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 هداءال
 

لى الث  ، مكان في كل   بهاء هللااق حضرة إلى أتباع وعش    جين ابتين على عهده المتين والمرو  وا 
لى كل   ،محةلشريعته الس    . من سمع وأجاب ونصر أمره العظيم وا 

 
 :لا قائ بهاء هللاتفضل حضرة 
مر من ل األتي كذلك نز  حمتي لبري  ن أوامري سرج عنايتي بين عبادي ومفاتيح ر أعلموا ا"يا مأل االرض 

حمن لينفق ما ة الر  لو يجد أحد حالوة البيان الذي ظهر من فم مشي   .ديانكم مالك األة رب  سماء مشي  
ال  .....لطافا من أوامره المشرقة من أفق العناية واأل ها ليثبت أمر  عنده ولو يكون خزائن االرض كل  

ل حيق المختوم بأصابع القدرة واالقتدار يشهد بذلك ما نز  نا ختم الر  لنا لكم االحكام بل فتحا نز  ان   تحسبن  
 ".فكارروا يا أولي األمن قلم الوحي تفك  

 (3،4،5الفقرات  –الكتاب االقدس ) 

 
 :اكما قال أيضا 

وهذا يوم فيه  .هور وقام الناس هلل رب العالمينور على عرش الظ  م الط  "قل هذا يوم فيه استوى مكل  
قمار أنوارها شراقها واألإمس درة أثمارها والش  أخبارها وأظهرت كنوزها والبحار لئاليها والس   ثت االرضحد  

رواح أسرارها طوبى لمن عرفه قالم آثارها واأل شراطها والقيامة سطوتها واألأاعة ماء أنجمها والس  والس  
     ".وفاز به

 (من لوح االشراقات)
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 المقدمة
 

ره قلم حضرة  بهاء هللازلت من يراعة حضرة ن االثار الكتابية البهائية التي ن  إ   عبد البهاءوما حر 
خار وكنوز ثمينة من هي في مجموعها بحر ز   لهيوبيت العدل االعظم اإل ولي أمر هللابه حضرة ت  وما ك  

يه واالصلح لبناء الحضارة العالمية المستقبلية التي ستبنى على هذه المبادئ والتعاليم الهداية والتوج
يتجاوز في مجموعها عن مائة مجلد من رسالة ولوح وكتاب  بهاء هللافآثار حضرة  .واالحكام الخالدة

إلى  شريةووصول الب لهيتحقيق حلم البشرية منذ القدم اال وهو السلم العالمي والعدل اإلإلى  تهدف
ر به جميع االنبياء والرسل، وحدتها االصلية وبلوغها الروحاني في ظل التعاليم السماوية  وهو ما بش 

  .لهيبتحقيقه في اليوم الموعود اإل –صلوات هللا عليهم اجمعين  –السلف 

وهو الموعود المذكور بلسان جميع  ،في هذا اليوم لهيهو مصدر الوحي اإل بهاء هللافحضرة  
على بسيط  لهيع دين هللا ومؤسس الملكوت اإلر  ومؤسس النظام العالمي الجديد ومشنبياء والمرسلين اال

وقد أنزل الحدود واالحكام والتعاليم والمبادئ الكفيلة بايجاد وتأسيس هذا الملكوت والسلم العظيم  ،الغبراء
وتغن ى به ، لدوام عصرا بعد عصرالذي تنبأ به االنبياء والرسل من قبل ووعدت به الكتب المقدسة على ا

وما هو موجود بين أيديكم االن هو جزء من تلك المبادئ ، ذوو البصيرة والشعراء في رؤاهم جيل بعد جيل
 بهاء هللاكما ان حضرة  .السامية والتعاليم العظيمة الضامنة لتحقيق ما كانت تحلم به البشرية منذ القدم

ودعى قبل ، لجميع البشر امشتركا  اواالرض وطنا  اواحدا  اانية شعبا صاحب تلك الرؤية التي اعتبرت االنس
 .ولكنهم ولألسف تجاهلوا دعوته آنذاك وانصرفوا عنها، الوحدة واالتحادإلى  أكثر من مائة عام قادة العالم

 أما 
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منه في  ال مفر   انهيارا اأنظار عالم يشهد  هت نحوهاجات  اليوم فإن آمال البشرية قد تعلقت بهذه الرؤيا و 
إنا نزلنا لكم  ن  ال تحسب" :وحول عظمة تعاليمه وأحكامه قال حضرته .نظاميه االجتماعي واالخلقي

ل من قلم الوحي يشهد بذلك ما نز  ، باصابع القدرة واالقتدار االحكام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم
عندكم باسمي المهيمن على  قل يا مأل االنشاء دعوا ما" :كما قال أيضا ".روا يا اولي االفكارتفك  

كذلك ، سمي الرحمناج بو  بيان وتماالسماء وتغم سوا في هذا البحر الذي فيه ستر لئالي الحكمة والت  
في كنائز  افي العلم ومخزون   انا ظهرنا وأظهرنا ما كان مكنون  إ" :وقال أيضا ".يعلمكم من عنده أم الكتاب

هي بحر زاخر بالجواهر والمعاني العظيمة  بهاء هللاحضرة إن آثار ، نعم ".عصمة ربكم المقتدر القدير
أعماق القلب وتعمل على تقليب القلوب وتحسين إلى  وكنز ثمين من لئالئ الحكمة والبيان التي تنفذ

بمولد حضارة عالمية جديدة  اإيذانا  امتحضرا  اومجتمعا  اجديدا  ابل توجد شعبا ، اجديدا  ااالخلق وتخلق عالما 
  .البشرية طور رشدها ونضجهاتتمي ز ببلوغ 

باعتبارهما  ولي أمر هللاوحضرة  عبد البهاءجاءت من قلم حضرة  التيأما التبيينات والتفاسير  
لين بشرح وتفسير وتبيالش فهي امتداد لتلك المبادئ الجليلة ، بهاء هللاين تعاليم حضرة خصين المخو 

في الفهم والشرح  ارئيسيا  امصدرا  وجيه والتوضيح التي ستظل  من الهداية والت امتدفقا  لا وسي، والتعاليم الخالدة
 هو عبد البهاءفحضرة  .بهاء هللاالصحيح لمبادئ وتعاليم الدين البهائي وال تقل أهمية عما جاء به حضرة 

بهاء حضرة  هللا االكرم والمثل االعلى المنصوص عليه في وصية هللا وسر   عهد المعين ومركز الخليفة
هللا فمن أعرض عنه فقد أعرض عن إلى  هه إليه فقد توج  من توج  " :صفه في أحد االلواحالذي و  هللا

إنه لوديعة هللا بينكم وأمانته فيكم وظهوره عليكم وطلوعه  .جمالي وكفر ببرهاني وكان من المسرفين
المبرم إنا قد بعثناه على هيكل االنسان فتبارك هللا مبدع ما يشاء بأمره  ....بين عباده المقربين

 عبد البهاءالمنصوص عليه في وصية حضرة  ولي أمر هللاأما حضرة شوقي أفندي فهو  ".الحكيم
في  عبد البهاءوالتعاليم البهائية مثله مثل سلفه الذي وصفه حضرة  ل بشرح وتفسير المبادئوالمخو  

 من عصا أمره " :ضاوأي" ."أبدع جوهرة فريدة عصماء تتألأل من خالل البحرين المتالطمين :وصيته بأنه
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وبالنسبة لرسائل " .فقد عصى هللا ومن أعرض عنه فقد أعرض عن هللا ومن أنكره فقد أنكر الحق
ة المستمدة من تلك السلطة التي أوجدت هذه لهيفهي الهداية اإل لهيوبيانات بيت العدل االعظم اإل

آفاق جديدة من الحضارة واالزدهار نحو  اوالتي ستقود البشرية قُدما ، ة على وجه االرضلهيالمؤسسة اإل
استمرارية إلى  ةلهيحيث تهدف هذه المؤسسة اإل، يستحيل علينا حاليا إدراك ما ستبلغه من عظمة وجلل

المحافظة على إلى  وايضا، البشريةإلى  ة الصادرة من مصدر الشريعة الربانيةلهيتدفق القدرة والهداية اإل
سة الملذ وستظل هذه المؤس، ظة على سلمة تعاليمه ومرونتهاوالمحاف بهاء هللاوحدة اتباع حضرة 

 . االخير للجنس البشري ومنبع السيل المتدفق من الهداية واالرشاد للبشرية

ومجتمع  إن الموجود بين أيديكم هو مرجع رئيسي اليجاد عالم يسوده المحبة والوئام، وعليه 
نها  وقد حاولت بقدر  .تحاد العالمالنجاة البشر و  درياق األتم  السبب االعظم والتحكمه العدالة والمساواة وا 

المستطاع تغطية أكبر جوانب ممكنة من هذه المبادئ السامية والتعاليم العظيمة واستفدت من كل ما 
حصلت عليه من لوح أو بيان أو توقيع صادر من الطلئع المقدسة البهائية المنتشرة في عشرات الكتب 

بهاء النظام العالمي واالداري لحضرة إلى  كما تم التطرق  .فارسية والعربية واالنجليزيةوالمراجع وباللغات ال
إلى  زال في بدايته وهو وسيلة للوصول ألن هذا النظام ما ابصورة مختصرة وفي فصل واحد فقط نظرا  هللا

الموعود على  لهيالهدف الغائي المنشود وهو بناء الحضارة العالمية المستقبلية وتحقيق الملكوت اإل
في ظل التعاليم والمبادئ واألحكام  لا ة مستظاالرض وتأسيس مجتمع عالمي مثالي يسوده المحبة واألخو  

ألن األحكام والحدود واالوامر البهائية جاءت غالبيتها  ا. ونظرا للبشرية قاطبةا  بهاء هللاالتي جاء بها حضرة 
فقد ، بهائي والمرجع الرئيسي لكافة االحكام والحدودفي الكتاب االقدس باعتباره أم الكتب في الظهور ال

كما تمت  .نقلت مقتطفات من الكتاب االقدس والشرح التابع له من الترجمة العربية المعتمدة والمنشورة
نها تأكيد على أذكرت في الكتاب االقدس بصورة منفصلة باعتبار مات والنواهي التي ُ المحر  إلى  االشارة

أما الوصايا الشتى المتنوعة المذكورة  .مذكور بالتحديد في أم كتب الظهور البهائيالسلوك المرفوض وال
 ذكرت أيضا بالتحديد والتفصيل لما لهذه الوصايافي الكتاب األقدس فقد ُ 
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من أثر بليغ في تهذيب النفوس وتحسين السلوك والتخلق باألخلق العالية الراقية التي تمتاز بها الجامعة  
 . البهائية

ينفرد " :ما يلي لهيكتب بيت العدل االعظم اإل، الكتاب األقدس، وحول أهمية هذا السفر الجليل 
ن أذلك ، ةبأهمية فذ   – بهاء هللاف ومائة مجلد جمعت فيها آثار حضرة من بين ني   –الكتاب االقدس 

التعمير وعماد  والكتاب األقدس هو دستور هذا، هو غاية الدين البهائي ومحور رسالته تعمير العالم""
ذات إلى  ولو أن األحكام المنزلة فيه ترتكز، الحضارة الجديدة المقبلة التي جاء هذا الدين ليرفع قوامها

هذا دين هللا من قبل ومن " :بهاء هللامصداقا لقول حضرة  ،أرسته األديان السابقةالذي األساس المتين 
مستويات من السمو لم إلى  تقى في هذا الدور البديعإال أن الفكر الديني الساطع من تعاليمه قد ار  بعد"

كما طورت أحكامه النواميس االجتماعية على نحو يلئم مقتضيات العصر لكي تقود ، يبلغها من قبل
نحو آفاق جديدة من الحضارة واالزدهار يستحيل علينا في الظروف الراهنة إدراك ما ستبلغه  االبشرية قُدما 

قا للديان السماوية السابقة فثبت الحقائق الجوهرية د  دس مصالكتاب االق لقد جاء .من عظمة وجلل
الخالدة التي جاء بها جميع الرسل واالنبياء في الماضي ونادى بوحدانية هللا وحث  على حب الخير وأمر 

ه على وج –بالمودة بين الناس وحض  على البر والتقوى واعتبر السمو الروحاني وحسن االقوال واالعمال 
، ونسخ في الوقت ذاته أحكام الشرائع السابقة التي استنفدت أغراضها، غاية الحياة الدنيا ومآربها –العموم 

الزمان  روأضحت عائقا يحول دون تحقيق وحدة البشر وا عادة بناء المجتمع االنساني وفقا لما تقتضيه تغي  
 " .العصر احتياجات وما تتطلبه

ا من حضرة  661ة التي بين أيديكم تضم أكثر من لهينوز اإلكما أود أن أنو ه بأن هذه الك  نص 
ا وبيانا من حضرة  337وحوالي  بهاء هللا ة ولي أمر هللا وأكثر بيانا من حضر  241وحوالي  عبد البهاءنص 

أي أن الكتاب يضم في دفتيه ما ، مقتطفا من رسائل بيت العدل االعظم والسكرتارية التابعة له 158من 
ا وبيانا ورسالة من الطلئع المقدسة البهائية وبيت العدل االعظم التي نفتخر  1400لي حوامجموعه  نص 

سماعها للذن الصاغية والدعوة اليها بكل محبة  بها جميعا بل ونعمل جاهدين على ترويجها وا 
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لما لها من أثر خلق في تهذيب النفوس وتحسين االخلق وخلق مجتمع يمتاز بطور الرشد ، وتقدير
% من الكتاب عبارة عن نصوص نزلت أصل باللغة 20ان أضيف بأن حوالي  كما أود .والبلوغ الروحي

% هي نصوص تم نقلها من 20العربية وهي التي طبعت بالخط العريض تمييزا عن الترجمة وحوالي 
 % الباقية فهي من ترجمة هذا العبد وهي نصوص تنشر الول60اما ، تراجم معتمدة من مصادر اخرى 

ان إلى  باالضافة .مرة باللغة العربية التي آمل أن تحوز على رضاكم ويستفيد منها عموم االحباء وغيرهم
ة المتدفقة من بيت العدل لهيهذه المجموعة قابلة للتطوير واالضافة مستقبل نظرا لسيل الهداية اإل

   .االعظم

ذين ساهموا في طباعة كل اللى إ بجزيل الشكر واالمتنانوفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم  
خراجه وأود  .حيز الوجودإلى  ومراجعة هذا الكتاب ومطابقة الترجمة مع االصول الفارسية واالنجليزية وا 

وشقيقي محمود فكري على ملحظاتهم القيمة  ي أن أخص الذكر هنا السيدة الفاضلة فرزانه جابر 
طاهرة شوقي و  ا السيدات المحترمات هدى جابري أم .ومراجعتهم اللغوية والنحوية لكافة أجزاء الكتاب

وشهرزاد هاشمي فكان لهم دور كبير في طباعة الكتاب ومراجعته على عدة مراحل ومطابقته مع 
دات الترجمة واالصول العربية وال يفوتني في الختام اال أن أثني وأشكر  .فلهم كل الشكر والعرفان، مسو 

ناء إعداد هذا الكتاب الذي استغرق قرابة االربع سنوات من العمل أسرتي الصغيرة على مراعاتهم لحالي أث
فلهم  .ومساهمتهم عن طريق صمتهم وسكونهم واستقامتهم وتقديرهم لظروف هذا العبد، المتواصل الدؤوب

  .والتقدير كل الشكر

 الحسين فكري  عبد         

  2004نيسان / أبريل 
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 صفحة خالية
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 األمانة والصدق والوفاء  -1

 هللا من آثار حضرة بهاء

سكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التقوى وألسنكم بالصدق الخالص وهياكلكم زي نوا رؤ  -1
رين   .بطراز اآلداب كل ذلك من سجية النسان لو أنتم من المتبص 

 (120ة فقر  ،الكتاب األقدس)   

ك بتقوى  . العزيز الحكيمنوصيكم يا عباد الرحمن باألمانة والصدق والوفاء وبتقوى هللا -2 من تمس 
قر ت عيونكم يا أهل البهاء بما رأت أفقي األعلى وطوبى  هللا إنه من أهل هذا المقام الرفيع.

فت بإصغاء آيات هللا رب العالمين  . آلذانكم بما تشر 

 (113ص، 1ج ،لئالئ الحكمة)

إن ، لنسان بين األحزابنا نوصيك وأوليائي باألمانة والصدق والصفاء وبما يظهر به شأن اإ -3
 . ربك لهو الناصح العليم

 (94 ص، 1ج ،لئالئ الحكمة)

 ،يا أولياء هللا في بالده وأحبائه في دياره نوصيكم باألمانة والديانة طوبى لمدينة فازت بأنوارهما -4
 . بهما يرتفع مقام النسان وُيفتح باب االطمئنان على من في المكان

 (136ص ،1ج ،لئالئ الحكمة)
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إن  .ينبغي لكل واحد منكم أن يكون شمسا لسماء الوفاء ليظهر منه ما تنشرح صدور العارفين -5
الذي عرف شأن الوفاء وتزي ن بطرازه إنه من أهل هذا المقام الكريم يصل ي عليه أهل الملكوت 

 . من لدن مقتدر حكيم
 (258 ص، أخلق بهائي)

يصرل ي عليره المرأل األعلرى والرذي نقرض العهرد إن الذي تزي ن بررداء الوفراء برين األرض والسرماء  -6
 . يلعنه الُملك والملكوت

 ( 198 ص، 2مجلد  ،ثار قلم اعلىآ)

والرذين يطوفرون حرولي ثرم هرذا  إن ا أمرنا الكل  باألمانة الكبرى يشهد برذلك لسراني وقلمري وأركراني -7
 . لي العزيز المنيعمن الناس من نبَذها عن ورائه وبذلك ُهتكت حرمة هللا المتعا الكتاب المنير.

 (157 ص، 3ج، أمر وخلق)

الطراز الرابع في األمانة إنها باب االطمئنان لمرن فري المكران وآيرة العرزة مرن لردى الررحمن، مرن  -8
 . فاز بها فاز بكنوز الثروة والغناء

 (53ص  ،الطرازات، بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع )

الكبرى لعمرر هللا نورهرا أظهرر مرن نرور الشرمس قرد  يا أحباء هللا إن قلم الصدق يوصيكم باألمانة -9
شراقها  . خسف كل نور عند نورها وضيائها وا 

 (44ص ، اخلق بهائي)                

 القلب متذكرا.في اليد أمينا وفي اللسان صادقا و في و  اكونوا في الطرف عفيف   -10
 (118 ص، لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء هللا)

وكونوا أمناء  شيءي نوا لسانكم بالصدق ونفوسكم باألمانة إياكم يا قوم ال تخافوا في قل يا قوم ز  -11
 . هللا بين بريته وكونوا من المحسنين 

 (190، ص 136فقرة  ،منتخباتي)
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ن فاعلم وأيقن بأن الذي لن تجد عنده الديانة لن تكن عنده -12  . هذا لحق يقين األمانة والصدق وا 
 (150ص ،114، فقرة منتخباتي)

 . األمانة شمسها وقمرها، التجارة سماء -13
 (20 "صداقت وامانت"رقمة من المجموعة المستندي)

لعمري ال ، قل النسان يرتفع بأمانته وعف ته وعقله وأخالقه ويهبط بخيانته وكذبه وجهله ونفاقه -14
 . يسمو النسان بالزينة والثروة بل باآلداب والمعرفة

 (44ص، أخلق بهائي) 

 

 عبد البهاءحضرة من ألواح 

ن ُحِرم  نفٌس منها فإنه  لهياألمانة عند الحق أساس الدين اإل -1 وقاعدة لجميع الفضائل والمناقب وا 
ن ُوِجد قصوٌر في األمانة فما فائدة اإليمان والدين وما أثرهما ونتيجتهما.  ُحرم  من جميع الشئون. وا 

 (48ص، أخلق بهائي)

هللا وعلى عز ة  يع األحباء بأن يحافظوا على ُحرمة أمرجم عبد البهاءبكل عجز وابتهال ينصح  -2
حتى يشتهر أهل البهاء بين كل الشعوب والقبائل باألمانة والديانة وال توجد خدمة أفضل ، النفوس

. نعوذ باهلل من هذا الذنب العظيم أسأل هللا بأن لهييعتبر ضربة لألمر اإل عداهوما ، من ذلك اليوم
 . لم المبينمن هذا الظ ءهيحفظ أحبا

 (158 ص، 3ج،أمر وخلق)

مأموريتكم عليكم أن تكونوا بكل أمانة وصداقة وتقديس وطهارة وبعيدين عن المنفعة إلى  بالنسبة -3
 الشخصية حتى يعلموا أن البهائيين هم جوهر التقديس
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ذا قبلوا منصبا فإن هدفهم خدمة العالم اإلنساني وليس المصلحة الشخصية  . وساذج التنزيه وا 
 (38المجموعة المستندية "صداقت وامانت" رقم)

فاألساس هو األمانة والديانة والصدق  ،ةلهيإن تأسيس أي شركة يجب أن يكون طبقا للمبادئ اإل -4
 . تم المحافظة على جميع حقوق الناستحتى 

 (35 المجموعة المستندية "صداقت وامانت" رقم)

بل إنها وسيلة إلثبات  ،من خدمة رب العالمين ن التجارة والزراعة والصناعة ال تمنعإفي الحقيقة  -5
  .الديانة واألمانة وظهور األخلق الرحمانية

 (36 )المجموعة المستندية "صداقت وامانت" رقم

 . مع هللا وأوامره وعهده ومن ثم مع عباده الا يجب أن نكون أوفياء أو  -6
 (128ص، 1ج، بدايع اآلثار)

 

 ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

والتبليغ مشروط ، غإن نصرة أمر هللا مرتبط بالتبلي .لهيام هي أيام نصر وظفر األمر اإلهذه األي -1
هو األخلق الحسنة والصفات الطيبة  لهيبحسن األعمال والسلوك. إن أساس السلوك اإل

مدائن  ن المرضية. على البهائيين أن يت صفوا بهذه الصفات المقدسة وبهذا السيف الشاهر يفتحو 
الناس تعبوا من الكلم والتبشير والمواعظ. أما ما يخلص العالم اليوم من هذا العذاب القلوب ألن 

األعمال وليس األقوال، واألخلق وليس المواعظ، والصفات الروحانية وليس  وويجذب الناس ه
المباحثات والمداوالت السياسية واالجتماعية للدول واألمم. في جميع األحوال يجب أن تكون 

 األفعال سواء في األمور األقوال و 
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الجزئية أو الكلية مطابقة ومشابهة ومساعدة لبعضها البعض. هذا هو امتياز البهائيين عن باقي 
 . األقوام والملل

 ("صداقت وأمانت" منقول عن المجموعة المستندية 1923ديسمبر  8بتاريخ  يأحباء بمبإلى  من رسالة)

ها ثمار لكافة الشعب وليس لمنفعة فئة قليلة من الرؤساء على األحباء أن يكونوا منشغلين بأمور ل -2
جميع الشؤون في واألشخاص. وثانيا على األحباء وأعضاء المحافل في سلوكهم في كل األحوال و 

يكتفوا  أالو هذا الدين المقدس ألبناء الوطن جميع معاملتهم أن يبرزوا حقيقة وقوة وسم  في و 
 بهاء هللاالمبي ن الحقيقي لشريعة حضرة  عبد البهاءيقول حضرة  .بالتبليغ والبيان والتفسير والشرح

على البهائيين أن ينظروا لهذا األمر الدقيق بأن ال يصبحوا مثل باقي األديان الذين يتمسكون )
نما يمتازو  يشاءون بألفاظ الكلمات ويعملون ما  في جميع الشئون من خصائل وفضائل رحمانية  ن وا 

والبهائي هو أن  .أنهم بهائيون حقيقيون وليس مجر د لفظ دون معنى ن يثبتو و  اويكون سلوكهم رباني
يسعى في كل صباح ومساء أن يترق ى ويصمد في جميع مراتب الوجود وتكون أمنيته بأن يسعى 
بحيث يستفيد منه جميع البشر ويكون محط  عينيه عباد هللا واألخلق الرحمانية وسلوكه سببا 

ن وصلللترقيات اللمتناهية و  في هذا الدور ، الا ا  و ، هذه المراحل يمكن القول بأنه بهائيإلى  ا 
نما لهيهو فخر االعصار والقرون فإن اإليمان ليس مجرد اإلقرار بالوحدانية اإلالذي المبارك  ة وا 

ن لم يتزين  (القيام بجميع شئون وكماالت اإليمان الحظوا كيف أن هذا البيان شديد ومتين وا 
الطراز كما ينبغي ويليق فإن أنظار العالم سوف لن تتوجه إليهم ولن ُيذاع صيت البهائيون بهذا 

 . بهاء هللاأمر حضرة 
 (1924 أكتوبر عام تشرين األول / 30أحد المحافل الروحانية المحلية بتاريخ إلى  من توقيع موجه)

وان لم ، الحتمية وأما بالنسبة للصدق واألمانة في خدمة الدولة فهو من شيم األحباء ومن فروضهم -3
 هج  علينا أن نتو ، ألنهم بعيدون عن اإلنصاف والحق والعدالة، ار الرؤساء ذلك فهو ليس عجبا يقد  

 إن هللا جل  جلله قد .الخلقإلى  الحق وليسإلى 
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ر لها أجرا جزيل. د كل عمل طاهر وكل ني ة خالصة وقد   أثنى ومج 
 (1948مارس عام  آذار / 8من توقيع موجه ألحد األفراد بتاريخ )

على أهل البهاء في ظل أي دولة وأي حكومة أن يكونوا في منتهى الصدق والصفاء واألمانة  -4
نات والحدودات الظاهرية إنهم ال يطلبون و  تعدوا عن التلالقلوب وأن يبإلى  والتقوى وأن يتوجهوا

سلطة أو الرتبة والمقام. إنهم وال يبحثون عن الجاه وال ،الشهرة أو الرئاسة وليسوا أهل الرياء والتمل ق
ليسوا أهل التظاهر والغرور وبعيدون عن استعمال القوة الجبرية ويغمضون أعينهم عن ما سوى هللا 

 . وكل أملهم وعود موالهم المحبوب

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

ولي أجل إنقاذ شخص ما فإن حضرة سؤالكم حول مدى جواز قول غير الحقيقة من إلى  بالنسبة -5
قول سوى الحقيقة في جميع الظروف ولكن يمكنك مساعدة الشخص اليرى بأنه ال يجوز  أمر هللا

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

ن الوضع ولي أمر هللارتياح ورضاء حضرة اني أن أعرب لكم عن ر  ا يسوختاما   -6 التجاري  من تحس 
ة نظرا لهي.... إن حضرته سيستمر في تلوة األدعية حتى تشمله التأييدات والبركات اإل.للسيد/

ال الذي و ، جارية وحافظ عليهظهر منه في أعماله التالذي للمستوى العالي من الصدق واألمانة 
 . كون أداة فاعلة لجذب نفوس عديدة لألمر المباركيشك س

 (1940تشرين الثاني/ نوفمبر  4أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ا فصل   حسن النية وصفاء القلب[ 30التقديس والتنزيه وفصل  23إطاعة الحكومة وفصل  4]راجع أيض 
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 االستقامة والثبات على أمر هللا   -2

 من آثار حضرة بهاء هللا

كونرروا مظرراهر االسررتقامة بررين البري ررة علررى شررأنا ال تمررنعكم شرربهات الررذين كفررروا برراهلل إذ ظهررر   -1
 . بسلطان عظيم

 (134ة فقر  ،)الكتاب األقدس

 . هب  عالء كلمة هللا واالستقامة على حرأس القدرة والشجاعة هو إ  -2
 (87ص  ،الرحمن )نسائم

ر من لدن قو   -3  . قدير ي أول األمر هو عرفان هللا وآخره االستقامة عليه كذلك قرُد 
 (417ص  ،3ج ،)أمر وخلق

ررر مررن لرردن ا لقرروم يعلمررون واسررتقاموا علررى األمررر علررى شررأن بهررا انجررذبت األفئرردة والعقررول   -4  .ذك 
ترراهلل مررن ال  .د هللا المهرريمن القيررومباالسررتقامة تظهررر مقامرراتكم بررين البريررة وترتفررع مررراتبكم عنرر
قررد وصرري نا العبرراد فرري كررل األحرروال  .اسررتقامة لرره ال ديررن لرره إنرره مررن المررريبين فرري لرروح مكنررون 

 . باالستقامة على األمر
 (3ص ، 6ج ى، ثار قلم أعلآ)

رك رال الرسررول أنهررا شي بتنررري كررذلكأوصرريكم يررا أحبررائي باالسررتقامة الكبررررى أن اذكررروا إذ قرر  -5 م يررذك 
  اعرفوا كم من ذئب يظهر بلباس النسان أن .الناصح األمين

This file was downloaded from QuranicThought.com



28 

 . إن الذي استقام على األمر إنه من أهل البهاء في لوحا عظيم .أثيم مكارا  وال تت بعوا كل
 (13ص  ،6ج  ،)آثار قلم أعلى

م    -6 سرتقامة علرى األمرور كلهرا وعلرى األعمرال بأسررها هرو اال افاعلم بأن األمرر الرذي جعلره هللا مقرد 
نسرئل هللا ، والكلرب ينربح ي هللا إنها أعظم األعمال وأكبرهرا ألن الشريطان يصريح والرذئب يعرو  لعمر

ر لك خير اآلخرة واألولى إنه لهو المقتدر القدير  . أن يحفظك والذين آمنوا ويقد 
 (77ص  ،1ج ،الحكمة ئ)لئال

فرردوس  فري يبعثره تلقراء العررشعلرى كرل شريء و  مقتردرا ليجعلره هللا يتاهلل من اسرتقام علرى حب ر  -7
هم مرر بحيرال ال يزل رك أقروال الرذينثبرت علرى األاان  .األعظم علرى جمرال كران مرن نرور العرز  منيررا

 . كانوا عن شاطئ العدل بعيداو  كفروا وأشركوا
 (36ص  ،1ج  ،الحكمة ئ)لئال

قررل هررذا أعظررم ، ال تررزل  أقرردامكم عررن صررراطا مسررتقيمالسررتقامة ثررم علرريكم باالسررتقامة لررئعلرريكم با  -8
وصي تي وأكبر أمانتي لكم وبينكم أن احفظوها ثم اجعلوها أمام عيونكم وهللا علرى مرا أقرول وكيرل. 
إنررا وصرري نا أحبررائي الررذين طرراروا فرري هرروائي وشررربوا رحيررق بيرراني باالسررتقامة الكبرررى فرري لرروحي 

صبعي ويدي وعضدي وأذني وبصري  وورقتي وزبري وصحفي وكتبي يشهد بذلك قلمي ومدادي وا 
 . وشعراتي وجوارحي ولساني الناطق األمين

 (113ص  ،1ج  ،الحكمة ئ)لئال

 والعرفران الحقرائق بحرور قلبره ري هللا مرنيجر مرن فراز بهرا إنما األصل هرو االسرتقامة علرى أمرري   -9
 . من زل  إنه من الجاهلينو 

 (67ص  ،4ج  ،الحكمة ئ)لئال
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 إذا دخلوا َيرون أنفسهم سالطين الوجود. اب  تح على وجوه الذين استقاموا أبواسوف نف  -10
 (22ص  ،4ج  ،سمانيآ ه)مائد

ككم  -11 كلمات الذين أعرضروا وال إشرارات  أن افرحوا بذكر هللا ثم استقيموا على حبه على شأنا ال تحر 
... قل يا أحبائي ينبغي لكم اليوم االستقامة الكبرى علرى شرأن ال يرزل كم إعرراض الرذينهم .المغل ين

 روا وال قباع الخنازير.كف
 (252ص  ،2ج ،الحكمة ئ)لئال

 من ألواح حضرة عبد البهاء

والشتتخص المستتتقيم منصتتور بجنتتود المتتأل ، االستتتقامة علتتى أمتتر هللا متتن أعظتتم مواهتتب الحتتي القيتتوم -1
 . فاستقم كما ُأمرت، ولكن صعب ومستعصب ،األعلى وهذا من خصائص جواهر الوجود

 (76ص ،1مجلد  ،)قاموس إيقان

 . هللاإلى  االستقامة شرط السبيل ودليل التقر ب -2
 (194ص  ،)حيات بهائي

اإلنستان وقتد تزلزلته  يهنتاك أمتور كثيترة تقتع مخالفتة لترأ، ة شتديدة يجتب االستتقامةلهياالمتحانات اإل -3
 ولكن إن صبر واستقام فسوف ُتحل  جميع مشاكله.

 (278ص  ،2ج  ،)بدائع اآلثار

  .ستقامة هكذا قرر هللا سبحانه وتعالى وأمرنا بهال يمكن أن نوف ق دون اال  -4
 (21ص  ،5ج  ،سمانيآ ه)مائد
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 أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

 من ألزم اللوازم في هذه األيام االستمرار واالستقامة.  -1
 (43ص  ،2ج ،)توقيعات مباركة

ص األحبتتاء فتتي إن االستتتقامة والشتتهامة همتتا الطريتتق لحتتل مشتتاكل األحبتتاء وكافلتتة للستتعادة واستتتخل -2
 . تلك الديار

 (234ص  ،3ج  ،توقيعات مباركة)

كل هدف  ويتحققة االستقامة والسعي والهمة هي من شروط إنجاز األعمال عندها تسهل كل مشكل -3
 وأمل.

 (265ص  ،3ج  ،توقيعات مباركة)

 خدمة أمر هللا[ 35]راجع أيضا فصل 
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 إطاعة هللا ومظهر أمره  -3

 بهاء هللامن آثار حضرة 

كان مقام نفسه في عالم  الذيإن أول ما كتب هللا على العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره  -1
األمر والخلق من فاز به قد فاز بكل الخير والذي ُمنع إنه من أهل الضالل ولو يأتي بكل األعمال. 

المقصود  إذا فزتم بها المقام االسنى واألفق األعلى ينبغي لكل نفس أن يت بع ما ُأمر به من لدى
  .ال ُيقبل أحدهما دون اآلخر هذا ما حكم به مطلع اللهام األنهما مع  

 (1ة فقر  ،)الكتاب األقدس

غفل الذي إن الذين أتوا بصائر من هللا َيرون حدود هللا السبب األعظم لنظم العالم وحفظ األمم و  -2
من القلم األعلى إنه لروح  مَ ق  بكسر حدودات النفس والهوى ال ما رُ إنه من َهَمج رعاع. إنا أمرناكم 

قد ماجت بحور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الرحمن اغتنموا يا . الحيوان لمن في المكان
الل لدى صوا على أعقابهم أولئك من أهل الضاأللباب. إن الذين نكثوا عهد هللا في أوامره ونك يأول

 . الغني  المتعال

  (2فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 أل األرض اعلموا أن أوامري ُسرج عنايتي بين عبادي ومفاتيح رحمتييا م -3
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لبريتي كذلك نزل األمر من سماء مشية ربكم مالك األديان لو يجد أحد حالوة البيان الذي ظهر من 
ة الرحمن لينفق ما عنده ولو يكون خزائن األرض كلها ليثبت أمرا من أوامره المشرقة من فم مشي  

 . لطاف أفق العناية واأل 

 (3ة فقر  ،الكتاب االقدس)

قل من حدودي َيمر  عرف قميصي وبها ُتنصب أعالم النصر على القنن واالتالل. قد تكل م لسان  -4
قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا لبريتي أن اعملوا حدودي حبا لجمالي طوبى لحبيب وجد عرف 

ن ال توصف باألذكار لعمري من فاحت منها نفحات الفضل على شأ التيالمحبوب من هذه الكلمة 
 . شرب رحيق النصاف من أيادي األلطاف إنه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق االبداع

 (4ة فقر  ،)الكتاب األقدس         

بذلك يشهد  .لنا لكم األحكام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة واالقتدارال تحسبن  إن ا نز  -5
ل من قلم ال  . وحي تفك روا يا أولي األفكارما نز 

  (5ة فقر  ،)الكتاب األقدس 

  فتحنا ختم الر حيق المختوم باصابع القدرة واالقتدار .... إن ا  -6

تت، الرحيتتق ضتترب متتن الط يتتب. وقتتد حتتر م الكتتتاب األقتتدس  الغتتة متتن أستتماء الخمتتر، وقيتتل صتتفوتها وأيضا
ستة علتى وجته المجتاز بمعتانفتي وورد ذكر الرحيتق ، ُشرب الخمر وغيرها من المسكرات ، الكتتب المقد 

تت، علتتى الكتتتب البهائيتتة وحتتدها افهتتذا االستتتعمال لتتيس قصتترا ، منهتتا النشتتوة الروحانيتتة فتتي  ابتتل ورد أيضا
ستتتورة فتتي متتن ذلتتك علتتتى ستتبيل المثتتال متتتا جتتاء ، الكتتتاب المقتتد س والتعتتتاليم الهندوستتية والقتترآن الكتتتريم

 . توم"المطف فين بأن األبرار ُيسقون من "رحيق مخ

روائرح "منهتا تضتوعت  التتيوقد بي ن حضرة بهاء هللا أن المراد بالرحيق المختتوم هتو شتريعته المباركتة 
ل بأنه فك  ختم  "جميع الممكنات"عط رت بأريجها  "قدس مكنونة بيد القتدرة وكشتف  "الرحيق"كما تفض 

ن الشاربين من   نيل عرفان "و "ر التوحيدالفوز بمشاهدة انوا"عن الحقائق المعنوية المستورة، ومك 
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تتل "للكتررب السررماوية يالمقصررد االصررل  "رحيررق الرحمررة"هللا تعتتالى  لا إحتتدى مناجاتتته ستتائفتتي . وتفض 
رحيررق رحمتررك لرريجعلهم غررافلين عررن دونررك وقررائمين علررى امرررك  يفررارزقهم يررا الهررللمتتؤمنين بقولتته: 
  .حب ك ومستقيمين على

 (2ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

كوا بأوامر هللا وأحكامه وال ُرق التي هذه حدود هللا -7 مت من القلم األعلى في الزبر واأللواح. تمس 
 . تكونوا من الذين أخذوا أصول أنفسهم ونبذوا أصول هللا ورائهم بما ات بعوا الظنون واألوهام

 (17فقرة  ،الكتاب االقدس) 

د في الكتا -8 ذا ما سألت في أوامر هللا فاعلم بأن كلما ُحد   ب حق ال ريب فيه وعلى الكل فرض بأن وا 
اء منه، ءيعملوا بما نزل من لدى منزل عليم ومن يتركه بعد علمه به، إن هللا بريء عنه ونحن بر 

 . بعيدألن أثمار الشجرة هي أوامره ولن يتجاوز عنه إال كل غافل 

 (117ص ،از الواح جمال اقدس ابهىأي  مجموعه ،لوح وفا) 

 . َع في محكم كتابها نزل من عند هللا واتباع ما ُشر ار بمرأس الدين هو القر  -9

  (لوح اصل كل الخير) 

 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ة أما حين العمل لهيالتعاليم اإل الذين يقرأون  ن هناك الكثير منإحيث  بهاء هللااعملوا بموجب تعاليم  -1
  .المباركةفإنهم ينسون ذلك. البهائي الحقيقي هو من يعمل ِطبقا للتعاليم 

 (258ص ،2ج ،بدائع اآلثار) 
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عندما نقوم بإجرائها وتنفيذها. حتى اآلن لم ينفذ حتى واحد  بهاء هللاتتضح عظمة تعاليم حضرة   -2
 . بالمائة منها واآلن عليكم أن تقوموا بإجراء هذه التعاليم المباركة

 (226ص ،1ج ،بدائع اآلثار)

ال في اتباع أوامر إفما شرفه وعزته ، م االنساني إطاعة هللامن المعلوم والواضح أن أعظم مناقب العال -3
وما رقي الخلق وفوزهم وسعادتهم ، وما نورانية الوجود إال في التدين، هللا األحد واالنتهاء عن نواهيه
كان  اظاهرا  -فلو تأملتم لتبي ن أنه ليس في عالم الوجود  .ة المقدسةلهيإال في اتباع أحكام الكتب اإل

، أساس أعظم متانة ورصانة وبنيان قويم أكثر رزانة من الديانة التي هي محيطة بالوجود – اأم باطنا 
 .وضابطة لسعادة الحياة البشرية ومدنيتها بصورة عامة ،ة والصوريةلهيوكافلة للكماالت المعنوية اإل

اتخذوا من مسلك و ، ة ولم يتعمقوا فيهالهيولئن كان بعض البلهاء الذين لم يتدبروا أساس األديان اإل
عائق يحول دون رقي  لذا ظنوا أن األديان ، بعض دعاة التدين الكذبة ميزانا يزنون به كل المتدينين

فانهم لم يلحظوا  .ها سبب النزاع والجدال وعلة البغض والعداوة التامة بين أقوام البشرو الناس بل عد  
ر مما ال يمكن ذلك ألن كل خي، ني  دالت  يمكن إدراكه من أعمال دعاة  ة اللهيأن أساس األديان اإل

ن وقع في أيدي ، مثله كمثل السراج النوراني، ر وجود مثله في الوجود عرضة للستغللو  تص وا 
بل يحرقهم ، فإنه ال ينير لهم المنزل وال يزيل الظلمة المستولية عليهم، جهلء الصبيان أو العميان

، ال وهللا ! بل ان السراج هادي السبيل؟ سراج مذمومفهل يمكن اذا أن يقال أن ال .ومنزلهم جميعا
 . غير أنه لألعمى آفة عظيمة، وواهب النور لكل بصير

 (46ص  ،الرسالة المدنية)

ا فصل   اليمان والعرفان ووحدانية هللا[ 9]راجع أيض 
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 إطاعة الحكومة وعدم تعاطي السياسة  -4

 بهاء هللامن آثار حضرة 

 .القلوبإلى  وجهواتعلى العباد دعوا لهم ما عندهم و  لذين يحكمون ا ليس ألحد أن يعترض على -1

 (95ة فقر  ،)الكتاب األقدس

 ة.لهيعلى األحباء أن يطيعوا الحكومة وينقادوا لها بموجب النصوص اإل -2

 (270ص  ،3ج ،)أمر وخلق

بالحكمتتة  بعتتد معرفتتة الحتتق جتتل  جللتته هنتتاك أمتتران الزمتتان همتتا إطاعتتة الدولتتة وختتدمتها ثتتم التمستتك -3
 وهذان األمران هما سبب ارتفاع ورقي الوجود. 

 (270ص  ،3ج ،)أمر وخلق

 ال يجوز ألي شخص أن يرتكب ما يخالف رأي رؤساء الدولة.  -4

 (270ص  ،3ج ،)أمر وخلق

الدولة باألمانة  البشارة الخامسة أن هذا الحزب إذا أقام في بلد أي دولة يجب عليه أن يسلك مع تلك -5
 . مر قديمآصفاء هذا ما نزل من لدن والصدق وال

 (39ص ، من ألواح حضرة بهاء هللاة )مجموع
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 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ألن األحباء ال علقة لهم بالسياسة بل عليهم أن ، على األحباء أن ال يتدخلوا في األمور السياسية -1
في راحة وسرور وفرح العالم  اببا هللا ويعملوا على إرضائه ويكونوا سإلى  ينشغلوا بالخدمة وأن يتقربوا

ذا أراد شخص ما أن يتحدث عند األحباء عن أمور الحكومة والدولة بأن فلنا قال هذا  .اإلنساني وا 
   .بهذه االمورعلى البهائي أن يرد عليه بأننا ليس لنا علقة ، وفلنا عمل هذا وذاك

      

 (335ص  ،حدود وأحكام گنجينه)                  

ل و  ص القاطع بأن يكون األحباء خي رين وصادقين ومطيعين للحكومة وال مجال ألي شخص أن يؤ الن -2
  .هذا مقام المقربين، في ذلك اأو يجتهد أو يضع قيودا 

 (270ص  ،3ج ،أمر وخلق)

 أينما ُوجدتم عليكم إطاعة حكومة تلك الدولة.  -3

 (274ص  ،3ج ،)أمر وخلق

وأن    ،بهتتتاء هللاكمتتتا أشتتتار حضتتترة ، ُوجتتتدتمة وخي تتترين فتتتي أي دولتتتيجتتتب أن تكونتتتوا صتتتادقين وأمنتتتاء  -4
خلص.  تعاملوا شعب ذلك األقليم بكل أمانة وصدق وا 

 (62ص ، )فضائل أخلق 

تت -5 ألن أستتاس ، يتحتتد ث فتتي األمتتور السياستتية اعلمتتوا بأنتته لتتيس بهائيتتا هتتذا هتتو الميتتزان اإذا رأيتتتم شخصا
أمتا الحتديث السياستي فهتو ستبب التفرقتة والتضتاد ، األديتاناألمر البهائي هو األلفة بتين جميتع الملتل و 

 والتعصب.
 (278ص ،3ج ،)أمر وخلق

 

والفساد وعدم المداخلتة فتي األمتور السياستية كليتة وعتدم الحتديث ة خامسا: منع العامة مما يسب ب الفتن -6
ع والحتث فتي جميتع األحتوال علتى الستكون والمحبتة والصتداقة مت، في هذا الخصتوص ولتو بشتق الشتفة

  .الجميع
 (337حدود وأحكام ص  گنجينه)
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 ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

ثبات صداقتهم وحسن نيتهم ألولياء األمور.  -1  على أهل البهاء الطاعة واالنقياد للدولة وا 

 (1939-1927 ،2ج ،122ص ،توقيعات مباركة)

ولكتتتن فتتتي  جبتتتاتهم المقدستتتةإطاعتتتة أوليتتتاء األمتتتور تعتبتتتر متتتن الفتتتروض الحتميتتتة ألهتتتل البهتتتاء ومتتتن وا -2
األمور الوجدانية التتي لهتا علقتة بعقيتدة الفترد فتإن أهتل البهتاء والمتمستكين بالشتريعة المقدستة الستمحة 

   .خلل بواجباتهم الفرديةاإليرجحون الشهادة على 

 (1947-1922 ،3ج ،30ص  ،توقيعات مباركة)

رد البهتائي يجتب فتان موقتف الفت عبتد البهتاءسؤالكم حول السياستة وألتواح الوصتايا لحضترة إلى  بالنسبة -3
الجانتتب األول الطاعتتة التامتتة لحكومتتة الدولتتة الستتاكن فيهتتا والجانتتب اآلختتر عتتدم ، ان يكتتون لتته جانبتتان

المداخلة في الشئون السياسية مهما كانت. أما بيان حضرة عبد البهاء فالمقصود منه إطاعة الحكومة 
أن نحكم على  -كأفراد بهائيين –ة. إننا لسنا في وضع بغض  النظر عن شكل أو طبيعة تلك الحكوم

ن اختتلف وجهتات النظتر  حكومتنا بأنها عادلة أم غير عادلة ألن كل مؤمن له وجهة نظر مختلفتة وا 
النتتزاع والختتلف وبالتتتالي ضتترب للوحتتدة واالتحتتاد. يجتتب علينتتا أن إلتتى  فتتي هتتذا الخصتتوص قتتد تتتؤدي

الم الناقصتة لتستير فتي طريقهتا. إننتا ال نستتطيع أن نغي رهتا متن العتة نبني نظامنتا البهتائي ونتترك أنظمت
 رنا.م  ل ارتباطنا بها بل بالعكس فقد تدخل

 (1948تموز عام  13اللجنة المركزية للتبليغ في أمريكا الوسطى بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

يمكتن لألحبتاء أن يتدلوا بأصتواتهم فتي  ية......عدم ارتباط الدين البهائي بالشتئون السياستإلى  بالنسبة -4
األحتتزاب السياستتية فتتإن إلتتى  االنتخابتتات دون أن يكونتتوا متترتبطين بحتتزب معتتين. أمتتا انضتتمام األحبتتاء

االستتفادة متن هتذا الحتق ة ذلك بالتأكيد مضر  بالمصالح األمرية. ويبقى األمر متروكا لألفراد في كيفيت
 شريطة االبتعاد عن 
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لألفتراد  يويجب األخذ بعين االعتبار بأن التصتويت فتي االنتخابتات هتو حتق أُعطت .ياسيةاألحزاب الس
حزب معين. يجب توضيح هذا األمر بشكل جلي  للفرد البهائي الذي يرغتب إلى  وليس بسبب انتمائهم
ن رغتتب أحتتد األفتتراد فتتي االنضتتمام لعضتتوي، فتتي اإلدالء بصتتوته أحتتد األحتتزاب وحتتاول حتتزب هتتذا ة وا 

سيطرة والتفوق على حزب آخر واستمر هذا الشخص على هذا الوضع رغم تحذير المحفتل الشخص ال
 . الروحاني له عندئذ يمكن للمحفل الروحاني أن يحرمه من االنتخابات البهائية

 (م1933ار/مارس آذ 16المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في الواليات المتحدة وكندا بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

هتتو عتتدم مشتتاركة األحبتتاء فتتي أيتتة انتخابتتات سياستتية إال إذا كتتانوا واثقتتين  -كمتتا تعلتتم–المبتتدأ الرئيستتي  -5
يتتتة تامتتتة دون االرتبتتتاط بتتتأي حتتتزب سياستتتي أو  تتتح أو ذاك كتتتان بحر  بتتتأن اإلدالء بأصتتتواتهم لهتتتذا المرش 

كيفية تعريف اإلنسان نفسه في  منظمة ودون التعبير عن أي برنامج سياسي. إن القضية كلها هو في
بأن تطبيق هذا المبدأ هو أمر  ولي أمر هللاالتصويت نفسها. يرى حضرة ة االنتخابات وليس في عملي

إلتتى  متتتروك لألفتتراد التتذين لهتتم الخيتتار الوجتتداني فتتي طتترح قضتتاياهم الخاصتتة التتتي هتتم فتتي شتتك منهتتا
 محافلهم الروحانية من أجل الدراسة والهداية.

 (1936 )ديسمبر( عام كانون األول 28أحد األحباء بتاريخ إلى  كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي )من رسالة

 من رسائل بيت العدل األعظم

حتول مشتكلة..... التذي يقتول بأنتته  1973كتانون األول )ديستمبر( عتتام  12استتلمنا رستالتكم المؤرختة  -1
ل نفستته عضتتوا فتتي حكة متتن الصتتعب عليتته أن يحتتتفظ بوظيفتتته كمتتدر س فتتي مدرستت وميتتة دون أن يستتج 

 أحد األحزاب السياسية الموجودة 
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حاليا في الدولتة. هنتاك ستؤال مشتابه ُأثيتر فتي بعتض التدول األخترى وبتاألخص فتي إفريقيتا التتي يوجتد 
فيها نظام الحزب الواحد. وعلى الرغم من علمنا بأن هناك أكثتر متن حتزب سياستي فتي دولتتكم ولكننتا 

فيد أن نقدم لكم مختصرا من التعليمات التي أعطيناها للمحافل الروحانية فتي إفريقيتا نعتقد بأنه من الم
 وهي مرفقه.

ولين رستميين ئلمحفلكتم أن يلتقتي متع مستئول أو مستأن تكتون هنتاك فرصتة  نقترح بالنسبة لقضية.....
ستتبة إلطاعتتة حكتتوميين لشتترح المبتتدأ البهتتائي بالنستتبة لعتتدم المداخلتتة فتتي الشتتئون السياستتية وأيضتتا بالن

الحكومة والوالء لها. إن لقاءكم يجب أن يتضمن أيضتا الحتل الممكتن لقضتية.... وأيضتا ابتعادنتا عتن 
األحزاب السياسية وفي نفس الوقت إطاعتنتا التامتة للحكومتة. إن ذلتك بالتأكيتد ستيعطي إلى  االنضمام

 حترام المسئولين له. تفهم واإلى  أخرى جيدة لإلعلن عن األمر المبارك ومبادئه ويؤد ية فرص

 (المحفل الروحاني المركزي لبوليفياإلى  موجهة 1973)ديسمبر( عام  كانون األول 28من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرخة )

أيلول )سبتمبر( حول عمل أحد البهتائيين فتي إنتتاج برنتامج تلفزيتوني  24تساؤلكم المؤرخ إلى  بالنسبة -2
ت، سياستيةة دعائي لصالح حمل  يبتأن الشتخص المعنت، ه لنتا بيتت العتدل األعظتم التوجيته التتاليفقتد وج 

بأن ذلك يجب  اعليه أن يكف  نفسه عن العمل في النشاط الذي يرو ج ألحد السياسيين في حملته علما 
ر بأنه تقييد في االتصال مع غير البهائيين.  أن ال يفس 

 (م1979 تشرين األول / أكتوبر عام 29سكا بتاريخ وحاني المركزي في أالالمحفل الر إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم)
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 إطاعة المؤسسات البهائية -5

 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ره مجلتتس الشتتورى حتتول هتتذا الموضتتوع أو مواضتتيع أختترى علتتى الجميتتع إطاعتتته متتن دون  -1 كتتل متتا يقتتر 
 . تردد أو توقف

 دود وأحكام(ح گنجينهمن كتاب  ،58ص  ،)لوح شهيد بن شهيد

 إنني على استعداد لتنفيذ كل ما يراه المحفل الروحاني وسوف لن أتوقف عند ذلك أبدا. -2

 من كتاب أصول نظم إداري( ،29)ص

علتتى كتتل فتترد المشتتورة متتع المحفتتل الروحتتاني وأن ال ُيقتتدم علتتى أي عمتتل دون ذلتتك وبتتالطبع عليتته أن  -3
ن عمتل كتل شتخص بشتكل ، األمتور بأحستن وجته ويطيعته حتتى تنتتظم اوروحا  ايقبل قرار المحفل قلبا  وا 

 . أمر هللاضرر إلى  مستقل وحسب مزاجه وميوله فإن ذلك سيؤدي

 (55ص  –نظامات بهائي  )

This file was downloaded from QuranicThought.com



41 

 ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

علتتى األحبتتاء أن يؤمنتتوا بتتأن أعضتتاء المحفتتل الروحتتاني هتتم منتتدوبونهم وأمنتتاء هللا بتتين العبتتاد وكتتل متتا  -1
 رارات على الجميع إطاعته بكل روح وريحان.يصدره المحفل من ق

 (44ص  ،خصائل أهل بهاء)

قلتتيم أن ينصتتروا أمنتتاء التترحمن ستتواء علتتى المستتتوى المحلتتي أو ة علتتى كافتتة البهتتائيين فتتي كتتل دولتت -2 وا 
المركزي وأن يطيعوا القرارات الصادرة من المراجع الرسمية البهائية وأن تكون أراؤهم وأفكارهم وميولهم 

التتي تمتثلهم وأن يقومتوا بمستاعدة وخدمتة ومعاضتدة ممثلتيهم ومتن دون  الهيئةي ظل إرادة الشخصية ف
 . ترديد أن يكونوا مؤيدين وناصرين وناشرين للقرارات والتشريعات الصادرة منهم

 (124ص  ،2مجلد  ،توقيعات مباركة)              

أن يعتبتتروا المحفتتل الروحتتاني  علتتى كافتتة األحبتتاء ستتواء متتن داختتل المحفتتل الروحتتاني أو متتن خارجتته -3
 . مندوبهم وأن يقوموا بتقويته وتعزيزه

 (51 ص ،توقيعات مباركةمنتخبات )                 

متتا هتتو خيتتر األفتتراد أن يقومتتوا بإطاعتتة قتترارات المحفتتل الروحتتاني حتتتى يشتتمل هتتؤالء األفتتراد األلطتتاف  -4
 بواب البركة السماوية. ة والتأييدات الرحمانية وتفتح على وجوههم ألهيالخفية اإل

 (14ص  ،3مجلد  ،توقيعات مباركة)

يجتتب أن نتتذكره هتتو أن هتتذا النظتتام هتتو نمتتوذج للنظتتام التتذي متتن أحتتد المبتتادئ الرئيستتة للنظتتام اإلداري  -5
وأن المحفتتل الروحتتاني إن اتختتذ قتترارا غيتتر حكتتيم علينتتا دعمتته متتن أجتتل حفتتظ وحتتدة ، العتتالمي الجديتتد

المحفل الروحاني المركزي..... ولكن يجتب إلى  خلل المحفل المحلييمكن االستئناف من  .الجامعة
 مراعاة 
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ذلتك متن ختلل إلتى  ويمكتن الوصتول .واحترام الستلطات والصتلحيات المودعتة فتي الجنتاح االنتختابي
 االمتحانات واالختبارات.

 (1949حزيران  30مؤرخة  المحفل الروحاني المركزي أللمانيا والنمساإلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته

إن لتتم يطعتته األحبتتاء فتتإن النتيجتتة  - عبتتد البهتتاءوكمتتا قتتال حضتترة  -يمكتتن للمحفتتل أن يخطتتئ ولكتتن -6
ا حيث إن ذلك سيؤدي ز متن إلى  ستكون أكثر سوءا تضعيف المؤسستات التتي يجتب أن تستتحكم وتعتز 

ح أيضتا بتأن  عبتد البهتاء. وقتال حضترة لهتيأجل تأييد مبادئ وأحكتام األمتر اإل هللا تعتالى ستوف يصتح 
فتي الجامعتة أن  االخطأ. يجب أن نؤمن بذلك ونطيع محافلنا الروحانية. إن مسؤولياتك بصفتك عضوا 

  .على إيجاد الوحدة واإلخاء داخل الجامعة البهائية اتعمل جاهدا 

 (1949أحد األفراد في عام إلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي

تقديم انتقاداتهم للمحافل الروحانية حيث يمكنهم وبكل حرية إبداء وجهات نظترهم حتول يحق للبهائيين  -7
السياستات أو أعضتتاء المؤسستتات االنتخابيتتة ولكتتن بعتتد ذلتتك علتتيهم أن يقبلتتوا قتترار المحفتتل بكتتل رحابتتة 

 . صدر ِطبقا للمبادئ التي ُذكرت في اإلدارة البهائية في هذا الخصوص

 (1945أيار 13المحفل الروحاني المركزي الستراليا ونيوزيلندا مؤرخة إلى  عن حضرته)من رسالة كتبت بالنيابة 

ا فصل   النظام العالمي والداري البهائي[ 66االنتخابات البهائية وفصل  7]راجع أيض 
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 االعتدال    -6

 من آثار حضرة بهاء هللا

العتدال لتراه نقمة على علماء مصر الصنايع والفضل لو يتجاوز حد ا هُ ن الذي يذكرُ إن التمد    -1
إنه يصير مبدأ الفساد في تجاوزه كما كان مبدأ الصالح في اعتداله  .الناس كذلك يخبركم الخبير

من ناره وينطق لسان العظمة الملك هلل  المدن تفك روا يا قوم وال تكونوا من الهائمين سوف تحترق 
 . العزيز الحميد

 (220ص ،164، فقرة منتخباتي)

 . دال هذا ما أمركم به الغني  المتعالخذوا االعت  -2

 (160ص 3ج - أمر وخلق)

 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

تجاوز حد   يفي عالم اإلمكان منوط باالعتدال أما الموت والهلك يعنشيء إن حياة ونجاة كل   -1
 ااالعتدال والعمل في غير الموقع. كل عمل أو قول مفيد إن تجاوز حد االعتدال أصبح قبيحا 

 ا.ومضر  

 (338ص ،2ج، بدا يع االثار)
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 من رسائل بيت العدل األعظم

إن أول أمر يجب أن ينتبه إليه األحباء أينما كانوا ووجدوا هو أن ينحصر ِفكُرهم وذكُرهم في إعلء  -1
حد االعتدال  أما األمور األخرى مثل العمل والتجارة فيجب أن ال تتجاوز، أمر هللاكلمة هللا وخدمة 

 . لى الهدف األسمى وخدمة أمر الجمال األبهىع ىوأن ال تطغ

 (م1977حزيران / يونيو  5البهائيين اإليرانيين المقيمين في البلد الغربية مؤرخة إلى  من رسالة)

، ك بحبل االعتدال في جميع شئون الحياة. يجب على األحباءمن ضمن تلك المهام المقدسة التمس   -2
وا بظواهر هذه الدار الفانية أو يتشبثوا بزينة الدنيا ويضي عوا أن ال يغ، وهم أهل االنقطاع واالعتدال تر 

 . حياتهم

 (1980 شباط / فبراير عام 10مؤرخة  البهائيين اإليرانيين المقيمين في جميع دول العالمإلى  رسالة من)
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 ةاالنتخابات البهائي  -7

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ن ا  ا بيت العدل ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء و قد كتب هللا على كل مدينة أن يجعلوا فيه -1
لهم أن  يوينبغ .رى األعلى ويرون من ال يُ  يويرون كأنهم يدخلون محضر هللا العل، ازداد ال بأس

مصالح العباد في مكان ووكالء هللا لمن على االرض كلها ويشاوروا يكونوا أمناء الرحمن بين ال
  .م ويختاروا ما هو المختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار مورهأفي كما يشاورون ، هللالوجه 

 (30رقم ة فقر  ،الكتاب األقدس)

 قد كتب هللا على كل مدينة أن يجعلوا فيها بيت العدل  -2

 .اوعالميات، اووطنيا ، ابيوت العدل هي هيئات منتخبة تعمل لخدمة المجتمع على ثلثة مستويات: محليا 
وأبتتان ، تتتاب األقتتدس بتأستتيس بيتتت العتتدل األعظتتم وبيتتوت العتتدل المحليتتةالكفتتي  بهتتاء هللاأمتتر حضتترة 

( وأوجز المركزي أو  ي)اإلقليم ي ألواح الوصايا ضرورة تأسيس بيت العدل الثانو في  عبد البهاءحضرة 
 . طريقة انتخاب بيت العدل األعظم

كتل محتل يبلتغ فتي  هيئتة تنتختب يوهت، ياآليتة المنتو ه عنهتا أعتله هتو بيتت العتدل المحلتفتي المقصتود 
سن  البلوغ لهذا  اقتا ؤ أمر هللا م يد ولعدد البهائيين البالغين المقيمين فيه تسعة نفوس أو أكثر. وقد حد  

 ، االغرض بواحد وعشرين عاما 
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ى بيتتوت وتستتم   .بقتترار بيتتت العتتدل األعظتتم لا ولكنتته أفصتتح بتتأن تحديتتد ستتن  البلتتوغ يمكتتن تغييتتره مستتتقب
أمتر هللا أن  يبالمحافل الروحانية المحلية والمركزية، وقد أبان حضترة ولت احاليا  العدل المحلية والثانوية

 :لا هذه التسمية مؤقتة وأضاف قائ

، ويتتتم تقتتديرهما علتتى وجتته أكمتتل، ستتتعرف هتتذه اومكانتتته وضتتوحا  يبينمتتا تتتزداد أهتتداف التتدين البهتتائ"
طتتترز المحافتتتل  لا لتتتن يختلتتتف مستتتتقبباستتتمها التتتدائم الملئتتتم أال وهتتتو "بيتتتت العتتتدل". و  اتتتتدريجيا  الهيئتتتات

تتت وظائفهتتتا الحاليتتتة تلتتتك الصتتتلحيات إلتتتى  أن تضتتتيف االروحانيتتتة الحاليتتتة فحستتتب، بتتتل ستتتيمكنها أيضا
سيفرضها االعتراف بدين حضرة بهاء هللا، ال بوصفه أحد النظم الدينيتة  التيوالمسئوليات واالمتيازات 

نما بوصفه الدين الرسفي المعترف بها   ".لدولة مستقلة وذات سيادة يمالعالم فقط، وا 

 (49ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

 عدد البهاء -3 

الوقتت الحاضتر عتدد األعضتاء فتي . وقتد تحتدد يللحستاب األبجتد االعدد تسعة وفقا  ي " يساو بهاء"لفظ 
وهتتو الحتتتد ، كتتل متتتن بيتتت العتتدل األعظتتتم والمحافتتل الروحانيتتة المركزيتتتة والمحليتتة بتستتعة أعضتتتاءفتتي 

 . الهيئاتقرره حضرة بهاء هللا لعضوية هذه  الذياألدنى 

 (50ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

 لهم أن يكونوا أمناء الرحمن بين االمكان  يينبغ -4 

إلتتتى  ومستتتئوليتها،، والمحافتتتل الروحانيتتتة المركزيتتتة والمحليتتتة، الستتتلطات المخولتتتة لبيتتتت العتتتدل األعظتتتم
ورستتائل ، حضتترة بهتتاء هللا وحضتترة عبتتد البهتتاءآثتتار فتتي نتتة مبي  ، جانتتب الصتتفات المطلوبتتة لعضتتويتها

فقتتتد حتتتددها  الهيئتتتاتوشتتترح بيتتتت العتتتدل األعظتتتم. أمتتتا الوظتتتائف الرئيستتتية لهتتتذه ، أمتتتر هللا يحضتترة ولتتت
 . كما حددتها دساتير المحافل الروحانية المركزية والمحلية، دستور بيت العدل األعظم

 (51ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)
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  ح العبادمصالفي ويشاوروا  -5 

في أن يتشاوروا " وحث  األحباء على، حضرة بهاء هللا المشاورة كأحد المبادئ األساسية لشريعته سن  
السبيل ويمدهم بالمعرفة" وبي ن إلى  يرشدهمالذي سراج الهدى "جميع األمور" ووصف المشاورة بأنها 

  .يالبهائ ي دار د األساسية للنظم اإلعإحدى القوا  يأن المشاورة ه أمر هللا يحضرة ول

، يمكن بها إجراء المشاورة التيرسالة سؤال وجواب إحدى الطرق في  بهاء هللاوقد أوجز حضرة 
وأوضح  .ندئذ لألغلبيةع يفإن تعذ ر اإلجماع يكون الرأ، اتخاذ القراراتفي أهمية اإلجماع  امؤكدا 

البهائية المتعلقة بالمشاورة قبل  على استفسار عن التعاليم ابيت العدل األعظم أن هذا التوجيه نزل ردا 
يمكن لألحباء االستعانة بها  التي –وأك د أن ظهور المحافل الروحانية ، تأسيس المحافل الروحانية

فيمكنهم  .رسالة سؤال وجواب بخصوص المشاورةفي ال يمنعهم من ات باع الخطوات المذكورة  –دائما 
 . م الشخصية إذا شاءوا ذلكمشاكلهفي ات باع هذه الخطوات عندما يتشاورون 

  (52ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

متن  ةذلتك البيتت مجموعت ييجتمتع فتو كتل مدينتة متن متدن األرض في سم العدل باعليهم أن يبنوا بيتا  -6
وعلتتى هتتؤالء النفتتوس أثنتتاء الحضتتور أن يشتتعروا ، عظتتمعلتتى عتتدد االستتم األ ةالمطمئنتت ةالنفتتوس الزكيتت
 . هللا يبأنهم بين يد

 (214ص  ،احكامو  حدود گنجينه)

  عبد البهاءلواح حضرة أمن 

بيتتتت العتتتتدل إلتتتى  متتتا تجديتتتد انتخابتتته ومدتتتته فهتتتو راجتتتعوأ، راءبغالبيتتتة اآل ينتختتتب المحفتتتل الروحتتتانيُ   -1
 . يالعموم

  (304ص  ،2ج ،مكاتيب حضرة عبد البهاء)
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   .يتنتخب تلك البيوت بيت العدل العمومو جميع البلد في  ييتأسس بيوت عدل خصوص -2

  (الواح الوصايا لحضرة عبد البهاء)   

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

في ن تجدد انتخاباتها أكل عام  يشرق وغرب العالم من دون استثناء وف يف ةعلى المحافل الروحاني -1
مكن أن ا  و  ةوروحاني ةذلك اليوم بكل متانفي االنتخابات  ي تجر ول يوم من عيد الرضوان السعيد و أ

ن يقوم األحباء بكل اتحاد أ يصول االنتخابات فهأما أ .نفس اليومفي جة فرز األصوات تعلن نتي
 طالبين هدايته ومستعينين من فضله متوجهين اليه ومنقطعين عن دونهذلك اليوم  يواتفاق ف

و أن اليهملوا ذلك أو  ةالمهم ةن يعتبروا ذلك من وظائفهم المقدسأو  ،يبانتخاب المحفل الروحان
نما يبدوا رأيهم بكل فخر ا  و  ةن اليتحدثوا عن االستقالأكما على الناخبين والمنتخبين ، عنهيبتعدوا 

ي   .ةوجد 

 ( 322ص  ،1ج ،توقيعات مباركة)

حباء وعلى كل مؤمن انتخابا مباشرا من قبل األ ةالمحلي ةن يتم انتخاب المحافل الرحانيأيجب  -2
ن يعتبر واجبه المقدس االشتراك أ، و أكثرأن والعشري ةويبلغ سن الواحد، مسجل( أعلن عن ايمانه)

ن أتدعيمه ونشاطه الكفؤ ال  ين يسهم فأضمير و  ةبكل اخلص ويقظ يانتخاب محفله المحلفي 
  .عدم االهتمامو  مباالةليتنحى مترفعا ويتخذ موقف ال

 (14ص ،يالمحل يمن كتيب المحفل الروحان)

سائس دالبعد عن مفاسد و  كل   ةبعيد يهو  ةر  وح ةوعام ةي  ر  سة البهائي ةالجامع ين االنتخابات فإ -3
 ن أحتى ، ةة وحر  ي  االنتخابات سر   ن  إ .هل العدوانأ ومؤامرات 
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ن يظل أحيث يجب  ةافراد العائل يلباق ةزوجته وأيضا بالنسب تصويتالزوج اليجوز له االطلع على 
  .اسم ييجوز االعلن والتصريح بأ كما ال .هذا االمر مكتوما

  (64ص ،احكامو  حدود گنجينه)

وعاداتهم المضرة مثل الدعاية  ةالكريه ةحزاب والشعوب الغربين تصل رائحة األأحذار حذار من  -4
روا ن يغي  أحباء روحانيتهم. على األفي و أنفوسهم  يو يؤثر فأحباب جمع األإلى  ةواالعلن والواسط

 لهييؤثر الروح اإل يولك .ن ال يقلدوهمأو  هذه المفاسد بكل خلوص وصفاء وحب ووفاء ووحدة واتحاد
  .فكار والسلوكيات تمامان نبتعد عن هذه األأاألحباء يجب  يجسم العالم وف يف

 (اليران ي المحفل المركز إلى  موجه 1923عام  يكانون الثان 30مؤرخ  من توقيع)

، روحانيتةبهم للمحافتل الانتختا يفت ون ن يكتبهتا النتاخبأيجب  يصوات التلسؤالكم حول عدد األ ةبالنسب -5
تتتم تحديتتده  يالوقتتت الحتتال يفتت ين عتتدد أعضتتاء المحفتتل الروحتتانإفتت ةالبهائيتتة دار اإل ئنتته طبقتتا لمبتتادإف

 .صتوات بالضتبطأذا احتوت على تستعة إال إبأنه ال تقبل ورقة االنتخابات  يوهذا يعن، عضاءأ بتسعة 
 . قلأكثر وال أأسماء ال  أن يكتب تسعةي هو ن المهمة المقدسة لكل فرد بهائإولهذا ف

 (1940ذار آ 27بتاريخة للجزر البريطاني ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  عن حضرتهة من رسالة كتبت بالنياب)

 معظبيت العدل األ آثارمن 

  :ةاالنتخابات البهائي – ةالسادس ةالماد

نتوع متن أنتواع  أيجنتب يجتب ت، ةوأهداف االنتخابات البهائي ةالروحاني ةعلى السم ةمن أجل المحافظ
ن أكمتا يجتب  .ةه ذلتك الهتدف وتلتك الستمو  ن يشتأو نشاط من شتأنه أاجراء  يأو أة و الدعايأالترشيح 
 ثناء االنتخابات جو من الهدوء أيسود 

This file was downloaded from QuranicThought.com



50 

 . ناجاة والتأمل ان ينتخبهمملهمته الأولئك الذين أن ينتخب فقط أوالدعاء حتى يستطيع كل ناخب 

 :البند األول

وحسب نظام األغلبية النسبية ما عتدا انتختاب الوظتائف  ي السر  عتتم باالقترا  ةنتخابات البهائيجميع اال
 . واللجان ةوالمركزي ةالمحلية للمحافل الروحاني ةالتنفيذي

 :يالبند الثان

 عوبتتتاقترا  ةالمطلقتتت ةواللجتتان حستتتب نظتتتام األغلبيتت ةللمحافتتتل الروحانيتتتة يتتتم انتختتتاب الوظتتتائف التنفيذيتت 
 . ي  سر 

 بند الثالال:ال

 يفت بسبب وجود تستاو   ،ولاأل عاالقترا في المحفل وغيره( ) الهيئةحالة عدم انتخاب جميع أعضاء  يف
كثتتر حتتتى يتتتم انتختتاب جميتتع أو أصتتواتهم متترة أيتتتم االنتختتاب مجتتددا بتتين التتذين تستتاوت ، صتتواتاأل

  .االعضاء

 :البند الرابع

و يقتوم بهتتذا أ، ومستؤوليته لصتتالح شتخص آختتر يبن يتنتازل عتتن حقته االنتختتاأ يال يجتوز للفترد البهتتائ
 . عن شخص آخر ةالواجب بالوكال

  (من دستور بيت العدل االعظم)

ا فصل   النظام العالمي والداري البهائي[ 66إطاعة المؤسسات البهائية وفصل  5]راجع أيض 
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 االنقطاع  -8

  بهاء هللامن الواح حضرة 

بحركة  يبداع كذلك يأمركم مالك االختراع الذنقطاع فوق الدكم ثم طيروا بقوادم اال عندعوا ما  -1
 . ب العالمينقلمه قل  

 (54فقرة ،الكتاب األقدس)

 . بداعه هللا فوق اللجع مقاما إلى  طوبى للذين طاروا بأجنحة االنقطاع -2

 (30ص  ،منتخباتي)

 . يديه شهادة بينليه والإشطر هللا والورود عليه والنظر إلى  وجهرأس االنقطاع هو الت   -3

 (صل كل الخيرألوح )

ال إبحرر العرفران  ئشراطإلرى  ن العبراد لرن يصرلواأبيران  يالبراب المرذكور فر األعلرى يبسم ربنا العل -4
إلرى  تصرلن   سوا أنفسكم يا أهل األرض لعل  د  ق .ضاألر و السموات في قطاع الصرف عن كل من نباال 

  .سماء البيان مرفوعا يجعله هللا ف سرادقا  يف ر هللا لكم وتدخلن  قد  الذي المقام 

  (من مقدمة كتاب االيقان)

والفحشاء ويمنعكم  ينها يأمركم بالبغن ال تقربوا بها أل أياكم إنفسكم عن الدنيا وزخرفها أخل صوا  -5
 عن  ءشيلن يمنعه  ين الذإ ......عن صراط عز مستقيم
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 ين هللا خلق كل ما فما خلق فيها أل ن نفسه بحلل األرض وزينتها و هللا ال بأس عليه لو يزي  
     .السموات واألرض لعباده الموحدين

  (177ص  ،منتخباتي)

فرق سرماء نفرس تنخمرد فيهرا نرار الحررص والهروى كرذلك يخبرركم أشررقت مرن أذا إاالنقطاع شرمس  -6
ه من فتح بصره بنور العرفان ينقطع عن االمكان وما في ين الذإ .نتم من العارفينأن إمالك الورى 

  .نه من اهل سفينة الحمراءإنوار االنقطاع أر ب...... طوبى لمن تنو  .كواناأل 

  (398ص ،3ج  ،خلقو  امر)

حقرر لرو كران أال ككرف مرن الترراب برل إئها لم يكن عنرد هللا آال ن الدنيا وزخرفها وما فيها من إتاهلل  -7
، لكم يال ينبغانها إوما فيها تاهلل  البهاء عن الدنيا نفسكم يا مألأروا طه   .نفسهم بصيراأ يالناس ف
  .امنظر قدس منير إلى  هواهلها وتوج  دعوها أل

 (195ص  ،منتخباتي)

ليه من إكذلك يقرب  يوواقف لدى جمال ينه قائم لدى عرشإ يعن سوائ يسبيل يمن انقطع ف -8
  .المخلصين ينه ولإكان بعيدا 

 (17ص  ،6ج ،اثار قلم اعلى)

الطيرر إلرى  سرمه المهريمن علرى االمكران لرو تتوجرهاعن االبداع ثم اشرب ب اغ  خذ قدح االنقطاع فار  -9
 ييأخرذك االشرتياق علرى شرأن تنرادو فنان سدرة البيان لتسمع ما ال سرمعته مرن قبرلأالمغنية على 

  .مه بين البالداسب

 ( 278ص ،2ج ،لئالئ الحكمة)

ن هذا إمنهم ما ينجذب به أفئدة العالم  االنقطاع عما سواه ليظهرو  حبائنا بتقوى هللاأو  نا نوصيكإ -10
 . رضيناأل و  لصراط ربك بين السموات

 (198ص  ،كتاب مبين)
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مقتام بحيتث ال إلى  وذلك يعني أنها ترتقي، نقطاع النفس عما سوى هللاانقطاع هو إن القصد من اال -11
تأي حب هتا ل، يمنعه شيء من األشياء المشهودة فيما بين األرض والسماء عن الحتق كها بته شتيء وتمس 

تت، ال يمنعهتتا متتن حتتب هللا وال يحجبهتتا عتتن ذكتتره كثيتترين تمستتكوا  اكمتتا تلحظتتون عيانتتا اليتتوم بتتأن أناسا
بالزختتتارف الفانيتتتة وتشتتتبثوا بأستتتباب باطلتتتة وحرمتتتوا بتتتذلك متتتن التتتنعم الخالتتتدة وأثمتتتار الشتتتجرة المباركتتتة 

تتت امرتبتتتة ال يتتترى فيهتتتا مقتتترا إلتتتى  ومتتتع أن ستتتالك ستتتبل الحتتتق يصتتتل، ةلهيتتتاإل إال االنقطتتتاع ولكتتتن  اومقاما
ذلك فضل هللا يعطيه ، التعبير عاجز عن ترجمة هذا المقصد والقلم ال يستطيع أن يخطو ساحته ليرقم

تلفهتا بتل عبتارة عتن الت  ن القصد من االنقطاع لتيس إستراف األإفمجمل القول  .من يشاء تو متوال وا   هج 
تتتو هللا والت  إلتتتى  نحتتتو كتتتان وظهتتترت متتتن أي شتتتيء انمتتتا يعتبتتتر وهتتتذه المرتبتتتة إن حصتتتلت بتتتأي ، ل بتتتهس 

نسأل هللا بأن ينقطعنا عمن سواه ويرزقنا لقراءه انره مرا مرن إلره إال هرو  اإذ  ، ا ومبدأه ومنتهاهانقطاعا 
 . له األمر والخلق يهب ما يشاء لمن يشاء وانه كان على كل شيء قديرا

  (349ص  ،طبع مصر ،مجموعة ألواح مباركه)

  هاءعبد البلواح حضرة أمن 

تتثر ن  ؤ منجتتذبا حتتتى يتتو  ن يكتتون االنستتان منقطعتتاأالبدايتتة يجتتب  يفتت -1 ومتتن دختتل هتتذا ، اآلختترين يه فتتفس 
ويكتون  ييؤيد بنفثات روح القدس ويهتدو  بواب أمام وجهه وتبصر عيناهنه سيوفق وتفتح األإالميدان ف

  .هداية اآلخرين يف اسببا 

  (494ص ،3ج ،امر وخلق)

لف متد ألاثره سيظهر حتى لو أن إنقطاع فا ا طاهرا بكلفس  حد لو تنفس شخصا ن  علم هللا الواحد األي   -2
 . ةسن

 (259ص  ،1ج ،بدائع اآلثار)
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 . مكاره الدنيا شياء والتقدس منهللا فعليكم االنقطاع من جميع األإلى  ردتم التقربأن إ -3

  (320ص  1ج ،بدائع اآلثار) 

طهران كان لتدينا كتل في نحن ، نما عدم تعلق القلب بهاا  لوسائل و اإلى  هوج  عدم الت   ياالنقطاع ال يعن -4
درجة انه لم يكن إلى  ووصل األمر يءعلى منزلنا وسرقوا كل ش األعداء وخلل يوم واحد هجم يءش

فتي كفتي مقتدارا متن الطحتين  ةوضتعت الوالتد ،زكنت جائعا ولم يكن عندنا الخب .عندنا قوت ال يموت
 . راوأكلته ومع هذا كنت مسرو 

  (187ص  ،2ج ،بدائع اآلثار)

 .خلفهمتتايء ن تركتتا كتتل شتتأقامتتا بالستتفر معتتا بعتتد ، منقطتتع واآلختتر فقيتتر يحتتدهما غنتتأهنتتاك رفيقتتان  -5
اصتبر  :ليهتا ثتم قتال لتهإاليرغب بالرجوع و  قد ترك جميع ثروته يالحظ الشخص الفقير بأن رفيقه الغن

 ين تستتغنأ تطعنتك لتم تستنك ال تصتلح للستفر ألإ يغنقال ال .يخذه معآن أ أود   احمارا  ين لدأل لا قلي
كتان  يءن كتل شتأالرغم متن بتمعك ولتم أفكتر بتالرجوع  وأتيتُ  ينا تركت كل ثروتأ يولكنن، عن حمار

االنقطتتاع هتتتو عتتتدم تعلتتتق القلتتب ولتتتيس عتتتدم امتتتتلك  اذا إفتتت .ا غيتتتر الحمتتتارئنتتتت لتتتم تملتتتك شتتيأو  يعنتتد
 بنتتار محبتتة هللا تتوجتته جميتتع األمتتور الماديتتة والشتتؤون صتتبح القلتتب فارغتتا ومشتتتعلوعنتتدما يُ  .األشتتياء
بحر التلوث حتى لو لم  يقا فيال يصبح االنسان غر ا  و ، للنسان ةلترويج الكماالت الروحاني ةالجسماني
 . ايملك فلسا 

 ( 188-187 ص، 2ج ،بدائع اآلثار)

، ر متتتن جمتتتع زختتتارف التتتدنياوالتقتتتوى فتتتي االنقطتتتاع والتنفتتت، والعلتتتم فتتتي التقتتتوى ، ن الستتتعادة فتتتي العلتتتمإ -6
 يتطلتب تتلوة اآليتات والمناجتاة، وجذبتة اآليتات تتؤدي لهيوالعشق اإل، لهيفاالنقطاع يورث العشق اإل

وهتتو يعنتتي الصتتدق فتتي ستتبيل هللا واالنصتتاف متتع الخلتتق وقهتتر التتنفس االمتتارة ، تهتتذيب االختتلقإلتتى 
 ار واإلشفاق على الصغار وا عطاء ومصاحبة األناس الطيببين واالبتعاد من الجاهلين واحترام الكب
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هتتذه ، األحبتاء والحلتم متع األعتداء والبتذل علتتى الفقتراء ومحبتة أهتل العتالم وهدايتة الضتالينإلتى  النصتح
  .فطوبى للعاملين، هي السعادة العظمى والعطية الكبرى والموهبة التي ال تفنى

  (72ص  ،أخلق بهائي)
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 االيمان والعرفان ووحدانية هللا  -9

 بهاء هللاالواح حضرة  من

كان مقام نفسه في عالم الذي عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره  إن أول ما كتب هللا على العباد  -1
بكل  يُمنع إنه من أهل الضالل ولو يأتالذي من فاز به قد فاز بكل الخير و  .األمر والخلق

س أن يت بع ما ُأمر به من لدى لكل نف يإذا فزتم بهذا المقام األسنى واألفق األعلى ينبغ .األعمال
 . هذا ما حكم به مطلع اللهام، ال ُيقبل أحدهما دون اآلخر االمقصود ألنهما مع  

 (2، 1 انتالفقر  ،الكتاب االقدس)

هذه كلمة قد جعلها هللا طراز العقائد ، طوبى لمن أقر باهلل وآياته واعترف بأنه ال يسأل عما يفعل  -2
، املين. اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لئل تزلكم إشارات المعرضينوأصلها وبها يقبل عمل الع

ليس ألحد أن يعترض عليه والذي توقف في أقل من ، أزل اآلزال أو بالعكسفي لو يحل  ما حرم 
به لما فاز بهذا االصل األسنى والمقام األعلى تحركه أرياح الشبهات وتقالذي آن إنه من المعتدين و 

حبذا هذا المقام االبهى الذي ، من فاز بهذا األصل قد فاز باالستقامة الكبرى  .مقاالت المشركين
بذكره زي ن كل لوح منيع. كذلك يعلمكم هللا ما يخلصكم عن الريب والحيرة وينجيكم في الدنيا واآلخرة 

 . إنه هو الغفور الكريم

 (164حتى  161الفقرات  ،الكتاب االقدس) 
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  .هللا جل جالله وهذا لن ُيحق ق إال بعرفان مظهر نفسهأصل كل العلوم هو عرفان   -3

 (من لوح أصل كل الخير)

 . شك بأن الهدف من الوجود هو معرفة الحق  تبارك وتعالى ال  -4

 (72ص  ،دانش درياي)

 ..... إن السبب األعظم للوجود هو عرفان هللا  -5

 (193ص  ،5ج ،آثار قلم اعلى)

هذه كلمة قد جعلها هللا طراز العقائد ، ه واعترف بأنه ال ُيسئل عما يفعلطوبى لمن أقر باهلل وآيات  -6
 . اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لئال تزلكم اشارات المعرضين .وأصلها وبها يقبل عمل العاملين

 (62ص  ،منتخباتي)

، ا، صرمد  ا، فررد  ا، أحرد  ان إياك إياك أن ال تشرك باهلل ربك لم تزل كان واحد  لهيال في أما ما ذكرت   -7
، قيوما ما اتخذ لنفسه شريكا فري الملرك وال وزيررا وال شربيها وال نسربة وال مثراال ا، دائم  ا، باقي  اوتر  

ويشهد بذلك كل الرذرات وعرن ورائهرا الرذينهم كرانوا فري األفرق األبهرى علرى منظرر االعلرى وكانرت 
 لذاتره بذاتره بأنره ال إلره إال أسمائهم حينئذ لدى العرش مذكورا. أن اشهد في نفسك بما شرهد هللا

ن ما سواه مخلوق بأمره ومنجعل ب ذنه ومحكوم بحكمه ومفقود عند شرئونات عرز  فردانيتره إهو وا 
ذاته ومنفردا في صفاته  نه لم يزل وال يزال كان متوحدا فيومعدوم لدى ظهورات عز  وحدانيته وا  

  .في أفعاله اوواحد  

 (127 – 126ص  ،منتخباتي) 

كيف أذكرك بعد الذي أيقنت بأن ألسن العارفين كل ت عن ذكرك وثنائك  ينك اللهم يا إلهسبحا  -8
بأنك أنت  يلو أقول يا إله .سماء عزك وعرفانكإلى  وُمنعت طيور أفئدة المشتاقين عن الصعود

 أشاهد بأن مظاهر العرفان قد ، عارف
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 . مة قد ذو  تت بإرادتكأشاهد بأن مطالع الحك، ولو أقول بأنك أنت حكيم، خلقت بأمرك

 (10ص  ،منتخباتي)

المهيمنة على من في  نزل من سماء مشيتهوآخره هو التمسك بما ، أول األمر عرفان هللا  -9
 . السموات واألرضين

 (11ص  ،منتخباتي)

سا عما ُيذكر ويبصر إنه   -10 قل إن الغيب لم يكن له من هيكل ليظهر به إنه لم َيزل كان مقد 
 يقد أظهرُت نفسي ومطلع آيات .أنا العليم الحكيم الكبر ينطق إني أنا هللا ال إله إاللبالمنظر ا

إن الغيب يعرف بنفس  .وبه أنطقُت كل شيء على إنه ال إله إال هو الفرد الواحد العليم الخبير
 . الظهور والظهور بكينونته لبرهان األعظم بين األمم

 (39ص ،منتخباتي)

المهيمن بسلطانه والظاهر بآياته ، والقائم بال انتقال، والدائم بال زوال، بال فناء يهلل الباق الحمد -11 
والباطن بأسراره الذي بأمره ارتفعت راية الكلمة العليا في ناسوت النشاء وُنصب علم يفعل ما 

اظهارا لحجته وبرهانه وزين  ظهر أمره لهداية خلقه وأنزل آياتههو الذي أ .يشاء بين الورى 
ال إله إال هو  "القرآن خلق االنسان عل مه البيانالرحمن عل م كتاب االنسان بالبيان بقوله " اجديب

النور الساطع من أفق سماء العطاء والصالة المشرقة من  .الفرد الواحد المقتدر العزيز المنان
 مطلع مطلع إرادة هللا مالك ملكوت االسماء على الواسطة الكبرى والقلم األعلى الذي جعله هللا

أسمائه الحسنى ومشرق صفاته العليا وبه أشرق نور التوحيد من أفق العالم وحكم التفريد بين 
األفق األعلى واعترفوا بما نطق به لسان البيان في ملكوت إلى  األمم الذين أقبلوا بوجوه نوراء

 . الملك والملكوت والعظمة والجبروت هلل المقتدر العزيز الفياض، العرفان

 (لوح ابن ذئب )مقدمة
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علو  القدرة والقوة والجالل وال تزال تكون في في أنت الذي لم تزل كنَت  يسبحانك الل هم يا إله  -12
كل العرفاء متحي ر في آثار صنعك وكل البلغاء عاجز من إدراك  .سمو الرفعة والعظمة والجالل

علم  يذروة عرفانك وكل ذ إلى كل ذي عرفان اعترف بالعجز عن البلوغ، مظاهر قدرتك واقتدراك
فلما ُسد  السبيل إليك أظهرت مظاهر نفسك بأمرك ومشيتك  .أقر بالتقصير عن عرفان كنه ذاتك

بريتك وجعلتهم مشارق إلهامك ومطالع وحيك ومخازن علمك ومكامن أمرك إلى  وأرسلتهم
 . ملكوت أمرك وجبروت فضلكإلى  ليتوجهن  كل بهم إليك ويستقربن  

 (53ص  ،حديقه عرفان)

ن أول العلم هو عرفانه والذي فاز به فاز بكل العلوم والذي ُحرم لن يصدق عليه اسم العلم  -13 وا 
ألن علم الذي هو المقصود هو عرفان الذي ظهر بالحق وهو ، ولو عنده علم األولين واآلخرين

 . عرفان هللا بين العالمين

 (139 -138ص  ،6ج  ،آثار قلم اعلى)

هرواء إلرى  ال وجمرال السربحان، تعرالى تعرالى مرن أن يطيرر، أن يعرفره حرق العرفران هل يقدر أحد  -14
 . عرفانه أعلى طيور أفئدة الموحدين

 (31ص ،1ج ،امر وخلق)

  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ز بأسمائه  احمد   -1 لمن تقد س بذاته عن مشابهة مخلوقاته وتنزه بصفاته عن مماثلة مكوناته وتعز 
ه وتجلل بأفعاله عن الحدود والقيود والهندسة في جميع مخترعاته المتجلي عن شؤون مبدعات

نه فعال لما يريد، الظاهر في عوالم االنشاء بحقيقة يفعل ما أعلى األكوان في هذا الكور الجديد، ب
 يشاء، وهذا صريح الكتاب المبين تنزيال من رب العالمين.

 (58ص ،1ج ،)من مكاتيب عبد البهاء

This file was downloaded from QuranicThought.com



60 

 الذي تنز ه ذاته وتقد ست كينونته عن إدراك حقائق مشرقة عن أفق العرفان وكيف أهل الحمد هلل -2
فإن ، أوج عرفانه فكيف الذباب والبغاالفي النسيان وعلت وارتفعت أن ترف أجنحة طيور االفكار 

الحقيقة الربانية والكينونة الصمدانية غيب في ذاته وكنٌز مخزون فيُ كنه  صفاته والحقائق التي 
تت بكلمته وشي  ئت بقدرته كيف تحيط بعظمة جالله وتدرك حقيقة ذاته ألن المحيط أعظم من ، تذو 

، ال تدركه المحاط والمدرك له السلطة على المدرك تنزهت ذاته أن ُتحاط وتقدست كينونته أن ُتدرك
 . األبصار وهو اللطيف الخبير

 (86ص ،1ج ،عبد البهاءمن مكاتيب )

قة الرحمانية التي ُعب ر بغيب الغيوب ومجهول النعت والمنقطع الوجداني قد ثم اعلم أن الحقي -3
شارة ونعت وثناء، ومن حيال هي هي عجزت العقول عن إدراكها  تقد س عن كل ذكر وبيان وا 

 وتاهت النفوس في تيه عرفانها، ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير. 

 ( 73، 72ص  ،1مجلد  ،)مكاتيب عبد البهاء

إن السبب األول المعلوم في الحياة األبدية والعزة السرمدية والنورانية الكلية والفوز والفلح الحقيقي هو  -4
عرفان هللا. ومن المعلوم أن معرفة الحق مقدمة على كل معرفة، وهي أعظم فضيلة للعالم االنساني، 

ة الصورية، أما ي  الفوائد الجسمانية وترقي المدنألن معرفة حقائق األشياء في عالم الوجود تؤدي إلى 
ة عرفان هللا فهو سبب الترقي واالنجذاب الروحاني والبصيرة الحقيقية وعل و العالم االنساني والمدني  

 الربانية وتعديل األخلق ونورانية الوجدان. 

 (224ص  ،) من مفاوضات عبد البهاء

ومنزهة عن إدراك الكائنات، ألن إدراك الكائنات محدود  إن حقيقة األلوهية وحدانية محضة ومقدسة -5
وحقيقة األلوهية غير محدودة، وكيف يستطيع المحدود أن يحيط بغير المحدود؟ فنحن فقر محض 

 وحقيقة األلوهية غنى صرف، وكيف يحيط الفقر البحت بالغنى المطلق؟ ونحن عجز صرف 
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 الصرف أن يدرك القدرة المحضة؟ وحقيقة األلوهية قدرة محضة وكيف يستطيع العجز 

 (312ص  ،)خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

الحمد هلل الفرد الواحد األزلي الصمد الحقيقة الفائضة والهوية الجامعة الغيب المنيع والكنز الخفي  -1
له في الملك وال نظير له في  بعال الرسل شارع األديان وحَده ال شريكمُ علة العلل  مبدء الفيض

كل بدأوا منه وكل ، االبداع كل عباد له وكل بأمره قائمون وبمشيئته يتحركون ومن فضله سائلون 
 . سبحانه سبحانه عما يصفه المرسلون أو يذكره البالغون ، إليه يرجعون 

 (بديع 101توقيع نوروز )

من أمر واحد وهو أن قلب المؤمن الجديد قد إن القائمين على قبول األفراد الجدد يجب أن يتأكدوا  -2
 . األمور األخرى يمكن بناؤها على هذا األصل بالتدريج .انتعش من روح األمر المبارك

 (1957آب )اغسطس( عام  8 المحفل الروحاني المركزي لشرق ووسط أفريقيا مؤرخةإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

تتكون الجامعة البهائية من األفراد الذين يعتبرهم بيت العدل االعظم حائزين للشروط اللزمتة لليمتان  -1
 . والعمل بموجب الشريعة البهائية

 (المادة االولى ،من دستور بيت العدل االعظم)

وأن ترف يجب أن يعرفوا عظمة التعاليم المباركة  بهاء هللاأولئك الذين يشهرون ايمانهم بحضرة  -2
ام ليس ضروريا للمؤمن الجديد أن يعرف جميع الدالئل والتاريخ وأحك. قلوبهم بمحبة جمال القدم

إشعال قلوبهم بنور االسم االعظم إلى  اء مرحلة االيمان فباإلضافةنومبادئ األمر المبارك ولكن أث
ين السارية والواجبة يجب أن يعرفوا الشخصيات الرئيسية في الدين البهائي وايضا االحكام والقوان

 . الذي يجب إطاعته ي التنفيذ والنظام اإلدار 

 (م1964يوليو( عام ) تموز 13جميع المحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  من رسالة كتبت)

فكل محفل روحاني ، ع على ورقة التسجيلوق   توجد ضرورة للمؤمن الجديد أن يفي اإلدارة البهائية ال -3
في لوحظ  .وطبقا لظروفه في منطقته الطريقة التي بها يعلن عن المؤمنين الجدد رمركزي له أن يقر  

، غالبية الدول أن ورقة التسجيل هي وسيلة مبسطة ومفيدة لتسجيل المؤمنين الجدد السباب عديدة
 . اعالميا  اولكن هذا االمر ليس مطلبا 

 (1975)اكتوبر( عام  تشرين األول 28لمانيا مؤرخة وحاني المركزي ألالمحفل الر إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

ا فصل  الردعاء والمناجراة  37التوكرل علرى هللا وفصرل  25التقروى ومخافرة هللا وفصرل  24إطاعة هللا ومظهر أمرره وفصرل  3]راجع أيض 
 والتقرب إلى هللا[
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 الحسنه األدب واألخالق  -10

  بهاء هللامن آثار حضرة 

  .ن تزي ن بطراز اآلداب واألخالق إنه ممن نصر رب ه بالعمل الواضح المبينطوبى لم -1

  (159ة فقر  ،)الكتاب األقدس

  .ت ر عنكزكية وأخالق مرضية ليظهر لك ما سُ آثار هللا ببصرا حديد وقلب منير ونفس إلى  ارجع -2

  (134ص ،1المجلد ،لئالئ الحكمة)

قرل أن اجتنبروا كبرائر الثرم  .فري السرموات واألرضرين أن اقتدوا ربكم في األخالق هذا خير لكم عمرا -3
 . اتقوا هللا وكونوا من المتقين، النارإلى  وال تقربوا الذي يدعوكم

  (69ص ،1المجلد ،لئالئ الحكمة)

إن المظلوم يسلم عليرك ويوصريك براألخالق الروحانيرة واألعمرال الطيبرة وبراألخالق ، وبعد يا جاسم -4
  .ن من العاملينسمع وكا، يظهر مقام االنسان

  (218ص ،2المجلد ،لئالئ الحكمة)

 إنه ثوٌب يوافق النفوس من كل  ،ة المقربينجعلناه سجي  و  إن ا اخترنا األدب -5
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  .طوبى لمن جعله طراز هيكله وويل لمن ُجعل محروما من هذا الفضل العظيم صغير وكبير

  (102ص ،ألواح نازله خطاب بملوك)

  .عبادنا المقربين ا هياكلاألدب قميص به زي ن   -6

  (243ص ،ألواح نازله خطاب بملوك)

ألن دونكررم مررا فررازوا بمررا فررزتم إن أنررتم مررن ، فينبغرري لكررم بررأن تفتخررروا علررى قبائررل األرض كلهررا -7
اذا ينبغرري لكررم بررأن تخل قرروا بررأخالق هللا لتهرررب مررن شررطر قلرروبكم روائررح القرردس علرررى  .العررارفين

  .لرحيمالممكنات ويظهر منكم آثار ربكم الرحمن ا

  (217ص ،4المجلد ،آثار قلم أعلى)

أخالق روحانية وأعمال طيبة وأقوال صادقة نافعة وما يظهر منها من سماءا مرفوعة إلى  فيا شوقا -8
أنهرار جاريرة وهرواء و  وأرضا مبسوطة وشموس مشرقة وأقمار الئحة وكواكرب دريرة وعيرون صرافية

ف دانية وطيور متغردة وأوراق محمر ة وأوراد لطيفة وقصور عالية وأشجار رفيعة وأثمار جنية وقطو 
ثم أقول األمان األمان يا رب ي الرحمن من أخالق سيئة وأعمال شرريرة وأفعرال غيرر مرضرية ، معطرة

  .وأقوال كذبة مضر ة وما يظهر منها

  (124ص، 7المجلد ي،مائده آسمان)

ن هذا لفضل لن يقاب -9   .له فضل العالمينأن يا عبد تخل ق بأخالقي ثم أمش  على أثري وا 

  (174ص ،4المجلد ،آثار قلم أعلى)

 وكذلك األدب، زي نوا يا قوم هياكلكم برداء العدل وانه يوافق كل النفوس لو أنتم من العارفين -10
إنه ما امر نفسا إال بما هو خير لها  .االنصاف وأمرنا بهما في أكثر األلواح لتكونن  من العاملينو 

  .ولىوينفعها في اآلخرة واأل 

 (107ص ،كتاب مبين)
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قل يا قوم تخل قوا بأخالق هللا ثم زينوا أنفسكم وهياكلكم بأثواب العلم واآلداب ثرم العفرو واالنصراف   -11
ذا أوت، وكونوا متحدا على أمر هللا وسننه رضروا بره وال اأحد شريء فري الردين أو الردنيا أنرتم ف يوا 

  .تكونن من أهل البغي والحسد

  (330ص  ،4مجلد  ،ىآثار قلم أعل)

أن يا أحبائي زي نوا أجسادكم برداء األدب واالنصاف وال تفعلوا ما يكرهه عقولكم ورضاكم اتقوا   -12
  .هللا وكونوا من المت قين

  (45ص ،فضائل األخلق)

ر بهررا ، قررل يررا قرروم دعرروا الرذائررل وخررذوا الفضررائل  -13 كونرروا قرردوة حسررنة بررين النرراس وصررحيفة يتررذك 
  .األناس

 (117ص ،لوح الحكمة ،بهاء هللامجموعة من ألواح حضرة )

  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

 ،األمر عظيٌم عظيٌم والفوز جليٌل جليٌل والقرن مجيٌد مجيٌد واألنوار أحاطت األقطار، يا أحباء هللا -1
ل على الرب ةا ملكوتية وأخالقا رحمانيةا وعزما شديدا والتوكةا رحمانيةا وهم  ة وني  إلهيقوموا بقوة 

نطقوا بثناء هللا وانشروا نفحات هللا وتخلقوا بأخالق هللا وتجللوا اسعوا في خدمة أمر هللا و ا ،الفريد
كونوا معالم الفضل وشعائر الكمال ، االنسانية بحلل المالئكة وتزينوا بفضائل هي زينة الحقيقة

هذا ما تتنور به وجوهكم في المأل  ،يدومنار العلم والعرفان ورايات  التوحيد وآيات  موهبة  الرب المج
 . االعلى وتنشرح به صدوركم من ألطاف رب السموات العلى

 (136ص  ،عبد البهاء مكاتيبمن )   
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عليهم االهتمام بتاآلداب واألختلق أكثتر متن العلتوم والفنتون ألن األدب ونورانيتة األختلق مرجحتة. إن   -2
المعرفة ممدوحان إن الزمهما حسن األخلق و  ة. ان العلملم تتحسن األخلق فإن العلوم ستكون مضر  

ال ستتم   للهتتتلك وانتشتتتار  ا قاتتتتل وآفتتتة مهلكتتتة. ان الطبيتتب الختتتائن وعتتتديم األختتتلق يكتتون ستتتببا واألدب وا 
هتمام بهذه القضية ألن أساس التعليم األول هو اآلداب الجيتدة واألختلق الحستنة العليكم ا .األمراض

  .لواألعما وتحسين السلوك

  (48ص ،فضائل اخلق)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

هو أن نسعى جاهدين في  لهيإن السبيل الوحيد الذي يمكن به أن نثبت بأننا الئقون لألمر اإل -1
الذي عانى من الظلم  عبد البهاءسلوكنا الفردي وفي حياتنا المشتركة االقتداء بالمثل االعلى حضرة 

والبليا باستمرار ولكن لم ينحرف قيد شعرة عن المنهج المستقيم ألمر واالذى ومن طوفان المحن 
في ة هذا هو سبيل الخدمة وهذا هو صراط التقوى الذي انتهجه حتى آخر لحظ .بهاء هللاحضرة 
عنا على المضيكنا الشديد بهذه القيم والمبادس  إن تم .حياته في سبيل تحقيق  اُدما قُ  ئ العليا سوف تشج 

 . يا في هذا العصر المحفوف بالمخاطرغاياتنا العل

 (م1927نيسان / ابريل  12ة من رسالة مؤرخ)

يمانكم -2 إن هدف حضرة  .ةلهيمستوى التعاليم اإلإلى  إن حضرة المولى يأمل بأن يتطور سلوككم وا 
ستقامة ايجب أن يتصف بصفات مثل الذي هذا الشعب ، اجديدا  اهو أن نصبح جيل وشعبا  بهاء هللا
ويعيش على مستوى االحكام والتعاليم العظيمة التي ، ق واللطافة والذكاء واالخلص واالمانةاالخل

 ولكن أن نسم ي أنفسنا بهائيين فهو ليس  .أتى بها حضرته لهذا العصر الجديد من تطور االنسانية
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 . داخلنا بحيث نستطيع أن نحيا الحياة البهائية يءيجب أن نسمو ونرتفع ويستض ،اكافيا 

 (1944آب / أغسطس  24مدرسة لوهلن بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

الشباب البهائي بالتعاليم والمبادئ المباركة  يعلى ضرورة تحل   اومرارا  ا كرارا إن حضرة المولى قد أكد   -3
ن لم  .وعلى االخص الجوانب االخلقية فيها  ،لعالي الجيدز الشباب البهائي بتخلقهم بالسلوك اي  ميُ وا 
 . األمر المبارك أو يأخذوه على محمل الجد  إلى  فسوف لن ينجذب اآلخرون من الشباب

 (م1946أيلول / سبتمبر عام  6أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كنبت بالنيابة عن حضرته)

ررا فصررل  حيرراة العائلررة  29والتنزيرره وفصررل  التقررديس 23التربيررة والتعلرريم وفصررل  21االمتيرراز فرري كررل األمررور وفصررل  13]راجررع أيض 
 البهائية[
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 احترام الوالدين  -11

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ن  .أن اسرلكوا سربيل الحرق وانره لسربيل مسرتقيم، ياكم أن ترتكبروا مرا يحرزن بره آبرائكم وأمهراتكمإ -1 وا 
  .بيالخدمتهم ثم اتخذوا بها إلي  س خدمة آبائكم وأمهاتكم أن اختارواو  يخي ركم أحد في خدمتي

  (225ص ،أخلق بهائي)

كذلك قال الحرق وقضرى الحكرم مرن ، يناكم في الكتاب بأن ال تعبدوا إال هللا وبالوالدين إحساناإن ا وص   -2
زوا  .ها وأختك لكي تقر عينها وتكون من الشاكرينيلإولذا ارجعناك  .لدن عزيز حكيم قل يا قوم عز 

  .حاب رحمة ربكم العلي  العظيمروهما وبذلك ينزل الخير عليكم من سأبويكم ووق  

  (225ص ،أخلق بهائي)

كررذلك يررأمرك سررلطان األمررر انرره هررو العزيررز  فرراعُف عنرره ثررم ارَض  يءلررو فررات منرره فرري خرردمتك شرر -3
 انا كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك قدرنا األمر في الكتاب.  العالم.

