحـانـية ال 
يــعتريــها نــقص وال اخــتالل، ولــكن حــينما يــبتلى الجســد كــله بــاالمــراض والــعاهــات يحــرم مــن فــيض الــروح، 

كاملرآة عند تكسرها او عندما تتغبر ال ينعكس شعاع الشمس فيها، وال يظهر فيضها. 

وقـــد ســـبق ان بـــينا ان الـــروح االنـــسانـــي لـــيس بـــداخـــل الجســـد، ألنـــه مجـــرد ومـــقدس عـــن الـــدخـــول والخـــروج 
الـــلذيـــن هـــما مـــن شـــأن االجـــسام، بـــل تـــعلق الـــروح بـــالجســـد كـــتعلق الـــشمس بـــاملـــرآة، والـــخالصـــة ان الـــروح 
االنـسانـي بـحال واحـدة، ال تـمرض بـمرض الجسـد، وال تـصح بـصحة الجسـد، فـال تـصير عـليلة وال ضـعيفة، 
ال ذلـيلة وال حـقيرة، ال خـفيفة وال صـغيرة، يـعني ال يـعتري الـروح أي خـلل وال تـتأثـر بسـبب فـتور الجسـد ولـو 
صـــار الجســـد ســـقيما ضـــعيفا وقـــطعت االيـــدي واالرجـــل وااللـــسن واخـــتلت قـــوة الـــسمع والـــبصر. اذا اتـــضح 
وتـحقق ان الـروح غـير الجسـد، وبـقاؤه لـيس مشـروطـا بـبقاء الجسـد، بـل الـروح فـي نـهايـة الـعظمة لـه سـلطان 
فـــي عـــالـــم الجســـد، ويتجـــلى نـــفوذه واقـــتداره كـــما يتجـــلى ويظهـــر فـــيض الـــشمس فـــي املـــرآة. فـــاذا انكســـرت 

املرآة او تغبرت حرمت من اشعة الشمس. 
 (من مفاوضات عبد البهاء، ص 168 – 169)

انــك تــسأل عــن الــحياة االبــديــة والــدخــول فــي املــلكوت، والــجواب ان املــلكوت فــي االصــطالح الــظاهــري يــقال 4.
لـه الـسماء لـكن هـذا تـعبير وتشـبيه ال حـقيقية وال واقـع، ألن املـلكوت لـيس بـمكان وال جـسم بـل هـو مـقدس عـن 
الـزمـان واملـكان، هـو عـالـم روحـانـي وعـالـم رحـمانـي ومـركـز السـلطنة اإللـهية ومجـرد عـن الـجسم والـجسمانـيات 
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ومــــنزه مــــقدس عــــن اوهــــام عــــالــــم االنــــسان، ألن التحــــديــــد فــــي املــــكان مــــن خــــصائــــص االجــــسام ال االرواح. 
واملكان والزمان محيطان بالجسد ال بالعقل والروح. 

فـانـظروا ان جـسم االنـسان لـه مـكان فـي مـوضـع صـغير يـشغل شـبريـن مـن االرض ال اكـثر مـن ذلـك، ولـكن 
الــــروح والــــعقل االنــــسانــــي يــــسير فــــي جــــميع املــــمالــــك واالقــــالــــيم، بــــل فــــي هــــذا الــــفضاء الــــسماوي الــــذي ال 
يــتناهــى، ومــحيط بــكل مــا فــي الــكون، ويــكتشف مــا فــي الــطبقات الــعليا ومــا كــان عــلى بــعد ال يــتناهــى، ذلــك 
ألن الــروح لــيس لــها حــيز وال مــكان، واالرض والــسماء بــالنســبة لــلروح عــلى حــد ســواء، الن لــها فــي كــليهما 

اكتشافات ولكن الجسم محصور في مكان وال علم له بما سواه. 
وأمــا الــحياة فــهي عــلى قــسمني: حــياة الــجسم وحــياة الــروح، أمــا الــحياة الــجسمانــية فــهي عــبارة عــن حــياة 
الجســد، وامــا حــياة الــروح فــهي عــبارة عــن الــحياة املــلكوتــية، والــوجــود املــلكوتــي هــو االســتفاضــة مــن الــروح 
اإللـــهي وهـــو االنـــتعاش مـــن نـــفحات روح الـــقدس، فـــالـــحياة الـــجسمانـــية وان كـــان لـــها وجـــود غـــير انـــها عـــند 
املـقدسـني الـروحـانـيني عـدم صـرف ومـوت مـطلق، مـثال ان االنـسان مـوجـود وهـذا الحجـر ايـضا مـوجـود، ولـكن 
أيــن وجــود االنــسان مــن وجــود هــذا الحجــر؟ فــالحجــر وان كــان مــوجــودا ولــكن وجــوده عــدم بــالنســبة لــوجــود 
االنــسان، واملــقصود مــن الــحياة االبــديــة هــو االســتفاضــة مــن فــيض الــروح الــقدس كــما يســتفيض الــورد مــن 
فـــصل الـــربـــيع الجـــديـــد ونـــسماتـــه ونـــفحاتـــه. فـــانـــظروا ان هـــذا الـــورد كـــان فـــي االول لـــه حـــياة وكـــانـــت الـــحياة 
جـــماديـــة، لـــكنه نـــال حـــياة جـــديـــدة حـــينما قـــدم مـــوســـم الـــربـــيع وفـــاضـــت ســـحائـــبه واشـــرقـــت شـــمسه الـــنورانـــية 
بحـرارتـها فـأصـبح عـطرا فـي نـهايـة الـطراوة والـلطافـة، فـحياة هـذا الـورد االولـى بـالنسـبة إلـى الـحياة الـثانـية 

هي ممات. 
واملــــقصد ان الــــحياة املــــلكوتــــية هــــي حــــياة الــــروح وهــــي حــــياة ابــــديــــة مــــنزهــــة عــــن الــــزمــــان واملــــكان كــــالــــروح 
االنــسانــية الــتي المــكان لــها، النــك لــو بــحثت فــي جــسم االنــسان مــا وجــدت لــلروح مجــردة ال مــكان لــها ابــدا، 
لــكن لــها تــعلق بهــذا الــجسم كــتعلق هــذه الــشمس بهــذه املــرآة، فــليس لــلشمس مــكان بــاملــرآة ولــكن لــها تــعلق 
بـها، فـعالـم املـلكوت عـلى هـذا املـنوال مـقدس عـن كـل مـا يـرى بـالـعني او يـدرك بـغيرهـا مـن الـحواس كـالـسمع 
والــشم والــذوق والــلمس، فهــذا الــعقل املــوجــود واملســلم بــوجــوده فــي االنــسان ايــن مــكانــه مــن جــسمه؟ انــك لــو 
بـحثت فـي جـسم االنـسان بـالـعني والـسمع وسـائـر الـحواس ال تجـد شـيئا بـينما هـو مـوجـود، اذًا لـيس لـلعقل 
مـكان ولـكن لـه عـالقـة بـاملـخ، فـكذلـك املـلكوت، واملـحبة ايـضا ال مـكان لـها بـل لـها تـعلق بـالـقلب، وكـذلـك املـلكوت 
لــــيس لــــه مــــكان بــــل لــــه تــــعلق بــــاالنــــسان، امــــا الــــدخــــول فــــي املــــلكوت فــــهو بــــمحبة اهلل واالنــــقطاع والــــتقديــــس 

والتنزية، ويكون بالصدق والصفاء والوفاء واالستقامة والتضحية. 
اذا اتـضح مـن هـذه الـبيانـات ان االنـسان بـاٍق وحـيّ أبـدي، لـكن هـؤالء الـذيـن هـم مـؤمـنون بـاهلل ويـحبون اهلل 
ويـوقـنون بـه فـحياتـهم طـيبة يـعني ابـديـة. أمـا تـلك الـنفوس املـحتجبة عـن الـحق مـع ان لـهم حـياة لـكنها حـياة 
ظــلمانــية وبــالنســبة لــحياة املــؤمــنني عــدم، مــثال إن الــعني حــية والــظفر أيــضا حــي ولــكن حــياة الــظفر بــالنســبة 
لـــحياة الـــعني عـــدم، وهـــذا الحجـــر لـــه وجـــود واالنـــسان ايـــضا لـــه وجـــود، ولـــكن وجـــود الحجـــر بـــالنســـبة لـــوجـــود 
االنــسان عــدم ولــيس لــه وجــود، ألنــه اذا تــوفــى االنــسان وتــالشــى جــسمه وصــار مــعدومــا فــانــه يــصير جــمادا 
كـــالحجـــر والـــتراب، اذا صـــار مـــن الـــواضـــح ان الـــوجـــود الجـــمادي وان كـــان وجـــودا ولـــكنه عـــدم بـــالنســـبة إلـــى 
الــوجــود االنــسانــي، وكــذلــك الــنفوس املــحتجبة عــن الــحق ان كــان لــها مــن وجــود فــي هــذا الــعالــم وفــي الــعالــم 

االخروي ولكنهم معدومون ومفقودون بالنسبة للوجود القدسي الحائزين به ابناء ملكوت اهلل.  
 (من مفاوضات عبد البهاء، 178 – 180) 

الحــــظوا كــــيف أن روح االنــــسان وعــــقله فــــي رقــــيّ مــــنذ بــــدايــــة حــــياتــــه، وكــــيف أن عــــلمه فــــي ازديــــاد. وهــــذا 5.
فـمعلومـاتـه ال تـتناقـص بـل تـتزايـد. وكـذلـك حـال الـروح االنـسانـية بـعد انـقطاعـها عـن هـذا الجسـد. فـهي تـظل 
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فـي رقـي دائـم، ألن الـكماالت غـير مـتناهـية. وهـذا هـو السـر فـي أن األديـان اإللـهية تـأمـر بـالـخيرات واملـبرّات 
مــن أجــل األمــوات. ذلــك ألن الــخيرات واملــبرات ســبب فــي عــلو الــدرجــات الــعفو املــغفرة. فــلو كــان رقــي الــروح 
بــعد الــوفــاة مســتحيال لــكانــت أمــثال هــذه األمــور عــبثا، فــلماذا اذن نــدعــو، ونــبذل الــخيرات واملــبرات، وملــاذا 

نطلب علو الدرجات؟
 لــقد نــصت جــميع الــكتب اإللــهية عــلى وجــوب بــذل الــخيرات واملــبرات لــألمــوات وحــثنا عــلى أن نــدعــو ونــصلي 
ونبتهــل طــالــبني املــغفرة. وهــذا بــرهــان كــاف عــلى أن رقــي الــروح مــمكن بــعد صــعودهــا. واذا كــانــت املــراتــب 
محـدودة مـتناهـية اال أن الـكماالت غـير مـتناهـية. وفـي عـالـم الـناسـوت يحـدث الـتزايـد والـتناقـص، ولـيس األمـر 
كـــذلـــك فـــي  املـــلكوت. فـــليس فـــي عـــالـــم األرواح تـــناقـــص وال تـــدن. مـــثلها فـــي ذلـــك مـــثل عـــقل االنـــسان وعـــلمه، 
فـهما دائـما فـي ازديـاد. وانـني آلمـل مـن فـضل الـحق أن تـكونـوا فـي رقـي دائـم سـواء فـي عـالـم الـناسـوت أو 
عـالـم الـالهـوت، وأن تـكون روحـكم فـي انشـراح فـي هـذا الـعالـم وفـي الـعالـم اآلخـر، وأن يـكون عـقلكم وفـكركـم 
وادراكـــكم فـــي تـــزايـــد، وأن تـــرتـــقوا فـــي جـــميع مـــراتـــب الـــوجـــود، وأال يـــكون الـــتوقـــف مـــن نـــصيبكم ذلـــك ألنـــه ال 

يعقب التوقف اال التدني.  
 (خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا، ص 162)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1-بــالنســبة لــسؤالــكم عــن الــعالــم االخــر وارتــباطــه بهــذا الــعالــم فــقد أمــرنــي حــضرة املــولــى بــان أخــبركــم بــأنــه ال 
يــمكن تــصور الــعالــم االخــر فــي هــذا الــعالــم، ولــكن تــكون الــروح االنــسانــية بــعد صــعودهــا عــلى اطــالع بــحال 
الــــنفوس فــــي هــــذا الــــعالــــم وال يــــتصور هــــناك انــــفصال او نــــسيان بــــينهما ولــــكن ال عــــلم لــــنا بهــــذه الــــكيفيه. إن 

اتّصال األرواح ببعضها البعض امر محقق. 
(مائدة اسماني، مجلد 2- 2)

2-بـالنسـبة لـلحياة االخـرى، فـإن مـا عـناه حـضرة بـهاء اهلل هـو أن الـروح يـترقـى بـاسـتمرار فـي الـعوالـم اإللـهية 
املــتعددة، أمــا مــاهــية هــذه الــعوالــم وطــبيعتها فــال نــعلم عــنها شــيئا. مــثلما حــال الــجنني فــي رحــم األم، فــانــه 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 18 تشرين االول/ أكتوبر عام 1932م)

3-بــالنســبة لــسؤالــكم حــول مــدى إطــالع الــروح بــعد صــعودهــا عــلى الــحقيقة، فــإن ذلــك مــمكن بــالــتأكــيد ودلــيل 
عـلى مـحبة الـحق تـبارك وتـعالـى ورحـمته. انـنا نسـتطيع أن نـساعـد كـل روح بـالـتدريـج لـلوصـول إلـى هـذه املـرتـبة 
الــعالــية مــن خــالل تــالوة االدعــية واملــناجــاة حــتى لــو لــم يســتطع الــروح الــوصــول إلــى الــحقيقة فــي هــذا الــعالــم. 
ان تــطور الــروح ال يــنتهي مــع مــوت االنــسان، بــل يــبدأ مــن مــنعطف جــديــد. وقــد أشــار حــضرة بــهاء اهلل إلــى 
املــراتــب واملــقامــات الــعظيمة الــتي يــصل الــيها الــروح فــي الــعالــم االخــر. إن الــتطور الــروحــي فــي ذلــك الــعالــم 

غير محدود وال يمكن ألي إنسان في هذا العالم أن يتصور مداه وعظمته. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 22 أيار/ مايو 1935م)

4-لـقد سـألـت سـؤاال عـما يحـدث لـنا عـندمـا نـغادر هـذا الـعالـم، إن جـواب هـذا الـسؤال لـم يسـبق أن رد عـليه أي 
مـن االنـبياء والـرسـل بـالـتفصيل لسـبب بـسيط وهـو صـعوبـة تـصّور شـيء فـي ذهـن االنـسان لـم يـره أو يـشاهـده 
مـن قـبل. لـقد أعـطانـا حـضرة عـبد الـبهاء مـثاال جـيدا لـعالقـة هـذا الـعالـم بـالـعالـم االخـر بـالـجنني فـي رحـم األم 
الـــذي يـــتطور وتـــتكامـــل عـــيناه وأذنـــاه ويـــداه ورجـــاله ولـــسانـــه مـــع عـــدم قـــدرتـــه عـــلى الـــسمع أو الـــبصر. إنـــه ال 
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يســـتطيع املـــشي أو الـــتكلم أو الـــفهم ولـــكن جـــميع هـــذه الـــقدرات تـــتطور وتـــتكامـــل مـــن أجـــل هـــذا الـــعالـــم. واذا 
حـاولـت تـفهيم الـجنني مـاهـية عـاملـنا هـذا فـانـه ال يسـتطيع الـفهم، ولـكن عـندمـا يـولـد يسـتطيع فـهم الـعالـم ويـمكن 
االســتفادة مــن قــدراتــه. وعــلى هــذا فــانــنا ال نســتطيع تــصّور وضــعنا فــي الــعالــم االخــر. كــل مــا نــعلمه هــو أن 
روحـنا وشـخصيتنا ووجـودنـا يـكون لـه وضـع جـديـد وإن الـعالـم االخـر هـو أفـضل مـن عـاملـنا، كـما أن عـاملـنا هـذا 

أفضل من رحم األم املظلم. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 3 تشرين االول / أكتوبر 1943م)

5-بــاالشــارة إلــى مــا قــالــه حــضرة بــهاء اهلل فــي أحــد االلــواح بــأن جــميع األقــربــاء واملنتســبني لــشخص املــؤمــن 
ســيدخــلون املــلكوت اإللــهي فــي الــعالــم االخــر، فــإن املــقصود مــن ذلــك هــو الــدخــول الجــزئــي. ولــكن أرواحــهم 
يــمكن لــها أن تــترقــى بــصورة ال مــتناهــية حــيث ان االرتــقاء الــروحــي فــي الــعالــم االخــر غــير محــدود وهــو غــير 

مخصص الرواح املؤمنني بهذا الظهور. 
( من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 30 نيسان/ ابريل 1940م)

[راجــع أيــًضا فــصل 9 وحــدة اإليــمان والــعرفــان ووحــدانــية اهلل وفــصل 37 الــدعــاء واملــناجــاة والــتقرب إلــى اهلل 
وفصل 41 الشهادة في سبيل اهلل وفصل 62 مقام اإلنسان ومقام املؤمن].
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االنظافة وواالطهھاررةة  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- خـذوا مـا يـكون اقـرب إلـى الـلطافـة انـه اراد ان يـراكـم عـلى آداب اهـل الـرضـوان فـي مـلكوتـه املـمتنع املـنيع. 
تــمّسكوا بــالــلطافــة فــي كــل االحــوال لــئال تــقع الــعيون عــلى مــا تــكرهــه انــفسكم واهــل الــفردوس والــذي تــجاوز 

عنها يحبط عمله في الحني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 46)

2- خذوا ما يكون اقرب إلى اللطافة 
هـــذه اولـــى ايـــات الـــكتاب االقـــدس الـــتي يـــشير فـــيها حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى اهـــمية الـــلطافـــة والـــنظافـــة. ولـــكلمة 
الــلطافــة لــغة عــدة مــعان مــنها املــعنوي ومــنها املــادي. فــمن مــعانــيها األنــاقــة والــرقــة والــنظافــة والــكياســة واألدب 
ودمـاثـة الخـلق ورفـاهـة الـحس وكـرم الـسجية كـما تـعني ايـضا الـلباقـة والتهـذيـب والـنقاء والـطهارة ويحـدد سـياق 

الكالم املعني املقصود في املواضع املختلفة من الكتاب. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 74) 

3- قـد حـكم اهلل بـالـطهارة عـلى مـاء الـنطفة رحـمة مـن عـنده عـلى الـبريـة اشـكروه بـالـّروح والـّريـحان وال تـتّبعوا 
مــن كــان عــن مــطلع الــقرب بــعيدا. قــومــوا عــلى خــدمــة االمــر فــي كــل االحــوال انــه يــؤيــدكــم بســلطان كــان عــلى 
الـعاملـني مـحيطا. تـمسكوا بـحبل الـلطافـة عـلى شـأن ال يـرى مـن ثـيابـكم آثـار األوسـاخ هـذا مـا حـكم بـه مـن كـان 
الــطف مــن كــل لــطيف. والــذي لــه عــذر ال بــأس عــليه انــه لــهو الــغفور الــرحــيم. طهّـــروا كــل مــكروه بــاملــاء الــذي لــم 
يــتغير بــالــثلث ايــاكــم ان تســتعملوا املــاء الــذي تــغير بــالــهواء او بــشيء آخــر كــونــوا عــنصر الــلطافــة بــني الــبريــة 
هـذا مـا اراد لـكم مـوالكـم الـعزيـز الـحكيم. وكـذلـك رفـع اهلل حـكم دون الـطهارة عـن كـل االشـياء وعـن مـلل اخـرى 

موهبة من اهلل انه لهو الغفور الكريم. 
(الكتاب االقدس، الفقرتان 74 و75)

4-قد 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) 

5- تمسكوا بحبل اللطافة 
ذكــر حــضرة عــبد الــبهاء فــي شــأن الــلطافــة: "ان الــتنزيــه والــتقديــس والــنظافــة والــلطافــة هــي مــن اســباب عــلو 
الـعالـم اإلنـسانـي وتـرقـي حـقائـق االمـكان." ثـم قـال: "مـع ان الـنظافـة الـظاهـرة امـر يـتعلق بـالجسـد اال ان لـها 

تأثيرا شديدا على الروحانيات." 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 104)

6-طهروا كل مكروه باملاء الذي لم يتغير بالثلث 
تــــشير كــــلمة "الــــثالث" إلــــى خــــواص املــــاء وهــــي الــــلون والــــطعم والــــرائــــحة وقــــد زاد حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي بــــيان 

اوصاف املاء "البكر" ومتى يكون املستعمل منه غير صالح لالغتسال. 
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 (شرح الكتاب االقدس، فقرة 105)

7-رفع اهلل حكم دون الطهارة عن كل االشياء وعن ملل اخرى 
الـــغى حـــضرة بـــهاء اهلل فـــكرة الـــنجاســـة املـــقترنـــة بـــبعض االفـــراد واالشـــياء وهـــي فـــكرة كـــانـــت تـــأخـــذ بـــها عـــدة 
طـوائـف ديـنية ومـجتمعات قـبلية قـديـمة. اذ اعـلن حـضرتـه ان بـظهوره املـبارك "قـد انغمسـت االشـياء فـي بحـر 

الطهارة".
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 106)

8-اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلثة ايام مرة واحدة. 
(الكتاب االقدس، فقرة 152)

9-اغسلوا ارجلكم 
مـن الـفضائـل الـتي أوصـى بـها جـمال الـقدم فـي الـكتاب االقـدس االغـتسال املـنتظم ونـظافـة املـلبس وان يـكون 
اهـــل الـــبهاء جـــوهـــر الـــلطافـــة والـــنظافـــة وتـــوجـــز "خـــالصـــة احـــكام الـــكتاب االقـــدس واوامـــره" الـــبيانـــات املـــباركـــة 
املـتصلة بـذلـك وقـد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأن مـن املسـتحسن اسـتعمال املـاء الـدافئ فـي غسـل االرجـل ولـكن ال 

بأس من غسلها باملاء البارد. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 167)

10-نــظفوا يــاقــوم بــيوتــكم وغســلوا لــباســكم عــما يــكرهــه اهلل كــذلــك يــعظكم الــعليم. انــا نــحّب الــلطافــة فــي كــل 
االحوال اياكم ان تتجاوزوا عما امرتم به في كتاب اهلل العزيز الحميد. 

(امر وخلق، مجلد 3، ص 295)
11-كـونـوا فـي غـايـة الـلطافـة ان الـذي لـيس لـه لـطافـة لـن يجـد نـفحات الـرحـمن وال يسـتأنـس مـعه أهـل الـرضـوان 

اتقوا اهلل وال تكونوا من الجاهلني. 
 (امر وخلق، جزء 3، ص 295 – 296) 

من اثار حضرة عبد البهاء 

1- ان الـنظافـة الـظاهـريـة عـلى الـرغـم مـن انـها جـسمانـية ولـكن لـها تـأثـير شـديـد عـلى الـروحـانـيات. ان الـتنزيـه 
والــتقديــس والــطهارة والــلطافــة مــن مســببات عــلو عــالــم االنــسان ورقــي حــقائــق االمــكان. ان الــنظافــة الــجسمية 
ســبب لــحصول الــروحــانــية. املــقصود ان الــنظافــة والــطهارة الــجسمية لــها أثــر فــي روح االنــسان. الحــظوا ان 
الـنظافـة والـطهارة مـقبولـة لـدى الـعتبة اإللـهية ومـذكـورة فـي كـتب االنـبياء املـقدسـة حـيث ان هـذه الـكتب املـقدسـة 

تحظر استعمال أي شيء غير نظيف. 
 (امر وخلق، جزء 3، ص 296) 

2- مـــن ضـــمن الـــشئون الـــجسمية فـــي عـــالـــم الـــوجـــود الـــتي لـــها تـــأثـــير فـــي املـــراتـــب الـــروحـــانـــية هـــي الـــنظافـــة 
والـلطافـة والـطهارة، فـعندمـا تـدخـل إلـى مـكان طـاهـر ونـظيف سـتستنشق مـنه نـفحة روحـانـية ولهـذا أكـد حـضرة 

بهاء اهلل روحي الحبائه الفداء في هذا الكور االعظم على هذا االمر االتم واالقوم. 
 (گنجينه حدود واحكام، ص 78)
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3- يجب على التالميذ ان يكونوا في قمة الطهارة والنظافة وكلما ازدادت النظافة فهي أفضل. 
 (منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 131) 

[راجع أيًضا فصل 37 الدعاء واملناجاة والتقرب إلى اهلل].
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االنظامم االعالمي ووااإلدداارريي االبهھائي  

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1-  قــد اضــطرب الــنظم مــن هــذا الــنظم االعــظم واخــتلف الــترتــيب بهــذا الــبديــع الــذي مــا شهــدت عــني االبــداع 
شبهه.

(الكتاب االقدس، فقرة 181) 

2- هذا النظم االعظم 
ذكـر حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان الـفارسـي: "طـوبـى ملـن يـنظر إلـى نـظم بـهاء اهلل، ويـشكر ربـه فـإنـه يظهـر 
وال مــرّد لــه مــن عــند اهلل فــي الــبيان." وقــد حــدد حــضرة ولــي أمــر اهلل هــذا "الــنظم" بــأنــه الــنظام الــذي أبــدعــه 
حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس، حـيث أنـزل االصـول واألحـكام الـكفيلة بـإثـبات فـعالـيته وقـال فـي وصـفه: 

"قد اضطرب النظم من هذا النظم األعظم". 
ونجــد املــعالــم الــرئــيسية لهــذا "الــنظام الــعاملــي الــبهائــي" مــبيّنة فــي آثــار حــضرة بــهاء اهلل، وآثــار حــضرة عــبد 
الــــبهاء، وتــــواقــــيع حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل، ورســــائــــل ومــــراســــيم بــــيت الــــعدل األعــــظم. إن هــــيئات الــــنظم اإلداري 
الـــبهائـــي الـــقائـــم فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر الـــتي هـــي بـــمثابـــة الـــبنية االســـاســـية لـــنظم حـــضرة بـــهاء اهلل الـــعاملـــي، 
ســــتنضج وتــــتطور مســــتقبال إلــــى رابــــطة عــــاملــــية متحــــدة. واكــــد حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل فــــي هــــذا الــــصدد بــــانــــه: 
"عـندمـا تـبدأ عـناصـر هـذا الـنظم اإلداري والـهيئات املـكونـة ألعـضائـه فـي إنـجاز وظـائـفها بـهّمة وكـفاءة، سـيؤكـد 
هـــذا الـــنظم مـــطالـــبه، ويـــبرهـــن عـــلى جـــدارتـــه فـــي أال يـــعتبر نـــواة الـــنظم اإللـــهي الـــبديـــع فحســـب، بـــل نـــموذجـــه 
املـــثالـــي املـــقدر لـــه عـــند حـــلول املـــيقات أن يـــشمل اإلنـــسانـــية جـــمعاء." ولـــلمزيـــدعـــن تـــطور هـــذا الـــنظم اإلداري 

 .The World Order of Baha’u’llah يمكن الرجوع إلى تواقيع حضرة ولي أمر اهلل املنشورة في
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 189)

3- قـد كـتب اهلل عـلى كـل مـديـنة ان يـجعلوا فـيها بـيت الـعدل ويـجتمع فـيه الـنفوس عـلى عـدد الـبهاء وان ازداد 
ال بــأس ويــرون كــأنــهم يــدخــلون مــحضر اهلل الــعلي االعــلى ويــرون مــن ال يــرى ويــنبغي لــهم ان يــكونــوا امــناء 
الـرحـمن بـني االمـكان ووكـالء اهلل ملـن عـلى االرض كـلها ويـشاوروا فـي مـصالـح الـعباد لـوجـه اهلل كـما يـشاورون 

في امورهم ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار. 
(الكتاب االقدس، فقرة 30) 

4- قد كتب اهلل على كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل 
بــيوت الــعدل هــي هــيئات مــنتخبة تــعمل لخــدمــة املــجتمع عــلى ثــالثــة مســتويــات: محــليا، ووطــنيا، وعــاملــيا. أمــر 
حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكتاب االقــدس بــتأســيس بــيت الــعدل االعــظم وبــيوت الــعدل املحــلية. وأبــان حــضرة عــبد 
الـبهاء فـي الـواح الـوصـايـا ضـرورة تـأسـيس بـيت الـعدل الـثانـوي (اإلقـليمي أو املـركـزي) وأوجـز طـريـقة انـتخاب 

بيت العدل األعظم. 

املـــقصود فـــي اآليـــة املـــنوه عـــنها أعـــاله هـــو بـــيت الـــعدل املحـــلي، وهـــي هـــيئة تـــنتخب فـــي كـــل محـــل يـــبلغ عـــدد 
الـبهائـيني الـبالـغني املـقيمني فـيه تـسعة نـفوس أو أكـثر. وقـد حـدد ولـي أمـر اهلل مـؤقـتا سـن الـبلوغ لهـذا الـغرض 
بـواحـد وعشـريـن عـامـا، ولـكنه أفـصح بـأن تحـديـد سـن الـبلوغ يـمكن تـغييره مسـتقبال بـقرار بـيت الـعدل االعـظم. 
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وتـسمى بـيوت الـعدل املحـلية والـثانـويـة حـالـيا بـاملـحافـل الـروحـانـية املحـلية واملـركـزيـة، وقـد أبـان حـضرة ولـي أمـر 
اهلل ان هذه التسمية مؤقتة وأضاف قائال: 

"بـينما تـزداد أهـداف الـديـن الـبهائـي ومـكانـته وضـوحـا، ويـتم تـقديـرهـما عـلى وجـه اكـمل، سـتعرف هـذه الـهيئات 
تـدريـجيا بـاسـمها الـدائـم املـالئـم أال وهـو "بـيت الـعدل". ولـن يـختلف مسـتقبال طـرز املـحافـل الـروحـانـية الـحالـية 
فحســـب، بـــل ســـيمكنها ايـــضا ان تـــضيف إلـــى وظـــائـــفها الـــحالـــية تـــلك الـــصالحـــيات واملـــسئولـــيات واالمـــتيازات 
الـــتي ســـيفرضـــها االعـــتراف بـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل، ال بـــوصـــفه أحـــد الـــنظم الـــديـــنية املـــعترف بـــها فـــي الـــعالـــم 

فقط، وإنما بوصفه الدين الرسمي لدولة مستقلة وذات سيادة.”

5- عدد البهاء 
لـفظ "بـهاء" يـساوي الـعدد تـسعة وفـقا لـلحساب األبجـدي. وقـد تحـدد فـي الـوقـت الـحاضـر عـدد االعـضاء فـي 
كـل مـن بـيت الـعدل االعـظم واملـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة واملحـلية بـتسعة أعـضاء، وهـو الحـد األدنـى الـذي قـرره 

حضرة بهاء اهلل لعضوية هذه الهيئات. 

