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يــــعتقد الــــبهائــــيّون بــــوحــــدانــــيّة اهلل ووحــــدة أصــــل األديــــان ووحــــدة الــــجنس البشــــري، كــــما يــــحترمــــون األديــــان 
جــميعها، ويــؤكّــــدون عــلى ســماويّــة هــذه الــرســاالت، ويــعتقدون أّن األديــان الــسماويّــة لــها حــقيقة واحــدة ألنّــها 
جـــميًعا جـــاءت لـــلتّربـــية الـــروحـــانـــيّة واألخـــالقـــيّة للبشـــريّـــة. وعـــلى الـــرّغـــم مـــن اخـــتالف بـــعض األحـــكام والـــتّعالـــيم 
وتـفاوتـها فـي األمـور الـثّانـويّـة لـكّل ديـن، فـإّن حـقيقة جـميع األحـكام والـتّعالـيم الـّسماويّـة وهـدفـها واحـد. جـميع 
األنـــبياء واملـــرســـلني ومـــظاهـــر أمـــر اهلل جـــاؤوا مـــن جـــانـــب إلـــه واحـــد ال شـــريـــك لـــه فـــي املـــلك؛ وقـــد جـــاؤوا إليـــجاد 
املـحبّة واأللـفة والـوحـدة وتـربـيّة الـجنس البشـرّي. وإن حـدثـت خـالفـات وصـراعـات بـني األديـان، أو بـني املـذاهـب 
املـختلفة، فـمصدره هـو الجهـل والـتّعصب الـذي دخـل عـلى الـّديـن وهـو بـريء مـنه. وفـي الـواقـع هـناك ديـن واحـد 

في العالم ولكن له تسميات مختلفة. 

كـما يـعتقد أهـل الـبهاء بـأّن حـّل مـشاكـل الـعالـم، سـواء املـشاكـل االقـتصاديّـة أو الـتّعليميّة أو االجـتماعـيّة، يـجب 
أن يــنبعث مــن قــاعــدة روحــانــيّة قــويّــة. وبــدون ذلــك، تــكون الحــلول ضــعيفة ومــؤقّـــتة. ونــظرًا ألهــميّة هــذا األصــل 
املـــــعنوّي يـــــجب أن تـــــعطى أهـــــميّة كـــــبيرة للتّجـــــربـــــة الـــــّروحـــــانـــــيّة ألفـــــراد الـــــجنس البشـــــرّي، وأن تـــــنمو املـــــشاعـــــر 

واألحاسيس الرُّوحانيّة.

يُـعتبر مـبدأ وحـدة الـجنس البشـرّي مـحور الـتّعالـيم الـبهائـيّة وهـدفـها. وهـذا يـعني عـدم الـتّمييز بـني أفـراد البشـر 
عـــلى أســـاس الـــّلون أو الـــجنس أو األصـــل أو الـــثّروة أو النّســـب؛ بـــمعنى تـــرك كـــّل مـــا قـــد يـــوحـــي إلـــى فـــئة مـــن 
البشــر بــأنــها أفــضل شــأنًــا أو أســمى مــرتــبًة مــن ســواهــا. جــميعنا عــباد إللــه واحــد ومخــلوقــون مــن أصــل واحــد 
وطــينة واحــدة، وجــميع الــّصراعــات الــّدائــرة فــي عــاملــنا الــيوم يــمكن اعــتبارهــا نــتيجة عــدم اإليــمان والــعمل بهــذا 

املبدأ الهاّم.

وحــتّى نــصل إلــى الهــدف الــّسامــي، نــحتاج إلــى أن نــوحّـــــد أفــكارنــا وقــلوبــنا وتــربــيتنا، وبــالــتّالــي نــحصل عــلى 
اتّــــحاد عــــاّم وشــــامــــل. ولــــلوصــــول إلــــى ذلــــك نــــعتقد بــــأّن الــــقوى البشــــريّــــة غــــير قــــادرة عــــلى تــــحقيق ذلــــك، وإن 
اســــتطاعــــت تــــكون محــــدودة ونــــاقــــصة. وإنّــــما نــــحتاج إلــــى الــــقوى الــــغيبيّة اإللــــهيّة الّــــتي تســــتطيع إيــــجاد هــــذا 
الــتّحول الــروحــانــيّ الــكبير حــتّى تتّحــد أمــم الــعالــم وشــعوبــه تــحت لــواء واحــد وخــيمة واحــدة.  قــد يــبدو لــألذهــان 
أن مـبدأ وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، مـع واقـع عـاملـنا املـعاصـر، أمـر مسـتحيل الـوقـوع. ولـكن مـن وجـهة نـظر الـّديـن 
الـبهائـيّ هـي مـرحـلة حـتميّة الـوقـوع ألنّـها تـمثّل مـرحـلة مـتقّدمـة مـن مـراحـل بـلوغ الـجنس البشـرّي، وأمـر يـتطّلب 

مرحلة النّضج اّلذي سيصل إليه العالم اإلنسانيّ دون شّك. 

وبــاعــتقاد الــبهائــينّي يــُعتبر حــضرة بــهاء اهلل مــوعــود األمــم والــّشعوب، هــو الّــذي ُوعــد بــظهوره فــي جــميع الــكتب 
املــقّدســة، وقــد أُرســل مــن جــانــب الــحّق تــبارك وتــعالــى وبــإرادتــه لــكي يــحّقق هــذا الهــدف الــّسامــي وهــو وحــدة 
الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ. والــــيوم نــــالحــــظ بــــروز بــــوادر تــــحّقق هــــذا املــــبدأ فــــي الــــعديــــد مــــن الــــعالقــــات والــــتّقارب بــــني 
الـــّشعوب. كـــما ظهـــر حـــديـــثًا مـــبدأ يُـــعرف " بـــالـــعوملـــة "؛ أي الـــنّظرة الـــّشمولـــيّة والـــعاملـــيّة فـــي الـــعالقـــات بشـــتّى 
أنــواعــها واخــتالف طــبقاتــها، وأخــذت الــنّاس تتحــّدث عــنه، ويــمكن اعــتباره دفــعة إلــى األمــام لــتحقيق الــوحــدة 

الكّليّة للجنس البشرّي.
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كـــــما يـــــضيف الـــــبهائـــــيّون مـــــبًدأ هـــــامًّــــــا إلـــــى مـــــعتقداتـــــهم وهـــــو اســـــتمراريّـــــة الهـــــدايـــــة اإللـــــهيّة لـــــلعالـــــم البشـــــرّي، 
واسـتمراريّـة الـفيض الـّسماوّي لـلعالـم الـوجـودّي. أي أّن هـذه الهـدايـة كـانـت مـوجـودة مـنذ الـقدم وسـتستمّر مـا 

دامت البشريّة لها وجود؛ حيث إّن الرّحمة اإللهيّة لبني اإلنسان ال حدود لها وال تقييد. 

"هذه سنّة اهلل اّلتي خلت من قبل ولن تجد لسنّة اهلل تبديال".

اسـم حـضرة بـهاء اهلل هـو املـيرزا حسـني عـليّ ابـن املـيرزا بـزرك نـوري. وقـد أعـلن دعـوتـه فـي عـام 1863م، فـي 
بـغداد. وأعـلن أنّـه مـوعـود جـميع الـكتب املـقّدسـة واألديـان واألمـم والـّشعوب، وأنّـه مـرسـل مـن طـرف اهلل سـبحانـه 
وتـعالـى لـيأتـي بـرسـالـة سـماويّـة جـديـدة تـحّقق الـوعـود اإللـهيّة والـبشارات املـذكـورة فـي األديـان الـّسابـقة. هـذه 
الــّدعــوة أثــارت حــفيظة الــحّكام آنــذاك، ورأوا أنّــه خــطر يهــّددهــم، ولهــذا قــّرروا نــفيه إلــى اســطنبول فــي تــركــيّا. 
ومـــن ثـــّم نُـــفي إلـــى مـــديـــنة صـــغيرة فـــي شـــمال تـــركـــيّا تُـــدعـــى أدرنـــة. وبـــعد ذلـــك نـــفته الـــحكومـــة الـــعثمانـــيّة إلـــى 
فلســـطني، أرض املـــيعاد، حـــيث قـــضى بـــقيّة حـــياتـــه فـــي مـــديـــنة عـــّكا حـــتّى تُـــوفـــي فـــي عـــام 1892م. اســـتطاع 

حضرة بهاء اهلل أثناء نفيه إلى تركيّا وفلسطني أن يبّلغ رسالته إلى رؤساء العالم وملوكه آنذاك.

