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املقدمـــة

٣

ي uuعتقد ال uuبهائّ u uيون ب uuوح uuدانّ u uية اهلل ووح uuدة أص uuل األدي uuان ووح uuدة ال uuجنس البش uuري ،ك uuما ي uuحترم uuون األدي uuان
جuuميعها ،ويuuؤ ّكuuدون عuuلى سuuماويّuuة هuuذه الuuرسuuاالت ،ويuuعتقدون أ ّن األديuuان الuuسماويّuuة لuuها حuuقيقة واحuuدة ألنّuuها
ج uuمي ًعا ج uuاءت ل uuلتّرب uuية ال uuروح uuان uيّة واألخ uuالق uيّة للبش uuريّ uuة .وع uuلى ال uّ uرغ uuم م uuن اخ uuتالف ب uuعض األح uuكام وال uتّعال uuيم
وتuفاوتuها فuي األمuور الuثّانuويّuة ل ّ
uسماويّuة وهuدفuها واحuد .جuميع
uكل ديuن ،فuإ ّن حuقيقة جuميع األحuكام والuتّعالuيم ال ّ
األن uuبياء وامل uuرس uuلني وم uuظاه uuر أم uuر اهلل ج uuاؤوا م uuن ج uuان uuب إل uuه واح uuد ال ش uuري uuك ل uuه ف uuي امل uuلك؛ وق uuد ج uuاؤوا إلي uuجاد
uري .وإن حuدثuت خuالفuات وصuراعuات بuني األديuان ،أو بuني املuذاهuب
املuحبّة واأللuفة والuوحuدة وتuربuيّة الuجنس البش ّ
املuختلفة ،فuمصدره هuو الجهuل والuتّعصب الuذي دخuل عuلى الّ uديuن وهuو بuريء مuنه .وفuي الuواقuع هuناك ديuن واحuد
في العالم ولكن له تسميات مختلفة.
كuما يuعتقد أهuل الuبهاء بuأ ّن ح ّuل مuشاكuل الuعالuم ،سuواء املuشاكuل االقuتصاديّuة أو الuتّعليميّة أو االجuتماعuيّة ،يuجب
uظرا ألهuuميّة هuuذا األصuuل
أن يuuنبعث مuuن قuuاعuuدة روحuuان uيّة قuuويّuuة .وبuuدون ذلuuك ،تuuكون الحuuلول ضuuعيفة ومuuؤ ّقuuتة .ونً u
uري ،وأن تuu uنمو املuu uشاعuu uر
املu u
uعنوي يuu uجب أن تuu uعطى أهuu uم ّية كuu uبيرة للتّجuu uربuu uة الuّ u uروحuu uان ّ u uية ألفuu uراد الuu uجنس البشّ u u
ّ
الروحانيّة.
واألحاسيس ُّ
uري مuحور الuتّعالuيم الuبهائّ uية وهuدفuها .وهuذا يuعني عuدم الuتّمييز بuني أفuراد البشuر
ُيuعتبر مuبدأ وحuدة الuجنس البش ّ
ع uuلى أس uuاس ال ّ uلون أو ال uuجنس أو األص uuل أو ال uثّروة أو النّس uuب؛ ب uuمعنى ت uuرك ك uّ uل م uuا ق uuد ي uuوح uuي إل uuى ف uuئة م uuن
البشuuر بuuأنuuها أفuuضل شuuأنًuuا أو أسuuمى مuuرتuuب ًة مuuن سuuواهuuا .جuuميعنا عuuباد إللuuه واحuuد ومخuuلوقuuون مuuن أصuuل واحuuد
uصراعuuات الّ uدائuuرة فuuي عuuاملuuنا الuuيوم يuuمكن اعuuتبارهuuا نuuتيجة عuuدم اإليuuمان والuuعمل بهuuذا
وطuuينة واحuuدة ،وجuuميع الّ u
املبدأ الها ّم.
uوحuuد أفuuكارنuuا وقuuلوبuuنا وتuuربuuيتنا ،وبuuال uتّالuuي نuuحصل عuuلى
uسامuuي ،نuuحتاج إلuuى أن نuّ u
وح uتّى نuuصل إلuuى الهuuدف الّ u
ا ّت uuحاد ع uuا ّم وش uuام uuل .ول uuلوص uuول إل uuى ذل uuك ن uuعتقد ب uuأ ّن ال uuقوى البش uuر ّي uuة غ uuير ق uuادرة ع uuلى ت uuحقيق ذل uuك ،وإن
اس uuتطاع uuت ت uuكون مح uuدودة ون uuاق uuصة .وإنّ uuما ن uuحتاج إل uuى ال uuقوى ال uuغيبيّة اإلل uuهيّة ا ّل uuتي تس uuتطيع إي uuجاد ه uuذا
الuتّحول الuuروحuuانuيّ الuuكبير حuتّى تتّحuuد أمuuم الuuعالuuم وشuuعوبuuه تuuحت لuuواء واحuuد وخuuيمة واحuuدة .قuuد يuuبدو لuuألذهuuان
أن مuبدأ وحuدة الuعالuم اإلنuسانuيّ ،مuع واقuع عuاملuنا املuعاصuر ،أمuر مسuتحيل الuوقuوع .ولuكن مuن وجuهة نuظر الّ uديuن
uري ،وأمuر يuتط ّلب
الuبهائuيّ هuي مuرحuلة حuتم ّية الuوقuوع أل ّنuها تuمثّل مuرحuلة مuتق ّدمuة مuن مuراحuل بuلوغ الuجنس البش ّ
مرحلة النّضج ا ّلذي سيصل إليه العالم اإلنسانيّ دون ّ
شك.
وبuuاعuuتقاد الuuبهائّ uيني يُ uعتبر حuuضرة بuuهاء اهلل مuuوعuuود األمuuم والّ u
uشعوب ،هuuو ا ّلuuذي ُوعuuد بuuظهوره فuuي جuuميع الuuكتب
uسامuuي وهuuو وحuuدة
املuuق ّدسuuة ،وقuuد أُرسuuل مuuن جuuانuuب الuuحقّ تuuبارك وتuuعالuuى وبuuإرادتuuه لuuكي يuuح ّقق هuuذا الهuuدف الّ u
ال uuعال uuم اإلن uuسانu uيّ .وال uuيوم ن uuالح uuظ ب uuروز ب uuوادر ت uuح ّقق ه uuذا امل uuبدأ ف uuي ال uuعدي uuد م uuن ال uuعالق uuات والu uتّقارب ب uuني
uشعوب .ك uuما ظه uuر ح uuدي uثًا م uuبدأ ُي uuعرف " ب uuال uuعومل uuة "؛ أي ال uنّظرة ال ّ u
ال ّ u
uشمول ّ uية وال uuعامل ّ uية ف uuي ال uuعالق uuات بش uتّى
أنuuواعuuها واخuuتالف طuuبقاتuuها ،وأخuuذت ال uنّاس تتح ّ uدث عuuنه ،ويuuمكن اعuuتباره دفuuعة إلuuى األمuuام لuuتحقيق الuuوحuuدة
البشري.
الك ّليّة للجنس
ّ
٤