6- ينبغي لهم ان يكونوا امناء الرحمن بني االمكان 
الســـلطات املـــخولـــة لـــبيت الـــعدل االعـــظم، واملـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة واملحـــلية، ومـــسئولـــياتـــها، إلـــى جـــانـــب 
الـصفات املـطلوبـة لـعضويـتها، مـبيّنة فـي آثـار حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء، ورسـائـل حـضرة ولـي أمـر 
اهلل، وشـرح بـيت الـعدل األعـظم. أمـا الـوظـائـف الـرئـيسة لهـذه الـهيئات فـقد حـددهـا دسـتور بـيت الـعدل االعـظم، 

كما حددتها دساتير املحافل الروحانية املركزية واملحلية. 
(من شرح الكتاب االقدس، الفقرات 49 – 50 – 51) 

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- أمــا بــيت الــعدل الــذي جــعله اهلل مــصدر كــل خــير ومــصونــا مــن كــل خــطأ، فــيجب ان يــنتخب انــتخابــا عــامــا 
وأن يـــشكل مـــن الـــنفوس املـــؤمـــنة، ويـــجب أن يـــكون اعـــضاؤه مـــظاهـــر تـــقوى اهلل ومـــطالـــع الـــعلم والـــنهى ومـــن 
الـــثابـــتني فـــي ديـــن اهلل واملـــحبنّي لـــخير جـــميع نـــوع االنـــسان. واملـــقصود بـــبيت الـــعدل هـــو بـــيت الـــعدل الـــعمومـــي 
وذلـــك يـــعني ان تـــشكل فـــي جـــميع الـــبالد بـــيوت عـــدل خـــصوصـــية وهـــذه تـــنتخب بـــيت الـــعدل الـــعمومـــي. وهـــذا 
املجـــمع هـــو مـــرجـــع كـــل االمـــور ومـــؤســـس الـــقوانـــني واالحـــكام الـــتي لـــم تـــرد فـــي الـــنصوص اإللـــهية. وفـــي هـــذا 
املجـــلس تحـــل جـــميع املـــسائـــل املـــعضلة. وولـــي أمـــر اهلل هـــو الـــرئـــيس املـــقدس لهـــذا املجـــلس والـــعضو االعـــظم 
املــــمتاز الــــذي ال يــــنعزل، واذا لــــم يــــحضر بــــذاتــــه االجــــتماعــــات فــــيختار نــــائــــبا ووكــــيال عــــنه، واذا اقــــترف احــــد 
االعــضاء ذنــبا يــلحق ضــره الــعموم فــأمــر اخــراجــه لــولــي امــر اهلل خــاصــة وامــا انــتخاب غــيره فــمن حــق االمــة. 
وبـــيت الـــعدل هـــذا هـــو مـــصدر التشـــريـــع، والـــحكومـــة هـــي الـــقوة الـــتنفيذيـــة. والتشـــريـــع يـــجب ان يـــكون مـــؤيـــدا 
بـالـتنفيذ، والـتنفيذ يـجب ان يـكون ظـهيرا ومـعينا للتشـريـع حـتى يـحصل مـن ارتـباط هـاتـني الـقوتـني والـتئامـهما 

متانة ورزانة دعائم العدل واالنصاف، فتصير االقاليم جنة نعيم وفردوسا أعلى. 
(من الواح الوصايا)

2- فــأســاس عــقائــد اهــل الــبهاء روحــي لــهم الــفداء، هــو أن حــضرة الــرب االعــلى مظهــر الــوحــدانــية والــفردانــية 
اإللـــهية ومبشـــر جـــمال الـــقدم، وحـــضرة جـــمال االبـــهى، روحـــي الحـــبائـــة الـــثابـــتني فـــداء،املظهـــر الـــكلي اإللـــهي 
ومـطلع الـحقيقة املـقدسـة الـربـانـية، ومـا دون كـل عـباد لـه وكـل بـأمـره يـعملون، ومـرجـع الـكل الـكتاب االقـدس وكـل 
مـسئلة غـير مـنصوصـة تـرجـع إلـى بـيت الـعدل الـعمومـي، وكـل مـا يـقرره بـيت الـعدل بـاالتـفاق او بـأكـثريـة االراء 
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هـو حـق وهـو مـراد اهلل. مـن تـجاوز عـنه فـهو مـمن أحـب الـشقاق وأظهـر الـنفاق وأعـرض عـن رب املـيثاق. واملـراد 
هـــو بـــيت الـــعدل الـــعمومـــي الـــذي يـــنتخب مـــن جـــميع الـــبالد، وذلـــك يـــعني أن أحـــباء الشـــرق والـــغرب املـــوجـــوديـــن 
يـنتخبون االعـضاء بـقاعـدة االنـتخاب املـصطلح عـليها فـي بـالد الـغرب كـاالنجـليز، ويـجتمع هـؤالء االعـضاء فـي 
مـكان ويـتذاكـرون فـي كـل مـا وقـع فـيه االخـتالف او فـي املـسائـل املـبهمة أو فـي املـسائـل غـير املـنصوصـة وكـل 
مــــا يــــقررونــــه هــــو كــــالــــنص وحــــيث ان بــــيت الــــعدل هــــو واضــــع قــــوانــــني املــــعامــــالت غــــير املــــنصوصــــة فــــهو ايــــضا 
يســتطيع نــسخ تــلك الــقوانــني يــعني ان بــيت الــعدل يــضع الــيوم قــانــونــا فــي مــسئلة ويــعمل بــه، ولــكن بــعد مــائــة 
ســنة يــحصل تــغيير كــلي فــي الــحالــة الــعمومــية ويــحصل اخــتالف فــي االزمــان، فيســتطيع بــيت الــعدل الــثانــي 
أن يــبّدل تــلك املــسئلة الــقانــونــية حســب اقــتضاء الــزمــان النــها لــم تــكن نــصا صــريــحا إلــهيا، فــالــواضــع هــو بــيت 

العدل والناسخ ايضا هو بيت العدل. 
(من الواح الوصايا) 

3- فهـذه املـحافـل الـروحـانـية مـؤيـدة بـروح اهلل وحـامـيها عـبد الـبهاء وينشـر جـناحـه عـليها، فهـل مـن مـوهـبة اعـظم 
مــن هــذا؟ وهــذه املــحافــل الــروحــانــية ســرج نــورانــية وحــدائــق مــلكوتــية ينتشــر مــنها نــفحات الــقدس عــلى االفــاق 
ويشـــرق مـــنها انـــوار الـــعرفـــان عـــلى االمـــكان ويســـري مـــنها روح الـــحياة عـــلى كـــل الـــجهات وهـــي اعـــظم ســـبب 

لترقي االنسان في جميع الشئون واالحوال. 
(من مكاتيب عبد البهاء، ص 130) 

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

كــما تــجب االشــارة فــي هــذا الــصدد إلــى ان الــنظام اإلداري يــختلف أســاســا عــن أي نــظام آخــر يــكون قــد 1.
وضـــعه أي مـــن انـــبياء الســـلف، حـــيث أن حـــضرة بـــهاء اهلل وضـــع مـــبادئـــه بـــنفسه وأســـس مـــؤســـساتـــه وعـــنيّ 
الــــشخص املــــبنّي واملفســــر لــــكلمته وأعــــطى الســــلطة والــــصالحــــية الــــالزمــــة لــــلمؤســــسة الــــتي ســــتكمل وتــــطبق 
احـكامـه وتـعالـيمه. هـنا يـكمن سـر قـوتـه ومـيزتـه الـجوهـريـة والـضمان بـعدم حـدوث تـصدع أو سـقوط. انـنا ال 
نجــد فــي أي مــن اآلثــار املــقدســة لــألديــان فــي الــعالــم أو فــي آثــار مــؤســس الــدور الــبابــي أيــة نــصوص حــول 
العهــــد واملــــيثاق أو حــــول الــــنظام اإلداري الــــذي يــــمكن قــــياســــه مــــن حــــيث املــــدى واالعــــتبار بــــتلك الــــنصوص 
املـوجـودة فـي الـدور الـبهائـي. فهـل يـمكن لـلمسيحية أو االسـالم مـثال، وهـما مـن أعـظم الـديـانـات املـعترف بـها 
فـي الـعالـم وأوسـعها انـتشارا، ان يـقدمـا شـيئا يـعادل أو يـضاهـي كـتاب عهـدي لـحضرة بـهاء اهلل أو الـواح 
الـــوصـــايـــا لـــحضرة عـــبد الـــبهاء؟ وهـــل نـــصوص االنـــجيل املـــقدس أو الـــقرآن الـــكريـــم تـــعطي ســـلطات كـــافـــية 
الولـئك الـزعـماء والـهيئات الـذيـن اعـطوا النـفسهم الـحق فـي تـفسير وتـبيني الـنصوص املـقدسـة الثـارهـم وادارة 
شـئون جـالـياتـهم؟ هـل يـمكن لـبطرس وهـو قـائـد الـرسـل املـعترف بـه أو االمـام عـلي عـليه السـالم هـو ابـن عـم 
الـــرســـول محـــمد (ص) والخـــليفة الشـــرعـــي لـــه – ومـــع كـــل املـــكانـــة الـــعالـــية الـــتي يـــحتالنـــها– ان يـــقدمـــا شـــيئا 
مــــكتوبــــا وواضــــحا مــــن املــــسيح عــــليه الســــالم أو مــــن الــــنبي محــــمد (ص) بــــحيث تــــدحــــض وتــــسكت الــــذيــــن 
عـاصـرونـهم انـذاك او تـرد عـلى الـذيـن رفـضوا سـلطاتـهم فـي مـرحـلة الحـقة ومـن ثـم عـملوا عـلى ايـجاد الـتفرقـة 
والـــشقاق الـــذي مـــا زال مـــوجـــودا حـــتى الـــيوم؟ وايـــن يـــمكن ان نجـــد فـــي اقـــوال الـــسيد املـــسيح عـــليه الســـالم 
املــكتوبــة ســواء حــول الــخالفــة أو حــول مجــموعــة االحــكام الــخاصــة أو االوامــر االداريــة املحــددة والــواضــحة 
والــتي تــتميز فــي مجــموعــها تــمامــا عــن املــبادئ الــروحــانــية، ايــن يــمكن أن نجــد مــا يــمكن مــقايســته ومــقارنــته 
مـع الـنصائـح املـختلفة واالحـكام والحـدود واالنـذارات الـزاخـرة الـتي نـزلـت مـن قـلم حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة 
عـبد الـبهاء؟ وهـل يـوجـد فـي أي فـقرة مـن فـقرات الـقران الـكريـم وهـو الـكتاب املـقدس الـذي يـضم بـني دفـتيه 
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مجــــموعــــة مــــن الحــــدود الشــــرعــــية واالحــــكام االداريــــة والــــشئون الــــتعبديــــة ويــــفوق بــــشكل كــــبير عــــلى االديــــان 
الـــسابـــقة الـــتي أصـــابـــها الـــفساد، هـــل يـــوجـــد فـــيه أي اشـــارة واضـــحة إلـــى الســـلطة الـــواضـــحة الـــتي مـــنحها 

الرسول محمد عليه السالم في عدة مناسبات بشكل شفهي إلى خليفته؟
(The Dispensation of Baha’u’llah من توقيع دورة بهاء اهلل)

وفـــي هـــذه املـــرحـــلة الـــحاســـمة اشـــعر بـــانـــه مـــن واجـــبي ان اشـــرح خـــصائـــص ووظـــائـــف الـــعموديـــن الـــلذيـــن 2.
يـؤازران هـذا الـنظام اإلداري الـعزيـز وهـما مـؤسـسة واليـة أمـر اهلل ومـؤسـسة بـيت الـعدل االعـظم اإللـهي. أمـا 
وصــف جــميع الــعناصــر املــتنوعــة الــتي تــعمل مــن خــالل هــذه املــؤســسات فــيعتبر خــارج نــطاق وهــدف هــذه 
الـرسـالـة الـتي تـتضمن الـحقائـق االسـاسـية لـالمـر املـبارك. ان جـيل املسـتقبل هـو الـقادر وحـده عـلى تـعريـف 
وتـــوضـــيح هـــذا الـــنظام بـــكل عـــنايـــة ودقـــة وتحـــليل طـــبيعة الـــعالقـــة املســـتحكمة بـــني هـــذيـــن الـــركـــنني الـــرئـــيسيني 
اللــواح الــوصــايــا لــحضرة عــبد الــبهاء، ومــن جــانــب آخــر ربــط كــل مــؤســسة مــنه بمشــرّع هــذا الــظهور االعــظم 
ومــركــز عهــده االقــوم. ان هــدفــي حــالــيا أن أوضــح بــعض املــميزات الــبارزة لهــذيــن الــجناحــني لــلنظام اإلداري 
عـلى الـرغـم مـن عـلمنا بـتركـيبته الـعظيمة الـتي سـبق شـرحـها بـكل وضـوح، وبـالـتالـي ال يـوجـد أي عـذر ان تـم 

اساءة فهمه أو تجاهله. 
فــي الــبدايــة يــجب ان نــذكــر وبــلغة واضــحة وصــريــحة، بــأن هــاتــني املــؤسســتني لــلنظام اإلداري لــحضرة بــهاء 
اهلل هـما فـي االصـل مـن جـانـب الـحق تـبارك وتـعالـى ولـهما وظـائـف هـامـة وحـيويـة وكـل مـنهما مـتمم لـالخـر فـي 
الـغايـة والهـدف. ان هـدفـهما املشـترك واالسـاسـي هـو ضـمان اسـتمراريـة الـقدرة اإللـهية املـتدفـقة مـن مـصدر 
الشــريــعة الــربــانــية وحــفظ وحــدة اتــباعــها واملــحافــظة عــلى ســالمــة تــعالــيمها ومــرونــتها. انــهما مــؤسســتان ال 
تـــنفصمان عـــن بـــعضهما الـــبعض وتـــعمالن بـــاالشـــتراك مـــع بـــعض فـــي ادارة شـــئون االمـــر املـــبارك وتـــنسيق 
فـعالـياتـه وانشـطته وتـرويـج مـصالـحه واهـدافـه وتـطبيق حـدوده واحـكامـه، والـدفـاع عـن مـؤسـساتـه املـتفرعـة. ان 
كـــل مـــؤســـسة تـــعمل فـــي حـــدود ونـــطاق عـــمل واضـــح ومحـــدد، وكـــل مـــنها يـــصاحـــبها املـــؤســـسات الـــالزمـــة لـــها 
والـــتي تـــعتبر اداة مـــن أجـــل تـــنفيذ املـــسؤلـــيات والـــواجـــبات املـــلقاة عـــلى عـــاتـــقها. كـــما ان كـــل مـــنها تـــمارس 
قـدرتـها وسـلطتها وجـقوقـها وامـتيازهـا داخـل نـطاق الـعمل املـعني لـها. ان هـاتـني املـؤسسـتني غـير مـتناقـضتني 
وال تحـط قـيد شـعره مـن مـقام احـدهـما لـالخـر، كـما انـهما غـير مـتعارضـتني أو هـادمـتني لـبعضهما الـبعض، 

بل كل منهما تكمل سلطة ووظائف االخرى وتعتبران متحدتني في اهدافهما بصورة دائمة وجوهرية. 
 (املرجع السابق) 

واالن هــناك كــلمة يــجب ان تــقال حــول الــنظريــة الــتي بــني عــليها هــذا الــنظام اإلداري واملــبادئ الــتي يــجب 3.
ان تـــحكم مـــؤســـساتـــه الـــرئـــيسية. بـــدايـــة، يـــكون بـــعيدا عـــن الـــصواب اذا اردنـــا ان نـــقارن بـــني هـــذا الـــنظامـــن 
الـبديـع اإللـهي وبـني االنـظمة االخـرى الـتي ابـتدعـتها عـقول البشـر خـالل مـراحـل مـتعاقـبة مـن الـتاريـخ بهـدف 
ادارة مــؤســساتــه االنــسانــية. ان مــقارنــة مــثل هــذه، تــنم عــن ضــعف الــتقديــر ملــا أوجــده مــؤســسه الــعظيم مــن 
صـنع بـديـع. ان هـذا الـنظام يـمثل نـموذجـا لـلحضارة اإللـهية الـذي وضـعت شـريـعة بـهاء اهلل اسـاسـه واملـقرر 
لــه ان يســتقر عــلى وجــه االرض. ان أيــا مــن املــنظمات البشــريــة املــتنوعــة والــدائــمة الــتغيير، الــقديــمة مــنها أو 
الحـديـثة، الشـرقـية مـنها أو الـغربـية، ال تـعطينا وال تـوضـح لـنا املـعيار الـذي بـموجـبه يـمكن لـنا قـياس الـفضائـل 

املكنونة فيها أو معرفة متانة قواعدها وأصولها. 
ان الـــحكومـــة الـــبهائـــية املســـتقبلية (الـــكومـــنولـــث) الـــتي تـــركـــز عـــلى دعـــائـــم هـــذا الـــنظام اإلداري وســـواء مـــن 
الــناحــية الــنظريــة أو الــعملية، هــي حــكومــة فــذة وال نــظير لــها فــي تــاريــخ املــنظمات الــسياســية وال نــد لــها فــي 
تـاريـخ أي مـن االنـظمة الـديـنية املـعروفـة فـي الـعالـم. فـال يـوجـد فـي الـحكومـات الـديـمقراطـية أو االسـتبداديـة 
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أو املـــطلقة، ســـواء كـــانـــت مـــلكية أم جـــمهوريـــة، وال فـــي الـــنظام االرســـتقراطـــي او الـــنخبة، الـــتي تـــمثل الحـــد 
الــوســط، وال فــي جــميع انــواع الــحكومــات واملــنظمات الــديــنية املــعروفــة، مــثل الــحكومــة الــعبريــة، أو املــنظمات 
املـــسيحية الـــكنسية، أو عـــند االمـــامـــة والـــخالفـــة فـــي االســـالم، ال يـــوجـــد فـــي كـــل مـــا ذكـــر مـــا يـــمكن مـــقارنـــته 

بالنظام اإلداري الذي ابتدعته ورسمته يد القدرة واالقتدار لذلك املهندس البارع القدير. 
 (املرجع السابق) 

ان هـــذا الـــنظام اإلداري، الجـــديـــد املـــولـــد، يحـــمل فـــي طـــياتـــه عـــناصـــر مـــعينة مـــوجـــودة فـــي كـــل حـــكومـــة مـــن 4.
الــحكومــات الــعلمانــية الــثالث ولــكن ال يــطابــق تــمامــا ايــا مــنها، ولــم يســتقطب أي عــنصر ســلبي مــوجــود فــي 
تـــلك الـــحكومـــات. كـــما انـــه يـــمزج ويـــوفـــق بـــني الـــحقائـــق املـــوجـــودة فـــي تـــلك االنـــظمة دون االخـــالل بـــالـــحقائـــق 
اإللــهية واملــبادئ الــسماويــة املــوجــودة فــي اصــل وأســاس هــذا الــنظام الــعاملــي. انــه أمــر لــم تســتطع تــحقيقه 

االنظمة البشرية حتى اليوم. 

كـــــما يـــــجب ان نـــــاخـــــذ بـــــعني االعـــــتبار بـــــان الـــــنظام اإلداري لـــــديـــــن بـــــهاء اهلل هـــــو لـــــيس ديـــــمقراطـــــيا بـــــحتا، الن 
الـــعناصـــر املـــوجـــودة فـــي االنـــظمة الـــديـــمقراطـــية وهـــو اســـتمداد الســـلطة مـــن الـــشعب غـــير مـــوجـــودة فـــي هـــذا 
الــظهور. وكــما يــجب ان نــتذكــر بــان اعــضاء بــيت الــعدل االعــظم اإللــهي اثــناء ادارتــهم لــشئون االمــر املــبارك 
واثــناء تشــريــعهم لــالحــكام والــقوانــني الــضروريــة املــتممة لــكتاب االقــدس، وطــبقا لــبيانــات الــصريــحة لــحضرة 
بـــهاء اهلل، لـــيسوا مـــسؤولـــني امـــام الـــشعب الـــذي يـــمثلونـــه وال هـــو مـــسموح لـــهم ان يـــتقيدوا بـــأي احـــساســـات أو 
آراء أو عـــقائـــد جـــمهور املـــؤمـــنني أو الـــذيـــن انـــتخبوهـــم مـــباشـــرة. انـــما عـــليهم ان يـــتضرعـــوا بـــالـــدعـــاء واملـــناجـــاة 
ويســترشــدوا بــما يــمليه عــليهم ضــمائــرهــم ويــقضي بــه وجــدانــهم. كــما يــجب عــليهم ان يــطلعوا بــانــفسهم عــلى 
االوضــاع الــسائــدة فــي الــجامــعة، وان يــزنــوا بــعقولــهم بــغير تــأثــر ويــدقــقوا فــي كــل حــالــة تــعرض عــليهم، اال ان 
مـن واجـبهم االحـتفاظ النـفسهم بـالـحق الـثابـت فـي اتـخاذ الـقرار دون قـيد أو شـرط مـطمئنني بـالـتأكـيد الـقاطـع 
لـــــحضرة بـــــهاء اهلل "انـــــه يـــــلهمهم مـــــا يـــــشاء". ان اعـــــضاء بـــــيت الـــــعدل االعـــــظم وحـــــدهـــــم ولـــــيس هـــــؤالء الـــــذيـــــن 
يــنتخبونــهم بــطريــقة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة - هــم الــذيــن يســتفيضون مــن فــيض الهــدايــة اإللــهية الــتي هــي 

سبب حفظ وحماية هذا الظهور والتي تفيض عليه بنعمة الحياة. 
 (املصدر السابق)

5- هـــذا الـــنظام الـــعاملـــي الجـــديـــد يـــمتاز عـــن جـــميع انـــظمة الـــعالـــم الـــسقيمة وهـــو فـــريـــد مـــن نـــوعـــه فـــي تـــاريـــخ 
االديــان وال شــبيه او نــظير لــه. انــه يــعتمد عــلى ركــنني اســاســيني هــما: الــواليــة اإللــهية وهــي اول واعــظم ركــن، 
ويــعتبر بــمثابــة املــصدر لــلتفسير والــتبيني، والــركــن االخــر هــو بــيت الــعدل االعــظم اإللــهي الــذي يــعتبر مــصدرا 

للتشريع. 
(توقيع 105 بديع) 

6- إلـــــى هـــــذا الـــــنظام الـــــعاملـــــي اشـــــار حـــــضرة الـــــباب وهـــــو مـــــا زال ســـــجني حـــــصون آذربـــــيجان فـــــي الـــــبيان 
الـفارسـي، ام الـكتاب فـي الـدورة الـبابـية، اشـارة واضـحة وأعـلن مـقدمـه وعـقد اآلصـرة بـينه وبـني اسـم حـضرة 
بـهاء اهلل الـذي بشـر هـو بـرسـالـته. والـيك عـبارتـه الـفذة الـواردة فـي الـفصل الـسادس عشـر مـن الـواحـد الـثالـث، 
قـال : "طـوبـى ملـن يـنظر إلـى نـظم بـهاء اهلل ويـشكر ربـه فـإنـه يظهـر وال مـرد لـه". وإلـى هـذا الـنظم نـفسه أشـار 
حـــضرة بـــهاء اهلل الـــذي انـــزل فـــيما بـــعد االحـــكام واملـــبادئ الـــتي تـــهيمن عـــليه، فـــقال فـــي الـــكتاب االقـــدس أم 
الـكتاب فـي دورتـه: "قـد اضـطرب الـنظم مـن هـذا الـنظم االعـظم واخـتلف الـترتـيب بهـذا الـبديـع الـذي مـا شهـدت 
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عــني االبــداع شــبهه." امــا مــعاملــه فــقد وضّــــــــــحها مــهندســه الــعظيم حــضرة عــبد الــبهاء فــي وصــيته وعهــده بــينما 
شــرع مــن بــعده أتــباعــه فــي كــال الشــرق والــغرب يــضعون اســس هــيئاتــه االولــى فــي عــصر الــتكويــن هــذا مــن 

الدورة البهائية. 
(كتاب القرن البديع، ص 383) 

7- لـــقد تـــم تـــأســـيس املـــحافـــل الـــروحـــانـــية فـــي املـــدن والـــقرى واالقـــالـــيم املـــتعددة وهـــي بـــمثابـــة اســـاس وقـــاعـــدة 
الـــنظام الـــعاملـــي لـــحضرة بـــهاء اهلل. كـــما تـــم تـــأســـيس الـــلجان املـــختلفة الـــتي تـــعتبر ايـــادي واجـــنحة املـــحافـــل 
الــــروحــــانــــية املــــقدســــة ووجــــدت الــــصناديــــق الــــخيريــــة وهــــي بــــإشــــراف الــــنفوس املــــنتخبة مــــن جــــمهور املــــؤمــــنني 
واملـؤمـنات. لـقد جـاء هـذا االمـر االكـيد فـي الـكتاب االقـدس مـن قـلم املشـرع الـقديـر قـولـه عـز اجـاللـه: "قـد كـتب 
اهلل عـــلى كـــل مـــديـــنة ان يـــجعلوا فـــيها بـــيت الـــعدل ويـــجتمع فـــيه الـــنفوس عـــلى عـــدد الـــبهاء وان ازداد ال بـــأس 
ويـرون كـأنـهم يـدخـلون مـحضر اهلل الـعلي االعـلى ويـرون مـن ال يـرى ويـنبغي لـهم ان يـكونـوا امـناء الـرحـمن بـني 
االمـكان ووكـالء اهلل ملـن عـلى االرض كـلها ويـشاوروا فـي مـصالـح الـعباد لـوجـه اهلل كـما يـشاوروه فـي امـورهـم 
ويـــختاروا مـــا هـــو املـــختار كـــذلـــك حـــكم ربـــكم الـــعزيـــز الـــغفار."...... وبـــعد وضـــع اســـاس هـــذا الـــنظام الـــعاملـــي 
تــأسســت املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة والــتي ســتسمى فــي املســتقبل بــيوت الــعدل الــخصوصــية وقــد انــتخبت 
هــذه الــبيوت بــواســطة وكــالء االحــباء فــي االقــالــيم املــختلفة وبــذلــك نــصبت اركــان وأعــمدة الــقصر املــشيد، كــما 
شـكلت لـجان مـختلفة بـني الـحني واالخـر. وتـأسسـت مـؤتـمرات لـلوكـالء وصـناديـق خـيريـة مـركـزيـة وكـتبت دسـاتـير 

للجامعات البهائية بكل دقة واتقان وترجمت ونشرت إلى عدة لغات مختلفة. 
(من توقيع نوروز 101 بديع) 

من رسائل وآثار بيت العدل االعظم 

1- بـالنسـبة لـسؤالـكم االول حـول الـنظام الـعاملـي والـنظام اإلداري لـألمـر االعـظم وعـالقـتهما مـع بـعض ومـدى 
الـــتفاوت بـــينهما، فـــقد اشـــار حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل فـــي تـــواقـــيعه بـــالـــلغة االنجـــليزيـــة إلـــى نـــوعـــني مـــن االنـــظمة 
احــدهــما الــنظام اإلداري Aministrative Order  واآلخــر الــنظام الــعاملــي  World Order  او الــنظام 
الــعاملــي الجــديــد New World Order  وقــد أشــار فــي بــيانــاتــه إلــى ان الــنظام اإلداري هــو مــقدمــة لــلنظام 
الــعاملــي..... كــما يــجب عــدم اعــتبار الــنظام اإلداري أو الــنظام الــعاملــي هــو كــل الــتعالــيم اإللــهية وانــما تــعتبر 
جــــميع الــــتعالــــيم اإللــــهية فــــي مجــــموعــــها االمــــر اإللــــهي فــــي حــــد ذاتــــه. ان الــــنظام الــــعاملــــي ســــواء فــــي الــــوقــــت 
الــحاضــر او حــني وصــولــه ملــرحــلة الــبلوغ الــنهائــي هــو وســيلة لــلوصــول إلــى الهــدف الــغائــي أي تــحقيق املــدنــية 
اإللــهية عــلى بــسيط الــغبراء. إنــه وســيلة وآلــية، وليســت الشــريــعة ذاتــها، وال يــمكن اعــتباره بــديــال عــن أمــر اهلل. 
امـــا الـــنظام االداري فـــهو الـــنواة املـــركـــزيـــة ومظهـــر لـــلقوى املـــكنونـــة الـــعالـــية املـــحيطة بـــالـــنظام الـــعاملـــي اإللـــهي 

الجديد الذي سيستقر ويتحقق فيما بعد واملبشر بظهور العصر الذهبي. 
(من رسالة إلى السيد هوشنك محمودي بتاريخ 14 شهر الشرف 132 بديع)

2- ان مـــــن ضـــــمن صـــــالحـــــيات بـــــيت الـــــعدل األعـــــظم وواجـــــباتـــــه: ضـــــمان الـــــحفاظ عـــــلى الـــــنصوص املـــــقدســـــة 
وحـمايـتها مـن التحـريـف وسـوء الـتصرف، تحـليل اآليـات واآلثـار املـباركـة وتـصنيفها وتـنسيقها والـدفـاع عـن أمـر 
اهلل وحــمايــته وتخــليصه مــن قــيود الــقمع واإلضــطهاد. وأيــضا تــرويــج ورعــايــة مــصالــح امــر اهلل ونشــره وتــبليغه 
وتـوسـيع مـؤسـسات الـنظام اإلداري وتـقويـتها، والـتمهيد لـتأسـيس الـنظام الـعاملـي لـحضرة بـهاء اهلل، واإلهـتمام 
بتحســني األخــالق واإلتــصاف بــصفات وخــصائــل رحــمانــية تــتميز بــها الــحياة الــبهائــية الــفرديــة واإلجــتماعــية، 
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والـــــسعي الـــــحثيث فـــــي تـــــقويـــــة أواصـــــر الـــــتآلـــــف والـــــتفاهـــــم بـــــني األمـــــم والـــــشعوب واســـــتقرار الســـــالم الـــــعاملـــــي 
واملجاهدة في سبيل تهذيب النفوس وتنويرها وإصالح العالم وتقدمه. 

وايـضا سـن وتشـريـع الـقوانـني واألحـكام غـير املـنصوصـة ونـسخها وتـبديـلها حسـب اقـتضاء الـعصر، وتـوضـيح 
املـــــواضـــــيع املـــــبهمة والـــــتشاور واتـــــخاذ الـــــقرار فـــــي جـــــميع الـــــقضايـــــا الـــــتي تســـــبب الـــــخالف، وحـــــفظ الـــــحقوق 
الـشخصية وضـمان الحـريـة واالبـتكار لـألفـراد واملـحافـظة عـلى شـرف اإلنـسان وتـنمية األقـطار وتـعمير الـبلدان. 
تـــرويـــج وتـــطبيق أحـــكام أمـــر اهلل ومـــبادئـــه والـــحفاظ عـــلى حـــسن األخـــالق وتـــعميمها بـــموجـــب حـــدود اهلل وســـننه 
واملــــحافــــظة عــــلى املــــركــــز الــــروحــــانــــي واإلداري الــــدائــــم ألمــــر اهلل فــــي مــــديــــنتي عــــكا وحــــيفا وتــــوســــيع مــــرافــــقه 
وتـــحسينها وايـــضا ادارة شـــؤون جـــامـــعة األحـــباء فـــي الـــعالـــم أجـــمع وتـــوجـــيه فـــعالـــيات أهـــل الـــبهاء وتـــنظيمها 
وتـــنسيقها وتـــوحـــيدهـــا وايـــضا إدارة شـــؤون جـــامـــعة األحـــباء فـــي الـــعالـــم أجـــمع وتـــوجـــيه فـــعالـــيات أهـــل الـــبهاء 
وتـنظيمها وتـنسيقها وتـوحـيدهـا وإنـشاء املـؤسـسات الـضروريـة واتـخاذ اإلجـراءات ملـراقـبة الـهيئات واملـؤسـسات 
األمـــريـــة وضـــمان الـــقيام بـــواجـــباتـــها ضـــمن حـــدودهـــا واخـــتصاصـــاتـــها وتـــوفـــير الـــوســـائـــل الســـتالم الـــتبرعـــات 

وعائدات األوقاف واملمتلكات األخرى التي وضعت تحت إشرافه ثم إدارتها وصرفها. 
وايـــضا الـــفصل فـــي الـــخالفـــات الـــتي تـــعرض عـــليه وتحـــديـــد الـــعقوبـــات فـــي كســـر الحـــدود واألحـــكام اإللـــهية، 
وايــــجاد الــــوســــائــــل الــــفعالــــة لــــتنفيذ الــــقرارات الــــصادرة والــــعمل عــــلى حــــل الــــخالفــــات والــــحكم فــــي املــــنازعــــات 
الـحاصـلة بـني الـبريـة وتـرويـج الـعدالـة اإللـهية وحـمايـتها وهـي الـضمان الـوحـيد لـتأمـني سـيادة الـقانـون والـنظام 
وتـثبيت دعـائـمها فـي الـعالـم....... إن مـصدر سـلطة بـيت الـعدل األعـظم ووظـائـفه ونـطاق أعـمالـه كـلها مـنبعثة 
مـن اآليـات املـنزلـة مـن يـراعـة حـضرة بـهاء اهلل، فهـذه اآليـات الـباهـرات ومـا بـينه ووضـحه مـركـز املـيثاق وحـضرة 
ولــي أمــر اهلل الــذي هــو املــبنّي الــوحــيد املــنصوص عــليه بــعد حــضرة عــبد الــبهاء كــل ذلــك يــعتبر مــرجــعا مــطاعــا 
لـــبيت الـــعدل األعـــظم وأس أســـاســـه. إن ســـلطة هـــذه الـــنصوص املـــباركـــة ســـلطة مـــطلقة وقـــاطـــعة وهـــي املـــرجـــع 
الـثابـت الـذي لـن يـتغير حـتى يظهـر فـي الـعالـم مظهـر أمـر إلـهي جـديـد بـمشيئة اهلل ويـوضـع يـومـئذ زمـام األمـر 

والحكم في قبضة قدرته. 
(من دستور بيت العدل االعظم) 

3- ان بـــــيت الـــــعدل األعـــــظم هـــــو الـــــهيئة الـــــعليا لـــــلنظام اإلداري، ذلـــــك الـــــنظام الـــــذي بـــــينت بـــــصورة واضـــــحة 
خـصائـصه الـبارزة وسـلطته وأسـلوب عـمله فـي اآليـات الـنازلـة والـتبيينات والـتفاسـير املـقدسـة املـنصوصـة. فـمن 
جـــهة يـــتكون هـــذا الـــنظام اإلداري مـــن ســـلسلة مـــن الـــهيئات املـــنتخبة الـــعاملـــية واملـــركـــزيـــة واملحـــلية الـــتي تـــرجـــع 
إلــيها الســلطات التشــريــعية والــتنفيذيــة والــقضائــية لــلجامــعة الــبهائــية، ومــن جــهة أخــرى يــضم ثــلة مــن الــنفوس 
املـمتازة املخـلصة الـذيـن عـينوا لـإليـفاء بـمسؤولـيتني محـددتـني هـما حـفظ وحـراسـة أمـر حـضرة بـهاء اهلل ونشـره 
وتـــرويـــجه وذلـــك فـــي ظـــل تـــوجـــيه وإرشـــاد املـــرجـــع األعـــلى ألمـــر اهلل. الـــنظام اإلداري هـــو نـــواة ونـــموذج الـــنظام 
الـعاملـي لـحضرة بـهاء اهلل، وهـو ذو نـمو ذاتـي وبـقوة دافـعة إلـهية سـوف يـتسع نـطاق مـؤسـساتـه وتـمتد فـروعـه 
وتـشعباتـها وتـتنوع وظـائـفه وتـتضاعـف فـعالـياتـه طـبقا لـإلدارة املـقدسـة لـحضرة بـهاء اهلل ومـبادئـه وأهـدافـه الـتي 

اتى بها لتقدم الجنس البشري ورقيه. 
(من النظام الداخلي لدستور بيت العدل االعظم) 

4- املحافل الروحانية املحلية 
حــــينما يــــتجاوز عــــدد الــــبهائــــيني الــــقاطــــنني فــــي مــــنطقة مــــا عــــن تــــسعة أشــــخاص مــــمن بــــلغوا ســــن الــــواحــــدة 
والعشـــريـــن، لـــهم أن يـــجتمعوا فـــي أول أيـــام عـــيد الـــرضـــوان ويـــنتخبوا هـــيئة إداريـــة محـــلية مـــكونـــة مـــن تـــسعة 
أعـضاء تـسمى املـحفل الـروحـانـي لـلبهائـيني لـتلك املـنطقة. وبـعد ذلـك يـعاد انـتخابـها كـل سـنة فـي الـيوم األول 
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مــن عــيد الــرضــوان ويــبقى املــنتخبون فــي عــضويــة املــحفل ملــدة عــام واحــد أو إلــى أن يــنتخب مــن يخــلفهم. أمــا 
إذا كـان عـدد الـبهائـيني الـبالـغني فـي أيـة مـنطقة تـسعة تـمامـا فهـذه الـنفوس الـتسعة يـجتمعون فـي الـيوم األول 

من عيد الرضوان ويعلنون عن تشكيل محفلهم الروحاني. 
الــبند األول: إن الــوظــائــف والــصالحــيات الــعامــة لــكل مــحفل روحــانــي محــلي هــي مــا نــص عــليها فــي اآلثــار 

املباركة لحضرة بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي وما اقره بيت العدل االعظم. 
الـبند الـثانـي: لـلمحفل الـروحـانـي املحـلي أن يـمارس سـلطة مـطلقة فـي كـافـة الـشؤون والخـدمـات األمـريـة فـي 

منطقته وذلك وفقا لألصول املدونة في الدستور البهائي املحلي. 
البند الثالث: يعنّي املحفل الروحاني املركزي نطاق سلطة املحفل الروحاني املحلي وذلك وفقا لألصول التي 

يقرها بيت العدل األعظم لكل بلد. 
(املادة الثانية من دستور بيت العدل االعظم)

5- املحافل الروحانية املركزية 
إذا أقـر بـيت الـعدل األعـظم تـشكيل مـحفل روحـانـي مـركـزي فـي أي بـلد أو إقـليم، عـلى افـراد الـجامـعة الـبهائـية 
فـي ذلـك الـبلد ان يـنتخبوا وكـالءهـم لـلمؤتـمر املـركـزي حسـب الـترتـيب واملـوعـد الـذي يحـدده بـيت الـعدل األعـظم، 
وهـؤالء الـوكـالء بـدورهـم يـنتخبون هـيئة مـكونـة مـن تـسعة أفـراد تـسمى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـذلـك الـبلد أو 
اإلقـليم وذلـك وفـقا لـألصـول املـرعـية فـي الـدسـتور الـبهائـي املـركـزي لـذلـك الـبلد أو اإلقـليم ويـبقى املـنتخبون فـي 

عضوية املحفل ملدة عام واحد أو إلى أن ينتخب من يخلفهم. 
الــبند االول: إن الــوظــائــف والــصالحــيات الــعامــة لــلمحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة هــي مــا نــّص عــليها فــي االثــار 

املباركة لحضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي وما اقرّه بيت العدل االعظم. 
الـبند الـثانـي: لـلمحفل الـروحـانـي املـركـزي السـلطة الـتامـة فـي إدارة كـافـة الـشؤون واالعـمال الـتابـعة لـلجامـعة 
الــبهائــية فــي مــنطقته وعــليه أن يــسعى ســعيا حــثيثا لــتشجيع املــحافــل الــروحــانــية املحــلية وأفــراد االحــباء فــيها 
لـتوحـيد أعـمالـهم وتـنظيم جـهودهـم املـتنوعـة ويـعاضـدهـم بـكافـة الـوسـائـل املـمكنة لـترويـج وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي. 
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك يـــعتبر املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي مـــمثال لـــجامـــعته فـــي عـــالقـــتها بـــالـــجامـــعات الـــبهائـــية 

املركزية األخرى وبيت العدل األعظم. 
البند الثالث: يعنّي بيت العدل االعظم نطاق إدارة كل محفل روحاني مركزي. 