وبعد وفاة حضرة بهاء اهلل ُقرئت وصيّته اّلتي ُعرفت باسم "كتاُب عهدي"، وتبنّي أنّه عنّي خليفًة ومبيّنًا لتعاليمه 
وهـــو أبـــنه الـــباّر حـــضرة عـــبد الـــبهاء الّـــذي قـــام طـــيلة حـــياتـــه بشـــرح الـــعديـــد مـــن الّـــتعالـــيم الـــبهائـــيّة وتـــفسيرهـــا، 
ووضــع أســاس الــنّظام اإلدارّي الــبهائــيّ. وبهــذا الــتّعيني حُـــــفظ الــّديــن الــبهائــيّ مــن الــتّفرق واالنــشعاب. تُــوفّــي 
حـضرتـه فـي عـام 1921م، وفـي وصـيّته عـنّي حـضرة شـوقـي أفـندي لـيكون ولـيًّا لـلّديـن الـبهائـيّ ومـبّينًا لـلتّعالـيم 
واملـــبادئ الـــبهائـــيّة. تُـــوفّـــي حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي عـــام 1957م، والـــيوم هـــناك هـــيأة مـــنتَخبة، تُـــسّمى "بـــيت 
الـعدل األعـظم"، تـديـر شـؤون الـجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة. وهـو املـرجـع األعـلى والـهيأة املـقّدسـة لـلبهائـينّي الّــذي 

قّرره حضرة بهاء اهلل كمرجع ألهل البهاء. 

تـرك لـنا حـضرة بـهاء مـيراثًـا مـرغـوبًـا وعـظيًما وهـو آثـاره وألـواحـه وكـتابـاتـه؛ وهـي جـميعها تـدعـو إلـى إيـجاد عـالـم 
أفــضل وبشــر أرقــى وجــّو مــشحون بــاملــحبّة واأللــفة والــروحــانــيّة حــتى تــتحّقق تــدريــجيًّا الــوعــود اإللــهيّة املــذكــورة 

في الكتب الّسالفة. 

لـم يـكن الهـدف مـن إعـداد هـذا الـكتيّب تـعريـف الـديّـن الـبهائـيّ ومـبادئـه وأحـكامـه، وإنّـما تـعريـف الـقارئ بـنبذة 
عــن أصــول الــعقائــد الــبهائــيّة مــن خــالل اآلثــار الــعربــيّة لــحضرة بــهاء اهلل الّــتي أنــزلــها بــلغة الــّضاد عــلى الــرّغــم 
مــن أن حــضرتــه كــان فــارســيّ األصــل، ولــم يــتلّق الــعلوم فــي املــدارس واملــعاهــد. ولهــذا فــإن هــذا الــكتيّب فــرصــة 

للرّاغبني لدراسة آثار حضرة بهاء اهلل بعمق. 

قال اهلل تعالى في القرآن الكريم : “َواّلِذيَن َجاَهُدوا ِفينَا َلنَْهِديَنُّهْم ُسبَُلنَا.واهلل وليّ التّوفيق!”

فهرس
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-"... شهــد الــبهائــيّون بــألــسن ظــاهــرهــم وبــاطــنهم بــوحــدانــيّة اهلل وفــردانــيّته، وبــأنّــه هــو األّول واآلخــر والــظّاهــر 
والباطن، وهو املقتدر على ما يشاء بأمره اّلذي غلب من في الّسموات واألرضني..." (1)

-"... لـم يـزل كـان واحـًدا أحـًدا فـرًدا صـمًدا وتـرًا بـاقـيًا دائـًما قـيّومًـا، مـا اتّخـذ لـنفسه شـريـًكا فـي املـلك وال وزيـرًا 
وال شبيًها وال نسبًة وال مثاالً، ويشهد بذلك كّل الذّرّات..." (2)

-"... شهـــد اهلل أنّـــه ال إلـــه إال هـــو، لـــه الـــحّق واألمـــر وكـــّل إلـــيه لـــراجـــعني... وإنّـــه هـــو حـــيٌّ ال يـــموت، فـــي قـــبضته 
ملكوت كّل شيء يفعل مايشاء ويحكم ما يريد... وإنه لهو املعطي العزيز الكريم..." (3)

-"... ال إله إالّ هو العزيز الوّهاب، ونشهد أنّه كان واحًدا في ذاته وواحًدا في صفاته، لم يكن له شبه في 
اإلبداع وال شريك في االختراع، قد أرسل الرّسل وأنزل الكتب ليبّشروا الخلق إلى سواء الّصراط..." (4)

-"... قــل إن الــغيب لــم يــكن لــه مــن هــيكل ليظهــر بــه، إنّــه لــم يــزل كــان مــقّدسًــــــا عــّما يُــذكــر ويُــبصر، إنّــه لــباملــنظر 
األكــبر يــنطق إنّــي أنــا اهلل ال إلــه إالّ أنــا الــعليم الــحكيم... إّن الــغيب يــُعرف بــنفس الــظّهور، والــظّهور بــكينونــته 

لبرهان األعظم بني األمم..." (5)

-"... الحـــمُد هلل الّــــذي أرســـل الـــرّســـل وأنـــزل الـــكتب عـــلى أنّـــه ال إلـــه إالّ هـــو، لـــم يـــزل كـــان مـــقّدسًــــــــا عـــن وصـــف 
املمكنات ومنزًّها عن إدراك املوجودات، وال يزال يكون بمثل ما قد كان في أزل اآلزال..." (6) 

تحّري الحقيقة:
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-"... إن الــــعباد لــــن يــــصلوا إلــــى شــــاطئ بحــــر الــــعرفــــان إالّ بــــاالنــــقطاع الــــّصرف عــــن كــــّل مــــن فــــي الــــّسموات 
واألرض. قـّدسـوا أنـفسكم يـا أهـل األرض لـعّل تـصلنَّ إلـى املـقام الّـذي قـدر اهلل لـكم وتـدخـلّن فـي سـرادق جـعله 

اهلل في سماء البيان مرفوًعا..." (7)

-"... الـّسالـك فـي أّول سـلوكـه إلـى اهلل ال بـّد لـه بـأن يـدخـل فـي حـديـقة الـطّلب، وفـي هـذا الـّسفَر يـنبغي لـلّسالـك 
بأن ينقطع عن كّل ما سوى اهلل، ويغمض عيناه عن كّل من في

 الـّسموات واألرض، ولـم يـكن فـي قـلبه بـغض أحـٍد مـن الـعباد وال حـّب أحـٍد عـلى قـدر الّـذي يـمنعه عـن الـوصـول 
إلى مكمن الجمال ويقّدس نفسه عن سبحات الجالل..." (8)

-"... البـّد لـلمسافـر إلـى اهلل واملـهاجـر فـي سـبيله بـأن يـنقطع عـن كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض، ويـكّف نـفسه 
عـــن كـــّل مـــا ســـواه لـــيفتح عـــلى وجـــهه أبـــواب الـــعنايـــة وتهـــّب عـــليه نـــسمات الـــعطوفـــة، وإذا كـــتب عـــلى نـــفسه مـــا 
ألــقيناه مــن جــواهــر املــعانــي والــبيان لــيعرف كــّل اإلشــارات مــن تــلك الــّدالالت ويــنزل اهلل عــلى قــلبه ســكينًة مــن 