uري،
كuu uما يuu uضيف الuu uبهائ ّ u uيون مuu uب ًدأ هuu uا ًمّuu uا إلuu uى مuu uعتقداتuu uهم وهuu uو اسuu uتمرار ّيuu uة الهuu uدايuu uة اإللuu uه ّية لuu uلعالuu uم البشّ u u
uتستمر مuا
uودي .أي أ ّن هuذه الهuدايuة كuانuت مuوجuودة مuنذ الuقدم وس
uس
واسuتمراريّuة الuفيض ال ّ
ماوي لuلعالuم الuوج ّ
ّ
ّ
الرحمة اإللهيّة لبني اإلنسان ال حدود لها وال تقييد.
دامت البشريّة لها وجود؛ حيث إ ّن ّ
"هذه سنّة اهلل ا ّلتي خلت من قبل ولن تجد لسنّة اهلل تبديال".
اسuم حuضرة بuهاء اهلل هuو املuيرزا حسuني عuليّ ابuن املuيرزا بuزرك نuوري .وقuد أعuلن دعuوتuه فuي عuام 1863م ،فuي
بuغداد .وأعuلن أنّuه مuوعuود جuميع الuكتب املuق ّدسuة واألديuان واألمuم وال ّ
uشعوب ،وأنّuه مuرسuل مuن طuرف اهلل سuبحانuه
uسابuقة .هuذه
وتuعالuى لuيأتuي بuرسuالuة سuماويّuة جuديuدة تuح ّقق الuوعuود اإللuهيّة والuبشارات املuذكuورة فuي األديuان ال ّ
ال ّ uدعuuوة أثuuارت حuuفيظة الuuح ّكام آنuuذاك ،ورأوا أنّuuه خuuطر يه ّ uددهuuم ،ولهuuذا قuّ uرروا نuuفيه إلuuى اسuuطنبول فuuي تuuرك uيّا.
وم uuن ث ّ uم ُن uuفي إل uuى م uuدي uuنة ص uuغيرة ف uuي ش uuمال ت uuرك ّ uيا ُت uuدع uuى أدرن uuة .وب uuعد ذل uuك ن uuفته ال uuحكوم uuة ال uuعثمان ّ uية إل uuى
فلس uuطني ،أرض امل uuيعاد ،ح uuيث ق uuضى ب uuقيّة ح uuيات uuه ف uuي م uuدي uuنة ع ّ uكا ح uتّى تُ uuوف uuي ف uuي ع uuام 1892م .اس uuتطاع
حضرة بهاء اهلل أثناء نفيه إلى تركيّا وفلسطني أن يب ّلغ رسالته إلى رؤساء العالم وملوكه آنذاك.
عني خليف ًة ومبيّنًا لتعاليمه
وبعد وفاة حضرة بهاء اهلل ُقرئت وصيّته ا ّلتي ُعرفت باسم
وتبني أنّه ّ
"كتاب عهدي"ّ ،
ُ
uبار ح uuضرة ع uuبد ال uuبهاء ا ّلuuذي ق uuام ط uuيلة ح uuيات uuه بش uuرح ال uuعدي uuد م uuن ا ّلuuتعال uuيم ال uuبهائ uيّة وت uuفسيره uuا،
وه uuو أب uuنه ال ّ u
حuuفظ الّ uديuuن الuuبهائuيّ مuuن الuتّفرق واالنuuشعاب .تُuuوفّuuي
اإلداري الuuبهائuيّ .وبهuuذا الuتّعيني ُu
ووضuuع أسuuاس الuنّظام
ّ
حuضرتuه فuي عuام 1921م ،وفuي وصّ uيته ع ّuني حuضرة شuوقuي أفuندي لuيكون ولً uيّا لuل ّديuن الuبهائuيّ ومuبّينًا لuلتّعالuيم
وامل uuبادئ ال uuبهائ uيّة .تُ uuوفّ uuي ح uuضرة ول uيّ أم uuر اهلل ف uuي ع uuام 1957م ،وال uuيوم ه uuناك ه uuيأة م uuنت َ
uسمى "ب uuيت
خبة ،تُ ّ u
uيني ا ّلuuذي
الuعدل األعuظم" ،تuديuر شuؤون الuجامuعة الuبهائuيّة الuعاملuيّة .وهuو املuرجuع األعuلى والuهيأة املuق ّدسuة لuلبهائ ّ

قرره حضرة بهاء اهلل كمرجع ألهل البهاء.
ّ
uظيما وهuو آثuاره وألuواحuه وكuتابuاتuه؛ وهuي جuميعها تuدعuو إلuى إيuجاد عuالuم
تuرك لuنا حuضرة بuهاء مuيراثًuا مuرغuوبًuا وع ً
أفuuضل وبشuuر أرقuuى وجّ uو مuuشحون بuuاملuuحبّة واأللuuفة والuuروحuuانّ uية حuuتى تuuتح ّقق تuuدريuuج ًيّا الuuوعuuود اإللuuه ّية املuuذكuuورة
السالفة.
في الكتب ّ
لuم يuكن الهuدف مuن إعuداد هuذا الuكت ّيب تuعريuف الuد ّيuن الuبهائuيّ ومuبادئuه وأحuكامuه ،وإنّuما تuعريuف الuقارئ بuنبذة
عuuن أصuuول الuuعقائuuد الuuبهائّ uية مuuن خuuالل اآلثuuار الuuعربّ uية لuuحضرة بuuهاء اهلل ا ّلuuتي أنuuزلuuها بuuلغة الّ u
uضاد عuuلى الuّ uرغuuم
مuuن أن حuuضرتuuه كuuان فuuارسuيّ األصuuل ،ولuuم يuuتلقّ الuuعلوم فuuي املuuدارس واملuuعاهuuد .ولهuuذا فuuإن هuuذا الuuكتيّب فuuرصuuة
للراغبني لدراسة آثار حضرة بهاء اهلل بعمق.
ّ
سبُ َلنَا.واهلل وليّ التّوفيق!”
قال اهلل تعالى في القرآن الكريم َ “ :وا ّل ِذي َن َجا َه ُدوا ِفينَا َلن َ ْه ِديَن ّ ُه ْم ُ

فهرس
٥
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وحدانية اهلل:
٦

" ...شهuuد الuuبهائ ّ uيون بuuألuuسن ظuuاهuuرهuuم وبuuاطuuنهم بuuوحuuدان ّ uية اهلل وفuuردان ّ uيته ،وبuuأنّuuه هuuو األ ّول واآلخuuر وال uظّاهuuرالسموات واألرضني(1) "...
والباطن ،وهو املقتدر على ما يشاء بأمره ا ّلذي غلب من في ّ
" ...لuم يuزل كuان واحً uدا أحً uدا فuر ًدا صuم ًدا وت ًuرا بuاقً uيا دائ ًuما قّ uيو ًمuا ،مuا اتّخuذ لuنفسه شuريً uكا فuي املuلك وال وزي ًuراوال شبي ًها وال نسب ًة وال مثاالً ،ويشهد بذلك ّ
كل الذّ ّرات(2) "...
" ...شه uuد اهلل أنّ uuه ال إل uuه إال ه uuو ،ل uuه ال uuحقّ واألم uuر وك uّ uل إل uuيه ل uuراج uuعني ...وإنّ uuه ه uuو ح uيٌّ ال ي uuموت ،ف uuي ق uuبضتهملكوت ّ
كل شيء يفعل مايشاء ويحكم ما يريد ...وإنه لهو املعطي العزيز الكريم(3) "...
" ...ال إله إالّ هو العزيز الو ّهاب ،ونشهد أنّه كان واح ًدا في ذاته وواح ًدا في صفاته ،لم يكن له شبه فيّ
الصراط(4) "...
الرسل وأنزل الكتب
ليبشروا الخلق إلى سواء ّ
اإلبداع وال شريك في االختراع ،قد أرسل ّ
سuuا عuّ uما ُيuuذكuuر و ُيuuبصر ،إنّuuه لuuباملuuنظر
" ...قuuل إن الuuغيب لuuم يuuكن لuuه مuuن هuuيكل ليظهuuر بuuه ،إنّuuه لuuم يuuزل كuuان مuuق ّد ً uاألكuuبر يuuنطق إنّuuي أنuuا اهلل ال إلuuه إ ّ
ال أنuuا الuuعليم الuuحكيم ...إ ّن الuuغيب ي ُ uعرف بuuنفس ال uظّهور ،وال uظّهور بuuكينونuuته
لبرهان األعظم بني األمم(5) "...
س uuا ع uuن وص uuف
" ...الح uuم ُد هلل ا ّل uuذي أرس uuل ال uّ uرس uuل وأن uuزل ال uuكتب ع uuلى أنّ uuه ال إل uuه إالّ ه uuو ،ل uuم ي uuزل ك uuان م uuق ّد ًu uاملمكنات ومنزّ ًها عن إدراك املوجودات ،وال يزال يكون بمثل ما قد كان في أزل اآلزال(6) "...

تح ّري الحقيقة:

٧

uسموات
uصرف ع uuن ك uّ uل م uuن ف uuي ال ّ u
" ...إن ال uuعباد ل uuن ي uuصلوا إل uuى ش uuاط« بح uuر ال uuعرف uuان إالّ ب uuاالن uuقطاع ال ّ uواألرض .قّ uدسuوا أنuفسكم يuا أهuل األرض ل ّ
uعل تuصل َّن إلuى املuقام ا ّلuذي قuدر اهلل لuكم وتuدخuل ّن فuي سuرادق جuعله
اهلل في سماء البيان مرفو ًعا(7) "...
uلسالuك
uسفَر يuنبغي ل ّ
uسالuك فuي أ ّول سuلوكuه إلuى اهلل ال بّ uد لuه بuأن يuدخuل فuي حuديuقة الuطّلب ،وفuي هuذا ال ّ
" ...ال ّكل ما سوى اهلل ،ويغمض عيناه عن ّ
بأن ينقطع عن ّ
كل من في
uب أح ٍuد عuلى قuدر ا ّلuذي يuمنعه عuن الuوصuول
ال ّ
uسموات واألرض ،ولuم يuكن فuي قuلبه بuغض أح ٍuد مuن الuعباد وال ح ّ
إلى مكمن الجمال ويق ّدس نفسه عن سبحات الجالل(8) "...
uكف نuفسه
" ...البّ uد لuلمسافuر إلuى اهلل واملuهاجuر فuي سuبيله بuأن يuنقطع عuن ك ّuل مuن فuي ال ّuسموات واألرض ،وي ّ
uب ع uuليه ن uuسمات ال uuعطوف uuة ،وإذا ك uuتب ع uuلى ن uuفسه م uuا
ع uuن ك uّ uل م uuا س uuواه ل uuيفتح ع uuلى وج uuهه أب uuواب ال uuعناي uuة وته ّ u
ألuuقيناه مuuن جuuواهuuر املuuعانuuي والuuبيان لuuيعرف كuّ uل اإلشuuارات مuuن تuuلك ال ّ uدالالت ويuuنزل اهلل عuuلى قuuلبه سuuكين ًة مuuن
الساكنني(9) "...
عنده ويجعله من ّ
uب األشuuياء عuuندي اإلنuuصاف ،ال تuuرغuuب عuuنه إن تuuكن إلuيّ راغuبًا ،وال تuuغفل مuuنه لuuتكون لuuي أمuuينًا ،وأنuuت
" ...أ َ َuحُّ u
ُت َ uو ّفuuق بuuذلuuك أ ْن تuuشاهuuد األشuuياء بuuعينك ال بuuعني الuuعباد وتuuعرفuuها بuuمعرفuuتك ال بuuمعرفuuة أحuٍ uد فuuي الuuبالدَ ،ف ِّ uك ْر فuuي
ذلك كيف ينبغي أن تكون! ذلك من عطيّتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك(10) "...