الــــبند الــــرابــــع: إن الــــواجــــب األســــاســــي لــــلمؤتــــمر الــــروحــــانــــي املــــركــــزي هــــو املــــشورة حــــول االنشــــطة والخــــطط 
والـــسياســـات األمـــريـــة، وكـــذلـــك انـــتخاب أعـــضاء املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي وفـــقا لـــلدســـتور املـــدّون لـــلجامـــعة 

البهائية املركزية. 
.I إذا رأى املــــحفل الــــروحــــانــــي املــــركــــزي أن انــــعقاد مــــؤتــــمر الــــوكــــالء لــــيس مــــمكنا فــــي ذلــــك الــــعام او لــــيس مــــن

الــحكمة انــعقاده، فــله أن يتّخــذ الــتدابــير الــالزمــة إلجــراء االنــتخاب الــسنوي وســائــر األمــور املــهّمة لــلمؤتــمر 
املركزي.

.II تـمأل الـشواغـر فـي عـضويـة املـحفل الـروحـانـي املـركـزي بـتصويـت مـن وكـالء املـؤتـمر املـركـزي الـذيـن انـتخبوا 
املحفل نفسه على أن يجري التصويت باملراسلة أو بأية طريقة أخرى يقرها املحفل الروحاني املركزي. 

(املادة الثالثة من دستور بيت العدل االعظم)

6- واجبات اعضاء املحافل الروحانية
مــن أبــرز الــواجــبات املــقدســة املــلقاة عــلى عــاتــق أعــضاء املــحافــل الــروحــانــية الــذيــن عهــد إلــيهم طــرح وتــوجــيه 
وتــــنسيق األمــــور األمــــريــــة الــــسعي بــــكل قــــواهــــم فــــي كســــب ثــــقة ومــــحبة أولــــئك الــــذيــــن يخــــدمــــونــــهم وأن يتحــــّروا 
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املـشاعـر الـسائـدة ويـدركـوا بـرؤيـة ثـاقـبة اآلراء الـشخصية ألولـئك الـذيـن يفخـر أعـضاء املـحافـل بـإدارة شـئونـهم 
وتـــرويـــجها وأن تـــكون مـــداوالتـــهم وإدارتـــهم لـــألمـــور مـــنزهـــة ومـــقدســـة عـــن شـــائـــبة الـــتفرد أو الـــتعالـــي أو شـــبهة 
الســريــة، أو خــلق جــو يــتّسم بــالــتّحكم واالســتبداد فــي الــرأي. وعــليهم ان يــبتعدوا تــمامــا عــن كــل عــمل أو قــول 
قـد تـفوح مـنه رائـحة الـغايـات الـشخصية واألنـانـية والـتعصب، ومـع أن اتـخاذ الـقرار الـنهائـي حـّق مـقدس لـهم، 
فـإن عـليهم أن يـفتحوا أبـواب الـحوار واملـشورة مـع أفـراد األحـباء ويـصغوا بـاهـتمام إلـى شـكواهـم وتـظلماتـهم 
ويــرحــبوا بــاقــتراحــاتــهم وآرائــهم ويــرســخوا شــعور الــتعاون والــتعاضــد واملــشاركــة فــي األمــور وحــسن الــتفاهــم 

والثقة املتبادلة فيما بينهم وبني سائر األحباء. 
(املادة الرابعة من دستور بيت العدل االعظم)

7- هيئات املشاورين 
أوجــد بــيت الــعدل األعــظم مــؤســسة هــيئات املــشاوريــن لــكي تــتم مســتقبال تــوســعة وتــعزيــز الــوظــائــف الــخاصــة 
املـوكـلة لـحضرات أيـادي أمـر اهلل وهـي حـفظ وحـمايـة األمـر املـبارك ونشـره وتـرويـجه، ويـعنّي بـيت الـعدل األعـظم 

أعضاء هذه الهيئات. 
الـبند االول: يـعنّي بـيت الـعدل االعـظم مـدة خـدمـة املـشاور وعـدد املـشاوريـن فـي كـل هـيئة ونـطاق وحـدود عـمل 

كل هيئة مشاورين. 
البند الثاني: اذا انتقل املشاور من املنطقة التي حددت لخدماته يفقد عضويته في الهيئة. 

الـبند الـثالـث: إن رتـبة املـشاور ووظـائـفه الـخاصـة تـعفيه مـن الـعضويـة فـي املـؤسـسات املحـلية واملـركـزيـة وفـي 
حالة انتخابه لعضوية بيت العدل االعظم يعتبر معفيا من عضوية هيئة املشاورين. 

(املادة التاسعة من دستور بيت العدل االعظم) 
8- هيئات املعاونني 

سـتكون هـناك هـيئتان لـلمعاونـني لـكل مـنطقة، إحـداهـما لـحفظ وحـمايـة االمـر الـكريـم واالخـرى لنشـره وتـرويـجه 
ويـــعني بـــيت الـــعدل األعـــظم الـــعدد الـــالزم لـــكل هـــيئة. ويـــعمل أعـــضاء هـــيئات املـــعاونـــني تـــحت تـــوجـــيه وإشـــراف 

هيئات املشاورين القارية وهم بمثابة الوكالء واملساعدين واملستشارين لهم. 
البند االول: تعني هيئة املشاورين القارية اعضاء هيئات املعاونني من بني األحباء القاطنني في املنطقه.

الـبند الـثانـي: تـخصص لـكل عـضو هـيئة مـعاونـني مـنطقة خـدمـة مـعينة وال يسـتطيع الخـدمـة خـارج نـطاق تـلك 
املنطقة، إال إذا أوكلت إليه مهّمة خاصة بواسطة حضرات املشاورين. 

الــبند الــثالــث: يــجوز لــعضو هــيئة املــعاونــني ان يــنتخب فــي املــؤســسات اإلداريــة ولــكن إذا انــتخب عــضوا فــي 
هــيئة اداريــة ســواء عــلى املســتوى املحــلي أو املــركــزي عــليه أن يــقرر فــي أيــة جــهة يــرغــب الخــدمــة الن الجــمع 

بينهما غير جائز، ولكن اذا انتخب عضوا في بيت العدل االعظم يعفى من عضوية هيئة املعاونني. 
(املادة العاشرة من دستور بيت العدل االعظم)

9- ان وجــود مــؤســسات كهــذه ذات رتــب عــالــية تــضم أفــراًدا لــهم دور هــام عــلى الــرغــم مــن خــلّوهــم للســلطات 
التشـريـعية واالداريـة والـقضائـية وابـتعادهـم كـليا عـن عـمل الـقساوسـة وعـدم صـالحـيتهم إلعـطاء أي تـفسير او 
تـوضـيح مـؤكـد وجـازم لـآليـات اإللـهية، كـل ذلـك مـن خـصائـص الـنظام اإلداري الـبهائـي الـفريـد مـن نـوعـه مـقارنـة 
بـاألديـان الـسابـقة. ان حـداثـة ومـيزة هـذا املـنظور يـجعله صـعبا لـلفهم ولـكن مـع نـمو وتـطور الـجامـعة الـبهائـية 
واالزديـاد املـطّرد فـي فـهم األحـباء لـلخاصـية اإلداريـة لهـذه الـجامـعة غـير املـتأثـرة بـاملـفاهـيم الـخاصـة بـالـعهود 
الــسابــقة، ســتفهم اهــمية الــتعاون املــتبادل بــني الــعلماء واألمــراء بــصورة جــيدة ويــقّدر ويــثمن اهــمية الــتفاعــل 

املشترك بينهما. 
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(مــن رســالــة لــبيت الــعدل االعــظم مــؤرخــة 24 ابــريــل 1972 مــوجــهة إلــى هــيئات املــشاوريــن الــقاريــة واملــحافــل 
املركزية)

10- ان هـيئات املـشاوريـن الـقاريـة واملـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة لـهم وظـائـف مشـتركـة فـي مـجال الـتبليغ وحـفظ 
األمــر، ولــكن املــشاورون مــتخصصون فــي هــذه الــوظــائــف مــن مســتوى مــختلف وبــطريــقة أخــرى. فــمن وجــهة 
الـــنظر الـــقاريـــة تـــكون لـــحضرات املـــشاوريـــن رؤيـــة مـــعينة وعـــندمـــا تـــعرض هـــذه الـــرؤيـــة عـــلى املـــحفل املـــركـــزي 
بـصورة مـشورة او نـصح او اقـتراح او تـوصـية او مـالحـظة فـإن ذلـك سـيثري مـن فـهم املـحفل لـالمـور ويكسـبه 
خــبرة اوســع ويــشجعه عــلى املــحافــظة عــلى وجــهة نــظر عــاملــية شــامــلة. ان وجــه الــخالف هــذا فــي اســلوب عــمل 
املـشاوريـن ذكـر أسـاسـا فـي ألـواح الـوصـايـا لـحضرة عـبد الـبهاء عـندمـا حـّدد عـمل حـضرات ايـادي أمـر اهلل، 
وتـم تـطويـر هـذه الـوظـيفة بـعد ذلـك عـندمـا اعـطيت وظـيفة تـبليغ وحـمايـة االمـر املـبارك إلـى حـضرات املـشاوريـن. 
وبـــاعـــتبارهـــم مـــعيّنني مـــن قـــبل بـــيت الـــعدل االعـــظم فـــإنـــهم يـــساعـــدون بـــيت الـــعدل عـــلى تـــوســـيع وتـــعزيـــز الـــقوى 
والــتحقق مــن ســالمــة عــمل املــحافــل املــركــزيــة واملــؤســسات والــجامــعات الــتي تــحت إشــرافــها. ويــقوم حــضرات 
املـشاوريـن مـن خـالل هـيئات املـعاونـني بنشـر وتـرويـج وظـائـفهم لـلمحافـل الـروحـانـية املحـلية وأفـراد الـجامـعة وقـد 
حــــددت وظــــيفتهم فــــي الــــواح الــــوصــــايــــا عــــندمــــا تــــفضل حــــضرة عــــبد الــــبهاء قــــائــــال: "نشــــر نــــفحات اهلل وتــــربــــية 
الـنفوس بـتعليم الـعلوم وتحسـني أخـالق الـعموم والـتقديـس والـتنزيـه فـي جـميع الـشئون". ويـمكن املـالحـظة بـأن 
حـــضرات املـــشاوريـــن مـــن خـــالل عـــملهم فـــي تـــبليغ وحـــفظ األمـــر األعـــظم فـــي الـــواقـــع يـــلعبون دورًا هـــامًّــــا فـــي 

تعزيز ودعم جميع اركان الجامعة البهائية. 
(مـــن رســـالـــة لـــبيت الـــعدل االعـــظم مـــؤرخـــة 19 ايـــار (مـــايـــو) 1994 مـــوجـــهة إلـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي 

للواليات املتحدة االميركية)
[راجـع أيـًضا فـصل 5 إطـاعـة املـؤسـسات الـبهائـية وفـصل 7 االنـتخابـات الـبهائـية وفـصل 47 الـضيافـة الـتسع 

عشرية]
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االهھجرةة في سبيیل هللا  

من الواح حضرة بهاء اهلل 

1- ونـفسه الـحق سـوف يـزيّـن اهلل ديـباج كـتاب الـوجـود بـذكـر أحـبائـه الـذيـن حـملوا الـرزايـا فـي سـبيله وسـافـروا 
في البالد باسمه وذكره ويفتخر كل من فاز بلقائهم بني العباد ويستنير بذكرهم من في البالد.

(توقيعات مباركة، مجلد 3، ص 190)

2- ان الـذيـن هـاجـروا مـن أوطـانـهم لـتبليغ األمـر يـؤيـدهـم الـروح األمـني ويخـرج مـعهم قـبيل مـن املـالئـكة مـن لـدن 
عـزيـز عـليم. طـوبـى ملـن فـاز بخـدمـة اهلل، لـعمري ال يـقابـله عـمٌل مـن االعـمال اال مـا شـاء ربـك املـقتدر الـقديـر. انـه 

لسيد االعمال وطرازها كذلك قدر من لدن منزل قديم. 
(منتخباتي، فقرة 157، ص 215)

3- ان الــذيــن هــاجــروا فــي ســبيل اهلل ثــم صــعدوا الــيه يــصّلنّي عــليهم املــأل األعــلى ورقــمت اســمائــهم مــن الــقلم 
االبــهى مــن الــذيــن اســتشهدوا فــي ســبيل اهلل املــهيمن الــقيوم. عــليهم رحــمة اهلل وعــنايــاتــه وفــضل اهلل ونــفحاتــه 

انه لهو الغفور الكريم . 
(گلزار تعاليم بهائي، ص 296)

4- أن اخــرجــوا مــن أفــق االقــتدار بــاســم ربّــكم املــختار وبشّــــــروا الــعباد بــالــحكمة والــبيان بهــذا االمــر الــذي الح 
مـن افـق االمـكان ايـاكـم ان يـمنعكم شـيء عـما امـرتـم مـن الـقلم االعـلى اذ تحـرك عـلى الـلوح بسـلطان الـعظمة 

واالقتدار. طوبى ملن سمع صريره اذا ارتفع بالحق بني االرضني والسموات. 
(من توقيع مؤرخ 110 بديع)

5- ان الحــركــة لــوجــه اهلل فــي الــعالــم لــها اثــرهــا، وقــد ذُكــر وسُـــــــطر فــي كــتب الــقبل مــقام تــوجــه املخــلصني إلــى 
االطراف والجهات من اجل هداية العباد. 

(ظهور عدل إلهي، ص 171)

6- طــوبــى لــلعباد الــذيــن يــقصدون الــبالد خــالــًصا لــوجــه اهلل ألجــل تــبليغ االمــر وانــتشار اآلثــار، لــعمر اهلل ان 
االرض تفتخر بقدوم هؤالء النفوس. إن اليوم خادم امر اهلل ومبّلغ اياته هو من أعلى الخلق في الكتاب. 

 (مائده اسماني، مجلد 4، ص 49)

من آثار حضرة عبد البهاء 

1- عـلينا أن نـتجاوز سـعادة الـراحـة فـي الـوطـن وحـالوة التحـّرر مـن املـحن ونـتوجـه إلـى الهجـرة فـي سـبيل اهلل 
وهي املوهبة الباقية والدائمة واملستمرة وسيظهر منها نتائج عظيمة. 

 (منتخباتي از مكاتيب، مجلد 1، ص 270)
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2- أيــها الــثابــتون عــلى املــيثاق، إذا قــصد هــذا الــطائــر املــظلوم املــكسور الــجناح، املــأل األعــلى وأســر ع إلــى 
عــالــم الــخفاء واســتقر جســده تــحت أطــباق الــتراب أو فُــقد، فــعلى األفــنان الــثابــتني الــراســخني فــي مــيثاق اهلل 
الـذيـن نـبتوا مـن سـدرة الـتقديـس أن يـقومـوا بـاالتـفاق مـع حـضرات أيـادي أمـر اهلل عـليهم بـهاء اهلل، ومـع جـميع 
األنــصار واملــحبنّي عــلى نشــر نــفحات اهلل وتــبليغ أمــر اهلل وتــرويــج ديــن اهلل قــلبا وروحــا وال يــصبرون دقــيقة وال 
يسـتريـحون آنـــا، وينتشـرون فـي املـمالـك والـديـار ويـطوفـون كـل الـبالد ويـجوسـون خـالل األقـالـيم، ال يسـتقرون 
دقـيقة وال يهـدأون آنـا وال تـطلب نـفٌس الـراحـة، وتـعلو مـنهم فـي كـل صـقع صـيحة يـا بـهاء األبـهى وتـطبق اآلفـاق 
شهـــرتـــهم فـــي كـــل الـــبالد، ويـــكونـــون شـــموعًــــا مـــضيئة فـــي كـــل نـــاد، ويُـــشعلون نـــار الـــعشق فـــي كـــل مـــحفل كـــي 
تشــرق انــوار الــحق فــي قــطب اآلفــاق، وتــدخــل أمــم الشــرق والــغرب أفــواجــا فــي ظــل كــلمة اهلل، وتهــب نــفحات 
الــقدس وتســتنير الــوجــوه وتــصير الــقلوب ربــانــية والــنفوس رحــمانــية، ويــجب اعــتبار أهــمية امــر الــتبليغ – فــإنــه 
أس األســــاس. ألن أهــــم األمــــور فــــي هــــذه األيــــام هــــدايــــة املــــلل واالمــــم، وإن هــــذا الــــعبد املــــظلوم مــــشغول لــــيال 
ونـــهارا بـــالـــترويـــج والـــتشويـــق، ولـــم يـــسكن دقـــيقة حـــتى أحـــاط اآلفـــاق صـــيت امـــر اهلل وأيـــقظت الشـــرق والـــغرب 
نــفحات املــلكوت األبــهى، فــيجب عــلى احــباء اهلل أن يــنسجوا عــلى هــذا املــنوال. هــذا هــو شــرط الــوفــاء، هــذا مــا 

تقتضيه عبودية عتبة البهاء. 
(العهد االوفى، الواح الوصايا، ص 26)

3- وصــفوة الــقول يــجب ان تــكون لــدى احــباء اهلل هــمٌم عــالــية واهــداٌف ســامــية ويــتفضل حــضرة املــسيح بــقولــه 
طــوبــى لــلفقراء ألن لــهم مــلكوت اهلل ويــعني بهــذا ان هــنيئا لــلفقراء الــذيــن ال شهــرة لــهم وال الــقاب اذ ســيكونــون 
اسـياد الـعالـم اإلنـسانـي وكـذلـك يـتفضل فـي الـقرآن بـقولـه ونـريـد ان نـمّن عـلى الـذيـن اسـتضعفوا فـي االرض 
ونـــجعلهم أئـــمة ونـــجعلهم الـــوارثـــني ويـــريـــد تـــعالـــى بهـــذه االيـــة انـــنا نســـبغ فـــضلنا عـــلى الـــضعفاء فـــنجعلهم ورثـــة 
االنــبياء واملــرســلني. وهــا قــد آن االوان لتخــلعوا رداء الــتعلق بهــذا الــعالــم الــفانــي وتنســلخوا مــن عــالــم البشــريــة 
انســالخــا كــليا وتــصبحوا مــالئــكة الــسماء وتــسافــروا إلــى هــذه االقــطار واهلل الــذي ال الــه اال هــو لــتصبحّن كــلّ 

واحد منكم إسرافيل الحياة ولتنفخّن نسمة الحياة في االخرين وعليكم وعليكن التحية والثناء. 
(الواح الخطة اإللهية، ص 15)

من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

 1- الـتكبير والـبهاء والـتحية والـثناء عـليكم وعـلى الـذيـن سـمعوا وأجـابـوا نـداء ربـهم ومـحبوبـهم وتـركـوا أوطـانـهم 
ونـــسوا أوكـــارهـــم وفـــدوا راحـــتهم ورخـــائـــهم وســـرعـــوا إلـــى االقـــالـــيم الـــقاصـــية واالقـــطار الـــشاســـعة فـــي مـــشارق 
االرض ومغاربها حبًّا هلل وخالصا لوجهه واتّباًعا ألمره وإعزازًا لدينه األعز األوعر االفخم االقدس الخطير. 

(توقيع نوروز 110 بديع)

2- ألــَوحــا ألــَوحــا يــا معشــر املــؤمــنني واملــؤمــنات، الَعجَـــــل الَعجَـــــل يــا عــباد اهلل وامــائــه فــي املــدن والــديــار، قــومــوا 
عــلى الــنصر بــكليتكم، ودعــوا الــدنــيا وزخــرفــها عــن ورائــكم، اتــركــوا أوطــانــكم وأوكــاركــم وذوي قــرابــتكم، وشــّدوا 
اظهـركـم وبـلغوا الـناس مـا بـلغكم ربـكم وبـارئـكم وبشّـــــروهـم بـما وعـدكـم مـقصودكـم ومـحبوبـكم. فـواهلل الـذي ال الـه 
اال هــو بــقيامــكم عــن مــقاعــدكــم تهــطل شــآبــيب فــيض مــوالكــم ومــوجــدكــم، وبــمهاجــرتــكم اوطــانــكم، تظهــر خــفيات 
أمـر مـعبودكـم ومـسجودكـم وبـاسـتقامـتكم يـتزعـزع بـنيان اعـدائـكم وخـصمائـكم، وبـانـقطاعـكم تـندّك جـبال اوهـام 
رؤســائــكم، إن ثــبّتم اقــدامــكم عــلى هــذا الــصراط فــوعــزة ربــكم وجــاللــه وعــظمته وعــالئــه روح الــقدس يــنفث فــي 
فــمكم وروح األمــني يــلهمكم فــي قــلوبــكم وروح األعــظم يــحيط بــكم عــن يــمينكم ويــساركــم وخــلفكم وقــدامــكم ان 
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اســـتبقوا فـــي خـــدمـــة امـــر ربـــكم هـــذا خـــير لـــكم عـــما تـــطلع الـــشمس عـــليها ان انـــتم بـــامـــره مـــوقـــنون وهـــذا خـــير 
النصح مني عليكم ان انتم تقبلون والتحية عليكم وعليكن اجمعني. 

(توقيع 111 بديع)

3- ان املـــبدأ هـــو أن عـــلى املـــهاجـــريـــن الـــراغـــبني فـــي االســـتقرار فـــي مـــناطـــق الهجـــرة عـــليهم أن يـــدركـــوا أنـــهم 
يــــمثّلون أمــــر اهلل بــــل إنــــهم أمــــر اهلل. وعــــلى عــــقولــــهم وقــــلوبــــهم ان تــــكون مــــركّـــــزة عــــلى املــــهام والــــظروف والــــبيئة 
الجـديـدة الـتي هـم فـيها. عـليهم ان ال يـفكروا فـي الـرجـوع إلـى اوطـانـهم او فـي الـسفر إلـى مـكان اخـر. ولـكن 

بعد تأسيس االمر املبارك باحكام يمكن لهم التنقل والسفر بعد املشورة مع املحفل الروحاني املركزي. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل املــركــزي الملــانــيا والــنمسا بــتاريــخ 28 حــزيــران / يــونــيو 

(1954

4- ان حــــضرة املــــولــــى عــــلى عــــلم تــــام بــــالــــتضحيات الــــعظيمة املــــطلوبــــة مــــن املــــهاجــــريــــن األعــــزاء وبــــاملــــشاكــــل 
والـــصعاب الـــتي يـــواجـــهونـــها ودورهـــم فـــي مـــواجهـــتها والـــتغلب عـــليها. ولهـــذا الســـبب فـــإن حـــضرتـــه يـــشعر بـــأن 
أعــمال املــهاجــريــن الــيوم تــعتبر مــن اهــم الخــدمــات االمــريــة الــتي يــمكن ألي شــخص بــهائــي ان يــقّدمــها وهــي 
اهــم مــن الخــدمــة فــي املــحفل املــركــزي أو أي وظــيفة اداريــة اخــرى. وعــلى الــرغــم مــن ان الهجــرة تشــتمل عــلى 
مـــسئولـــيات وصـــعاب كـــثيرة ولـــكن بـــركـــاتـــها ونـــعمها الـــروحـــية عـــظيمة بـــل وتـــفوق عـــلى االمـــور االخـــرى. كـــما ان 
الــفرص املــتاحــة وغــيره لــتحقيق انــتصارات عــظيمة ومــعينة. ان الــنفس الــتي ذاقــت اكــسير الهجــرة مــرة واحــدة 

نادرًا ما تقوم بعمل شيء آخر. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد املؤمنني بتاريخ 5 حزيران / يونيو 1954 م)

5- عــلى املــهاجــريــن أن يــدركــوا انــهم يــحققون آمــال حــضرة بــهاء اهلل ويــنفذون مــا كــان يــأمــل بــتنفيذه حــضرة 
عــبد الــبهاء بــنفسه اال وهــو الــسير عــلى االقــدام وتــبليغ أمــر والــده املــاجــد إلــى جــميع االقــطار واالشــطار فــي 
الـعالـم. ان املـهاجـريـن يـعززون مـن مـكانـة االمـر اإللـهي ورفـعته فـي انـظار الـعامـة إلـى حـد بـعيد وعـلى االخـص 
فـــي انـــظار املـــسئولـــني الـــرســـميني. ال شـــك بـــأن الـــتوســـع الســـريـــع لـــالمـــر املـــبارك قـــد لـــفت انـــتباه رجـــال الـــفكر 
واملـسئولـني الـكبار فـي املـجتمع والـعامـلني فـي حـقل الـتربـية والـتعليم كـما كـان الـحال خـالل املـائـة سـنة املـاضـية 

تقريبا. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة فــي 20 حــزيــران / 

يونيو 1954)

من رسائل بيت العدل االعظم 

1- ان املـهاجـريـن الـذيـن اسـتقروا أو سيسـتقرون فـي مـواقـعهم، وبـالـذات فـي املـناطـق الجـديـدة وغـير املـفتوحـة 
يــجب ان يــتذكــروا بــأن ذهــابــهم إلــى اهــدافــهم لــه هــدف ابــعد مــن مجــرد االقــامــة الــقصيرة املــدة مــن اجــل فــتح 
مـنطقة او جـزيـرة مـعينة واالعـالن بـأن هـذه االقـالـيم قـد فـتحت لـالمـر املـبارك وحـتى لـو آمـن عـدد مـن افـراد تـلك 
االقــالــيم بــاالمــر اإللــهي. ان الهــدف الــرئــيسي والــواضــح هــو تــأســيس امــر اهلل بــشكل قــوي وراســخ فــي قــلوب 
الــناس والــتأكــد مــن ان املــؤســسات اإللــهية املــنشأ قــد تــأسســت واخــذت تــعمل بــواســطة املــهاجــريــن. إن مــثابــرة 
املــهاجــريــن فــي أمــاكــنهم ومــهما كــانــت الــتضحيات فــانــها تــعتبر نــوع مــن الخــدمــة املخــلصة الــتي ذكــرت فــي 
الـــتعالـــيم املـــباركـــة ولـــها ثـــواب فـــي الـــداريـــن. هـــناك نـــصائـــح وتـــوجـــيهات مـــتعددة مـــن حـــضرة املـــولـــى حـــول هـــذا 

املوضوع وفيها يشرح باسهاب الطبيعة الهامة لهذا العمل الواضح. 
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(من رسالة إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 5 حزيران / يونيو عام 1966 م)

2- بـــالنســـبة للهجـــرة، فـــهو أمـــر يـــتطّلب مـــشورة كـــبيرة وتـــشجيع. بـــالـــطبع ان كـــان املـــحفل يـــدعـــم املـــهاجـــر مـــن 
صــندوقــه، فــيمكن لــلمحفل وقــف هــذا الــدعــم الــحالــي اذا رفــض املــهاجــر الــذهــاب إلــى املــنطقة املــتفق عــليها او 
قـــرر املـــحفل عـــدم االســـتمرار فـــي املشـــروع ألي ســـبب كـــان. واذا قـــرر املـــهاجـــر او املـــحفل عـــمل ذلـــك، فـــيجب 
اعـطاء املـهاجـر فـرصـة كـافـية لـيصبح مـكتفيا ذاتـيا. أمـا اذا كـان املـهاجـر مسـتغنيا ذاتـيا مـن الـناحـية املـالـية ال 
يـــحق لـــلمحفل تـــوجـــيهه عـــن الـــجهة الـــتي يـــجب ان يـــسكن فـــيها. عـــلى املـــحفل او الـــلجنة املـــعينة املـــشورة مـــع 
املـهاجـر وشـرح االحـتياجـات وعـرض املـساعـدة السـتقراره فـي مـوقـعه الـالزم واملـناسـب. وبـاملـشورة مـع املـهاجـر 
يــمكن تــعيني أفــضل مــكان يــمكن لــه ان يخــدم ولــكن يــظل الــقرار الــنهائــي مــع الــشخص نــفسه. هــناك مــؤمــنون 
جــاءوا مــن الــخارج كــمهاجــريــن لــالســتقرار فــي الــنمسا وبــالــطبع يــأمــلون بــأن يســتقروا فــي املــدن املــحتاجــة 
لـلمهاجـريـن. ولـكن ان كـان احـد املـهاجـريـن مـن املـكتفني ذاتـيا وال يسـتطيع االسـتقرار فـي مـنطقة مـعينة لـه مـن 

قبلكم، عندئٍذ عليكم التفكير في افضل وسيلة يمكن االستفادة من خدمات هذا املهاجر. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للنمسا مؤرخة 30 اذار / مارس عام 1970 م)

3- انـنا نـدعـو االحـباء إلـى الـعمل فـورًا وبـشكل حـاسـم لهـذا املشـروع الـعاملـي الـحيوي املـدعـو لـه اتـباع حـضرة 
بــهاء اهلل فــي جــميع الــقارات. ان الــوقــت قــصير والجهــد املــطلوب هــو فــي الــواقــع كــبير وهــائــل. ســنتلو األدعــية 
واملـــناجـــاة فـــي األعـــتاب املـــقدســـة حـــتى يـــنهض ســـيل مـــن املـــهاجـــريـــن إلتـــمام هـــذه املـــهمة املـــلّحة فـــي الـــوقـــت 

الحاضر ويندفعوا بشدة إلى حقل الخدمة. 
(من رسالة ارسلت إلى جميع املحافل الروحانية املركزية بتاريخ 2 اب / اغسطس 1970 م)

[راجـع أيـًضا فـصل 2 االسـتقامـة والـثبات عـلى أمـر اهلل وفـصل 3 إطـاعـة اهلل ومظهـر أمـره وفـصل 8 االنـقطاع 
وفصل 25 التوكل على اهلل وفصل 35 خدمة أمر اهلل].
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االوحدةة ووااالتحادد 

من آثار حضرة بهاء اهلل

إيــاكــم أن تــفـرّقــكم شــؤونــات الــنفس والــهوى، كــونــوا كــاألصــابــع فــي الــيد واألركــان لــلبدن كــذلــك يــعظكم قــلم 1.
الوحي إن أنتم من املوقنني. 
  (الكتاب األقدس، فقرة 58) 

أن اتّحـــدوا يـــا أحـــبائـــي ثـــم اجـــتمعوا عـــلى شـــريـــعة أمـــري، وال تـــكونـــن مـــن املـــختلفني، وإن أقـــربـــكم إلـــى اهلل 2.
أخشاكم وأخشعكم لو أنتم من العارفني. 

(أمر وخلق، الجزء 3، ص 234)

قـد اخـترنـا الـباليـا إلصـالح الـعالـم واتّـحاد مـن فـيه إيـاكـم أن تـتكلموا بـما يـختلف بـه األمـر كـذلـك يـنصحكم 3.
ربــكم الــغفور........ يــا أحــبائــي أن اتحــدوا فــي أمــر اهلل عــلى شــان ال تــمّر بــينكم أريــاح االخــتالف هــذا مــا 

أُمرتم به في األلواح وهذا خير لكم إن أنتم تعلمون. 
(أمر وخلق، الجزء 3، ص 234)

يـــا أحـــبائـــي أن اجـــتمعوا عـــلى حـــب اهلل إيـــاكـــم أن تـــختلفوا فـــي أمـــر إنـــه أراد لـــكم املـــحبة واالتـــحاد انـــه لـــهو 4.
العليم الخبير. 