عنده ويجعله من الّساكنني..." (9)

-"... أَحَـــــبُّ األشــياء عــندي اإلنــصاف، ال تــرغــب عــنه إن تــكن إلــيّ راغــبًا، وال تــغفل مــنه لــتكون لــي أمــينًا، وأنــت 
ْر فــي  تُــَوفّــق بــذلــك أْن تــشاهــد األشــياء بــعينك ال بــعني الــعباد وتــعرفــها بــمعرفــتك ال بــمعرفــة أحــٍد فــي الــبالد، فَــكِّ

ذلك كيف ينبغي أن تكون! ذلك من عطيّتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك..." (10)

حقيقة اإلنسان:
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-"... إّن اإلنـسان يـرتـفع بـأمـانـته وعـفّته وعـقله وأخـالقـه، ويهـبط بـخيانـته وكـذبـه وجهـله ونـفاقـه، لـَعْمِرْي ال يـسمو 
اإلنسان بالزّينة والثّروة بل باآلداِب واملعرفِة..." (11)

-"... إّن اإلنـسان مـرّة يـرفـعه الـخضوع إلـى سـماء الـعزّة واالقـتدار وأخـرى يُـنزلـه الـغرور إلـى أسـفل مـقام الـذّلّـة 
واالنكسار..." (12)

-"... فضل اإلنسان في الخدمة والكمال ال في الزّينة والثّروة واملال..." (13)

-"... يـا ابـن الـوجـود! صـنعتك بـأيـادي الـقّوة، وخـلقتك بـأنـامـل الـقدرة، وأودعـت فـيك جـوهـر نـوري، فـاسـتغِن بـه 
عن كّل شيٍء ألّن صنعي كامل وحكمي نافذ، ال تشّك فيه، وال تكن فيه مريبًا..." (14)

الحّريّة واالعتدال:

-"... فــانــظروا فــي الــنّاس وقــّلة عــقولــهم! يــطلبون مــا يــضرّهــم ويــتركــون مــا يــنفعهم أال إنّــهم مــن الــهائــمني، إنّــا 
نـرى بـعض الـنّاس أرادوا الحـّريّـة ويفتخـرون بـها أولـئك فـي جهـل مـبني، إّن الحـّريّـة تـنتهي عـواقـبها إلـى الـفتنة 
الّـــتي ال تخــمد نــارهــا كــذلــك يــخبركــم املــحصي الــعليم، فــاعــلموا أن مــطالــع الحــّريّــة ومــظاهــرهــا هــي الــحيوان 
ولـإلنـسان يـنبغي أن يـكون تـحت سـنن تـحفظه عـن جهـل نـفسه وضـّر املـاكـريـن، إّن الحـّريّـة تخـرج اإلنـسان عـن 
شـئون األدب والـوقـار وتـجعله مـن األرذلـني، فـانـظروا الخـلق كـاالغـنام ال بـّد لـها مـن راعٍ لـيحفظها إّن هـذا لـحقّ 
يـقني، إنّـا نـصّدقـها فـي بـعض املـقامـات دون اآلخـر إنّـا كـنّا عـاملـني، قـل الحـّريّـة فـي اتّـباع أوامـري لـو أنـتم مـن 
الــعارفــني، لــو اتّــبع الــنّاس مــا نــزّلــناه لــهم مــن ســماء الــوحــي ليجــدّن أنــفسهم فــي حــّريّــة بــحتة طــوبــى ملــن عــرف 
مــراد اهلل فــيما نــزّل مــن ســماء مــشيّته املــهيمنة عــلى الــعاملــني، قــل الحــّريّــة الــتي تــنفعكم إنّــها فــي الــعبوديّــة هلل 

الحّق واّلذي وجد حالوتها ال يبّدلها بملكوت ملك الّسموات واألرضني..." (15)

التّمّدن الحقيقيّ:

�٩



-"... يـا معشـر البشـر! تـمّسكوا بـالـحبل املـتني إنّـه يـنفعكم فـي األرض مـن لـدى اهلل رّب الـعاملـني، خـذوا الـعدل 
واإلنـصاف ودعـوا مـا أمـركـم بـه كـّل جـاهـل بـعيد، ...إن الّــذي تـمّسك بـالـعدل إنّـه ال يـتجاوز حـدود االعـتدال فـي 
أمـر مـن األمـور ويـكون عـلى بـصيرة مـن لـدى الـبصير، إّن الـتّمّدن الّـذي يـذكـره عـلماء مـصر الـّصنايـع والـفضل، 
لــو يــتجاوز حــّد االعــتدال لــتراه نــقمه عــلى الــنّاس كــذلــك يــخبركــم الــخبير، إنــه يــصير مــبدأ الــفساد فــي تــجاوزه 
كــما كــان مــبدأ اإلصــالح فــي اعــتدالــه تــفّكروا يــا قــوم وال تــكونــوا مــن الــهائــمني، ســوف تــحترق املــدن مــن نــاره 

وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد..." (16)

األنبياء والرّسل:

-"... أصل كّل العلوم هو عرفان اهلل جل جالله، وهذا لن يُحّقق إال بعرفان مظهر نفسه..." (17)

-"... مَــــن عـــرفـــهم فـــقد عـــرف اهلل ومـــن ســـمع كـــلماتـــهم فـــقد ســـمع كـــلمات اهلل ومـــن أقـــّر بـــهم فـــقد أقـــّر بـــاهلل ومـــن 
أعـرض عـنهم فـقد أعـرض عـن اهلل ومـن كـفر بـهم فـقد كـفر بـاهلل، وهـم صـراط اهلل بـني الـّسموات واألرض ومـيزان 

اهلل في ملكوت األمر والخلق، وهم ظهور اهلل وحججه بني عباده ودالئله بني بريّته..." (18)

-"... إيّـاكـم يـا مـأل الـتوحـيد ال تـفرّقـوا فـي مـظاهـر أمـر اهلل وال فـيما نـزّل عـليهم مـن اآليـات وهـذا حـّق الـتوحـيد إن 
أنــتم ملــن املــوقــنني، وكــذلــك فــي أفــعالــهم وأعــمالــهم وكــّل مــا ظهــر مــن عــندهــم ويظهــر مــن لــدنــهم، كــلٌّ مــن عــند اهلل 
وكـــلٌّ بـــأمـــره عـــامـــلني، ومـــن فـــّرق بـــينهم وبـــني كـــلماتـــهم ومـــا نـــزّل عـــليهم أو فـــي أحـــوالـــهم وأفـــعالـــهم فـــي أقـــّل مـــّما 

يُحصى لقد أشرك باهلل وآياته وبرسله وكان من املشركني..." (19)

األحكام واألوامر وحدود اهلل:

-"... الحـــمد هلل الّـــذي أنـــزل األحـــكام وجـــعلها حـــصنًا لـــعباده وعـــّلة لـــحفظ بـــريّـــته طـــوبـــى ملـــن تـــمّسك بـــكتاب اهلل 
وعمل 

بما أُمر وويل للغافلني..." (20)

-"... قــد تــكّلم لــسان قــدرتــي فــي جــبروت عــظمتي مــخاطــبًا لــبريــتّي أن اعــملوا حــدودي حــبًّا لجــمالــي طــوبــى 
لـــــحبيب وجـــــد عـــــرف املـــــحبوب مـــــن هـــــذه الـــــكلمة الـــــتي فـــــاحـــــت مـــــنها نـــــفحات الـــــفضل عـــــلى شـــــأٍن ال تـــــوصـــــف 

باألذكار..." (21)
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-"... إّن اّلذين أُوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل الّسبب األعظم لنَظم العالم وحفظ األمم..." (22)

