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 مقىمة

أتحف بيت العى  األعظ   1972في الرابع والعشرين من شهر تشرين ثاني 

العال  البهائي بمجموعة فريىة من بيانات حضرة ولي أمر للا  اإللهي شيى للا أركانه

هها إلى المحافل الروحانية المركزية  المباركة حو  "الحياة البهائية" وفي رسائل وجَّ

آنذا  أوصى كل جامعة من الجامعات البهائية بإعىاد ُكتَي    يُلقي الضوء على 

العظي  الذي أفاض جما  القىم جوان  وجىانية وأخالقية من ذلك الفيض الروحاني 

جلَّ اسمه األكرم على اإلنسانية بمحض مشيئته وصرف فضله وعين عنايته 

ومكرمته. وتفضل في رسالته بإرشادنا فيما يمكن أن تستفيى كل جامعة من الكتي  

الذي نشره المحفل الروحاني المركزي في بريطانيا تحت عنوان "نموذج الحياة 

تي  آخر يفي بالغرض المنشود وذلك باالقتباس من كال البهائية" أو إعىاد ك

المجموعة التي أتحفنا بها ساحته المقىسة والكتي  الذي نشره المحفل الروحاني 

 المركزي في بريطانيا أو مصادر أخر .

ول  يكى يمضي على تعمي  الرسالة المذكورة في أنحاء العال  البهائي الواسع 

تبشر البهائيون في كل مكان بإعالن مشروع النطاق عام وبضعة شهور حتى اس

( وجعل ساحته 1974آذار 21) 1974السنوات الخمس وذلك في نيروز عام 

 المقىسة لهذا المشروع ثالثة أهىاف رئيسية:

 .ودعمها تحقيقها ت  التي االنتصارات على الحفاظ -1 

 .شاسعا واسع النطاقتوسيع الجامعة البهائية توسيعا   -2 

 لصفة المتمي  زة للحياة البهائية وخاصة في نطاق تنمية ا -3

   .الجامعات المحلية البهائية   



 

حنا إن القو  في المجازفة باب من وليس  تحقي  نجاح يضمن ما بأن صرَّ

 المشروع ذلك من الثال  الهىف تحقي  في المحاولة هو إنما والثاني األو  الهىفين

ية المجموعة تلك بإتحافه المقىسة ساحته بأن قلنا أن تقىيرنا في نبالغ ل  أننا كما  الىر  

ى كان إنما البهائي للعال   السنوات لمشروع السامي الهىف ذلك لمثل الطري  يمه  

 . الخمس

بناء على ذلك نضع في متناو  القارئ الكري  هذه المجموعة من اآلثار 

عىيىة من المباركة التي هي غيض من فيض الىرر المنثورة في بطون المجلىات ال

 األلواح المباركة.

ل  ولعل اإلشارة إلى مصادر البيانات المباركة الواردة في هذه المجموعة تسه  

الطري  أمام القارئ المتتبع المتعم  ألن يراجع بنفسه ذلك  المحيط  المواج من 

 الهىاية الربانية التي منَّ للا بها على البشرية جمعاء في هذا الىور المبار  العظي .

وأخيرا نلفت القارئ الكري  إلى أن البيانات المباركة الواردة في هذه 

المجموعة منها نصوص أصلية ومنها مترجمة، وتمييزا  بين النصوص األصلية 

 والمعربة منها طبعت النصوص بالخط العريض والمعربة بالخط الرفيع. 

 كما تجىر اإلشارة بأن العناوين الموضوعة في صىر كل فصل هي نصوص

مباركة إال ما جاء في صىر الفصو  األو  والثاني والرابع والسادس والسابع 

  والعاشر وهي مقتبسة من مضامين البيانات المباركة الواردة في كل فصل.

 



 
 
 

 ( 1) اإلانس وصحيفة يتذكر هبا كونوا قدوة حسنة بني الناس
 (للا بهاء حضرة)

 إن بل ،الىنيوية والنع  انيةالجسم اللذائذ مجرد ليستا وعلوه اإلنسان عزة إن"

 التي والفضائل الخصا  فهي اإلنسان رفعة أصل وأما فرع، الجسمانية السعادة هذه

 وإحساسات  سماوية وفيوضات رحمانية سنوحات وهي اإلنسانية، الحقيقة زينة هي

 وإكتشافات عقلية وإدراكات عمومية ومعارف ربانية ومعرفة إلهية ومحبة وجىانية

 وصيانة فطرية، ومروءة ذاتية وشهامة وألطاف، صىق إنصاف،و  عى  فنية،

 وتقىيس األمور، جميع في والصىق والميثاق، العهى على والمحافظة الحقوق،

 لجميع والرأفة والمحبة العموم، لخير الروح وتضحية الشدون، جميع في الحقيقة

 وهىاية اني،الرحم الملكوت وخىمة اإللهية، التعالي  واتباع اإلنسانية، الطوائف

 في البشر رفعة هي هذه اإلنساني، العال  سعادة هي هذه. والملل األم  وتربية الخل 

 المواه  هذه تتجلى وال السماوية، والعزة األبىية الحياة هي هذه ي، اإلمكان العال 

 وراء ما قوة تتطل  ألنها سماوية وتعالي  إلهية ملكوتية بقوة إال اإلنسان حقيقة في

 بقاء وال لها ثبات ال ولكن الكماالت هذه من ممكنة نماذج الطبيعة عال  وفي الطبيعة،

 كهذا وهَّاجا   تاجا   الرؤوف الرب وضع وقى. الجىار على الشمس أشعة تثبت ال كما

ه نور العال  على ليسطع نسعى أن فعلينا اإلنسان رأس على اع در    2))."اللَّمَّ

 (البهاء عبى حضرة)

 المحيقة واالضطرابات المآسي عبر وبسرعة اليوم ليهرع نياإلنسا العال  إن"

 بواجباتنا القيام في قصرنا أو ( المدمنين نحن)  تعاقسنا ما فإذا المحتوم، قىره نحو  به

ْفنا بما سيُْىَعون آخرين أفرادا   أن شك فال األمرية  . المكنوب العال  هذا إلغاثة به ُكل  

 النبيلة المبادئ من مجموعة يحتوض طري  عن وال العىد، طري  عن فليس



 

 الجوان ، متعىدة النطاق عالمية كانت مهما تبليغية، خطة طري  عن وال والجىيىة،

 أن في نأمل أن نستطيع العظيمة حماستنا أو  لىيننا العليا المثل طري  عن أيضا   وال

 عينأ أمام البهائي الظهور بها جاء التي الُمثلى الىعوة إليه ذهبت ما بتحقي  نقوم

 يَُحقَّ  سوف له بىيل ال فقط واحى أمر هنا . والتىقي  الشك من بكثير يراقبنا عال 

 به تعكس الذي المى  وهو  أال المقىس، األمر لهذا األكيى الظفر شك وبىون بمفرده

 الخالىة  للمبادئ المتعىدة الجوان  روعة الشخصي ومسلكنا كأفراد الخاصة حياتنا

 )حضرة ولي أمرللا(     (3)."للا بهاء حضرة عنها أعلن التي

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 130لوح الحكمة، آثار القل  األعلى، الجزء الثاني، الصفحة  (1)

 . 45 الصفحة بلجيكا، في البهائية النشر دار منشورات " البهاء عبى حضرة مفاوضات من (2)

 .1972 ثاني تشرين 24 مدرخةال األعظ  العى  بيت رسالة النص  هذا مصىر (3)

                      



 
 
 

 معرفة هللا والعمل مبوجب أحكامه أمران متالزمان متكافئان  -1

 کان الّذي أمره ومطلع وحيه مشرق عرفان العباد على للّا  کتب ما أّول إن"

 األعلى واألفق نىاألس المقام بهذا فزتم إذا... والخلق األمر عالم في نفسه مقام

 أحدهما يُقبل ال معا   ألنّهما المقصود لدى من به أُمر ما يتّبع أن نفس لکلّ  غيينب

 (1.")اإللهام مطلع به حکم ما هذا اآلخر دون

د کلّما بأنّ  فاعلم هللا أوامر في سئلت ما وأّما"  فيه ريب ال حقّ  الکتاب في ُحّدِ

 به علمه بعد کهيتر ومن عليم منزل لدن من نّزل بما يعملوا بأن فرض الکلّ  لىع و

 يتجاوز ولن أوامره هي الّشجرة أثمار ألنّ  منه برءاء نحن و عنه بريء   هللا إنّ 

 ( 2)."دبعي غافل إالّ  عنه

 مشيئته  سماء من نّزل بما كالتّمس هو وآخره للّا  عرفان مراأل أّول"

 (3)."واألرضين الّسموات في من على المهيمنة

 ينسبون الّذين أحبّائي عمل الذّلة بل لي عزّ  إنّه لعمري سجني ذلّتي ليس"

 ( 4)."الخاسرين من إنّهم أال أعمالهم في الّشيطان ويتّبعون إلينا أنفسهم

ْنهُ َوَكذل َك اْلعََمل   ي   َما َظَهَر م  ال  إ الَّ ب تَْصى  ْرفَان ه  َكام  يَماُن ب اهلل  َوع  " الَ َيُكوُن اإل 

َ  ف ي  َر ب ه  َوب َما نُز   تَاب  ب َما أُم   ( 5) ." اْلك 

 االستقامة أحىهما اإللهي الوحي مشرق عرفان بعى ضروريان أمران ثمة"

  (6)."للفائزين طوبى الكتاب في الُمنزلَة للا  أوامر اتباع والثاني

 (للا  بهاء حضرة)

*** 

 



 

 العالج، هو  للا  دين ألن ذلك األلفاظ وليس األعما  هو  الحقيقة في للا  دين إن"

 أحى عرف فإذا الىواء استعما  هو  يُجىي الذي أن بل تُغني ال وحىها ءالىوا فمعرفة

 ( 7)."لها معرفته من الفائىة فما يستعملها ول  األدوية جميع األطباء

 (البهاء عبى حضرة)

*** 

"إن معرفة مظهر الظهور اإللهي وحىها محرومة من النفوذ والتأثير، وهي ال 

رة، إن ل  تدد  إلى حسن السلو  وتزكية األخالق، تُعتََبر شيئا  لى  أهل العل  والبصي

ذلك ألن هذه المعرفة ليست حقيقية وما هي إال وه  وتقليى، وكذلك حسن النية 

وصفاء القل  والصىق إن كانت محتجبة عن نور معرفة للا ول  تفز باإليمان 

مىد  بمظهر ظهوره ستُمسي في العاقبة محرومة من قوة التأييى اإللهي الىافعة ومن

روح القىس اللذْين وحىهما قادران على دفع هموم هذا العال  الظلماني وكروبه، 

فهي محرومة من التأثير الىائمي وحصو  النتائ  الكلية، إن النجاح والظفر في هذا 

القرن األنور سيكون من نصي  كل مدمن متحٍل بالسلو  الحسن وليس من حظ 

لمنحطين الذين ه  غافلون عما يقصى به عال  سيء األعما ، إن مواعظ العلماء ا

الىين وكذلك نشاط أهل العل  والتقو  وإقىامه  والذين ه  محتجبون عن معرفة 

الباري، آثار كالهما محىودة في الحيز األدنى وفانية، ولكن ثمرات الهم  العالية لكل 

 مدمن متٍ  باقية وليست لها حىود، ألنها مستمىة من روح أمر حضرة بهاء للا 

 (8)س."النابضة ومديَّىة بنفثات روح القى

 )حضرة ولي أمرللا(

 

 



 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .2 الفقرة األقىس، الكتاب( 1)

 .356بىيع الصفحة  133( آثار القل  األعلى، الجزء الرابع، طبع طهران، 2)

 .108 الصفحة  الهنى، بعط الثاني، الجزء األعلى، القل   آثار( 3)

 .152( آثار القل  األعلى، الجزء األو  )كتاب مبين( الصفحة 4)

 .التجليات لوح( 5)

ب( 6)  . 6 الصفحة  بىيع، 128 الثالثة،  الطبعة وأحكام، حىود كنجينة كتاب من معر 

 . 119  الصفحة   بيروت، طبع وأمريكا،  أوروبا  في البهاء عبى خط ( 7)

ب( 8) ه للا أمر ولي حضرةل توقيع من معرَّ  1925 / 10 / 16 المدرخ إيران،  أحباء إلى   موج 



 

 عمال األالنجاح مهمة صعبة ما مل ترتجم األقوال إىل  -2

يا مأل األرض اعلموا إّن أوامري سرج عنايتي بين عبادي ومفاتيح رحمتي "

 لبريّتي كذلك نّزل األمر من سماء  مشيّة ربّكم مالك األديان، لو يجد أحد حالوة

البيان الّذي ظهر من فم مشيّة الّرحمن لينفق ما عنده ولو يكون خزائن األرض 

 ".كلّها ليثبت أمرا  من أوامره المشرقة من أفق العناية واأللطاف

قد تكلّم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا  لبريّتي أن اعملوا حدودي "

اّلتي فاحت منها  حبّا  لجمالي طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة

 ".نفحات الفضل على شأن ال توصف باألذكار

"سيفنى من في اإلمكان  وما يبقى هو العمل الطيب وكان هللا على ما أقول 

 شهيدا."

زيّنوا أنفسكم بطراز األعمال والّذي فاز بالعمل في رضاه إنّه من أهل البهاء "

عمال الحسنة ثّم بالحكمة قد كان لدى العرش مذكورا . انصروا مالك البريّة باأل

والبيان كذلك أُمرتم في أكثر األلواح من لدى الّرحمن إّنه كان على ما أقول 

 ".عليما  

طوبى لمن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق اّنه مّمن نصر ربّه بالعمل الواضح "

 (1)."المبين

وح أيقْن بأّن الّذي يأمُر النَّاس بالعدل ويرتکُب الف" حشاَء في نفسه يَا اْبَن الرُّ

 ."إنّه ليس منّي و لو کان على اسمي



 
 
 

يَا اْبَن الُوُجود ال تَنِسْب إلى نفس ما ال تحبُّه لنفسك وال تقُْل ما ال تفعُل هذا "

 (2)."أمري عليک فاعَمْل به

َرأُس اإِليماِن هو التّقّلل فى القول والتّکثُُّر في العمل ومن کان أقوالُه أْزيَد "

 (3)."ا أّن عدَمه خير  من وجوده و فناَءهُ أحسُن من بقائهمن أعماله فاعلمو

لنّاس بالبّر وينسون أنفسهم إيّاکم يا قوم ال تکونّن من الّذين يأمرون ا" 

يکذّبهم کّل ما يخرج من أفواههم ثّم حقائق األشياء ثّم مالئکة  كأولئ

 (4)"المقّربين.

أّوال  نفسه ثّم يبّلغ النّاس من أراد أن يبلغ أمر مواله فلينبغي له بأن يبلّغ "

 (5)"ليجذب قوله قلوب الّسامعين ومن دون ذلک لن يؤثّر قوله في أفئدة الّطالبين.

 (6)"طوبى لمن تمسك بكتاب هللا وعمل بما أمر وويل للغافلين."

ليس ضّري سجني وبالئي وما ورد علّي من طغاة العباد بل عمل اّلذين "

 (7)بون ما ينوح به قلبي وقلمي."ينسبون أنفسهم إلى نفسي و يرتک

لقى حملت الباليا والرزايا كلها من أجل أن يتحلى الناس بطراز األخالق "

الروحانية والصفات الملكوتية وما ل  يشرب أحباء للا من هذه الكأس لن يستطيعوا 

 (8)."سقي اآلخرين، عليه  أن يشربوا ه  بأنفسه  أوال  ث  يسقوا اآلخرين

كل عمره بالتعبى ولكنه ظل محروما  من االتصاف بصفات  إذا انك  أحى"

 (9)ترفع شأن أمر للا ال جىو  من ذلك التعبى ولن يعطي أي ثمرة."

أيها الناس إن القو  يلزمه العمل ألن دليل صىق القو  هو العمل فالقو  "



 

 (10)."دون عمل ال يروي العطشى وال يفتح أبواب البصيرة للعميان

ا اليوم فإنها باألفعا  فلتصىر  يا ابن أمتي من" قبل كانت الهىاية باألقوا  أمَّ

ا أحباؤنا فقى  األفعا  قىسية من هيكل اإلنسان، ذلك ألن الناس في األقوا  شركاء أمَّ

انفردوا باألعما  الطاهرة المقىسة إذا  فاسعوا ما في وسعك  في أن تمتازوا من جميع 

 (11)"ىس منير.الناس بأفعالك  كذلك نصحناك  في لوح ق

ك  من الناس ينسبون أنفسه  إلى الح  ولكن ما أشى غفلته  عنه، ألن "

االنتساب ال يت  بالقو  وال يصىق وال بى لكل دعو  برهان ولكل مقا  حجة، فعلى 

أولئك الذين ينسبون أنفسه  إلى الح  أن يظهر من أفعاله  آثار التقىيس وتبىو من 

   (12)وجوهه  نضرة النعي ."

 (للا  بهاء ضرةح )

* * * 

 ويكونون أقواله ، على أعماله  فتزيى ممتازين، البهائي ون يكون أن ينبغي"

 صىقه  وأفعاله  وأعماله  بمسلكه  ويثبتون بالقو ، ال بالعمل للعالمين رحمة

، العال  فضائل ويظهرون وأمانته ،  وتنادي الس ماوي ة الن وراني ة ويبي نون اإلنساني 

عوا أن عليك  فيج   ذلك وعلى.....  بهائي ون ه بأن   أعماله   الل يل آناء وتبتهلوا تتضر 

هوا. األقوا  ال األعما  إلى يوف قك  أن للا وتسألوا الن هار وأطراف  للا إلى توج 

 لغنى سببا   تكونوا وأن الخير، عمل إلى توف قوا أن عسى واسعوا وناجوه له وصل وا

او  بائس، لكل وعونا   فقير، كل   ة وسببا   محزون، لكل سرور   وعلة   مريض، كل   لصح 

 ومنزال   غري ، لكل   ومالذ ا وملجأ له، وسيلة ال من لكل   ووسيلة خائف، كل   ألمن

، صفة هي تلك وطن، وال له مأو  ال من لكل   ومأو     فنحن إليها ُوف قنا فإذا البهائي 

 ( 13)."ي ينبهائ  فلسنا -للا قىر ال– إليها نوف   ل  وإذا بهائي ون



 
 
 

 جوهر يكن ل  ما اإلنسان ألن   بأعماله اآلخرين يرب ي أن اإلنسان على يج "

يا   يكن ل  وما تام   إيمان عنىه يكن ل  وما الت قىيس  إحساساته  تكن ل  وما فاديا   مضح 

وح منجذبة وروحه إلهي ة  ،خيري ة وأعماله مقى سا   وقلبه نوراني ة وأفكاره القىس بالر 

 عب  يكتبه وما يقوله ما وكل   أبى ا تثمر لن وأفكاره يدث ر لن كالمه أن   شك   فال

 ( 14)."وهباء

وح اجتهىوا"  هذا إلى وف قت  فإذا للا  بهاء تعالي  بموج  تعملوا أن والفداد بالر 

ة أن ها فاعلموا  والمائىة اإلنساني   العال  وسلطنة الس رمىية والحياة األبىي ة العز 

 (15)."الس ماوي ة

 ادعى فإن باللسان يقوله ما واألفعا  باألعما  يثبت أن اإلنسان على ضفر"

   (16)."األبهى الملكوت تعالي  بموج  يعمل أن يج  اإليمان

 القىم جما  الحقيقة نور ونصائح وصايا حس  بالعمل األحباء يقوم أن يج "

 فقط فوايكت  أن له  ينبغي وال واحى، بعى واحىا   وينفذوها الفىاء، لعتبته روحي

 الروحانية األوامر تتجلى أن يج  واأللواح، األوراق طي وإيىاعها بقراءتها

 للا أحباء أحوا  في وتتصور وتتجسى الشهود حيز في األعظ  لالس  والجسمانية

 ينير شمعا   البهائي يكون أن يج .. لها؟ وأثر ثمر أي ذلك دون فمن وأطواره ،

 ذلك وبغير حقيقية فنسبته كذلك األمر كان إذا ق،اإلشرا أف  في ساطعا   ونجما   اآلفاق

 واسمه  غراب وحقيقته ألماس، اسمه أسود كرجل فهو  وأثر ثمر ودون مجازية نسبته

 البهائي؟ لفظ من الثمرة وما االسمي؟ االنتساب من الفائىة ما الصىاح، العنىلي 

  (17)."المقىسة اإللهية العتبة إلى وملتجئا   حقيقيا   بهائيا   اإلنسان يصبح أن يج 

 الكماالت بفيض اإلنسانية الحقائ  تزيين هو واإليقان اإليمان من الهىف إن"

 يج  إذن النيران، وعذاب الحقيقي الحرمان إلى ألد  ذلك يحصل ل  لو  الربانية،



 

 اكتفاءه  عىم وهو الىقي ، األمر هذا إلى االعتبار بعين ينظروا أن األحباء على

 بجميع ينهضوا أن عليه  بل األديان، كسائر الجوفاء لفاظواأل والعربىة بالغوغاء

 أنه  يثبتوا وبذلك الربانية، النفوس تنتهجها التي كتلك الرحمانية والخصا  الفضائل

 ونهارا   ليال   يسعى الذي هو  فالبهائي معنى، دون لفظ مجرد وال حقيقيون بهائيون

 يكون أن منه  واحى كل أمل غاية وتكون الوجود، مرات  في ويرتقي يتىرج حتى

 واألخالق الشي  وتكون البشر، جميع منها ويتنور يستفيض بحي  قىوة سلوكه نمط

 وسعه بقىر ويكون يتناهى، ال تقىم في سببا   وسلوكه دائما ، عينيه نص  الربانيتين

 يمكن المواه  بهذه يفوز وعنىما أجمعين، للبشر وموهبة للعالمين رحمة واستعىاده

 القرون فخر هو الذي المبار  الىور هذا في اإليمان إن ذلك ومرد بهائي، بأنه القو 

 شدون بجميع القيام عن عبارة بل للا، بوحىانية اإلقرار مجرد ليس واألعصار

 (18)."وكماالته اإليمان

 ( البهاء عبى حضرة)

* * * 

 هو  والباطل الح  بين والفارق األت  األكمل والميزان األقوم األساس إن"

 منها حرمت طائفة وكل للا عنى من مديى األخالق ملك حزب كل األقوا ، ال ألخالقا

  (19)."وتأييىه للا  فضل من وممنوعة باطلة

يتفضل حضرة الباب قائال  في البيان إن كل دين من األديان الماضية كان " 

ان يصلح ليكون عموميا ، والسب  الوحيى لفشل تلك األديان في بلوغ تلك الىرجة ك

عىم كفاءة أتباعها، ويمضي حضرته فيُعطي وعىا  قاطعا  بأن ذلك لن يكون مصير 

ُره للا"ظهور  ، وإنه سيصبح عموميا  ويض  أهل العال  جميعا ، وهذا يى  "من يُظه 

على أننا في النهاية سننجح، ولكن أليس من الممكن أن نكون عن طري  نقائصنا 

تركيز جهودنا في نشر األمر المبار  سببا  في وتقصيرنا في التضحية وامتناعنا عن 



 
 
 

تأخير تحقي  ذلك المثل األعلى؟ ث  ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أننا سنكون مسدولين 

أمام للا، وإن الجنس البشري سيبقى مىة أطو  في حالة عناده وعصيانه، وإن 

   (20)."الحروب لن يت  تجنبها قريبا  وإن عذاب اإلنسان سيىوم مىة أطو 

 زاد فكلما ،أعلى ساطع لمثل تجسيىا   يريى بل مساومة يطل  ال العال  إن"

 في ،منازله  في ،حياته  نواحي من ناحية كل في تعاليمنا بموج  عمال   األحباء

 لقلوب اجتذابه  زاد القىر بذلك االجتماعية، عالقاته  في ،وأشغاله  تجارته 

 ." غيره 

ومثل عليا فحس ، بل متلهف قبل كل شيء العال  ليس متلهفا  لمبادئ سامية "

 لقىوة ساطعة يستطيع البهائيون اا ويج  عليه  اا أن يقىموها."

" الكالم بىون قىوة حية لن يكفي قط ليبع  الرجاء في قلوب جيل تخلص من 

 الوه  وغالبا  ما يكون متشككا  ومتهكما ."

لمبار ، ألن الغرض " ما ل  نطب  التعالي  فلن يمكننا أن نتوقع نمو األمر ا

األساسي من األديان كافة اا بضمنها ديننا نحن اا هو تقري  اإلنسان من للا وتغيير 

 أخالقه وهذا له أهمية قصو ."

"علينا أن نتذكر دائما  أن التعالي  المباركة هي كاملة ومتقنة تماما ، وإن السب  

ر حتى اآلن، هو أننا نحن الوحيى لعىم اعتناقها من جان  عىد كبير من إخواننا البش

البهائيين في كافة أنحاء العال  ل  نبلغ بعى مرحلة نكران الذات ول  نصبح مرايا 

نورانية لحقيقة حضرة بهاء للا كما ينبغي ويلي ، علينا أن نجتهى بصورة متواصلة 

 لتحسين تطبي  تعاليمه المباركة."

   (21)لعمل.""ما يريىه العال  ليس الوعظ واألنظمة بل المحبة وا
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 "ومساء صباح كل في هللا آيات اتلوا" -3

  ".الوّهاب العزيز هللا كتب في دالمقصو هو ما لتعرفوا األلواح قرءواا"

 هللا بعهد يوف لم يتل لم الّذي إنّ  ومساء صباح كلّ  في هللا آيات تلواا"

 إتّقنّ  االزال، أزل في هللا عن أعرض مّمن إّنه اليوم عنها أعرض والّذي وميثاقه،

 لو اروالنّه اللّيل في واألعمال القراءة كثرة تغّرنّكم ال أجمعون، كلّكم عبادي يا هللا

 هللا صحف بالكسالة يتلو أن من له خير والّريحان بالّروح اآليات من آية أحد يقرء

 تحملوا ال واألحزان، الكسالة تأخذكم ال قدر على هللا آيات أتلوا القيّوم، المهيمن

 مطلع الى اآليات بأجنحة لتطير يخفّها ما بل ويثقلها يكسلها ما األرواح على

  سماء من نّزل ما ذّريّاتكم علّموا تعقلون، أنتم لو هللا إلى أقرب هذا البيّنات،

 في المبنيّة الغرف في األلحان بأحسن الّرحمن ألواح ليقرأوا واالقتدار العظمة

 على هللا آيات يقرأ إنّه الّرحمن اسمي محبّة جذب أخذه الّذي إنّ  األذكار، مشارق

  ." الّراقدين أفئدة به تنجذب شأن

 مستغفرا   متذّكرا   ذاكرا   األسحار في األذكار مشرق إلى توّجه لمن طوبى"

والّذين ..... وإذا دخل يقعد صامتا  إلصغاء آيات هللا الملك العزيز الحميد 

يتلون آيات الّرحمن بأحسن األلحان أولئك يدركون منها ما ال يعادله ملكوت ملك 

اليوم إالّ من  الّسموات واألرضين،  وبها يجدون عرف عوالمي الّتي ال يعرفها

أوتي البصر من هذا المنظر الكريم، قل إنّها تجذب القلوب الّصافية إلى العوالم 

  ".الّروحانيّة الّتي ال تعبّر بالعبارة وال تشار باإلشارة طوبى للّسامعين

  ".واألسرار الحكمة لئالي من فيه بما تّطلعون لعلّ  بياني بحر في غتمسواا"

لى المنابر من أراد أن يتلو عليكم آيات ربّه فليقعد قد منعتم عن االرتقاء إ"



 

   (1)."على الكرسّي الموضوع على الّسرير ويذكر هللا ربّه ورّب العالمين

ل من سماء  مشيئة ربك الفياض لتعرف ما أردناه في غياهب  "تفكر فيما نّزِ

   (2)اآليات."