(آثار قلم أعلى، الجزء 6، ص 40)

5- إنــا نــشكو مــن الــذيــن اخــتلفوا فــي أمــر اهلل وبــهم تــكّدر صــافــي كــأس عــرفــانــي بــني بــريّــتي وكــسف شــمس 
تـقديـسي وخـسف قـمر سـلطانـي إنـا خـلقنا الـكل لـلموّدة والـوداد واملـحبة واالتـحاد ونـسأل اهلل بـأن يـؤيـد الـكلّ 

على ما يحب ويرضى إنه املقتدر القدير.
(آثار قلم أعلى، الجزء 6، ص 277)

6- قـل قـد جـاء الـغالم لـيحيي الـعالـم ويتّحـد مـن عـلى األرض كـلها فـسوف يـغلب مـا أراد اهلل وتـرى كـل األرض 
جنة األبهى كذلك رُِقم من قلم األمر على لوحٍ قويم. 

(ألواح نازله خطاب بملوك، ص 209)

7- إن ربــــكم الــــرحــــمن يــــحّب أن يــــرى مَـــــن فــــي األكــــوان كــــنفٍس واحــــدة وهــــيكٍل واحــــد ان اغــــتنموا فــــضل اهلل 
ورحمته في تلك األيام التي ما رأت عني اإلبداع شبهها. 

(ألواح نازله خطاب بملوك، ص 114)

8- قــل أن اتّحــدوا فــي كــلمتكم واتّــفقوا فــي رأيــكم واجــعلوا إشــراقــكم أفــضل مــن عــشيّكم وغــدكــم أحــسن مــن 
أمـسكم... قـل يـا أحـباء اهلل ال تـعملوا مـا يـتكّدر بـه صـافـي سـلسبيل املـحبة ويـنقطع بـه عـرف املـوّدة لَـعمري قـد 
خُــــلقتم لـــلوداد ال لـــلضغينة والـــعناد، لـــيس الفخـــر لـــحبكم أنـــفسكم بـــل لـــحب أبـــناء جـــنسكم ولـــيس الـــفضل ملـــن 

يحب الوطن بل ملن يحب العالم. 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 118)
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من آثار حضرة عبد البهاء 
فـلنتّبع الـرّب الجـليل فـي حـسن الـسياسـة وحـسن املـعامـلة والـفضل والـجود ولـنترك الـجور والـطغيان ولـنلتئم 1.

الـــتئام ذوي الـــقربـــى بـــالـــعدل واإلحـــسان ولـــنمتزج امـــتزاج املـــاء والـــراح ولنتّحـــد اتـــحاد األرواح، وال نـــكاد أن 
نــؤســس ســياســة أعــظم مــن ســياســة اهلل وال نــقدر أن نجــد شــيئا يــوافــق عــالــم اإلنــسان أعــظم مــن فــيوضــات 
اهلل، ولـكم أسـوة حـسنة فـي الـرب الجـليل فـال تـبّدلـوا نـعمة اهلل وهـي األلـفة الـتامـة فـي هـذا السـبيل. عـليكم يـا 

عباد اهلل بترك االختالف وتأسيس االئتالف والحب واإلنصاف والعدل وعدم االعتساف.
(مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء، الجزء األول، ص 11)

إن األديـان اإللـهية مـبنية عـلى الـفضائـل اإلنـسانـية ومـنها األلـفة والـوداد بـني الـعموم والـوحـدة واالتـفاق بـني 2.
الجــــمهور. يــــا قــــوم ألســــتم مــــن ســــاللــــة واحــــدة، ألســــتم أفــــنانــــا وأوراقــــا مــــن دوحــــة واحــــدة، ألســــتم مــــشمولــــني 
بلحـظات أعـني الـرحـمانـية ألسـتم مسـتغرقـني فـي بـحار الـرحـمة مـن الـحضرة الـوحـدانـية ألسـتم عـبيدا لـلعتبة 

الربانية. 
(مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء، الجزء األول، ص 12-11) 

ثــم يــا أصــفياء اهلل عــليكم بــاالتــحاد واالتــفاق واالحــتراز عــن الــشقاق واالبــتعاد مــن أهــل الــنفاق كــونــوا أزمّـــة 3.
واحــدة مــلكوتــية وجــنودا مــجندة الهــوتــية وهــيئة متحــدة اجــتماعــية يظهــركــم اهلل عــلى كــل األمــم واملــلل ويــعلي 
كـلمتكم بـني الـشعوب والـقبائـل وطـوائـف الـعالـم ويـنصركـم بـجنود وفـوز مـن جـبروت األبـهى وجـحافـل وكـتائـب 
هـاجـمة مـن املـأل األعـلى وإذا اخـتلفتم يـذهـب فـيضكم ويـنقطع سـيلكم ويـغضب حـبيبكم ويـقّل نـصيبكم ويـفرّ 

طبيبكم ويغلب أعدائكم ويستولي عليكم شانئكم ويتشتت شملكم ويتفرق جمعكم ويظلم أنواركم. 
(مكاتيب عبد البهاء، الجزء األول، الطبعة القديمة، ص 185)

أيــــها األحــــباء اســــعوا لــــالتــــحاد واالتــــفاق مــــع بــــعض ألنــــكم قــــطرات بحــــر واحــــد وأوراق شجــــر واحــــد ولــــئالئ 4.
صـدف واحـد وأوراد وريـاحـني حـديـقة واحـدة وبـعد ذلـك اعـملوا نـحو تـألـيف قـلوب سـائـر األديـان وعـامـلوا كـل 
فــرد مــن أفــراد الــجنس البشــري بــكل مــحبة وأخــوة وال تــعتبروا أي شــخص غــريــبا أو ســيئا..... إن ســلوكــكم 
يـجب أن يـؤدي إلـى تـبديـل هـذا الـعالـم الـفانـي إلـى عـالـم نـورانـي، وهـذه الـبقعة الـظلماء إلـى حـديـقة رحـمانـية. 

هذه وصية عبد البهاء وهذه نصيحة هذا العبد. وعليكم البهاء األبهى.
 (مائده آسماني، ج 5، ص 30)

اليوم ال توجد خدمة أعظم من اتحاد واتفاق األحباء. 5.
 (مكاتيب عبد البهاء، ج 1، الطبعة القديمة، ص 391)

6- قــــسًما بجــــمال الــــقدم روحــــي ألحــــبائــــه املتّحــــديــــن فــــداء، إن فــــرح وســــرور عــــبد الــــبهاء هــــو بــــاتــــحاد واتــــفاق 
االحباء ألن أساس أمر اهلل هو الوحدة واالتحاد واملحبة.  

 (مكاتيب عبد البهاء، ج 2، ص 200)

7- مـــن أعـــظم األمـــور اتـــحاد واتـــفاق جـــمهور األحـــباء واالئـــتالف الـــتام بـــينهم وهـــذا أهـــم األمـــور، وإذا انـــزعـــج 
أحد األحباء اهتموا به وخذوه باملحبة. 
 (مكاتيب عبد البهاء، ج 3، ص 340)
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من آثار حضرة ولي أمر اهلل

1- إن وحدة واتحاد األحباء هو األساس ووسيلة للنجاح والرقيّ بني الناس. 
(توقيعات مباركة 1922-1948، ص 74)

2- إن االتــحاد أعــظم وســيلة لــنجاح وفــالح األمــور ولــلوصــول والــحصول عــلى املــقصد واملــرام وأيــضا لــلنجاح 
في الخدمات األمرية.

(توقيعات مباركة، ج 3، ص 73)

3- يــجب أن يظهــر ويســتحكم االتــحاد واالتــفاق الــتام بــني األحــباء حــتى ال يــتوقــف األمــر الــعزيــز اإللــهي وال 
يحرم من الفتوحات واالنتصارات.

(گلزار تعاليم بهائي، ص 19)

4- هـناك الـعديـد مـن سـوء الـتفاهـمات تـبرز نـتيجة لـعالقـة األحـباء الشـديـدة لـألمـر املـبارك وأيـضا لـعدم الـبلوغ 
والـــرشـــد. عـــلينا أن نـــكون صـــبوريـــن ومـــحبنّي لـــبعضنا الـــبعض ونـــسعى جـــاهـــديـــن لـــكي نـــوجـــد الـــوحـــدة داخـــل 
الـعائـلة الـبهائـية. إن الـخالف بـني...... الـذي أشـرتـم إلـيه فـي رسـالـتكم يـشعر حـضرتـه بـأن سـببه هـو كـما ذكـر 

سابقا وليس بسبب العداوة لألمر املبارك أو عدم الخلوص.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 17 تشرين األول/ أكتوبر عام 1944 إلى أحد األحباء)

5- بـالنسـبة ملـوضـوع..... وعـدم الـتآلـف املـوجـود بـني بـعض األحـباء.. فـعندمـا يـسمح الـبهائـيون لـلقوى املـظلمة 
فـــي الـــعالـــم أن تـــتدخـــل فـــي الـــعالقـــات الـــقائـــمة بـــينهم فـــإنـــهم يـــوقـــفون تـــطّور األمـــر ونـــمّوه، ولهـــذا فـــإن املـــهمة 
الـــرئـــيسية لـــألحـــباء واملـــحافـــل الـــروحـــانـــية وبـــالـــذات املـــحفل املـــركـــزي أن يـــرّوجـــوا الـــتآلـــف والـــتفاهـــم واملـــحبة بـــني 
األحــباء. عــلى الجــميع أن يــكون مســتعًدا وراغــبًا فــي أن يــضع جــميع الــشكاوى جــانــبا، ســواء عــادلــة أم غــير 
عـــادلـــة مـــن أجـــل مـــصلحة أمـــر اهلل، ألن الـــناس ســـوف لـــن يـــقبلوا عـــلى األمـــر املـــبارك مـــا لـــم يـــروا داخـــل حـــياة 

الجالية بصورة الفتة للنظر ما هو مفقود في العالم اليوم وهما املحبة والوحدة. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن حــضرتــه بــتاريــخ 13 أيــار- مــايــو عــام 1945م إلــى املــحفل املــركــزي ألســترالــيا 

ونيوزيلندا)

6- إن أعـــظم امـــتحان قـــد يـــواجـــهه الـــبهائـــيون هـــو مـــن بـــعضهم الـــبعض، ولـــكن مـــن أجـــل حـــضرة عـــبد الـــبهاء 
عـــليهم أن يـــكونـــوا مســـتعديـــن لـــلتغاضـــي عـــن أخـــطاء بـــعضهم واالعـــتذار عـــن الـــكلمات الـــقاســـية الـــتي صـــدرت 
عـنهم وأن يـغفروا ويـنسوا أنـه (حـضرة املـولـى) يـنصح بشـدة اتـباع ذلـك. كـما أن حـضرتـه يـشعر بـأنـكم و...... 
أن ال تـــبتعدوا عـــن الجـــلسات والـــضيافـــات فـــي......واآلن هـــناك شـــباب بـــهائـــي متحـــمس فـــي....... وعـــليك أن 

تظهر لهم القيم البهائية والوحدة السائدة بني أعضاء جامعة االسم األعظم.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 18 كانون األول – ديسمبر عام 1945م إلى أحد األحباء)

7- أؤكـد لـكم بـأن حـضرتـه سـيتلو املـناجـاة مـن أجـل وحـدة....... ألن ذلـك مـن األهـمية الـقصوى، وعـليه يـعتمد 
تـطور األمـر املـبارك ونـجاح الـجهود الـتبليغية. مـا يـحتاجـه األحـباء فـي كـل مـكان هـو املـحبة املـتبادلـة وهـو أمـر 
يــمكن الــوصــول إلــيه عــن طــريــق مــحبتنا األكــثر لــحضرة بــهاء اهلل ألن هــذا الــحب الــعميق لــحضرتــه هــو الــذي 
يـمنع رغـباتـنا وأمـورنـا الـشخصية مـن الـتأثـير عـلى أمـره الـكريـم، بـل يـجعلنا قـادريـن عـلى أن نـضّحي بـأنـفسنا 

من أجل أمره ونكون كما قال حضرة عبد البهاء روحا واحدة في عدة أجساد.
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(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر عام 1964م)
8- إن حــضرة املــولــى يــدعــوك بــأن تــسعى جــاهــدا لــترويــج الــوحــدة واملــحبة بــني أعــضاء الــجامــعة ألنــه يــبدو أن 
هـذا مـا يـحتاجـونـه فـعال. قـد يحـدث أحـيانـا أن فـي بـعض الـجامـعات الـشابـة وأثـناء رغـبتها إدارة األمـر املـبارك 
قـد ال تـشعر بـأن الـروابـط الـروحـية هـي عـنصر هـام ورئـيسي بـل وأهـم مـن األنـظمة والـقوانـني الـتي تـوضـع مـن 

أجل إدارة سلوك الجامعة. 
(من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى أحد األحباء بتاريخ 4 تشرين األول/ أكتوبر عام 1950م)

من رسائل بيت العدل االعظم 

إن مـــا يـــضمن نـــجاح جـــهودكـــم وتـــقدمـــها فـــي خـــدمـــة االمـــر اإللـــهي يـــمكن االشـــارة الـــيه بـــكلمة واحـــدة هـــي 1.
الـــوحـــدة واالتـــحاد. إنـــها الـــبدايـــة والـــنهايـــة لـــكل الـــفعالـــيات والـــجهود االمـــريـــة املـــبذولـــة. وفـــي أول تـــذكـــار إلـــى 
املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة ذكـر حـضرة ولـي أمـر اهلل: "انـني أعـتقد جـازمـا بـأن مـن أهـم االمـور الـعاجـلة أن 
تـكون أهـدافـنا وفـعالـياتـنا متحـدة وراسـخة وأن نـزيـل جـميع الـشكوك واالحـقاد املـاضـية مـن قـلوبـنا وأن نـقاوم 
بـحكمة ولـباقـة الـقوى الـتي عـن طـريـق بـثّها لـالدعـاءات الـسخيفة املسـببة لـلخالف تـعكر صـفو جبهـتنا وتخـلق 
الـتفرقـة واالنـقسام بـني صـفوف أفـرادنـا وتحـّد مـن أعـمالـنا." وأضـاف قـائـال: "ان مـن واجـب أعـضاء املـحافـل 
الــروحــانــية املــركــزيــة فــي شــتى بــقاع الــعالــم الــبهائــي أن يــقومــوا بــتطويــر هــذه الــوظــيفة الــهامــة." وقــد حــذّر 
حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي بـــأن "فـــي حـــالـــة عـــدم قـــدرة هـــذه الـــهيئة املـــنتخبة واملـــسئولـــة عـــن ادراك هـــذا املـــطلب 
االســـاســـي لـــكافـــة االنـــجازات الـــناجـــحة، فـــإن جـــميع أركـــان الـــجامـــعة ســـتتفتت وتـــهوى." إن ايـــجاد الـــوحـــدة 
واالتــحاد داخــل املــحفل نــفسه بــالــطبع لــه أهــمية فــوريــة حــتى يســتطيع مــحفلكم االشــراف واملــحافــظة عــلى 
الــوحــدة واالتــحاد عــلى نــطاق واســع وال يــمكن ألي عــضو مــن أعــضاء مــحفلكم وفــي أي وقــت شــاء أن يــكون 
فــكره بــعيدا عــن هــذا املــطلب األســاســي أو مــتهاونــا فــي الــعمل عــلى املــحافــظة عــليه. ومــا هــو وثــيق الــصلة 
بهـذا املـوضـوع هـو السـلوك الـذي يتّخـذه الـعضو تـجاه عـضويـته فـي تـلك املـؤسـسة الـرفـيعة املسـتوى..... ومـن 
األمـور املـؤثـرة فـي إيـجاد الـوحـدة واالتـحاد هـو مـوقـف وسـلوك االحـباء سـواء كـانـوا أعـضاء فـي املـحفل أم لـم 

يكونوا، وهو أمر يتعلق بمدى ممارسة أعضاء الجامعة البهائية لحقوقهم وواجباتهم. 
(من رسالة إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة بتاريخ 19 ايار/ مايو 1994)

[راجع أيًضا فصل 69 وحدة الجنس البشري].
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ووحدةة االجنس االبشريي 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- إن ربــــكم الــــرحــــمن يــــحّب أن يــــرى مــــن فــــي األكــــوان كــــنفٍس واحــــدة وهــــيكل واحــــد، أن اغــــتنموا فــــضل اهلل 
ورحــمته فــي تــلك األيــام الــتي مــا رأت عــني اإلبــداع شــبهها، طــوبــى ملــن نــبذ مــا عــنده ابــتغاًء ملــا عــند اهلل نشهــد 

أنه من الفائزين. 
(منتخباتي، فقرة 107، ص 139) 

2- إيــاكــم أن تــفرقــكم شــئونــات الــنفس والــهوى كــونــوا كــاألصــابــع فــي الــيد واألركــان لــلبدن كــذلــك يــعظكم قــلم 
الــوحــي إن أنــتم مــن املــوقــنني، فــانــظروا فــي رحــمة اهلل وألــطافــه أنــه يــأمــركــم بــما يــنفعكم بــعد إذ كــان غــنيًا عــن 

العاملني. 
(منتخباتي، فقرة 72، ص 95) 

3- يــا ابــن اإلنــسان هــل عــرفــتم لــم خــلقناكــم مــن تــراٍب واحــد لــئال يفتخــر أحــد عــلى أحــد وتــفّكروا فــي كــل حــني 
فــي خــلق أنــفسكم، إذًا يــنبغي كــما خــلقناكــم مــن شــيء واحــد أن تــكونــوا كــنفس واحــدة بــحيث تــمشون عــلى 
رجــــٍل واحــــدة، وتــــأكــــلون مــــن فــــم واحــــد، وتــــسكنون فــــي ارض واحــــدة، حــــتى تظهــــر مــــن كــــينونــــاتــــكم وأعــــمالــــكم 

وأفعالكم آيات التوحيد وجواهر التجريد. 
(الكلمات املكنونة ) 

4- إنـــا نـــحّب أن نـــرى كـــّل واحـــد مـــنكم مـــبدأ كـــل خـــير ومشـــرق الـــصالح بـــني الـــعاملـــني، آثـــروا إخـــوانـــكم عـــلى 
أنـفسكم، فـانـظروا إلـى هـيكل اهلل فـي األرض إنـه أنـفق نـفسه إلصـالح الـعالـم إنـه لـهو املـنفق الـعزيـز املـنيع. إن 
ظهـرت كـدورة بـينكم فـانـظرونـي أمـام وجـوهـكم وغـّضوا الـبصر عـما ظهـر خـالـًصا لـوجـهي وحـبًا ألمـري املشـرق 
املـــنير. إنـــا نُـــحّب أن نـــراكـــم فـــي كـــل األحـــيان فـــي جـــنة رضـــائـــي بـــالـــروح والـــريـــحان ونجـــد مـــنكم عَــــرف األلـــفة 

والوداد واملحبة واالتحاد كذلك ينصحكم العالم األمني. 
(منتخباتي، فقرة 146، ص 202) 

5- إن أبـهى ثـمرة لشجـرة الـعلم هـذه الـكلمة الـعليا، كـّلكم مـن أصـل واحـد وأوراق شجـرة واحـدة، لـيس الفخـر 
ملــن يــحب الــوطــن بــل ملــن يــحب الــعالــم. وقــد نــزل مــن قــبل مــا هــو ســبب إلعــمار الــعالــم واتــحاد األمــم. طــوبــى 

للفائزين وطوبى للعاملني. 
(مجموعه أي از الواح، ص 74 - 75) 

6- يــا معشــر األولــياء، قــد فُــزْتــم بــأيــامٍ جــاء ذكــرهــا فــي أكــثر كــتب الــعالــم عــليكم أن يظهــر مــنكم االتــحاد عــلى 
شأٍن ينور شرق وغرب العالم. 

(درياي دانش، ص 185) 
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من آثار حضرة عبد البهاء 

1- واألسـاس الـثانـي هـو وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي، فجـميع البشـر مـشمولـون بـألـطاف الـرب الجـليل األكـبر وهـم 
عــباد اهلل الــواحــد ويــترعــرعــون فــي ظــل ربــوبــيته وهــي الــتي شــملتهم جــميًعا بــالــرحــمة. وإن الــتاج اإلنــسانــي 
لَـزيـنة لـرأس كـل عـبد مـن عـبيد اهلل، لهـذا يـجب أن نـري جـميع الـطوائـف واملـلل إن بـعضها إخـوة لـبعض وإنـهم 
أغــصان وأوراق وبــراعــم وأثــمار لشجــرة واحــدة، ذلــك ألن الجــميع أبــناء ألب واحــد هــو آدم وآللئ مــكنونــة فــي 

صدف واحد وكل ما في األمر أنهم بحاجة إلى التربية. 
(خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا، ص 80) 

2- واألســاس اإللــهي الــثانــي هــو الــوحــدة اإلنــسانــية، بــمعنى أن جــميع البشــر هــم عــباد اهلل األكــبر وأن اهلل 
خـالـق الـكل ورازق الـكل ومُــحيي الـكل كـما أنـه رؤوف بـالـكل، وجـميع الـناس يـكّونـون الـجنس البشـري، فـالـتاج 
اإلنــسانــي زيــنة لــكل رأس وخــلعة املــوهــبة اإللــهية جــماٌل لــكل هــندام والــكلُّ عــباد اهلل، وهــو بــهم جــميًعا رؤوف 
رحــيم، وعــنايــته تــشمل الــكل. ال يــفّرق بــني مــؤمــن وكــافــر بــل يــرحــم الــكل ويــرزقــهم، هــذه هــي الــصفة الــرحــمانــية 

اإللهية، لهذا ال يمكننا أن نفّضل إنسانًا على آخر ألن الخاتمة مجهولة. 
(خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا، ص 168)

3- وثـــانـــي تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي، فجـــميع البشـــر هـــم مـــن الـــنوع اإلنـــسانـــي 
وجـميعهم عـباد اهلل وقـد خـلق اهلل الجـميع والجـميع أبـناء اهلل، واهلل يـرزقـهم جـميًعا ويـربّـيهم جـميًعا وهـو رؤوف 
بـالجـميع. فـلماذا نـكون قـساة؟ هـذه هـي الـسياسـة اإللـهية الـتي سـطعت أنـوارهـا عـلى جـميع الخـلق وأشـرقـت 

شمسها على الجميع. 
(خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا، ص 324) 

4- لـقد خـلق اهلل تـعالـى الجـميع مـن الـتراب وخـلق الـكل مـن عـنصر واحـد ومـن سـاللـة واحـدة وعـلى كـرة أرضـية 
واحـدة وخـلق الجـميع تـحت ظـل سـماٍء واحـدة وخـلق الـكل مشـتركـني فـي اإلحـساسـات ولـم يـوجـد بـني الخـليقة 
تـفاوتًـا فـالـكّل مـتساوون وهـو يـرزق الجـميع ويـربـي الجـميع ويـحفظ الجـميع وهـو رؤوف بـالجـميع ولـم يـوجِـــد أي 

فرق بني البشر في فضله ورحمته. 
(خطب عبد البهاء في اوروبا وامريكا، ص 375) 

5- الحــظوا أزهــار الحــدائــق عــلى الــرغــم مــن اخــتالف أنــواعــها وتــفاوت ألــوانــها واخــتالف صــورهــا وأشــكالــها 
ولــكن ألنــها تــسقى مــن مــنبع واحــد وتــنتعش مــن هــبوب ريــح واحــد وتــترعــرع مــن حــرارة وضــياء شــمس واحــدة 
فـــإن هـــذا الـــتنوع واالخـــتالف ســـبب الزديـــاد جـــالل وجـــمال أزهـــار الحـــدائـــق.. أمـــا إذا كـــانـــت أزهـــار وريـــاحـــني 
الحـديـقة وأثـمارهـا وأوراقـها وأغـصانـها مـن نـوع ولـون واحـد ومـن تـركـيب وتـرتـيب واحـد فـال مـعنى وال حـالوة لـه، 
أمــا إذا اخــتلفت لــونًــا وورقًـــا وزهــرًا وثــمرًا، فــإن ذلــك زيــنة وروعــة للحــديــقة وتــكون فــي غــايــة الــلطافــة والجــمال 
واألنـــاقـــة. وكـــذلـــك األمـــر بـــالنســـبة لـــتفاوت وتـــنوع أفـــكار وأشـــكال وآراء وطـــبائـــع وأخـــالق الـــعالـــم اإلنـــسانـــي فـــان 
جــاءت فــي ظــل قــوة واحــدة ونــفوذ واحــد فــأنــها ســتبدو فــي غــايــة الــعظمة والجــمال والــسمو والــكمال. والــيوم ال 
يســـتطيع أي شـــيء فـــي الـــوجـــود أن يجـــمع عـــقول وأفـــكار وقـــلوب وأرواح الـــعالـــم اإلنـــسانـــي تـــحت ظـــل شجـــرة 

واحدة سوى القوة الكلية لكلمة اهلل املحيطة بحقائق األشياء. 
(مكاتيب عبد البهاء، الجزء األول، ص 318 – 319) 
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

إن مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري وهــو املــحور الــذي تــدور حــولــه جــميع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل لــيس مجــرد 1.
إحــساس مــتدفــق أو تــعبير مــبهم أو أمــل زائــف.. انــه مــبدأ ال يــطبق عــلى األفــراد فحســب بــل يــتعلق أســاسًــــــا 
بــطبيعة الــعالقــات الــرئــيسية الــتي يــجب أن تــربــط بــني الــدول واألمــم بــاعــتبارهــم أعــضاء فــي عــائــلة إنــسانــية 
واحـــدة... وإنـــه يـــتطلب تـــغييرا عـــضويـــا فـــي هـــيكل املـــجتمع الـــحاضـــر عـــلى نـــحو لـــم يشهـــد الـــعالـــم مـــثله مـــن 
قــبل... انــه يــدعــو إلــى إعــادة بــناء الــعالــم املــتحضر بــرمّـــته ونــزع ســالحــه... انــه يــمثل قــمة الــتطور اإلنــسانــي 
الــــذي بــــدأ بــــدايــــاتــــه األولــــى بــــحياة الــــعائــــلة ثــــم تــــطور حــــينما حــــقق اتــــحاد الــــقبيلة الــــذي أدى إلــــى تــــأســــيس 
الــحكومــة املــدنــية ثــم تــوســع لــيؤســس حــكومــات وطــنية مســتقلة ذات ســيادة. إن مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري 
كــما أعــلنه حــضرة بــهاء اهلل يــقوم عــلى تــأكــيد شــديــد بــأن الــوصــول لهــذه املــرحــلة الــنهائــية مــن هــذا الــتطور 
الــعظيم لــيس ضــروريًــا فحســب بــل حــتمي الــوقــوع وان مــيقات تــحقيقه أخــذ يــقترب بســرعــة وال يــمكن تــحققه 

بغير قوة إلهية املصدر. 
 (The World Order of Baha'u'llah من كتاب)

2- بـالنسـبة إلـى سـؤالـكم حـول مـعنى اآليـة "مـن يـحّب بـني نـوعـه" فـإن مـا قـالـه حـضرة بـهاء اهلل ال يـشير إلـى 
جـنس أو طـبقة مـعينة مـن الـناس بـل املـقصود مـنه كـافـة الـجنس البشـري بـغّض الـنظر عـن الـطبقة أو الـعقيدة 
أو الـلون. إن رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل ليسـت مـوجّــــهة إلـى مجـموعـة مـعيّنة مـن البشـر، إنـها رسـالـة عـالـية شـامـلة 
وأن مـبدأ وحـدة الـجنس البشـري هـو مـبدأ عـاملـي فـي تـطبيقه ويـشمل كـافـة مـجاالت الـعالقـات اإلنـسانـية. إنـه 
أمــر هــام أن تــكون هــذه الــنقطة واضــحة بــالنســبة لــألحــباء ألن مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري هــو حجــر الــزاويــة 

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 11 آذار/ مارس عام 1937)

3- بـعيًدا عـن أيـة مـحاولـة لـتقويـض األسـس الـراهـنة الـتي يـقوم عـليها املـجتمع اإلنـسانـي، يـسعى مـبدأ الـوحـدة 
هـذا إلـى تـوسـيع قـواعـد ذلـك املـجتمع، وإعـادة صـياغـة شـكل مـؤسـساتـه عـلى نـحو يـتناسـق مـع احـتياجـات عـالـمٍ 
دائــم الــتطور. ولــن يــتعارض هــذا املــبدأ مــع أي والٍء مــن الــوالءات املشــروعــة، كــما أنــه لــن يــنتقص مــن حــق أي 
والٍء ضــروري الــوجــود. فــهو ال يســتهدف إطــفاء شــعلة املــحبة املــتّزنــة لــلوطــن فــي قــلوب بــني البشــر، وال يــسعى 
إلـى إزالـة الـحكم الـذاتـي الـوطـني، الـذي هـو ضـرورةٌ مـلحة إذا مـا أُريـد تـجنب الشـرور واملـخاطـر الـناجـمة عـن 
الـحكم املـركـزي املـبالـغ فـيه. ولـن يـتجاهـل هـذا املـبدأ أو يـسعى إلـى طـمس تـلك املـيزات املـتصلة بـالـعرق واملـناخ 
والــتاريــخ والــلغة والــتقالــيد أواملــتعلقة بــالــفكر والــعادات، فهــذه الــفوارق تــميّز شــعوب الــعالــم ودولــه بــعضها عــن 
بــعض. إنــه يــدعــو إلــى إقــامــة والٍء أوســع واعــتناق مــطامــح أســمى تــفوق كــل مــا ســبق وحــرّك مــشاعــر الــجنس 
البشــري فــي املــاضــي. ويــؤكــد هــذا املــبدأ إخــضاع املــشاعــر واملــصالــح الــوطــنية لــلمتطلبات املــلّحة فــي عــالــم 
مـوحّــــد، رافـًضا املـركـزيـة الـزائـدة عـن الحـّد مـن جـهة ومسـتنكرًا مـن جـهة أخـرى أيـة مـحاولـة مـن شـأنـها الـقضاء 

على التنّوع والتعّدد. فالشعار الذي يرفعه هو: الوحدة واالتحاد في التنوع والتعدد. 
(كتب في عام 1931 ومنقول عن رسالة "السالم العاملي وعد حق”)

4- ان الـــغايـــة الـــقصوى مـــن ظـــهور بـــهاء اهلل ورســـالـــته الـــسامـــية هـــي الـــوصـــول إلـــى هـــذا االتـــحاد الـــروحـــانـــي 
والـــعضوي لجـــميع الـــشعوب. فـــإذا كـــنا مخـــلصني فـــي تـــطبيق مـــضامـــينه، فـــال بـــد لهـــذا االتـــحاد أن يـــؤدي إلـــى 
بــروز ذلــك الــعصر املــوعــود لــكافــة أركــان الــجنس البشــري، يــجب أن نــنظر إلــى ذلــك الــعصر.. عــلى أنــه داللــة 
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عــلى آخــر وأعــلى مــرحــلة مــن مــراحــل تــكامــل حــياة اإلنــسان املشــتركــة عــلى وجــه الــغبراء. ان ظــهور املــجتمع 
الـــعاملـــي وبـــروز اإلحـــساس بـــاملـــواطـــنة الـــعاملـــية وتـــأســـيس الـــحضارة والـــثقافـــة الـــعاملـــية... يـــجب أن تـــعتبر طـــبًقا 
لــــطبيعة الــــحياة األرضــــية بــــأنــــها أقــــصى مــــا يــــمكن أن يــــصل إلــــيه تــــنظيم املــــجتمع البشــــري. ومــــع ذلــــك فــــان 
اإلنــسان كــفرد سيســتمر، ال بــل يــجب عــليه أن يســتمر فــي الــنمو والــتطور نــتيجة لهــذه املــنزلــة الــكمالــية الــتي 

وصل إليها البشر. 
 (The World Order of Baha'u'llah من كتاب)

من رسائل بيت العدل األعظم 

1- إن املــهمة الــرئــيسية لــظهور حــضرة بــهاء اهلل فــي هــذا الــوقــت مــن الــتاريــخ البشــري هــو الــتأكــيد عــلى مــبدأ 
وحــدة الــجنس البشــري وتــأســيس الســالم بــني الــشعوب، ولهــذا فــإن جــميع الــقوى الــتي تتحــرك لــتحقيق ذلــك 
تـــكون بـــدافـــع مـــن تـــأثـــير هـــذا الـــظهور ولـــكننا نـــعلم بـــأن الســـالم يـــأتـــي عـــبر مـــراحـــل. املـــرحـــلة األولـــى ســـتكون 
تـأسـيس السـالم األصـغر وفـيها تـتحقق الـوحـدة بـني الـشعوب ومـن ثـم وبـالـتدريـج يـبدأ السـالم األعـظم بـالـتحقق 

وهي الوحدة الروحية واالجتماعية والسياسية للجنس البشري. 
(من رسالة إلى أحد املؤمنني بتاريخ 31 يناير 1985)

2- إن هـــذا الـــتغيير املـــثير فـــي وضـــع ديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل يحـــدث فـــي زمـــن مـــضطرب ومـــشّوش مـــن تـــاريـــخ 
البشـريـة وفـيها يشهـد قـادة دول الـعالـم وزعـمائـها وحـكومـاتـها ومـع يـأس مـتزايـد فشـل وسـقوط جـميع املـحاوالت 
والـجهود الـرامـية وعـدم فـعالـيتها فـي الـتغلب والـسيطرة عـلى االخـتالف والـتمزق والـفوضـى الـذي يـعّم الـعالـم، 
وهــذا مــا يــحتم عــلينا نــحن الــبهائــيون أن نــفكر جــديًــا ونــتأمــل مــليًّا مــا قــالــه حــضرة ولــي أمــر اهلل بــأن: "تــطبيق 
مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري الــذي يــعتبر املــحور الــذي يــدور حــولــه جــميع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل..... يــتطلب 

إحداث تغييرًا عضويًا في مقّومات املجتمع اإلنساني الحاضر، تغييرًا لم يشهده العالم من قبل. 
(من رسالة الرضوان لعام 1985)