حقيقة اإلنسان:
٨

" ...إ ّن اإلنuسان يuرتuفع بuأمuانuته وعuفّته وعuقله وأخuالقuه ،ويهuبط بuخيانuته وكuذبuه وجهuله ونuفاقuه ،لَ uع ْم ِر ْي ال يuسموِ
ِ
باآلداب
واملعرفة(11) "...
اإلنسان بالزّينة والثّروة بل
" ...إ ّن اإلنuسان م ّuرة يuرفuعه الuخضوع إلuى سuماء الuعزّة واالقuتدار وأخuرى يُuنزلuه الuغرور إلuى أسuفل مuقام الuذّ ّلuةواالنكسار(12) "...
" ...فضل اإلنسان في الخدمة والكمال ال في الزّينة والثّروة واملال(13) "..." ...يuا ابuن الuوجuود! صuنعتك بuأيuادي الuق ّوة ،وخuلقتك بuأنuامuل الuقدرة ،وأودعuت فuيك جuوهuر نuوري ،فuاس ِuتغن بuه
ٍ
عن ّ
ّ
تشك فيه ،وال تكن فيه مريبًا(14) "...
شيء أل ّن صنعي كامل وحكمي نافذ ،ال
كل

الح ّريّة واالعتدال:
uضرهuuم ويuuتركuuون مuuا يuuنفعهم أال إنّuuهم مuuن الuuهائuuمني ،إنّuuا
" ...فuuانuuظروا فuuي ال uنّاس وق ّ uلة عuuقولuuهم! يuuطلبون مuuا يّ uنuرى بuعض الuنّاس أرادوا الح ّuريّuة ويفتخuرون بuها أولuئك فuي جهuل مuبني ،إ ّن الح ّuريّuة تuنتهي عuواقuبها إلuى الuفتنة
ا ّلuuتي ال تخuuمد نuuارهuuا كuuذلuuك يuuخبركuuم املuuحصي الuuعليم ،فuuاعuuلموا أن مuuطالuuع الحuّ uريّuuة ومuuظاهuuرهuuا هuuي الuuحيوان
ولuإلنuسان يuنبغي أن يuكون تuحت سuنن تuحفظه عuن جهuل نuفسه وض ّuر املuاكuريuن ،إ ّن الح ّuر ّيuة تخuرج اإلنuسان عuن
شuئون األدب والuوقuار وتuجعله مuن األرذلuني ،فuانuظروا الخuلق كuاالغuنام ال بّ uد لuها مuن راع ٍ لuيحفظها إ ّن هuذا لuحقّ
يuقني ،إ ّنuا نuص ّدقuها فuي بuعض املuقامuات دون اآلخuر إ ّنuا كuنّا عuاملuني ،قuل الح ّuريّuة فuي ا ّتuباع أوامuري لuو أنuتم مuن
الuuعارفuuني ،لuuو اتّuuبع ال uنّاس مuuا ن uزّلuuناه لuuهم مuuن سuuماء الuuوحuuي ليجuuد ّن أنuuفسهم فuuي حuّ uريّuuة بuuحتة طuuوبuuى ملuuن عuuرف
مuuراد اهلل فuuيما ن uزّل مuuن سuuماء مuuش ّيته املuuهيمنة عuuلى الuuعاملuuني ،قuuل الحuّ uر ّيuuة الuuتي تuuنفعكم إ ّنuuها فuuي الuuعبود ّيuuة هلل
السموات واألرضني(15) "...
الحقّ وا ّلذي وجد حالوتها ال يب ّدلها بملكوت ملك ّ

التّمدّن الحقيقيّ:
٩

رب الuعاملuني ،خuذوا الuعدل
" ...يuا معشuر البشuر! ت ّuمسكوا بuالuحبل املuتني إنّuه يuنفعكم فuي األرض مuن لuدى اهلل ّ
uمسك بuالuعدل إنّuه ال يuتجاوز حuدود االعuتدال فuي
واإلنuصاف ودعuوا مuا أمuركuم بuه ك ّuل جuاهuل بuعيد... ،إن ا ّلuuذي ت ّ
uصنايuع والuفضل،
أمuر مuن األمuور ويuكون عuلى بuصيرة مuن لuدى الuبصير ،إ ّن الuتّم ّدن ا ّلuذي يuذكuره عuلماء مuصر ال ّ
لuuو يuuتجاوز حّ uد االعuuتدال لuuتراه نuuقمه عuuلى الuنّاس كuuذلuuك يuuخبركuuم الuuخبير ،إنuuه يuuصير مuuبدأ الuuفساد فuuي تuuجاوزه
كuuما كuuان مuuبدأ اإلصuuالح فuuي اعuuتدالuuه تuuف ّكروا يuuا قuuوم وال تuuكونuuوا مuuن الuuهائuuمني ،سuuوف تuuحترق املuuدن مuuن نuuاره
وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد(16) "...

األنبياء وال ّرسل:
" ...أصل ّكل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله ،وهذا لن يُح ّقق إال بعرفان مظهر نفسه(17) "...
"َ ...م uuن ع uuرف uuهم ف uuقد ع uuرف اهلل وم uuن س uuمع ك uuلمات uuهم ف uuقد س uuمع ك uuلمات اهلل وم uuن أق uّ uر ب uuهم ف uuقد أق uّ uر ب uuاهلل وم uuنuسموات واألرض ومuيزان
أعuرض عuنهم فuقد أعuرض عuن اهلل ومuن كuفر بuهم فuقد كuفر بuاهلل ،وهuم صuراط اهلل بuني ال ّ
اهلل في ملكوت األمر والخلق ،وهم ظهور اهلل وحججه بني عباده ودالئله بني بريّته(18) "...
uفرقuوا فuي مuظاهuر أمuر اهلل وال فuيما نuزّل عuليهم مuن اآليuات وهuذا حuقّ الuتوحuيد إن
" ...إيّuاكuم يuا مuأل الuتوحuيد ال ت ّأنuuتم ملuuن املuuوقuuنني ،وكuuذلuuك فuuي أفuuعالuuهم وأعuuمالuuهم وكuّ uل مuuا ظهuuر مuuن عuuندهuuم ويظهuuر مuuن لuuدنuuهم ،كuٌّ uل مuuن عuuند اهلل
وك uٌّ uل ب uuأم uuره ع uuام uuلني ،وم uuن ف uّ uرق ب uuينهم وب uuني ك uuلمات uuهم وم uuا ن uزّل ع uuليهم أو ف uuي أح uuوال uuهم وأف uuعال uuهم ف uuي أق uّ uل م uّ uما
ُيحصى لقد أشرك باهلل وآياته وبرسله وكان من املشركني(19) "...

األحكام واألوامر وحدود اهلل:
uمسك ب uuكتاب اهلل
" ...الح uuمد هلل ا ّلuuذي أن uuزل األح uuكام وج uuعلها ح uuصنًا ل uuعباده وع ّ uلة ل uuحفظ ب uuريّ uuته ط uuوب uuى مل uuن ت ّ uوعمل
بما أُمر وويل للغافلني(20) "...
" ...قuuد تuuك ّلم لuuسان قuuدرتuuي فuuي جuuبروت عuuظمتي مuuخاط uبًا لuuبري uتّي أن اعuuملوا حuuدودي ح uبًّا لجuuمالuuي طuuوبuuىلuu uحبيب وجuu uد عuu uرف املuu uحبوب مuu uن هuu uذه الuu uكلمة الuu uتي فuu uاحuu uت مuu uنها نuu uفحات الuu uفضل عuu uلى شٍ u u
uأن ال تuu uوصuu uف
باألذكار(21) "...
١٠

السبب األعظم لنَظم العالم وحفظ األمم(22) "...
" ...إ ّن ا ّلذين أُوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل ّ" ...اعمل حدودي حبًّا لي ،ث ّم ِأنه نفسك عما تهوى طلبًا لرضائي(23) "...
تنس وصاياي ابتغا ًء لرضائي(24) "...
" ...ال تترك أوامري حبًّا لجمالي ،وال َ" ...يuuا مuuأل األرض اعuuلموا أ ّن أوامuuري سuuرج عuuنايuuتي بuuني عuuبادي ومuuفاتuuيح رحuuمتي لuuبريuتّي كuuذلuuك نuزّل األمuuرمن سماء مش ّية ر ّبكم مالك األديان(25) "...