 (414ص ،درخشان لئالئ)

  .اعاة حقوق الوالدينأعظم األمور بعد معرفة الحق وتوحيده مر  -4

  (65ص ،3المجلد ،خلقو  امر)
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الحتق، ولكتن عليتك إلتى  اليوم جميع النسب منقطعة ولكن اجتهتد لكتي تكتون نستبتك، ذكرت عن الوالد -5
كذلك ينصحك ، أن تعامل الوالد بكل محبة وال نحب  أن تعامله بما هو سبب ضرر أمره أو عل ة حزنه

متن  لهتيذا الحكم المحكم قد ثبت في أول األيام في الكتتاب اإلإن ه .لسان المظلوم في سجنه العظيم
  .القلم الحقيقي أن اعمل وُكن من الصابرين

  (56ص ،3المجلد ،خلقو  امر)

االمانة والديانة والصدق والصفاء هي من أثمار سدرة الوجود ولكن أعظم من كل هذا بعد وحدانية إن  -6
ة وسطر من القلم لهياء ذلك في جميع الكتب اإلهللا عز وجل هو مراعاة حقوق الوالدين حيث ج

شركوا به شيئا واعبدوا هللا وال تلفرقان قوله تعالى "أن انظروا ما أنزله الرحمن في ااالعلى 
طوبى لكل عارف  الحظوا انه تم تشبيه إحسان الوالدين بوحدانية هللا عز  وجل ."وبالوالدين إحسانا

  .ا أنزله هللا في كتب القبل وفي هذا اللوح البديعحكيم يشهد ويرى ويقر ويعرف ويعمل بم

 (1982الصادرة عن المركز البهائي العالمي في عام  Family Life)من مجموعة     

  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

حينمتتتا يصتتتل األوالد فتتتي و  األم يتتتتحملن متتتن أجتتتل أوالدهمتتتا نهايتتتة التعتتتب والمشتتتقةو  ن األبإوكتتتذلك  -1
األمهتات مكافتأة و  در أن يترى اآلبتاءنتالعتالم اآلختر ويإلى  أمهاتهمو  نتقل أباؤهمسن الرشد يإلى  الغالب

ا على األوالد المبادرة بالخيرات والمبر ات مقابتل من أوالدهم مقابل مشقاتهم وأتعابهم في الدنيا فيجب إذا 
قتتراء فتتي متتثل يجتتب عليتتك أن تنفتتق علتتى الف، مشتتقات األبتتوين وأتعابهمتتا والتمتتاس العفتتو والغفتتران لهمتتا

 مقابل محبة والدك وشفقته وتطلب له العفو والغفران والرحمة الكبرى بكمال التضرع واالبتهال. 

  (171ص ،عبد البهاءمن مفاوضات )
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  .عادل حقوق حضرة األحديةتحقوق األب واألم  -2

 (126ص ،5المجلد ي،مائده آسمان)

أمنيتك خدمة والدك و  ك وبقيت وحيدةيا بنت الملكوت استلمت رسائلك وقد احتوت على وفاة والدت -3
أثناء ذلك و  خدمة ملكوت هللا أيضا وقد تحي رت بينهما بالطبع عليك أن ترجحي خدمة الوالدو  العزيز

  .إن بقي بعض الوقت قومي على نشر نفحات هللا

  (136ص ،1المجلد ،از مكاتيب يمنتخبات) 

وا عنكم -4   .نكموحتى يرضى هللا ع، أطيعوا األب واألم حتى يرض 

  (389ص ،1المجلد ،)بدايع اآلثار

أيهتتا األطفتتال األعتتزاء إن والتتدكم شتتفوق وعطتتوف وهتتو يحتتن  علتتيكم ويعطتتف بكتتم ويلتتتمس لكتتم الرقتتي   -5
. إذا أيها األطفال األعزاء واجبكم هو كسب رضائه لهيوالتقدم ويطلب لكم حياة أبدية في الملكوت اإل
مغنتاطيس محبتة هللا وترعرعتوا فتي أحضتان إلتى  انجتذبوا، وتوفير المسر ة له، والسلوك في سبيل هدايته

لوا نصتتيبا موفتتورا متتن وتنتتاعنايتتته لتصتتبحوا فتتي العاقبتتة أغصتتانا ذوي طتتراوة وجمتتال فتتي الجنتتة األبهتتى 
 خضرارا. اسلسال فيضه وألطافه فتزدادوا نضرة و 

  (52ص ،التربية والتعليم)

تن  ينتتقلن إن األب واألم يسعيان جاهدين بكل تعب ومشقة من  -6 أجل أوالدهما وعندما يطعنتان فتي الس 
إلتى دار اآلختترة، ولكتتن نتتادراا متتا يكتتافئ األبنتتاء آبتتاءهم فتتي التتدنيا ولهتتذا علتتى األوالد أن ينفقتتوا الخيتترات 
والمبتترات متتن أجتتل والتتديهم ويطلبتتوا العفتتو والغفتتران لهتتم. ومثتتال علتتى ذلتتك يمكتتن تقتتديم العتتون للفقتتراء 

 األب من محبة وطلب العفو والغفران والرحمة له بكل تضرع وابتهال. والمساكين نظير ما قدمه

 ( من المجموعة المستندية "حياة العائلة البهائية")

ا فصل   المرأة ومكانتها[ 59حياة العائلة البهائية وفصل  29التربية والتعليم وفصل  21]راجع أيض 
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 رالال   -12

 من الكتاب االقدس 

ر لذرياتكم من كتاب الطآء على عدد المقت ولالزواج ى عدد الزآء منها قد  قد قسمنا المواريال عل -1
من كتاب الحآء على عدد التآء والفآء ولالبآء من كتاب الزآء على عدد التآء والكاف ولألمهات 
من كتاب الواو على عدد الرفيع ولالخوان من كتاب الهآء عدد الشين ولالخوات من كتاب الدال 

في الذي يذكرني  ي وللمعلمين من كتاب الجيم عدد القاف والفآء كذلك حكم مبشر  عدد الراء والميم
االصالب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن في انا لما سمعنا ضجيج الذريات  .واالسحار يالليال

من مات ولم يكن له ذرية ترجع  .يشاء يفعل بسلطانه كيف ارادما االخرى انه لهو المقتدر على 
االيتام واالرامل وما ينتفع به جمهور الناس في لعدل ليصرفوها امنآء الرحمن بيت اإلى  حقوقهم

الكتاب يرجع الثلثان في له ذرية ولم يكن ما دونها عما حدد الذي و  .ليشكروا ربهم العزيز الغفار
لم الذي و  .واالجالل المتعال بالعظمة يبيت العدل كذلك حكم الغنإلى  الذرية والثلالإلى  مما تركه

له من يرثه وكان له ذو القربى من ابنآء االخ واالخت وبناتهما فلهم الثلثان واال لالعمام  يكن
 واالخوال والعمات والخاالت ومن بعدهم وبعدهن البنآئهم وابنآئهن وبناتهم وبناتهن والثلال يرجع

لذين من مات ولم يكن له احد من ا .الكتاب من لدى هللا مالك الرقاب في مقر العدل امرا إلى 
 نزلت اسمآئهم من القلم االعلى 
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وجعلنا  .المقر المذكور لتصرف فيما امر هللا به انه لهو المقتدر االمارإلى  ترجع االموال كلها
 يالدار المسكونة وااللبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون االناال والوراال انه لهو المعط

كتاب هللا اقسموا بينهم في لئك يرثون ما البيهم ايام والده وله ذرية او في مات الذي ان  .الفياض
ترك ذرية الذي و  .االحكام من لدن مالك االنام يبالعدل الخالص كذلك ماج بحر الكالم وقذف لئال

محل الشراكة ثم عينوا إلى  ان يبلغوا رشدهم اوإلى  امين ليتجر لهمإلى  ضعافا سلموا ما لهم
كل ذلك بعد ادآء حق هللا والديون لو تكون عليه  .رافلالمين حقا مما حصل من التجارة واالقت

قل هذا  .وتجهيز االسباب للكفن والدفن وحمل الميت بالعزة االعتزاز كذلك حكم مالك المبدء والمأب
لن يتغير النه بدء بالطآء المدلة على االسم المخزون الظاهر الممتنع الذي لهو العلم المكنون 

   .  هذا من فضل هللا عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيموما خصصناه للذريات  .المنيع

 (29حتى  20من  الفقرات -الكتاب االقدس ) 

 قد قسمنا المواريال على عدد الزآء -2

في وقد أمر حضرة بهاء هللا  .ال تطبق أحكام المواريث إال إذا مات الشخص ولم يترك وصية  
مكان آخر أن لكل فرد الحق الكامل في راحة وذكر ص .الكتاب األقدس كل مؤمن أن يكتب وصيته

وصيته الموصى إليهم في ويعين ، وله أن يحدد بحرية كيفية توزيع تركته، مالهفي التصرف في 
 يرسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة ولفي سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم وجاء 

إال أنه ملزم أدبيا ، بتقسيم تركته كيف يشاء يصأن يو  يمع أن للبهائ" :هذا الشأن أنهفي أمر هللا 
ووجدانيا أال يغفل عند كتابة وصيته ضرورة اتباع ما أمر به حضرة بهاء هللا بخصوص الوظيفة 

 " .فئات معينةفي أو ، أيد قليلةفي وضرورة تجنب تكدس الثروات وتركيزها ، االجتماعية للثروة

فتتي ل يشتترح فيتته حضتترة بهتتاء هللا أحكتتام المواريتتث مقدمتتة لعتترض مفصتت يواآليتتة الكريمتتة أعتتله هتت 
 أن نتذكر أن لغة هذه  يقراءتنا لهذا العرض ينبغفي و  .شريعته
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، مع ما يقتضتيه الحتال متن تغييتر، هذه األحكام أيضا ي ولكن تسر ، رجل ىفاألحكام تفترض أن المتو 
  .إذا كانت المتوفاة امرأة

 يكتتاب البيتان ويقضتتفتي ها حضترة البتاب ن  ست التتتيام إن نظتام المواريتث يعتمتد أساستا علتى األحكت 
، واألختتتوات، واألختتتوة، واألم، واألب، واألزواج، الذريتتتة :اثر  زيتتتع التركتتتة علتتتى ستتتبع طبقتتتات متتتن التتتو بتو 

وصتتية  ىفأنتته إذا لتتم يتتترك المتتتو ، الشتتريعة البهائيتتةفتتي أحكتتام المواريتتث فتتي واألصتتل العتتام  .والمعلمتتين
 :يتقسم تركته على النحو التال

 . يختص االبن األرشد بهذا المسكن، أبا وله دار كان يسكنها ىفإذا كان المتو  .1
إلتى  ويرجع الثلث اآلختر، دار سكناه يترث ذريته من اإلناث ثلث، ذرية ذكور ىفإذا لم يترك المتو  .2

أو بيتت  يلمعرفة ما إذا كان هذا الحكم يتعلق ببيت العدل المحلت 42بيت العدل انظر الشرح فقرة 
 . األعظم العدل

تتتؤول  التتتيولتفصتتيل متتا يتعلتتق بعتتدد األستتهم  .ثاالتركتتة علتتى الطبقتتات الستتبع متتن التتور  يتتتوزع بتتاق .3
 . لكل طبقة

الطبقتتتة الواحتتتدة تقستتتم علتتتيهم األستتتهم المخصصتتتة لهتتتذه الطبقتتتة فتتتي عنتتتد وجتتتود أكثتتتر متتتن وارث  .4
  .ذكورا كانوا أو إناثا، ي بالتساو 

 . ت العدلبيإلى  حالة عدم وجود ذرية ترجع حصتهمفي  .5
ذريتتة إلتتى  يرجتتع ثلثتتا حصصتتهم، عنتتد وجتتود ذريتتة وغيتتاب كتتل طبقتتات التتور اث اآلختترين أو بعضتتهم .6

  .بيت العدلإلى  والثلث اآلخر
ذريتة إختوة إلتى  يرجتع ثلثتا حصصتهم، الكتتابفتي اث المتذكورة ر  من طبقات التو  يعند عدم وجود أ .7

ن لتم يوجتدوا ترجتع حصصتهم ن ، األختوال والعمتات والختاالتاألعمتام و إلتى  وأخوات المتتوفى، وا  وا 
 . بيت العدلإلى  كل االحوال يرجع الثلث اآلخرفي و  .لم يوجدوا فإلى ذرياتهم من البنين والبنات

  .ورثة ترجع التركة بكاملها لبيت العدل ىفإذا لم يترك المتو  .8
أمر هللا أن  يوالديه وأقاربه البهائيين وأوضح حضرة ول يأمر حضرة بهاء هللا أال يرث غير البهائ .9

  يفيها البهائ ىفيتو  التيالحاالت في " هذا التحديد ال ينطبق إال
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، أمتا فيمتا عتدا ذلتتك، ممتا يوجتب توزيتع تركتته طبقتتا ألحكتام الكتتاب األقتدس، دون أن يتترك وصتية
علتى شترط ، بغض النظر عن ديانتة الموصتى لته، بماله لمن يشاء يمطلق الحرية ليوص يفللبهائ

كتل األحتوال أن يتترك ألقاربته وأوالده فتي  يوعلتى ذلتك يمكتن للبهتائ ".ين رغباتتهأن يترك وصية تب
  .أو زوجه غير البهائيين ما شاء من ميراث باإليصاء لهم

 ولالخوان من كتاب الهاء عدد الشين لالخوات من كتاب الدال عدد الرآء والميم  -3

 .بحصتتتص إختتتوة وأختتتوات المتتتتوفى ستتتؤال وجتتتواب" تفصتتتيل أحكتتتام المواريتتتث فيمتتتا يتعلتتتق" تزيتتتد رستتتالة
، حصتهم يأما اإلخوة واألخوات ألم فيحصلون على ثلث .فاإلخوة واألخوات ألب يرثون حصتهم كاملة

بيتت العتدل وال يترث اإلختوة واألختوات ألم عنتد وجتود إختوة وأختوات أشتقاء إذ إلى  ويرجع الثلث اآلخر
  .مال أبيهم بطبيعة الحالفي نهم يرثون حصتهم إ

 معلمين ولل -4

 يقوم على تربية الطفل تربية روحانية مثله مثلالذي أحد ألواحه أن المعلم في أبان حضرة عبد البهاء 
"أن المعلمتتين فتتي وأضتتاف أن بتتذلك هتتو الستتبب  ."التتذي "يهتتب طفلتته الحيتتاة األبديتتة "األب الروحتتتاني"

ي يجتتتب توفرهتتا ليتتترث وحتتدد حضتتترة بهتتاء هللا الشتتتروط التتت  .شتتتريعة هللا"فتتي معتتدودون ضتتمن التتتوراث 
المعلتتم أو المعلمتتة وكتتذلك األستتهم التتتي تتتؤول إليتته أو إليهتتا.  )يمكتتن مراجعتتة رستتالة ستتؤال وجتتواب رقتتم 

33) 

 االصالب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن االخرى في انا لما سمعنا ضجيج الذريات  -5

ع حصتص مقتدارها بتس ىفشريعة حضرة الباب نصيب ذرية المتو في سبق أن حددت أحكام المواريث 
 ىففضتاعف حضترة بهتاء هللا حصتة ذريتة المتتو ، ويقل هذا المقتدار قلتيل عتن ربتع التركتة .سهما 540

وأوجتز مقصتد هتذه  .اث األخترى ر  مقدار الزيادة من حصتص طبقتات التو  وأنقص، سهما 1080وجعلها 
 . 5رقم  رسالة سؤال وجوابفي اآلية المباركة وأثرها على توزيع اإلرث 
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 العدل بيت  -6

، وبيتت العتتدل األعظتتم يالكتتتاب األقتتدس بتأستيس كتتل متتن بيتت العتتدل المحلتتفتي أمتر حضتترة بهتتاء هللا 
 ىفتالكتتاب فكثيترا متا اكتفتي كتل مترة ورد فيهتا ذكتر بيتت العتدل فتي ولم يحدد حضرته أيهمتا المقصتود 

متن بيتوت  ييد أالمستقبل لتحدفي تاركا المجال مفتوحا ، بيت العدل دون تعيينإلى  حضرته باإلشارة
أحتد فتي ولكتن ذكتر حضترة عبتد البهتاء  .العدل هو المقصود عند تطبيتق أحكتام الكتتاب الخاصتة بهمتا

وبذلك يكتون بيتت العتدل المتذكور ، تعدد موارد الخزانة المحلية حصص الوراث المعدومين التيألواحه 
  .يالكتاب بخصوص اإلرث هو بيت العدل المحلفي 

 ن ما دونها والذي له ذرية ولم يك -7

فعنتد عتدم "  عنتد عتدم وجتود الكتل والتبعض علتى الستواء ي أوضح حضرة بهتاء هللا أن هتذا الحكتم يستر  
 . العدل"  بيتإلى  الذرية وثلثه اآلخرإلى  من الوراث اآلخرين يؤول ثلثا نصيبه يوجود أ

 ور اال وجعلنا الدار المسكونة وااللبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون االناال وال -8

إذا  ىفيتركهتا المتتو  التتيأحتد ألواحته أن دار الستكنى واأللبستة الخاصتة فتي أوضح حضرة عبتد البهتاء  
ن لتم يوجتد فتاالبن ، ويرثهتا االبتن األرشتد، الذكور متن ذريتتهإلى  كان رجل تؤول  .وهكتذا، يليتهالتذي وا 

أحتد إلتى  لتوح موجتهفتي و  .ويةوبين أن هذا الحكم امتياز مقرر للبن البكر أقرته جميتع الشترائع الستما
، ة امتيتتازات فتتوق العتتادةلهيتتجميتتع الشترائع اإلفتتي لبتتن البكتتر ل"كانتت  :إيتتران تفضتتل بقولتتهفتتي األحبتاء 

  ".حتى النبوة كانت ميراثا له

مستتئول أدبيتتا  :فهتتو متتثل، يتمتتتع بهتتا االبتتن البكتتر واجبتتات تقتتع علتتى عاتقتته التتتييقابتتل هتتذه االمتيتتازات 
أوضتح حضترة بهتاء  .وعتدم تجاهتل احتياجتات التوراث اآلخترين، لوجته هللا، الرعايتةعن إحاطة والدته ب

تختص الذريتة التذكور بأكثرهتا قتدرا ، فعند وجود أكثر من دار للسكنى، هللا األوجه المختلفة لهذا الحكم
  يأما باق .وأهمية
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يؤول ثلثا ، ذرية ذكور كما بين أيضا أنه عند عدم وجود .المساكن فتقسم مع أموال التركة بين الوراث
بيتتت العتتدل وأمتتا إذا إلتتى  والثلتتث اآلختتر، ذريتتته اإلنتتاثإلتتى  ىفدار الستتكنى واأللبستتة الخاصتتة بتتالمتو 

أمتتا ألبستتتها غيتتر المستتتعملة  .ي بناتهتتا بالتستتاو إلتتى  كانتتت المتوفتتاة امتترأة فتتإن ألبستتتها المستتتعملة تتتؤول
  .لبستها المستعملة إن لم يكن لها ابنةوكذلك أ، وغيرها من ممتلكات وجواهر فتقسم على ورثتها

 ايام والده وله ذرية اولئك يرثون ما البيهم في مات الذي ان  -9

ماتت حتال حيتاة أبويهتا  التيأما االبنة  .حياة أبيه أو أمهفي مات الذي هذا الحكم ينطبق على االبن  
  .الكتابفي فإن حصتها تقسم على الطبقات السبع المحددة ، وتركت ذرية

 امين إلى  ترك ذرية ضعافا سلموا مالهمالذي و  -10

، والتوالء، كما تتضمن أيضا خصاال مثل االئتمان، "أمين" لغة معان عدة تتصل أساسا باألمانة لكلمة 
، والضتتامن، الحتتافظ للمتتال يكمصتتطلح قتتانون يوتعنتت .وغيرهتتا، والصتتدق، والعفتتة، والوفتتاء واالستتتقامة

 . غير ذلك إلى ،والحارس، يوالوص، يوالول

كل ذلك بعد ادآء حرق هللا والرديون لرو تكرون عليره وتجهيرز االسرباب للكفرن والردفن وحمرل الميرت  -11
 بالعزة واالعتزاز 

، المرتبة األولى مصروفات الجنتازة والتدفنفي ب حضرة بهاء هللا أولوية أداء هذه االلتزامات فوضع رت   
وبين حضرته أيضا أن أداء الديون يكون متن  .ق هللاومن بعدها أداء حقو ، يليهما سداد ديون المتوفى

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

 لن يتغير النه بدء بالطآء الذي قل هذا لهو العلم المكنون  -12

ذلك من مخزون العلم " :سنها بقوله التيأحكام المواريث  يكتاب البيان العربفي وصف حضرة الباب  
 كما صرح .كتاب هللا لن يغير ولن يبدل"في 
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  .بموجبها قسمت المواريث اتسمت برموز تعين على عرفان من يظهره هللا التيأيضا بأن األعداد 

فتي وهتو العتدد األول  .تستعة – يوفقتا للحستاب األبجتد – هتذه اآليتةفتي حرف الطتاء المتذكور  ي يساو 
وأهميتتة العتتدد تستتعة  .حيتتث تختتتص الذريتتة بتستتعة أستتهم، لشتتريعة حضتترة البتتابتقستتيم المواريتتث وفقتتا 
متن اآليتة  يالجتزء التتالفتي والمنتوه بته  للسم األعظتم "بهتاء" يالحساب األبجدفي ترجع لكونه معادال 

 . االسم المخزون الظاهر الممتنع المنيع :المباركة بهذه العبارة الرفيعة

  (48حتى  38ت من الفقرا ،شرح الكتاب االقدس)    

  المواريال -13

 :يأ. تقسم المواريث على سبع طبقات كاآلت
 . سهما 2520سهما من  1080الذرية  -
 . سهما 2520سهما من  390زواج األ -
  .سهما 2520  سهما من 330اآلباء  -
 . سهما 2520سهما من  271األمهات  -
  .سهما 2520 سهما من 210خوة اإل -
 . ماسه 2520سهما من  150األخوات  -
  .سهما 2520 سهما من 90المعلمون  -

وأنقتص مقتدارا مستاويا ، عينهتا لهتم حضترة البتاب التتيب. قرر حضرة بهاء هللا للذرية ضتعف الحصتة 
 . الورثة يمن حصص باق

بيتتت العتتدل لينفقهتتا علتتى األيتتتام واألرامتتل وكتتل متتا ينفتتع إلتتى  ج. عنتتد عتتدم وجتتود ذريتتة تتتؤول حصتتتهم
  .العباد

أمتتا إن كتتان لتته بنتتت ماتتتت ، ورثتتت ذريتتته حصتتة أبتتيهم، ابتتن متتات ولتته ذريتتة ىفإذا كتتان للمتتتو  -
  .الكتابفي ولها ذرية تقسم حصتها على الطبقات السبع المذكورة 
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حصتص  يوانعدمت كل طبقات الوراث األخرى أو بعضها تأخذ الذرية ثلثت، ذرية ىفإذا كان للمتو  د. 
  .لعدلبيت اإلى  الورثة المنعدمين، ويؤول الثلث اآلخر

، ذريتة أخ وأختت المتتوفىإلتى  يؤول ثلثا التركتة، من طبقات الوراث المذكورين يعند عدم وجود أ هت.
ن لتتتم يوجتتتدوا تتتتؤول حصتتتتهم فتتتإن لتتتم يوجتتتدوا فتتتإلى ، األعمتتتام والعمتتتات واألختتتوال والختتتاالتإلتتتى  وا 

  .بيت العدلإلى  كل األحوال يرجع الثلث اآلخرفي و  .أبنائهم وبناتهم
 . من الوراث المذكورين ترجع التركة كلها لبيت العدل ييوجد أإذا لم  و. 
ن كتان للمتتو  .وألبسته الخاصة ترثها ذريته من التذكور دون اإلنتاث ىفدار سكنى المتو  ز.  أكثتر  ىفوا 

وقستمت التدور األخترى بتين ، اختصتت ذريتته التذكور بأعلهتا قتدرا وأكثرهتا اهميتة، من دار لستكناه
ن لتتتم يكتتتن للمتتتتو و  .أموالتتته يالورثتتتة كبتتتاق ، دار ستتتكناه يورثتتتت اإلنتتتاث ثلثتتت، ذريتتتة متتتن التتتذكور ىفا 

تقستتتتم ألبستتتتتها ف، أمتتتتا عنتتتتد وفتتتتاة األم .بيتتتتت العتتتتدلإلتتتتى  ويرجتتتتع الثلتتتتث اآلختتتتر، ألبستتتتته الخاصتتتتةو 
بتتين ، وممتلكاتهتتا، ومجوهراتهتتا، وتقستتم ألبستتتها غيتتر المستتتعملة، ي المستتتعملة بتتين بناتهتتا بالتستتاو 

 . ها المستعملة إن لم يكن لها بناتوكذلك ملبس، جميع ورثتها
شتتخص أمتتين أو شتتركة الستتتثمارها حتتتى يبلغتتوا إلتتى  قصتترا تستتلم حصتتتهم ىفإن كتتان أوالد المتتتو  ح. 

 . األرباح المتحصلةفي ويجعل لألمين سهم  .رشدهم
ودفتع مصتروفات تجهيتزه ودفنته علتى ، وستداد ديتون المتتوفى، ط. التقسم التركة إال بعد دفع حقتوق هللا

 . و الئقنح
أمتتا األخ ألم فيحصتتل علتتى ثلثيهتتا  .الميتتراثفتتي ألبيتته علتتى حصتتته الكاملتتة  ىف. يحصتتل أخ المتتتو ي

 . نفس الحكم على أخت المتوفى ي ويسر  .بيت العدلإلى  ويرجع ثلثها اآلخر، فقط
  .ك. وجود إخوة أو أخوات أشقاء يمنع ميراث اإلخوة واألخوات ألم

 . ي وعند تعدد المعلمين تقسم حصتهم بينهم بالتساو  .أهل البهاء ل. ال يرث المعلم إذا لم يكن من
 . م. ال ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء
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فتإن ، وما يثبت أن الزوج وهبها إيتاه، والمجوهرات المهداة لها، ن. باستثناء الملبس المستعملة للزوجة
  .تهكل ما اشتراه الزوج لزوجته يعد من ماله ويقسم على ورث

شريطة أن ينص على سداد ديونه ودفع حقوق ، بماله كيف يشاء يص. لكل فرد مطلق الحرية ليوص
 . هللا

 (162 – 160ص  ،خلصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره)
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 االمتياز في كل االمور   -13

 ثار حضرة بهاء هللا آمن 

ن اجهردوا برأن أ، نفسرهمأون مرا ال يفعلونره فري قل اياكم يا مأل البهاء ال تكونوا بمثرل الرذين يقولر  -1
يظهر منكم على االرض اثار هللا واوامره ثم اهدوا الناس بافعالكم الن فري االقروال يشراركون اكثرر 
العباد مرن كرل وضريع وشرريفا ولكرن االعمرال يمترازكم عرن دونكرم ويظهرر انرواركم علرى مرن علرى 

 . لدن عليم حكيما ويتبع ما امر به من ياالرض فطوبى لمن يسمع نصح

 (196 – 195ص ، يمنتخبات)

 . مسكمأحسن من أكم وغدكم فضل من عشي  أشراقكم إاجعلوا   -2

 (81ص  ،از الواح جمال اقدس يمجموعه ا)

ل ع م  صلة إال هؤالء الذين يقتدون بي  ان له بي يهذا العالم ان يد ع يخبره بانه ال يستطيع أحد فأ  -3
 . ن ان تمنعهم عن فعل ما هو الئق او قول ما هو مقبوللقا فتعجز كل االمم عخُ و 

 (165 – 164 ،صكتاب القرن البديع)

أن ابتتتذلوا قصتتتارى الجهتتتود فتتتي اكتستتتاب الكمتتتاالت الظاهريتتتة والباطنيتتتة ألن ثمتتترة ستتتدرة االنستتتان هتتتي  -4
 الكماالت الظاهرية والباطنية، فاالنسان دون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



81 

كمثتل أشتجار بتل ثمتر، لتذا يجتب أن تزي نتوا ستدرة الوجتود العلم والفن غيتر مرغتوب فيته، ولتم يتزل مثلته 
 والبيان.والمعاني على قدر المستطاع بأثمار العلم والعرفان 

 ( 8ص –)التربية والتعليم  

ان معرفتة الختط علتى قتدر الحاجته  …تحصتيل العلتم والختطفتي ن يبذلوا جهتدا كبيترا أعلى االطفال   -5
وقتد جتاء  .ةلعلتوم النافعتفتي االنستب ان نصترف االوقتات كمتا انته متن االفضتل وا .ضرورية للبعض
 . ن يرى الكمال في الفنون والمهاراتأجلله يحب  ن الحق جل  أمن القلم االعلى ب

 (13ص  ،نفس المصدر السابق) 

  عبد البهاءثار حضرة آمن 

كوا بحيتث يكتون ن تستلأحبائته الفتداء علتيكم أل يبعون وعناية الجمال المبارك روح لهييها الحزب اإلأ -1
يجتب ان يشتار  مدينةان كل واحد منكم عندما يدخل ال .النفوس يسلوككم ممتازا مثل الشمس عن باق

، ي للجنس البشتر  ةواالخو  ةوالديان ةمثل الصدق والوفاء والمحبة واالمانة صفاته الممتاز في اليه بالبنان 
وكه واطتواره وحركاتته واخلقته متن الن ستل ين هتذا الشتخص بالتأكيتد بهتائإة هتل المدينتأ عندئذ ستيقول 

  .لهيقد وفيتم بالعهد والميثاق اإل ن هذا المقام ستكونو إلى  ن وعندما تصلو ، خصائص البهائيين

 (68ص  ،از مكاتيب حضرت عبد البهاء يمنتخبات) 

ة نيتلهتذه الترقيتات والتأييتدات ومركتزا للستنوحات الرحما احباء ابذلوا جهدكم حتى تصتبحوا مظهترا أليها اأ -2
ن رائتتتتدين للكمتتتتاالت تصتتتتبحو ة تلتتتتك الدولتتتت يوفتتتت ،نيتتتتةجين لمواهتتتتب المدو  ر ومتتتتة حديتتتتألالنتتتتوار ا اومشتتتترقا 
 جين للعلوم والمعارف و  ومر ة االنساني
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االختتلق فتتي ين للختتلق ومتقتتدمين علتتى االختترين بمجتتال الصتتنائع والفنتتون ومهتتذ  فتتي  يوستتاعين للرقتت
ة وهم العلتوم المفيتدمهم على الفضائل واالخلقيات وعل  ر ظافأوا االطفال منذ نعومة رب   .والسلوك الحسن
ن يكر ستوا حيتاتهم للمتور أوهم متعل  ، اجعلوهم يعملون ويكافحون ويتحملون المشتاق، والفنون والصنائع

 . وشجعوهم على تحصيل االمور المفيدهة والعظيم هامةال

 (126ص  ،نفس المصدر السابق) 

وبالتأكيتتد ، ةلهيتتاإلة الحديقتتفتتي الشتتجيرات مالتتك األرض تربيتتة  يتتتول   مثتتلهتتو ان تعلتتيم هتتؤالء االطفتتال  -3
يجب على الطفل منذ  .ةخلق البهائيألفهم ا يخص فألابو  ةالحصول على النتائج المطلوب يتم سوف
حتتى  ةى تربيتة ستماوين يترب تأوعلى كل طفل ، نما بالعملا  ليس باالسم و  ين البهائأن يعرف بأصغره 

تت ولهتتذا  .دون ثمتتر ال نتيجتتة لتته يواال فتتان البهتتائ، أمتتر هللالعتتزة  اوستتببا ة ق الحميتتدللختتل ايكتتون جامعا
هتو االنستان الجتامع لجميتع الكمتاالت وعليتته ان  ينحتو تفهتيم هتؤالء االطفتال بتتان البهتائ يعليتك الستع

 . يسمه بهائايكون ظلم و في وليس ظلما  يءيكون مثل الشمع المض

 (139ص  ،نفس المصدر السابق) 

يتفتوق حتزب أن و ، متل عبتد البهتاءأهل البهتاء وهتو أ ى التنزيه والتقديس بين ابذلوا همتكم حتى يتجل   ااذا  -4
الظتتتتاهر والبتتتتاطن يكونتتتتوا ممتتتتتازين علتتتتى فتتتتي النتتتتاس و  يجميتتتتع الشتتتتئون والكمتتتتاالت علتتتتى بتتتتاقفتتتتي هللا 

االصتالة والحكمتة النجابة و في و ، ةالطليعفي فهم  ةوالصح ةواللطاف ةالطهارة والنظاففي ما أ .االخرين
  .فهم القدوة الحسنةة والحصاف

 (147ص  ،نفس المصدر السابق) 

جميتتع فتتي بتتأن يميتتزهم ة دعتتو التأييتتد والتوفيتتق متتن الحتتق تبتتارك وتعتتالى الحبتتاء تلتتك االرض المقدستتأ -5
ن يقااالعرفان و الشوق و الوله و وال في غاية الجذبن يكونوا أمراتب االخلق والسلوك والشئون واالثار و 

 . ة  مستشرق ة  عالم االمكان مع وجوه  جميل يتفاق فالتحاد واالرسوخ واالثبوت و الو 

 (250ص  ،نفس المصدر السابق) 
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عمتتال النفتتوس أ ويقتتتدوا بستتلوك و ة رحمانيتتالفضتتائل الخصتتائل و الوا بجميتتع الشتتئون متتن ل تتعلتتيهم ان يتح -6
كل في ان يسعى  ييعن يوالبهائ .معنى نهم بهائيون حقيقيون وليس مجرد اسم دون أالسماوية ويثبتوا ب

مراتب الوجود بحيث تكتون امنيتته افاضتة وتنتوير البشترية متن في ن يترقى ويتقدم أإلى  صباح ومساء
أن و ، والتقتتدم يبحيتث تكتتون اعمالته ستتببا للرقتة لهيتالصتتفات اإل يأمتتا محتط انظتتاره فهت، ستلوكه وأعمالته

هتتذه المواهتتب يمكتتن إلتتى  الوصتتولفتتي اذا وفتتق  .ي يكتتون ايضتتا رحمتتة للعتتالمين وموهبتتة للجتتنس البشتتر 
هتتو فختتر العصتتور والقتترون فتتان االيمتتان لتتيس التتذي هتتذا العصتتر المبتتارك فتتي واال  ، يالقتتول بانتته بهتتائ

  .مجرد االقرار بوحدانية هللا ولكن االتصاف بجميع شئون وكماالت االيمان

 (192ص  ،الجزء الرابع ،مكاتيب عبد البهاء) 

، اكتستتاب الكمتتاالت الصتتورية والمعنويتتةفتتي كستتب العلتتوم والمعتتارف واجهتتدوا فتتي ستتعوا احبتتاء أليهتتا اأ -7
هم علتتى تحصتتيل العلتتوم والصتتنائع حتتتى يصتتبح قلتتب كتتل طفتتل بعتتون عوا االطفتتال منتتذ صتتغر ستتن  شتتج  

أن يشتتتهروا فتتي اآلفتتاق فتتي و شتتيء لحقيقتتة كتتل  ةستترار الكائنتتات ومدركتتأل ةالمرآة كاشتتفكتتوعنايتتة الحتتق 
 . والمعارف والصنائع العلوممجاالت 

 (41ص  ،مجموعة اثار مباركه درباره تعليم وتربيت) 

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

فتتتي هتتتو ان نستتتعى جاهتتتدين  يمتتتر االلهتتتألننتتتا الئقتتتون لأن نثبتتتت بأيمكتتتن بتتته التتتذي ن الستتتبيل الوحيتتتد إ -1
عتانى متن الظلتم التذي اء االقتداء بالمثل االعلى حضترة عبتد البهتة حياتنا المشترك يوف يسلوكنا الفرد

متتر ألشتتعرة عتتن المتتنهج المستتتقيم  قيتتد بليتتا باستتتمرار ولكتتن لتتم ينحتترفواالذى ومتتن طوفتتان المحتتن وال
 هذا هو  .حضرة بهاء هللا
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ان تمستتكنا الشتتديد  .حياتتتهفتتي ة انتهجتته حتتتى اختتر لحظتتالتتذي وهتتذا هتتو صتتراط التقتتوى  ةستتبيل الخدمتت
ا ُقتت يعلتتى المضتت بهتتذه القتتيم والمبتتادئ العليتتا ستتوف تشتتجعنا هتتذا فتتي ستتبيل تحقيتتق غاياتنتتا العليتتا فتتي ُدم 

  .العصر المحفوف بالمخاطر

 (م1927نيسان / ابريل عام  12ة مؤرخمن رسالة )

ان هتتدف حضتترة  .لهيتتةمستتتوى التعتتاليم اإلإلتتى  ن حضتترة المتتولى يأمتتل بتتأن يتطتتور ستتلوككم وايمتتانكمإ -2
ن يتصتف بصتفات مثتل استتقامة أيجتب التذي ا الشتعب هتذ .اجديدا  ابهاء هللا هو ان نصبح جيل وشعبا 

 يحكتتام والتعتتاليم العظيمتتة التتتألويعتتيش علتتى مستتتوى اة والتتذكاء واالختتلص واالمانتتة االختتلق واللطافتت
انفستنا بهتائيين فهتو لتيس  ين نستم  أولكتن  .ةأتى بها حضترته لهتذا العصتر الجديتد متن تطتور االنستاني

 . ن نحيا الحياة البهائيةأداخلنا بحيث نستطيع  يءضن نسمو ونرتفع ويستأيجب ، اكافيا 

 (م1944اب / اغسطس عام  24ن بتاريخ مدرسة لوهلإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

كيتف  ن ومتن ثتم ستيلحظو ، ةبالمائت ةمائتبهائيين يصبحوا لالواقع على االحباء ان يسعوا ويجاهدوا في  -3
إلتتتى  ان العتتالم ال يتطلتتع .متتتر المبتتارك سينتشتتر بستترعةألان أن تتتأثيرهم علتتى االختترين يتتزداد وكيتتف أ

فكلمتتا تطلتتع االحبتتاء للتمستتك بالمبتتادئ  .نمتتوذج للقتتيم والمبتتادئ العليتتا والراقيتتةإلتتى  نمتتاا  حلتتول وستتطى و 
كلمتا ازداد ة علقتاتهم االجتماعيت يمنازلهم وتجارتهم وففي جميع شئون حياتهم و  يفة والتعاليم البهائي

 . اليهم انجذاب قلوب الناس

 (م1945 / يناير عام يكانون الثان 23ريخ احد المؤمنين بتاإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ن نكتتون صتتبورين تجتتاه نقتتائص بعضتتنا التتبعض ويجتتب ان نستتعى لخلتتق المحبتتة والوحتتدة بتتين أيجتتب  -4
متتتر أ ير االلهتتتمتتتألن اإ .جوانتتتب شتتتتى وبعيتتتدين عتتتن الكمتتتالفتتتي وا غيتتتر بتتتالغين متتتا زالتتتاالحبتتاء التتتذين 

يستتخدمها  يبيتد حضترة بهتاء هللا لكتة كثر فاعليأداة أيصبحوا  ين يكافحوا لكأوعلى البهائيين ، عظيم
 . من اجل تحقيق اهدافه وغاياته

 (م1946ايار / مايو عام  26أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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ة بالتعتاليم والمبتادئ المباركت يالشتباب البهتائ يعلتى ضترورة تحل ت اومترارا  اكتد كترارا أن حضرة المولى قد إ -5
الحستن  يبتتخلقهم بالستلوك العتال يز الشباب البهتائمي  يُ ن لم ا  و  فيها.ة وعلى االخص الجوانب االخلقي

 . و يأخذوه على محمل الجدأمر المبارك ألاإلى  فسوف لن ينجذب االخرون من الشباب

 (م1946ايلول / سبتمبر عام  6تاريخ احد المؤمنين بإلى  ن حضرتهمن رسالة كتبت بالنيابة ع)

ا فصل  حيراة العائلرة  29التربيرة والتعلريم وفصرل  21األدب واألخرالق الحسرنة وفصرل  10األمانة والصدق والوفاء وفصرل  1]راجع أيض 
 خدمة البشرية[ 36خدمة أمر هللا وفصل  35البهائية وفصل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



86 

 يام المحرمة االعياد البهائية واال  -14

 من آثار حضرة بهاء هللا 

االمكران فري العيدين االعظمين اما االول ايام فيها تجلى الرحمن علرى مرن إلى  قد انتهت االعياد  -1
بره قامرت الرذي الناس بهذا االسم  رباسمائه الحسنى وصفاته العليا واالخر يوم فيه بعثنا من بش  

مرر آاالمر مرن لردن  ييومين كذلك قضفي االخرين و  .السموات واالرضينفي االموات وحشر من 
 . عليم

 (110ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 يومينفي واالخرين  …العيدين االعظمينإلى  قد انتهت االعياد  -2

العيتدان اللتذان وصتفهما حضترة  .يالتقتويم البهتائفتي ت هذه اآلية علتى األعيتاد األربعتة الرئيستة نصا 
وفيه يحتفل البهائيون بتمجيد ذكترى إعتلن ، عيد الرضوان :هما أوال، "بالعيدين األعظمين"بهاء هللا 

 (أبريتل)نيستان  ي عشر يوما من شهر  يثناحديقة الرضوان ببغداد خلل في حضرة بهاء هللا دعوته 
عيتتد  :وثانيتتا، سررلطان األعيرراد""وقتتد وصتتف حضتترة بهتتاء هللا هتتذا العيتتد بأنتته ، 1863 (متتايو)يتتار أو 

فتي والعمتل محترم  .بمدينتة شتيراز 1844 (متايو)  يتارأشتهر فتي اب دعوتته ذكرى إعتلن حضترة البت
  .عشر من عيد الرضوان وكذلك يوم إعلن حضرة الباب دعوته يوالثان، التاسعو  ،اليوم األول
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ويقتتع العيتتدان وفقتتا  .ويتتوم مولتتد حضتترة البتتاب، والعيتتدان اآلختتران همتتا يتتوم مولتتد حضتترة بهتتاء هللا  
 1233متن شتهر المحترم  يفيصادف مولد حضرة بهاء هللا الثان، مين متتاليينيو في  ي للتقويم الهجر 

ويصتتادف مولتتد حضتترة البتتاب اليتتوم األول متتن الشتتهر ، 1817 (نتتوفمبر) يتشتترين ثتتان 12الموافتتق 
وقد ذكر  ،عيد المولدين"" ولهذا يطلق عليهما 1819 (أكتوبر)تشرين أول  20الموافق  1235نفسه 

شتهر فتي كمتا تفضتل بأنته إذا حتل العيتدان  .حستبان يتوم واحتدبومين عنتد هللا حضرة بهاء هللا أن اليت
فتإن أمتر البتت فيمتا إذا  .يتقتويم شمست يونظترا ألن التقتويم البهتائ .الصوم يرتفتع حكتم الصتوم فيهمتا
بيتتت العتتدل إلتتى  يرجتتع ي أو التقتتويم القمتتر  يوفقتتا للتقتتويم الشمستت ي كتتان االحتفتتال بعيتتد المولتتدين يجتتر 

  .االعظم

 (138ة فقر  ،رح الكتاب االقدسش)

طرروبى لمررن  .جعلرره هللا لهررذا االسررم العظرريمالررذي طرروبى لمررن فرراز برراليوم االول مررن شررهر البهرراء  -3
احرراط الررذي فيرره نعمررة هللا علرى نفسرره انرره ممرن اظهررر شرركر هللا بفعلره المرردل علررى فضرله  يظهرر

 . العالمين

 (111ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 اء يوم االول من شهر البه -4

فيوم ، وكذالك اليوم االول من كل شهر منها باسم "البهاء"، يعرف الشهر األول من السنة البهائية
وقد ثبت ، أمر به حضرة الباب عيداالذي النيروز  :البهاء من شهر البهاء هو رأس السنة البهائية

ضافة .حضرة بهاء هللا بهذه اآلية ما قرره مبشره ، رها الكتاب األقدسذك التياأليام السبعة إلى  وا 
واعتبر العمل فيها ، على إحياء ذكرى استشهاد حضرة الباب، أيام حضرة بهاء هللافي جرى العمل 

المناسبات السابقة ذكرى صعود إلى  فأضاف، ونهج حضرة عبد البهاء على المنوال نفسه، ممنوعا
ويقوم أحباء هللا اآلن ، ة أياميحرم فيها العمل تسع التيليصبح مجموع العطلت البهائية ، جمال القدم

ن لم يكن العمل فيهما محرما وهما يوم العهد والميثاق، وذكرى صعود ، بإحياء مناسبتين أخريين وا 
 مركز العهد 
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، 18المجلد ، "يالعالم البهائكتاب "في  يالجزء الخاص بالتقويم البهائإلى  ذلكفي رجع ا .والميثاق
  .بهاء هللا والعصر الجديد"" وكتاب

  (139ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد اذكروا يا قوم نعمة هللا عليكم اذ كنتم رقداء ايقظكم من  -5
  .وعرفكم سبيله الواضح المستقيم ينسمات الوح

 (112ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد  -6

 . هذا تنويه بعيد الرضوان   

 (140ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)    

 من آثار حضرة عبد البهاء 

ة لهياإل النصوصفي بعضها جاءت  .السنة ال يجوز فيها العملفي الحقيقة هناك تسعة ايام في  –1
من شهر محرم وثلثة ايام من عيد الرضوان واليوم  يانها اليوم االول والثان .وبعضها قياس عليها
 ىز ويوم النيروز ويوم الثامن والعشرون من شعبان ويوم الخامس من جمادالسبعون من النورو 

واذا اظهر االحباء فرحا  .فيه فان العمل جائز (يوم الميثاق)اما يوم السادس من برج القوس  .االولى
االيام المرتبطة بجمال  ياما ما هو واجب فه .وسرورا فهو من طيب خاطرهم ولكن ليس فرضا

  .فتلك االيام ال يجوز فيها العمل والتجارة والصناعة والزراعة، الولىاالبهى والنقطة ا

 (11ص  ،الجزء الرابع ،أمر وخلق)

  .الغنم وعمله خلل عيد الرضوان فيجب عدم التشدد معه النه سيكون ظلما للحيوان يبالنسبة لراع –2

 (13ص  ،الجزء الرابع ،أمر وخلق)
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 .عيدا لميلد هذا العبد ىاالول ىجماد 5بعض البلدان قد اتخذوا يوم في انه  ينبلغيا احباء هللا قد  –3
 ىجماد 5غير ان يوم ، ولو ان نيتهم كانت خيرا وكان مقصودهم اعلء كلمة الحق بهذه الوسيلة

ة واالمر لهيله الفداء بمقتضى نص الشريعة اإل ياالولى هو يوم اعلن دعوة حضرة الباب روح
لوا ذلك اليوم المبارك يوم زينة وابتهاج باسم نير االفاق وان يسروا ويبتهجوا لهذا يجب ان يجع .المبرم

هذا ألن تلك الذات المقدسة مبشرة االسم االعظم فاذا ال ، ويبشروا بعضهم بعضا بالبشارات السماوية
 .ةلهيهذا اليوم الن هذا هو النص القاطع للشريعة اإلفي يجوز غير ذكر اعلن دعوة حضرة االعلى 

في ة لهيهذا اليوم فما ذلك اال دليل على االلطاف والعنايات اإلفي ما كون ميلد هذا العبد قد وقع ا
ومع ذلك فيجب ان يعرف ذلك اليوم المبارك بيوم بعثة حضرة االعلى وبداية طلوع  .حق هذا العبد
ار من حذار حذ .ولهذا السبب نحتفل به بكل فرح وسرور وابتهاج هذا هو الحق .شمس الحقيقة

وارجو من الطاف هللا  .التجاوز عما ذكر ألن مخالفة ذلك تسبب نهاية الحزن والكدر لقلب عبد البهاء
اللمتناهية ان يوفق االبرار على العمل بشريعة هللا وان ال يحيدوا عنها قيد شعرة وان ينشروا هذا 

 . هجميع البلد حتى يطلع الكل على حقيقة الحال ويعملوا بموجبفي الكتاب 

 (136ص  ،يالجزء الثان ،مكاتيب عبد البهاء)

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

ان موظف الحكومة واطفال  …ان العمل خلل االيام المباركة الخاصة من المحرمات الحتمية –1
مدارس الغير عليهم ان يحاولوا اخذ الموافقة لليام المحرمة وان لم يوافق إلى  المدارس الذين يذهبون 

في اما بالنسبة لسؤالكم حول عمل الخبازين والقصابين وامثالهم  .طلبهم فعليهم االطاعة على
 يعمل االحباء  التيالمناطق 
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فقد طلب من حضرة المولى ان اكتب اليكم بان كسر ؟ وهل يجوز اعفائهم منها، هذه االعمالفي 
هذه المسائل سيسبب جرأة في والتسامح  يان التراخ .الحدود غير جائز مطلقا وال يجوز االستثناء

 . وجسارة اعداء امر هللا

 (13ص  ،الجزء الرابع ،كتاب "امر وخلق"في اليران منقول  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة)

غروب الشمس لليوم إلى  حول حساب اليوم وهل هو من غروب الشمس، وبالنسبة لسؤالكم االخر –2
ذلك هو غروب في ضرة المولى طلب مني ان اكتب بان الميزان فان ح، او من منتصف الليل يالتال

  .الشمس وليس منتصف الليل

  (272 – 271ص  ،3مجلد  ،توقيعات مباركة)

سؤالكم حول الوقت المناسب للحتفال او عقد جلسات خاصة فان الوقت يحدد بالحساب إلى  بالنسبة –3
يقع الذي ساعة واحدة من منتصف الليل بعد في اما حضرة عبد البهاء تو  .من بعد غروب الشمس

بعد عدة ساعات من غروب الشمس ولهذا فان جلسة وفاته يجب ان تعقد طبقا لغروب الشمس 
ونفس المعيار يطبق على جلسة وفاة حضرة بهاء هللا  .لليوم يوبغض النظر على الحساب الزمن

  .بعد ثمان ساعات تقريبا من غروب الشمسفي تو الذي 

 (م1944اب / اغسطس عام  12يخ للجزر البريطانية بتار  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  بت بالنيابة عن حضرتهمن رسالة كت)

  من رسائل بيت العدل االعظم

حول االحتفال بيوم الميثاق فان بيت  م1984كانون االول / ديسمبر عام  2جوابا لرسالتكم المؤرخة  –1
امر  يمن رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ول يقتطف التالالعدل االعظم طلب منا ان نرسل اليكم الم

عبد البهاء والذكرى المئوية  يجب االحتفال بيوم الميثاق ويوم وفاة حضرة" : هللا حول هذا الموضوع
 لوالدة ووفاة حضرة 
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بعبارة اخرى على االحباء  .عبد البهاء وذلك بواسطة اجتماع االحباء ولكن العمل فيها غير محرم
  ".ر االحتفال بهاتين المناسبتين واجبا ولكن يجوز العمل فيهمااعتبا

نوفمبر باالرتباط بيوم ميلد حضرة عبد البهاء  26تم بها االحتفال بيوم  التيتوضيحا للكيفية 
في  عبد البهاء"" كتابهفي  ي امر هللا السيد حسن باليوز  يفقد اشار حضرة اياد، مايو 23في الواقع 
 23في قال حضرة عبد البهاء للحباء بان عليهم عدم االحتفال بعيد ميلده " :يبما يل 523صفحة 

 .انه يوم اعلن دعوة حضرة الباب وهو يوم خاص بذلك النفس الجليل .ظرف كان يمايو تحت ا
و من حضرته ان يخصص لهم يوما يكون خاصا بحضرته فقد حدد لهم ولكن نظرا ألن البهائيين ترج  

ان بيت العدل االعظم يأمل بان ذلك  "… ن يوم تعيينه مركزا للعهد والميثاقنوفمبر ليكو  26يوم 
  .يالتقويم البهائفي سيساعدكم على فهم اهمية هذا اليوم الهام 

 (م1984/ يناير عام  يكانون الثان 23اللجنة االدارية لجنوب زائير بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدسة)

فقد طلب منا بيت العدل ، االيام المحرمة البهائيةفي سؤالكم حول عقد جلسات مشورة إلى  بالنسبة -2
باللغة )احد االحباء إلى  امر هللا يالموجه من حضرة ول ياالعظم ان نشارككم المقتطف التال

ان ج"يفضل عدم عقد جلسات المحافل والل :م1929/ يناير  يكانون الثان 2بتاريخ  (الفارسية
ن القرار االخير حول هذه إاالعياد البهائية واالحتفاالت الخاصة ومع ذلك ففي سات البهائية والمؤس

ان بيت العدل االعظم يشعر بان هذه الهداية من حضرة  ".المواضيع سيكون بيد بيت العدل االعظم
لة حافي يجب ان يكون واضحا بانه ، حال يوعلى أ .الوقت الحاضرفي امر هللا تعتبر كافية  يول

العطلت البهائية فيجوز عقد مثل في الطوارئ وما قد يتطلب من عقد جلسات للمؤسسات األمرية 
  .تلك الجلسات

 (م1982تموز / يوليو  21للمكسيك بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

 يعاة عدم العمل خلل االيام التسع المحرمة يعنأمر هللا قد وضح تماما بان مرا  يان حضرة ول –3
 حالة التجارة والمشاريع في و  .ياطاعة مخلصة لكل فرد مؤمن بهائ
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تقع تحت ادارة وملكية بهائية فيجب ان تغلق هذه المشاريع والعمل التجاري خلل االيام  التياالخرى 
 . المحرمة حتى ولو كان بعض الموظفين فيها من غير البهائيين

يجب ان يكون مفتوحا للعبادة خلل االيام التسع المحرمة ويسمح  يكما ان مشرق االذكار البهائ
أما المهام الضرورية مثل التنظيف واعداد  .حدود ضيقةفي فيه تقديم الخدمات االساسية ولكن 

ط فيه فق ي يوم العيد او المناسبة الخاصة فيجر في ولكن ، اليوم السابقفي المبنى فيمكن عمله 
مشرق االذكار سواء كانوا بهائيين ام لم يكونوا فالجميع في وبالنسبة للعاملين  .لهخصص البرنامج الم

في تقرر عدم جواز العمل  التيالمؤسسات البهائية إلى  هذه االمور راجعفي سواسية طالما ان القرار 
 . العطلت البهائية

 (م1977اب / اغسطس عام  12لبنما بتاريخ  ي المركز  يلمحفل الروحاناإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)
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 ةلهيالباليا واالمتحانات ال    -15

 بهاء هللامن آثار حضرة 

أن يا أحبائي إذا سمعتم رزاياي التي ال مثل لها في البداع ال تحزنوا ألنا ُخلقنا للباليا وجعلها هللا  -1
القول ويأخذه نفحات كلمات هذا الغالم الذي كان هدفا  لهذا المصباح فهنيئا لمن يعرف لحن ادهن  

غرقونه في البحر يسبح مع الحيتان ولو ينصبون ي وقل إن هذا غالم ل .لسهام األنام في سبيل هللا
كل عضو منه ينادي قد ، رأسه على السنان ليذكر بين العباد ربه الرحمن ولو يقطعون أعضائه

كوا بعروة هللا لو اأحبائي ال تحزنوا ثم انتم يا  .ورجائي يملأفزُت بما هو  سلكوا على أثري وتمس 
يكشف الغطاء لتفدون أنفسكم الستماع كلمة التي يخرج من فم المحبوب ويأخذكم جذب االشتياق 

                             .نير اآلفاقإلى  على شأن ال يمنعكم السالسل وضوضاء أهل النفاق عن التوجه

 (49ص، 6ج ،آثار قلم أعلى)

فوعزتك ال يمنعني البالء عن ذكرك وثنائك إن البلية في حب ك رحمتك على خلقك والرزية في  -2
سبيلك نعمتك ألصفيائك. أشهد بأن الباليا أضاء وجه البهاء عن مشرق البقاء وبه زي ن هيكله 

 . بين األرض والسماء

 (124ص، 6ج، )آثار قلم أعلى  
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ز إأال  يبيلي وُحبسوا السمطوبى للذين حملوا الشدائد في س -3 نهم تحت خباء عظمتي سوف نطر 
 . ديباج كتاب البداع بأسمائهم بين األكوان

 (242ص، 2ج، لئالئ الحكمة)

ك  -4 ن ال تمس  يا ابن النسان إن ال يصيبك البالء في سبيلي كيف تسلك سبل الراضين في رضائي وا 
  .ا لجماليور حب  للقائي كيف يصيبك الن   اة شوق  المشق  

 )الكلمات المكنونة(

 الرحمة.إلى  المغفرة والمذنبإلى  يا ابن النسان المحب  الصادق يرجو البالء كرجاء العاصي -5

 )الكلمات المكنونة(

يا ابن النسان بالئي عنايتي ظاهره نار ونقمة وباطنه نور ورحمة فاستب ق إليه لتكون نورا أزليا  -6
 وروحا قدميا وهو أمري فاعرفه.

 المكنونة()الكلمات 

فاعلموا بأن الباليا والمحن لم يزل كانت موكلة ألصفياء هللا وأحبائه ثم لعباده المنقطعين الذين ال  -7
كذلك جرت سن ة  .ُتلهيهم التجارة وال بيع عن ذكر هللا وال يسبقونه بالقول وهم بأمره لمن العالمين

 من بعد فطوبى للصابرين. ي هللا من قبل ويجر 

 )سورة الملوك(

جعل هللا البالء غادية لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة لمصباحه الذي به أشرقت األرض قد  -8
القرون الخالية   والسماء... لم يزْل بالبالء عال أمره وسنا ذكره هذا من سن ته قد خلت في

 واألعصار الماضية.

 )لوح سلطان إيران(

زال تكون بينهم حتى يتبي ن ويتميز النور ة لم تزل كانت بين العباد وال تلهيوتوقن بأن االمتحانات اإل -9
 من الظلمة والصدق من الكذب والحق من الباطل والهداية من 
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ن أ )ألم أحسب الناس أن يتركواالضللة والسعادة من الشقاوة والشوك من الورد كما قال تعالى: 
 . يقولوا آمن ا وهم ال يفتنون(

 (7ص ،)كتاب اإليقان

ين هم بمنزلة أغصان وأوراق هذه الشجرة المباركة ولهذا كل ما يرد على أصل ألن المؤمنين والمحب   -10
ولهذا فإن مثل هذه الصدمات والبليا في  فروعها وأغصانها وأوراقها.إلى  الشجرة بالطبع سيصل

اق جمال ذو الجلل  . جميع العصور كانت لعش 

 (42ص، 4ج، ي)مائدة اسمان

اق جمال الرحمن من أهل الخسران والنفوس التي تستقيم عند هبوب أرياح االمتحان يمتاز  -11 عش 
 عندئذ تعتبر من أهل الجنة عند هللا.

 (21-2ص، 4ج ،ي)مائده اسمان

 . م في ألواح عز ا مكنون م وهذا ما ُرققل إن هللا يمتحن الذين هم يد عون اليمان في أنفسه -12

 (40ص  ،2ج ،لئالئ الحكمة)

بأن الذلة في سبيلك عز  ال ُيقاس  اومالك الملكوت إني أكون موقن   وعز تك يا سلطان الجبروت -13
في كل  ساعة  إلهيبعز  من في العالم والنار في حبك نور ال تحجبه سبحات األمم، ولو أشرب يا 

كأس القضاء من أيادي األعداء ال يسكن ظمأ شوقي وعطش اشتياقي. إن الذي شرب رحيق حبك 
أفق إلى  في أرضك وال يشغله أمر من األمور عن النظرشيء زعه وأخذه سكر خمر عرفانك ال يج

 ظهورك.

 (81ص، 2ج ،لئالئ الحكمة)
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 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ن نظرنا بنظرة ثابتة نلحظ أن جميع ذرات الكائنات في امتحان واإلنسان على نفس الحال وعلى  -1 وا 
ي جبين المخلصين أما بالنسبة للضعفاء الفرق بان االمتحانات هي نوٌر مبين ف األخص أهل اإليمان.

 . فإن صوتهم وصياحهم يعلو عندما يقعون في المصائب والمحن وتحيطهم الشبهات في كل يوم

 (133ص، 9ج ،ي)مائدة اسمان

ال تحزن من االمتحانات ألن االمتحان واالفتتتان هو حصار لألشرار وسبب لظهور كماالت األبرار  -2
، سعيدا ألن المقصود من ظهور النور المبين تربية النفوس المباركةولهذا يجب أن تكون ممنونا و 

ة تترب ى النفوس ودونها يستغرق الجميع لهية. وباالمتحانات اإللهيوهذا غير ممكن إال باالمتحانات اإل
هللا إلى  االمتحان بشدته تصبح النفوس منقطعة وتنجذب للحق وتتوجه يفي بحر الهوى وعندما يأت

 اف رحمانية وتستمد  من الفيوضات السماوية.وتتخل ق بأوص

 (36ص ،5 ج ،ي)مائدة اسمان

دة في كل لحظة مثل  لهيأملنا من الفضل اإل -3  عبد البهاءأن يقاوم األحباء المصائب والمحن المتعد 
ويفدون أنفسهم في سبيل المحبوب وال يخافون من أي بلء أو يجزعون من المحن وال يصمتون أو 

أن يخرجوا كالذهب الخالص من النار ويعتبروا البلء في سبيل البهاء هو عين  يسكنون بل عليهم
 هي موهبة منه. بهاء هللاالعطاء والمصيبة في سبيل حضرة 

 (40ص ،)نار ونور
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 ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

لغريب قل تكم وال تشتكوا أو تمل وا من إيذاء وجفاء اإلى  ال تنظروا بهاء هللايا أتباع أمر حضرة  -1
والصديق وال تغضبوا أو تحزنوا من اتهامات وأقاويل وأباطيل ضيقي النظر وال تقلقوا أو تخافوا من 
هجوم األعداء قد أخبرنا موالنا العزيز ِكرارا ومرارا بهذا الجفاء وبهجوم جيش الهموم. أما سمعتم ما 

الصدور سوف تنبت منه سنبالت قل إن البالء ماء لما زرعناه في قاله مسل ي العالم في هذا المقام: 
بالبالء ربي نا األمر  :وتعالى . وأيضا قال تباركتنطق كل حبة منها إنه ال إله إال هو العزيز الحكيم

ُقل قد جعل  . وأيضا:من أفق العظمة بقدرة وسلطان افي القرون الماضية سوف تجد األمر مشرق  
  البالء في سبيل هللا موجدفاق. لعمري أحب  منه اآل يءهللا البالء إكليال لرأس البهاء سوف تستض

 .اس أبصارهم بل أزيد ويشهد بذلك رب ك العزيز المختارالن  ون األشياء كما يحب  

 (4ص ،نار ونور، أحباء الشرق إلى  موجه 1927من توقيع مؤرخ نوفمبر )

اترة وأظلم إن أحاطت اآلفات دياركم في المستقبل وازدادت االضطرابات والمضايقات والمحن المتو  -2
 يأفق ذلك اإلقليم الجليل ال تيأسوا وال تحبطوا عن الصراط المستقيم والمنهج القويم إال وهو السع

المستمر في ازدياد واستحكام واشتهار وا عزاز المؤسسات االمرية. إن استخلص ونجاة هذه الفئة 
وهيجان عام. أما المظلومة من قيود األسر ومن يد أهل الظلم والعدوان يقتضي وقوع ضوضاء 

، الوصول للسعادة والعزة الحقيقية ألهل البهاء فإنه يتطلب قيام أهل الحقد والجفاء بالفتنة والفساد
علموا بحق اليقين ا ولهذا إن ازداد تلطم أمواج بحر البلء وازدادت المحن والبليا من كل الجهات 

دوا بأن ميعاد تحقق الوعد القديم قد اقترب حدث أخيرا ما هو إال وسيلة لنصرة وفوز هذه  وما، وال تترد 
يجب أن تكون األقدام ثابتة والعزم راسخ حتى تمضي المراحل  .الفئة المضطهدة في تلك الدولة

هذه سنة هللا ، الباقية ويظهر مقصود وأمل أهل البهاء في أعلى المقامات ويتجل ى بشكل محي ر للعقول
 ولن تجد لسن ته تبديل.

 (5ص، رنار ونو ، المحفل الروحاني المركزي إليرانإلى  موجه 1928يناير  11خمن توقيع مؤر )
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تنمو وتكبر وتثمر من عذاب ومحنة المؤمنين  أمر هللاإن االمتحان مفتاح للعز ة األبدية وشجرة  -3
اق ودماء الشهداء.  والعش 

 (15ص ،3ج ،توقيعات مباركة)

، وصراطه أحد من سيف الحديد، انه شديدوُصرُصر امتح، إن األمر لعظيم عظيم وحوادثه جسيمة -4
الشامخة ولن يعبر هذا المنهج  وادولن يستطيع أحد مقاومة الريح العقيم سوى الجبال الباذخة واالط

الناس  القويم سوى األقدام الثابتة المستقيمة إن  شعلة ناره لهيبة وصاعقة قهرة أشد من لهيب النار.
إال الممتحنون والممتحنون هلكاء إال المخلصون هلكاء إال المؤمنون والمؤمنون هلكاء 

 . والمخلصون في خطر عظيم

 (166ص ،2ج ،توقيعات مباركة)

ة لهيإننا معرضون أحيانا المتحانات شديدة ولكن يجب أن نتذكر دوما بأننا عندما نقبل اإلرادة اإل -5
ي .بكل صبر وحلم فإنه يعو ضنا بطريقة أخرى  وبالتأكيد ، مانيجب أن نكون صبورين بكل محبة وا 

 . سيجازينا ويكافئنا هللا سبحانه وتعالى

 (1951تشرين األول /أكتوبر عام  30أحد األفراد بتاريخ إلى  تهمن توقيع كتب بالنيابة عن حضر )

عبد قد يكون أعظم امتحان يواجهه الفرد البهائي هو من فرد بهائي آخر. ولكن من أجل حضرة  -6
ين البهاء للتغاضي عن أخطاء بعضهم البعض واالعتذار عن الكلمات  عليهم أن يكونوا مستعد 

م هذه النصيحة ويطلب منك  القاسية التي صدرت منهم وأن يسامحوا ثم ينسوا. إن حضرة المولى يقد 
 . العمل على تنفيذها

 (1945شباط/ فبرايرعام  18أحد األحباء بتاريخ إلى  تهرسالة كتبت بالنيابة عن حضر )

العظيم في شرق وغرب العالم سوى بسبب البليا في سبيل هللا وشدة ظلم وجور لم ينتشر هذا األمر  -7
واآلن سيستمر هذا الوضع ويرتفع صيت أمر هللا بسبب هذه ، األعداء وهجوم أهل البغي والعدوان
 . البليا والمحن التي تأتي وتحيط به

 (20ص ،3ج ،توقيعات مباركة)

ا فصل   [الشهادة في سبيل هللا 41]راجع أيض 
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 الحقيقة وترك التقاليد ي تحر     -16

  بهاء هللامن آثار حضرة 

راغبرا وال تغفرل منره لتكرون  يإلر االنصاف ال ترغرب عنره ان تكرن ياحب االشياء عند يا ابن الروح -1
امينا وانت توفق بذلك ان تشاهد االشياء بعينك ال بعين العباد وتعرفها بمعرفترك ال بمعرفرة أحرد  يل

لررك فاجعلرره أمررام  يعليررك وعنررايت يذلرك مررن عطيترر .ان تكررون  يذلررك كيررف ينبغررفرري  الرربالد فكرررفري 
  .عينيك

  (ة الكلمات المكنون)

رف عرن كرل صرشاطئ بحر العرفان اال باالنقطاع الإلى  بيان ان العباد لن يصلوافي الباب المذكور  -2
ر هللا لكرم قرد  الرذي م المقراإلرى  تصرلن   قدسوا انفسكم يا اهرل االرض لعرل   .السموات واالرضفي من 

جوهر هذا الباب هو انه يجب على السالكين  .سماء البيان مرفوعافي سرادق جعله هللا في  وتدخلن  
ت ، روا انفستهم ويقدستوها عتن جميتع الشتؤونات العرضتيةسبيل االيمان والطالبين كتؤوس االيقتان ان يطه 

والتتروح ، بستتبحات الجتللة المتعلقت والتغلتتب عتن الظنونتتات، هتون الستتمع عتن استتتماع االقتوالينز   يعنتي
هذا السبيل متتوكلين في والعين عن ملحظة الكلمات الفانية ويسلكون ، عن التعلق باالسباب الدنيوية

ومحتل  يحتى يصبحن قابلين لتجليات اشراقات شموس العلتم والعرفتان االلهت، على هللا ومتوسلين اليه
 أراد ان يجعل اقوال  ألن العبد لو .لظهورات فيوضات غيب ال يتناهى
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ميزانتتا لمعرفتتة الحتتق وأوليائتته فإنتته لتتن يتتدخل أبتتدا رضتتوان ، العبتتاد متتن عتتالم وجاهتتل واعمتتالهم وأفعتتالهم
معرفة رب العزة ولن يفوز بعيون علم سلطان األحديتة وحكمتته ولتن يترد منتزل البقتاء ولتن يتذوق كتأس 

  .القرب والرضا

  (4-3ص  ،كتاب االيقان)

عليه أن يتفحص متوكل على هللا مقدسا عتن الحتب والتبغص ، مرحلة البلوغإلى  نسانعندما يصل اال -3
ولتتو نظتتر بعيتتون االختترين ستتيحرم متتتن  .ويفكتتر فيمتتا يتمستتك بتته العبتتاد ويستتمع ويتترى بستتمعه وبصتتره

العتالم تترى انهتا محقتة فتي ة ان االحتزاب المختلفتة الموجتود .يمشاهدة تجليات انوار نير العرفان االلهت
 كل حزب بما لديهم فرحون"."عالى بقوله ت

 (12 -11ص  ،بيام ملكوت)

ه ستتمعك متتن لتتوث ونتتز  ، ف بصتترك حتتتى تتترى تجليتتات االنتتوار اللنهايتتة متتن جميتتع الجهتتاتس ونظ تتقتتد    -4
 ومن قيود التقاليد اذهب …التقليد حتى تسمع نغمات عندليب الوحدة والتوحيد من افنان السدرة الباقية

  .وفردوس عز التوحيدروضة قدس التجريد إلى 

  (12ص  ،المصدر السابق)

ستتتبيل معرفتتتة فتتتي ، راد ان يخطتتتو بقتتتدم الطلتتتب والستتتلوكأالتتتذي ان الشتتتخص المجاهتتتد  يولكتتتن يتتتا أختتت -5
االسرار الغيبية  يهو محل ظهور تجلالذي بداية االمر ان يجعل القلب في يجب عليه ، سلطان القدم

متن غبتار العلتوم االكتستابية واشتارات المظتاهر الشتيطانية ها عن كتل غبترة مظلمتة را ومنز  ة مطه  لهياإل
لطيفا نظيفا وكذلك يقدس القلب  ،يهو سرير ورود وجلوس محبة المحبوب االزلالذي ويجعل الصدر 

والصتور الظليتة ة يبحالشت قتوشان يجعلته مقدستا عتن جميتع الن ييعنت .عن كل ما يتعلق بالماء والطين
ال يميل به الحب عن جهتة او يمنعته التبغض عتن  يك، ب والبغضالقلب آثار للحفي بدرجة ال يبقى 
كتتل حتتين ان يتوكتتل علتتى الحتتق وان يعتترض عتتن الخلتتق فتتي ويجتتب علتتى الستتالك  …جهتتة بتتل دليتتل

 وينقطع عن عالم التراب 
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االفتخار واالستكبار ويأخذ نفسه  هويتمسك برب األرباب وال يرجح نفسه على أحد ويمحو عن لوح قلب
  .طباربالصبر واالص

  (154-153ص  ،كتاب االيقان)

 من الواح حضرة عبد البهاء 

ولتذلك اختلتف بعضتهم عتن ، فلقد تشبث جميع االقوام بتقاليتد العتوام، الحقيقة ي االساس االول هو تحر   -1
نزاع وجدال غيتر ان ظهتور الحقيقتة يكشتف هتذه الظلمتات ويؤستس في وا ما زالو ، بعض اختلفا شديدا

 . ك ألن الحقيقة واحدة ال تقبل التعددوحدة االعتقاد ذل

  (80ص  ،اوربا وامريكافي خطب عبد البهاء )

أن ينتتزه النتتاس نفوستتهم  يومعنتتى ذلتتك أنتته ينبغتت، الحقيقتتة ي أول مبتتدأ متتن مبتتادئ حضتترة بهتتاء هللا تحتتر  -2
يين وللزرادشتتتت، فللموستتتويين تقاليتتتدهم، ورثوهتتتا عتتتن آبتتتائهم وأجتتتدادهم التتتتيويقدستتتوها عتتتن تلتتتك التقاليتتتد 

وكتتل ملتتة تحستتب ان تقاليتتدها ، ولكتتل ملتتة تقاليتتدها، وللمستتيحيين تقاليتتدهم وللبتتوذيين تقاليتتدهم، تقاليتتدهم
الحتتتق وتقاليتتتد  يفالموستتتويون متتتثل يتصتتتورون أن تقاليتتتدهم هتتت، الحتتتق وأن تقاليتتتد اآلختتترين باطلتتتة يهتتت

فلو ، د ليست صحيحةوالواقع أن جميع التقالي، ونحن نريد ان نعرف أيها هو الصحيح، اآلخرين باطلة
المتتتتؤمن  يفتتتتاليهود، تقاليتتتتد اآلختتتترين ي تحتتتتر فتتتتي أننتتتتا تمستتتتكنا بتقليتتتتد معتتتتين لمنعنتتتتا ذلتتتتك عتتتتن التتتتتدقيق 

عن  يإذن فل بد من التخل، والمتمسك بتقاليد الموسويين ال يمكنه قط أن يدرك ان اآلخرين على حق
وعلتتى ذلتتك فإنتته متتا لتتم نتتترك  .الحقيقتتة عستتى أن يكتتون الحتتق متتع اآلختترين ي وال بتتد متتن تحتتر ، التقاليتتد

ومتتا لتتم ، فعبتتدة األوثتتان متتثل يقولتتون إن األوثتتان حتتق .ونهجتتر التقاليتتد فتتإن الحقيقتتة ال تبتتدو وال تتجلتتى
 يتركوا هذه التقاليد فلن يتمكنوا من 
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عتتن  ىالحقيقتة يتوجتب علتتى االنستان أن يتخلت ي أن يفتوزوا بالهدايتة ولتن يتتدركوا وحدانيتة هللا وعنتد تحتتر 
 . وبهذا ال بد أن تظهر الحقيقة .ثم تتحرى الحقيقة، فعلى جميع الملل إذا أن تهجر التقاليد ،التقاليد

أنته أعلتم متن اآلختر  يوأن كتل واحتد متن هتؤالء الخمستة يتدع، ولو افترضنا أن هناك خمستة أشتخاص
ومتتتا لتتتم نتتتترك التعصتتتب فكيتتتف نستتتتطيع أن نظهتتتر الحقيقتتتة؟  .فتتتل بتتتد متتتن وضتتتعهم موضتتتع االمتحتتتان

 يوالبتوذ، والمستيحي يقتول أنتا علتى حتق، يقول أنا على حتق يواليهود، حقى يقول أنا عل يفالمجوس
ويتتترك ، التعصتتب ي إذن فتتل بتتد أن يتتترك الموستتو ؟ ف يمكتتن أن يظهتتر الحتتقيتتكف .يقتتول أنتتا علتتى حتتق
إن غايتتة  .ومتتا لتتم يتتتم هتتذا فتتل يمكتتن للحتتق أن يظهتتر، التعصتتب يويتتترك البتتوذ، المستتيحي التعصتتب

 يأفتي ة والنتور محبوبت، بينته لتهالتذي تحصيل العلم بغض النظتر عتن  يلعاقل الكامل هطالب العلم ا
مشترق  يمتن أ يوالنيتر األعظتم يهتب الفتيض اإللهت، أيتة أرض نبتتفتي ة والتورد مطلوبت، زجاج أضتاء

أم  ي أن يكون عاشقا للشمس سواء طلعت من المشرق الموسو  يبل ينبغ، وال يجوز أن يتعصب .طلع
وعلى هذا فالحقيقة يجب أن تكون هدف اإلنسان بغض  .الشمس يفالشمس ه .ي يسو أم الع يالمحمد

 نتيجة هذا البحث؟ يفما ه .الحقيقة ي مسألة تحر  يهذه ه .الطرف عمن سمعها منه

وأال تتمستك بملتة متا أو تنفتر ، نتيجته أن على جميع ملل العالم أن تتخلى عن كل ما سمعت من قبل
، تمستكت بهتا علتى باطتل التيولعل تلك ، نفرت منها على حق التيلة فلعل الم .من غيرها من الملل

الحقيقتتة  ي فتتإذا متتا تخلتتت عمتتا ستتمعت ولتتم تتمستتك بملتتة معينتتة ولتتم تنفتتر متتن غيرهتتا عندئتتذ يبتتدأ تحتتر 
وهكذا ، التقاليدفي وأن االختلف منحصر ، ة واحدةلهيالنهاية أن حقيقة األديان اإلفي وسوف تلحظ 

 . اتفاق جميع البشرفي ببا الحقيقة س ي يكون تحر 

  (160-157ص  ،اوربا وامريكافي خطب عبد البهاء )

ت الحقيقتة فإنهتا الحقيقة ألن الملل واألديان المختلفتة لتو تحتر   ي لحضرة بهاء هللا هو تحر   يالتعليم الثان -3
 ج حضرة موسى الحقيقة وكذا حضرة ولقد رو   .تتحد
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 . سسوا الحقيقة وروجوهاأضرة الباب وحضرة بهاء هللا كلهم المسيح وحضرة ابراهيم وحضرة الرسول وح

  (242ص  ،المصدر السابق)

فيجتب أن يتحترى اإلنستان الحقيقتة وان يتترك التقاليتتد  .الحقيقتتة ي فتأول تعتاليم حضترة بهتاء هللا هتو تحتر  -4
دامتتت هتتذه واختلفهتتا ستتبب الحتتروب ومتتا ، والتقاليتتد مختلفتتة، ألن كتتل ملتتة متتن ملتتل العتتالم لهتتا تقاليتتدها

الحقيقتة حتتى تتزول هتذه الظلمتات  ي إذن يجتب تحتر ، مستتحيلة يالتقاليد باقية فإن وحدة العتالم اإلنستان
ومتتا دامتتت ال تقبتتل التعتتدد واالنقستتام فتتإن  .ألن الحقيقتتة واحتتدة ال تقبتتل التعتتدد واالنقستتام .بنتتور الحقيقتتة

 ي إيتتران بتحتتر فتتي امتتت جماعتتة وعنتتدما ق .جميتتع الملتتل لتتو تتحتترى الحقيقتتة فإنهتتا ال شتتك تتحتتد وتتفتتق
متا فتي منتهتى األلفتة والمحبتة فتي واآلن تعتيش هتذه الجماعتة ، نهاية األمترفي الحقيقة اتحدت واتفقت 

الحظتوا أن اليهتود كتانوا ينتظترون ظهتور الستيد ، بينها وليست هناك أبدا بين أفرادهتا رائحتة االختتلف
ولكتتنهم لمتتا كتتانوا غرقتتى التقاليتتد لتتم يؤمنتتوا بتته ، مالمستتيح وكتتانوا يتمنتتون ظهتتوره ليفتتدوه بتتأرواحهم وقلتتوبه

عنتتد ظهتتوره وأخيتترا قتتاموا بصتتلبه فيتضتتح متتن هتتذا أنهتتم اتبعتتوا التقاليتتد ألنهتتم لتتو تحتتروا الحقيقتتة آلمنتتوا 
ظلمانيا وهذه التقاليد صارت سبب الحروب وهذه  يفهذه التقاليد جعلت العالم اإلنسان .بحضرة المسيح

ة والبغضتتاء إاذن يجتتب ان نتحتترى الحقيقتتة حتتتى ننجتتو متتن جميتتع المشتتاق التقاليتتد صتتارت ستتبب العتتداو 
  .يسبيل الملكوت االلهإلى  وتتنور بصائرنا ونصل

  (324 – 323ص  ،المصدر السابق)

إن األديان الموجودة حاليا أسيرة التقاليد وقد ولت حقيقة األديان وحلتت محلهتا تقاليتد ال تتعلتق بأستاس  -5
ومن أجل األلفة بين  يديان جاءت من أجل نورانية البشر ومن أجل النوع اإلنسانفاأل، ةلهياألديان اإل

ولكنهم مع ألف أسف جعلوا األديان سبب النزاع وصار  يالقلوب ومن أجل ظهور وحدة العالم اإلنسان
 يجادل 
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بعضتتهم بعضتتا ويستتفك بعضتتهم دم التتبعض اآلختتر ويهتتدم بعضتتهم بيتتوت التتبعض اآلختتر ألنهتتم أستترى 
  .دالتقالي

 يكتان يهوديتا فتإنن يبمتا أن والتد :ألجابك قتائل؟ يفمثل إذا سألت شخصا يهوديا لماذا أنت يهود 
وأيتتة ملتتة  .وثالتتث مستتلما ألن والتتده كتتان مستتلما يوآختتر مستتيحيا ألجابتتك ألن والتتده مستتيح .يأنتتا يهتتود

س بيتتتنهم متتتن ستتألتها أجابتتتتك بهتتتذا الجتتتواب ولتتذا فعنتتتدما تفحصتتتون تجتتتدون الجميتتتع أستترى التقاليتتتد ولتتتي
 يألن الحقيقتة واحتدة ال تقبتل التعتدد وهت، يتحرى الحقيقة ألنه لو تحرى الجميتع الحقيقتة فتإنهم يتحتدون 

أساس جميع األديان وحيث أن هذا الجمع مجرد عن التقاليد ومتحرر من هذه القيود ويتحترى الحقيقتة 
 . مسرور جدا يلذا فإنن

  (410 – 409ص  ،المصدر السابق)
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 يع الجنازة ودفن الميتتشي    -17

  من الكتاب األقدس

البلور أو األحجار الممتنعة أو األخشاب الصلبة اللطيفة ووضع في قد َحَكم هللا دفن األموات  -1
 . أصابعهم انه لهو المقتدر العليمفي الخواتيم المنقوشة 

  (128فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 جار الممتنعة أو األخشاب الصلبة اللطيفةالبلور أو األحفي قد حكم هللا دفن األموات  -2

تابوت من البلور أو الحجر المصقول. في كتاب البيان بأن ُيدفن الميت في أمر حضرة الباب 
رسالة كتبت بتوجيهه أن  مغزى هذا األمر إظهار االحترام لجسد في أمر هللا  يوشرح حضرة ول

الدة عليه" وتتلخص أحكام الشريعة البهائية الروح اإلنسانية الخ يبتجل اتشرف يوما "الذي اإلنسان 
وأن يكف ن ، عن نقل جثمانه لمسافة تزيد على ساعة من مكان الوفاة يفي شأن دفن الميت في النه

قد بدئت من هللا ) :صبع الميت بخاتم نقش عليهإثوب من الحرير أو القطن، وأن يزين في الجسد 
وأن يكون التابوت من البلور أو ، (لرحمن الرحيمسمه ااورجعت إليه منقطعا عما سواه ومتمسكا ب

وأبان كل من  .وقد نزلت صلة خاصة للميت تقام قبل الدفن .الحجر أو األخشاب الصلبة اللطيفة
 أن هذه األحكام تمنع حرق جثة الميت. وال تجب الصلة ، أمر هللا يحضرة عبد البهاء وحضرة ول
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  .اأي بلغ الخامسة عشر عاما ، اكان بالغا  صبعه إال إذاإفي ووضع خاتم ، على الميت

أن تكون مادة دائمة على قدر المستتطاع، ومتن ، يصنع منها التابوت التيويفهم من تعيين المواد 
فتي ، ثم بي ن بيت العدل األعظم أنه ال مانع من استعمال أصتلب األخشتاب المتتوفرة، أو األستمنت

فتي الوقتت التراهن الخيتار فتي و  .ي الكتتاب األقتدسالمتواد المتذكورة فتإلتى  صنع التابوت، باإلضافة
  .هذا الصدد متروك ألحباء هللا

 (149فقرة  ،شرح الكتاب األقدس )      

بواحدة منهرا كرذلك قضري  فيخمسة أثواب من الحرير أو القطن ومن لم يستطع يكتفي وأن تكفنوه  -3
 . األمر من لدن عليم خبير

 (130فقرة  ،الكتاب األقدس)        

 خمسة أثواب من الحرير والقطنفي وأن تكفنوه  -4    

خمستتة أثتتواب متتن الحريتتر أو القطتن، وثبتتت حضتترة بهتتاء هللا هتتذا فتي أمتر حضتترة األعلتتى بلتتف الميتتت 
وُستئل حضترته عمتا إذا كتان المقصتود خمستة أثتواب  بواحردة منهمرا"في من لم يستطع يكت" :وأضتاف

ستتة لفتتائف كتتل  منهتتا فتتي جتتوف االختترى فتفضتتل بتتأن علتتى غتترار متتا كتتان معمتتوال بتته متتن قبتتل، أو خم
النصتوص المباركتة تفصتيل فتي فتل يوجتد ، أمتا فيمتا يختص كيفيتة لتف الجستد .المقصود خمسة أثواب

حالتتة استتتعمال ثتتوب واحتتد. فتتي حالتتة استتتعمال خمستتة أثتتواب أو فتتي ستتواء ، يحتتدد كيفيتتة لتتف الجستتد
 . في هذا الشأن ايرونه مناسبا وألحباء هللا في الوقت الراهن الحرية في اختيار ما 

 (151فقرة  ،شرح الكتاب األقدس )    

 مكان قريب في دفنوه بالروح والريحان ام عليكم نقل الميت أزيد من مسافة ساعة من المدينة حر   -5

 (130فقرة  ،الكتاب األقدس)     
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م عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة  -6     حر 

مكتتان التتدفن بستتاعة إلتتى  تحديتتد التتزمن التتذي يمكتتن خللتته نقتتل الميتتت متتن مكتتان الوفتتاةالمقصتتود هتتو 
كلمتتا وقتتد أضتتاف حضتترة بهتتاء هللا أنتته " .نقتتل الجثتتةفتتي بغتتض النظتتر عتتن الوستتيلة المستتتعملة ، واحتتدة

" علتى أنهتا تشتمل المدينتة أو أن تفهتم عبتارة "مكتان الوفتاة يوينبغت عجل بدفن الميت كان أحب وأولى"
 فيبتتدأ حستاب مستتافة الستتاعة المستموح بهتتا متتن حتدود المدينتتة أو القريتتة، وقعتتت فيهتا الوفتتاة التتتي القريتة
  .لهذا الحكم هو أن يدفن الميت على مقربة من مكان وفاته يمكان الدفن. والمقصد الحقيقإلى 

 (152فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)      

 . آلياتا ة الميت ست تكبيرات من هللا منزلصالفي زلت نقد  -7

  (8فقرة  ،الكتاب األقدس)      

 صلوة الميت  -8

تتتؤد ى جماعتتة، ويقتتوم بتلوتهتتا أحتتد المصتتلين بينمتتا يقتتف  التتتيالصتتلة الوحيتتدة  يصتتلة الميتتت هتت
، اصتمت. وقتد أوضتح حضترة بهتاء هللا أن صتلة الميتت واجبتة إذا كتان الميتت بالغاتفي بقية المصلين 

استتتقبال القبلتتة لتتيس شتترطا لصتتحتها وهنتتاك المزيتتد متتن تفاصتتيل هتتذه وتقتتام الصتتلة قبتتل دفتتن الميتتت، و 
  .الصلة في خلصة األحكام واألوامر

 (10فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)     

 اآليات   صلوة الميت ست تكبيرات من هللا منزلفي زلت نقد    -9

أول الصتتلة. فتتي لتتى تتكتتون صتتلة الميتتت متتن جتتزئين. الجتتزء األول دعتتاء أنزلتته حضتترة بهتتاء هللا وُيت
رة متر ة، تستع عشت ايتضمن ستة آيات منزلة خصيصا لهذه المناسبة، ُتتلى كل منها مكتررا  يوالجزء الثان

فتي أنزلها حضترة األعلتى لصتلة الميتت  التينفس اآليات  يهللا أبهى". وهذه همسبوقة بتكبيرة واحدة "
 . كتاب البيان

 (11فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)      
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 صالة الميت -10

 :القنوتفي يقرأ  

سواك * ان ك انت  عن امن بك وباياتك وتوجه اليك منقطع  آالذي هذا عبدك وابن عبدك  ييا اله
لسمآء جودك وبحر  يتعمل به ما ينبغ ارحم الراحمين * اسئلك يا غف ار الذنوب وست ار العيوب بان

لسماء * ال إله إال أنت الغفور سبقت األرض وا التي جوار رحمتك الكبرى في افضالك وتدخله 
 الكريم *

 التكبيراتفي وبعد يشرع 

 * انا  كل  ّلل  عابرردون  األول في 
 * ان ا كل  ّلل  ساجردون   يالثانفي و 
 * انا  كل  ّلل  قانرترررون  الثالث في و 
 * ان ا كل  ّلل  ذاكرررون  الرابع في و 
 * انا  كل  ّلل  شاكررون  الخامس في و 
  * ان ا كل  ّلل  صابرون  السادس في و 

 كل  منها تسع عشرة مرة
 . اخرإلى  هذه أمتك وابنة أمتكالنساء يقول: في و   

 " هللا أبهى" يجب تلوة كل من االذكار الستة، تسع عشرة مرةبعد تلوة كل  تكبيرة . 

  ولي أمر هللامن رسائل حضرة 

ناك صلة للميت يجب تلوتهتا وال توجتد كما ان ه، اثناء دفن الميت يجب ان يكون وجهه جهة القبلة -1
  .مراسم دفن أخرى للميت

 م(1935تموز/ يوليو  6أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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ولكتن لتيس هنتاك متا يمنتع متن قتراءة  ،ان مراسم تشييع الجنازة البهائية الرسمية هتي خاصتة بالبهتائيين -2
بتاجراء مراستم تشتييع جنتازة لشتخص غيتر بهتائي ان طلتب  يقتوم شتخص بهتائاالدعية البهائية او ان ي

 . منه ذلك

 (م1946تموز / يوليو عام  20بتاريخ ة للواليات المتحد ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ة صتلة الميتت الجماعيتتة حيتث تضتم تتلو ، بالنستبة لمراستم تشتييع الجنتازة البهائيتة فإنهتا بستيطة للغايتة -3
فتتي وعلتتى محفلكتم المركتتزي التتيقظ بتتأن ال يقتتوم االحبتاء بعمتتل أستاليب موحتتدة أو طقتوس معينتتة  .فقتط

كمن، كما هو الحال في بعتض الحتاالت األخترى حتول العبتادة تذلك في إن الخطورة  .هذا الخصوص
دة بتين في ، البهائية األحبتاء. كمتا يجتب المحافظتة إيجاد وتطتوير نظتام معتين أو شتعائر وأنمتاط متشتد 

 ....هذا الشأنفي على المرونة والبساطة التامة 

 م(1936يناير عام  /يكانون الثان 10للواليات المتحدة وكندا بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 من رسائل بيت العدل األعظم 

حتترام الجنتين اوح اإلنسانية تحل  حين تكوين النطفتة ولهتذا يجتب فإن الر  يمن وجهة نظر الدين البهائ -1
لتم يجتد بيتت العتدل األعظتم متا  .المحرقتة إن أمكتن ذلتكفتي ت بغض  النظر عن عمره وعدم رميه ي  الم

خيتتار إلتتى  حتتاالت ستتابقة تتترك هتتذا الموضتتوعفتتي طريقتتة دفتتن الجنتتين و إلتتى  اآلثتتار المباركتتةفتتي يشتتير 
 ازاويتتة حتتديقتهمفتتي الجنتتين  ان الوالتتدين دفنتتأبتت يت تتتم إبتتلغ المركتتز العتتالمإحتتدى الحتتاالفتتي الوالتتدين. 