3- إن املـسألـة األولـى الـتي يـجب حـلها هـي كـيفية تـغيير الـعالـم املـعاصـر، بـكل مـا فـيه مـن أنـماط الـصراعـات 
املــتأصــلة وجــْعُله عــاملًـا يــسوده الــتعاون واالنــسجام، فــالــنظام الــعاملــي ال يــمكن تــثبيته إال عــلى أســاس الــوعــي 
وعــــيًا راســــًخا ال يــــتزعــــزع بــــوحــــدة الــــجنس البشــــري، هــــذه الــــوحــــدة الــــتي هــــي حــــقيقٌة روحــــية تــــؤكــــدهــــا الــــعلوم 
اإلنــسانــية بــأســرهــا. إن عــلم اإلنــسان وعــلم وظــائــف األعــضاء وعــلم الــنفس هــذه الــعلوم كــلها تــعترف بــانــتماء 
اإلنـــسان إلـــى أصـــل واحـــد، رغـــم أن املـــظاهـــر الـــثانـــويـــة لـــحياتـــه تـــختلف وتـــتنوع بـــصورة ال حـــصر لـــها وال عـــّد. 
ويـتطلب إدراك هـذه الـحقيقة التخـلي عـن الـتعصبات بـكل أنـواعـها عِــرقـية كـانـت أو طـبقيًة أو ديـنيًة أو وطـنيًة أو 
مـتصلًة بـالـلون أو بـالـجنس أو بمسـتوى الـرقـي املـادي، وبـمعنى آخـر تـرك كـل مـا قـد يـوحـي إلـى فـئة مـن البشـر 
بـــأنـــها أفـــضل شـــأنًـــا أو أســـمى مـــرتـــبًة مـــن ســـواهـــا. إن الـــقبول بـــمبدأ وحـــدة الـــجنس البشـــري هـــو أول مـــطلبٍ 
أسـاسـي يـجب تـوفـره فـي عـملية إعـادة تـنظيم الـعالـم وإدارتـه كـوطـن واحـد ألبـناء البشـر أجـمع. والـقبول بهـذا 
املـبدأ الـروحـي قـبوالً عـاملـي الـنطاق ضـرورٌي بـالنسـبة أليـة مـحاولـة نـاجـحة إلقـامـة صـرح السـالم الـعاملـي. وبـناءً 
عـــلى ذلـــك يـــجب إعـــالنـــه فـــي كـــل أنـــحاء الـــعالـــم، وجـــعله مـــادةً تـــدرَّس فـــي املـــدارس، كـــما يـــنبغي املـــثابـــرة عـــلى 
تـأكـيده وإثـباتـه فـي كـل دولـة تـمهيًدا إلحـداث مـا يـنطوي عـليه مـن تـحَول عـضوي فـي بـنية املـجتمع. واالعـتراف 
بــمبدأ وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي يســتلزم، مــن وجــهة الــنظر الــبهائــية "أقــل مــا يــمكن إعــادة بــناء الــعالــم املــتمدن 
بـأسـره ونـزع سـالحـه، لـيصبح عـاملًا متحـًدا اتـحاًدا عـضويًـا فـي كـل نـواحـي حـياتـه األسـاسـية، فـيتوحّــــد جـهازه 
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الـسياسـي، وتـتوحّــــد مـطامـحه الـروحـية، وتـتوحّــــد فـيه عـوالـم الـتجارة واملـال، ويـتوحّــــد فـي الـلغة والخـط، عـلى أن 
يـــبقى فـــي ذات الـــوقـــت عـــاملًـــا ال حـــدود فـــيه لـــتنوع الـــخصائـــص الـــوطـــنية والـــقومـــية الـــتي يـــمثّلها أعـــضاء هـــذا 

االتحاد". 
(من رسالة السالم العاملي وعد حق، اكتوبر 1985)

4- فـــالـــتفرقـــة الـــعنصريـــة هـــي أحـــد أشـــّد الشـــرور ضـــررًا وأذى وأكـــثرهـــا اســـتشراًء، وهـــي عـــائـــٌق رئـــيسيٌ فـــي 
طــريــق الســالم. والــعمل بــمبادئ هــذه الــتفرقــة هــو انــتهاٌك فــاضــح لــكرامــة اإلنــسان، وال يــمكن الــقبول بــه بــأي 
عــذٍر مــن األعــذار. إن الــتفرقــة الــعنصريــة تــعيق نــمو اإلمــكانــات الــالمحــدودة عــند أولــئك الــذيــن يــرزحــون تــحت 
نــيرهــا، كــما أنــها تفســد أولــئك الــذيــن يــمارســونــها، وتــعطّل تــقّدم اإلنــسان ورقــيّه، وإذا مــا أريــد الــقضاء عــلى 
هـــذه املـــشكلة، فـــمن الـــواجـــب االعـــتراف بـــمبدأ وحـــدة الـــجنس البشـــري وتـــنفيذ هـــذا املـــبدأ بـــاتـــخاذ اإلجـــراءات 

القانونية املناسبة وبتطبيقه على نطاق عاملي. 
(من رسالة السالم العاملي وعد حق، اكتوبر 1985)

5- إن هـدف الـحياة لـلفرد الـبهائـي هـو تـرويـج مـبدأ وحـدة الـجنس البشـري، وان جـميع بـواعـث حـياتـنا مـرتـبطة 
بــحياة جــميع الــكائــنات البشــريــة. فــما نــدعــو إلــيه لــيس خــالصًــــــــــا فــرديًــا بــل خــالص الــعالــم بــأكــمله.. ومــا نــصبو 
إلـيه إنـما هـو حـضارة عـاملـية تـعتمد عـلى سـلوكـيات ورد فـعل األفـراد. مـن جـهة هـو عـكس املـسيحية الـذي بـدأ 

باألفراد ومن خالله وصل إلى حياة املجتمع اإلنساني. 
(منقول عن كتاب The Concept of Spirituality للسيد ويليام هاتشر) 

[راجع أيًضا فصل 68 الوحدة واالتحاد].
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ووحدةة أأصل ااألدديیانن وواالرسل 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

1- وإنــك لــو تــكون مــن أهــل هــذه املــديــنة فــي هــذه الــّلّجة األحــديــة لــتَرى كــل الــنبيني واملــرســلني كــهيكٍل واحــد 
ونــفٍس واحــدٍة ونــوٍر واحــد وروحٍ واحــدة، بــحيث يــكون أّولــهم آخــرهــم وآخــرهــم أولــهم وكــلهم قــامــوا عــلى أمــر اهلل 
وشـرعـوا شـرايـع حـكمة اهلل وكـانـوا مـظاهـر نـفس اهلل ومـعادن قـدرة اهلل ومـخازن وحـي اهلل ومـشارق شـمس اهلل 

ومطالع نور اهلل. 
(من لوح جواهر األسرار) 

2- والــــذي جــــعله اهلل الــــدريــــاق األعــــظم والســــبب األتــــم لــــصحته هــــو اتــــحاد مــــن عــــلى األرض عــــلى أمــــر واحــــد 
وشريعٍة واحدة، وهذا اليمكن أبًدا إال بطبيٍب حاذٍق كامٍل مؤيَّد. 

(من لوح مخاطب امللكة فكتوريا)

3- وكــــل الشــــرائــــع فــــّصلت مــــن نــــقطة واحــــدة وشــــرعــــت مــــن لــــدى اهلل وتــــرجــــع إلــــيه، ال فــــرق بــــينها إن أنــــتم مــــن 
املـوقـنني... يـا مـأل الـتوحـيد ال تـفرقـوا فـي مـظاهـر أمـر اهلل وال فـي مـا نـزّل عـليهم مـن اآليـات وهـذا حـق الـتوحـيد 
إن أنـتم مـن املـوقـنني، وكـذلـك فـي أفـعالـهم وأعـمالـهم وكـلما ظهـر مـن عـندهـم ويظهـر مـن لـدنـهم كـل مـن عـند اهلل 
وكـــٌل بـــأمـــره عـــامـــلني، ومـــن فـــّرق بـــينهم وبـــني كـــلماتـــهم ومـــا نـــزل عـــليهم أو فـــي أحـــوالـــهم وأفـــعالـــهم فـــي أقـــل مـــا 

يُحصى، لقد أشرك باهلل وآياته وبرُسله وكان من املشركني. 
(من لوح مدينة التوحيد) 

4- يــا قــوم إنــي لجــمال عَـــلِيّ بــينكم، ونــفس محــمد ٍ فــيكم، وكــينونــة الــروح بــني الــسموات واألرض إن أنــتم مــن 
العارفني. 

(من كتاب بديع) 

5- تــاهلل هــذا لــهو الــذي قــد ظهــر مــرة بــاســم الــروح ثــم بــاســم الــحبيب ثــم بــاســم عــليّ ثــم بهــذا االســم املــبارك 
املتعالي املهيمن العلي املحبوب. 

(من لوح نصير) 

6- وأمـــا ســـؤالـــك عـــن االتـــحاد، فـــإن االتـــحاد فـــي املـــرتـــبة األولـــى اتـــحاٌد فـــي الـــديـــن وهـــذا االتـــحاد كـــان والزال 
سببًا لنصرة أمر اهلل في القرون والعصور السالفة

(أدعية حضرت محبوب، ص 388) 

7- يـــجب عـــلى جـــميع الـــشعوب أن تســـتظل فـــي ظـــل أمـــر وشـــريـــعة واحـــدة ويـــكون جـــميع البشـــر مـــثل األخـــوة 
املـــــتحابـــــني وتســـــتحكم روابـــــط املـــــحبة واالتـــــحاد بـــــني أبـــــناء الـــــجنس البشـــــري وتـــــنتهي وتـــــزول كـــــل الـــــخالفـــــات 

واملنازعات العرقية واملذهبية. 
(ظهور عدل إلهي، ص 77) 
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من الواح حضرة عبد البهاء 
1- إن هـذه الـنجوم الـساطـعة مـن أفـق الـحقيقة ائـتلفت واتّحـدت واتـفقت وبشّـــــر كـل سَـــــَلف عـن كـل خَــَلف وصـَدق 
كـل خَــَلف نـبوة كـل سَــــــَلف، فـما بـالـكم أنـتم يـا قـوم تـختلفون وتـتجادلـون وتـتنازعـون ولـكم أسـوة حـسنة فـي هـذه 

املظاهر النورانية واملطالع الرحمانية ومهابط الوحي العصبة الربانيه. 
(مجموعة خطابات حضرة عبد البهاء، ص 21-20) 

2- جـــميع األنـــبياء سَـــــــَعوا لـــوحـــدة الـــجنس البشـــري وخـــدمـــته، ألن أســـاس الـــتعالـــيم اإللـــهية هـــو وحـــدة الـــجنس 
البشـري. عـمل سـيدنـا مـوسـى عـليه السـالم عـلى وحـدة الـعالـم االنـسانـي وأسّـــــس الـسيد املـسيح وحـدة الـجنس 
البشــري، أمــا ســيدنــا محــمد عــليه الســالم فــقد أعــلن عــن الــوحــدة اإلنــسانــية وأشــار اإلنــجيل والــتوراة والــقرآن 

الكريم إلى تأسيس العالم اإلنساني. شريعة اهلل واحدة ودين اهلل واحد أال وهي األلفة واملحبة. 
(مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء، ص 24) 

3- إن كـل ديـن سـماوّي ظهـر حـتى اآلن قـّسم تـعالـيمه إلـى نـوعـني، الـنوع األول هـي الـتعالـيم الـروحـانـية مـثل 
مـعرفـة اهلل ومـوهـبة اهلل وفـضائـل الـعالـم اإلنـسانـي والـكماالت اإلنـسانـية، وهـي لـها عـالقـة بـعالـم األخـالق، هـذه 
هـــي الـــحقيقة وهـــذا هـــو األصـــل، ودعـــا جـــميع األنـــبياء والـــرســـل إلـــى هـــذه الـــحقيقة... أمـــا الـــنوع الـــثانـــي فـــهي 
التعاليم التي لها عالقة باألمور الجسمية وهي من الفروع حيث أنها تتغيّر وتتبّدل حسب مقتضى الزمان. 

(مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء، ص 243) 

4- إن املـــقصود األصـــلي لـــلمظاهـــر اإللـــهية هـــو تـــربـــية الـــجنس البشـــري، واألديـــان الـــسماويـــة لـــم تـــكن ســـببًا 
لــــلخالف أو الــــعداء، ألن أســــاس جــــميع األديــــان هــــو الــــحقيقة، والــــحقيقة واحــــدة ال تــــعّدد فــــيها، أمــــا الــــخالف 

املوجود فهو من التقاليد، ووجود التقاليد املختلفة، أدى إلى النزاع والخالف. 
(مجموعة خطابات حضرت عبد البهاء، ص 351)

5- هـــناك الـــعديـــد مـــن األديـــان، لـــكن حـــقيقة الـــديـــن واحـــدة. هـــناك أيـــام عـــديـــدة ولـــكن الـــشمس واحـــدة، وهـــناك 
مـــصادر مـــياه مـــتعددة ولـــكن الـــينبوع واحـــد، وهـــناك أغـــصان شجـــر كـــثيرة ولـــكن الشجـــرة واحـــدة. إن أســـاس 
األديـان الـسماويـة هـو الـحقيقة، وال وجـود لـألديـان فـي غـياب الـحقيقة. سـيدنـا إبـراهـيم بشّـــــر بـالـحقيقة وسـيدنـا 
مـوسـى رّوجـها، أمـا املـسيح عـليه السـالم فـقد أسّــــــسها والـرسـول املـصطفى عـليه السـالم كـان رسـوالً لـلحقيقة. 
حــضرة الــباب كــان بــابًــا لــلحقيقة، أمــا حــضرة بــهاء اهلل فــقد كــان إشــراقًــا لــلحقيقة. الــحقيقة واحــدة ال تــسمح 
بــالــتعدد أو االنــقسام، إن الــحقيقة مــثل الــشمس الــتي تســطع بــنورهــا مــن جــهات مــختلفة، ومــثل الــنور الــذي 

يضيء املصباح . 
(من كتاب Promulgation of Universal Peace، ص 126)

6- وقــــد أعــــلن حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــي وكــــذلــــك وحــــدة األديــــان ألن جــــميع األديــــان اإللــــهية 
أســاســها الــحقيقة، والــحقيقة التــقبل الــتعّدد، والــحقيقة واحــدة وأســاس جــميع أنــبياء اهلل واحــد وهــو الــحقيقة، 
ولـو لـم يـكن الـحقيقة لـكان بـاطـالً. وحـيث أن األسـاس هـو الـحقيقة، لهـذا فـإن بـناء األديـان اإللـهية واحـد، وغـايـة 
مــا فــي األمــر أن الــتقالــيد حــّلت فــي وســطها وظهــرت آداب وتــقالــيد زائــدة، وهــذه الــتقالــيد ليســت مــن األنــبياء 
إنـما هـي حـادثـة وبـدعـة.... أمـا إذا نـبذنـا هـذه الـتقالـيد وتحـّريـنا حـقيقة أسـاس األديـان اإللـهية فـال شـك أنـنا 

نتحد. 
(خطب عبد البهاء في أوروبا وأمريكا، ص 315)
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من تواقيع حضرة ولي أمر اهلل 

1- إن املــــبدأ الــــهام واألســــاســــي الــــذي شــــرحــــه لــــنا حــــضرة بــــهاء اهلل ويــــؤمــــن بــــه أتــــباعــــه بــــشكل جــــازم هــــو أن 
الـحقيقة الـديـنية ليسـت مـطلقة وإنـما نسـبية وأن الـرسـالـة الـسماويـة هـي عـملية مسـتمرة وفـي تـقدم وأن جـميع 
األديـــان الـــعظيمة فـــي الـــعالـــم ســـماويـــة فـــي األصـــل وأن مـــبادئـــها األســـاســـية مـــتماثـــلة ومـــتطابـــقة تـــمامًــــا، وأن 
أهــدافــها ومــقاصــدهــا مــتشابــهة كــما أن تــعالــيمها تــعكس لــنا حــقيقة واحــدة وأن وظــائــف هــذه األديــان مــكّملة 
لــــبعضها الــــبعض وأن اخــــتالفــــها الــــوحــــيد يــــكمن فــــي األحــــكام والحــــدود الــــفرعــــية وأن مــــهامــــهم هــــي الــــتكامــــل 

الروحي للمجتمع اإلنساني خالل مراحل متعاقبة ومستمرة. 
(نقالً عن كتاب الدين البهائي، بحث ودراسة، ص 136) 

2- يــؤمــن الــديــن الــبهائــي بــوحــدة األلــوهــية ووحــدة األنــبياء واملــرســلني ويــدعــو إلــى الــبحث عــن الــحقيقة ويــنبذ 
جــميع أنــواع الــتعصب والخــرافــات ويــنبّهنا إلــى أن الهــدف الــرئــيسي لــلديــن هــو تــرويــج الــوئــام والــتآلــف ويــجب 
أن يــكون الــديــن مــطابــًقا لــلعلم ويــكون أســاسًــــــا ملــجتمع ســلمي ومــتطور ومــنظم. إنــه يــدعــو إلــى تــكافــؤ الــفرص 
والــحقوق واملــزايــا لــكال الجنســني ويــؤيــد الــتعليم اإللــزامــي ويــضع حــًدا لــلفقر املــدقــع والــغنى الــفاحــش ويــعتبر 
الـــعمل املنجـــز بـــروح الخـــدمـــة نـــوعًــــا مـــن أنـــواع الـــعبادة ويـــقترح تـــبني لـــغة عـــاملـــية مـــساعـــدة وإيـــجاد املـــنظمات 

الضرورية لتأسيس وحماية سالم عاملي دائم. 
(نقالً عن كتاب الدين البهائي، بحث ودراسة، ص 138) 

من رسائل بيت العدل األعظم 

1- فـاملـبدأ الـذي يـفرض عـلينا أن نـعامـل اآلخـريـن كـما نـحب أن يـعامـلنا اآلخـرون، مـبدأٌ خـلقي تـكرر بـمختلف 
الـصور فـي األديـان الـعظيمة جـميًعا، وهـو يـؤكـد لـنا صـحة املـالحـظة الـسابـقة فـي نـاحـيتني مـعينتني: األولـى، 
أنـه يـلّخص اتـجاهًــا خـلقيًا يـختص بـالـناحـية الـتي تـؤدي إلـى إحـالل السـالم، ويـمتد بـأصـولـه عـبر هـذه األديـان 
بـغّض الـنظر عـن أمـاكـن قـيامـها أو أوقـات ظـهورهـا، والـثانـية: أنـه يـشير إلـى نـاحـية أخـرى هـي نـاحـية الـوحـدة 
واالتــحاد الــتي تــمثل الــخاصــية الــجوهــريــة لــألديــان، هــذه الــخاصــية الــتي أخــفق البشــر فــي إدراك حــقيقتها 
نــتيجة نــظرتــهم املــشوهــة إلــى الــتاريــخ. فــلو كــانــت اإلنــسانــية قــد أدركــت حــقيقة أولــئك الــذيــن تــَولــوا تــربــيتها فــي 
عـهود طـفولـتها الجـماعـية كـمنفّذيـن ملـسير حـضارٍة واحـدة، لَــَجنْت دون شـك مـن اآلثـار الـخيّرة، الـتي اجـتمعت 
نـتيجة تـعاقـب تـلك الـرسـاالت مـحصوالً أكـبر مـن املـنافـع الـتي ال تُـحصى وال تُـعد، ولـكن اإلنـسانـية فشـلت، ويـا 

لألسف، في أن تفعل ذلك. 
(من رسالة السالم العاملي وعد حق، اكتوبر 1985)

2- يـسود لـديـنا االعـتقاد بـأن قـادة األديـان يـنبغي عـليهم مـجابـهة هـذا التحـدي الـتاريـخي إذا أرادوا لـلقيادة 
الــديــنية هــذه أن يــكون لــها أي مــعنى فــي املــجتمع الــعاملــي الــذي بــدأ يــبرز إلــى الــوجــود نــتيجة مــا مــّر بــه مــن 
تـجارب الـتحول والـتغيير الـتي أحـدثـها الـقرن العشـرون. فـقد بـات مـن الجـليّ أن أعـداًدا مـتزايـدة مـن الـناس 
قـد وصـلت إلـى قـناعـة بـأن الـحقيقة الـكامـنة فـي األديـان الـسماويـة كـلها حـقيقة واحـدة فـي جـوهـرهـا، ومـا كـان 
ملـثل هـذه الـقناعـة أن تـصدر نـتيجة أي حـّل ملـجادالت فـقهية، ولـكنها صـادرة عـن وعـي وجـدانـي أغـناه مـا تـوفـر 
لـــآلخـــريـــن مـــن خـــبرات واســـعة ونـــتيجة تـــولّـــد االعـــتقاد بـــوحـــدة الـــعائـــلة اإلنـــسانـــية ذاتـــها. فـــمن مـــزيـــج مـــعتقدات 
وطــقوس ديــنية وأحــكام شــرعــية تــّم تــوارثــها مــن عــوالــم عــفا عــليها الــزمــان، بــدأ يــبرز هــناك شــعور بــأن الــحياة 
الـروحـية، مـثلها مـثل الـوحـدة الـتي تجـمع مـختلف الـقومـيات واألعـراق والـثقافـات، تـشكل فـي حـد ذاتـها حـقيقة 
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واحــدة مــطلقة مــيسور لــكل إنــسان ســبيل الــوصــول إلــيها. ولــكي يــتأصــل هــذا الــشعور الــذي بــدأ يــعّم الــناس 
ولـكنه ال يـزال فـي بـدايـة أمـره ولـيتمكن مـن اإلسـهام إسـهامًــا فـاعـالً فـي بـناء عـالـم يـسوده السـالم، يـنبغي عـليه 
أن يحــظى بــالــتأيــيد الــقلبي الــكامــل مــن قــبل أولــئك الــذيــن تــتوجّـــــه إلــيهم جــماهــير الــناس فــي كــل أنــحاء الــعالــم 

طلبًا للهداية والرشاد حتى في هذه اللحظة املتأخرة. 
(من رسالة بيت العدل األعظم إلى قادة األديان في العالم، نيسان / ابريل 2002

[راجع أيًضا فصل 18 تطابق الدين مع العلم والعقل وفصل 69 وحدة الجنس البشري].
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االوصيیة 

من آثار حضرة بهاء اهلل 

 قـــد فـــرض لـــكل نـــفس كـــتاب الـــوصـــية ولـــه أن يـــزيـــن رأســـه بـــاألســـم األعـــظم ويـــعترف فـــيه بـــوحـــدانـــية اهلل فـــي 1.
مظهــر ظــهوره ويــذكــر فــيه مــا أراد مــن املــعروف ليشهــد لــه فــي عــوالــم األمــر والخــلق ويــكون لــه كــنزا عــند ربــه 

الحافظ األمني. 
 (الكتاب األقدس، فقرة 109) 

سـؤال: هـل يـجوز لـشخص أن يـخصص فـي وصـيته جـزءا مـن مـالـه لـينفق بـعد حـياتـه فـي األمـور الـخيريـة، 2.
غـــير أداء حـــقوق اهلل وحـــقوق الـــناس، أم أن حـــّقه يـــنحصر فـــي مـــصروف الـــدفـــن والـــكفن وحـــمل الـــنعش ومـــا 

بقى من مال يؤول كما فرض اهلل إلى الوارث؟
جـــواب: االنـــسان حـــر فـــي مـــالـــه. إن وفـــق فـــي أداء حـــقوق اهلل ولـــم يـــكن لـــلناس عـــليه حـــق، كـــل مـــا يـــكتب ويـــقر 

ويعترف به في وصيته مقبول. قد اذن اهلل له بأن يفعل فيما ملكه اهلل كيف يشاء. 
 (من رسالة سؤال وجواب)

قد فرض لكل نفس كتاب الوصية3.
وفـقا لـتعالـيم حـضرة بـهاء اهلل مـن واجـب كـل فـرد أن يـكتب وصـيته ولـه حـريـة الـتصرف فـي تـركـته كـيفما شـاء. 
وأكـــد حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي خـــصوص الـــوصـــية "ان األنـــسان حـــّر فـــي مـــالـــه... قـــد اذن اهلل لـــه بـــأن يـــفعل فـــيما 
مــّلكه اهلل كــيف يــشاء." أمــا أحــكام املــواريــث املــنزلــة فــي الــكتاب األقــدس فــتطبق اذا لــم يــترك املــتوفــى وصــية 

تحدد توزيع تركته. 
 (شرح الكتاب األقدس، ص 136)

االسم األعظم 4.
السـم اهلل األعـظم مشـتقات عـديـدة تـرجـع كـلها إلـى األصـل وهـي كـلمة "بـهاء" وقـد نـفذ الـبهائـيون فـي الشـرق 
أمــر الــكتاب األقــدس بــخصوص الــوصــية بــتصديــرهــا بــعبارات مــثل "يــا بــهاء األبــهى" و"بــسمه األبــهى" و"هــو 

األبهى" 
 (شرح الكتاب األقدس، فقرة 137)

لـكل انـسان مـطلق الحـريـة فـي الـتصرف بـأمـوالـه وإن حُــــرِم مـن هـذا الـحق فـسوف يـنتهي عـزّ الـوجـود. جـاء 5.
في احد املقامات إن عزّ العباد كان وال زال باملال. 

 (أمر وخلق، مجلد 4 ، ص 209)

من ألواح حضرة عبد البهاء 

أمـا مـوضـوع اإلرث فهـذا الـتقسيم يـطرح عـندمـا لـم يـكن لـلمتوفـى وصـية ولـكن كـتابـة الـوصـية فـرض وواجـب 1.
لـكل شـخص. وهـناك نـصوص إلـهية صـريـحة بـكتابـة الـوصـية أثـناء الـصحة الـجيدة وفـيها يـوصـي مـا يـشاء 
وعـليه أن يـختم وصـيته عـلى أن تـفتح بـعد وفـاتـه ويـنفذ كـل مـا جـاء فـيه. فـي هـذه الـحالـة يـمكن لـالنـسان فـي 

أثناء حياته وطبقا الرادته ان يوصي ملن يشاء وعليكما البهاء األبهى. 
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 (مكاتيب عبد البهاء، مجلد 3، ص 372) 

لــإلنــسان مــطلق الحــريــة فــي كــتابــة وصــيته اثــناء حــياتــه وفــيها يــقسم مــا يــملك بــني الــورثــة عــلى أن يــنفذ بــعد 2.
مــــماتــــه. إن كــــتابــــة الــــوصــــية فــــرض عــــلى الجــــميع وهــــذا يــــعني أن كــــل شــــخص عــــليه أن يــــكتب وصــــية مــــتينة 
ومـحكمة وصـريـحة ويمهـرهـا بـختمه ثـم يـحفظها فـي مـكان آمـن وفـيها لـه مـطلق الحـريـة، وكـتابـتها لـها االولـويـة 
عـلى بـاقـي األحـكام وال يسـتطيع أي شـخص أن يـغيرهـا أو يـبدلـها وفـي هـذه الـحالـة مـثال يسـتطيع أن يهـب 
كــل أمــوالــه إلــى أوالده. ولــكن ان لــم يــطع فــردا هــذا األمــر ولــم يــكتب وصــيته وخــالــف هــذا الــحكم اإللــهي أو 

اتلف وصيته يتم تقسيم أمواله طبقا لتقسيم االرث. 
فــي الــواقــع، إن حــكمة هــذا الــحكم املــبرم االعــظم هــو ان يــكتب كــل شــخص وصــيته. الحــظوا بــأنــه فــي حــالــة 
عــدم وجــود وصــية يــتم تــقسيم االرث وتــوزيــعه خــالفــا لــرغــبة املــتوفــى وقــد تــقع مــشاكــل وخــالفــات. ولــكن وجــود 
الــوصــية يــحول دون ذلــك ويســبب الــراحــة لــلكل حــيث إن الــوصــية تــكتب طــبقا لــرغــبة االنــسان وأمــنيته. ومــا 
يـــطيب الـــنفس حـــقا أن تـــوزع وتـــقسم أمـــوال املـــتوفـــى طـــبقا لـــوصـــيته. الحـــظوا أن هـــناك الـــكثير مـــن الـــنفوس 
تــضطرب قــبل وفــاتــها بســبب هــذا املــوضــوع ولــكن هــذا الــحكم اإللــهي أي وجــوب كــتابــة الــوصــية حــل جــميع 

املشاكل. 
(أمر وخلق، مجلد 4، ص 209 – 211)

من تواقيع حضرة شوقي أفندي 

بـالنسـبة لـكتابـة الـوصـية، عـلى األحـباء أن يـقومـوا بـذلـك وعـلى املـحفل الـروحـانـي أن يـؤيـد الـوصـية ويـنفذ مـا 1.
جاء فيها شريطة ان ال تخالف املصالح االمرية. 

 (گنجينه حدود وأحكام، ص 116)

من رسائل بيت العدل األعظم 

عــــليكم ان تــــنصحوا األحــــباء بــــضرورة كــــتابــــة الــــوصــــية وان يــــذكــــروا فــــيها رغــــبتهم بــــانــــجاز مــــراســــم تــــشييع 1.
الــجنازة تــحت رعــايــة الــديــن الــبهائــي أو عــلى االقــل طــبقا ملــتطلباتــه واطــالع ذلــك لــلمحفل الــروحــانــي املحــلي 
وأيـضا االقـربـاء أثـناء حـياتـهم. وفـي هـذه الـحالـة يـمكن الـتوصـل إلـى اتـفاق مـع األقـربـاء غـير الـبهائـيني قـبل 

وفاة الشخص. 
(مــن رســالــة كــتبت بــالــنيابــة عــن الــساحــة املــقدســة إلــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــفرنــسا بــتاريــخ 18 آب / 

أغسطس عام 1972م)

طــبقا لــتعالــيم حــضرة بــهاء اهلل فــان كــتابــة الــوصــية تــعتبر مــن واجــبات الــفرد الــبهائــي. فــكل مــؤمــن لــه مــطلق 2.
الحــريــة فــي تــوزيــع أمــالكــه كــيفما يــشاء وفــي حــدود مــا يــقرّه الــقانــون املــدنــي وبــالــطبع بــعد دفــع مــصاريــف 
الـدفـن والـديـون وااللـتزامـات االخـرى. هـناك طـرق مـتعددة يـمكن لـلمؤمـن أن يـضع تـعليمات بـخصوص دفـنه 

وال مانع من ذكر هذه التعليمات في وصية املتوفى ان رغب بذلك وان كان القانون يسمح له. 
(مـن رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم إلـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـبولـيفيا بـتاريـخ 1 تشـريـن 

األول / أكتوبر 1980م)
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لـقد حـّث حـضرة شـوقـي أفـندي املـحافـل الـروحـانـية املحـلية عـلى تـذكـير األحـباء بـأهـمية كـتابـة الـوصـية. وفـي 3.
عدة رسائل كتبت بالنيابة عنه نالحظ النقاط الهامة التالية:

لــالحــباء مــطلق الحــريــة فــي كــتابــة بــنود الــوصــية كــيفما شــاءوا وعــلى املــحفل الــروحــانــي أن يــدعــم ويــنفذ 1.
بنود الوصية، إال إذا كانت الوصية مخالفة ملبادئ الدين البهائي. 

ان ايـداع نـسخة مـن الـوصـية لـدى املـحفل الـروحـانـي هـو أمـر جـيد ويـنصح بـه ولـكن يـجب أن ال نـطلب 2.
ذلك من األحباء ولكن لهم الخيار فيه. 

لـيس مـن الـضروري أن يـقوم املـحفل الـروحـانـي بـطبع نـموذج لـلوصـية. حـيث إن كـل مـؤمـن يـكتب وصـيته 3.
طـبقا لـطريـقته وارادتـه. ومـن ضـمن الـنقاط األخـرى الـتي تـمت االشـارة إلـيها ان الـفرد لـه مـطلق الحـريـة 
فــي الــتصرف بــأمــالكــه شــريــطة أن يــكون قــد دفــع كــافــة ديــونــه وأن ال تــكون هــناك ضــوابــط قــانــونــية تحــد 
مــن حــريــة الــفرد فــي تــقسيم ثــروتــه. إن وصــية االنــسان تــعتبر مــقدســة ولهــذا ال يــجوز لــلفرد الــبهائــي ان 
يتحـّدى بـنود وصـية الـفرد اآلخـر. أحـيانـا يـكون الـقانـون املـدنـي مـعّقدا فـي الـتعامـل مـع تـنفيذ الـوصـية. 
وبـــناء عـــليه يســـتحب لـــلفرد أن يـــتشاور مـــع مـــحام عـــندمـــا يـــكتب وصـــيته لـــكي يـــتأكـــد بـــأن وصـــيته يـــمكن 
تــنفيذهــا وال تــوجــد مــوانــع قــانــونــية تــحول دون ذلــك. كــما أنــه أمــر مــرغــوب جــًدا لــلفرد الــبهائــي أن يتخــذ 
خـطوات خـالل أيـام حـياتـه مـفادهـا أن تـشييع جـنازتـه يـجب أن يـتم طـبقا لـألحـكام الـبهائـية وان جسـده 
سـوف لـن يحـرق. كـل ذلـك يـمكن ذكـره فـي الـوصـية وذكـر أيـة إجـراءات أخـرى يـراهـا املـوصـي بـاتـباعـها 

أخذا بعني االعتبار القانون املدني. 
(رسـالـة كـتبت بـالـنيابـة عـن الـساحـة املـقدسـة إلـى احـد املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة بـتاريـخ 4 أيـلول / سـبتمبر 

عام 1986م)
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االُمحّرماتت وواالنوااهھھھي كما جاءتت في االكتابب ااألقدسس 

1- تأويل آيات الكتاب 
أ) اّن الــذي يــأّول مــا نــزل مــن ســماء الــوحــي ويخــرجــه عــن الــظاهــر انــه مــمن حــرف كــلمة اهلل الــعليا وكــان مــن 

األخسرين في كتاب مبني. 
(الكتاب األقدس، فقرة 105)

ب) اّن الذي يأّول ما نزل من سماء الوحي ويخرجه عن الظاهر
فــرق حــضرة بــهاء اهلل فــي كــثير مــن االلــواح بــني اآليــات املــحكمات واآليــات املــتشابــهات. فــاآليــات املــتشابــهات 
هــي الــتي تــحتمل الــتأويــل، امــا اآليــات املــحكمات فــهي واضــحة الــداللــة وتــتعلق بــاالحــكام واألوامــر والــعبادات 
وغــيرهــا مــن الــواجــبات. عــني حــضرة بــهاء اهلل ابــنه األرشــد حــضرة عــبد الــبهاء خــلفا لــه ومفســرا آليــات الــكتاب 
كـما سـيأتـي ذكـره. وقـد عـني حـضرة عـبد الـبهاء بـدوره حـفيده األرشـد شـوقـي أفـندي مـبينا لـلنصوص املـقدسـة، 
وولـيا ألمـر اهلل مـن بـعده. ويـعتبر الـبهائـيون كـل مـا أبـانـه حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي أمـر اهلل بـيانـا مـلهما 

من اهلل ملزما لهم، والعمل بمقتضاه واجب أساسي من واجبات كل مؤمن. 
ال يـعني وجـود بـيان قـاطـع مـبرم مـنع افـراد األحـباء مـن دراسـة الـتعالـيم، والـتعمق فـي مـعانـيها، والـوصـول إلـى 
فــهم خــاص، واســتنباط شــخصي، وانــما يــلزم – وفــقا لــآلثــار املــباركــة – الــفصل بــني االســتنباط الــشخصي 
والــبيان الــقاطــع املــبرم، فــاالجــتهاد الــشخصي نــاتــج عــن فــهم فــردي لــلتعالــيم املــباركــة وهــو ثــمرة فــكر بشــري، 
ومــع أنــه قــد يــساهــم فــعال فــي الــوصــول إلــى فــهم أعــمق لــألمــر املــبارك، إال انــه غــير مــبرم. وعــلى األفــراد عــند 
عــرض آرائــهم الــشخصية أن يــأخــذوا حــذرهــم، وان يــعتبروا اآليــات املــنزلــة هــي نــص قــاطــع وقــول فــصل، واال 
يــنكروا الــبيانــات الــقاطــعة املــبرمــة او يــعارضــوهــا، وان يــتجنبوا الــنزاع والجــدال، ويــنبغي عــليهم ان يــعرضــوا 
افـكارهـم اسـهامـا مـنهم فـي زيـادة املـعرفـة وتـرويـجها، وان يـبينوا بـما ال يـدع مـجاال لـلشك ان مـا يـقدمـونـه مـن 

آراء هو من محض اجتهادهم الشخصي.           
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 130) 

ج) ومـنهم مـن يـّدعـي الـباطـن وبـاطـن الـباطـن قـل يـا ايـها الـكذاب تـاهلل مـا عـندك انـه مـن الـقشور تـركـناهـا لـكم 
كما تترك العظام للكالب.