-"... اعمل حدودي حبًّا لي، ثّم أنِه نفسك عما تهوى طلبًا لرضائي..." (23)

-"... ال تترك أوامري حبًّا لجمالي، وال تنَس وصاياي ابتغاًء لرضائي..." (24)

-"... يــا مــأل األرض اعــلموا أّن أوامــري ســرج عــنايــتي بــني عــبادي ومــفاتــيح رحــمتي لــبريــتّي كــذلــك نــزّل األمــر 
من سماء مشيّة ربّكم مالك األديان..." (25)

: وحدة العالم اإلنسانيّ

-"... تــدبّــروا وتــكّلموا فــيما يــصلح بــه الــعالــم وحــالــه لــو أنــتم مــن املــتوسّــــــمني، فــانــظروا الــعالــم كــهيكل إنــسان إنّــه 
خُــلق صـحيًحا كـامـالً فـاعـترتـه األمـراض بـاألسـباب املـختلفة املـتغايـرة ومـا طـابـت نـفسه فـي يـوم بـل اشـتّد مـرضـه 

بما وقع تحت تصرّف أطبّاء غير حاذقة اّلذين ركبوا مطيّة الهوى
وكـــانـــوا مـــن الـــهائـــمني، وإن طـــاب عـــضو مـــن أعـــضائـــه فـــي عـــصر مـــن األعـــصار بـــطبيب حـــاذق بـــقيت أعـــضاء 
أخــرى فــيما كــان كــذلــك يــنبئكم الــعليم الــخبير، والــيوم نــراه تــحت أيــدي الّــذيــن أخــذهــم ســكر خــمر الــغرور عــلى 
شـأن ال يـعرفـون خـير أنـفسهم فـكيف هـذا األمـر األوعـر الخـطير، إن سـعى أحـد مـن هـؤالء فـي صـّحته لـم يـكن 
مــقصوده إالّ بــأن يــنتفع بــه اســًما كــان أو رســًما لــذا ال يــقدر عــلى بــرئــه إالّ عــلى قــدر مــقدور، والــذي جــعله اهلل 
الــّدريــاق األعــظم والسّـــــــبب األتــّم لــصّحته هــو اتّــحاد مــن عــلى األرض عــلى أمــٍر واحــٍد وشــريــعة واحــدة هــذا ال 

يمكن أبًدا إالّ بطبيب حاذٍق كامٍل مؤيٍد َلَعْمِرْي هذا لهو الحّق وما بعده إالّ الّضالل املبني..." (26)

-"... إّن اهلل أراد أن يــؤلّــف بــني الــقلوب ولــو بــأســباب الــّسموات واألرضــني، إيّــاكــم أن تــفرّقــكم شــئونــات الــنّفس 
والهوى كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحي إن أنتم من املوقنني." (27)

-"... عاشروا مع األديان كّلها بالّروح والّريحان..." (82)

: الّصلح العامليّ

-"... نسأل اهلل بأن يؤيّد امللوك على الّصلح إنّه لهو القادر على ما يريد..." (29)

لح األكـــبر عـــن ورائِــــكم تـــمّسكوا بهـــذا الـــّصلح األصـــغر لـــعّل بـــه تـــصلح  -"... يـــا معشـــر املـــلوك ...ملّــا نـــبذتـــم الـــصُّ
أمــــوركــــم والّــــذيــــن فــــي ظــــّلكم عــــلى قــــدٍر يــــا معشــــر اآلمــــريــــن، أن أصــــلحوا ذات بــــينكم إذًا ال تــــحتاجــــون بــــكثرة 

�١١



الـعساكـر ومـهّماتـهم إالّ عـلى قـدر تـحفظون بـه مـمالـككم وبـلدانـكم إيّـاكـم أن تـَدعَــوا مـا نُـصحتم بـه مـن لـدن عـليم 
أمـنيٍ، أن اتّحـدوا يـا معشـر املـلوك بـه تـسكن أريـاح االخـتالف بـينكم وتسـتريـح الـرّعـيّة ومَــن حـولـكم إن أنـتم مـن 

العارفني، إن قام أحد منكم على اآلخر قوموا عليه إْن هذا إالّ عدل مبني..." (30)

وحدة الّلغة:

-"... يـا أهـل املـجالـس فـي الـبالد اخـتاروا لـغة مـن الـّلغات لـيتكّلم بـها مـن عـلى األرض وكـذلـك مـن الخـطوط إنّ 
اهلل يبنّي لكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دونكم إنّه لهو الفّضال العليم الخبير، هذا سبب االتّحاد لو أنتم تعلمون 

والعّلة الكبرى لالتّفاق والتّمّدن لو أنتم تشعرون..." (31)

بيت العدل:

-"...قـد كـتب اهلل عـلى كـّل مـديـنة أن يـجعلوا فـيها بـيت الـعدل ويـجتمع فـيه الـنّفوس عـلى عـدد الـبهاء وإن ازداد 
ال بأس 

ويُـرون كـأنّـهم يـدخـلون مـحضر اهلل الـعليّ األعـلى ويَـرون مـن ال يُـرى ويـنبغي لـهم أن يـكونـوا أمـناء الـرّحـمن بـني 
اإلمـكان ووكـالء اهلل ملـن عـلى األرض كـّلها ويـشاوروا فـي مـصالـح الـعباد لـوجـه اهلل كـما يـشاورون فـي أمـورهـم 

ويختاروا ما هو املختار كذلك حكم ربّكم العزيز الغفّار..." (32)

التّربية والتّعليم أمر إجبارّي وعاّم:

-"... كُــــتب عــلى كــّل أٍب تــربــية ابــنه وبــنته بــالــعلم والخــّط ودونــهما عــّما حُـــــّدد فــي الــّلوح والّـــذي تــرك مــا أُمــر بــه 
فـلألُمـناء أن يـأخـذوا مـنه مـا يـكون الزمًــا لـتربـيتهما إن كـان غـنيًّا وإال يـرجـع إلـى بـيت الـعدل إنّـا جـعلناه مـأوى 

الفقراء واملساكني..." (33)

االشتغال باألمور نفس العبادة:

-"... يــــا أهــــل الــــبهاء! قــــد ُوجــــب عــــلى كــــّل واحــــد مــــنكم االشــــتغال بــــأمــــٍر مــــن األمــــور مــــن الــــّصنائــــع واالقــــتراف 
وأمـثالـها وجـعلنا اشـتغالـكم بـها نـفس الـعبادة هلل الـحّق تـفّكروا يـا قـوم فـي رحـمة اهلل وألـطافـه ثـّم اشـكروه فـي 
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الــعشيّ واإلشــراق، ال تــضيّعوا أوقــاتــكم بــالــبطالــة والــكسالــة واشــتغلوا بــما يــنتفع بــه أنــفسكم وأنــفس غــيركــم 
كذلك ُقضي األمر في هذا الّلوح الذي الحت من أفقه شمس الحكمة والتّبيان..."(34)'

بعض التّعاليم األخالقيّة:

-"... قـــــل يـــــا قـــــوم! دعـــــوا الـــــرّذائـــــل وخـــــذوا الـــــفضائـــــل، كـــــونـــــوا قـــــدوةً حـــــسنة بـــــني الـــــنّاس وصـــــحيفة يـــــتذكّــــــر بـــــها 
األُنـــاس، ...فـــضل اإلنـــسان فـــي الخـــدمـــة والـــكمال ال فـــي الـــزّيـــنة والـــثّروة واملـــال، اجـــعلوا أقـــوالـــكم مـــقّدســـة عـــن 
الـــزّيـــغ والـــهوى وأعـــمالـــكم مـــنزّهـــة عـــن الـــّريـــب والـــّريـــا، قـــل ال تـــصرفـــوا نـــقود أعـــماركـــم الـــنّفيسة فـــي املشـــتَهيات 
الــنّفسيّة وال تــقتصروا األمــور عــلى مــنافــعكم الــّشخصيّة، أنــِفقوا إذا وجــدتــم واصــبروا إذا فــقدتــم إّن بــعد كــلّ 
شـــّدٍة رخـــاء ومـــع كـــّل كـــدٍر صـــفاء، اجـــتنبوا الـــتّكاهـــل والـــتّكاســـل وتـــمّسكوا بـــما يـــنتفع بـــه الـــعالـــم مـــن الـــّصغير 
والـــكبير والـــّشيوخ واألرامـــل، قـــل إيّـــاكـــم أن تـــزرعـــوا زُؤاَن الـــخصومـــة بـــني الـــبريّـــة وشـــوك الـــّشكوك فـــي الـــقلوب 