بين لتستجذب بها اقرأ يا عبد ما وصل إليک من آثار للّا بربوات المقرّ  أن"

وتستجذب من نغماتک أفئدة الخالئق أجمعين، ومن يقرء آيات للّا في بيته  كنفس

وحده لينشر نفحاتها المالئکة النّاشرات إِلى کّل الجهات وينقلب بها کّل نفس 

    (3)."سليم

 محبوبه طل  في ويسعى باألذكار األسحار في يشتغل أن....  السالك وعلى"

  (4)". والذكر الح  بنار الغفلة حجاب ويحرق القتىاروا الهمة بتمام

  ( للا  بهاء حضرة)

*** 

 واقرأوا  بموجبها واعملوا مضامينها في وتمعنوا المكنونة الكلمات اتلوا"

 وانهضوا والبشارات  واإلشراقات والتجليات* والكلمات الطرازات ألواح بإمعان

 ومشارا   مضيئا   شمعا   لجمعا في منك  واحى كل يصبح حتى بموجبها العمل بشأن

    (5)."بالبنان

"راجعوا األلواح المقىسة والحظوا اإلشراقات والتجليات والكلمات 

والبشارات والطرازات والكتاب األقىس، فهذه التعالي  اإللهية هي عالج أمراض 

العال  اإلنساني في هذا اليوم وبمثابة مره  لجرح جسى العال ، فهي روح الحياة 

   (6)النجاة ومغناطيس العزة األبىية والقوة النافذة في الحقيقة اإلنسانية."وسفينة 



 
 
 

     حضرة عبى البهاء()

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

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

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

 .136 رق  المقتطف" GLEANINGS"  مجموعة من منقو  النص (3)

 . 153كتاب اإليقان الترجمة العربية، الصفحة  (4)

 . 93 الصفحة الثال  الجزء البهاء عبى مكاتي  (5)

 . 252 الصفحة الثال  الجزء البهاء عبى مكاتي  (6)

  الفردوسية الكلمات *          



 

 هللا إلى والتوجه والمناجاة صالةال -4

والّصوم من أّول البلوغ أمرا  من لدى هللا ربّكم قد فرض عليكم الّصلوة "

  ".ورّب أبآئكم األّولين

الّ تعبدوا إالّ هللا وتوّجهوا بقلوب نوراء إلى وجه ربّكم مالك األسماء  هذا "أ

      (1)."أمر ال يعادله ما عندكم لو أنتم تعرفون

قي طوبى لنفس فازت بأّيامي وللسان نطق بذکري ولعين توّجهت إلى أُف"

      (2)."ولبيت ارتفع فيه ذکري ولِرْجٍل سرعت إلى سواء الّصراط

طوبى لفقيٍر قصد بحر الغناء ولعليل تّوجه إلى مطلع الّشفاء ولضعيٍف أقبل "

     (3)."إلى أفق االقتدار

 ( )حضرة بهاء هللا 

*** 

 وبع  الرحمانية القلوب إحياء وسب  اإللهي األمر أساس أس هي الصالة"

 ااا  جميعا   بنا أحاطت واألحزان ااا الصالة  في للمناجاة انصرفنا ما فإذا فيها، الروح

  ان  ال يمكن  حالة في ونصبح والريحان، الروح محلها ويحل كلها الغموم تزو 

 مناجاة وتلونا وتنب ه وخشوع خضوع بكل للا  يىي بين بالصالة قمنا ما فإذا ،أصفها

 على والبهاء األبىية، بالحياة الوجود يفوز  بحي  المذاق يحلو  متناهية برقة الصالة

     ".واآلصال بالغدو ربهم ويعبدون هللا أحكام يجرون الذين البهاء أهل

"لن يطمئن قل  اإلنسان إال بعبادة الرحمن ولن تستبشر الروح سو  بذكر 



 
 
 

بمثابة الجناح الذي يرفع روح اإلنسان من الحضيض األدنى إلى  ةللا، إن قوة العباد

لملكوت األبهى، ويه  الكينونات البشرية الصفاء والنقاء، ولن ينا  أحى المقصود ا

       (4)إال عن طري  ذلك."

 وإن طال  الموهبة .إعل  إن الضعيف يقتضي له أن يتضرع إلى للا القوي"

وحينما يتضرع اإلنسان إلى ربه فإنه  .يلي  به أن يبتهل إلى للا الوهاب العظي 

وهذا التضرع بذاته يجل  النور إلى  .يلتمس الفضل من بحر رحمتهيتوجه إليه و 

ر بصيرته وتنتعش روحه ويسمو وجوده "يا  :وخال  ابتهالك وتالوتك .قلبه فتتنوَّ

تصور أنت مبلغ ابتهاج قلبك وانشراح نفسك بروح محبة للا  ،إلهي اسمك شفائي"

لية اإلنسان ويزداد االنجذاب تزداد قاب ، وبعى وانجذاب عقلك إلى ملكوت للا

وكلما زاد العطش زادت موهبة السحاب  ،استعىاده، وكلما اتسع اإلناء زاد الماء

هذا هو سر االبتها  وحكمة توسالت اإلنسان من أجل نيل  .عذوبة في مذاق اإلنسان

(5)أمانيه."
 

"إن أرقى نوع من المناجاة هو الذي يقصى منه محبة للا وال خوفا  منه تعالى 

ناره وال أمال  بفضله أو بفردوسه ..... وإذا هام إنسان بح  حبي ، فمن أو من 

المستحيل أن ال يله  بذكر اسمه فكيف بمن يشعر بمحبة للا؟ أال يصع  عليه 

 (6)"السكوت عن ذكر اسمه؟ والرجل الروحاني ال يجى لذة  إال في ذكر للا.

ه إلى الروحانيات إذا ضاق صىر اإلنسان من الماديات ضيقا  شىيىا  وتوج "

 للا زا  ذلك الضي ، وإذا وقع اإلنسان فريسة لليأس والقنوط والتع  ث  تذكَّر

الرحمن الرحي  ُسرَّ خاطره، وإذا وقع في وهىة الفقر المادي الشىيى ث  استروح 

اإلحساسات الروحانية رأ  نفسه غنيَّا  بكنز الملكوت، وإذا مرض وفكَّر في الشفاء  

وإذا وقع أسيرا  لمصائ  عال  الناسوت تسلى بالتفكير في  شفى غليل صىره،

الالهوت، وإذا ضاق ذرعا  بسجن عال  الطبيعة ث  طار بفكره إلى عال  الروح سر 

خاطره، وإذا اختلت حياته الجسمانية ث  فكَّر في الحياة األبىية عاد ممنوناُ شاكرا  .... 



 

هي أعظ  موهبة العال  اإلنساني، وإن ، من هذا يتبيَّن لك  أن اإلحساسات الروحانية 

توجهك  إلى للا يوما التوجه إلى للا هو حياة اإلنسان األبىية، وإنني آلمل أن يزداد 

تأثير نفثات الروح القىس وأن يزداد بعى يوم وأن تزداد تسلية خاطرك ، وأن يزداد 

 7)(ظهور القو  الملكوتية."
 

وجه إلى الملكوت اإللهي، فإن هذا إذا كانت لإلنسان إحساسات روحانية وت "

مىار تسليته، فهو حينما يتوجه إلى للا ينا  إحساسات روحانية، وينسى كل ه  وغ ، 

ألنه حينما يتوجه إلى للا  من جميع الجهات فإن لىيه التسلية، فلو هجمت عليه الباليا

ور تزو  جميع هذه الهموم والغموم واألحزان، ويحصل على منتهى الفرح والسر

وتحيط به البشارات اإللهية، وير  العزة وهو في منتهى الذ  لة وير  نفسه غنيا  وهو 

(8)في منتهى الفقر."
    

توجهوا إلى للا وصلوا له وناجوه واسعوا إلى عمل الخير عسى أن "

(9)توفقوا."
 

         
 ء()حضرة عبى البها           

*** 

والتنبه والىعاء والمناجاة، ألن  يج  أال ننسى األوقات المخصصة للتأمل"

النجاح واالرتقاء والتقىم دون شمو  العناية اإللهية وفضله بعيى المنا  بل ممتنع 

(10)ومحا ."
  

حتى يصير الشخص بهائيا ، فإن ما يحىث فعال  هو إن بذرة الروح تأخذ "

قىس بالنمو في النفس اإلنسانية، وهذه البذرة يح  سقايتها من فيوضات الروح ال

وتأتي هذه المواه  اا مواه  الروح اا عن طري  المناجاة والتأمل ودراسة البيانات 

المباركة .... ومن الطبيعي أن تمر فترات من الضي  والشىة وحتى المحن القاسية، 

بيى أن الشخص إذا توجه بثبات إلى المظهر اإللهي ودرس بعناية تعاليمه الروحانية 



 
 
 

لوجى أن هذه المحن والشىائى هي في الحقيقة مواه  من وتلقى بركات الروح القىس 

 (11.")للا تعينه على النمو والتطور
  )حضرة ولى أمرللا(        

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 . 79، 11الكتاب األقدس، الفقرتان  (1)

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

 .  69ر السابق، الصفحة المصد (3)

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

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

 . 104المصدر السابق، الصفحة  (6)

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

 . 351المصدر السابق، الصفحة  (8)

 .  138سابق، الصفحةالمصدر ال (9)

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

 . 1954/ 6/ 16معرب من توقيع حضرة ولي أمر هللا الموجه إلى أحد األحباء بتاريخ  (11)



 

 "إلهي يا فيّ  فاخلق  طاهرا    قلبا  " -5 

وحَ  اْبنََ َيا" لَ  ف ي الرُّ  دائ ماَ  ُمْلكاَ  ل َتْمل كََ ُمنيراَ  َحَسناَ  َجي  داَ  َقْلباَ  إْمل كَْ الَقْولَ  َأوَّ

يماَ  َأَزلَ  باق ياَ  (1)."َقد 
   

"طّهروا قلوبكم عن ذفر الّدنيا مسرعين إلى ملكوت ربّكم فاطر األرض 

(2)."سماء وال
 

جعلها عرشا  لظهور عباده و ما عليها إالّ قلوباألرض و"ما أراد هللا من 

(3)سوها عن دونها ليرتسم عليها ما خلقت لها."تجلّياته إذا  قدّ 
 

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

"لعمر للا لو تقى س قل  واحى وأصبح فارغا  من شدون الىنيا لقلَّ  القلوب 

 (5)بقوة روحانية وهىاها إلى قل  الوجود."

مكنونة إلى النفس السارقة والهوس "إن القل  خزينتي ال تودع آللئه ال

(6)الخائن."
  

إنَّ الش خص المجاهى ال ذي أراد أن يخطو بقىم الط ل  والس لو  في سبيل "

 ّ  معرفة سلطان القىم، يج  عليه في بىاية األمر، أن يجعل القل  ال ذي هو محل

ا ومنزّ  ي األسرار الغيبي ة اإللهي ة، مطهّ  ظهور تجل مة ه ا عن كل  غبرة مظلّ  ر 



 
 
 

(7)"من غبار العلوم االكتسابي ة وإشارات المظاهر الش يطاني ة.
 

لك قى رت جميع ما في الس موات واألرض إال القلوب، فقى   "يا ابن الت راب

جعلتها منزال  لتجل ي جمالي وإجاللي وأنت قى تركت منزلي لغيري،  فكلما أراد 

يه غريبا ، فأسرع إلى ظهور قىسي في كل  زمان أن يقصى مكانه وجى غيره ورأ  ف

ضح سر   ول  أرتض  أن حرم المحبوب في الالمكان، ومع ذلك سترُت أمر  ول  أف

 "أُخجلك.

ثة بالس كر فكيف  "يا عش  الت راب إن كنت  ال تتناولون أثوابك  بأيٍى ملو 

تلتمسون معاشرتي بقلوب دن ستها الش هوة والهو  وتبتغون إلى ممالك قىسي سبيال  

 ." ت عّما أنتم تريدونهيهات هيها

ل قليال  أسمعت قط  أن  الحبي  والغري  يجتمعان في قلٍ   يا حبيبي بالقو " تأم 

(8)واحٍى؟ إذا  فاطرد الغري  حت ى يىخل الحبي  منزله."
  

 )للا  بهاء حضرة)

*** 

أصل التقىيس والتنزيه هو لطافة القل  وطهارته وتقىيسه عما سو  للا كلها "

(9)حات للا."واالشتعا  بنف
       

 )البهاء عبى حضرة)

*** 

  صافيا   القل  يصبح كي ممكنة وسيلة بأية التشب  شيء كل وقبل أوال   يج "



 

)10)."كان أمر أي على لإلقىام ونتيجة أثر ثمة يكون فال ذلك وبغير خالصة، والنية
 

 (أمرللا  ولي حضرة)

 

 

 

 

 

 

         اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . العربية المكنونة الكلمات (1)

  .80 الفقرة األقىس، الكتاب (2)

 .  GLEANINGS مجموعة في ،136 مقتطف األصىق، للا اس  لوح (3)

 . 37 الصفحة  األو ، الجزء األعلى القل  آثار (4)

 . 397 الصفحة الثال ، الجزء وخل  أمر (5)

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

 152 الصفحة العربية، الترجمة ن،اإليقا كتاب (7)

 (.  المعربة) الفارسية المكنونة الكلمات (8)

 406   الصفحة الثال ، الجزء وخل  أمر (9)

 .   1923/ 1/ 12 المدرخ للا أمر ولي حضرة توقيع (10)

 



 
 
 

 محبااااااااة اللاااااااااه - 6

  ."ن اعملوا حدودي حبا  لجماليا"

قيان في صدر اإلمكان والذي منع  "من فاز بحبي حق له أن يقعد على سرير الع 

(1)لو يقعد على التراب إنه يستعيذ منه إلى هللا مالك األديان." 
   

(2)"طوبى لمن يحب العالم خالصا  لوجه ربه الكريم." 
 

ه إلى هللا مالك   "طوبى للسان نطق بذكري ولقلب تزيََّن بطراز  حبي ولوجه توجَّ

 َ(3)األديان." 

يتصرف فيه غيره ويكون معه في كل   ه ما ال "لكل نفس ينبغي أن يختار لنفس 

 (4)األحوال تاهلل إنه لحب هللا إن أنتم من العارفين." 

اإلمكان  تعالى من أخذ وشرب باسمي  قل إن ماء الحيوان هو حب الرحمن في  " 

     (5)العزيز البديع." 

ألقيت عليك مثالي  و  خلقتك  كنُت في قدم ذاتي وأزلية كينونتي عرفُت حبي فيك " 

  رُت لك جمالي." وأظه 

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



 

وصاياي ابتغاء  لرضائي."   تنسى "ال تترك أوامري حبا  لجمالي وال  
(6)

 

رأس التجارة هو حبي به يستغني كل شيء عن كل شيء وبدونه يفتقر كل  " 

(7)شيء عن كل شيء وهذا ما ُرِقم من قلم عز منير." 
   

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

ر بنور محبة أهل العال ."  "طوبى لنفس إتكَّاَ على فراشه وقلبه منوَّ
(9)

 

 (للا  بهاء حضرة) 

*** 

"إعلم حّق اليقين إّن المحبّة سّر البعث اإللهي والمحّبة هي التجلّي 

 هي المحبّة کوتي،المل النور هي المحبّة الروحاني، الفيض هي المحبّة الرحماني،

 العالم في الحقّ  ظهور سبب هي المحبّة اإلنساني، الروح في القدس روح نفثات

 إلهي، بإيجاد األشياء حقائق من المنبعثة الضروريّة الروابط هي المحّبة اإلمکاني،

 هي المحبّة الجسماني،و الروحاني العالم في الکبرى السعادة وسيلة هي المحبّة

 فى والخلق الحقّ  بين الرابطة هي المحبّة الظلماني، لغياهبا في به يهتدي نور

 هي المحبّة نوراني، إنسان لکلّ  الترقّي سبب هي المحّبة الوجداني، العالم

 بين الوحيد النظام هي المحّبة اإللهي، العظيم الکور هذا في األعظم الناموس

 الکلّيّة القّوة هي حبّةالم الماّدي، التحقّق في والتدبير بالترکيب الفرديّة الجواهر

 هي المحبّة العالي، األوج في الساطعة والنجوم السيارات هذه بين المغناطيسيّة

 هي المحبّة متناهي، غير ثاقب بفکر الکون في المودعة األسرار إنکشافات سبب

 الحياة هذا في األمم تمّدن سبب هي المحبّة المتباهي، الکون لجسم الحياة روح



 
 
 

 بها قوما   هللا وفّق وإذا متعالي، شعب لکلّ  األعلى الشرف هي ةالمحبّ  الفاني،

 خلت وإذا األبهى، ملکوت وأهل  السماء ومالئکة األعلى مأل أهل عليهم يصلّين

 من درك أسفل في سقطوا اإللهيّة المحبّة الرحمانّية السنوحات هذه من قوم قلوب

 خالل، لهم وليس يبة،الخ وهدة في ووقعوا الضالل، بيداء في وتاهوا الهالك،

 هللا محبّة مظاهر کونوا هللا أحباء يا الطبقات، أسفل في العائشة کالحشرات أولئك

 هذا اإلشراق ونعم والوفاق المحبّة بنور مشرقين اآلفاق في الهدى ومصابيح

 أمريکا في األحباب بين وتنشره الکتاب هذا تطبع بأن عليك عزيزي يا اإلشراق،

 ويفادوا البشر جميع يحبّوا بل بعضا ، بعضهم ويحبّوا  قواويتّف يتّحدوا  حتى

 البهاء، شريعة وهذا البهاء، دين هذا البهاء، سبيل هذا بعضا، بعضهم أرواحهم

(10)."البهاء من نصيب فليس هذا له ليس ومن
   

وهي  "إن ثمرة وجود اإلنسان هي محبة للا، ومحبة للا هي روح الحياة

تكن محبة للا لكان عال  اإلمكان  ظلمانيا ، ولوال محبة للا الفيض األبىي. فلو ل  

لكانت قلوب بني اإلنسان ميتة محرومة من الشعور الوجىاني، ولوال محبة للا 

النمحت كماالت العال  اإلنساني وانعىمت، ولوال محبة للا لما كان االرتباط الحقيقي 

حاد الروحاني، ولوال محبة للا لخمى نور ولوال محبة للا لفُق ى االت في العال  اإلنساني

وحىة العال  اإلنساني ولوال محبة للا لما تعان  الشرق والغرب كما يتعان  الحبيبان، 

ولوال محب ة للا لما تبى   الخالف والش قاق باالئتالف ولوال محب ة للا لما انتهى 

حبابا ، وإن  محب ة العال  االفتراق إلى االت حاد ولوال محب ة للا لما صار األغيار أ

اإلنساني  إشراق من محب ة للا وجلوة من فيض موهبة للا."
(11)

  

"والواقع أن  محب ة للا هي حقيقة فضائل العال  اإلنساني  بها تتطه ر طينة البشر 

وبمحب ة للا ينجو اإلنسان من نقائص العال  اإلنساني  وبمحب ة للا أيضا  يرتقي في 

ل، فتصبح هي سببا  لنوراني ة العال ، ولوحىة جميع البشر، إنَّ محب ة للا عال  الفضائ 

دواء لكل  داء ومره  لكل  جرح، ومحب ة للا سب  سعادة عال  البشر، وبها يفوز 



 

اإلنسان بالحياة األبىي ة والس عادة الس رمىي ة. فيج  علينا إذن أن نحصر سعينا وجهىنا 

لك ألنَّ محب ة للا هي حقيقة جميع األديان وهي  وذفي أن نكون تجسيى ا لمحب ة للا 

أساس تعالي  عال  اإلنسان.... فيج  عليك  إذن أن تحصروا فكرك  وذكرك  وتقضوا 

(12)"كل  وقتك  في أمر واحى أال وهو أن تصبحوا مظاهر محب ة للا.
  

ناء يج  أن تحبوا الناس لوجه للا، أحبوا كل إنسان كامل ولو ل  يكن من أب "

(13)وطنك ."
  

"أما في المىارس يج  االبتىاء بتعلي  الىين وبعى تعلي  الىين وترسيخ محبة للا 

(14)في قلوب األطفا  تىرس سائر العلوم."
   

غ  من أن  االنشراح قى " ال يمكن أن يتأت ى انشراح القلوب إال بمحب ة للا وبالر 

ت سرعان ما يتبى   بالضي ، يحصل من أمور أخر ، إال  أن ه انشراح عرضي  مدق  

ا الس رور واالنشراح الل ذان يتأت يان من محب ة للا فأبىي ان فإذا كان سرور  ..... وأم 

ا ال شك  فيه إذن أن   ة قى تزو  في يوم من األي ام فمم  ة فإن  الص ح  اإلنسان في الص ح 

ة ليست سبب ا للس رور وإذا كان سرور اإلنسان كامنا  في الث   روة فإن  الث روة قى الص ح 

تزو ، وإذا كان سروره في المنص  فإن  المنص  قى يضيع من يىه، وطالما كان 

وا  كان المسب    كذلك زائال ، ولكن عنىما يكون سب  الس رور هو  الس ب  قابال  للز 

، يكون ذلك الس رور ا كانت ولم   أبىي ا ، ذلك ألن  الفيوضات اإللهي ة أبىي ة الفيض اإللهي 

ت في قلبه المحب ة  محب ة للا أبىي ة فإن  اإلنسان إذا تعل   قلبه بالفيض اإللهي  استقر 

اإللهي ة وكان سروره أبىي ا ، وما تعل   القل  باألمور الفانية إال  ارتى  يائسا  آخر األمر 

". إال  بمحب ة للا ومحب ة العال  اإلنساني 
(15)

   

 (16)  والعىاوة ظلمة تأوي إلى كل كهف.""المحبة نور يضيء في كل منز

 )البهاء عبى حضرة)



 
 
 

*** 

هي األساس الجوهري لكل دين بما في ذلك  إن محبة للا وبالتالي محبة البشر"

ديننا، فإن درجة أعظ  من المحبة سوف تنت  وحىة أعظ ، ألن المحبة تمكن الناس 

(71)من احتما  بعضه  البعض وأن يكونوا صبورين ومسامحين."
  

إن ما يحتاج إليه األحباء اا في كل مكان اا هو قىر أكبر من محبة بعضه  "

لبعض وهذا يمكن الحصو  عليه بمحبة أكثر لحضرة بهاء للا، فلو نحبه حبا  عميقا  

إلى درجة كافية فإننا لن نسمح قط للمشاعر واآلراء الشخصية أن تعي  أمره 

ضنا لبعض ألجل األمر المبار  ونكون المبار  ونكون راغبين في فىاء أنفسنا بع

(18)عىيىة." كما تفضل حضرة عبى البهاء قائال  نفسا  واحىا  في أجساد
 

"إن األمر المبار  بىون روح المحبة الحقيقية لحضرة بهاء للا ولىينه 

ومدسساته ومحبة المدمنين بعضه  بعضا ال يستطيع قط إدخا  أعىاد كبيرة من 

(19)لعال  ليس الوعظ واألنظمة بل المحبة والعمل."الناس، ألن ما يريىه ا
 

علينا أن نح  للا وبهذه الحالة تصبح المحبة العامة لجميع الناس ممكنة، "

فنحن ال نستطيع أن نح  كل كائن بشري لنفسه، إال أن شعورنا تجاه البشرية يج  

 (20)أن تحركه محبتنا هلل الذي خل  جميع البشر."

  أن تسعوا سعيا  حثيثا  حتى تلقوا محبة حضرة بهاء للا "من اآلن فصاعىا  يج 

(21)وعشقه في قلوب األطفا ."
 )حضرة ولي أمر للا(    

---------------------------------- 
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  .(والتربية التعلي  مجموعة)  



 
 
 

 والتقو  للا خشية -7

"أصل الحكمة هو الخشية عن هللا عز ذكره والمخافة من سطوته وسياطه 

ََ(1)والوجل من مظاهر عدله وقضائه."

"إّن الّذين نبذوا البغي والغوى واتّخذوا التّقوى أولئك من خيرة الخلق لدى 

َ(2) باسم هللا مرفوعا ."األعلى وأهل هذا المقام الّذي كان  الحّق يذكرهم المأل

هللا وال تتّبعوا ما عندكم من األوهام اتّبعوا ما يأمركم به ربّكم العزيز  ا "خافو 

َ( 2)." الحكيم 

كم تسكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التّقوى وألسنوزيّنوا رؤ"

َ(2) ."بالّصدق الخالص

رعا  لهيكل أمره طوبى لمن نبذ الهوى متمسكا  بالتقوى الذي جعله هللا د"

 (3)العزيز البديع."

ْينَا أَْوِليَاَءنَا بِتَْقَوى هللاِ الَِّذي َكاَن َمْطل  َع األَْعَماِل َواألَْخالَِق إِنَّهُ قَائِدُ ِِ "إِنَّا َوصَّ

َك بِِه إِنَّهُ ُطوبَى ِلَمْن َدَخَل فِي ِظّلِ َرايَتِِه النَّْوَراِء َوتََمسَّ  عَْدِل فِي َمِدينَِة اْلَبَهاءِ ُجنُوِد الْ 

َل ِذْكُرَها فِي قَيُّوِم األَ  َوّصِ اْلِعباَد  ..... سماءِمْن أَْصَحاِب السَِّفيَنِة اْلَحْمَراِء الَّتِي نُّزِ

ُل فِي َعَساِكِر َربَِّك َوُجنُوُدهُ األَْخالَُق اْلَمْرِضيَّةُ  بِتَْقَوى هللِا تَاهللِ ُهَو اْلقَائُِد األَوَّ

يِّبَةُ َوبَِها فُِتَحْت فِي األَْعَصاِر َواْلقُُروِن َمدائُِن األَْفئَِدِة َواْلقُلُوِب َونُِصَبْت َواألَْعَماُل الطَّ 



 

َ( 4)َرايَاُت النَّْصِر َوالظَّفَِر َعَلى أَْعلَى األَْعالَِم."