(الكتاب االقدس، فقرة 36)

د) ومنهم من يّدعي الباطن وباطن الباطن
تـــشير هـــذه اآليـــة إلـــى مـــّدعـــي عـــلم الـــباطـــن الـــذيـــن يـــحجبهم تـــمّسكهم بهـــذا الـــعلم عـــن عـــرفـــان املظهـــر اإللـــهي 
ووصـفهم حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوح آخـر بـقولـه: "ان الـذيـن اعـتكفوا عـلى اوهـامـهم واسـموهـا الـباطـن اولـئك حـقًّا 

من عبدة االصنام".
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 60)

2- تجارة الرّقيق 
أ) قـد حُــــرّم عـليكم بـيع االمـاء والـغلمان لـيس لـعبد ان يشـتري عـبدا نـهيًا فـي لـوح اهلل كـذلـك كـان األمـر مـن قـلم 

العدل بالفضل مسطورا. 
(الكتاب االقدس، فقرة 72)
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3- الّرياضات الّشاّقة 
أ) تــاهلل الــحّق لــو يغســل أحــد أرجــل الــعالــم ويــعبد اهلل عــلى األدغــال والــّشواجــن والــجبال والــقنان والــّشناخــيب 
وعـند كـل حجـر وشجـر ومـدر وال يـتضّوع مـنه عـرف رضـائـي لـن يـقبل أبـًدا هـذا مـا حـكم بـه مـولـى االنـام. كـم مـن 
عــبد اعــتزل فــي جــزائــر الــهند ومــنع عــن نــفسه مــا احــله اهلل لــه وحــمل الــّريــاضــات واملــشّقات ولــم يــذكــر عــند اهلل 

منزل اآليات. 
(الكتاب االقدس، فقرة 36) 

ب) كم من عبد اعتزل في جزائر الهند ومنع عن نفسه ما احّله اهلل له وحمل الّرياضات واملشّقات: 
هـــذه اآليـــات هـــي فـــي تحـــريـــم الـــرّهـــبنة والـــريـــاضـــات الـــّشاقّـــة. وقـــد فـــّصل حـــضرة بـــهاء اهلل هـــذه االحـــكام فـــي 
الــكلمات الــفردوســيّة بــقولــه: "اّن االنــزواء والــّريــاضــات الــّشاقّــة ال تــفوز بــعزّ الــقبول" وأهــاب بــأولــي األلــباب ان 
يــنظروا "إلــى مــا هــو ســبب الــّروح والــّريــحان". وامــر الــذيــن ســكنوا "فــي كــهوف الــجبال وتــوجّــــه بــعضهم اآلخــر 
إلـى الـقبور فـي الـّليالـي" أن يـتركـوا مـا عـندهـم وأال يحـرمـوا أنـفسهم عـّما خـلق اهلل لـهم مـن نـعم الـدنـيا. أمـا فـي 
لـــوح الـــبشارات فـــعلى الـــرغـــم مـــن ان حـــضرة بـــهاء اهلل كـــرّم أعـــمال الـــرهـــبان والقسيســـني فـــانـــه حـــثهم عـــلى أن 
"يخـــرجـــوا مـــن االنـــزواء إلـــى ســـعة الـــفضاء، ويشـــتغلوا بـــما يـــنفعهم ويـــنتفع بـــه الـــعباد". واذنّـــا الـــكل بـــالـــتزوج، 

ليظهر منهم من يذكر اهلل رب ما يرى وما ال يرى ورب الكرسي الرفيع".  
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 61)

4- الرّهبنة 
راجع الفقرة السابقة (الرياضات الشاقة). 

5- التسّول 
أ) ال يحـل الـسؤال ومـن سـئل حـرم عـليه الـعطاء قـد كـتب عـلى الـكل ان يكسـب والـذي عجـز فـللوكـالء واألغـنياء 
ان يعينوا له ما يكفيه اعملوا حدود اهلل وسننه ثم احفظوها كما تحفظون اعينكم وال تكونن من الخاسرين. 

(الكتاب االقدس، فقرة 147) 

ب) ال يحل السؤال ومن سئل حرّم عليه العطاء 
شـرح حـضرة عـبد الـبهاء فـي احـد الـواحـه هـذه اآليـة املـباركـة بـقولـه: "حُــــرّم الـتكّدي كـما حُــــرّم االنـفاق عـلى مـن 
يتخـذ الـتسّول مـهنة لـه. واملـقصود مـن ذلـك هـو قـطع دابـر الـتكدي، امـا ان عجـز شـخص عـن كسـب الـرزق، أو 
اصـيب بـفقر مـدقـع، او اضـحى عـاجـزا، فـعلى األغـنياء أو الـوكـالء عـندئـذ تـخصيص راتـب شهـري ملعيشـته... 
واملــقصود بــالــوكــالء هــم "وكــالء الــبيت" أي اعــضاء بــيت الــعدل". وتحــريــم الــعطاء لــلمتسولــني ال يــمنع األفــراد 
واملـــحافـــل الـــروحـــانـــية مـــن مـــنح املـــساعـــدات املـــالـــية لـــلفقراء واملـــعوزيـــن او اتـــاحـــة الـــفرص لـــهم لـــيحصلوا عـــلى 

املهارات التي تمكنهم من كسب العيش. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 162)

6- نظام 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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حـرم حـضرة بـهاء اهلل االعـتراف بـالخـطايـا وطـلب الـغفران مـن انـسان آخـر، ويـنبغي بـدال مـن ذلـك طـلب املـغفرة 
مــن اهلل ســبحانــه وتــعالــى. وذكــر حــضرة بــهاء اهلل فــي لــوح الــبشارات أن "مــثل هــذا االعــتراف وطــلب املــغفرة 
امـام انـسان آخـر يـقود إلـى املـهانـة واملـذلـة، واهلل جـل جـاللـه ال يـحب لـعباده الـذل والـهوان." ووضـع حـضرة ولـي 

أمر اهلل هذا التحريم في اطاره الصحيح فقال في رسالة كتبت بناء على تعليماته:
"حــرم عــلينا االعــتراف إلــى أي انــسان، كــما يــفعل الــكاثــولــيك امــام قــساوســة طــائــفتهم. وحــرم عــلينا ايــضا ان 
نــعترف عــلنا كــما هــو مــتبع فــي بــعض املــذاهــب الــديــنية. امــا اذا أردنــا االقــرار عــن طــيب خــاطــر بــصدور خــطأ 

عفوي منا، أو بوجود عيب في سلوكنا، ونطلب الصفح عما بدر منا، فنحن احرار في ذلك”.
أوضـح بـيت الـعدل األعـظم أيـضا بـأن التحـريـم الـذي نـص عـليه حـضرة بـهاء اهلل بـالنسـبة لـالعـتراف بـالخـطايـا 
ال يـمنع الـفرد مـن االقـرار بـالخـطأ أثـناء املـشاورة الـدائـرة تـحت رعـايـة الـهيئات الـبهائـية. وال يـمنع هـذا التحـريـم 
طـــــــــــــــلب الـــــــــــــــنصح مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديـــــــــــــــق حـــــــــــــــميم او اســـــــــــــــتشارة خـــــــــــــــبير مـــــــــــــــتخصص فـــــــــــــــي امـــــــــــــــر مـــــــــــــــن األمـــــــــــــــور.                                                                               

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 58)

ج) قـل يـا معشـر الـعلماء ال تـزنـوا كـتاب اهلل بـما عـندكـم مـن الـقواعـد والـعلوم انـه لقسـطاس الـحق بـني الخـلق قـد 
يوزن ما عند األمم بهذا القسطاس األعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون. 

(الكتاب االقدس، فقرة 99)

د) مــن الــناس مــن غــرّتــه الــعلوم وبــها مــنع عــن اســمي الــقيوم واذا ســمع صــوت الــنعال عــن خــلفه يــرى نــفسه 
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) طـــوبـــى لـــكم يـــا معشـــر الـــعلماء فـــي الـــبهاء تـــاهلل انـــتم امـــواج البحـــر االعـــظم وانجـــم ســـماء الـــفضل والـــويـــة 
النصر بني السموات واالرضني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 173)

ز) يا معشر العلماء في البهاء 
أطــرى حــضرة بــهاء اهلل عــلى الــعلماء مــن اهــل الــبهاء، وذكــر فــي كــتاب عهــدي: "طــوبــى لــألمــراء والــعلماء فــي 
الــبهاء". وشــرح حــضرة ولــي أمــر اهلل ذلــك بــقولــه: "الــعلماء فــي هــذه الــدورة املــقدســة هــم، مــن جــهة ايــادي أمــر 
اهلل، ومـــن جـــهة أخـــرى املـــبلغون والـــناشـــرون لـــلتعالـــيم اإللـــهية الـــذيـــن وان لـــم يـــبلغوا مـــرتـــبة األيـــادي قـــد احـــتلت 
جـهودهـم مـكانـة بـارزة فـي مـيدان الـتبليغ. امـا األمـراء فـهم أعـضاء بـيوت الـعدل املحـلية واملـركـزيـة وبـيت الـعدل 

." االعظم وستحدد وظائف كل من هذه النفوس مستقبالً
ايـادي أمـر اهلل افـراد عـينهم حـضرة بـهاء اهلل وعهـد الـيهم بـمهام مـختلفة، خـاصـة فـيما تـعلق بحـمايـة أمـر اهلل 
ونشــره. وذكــر حــضرة عــبد الــبهاء فــي "تــذكــرة الــوفــاء" عــددا مــن املــؤمــنني الــبارزيــن وصــرح أنــهم فــازوا بــمقام 
أيـادي أمـر اهلل. ونـص حـضرة عـبد الـبهاء فـي "الـواح الـوصـايـا" عـلى سـلطة ولـي األمـر لـتعيني ايـادي أمـر اهلل 
وفـقا ملـا يـراه، وبـدأ حـضرة ولـي أمـر اهلل اوال بـرفـع مـقام بـعض أحـباء اهلل الـراحـلني إلـى مـرتـبة ايـادي أمـر اهلل 
ثـــم اخـــتار أثـــناء الـــسنوات األخـــيرة مـــن حـــياتـــه اثـــنني وثـــالثـــني فـــردا مـــن قـــارات الـــعالـــم الخـــمس لهـــذا املـــنصب 
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الـرفـيع. وفـي املـدة الـواقـعة مـا بـني وفـاتـه عـام 1957 وانـتخاب بـيت الـعدل االعـظم عـام 1963، قـام ايـادي أمـر 
اهلل بأداء املهام املوكولة اليهم في حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العاملية. 

وفــي شهــر تشــريــن الــثانــي (نــوفــمبر) 1964 قــر رأى بــيت الــعدل االعــظم عــلى اســتحالــة تشــريــع نــظام جــديــد 
يـسمح بـتعيني أيـادي امـر اهلل، ولـكن قـرر فـي عـام 1968 – عـوضـا عـن ذلـك – بـأن املـسئولـيات املـسندة إلـى 
ايــادي أمــر اهلل بــشأن حــمايــة األمــر املــبارك ونشــره ســتستمر فــي املســتقبل بــفضل انــشاء هــيئات املــشاوريــن 
الــــقاريــــة، وتــــأســــيس دار الــــتبليغ الــــدولــــية فــــي عــــام 1973 ومــــقرهــــا فــــي األرض املــــقدســــة. ويــــقوم بــــيت الــــعدل 
االعـــــظم بـــــتعيني أعـــــضاء دار الـــــتبليغ وهـــــيئات املـــــشاوريـــــن الـــــقاريـــــة الـــــذيـــــن يـــــعينون بـــــدورهـــــم أعـــــضاء هـــــيئات 
املــعاونــني وكــل هــؤالء األفــراد يــندرجــون تــحت الــتعريــف الــذي حــدده حــضرة ولــي أمــر اهلل "لــلعلماء" فــي بــيانــه 

سالف الذكر. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 183)

7- اعتالء املنابر 
أ) قـد مـنعتم عـن االرتـقاء إلـى املـنابـر مـن اراد ان يـتلو عـليكم آيـات ربـه فـليقعد عـلى الـكرسـي املـوضـوع عـلى 

السرير ويذكر اهلل ربه ورب العاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 154)

ب) قـد مـنعتم عـن االرتـقاء إلـى املـنابـر مـن اراد ان يـتلو عـليكم آيـات ربـه فـليقعد عـلى الـكرسـي املـوضـوع عـلى 
السرير 

وردت ســــابــــقة هــــذا الــــحكم فــــي كــــتاب الــــبيان الــــفارســــي. فــــقد نــــهى حــــضرة الــــباب عــــن ارتــــقاء املــــنابــــر إللــــقاء 
الخـطب واملـواعـظ أو تـالوة اآليـات وأمـر عـوضـا عـن ذلـك أن يجـلس الـقارئ عـلى كـرسـى فـوق مـنصة لـكي تـكون 

آيات اهلل مسموعة للجميع. 

ونـبه كـل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي أمـر اهلل بـأن مـراعـاة هـذا الـحكم فـي مشـرق األذكـار – حـيث ال 
يــسمح إال بــتالوة اآليــات – تــجيز ملــن يــتلو الــوقــوف أو الجــلوس، وان كــان ضــروريــا – لــكي يــسمع بــوضــوح – 
يـــمكن اعـــتالء مـــنصة غـــير ثـــابـــته. وفـــي املـــجامـــع خـــارج مشـــرق األذكـــار يـــجوز لـــلقارئ او املتحـــدث أن يـــعتلي 
مـنصة واقـفا أو جـالـسا. وأكـد حـضرة عـبد الـبهاء فـي احـد الـواحـه الـتي ورد فـيها مـنع اسـتعمال املـنابـر عـلى 
وجــــه االطــــالق أن عــــلى أحــــباء اهلل ان يــــلقوا احــــاديــــثهم فــــي املــــجالــــس "بــــمنتهى الــــخضوع والــــخشوع واملــــحو 

الصرف".
(شرح كتاب االقدس، فقرة 168)

8- تقبيل األيادي 
أ) قد ُحرّم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب هذا ما نهيتم عنه من لدن ربكم العزيز الحكام. 

(الكتاب االقدس، فقرة 34)

ب) قد ُحرّم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب 
ســـادت فـــي عـــدد مـــن االديـــان الـــسابـــقة وكـــذلـــك فـــي تـــقالـــيد بـــعض املـــجتمات عـــادة تـــقبيل ايـــادي رجـــال الـــديـــن 
والـــوجـــهاء تـــعبيرا عـــن مـــشاعـــر االحـــترام لـــهم ودلـــيال عـــلى االعـــتراف بســـلطتهم واالذعـــان لـــنفوذهـــم ولـــكن حـــرم 
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حـــــضرة بـــــهاء اهلل تـــــقبيل االيـــــادي وشـــــجب فـــــي الـــــواحـــــه ايـــــضا عـــــددا مـــــن الـــــعادات والـــــتقالـــــيد مـــــثل: الـــــسجود 
واالنحناء امام شخص آخر واستنكر كل سلوك يظهر فيه االنسان ذليال امام انسان آخر. 

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 57)

9- االعتراف 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 
 حـــرم حـــضرة بـــهاء اهلل االعـــتراف بـــالخـــطايـــا وطـــلب الـــغفران مـــن انـــسان آخـــر، ويـــنبغي بـــدال مـــن ذلـــك طـــلب 
املـــغفرة مـــن اهلل ســـبحانـــه تـــعالـــى. وذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي لـــوح الـــبشارات أن "مـــثل هـــذا االعـــتراف وطـــلب 

املغفرة امام انسان آخر يقود إلى املهانة واملذلة، واهلل جل جالله ال يحب لعباده الذل والهوان". 

ووضــع حــضرة ولــي أمــر اهلل هــذا التحــريــم فــي اطــاره الــصحيح فــقال فــي رســالــة كــتبت بــناء عــلى تــعليماتــه: 
"حُـــــرّم عــلينا االعــتراف إلــى أي انــسان كــما يــفعل الــكاثــولــيك امــام قــساوســة طــائــفتهم وحُـــــرّم عــلينا ايــضا ان 
نــعترف عــلنا كــما هــو مــتبع فــي بــعض املــذاهــب الــديــنية. امــا اذا أردنــا االقــرار عــن طــيب خــاطــر بــصدور خــطأ 

عفوي منا أو بوجود عيب في سلوكنا ونطلب الصفح عما بدر منا فنحن احرار في ذلك”.

أوضـح بـيت الـعدل األعـظم أيـضا بـأن التحـريـم الـذي نـص عـليه حـضرة بـهاء اهلل بـالنسـبة لـالعـتراف بـالخـطايـا 
ال يـمنع الـفرد مـن االقـرار بـالخـطأ أثـناء املـشاورة الـدائـرة تـحت رعـايـة الـهيئات الـبهائـية وال يـمنع هـذا التحـريـم 
طـــــــــــــــلب الـــــــــــــــنصح مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديـــــــــــــــق حـــــــــــــــميم او اســـــــــــــــتشارة خـــــــــــــــبير مـــــــــــــــتخصص فـــــــــــــــي أمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن األمـــــــــــــــور.                                                                               

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 58)

10) تعّدد الزوجات 
أ) قـــد كـــتب اهلل عـــليكم الـــنكاح ايـــاكـــم ان تـــجاوزوا عـــن االثـــنتني والـــذي اقـــتنع بـــواحـــدة مـــن اإلمـــاء اســـتراحـــت 

نفسه ونفسها. 
(الكتاب االقدس، فقرة 63)

ب) اياكم ان تجاوزوا عن االثنتني والذي اقتنع بواحدة من اإلماء استراحت نفسه ونفسها
رغـــم ان نـــص الـــكتاب االقـــدس يـــوحـــي ظـــاهـــرا بـــإبـــاحـــة تـــعدد الـــزوجـــات، تـــفضل حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأن الـــراحـــة 
والـــقناعـــة والـــرضـــا تـــتحقق فـــي الـــزواج بـــواحـــدة وأكـــد فـــي مـــكان آخـــر أهـــمية ســـعي االنـــسان "لجـــلب الـــراحـــة 
واالطـــمئنان لـــنفسه ولشـــريـــك حـــياتـــه". وأوضـــح حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذي عـــينه حـــضرة بـــهاء اهلل مـــبينا آليـــات 
الـكتاب، أن نـص الـكتاب األقـدس فـي الـواقـع يـأمـر بـاالكـتفاء بـزوجـة واحـدة وشـرح ذلـك فـي عـدد مـن ألـواحـه، 

من ذلك قوله:
"اعـلمي أن شـريـعة اهلل ال تـجوز تـعدد الـزوجـات ألنـها صـرحـت بـالـقناعـة بـواحـدة مـنها. وشـرط الـزوجـة الـثانـية 
بـــالقســـط والـــعدالـــة بـــينهما فـــي جـــميع املـــراتـــب واالحـــوال. فـــأمـــا الـــعدل والقســـط بـــني الـــزوجـــتني مـــن املســـتحيل 
واملـمتنعات وتـعليق هـذا االمـر بـشيء مـمتنع الـوجـود، دلـيل واضـح عـلى عـدم جـوازه بـوجـه مـن الـوجـوه فـلذلـك ال 

يجوز إال امرأة واحدة لكل انسان..." 
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تــعدد الــزوجــات مــن اقــدم األمــور املــتبعة لــدى الــجانــب األعــظم مــن البشــريــة وقــد بــدأ اإلعــداد لــالكــتفاء بــزوجــة 
واحــدة يــأخــذ طــريــقه تــدريــجيا بــفضل املــظاهــر اإللــهية. فــالــسيد املــسيح مــثال، لــم يحــرّم تــعدد الــزوجــات، ولــكنه 
ألــغى الــطالق إال فــي حــالــة الــزنــا. وحــّدد محــمد رســول اهلل عــدد الــزوجــات بــاربــعة ولــكنه شــرط تــعدد الــزوجــات 
بشــرط الــعدل، وعــاد فــأجــاز الــطالق. أمــا حــضرة بــهاء اهلل الــذي نــزلــت تــعالــيمه فــي بــيئة إســالمــية فــقد شــرع 
مــبدأ الــزواج بــواحــدة تــدريــجيا وفــقا ملــقتضيات الــحكمة، وعــمال بــمبدأ الــكشف املــتدرج عــن مــقاصــد شــريــعته. 
وبـــما أن حـــضرة بـــهاء اهلل تـــرك أتـــباعـــه فـــي ظـــل ُمفسّـــــــر مـــعصوم ألحـــكام كـــتابـــه، أتـــاح لـــحضرتـــه أن يـــبيح فـــي 
الـــظاهـــر الـــزواج بـــاثـــنتني فـــي الـــكتاب األقـــدس، ولـــكن يـــقيده بشـــرط مـــكن حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــيما بـــعد مـــن 

االفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 89)

11- املشروبات 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 
ذكـر تحـريـم الخـمر وغـيرهـا مـن املشـروبـات املـسكرة فـي أمـاكـن كـثيرة مـن اآلثـار املـباركـة، الـتي بـيّنت مـضار 
هــــذه املــــسكرات لــــإلنــــسان. وتــــفضل حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي أحــــد ألــــواحــــه: "إيــــاكــــم أن تــــبدلــــوا خــــمر اهلل بخــــمر 
أنـــفسكم، ألنـــها يـــخامـــر الـــعقل ويـــقلب الـــوجـــه عـــن وجـــه اهلل الـــعزيـــزالـــبديـــع املـــنيع. وأنـــتم ال تـــتقربـــوا بـــها، ألنـــها 

حرمت عليكم من لدى اهلل العلي العظيم”.

وأبــــان حــــضرة عــــبد الــــبهاء أن الــــكتاب األقــــدس قــــد حــــرم "املــــسكرات، ضــــعيفها وقــــويّــــها"، وذكــــر أن عــــلة هــــذا 
التحــــريــــم هــــو أن املــــسكرات "تــــعطل الــــعقل وتــــضعف الــــبدن". وذكــــر حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل فــــي رســــالــــة كــــتبت 
بـتوجـيهه، بـأن هـذا التحـريـم ال يـقتصر عـلى الخـمر فـقط، بـل يـشمل "كـل مـا يـذهـب الـعقل" وزاد أنـه: "ال يـجوز 
تــعاطــي الــكحول اال اذا كــان جــزءا مــن عــالج طــبي أمــر بــه طــبيب حــاذق حــي الــضمير، يــمكن أن يــكون قــد 

اضطر إلى وضعه عالجا ملرض خاص". 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 144)

12- األفيون 
أ)  حُــــرّم عـليكم امليسـر واالفـيون اجـتنبوا يـا معشـر الخـلق وال تـكونـن مـن املـتجاوزيـن. ايـاكـم ان تسـتعملوا مـا 
تكســــل بــــه هــــياكــــلكم ويــــضر ابــــدانــــكم، انــــا مــــا اردنــــا لــــكم اال مــــا يــــنفعكم يشهــــد بــــذلــــك كــــل األشــــياء لــــو أنــــتم 

تسمعون. 
(الكتاب االقدس، فقرة 155) 

ب) ُحرّم عليكم... األفيون... اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر ابدانكم 
كـرر حـضرة بـهاء اهلل هـذا التحـريـم السـتعمال األفـيون مـرة ثـانـية فـي خـتام الـكتاب األقـدس وذكـر حـضرة ولـي 
أمـر اهلل فـي هـذا الـصدد أن أحـد مسـتلزمـات "الـحياة الـطاهـرة الـعفيفة" هـي: "االمـتناع الـتام... عـن األفـيون 
ومــا شــاكــله مــن املخــدرات املســببة لــإلدمــان. فــالــهيرويــن والــحشيش وغــيرهــما مــن مســتخرجــات الــقنب الــهندي 
مــثل املــاريــجوانــا واملــواد املســببة للهــلوســة مــثل (LSD) وPeyote وغــيرهــما تــندرج تــحت هــذا التحــريــم. وقــد 

كتب حضرة عبد البهاء في ذلك مبينا:
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 "أمـا عـن األفـيون الـقذر املـلعون، نـعوذ بـاهلل مـن عـذاب اهلل. إنـه بـصريـح نـص الـكتاب األقـدس محـرم ومـذمـوم 
وشــربــه ضــرب مــن الــجنون ومــرتــكب ذلــك بــالتجــربــة محــروم مــن صــفات الــعالــم االنــسانــي. اســتعيذ بــاهلل مــن 
ارتـكاب مـثل هـذا األمـر الـفظيع الـهادم لـلبنيان اإلنـسانـي واملسـبب للخسـران األبـدي، اذ يسـتولـي عـلى الـنفس 
فــــيموت الــــوجــــدان ويــــزول الــــشعور ويــــتالشــــى االدراك ويــــنقلب الــــحي مــــيتا وتخــــمد حــــرارة الــــطبيعة وال يــــمكن 
تـصور مـضرة أعـظم مـن ذلـك. هـنيئا لـنفوس لـم يتحـرك لـسانـهم بـذكـر األفـيون فـما بـالـك بـاسـتعمالـه. يـا أحـباء 
اهلل، ان الـــجبر والـــعنف والـــزجـــر والقهـــر مـــذمـــوم فـــي هـــذا الـــدور اإللـــهي ولـــكن ملـــنع شـــرب األفـــيون ال بـــد مـــن 
التشــبث بــأي تــدبــير، عــسى أن يــنجو الــنوع اإلنــسانــي ويتخــلص مــن هــذه اآلفــة الــعظمى وإال فــويــل لــكل مــن 

يفرط في جنب اهلل".
وتـفضل حـضرتـه فـي خـصوص األفـيون بـقولـه: إن "كـال مـن شـاربـه، ومشـتريـه، وبـائـعه، محـروم مـن فـيض اهلل 
وعــنايــته". وأضــاف: "أمــا عــن الــحشيش الــذي ذكــرت أن بــعض اإليــرانــيني قــد أدمــنوا عــلى شــربــه، فســبحان 
اهلل! إنـه ألسـوأ املـسكرات جـميعا، وتحـريـمه صـريـح وبسـببه يـضطرب الـتفكير وتخـمد روح اإلنـسان فـي جـميع 
األطـــــوار. أبهـــــذه الـــــثمرة مـــــن شجـــــرة الـــــزقـــــوم يســـــتأنـــــس الـــــناس ويـــــدمـــــنون حـــــتى يـــــصبحوا حـــــقيقة املـــــسوخ؟ 
أيسـتعملون شـيئا حـرامـا ويحـرمـون أنـفسهم مـن ألـطاف حـضرة الـرحـمن؟ ... إن الخـمر تسـبب ذهـول الـعقل، 
وتـؤدي إلـى سـفيه األعـمال، أمـا هـذا األفـيون الـزقـوم األثـيم أو الـحشيش الـخبيث، فـيزيـل الـعقل ويخـمد الـنفس 

ويجمد الروح ويهزل الجسد ويورث اإلنسان الخيبة والخسران". 
وجـديـر بـاملـالحـظة أن تحـريـم اسـتعمال بـعض أنـواع املـواد املخـدرة، ال يـمنع اسـتعمالـها إذا أمـر بـذلـك أطـباء 

مختصون ضمن عالج طبي. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 170)

13- القمار وامليسر 
أ) ُحرّم عليكم امليسر واألفيون اجتنبوا يا معشر الخلق وال تكونن من املتجاوزين. 

(الكتاب األقدس، فقرة 155)

ب) ُحرّم عليكم امليسر 
لــم يــرد تحــديــد فــي آثــار حــضرة بــهاء اهلل لــألفــعال الــتي يــشملها هــذا التحــريــم. وقــد أبــان كــل مــن حــضرة عــبد 
الــــبهاء وحــــضرة ولــــي أمــــر اهلل أن تحــــديــــد تــــفاصــــيل هــــذا الــــحكم مــــتروك لــــبيت الــــعدل األعــــظم. وإجــــابــــة عــــلى 
اسـتفسار بـعض أحـباء اهلل عـما إذا كـانـت ألـعاب الحـظ والـيانـصيب واملـراهـنات عـلى سـباق الـخيل، ومـباريـات 
كــرة الــقدم ولــعب "الــبنجو" ومــا شــابــه ذلــك تــندرج تــحت تحــريــم امليســر، أجــاب بــيت الــعدل األعــظم بــأن هــذه 
مـسألـة سـتتقرر بـالـتفصيل مسـتقبال وال يـنبغي لـلمحافـل الـروحـانـية واألفـراد فـي الـوقـت الـراهـن، أن يـسمحوا 
لهــذه األمــور بــأن تــصبح نــقطة خــالف وجــدال واألفــضل أن تــترك فــي الــوقــت الــحاضــر لــوجــدان األفــراد. ولــكن 
قـرر بـيت الـعدل األعـظم أن جـمع الـتبرعـات لـصناديـق الـخيريـة عـن طـريـق ألـعاب الحـظ والـيانـصيب واملـراهـنات 

غير مناسب. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 169)

14- احراق البيوت عمدا 
أ) مـن أحـرق بـيتا مـتعمدا فـاحـرقـوه ومـن قـتل نـفسا عـامـدا فـاقـتلوه، خـذوا سـنن اهلل بـأيـادي الـقدرة واالقـتدار ثـم 
اتــركــوا ســنن الــجاهــلني. وان تــحكموا لــهما حــبسا ابــديــا ال بــأس عــليكم فــي الــكتاب انــه لــهو الــحاكــم عــلى مــا 

يريد. 
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(الكتاب االقدس، فقرة 62)

ب) من أحرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه 
تـــنص شـــريـــعة حـــضرة بـــهاء اهلل عـــلى عـــقوبـــة اإلعـــدام لجـــرائـــم الـــقتل والحـــرق، مـــع جـــواز اســـتبدالـــها بـــالـــحبس 
املـؤبـد. وبنّـي حـضرة عـبد الـبهاء فـي ألـواحـه الـفرق بنـي االنـتقام والـعقاب: "ان البشـر لـيس لـه حـق االنـتقام، ألن 
االنـــتقام أمـــر مـــبغوض مـــذمـــوم عـــند اهلل". وهـــدف الـــعقاب لـــيس االنـــتقام، بـــل الـــقصاص. وشـــرح حـــضرة عـــبد 
الــــبهاء فــــي كــــتاب املــــفاوضــــات بــــأن لــــلهيئة االجــــتماعــــية حــــق الــــقصاص مــــن املجــــرم، وغــــايــــة الــــقصاص املــــنع 

والردع. وشرح حضرة ولي أمر اهلل ذلك في رسالة كتبت بتعليماته:
"قــــرر حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي الــــكتاب االقــــدس االعــــدام عــــقابــــا لــــلقتل، إال أنــــه أجــــاز اســــتبدال عــــقوبــــة اإلعــــدام 
بـالـحبس املـؤبـد. فـالـعقوبـتان مـوافـقتان ألحـكام شـريـعته وقـد يـتعذر عـلى الـبعض مـنا ادراك حـكمة ذلـك عـندمـا 
ال تــــتفق مــــع وجــــهة نــــظرنــــا املحــــدودة، ولــــكن قــــبول هــــذا الــــحكم واجــــب ايــــمانــــا بــــكمال حــــكمة حــــضرة بــــهاء اهلل 
ورحـــمته وعـــدالـــته وإنـــها لـــخالص الـــعالـــم بـــأســـره. أال يـــسعنا االيـــمان بـــأن اهلل ســـبحانـــه وتـــعالـــى ســـيثيب فـــي 
اآلخــرة أي انــسان اعــدم خــطأ، اضــعافــا مــضاعــفة عــوضــا عــما وقــع عــليه مــن الــظلم؟ ال يــمكننا رفــض قــانــون 

ناجع ملجرد أن في بعض حاالت نادرة قد يتعرض أحد األبرياء للعقاب خطأ”.