 . اروح طفلهم يا عدة مناجاة وأدعية من أجل رقيوتل

 (م1987أيلول/ سبتمبر عام  6بتاريخ أحد األحباء إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم)
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 10تبتت بالنيابتة عتن بيتت العتدل األعظتم بتتاريخ رسالة كفي محفلكم إلى  كما سبق توضيح الموضوع -2
فتتان قتتام أحتتد البهتائيين بكتابتتة وصتتيته وفيهتا شتترط مختتالف لألحكتتام  1978/ ينتتاير عتام  يكتانون الثتتان

وال يجتوز لألقتارب البهتائيين أو المحفتل ، اوالغيا  لا والقوانين البهائية فان ذلك الشرط أو البند يعتبر باط
هتذه فتي فيجتب  ،وصتيته بتان تحترق جثتتهفتي  يعليه فإن ذكر الشخص البهتائوبناء  .تنفيذه يالروحان

الحالة دفن الميتت طبقتا لألحكتام البهائيتة إال إذا كتان هنتاك معوقتات متن جانتب القتانون المتدني يحتول 
أن ، كمتا أشتير، هذه الحالة يجب تطبيق القانون المتدني ولكتن علتى المحفتل الروحتانيفي دون ذلك. و 

  .الموضوعي فال يكون طرفا 

 م(1984كانون األول / ديسمبر عام  9أللمانيا بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم)

لتتى أن  .البحتترفتتي حالتتة المتتوت إلتتى  كتتتاب األقتتدس ال تشتتيرفتتي جتتاءت  التتتيان احكتتام دفتتن الميتتت  -3 وا 
علتتى االحبتتاء عنتتدما تتتواجههم هتتذه ، هتتذا الخصتتوصفتتي يشتترع بيتتت العتتدل األعظتتم  يالوقتتت لكتت ييتتأت

األرض، فيجتب إلتى  ولكتن إن وصتلت الجثتة .ي أو البحر  يالحالة أن يروا ما ينص عليه القانون المدن
 . أقرب مكان مناسبفي بالطبع أن تدفن 

المحفل إلى  عن بيت العدل األعظم رسالة كتبت بالنيابةفي أحد األفراد جاءت إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم)
 (م1974تشرين األول / أكتوبر عام  20لنيوزيلندا بتاريخ  ي الروحاني المركز 

وعلتيهم أن يستعوا للتأكتد بتأنهم ، بالطبع على األحبتاء أن يعرفتوا األحكتام البهائيتة الخاصتة بتدفن الميتت -4
تت الوصتتية فعلتتى المحافتتل فتتي ذكتتره لألحكتتام البهائيتتة. ولكتتن إن لتتم يتحقتتق ذلتتك رغتتم  استتوف يتتدفنون طبقا

المشتتورة حتتول هتتذا الموضتتوع واالستتتعانة بوجهتتة النظتتر القانونيتتة ان كتتان ذلتتك ضتتروريا. وأيضتتا عمتتل 
 . أفضل الترتيبات اللزمة لكي يتم دفن البهائيين طبقا ألحكام الشريعة

 (م1972نون األول / ديسمبر كا 31يخ أحد المحافل الروحانية المركزية بتار إلى  من رسالة لبيت العدل األعظم)

ا فصل   الرال[ 12]راجع أيض 
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 تطابق الدين مع العلم والعقل  -18

 ثار حضرة عبد البهاء آمن 

فهمتتا لإلنستتان بمثابتتة ، ن التتدين والعلتتم توأمتتان ال انفكتتاك ألحتتدهما عتتن اآلختترأواألستتاس الرابتتع هتتو   -1
تت، الجنتاحين للطتائر يطيتتر بهمتا وكتل ديتتن يتجترد متتن ، للطيتترانفتي ال يك اواحتدا  اومتتن الواضتح أن جناحا

  .ولذلك كان التعليم فريضة من فرائض الدين، ومجاز ال حقيقة، العلم فهو تقليد ال اعتقاد

 (81ص  ،اوربا وامريكافي خطب عبد البهاء )

علتم فإذا وجدت مسألة متن مستائل التدين ال تطتابق العقتل وال .أما المبدأ الثالث فهو أن الدين توأم العلم -2
تتكانتتت هتتذه المستتألة و   ذا كانتتت  .فتتإذا كتتان التتدين ضتتد العلتتم فهتتو جهتتل .ألن الجهتتل ضتتد العلتتم .اْهما وا 

إذ إنته لتو فعتتل ، فكيتف نتوقتع أن يقنتع بهتا اإلنستان يهنتاك مستألة تخترج عتن طتور العقتل الكلتي اإللهت
 . ينا ذلك اعتقاد العوامذلك لسم  

فوحدانية هللا  .وهي واحدة ومطابقة بأكملها للعلم، قيقةأما األساس الذي وضعه جميع األنبياء فهو الح 
والنيتتتة الصتتتادقة والصتتتدق ؟ والروحانيتتة اإلنستتتانية أليستتتت مطابقتتتة للعقتتل؟ أليستتتت مطابقتتتة للعقتتتل، متتثل

ا إذا ؟ والثبات واالستقامة واألخلق الحميدة أليست مطابقة للعقل؟ واألمانة والوفاء أليست مطابقة للعقل
 إلى  وتفصيل ذلك أن الدين منقسم .ة مطابقة للعقللهييعة اإلفجميع أحكام الشر 
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  .المعتاملت يوالقستم الثتاني يتعلتق بالجستمانيات أ .أحدهما يتعلتق بالروحانيتات وهتو األصتل :قسمين  
وبتته بعتتث جميتتع األنبيتتاء التتذين ، ات فإنتته لتتم يتغيتتر ولتتم يتبتتدللهيتتأمتتا القستتم المتعلتتق بالروحانيتتات واإل

ا من شمس الحقيقة سطع على عالم األخلق فأضاءها بمعنى أن قبسا ، يلعالم اإلنسانأسسوا فضائل ا
 قوهتذا أستاس رستالة جميتع األنبيتاء وهتو يتعلت .فتازدهرت حديقتة الحقيقتة وأينعتت، وهطل غمام العنايتة

 . د وال تقبل التعددالحقيقة ال تتعد  أن  إذ ، روهو واحٌد ال يتغي  ، بعالم األخلق والمعرفة

ل بمقتضتتى وهتتو المتعلتتق باألجستتام واألحكتتام فإنتته يتغيتتر ويتبتتد   – يمتتن التتدين اإللهتت يالقستتم الثتتان أمتتا 
ت يففت .الزمان والمكتان وكتان ذلتك بمقتضتى ذلتك  .ت التتوراة علتى عشترة أحكتام بالقتتلزمتان موستى نص 

، لوهتذا هتو ستبب التغييتر التذي حصت .ذلتك يعهد المستيح فتإن الزمتان لتم يكتن يقتضتفي أما  .الزمان
إنستان  ومعنى ذلك أنه إذا كسر إنسان سن  ، التوراة مثل يقوم على أساس العين بالعينفي فالقصاص 

ذا سرق إنسا .هآخر كسرت سن   أو هتل يمكتن قتتل ، فهل يمكتن اآلن القيتام بهتذا العمتل، طعت يدهن قُ وا 
 .مان ال يقتضيهذلك ألن الز  .إن ذلك مستحيل اليوم وممتنع؟ أو قتل من يسب أباه، من يكسر السبت

أحتتدهما روحتتاني يتعلتتق بعتتالم األختتلق والمعرفتتة وفضتتائل العتتالم ، اتضتتح إذن أن لشتتريعة هللا وجهتتين
وهتذا يتغيتر ، والثتاني ال يتعلتق بتاألخلق، فهو واحد دائما أبتدا، وهذا ال تغيير فيه وال تبديل، اإلنساني

شترا .حسب مقتضيات الزمان  .ق نتور المعرفتة والفضتائل اإلنستانيةأما أستاس ديتن هللا فهتو األختلق وا 
 .وال خلف فتي ذلتك أبتدا، كما أن تهذيب األخلق مطابق للعقل، وكل ملة ترتقي إذا تحسنت أخلقها

فطتابقوا  .وهتذه أيضتا مستألة متن مستائل وتعتاليم بهتاء هللا، لذلك إذا كان الدين مخالفا للعقل فهو أوهتام
ذلك ألن الدين هو أحد جناحي اإلنسان والعلم ، علم والدينإذن جميع عقائدكم على العلم حتى يتفق ال

أمتتتا جميتتتع تقاليتتتد  .هتتتو الجنتتتاح اآلختتتر واإلنستتتان يطيتتتر بجنتتتاحين وال يستتتتطيع أن يطيتتتر بجنتتتاح واحتتتد
أصبحت سببا  التياألديان فهي مخالفة للعقل والعلم ولحقيقة األديان، ومن هذه التقاليد نشأت المفاسد 

 للعداوة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



113 

وألصتتبح ظهتتور الحقيقتتة ، ولتتو طتتابق النتتاس بتتين التتدين والعلتتم لظهتترت الحقيقتتة، ين البشتتروالبغضتتاء بتت  
سببا إلزالتة الختلف ولتزال التبغض التديني بتل الختتلط جميتع البشتر متع بعضتهم التبعض بنهايتة األلفتة 

 . وتطبيق الدين على العلم، فركزوا أفكاركم إذن على تطبيق العلم على الدين .والمحبة

 (173 – 171ص  السابق نفس المصدر)

هتتو أن التتدين يجتتب أن يكتتون مطابقتتا للعقتتل ومطابقتتا  بهتتاء هللاومتتن جملتتة التعتتاليم التتتي أعلنهتتا حضتترة  -3
ت ق العلتم وكلهمتا يرتبطتان ببعضتهما ارتباطتاق التدين والتدين يصتد  للعلتم وأن العلتم يصتد   هتذا هتتو  .اتاما

ذا متا خالفتت مستألة متن المستائل الدينيت فكتم  .ة العقتل وخالفتت العلتم فإنهتا وهتٌم محتٌض أصل الحقيقتة وا 
جت من أمثال هذه البحور الوهمية في القرون الماضية! الحظوا أوهام ملة الرومان واليونتان التتي تمو  

كانتتتت أستتتاس ديتتتنهم والحظتتتوا أوهتتتام المصتتتريين التتتتي كانتتتت أستتتاس ديتتتنهم أيضتتتا وجميتتتع هتتتذه األوهتتتام 
تتمخالفتتة للعقتتل ومخالفتتة للعلتتم واتضتتح اآلن  ولكنهتتا فتتي زمانهتتا كانتتت عقائتتد  اوتجلتتى أنهتتا كانتتت أوهاما

فالمصتريون القتدماء متثل حينمتا كتان يتذكر أمتامهم استم صتنم متن أصتنامهم  .تمسكوا بها أشد التمستك
  .كانوا يزعمون أن ذلك معجزة من معجزات ذلك الصنم في حين انه في الحقيقة قطعة من الصخر

تت .ى الحقيقتتةه األوهتتام ونتحتتر  إذن يجتتب علينتتا نحتتن أن نتخلتتى عتتن هتتذ  للحقيقتتة  افكتتل متتا نتتراه مطابقا
وهتتذه التقاليتتد يجتتب نبتتذها  ،نقبلتته وكتتل متتا ال يصتتدقه العلتتم وال يقبلتته العقتتل فهتتو لتتيس بحقيقتتة بتتل تقاليتتد

وحينما يتم هتذا ال يبقتى اختتلف  .ال يطابق العقل والعلمالذي ويجب التمسك بالحقيقة فل نقبل الدين 
تتنو  اقاتتبتتين البشتتر إطل حساستتات  وسياستتةا  اواحتتدا  اووطناتت اواحتتدا  اصتتبح جميعتتا ملتتةا واحتتدةا وجنسا  واحتتدةا وا 

  .واحدة واحدة وتربيةا 

 (318 – 317ص  ،نفس المصدر السابق)

حتتتى  هتتو أن التتدين يجتتب أن يطتتابق العلتتم ألن هللا وهتتب اإلنستتان عقتتل بهتتاء هللاورابتتع تعتتاليم حضتترة  -4
 كانت المسائل الدينية مخالفة فإن  .يحقق في حقائق األشياء
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ولتتو قلنتتا إن التتدين ضتتد العقتتل ، ألن متتا ينتتاقض العلتتم هتتو الجهتتل .للعقتتل والعلتتم فإنهتتا وهتتم متتن األوهتتام  
ولهتذا ال بتد أن يكتون التدين مطابقتا للعقتل حتتى يطمتئن اإلنستان إليته فتإن ، فذاك يعني أن الدين جهتل

 . يطمئن إليها أبدا ويكون مترددا دائمانسان ال االن إكانت هناك مسألة تخالف العقل ف

 (325 - 324ص  ،ر السابقدنفس المص)

ت .أن الدين يطابق العلم والعقل الستليم :رابعا -5  .ألن العلتم حقيقتة، األنته لتو كتان مخالفتا لهمتا لكتان أوهاما
ال بتتد أن والعلتتم الحقيقتتي نتتور و  .ولتتو كانتتت مستتألة متتن المستتائل الدينيتتة تختتالف العلتتم والعقتتل فإنهتتا وهتتم
ولهذا فإنه لما كانتت جميتع هتذه  .يكون ما يخالفه ظلمة إذن يجب أن يكون الدين مطابقا للعلم والعقل

إذن  .التقاليتتد الموجتتودة بتتين أيتتدي األمتتم مخالفتتة للعلتتم والعقتتل لتتذلك صتتارت ستتبب االختتتلف واألوهتتام
المسائل الروحانية متع  حقيقة كل أمر عن طريق تطبيقإلى  يجب علينا أن نتحرى الحقيقة وأن نصل

ألن أستتتاس الكتتتل هتتو الحقيقتتتة والحقيقتتتة  .اواحتتدا  ان تتتم هتتتذا تصتتتبح جميتتع األديتتتان ديناتتتإالعلتتم والعقتتتل فتتت
  .واحدة

  (435 – 434 ،نفس المصدر السابق)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

ة التجديد هما إن المنصفين يشهدون بصدق ما تد عونه بأن االيمان باهلل سبحانه وتعالى وقبول حقيق -1
ن نجاحكم هو دليل على أن العلم والدين في الحقيقة هما نظامان  .أمران مقبوالن وغير متناقضين وا 

إن هذه الحقائق أصبحت  .ولكن مكم لن للبعض ويحركان عجلة الحضارة والتقدم، للمعرفة مستقلن
 . المسلمين واضحة لدى العديد من أصدقائكم

 ) 9صفحة  ،2003نوفمبر  26ة ي ايران مؤرخف البهائيينإلى  من رسالة)

This file was downloaded from QuranicThought.com



115 

 هللا تبليغ أمر  -19

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ولررو يكررون خررزائن ، ة الرررحمن لينفررق مررا عنرردهلررو يجررد أحررد حررالوة البيرران الررذي ظهررر مررن فررم مشرري   -1
  .األرض كلها ليثبت أمرا من أوامره المشرقة من أفق العناية واأللطاف 

 (3 ةفقر  ،الكتاب األقدس)

  .قبيل من المالئكة المقربينو  وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من المأل األعلى -2

 (54ة فقر  ،الكتاب األقدس)

ألن هللا كتب لكرل نفرس تبليرغ أمرره وجعلره أفضرَل األعمرال ألنهرا لرن  أمر هللاقل يا مأل البهاء بل غوا  -3
ر التبليغ بالبيان ال بدونره كرذلك نرزل األمرر مرن د  وق .ال بعد عرفان هللا المهيمن العزيز القديرإيقبل 

 . جبروت هللا العلي الحكيم

  (178ص ، 128فقرة  ،منتخباتي)

 . ه رأس القدرة والشجاعة هي اعالء كلمة هللا واالستقامة على حب   -4

 (لوح أصل كل الخير)
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ن إال أنا العزيز المخترار قرل إله إنه ال إتحدال به النار في األشجار وتنطق  ببيانا  أمر هللامبل غ  نْ كُ  -5
منوطرة برالقلوب الفارغرة ة واللطافرة ق باللطافروأمرا النفروذ معل ر، البيان جوهر يطلب النفوذ واالعتدال

 . واأللواح لناها في الزبروأما االعتدال امتزاجه بالحكمة التي نز  ، الصافية

 (85ص لوح الحكمة، ،از ألواح يمجموعه ا)

ذا عرفتم بارئكم وسمعتم ما ورد عليه قوموا على ا  ال تستقروا على فراش الراحة و  ن يا أحباء هللاأ -6
ن هذا خير لكم من كنوز ما كان وما يكون لو أنتم من ا  و ، نآالنصر ثم انطقوا وال تصمتوا أقل من 

  .العارفين

 (17ص ،يظهور عدل اله)

غ الناس ليجذب قولره قلروب  نفسه ثم يبل  غ أمر مواله فلينبغي له بأن يبل غ أوالومنكم من أراد أن يبل   -7
يرراكم يررا قرروم ال تكررونن مررن الررذين إ .ومررن دون ذلررك لررن يررؤثر قولرره فرري أفئرردة الطررالبين، السررامعين

يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أولئك يكذبهم كلما يخرج من أفرواههم ثرم حقرايق األشرياء ثرم 
ر فري الكلمرات مرن لردن لم يكن منهم برل بمرا قرد  ن يؤثر قول هؤالء في أحد هذا ا  مالئكة المقربين و 

  .حكيم مقتدرا 

 (177ص ،128فقرة  ،منتخباتي)

حكمرة هللا  ئظهر عليره لئرالأن وجردت مقربال فرإ .كرل مرن فري السرموات واألرضإلى  غ أمر موالكبل   -8
رب و  كل علرى هللا ربرعرض عنه فتوك  أف اعرض  دَت مُ جن و ا  و  من المقبلين نْ كُ و  لقاك الروحأربك فيما 
تاهلل الحق من يفتح اليوم شفتاه في ذكر اسم ربه لينزل عليره جنرود الروحي عرن مشررق  .العالمين

عليه أهل مأل األعلى بصحاف من النور وكذلك قدر في جبروت األمر  وينزلن  ، اسمي الحكيم العليم
  .من لدن عزيز قدير

  (179ص ، 129فقرة  ،منتخباتي)
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والذي أراد ما أمر به ينبغي له أن يتصرف بالصرفات الحسرنة أوال ، غ أمرهقد كتب هللا لكل نفس تبلي -9
  .ومن دون ذلك ال يؤثر ذكره في أفئدة العباد .قبلينغ الناس لتنجذب بقوله قلوب المثم يبل  

 (215ص ، 158، فقرة )منتخباتي

قبيرل مرن المالئكرة يخررج معهرم و  الذين هاجروا من أوطانهم لتبليغ األمر يؤيدهم الروح األمين ن  إ -10
طوبى لمن فاز بخدمة هللا لعمري ال يقابله عمل من األعمرال اال مرا شراء ربرك  .من لدن عزيز عليم

من أراد التبليغ ينبغري لره  .قديم ر من لدن منزلا د  طرازها كذلك قُ و  نه لسيد األعمالإ، المقتدر القدير
ذا أراد ا  و  .ر فري لروح حفريظهرذا مرا قرد  ه نصرة األمر في كل األحوال أن ينقطع عن الدنيا ويجعل هم  

ر من لدى هللا العزيز د  ه يجعل زاده التوكل على هللا ولباسه التقوى كذلك قُ الخروج من وطنه ألمر رب  
  .الحميد

  (215ص ،157فقرة  ،منتخباتي)

ن هذا شرأن االنسران ومرن دون ذلرك ال ينبغري ا  ن انصروا ربكم الرحمن بسيوف الحكمة والبيان و أ -11
  . الملك السبحانهلل

 (190ص، 136فقرة  ،منتخباتي)

  .لئت به األلواح هذا حكم هللا من قبل ومن بعدن نصري هو تبليغ أمري هذا ما مُ إقل  -12

 (468ص  ،3ج  ،خلقو  أمر)

تراهلل الحرق روح  مرن أحردا  فْ َخرعلى خدمة هللا ونصره ثم انطق برذكر نفسره برين العرالمين وال تَ  مْ قُ  -13
دك في أمر مروالك وروح القردس ينطرق علرى لسرانك فري حرين الرذي يفرتح شرفتاك لثنراء األعظم يؤي

 . هذا المحبوب المظلوم بين يدي هؤالء الظالمين

 (131ص  ،4ج  ،آثار قلم أعلى)
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ن نصرري هرو تبليرغ أمرري هرذا مرا إ لْ ُقر .عليره بالحكمرة والبيران تَ ْمرأنت الذي عرفرت نصرر هللا وقُ  -14
ن الرذين خرجروا إ .األبصرار ياعرفروا يرا أولر أن لقُ ، بعد منحكم هللا من قبل و  لئت به األلواح هذامُ 

  .عن الحكمة أولئك ما عرفوا نصر هللا الذي نزل في الكتاب

 (121ص لوح سيد مهدي دهجي،  ،از الواح جمال أقدس أبهى يمجموعه ا)

نفذ من أأثر األعمال  .وأخلقهموا الناس بأعمالهم عظينبغي ألهل البهاء أن ينصروا الرب ببيانهم وي -15
  .أثر األقوال

  (فردوسيةالكلمات ال)

  عبد البهاء ةمن بيانات حضر 

يا أحباء هللا، األمر عظيٌم عظيٌم والفوز جليٌل جليٌل والقرن مجيٌد مجيٌد واألنوار أحاطت األقطار،  -1
 شديدا والتوكل على الرب ةا ملكوتية وأخالقا رحمانيةا وعزما ةا رحمانيةا وهم  قوموا بقوة إلهية وني  

نطقوا بثناء هللا وانشروا نفحات هللا وتخلقوا بأخالق هللا وتجللوا اسعوا في خدمة أمر هللا و االفريد، 
بحلل المالئكة وتزينوا بفضائل هي زينة الحقيقة االنسانية، كونوا معالم الفضل وشعائر الكمال 

هبة  الرب المجيد، هذا ما تتنور به وجوهكم في المأل ومنار العلم والعرفان ورايات  التوحيد وآيات  مو 
 االعلى وتنشرح به صدوركم من ألطاف رب السموات العلى. 

 (136ص  ،عبد البهاء مكاتيب)من    

والبيران الواضرح  ةواألخالق الرحمانية نما باألعمال الملكوتيإاعلمي أن التبليغ  ،وأما أصول التبليغ -2
 الساطعة من وجه  ةالواضح والبشارات، المبين
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هرذا شرأن كرل ناشرر ، ن أعمالره وأفعالره تشرهد بصردق أقوالرهأويجرب ، االنسان عنرد النطرق والبيران
  .أمر هللالنفحات هللا وصفة كل مخلص في 

 (104ص  ،األول المجلد ،عبد البهاءمن مكاتيب )

لينا أن نقوم بجميع الوسائل ن تبليغ أمر هللا ونشر نفحات هللا يعتبر اليوم من أعظم وأهم األمور عإ -3
في ترويج هذا األمر الذي هو مؤيد اليوم وينصره جنود الملكوت األبهى. اآلن وقت التأسيس وليس 

ادعوا هللا أن يوفق الجميع على هذا األمر العظيم . التزيين والوقت هو وقت الترويج وليس التعديل
 . ويأخذوا نصيبا من هذه الموهبة

 (77ص  ،5 مجلد ،)مائده اسماني

 ن لم يسع  ا  موكول عليه. و  لهيا في جميع األحيان ألن التأييد اإلدودا ميجب أن يكون بساط التبليغ م -4
 حرم من تأييد الملكوت األبهى. نه بالطبع سيُ إف أمر هللاه في تبليغ االنسان بكل هم  

 (77ص  ،5 مجلد ،مائده اسماني)

، لهيتةي العتبتة اإلبتومن وف ق فتي هتذا الستبيل فهتو متن مقر   أمر هللان الكوكب الساطع اليوم هو تبليغ إ -5
تتا  قابليتتتك و و  متتدى استتتعدادكإلتتى  ولهتتذا ال تنظتتر الملكتتوت األبهتتى أثنتتاء التبليتتغ واطلتتب إلتتى  هنمتتا توج 

  .لقى على قلبكث بما يُ وانطق بكل قوة واطمئنان وتحد   لهيالتأييد اإل

 (481ص، 3 مجلد ،خلقو  امر)

الذي ينزل على االنسان بسبب التبليغ ويؤيده االلهامات الربانية  لهيى الفيض اإلشيء محدود سو  كل   -6
ن أردتم العزة ا  و  .عندما أردتم الحديث ال تفكروا ألن روح القدس يلهمكم :ولهذا قال السيد المسيح

  .ةلهيغوا أمر هللا وستصلكم التأييدات اإلاألبدية والحياة السرمدية والرفعة السماوية بل  

 (494ص ،3مجلد  ،خلقو  رأم)
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 اذا تأخر أمر التبليغ ينقطع التأييد تماما ألنه من المستحيل أن يؤيد هللا األحباء دون التبليغ.  -7

 (255ص ،1 مجلد ،از مكاتيب منتخباتي)

فتي هتذا بتالتوفيق ننتي أعتدكم ا  و ، معته ن ة بشكل تتحيرو لهياذا قمتم بتبليغ أمر هللا ستأتيكم التأييدات اإل  -8
ومثتال ذلتك كيتف يمكتن ، ر كلمتهق التعتاليم المباركتة حتتى يتؤث  ن االنسان يجتب أن يطب تإ، مع  ألمر. ن  ا

 ؟أن يقتل انسانا السلمإلى  للشخص الذي يدعو

 (270ص، 2 مجلد، بدائع اآلثار )

عتتلء كلمتتة هللا والتبليتتغ حتتتى لتتو لتتم يعتترف إ يجتتب علتتى كتتل شتتخص ثابتتت علتتى العهتتد أن يفكتتر فتتي   -9
 . القراءة

 (79ص ،5مجلد ،سمانيمائدة ا)

ان التبليغ يكون باألعمال الحسنة  .غينعلى جميع األحباء أن يكونوا مبل  ، التبليغإلى  ننا بحاجةإ -10
على كل فرد من  .والحديث وأيضا بالتقديس والمحبة والتقوى والتنزيه واألمانة والديانة، والسلوك الجيد
عندها تستقيم األمور وبواسطة المجالسة واأللفة ، ألقل في السنةواحدا على ا اغ نفسا األحباء أن يبل  

 . األحباء يمكن التبليغ وهذا هو سبب سرور األحباء وهذا هو سبب تأييد

 (163ص  ،5 مجلد ،مائده اسماني)

إلتى  وأسترع ذا قصد هذا الطائر المظلوم المكسور الجنتاح المتأل األعلتىإ، قأيها الثابتون على الميثا -11
فعلتى األفنتان الثتابتين الراستخين فتي ميثتاق ، قتدفُ  واستقر جسده تحت أطبتاق التتراب أو، ءالخفا عالم

، بهتتاء هللاعلتتيهم  أمتتر هللاهللا التتذين نبتتتوا متتن ستتدرة التقتتديس أن يقومتتوا باالتفتتاق متتع حضتترات أيتتادي 
وروحتا وال  ا قلباتعلى نشر نفحات هللا وتبليغ أمر هللا وترويج دين هللا، ومع جميع األنصار والمحب ين

ون بتتوينتشتترون فتتي الممالتتك والتتديار ويطوفتتون كتتل التتبلد ويجو ، ايصتتبرون دقيقتتة وال يستتتريحون آناتت
 الراحة وتعلو  ال يستقرون دقيقة وال يهدأون آنا وال تطلب نفٌس ، خلل األقاليم
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كونتتتون وي ،تطبتتتق اآلفتتاق شتتتهرتهم فتتي كتتتل التتبلدو  –يتتا بهتتتاء األبهتتى  –متتنهم فتتي كتتتل صتتقع صتتتيحة 
ي كتتل محفتتل كتتي تشتترق أنتتوار الحتتق فتتي قطتتب فتتيشتتعلون نتتار العشتتق و  ،مضتتيئة فتتي كتتل نتتاد   اشتتموعا 
نفحتتات القتتدس وتستتتنير الوجتتوه  تهتتب  و  ،تتتدخل أمتتم الشتترق والغتترب أفواجتتا فتتي ظتتل كلمتتة هللاو  اآلفتتاق

ألن  .نتته أس األستتاسإف –ويجتتب اعتبتتار أهميتتة أمتتر التبليتتغ ، النفتتوس رحمانيتتةو  وتصتتير القلتتوب ربانيتتة
لتتيل ونهتتارا بتتالترويج  ن هتتذا العبتتد المظلتتوم مشتتغولٌ ا  و  األمتتم.و  أهتتم األمتتور فتتي هتتذه األيتتام هدايتتة الملتتل

أيقظت الشرق والغترب نفحتات الملكتوت و  أمر هللاولم يسكن دقيقة حتى أحاط اآلفاق صيت ، والتشويق
هتتذا متتا تقتضتتيه ، لوفتتاءهتتذا هتتو شتترط ا .فيجتتب علتتى أحبتتاء هللا أن ينستتجوا علتتى هتتذا المنتتوال، األبهتتى

 عبودية عتبة البهاء. 

 (عبد البهاءلواح الوصايا لحضرة أمن )

ذا قتتام األحبتتاء بكتتل قتتوة بنشتتر نفحتتات هللا فستتوف لتتن يمضتتي زمنتتا حتتتى تنقضتتي الحتتروب وينتهتتي إ  -12
ن أمتا حترارة شتمس الحقيقتة فستتكو  .العداء والبغضاء ويأتي الربيع الروحاني وترتفع النغمتات الرحمانيتة
 نافذة ومحاطة على شأن يزول منها كل البرودة والخمود والكسالة. 

  (17ص  ،يام اسمانيب)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

التكبيررر والبهرراء والتحيررة والثنرراء علرريكم وعلررى الررذين سررمعوا وأجررابوا نررداء ربهررم ومحبرروبهم وتركرروا  -1
عة فري األقاليم القاصرية واألقطرار الشاسرلى إ أوطانهم ونسوا أوكارهم وفدوا راحتهم ورخائهم وسرعوا

ر امشارق األرض ومغاربها حب   رالوجهره و  اهلل وخالص  عرزاز   اتباع  لدينره األعرز األوعرر األفخرم  األمرره وا 
 . األقدس الخطير

 (بديع 110من توقيع مؤرخ نوروز )
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م، الَوحرا الَوحرا يرا معشرر المررؤمنين والمؤمنرات -2 الررديار، و  ائره فري المردنالعجرل العجرل يرا عبرراد هللا وا 
أوكرراركم وذوي و  تركرروا أوطررانكماو ، قومرروا علررى النصررر بكليررتكم ودعرروا الرردنيا وزخرفهررا عررن ورائكررم

وا ظهررركم وبل  ، قرررابتكم وا النرراس مررا بل غكررم ربكررم وبررارئكم وبشررروهم بمررا وعرردكم مقصررودكم غرروشررد 
، يب فريض مروالكم وموجردكمفوهللا الذي ال إله إال هو بقيامكم عن مقاعدكم تهطرل شرآب، ومحبوبكم

وبمهراجرتكم أوطرانكم تظهرر خفيررات أمرر معبرودكم ومسرجودكم وباسررتقامتكم يتزعرزع بنيران أعرردائكم 
فروعزة ربكرم ، إن ثب تم أقدامكم على هذا الصرراط، وخصمائكم وبانقطاعكم تندك جبال أوهام رؤسائكم

كم في قلوبكم وروح األعظم وجالله وعظمته وعالئه روح القدس ينفال في فمكم وروح األمين يلهم
أن أستبقوا في خدمة ربكم هذا خير لكم عما تطلع ، يحيط بكم عن يمينكم ويساركم وخلفكم وقدامكم

والتحية عليكم  .وهذا خير النصح مني عليكم إن أنتم تقبلون ، الشمس عليها إن أنتم بأمره موقنون 
 . وعليكن أجمعين

 (بديع 111)من توقيع مؤرخ نوروز 

 ين التبليغ هتو الهتدف األساستإ .حذار من أن يتأخر ولو دقيقة واحدة، عظم وألزم أمر هو التبليغن أ إ -3
 لكل مساعي األحباء وسبب سعادتهم األبدية. 

  (311ص  ،1ج  ،توقيعات مباركة)

نته ا  و ، نة في األلتواحان أول فريضة لكل من يطلب خدمة العتبة العليا هو التبليغ حسب الشروط المدو   -5
متتن و  امع متترارا لقتتد ُستت .ةلهيتتستتبب لكتتل متتن يأمتتل مشتتاهدة اشتتتعال العتتالم بالنتتار الموقتتدة اإل أحستتن تكتترارا ا

التتي أعلنتت فتي بتلد الغترب  بهتاء هللاالتعتاليم األصتلية لحضترة و  ن المبتادئ األساستيةأمركز الميثتاق بت
تتبكتل وقتار وتجتر   لقيتت هتذه المبتتادئأن إ، علتى رؤوس االشتهاد بأستلوب بتتديع  ه وخلتوص وأيضتاد وتوج 

فتترة حتتى ينقلتب  ر  متتنته ستوف لتن إولحن جديد وترتيب كامتل بمتا يوافتق ويطتابق مشترب أهتل العتالم ف
  .نور االيمان في قلبهيء المستمع ويض

 (28ص  ،1ج  ،توقيعات مباركة)        
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عقد بيوت  أكثرها تأثيرا هوو في شتى أنحاء العالم  أمر هللاأود أن أشير بأن أحسن طريقة لتبليغ  -5
أمر  غعلى كل فرد بهائي وكجزء من التزامه الروحي أن يبل   .ى الفايرسايدسم  التبليغ في المنزل أو ما يُ 

منزله مرة كل تسعة عشر يوما ومن ثم إلى  ذلك هو دعوة األصدقاءفي ومن الطرق المؤثرة ، هللا
ن هذه إ .أمر هللابلغهم إرفين يمكن الراحة بين الطو  الثقة بعد أن تعم  و  جذبهم تدريجيا لألمر المبارك.

ن المولى يدعو إ... الخ. .الطريقة أكثر تأثيرا من االعلن في الصحف والجرائد أو القاء خطب عامة
 بعوا هذا األسلوب في التبليغ. ن يت  أكافة األحباء في العالم بما فيهم المهاجرين في المناطق الداخلية 

 (1955مارس /آذار31فلوريدا بتاريخ  –مجموعة من البهائيين في منطقة كي وست إلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته

وانما يعتمد  ،على مهنة أو وظيفة معينة أو بما لدينا من علم ومعرفة ان تبليغ األمر ليس مشروطا إ -6
ا في مشاركة مدى رغبتنو  للتعاليم والمبادئ المباركة ومدى مطابقة حياتنا للحياة البهائية ستيعابنااعلى 

 عندما تجتمع هذه العناصر نكون مطمئنين في ايجاد النفوس المستعدة .ينخر اآلهذه الرسالة مع 
  .المتجاوبةو 

 (1957أحد األحباء في اوبطا في عام إلى  من رسالة كتبت بواسطة سكرتيرة)

 نا أن ال نسكتلهذا عليو  ،خذة في االزدياد يومياآن مشاكله أيبدو و  ن العالم في اضطراب عظيمإ -7
من تعاليم ومبادئ ليست  بهاء هللاا حضرة انن ما وص  إال نكون قد أهملنا في أداء مهمتنا المقدسة. ا  و 

إلى  شخصلقد أعطانا هذه التعاليم لكي ننقلها من ، ها أو للستفادة الشخصية منهائخفاإلتخزينها أو 
  .ها وتأثيراتها آخر حتى يتعرف جميع أهل العالم عليها ومن ثم تحيطهم بركات

 (1933مارس عام  /آذار 27بالواليات المتحدة بتاريخ  مين –المحفل الروحاني لمدينة اليوت إلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته

ننا ندرك بشكل إكلما نلحظ بشكل أكبر أوضاع العالم والمشاكل الكبيرة التي تتعرض لها االنسانية ف -8
 يتمثل فيما أتى به حضرة ن العلج الوحيد أعميق ب
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ن جمهور الناس ال تدرك بأن الوسيلة الوحيدة لعلج مشاكلنا يأتي عن إولكن لألسف ف، بهاء هللا
وعلى أي حال هناك نفوس كثيرة  .طريق الرسالة السماوية التي هي أبعد عما يختلج الفكر االنساني
تعاليم المباركة للجميع حتى تستقبلها تفكر بشكل جاد وتبحث عن الحقيقة وعلى البهائيين تقديم ال

  .النفوس المستعدة

 (1938يوليو عام  ،تموز 6أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 من رسائل بيت العدل األعظم 

كل واحدة منها تدعم األخرى وقد أكد و  ها مهمة للنجاحيتضمن تبليغ األمر نشاطات متعددة كل   -1
مان من جوانب التبليغ ال أرات على أن التوسع والتمكين هما جانبان تو ممرات و  مر هللاولي أحضرة 

ن إ. رغم ذلك مازلنا نسمع األحباء يناقشون لمفاضلة جانب على اآلخر. ايفترقان ويجب أن يسيرا معا 
صر لهذا الع لهيهللا هو المظهر اإل علن شخص قبوله بأن حضرة بهاءإ هدف التبليغ ال يكتمل عند 

تلك إلى  بوا روحهوب حتى يتشر  ؤ ة والعمل الدلهيالرسالة اإلإلى  ن هدف التبليغ هو جذب الناسإبل 
ن إسون أنفسهم لألمر وبذلك يصبح هذا العالم عالما آخر. من هذا المنظار فالدرجة التي تجعلهم يكر  

أنها خطوة مهمة. يمكن ب ااالعلن عن االيمان باألمر المبارك ال يعدو كونه خطوة على الطريق علما 
ذا استمر اشتعال النار فقط طالما إيمان في قلوب البشر ولكن نار اإل، شعال النارإتشبيه التبليغ ب

ن النار قد اشتعلت فعل. حتى تعتبر النار مشتعلة فعل أبقي عود الكبريت بجانبها فل يمكن القول 
ليها وتهويتها ليزيد لهيبها. إافة بعض الوقود ضإتها الذاتية وبعد ذلك يمكن يجب أن تبقى مشتعلة بقو  

تبقى مشتعلة ولو تركت لوحدها فترة من و  ن النار المشتعلة فعل تدوم وال تنطفئ من أول نفحة ريحإ
  .الزمن

 (1975مايو عام  /ابار 25فل الروحانية المركزية بتاريخ كافة المحاإلى  )من رسالة كتبت
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نجز حتى اآلن أو سينجز في المستقبل أُ  اكل م .أمر هللاة هو تبليغ هدف للجهود األمري ىولكن اسم -2
من  أمر هللانه )حجر الزاوية للقاعدة نفسها( الذي سيتقدم ويتعالى إ، يدور حول هذا الهدف األساسي

ة على مستوى من لهييات الحالية تدفعنا بأن نقوم بتبليغ ونشر النفحة المسكية اإلن التحد  إ، خلله
ن الظروف مهيأة اآلن فيجب أن ال ندع إكيلة وكثافة بحيث تسبق جميع فعالياتنا الحالية. نوعية وتش

السريع التغير. يجب أن ال نعتقد بأن الظروف الملئمة هي و  الفرص تفوتنا في هذا العالم المضطرب
ت ن الحالة المرثي لها والتي وصلإف :السبب الرئيسي لهذه الحركة والنهضة فهناك أكثر من سبب

ليس لهم )باحثون عن الحق والعدالة ولكن و  اضطراب وهم هائمون و  ليها جموع البشرية من معاناةإ
الرؤية يجب ، ىفاحتياجاتهم يجب أن تلب .ذانهم(آبصر ليعرفوا هللا بعيونهم أو يسمعوا نغماته ب من

ي هذه الحالة الفوضى. ف الشك وتحل   الثقة يجب أن ترسخ عندما يعم  ، أن تتجدد عندما يفقد األمل
تقديمها  حيث تم  ، ر لنا الطريقتنو  و  دن رسالة )السلم العالمي وعد حق( تمه  إوفي حاالت أخرى 

ن ذلك يمثل جزءا إ .على اختلف مراتبهم وطبقاتهمو  هدائها لجميع قادة وزعماء العالم في كل مكانا  و 
  .ية ومستمرةيجب أن تتابع بعزيمة وارادة قو و  هاما من مشاريع التبليغ المختلفة

ويرفع راية ، جديدة اوأرضا  يبعث سماءا و  نه يحيي األرواح الخامدةإ، ن التبليغ هو غذاء الروحإ
ويكون السبب في فوز األرواح  لهينه يؤكد على انتصار العهد والميثاق اإلإ، وحدة العالم االنساني

 ت أنفسها له بشرف رضاء موالهم ومحبوبهم. د  الزكية التي ف  

  (1988ة الرضوان لعام من رسال)

االسم  ةمن أعضاء جامع واع   عضو   سة لكل  من خلل الخدمة المكرا  ىن جميع هذه المتطلبات ستلبإ -3
ان هذا المجال يعتبر من األهمية  .األعظم وعلى األخص عبر التعهد الشخصي في حقل التبليغ

 ن باعتباره أساس النجاح والفلح بمكا
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وستؤدي لدخول أفواج المؤمنين في دين هللا والتي تحتاج للفت النظر أكثر  لجميع المشاريع األمرية
  .من جانبكم

  (1989)من رسالة الرضوان لعام 

علينا التأكد من أمر  ،فمهما كان العمل الذي ستقودنا اليه تأملتنا الخاصة واستجابتنا لداعي الواجب -4
فيعرفه أعظم الناس وأدناهم شأنا في ، لعالمي اسوف نقوم على نشر اسم من هو محي واحد وهو أننا

ا عبوديتنا ألمره أن نتقاعس وال يمكن لنا بأي حال من األحوال نحن الذين أعلن   .ةكل أنحاء المعمور 
وخاصة حين نأخذ في اعتبارنا أنه قد مضى اآلن ، لح  مُ الو  أو نتخاذل في تأدية هذا الواجب األساسي

وأيضا حين نأخذ في حسابنا العبء الثقيل من ، مال المباركجالقرن واحد من الزمان على صعود 
من قلوب  ةأنين اللهفة الصاعدو ونسمع صراخ اآلالم ، البليا التي حاقت بشعوب العالم فحطمتها
د ح  مو ، هللا هو المظهر األعلى فبهاء .ليهم الغوث واالنقاذإأولئك الذين ينتظرون بارقة األمل ليصل 

لما أعلن عنه قلمه المعصوم اذ  افطبقا  .ومصدر العدل والمحبوب األبدي ،البشر ومخل صهم جميعا
ي األكوان من نفحات اسمه الرحمن ويت حد يالمختار في ظلل األنوار ليحأتى  "قل قد :كتب يقول

 "ء.هذه المائدة التي نزلت من السما العالم ويجتمعوا على

ثمينا لكل من له أن  ولنقدمه كنزا، ن يسمعأه العزيز بكامل الوقار واالحترام لكل من ل هفلنحمل اسم
 اوكم سيكون محمودا  ولننطق به بالمحبة والعشق لدى كل من له أن ينضوي تحت لوائه.، يحظى به

ذا ما قمنا ونحن في غمرة هذه الرغبة في أن ننشر اسمه في اآلفاق فيضع كل واحد منا لنفسه خطة إ
وسيكون لمثل هذه  .ه للجمال األبهىق الذي نكن  لنبرهن بذلك على ذلك العش، شخصية للتبليغ

، النشاطات قوى ونتائج عبر العالم تكون بمثابة خاتمة حافلة للنشاطات المباركة لهذه السنة المقدسة
 .1993د السبيل للشروع في تنفيذ مشروع السنوات الثلث المرتقب في رضوان عام تمه  

 (1992)من رسالة الرضوان لعام 
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ن من واجبنا أن نقدم إ .رسالة حضرة بهاء هللاإلى  الحاجة في وسط جموع هي في أمس  نحن نعيش  -5
ن الظلم والمعاناة المحاطة بنا ليست دليل إ .ممكن الهم هذه الرسالة بكل جلء وقناعة وألكبر عددا 

بلغ الرسالة هي المرحلة إن إلنا فرصة يجب أن ال نغفل عنها.  يعلى هذه الحاجة فحسب بل تعط
كما نقرأ من الرسالة التي كتبت بالنيابة عن ، قتاألولى وبعد ذلك يجب أن نتأكد بأنها قد فهمت وطب  

نهم إن لم يشاهد الناس في الجامعة البهائية نموذجا واقعيا أفضل من الموجود فإ" :أمر هللا يحضرة ول
زيز فيجب عليهم بعد " وعندما يحتضنون األمر الع.سوف لن يدخلوا في األمر األعظم بأعداد كبيرة

ذلك وبواسطة التعاليم المباركة تطوير علقاتهم مع بعضهم البعض ومع اآلخرين حتى يمكنهم بعد 
 للباحث عن الحقيقة.  ضياءا و  اذلك وبالتدريج عرض نموذج حقيقي للجامعة البهائية تكون نورا 

 (1994من رسالة الرضوان لعام )

انسوا خوفكم في  .بالنقص أوعدم القدرة والخبرة يعيقكم أو يخيفكم ال تجعلوا النقد الذاتي أو أي شعور -6
 جنود الوحييؤكد لنا بأن الذي يقوم على ذكر اسمه سينزل عليه  مأل .تأييدات حضرة جمال القدم

اق الميدان المدعو فيه كل عش  إلى  اإذا هيا  .أهل مأل األعلى بصحاف من النور وأيضا سينزل عليه
أفضل "هو  بهاء هللان التبليغ كما أكد حضرة إي والمشمولون بلطفه وعنايته. حد  مره والمعرضون للتأ

". وفي هذه المرحلة االستثنائية من تاريخ البشرية ال يوجد أمر أكثر أهمية من دعوة كافة األعمال
 . ةلهيالمأدبة اإلإلى  رق  وعِ  األجناس من كل لون  

 (1995من رسالة الرضوان لعام )

بهاء هللا على  ن التبليغ هو الواجب المقدس الذي فرضه حضرةإب لنداء المؤسسات فوفوق التجاو  -7
ن هناك نفوسا أوسيبقى الشغل الشاغل لكل مؤمن طالما  .""أفضل األعمالكل فرد وقد وصفه بأنه 

ر "فل ينتظ .للهداية. وفي القيام بهذا الواجب يكون المؤمن مسؤوال مباشرة أمام حضرة بهاء هللاة تو اق
 أي توجيه" كما 
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حه حضرة شوقي افند فل تثنيه عقبات ، من تنتخبهم الجامعةم اخاصا  اأو يتوقع تشجيعا "بحرارة  يينص 
. فبيانات الشخصيات الرئيسية لألمر المبارك وحضرة "أهله أو أقرانه أو يبعده لوم ناقديه أو أعدائه

  .فرد في تقدم مصالح األمر الكريمد دور الأمر هللا زاخرة بالنصائح والمواعظ التي تحد   يول

 (1998من رسالة الرضوان لعام )

ا فصل  خدمة أمر هللا  35الحكمة وفصل  28إطاعة المؤسسات البهائية وفصل  5االستقامة والثبات على أمر هللا وفصل  2]راجع أيض 
 الهجرة في سبيل هللا[ 67وفصل 
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 التبرعات والعانات  -20

  بهاء هللامن آثار حضرة 

انفق مالي على فقرائي لتنفق في السماء من كنوز عز ا ال تفنى وخزائن مجدا ال  يا ابن االنسان -1
 . انفاق الروح أجمل لو تشاهد بعيني ي تبلى ولكن وعمر 

 (الكلمات المكنونة)

فسوف يجزي  .قديراشيء م به إن كنتم فقراء يغنيكم هللا من فضله إنه كان على كل تُ زقرُ انفقوا ما  -2
 .  الذين آمنوا ثم أنفقوا أحسن الجزاء من عنده فيدخلهم في رضوان قدس قديماهللا

 (236ص ،1ج ،توقيعات مباركةنقل عن )

 . دينهفي هو انفاق المرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من اخوته  رأس الهمة -3

 (79ص  ،نسائم الرحمن)
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  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

هتتذه اإلعانتتة ، متتر هتتام جتتدا وعلتتيهم الستتعي فتتي هتتذا األمتتر المبتترور بكتتل أهميتتةإن اإلعانتتة الخيريتتة أ -1
 . الخيرية من األمور اللزمة

 (241ص  ،4ج ،امر وخلق)

أيها األحباء تأكدوا بأن مقابل هذه االعانة ستحصلون على أضعاف  مضاعفة من الخير والبركة في  -2
شك بأن هللا الحي  القدير يؤيد  شرة أمثالها. المن جاء بالحسنة فله ع .الزراعة والصناعة والتجارة

 . بشدة أهل االنفاق

 (131ص ،4ج ،عبد البهاء)مكاتيب 

أيهتتا األحبتتاء إن الشتتركة الخيريتتة )الصتتندوق الخيتتري( متتن مؤسستتات رب البريتتة ألنتته يرب تتي األيتتتام   -3
الرحمن. علتيكم االهتمتام بهتذه ويكفل راحة الفقراء والعجزة والمساكين وسبباا لتعليم األطفال وتبليغ أمر 

الشتتركة الخيريتتة. كتتل متتن يستتاعدها فتتإن التأييتتد والتوفيتتق اإللهتتي سيشتتمله فتتي جميتتع المراتتتب ويكمتتل 
يررا أحبرراء هللا علرريكم بهررذا األمررر المبرررور والحررظ  .نواقصتته ويكتتون ستتبباا للعتتز ة األبديتتة لتلتتك النفتتوس

ة اصرربحت مؤيرردة بجنررود مررن المررأل المشرركور وسرروف ترررون أن كررل جمعيررة خيريرر يالموفررور والسررع
 . األعلى وغدت منصورة بجيوش من الملكوت األبهى

 (116ص  ،2 ج ،عبد البهاءمكاتيب  )

أصتتحاب الستتيد المستتيح كتتانوا أحتتد عشتتر شخصتتا وأسستتوا  .يجتتب االهتمتتام بموضتتوع الشتتركة الخيريتتة -4
 . تأسيس الصندوق كانت له أهمية ا. إذا اخيريا  اصندوقا 

 (الصندوق الخيري   أشار بأن المقصود من الشركة الخيرية هو أمر هللا يعلما بان حضرة ول، 84ص  ،5ج  ،سمانيمائده آ)
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 يمن تواقيع حضرة شوقي افند

األستتباب إلتتى  تتتم التأكيتتد ستتابقا بأنتته متتن أجتتل تقتتدم األمتتور الروحانيتتة والفتوحتتات األمريتتة هنتتاك حاجتتة  -1
ن لم تتو ، المادية والوسائل المالية  . الكلي ممتنع ومحال و  ذه األسباب فإن التقدم والنمفر هوا 

 (313ص ،1ج ة،توقيعات مبارك)

ومن األمور اللزمة األساسية. في  مر هللااإلعانة في هذا السبيل من االحتياجات الضرورية أل  -2
م في ه، الحقيقة فإن أعظم وظيفة للشخص البهائي بعد أداء حقوق هللا هي اإلعانة ذا ألن كل ما يقد 

وتعزيز وتقوية دين هللا ولكن هذه الوظيفة مقدسة وهو أمر  أمر هللاالسبيل وُيصرف يستخدم لترويج 
 . وال يجبر أو يكلف أحد عليه يوجدان

 (214ص  ،توقيعات مباركةمنتخبات )

 أمر هللاشك إنه قد نصر وبل غ  ال، إن كل من يقوم بإعانة المحفل الروحاني ماليا وحسب استطاعته  -3
 . سيشمل حاله وتفتح أبواب البركة عليه لهيإن التأييد اإل .ساعد الفقراء ورفع كلمة هللاو 

 (215ص  ،منتخبات توقيعات مباركة)

يجتب أن يتأستس الصتندوق المركتزي ويتدعم بكتل ستخاء ويستاعد بشتكل مستتمر وعلتى مستتوى عتتالمي   -4
م األمر وتحقيق االنتصارات  . ألنه من لوازم تقد 

 (المركزي للهند يالمحفل الروحانإلى  1926ايار  25تبها حضرته بتاريخ من رسالة ك)

وعلتى األختص عنتدما يكتون ، ليس هناك حد  معي ن للتبرع للصندوق المركزي، فكلمتا ازداد كتان أفضتل  -5
كتان الثتواب أكبتر  وكلمتا كانتت التضتحية كبيترة، .التبرع نابعا من التضحية والرغبة متن جانتب المتبترع

فتي حتد ذاتته بقتدر متا يكتون ممزوجتا  اتبارك وتعالى. وفوق ذلك فإن مبلتغ التبترع لتيس مهم ت عند الحق
 . بالتضحية

 (1935 كانون االول/ ديسمبر 31من رسالة كتبها حضرته ألحد االحباء بتاريخ )
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إن كل فرد بهائي بغض  النظر عن وضعه المادي يجب أن يدرك المسئولية الكبيرة التي تقع على  -6
قه في هذا الخصوص ويجب أن يكون على ثقة بأن تطوره ورقي ه الروحي كمؤمن بالنظام البديع عات

ة لألمر لهيحد كبير على مدى استعداده بدعم المؤسسات اإلإلى  العالمي لحضرة بهاء هللا يعتمد
 . المبارك فعليا وعمليا

 (م1937تموز/ يوليو  17خ المحفل المركزي للهند بتاريإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

إن أي بهائي يمكنه أن يعطي للصناديق الخيرية لألمر المبارك بالغا كان أم طفل وال حاجة لبيان   -7
وضع  يإذا نشأ أ، واألطفال البهائيون قد أعطوا لألمر المبارك دائما وفي كل مكان، بهذا الخصوص

حل مشكل ذلك الوضع، وال يمكن وضع في صف يؤمه أطفال غير بهائيين فعلى معلمة الصف أن ت
 . قاعدة لمعالجة أمور كهذه

 (74ص  ،التربية والتعليم)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

أما  .ألنها مسئولية روحية، اأم غنيا  اإن التبرع للصندوق هو أمر مقدور لكل مؤمن سواء كان فقيرا   -1
ضحية ومحبة صادقة. إن اتحاد األحباء في ِبقدر ما يصاحب ذلك من ت اِمقدار التبرع فهو ليس هاما 

.... ولهذا يجب أن يكون هدف كل جامعة محلية .ةلهيأداء هذه الخدمة ستجذب التأييدات اإل
ومركزية أن تصبح مكتفية ذاتيا وتصرف ايراداتها بكل حكمة وتدبير لكي تستطيع بعد ذلك أن تتبرع 

األعظم في أعماله التي يؤديها في المناطق للصندوق البهائي العالمي وبذلك مساعدة بيت العدل 
الخصبة والرديئة وفي مساعدة المحافل الروحانية المركزية الجديدة في مباشرة أعمالها والمساهمة في 

 . المشاريع العالمية الرئيسية

 (الشرق والغربفي البهائيين إلى  1963كانون االول / ديسمبر عام  18من رسالة كتبت بتاريخ )
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الذين سوف  بهاء هللافإن التبرع للصندوق هو ميزة روحية خاصة فقط للمؤمنين بحضرة ، ى ذلكوعل  -2
إنها مسئولية ومصدر للفضل والبركة وأحد أوجه األمر المبارك الذي يجب  .لن يحرموا أنفسهم منها

ية التبرع إن أهم .أن يعرفه المؤمنون الجدد أثناء تعم قهم باألمر المبارك ومعرفة تعاليمه وأحكامه
هذه الخدمة. كل ذلك محل في تكمن في مقدار التضحية وروح االنقطاع الذي يلزمه واتحاد األحباء 

 . لتعزيز احترام ووقار األحباء والجامعة اة وسببا لهيجذب التأييدات اإل

 (1985آب / اغسطس عام  7جميع المحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  من رسالة كتبت)

فعندما يؤمن االنسان  .علقة قريبة بين المؤمن والتبرعات بغض  النظر عن الوضع الحالي لههناك  -3
وعليه أن يلئم حياته  يلهذا العصر فإنه يدخل ضمن العهد اإلله إلهيكمظهر أمر  بهاء هللابحضرة 

تقديم وضمن الخادمين للعتبة السامية حتى يشمله الفضل ب لهيومتزايد مع الهدف اإل يبشكل تدريج
 مقداره.إلى  ممتلكاته المادية لألمر المبارك دون النظر

 (من نفس الرسالة السابقة)

للمحافل الروحانية المركزية أن تبحث  اهاما  اكما سبق أن أشير إليكم في عدة مراسلت فإنه يعتبر أمرا  -4
الطرق لتحقيق االحساس بالملكية والتملك. من ، عن الطرق والوسائل التي توجد في قلوب األحباء

 . حاجة الصناديقإلى  ذلك هو لفت انتباههم

 (بعض المحافل الروحانية المركزيةإلى  1967شباط/ فبراير  9من رسالة كتبت بتاريخ )

لمعرفة وتقدير هذا المبدأ الهام في الشريعة  يوفوق ذلك نعتقد بأن هناك حاجة على المستوى العالم -5
للصندوق يجب أن يشكل جزءا ال ينفصم من الحياة الروحية لكل فرد  إن مبدأ التبرع .ةلهيالمقدسة اإل

بهائي وأيضا اعتباره تطبيق إلحدى الوظائف الروحانية الرئيسية. وفي دول عديدة الحظنا إحجام عدد 
من المبلغين لذكر موضوع دعم الصناديق االمرية كجزء طبيعي من الحياة الروحية البهائية أثناء 

  أكثر من مرة بهاء هللاوفي الكتاب األقدس أشار حضرة  .ألمريةعرضهم للتعاليم ا
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كما ، لهيأهمية دمج الوسائل المادية مع الوسائط الروحانية لتحقيق االهداف السامية لألمر اإلإلى 
 . الحياة للدين البهائي موضوع التبرعات باعتباره قوامإلى  اشار حضرة شوقي أفندي

 كافة البهائيين في العالم(إلى  م 1991نوفمبر عام  /يرين الثانتش 18من رسالة كتبت بتاريخ )

ا فصل   الكرم والسخاء[ 57الزكاة وفصل  39حقوق هللا وفصل  27]راجع أيض 

This file was downloaded from QuranicThought.com



135 

 التعليم و  التربية -21

 من آثار حضرة بهاء هللا 

د في اللوح والذي -1 ترك مرا ُأمرر بره  ُكت ب على كل  أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط ودونهما عما ُحد 
ال يرجع إنرا جعلنراه ، بيت العدلإلى  فلألمناء أن يأخذوا منه ما يكون الزما لتربيتهما إن كان غنيا وا 

مأوى الفقراء والمساكين. إن الذي رب ى ابنه أو ابنرا مرن األبنراء كأنره رب رى أحرد أبنرائي عليره بهرائي 
             .وعنايتي ورحمتي التي سبقت العالمين

          (48فقرة  ،تاب االقدسالك) 

 كتب على كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط  -2

مسئولية األبوين تجاه تربية أوالدهما إلى  لم يكتف حضرة عبد البهاء في ألواحه بتوجيه الن ظر
ألن البنات ، تربية البنات وتعليمهن أهم من تربية األبناء وتعليمهم" :د بكل وضوح أن  بل حد  ، فحسب

ذلك إن استحال على عائلة " و .واألم هات هن  المربيات األوليات لألطفال، ما أم هات اسيصبحن يوما 
المجتمع في تعليم كل  أطفالها، يلزم تفضيل البنات ألن  بفضل أم هات متعل مات تتحقق فوائد المعرفة 

 . بسرعة ونجاح

 (76ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس) 
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فان هللا خلقه بكلمة واحتدة وهتداه بكلمتة ، مه مما فيهم ولكن عدم التربية حر طلسم األعظاالنسان هو ال -3
تتتة ثالثتتتة حفتتتظ مقاماتتتته ومراتبتتته. تفمقتتتام التعلتتتيم وبكلمتتتإلتتتى  أختتترى  إلتتتى  انظتتتر :ل ستتتيد الوجتتتود قتتتائلض 

عرصتة الشتهود وينتفتع بهتا إلتى  أحجتارا كريمتة تخترج بالتربيتة جتواهره ي االنسان فهو بمثابتة معتدن يحتو 
 . االنساني العالم

 (167ص  ،122فقرة  ،منتخباتي) 

ل النفاق والختلف بتين االمتم باالستم االعظتم ويشتاهد الكتل متن و اعملوا على تربية أهل العالم حتى يز  –4
 . بساط ومدينة واحدة

 ( 214ص  ،156فقرة  ،منتخباتي) 

ة ستتتدرة االنستتتان هتتتي الباطنيتتتة ألن ثمتتتر و  أن ابتتتذلوا قصتتتارى الجهتتتود فتتتي اكتستتتاب الكمتتتاالت الظاهريتتتة -5
ولم يزل مثله كمثل أشتجار ، الفن غير مرغوب فيهو  فاالنسان دون العلم، الكماالت الظاهرية والباطنية

 والبيان.والمعاني بل ثمر، لذا يجب أن تزي نوا سدرة الوجود على قدر المستطاع بأثمار العلم والعرفان 

  (8ص –التربية والتعليم )

 ملثتتتامن متتتن الفتتتردوس االعلتتتى ان دار التعلتتتيم فتتتي االبتتتتداء يجتتتب عليهتتتا ان تعل تتتكلمتتتة هللا فتتتي التتتورق ا -6
ناهم بطتراز ي  ة عن المناهي ويز لهياالطفال شرائط الدين ليمنعهم الوعد والوعيد المذكوران في الكتب اإل

وما لم يكن منصوصا من الحتدود فتي  .التعصب والحمية الجاهليةإلى  االوامر ولكن بمقدار ال ينتهي
جراء ما يستحستنونها انه يلهمهم ما يشاء  .لكتاب صراحة يجب على أمناء بيت العدل التشاور فيه وا 

 . وهو المدبر العليم

  (86ص  – بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع) 

العلم بمثابة الجناح لإلنستان والمرقتاة  .هو  رقي  عالم الوجود وسمإلى  ان العلوم والفنون والصنائع تؤدي -7
ال العلتتوم التتتي تبتتدأ ، ولكتتن العلتتوم التتتي ينتفتتع بهتتا أهتتل األرض، يلتتزم علتتى الجميتتع اكتستتابه، ائتتهالرتق

علمه وهو العلة لعز ته وتنع مه وفرحه ونشاطه وبهجته ، في الواقع، .. والكنز الحقيقي لإلنسان. بالكلم
ك به وويٌل للغافلينوانبساطه   . طوبى لمن تمس 

 (من لوح ابن الذئب) 
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فعلتى الترغم متن مشتقة ذلتك ظاهريتا  .تربية االطفال وحفظهم من سيد االعمال لدى الغنتي المتعتالان  -8
   . ظهور الراحة االبديةإلى  ولكنه يؤدي

 (77ص  ،8جزء  ،مائدة اسماني) 

منفعتتة إلتتى  عاقبتتة كتتل أمتتر  متتن بدايتتته وأن ينكتتب  األطفتتال علتتى علتتوم وفنتتون تتتؤديإلتتى  يجتتب النظتتر -9
وا علء مقامه كي تزول رائحة الفساد من العالم ويصبح الكل  بفضتل هم تة أوليتاء الدولتة  االنسان ورقي ه

.. تفضتتتل ستتتيد الوجتتتود قتتتائل: الحكتتتيم العتتتارف والعتتتالم .والمل تتتة مستتتتريحين فتتتي مهتتتد األمتتتن واالطمئنتتتان
لكبتريين متن هتاتين العطيتتين ا، بمشيئة هللا، البصير هما بصران لهيكل العالم عسى أن ال ُيحرم العالم

 وأن ال ُيمنع عنهما.

 (149ص  ،لوح مقصود، بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع) 

والتجرارة  برالعلوم النافعرةأما االطفال فقتد أمرنتا فتي البدايتة بتتربيتهم بتاداب التدين وأحكامته ومتن بعتد  -10
 مروالهإلرى  ب العبديقر  المزينة بطراز االمانة واالعمال التي تكون دليال لنصرة أمره أو يجذب به أمرا

واالمانررة والديانررة انرره هررو الغفررور  نسررئل هللا أن يؤيررد أطفررال أوليائرره ويررزينهم بطررراز العقررل واالداب
 . الرحيم

 (95ص  ،الجزء الثاني ،بيام بهائي)

هللا إلرى  يا حسين يا معلم قد أقبل إليك وجه القردم مرن شرطر سرجنه األعظرم ويعل مرك بمرا يقربرك -11 
 . صراط هللا العزيز الوهابإلى  وبى لمعلما قام على تعليم األطفال وهدى الناسط، مولى األنام

  (12ص ،التربية والتعليم) 

ن لتتم يفتتتز االوالد بهتتذا الطتتتراز فستتوف يغفلتتتوا عتتتن علتتى االبتتتاء أن يبتتذلوا جهتتتدهم فتتي تتتتدي   –12 ن االوالد وا 
هم بهتتذا الطتتراز فستتوف يكونتتون وفتتي حالتتة عتتدم فتتوز  .اطاعتتة الوالتتدين التتتي تعتبتتر فتتي مقتتام اطاعتتة هللا

 . ما يشاء يفعل بأهوائه غير مبالين

 (88ص  ،حدود وأحكام گنجينه) 
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 من الواح حضرة عبد البهاء

ألن جميتتع أستترار الكائنتتات موجتتودة فتتي ، ة الكبتترى يعنتتي هتتو كتتتاب التكتتوينلهيتتاالنستتان هتتو اآليتتة اإل -1
نتتور األنتتوار وروح األرواح و  هر الجتتواهرلتتو يترب تتى فتتي ظتتل المرب تتي الحقيقتتي يصتتير جتتو  اإذا ، االنستتان

ومركز السنوحات الرحمانية ومصتدر الصتفات الروحانيتة ومشترق األنتوار الملكوتيتة ومهتبط االلهامتات 
أما لو ُحرم فإنه يكتون مظهتر الصتفات الشتيطانية وجتامع الرذائتل الحيوانيتة ومصتدر الشتؤون ، الربانية

تتالظلمانيتة، هتتذه هتتي حكمتتة بعثتتة األنبيتتاء لتر  ويتتتطع م  ابيتتة البشتتر حتتتى يصتتير هتتذا الفحتتم الحجتتري ماسا
أشترف إلتى  هذا الشجر غيتر المثمتر فيعطتي فاكهتة فتي نهايتة الحتلوة واللطافتة وحينمتا يصتل االنستان

مقامتتات العتتالم االنستتاني فعندئتتذ يترق تتى فتتي مراتتتب الكمتتاالت ال فتتي الرتبتتة ألن المراتتتب محتتدودة ولكتتن 
 ة ال تتناهى.لهيالكماالت اإل

 (174ص  ،عبد البهاءمن مفاوضات )

المعلوم فهري خسرران مبرين. عليرك بتحصريل العلروم إلى  تاهلل الحق إن لم يكن العلوم سببا للوصول -2
ه الجمال المعلوم حتى تكون آية الهدى برين الرورى ومركرز النهرى فري هرذه الردائرة التري إلى  والتوج 

ل في ملكوت األنوار واطل ع بالسر المصرون تاهت فيها عقول ذوي الحجى إال من فاز باألسرار ودخ
 والرمز المكنون.

  (107ص  ،منتخباتي از مكاتيب)

ية الجسمانية هي فالترب، وتربية إنسانية، وتربية روحانية، ولكن التربية على ثلثة أنواع تربية جسمانية -3
رفاهيتتتة التتتتي فيهتتتا ه وذلتتتك يكتتتون بتستتتهيل ستتتبل المعيشتتتة وتتتتوفير أستتتباب الراحتتتة والو  لنشتتتوء الجستتتم ونمتتت

يعنتتتي ، وأمتتتا التربيتتتة اإلنستتتانية فهتتتي عبتتتارة عتتتن المدنيتتتة والترق تتتي والستتتعادة، يشتتتترك االنستتتان والحيتتتوان
االستكشتافات العظيمتة واالختراعتات الجليلتة التتي و  السياسة والنظام والتجارة والصناعة والعلوم والفنتون 

 فهي تربية ملكوتية ة لهيوأما التربية اإل، بها يمتاز االنسان عن الحيوان
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إذ بهتتتتا يكتتتتون االنستتتتان فتتتتي هتتتتذا المقتتتتام مركتتتتز ، هتتتتي التربيتتتتة الحقيقيتتتتة، ةإلهيتتتتهتتتتي اكتستتتتاب كمتتتتاالت 
وهتذا هتو المقصتد األستمى للعتالم مثالنرا( و  ا على صرورتنالنعملن  انسان  السنوحات الرحمانية ومظهر )

انيا ومربيتتا روحانيتتا نافتتذ الحكتتم فتتي يكتتون مربيتتا جستتمانيا ومربيتتا إنستت افتتنحن اآلن نريتتد مربياتت االنستتاني.
 جميع الشئون.

  (15ص  ،عبد البهاءمن مفاوضات )     

يا عبد هللا كنت قد سأْلت  بخصوص تربية األطفال وتعليمهم، إن األطفال الذين ُولدوا فتي ظتل  الستدرة  -4
تتربيتهم منتذ  ة يجتب علتى األمهتاتلهيتورضعوا من ثدي العناية اإل أمر هللاالمباركة وترعرعوا في مهد 

التحتتد ث عتتن عظمتتته وغتترس خشتتية هللا فتتي قلتتوب و  ة، وذلتتك يعنتتي علتتيهن ذكتتر هللاإلهيتتالبدايتتة تربيتتة 
ومحبة كي يستنشتق كتل طفتل منتذ بدايتة حياتته نستيم  ويجب تربية الطفل بكل لطافة ونظافة، األطفال
وهي األساس الكلي، وعندما  يهتز  بفرح من رائحة هداية هللا، هذه هي بداية تأسيس التربيةو  محبة هللا

ة حيتث يبتدأ فيهتا بترتيتل اآليتات الرحمانيتة وتعل تم المقتدمات إلهيتيبلغ الطفل ستن التمييتز يتدخل مدرستة 
يجتتب علتتى الطفتتل أن يتتتعلم فتتي هتتذه المدرستتة القتتراءة والكتابتتة وكتتذلك بعتتض المبتتادئ العلميتتة ، الدينيتتة

 م وضع القلم في يتد كتل طفتل وتقستيم األطفتالأي يجب على المعل، التي يسهل على الطفل استيعابها
وبعد استقرار األطفال في مقاعدهم المصتطفة وأقلمهتم ، فرق وتدريسهم وفقا لمقدرتهم واستعدادهمإلى 

فيتتنقش األطفتتال ، يعل تتق المعلتتم الستتبورة ويكتتتب عليهتتا حرفتتا متتن الحتتروف، فتتي أيتتديهم وأوراقهتتم أمتتامهم
فينقشته األطفتال ،  يكتتب المعلتم حترف األلتف ويقتول هتذا ألتففمتثل، بدورهم ذلك الحرف علتى أوراقهتم

ويقولتتون هتتذا ألتتف وعلتتى هتتذا المنتتوال حتتتى نهايتتة الحتتروف األبجديتتة. وعنتتدما يعرفتتون هتتذه الحتتروف 
وبهتتذه الطريقتتة ، يبتتدأ المعلتتم بتركيتتب الحتتروف فيتبعتته األطفتتال ويكتبوهتتا علتتى صتتفحة كراستتهم، جيتتدا

كتتل  وبعتتد ذلتتك يكتتتب المعلتتم جمتتل ويتبعتته األطفتتال أيضتتا بنقلهتتا ، ايتعلمتتون الحتتروف والكلمتتات بكاملهتت
 . فيشرح لهم المعلم معنى تلك الجملة، على ورقته

  (43-42ص  ،التربية والتعليم)   
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ربيتة البنتات تربيتة إنها لفي غاية األهمية، وكذلك ت، ابذلوا كل الجهد في مسألة تعليم األطفال وتربيتهم -5
وكتل طفتل ، فاألمهتات أولتى المرب يتات لألطفتال، على حسن السلوك واألختلق عرعن  صحيحة، كي يتر 

 في طفولته المبكرة بمثابة غصن  نضر  ري ان يتأثر بتربية الوالدين كيفما يشاءان.

  (46ص  ،التربية والتعليم)    

جيتد يا إماء الرحمن إن مدرسة اإلناث أهم متن مدرستة التذكور ألنته واجتب علتى بنتات هتذا العصتر الم -6
التضل ع في مختلف علوم هذا العصر العظيم وفنونه وصنائعه وبدائعه كي يتتمكن  متن تربيتة أطفتالهن 

ن كانت األم حائزة كما إلى  وهدايتهم منذ صغر السن ينبغي على الفضائل اإلنسانية طريق الكمال، وا 
ه المدرستتتة التتتتي الجمتتتال واألدب، بنتتتاء علتتتى ذلتتتك فهتتتذو  ى األطفتتتال كالملئكتتتة فتتتي غايتتتة الكمتتتالب تتتيتر 

إن ، وموضتتع اهتمتتامهمت يجتتب أن تكتتون فتتي رعايتتة األحبتتاء تأسستتت فتتي تلتتك التتديار خصيصتتا للبنتتا
المعلمتتات اللتتواتي يعل متتن فتتي هتتذه المدرستتة إمتتاء مقربتتات لتتدى عتبتتة هللا ألنهتتن امتتتثلن ألوامتتر الجمتتال 

الء البنتات أمهتات يتضتر عن ستيأتي يتوم تصتبح فيته هتؤ ، ُقْمن  بتربية األطفتال اإلنتاثو  المبارك المقدسة
عتبة الرحمن ويتلم سن النجاح والفلح والهناء ألولئك المعلمات ويرجين لهن  الدرجات إلى  متنانابكل 

  في ملكوت رب اآليات.

  (46ص  ،التربية والتعليم)     

روع فتتترض اليتتتوم علتتتى أحبتتتاء هللا ووجتتتب علتتتيهم تربيتتتة األطفتتتال بتتتالقراءة والكتابتتتة وتعلتتتيمهم مختلتتتف فتتت -7
ألن الطفل في أول ، للطفل هي األم أول مرب   ، على جميع المستويات افيوما  االمعرفة كي يتقدموا يوما 

ه كالغصتن الرطتب يمكتن تربيتته علتى أيتة صتورة أردت، إذا رب يتته مستتقيما يصتبح مستتقيما و  نشأته ونمت
نه لمن الواضح  ولتى للولتد ومؤسستة أخلقته ن األم هتي المرب يتة األأوينشأ وينمو في غاية االعتدال، وا 

حتتق العلتتم أن تربيتتة األطفتتال علتتى آداب كمتتال اإلنستتانية  ن  اعلمتت، أيتهتتا األمهتتات الحنونتتات اإذا  وآدابتته.
 . لهي أفضل عبادة لدى الرحمن وال يمكن تصو ر ثواب أعظم من هذا

  (50ص  ،التربية والتعليم)              
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ستتتتموه فتتتي تلتتتك المدينتتتة النتتتوراء كتتتان مناستتتبا وقتتتابل يتتتا إمتتتاء التتترحمن إن المحفتتتل الرحمتتتاني التتتذ -8 ي اس 
تتة حقتتا وستتبقتن  الكتتل فتتي قيتتامكن  علتتى خدمتتة عتبتتة الكبريتتاء وفتتزتن  بالموهبتتة ، لإلطتتراء لقتتد بتتذلتنا الهم 

تتتتة وروحانيتتتتة وتتتتترتلن  آيتتتتات هللا ، الستتتتماوية واآلن علتتتتيكن  أن تجتتتتتمعن فتتتتي ذلتتتتك المحفتتتتل النتتتتوراني بهم 
البراهين، وأن تسع ين في هداية نساء تلتك التديار واالهتمتام بتربيتة و  بيان الحججو  وتشتغلن  بذكر الحق

ناثا كي تتمكن األمهات من تربية أوالدهن منذ الصغر تربية كاملتة وتلق يهم األختلق نتاألطفال ذكورا وا 
فضتتائل العتتالم االنستتاني ومتتنعهم عتتن صتتدور أي تتة حركتتة مذمومتتة ورعتتايتهم بتتين إلتتى  الحستتنة وهتتدايتهم

ينشتتتأوا و  محبتتتة هللامعرفتتتة هللا و أحضتتتان التربيتتتة البهائيتتتة حتتتتى ينهتتتل األطفتتتال لتتتبن المعرفتتتة متتتن ثتتتدي 
تتة والعتتزم والحتتزم فتتي األ حستتن الستتلوك وعلتتو  يكتستتبوا و  ويترعرعتتوا متتور واالستتتقامة فتتي كتتل الفطتترة والهم 
ز كل عمتل انجاو  ةوا على سمو التفكير وعلى المحبة والطموح وعلو الهم ة والعفة والعصمبر  عمل ويتد
لهذا على األمهات تربيتة صتغارهن كمتا يرب تي البستتاني أغراسته ويعتنتي بهتا، والستعي لتيل  .ُيعهد إليهم

ونهارا في العمل على تأسيس االيمان وخشية هللا وحب اآلخترين وفضتائل األختلق والصتفات الحستنة 
ذا صتتدرت متتن لتتتمألو  لتثنتتي األم وتطتتري طفلهتتا كلمتتا قتتام بعمتتل ممتتدوح، فتتي أطفتتالهن  قلبتته ستترورا، وا 

الطفل أدنى حركة شاذة لتنصحه وال تعاتبته ولتعاملته بوستائل معقولتة ولتو بقليتل متن الزجتر فتي الكتلم 
 إذا لزم األمر، ولكن الضرب والشتم ال يجوزان أبدا فإنهما يفسدان أخلق الطفل.

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

 حضرة ولي أمر هللامن تواقيع 

لتتة، البنتتاتو  متتن األمتتور األساستتية الحيويتتة فتتي هتتذه األيتتام هتتو تربيتتة الصتتبيان -1 إلتتى  فمتتن المهتتام المخو 
 أعضاء المحفل الروحاني هو أن يبذلوا الجهد بكل قواهم وبمساعدة 
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مبتادئ األحباء لتأسيس المدارس من أجل تربية الذكور واإلناث متن األطفتال تربيتة روحانيتة وتعلتيمهم 
تيان البينات وتاريخ األمر المبارك والفنتون المتنوعتة اللغتات لكتي يصتبح و  تبليغ األمر وتلوة اآليات وا 

وا متتالطبقتتات المتتدارس البهائيتتة ليتعل   أستتلوب التربيتتة البهائيتتة مشتتهورا بحيتتث يقصتتد االطفتتال متتن جميتتع
 . ترويج أمر هللا ة والعلوم المادية فيمه دوا بذلك أسبابلهيفيها مبادئ التعاليم اإل

 (1923كانون االول / ديسمبر  19المحفل الروحاني لطهران بتاريخ إلى  من رسالة)

متتن جملتتة الواجبتتات المقدستتة للمحافتتل الروحانيتتة هتتي تعمتتيم العلتتم والمعرفتتة وتأستتيس المتتدارس وتهيئتتة  -2
ناثتا، يجتب أن يتتعل م كتل طفتل متن التسهيلت الضرورية من أجل كسب العلم لجميع األطفال ذكتورا وا 

 حثيثتتا ادون استتتثناء وفتتي ستتنوات عمتتره األولتتى مبتتادئ القتتراءة والكتابتتة بصتتورة كاملتتة، ثتتم يستتعى ستتعيا 
تتتة بالغتتتة فتتتي اكتستتتاب العلتتتوم العاليتتتة والفنتتتون النافعتتتةو  ف ر  اللغتتتات المختلفتتتة والصتتتنائع والِحتتتو  يبتتتذل هم 

أطفتتال الفقتتراء واألختتذ بأيتتديهم فتتي  استتتطاعته. إن إعانتتةو  المتداولتتة وذلتتك وفقتتا لرغبتتته وبقتتدر استتتعداده
اكتساب هذه الكماالت وبصورة خاصة تعلم مبتادئ العلتم االبتدائيتة لهتي متن فترائض أعضتاء المحافتل 

إن الررذي رب ررى  منتتاء التترحمن فتتي جميتتع البلتتدان.الالروحانيتتة وتعتبتتر متتن الواجبتتات المقدستتة الوجدانيتتة 
 رحمتي التي سبقت العالمين.و  عنايتيو  عليه بهائي من األبناء كأنه رب ى أحد أبنائي ابن  اابنه أو 

 (1925حزيران / يونيو  8المحفل الروحاني المركزي اليران بتاريخ إلى  من رسالة)

بخصوص السؤال الذي كنت قد سألته وهو عما إذا كان من األفضل أن تقوم بزيارة لتألرض المقدستة  -3
يود  حضرة شوقي أفندي أن أكتب إليك بأنه ، هأو االحتفاظ بمصاريف السفر لشاب تكف لت أنت بتعليم

بتتوا بتتك فتتي بيتتت موالنتتا المحبتتوب  ن كتتان متتن دواعتتي ستتروره البتتالغ وستترور األستترة المباركتتة أن يرح  وا 
ويشتتتاركوك عنايتتتات موالنتتتا العظتتتيم الستتترمدية المتدفقتتتة فتتتي داختتتل مقامتتته المقتتتدس  عبتتتد البهتتتاءحضتتترة 
 تمر في مساعدة ذلك الشاب ه أكثر أهمية أن تسن  أفإنه يعتقد ، وحواليه
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المبتدع وهتو إن التتذي  بهتاء هللات بتربيتته. انته ينصتحك بتذلك وهتو متدرك تمامتا قتول حضترة لتالتذي تكف  
 رب ى ابنه أو ابنا من األبناء فكأنه رب ى أحد أبناء بهاء هللا نفسه.

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

ن كل متا إنكم تعلقون أهمية كبيرة على توجيه األطفال، إذ أإن حضرة ولي أمر هللا سعيد جدا إذ يعلم  -4
نمو هم يترك آثارا في حياتهم كلهتا ويصتبح جتزءا و  يتعل مه األطفال في تلك المرحلة المبك رة من تطورهم

بتاء التذين هتم أكبتر وعلتى األح، ليس هناك كتاب خاص يوصي به حضرة ولي أمتر هللا من طبيعتهم.
ة محتتاوالت ستتينتج فتتي نتته بعتتد عتتدأا أن يحتتاولوا إعتتداد مجموعتتات تفتتي بتتذلك الغتترض وال شتتك فتتي ن  ستت

.  النهاية كتابٌ   واف 

حضرة الباب غيبا و  بهاء هللاأن يعلق أهمية بالغة على حفظ ألواح حضرة  عبد البهاءاعتاد حضرة 
أمتا اآلن فهتؤالء األطفتال قتد كبتروا ومتا ، لتواح غيبتاوفي أيامه كان على أطفال البيت المبارك حفتظ األ

عتتاد لهتتم وقتتت لتتذلك، لكتتن هتتذه العتتادة مفيتتدة جتتدا لتتزرع األفكتتار والتتروح التتتي تحويهتتا تلتتك الكلمتتات فتتي 
وا قصصتتا مشتتوقة عتتن األيتتام األولتتى  مطتتالع االنتتوار"باقتنتتائكم كتتتاب " .عقتتول االطفتتال يمكتتنكم أن تعتتد 

كمتتا وان هنتاك قصصتتا عتن حيتتاة الستيد المستتيح ، يستمعوها االوالد أنلألمتر المبتارك التتتي يجتب علتتى 
تحي تز دينتي أي  تلتك القصتص التتي لتو حكيتت للطفتال فانهتا تحطتم، وستيدنا محمتد واالنبيتاء االخترين

  .يكونون قد تعل موه من أناس كبار ربما كانت معرفتهم عن األديان األخرى سطحية

ختلتف األنبيتاء وكتذلك متا تفضتلوا بته متن أقتوال إنهتا ذات إن تلك القصص التي تحكي عتن حيتاة م   
حيتث أنته توجتد ، ومن ناحية ثانية تجعل األطفال يفهمتون النصتوص األمريتة فهمتا أحستن، فائدة كبيرة

ن هتتذا العمتتل عمتتل أنتتاس ذوي أالرستتل غيتتر و  هتتؤالء األنبيتتاءإلتتى  فتتي هتتذه النصتتوص إشتتارات متكتتررة
قة لألطفتتتال. وستتتينتج األمتتتر يجو  خبتتترة يجمعتتتون متتتواد ومواضتتتيع كهتتتذه علتتتون منهتتتا كتبتتتا مدرستتتية مشتتتو 

 إنها فقط مسألة ، المبارك تدريجيا أناسا يلب ون هذه االحتياجات
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 . المواهب للقيام بهذا العمل ذوي وما علينا سوى أن نسعى في حث مختلف األشخاص من ، وقت

 (1932شرين االول / اكتوبر ت 19أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 ... .. يؤيد التعليم اإلجباري . إن األمر البهائي -5

 (1933حزيران / يونيو عام  17حاكم فلسطين االعلى بتاريخ إلى  من رسالة موجهة)

نته مهمتا كتان أهتو و  يوافق تماما علتى وجهتة نظتركم ولي أمر هللاأما بخصوص مشاريعكم فإن حضرة  -6
نسبة لمتطلبات عمل التبليغ، فعليكم ان ال تهملوا تربية أطفالكم مهما كانتت حيويا بالو  األمر مستعجل

وأي مشتتروع أو  اذ علتتيكم واجتتب تجتتاههم ال يقتتل قدستتية عتتن واجتتبكم تجتتاه األمتتر المبتتارك.، الظتتروف
آختر تجتاه األمتر المبتارك ويستمح و  ترتيب تتوصلون إليه ليجمع بتين التتوأمين أي واجتبكم نحتو أسترتكم

الهجتترة وكتتذلك العنايتتة الفائقتتة بأطفتتالكم حتتتى ال يعتترض و  العمتتل الناشتتط فتتي حقتتل التبليتتغ لكتتم بمتابعتتة
 .ولي أمر هللامستقبلهم في األمر للخطر، فإن هذا المشروع سينال الرضاء الخالص لحضرة 

 (1938تموز / يوليو  17أحد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ة ولي أمر هللا عتن معلومتات مستهبة بخصتوص برنتامج التربيتة البهائيتة. ال وجتود كنتم قد سألتم حضر  -7
حيتث ، كما ال توجد منشورات بهائية مخصصتة تمامتا لهتذا الموضتوع، لبرنامج دراسي بهائي كهذا بعد

وحضترة عبتد البهتاء ال تقتدم نظامتا تربويتا محتددا ومشتروحا لكنهتا تقتدم فقتط  بهتاء هللان تعاليم حضترة أ
أساستتية معينتتة فيهتتا توضتتح عتتددا متتن األفكتتار التربويتتة التتتي يجتتب أن يهتتدف إليهتتا التربويتتون مبتتادئ 

، البهتتائيون فتتي مجهتتوداتهم لتتتأليف برنتتامج دراستتي تربتتوي مناستتب منستتجم تمامتتا وروح التعتتاليم البهائيتتة
ويفتتتي بتتتذلك بمتطلبتتتات العصتتتر الحتتتديث وحاجاتتتته، وهتتتذه المبتتتادئ األساستتتية موجتتتودة فتتتي النصتتتوص 

، دسة لألمر المبارك ويجب دراستها بعناية ودمجها تدريجيا في برامج الكليات والجامعات المختلفةالمق
 ن مهمة وضع نظام تربوي في صيغة يعترف بها رسميا األمر المبارك أغير أنه من الواضح 
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ستينجزه ن و وتنفذ كتذلك فتي العتالم البهتائي كلته إنمتا أمتر ال يستتطيع أن يتعهتده هتذا الجيتل متن المتؤمني
 ي المستقبل.فون البهائيون ب  تدريجيا العلماء والمر 

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

إن مهمة تربية طفل بهائي كما تؤكده مرارا وتكرارا النصوص المباركة البهائية إنمتا هتي مستؤولية األم  -8
تقتدم إلتى  وهتي فتي الواقتع خلتق أوضتاع فتي بيتهتا تتؤدي -متيتاز الفريتدوالتي منحتت بهتذا اال -الرئيسة

فالتوجيتته التذي يتلقتاه الطفتل فتي بتدء حياتته متتن ، الطفتل وتحستين أحوالته متن الناحيتة الماديتة والروحيتة
أمتتته يشتتتكل أقتتتوى أستتتاس لتطتتتوره فتتتي المستتتتقبل وعلتتتى ذلتتتك ينبغتتتي أن يكتتتون الشتتتغل األستتتمى الشتتتاغل 

وليتتدها الجديتتد توجيهتتا روحانيتتا يمكنتته فيمتتا بعتتد متتن أن إلتتى  ن فتتي أن تنقتتل.. الستتعي متتن اآل.لزوجتتتك
 يأخذ على عاتقه مسؤولية إيفاء واجبات الحياة البهائية على أكمل وجه.

 (1939تشرين الثاني / توفمبر  16أحد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

بضتترورة توجيتته  عبتتد البهتتاءوحضتترة  بهتتاء هللامتتا أكتتده حضتترة بالنستتبة لستتؤال بشتتأن توجيتته األطفتتال، ف -9
هم األول في البيت تحت يبدو أن تلقي األوالد توجيه، الوالدين ألوالدهما في السنين األولى من حياتهم

ولكتن إذا اضتطرت بعتض الحتاالت أيتة أم بهائيتة ، دار حضتانةإلتى  م أفضل متن أن يرستلواهعناية أم  
 . انة فل مانع هناكأن تضع طفلها في دار حض

 (1940تشرين الثاني/ نوفمبر  13أحد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

إن مستتألة توجيتته األطفتتال وتتتربيتهم فتتي حالتتة متتا إذا لتتم يكتتن أحتتد الوالتتدين بهائيتتا، إنمتتا هتتي مستتألة  -10
يقتة التتي يجتدانها أحستن متن أيتة طريقتة تخص  فقط الوالدين نفستيهما اللتذين ينبغتي لهمتا أن يقتررا الطر 

وعلتتى كتتل حتتال فعنتتدما يبلتتغ ، صتتون وحتتدة عائلتيهمتتا وخيتتر أوالدهمتتا فتتي المستتتقبلإلتتى  أختترى لتتتؤدي
 الطفل رشده ينبغي أن يعطي حرية كاملة ليختار دينه بغض النظر عن آمال ورغبات والديه.

 (1940كانون االول/ ديسمبر  14مركزي للهند وبورما بتاريخ المحفل الروحاني الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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، إن اروحانياتت اإن حضتترة ولتتي أمتتر هللا ستتيتلو التتدعاء والمناجتتاة متتن أجتتل أن ينمتتو ابنتتك العزيتتز نمتتوا  -11
مستقبل األمر المبارك يستند اليوم على أكتاف الشتباب وبتذلك يجتب تربيتة هتؤالء الشتباب تربيتة حستنة 

 تعاليم األمر المبارك فحسب بل في المسائل الدنيوية أيضا.وتوجيههم ليس في 

 (1954ايار / مايو  24أحد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 من رسائل بيت العدل األعظم

يجتتتتب أن ال نستتتتتغرب إذا قلنتتتتا بتتتتأن المعلتتتتم األول للطفتتتتل هتتتتو أمتتتته ألن األم هتتتتي التتتتتي تقتتتتوم بالتربيتتتتة  -1
طفل الرضيع. إن هذه الخصائص الطبيعية ال تقلل من دور األب في العائلة البهائية. مرة األساسية لل

 أخرى نؤكد بأن التساوي بين مكانة الرجل والمرأة ال يعني بأن وظائفها واحدة.

 (1974حزيران/ يونيو عام  23أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة)

م والمتعلقتتة حتتول دور المحفتتل 1982أيلتتول/ ستتبتمبر  14استتتلم بيتتت العتتدل األعظتتم رستتالتكم المؤرختتة  -2
توجيه الوالدين واألطفال فيما يتعلق بتمسك األطفتال بمعتايير ستلوكية معينتة فتي  الروحاني المحلي في

 االجتماعات البهائية مثل الضتيافة التستع عشترية وجلستات األعيتاد واأليتام المحرمتة البهائيتة. باإلشتارة
 1977حزيتران/ يونيتو متن عتام  28بالنيابتة عتن بيتت العتدل األعظتم بتتاريخ  الرسالة التي كتبناهاإلى 

فقتتتد أمرنتتتا بيتتتت العتتتدل األعظتتتم أن نطلعكتتتم بأنتتته يجتتتب تتتتدريب األطفتتتال علتتتى فهتتتم األهميتتتة الروحانيتتتة 
الموهبتتة التتتي تعتتود علتتيهم متتن و  علتتيهم تقتتدير الفضتتلو  بهتتاء هللاللجتماعتتات التتتي تضتتم أتبتتاع حضتترة 

ض  النظر عن نتائج هذه االجتماعات. من المؤكد أن بعض الجلسات تكون طويلتة مشاركتهم فيها بغ
 المدة ومن الصعب على بعض األطفال الصغار المكوث فيها بهدوء. في هذه الحالة قد يضطر أحد 
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تركه لبعض فقرات الجلسة. ويمكن للمحفل الروحتاني مستاعدة الوالتدين عتن و  الوالدين االعتناء بالطفل
د مكان لمراقبة األطفال خلل انعقاد الجلسات. إن مشاركة األطفال لجلسات البالغين دليل طريق إيجا

 على البلوغ المتنامي لهم وعلمة على السلوك الجيد الذي اكتسبه األطفال.

وعلتتتى أي حتتتال يتتتود  بيتتتت العتتتدل األعظتتتم أن يشتتتير بتتتأن الوالتتتدين هتتتم المستتتئولين عتتتن أوالدهتتتم وعلتتتى 
ن أصتر األطفتال علتى و  السلوك السوي  عندما يحضرون الجلسات البهائيةإلى  همالوالدين توجيه أبنائ ا 

هتو أستلوب لتيس ضتروري لكتي تكتون الجلستات و  إيجاد اإلزعاج فتي الجلستات فيجتب أن يخرجتوا منهتا
نمتتا طريقتتة متتن أجتتل تتتدريب األطفتتال علتتى احتتترام واعتبتتار اآلختترين وأيضتتا  األمريتتة متتوقرة ومحترمتتة وا 

 الديهم.إطاعة واحترام و 

 المحفل الروحاني المركزي لكندا(إلى  1982تشرين األول/ أكتوبر عام  14من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم بتاريخ )

وقضية التعليم الشامل للجميع تستحق هي االخرى أقصى ما يمكن من دعم ومعونة من قبل  -3
ي سلك خدمتها رعيٌل من االشخاص فقد اعتنق هذه القضية وانخرط ف .حكومات العالم أجمع

ومم ا ال جدل فيه أن الجهل هو السبب الرئيسي في  .كل دين والى كل وطنإلى  المخلصين ينتمون 
فل نجاح الية أمة دون أن يكون العلم من  .انهيار الشعوب وسقوطها وفي تغذية التعصبات وبقائها

من قدرة العديد من االمم على سد  هذه  ولكن انعدام الموارد والمصادر يحد  ، حق كل مواطن فيها
صاحبة  الهيئاتو  .فيفرض عليها عندئذ ترتيبا خاصا تعتمده في وضع جدول للولويات ،الحاجة

حسن عمل ان هي أخذت بعين االعتبار اعطاء االولوية في التعليم للنساء القرار في هذا الشأن تُ 
فتعم  الفائدة المجتمع ، ة بمنتهى السرعة والفعاليةالن المعرفة تنتشر عن طريق االم المتعلم ،والبنات
يا مع مقتضيات العصر يجب أن نهتم بتعليم فكرة المواطنية العالمية كجزء من البرنامج  .بأسره وتمش 
  .االساسي لكل طفل ي التربو 

 ("سلم العالمي وعد حقمن رسالة "ال) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



148 

في ملحظتكم لمدى تأثير تعاليم و  طفال باستمراروفي أقطاركم كافة عليكم بإيلء األولوية لتعليم األ -4
في الجيل بعد اآلخر يمكنكم إدراك أثر التعليم البهائي والنشأة الروحية السليمة. ففي  بهاء هللاحضرة 

المناطق التي ال ُتمارس فيها النشاطات األمرية بحر ية يمكن تعليم األطفال في جامعاتكم المحلية 
مو ليصبحوا أعمدة لألمر قوية راسخة وفي المناطق األخرى يمكنكم بل ومساعدتهم في التطور والن

مرب ون لألجيال  نكمأويجب عليكم فتح هذه الصفوف أمام األطفال غير البهائيين ليعرف الجميع 
 م.القادمة لشعوبك

 وسطها(و  آسيا أتباع حضرة بهاء هللا في غربإلى  الموجهةو  بديع 153من رسالة بيت العدل األعظم المؤرخة رضوان )

تا يتجتاوز االهتمتام بهتذه المهتام يتحتتم علينتا مواجهتته: فأطفالنتا تلتزمهم التربيتة  -5 إال أن هناك تحتديا ُملح 
الروحانية واالنخراط في الحياة البهائية. وعلينا أال نتركهم هتائمين علتى وجتوههم صترعى تيتارات عتالم 

. فالمليين والمليتين احرجا  ااألطفال مصيرا قاسيا موبوء باألخطار األخلقية. ففي مجتمع اليوم يواجه 
في القطر تلو اآلخر يعانون متن التفكتك االجتمتاعي، ويجتد األطفتال أنفستهم غربتاء بتين والتدين وأفتراد 
بالغين آخرين سواء عاشوا في بحبوحة الغنى أو مرارة الفقتر. ولهتذه الغربتة جتذور فتي مستتنقع األنانيتة 

تتتة وتشتتكل جتتوهر اللدينيتتة المستتتولية علتتى قلتتوب البشتتر فتتي كتتل مكتتان. إن التتتي تفرزهتتا الماديتتة البح
تخ. ومتع ذلتك تر أكيتد علتى مجتمتع منحتل  متفس  فهتذا ، التفكك االجتماعي لألطفال في وقتنا الراهن مؤش 

ومتتتا ، بتتته ىا فتتتالجميع مبتلتتت، حكتتترا علتتتى ِعتتترق أو طبقتتتة أو أمتتتة أو وضتتتع اقتصتتتادي معتتتين األمتتتر لتتتيس
تتت مشتتاهدة عتتدد كبيتتتر متتن األطفتتال فتتتي مختلتتف أرجتتاء العتتتالم يجناتتدون فتتي الجتتتيش  ايعتصتتر قلوبنتتا ألما

ويستخدمون عماال ويباعون رقيقا ويكرهتون علتى ممارستة البغتاء وُيجعلتون متادة للمنتجتات والتصتاوير 
ويقعتون فريستة أشتكال أخترى ال حصتر لهتا ، هم المنشغلون بأهوائهم الشخصتيةؤ ويهجرهم آبا، اإلباحية

الستتغلل. وكثيتر متن هتذه الفظتائع يمارستها اآلبتاء أنفستهم متع أطفتالهم. وعليته ال يمكتن من الخداع وا
 تقدير األضرار 
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الروحانية والنفسية الناجمة عن ذلك. وال يمكن لجامعتنا البهائية أن تعيش في معزل عن إفترازات تلتك 
الجهد الموصتول لصتالح الظروف. إن وعينا بهذه الحقيقة يجب أن يدفعنا جميعا نحو العمل الحثيث و 

 األطفال وسلمة المستقبل.

ورغتتتم أن نشتتتاطات األطفتتتال كانتتتت جتتتزءا متتتن المشتتتاريع البهائيتتتة الستتتابقة، إال أنهتتتا لتتتم تتتتِف بالحاجتتتة. 
فالتربية الروحانية لألطفال والشباب الناشتئ ضترورية للغايتة إلحتراز مزيتد  متن التقتدم للجامعتة. وعليته، 

القصتتور. وعلتتى المعاهتتد أن تضتتع حتمتتا فتتي برامجهتتا دورات لتتتدريب  فمتتن الواجتتب الملتتح  معالجتتة هتتذا
معلمتي أطفتال بمقتدورهم تقتديم ختدماتهم للجامعتتات المحليتة. ومتع أن تتوفير التعلتيم األكتاديمي والتربيتتة 

إال أنتتته ال يمثتتتل ستتتوى جتتتزء ممتتتا يجتتتب تقديمتتته فتتتي ستتتبيل تحستتتين ، الروحانيتتتة أمتتتر ضتتتروري لألطفتتتال
. فالحاجتتة تكمتتن أيضتتا فتتي اتختتاذ موقتتف ملئتتم تجتتاه أطفالنتتا متتن ِقب تتل أخلقهتتم وتشتتكيل شخصتتياتهم

المؤسستتتات بكافتتتة مستتتتوياتها، أي الجامعتتتة بأستتترها، ليجتتتد األطفتتتال عنتتتدهم االهتمتتتام الشتتتامل و  األفتتتراد
بمصالحهم. وموقف كهذا يجتب أن يبقتى بعيتدا كتل البعتد عتن النظتام االجتمتاعي الستائد التذي يتهتاوى 

 بسرعة.

تتس كنتتز يمكتتن للجامعتتة أن تمتلكتتهإن األطفتتال  ألن فتتيهم نتترى أمتتل المستتتقبل وضتتمانه. وهتتم ، هتتم أنف 
حتد كبيتر إلتى  التتي يشتكلهاو  الذين يحملون بذور الشخصية التي سيكون عليهتا المجتمتع فتي المستتقبل
نهتتم أمانتتة ال يمكتتن لجامعتتة إمتتا يفعلتته البتتالغون فتتي الجامعتتة أو بمتتا يخفقتتون فتتي أدائتته تجتتاه األطفتتال. 

ونتتتوع ، ر طتتت بهتتا أن تفلتتت متتن العقتتاب. فتطويتتق األطفتتتال بالمحبتتة متتن الجميتتع، وأستتلوب معتتاملتهمف
متتتن  اكتتتل ذلتتتك يمثتتتل جتتتزءا ، االهتمتتتام المبتتتذول نحتتتوهم، وروح الستتتلوك التتتتي يتعامتتتل بهتتتا الكبتتتار معهتتتم

م والمحبتتة تستتتلز ، الجوانتتب الحيويتتة للستتلوك والموقتتف المطلتتوب. فالمحبتتة تستتتدعي النظتتام واالنضتتباط
تدريبهم علتى الشتدائد، ال أن نتترك العنتان لنتزواتهم أو نتتركهم بالكليتة ليحققتوا و  الشجاعة على األطفال

 يجب توفير جو  يشعر األطفال فيه بانتمائهم للجامعة فيشاركونها أهدافها و  أهوائهم.
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وأن يقومتوا  وطموحاتها. يجب توجيههم بمحبة ال تخلو من الحزم للعتيش وفتق معتايير الحيتاة البهائيتة،
 بدراسة األمر المبارك وتبليغه بأساليب تتفق وظروفهم.