"ل  تز  التقو  هي سالح الظفر والسب  األو  للفوز والنصر وهي الىرع 

إن راية التقو  مازالت مظفرة وتُعتبر  ،حزب للاالذي يحفظ هيكل األمر وينصر 

."بها فتح المقربون مدن القلوب بإذن هللا رب الجنودمن أقو  جنود العال  
(5)

   

 ." للفائزين طوبى هللا  خشية هو  الخلق لتربية األول السبب هو  ما كل"

"سبحان للا إن هذا الحزب ليس محتاجا  إلى السالح ألنه  شى وا أزار الهمة 

إلصالح العال  جنىه  األعما  الطيبة وسالحه  األخالق المرضية وقائىه  تقو  

(6)للا."
  

"حقا  أقو  إن خشية للا هي الحرز المبين والحصن المتين لعموم أهل العال  

(7)السب  األكبر لحفظ البشر والعلة الكبر  لصيانة الور ."هي و 
  

ة  "يا أبناء آدم تصعى الكلمة الطيبة واألعما  الط اهرة المقى سة إلى سماء  العز 

ياء وكىورة الن فس والهو   األبىي ة فابذلوا الجهى أن تتطه ر أعمالك  من غبار الر 

ا قري  لن يرتضي صيارفة الوجود بين يىي  ة مقبولة ألنه عم  فتىخل ساحة العز 

كمة ح المعبود إال الت قو  الخالصة ولن يقبلوا إال العمل الطاهر، هذه هي شمس ال

ب اني   (8)."طوبى للمقبلين ةوالمعاني التي أشرقت من أف  ف  المشيئة الر 
  

"يا أهل العال  أوصيك  بما يددي إلى ارتفاع مقاماتك  تمسكوا بتقو  للا 

وتشبثوا بذيل المعروف ..... الح  أقو  إن التقو  هي القائى األعظ  لنصرة أمر للا 

لمرضية كانت وال تزا  كالجنود الالئقة لهذا واألخالق واألعما  الطيبة الطاهرة ا



 
 
 

(9)القائى."
  

"إن التقو  اليوم بمثابة سراج وهو أو  نور أشرق من أف  سماء  االنقطاع  

طوبى لرأس تزيَّن به ولهيكل فاز وهو الرداء األلطف األعظ  لهياكل العباد 

(10)."به
     

(11).""واجعل التقو  الخالصة نص  عينيك وال تخف عما سو  للا 
 

هذا ما حكم به المظلوم واختاره كوا بتقو  للا اا"يا أهل البهاء تمس

(12)".المختار
               

   ))حضرة بهاء للا 

*** 

نَّ كبستاني  يربي ويعتني بأغراسه والس عي " هات تربية صغاره  يج  على األم 

ا لترسيخ اإليمان واإليقان وخشية للا الرحمن وحُ     العموم وفضائل ليال  ونهار 

(13)األخالق والص فات الحسنة في األطفا ."
   

ن  اإلنسان إذا اعتقى بأن ه إذا ظل  في هذا العال  ناله العذاب اإللهي  في العال  "إ

الباقي تجن   الظ ل  واالعتساف، وخاص ة إذا شفع هذا االعتقاد بأن ه إذا أجر  العى  

با  لى  العتبة اإللهي ة، وف از بالحياة األبىي ة ودخل الملكوت اإللهي  واستنار كان مقر 

َََََََََََََ(14)لفضل والعناية."وجهه بأنوار ا



 

 )البهاء عبى حضرة) 

*** 

"تسألون حضرة ولي  أمر للا عن مخافة للا، قى ال يىر  األحب اء أن  أغلبي ة 

 البشر ه  بحاجة إلى عنصر الخوف لكي يكونوا منضبطي الس لو ، فاالنضباط

ا روحي ا  ساميا  نسبي ا ،  الن ات  عن المحب ة فقط ال يتوف ر إال  لى  الن فوس التي بلغت شأو 

، شعور يحتاج إليه الن اس كي  فالخوف من عقاب للا وغضبه إذا ما أقىمنا على الش ر 

يسلكوا الص راط القوي ، علينا أن نح   للا طبعا  إال  أن ه علينا أيضا  أن نخافه، ومعنى 

لك أن نا كالط فل يخاف غض  والىيه الح   وعقابهما ودون أن ننكمش إذالال  أمامه ذ

(15)".رحمته تعالى تفوق حىود عىله وكأن ه طاغية ظال ، بل علينا أن نىر  أن  
 

"عنىما نشرح لألطفا  معنى مخافة للا، فال مانع من ات باع الوسيلة التي غالبا  

في كل  ما كان يعل مه أي الش رح بواسطة األمثولة أو ما كان يت بعها حضرة عبى البهاء 

مزي ة، علينا أن نفه   الط فل أن  مخافة الخال  ليست نتيجة كونه ظالما   الحكاية الر 

ا ما أخطأنا واستح   علينا العقاب فإن  عىله قى ولكن ها نتيجة إدراكنا لعىله، فإذ

(16)."نخافه في آن معا  يقتضي أن ينز  بنا العقاب، علينا أن نُح   للا و
    

 (أمرللا  ولي حضرة)
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 "إهلي إهلي زي ِّن رأسي إبكليل العدل   -8

 "بطراز اإلنصاف وهيكلي

 .""كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بين الّسموات واألرض

 ن المتكبّرينوال تكونّن م"ال ترضوا ألحد ما ال ترضونه ألنفسكم إتّقوا هللا 

لقتم من الماء وترجعون إلى التّراب تفّكروا في عواقبكم وال تكونّن من خ كلّكم

 ."الّظالمين

    (1).""كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بين الّسموات واألرض

"أنظروا إلى ما دونكم كما تنظرون إلى أنفسكم هذا مذهب هللا إن أنتم من 

(2)السامعين." العارفين وهذا دين هللا لو أنتم من
 

نتم من "زيّنوا يا قوم هياکلکم برداء العدل إنّه يوافق کّل النّفوس لو أ

ّن من اإلنصاف وأمرنا بهما في أکثر األلواح لتکوناألدب و كالعارفين وکذل

(3)ين."لمالعا
 

"ينبغي لكل آمر أن يزن نفسه في كل يوم بميزان القسط والعدل ثم يحكم بين 

(4)ديهم إلى صراط الحكمة والعقل."الناس ويأمرهم بما يه
  

"يَا اْبَن اإِلْنَساِن لَْو تَُكوُن نَاِظَرا  إِلَى اْلفَْضِل َضْع َما يَْنفَعَُك َوُخْذ َما يِْنتَِفُع بِِه 

(5)."اْلِعبَاُد َوإِْن تَُكْن نَاِظَرا  إَِلى اْلعَْدِل اْختَْر ِلُدونَِك َما تَْختَاُرهُ ِلنَْفِسكَ 
 



 
 
 

وِح أََحبُّ  يَا اْبنَ "   ال تَْرَغْب َعْنهُ إِْن تَُكْن إَِليَّ   األَْشيَاِء ِعْنِدي اإلْنصافُ الرُّ

راِغبا  َوال تَْغفَْل ِمْنهُ ِلتَُكوَن ِلي أَِمينا  َوأَْنَت تَُوفَُّق بِذِلَك أَْن تَُشاِهَد األَْشياَء بِعَْينَِك ال 

ْر فِي ذِلَك َكْيَف يَْنبَِغي أَْن  ،َمْعِرفَِة أََحٍد فِي البِالدِ فَتَِك ال بِ بِعَْيِن الِعباِد َوتَْعِرفَها بَِمْعرِ  فَّكِ

 "ذِلَك ِمْن َعِطيَّتِي َعلَْيَك َوِعنايَتي لََك فَاْجعَْلهُ أَماَم َعْينَْيَك. تَُكوَن،

وحِ "  اَء فِي نَْفِسهِ أَْيِقْن ِبأَنَّ الَّذي يَأُْمُر النَّاَس بِاْلعَْدِل َويَْرتَِكُب اْلفَْحشَ  يَا اْبَن الرُّ

 "إِنَّهُ لَْيَس ِمنِّي َوَلْو كاَن َعلى اْسِمي.

هذا  تَقُْل ما ال تَْفعَل َوال ْفٍس ما ال تُِحبُّهُ ِلَنْفِسكَ ال تَْنِسْب إِلى نَ  يَا اْبَن الُوُجودِ "

(6)."أَْمِري َعلَْيَك فَاْعَمْل ِبهِ 
 

 وُج العبد عن الوهم والتّقليدهو اإِلنصاف وهو خر َرأُس ُکّلِ ما ذََکْرنَاهُ لَکَ "

في مظاهر الصُّنع بنظر التّوحيد والمشاَهدةُ في کّل األمور بالبصر  سُ التَّفَرُّ و

(7)."الحديد
 

وا ألََحٍد َما ال َِ ال تَْحِملُوا َعلَى النَّاِس َما ال تَْحِملُوُه َعلَى أَْنفُِسُكم َولَْن تَْرض"

(8)"تَْرَضْونَهُ لَُكْم.
   

للا رأس اإلنسانية هو اإلنصاف وجميع األمور منوطة به .....  "قل يا أحباء

.األلباب من ال إنصاف له ال إنسانيّة له لىن انصفوا يا أوأقل 
"(9)

 

َراُج  َ الَ تُْطف ئُوهُ ب أَْرَياح  الظُّْل   َواالْعت َساف  ل"أَْلعَْىُ  س  َباد   (10)."ْلع 

ألني قى أقسمت أال أتجاوز عن  كف وا أيىيك  عن الظ ل  يا ظلمة أهل األرض" 



 

ة." (11)ظل  أحى، وهذا عهى حتمته في اللوح المحفوظ وختمته بخات  العز 
 

(12)"العى  واإلنصاف حارسان لحفظ العباد."
 

 (13)"ما من نور يعاد  نور العى  وهو علة راحة األم  ونظمها."

   )للا  بهاء حضرة)

*** 

مظاهر العى  في جميع األمور، فإجراء "إن ني آلمل أن يكون جميع أحب اء للا 

ا على موظ في الحكومة وحىه  فالت اجر أيضا  يج  أن يكون عادال   العى  ليس قاصر 

نائع يج  أن يكونوا عادلين في صناعاته  ويج  على جميع  في الت جارة وأهل الص 

ا أن يكونوا ا وكبار  سان  يتجاوز اإلن عادلين ومنصفين والعى  هو أال   البشر صغار 

حىوده وأن يرجو لغيره ما يرجوه لنفسه، هذا هو العى  اإللهي  .... من هذا يت ضح 

ا ولكن ي آمل أن تكونوا  أن ه من الممكن أن يكون كل  إنسان عادال  وأن يكون ظالم 

جميع ا عادلين، وأن تحصروا كل  فكرك  في أن تعاشروا جميع البشر وأن تراعوا 

ي معامالتك  معه ، وأن تراعوا حقوق اآلخرين قبل وغاية اإلنصاف ف منتهى العى 

 ،حقوقك  دائما ، وأن تعرفوا أن  منفعة اآلخرين مقى مة على منفعتك  وراجحة عليها

وذلك حت ى تكونوا مظاهر العى  اإللهي  وتعملوا بموج  تعالي  حضرة بهاء 

(14)للا."
       

حماني ة فالعى  أيض" بوبي ة، كما أن  العفو من الص فات الر  ا  من الص فات الر 

، وبقاء البشر منوط بالعى  ال وخباء الوجود قائ  على عماد العى  ال العفو 

(15)"بالعفو.
 )البهاء عبى حضرة)        



 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

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

    .  203 الصفحة  ،الثال  الجزء وخل  أمر (2)

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

 .    171 الصفحة  ،الثال  الجزء وخل  أمر (4)

   . 23لوح إبن الذئ ، الصفحة  (5)

 .العربية المكنونة الكلمات (6)

 .الخير كل أصل لوح (7)

 سورة الملو . (8)

 . 292-291 الصفحة االقتىارات، مجموعة (9)

 .السادس الورق ية،الفردوس الكلمات (10)

  .المعربة الفارسية المكنونة الكلمات (11)

 . 10لوح إبن الذئ ، الصفحة  (12)

 .175  الصفحة  ،الثال  الجزء وخل  أمر (13)

 . 177 الصفحة المعربة،  وأمريكا أروبا في البهاء عبى خط  (14)

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

 



 

 "األمر خدمة على قوموا" -9

عباد الّرحمن قوموا على خدمة األمر على شأن ال تأخذكم األحزان من "يا 

 ." الّذين كفروا بمطلع اآليات

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

"قوموا على خدمة األمر في كّل األحوال إنّه يؤّيدكم بسلطان كان على العالمين  

 ."  محيطا  

(1)ة المقصود الّذي خلقكم بكلمة من عنده.""قوموا على خدم
    

ُطوبَى ِلَمْن  ،قَاَم َعلَى ِخْدَمِة َجِميعِ َمْن َعلَى األَْرِض  من"اإِلْنَساُن اْلَيْوَم ُهَو 

(2)."أَْصبََح قَائَِماً َعلَى ِخْدَمِة األَُممِ 
   

ُكْ  َبْل فَ " ُكوا ف ي ُشُدون  أَْنفُس  ْزَب للا  الَ تَْنَهم  ي   َيا ح  ُروا ف ي إ ْصالَح  اْلعَالَ   َوتَْهذ  ك  

". األَُم  
(3)

 

(4)عمار العال  وتهذي  األم  هذا هو مقصىه ."ا"ال هىف لحزب للا إال 
 

(5)"نوصيك  بخىمة األم  وإصالح العال ."
  )للا  بهاء حضرة)   

*** 



 
 
 

اض "واحصروا فكرك  في تقىي  الخىمة لكل  إنسان وال تلقوا باال  إلى اإلعر

(6)وال اإلنكار وال االستكبار وال تأبهوا للظ ل  وال العىوان."
 

"كل من هو خادم األحباب إنه قائى األصحاب، وكل من هو عبى األحباء إنه 

سلطان الكونين، إن خىمة األحباء لهي خىمة للا وعبودية للا لهي سلطنة الشرق 

(7)والغرب، طوبى لكل خادم ألحباء للا."
  

  األو  وإنني مملوكك  األو ، أقس  بجما  القىم روحي وذاتي "إنني خادمك

ر بنور خىمة أحباء للا ومشامي معطر  وكينونتي ألحبائه الفىاء بأن وجهي منو 

بنفحات محبته  وغاية آمالي وتمنياتي أن أقوم بخىمة األحباء فردا  فردا  هذا هو 

(8)الميزان."
 

أحبه خىم أحبائه، فغاية آما  هذا  "خادم األحباء هو خادم الجما  األبهى من

العبى هي أن أصبح خادما  صادقا  في عتبة أحباء الجما  األبهى، وأن أشى إزار 

الخىمة ليال  ونهارا  حتى استثمر من شجرة الوجود، كل قامة ال تثني في خىمة 

األحباء ما هي إال خشُ  مسنىة* وكل قى ٍ ال ينحني في تحمل المشقات لألحباء ما هو 

إال أعجاز نخٍل خاوية** بناء على ذلك طوبى لك بأن تتحمل خىمة األحباء وصرت 

(9)عبىا  مملوكا  له  هذه هي سلطنة الكونين وعزة الىارين."
    

 )البهاء عبى حضرة)

***  

 يكون حينما لذا الربانية التأييىات يجذب الذي المغناطيس هي الخىمة إن"

 الروح يجى ال فعالين غير يكونون وحينما سالقى الروح يباركه  فعالين األشخاص



 

 (10)."المحيية الشافية أشعته من محرومين فيمسون وجوده  في مستودعا   القىس

 بذر عنى األرض يحرث الذي كالمحراث هي المبار  األمر في الخىمة إن"

 يتسب  وذلك إغنائها إلمكان كامال   حرثا   التربة تحرث أن الضروري ومن البذور

 األمر خىمة في وقلبه عقله كامل يحصر أن الفرد على.......  للبذرة قو أ نمو  في

 تنز  ذلك ت  فإذا للا، بهاء حضرة وضعها التي الرفيعة المقاييس حس  المبار 

(11)."ومحنة شىة كل بالتىري  تقهر وسوف الفرد لمساعىة األعلى المأل جنود
 

 (للا أمر ولي حضرة)

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بُكَ  َرأَْيتَُه ْ   َوإ ذَا" :" المنافقون" سورة في القرآنية  المباركة اآلية  إلى اإلشارة*  يَقُولُوا َوإ ن أَْجَساُمُه ْ  تُْعج 

َسنَّىَة   ُخُش    َكأَنَُّه ْ  ل قَْول ه  ْ  تَْسَمعْ    "......مُّ

 

تََر  اْلقَْوَم ف يَها َصْرَعى َكأَنَُّهْ  أَْعَجاُز نَْخٍل " : "لحاقةا " سورة في القرآنية  المباركة اآلية  إلى اإلشارة**

يَةٍ    ".َخاو 
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 األمانة إكليل ـ10

سكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التّقوى وألسنكم و"زيّنوا رؤ

طراز اآلداب كّل ذلك من سجيّة اإلنسان لو أنتم من ببالّصدق الخالص وهياكلكم 

    (1)المتبّصرين."

َرّبِ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم إِنَّا َقَصْدنَا وَك إِنَّا نَْذُكُر َلَك األََمانََة َوَمقَاَمَها ِعْنَد هللِا َربِّ "

ا َوَرَدنَا َرأَْينَا أَْنَهاَرَها َجاِريَة  َوأَْشَجاَرَها ُمْلتَفَّ  ة  يَْوَما  ِمَن األَيَّاِم َجِزيَرتَنَا اْلَخْضَراَء َولَمَّ

يِن َرأَْينَا َما الَ نَا إِلَى اْليَمِ ِْ هَِ َوجّ َِ الشَّْمُس تَْلعَُب فِي ِخالَِل األَْشَجاِر ت ِِ َوَكانَت

ُك اْلقَلَُم َعلَى ِذْكِرِه َوِذْكِر َما شَ  َك اْلَمَقاِم األَْلَطِف لِهَدْت َعْيُن َمْولَى اْلَوَرى فِي ذَ ايَتََحرَّ

 األَْشَرِف اْلُمبَاَرِك األَْعلَى ثُمَّ أَْقبَْلنَا إِلَى اْليََساِر َشاَهْدنَا َطْلعَة  ِمْن َطلَعَاِت اْلِفْرَدْوِس 

األَْعلَى قَائَِمة  َعلَى َعُموٍد ِمَن النُّوِر َونَاَدت بِأَْعَلى النَِّداِء يَا َمألَ األَْرِض َوالسماء  

أَنَا األََمانَةُ َوُظُهوُرَها  ِِ اْنُظُروا َجَماِلي َونُوِري َوُظُهوِري َوإِْشَراقِي تَاهللِ اْلَحقّ 

ينَةُ ر  ِلَمْن تََمسََّك بَِها َوعَ ِْ َوُحْسنَُها َوأَج َرَف َشأْنََها َوَمقَاَمَها َوتََشبََّث بِذَْيِلَها أَنَا الّزِ

اْلُكْبَرى ألَْهِل اْلبََهاِء َوِطَراُز اْلِعّزِ ِلَمْن فِي َملَُكوِت اإِلْنَشاِء َوأََنا السَّبَُب األَْعَظُم ِلثَْرَوِة 

ُب اْلِعَباَد إِلَى َماِلِك اإِليَجادِ اْلعَالَِم َوأُفُُق االْطِمئْنَاِن ألَْهِل اإلمكان َكذَِلَك أَْنزَ   ْلنَا َلَك َما يُقَّرِ

ِسُكْم ُخذُوَها أَْمَرا  ِمْن لَُدْن ويَاأَْهَل اْلبََهاِء إِنََّها أَْحَسُن ِطَراٍز ِلَهيَاِكِلُكْم َوأَْبَهى إِْكِليٍل ِلُرؤُ 

 (2)."آِمٍر َخبِيرٍ 

الذي  اإلمكان حبوب "يا أحباء الرحمن في البلدان إن المظلوم يقسمكم بم

انوا في أموال الناس كونوا أمناء هللا في دياره تينطق في ملكوت البيان بأن ال تخ

(3)ومشارق الصدق في بالده وطوبى لمن سمع نصح هللا وكان من العاملين."
   

"يا أولياء هللا في دياره وأحبائه في بالده يوصيكم المظلوم باألمانة والديانة 



 

بأنوارهما بهما يرتفع مقام اإلنسان ويُفتح باب اإلطمئنان على  طوبى لمدينة فازت

طوبى لمن تمسك بهما وعرف شأنهما وويل لمن أنكر  اإلمكانمن في 

(4)مقامهما."
    

لن ترتد  "كونوا أمناء هللا في البالد بحيث لو تمرون على مدائن الذهب

ربكم الرحمن بأموالكم  أبصاركم إليها كذلك ينبغي لكم يا مأل الموحدين، أن انصروا

    (5)ليجدن منكم روائح الحق عباد هللا بين السموات واألرضين."

 وكذبه بخيانته ويهبط وأخالقه وعقله وعفته بأمانته يرتفع اإلنسان إن قل"

ََ(6)."والمعرفة باآلداب بل والثروة بالزينة اإلنسان يسمو ال لعمري ونفاقه وجهله

للا من الذي يتوجه إلى  عنىمانة عمله أح  لو فاز اليوم أحى بطراز األ"

ويفوز بلقاء المعبود في المقام المحمود، األمانة كحصن لمىينة  الشطر األقىس

اإلنسانية وهي بمنزلة عين لهيكل اإلنسان فإن حرم نفس منها ُسَطر إسمه لى  ساحة 

ه كزرقاء اليمامة* َََ(7)".العرش أعمى ولو كانت حىة بصر 

يعود ضرر ذلك إلى أنفسه  والصىق باء للا بطراز األمانة "إن ل  يتحل أح

وإلى جميع الناس ألنه  سوف لن يكونوا محا  أمانة الكلمة اإللهية واألسرار 

وعن ورائها قهر المكنونة الربانية ث  تددي أعماله  إلى ضاللة الناس وإعراضه  

   (8)."هللا وغضبه وعذاب هللا وسخطه

لو تحو  العال  كله إلى الذه  والفضة ال يبالي به  "أقس  بشمس أف  التقىيس

من ارتقى حقا  إلى ملكوت اإليمان فكيف بأخذه... الح  أقو  إصغوا إلى النىاء 

األحلى وقىسوا أنفسك  من دنس النفس والهو ، إن الجالسين على بساط األحىية 



 
 
 

يهود ولو ل  والمستقرين على سرر العزة الصمىانية ال يتطاولون اليوم على ما  ال

 (9)يملكوا قوتا  لسى رمقه  ناهيك عن التصرف بما  غيره ."

    )للا  بهاء حضرة)

***   

"إن األمانة عنى للا أساس الىين اإللهي وهي ركن جميع الفضائل والمناق ، 

األثر والنتيجة والفائىة لو و لو حرم أحى منها حرم من جميع الشدون فما هو الثمر 

األمانة، إن عبى البهاء ينصح األحباء قاطبة بل يترجى ويلتمس ثمة تقصير في  كان

منه  أن يحافظوا على حرمة للا وعزة النفوس كي يذاع صيت أمانة أهل البهاء 

وديانته  بين الملل جميعا ، وليست اليوم خىمة أعظ  من هذا وخالفه يكون بمثابة 

ْعَو  يُضَرب على جذور أمر للا نعوذ باهلل من هذا ا لذن  العظي ، أسأ  للا بأن م 

(10)يحفظ أحبائه من هذا الظل  المبين."
    

"ومن جملة التعالي  اإللهية للنفوس هي األمانة واالنقطاع  والتقىيس بناء عليه 

لو رأيت أحىا  يفكر في الما  ويطمع في أموا  الناس إعل  بأنه ليس من أهل البهاء 

ى وادي الذه  والفضة يمضون كالبرق وأما أهل البهاء ه  الذين لو يصلون إل

َََََََ)البهاءى )حضرة عب ََََ(11)الخاطف ول  يعتنوا به قط."

َ



 

-------------------------- 
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 "جماال الصدق  لوجه كن" -11

 البديع بسمي"

كتاب الّصدق نّزل بالحّق من لدن عالم خبير إنّه لرسول الّصدق إلى البالد  

النّاس إلى مقامه الّرفيع ويعّرفهم شأنه األعلى ومقّره األبهى ويريهم جماله  ليذّكر

األبدع ومقامه األرفع وسلطانه األمنع األعّز البديع، لعمر هللا إّنه يمشي وعن 

يمينه يمشي اإلقبال وعن يساره االطمئنان وعن أمامه أعالم العّزة وعن ورائه 

إنّه بكّل شيء عليم، إّنه ينادي ويقول يا جنود الوقار يشهد بذلك مجري األنهار 

معشر البشر إنّي جئتكم من لدى الّصدق األكبر ألعّرفكم علّوه وسمّوه وجماله 

وكماله ومقامه وعّزه وبهائه لعّل تجدون سبيال  إلى صراطه المستقيم، تاهلل إّن 

يا قوم أن تدعوه  الّذي تزيّن بهذا الّطراز األّول إنّه من أهل هذا المقام المنير، إيّاكم

تحت مخالب الكذب، خافوا هللا وال تكونوا من الّظالمين مثله مثل الّشمس إذا 

أشرقت من أفقها أضاءت بها اآلفاق وأنارت وجوه الفائزين، إّن الّذي ُمنِع عنه إنّه 

في خسران مبين، أنا أقول يا أيها الرسول هل تقدر أن تدخل المدن والديار وهل 

من معين، إنه يقول ليس لي من علم وإنك أنت العليم الحكيم، إنا تجد لنفسك فيها 

ر الناس بما فيه من لدن آمر عظيم، البهاء  نزلنا هذا اللوح فضال  من عندنا لتذّكِ

َََ(1)"عليك وعلى من يقرأ آيات الرحمن بالروح والريحان ويكون من الراسخين.

مقداركم  ع أسمائكم ويعلوعليكم بالصدق الخالص ألن به يُزيَّن أنفسكم ويُرفَ "

(2)ويزداد مراتبكم بين مأل األرض وفي اآلخرة لكم أجر كان على الحق عظيم."
    

"ظاهره  عين باطنه  وباطنه  نفس ظاهره  وحقيقة أمره  ليست بخافية بل 

َََََََ(3)ظاهرة عيانا  أمام الوجوه."