الّصافية املنيرة..." (35)

-"... يـا ابـن اإلنـسان! لـو تـكون نـاظـرًا إلـى الـفضل ضـع مـا يـنفعك وخـذ مـا يـنتفع بـه الـعباد، وإن تـكن نـاظـرًا 
إلي العدل إختْر لدونك ما تختاره لنفسك..." (36)

-"... يــا مــأل اإلنــشاء! ال تــتّبعوا أنــفسكم إنّــها ألمّـــارة بــالــبغي والــفحشاء اتّــبعوا مــالــك األشــياء الّـــذي يــأمــركــم 
بــالــبّر والــتّقوى إنّــه كــان عــن الــعاملــني غــنيًّا، إيّــاكــم أن تفســدوا فــي األرض بــعد إصــالحــها ومــن أفســد إنّــه لــيس 

منّا ونحن برءآء منه 
كذلك كان األمر من سماء الوحي بالحّق مشهوًدا..." (37)

-"... لــــيس ألحــــد أن يفتخــــر عــــلى أحــــد كــــلٌّ أرقّــــاء لــــه وأدالّء عــــلى أنّــــه ال إلــــه إالّ هــــو إنّــــه كــــان عــــلى كــــّل شــــيءٍ 
حكيًما..." (38)

-"... زيّـــنوا رؤوســـكم بـــإكـــليل األمـــانـــة والـــوفـــاء وقـــلوبـــكم بـــرداء الـــتّقوى وألـــسنكم بـــالـــّصدق الـــخالـــص وهـــياكـــلكم 
بطراز اآلداب كّل ذلك من سجيّة اإلنسان لو أنتم من املتبّصرين..." (39)

-"... زيّــنوا أنــفسكم بــطراز األعــمال والّـــذي فــاز بــالــعمل فــي رضــاه إنّــه مــن أهــل الــبهاء قــد كــان لــدى الــعرش 
مذكورًا..." (40)

-"... قـد مـنُعتم فـي الـكتاب عـن الجـدال والـنّزاع والـّضرب وأمـثالـها عـّما تحـزن بـه األفـئدة والـقلوب... ال تـرضـوا 
ألحـد مـا ال تـرضـونـه ألنـفسكم اتـقوا اهلل وال تـكونـّن مـن املـتكبّريـن، كـّلكم خـلقتم مـن املـاء وتـرجـعون إلـى الـتُّراب 

تفّكروا في عواقبكم وال تكونّن من الظّاملني..." (41)
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-"... تـمّسكوا بـالـعدل الـخالـص وبـما أُمـرتـم بـه فـي الـكتاب، إنّـُه أمـركـم بـالـبّر والـتّقوى يشهـد بـذلـك قـلمه األعـلى 
وعن ورائه ُمنزل اآليات، نوصيكم بتقوى اهلل وما يرتفع به

أمــــــره بــــــني الــــــعباد، عــــــاشــــــروا مــــــع الــــــعباد بــــــالــــــّروح والــــــّريــــــحان وذكّــــــــروهــــــم بــــــالــــــحكمة بــــــما يــــــنفعهم فــــــي املــــــبدأ 
واملآب..." (42)

-"... كــــن فــــي الــــنّعمة مــــنفًقا، وفــــي فــــقدهــــا شــــاكــــرًا، وفــــي الــــحقوق أمــــينًا، وفــــي الــــوجــــه طــــلًقا، ولــــلفقراء كــــنزًا، 
ولــــألغــــنياِء نــــاصــــًحا، ولــــلمنادي مــــجيبًا، وفــــي الــــوعــــد وفــــيًّا، وفــــي األمــــور مــــنصفًا، وفــــي الجــــمع صــــامــــتًا، وفــــي 
الـــقضاء عـــادالً، ولـــإلنـــسان خـــاضـــًعا وفـــي الـــظّلمة ســـراجًــــــا، ولـــلهموم فـــرجًــــــا، ولـــلظّمآن بحـــرًا، ولـــلمكروب مـــلًجأ، 
ولـلمظلوم نـاصـرًا وعـضًدا وظهـرًا، وفـي األعـمال مـتّقيًا، ولـلغريـب وطـنًا، ولـلمريـض شـفاًء، وللمسـتجير حـصنًا، 
ولــلّضريــر بــصرًا، وملــن ضــّل صــراطًــا، ولــوجــه الــّصدق جــماالً، ولــهيكل األمــانــة طــرازًا، ولــبيت األخــالق عــرشًـــــــا، 
ولجســــد الــــعالــــم روحًـــــــا، ولــــجنود الــــعدل رايــــًة، وألفــــق الــــخير نــــورًا، ولــــألرض الــــطّيّبة رذاذًا، ولبحــــر الــــعلم فــــلًكا، 

ولسماء الكرم نجًما، ولرأس الحكمة إكليالً، ولجبني الّدهر بياًضا، ولشجر الخضوع ثمرًا..." (43)

-"... إن وجـدتـم مـن ذلـيل ال تسـتكبروا عـليه ألّن سـلطان الـعزّ يـمّر عـليه فـي هـذا األيّـام وال يـعلم كـيف ذلـك أحـد 
إالّ مـن كـان مـشيّته مـشيّة ربّـكم الـعزيـز الـحكيم، أن يـا مـأل األغـنياء! إن رأيـتم مـن فـقير ذي مـتربـة ال تـفّروا عـنه 

ثّم اقعدوا معه واستفسروا منه عّما رشح عليه من رشحات أبحر القضاء 
تـاهلل فـي تـلك الـحالـة يشهـدنّـكم أهـل مـأل األعـلى ويـصّلنّي عـليكم ويسـتغفرّن لـكم ويـذكـرنّـكم ويمجـدنّـكم بـأَلـسن 
مـقّدس طـاهـر فـصيح، فـيا طـوبـى لـعالِـم لـم يفتخـر عـلى دونـه بـعلمه فـيا حـبّذا ملـحسن لـن يسـتهزئ بـمن عـصى 

ويستر ما شهد منه ليستر اهلل عليه جريراته..." (44)

-"... أصُل كّل الخير هو االعتماد على اهلل واالنقياد ألمره والرضا بمرضاته.
أصُل الحكمة هو الخشية عن اهلل عزّ ذكرُه واملخافُة من سطوته وسياطه والوَجُل من مظاهر عدله وقضائه. 

رأُس الّدين هو اإلقرار بما نُزّل من عند اهلل واتّباُع ما ُشرِّع في محكم كتابه. 
أصُل الِعزّة هو قناعة العبد بما ُرزق به واالكتفاء بما ُقّدر له. 

أصُل الُحّب هو إقبال العبد إلى املحبوب واإلعراض عّما سواه وال يكون مراده إالّ ما أراده مواله.
أصل الذّكر هو القيام على ذكر املذكور ونسيان دونه. 

رأس الــتّوكّــــل هــو اقــتراف الــعبد واكــتسابــه فــي الــّدنــيا واعــتصامــه بــاهلل وانــحصار الــنّظر إلــى فــضل مــواله. إذ 
إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه.