لـم يحـدد حـضرة بـهاء اهلل تـفاصـيل عـقوبـة الـقتل والحـرق وهـي مـن األحـكام الـتي سـنت لـتالئـم ظـروف املـجتمع 
فـي املسـتقبل وهـذه الـتفاصـيل وغـيرهـا مـن األمـور الـفرعـية كـدرجـات الجـريـمة، او وجـود ظـروف مـخففة جـديـرة 
بـاالعـتبار، وأي الـعقوبـتني يـنبغي أن تـعتبر الـقاعـدة الـعامـة، كـل هـذه الـتفاصـيل تـركـت لـيبت فـيها بـيت الـعدل 
األعــظم عــلى ضــوء الــظروف الــسائــدة فــي الــوقــت الــذي يــدخــل فــيه هــذا الــحكم حــيز الــتنفيذ، وكــذلــك تــرك لــبيت 
الـعدل األعـظم تـعيني الـطريـقة الـتي سـتنفذ بـها الـعقوبـة. أمـا فـيما يـتعلق بجـريـمة الحـرق، فـإن تحـديـد الـعقوبـة 
يـتوقـف عـلى نـوع "الـبيت" الـذي تـم حـرقـه. فـمن الـواضـح أن هـناك فـرقـا عـظيما فـي درجـة الجـرم بـني مـن حـرق 

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 
تـفضل حـضرة ولـي أمـر اهلل ردا عـلى سـؤال حـول هـذه اآليـة بـانـه عـلى الـرغـم مـن أن الـكتاب األقـدس قـد ذكـر 
عـقوبـة اإلعـدام، إال انـه أجـاز شـرعـا اسـتبدالـها بـعقوبـة الـسجن املـؤبـد، وبـذلـك يـمكن الـتخفيف كـثيرا مـن شـدة 
تـلك الـعقوبـة الـصارمـة، ثـم أضـاف إلـى ذلـك:"إن حـضرة بـهاء اهلل قـد تـرك لـنا الـخيار، وبـذلـك اطـلق لـنا حـريـة 
الــتقديــر ضــمن الحــدود الــتي نــص عــليها الــكتاب". ولــعدم وجــود أي تــفصيل يــبني كــيفية تــنفيذ هــذه األحــكام 

يكون لبيت العدل األعظم أن يسن مستقبال التشريع الالزم لذلك. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 87)

15- الزنا 
أ) قد ُحرّم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء، اجتنبوا عما نهيتم عنه في الصحائف واأللواح.

(الكتاب األقدس، فقرة 19)
ب) قد ُحرّم عليكم... الزّنا 
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الــزّنــا يــشمل كــل جــماع يــقع بــني رجــل وامــرأة ال يــربــطهما زواج ســواء كــان احــدهــما مــحّصنًا او كــان كــالهــما 
غــير مــحّصنني. وعــقوبــة الــزّنــا املــذكــورة فــي الــكتاب االقــدس عــقوبــة مــقررة لــغير املــحّصنني فــقط. أمــا عــقوبــة 

الزّنا للمحّصنني وغيرها من جرائم الجنس بما في ذلك االغتصاب، فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم. 
(شرح الكتاب األقدس، فقرة 36)

ج) قــد حــكم اهلل لــكل زان وزانــية ديــة مســلمة إلــى بــيت الــعدل وهــي تــسعة مــثاقــيل مــن الــذهــب وان عــادا مــرة 
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 
رغــم أن لــفظي "زان" و"زانــية" يــصدقــان، وفــقا ملــدلــولــهما الــعام، عــلى الجــماع غــير املشــروع بــني رجــل وامــرأة 
سواء وقع من محصنني أو غير محصنني، إال أن حضرة عبد البهاء تفضل فبنّي أن العقاب املحدد في هذه 
اآليــة يــخص غــير املــحصنني، وزاد قــائــال: "أمــا الــزانــي املــحصن والــزانــية املــحصنة فــيرجــع حــكمهما لتشــريــع 

بيت العدل االعظم”.

وقــد أشــار حــضرة عــبد الــبهاء فــي احــد ألــواحــه إلــى جــانــب مــن الــعواقــب الــروحــانــية واالجــتماعــية الــناجــمة عــن 
عـدم التشـبث بـأهـداب الـعفة والـعصمة بـقولـه:"مـرتـكب الـفحشاء مـطرود ومـردود عـن بـاب أحـديـته". كـما أوضـح 
حــضرتــه أن الــغايــة مــن الــعقاب املــذكــور فــي هــذه اآليــة هــو أن يــتضح للجــميع أن ارتــكاب الــزنــا فــاحــشة فــي 
شـــرع اهلل، وأن الهـــدف األســـاســـي،عـــند ثـــبوت هـــذا الجـــرم وفـــرض الـــغرامـــة، هـــو فـــضح أمـــر املـــذنـــبني لـــيلحقهم 
الخــزي والــعار، كــما أوضــح أن هــذا الــتشهير فــي حــد ذاتــه أعــظم عــقاب. ومــن األرجــح أن يــكون بــيت الــعدل 

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 
"املـثقال" لـغة املـثل فـي الـوزن، وقـد أطـلق فـيما بـعد عـلى وحـدة لـلموازيـن اخـتلفت مـن زمـن إلـى آخـر ومـن بـلد 
إلــــى آخــــر. والــــوزن الــــتقليدي لــــلمثقال فــــي الشــــرق األوســــط أربــــعة وعشــــرون "نُخُـــــد". امــــا املــــثقال بــــالــــحساب 
الـبهائـي فـيساوي تـسعة عشـر "نُخُـــد" كـما نـزل فـي كـتاب الـبيان ووزن تـسعة مـثاقـيل وفـقا لـلحساب الـبهائـي 
يـساوي 32,775 جـرامـا أو 1,05374 أونـسة (اوقـية انجـليزيـة). وفـيما يـخص عـقوبـة الـزنـا لـغير املـحصنني 
فــي حــالــة الــعود، تــفضل حــضرة بــهاء اهلل وبــنّي صــراحــة أن كــل غــرامــة الحــقة تــكون ضــعف ســابــقتها، وهــكذا 
تـــتضاعـــف هـــذه الـــغرامـــة بـــالـــتوالـــي الـــهندســـي. وقـــد روعـــي فـــي فـــرض هـــذه الـــغرامـــة مـــراعـــاة ظـــروف ســـتسود 
املــــجتمع فــــي املســــتقبل، وعــــند تــــحقق هــــذه الــــظروف يــــقوم بــــيت الــــعدل األعــــظم بــــتفصيل احــــكامــــها ووضــــعها 

موضع التنفيذ. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 78)

16- القتل العمد 
أ) قد ُحرّم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه في الّصحائف واأللواح. 

(الكتاب االقدس، فقرة 19)
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ب) قد ُحرّم عليكم القتل 
اعـاد حـضرة بـهاء اهلل مـن جـديـد تحـريـم قـتل الـنفس فـي مجـموعـة اآليـات 73 مـن الـكتاب االقـدس. وقـد فـرض 
عــقوبــة ملــرتــكب الــقتل الــعمد (انــظر الشــرح فــقرة 86) وأوجــب دفــع ديّــة مــعينة ألهــل املــقتول فــي حــاالت الــقتل 

الخطأ. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 35)

ج) مـن أحـرق بـيتا مـتعمدا فـاحـرقـوه ومـن قـتل نـفسا عـامـدا فـاقـتلوه. خـذوا سـنن اهلل بـأيـادي الـقدرة واالقـتدار 
ثـم اتـركـوا سـنن الـجاهـلني. وان تـحكموا لـهما حـبسا ابـديـا ال بـأس عـليكم فـي الـكتاب انـه لـهو الـحاكـم عـلى مـا 

يريد. 
(الكتاب االقدس، فقرة 62)

د) ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه 
راجع البند 14 (احراق البيوت عمدا) حول عقوبة القاتل. 

هـ) مــن قــتل نــفسا خــطأ فــله ديّــة مســلمة إلــى اهــلها وهــي مــائــة مــثقال مــن الــذهــب اعــملوا بــما أمــرتــم بــه فــي 
اللوح وال تكونّن من املتجاوزين. 

(الكتاب االقدس، فقرة 188)

17- السرقـة 
أ- قـد كـتب عـلى الـسارق الـنفي والـحبس وفـي الـثالـث فـاجـعلوا فـي جـبينه عـالمـة يـعرف بـها لـئال تـقبله مـدن اهلل 

ودياره اياكم ان تأخذكم الرأفة في دين اهلل اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 45)

ب- قد كتب على الّسارق النفي والحبس 
ذكـر حـضرة بـهاء اهلل ان تـقديـر الـعقوبـة بـما يـتناسـب مـع جـسامـة الجـريـمة هـي مـن االمـور الـتي يـختص بـها 
بــيت الــعدل وقــد روعــي فــي تحــديــد عــقوبــات الســرقــة ظــروف ســتسود املــجتمع فــي املســتقبل وعــندئــذ يــقوم بــيت 

العدل االعظم بتفصيلها وتطبيقها. 
  (شرح الكتاب االقدس، فقرة 70)

ج- وفي الثالث فاجعلوا في جبينه عالمة يعرف بها لئال تقبله مدن اهلل ودياره 
الـغايـة مـن وضـع الـعالمـة عـلى جـبني الـسارق هـي تحـذيـر الـناس مـن نـزعـاتـه. امـا الـتفاصـيل املـتعلقة بـطبيعة 
هــذه الــعالمــة وكــيفية وضــعها ومــدة حــملها وبــأي شــروط يــمكن ازالــتها وكــذلــك تحــديــد خــطورة االنــواع املــختلفة 

للسرقة فقد تركها حضرة بهاء اهلل ليبّت فيها بيت العدل االعظم حينما يحني الوقت لتطبيق هذا الحكم. 
  (شرح الكتاب االقدس، فقرة 71)

18- اللواط 
أ- انـا نسـتحي ان نـذكـر حـكم الـغلمان اتـقوا الـرحـمن يـا مـأل االمـكان وال تـرتـكبوا مـا نـهيتم عـنه فـي الـلوح وال 

تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 107)
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ب- حكم الغلمان 
  تـعني كـلمة الـغلمان بـموضـعها مـن سـياق الـنص، الـعالقـة الـجنسية بـني رجـل وصـبي. وقـد بـنّي حـضرة ولـي 
أمـــر اهلل أن هـــذه الـــعبارة تـــعني تحـــريـــم جـــميع صـــور الشـــذوذ الـــجنسي. وتـــركـــز الـــتعالـــيم الـــبهائـــية الـــخاصـــة 
بـآداب السـلوك الـجنسي عـلى الـزواج والـعائـلة بـاعـتبارهـما األسـاس الـذي يـقوم عـليه بـنيان املـجتمع اإلنـسانـي 
بـــرمـــته، وبـــاعـــتبارهـــما مـــخصصني لـــدعـــم ذلـــك الـــنظام اإللـــهي. فـــالشـــريـــعة الـــبهائـــية تـــحصر الـــعالقـــة الـــجنسية 

املباحة فيما بني الرجل وزوجته. جاء في رسالة كتبت بتوجيه من حضرة ولي أمر اهلل أنه:
 "مـهما بـلغت املـحبة وصـفاءهـا بـني أنـاس مـن جـنس واحـد، فـإن الـسماح لـلتعبير عـنها بـعالقـة جـنسية هـو إثـم، 
واإلدعــاء بــإنــها مــثالــية لــيس عــذرا فــقد حــرم حــضرة بــهاء اهلل الــفساد الخــلقي مــن أي نــوع كــان، وعــّد الشــذوذ 
الـــجنسي فـــسادا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى كـــونـــه مـــخالـــفا لـــلطبيعة. إن االبـــتالء بهـــذه اآلفـــة وزر ثـــقيل لـــكل ذي ضـــمير، 
ولـــكن بـــفضل نـــصح األطـــباء وإرشـــادهـــم، وبـــفضل املـــحاولـــة بـــتصميم وعـــزم، وبـــفضل الـــدعـــاء إلـــى اهلل، يـــمكن 
لـإلنـسان أن يـتغلب عـلى هـذا الـداء." وقـد مـنح حـضرة بـهاء اهلل بـيت الـعدل األعـظم السـلطة ليحـّدد الـعقوبـات 

للزنا واللواط، تبعا لجسامة اإلثم. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 134)

19- صالة 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 
رفــــع الــــكتاب األقــــدس حــــكم الــــصالة جــــماعــــة، أي الــــصالة وفــــقا ملــــراســــيم مــــعينة، كــــما هــــو الــــحال فــــي صــــالة 
الجــمعة مــثال. وصــالة املــيت هــي الــصالة الــوحــيدة الــتي تــقام جــماعــة فــي الشــريــعة الــبهائــية، ويــتلوهــا أحــد 
الـحاضـريـن دون أن يشـترط فـيه مـنزلـة أو مـرتـبة خـاصـة، ويـقف بـاقـي املـصلني مـنصتني فـي خـضوع وخـشوع، 

وال ضرورة فيها الستقبال القبلة. 

أمـا الـصلوات الـيومـية الـثالث فـينبغي أداؤهـا عـلى انـفراد، ال جـماعـة. وال تـوجـد طـريـقة خـاصـة لـتالوة األدعـية 
واملـــناجـــاة، ولـــكل الحـــريـــة فـــي تـــالوتـــها عـــلى انـــفراد أو مـــع آخـــريـــن. وقـــد بـــني حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل فـــي هـــذا 
الـخصوص أنـه: "رغـم الحـريـة املـتروكـة ألحـباء اهلل فـي اتـباع مـا تـميل إلـيه نـفوسـهم يـنبغي عـليهم أن يـأخـذوا 
اقـــصى الحـــذر لـــئال تكتســـب أي طـــريـــقة يـــتبعونـــها. طـــابـــعا جـــامـــدا وتـــصبح طـــقسا ورســـما مـــلزمـــا. وهـــذا أمـــر 
ينبغي أن يضعه أحباء اهلل نصب اعينهم حتى ال ينحرفوا عن النهج املبني الذي رسمته التعاليم اإللهية". 

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 19)

20- تعذيب الحيوان 
أ- ال تحــملوا عــلى الــحيوان مــا يعجــز عــن حــمله انــا نــهيناكــم عــن ذلــك نــهيا عــظيما فــي الــكتاب كــونــوا مــظاهــر 

العدل واالنصاف بني السموات واالرضني. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 187)
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21- البطالة والكسالة 
أ- يـا اهـل الـبهاء قـد وجـب عـلى كـل واحـد مـنكم االشـتغال بـامـر مـن االمـور مـن الـصنائـع واالقـتراف وامـثالـها 
وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحق تـفكروا يـا قـوم فـي رحـمة اهلل والـطافـه ثـم اشـكروه فـي الـعشي 

واالشراق. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 33)

ب- االشتغال بامر من االمور 
فــرض عــلى كــل رجــل وامــرأة االشــتغال بــعمل أو مــزاولــة حــرفــة، ويــزكــي حــضرة بــهاء اهلل االشــتغال بــاألعــمال 
بـقولـه: "وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحق". وفـي رسـالـة كـتبت بـناء عـلى تـعليمات حـضرة ولـي أمـر 
اهلل نجـــد شـــرحـــا لـــألهـــمية الـــروحـــانـــية والـــعملية لهـــذا الـــحكم، واملـــسئولـــية املـــتبادلـــة بـــني الـــفرد واملـــجتمع لـــتيسير 

إجرائه:
"فـيما يـتعلق بـأمـر حـضرة بـهاء اهلل بـشأن اشـتغال املـؤمـنني بـعمل أو حـرفـة، تـؤكـد الـتعالـيم اإللـهية هـذا األمـر 
تـأكـيدا قـاطـعا، وعـلى األخـص مـا نـص عـليه الـكتاب األقـدس فـي هـذا الـخصوص، حـيث لـم يـترك مـجاال لـلريـب 
أنـه ال مـكان فـي الـنظام الـعاملـي الجـديـد ألولـئك املـتكاسـلني الـذيـن ال رغـبة لـهم فـي الـعمل. ونـتيجة لهـذا املـبدأ 
يــتفضل حــضرة بــهاء اهلل بــأنــه ال يــنبغي الحــد مــن الــتسول فحســب، بــل يــجب مــحوه مــحوا تــامــا مــن املــجتمع، 
ويــقع عــلى عــاتــق أولــئك الــذيــن يــتولــون شــئون املــجتمع مــسئولــية تــوفــير الــفرص لــكل فــرد لــيتمكن مــن الــحصول 
عـلى مـا يـؤهـله ملـزاولـة إحـدى املـهن، وكـذلـك تـوفـير الـوسـائـل الـالزمـة السـتغالل كـفاءتـه ومـهارتـه، تـحقيقا لـلمنافـع 
الـتي تـعود مـن اسـتغالل هـذه الـكفاءة فـي حـد ذاتـها، ولـتمكينه مـن كسـب اسـباب الـعيش. وكـل فـرد مـهما كـان 
مـــعاقـــا أو محـــدود اإلمـــكانـــيات مـــلزم بـــأن يشـــتغل بـــأحـــد األعـــمال أو املـــهن، ألن الـــعمل، خـــاصـــة إذا تـــم أداؤه 
بـــروح الخـــدمـــة، وفـــقا لـــبيانـــات حـــضرة بـــهاء اهلل، يـــكون نـــوعـــا مـــن الـــعبادة. فـــال تـــقتصر أهـــمية االشـــتغال عـــلى 
املـنافـع املـاديـة فحسـب، وإنـما هـو أمـر مـهم فـي حـد ذاتـه، ألنـه يـقربـنا إلـى اهلل، ويـمكننا مـن تـفهم الـغايـة الـتي 
عــينها لــنا فــي هــذه الــحياة الــدنــيا. وعــلى هــذا يــكون واضــحا أن تــوارث الــثروة ال يــعفي اإلنــسان مــن واجــب 

العمل يوميا." 

وصــرح حــضرة عــبد الــبهاء فــي أحــد ألــواحــه: "إذا فــقد اإلنــسان الــقدرة عــلى كســب  الــرزق، أو أصــابــه فــقر 
مـــدقـــع، أو أصـــبح عـــاجـــزا، فـــعلى األغـــنياء أو الـــوكـــالء عـــندئـــذ أن يـــرتـــبوا لـــه راتـــبا شهـــريـــا ملعيشـــته واملـــقصود 
بــالــوكــالء هــو وكــالء املــلة، أي أعــضاء بــيت الــعدل". وفــي اجــابــة عــن ســؤال بــخصوص مــا إذا كــان هــذا الــحكم 
يـفرض عـلى الـزوج، كـما يـفرض عـلى الـزوجـة - حـتى ولـو كـانـت أمًّــا – االشـتغال لكسـب الـعيش، أوضـح بـيت 
الـعدل األعـظم بـأن تـوجـيهات حـضرة بـهاء اهلل لـألحـباء تـقضي بـأن يشـتغلوا بـعمل يـفيدهـم ويـفيد غـيرهـم، وأن 

تدبير شئون املنزل من أكثر األعمال شرفا، وأعظمها مسئولية، وذو أهمية أساسية للمجتمع. 

أمـا بـخصوص تـقاعـد األفـراد عـن الـعمل بـعد بـلوغـهم سـنا مـعينة، فـقد شـرح حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة 
كـتبت بـناء عـلى تـعليماتـه: "إن هـذه مـسألـة عـلى بـيت الـعدل األعـظم أن يـسّن لـها التشـريـع الـالزم، ألن الـكتاب 

األقدس لم يتعرض لها." 
  (شرح الكتاب االقدس، فقرة 56)
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22- الغيبة 
أ- قد حرّم عليكم القتل والزّنا ثم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه في الصحائف وااللواح. 

(الكتاب االقدس، فقرة 19)

ب- قد حرّم عليكم القتل 
  أعـــاد حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن جـــديـــد تحـــريـــم قـــتل الـــنفس فـــي مجـــموعـــة اآليـــات 73 مـــن الـــكتاب األقـــدس. وقـــد 

فرض عقوبة ملرتكب القتل العمد. وأوجب دفع دية معينة الهل املقتول في حاالت القتل الخطأ. 

ج- قد حرّم عليكم … الزنا 
  الـزنـا يـشمل كـل جـماع يـقع بـني رجـل وامـرأة ال يـربـطهما زواج، سـواء كـان أحـدهـما مـحصنا أو كـان كـالهـما 
غــير مــحصنني، وعــقوبــة الــزنــا املــذكــورة فــي الــكتاب األقــدس عــقوبــة مــقررة لــغير املــحصنني فــقط، أمــا عــقوبــة 

الزنا للمحصنني وغيرها من جرائم الجنس بما في ذلك االغتصاب فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم. 
د- ثم الغيبة واالفتراء 

  نــــهى حــــضرة بــــهاء اهلل مــــرارا عــــن الــــغيبة واالفــــتراء والــــخوض فــــي عــــيوب الــــناس. فــــقد جــــاء فــــي "الــــكلمات 
املـكنونـة" قـولـه الـكريـم: "يـا ابـن الـوجـود كـيف نـسيت عـيوب نـفسك واشـتغلت بـعيوب عـبادي مـن كـان عـلى ذلـك 
فــعليه لــعنة مــني"، وكــذلــك قــولــه: "يــا ابــن اإلنــسان ال تــنفّس بخــطأ أحــد مــا دمــت خــاطــئا وإن تــفعل بــغير ذلــك 
مـلعون أنـت وأنـا شـاهـد بـذلـك"، وعـاد فـأكـد فـي "كـتاب عهـدي": "الـحق أقـول، إن الـلسان قـد خـلق لـذكـر الـخير 
فــال تــدنــسوه بــالــقول السيئ عــفا اهلل عــما ســلف. وعــلى الجــميع بــعد االن ان يــتكلموا بــما يــنبغي وان يــجتنبوا 

اللعن والطعن وما يتكدر به االنسان." 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرات 35 – 36 –37)

23- االفتراء 
راجع الفقرة السـابقة. 

24- حمل السالح اال عند الضرورة 
أ- حرّم عليكم حمل االت الحرب اال حني الضرورة. 

 (الكتاب االقدس، فقرة 159)
ب- حرّم عليكم حمل االت الحرب اال حني الضرورة 

 ثـــبّت حـــضرة بـــهاء اهلل الـــحكم الـــوارد فـــي كـــتاب الـــبيان بتحـــريـــم حـــمل الســـالح، إال عـــند الـــضرورة. أمـــا عـــن 
الـــظروف الـــتي تـــجعل حـــمل الســـالح ضـــرورة لـــألفـــراد، فـــقد ســـمح حـــضرة عـــبد الـــبهاء - فـــي رســـالـــة إلـــى أحـــد 
األحــباء - بحــمل الســالح دفــاعــا عــن الــنفس فــي مــواقــع الخــطر. كــما أبــان حــضرة ولــي أمــر اهلل فــي رســالــة 
كـتبت بـتوجـيهه أن فـي حـاالت الـطوارئ - عـند عـدم وجـود سـلطة شـرعـية يـمكن الـلجوء إلـيها – يـكون لـلبهائـي 

الحق في الدفاع عن حياته. 

كــــما أن هــــناك عــــددا مــــن الــــظروف األخــــرى الــــتي يــــحتاج فــــيها اإلنــــسان للســــالح، ويــــكون اســــتخدامــــه فــــيها 
مشــروعــا مــثل األمــاكــن الــتي يــعتمد أهــلها عــلى الــصيد لــغذائــهم ولــباســهم، أو فــي بــعض األلــعاب الــريــاضــية 

كاملبارزة والرماية. 

أمــا عــلى مســتوى املــجتمع فــإن مــبدأ األمــن الجــماعــي الــذي أعــلنه حــضرة بــهاء اهلل (انــظر عــلى ســبيل املــثال 
كـتاب مـنتخباتـي از آثـار حـضرت بـهاء اهلل فـقرة 117) والـذي أبـان تـفصيله حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي رسـائـله 
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املــــــنشورة فــــــي كــــــتاب نــــــظام بــــــهاء اهلل الــــــعاملــــــيThe World Order of Baha’u’llah - هــــــذا املــــــبدأ لــــــم 
يــفترض مــقدمــا مــنع اســتعمال الــقوة، وإنــما أوجــد "نــظامــا تــصبح فــي ظــله الــقوة خــادمــة لــلعدل"، ويــعمد إلــى 
ايـجاد قـوة دولـية لـحفظ السـالم كـفيلة "بحـمايـة سـالمـة ووحـدة أعـضاء الـرابـطة الـدولـية بـأكـملها". وعـبر حـضرة 
بـهاء اهلل فـي لـوح الـبشارات عـن أمـله "أن يـتبدل سـالح الـعالـم بـاإلصـالح، وأن يـرتـفع الـفساد والجـدال مـن بـني 
الـعباد".وأكـد حـضرة بـهاء اهلل، فـي الـلوح املـبارك نـفسه أهـمية الـتآلـف بـني أهـل جـميع األديـان فـتفضل بـقولـه: 
"الــــبشارة األولــــى الــــتي بشــــر بــــها أم الــــكتاب جــــميع أهــــل الــــعالــــم فــــي هــــذا الــــظهور األعــــظم هــــي مــــحو حــــكم 

الجهاد من الكتاب".
  (شرح الكتاب االقدس، فقرة 173)

25- دخول الحمامات الفارسية (املعروفة بخزينه)
أ- ادخــــلوا مــــاء بــــكرا واملســــتعمل مــــنه ال يــــجوز الــــدخــــول فــــيه ايــــاكــــم ان تــــقربــــوا خــــزائــــن حــــمامــــات العجــــم مــــن 
قــصدهــا وجــد رائــحتها الــنتنة قــبل وروده فــيها تــجنبوا يــا قــوم وال تــكونــن مــن الــصاغــريــن انــه يشــبه بــالــصديــد 

والغسلني ان انتم من العارفني وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقدسني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 106)

ب- اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم 
  نـهى حـضرة بـهاء اهلل عـن اسـتعمال احـواض املـياه فـي الحـمامـات الـعمومـية الـتقليديـة فـي ايـران فـقد جـرت 
الـعادة فـيها ان يغتسـل الـعديـد مـن الـناس فـي حـوض واحـد مـع نـدرة اسـتبدال املـاء فـكان مـاؤهـا مـتغير الـلون 

ملوثا كريه الرائحة وضارا بالصحة. 

ج- وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقدسني 
  كـــانـــت ملـــعظم املـــنازل فـــي ايـــران احـــواض فـــي ســـاحـــاتـــها الـــداخـــلية تســـتخدم كخـــزانـــات لـــلمياه املســـتعملة 
لـلتنظيف وغسـل الـثياب واالغـراض املـنزلـية االخـرى. ونـظرا لـركـود هـذا املـاء الـذي لـم يـكن يـبدل عـادة قـبل مـرور 

عدة اسابيع كان طبيعيا ان تتغير رائحته. 
(شرح الكتاب االقدس، الفقرات 131 – 132)

26- دخول بيت بدون اذن صاحبه 
أ- ايـاكـم ان تـدخـلوا بـيتا عـند فـقدان صـاحـبه اال بـعد اذنـه تـمسكوا بـاملـعروف فـي كـل االحـوال وال تـكونـن مـن 

الغافلني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 145)

27- الضرب والشجاج 
أ- وأمــا الــشجاج والــضرب تــختلف احــكامــهما بــاخــتالف مــقاديــرهــما وحــكم الــّديــان لــكل مــقدار ديّــة مــعينة انــه 

لهو الحاكم العزيز املنيع. 
(الكتاب االقدس، فقرة 56)

ب- اما الشجاج والضرب تختلف احكامهما باختالف مقاديرهما وحكم الّديّان لكل مقدار ديّة معينة 
  بـينما اوضـح حـضرة بـهاء اهلل تـناسـب الجـزاء مـع شـدة االصـابـة اال انـه ال وجـود لـنص يـفصل كـيفية تـقديـر 

الّدية 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)

28- النزاع والجدال 
  راجع الفقرة السابقة والفقرة رقم 24 (حمل السالح اال عند الضرورة)

29- تالوة االذكار في االماكن العامة 
أ- لـــيس ألحـــد ان يحـــرك لـــسانـــه أمـــام الـــناس اذ يـــمشي فـــي الـــطرق واالســـواق بـــل يـــنبغي ملـــن اراد الـــذكـــر ان 
يـذكـر فـي مـقام بـني لـذكـر اهلل او فـي بـيته هـذا اقـرب بـالخـلوص والـتقوى كـذلـك اشـرقـت شـمس الـحكم مـن افـق 

البيان طوبى للعاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 108)

ب- ليس ألحد ان يحرك لسانه امام الناس اذ يمشي في الطرق واالسواق 
هــذه اشــارة إلــى مــا درج عــليه بــعض رجــال الــديــن والــرؤســاء الــروحــانــني فــي االدوار الــسابــقة بــدافــع الــنفاق 
وحـب الـتظاهـر عـلى دمـدمـة االذكـار فـي االمـاكـن الـعامـة ايـهامـا بـالـتقوى وطـمعا فـي كسـب مـديـح اتـباعـهم وقـد 

منع حضرة بهاء اهلل هذا السلوك واكد اهمية التواضع واالخالص الصادق هلل تعالى. 
 (شرح الكتاب االقدس، فقرة 135)

30- غمس األيدي في الطعام 
  ايــاكــم ان تــنغمس ايــاديــكم فــي الــصحاف والــصحان خــذوا مــا يــكون اقــرب إلــى الــلطافــة انــه اراد ان يــراكــم 

على اداب اهل الرضوان في ملكوته املمتنع املنيع. 
(الكتاب االقدس، فقرة 46)

31- حلق الرأس 
ال تحــلقوا رؤســكم قــد زيــنها اهلل بــالــشعر وفــي ذلــك اليــات ملــن يــنظر إلــى مــقتضيات الــطبيعة مــن لــدن مــالــك ا)

البرية انه لهو العزيز الحكيم.
(الكتاب االقدس، فقرة 44)

ال تحلقوا رؤسكمب)
تـحبذ بـعض الـتقالـيد الـديـنية حـلق الـرأس ومـنع حـضرة بـهاء اهلل ذلـك ونـسخ بهـذه االيـة املـباركـة الـحكم الـسابـق 

في سورة الحج الذي أمر الحاج للبيت املبارك بشيراز بحلق الرأس. 
 (شرح الكتاب االقدس، فقرة 68)

32- ارسال 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
ابـــان حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل ان مـــنع اطـــالـــة شـــعر الـــرأس إلـــى مـــا بـــعد حـــد االذان - عـــلى عـــكس تحـــريـــم حـــلق 

الرأس - خاص بالرجال فقط ولكن تطبيق هذا الحكم سيحتاج إلى تفصيل من بيت العدل االعظم. 
( شرح الكتاب االقدس، فقرة 69)

73-وصايا شتى كما ذكرت في الكتاب االقدس
1- معاشرة 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)

2- اكرام 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)

ب) "هـو اهلل تـعالـى شـأنـه الـعظمة واالقـتدار أمـر الـحق جـل جـاللـه األنـبياء واألولـياء جـميعا بـرّي شجـر الـوجـود 
اإلنـسانـي مـن فـرات اآلداب واملـعارف، ليظهـر مـنهم مـا خـزن فـي ذوات أنـفسهم وديـعة مـن عـند اهلل، فـاملـشاهـد 
أن لـــكل شجـــر ثـــمرا، ومـــا ال ثـــمر لـــه يـــليق لـــلنار، ومـــا تـــكلموا بـــه وعـــلموه كـــان لـــحفظ مـــراتـــب الـــعالـــم اإلنـــسانـــي 
ومـــقامـــاتـــه. طـــوبـــى لـــنفس تـــمسكت فـــي يـــوم اهلل بـــأصـــول اهلل ولـــم تنحـــرف عـــن ســـنن الـــحق. االمـــانـــة والـــديـــانـــة 
والــصدق والــصفاء هــي أثــمار ســدرة الــوجــود، وأعــظم مــن ذلــك كــله، بــعد تــوحــيد الــباري عــز وجــل، رعــايــة حــق 
الـوالـديـن. هـذه كـلمة ذكـرت فـي كـل كـتب اهلل وسـطرهـا الـقلم األعـلى، أن انـظر مـا أنـزلـه الـرحـمن فـي الـفرقـان 
قـولـه تـعالـى: "واعـبدوا اهلل وال تشـركـوا بـه شـيئا وبـالـوالـديـن احـسانـا". والحـظ أن اإلحـسان بـالـوالـديـن مـقرون 
بــالــتوحــيد. طــوبــى لــكل عــارف حــكيم يشهــد ويــرى ويــقرأ ويــعرف، ويــعمل بــما أنــزلــه اهلل فــي كــتب الــقبل، وفــي 

هذا اللوح البديع".
(رسالة سؤال وجواب، فقرة 106)

3- اال يحب املرء لغيره ما ال يحب لنفسه 
أ) ال تـرضـوا ألحـد مـا ال تـرضـونـه النـفسكم اتـقوا اهلل وال تـكونـن مـن املـتكبريـن. كـلكم خـلقتم مـن املـاء وتـرجـعون 

إلى التراب تفكروا في عواقبكم وال تكونن من الظاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 148)

4- تبليغ امر اهلل ونشره بعد وفاة جمال القدم 
أ) يـــا اهـــل االرض اذا غـــربـــت شـــمس جـــمالـــي وســـترت ســـماء هـــيكلي ال تـــضطربـــوا قـــومـــوا عـــلى نـــصرة امـــري 

وارتفاع كلمتي بني العاملني. انا معكم في كل االحوال وننصركم بالحق انا كنا قادرين. 
(الكتاب االقدس، فقرة 38)
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ب) قــل يــا قــوم ال يــأخــذكــم االضــطراب اذا غــاب مــلكوت ظــهوري وســكنت امــواج بحــر بــيانــي ان فــي ظــهوري 
لـحكمة وفـي غـيبتي حـكمة اخـرى مـا اطـلع بـها اال اهلل الـفرد الـخبير. ونـراكـم مـن افـقي االبـهى ونـنصر مـن قـام 

على نصرة امري بجنود من املأل االعلى وقبيل من املالئكة املقربني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 53)

5- مناصرة من يقوم لترويج امر اهلل 
أ)انا معكم في كل االحوال وننصركم بالحق انا كنا قادرين. 