 

 بأثوابظهر الح  ليىعو الناس إلى الصىق والصفاء..... ويزين الكل "

 ََ(4)األخالق المرضية واألعما  المقىسة."

"اسعوا سعيا  حثيثا  وابذلوا أقصى االهتمام حتى ال تخالف أسرار الباطن 

 (5)"أعما  الظاهر وال تعارض أفعا  الظاهر أسرار الباطن.

"إن اللسان مشرق أنوار الصىق فال تحولوه مطلعا  لكلمات الكذب واللسان لهو 

َ)للا بهاء حضرة) َََ(6)نسوه بالكذب."شاهى صىقي فال تى

***   

رجل خسيس أصبح عزيزا  رب "ُربَّ كلمة صادقة صارت سببا  لنجاة ملة و

بقو  صادق وك  من عزيز محترم أسقطته كلمة كذب واحىة عن األنظار وحرم من 

ه  لكي التقرب إلى العتبة األحىية إذا  يا أيتها النفس الطاهرة أن اقتف  الصادقين واتَّبعْ 

تصل حقا  إلى مقعى صىق نتيجة صىقك وتفوز بالعزة األبىية فوزا  حقيقيا ، إن جميع 

المعاصي في كفة والكذب في كفة أخر  بل سيئات الكذب أرجح وضرره أكثر، 

أحسن من أن تىَّعي اإليمان قوال  ث  تكذب، ليس هذا  تكلَّ  بصىق ولو كان كفرا ، ذلك

لعال  فاشكر ربك بما أنك صرت سببا  في صىور هذه البيان إال لنصيحة من في ا

ََََََ(7)النصيحة لنوع اإلنسان كافة."

  في العال  "يا عبى للا الصادق ما من نور أسطع من نور الصىق والصفاء

اإللهي فهذه الموهبة )أي الصىق( تُزي  ن الحقيقة اإلنسانية بحي  تستر جميع خطيئات 

منز  القل  أضاء جميع األركان واألعضاء اإلنسان ولما سطع شمع الصىق في 

 (8)والقو  واألخالق وانعكس فيها النور كما ينعكس في الزجاج."



 
 
 

"إن أسوأ األخالق وأبغض الصفات التي هي أساس جميع الشرور هو الكذب 

وال يتصور في الوجود صفة أسوأ وال أذم منه، ألنه هادم لجميع الكماالت اإلنسانية 

ال تتناهى وما من صفة أسوأ من هذه الصفة فهو أساس جميع وسب  الرذائل التي 

 ء(عبد البها رة)حضَََََََ(9)القبائح."

***    

أما السدا  عما إذا كان من الصواب قو  غير الحقيقة ألجل إنقاذ شخٍص "

آخر، ير  حضرته أنه ينبغي لنا أن ال نقو  غير الحقيقة في أي حا  من األحوا  

وقت، أن نسعى ونساعى الشخص بأسلوب أكثر شرعية، وليس لكن علينا، في عين ال

ه السدا  إلينا ن طبعا ، أن  من الضروري، ستعجل بالتصريح قبل أن يُوجَّ

(10)مباشرة."
 (للا  أمر ولي حضرة)        

------------------------------ 
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 " انر ونقمة وابطنه نور ورمحة   ه الئي عناييت ظاهر ب "   -12

 كّرزايا في حبّ ولوال ال كمن أين يظهر مقاُم عاشقي كفي سبيل "لوال الباليا

نُس ؤدموُع عيونهم وم كوعّزتک أنيس محبّي كبأّي شيء يثبُت شأُن مشتاقي

في  دىقِطعاُت أکباِدهم وما ألذّ سّم الرَّ  كوغذاُء قاصدي زفراُت قلوبهم كمريدي

 (1)ك وما أعز سهام األعداء إلعالء كلمتك ....."سبيل

ت"فَوَ  ْن َشْيٍء َوفِي ِرَضائَِك ال أَْفَزُع ِمْن بَاليَا األَْرِض مَك بُِحبَِّك ال أَْجَزُع ِِ ِعزَّ

تَِك َوفَْضِلَك َوِعنايَتَِك ِمْن َغْيِر اْستِْحقَاقِي بِذِلكَ   ََ(2)."ُكلِّها لَْيَس هذا إِالَّ بَِحْوِلَك َوقُوَّ

ََََََ(3)."سجنيوي سبيلي أن اذکر بآلئي وهجرتي الباليا فك إذا مّست"

ْبُر فِي قََضائِي ْنساِن ِلُكّلِ َشْيٍء َعالَمة  "يَا اْبَن اإلِ  َوَعالَمةُ اْلُحّبِ الصَّ

     "َواالْصِطباُر فِي بَالئِي.

اِدُق يَْرُجو اْلَبالَء َكَرجاِء اْلعاِصي إِلَى اْلَمْغِفَرِة " يَا اْبَن اإِلْنساِن اْلُمِحبُّ الصَّ

ْحَمِة.َوالُمْذنِِب إِلَى ا      "لرَّ

فاْستَبِْق  نُور  َوَرْحَمة   ظاِهُرهُ نار  َونِْقَمة  َوباِطنُهُ  بَالَئِي ِعنايَتي يَا اْبَن اإِلْنسانِ "

(4)"َوُهَو أَْمري فَاْعِرْفهُ. أََزِليّا  َوُروحا  قَِدِميّا   إِلَْيِه ِلتَُكوَن نُورا  
    

الّسامع انّه  لىروا وتوّکلوا ع"إن يسبّکم أحد ويمّسکم ضّر في سبيل للّا إصب

َََ(5)"يشهد ويرى ويعمل ما أراد بسلطان من عنده إّنه لهو المقتدر القدير.



 
 
 

َزايا فِي ُحبِِّه " فََونَْفِسِه الَحّقِ ال أَْجَزُع ِمَن البَاليا فِي َسبِيِله َوال َعِن الرَّ

 ِِ َوذُبالَة  ِلِمْصباِحه ِِ ْسَكَرِة الَخْضراءَوِرضائِِه، قَْد َجعََل هللاُ البَالَء َغاِديَة  ِلهِذِه الدَّ 

 ."   سماء الَِّذي بِِه أَْشَرقَِت األَْرُض َوال

لَْم يََزْل بِالبَالِء َعال أَْمُرهُ َوَسنا ِذْكُرهُ هذا ِمْن ُسنَّتِِه قَْد َخَلْت فِي القُُروِن "

َََََََََ(6)الخاِليَِة َواألَْعصاِر الماِضيَِة."

 مهّجة عن دم القهر وسقي دماء               سةأعن کّل کشرب بالء الّدهر "ف

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

    العشق واجب سفک الّدماء في مذهب

 من أّول بيعتي الحبّ  الحشا فى وحرق

  يومةفي کلّ  وشتم التّوالي            يقظ الليالي من لدغ کّل ملدغ

 وعن ملّتي قهر القضاء کشفقة   کشربة الّردى سنّتي سمّ  وعن

ََ(7)منيتي" كراحتي وحکم كوبطش         نوري و قهرک بغيتي  كنار

   (8)"أقس  بشمس أف  التقىيس لو يُقتل أحبابي أح  لىي من سفك دم نفس."

أح   "إن السموم القاتلة لى  عشاقك ألذ من رحي  الحيوان والجروح المهلكة

من الشراب السلسا  عىمت نفس ما ضحت بروحها في سبيل محبتك وفقى وجود ما 

قىم رأسه في طل  الوصو  إليك وليمت قل  ما حي  بذكر  وليبعى هيكل ما تمنى 

  (9)بروحه قربك وما تحمل صعاب بادية العش ."

"يتجرعون علق  البليات كماااء الحياااة ويكرعااون الساا  القاتاال كالشااهى المحيااي 

المهلكااة الجاارداء بااين أمااواج ذكاار  الحبياا    صااحارالألرواح، سااابحين فااي لاا 

 )للا  بهاء حضرة)َََََ(10)ومسرعين في البوادي المتلفة لتضحية أرواحه ."



 

***   

اء اشتّدت ِّ ه إذا وجدتم الضرِّ يا حمامة الوفاء خاطبي الضعفاء إن"

ائد أحاطت الشد عت واألرض ارتجفت والجبال ارتعدت وزوابِّ والبأساء امتد

الرزايا هاجت وطوفان االمتحان أحاط اإلمکان عليکم  وبحور الباليا ماجت وأرياح

منکم  يعلو يا عباد الرحمن أنإيّاکم بالصبر الجميل في سبيل ربّکم الجليل و

 اشتّد أجيج نيران االفتتان وارتفع زفيرها وإيّاکم الصريخ والعويل عندن  الضجيج إ

فاقم أمره من ظلم أهل الطغيان وال تحسبوهم بمفازة من ما يتالطم بحر البالء ويت

عليهم الکتاب  ِّ العذاب وال تخشوا بأسهم وجمعهم وقد مضت قبلهم المثالت وقص

قّوة من  ِّ أشد ولىولقد کانوا القرون األ *"مهزوم من األحزاب كجند ما هنال"

الضواري  کم يا أغنام هللا بين براثنِّ ولو أن ِ  جندا وىوأق ِ  ثاثاأهؤالء وأعظم 

جوارح البقاع ال تيأسوا من روح للّا سينکشف القناع بإذن  من السباع ومخالب

آفاق البالد وتعلو معالم التوحيد وتخفق  فيللّا عن وجه األمر ويسطع هذا الشعاع 

 حضرة)ََََ(11)...."المشيد الصرحلى ع أعالم آيات رّبکم المجيد

َ)البهاء عبى

***    

ن من مميزات هذا العال  الجوهرية هي المشقات اى "ينبغي لنا أن ال ننس

والمحن وإننا بالتغل  عليها نحرز تطورنا الخلقي والروحي، وكما يتفضل حضرة 

المولى "عبى البهاء" فإن الحزن هو كالشقوق في األرض بفعل المحراث، فكلما 

 ."  زادت الشقوق عمقا  كان الثمر الذي نحصل عليه أوفر

ن يحثك على الشجاعة في مواجهة الموانع الكثيرة التي "فيما يود حضرته أ

تعترض سبيلك والتغل  عليها فإنه يود في عين الوقت أن ينصحك بأن تبقى اا في 

حالة فشلك ومهما أصابك اا راضيا  رضاء نورانيا  وخاضعا  كل الخضوع للمشيئة 



 
 
 

يبية، إذ أنها اإللهية، فإن مصائبنا وامتحاناتنا ومحننا هي بعض األحيان بركات غ

    تعل  منا أن نزيى في إيماننا وثقتنا باهلل وتقربنا إليه."

"أل  يطمئننا حضرة بهاء للا بأن المعاناة والحرمان هما بركات غيبية وبأن 

قوانا الروحية الباطنية تصبح بواسطتهما نشيطة، طاهرة، نبيلة، فاب  إذا  مطمئنا  إلى 

تك لألمر المبار  بل ستمنح قلبك دافعا  قويا  لخىمة أن متاعبك المادية لن تعي  نشاطا

    مصالحه وترويجها بصورة أفضل."

"كلما كانت باليا  ومصائبك أعظ  بذلك القىر ينبغي أن يقو  تعلقك 

وإخالصك لألمر المبار  إذ أن للا يمتحن عباده باآلالم والمحن فقط. لذا ينبغي له  

بية وفرص سانحة يستطيعون بها الحصو  على أن ينظروا إليها على أنها بركات غي

    إدرا  أت  للمشيئة والمقصى اإللهيين."

"فيما نحن نقاسى هذه المصائ  علينا أن نتذكر أن أنبياء للا أنفسه  ل  يكونوا 

في حرز من هذه األشياء التي يعاني منها البشر، لقى عرفوا الحزن والمرض واألل  

ياء بأرواحه ، وهذا هو ما يج  علينا نحن أيضا  أن أيضا  وارتفعوا فوق هذه األش

نسعى إليه ونفعله حينما تنز  بنا مصيبة. إن متاع  هذا العال  تزو  وما يبقى لنا 

أي أن نزداد  ،هو ما صنعناه من أرواحنا وهذا هو ما ينبغي لنا أن ننظر إليه

 ."   لبشريةروحانية ونزداد تقربا  إلى للا مهما أل َّ بعقولنا وأجسامنا ا

"ومن الطبيعي أن تمر فترات من الضي  والشىة وحتى المحن القاسية، بيى أن 

الشخص إذا توجه ثابتا  إلى المظهر اإللهي ودرس بعناية تعاليمه الروحانية وتلقى 

بركات الروح القىس لوجى أن هذه المحن والشىائى هي في الحقيقة مواه  من للا 

 (للا أمر ولي حضرة)ََََ(12)تعينه على النمو والتطور."



 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .11آية  ،سورة ص ،القرآن الكري  •

 

 .70 الصفحة الذئ ، إبن لوح (1)

 لوح السلطان ناصر الىين شاه. (2)

 .403 الصفحة ،(مبين كتاب) األو  الجزء األعلى، القل  آثار (3)

 الكلمات المكنونة العربية. (4)

 .14األعلى،الجزء الثاني،الصفحة آثار القل   (5)

 لوح السلطان ناصر الىين شاه. (6)

 .206 ،205 الصفحة الثال ، الجزء األعلى، القل  آثار (7)

 .192 الصفحة الثال ، الجزء وخل ، أمر كتاب (8)

 .257 الصفحة محبوب، أدعية العاليات، الكلمات (9)

 .  147 الصفحة شكن، شكر لوح ،(دانش دريا ) فارسي كتاب (10)

 .142 الصفحة األو ، الجزء لبهاء،ا عبى مكاتي  (11)

ب (12)  مدرخة  األحباء إلى للا أمر ولي حضرة عن بالنيابة كتبت رسائل ست من معر 

 5/11/1931، 28/ 4/ 1936  ،22/ 11/ 1936  ،23/ 2/ 1939  ،5/ 8/ 1949  ،6/ 10/ 1954  . 

 

 



 
 
 



 

 "أوامري اتّباع في الحرية قل" -13

ونجاتهم من سالسل التّقليد  كّرية عباد"إى رّب تعلم بأني ما أردت إالّ ح

َََ(1)."أنت المقتدر العليم الحکيم كما تحّب وترضى إنّ  لىألوهام أيّدهم يا إلهي عاو

 ، ويفتخرون بها أولئك في جهل مبين إنّا نرى بعض النّاس أرادوا الحّريّة"

المحصي  إّن الحّريّة تنتهي عواقبها إلى الفتنة الّتي ال تخمد نارها كذلك يخبركم

العليم، فاعلموا إّن مطالع الحّريّة ومظاهرها هي الحيوان ولإلنسان ينبغي أن يكون 

لحّريّة تخرج اإلنسان عن ا تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه وضّر الماكرين، إن

فانظروا الخلق كاألغنام ال بّد لها من دب والوقار وتجعله من األرذلين، ون األؤش

يقين، إّنا نصّدقها في بعض المقامات دون اآلخر إنّا كنّا  راعٍ ليحفظها إّن هذا لحقّ 

باع أوامري لو أنتم من العارفين، لو اتّبع النّاس ما ِّ تاقل الحّريّة في  عالمين،

ة بحتة طوبى لمن عرف ِّ يِّ الوحي ليجدّن أنفسهم في حر سماء نّزلناه لهم من 

قل إن الحّريّة الّتي  ،مينسماء  مشيئته المهيمنة على العالمراد هللا فيما نّزل من 

تنفعكم إنها في العبودّية هلل الحّق والّذي وجد حالوتها ال يبّدلها بملكوت ملك 

ََََ(2)"الّسموات واألرضين.

 (    للا  بهاء حضرة)

*** 

من أسر وينجو "ومن جملة تعالي  حضرة بهاء للا حرية اإلنسان ليتخلص 

ادام أسيرا  للطبيعة فهو حيوان مفترس ألن عال  الطبيعة بقوة معنوية، ألن اإلنسان م

المنازعة للبقاء من خصائص عال  الطبيعة وهذه المسألة أي مسألة التنازع للبقاء 



 
 
 

ََََ(3)هي أصل جميع الباليا وهي النكبة الكبر ."

"الحرية ثالثة أقسام، قس  حرية الخال  وهي تختص بذات الباري ألنه هو 

 أن يجبره في شأن من الشدون فبإرادته المطلقة الحر المطل  وال يستطيع أحى قط

تجىدت الشرائع المقىسة في كل عصر وتغيَّرت األحكام الفرعية حس  اقتضاء 

الزمان، وهذا المقام يظهر في عال  الوجود بظهور مطلع األمر اإللهي ومظهر علمه 

ماء حك  ه لو يحك  على الن وإرادته كما تفضل جما  القىم جل اسمه األعظ  قائال : إ

الخمر ليس ألحى أن يقو  ل  وب . وحرية أخر  هي حرية األوروبيين السياسية 

وهي أن اإلنسان يفعل ما يشاء شريطة أن ال يسب  ضررا  لآلخرين، هذه هي 

الحرية الطبيعية وأعظ  درجة لهذه الحرية موجودة في عال  الحيوان وهذا هو شأن 

ش في حرية قصو ، فاإلنسان مهما حاو  الحيوان وأنت  ترون هذه الطيور كيف تعي

البلوغ إلى هذه الىرجة من الحرية ال يستطيع ذلك ألن القانون يمنع الحرية التامة. 

وأما الحرية الثالثة فهي تحت ظل السنن واألحكام اإللهية، هذه هي حرية العال  

ن جميع اإلنساني ألن اإلنسان عنىما يتربى في ظل كلمة للا يقطع عالقته قلبيا  م

األشياء ويرتاح من جميع المشقات واألحزان فال تمنعه الثروة والقىرة الظاهرتين 

من االعتىا  واإلنصاف كما إن الفقر والفاقة ال يدثران في اطمئنانه وسروره، 

وكلما يتىرج ضمير اإلنسان عاليا  يكون قلبه أكثر إطالقا  وحرية وروحه أكثر 

رية األفكار ذلك ألنه ليس هنا  من يحك  على استبشارا ، ففي دين للا توجى ح 

ضمير اإلنسان سو  للا ولكن هذه الحرية يج  أن ال تخرج من حىود اآلداب غير 

األعما ، حي  ال يستطيع اإلنسان أن يتجاوز عن في أنه ليس في دين للا حرية 

قانون حىود القانون اإللهي ولو أنه ال يسب  ضررا  لآلخرين، ذلك ألن الهىف من ال

اإللهي هو تربية اإلنسان نفسه وغيره، ألن الضرر الطارئ لنفس اإلنسان وسواه 

سيَّان عنى للا وكالهما مذمومان، يج  أن تأخذ خشية للا مكانها في القلوب وينبغي 

لإلنسان أن ال يرتك  ما هو مذموم عنى للا. فبناء على ذلك ال توجى في الىين اإللهي 

موجودة في ُعرف أوروبا وأما حرية األفكار يج  أن ال تتعى  حرية األعما  تلك ال



 

اآلداب، وتكون األعما  مقرونة بخشية للا ورضائه، أرجو أن تكونوا سببا  لنورانية 

(4)هذه البالد ووسيلة لتعىيل أخالق النفوس."
 ء(    )حضرة عبى البها  

***   

روا جمهور األحباء كرارا  ومرارا  م ن قبل هذا العبى وبكل تأكيى "عليك  أن تُذك  

وفي غاية من الصراحة اا بأنه في هذه األيام التي فيها تىنت األخالق في ذلك الشطر 

وراج التقليى وعىم التقيى باآلداب والالدينية رواجا  شىيىا  اا بأن التجاوز عن اآلداب 

والطهارة البهائية ومخالفة المبادئ األمرية السامية في التقىيس والتنزيه والعفة 

واالعتىا  في األمور واالجتناب من سيئات أهل الغرب وتقاليىه  المذمومة غير 

المرضية، ستددي إلى إيجاد مفاسى عظيمة في الجامعة فتضعف بنيتها وتقل من 

رونقها. على البهائيين أن يهتموا في تروي  حسنات أهل الغرب واقتباسها ال أن 

َ(5)هائي الحقيقي عن غيره ليس إال."يقلىوا سيئاته ، هذا ما يمي  ز الب 

 ( أمرللا ولي حضرة) 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .72آثار القل  األعلى الجزء الثاني الصفحة  (1)

 .  126 -123 الفقرات األقىس، كتابال (2)

 لجزء الثال .لوح مبار  موجه إلى مجلس السالم في الهاي ، مكاتي  حضرة عبى البهاء ا (3)

ب (4)  .244 الصفحة الثاني الجزء اآلثار بىائع كتاب من معرَّ

ب (5) ه للا أمر ولي حضرة توقيع من معرَّ  إيران في المركزي الروحاني المحفل إلى الموج 

 .1935 /6/11بتاريخ  



 
 
 

 "الخير لذكر ُخِلق  قد اللسان إن" -14

ََََ(1)باليد وأسباب أخر."   والّديار إنّما تعّمر القلوب بالّلسان كما تعّمر البيوت  " 

ا النُّفُوذُ ُمْعلَّق  بِاللََّطافَِة ، وذَ َواالْعتَِدالَ قُْل إِنَّ اْلبََياَن َجْوَهر  يَْطلُُب النُّفُ " أَمَّ

افِيَةِ َمنُوَطة  بِاْلقُ  ُِ َواللََّطافَة ا االْعتَِداُل إْمتَِزاُجهُ ِباْلِحْكَمِة الَّتِي لُوِب اْلفَاِرَغِة الصَّ  َوأَمَّ

بُِر َواألَْلَواحِ. ْلنَاَها فِي الزُّ  َََََ(2)"نَزَّ

"يا قوم اذكروا العباد بالخير وال تذكروهم بالسوء وبما يتكدر به 

 ََ(3)أنفسهم."

"لسان الشفقة جذاب للقلوب ومائىة للروح وهو بمثابة معان لأللفاظ وكأف  

(4)إلشراق شمس الحكمة والمعرفة."
     

َََ 

رة البيان س  قاتل فالنار الظاهرة تحرق األجساد ونار "اللسان نار خامىة وكث 

اللسان تكوي األفئىة واألرواح أثر تلك النار يفنى بعى ساعة وأثر هذه النار يبقى قرنا  

 َََ(5)من الزمان."

 َََََ(6)"ضحوا برؤوسه  وما تفوهوا بكلمة غير الئقة"

ه يبلغ أطفا  العال  "إن الكالم الخشن بمثابة السيف وأما القو  اللين كاللبن ب 

 َََََ(7)إلى المعرفة والتفوق."



 

"إن اللسان قى ُخل   لذكر الخير ال تىنسوه بالقو  البذيء عفا للا عما سلف 

يج  على الجميع بعى اآلن أن يتكلموا بما ينبغي وأن يتجنبوا اللعن والطعن وما 

َََََََ(8)يتكىر به اإلنسان."

َق َمَحبَّة  للا  َوَمطال ع"َيا أَْهَل اْلبََهاء  ُكْنتُْ  وَ  ْلتُْ  َمَشار  َناَيت ه   َّ الَ ز  فَالَ تُىَن  ُسوا  .ع 

ْنىَُك  فَإ ْن قُب َل  .ب َس    أََحٍى َولَْعن ه  اللساْن  ُروا َما ع  ا الَ َيل يُ  ب َها أَْظه  وا أَْبَصاَرُكْ  َعمَّ ُغضُّ

ُض بها فَ  .  َوالَ اْلَقيُّومِ  َِ ذَُروهُ بِنَْفِسِه ُمْقبِِليَن إِلَى هللاِ اْلُمَهْيِمن.  غير جائزَوإ الَّ فَالتَّعَرُّ

َََََََ(9)."تَُكونُوا َسَبَبا  ل ُحْزن  أََحٍى َفْضال  َعن  اْلفََساد  َوالن  َزاع  

وأما من أضره قابله  ،فإن أحسن إليه أحى كافأه، "طوبى لمن يصغي ويصمت

ََََََ(10)بالصبر وتر  أمره إلى للا."

 )للا  بهاء حضرة)

*** 

"ال تدذوا نفسا  وال تفوهوا بكلمة سوء، فإن رأيت  أحىا  متحليا  بفضائل العال  

اإلنساني وسالكا  في طري  رضى للا مجىوه، وما عىا ذلك إلزموا الصمت 

َ(11)والسكوت."

"حذار حذار أن تدذوا نفسا  وتكسروا قلبا  وتجرحوا خاطرا  وتخمىوا روحا  

َ(12)نوا سببا  لحزن أحى ولو كان متعىيا  وعىوا  للروح."وتكو

 (البهاء عبى حضرة)



 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .161الكتاب األقىس، الفقرة  (1)

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

 . 195كتاب أمر وخل  الجزء الثال  الصفحة  (3)

 . 12ئ  الصفحة لوح إبن الذ (4)

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

 . 55لوح إبن الذئ  الصفحة  (6)

 . 259مجموعة األلواح المباركة المطبوعة في مصر الصفحة  (7)

 . 3كتاب عهىي معرب ااا العهى األوفى الصفحة  (8)

 لوح البشارات. (9)

 .191أمر وخل  الجزء الثال  الصفحة   (10)

 .185أمر وخل  الجزء الثال  الصفحة   (11)

 . 207المصىر الساب  الصفحة  (12)



 

  "األدب قميصي وبه زي َّنَّا هياكل عبادان املقربني"ََ-15

ه بالعمل ِّ طوبى لمن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق انّه مّمن نصر رب"

ََََ(1)."الواضح المبين

جعلناه سجيّة المقّربين إنّه ثوب يوافق النّفوَس من کّل "إنّا اخترنا األدب و

طراز هيکله ويل لمن ُجِعَل محروما  من هذا هللا لمن جعله  بىوصغير و کبير ط

ََََ(2)الفضل العظيم."

قل يا قوم إن أو  طراز لهيكل اإلنسان هو األدب تمسكوا به وال تكونوا من "

     (3)الغافلين."

يمتاز به عن دونه ومن ل  يفز به فعىمه أفضل  "إن األدب سجية اإلنسان وهو

وا أنفسكم عن رداء األدب واإلنصاف وال تتكلموا بما نهيتم ال تعرّ من وجوده ... 

عنه في ألواح ربكم المهيمن القيوم والذي ُجِعل محروما  عن األدب إنه لعّري ولو 

يلبس حرير األرض كلها وهذا قد نزل بالحق في ألواح عز محفوظ ومن ال أدب له 

 َََََََ(4)."نال إيمان له وبذلك يشهد ما نزل في البيان إن أنتم تشهدو

"يا حزب للا أوصيك  باألدب فهو سيى األخالق في الرتبة األولى، طوبى 

لنفس تنورت بنور األدب وتزينت بطراز الصىق، فصاح  األدب صاح  مقام 

عظي ، واألمل أن يفوز به هذا المظلوم والجميع وأن نتمسك ونتشب  به ونتوجه 

ََََََََ(5)قل  االس  األعظ ."إليه، هذا هو الحك  المحك  الذي نز  وجر  من 



 
 
 

   (للا  بهاء حضرة)

***   

على ، *"وما منّا إال له مقام معلوم"يج  حفظ المرات  ويج  مراعاة "

األصاغر احترام األكابر ورعايته  وعلى األكابر إسىاء المحبة لألصاغر، على 

  هذه الشباب أن يخىموا المسنين وعلى المسنين أن يحافظوا على الشباب ويراعوه

(6)هي الحقوق المتبادلة."
   