وحدة العالم اإلنسانيّ:
uتوسuuمني ،فuuانuuظروا الuuعالuuم كuuهيكل إنuuسان إنّuuه
" ...تuuد ّبuuروا وتuuك ّلموا فuuيما يuuصلح بuuه الuuعالuuم وحuuالuuه لuuو أنuuتم مuuن املu ّ uuحيحا كuامuالً فuاعuترتuه األمuراض بuاألسuباب املuختلفة املuتغايuرة ومuا طuابuت نuفسه فuي يuوم بuل اشuت ّد مuرضuه
ُu
خuلق ص ً
تصرف أطبّاء غير حاذقة ا ّلذين ركبوا مطيّة الهوى
بما وقع تحت
ّ
وك uuان uuوا م uuن ال uuهائ uuمني ،وإن ط uuاب ع uuضو م uuن أع uuضائ uuه ف uuي ع uuصر م uuن األع uuصار ب uuطبيب ح uuاذق ب uuقيت أع uuضاء
أخuuرى فuuيما كuuان كuuذلuuك يuuنبئكم الuuعليم الuuخبير ،والuuيوم نuuراه تuuحت أيuuدي ا ّلuuذيuuن أخuuذهuuم سuuكر خuuمر الuuغرور عuuلى
uحته لuم يuكن
شuأن ال يuعرفuون خuير أنuفسهم فuكيف هuذا األمuر األوعuر الخuطير ،إن سuعى أحuد مuن هuؤالء فuي ص ّ
ال بuuأن يuuنتفع بuuه اسuً uما كuuان أو رسuً uما لuuذا ال يuuقدر عuuلى بuuرئuuه إ ّ
مuuقصوده إ ّ
ال عuuلى قuuدر مuuقدور ،والuuذي جuuعله اهلل
uصحته هuuو ا ّتuuحاد مuuن عuuلى األرض عuuلى أم ٍ uر واحuٍ uد وشuuريuuعة واحuuدة هuuذا ال
ّu
ال ّ uدريuuاق األعuuظم
والسuuبب األت ّ uم لّ u
ٍ
مؤيد َل َع ْم ِر ْي هذا لهو الحقّ وما بعده إالّ ّ
الضالل املبني(26) "...
يمكن أب ًدا إالّ بطبيب حاذ ٍق كام ٍل
uفرقuuكم شuuئونuuات ال uنّفس
" ...إ ّن اهلل أراد أن يuuؤ ّلuuف بuuني الuuقلوب ولuuو بuuأسuuباب الّ uuسموات واألرضuuني ،إيّuuاكuuم أن تّ u
والهوى كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحي إن أنتم من املوقنني(27) ".
والريحان(82) "...
بالروح ّ
 ..."-عاشروا مع األديان ك ّلها ّ

الصلح العامليّ:
ّ
الصلح إنّه لهو القادر على ما يريد(29) "...
" ...نسأل اهلل بأن يؤيّد امللوك على ِّ
uصلح األص uuغر ل ّ u
uعل ب uuه ت uuصلح
uصلح األك uuبر ع uuن
uمسكوا به uuذا ال ّ u
ورائ uuكم ت ّ u
" ...ي uuا معش uuر امل uuلوك ...مل ّuuا ن uuبذت uuم ال ُّ uأم uuورك uuم وا ّل uuذي uuن ف uuي ظّ u uلكم ع uuلى ق uuد ٍر ي uuا معش uuر اآلم uuري uuن ،أن أص uuلحوا ذات ب uuينكم إ ًذا ال ت uuحتاج uuون ب uuكثرة
١١

uهماتuهم إالّ عuلى قuدر تuحفظون بuه مuمالuككم وبuلدانuكم إ ّيuاكuم أن تَ uد َuعuوا مuا نُuصحتم بuه مuن لuدن عuليم
الuعساكuر وم ّ
أمuنيٍ ،أن اتّحuدوا يuا معشuر املuلوك بuه تuسكن أريuاح االخuتالف بuينكم وتسuتريuح ال ّuرعuيّة و َuمuن حuولuكم إن أنuتم مuن
العارفني ،إن قام أحد منكم على اآلخر قوموا عليه إ ْن هذا إالّ عدل مبني(30) "...

وحدة ال ّلغة:
" ...يuا أهuل املuجالuس فuي الuبالد اخuتاروا لuغة مuن الّ uلغات لuيتك ّلم بuها مuن عuلى األرض وكuذلuك مuن الخuطوط إنّّ
الفضال العليم الخبير ،هذا سبب اال ّتحاد لو أنتم تعلمون
يبني لكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دونكم إ ّنه لهو
اهلل ّ
والع ّلة الكبرى لالتّفاق والتّم ّدن لو أنتم تشعرون(31) "...

بيت العدل:
"...قuد كuتب اهلل عuلى ك ّuل مuديuنة أن يuجعلوا فuيها بuيت الuعدل ويuجتمع فuيه الuنّفوس عuلى عuدد الuبهاء وإن ازدادال بأس
و ُيuرون كuأنّuهم يuدخuلون مuحضر اهلل الuعليّ األعuلى و َيuرون مuن ال ُيuرى ويuنبغي لuهم أن يuكونuوا أمuناء ال ّuرحuمن بuني
اإلمuكان ووكuالء اهلل ملuن عuلى األرض كّ uلها ويuشاوروا فuي مuصالuح الuعباد لuوجuه اهلل كuما يuشاورون فuي أمuورهuم
ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربّكم العزيز الغفّار(32) "...

إجباري وعامّ:
التّربية والتّعليم أمر
ّ
أب تuuربuuية ابuuنه وبuuنته بuuالuuعلم والخ ّ u
"ُ ...كuuتب عuuلى كuّ uل ٍح ّ uدد فuuي ال ّ uلوح وا ّلuuذي تuuرك مuuا أُمuuر بuuه
ط ودونuuهما عuّ uما ُ u
فuلألُمuناء أن يuأخuذوا مuنه مuا يuكون الز ًمuuا لuتربuيتهما إن كuان غuنيًّا وإال يuرجuع إلuى بuيت الuعدل إ ّنuا جuعلناه مuأوى
الفقراء واملساكني(33) "...

االشتغال باألمور نفس العبادة:
uصنائ uuع واالق uuتراف
" ...ي uuا أه uuل ال uuبهاء! ق uuد ُوج uuب ع uuلى ك uّ uل واح uuد م uuنكم االش uuتغال ب uuأمٍ u uر م uuن األم uuور م uuن ال ّ uوأمuثالuها وجuعلنا اشuتغالuكم بuها نuفس الuعبادة هلل الuحقّ تuف ّكروا يuا قuوم فuي رحuمة اهلل وألuطافuه ثّ uم اشuكروه فuي
١٢

الuuعشيّ واإلشuuراق ،ال تuuض ّيعوا أوقuuاتuuكم بuuالuuبطالuuة والuuكسالuuة واشuuتغلوا بuuما يuuنتفع بuuه أنuuفسكم وأنuuفس غuuيركuuم
كذلك ُقضي األمر في هذا ال ّلوح الذي الحت من أفقه شمس الحكمة والتّبيان'(34)"...