رأُس االنقطاع هو التّوّجه إلى شطر اهلل والورود عليه 
والنّظر إليه والّشهادة بني يديه.

رأُس الفطنة هو اإلقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بني يدّي اهلل امللك العزيز املختار.
رأُس القدرة والّشجاعة هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه.

رأُس اإلحسان هو إظهار العبد بما أنعمه اهلل وُشكرُهُ في كّل األحوال وجميع األحيان. 
رأُس اإليـمان هـو الـتّقّلل فـي الـقول والـتّكثُّر فـي الـعمل ومَـن كـان أقـوالـه أزيـد مـن أعـمالـه فـاعـلموا عـدمـه خـيٌر مـن 

وجوده وفناءه أحسن من بقائه.
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أصل العافية هو الّصمت والنّظر إلى العاقبة واالنزواء عن البريّة.
رأُس الهّمة هو إنفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوته في دينه.

رأُس الـتّجارة هـو حـبّي بـه يسـتغني كـلُّ شـيٍء عـن كـّل شـيٍء، وبـدونـه يـفتقر كـّل شـيٍء عـن كـّل شـيٍء، وهـذا مـا 
رقم من قلم عزٍّ منيٍر. 

أصُل كّل الّشّر هو إغفال العبد عن مواله وإقباله إلى هواه.
أصُل النّار هو إنكار آيات اهلل واملجادلة بمن ينزل من 

عنده واإلعراض عنه واالستكبار عليه.
رأُس كّل العلوم هو عرفان اهلل جّل جالله وهذا لن يحّقق إالّ بعرفان مظهر نفسه.

 رأُس الذّّلة هو الخروج عن ظّل الرّحمن والّدخوُل في ظّل الّشيطاِن.
 رأُس الكفر هو الّشرك باهلل واالعتماُد على ما سواه والفرار عن قضاياه.

 أصل الخسران ملن مضت أيّامه وما عرف نفسه.
 رأس كــّل مــا ذكــرنــاه لــك، هــو اإلنــصاف وهــو خــروج الــعبد عــن الــوهــمِ والــتّقليد والــتفرّس فــي مــظاهــر الــّصنع 

بنظر التّوحيد واملشاهدة في كّل األمور بالبصر الحديد.
 كذلك عّلمناك وصرّفنا لك كلماِت الحكمة لتشكر اهلل ربّك في نفسك وتفتخر بها بني العاملني..." (45)

امللوك والرّؤساء واألمراء:

-"... يــا معشــر املــلوك! قــد أتــى املــالــك واملــلك هلل املــهيمن الــقيوم، أالّ تــعبدوا إالّ اهلل وتــوجّـــــهوا بــقلوب نــوراء إلــى 
وجـــه ربّـــكم مـــالـــك األســـماء هـــذا أمـــر ال يـــعادلـــه مـــا عـــندكـــم لـــو أنـــتم تـــعرفـــون... طهّــــروا قـــلوبـــكم عـــن ذفـــر الـــّدنـــيا 
مسـرعـني إلـى مـلكوت ربّـكم فـاطـر األرض والـّسماء الّــذي بـه ظهـرت الـزاّلزل ونـاحـت الـقبائـل إالّ مـن نـبذ الـورى 

وأخذ ما أُمر به
في لوحٍ مكنون..." (46)

-"... يـا معشـر املـلوك! قـد نُـزّل الـنّامـوس األكـبر فـي املـنظر األنـور وظهـر كـّل أمـر مسـتتر مـن لـدن مـالـك الـقدر 
الّـــذي بــه أتــت الــّساعــة وانــشّق الــقمر وفُــّصل كــّل أمــر مــحتوم، يــا معشــر املــلوك! أنــتم املــمالــيك قــد ظهــر املــالــك 
بـأحـسن الـطّراز ويـدعـوكـم إلـى نـفسه املـهيمن الـقيّوم، إيّـاكـم أن يـمنعكم الـغرور عـن مشـرق الـظُّهور أو تـحجبكم 
الـدُّنـيا عـن فـاطـر الـّسماء قـومـوا عـلى خـدمـة املـقصود الـذي خـلقكم بـكلمة مـن عـنده وجـعلكم مـظاهـر الـقدرة ملـا 

كان وما يكون، تاهلل ال نريد أن نتصرّف في ممالككم بل جئنا لتصرّف القلوب..." (47)
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-"... يـــا معشـــر األمـــراء! لـــيس فـــي الـــعالـــم جـــند أقـــوى مـــن الـــعدل والـــعقل.. طـــوبـــى ملـــلٍك يـــمشي وتـــمشي أمـــام 
وجـــــهه رايـــــة الـــــعقل وعـــــن ورائـــــه كـــــتيبة الـــــعدل إنّـــــه غـــــرّة جـــــبني السّــــــــــالم بـــــني األنـــــام وشـــــامـــــة وجـــــنة األمـــــان فـــــي 

اإلمكان..." (48)

-"... يــنبغي لــكّل آمــٍر أن يَــزَن نــفسه فــي كــّل يــوم بــميزان القســِط والــعدل ثــّم يــحكم بــني الــنّاس ويــأمــرهــم بــما 
يهديهم إلى صراط الحكمة والعقل..." (49)

-"... يـــا معشـــر السّـــــــالطـــني! فـــسوف يظهـــر اهلل فـــي األرض مـــلوكًــــا يـــتّكئون عـــلى نـــمارق الـــعدل ويـــحكمون بـــني 
الناس كما يحكمون على أنفسهم أولئك من خيرة خلقي بني

الخالئق أجمعني..." (50)

العلمــاء:

-"... قـل يـا معشـر الـعلماء! أنـصفوا بـاهلل وال تـدحـضوا الـحّق بـما عـندكـم اقـرئـوا مـا أنـزلـناه بـالـحّق إنّـه يـؤيّـدكـم 
ويـقّربـكم إلـى اهلل الـعزيـز الـعظيم، انـظروا ثـّم اذكـروا إذ أتـى محّــــمد رسـول اهلل أنـكره الـقوم وقـالـوا فـي حـقه مـا 
نـاح بـه الـرُّوح فـي مـقامـه األعـلى وصـاح بـه الـرُّوح األمـني، ثـم انـظروا فـيما ورد مـن قـبله عـلى رسـل اهلل وسـفرائـه 
بـما اكتسـبت أيـدي الـظّاملـني، إنـا نـذكّـــركـم لـوجـه اهلل ونـذكّـــركـم بـآيـاتـه ونبشّــــــركـم بـما قُــدر لـلمقّربـني فـي الـفردوس 
األعـلى والـجنّة الـعليا وأنـا املبشّـــــر الـعليم، إنّـه أتـى لـنجاتـكم وحـمل الشّـــــدائـد الرتـقائـكم بـمرقـاة الـبيان إلـى ذروة 
الــعرفــان يشهــد بــذلــك مــن عــنده كــتاب بــديــع، اقــرئــوا مــا نــزّل بــالــعدل واإلنــصاف إنّــه يــرفــعكم بــالــحّق ويــُريــكم مــا 

منعتم عنه ويسقيكم رحيقه املنير..." (51) 

-"... قـل يـا معشـر الـعلماء! ال تـزنـوا كـتاب اهلل بـما عـندكـم مـن الـقواعـد والـعلوم، إنّـه لقسـطاس الـحّق بـني الخـلق 
قـد يـوزن مـا عـند األمـم بهـذا القسـطاس األعـظم وإنّـه بـنفسه لـو أنـتم تـعلمون، تـبكي عـليكم عـني عـنايـتي ألنّـكم 
مــا عــرفــتم الّــذي دعــوتــموه فــي الــعشيّ واإلشــراق وفــي كــّل أصــيٍل وبــكوٍر، ...يــا قــوم! إنّــا قــّدرنــا الــعلوم لــعرفــان 

املعلوم وأنتم احتجبتم بها عن
َمشرقها اّلذي به ظهر كّل أمر مكنون..." (52)