 (البهاء عبى حضرة)

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 .  164 اآلية الصافات، سورة الكري ، القرآن*   

 . 160 الفقرة األقىس، الكتاب (1)

 . 38لوح إبن الذئ  الصفحة  (2)

 . 52 الصفحة الثال  الجزء وخل  أمر كتاب (3)

 .52 الصفحة   الثال  الجزء  وخل ، أمر كتاب من  المنقو بىيع، كتاب (4)

ب) الىنيا لوح (5)  .    290 الصفحة مصر ألواح مجموعة( معر 

  .67  الصفحة  الثال   الجزء وخل  أمر (6)



 

  "كن لشجر اخلضوع مثرا  "َََ-16

 ء على إّنه ال إله إالّ هو إنّهء له وأدآلّ احد أن يفتخر على أحد كّل أرقّ يس ألل"

   (1)ا ."ى كّل شيء حكيمن علكا

ينزله  رىاالقتدار وأخسماء  العّزة و لىإّن اإلنسان مّرة يرفعه الخضوع إ"

 ََ(2)االنکسار."مقام الذلّة و لى أسفلالغرور إ

وحِ  اْبنَ  يَا"  قُّداَمهُ  أَْمشي أِلنِّي نَْفِسَك، بِاْفتِخارِ  اْلِمْسِكينِ  َعلَى تَْفتَِخرْ  ال الرُّ

 ".األَبَدِ  إِلَى َعلَْيكَ  عَنُ َوأَلْ  حاِلكَ  ُسوءِ  فِي َوأَراكَ 

 يَْفتَِخَر أََحد  َعلى ِلئاَلَّ   َخلَْقناُكْم ِمْن تُراٍب واِحدٍ يَا أَْبناَء اإِلْنساِن َهْل َعَرْفتُْم ِلَم "

إِذا  يَْنبَِغي َكما َخلَْقناُكم ِمْن َشْيٍء واِحٍد   ِحيٍن فِي َخْلِق أَْنفُِسُكم،َوتَفَكَُّروا فِي ُكلِّ  أََحدٍ 

 َن َعلى ِرْجٍل واِحَدٍة َوتَأُْكلُوَن ِمْن فٍَم واِحدٍ بَِحْيُث تَْمُشو ةٍ أَْن تَُكونُوا َكَنْفٍس واِحدَ 

ْظَهَر ِمْن َكْينُوناتُِكْم َوأَْعماِلُكْم َوأَْفعاِلُكْم آياُت َحتَّى تَ  تَْسُكنُوَن فِي أَْرٍض واِحَدةٍ وَ 

فَاْنتَِصُحوا ِمْنهُ ِلتَِجُدوا  ي َعلَْيُكم يا َمألَ األَْنوارِ حِ هذا نُصْ  يدِ التَّْوِحيِد َوَجواِهُر التَّْجرِ 

   "ثََمراِت القُْدِس ِمْن َشَجِر ِعّزٍ َمنيٍع.

ْمري ناِصرا  ِلتَُكوَن َن لََك ُمتَواِضعا  َوُكْن ألِ ُكوُكْن ِلي خاِضعا  ألِ  يَا اْبَن اإِلْنسانِ "

 َََ(3)"فِي الُمْلِك َمْنُصورا .

 ه بعلمه ويا حبذا لمحسن لن يستهزءلم لن يفتخر على دون"فيا طوبى لعا

 َََ(4)بمن عصي."



 
 
 

"يا أبناء اآلما  انزعوا لباس الغرور عن أجسامك  واخلعوا ثوب التكب ر عن 

أبىانك ، هذا ما أثبتها القل  الخفي  في الس طر الثال  من أسطر القىس في اللوح 

عضا  ولتفرغ قلوبك  من الى نيا وال تفتخروا فليىار  بعضك  ب  يا أي ها اإلخوان *الياقوتي

ة ومن الذ ل ة ال تخجلوا فوجمالي  لقى خلقتك  من التراب جميعا  وإلى التراب  بالعز 

   (5)أعيىك  جميعا ."

لو خضع أحى هلل أمام أحباء للا يعود خضوعه ذلك في الواقع إلى للا، ألنه "

قوبل باالستكبار فال ري  أن ذلك الشخص ينظر إلى إيمانه، وإن ل  يُقاَبل بالمثل أو 

البصير بلغ سمو عمله ونا  جزاءه، كما أن ضر عمل من قابله باالستكبار يرجع 

نعوذ باهلل من ذلك يا أولي إلى العامل، كذلك لو استكبر أحى فيعود استكباره إلى للا 

َََ(6)ب."األلبا

منه  خضوع في  "وعنىما يجتمع أحباء للا في مجمع أو محفل يج  أن يظهر

، تقىيس للا وتسبيحه بحي  تشهى ذرات تراب ذلك المكان بإخالص المجتمعين

 ال بشأن الزكية األنفس لتلكم الروحانية البيانات حالوة إلى الذرات تلك وتنجذب

 تحمل في صابر ألنني منكم أفضل أنا :حاله بلسان يقول كي للتراب مجال يفسح

ين وال أزا  أمنح كل ذي روح من الفيض الفياض الواردة علي من الفالح  المشقات

المودع في باطني ومع كل هذه المقامات ومع أن ما يظهر مني ال حصر له وال 

حىود، وأنت  كل ما يحتاج إليه الوجود، ما زلت ال افتخر على أحى وأسكن تحت 

يله اسألوا للا جل  جالله ليرزقك  لذة األعما  في سب  أقىام الجميع بكل خضوع....

روا باآلخرين." ََََ(7)والخضوع والخشوع في حبه انسوا أنفسك  وفك  

"كلما مشى اإلنسان البصير على األرض ير  نفسه خجال  ألنه يعل  عل  

بإذن للا،  وسموه واقتىاره اليقين إن األرض التي سب  نعمته وثروته وعزته وعلوه



 

المقام ال شك إنه مقىس  هي اآلن تحت أقىام العال  أجمعين والذي بلغ علمه هذا

ََََ(8)ومبرأ من العج  والكبر والغرور."

ر حينما سرت فيه األفضلية واألرجحية، إن الذين شربوا من  ب العال  ودُم   "ُخر  

بحر بيان الرحمن وه  ناظرون إلى األف  األعلى يج  أن يروا أنفسه  في صقع 

 وقوته ستر  العال  جنة واحى وفي مقام واحى، فإن ثبت هذا األمر وتحق  بحو  للا 

األبهى، أجل إن اإلنسان عزيز ألن آية للا موجودة في الكل، لكن اعتبار اإلنسان 

نفسه أعل  وأرجح وأفضل وأتقى وأرفع خطأ كبير، فطوبى للذين تحل وا بطراز هذا 

َََ(9)االتحاد."

   )للا بهاء حضرة)  

***  

البشر وغني عن رقية ما دونه  إن ذات الباري األحى مقىس من عبودية عال "

َََََ(10)ولذلك يج  االنصراف إلى عبودية عباده والتي هي نفس عبودية للا."

"وليس في عال  الوجود آفة كح   الذ ات ال ذي يعني أن ال يرضى اإلنسان على 

اآلخرين بل يرضى على نفسه فقط. وح   الذ ات يدد ي إلى الت كب ر وإلى العجرفة 

ينا بصورة دقيقة لوجىنا أن  كل  بالء في عال  الوجود ينت  من وإلى الغفلة.  ولو تحر 

ا منا حت ى ح   الذ ات فيج  علينا أن ال نعج  بأنف سنا بل نعتبر سائر الن اس خير 

منة اليوم الن فوس غير المدمنة. ألن  حسن الخاتمة مجهو . فك  من نفوس ليست مد 

ا لخىم ات عظيمة وك  من نفوس مدمنة اآلن بل يأتي يوم تدمن فيه وتكون مصىر 

ولكن ها تغفل في آخر حياتها عن الح . فيج  علينا بأن نفض ل كل  إنسان على أنفسنا 

د اعتبارنا أنفسنا ممتازين عن اآلخرين  ونراه أعظ  وأشرف وأكمل من ا ألن نا بمجر 

ارة ال تي نبتعى عن طري  الن جاة والفال تجعل اإلنسان ح. إن  هذا يأتي من الن فس األم 



 
 
 

ير  كل  شيء سي ئا  ما عىا نفسه وهكذا ترمي اإلنسان في بئر عميقة ظلماء ال قعر 

ر له الذ ل ة المحضة  لها فهي تجعل الظ ل  في نظر اإلنسان في كل  ساعة عىال  وتصو 

ة. وعنىما نحق   جي ىا  نر  أن  هذه  شرف ا أكبر وتبىي له المصيبة العظيمة راحة تام 

لماء هي بئر ح   الذ ات ألن  اإلنسان ال يعج  بأطوار اآلخرين وسلوكه  البئر الظ  

  وأقواله  بل يعج  بأطواره وسلوكه وشدونه.

معاذ للا أن يخطر ببا  أحىنا ح   الذ ات. ال سمح للا، ال سمح للا، ال سمح 

ها للا، فنحن حين ننظر إلى أنفسنا يج  أن نر  أن ه ليس في الى نيا نفس أذ   من 

وأوضع منها وأحقر منها. وحين ننظر إلى اآلخرين نر  أن ه ليس في الى نيا أعز  

 ن ننظر إلى الجميع بنظر الح   ويج  أن نعتبره وأكمل وأعل  منه . ألن نا يج  أ

اء ونعتبر أنفسنا أذال ء. وكل  تقصير نشاهىه في إنسان نعتبره  تقصيرا  في أنفسنا أعز 

ا شاهىنا هذا الت قصير. ويج  على اإلنسان دائما  أن ير  ألن نا لو ل  نكن مقص ري  ن لم 

نفسه مقصرا  وغيره كامال . وإن ي على سبيل الذ كر  أقو  إن  حضرة المسيح روحي 

له الفىاء مر  ذات يوم بجيفة حيوان وهو بصحبة الحواري ين. فقا  أحىه : "ما أشى  

" وعب ر ثال  عن كراهي ته له الحيوان!" وقا  آخر: "ما أقبح صورته! تعف ن هذا

فتفض ل حضرة المسيح: "الحظوا أسنانه ما أشى ها بياضا !". فمن هذا تالحظون أن  

حضرة المسيح ل  يَر أي  عي  من عيوب ذلك الحيوان بل فت ش حت ى شاهى أن  أسنانه 

لك عن تفس خه وتعف نه وقبح بيضاء فشاهى بياض األسنان وغض  الط رف بعى ذ

   منظره.

واعلموا يقينا  أن  كل  قل  فيه بصيص من نوراني ة الجما  المبار  لن تجري 

على لسانه كلمة "أنا" أعني الكلمة ال تي تى   على األناني ة بقوله أنا كذا وأنا عملت 

كذا وأنا أحسنت وفالن أساء. فكلمة األناني ة هذه ظلمة تغشى نور اإليمان. وكلمة 

 ََ(البهاء عبى حضرة)َ(11)."غافال  عن للا تماما   نح   الذ ات هذه تجعل اإلنسا



 

***  

ص فحصا  عميقا  ودون ا"....إن مصىر كافة هذه المت  ع  والمنازعات لو فُح 

لوجى دائما  في مشاعر األثرة واألنانية، وما ل  يت  قهر هذه المشاعر السامة  تحي ز،

ل الجهاز اإلداري لألمر أي أمل في فعالية عم هنا  والتغل  عليها تماما  فلن يكون

 ََ(12)المبار  وتقىمه."

"بخصوص النقاط التي تشير إليها في رسالتك، إن إزالة األنانية إزالة تامة 

وعامة تعني ضمنا  الكما ، وهو ما ال يستطيع اإلنسان قط بلوغه بصورة عامة، إال 

ورة، وهذا إلى نفس اإلنسان المتن متزايىة أن األنانية يمكن ويج  إخضاعها بىرجة

َََ(13)هو معنى الرقي الروحي."

بخصوص األسئلة التي سألتها: إن للنفس معنيين أو إنها تُستعمل في اآلثار "

المباركة بمعنيين: أحىهما النفس أي هوية الفرد التي خلقها للا وهذه هي النفس 

المذكورة في عبارات مثل "من عرف نفسه قى عرف ربه"، أما النفس األخر  فهي 

المظل  الحيواني الذي لى  كل واحى من ا وهي الطبيعة السفلى التي  اا )أنا(، الميراثال

تستطيع أن تتطور لتنقل  إلى وحش هائل من األنانية والبهيمية والشهوانية إلخ وهذه 

النفس هي التي يج  أن نكافحها أو نكافح هذا الجان  من طبائعنا لكي نقوي ونحرر 

َََ(14)ساعىها في بلوغ الكما ."الروح التي في داخلنا ون

 "على األغنياء أن ال يكتفوا بنبذ التكباار والتفاااخر فحساا ، باال يعتبااروا الفقااراء

والضعفاء أمانات للا فيحااافظون علااى أمانااة للا ويجعلااونه  مساارورين، وال يكونااوا 

 بمزيى من التأل  سببا  لحسرته  ومال  خاطره ، إن العال  يتجه نحو الرقي الالئ  بااه

حينما يعيش رؤساء الىنيا عيشة في غايااة البساااطة بحياا  يكااون نمااط حياااته  سااهال  

على عموم الرعية وسااببا  لساارور الفقااراء ال لماللهاا ، ألن المعيشااة البساايطة وتاار  



 
 
 

التفاخر والتزيين تسهل كل صعوبة وتحو    الظل  واالعتساف إلااى العااى  واإلنصاااف 

ذا  ينبغي ألحباء للا أن يصبحوا قىوة لآلخاارين وسيخلص العال  من االحتياج الشىيى، إ

 )حضرة ولي أمر للا(    (15)بأفعاله  ويقوموا جىا  بتعىيل أوضاع معيشته ."

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

 رقمه الملكوت عال  من األلواح هذه: "تعريبه ما له مبار  لوح في قائال البهاء عبى حضرة تفضل *

 الغيبية الخزائن في ومصونة محفوظة هي بل الناسوت في يظهر ول  المحفوظ اللوح في األعلى القل 

 اللوح هو هذا  أو الياقوتي اللوح هو هذا   وويق الح  إلى وينسبها األلواح هذه  مثل أحى أبرز فإن اإللهية

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

 .  73 الفقرة األقىس، الكتاب (1)

 . 23 لصفحةا الذئ ، إبن لوح (2)

 .العربية المكنونة الكلمات (3)

 .118 الصفحة بهائي، أخالق كتاب (4)

 .العربية المكنونة الكلمات (5)

 .95 الصفحة الثال ، الجزء وخل ، أمر كتاب (6)

ب (7)  .5 المقتطف جلينينجز، كتاب في أمرللا ولي حضرة ترجمته أورد نص من معر 

 . 34 الصفحة الذئ ، إبن لوح (8)

 . 119 الصفحة بهائي، أخالق (9)

 .134  اا132 الصفحة بهائي، قأخال (10)

 .453 الصفحة المعربة، وأمريكا أوروبا في البهاء عبى خط  (11)

 من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر للا إلى المحفل المركزي في الهنى.  (12)

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

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

 .62اا61كتاب أخالق بهائي، الصفحة  (15)



 

  "الكرم واجلود من خصايل فهنيئاً ملن تزين خبصايل"ََ-17

ِمْن ُكنُوِز ِعّزِ ال سماء أَْنِفْق ماِلي َعلى فُقَرائِي ِلتُْنِفَق فِي ال "يَا اْبَن اإِلْنسانِ 

وحِ أَْجَمُل لَْو تُشاِهْد ِبعَْيني."  َمْجٍد ال تَْبلى نى َوَخزائِنِ تَفْ  َولِكْن َوَعْمري إِْنفاَق الرُّ
(1)  

ِة ُهَو ِإْنفَاُق اْلَمْرِء َعلَى نَْفِسِه َوَعلَى أَْهِلِه َواْلفُقَرَ " ِء ِمْن إِْخَوتِِه فِي اَرأُْس اْلِهمَّ

   (2)"ِدينِِه.

ب يَن إ لَى َهذَ  ْنىَ اْلَعَطاء  َكالسََّحاب  "... أَنَّ اْلُمْنتَس  ُ  أَْن ي ُكونُوا ع  ا اْلَمْظلُوم  َيج 

ْىَرار   اَرة  اْلم    (3)".وأن يكونوا شعلة ملتهبة َف ي َكْبح  النَّْفس  األَمَّ

أنظروا ثم "إن اإلنفاق عنى للا محبوب ومقبو  ومن سيى األعما  مذكور 

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  ويؤثرون على اذكروا ما أنزله الرحمن في الفرقان

 ( )حضرة بهاء للا    *(4)."ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون

***  

فضل من أالفقير الشاكر  وأما، فضل من الغني الشاكرأن الفقير الصابر "إ

ظل خالصا في بوتقة الغني المنف  الذي  هو فضل من الجميعأو  ،الفقير الصابر

النعمة يددي إلى زيادتها ن شكر أ مع ،اإلنسان نوع راحةفي سببا   وصار االمتحان

لن " لذلك يقو  للا:مقام اإلنفاق هو أعظ  المقامات والشكر في اإلنفاق، كما  ولكن 

    * *(5)".حتى تنفقوا مما تحبّون ِّ تنالوا البر



 
 
 

  )البهاء عبى ضرةح )

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .59 اآلية الحشر، سورة كري ،ال القرآن    *

 

 .92 اآلية عمران،  آ  سورة الكري ، القرآن**    
 

 الكلمات المكنونة العربية. (1)

 . الخير كل  أصل لوح (2)

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

 . 164 الصفحة الثال ، الجزء وخل ، أمر كتاب (4)

  .185 الصفحة ، األو  الجزء ،اآلثار بىائع (5)

 

 



 

  "كاألصابعَفيَاليدَواألركانَللبدنََكونوا"-18

إّياكم أن  ، "إن هللا أراد ان يؤّلف بين القلوب ولو بأسباب الّسموات واألرضين 

فس والهوى كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبدن كذلك ِّ ونات النؤتفّرقكم ش

ََ(1)"يعظكم قلم الوحي إن أنتم من الموقنين.

ْم َواتَِّفقُوا فِي َرأْيُِكْم .... قُْل إِيَّاُكْم أَْن تَْزَرُعوا ُزَؤاَن أَِن اتَِّحُدوا فِي َكِلَمِتكُ "قل 

افِيَِة اْلُمنِيَرةِ اْلُخُصوَمِة بَْيَن اْلبَِريَِّة َوَشْوَك الشُُّكوِك فِي اْلقُ  قُْل يَا أَِحبَّاَء هللِا  ،لُوِب الصَّ

ةِ َمَحبَِّة َوْينَ الَ تَْعَملُوا َما يَتََكدَُّر بِِه َصافِي َسْلَسبِيِل الْ  لَعَْمِري قَْد  ،قَِطُع بِِه َعْرُف اْلَمَودَّ

ِغينَِة َواْلِعنَاِد." َََ(2)ُخِلْقتُْم ِلْلِوَداِد الَ ِللضَّ

بالّروح والّريحان ونجد  ئي"إنّا نحّب أن نراکم في کّل األحيان في جنّة رضا

إّنا  ،لم األمينالعا كينصح كکذل ،والوداد والمحبّة واالتّحاد منکم عرف األلفة

 ،نکون بينکم في کّل األوان إذا وجدنا عرف الوداد نفرح وال نحّب أن نجد سواه

ََ(3)."بصير کّل عارف كد بذليشه

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

قد جئنا التّحاد من على األرض واتّفاقهم يشهد بذلك ما ظهر من بحر بياني "

َََ(5)."ّن القوم أكثرهم في بعد مبينولك

"ما جئنا إال لتطهير نفوسكم من الضغينة والبغضاء يشهد بذلك من عنده أم 



 
 
 

َََ(6)الكتاب."

ال تجعلوا دين للّا سببا  الختالفکم اّنه نّزل بالحّق التّحاد من في العالم اتّقوا "

 ََ(7)"للّا و ال تکونوا من الجاهلين.

سله وصفوته والمأل األعلى وأهل الجنة العليا والملكوت "إن هللا وأنبيائه ور

األسنى يصلين على الذين قاموا لأللفة بين قلوب عباده وأحبائه إنه لهو المشفق 

َ(8)الكريم."

قد إخترنا الباليا إلصالح العالم واتّحاد من فيه إيّاکم أن تتکلّموا بما يختلف "

 لىأحبّائى أن اتّحدوا في أمر للّا ع ينصحکم ربّکم الغفور..... يا كکذل به األمر

اح وهذا خير لکم إن هذا ما أمرتم به في األلو ،شان ال تمّر بينکم أرياح االختالف

    ."أنتم تعلمون

"أن اتحدوا يا أحبائي ثم اجتمعوا على شريعة أمري وال تكونن من 

َََ(9)."المختلفين، وإن أقربكم إلى هللا أخشاكم وأخشعكم لو أنتم من العارفين

"وعزتك يا محبوبي لو تعذّبُني في كّل حين ببالء جديد ألحبُّ عندي بأن 

ألنّك ما بعثتني إالّ  ،يحدَث بين أحبّائك ما يَُكدَُّر به قلوبُهم ويتفّرق به اجتماعهم

التّحادهم على أمرك الّذي ال يقوم معه خلق سمائك وأرضك، .... إذا  أسألك يا مالك 

ت شريعة الحّب والوداد بين العباد بأن تحدث بين منه شّرعالملوك باسمك الّذي 

أحبّائي ما يجعلهم متّحدين في كّل الّشئون لتظهر منهم آيات توحيدك بين بريّتك 

َََ(10)"وظهورات التّفريد في مملكتك.



 

ل  الشَّىَائ ى  َواْلَبالََيا َوإ ْنَزا   اآل" ْن تََحمُّ َيات  َوإ ْظَهار  َكاَن َمْقُصودُ َهذَا اْلَمْظلُوم  م 

َر آفَاُق أَْفئ ىَة  أَْهل  اْلعَالَ   ب نُور   َّ اْلَبي  َنات  إ ْخَماد يَنة  َواْلَبْغَضاء  َعَسى أَْن تَتََنوَّ غ  َنار  الضَّ

يَّة   اَحة  اْلَحق يق  ْن أَجْ  ... ،االت  فَاق  َوتَفُوَز ب الرَّ ىَ م  يَن للا  ُوج  ل  اْلَمَحبَّة  َيا أَْهَل اْلعَالَ   إ نَّ د 

ي الَ تَْجَعلُوا أَْسَباَب   ...،َواالت  َحاد  فَالَ تَْجعَلُوهُ َسَبَ  اْلعَىَاَوة  َواالْخت الَف   َباد  قُْل َيا ع 

لَّةظْ النَّ  َراب  َواالْرت َبا   َوع  لَّةَ االْخت الَف   َّ    َسَبَ  االْضط    ،االت  َحاد  الَ تَْجعَلُوَها ع 

هَ أَْهُل اْلبَهاألََمُل أَْن َيتَّ  ه  اْلَكل َمةُ  * قُْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد هللاء  إ لَى اْلَكل َمة  اْلُمَباَرَكة  اج  َوَهذ 

ْطف يَنة  َواْلبَْغَضاء  اْلَمْكنُوَنة  اْلَمْخُزوَنة  ف ي اْلقُلُوب   ء  آاْلعُْلَيا ب َمثَاَبة  اْلَماء  إل  غ  َنار  الضَّ

ىُور   ه  اْلَكل َمة  َوإ نَّ األَحْ  ،َوالصُّ ْن َهذ  َزاَب اْلُمْختَل فَةَ لَتَفُوُز ب نُور  االت  َحاد  اْلَحق يق ي   م 

ىَة . َََََ(11)"اْلَواح 

تَاب  ُكلَّ َما " َن اْلك  َيا أَْهَل اْلعَالَ   إ نَّ فَْضَل َهذَا الظُُّهور  األَْعَظ   ُهَو أَنََّنا َمَحْوَنا م 

لَّةُ األُْلفَة  َواالت  َحاد  َواالت  فَاق  ُهَو َسَبُ  االْخت الَف  َوالْ  فََساد  َوالن  فَاق  َوأَْبقَْيَنا ُكلَّ َما ُهَو ع 

ل ينَ  يَما  ل ْلعَام   ََ(12)."َنع 

ٍى أن اسلكوا سلوكا  " ىَةٍ َوأَْوَراُق ُغْصٍن َواح  يا أهل العال  ُكلُُّكْ  أَثَْماُر َشَجَرةٍ َواح 

ودة واالتفاق قسما  بشمس الحقيقة إن نور االتفاق ينير في غاية المحبة واالتحاد والم

 َََ(13)اآلفاق."