بعض التّعاليم األخالقيّة:
" ...قuu uل يuu uا قuu uوم! دعuu uوا الuّ u uرذائuu uل وخuu uذوا الuu uفضائuu uل ،كuu uونuu uوا قuu uدوةً حuu uسنة بuu uني ال u uنّاس وصuu uحيفة يuu uتذ ّكuu uر بuu uهااألُن uuاس... ،ف uuضل اإلن uuسان ف uuي الخ uuدم uuة وال uuكمال ال ف uuي ال uزّي uuنة وال uثّروة وامل uuال ،اج uuعلوا أق uuوال uuكم م uuق ّدس uuة ع uuن
ال uزّي uuغ وال uuهوى وأع uuمال uuكم م uuنزّه uuة ع uuن ال uّ uري uuب وال uّ uري uuا ،ق uuل ال ت uuصرف uuوا ن uuقود أع uuمارك uuم ال uنّفيسة ف uuي املش uuت َهيات
ال uنّفسيّة وال تuuقتصروا األمuuور عuuلى مuuنافuuعكم الّ u
uشخصيّة ،أنuِ uفقوا إذا وجuuدتuuم واصuuبروا إذا فuuقدتuuم إ ّن بuuعد ك uلّ
uصغير
uمسكوا ب uuما ي uuنتفع ب uuه ال uuعال uuم م uuن ال ّ u
ش ّ uد ٍة رخ uuاء وم uuع ك uّ uل ك uuد ٍر ص uuفاء ،اج uuتنبوا ال uتّكاه uuل وال uتّكاس uuل وت ّ u
uشيوخ واألرام uuل ،ق uuل إيّ uuاك uuم أن ت uuزرع uuوا زُؤا َن ال uuخصوم uuة ب uuني ال uuبريّ uuة وش uuوك ال ّ u
وال uuكبير وال ّ u
uشكوك ف uuي ال uuقلوب
الصافية املنيرة(35) "...
ّ
" ...يuا ابuن اإلنuسان! لuو تuكون نuاظ ًuرا إلuى الuفضل ضuع مuا يuنفعك وخuذ مuا يuنتفع بuه الuعباد ،وإن تuكن نuاظ ًuراإختر لدونك ما تختاره لنفسك(36) "...
إلي العدل
ْ
" ...يuuا مuuأل اإلنuuشاء! ال ت uتّبعوا أنuuفسكم إنّuuها أل ّمuuارة بuuالuuبغي والuuفحشاء اتّuuبعوا مuuالuuك األشuuياء ا ّلuuذي يuuأمuuركuuمuبر والuتّقوى إ ّنuuه كuuان عuuن الuuعاملuuني غuuن ًيّا ،إ ّيuuاكuuم أن تفسuuدوا فuuي األرض بuuعد إصuuالحuuها ومuuن أفسuuد إ ّنuuه لuuيس
بuuالّ u
منّا ونحن برءآء منه

كذلك كان األمر من سماء الوحي بالحقّ مشهو ًدا(37) "...
" ...ل uuيس ألح uuد أن يفتخ uuر ع uuلى أح uuد ك uٌّ uل أر ّق uuاء ل uuه وأدالّء ع uuلى أنّ uuه ال إل uuه إالّ ه uuو إنّ uuه ك uuان ع uuلى ك uّ uل ش uuيءٍحكيما(38) "...
ً
uصدق ال uuخال uuص وه uuياك uuلكم
" ...زيّ uuنوا رؤوس uuكم ب uuإك uuليل األم uuان uuة وال uuوف uuاء وق uuلوب uuكم ب uuرداء ال uتّقوى وأل uuسنكم ب uuال ّ uبطراز اآلداب ّ
املتبصرين(39) "...
كل ذلك من سجيّة اإلنسان لو أنتم من
ّ
" ...زيّuuنوا أنuuفسكم بuuطراز األعuuمال وا ّلuuذي فuuاز بuuالuuعمل فuuي رضuuاه إنّuuه مuuن أهuuل الuuبهاء قuuد كuuان لuuدى الuuعرشمذكورا(40) "...
ً
" ...قuد مuنُعتم فuي الuكتاب عuن الجuدال والuنّزاع وال ّuضرب وأمuثالuها ع ّuما تحuزن بuه األفuئدة والuقلوب ...ال تuرضuوا
ألحuد مuا ال تuرضuونuه ألنuفسكم اتuقوا اهلل وال تuكونّ uن مuن املuتكبّريuن ،كّ uلكم خuلقتم مuن املuاء وتuرجuعون إلuى الuتُّراب
تف ّكروا في عواقبكم وال تكون ّن من الظّاملني(41) "...

١٣

uبر والuتّقوى يشهuد بuذلuك قuلمه األعuلى
" ...ت ّuمسكوا بuالuعدل الuخالuص وبuما أُمuرتuم بuه فuي الuكتاب ،إنُّ uه أمuركuم بuال ّ
وعن ورائه ُمنزل اآليات ،نوصيكم بتقوى اهلل وما يرتفع به
أم uu uره ب uu uني ال uu uعباد ،ع uu uاش uu uروا م uu uع ال uu uعباد ب uu uال uّ u uروح وال uّ u uري uu uحان وذ ّuك uu uروه uu uم ب uu uال uu uحكمة ب uu uما ي uu uنفعهم ف uu uي امل uu uبدأ
واملآب(42) "...
" ...ك uuن ف uuي الu uنّعمة م uuنف ًقا ،وف uuي ف uuقده uuا ش uuاك uً uرا ،وف uuي ال uuحقوق أم uuينًا ،وف uuي ال uuوج uuه ط uuل ًقا ،ول uuلفقراء ك uuنزًا،ول uuألغ ِ u
uحا ،ول uuلمنادي م uuجيبًا ،وف uuي ال uuوع uuد وفu uيًّا ،وف uuي األم uuور م uuنص ًفا ،وف uuي الج uuمع ص uuامu uتًا ،وف uuي
uنياء ن uuاص ً u
uلجأ،
uراجuuا ،ول uuلهموم ف u ً u
ال uuقضاء ع uuادالً ،ول uuإلن uuسان خ uuاض ً uعا وف uuي ال uظّلمة س u ً u
uرجuuا ،ول uuلظّمآن بح uً uرا ،ول uuلمكروب م ً u
ولuلمظلوم نuاص ًuرا وعuض ًدا وظه ًuرا ،وفuي األعuمال مuتّقيًا ،ولuلغريuب وطuنًا ،ولuلمريuض شuفا ًء ،وللمسuتجير حuصنًا،
ولّ u
uرشuuا،
uصدق جuuماالً ،ولuuهيكل األمuuانuuة طuuرازًا ،ولuuبيت األخuuالق عu ً u
uصرا ،وملuuن ضuّ uل صuuراطًuuا ،ولuuوجuuه الّ u
uلضريuuر بً u
uورا ،ول uuألرض الu uطّيّبة رذاذًا ،ولبح uuر ال uuعلم ف uuل ًكا،
ولجس uuد ال uuعال uuم ً u
روح uuا ،ول uuجنود ال uuعدل رايً u uة ،وألف uuق ال uuخير ن ً u
ً
ثمرا(43) "...
نجما ،ولرأس الحكمة إكليالً ،ولجبني ال ّدهر
ولسماء الكرم ً
بياضا ،ولشجر الخضوع ً

uمر عuليه فuي هuذا األيّuام وال يuعلم كuيف ذلuك أحuد
" ...إن وجuدتuم مuن ذلuيل ال تسuتكبروا عuليه أل ّن سuلطان الuعزّ ي ّإ ّ
uفروا عuنه
ال مuن كuان مuش ّيته مuش ّية ر ّبuكم الuعزيuز الuحكيم ،أن يuا مuأل األغuنياء! إن رأيuتم مuن فuقير ذي مuتربuة ال ت ّ
عما رشح عليه من رشحات أبحر القضاء
ث ّم اقعدوا معه واستفسروا منه ّ
ني عuليكم ويسuتغفر ّن لuكم ويuذكuرنّuكم ويمجuدنّuكم بuأَلuسن
تuاهلل فuي تuلك الuحالuة يشهuد ّنuكم أهuل مuأل األعuلى ويuص ّل ّ
مuق ّدس طuاهuر فuصيح ،فuيا طuوبuى لuعالِuم لuم يفتخuر عuلى دونuه بuعلمه فuيا حuبّذا ملuحسن لuن يسuتهزئ بuمن عuصى
ويستر ما شهد منه ليستر اهلل عليه جريراته(44) "...
أصل ّ
ُ
كل الخير هو االعتماد على اهلل واالنقياد ألمره والرضا بمرضاته.
"...ُ
والوج ُل من مظاهر عدله وقضائه.
ذكره واملخاف ُة من سطوته وسياطه
َ
أصل الحكمة هو الخشية عن اهلل عزّ ُ

ع ما ُ
ش ِّرع في محكم كتابه.
رأس ال ّدين هو اإلقرار بما نُزّل من عند اهلل واتّبا ُ
ُ
أصل ِ
ُ
العزّة هو قناعة العبد بما ُرزق به واالكتفاء بما ُق ّدر له.