-"... إن كــــان هــــذا األمــــر حــــّق مــــن عــــند اهلل لــــن يــــقدر أحــــد أن يــــمنعه وإْن لــــم يــــكن مــــن عــــنده يــــكفيه عــــلماؤكــــم 
والّــذيــنهم اتّــبعوا هــواهــم وكــانــوا مــن املــعرضــني، أمــا ســمعت مــا قــال مــؤمــن آل فــرعــون مــن قــبل وحــكى اهلل عــنه 
لــنبيّه الّــذي اصــطفاه بــني خــلقه وأرســله عــليهم وجــعله رحــمة لــلعاملــني، قــال وقــولــه الــحّق أَتَــْقتُُلوَن رَجُـــــالً أَْن يَــُقولَ 

�١٦



إِن يَـُك صَـــــــــاِدقًـا يُـِصبُْكم بَـْعُض الّـَِذي يَـِعُدكُــمْ  إِن يَـُك كَــاِذبًـا فَـَعَليِْه كَــِذبُـُه َو َربّـِيَ اهللُّ َوقَـْد جَـــاَءكُــْم بِـالْـبَيِّنَاِت مِــن َربّـُِكْم َو
وهــذا مــا نَــزّل اهلل عــلى حــبيبه فــي كــتابــه الــحكيم، وأنــتم مــا ســمعتم أمــر اهلل وحــكمه ومــا اســتنصحتم بــنصح 

اّلذي نزّل في الكتاب وكنتم من الغافلني..." (53)

-"... يـــا معشـــر الـــعلماء! هـــذا يـــوم ال يـــنفعكم شـــيء مـــن األشـــياِء وال اســـم مـــن األســـماِء إالّ بهـــذا االســـم الّـــذي 
جــعلُه اهلل مظهــر أمــره ومــطلع أســمائــه الــُحسنى ملــن فــي مــلكوت اإلنــشاء... وال يُــغنيكم الــيوم عــلومــكم وفــنونــكم 
ُحُف وهـــذا  وال زخـــارفـــكم وعـــزّكـــم، دعـــوا الـــُكّل وراءكـــم مـــقبلني إلـــى الـــكلمة الـــُعليا الـــتي بـــها فُـــّصلت الـــزُّبُـــر والـــصُّ
الــكتاب املــبني، يــا معشــر الــعلماء! ضــعوا مــا ألّــفتموه مــن قــلم الــظُّنون واألوهــام تــاهلل قــد أشــرقــت شــمس الــعلم 

من أفق اليقني..." (54)

إنذارات الخالق:

-"... قــل يــا قــوم! تــاهلل يــفنى مــا عــندكــم ويــمحو الــقضاء آثــاركــم أن ادخــلوا مــلكوت الــبقاء كــذلــك يــعظكم ربّــكم 
الـعليّ األعـلى األبـهى وإنّـه خـير الـنّصح لـكم وكـان ربّـكم الـرّحـمن عـلى مـا أقـول شـهيدا، ال عـاصـم الـيوم ألحـد 
إال اهلل ربّـكم تـوجّــــهوا إلـيه إنّـه يـدعـوكـم إلـى مـا هـو خـير لـكم اتّـقوا وال تـتّبعوا الّـذيـن أعـرضـوا عـن الـحّق بـعد الّـذي 

دعوناهم إلى مطلع كان بأنوار العرش مضيئًا..." (55)

-"... حــــاســــْب نــــفسك فــــي كــــّل يــــوم مــــن قــــبل أن تــــُحاسَـــــــــب ألّن املــــوت يــــأتــــيك بــــغتًة وتــــقوم عــــلى الــــحساب فــــي 
نفسك..." (56)

-"... ال تشتغل بالدُّنيا ألّن بالنّار نمتحن الذّهب وبالذّهب نمتحن العباد. "(57)

-"... فــاعــلموا بــأّن الــدُّنــيا وزيــنتها وزخــرفــها ســيفنى ويــبقى املــلك هلل املــلك املــهيمن الــعزيــز الــقديــر، ســتمضي 
أيّـامـكم وكـّل مـا أنـتم تشـتغلون بـه وبـه تفتخـرون عـلى الـنّاس ويـحضركـم مـالئـكة األمـر عـلى مـقّر الـذّي تـرجـف 
فـــيه أركـــان الـــخالئـــق وتـــقشعّر فـــيه جـــلود الـــظّاملـــني، وتُـــسئلون عـــّما اكتســـبتم فـــي الـــحيوة الـــباطـــلة وتُجـــزون بـــما 

فعلتم وهذا من يوم اّلذي يأتيكم والّساعة اّلتي ال مرّد لها وشهد بذلك لسان صدق عليم..." (58)
-"... يـا قـوم! قـد مـضت مـن أيّـامـكم أكـثرهـا ومـا بـقت إالّ أيّـام مـعدودة إذًا دعـوا مـا أخـذتـم مـن عـند أنـفسكم ثـمّ 

خذوا أحكام اهلل بقّوة لعّل تصلون إلى ما أراد اهلل لكم وتكونّن من الرّاشدين..." (59)
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-"... قـل ال تـفرحـوا بـما مـلكتموه فـي الـعشيّ وفـي اإلشـراق يـملكه غـيركـم كـذلـك يـخبركـم الـعليم الـخبير، قـل هـل 
رأيـتم ملـا عـندكـم مـن قـرار أو وفـاء ال ونـفسي الـرّحـمن لـو أنـتم مـن املـنصفني، تـمّر أيّـام حـيوتـكم كـما تـمّر األريـاح 
ويُـطوى بـساط عـزّكـم كـما طُـوي بـساط األّولـني، تـفّكروا يـا قـوم! أيـن أيّـامـكم املـاضـية وأيـن أعـصاركـم الـخالـية 
طـــوبـــى ألّيـــام مـــضت بـــذكـــر اهلل وألوقـــات صُـــــــــــرفـــت فـــي ذكـــره الـــحكيم، لَـــَعْمرْي ال تـــبقى عـــزّة األعـــزّاء وال زخـــارف 

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

-"... إنّـا قـد جـعلنا مـيقاتًـا لـكم فـإذا تـّمت املـيقات ومـا أقـبلتم إلـى اهلل لـيأخـذكـم عـن كـّل الـجهات ويـرسـل عـليكم 
نفحات العذاب عن كّل األشطار وكان عذاب ربّك لشديد..." (61)

البهائيّون:

-"... يــا أهــل الــبهاء تــمّسكوا بــحبل الــعبوديّــة هلل الــحّق بــها تظهــر مــقامــاتــكم وتــثبت أســمائــكم وتــرتــفع مــراتــبكم 
وأذكاركم في لوح حفيظ..." (62) 

-"... يـــــنبغي ألهـــــل الـــــبهاء أن يـــــنقطعوا عـــــّمن عـــــلى األرض كـــــّلها عـــــلى شـــــأن يجـــــدّن أهـــــل الـــــفردوس نـــــفحات 
الــتّقديــس مــن قــميصهم ويَــَرْوَن أهــل األكــوان فــي وجــوهــهم نــضرة الــرّحــمن أال إنّــهم مــن املــقّربــني، أولــئك عــباد 

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

املوت:

-"... الحـمد هلل الّـذي جـعل املـوت بـابًـا لـلقائـه وسـببًا لـوصـالـه وعـّلة لـحيوة عـباده وبـه أظهـر أسـرار كـتابـه ومـا كـان 
مخزونًا في علمه..." (64)

-"... جعلُت لك املوَت بشارةً كيف تحزن منه، وجعلُت النّوَر لك ضياًء كيف تحتجُب عنه..." (65)
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-"... بــــــبشارة الــــــنّور أبشّـــــــــــرك فــــــاســــــتبشْر بــــــه وإلــــــى مــــــقّر الــــــقدِس أدعــــــوك تــــــحّصْن فــــــيه لتســــــتريــــــح إلــــــى أبــــــد 
األبد..." (66)