"قل يا أيها العباد أصغوا إلى وصايا هذا المظلوم، أو  كل أمر وذكر هو 

معرفة للا وهي ممىة للكل ومربية الكل، وأو  ما ينت  عن معرفة للا هو ألفة العباد 

والهىف من االتفاق هو االجتماع والقصى واتحاده ، ألن العال   يتنور بنور االتفاق 

َََ(14)"......من االجتماع إعانة بعضك  بعضا

 )للا  بهاء حضرة(



 
 
 

***  

َنعَوالبتعادَالنفاقَعنَوالحترازَوالت فاقَبالت حادَعليکمَللا ََأصفياءَ"يا

َمت حدةَوهيئةَلهوتي ةَمجن دةَوجنوداَ َملکوتي ةَواحدةَأزم ةَکونواَالنعاق،َأهل

َوالقبائلَالشعوبَبينَکلمتکمَوُيعليَوالمللَاألممَکلَ َلىعَللا ََيظهرکمَماعي ةاجت

َمنَهاجمةَوكتائبَوحفائلَاألبهىَجبروتَمنَوفودَبجنودَوينصرکمَالعالمَطوائفَو

َکمَُُحبيبَويغضبَکمَُُسيلََُُوينقطعَکمَُُفيضََُُيذهبَماختلفتََُوإذاَاألعلىَالمأل

َکمَُُشملََُُويتشت تَنئکمأشَليکمعَلىويستَوَکمئَُأعداََُُويغلبَکمَُُطبيبََُ َُُويفر

َق َقيَوَکمَُُکوکبََُُويأفلَکمَُُشهابََُُويغربَکمَُُأنوارََُُويظلمَکمَُُجمعََُُويتفر  َفر 

َلهاَروحَلَأجساماَ َوتصبحوَنَکمَُ عذابََُُنيرانََُُورثويَکمئَُماََُُويغورَکمَُُموکب

َلىإََُُأبتهلَوإن يَََُمعراجَولَََُمنهاجَولَََُسراجَلَوزجاجاَ َفيهاَصهباءَلَساَ َووکَؤ

َوالتقليَدَالتحديدَعنَمنز هاَ َالشؤوَنَجميعَمنَالتوحيدَََُأبوابَعليکمَََُتحيفَأنَهللا

لَ  َبوحدةَإلََُُيفرحَلَالبهاءَعبدَقلبَإنَ َهللاَلعمرَوالتجريدَالتفريدَبذيلَومتوس 

   (15َ)العظيم."َالفضلَبهذاَعليَ َيمنَ َأنَهللاََُُوأسألَهللاَأصفياءَوأحب اءَهللاَأحب اء

األساس الجوهري والهىف الحقيقي في هذا الىور "يا أحباء عبى البهاء إن 

اإللهي والعصر الرباني هو وحىة العال  اإلنساني حتى تنمحي المنازعات 

والمخاصمات كلها بين البشر بفضل هذا االتحاد واالتفاق ويتجلى شاهى الوحىة 

ة في مجمع العال ، فاآلن يج  أن يكون أحباء للا مروجين لهذه الوحىة كي ي الحقيق

يزيلوا ظلمات التجان  من العال  اإلنساني بقوة رحمانية، فيظهر محبوب الوحىة 



 

بكل جماله وصباحته ومالحته وإن كان هنا  أقل اغبرار فيما بين األحباء أنفسه  

كيف يتحق  هذا األمر العظي  بناء  على ذلك على األحباء أن يسعوا سعيا  بليغا  نابعا  

غطي ذرة غبار مرآة الوحىة الجوهرية، فتزداد المحبة من قلوبه  وأرواحه  حتى ال ت 

 ََ(16)واأللفة واألنس والمعاشرة والمالطفة يوما  فيوما  بين األحباب."

"ليست هنا  اليوم نصرة للميثاق اإللهي أعظ  من االتحاد واالتفاق وكذلك 

حصل ل  ي لو ليست له مهانة أعظ  من االختالف والشقاق وللا الذي ال إله إال هو 

بيننا أقصى درجة من االتحاد واالتفاق كما يطل  منا جما  القىم فإن الكور األعظ  

َ(17)يبقى دون نتيجة بل يمسي هذا الحزب كاألحزاب السابقة وتنمحي كليا ."

 العال ، أهل يا"

ما هو معمور سببه  ّ  كل ّ  إذا سرت  في األرض ومشيت  في مناكبها وجىت  أن

ومع ذلك ل   .ل  ما هو مطمور نات  عن العىاوة والبغضاءك ّ  األلفة والمحب ة، وأن

رون ّ  ينتبه الجنس البشري  إلى ذلك ول  يف  من سبات الغفلة، وما زا  البشر يفك

في الخالف والن زاع والجىا  وحشى الجيوش لتصو  وتجو  في ميادين الن زا  

    والقتا .

ب ّ  كل  كائن مر  ّ  أن وإذا نظرت  إلى الكون والفساد والوجود والعىم وجىت 

عة متعى دة، وأن  وجود الش يء نات  عن الت ركي  بمعنى أن اإليجاد  ّ  من أجزاء متنو 

  من هذا الت ركي  ّ  نا  بين العناصر البسيطة تشكّ  اإللهي  إذا أحىث تركيبا  معي

ن. وجميع الموجودات على هذا المنوا  فإذا حىث في هذا الت ركي  ّ  كائن معي

قت إنعىم هذا الكائن. ومعنى ذلك أن خالف أو تحل لت انعىام الش يء  ّ  أجزاؤه وتفر 

قها. وعلى هذا فكل بين  ّ  تركي  وتآلف يت  ّ  نات  عن تحليل عناصره وتفر 

ق يىب  بينها هو عل ة الممات. العناصر هو سب  الحياة، وكل  اختالف وتحل ل وتفر 



 
 
 

ائ  المفيىة والث مار وباالختصار إن  تجاذب األشياء وتوافقها سب  لحصو  الن ت 

   الط ي بة، وإن  تنافر األشياء واختالفها سب  لالضمحال  واالضطراب.

فمن الت آلف والت جاذب تتحق   جميع الكائنات ذات الحياة مثل الن بات والحيوان 

واإلنسان، ومن الت نافر والخالف يحصل االنحال  ويىب  االضمحال . ولهذا فإن  كل  

ة البشر هو عل ة حياة العال  ما ينت  عنه االئت  الف والت جاذب واالت حاد بين عام 

، وكل  ما ينت  عن  ه الت نافر واالختالف والت باعى هو عل ة ممات الن وع اإلنساني 

.     البشري 

يحان ينمو   رع والن بات والورد والر  وكل ما مررت  بإحى  المزارع والحظت  الز 

ا متآلف ا كان ذلك دليال  عل ى أن  هذه الحىيقة نمت على يى بستاني  كامل تعه ىها منسجم 

ا إذا شاهىت  الحىيقة مشع ثة مضطربة بال ترتي  وال نظام  بالت هذي  واإلنبات أم 

ة  استنتجت  أن ها حرمت م ار  ن عناية البستاني  الماهر فنمت فيها األعشاب الض 

    فأتلفتها.

، وأن  من ذلك يت ضح أن  األلفة وااللتئام دليل على   تربية المرب ي الحقيقي 

 .  الفرقة والت شتت برهان على الحرمان من الت ربية اإللهي ة والبعى عنها

ا يقو : إن  ألم  العال  وشعوبه وملله آدابا  ورسوما  مختلفة،  ولعل  معترض 

وأذواقا  متباينة، وطبائع وأخالقا  متعى دة، وإن  العقو  واألفكار واآلراء متفاوتة فكيف 

تتجل ى الوحىة الحقيقي ة ويت   االت حاد الت ام بين البشر؟ فنقو : إن  االختالف نوعان 

ف المسب   لالنعىام والهال ، كاالختالف بين الش عوب المتنازعة أحىهما االختال

احة وتعمل  ب وطنها وتسلبها األمن والر  والملل المتقاتلة تمحو إحىاها األخر  وتخر 

ا الن وعفيها القتل وسفك الى م اآلخر من  اء. فهذا الن وع من االختالف مذموم أم 

ع. وهذا هو عين الكما  وموهبة ذي الجال .    االختالف فهو الت نو 



 

الحظوا أزهار الحىائ : فمهما اختلف نوعها وتفاوتت ألوانها وتباينت  

ا كانت تُسقى من ماء واحى، وتنمو من هواء واح  ى، صورها وتعى دت أشكالها إن ها لم 

عها واختالفها يكون سببا  في  وتترعرع من حرارة وضياء شمس واحىة فإن  تنو 

وهو  –إلى حي ز الوجود أمر جامع ازدياد رونقها وجمالها. وكذلك الحا  إذا برز 

سوم والعادات واألفكار  –نفوذ كلمة للا  أصبح اختالف البشر في اآلداب والر 

.واآلراء والط بائع سبب ا لزينة العال        اإلنساني 

ع واالختالف سب  لظهور الجما  والكما ، مثله  أضف إلى هذا أن  هذا الت نو 

ع الخلقي  بين أعضاء اإلنسان الواقعة تحت نفوذ  في ذلك مثل الت فاوت الفطري  والت نو 

وح مسيطرة على جميع األعضاء واألجزاء، وكان  وح وسلطانها. فإذا كانت الر  الر 

ع األجزاء مدي ىا لعروق والش راي حكمها نافذ ا في ا ين كان اختالف األعضاء وتنو 

   رة أعظ  قو  للوحىة.لالئتالف والمحب ة وكانت هذه الكث 

ولو كانت أزهار الحىيقة ورياحينها وبراعمها وأثمارها وأوراقها وأغصانها 

وأشجارها من نوع واحى ولون واحى وتركي  واحى وترتي  واحى لما توفر لمثل 

ا إذا تعى دت ألوانها تلك ال حىيقة أي  رون  وال جما  بأي  وجه من الوجوه. أم 

عت أث  مارها تسب   كل  لون في زينة سائر واختلفت أوراقها وتباينت أزهارها وتنو 

ون  والحالوة والجما .  األلوان وإبراز جمالها وبرزت الحىيقة في غاية األناقة والر 

ع اآلراء والط بائع واألخالق في عال  اإلنسان. كذلك الحا  في تفاوت األفكار، وتنو  

ة واحىة، ونفذت فيها كلمة الوحىاني ة تجل ت وهي في نهاية  فإن ها إذا استظل ت بظل  قو 

 ََََ(18)العظمة والجما  والعلوي ة والكما ."

  )البهاء عبى حضرة)

***   



 
 
 

ومة، وما ل  "وحيثما تكون األلفة مفقودة تكون الروح البهائية الحقة هنا  معى

نظهر هذا التحو  واالنقالب في حياتنا وهذه القوة الجىيىة وهذه المحبة واأللفة 

(19)المتبادلة فإن التعالي  البهائية لن تكون سو  عبارة عن إس  لنا."
   

نحن البهائيين ال نستطيع بلوغ الوحىة الحقيقية بين أنفسنا فإننا نفشل إذا كنا "

الذي عاش ألجله حضرة الباب وحضرة بهاء للا في إدرا  المقصى الرئيسي 

(19)والمولى المحبوب وتحملوا الشىائى له."
    

"كان حضرته مرتاحا  جىا  لسماعه إن المدتمر السنوي المركزي قى اكتظ 

 بالحاضرين فيه وإن المدمنين كانوا متحمسين ومتحىين، ومن أسمى ضروريات 

متحىين وأن يصبحوا شىيىي اإلدرا  بأنه   األمر المبار  .... هو أن يكون األحباء

أسرة روحانية واحىة تجمعه  أواصر هي أكثر قىسية وأزلية من تلك الروابط 

المادية التي تجعل الناس من أسرة واحىة، فإذا رغ  األحباء في نسيان جميع 

الخالفات الشخصية وفتحوا قلوبه  بقىر كبير من محبة بعضه  لبعض إجالال  

للا لوجىوا أن قواه  قى ازدادت زيادة عظيمة والجتذبوا قلوب لحضرة بهاء 

الجماهير ولشاهىوا نموا  سريعا  لألمر المبار  في ..... وعلى المحفل الروحاني 

المركزي أن يبذ  كل ما في وسعه لرعاية الوحىة بين المدمنين وتربيته  باإلدارة 

جامعته  والذي إذا ما ت   فهمه  األمرية ألنها المجر  الذي ال بى أن تجري فيه حياة

ن إعما  األمر المبار  من السير إلى األمام  وممارسته بصورة صحيحة، سوف يمك  

(19)سيرا  سريعا ."
   

فيما يتعل  بسدالك عن الحاجة إلى وحىة أعظ  بين األحباء فال شك إن الواقع "

روي  هذه الوحىة هو كذلك، وير  حضرة ولي أمر للا إن إحى  الوسائل الرئيسية لت 

هي تعلي  البهائيين أنفسه  في صفوف الىرس وبواسطة المبادئ، إن محبة للا 



 

وبالتالي محبة البشر هي األساس الجوهري لكل دين بما في ذلك ديننا فإن درجة 

ن الناس من احتما  بعضه   أعظ  من المحبة سوف تنت  وحىة أعظ  ألن المحبة تمك  

(19)ومسامحين."البعض وأن يكونوا صبورين 
    

ومن أه  األمور هو أن المحبة والوحىة يج  أن تسودا في الجامعة البهائية، "

(19)إذ أن هذا هو أكثر ما يتوق إليه الناس في حالة العال  المظلمة الحالية."
   

ن انعىام االئتالف السائى حاليا  بينك وبين .... مضر جىا  لتقىم أير  حضرته "

يددي إال إلى تفتيت وتجميى اهتمام المدمنين الجىد. وينبغي لك  األمر المبار  ولن

و...... أن تتناسيا مظالمكما الشخصية وتتحىا لحماية األمر المبار  الذي يعل  

َََ(19)ومستعىون للتضحية ألجله."له حضرته جيىا  بأنك  جميعا  مخلصون 

  (للا أمر ولي حضرة)
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   "  جتعلوا األعمال شرك اآلمال"ال -19

كان  "ال تجعلوا األعمال شرك اآلمال وال تحرموا أنفسكم عن هذا المآل اّلذي 

ئي وعّلق كّل شيء  ا قل روح األعمال هو رض  ، أمل المقّربين في أزل اآلزال 

(1)." بقبولي 
    

نه أمام النّاس إذ يمشي في الّطرق واألسواق بل األحد أن يحّرك لس ليس"

ينبغي لمن أراد الذّكر أن يذكر في مقام بني لذكر هللا أو في بيته هذا أقرب 

َ(1)َ"مس الحكم من أفق البيان طوبى للعاملين.ش بالخلوص والتّقوى كذلك أشرقت
 

َهة  َعِن ِْ يَِ ْجعَلُوا أَْقَوالَُكْم ُمقَدََّسة  َعِن الزّ "ا ِغ َواْلَهَوى َوأَْعَمالَُكْم ُمنَزَّ

َياءِ ِْ يَِ الرّ  ََََََ(2)."ِب َوالّرِ

ة  "يا أبناء آدم تصعى الكلمة الط يبة واألعما  الط اهرة المقى سة إلى سماء  العز 

ياء وكىورة الن فس والهو   األحىي ة فابذلوا الجهى أن تتطه ر أعمالك  من غبار الر 

ة مق ا قري  لن يرتضي صيارفة الوجود بين يىي فتىخل ساحة العز  بولة ألنه عم 

هذه هي شمس الحكمة ، العمل الطاهر المعبود إال الت قو  الخالصة ولن يقبلوا إال

ب اني     ".طوبى للمقبلين ةوالمعاني التي أشرقت من أف  ف  المشيئة الر 

 ير  إن ما مثلك  كمثل ماٍء مريٍر صافٍ  "يا من تزي ن ظاهره  وخب  باطنه 

فاء في الظ اهر، فإذا اختبره مذاق األحىية ل  يقبل منه  ائي كما  الل طف والص  فيه الر 

قطرة  واحىة ، أجل إن  تجل ي الشمس في الت راب والمرآة سواء، ولكن اعل  أنَّ الفرق 

ََََ(3)"والفرقىين بل الفرق بينهما ليس له انتهاء.بينهما كالفرق بين األرض 



 
 
 

 )للا  بهاء حضرة)

***  
ى عاان جميااع " إن  أساس الى ين هو الخلوص، بمعنى أن  المتىي ن يجاا  أن يتخلاا 

اس  أغراضه الش خصي ة، ويسعى بكل  الوجوه في سبيل خياار الجمهااور، وال يتساان ى للناا 

ىي ن  اس بخياار أنفسااه  إال  بالتاا  أن يغمضوا الط رف عن منافعه  الذ اتي ة ويفتىوا خير الناا 

، ذلك ألن  طينة ى عاان  الحقيقي  رة بح   الااذ ات، وال يااتمك ن أحااى أن يتخلاا  اإلنسان مخم 

خص  واب الجمياال، إال  أن  الشاا  ي ة المدق تة إال  أمال  في األجر الجزيل والثاا  مصالحه الماد  

ة، ويحساا  الاان ع   ة األخروياا  المدمن باهلل والموقن بآياته عنااىما يتاايق ن بالمثوبااات الكل ياا 

ا فانيااة زائلاا  ة جميعاا  ه يتاار  راحتااه الى نيوياا  ة، فإناا  عادة األخروياا  ة والساا  ة مقاباال العااز 

اس وجه للا ويدثرها في سبيل نفع العموم من صمي  قلبه » ومصالحه ابتغاء ومـن النـّ

 (4)".«*من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا

ومن مستلزمات األعما  الحسنة حسن النية وال يمكن أن تحمل شجرة العمل "

الطيبة إال بالنية الحسنة التي هي بمثابة جذرها المحك   وتعطي األثمار المباركة

فاألساس األقوم للحصو  على نتائ  حسنة ألعما  أهل العال  هو حسن النية  ،المتين

ورب  رجل يباشر عمال  حسنا  لكن نيته غير  ،فالنية الطيبة ال تقبل النفاق والرياء

مال إلرضاء غروره أو محض فهو يعمل ذلك إما لكس  الشهرة أو العزة أو أ فيةصا

الرياء والبلوغ إلى الرئاسة، هذه األعما  ليست لها نتائ  باقية وال تددي إلى فوائى 

عامة وال تنور العال  اإلنساني وال تهبه السعادة والراحة األبىيتين، ولو يكون لها 

العال  أساسا  متينا  حس  الظاهر، ولكنها في حا  اقترانها بحسن النية والطوية تحيي 

اإلنساني وتجعل الناسوت نموذجا  للملكوت ووجه الغبراء مرآة للفردوس األعلى، 

وعنىما تالحظون بىقة تتيقنوا بأن هذه النوايا الصادقة والنيات الخالصة لهي من 

نتاج قوة كلمة للا ونفوذ دين للا وال تبرز المحبة الصميمة والخلوص القلبي وخىمة 

روحانية اإليمان ومعرفة للا في النفوس البشرية ألن الحاك   العال  اإلنساني إال من



 

على القلوب واألرواح هي قوة الىين الروحانية والنافذ في العروق واألعصاب هي 

فبفضل هذه القوة القىسية  محبة للا وخشية للا التي تحافظ على الضمائر والسرائر

ك  بنيان نظام العال  يخىم أوالد آدم بعضه  بعضا ويعش  بعضه  بعضا ويستح 

َََ(5)ويضمن أساس راحة األم ."

 )البهاء عبى حضرة)

***   

"يج  أوال  وقبل كل شيء التشب  بأية وسيلة ممكنة كي نجعل القل  صافيا   

والنية خالصة، وبغير ذلك فال يكون ثمة أثر ونتيجة لإلقىام على أي أمر كان، يج  

عاقل لبي  يىر  على الفور رائحتها االحتراز من التصنع والتقليى، إذ أن كل 

 (6)المنتنة."

   (أمرللا ولي حضرة) 
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 "  إياكم أن تجادلوا في هللا وأمره"-20

    (1)"ال يعترض أحد على أحد." 

ن الجدال والنّزاع والّضرب وأمثالها عّما تحزن به "قد منعتم في الكتاب ع

َ(1)َب."األفئدة والقلو
  

ذين إّن الّ  ائن القلوب بسيوف الحکمة والبيانيا أهل البهاء سخّروا مد"

    (2)"فى حجاب مبين. كيجادلون بأهواء أنفسهم أولئ

ينصحکم ربّکم الغفور  كتتکّلموا بما يختلف به األمر کذلإيّاکم أن "

َََ(3)."يمالّرح

ان الحسنة والموعظة البالغة بيتحاربوا مع نفس بل ذّکروها بال "إيّاکم أن ال

ٍس شطر القدس مقّر قد ىعرضوا عنها ثّم اقبلوا إلأکانت متذّکرة فلها وإالّ ف إن

ما أراد منها إالّ بأحٍد ألّن هللا ترکها ألهلها و ما قّدر فيهامنير وال تجادلوا للّدنيا و

ََََ(4)".قلوب العباد

"يج  على حزب للا أن يحترزوا من كل أمر تشت   منه اا ولو على قىر قيى 

شعرة اا رائحة الفساد والنزاع والجىا ، أو يددي إلى حزن أحى، كاحترازه  من 

َََ(5)الحية الرقشاء."



 

ه اليوم بكلمة تسب  االختالف كان ول  يز  مردودا  لى  للا." "كل من تفوَّ
(6)

   

راب الح   أقو  ان أشى  العباد غفلة  من يجاد  في القو  ويبتغي "يا ابن الت  

ق على أخيه قل يا أي ها األخوة بأعمالك  تزي نوا ال بأقوالك ." التفو 
(7)َََ

"تر  البعض يسير في أعلى مرات  العرفان والبعض اآلخر في دونها فمثال  

هور من دون فصل منه  من ير  ذات الغي  المنيع الذي ال يُىَر  في هيكل الظ

ووصل، ومنه  يعتبر هيكل الظهور نفس ظهور للا ويذعن أن أوامره ونواهيه نفس 

أوامر للا الح ، إن هذين الموقفين كالهما مقبوالن لى  العرش، غير أنه لو أد  

إلى النزاع والجىا  بين أصحابهما بات كالهما مردودين، حي   بيان هذين الموقفين

وبيان ذلك بأعلى المرات  هو جذب القلوب وائتالف النفوس  أن الهىف من العرفان

وتبليغ أمر للا، بينما النزاع والجىا  بين أصحاب الموقفين كان وال يزا  سببا  

لتضييع أمر للا فلهذا كالهما يرجعان إلى النار ولو أن كل واحى منهما يزع  أنه 

   (8)يطير في أعلى مرات  العرفان."

يسلكوا طري  الرف  والمىاراة والمحبة فيما بينه  ومن  "يج  على الكل أن

كان عاجزا  عن إدرا  بعض المرات  أو ل  يبلغ بعى إلى تلك المرات  من الواج  

أن يتحىثوا معه بغاية اللطف والشفقة ويذكروه دون أن يروا في أنفسه  فضال  

َََ(9)وسموا  عليه."

 )للا  بهاء حضرة)

***   



 
 
 

 
ح هو امم للا أحباء يا"  وناقشا اثنان جاد  إن أنه هو اإللهي الكتاب في مصرَّ

 كالهما واالختالف النزاع إلى جىالهما أد  ث  اإللهية، المسائل من مسألة حو 

 من اثنين بين ونزاع جىا  يثار ال حتى هو اإللهي القاطع األمر هذا فحكمة باطالن،

 إلى يددي أخذ نقاشهما أن تبين ما وفي وألفة، محبة بكل فيناقشان األحباء،

 من األمر حقيقة ويستفسرا البح  في االستمرار دون يسكتا أن عليهما المعارضة

ََََ(10)."الفاصل الحك  هو  هذا المبي  ن

 أحىه  عارض وإن والمىاراة، بالرأفة الجميع تقابل أن جنابك ألمثا  ينبغي"

 يورث والتكىر التكىر، ىإل تددي بالمثل المقابلة ألن التام بالسكوت عليك جاد ، أو 

َََ(11)."الضال  إلى ينتهيان النفس وسورة والغيظ والحىة، الغيظ

 ( البهاء عبى حضرة)
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 .   245 الصفحة ،الثال  الجزء ،وخل  أمر (11)

   ء" قد حر َِّم عليكم القتل والزان مث الغيبة واالفرتا "   -21

جتنبوا عّما نهيتم عنه في  ا ء ا لقتل والّزنا ثّم الغيبة واالفتر قد حّرم عليكم ا " 

َََ(1)." ئف واأللواح ا الّصح 

،  تاب كان في سرادق العّز مستورا  نفسا  هذا ما نهيتم عنه في ك  "ال يقتل نفس 

اتقوا   ، هذا خطأ قد كان لدى العرش كبيرا   ِّ أتقتلون من أحياه هللا بروح من عنده إن 

(1)." هللا وال تخربوا ما بناه هللا بأيادي الّظلم والّطغيان ثّم اتّخذوا إلى الحّق سبيال  
   

رض من بعد إصالحها وال ترتكبوا الفحشاء  تقوا هللا وال تفسدوا في األ ا " 

روا أنفسكم عن كل ما  في كتاب هللا العلي العظيم إياكم أن تسفكوا الدماء  حرم طّهِ

َََََ(2)والذي سفك إنه ليس مني وكان هللا بريء منه." 

َماءَ  َوَيْسِفُكونَ  األَْرِض  ِفي  يُْفِسُدونَ  الَِّذينَ "و   بِالَباِطلِ  النَّاِس  أَْموالَ  َويَأُْكلُونَ  الّدِ

ْنيَا  ِفي  ال  َوَبْيَنُهمْ  بَْينََنا  َيْجَمعَ  ال  بِأَنْ  هللَا  َوَنْسأَلُ  ِمْنُهمْ  ء  آ َبرِ  َنْحنُ   بِأَنْ  ِإاّل  اآلِخرةِ  ِفي  َوال  الدُّ

اِحمينَ  أَْرَحمُ  ُهوَ  ِإنَُّه  إَِلْيهِ  يَتُوبُوا  َََََ(3)." الرَّ

  ...   هم ليسوا من أهل البهاء تمّسکوا بالّدنيا إنّ قل اّلذين ارتکبوا الفحشاء و " 

يهّن أبصارهم  لو يردن عليهم ذوات الجمال بأحسن الّطراز ال ترتّد إل  ...  وهم عباد 

يعّلمکم قلم القدم من لدن رّبکم العزيز   ك خلقوا من التّقوى کذل  ك بالهوى أولئ 

َََ(4)" الوّهاب. 



 
 
 

تّار ذو الفضل  خطيئة أن استروها ليستر للّا عنکم إّنه لهو السّ  لى ن اّطلعتم ع ا " 

َََ(5)" العظيم. 

و  إّنه ه هللا عليه جريراته و  يا حّبذا لمحسن لن يستهزء بمن عصى ويستر و " 

غفّارا  فى البالد ليغفرکم للّا بفضله ثّم  کونوا يا قوم ستّارا  في األرض و   . خير الّساترين 

َََََ(6)ويلبسكم بُرَد الجميل."   اصفحوا ليصفح للّا عنکم 

ِبَغْيِر ذِلَك َمْلعُون   َوِإْن تَْفَعْل  َخَطِأ أََحٍد ما ُدْمَت خاِطئا  ال تَنَفَّْس ِب  انِ يَا اْبَن اإِلْنس " 

   "َوأََنا شاِهد  ِبذِلَك.   أَْنتَ 

َمْن كاَن َعلى   َواْشتََغْلَت ِبعُيُوِب ِعباِدي َكْيَف َنِسيَت ُعيوَب نَْفِسَك  يَا اْبَن الُوُجودِ " 

ََ(7)" . ذِلَك َفَعلَْيِه َلْعنَة  ِمّنِي 

"ُخل َ  اللسان لذكر الح  جور عليه أن يىنس بالغيبة، أو ينط  بكلمات تسب  

ره  ََ(8)."حزن العباد وتكى  

ض  ذل ة ال تُعظ    عي  الن اس لكيال يعظ  عيبك وال تروال تقل سوءا  فتسمعه  "

ٍر س وخاطإذا  فافرغ بسريرٍة نقي ة وقلٍ  طاهٍر وصىر مقى   ى ذل تكأحى لكيال تتجل  

ه في أي ام عمر  التي تعى  أقل  من برهةٍ  حت ى تعود فارغ البا  من هذا الجسى  منزَّ

 "  الفاني وتستقر  في الملكوت الباقي.