ُ
عما سواه وال يكون مراده إالّ ما أراده مواله.
أصل ُ
الح ّ
ب هو إقبال العبد إلى املحبوب واإلعراض ّ
أصل ال ّذكر هو القيام على ذكر املذكور ونسيان دونه.
رأس ال uتّو ّكuuل هuuو اقuuتراف الuuعبد واكuuتسابuuه فuuي ال ّ uدنuuيا واعuuتصامuuه بuuاهلل وانuuحصار ال uنّظر إلuuى فuuضل مuuواله .إذ

إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه.
وجه إلى شطر اهلل والورود عليه
رأس االنقطاع هو الت ّ ّ
ُ
ّ
والشهادة بني يديه.
والنّظر إليه
يدي اهلل امللك العزيز املختار.
ُ
رأس الفطنة هو اإلقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بني ّ
ّ
والشجاعة هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه.
رأس القدرة
ُ
كر ُه في ّ
رأس اإلحسان هو إظهار العبد بما أنعمه اهلل ُ
كل األحوال وجميع األحيان.
ُ
وش ُ

uير مuن
ُ
رأس اإليuمان هuو الuتّق ّلل فuي الuقول والuتّكثُّر فuي الuعمل و َمuن كuان أقuوالuه أزيuد مuن أعuمالuه فuاعuلموا عuدمuه خ ٌ
وجوده وفناءه أحسن من بقائه.
١٤

الصمت والنّظر إلى العاقبة واالنزواء عن البر ّية.
أصل العافية هو ّ
الهمة هو إنفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوته في دينه.
رأس
ُ
ّ
uيء عuن ك ّuل ش ٍ
uيء ،وبuدونuه يuفتقر ك ّuل ش ٍ
uيء عuن ك ّuل ش ٍ
رأس الuتّجارة هuو حuبّي بuه يسuتغني ك ُّuل ش ٍ
uيء ،وهuذا مuا
ُ
رقم من قلم عزٍّ مني ٍر.
أصل ّ
ُ
كل ّ
الش ّر هو إغفال العبد عن مواله وإقباله إلى هواه.
ُ
أصل النّار هو إنكار آيات اهلل واملجادلة بمن ينزل من
عنده واإلعراض عنه واالستكبار عليه.
كل العلوم هو عرفان اهلل ّ
رأس ّ
جل جالله وهذا لن يح ّقق إالّ بعرفان مظهر نفسه.
ُ
ِ
خول في ّ
رأس الذّ ّلة هو الخروج عن ّ
الرحمن وال ّد ُ
ظل ّ
يطان.
الش
ُ
ظل ّ
رأس الكفر هو ّ
الشرك باهلل واالعتما ُد على ما سواه والفرار عن قضاياه.
ُ
أصل الخسران ملن مضت أيّامه وما عرف نفسه.
uصنع
uتفرس فuuي مuuظاهuuر الّ u
رأس كuّ uل مuuا ذكuuرنuuاه لuuك ،هuuو اإلنuuصاف وهuuو خuuروج الuuعبد عuuن الuuوه uم ِ وال uتّقليد والّ u
بنظر التّوحيد واملشاهدة في ّ
كل األمور بالبصر الحديد.
ِ
كلمات الحكمة لتشكر اهلل ربّك في نفسك وتفتخر بها بني العاملني(45) "...
وصرفنا لك
كذلك ع ّلمناك
ّ

امللوك وال ّرؤساء واألمراء:
uوجuuهوا بuuقلوب نuuوراء إلuuى
" ...يuuا معشuuر املuuلوك! قuuد أتuuى املuuالuuك واملuuلك هلل املuuهيمن الuuقيوم ،أالّ تuuعبدوا إالّ اهلل وتuّ uوج uuه ربّ uuكم م uuال uuك األس uuماء ه uuذا أم uuر ال ي uuعادل uuه م uuا ع uuندك uuم ل uuو أن uuتم ت uuعرف uuون ...ط ّهuuروا ق uuلوب uuكم ع uuن ذف uuر ال ّ uدن uuيا
uسماء ا ّلuuذي بuه ظهuرت الuزّالزل ونuاحuت الuقبائuل إ ّ
ال مuن نuبذ الuورى
مسuرعuني إلuى مuلكوت ربّuكم فuاطuر األرض وال ّ
وأخذ ما أُمر به
في لوح ٍ مكنون(46) "...
" ...يuا معشuر املuلوك! قuد نُuزّل الuنّامuوس األكuبر فuي املuنظر األنuور وظهuر ك ّuل أمuر مسuتتر مuن لuدن مuالuك الuقدرuصل كuّ uل أمuuر مuuحتوم ،يuuا معشuuر املuuلوك! أنuuتم املuuمالuuيك قuuد ظهuuر املuuالuuك
uساعuuة وانuuشقّ الuuقمر وفُّ u
ا ّلuuذي بuuه أتuuت الّ u
بuأحuسن الuطّراز ويuدعuوكuم إلuى نuفسه املuهيمن الuقيّوم ،إيّuاكuم أن يuمنعكم الuغرور عuن مشuرق الuظُّهور أو تuحجبكم
uسماء قuومuوا عuلى خuدمuة املuقصود الuذي خuلقكم بuكلمة مuن عuنده وجuعلكم مuظاهuر الuقدرة ملuا
الُّ uدنuيا عuن فuاطuر ال ّ
لتصرف القلوب(47) "...
نتصرف في ممالككم بل جئنا
كان وما يكون ،تاهلل ال نريد أن
ّ
ّ
١٥

" ...ي uuا معش uuر األم uuراء! ل uuيس ف uuي ال uuعال uuم ج uuند أق uuوى م uuن ال uuعدل وال uuعقل ..ط uuوب uuى مل ٍ uuلك ي uuمشي وت uuمشي أم uuام
السuu uالم بuu uني األنuu uام وشuu uامuu uة وجuu uنة األمuu uان فuu uي
وجuu uهه رايuu uة الuu uعقل وعuu uن ورائuu uه كuu uتيبة الuu uعدل إ ّنuu uه غuّ u uرة جuu uبني ّ u
اإلمكان(48) "...
" ...يuuنبغي لّ uuكل آم ٍ uر أن يَuuز َن نuuفسه فuuي كuّ uل يuuوم بuuميزان القسuِ uط والuuعدل ث ّ uم يuuحكم بuuني ال uنّاس ويuuأمuuرهuuم بuuما
يهديهم إلى صراط الحكمة والعقل(49) "...
السuuالط uuني! ف uuسوف يظه uuر اهلل ف uuي األرض م uuلو ًكuuا ي uتّكئون ع uuلى ن uuمارق ال uuعدل وي uuحكمون ب uuني
" ...ي uuا معش uuر ّ uالناس كما يحكمون على أنفسهم أولئك من خيرة خلقي بني
الخالئق أجمعني(50) "...

العلمــاء:
" ...قuل يuا معشuر الuعلماء! أنuصفوا بuاهلل وال تuدحuضوا الuحقّ بuما عuندكuم اقuرئuوا مuا أنuزلuناه بuالuحقّ إنّuه يuؤيّuدكuممحuمد رسuول اهلل أنuكره الuقوم وقuالuوا فuي حuقه مuا
uقربuكم إلuى اهلل الuعزيuز الuعظيم ،انuظروا ثّ uم اذكuروا إذ أتuى ّ u
وي ّ
نuاح بuه ال ُّuروح فuي مuقامuه األعuلى وصuاح بuه ال ُّuروح األمuني ،ثuم انuظروا فuيما ورد مuن قuبله عuلى رسuل اهلل وسuفرائuه
uلمقربuني فuي الuفردوس
ّu u
بuما اكتسuبت أيuدي الuظّاملuني ،إنuا نuذ ّ uكuركuم لuوجuه اهلل ونuذ ّ uكuركuم بuآيuاتuه
ونبشuركuم بuما ُقuuدر ل ّ
الشuدائuد الرتuقائuكم بuمرقuاة الuبيان إلuى ذروة
املبشuر الuعليم ،إنّuه أتuى لuنجاتuكم وحuمل ّu u
ّu u
األعuلى والuجنّة الuعليا وأنuا
الuuعرفuuان يشهuuد بuuذلuuك مuuن عuuنده كuuتاب بuuديuuع ،اقuuرئuuوا مuuا نuزّل بuuالuuعدل واإلنuuصاف إ ّنuuه يuuرفuuعكم بuuالuuحقّ ويuُ uريuuكم مuuا

منعتم عنه ويسقيكم رحيقه املنير(51) "...
" ...قuل يuا معشuر الuعلماء! ال تuزنuوا كuتاب اهلل بuما عuندكuم مuن الuقواعuد والuعلوم ،إ ّنuه لقسuطاس الuحقّ بuني الخuلققuد يuوزن مuا عuند األمuم بهuذا القسuطاس األعuظم وإنّuه بuنفسه لuو أنuتم تuعلمون ،تuبكي عuليكم عuني عuنايuتي أل ّنuكم
مuuا عuuرفuuتم ا ّلuuذي دعuuوتuuموه فuuي الuuعشيّ واإلشuuراق وفuuي كuّ uل أصuuي ٍل وبuuكو ٍر... ،يuuا قuuوم! إنّuuا ق ّ uدرنuuا الuuعلوم لuuعرفuuان
املعلوم وأنتم احتجبتم بها عن
َمشرقها ا ّلذي به ظهر ّ
كل أمر مكنون(52) "...
" ...إن ك uuان ه uuذا األم uuر ح uuقّ م uuن ع uuند اهلل ل uuن ي uuقدر أح uuد أن ي uuمنعه وإ ْن ل uuم ي uuكن م uuن ع uuنده ي uuكفيه ع uuلماؤك uuموا ّلuuذيuuنهم ا ّتuuبعوا هuuواهuuم وكuuانuuوا مuuن املuuعرضuuني ،أمuuا سuuمعت مuuا قuuال مuuؤمuuن آل فuuرعuuون مuuن قuuبل وحuuكى اهلل عuuنه
جuالً أ َ ْن َي ُ uقولَ
لuuنب ّيه ا ّلuuذي اصuuطفاه بuuني خuuلقه وأرسuuله عuuليهم وجuuعله رحuuمة لuuلعاملuuني ،قuuال وقuuولuuه الuuحقّ أَتَ ْ uقت ُ ُلو َن َر ُ u
١٦