-"... إن املــوت بــاب مــن أبــواب رحــمة ربّــك بــه يظهــر مــا هــو املســتور عــن األبــصار، ومــا املــوت إالّ صــعود الــّروح 
مــن مــقامــه األدنــى إلــى املــقام األعــلى وبــه يبُســط بــساط الــنّشاط ويظهــر حــكم االنــبساط... لَــَعْمِرْي إّن املــؤمــن 

بعد صعوده يرى نفسه في راحة أبديّة وفراغة سرمديّة إّن اهلل هو التّّواب 
الكريم..." (67)

-"... إّن الّـذي آمـن بـاهلل فـي هـذا الـظُّهور األعـظم ال يـفقده املـوت لَـَعْمُر اهلل إنّـه حـيٌّ بـاٍق فـي مـلكوت اهلل الـعزيـز 
البديع..." (68)

العوالم األُخرى:

-"... فــاعــلْم بــأّن هللِ عــوالــَم ال نــهايــة بــما ال نــهايــة لــها ومــا أحــاط بــها أحــد إال نــفسه الــعليم الــحكيم، تــفّكْر فــي 
الـنّوم وأنّـه آيـة األعـظم بـني الـنّاس لـو يـكونّـن مـن املـتفّكريـن، مَــثاَلً إنـك تـرى فـي نـومـك أمـرًا فـي لـيل وتجـده بـعينه 
بـعد سـنة أو سـنتني أو أزيـد مـن ذلـك أو أقـّل، ولـو يـكون الـعالـم الـذي أنـت رأيـَت فـيه مـا رأيـت هـذا الـعالـم الّــذي 
تــكون فــيه فــيلزم مــا رأيــت فــي نــومــك يــكون مــوجــوًدا فــي هــذا الــعالــم فــي حــني الّــذي تــراه فــي الــنّوم وتــكون مــن 
الـّشاهـديـن، مـع أنّـك تـرى أمـرًا لـم يـكن مـوجـوًدا فـي الـعالـم ويظهـر مـن بـعد إذًا حُــــّقَق بـأّن عـالـم الـذي أنـت رأيـتَ 
فـيه مـا رأيـَت يـكون عـاملًا آخـر الّـذي ال لـه أّول وال آخـر، وإنّـك إن تـقول هـذا الـعالـم فـي نـفسك ومـطويٌّ فـيها بـأمـر 
مـن لـدن عـزيـز قـديـر لـحّق، ولـو تـقول بـأّن الـّروح ملـا تَجَــــرَّد عـن الـعالئـق فـي الـنّوم سـيّره اهلل فـي عـالـم الّـذي يـكون 
مســتورًا فــي ســّر هــذا الــعالــم لــحّق، وإّن هلل عــالَــم بــعد عــالــم وخــلق بــعد خــلق وقــّدر فــي كــّل عــالــم مــا ال يُــحصيه 
أحـد إال نـفسه املـحصي الـعليم، وإنّـك فـّكر فـيما ألـقيناك لـتعرف مُــراد اهلل ربّـك ورّب الـعاملـني، وفـيه كُـــنز أسـرار 

الحكمة..." (69)

النّفس والرّوح:

-"... الـــنّفس الّــــتي هـــي املـــقصود إنّـــها تُـــبعث مـــن كـــلمة اهلل وإنّـــها لـــهي الّــــتي لـــو اشـــتعلت بـــنار حُــــــّب ربّـــها ال 
تُخـمدهـا مـياهُ اإلعـراض وال بـحور الـعاملـني، وإنّـها لـهي الـنّار املشـتعلة امللتهـبة فـي سـدرة اإلنـسان وتـنطق بـأنّـهُ 
ال إلــه إالّ هــو والّــذي ســمع نــداءهــا إنّــه مــن الــفائــزيــن، وملّـا خــرجــت عــن الجســد يــبعثها اهلل عــلى أحــسن صــورةٍ 
ــــُه الــرُّوح  ويُــدخــلها فــي جــنٍّة عــالــيٍة، إّن ربّــك عــلى كــّل شــيٍء قــديــر، ثــم اعــلم بــأن حــياة اإلنــسان مــن الــرُّوح وتــوجّـُ
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إلـــى جـــهٍة دون الـــجهات إنّـــُه مـــن الـــنفس فـــّكر فـــيما ألـــقيناك لـــتعرف نـــفس اهلل الّــــذي أتـــى مـــن َمشـــرق الـــفضل 
بســـلطان مـــبني، ثـــّم اعـــلْم بـــأّن لـــلنّفس جـــناحـــني إْن طـــارت فـــي هـــواِء الـــُحّب والـــرضـــا تُنســـب إلـــى الـــرّحـــمن وإن 
طــارت فــي هــواء الــهوى تُنســب إلــى الــّشيطان، أعــاذنــا اهلل وإيّــاكــم مــنها يــا مــأل الــعارفــني، وإنّــها إذا اشــتعلتْ 
بـنار مـحبّة اهلل تُـَسّمى بـاملـطمئنّة واملـرضـيّة وإن اشـتعلْت بـنار الـهوى تُـسّمى بـاألمّـارة كـذلـك فـّصلنا لـك تـفصيالً 

رين..." (70) لتكون من املتبصَّ

-"... إّن الـرَّوح إذا صـعد إلـى الـرّفـيق األعـلى يـحضر بـني يـدي اهلل املـهيمن الـقيوم، وتُـدخـله يـُد الـفضل والـعطاء 
إلـى مـقام مـا اطّـلع بـه إالّ مـن يـنطق فـي كـّل شـأٍن إنّـه ال إلـه إالّ هـو الـفرد الـواحـد الـعزيـز الـودود، طـوبـى لـرُوحٍ 

خرج من البدن مقّدًسا عن ُشبهات األُمم َلَعْمَر اهللِ إنّه يتحرّك في هواء إرادة
ربَّه ويدخل في الجنان كيف يشاء..." (71)

-"... وأمّــا مــا ســألــت عــن الــّروح وبــقائــه بــعد صــعوده، فــاعــلْم أنّــه يــصعد حــني ارتــقائــه إلــى أن يــحضر بــني يــدي 
اهلل فـــي هـــيكل ال تـــغيّره الـــقرون واألعـــصار وال حـــوادث الـــعالـــم ومـــا يظهـــر فـــيه ويـــكون بـــاقـــيًا بـــدوام مـــلكوت اهلل 
وســلطانــه وجــبروتــه واقــتداره، ومــنه تظهــر آثــار اهلل وصــفاتــه وعــنايــة اهلل وألــطافــه، إّن الــقلم ال يــقدر أن يتحــرّك 
عــلى ذكــر هــذا املــقام وعــلّوه وســمّوه عــلى مــا هــو عــليه وتــدخــله يــد الــفضل إلــى مــقام ال يُــَعرُف بــالــبيان وال يُــذكــر 
بـــما فـــي اإلمـــكان، طـــوبـــى لـــروحٍ خـــرج مـــن الـــبدن مـــقّدسًـــــــا عـــن شُــــــــبُهات األُمـــم إنـــه يتحـــرّك فـــي هـــواء إرادة ربّـــه 
ويــدخــل فــي الــجنّة الــعليا وتــطوفــه طــلعات الــفردوس األعــلى ويــعاشــر أنــبياء اهلل وأولــياءه ويــتكّلم مــعهم ويــقصُّ 
عـليهم مـا ورد عـليه فـي سـبيل اهلل رّب الـعاملـني، لـو يـطّلع أحـٌد عـلى مـا قُـّدر لـه فـي عـوالـم اهلل رّب الـعرش والـثرى 

ليشتعل في الحني شوًقا لذاك املقام األمنع األرفع األقدس األبهى..." (72)
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