 (م2000من رسالة الرضوان لعام )

ه بعض الكلمات للوالدين اللذين يتحملن المسؤولية األساسية في تربية أطفالهم -6  واآلن نود أن نوج 
. ويبدو أن بعضهم يعتقد تنشئتهم. إننا نناشدهم بذل االهتمام المستمر لتربية أطفالهم تربية روحانيةو 

بأن هذا النوع من التربية يقع ضمن مسؤولية الجامعة وحدها، وآخرون يعتقدون بضرورة ترك األطفال 
دون تدريسهم األمر المبارك حفاظا على استقللهم في التحري عن الحقيقة. وهناك من يشعرون بأنهم 

ُفرض على الوالدين ضرة عبد البهاء قائل "قد تفضل حليسوا أهل للقيام بهذه المهمة. كل هذا خطأ. ل
في حال قصورهما بهذا وأضاف أنه "، فرضا بأن يربيا أبنائهما وبناتهما ويعلماهم بمنتهى الهمة"
وبغض  النظر عن مستوى التحصيل  .الصدد فهما مؤاخذان ومدحوران ومذمومان لدى هللا الغيور"

عليهما أال  .صياغة التطور الروحاني ألطفالهمالعلمي للوالدين تبقى مهمتهما هامة وحساسة في 
يستخف ا بقدرتهما في تشكيل شخصية أطفالهما األخلقية. ألنهما صاحبا التأثير األساسي عليهم 

واتصافهما ، والجهاد من أجل تنفيذ أحكامه، بتأمين البيئة المناسبة في المنزل التي يخلقانها بحبهم هلل
بوتنزيههما ، بروح الخدمة ألمره رها من شرور الغيبة المدم رةو  ،عن شوائب التعص  فكل والد  .تحر 

، مؤمن بالجمال المبارك يحمل في عنقه مسؤولية السلوك الكفيل بإظهار الطاعة التلقائية للوالدين
جانب أعبائهما إلى  ،ومن الطبيعي أن الوالدين .وهي الطاعة التي توليها التعاليم المباركة قيمة كبيرة

ويجب أن نضع نصب  .عليهما واجب دعم صفوف تعليم األطفال التي تنظمها الجامعة ،المنزلية
أعيننا أيضا أن األطفال يعيشون في عالم يخبرهم بحقائق جافة قاسية من خلل تجارب مباشرة 
مجبولة باألهوال التي مر  ذكرها، أو بما تنشره وسائل اإلعلم من معلومات ال يمكن تفاديها، وكثير 

 ساقون نحو البلوغ قبل أوانه، منهم يُ 
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وأمام هذه الخلفية القاتمة المشؤومة  .معايير تهدي خطاهم في حياتهمو  وبينهم أطفال يبحثون عن قيم
 على األطفال البهائيين أن يسطعوا نجوما متأللئة رمزا لمستقبل أفضل.، لمجتمع متفسخ متدهور

 (م 2000الرضوان لعام  من رسالة)

ا فصل  التقديس والتنزيه  23االمتياز في كل األمور وفصل  13احترام الوالدين وفصل  11األدب واألخالق الحسنة وفصل  10]راجع أيض 
 حياة العائلة البهائية[ 29وفصل 
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  التعاون وترويج الخير والمنفعة -22

  بهاء هللامن آثار حضرة 

    .ا عما ارادجروه وال تحرمو أا فحٌد من المؤمنين وكنتم مستطيعأ ن استجاركما  و   -1

 (260ص  ،3مجلد ،امر وخلق)

روا في اعانة بعضهم البعض -2   .على جميع األحباب أن يكونوا في منتهى المحبة والوداد وال يقص 

 (140ص  ،درياي دانش)

ع ضتدا لألختر هتذا هتو حكتم مالتك  ينبغتي لكتل نفتس أن يكتون   .مستاعدة االخترينإلى  ن تسعواأ عليكم -3
     .األمم الصادر من القلم

 (260ص ،3ج ،خلقو  )امر

  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

وواجبتتات االحبتتاء التعتتاون ة لهيتتستتس ديتتن هللا ومعتتاني الكلمتتة اإلأمتتن أهتتم ، حبتتاء الشتترق والغتتربأيتتا  -1
 والتعاضد ألن العالم البشري وباقي الكائنات قائمة على التعاون 
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    .االوجود تماما  ىنات يتلشهناك تعاون وتعاضد متبادل بين الكائ يكنوان لم  .والتعاضد

  (129-128ص  ،4ج ،عبد البهاء)مكاتيب 

يجتتتب أن التتتذي حتتتزب هللا  الخصتتتوص التعتتتاون والتعاضتتتد متتتن الفتتترائض العينيتتتة للهيئتتتة البشتتترية وعلتتتى -2
الستتلوك  أفضتل ألن ذلتتك .عامتتة النتاسلالتعتاون والتعاضتتد متع بعضتتهم التبعض بتل  يضتح ي التروح فتتي

   .على جسم البشر ويعطيه حياة جديدةوبمثابة الروح الذي يؤثر 

 (260ص  ،3ج ،خلقو  )امر

ما  -3 تد  وفتي مراتتب الوجتود عنتدما  .اان التعاون والتبادل من خواص عالم الوجود وبدونته يصتبح الوجتود ع 
ان آثتتار هتتذا  .تتتب االختترى ر  قتتوس الصتتعود فانتتك تتترى رتبتتة التعتتاون والتعاضتتد اعلتتى متتن الإلتتى  تنظتتر
عالم النبات حيث انه أعظم من عالم الجماد كما ان رتبة الحيوان اكبتر متن رتبتة ن القويم نراه في أالش

ن التعتاون والتعاضتد االحظ ان هذا األمر العظتيم فتي عتالم االنستان موجتود بكتل اتقتان حيتث  .النبات
ن الظاهريتتة و ية فقتتط بتتل فتتي جميتتع المراتتتب والشتتؤ والتبتتادل غيتتر منحصتتر فتتي الجستتم واالمتتور الجستتم

 .حساستات وبتاقي الشتؤون االنستانيةا  دراكتات و ا  من عقول وافكار واراء واطوار واداب واثتار و والمعنوية 
وكلما ازدادت هتذه التروابط متانتة تقتدمت الجامعتة االنستانية ، عليك أن تدرك هذه الروابط المتينة جيدا

         .لعظيمةو يفلح االنسان من دون هذه الشؤون اأن ينجح أفي ميدان الرقي والسعادة ومن المستحيل 

 (131-130ص  ،5ج  ،عبد البهاءمكاتيب )
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

المبتتر ات و  اقين علتتى جميتتع الطوائتتف ويشتتار التتيهم بالبنتتان فتتي الخيتتراتعلتتى احبتتاء هللا ان يكونتتوا ستتب   -1
أن  وعلتتيهم .استتتثناءو  وتتترويج المصتتالح العامتتة وتقتتدم منتتافع الجمهتتور متتن جميتتع الفئتتات دون تمييتتز

يفتحتتتوا أبتتتواب مدارستتتهم ومعاهتتتدهم العلميتتتة واالدبيتتتة مجانتتتا علتتتى وجتتتوه األطفتتتال والشتتتباب متتتن غيتتتر 
ويلي ذلك تعميم العلم والمعرفة وترويج االداب والشعائر  .التعليمإلى  م فقراء وبحاجةن الذين هيالبهائي

ة وبتدأت الحكومتة تهتتم فتي فيهتا افاقتت االمتة متن ستبات الغفلت التتيوفي هذه االيتام  .واالحكام البهائية
فتتي تلتتك  (أي اعضتتاء المحفتتل)ين ييجتتب علتتى وكتتلء البهتتائ، وتوستتعها التربويتتة رفتتع شتتأن مؤسستتاتها

التبلد ان يقومتتوا باتختاذ االجتتراءات التمهيديتة متتن أجتل ايجتتاد المعاهتد العلميتتة واالدبيتة والدينيتتة بحيتتث 
، وبلتدة متن جميتع المقاطعتات والمنتاطقفتي كتل قريتة وقصتبة ة تؤسس تلتك المعاهتد اثتر هممهتم العاليت
ة ويأنستوا باالحكتام المنصوصت، القتراءة والكتابتة ئستثناء مبتاداويتعلم فيها األطفال البهائيون من دون 

فيصتتبحوا ممتتتازين عتتن االختترين فتتي ، فتتي كتتتاب هللا ويحستتنوا معرفتتة شتتعائر أمتتر هللا وآدابتته ورستتومه
الحميتتتتدة الزكيتتتتة والعمتتتتل بموجتتتتب االداب والشتتتتعائر  العلتتتتوم ومبتتتتادئ الفنتتتتون العصتتتترية وفتتتتي االختتتتلق

ن واليهتود والتدهريين عتن ين والمستيحييبحيث يرغب عمتوم الطوائتف متن المستلمين والزردشتتي، البهائية
المتتتر بين إلتتتى  المعاهتتتد العاليتتتة البهائيتتتة ويعهتتتدوا امتتتر تتتتربيتهمإلتتتى  طيتتتب ختتتاطرهم أن يلتحتتتق اوالدهتتتم

      .نيالبهائي

  (1929د االحباء الشرقيين مؤرخة كانون الثاني احإلى  من رسالة)

 اتعاضد العناصر المختلفة في الجامعة يزيد من جمال وشكل وقوة المؤسسات األمرية يوما و  ان تعاون  -2
   .افيوما 

  (290ص ،3ج  ،توقيعات مباركة)

اء طلتتب منتتي حضتترة المتتولى أن اخبتتركم بتتأن مشتتاركة األحبتت، بالنستتبة لوقتتوع زلتتزال فتتي مدينتتة گرگتتان -3
 رسميا بواسطة المحافل الروحانية وبالذات المحفل المركزي 
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متتن الضتتروري أن يتتتم االتصتتال  .متتر محبتتوب ومقبتتولأمستتاعدة المنكتتوبين والمحتتتاجين لهتتو و  العانتتة
ختترى تكتتون مقبولتتة حتتتى يثبتتت أعلتتى ذلتتك يمكتتن االعانتتة بتتأي وستتيلة  ون ن لتتم يوافتتق المستتئولا  و  ارستتميا 

   .باركةمللجميع التعاليم السمحة ال

 ( 264ص  ،3ج ،ة)توقيعات مبارك

فان كانت هذه المنظمات في الواقع ، بالنسبة لمشاركة االحباء في المنظمات الخيرية والعلمية واالدبية -4
عتتتدال أن ا تتترويج الخيتتر والمنفعتتة العامتتة يجتتب علتتى االحبتتاء بعتتد المشتتورة وبكتتل حكمتتة و إلتتى  تهتتدف

ولكتتن يجتتب ان ال يتتتدخلوا فتتي الشتتئون السياستتية  .قتتدراتهمو  ممكانيتتاتهإبقتتدر  يستتاعدوها ويشتتاركوا فيهتتا
      .و باالقوالأسواء باالعمال 

 (315ص ،1ج  ،ة)توقيعات مبارك  

ا فصل   الوحدة واالتحاد[ 68التبرعات والعانات وفصل  20]راجع أيض 
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 التقديس والتنزيه   -23

  بهاء هللامن آثار حضرة  

 اال انهم مني االسحاب  وال يلتفتون اليه ابد   ر  ون عنه َكمر  ميمن الذهب  اردوَن وادي  يَ باد لو هم ع -1
ولو  .ك ومن عنده علم الكتابقديس ويشهد بذلك رب  رَف الت  عَ لَيجدن من قميصهم المأل االعلى 

لقوا من التقوى خُ ك اليهن  ابصاُرهم بالَهَوى اولئ عليهم ذواُت الجمال  بأحسن الطراز ال ترتد   ردن  يَ 
   .العزيز الوهاب ربكم كم قلُم القدم  من لدنمكذلك يعل  

          (83ص ، 60فقرة  ،منتخباتي)      

لقتم لتطهير العالم عن خُ تاهلل قد  .نا والل واط والخيانة ان اجتنبوا يا معشر المقبلينَم عليكم الز  ر  قد حُ  –2
الررحمن إلرى  هَسرنسرب نفيَ ن َمر  .فينرجس الهوى هذا ما يأمركم به مولى الرَورى ان انرتم مرن العرار 

ويرتكب ما عمل به الشيطان انه ليس مني يشهد بذلك كرل الن رواة والحصراة وكرل األشرجار واألثمرار 
 . وعن ورائها هذا اللسان الناطق الصادق األمين

 (339-338ص ،أحكامو  حدود گنجينه)      

هللا فراطر األرض إلرى  يتروج هنو  قرد  الهروى رَ ن مر ن  ليقروم مائه بالعصمة والتقوى ا  هللا و  انا نأمر عباد –3
 . والسماء

  (425ص ،3ج ،خلقو  امر)  
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 . طوبى ألمةا فازت بهذا المقام العظيم ان هللا قد جعل العصمة اكليال لرؤوس امائه –4

  (67ص ،إلهيظهور عدل )          

أهررل الفررردوس نفحررات ينبغرري ألهررل البهرراء ان ينقطعرروا عم ررن علررى األرض كلهررا علررى شررأن يجرردن  –5
اولئرك ، رون أهرل االكروان فري وجروههم نضررة الررحمن انهرم مرن المقرربينَيرو  التقديس من قميصهم

 . عباد بهم يظهر التقديس في البالد وتنتشر آثار هللا العزيز الحكيم

 (71ص ،46فقرة  ،منتخباتي)                  

 . يا حزب هللا التقديس التقديس التقوى التقوى  –6

 (183ص ،131فقرة  ،منتخباتي)  

  .العالمين حبائي باألعمال التي بها تفوح نفحة التقديس بينأنصروني يا ان أ –7

 (106ص ،كتاب مبين)        

مركم برالبغي والفحشراء ويمرنعكم أي اكم ان ال تقربوا بها ألنهرا يرإ، نفسكم عن الدنيا وزخرفهاأصوا خل   –8
  .عن صراط عز مستقيم

 (177ص، 128فقرة  ،منتخباتي)          

م بره تُ مرر أخرذوا مرا ، نا نوصيكم بالصبر واالصطبار وبما يظهر به تقديس األمر فري المردن والرديارإ –9
 . مر حكيمآمن لدن 

 (97ص ،2ج ،اثار قلم اعلى)  

 . األحزاب شأن االنسان هو المحبة واألمانة والعفو والوفاء وما يظهر به تقديس ذاته بين –10  

 (66ص ،2ج ،اثار قلم أعلى)         

م في حرين الظهرور عرن كنفسأبأن قد سوا  بَرما عظيممُ  مرناكم في ألواح القدس بأمرأقل يا قوم انا  –11
 ينطبع كل االسماء وعن كل ما خلق بين االرض والسماء ل
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كنرات وعرن عرن حرب المم اوامرناكم بان تجعلوا أنفسكم منز ه ر .قديم عليها شمس الحق من أفق عز ا 
وكان هذا من أعظم نصحي عليكم ان أنتم ، جهة آخرإلى  كمبغضهم لئال يمنعكم عن جهة ويضطر  

 . من الشاعرين

 (297ص ،4مجلد ،آثار قلم أعلى)          

نيا ثم  –12  . مر الناس بالتقديس عنها كذلك تعظك الورقاء ان انت من العاملينأقد س نفسك عن الد 

 (212ص ،4مجلد ،آثار قلم أعلى)     

في كنائز العصمة مرن لردن  ترَ وأنتم يا مأل األرض قد سوا أنفسكم وطه روا قلوبكم لتعرفوا بها ما سُ  –13
وان الماء يكون صرافيا مرا لرم يخلرط ، ثل الماء ان انتم من العارفينَكمَ ثُل قلوبكم مَ قل  .مقتدر قدير

حيرال ال يررى مرا فيره مرن صرفاء الرذي به الطرين واذا اخرتلط برالطين يرذهب صرفائه ويبطرل لطافتره ب
البيران فاجهردوا فري أنفسركم لرئال  مرألوانرتم يرا  .نالنراظري أودعه هللا في ظاهره وباطنه ان انرتم مرن

قدسروا أنفسركم عرن طرين الرنفس ، كونروا مرن المتقرينو  يختلط بماء وجودكم طين الشهوات اتقوا هللا
 . كريم والهوى ليظهر منكم ما أودع هللا فيكم من لئالي عز 

 (21ص ،2مجلد ،الحكمة ئلئال)                            

ةا وضرراللا ينبغري برران يظهرر مررن غفلران الرذين يتب عررون الَهروى وينسرربون انفسرهم الينررا اولئرك فرري  –14
 . هللا ما تتضوع به رائحة التقديس بين العبادإلى  الذين اقبلوا

   (431ص ،كتاب مبين)                               

حملنرا الباليرا  انرإ.. . مرن المتفكررين ن  اء لتنزيه أنفسكم مرا لكرم ال تكروننا قبلنا الضراء والبأسإقل  –15
رقرل ينبغري لكرل مرن تشربال بهرذا الرذيل برأن يكرون مقد   .نرتم مرن الغرافلينألتطهير انفسركم و  عمرا  اس 

نرا نرريكم إ.. . اللروح المبريناألمر من لدن ربك األبهى في هرذا  يكذلك قض هل المأل األعلىأيكرهه 
 ذا وجدنا إفي أعمالكم 
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كر كم وثنرائكم برين أالرائحة المقدسة الطيبة نصل ي علريكم وبرذلك ينطرق لسران منها  هرل الفرردوس برذ 
بين   .المقر 

 (197ص ،منتخباتي)              

ه هذا الجمال الدر ي عن كل ما يذكر عليه اسم شيء لن ينطبع في ار  ه  قل تاهلل من لم يكن قلبه مط –16
سرروا مرايررا انفسرركم يررا مرأل األرض ثررم اصررعدوا، االصرفى مقررام الرذي جعررل هللا عررن خلفرره ذكررر إلررى  قد 

   .القوسين او ادنى

 (18ص ،4مجلد ،آثار قلم أعلى)                            

األرضرين ه ر عيناك عن كل ما سواه ثرم دع كرل مرا فري يرداك ثرم قرد س نفسرك عرن كرل مرن فري طَ  –17
 . لتستطيع ان تستقيم على امر الذي تزل  عليه أقدام المخلصين والسموات

 (24ص ،4مجلد ،آثار قلم اعلى)              

تكونن من المفسدين وال تقربوا و  حرمة األمر بين العبادو  ع به حرمتكمي  قل يا قوم ال ترتكبوا ما يض –18
مما ينكره عقولكم ان اجتنبوا االثرم وانر رعلريكم فري كتراب الرذي لرن يم ه حرر  رس  هم هللا ر ه اال الرذين طه 
 . عن كل دنس وجعلهم من المطهرين

 (113ص ،4مجلد ،أعلى آثار قلم)             

هررذا الهررواء الررذي انبسررط فرري هررذا السررماء الترري إلررى  ر بقرروادم القرردسدع الررنفس والهرروى ثررم طي رر –19
 . أحاطت العالمين

              (174ص  ،4مجلد ،آثار قلم اعلى)              
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  عبد البهاءمن آثار حضرة 

  .التقديس والتنزيه من أعظم خصائص أهل البهاء –1

 (191ص ،5مجلد ،مائدة آسماني) 

.... .التدرجات العاليتة غيتر المتناهيتةإلتى  الطهارة والتقديس من أستس ديتن هللا وأعظتم وستيلة للوصتول –2
فتة واللطافتة وطهتارة القلتب متن جميتع متا ستوى هللا واالشتتعال بنتار يه هو النظاتنز ان أصل التقديس وال

 . محبة هللا

 (407 -406ص  ،3مجلد  ،خلقو  امر)          

وهتتتو متتتن أعظتتتم مقامتتتات العتتتالم االنستتتاني ومتتتن  .متتتر أعظتتتم عنتتتد هللا متتتن العصتتتمة والعفتتتةأال يوجتتتد  –3
  .الحيوان خصائص السلوك الرحماني وما دونه من شئون عالم

 (268ص 2مجلد ،بدايع االثار)              

، فانته بصتريح كتتاب االقتدس محتر م ومتذموم –نعتوذ بتاهلل متن عتذاب هللا  –أما االفيون القتذر الملعتون   -4
إنني أعتوذ بتاهلل  .االنساني وقد ثبت بالتجربة أن شاربه محروم من العالم .وتعاطيه ضرب من الجنون 

فهتتو يستتلب االنستتان روحتته ، يب للخستتران االبتتدب  ن االنستتانية المستتيتتب الهتتادم لبنيتتامتتن هتتذا االمتتر الره
يميتت الحتي ويخمتد حترارة الطبيعتة وال يمكتن تصتور ، ويقتل وجدانه ويطمس شتعوره ويحتط متن إدراكته

يتا أحبتاء هللا إن الجبتر  .هنيئا لنفوس تقدست ألسنتهم عن ذكره فكيف باستتعماله .ضرر أفدح من هذا
أما في ستبيل منتع شترب االفيتون فيجتب التشتبث  ،ة مذموملهيهذه الدورة اإل والعنف والقهر والزجر في

والويل لمن يفرط فتي  .بكل وسيلة وتدبير لتخليص النوع االنساني من هذه االفة العظمى ونجاته منها
 . جنب هللا

 (19ص  ،من المجموعة المستندية "العفة والتقديس")   

يتتا هلل الغفتتور انتته أستتوأ  .يتترانيين اعتتتادوا علتتى تعاطيتتهلقتتد ذكتترت أن بعتتض اال، وبخصتتوص الحشتتيش  -5
 بِه ينحل الفكر وتتأذى  .المخدرات وتحريمه واضح في األلواح
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اع االنستان صتفات إن باستتعماله تظهتر فتي طبت .الروح فكيف بشخص يطلب ثمرة شتجرة الجحتيم هتذه
رإلتتى  م نفستته متتن مواهتتب التترب الغفتتور ويلجتتأالوحتتوش فكيتتف يحتتر  إن الكحتتول  .المحظتتور هتتذا المختتد 

هن ويجم د الروح ولكن الحشيش الخبيث يطفئ الذ، سفاسف االمورإلى  تعطل الذهن وتسوق صاحبها
 . احائرا  اع الجسد ويترك االنسان ضائعا ي  ويتلف النفس ويض

 (20ص ،العفة والتقديس"من المجموعة المستندية ")    

 من تواقيع حضرة ولي امر هللا 

تفتتتوقهم و  امتيتتتازهمإلتتتى  المعاملتتتة اوو  فستتتاد المجتمتتتع وستتتوء األختتتلقإلتتتى  ال ينظتتتروا علتتتى األحبتتتاء ان –1
ي محتتتتور هتتتت ةلهيتتتتاألوج األعلتتتتى وأن تكتتتتون التعتتتتاليم والنصتتتتائح اإلإلتتتتى  وانمتتتتا علتتتتيهم النظتتتتر، النستتتتبي
 في وادي السلوك ولم نصل بعتد ةعندها يعلم الجميع بأن هناك مراحل متعددة ما زالت باقي، اهتمامهم

يم اإلو  وهو التخلق باألخلق، منزل المقصودإلى   . ةلهيالش 

 (207ص ،1مجلد ،توقيعات مباركة)       

تالتنزيه بمتا يقتضتيه متن عو  إن هذا التقديس –2  :األحتوالو  طهتارة يستتلزم االعتتدال فتي جميتع المراتتبو  ةف 
ي االبتعتتتاد عتتتن فتتت ممارستتتة المواهتتتب الفنيتتتة واألدبيتتتة وكتتتذا األمتتترو  فتتتي الملتتتبس ثتتتم األلفتتتاظ والكلمتتتات

المشتهيات النفسية وترك العادات واألهواء السخيفة وأساليب اللهو الرذيلة التي تحط من مقام اإلنسان 
اجتنتاب المستكرات واألفيتون وستائر إلتى  كمتا يتدعو بقتوة، حضتيض الذلتةإلتى  وتهوي به من أوج العتزة

ي والتزواج العرفتي ر  عتم ظتاهرة الت  ر  حتيُ دب و يته يمنتع المتتاجرة بتالفن واألفالتقتديس والتنز ، العادات الضارة
يبرأ من كل ما ينافي و  والخيانة في العلقات الزوجية وجميع أشكال العلقات الجنسية غير المشروعة

 وال ، ةلهياألحكام والشرائع اإل
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لمرضتتية لهتتذا العصتتر المتتنحط يتفتتق بتتأي وجتته متتن الوجتتوه متتع األحتتوال الستتائدة ومتتوازين اآلداب غيتتر ا
يقتيم التدليل القتاطع علتتى بطتلن هتذه األفكتار وانحطتاط هتتذه و  اي تإنته يكشتتف عمل .ه نحتو التزوالجتت  والم

                           .مفاسد تلك التجاوزات و  الطرق 

 (The Advent of Divine Justiceمن كتاب )       

ليس فقط النها  ،ة للجنسينإن نظرة البهائية للجنس قائمة على االعتقاد الراسخ بأن العفة ضروري -3
إن العلقات الجنسية مهما  .بل النها الطريق الوحيد نحو حياة زوجية ناجحة، فضيلة بحد ذاتها

إن الدين  .كانت خارج نطاق الزوجية ممنوعة قطعا وكل مخالف يحاسب أمام هللا ويعاقبه مجتمعه
كالممارسة ، ئ وغير القانوني عنهالبهائي يقر  بأهمية الحافز الجنسي ولكنه يشجب التعبير الخاط

إن  .الجنسية الحر ة والزواج الرفاقي وغيره مما يعده الدين البهائي ضارا جدا باالنسان ومجتمعه
 . النكاح ن  الحافز حق مشروع لكل فرد ولهذا سالتعبير السليم عن ذلك 

 (1938ايلول/ سبتمبر  5 من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته ألحد االحباء بتاريخ)

وبعده تعني الوفاء واالخلص من كل طرف نحو االخر  ،العفة قبل الزواج تعني الحياة النقية الطاهرة  -4
دون  يإن العتالم اليتوم غريتق التركيتز الزائتد علتى الحتب الجستد .لا وعم الا في جميع االمور الجنسية قو 

عبتر مراحتل التتاريخ ، قترانهم التذينعلى االباء أن يدركوا ذلتك فيرتفعتون بمستتواهم عتن أ .القيم الروحية
وفي ختارج نطتاق حيتاتهم الزوجيتة  .يصب ون جل  اهتمامهم على الناحية الجسمانية من النكاح، الفاسدة

الطبيعية الشرعية عليهم ان ينسجوا بأفعالهم روابط االلفة والمحبة االبدية المبنية علتى الحيتاة الروحيتة 
وفتي أفعتالهم مقياستا لحيتاة  ،ث يكونتون فتي هتذا المضتمار قتدوةللنسان ال على نزواته الجستمانية بحيت

ة لروحتتته عتتتالبشتتترية الحقتتتة حيتتتث تكتتتون روح االنستتتان فتتتي أعلتتتى المقتتتام ومتتتا جستتتده اال تلتتتك االداة الطي  
 . المستنيرة

 (1941ايلول/ سبتمبر  28أحد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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نه عائق أمام الروح لترقيها في العالم االخر  هللا بهاءإن بيان حضرة   -5 يؤكد على مدى خطورة الزنا وا 
ن شرب الخمر يذهب بالعقل وُيفسده ومن الضرور  من هذه البيانات المباركة نرى وضوح  .تجن به ي وا 

 . التعاليم حول هذه المواضيع

 (1949ل/سبتمبر ايلو  30أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

متن الشترور التتي تصتيب المجتمتع االنستاني فتي هتذه الحقبتة ، الفسق والفجور وتزايد االهتمام بتالجنس  -6
، إن الشتتذوذ الجنستتي حستتب التعتتاليم المباركتتة امتتر منبتتوذ روحانيتتا .الزمنيتتة المتميتتزة بضتتعف الروحانيتتة
مقبتول لتدى بعتض المجتمعتات حاليتا مع انه مع االستف  –جتماعيا اومع إيماننا بأنه غير مسموح به 

علينتتا مكافحتتة الشتترور فتتي المجتمتتع بالوستتائل  .اال أن المصتتابين بتته تجتتب مستتاعدتهم نحتتو العتتلج -
 . الروحانية ثم االجتماعية والطبية وان نكون متفهمين لها دون تهاون في المبادئ وال حياد عن العقيدة

 (1954أيار/مايو  21ؤمنين بتارخ احد المإلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته

بهاء حضرة  حكمولكن االحباء عليهم أن يتذكروا دائما أن  ،ليس في التعاليم المباركة ما يمنع الرقص -7
لط غيتر مشتروع وشترب ان ما يلزم صاالت الترقص الحديثتة متن تعتاطي الخمتر واختت .ةف  هو الع هللا

فتالرقص الكلستيكي وتعلتيم الترقص فتي  ،اتته لتيس ضتارا ان الترقص بحتد  ذا .افاسد حق ت و  الدخان لهو ج
ت، في الدراما والتمثيل السينمائي ال ضير منتهة المدارس أو المشارك ر متن الفستاد بتل الضا غالبتا التذي ر 

ونحن كبهائيين يتحتم علينا االبتعاد عن االجواء التي تلزم هذه الفنتون ال  ،ما يحيطها في هذه االيام
 . الفنون ذاتها

 (م1952حزيران/ يونيو عام  30رسالة كتبت الحد المحافل الروحانية المركزية بتاريخ  من)
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 من رسائل بيت العدل األعظم 

كمتتا  .التقتتديسو  لتتيس هنتتاك متتن أدنتتى شتتك فتتي أن األحبتتاء يمكتتنهم أن يكونتتوا مثتتاال أعلتتى فتتي الطهتتارة –1
تتتت تعتتتاليم حضتتترة  اصتتترين لتتتنهج وأستتتلوب الحيتتتاة فقتتتط عنتتتدما يقفتتتون بثبتتتات وشتتتجاعة من، بهتتتاء هللانص 

البهائية واعين تماما أنهم دعاة مبادئ تناقض القوى القائمة على تدمير نسيج القيم األخلقية لإلنسان 
إن جنتتتتوح المجتمتتتتع المتمتتتتدن بنزاعاتتتتته الحاليتتتتة وتضتتتتاربها متتتتع مبادئنتتتتا فتتتتي الستتتتلوك  .بشتتتتكل مأستتتتاوي 
فريستتة المستتاومة علتتى تصتتميمهم التبتتاع  عتتن تتتأثير ذلتتك علتتى األحبتتاء أو وقتتوعهم ااألخلقتتي وبعيتتدا 

م علتى اإليفتاء هفإن ذلتك يجتب أن يحتث   .الذي هو جوهر عقيدتهم، المثل األعلى في الطهارة والتقديس
 . بتعهداتهم المقدسة بعزم أكيد فيصارعون قوى الشر التي تقو ض دعائم األخلق لدى الفرد

 (1966أيار/مايو عام22من رسالة ألحد األحباء بتاريخ )

جلتتب و  ة فتتي حيتتاتهم الخاصتتةلهيتتإن الواجتب التتذي يتحتتدى البهتتائيين فتتي تنفيتتذه هتتو إطاعتتة األحكتتام اإل –2
ة علتى لهيتعندما نتعمق في مدى تأثير إطاعة األحكتام اإل .هذا النعيم بالتدريجإلى  باقي أفراد البشرية

لذا عليته أن ، للحياة األخرى الروح  ةعلى اإلنسان أن يدرك أن الهدف من هذه الحياة تهيئ ،حياة الفرد
، إن الحياة سلسلة من التجارب واالنجازات .يتعلم كيف يتحكم بنزواته فيوجهها بدل أن يكون عبدا لها

بتتدو مراحتتل الحيتتاة صتتعبة جتتدا ولكتتن اإلنستتان توأحيانتتا ، أعمتتال متتن التقصتتير والتقتتدم الروحتتاني الجديتتد
 ،تنفتتذ أحكتتام حضتترة بهتتاء هللا باستتتقامة وثبتتات يستتتطيع ان يشتتاهد المتترة تلتتو األختترى ان التتنفس التتتي

فهي حتما تترقى وتنمو روحانيا بينما التي تساوم على األحكتام ألجتل ستعادتها  ،صعبا ومهما بدا ذلك
كلتته تتقهقتتر  تحقيقتته وستتعادة صتتعبة المنتتال وفتتوق هتتذاإلتتى  الظاهريتتة فهتتي تستتعى وراء وهتتم ال ستتبيل

 . غالبا ما تغرق في مشاكل عديدةو  روحانيا

 (1973شباط / فبراير 6 كافة المحافل المركزية بتاريخإلى  من رسالة)
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ن الدين البهائي يدرك ماهية الدافع أبخصوص المزايا اإليجابية للعفة يؤكد بيت العدل األعظم  –3
وال يؤمن البهائيون بقهر وكبت هذا الدافع بل  .يوضح دور الزواج في التعبير السليم عنهو  الجنسي

ر إن العفة ال يمكن أن تعني اال .والسيطرة عليهبتوجيهه  نسحاب من العلقات اإلنسانية بل تحر 
والذي يسيطر على نزواته الجنسية هو القادر على حفظ التوازن في  .اإلنسان من طغيان الجنس

 . علقته وصداقته مع الجنسين دون المساس بتلك الرابطة الفريدة بين الزوجين

 (1979آيار/ مايو  18باء كتبت بتاريخ من رسالة ألحد األح )

فحستب  ةال يصتف المتطلبتات األساستية للعفت "لهتيأمر هللا في كتابته "ظهتور العتدل اإل ي  إن حضرة ول –4
إن أحتد مفاستد المجتمتع كمتا نتراه اليتوم هتو االهتمتام  .بل للحياة العفيفة المقدسة فكلهما أساستي وهتام

تاللهتو والتكتريس المتعإلتى  لتتعطشالبالغ بالترفيته والمتعتة والتستلية وا بتعتاد ب لأللعتاب الرياضتية واالص 
بتعتاد عتن هتذه األمتور وتترك إن اال .ستهزاء حيال العف تة والقتيم الشتريفةوالنفور منه ونظرة اال د  عن الج

فتالمرح والستعادة  ،الضترورة أن يغتدو الفترد البهتائي عابستا مكتئبتابالتصرفات العابثة الطائشتة ال يعنتي 
فالستعادة الحقيقيتة هتتي  .الملتل والفتتراغإلتى  لو زات الحيتاة البهائيتتة الحقتة أمتا العبتتث فغالبتا متا يتتؤ متن ميت

إذ هتي متن أهتم ، زنة التي نرى فيها أيضا ذلك التفكير الجد ي والشفقة والعبودية هللجزء من الحياة المت  
 . المزايا التي تضفي على الحياة بريقا المعا وتغنيها بالسعادة

 (1979آيار/ مايو عام  18ة كتبت ألحد االحباء بتاريخ من رسال)

ررا فصررل  حيرراة العائلررة  29التربيررة والتعلرريم وفصررل  21االمتيرراز فرري كررل األمررور وفصررل  13األدب واألخررالق الحسررنة وفصررل  10]راجررع أيض 
 البهائية[.
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 التقوى ومخافة هللا   –24

  بهاء هللامن آثار حضرة 

من مظاهر عدله  ذكره والمخافة من سطوته وسياطه والوجلُ  هللا عز   هو الخشية عن أصل الحكمة  -1
  .وقضائه

  (لوح أصل كل الخير) 

التقوى اولئك من خيرة الخلق لدى الحق يذكرهم المأل األعلى  وى واتخذواوالغَ  يإن الذين نبذوا الَبغ  -2
 . اوأهل هذا المقام الذي كان باسم هللا مرفوع  

  (71فقرة  ،االقدس الكتاب)              

إنه قائد جنود العدل في مدينة ، إنا وصينا أولياءنا بتقوى هللا الذي كان مطلع األعمال واألخالق  -3
طوبى لمن دخل في ظل رايته النوراء وتمسك به إنه من أصحاب السفينة الحمراء التي  .البهاء

  .نزل ذكرها في قيوم األسماء

  (لوح اإلشراقات)

اتقوا ، ته وكانوا ممن كفر وجحدج  خافوا عن هللا وال تتبعوا الذين حاربوا مع هللا وأنكروا حُ  قل يا قوم  -4
  .من مظهر األمر في تلك األيام ثم انصروا هللا بارئكم وال تخافوا من الذي أشرك ثم ألحد

  (30ص  ،المجلد األول ،لئالئ الحكمة)
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نطق الكتاب إنه ال إله إال هو و  به أتى هللا على السحاباتقوا هللا وال تعترضوا على الذي  قل يا قوم  -5
  .الخائنين تمسكوا يا أحبائي باهلل وسلطانه وال تسلكوا سبيل .العليم الخبير

  (149ص  ،المجلد الثاني ،لئالئ الحكمة)

 . يشهد بذلك ما نزل في الفرقان ثم في ُكُتب النبيين من تمسك بالتقوى الخالص إنه أهل هللا  -6
  (254ص  ،المجلد األول ،ثار قلم أعلىآ)

 ال  إنا جعلنا األمانة إكلي .إن المظلوم يذكرك ويوصيك بتقوى هللا رب العالمين، يا علي قبل أكبر  -7
  .طوبى لمن أخذ نصح هللا وويٌل للمعرضين لهياكل أحبائي الرؤوس عبادي والتقوى ثوب  

  (91ص  ،فضائل أخلق)

هللا لعل تتضوع من أعمالهم روائح التقديس في اآلفاق كذلك أمرناهم أن اؤمر العباد بتقوى   -8
  .وتأمرهم من لدن عليم حكيم

 (91ص  ،فضائل أخلق)

ة لهيإن الشريعة اإل .تقوى هللا وبما يرتفع به مقام اإلنسانإلى  قل إن مظلوم عكا يدعو الجميع  -9
هذا هو المعروف الذي أمر  .ات اإلنسانيةظهور المقامإلى  الحقيقية هي األمور واألعمال التي تؤدي

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

يا أهل البهاء تمسكوا بتقوى هللا هذا ما حكم به  .األعمال ومعينه هو األخلق ما ينصر األمر هو  -10
  .المظلوم واختاره المختار

 (92ص  ،فضائل أخلق)

. إنها سبب تهذيب وتقديس الوجود ،إن الحصن المحكم المتين لحفظ النفس األم ارة هو خشية هللا  -11
 إن سيف التقوى أحد من سيف الحديد لو أنتم  ...
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 أمام وجوه األحزاب من غير ستر وحجاب وأمرنا الكل بما يقر بهم أمر هللالقد ذكرنا  .تعلمون 
  .يحفظهم ويرفعهمو 

  (132ص  ،2مجلد  ،يبيام آسمان)

وهو ، طمئنان وسبب النظم والراحة في المكانن خشية هللا كانت علة االأاعلموا يا مأل األرض   -12
صلح العالم ... يجب على اإلنسان أن يتحل ى بأمرين أولهما الدين ألنه .سبٌب لحفظ العباد وا 

أما  .هللا قوى وهيكله بدرع خشيةكليل التإن رأسه بطوبى لمن زي  ، جتراحاتيحفظه من المعاصي واال
  .األمر الثاني فهو األعمال واألخلق ألن بهما يمتاز اإلنسان عن الحيوان

  (134 - 133ص  ،2مجلد  ،بيام آسماني)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

 إن هذا الخوف ،ة وهو خشية هللالهيإن التقوى الحقيقي من أعظم المواهب اإل، يا مظهر كلمة التقوى   -1
ذا حُ  ليس من العذاب أو نما الخوف من الحرمان من رحمة وعناية هللا. وا  اإلنسان من  م  رِ العقاب وا 

  .بعذاب أعظم من النار يلطاف الحق تبارك وتعالى فإنه يكون قد ابتلأ

  (134ص  ،2مجلد  ،بيام آسماني)

أما البشر فقد أحاطتهم  ،إن البهائيين اليوم في شرق وغرب العالم يحملون راية الصدق واألمانة  -2
  .والرادع الحقيقي هو خشية هللا، رادعإلى  هواجس خطره وبحاجة

 (134ص  ،2مجلد  ،بيام آسماني)
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

إلى  يدرك األحباء أن غالبية البشر هم بحاجة قد ال، عن مخافة هللا ولي أمر هللاتسألون حضرة   -1
ال يتوفر إال لدى ، فاالنضباط الناتج عن المحبة فقط ،نضبطي السلوكعنصر الخوف لكي يكونوا م
إذا ما أقدمنا على  –فالخوف من عقاب هللا وغضبه ، انسبيا  اساميا  االنفوس التي بلغت شأوا روحيا 

نه علينا إإال  اعلينا أن نحب هللا طبعا  .شعور يحتاج إليه الناس كي يسلكوا الصراط المستقيم –الشر  
أمام  الا ومعنى ذلك أننا كالطفل يخاف غضب والديه وعقابهما ودون أن ننكمش إذال، نخافه أن اأيضا 

  .بل علينا أن ندرك أن رحمته تعالى تفوق حدود عدله، طاغية ظالم يهللا مثلما نفعل أمام أ

 (م 1946تموز/ يوليو عام  26أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

فليس هناك أي مانع لذلك حيث سبق أن شرح ذلك  ،شرح موضوع خشية هللا لألطفالإلى  النسبةب  -2
على الطفل أن يفهم بأننا ال نخاف هللا ألنه  اوأيضا  .في شكل قصص وحكايات عبد البهاءحضرة 

ذا ارتكبنا أخطاء فإننا نستحق العقاب ولكن من باب عدال نما نخافه ألنه عادل وا  ته قاس  أو شديد وا 
  .ايجب علينا أن نحب هللا ونخشاه معا  .قد ينظر في مدى استحقاقنا للعقاب

 (1957شباط / فبراير عام  15أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ا فصل  ل على 25األدب واألخالق الحسنة وفصل  10اليمان والعرفان ووحداني ة هللا وفصل  9]راجع أيض   هللا[. الت وك 
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 التوكل على هللا   -25

  بهاء هللامن آثار حضرة 

 . االعتماد على هللا واالنقياد ألمره والرضاء بمرضاته هو أصل كل الخير  -1

 (لوح أصل كل الخيرمن )            

 فضل مروالهإلى  هو اقتراف العبد واكتسابه في الدنيا واعتصامه باهلل وانحصار النظر رأس التوكل  -2
 . إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه إذ

  (لوح أصل كل الخير)   

نه يكفيك عن ضر ما خلق ويخلرق ويحفظرك فري كنرف أمرره ك  فتو   -3 ل في كل االمور على هللا ربك وا 
  .وحصن واليته

 ( 61ص، 4ج، آثار قلم أعلى)                

 . إنه يسمع ويرى وهو المقتدر القديرلوا في كل األمور على هللا ربكم ورب آبائكم توك    -4

 ( 402ص ،3ج، أمر وخلق (                      

  .أن اصبروا في كل األمور وتوكلوا على هللا وكونوا من المتوكلين  -5

 ( 190ص  ،136فقرة  ،منتخباتي)                     

 وعرن شرر كرل مكرار ل مرا يضررهل عليره أنره هرو يحرسره عرن كرك  من كان هلل كان هللا له ومن يتو   -6
  .لئيم

 (37ص  ،لواح نازله بملوكا)
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  .ل على هللا في أمركإنك ال تحزن من شيء توك    -7

 (6ص  ،5ج ،آثار قلم أعلى)            

  .توكلوا على هللا في كل األمور إنه يحفظ من يشاء وينصر من نطق بذكره الجميل  -8  

  (69ص، 5ج ،آثار قلم أعلى)                 

ن يم  -9 سرمي ال تضرطرب فتوكرل علرى هللا ربرك ورب آبائرك اك الحزن في سبيلي أو الذلرة الجرل س  وا 
  .األولين

 (لوح أحمد)                           

 . ا بحبل عناية ربك ومتوكال عليه أنه لهو السميع العليمن في كل األحوال متمسك  كُ   -10

 (104 ص،المجلد األول، حكمةال لئالئ)                   

 قد يحدث أن .ن علم الغيب مخصوص بذاته تعالىإ .إن اإلنسان ال يعلم ما هو خير ونفع له  -11
ى القلم من الحق جل جلله وبعد ذلك يأتي كل الضرر منه ولهذا الق يراه حسنا اإلنسان شيئا يطلب
دراك بأن كل ما من المعلوم والواضح ل .عليكم مقام التوكل والتفويض االعلى كل ذي بصر وا 

ل على ك  ن فو ض اإلنسان أمره وتو ا  جلله هو من مقتضيات الحكمة البالغة و  يظهر من الحق جل  
                .وكل على هللاوالتيجب التمسك باألسباب  .هللا سيظهر ما هو مصلحته

       

  (405ص  ،3ج  ،أمر وخلق)
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  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ه وترذكري برذكره فري كرل حرين توكلي على هللا واعتمدي علي …… المشتعلة بنار محبته يا أمة هللا -1
     ل العسرة باليسر والشدة بالرخاء والتعب بالراحة العظمى إنه على كل شيء قدير. د  إنه يب

 (140ص ، 1مجلد ،عبد البهاءمن مكاتيب )

فري جميرع األمرور صربورا وقرورا  توكل على فضل موالك وال تحزن مرن شريء وكرن يا حبيبي العزيز -2
 . ألن شأن المقربين هذا اكظوم   اوم  ضه ارؤوف   اشكورا سكونا بر  

 ( 142ص، 1مجلد  ،عبد البهاءمن مكاتيب )             

ل العسررة باليسرر والشردة بالرخراء  -3 توكلي على هللا واعتمدي عليه وتذكري بذكره في كل حين أنه يبرد 
وأمررا إذا تسررمعين منرري ال تتقيرردي بحالررة مررن  .علررى كررل شرريء قررديرنرره إوالتعررب بالراحررة العظمررى 
يتصررف كيرف يشراء وهرذا خيرر  شكري ربك الرحمن وسل مي األمور لرادتهااالحوال بل في كل حالة 

 . لك عن كل شيء في اآلخرة واألولى

 (150ة فقر  ،عبد البهاءمنتخباتي از مكاتيب حضرة )

تت -4 محتتل االنقلبتتات إن التتدنيا  .يتتر لكتتم وال يجتتوز االضتتطرابفتتإن كتتل متتا يحتتدث هتتو خ، ل علتتى هللاتوك 
نما    .بكل سرور وانبساط واطمئنان وقوة واستقرار فر  يتصوعلى اإلنسان أن ال يتأثر من شيء وا 

  (417ص، 3ج، أمر وخلق)               

متتا يقتتع رغتتم قبتتول كتتل إلتتى  وصتتول اإلنستتانإلتتى  ة يؤديتتانلهيتتإن التوكتتل واالنقيتتاد لتتإلرادة والمشتتيئة اإل -5
رادتتته ومرو جتت  ةالستتعي واالهتمتتام فتتي األمتتور. عنتتدها يتترى األمتتور التتتي حتتدثت وكأنهتتا تطتتابق رغبتتته وا 

تتته وستتعادته وستتوف لتتن يضتتطرب ولتتن يستتعى لغيتتر الستتلم والصتتفاء  إن هتتذه الستتعادة هتتي ستتعادة .لعز 
  .دائمة

 (333-332ص، 2ج ،بدائع اآلثار)               

ا فصل  بر  45شكر هللا وحمده وفصل  42الت قوى ومخافة هللا وفصل  24يمان والعرفان ووحداني ة هللا وفصل ال 9]راجع أيض  الص 
 والتسليم[.
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 التقلل في القول والتكثر في العمل   -26

 بهاء هللامن آثار حضرة 

 عمالاأل ولكن وشريفاوضيع  يشاركون أكثر العباد من كل في األقوال ألن م اهدوا الناس بأفعالكمثُ   -1
يت بع ما ُأمر و  من على األرض فطوبى لمرن يسمع نصحي يمتازكم عن دونكم ويظهر أنواركم على

 . به من لدن عليما حكيما

 (196-195ص  ،139فقرة  ،منتخباتي)       

من كران أقوالره أزيرد مرن أعمالره فراعلموا أن و  التكث ر في العملو  هو التقل ل في القول :رأس اليمان -2
 . بقائه فناءه أحسن منو  وجوده عدمه خيٌر من

  (من لوح أصل كل الخير)     

ن القول بل عمل كنحل  بل عسل أو كشجر بل ثمر. ، العملإلى  إن القول بحاجة -3  وا 

 (111ص ، من مجموعة اقتدارات) 

إن قبتتول األمتر واالعتتتراف  .ة اليتوم أن يكتتون ممتتازا فتي جميتتع الشتؤون لهيتتعلتى متن يتتد عي المحبتة اإل -4
ولكررن لسرران العظمررة يشررهد ق لتتم يكتتن مجتتر د ادعتتاء ألن اليتتوم جميتتع النتتاس يتتد عون هتتذا المقتتام بتتالح

أيهتا األحبتاء تحر كتوا خالصتا هلل وتكلمتوا لوجته هللا إن  .بكذبهم وافترائهم وغررورهم وغفلرتهم وخيرانتهم
 الكلمة التي تصدر 
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تغفلوا من تتأثيرات األعمتال لعمتر هللا  ال ،هلل من سماء القلب وتشرق من أفق اللسان بالتأكيد لها تأثير
أي مكتروه إلتى  لو يط لع شخص على أثر األعمال واألقوال الطيبة والخبيثة منها سوف لتن يلتفتت أبتدا

 رف.وسوف لن يظهر منه سوى الخير المحض والمعروف الص  

 (29-28ص  ،فضائل أخلق)            

أمتا النفتوس التتي تنستب و  األفعال الطيبتةو  عمال الحسنةاألو  يلزم على الجميع التخل ق باألخلق الجيدة -5
 . هذه النفوس عن اومقدسا  احق كان وال زال منزها تعمل أعماال شيطانية فإن الو  نفسها للرحمن

   

 (15ص  ،)فضائل أخلق     

دق ة أن يترب ى الناس نحو العلم والصلهياآليات اإلو  ن المقصود من الكتب السماويةإبسم هللا األبهى   -6
ن كل أمر يؤدي راحة القلتب ويزيتد متن علتو اإلنستان إلى  حتى يكونوا سببا لراحة أنفسهم واآلخرين. وا 

ال فإنتتته أستتتوأ متتتن جميتتتع  وُيرضتتتي النتتتاس فهتتتو مقبتتتول. إن مقتتتام اإلنستتتان عتتتال إذا تتتتزي ن باإلنستتتانية وا 
الترحمن. ادعتتوا هللا المخلوقتات. أيهتا األحبتاء اغتنمتوا هتذا اليتوم وال تحرمتوا أنفستكم متن فيوضتات بحتر 

 الخالص في هذا اليوم المبارك إنه هو المختار.و  أن يزي ن الجميع بطراز العمل الطاهر

 (1ص  ،)درياي دانش

بتتتأنوار شتتتمس الحقيقتتتة المشتتترقة واللئحتتتة متتتن أفتتتق الستتتجن بتتتأن ضتتترر األعمتتتال  ايتتتا ابتتتن ابهتتتر: قستتتما  -7
نتلتى إ رجتعيالشنيعة المتذكورة منعهتا فتي الكتتاب متن القلتم األعلتى  أيضتا ستبٌب لوقتف ظهتور  هالحتق وا 

اليتتوم  .ءنستتأل هللا أن يعمتتل الجميتتع بمتتا حكتتم بتته هللا متتن بعتتد وقتتد يفتتوزون بالرضتتا .األمتتر بتتين العبتتاد
األعمتتال واألختتلق وبواستتطة هتتؤالء الجنتتود يجتتب التصتترف بأفئتتدة وقلتتوب هتتم  وهجنتتود الحتتق وناصتتر 

 وصدور العباد.

 (21ص  ،)فضائل أخلق

This file was downloaded from QuranicThought.com



175 

ا لهتتتذا اجهتتتدوا حتتتتى تكستتتبوا اللئتتتالئ الباقيتتتة فتتتي هتتتذه األيتتتام الفانيتتتة. إن العمتتتل الطتتتاهر ال وفتتتاء للتتتدني -8
 . طوبى لمن يفوز بهذا المقام .لهيوالمقدس محفوظ في كتاب الحفظ اإل

 (100ص  ،5الجزء ، )آثار قلم أعلى

يفز بهذا المقام  على اإلنسان أن يتزي ن باألخلق الروحانية واألعمال واألفعال الطيبة الطاهرة ومن لم -9
 ليس إنسانا.

 (11ص  ،أصول عقائد بهائيان)

لتتم يتتأِت هتتذا الظهتتور إلجتتراء الحتتدود الظتتاهرة كمتتا ُذكتتر متتن قلتتم التترحمن ولكتتن ألجتتل الظهتتورات  -10
المقامتات الباقيتتة ومتتا يصتدقه عقتتولهم حتتتى يستتير إلتتى  الكماليتة فتتي األنفتتس اإلنستانية وارتقتتاء أرواحهتتم

 .الجميع فوق الملك والملكوت

 (14ص  ،يأخلق بهائ)

  عبد البهاءمن اثار حضرة 

بعون وعناية الجمال المبارك روحي ألحبائه الفداء عليكم أن تسلكوا سلوكا حتى ، لهييها الحزب اإلا -1
بالبنان  اكل واحد منكم إن دخل المدينة عليه أن يكون مشارا  .تمتازوا به عن اآلخرين مثل الشمس

حتى يقول ، ووفائه ومحبته وأمانته وديانته وعطفه للعالم اإلنساني وصدقه بأخلقه وسلوكه فيما يتعلق
ذا فزتم بهذا المقام و  جميع أهالي المدينة بأنه يقينا بهائي ألن سلوكه أخلقه من صفات البهائيين. وا 

ا ألنه طبقا للنصوص القاطعة أخذ من ا ميثاقا وثيقا بأن نعمل طبق لهيفقد وفيتم بالعهد والميثاق اإل
 . التعاليم الربانيةو  ةلهيللوصايا والنصائح اإل

 (54ص  ،إلهي)ظهور عدل 
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على األحباء أن يقوموا ويعملوا بموجب وصايا ونصائح نور الحقيقة جمال القتدم روحتي لعتبتته الفتداء  -2
تتذوه و  الجستتمانية للستتم األعظتتم و يجتتب أن تتجلتتى األوامتتر الروحانيتتة  .دون عمتتل ن ال يقتترأوه فقتتطأوينف 

تم ذلتك فتي أحتوال وأطتوار األحبتاءروح ال متا الفائتدة ومتا و ، ي لتربته الفتداء فتي حي تز الوجتود وأن يتجس  ا 
 الثمر. 

 (279ص  ،2الجزء  ،عبد البهاء)مكاتيب حضرت 

كتتتان اإليمتتتان دومتتتا بتتتاإلقرار واالعتتتتراف ولكتتتن فتتتي هتتتذا األمتتتر األعظتتتم اإليمتتتان باألعمتتتال واألختتتلق  -3
   .الحسنه

 (157ص  ،2جزء  ،)بدايع اآلثار

أي أن  .لضتعلى األحباء أن ال يكونوا مثل األمم األخرى التي لديها لسان عسل أما أعمالها فهي حن -4
ثةو  لسانها كان يدل  على جوهر التسبيح  اليوم وقتت العمتل .وغير طاهرة التقديس أما أعمالها فهي ملو 

 . الروح عليكو  ر. والبهاءالثمر. إن السراج بدون نور ظلمة والشجر دون ثمر حطب السعير والسقو 

 (424ص  ،1الجزء  ،عبد البهاء)مكاتيب حضرت 

يكونتون رحمتةا للعتالمين بالعمتل ال و  بل ينبغي أن يكون البهائيون ممتتازين فتزيتد أعمتالهم علتى أقتوالهم -5
 بتتتالقول ويثبتتتتون بمستتتلكهم وأعمتتتالهم وأفعتتتالهم صتتتداقتهم وأمتتتانتهم ويظهتتترون فضتتتائل العتتتالم اإلنستتتاني

لرقتي  العتالم  اذلتك كتي يكتون البهتائيون ستببا و  النورانية السماوية وتنادي أعمالهم بأنهم بهتائيون  يبي نون و 
 االنساني.

 (149ص ، أمريكاو  في أوربا عبد البهاء)خطب 
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   ولي أمر هللامن آثار حضرة 

س الفتتتارق بتتتين الحتتتق والباطتتتل اليتتتوم هتتتو األختتتلق ولتتتيو  إن األستتتاس األعظتتتم والميتتتزان األكمتتتل واألتتتتم -1
نتته باطتتل وممنتتوع متتن الفضتتل والتأييتتد إنتته مؤياتتد متتن لتتدى الحتتق ومتتن ُحتتِرم منتته إاألقتتوال ومتتن فتتاز بتته 

 ا. إن اسم وعلمة اإلنسان إن لم يكن مؤيدا بحسن السلوك واألخلق الطي بة فإنه ُيعتبر مذموما لهياإل
اإلنستتانية ومظاهرهتتا  أمتتا متتا يمتتتاز بتته األحبتتاء فهتتو حستتن األختتلق والكمتتاالت، متتن الجميتتع اومطتترودا 

التفتتتتاق وحستتتن المعتتتتاملت فتتتتي األمتتتتور الجزئيتتتتة والكليتتتتة اتحتتتتاد و وحستتتن الستتتتلوك والوحتتتتدة واأللفتتتتة واال
والتعتتتاون والتعاضتتتد المستتتتمر الحتتتار والمحبتتتة وخلتتتوص النيتتتة وصتتتفاء القلتتتب وطهتتتارة التتتنفس والصتتتدق 

دليتتل مقنتتع وبرهتتان كتتاف  أول وآختتر، واألمانتتة. إن هتتذه الصتتفات الممدوحتتة الغافتتل عنهتتا أهتتل العتتالم
 . إن المحك هو التجربة وهو الممي ز الوحيد للبهائيين من سائر الطوائف واألمم.لهيلحقيقة الدين اإل

 (189ص  ،1جزء  ،التوقيعات المباركة)

ن لتتم يت صتف بتذلك فهتتو  -2 إن البهتائي الحقيقتي اليتوم هتتو متن يتزي ن نفسته بشتتيم وحلتل التقتديس والتقتوى وا 
 ُعِرف بهذا االسم.ليس بهائيا ولو 

 (61ص  ،3الجزء  ،مائده آسماني)

وهتتتذه  ،التعتتتاليم إن نصتتترة ديتتتن هللا تعتمتتتد علتتتى ،للنتصتتتارات االمريتتتة اليتتتوم يتتتوم تقتتتديم التتتدعم التتتلزم -3
فتي ظتل الترحمن شخص يعتيش إن حجر االساس لحياة  .مشروطة باالعمال الصالحة والسلوك القويم

علتى البهتائيين أن  .اب أخلق تنيرها صفات ممدوحتة لتدى الختالقهو اتباع الفضائل االخلقية واكتس
لقد مل  الناس متن التوعظ واالرشتاد  .وا بهذا الرداء المقدس فيفتحوا مدائن القلوب بسيف القدرة هذال  يتح

غير االفعال يمكن ان يخل تص العتالم متن شيء  وال، وجف معين صبرهم من الخطب والكلمات الرنانة
 إنها ، ب قلوب أفرادهالم المخاض ويجذآ
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وان متا يجتب التركيتز  .الحكومة  والفضائل القدسية ال التصريحات وقوانين، القدوة الحسنة ال المواعظ
ت للقتول  اعلى أهميته فتي العلقتات االجتماعيتة والسياستية ان تكتون الكلمتة مرادفتة للعمتل والعمتل ملزما

زه في جميع االمور صغيرها وكبيرها بحيتث يتدعم كتل منهمتا وعلتى البهتائيين أن يمتتازوا  .االختر ويعتز 
 . عن غيرهم بهذه االمور

 (1923كانون االول/ ديسمبر  8من رسالة الحباء بومبي بتاريخ )

ا فصل  ردق والوفراء وفصرل  1]راجع أيض  الت قرديس  23االمتيراز فري كرل  األمرور وفصرل  13األدب واألخرالق الحسرنة وفصرل  10األمانة والص 
مقرام  62العمرل واالشرتغال وفصرل  49خدمرة البشررية وفصرل  36خدمة أمر هللا وفصل  35حياة العائلة البهائية وفصل  29ل والت نزيه وفص

 النسان ومقام المؤمن[.
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 حقوق هللا   -27

  بهاء هللامن آثار حضرة 

يا قوم أن اكم اي   .ماءفتسعة عشر مثقاال هلل فاطر االرض والس   هبك مائة مثقال من الذ  تمل  الذي و  -1
في من  ا عنكم وعن كل  ا غني  قد أمرناكم بهذا بعد اذ كن   .تمنعوا أنفسكم عن هذا الفضل العظيم

قل بذلك  .ذلك لحكم ومصالح لم يحط بها علم احد اال هللا العالم الخبيرفي ان  .السموات واالرضين
بكم  .ال العزيز الكريمنه لهو الفض  هللا ا مقامات ال يدركها اال من شاءإلى  اراد تطهير اموالكم وتقر 

هذا في االلواح و في االمر  يكذلك قض فوا فيها اال بعد اذنهر  حقوق هللا وال تصفي يا قوم ال تخونوا 
عمل بما امر ينزل عليه البركة من سماء عطاء الذي من خان هللا يخان بالعدل و  .اللوح المنيع

سوف يعرفه القوم اذا طارت  ،كم ما ال تعرفونه اليومه اراد لان   .الباذل القديم ياض المعطه الفي  رب  
ركم من عنده لوح حفيظ ي  االرواح وطويت زراب  . االفراح كذلك يذك 

 (97فقرة  ،الكتاب االقدس) 

  ماءهب فتسعة عشر مثقاال هلل فاطر االرض والس  ك مائة مثقال من الذ  تمل  الذي و  -2

 .هو اخراج نسبة معينة من مجموع ما يمتلكه المؤمنو ، حقوق هللا"هذه االية المباركة حكم " تشرع
 بصفته  بهاء هللامحضر إلى  وكانت حقوق هللا تقدم
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وذكر حضرة  .مركز العهد والميثاق ،عبد البهاءحضرة إلى  ورجعت بعد صعوده ،لهيالمظهر اإل
ن حيث ال يوجد اما اال .ولي أمر هللاإلى  من بعدهفي الواح الوصايا ان حقوق هللا ترجع  عبد البهاء

 صرفتُ و  .بيت العدل االعظم بصفته المرجع االعلى للدين البهائيإلى  ولي للمر ترجع حقوق هللا
المشاريع الخيرية إلى  باالضافة ،عائدات حقوق هللا على اعلء شأن أمر هللا ورعاية مصالحه

ا يجوز تذكير أحباءهللا وبينم ،اخراج حقوق هللا واجب ديني أداؤه منوط بضمير كل بهائي .المختلفة
  .فرد منهم شخصيا بأدائها يال يجوز مطالبة أ، عامة بحقوق هللا

تفاصيل حقوق هللا ويتوقف مقدارها على قيمة ما  (سؤال وجواب)وقد شرحت عدة أجزاء من رسالة 
فاذا بلغ ماله حد  النصاب وهو تسعة عشر مثقاال من الذهب وجب عليه  .يمتلكه االنسان من مال

 .وال تجب حقوق هللا في نفس المال اال مرة واحدة .من مجموع ماله لحقوق هللا %19دانيا دفع وج
حق عليه أداء  ،لنصابا حد   -بعد سداد كافة المصروفات  يأ –وكلما بلغ بعد ذلك ف ْضل دخله 

من دار السكنى  :بعض االموال مثل ىفوتع .وهكذا بالنسبة لكل زيادة تالية ،من هذه الزيادة 19%
خسارة االموال والملك عديم المنفعة وأداء كدفع حقوق هللا وهناك نصوص تعالج حاالت خاصة 

 . الحقوق بعد وفاة الشخص

 (125فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)          

ت يون لو تكون عليه وتجهيز االسباب للكفن والدفن وحمل المي  هللا والد   ذلك بعد أداء حق   كل   -3
 . والمآب از كذلك حكم مالك المبدءواالعتز ة بالعز  

 (28فقرة  ،الكتاب االقدس)        

ت لدفن وحمل المي  او  يون لو تكون عليه وتجهيز االسباب للكفنهللا والد   ذلك بعد اداء حق   كل   -4
 ة واالعتزازبالعز  

 ،نازة والدفنداء هذه االلتزامات فوضع في المرتبة االولى مصروفات الجأاولوية  بهاء هللاب حضرة ت  ر 
 ومن بعدها أداء حقوق  ،ىيليهما سداد ديون المتوف
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ن حضرته أيضا ان أداء الديون يكون من سائر أموال التركة فان لم تف تؤخذ عندئذ من دار ي  وب .هللا
 . ىالسكنى وااللبسة المخصوصة للمتوف

 (47فقرة ، شرح الكتاب االقدس)      

ونذورهم وادوا امانات هللا وحقوقه انهم من اهل الفردوس االعلى  ان الذين وفوا بعهودهم وعقودهم  -5
طوبى لعباد فازوا ولماء فزن ولكل من تمسرك برالمعروف  .سجنه العظيمفي كذلك يبشرهم المظلوم 

 . كتاب هللا رب العالمين في وعمل ما أمر به 

 ترجمة لبيب شهيد( ،من كتيب حقوق هللا)

العباد أنفسهم، ولكن يتعلق قبولها برضاء النفوس إلى  لكل ويرجع نفعهداء حقوق هللا واجب على اأ  -6
 . الحميد يواال فال ان ربك هو الغنالعادلة العاملة بروح وريحان، وبهذه الصورة يجوز أخذها، 

 (نفس المصدر السابق)     

ان ما في ابدا  كال شيا زين، ان الذين يعملون بحكم الكتاب، انهم اعلى الخلق لدى الحق يذكرون. و  -7
هو محض الحكمة بحق نفس العباد ومصلحتهم. فالمبالغ الجزئية  ييشرق من افق سماء االمر االله

بيادر العالم اكليل ل يهذه ال تليق حتى بالذكر ولكنها محبوبة الن العامل قائم بعمله لوجه هللا. فه
  .ولو كانت حبة واحدة

  (نفس المصدر السابق)      

ة كان وسيبقى سبب النعمة والبركة والعزة وحفظ لهيداء الحقوق اإلأوواضح ان  علومومما هو م -8
وهذا منوط بان يعملوا باحكام الكتاب بكل روح  .طوبى لمن عرف واعترف وويل للمنكرين، االنسان

ان ربنا ، لم يسمع فعليهالذي من سمع لنفسه و ، وريحان وطيب خاطر. عليك ان تأمر بالمعروف
   .الحميد يالغن الرحمن لهو

  (نفس المصدر السابق)
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اذ انهتتتا ستتتبب النعمتتتة والبركتتتة ، داؤهتتتا واجتتتب علتتتى الجميتتتعأان امتتتر حقتتتوق هللا هتتتو حقتتتا امتتتر عظتتتيم و  -9
 . الكريم يكل عالم من عوالم ربها الغنفي وما يكون مع كل نفس ، والخيرات

  نفس المصدر السابق()                                        

لقد امرناك وجناب االمين، من قبل بما هو سبب اعزاز كلمة هللا  ،ال يجوز ذكر حقوق هللا ابدا -10
وال  .أمر هللاتخلوا عن العالم وال تتخلوا عن ذرة من عزة  :يوامره، وقد نطقنا بهذه الكلمة خاصة وه

انهم  .ل الناس انفسهمهذا الشأن فهذا منوط باقبافي ايضا ان يذكر شيئا  يللمين عليه بهائ يينبغ
هو  من شاء فليعمل ومن شاء فليترك ان ربك، الكتابفي وسمعوا ما نزل  أمر هللااطلعوا على 

نفس االستغناء باب لهداية العباد. طوبى لنفوس قامت على الخدمة منقطعة عن  .الحميد يالغن
 . هذا المنظر المنيرفي انهم من اهل البهاء ، العالم

                                        (قنفس المصدر الساب)

فتي داء الحقتوق حكتم محكتم وثابتت أالكتتاب... ان فتي ة وعملتوا بمتا لهيتطوبى للتذين أدوا الحقتوق اإل -11
ونهتتتى هللا أختتتذه لستتتنين معتتتدودات، ثتتتم نظتتترا لتتتبعض المصتتتالح وترتيتتتب بعتتتض االمتتتور  يالكتتتتاب االلهتتت

وأما حقوق هللا انها أصل البركتة وظهتور  .ق الغفور الكريمانه لهو اآلمر المشفاللزمة أمر باخذها، 
ستنتين قبتل إلتى  عما كان وعما يكون، كان امر الحقوق مستورا يانه غن، العناية وبروز الشفقة للعباد

الكتتاب االقتدس كتتان فتي اذا وفتق أحتد بعمتل متا نتزل ، الفضتلإلتى  اآلن وكتان اظهارهتا بعتد ذلتك نظترا
انرره يقررول الحررق حتتال االستتتطاعة، فتتي هتتذا الحكتتم  ي ويجتتر ، اوفتتق لتتههتتذا دون شتتك أحستتن واولتتى و 

 . السبيل يويهد

  (نفس المصدر السابق)

وأنزل حكمه وثبت من القلم  ،ة فرض على الكللهيداء الحقوق اإلأ، يعليك بهائ ييا ابن اسم  -12
دائها أعلى  كل من وفق، الكتاب ولكن ال يجوز االظهار بها وال االصرار عليها ابدافي االعلى 

 مقبولة واال فل. يجب  يوسلمها بروح وريحان فه
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المجلس مرة واحدة ال غير، فالنفوس الموقنة الثابتة البصيرة يقدمون من في التذكير بها بصورة عامة 
ان هللا العاملين انفسهم إلى  تلقاء أنفسهم ويعملون بما امروا به من لدى هللا. يرجع نفع هذا العمل

 . لعمر هللا لقد قدر لهم ما عجز عن احصائه المحصون  .. فل يحزنن حزب هللالمينعن العا يغن

          (نفس المصدر السابق)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

 جميع المقتطفات منقولة عن كتيب حقوق هللا من اعداد دائرة مطالعة النصوص وااللواح وترجمة لبيب شهيد() 

جميع الشئون في م به ان هللا االحد موصوف بالغنى المطلق ل  ن اليقين المسانه م، الربانيين ييا أحبائ -1
ولكن نظرا للحكمة ، ومعروف بعطائه لعالم الوجود يومشهور برحمته الواسعة ومنعوت بالفيض االبد

 ،ده وأوجبهاايمتاز بها الصديق عن الغريب فرض الحقوق على عب التيالبالغة واالمتحانات الفارقة 
الدارين في اطاعت هذا االمر المبرم وفقها هللا بالبركة السماوية وتنورت وجوهها  لتيافالنفوس 

داء حقوق هللا سبب لثبات النفوس أوتعطر مشامها بنسيم العناية. ومن جملة حكمه البالغة ان 
  .موارد خيريةفي وتصرف ، ورسوخها وتهب النتائج العظيمة للرواح والقلوب

لطافه غير المتناهية أبمحض ، هللا تعالى على عباده بتعيين حقوق هللا نا لقد م  ، عبد البهاءيا احباء  -2
داعية لثبوت  ياما فريضة الحقوق فه .عن العالمين يوهللا غن، واال فالحق مستغن عن الكائنات

 . جميع الشئون في علة البركة  يالنفوس ورسوخها وه

، فهذا الحكم هو لبركة الناس انفسهم واستفاضتهم الكتابفي واما بالنسبة لحقوق هللا، المنصوصة  -3
 . وهو سبب انشراحهم واستقامتهم واال كان الحق ولم يزل غنيا عن الكل
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بحر في كنت قد سألت عن حقوق هللا، يجب على االنسان ان يحسم مصاريفه السنوية مما كسبه  -4
. بمعنى انه اذا فرض ان شخصا تسعة عشر بالمئة مما تبقى من المال، حقوق هللا يعام واحد ويؤد

كانت ارباحه السنوية الف ليرة فبعد حسم مصاريفه السنوية البالغة ستمائة ليرة مثل، يبقى أربعمائة 
 . ليرة، اذا تترتب حقوق هللا على االربعمائة ليرة

ذلك بعد التجارة و في تسعة عشر بالمائة بما تبقى من االرباح السنوية  باالختصار تتعلق حقوق هللا -5
السنة التالية في وكذلك  .ذلك المبلغ ابداإلى  وال تترتب الحقوق ثانية بالنسبة .طرح المصاريف منها

 تتعلق الحقوق بما تبقى من ارباح تلك السنة بالذات بعد حذف المصاريف.

يكون ي الذاما الحقوق فتتعلق بما يزيد من المال بعد طرح مصاريف سنة بكاملها. اما النقود والمال  -6
دفعت عنه حقوق هللا وكان الذي مورد رزق للشخص وسبق ان دفعت عنه الحقوق وكذلك الملك 
الحقوق في .. يجوز التصرف . مدخوله يعادل مصروفه ال اكثر فل تتعلق بهما حقوق هللا ثانية

 . جزئيا او كليا، ولكن باذن وتصريح من مرجع االمر

م احد باخلص أقط على  ال تلزموا احدا، واما مسألة الحقوق  -7 داء حقوق هللا وال تذكروا له شيئا، واذا قد 
 فاقبلوها.، وبكل طيبة خاطر شيئا بعنوان الحقوق او االنفاق على الفقراء، وتضحية

وال تلزموا احدا ، مكان معين واصرفوها عند اللزومفي  ،اجمعوا الحقوق وفقا لنصوص الكتاب االقدس -8
 .  اذا دفع من تلقاء نفسه وبكل طيبة خاطرهناك على اداء الحقوق اال

ل الجمال المبارك روح -9 في يجب ان تجروا منتهى االمانة  :لتربته الفداء وقال بنص قاطع يتفض 
 . الحقوق فالحقوق مقدسة

 كتاب االقدس حتى قمت بايفاء في هللا بما وفقك على اطاعة امره  ي واشكر  -10
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بان عباد الرحمن اغناهم هللا من كنز ملكوته  يالمبرور ثم اعلمالحقوق وتقبل هللا عنك هذا العمل 
ولكن اعطاء الحقوق هذا امتحان من هللا لعباده وامائه فكل صادق خالص يقدم الحقوق ألجل 

كما ان  أمر هللافي الصرف على الفقراء والضعفاء والمساكين وااليتام وسائر المصارف اللزمة 
 . اق وعليك التحية والثناءالمسيح جعل صندوقا ألجل االنف

بما وفقك  على تقديم الحقوق ان هذا التوفيق من هللا لك فاحمده على هذا االمر هللا ثم اشكر  -11
 . صحائف ربك القديم ان ربك هو اللطيف الكريم وعليك التحية والثناءفي المنصوص 

المقام في ص عظيم وسنصرفه واما ما ارسلته من الحقوق فقبلناه كنزا ألنك قدمته بكل حب وخلو  -12
 . ابد اآلبدينإلى  المقدس حتى يبقى لك ذكرا

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

 اعداد دائرة مطالعة النصوص وااللواح وترجمة لبيب شهيد( –جميع المقتطفات منقولة عن كتيب حقوق هللا )

تحصل بعد طرح  التيواالرباح  اما فيما يختص بحقوق هللا... فانها تتعلق بمال التجارة واالملك -1
هذه يجب تأدية الحقوق عنها. وعندما تؤدى الحقوق ، رأس المالإلى  المصاريف اللزمة وتضاف

شخص آخر. واما البيت واثاثه فل إلى  عنها مرة، فل تعود تؤدى عنها ثانيا اال اذا انتقل المال
 . ة يرجع امرها لمركز االمرلهياإلفالحقوق ، تترتب عليه الحقوق... واما بالنسبة لحقوق هللا

 التيوذلك عن بيت السكن وااللبسة الخاصة واثاث البيت ، بالنسبة لسؤالك عن وجوب تأدية الحقوق  -2
بما ان بيت السكن واثاث البيت  ام انها معفية تفضل قائل:، الوراث عن طريق االرثإلى  تنتقل

شخص إلى  هللا، فانها معفية ايضا عند انتقالها وادوات العمل اعفيت بالنص القاطع من تأدية حقوق 
 . آخر
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قد مت تلقائيا وبطيبة خاطر قسما من  التيان هذه النفوس الخالصة المخلصة الزكية المنقطعة  -3
ووفقت بكل فخر  مر هللاكوقف أل، ايام حياتها والبعض االخر حسب الوصيةفي ممتلكاتها، بعضها 

هللا إلى  اولئك المتصاعدينإلى  طمئنوا المتبرعين والمنتسبين . عظيمبتأدية حقوق هللا فأجرها عند هللا
ة والبركة السماوية لهييدات اإليجالبة للتأ يمن قبل هذا العبد بان هذه االقدامات والتبرعات انما ه

نعيما لهم بما وفقهم هللا على ، العالمية وتروج مختلف مصالح الجامعة البهائية يوالفيض غير المتناه
 . الدنيا واآلخرةفي مر ترتفع به مقاماتهم ا

الضرورية وتحسب  أمر هللامن احتياجات  يله (تقوية شؤون المحفل يأ)هذا السبيل في ان االعانة  -4
الحقيقة اعظم واجب على الشخص في  يداء حقوق هللا، فهأمن االمور االساسية اللزمة بعد 

 .  يالبهائ

  من رسائل بيت العدل االعظم

 (ع المقتطفات منقولة عن كتيب حقوق هللا من اعداد دائرة مطالعة النصوص وااللواح وترجمة لبيب شهيد عدا آخر فقرتينجمي)

داؤها من الواجبات المفروضة أاحدى الشرائع االمرية و  يبما ان حقوق هللا وفقا لحكم الكتاب ه -1
احباء ايران االعزاء بأهمية هذا  على ذلك المحفل المقدس افهام يفيقتض، المؤكدة على اهل البهاء

الحكم العظيم وكذلك نشر االحكام المرتبطة بحقوق هللا بين الجامعة البهائية تدريجيا، وذلك طبقا 
ان المطالبة بحقوق هللا ممنوعة حسب النصوص المباركة ولكن  ال شكللشرع المبين تماما. 

هذا الواجب المهم إلى  قبل يهم اكثر من ذتنبه االحباء االعزاء وتلفت نظر  التيالتذكيرات العامة 
 ق احباء ايران االعزاء وفا حتى ي .تعتبر من جملة واجبات امناء امر هللا
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هللا على القيام بهذا العمل المبرور الجالب للبركات السماوية والمطهر ألموال النفوس المؤمنة  ان شاء
ذلك المحفل المؤكدة المستمرة. لقد طلب من والمؤيد للخدمات العامة الهل البهاء وذلك اثر تذكرات 

ان يعين عند الضرورة عددا من  أمر هللا يامين حقوق هللا واياد، محمد ورقا يجناب الدكتور عل
بعض المحافظات والواليات والبلدان المجاورة اليران وذلك لتسهيل تقديم حقوق هللا من في الوكلء 

ء امر الرحمن ان بيت العدل طبقا للنصوص المباركة هو على امنا ىفوال يخ .قبل االحباء االعزاء
سبيل ترويج المصالح االمرية في مرجع كل االمور وتصرف حقوق هللا باذن مرجع االمر واجازته 

 . يجميع ارجاء العالم البهائفي العامة 

 (1963تشرين االول/اكتوبر 27اليران بتاريخ  ي المحفل الروحاني المركز إلى  من رسالة)

بهاء الكتاب االقدس من قلم حضرة في انزلت  التياحدى الواجبات الروحانية المحتمة  يقوق هللا هح -2
التبرع وحقوق هللا، عن بعضهما البعض أولى وأحسن على  يان فصل الحسابين، ا .ارواحنا فداه هللا

إلى  يترسل حسب طلب ذلك الحبيب الروحان يأن تؤدى حقوق هللا أوال ثم التبرعات الخالصة ك
الوقت الحاضر من أجل تحقيق اهداف خطة السنوات التسع في يصرفها الذي  يالصندوق العالم

 . المنيعة

 (1965اب/اغسطس  18اليران بتاريخ  ي المحفل الروحاني المركز إلى  من رسالة)

ان احباء هللا مستنيرون بانوار خشية هللا ويعرفون ضرورة تطهير االموال وحفظها حسب  ال شك -3
عتبة رب إلى  هذه االيام المقلبة، تتصاعد ادعية هؤالء المشتاقينفي نص القاطع للرب المتعال. ال

ابلغاته ومنشوراته في العالمين بان يوفق ذلك المحفل الجليل ليذكر االحباء وحمدة جمال الرحمن 
ووجوب  يااللهاالجتماعات والدروس واللجان مرارا وتكرارا بأهمية هذا الحكم المقدس في واعلناته 

 ياطاعة كاملة حقيقية، ك يوجوب اطاعتهم لهذا الحكم المبارك الربانإلى  تنفيذه وتشويقهم وهدايتهم
 يبقى المؤمنون االتقياء محفوظين من 
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النصوص المقدسة وينالوا البركات الموعودة ويفوزوا بالفيوضات في عواقب التحذيرات المصرحة 
 . المعنوية المحتومة

 (بديع 126شهر العزة  5اليران بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة)

عن ماهية العلقة بين التبرعات  الهيئةستأل بعض االحباء االعزاء الموفقين باداء حقوق هللا هذه  –4
ة أداء فاذا تبرع احد للصناديق الخيرية وسائر المشروعات بني  ، للصناديق االمرية وأداء حقوق هللا

ة لهي فهل هذا الشخص معاف من أداء حقوق هللا او له حكم آخر؟ فمع ان النصوص اإلحقوق هللا
هذا الخصوص وبما ان هذا السؤال اعيد تكرارا تقرر توضيح ذلك الطلع في صريحة وواضحة 

الكتاب في ان اداء حقوق هللا من الفرائض الدينية ألهل البهاء اذ جاء حكمه نصا  :االحباء االعزاء
وقد وضعت  ،مؤمن مخلص يالواح شتى، ال يستثنى من أداء حقوق هللا افي وذكر بيانه  االقدس

بحيث ان االمتناع عن اداء حقوق هللا وفقا لنص الكتاب يحسب بمنزلة الخيانة. ، شروط معينة لذلك
 حق هذه النفوس. وكما تفضل مركز الميثاق بقوله: لقدفي أنزلت  يخان بالعدل من خان هللا واآلية

من  هللا تعالى على عباده بتعيين حقوق هللا بمحض الطافه غير المتناهية واال فالحق مستغن عن 
 . الكائنات

وبناء على ما شهد به القلم االعلى: فان لهذا الحكم المتين حكم ومصالح ال تحصى، انه 
خير والبركة. انه لتطهير االموال والدافع عن الخسران والوبال وباعث النعمة والعزة وعلة ال يالداع

. ان اعطاء الحقوق كما تفضل به مركز أمر هللاارتفاع في هللا وخدمة تسهم إلى  انفاق ينتسب
من  يالميثاق، امتحان للمؤمنين وسبب لثبوت ايمانهم وايقانهم ورسوخها وباالختصار حقوق هللا ه

مرجع االمر إلى  مباركةيعود امرها حسب النصوص ال التيالواجبات الشرعية الحتمية ألهل البهاء 
ويتعين اقرارها كما تفضل به جمال القدم جل ثناؤه بعد انتخاب بيت العدل على ما اراده هللا. وال يحق 

ان كل اموال النفوس الخاصة بحقوق  يهذه الحقوق سوى مرجع االمر وذلك يعنفي ألحد التصرف 
ا، على االحباء أال يتصرفوا بارادة انفسهم وال علقة لها بتلك النفوس. ولذ أمر هللاهللا تتعلق بمركز 

 اذ  ي االمر  ي حقوق هللا لتسديد مصاريف اخرى حتى ولو كانت للصندوق الخير في 
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مما تبقى من االموال الطاهرة الخاصة  يان التبرعات واالعانات تقدم بعد تأدية حقوق هللا أ
يكفل السعادة الذي قدس المبارك انجاز هذا الواجب المفي نأمل ان يوفق الكل  .باالشخاص انفسهم

  .عن العالمين يوهللا غنالحقيقية والمؤيد لكافة انجازات اهل البهاء ويفوزوا بذلك 

 (بديع 127شهر العلم 10اليران بتاريخ  ي المحفل الروحاني المركز إلى  من رسالة)

ها ويكون للمرأة حق التصرف انه اذا ساد التفاهم التام بين المرأة وزوج يسؤالك الثانإلى  اما بالنسبة -5
اموال الزوج هل تقدر الزوجة تحمل مسؤولية تأدية حقوق هللا بكاملها، او انه بما ان قسما من في 

المال خاص بزوجها يتوجب عليها أداء الحقوق عن القسم الخاص بها من المال؟ جوابا عن هذا 
ص نفسه وال تتعلق بأموال له حق السؤال يجب أن تعلموا ان حقوق هللا تتعلق بكل ما يملكه الشخ

كتبتم عنها على الزوج والزوجة أن يتشاورا معا ويعينا حدود  التيحاالت كفي التصرف فيها. ولكن، 
ما يخص كل منهما من المال ويقدما معا او كل بمفرده ما يقرران انه من الواجب تقديمه. اما 

الوقت الحاضر على في غير مفروضة ، وحقوق هللا ي.. فنظرا ألن زوجها امريك.بخصوص السيدة
 . .. غير واجبة ولو انها غير ممنوعة.ن فلذا تأدية حقوق هللا بالنسبة لزوج السيدةياألحباء الغربي

 (بديع 138شهر الشرف 11اليران بتاريخ  ي المحفل الروحاني المركز إلى  من رسالة)

 يخلق االعذار للتهرب من اجراء هذا اعتاد على منقبة اداء حقوق هللا الالذي المؤمن  يان البهائ -6
حسب قدرته على اجرائه. ومن جهة ثانية فان اطاعة هذه  بل بالعكس انه يجد   يالواجب الروحان

وأداء حقوق هللا عمل يقوم به االحباء عن طيبة خاطر وال يجوز سوى تذكير  يالفريضة امر وجدان
االقدام على هذا العمل كما يشاؤون. يصدق ي فوتركهم لحريتهم  ياحباء ايران بهذا الواجب الروحان

هذا القول ايضا بالنسبة ألحباء يعيشون بترف واسراف ويشترون املكا أو يبنون بيوتا ويجهزونها بما 
يمتنعوا عن أداء حقوق هللا. وكذلك االحباء الذين  يهو فوق احتياجاتهم ويزيدون من مصاريفهم ك

 في ن يقترنون باشخاص غير ايرانيين ويقيمو 
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أداء حقوق هللا بل يجب تذكيرهم ويرجع اليهم في اوروبا او سائر البلدان ال يجب الضغط عليهم 
 . اتخاذ القرار والتصميم

 (من نفس الرسالة السابقه)

تحكيم افراد إلى  كثيرا من جزئيات المسائل المرتبطة بموازين اداء حقوق هللا بهاء هللااحال حضرة  -7
حضرته اثاث البيت وما يحتاج اليه من أداء حقوق هللا وترك اتخاذ  ىفل أعاالحباء ووجدانهم. فمث

االشخاص أنفسهم. ال إلى  ي منها غير ضرور  يوا ي من هذه االغراض ضرور  يالقرار بخصوص أ
، وعلوة على هذا، فإذا كان قوق هللايحسب تقديم التبرعات لصندوق المحافل جزءا من تأدية ح

وتعسر عليه أداء الحقوق والتبرع للصندوق معا، فتأدية حقوق هللا ترجح  الشخص مديناا لحقوق هللا
على التبرع.أما عن تعيين ما يملكه الشخص لمعرفة ما اذا كان يجب عليه أداء حقوق هللا، وهل 

يقرروا حسب أوضاعهم  ييمكن جعل التبرعات ضمنها؟ فهذه مسألة يجب تركها لألشخاص أنفسهم ك
 24حمصة، ووزن  19المثقال  ي "يساو  بناء على امره: أمر هللا يحضرة ول كتب سكرتير. واحوالهم

  ".يمكن اتخاذ هذا المقدار أساسا للمحاسبة، غرام 4,60 ي حمصة يساو 

 (السابقهة من نفس الرسال)

اآلثار المباركة، ان بيت السكن وأثاثه وادوات الحرفة ولوازمها ال تتعلق بها حقوق هللا في لقد وضح،   -8
عهدة االشخاص انفسهم. إلى  من تلك االغراض تحسب ضرورية يك اتخاذ القرار بشأن اعتبار اوتر 

في اعداد بيت السكن واثاثه ليتخذوا من صرف المال في ، ان االحباء ال يجب ان يسرفوا ال شك
لم نجد نصا قاطعا يدل على ان رأس المال  .سبيل ذلك ذريعة المتناعهم عن اداء حقوق هللا

من اجل حصول االرباح يكون معفيا من اداء حقوق هللا لذا يترك بيت العدل االعظم هذه  المشغول
 . حكم ضمير افراد االحباءإلى  االمور

 (السابقهة من نفس الرسال)

 نرجو اطلعه بما كتب ووضح ، ...طرحه جنابالذي بخصوص السؤال   -9
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اء حقتتوق هللا يتتؤدى متترة واحتتدة علتتى متتا احتتد االحبتتاء وهتتو ان ادإلتتى  رستتالةفتتي  أمتتر هللا يحضتترة ولتت
اختر إلتى  يملك، سواء أكانت ممتلكاته منقولة او غير منقولة. اما اذا انتقلت هتذه الملكيتة متن شتخص

بمعنى ان كل من يرث حصتة متن االرث عليته تأديتة حقتوق هللا، ، بالوراثة فستشملها حقوق هللا مجددا
لتتتى مالتتته مقتتتدارا تترتتتتب عليتتته هتتتذه الوظيفتتتة يحصتتتل عليهتتتا التتتوارث ع التتتتيشتتترط ان تضتتتيف الحصتتتة 

   .الروحانية

 (السابقهة من نفس الرسال)

كل فرد منا يعبر عن ايمانه العميق  يجعلالذي ويبدو مناسبا بان نشير ان حكم حقوق هللا المبرم  -10
يربط كل واحد منا بالمؤسسات الرئيسية الذي وبصورة شخصية بحتة بانه مصدر الخير للجميع و 

ة اللمتناهية لهيوفوق كل ذلك انه يؤكد الطاعة واالخلص وشمول البركات اإل ير اإللهلألم
هذه المرحلة االيجابية الحاسمة جميع في والعنايات الربانية المتتالية، يجب ان يشمل هذا الحكم 

ير القد ي. مع كل خضوع وخشوع هلل العلياالله يالذين يقرون بايمانهم العميق لمظهر الظهور الكل
وهو بداية السنة المقدسة فان حكم حقوق هللا سيكون نافذا  1992فاننا نعلن بانه ابتداء من رضوان 

 ة.لهيهذه الفريضة اإلفي وندعو كافة عشاق أمره بالمشاركة  يعلى المستوى العالم

 (1991من رسالة الرضوان لعام )       

  .جاوب جيد ومرغوبتإلى  هللا ادى لحكم حقوق  يكما ان التطبيق العالم -11

 (1994من رسالة الرضوان لعام )

ا فصل   الكرم والسخاء[. 57الزكاة وفصل  39التبرعات والعانات وفصل  20]راجع أيض 
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 الحكمة -28

  بهاء هللامن آثار حضرة 

، هواء الحكمةفي وطيروا ، رياض الحكمةفي وسيروا ، يا أحباء هللا اشربوا من عين الحكمة -1
 . كذلك يأمركم ربكم العزيز العالم ،حكمة والبيانوتكلموا بال

 (130ص  ،جمال أقدس أز الواح يمجموعه ا ،لوح برهان)  

والوجل من مظاهر ، والمخافة من سطوته وسياطه، ذكره ز   عأصل الحكمة هو الخشية عن هللا -2
 . عدله وقضائه

 (من لوح أصل كل الخير)     

بالحكمة ويسعى في إزالة الجهل عن بين البرية... وافرغ  يصدع من قام لخدمة االمر له ان -3 
زهاق الباطل عن بين االمكان  . جهدك في إحقاق الحق بالحكمة والبيان وا 

 (118 -117ص  ،بهاء هللامن الواح حضرة مجموعة  ،ةلوح الحكم)     

طافة منوطة بالقلوب والل، ق باللطافةعل  أما النفوذ م، قل إن البيان جوهر يطلب النفوذ واالعتدال -4
 . الزبر واأللواح في نزلناها  التيمتزاجه بالحكمة اوأما االعتدال ، الفارغة الصافية

 (123ص  ،المصدر السابق)       
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 اكانت درع   التيألن به استحكم بنيان السياسة ، ه هللانلحكمة وأصلها هو االقرار بما بي  قل أول ا -5
 . هذا اللوح البديعفي االعلى  يما نطق به قلم لحفظ بدن العالم تفكروا لتعرفوا

 (129ص  ،المصدر السابق)                                           

كوا بهرا وال تتبعروا كرل غافرل كران عرن س  تم، انك قل يا قوم تاهلل قد ظهر البحر َوَسرت عليه فلك هللا -6
ر .بحر العلم بعيردا كرذلك حكرم مرن كران علرى  ،بالحكمرة امرة ومعاشرر  بالحك ابالحكمرة وذاكرر   اكرن ناطق 

ر، الشمس المشرقة من افقهرا يان االمر هو سماء والحكمة ه .ااالمر قوي   لمرن توجره اليهمرا  انعيم 
      .انه من اهل البهاء قد كان من قلم العز مرقوما، امع  

 (109 ص ،3مجلد  ،امر وخلق) 

 . ها من لدن آمر قديمك بس  تم، قل إن الحكمة رأس االعمال ومالكها -7

 (109ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

كتاب االقدس وان يسلكوا بين الخلق في نزلت  التية لهياليوم على الجميع ان يتمسك باالوامر اإل  -8
شخص دون حكمة فان كلمه غير  يوان تكلم ا .طوبى لك وللعاملين أمر هللاهذا هو ، بكل حكمة

 . كوا به من لدن عليم خبيرس  ما نزل في هذا اللوح وتم يبائان اعرفوا يا اح .مقبول لدى العرش

 (108ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

علتى كتل شتخص ان  .تحتدثوا متن جانتب الحتق بمتا هتو يليتق بيتوم هللا ،وأمرنا الجميع بالحكمتة المنزلتة -9
ال الصررمت وا  ة ان شتتاهدتم ارضتتا طيبتتة لهيتتبكتتل حكمتتة واستتتقامة. القتتوا الكلمتتة اإل أمتتر هللايقتتوم بتبليتتغ 

 .اولى

 (149ص  ،از الواح جمال اقدس يمجموعه ا) 

 .غيرهم وصية هللا هو أن ال يتكلم األحباء بما هو سبب اضطراب الناس او بما يخالف الملوك او -10
وأن يكونوا بكل صلح وسداد منقطعين عن الفساد باسم ، على الجميع أن يتحركوا بالحكمة والبيان

 . مالك االيجاد

  (117ص  ،3مجلد  ،وخلقأمر )   
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  عبد البهاءلواح حضرة أمن 

 دارها وداو  في النفوس  ودار  ، الكتابفي أنزلها هللا  التيإياك ثم إياك أن تخرج عن الحكمة  -1
وال تتكلم بما تتوحش منه النفوس  .وقت سريعفي يلتئم به  اضماد   المرضى دواءها واضمد الجرح

 ابل قل لهم قوال لي ن  ، ئص وتشمئز منه قلوب كل قوم عنودوتقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرا
وال تقل ما لم تستطع اآلذان على استماعه النه ، ة ربكن  بع سوات   .لعل  منهم من يتذكر او يخشى

ن األطعمة مهما كانت لذيذة بديعة طيبة ولكن ال يتحملها قواء  بمثابة الموائد الطيبة للصبيان وا 
وال كل ما يعلم يقال وال كل ما يقال ، حق  حقه ياعطاء كل ذ ياذا ينبغ .معاء الرضيع من االطفال

االمور فال تغفل عنها في إن ذلك من الحكم البالغة  .حان وقته وال كل ما حان وقته حضر اهله
بل شخ ص العلل واالمراض والعياء واالعراض ثم العالج ، جميع الشئون في إن كنت من أهل العزم 

ومن اجرى بغير ذلك انه من االغبياء فال يحصل منه ، من حذاق االطباء وهذا منهاج المهرة
ألهل البهاء إال  يفال ينبغ .والمرض استيالء والجرح اتساعا االشفاء بل يزداد الداء اشتداد  

  .إن ذلك من عزم االمور وعليك بمراعاته ايها العبد الشكور، كل االشياءفي الحكمة البالغة 

  (78ص  ،1مجلد  ،عبد البهاءكاتيب من م)             

أن نقوم بالتبليغ بكل محبة ومودة وصبر ومراعاة متحل ين باالخلق الرحمانية ، يإن الحكمة تعن -2
عوا ، واالعمال واالفعال السماوية وليس أن نصمت ونسكت أو ننسى تماما. الخلصة عليكم أن تشج 

ن ال، على تبليغ أمره افردا  اأحباء هللا فردا   . الكتاب هو التبليغ ولكن بالمراعاةفي حكمة المذكورة وا 

 (261ص  ،حدود واحكام گنجينه)          

ا فصل   التقل ل في القول والت كث ر في العمل[. 26تبليغ أمر هللا وفصل  19]راجع أيض 
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 البهائيةة حياة العائل   -29 

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ولبحرررا ولجزيرررةا  بررلا ولكهررفا ولغررارا وألوديررةا ولبررر ا ينررةا ولقلرربا ولجولبيررتا ولمقرراما ولمد طرروبى لمحررل ا   -1
 .ولدسكرةا ارتفع فيها ذكر هللا وثنائه

وتشررف بحضرور أوليرائي الرذين نطقروا بثنرائي وتمسركوا  ي طوبى لبيت فاز بعنرايتي وارتفرع فيره ذكرر  -2
قيوم األسماء وفي كتب بحبل عنايتي وفازوا بتالوة آياتي انهم عباد مكرمون الذين وصفهم هللا في 

  .أخرى انه هو السامع وهو الناظر وهو المجيب

األوالد بهتذا الطتراز األول فستوف لتن يفتوزوا  ْز وان لتم يُفت ن األوالدي  لى اآلباء أن يبذلوا جهدهم فتي تتدع -3
يفعل بأهوائه مرا والد غير مبتالين بإطاعة والديهم الذي هو في مقام إطاعة هللا عندئذ يصبح هؤالء األ

 . يشاء

رنا األمر في الكتاب -4  . إنا كتبنا لكل ابن خدمة أبيه كذلك قد 

 ةعظم من كل هذا بعد وحدانيأ والديانة والصدق والصفاء هي من أثمار سدرة الوجود ولكن  ةن األمانإ -5
 حقوق الوالدين حيث جاء ذلك في  ةهللا عز وجل هو مراعا
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 قولرره تعررالىظررر مررا أنزلرره الرررحمن فرري الفرقرران األعلررى أن انة وُستتطر  متتن القلتتم لهيتتجميتتع الكتتتب اإل
الحظتوا انته تتم تشتبيه إحستان الوالتدين بوحدانيتة  ."شيئا وبالوالدين إحسرانا وا بهكر شواعبدوا هللا وال ت"

يعمل بمرا أنزلره هللا فري كترب القبرل و طوبى لكل عارف حكيم يشهد ويرى ويقر ويعرف وجتل هللا عز  
 . وهذا اللوح البديع

زن عظيم إنا وصيناكم في الكتراب بران ال حمحلك فضال على أمك النا وجدناها في إلى  نا أرجعناكإ -6
كذلك قرال الحرق وقضرى الحكرم مرن لردن عزيرز حكريم ولرذا أرجعنراك  ال هللا وبالوالدين إحساناإ تعبدوا

وا تقر   يإليها وأختك لك وهمرا برذلك ينرزل ر أبرويكم ووق   عينها وتكرون مرن الشراكرين قرل يرا قروم عرزز 
نرا بحزنهرا لرذا أمرنراك برالرجوع رحمرة لعربكم العلي العظريم إنرا لمرا اط  ة لخير عليكم من سحاب رحما

إيرراكم أن ترتكبرروا مررا يحرزن برره آبررائكم وأمهرراتكم أن اسررلكوا  عليررك وعليهررا وذكررى ل خرررين مرن لرردنا
اختراروا ن أآبرائكم وأمهراتكم ة وان يخي رركم أحرٌد فري خردمتي وخدمر سبيل الحق وانره لسربيل مسرتقيم

ن اعمرل بمرا أمررت مرن لردن ربرك العزيرز أسبيل كذلك نصرحناك وأمرنراك  ي  إل خدمتهم ثم اتخذوا بها
 . الجميل

 

 عبد البهاءمن آثار حضرة 

 (1982عام  في Family Lifeبعنوان النصوص واأللواح ة أعدتها دائرة مطالعة من مجموعة مقتطفات هذا الجزء مترجم)

ني أدعو هللا أن يجعل ب -1 د نرار محبتره فري لسرطوع أنروار الهردى وانتشرار آيرات هللا وتوق ر ال  محر يترك  وا 
مائرره فرري كررل حررين واعلمرري أن كررل بيررت يرتفررع منرره ذكررر هللا بالتهليررل الملكرروت إلررى  قلروب عبيررده وا 

 . من رياض ملكوت هللا ةمن جنان هللا وروض ةذلك البيت جن الجليل
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اعلمري ان  ي بينهمرا واالطفرال الموهوبرة مرن عنرد هللاوأما ما سئلت من الزوج والزوجة والرابطة الت -2
ايررات التوحيررد فرري المحافررل الكبرررى  ه لنررداء جمررال االبهررى وتلررىهلل وانتبرر وجهرره الررزوج مررن أخلررص

التري بينهمرا كلمرة هللا انهرا  ةمن أسماء هللا وصفاته والرابط ةالمستتب   ةوالزوجة الحقيقة المستفيض
يلتئمان ويرتبطران ويتحردان ويتفقران  ةدات عند ذلك الزوج والزوجلكثرات المقربة للمبعة هي الجامع

رر  اكانهمررا شررخص واحررد ومررن ائتالفهمررا وانسررهما وحبهمررا تنررتج نتررائج عظيمررة فرري الوجررود روحاني 
لردون و اطفرال ي ةالروحانية ظهور الفيوضات الرحمانية وأما النتيجة الجسرماني ةاما النتيج اجسماني  

جرر حون في ب  وينشئون في حصن موهبة هللا ويتر  معرفة هللا يمن ثدفي مهد محبة هللا ويرضعون 
  .تربية هللا وهذه االطفال هم الذين قال عنهم المسيح انهم اوالد الملكوت

على األب أن يسعى في تربية ابنه وتعليمه المبادئ السماوية واآلداب ونصتيحته دومتا وتعليمته أيضتا  -3
ل العتالم اإلنستاني وعلتى األختص أن يتذكر هللا دومتا حتتى تستري الفنون الجميلة وكل ما يتعلق بفضائ

وفتتي كتتل صتتباح  .ن يطيتتع والتتده ويكتتون خاضتتعا ومتواضتتعاأمتتا االبتتن فعليتته أ .هللا فتتي عروقتتهة محبتت
ورضتتتاء والتتده وينستتتى تمامتتا راحتتتته وستتعادته بتتتل يستتعى دومتتتا أن يكتتون ستتتببا ة ومستتاء يفكتتر فتتتي راحتت

 . بجنود لم تروهاهللا سبحانه وتعالى عنه ويؤيده لسرور قلب والده ووالدته حتى يرضى 

 متتن اجتتل أوالدهمتتا وعنتتدما يطعنتتان بالستتن ينتتتقلنة إن األب واألم يستتعيان جاهتتدين بكتتل تعتتب ومشتتق -4
دار اآلختتترة ونتتتادرا متتتا يحصتتتل أن يكتتتافئ األبنتتتاء آبتتتاءهم فتتتي التتتدنيا ولهتتتذا علتتتى األوالد أن ينفقتتتوا إلتتتى 

ومثتتال علتتى ذلتتك يمكتتن تقتتديم العتتون ، ديهم ويطلبتتوا العفتتو والغفتتران لهتتمات متتن اجتتل والتتالخيتترات والمبتتر  
متته األب متتن محبتتة ولطتتف ونطلتتب العفتتو والغفتتران والرحمتتة الكبتترى لتته للفقتتراء والمستتاكين نظيتتر متتا قد  

 . بكل تضرع وابتهال

الشتباب ولكتن ال ينتبته لتذلك نظترا لغترور  اوعنتدما يكتون اإلنستان شتابا  ان تأسيس العائلة أمر هام جدا إ -5
 ن حياة العائلة يجب إيأخذه األسف...  اعندما يصبح شيخا 
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توافتتتق و ، أن تكتتتون مثتتتل حيتتتاة ملئكتتتة الستتتماء يجتتتب أن تكتتتون هنتتتاك روحانيتتتة وستتترور واتحتتتاد واتفتتتاق
شتمس الحقيقتة ونجتوم الستماء  ةر مثتل أشتعاالفكتاوتكتون  اباترت  مُ  ويكتون البيتتايضا جسماني وعقلني 
تت ل الطيتترين اللتتذين يغن يتان علتتى أفنتتان شتجرة التوحيتتد ويكونتتا فترحين ومستترورينالبازغتة ويكونتتا مثت  ادوما

ة تربيت اوا أطفالهمتويرب تة حقيقيتة وصتادق اوسببا لستعادة اآلخترين ومثتاال عاليتا لهتم وتكتون المحبتة بينهمت
 . جيدة حتى يكون هؤالء األطفال سببا في فخرهم واشتهارهم

وهذا االتحاد واالتفاق مؤقت ألن النتيجة المحتومة هي  ةعلقة جسمين الزواج عند اكثر الناس هي إ -6
إلتتى  بانوروحيتتا ألنهمتتا معتتا منجتتذ اولكتتن زواج أهتتل البهتتاء يجتتب أن يكتتون جستتمي، الفتتراق الجستتماني

وهذا هو  ةهذه هي الروابط الروحاني .ةواحد ةمن شعل لنومشتع ةمن روح واحد يانيومح ةواحد ةطلع
ن االتحاد واالتفاق اومتينة في العالم الجسماني أيضا. ة قوية لك يكون عندهم رابطاالتحاد األبدي وبذ

ن الوحديُ من ناحية الروح والجسم معا فانه عندما يكون   .بديأن هذا االتحاد هو إالحقيقية ولهذا ف ةكو 
لتزواج أن ولهتذا علتى أهتل البهتاء أثنتاء ا .هي العاقبتة االنفصال ولكن إن كان االتحاد جسميا فقط فان

ة أبديت ةحتى تكتون هتذه الوحتد ةالروحانية والجسمي ةلفألالرابطة المعنوية وا يالحقيقية وه ةيراعوا الوحد
إن هتذه الوحتدة الحقيقيتة هتي انعكتاس لنتور محبتة  .ةلهيتفي جميع مراتب الوجود وفي جميع العتوالم اإل

 . هللا

هللا ستبحانه وتعتالى فتإن الوحتدة األصتلية إن كان اقتران إنسان بإنسان آختر بتاألخص متن أجتل محبتة  -7
 . تتأسس المحبة الرحمانيةو  سوف تبرز

وترواظبي علرى رضرائه والمررداراة معره فري كررل ة أمرا قرينرك الكرريم يقتضرري أن تعامليره احسرن معاملرر -8
ملكوت هللا زادت رأفتك معره ومحبترك هلل ومراعاترك لرضرائه فري إلى  األحوال حتى يرى بأنك بتوجهك

 . كل حال

 .متنهم رون على أحباء هللا أن يسلكوا في حياتهم ويظهروا حسن األخلق واألطوار بحيث يتحي ر اآلخت -9
 ة محضة ن علقة الزوج بزوجته يجب أن ال تكون جسميا
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ألنهما مثل النفس الواحدة التي ال انفصتام لهتا وان حتدث فتراق فستتحدث  ةوملكوتي ةنما علقة روحيا  و 
ولتيس االنفصتال ومتن األستاس أيضتا  ةالوحتدو  والمحبتة فةملكوت هللا هي األلن أساس إ .مشاكل كبيرة

 . االتحاد وليس الخلف وبالذات بين الزوج والزوجة

تتفستصتتبح األمتتور ستتهلة ومي عنتتدما يكتتون هنتتاك اتحتتاد واتفتتاق فتتي العائلتتة -10 رة وسيصتتبح هنتتاك رقتتي س 
مقامهتا وستيكون هنتاك فترح وسترور  وستنتظم األمور وتتسهل وتصتبح األسترة محظوظتة وُيحفتظ دموتق

 . بعد يوم اة األبدية يوما بشكل عام وتزداد العز  

فتاعلم بتان المشتورة  ،بالنستبة لمشتورة األب متع االبتن واالبتن متع األب فتي التجتارة والعمتل كمتا ستألتم -11
علتتى  .ينبتتين األب واالبتتن أو أشتتخاص آختتر  اءهتتي األستتاس فتتي شتتريعة هللا وبتتالطبع هتتي مقبولتتة ستتو 

لى ما هو مطلوبو عمق المسائل إلى  صلنن بالمشورة ألإلنسان أن يتشاور في جميع أموره ا  . ا 

متتن  اقابليتته بالستتلوك الحستتن وحتتتى لتتو ازداد ستتوءا  اومهمتتا كتتان ستتلوكه ستتيئا  ،ي زوجتتكحب تتعليتتك أن تُ  -12
 . عامليه بالرفق مرة أخرى واظهري المحبة له وتحملي األذى والجفاء منه .حسن معاملتك

  ولي أمر هللاتواقيع حضرة  من

ازديتاد مرضتاة إلتى  إنني أحثك على التركيز لبعض الوقت وبكل الوسائل علتى متا متن شتأنه أن يتؤدي  -1
درك فتي الوقتت المناستب لتتفهم لُيتاعليتك إظهتار قتدر   فتائق متن اللطتف و  .زوجك وسعة صدره وعطفته
ذا الخصتوص وأتمنتى لتك الستعادة متن أدعو هللا أن تتنجح جهتودك فتي هت .أهداف وروح األمر المبارك

 كل قلبي.

 م(1928مارس -آذار 20أحد األحباء بتاريخ إلى  )من رسالة كتبها حضرته
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أن إلتى  من حبي العظيم وتعاطفي معك أجد من واجبي إضافة بعض الكلمات لتأكيتد الحاجتة اانطلقا   -2
أن قبولته لألمتر  أمتٌل كبيتر ي  لتد .متظهري وعلى التدوام االحتترام واالهتمتام والحتب تجتاه زوجتك المحتتر 

ينتته وتختتدمين فتتي ظلتته يعتمتتد بشتتكل كبيتتر علتتى ستتلوكك هتتذا واالهتمتتام الفتتائق التتذي ب  المبتتارك التتذي تح
أنهتتتا تشتتتغل  ال شتتتكوالتتتتي ة أبتتتدي تعتتتاطفي الشتتتديد فتتتي هتتتذه الظتتتروف الخاصتتت إننتتتي .ستتتتبدينه تجاهتتته

متا إلتى  أن تتوفقي فتي مستاعيك للوصتول هللاإلى  سأستمر في الدعاء لك من كل قلبي وأبتهل .كاهلك
  .يبتغيه قلبك

 م(1928ديسمبر من عام  /كانون األول 20أحد األحباء بتاريخ إلى  )من رسالة كتبها حضرته

لألستتف ان مثتتل هتتذا االختتتلف فتتي التترأي واالعتقتتاد بتتين التتزوج والزوجتتة يتتؤثر دون شتتك علتتى الرابطتتة   -3
ية خصوصتا فتي أوقتات الشتدة وعتلج ذلتك ال يتتم بإلقتاء اللتوم الروحية والتي هي أساس العلقة األستر 

ثارته التروابط األسترية فتي البيتت لتذلك ة إن أحد أهداف األمر المبارك هتو تقويت .على الطرف اآلخر وا 
هللا أن  يادعت .كان حضرة عبد البهاء دائما ينصح باالمتثال لرغبتات الطترف اآلختر ومواصتلة التدعاء

فاذا أمكنك إيجاد هذا  .وفي نفس الوقت اجهدي كي يقترب منك اور تدريجيا يتمكن زوجك من رؤية الن
 . قاتالتوافق واالنسجام عندها يمكنك التفرغ للخدمة دون معو  

 (1928يوليو من عام  /تموز 15أحد األحباء بتاريخ إلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته

ذا كتان الطرفتان  .مد عليها األمر في تخطتيط نشتاطاتهإن البيت البهائي الحقيقي هو القلعة التي يعت  -4 وا 
 اا فانهمتتتتزوجتتتتإذا ت اا انهمتتتتأن يظن تتتت اان بعضتتتتهما وينويتتتتان التتتتزواج فتتتتان حضتتتترة المتتتتولى ال يريتتتتدهمب تتتيح
 ءفتل شتي .علتى الخدمتة از من قدراتهمن هذا االتحاد سيعز  إبل  .شرف الخدمة األمرية من ناحرمسيُ 

فتتي  بهتتاء هللاب وتأستتيس البيتتت البهتتائي الحقيقتتي التتذي يرغتتب حضتترة اجمتتل متتن تتتزاوج البهتتائيين الشتتبا
 كليهما.إلى  يرجى ابلغ تحيات ولي األمر .تأسيسه

 (م1932 نوفمبر من عام /تشرين الثاني 6أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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الثبتتات وأهتتم متتن كتتل شتتيء أن لقتتد طلتتب منتتي حضتترة المتتولى بشتتكل ختتاص أن أحثتتك علتتى الصتتبر و   -5
تظهتتري لتته منتهتتى الرقتتة والحتتب فتتي مقابتتل متتا يبديتته متتن كراهيتتة وعنتتاد. ففتتي مثتتل هتتذه الظتتروف فتتإن 

لجتذب ة افضتل وستيل انهتإبتل ، إظهار روح التعاون والمواستاة ليستت واجبتة علتى الفترد البهتائي فحستب
ل و  ة هتي اإلكستير الخفتي التذي يحتالمحب .المودة واإلعجاب حتى لألعداء والمعارضين لألمر المبارك

 د حقيقة التعاليم الرائعة لديننا.جس  آمل أن تصبحي نموذجا يُ  .أرواح ملكوتيةإلى  أحقر وأحط الناس

 (1935كانون األول/ديسمبر من عام 6أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ن أدور اكثر تأثيرا في أعمال التبليغ إال انه يتدرك أيضتا ن رغبتك في أخذ امر هللا يثم   يإن حضرة ول  -6
ذلتتتك يتعتتتارض متتتع رغبتتتات زوجتتتك التتتذي ال شتتتك لتتتديك واجبتتتات تجاهتتته ال تقتتتل قدستتتية عتتتن واجباتتتتك 

عنته خصوصتا انته ال يريتدك أن تبتعتدي عتن ة أن ال تكتوني بعيتد عليكِ  وأثناء اعداد خططكِ  .كمؤمنة
 . حياتك األسرية ولو لبعض الوقت

 (م1939أحد األحباء بتاريخ من عام إلى  الة كتبت بالنيابة عن حضرتهمن رس)

أعمتتق متتن القتتوة والعمتتق فتتان التتروابط الروحيتتة تظتتل  العائليتتة علينتتا أن نتتتذكر انتته مهمتتا بلغتتت التتروابط  -7
لتتم تكتتن مدعومتتة بتتالروابط الروحيتتة  انبينمتتا التتروابط الجستتمية ، وأبقتتى فهتتي تستتتمر حتتتى بعتتد الممتتات

عليك بذل كل متا بوستعك عبتر التدعاء والعمتل المثتالي لكتي تجتذب أبصتار  .بنهاية حياتنافإنها تنتهي 
إخوانتتك وأخواتتتك األحبتتاء التتذين إلتتى  الجتتأ التتدين البهتتائي وال تحتتزن كثيتترا متتن تصتترفاتهم.إلتتى  عائلتتتك

 يعيشون معك في هذه المملكة.