(الكتاب االقدس، فقرة 38)

ب) ونــراكــم مــن افــقي االبــهى ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة أمــري بــجنود مــن املــال االعــلى وقــبيل مــن املــالئــكة 
املقربني. 

(الكتاب االقدس، فقرة 53)

ج) قوموا على خدمة االمر في كل االحوال انه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطا. 
(الكتاب االقدس، فقرة 74) 

6- التمسك بكتاب اهلل واالحتراز منمن ينحرفون عنه 
أ- قـل يـا معشـر الـعلماء ال تـزنـوا كـتاب اهلل بـما عـندكـم مـن الـقواعـد والـعلوم انـه لقسـطاس الـحق بـني الخـلق قـد 

يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس االعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون. 
(الكتاب االقدس، فقرة 99)

ب) ايــــاكــــم ان يــــمنعكم مــــا نــــزل فــــي الــــكتاب عــــن هــــذا الــــكتاب الــــذي يــــنطق بــــالــــحق انــــه ال الــــه اال انــــا الــــعزيــــز 
الحميد. 

(الكتاب االقدس، فقرة 134)

ج) اياكم ان يمنعكم ما نزل في الكتاب عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق 
  "الـــكتاب" هـــو كـــل مـــا جـــاء بـــه املـــبعوث اإللـــهي. و"الـــكتاب الـــذي يـــنطق بـــالـــحق" هـــو املظهـــر اإللـــهي نـــفسه. 
وتــشير هــذه اآليــة إلــى مــا ذكــره حــضرة الــباب فــي كــتاب الــبيان الــفارســي عــن "الــكتاب الــذي يــنطق بــالــحق" 
وحدده بمن يظهره اهلل. كما ذكره حضرة بهاء اهلل في أحد الواحه: "قد ظهر كتاب اهلل على هيكل الغالم". 
وصـف حـضرة بـهاء اهلل نـفسه فـي هـذه اآليـة مـن الـكتاب األقـدس، وكـذلـك فـي مجـموعـة اآليـات 168 مـنه، بـأنـه 
"الــكتاب الــذي يــنطق بــالــحق" وحــذر أهــل األديــان مــن ان تســتدل كــل مــلة بــكتابــها فــي رد "هــذا الــكتاب الــذي 
يــنطق فــي قــطب االبــداع"، حــتى ال يــصبح مــا اســتخرجــوه مــن اآليــات املــنزلــة فــي الــكتب الــسماويــة ســببا فــي 

حرمانهم من عرفان مظهر الظهور، والتمسك بأمره البديع. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 155)

د) اذا اقــبلتم إلــى اهلل ودخــلتم هــذا االمــر ال تفســدوا فــيه وال تــقيسوا كــتاب اهلل بــاهــوائــكم هــذا نــصح اهلل مــن 
قبل ومن بعد يشهد بذلك شهداء اهلل واصفيائه انا كل له شاهدون. 

(الكتاب االقدس، فقرة 165)
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ه) قـل تـاهلل الـحق ال تـغنيكم الـيوم كـتب الـعالـم وال مـا فـيه مـن الـصحف اال بهـذا الـكتاب الـذي يـنطق فـي قـطب 
االبداع انه ال اله اال انا العليم الحكيم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 168) 

7- الرجوع إلى النصوص املباركة عند االختالف 
أ) اذا اخـتلفتم فـي أمـر فـارجـعوه إلـى اهلل مـا دامـت الـشمس مشـرقـة مـن افـق هـذه الـسماء واذا غـربـت ارجـعوا 

إلى ما نزل من عنده انه ليكفي العاملني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 53)

8- التعمق في دراسة التعاليم اإللهية 
أ) اغتمسوا في بحر بياني لعل تطلعون بما فيه من لئالئ الحكمة واالسرار. 

(الكتاب االقدس، فقرة 181)

9- عدم اتباع الظنون واالوهام 
أ) تــمسكوا بــاوامــر اهلل وأحــكامــه وال تــكونــوا مــن الــذيــن أخــذوا أصــول أنــفسهم ونــبذوا أصــول اهلل ورائــهم بــما 

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) قـــل يـــا معشـــر الـــعلماء امـــا تـــسمعون صـــريـــر قـــلمي االعـــلى وامـــا تـــرون هـــذه الـــشمس املشـــرقـــة مـــن االفـــق 
االبهى إلى َم اعتكفتم على اصنام اهوائكم دعوا االوهام وتوجهوا إلى اهلل موالكم القديم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 41)

د) لـــيس هـــذا أمـــر تـــلعبون بـــه بـــاوهـــامـــكم ولـــيس هـــذا مـــقام يـــدخـــل فـــيه كـــل جـــبان مـــوهـــوم تـــاهلل هـــذا مـــضمار 
املكاشفة واالنقطاع وميدان املشاهدة واالرتفاع ال يجول فيه اال فوارس الرحمن.

 (الكتاب االقدس، فقرة 178)

10- تالوة ايات اهلل في كل صباح ومساء 
أ) اتـلوا ايـات اهلل فـي كـل صـباح ومـساء ان الـذي لـم يـتل لـم يـوف بعهـد اهلل ومـيثاقـه والـذي اعـرض عـنها الـيوم 

انه ممن اعرض عن اهلل في ازل االزال. 
(الكتاب االقدس، فقرة 149)

ب) اتلوا ايات اهلل في كل صباح ومساء 
ابـــان حـــضرة بـــهاء اهلل بـــان مـــا يـــلزم بـــدءا لـــتالوة ايـــات اهلل والشـــرط االســـاســـي لـــها هـــو مـــيل الـــشخص نـــفسه 
وشوقه لتالوتها. وجدد حضرة بهاء اهلل معنى ايات اهلل بانها "جميع ما نزل من ملكوت البيان". وبنّي حضرة 
ولـي أمـر اهلل فـي رسـالـة إلـى أحـد االحـباء بـان عـبارة "ايـات اهلل" ال تـشمل االثـار الـكريـمة لـحضرة عـبد الـبهاء 

وال ما جرى به قلمه هو. 
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(شرح الكتاب االقدس، فقرة 165)

11- تالوة االيات بأحسن االلحان 
أ) والـــذيـــن يـــتلون ايـــات الـــرحـــمن بـــأحـــسن االلـــحان اولـــئك يـــدركـــون مـــنها مـــا ال يـــعادلـــه مـــلكوت مـــلك الـــسموات 
واالرضــني وبــها يجــدون عــرف عــواملــي الــتي ال يــعرفــها الــيوم اال مــن اوتــي الــبصر مــن هــذا املــنظر الــكريــم. قــل 
انــــها تجــــذب الــــقلوب الــــصافــــية إلــــى الــــعوالــــم الــــروحــــانــــية الــــتي ال تــــعبر بــــالــــعبارة وال تــــشار بــــاالشــــارة طــــوبــــى 

للسامعني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 116)

12- تعليم االبناء تالوة االيات في مشارق االذكار 
أ- عــلموا ذريــاتــكم مــا نــزل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار لــيقرئــوا الــواح الــرحــمن بــأحــسن األلــحان فــي الــغرف 
املـبنية فـي مـشارق االذكـار. ان الـذي اخـذه جـذب مـحبة اسـمي الـرحـمن انـه يـقرء ايـات اهلل عـلى شـأن تنجـذب 

به افئدة الراقدين. 
(الكتاب االقدس، فقرة 150)

13- تحصيل العلوم والفنون النافعة 
أ) قـــد عـــفا اهلل عـــنكم مـــا نـــزل فـــي الـــبيان مـــن مـــحو الـــكتب واذنـــاكـــم بـــان تـــقرئـــوا مـــن الـــعلوم مـــا يـــنفعكم ال مـــا 

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 
أمــر اهلل فــي هــذا الــدور بــاكــتساب املــعارف وتــحصيل الــعلوم والــفنون وأهــاب بــأهــل الــبهاء ان يــحترمــوا أهــل 
الـعلم واصـحاب املنجـزات وحـذرهـم مـن مـغبة تـحصيل مـا ال يـنتج عـنه اال الجـدل الـعقيم. ونـصح حـضرة بـهاء 
اهلل فــي ألــواحــه أهــل الــبهاء بــتحصيل الــعلوم والــفنون الــنافــعة الــتي تــساعــد عــلى "رفــع شــأن الــعباد ورقــيهم"، 
وحـذرهـم مـن تـلك الـعلوم الـتي "تـبدأ بـالـكالم وتـنتهي بـالـكالم ويـؤدي تـحصيلها إلـى الجـدال والـخالف". وفـي 
رســالــة كــتبت بــناء عــلى تــعليمات مــن حــضرة ولــي أمــر اهلل شــبه حــضرتــه الــعلوم الــتي "تــبدأ بــالــكالم وتــنتهي 
بــالــكالم" بــالــخوض فــي مــتاهــات الــبحث الــعقيم والــفروض السفســطائــية. وبــني فــي رســالــة أخــرى أن مــا عــناه 
حـــضرة بـــهاء اهلل بهـــذه الـــعلوم فـــي املـــرتـــبة األولـــى هـــو "تـــلك الـــبحوث والـــتفاســـير الـــالهـــوتـــية الـــتي تـــعوق تـــفكير 

اإلنسان أكثر مما تعينه على الوصول إلى الحقيقة". 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 110)

14- التشاور في االمور 
أ)ويـنبغي لـهم ان يـكونـوا امـناء الـرحـمن بـني االمـكان ووكـالء اهلل ملـن عـلى االرض كـلها ويـشاوروا فـي مـصالـح 

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 
ســـّن حـــضرة بـــهاء اهلل املـــشاورة كـــأحـــد املـــبادئ األســـاســـية لشـــريـــعته، وحـــث األحـــباء عـــلى "ان يـــتشاوروا فـــي 
جـميع األمـور" ووصـف املـشاورة بـأنـها "سـراج الهـدى الـذي يـرشـدهـم إلـى السـبيل، ويـمدهـم بـاملـعرفـة". وبـني 

حضرة ولي أمر اهلل أن املشاورة هي إحدى القواعد األساسية للنظم اإلداري البهائي. 
وقـــد أوجـــز حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي رســـالـــة ســـؤال وجـــواب (ســـؤال وجـــواب 99) إحـــدى الـــطرق الـــتي يـــمكن بـــها 
إجـــــراء املـــــشاورة، مـــــؤكـــــدا أهـــــمية اإلجـــــماع فـــــي اتـــــخاذ الـــــقرارات، فـــــإن تـــــعذر اإلجـــــماع يـــــكون الـــــرأي عـــــندئـــــذ 
لـألغـلبية. وأوضـح بـيت الـعدل األعـظم أن هـذا الـتوجـيه نـزل ردا عـلى اسـتفسار عـن الـتعالـيم الـبهائـية املـتعلقة 
بــــاملــــشاورة قــــبل تــــأســــيس املــــحافــــل الــــروحــــانــــية، وأكــــد أن ظــــهور املــــحافــــل الــــروحــــانــــية – الــــتي يــــمكن لــــألحــــباء 
االســــتعانــــة بــــها دائــــما – ال يــــمنعهم مــــن اتــــباع الخــــطوات املــــذكــــورة فــــي رســــالــــة "ســــؤال وجــــواب" بــــخصوص 

املشاورة. فيمكنهم اتباع هذه الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلك. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 52)

15- عدم التهاون في اجراء احكام اهلل 
أ)تــمسكوا بــاوامــر اهلل واحــكامــه وال تــكونــوا مــن الــذيــن اخــذوا اصــول انــفسهم ونــبذوا اصــول اهلل ورائــهم بــما 

اتبعوا الظنون واالوهام. 
(الكتاب االقدس، فقرة 17)

ب)تــلك حــدود اهلل ال تــعتدوهــا بــاهــواء انــفسكم اتــبعوا مــا امــرتــم بــه مــن مــطلع الــبيان واملخــلصون يــرون حــدود 
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) تــلك حــدود اهلل قــد فــرضــت عــليكم وتــلك اوامــر اهلل قــد امــرتــم بــها فــي الــلوح اعــملوا بــالــروح والــريــحان هــذا 
خير لكم ان انتم من العارفني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 148) 

16- االستغفار 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 
حـرم حـضرة بـهاء اهلل االعـتراف بـالخـطايـا وطـلب الـغفران مـن إنـسان آخـر، ويـنبغي بـدال مـن ذلـك طـلب املـغفرة 
مــن اهلل ســبحانــه وتــعالــى. وذكــر حــضرة  بــهاء اهلل فــي لــوح الــبشارات أن "مــثل هــذا االعــتراف وطــلب املــغفرة 
أمـام إنـسان آخـر يـقود إلـى املـهانـة واملـذلـة، واهلل جـل جـاللـه ال يـحب لـعباده الـذل والـهوان". ووضـع حـضرة ولـي 

أمر اهلل هذا التحريم في إطاره الصحيح فقال في رسالة كتبت بناء على تعليماته: 
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"حــرم عــلينا االعــتراف إلــى أي إنــسان كــما يــفعل الــكاثــولــيك أمــام قــساوســة طــائــفتهم. وحــرم عــلينا أيــضا أن 
نــعترف عــلنا كــما هــو مــتبع فــي بــعض املــذاهــب الــديــنية. امــا إذا أردنــا اإلقــرار عــن طــيب خــاطــر بــصدور خــطأ 

عفوي منا، أو بوجود عيب في سلوكنا، ونطلب الصفح عما بدر منا. فنحن احرار في ذلك.”

أوضـح بـيت الـعدل األعـظم بـأن التحـريـم الـذي نـص عـليه حـضرة بـهاء اهلل بـالـنسة لـالعـتراف بـالخـطايـا ال يـمنع 
الــفرد مــن اإلقــرار بــالخــطأ أثــناء املــشاورة الــدائــرة تــحت رعــايــة الــهيئات الــبهائــية. وال يــمنع هــذا التحــريــم طــلب 

النصح من صديق حميم، أو استشارة خبير متخصص في أمر من األمور. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 58) 

ج) مــن ابــتلي بــمعصية فــله ان يــتوب ويــرجــع إلــى اهلل انــه يــغفر ملــن يــشاء وال يــسئل عــما شــاء انــه لــهو الــتواب 
العزيز الحميد. 

(الكتاب االقدس، فقرة 49)

17- امتياز املرء بني الناس بحسن االعمال 
فيكون صادقاً.ا.

ويكون أميناً.ب.

ويكون وفيّاً.ج.
ويكون تقيّاً يخشى اهلل.د.

ه-ويكون عادالً ومنصفاً.
و-ويكون كيِّساً وحكيماً.
ز-ويكون دمث األخالق.

ح-ويكون كريماً.
ويكون مثابراً.ض.

ويكون منقطعاً.و.
ويكون مسّلماً أمره إلى اهلل.ق.
وال يكون مثيراً للفنت.ك.
وال يكون متكبّراً.ل.
وال يكون متعّصباً.م.
وال يفّضل نفسه على غيره.ز.
وال يكون مثيراً للجدال.غ.

وال ينقاد ألهوائه.ش.
وال يكون ساخطاً عند الباليا.ف.
وال يكون منازعاً ألولياء األمور.ر.

وال يكون غضوباً.س.
ت-وال يكون سبباً في حزن أحد.

18- التمسك باسباب االتحاد 
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أ) ايــاكــم ان تــفرقــكم شــئونــات الــنفس والــهوى كــونــوا كــاالصــابــع فــي الــيد واالركــان لــلبدن كــذلــك يــعظكم قــلم 
الوحي ان انتم من املوقنني. 
(الكتاب االقدس، فقرة 58) 

ب) ان اهلل أحـّب الـوصـل والـوفـاق وابـغض الـفصل والـطالق عـاشـروا يـا قـوم بـالـروح والـريـحان لـعمري سـيفنى 
من في االمكان وما يبقى هو العمل الطيب وكان اهلل على ما أقول شهيدا. 

(الكتاب االقدس، فقرة 70) 

19- مراجعة الطبيب الحاذق عند املرض 
أ) اذا مـرضـتم ارجـعوا إلـى الحـذاق مـن االطـباء انـا مـا رفـعنا االسـباب بـل اثـبتناهـا مـن هـذا الـقلم الـذي جـعله 

اهلل مطلع أمره املشرق املنير. 
(الكتاب االقدس، فقرة 113) 

20- االستجابة للدعوة إلى الوالئم 
أ) اذا دعيتم إلى الوالئم والعزائم اجيبوا بالفرح واالنبساط والذي وفي بالوعد انه أمن من الوعيد. 

(الكتاب االقدس، فقرة 156)

21- االحسان بآل صاحب األمر 
 أ) قـــد رجـــعت االوقـــاف املـــختصة لـــلخيرات إلـــى اهلل مظهـــر االيـــات لـــيس ألحـــد ان يـــتصرف فـــيها اال بـــعد اذن 
مـطلع الـوحـي ومـن بـعده يـرجـع الـحكم إلـى االغـصان ومـن بـعدهـم إلـى بـيت الـعدل ان تـحقق أمـره فـي الـبالد 
لـــــــــــيصرفـــــــــــوهـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــبقاع املـــــــــــرتـــــــــــفعة فـــــــــــي هـــــــــــذا االمـــــــــــر وفـــــــــــيما امـــــــــــروا بـــــــــــه مـــــــــــن لـــــــــــدن مـــــــــــقتدر قـــــــــــديـــــــــــر.                                             

(الكتاب االقدس، فقرة 42)

ب) االغصان 
"االغـصان جـمع غـصن لـغة كـل مـا انـشعب مـن أصـل الشجـرة. وقـد أطـلق حـضرة بـهاء اهلل كـلمة "األغـصان" 
عـلى سـاللـته مـن الـذكـور. ولهـذا الـتعيني آثـار هـامـة ال تـقتصر عـلى الـتصرف فـي األوقـاف فحسـب بـل تـتعدى 
ذلـــك إلـــى مـــوضـــوع خـــالفـــته وخـــالفـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء. وقـــد عـــني حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي "كـــتاب عهـــدي" ابـــنه 
الــبكر، حــضرة عــبد الــبهاء، لــيكون مــركــز العهــد واملــيثاق، ولــيتولــى رئــاســة الــديــن مــن بــعده. وعــني حــضرة عــبد 
الــبهاء بــدوره فــي "ألــواح الــوصــايــا" ســبطه الــبكر، شــوفــي أفــندي، ليحــمل أعــباء واليــة أمــر اهلل ورئــاســة الــديــن 
مـن بـعده. فـآيـات الـكتاب األقـدس هـذه قـد دبـرت سـلفا أمـر الـخالفـة بـأغـصان مـختاريـن، وبـالـتالـي قـيام واليـة 
األمـر، كـما تـنبأت أيـضا بـاحـتمال انـقطاع سـاللـتهم. وعجـلت وفـاة حـضرة ولـي أمـر اهلل عـام 1957 بـتحقيق 

هذه النبوءة، حيث انقطعت ساللة األغصان قبل تأسيس بيت العدل األعظم. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 66)

ج) ترجع إلى اهل البهاء 
تـوقـع حـضرة بـهاء اهلل احـتمال انـقطاع تسـلسل األغـصان قـبل قـيام بـيت الـعدل األعـظم فـأمـر فـي هـذه الـحالـة 
بــأن "األوقــاف املــختصة لــلخيرات تــرجــع إلــى أهــل الــبهاء" وقــد وردت عــبارة "اهــل الــبهاء" فــي اآلثــار املــباركــة 
بــمعان مــتعددة. وقــد وصــف حــضرتــه "اهــل الــبهاء" فــي هــذا املــقام بــأنــهم "الــذيــن ال يــتكلمون اال بــعد اذنــه وال 
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يـحكمون اال بـما حـكم اهلل فـي هـذا الـلوح"، وبـعد وفـاة حـضرة ولـي أمـر اهلل عـام 1957 تـولـى أيـادي أمـر 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 
أمـر حـضرة بـهاء اهلل اهـل الـبهاء بـاظـهار املـودة واملـحبة ألهـل بـيته ولـكنه لـم يـجعل لـهم حـقا فـي امـوال الـناس. 
وهذا يخالف املتبع عند الشيعة حيث يحصل "السادة" من ساللة الرسول على جزء من عائدات بيت املال. 

(شرح الكتاب االقدس، فقرة 85) 

22- تحصيل األلسن لتبليغ أمر اهلل 
أ- قـــد اذن اهلل ملـــن أراد ان يـــتعلم األلـــسن املـــختلفة لـــيبلغ أمـــر اهلل شـــرق االرض وغـــربـــها ويـــذكـــره بـــني الـــدول 

وامللل على شأن تنجذب به االفئدة ويحيى به كل عظم رميم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 118) 

23- نشر العمران في املدن والبلدان اجالال ألمر اهلل 
أ) عــّمروا ديــار اهلل وبــالده ثــم اذكــروه فــيها بــترنــمات املــقربــني. انــما تــعّمر الــقلوب بــالــلسان كــما تــعّمر الــبيوت 

والديار باليد واسباب اخر قد قّدرنا لكل شيء سببا من عندنا تمسكوا به وتوكلوا على الحكيم الخبير. 
(الكتاب االقدس، فقرة 160) 

24- تجديد االماكن املقدسة املنسوبة إلى حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل وصيانتها 
أ) وارفــــعن الــــبيتني فــــي املــــقامــــني واملــــقامــــات الــــتي فــــيها اســــتقر عــــرش ربــــكم الــــرحــــمن كــــذلــــك يــــأمــــركــــم مــــولــــى 

العارفني. 
 (الكتاب االقدس، فقرة 133) 

ب) وارفعن البيتني في املقامني واملقامات التي فيها استقر عرش ربكم الرحمن 
حــّدد حــضرة بــهاء اهلل "الــبيتني" بــأنــهما الــبيت املــبارك فــي بــغداد – وأســماه الــبيت األعــظم – وبــيت حــضرة 
الــباب فــي شــيراز، وأمــر الــناس بــالــحج إلــيهما. وأبــان حــضرة ولــي أمــر اهلل أن املــقصود مــن "املــقامــات الــتي 
فـــيها اســـتقر عـــرش ربـــكم" هـــي األمـــاكـــن الـــتي ســـكن فـــيها املظهـــر اإللـــهي. وتـــفضل حـــضرة بـــهاء اهلل بـــقولـــه: 
"فــألهــل الــبالد املــوجــودة فــيها الــخيار فــي صــون كــل بــيت اســتقر فــيه الــعرش أو صــون واحــد مــنها يــنتخبونــه" 
وقــــد اهــــتمت الــــهيئات الــــبهائــــية بهــــذا األمــــر فــــعينت عــــددا مــــن االمــــاكــــن الــــتاريــــخية املــــقدســــة الــــتي اقــــترنــــت 

باملظهرين اإللهيني، وجمعت الوثائق الخاصة بها، وحيث أمكن تملكتها وحافظت عليها. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 154) 

25- ان يكون املرء جوهر النظافة باملواظبة على 
أ)غسل الرجلني 

اغسلوا ارجلكم كّل يوم في الّصيف وفي الّشتآء كّل ثلثة ايّام مرّة واحدة. -
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(الكتاب االقدس، فقرة 152)
اغسلوا ارجلكم -

مـــن الـــفضائـــل الـــتي أوصـــى بـــها جـــمال الـــقدم فـــي الـــكتاب األقـــدس االغـــتسال املـــنتظم، ونـــظافـــة املـــلبس، وأن 
يـــكون أهـــل الـــبهاء جـــوهـــر الـــلطافـــة والـــنظافـــة. وتـــوجـــز "خـــالصـــة أحـــكام الـــكتاب االقـــدس وأوامـــره" الـــبيانـــات 
املـــباركـــة املـــتصلة بـــذلـــك. وقـــد ذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأن مـــن املســـتحسن اســـتعمال املـــاء الـــدافئ فـــي غســـل 

األرجل، ولكن ال بأس من غسلهما باملاء البارد. 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 167)

ب) التعطر 
اسـتعملوا مـاء الـورد ثـم الـعطر الـخالـص هـذا مـا أحـبه اهلل مـن االول الـذي ال أول لـه لـيتضوع مـنكم مـا -

اراد ربكم العزيز الحكيم. 
(الكتاب االقدس، فقرة 76)

 
ج) االغتسال باملاء البكر 

طهّـــروا كــل مــكروه بــاملــاء الــذي لــم يــتغيّر بــالــثلث ايّــاكــم ان تســتعملوا املــاء الــذي تــغيّر بــالــهواء أو بــشيء -
آخر. كونوا عنصر الّلطافة بني البريّة هذا ما اراد لكم موالكم العزيز الحكيم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 74)
طّهروا كل مكروه باملاء الذي لم يتغير بالثلث -

تشير 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 
وحـكم بـالـلطافـة الـكبرى وتـغسيل مـا تـغبّر مـن الـغبار وكـيف االوسـاخ املنجـمدة ودونـها اتـقوا اهلل وكـونـوا -

من املطهرين. والذي يرى في كسائه وسخ انه ال يصعد دعائه إلى اهلل ويجتنب عنه مأل عالون. 
(الكتاب االقدس، فقرة 76) 

ز)تجديد اثاث البيت 
كـتب عـليكم تجـديـد اسـباب الـبيت بـعد انـقضاء تـسع عشـرة سـنة كـذلـك قـضي االمـر مـن لـدن عـليم خـبير -

انــه اراد تــلطيفكم ومــا عــندكــم اتــقوا اهلل وال تــكونــن مــن الــغافــلني والــذي لــم يســتطع عــفا اهلل عــنه انــه لــهو 
الغفور الكريم. 

(الكتاب االقدس، فقرة 151)
كتب اهلل عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضاء تسع عشرة سنة -
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  ثـبّت حـضرة بـهاء اهلل الـحكم الـوارد فـي كـتاب الـبيان الـعربـي بـشـأن تجـديـد أسـباب الـبيت كـل تـسع عشـرة 
ســـنة، وقـــيّده بشـــرط االســـتطاعـــة. وأبـــان حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــصلة بـــني هـــذا الـــحكم وبـــني الـــتمسك بـــالـــنظافـــة 
والــلطافــة، فــقال شــرحــا لــذلــك: "لــيس املــراد الــتحف الــنادرة واألشــياء الــثمينة، فــال تــدخــل املــجوهــرات مــثال فــي 
عـداد ذلـك، وإنـما املـقصود االشـياء الـتي بـليت وذهـب رونـقها بـمرور الـسنوات الـتسع عشـرة واصـبحت مـثيرة 

لالشمئزاز." 
(شرح الكتاب االقدس، فقرة 166) 
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مصاددرر وومرااجع االكتابب 

أوال: آثار حضرة بهاء اهلل
اآلثار العربية

1- الكتاب االقدس- النسخة العربية
2- لئالئ الحكمة – املجلد االول – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1996 م

3- لئالئ الحكمة – املجلد الثاني – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1990 م 
4- لئالئ الحكمة – املجلد الثالث – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1991 م 
5- كتاب اإليقان – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – الطبعة الثالثة. (مترجم)

6- مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل – من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا 1980 م (مترجم). 
7- ألواح امللوك والسالطني – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل. (مترجم) 

8- مناجاة – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1997 م 
9- الكلمات املكنونة (الفارسية والعربية)

اآلثار الفارسية 
10- منتخباتي از اثار حضرت بهاء اهلل – نشر اول 141 بديع – املان 

(ويشار إلى هذا املرجع في الكتاب "منتخباتي")
11- مجموعه اي از الواح جمال اقدس ابهى – لجنه نشر آثار امري – املان – 137 بديع. 

12- آثار قلم اعلى – الجزء الثاني – مؤسسه ملي مطبوعات امري 1314 هجري. 
13- آثار قلم اعلى – الجزء الرابع – مؤسسه ملي مطبوعات أمري 125 – 133 بديع. 

14- آثار قلم اعلى – الجزء السادس – مؤسسة ملي مطبوعات أمري 132 بديع. 
15- ادعيه حضرت محبوب

16- درياي دانش – طبع الهند
17- كتاب مبني

ثانيًا: آثار حضرة عبد البهاء 
اآلثار العربية

1- من مكاتيب عبد البهاء – الجزء االول – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 1982م
2- من مفاوضات عبد البهاء – من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا. (مترجم)

3- خـطب عـبد الـبهاء فـي اوربـا وامـريـكا – مـن مـنشورا دار النشـر الـبهائـية فـي الـبرازيـل – الـطبعة الـثانـية – 
1998م (مترجم) 

4- الـــرســـالـــة املـــدنـــية – تـــرجـــمة بـــهية فـــرج اهلل – مـــن مـــنشورات دار النشـــر الـــبهائـــية فـــي الـــبرازيـــل- نـــيسان 
1986م (مترجم)

5- العهد األوفى – الطبعة الثانية – 1980م (مترجم) 
6- مجـموعـة مـناجـاة لـحضرة عـبد الـبهاء – مـن مـنشورات دار النشـر الـبهائـية فـي الـبرازيـل – الـطبعة االولـى 

– 1998م 
7- الواح الخطة اإللهية الصادرة من يراعة حضرة عبد البهاء – الطبعة الثانية – 1981م  (مترجم)
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اآلثار الفارسية 
8- مجموعه خطابات حضرت عبد البهاء – لجنه ملي اثار أمري - املان

9- منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء – الجزء االول. 
 Baha’i Publishing Trust – Wilmette – Illinois - 1979

10- منتخباتي از مكاتيب حضرت عبد البهاء – الجزء الثاني. 
 Baha’i World Center Publications, 1984 

11- مـنتخباتـي از مـكاتـيب حـضرت عـبد الـبهاء – الجـزء الـثالـث – لـجنه مـلي نشـر آثـار أمـري – املـان 149 
بديع – 1992م 

12- بدائع االثار – الجزء االول - طبع الهند 1914م 
13- بدائع االثار – الجزء الثاني – طبع الهند 1914م

14- مكاتيب عبد البهاء – الجزء الثالث – طبع مصر 1921م 
15- مكاتيب عبد البهاء – الجزء الرابع – مؤسسة ملي مطبوعات امري - 121 بديع. 

16- مكاتيب عبد البهاء – الجزء السابع – مؤسسة ملي مطبوعات امري – 134 بديع. 

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 
1- كتاب القرن البديع – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – نيسان 1986م  (مترجم)

اآلثار الفارسية 
2- توقيعات مباركة خطاب به احباي شرق – لجنه ملي نشر اثار امري – املان – 149 بديع – 1992م. 

3- ظهور 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

رابًعا: رسائل وآثار بيت العدل االعظم 
اآلثار العربية

1- السالم العاملي وعد حق – الكتوبر 1985 (مترجم) 
2- الـــصدق واألمـــانـــة – مجـــموعـــة مســـتنديـــة – مـــن مـــنشورات دار النشـــر الـــبهائـــية فـــي الـــبرازيـــل 1988م . 

(مترجم)
3- الـــعفة والـــتقديـــس – مجـــموعـــة مســـتنديـــة – مـــن مـــنشورات دار النشـــر الـــبهائـــية فـــي الـــبرازيـــل – 1990م. 

(مترجم)
4- اهــــمية الــــصالة والــــصوم – مجــــموعــــة مســــتنديــــة – مــــن مــــنشورات دار النشــــر الــــبهائــــية فــــي الــــبرازيــــل – 

2001م. 
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5- حـقوق اهلل – مجـموعـة مسـتنديـة – تـرجـمة: لـبيب شـهيد - مـن مـنشورات دار النشـر الـبهائـية فـي الـبرازيـل 
– 1986م. (مترجم)

6- ازدهار الجنس البشري ورخاءه – رسائل الرضوان (مترجم)

اآلثار الفارسية
7- املجــموعــات املســتنديــة: مــقام زن در أمــر إلــهي – صــداقــت وأمــانــت – مــكروهــيت طــالق – ضــيافــت نــوزده 

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

خامًسا: مراجع أخرى 
مراجع عربية 

الـــتربـــية والـــتعليم – مـــقتطفات مـــن اآلثـــار املـــباركـــة - مـــن مـــنشورا ت دار النشـــر الـــبهائـــية فـــي الـــبرازيـــل - 1.
1981م

بشارة الروح – من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل – 1998م2.

مختارات من النصوص البهائية في بيان مقام محمد رسول اهلل. 3.

املحفل الروحاني املحلي – تعريب د. سهيل بشروئي. 4.

بهاء اهلل والعصر الجديد – تاليف: د. جون اسلمونت. 5.

الدين البهائي – بحث ودراسة – تأليف: دوغالس مارتن ووليم هاتشر – ترجمة: عبدالحسني فكري. 6.

مراجع فارسية 
بيام اسماني – املجلد االول – 1988م7.
بيام اسماني – املجلد الثاني – 2001م8.
گنجينه حدود وأحكام – مؤسسة ملي مطبوعات أمري – 128 بديع. 9.

مـائـدة اسـمانـي – تـالـيف: عـبدالحـميد اشـراق خـاوري – 9 أجـزاء مـؤسـسة مـلي مـطبوعـات أمـري 129 10.
بديع. 

 حديقة عرفان – از انتشارات مجله عندليب – الطبعة االولى. 11.
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 آيات بينات – الطبعة االولى – 156 بديع. 12.

 نار ونور – لجنه ملي نشر آثار أمري – املان – 139 بديع. 13.

 بيام ملكوت – تاليف: عبدالحميد اشراق خاوري. 14.

 أخالق بهائي – تأليف: محمد علي فيضي – مؤسسة ملي مطبوعات أمري – 120 بديع. 15.

 فضائل أخالق – مؤسسة ملي مطبوعات أمري – 131 بديع. 16.

 أمر وخلق – االجزاء 1 و2 و3 و4 - لجنه نشر اثار أمري – املان 141 بديع 17.

 أصول عقايد بهائيان. 18.

 گلزار تعاليم بهائي – تأليف: د. رياض قديمي. 19.

 أصول نظم إداري – مؤسسة ملي مطبوعات أمري. 20.

مراجع انجليزية 
.1 Lights of Guidance – Fourth revised edition 1996, Baha’i Publishing

Trust, India
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