ُجعل اللسان لذكري فال تىن سوه بالغيبة فإن غلبت عليك   أي ها المهاجرون"

منك  لنفسه الن فس الن اري ة فاشتغلوا بذكر عيوب أنفسك  ال باغتياب خلقي ألن كل  

  (9)"أبصر وأعرف منه بنفوس عبادي.



 

ألن   ةوأن ال يخطو بقىمه أبى ا في تلك الس اح  لى الس الك أن يعى  الغيبة ضاللةع"

َ(10)."الغيبة تطفئ سراج القل  المنير، وتميت الحياة من الفداد

  )للا  بهاء حضرة)  

***  

في األلواح اإللهية  "إن نصوص الزجر والعتاب والعقاب حو  مسألة الفحشاء

ال حصر لها وال حىود، بحي  أن مرتك  الفحشاء مطرود ومردود من العتبة 

َََ(11)اإللهية وهو مذموم بين األحباء ومرذو  لى  عموم الناس."

"إن أسوء عادة لإلنسان وأعظ  ذن  له هو اغتياب النفوس، وخاصة إذا صىر 

بطريقة ما وأثنى كل حبي  من األحباء من األحباء، فلو كانت الغيبة قى سىت أبوابها 

على اآلخرين، لكانت تعالي  حضرة بهاء للا قى انتشرت وألصحبت القلوب نورانية 

واألرواح ربانية ولوجى العال  اإلنساني سعادته األبىية، أملي أن يتجن  األحباء 

هية، بحي  أن الغيبة تجنبا  تاما  ويمىح كل منه  اآلخر ويعتبر الغيبة سببا  للنقمة اإلل

اغتاب أحى شخصا  بكلمة واحىة يَُشهَّر بسببه بين جميع األحباء، ألن أبغض األخالق 

هو البح  عن عيوب اآلخرين، علينا أن نتحر  حسنات النفوس وأن ال نتجسس 

ف عن عيوب الناس بقىر المستطاع والبح  عن ّْ عيوبه ، يج  غض الطر

المسيح مر  يوما  على جيفة حيوان وكان  أن  السيى كماالته  ال عن نقائصه ، يقا 

الحواري ون في صحبته، فقا  أحىه : "ما أعفن هذا الحيوان!" وقا  آخر: "ما أقبح 

شكله" وقا  ثالثه  ما أكره صورته أما السيى المسيح فل  ينظر عيوب ذلك الحيوان، 

عينيه فلفت نظره  إلى بياض أسنانه وأغمض  بل تأمل حت ى رأ  أن  أسنانه بيضاء

عن سائر العيوب من تعفن وقبح منظر، هذه هي صفة أبناء الملكوت هذا هو منه  

 ََ(12)البهائيين الحقيقيين ومسلكه ، أملي ان يَُوفَّ  األحباء بذلك."



 
 
 

"البهائي ال يتفوه بذم اآلخرين ويحس  الغيبة أعظ  خطيئة في العال  اإلنساني 

ح في جميع ألواحه بأن الغيبة والنميمة هما من  ذلك ألن حضرة بهاء للا قى صرَّ

دسائس الشيطان ووساوسه وهما هادمتان لبنيان اإلنسان، إن المدمن ال ينط  بذم 

الغري  من الناس فكيف بالقري  منه  وال يغتاب العىو فكيف يذم الصىي  المح ، 

إن الغيبة والنميمة هما من صفات ضعاف العقو  واألفكار وليستا من شي  األبرار 

َََ(13)إن األنانية من خصائص غير المدمنين وليس من مسلك األحباء."و 

"هنالك بعض األحباء يغتابون بعضا  في السر ويضعون أساسا  للغيبة في غاية 

المتانة ويسمون ذلك غيرة منه  على مصالح أمر للا، كونوا في غاية الحذر وامنعوا 

ضررا  بالنسبة ألمر للا من  الجميع عن ذلك منعا  صريحا  ألنه ما من صفة أعظ 

ضرر البح  عن العيوب وال يجوز قط أن يتفوه أحى بكلمة غير الئقة بح  غيره 

،هذا هو عجبت ممن اشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه من األحباء،

مسلك الروحانيين فامنعوا الجميع عن هذه الخلة وال تسمحوا قط أن ينبس أحىك  

ََََ(14)لثناء."بكلمة غير الحمى وا

"جاء في اإلنجيل أن أحىه  خاط  السيى المسيح وقا  أيها المعل  الصالح، قا  

للا بناء  عليه تر   واحى وهو  السيى المسيح لماذا خاطبتني بهذه الكلمة؟ إن الصالح

عبى البهاء يتمنى أن تكون له عينا  ساترة للخطايا، ألنه ير  نفسه مذنبا  أكثر من 

على ذلك ال يهت   اشخصه قاصرا  وعاجزا  في عبودية للا، بناء الجميع، وير 

بخطايا اآلخرين، وهو مشغو  بقصور نفسه ومستمر في طل  العفو والغفران 

والتماس الفضل واإلحسان، فإن وجىُت شخصا  مذنبا  وأنا أقابله بالرحمة والمحبة، 

ض ليس ذلك من غفلتي بل نظرا  العترافي بقصوري واشتغالي بنفس ي، لذلك ال أتعرَّ

لغيري، وجاء في اإلنجيل إنه حضرت امرأة زانية محضر السيى المسيح واعترفت 

بذنبها، قا  الحضور للسيى المسيح لماذا ال تحك  عليها بالرج ؟ أجاب السيى المسيح 

فليق  أحىك  ليرج  هذه الزانية إن ل  يكن بنفسه مستحقا  إلجراء الحى الشرعي، أي 



 

ولما حاس  كل واحى منه  نفسه وجىها مذنبة لذلك فر  كل منه  إلى ليس مذنبا ، 

   (15)جهة."

"إن َصىََر من بعض األحباء قصور يج  على اآلخرين أن يستروه ويسعوا 

في إكما  نواقصه وال أن يبحثوا عن عيوبه ليذلوه ويىينوه، إن العين الساترة 

ار لعيوب كل عبى عاص، إن للخطايا لهي سب  البصيرة، واإلنسان الواعي لهو ست 

َََ(16)شأن الوحوش وليس من شأن اإلنسان الواعي المىر ." كشف مساوئ الناس 

"يا أحباء للا من البىيهي أن االغتياب ال يثمر إال الخمود والجمود وهو من 

أسباب التفرقة وأعظ  وسيلة للتشتيت، فإن اغتاب أحى اآلخر على المستمعين أن 

ة الروحانية واللطف ويقولوا له أي ثمر وفائىة من هذه الغيبة؟ يمنعوه من ذلك بغاي 

هل هي سب  الحصو  على رضاء الجما  المبار  أو هي علة عزة األحباء 

األبىية؟ هل ستكون سببا  في تروي  دين للا أو تثبيت ميثاقه؟ هل هنا  من يستفيى 

غشى القلوب جعل اآلذان  منها أو يستنير بها؟ ال وللا بل الغيبة هي الغبار الذي إذا

صماء عن اإلصغاء والعيون عمياء عن رؤية الحقيقة، أما إذا مىح شخص آخر 

طربا  بالروح والريحان وتهتز قلوبه   نوأثنى عليه فال شك أن المستمعين سيتهللو 

أرواحه  من نفحات للا .... قسما  بالجما  اإللهي إن قلبي  فرحا  وسرورا  وتستبشر

وريحانا  حينما يستمع إلى أخبار األحباء المفرحة ولكن قلبي يغرق في ليمتلئ روحا  

بحر من األحزان حينما أشعر بوجود التكىر بين األحباء هذه هي حالة عبى 

َََ(17)."البهاء

"كل من هو راض عن نفسه هو مظهر الشيطان ومن ل  يرض عنها فهو 

صة ويحاو  إكمالها فيتقىم، مظهر الرحمن، فاألناني ال يتقىم وأما من ير  نفسه ناق

ومن كان حائزا  على ألف منقبة فيج  عليه أن يغمض عينيه عنها جميعها محاوال  



 
 
 

البح  عن نقائص نفسه، ومثل اإلنسان كمثل رجل امتلك بناء  في غاية الروعة 

واإلتقان، فإذا حىث خلل بسيط في جىار البيت أو سقفه فال شك بأنه سيبذ  جهىه 

طاقات لترمي  ذلك الخلل البسيط متناسيا  تلك الروعة واإلتقان،  بكل ما يملك من

أضف إلى ذلك إن الكما  المطل  لإلنسان ضرب من المستحيل، فمهما ترقى 

اإلنسان يعتبر ناقصا  ويجى أمامه مستو  أفضل مما هو فيه فإذا نظر إلى األفضل ال 

ََََ(18)يرضى بحالته الراهنة."

مىوح في الناس وعلى هذا المنوا  يستطيع "يج  النظر إلى كل ما هو م

اإلنسان أن يأتلف مع الجميع غير أنه إذا نظر إلى نقائص النفوس فاألمور 

(19)تتفاق ."
  

 (البهاء عبى حضرة)

***  

ة بين أنفسنا فإننا نفشل ي "إذا كنا نحن البهائيين ال نستطيع بلوغ الوحىة الحقيق

بهاء للا ه حضرة الباب وحضرة في إدرا  المقصى الرئيسي الذي عاش ألجل

  وحضرة عبى البهاء وتحملوا الشىائى له. 

ألجل إحراز هذه الوحىة الحقيقية فإن من األمور الجوهرية األولى التي أكى 

عليها حضرة بهاء للا وحضرة عبى البهاء هو أن نقاوم الميل الطبيعي لتركيز 

ه على أخطائنا وتقصيرنا انتباهنا على أخطاء وتقصير اآلخرين أكثر من تركيز

نحن، إن كل فرد منا مسدو  عن حياة واحىة فقط وتلك هي حياتنا وكل واحى من ا 

بعيى إلى درجة ال يمكن قياسها عن كونه كامال  مثل كما  أبينا السماوي، وإن واج  

تكميل حياتنا وأخالقنا هو واج  يتطل  كل عنايتنا وقوة إرادتنا وطاقتنا، فإذا سمحنا 

نولي عنايتنا وطاقتنا سعيا  في تعىيل اآلخرين ومعالجة أخطائه  فإننا نضيع بأن 



 

بذلك وقتا  ثمينا ، نحن كالحارثين الذين لكل منه  فىانه من الثيران يىيره، ومحراثه 

يوجهه وألجل أن يحافظ على استقامة ثل  حراثته يج  عليه أن يضع هىفه نص  

ز على واجبه الخاص، فلو ن  ظر إلى هذه الجهة وتلك لير  أحوا  زيى عينيه ويرك  

 وعمرو لينتقى حراثته  فمن المدكى أن خط حراثته هو سيكون متعرجا  غير مستقي . 

وليس هنا  موضوع أكىت عليه التعالي  البهائية أكثر من تشىيىها على 

ضرورة االمتناع عن االنتقاد والغيبة مع الحرص دوما  الكتشاف واستئصا  

 ة والتغلُّ  على عيوب أنفسنا.أخطائنا الخاص

وإذا كنا مخلصين حقا  لحضرة بهاء للا ولحضرة المولى المحبوب ولحضرة 

وج  علينا إذا  أن نظهر محبتنا بإطاعة هذه التعالي  الصريحة  ولي أمرنا العزيز

     ََ(20)وهي تتطل  األعما  وليس األقوا ."

  (للا  أمر ولي حضرة) 
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 "من اغتاظ عليكم قابلوه بالرفق " -22

من اغتاظ عليكم قابلوه بالّرفق والّذي زجركم ال تزجروه دعوه بنفسه "

َََ(1)."وتوّكلوا على هللا المنتقم العادل القدير

ذروه فى خوضه ء ااد إن وجدتم من أحٍد رائحة البغضالعبلى ال تعترضوا ع"

ال تعتدوا على من اعتدى عليكم  اإلصباح،ء عناية ربّکم فالق امتشبّثين بأذيال رد

ل من قبل من  مشيئة ربنا المنزل  سماء ليظهر فضلكم وعنايتكم بين العباد كذلك نّزِ

َََ(2)القديم."

"تاهلل الحق لو انتم تُظَلمون أحب عندي من أن تظِلموا على أحد وهذا من 

في البأساء  سجيتي وأحسن خصالي لو أنتم من الموقنين، أن اصبروا يا أحبائي

والضراء وإن يظلمكم من ظالم فارجعوا حكمه إلى هللا الذي بيده ملكوت كل شيء 

   ََ(3)وإنه لهو المقتدر على ما يشاء وهو أشد المنتقمين."

  )للا  بهاء حضرة)

***  

"كونوا لجروح الجائرين مرهما  وألل  الظالمين عالجا  فإن سقوك  سما  

له   عطوه  سكرا  وحليبا ، وإن أهانوك  كونواانجر أشربوه  شهىا ، وإن طعنوك  بخ

وإن لعنوك  التمسوا له  رحمة، وقوموا بالمحبة وعاملوه  بأخالق رحمانية،  عونا ،

َََ(4)وال تىنسوا ألسنتك  قط بكلمة بذيئة في حقه ."



 
 
 

َ

فإذا عاملك  سائر الملل والط وائف بالجفاء فعاملوه  بالوفاء، أو الظ ل  "

اجتنبوك  فاجتذبوه ، وإن أظهروا لك  العىاوة قابلوه  بالمحب ة، وإن  فبالعى ، وإن

هذه ِصَفةُ الُمخِلصيَن  أعطوك  الس    فامنحوه  الش هى، وإذا جرحوك  فكونوا مرهما

اِدقِينَ   ََ(5)."َوِسَمةُ الصَّ

 )البهاء عبى حضرة)
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 "فوق اإلبداع االنقطاع طريوا بقوادم  "  –  23

فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االنقطاع وادم دعوا ما عندكم ثّم طيروا بق"

ََ(1)."بحركة قلمه قلّب العالميني االختراع الّذ

إليه  النَّظرُ هو التّوّجه إلى شطر للّا والوروُد عليه و االنقطاع َرأُس "

َََ(2)."الّشهادةُ بين يديهو

نفس تنخمد فيها نار الحرص  سماء شمس إذا أشرقت من أفق  االنقطاع "

إن الذي فتح بصره بنور  مالك الورى إن أنتم من العارفين ى كذلك يخبركموالهو

... طوبى لمن تنّور بأنوار  وما فيه من األكوان اإلمكان العرفان ينقطع عن 

ََ(3)."إنه من أهل سفينة الحمراءاالنقطاع 

"إن القصى من االنقطاع  هو انقطاع النفس عما سو  للا، وذلك يعني أنها 

مقام بحي  ال يمنعه شيء من األشياء المشهودة فيما بين األرض والسماء  ترتقي إلى 

عن الح ، أي حب ها لشيء وتمس كها به ال يمنعها من ح  للا وال يحجبها عن ذكره، 

كثيرين تمسكوا بالزخارف الفانية وتشبثوا كما تالحظون عيانا  اليوم بأن أناسا  

لىة وأثمار الشجرة المباركة اإللهية، ومع بأسباب باطلة وحرموا بذلك من النع  الخا

الح  يصل إلى مرتبة ال ير  فيها مقرا  ومقاما  إال االنقطاع  ولكن أن سالك سبل 

ذلك التعبير عاجز عن ترجمة هذا المقصى والقل  ال يستطيع أن يخطو ساحته ليرق ، 

اف ، فمجمل القو  إن القصى من االنقطاع  ليس إسرفضل هللا يعطيه من يشاء

ه إلى للا وال ت وس ل به، وهذه المرتبة إن حصلت األموا  وإتالفها بل عبارة عن الت وج 

إذا  نسأل هللا بأي نحو كان وظهرت من أي شيء إنما يعتبر انقطاعا  ومبىأه ومنتهاه، 



 
 
 

بأن ينقطعنا عمن سواه ويرزقنا لقاءه إنه ما من إله إال هو له األمر والخلق يهب 

(4)."اوإنه كان على كل شيء قدير ما يشاء لمن يشاء
   

إن أردتني فال تُرد سواي وإن ابتغيت جمالي فاغمض عينك  ا ابن األرض"ي 

عن العالمين ألن ابتغائي وابتغاء غيري كالماء والن ار ال يجتمعان في مهجٍة واحىٍة 

َ(5)وال في قلٍ  واحٍى."

 )للا  بهاء حضرة)

***   

التقو ، والتقو  في االنقطاع  والتنفر من  "إن السعادة في العل ، والعل  في

جمع زخارف الىنيا، فاالنقطاع  يورث العش  اإللهي، والعش  اإللهي يتطل  تالوة 

اآليات والمناجاة، وجذبة اآليات تددي إلى تهذي  األخالق، وهو يعني الصىق في 

ن سبيل للا واإلنصاف مع الخل  وقهر النفس األمارة ومصاحبة االناس الطيبي

واالبتعاد من الجاهلين واحترام الكبار واإلشفاق على الصغار وإعطاء النصح إلى 

األحباء والحل  مع األعىاء والبذ  على الفقراء ومحبة أهل العال  وهىاية الضالين، 

هذه هي السعادة العظمى والعطية الكبر  والموهبة التي ال تفنى فطوبى 

َََ(6)للعاملين."

م التمسك باألسباب بل بعىم تعل  القل  بتلك األسباب، "إن االنقطاع  ليس بعى

نحن كنَّا في طهران نملك كل شيء، وبين ليلة وضحاها بتنا دون قوت لسى رمقنا 

حي  نه  كل ما كنا نملكه، وكنت جائعا  والخبز مفقود فأعطتني والىتي قليال  من 

 االنقطاع  في عىم تعل  الطحين وأكلته بىال  من الخبز ومع ذلك كنَّا مسرورين ... إذا  

القل  وليس في عىم األسباب، والقل  إن أصبح فارغا  ومشتعال  بنار محبة للا 

سيكون جميع األمور العادية والشدون الجسمانية سببا  في حصو  الكماالت 



 

الروحانية لإلنسان، وسو  ذلك فهو غري  في بحر دنس الىنيا ولو ل  يكن لىيه 

َ( 7)فلسا ."

 )البهاء عبى حضرة)
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 "آثروا إخوانكم على أنفسكم " ََ-24

کّل خير ومشرق الّصالح بين العالمين  أکّل واحد منکم مبد رىإنّا نحّب أن ن"

األرض إنّه أنفق نفسه  هيکل هللا فيلى أنفسکم فانظروا إلى آثروا إخوانکم ع

ََ(1)."المنيعإلصالح العالم إنّه لهو المنفق العزيز

ِء فِي السَِّفينَِة ِه إِنَّهُ ِمْن أَْهِل اْلبََهاُطوبَى ِلَمْن اْختَاَر أََخاهُ َعلَى نَْفسِ "

ََ(2)ِء."ااْلَحْمرَ 

والمواساة النازلة في كتاب للا تعني إن على كل واحى من المدمنين أن ينظر "

َ(3)إلى اآلخرين كما ينظر إلى نفسه وذلك يعني أن ال يعتبر نفسه أعلى منه ."

   )للا  بهاء حضرة)

***  

"ومن جملة تعالي  حضرة بهاء للا المواساة بين البشر وهذه المواساة أعظ  

ح اإلنسان نفسه على غيره بل يفىي نفسه وماله لغيره  من المساواة وهي أن ال يُرج  

ال عن طري  الجبر والعنف كي يصبح ذلك قانونا  يجبر عليه اإلنسان بل يكون فىاء 

روح للغير عن طي  خاطر وطوع رغبة فينف  على الفقراء بىافع الما  وال

    (4)شخصي."

 (البهاء عبى حضرة)
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 .107 الصفحة الثال ، الجزء البهاء، عبى مكاتي  (4)



 
 
 

 " تزوجوا اي قوم ليظهر منكم من يذكرين بني عبادي" -25

ََ(1)" تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي."

"إّن هللا أحّب الوصل والوفاق وأبغض الفصل والّطالق عاشروا يا قوم 

وما يبقى هو العمل الّطيّب وكان  اإلمكان سيفنى من في  يبالّروح والّريحان لعمر

َََََ(2)."هللا على ما أقول شهيدا  

"لما أراد نظم العالم وإظهار الجود والكرم على األمم شرع الشرائع وأظهر 

المناهج وفيها سن سنة النكاح وجعله حصنا  للنجاح والفالح وأمرنا به فيما نزل 

قدس قوله عز كبرياؤه تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من ملكوته المقدس في كتاب األ

َََ(3)هذا من أمري عليكم اتخذوه ألنفسكم معينا." من يذكرني بين عبادي

عن الخيانة ال عّما تظهر به  إنّا منعناکم "تزّوجوا ليقوم بعدکم أحد مقامکم

نوا من وا للّا وال تکوکم اتّقاءمانة أأخذتم أصول أنفسکم ونبذتم أصول للّا وراأل

يف تظهر صفاتي وأسمائي کوال اإلنسان من يذکرنى في أرضى ول ،الجاهلين

َََ(4)"ال تکونوا من الّذين احتجبوا و کانوا من الّراقدين.تفّکروا و

وح   ة  َحْضَرة  الرُّ
لَّ ْن م  يَن م  يس  ْهَبان  َواْلق س   "إ نَّهُ َوَلْو َكاَنْت أَْعَماُ  َحَضَرات  الرُّ

َن االنزواء إ لَى َعلَْيه  َسالَ  ُ  اْلَيْوَم أَْن َيْخُرُجوا م  ْنىَ للا  إ الَّ أَنَّهُ َيج  ُم للا  َوَبَهاُؤهُ َمْقبُولَة  ع 

ج   نَّا اْلُكلَّ ب التََّزوُّ َبادُ َوأَذ  وا ب َما َيْنفَعُُه  َوَيْنتَف ُع ب ه  اْلع 
لُ عَة  اْلفََضاء  َوَيْشتَغ  ِلَيْظَهَر ِمْنُهْم  س 

فِيعِ َمْن يَ  ََََ(5)."ْذُكُر هللاَ َربَّ َما يَُرى َوَما الَ يَُرى َوَربَّ اْلُكْرِسّيِ الرَّ



 

"ل  يز  الوصل واالتصا  محبوب عنى للا والفصل واالنفصا  مبغوض لىيه 

َََ(6)."خذوا ما أحبه هللا وأمركم به إنه يعلم ويرى وهو اآلمر الحكيم

 )للا  بهاء حضرة)

***  

، وهذا االت حاد واالت فاق الزواج بين ال"إن  خل  عبارة عن ارتباط جسماني 

رة المحتومة همدق ت،  أهل البهاء  عنى ولكن  ، الفراق الجسماني و ألن  عاقبته المقر 

، إذ أنهما ثمالن من كأس روحاني ا  ارتباطا زواج ارتباطا  جسماني ا  و اليج  أن يكون 

ما يعيشان بروح واحىة ومنيران لها مثا ، كاله ليسطلعة ذي إلى  واحىة ومنجذبان

في العال   لهماوكذلك ، لروحاني ة واالت حاد األبىي  ابنور واحى، هذه هي الروابط 

وعنىما يكون االرتباط واالت حاد واالت فاق من حي   ارتباط متين محك  الجسماني  

ا إذا وأ  ،أبىي ة فهيولهذا  ،حقيقي ةوحىة وحىة الفتلك  كليهما الروحالجس   كان  م 

، إذا يج  محقَّ  هفراقوفي النهاية  مدق ت اني بال شك إنهجسم مجرد اتحاد االت حاد 

 ، حقيقي ا  اتحادهما اتحادا أن يكون  على المرتبطين بصلة الزواج من أهل البهاء

 الوحىة وذلك كي تتحق روحاني ا  وجسماني ا ،  ، وجمعهمامعنوي ا   هما ارتباطاارتباطو 

ألن  هذه الوحىة الحقيقي ة  ،الوجود وفي جميع العوال  اإللهي ةفي جميع مرات   هذه

َََ(7)."هي ُجلوة من نور محب ة للا 

"على الزوج والزوجة أن يكونا في الواقع رفيقين يواسي كل منهما اآلخر وأن 

يكون وفاقهما وفاقا نابعا  من القل  وليس بحك  الشهوة والهو  والهوس وفي هذه 

شان لبضع سنوات ث  يىب الخالف بينهما، يج  أن يكونا روحا  الحالة فإنهما سيعي 

واحىة في جسىين دون أن يكون بينهما فارق، وأن يسعى كل واحى منهما لراحة 

َََ(8)اآلخر وأن يتعاونا."



 
 
 

فاإلنسان طالما هو في مرحلة الش باب   "إن  تأسيس العائلة أمر في غاية األهمي ة

يتأس ف جى ا ... يج  أن  إلى ذلك، غير أنه عنىما يشيخ بشبابه فإن ه ال ينتبه اومغتر  

مصىر روحاني ة وسرور  سماء تكون حياة العائلة في هذا األمر كحياة مالئكة ال

وعقالني ة ويج  أن يكون البيت منظ ما   وات فاق وات حاد وأن تكون مرافقة جسماني ة 

معة ويج  أن يكونا الال   سماء ومرتبا  وأفكارهما كأشعة شمس الحقيقة ونجوم ال

كطائرين مغردين على أغصان شجرة الوحىة والمود ة وأن يكونا في فرح وسرور 

دائمين ويكونا سبب ا لسرور قلوب اآلخرين ويكونا قىوة لغيره  ويج  أن تكون 

محبة كل منهما لآلخر محب ة صميمة وحقيقي ة وأن يربيا أطفالهما تربية حسنة 

ََََ(9)."ائلة وحسن صيتهاليصبحوا مىار فخر لتلك الع

"على األحباء أن يجتنبوا الطالق إجتنابا  كليا  الله  إال في حصو  عوارض 

تددي إلى البرودة ويكونوا مجبرين على االنفصا .... إن أساس ملكوت للا قائ  

على المحبة والمودة والوحىة والمدانسة واالتفاق وليس على االختالف وخاصة بين 

ن كان أحىهما سببا  في حصو  الطالق فال شك إنه ورط نفسه في الزوج والزوجة فإ

ََََ(10)بصىمات شىيىة وكان من نصيبه القل  والنىم." يمشاكل عظيمة وابتل

ر الثبات واالستقامة وخاصة  "حقا  يج  على اإلنسان أن يقوم بالوفاء وأن يُظه 

يمة ومحكمة لقرينه وجليسه ونىيمه ومصاحبه ألن الحقوق والواجبات بينهما قى

ومتينة فمهما سعى اإلنسان في تأديتها ال يستطيع أن يكملها غير أنه ال ينبغي 

    (11)التقصير فيها بقىر اإلمكان ."