 (م1942من عام ايار/مايو 8أحد األحباء إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته) 

لقد طلب منتي حضترة المتولى أن أضتيف الملحظتة التاليتة بالنستبة لزواجتك: إن حضترة شتوقي أفنتدي   -8
يعتقتتد أن األمتتر المبتتارك أو الخدمتتة فيتته يجتتب أن ال تكتتون وستتيلة للطتتلق بتتأي شتتكل كتتان وتحتتت أيتتة 

فتي ظتل ظتروف خاصتة م فإن الطلق أمر مكروه عند حضرة بهاء هللا وقد أبيح فقط لكما تع .ظروف
 . ةوصعب

 (1947نيسان/إبريل من عام 7أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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ن أوهتذا ال يعنتي  .المنتزل ة لألمر المبارك هو الحفاظ على الوحدة واالتحاد داختلياحد التعاليم الرئيس  -9
ذا فهتتم كافتة أعضتتاء االستترة لكتل عضتتو فتي األستترة الحتتق فتي التتتأثير فيمتتا يتؤمن بتته الع ضتو اآلختتر. وا 

 . هذا الموضوع عندئذ يمكن تحقيق الوحدة فيها

 (1952تموز/يوليو من عام 6أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت)

ما للهجتتترة فتتتي هتتتذا الوقتتتت وتأستتتيس األمتتتر المبتتتارك فتتتي دُ ُقتتتبتتتتكم بالمضتتتي يقتتتد ر حضتتترة المتتتولى رغ - 10
زوجتك ويجتب أن ال تضتغطي عليته لكتي ة ب أن يتوافق ذلك مع رغبتالمناطق غير المفتوحة ولكن يج

يجتتب أن نأختتذ بعتتين االعتبتتار رغبتتات وحقتتوق  .يتخلتتى عتتن كتتل شتتيء متتن اجتتل الخدمتتة بهتتذا الشتتكل
ن طلتتب منتتك زوجتتك البقتتاء أينمتتا كنتتت فتتدون شتتك  مجتتال  هنتتاك ستتيكون فيتتهأقربائنتتا والمحيطتتين بنتتا. وا 

 . واسع للتبليغ

 (م1953تموز/يوليو من عام 31ابة عن حضرته بتاريخ من رسالة كتبت بالني)

  من رسائل بيت العدل األعظم

زوجتتتك ومتتتا التتتذي يمكنتتتك عملتتته  العلقتتتة المتتتتوترة بينتتتك وبتتتين والتتتدةستتتؤالك اآلختتتر حتتتول إلتتتى  بالنستتتبة -1
زوجتك والمشتورة معته وبتذل المزيتد متن الجهتد يمكتن تحقيتق  الموقتف فإننتا نعتقتد انته بمستاعدةة لمعالجت
ي تجاهتك يبتدو أن إزالتة ستوء التفتاهم د  وصف التذي قدمتيته لستلوكها غيتر التو من ال .في العائلةالوحده 

تعبتد البهتاء نصتح بتان نر وعلى أي حال فان حضترة  .لن يكون عمل سهل ة ز علتى الصتفات الحستنك 
الوحتتتدة إلتتتى  وان هتتتذا العمتتتل تجتتتاه والتتتدة زوجتتتك يمكتتتن أن يتتتدعم جهتتتودك للوصتتتول، والجيتتتدة لألفتتتراد

 . االستمرار في تلوة األدعية والمناجاة التي ستعطيك القوة لمتابعة جهودكإلى  افةباإلض

 (م1970ايلول/ سبتمبر عام 6أحد األفراد بتاريخ إلى  من رسالة)

This file was downloaded from QuranicThought.com



203 

م األول للطفتتتتل هتتتتو أمتتتته ألن األم هتتتتي التتتتتي تقتتتتوم بالتربيتتتتة عل تتتتب أن ال نستتتتتغرب إذا قلنتتتتا بتتتتان الميجتتتت -2
 .الخصتتائص الطبيعيتتة ال تقلتتل متتن دور األب فتتي العائلتتة البهائيتتة إن هتتذه .األساستتية للطفتتل الرضتتيع
 . بان وظائفهما واحدة يعنتبين مكانة الرجل والمرأة ال  ي مرة أخرى نؤكد بان التساو 

 (1974حزيران/يونيو  23أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة)

أن وحتدة إلتى  ظتم يتود أن يشتيرالمشكلة الموجودة بينك وبين زوجتك فان بيت العدل االعإلى  بالنسبة -3
 يانته ال يجتب ان تتؤد ،عائلتك يجب أن تكتون لهتا األولويتة علتى أي اعتبتار آختر... مثتال علتى ذلتك

كمتتا انتته امتتر هتتام أن تتتنظم وقتتتك بمتتا يتتتلءم متتع حياتتتك العائليتتة  .إهمتتال العائلتتةإلتتى  أمتتر هللاخدمتتة 
حضرة بهاء هللا على أهمية المشورة ولكن  فقد أكد .والعناية  ويحصل كل فرد على نصيبه من الرعاية

فقتط بتين المؤسستات اإلداريتة  ةٌ حلتول منحصتر إلتى  نعتقد بأن هذه الطريقة الجيدة للوصول ال يجب أن
لألمر األعظم. إن المشورة العائليتة المعتمتدة علتى الصتراحة والمبنيتة علتى وعتي بأهميتة االعتتدال فتي 

  .ائليةالع األمور يمكن أن تكون علجا للمشاكل

 (م1978آب/ أغسطس عام  1أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة)

متا جتاء فتي اآلثتار المباركتة حتول العلقتة بتين الرجتل والمترأة إلتى  يقترح بيت العدل االعظم بان ننظتر -4
وبصتورة واضتحة  اومترارا  اعلى ضوء المبتادئ العامتة حتول المستاواة بتين الجنستين التتي تتم شترحها كترارا 

فتتي هتتذا العصتتر " :فتتي أحتتد ألواحتته بقولتته عبتتد البهتتاءيؤكتتد حضتترة  .النصتتوص المقدستتةوجازمتتة فتتي 
ة شتملت عتتالم المترأة حيتث تتم اعتلن تستتاوي حقتوق المترأة بالرجتل عتدا فتتي لهيتفتان العنايتات اإل لهتياإل

ز الرجتل عتن المترأة وهتي تمي تة هنتاك صتفات وخصتائص معينت ".حاالت بسيطة وتم إزالة الفروق تماما
متتا تبقتتى متتن إلتتى  أشتتار عبتتد البهتتاءومتتا يهتتم هتتو أن حضتترة  .ر الطبيعيتتة التتتي ال مفتتر منهتتامتتن األمتتو 

إن العلقتة بتين التزوج والزوجتة يجتب أن ينظتر لهتا علتى  .بعض الفروقات بين الجنستين بأنهتا بستيطة
أتتتتى حضتتترة بهتتتاء هللا ليؤستتتس االتحتتتاد فتتتي العتتتالم وان وحتتتدة  .ضتتتوء النمتتتوذج البهتتتائي للحيتتتاة العائليتتتة

 لعائلة هي امر ا
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تقويتة أواصتر العائلتة ولتيس إلتى  ولهذا علينا أن نؤمن بأن البهائية تهتدف .في هذا الخصوص يرئيس
وأيضتتا جتتو ، إضتتعافها ومتتن أستتاليب تعزيتتز هتتذه الوحتتدة هتتي المشتتورة الوديتتة. إن جتتو العائلتتة البهائيتتة

هللا لتتتيس الستتتلطة  محتتتور أمتتتر" :أنإلتتتى  امتتتر هللا يالجامعتتتة يجتتتب أن يعكتتتس كمتتتا أشتتتار حضتتترة ولتتت
الغاشتتتمة بتتتل تطبيتتتق روح المشتتتورة الصتتتريحة ة الدكتاتوريتتتة بتتتل األلفتتتة المتواضتتتعة ولتتتيس استتتتخدام القتتتو 

  ".الودية

إن دائرة األبحاث والمطالعة لتم تجتد أيتة  .من المجتمع اوعلى أي حال فان العائلة هي نوع خاص جدا 
أمتتتن ونمتتتو ووحتتتدة " ئول عتتتننصتتتوص أو بيانتتتات تشتتتير بتتتأن األب وحتتتده علتتتى وجتتته الخصتتتوص مستتت

إن  .رب األستترة"" ستتتدل متن بعتتض المستئوليات الملقتاة علتتى عاتقته بتتأن األب هتو.... ولكتن يُ .العائلتة"
أن هتتتذه المستتتئوليات والواجبتتتات  .أعضتتتاء األستتترة لهتتتم مستتتئوليات وعلتتتيهم واجبتتتات تجتتتاه العائلتتتة ككتتتل

أبنتائهم ولتيس ة األكيتدة للوالتدين تربيتمتن المهتام  .آخر نظرا لعلقاتهم الطبيعيتةإلى  تتفاوت من عضو
األبناء. إن األم هي التتي تتحمتل  نالعكس ومن واجب األبناء إطاعة الوالدين ولكن الوالدين ال يطيعا

األولويتتة علتتى  ن  األطفتتال وتعتنتتي بهتتم فتتي الطفولتتة ولهتتذا فهتتي المربيتتة األولتتى وبالتتتالي فتتإن البنتتات لهتت
ة ئهمة تربية وتنش"إن مُ  :بالنيابة عنه ما يلي ولي أمر هللاحضرة  وقد كتب سكرتير .األوالد في التعليم

الطفتتل البهتتائي كمتتا أكتتدت عليتته اآلثتتار البهائيتتة هتتي الوظيفتتة الرئيستتية لتتألم التتتي تحظتتى بميتتزة خاصتتة 
 .النمو المادي والروحي للطفل وتقدم شتئونهإلى  وهي إيجاد هذه التربية الصالحة في منزلها بما يؤدي

 هالتتتي يحصتتل عليهتتا الطفتتل فتتي المرحلتتة األولتتى متتن ختتلل أمتته تمثتتل القاعتتدة القويتتة لنمتتو  إن التربيتتة
دعم بواستتطة تُتتاألم هتتذه المستتئولية هتتي حقهتتا أن  إن النتيجتتة الطبيعيتتة لتحمتتل ".وتقدمتته فتتي المستتتقبل

ة إن مبتتدأ مستتئولي .ادعتتم زوجهتتا مادياتتة زوجهتتا ولكتتن ال يوجتتد متتا يشتتير بوضتتوح بتتأن متتن واجتتب الزوجتت
لتتتزوج فتتتي حفتتتظ وحمايتتتة األستتترة يمكتتتن مشتتتاهدته أيضتتتا فتتتي حكتتتم اإلرث التتتذي يتتتنص علتتتى أن البيتتتت ا

األم. إن االبن في نفس الوقت عليه أن يتحمتل إلى  ابنه البكر وليسإلى  يؤول ىفالسكني لألب المتو 
 رعاية أمه.ة مسئولي

 اني المركزي لنيوزيلندا(المحفل الروحإلى  م1980كانون األول/ديسمبر من عام 28)من رسالة بتاريخ 
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تتتج فتتي أي    -5  هنتتاك بعتتض النقتتاط التتتي ال نستتتطيع أن نصتتل ،ع وعلتتى التترغم متتن وجتتود المشتتورة الوديتتةم 
اتفتتاق حولهتتا بتتين الحتتين واآلختتر. هتتذه القضتتية يتتتم حلهتتا فتتي المحفتتل الروحتتاني بواستتطة األختتذ إلتتى 

 ةكتتون هنتتاك طرفتتان فقتتط مثتتل حالتتفتتي التصتتويت عنتتدما ية بغالبيتتة األصتتوات ولكتتن لتتيس هنتتاك غالبيتت
ولكن هناك حاالت يجب على الزوجة أن تمتثل لزوجها وهناك حاالت على الزوج أن  .الزوج والزوجة
إن العلقتتة بتتين ، باختصتتار .ولكتتن يجتتب أن ال يستتود اإلجحتتاف فتتي أي متتن الحتتالتين، يمتثتتل لزوجتتته

التتي تقترأ عتادة فتي مراستم عقتد  بهتاءعبد الالزوج والزوجة يجب أن تكون كما ذكر في مناجاة لحضرة 
آيتة للمحبتة والوحتدة حتتى  اجعلهمتا، ا إطاعتة ألوامتركتزوجت اإنهمت" :حيث قال حضترته ،القران البهائي

 ".المطافة خاتم

مجتال أوستع للعلقتات بتين الرجتل والمترأة أبعتد ولكتن هنتاك  ،عتن العلقتات داختل العائلتة كتانكتر ذُ ما 
ذلتتك بعتتين االعتبتتار علتتى ضتتوء المجتمتتع البهتتائي ولتتيس القواعتتد متتن محتتيط المنتتزل ويجتتب أن نأختتذ 

علتتى التترغم متتن أن األم هتتي المربيتتة األولتتى للطفتتل ، مثتتال علتتى ذلتتك .االجتماعيتتة الحاليتتة أو الستتابقة
ه وتطتتوره فتتإن األب يتحمتتل أيضتتا المستتئولية و  يجتتاد التتتأثير التكتتويني لمراحتتل نمتتوالشخصتتية األهتتم فتتي إ

أن متن يهمتل ذلتك فانته إلتى  هذه المسئولية كبيرة لدرجة أن حضترة بهتاء هللا أشتارإن  .في تربية أوالده
وبالمثل فإنه على الرغم من أن المسئولية الرئيسية في دعم األسرة من الناحية  .حرم من حقوق األبوةيُ 

نمتتا علتتى ، ن مكتتان المتترأة منحصتتٌر فتتي المنتتزلأالماليتتة تقتتع علتتى عتتاتق التتزوج ولكتتن ال يعنتتي هتتذا  وا 
كتلتك التتي للرجتل وال يمكتن  ي فتي هتذا الظهتور للمترأة حقتوق تستاو : "عبد البهاءكس ذلك قال حضرة ع

ت، التراجع عن ذلتك ب اإلداريتة لعتالم السياستة وستتحتل مراتتب عاليتة فتي عتالم ع  انهتا ستتدخل جميتع الش 
لمشتاركة عنتدما يحتين الوقتت ل" كمتا قتال حضترته أيضتا: ".البشرية وسيكون لها دور في جميع الشئون 

وتتدخل عتالم السياستة والقتانون بشتكل مقتتدر ومطمتئن ، التامة للمرأة وبصورة متساوية في شئون العالم
 ".عندئذ ستنتهي الحروب

صتورة لمتا يجتب علتى الرجتل والمترأة عملته متن متا يحصتلون عليته  بهتاء هللافي لوح الدنيا رستم حضترة 
  على الرجال والنساء قاطبة" :من الرزق بقوله المنيع
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أن يودعوا قسطا مما يحصلون عليه من المال عن طريق اشتغالهم بالتجارة والزراعة واألمور األخترى 
" هنتتاك عنصتتٌر .لتتدى أمتتين  لصتترفه فتتي أمتتر تربيتتة األطفتتال وتعلتتيمهم وذلتتك بإشتتراف أمنتتاء بيتتت العتتدل

ة فتتي المتتدارس بهتتاء هللا بتتأن منتتاهج الدراستت هتتذه المستتاواة وهتتو متتا أشتتار إليتته حضتترةإلتتى  هتتام للوصتتول
 . يجب أن تكون متشابهة لألوالد والبنات على السواء

 (المحفل الروحاني المركزي لنيوزيلنداإلى  م موجها1980كانون األول/ديسمبر عام  28من رسالة بتاريخ )

ا فصرل  المحبرة وفصرل  58صرل الرزواج وف 38خدمرة أمرر هللا وفصرل  35التربيرة والتعلريم وفصرل  21احتررام الوالردين وفصرل  11]راجع أيض 
 المرأة ومكانتها[. 59
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 حسن النية وصفاء القلب   -30

 ثار حضرة بهاء هللا آمن 

  .قديما ال  از  اباقي   ادائم   التملك ملك   امنير   احسن   اجيد   ااول القول أملك قلب   يف يا ابن الروح  -1

 (مكنونةالكلمات ال)

  .ي رها لظهور طه   ي وحك منظر ور  يسه لنزولقد   يفؤادك منزل يا ابن الوجود  -2

  (مكنونةالكلمات ال)

ان شريء ذكر ربك المختار وان هرذا يغنيرك عرن كرل  ةر قلبك عن كل االذكار لينطبع عليه مرآطه    -3
  .هم يعرفون  انت من الذين

 (82ص  ،4مجلد  ،سورة الحج ،اثار قلم اعلى)

تلتروح ويفة ونظف قلبك بصتيقل اسرع في سبيل القدس وتقدم نحو افلك االلأ :يا ابن العز  -4 م شتطر م 
  (لوالك لما خلقت االفلك) .ساحة لوالك

  (8رقم  ،فارسيةالة الكلمات المكنون)

ا فتاطرد اذا ؟ قلتب  واحتد  فتي ن الحبيتب والغريتب يجتمعتان أأستمعت قتط ، تأمتل قلتيل :بالقول ييا حبيب  -5
 الغريب حتى يدخل الحبيب منزله. 

  (26رقم  ،رسيةفاالة الكلمات المكنون)
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 يجمال ياال القلوب فقد جعلتها منزال لتجل  ، السموات واالرضفي جميع ما   لكرتُ قد   :يا ابن التراب  -6
كل زمتان ان يقصتد مكانته وجتد في أراد ظهور قدسي  فكلما .لغيري  يوانت قد تركت منزل، واجللي

ومتتع ذلتتك ستتترُت امتترك ولتتتم ، اللمكتتانفتتي حتترم المحبتتوب إلتتى  ستترعأف، فيتته غيتتره ورأى فيتته غريبتتا
  .خجلكأان  ك ولم ارتضِ ر  فضح سأ

 (27رقم  ،فارسيةالة الكلمات المكنون)

بتتل اعلمتتوا علتتم اليقتتين انهتتا ستتطرت بتتالخط  ،ال تحستتبوا أن أستترار القلتتوب مستتتورة :يتتا ايهتتا الغتتافلون   -7
  .ساحة حضرتهفي وانها ظاهرة  يالجل

 (59رقم  ،فارسيةالة الكلمات المكنون)

قلتوبكم واضتٌح لتدينا وضتوح النهتار وظتاهر مكشتوف فتي أقول لكم الحق ان كل ما ستترتم  ييا احبائ  -8
 . ال استحقاقا منكم، ا وجودااال ان سترنا اياه كان فضل من  

  (60رقم  ،فارسيةالة الكلمات المكنون)

هللا وختتزائن للعلتتوم  ألنهتتا كنتتائز لتتذكر ومحبتتة، راده الحتتق جتتل ذكتتره لنفستته هتتو قلتتوب العبتتادأان متتا   -9
ال تتزال كانتت تطهيتر قلتوب العبتاد متن اشتارات التدنيا ومتا  يان ارادة الستلطان االزلت .لهيتةوالحكم اإل

ولهذا ليس على الغريب ان يرد مدينة القلب  .انوار مالك االسماء والصفات يفيها حتى تصلح لتجل
 . وانما القلب محل الصديق

  (31ص  ،لوح سلطان ايران ) 

انه ، هللا القلب من شؤونات النفس والهوى الن سلح الفتح وسبب النصر هو تقوى  تطهير يجب  –10
  .يحفظ هيكل امر هللا وينصر حزب هللاالذي الدرع 

  (139ص  ،مجموعة اشراقات) 

يجتب عليته ان يفترغ قلبته  اذا اراد شخص ان يشرب من سلسبيل االستقامة ويفوز بمقام االيقان بتاهلل  –11
  .وى هللاعما س

 (173ص  ،7مجلد  ،اثار قلم اعلى) 

  .االسرار الباقية ال تشغلوه باالشياء الفانية محل  ان القلب  –12
 (184ص  ،5اثار قلم اعلى مجلد  ،الفارسي لوح ملح القدس) 
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 من اثار حضرة عبد البهاء 

سوى هللا واالشتعال بنفحات صل التقديس والتنزيه والطهارة واللطافة هو تطهير القلب من كل ما أان  -1
  .هللا

 (79ص  ،حدود واحكام گنجينه) 

ة فانهتا تقتترب متن هللا ستبحانه وتعتالى وتستطع فيهتا شتمس الحقيقتة ولطيفتة عندما تكتون القلتوب صتافي  -2
  .وتشتعل فيها نار محبة هللا وتفتح ابواب الفتوحات المعنوية

 (60ص  ،خطابات مباركه در اوربا) 

تت اطتتاهرا  القلتتب عنتتدما يكتتون  -3 بتتين ة ومتتن المعلتتوم ان هنتتاك روابتتط روحانيتت ،اوصتتافيا بتتالطبع يصتتبح ملهما
  .ةالقلوب الصافي

 (11ص  ،1مجلد  ،بدائع االثار) 

هوائتتتته أ ن يبتعتتتتد متتتتن كتتتتل أن عليتتتته ن الشتتتتخص المتتتتتدي  أ يوهتتتتذا يعنتتتت االختتتتلص ان استتتتاس التتتتدين هتتتتو -4
 . وجه كان في خير الناس ين يسعى بأأو  ةالشخصي

  (نيةالرسالة المد ) 

تأ يوه ،نية الخير هو وثالث مناقب العالم االنساني -5 ح بعتض المحققتين ستاس االعمتال الخيريتة وقتد رج 
عتتتن شتتتوائب الغتتترض والمكتتتر ة مقدستتتة منزهتتت يالنيتتتة علتتتى العمتتتل الن النيتتتة الخيريتتتة نتتتوٌر محتتتض وهتتت

يكتون مبنيتا علتى مصتالح  فمن الممكن ان يعمل االنسان عمل مبرورا بحسب الظتاهر ولكنته، والخداع
علتى غترض  ي  شخصية مثل يعتني القصاب بخروف ويحفظه ولكتن عمتل القصتاب المبترور هتذا مبنت

مبتتترورة باعثهتتتا ة كثيتتتر  الفكتتتم متتتن اعمتتت، ذبتتتح الختتتروف المظلتتتوم هتتتية ونتيجتتتة هتتتذه الحضتتتان ،االنتفتتتاع
  .عن هذه الشوائبة اما نية الخير فمقدس، االغراض الذاتيه

 (226ص  ،البهاء مفاوضات عبد من)

حتتتى  ي وانهتتا اصتتل محكتتم ومتتتين ووجتتوده ضتترور ة ان حستتن النيتتة أمتتر الزم متتن اجتتل االعمتتال الحستتن -6
  .نتائج وثمرات طيبة يعطتُ تبارك شجرة الوجود و تتثمر و 
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العمال اهل العتالم هتو حستن النيتة وهتو ال يقبتل الريتاء ة نتائج حسنإلى  ان االساس االعظم للوصول
او  ةوالعتز  ةالشتهر  اقاصتدا  يكتون  أو، يقوم شخص على عمل خير ولكن نيته غيتر خالصتهوقد  .والنفاق

وال ة او فوائتتتد عامتتتة هتتتذه االعمتتتال ليستتتت لهتتتا نتتتتائج باقيتتت .والريتتتاءة او بهتتتدف الرئاستتت ةالغتتترور والنختتتو 
ولكتن ان كانتت  .حتى لو كان ظاهرها متينتاة االبدية او تسبب الرخاء والسعاد يالعالم االنسان ءتضي

ستوف يحيتتا ويصتبح عتالم الناستوت مترآة لعتتالم  يهتذه االعمتال مقرونتة بحستن النيتتة فتان العتالم االنستان
نابعتة متن قتوة  يهتة والخالصتة الحظتوا ان هتذه النوايتا الصتادق .الملكوت وقطعتة متن الفتردوس االبهتى

متتتن  يهتتت يستتتانللعتتتالم االنة والخدمتتت يكلمتتتة هللا ونفتتتوذ ديتتتن هللا وان المحبتتتة الصتتتادقة واالختتتلص القلبتتت
  .ةالنفوس البشريفي  يااليمان والعرفان االله

 (332 – 331ص  ،2مجلد  ،بدائع االثار) 

ذاهب ولكن عليكم العمل على خدمة كلمة هللا واعملوا على تنظيف القلب وخلوص النية حتى  يانن –7
الشياء الحظوا انه على الرغم من سطوع الشمس على جميع ا .لهيةتستفيضوا من الفيوضات اإل

ان  .شديد جدا خلف انعكاسه على الصخرة السوداءة الصافية بدرجة واحدة ولكن انعكاسه على المرآ 
ة واللطافة فان لم توجد الرق .رقتهماإلى  ةمن الزجاج والبلور راجعة شدة االنعكاس والحرارة الصادر 

ر فيها ولكن ان فلن تؤث ةعلى ارض قاحل هطلت االمطاروايضا ان  .فلن تظهر هذه التاثيرات
ان اليوم هو يوم  .وتؤتى ثمارها ةنضر  ةفان االرض تصبح خضر  ةوطاهر  ةعلى ارض طيب هطلت

   .من التجليات الباقية ةوتتنور النفوس الزكي ةمن الفيوضات االبدي ةتستفيض فيه القلوب الصافي

  (72 – 71ص  ،1مجلد  ،بدائع االثار )
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 من تواقيع حضرة ولي امر هللا 

عمتل ستوف لتن  ييجب ان يكون القلب صافيا والنية خالصة واال فان االقتدام علتى اشيء بل كل ق  -1
  .نتيجة ثمر أو له يكون 

 (5ص  ،6مجلد  ،سمانيمائده ا) 

  .له اثر كبير على النفوسة والصدق وخلوص النية ان المحبة الخالص  -2

 (نفس المصدر السابق) 

علتتى التتنفس متتن الهتتوى داختتل ة والستتيطر  ةوهمتتا خلتتوص النيتت، هتتذان الشتترطانويستتتقر ان لتتم يتتتمكن   -3
 . مكان يافي فل يمكن ايجاد االتحاد واالتفاق ة الجامعة البهائي

 (192ص  ،1جزء  ،توقيعات مباركة) 

ررا فصررل  خدمررة البشرررية  36التوكررل علررى هللا وفصررل  25التقررديس والتنزيرره وفصررل  23األدب واألخررالق الحسررنة وفصررل  10]راجررع أيض 
ب إلى هللا وفصل  37وفصل   المحبة[. 58شكر هللا وحمده وفصل  42الدعاء والمناجاة والتقر 
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 حل المشاكل االقتصادية وتحسين المعيشة -31

 من اثار حضرة عبد البهاء 

نظمتتة وقتتوانين أنتته يجتتب وضتتع أ ييعنتت .ستتباب المعيشتتةأوستتادس تعتتاليم حضتترة بهتتاء هللا هتتو تعتتديل   –1
نواع أقصتتره وتتتتزين مائدتتته بتتفتتي مرتتتاح  ي  ن الغنتتأفكمتتا  .لبشتتر عيشتتة هنيئتتةيعتتيش بموجبهتتا جميتتع ا

ن ا  و  .االطعمة كذلك يجب ان يكون للفقير عش وملجأ وان ال يبقى جائعتا حتتى يرتتاح جميتع البشتر
 . ي لم تتحقق هذه المسألة يستحيل حصول السعادة للعالم البشر  وما اأمر تعديل المعيشة مهم جدا 

 (325ص  ،اوربا وامريكافي خطب عبد البهاء )

، الغنتتى نهايتتةفتتي هنتتاك متتن هتتم  :طبقتتات النتتاس مختلفتتة، متتن بتتين مبتتادئ بهتتاء هللا تعتتديل المعيشتتة  -2
وهنتاك متن ال يجتد لنفسته ، الرفيتع يالقصتر العتالفتي هناك من ينتزل ، نهاية الفقرفي وهناك من هم 

وهناك من ال يحصل علتى الخبتز ، على مائدته صفوف الطعام هناك من تمد  ، مأوى على اإلطلق
، أقتتول اإلصتتلح الزم ال المستتاواة .ولهتتذا فإصتتلح المعيشتتة الزم للبشتتر .القفتتار وال يجتتد قتتوت يومتته

ال فإن نظام العالم يختل ويضطرب، فالمساواة غير ممكنة  . وا 

ذلتك ألن النتاس ، ال يكتون البشتر سواستيةأو ، أن تكون هناك طبقات يإن نظام العالم يقتض
، الوستتتطى الدرجتتتةفتتتي وبعضتتتهم ، الدرجتتتة األولتتتى متتتن العقتتتلفتتتي فبعضتتتهم ، الخلقتتتة يون فتتتمختلفتتت

 فهل  .وبعضهم محروم من العقل على اإلطلق
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، إن عتالم البشتر كالمعستكر ؟ومن ال عقتل لته قتط، أعلى درجات العقلفي من هو  ي يمكن ان يستو 
صتحاب أأو ة ن يكتون الجميتع قتادأ فهتل يمكتن، والمعسكر ال بد له من القائد كما ال بد له من النفر

            .نه ال بد من وجود المراتبأال شك ؟ او هل يمكن ان يكونوا جميعا من الجنود؟ عاليةمناصب 

 (184 – 183ص  ،المصدر السابق)

ويجتتذبوا قلتتوبهم ، ويكستتبوا محبتتة الفقتتراء، وعلتتى األغنيتتاء أنفستتهم أن ينفقتتوا علتتى الفقتتراء متتن أمتتوالهم   -3
محتتزونين لحتتال افتي وأن يفكتتروا دائمتتا ، القلتوبفتتي وعلتتيهم أن يبتذروا بتتذور الشتتفقة والمحبتة ، نحتوهم

ويجب تقنتين قتوانين خاصتة وحتل مشتكلة هتذا   .ي القوت الضرور إلى  حاجة يوالبائسين الذين هم ف
 يويجب أن تشتمل قوانين البلد وفق شريعة هللا على كل ما يتؤد، الغنى الفاحش وهذا الفقر المدقع

  .لم يتم هذا فإن شريعة هللا تبقى غير مطاعة  وما .الرفاهإلى 

  (186ص  ،بهاء هللا والعصر الجديد)

 هفتتل يكتتون ذلتتك جبتتراا بتتل بالقتتانون حتتتى يعتترف كتتل واحتتد واجبتت ة...لهتتذا فمستتألة المستتاواة مستتتحيل  –4
 ،قليلتة عنتده حاصتلت كثيترة وشتخص فقيتر حاصتلته يفمثل شتخص غنت .يحسب القانون العموم

تتت فقيتتتراا  ااو نقتتتول بصتتتورة أوضتتتح أن شخصتتتا غنيتتتا لتتته حاصتتتلت تعتتتادل عشتتترة آالف كيلتتتو وشخصا
بتتل يجتتب ، فلتتيس متتن االنصتتاف أن تؤختتذ ضتترائب متستتاوية متتن االثنتتين، حاصتتلته عشتترة كيلتتوات

 يفلتتو أعطتتى الفقيتتر ضتتريبة العشتتر وأعطتتى الغنتت، هتتذه الحتتال عتتن الضتترائبفتتي إعفتتاء هتتذا الفقيتتر 
عنتتتده عشتتترة التتتذي إذن يجتتتب وضتتتع قتتتانون إلعفتتتاء هتتتذا الفقيتتتر ، س هتتتذا إنصتتتافار فلتتتيشتتتضتتتريبة العُ 

شترا الذي عنده عشرة آالف كيلو لو أعطتى عُ  يولكن الغن، كيلوات فقط يحتاجها لمعيشته الضرورية
نستان آختر عنتده  .لبقيت عنتده ثمانيتة آالف أخترى  يفلو أعطى الغن .شرين لن يصيبه ضررأو عُ  وا 

لهتتذا ، ن ألتتف كيلتتوو لديتته بعتتد ذلتتك أربعتت يعطتتى عشتترة آالف كيلتتو لبقتتأ نتته لتتو إفخمستتون ألتتف كيلتتو 
 . يجب وضع القوانين على هذا المنوال

 (188 – 187ص  ،المصدر السابق)
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

فضتل عتدم ربتط متا قالته وشترحه ألنته متن اأب يفنتدأ يقتد حضترة شتوقيعت، ستؤالكم الرابتعإلتى  بالنستبة  -1
قتتتد تكتتتون هنتتتاك عناصتتتر مشتتتابهة بينهمتتتا وعناصتتتر  .متتتع انظمتتتة العتتتالم الحاليتتتة عبتتتد البهتتتاء حضتتترة

بل بيت العدل قِ موضوع سيتم توضيحها وتطبيقها من ان االثار المباركة حول هذا ال .اختلف ايضا
 المستقبل حتى يتبين لنا اهميتها ومغزاها.في االعظم 

 (1932اكتوبر  21المؤمنين بتاريخ احد إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

، حتتول وجهتتة النظتتر البهائيتتة للمشتتاكل االقتصتتادية المختلفتتة مثتتل مشتتكلة الملكيتتةأستتئلتكم إلتتى  بالنستتبة -2
مشتتتتكلة االئتمتتتتان واالحتكتتتتار وتجتتتتارب ، س المتتتتال ووستتتتائل االنتتتتتاج االختتتترى أالتوزيتتتتع والرقابتتتتة علتتتتى ر 

حلتول إلتى  ليم حضرة بهاء هللا وعبد البهتاء ال تشتيرن تعاإف، يخرى مثل التعاون االجتماعأاقتصادية 
ال تتترتبط بتتاالمر  التتتيو ة بالتفاصتتيل االقتصتتادية البحتتتة وخاصتتة لجميتتع قضتتايا االقتصتتاد المليئتتة معينتت
حتول القضتايا االقتصتادية ة االثتار المقدستة البهائيتفتي رشتادات معينتة إن هنتاك إ، نعتم .مباشرة ياالله

، و تشمل جميع الجوانب االقتصادية سواء النظريتة منهتا او التطبيقيتةأ يولكن هذه االرشادات ال تغط
يقومتتوا بتطتتوير  يمجتتال االقتصتتاد لكتتفتتي توجيتته وهدايتتة الكتتتاب والفنيتتين البهتتائيين إلتتى  ولكنهتتا تهتتدف
 المستتقبلفي ان بيت العدل االعظم سيقوم  .يعمل طبقا لروح التعاليم المباركة واهدافه ينظام اقتصاد

ومتتع  .يبهتتائ يطتترح وتطتتوير نظتتام اقتصتتادفتتي ة بالمستتاعد –عتتاون متتع الخبتتراء واالقتصتتاديين وبالت -
واحتد مؤكتد وهتو ان االمتر المبتارك ال يقبتل النظريتات الرأستمالية االقتصتادية بتمامهتا شيء ذلك هناك 

ية رفضتتهم لحريتتة الملكيتتة الفرديتتة وللحريتتة الشخصتتفتتي وال يوافتتق علتتى االفكتتار الماركستتية والشتتيوعية 
 . للفراد

 (1930حزيران / يونيو عام  10أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 التتيوان هنتاك العديتد متن القضتايا ، ليستت غنيتة حتول هتذا الموضتوعة فان االثار المبارك، شرتمأكما  -3
 ن االمر إ .تشغل بال العالم لم تتطرق اليها االثار االمرية

This file was downloaded from QuranicThought.com



215 

مؤسسات في حياتنا االقتصادية وهو سيتجلى بالتدريج في يجب ان يتغلغل الذي و ذلك الروح الهام ه
 . حضرة بهاء هللا اشار اليها التيومبادئ معينة وسيساعد على ايجاد تلك الظروف المثالية 

 (1931ديسمبر  20 وكندا بتاريخة للواليات المتحد ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

متتا يتعلتتق بتتالبنوك  مثتتل االمتتر المبتتاركفتتي وخاصتتة حتتول االقتصتتاد ة دليستتت هنتتاك تعتتاليم محتتد   اعملياتت -4
لتتتيس نظامتتتا اقتصتتتاديا ولتتتم يكتتتن مؤسستتتو هتتتذا التتتدين متتتن  يان التتتدين البهتتتائ .هتتتاونظتتتام االستتتعار وغير 

 ،أساسا بشتكل غيتر مباشتر يهاما مساهمة االمر المبارك لهذا الموضوع ف .االخصائيين االقتصاديين
بهاء هللا لعدة مبادئ   اشار حضرة .لعالمنا اليوم يعلى النظام االقتصادة مثل تطبيق المبادئ الروحي

ايجتتاد مؤسستتات تعمتتل علتتى تعتتديل إلتتى  المستتتقبل وتتتؤدي يرئيستتية سترشتتد االقتصتتاديين البهتتائيين فتت
 . العالمفي العلقات االقتصادية 

 (1936/ يناير عام  يكانون الثان 25احد المؤمنين بتاريخ إلى  ابة عن حضرتهمن رسالة كتبت بالني)

فكترة مقترحتة  ياالربتاح هتفتي ة ان المشتارك .شتامل للعتالم يان حضرة بهاء هللا لم يأِت بنظام اقتصتاد -5
مع و ، نوع من الرأسماليةيوجد في التعاليم المباركة ما يمنع من تطبيق وال  .كحل للمشاكل االقتصادية

  .تعديلإلى  سمالية الحالية بحاجةأن وضع الر إذلك ف

 (1945/ نوفمبر عام  يتشرين الثان 19حد المؤمنين بتاريخ أإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 -فتان المقصتود منهتا ان التدين وحتده  طبيعتته"في  يلهإهو  ي"ان الحل االقتصاد الجملةإلى  بالنسبة -6
يستتطيع هتذا االخيتر  يطبيعتة االنستان وستلوكه لكتفي  ي بتغيير جوهر  ين يأتأيمكن  - وكملجأ اخير

يستتطيع االنستان ان يستيطر فيهتا  التية انها الوسيلة الوحيد .المجتمعفي تعديل العلقات االقتصادية 
 . تهدد وجوده ومن ثم سيطرته على قوى الطبيعة التيعلى القوى االقتصادية 

 (نفس المصدر السابق)
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 ئل بيت العدل االعظم من رسا

فتضتتع العتتالم ، مصتتدر متتن مصتتادر المعانتتاة الحتتادة يوهتت، متتا الفتتوارق الشاستتعة بتتين االغنيتتاء والفقتتراءأ -1
 التيالمجتمعات  يوقليلة ه .للضطراب وعدم االستقرار اعلى شفا هاوية الحرب والصراع وتدعه رهنا 

لحتتل يتطلتتب تنفيتتذ جملتتة متتن االتجاهتتات ولتتذلك فتتان ا .تمكنتتت متتن معالجتتة هتتذه الحالتتة معالجتتة فعالتته
اجتتراء  يتستتتدعة هتتذه المشتتكلة نظتترة جديتتدإلتتى  والمطلتتوب هتتو ان ننظتتر .العمليتتة والروحيتتة والخلقيتتة

علتى ، العديتد متن المجتاالت العلميتة المتنوعتةفتي التشاور بين مجموعة موسعة من اهتل االختصتاص 
قتصتتتادية ويشتتتترك فيهتتتا اولئتتتك التتتذين ستتتوف عتتتن المحتتتاوالت العقائديتتتة واالة ان تتتتتم المشتتتاورات مجتتترد

ان القضتتية ال تتترتبط فقتتط بضتترورة  .ملحتتةة يجتتب اتخاذهتتا بصتتور  التتتيأثتتر القتترارات ة يتحملتتون مباشتتر 
ة ولكنهتتا تتترتبط ايضتتا بتلتتك القتتيم الروحيتتة الحقتت، الستتحيقة بتتين الفقتتر المتتدقع والغنتتى الفتاحشة ازالتة الهتتو 

رئيستيا متن  احتد ذاتته جتزءا  يجديتد يكتون فت يخلتق اتجتاه عتالم، اذا تم ادراكها واستيعابها، يمكنها التي
 الحل المطلوب.

 (1985اكتوبر  ،"وعد حق يالسلم العالم" من رسالة)

ليهتا متن منظتور رفتع إن ننظتر أحتري بنتا ، تواجته عتالم اليتوم التتيمعالجتنا للمشتاكل االقتصتادية في و  -2
العقتتود فتتي فمتتن تجاربنتتا  .علتتى كافتتة المستتتوياتة تحصتتيل العلتتم والمعرفتتفتتي مستتتوى القتتدرات بالتوستتع 

في فالهدف منها ال ينحصر  .ال يمكن ان نعتبر المكاسب المادية غايات بحد ذاتها، األخيرة الماضية
فتي بتل ، تأمين االحتياجات األساسية للنسان مثل المسكن والمأكل والرعاية الصحية وامثالهتا فحستب

فتتي ان اهتتم دور للجهتود االقتصتتادية ان تلعبته  .ت والتجتارب ايضتاالمهتتارافتي تحستين القتدرة االنستتانية 
بواستطتها يستتطيعون انجتاز  التتياعداد االفتراد والمؤسستات وتتوفير الوستائل في عملية التطوير يكمن 

جديد قتادر علتى بعتث وتنميتة  يوهذا معناه وضع االسس لنظام اجتماع .من التطوير يالهدف الحقيق
  .أعماق االنسانفي ة كامنة قدرات ال محدود
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 يستتتوى ان يستتتلم بهتتتذا الهتتتدف متتتن التطتتتوير عتتتن قناعتتتة تامتتتة ودون ا يولتتتيس امتتتام الفكتتتر االقتصتتتاد
وبهتذا االستلوب دون غيتره يمكتن لعلتم االقتصتاد  .خلتق وستائل تحقيقتهفتي ويؤمن بدوره الفاعتل ، تحفظ

فيسخر ، يجرفنا اليوملذي افلكه من علوم ان يحرر نفسه من تيار التسابق وحب التملك في وما يدور 
    حتوارإلتى  وهنا تتدعونا الحاجتة بكتل وضتوح .الكلمة من معنىفي بكل ما ة كل ما لديه لرخاء البشري

 . يفعله العلم وما يراه الدين بنظره الثاقب بين ما    وجازم    دقيق

ة بأن الموارد والحلول المطروحة لمواجهتها تقوم على القناع، االن تتصدر المقدمة يومعضلة الفقر ه
وبتتتذلك يمكتتتن التخفيتتتف متتتن وطأتهتتتا ثتتتم ، الماديتتتة متتتتوفرة او يمكتتتن توفيرهتتتا بفضتتتل العلتتتم والتكنولوجيتتتا

والسبب  .قضت مضجع البشرية واصبحت من مظاهر حياتها التيالقضاء على هذه المشكلة المزمنة 
تتفتتي التترئيس   يوالتكنولتتوج يالعلمتت بتترامج العمتتلفتتي ستتلم االولويتتات فتتي ا يكمتتن بقتتاء هتتذا االشتتكال قائما
فإننتتا ، وعليتته .ال عمقهتتا ي يصتتيب فقتتط ستتطح االحتياجتتات الفعليتتة للستتواد األعظتتم للجتتنس البشتتر التتذي 
إعتتادة تقيتتيم جتتذري لألولويتتات إذا متتا أردنتتا ان نرفتتع عتتن كاهتتل البشتترية نهائيتتا أعبتتاء الفقتتر إلتتى  بحاجتتة

نجتتتاز كهتتذا يستتتدع .ومعاناتتته بأستتلوب جتتاد وضتتع قتتيم الئقتتتة فتتتي يتتف الجهتتود تركيتتتز البحتتث وتكث يوا 
وستيظل التدين عتاجزا عتن أداء  .ي وهتو متا يعتد امتحانتا للمتوارد الروحيتة والعلميتة للجتنس البشتر ة محدد
هتتتذا الميتتتدان متتتا دام حبتتتيس االعتبتتتارات الطائفيتتتة ومفتتتاهيم ال تستتتتطيع التمييتتتز بتتتين القناعتتتة فتتتي دوره 

العتتالم اآلختر غتتافلين فتي ستبيل للختلص منتته إال  والستلبية وتعتبتر ان الفقتتر هتو ستتمة الحيتاة التتدنيا وال
تستتتلهم  التتتيومتتن روح الرستتالة الستتماوية  .رختتاء البشتترية وستتعادتهاإلتتى  يتتدعوالتتذي عتتن جتتوهر التتدين 

بتتات التتذي تعاليمهتتا متتن فتتيض الحتتق ستتنجد مفتتاهيم روحيتتة جديتتدة ومبتتادئ تنيتتر لنتتا عصتترنا الحاضتتر 
 . كافة الشؤون اإلنسانيةفي نصاف يلهث وراء الوحدة واالتحاد ثم العدالة واال

ن مفهتتوم الهتتدف متتن العمتتل لتتدى أالفكتتر المعاصتتر نجتتد فتتي ف .وآفتتة البطالتتة علتتى هتتذه الشتتاكلة ايضتتا
البحتتتث عتتتن وظيفتتتة مجزيتتتة ماديتتتا تتتتتيح لهتتتم الحصتتتول علتتتى المتتتواد  يالغالبيتتتة قتتتد انحتتتدر لينحصتتتر فتتت

 حلقة في يدور  يوعليه فأن النظام الحال، المتوفرة
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يترتتتتب عليتتته دفتتتع الرواتتتتب التتتذي االنتتتتاج فتتتي دوام التوستتتع إلتتتى  ستتتتهلك وتكستتتب يؤديتتتانا :متصتتتلة
نجتتتد ان كافتتتة هتتتذه النشتتتاطات ضتتترورية لرختتتاء  يفلتتتو اختتتذنا هتتتذه العمليتتتة بالمستتتتوى الفتتترد .واألجتتتور
يشتهد بتذلك متا نقترأه بتين ستطور  .بالرضتا يإال ان الوضع بمتا هتو عليته غيتر ستليم وال يتوح، المجتمع
جانتب ازديتاد أرتتال العتاطلين إلتى  كتل مكتانفتي االجتماعيين متن مشتاعر الفتتور واللمبتاالة  المعلقين

 . عن العمل

 لاجتتتة ماستتتة للعتتتالم لمفهتتتوم جديتتتد حإلتتتى  فإنتتته لتتتيس متتتدعاة للدهشتتتة ان نلحتتتظ ادراكتتتا متزايتتتدا، ولهتتتذا
عتتتل الختتتلق بتتتين المتولتتتدة متتتن التفا ال أقتتتل متتتن البصتتتيرة النافتتتذة :فنعتتتود ونقتتتول .أخلقيتتتات العمتتتل" "

عتتادة تكييتتف متتا اصتتطبغت بتته حياتنتتا متتن الالمعتتارف العلميتتة والدينيتتة يمكنهتتا أن تضتتع أساستتا متينتتا 
، بقائته علتى متا تجتود بته بيئتتهفي يعتمد الذي فاالنسان على نقيض تام مع الحيوان  .عادات ومواقف

فيتته بالعمتل المبتترمج المنتتتج  فهتتو مفطتور علتتى التعبيتر عتتن طاقاتته الهائلتتة الكامنتة يأمتا النتتوع اإلنستان
عمليتات تقتدم الحضتارة فتي هتذا فتان االفتراد جمتيعهم هتم شتركاء فتي و ، يلبي احتياجاتته واالخترينالذي 

والعمتل المجبتتول  .االنستانية مهمتا كتان المستتوى متواضتتعا ويحققتون بتذلك أهتدافا توحتتدهم متع االخترين
ه حضتترة بهتتاء هللا بأنتته نتتوع متتن أنتتواع وصتتفالتتذي يتتؤدى بتتروح الخدمتتة اإلنستتانية هتتو التتذي بالضتتمير 

لديتته القتتدرة  - إذا متتا استتتنار فكتتره بهتتذا المفهتتوم -المجتمتتع فتتي وكتتل فتترد  .الصتتلة والعبتتادة هلل الحتتق
والى طبيعة الخطط والمشاريع ومهما بلغت مكافأتها  .ذلك العمل محققا ذاتهفي واالرادة ان يرى نفسه 

حشتتد الطاقتتات الهائلتتة وتستتخير إرادة إلتتى  ق نتتدعو ستتكان األرضبهتتذا المفهتتوم البستتيط والتتدقي .الماديتتة
 . االلتزام لديهم لخدمة ما تتطلبه الواجبات واالقتصادية

فتتي طبيعتتته يبتترز أمتتام الفكتتر االقتصتتادي نتيجتتة األزمتتات البيئيتتة فمتتا ختتدعنا فتتي آختتر مشتتابه  وتحتتد   
، تلبيتتة حاجتات االنستتانفتي ود لهتتا مواردهتتا ال حتدو  الستابق متتن نظريتات قالتتت بتأن الطبيعتتة بإمكاناتهتا

فالمفهوم الذي يبيح منح أهميتة قصتوى للتوستع والتملتك وتلبيتة متا يتطلبته اإلنستان  .اصبح يلقى الفتور
 وضع السياسة في يحتم علينا ان ندرك ان مثل هذه األهداف بحد ذاتها ليست مرشدا حقيقيا لنا 
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ذا المفهتتوم متتدخل لبحتتث المشتتاكل االقتصتتادية ان نأختتذ هتت -الوقتتت نفستته فتتي  - ولتتيس كافيتتا، العامتتة
 .معظمهتا عالميتة التتأثرفتي القرار الذين ال يتعاملون مع الحقيقتة بتأن التحتديات  يونضعه امام صانع

 . مداهافي والتأثير اكثر منها محدودة 

ليتتته الطبيعتتتة نفستتتها لهتتتو مظهتتتر متتتن أإن االمتتتل المعقتتتود علتتتى امكانيتتتة مواجهتتتة األزمتتتات االخلقيتتتة بت
فتتاإلقرار بتأن الخلتتق بأجملته هتتو كيتتان  .ولدتتته األزمتتات نفستهاالتذي  ي والفكتتر  يمظتاهر اإلفتتلس الروحت

طياتته فتي وأن اإلنسانية مسؤولة عن رعايتة هتذا الكيتان وتقبلته كمتا هتو عليته ال يحمتل ، ككل ي عضو 
لتتتب فلتتتيس أمامنتتتا ستتتوى ق .ضتتتمائر الشتتتعوب نظامتتتا جديتتتدا للقتتتيمفتتتي ا يستتتتطيع وحتتتده أن يغتتترس تتتتأثيرا 

 يالمفتتاهيم ليصتتبح إيماننتتا الراستتخ بتتأن الطاقتتات العلميتتة والقتتوى الروحيتتة بكتتل متتا فيهتتا متتن قتتدرات هتت
 .يريتتتده التتتتاريخالتتتذي االتجتتتاه فتتتي المتتتؤتمن التتتذي يتتتدفع مصتتتالح البشتتترية  يالعنصتتتر المستتتاعد والوصتتت
ظم وترحتتتتب بتتتتتالن، إيمانهتتتتتا وثقتهتتتتا بكامتتتتل طاقاتهتتتتتا، إن عتتتتتاجل ام آجتتتتل، وستستتتتتعيد شتتتتعوب األرض

اعتبرتتته حتتتى وقتتت قريتتب نستتبيا متتن التتذي العمتتل وأداء الواجتتب فتتي واإلختتلص  يوبالتفتتان، األخلقيتتة
 يوعلتى متر التتاريخ ستيكون باستتطاعة تعتاليم مؤسست .المظاهر األساسية الدالة على انسانية اإلنستان

أمتس الحاجتة في نحن  التيجموع معتنقيها هذه القيم والفضائل في ة العظماء أن ترسخ لهياالديان اإل
إال ان التعبير عنهتا يجتب ان يأختذ شتكل يتناستب وعصتر النضتج والبلتوغ  .عصرنا الحاضرفي اليها 
فتي تحريتره ممتا علتق بته فتي يواجته التدين يكمتن التذي القتول بتأن التحتدي إلتى  وهنا نعود .نعيشهالذي 
حيتتاة فتتي خلتتق يقتتف مشتتلوال وال، فالقناعتتة والرضتتا ال يعنيتتان الستتلبية .رهتتاتمتتن األوهتتام والت   يالماضتت

واإلختتتلص للعمتتتل لتتتيس لتحقيتتتق مكاستتتب ، يتتتتكلم باستتتمهالتتتذي يختتترس فيهتتتا صتتتوت التقتتتديس والتنزيتتته 
 . خاصة بقدر ما يشعر صاحبه بقيمته وقدره

 (م1995عام في عن مكتب المعلومات العامة التابع للجامعة البهائية العالمية ة ورخاؤه" الصادر  ي "ازدهار الجنس البشر  من وثيقة)

رررا فصرررل  الفقرررراء  54العمرررل واالشرررتغال وفصرررل  49خدمرررة البشررررية وفصرررل  36التعررراون وتررررويج الخيرررر والمنفعرررة وفصرررل  22]راجرررع أيض 
 ومساعدتهم[.
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 الحرررج    -32

 هللا  ءمن آثار حضرة بها

لهرو  هن رإرحمرة مرن عنرده  عفرا هللا عرنهن   سراءالبيرت دون الن   قرد حكرم هللا لمرن اسرتطاع مرنكم حرج   -1
 .لمعطي الوهابا

  (32 فقرة ،سالكتاب األقد)

 البيت  قد حكم هللا لمن استطاع منكم حج   -2

وكتتذلك البيتتت األعظتتم لحضتترة ، يستتري هتتذا الحكتتم علتتى البيتتت المبتتارك لحضتترة البتتاب فتتي شتتيراز 
ض أحد البيتين يكفي للقيتام بالواجتب المفترو إلى  وقد بي ن حضرة بهاء هللا أن  الحج   .بهاء هللا في بغداد

مناستك خاصتة للحتج ألي متن البيتتين ، عرفتان بستورة الحتجيُ وحدد  في لوحين منفصتلين ، في هذه اآلية
بعتد صتعود جمتال القتدم عتين  .ة البيتين المبتاركينر ولهذا فإن فريضة الحج ليست مجرد زيا ،المباركين

أشار في أحد ألواحه " مكانا للزيارة و البهجةحضرة عبد البهاء مرقده األطهر أي الروضة المباركة في "
التربة المقدستة والبيتت المكتر م فتي العتراق والبيتت المعظتم فتي  واجب على كل النفوس أن يزوروا" :بأنه

" وال توجتد مناستك خاصتة عاالستتطاعة واالقتتدار وعتدم الموانتكما أوضح أن "هتذا واجتب عنتد  ".شيراز
  .للزيارة في الروضة المباركة

  (54فقرة  ،الكتاب األقدس شرح)
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كرذلك يرأمركم مرولى ، حمنكرم الرر  عررش رب   رفعن البيتين في المقامين والمقامرات التري فيهرا اسرتقر  او  -3
     .العارفين

 (133فقرة ، الكتاب االقدس)

 حمن كم الر  عرش رب   وارفعن البيتين في المقامين والمقامات التي فيها استقر   -4

ك في بغداد وأسماه البيت األعظم وبيت البيتين" بأنهما البيت المبار حد د حضرة بهاء هللا "
  أن المقصود من وأبان حضرة ولي أمر هللا .حضرة الباب في شيراز وأمر الناس بالحج إليهما

وتفضل حضرة  .لهيهي األماكن التي سكن فيها المظهر اإل "كممقامات التي فيها استقر عرش رب  ال"
استقر فيه العرش أو صون يار في صون كل بيت فألهل البلد الموجودة فيها الخ" :بهاء هللا بقوله

من األماكن التاريخية  ات عددا نالبهائية بهذا األمر فعي   الهيئاتوقد اهتمت  ".ينتخبونه واحد منها
وحيث أمكن تملكتها  ،وجمعت الوثائق الخاصة بها، ينلهيالمقدسة التي اقترنت بالمظهرين اإل

 .وحافظت عليها
 (252، ص154الشرح ،الكتاب األقدس)

 .نهى الكتاب األقدس عن حلق الرأس وأمرت به سورة الحج  :سؤال -5

  فتتتيالكتتل متتأمور باتبتتتاع الكتتتاب االقتتدس، كتتتل متتا أنتتزل فيتتته هتتو حكتتم هللا بتتتين العبتتاد، وقتتد أع :جتتواب
  .البيت من حلق الرأسإلى  القاصدون 

 ( 10رسالة سؤال وجواب رقم ،الكتاب األقدس)

 . سؤال: بخصوص الحج  -6

  .والخيار متروك لعازم الحج، الحج ألحد البيتين المباركين واجب :وابج
  (25رسالة سؤال وجواب رقم  ،الكتاب األقدس)

 . عن الحج  افسر مجددا تُ اس :سؤال  -7

 وبيتتت النقطتتة ،هتتو البيتتت األعظتتم فتتي بغتتداد، جتتواب: المقصتتود بحتتج البيتتت المفتتروض علتتى الرجتتال   
 . بلدهم إلى  فليقصد الحجاج البيت األقرب .أي منهما يكفيإلى  والحج ،األولى في شيراز

 ( 29رسالة سؤال وجواب رقم  ،الكتاب األقدس)
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 والتواضع الخشوع   –33

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ه وأراك في سوء حالك امَ ألني امشي قد  ، ال تفتخر على المسكين بافتخار نفسك يا ابن الروح  -1
  .األبدإلى  لعن عليكأو 

 (الكلمات المكنونة)

  .لئال يفتخر أحد على أحد، خلقناكم من تراب واحد هل عرفتم لمَ  يا أبناء النسان  -2

 (الكلمات المكنونة)

أسفل مقام إلى  سماء العزة والقتدار وأخرى ينزله الغرورإلى  إن النسان مر ة يرفعه الخضوع  -3
  .الذلة والنكسار

 (94ص  ،3جزء  ،أمر وخلق)

عن أحباء هللا في األرض ويخفض جناحه للمؤمنين ألنه لو يستكبر على الذين  اأن يكون راضي  ب  -4
  .هم آمنوا كأنه استكبر على هللا ونعوذ باهلل من ذلك يا مأل المخلصين

  (96ص  ،3جزء  ،أمر وخلق ،من لوح مدينة الرضا)

نا كنا منزلين كذلك نزلنا من، اعلموا بأن أكرمكم عند هللا أخضعكم وأتقاكم  -5   .قبل وحينئذ وا 

  (118ص  ،4مجلد  ،آثار قلم أعلى)
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محفل أن يظهر منهم الخضوع والخشوع أثناء التسبيح  على أحباء هللا المجتمعين في أي مجمع أو  -6
على شأن تشهد ذرات تراب ذلك المكان بخلوص ذلك الجمع وتنجذب االشياء ، لهيوالتقديس اإل

  .فوس الزكيةبحلوة بيانات تلك الن

  (141ص  ،3جزء  ،أمر وخلق)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

عبد نكسار هو التاج الوهاج لإن الخضوع والخشوع هو سبب علو العالم اإلنساني وان العجز واال  -1
ن نكران الذات والفناء هو اإلكليل الجليل لهذا العبد لحضرة الكبرياء، البهاء  ايجب أن نبتعد تماما  .وا 

في  النكون غبارا  .حتى تشملنا الطاف وعناية رب العالمين اف الوجود وأن نتواضع تماما عن وص
  .والهوى  ممر األحباء ونخدم الحق تبارك وتعالى ونهدم هواجس النفس

  (64ص  ،4مجلد  ،عبد البهاءمكاتيب )

، األحباءويقوم بخدمة جميع ، إن الخاضع والخاشع اليوم هو الذي ال يصدر عنه رائحة الذات  -2
  .في الملكوت األبهى مثل القمر المنير اومنورا  اوبذلك يكون وجهه مضيئا 

  (10ص  ،4مجلد  ،عبد البهاءمكاتيب )

ن لم تظهر  .اليوم هو محبة وخضوع وخشوع األحباء لبعضهم البعض عبد البهاءما يسعد قلب   -3 وا 
األحباء فإنه بالطبع سوف لن تنتشر  ق الروحاني في قلوبل  ونكران الذات والتع هذه المحبة القلبية

  .هذه الموهبة الكبرى في العالم

  (96ص  ،3جزء  ،أمر وخلق)
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  .الفناءو  في سبيل هللا سوى الخشوع اإن لحاظ عين الرحمانية متوجهة للنفوس التي ال تملك شيئا   -4

  (36ص  ،4مجلد  ،عبد البهاءمكاتيب )

ه على اآلخرينج  ر يُ على اإلنسان أن ال ، إن أول من أعجب بنفسه هو الشيطان  -5 نما يكون و  ح نفس  ا 
إن الطير عندما يرى نفسه على األرض فإنه يفكر في الصعود والطيران  .اوخاشعا  اخاضعا  ادوما 

  .يبدأ في النزول اوعندما يصل عاليا 

  (266ص  ،1جلد م ،بدائع اآلثار)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

نما كن مظهر الفناء ونكران الذاتيك عدم االبأنه عل :قال حضرته  -1 إن  .كتفاء بالخضوع والتواضع وا 
ُرسل القبل ولكن في هذا الدور األعظم فإن أهل البهاء  بة واألخوة والوفاء هي من نصائحالمح

  .والتضحيه مأمورون بالفداء

  (168ص ، 1926 -1922 ،توقيعات مباركة)

ررا فصرل  حسرن النيررة  30التقرروى ومخافرة هللا وفصررل  24التقرديس والتنزيرره وفصرل  23لحسرنة وفصررل األدب واألخررالق ا 10]راجرع أيض 
 المحبة[. 58الخجل والحياء وفصل  34وصفاء القلب وفصل 
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 الخجل والحياء   -34

  من آثار حضرة بهاء هللا

غيتر أنهتا  ءبالحيتا اةنعم إن في الوجود آية تمنع اإلنسان وتحرسته عمتا ال ينبغتي وال يليتق وهتي المستم   -1
 لهذا المقام ولن يكون. احائزا  ة مخصوصة ولم يكن الكل  ة بعد  مختص  

 (81ص، الكلمات الفردوسية ،من ألواح حضرة بهاء هللاة )مجموع   

 من آثار حضرة عبد البهاء

رنزيه والت  ا بالت  و ات أن يتحل  على الورقات المؤمنات المطمئن    -1 رقديس والعف  تر والحجراب ة والعصرمة والس 
 . الحياء حتى يشهد الجميع بطهارتهم وكماالتهمو 

 (191ص  ،5مجلد  ،مائدة أسماني)

ا فصل   الخشوع والتواضع[. 33التقديس والتنزيه وفصل  23األدب واألخالق الحسنة وفصل  10]راجع أيض 
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 هللا أمرخدمة    -35

  بهاء هللامن آثار حضرة 

 االشهود أن تجعل من قام على خدمة امرك بحر  أسئلك يا مالك الوجود والمهيمن على الغيب و   -1
ال الذي ك انت المقتدر ان  ، تكمن افق سماء مشي   ابنار سدرتك ومشرق   ال  بإرادتك ومشتع ااج  مو  

 . ة األمميعجزك اقتدار العالم وال قو  

 (لوح الطرازات)

ى خدمتك ونصروا أي رب أسألك بظهورك واقتدارك وسلطنتك واستعالئك بأن تنصر الذين قاموا عل  -2
غالبين على اعدائك وقائمين على  يثم اجعلهم يا اله، وخضعوا عند ظهور نور وجهكأمرك 

 انك انت المقتدر على ما تشاء، دياركفي بالدك وآيات قدرتك في خدمتك ليظهر بهم آثار سلطنتك 
 . ال اله اال أنت المهيمن القيوم

 (141ص ،از الواح جمال اقدس ابهىي ا مجموعه) 

يا عباد الرحمن قوموا على خدمة االمر على شأن ال تأخذكم األحزان من الذين كفروا بمطلع   -3
 . اآليات

 (35فقرة  ،الكتاب االقدس)
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بقيام ال  يمن عرفني يقوم على خدمت، كل األحوال وننصركم بالحق إنا كنا قادرينفي إنا معكم   -4
 . تقعده جنود السموات واألرضين

 (38فقرة  ،الكتاب االقدس)

 . اإنه يؤيدكم بسلطان كان على العالمين محيط  ، كل األحوالفي قوموا على خدمة األمر   -5

 (74فقرة  ،الكتاب االقدس)

بجنررود مررن المررأل االعلررى وقبيررل مررن  ي وننصررر مررن قررام علررى نصرررة أمررر  ،االبهررى يونررراكم مررن افقرر -6
  .المالئكة المقربين

 (53فقرة  ،سدالكتاب االق)

لو يقوم واحد منكم على نصرة أمرنا ليغلبه هللا علرى مئرة الرف ولرو ازداد ، ال اله اال هوالذي هللا فو -7
    .السموات واالرضفي حبه ليغلبه هللا على من في 

 (46ص ،4ج ،آثار قلم اعلى)

رهم بهذا النور   -8 ر به هللا فيما انزل علالذي انك قم على خدمة امر ربك ثم اخبر الناس وبش  ى بش 
  .ن والمرسلينيالنبي

  (149ص  ،از الواح جمال اقدسي ا مجموعه)

السموات واالرض لن يزل قدماك عن في قم على خدمة هللا على استقامة لو يقوم عليك كل من   -9
ويجادله كل من على االرض  يتلك االيام على حبفي تاهلل لو يقوم احد  صراط هللا العزيز الحميد

       .روح القدرة قد هبت عن شطر االقتدار على الموحدين  ليغلبه هللا عليهم ألن

 (166ص  ،4ج  ،)اثار قلم اعلى

ر لكم  -10 فاشدد ظهرك لنصر هللا وأمره  ،سماء عز رفيعافي اياكم ان يمنعكم الدنيا وما فيها عما قد 
 . عز منيعاك قلم العز من جبروت ثم لخدمة هللا وعز ه وكذلك يأمر 

 (34ص  ،1د مجل،لئالئ الحكمة)

This file was downloaded from QuranicThought.com



228 

االرض في ارض االنشاء ويحارب معه كل من في يقوم واحد على حب البهاء  تاهلل الحق لو -11
.... ومن يفتح اليوم شفتاه لذكر مواله .لسلطنته القدرته وابراز   اوالسماء ليغلبه هللا عليهم اظهار  

نطقه بالحكمة والبيان على هللا عن فمه كوثر العرفان وي ي ويجر ، لهام بديعإهللا ب ييؤيده جنود وح
 . شأن لن يقدر أن يتكلم بين يديه أحد من الخالئق أجمعين

 (89مؤرخ رضوان  ولي أمر هللامن توقيع لحضرة )

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

إن  .حان وقت الهمة والخدمة وآن وقت االشتعال والحرارة اغتنموا الفرصة حتى ال يفوتكم الوقت -1
الجمال إلى  علينا أن نتوجه ااذا ، خاوية ياللحد بأيدإلى  فانية ستزول قريبا ونرجعاأليام المعدودة ال

المبين ونتمسك بالحبل المتين ونقوم بالخدمة ونشعل نار العشق ونحترق بنار محبة هللا ونطلق 
   .سبيل هللافي ميدان الفداء في ي ح  جنود الظلمة بأنوار الهداية ونض ألسنتنا بذكر الحق ونهزم

  (257ص  ،1ج  ،نتخباتي از مكاتيبم)
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ة استعجلوا ما دامت لكم حياة باقية لهيهذا اليوم هو يوم القيام بالخدمة وخدمة العتبة المقدسة اإل  -2
 . ومادام الربيع لم يكسفه الخريف وما دامت الصحة جيدة

 (119ص ،1ج ،التوقيعات المباركة)

النعمة السترمدية  يالعزة األبدية وهذه ه ية هذه هلهيسة اإلخدمة العتبة المقدفي تستقيموا  ياسعوا لك  -3
 يهتتذا العتتالم اللمتنتتاهفتتي الملكتتوت االبهتتى وهتتذا هتتو ستتبب الرقتتي فتتي وهتتذا هتتو ستتبب نورانيتتة الوجتتود 

  .وعليكم البهاء االبهى

 (236ص  ،5ج ،سمانيمائده آ)

في سبيل هللا فانه سإذا أد  -4    .انسى ابدا يُ ى ولن الملكوت األبهفي ذكر يُ ى شخص خدمة ا

  (31ص  ،7ج ،عبد البهاءمكاتيب )

جمتتال اللعتبتتة  هتتذا العتتالم حتتتى يتتؤدوا خدمتتةا إلتتى  الجنتتة العليتتا يتمن تتون الرجتتوعفتتي إن الحقتتائق المقدستتة  -5
 .ةلهياالبهى ويقوموا على عبودية العتبة المقدسة اإل

 (125ص ،1ج ،التوقيعات المباركة)

ن شتغلت وقتتك ، يخدمتة الملكتوت االلهتفي ستعدادك او عليك أن تضع إمكانياتك   -6 امتر آختر  يأفتي وا 
فان نتائجته ستتكون محتدودة ستوى امتر هللا وخدمتة العتالم االنستاني وانتشتار الكمتاالت الروحانيتة حيتث 

عتتالم فتتي  يءستتبيل هللا يكتتون كالشتتمع المضتت يفتتإن كتتل شتتخص يضتتحي  .ن نتائجهتتا غيتتر محتتدودةأ
 .االمكان

 (290ص  ،2ج ،بدائع اآلثار)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

أن ابذلوا  .قوموا يا أحباء هللا كنفس واحدة على نصرة هذا األمر األرفع األعز األقدس البديع -1
 جهدكم واصرفوا أوقاتكم وافدوا راحتكم ورخائكم وانفقوا 
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عزاز  أموالكم واهجروا أوطانكم وانصرفوا عن كل ما لديكم خدمة  ألمره وابتغاء  لمرض لمؤسساته  ااته وا 
 . لواضح المهيمن المتعالي الفريدلدينه الغالب ا النفوذ كلمته واحقاق   اواثبات  

 (188ص ،3ج ،توقيعات مباركة)

هتزت هياكل ابهما استفرحت أرواح المأل األعلى و ، عَم القيام هذا القيامن  و ، نعَم العزم هذا العزم -2
بحبوحة الفردوس خلف في ارتفع صوت التهليل والتكبير األفق االبهى و في الصافين والكروبين 

تعالى تعالى ربنا المسخر  .األعلى ياألبهى سبحان ربنا العلهي سبحان ربنا الب، حرم الكبريا
امره  يمنة واالستقالل والعزة ألحبائه وايادلهياالمتجبر الناصر الغالب المقتدر القهار له الغلبة و 

  .وانصار دينه والمختارون في ملكوتهوافنان شجرته وامناء شريعته 

 (بديع 110توقيع نوروز )

قوموا ، المدن والديارفي الَعجل الَعجل يا عباد هللا وامائه  ألَوحا ألَوحا يا معشر المؤمنين والمؤمنات -3
، قرابتكم ي واتركوا اوطانكم واوكاركم وذو ، على النصر بكليتكم ودعوا الدنيا وزخرفها عن ورائكم

روهم بما وعدكم مقصودكم ومحبوبكمبل  هركم و وشدوا ظ  ،غوا الناس ما بل غكم ربكم وبارئكم وبش 
وبمهاجرتكم ، ال اله اال هو بقيامكم عن مقاعدكم تهطل شآبيب فيض موالكم وموجدكمالذي فوهللا 

، اوطانكم تظهر خفيات أمر معبودكم ومسجودكم وباستقامتكم يتزعزع بنيان اعدائكم وخصمائكم
ان ثبتم اقدامكم على هذا الصراط فوعزة ربكم وجالله  .عكم تندك جبال اوهام رؤسائكموبانقطا

قلوبكم وروح االعظم يحيط في فمكم وروح االمين يلهمكم في روح القدس ينفال ، وعظمته وعالئه
هذا خير لكم عما تطلع ، خدمة امر ربكمفي ان استبقوا ، بكم عن يمينكم ويساركم وخلفكم وقدامكم

والتحية عليكم  عليكم ان انتم تقبلون  يوهذا خير النصح من ،عليها ان انتم بامره موقنون الشمس 
 . وعليكن أجمعين

 (بديع 111توقيع نوروز )
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أما الُخدام ، غاية العظمةفي  أمر هللاو ، والفترة حرجة جدا، الواقع واسع جدافي إن ميدان الخدمة  -4
شخص من اتباع حضرة  يلدرجة انه ال يمكن أل، ة جداوالزمن قصير والميزة قي م ،فتعدادهم قليل

   .يستحق ان ينسب نفسه له أن يتأخر ولو للحظة واحدة الذي  بهاء هللا

(The Advent of Divine Justice،  39ص) 

استجابة لهذه العناية الكبرى ، لحبكم وخلوصكم واستقامتكم الفداء يروح، يا نخبة حضرة الكبرياء -5
والبشارة االبهى فقد حان الوقت ان يقوم كل واحد منا بالفداء والتضحية وااليثار مما  والمنحة العظمى

 ."هللا أمرا كان مفعوال يليقضهذا الكور البديع والقرن المجيد "في تقتضيه العبودية البحتة التامة 
رات هذا وال نندهش من تطو  ييجب ان ال نهاب من انقلبات او تلونات او حوادث هذا العالم التراب

وانما يزداد ثبوتنا واستقامتنا وتعاوننا وتعاضدنا ونسعى بقدر  مقدور ان  ،االمر االوعر الخطير
  .خدمة العتبة المقدسة الساميةفي فيما تبقى لنا من عمر  ييمض

 (بديع 88توقيع مؤرخ نوروز )

والنوع  يلدين البهائاإلى  يالنوع االول هو من ينتم، يمكن القول بأن هناك نوعين من البهائيين -6
للنوع االخير  يللحديث عن أن من ينتم يال داع .اآلخر هو من يعيش من أجل األمر المبارك

 . ةلهيفهو مقر ب أكثر للعتبة اإل، طليعة االبطال والشهداء والقديسينفي ويصبح 

 (احد االحباءإلى  1950نيسان/ ابريل  16من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

وا على اساس ثابت من خلل خطة تعليمية جيدة حسنة سأدعو خاصة ألوالدكم االعزاء الذين هم ترب   -7
، انهم ينعمون بالمواهب الكثيرة، االيام القادمة بكفاءة وتأثير وفعاليةفي  أمر هللاان يخدموا ، التوجيه
  .أمر هللالهم ان يساعدهم التوجيه الجيد على استكمال هذه المواهب لترويج  يودعائ

 (1926نوفمبر تشرين الثاني/ 28بتاريخ  المؤمنيناحد إلى  )من رسالة كتبت بالنيابة عنه
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ن جيلكم إاذ ، انتم ايها االطفال والشباب البهائيون لكم امتيازات عظيمة وامامكم واجبات جسيمة  -8
سنوات هذه  يساعد في اقامة عالم جديد أفضل واجمل بعد أن ينجلي ظلمالذي سيكون الجيل 

عليكم أن تهيئوا أنفسكم لهذه المهمة العظيمة وذلك بأن تحاولوا أن تدركوا المعنى الحقيقي  .الحروب
ان هذه التعاليم لهي عالم جديد عجيب من الفكر  ،تعلمتموه فقطشيء ال أن تقبلوها ك، ةلهيللتعاليم اإل

بتعاليم وأحكام للسنوات االلف انما جاء  بهاء هللاوعندما نتذكر أن حضرة ، أخذت تكتشف االن
القادمة نعرف حاال ان كل جيل جديد سيجد مغزى في النصوص أعظم من تلك التي عرفها من سبقه 

  .من االجيال

 (1942اكتوبر تشرين األول/ 14بتاريخ  المؤمنيناحد إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عنه)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

الموجودة بينكم وبين زوجتكم فان بيت العدل االعظم يود ان يشير إلى وحدة بالنسبة إلى المشكلة  -1
مثال على ذلك، ان خدمة أمر هللا و عائلتكم يجب ان تكون لها االولوية على اي اعتبار آخر... 

يجب ان ال تؤدي إلى اهمال العائلة. كما انه امر هام ان تنظم وقتك بما يتلءم مع حياتك العائلية 
 فرد على نصيبه من الرعاية والعناية. ويحصل كل 

 ( 1978اغسطس آب/ 1)من رسالة لبيت العدل االعظم إلى احد االحباء بتاريخ 

ان اليوم هو يوم  .ان البشرية مرهقة حتى ركبتها ومرتبكة دون من يحميها وجائعة لخبز الحياة  -2
خيبة أمل من  مالناس فقد اخذته اما، نقدمه لمن يريد يموجود عندنا لك ي ان الطعام السماو ، الخدمة

ة لهيالمحبة اإلإلى  انهم بحاجة ماسة .النظريات السياسية الناقصة ومن االنظمة االجتماعية السائدة
  .يشعروا هللا سواء شعروا به أم لمإلى  والتقرب

 (1982من رسالة الرضوان لعام )
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تلوة االدعية والمناجاة في ن يستمروا شتى بقاع العالم بافي ان بيت العدل االعظم يدعو االحباء  -3
خدمة عتبة جمال االبهى بالنيابة عن اخواننا في ايران وان يكثفوا جهودهم في من اجل البهائيين 

   . أمر هللامهد في المضطهدين 

 (1982ايار/ مايوعام  3جميع المحافل المركزية بتاريخ إلى  )من رسالة دائرة السكرتارية

 عالم االمكان. فيافي ة بدأت تاخذ بالظهور والبروز لهيرح والسرور ألن الوعود اإللقد حان وقت الف -4
ميدان الخدمة ان نغمض اعيننا عن في اتيحت فيه فرص جديدة الذي حبذا لهذا العصر المبارك 

ونعمل جاهدين على  يوأن نستغل أعمالنا وأقوالنا وأوقاتنا وأموالنا لعزة ونصرة االمر االله، غير الحق
زالة النفاق في رفع النداء  الرفرف االسنى وسطوع انوار المأل االعلى ونصب خيمة الوحدة االصلية وا 

حتى يمضي ما تبقى لنا ، جميع االمورفي الفداء في يجب علينا أن نعرف الوفاء  .عن كل اآلفاق
من فيض عالم البقاء نستفيض في و ، سبيل محبة محبوب اآلفاقفي  يهذا العالم الفانفي من عمر 

 . الحضور ونجرع من كأس السرور ونرزق من ثمرة الحياة االبدية
 (1986بديع  143جميع بلد العالم مؤرخة شهر البهاء في كافة االحباء االيرانيين المقيمين إلى  من رسالة موجهة)

مكانيات منتصف الخطة الستية فقد دخلنا مرحلة تاريخية مليئة باآلمال واالفي في هذه األثناء ونحن  -5
ولهذا ، العالم تميل نحو المبادئ واألهداف األمرية الساميةفي فيها أخذت النزعات واالتجاهات  التيو 

النبيلة لهذه الشريعة  القيام بصورة عاجلة لتحقيق االهداف وتنفيذ المقاصدإلى  ةو  فإن جامعتنا مدع
  .الربانية

  (1989من رسالة الرضوان )

 التيهذا النسب الجليل وتتأملون االنتصارات واالنجازات إلى  عندما تنظرون ، يا أتباع جمال القدم -6
وصلتم اليها من تحمل  التيوتتذكرون النتائج العظيمة ، سبيل العشق والوفاءفي حصلتم عليها 

بالتأكيد ستقومون بكل سرور واطمئنان ، قدمتموها لمحبوب العالم التيالمصائب والفداء والتضحية و 
بناء في طليعة خدام عتبته السامية وسيكون لكم سهم في وستكونون كما كنتم ، ذه األيامبما يليق به
 . ة اللشرقية واللغربية بما يليق شأنكم ومقامكملهيالمدنية اإل

 (1993بديع  150جميع بلد العالم مؤرخة شهر الكمال في كافة االحباء االيرانيين المقيمين إلى  من رسالة موجهة)
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هذا المنعطف الخطير من نقطة في بذلوا جهدكم اآلن ا، يام تمر بسرعة مثل ومضة النجمإن األ -7
تعود عليكم بالبركات  التياألعمال في . اجعلوا هذا الجهد متمثل اسوف لن تعود ابدا  التيل و  التح

 . السماوية وهو ضمان لكم ولكافة ابناء جنسكم بمستقبل باهر أسمى بكثير من الشئون الدنيوية

 (بديع 156 – 1999من رسالة الرضوان لعام )

ا فصل   الهجرة في سبيل هللا[. 67خدمة البشرية وفصل  36تبليغ أمر هللا وفصل  19إطاعة هللا ومظهر أمره وفصل  3]راجع أيض 
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 خدمة البشرية   -36

  بهاء هللامن آثار حضرة 

   .وخذوا ما ينتفع به العالم ضعوا ما ينفعكم .ما ُخلقتم ألنفسكم بل للعالم ييا احبائ  -1

 (الكلمات الفردوسية)

 ذ ما ينتفع به العباد وان تكن ناظراخُ الفضل ضع ما ينفعك و إلى  لو تكون ناظرا يا ابن االنسان  -2
 . العدل اختر لدونك ما تختاره لنفسكإلى 

 (الكلمات الفردوسية) 

 . ممة االمأصبح قائما على خد طوبى لمن تفضل سيد الوجود:  -3

 (لوح المقصود)

 . لى االرضقام على خدمة جميع من عاالنسان هو من  ،اليوم  -4

 (لوح المقصود) 

ودونتتته متتتردود ألن ستتتبب هتتتذا الظهتتتور نجتتتاة ، متتتا هتتتو ستتتبب منفعتتتة العتتتالم مقبتتتول لتتتدى هللا ومحبتتتوب  -5
صلح و         .تفاق وراحة أهل العالماتحاد و اوا 

 (204ص ،3ج ،امر وخلق)

 . لوجه هللا صلح العالم وعليه أن يقوم بخدمة اخوانه واخوتهسان إللق االنخُ   -6

 (166ص ،7ج ،سمانيمائده آ)
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ولألغنياء  اوللفقراء كنز   االوجه طلق  في و  االحقوق امين  في و  افقدها شاكر  في و  االنعمة منفق  في ن كُ   -7
 ال  القضاء عادفي و  اع صامت  الجمفي و  ااألمور منصف  في و  االوعد وفي  في و  امجيب   يوللمناد اناصح  

وللمظلوم  أوللمكروب ملج   اوللظمآن بحر   اوللمهموم فرج   االظلمة سراج  في و  اولإلنسان خاضع  
وللضرير  اوللمستجير حصن   وللمريض شفاء   اوللغريب وطن   ااألعمال متقي  في و  اوظهر   اوعضد   اناصر  
  .ابصر  

 (182ص  ،منتخباتي) 

 . عالم باألعمال الط ي بة الط اهرة واألخلق الر اضية المرضي ةلم يزل كان إصلح ال  -8

 (104ص مجموعة من ألواح حضرة بهاء هللا، لوح دنيا،)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

  .ظهروا المحبة واأللفة بكل خلوص لجميع أفراد البشرتُ و  ،أنصحكم أن تعملوا لخير الجميع  -1

 (272ص ،5مجلد  ،سمانيمائده آ) 

إلى  المحبة والجياع بحاجةإلى  فااليتام بحاجة .يعليكم أن تتمسكوا بما هو سبب رفاه العالم االنسان  -2
 . مد يد العون لهإلى  الشبع والفقير بحاجة

 (60ص  ،ياخلق بهائ) 

لكل خائف  امنيعا  الكل فقير وكهفا  الكل ضعيف ومعينا  الكل جرح ونصيرا  انا ك  كن دواءا لكل مرض ومس  -3
 . لكل مضطرب اوملذا 

 (38ص  ،يحيات بهائ) 
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 العصيان والطغيان وال ينظرواإلى  وال يلتفتوا ،على األحباء أن يكونوا في عالم الوجود رحمةا للعالمين  -4
وا الطرف .الظلم والعدوانإلى  ، ويروا البشر كالشجر ذات األغصان واألفنان والثمر، عليهم أن يغض 

 اال يعادوا شخصا  .الناسإلى  ويظهروا محبة ورعاية ومودة وا عانة، اخيرا  لا ان يؤدوا عم اويفكروا دوما 
وا كل من على األرض ويصاحبوا حتى الغريب. ال يتقيدوا بقيد وانما بل يحب   ،اوال يضمروا شر  

ة هو من يعطي كأس الوفاء ألهل الجفاء لهياليوم الشخص المقر ب للعتبة اإل .متحررون من القيود
وصايا  يهذه ه .ن كل مظلوم ويجعل كل خصم لدود صديق ودوديويع، ألعداءويهب العطاء ل
   .وهذه نصائح االسم االعظم ،جمال المبارك

 (273ص  ،5مجلد  ،سمانيمائده آ)

 يعنتان خدمة االحباء  .إن سيد االحباب اليوم هو خادمهم وان خادم االحباب هو صاحب الدارين  -5
سلطنة الشرق والغرب طوبى لكل خادم  ية يعنلهيع للعتبة اإلوالخضو ، خدمة الحق تبارك وتعالى

 . ألحباء هللا 

 (131ص  ،ياخلق بهائ) 

نما ملكية ،إنها ليست خدمة بل سلطنة، يا أيها الخادم للمسافرين -6 نها ليست عبودية وا   يإن كل أمل، وا 
. ان خدمة االحباء اما عظي ايا ليت كنت معك فأفوز فوزا  أن أفوز بهذه الخدمة ولكنها غير متيسرة

إن خادم األحباء هو خادم جمال االبهى وخادم  .ة الدارينر  وهبة سماوية والخضوع لألصدقاء مسم
       .االصحاب هو الفائز بالدارين

 (131ص  ،ياخلق بهائ)

وكونوا األب الحنون لأليتام والملجأ  ،سلوك المأل االعلىإلى  الناس اوادعو ، دعوا الخلق للخالق -7
، اعينوا المظلوم وساعدوا المحروم .ىللمرض ىفللمظلومين والمحتاجين والكنز الثمين للفقراء والمش

نما عاملوا عراض واإلإعانة االنسانية وال تهتموا باإلفي فكروا  نكار واالستكبار والظلم والعدوان وا 
  .بالعكس
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ان يحصر فكره بانه رحمة وعلى كل فرد من احباء هللا ، كونوا عطوفين بالفعل وليس بالتظاهر
لتحسين األخلق وتعديل األفكار حتى يسطع نور  اللخير والمنفعة وسببا  اللعالمين ويكون مصدرا 

    .الهداية وتحيط عناية رب العالمين

 (42ص  ،الجزء االول ،مباركةمجموعة خطابات )

رررا فصرررل  الفقرررراء  54االقتصرررادية وتحسرررين المعيشرررة وفصرررل حرررل المشررراكل  31التعررراون وتررررويج الخيرررر والمنفعرررة وفصرررل  22]راجرررع أيض 
 والمحتاجين ومساعدتهم[.
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 هللا إلى  بالدعاء والمناجاة والتقر     -37

 من آثار حضرة بهاء هللا 

ذا دخل يقعد صامتا ، اا مستغفر  ر  ا متذك  مشرق االذكار في االسحار ذاكر  إلى  هطوبى لمن توج   -1 وا 
 . دالصغاء آيات هللا الملك العزيز الحمي

 (115فقرة  ،الكتاب االقدس)   

 في االسحار  -2

نه بالرغم من أن الوقت المحدد في كتاب هللا لتلوة االذكار في مشرق االذكار أ بهاء هللاابان حضرة 
هو "في االسحار" اال أن تلوة هذه االذكار مقبولة عند هللا من "طلوع  –وهو دار العبادة البهائي  –

 . وحتى بعد ذلك بساعتين" ،طلوع الشمسإلى  وبعد طلوع الفجر، الفجر

 (142فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

ميثاقه والذي أعرض عنها و  مساء ان الذي لم يتل لم يوف بعهد هللاو تلوا آيات هللا في كل صباح ا -3
كم كثرة ن  ال تغر   .كم أجمعون هللا يا عبادي كل   قن  ت  ان أعرض عن هللا في أزل اآلزال اليوم انه مم  

يحان خير له من أن يتلو الر  و  وحرائة واألعمال في الليل والنهار لو يقرء أحد آية من اآليات بالر  الق
 تلوا آيات هللا على قدر ال ا .وم بالكسالة صحف هللا المهيمن القي  
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لتطير بأجنحة ها ما يخف  يثقلها بل و  لوا على األرواح ما يكسلهاتأخذكم الكسالة واألحزان ال تحم  
    .هللا لو أنتم تعقلون إلى  نات هذا أقربمطلع البي  إلى  اآليات

 (149ة فقر  ،الكتاب االقدس) 

 كل  صباح ومساء في اتلوا آيات هللا  -4

لها هو ميل الشخص نفسه  يوالشرط األساس، لتلوة آيات هللا اأبان حضرة بهاء هللا بأن ما يلزم بدءا 
وبي ن  ."جميع ما نز ل من ملكوت البيان" هللا بأنها د حضرة بهاء هللا معنى آياتوحد  ، وشوقه لتلوتها

ال تشمل اآلثار الكريمة لحضرة  "آيات هللا"أحد األحباء بأن  عبارة إلى  رسالةفي أمر هللا  يحضرة ول
  .عبد البهاء وال ما جرى به قلمه هو

  (165ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس) 

  .اقدينتنجذب به افئدة الر   يقرء ايات هللا على شانه ة اسمي الرحمن ان  ب  اخذه جذب محالذي ان  -5

 (150فقرة  ،الكتاب االقدس)

ريات الر  آذين يتلون ال  و  -6 موات حمن بأحسن األلحان أولئك يدركون منها ما ال يعادله ملكروت ملرك الس 
 البصرر مرن هرذا المنظرر يال مرن أوترإ اليروم تري ال يعرفهراوبها يجدون عرف عروالمي ال  ، واألرضين

ررقررل ان   .الكررريم ر بالعبررارة وال تشررار وحانيررة الترري ال تعب ررالعرروالم الر  إلررى  افيةهررا تجررذب القلرروب الص 
 .امعينباالشارة طوبى للس  

 (116ة فقر  ،الكتاب األقدس)

. ك الررحمنل مرن سرماء عنايرة رب روآلذان فرازت باصرغاء مرا نرز  ، وبى ألرض ارتفعت فيها ذكرر هللاط -7
   

  (121ص  ،ح جمال اقدس ابهىاز الواأي  مجموعة)
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ر، غيري إلى  هوج  روها عن الت  صوا انفسكم يا قوم ثم طه  قل خل   -8 ان انرتم مرن  ءشري ر كرل  وبذكري يطه 
ها قميص يفعل فس والهوى ليلبس هللا كل  األشياء عن حجبات الن   كل   قل اليوم لو يخلصن   .العارفين

ر، ءشري ل  ية سلطانه فري كرآما يشاء في ملكوت االنشاء ليظهر  لطان المقتردر فتعرالى مرن هرذا الس 
بين لتسرتجذب بهرا قرء يا عبد ما وصل اليك من آثرار هللا بربروات المقرر  اان  .المهيمن العزيز القدير

يرات هللا فري بيتره وحرده لينشرر آ ءومرن يقرر  .نفسك وتسرتجذب مرن نغماترك أفئردة الخالئرق أجمعرين
ن يستشرعر فري نفسره و لرلرو وينقلب بها كل نفس سرليم الجهات  كل  إلى  اشراتنفحاتها المالئكة الن  

  .حكيم رمقد   ات األمر من لدنر خفي  ولكن يظهر عليه هذا الفضل في يوم من األيام كذلك قد  

 (189ص  ،136فقرة  ،)منتخباتي

حروال األ فري كرل ثرم ادعروه، سبصرر مقرد  و لسران صرادقو  نفس زكيةو  طاهر هللا بقلبا إلى  أن أقبل -9
  .ليه إقبل أن نه معين مإ

 (21ص  ،4ج،خلق و  مرأ)

عظرتم هللا وتجعلكم منقطعرين عمرا سرواه وهرذا مرا وُ إلى  نها تجذبكمإ، اقرأوا آياتي بالروح والريحان -10
  .في االلواح وهذا اللوح المبين

 (21ص  ،4ج  ،خلقو  مرأ)

ألن ذكرر هللا يرذهب ، وكن في كل األيام متذكرا ببدايع ذكر ربك لتكون في نفسك على فرح عظيمرا -11
سرا عرن دونره وكرذلك أذكرنراك وأمرنراك فري هرذا اللروح الرذي الكدورات عن قلوب عباده ويجعلها مقد  

  .كان على الحق بديعا

 (236ص  ،2ج –،لئالئ الحكمة) 

ذا تجردوا إن اجتمعوا بالروح والريحان ثم اتلوا آيات الرحمن بها تفتح على قلوبكم أبواب العرفران أ -12
  .على استقامة وتروا قلوبكم في فرح مبين نفسكم أ

  (336ص  ،كتاب مبين)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



242 

أن اذكره على شأن تنجذب ، ه وفزت بلقاء ربك العزيز الغفارحب  و  على أمر هللا متَ طوبى لك بما قُ  -13
  .األبرار منك أفئدة

 (246ص  ،2ج  ،لئالئ الحكمة) 

 آيراتي فرري آنراء الليررل أأن اقرر ، فئردة العررالمأيرا نبيرل يررذكرك قلمري األعلرى ويررأمرك بمرا تنجررذب بره  -14
  .حدال في كل شيء نار محبة ربك المقتدر القديرنها تنطق بين األمم بما يُ إلعمري  .أطراف النهارو 

 (108ص  ،1ج  ،لئالئ الحكمة)

هلل ترا .رضرين والسرمواتغمات ليسرتجذب منهرا أهرل األ نوا كلمات هللا على أحسن الءقل يا قوم فاقر  -15
و أحد يتلو ما نزل مرن جبرروت البقراء مرن جمرال هللا العلري األبهرى فقرد يبعثره هللا فري جنرة الحق ل

ه أهرل سررادق القردس يزورن رو  مرن أنروار وجهره أهرل مرأل األعلرى ءالخلد علرى جمرال الرذي يستضري
عين الذينهم كفرروا بآيرات الررحمن فري هرذا الزمران أوأهل خباء الخفا الذين ما وقعت على وجوههم 

ر هللا كرذلك قرد   .ن أنرتم مرن الشراهدينإحاط كل الذرات أستعلى على الممكنات بجبروته الذي الذي ا
، آياته ومن دون ذلك يبعثها عند مطلع كل ظهور ليتم نعمتره عليره وعلرى العرالمين لكل نفس بقوة

  .المحسنين نه ولي  ا  نه أحسن الجزاء من عنده و كذلك يجزي هللا عباده الذين يذكر 

 (358-357ص  ،سورة القميص ،4ج  ،لىاثار قلم اع)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

 يتات هتي غتذاء التتروحن اآلإ .المناجتاةو  فتي كتل يتوم األلتواح أن يقتر أفترض وواجتب علتى كتل فترد إنته  -1
   .بدونها يذبلو  بها يقوى الروحو 

 (150ص ،حدود واحكام گنجينه) 
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الكلمات والتجليات و  وايضا اقرأوا الطرازات .بهاعملوا بموجا اتلوا الكلمات المكنونة ودققوا بمضمونها و  -2
ة حتى يصبح كل واحد منكم شمعا لهينوا وتحركوا بموجب تلك التعاليم اإلواالشراقات والبشارات وتمع  

   .التي تعبق االجواء برائحتها الطيبةة ومثل الورد، مضيئا وسراجا وهاجا بين الجمع

 (93ص ،3ج ،عبد البهاء)مكاتيب 

علتو  فتي استببا تكتون العفتو عتن القصتور و إلتى  ييات وطلب المغفترة تتؤدلمناجاة وترتيل اآلن تلوة اإ -3
  .درجات المؤمنين والمؤمنات

 (89ص  ،9ج ،مائدة اسماني) 

ن قتتوة إال يطمتتئن قلتتب االنستتان ستتوى بعبتتادة التترحمن وال يستبشتتر روح االنستتان ستتوى بتتذكر الحتتق.  -4
يعطتتتتي و  الملكتتتتوت األبهتتتتىإلتتتتى  لحضتتتتيض األدنتتتتىالعبتتتتادة مثتتتتل الجنتتتتاح يعتتتترج روح االنستتتتان متتتتن ا

  .يحصل المقصود سوى بهذه الوسيلهالموجودات البشرية صفاء ولطافة وال 

 (13ص  ،احكامو  حدود گنجينه) 

ال يترتبط متن  لهتياإل ن الفتيضإه وتعلتق القلتب. سببا لتوج  و  ن الدعاء واسطة الرتباط الحق بالخلقإ -5
 .لتهصلي وأدعتو أُ ة و لهيالعتبة اإلإلى  علي  أن أبتهل وأتضرع دنى بدون واسطة ولهذااألإلى  علىاأل
  

 (29ص  ،9ج  ،سمانيمائده آ) 

ه النفتتوس المقدستتة وتجعلهتتا التوجتتد حالتتة مثتتل حالتتة المناجتتاة حيتتث انهتتا تجتتذب القلتتوب الصتتافية وتنب تت -6
   .روحانية

 (308ص  ،2ج ،بدائع االثار) 

 . االربابااللتهاب بنار محبة رب نجذاب و لل والمناجاة سببٌ  ياتِ ن تلوة اآلإ -7

 (9ص  ،7ج  ،عبد البهاءمكاتيب حضرت ) 

شتتتتراقات والتجليتتتتات والكلمتتتتات والبشتتتتارات والطتتتترازات وكتتتتتاب األلتتتتواح المقدستتتتة مثتتتتل اإلإلتتتتى  ارجعتتتتوا -8
 ة اليوم هي دواء لهيستلحظون بأن هذه التعاليم اإل .قدساأل
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نها روح الحيتاة وستفينة النجتاة ومغنتاطيس العتزة إ .المنا الآلم جسد العمراض العالم االنساني ومسك  أل
  .بهىنسانية وعليك البهاء األبدية والقوة النافذة في الحقيقة اإلاأل

 ( 252ص  ،3ج ،عبد البهاءمكاتيب حضرت ) 

إن النظافة الظاهرية على الرغم من أنها جسمانية ولكن لها تأثير شديد على الروحانيات. إن التنزيه  -9
والطهارة واللطافة من مسب بات علو  عالم اإلنسان ورقي  حقائق اإلمكان. إن النظافة سبب والتقديس 

 لحصول الروحانيات. المقصود أن النظافة والطهارة لها أثر في روح اإلنسان.