uاد ًقuا ُي ِ
ص ِ
ات ِuمuن ر ِّبُ uك ْم َو إِن َي ُuك َuك ِ
جuا َء ُكْ uم ِبuا ْلuبَ ِّين َ ِ
uصبْ ُكم َبْ uع ُ
ض ا َّل ِuذي َي ِuع ُد ُكuمْ
uاذ ًبuا فََ uع َل ْي ِه َuك ِuذ ُبُ uه َو إِن َي ُuك َ u u u
َر ِّبuيَ اهللُّ َو َقْ uد َ u
َ
وهuuذا مuuا نَ uزّل اهلل عuuلى حuuبيبه فuuي كuuتابuuه الuuحكيم ،وأنuuتم مuuا سuuمعتم أمuuر اهلل وحuuكمه ومuuا اسuuتنصحتم بuuنصح
ا ّلذي نزّل في الكتاب وكنتم من الغافلني(53) "...
uياء وال اس uuم م uuن األس ِ u
" ...ي uuا معش uuر ال uuعلماء! ه uuذا ي uuوم ال ي uuنفعكم ش uuيء م uuن األش ِ uuماء إالّ به uuذا االس uuم ا ّلuuذي
uحسنى ملuuن فuuي مuuلكوت اإلنuuشاء ...وال يُuuغنيكم الuuيوم عuuلومuuكم وفuuنونuuكم
جuuعل ُه اهلل مظهuuر أمuuره ومuuطلع أسuuمائuuه الُ u
ف وه uuذا
uصلت ال uزُّبُ uuر وال ُّ u
وال زخ uuارف uuكم وع uزّك uuم ،دع uuوا ال ُ uك ّل وراءك uuم م uuقبلني إل uuى ال uuكلمة ال ُ uعليا ال uuتي ب uuها ُف ّ u
uص ُح ُ
الuuكتاب املuuبني ،يuuا معشuuر الuuعلماء! ضuuعوا مuuا أ ّلuuفتموه مuuن قuuلم الuظُّنون واألوهuuام تuuاهلل قuuد أشuuرقuuت شuuمس الuuعلم
من أفق اليقني(54) "...

إنذارات الخالق:
" ...قuuل يuuا قuuوم! تuuاهلل يuuفنى مuuا عuuندكuuم ويuuمحو الuuقضاء آثuuاركuuم أن ادخuuلوا مuuلكوت الuuبقاء كuuذلuuك يuuعظكم ربّuuكمالuعليّ األعuلى األبuهى وإ ّنuه خuير الuنّصح لuكم وكuان ر ّبuكم ال ّuرحuمن عuلى مuا أقuول شuهيدا ،ال عuاصuم الuيوم ألحuد
uوجuهوا إلuيه إنّuه يuدعuوكuم إلuى مuا هuو خuير لuكم اتّuقوا وال تuتّبعوا ا ّلuذيuن أعuرضuوا عuن الuحقّ بuعد ا ّلuذي
إال اهلل ربّuكم ت ّ u
دعوناهم إلى مطلع كان بأنوار العرش مضيئًا(55) "...
اسuu uب أل ّن امل uuوت ي uuأت uuيك ب uuغت ًة وت uuقوم ع uuلى ال uuحساب ف uuي
uح َ u
uب ن uuفسك ف uuي ك uّ uل ي uuوم م uuن ق uuبل أن ت ُ u
" ...ح uuاس ْ uنفسك(56) "...
" ...ال تشتغل بال ُّدنيا أل ّن بالنّار نمتحن الذّهب وبالذّهب نمتحن العباد(57)" ." ...فuuاعuuلموا بuuأ ّن ال ُّ uدنuuيا وزيuuنتها وزخuuرفuuها سuuيفنى ويuuبقى املuuلك هلل املuuلك املuuهيمن الuuعزيuuز الuuقديuuر ،سuuتمضيuقر الuذّي تuرجuف
أيّuامuكم وك ّuل مuا أنuتم تشuتغلون بuه وبuه تفتخuرون عuلى الuنّاس ويuحضركuم مuالئuكة األمuر عuلى م ّ

uقشعر ف uuيه ج uuلود ال uظّامل uuني ،وتُ uuسئلون ع uّ uما اكتس uuبتم ف uuي ال uuحيوة ال uuباط uuلة وتُج uuزون ب uuما
ف uuيه أرك uuان ال uuخالئ uuق وت u
ّ
والساعة ا ّلتي ال مر ّد لها وشهد بذلك لسان صدق عليم(58) "...
فعلتم وهذا من يوم ا ّلذي يأتيكم
ّ
" ...يuا قuوم! قuد مuضت مuن أ ّيuامuكم أكuثرهuا ومuا بuقت إالّ أ ّيuام مuعدودة إذًا دعuوا مuا أخuذتuم مuن عuند أنuفسكم ثuمّخذوا أحكام اهلل بق ّوة ّ
الراشدين(59) "...
لعل تصلون إلى ما أراد اهلل لكم وتكون ّن من ّ

١٧

" ...قuل ال تuفرحuوا بuما مuلكتموه فuي الuعشيّ وفuي اإلشuراق يuملكه غuيركuم كuذلuك يuخبركuم الuعليم الuخبير ،قuل هuلuمر األريuاح
uمر أيّuام حuيوتuكم كuما ت ّ
رأيuتم ملuا عuندكuم مuن قuرار أو وفuاء ال ونuفسي ال ّuرحuمن لuو أنuتم مuن املuنصفني ،ت ّ
ويُuطوى بuساط عuزّكuم كuما طُuوي بuساط األ ّولuني ،تuف ّكروا يuا قuوم! أيuن أيّuامuكم املuاضuية وأيuن أعuصاركuم الuخالuية
ري ال ت uuبقى ع uزّة األع uزّاء وال زخ uuارف
ط uuوب uuى ألّي uuام م uuضت ب uuذك uuر اهلل وألوق uuات ُu u u
صuuرف uuت ف uuي ذك uuره ال uuحكيمَ ،ل َ uع ْم ْ

ّ
الكل بكلمة من عنده إنّه لهو املقتدر العزيز القدير(60) "...
األغنياء وال شوكة األشقياء سيفنى

" ...إنّuا قuد جuعلنا مuيقاتًuا لuكم فuإذا ت ّuمت املuيقات ومuا أقuبلتم إلuى اهلل لuيأخuذكuم عuن ك ّuل الuجهات ويuرسuل عuليكمنفحات العذاب عن ّ
كل األشطار وكان عذاب ر ّبك لشديد(61) "...

البهائيّون:
uمسكوا بuuحبل الuuعبوديّuuة هلل الuuحقّ بuuها تظهuuر مuuقامuuاتuuكم وتuuثبت أسuuمائuuكم وتuuرتuuفع مuuراتuuبكم
" ...يuuا أهuuل الuuبهاء تّ uوأذكاركم في لوح حفيظ(62) "...
" ...يuu uنبغي ألهuu uل الuu uبهاء أن يuu uنقطعوا عuّ u uمن عuu uلى األرض ك ّ u uلها عuu uلى شuu uأن يجuu uد ّن أهuu uل الuu uفردوس نuu uفحاتuقربuuني ،أولuuئك عuuباد
ال uتّقديuuس مuuن قuuميصهم ويَuَ uر ْو َن أهuuل األكuuوان فuuي وجuuوهuuهم نuuضرة الuّ uرحuuمن أال إ ّنuuهم مuuن املّ u

بهم يظهر التّقديس في البالد وتنتشر آثار اهلل العزيز الحكيم(63) "...

املوت:
" ...الحuمد هلل ا ّلuذي جuعل املuوت بuابًuا لuلقائuه وسuببًا لuوصuالuه وعّ uلة لuحيوة عuباده وبuه أظهuر أسuرار كuتابuه ومuا كuانمخزو ًنا في علمه(64) "...
تحتجب عنه(65) "...
ور لك ضيا ًء كيف
املوت بشارةً كيف تحزن منه،
جعلت لك
"...ُ
ُ
َ
ُ
وجعلت الن ّ َ
١٨

uقر ال ِ u u
uحص ْن ف uu uيه لتس uu uتري uu uح إل uu uى أب uu uد
أبش uu uرك ف uu uاس u u
" ...ب uu uبشارة ال u uنّور ّu uuقدس أدع uu uوك ت ّ u u
uتبشر ب uu uه وإل uu uى م ّ u u
ْ
األبد(66) "...
" ...إن املuuوت بuuاب مuuن أبuuواب رحuuمة ر ّبuuك بuuه يظهuuر مuuا هuuو املسuuتور عuuن األبuuصار ،ومuuا املuuوت إالّ صuuعود الuّ uروحمuuن مuuقامuuه األدنuuى إلuuى املuuقام األعuuلى وبuuه يبُسuuط بuuساط الuنّشاط ويظهuuر حuuكم االنuuبساطَ ...لَ uع ْم ِر ْي إ ّن املuuؤمuuن
بعد صعوده يرى نفسه في راحة أبديّة وفراغة سرمديّة إ ّن اهلل هو الت ّ ّواب
الكريم(67) "...
" ...إ ّن ا ّلuذي آمuن بuاهلل فuي هuذا الuظُّهور األعuظم ال يuفقده املuوت َلَ uع ْم ُر اهلل إنّuه حuيٌّ بuا ٍق فuي مuلكوت اهلل الuعزيuزالبديع(68) "...