 )البهاء عبى حضرة)
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   "قدسوا أنفسكم اي أهل األرض"  -26

 المقبلين معشر يا اجتنبوا أن والخيانة والّلواط ناِّ الز عليكم ُحّرمَ  قد قل"

 إن الَورى مولى به يأمركم ما هذا الهوى رجس نم العالم لتطهير ُخلقتم قد تاهلل

 إنه الشيطان به عمل ام ويرتكب الرحمن إلى نفَسه َينسب َمن ن،العارفي من أنتم

 هذا ورائها وعن واألثمار األشجار وكل والحصاة النّواة كل بذلك يشهد مني ليس

    (1)."األمين الصادق الناطق اللسان

"ليس للعاقل أن يشرب ما يذهب به العقل وله أن يعمل ما ينبغي لإلنسان ال 

َ(2)ما يرتكبه كّل غافل مريب."

 من تكونن وال الخلق معشر يا اجتنبوا واألفيون الميسر عليكم ُحّرم"

 لكم أردنا ما إنا أبدانكم ويضر هياكلكم به تكسل ما تستعملوا أن إياكم المتجاوزين

        (2)".تسمعون أنتم لو األشياء كل بذلك يشهد ينفعكم ما إال

"قد حّرم عليكم شرب األفيون إنّا نهيناكم عن ذلك نهيا  عظيما  في الكتاب 

    (2)َإنّه ليس مّني اتّقوا هللا يا أولي األلباب." والّذي شرب

"إيّاكم أن تبّدلوا خمر هللا بخمر أنفسكم ألنّها يخامر العقل ويقلّب الوجه عن 

وجه هللا العزيز البديع المنيع وأنتم ال تتقّربوا بها ألنّها حّرمت عليكم من لدى هللا 

ي من كؤوس الكلمات ثّم اترْكن ما العلي العظيم أن اشرْبن يا إماء هللا خمر المعان

يكرهه العقول ألنّها حّرمت عليُكّن في األلواح والّزبرات ... أن اسكْرَن بخمر محبّة 

هللا ال بما يخامر به عقولُكّن يا أيّتها القانتات إنّها حّرمت على كّل مؤمٍن 



 

  (3)ومؤمنة."

 )للا  بهاء حضرة)

***  

نعوذ باهلل من عذاب للا، فهو بصريح كتاب  "أما مسألة األفيون القذر الملعون،

م ومذموم، وشربه عقليا ضرب من الجنون ومرتكبه محروم من العال   األقىس محر 

إني أعوذ باهلل من ارتكاب مثل هذا األمر اإلنساني حرمانا كليا كما أثبتت التجارب، 

روح  الفظيع الذي يهىم البنيان اإلنساني ويسب   الخسران األبىي، فهو يقبض

اإلنسان فيموت الوجىان ويزو  الشعور وينقص اإلدرا  ويميت الحي ويخمى 

الحرارة الطبيعية، إذا فال يمكن تصور مضرة أعظ  من هذه ما أسعى  أولئك النفوس 

الذين ال يجرون على لسانه  اس  األفيون ناهيك عن استعماله. يا أحباء للا إن الجبر 

هذه الىورة اإللهية ،بيى أنه يج  التشب  بكل  والعنف والزجر والقهر مذمومة في

في منع شرب األفيون لعل نوع اإلنسان ينا  الخالص والنجاة  من هذه اآلفة  تىبير

َََ(4)"جن  للا. يفرط فيال واوياله على كل من وإالعظمى، 

"كنت قى كتبت بشأن األفيون، إن الشارب والشاري والبائع كله  محرومون 

يته وهو حرام بصريح النص اإللهي ... كان ذلك مذموم لى  من فيض للا وعنا

ساحة الجما  المبار  بحي  كانت وجنته المباركة تتغير عنىما كان يذكر اس  

األفيون هذه هي درجة حرمته ورداءته الله  إال أن يُباع ويُشتر  بغرض المعالجة 

   (5)في الصيىليات ويصرف فقط للعالج."

 هو لو وضع اإلنسان نفسه حيا  في القبر أفضل من أن "وللا الذي ال إله إال

يرتك  شرب األفيون فيصبح مصىاقا  لا "الجنون فنون" انصحوا الجميع من ذوي 

القربى وغيره  وامنعوه  من هذا العمل القبيح منعا  باتا  ألن اليوم أعظ  المحرمات 



 
 
 

ك  عن هذا الضر العظي  في العتبة المقىسة اإللهية هي شرب األفيون أعاذنا للا وإيا

  (6)والبلية الهادمة للبنيان الجسي ."

"إن النبيذ يزيل الوعي ويبعى اإلنسان من العقل واإلدرا ، يجعل البالغ الرشيى 

َََ(7)طفال  رضيعا  والعاقل العال  رئيسا  للجهالء."

  "إن للنظافة والطهارة الجسمانية تأثيرا  في األرواح اإلنسانية الحظوا ما أعظ

شأن الطهارة لى  ساحة الكبرياء وما أكثر التأكيى عليها في كت  األنبياء المقىسة، 

ألن الكت  المقىسة تنهي عن تناو  أي شيء قذر وعن استعما  كل ما هو غير 

منهيا  عنه نهيا  قاطعا  ومنعا  كليا  وإن مرتكبه مبغوض من  طاهر إال إن البعض كان

لياء، كاألشياء المحرمة تحريما  قطعيا  التي يعتبر حضرة الكبرياء ومردود لى  األو 

ارتكابها من كبائر المعاصي ويستهجن ذكرها من شىة قذارتها، أما سائر المنهيات 

التي ليس منها ضرر فوري لكن تأثيراتها المضرة تحصل بالتىري ، فإن هذه 

على المنهيات أيضا  مكروهة ومذمومة ومىحورة عنى للا، غير أنه ل  يرد نص 

هي من مقتضيات التنزيه والتقىيس والطهارة والنظافة وحفظ  تحريمها القطعي بل

شرب الىخان فهو قذر ورديء الرائحة كما إنه  الصحة واالنقطاع  ومن جملتها

مكروه ومذموم ومضرته التىريجية مسلمة لى  العموم وقى أجمع كافة األطباء 

من األجزاء التي يترك  منها الىخان  الحاذقين وأثبت بالتجربة أيضا  على أن جزءا  

هو س  قاتل وإن شاربه معرض لمختلف األمراض والعلل لذا جاء التصريح 

   (8)بكراهيته في شربه ألجل التنزيه..."

 )البهاء عبى حضرة)
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 ملح 

، ردا  على أسئلة رفعها 1973شباط  6العدل األعظم المؤرخة  فيما يلي ترجمة مقتطف من رسالة بيت

  أحد األحباء إلى ساحته المقدسة، وبالنظر إلى أن لموضوعها أهمية عامة أوردناها هنا بغية الفائدة للجميع:

"كما أنه توجى قوانين تتحك  بحياتنا الجسىي ة وتفرض علينا ا إذا أردنا أن 

أجسادنا بأغذية معينة وأن نحفظها ضمن درجات  نتحاشى الضعف والعجز ا أن نمى

وحاني ة. ففي  محىدة من الحرارة وهل  جرا، وكذلك توجى قوانين تخضع لها حياتنا الر 

القوانين الروحانية لإلنسانية،  كل  عصر من العصور يكشف المظهر اإللهي هذه

لتطور تطورا   وإطاعتها واج  مه  ذات أهمية إذا أراد األفراد واإلنسانية بوجه عام

موزونا  وصحيحا . وإذا خالف أحى القوانين الروحانية العائىة لتطوره الروحي، فإنه 

ال يسب  ضررا  لنفسه فحس  بل يضر المجتمع الذي يعيش فيه، كذلك فإن ألحوا  

  .المجتمع تأثير مباشر على األفراد الذين يعيشون فيه

م حضرة بهاء للا في مجتمعنا وكما أشرت فإنه من الصعوبة بمكان إتباع أحكا

الحالي الذي يختلف عرفه المتبع اختالفا  كبيرا  مع مستويات هذا األمر المبار ، 

ومع ذلك توجى ثمة أحكام تعتبر أساسية بالنسبة لسالمة المجتمع بحي  تحت  علينا 

تطبيقها مهما كانت الظروف. وقى وضع حضرة بهاء للا، الذي يىر  مى  الضعف 

ي، أحكاما  أخر  لتطب  تىريجيا ، ولكن حالما )يباشر( إجراؤها يتوج  اإلنسان 

م المجتمع وسيهبط إلى دركات تزداد سوءا  باستمرار. والتحىي  إطاعتها وإال فلن يقو 

الذي يواجه كل فرد من أفراد البهائيين هو أن يطبقوا في حياته  الخاصة األحكام 

 قبولها أيضا . اإللهية ويجذبوا تىريجيا  اإلنسانية إلى

 حياة على اإللهية األحكام تطبي  عن ينت  الذي األثر في المرء ينظر وعنىما

. األخر  للحياة اإلنسانية الروح تهيئة هو  الحياة هذه هىف إن يتذكر أن عليه الفرد،

 وتوجيهها الحيوانية النزوات على السيطرة يتعل  أن العال  هذا في الفرد وعلى



 

 مستمرة سلسلة هي العال  هذا في الحياة إن. لها عبىا   يكون ال وأن الصحيح التوجيه

 السبيل هذا ويبىو. جىيى روحاني تقىم وتحقي  والعثرات واإلنجازات التجارب من

 التي النفس أن كيف مرة بعى مرة يشهى المرء ولكن جىا ، صعبا   األحيان بعض في

 روحانيا ، نموا   تنمو  عبة،ص كانت مهما للا، بهاء حضرة أحكام إطاعة على تستقي 

 ال فهو  الخيا ، يتبع كأنه عابرة سعادة ألجل األحكام مع يساوم الذي يظهر بينما

 بمصائ  نفسه على ويأتي الروحاني نموه ويدخر ابتغاها التي السعادة إلى يصل

   .جىيىة

ومثال  على ذلك إن األحكام البهائية تتطل  موافقة األبوين إلجراء عقى الزواج 

الذي يحىث مرارا  هذه األيام أن اآلباء واألمهات غير البهائيين يمتنعون عن و 

إعطاء مثل هذه الموافقة بسب  تعص  شخصي أو عرقي ومع ذلك فإننا نشاهى 

مرارا  وتكرارا  مى  ما يتأثر به أولئك اآلباء واألمهات باستقامة أوالده  وتمسكه  

ت عىيىة ال يعطون الموافقة أخيرا  فحس  باألحكام البهائية إلى درجة أنه وفي حاال

 بل وأن شخصية هدالء تتأثر وتشتى روابطه  بأوالده  وتقو  أكثر.  

وهكذا فإن استقامتنا على إتباع األحكام البهائية في وجه جميع المصاع  ال 

 تقوي شخصيتنا فحس  بل وتدثر على كل من ه  في محيطنا.

ات الجنسية واضحة جىا . فهي مجازة فقط بين إن التعالي  البهائية بالنسبة للعالق

الرجل والمرأة التي هي زوجته. وفي هذا الموضوع نشاركك بمقتطفات من أربع 

رسائل كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمرللا وهي تلقي الضوء على نواح متعىدة 

 لهذه المسألة. وإحىاها تتضمن الفقرة التي تستشهى بها في رسالتك :

دا  الذي سألته حو  وجهة النظر البهائية بخصوص مسألة  "بالنسبة للس

الجنس وعالقته بالزواج، إن التعالي  البهائية في هذا الموضوع الذي هو من الحيوية 

بمكان والذي تىور حوله مختلف اآلراء المتباينة، فهي واضحة جىا  وقطعية. 

ه يج  على الجنسين البهائي للجنس يرتكز على االعتقاد إن  وباالختصار فإن المفهوم



 
 
 

أن يتمسكا بالطهارة تمسكا  شىيىا ، ليس فقط ألنها من المقومات األخالقية بل ألنها 

السبيل الوحيى لحياة زوجية سعيىة وناجحة. وال يسمح خارج نطاق الحياة الزوجية 

بالعالقات الجنسية مهما كان نوعها، لذلك وكل من يخالف هذا القانون فإنه لن يكون 

 عنى للا فقط بل وإنه سيجل  على نفسه الجزاء الالزم من المجتمع.مسدوال  

إن الىين البهائي يىر  أهمية الىافع الجنسي ولكنه يحرم توجيهه توجيها  غير 

شرعي وغير صحيح في سبيل اإلباحية المطلقة أو الزواج الجماعي أو غيره مما 

إن استعما  الغريزة الجنسية . يعتبره فعال  مضرا  باإلنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه

ال يعتقى . استعماال صحيحا  هو ح  كل فرد ولهذا السب  بالذات سن قانون الزواج

 ." البهائيون بكبت الىافع الجنسي بل بتوجيهه وضبطه

 ( األحباء أفراد  أحد إلى 1938 أيلول 5 مؤرخة رسالة من)  

وبين شخص نلتقي به إن السدا  الذي أثرته بالنسبة لوجود ح  عمي  بيننا "

غير زوجنا أو زوجتنا وشأن ذلك في حياتنا، إن جواب هذا السدا  سهل بالنسبة 

للتعالي ، إن الطهارة في الحياة الجنسية المفروضة قبل الزواج وبعىه هي طهارة 

قبل الزواج هي طهارة مطلقة وبعى الزواج هي وفاء كامل . كاملة غير ملطخة

 . ء في كافة العالقات الجنسية، وفاء في القو  والعمللشريك الحياة المختار، وفا

 الح  أهمية إبراز في زائىة مبالغة منها عىيىة أمور في اليوم العال  يغوص

 هذا يىركوا أن استطاعته  بقىر األحباء على. الروحانية القي  على والقضاء الجسىي

 في االنحطاط تراتف لكل طبقا   الذين البشرية في إخوانه  مستو  فوق يرتفعوا وأن

 نطاق خارج األحباء على. للتآلف الجسىية الناحية على زائىا   تأكيىا   يضعون التاريخ،

 األخوة روابط لتأسيس يسعوا أن الزوجية حياته  في والشرعي الطبيعي ارتباطه 

 الجسىية الحياة في ال الروحانية، اإلنسان حياة في وقائمة أبىية هي التي والمحبة

 المثل يضربوا أن فيها األحباء على يلزم التي العىيىة المجاالت ى إح  هي وهذه

 اإلنسان روح تكون حي  للحياة صحيح إنساني مستو  إلى الطري  ويقودوا الصالح

ىة  كاملة جنسية حياة يمنع ال هذا أن وبىيهي المتنورة لنفسه فقط آلة وجسىه ممج 



 

 ."الزواج شرعية ضمن وطبيعية

     ( األحباء أفراد  أحد إلى 1941 أيلول 28 مؤرخة رسالة من) 

 الجنسية الغريزة عن للتعبير سبل أية هنا  كانت إذا عما لسدالك بالنسبة"

 عمل أي اعتبار يمكن ال البهائية، التعالي  حس  فإنه الزوجية، الحياة نطاق خارج

 أن يمكن وال الشرعي، الزواج بعقى مرتبطين شخصين بين ت  إذا إال شرعيا   جنسي

. الجنسية للغريزة وصحي شرعي تعبير أي الزوجية الحياة نطاق خارج يوجى

 إذا حتى النفس على السيطرة درس البهائي الشباب يعل  أن جهة من الواج  ويىعو 

 ومن عام، بوجه وشخصياته  أخالقه  تطوير على إيجابي تأثير له يكون به عملوا

 ما وه  الزوجية الحياة لولوج يعه وتشج بل للشباب النصح إسىاء يتوج  ثانية جهة

 الظروف تكون وقى. كامال   امتالكا الجسىية قواه  ويمتلكون السن صغار زالوا

 الغال ، في يكون، ال هذا ولكن مبكر، زواج أمام عائقا   عىة أحوا  في االقتصادية

  ."أهميته في نبالغ أن يج  ال عذر سو 

 ( األحباء أفراد  أحد إلى 1940 أول كانون  13 مؤرخة رسالة من)

بالنسبة لسدالك عما إذا كان من المناس  والمفيى لك أن تتزوج مرة ثانية، إن "

حضرة ولي أمرللا ال يشعر أن باستطاعته أن يجيبك جوابا  قاطعا  على هذه المسألة  

ألن هذا موضوع خاص بك، وأنت واألحباء في جامعتك ومحفلك الروحاني، في 

قرار، طبعا  في ظروف عادية فإن على كل فرد أن يعتبر موقف أفضل التخاذ ال

الزواج واجبا  معنويا  عليه وقى شجع حضرة بهاء للا األحباء على ذلك، ولكن 

الزواج ليس بأية حا  من األحوا  فرض إلزامي وفي النهاية يكون الفرد مسدوال  

 ."ليقرر إذا كان يرغ  في أن تكون له أسرة أو أن يعيش حياة العزوبة

  (  األحباء أفراد  أحد إلى1936  أيار 3 مؤرخة رسالة من)

الجزاء الالزم من )إنك أبىيت تعجبا  بالنسبة إلشارة حضرة ولي أمرللا إلى "

م في كتاب األقىس الفساد في الحياة الجنسية، (. المجتمع إن حضرة بهاء للا يحر  

ح ح ( كتاب السدا  والجواب)وفي ملح  ذلك الكتاب  ضرته إن مختلف أنواع يصر  



 
 
 

التجاوزات في الممارسة الجنسية والعقاب على كل منها يعود إلى بيت العى  

األعظ ، يج  اإلدرا  في هذا الخصوص أن في هذا األمر فرقا  مميزا  بين المواقف 

التي يج  أن يتخذها األفراد في روابطه  مع اآلخرين مثل الرغبة في الصفح 

ت الفرد نفسه ال بخطيئات اآلخرين وبين المواقف التي والصبر واالهتمام بخطيئا

يج  أن تعلن بواسطة المحافل الروحانية التي من واجبها إدارة شدون أمر للا 

 . بالعى 

  2والتحو  من جنس إلى آخر 1 الجنسي كالشذوذ الجنسية المشاكل بعض إن

ى أفضل قى تكون ناشئة عن المرض وفي هذه الحاالت من الواج  االلتجاء إل

 الجنسي الشذوذ أن للا  بهاء حضرة تعالي  في جىا   الواضح ومن. العالجات الطبية

 أو  للمرأة األصلية الطبيعة عن انحراف هو بل به يرضى أن للمرء يمكن وضعا   ليس

 ذلك ولكن كبيرا ، مجهودا   هذا يتطل  وقى عليه والتغل  السيطرة ويتوج  الرجل

 من هي أو  هو  ليتمكن زائىة الجنسية غرائزه تكون الذي من أيضا   مطلوب المجهود

 حاالت في كما الحالة هذه في النفس على السيطرة ممارسة إن. أهوائه على السيطرة

 يج  ذلك على وعالوة الروح تقىم على مفيىا   تأثيرا   تدثر الحياة من أخر  عىيىة

 بهاء حضرة بها حنص كما جىا   مرغوبة كونها مع الزوجية الحياة أن المالحظة علينا

 طويلة فترة لالنتظار الفرد اضطر إذا . األساسي الحياة محور ليست أنها إال بشىة للا 

 ال  ذلك فإن العزوبة، حالة في بقى بالنهاية أنه لو  أو  للحياة، قرين أو  قرينة إيجاد قبل

  . حياته هىف تحقي  من يتمكن ل ( هي أو  هو ) أنه يعني

هة النظر التي يج  أن تكون للبهائيين تجاه وفي كل هذا كنا نتكل  عن وج 

أحكام حضرة بهاء للا ولكنك كطبي  يعمل بالىرجة األولى مستشارا  للمشاكل 

العائلية والجنسية، فإنك ستكون مهتما  غالبا  بإسىاء النصح إلى غير البهائيين الذين ال 

ي  مدهل تمارس يقبلون أحكام حضرة بهاء للا، وال يجىون سببا  ألجرائها، إنك طب 

اختصاصك وال شك إنك تقىم النصيحة على أساس ما تعلمته واختبرته من اآلراء 

 
1 Homosexuality 



 

المتشعبة للعقل البشري ونموه وتطوره وعمله الصحيح، وقى توصلت إلى هذه 

المعلومات وطورتها بىون مراجعة تعالي  حضرة بهاء للا، أما اآلن فإنك تىر  

 عن هىف الحياة اإلنسانية وطبيعة اإلنسان كبهائي أن ما يُعل  مه حضرة بهاء للا 

والسيرة الصحيحة لحياة الفرد، هي تعالي  منزلة ولذلك فهي صحيحة، على أنه البى 

من مرور زمن لتستطيع دراسة تعالي  حضرة بهاء للا وتفهمها بوضوح فحس  بل 

ليس  وهذا بالطبع. ولتتبين كيف أن هذه التعالي  تعى  مفاهميك في حقل اختصاصك

بمأزق جىيى يواجه أهل العل ، فك  يحىث خال  مجر  األبحاث أن يُكتشف عامل 

عليك أن توجه نفسك . جىيى يتطل  انقالبا فكريا  تجاه أف  واسع للمجهود اإلنساني

في كل حالة تواجهها بموج  ما اكتسبته في حقل اختصاصك من عل  وآراء 

البهائية وال شك أنك ستجى تغيُّرا  وتطورا  مستنيرا  بمعلوماتك المتزايىة عن التعالي  

في مفهومك الخاص للمشاكل اإلنسانية التي تواجهها في عملك وستتوصل إلى 

مازا  عل  النفس في . أسالي  جىيىة ومتفوقة تساعى بها الناس الذين يأتون إليك

يين مراحله األولى مفتقرا  إلى الىقة، ومع مرور الزمن فإن علماء النفس من البهائ 

الذين يعرفون من تعالي  حضرة بهاء للا النمط الصحيح للحياة اإلنسانية سيتمكنون 

من التقىم بخطوات كبيرة في تطوير هذا العل  وسيساعىون في تخفيف آالم اإلنسانية 

 ." مساعىة فعالة

 
2 Trans-sexuality 



 
 
 

 المراجع

 :  هللا بهاء حضرة آثار من

 . كنىا في طبع األقىس، الكتاب (1)

 .1934العربية، طبع مصر، عام  كتاب اإليقان، الترجمة (2)

 .طهران اا بىيع 120  اا أمري مطبوعات مدسسة طبع( مبين كتاب) األو  الجزء األعلى القل  آثار (3)

 .1314 الهنى اا بمباي طبع الثاني، الجزء األعلى القل  آثار (4)

 .طهران اا بىيع 133 اا أمري مطبوعات مدسسة الثال ، الجزء األعلى القل  آثار (5)

 .طهران اا بىيع 134 اا أمري مطبوعات مدسسة الرابع، الجزء األعلى  القل آثار (6)

 .طهران اا بىيع 131 اا أمري مطبوعات مدسسة الخامس، الجزء األعلى القل  آثار (7)

 .الهنى طبع ،"دانش دريا " فارسي كتاب (8)

 مصاار طبااع اااا  الفردوسااية الكلمااات اا الطرازات اا البشارات اا اإلشراقات:  للا بهاء تعالي  من نبذة (9)

 .1923 عام

 .الهنى طبع مباركة ألواح مجموعة اإلشراقات،   (10)

 .الهنى طبع مباركة ألواح مجموعة اإلقتىرات،  (11)

 .  1920 رمجموعة األلواح المباركة، طبع مص  (12)

 .بىيع 124 عام ، طهران اا أمري مطبوعات مدسسة الملو ، سورة  (13)

 . 1920 عام مصر طبع مقصود، لوح  (14)

 .طهران اا بىيع 119 اا أمري مطبوعات مدسسة عطب الذئ ، ابن لوح  (15)

 ماارور بمناساابة المنشااورة المجموعااة( األوفااى العهااى) كتاااب ماان منقولااة النصوص عهىي، كتاب  (16)

 .البهاء عبى حضرة صعود من عاما   خمسين

 .طهران اا بىيع 132 اا أمري مطبوعات مدسسة شاه، الىين ناصر السلطان لوح  (17)

 .الهنى طبع اا شراقاتاإل مجموعة اا التجليات لوح  (18)

  المباركة األلواح مجموعة من منقولة النصوص العربية، المكنونة الكلمات  (19)

 .1920 عام مصر طبع      

  المطبوعة النسخة من منقولة النصوص ، المعربة الفارسية المكنونة الكلمات  (20)



 

 . 1957 عام بيروت في        

 . 1920 عام مصر طبع المباركة األلواح مجموعة من منقولة النصوص الخير، كل أصل لوح  (21)

 .بىيع 116 عام باكستان، طبع محبوب، حضرة أدعية  (22)

 

 :  البهاء عبد حضرة آثار من

 .1910 عام مصر طبع األو ، الجزء البهاء، عبى مكاتي  (23)

 .1912 أي ها 1330 عام مصر طبع الثاني، الجزء البهاء، عبى مكاتي       (24)

 .1920 عام مصر طبع الثال ، ءالجز البهاء، عبى مكاتي       (25)

 .1972 بيروت طبع وأمريكا، أوروبا في البهاء عبى خط      (26)

 .1979 بيروت طبع المعربة، البهاء عبى مفاوضات من    (27)

 .(األوفى العهى) كتاب من منقولة النصوص البهاء، عبى وصايا ألواح    (28)

  .األعظ  العى  بيت نشرها ركةالمبا البيانات مجموعة البهائي، األمر في والتعلي  التربية    (29)

 

 :  أمرهللا ولي حضرة آثار من

(30) GLEANINGS FROM THE WRITING OF BAHA'U'LLAH       

 إلااى نقلهااا األعلااى القلاا  ماان الصااادرة المباركااة النصااوص ماان مقتطفااات على يحتوي كتاب
 .1935 عام المتحىة الواليات طبع ، أمرللا ولي أفنىي شوقي حضرة اإلنجليزية

 .األعظ  العى  بيت نشرها  LIVING THE LIFEمجموعة في مباركة قيعتوا (31)

 .إيران أحباء إلى مباركة تواقيع       (32)

 التربية والتعلي  في األمر البهائي ، مجموعة البيانات المباركة نشرها بيت العى  األعظ       (33)

 

 :  األعظم العدل بيت رسائل



 
 
 

 

 :  أخرى مصادر

 .بىيع 128 عام أمري، مدسسة خاوري، إشراق الحميى ىعب تأليف وأحكام، حىود جنجينة (34)

 مطبوعااات مدسسااة طبااع الثالاا ، الجاازء مازنااىراني، فاضل للا أسى ميرزا تأليف وخل ، أمر      (35)

 عااام طهران أمري، مطبوعات مدسسة طبع الرابع، والجزء  ،بىيع 128 عام طهران أمري،

 .بىيع 131

  .بىيع 128 عام طهران أمري، مطبوعات مدسسة فيضي، علي محمى تأليف بهائي، أخالق     (36)

 طبااع  وأمريكااا، أوروبا إلى البهاء عبى حضرة أسفار حو  زرقاني، محمود تأليف اآلثار، بىائع     (37)

  .الهنى

    . 1973 عام بيروت طبع الجىيى، والعصر للا بهاء كتاب من منتخبات    (38)
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