 (196، ص 3)أمر وخلق، ج

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

ء والمناجتتاة ألنتتته دون فضتتل وعنايتتتة هللا ه والتتتدعاب تتنيجتتب أن ال ننستتى األوقتتتات الخاصتتة بالتتتذكر والت -1
  .في االمور صعب بل ممتنع ومحال ين التوفيق والرقإسبحانه وتعالى ف

  (6ص  ،6ج ،سمانيآمائده )

أو ، مائدة الطعامإلى  حباء ال ينبغي لهم أن يمارسوا عادة تلوة الدعاء قبل الجلوسن األأنه يشعر إ -2
وبمتتا أن  .متتن التتدين البهتتائي بتتل هتتي عتتادة مستتيحية ايس جتتزءا هتتذا لتت .متتوا هتتذه العتتادة لألطفتتالأن يعل  

دختال عتادات إجناس واألديان فينبغي لنتا أن نحتترس متن من جميع األ افرادا أاألمر المبارك يحتضن 
الصتتلوات المفروضتتة علينتتا  بهتتاء هللالقتتد أعطانتتا حضتترة  .معتقتتداتنا الستتابقة فتتي هتتذا األمتتر المبتتارك

يجتب ان نقتدم مجموعتة جديتدة متن  وال .خترى ايضتاأللمستافر ومناستبات وكذلك األدعية لقبل النتوم و 
أن عملتك  ال شتك، وقتد أعطانتا أدعيتة كثيترة لمناستبات كثيترة .بهتاء هللا األدعية لم يخصصتها حضترة

   .هعلى االستمرار في ولي أمر هللاك حضرة يحث  و  تعليمة عمل هامو  في تربية الطفل

 (74ص  ،التعليمو  التربية)
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ن كانتت إن ذلتك يعتمتد إ .غيتر حضترة بهتاء هللاإلتى  هذا كانت أدعيتنا يمكن أن توج  إلت عما لقد سأ -3
تت .هللا ستتبحانه وتعتتالىإلتتى  أو متتن خللتته هليتتإهتتة أدعيتنتتا موج   يضتتا أو ، اكمتتا يمكتتن عمتتل االثنتتين معا

 هتةنتت موج  ن كاإكون لهتا تتأثير أشتد يولكتن أدعيتنتا بالتأكيتد ست .هللا العلتي القتديرإلتى  الدعاء مباشرة
ستتتم اأثنتتتاء التتتدعاء اليجتتتوز أن تستتتتبدل استتتم هللا بو  .بهتتتاء هللاهللا متتتن ختتتلل مظهتتتر أمتتتره حضتتترة إلتتتى 

 . ة تحريف في الكلمبن ذلك يعد بمثاإ .ا وجدمينأ بهاء هللاحضرة 

 (م 1937تشرين االول / اكتوبر من عام  14أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

حبتاء. ولكتن األلها تاثير حتى لو تليت بواسطة غيتر  بهاء هللان أدعية الشفاء التي جاء بها حضرة إ -4
  ت بواسطة المؤمنين بهذا الظهور.ئر أكبر لو قُ و  شد  أبالطبع تأثيرها يكون 

 (1939مارس  /آذار 19احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

منتتي أن اؤكتتد لكتتم بأنتته اليتترى مانعتتا بتتأن يجتمتتع األحبتتاء متتن أجتتل تتتلوة  ن حضتترة المتتولى طلتتبإ -5
حبتتاء وهتتو ان هتتذا االجتمتتاع سيستتاعد علتتى تتتدعيم أواصتتر المحبتتة واالختتوة بتتين األ .التتدعاء والمناجتتاة

  .أمر مرغوب ومطلوب

 (1937نوفمبر  /تشرين الثاني 20أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ن الدعاء والمناجاة عنصران هامان في تعميق الحياة الروحية لألفراد ولكن يجتب أن يصتاحب ذلتك إ -6
   .كلهما أمران هامان .نهما النتائج الملموسة للدعاء والمناجاةإالفعل والعمل حيث 

 (1944عام  مايو /ايار  15أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ذا قتتام شتتخص إبتتالطبع  .هتتام يمكتتن لهتتا أن تفتتتحلن ابتتواب العلتتوم واإلإل التتدعاء والمناجتتاة فتتمتتن ختتل -7
ن إؤمن بوجتتود هللا بالتتدعاء فتتيتتدر واذا قتتام شتتخص صتتنه يتترتبط بتتذلك المإبهتتائي بالتتدعاء والمناجتتاة فتتت

بهتاء  لهام يصل لفرد اليتؤمن بحضترةإولكن ال نستطيع القول بأن أي ، يضاأة ستشمله لهيالعناية اإل
 ن الدعاء والمناجاة والتأمل إ .من نفسه اصادرا أو ال يؤمن حتى باهلل العلي القدير يكون  هللا
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ء والمناجتتاة اوال يترى حضترة المتولى مانعتا متن أن يقتوم األحبتاء بتتعلم التدع، والتفكتر أمتور هامتة جتدا
 . قد تدخل فيه التيولكن عليهم الحذر من الخرافات واألفكار الغريبة 

 (م 1945تشرين الثاني/نومبر عام  19أحد المؤمنين بتاريخ إلى  سالة كتبت بالنيابة عن حضرتهر )  

وجتتد أحكتتام أو ضتتوابط معينتتة تيجتتب أن ال نكتتون شتتديدين فيمتتا يتعلتتق باألدعيتتة والمناجتتاة حيتتث ال  -8
إلى  ثم ءثناء الدعاأبدأ بالمفهوم الصحيح هلل سبحانه وتعالى ناألمر الرئيسي أن  .هاائحول طريقة أد

تأأي يمكتن ، ولتي أمتر هللاخيترا حضترة أو  عبتد البهتاءمظهر أمره ثتم حضترة   أي  إلتى  ه بأفكارنتان نتوج 
و التفكيتر بحضترته ومتن ثتم أ بهتاء هللاومثال على ذلتك يمكنتك طلتب شتيء معتين متن حضترة  .منهم

 عبتد البهتاء حضرةإلى  ويمكن عمل نفس الشيء ونسبته .الطلب من هللا العلي القدير أن يحقق ذلك
أي واحتتد متتنهم وطلتتب الشتتفاعة متتنهم أو التتدعاء إلتتى  يمكنتتك التوجتته بأفكتتارك .وحضتترة شتتوقي أفنتتدي

المهم أن يكون مقام كل واحد منهم واضحا لديك ويجب عدم الخلتط  .هللا سبحانه وتعالىإلى  مباشرة
 . ية أفكاركجبين مقاماتهم وبعد ذلك اليهم كيفية تو 

 (1946يوليو  /تموز  24أحد المؤمنين بتاريخ إلى  ة عن حضرته)من رسالة كتبت بالنياب

هللا ستبحانه وتعتتالى وتغييتتر إلتتى  ان الهتدف الرئيستتي لكافتة االديتتان بمتا فيتته ديننتتا هتو تقريتتب االنستان -9
عتادة متا يتتم التركيتز علتى الجوانتب االجتماعيتة واالقتصتادية  .سلوكياته واعتبار ذلك من أهم االمتور

 إن حضترة المتولى يتدعوكم .ة ولكن االهم متن ذلتك هتو الجوانتب الستلوكية واالخلقيتةللتعاليم المبارك
ستتتتنتهي متتتع نمتتتو االمتتتر المبتتتارك ولكتتتن علتتتيكم ة الن كتتتل هتتتذه الظتتتروف المؤقتتتت، عتتتدم االحبتتتاطإلتتتى 

 . التركيز على الفعاليات التبليغية وتمثيل الدين البهائي بشكل جيد

 م(1946أيلول/سبتمبر  6أحد المؤمنين بتاريخ  إلى من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل األعظم 

متتن ميتتزات المجتمتتع البهتتائي اجتمتتاع المتتؤمنين كتتل يتتوم ختتلل ستتاعات الصتتباح األولتتى متتن طلتتوع  -1
ن هتذا النمتوذج متن االجتمتاع إة. لهيتتتلوة األيتات اإلو  الشمس حتى ساعتين منه من أجل االستماع

نهتا مناستبة إبالتذات تلتك التتي فتي القترى حيتث و  متن الجاليتات فتي الوقتت الحتالييناسب حال العديد 
 تعزيتز أواصتر الوحتدة بتين أعضتاء الجاليتة المحليتةإلى  نها تؤديأكما و  لنمط الحياة اليومية لألحباء

تو  تتنظم الجلستات بواستطة المحفتل الروحتاني و  ل أن تعقتدتعميق ثقافة األحباء للتعتاليم المباركتة ويفض 
ولكن نأمل أن يشارك األحباء ، جبارياإن حضور هذه الجلسات اليعتبر أمرا إ .حلي بصورة دوريةالم

  .ليه تدريجياإن ذلك يمكن اعتباره هدفا يمكن الوصول إكثر فيها. أبشكل 

 (كافة األحباء في العالمإلى  موجهةو  1974من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرخة نوروز )

كمتتا أكتتد ، نمتتو الروحتتيلل وضتتوح فتتي آثتتاره المباركتتة المتطلبتتات األساستتية لبكتت بهتتاء هللاذكتتر حضتترة   -2
 :لواحه وخطاباته. ويمكن تلخيص هذه المتطلبات كالتاليأفي  عبد البهاءعليها أيضا حضرة 

 . حد أنواع الصلة يوميا بقلب طاهر وخافقأتلوة  -1
م وخضتتتتوع قتتتتراءة اآلثتتتتار المقدستتتتة بصتتتتورة مستتتتتمرة فتتتتي كتتتتل صتتتتباح ومستتتتاء وبكتتتتل احتتتتترا -2

 . وخشوع
التأمتتل فتتي التعتتاليم المباركتتة والتفكتتر فيهتتا لكتتي نستتتطيع فهمهتتا بشتتكل أعمتتق ونعمتتل علتتى  -3

 . خرين بشكل صحيح وسليمخلص وتقديمها لآلإتطبيقها بكل 
ليته فتي التعتاليم إالمستتوى العتالي المشتار إلتى  السعي الحثيث يوميا من أجتل رفتع ستلوكنا -4

 . المباركة
 . تبليغ أمر هللا -5
 . لمهنيةاعمال التجارية و وفي األ أمر هللاخلص والتفاني في خدمة إلا -6
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رين ولكن خرى بواسطة حضرات المشاو أوربا بهذه النقاط المذكورة بصيغة أحباء في بلغ األإوقد تم 
الروحانيتة الحقيقيتة التتي وضتع إلتى  يرغب بيت العدل األعظم أن يؤكد عليها النها الطريق للوصول

  .لهذا العصر لهيالظهور اإلأساسها مظهر 

 (المحفل الروحاني المركزي للنرويجإلى  موجهة 1983سبتمبر  /أيلول  1من رسالة لسكرتارية بيت العدل األعظم بتاريخ )

ن تتضمن األهداف األساسية لكل جامعة تأسيس حلقات دراسية وصفوف دراسية لألطفال أيجب   -3
  .كان المنطقةمام كافة سأبوابها أومجالس دعاء تفتح 

 (م 2001يناير عام  /كانون االول  9القارية بتاريخ  شاورينمؤتمر هيئات المإلى  من رسالة)

ويسر ثلثة نشتاطات  ةتضاعفت بكل سهول، نتظاماحكام وعملت بإوحيثما تأسست المعاهد التدريبية ب  -4
 . الحلقات الدراسية وجلسات الدعاء وصفوف األطفال :رئيسية

  (2002الرضوان لعام من رسالة )

ا فصل  التوكل على هللا وفصل  25التقوى ومخافة هللا وفصل  24اليمان والعرفان ووحدانية هللا وفصل  9االنقطاع وفصل  8]راجع أيض 
 مشرق األذكار[. 60الصالة وفصل  43شكر هللا وحمده وفصل  42الخشوع والخضوع وفصل  33
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 الزواج -38

  بهاء هللامن آثار حضرة 

اقتنرع بواحردة مرن االمراء اسرتراحت ذي ال راكم أن تجاوزوا عن االثنترين و كاح إي  قد كتب هللا عليكم الن    -1
  .نفسه ونفسها

  (63ة فقر  ،الكتاب األقدس)

 كاح قد كتب هللا عليكم الن   -2

 ."حجراح والفرالللن   اكاح وجعلها حصن  سن  سن ة الن  ذكر حضرة بهاء هللا في أحد ألواحه أن هللا تعتالى "
أحكتتام التتزواج وشتتروطه التتواردة فتتي الكتتتاب األقتتدس  "خلصتتة أحكتتام الكتتتاب األقتتدس وأوامتتره"أوجتتزت 

 . ورسالة سؤال وجواب

 (88ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

 ذي اقتنع بواحدة من االماء استراحت نفسه ونفسها اكم أن تجاوزوا عن االثنتين وال  اي   -3

تل حضترة اهرا ظا يرغم أن نص  الكتاب األقدس يوح احتة بهتاء هللا بتأن الر   بإباحتة تعتدد الزوجتات، تفض 
احتتة لجلتتب الر  "اإلنستتان  ية ستتعي تتواج بواحتتدة وأك تتد فتتي مكتتان آختتر أهم  ق فتتي التتز  والقناعتتة والرضتتا تتحق تت

 ."واالطمئنان لنفسه ولشريك حياته
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ص  الكتتاب األقتتدس آليتات الكتتاب أن نتت اعينتته حضترة بهتاء هللا مبيناتتالتذي وأوضتح حضترة عبتتد البهتاء 
أن   يعلمتتا " عتتدد متتن ألواحتته، متتن ذلتتك قولتته:فتتي فتتي الواقتتع يتتأمر باالكتفتتاء بزوجتتة واحتتدة وشتترح ذلتتك 

تر ط الزوجتة الثانيتة بالقستط  ز تعدد الزوجات ألنها صر حت بالقناعة بواحدة منهتا، وش  شريعة هللا ال تجو 
لقستتتتط بتتتتين التتتتزوجتين متتتتن المستتتتتحيل والعدالتتتتة بينهمتتتتا فتتتتي جميتتتتع المراتتتتتب واألحتتتتوال. فأمتتتتا العتتتتدل وا

ممتنتتع الوجتتود دليتتل واضتتح علتتى عتتدم جتتوازه بوجتته متتن الوجتتوه شتتيء والممتنعتتات وتعليتتق هتتذا األمتتر ب
 ".فلذلك ال يجوز إال امرأة واحدة لكل إنسان

د الزوجتتات متتن أقتتدم األمتتور المت بعتتة لتتدى الجانتتب األعظتتم متتن البشتترية وقتتد بتتدأ اإلعتتداد للكتفتتاء  تعتتد 
د م تعتتتد  لتتتم يحتتتر   لا ، فالستتتيد المستتتيح متتتثلهيتتتةبفضتتتل المظتتتاهر اإل ااحتتتدة يأختتتذ طريقتتته تتتتدريجيا بزوجتتتة و 

د محمتتد رستتول هللا عتتدد الزوجتتات بأربعتتة ولكن تته فتتي الزوجتتات ولكنتته ألغتتى الطتتلق إال  حالتتة الزنتتا وحتتد 
د الزوجتتات بشتترط العتتدل وعتتاد فأجتتاز الطتتلق. أمتتا حضتترة بهتتاء هللا  ه فتتي نزلتتت تعاليمتتالتتذي شتترط تعتتد 

تتت ابيئتتتة إستتتلمية فقتتتد شتتتر ع مبتتتدأ التتتزواج بواحتتتدة تتتتدريجيا  بمبتتتدأ الكشتتتف  لا لمقتضتتتيات الحكمتتتة وعمتتت اوفقا
تتر معصتتوم ألحكتتام  المتتتدرج عتتن مقاصتتد شتتريعته وبمتتا أن حضتترة بهتتاء هللا تتترك أتباعتته فتتي ظتتل  مفس 

تن الكتتاب األقتدس ولكتن يقفتي كتابه، أتاح لحضرته أن يبيح في الظاهر التزواج بتاثنتين  ي تده بشترط مك 
 . حضرة عبد البهاء فيما بعد من اإلفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة

 (89ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

ا تظهرر بره األمانرة أأخرذتم أصرول تزو جوا ليقوم بعدكم أحد مقامكم إنا منعنراكم عرن الخيانرة ال عم ر  -4
اتقروا هللا وال تكونروا مرن الجراهلين. لروال االنسران مرن يرذكرني فري أنفسكم ونبذتم أصول هللا وراءكم 

وكيف تظهر صفاتي وأسمائي. تفكروا وال تكونوا من الذين احتجبوا وكرانوا مرن الراقردين. ان  يأرض
 . الذي ما تزو ج انه ما وجد مقرا ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما اكتسبت أيدي الخائنين

  (100ص ،ألواح نازلة بملوك) 
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 ؟ بخصوص اآلية المباركة "ُكتب عليكم النكاح" هل هذا الحكم واجب أم ال سؤال: -5

 جواب: غير واجب.

 (ملحقات الكتاب األقدس)

 ؟ سؤال: هل يجوز االقتران بغير البهائيين -7

 جواب: األخذ والعطاء كلهما جائز هذا ما حكم به هللا إذ استوى على عرش الفضل والكرم. 

 (لكتاب األقدسملحقات ا)

  من ملحقات الكتاب األقدس  -8

واج: .1  الز 

واج ولكن ه ليس فرضاا.  أ.  أمر هللا بالز 

وجات حرام. د الز   ب. تعد 

واج ببلوغ الط رفْين وهو إدراك الخامسة عشرة.  ج.  ُشرط الز 

وجة بكراا أو لم   د. واج رضاء الط رفْين ووالدي  كل  منهما، سواء كانت الز   تكن.ُيشترط للز 

ة ُتعرب عن رضاهما بما أراده هللا.ه.    يجب على الط رفْين تلوة آية خاص 

 و.  اقتران االبن بزوجة أبيه حرام.

 ز.  يرجع كل  ما يتعل ق بزواج األقارب إلى بيت العدل.

واج من غير البهائي ين.  ح. يجوز الز 

 ط. الِخطبة:

 يوماا. 95ال يجوز امتداد الِخطبة ألكثر من  -

 ز ِخطبة من لم ُتدرك سن  البلوغ.ال تجو  -

 ي. المهر:

واج بدفع المهر. -  ُشِرط الز 
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د المهتتتر بمقتتتدار  - مثقتتتاالا متتتن  19مثقتتتاالا متتتن التتتذ هب الختتتالص ألهتتتل المتتتدن، و 19تحتتتد 
وجة. وج ال الز  ائم للز  ة ألهل القرى، والعبرة بالموطن الد   الفض 

يادة عن  -  مثقاالا. 95ُحر مت الز 

ة. 19دار استحسان االكتفاء بمق -  مثقاالا من الفض 

 يجوز إعطاء سند بالمهر إذا لم يكن في االستطاعة دفعه كاملا. -

ك. ال لزوم لفترة اصطبار قبل الط لق إذا تول دت كراهية من أحد الط ترفْين لآلختر قبتل التد خول 
 بعد دفع المهر وتلوة اآليتْين، ولكن استرداد المهر غير جائز.

وج علتى  ن استتحال عليته ل. إذا عزم التز  د لزوجتته موعتداا لرجوعته، وا  تفر، وجتب عليته أن ُيحتد  الس 
تتعي للر   ن الر جتتوع فتتي الموعتتد لستتبب مشتتروع، وجتتب عليتته إخطارهتتا بتتذلك والس  جتتوع إليهتتا.  وا 

ترطْين، عليهتا انتظتتار  شتهور، لهتا بعتد انقضتائها أن تت ختذ زوجتتاا  9تخل تف عتن تحقيتق أي  الش 
تتيوع أو  آختتر، ولكتتن أولتتى لهتتا أن تصتتبر.  ن أتاهتتا خبتتر وفاتتته أو قتلتته، وتأك تتد الخبتتر بالش  وا 
واج بعد   أشهر. 9شهادة عدلْين حق  لها الز 

د لزوجته موعداا لرجوعه، مع علمه بُحكم الكتاب األقدس، جاز  وج دون أن ُيحد  م. إذا سافر الز 
ن لتتم يكتتن علتتى علتتم بهتتذا الُحكتتم، وجتتب واج بعتتد انتظتتار عتتام كامتتل.  وا  علتتى  لزوجتتته التتز 

وجة أن تصبر حت ى تصلها أخباره.  الز 

وج استرداد المهر والمصروفات. ن. وجة ليست بكراا جاز للز   إذا تبي ن بعد دفع المهر أن  الز 

بطتتتال  تتترط يجتتتوز استتتترداد المهتتتر والن فقتتتات، وا  واج ولتتتم يتحق تتتق الش  س. إذا اشتتتُترطت البكتتتارة عنتتتد التتتز 
واج لتخل ف شرطه.  ولكن إذا حصل الس    تر والعفو كان لذلك عند هللا أجر عظيم.الز 

  (158-156ص ،خلصة وترتيب أحكام الكتاب األقدس وأوامره) 
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  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

في سن الشباب ال يظهر نتائجه وبركاته ولكن  الزواج طبقا لشريعة هللا أمر الزم ولهذا مبارك جدا. -1
يقيه  ان الزواج للنسان يعتبر حصنا أظا. كما نه أسس عائلة ويصبح سعيدا ومحظو أبعد ذلك ينتبه 

 . من الهوى والهوس

 (267ص ،2 المجلد، بدايع اآلثار) 

لغروره ولكن إن أصبح  اتأسيس العائلة أمٌر هام، في سن الشباب ال يلتفت االنسان ألهميته نظرا  -2
 . أخذه الحسرة واألسفتفسوف  اشيخا 

 (161ص ،واحكام حدود گنجينه)

ج فإنتته بموجتتب شتتريعة هللا. عليتتك أن تختتتار شخصتتا وتقبلتته ومتتن ثتتم موافقتتة الوالتتدين أمتتا مستتألة التتزوا -3
 . وقبل اختيارك ال يحق للوالدين المداخلة

 (115ص ،1 المجلد ،منتخبات مكاتيب) 

بهائية تكون مؤمنة وموقنة وثابتة وراسخة وذات  ايا ابن الملكوت إن أردت الزواج عليك أن تختار بنتا  -4
  .معنويةكماالت مادية و 

 (163ص ،4 المجلد ،امر وخلق)

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

وجود مرض للزوجة غير قابل للشفاء ورضائها بزواج الزوج من امرأة أخرى قال حضرته إلى  بالنسبة -1
بأنه على الرغم من مرض الزوجة وعدم شفائها اليجوز للرجل الزواج بامرأة اخرى حتى لو وافقت 

 . زوجته على ذلك

 (245ص ،3 المجلد ،توقيعات مباركة) 
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بهتائي أثنتاء التزواج متع البهتائي الغيتر  السؤال حول ضترورة الحصتول علتى موافقتة والتدي  إلى  بالنسبة -2
هللا قد أعرب عن ضرورة الحصول على موافقة والدي الطرفين من أجل حفظ الوحدة  فإن حضرة بهاء

كتتتاب األقتتدس ال يتتنص علتتى أيتتة استتتثناءات فتتي الن واالتحتتاد واالبتعتتاد عتتن الفرقتتة واالنقستتام ونظتترا أل
يرى بأنه فتي جميتع األحتوال والظتروف يجتب الحصتول علتى  أمر هللا يهذا الخصوص فإن حضرة ول

 . موافقة والدي الطرفين

 (م1941 أغسطس عام /آب 12المحفل الروحاني المركزي للواليات المتحدة وكندا بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

سن الواحدة والعشترين  انفهو أمر مطلوب سواء بلغ الطرف جبالنسبة لموافقة والدي  الطرفين على الزوا -3
أم لتتم يبلغتتا. انتته ضتتروري أيضتتا للتتزواج الثتتاني بعتتد انتهتتاء التتزواج األول ستتواء بوفتتاة أحتتد الطتترفين أو 

ا بهائيين أم لم يكونا وستواء الطلق. ان موافقة والدي الطرفين على الزواج هو فرض واجب سواء كان
أمتتتر أي  يكانتتا أصتتتدقاء أم أعتتتداء أمتتا فتتتي حالتتتة وفتتاة والتتتدي الطتتترفين فلتتيس هنتتتاك حاجتتتة لموافقتتة ولتتت

 . منهما

 (م1936عام  كتوبرا/تشرين األول 10أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

  من رسائل بيت العدل األعظم

نا أن يستر     .... الذي لم يستطع التعتر ف علتى مكتان والتد خطيبتته.رسالتكم حول مشكلةعلى  اجوابا    -1
  :نقدم لكم التوجيه التالي

  -تحت الظروف واألحوال التالية فقط ال يشترط الحصول على موافقة والدي الطرفين: 
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 .اإذا كان أحد الوالدين متوفي  -1
 . يمكن من الناحية القانونية اعتباره في عداد الموتىنه أإذا كان أحد الوالدين غائبا لدرجة   -2
 وبالتالي ال يستطيع قانونيا إعطاء موافقته.  اإذا ثبت أن أحد الوالدين مختل عقليا   -3
 إذا كان أحد الوالدين من ناقضي العهد والميثاق.  -4

اعتبتار أن هنتتاك  قتتوانين التدين البهتائي وفتي حتاالت معينتتة ونتادرة الحتدوثو  يمكتن فتي ظتل أحكتام  -5
 بيت العدل األعظم.إلى  حالة من إنكار للعقيدة. كل هذه الحاالت يجب إرسالها

يمكن .. .عم ا اذا كان محفلكم المركزي يوافق بأن والد خطيب يولهذا فإن المسألة باختصار ه
 ات جهدا .. قد بذل.ةنه قانونيا في عداد الموتى؟ بالطبع عليكم التأكد من أن اآلنسأالبحث عنه أم 

 في البحث عن والد خطيبها. اكبيرا 

 (م1971عام  مايو/أيار  20المركزي ألالسكا مؤرخة المحفل الروحاني إلى  من رسالة بيت العدل األعظم)

فتإن علتى األحبتاء أن يأختذوا بعتين ، بالنسبة لوجتود مراستم عقتد زواج آختر غيتر مراستم التزواج البهتائي -2
وعشتترين  أن الزفتتاف يجتتب أن يتتتم ختتلل أربتتع البهتتائي تتتنص علتتى قتتوانين التتدينو  االعتبتتار بتتأن أحكتتام

العقتتتد إلتتتى  إن أيتتتة مراستتتم عقتتتد زواج أختتترى باالضتتتافة .ستتتاعة متتتن اجتتتراء مراستتتم عقتتتد التتتزواج البهتتتائي
بالطبع أية متطلبات خاصة بالقانون المدني التتي بموجبهتا  .تم قبل الزفاف والدخولتالبهائي يجب أن 

 . والتقيد بها اؤهتجرى المراسم يجب اجرا

 (م1976عام  فبراير/شباط 17مية مؤرخة الدار التبليغ العإلى  من رسالة لبيت العدل األعظم)

أن وحتدة إلتى  المشكلة الموجودة بينكم وبين زوجتكم فان بيت العدل األعظم يود أن يشتيرإلى  بالنسبة -3
ذلك، إن خدمة أمتر هللا يجتب عائلتكم يجب أن تكون لها األولوية على أي اعتبار آخر... مثال على 

 نه أمر ا أإهمال العائلة. كمإلى  أن ال تؤدي
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هام أن تنظ م وقتك بما يتلءم مع حياتك العائلية ويحصتل كتل فترد علتى نصتيبه متن الرعايتة والعنايتة. 
ولكتتن يجتتب أن ال نعتقتتد بتتأن هتتذه الطريقتتة الجيتتدة ، أهميتتة المشتتورةإلتتى  أشتتار قتتدإن حضتترة بهتتاء هللا 

إن المشتتتورة العائليتتتة  .فقتتتط حصتتتٌر بتتتين المؤسستتتات اإلداريتتتة لألمتتتر األعظتتتم هتتتي حلتتتولإلتتتى  للوصتتتول
تتت  االمعتمتتتدة علتتتى الصتتتراحة والمبنيتتتة علتتتى وعتتتي بأهميتتتة االعتتتتدال فتتتي االمتتتور يمكتتتن أن تكتتتون علجا

 . للمشاكل العائلية

 (م1978عام  أغسطس/آب 1أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة لبيت العدل األعظم)

وطلتتب منتتا أن  ثر بيتتت العتتدل األعظتتم لمتتا جتتاء فتتي رستتالتك عتتن الصتتعوبات التتتي تواجتته عائلتتتكتتتأ -4
 :نخبركم بما يلي

علتى التترغم متن مشتتورتكم متتع محفلكتم الروحتتاني حتول مشتتاكلكم العائليتتة دون الحصتول علتتى نصتتيحة  
ر أن متتن فتتإن بيتتت العتتدل األعظتتم يشتتع ،م متتع مستشتتار للشتتئون العائليتتة دون جتتدوى كشتتنقاثتتم  ،معينتتة

تتت ان التتتزواج قتتتد يكتتتون مصتتتدرا أالضتتتروري أن تتتتدركا  متتتن اإلحستتتاس باألمتتتان والستتتعادة  اللستتتعادة وفيضا
هما يوحتى يصتبح التزواج كتذلك فإنته يتطلتب تعتاون التزوجين نفست .الروحية ولكن ذلك ال يحدث تلقائيا

اشتتراكها  ح عليتتكإننتتا نقتتتر ، قلقتتك علتتى ابنتتتك الكبتترى إلتتى  لقتتد أشتترت، همتتايوبمستتاعدة متتن أفتتراد عائلت
فالبهتائيون يتتدركون أهميتة عمليتتة المشتورة ولكتتن  .فتتي المشتاورات العائليتتة ان  ومعهتا األطفتال األصتتغر ست

  .نه مبدأ يطب ق داخل المحفل الروحاني فقطأيجب أال نشعر 

 (م1979 يونيو /حريزان  24من رسالة كتبت ألحد األفراد بتاريخ )

جاء حضرة  .زوجة ضمن إطار الحياة العائلية المثالية البهائيةيجب أن تكون العلقة بين الزوج وال -5
ولهذا يتوجب علينا أن نؤمن بأن األمر ، وأحد اسسها وحدة العائلة، من أجل وحدة هذا العالم بهاء هللا

إن الجو  .المشورة الودي ة والمبارك معني  بتقوية وحدة العائلة ال إضعافها. وأحد مفاتيح هذه التقوية ه
" والذي ذكره حضرة يلهقوام األمر اإلر عن "د بين أفراد العائلة وبين أفراد الجامعة يجب أن يعب  السائ

نما عضوية متواضعة وليست " :بأنه ولي أمر هللا  سلطة ليست دكتاتورية وا 
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نما تشاورية مل ية  .....المحبة والصراحة." ؤهااستبدادية وا  وفي أية مجموعة مهما كانت المشاورات ود 
وتجد هذه المشكلة حل ها في المحفل ، اتفاقإلى  بد أن تظهر من وقت آلخر نقاط ال تصل فيها فل

ولكن هذا األمر اليمكن تطبيقه بين اثنين كما هو الحال بين  .االراءالروحاني في مبدأ أكثرية 
ج لزو ا وحاالت أخرى على يجب على الزوجة أن تذعن فيها لزوجهاحاالت لذا فإن هناك ، الزوجين

 . دون محاولة فرض سيطرة أحدهما على اآلخر من غير وجه حق، لزوجتهفيها أن يذعن 

 (م1980عام  ديسمبر /كانون األول  28أحد المحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  من رسالة كتبت)

ن إنه أمر ال يرغب بيت العدل األعظتم أ، دة للسلوك تحكم علقة الزوج والزوجةدسألت عن قواعد مح -6
البيانتات  متن ويشعر بأن لدينا ما يكفينا من إرشادات في هذا المجال تتضتمنها مجموعتة، يخوض فيه

وأن تكتتون ، مبتتدأ المحافظتتة علتتى حقتتوق الفتترد وحقتتوق الجميتتع فتتي العائلتتةمتتثل ولنأختتذ منهتتا  .المباركتتة
نتته متتن األن، يتتة هتتي األستتاس وحتتل  جميتتع األمتتور بالمحبتتة واالنستتجامالمشتتاورات الود   ستتب فتتي بعتتض وا 

ذا لتتم يتتنجح  .اآلختتر الظتتروف أن يتتذعن أحتتدهما لرغبتتات أمتتا إذا حتتدث تضتتارب فتتي األفكتتار واآلراء وا 
ا طلتتب النصتتح متتن أولئتتك متتالجفتتاء فتتإن عليهإلتتى  متتاأد ى بهو  - ال ستتمح هللا - الطرفتتان فتتي االتفتتاق

تقويتهتتتا  ة ثتتتمالعائليتتت اهتتتم متتتن أجتتتل الحفتتتاظ علتتتى روابطهمتتتعقلن بهتتتم وبإخلصتتتهم ورجاحتتتة اثقتتتيالتتتذين 
 . دةح  لتصبح عائلة مترابطة مو 

 (م1982عام  مايو /يار أ 16أحد األفراد بتاريخ إلى  من رسالة موجهة)

معايير عالية من اإلخلص في العلقة التي تربط بين إلى  من الواضح أن التعاليم البهائية تدعو -7
أيلول/  28وقي أفندي بتاريخ الزوج والزوجة. جاء في مقتطف من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ش

"إن ما سألته عن إمكانية إقامة علقة حب قوية  :أحد األحباء ما يليإلى  م موجهة1941سبتمبر 
مع شخص غير الزوج أو الزوجة أمر موضح تماما في التعاليم البهائية. فالعفة تتطلب منا حياة 

 طاهرة نقية قبل الزواج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



258 

خل .وبعده إخلص بالقول والعمل يحكم  .بعده ص مطلق للشريك المختارعفة مطلقة قبل الزواج وا 
نه واضح أيضا من التعاليم البهائية بعدم جواز تعريض الزوج لزوجته ألي أ" كما .مسلكنا الجنسي

مع علقة االحترام المتبادل والمساواة في أذى أو إهانة من أي نوع فمثل هذا السلوك المرفوض يتنا
علقة تحكمها مبدأ المشورة المجر دة من اإلجبار للنصياع لرغبات ، بهائيةالتي تفرضها التعاليم ال

 أي طرف.

 (م1987يوليو عام  / تموز 22أحد األفراد بتاريخ إلى  من رسالة موجهة)

ا فصل   مكانتها[.المرأة و  59المحبة وفصل  58الطالق وفصل  48حياة العائلة البهائية وفصل  29التربية والتعليم وفصل  21]راجع أيض 
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 الزكاة   -39

  من اثار حضرة بهاء هللا

 ق  هذا الر  في هذا ما حكم به منزل االيات ، كاةقدَ كتَب عليكم تزكية االقوات وما دونها بالز    -1
                            .المنيع

 (146فقرة  ،الكتاب االقدس)   

  ةاكالز    -2

وبمترور التزمن تطتور  .فرضها هللا على المسلمينة ها صدقان  كاة في القران الكريم على جاء ذكر الز   
العانتتتة الفقتتتراء  اا معيناتتتاقتطتتتاع نستتتبة متتتن المتتتال المملتتتوك للمستتتلم اذا بلتتتغ نصتتتابا إلتتتى  مفهتتتوم الزكتتتاة
واختلتتتف نصتتتاب الزكتتتاة ومقتتتدارها  .ونصتتترة ديتتتن هللا، والصتتترف علتتتى المقاصتتتد الخيريتتتة ،والمستتتاكين

"فتتي موضتتوع الزكتتاة أمرنتتا باتبتتاع متتا  :بهتتاء هللاقتتد تفضتتل حضتترة و  .تجتتب فيتتهالتتذي بتتاختلف المتتال 
وقتدرها  ،واوقات أدائها ،ونوع العائدات التي تجب فيها، وبما أن حد  نصاب الزكاة .نز ل في الفرقان"

بيتت إلتى  لهتذا يرجتع تحديتد كتل هتذه االمتور ،منها تحديد في القران يلم يرد الة في الموارد المختلف
والتتى أن يحتتين وقتتت هتتذا التشتتريع أبتتان حضتترة ولتتي أمتتر هللا أن علتتى  .ي المستتتقبلالعتتدل االعظتتم فتت

. الستطاعتهم وحسب امكاناتهم اوفقا ، البهائية صناديق الخيريةإلى  أحباء هللا أن يواظبوا على التبرع
  

  (161فقرة  ،من شرح الكتاب االقدس) 

ا فصل   الكرم والسخاء[ 57حقوق هللا وفصل  27وترويج الخير والمنفعة وفصل  التعاون  22التبرعات والعانات وفصل  20]راجع أيض 
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 السالم العالمي   -40

 من آثار حضرة بهاء هللا 

تان تت :اإلشتراق الثتاني  -1 إن ستتلطين  .لح األكبتتر التذي هتو الستتبب األعظتم لحفتتظ البشترا امرنتا الكتتل بالص 
 العالم لراحة ا األمر الذي هو السبب األعظمأن يتفقوا فيما بينهم على التمسك بهذ اآلفاق يجب عليهم

 . حفظ األمم

 (24 ص ،االشراقات ،بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع)

ك به وعمل لمن تمس   انعيم   .الصلح األكبر الذي نزل شرحه سابقا من القلم األعلى :البشارة السادسة  -2
 . بما أمر به من لدى هللا العليم الحكيم

 (39ص  ،البشارات ،بهاء هللااح حضرة من الو  مجموعة)   

يجب على وزراء بيت العدل أن  -أوال :إن األساس األعظم الذي أنيطت به إدارة العالم اإلنساني هو  -3
 وهذا األمر واجب .يتخلص من المصاريف الباهظةو  يحققوا الصلح األكبر حتى يرتاح العالم

 . ةالمشقو  النزاع هما أساس التعبو  ضروري الن الحربو 

 (106ص  ،لوح الدنيا ،بهاء هللامن الواح حضرة  مجموعة) 

الصتتلح  بشتتان الهيئتتةال بتتد أن تشتتكل فتتي األرض هيئتتة عظمتتى يتفتتاوض الملتتوك والستتلطين فتتي تلتتك  -4
 تتشبث الدول العظمى بصلح محكم لراحة  ذلك بانو  األكبر.
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ذا قام ملك على ملتك قتام الجميتع متفقتين علتى منعته.و  .العالم إلتى  يحتتاج العتالم قتط الة ذه الحالتبهتو  ا 
هتذا هتو الستبب  .بلردانهمو  إال على قردر يحفظرون بره ممرالكهمالعستكرية  والصفوف المهمات الحربية

التذين هتم مرايتا استم هللا  الستلطينو  يفتوز بمشتيئة هللا الملتوك عستى أن .ةالمملكتو  الرعيةو  لراحة الدولة
 . الظلم يحفظوا العالم من سطوةو  العزيز بهذا المقام

 (145ص ،لوح مقصود ،بهاء هللامجموعة من الواح حضرة )

لرى الرعيرة ان هرذا إال ظلرم تحملوهرا عو  يا معشر الملوك إنرا نرراكم فري كرل سرنة ترزدادون مصرارفكم -5
 .. لما نبذتم الصلح األكبر عن ورائكم تمسكوا بهذا الصلح األصغر لعرل بره تصرلح أمروركم عظيم..

ان اصلحوا ذات بيرنكم إذا ال يحتراجون بكثررة العسراكر  .مرينر يا معشر اآلظلكم على قد والذي في
 .ومهماتهم إال على قدر تحفظون به ممالككم وبلدانكم

 (58ص  ،1ج ،سوره هيكل ،آثار قلم أعلى)

هذه الحروب المدمرة فالسلم العظيم ال بد أن  يتنقضو  لسوف تزول هذه النزاعات العديمة الجدوى   -6
 . يأتي

 (85اكتوبرتشرين األول/ ،السلم العالمي وعد حق"نقل عن رسالة ")  

  عبد البهاءمن الواح حضرة  

ويتبدل ، ويبدو العالم اإلنساني في كمال الزينة والراحة، في هذا الدور البديع يصير العالم عالما آخر  -1
ن الطوائف واألمم والشعوب وتحل المحبة والمودة بي، النزاع والجدال والقتال بالصلح والصدق والوداد

ويرتفع سرادق الصلح  ....وفي النهاية تمنع الحروب بالكلية، والوئام تستحكم روابط األلفةو  ،والدول
 العمومي 
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فاألقوياء والضعفاء  .وتنمو شجرة الحياة المباركة حتى تظلل الشرق والغرب، في قطب اإلمكان
النمر والجدي و  ل المتعادية الذين هم بمثابة الذئب والحملالفقراء والطوائف المتنازعة والملو  واألغنياء

ويمتلئ العالم ، واألسد والعجل يعامل بعضهم بعضا بنهاية المحبة واالئتلف والعدالة واإلنصاف
 .والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة هللا بالعلوم والمعارف

 (213ص  ،والعصر الجديد بهاء هللا)

ي لينشتتر أعلمتته فتتي قطتتب العتتالم عنتتدما يتقتتدم ذوو الهمتتة العاليتتة متتن أعتتاظم ن الحقيقتتنعتتم ان التمتتد    -2
ويعملتتون بتتالعزم األكيتتد والتترأي الستتديد ، والحميتتة الملتتوك التتذين هتتم مشتترقون كالشتتمس فتتي عتتالم الغيتترة

ويتشتتتبثون بجميتتتع ، فيطرحتتتون مستتتألة الستتتلم العتتتام فتتتي مجتتتال المشتتتورة ،علتتتى خيتتتر البشتتتر وستتتعادته
يؤسستتون ميثاقتتا بشتتروط محكمتتة و  يبرمتتون معاهتتدة قويتتة،و  ،يعقتتدون متتؤتمرا عالميتتاو  الوستتائل والوستتائط

فيعتبتر كتل ستكان األرض هتذا األمتر ، البشرية بأسرها الهيئةثم يؤكدونها باالتفاق مع ، ثابتة فيعلنونها
ات يهتتم جميتع قتوى العتالم لثبتو  ،األتم األقتوم التذي هتو فتي الحقيقتة ستبب اطمئنتان الخليقتة أمترا مقدستا

ويعلتتن ، وتحتتدد ثغورهتتا فتتي هتتذه المعاهتتدة العامتتة ثتتم تعتتين حتتدود كتتل دولتتة ،وبقائتته العهتتد األعظتتم هتتذا
 تتحتدد التروابطو  تتقترر جميتع المعاهتدات واالتفاقتات الدوليتةو  ،بوضوح عن مسلك كل حكومتة ونهجهتا

 معلومتتة كتتذلك يجتتب ان تكتتون الطاقتتة الحربيتتة لكتتل حكومتتةو  الضتتوابط بتتين هيئتتة الحكومتتة البشتترية.و 
كتتان ذلتتك ، لتتدى إحتتدى التتدول ذلتتك ألنتته إذا ازدادت االستتتعدادات الحربيتتة والقتتوى العستتكرية ،محتتددةو 

وقصارى القول يجب ان يبنى هذا العهد القويم على أساس انه اذا أخلت  .سببا لتخوف الدول األخرى 
 الهيئتتةل هب تتت بتت ،دولتتة متتا بشتترط متتن الشتتروط متتن بعتتد إبرامتته قتتام كتتل دول العتتالم علتتى اضتتمحللها

 .البشرية جميعا لتدميرها بكل قوتها

 (43 - 42ص ،الرسالة المدنية)
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مقاومة السلطة الحاكمرة برالحرب العروان و  بأن القوى كلها عاجزة في تأسيس السلم العام يعلماثم  -3
األوج إلرى  ولكن القوة الملكوتية وقدرة روح القدس سترفع رايرة الحرب والصرلح، في كل عصر وأوان

                                    .األعلى وتخفق على صروح المجد بنسمات قوية من مهب عناية هللا

 (103ص  ،1ج، عبد البهاء)من مكاتيب  

الطمأنينتتة فتتي ظتتلل ستترادق و  والثتتامن هتتو الصتتلح األكبتتر فجميتتع الملتتل والتتدول يجتتب أن يجتتدوا الراحتتة  -4
ميع الدول والملتل بتأستيس محكمتة كبترى عتن طريتق االنتختاب وهذا يستلزم أن تقوم ج .الصلح األكبر

                                          .هذه الخلفات بالحروب يلتفصل في نزاع الدول وخلف الملل وذلك حتى ال تنته، العام

 (81ص ، امريكاو  في اوربا عبد البهاء)خطب  

وما لتم يتتم اعتلن الصتلح العمتومي لتن يرتتاح العتالم وال  ،يالصلح العمومإلى  ان العالم محتاج :ثامنا  -5
محكمة كبرى حتى يرجعتوا اليهتا فتي االختلفتات وتفصتل تلتك المحكمتة فتي  بد أن تشكل الدول والملل

وكتتتذلك تفصتتتتل  كمتتتا تفصتتتتل المحكمتتتة فتتتي االختلفتتتتات التتتتي تحصتتتل بتتتتين األفتتترادو  تلتتتك االختلفتتتات
 . القتالو  لملل حتى ال يبقى مجال للحربفي اختلفات الدول وا المحكمة الكبرى 

 (379ص  ،في اوربا وامريكا عبد البهاءخطب )   

الحمتتتد هلل اننتتتي أجتتتد نفستتتي اليتتتوم فتتتي مجمتتتع كلهتتتم يرجتتتون الصتتتلح ومقاصتتتد جمتتتيعهم انتشتتتار الصتتتلح  -6
العمتتومي وجميتتع أفكتتارهم وحتتدة العتتالم االنستتاني وجمتتيعهم ختتادمون للنتتوع البشتتري وانتتي أرجتتو هللا أن 

ستتببا فتتي اعتتلن و  ستتببا فتتي نشتتر العلتتومو  يؤيتتدكم ويتتوفقكم كتتي يصتتبح كتتل واحتتد متتنكم علمتتة عصتتره
قبتل خمستين ستنة مبتدأ الصتلح  بهتاء هللالقتد أعلتن حضترة و  .سببا في ارتبتاط القلتوبو  الصلح العمومي

 أعلتتنو   األديتتان أعلتتن الصتتلح العمتتومي بتتينو  العمتتومي بتتين التتدول وأعلتتن الصتتلح العمتتومي بتتين الملتتل
 تفضتتل قتتائل ان أستتاس األديتتان واحتتد وجميتتع األديتتان أساستتها األلفتتةو  الصتتلح العمتتومي بتتين األوطتتان

 الوئام وانما االختلف في التقاليد وال دخل لهذه و 
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أمتا لتو جتترى  .للنتزاع والقتتال وحيتث ان التقاليتد مختلفتة فقتد أصتبحت ستببا .ةلهيتالتقاليتد فتي التعتاليم اإل
 . األديان تتحد وتتفقتحر  للحقيقة فان جميع 

 (392ص ،امريكاو  في اوربا عبد البهاءخطب ) 

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

طريقة تأسيس الصتلح االصتغر والستلم االعظتم بعتد الحترب العالميتة و  زمن حول سؤالكمإلى  باالشارة -1
الصتتلح االصتتغر ان  صتتحيحة باعتبتتار وجهتتة نظتتركم ان ،بهتتاء هللاالقادمتتة اللتتتين اشتتار اليهمتتا حضتترة 

وهتتي مستتتقلة وبعيتتدة عتتن ايتتة خطتتة بهائيتتة أو ، وشتتعوب العتتالم ستتيأتي متتن ختتلل جهتتود سياستتية لتتدول
ومتتن ختتلل التفاعتتل ، أمتتا الصتتلح االعظتتم فسيتأستتس متتن ختلل الوستتيلة الفعالتتة لألحبتتاء .جهتود أمريتتة

بيتت العتدل األعظتم وأيضتا متن ختلل عمتل ، بهتاء هللاالتي أتى بها حضرة  ئالمباشر لألحكام والمباد
إن كل ذلك يتفق مع ما ذكره حضرة شوقي افنتدي فتي  .العليا لكافة المؤسسات البهائية الهيئةباعتباره 

 . ة"لهيتوقيعة "الكشف عن المدنية اإل

 (1939مارس  /أذار 14أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

يجتب  بهتاء هللامتزايد في العالم اليوم ندرك تماما بأن رسالة حضترة في الواقع عندما نرى الظلم ال  -2 
يمكتن للروحانيتة أن و  عنتدها يمكتن للستلم أن يتحقتق، قلوب البشتر وتعمتل علتى تغيترهمإلى  أن تصل

أن حضترة المتولى يأمتل بتأن يستلك األحبتاء ستواء فتي حيتاتهم الشخصتية أو فتي  .تتطور فتي المستتقبل
 إن العالم يبحث عن مبادئ .األمر المباركإلى  بحيث يجذبون اهتمام اآلخرينداخل الجامعة البهائية 

 . التي يستطيع البهائيون تقديمها لهمة ثل العليا المتأللئمُ ذلك إنه يبحث عن ال وفوق ، وقيم سامية

 (1945فبرايرعام  /شباط  22أحد المؤمنين بتاريخ إلى  كتبت بالنيابة عن حضرته من رسالة)
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العملية السريعة والمندفعة اللمثيل لها في التاريخ الروحي للجنس البشري تتزامن مع عمليتين  ان هذه -3
ان  تأستتتيس الستتتلم األصتتتغر وتكامتتتل المؤسستتتات البهائيتتتة المحليتتتة والمركزيتتتة. ،مهمتتتتين أختتترتين همتتتا

إلتتتى  وتصتتتل هاتتتتان العمليتتتتان ،واألختتترى داخلهتتتا العمليتتتة األولتتتى تعتبتتتر ختتتارج نطتتتاق األمتتتر المبتتتارك
ذروتهما واوجهما في العصر الذهبي للدين البهائي عندما ترتفع رايتة الستلم األعظتم وتبترز مؤسستات 

 . جللو  بكل عظمة بهاء هللاالنظام العالمي لحضرة 

 (1954نوفمبر  /كشرين الثاني 27أحباء الغرب بتاريخ إلى  )من رسالة

  بيت العدل األعظم من رسائل

العملية األولى  :بأن هناك عمليتين عظيمتين تعملن في العالم في أن واحد ولي أمر هللاقال حضرة  -1 
وهتتي تكستتر  هتتي خطتتة هللا العظيمتتة وهتتي هائجتتة وعنيفتتة فتتي تقتتدمها وتنفتتذ متتن ختتلل الجتتنس البشتتري 

تتإلتتى  تبلتتور العتتالم اإلنستتانيو  الوحتتدة العالميتتةإلتتى  تتتؤديو  الحتتواجز  دة متتن ختتلل التجتتاربهيئتتة موح 
المحتتتدد لهتتتا وهتتتي الوحتتتدة  لهتتيذه العمليتتتة ستتتينتج عنهتتا الصتتتلح األصتتتغر فتتتي الميقتتتات اإلهتتت .المعانتتاةو 

أما العملية الثانية  .يمكن تشبيه العالم البشري حينئذ بالجسم المتحد ولكن دون حياةو  .السياسية للعالم
لصلح األعظتم اإلى  خلق الوحدة والروحانية الحقيقية مؤدية بذلكو  حدنح الحياة لهذا الجسم المت  م  وهي 

تتلةو  دور البهتتائيين التتذين يعملتتون بكتتل وعتتي )الستتلم األعظتتم( وهنتتا يتتأتي دراك ومتتع توجيهتتات مفص   ا 
يتتتدعون اآلختتترين إليتتته وبتتتذلك و  هدايتتتة ستتتماوية مستتتتمرة علتتتى انشتتتاء صتتترح ملكتتتوت هللا علتتتى األرضو 

  .الحياة األبدية يمنحونهم

 (1967ديسمبر  /كانون األول  8أحد األفراد بتاريخ إلى  من رسالة)

فتي هتذا الوقتت متن التتاريخ البشتري هتو التأكيتد علتى مبتدأ  بهتاء هللاإن المهمة الرئيسية لظهور حضترة  -2
 ولهذا  .وحدة الجنس البشري وتأسيس السلم بين الشعوب
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لكننتا نعلتم بتأن الستلم و  .فان جميع القوى التي تتحرك لتحقيق ذلك تكون بدافع من تأثير هذا الظهتور
 ستكون تأسيس السلم األصغر ومنها تتحقق الوحدة بين الشتعوب :المرحلة األولى .عبر مراحليأتي 

السياستية للجتنس و  االجتماعيتةو  بالتدريج يبدأ السلم األعظم بالتأستيس وهتي الوحتدة الروحيتةو  من ثمو 
الكتتتتاب هتتتذا الستتتلم يتأستتتس عنتتتدما تعمتتتل الجامعتتتة البهائيتتتة العالميتتتة طبقتتتا الحكتتتام ومبتتتادئ  .البشتتتري 

تتح .األقتتدس ومتتن ختتلل جهتتود البهتتائيين المبذولتتة متتن أجتتل ذلتتك  أمتتا بالنستتبة للستتلم األصتتغر فقتتد وض 
بأن ذلك في البداية ستكون الوحدة السياسية الناتجة عن قرار الحكومات للشعوب  ولي أمر هللاحضرة 

فتي و  يون وال يعملتوا شتيئاولكن هذا ال يعني أن يصتمت البهتائ .المختلفة والعلقة للجامعة البهائية بها
فتتي الواقتتع عتتن  .أو انهتتم فتتي معتتزل عتتن الستتلم للجتتنس البشتتري ، انتظتتار الستتلم األصتتغر أن يتحقتتق
وعتتن طريتتق االستتتفادة متتن ، وهتتي هامتتة متتن أجتتل حمايتتة الستتلم ،طريتتق تتترويج مبتتادئ التتدين البهتتائي

 ،بأنها نمتوذج للمجتمتع المستتقبلي ولي أمر هللاأدوات النظام اإلداري البهائي التي اخبرنا عنها حضرة 
وأن الستتتلم األعظتتتم ستتتيكون ، فتتتان البهتتتائيين ستتتيكونون منشتتتغلين بوضتتتع قواعتتتد وأستتتس الستتتلم التتتدائم

 . هدفهم النهائي

 (1985يناير عام  /كانون الثاني  31من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األفراد بتاريخ ) 

 بته ذوو البصتيرة ىتغ نتو  ،جهتت نحتوه قلتوب الخي ترين متن البشتر عبتر القترون ات  إن السلم العظيم الذي  -3
وو ع دت بته الكتتب المقدستة للبشتر علتى التدوام عصترا بعتد عصتر، ، الشعراء في رؤاهم جيل بعد جيلو 

فتألول مترة  .بعتد طتول وقتت فتي متنتاول أيتدي أمتم األرض وشتعوبهاو  إن هذا الستلم العظتيم هتو اآلن
هذا الكوكتب األرضتي بأسترة بكتل إلى  بح في امكان كل إنسان أن يتطلع بمنظار واحدفي التاريخ أص

دة مختلفة األلوان واألجناس انته  بتل، وحستب اوالسلم العالمي لتيس ممكنات .ما يحتوي من شعوب متعد 
ب والدخول فيه يمثل المرحلة التالية من مراحتل التطتور التتي متر  بهتا هتذا الكوكت، أمر ال بد  أن يتحقق

  .وهي المرحلة التي يصفها أحد عظماء المفكرين بأنها مرحلة "كوكبة الجنس البشري"، األرضي
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بعتد تجتارب ال يمكتن الستلم إلتى  إن الخيار الذي يواجه سكان األرض أجمتع هتو خيتار بتين الوصتول 
أو ، التتتزمنلتتتع نتيجتتتة تشتتتبث البشتتترية العنيتتتد بأنمتتتاط متتتن الستتتلوك تقتتتادم عليهتتتا ه  عتتتب والر  لهتتتا متتتن التخي  

نع طف الخطير فتي مصتير مُ فعند هذا ال .الوصول إليه اآلن بفعل اإلرادة المنبثقة عن التشاور والحوار
يواجه العالم  امشتركا  اا واحدا هم  عصية التي تواجه األمم المختلفة قد صارت المعضلت المستو  ،البشر
تالمنعطف يصبح اإلخفاق في القضتاء علتى موجتة ال عند هذا –بأسرة  لكتل  اصتراع واالضتطراب مخالفا

                                    .تحم ل المسؤولياتتقصيرا في و  ما يمليه الضمير

 (1985أكتوبر تشرين األول/ ،"السلم العالمي وعد حق")من رسالة 

 حتروبنهايتة ال، وتتخطتى فيمتا تحملته متن بشتائر، مصدره رؤيا ترتستم أمامنتا خالجنايُ ان التفاؤل الذي  -4
فمتا الستلم التدائم بتين التدول  .الوكتاالت التتي تشتكل لهتذا الغترضو  الهيئتاتقيام التعاون الدولي عبر و 

الهتدف ، بهتاء هللاكمتا يؤكتد ، لكن هذا الستلم لتيس بالضترورةو  ،إال مرحلة من المراحل اللزمة الوجود
فترض علتى العتالم خوفتا متن انهتا رؤيتا تتخطتى هدنتة أوليتة ت .النهائي في التطتور االجتمتاعي لإلنستان

تتخطتى و  ،مرغمتةالتدول المتنافستة والمتنتاحرة وهتي سياسيا تدخلته  اوتتخطى سلما ، وقوع مجزرة نووية
وتتخط تى أيضتا ، بغية إحلل األمن والتعايش المشتتركلألمر الواقع  اترتيبا لتسوية األمور يكون إذعانا 

تتد لهتتا  إنهتتا  .الخطتتوات الستتابقة جميعهتتا وتجعلهتتا ممكنتتةتجتتارب كثيتترة فتتي مجتتاالت التعتتاون التتدوليُ تمه 
أال وهو اتحاد شعوب العالم كلها فتي ، احقا رؤيا تتخط ى ذلك كله لتكشف لنا عن تاج األهداف جميعا 

                  .أسرة عالمية واحدة

 (1985أكتوبر  تشرين األول/ ،"السلم العالمي وعد حق"من رسالة )

لكنهتتا و  باهتتتةو  لمحاطتتة بعالمنتا اليتتوم يمكتتن ملحظتتة ومضتتة أمتل متتن بعيتتدومتن ختتلل االضتتطرابات ا  -5
انبثتتتاق الصتتتلح  :وهتتتي ولتتتي أمتتتر هللاوذلتتتك بقتتترب وقتتتوع ثلثتتتة تحتتتوالت متزامنتتتة ذكرهتتتا حضتتترة  .أكيتتتدة

 .المحافل الروحانية المركزية والمحلية تطور ونمو  و  األصغر وتشييد األبنية حول قوس الحرم األشرف
 ل خلو  وفي الواقع
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الخطة الستية وفي العهتد الرابتع متن عصتر التكتوين وعلتى األختص عبتر الستنة التتي انقضتت تتوا فتان 
حتتى بدايتة الخطتة بتأن هنتاك تغييترا و  فمتن كتان يعتقتد .هذه الومضة على الرغم من بعدها فقد اقتربتت

؟ معضتلةسيحدث لمواقف الزعماء السياسيين في أكثر منتاطق العتالم اضتطرابا لحتل بعتض المشتاكل ال
أن هتتذه التطتتورات ستتتكون ؟ هتتل بتتدأ الستتلم يعتتم :هتتذه التغييتترات دعتتت المحتتررين الصتتحفيين للتستتاؤل

علتى الترغم متن عتدم معرفتة الظتروف ، ة لهذه الحتوادثلهيمدرك لألسباب اإلو  مشجعة لكل مراقب واع
                                    .العظيمة ةلهيفإن ذلك مكنون في الخطة اإل ،توقيتهو  الدقيقة التي ستحيط بتأسيس الصلح األصغر

 ( 1989)من رسالة الرضوان لعام 

ومتع  .قواعتد المجتمتع اإلنستاني الحتاليو  فتي أركتان اأساستيا  اإن تحقيق الصلح األصتغر يتطل تب تغييترا  -6 
يجابية ولكن يجب أن ال ننسى بتأن الطريتق المظلتم لعصتر التغييتر واالنتقتا عة وا  ل لتم ان الشواهد مشج 

ت ستتائدة متتا زالتتفموجتتة الكفتتر واإللحتتاد  .ملتتئ باالنزالقتتات وااللتتتواءاتو  وهتتو طريتتق طويتتل ،ينتتته بعتتد
ت متا زالتوالمادية منتشرة أما القوميتة والعنصترية فمتا زالتت مستيطرة علتى فكتر وقلتب اإلنستان والبشترية 

                                   في غياهب الظلم بعيدة عن األساس الروحاني لحل المعضلة االقتصادية.

 (1990من رسالة الرضوان لعام )

متع أنته ، الجامعتة ورغم أن الصلح األصغر في تأسيسه ال يعتمتد علتى أيتة خطتة بهائيتة أو مجهتودات -7
 ين علتتى جامعتنتتا أن تغتتذإفتت، ل الهتتدف األخيتتر المقتتد ر لإلنستتانية أن تبلغتته فتتي العصتتر التتذهبيث تتميُ ال 

تركيز جهودنا فتي إلى  فالضرورة في هذا الوقت بالذات تدعونا .له بالدفع الروحياالتجاهات المحققة 
وبتتذلك نخلتتق الجتتو الروحتتاني التتذي بتته ، بنتتاء النظتتام البهتتائي علتتى نحتتو يجتتذب إلينتتا التأييتتدات الغيبيتتة

يان أساستتيان .يتحقتتق تستتارع تلتتك األحتتداث  طتتلق القتتوى فتتي حملتتة تبليغيتتةإأولهمتتا  :أمامنتتا اليتتوم تحتتد 
 تخطيط و  ادنخرط فيها معظم األفراد من جامعتنا بحماس وق  ي
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وثانيهمتا  .متن المتوارد البشترية تطتوير الجمتوعإلى  السعيو  حملة فيها البرنامج التدريبي المكثف، سليم
ومن الواجب تقديم كل تضحية في سبيلها حتى نوفر لها سيل  ،إتمام مشاريع البناء على جبل الكرمل

يين بتالعزم والتصتميم شتاهدنا أمامنتا ظروفات .الماليةدافقا من الموارد  ستوف  افإذا ما واجهنا هتذين التحتد 
 . تطلق القوى من عقالها لتعمل على التغيير في مقدرات الجنس البشري على هذا الكوكب

تت ق الصتتلح األصتتغر المنتظتتر ومهمتتا تفاءلنتتا بتحقيتت .بتتاآلالم اومهمتتا ق صتتر طريتتق الستتلم فستتيكون غاص 
فتتترة طويلتتة متتن التطتتور حتتتى يتتتم نضتتجه متتع متتا إلتتى  فتتان الستتلم يحتتتاج، د هتتذا الطريتتقه  التتذي ستتيم

أن يأتي الميقات بالتأثير المباشر لدين هللا حتى يأخذ شكل إلى  يصاحبه من فتن ونكسات ومجابهات
لتتى أن تحتتين الستتاعة ستتينتاب النتتاس فتتي كتتل مكتتان علتتى األغلتتب يتتأس و  .الصتتلح األعظتتم حيتترة قبتتل وا 

 لتدينا متن الكلمتة المقدستة متا، ونحن الذين تنو رت حياتنا بالنور الجديتد .لو  لما يحصل من تح إدراكهم
فلنتستلح إذن بالعزيمتة التتي  .ومن تاريخ التضحيات متا يشتجعنا، ة ما يرشدنالهيومن الخطة اإل ،يثبتنا

طع بأشعتها حتى بل من أعمال البطولة والفداء التي تس، نستقيها ليس من الكلمة التي نكتنزها فحسب
                                    .هذا اليوم لم اعة بر اقة من مهد أمرنا المحبوب

 (1996)من رسالة الرضوان لعام 

ن أجتل نشتر ن واجبنا الذي ال مفر  منه هو استثمار االضطراب العظيم الحتالي بتل ختوف أو تتردد متإ -8
ظهار خاصيتها القادر و  م للعالميمكنها أن تحقق السلالرسالة الوحيدة التي                                               .على تغيير النفوس ةا 

 (2002)من رسالة الرضوان لعام

ا فصل  النظرام العرالمي والداري البهرائي وفصرل  66خدمرة البشررية وفصرل  36إطاعة الحكومة وعدم تعراطي السياسرة وفصرل  4]راجع أيض 
 بشري[.وحدة الجنس ال 69
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 سبيل هللا في الشهادة    -41

 بهاء هللاثار حضرة آمن 

ة قبراب العظمرفري لتسرتريح معري  يلقضرائ اوشراكر   يعنر اراضري   يسربيلفري استشرهد  يا ابن الوجرود -1
  .ةخلف سرادق العز  

 (الكلمات المكنونة)

 يسبيلفي تستشهد  ان تموت على الفراش او فعلك أتحب  في ر امرك وتدب  في فك ر  يا ابن االنسان -2
  .نصف يا عبدأأعلى الفردوس ففي  ي ومظهر نور  ي على التراب وتكون مطلع امر 

 (الكلمات المكنونة)

قلين عن خلق الكونين وضياء الث   يب شعرك من دمك لكان اكبر عندتخض   يوجمال يا ابن االنسان -3
  .فاجهد فيه يا عبد

 (الكلمات المكنونة)

هرذه االيرام اولئرك مرن أعلرى الخلرق كرانوا ان يرذكروا هللا جهررة فري ل هللا سربيفري والذين استشرهدوا  -4
  .ان استشهدوا وكانوا من الفائزينإلى  بحيال ما منعهم كثرة االعداء عن ذكر هللا بارئهم

 (17ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)
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الذي البيان سبيلك كانت أمل انبيائك وامنائك قد نطق بذلك نقطة في ان الشهادة  يشهد يا محبوبأ -5
سبيلك وما في لك ورضيت السب  ييا بقية هللا قد فديت بكل ،سبيلك وقال وقوله الحقفي استشهد 

  .محبتكفي تمنيت اال القتل 

  (15ص ، 3مجلد  ،امر وخلق)

لو عرفوا لسررعوا ولرو .. …ان للشهادة مقام كبير وشأن رفيع، بها يلم تكن للدنيا شأن لنعتن لعمرهللا -6
إلرى  مرن يشراء يانا سترنا هذا المقام عن االبصار لحفظ من على االرض انه يهد .نفقواشاهدوا أل 

  .ما اراد ال اله اال هو المقتدر القدير

 (70ص  ،6مجلد  ،اثار قلم اعلى)

فتتتي نفستتته دون ان نضتتتع انفستتتنا بستتتبيل المحبتتتوب فتتتوز عظتتتيم ان حتتتدث فتتتي ة يجتتتب اعتبتتتار الشتتتهاد -7
 . الحكمةالتصرف بإلى  لكل مدعوهذا الظهور افي الن ، المهالك

 (110ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

  من اثار حضرة عبد البهاء

اختص هللا به من شاء من عباده المقرربين لعمررك ان الذي طوبى لهم وبشرى لهم من هذا الفضل  -1
ميردان الفرداء إلرى  محبرة هللا لسررعت منجرذبافري سربيل هللا وسرر القربران في ة اطلعت بسر الشهاد

إلررى  العجررل العجررل ،الرحمررة العظمررىإلررى  البرردار البرردار ،الموهبررة الكبرررى إلررى  الوحررا الوحررا، اديررامن
ولكررن هللا سررتر هررذا النررور وكررتم هررذا السررر المكنررون والرمررز المصررون اجررالال المررره  ،الغنيمررة العليررا

 مشكاة الخاصفي وصونا لمقامات قدس احبته حتى يظهر سر  االختصاص ويشرق انوار الموهبة 
 . من يشاء ويمنع عمن يشاء يانه يهب من يشاء ويعط

 (231ص  ،يالمجلد الثان ،از مكاتيب منتخباتي)
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الف الشرهادة الكبررى ُسرثمَل من الذي ان  يا من سجن في سبيل هللا مع من استشهد في سبيل هللا -2
والثنرراء يخاطبرك مرن الرفيرق االبهرى ويقرول يرا صراحبي وخرديني وقرينري فري السرجن عليرك التحيرة 

قوا ي  فوعزترك لمرا ضر، وعليك الرحمة والبهراء مرن هرذا المرأل االعلرى قبيرل الشرهداء وجريش السرعداء
 ي الفضاء وعاملوني بالجفاء وأخرجوني من سرجن النقمرة العظمرى وربطروني بفرم جحيمري نرار  يعل

د فري انفجرار الجهرنم الحمرراء وارعردت كصروت الرعرو ة ينفال برالنيران فرانفجرت تلرك المرواد الجحيمير
العلررى وتالشررت منرري االعضرراء وتنرراثرت منرري إلررى ة المندفعررة االصررفاد وطيرتنرري فرري الهررواء كررالكر 

ر لعمرك ما ادركت حالي اال ،الجوارح واالجزاء علرى سررير العرزة الكبررى  اوانا في االفق االعلرى جالس 
بغمام رحمة  ال  مظل، بتاج الموهبة الكبرى  ال  جلباكليل السلطنة العظمى وم ال  في الملكوت االبهى مكل

لعمرك يا خليلي المحبوب ان الحوريات من بحبوحة الفردوس  واللقاءة بالمشاهد اربك الكريم متمتع  
طروبى لرك يرا أيهرا  من الغرفات وهتفن بابدع النغمات ونطقن برأحلى كلمرات وقلرن ن  سهؤو اخرجن ر 

الحرق ان أهرل حظرائر القردس ترا هلل  الشهيد السعيد بشرى لك يرا أيهرا القتيرل المجيرد فري سربيل هللا
حيراض  احتفلوا بقدومه وأهل حردائق االنرس استبشرروا بوفروده وهرو االن فري بحبوحرة الجنران برين  
ر ايات الرحمة الكبرى ويشرح صحيفة الموهبة العظمى بين المأل االعلى والسالم عليه  ورياض يفس 

انره لبراالفق  .ة االبديرة الكبررى ويروم استشرهد فري سربيل هللا ونرال النشرأ يوم دخرل فري النشراة الردنيا
 . االعلى في ظل السدرة المنتهى طوبى له ثم طوبى

 (من المركز البهائي العالمية خطية نسخ شكرهللا ومرسل من يلوح مخاطب لجناب مشهد من)

د بالعظمة واالجالل وتجالحمد هلل الذي تفرد باالقت -3  اإذ  ، االبرة بنور الجمال ى أقل من سم  ل  دار وتوح 
منهم من فدى الشراقه إكليل الحياة ومنهم من ، نصعق العشاق ومطالع الشوق والجذب واالشتياقا

أحب  أن أشرب رحيق الشهادة أمام ، افاق وقال سبحانك يا مالك الميثاق والظاهر في يوم التالق
 .ذةوجهك يا محبوب العالم ومقصود االمم وأرى في سبيلك وحب ك السيوف المسلولة والرماح الناف

 وعزتك يا محبوب المقربين ومقصود العارفين ال أحب  أن 
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يطرح هيكلي على الفراش ويضيع روحي في أيامك يا منزل اآليات ومظهر البينات وَعرف  فرعك 
أحب  أن يتضوع مني عرف الشهادة الذي به يقوم كل ميت ويبعال كل عظم ، المعلق على متنك

وعزتك يا سلطان الوجود وعالم الغيب والشهود  .ل حزينويتحرك كل جامد وينطق كل كليل ويفرح ك
إن الخادم يعلم بالعلم اليقين بأن الشهادة في ساحة عز ك أعظم االعمال ولكن نهيتها من قلمك 

أسئلك يا ماء الوجود ونار القلوب وحياة العارفين  .االعلى وأمرك االظهر االمتن االعظم االبهى
ليائك أجر الذين استشهدوا في سبيلك ثم إجعلنا من الذين نبذوا ونور المقربين بأن تكتب لي وألو 

ر لنا من قلم تقديرك ما يحفظنا عن مكر الذين  إرادتهم متمسكين بإرادتك ومتشبثين بمشيتك وقد 
  .كفروا بك وبآياتك وقاموا على ضر ك وتضييع أمرك

 (253ص  ،آيات بي نات) 

تتروا االحبتتاء بموهبتتة الشتتهاد -4 ان كتتل واحتتد متتنهم  .داء هتتم طلئتتع العشتتاق ورواد المشتتتاقينألن الشتتهة بش 
لم  الناس ع  وان  .يعلمون  ييا ليت قوم الملكوت االبهى وينطقفي جالس على سرير السلطنة األبدية 

ر لهؤالء االرواح الطاهر    .ةفسوف لن يتأخروا ولن يلوثوا انفسهم بامور الدنيا الفانية بما قد 

 (22ص  ،كتاب نار ونور)

ان مقتتام الفتتداء هتتو مقتتام الفنتتاء  .مقتتام الفتتداء فهتتو محتتروم متتن كتتل موهبتتةإلتتى  صتتل  االنستتاني  ان لتتم  -5
 .ان مشتتهد الفتتداء هتتو ميتتدان االنقطتتاع حتتتى ترتتتل ايتتات البقتتاء .يالمحتتض حتتتى يتجلتتى الوجتتود االلهتت
ستوا انفستكم كلمتا استتطعتم وتوج   ام فقتد اختترجتم وعنتتدما فتزتم بهتذا المقتة تلتك الطلعتة المضتيئإلتى  هتتواقد 

الحيتتاة  يالستلطنة العظمتتى وهتذه هتت يالموهبتة الكبتترى وهتذه هتت يهتذه هتت ظلكتتمفتي الوجتتود فتي كتل متتن 
  .األبدية وما دونه خسران عظيم

  (294ص  ،2 المجلد ،سمانيبيام ا)

ا فصل   الصبر والتسليم[. 45خدمة أمر هللا وفصل  35االستقامة والثبات على أمر هللا وفصل  2]راجع أيض 
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 شكر هللا وحمده    -42

 من اثار حضرة بهاء هللا 

  .جميع االحيانفي كل االحوال و في هو اظهار العبد بما انعمه هللا وشكره  رأس االحسان -1

 (لوح اصل كل الخير)

 . كل االحوال فاشكرفي بل  ،وان يصيبك ضر  فاصطبر، ك خير فاشكر ربكان يمس   -2

  (81ص ،  4مجلد  ،اثار قلم اعلى)

فك ما -3 القردرة ونجراك عرن بئرر  يخذ يدك بايدأو  ،فه أحد من الخالئق أجمعينَعرَ ال  اشكر هللا بما عر 
  .المقربين يوانه ما من اله اال هو وانه لول ،الغفله

 (1ص  ،4مجلد  ،اثار قلم اعلى)

المين النعمرة الحمرد لرك يرا الره العرفري ، جميرع االحروالفري كل حال واحمردك في اشكرك  ياله ياله -4
 . فقدها الشكر لك يا مقصود العارفينفي و 

  (49ص  ،ادعية حضرت محبوب)

 حبك في احمدك واشكرك على ما ورد علي   يقل سبحانك اللهم يا اله -5

This file was downloaded from QuranicThought.com



275 

بإلى  يعند بريتك اال توجه ي ورضائك وما كان تقصير   . سدرة فردانيتكإلى  يافق وحيك وتقر 

  (380ص  ،1مجلد  ،اثار قلم اعلى)

اشركرك يرا عرالم الغيرب والشرهود  .سربيلكفري َدفا لسرهام اعردائك َهر يبمرا جعلتنر يالحمرد يرا الهر لك -6
  .كأس الباليا الظهار امرك واعالء كلمتك يحبك وسقيتنفي  امسجون   يومالك الوجود بما جعلتن

  (154ص  ،مناجاة)

الررذي فسرك بعرد لعرفران ن يبرين عبرادك واصرطفيتن يكيرف اشركرك بمرا اختصصرتن يسربحانك يرا الهر -7
  .اعرض كل عن جمالك

 (19ص  ،مناجاة)

 من اثار حضرة عبد البهاء 

طوى جبل سيناء على  يطور االيمن وادة االرض المقدسة المباركة البقعفي  ىتجل  الذي الحمد هلل  -1
  .موسى الكليم

  (67ص  ،1مجلد  ،من مكاتيب عبد البهاء)

قلروب فري ة ء واهترزت بنفحاتره ريراض التقرديس المؤنقراشررق بنروره االرض والسرماالذي الحمد هلل  -2
 . االصفياء

 (71ص  ،1مجلد  ،من مكاتيب عبد البهاء)

اشكرك بلسان ناطق بذكرك وقلب ثابت على عهردك وروح مترصرد النجراز وعردك علرى  يان رب رب -3
 . زاهية وكينونة راضية مرضيةة ما خلقت حقيقة طيب

 (75ص  ،عبد البهاءمجموعة مناجاة لحضرة )

This file was downloaded from QuranicThought.com



276 

ر  ىتجل  الذي الحمد هلل  -4 بَجمالره َوظهرر بعظمرة جاللره واشررق بنرور وجهره والح بضرياء طلعتره ونرو 
  .الكائنات بطلوع صبح صفاته

 (100ص  ،مجموعة مناجاة لحضرة عبد البهاء)

رت بصريرت يلك الحمد يا اله يقول -5 ب االسرماء بمعرفرة ر  ينرت حقيقتري  بمشراهدة اآليرات وز  يبما نرو 
 . بنفحة االزهار ونسيم حديقة االسرار يت مشامر االسحار وعط   بنسمة يفات واحييتنوالص

  (181ص  ،لحضرة عبد البهاء مجموعة مناجاة)

  أمر هللا يمن تواقيع حضرة ول

الغيررب المنيررع والكنررز ، والهويررة الجامعررةة الحقيقررة الفائضرر، الصررمد يالحمررد هلل الفرررد االحررد االزلرر -1
الملرك وال نظيرر فري شارع االديان وحده ال شريك له ، مبعال الرسل، علة العللمبدأ الفيض ، الخفي

  .االبداع كل عباد له وكل بامره قائمون في له 

  (بديع 101توقيع نوروز )

ا فصل   التوكل على هللا[. 25التقوى ومخافة هللا وفصل  24اليمان والعرفان ووحدانية هللا وفصل  9]راجع أيض 
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 الصالة   -43

 آثار حضرة بهاء هللا  من

الكتاب فضال من لدنا على الذين امنوا باهلل المقتردر المهريمن القيروم ونزلنرا في شيء لنا كل قد فص   -1
لنا كل امر محتروم وكتبنا احكامهما وفص  ، هللا العزيز المحبوبإلى  ب الكل بهماالصلوة والصوم لتقر  

قرل ان اعملروا حردود ، العزيرز الرودودإلرى  قربهمومنعنا الناس عما يبعدهم عن الحق وامرناهم بما ي
 . ا لجماله وال تتبعوا كل همج مردودهللا حب  

 (5ص  ،اهمية الصلة والصوم)

لرع بره االغنيراء علرى مرا فيره انزل حكم الصلوة ليتذكر بها العباد وكترب الصروم ليط  الذي الحمد هللا  -2
 . الفقراء من البأساء والضراء

 (5ص  ،اهمية الصلة والصوم)

وانهرا لعمرود الردين وبهرا يظهرر  ان الدين سماء والصوم شمسها والصلوة قمرها خذ الصلوة والصوم -3
 . كتابه القديمفي نسئل هللا تبارك وتعالى ان يوفق الكل على العمل بما انزله  .يالمطيع والعاص

 (6ص  ،اهمية الصلة والصوم)

 . والعقولة شأن تشتعل به الصدور وتنجذب به االفئداالعلى على  ياما الصلوة انها نزلت من قلم -4

 (7ص  ،اهمية الصلة والصوم)
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من كران  .االولين رَض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ أمرا من لدى هللا ربكم ورب ابائكمفُ قد  -5
 قرد اذن .نفسه ضعف من المرض او الهرم عفا هللا عنه فضال من عنده انه لهو الغفور الكريمفي 

الكترراب ان هللا يعلررم وانررتم ال فرري طرراهر ورفعنررا عنرره حكررم الحررد شرريء هللا لكررم السررجود علررى كررل 
العمرل هرذا مرا فري من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم هللا االطهرر االطهرر ثرم يشررع  .تعلمون 

خص وا بالسراعات والمشراصرل  وااليرام فلي يطالرت فيهرا الليرال التريوالبلردان  .حكم به مرولى العرالمين
 . تحددت االوقات انه لهو المبين الحكيم منها التي

 (10ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 قد فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ  -6

 . بخمسة عشر عاما للذكور واالناث على السواء يحدد حضرة بهاء هللا سن البلوغ الشرع  
 (13ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 المرض او الهرم نفسه ضعف من في من كان  -7

حيتتث ، اإلعفتتاء متتن الصتتوم والصتتلة لضتتعف بستتبب المتترض أو كبتتر الستتن ستتؤال وجتتواب"" فصتتلت رستتالة
تتتوفر الصتتحة حيتتث  ولكتتن عنتتد، تفضتتل حضتترة بهتتاء هللا بقولتته "للصتتوم والصتتلة عنتتد هللا مقتتام عظتتيم

هتتتذا فتتتي لهتتترم بهتتتاء هللا ا أمتتتا أداؤهمتتتا عنتتتد المتتترض فغيتتتر جتتتائز" وقتتتد حتتتدد حضتتترة، تتحقتتتق فوائتتتدهما
إجابتة علتى ستؤال حتول هتذا فتي امتر هللا  يكما أوضح حضرة ولت .الخصوص ابتداء من سن السبعين

وأعفيتتت متتن الصتتوم  .نفستته ضتتعفافتتي الموضتتوع ان متتن بلتتغ الستتبعين معتتاف ستتواء أنتتس او لتتم يتتأنس 
 . خلصة االحكام واالوامرفي فئات أخرى من الناس كما جاء 

 (14ة فقر  ،شرح كتاب االقدس)

 الكتاب في ء طاهر ورفعنا عنه حكم الحد يقد اذن هللا لكم السجود على كل ش -8

وكتتتذلك فتتترض  .متتتن البلتتتور أن يكتتتون علتتتى ستتتطح يأن الستتتجود ينبغتتت يكتتتتاب البيتتتان العربتتتفتتتي جتتتاء 
ولكتن حضترة بهتاء هللا ألغتى كتل هتذه  .يسجد عليهالذي السطح في توفرها  ياإلسلم قيودا معينة ينبغ

 . ء طاهر "ي"على كل شالسجود القيود وأجاز 
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 العمل في من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم هللا االطهر االطهر ثم يشرع  -9

م بتلوة اآلية المنزلة لذلك خمس مرات وعند عدم وجود الماء يجب التيم  ، يلزم الوضوء قبل الصلة
 . متواليات

 منها تحددت االوقات  التيبالساعات والمشاخص  وااليام فليصلوا يطالت فيها الليال التيوالبلدان  -10

حيتتتث يتفتتتاوت طتتتول األيتتتام ، شتتتمال وجنتتتوب الكتتترة األرضتتيةفتتتي هتتذا حكتتتم ختتتاص بالمنتتتاطق القاصتتية 
 . هذا الحكم أيضا على الصوم ي آخر ويسر إلى  تفاوتا كبيرا من فصل يوالليال

 (17 – 16 – 15 الفقرات ،شرح الكتاب االقدس)

وة االيات اذا ظهرت اذكروا هللا بالعظمة واالقتدار انه هو السميع البصير قولوا قد عفونا عنكم صل -11
 . رب العالمين، العظمة هلل رب ما يرى وما ال يرى 

 (11فقرة  ،الكتاب االقدس)

 قد عفونا عنكم صلوة االيات  -12

ستوف وخ، الشتمس كستوف :اإلستلم عنتد وقتوع بعتض الظتواهر الطبيعيتة مثتلفي تؤدى صلة اآليات 
وقتد أنتزل الكتتاب األقتدس آيتة  .وغيرهتا ممتا يفتزع لوقوعهتا اإلنستان، وحدوث الزالزل والصواعق، القمر

، "العظمة هلل رب ما يرى ومرا ال يررى رب العرالمين" :يوه، لمن شاء تلوتها عوضا عن هذه الصلة
 . على أن هذه التلوة ليست واجبة

 (18فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

 . صلوة الميت انه لهو االمر الحكيمفي حكم الجماعة اال  عفقد ر ، م الصلوة فرادىكتب عليك -13

 (12ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 صلوة الميت في حكم الجماعة اال  عرفقد  -14
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صلة في كما هو الحال ، الصلة وفقا لمراسيم معينة يأ، رفع الكتاب األقدس حكم الصلة جماعة
ويتلوها أحد ، البهائية  الشريعةفي تقام جماعة  التيالصلة الوحيدة  يهوصلة الميت  .الجمعة مثل

خضوع في المصلين منصتين  يويقف باق، الحاضرين دون أن يشترط فيه منزلة أو مرتبة خاصة
 . وال ضرورة فيها الستقبال القبلة، وخشوع

وجد طريقة خاصة لتلوة وال ت .ال جماعة، أداؤها على انفراد يأما الصلوات اليومية الثلت فينبغ
أمر هللا  يوقد بين حضرة ول .تلوتها على انفراد أو مع آخرينفي ولكل الحرية ، األدعية والمناجاة

 …اتباع ما تميل إليه نفوسهمفي رغم الحرية المتروكة ألحباء هللا  …" :هذا الخصوص أنهفي 
، طابعا جامدا وتصبح طقسا، نهاطريقة يتبعو  يعليهم أن يأخذوا أقصى الحذر لئل تكتسب أ يينبغ

أن يضعه أحباء هللا نصب أعينهم حتى ال ينحرفوا عن النهج المبين  يوهذا أمر ينبغ .ورسما ملزما
  .ة"لهيرسمته التعاليم اإلالذي 

 (19ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

خمسا  قد عفا هللا عن النساء حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة ولهن ان يتوضأن ويسبحن -15
الكتاب ان انتم من في الطلعة والجمال هذا ما قدر  يزوال سبحان هللا ذإلى  وتسعين مرة من زوال

 . العالمين

 (13فقرة  ،الكتاب االقدس)

 قد عفا هللا عن النساء حين ما يجدن الدم االصوم والصلوة  -16

مرة  95ضأن ويتلن ولهن عوضا عن ذلك أن يتو ، أعفيت النساء من الصوم والصلة أثناء الحيض
وقد ورد أصل هذا الحكم  .الطلعة والجمال" ي"سبحان هللا ذ :هذه اآلية، زوالإلى  من زوال، يوميا
  ." حيث نزل إعفاء مماثليالبيان العرب"في 

ولذلك منعن ، بعض األديان السابقة يعتبرن غير طاهرات شرعا أثناء فترة الحيضفي كانت النساء 
وأوضح بيت العدل . فكرة عدم الطهارة الشرعية يوقد أبطل الدين البهائ .من أداء الصوم والصلة

 األعظم أن أحكام الكتاب األقدس 
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لهذا فلكل  .رخصة وليس تحريما –كما تدل عبارته  – بشأن اإلعفاء من بعض الفروض الدينية هو
دل أحباء هللا وينصح بيت الع، إن شاء ذلك، رجل كان أو امرأة االستفادة من هذه الرخص، فرد
قد قرر هذه الرخص تحقيقا هللا هذا الشأن علما بأن حضرة بهاء في الحكمة فيما يقررونه  يبتوخ

على الصلوات  ي يسر ، المقرر أصل لصلة تسع الركعات المنسوخة، واإلعفاء من الصلة .لمنفعة
 . الثلت الناسخة لها

  (20فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

السفار اذا نزلتم واسترحتم المقام االمن مكان كل صلوة سجدة واحدة واذكروا فيها افي  ولكم ولهن   -17
عجز يقول سبحان هللا انه يكفيه الذي و  .العظمة واالجالل والموهبة واالفضال يسبحان هللا ذ

وبعد اتمام السجود لكم ولهن ان تقعدوا على هيكل  .الغفور الرحيم يالباقفي بالحق انه لهو الكا
الملك والملكوت كذلك يبين هللا سبل الحق والهدى  يعشرة مرة سبحان هللا ذ يد وتقولوا ثمانالتوحي

احمدوا  .اشكروا هللا بهذا الفضل العظيم .سبيل واحد وهو هذا الصراط المستقيمإلى  وانها انتهت
 . احاطت السموات واالرضين التيهللا بهذه الموهبة 

 (14ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 االسفار اذا نزلتم واسترحتم المقام االمن مكان كل صلوة سجدة واحدة في  ولهن  ولكم  -18

في هذا اإلعفاء  ي ويسر ، حينهافي هللا من إقامة الصلة عند وجود أخطار تمنع أداءها  ىفأع
وأوضح  .فاتت بسبب عدم توفر األمن التيقضاء الصلة  يولكن ينبغ، السفر والحضر على السواء

 .  ان الصلة ال تسقط أثناء السفر إذا توفر المكان اآلمنحضرة بهاء هللا

 (21ة فقر  ،الكتاب االقدسشرح )
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 وبعد اتمام السجود لكم ولهن ان تقعدوا على هيكل التوحيد  -19

  .القدمين تحت الفخذين بخلف يمع ثن يأ، متربعا يالمقصود من "هيكل التوحيد" هو جلوس المصل

 (22 ةفقر  ،شرح الكتاب األقدس)

 . صلوة الميت ست تكبيرات من هللا منزل االياتفي قد نزلت  -20

  (8ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 صلوة الميت  -21

ويقوم بتلوتها أحد المصلين بينما يقف بقية ، تؤدى جماعة التيالصلة الوحيدة  يصلوة الميت ه
كان الميت بالغا وتقام  وقد أوضح حضرة بهاء هللا أن صلة الميت واجبة إذا .صمتفي المصلين 

  .واستقبال القبلة ليس شرطا لصحتها، الصلة قبل دفن الميت

 (10فقرة  ،)شرح الكتاب االقدس

 صلوة الميت ست تكبيرات من هللا منزل االيات في قد نزلت  -22

 .أول الصلةفي الجزء األول دعاء أنزله حضرة بهاء هللا ويتلى . تتكون صلة الميت من جزئين
، تتلى كل منها مكررا تسع عشرة مرة، يتضمن ستة آيات منزلة خصيصا لهذه المناسبة يزء الثانوالج

أنزلها حضرة األعلى لصلة الميت  التينفس اآليات  يوهذه ه . "هللا ابهى" مسبوقة بتكبيرة واحدة
 . كتاب البيانفي 

 (11 فقرة ،شرح الكتاب االقدس)

 الصالة  -23

.ِعظ م المقام ال ذي تحتل   .1 ين البهائي  لة في الد   ه الص 

 الِقبلة: .2

 ".من يظهره هللاأ. عي نها حضرة الباب بشخص "

ره حضرة الباب.  ب. ثب ت حضرة بهاء هللا ما قر 
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 ج. عي ن حضرة بهاء هللا روضته المباركة ِقبلة للمؤمنين بعد صعوده.

لة واجب.  د. استقبال الِقبلة عند أداء الص 
لة على الر   .3  البلوغ، وهو العام الخامس عشر. جال والن ساء ابتداءا من سن  ُفرضت الص 

لة: .4  أعفى هللا من الص 

 أ.  من كان مريضاا.

بعين من العمر.  ب. من تعد ى الس 

يصتاا لتذلك الغترض  لتة خص  تأن ويتتلن  اآليتة الُمنز   95ج. الن ساء أثناء الحتيض، علتى أن يتوض 
 مر ة في اليوم.

لة على انفراد وج .5  وباا.تؤد ى الص 

لوات الث لث جائز. .6  اختيار إحدى الص 

تلة هتو بحستب الت رتيتب، متن شتروق  .7 وال واآلصال الواردة فتي ُحكتم الص  المقصود بالبكور والز 
تتمس  تتمس إلتتى غروبهتتا، ومتتن وقتتت غتتروب الش  تتمس إلتتى وقتتت زوالهتتا، ومتتن وقتتت زوال الش  الش 

 إلى ما بعد الغروب بساعتين.

لة الكبرى مر ة كل   .8 . 24أداء الص   ساعة كاف 

غرى قياماا. .9 لة الص   استحسان أداء الص 

 :الوضوء .10

لة فرض.  أ.  الوضوء قبل الص 

 .ب. تجديد الوضوء لكل  صلة ضروري  

 ج. يكفي وضوء واحد ألداء صلتين وقت الظ هر.

د. فتتتي حالتتتة عتتتدم وجتتتود المتتتاء، أو وجتتتود ضتتترر منتتته عنتتتد غستتتل الوجتتته واليتتتدين ُتتلتتتى اآليتتتة 
ة خمس مر ا  ت عوضاا عن الوضوء.الخاص 

ة البرد.ه.  افئ عند شد   استحسان الوضوء بالماء الد 

لة بوضوء تم  لغرض آخر وال حاجة لتجديده.  و. تجوز الص 

لة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال. ز. الوضوء ضروري    قبل الص 
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لة: .11  تعيين أوقات الص 

لة جائز. اعات لتعيين وقت الص   أ.  االعتماد على الس 

مال والجنوب، حيث يختلف طول الل يل والن هار اختلفتاا ب . في البلدان الواقعة في أقصى الش 
تتلة بغتتض  الن ظتتر  تتاعات والمشتتاخص لمعرفتتة أوقتتات الص  كبيتتراا، ينبغتتي االعتمتتاد علتتى الس 

مس وغروبها.  عن شروق الش 
تة مكتان  عند انعدام األمن، سواء فتي الِحتلِ  أو الت رحتال، يجتب أداء ستجدة متع تتلوة .12 آيتة خاص 

 مر ة. 18كل  صلة فائتة، وبعد إتمامها ُتتلى آية أخرى 

 رفع ُحكم صلة الجماعة، إال  في صلة المي ت. .13

تتت   .14 يجتتب تتتلوة صتتلة المي تتت كاملتتة، ويكفتتي غيتتر القتتادرين علتتى القتتراءة تتتلوة الت كبيتترات الس 
لة. ة بهذه الص   الخاص 

لوات الث لث. كعات الت سع، ال تي جاءُنسخت صلة الر   .15  ذكرها في الكتاب األقدس، بنزول الص 

ة ُتتلى بدالا منها، على أن تلوتها ليست فرضاا. .16  ُنسخت صلة اآليات، بنزول آية خاص 

لة..  ال ُيبطل الشا 17 م ور، والعظم، وأمثالها الص   عر، وفرو الس 

 (من خلصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره)

 البهاء من آثار حضرة عبد 

ال يجوز الفتور فيهما ابدا وال يليق  .عالم العبادة يعتبر الصوم والصلة اعظم ركنين لشريعة هللافي  -1
اسئل هللا بك وبالذين استضاءت وجوههم من انوار وجهك واتبعوا  :لوح الزيارةفي التقصير بهما. جاء 

وعندما  .من محبة جمال المحبوب ة نابعةلهييقول ان اطاعة االحكام اإل .ما امروا به حبا لنفسك
 ولهذا ال يمكن لقلب يتحرك بنفحة  .بحر محبة هللا يقوم شوقا بمتابعة اوامر هللافي يستغرق السالك 
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إلى  يمقام يكون سببا لفزع وجزع المبغضين ويؤدفي محبة هللا ان ال يقوم على عبادة الحق سوى 
 . عبادة الحق تبارك وتعالىإلى  بهى يسعى دائماان المنجذب والمفتون لجمال اال .احداث فساد عظيم

 (12ص  -اهمية الصلة والصوم) 

 ولهذا يجب التوجه .ة مثل الصوم والصلة هما من الفروض القطعية على العبادلهيان االحكام اإل -2
 .لالمقام االعلى والدعاء والمناجاة بان ننجو من شبهات التأويإلى  مطاف المأل االعلى والتوسلإلى 

من احب البهاء  .هذا هو مسلك عبد البهاء وهذا هو مذهب عبد البهاء وهذا هو طريق عبد البهاء
 . ينبمحتجالبع هذا الصراط المستقيم ومن ترك هذا الصراط انه لمن ت  ا

 (13 – 12ص  ،اهمية الصلة والصوم) 

 .هللاإلى  ه والتبتلع والتوج  الخضوع والخشو إلى  يلة فرض وواجب ألنه يؤد  الص   يا بنت الملكوت ان   -3
مقامات إلى  ويصل ي  ث مع معشوقه الحقيقب اليه ويتحد  ه ويتقر  رب   يواالنسان بواسطة الصلة يناج

 . روحانية

 (14ص  ،اهمية الصلة والصوم) 

عذر  ياعلم ان الصلة فرض وواجب وال يقبل ا، سألت عن حكمة الصلة، ايها العزيز الروحاني -4
اما حكمته فهو ان الصلة عبارة عن علقة  .اال اذا كان هناك عجز او محاذير كليه للعفاء عنه

ال  .ربه بكل محبة والفه يهللا سبحانه وتعالى ويناجإلى  بين االنسان وربه وفيها يتوجه بقلبه وروحه
كل ولهذا فان  .ب ان يؤانس مع المطلوبلتوجد لذة اعظم للعاشق من المكالمة مع المعشوق او للطا

محبوبه إلى  تكون كل اماله ان يفرغ وقته للتضرع والدعاء يالملكوت االلهإلى  شخص منجذب
ان الصلة والصوم سبب  .بحر المناجاة متضرعا مبتهلفي ويطلب اللطف والعناية منه ويستغرق 

 . لتذكر وتنبيه االنسان وحفظه وحمايته من االمتحان

 (15 – 14ص  ،اهمية الصلة والصوم) 
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الن االنسان يكون وحده مع الحق ويناجيه ويقتبس  .ملكوت االياتإلى  ان الصلة سبب توجه القلب -5
واذا أدى االنسان الصلة بكل صفاء قلب فان تأييدات روح القدس تهبط عليه  .الفيوضات الروحانية
 . الصلة حتى ترى قوة التضرع واالبتهالفي اتمنى ان تستمر  .ويزال كبره وغروره

 (16ص  ،همية الصلة والصوما ) 

 انواع الصالة 

الة الكبرى   الص 
.تؤدى مر ة في كل  أربع وعشرين ساعة  

 
هو المنزل الغفور الر حيم 

 
ذا قام واستقر  للمصل   مال كمن ينتظر رحمة رب ه  ي أن يقوم مقبال  إلى هللا وا  في مقامه ينظر إلى اليمين والش 

 ثم  يقول:  الر حمن الر حيم
ررمآء أسررئلك بمطررالع غيبررك العلرري   يررا إلرره األبهررى بررأن تجعررل صررلوتي نررارا  لتحرررق  األسررمآء وفرراطر الس 

 حجباتي ال تي منعتني عن مشاهدة جمالك ونورا  يدل ني إلى بحر وصالك

 
 ثم  يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعالى ويقول:

رر ررا سرروايررا مقصررود العررالم ومحبرروب األمررم ترانرري مقرربال  إليررك منقطعررا  عم  كا  بحبلررك ال ررذي بحركترره ك متمس 
رادترك ومرا أكون حاضرا  قائما  بين أيرادي مشري   أنا عبدك وابن عبدك أي رب   كت الممكناتتحر   تك وا 

وعز تررك  وترضررى أسررئلك ببحررر رحمتررك وشررمس فضررلك بررأن تفعررل بعبرردك مررا تحررب   أريررد إال  رضررآئك
إلهري إلهري ال  قصرود قلبري ومحبروب فرؤادينآء كل  ما يظهر من عندك هو مالمقد سة عن الذ كر والث  

موات واألرض واسمك األعظم يا مالك األمرم  تنظر إلى آمالي وأعمالي بل إلى إرادتك ال تي أحاطت الس 
 ما تحب   إال   ما أردت إال  ما أردته وال أحب  
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 ثم  يسجد ويقول:
 سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك

 
 ثم  يقوم ويقول:

 فاجعل صلوتي كوثر الحيوان ليبقى به ذاتي بدوام سلطنتك ويذكرك في كل  عالم من عوالمك أي رب  

 
 ثم  يرفع يديه للقنوت مر ة أخرى ويقول:

ك اشرتعل مرن فري الربالد أسرئلك باسرمك ال رذي بره سرخ رت يا من في فراقك ذابت القلوب واألكبراد وبنرار حب ر
ترى الغريب سرع إلى وطنره األعلرى ظرل  قبراب  أي رب   قابآلفاق بأن ال تمنعني عما عندك يا مالك الر  ا

لرك األمرر  ليل بسراط عرز ك والفقيرر أفرق غنآئركعظمتك وجوار رحمتك والعاصري قصرد بحرر غفرانرك والرذ  
 ك أنت المحمود في فعلك والمطاع في حكمك والمختار في أمركأشهد أن   فيما تشآء

 
 كوع هلل تبارك وتعالى ويقول:ثم  يرفع يديه ويكب ر ثلال مرات ثم  ينحني للر  

ا  في جوارحي وأركاني شوقا  لعبادتك وشغفا  لذكرك وثنآئك ويشهد بما شرهد بره يا إلهي ترى روحي مهتز  
أن أسرئلك فري هرذا المقرام كرل  مرا عنردك  أي رب  أحرب   لسان أمرك في ملكوت بيانرك وجبرروت علمرك

ع ء عطلثب براز قدرتك واقتداركآئك وغنآئات فقري وا  ظهار عجزي وا   ك وا 
 

 ثم  يقوم ويرفع يديه للقنوت مر ة بعد أخرى ويقول:
عني  والمرآب ءأنت الحاكم في المبرد ال إله إال   ابأنت العزيز الوه   ال إله إال   إلهري إلهري عفروك شرج 

تني وندآئك أيقظني وفضلك أقامني وهرداني إ ال  ورحمتك قو  مرا لري وشرأني ألقروم لردى براب مردين  ليرك وا 
ه إلى األنوار المشررقة مرن أفرق سرمآء إرادترك تررى المسركين يقررع براب فضرلك  أي رب   قربك أو أتوج 

لك األمر فري كرل  األحروال يرا مرولى األسرمآء ولري الت سرليم  والفاني يريد كوثر البقآء من أيادي جودك
مآء  والر ضآء يا فاطر الس 
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 ات ويقول:فع يديه ثلال مر  ثم  ير 
 هللا أعظم من كل  عظيم

 
 ثم  يسجد ويقول:

بين أو أن تصررل إلررى فنررآء بابررك طيررور أفئرردة  سرربحانك مررن أن تصررعد إلررى سررمآء قرب ررك أذكررار المقررر 
 األبهى فات ومنز ها  عن األسمآء ال إله إال  أنت العلي  سا  عن الص  ك كنت مقد  أشهد أن   المخلصين

 
 ول:ثم  يقعد ويق

ك ة العليا وعن ورآئها لسان العظمرة مرن األفرق األبهرى أن رأشهد بما شهدت األشيآء والمأل األعلى والجن  
مز المخزون ال ذي به اقتررن الكراف بركنره  ر  المكنون والر  أنت هللا ال إله إال  أنت وال ذي ظهر إن ه هو الس 

 رى ي كتب هللا رب  العرش والث  أشهد أن ه هو المسطور من القلم األعلى والمذكور ف ون الن  

 
 ويقول: ثم  يقوم مستقيما  

هود ترى عبراتي وزفراتي وتسرمع ضرجيجي وصرريخي وحنرين فرؤادي  يا إله الوجود ومالك الغيب والش 
ب إليرك وجريراتري منعتنري عرن الرورود فري سراحة قدسرك  أي رب   وعز تك اجتراحاتي أبعدتني عن الت قر 

أسررئلك بمرروطئ قرردميك فرري هررذا البيرردآء وبلب يررك لب يررك  وبعرردك أحرقنرريك أضررناني وهجرررك أهلكنرري حب رر
ر لري زيرارة جمالرك والعمرل بمرا  أصفيآئك في هذا الفضآء وبنفحات وحيك ونسمات فجر ظهورك بأن تقد 

 في كتابك
 

 ثم  يكب ر ثلال مرات ويركع ويقول:
فتنرري مشرررق آياترركلررك الحمررد يررا إلهرري بمررا أي رر وجعلتنرري خاضررعا  لربوبي تررك  دتني علررى ذكرررك وثنآئررك وعر 

 وخاشعا  أللوهي تك ومعترفا  بما نطق به لسان عظمتك
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 ثم  يقوم ويقول:
ر في سوء عملري وحسرن عملرك يرذوب  نقض ظهري وغفلتي أهلكتنيأإلهي إلهي عصياني  كل ما أتفك 

ره إلير م فري عروقريكبدي ويغلري الرد   ك وأيرادي وجمالرك يرا مقصرود العرالم إن  الوجره يسرتحي أن يتوج 
نررآء يررا رب  ترررى يررا إلهرري عبراترري تمنعنرري عررن الررذ كر والث   جررآء تخجررل أن ترتفررع إلررى سررمآء كرمرركالر  

يرا مالرك  أسئلك بآيرات ملكوترك وأسررار جبروترك برأن تعمرل بأوليآئرك مرا ينبغري لجرودك رى العرش والث  
هود  الوجود ويليق لفضلك يا سلطان الغيب والش 

 
 د ويقول:ات ويسجثم  يكب ر ثلال مر  

بنا إليك ويرزقنا كل  خير أنزلته في كتبك وزبرك أي رب  نسرئلك  لك الحمد يا إلهنا بما أنزلت لنا ما يقر 
 إن ك أنت العزيز العال م نون واألوهامبأن تحفظنا من جنود الظ  

 
 ثم  يرفع رأسه ويقعد ويقول:

ة العليرا وال رذين فردوس األعلى والجن رأشهد يا إلهي بما شهد به أصفيآئك واعترف بما اعترف به أهل ال
 الملك والملكوت لك يا إله العالمين طافوا عرشك العظيم

 
 

 الصالة الوسطى

 الصباح والزوال والمساءفي تؤدى يوميا 

 
 ومن أراد أن يصل ي له أن يغسل يديه وفي حين الغسل يقول:

صرر ف فيمرا لرم يردخل فري م  احفظها عرن الت  إلهي قو   يدي لتأخذ كتابك باستقامة ال تمنعها جنود العالم ث
 إن ك أنت المقتدر القدير  ملكها

 
 وفي حين غسل الوجه يقول:

ره بأنوار وجهك ثم  احفظه عن الت   أي رب   وج هت وجهي إليك ه إلى غيركنو   وج 
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ها  إلى القبلة ويقول:  وبعد له أن يقوم متوج 
قد أظهر مشرق الظ هرور ومكل رم الط رور ال رذي بره أنرار  لخلقله األمر وا شهد هللا أن ه ال إله إال  هو

مآء قرد أترى المالرك الُملرك والملكروت األفق األعلى ونطقت سدرة المنتهى وارتفع الن   دآء بين األرض والس 
 رى والعز ة والجبروت هلل مولى الورى ومالك العرش والث  

 
 ثم  يركع ويقول:

موات واألرضين سبحانك عن ذكري وذكر دوني ووصفي ووصف  من في الس 

 
 ثم  يقوم للقنوت ويقول:

 احمينجآء بأذيال رحمتك وفضلك يا أرحم الر  يا إلهي ال تخي ب من تشب ال بأنامل الر  
 

 ثم  يقعد ويقول:

قد أظهرت أمرك ووفيت بعهدك وفتحت براب  أنت أشهد بوحداني تك وفرداني تك وبأن ك أنت هللا ال إله إال  
رموات واألرضرين فضلك علرى مرن فري ر الس  رالة والس  كبيرر والبهرآء علرى أوليآئرك ال رذين مرا الم والت  والص 

 إن ك أنت الغفور الكريم منعتهم شئونات الخلق عن القبال إليك وأنفقوا ما عندهم رجآء ما عندك

 
غرى  الة الص   الص 

 وال:ُتقرأ مر ة كل  أربع وعشرين ساعة، حين الز  
 

ترك وضرعفي واقتردارك  ني لعرفانك وعبادتكأشهد يا إلهي بأن ك خلقت أشهد فري هرذا الحرين بعجرزي وقو 
 أنت المهيمن القي وم ال إله إال   كآئوفقري وغن
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 صالة الميت 

 يقرء في القنوت:
 

ه إليك منقطعرا  عرن سرواك إن رك أنرت أرحرم  يا إلهي هذا عبدك وابن عبدك ال ذي آمن بك وبآياتك وتوج 
فضرالك إف ار الذنوب وست ار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسمآء جرودك وبحرر أسئلك يا غ احمينالر  

مآء  أنت الغفور الكريم ال إله إال   وتدخله في جوار رحمتك الكبرى ال تي سبقت األرض والس 

 
 وبعد يشرع في الت كبيرات

 
ل:   ا كلٌّ هلل عابدون إن      في األو 

 ا كلٌّ هلل ساجدون إن  وفي الث اني:  
  ا كلٌّ هلل قانتون إن    الث:في الث  و 

  ا كلٌّ هلل ذاكرون إن    ابع:وفي الر  
    ا كلٌّ هلل شاكرون إن   وفي الخامس:

    إنا كلٌّ هلل صابرون ادس: وفي الس  
 كل  منها تسع عشرة مر ة.

 

 هذه أمتك وابنة أمتك إلى آخر. وفي الن ساء يقول:

 

  تسع عشرة مرة، تلوة كل من االذكار الستةبعد تلوة كل تكبيرة "هللا ابهى" يجب.  