العوالم األُخرى:
" ...فuuاعuuل ْم بuuأ ّن هللِ عuuوال َ uم ال نuuهايuuة بuuما ال نuuهايuuة لuuها ومuuا أحuuاط بuuها أحuuد إال نuuفسه الuuعليم الuuحكيم ،تuuف ّك ْر فuuيالuنّوم وأ ّنuه آيuة األعuظم بuني الuنّاس لuو يuكو ّنuن مuن املuتف ّكريuنَ ،مuث َ ً
ال إنuك تuرى فuي نuومuك أم ًuرا فuي لuيل وتجuده بuعينه
uت فuيه مuا رأيuت هuذا الuعالuم ا ّلuuذي
بuعد سuنة أو سuنتني أو أزيuد مuن ذلuك أو أق ّuل ،ولuو يuكون الuعالuم الuذي أنuت رأي َ
تuuكون فuuيه فuuيلزم مuuا رأيuuت فuuي نuuومuuك يuuكون مuuوجuuو ًدا فuuي هuuذا الuuعالuuم فuuي حuuني ا ّلuuذي تuuراه فuuي ال uنّوم وتuuكون مuuن
ال ّ
حّ uققَ بuأ ّن عuالuم الuذي أنuت رأيuتَ
uشاهuديuن ،مuع أنّuك تuرى أم ًuرا لuم يuكن مuوجuو ًدا فuي الuعالuم ويظهuر مuن بuعد إذًا ُu
uطوي فuيها بuأمuر
فuيه مuا رأي َ
uت يuكون عuاملًا آخuر ا ّلuذي ال لuه أ ّول وال آخuر ،وإنّuك إن تuقول هuذا الuعالuم فuي نuفسك وم ٌّ
ج ّuر َد عuن الuعالئuق فuي الuنّوم سuيّره اهلل فuي عuالuم ا ّلuذي يuكون
مuن لuدن عuزيuز قuديuر لuحقّ  ،ولuو تuقول بuأ ّن ال ّuروح ملuا تَ َ u
uتورا فuuي سuّ uر هuuذا الuuعالuuم لuuحقّ  ،وإ ّن هلل عuuا َلuuم بuuعد عuuالuuم وخuuلق بuuعد خuuلق وقّ uدر فuuي كuّ uل عuuالuuم مuuا ال ُيuuحصيه
مسً u
ورب الuعاملuني ،وفuيه ُ uكuنز أسuرار
أحuد إال نuفسه املuحصي الuعليم ،وإنّuك فّ uكر فuيما ألuقيناك لuتعرف ُuمuراد اهلل ربّuك ّ
الحكمة(69) "...

النّفس وال ّروح:
uب ربّ uuها ال
" ...ال uنّفس ا ّل uuتي ه uuي امل uuقصود إنّ uuها تُ uuبعث م uuن ك uuلمة اهلل وإنّ uuها ل uuهي ا ّل uuتي ل uuو اش uuتعلت ب uuنار ُ uحّ u
تُخuمدهuا مuياهُ اإلعuراض وال بuحور الuعاملuني ،وإنّuها لuهي الuنّار املشuتعلة امللتهuبة فuي سuدرة اإلنuسان وتuنطق بuأ ّنuهُ
ال إلuuه إالّ هuuو وا ّلuuذي سuuمع نuuداءهuuا إنّuuه مuuن الuuفائuuزيuuن ،ومل ّuا خuuرجuuت عuuن الجسuuد يuuبعثها اهلل عuuلى أحuuسن صuuورةٍ
ويُuuدخuuلها فuuي جuن ّ ٍة عuuالٍ u
uية ،إ ّن ربّuuك عuuلى كuّ uل شٍ u
uوجُ uه الuُّ uروح
uيء قuuديuuر ،ثuuم اعuuلم بuuأن حuuياة اإلنuuسان مuuن الuُّ uروح وتu ُّ u
١٩

إل uuى ج ٍ u
uهة دون ال uuجهات إنّ ُ uه م uuن ال uuنفس ف ّ uكر ف uuيما أل uuقيناك ل uuتعرف ن uuفس اهلل ا ّل uuذي أت uuى م uuن َمش uuرق ال uuفضل
بس uuلطان م uuبني ،ث ّ uم اع uuل ْم ب uuأ ّن ل uuلنّفس ج uuناح uuني إ ْن ط uuارت ف uuي ه ِ u
ب وال uuرض uuا تُنس uuب إل uuى ال uّ uرح uuمن وإن
uواء ال ُ u
uح ّ
طuuارت فuuي هuuواء الuuهوى تُنسuuب إلuuى الّ u
uشيطان ،أعuuاذنuuا اهلل وإيّuuاكuuم مuuنها يuuا مuuأل الuuعارفuuني ،وإنّuuها إذا اشuuتعلتْ
uصلنا لuك تuفصيالً
uس ّمى بuاملuطمئنّة واملuرضuيّة وإن اش ْ
uسمى بuاأل ّمuارة كuذلuك ف ّ
بuنار مuحبّة اهلل تُ َ
uتعلت بuنار الuهوى تُ ّ
املتبصرين(70) "...
لتكون من
َّ
" ...إ ّن ال َّuروح إذا صuعد إلuى ال ّuرفuيق األعuلى يuحضر بuني يuدي اهلل املuهيمن الuقيوم ،وتُuدخuله يُ uد الuفضل والuعطاءال مuن يuنطق فuي ك ّuل ش ٍ
uأن إ ّنuه ال إلuه إ ّ
إلuى مuقام مuا اطّuلع بuه إ ّ
ال هuو الuفرد الuواحuد الuعزيuز الuودود ،طuوبuى لuر ُوحٍ
سا عن ُ
يتحرك في هواء إرادة
شبهات األُمم َل َع ْم َر اهللِ إنّه
خرج من البدن مق ّد ً
ّ
ربَّه ويدخل في الجنان كيف يشاء(71) "...
" ...وأ ّمuuا مuuا سuuألuuت عuuن الuّ uروح وبuuقائuuه بuuعد صuuعوده ،فuuاعuuل ْم أنّuuه يuuصعد حuuني ارتuuقائuuه إلuuى أن يuuحضر بuuني يuuدياهلل ف uuي ه uuيكل ال ت uuغيّره ال uuقرون واألع uuصار وال ح uuوادث ال uuعال uuم وم uuا يظه uuر ف uuيه وي uuكون ب uuاق uيًا ب uuدوام م uuلكوت اهلل
وسuuلطانuuه وجuuبروتuuه واقuuتداره ،ومuuنه تظهuuر آثuuار اهلل وصuuفاتuuه وعuuنايuuة اهلل وألuuطافuuه ،إ ّن الuuقلم ال يuuقدر أن يتحuّ uرك
رف بuuالuuبيان وال ُيuuذكuuر
عuuلى ذكuuر هuuذا املuuقام وعuuل ّوه وسuuم ّوه عuuلى مuuا هuuو عuuليه وتuuدخuuله يuuد الuuفضل إلuuى مuuقام ال ُيَ uع ُ
ش uبُهات األُم uuم إن uuه يتح uّ uرك ف uuي ه uuواء إرادة ربّ uuه
سuuا ع uuن ُ u u
ب uuما ف uuي اإلم uuكان ،ط uuوب uuى ل uuروح ٍ خ uuرج م uuن ال uuبدن م uuق ّد ً u
ويuuدخuuل فuuي الuuجنّة الuuعليا وتuuطوفuuه طuuلعات الuuفردوس األعuuلى ويuuعاشuuر أنuuبياء اهلل وأولuuياءه ويuuتك ّلم مuuعهم ويuuقصُّ
رب الuعاملuني ،لuو يّ u
رب الuعرش والuثرى
طلع أحٌ uد عuلى مuا ُقّ uدر لuه فuي عuوالuم اهلل ّ
عuليهم مuا ورد عuليه فuي سuبيل اهلل ّ
ليشتعل في الحني شو ًقا لذاك املقام األمنع األرفع األقدس األبهى(72) "...
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