ا فصل   الصوم[. 44شكر هللا وحمده وفصل  42الدعاء والمناجاة والتقرب إلى هللا وفصل  37]راجع أيض 
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 الصوم   -44

 من اثار حضرة بهاء هللا 

ا وانهررا لعمررود الرردين وبهرر .والصرروم شمسررها والصررلوة قمرهررا ،ان الرردين سررماء، خررذ الصررلوة والصرروم -1
كتابرره فرري ق الكررل علررى العمررل بمررا انزلرره نسررئل هللا تبررارك وتعررالى ان يوف رر .ييظهررر المطيررع والعاصرر

 . القديم

 (6ص ،اهمية الصلة والصوم)

هرذا الظهرور المشررق فري وعفونرا مرا دونهرا  ،أعردل الفصرولفري قد كتبنا الصوم تسعة عشر يوما  -2
 . المنير

 (لوح ملك باريس)

 كفروا انفسركم مرن الطلروع .صروموا لوجره ربكرم العزيرز المتعرال ،شهر العالءي فقد كتب لكم الصيام  -3
لريس ألحرد ان يتجراوز عرن حردود  .كذلك حكم المحبوب من لدى هللا المقتردر المخترار ،الغروبإلى 

ن عرروويررل لمررن غفررل  يلجمررال حبررا ي طرروبى لمررن عمررل اوامررر  ،هللا وسررننه وال ألحررد ان يتبررع االوهررام
 . ربه العزيز الجبارايام في مشرق االمر 

 (72ص  ،الجزء االول ،الحكمة لئالئ)

ا لكم بعرد ا معدودات وجعلنا النيروز عيد  يام ايام  يا قلم االعلى قل يامأل االنشاء قد كتبنا عليكم الص   -4
 اكمالها كذلك اضاءت شمس البيان من افق الكتاب من 
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ا جعلناهرا مظراهر ان ر، يامهور قبل شهر الص  لش  عن اة ائدواجعلوا االيام الز   .لدن مالك المبدء والمآب
الهل البهاء ان يطعموا فيهرا  يينبغ ،هورنة والش  دود الس  بحت وااليام لذا ما تحدد   ييالالهاء بين الل  
ررر حن  ويسررب   رن  ويكب ررر ويهللررن  ، القربررى ثرررم الفقررراء والمسررراكين ي انفسررهم وذو  هررم برررالفرح رب   دن  ويمج 
لريس  .يام كذلك حكم مولى االنامالص  في  فليدخلن   ،العطاء قبل االمساكت ايام اواذا تم   .واالنبساط

عفا هللا عنهم فضال من عنده انه لهو العزيرز  ،على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج
 . ابالوه  

 (16ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 اما معدودات يام اي  قد كتبنا عليكم الص   -5

أحد ألواحه بأن حكم الصوم في وأكد حضرة بهاء هللا  .ن الشريعةالصوم والصلة ركنان من أركا
  :أن أيام الصوم هي ولي أمر هللاوبي ن حضرة  .هللاإلى  والصلة قد أنزل ليتقرب بهما المؤمنون 

وعلى المؤمن أن يسعى أثناءها ، وفترة لتجديد القوى الروحانية، األساس أيام للتعبد والتأملفي  …"
نعاش القوى الروحية الكامنة ، لتقويم وجدانه ولذلك فأهمية هذه الفترة وغايتها أساسا  .ذاتهفي وا 

 " .الجسدية والشهوات، عن األنانية رمز للكف  فالصوم ذكرى للصائم وي، روحانية

ويوجد  .بلوغ سن السبعينإلى  ةوالصوم مفروض على كل مؤمن ومؤمنة من سن الخامسة عشر 
ويطابق وقت الصوم شهر العلء من  .ه ولإلعفاء من الصومموجز ألحكام الصوم واإلعفاء من

ويبدأ شهر العلء عقب ، (مارس)من شهر آذار  20 – 2الفترة ما بين في ويقع عادة ، التقويم البديع
 . الصوم بعيد النيروز يأيام الهاء مباشرة وينته

 (25ة الفقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 الها ا لكم بعد اكميروز عيد  وجعلنا الن   -6

وطبقا لهذا التقويم ، يعرف اآلن بالتقويم البديع أو التقويم البهائيُ يدا وضع حضرة الباب تقويما جد
 إلى  اليوم هو المدة من غروب الشمس، يالشمس
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وجعل النيروز ، كتاب البيان شهر العلء بالصومفي وقد اختص حضرة الباب  .يغروبها التال
 . جعل يوم النيروز عيداالذي حضرة بهاء هللا هذا التقويم ت وثب   .وأسماه يوم هللا، خاتمته

، ينصف الكرة الشمالفي  يويطابق االعتدال الربيع .فالنيروز هو اليوم األول من السنة البهائية
يوم  يأفي وبين حضرة بهاء هللا أن  .(مارس)والعشرين من شهر آذار  يويوافق عادة اليوم الحاد

يحل هذا العيد ويبدأ االحتفال به حتى  (ياالعتدال الربيع ييعن)لحمل برج اإلى  تنتقل فيه الشمس
اليوم في ولو كان انتقالها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة. وعلى ذلك يمكن أن يحل النيروز 

تبعا لوقت دخول االعتدال  (مارس)والعشرين من شهر آذار  يوالعشرين أو الثان يالعشرين أو الحاد
 . يالربيع

ة بهاء هللا كثيرا من التفاصيل لتشريع بيت العدل األعظم ومن بينها عدة مسائل تتعلق وترك حضر 
 يأمر هللا أن تحديد موعد حلول النيروز على نطاق عالم يوقد ذكر حضرة ول .يبالتقويم البهائ

اختيار نقطة معينة على سطح األرض التخاذها مقياسا لتحديد وقت دخول االعتدال  ييقتض
 . أن اختيار تلك النقطة متروك لبيت العدل األعظمإلى  ا أشاركم .يالربيع

 يامهور قبل شهر الص  ائدة عن الش  واجعلوا االيام الز   -7

 .يوما وخمس ساعات وخمسين دقيقة 365تتألف من  التيالسنة الشمسية  ييتبع التقويم البهائ
 361فيكون المجموع )يوما  كل شهر منها تسعة عشر، وتتألف السنة البهائية من تسعة عشر شهرا

ولم يحدد  .السنوات الكبيسةفي أو خمسة أيام ، أربعة أيام يذلك األيام الزائدة وهإلى  يضاف (ايوما 
ولكن أتى الكتاب األقدس بجواب هذه المسألة  التقويم الجديدفي حضرة الباب موضع األيام الزائدة 

ولمزيد من التفصيل انظر  .قبل دخول الصوم يأ، فوضع األيام الزائدة قبل أول شهر العلء مباشرة
 .The Bahá'í World "يعالم البهائ"ال كتاب المجلد الثامن عشر من، الجزء الخاص بالتقويم البديع

The baha’ I world  
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 ا جعلناها مظاهر الهاء ان   -8

الحساب في  ي الهاء وهو حرف يساو إلى  أيام السنة البهائية الزائدة على الشهور قد امتازت بانتسابها
وكذلك يشير حرف الهاء  .وهو أكبر عدد يمكن أن تصل إليه عدة أيام الهاء، العدد خمسة يبجداأل
 . ةلهيمدلوالت ومعان روحانية أخرى ومن جملة ما يرمز إليه الهوية اإلإلى  اآلثار المباركةفي 

 ت ايام العطاء قبل االمساك إذا تم   -9

 .احتفاال بأيام الهاء، واإلنفاق على الفقراء والمساكين، والضيافة، أوصى حضرة بهاء هللا بإقامة الوالئم
أمر هللا أن األيام الزائدة هذه مخصصة  يوتشرح رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة ول

 . للضيافة وتقديم الهدايا

 من حرج  …ليس على المسافر  -10

لصوم ويوجد مزيد من البيان من افي يعتبر عذرا يعالذي ن حضرة بهاء هللا الحد األدنى للسفر عي  
أمر هللا أنه على الرغم من أن  ين حضرة ولوقد بي  ، خلصة األحكام واألوامرفي لهذا الحكم 

كما أضاف بأن  .أن يصوموا إن شاءوا ذلكفي فإن لهم الحرية ، المسافرين معفون من الصوم
ا المسافر مستقل القطار أو يقضيه التيوال يقتصر على الساعات ، اإلعفاء يشمل مدة السفر بأكملها

  .السيارة أو غيرهما من وسائل السفر

 ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج عفا هللا عنهم فضال من عنده  -11

، هللا من الصوم كل من المرضى والمسنين ومن كان على سفر والحوائض والحوامل ىفأع
ذين يزاولون األعمال الشاقة أيضا على أن يراعوا نصح كما يشمل اإلعفاء األشخاص ال .والمرضعات

وقد  .تلك األيام أحب وأولى"في القناعة والستر ، احتراما لحكم هللا لمقام الصوم" :حضرة بهاء هللا
إلى  المشتغلون بها من الصوم يرجع ىفيع التيأمر هللا بأن تحديد األعمال الشاقة  يأشار حضرة ول

 . بيت العدل األعظم

 (31حتى  25الفقرات من  ،الكتاب االقدس شرح)
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اكم ان يمنعكم الهوى عن هذا الفضل اي  ، االفولإلى  لوعرب من الط  وا انفسكم عن االكل والش  كف   -12
 . الكتابفي ر قد  ذي ال  

 (17ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 االفول إلى  لوعرب من الط  وا انفسكم عن االكل والش  كف   -13

بعد ، أحد ألواحهفي وقد تفضل حضرة عبد البهاء  .اإلمساك عن األكل والشرب عينت هذه اآلية فترة
ألن  .ضمن المشروبات أن شرب الدخان يعد  ، تعريف الصوم بأنه االمتناع عن األكل والشرب

 . هو ما يدخل الجوف عن طريق الفم دون مضغ الشرب لغة 

 (32فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

 الصوم   –14

.ِعظ م المقام  .1 ين البهائي  وم في الد   ال ذي يحتل ه الص 

وم بنهاية أي ام الهاء، وينتهي بعيد الن يروز. .2  يبدأ شهر الص 

روق إلى الغروب. .3 رب من الش   اإلمساك عن األكل والش 

وم ف رض على الر جال والن ساء ابتداءا من سن  البلوغ، وهو إدراك العام الخامس عشر. .4  الص 

وم: يأُعف .5  من الص 

فر:من كان عل .أ  ى س 

فر ألكثر من تسع ساعات. -  إذا طال الس 

 إذا طال سفر الُمترج ل ألكثر من ساعتين. -

ة تقل عن  -  يوماا. 19إذا توق ف المسافر في مكان لمد 

ة  - تتوم فتتي مكتتان لمتتد  يومتتاا ُيعفتتى متتن صتتوم األي تتام الث لثتتة  19إذا توق تتف المستتافر أثنتتاء الص 
 األولى لتوق فه.

و  - وم من يوم وصوله.العائد لموطنه أثناء الص   م يبدأ الص 

 ب.  من كان مريضاا.
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بعين عاماا من عمره.  ج.  من جاوز الس 

 د.  المرأة الحامل.

 المرضع.ه.  

ة  أ وتتلو اآلية الخاص   مر ة يومياا. 95و.  الحائض بشرط أن تتوض 

تر والقناعة احتراماا لحكم هللا و ز.  المشتغلون بأعمال شاق   وم.ة، على أن ُيراعوا الس   مقام الص 

تتيام جتتائز، ولكتتن الن تتذر بتاألمور الن افعتتة للعبتتاد أحتتب  إلتتى 6 توم وفتتاءا بنتتذر فتتي غيتتر شتهر الص  . الص 
 هللا.

 (من خلصة وترتيب احكام الكتاب االقدس واوامره) 

 من اثار حضرة عبد البهاء 

 . هذا الدور المقدسفي ان الصلة والصيام من اعظم الفروض  -1

 (12ص  ،لصوماهمية الصلة وا)

وال يليق  اال يجوز الفتور فيهما ابدا  .عالم العبادة يعتبر الصوم والصلة اعظم ركنين لشريعة هللافي  -2
 التقصير بهما.

 (12ص  ،اهمية الصلة والصوم)

ت .ة مثتل الصتوم والصتلة همتا متن الفتروض القطعيتة علتى العبتادلهيتان االحكام اإل -3  هولهتذا يجتب التوج 
 .المقام االعلى والدعاء والمناجاة بان ننجو من شتبهات التاويتلإلى  لمأل االعلى والتوس  مطاف الإلى 

مرن احرب البهراء  .هذا هو مسلك عبد البهاء وهذا هو متذهب عبتد البهتاء وهتذا هتو طريتق عبتد البهتاء
 . ينباتبع هذا الصراط المستقيم ومن ترك هذا الصراط انه لمن المحتج

 (13 – 12اهمية الصلة والصوم ص )
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علتيكم االهتمتام بته جتدا انته متن استاس شتتريعة هللا  .بخصتوص متا كتبتته حتول الصتيام انته امتر عظتيم -4
 . وركن من اركان دين هللا

 (20ص  ،اهمية الصلة والصوم)

 . للنسان يالمقام الروحانفي ا ان الصيام يسبب علو   -5

 (21ص  ،اهمية الصلة والصوم)

ره فيصبح القلب رقيقا وتزداد روحانية االنسان بحيث يصتبح فكتره االنسان وتذك   هتنب  إلى  يالصيام يؤد -6
 . للنسان ي المعنو  يمن هذه الحالة يزداد الرق .يالذكر االلهفي منحصرا 

 (27ص  ،9الجزء  ،سمانيمائده ا)

ا فصل   الصالة[. 43]راجع أيض 
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 الصبر والتسليم بالقضاء والقدر    -45

  من آثار حضرة بهاء هللا

       .يبالئفي االصطبار  يقضائفي بر الص   وعالمة الحب  ة عالمشيء لكل  يا ابن االنسان -1

 (مكنونةالكلمات ال) 

مقرام قرد كران إلرى  ان اصرطبر وال تجرزع وانره يكفيرك برالحق ويرفعرك يسربيلفي تك البأساء وان مس   -2
  .كل االحيانفي ان ا نكون معك و  يال تحزن ثم انس بنفس اوان وجدت نفسك فريد   ابالحق محمود  

  (بديع 125طبعة  -171ص  ،4مجلد  ،اثار قلم اعلى)      

وكرانوا علرى منراهج شريء البأسراء والضرراء ولرن يجزعروا مرن في ابرين الذين يصبرون فطوبى للص   -3
  .الصبر لمن السالكين

 (سورة الملوك)

ر لهرفي ان الذين حملوا الشدائد  -4 طروبى لمرن صربر ابتغراء مرضراة  .م مقرام كرريمسبيل هللا اولئك قرد 
  .ان ا نذُكره بالحق ويذكره المأل االعلى انه لهو العليم الخبير، هللا

  (105ص  ،درياي دانش)
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ا فات عنكم من زخارف الردنيا وال تفزعروا وال تجزعوا عم  ة فانيالايام في وانتم يا مأل البيان فاصبروا  -5
ر لكرل الحسرنات ُقرثرم اعلمروا برأن  ،صرحائف القردرة مقردورا فريكانرت  التريعن شدائد االمرور  فري د 

 ىفاال الصربر وهرذا مرا قضرى حكمره علرى محمرد رسرول هللا مرن قبرل وانمرا يرو  امحردود   اءالكتاب جز 
  .جزاء الصابرين اجرهم بغير حساب

 (422 – 421ص سورة أيوب،  ،3مجلد  ،امر وخلق)

وجردتم الضرر اء اشرتدت والبأسراء امترد ت واالرض ارتجفرت  الضعفاء انه اذا ييا حمامة الوفاء خاطب -6
والجبرررال ارتعررردت وزوابرررع الشررردائد احاطرررت وبحرررور الباليرررا فاحرررت واريررراح الزرايرررا هاجرررت وطوفررران 

  .سبيل ربكم الجليلفي عليكم بالصبر الجميل ، االمتحان احاط االمكان

  (62ص  ،سمانيبيام ا)

  عبد البهاءمن اثار حضرة 

 علتتتيكم بالصتتتبر والستتتكون حتتتين التتتبلء وكلمتتتا ازدادت المصتتتائب ال تضتتتطربوا بتتتل قتتتاوموا يتتتا حتتتزب هللا -1
  .القدير يطوفان المحن واآلالم بكل اطمئنان وبفضل هللا العل

 (162ص  ،3مجلد  ،مكاتيب)

ان الرضتى  .يسروائ افليطلب رب   يمن لمَ يرَض بقضائالحتديث في جاء ، يايها الطالب للرضاء االله -2
  .ل كل مصيبة بكل سرورم  سبيل هللا وتحفي ل كل بلء تحم   يعني اءبالقض

  (262ص  ،5مجلد  ،سمانيمائده ا)
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 امر هللا  يمن تواقيع حضرة ول

على االحباء ان يقاوموا هذه المشاكل بكل ثبوت ورسوخ وصبر وشكر وبكل اتحتاد واتفتاق وعلتيهم ان  -1
متتن هتتذه االتعتتاب واالوصتتاب  وان ال ييأستتواة احتتل الباقيتتويعبتتروا المر ة يتحملتتوا هتتذه المصتتائب المتتابعتت

 والظلم والعدوان.

  (9نار ونور ص )

ا فصل  ل على هللا وفصل  25الباليا واالمتحانات اللهية وفصل  15االستقامة والثبات على أمر هللا وفصل  2]راجع أيض  الشهادة  41التوك 
 شكر هللا وحمده[. 42في سبيل هللا وفصل 
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 صحة والشفاء والعالج ال   -46

 من آثار حضرة بهاء هللا 

الرذي انا مرا رفعنرا االسرباب برل اثبتناهرا مرن هرذا القلرم ، الحذاق من االطباءإلى  اذا مرضتم ارجعوا -1
 . جعله هللا مطلع امره المشرق المنير

 (113ة فقر  ،الكتاب االقدس)

عم الرياضة على الخالء بها تقوى ن، قل يا قوم ال تأكلوا اال بعد الجوع وال تشربوا بعد الهجوع -2
ال  .ال تترك العالج عند االحتياج ودعه عند استقامة المزاج .وعند االمتالء داهية دهماء االعضاء

 عالج العلة اوال باالغذية وال تجاوز .وال تزدرد اال بعد أن يكمل القضم، تباشر الغذاء اال بعد الهضم
دع الدواء عند السالمة  .المركباتإلى  ردات ال تعدلان حصل لك ما اردت من المف .االدويةإلى 

 ال  بادر او  .اذا اجتمع الضدان على الخوان ال تخلطهما فاقنع بواحد منهما .وخذه عند الحاجه
ذا  .حذر ادخال الطعام على الطعام خطٌر كن منه على .بالرقيق قبل الغليظ وبالمايع قبل الجامد وا 

 فامش واذا أكلتَ  .هى ثم اختم باسم ربك مالك العرش والثرى باسمي االب شرعت في االكل فابتدئ
    .وما عسر قضمه منهي عنه عند اولي النهى كذلك يأمرك القلم االعلى قليال   الستقرار الغذاء

  (من لوح الطب) 
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قابل االمراض  .واترك العادة المضرة فانها بلية للبرية، أكل القليل في الصباح انه للبدن مصباح -3
ان الزم القناعة في كل االحوال بها تسلم  .باب وهذا القول في هذا الباب فصل الخطابباالس

قل الحسد يأكل  .ان اجتنب الهم والغم بهما يحدال بالء أدهم .وسوء الحال ةلاالنفس من الكس
تنقية الفضول هي العمدة  .الجسد والغيظ يحرق الكبد ان اجتنبوا منهما كما تجتنبون من االسد

، اوأعطيناه أثر   اسبب  شيء قد قدرنا لكل ، تجاوز أكله تفاقم سقمهالذي الفصول المعتدلة و  ولكن في
قل بما بيناه ال  سمي المؤثر على االشياء إن ربك هو الحاكم على ما يشاءامن تجلي  كل ذلك

تجاوز االخالط عن االعتدال وال مقاديرها عن االحوال يبقى االصل على صفائه والسدس وسدس ي
             .ويسلم الفاعالن والمنفعالن وعلى هللا التكالن ، دس على حالهالس

 (من لوح الطب) 

 ي لعمر  ،ثم بما قدرنا لصحة امزجة العباد ،اشف المرضى اوال بذكر ربك مالك يوم التناد، يا طبيب -4
اج إنه قل تمسكوا به الستقامة المز ، شر َب خمر حبي لقاؤه شفاء ونفسه رحمة ورجاءالذي الطبيب 

    .مؤيد من هللا للعالج

 (من لوح الطب)

 . ما يأمرهبان يراجع المريض الطبيب الحاذق ويعمل  يان االمر المبرم االله -5

 (243ص  ،واحكام حدود گنجينه)

ولكتتن علتتى الطبيتتب ان يكتتون حاذقتتا ، هتتو ان يعمتتل المتتريض طبقتتا لنصتتائح االطبتتاء يان الُحكتتم االلهتت -6
تت .المتعتتال يحفتتط االنستتان هتتو متتن اعظتتم االمتتور لتتدى هللا الغنتت الن، حتتتى تطتتاع اوامتتره ح هللا وقتتد رج 

ولهتذا ، علتى االجستام الستليمهة وواجبتة الن اجتراء االحكتام الزمت، العلتوم يتعالى علم االبتدان عتن بتاق
  .على االمور االخرى ة فان صحة االنسان لها االولوي

  (11-10ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)
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ن ا  وا بالعتتدل و ولكتتن علتتيهم ان يتحل تت، احتتون بتتالمريض هتتو مقبتتولاق والجر  الطبتتاء الحتتذ  كتتل متتا يفعلتته ا -7
 . بالطبع فهو احسن واولى، عرفوا الحق سبحانه وتعالى

 (244 – 243ص  ،واحكام حدود گنجينه)

 من الواح حضرة عبد البهاء 

راجعته ضرورية حتى لو كان وان م، علينا ان نطيع ما يقوله الطبيب الحاذق كما قال حضرة بهاء هللا -1
متتع الحكتتيم ة المقصتتود هتتو ان تحتتافطوا علتتى الصتتحة بواستتطة المشتتور  .(طبيبتتا)المتتريض نفستته حكيمتتا 

  .الحاذق (الطبيب)

 (153ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

فهتتو  ستتمانيامتتا الستتبب الج .يحتتانو وآختتر ر  ستتمانيستتبب ج، ان الشتتفاء متتن االمتتراض مرجعتته ستتببان -2
هو بواسطة الدعاء والمناجتاة ويجتب االستتفادة والتشتبث بتالطريقتين  يطبيب والسبب الروحانمعالجة ال

تستتببها  التتتيامتتا االمتتراض ، تستتببها عتتوارض جستتمية تعتتالج بواستتطة االطبتتاء التتتيان االمتتراض  .معتتا
عتن ة االمتراض الناتجت، ومثتال علتى ذلتك .امور روحانية فيمكن ازالتها عتن طريتق االستباب الروحانيتة

لهتتتتا لتتتته اثتتتتر اكبتتتتر متتتتن العتتتتلج  يفتتتتإن العتتتتلج الروحتتتتان، الحتتتتزن والختتتتوف واالثتتتتار العصتتتتبية للنستتتتان
 . ولهذا علينا بالعلج بهاتين الطريقتين وال يمنع احدهما علج االخر .سمانيالج

 (148ص  1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

ولهتتذا  يوالروحتتان ستتمانيل الشتتفاء الجالصتتادرة متتن اجتتل الشتتفاء تشتتم اةيتتا أمتتة هللا ان االدعيتتة والمناجتت -3
وان كتان وضتع المتريض يستمح  .معتا يوالروحتان ستمانيجعليِك بتلوة هذه االدعية من اجل الشفاء ال

  .له بالشفاء فانه بالطبع سيشفى
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لهتتم ولهتتذا فاالدعيتتة ستتوف لتتن تستتتجاب اقتضتتاء بتتالحكم  اولكتتن الشتتفاء لتتبعض المرضتتى يستتبب ضتتررا 
 . االمراض الجسمانية والروحانية معافي ان قوة روح القدس تشيا امة هللا  ة.لهياإل

  (158ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

 .على قلبك يهعمل بما يلقا حضرة بهاء هللا و إلى  هاثناء العلج توج   :يقول عبد البهاء مخاطبا للطباء -4
 .لمجتتروحين بالموهبتتة العظمتتتىوالمتتتألمين بالبشتتارة الكبتتترى وا يالمرضتتى بتتالفرح والستتترور االلهتت الجعتت

هتتتذا التتتنفس  .روحانيتتتةمنحتتته الفتتترح والستتترور واالنجتتتذابات الرحمانيتتتة بتتتالقوة الاوعنتتتدما يأتيتتتك المتتتريض 
 . يهب الحياة للعظم الرميم ويحيى روح كل عليل وسقيم يالرحمان

 (148-147ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

ان  .هما طبابتتة جستتمانية واختترى طبابتتة روحانيتتةا وتين احتتدالحمتتد هلل بتتأن لتتك قتت .ايهتتا الطبيتتب االديتتب -5
تتت، ستتمانيالعتتتلج الجفتتي الروحانيتتات لهتتتا نفتتوذ عظتتتيم  ر المتتريض ببشتتتارات جميلتتتة متتتثل عليتتك ان تبش 

 وقتد تكترر حصتول الشتفاء العاجتل متن ذلتك السترور والحبتور .اوطربات ايصبح فرحا  ه وتسعده حتىوتسر  
االمتتراض فتتي ان المشتتاعر الروحانيتة لهتتا اثتتر عجيتب  .لقتوتينولهتذا عليتتك بتالعلج بواستتطة تلتتك ا …

 . العصبية

  (147ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

قستتمان باالستتباب الماديتتة وقستتمان بالوستتائل  :بتتدون دواء علتتى اربعتتة اقستتام ي فتتاعلم ان العتتلج والتتتداو  -6
الحقيقة لهما ستريان بتين البشتر في والمرض  أما القسمان الماديان فأحدهما هو ان الصحة، الروحانية

فلتو ان ، اما عدوى المرض فسريعة وشديدة ولكن انتقتال الصتحة بطتيء جتدا، ولكلهما عدوى وانتقال
وكمتا ان المترض ينتقتل ، اآلخترإلتى  جسمين تماسا فمن المؤكتد ان تنقتل اجتزاء المكتروب متن احتدهما

شتخص صتحيح تكتون ستببا فتي يضتا فربمتا الصتحة التامتة ا، آخر ويسري بسرعة شديدةإلى  من جسد
عتدوى المترض شتديدة وستريعة  والمقصتود ان، شتخص متريضفي تخفيف وطأة مرض بسيط جدا في 
 وانتقال الصحة ، رالتأثي
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ان القتوة الشتديدة  ييعنت، االمتراض البستيطة جتدافتي ولهذا كتان تتأثيره جزئيتا ، بطيء جدا وقليل التأثير
 .فتوجتد الصتحة وهتذا قستم واحتد، الجستم العليتلفتي يتف الجسم الصحيح تتغلتب علتى المترض الخففي 

، جستم آخترفتي قد يمكن التأثير بها من جستم  التيتلك القوة ، اما القسم اآلخر فهو القوة المغناطيسية
فتتإذا وضتتع شتتخص يتتده فتتوق رأس شتتخص ، وهتتو ايضتتا لهتتا تتتأثير بستتيط، وربمتتا تكتتون ستتبب الشتتفاء

وذلتتك متتتن حيتتتث ان التتتتأثير المغناطيستتتي ، ريضمتتريض او علتتتى قلبتتته قتتتد تحصتتل فائتتتدة لشتتتخص المتتت
  .وهذا التأثير ايضا ضعيف وبسيط جدا، والتأثرات النفسية تكون سببا لزوال المرض

فأحتدهما هتو ان ، اللذان تكون القوة الروحيتة واستطة الشتفاء فيهمتا ياما القسمان اآلخران الروحانيان أ
المتريض يكتون منتطترا بلهفتة  ذا الشتخصانسان صحيح تمام االعتناء نحو شخص مريض، وهت ييعتن

، ايضا للشفاء ومعتقدا تمام االعتقاد بأنه سيكتسب الصحة من القتوة الروحانيتة لهتذا االنستان الصتحيح
علتتى ان يوجتته الشتتخص الستتليم كتتل عنايتتته ، تتتام بتتين الصتتحيح والمتتريض يبحيتتث يحصتتل ارتبتتاط قلبتت

فمتن التتأثير والتتأثرات النفستانية تتهتتيج ، يكتون علتى يقتين ايضتا بحصتول الشتفاءالتذي لشتفاء المتريض 
فمتتتثل لتتتو كتتتان لشتتتخص ، االعصتتتاب وتلتتتك التتتتأثرات وهيتتتاج االعصتتتاب تصتتتير ستتتببا لشتتتفاء المتتتريض

الحصول علتى شتيء ثتم تبشتره فجتأة بتحقتق امنيتته فتإن اعصتابه تتهتيج ويكتون في مريض امنية وامل 
ع حتتادث متتروع فجتتأة فقتتد يكتتون ذلتتك وكتتذلك لتتو يقتت، زوال مرضتته بالكليتتةفتتي هيتتاج اعصتتابه هتتذا ستتببا 

ألنته ، يفلتم ينشتأ هتذا المترض بستبب متاد، بمترض  الحالفي مهيجا العصاب شخص سليم فيصاب 
ولتذلك ، ياورثه هذا المترض هتو مجترد التهتيج العصتبالذي بل ان ، لم يأكل شيئا ولم يصل اليه شيء

االعصتتاب ومنتته فتتي جتتان التتنفس ستترورا بحيتتث يحصتتل هيفتتي بغتتتة يبعتتث  يفتتان تحقتتق منتهتتى االمتتان
 . تحصل الصحة

بحيث ان ، وشخص المريض يوالخلصة فان االرتباط التام الكامل فيما بين شخص الطبيب الروحان
ويقصتتر كتتل ، ذلتتك الطبيتتبإلتتى  يتتتهل  والمتتريض ايضتتا يتوجتته بكُ ، المتتريضإلتتى  يتتتهل  الطبيتتب يتوجتته بكُ 

 توجهه على شخص الطبيب 
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هتذا االرتبتاط يستبب تهتيج االعصتاب وبهيجتان االعصتاب يحتدث ف، ينتظتر حصتول الصتحة يالروحان
فمتثل لتو ، حد ما وليست بدائمتة التتأثيرإلى  بعض االحيانفي غير ان هذه الوسائط قد تؤثر  .الشفاء

شخص بمرض شديد جتدا او اصتيب بجترح فتأن هتذه الوستائط ال تكتون مرهمتا لهتذا الجترح حتتى  يابتل
اال ان ، االمتتراض الشتتديدةفتتي ال تتتأثير لهتتذه الوستتائط  ييعنتت، متترضوال ستتببا ألن يتتزول هتتذا ال، يلتتتئم

 . فهذا هو القسم الثالث، غالب االحيانفي ألن البنية القوية تقاوم المرض ، البنية قد تساعد على ذلك

ولتيس هتذا مشتروطا بالتمتاس وال بتالنظر حتتى ، أما القسم الرابتع فهتو حصتول الشتفاء بقتوة روح القتدس
وسواء أحصل تماس بين ، شرط من الشروط سواء أكان المرض خفيفا أم شديدا ي بأوال بالحضور وال
وستتواء أحضتتر المتتريض أم لتتم ، وستتواء أحصتتل ارتبتتاط بتتين المتتريض والطبيتتب أم ال، الجستتمين أم ال

 . وذلك بقوة روح القدس .يحضر

  (190 – 188ص  ،عبد البهاءمن مفاوضات )

انته متن الممكتن ان تعتالج االمتراض بتالقوة المعنويتة  يلج الروحتانمستالة الطتب والعتفتي ا ن  سبق ان بي   -7
، حتد البلتوغإلتى  درجتة الطفولتة ولتم يصتل بعتدفتي فعلم الطب ال يزال  .يالعلج المادفي ونتكلم اآلن 
وذلتتك باالغذيتتة ، حتتد البلتتوغ يكتتون العتتلج بأشتتياء ال يكرههتتا شتتم االنستتان وال ذوقتتهإلتتى  وعنتتدما يصتتل
فتي سبب دخول االمتراض  يالن مدخل االمراض أ، الطيبة الرائحة، ات اللطيفة المذاقوالفواكه والنبات

هتي الستبب  التتياما المواد الجستمانية ، جسم االنسان اما بمواد جسمانية او تأثر االعصاب وهيجانها
ولكتتتن بنستتتب معينتتتة ، ان جستتتم االنستتتان مركتتتب متتتن العناصتتتر المتعتتتددة ياالمتتتراض فهتتتفتتتي  ياالصتتتل

فتتتإن اختتتل هتتتذا التتتتوازن ، ومتتادام هتتتذا االعتتتتدال باقيتتا فالجستتتم مصتتتون متتن االمتتتراض، زنتتتةمعتدلتتة متوا
متثل يتنقص جتتزء ، المتزاج واستتولت االمتتراضفتي هتو متتدار االعتتدال حصتل االختتتلل التذي  ياالصتل

 من االجزاء المكونة لجسم االنسان ويزيد جزء آخر فيختل ميزان االعتدال ويحدث 
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ان يكتتتتون ألتتتتف درهتتتتم وآختتتتر يجتتتتب ان يكتتتتون خمستتتتة دراهتتتتم ليحصتتتتل  مثتتتتل ان جتتتتزءا يجتتتتب، المتتتترض
هتو خمستة دراهتم حصتل التذي وزاد الجتزء ، درهتم 700إلتى  هتو ألتفالذي ص الجزء قفاذا ن، االعتدال
متثل ، وحينمتا يحصتل االعتتدال باالدويتة والعتلج يتزول المترض، التوازن ثتم طترء المترضفي اختلل 

فحينمتتتا يمنتتتع الطبيتتتب المتتتريض متتتن االغذيتتتة الحلتتتوة والنشتتتوية ، تختتتتل الصتتتحة ي لتتتو زاد الجتتتزء الستتتكر 
اذا فاعتتتدال االجتتزاء المركتتب منهتتا الجستتم ، فيحصتتل االعتتتدال ويتتزول المتترض ي يتنتتاقص الجتتزء الستتكر 

المتتتزاج يتتتزول فتتتي وحينمتتتا يحصتتتل االعتتتتدال ، امتتتا باالدويتتتة أو باالغذيتتتة :يحصتتتل بستتتببين ياالنستتتان
فلهتتذا اذا تنتتاقص جتتزء ، النبتتات ايضتتافتتي االنستتان موجتتودة ي فتتألن جميتتع العناصتتر المركبتتة ، المتترض

يكثتتر فيهتتا الجتتزء النتتاقص حتتتى  التتتيمتتن االجتتزاء المركتتب منهتتا جستتم االنستتان وجتتب تنتتاول االطعمتتة 
 . وما دام المقصود هو تعديل االجزاء فهو ممكن بالدواء والغذاء، الشفاء يحصل االعتدال فيحصل

امتا الحيتوان فتل يعتالج بالتدواء وانمتا ، الحيتوان ايضتا ي ان اكثرهتا يعتتر تعتتري االنست التيوان االمراض   
في تنمو  التيفالحيوان المريض يشم هذة النباتات ، الصحارى والجبال قوة الذوق وقوم الشمفي  هطبيب

متثل ، وسبب شفائه هتو هتذا، شمه فيشفىفي ذوقه وتذكو رائحته في الصحارى فيأكل ما يحلو طعمه 
ألن الطبيعتتة ، أكتتل الحلتتو فيتنتتاول النبتتات الحلتتو الطعتتم يمتتن مزاجتته يشتتته ي جتتزء الستتكر اذا تنتتاقص ال

  .فتحصل له الصحة ي نفسها تسوقه وتدله ويسر لرائحته وطعمه فيأكله فيتزايد الجزء السكر 

ولكتتن حيتتث ان الطتتب ال يتتزال ، اذا صتتار متتن المعلتتوم ان يمكتتن العتتلج باالطعمتتة واالغذيتتة والفواكتته
درجتة الكمتال إلتى  وحينمتا يصتل الطتب، معرفتة ذلتك تمامتاإلتى  آلن فلهذا لم يهتد االطبتاءاإلى  ناقصا

فتتي تختلتتف درجاتهتتا  التتتييكتتون العتتلج باالطعمتتة واالغذيتتة والفواكتته والنباتتتات الطيبتتة الرائحتتة والميتتاه 
مناستب وقتت فتي هتذا بيتان مختصتر وان شتاء هللا تتتكلم عتن هتذه المستألة بالتفصتيل ، الحرارة والبترودة

  .آخر

  (192-190ص  ،من مفاوضات عبد البهاء)
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  يافند يمن تواقيع حضرة شوق

هتذه المناستبات علتى فتي  .هتذه المصتيبة الكبترى فتي ان حضرة المولى يشاطركم االحتزان لمتا اصتابكم  -1
بكتتل حكمتتة مستتتخدمين كتتل الوستتائل الممكنتتة لمستتاعدة اختتوانهم  اختتدام امتتر هللا المخلصتتين ان يعملتتو 

اخبرنتتا حضتترة بهتتاء هللا بانتته اثنتتاء المتترض علينتتا ان نتلتتو  .اء التتذين يعتتانون متتن ضتتيق ومتترضاالعتتز 
ولهتتذا فتتان حضتترة  .نفتتس الوقتتت نراجتتع الطبيتتب الحتتاذق ونطيتتع متتا يقولتتهفتتي التتدعاء والمناجتتاة ولكتتن 

علتتتتيكم العمتتتتل ، يطلتتتتب متتتنكم التحقتتتتق متتتتا اذا كتتتتان ابتتتنكم مريضتتتتا حقتتتتا واذا كتتتان كتتتتذلك يافنتتتتد يشتتتوق
فانتته يعتتالج احستتن متتن األم ة ونظتترا الن الطبيتتب علتتى درايتتة تامتتة بتتالعلوم الطبيتت .ات الطبيتتببتوجيهتت

نفتس الوقتت مستاعدة االطبتاء  يفتو تقتديم المستاعدة عتن طريتق التدعاء لته  كولكن يمكن .المحبة البنها
 . لعلجه

 (م1933نيسان / ابريل عام  9أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 .حالتة المترض وان نعمتل بقترارهفتي مراجعتة الطبيتب إلتى  يدعونا حضرة بهاء هللا الكتاب االقدس"" في -2
 يعتتلج جزئتت يان ا .كمتتا يجتتب استتتخدام الوستتائل الماديتتة والروحيتتة متتن اجتتل ستترعة عتتلج المتتريض

  .يعتبر غير كاف

 (م1933عام  يونيوحزيران /  1احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

تتتم قتتد ، فتتإن اهميتتة هتتذا الموضتتوع كمتتا تعلمتتون بتتالطبع، ستتؤالكم حتتول الصتتحة الروحانيتتةإلتتى  بالنستتبة -3
ان  .متتن عمليتتة العتتلج استتيا رئي االواقتتع جتتزءا فتتي اعتبتتره التتذي التأكيتتد عليتته متتن قبتتل حضتترة عبتتد البهتتاء 

 ويمكتن الوصتول .يتم تعزيتزه بواستطة العتلج الروحتذا إ اال ياو يعتبر نهائأال يكتمل  يالعلج الجسم
نزلتتتت متتتن ختتتلل مظتتتاهر امتتتره  التتتتية لهيتتتبواستتتطة اطاعتتتة االحكتتتام واالوامتتتر اإل يالعتتتلج الروحتتتإلتتتى 

ذلتتك فتتي ولكتتن نجتتاحهم  .اعطتتاء العتتلج للختترينفتتي ان المتتؤمنين يمكتتنهم المستتاعدة  .ومطتتالع ذكتتره
 .وايضتا باستلوب وطريقتة اعطتاء هتذا العتلجة ام المباركتمرهون بمدى تمسكهم الوثيق بالتعاليم واالحكت

 اشار حضرة بهاء هللا بأن االنسان 
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نالقتدير و  يال يستطيع الحصول على هداية كاملتة مباشترة متن هللا العلت متا عليته ان يحصتل علتى تلتك ا 
اء متتتانع متتتن محاولتتتة االحبتتت يامتتتر هللا ال يتتترى ا يان حضتتترة ولتتت .الهدايتتتة متتتن ختتتلل االنبيتتتاء والرستتتل

اختتذين بعتتين االعتبتتار بتتأن المبتتدأ المتتذكور قتتد تتتم ، يالتتتأثير علتتى اآلختترين متتن ختتلل العتتلج الروحتت
 .ستم حضترة بهتاء هللا وطبقتا لتعاليمته واحكامتهاان هذا العلج يجب ان يكتون ب .توضيحه وفهمه جيدا

  .ارادته العظيم وما عداه وسائل بيدفي القدير وهو الشا ي اما هللا سبحانه وتعالى فهو القو 

 (م1925يار / مايو عام أ 23احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

متانع لمستاعدة االخترين متن اجتل اعتادة  يفعلتى الترغم متن عتدم وجتود ا، بالنسبة لسؤالكم حول العلج -4
بتأمور  يتتوح اعمالتك النهتا قتدفتي ل عتدم ربتط استم االمتر المبتارك ضتفان حضترة المتولى يف، صحتهم
 .العلتوم المستيحية والمتذاهب االخترى فتي كما هتو موجتود  "يبالعلج البهائال يوجد ما يسمى " .خاطئة

 . مران متفاوتانأوايضا معالج للمراض وهما  يانك فرد بهائ

 (م1945كانون االول / ديسمبر  12احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ة كانتت ستائد التتيالطتب والعتلج بتالطرق القديمتة فتي الطب بافتختار شتخص كتان تلميتذا  لوح لقد نزل -5
وقتتتد  .استتتُتخدمت حينهتتا التتتيكمتتا كتتان هتتتذا الشتتخص علتتى درايتتتة باالصتتطلحات  .الشتترق انتتتذاكفتتي 

ان هتتتتتذه  .تلتتتتتك االيتتتتتامفتتتتتي اصتتتتتطلحات وجمتتتتتل كانتتتتتت دارجتتتتتة للطبتتتتتاء  بهتتتتتاء هللااستتتتتتخدم حضتتتتترة 
وعلى الشخص ان يكون على  .عالم الطبفي ماما عن تلك المستخدمة اليوم االصطلحات تختلف ت

شترحها حضترة بهتاء هللا  التتياطلع واسع بتلك االصطلحات والتعابير حتى يستطيع فهتم المواضتيع 
  .هذا اللوحفي 

لقتد وصتى حضترة بهتاء  .المسائل الفنية النهتا ليستت متن عملتهفي امر هللا ال يخوض  ين حضرة ولإ
يجتب  التتيالمدرستة إلتى  متن مستاعدة ونصتائح المختصتين واالطبتاء دون االشتارةة الناس االستتفاد هللا

ر بأن على يما يشة التعاليم المباركفي وبالمثل ال يوجد  .او االطباء ون اليها هؤالء المختص يان ينتم
 كل أالناس 
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تتت تتت، هان يمارستتتوا الرياضتتتة او ال يمارستتتونأو أ، خغيتتتر مطبتتتو  وا اطعتتتامهم مطبوخا  اأو ان يأختتتذوا علجا
كتتل اللحتتم لتتيس حرامتتا. يقتتول حضتترة بهتتاء هللا بتتأن التبليتتغ هتتو متتن اعظتتم أن أكمتتا ، متتن عدمتته امعيناتت

  .جل التبليغأبان نترك ممارسة الطب من  يقصدالخدمات ولكنه لم 

 (م1945كانون االول / ديسمبر  18احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

متتتن الناحيتتتة  ريضتتتةن ممارستتتته هتتتو عتتتلج النفتتتوس المييمكتتتن للبهتتتائيالتتتذي عظتتتم انتتتواع العتتتلج أ متتتن  -6
عتن  اوجستميا  اكما يمكننا مساعدتهم روحيات .ة لهملهيالروحانية بواسطة اعطاء هذه الرسالة العظيمة اإل

 . طريق تلوة الدعاء لهم

 (م1946اذار / مارس  25بتاريخ  احد المؤمنينإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

إلتتتى  شتتتخص آختتتر اوإلتتتى  متتتن التبتتترع بعيونتتته يالتعتتتاليم المباركتتتة متتتا يمنتتتع الفتتترد البهتتتائفتتتي ال يوجتتتد  -7
 . ؤهادا جليلٌ  بل العكس يبدو انه عملٌ ، مستشفى

 (م1946ايلول / سبتمبر  6احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

تقدمه كما انته ال يهتتم بهتذا الموضتوع حيتث ال الذي نوع العلج ب امر هللا ليس له علم يول ان حضرة -8
ت، وقت لديه لمثل هذه المواضيع  .لكتم اوارشتادا  اولكن يمكنه عرض بعض المبادئ العامة لتكتون توجيها

كتتاب االقتدس الفتي ذكر حضترة بهتاء هللا  .يى بالمعالجين البهائيين او بالعلج البهائال يوجد ما يسم  
درس الطب بطريقة علمية منتظمة كمتا انته لتم الذي الطبيب  يأ، بأن علينا ان نراجع الطبيب الحاذق

نمتا متن ختلل التدعاء والمناجتاة ، يقل بأن علينا ان نعتقد بأنه سوف يعالجنا من خلل االطباء فقتط وا 
  .يقدمونهالذي وبمساعدة االطباء والعلج الجيد 

مكتان االطبتاء  ي إحتللال ترغبتون فت ن كنتتموا  ، المبتادئ هجكم ال يتعارض مع هذان كان عل، واالن
، او غيرهتاة د مساعدتهم عن طريق تقديم االقتراحتات البنتاءالعاديين اثناء علجكم للخرين وانما مجر  

 اعا ال يجد مان ولي أمر هللافإن حضرة ، لحضرة بهاء هللاة وعدم ربط هذه المساعدات بالعنايات المباشر 
  عليكم ولكن عليكم ان تقرروا بكل ما يمليه .يد العون للخرين مدفي من االستمرار 
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ان حضترة المتولى ستيتلو  .العمتل علتى ضتوء متا ستبق ذكترهفتي االستتمرار فتي ضميركم بمدى رغبتتكم 
  .الدعاء والمناجاء من اجل سعادتكم وهدايتكم

 (م1948حزيران / يونيو  8ين بتاريخ احد المؤمنإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

وان كنتت  .اياتستاعات يوم يهناك عدد قليل من الناس يمكنهم النوم اقل متن ثمتان، سؤالكمإلى  بالنسبة -9
يترى عتن نفسته  أمتر هللا يان حضترة ولت، من هؤالء فعليك مراعاة صحتك والنوم بمتا فيته الكفايتة اواحدا 

 . العملفي راحة على االقل حتى ال تختل قدراته  اميا يو ساعات  يثمانإلى  سبعإلى  بانه بحاجة

 (م1951ايلول / سبتمبر  15ين مؤمنين بتاريخ خصشإلى  كتبت بالنيابة عن حضرته ةمن رسال)

وللحباء مطلق الحرية ، بان موضوع الختان ال علقة له بالتعاليم المباركة أمر هللاي يرى حضرة ول -10
 عمله ان رغبوا.في 

 (م1954اذار / مارس  27احد المؤمنين بتاريخ إلى  كتبت بالنيابة عن حضرتهمن رسالة )

ان  .الكامتل ان حضرة المولى قد سعد متن تحستن صتحتكم وبالتأكيتد ستيتلو التدعاء متن اجتل شتفائكم -11
 . حضرته يرى ضرورة المشورة مع اكثر من طبيب حاذق قبل اجراء اية عملية جراحية رئيسية

 (م1954نيسان / ابريل  8احد المؤمنين بتاريخ إلى  نيابة عن حضرتهمن رسالة كتبت بال)

متا يمنتع الفترد ة االثتار المباركتفتي ال يوجتد ، رستالتكفتي اثيرت  التيالمواضيع المتنوعة إلى  بالنسبة -12
ن أبت ان يكتون واضتحا أومع ذلتك يجتب  .من التبرع بجسمه الجراء ابحاث طبية عليه بعد موته يالبهائ
  .البهائية وال يحرق  الشريعة ب ان يدفن طبقا الحكامت يجالمي  

 (م1956حزيران / يونيو  26لكندا بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

د لدينا هو مجموعة ان الموجو  .مباركةان مدارس التغذية والطب المختلفة ليست لها علقة بالتعاليم ال -1
ستتكون دون  التتيستوف تبحتث بدقتة بواستطة المختصتين و  التيمن التوجيهات والملحظات والمبادئ 

إلتى  باالضتافة .الطبيتة حقتل تطتوير العلتومفتي للتوجيه والهدايتة  اثمينا  االسنوات المقبلة مصدرا في شك 
"لم يحن الوقت بعد  :يعنه ما يلبالنيابة  ولي أمر هللاول هذا الموضوع كتب سكرتير حضرة حو ، ذلك

 ".االثار المباركةفي المشار اليها ة اليجاد تفاصيل وايضاحات حول المواضيع الطبية والصحية العام
او حتتى  يعلى االحباء الحيطة من اية نصوص معينة قد يتمستك بهتا التبعض وقتد تفستر بشتكل جزئت

  .… قد تفهم بشكل خاطئ

رفعنرا  انرا مرا الحرذاق مرن االطبراءإلرى  اذا مرضرتم ارجعروا" :القتدسالكتتاب افتي قال حضرة بهاء هللا 
وقتد نقتل ستكرتير  ".جعلره هللا مطلرع امرره المشررق المنيررالرذي االسباب برل اثبتناهرا مرن هرذا القلرم 

ل مثت، افتراد المتؤمنينإلتى  ةرستائل عتدفتي توجيهات حضترته حتول هتذا الموضتوع  أمر هللا يحضرة ول
.. قتتتم بالمشتتتورة متتتع االطبتتتاء ." ".قتتتراراتهم المعتبتتترةوختتتذ بجتتتع االطبتتتاء الحتتتذاق را" :التوجيهتتتات التاليتتتة

 … استشتتتتر افضتتتتل االطبتتتتاء …" وايضتتتتا   ".الحتتتتذاق ذوي الضتتتتمير الحتتتتي وختتتتذ بعلجهتتتتم باستتتتتمرار
فان المشتورة متع االطبتاء والتمييتز بتين  يوبالتال ".ومنتظمة  علميةة االطباء الذين درسوا الطب بصور 

ولكتتن يجتتب عتتدم اقحتتام ، هتتو امتتر واضتتح ستتواهممتتن ة العلتتوم الطبيتتفتتي ين الجيتتدين يتتنالممارستتين المه
متتر متتتروك لكتتل فتترد أنتته إ .كانتتت نظريتتة أم عمليتتةأ ستتواءة أيتتة مدرستتة طبيتتة معينتتفتتي  ياالمتتر االلهتت

 . سبق شرحها التياخذا بعين االعتبار المبادئ ، معهة يرغب المشور الذي ن يحدد الطبيب أمؤمن 

يشتعر بتأن  يفتإن بيتت العتدل االعظتم االلهت، الطتبفتي فكما هو الحتال ، للغذية الخاصةاما بالنسبة 
تت م اكتشتتافها لتكتتون مرشتتدا لنتتا تتتمتتن العلتتوم والمعتتارف  ا ئلهتتا اعلتتى االحبتتاء ان يتتدركوا بتتأن هنتتاك حجما

أين فتإن علتى االحبتاء ان يراعتوا مبتد، ل االمتور االخترى مثت مثلهتا، هتذه الحالتةفتي و  .ولعاداتنا وستلوكنا
 اثناء ابداء وجهات 
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 يكمتتا علتتيهم ان يراعتتوا ذلتتك اثنتتاء اتختتاذ قتترارهم بالموافقتتة او رفتتض ا، همتتا االعتتتدال واللطافتتة، نظتترهم
 هتا إذبتالطبع هنتاك حتاالت لهتا مبررات .نوع من الطعام يقدم لهم او اثناء طلبهم لنوع معين من الطعتام

ولكتن هتذا موضتوع اختر ويمكتن فهمته ة اب طبيتيمتنع عنهتا الستبو  يتناول فيها الشخص اطعمة معينة
 . واعشخص  يبواسطة ا

 (م1977/ يناير  يكانون الثان 24احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدسة)

بالنستتبة لقضتتايا الصتتحة وعلتتى االختتص متتا يتعلتتق بالتغذيتتة والغتتذاء الختتاص فتتإن بيتتت العتتدل االعظتتم  -2
ولتم ، هذا ما وصتاه حضترة بهتاء هللا .والنصح من المختصين واالطباءة طلب المساعدينصح االحباء 
 .واالطبتاء ون اليهتا هتؤالء المختصت ييجتب ان ينتمت التتيالمدرسة الفكرية او العملية إلى  يشر حضرته

، تتذكر اللحتم والستمك التتي (التتوراة)  القتديم العهتدفتي ونظرا لستؤالكم عتن المراجتع المتذكورة ، ومع ذلك
 يكتتب بالنيابتة عتن حضترة ولتالتذي  يالمقتطتف التتالإلتى  فان بيت العدل االعظم طلب منتا ان نشتير

متا يشتير بتأن علتى النتاس اكتل طعتامهم ة التعتاليم المباركتفي ال يوجد  … :احد المؤمنينإلى  أمر هللا
معينتتتا متتتن غيتتتر مطبتتتوخ او ان يمارستتتوا الرياضتتتة او ال يمارستتتونها او ان يأختتتذوا علجتتتا  أومطبوختتتا 

  .كما ان اكل اللحم ليس حراما، عدمه

 (م1977حزيران / يونيو  19احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدسة)

حتتول استفستتاركم عتتن  1978/ ينتتاير  يكتتانون الثتتان 19استتتلم بيتتت العتتدل االعظتتم رستتالتكم المؤرختتة  -3
ستؤاال مشتابها حيتث اجتاب  أمتر هللا يئل حضترة ولتُستلقتد  .يتوانوجهة النظر البهائيتة حتول تشتريح الح

"نظترا لعتدم وجتود بيانتات صتريحة  :يبالجواب التال 1955/ نوفمبر  يتشرين الثان 29سكرتيره بتاريخ 
فتي ن هذا الموضتوع متتروك لبيتت العتدل االعظتم إحول تشريح الحيوان ف ةاالثار المباركفي وواضحة 

الوقتتت التتراهن ان يشتترع حتتول هتتذا فتتي ان بيتتت العتتدل االعظتتم ال يرغتتب  ".شتتأنه فتتي المستتتقبل ليقتترر
ان يقتترر بشتتأنه ويتختتذ قتتراره علتتى ضتتوء التعتتاليم  يالموضتتوع وهتتو أمتتر متتتروك لضتتمير كتتل فتترد بهتتائ

 . ة فيما يختص بالحيوانات والمعاملة معهالهياإل
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من حضرة عبد البهاء  اوحا وحول هذا الموضوع فقد طلب منا بيت العدل االعظم ان نشير بأن هناك ل
وايضا السماح لعمل عملية جراحية لحيوان على قيد الحيتاة متن ، الرأفة بالحيوانإلى  يذكر فيه الحاجة

إلتى  إيذائتهوعتدم  ارا شتريطة ان يكتون الحيتوان مختد  ، اجل ابحتاث علميتة حتتى لتو متات الحيتوان بستببها
  .اقصى حد ممكن

 (م1978اذار / مارس  9اليطاليا بتاريخ  ي المركز  يالمحفل الروحانى إل من رسالة كتبت عن الساحة المقدسة)

فإن بيت العدل االعظم يشعر بأن على االحباء ، الطبفي فكما هو الحال ، بالنسبة للغذية الخاصة -4
 .من العلوم والمعارف تم اكتشافها لتكون مرشدا لنا ولعاداتنا وسلوكنا ا ئلها اان يدركوا بأن هناك حجما 

ان الموجتود  .ن يجب ان يكون واضحا بأن مدارس التغذيتة والطتب ال علقتة لهتا بالتعتاليم البهائيتةولك
ستوف تبحتث بدقتة بواستطة المختصتين  التتيلدينا هو مجموعة من التوجيهتات والملحظتات والمبتادئ 

وم حقتتل تطتتوير العلتتفتتي مصتتدرا ثمينتتا للتوجيتته والهدايتتة ة الستتنوات المقبلتتفتتي ستتتكون دون شتتك  التتتيو 
امتتر هللا بالنيابتتة عتتن  يوحتتول هتتذا الموضتتوع كتتتب ستتكرتير حضتترة ولتت، ذلتتكإلتتى  باالضتتافة .الطبيتته

ة والصتتحية لتتم يحتتن الوقتتت بعتتد اليجتتاد تفاصتتيل وايضتتاحات حتتول المواضتتيع الطبيتت" :يحضتترته متتا يلتت
بهتا  قتد يتمستكة من اية نصوص معينتة " على االحباء الحيط.مباركةاالثار الفي المشار اليها ة العام

 . او حتى قد تفهم بشكل خاطئ يالبعض وقد تفسر بشكل جزئ

 (م1978تموز / يوليو  11احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)
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 الضيافة التسع عشرية   -47

  بهاء هللامن آثار حضرة 

وب ولو ف بين القلان هللا أراد ان يؤل  ولو بالماء ة ة واحديافة في كل شهر مر  عليكم الض   مقد رق -1
  .موات واالرضينباسباب الس  

 (57فقرة  ،الكتاب االقدس)

  ة واحدةيافة في كل شهر مر  رقم عليكم الض   قد -2

وقتتد حتتث   .يعليتته تقتتام الضتتيافات التستتع عشتترية فتتي التتدين البهتتائالتتذي أضتتحى هتتذا األمتتر األستتاس   
لعربتتتي علتتتى االجتمتتتاع متتترة كتتتل تستتتعة عشتتتر يومتتتا للضتتتيافة حضتتترة البتتتاب أتباعتتته فتتتي كتتتتاب البيتتتان ا

وبتتتي ن متتتا لهتتتذه المناستتتبات متتتن فضتتتل فتتتي توطيتتتد األلفتتتة ، هتتتذا الحكتتتم بهتتتاء هللات حضتتترة وثب تتت .واأللفتتتة
 . واالتحاد

 .تدريجيا عن أهميتة تنظتيم هتذه الضتيافات، أمر هللا يومن بعده حضرة ول، وكشف حضرة عبد البهاء   
وعتتلوة علتتى  .خشتتوع هلل األهميتتة الروحانيتتة لهتتذا االجتمتتاع ومتتا يستتوده متتن ءعبتتد البهتتافأكتتد حضتترة 

أبترز ، للضتيافة التستع العشترية يواالجتمتاع يشرح أهمية الطابع الروحان أمر هللا يمواصلة حضرة ول
خصتتتص فيهتتتا فتتتترة للتشتتتاور حتتتول شتتتئون الجامعتتتة و  فتتتنظم الضتتتيافة، لهتتتذا االجتمتتتاع ي الجانتتتب االدار 

 . المراسلتو  ذلك تبادل األخباري فبما ، البهائية

وأبان حضرة  تفضل حضرة بهاء هللا أنه ليس فرضا، رد على سؤال بشأن حتمية حكم الضيافةفي و 
 ان االشتراك في " :رسالة كتبت بتعليماتهفي  أمر هللا يول
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 لكتتل متتؤمن أن يعتبتتر حضتتوره الضتتيافة يوينبغتت، ولكنتته مهتتم جتتدا، الضتتيافة التستتع عشتترية لتتيس فرضتتا
 ".اخاصا  اوامتيازا  اشخصيا  اواجبا 

 (82فقرة  ،شرح الكتاب االقدس )

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

 التتتيمتتن الضتتيافة التستتع عشتترية  يفتتان هتتذه الضتتيافة هتت …متتا كتبتتتم حتتول ضتتيافة الستتيدإلتتى  بالنستتبة -1
كثيترا حتتى  وعلتيكم ان تهتمتوا بهتاة أسسها حضرة الباب وشجع حضرة بهاء هللا عليها ولهتا اهميتة كبيتر 

وروح وريحتتان ويراعتتوا االدب ة علتتى االحبتتاء ان يجتمعتتوا ويجالستتوا بكتتل محبتت .ةومستتتمر  ةتصتتبح ثابتتت
عبتد البهتاء ويشتجعوا الكتل  ورستائلة ة ويقترأوا المقتاالت المفيتدلهيلوا االيات اإلوالوقار في سلوكهم ويرت  

أوا القصتائد ويتذكروا نعتوت ومحامتد على محبة االخرين ويتلوا الدعاء والمناجاة بكل روح وريحتان ويقتر 
  .ويظهر كل محبة لهم القيوم ويلقوا الُخطب وان يخدم صاحب المنزل االخرين بنفسه ويلطفهم ي  الح

 الضيافة التسع عشرية"(من المجموعة المستندية ")   

 . احباء هللا النها سبب سرور واتحاد ومحبة، وتعقدوا جلساتهاة عليكم ان تهتموا بالضيافة التسع عشري -2

 (نفس المصدر السابق) 

ووضتتع الموائتتد للحبتتاء ، ن الضتتيافة مقبولتتة فتتي كتتل كتتور ودورإ، ايهتتا العبتتاد الصتتادقون لجمتتال القتتدم -3
نهتا تعتبترمن محافتل ذكتر أل، خص فتي هتذا التدور العظتيم والكتور الكتريمألمر ممدوح ومحمود وعلى اأ

 ةلهيتبالمحامتد والنعتوت اإلة والقصتائد الخاصت ةلهيتات اإلالضتيافة تتلتى االيتفي و  .هللا ومجالس العباده
 وتبعث 
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ة ولكتتن بتتالطبع يتتتم تنتتاول بعتتض االطعمتتة ان االصتتل هتتو الستتنوحات الرحمانيتت .النفتتوس بكتتل انجتتذاب
 ةويكتتون الجستتم مطابقتتا للتتروح وتكتتون التتنعم الجستتماني، يالعتتالم الروحتتان يالعتتالم الجستتمان ي حتتتى يتتواز 

طتتوبى لكتتم بمتتا اجتتريتم هتتذا الحكتتم وكنتتتم ستتببا فتتي تتتذكير وتنبيتته  .ةالستتابغ ةنيتتمثتتل التتنعم الروحا ةكاملتت
 . وروح وريحان احباء هللا

 (نفس المصدر السابق) 

ن تلتك الجلستات إ .للسترور والحبتور ارسالتك وما كتبت عن الضيافة التسع عشرية كتان ستببا  يوصلتن -4
رجتو ان تشتملكم نفثتات روح القتدس أ .مانيتةالستماوية وحصتول التأييتدات الرحة سبب لنتزول المائتد يه

 يءوشتروق ني تر االفتاق بكتلم متتين وقلتب ملتة ويقوم كل واحد منكم بالتبشير عن طلتوع شتمس الحقيقت
 . بمحبة هللا في المحافل والمجامع الكبرى 

 (نفس المصدر السابق) 

تتتأعلتتتيكم  -5 الملكتتتوت ويرتلتتتوا إلتتتى  متتتاء التتترحمنا  ه االحبتتتاء و ن تهتمتتتوا بمجتتتالس التستتتع عشتتترية حتتتتى يتوج 
محبتتتة بعضتتتهم التتتبعض ويزيتتتدوا متتتن التنزيتتته والتقتتتديس والتقتتتوى إلتتتى  المناجتتتاة ويطلبتتتوا التأييتتتد وينجتتتذبوا

 . ويستغرقوا في االحساسات الروحانية ي دوا من العالم العنصر ومقاومة النفس والهوى ويتجر  

 (نفس المصدر السابق) 

بالنسبة  .ومن كثرة المشاغل سأرد عليك باختصار، ك المسهبهيها الثابت على الميثاق استلمت رسالتأ -6
 ير وتتترويج المستتاعك  ا االلفتتة والمحبتتة والتبت تتل والتتتذفتتان المقصتتود منهتت يللضتتيافة فتتي كتتل شتتهر بهتتائ

ن ا  و  .ا البعض بكل محبة والفةنتلوة االيات وذكر هللا والمناجاة له ومعاملة بعض يوهذا يعن ،الخيريه
فتي يضتا البحتث أصتلح متا بينهمتا و ا  اثنين من االحبتاء علتيكم دعتوتهم للضتيافة و بين  لكان هناك زع

 . عمال البر والتقوى حتى نحصل على نتائج جيدهأ و ة مور الخيريألا

 (نفس المصدر السابق) 
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هللا بكتتتل محبتتتة وألفتتتة  ن حيتتتث يجتمتتتع االحبتتتاء ويتتتذكرو ، ن الضتتتيافة التستتتع عشتتترية لهتتتا اهميتتتة كبتتترى إ –7
وتضتتحية ة واالعمتتال الحستتن بهتتاء هللاة ودالئتتل وبتتراهين ظهتتور حضتترة لهيتتشتتارات اإلعتتن الب ن ويتحتتدثو 

ن الضتتيافة إولهتتذا فتت .حبتتاء لبعضتتهم التتبعضألاحبتتاء ايتتران وانقطتتاع وجذبتتة الشتتهداء وانفتتاق ومستتاعدة ا
  .التسع عشرية هامة جدا

 (نفس المصدر السابق) 

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

نما اذا إ، نه لم يتعين يوم مخصوص لهبأتفضل حضرته ، ة في كل شهر مرةعن ميعاد يوم الضياف -1
  .نسبأل حسن واألول من الشهر فهو األ يكون االجتماع في اليوم ا

 (الضيافة التسع عشرية"" من المجموعة المستندية) 

إلتتى  الكتتتاب االقتتدس أشتتار حضتترة بهتتاء هللا بكتتل وضتتوحفتتي ف، بالنستبة لطبيعتتة الضتتيافة التستتع عشتترية -2
االهميتتتة إلتتتى  أمتتر هللا يكتتتد حضتترة ولتتتأفقتتد ، ذلتتتكإلتتتى  باالضتتافة .لهتتتاة واالجتماعيتتة الميتتزات الروحيتتت

جتتتل أومتتتن ، فتتتي عصتتتر التكتتتوين هتتتذاة البهائيتتتة للجامعتتتة االداريتتتة للضتتتيافة نظتتترا للحتياجتتتات المتزايتتتد
 . التدريب بشكل افضل على المبادئ االدارية البهائية

 (وكنداة للواليات المتحد ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  1935تموز / يوليو عام  29عن حضرته بتاريخ من رسالة كتبت بالنيابة )

 يواالجتمتاع يانته اجتمتاع يضتم الجانتب الروحت .فان اهميتة الضتيافة تكمتن فتي ثلثتة محتاور يوبالتال -3
 حد هذه الجوانب جميعها يمكن وعندما تت   .ي واالدار 
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اوجدها حضرة بهاء هللا  التيوعلى االحباء ان يعطوا اهمية لهذه المؤسسة ، الحصول على نتائج جيده
 . وعليهم ايضا ان ال يقللوا من اهميتها

 (وكنداة للواليات المتحد ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  1935تشرين االول / اكتوبر عام  20من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

الحثيتث لحضتورها بشتكل  يولكن على االحباء السع، نها ليست واجبهإعشرية بالنسبة للضيافة التسع  -4
ة جيتتتتدة اعطتتتتاء فرصتتتت :وثانيتتتتا .والصتتتتداقةة لكستتتتب روح الخدمتتتت :األول، وذلتتتتك لستتتتببين رئيستتتتيين ي دور 

والفعاليتتتات ة لتطتتتور االنشتتتطة للحبتتتاء لمناقشتتتة شتتتئون االمتتتر المبتتتارك وايجتتتاد الستتتبل والطتتترق اللزمتتت
  .البهائية

 (احد المؤمنينإلى  1936 / نوفمبر عام يتشرين الثان 30ة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ من رسال)

جزء من آثتار حضترة البتاب وحضترة  يأمن الضيافة التسع عشرية يمكن قراءة  يخلل الجزء الروحان -5
 اتعتبتر اثتارا  يضا اقسام من االنجيل المقدس والقترآن الكتريم النهتا جميعتاأبهاء هللا وحضرة عبد البهاء و 

 . لحصر هذا الجزء بتلوة االدعية والمناجاة فقط يوال داعة مقدس

 (حد المؤمنينأإلى  1948تشرين االول / اكتوبر عام  18عن حضرته بتاريخ ة من رسالة كتبت بالنياب)

وال بواستطة حضترة البتاب أان الضيافة التسع عشرية تعتبر من مؤسستات االمتر المبتارك وقتد تأسستت  -6
 .يالبهتتائ ي متن االجتتزاء الرئيستتية والبتارزة للنظتتام االدار  يواالن هتت ،اي تدها واكتتد عليهتتا حضترة بهتتاء هللاو 

  .ان الضيافة خاصة بالبهائيين فقط وال استثناء من ذلك

 (اللمانيا والنمسا ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  1954ايار / مايو عام  28من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

حبتتتاء لتقتتتديم اقتراحتتتاتهم للمحفتتتل ألان الهتتتدف الرئيستتتي للضتتتيافة التستتتع عشتتترية هتتتو اعطتتتاء الفرصتتتة ل -7
فتتان المحفتتل  يوبالتتتال .ي المحفتتل المركتتز إلتتى  ل هتتذه االقتراحتتاتبتتدوره ستتيحو  التتذي ، يالمحلتت يالروحتتان
 تصتتتال بالمحفتتتلاالة تستتتتطيع الجامعتتتات البهائيتتتة المحليتتت التتتتيالقنتتتاة المناستتتبة  وهتتت يالمحلتتت يالروحتتتان
 ما مؤتمر الوكلء أ .ي المركز 
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 .متن التزمنة معينتة يؤديته ختلل فتتر ة لديه وظائف معينت امؤقت اجتماعاعتباره ا فيجب  ي السنو  ي المركز 
وقتات متن ألفتي كتل اة المؤتمر ولكن يستتطيع االحبتاء المشتور  فان وجوده منحصر خلل فترة يوبالتال

 . خلل المحافل الروحانية المحلية

 (للواليات المتحدة وكندا ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  م 1933/ نوفمبر عام  يتشرين الثان 18عن حضرته بتاريخ  من رسالة كتبت بالنيابة)

 عظم ألمن رسائل بيت العدل ا

بتتأن برنتتامج  يفنتتدأ يفانتته واضتتح متتن توجيهتتات حضتترة شتتوق، بالنستتبة لتغييتتر ترتيتتب برنتتامج الضتتيافة -1
يشتتمل تنتتاول التتذي  يولتتيس الجتتزء االجتمتتاع يعشتترية يجتتب أن يبتتدأ بتتالجزء الروحتتانالضتتيافة التستتع 

أمتتٌر ة و تقتتديم الطعتتام لهتتم قبتتل الجلستتأن ُوجتتد بتتأن اللقتتاء بتتين االحبتتاء إولكتتن  .وجبتتات غتتذاء خفيفتته
  . من الضيافةاا آخذين بعين االعتبار بان ذلك ليس جزء، مستحسٌن فل بأس من ذلك

 (أحد المؤمنينإلى  م 1985يناير عام كانون الثاني/ 23ابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ من رسالة كتبت بالني)

االطفال البهائيين الذين تقل اعمارهم عن خمس عشرة سنة  تساؤلكم حول امكانية حضورإلى  بالنسبة -2
انه يمكن ف، ية مناسبة اخرى خاصة للحباءأو أالضيافة التسع عشرية  ولكن والديهم غير بهائيين في

ان هتذا الشترط بتالطبع ختاص  .جلسات شريطة موافقتة والتديهم علتى ذلتكالإلى  حضور هؤالء االطفال
 . للطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس عشرة سنة

 (لنيكاراغوا ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  م 1970آب / اغسطس عام  14من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ ) 

/ نتوفمبر فتان علتى جميتع االحبتاء مهمتا كانتت ظتروفهم  يتشترين الثتان 8ة على رسالتكم المؤرخ اجوابا  -3
تعقتد  التياالدارية هي الضيافة ة من الناحية بالطبع فان الضيافة الرسمي .عقد الضيافة التسع عشرية

 يتولى  يمحل يوجود محفل روحانفي 
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ة ولكتتتتن مجموعتتتتات االفتتتتراد والتجمعتتتتات المختلفتتتت .وصتتتتياتهمادارتهتتتتا ويقتتتتدم التقتتتتارير للحبتتتتاء ويتلقتتتتى ت
 .هم التبعضعليهم االحتفال بهذا اليوم وتلوة المناجاة مع بعضة المناطق النائيفي واالحباء الساكنين 

 يبنفس اسلوب وطريقة المحفل الروحانة حالة وجود مجموعة من االحباء يمكن لهم عقد الضياففي و 
امتا بالنستبة لزائتري الضتيافة التستع  .لهتا يرستم ي ر عدم وجود جانتب ادار آخذين بعين االعتبا يالمحل

ولكتن  .مشتورةفتي قستم الة ويمكتن لهتم المشتارك البهتائيين متن شتتى بقتاع العتالم ب بجميعرح  فيُ ، عشرية
ة فهتتتو ختتتاص باعضتتتاء الجاليتتت يالمحلتتت يالمحفتتتل الروحتتتانإلتتتى ة التصتتتويت علتتتى االقتراحتتتات المقدمتتت

  .المحلية

 (للجزر البريطانية ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  م 1968كانون االول / ديسمبر عام  1ة لبيت العدل االعظم بتاريخ من رسال)  

وان  .المتبع هو عدم جواز دعتوة غيتر البهتائيين لهتا يبالنسبة للضيافة التسع عشرية فان المبدأ العالم -4
، مشتورةوختلل فتترة ال .ي وادار  يمر داخلأ يعن السبب يمكنك ان تشرح بان طبيعة الضيافة ه ئلت  سُ 

  .مر هللا أ التعبير عن وجهات نظرهم حولفي على البهائيين ان يمارسوا مطلق حريتهم 

 (م 1981آب / اغسطس عام  12أحد االفراد بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

طفتتال يجتتب ان يتتتدربوا علتتى فهتتم االهميتتة الروحيتتة لقتتد أمرنتتا بيتتت العتتدل االعظتتم أن نخبتتركم بتتان اال -5
وا شتتتترف وفضتتتتل مشتتتتاركتهم فيهتتتتا مهمتتتتا كتتتتان شتتتتكل هتتتتتذه ن تتتتجتماعتتتتات اتبتتتتاع جمتتتتال المبتتتتارك ويتمال

ويكتون صتعبا علتى االطفتال الصتغار ة متن الواضتح ان بعتض الجلستات قتد تكتون طويلت .االجتماعات
 .عتناء بالطفل وعدم حضوره جزء من الجلسهفي هذه الحالة على أحد الوالدين اال .مراعاة الهدوء فيها

مستتاعدة الوالتتدين بواستتطة اعتتداد غرفتتة لهتتذا الغتترض تستتتخدم للطفتتال اثنتتاء  يويمكتتن للمحفتتل الروحتتان
ودليتتل علتتى  يعلمتتة علتتى البلتتوغ المتنتتام ياالطفتتال لجلستتات الكبتتار هتتة ان مشتتارك .انعقتتاد الجلستته
 . السلوك السوي  

 (لكندا ي المركز  يالمحفل الروحانإلى  م 1982اكتوبر عام  14عن بيت العدل االعظم بتاريخ من رسالة كتبت بالنيابة )  
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في ممتازة  يه يافند ييجب ان ال يغيب عن بالنا بان اآلثار الفارسية لحضرة شوق، علوة على ذلك -6
هتتتة طبيعتهتتتا خلفتتتا عتتتن رستتتائله االنجليزيتتت ذه االثتتتار وبالتتتتالي فتتتان هتتت، االحبتتتاء فتتتي الغتتتربإلتتتى ة الموج 

متتن  يللجتتزء الروحتتانة تكتتون مناستتب التتتيبحتتاالت التبتتتل واالبتهتتال والتضتترع والتتدعاء ة مليئتتة الفارستتي
 . الضيافة البهائية

  (1972تشرين االول / اكتوبر عام  15أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبها بيت العدل االعظم)

ة فتتي المناقشتتة مستتة عشتترة والواحتتد والعشتترين المشتتاركبتتين الستتن الخا يبالتأكيتتد يمكتتن للشتتباب البهتتائ -7
عهم على ذلك ولكن ال يستطيعون التصويت على التوصيات المرسلة المحفل قبتل إلى  ويجب ان نشج 

  .بلوغهم سن الواحد والعشرين

 (للمملكة المتحدة مركزي ال المحفلإلى  1979ايلول / سبتمبر عام  16من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ )

الضيافة التسع عشترية علتى توصتيات ستواء باغلبيتة االصتوات او باالجمتاع فتان في اذا اتفق االحباء  -8
م  .المحفتتلإلتتتى  متتتن الضتتتيافةة هتتذه التوصتتتيات تعتبتتتر مقدمتت حبتتتاء ألحتتتد اأومتتتن الجانتتتب االختتر اذا قتتتد 

 . قتراح بعين االعتباراال خذ هذايأن أعليه ولكن يستطيع المحفل  تتم الموافقة اقتراحا في الضيافة ولم

 (م 1982تموز / يوليو عام  27اللمانيا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

طبيعتهتتتا وأهتتتدافها ، ب تتتل األحبتتتاء حتتتول الضتتتيافة التستتتع عشتتتريةقِ  ثيتتترت متتتؤخرا أستتتئلة مختلفتتتة متتتنألقتتتد  -9
 ازا ي توشتغل حماضتي الستادس ختلل العتام العتالمي المتؤتمر الفتي وقتد طترح هتذا الموضتوع ، وامكانياتها

ان النظتتتام  .متتتن المناقشتتتة واآلن نشتتتعر بأنتتته قتتتد حتتتان الوقتتتت لتوضتتتيح بعتتتض االمتتتور الخاصتتتة بتتتذلك
تانته يو ، يلحضرة بهتاء هللا يشتمل جميتع عناصتر المجتمتع االنستانالجديد عالمي ال د ويتدمج العمليتات ح 

تتتالمنتتتا ويو ة واالداريتتتة واالجتماعيتتتة لعالروحانيتتت متتتال البشتتترية بشتتتتى أنواعهتتتا واشتتتكالها نحتتتو تشتتتييد آه ج 
على جميتع هتذه العناصتر باعتبارهتا قاعتدة المجتمتع  ي ان الضيافة التسع عشرية تحتو  .حضارة جديدة

 وتعمل هذه المؤسسة في القرية 
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وتأكيتتد النمتتو وتطتتور ة تتترويج الوحتتدلتتى إ تضتتم كافتتة أهتتل البهتتاء وتهتتدف التتتيانهتتا المؤسستتة ، والمدينتتة
ة عقتتدت الضتتيافة التستتع عشتتريان " :عبتتد البهتتاءوعتتن الضتتيافة يقتتول حضتترة  .واشتتاعة المحبتتة والمتتودة

تت اد فانهتتا ستتتكون ستتببا ي تتبشتتكل ج ومتتن  ".وقتتوى روحانيتتةة جديتتد اللفتترح والستترور وسيكستتب االحبتتاء روحا
حباء ان يدركوا مفهوم الضيافة التستع عشترية على جميع االة اجل الحصول على هذه النتيجة العظيم

 روحتتانيالجتزء ال :جتزاء رئيستية مترابطتتةأعلتى ثلثتتة  ي فمتتن المعتروف ان الضتيافة تحتتتو  .كامتل يبتوع
يستتتتلزم تتتتتلوة االدعيتتتتة والمناجتتتاة متتتتن االثتتتتار  :روحتتتتانيالجتتتتزء ال .يوالجتتتتزء االجتمتتتاع داري والجتتتزء اإل
بتتتاطلع الجامعتتتة علتتتى  روحتتتانيعتتتام يقتتتوم فيتتته المحفتتتل الفهتتتو اجتمتتتاع  داري أمتتتا الجتتتزء اإل، المقدستتتة

 ويستتتقبل، مركتتزي والمحفتتل العتتالمي فعالياتتته وخططتته ومشتتاكله كمتتا يشتتاركهم أخبتتار ورستتائل المركتتز ال
على تناول الطعام والشراب  ي والجزء الثالث يحتو  .حباء عن طريقة المشاورةألقتراحات اا  فكار و أ أيضا

 ايجتاد الصتداقة واأللفتة بتين الثقافتات المختلفتة بصتورةإلى  تهدف التي والمشاركة في االنشطة االخرى 
 . للضيافةة ال تحيد عن المبادئ األساسية لألمر العظيم أو الخصائص الرئيسي

ومتتتع ان انعقتتتاد الضتتتيافة التستتتع عشتتترية يتطلتتتب التقيتتتد باألقستتتام الثلثتتتة المتتتذكورة اال ان هنتتتاك مجتتتاال   
فمتتثل يمكننتا االستتتعانة بالموستتيقى ختتلل االقستتام المختلفتتة  .ت متنوعتتةواستعا لممارستتة انشتتطة وفعاليتتا

، كما اقترح حضرة عبد البهاء تقتديم بعتض الكلمتات والخطتب البليغيتة والمشتوقة روحانيومنها القسم ال
يمكتتتن ابتتتراز شتتتتى أنتتتواع حستتتن الضتتتيافة والترحيتتتب كمتتتا أن نوعيتتتة ونطتتتاق المشتتتاورة هتتتام لروحانيتتتة و 

عتامل مرغوبتا بته العطتاء الضتيافة  أقستام الضتيافة يعتد  فتي رض الثقافات المختلفتة ان اثر ع .الجلسة
ايجتاد إلتى  يعقدت به الضتيافة ممتا يتؤدالذي تنوعا مطلوبا لتتمثل بذلك خصائص وصفات المجتمع 

  .نشاط وروحانية وسرور بين الحاضرين

فتي ف، لهتيوتطتور األمتر اإل وتجدر الملحظة بأن تطور مفهتوم الضتيافة التستع عشترية جتاء متع تقتدم 
 ايران وأثناء المراحل األولية لألمر المبارك بدأ أفراد األحباء 
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بعقتتد جلستتات الضتتيافة تجاوبتتا لتوصتتية متتن حضتترة بهتتاء هللا متترة كتتل تستتعة عشتتر يومتتا وكانتتت تشتتمل 
علتتتى القستتتم  عبتتتد البهتتتاءومتتتع تطتتتور ونمتتتو المجتمتتتع ركتتتز حضتتترة ، تتتتلوة االثتتتار المباركتتتة ومناقشتتتتها

 هللا ولتي أمتروبعد تأسيس المحافل الروحانية المحلية اضتاف حضترة  .للضيافة يواالجتماع روحانيال
للضيافة وقام بتعريف الضيافة كمؤسسة أمرية كما لو كانت سيمفونية من ثلثة مقاطع  داري القسم اإل

  .قد اكتملت

يتة وانمتا هنتاك مفهتوم لمؤسستة أمر  ير الضتيافة مجترد ظهتور تتدريجولكتن يجتب ان ال نعتبتر تطتو    
علتى العناصتر  ي فمن الممكن اعتبارها امتزاجا مثاليا لذروة تطورات تاريخية عظيمة تحتتو  .أوسع لذلك

ان العبادة واالحتفال ثتم التقتارب والتعتارف علتى متدى زمتن طويتل قتد التقتت أي  االولية لحياة الجامعة
لتكامتتل  ييتتدة فتتي هتتذا العصتتر النتتورانفالضتتيافة التستتع عشتترية تعب تتر عتتن المرحلتتة الجد .بشتتكل جميتتل

رستالة فتي و  ،الجديتدعتالمي هللا بأنها أساس النظام ال ولي أمرفقد وصفها حضرة  .صور حياة الجامعة
واستتتطة هامتتتة اليجتتتاد روابتتتط قويتتتة ومستتتتمرة بتتتين " :كتبتتتت بالنيابتتتة عنتتته ذكتتتر أن الضتتتيافة عبتتتارة عتتتن
 تمثل جامعتهم المحلية". تيالاالحباء انفسهم وايضا بين األحباء وبين المؤسسة 

الفرصة لنقل الرسائل واألخبار من المستويات المركزيتة  يعلوة على ذلك وبما أن الضيافة تعطو   
فتتتان ، والدوليتتتة االداريتتتة وتفستتتح المجتتتال للحبتتتاء لتقتتتديم اقتراحتتتاتهم ووجهتتتات نظتتترهم لتلتتتك المستتتتويات

واذا  .بشتتكل فعتتال ومتتؤثر داري لعتتام للتتنظم اإلكتتل اإلهيالضتتيافة تعتبتتر أداة لتتربط الجامعتتة المحليتتة متتع 
فبالضتتيافة  .هنتاك الكثيتر ممتا يثيتر ويستر  القلتب متا زالف محلتياعتبرنتا الضتيافة محتدودة فتي مجالهتا ال

فتتي بنتاء وتجديتتد المجتمتع فمتثل تعتبتتر الضتيافة مكانتتا  ايتتم ربتط األفتتراد بتطتورات جماعيتتة تصتبح ستببا 
متع أعضتاء  محلتيال روحتانيالمحفتل ال يور المجتمتع حيتث يلتقتلممارسة الديمقراطية على مستتوى جتذ

عتترض أفكتتارهم وآرائهتتم ستتواء كانتتت فتتي الجامعتتة حتتول قاعتتدة مشتتتركة وعنتتدها يكتتون لألفتتراد الحريتتة 
ولهتتذا يمكتتن الملحظتتة بأنتته عتتلوة علتتى ، جديتتدة أو انتقتتادات بنتتاءة متتن أجتتل ايجتتاد حضتتارة متقدمتتة

 المغزى 
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عشتترية فانهتتا تتكتتون متتن عناصتتر اجتماعيتتة معينتتة تقتتوم باعتتداد المشتتاركين للضتتيافة التستتع  روحتتانيال
واذا رغبنتتا فتتي االعتتداد للضتتيافة بطريقتتة مناستتبة وجيتتدة  .فيهتتا ليصتتبحوا أعضتتاء مستتؤولين فتتي الجامعتتة

 . ادراكنا لمفهومها يجب االستعداد لها وتهيئة األحباء للمشاركة فيهاإلى  فباالضافة

فتتتان األفتتتراد  امستتتئول عتتتن انعقتتتاد الضتتتيافة ادارياتتت يالمحلتتت يحفتتتل الروحتتتانوعلتتتى التتترغم متتتن أن الم   
، ومجموعتتتات االفتتتراد متتتدعوة للعتتتداد لهتتتا بمتتتا يتفتتتق متتتع روح الضتتتيافة والوفتتتادة الهامتتتة لهتتتذه المناستتتبة

ويمكتتتن لهتتتؤالء األفتتتراد ضتتتيافة اآلختتترين والمشتتتاركة فتتتي انتختتتاب اآلثتتتار المباركتتتة لتلوتهتتتا فتتتي القستتتم 
الجامعتتات الصتتغيرة يمكتتن لألحبتتاء أن فتتي ف .ييمكتتنهم المشتتاركة فتتي القستتم االجتمتتاعكمتتا  روحتتانيال

متتا فتتي الجامعتتات الكبتترى فتتيمكن للمحافتتل الروحانيتتة المحليتتة ابتكتتار طتترق جديتتدة أ، يكونتتوا مضتتيافين
 . للضيافة التسع عشرية يللضيافة مع الحفاظ على المفهوم األساس

انتختاب االلتواح واآلثتار المباركتة المناستبة للقتراءة وتعيتين  هتي للضيافةزات البارزة للعداد مي  ومن الم     
كمتتا ان  .ثنتتاء التتتلوة واالستتتماع لآلثارالمباركتتةأومراعتتاة األدب واالحتتترام  ،مستتبقاالقتتر اء المناستتبين لهتتا 

 .مراعتتاة جتتو الضتتيافة ستتواء داختتل محتتل انعقادهتتا او خارجتته يكتتون لتته اثتتر كبيتتر علتتى الضتتيافة نفستتها
كما أن مراعاة التوقيت يعتبر ايضا ، منظمة يعتبر عامل مؤثراو  نظافة واعداد المكان بطريقة عمليةفال

 . مقياسا للعداد الجيد

حتتد كبيتتر بنوعيتتة ومستتتوى االعتتداد الجيتتد لتته ومشتتاركة إلتتى  ان نجتتاح الضتتيافة التستتع عشتترية مرهتتون     
توقتد  .االحبتاء فيهتا يكم االهتمتام بالضتيافة التستع عشترية حتتى علت" :بالتتالي حضترة عبتد البهتاء  ىوص 

محبتتتة إلتتتى  ويرتلتتتوا المناجتتتاة ويطلبتتتوا التأييتتتد وينجتتتذبوا، الملكتتتوتإلتتتى  االحبتتتاء وامتتتاء التتترحمن هيتوجتتت
دوا متتن التنزيتته والتقتتديس والتقتتوى ويتجتتر  إلتتى  ويعملتتوا علتتى مقاومتتة التتنفس والهتتوى ويتوجهتتوا، اآلختترين

 " .ات الروحانيةويستغرقوا في االحساس ي العالم العنصر 

مت وذكترت رقولفهم وادراك التوصية المذكورة علينا أن نسلط الضوء على الضيافة التسع عشرية كما      
 الكتاب االقدس يقول في ف .في اآلثار المباركة
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قد رقم عليكم الضيافة فري كرل شرهر مررة واحردة ولرو بالمراء ان هللا اراد ان يؤلرف " :بهتاء هللاحضرة 
بتان الضتيافة التستع عشترية مبنيتتة  افتاذا اصتبح واضتتحا  ".ولرو باسررباب السرموات واالرضبرين القلروب 

الصتتداقة والمحبتتة والخدمتتة  يفتتادة متتع كتتل متتا يتضتتمنه ذلتتك متتن معتتانو اساستتا علتتى حستتن الضتتيافة وال
 يلمؤسستة هامتة يعطتة ان فكرة الوفادة والترحتاب وحستن االستتقبال كتروح متؤازر  والكرم وحسن العشرة.

هذا االنطباع الهام لمبدأ وحدة العالم ، لألمور االنسانية على جميع المستويات اجديدا  اوتصورا  اانطباعا 
انها الضيافة التسع عشترية  .طالما كافح وعانى من أجله مؤسسو هذه الشريعة الربانيةالذي نساني اإل

لعتبات المقدستة العليتا دعيتنا الحارة في اأن إ .ساس لتحقيق هذه الحقيقة الهامةألتضع القاعدة وا التي
أساستتا "و للبهجتتة" امصتتدرا " حبتتاء أهتتداف ومقاصتتد الضتتيافة التستتع عشتترية باعتبارهتتاألحقتتق ان يُ أ يهتت

  .وسيلة لأللفة والصداقة""و للوحدة واالتفاق"

 (كافة البهائيين في العالمإلى  1989اب / اغسطس عام  27من رسالة كتبها بيت العدل االعظم بتاريخ )

 النظام العالمي والداري البهائي[. 66إطاعة المؤسسات البهائية وفصل  5ا فصل ]راجع أيض  
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 الطالق   -48

 من آثار حضرة بهاء هللا 

رآئحرة  اتسطع بينهمر كره ليس له ان يطل قها وله ان يصبر سنة كاملة لعل   وان حدال بينهما كدورة او  -1
قرد نهراكم هللا عم را . كان على كرل  شريء حكيمرا   ة وان كملت وما فاحت فال بأس في الط الق ان هالمحب  

راكرين فري لروح كران مرن قلرم االمرر مسرطورا    .عملتم بعد طلقات ثلال فضرال  مرن عنرده لتكونروا مرن الش 
ة والر ضررآء مررا لررم تستحصررن واذطل رر وال رذي ا ق لره االختيررار فرري الر جرروع بعرد انقضررآء كررل  شررهر برالمود 

ررق الفصررل بوصررلا بعررد امررر مبررين كررذلك كرران االمررر مررن مطلررع  اال   االمررراخررر وقضرري  ستحصررنت تحق 
وال ذي سافر وسافرت معره ثرم  حردال بينهمرا االخرتالف فلره ان . الجمال في لوح الجالل باالجالل مرقوما  

يؤتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الرى المقرر  ال رذي خرجرت عنره او يسرل مها بيرد امرين ومرا تحتراج بره فري 
بيل ليبل غها الى محل   وال تري طل قرت . رب ك يحكم كيف يشرآء بسرلطان كران علرى العرالمين محيطرا   ها ان  الس 

ن  ا .مشرهودا   بما ثبت عليها منكر ال نفقة لها اي ام ترب صها كرذلك كران ني رر االمرر مرن افرق العردل
يحران لعمرري  هللا احب   وح والر  سريفنى  الوصل والوفاق وابغض الفصل والط الق عاشروا يا قوم بالر 

يرا عبرادي اصرلحوا  .ي االمكان وما يبقى هرو العمرل الط ي رب وكران هللا علرى مرا اقرول شرهيدا  من ف
 . ذات بينكم ثم  استمعوا ما ينصحكم به القلم االعلى وال تت بعوا جب ارا  شقي ا  

 (70 – 69 – 68الفقرات  ،الكتاب االقدس)
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 صبر سنة كاملة ن يأقها وله ن يطل  أره ليس له و كأن حدال بينهما كدورة او   -2

تتت بهتتتائيالتتتدين الفتتتي الطتتلق   ره بتتتين التتتزوجين يجتتتوز ولكتتن إن حتتتدثت كتتتدورة أو كتتت .عظيمتتتا امتتتذموم ذم 
وعلتتى الطتترفين أن ، أثنائهتتا بنفقتتة أوالده وزوجتتتهفتتي يلتتتزم التتزوج ، الطتتلق بعتتد االصتتطبار ستتنة كاملتتة

كتتل متتن التتزوج والزوجتتة حتتق هللا بتتأن ل ولتتي أمتتروذكتتر حضتترة  .يستتعيا طوالهتتا لتستتوية الختتلف بينهمتتا
فتتي تنتتاول حضتترة بهتتاء هللا  .الطتترفين أن هنتتاك ضتترورة قصتتوى لتتذلك"أي  شتتعر" طلتتب الطتتلق إذا متتا

جرائهتا، الصتطبارعددا من القضايا المتعلقة بسنة ا سؤال وجواب"" رسالة وشتروط ، وتحديتد بتدايتها، وا 
يتعلتتق بالشتتهود فقتتد وضتتح بيتتت  وفيمتتا .د وبيتتت العتتدل المحلتتيكتتل متتن الشتتهو ودور  أثناءهتتا يالتراضتت

ضتتتايا قفتتتي الوقتتتت الحاضتتتر بتتتدور الشتتتهود فتتتي العتتتدل األعظتتتم أن المحافتتتل الروحانيتتتة المحليتتتة تقتتتوم 
  .تفاصيل أحكام الطلق "خلصة أحكام الكتاب األقدس وأوامره" وقد أوجزت .الطلق

  اللقد نهاكم هللا عما عملتم بعد طلقات ث -3

فتي بأنته  يالقترآن الكتريم ويقضتفتي أحد أحكام الشريعة اإلستلمية المنتزل إلى  تشير هذه اآلية الكريمة
وهتتذا هتتو العمتتل  .ظتتروف معينتتة ال يمكتتن للتتزوج أن يتترد مطلقتتته إال إذا تزوجتتت بتتآخر ثتتم طلقتتت منتته

  .نهى عنه حضرة بهاء هللاالذي 

.. اال .تستحصرنالرجوع بعد انقضآء كل شهر برالمودة والرضرآء مرا لرم في طلق له االختيار الذي و  -4
 . بعد امر مبين
 يال تعنت "انقضتاء كتل شتهر" رستالة كتبتت بنتاء علتى تعليماتته بتأن عبتارةفي هللا  ولي أمرذكر حضرة 
شتتتريطة أال ،وقتأي  فتتتيوأن متتتن الممكتتتن للمطلقتتتين أن يجتتتددا رابطتهمتتتا بتتتزواج جديتتتد ، تحديتتتدا زمنيتتتا

 . يكون أحدهما قد ارتبط بزواج آخر
 (102 -101 -100الفقرات  ،القدسالكتاب ا شرح)       

 الطالق  -5
 أ. الط لق أمر بغيض ومذموم.

وجْين، ولكتتن بعتتد انقضتتاء ستتنة كاملتتتة.   ب. يجتتوز الط تتلق إن تول تتد ُكتتره أو نفتتور لتتدى أي  متتن التتز 
 ويلزم إشهاد عدلْين أو أكثر على بداية سنة االصطبار 
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وجْين ونهايتها.  ويجب تسجيل الط لق لدى حاكم شرعي  يُ  مث تل بيتت العتدل.  والِجمتاع بتْين التز 
تْن ُيختالف ذلتك أن ي ستتغفر، ويتدفع  مثقتاالا متن التذ هب  19أثناء سنة االصتطبار حترام، وعلتى م 

 إلى بيت العدل.

ة بعد وقوع الط لق.  ج. ال ضرورة للعد 

وجة أثناء سنة االصطبار إذا كان الط لق بسبب ارتكابها الُمنك    ر.د. تسقط نفقة الز 

خص لمطل قته بعقد ثان متا دامتت لتم تت ختذ لنفستها زوجتاا آختر.  فتإن كانتت قتد ه.  يجوز معاودة الش 
 تزو جت ال تجوز معاودتها إال  بعد انحلل زواجها اآلخر.

ن تجتد دت  وقتت أثنتاء ستنة االصتطبار فتإن   و. إذا حصلت األلفة فتي أي   واج قتائم وصتحيح.  وا  التز 
 ء سنة اصطبار جديدة.غبة في الط لق وجب بدالر  

وج أن ُيعيتتد زوجتتته إلتتى منزلهتتا أو يعهتتد بهتتا إلتتى أمتتين ليوصتتلها لمنزلهتتا إذا نشتتأ  ز. يجتتب علتتى التتز 
فر، ونفقة سنة كاملة.  بينهما خلف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات الس 

وجة على الط لق بدالا من االغتراب متع  ار متن وقتت وجهتا، تبتدأ ستنة االصتطبز ح. إذا أصر ت الز 
وج للس    فر، أو بسفره.انفصالهما، سواء أثناء استعداد الز 

خص من مطل قته ثلثاا. ريعة اإلسلمي ة بخصوص تجديد زواج الش   ط. ُنِسخ ُحكم الش 
 (160حتى  158خلصة احكام الكتاب االقدس واوامره ص ) 

مرركم أه هللا و حب رأخذوا ما  غوضن الوصل واالتصال محبوٌب لدى هللا اما الفصل واالنفصال فهو مبإ -6
  .نه يعلم ويرى وهو االمر الحكيمإ، به

 (185ص  ،4جزء  ،امر وخلق)
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  من آثار حضرة عبد البهاء

لفتة ومحبتة ويكونتا أبكتل  ان هللا سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة كي يعيشا سويا إ يها المؤمنات باهللأ -1
ن يعتنيتا بشتئون بعضتهم التبعض أعلتيهم ، ورفقاء التبعضن الرجل والمرأة هم اصحاب إ .كنفس واحدة

عتتتالم الملكتتتوت يتنعمتتتون متتتن االلطتتتاف فتتتي هتتتذا العتتتالم و فتتتي حتتتتى يعيشتتتا بكتتتل ستتتعادة وستتترور وراحتتتة 
 ن عتتتالم الملكتتتوت يكونتتتو فتتتي و ة كتتتل لحظتتتفتتتي ون المتتتوت ه ويتمن تتتر  عتتتدا ذلتتتك تكتتتون حيتتتاتهم ُمتتت .لهيتتتةاإل

الستعادة  يهتذه هت .عشتهمافتي ة ن الجالستين كنفس واحدتكونوا مثل الحمامتي أنولهذا اسعوا  .خجلين
 . العالمين يف

 (119ص  ،الجزء االول ،از مكاتيب منتخباتي)

كتان يقتتع ة حيتتث ان الطتلق لتدى الشتتعوب الستابقة الستابق يقتتع بكتل ستهولفتي ايتتران فتي كتان الطتلق  -2
التتي احيتت نفستها متن  نتوار الملكتوت ابتعتدت النفتوسأو بسيط وعندما سطعت أ ي مر ثانو أأي  بسبب

واالن ال يوجد الطلق بين احباء ايران اال اذا كان هناك أمر اجباري  .روح بهاء هللا عن الطلق كليا
واالن علتتى احبتتاء امريكتتا ان  .عندئتتذ يقتتع الطتتلق ولكتتن بصتتورة نتتادره، والتفتتاهمة ويستتتحيل معتته االلفتت

يتث بحاال اذا كتان هنتاك ستبب اجبتاري ، امتايسلكوا نفس هذا الصراط والسلوك وان يتجنبتوا الطتلق تم
، واحتدةبعضتهما التبعض وعلتيهم ان يخبتروا المحفتل الروحتاني ويصتبروا لمتدة ستنة  انتحمل الطرفتيال 

و أ ختتلففيقتتع الطتتلق ولكتتن يجتتب ان ال يتتؤدي اقتتل ة والمحبتتة ختتلل هتتذه الستتنة فتتان لتتم ترجتتع المتتود
ن ذلك إ .بشخص اخرة رتباط كل من الزوج والزوجالتفكير با يجب عدموبالتالي ، االنفصالإلى  كدر

خلقهتتم علتتى أكتتون ستتلوكهم وحستتن ي حبتتاء هللا انأعلتتى  .ةوالعفتتة الحقيقيتتة يختتالف العصتتمة الملكوتيتت
ة وانمتتا روحانيتتة بحتتتة يجتتب ان ال تكتتون جستتمية ر منتته االختترون ان محبتتة التتزوج والزوجتتشتتكل يتحي تت

إلتى  ييتؤد، ولتو حتدثت .االنقسامة على النفس الواحد ومن الصعبة نهم بمثابة نفس واحدإ .ةوملكوتي
 ان ، باختصار .كثيرةمشاكل وصعاب 
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الطتتتتلق فتتتي واذا كتتتان احتتتدهما ستتتتببا ، علتتتى االلفتتتتة والمحبتتتة والوحتتتتدة ي  مبنتتت لهتتتتياستتتاس الملكتتتوت اإل
تتتة زمتتتات كثيتتتر أحدث لتتته مشتتتاكل عظيمتتتة و ستتتتف وعلتتتيكم البهتتتاء  .را عتتتن متتتا فعتتتلوسيصتتتبح نادمتتتا ومتحس 

  .االبهى

 (""مكروهيت طلق من المجموعة المستندية) 

  افندي شوقيمن رسائل حضرة 

مر مذموم وقبيح ومخالف لمرضاة هللا وما جاء متن قلتم حضترة أبالنسبة للطلق فقد قال حضرته بانه  -1
جتراء حكتم الطتلق يجتب ان يتتم إن إ .هذا الخصوص يجب نشره وتتذكيره بتين االحبتاءفي عبد البهاء 
وا بكتتتل دقتتتة يتحتتتر  و  نتتتواهتتتذه القضتتتايا ان يتمع  فتتتي وعلتتتى اعضتتتاء المحفتتتل  روحتتتانيمحفتتتل البموافقتتتة ال
وكتان بتين الطترفين ة وجود المحبة والوحتد ستحالار شرعي و ذهذه االمور وان كان هناك عة واستقللي

 . على الطلق والفراقة فقط تتم الموافق عندئذ، الُكره شديدا وال يمكن الصلح بينهما

 (م 1928تموز / يوليو عام  7اليران بتاريخ  مركزي المحفل الروحاني الإلى  تبت بالنيابة عن حضرتهمن رسالة ك)

أستباب متن  .بعضالت ستعيدين متع بعضتكمانتِك وزوجتك غيتر إان حضرة المولى قد شعر باالسف متن  -2
 متترأ يان حضترة ولتت .ن ال يستتتطيع الزوجتان العتتيش متع بعضتتهما التتبعضأالحيتتاة فتي االستى والحتتزن 

فانتتته يقتتتترح ة والمشتتتور ة النصتتتيحإلتتتى ة ذا شتتتعرتم بالحاجتتتا  و  .والدكتتتمأالتفكيتتتر بمستتتتقبل إلتتتى  هللا يتتتدعوكم
وبتالطبع فتان زمتلءك البهتائيين ستيعملون كتل متا بوستعهم متن  .يمع المحفل الروحاني المحلتة المشور 

 اجل مساعدتك ونصيحتك وحماية مصالحك ومصالح االمر المبارك. 

 (1945تشرين الثاني / نوفمبر عام  16بتاريخ  اتالمؤمنى احدإلى  نيابة عن حضرتهمن رسالة كتبت بال)

نته أن حضترته يعتقتد بإ .بالنستبة لتزواجكمة التاليتة ضيف النقطأن أ يطلب من أفندي يان حضرة شوق -3
همتا ة مالنهاء العلقة الزوجيت اوخدمته وسيلة او سببا  حجة ن يستغلوا االمر المباركأال يجوز للحباء 

 مر أن الطلق كما نعلم إ .كانت الظروف
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 . ةوالمستعصي ةالحاالت االجباريفي اال حضرة بهاء هللا وال يجوز اللجوء اليه  لدىمذموم ومكروه 

 (م 1947نيسان / ابريل عام 17احد المؤمنين بتاريخ إلى  ضرتهمن رسالة كتبت بالنيابة عن ح)

ن أان اقتول لكتم بت يوال داعت .قتد فشتل تمامتا ان زواجكمأب سف من سماعهألحضرة المولى با لقد شعر -4
هللا  ألجتتل واعتبتتار ذلتتك، ةحيتتاتهم الزوجيتت يتتتم إنقتتاذ ين تبتتذل بواستتطة االحبتتاء لكتتأكتتل الجهتتود يجتتب 

النهتتم محتتط انظتتار ة وبالنستتبة للمهتتاجرين فالحالتتة اكثتتر اهميتت .جتتل انفستتهمألتبتتارك وتعتتالى اكثتتر منتته 
هللا بالضتتغط علتتى  ولتتي أمتتران يقتتوم حضتترة  اومناستتبا  ايحا صتتحت لتتيس هتتذه الحتتاالفتتي ولكتتن  .الجميتتع
ن لم تستطيعوا مواجهة هذا االمتحتان إولكن ، خرى أمحاولة بن حضرته يستطيع ان يناشدكم إ .االفراد

 . فتلك مسألة شخصية

 (م 1956كانون الثاني / يناير  12أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

متر أللمحافظتة عليهتا الن الطتلق  ييجب علتى جميتع اعضتائها الستعة عندما تكون هناك عائلة بهائي -5
يجتتتب علتتتى  .ةالعلقتتتات االنستتتانيفتتتي والمحبتتتة واالتحتتتاد هتتتي مثتتتل عليتتتا ة متتتذموم ومكتتتروه بينمتتتا االلفتتت

 . البهائيين تطبيق ذلك سواء كانوا مهاجرين ام لم يكونوا

 (م 1956تشرين الثاني / نوفمبر عام  9المريكا الوسطى بتاريخ  المحفل الروحاني المركزي إلى  حضرته من رسالة كتبت بالنيابة عن)

الكتتتاب فتتي وقتتد جتتاء  .. فتتل يحتتق لتته مطالبتتة زوجتتته بمصتتاريف التتزواج التتتي انفقهتتا..بالنستتبة لطتتلق -6
حتتى ة لزوجتالصترف علتى اعليته نمتا ا  و  ،فحستب على الزوج دفتع المهتر ليس نأاالقدس بكل وضوح ب

 . الخ ...طالبة الزوجة بدفع تكاليف الزواججوز متعلى ضوء ذلك ال  .تمام الطلقإ

 (Dawn of a New Dayللهند ومنقول عن كتاب )من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته إلى المحفل الروحاني المركزي 

( 118ص   
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

والتتتي تطلبتتون فيهتتا التوجيتته والهدايتتة حتتول  1964/ ينتتاير  كتتانون الثتتاني 21ة راجعنتتا رستتالتكم المؤرختت -1
بتالطبع ال يجتوز للطترفين  .عقليتا تلحد الطرفين مخأعندما يكون  بهائيحالة الطلق الة معالجة كيفي

قضتايا الطتلق  يو المركتزي تتولأ محلتيالعيش سويا خلل سنة االصطبار وعلى المحفل الروحتاني ال
 . ةد الجهة التي تتولى القضيد  يحويمكن لمحفلكم ان  بهائيال

 (1964شباط / فبراير عام  23المحفل الروحاني المركزي لكلومبيا بتاريخ إلى  من رسالة)

 محلتين الذين يرغبون بالطلق المشورة مع المحفل الروحتاني اليمن الضروري على البهائي، ومع ذلك -2
ن المحفتل لته مستئوليات معينتة أكمتا  .طتلققبتل وقتوع ال سنة االصطبار والتأكد من مدة، مركزي و الأ

 . تجاه الطرفين ويتم ابلغهم بعد المشورة مع المحفل

 (1967نيسان / ابريل عام  16بتاريخ ة المحفل الروحاني المركزي للواليات المتحدإلى  من رسالة)

فقد ، ياريخ رجعاالصطبار بتة تحديد سن يبالنسبة لحالة الزوجين اللذين يعيشان منفصلين ويرغبان ف -3
تت التتين نخبتركم بتان االستتنتاجات أب تم إبلغنا ، الرابعتة متن رستالتكم صتحيحهة الفقتر فتي لتم إليهتا وص 

بتين الطترفين قبتل ة التأكتد متن ان هنتاك فعتل حالتة كتره شتديد محلتين على المحفتل الروحتاني الأ يوه
طلتتب وجهتتة نظتتر هيئتتة  ركتتزي مو الأ محلتتيبينمتتا يمكتتن للمحفتتل الروحتتاني ال .تعيتتين ستتنة االصتتطبار

تقتع علتى عتاتق ة ولكتن المستئولي، عضاء هيئة المعاونين وشكرهم على مستاعدتهمأ المشاورين القارية و 
بتالطبع ال يجتوز للمحافتل البحتث والتتفحص  .قترارإلتى  للوصول ي البحث والتحر في المحفل الروحاني 

عتن موضتوع الطتلق يجتب ان  ان الحتديث .امور غير ضرورية وتخص الحياة الشخصية للفترادفي 
 للتحقق من وجود حالة ُكره فعلية.  ي ال يتعدى ماهو ضرور 

والتقريب بين  بينهما زالة سوء التفاهمإ الا عندما يتسلم المحفل الروحاني طلب الطلق فان من واجبه او  
 أصر  الطرفان و  ولكن ان كان ذلك مستحيل .الطرفين
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تحديتتد إلتتى  وعنتتدما توجتتد ظتتروف تتتؤدي .االصتتطبار ةستتن ختترى ختتللأعلتتى الفتتراق يجتتب بتتذل جهتتود 
التزوج التذي يرحتل للبحتث عتن إلتى  ليهتا بالنستبةإ شرتمأ التيفان الحالة  ي  سنة االصطبار بتاريخ رجع

 . تلك الحاالت ىحدإعمل ال يمكن قبولها ك

 (م 1983ايار / مايو عام  30اريخ المركزية بتة احد المحافل الروحانيإلى ة من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدس)

عندما يتسلم المحفل الروحاني طلبا للطلق عليه ان يقارب بين  :يكاالتهي ان االجراءات باختصار  -4
وعندما يعلم ان الصلح اصتبح مستتحيل عندئتذ عليته ان يحتدد تتاريخ ستنة  .الطرفين ويصلح ما بينهما

ولكتن اذا كتان الزوجتان يعيشتان  .دور قترار المحفتلوهذا التتاريخ قتد يكتون نفسته تتاريخ صت .االصطبار
قتد انفصتل ستابقا  انن كتان الزوجتا  و  .فيمكن تأجيل صدور التاريخ حتتى ينفصتل هما البعضمع بعض

ح لستنة يمكن للمحفل اعتبار تاريخ سنة االصطبار بتاريخ سابق ومن ناحيتة اخترى فتان التتاريخ المترج  
 يانفصتل فيهتا الزوجتان عتن بعضتهما شتريطة رغبتهمتا فتة ر االصطبار يمكن اعتباره من تاريخ اختر مت

  .الطلق

 (1986ايلول / سبتمبر عام  11المحفل الروحاني المركزي لهولندا بتاريخ إلى ة من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدس)

يتتأان كانتتت هنتتاك  دحتتد  يُ ن أعلتتى المحفتتل  .ن تعيتتين ستتنة االصتتطبار ال يتتتم تلقائيتتاإ -5 تتتدعو ة ستتباب جد 
وان كتان هنتاك كتره بتين الطترفين وال يمكتن  .للطلق وعليته ان يستعى جاهتدا لحتل النتزاع بتين الطترفين

 عندها يضع المحفل تاريخ بداية سنة االصطبار.، حله

 (1970ايلول / سبتمبر  7بتاريخ ة احد المحافل الروحانية المركزيإلى  من رسالة لبيت العدل االعظم)

م لتتم أللطتتلق ستتواء رغتتب الطتترف االختتر بتتالطلق  بطلتتأي  ن يقبتتلأحتتاني يجتتب علتتى المحفتتل الرو  6
 . هذا الشأنفي يجب اتباع االجراءات العادية ة وفي هذه الحال .يرغب

 (1985تموز / يوليو عام  28بتاريخ  مركزي الة احد المحافل الروحانيإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

ا فصل   الزواج[. 38حياة العائلة البهائية وفصل  29]راجع أيض 
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 العمل واالشتغال  -49

 بهاء هللامن آثار حضرة 

مررور مررن الصررنائع واالقتررراف المر مررن ااهررل البهرراء قررد وجررب علررى كررل واحررد مررنكم االشررتغال بررايررا  -1
روا يا قوم في رحمة هللا و  مثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحقاو  اشكروه لطافه ثم اتفك 

نفرس انفسركم و اوقراتكم بالبطالرة والكسرالة واشرتغلوا بمرا ينتفرع بره اعوا ال تضي   .شراقاالفي العشي و 
بغرض النراس ا .فقه شمس الحكمة والتبيانامر في هذا اللوح الذي الحت من اال يغيركم كذلك قض

كوا بحبل اال، عند هللا من يقعد ويطلب  اب.سبلين على هللا مسب ب االسباب متوك  تمس 

 (33ة فقر  ،)الكتاب األقدس

 مور مر من االااالشتغال ب -2

تتت حضتتترة بهتتتاء هللا االشتتتتغال  يُفتتترض علتتتى كتتتل رجتتتل وامتتترأة االشتتتتغال بعمتتتل أو مزاولتتتة حرفتتتة، ويزك 
". وفتي رستالة كتبتت بنتاء علتى تعليمتات وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحقباألعمال بقوله: "

لألهمية الروحانية والعملية لهذا الحكتم، والمستئولية المتبادلتة بتين الفترد  ارحا هللا نجد ش ولي أمرحضرة 
والمجتمتتع لتيستتير إجرائتته: فيمتتا يتعلتتق بتتأمر حضتترة بهتتاء هللا بشتتأن اشتتتغال المتتؤمنين بعمتتل أو حرفتتة، 

 وعلى األخص ما نص  عليه الكتاب  اقاطعا  اة هذا األمر تأكيدا لهيتؤكد التعاليم اإل
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الجديتتد عتتالمي النظتتام الفتتي للريتتب أن تته ال مكتتان  الا ا الخصتتوص، حيتتث لتتم يتتترك مجتتاهتتذفتتي األقتتدس 
  .ألولئك المتكاسلين الذين ال رغبة لهم في العمل

الحتتد  متتن التستتول فحستتب بتتل يجتتب محتتوه  يونتيجتتة لهتتذا المبتتدأ يتفضتتل حضتترة بهتتاء هللا بأنتته ال ينبغتت
تت امحتتوا  تول تتون شتتئون المجتمتتع مستتئولية تتتوفير الفتترص متتن المجتمتتع ويقتتع عتتل عتتاتق أولئتتك التتذين ي اتاما

لكتتل فتترد ليتتتمكن متتن الحصتتول علتتى متتا يؤهلتته لمزاولتتة إحتتدى المهتتن وكتتذلك تتتوفير الوستتائل اللزمتتة 
حتد  ذاتهتا، ولتمكينته فتي تعود من استتغلل هتذه الكفتاءة  التيللمنافع  االستغلل كفاءته ومهارته تحقيقا 

أو محتتدود اإلمكانيتتات ملتتزم بتتأن يشتتتغل بأحتتد  اان معاقاتتوكتتل  فتترد مهمتتا كتت .متتن كستتب أستتباب العتتيش
تت، األعمتتال أو المهتتن لبيانتتات حضتترة بهتتاء هللا يكتتون  األن العمتتل خاصتتة إذا تتتم أداؤه بتتروح الخدمتتة وفقا

نما هو أمر مهم فتي حتد  ، فل تقتصر أهمية االشتغال على المنافع المادية فحسب .من العبادة انوعا  وا 
بنا، ذاته م الغاية ى إل ألنه يقر  ننا من تفه  هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا يكون في عي نها لنا  التيهللا ويمك 

 . ااإلنسان من واجب العمل يوميا في أن توارث الثروة ال يع اواضحا 

وصتترح حضتترة عبتتد البهتتاء فتتي أحتتد ألواحتته: إذا فقتتد اإلنستتان القتتدرة علتتى كستتب التترزق أو أصتتابه فقتتر  
لمعيشتته والمقصتتود  اشتتهريا  اى األغنيتاء أو التتوكلء عندئتذ أن يرت بتتوا لته راتباتفعلت امتدقع أو أصتبح عتتاجزا 

 . أعضاء بيت العدلأي  ،بالوكلء هم وكلء المل ة

 –ة وفي إجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كان هذا الحكم يفرض على الزوج كما يفرض على الزوجت
بهتاء األعظتم بتأن توجيهتات حضترة  أوضتح بيتت العتدل، االشتغال لكسب العيش –حتى لو كانت أم ا 

وأن تدبير شئون المنزل من أكثر األعمال ، بأن يشتغلوا بعمل يفيدهم ويفيد غيرهم يلألحباء تقتض هللا
  .وأعظمها مسئولية وذو أهمية أساسية للمجتمع اشرفا 

فتتي هللا  ولتتي أمتترمعينتتة، فقتتد شتترح حضتترة  اأمتتا بخصتتوص تقاعتتد األفتتراد عتتن العمتتل بعتتد بلتتوغهم ستتن  
رسالة كتبت بناء على تعليماته: أن هذه مسألة على بيت العدل األعظتم أن يستن  لهتا التشتريع التلزم، 

  .ألن الكتاب األقدس لم يتعرض لها

   (56ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

This file was downloaded from QuranicThought.com



338 

 

األمرر وأترى الحكرم مرن  يأن اشتغلوا برأموركم وال تمنعروا أنفسركم عرن االقترراف والصرنايع كرذلك قضر -3
 . العليم الحكيم لدن ربكم

 (113ص  ،)ألواح نازله خطاب بملوك

قررد كتررب هللا لكررل أب تربيررة أوالده مررن الررذكر واألنثررى بررالعلم واآلداب ثررم الصررناعة واالقتررراف كررذلك  -4
 عل مناكم في كتابنا األقدس الذي نز لناه من ملكوتنا المقدس.

 (10ص  ،)منتخباتي از آثار مباركه در بارة تعليم وتربيت

 . الكل ان يقترفوا الصناعة وجعلناها من العبادةامرنا  -5
 (72ص  واحكام، حدود گنجينه)

في هذا الظهور األعظم على الجميتع ان يكستبوا ويقترفتوا متتوكلين علتى هللا المهمتين القيتوم وجتاء هتذا  -6
دا.  الحكم في األلواح مؤك 

 (73ص  واحكام، حدود گنجينه)

 . ا هلل رب  العالمينالقربى حب   ي ذو و  ويصرفون على أنفسهمأيها العبد أفضل الناس هم الذين يقترفون  -7
 )الكلمات المكنونة الفارسية(

 عبد البهاءمن ألواح حضرة 

 اعلى كل فرد أن يعمتل بوظيفتة أو تجتارة أو صتنعة حتتى يخفتف عتبء اآلخترين ولتيس أن يكتون عبئات -1
 . ثقيل عليهم

 (74ص  ،حدود وأحكام گنجينه)

الستتجاد  يعتبتتر العمتتل والتجتتارة والصتتناعة فرضتتا، متتثل أنتتا أعتترف تصتتنيع بهتتاء هللافتتي شتتريعة حضتترة  -2
 وأنت تعرف شيئا آخرا وهذا عين العبادة ويجب أن تكون بكل صدق وأمانة وهو سبب الرقي  أيضا.

 (121ص  ،1ج  ،)بدائع اآلثار
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فتإن ، ارةعليتك أن تعتمتد علتى هللا وتعمتل وتمتارس التجت، سؤالكم حول طرق كستب العتيشإلى  بالنسبة -3
 بهتاء هللااشتغل بالتك دومتا بتذكر حضترة  .ة ستشملك ومتن ثتم تستتطيع أن تستدد ديونتكلهيالتأييدات اإل

 . وان ال يكون لك أمل أو رغبة سواه

 (375ص  ،Baha'i World Faithكتاب من )

وفتي نفتس الوقتت تعمتل ، على جميع النفتوس أن تكستب رزقهتا بواستطة عترق الجبتين والجهتد الجستمي -4
فيف العتبء علتى االخترين وتكتافح لتكتون مصتدرا لرختاء بتاقي النفتوس وتستهل أستباب العتيش على تخ

قتتد شتتجع العمتتل والخدمتتة  بهتاء هللاولهتتذا فتتإن حضتترة ، إن هتتذا العمتتل هتتو عبتتادة هللا العلتي القتتدير .لهتم
  .المؤثرة

 (187ص  ،The Promulgation of Universal Peaceمن كتاب ) 

  هللاولي أمر من تواقيع حضرة 

متتتن ضتتتمن مهتتتام أصتتتحاب الشتتتركة قتتتراءة المستتتتقبل واالعتتتتدال فتتتي الشتتتراء والبيتتتع والبعتتتد عتتتن الستتترعة  -1
ألنتته إن تحركنتتا أكثتتر متتن قتتدراتنا فستتوف يغلتتب ، أمتتا التوستتع فحستتب المقتتدرة واالستتتطاعة، والحتترص

أن  أمتتر هتتو ولهتتذا فتتإن دليتتل التقتتدم فتتي أي   .العمتتل علتتى أصتتحاب الشتتركة ويأختتذنا الغتترق والضتتياع
تتتيتستتتل   ألن الوضتتتع يصتتتبح عندئتتتذ غيتتتر ، ال أن يتستتتلط العمتتتل علتتتيهم، ركة علتتتى العمتتتلط أصتتتحاب الش 

 . محتمل

 (68ص  ،)أخلق بهائي

إن بذل  .أن يكدح من أجل كسب لقمة عيشهإلى  مهما تقدمت التكنولوجيا فإن االنسان اليزال بحاجة -2
المر أشكاال مختلفة مع تغيير أحوال وقد يأخذ هذا ا .الجهد هو جزء ال يتجزأ من حياة االنسان

 ولكن يظل دائما عنصرا ضروريا ، العالم
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ومن ، الكفاح النجاح عن طريقإلى  إن الحياة عبارة عن كفاح وجهاد ويتم الوصول .من أجل البقاء
م التكنولوجيا لم يقلل من أهمية بذل  .بل تصبح الحياة هامدة، دون الكفاح ال يبقى معنى للحياة إن تقد 

 . الجهد والمسعى بل أعطته شكل ومنفذا جديدين

 (1935كانون االول/ديسمبر  26أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

فان هذا موضوع سوف يشر عه بيت ، ا معينةن  حول تقاعد االفراد بعد وصولهم س بالنسبة لسؤالكم -3
 . االقدس حوله العدل االعظم نظرا لعدم وجود نص في الكتاب

 (م1937اذار/مارس 22للواليات المتحدة وكندا بتاريخ  مركزي المحفل الروحاني الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

في هذا االمر  .عوائق يبدو انكم ال تعانون من أية، على الرغم من بلوغكم سن التاسعة والسبعين -4
 . ومهما بلغ من العمر، عمل لكل شخص وبشكل ما هناك ولي أمر هللاوكما قال لنا حضرة ، الكريم

 (1954اب/اغسطس  23أحد المؤمنين بتاريخ إلى  ولي أمر هللامن رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة )

من السهل عليكم أن تقضوا كل ، يدرك تماما بانه من وجهة النظر المادية ولي أمر هللاان حضرة  -5
ر ، أمر هللاوقتكم في خدمة  رغبتكم الشديدة التي عب رتم عنها بتكريس حياتكم لهذا الهدف كما انه يقد 

ولكن حضرة المولى يرى على  .بالتأكيد هو الطموح الرئيسي والمداوم لكل مؤمن مطيعالذي و ، الجليل
المؤكد كما هو ثابت في الكتاب االقدس بأن على كل شخص أن يرتبط  بهاء هللاضوء توجيه حضرة 

ل أن تبقى بعملك وتبلغ  ،بنوع من االعمال والمهن الن الحل الوسط ، في ان واحد أمر هللاولهذا يفض 
 . هو أفضل طريق لكم التباعه أمر هللاوهو ممارسة المهنة وتبليغ 

 م(1936حزيران/يونيو 30أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

وباقي  أمر هللاتقسيم وقتكم بين خدمة حول  أفنديان النصيحة التي وجهها اليكم حضرة شوقي  -6
يجب  .عبد البهاءوحضرة  بهاء هللاالمهام االخرى سبق أن أعطيت الحباء كثيرين بواسطة حضرة 

 علينا التوفيق والموازنة بين االيتين المذكورتين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



341 

ية واال أمر هللاأن من واجب كل فرد بهائي أن يروج إلى  في الكتاب االقدس التي تشير في إحداها
يقول حضرة  .االخرى التي تشير بأن على كل شخص أن يكون مشغوال بعمل ينتفع منه المجتمع

في أحد الواحه بأن أعلى نوع من االنقطاع في هذا اليوم أن تكون مشغوال بعمل ما وأن  بهاء هللا
يوزن حياته بحيث يعطي وقتا الذي ولهذا فإن البهائي الجيد هو الشخص  .تكون مكتفيا ذاتيا

 . أمر هللاالحتياجاته المادية وأيضا لخدمة 

 (1933شباط / فبراير 26أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

وأردِت أن تعرفي بانك كزوجة وكأم هل يجب ، سألِت عن النصيحة القائلة بان على الجميع العمل -1
دل االعظم أن نرفق لقد طلب منا بيت الع؟ ل كسب العيش كما يفعل زوجكعليك أن تعملي من أج

سوف  .لدراسته والتمع ن فيه بهاء هللا" من لوح البشارات لحضرة ةلِك مقتطف "البشارة الثانية عشر 
 .ي بان على االحباء أن يعملوا بما يعود نفعه على الجنس البشر  بهاء هللاتلحظين من توجيه حضرة 

 . عمال المنزلية هو عمل شريف ومسئول وهام جدا للنسانيةإن تدبير اال

 (1982حزيران / يونيو  16أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

فانه قد يكون مساعدا أن ننظر للقضية ، سؤالكم حول السماح للمرأة بالعمل خارج منزلهاإلى  بالنسبة -2
هذا المنظور مبني على مبدأ هو أن الرجل هو المسئول االول في ايجاد  .لبهائيةمن منظور االسرة ا

ن المرأة هي المعلمة االولى والرئيسية للطفال، الوسائط المالية اللزمة للسرة ولكن هذا ال يعني  .وا 
ياجات وغير مرنة واليمكن تغييرها ولكنها قابلة للتعديل طبقا الحتة حال بأن هذه الوظائف ثابت يبأ

 . االسرة
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نما على الرغم من معرفة كليهما لوظائفهما الرئيسية  وال يعني أيضا بأن مكان المرأة هو المنزل فقط وا 
وكما ذكر  .للرزق  اهاما في تعليم االطفال ويمكن للمرأة أن تكون مصدرا  ايمكن للب أن يلعب دورا 
 ".ل كامل ومتساو في شئون العالمبأن تشارك بشكشجع المرأة " عبد البهاءبشكل صحيح فان حضرة 

 (1984آب / اغسطس  9أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

يمكتن لتتألم أن تقضتيه ختارج المنتتزل فتان ذلتتك التتذي أمتا بالنستبة لتستتاؤلكم الختاص حتتول مقتدار الوقتت  -3
إن المشتورة العائليتة  .يتر بتين الحتين واالختريعتمد على الظروف المحيطة بالمنزل وهو أمر قابل للتغي

  .ساعد على إيجاد الحلتس

 (نفس الرسالة السابقة)

ا فصل  حرل  31حيراة العائلرة البهائيرة وفصرل  29التعاون وتررويج الخيرر والمنفعرة وفصرل  22االمتياز في كل األمور وفصل  13]راجع أيض 
 بشرية[.خدمة ال 35المشاكل االقتصادية وتحسين المعيشة وفصل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



343 

 االنصافو العدل    -50

  بهاء هللامن آثار حضرة 

 . نتم من العارفينان امركم مطلع الظهور امور كذلك يكونوا على صراط العدل واالنصاف في كل اال -1

  (60ة فقر  ،الكتاب األقدس)

راغبرا وال تغفرل منره لتكرون  ي  لرإن تكرن إاالنصاف ال ترغرب عنره  يحب األشياء عندأيا ابن الروح  -2
حد أتعرفها بمعرفتك ال بمعرفة و  شياء بعينك ال بعين العبادن تشاهد األأنت توفق بذلك أو ، أمينا يل
مررام أجعلرره الررك ف يعنررايتو  عليررك ين عطيتررمررن تكررون ذلرك أ يذلررك كيررف ينبغرر يفكررر فرر، الرربالد يفر

 . عينيك

 (مكنونةالكلمات ال)

من  ونن  كوال ت، األلواح ي فقل يا قوم زينوا هياكلكم بطراز العدل ثم احكموا بما حكم هللا -3
  .المتجاوزين

  (314ص  ،4ج ،اثار قلم أعلى)

  .من الغافلين تكونن  و  ن تحتجبوا منهاأياكم إتت بالحق أنها قد ا  يام العدل و أن ارتقبوا يا قوم أ -4

  (19ص  ،منتخباتي)
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نررتم مررن أيرروم ظهرروره لررو  يصررل العرردل ومبدئرره هررو مررا يررأمر برره مظهررر نفررس هللا فررأن أفرراعلموا برر -5
السرموات  يمر يفرزع مرن فرأبر ينره لرو يرأتا  و  رضريننه لميزان العدل برين السرموات واأل إقل  العارفين

  .نه لعدل مبينإرض واأل 
 (116ص ،88فقرة  ،منتخباتي)

خرذوا العردل  األرض من لدى هللا رب العالمين ينه ينفعكم فإيا معشر البشر تمسكوا بالحبل المتين  -6
بره الرذي وا علرى فترأو  ركم به كرل جاهرل بعيرد الرذين زينروا رؤوسرهم بالعمرائممأدعوا ما و  واالنصاف

   .ظهر كل امر حكيم
 (220ص  ،164فقرة  ،منتخباتي)

يا ابن الروح أيقن بأن الذي يأمر الناس بالعدل ويرتكب الفحشاء في نفسه إنه ليس مني ولو كران  -7
  .على اسمي

  (الكلمات المكنونة)

 . فعالكم بين عبادنا المخلصينأسكم ثم على الناس ليظهر آثار العدل من نفأن اعدلوا على أ -8
 (178ص  ،128فقرة  ،منتخباتي)

خرذ كرل طراغ زمرام أو  لعرالما يا ارتفرع خبراء الرنظم فرممكافاتها بهو  مجازات األعمالهي و  ل جندٌ دللع -9
  .نفسه من خشية الجزاء

  (173ص ،3ج ،خلقو  امر)

  .رضيننصاف بين السموات واأل كونوا مظاهر العدل واال  -10
  (171ص  ،3ج ،خلقو  امر)

قطار الربالد كرذلك نرأمركم أنوارها أمن  يءليل العدل ليستضانوا رؤوسكم باكن يا معشر الملوك زي  أ -11
األرض ملوكا يتكئرون علرى نمرارق  يظهر هللا فعليكم يا معشر السالطين فسوف يُ  .افضال من لدن  

بررين الخالئررق  يولئررك مررن خيرررة خلقررأنفسررهم أكمررا يحكمررون علررى العرردل ويحكمررون بررين النرراس 
 نوا يا زي   .جمعينأ
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وكرذلك األدب واالنصرراف  .نرتم مرن العرارفينأنره يوافرق كرل النفروس لرو ا  قروم هيراكلكم بررداء العردل و 
  .من العاملين كثر األلواح لتكونن  أ يمرنا بهما فأو 

  (304 - 303ص  ،4ج  ،اثار قلم اعلى)

مرهم أكل يروم بميرزان القسرط والعردل ثرم يحكرم برين النراس وير ين يزن نفسه فأمر آلكل  يينبغ -12
 . عقلوال الحكمةصراط إلى  بما يهديهم

 ( 100ص  ،از الواح جمال اقدس ابهىأي  مجموعه) 

 علريكم رشرحا نرا نررش  إلكرن و  ال يحصرى ين للعدل مراتب ومقامات ومعانأاالرض فاعلموا ب يا مأل -13
مبدئره و  صرل العردلأعلموا برأن افر .يطه ركم عن دنس الظلم ويجعلكم من المخلصرينمن هذا البحر ل

 يعطراء كرل ذإيوم ظهوره لو انتم من العارفين.... ومن العدل في هو ما يأمر به مظهر نفس هللا 
تفكرروا لتعرفروا المقصرود عمرا  اكثر النراس اذ  أمظاهر الوجود ال كما زعم  يحق حقه كما تنظرون ف

قررار بهرذا تنعدم قوائم الشررك هرو الو  ركان الظلمأتضطرب منه الذي ن عدل إقل  لم بديعل من قز  نُ 
فق البقاء بسلطان مبين ومن لم يؤمن أشرقت شمس البهاء عن أفيه  يهذا الفجر الذ يالظهور ف

      .حفيظ لواح عز  أفي نه قد خرج عن حصن العدل وكتب اسمه من الظالمين إبه 

  (313 – 312ص  ،4ج اثار قلم اعلى) 

مظراهر  يس فرالتفرر  و  هرو االنصراف وهرو خرروج العبرد عرن الروهم والتقليرد س كل مرا ذكرنراه لركأر  -14
  .كل األمور بالبصر الحديد يالصنع بنظر التوحيد والمشاهدة ف

  (لوح أصل كل الخير)
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  عبد البهاءمن الواح حضرة 

المنافع الذاتية إلى  وهو عدم االلتفات، قاق الحقحا  و  العدل يما الصفة الثانية من صفات الكمال فهأو  -1
، جهتتة متتن الجهتتاتإلتتى  زي تتححكتتام الحتتق بتتين الخلتتق دون التأجتتراء ا  االلتتتزام بهتتا و و والفوائتتد الشخصتتية 

متر متتن أ يالمطلتق وعتدم انفتراده بامتيتتاز متا فت يخرين عبتدا متن عبتاد الغنتتواعتبتار االنستان نفسته كتتاآل
 .اعتبتتتتار متتتتا هتتتتو خيتتتتر النتتتتاس جميعتتتتا خيتتتتر نفستتتتهو  ي المعنتتتتو  تيتتتتازاالمفتتتتي ال إمتتتتور عتتتتن الجمهتتتتور األ

عضتاء هتذه أ بمنزلة الشخص الواحد واعتبار النفس ذاتها عضوا من  ةالعام الهيئةختصار اعتبار وباال
  .الهيئةنما هو سبب تألم كل أجزاء إجزء وتأثره  يواليقين المبين بأن ألم أ ةالممثل الهيئة

  (28ص  ،الرسالة المدنية)

بنيتة الحصتون أعظم قوى العالم وال تقاومها أ عالم الوجود ال تعادلها  يقاهرة فالسطوة جنود العدل ف ااذا  -2
وتنتال ، ورضتاءا  ايا تستسلم لفتوحات هذا السيف القاطع طوعاتران كل البذلك أل ،الحصينة المرصوصة

ذا إ عظيمتتتتان رايتتتتان وهنتتتاك، علتتتى درجاتهتتاأ  يخرائتتب العتتتالم بهجتتتوم هتتذا الجنتتتد العمتتتران والحضتتارة فتتت
 ةنتوار حكومتته الستاطعأورفت ظللها على تتاج كتل ملتك كانتتا لحكومتته بمثابتة النيتر األعظتم ونفتذت 

فل يمكن ألية قوة  .العدلهي الثانية ف ماأالعقل و  يلى فهو األ ةما الرايأ ،تامةة ركان العالم بسهولأ يف
  .و سد االسكندرأمن الحديد  ن تقاوم هاتين القوتين العظيمتين حتى لو كانت جيلأ

 ( 45ص ،مدنيةالة الرسال)

ن إالمستتاء فتتإلتتى  جيتتر متتن الصتتباحذا اشتتتغل األإمتتثل  ،حتتق حقتته يعطتتاء كتتل ذإ ن العتتدل هتتو ألتتم اع -3
، يتعتبو  لتو لتم يكتد ةالعنايتة والمنحت هشتمولو  عطتاء األجيترإ الفضل هتو و  جرتهأعطائه إب يالعدل يقض

عليته ن يستحق أو يعمل لك عمل دون أن يتعب أص فقير دون لشخ ةو عطيأ ةمثل قد تعطى صدق
  .ن حضرة المسيح طلب المغفرة لقاتليه فهذا يعتبر فضلإمثل ، جرا فهذا هو الفضلأ

 (197ص  ،محادثات على المائدة ،من مفاوضات عبد البهاء)
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  .االجتماعية بالعدل ال بالعفو الهيئةن قوام أالقول  وخلصة -4

 (2ص  ،محادثات على المائدة ،عبد البهاء من مفاوضات)

علتى  افإجراء العدل لتيس قاصترا ، انني آلمل أن يكون جميع أحباء هللا مظاهر العدل في جميع األمور -5
متتوظفي الحكومتتة وحتتدهم فالتتتاجر أيضتتا يجتتب أن يكتتون عتتادال فتتي التجتتارة وأهتتل الصتتنائع يجتتب أن 

بشتتر صتتغارا وكبتتارا أن يكونتتوا عتتادلين ومنصتتفين يكونتتوا عتتادلين فتتي صتتناعاتهم ويجتتب علتتى جميتتع ال
.. متن .لهتيهتذا هتو العتدل اإل، والعدل هو أال يتجاوز االنسان حدوده وأن يرجو لغيره ما يرجوه لنفسته

هذا يتضح أنه من الممكن أن يكون كل إنسان عادال وأن يكتون ظالمتا ولكننتي آمتل أن تكونتوا جميعتا 
عاشروا جميع البشر وأن تراعوا منتهى العدل وغاية اإلنصاف عادلين وأن تحصروا كل فكركم في أن ت

في معاملتكم معهم وأن تراعوا حقوق اآلخرين قبل حقوقكم دائما وأن تعرفوا أن منفعة اآلخرين مقدمة 
وتعملتوا بموجتتب تعتاليم حضتترة  لهتتيعلتى منفعتتكم وراجحتتة عليهتا وذلتتك حتتى تكونتتوا مظتاهر العتدل اإل

  .بهاء هللا

 (188ص  ،في أوربا وأمريكا لبهاءعبد اخطب )

ا فصل   حياة العائلة البهائية[. 29االمتياز في كل األمور وفصل  13األدب واألخالق الحسنة وفصل  10]راجع أيض 

This file was downloaded from QuranicThought.com



348 

 العلم والمعرفة   -51

  بهاء هللامن آثار حضرة 

د   -1 تررك مرا امرر الرذي و  .اللروحفري كتب على كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط ودونهما عما حرد 
ال يرجرع .. ان .بيرت العردلإلرى  به فلألمناء أن يأخذوا منه ما يكون الزما لتربيتهما ان كران غنيرا وا 

سربقت  التري يورحمتر يوعنرايت بهرائيعليه  يمن االبناء كأنه ربى أحد ابنائ ارب ى ابنه او ابن  الذي 
  .العالمين

 (48فقرة  ،الكتاب االقدس)

ذا خير لكم ان انتم الكالم هفي المجادلة إلى هي ا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتاكم بأن تقرأو واذن   -2
   .من العارفين

 (77فقرة  ،الكتاب االقدس)

 المجادلة في الكالمإلى  اكم بان تقرئوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهيواذن   – 3

وأهاب بأهل البهاء أن يحترموا أهل  أمر هللا في هذا الدور باكتساب المعارف وتحصيل العلوم والفنون  
ونصح حضرة  .ة تحصيل ما ال ينتج عنه اال الجدل العقيمالعلم وأصحاب المنجزات وحذرهم من مغب  

رفع شأن العباد الفنون النافعة التي تساعد على "في ألواحه أهل البهاء بتحصيل العلوم و  بهاء هللا
الجدال إلى  تحصيلها يكلم وتنتهي بالكلم ويؤدبال تبدأوم التي "وحذرهم من تلك العل "ورقيهم

 . والخلف"
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تبدأ بالكلم " وفي رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة ولي أمر هللا شب ه حضرته العلوم التي 
وبي ن في رسالة أخرى أن  .بالخوض في متاهات البحث العقيم والفروض السفسطائية وتنتهي بالكلم"
بهذه العلوم في المرتبة االولى هو "تلك البحوث والتفاسير اللهوتية التي  بهاء هللاما عناه حضرة 

  ."الحقيقةإلى  تعوق تفكير االنسان أكثر مما تعينه على الوصول

  (110فقرة  ،شرح الكتاب االقدس) 

وا اياكم ان يخرجكم االصغاء عن شأن األدب والوقار افرح، انا حللنا لكم إصغاء االصوات والنغمات -3
به تولهت األفئدة وانجذبت عقول المقربين. انا جعلناه مرقاة لعروج الذي االعظم  يبفرح اسم

 اعوذ أن تكونوا من الجاهلين.  ياألفق االعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى انإلى  االرواح

 (51فقرة  ،الكتاب االقدس) 

       .بعرفان مظهر نفسه اصل كل العلوم هو عرفان هللا جل جالله وهذا لن يحقق اال -4

 (لوح اصل كل الخير)

قد وجب على كل واحد منكم االشتغال بامر من االمور من الصنايع  :البشارة الثانية عشرة -5
رحمة هللا والطافه في واالقتراف وأمثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحق تفكروا يا قوم 

يعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة واشتغلوا بما تنتفع به انفسكم واالشراق ال تض يالعشفي ثم اشكروه 
ابغض  .الحت من افقه شمس الحكمة والبيانالذي هذا اللوح في االمر  يوانفس غيركم كذلك قض

       .الناس عند هللا من يقعد ويطلب تمسكوا بحبل االسباب متوكلين على هللا مسبب االسباب

 (42ص  ،لوح البشارات ،هللا بهاءمجموعة من الواح حضرة ) 

رَف المعلوم وفاز عَ ... ان العالم من َع عن المعلوم وكم من جاهل فاز بأصل العلومن  كم من عالم مُ  -6
  .بانوار الوجه وكان من المقبلين

 (233ص ،مجموعه الواح مباركه)
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انه كان ، من الغافلينإن ا أمرنا الكل باالقتراف وهذا من فضل هللا على خلقه ولكن القوم اكثرهم  -7
ر له من القلم االعلى ان ربه ، لدى العرش وسمع نداء ربه في صباح ومساء وما بينهما كذلك قد 

 . الكريم يالرحمن لهو المعط

 (يمن نسخة خطية من المركز العالم)

الذكر قد كتب هللا لكل أب تربية أوالده من  .واالشراق يموا ابنائكم ليقرأوا ايات هللا بالعشوعل   -8
نزلناه من الذي كتابنا االقدس في مناكم كذلك عل  ، واالنثى بالعلم واآلداب ثم الصناعة واالقتراف

  .طوبى لمن اخذه بقدرة من عندنا انه من اهل هذا المقام .ملكوتنا المقدس

 (يمن نسخة خطية من المركز العالم)

مه  ي محيإنه السبب االعظم من هللا، قل هذا العلم أشرف العلوم كلها -9 الرمم لحفظ أجساد االمم وقد 
 . على العلوم والحكم

 (360ص  ،3مجلد  ،امر وخلق ،لوح الطب)

اول االمر يجب ان تلبس ثوب في امرنا الجميع بالصناعة واالقتراف واعتبرناها من العبادة ولكن  -10
 . العطاء النه اول باب للبركة والنعمة ياالمانه من اياد

 (صداقت وأمانت ،يةالمجموعة المستند)

، العلم هو بمنزلة الجناح للوجود ومرقاة للصعود، الثالث هو العلوم والفنون والصنايع يالتجل -11
تبدأ بالكلم  التيينتفع منها اهل االرض وليس تلك  التيولكن العلوم ، تحصيله واجب على الكل

في يشهد بذلك ام البيان  .العالمان ألصحاب العلوم والصنائع حقا عظيما على اهل  .بالكلمهي وتنت
الحقيقة علمه وهو علة العزة والنعمة في للنسان هو  ي. ان الكنز الحقيقللسامعين المآب نعيما

    .هذا السجن العظيمفي والفرح والنشاط والبهجة واالنبساط كذلك نطق لسان العظمة 

 (69ص  ،لوح التجليات ،بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



351 

تحصيل العلوم والفنون من كل االنواع جائز ولكن المقصود منها العلوم  –البشارة الحادية عشرة  -12
   .االمر من لدن آمر حكيم يكذلك قضالعباد  يرقفي العلة والسبب هي  التيالنافعة 

 (42ص  ،لوح البشارات ،بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع) 

ويجب على الكل تحصيله وهذه الصنائع المشهودة واالسباب ة لهيإن العلم من النعم الكبرى اإل -13
ان القلم  .الزبر وااللواحفي نزلت من القلم االعلى  التيالموجودة كلها من نتائج العلم والحكمة 

 . والبيان وصنائع االمكان لئالئ الحكمةظهر وبرز من خزائنه الذي االعلى هو القلم 

 (56ص  ،وح الطرازاتل ،بهاء هللامن الواح حضرة ة مجموع) 

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

عباد هللا وتورال الراحة والرخاء لعموم  يسبب لترق التيان المشاغل والصنايع والعلوم  ياعلم -1
االمر  ناء ألن فيهذاثكلها عبادة هلل من دون است، البرايا ومقترنة بنية قلب خالص مخلص هلل

فكل نفس من االحباء يجب عليه ان ، ن استثناء أحدت المواهب لعموم البشر من دوم  البديع ع
احدا بل يفضل غيره على نفسه هذا هو  يما هو خير لعموم افراد البشر وال يستثنفي يسعى 

  . يهذا هو الفضل الصمدان يالخلق الرحمان

 (يالمركز العالمفي من نسخة خطية ) 

، كل آنفي الطبيعية أمر ممدوح مقبول ة والحكمة لهيوأما ترويج العلوم المفيدة من الحكمة ال  -2
 . اعلى عليينإلى  والشارع البارع العظيم قد صر ح بالنص القويم ان الفنون اعظم مرقاة للوصول

 (226ص  ،3مجلد  ،عبد البهاءمكاتيب )
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واما اشتغالك بالتجارة ال بأس فيها هذا ما امر به ربك االعلى ان يشتغل كل نفس بشغل او صنعة  -3
    .هذه الدنيافي او حكمة او فن من الفنون النافعة للهيئة االجتماعية  او زرع

 (يالمركز العالمفي من نسخة خطية )

هذا أمر مقبول محبوب ، التبليغفي باريس حتى تحصر ايامك في واما ماسئلت ان تترك التحصيل  -4
الجديد تحصيل العلوم  هذا الدورفي الن ، حسن واكملجمعت بين التحصيل والتبليغ هذا أولكن اذا 

هللا  والصنايع والفضائل سواء كانت الهوتية او ناسوتية مادية او روحية كلها مقبول عند
ال تمنع الروحيات عن الماديات ابدا فعليك بكالهما ولكن حينما تشتغل بالتحصيل  .ومفروض علينا

هللا إلى  ابتهل يواكمالها وان كن منجذبا بحب ربك الجليل ومتذكرا بذكره البديع فعليك باتمام الصنعة
  .كل االيامفي جميع الشئون واالحوال ويعطر مشامك بنفحات القدس في ان يؤيدك 

 (يالمركز العالمفي من نسخة خطية )

الوجود سواء كانت مادية او في تحصيل الفنون النافعة إلى  ان شريعة هللا تدعو الكل يثم اعلم -5
 .وعصر الفنون وعصر الكمال وعصر الجمال وعصر االنوار ادبية ألن هذا العصر عصر العلوم

الخوض  يال ثمرة لها وال نتيجة منها ال يجوز االنهماك فيها وعوضا عنها يقتض التيولكن العلوم 
  .في العلوم النافعة والفنون المورثة للنهضة والنشئة لالنسان

 (يالمركز العالمفي من نسخة خطية )

والركن االعظم هو العلم والمعرفة والعقل ، م بهاعلى اركان ثابتة ومسل   يإن أساس دين هللا مبن -6
لهذا وجب على كل واحد من االحباء ، ةلهيواالطلع على الحقائق الكونية واالسرار اإل يوالوع

ان يسعى بكل  يوالمجمع الرحمان روحانيفعلى ذلك المحفل ال، وفرض عليهم ترويج العلم والعرفان
ومنهجه منذ صغر  بهائية ويمارسوا السلوك اللهيموا باالداب اإلسالطفال حتى يت  تربية افي قواه 
 ، سنهم
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من صميم  انابعا  ااذا فاسعوا سعيا ، ويترعرعوا كالغرسة بسلسال وصايا الجمال المبارك ونصائحه
ية غافي ارواحكم وحث وا االحباء بألسنتكم وانفقوا من اموالكم حتى تتقدم مدرسة عشق آباد وتصبح 

   .االنتظام والترتيب

 (29ص  ،التربية والتعليم)

والعلم كاشف االسرار وهو  .لهيوهو سبب ظهور الفيض اإلنساني فضائل العالم اإل العلم أعظم -7
ويجعل ، كل انسان معلومات عن جميع االشياء يالعلم يعط .ترتسم فيها صور االشياء التيكالمرآة 

جميع أي  ذلك ألن العلم يعلم االنسان جميع ما اكتشفه البشر كل فرد من البشر كأنه جميع البشر.
ن االنسان من االطلع على جميع وقائع االزمنة الذي يمتلكها البشر. والعلم هو  التيالمعلومات  يمك 

  .يمكنه من أن يكشف اسرار المستقبلالذي وهو  .السابقة

 (102ص  ،اوربا وامريكافي  عبد البهاءخطب )

يمتاز االنسان عن الحيوان  .يت منبع لمنافع عظيمة وان العلم اعظم منقبة للعالم االنسانإن الكلي ا -8
وبالعلم يطلع االنسان على اسرار القرون ، بالعقل والعلم وبالعلم يكشف االنسان اسرار الكائنات

 الماضية وبالعلم يكشف االنسان كوامن االرض وبالعلم يكشف االنسان حركات االجرام السماوية
العلم سبب السمعة ، يالعلم سبب العزة االبدية للنسان والعلم سبب شرف العالم االنسان .العظيمة

والشهرة الحسنة للنسان والعلم يكشف اسرار الكتب السماوية والعلم يكشف اسرار الحقيقة والعلم يخدم 
العلم أعظم ، ةلهياالديان اإلاالديان السابقة من التقاليد والعلم يكشف حقيقة  يالعلم ينج، عالم الحقيقة

االنسان من أسر عالم الطبيعة والعلم يكسر شوكة النواميس  يالعلم ينج، يمنقبة للعالم االنسان
   .الطبيعية

 (286ص  ،اوربا وامريكافي  عبد البهاءخطب )

واحتدا  اد جميع البشر والعلم يجعل كل الممالك مملكة واحدة ويجعل جميع االوطتان وطناتإن العلم يوح   -9
ت ديتن واحتد ألن العلتم يكشتف الحقيقتة واالديتان كلهتا حقيقتة واحتدة ولكتن فتي د جميتع االديتان والعلم يوح 
 اآلن غريق بحر  ي العالم البشر 
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التقاليتد وهتتذه التقاليتد اوهتتام محضتة. إن العلتتم يستأصتل هتتذه التقاليتد متتن جتذورها ويشتتتت هتذه الستتحب 
وحيتتث ان الحقيقتتة واحتتدة فتتان ، ةلهيتتحقيقتتة االديتتان اإلتحجتتب شتتمس الحقيقتتة وتظهتتر  التتتيالمظلمتتة 

ى وحتتتدة العتتتالم ل تتتتلف وينهتتتدم النتتتزاع والجتتتدال وتتجفتتتق وال يبقتتتى اختتتد وتت  حتتتة تت  لهيتتتجميتتتع االديتتتان اإل
ن العلتتم هتتو التتذي إن العلتتم هتتو  .ياالنستتان  يولهتتذا فتتانن، يظهتتر نورانيتتة الملكتتوتالتتذي يزيتتل االوهتتام وا 

ت االعلم يوما  أرجو هللا ان ترتفع راية ويستطع كوكتب العلتم ستطوعا أشتد حتتى يستتنير جميتع البشتر  افيوما
جميتع فتي من نور العلم وترتقى العقول وتزداد المشاعر االنسانية وتتزايد االكتشافات ويرتقى االنستان 

ظتتل اإللتته األكبتتر وال يمكتتن تحقتتق هتتذه المستتائل تحققتتا فتتي مراتتتب الكمتتاالت وتتحقتتق منتهتتى الستتعادة 
 .يبغير العلم الحقيق واقعيا

 (289ص ، اوربا وامريكافي  عبد البهاءخطب )

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

علتتى جميتتع االطفتتتال متتن دون استتتثناء ومنتتتذ صتتغرهم أن يتعلمتتوا القتتتراءة والكتابتتة وان يبتتذلوا قصتتتارى  -1
واللغتات المختلفتة  اكتساب العلوم العاليتة والفنتون النافعتةفي جهدهم وحسب رغبتهم وبقدر استطاعتهم 

     .والحرف والصنائع المختلفة

 ( 232ص  ،1مجلد  ،توقيعات مباركة)

كل قرية وقصبة من كافة الواليات والمحافظات من اجل تأسيس في يجب اعداد الوسائل االولية  -2
تابة وأن يتعلم االطفال البهائيون من دون استثناء مبادئ القراءة والك، معاهد علمية وادبية ودينية

العلوم والمبادئ في كتاب هللا ويمتازوا في ويتعرفوا على االحكام والمبادئ والتعاليم المباركة المذكورة 
والفنون العصرية واالخلق الحميدة وااللتزام باالداب والشعائر البهائية لدرجة ان تقوم كافة الطوائف 

 الدينية 
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هذه المعاهد العالية في دهم وبطيب خاطر من مسلمين وزردشتيين ومسيحيين ويهود بادخال اوال
  .ن البهائيينيالمرب  إلى  ويعهدوهم

 (119 -118ص  ،2مجلد  ،توقيعات مباركة) 

عليهم أن يكونوا على اطلع واسع ، مر هللاإذا رغب البهائيون في أن يكونوا مؤثرين في تبليغهم أل -3
إلى  اننا بحاجة .ل االوضاع فكريا وعقلياوعلى مقدرة في بحث وتحلي، باوضاع العالم ومشاكله اليوم

نما متعل  ، ةلهيعلماء وباحثين يكونون ليس فقط على علم عميق بالتعاليم اإل دين وقراء ين جي  موا 
علينا  .مثاليين قادرين على ربط المبادئ والتعاليم البهائية باالفكار المعاصرة لزعماء وقادة المجتمع

لمعرفة لكي نستطيع أن نعرض بشكل أفضل الحقائق المكنونة في كبهائيين ان نتسلح بسلح العلم وا
 . كافة الناس وعلى االخص الطبقة المتعلمة منهمإلى  ديننا

 م(1949تموز/ يوليو  5أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

عاليم المباركة بكل حماس إن حضرة المولى كان سعيدا لسماعه أخباركم وبانكم تقومون بدراسة الت -4
إن هذه التعاليم هي الجوهر  .بأنه كلما بحثنا وتعمقنا فيها وجدنا فيها الكثير ايمكن القول حقا  .وتقدير

سيأخذ منه المفكرون والعلماء والمهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في الذي واالصل 
 . أعمالهم

 م(1942كانون االول/ ديسمبر  10مدرسة صيفية بهائية بتاريخ  إلى من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

في  أمر هللاالنصيحة التي طلبتها من حضرته حول دراستكم التخصصية بهدف تبليغ إلى  بالنسبة -5
إن هذه الدراسات  .فإن حضرة المولى يقترح دراسة التاريخ أو االقتصاد أو علم االجتماع ،المستقبل
إن  .اجديدا  اين وتغطي مواضيع أشيرت اليها في تعاليمنا وألقت عليها ضوءا هتمام البهائيا ستجذب 

كما يمكنكم أيضا عرض االفكار  .االمر المبارك سيستفيد من علومكم في التبليغ في المستقبل
 . مالبهائية أثناء إلقاء محاضراتكم كمعل  

 م(1944ر/مارس آذا 13أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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وبمعنى آخر بين ، بين االنسان والحقيقة اإن العلم يمكن له أن يكون حجابا ، بهاء هللاقال حضرة  -6
إلى  عديدين ممن تبح روا في دراسة العلوم العصرية انتهوا القد شاهدنا أفرادا  .االنسان ومعرفة هللا

نكارهم للنبياء والرسل ني بأن ال وجود هلل أو لألنبياء ولكن يعني بأن وهذا ال يع .إنكارهم لوجود هللا وا 
 . لهيبين قلوبهم والنور اإل االعلم أصبح حجابا 

 (1954نيسان/ أبريل  22أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

أيضتتا بتتين  افتتان هنتتاك فرقاتت، متتؤمنين لهتتاة ذاتهتتا وبتتين فهتتم اللهيتتمثلمتتا هنتتاك فتترق كبيتتر بتتين الرستتالة اإل -1
ال يمكتن  .الحقائق العلمية واالستتنتاجات متن جهتة وبتين النتتائج أو النظريتات العلميتة متن جهتة أخترى 

إن التتدين الحتتق يأتينتتا متتن قبتتل هللا العزيتتز  .أن يكتتون هنتتاك تضتتارب بتتين التتدين الحتتق والعلتتم الصتتحيح
لتتع علتتى ميزاتهتتا يط  ن أن "يكتشتتف حقتتائق االشتتياء و نستتاومتتن ختتلل العلتتم الصتتحيح يمكتتن لل، القتتدير

ومتن ناحيتة  .وأيضا "تفهم المعضلت بمساعدة مادية قوية" وآثارها وعلى نوعية وخاصية الموجودات"
الن الفهتم ، ان متن ختلل الفهتم االنستاني فانته يصتبح محتدودا ي  معتشتيء عندما يتم التعبير عتن ، أخرى 

وعنتتدما يتواجتتد الخطتتأ يمكتتن ، محتتدودا فهنتتاك إمكانيتتة الخطتتأ شتتيءوعنتتدما يكتتون ال ،االنستتاني محتتدود
لتديهم قناعتة بتأن االيمتان بوجتود هللا  اهنتاك العديتد متن النتاس حالي ت، ومثتال علتى ذلتك .للنتزاع أن يبترز

كمتتا قتتال  -ر البشتترية وتتقتتدم فتتان علمتتاء وفلستتفة المستتتقبل ولكتتن عنتتدما تتنتتو   هتتو أمتتر غيتتر علمتتي
ف لتتن ينكتتروا االنبيتتاء والرستتل أو يتجتتاهلوا المشتتاعر الروحانيتتة أو يحرمتتوا ستتو " - عبتتد البهتتاءحضتترة 

 ".ة أو ينكروا االمور الخارقة للطبيعةلهيأنفسهم من العنايات اإل

 (م1975كانون االول/ ديسمبر  26أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)
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متتن أجتتل تمكتتين  ايعتبتتر الدراستتات واالبحتتاث التعمقيتتة البهائيتتة هامتتة جتتدا  .....إن بيتتت العتتدل االعظتتم -2
 . وتطوير الجامعة البهائية التي أخذت بالخروج من مرحلة المجهولية

 (1979كانون الثاني/ يناير  3المشاركين في دورة أكاديمية بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

ا فصل  العلمراء  53التربيرة والتعلريم وفصرل  21تطابق الدين مع العلم والعقل وفصل  18اليمان والعرفان ووحدانية هللا وفصل  9]راجع أيض 
 الفنون والموسيقى[. 55والمفكرون والباحثون وفصل 
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 العفو والستر والتسامح   -52

  بهاء هللامن الواح حضرة 

     .وان تفعل بغير ذلك ملعون انت وانا شاهد بذلك اطئ  س بخطأ احد ما دمت خاال تنف   يا ابن االنسان  -1

 (الكلمات المكنونة) 

ليستر هللا عليه جريراته وانه هو  ،بمن عصى ويستر ما شهد منه ءذا لُمحسن لن يستهز ب  يا ح  -2
ليغفركم هللا بفضله ثم اصفحوا  ،البالدفي  ااألرض وغفار  في  اكونوا يا قوم ستار   .خير الساترين

   .ح هللا عنكم ويلبسكم برد الجميل ليصف

 (443ص  ،4مجلد  ،سورة البيان ،آثار قلم اعلى) 

  .انه لهو الستار ذو الفضل العظيم ،ان اطلعتم على خطيئة ان استروها ليستر هللا عنكم  -3

 (49ص  ،لوح نابليون الثالث ،الواح الملوك والسلطين)

 يإنا نريد أن نراكم مطالع أخالقي بين عباد، دة والمحبةيا أحبائي في البالد تمسكوا بحبل المو   –4
ينبغي أن يظهر منكم ما يهتز به االمكان ويستفرح قلوب  .ومشارق رحمتي التي سبقت العالمين

ال تكونوا كالذين كانوا أن يسب  بعضهم بعضا تفكروا في عنايتي ورأفتي وفضلي الذي  .السامعين
 أحاط من في 
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لوجه  اوبى لمن غض  النظر عن أخيه وعاشر معه بالروح والريحان خالص  ط .السموات واالرضين
ر االتحاد ثم استبقوا في المعروف هذا ما أمرتم كونوا على ُسرُ  .لعمري إنه من الفائزين، الرحمن

 . به من لدن عليم خبير

 ( 222ص ،2مجلد  ،بيام بهائي) 

، عمرال النراس ليعترضروا علريهمأن يفتشرون فري عاشروا بينكم بالمحبة والمرودة وال تكونروا مرن الرذي -5
   .لعمري انهم من الغافلين

  (222ص  2مجلد ،بيام بهائي)

ن ظهرت خطيئة من شخص ف، اسلكوا مع بعض بكل رحمة ومحبة ورأفة -6 روه عفوا عنه ولكن ذك  اوا 
 . والتكونوا شديدين في المعاملة وال تتكبروا على بعض ،بكل محبة

 (132ص  ،فضائل أخلق) 

 . هو المهيمن والمسيطر لهيإن العدل اإل .إن ظهر ظلٌم من ظالم دعوه للحق تبارك وتعالى  -7

 (152ص ،7مجلد ،اثار قلم أعلى) 

رت من الضغينة، طوبى للذين تمسكوا بحبل الشفقة والرأفة -8 إن هذا  .والبغضاء وخلت نفوسهم وتحر 
وهذان هما السراجان لظلمة العالم والمعلمان  ،المظلوم يوصي أهل العالم بالتسامح والعمل الطيب

 . طوبى لمن فاز وويل للغافلين ،لتهذيب األمم

  (5ص ،لوح الطرازات ،بهاء هللامجموعة من الواح حضرة ) 

لدرجة إن صدر خطأ من شخص مائة الف مرة سوف لن ، إن الحق تبارك وتعالى يستر العيوب -9
نما يعفو عنه  . اعترضت عليه التيلكن الحق لن يعفو عن النفوس و ، يذكره القلم االعلى وا 

 (180ص  ،3مجلد  امر وخلق)  
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، عناية وفضل الحق جل  فضله اهناك أناس ارتكبوا ما نهى هللا عنه ومع ذلك شملهم ظاهريا  -10
في  االستار لم يكن راغبا  يسماان  .ولكنهم غفلوا، عدم العلم واالحاطةإلى  واعتقدوا ان ذلك راجع

تأخير في  االغفار كان سببا  يسمان إ ييا عل .الستار ولم تخرق الرحمة السابقة حجبات الخلقهتك ا
 . تأخير العذابفي  االوهاب كان سببا  يالعقاب واسم

 (181 -180ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

ان نستر عليه ونعفو عنه حق اآلخرين فعلينا في ذا أخطأ شخص ا  نواقص اآلخرين و إلى  ال تنظروا  -1
   .مقابل تقصيره نظهر كل محبة ووداد حتى ال يحرج المخطئفي و 

 (98ص  ،2مجلد  ،سمانيمائده آ)

معالجتها وال إلى  اذا ظهرت أية أخطاء او نواقص من اآلخرين علينا أن نغمض أعيننا عنها ونسعى -2
للبصيرة  اسامح واالغماض سببا يجوز التحدث عن عيوب اآلخرين او تذليلهم وتحقيرهم. ان الت

من شأن الوحوش وليس من خلق االنسان هي يستر عيوب العباد. ان هتك االستار  يواالنسان الذك
  .العاقل والفطن

 (138ص  ،9مجلد  ،سمانيمائده آ)

صدرت أخطاء او عيوب من شخص ما وقام شخص آخر بالتشهير عنها. يجب علينا ا اذا سألت عم   -3
ان هللا ستار  .حهمننصو  ن للستر عن عيوب اآلخرين ونغمض أعيننا عنها بلان نسعى جاهدي

 . لعيوب عباده

 (185ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

يرجع ضررها لشخص الفاعل وليس ما هو ضرر للحكومة  التيإن الستر واالغماض مقبول لألمور  -4
 ومثال على ذلك اذا ارتكب  .االنسان يأو الشعب أو بن
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ره راجعا شخص ما عمل ف ر  رتكابه للفحشاء امثل شربه للُمسكر أو  اله شخصيا  ااسدا أو قبيحا وكان ض 
ولكن إذا قام شخص بالسرقة ونهب مال الغير ، هذه الحالة مقبول ومحمودفي فان الستر واالغماض 

وعلى الرغم من أن الستر يعتبر رحمة للسارق  .هذه الحالة ضرر لصاحب المالفي فان االغماض 
هذا هو الميزان  .حيث ان هناك ظلما وعدوانا وقع عليه، سرقت أموالهالذي ا ذنب المظلوم ولكن م
د معقول وان ال نشغل حإلى  نقائص اآلخرين بل نتحرى في ذكر ومع ذلك يجب ان ال نبحث الذي 

ع مله رجال الدولة من وما ، وفلن تعدى، فلن ظلمفي ع مله اآلخرين او نصرف اوقاتنا بالنا فيما 
     .خيانة او غيره حيث ان ذلك غير مقبول

 (187 -186ص ،3مجلد  ،امر وخلق)

ألن األحداث الثانوية ، عليكم أن تكونوا مع بعض بكل ألفة ومحبة وال تبتعدوا أو تزعلوا عن بعض -5
ن ظهر قصور من شخص فعلى االخرين مسامحته والعفو عنه بل االغماض  .هي ع ر ضية وزائلة وا 
      .يستر هللا عن أخطاء اآلخرينعن خطأه حتى 

 (278ص  ،2 مجلد ،بدائع االثار)

  هللا ولي أمرمن تواقيع حضرة 

في  ما زالعلى األحباء أن يكونوا صبورين مع بعضهم البعض وعليهم أن يدركوا بأن االمر المبارك  -1
لما ازداد الصبر وك .وظائفها بصورة تامة وكاملة يمرحلة الطفولة وأن المؤسسات االمرية ال تؤد

الجامعة  و  كلما ازداد تطور ونم، وغض  الطرف عن العيوب والنقائص، والتفاهم والتسامح بين األحباء
 . البهائية

 (احد األحباءإلى  1943شباط/ فبراير عام  27من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )
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قلوبهم لمحبة أكبر وأعظم لبعضهم البعض ان قام االحباء بنسيان جميع خلفاتهم الشخصية وفتحوا  -2
نهم يجلبون قلوب ع، فانهم سيجدون بأن قدراتهم قد ازدادت، بهاء هللامن أجل حضرة  امة الشعب وا 
 . األمر المبارك بشكل سريع و  بل وسيشهدون نم

 (رماو لهند وبل مركزي المحفل الإلى  1943تشرين االول/ اكتوبر  26من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

فل شك أن الواقع هو كذلك ويرى ، وحدة أعظم بين االحباءإلى  فيما يتعلق بسؤالك عن الحاجة -3
إن إحدى الوسائل الرئيسية لترويج هذه الوحدة هي تعليم البهائيين أنفسهم في  ولي أمر هللاحضرة 

لكل دين  ي الساس الجوهر إن محبة هللا وبالتالي محبة البشر هي ا، صفوف الدرس وبواسطة المبادئ
ن الناس من  ال شكإن محبة عظيمة  .بما في ذلك ديننا ستنتج عنها وحدة عظيمة ألن المحبة تمك 

 . حتمال بعضهم البعض ومن جعلهم صبورين ومتسامحينا

 (1944تموز/يوليو  7د األحباء بتاريخ أحإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 عبد البهاءولكن من أجل حضرة ، هه البهائيون هو من بعضهم البعضإن أعظم امتحان قد يواج -4
صدرت  التيعن أخطاء بعضهم واالعتذار عن الكلمات القاسية  يعليهم أن يكونوا مستعدين للتغاض

 . إن حضرة المولى ينصح بشدة اتباع ذلك .عنهم وأن يغفروا وينسوا

 (احد االحباءإلى  1945االول/ ديسمبر عام كانون  18من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

عندما تبرز الكلمات القاسية واالنتقادات داخل الجامعة البهائية فل يوجد لها علج سوى نسيان  -5
 أدىالذي لذكر الموضوع  يال داع أمر هللاومن أجل  .وحث الجميع على فتح صفحة جديدةماضي ال

الصرار على صحة والدفاع عنه واماضي ء بالبحث عن السوء الفهم والخلف. وكلما قام االحباإلى 
عالمنا اليوم بالتأكيد ننسى خلفاتنا الداخلية إلى  وعندما ننظر .ازداد األمر سوءا اوجهة نظرهم كلما 

نما علينا ان نسرع متضامنين لنجاة البشرية، البسيطة عليك ان تحث اخوانك البهائيين بان يأخذوا  .وا 
 جهودك في عتبار ويدعمونك هذه النقطة بعين اال
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في  اد جميعا حونت  ، داخل الجامعة بهاء هللايتخلل روح حضرة  يللحد من المشاكل والكلمات القاسية لك
 . ته وخدمتهب  مح

 (احد األحباءإلى  1951شباط/ فبراير عام  16من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

ا فصل  حسن النية وصفاء  30التقوى ومخافة هللا وفصل  24التقديس والتنزيه وفصل  23ة وفصل األدب واألخالق الحسن 10]راجع أيض 
 المحبة[. 58القلب وفصل 
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 ون والباحثون المفكر و  العلماء  -53

  بهاء هللامن آثار حضرة 

تاهلل أنتم أمواج البحر األعظم وأنجم سرماء الفضرل وألويرة ، طوبى لكم يا معشر العلماء في البهاء  -1
أنتم مطالع االستقامة بين البرية ومشارق البيان لمن في االمكران  .بين السموات واألرضينالنصر 

 طوبى لمن أقبل إليكم وويل للمعرضين. 

 (173ة فقر  ،الكتاب األقدس)

  يا معشر العلماء في البهاء -2

العلمراء طوبى لألمرراء و " :أطرى حضرة بهاء هللا على العلماء من أهل البهاء، وذكر في كتاب عهدي
العلمتتاء فتتي هتتذه التتدورة المقدستتة هتتم: متتن جهتتة، " هللا ذلتتك بقولتته: ولتتي أمتتر" وشتترح حضتترة فرري البهرراء

ن لتتتم يبلغتتتوا مرتبتتتة لهيتتتغتتتون والناشتتترون للتعتتتاليم اإلأيتتتادي أمتتتر هللا، ومتتتن جهتتتة أختتترى، المبل   ة التتتذين وا 
فهتتتم أعضتتتاء بيتتتوت العتتتدل قتتتد احتل تتتت جهتتتودهم مكانتتتة بتتتارزة فتتتي ميتتتدان التبليتتتغ. أمتتتا األمتتتراء  ياأليتتتاد

  ".لا المحلية والمركزية وبيت العدل األعظم وسُتحدد وظائف كل  من هذه النفوس مستقب

نهم حضترة بهتاء هللا وعهتد إلتيهم بمهتام مختلفتة خاصتة فيمتا تعل تق بحمايتة أمتر أيادي أمتر هللا أفتراد عي ت
متؤمنين البتارزين وصتر ح أنهتم فتازوا متن ال اهللا ونشره وذكر حضترة عبتد البهتاء فتي "تتذكرة الوفتاء" عتددا 

األمتتر لتعيتتين  يبمقتتام أيتتادي أمتتر هللا ونتتص  حضتترة عبتتد البهتتاء فتتي "ألتتواح الوصتتايا" علتتى ستتلطة ولتت
 لما  اأمر هللا وفقا  يأياد
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أمتر هللا، ثتم  يمرتبتة أيتادإلتى  برفتع مقتام بعتض أحبتاء هللا التراحلين الا هللا أو  ولي أمتريراه، وبدأ حضرة 
متتن قتتارات العتتالم الخمتتس لهتتذا المنصتتب  االستتنوات األخيتترة متتن حياتتته إثنتتين وثلثتتين فتتردا  اختتتار أثنتتاء

، قتتام 1963وانتختتاب بيتتت العتتدل األعظتتم عتتام  1957الرفيتتع. وفتتي المتتدة الواقعتتة متتا بتتين وفاتتته عتتام 
 . أمر هللا بأداء المهام الموكولة إليهم في حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العالمية يأياد

بيت العدل األعظم على استحالة تشريع نظام جديد  يقر  رأ 1964وفي شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 
 بأن المسئوليات المسندة –عن ذلك  اعوضا  – 1968عام في أمر هللا ولكن قرر  ييسمح بتعيين أياد

اء هيئتتات أمتتر هللا بشتتأن حمايتتة األمتتر المبتتارك ونشتتره ستستتتمر فتتي المستتتقبل بفضتتل إنشتت يأيتتادإلتتى 
ويقوم بيت  .ومقرها في األرض المقدسة 1973المشاورين القارية وتأسيس دار التبليغ الدولية في عام 

العتتدل األعظتتم بتعيتتين أعضتتاء دار التبليتتغ وهيئتتات المشتتاورين القاريتتة التتذين يعي نتتون بتتدورهم أعضتتاء 
هللا "للعلماء"  ولي أمرحضرة  دههيئات المعاونين، وكل هؤالء األفراد يندرجون تحت التعريف الذي حد  

 . في بيانه سالف الذكر

 (183ة فقر  ،شرح الكتاب األقدس)

انصروا يا قوم أصفيائي الذين قاموا على ذكري بين خلقي وارتفراع كلمتري فري مملكتري اولئرك أنجرم  -3
 سماء عنايتي ومصابيح هدايتي للخالئق أجمعين. 

  (117ة فقر  ،الكتاب األقدس)

ن اعترف بظهوري وشررب مرن بحرر علمري وطرار فري هرواء حبري ونبرذ مرا سروائي اعلم أن العالم مَ  -4
تعالى ، وأخذ ما نزل من ملكوت بياني البديع إنه بمنزلة البصر للبشر وروح الحيوان لجسد االمكان

ي عليه المأل األعلى وأهل سرادق الكبريراء يصل  ، الرحمن الذي عرفه وأقامه على خدمة أمره العظيم
 حيقي المختوم باسمي القوي القدير. الذين شربوا ر 

  (323-322ص ،3المجلد ،خلقو  امر)
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يحكمرون بمرا حكرم هللا فري و ثم احترموا العلمراء بيرنكم الرذين يفعلرون مرا علمروا ويت بعرون حردود هللا -5
الكتاب فاعلموا بأنهم سرج الهداية بين السموات واألرضرين إن الرذين لرن تجردوا للعلمراء بيرنهم مرن 

 قدر أولئك غي روا نعمة هللا على أنفسهم. شأن وال من 

  (89ص ،66فقرة  ،منتخباتي)

 روا قدر من يعدل بينكم من األمراء. ال تسقطوا منزلة العلماء في البهاء وال تصغ   -6

 (118ص، لوح الحكمة، بهاء هللامجموعة من ألواح حضرة )

لتترأس لهيكتتل العتتالم والبصتتر لألمتتم وال إنهتتم بمثابتتة ا، أمتا العلمتتاء التتذين يتزي نتتون بطتتراز العلتتم واألختتلق -7
  نسأل هللا أن يوفقهم على ما يحب  ويرضى.، زال هداية العباد مرتبطة بتلك النفوس المقدسة

 (322ص ،3المجلد ،خلقو  امر)

 ،إن ا نحب الحكماء الذين ظهرر مرنهم مرا انتفرع بره النراس وأي ردناهم برأمر مرن عنردنا انرا كنرا قرادرين -8
نكررروا فضررل عبررادي الحكمرراء الررذين جعلهررم هللا مطررالع اسررمه الصررانع بررين إيرراكم يررا أحبررائي أن ت

  .كبيرو  العالمين افرغوا جهدكم ليظهر منكم الصنايع واألمور التي بها ينتفع كل صغير

  (87ص ،بيام ملكوت)

يتتا حتتزب هللا إن العلمتتاء الراشتتدين التتذين هتتم منكبتتون علتتى هدايتتة العبتتاد وصتتائنون أنفستتهم ومحتتافظون  -9
يجتب احتترامهم. و  من وساوس النفس األمارة هم من أنجتم ستماء العرفتان لتدى مقصتود العتالمين عليها

بحتتتتور الحكمتتتتة و  ةلهيتتتتوآثتتتتار القتتتتدرة اإل أثمتتتتار الستتتتدرة المباركتتتتةو  كواكتتتتب مضتتتتيئةو  وهتتتتم عيتتتتون جاريتتتتة
رك بهرم إنره مرن الفرائزين فري كتراب هللا رب العررش العظريمالصمدانية البهراء مرن  .. طوبى لمن تمس 

أصررحاب السررفينة الحمررراء وعلررى الررذين سررمعوا و  هللا رب العرررش والثرررى علرريكم يررا أهررل البهرراء لرردى
  .نداءكم األحلى وعملوا بما أمروا به في هذا اللوح العزيز البديع

 (114-113ص، لوح الدنيا، بهاء هللامجموعة من ألواح حضرة )
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  عبد البهاءمن ألواح حضرة 

ة لهيبين للعتبة اإلؤي د من عند هللا والمبل غين هم في مقدمة المقر  أيها األحباء اليوم كل مبل غ م -1
ين من الملكوت اإل ، لهذا على األحباء أن يظهروا كل محبة واحترام ورعاية في حقهم، لهيوالمستمد 

  .وعليهم أن يكونوا مصدرا للسرور والحبور أينما تواجدوا

 (288ص ،5 المجلد، مائدة آسماني)

ة لهيووقفوا على أسرار الحكمة اإل ،كابر الذين سلكوا السبيل المستقيم والمنهج القويمإن العلماء اال -2
وأنارت وجوههم  ،فتزينت قلوبهم المباركة بحلية التقى، واطلعوا على حقائق الكتب المقدسة الربانية

 ال شكهم ف، مقتضيات الزمانإلى  االحتياجات الحالية ونظرواإلى  النضرة بانوار الهدى قد التفتوا
"هل يستوي الذين  يحثون على التمدن كل الحث ويحضون على تحصيل المعارف كل الحض

 وهل تستوي الظلمات والنور؟""و "يعلمون والذين ال يعلمون 

، ونجوم السعادة المشرقة اللئحة من أفق الطوائف واألمم، انما العلماء سرج الهداية بين مأل العالم  
وس التي أماتها الجهل والغفلة ومعين الكماالت الصافي للعطاش في بادية انما سلسبيل الحياة للنف

هم االطباء الحذق ، المجيد هم مطالع آيات التوحيد المطلعون على حقائق القران، النقص والضلل
هم الحصن الحصين لمدينة ، والترياق الفاروق االعظم لهيئة بني آدم المسموعة، لجسم العالم العليل

العلم نور يقذفه هللا في قلب من والكهف المنيع للمضطرين المضطربين في بيداء الجهالة "االنسانية 
ا وامتحانا، علئم وآثاراشيء " ولكن رب العالمين خلق لكل يشاء ر له محك  فالكماالت المعنوية ، وقد 

ة وصدق النية كما ينبغي له أن يتحلى بحسن االخلق ونورانية الفطر ، والظاهرية الزمة للعالم الرباني
واال فان ، والفطنة والذكاء والفراسة والنهى والعقل والحجى والزهد والتقوى الحقيقي وخشية هللا القلبية

  .دةن  وعريضا كاعجاز نخل خاوية وخشب مسال ضوء له مهما كان طويل الذي مثل الشمع 

 (25ص  ،الرسالة المدنية)
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

أمر هللا  وناشر  ون وفي مقام آخر هم المبل غ أمر هللاا الكور المقدس من جهة هم أيادي العلماء في هذ -1
 الذين ليسوا ضمن األيادي ولكن لهم رتبة أولى في التبليغ. 

 (252ص ،أحكامو  حدود گنجينه)

علماء وباحثين بهائيين بحيث يكونون مخلصين ومؤمنين بالبحث إلى  بحاجة لهيان االمر اإل -2
وأيضا يكونون على اطلع واسع وعميق بالتعاليم  .ق والرغبة في إطلع االخرين عليهوالتحقي

 . المباركة وأهميتها وربطها باالفكار المعاصرة والمشاكل التي تواجهها البشرية اليوم

 (1943تشرين االول/ اكتوبر  21أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

عليهم أن يكونوا على اطلع واسع  ،مر هللالبهائيون في ان يكونوا مؤثرين في تبليغهم ألاذا رغب ا -3
 اننا بحاجة .باوضاع العالم ومشاكله اليوم وأيضا على مقدرة في بحث وتحليل االوضاع فكريا وعقليا

ن وقر اء وانما متعلمين جيدي، ةلهيعلماء وباحثين يكونون ليس فقط على علم عميق بالتعاليم اإلإلى 
علينا  .مثاليين قادرين على ربط المبادئ والتعاليم البهائية باالفكار المعاصرة لزعماء وقادة المجتمع

كبهائيين أن نتسلح بسلح العلم والمعرفة لكي نستطيع أن نعرض بشكل أفضل الحقائق المكنونة في 
 . كافة الناس وعلى االخص الطبقة المتعلمة منهمإلى  ديننا

 (1949تموز/ يوليو  5أحد المؤمنين بتاريخ إلى  ة كتبت بالنيابة عن حضرتهمن رسال)

نكم تقومون بدراسة التعاليم المباركة بكل حماس أإن حضرة المولى كان سعيدا لسماعه أخباركم وب -4
ر إن هذه التعاليم هي الجوه وجدنا فيها الكثير.، يمكن القول حقا بأنه كلما بحثنا وتعمقنا فيها .وتقدير

سيأخذ منها المفكرون والعلماء والمهتمون بالشئون االنسانية االلهام والتوجيه في الذي واالصل 
 . أعمالهم

 (1942كانون االول/ ديسمبر  10مدرسة صيفية بهائية بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

والمعاونون ضمن وصف العلماء الذي أشار اليه حضرة  والمشاورون  أمر هللا ييقع حضرات أياد -1
ية وحميمة ويمكن االشارة، شوقي أفندي الثلث رتب إلى  ولهذا فإنهم مترابطون مع بعض بصورة ود 

 . المذكورة كمؤسسة واحدة

 (1972نيسان / اكتوبر  24كافة هيئات المشاورين القارية والمحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  من رسالة)

ان وجود مؤسسات كهذه عالية الرتب والتي تضم نفوسا لهم دور هام وأساسي ولكنهم ال يملكون أية  -2
ي أو الحق في إعطاء وبعيدون كل البعد عن العمل الكهنوت، صلحيات تشريعية أو إدارية أو قضائية

إن  .في االديان السابقةهو في الواقع من ميزات االدارة البهائية اللمثيل لها ، ين جازمتفسير أو تبي
حداثة وميزة هذا المفهوم يكون صعب الفهم واالدراك ولكن مع نمو الجامعة البهائية ومع زيادة فهم 

سيصبح التعاون ، الغير واقع تحت تأثير المفاهيم المرتبطة باالدوار السابقة داري االحباء للهيكل اإل
كما يجب القبول بأهمية ايجاد ، ايجب فهمه جيدا  ارا المشترك والهام بين العلماء واالمراء في البهاء أم

 .هذا التعاون 

 ()نفس المصدر السابق 

فقد ، اعلى الرغم من خلو مؤسسات هذا االمر الكريم من فساد العلماء في االدوار السابقة نهائيا  -3
 اعليها هذه المؤسسات وهي تضم قي ما  ي على العناصر الحسنة التي تحتو  داري اشتمل النظام اإل

 أفنديكما هو واضح من القراءة السريعة لرسالة حضرة شوقي ، اساسية وهامة لتطور االمر المبارك
 .م1957حزيران/ يونيو  4المؤرخة 

 (نفس المصدر السابق)

ا فصل  الداري النظام العالمي و  66مقام النسان ومقام المؤمن وفصل  62العلم والمعرفة وفصل  51التربية والتعليم وفصل  21]راجع أيض 
 البهائي[.

This file was downloaded from QuranicThought.com



370 

 (الغنىو  الفقر) ومساعدتهم ن والفقراء والمحتاج  -54

  من آثار حضرة بهاء هللا

ومن الذلة  ك الفقر ال تحزن ألن سلطان الغنى ينزل عليك في مدى االيامس  ان يم يا ابن الوجود  -1
  .تصيبك في مدى الزمان ن العزةال تخف أل 

 (الكلمات المكنونة)

جدا ال مَ خزائن و  أنفق مالي على فقرائي لتنفق في السماء من كنوز عز ال تفنى سانيا ابن االن  -2
    .تبلى ولكن وَعمري انفاق الروح اجمل لو تشاهد بعيني

  ()الكلمات المكنونة

اَمه وأراك في سوء حالكقُ ني أمشي ال تفتخر على المسكين بافتخار نفسك أل  يا ابن الروح  -3  د 
     .داألبإلى  لعن عليكأو 

 )الكلمات المكنونة( 

       .ي شي ألن وجهه وجهي فاخجل منيحرم وجه عبدي اذا سألك فتَ ال   بن االنسانايا   -4

 ()الكلمات المكنونة 

 جزي المنفقين ضعف ما أنفقوا يُ ا أتاكم هللا من فضله وانه م  ال تحرموا الفقراء ع  -5
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وانه لهو المعطي  يمنع عم ن يشاءو ن يشاءانه ما من اله اال هو له الخلق واالمر يعطي م
  .الباذل العزيز الكريم

 ( 114ص  ،4ج ،آثار القلم االعلى)

وا عنه ثم اقعدوا معه واستفسروا منهمَ  األغنياء ان رأيتم من فقير ذي أن يا مأل  -6  ام  ع تربةا ال تفر 
 ن  يصل  يُ مأل األعلى وكم أهل دن  تاهلل في تلك الحالة يشه، عليه من رشحات ابحر القضاء رشح

   .لسن مقدس طاهر فصيحبأ كمن  دكم ويمج  رن  لكم ويذك عليكم ويستغفرن  
 (115ص  ،4ج ،آثار قلم اعلى)

أن انفقوا يا مظاهر هذا االسم  .خذوا االعتدال هذا ما أمركم به الغني المتعال في كتاب كريم  -7
اهل الغنى ان يمنعكم لفظ المبين عن  قل اياكم يا .َومطالعه على الذين تجدونهم على فقر مبين

بل يزداد لو يجده ، قل لعمر هللا ال يحتقر أحٌد بالفقر عند ربه .االنفاق قي سبيل هللا رب العالمين
   .من الصابرين

  (160ص  ،3ج ،خلقو  امر)

  .ريمانه يعطيكم ضعف ما عندكم انه لهو المعطي الك، ا اتاكم هللا من فضلهم  ال تحرموا الفقراء ع  -8
  (الواح ملوك ،111ص ،لوح نابليون )

ال تسررتكبروا عليرره تفكررروا فيمررا خلقررتم منرره قررد خلررق كررل مررن مرراء  اان رأيررتم فقيررر   يرا مررأل األغنيرراء -9
             .مهين

 (الواح ملوك ،111ص ،)لوح نابليون 

     .هوانفاق المرء على نفسه وعلى اهله والفقراء من اخوته في دينه رأس الهمة -10

 (87ت الحكمة، لوح أصل كل الخير، ص كلما)

علموا بأن الفقراء امانات هللا بينكم اياكم أن ال تخانوا في اماناته وال تظلمروهم وال تكرونن مرن اثم  -11
 ستسئلون عن أمانته في يوم الذي تنصب فيه  .الخائبين

This file was downloaded from QuranicThought.com



372 

    .فقيرو  كل ذي حق حقه ويوزن فيه كل االعمال من كل غني ىيعطو ميزان العدل

 (161 ص، 118، فقرة خباتيمنت)

يرراكم ان ال ...ا. وان يكررون بيررنكم ذات فقررر فررانفقوا عليرره مررا وهرربكم هللا وال تكررونن مررن المررانعين -12
    .تمنعوا فضول اموالكم عن ذوي القرباء منكم وال عن الفقراء والمساكين 

 (327– 326ص  ،4ج  ،آثار قلم اعلى)

وا ما رزقتم به ان كنتم فقراء يغنريكم هللا مرن فضرله انره وال تبخلوا بما اتاكم هللا من فضله ثم انفق -13
 فسرروف يجررزي هللا الررذين امنرروا ثررم انفقرروا احسررن الجررزاء مررن عنررده .كرران علررى كررل شرريء قررديرا

    .يدخلهم في رضوان قدس قديماو 

 (41ص  ،4ج ،اثار قلم اعلى)

  عبد البهاءمن الواح حضرة 

بل قوموا على مساعدتهم ألن قلوبهم ، المحبة تجاههم انني أنصحكم بأن تراعوا الفقراء وتظهروا -1
نهم يعتقدون بأنكم مضطرون لذلك ولكن ان اظهرتم إوان اظهرتم االحترام تجاه االغنياء ف .مجروحه

   .لهذا فان رعاية الفقراء واجبة المحبة تجاه الفقراء سيصبحون مسرورين وممنونين من صميم فؤادهم

 (259– 258ص  ،1ج ،بدائع االثار)

خدميهم او  الشعوب وراعي وضعهمو  العجزة من جميع الطوائفو  كر مي الفقراء واأليتام يا ابنة الملكوت -2
   .اونهارا  لا عتبري نفسك خادمتهم ليا و  رفعي مكانتهمابكل صدق و 

 (62ص  ،2ج  ،منتخباتي از مكاتيب)
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ن ا  مانة هللا و أن الفقراء هم إ، علو  عز اء عند هللا جل  أ ولكن  ذالء عند الخلقأقد يعتبر الفقراء  -3
نسان عطاء دواء جيد لإلإ وذلك مثل سقاية االنسان لألرض القاحلة أو ، امساعدتهم أمر مقبول جدا 

   .العليل
  (353ص  ،احكامو  حدود گنجينه)

لى جبار من الفقراء عإعلى األغنياء أن يواسوا الفقراء وينفقوا عليهم وأن يكون ذلك طواعية منهم دون  -4
  .األغنياء

 (258ص  ،3ج  ،خلقو  امر)

فضل أحسن من الفقير الصابر و أولكن الفقير الشاكر ، فضل من الغني الشاكرأن الفقير الصابر إ -5
ن أوعلى الرغم من  .لراحة االنسان امن الجميع الغني المنفق الذي نجح من االمتحان وكان سببا 

 ن مقام االنفاق هو أعظم المقاماتا  و ، امل في االنفاقزديادا في النعمة ولكن الشكر الكاالشكر يسبب 
    ."ون حتى تنفقوا مما تحب   "لن تنالوا البر  لهذا جاء في القران الكريم و 

 (185ص  ،1ج ،بدائع اآلثار)     

ن مثلما يعيش الغني في أأي  .يسرو  يجب وضع أنظمة وقوانين بحيث يعيش جميع البشر في راحة -6
أن ال يجوع حتى يرتاح جميع و  مسكن ومأوى يكون للفقير ، مائدته بأنواع الطعام انا ومزي   اقصره مرتاحا 
دون تحقيق  ي سعادة العالم البشر مر هام وال يمكن تحقيق أن تعديل معيشة االنسان إ .أنواع البشر
   .هذا االمر

  (240ص  ،4ج  ،خلقو  امر)

نما العبرة فيما يترتب ا  و  ،ينأو مذموم ينوحأن أمر الفقر والغنى في الحقيقة ال نستطيع اعتبارهما ممد -7
قد يكون الفقر سببا للغنى الحقيقي وبالعكس وقد يكون الغنى سببا للحصول  .منهما على االنسان

  .على مرضاة هللا وبالعكس

 (56ص  ،3ج  ،منتخباتي از مكاتيب)

صلح ذلك إيجب  بل، ن يكون البعض في غاية الغنى والبعض اآلخرفي نهاية الفقرأاليجوز  -8
 بحيث  ووضع قوانين بها يمكن للجميع أن يعيش في رضاء ورفاهية
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على الشخص الغني أن يساعد أخاه الفقير ويراعي ظروفه  .ال يكون هناك فقر مدقع أو غناء فاحش
     .يجب سن قوانين لذلك .يضاأحتى يرتاح هو 

 (135 -134ص  ،بيام ملكوت)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

 متن وأمتن االحبتاء ستواء عانة الضعفاء والعجزة والفقراء وااليتتام واالرامتل ا  ام المحفل مساعدة و من مه -1
   .غيرهم

 (128ص  ،1ج ،توقيعات مباركة)

العجتتزة و  لتتو للحظتتة تفقتتد أحتتوال المنكتتوبين والمظلتتومينو  علتتى أعضتتاء المحفتتل أن ال يهملتتوا أو يغفلتتوا -2
  .انوا من االحباء أو غيرهموالمحتاجين ومساعدتهم وملطفتهم سواء ك

  (181ص  ،1ج  ،توقيعات مباركة) 

ستطاعوا ان إوا يد المساعدة للمحتاج ن على االحباء أن يمد  فإ، بالنسبة لسؤالكم حول مساعدة الفقراء -3
ن نقدمها أيمكن ة عظم هديأ ن إ .ولكن عليهم أن يراعوا االعتدال مثل االمور االخرى ، ورغبوا بذلك
ألن  .ة التي أوجدها حضرة بهاء هللا اليوملهيحتاج هو أن نساعد في بناء المؤسسات اإلللفقير والم

 .الفقر والظلمإلى  من األسباب الدافعة حد  م العالمي عندما تتأسس جميعها ستالنظاو  هذه المؤسسات
   .عانة الفقراء والمحتاجينا  أي مساعدة الصندوق البهائي و ، اولهذا علينا أن نؤدي األمرين معا 

   

 (1942مارس عام  /آذار  11 أحد المؤمنين بتاريخإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

هذا هو الغناء  .ايها األخ العزيز ال تحزن من كونك فقيرا ألنك في الواقع غني بالروح وااليمان -4
 صحيح بأنه  .غنياء العالم دون جدوى أ المعنوي الذي يتوق اليه 
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ن نفهم دوما بان حياتنا أولكن يجب  ،ين لكي تكون عائلتنا في سعادة ورخاءيجب أن نعمل جاهد
كانت  التيثم علينا أن نتذكر بأن بعض النفوس العظيمة ، قيم ساميهو ة يجب أن تكرس لمبادئ عالي

                 .على المئات بل األلوف من البشر جاءت من الطبقات الفقيرة في العالمة لها آثار كبير 

 (1927مايو  /ايار  18احد المؤمنين بتاريخ إلى  ن رسالة كتبت بالنيابة عن حضرتهم)

  من رسائل بيت العدل األعظم

عليه أن يكون قد استنفذ مساعيه ، عندما يرى الفرد البهائي ضرورة طلب المساعدة من االخرين -1
المحفل إلى  هج  ن يتو أله بعد ذلك يمكن ، صدقائه المقر بينأفراد عائلته و أومن حوله من ة الخاص

موال أوما يتطلب ذلك من ة يقدم له يد المساعدو  الروحاني المحلي الذي بدوره سيتشاور حول مشكلته
النصيحة حول الفرص المتاحة له و  واالهم من ذلك المشورة .هاتكون باستطاعة المحفل تقديم

ل الروحاني المحلي بضرورة ن شعر المحفأو  .والخطوات التي يمكن للفرد أن يخطوها لحل مشكلته
المحفل إلى  ل الموضوعو  الروحاني المركزي فمن دون شك سيحخذ التوجيه والهداية من المحفل أ

          .المركزي 

 (أحد المؤمنينإلى  1980سبتمبر  /ايلول  11من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ )

فتضع العالم ، وهي مصدر من مصادر المعاناة الحادة، والفقراءأما الفوارق الشاسعة بين األغنياء  -2
وقليلة هي المجتمعات التي  تدعه رهنا للضطراب وعدم االستقرار.و  على شفا هاوية الحرب والصراع

لذلك فان الحل يتطلب تنفيذ جملة من االتجاهات  .تمكن ت من معالجة هذه الحالة معالجة فعالة
دعي اجراء تستة هذه المشكلة نظرة جديدإلى  ية. والمطلوب هو أن ننظرالروحية والُخلقو  العملية

 عة من أهل االختصاص في العديد من س  التشاور بين مجموعة مو 
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، على أن تتم المشاورات مجردة عن المجادالت العقائدية واالقتصادية، المجاالت العلمية المتنوعة
ةويشترك فيها أولئك الذين سوف يتحملون مباشرة أث ن إ .ر القرارات التي يجب اتخاذها بصورة ملح 

ولكنها ترتبط ، زالة الهوة السحيقة بين الفقر المدقع والغنى الفاحشإالقضية ال ترتبط فقط بضرورة 
خلق اتجاه عالمي جديد يكون ، ستيعابهاادراكها و إذا تم إ، مكنهايُ بتلك القيم الروحية الحقة التي  أيضا

     من الحل المطلوب. ايسيا ذاته جزء رئ في حد  

 (1985 اكتوبر /من رسالة السلم العالمي وعد حق )

ا فصرل  خدمرة البشررية  36حرل المشراكل االقتصرادية وتحسرين المعيشرة وفصرل  31التعراون وتررويج الخيرر والمنفعرة وفصرل  22]راجع أيض 
 العمل واالشتغال[. 49وفصل 
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 الفنون والموسيقى -55

  من آثار حضرة بهاء هللا

صغاء عن شرأن االدب والوقرار افرحروا الن يخرجكم اأاكم ي  إ، غماتصوات والن  ألصغاء اإلنا لكم ا حل  ان   –1
ا جعلنرراه مرقرراة لعررروج ن ررإ .وانجررذبت عقررول المقررربينة هررت االفئرردبرره تول  الررذي االعظررم  يبفرررح اسررم

 . من الجاهلينن تكونوا أعوذ أ ينإعلى ال تجعلوه جناح النفس والهوى ألاالفق اإلى  رواحأل ا

 (51ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 صوات والنغمات ألصغاء اإلنا لكم ا حل  ن  إ –2

عند بعض ملل  ةمور المذمومألنغام والموسيقى كانت من األاتفضل حضرة عبد البهاء وابان ان "
 ورغم خلو القران الكريم من نص صريح بهذا الشأن اعتبرت بعض فرق المسلمين االنصات الشرق"
ة حدود معينفي بشأنها  مبينا تسامح البعض االخر االنغام والموسيقى غير مباح شرعا اإلى 

ذكر فوائد الموسيقى فقد في ة بيانات متعددة االثار المباركفي و ة ويشترطون لذلك شروطا خاص
 " .م غناء رزقا روحانيا للقلوب واالرواحأكانت  االموسيقى عزفا  ين فإ" :تفضل حضرة عبد البهاء مثل

 (79فقرة  ، سشرح الكتاب االقد)
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ولئك يدركون منها ما ال يعادلره ملكروت ملرك السرموات ألحان أل حسن اأيات الرحمن بآوالذين يتلون  –3
البصرر مرن هرذا المنظرر  يوترأال مرن إال يعرفهرا اليروم  التري يواالرضين وبهرا يجردون عررف عروالم

وال تشررار ة ال تعبررر بالعبررار  التررية روحانيررالعرروالم الإلررى ة الصررافي بقررل انهررا تجررذب القلررو  .الكررريم
 . طوبى للسامعينة باالشار 

 (116ة فقر  ،الكتاب االقدس)

الغررف فري حسن االلحان ألواح الرحمن بأوا ءياتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار ليقر موا ذر  عل   –4
ات هللا علرى شران الرحمن انه يقرأ اير ياخذه جذب محبة اسمالذي ان  .مشارق االذكارفي ة المبني

 . الراقدينة تنجذب به افئد

 (150ة فقر  ،الكتاب االقدس)

متترآة انعكستتت فيهتتا متتدى اخلصتتك ومحبتتتك هلل واوليائتته  –الحقيقتتة فتتي  – كتتان كتتل كلمتتة متتن اشتتعارك –5
 للغررافلين هنيئررا لجنابررك بمررا شررربت رحيررق البيرران وسلسرربيل العرفرران وهنيئررا لمررن شرررب وفرراز وويررل

ر عن نور الوصال كانت ايضا مشتعلة بنتار تأثرنا بعد مطالعتها ألنها كما كانت تعب  ننا إقول أوالحق 
 . الفراق

 (156ص  ،من الواح حضرة بهاء هللاة مجموع)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

الوجرود سرواء كانرت ماديرة او فري ة تحصريل الفنرون النافعرإلى  ن شريعة هللا تدعو الكلأ يثم اعلم –1
لعصرر عصرر العلروم وعصرر الفنرون وعصرر الكمرال وعصرر الجمرال وعصرر االنروار ألن هذا اة ادبي

الخوض  يعنها يقتض اال ثمرة لها وال نتيجة منها ال يجوز االنهماك فيها وعوض   التيولكن العلوم 
 . لالنسان أةللنهضة والنشة والفنون المورث ةالعلوم النافع يف

 (يمن المركز العالمة خطية من نسخ)
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 .االنغتام بابتدعالمحافتل والمجتالس فتي لحضترة بهتاء هللا ويقترأ  ين يحفظ الجميع الشتعر الفارستأ أتمنى –2
 . الملكوت االبهىإلى  لهذه االشعار وبكل وجد وسرور سيصل صوته ي قريبا سيوضع اللحن االنجليز 

  (8ة فقر  ، The Importance of the Arts in Promoting the Faithة،المستندية المجموع)

هتذا العصتر فتي التلزم تحصتيله ة انته متن الفنتون الجليلت .تقتانإن يتؤدى بكتل أان فن الموستيقى يجتب  -3
تت جيتتتد  ءن ممارستتتة الموستتيقى شتتيإ .مثلمتتتا يعمتتل بعتتض النتتاس اولكتتن يجتتب اتقانتته وعتتتدم تركتته ناقصا

 . وجميل

  (9ة فقر  ،نفس المصدر السابق)

فتتتي ل االيتتتات ن ترت تتتأعليتتتك ، لهيتتتةلتتتدى العتبتتتة اإل ةن الموستتتيقى متتتن العلتتتوم المقبولتتتإ، يتتتا عبتتتد البهتتتاء -4
مشتترق االذكتتار بحيتتث فتتي بتتدع االصتتوات وترفتتع صتتوتا جمتتيل أالجوامتتع الكبتترى والصتتوامع العظمتتى ب

ن استتطعت قتم علتى التلحتين وعتزف ا  ن فن الموسيقى ممدوح ومقبول و إولهذا ف .يهتز له المأل االعلى
 . نغامألا

  (11ة فقر  ،نفس المصدر السابق)

وتتم ذم وقتدح  ،هتذا التدور البتديعفتي وهتام األلقتد تتم خترق حجبتات ، بهىألد للجمال ايها الطائر المغر  أ -5
هتذا فتي ولكتن ، لتدى بعتض الشتعوب الشترقيه ان الغناء والموسيقى كان مذموما إ .هل الشرق أ تعصبات 

 وبللقلت روحتانيرزق ن الغنتاء والموستيقى هتو أبتة االلتواح المقدستفتي ح النور المبتين الدور البديع صر  
يتتا شتتهناز  ااذا  .تزكيتتة القلتتوب المغمومتتهفتتي وتستتبب ة ن فتتن الموستتيقى متتن الفنتتون الممدوحتتإ .واالرواح

المجتتتامع والمحافتتتل بلحتتتن جميتتتل حتتتتى تستتتتريح فتتتي ة لهيتتتااليتتتات والكلمتتتات اإل يلتتترت   (مخاطتتتب اللتتتوح)
 . الملكوت االبهىإلى  ويهيج القلب والنفس حتى يبتهل ويتضرع ،القلوب من قيود الغم والهم

 (14ة فقر  ،نفس المصدر السابق)

شتتياء ألوبتتدون هتتذه المحبتتة تعتبتتر ا ،قترنتتت بمحبتتة هللااشتتياء نافعتتة لتتو ألإن جميتتع ا، يتتا ابتتن الملكتتوت –6
وكتتل نعمتتة  احلتتوا  يصتتبح كتتل متتر  ة لهيتتبتتة اإلحولكتتن بالم .وتستتبب االحتجتتاب متتن رب الملكتتوتة ضتتار 
 ومثال على ذلك فان ، سائغا
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عتالم  يفتة تلويتث النفتوس المنهمكتإلتى  يالروح للنفتوس المنجذبتة ولكنهتا تتؤد يمات الموسيقى تعطنغ
  .النفس والهوى بشهواتهم النفسية

  (17ة فقر  ،نفس المصدر السابق)

 ي  ك الحتتالموستتيقى والغنتتاء وقمتتِت علتتى حمتتد وشتتكر رب تت ن  نتتك تعلمتتِت فتتأك برب تت يحمتتدا ةايتهتتا المحترمتت –7
صتلتك وحاجتتك فتي متن هتذا الفتن  يدعتو هللا ان تستتفيدأ .ل والمعابد بالحان جميلهالمحاف يالقيوم ف

  .ةلهيحتى تحيا القلوب وتنجذب النفوس ويشتعل الكل بنار المحبة اإل

 (19ة فقر  ،نفس المصدر السابق)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

فتتي  .دباألحقتتل الفتتن و فتتي ة ديتتدنتته متتع انتشتتار روح دعتتوة حضتترة بهتتاء هللا ستتتفتح أفتتاق جأال شتتك ب –1
فتي واليتوم هنتاك روح عظيمتة فياضتة متجليتة  ،السابق كان شكل هذا الحقل جيتدا ولكتن ينقصته التروح

 . عالم الكون 

 (م1932نيسان / ابريل  3حد المؤمنين بتاريخ أإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

وما  .االعمال الفنيةفي دعوة حضرة بهاء هللا  روح ين ننتظر عدة سنوات حتى نرى تجل  أيجب علينا  –2
يظهر قبل سطوع النور الذي الواقع مثل الشعاع الخافت في تحاولونه انتم وبعض البهائيين عمله هو 

التتتذي اننتتتا ال نستتتتطيع بعتتتد تقيتتتيم وتثمتتتين التتتدور  .أللتتتئ لتتتذلك الصتتتباح العظتتتيم والمجيتتتدتالمشعشتتتع والم
 التتتيعمتتال الفنيتتة ألان ا .يالوقتتت الكتتاف ؤهعطتتاإ لتتذا يجتتب ، تمتتعحيتتاة المجفتتي ستتيلعبه االمتتر المبتتارك 

النهايتة ستتتطور وتصتبح فتي وغيتر ناضتجة ولكنهتا ة ت بدائيما زالستتأثر بروح دعوة حضرة بهاء هللا 
  .لهيناضجة وتعكس عظمة ظهور االمر اإل

 (م1932تشرين االول / اكتوبر عام  10احد االفراد بتاريخ إلى  من رسالة كتبت)
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ن إفت ،التاريخيتةة بالنسبة لسؤالكم حول متدى الستماح لعمتل عتروض مسترحية خاصتة باالحتداث البهائيت –3
دون شتك ستيكون  التتيو  حضرة المولى بالتأكيد موافق بل ويشجع االحباء على اعداد االعمتال االدبيتة

عتب دور حضترة هتو ان يتجنتب االحبتاء ل ولتي أمتر هللاولكتن متا يطلبته حضترة  لها آثار تبليغية كبيره.
ن إ .العتتروض المستترحيهفتتي او تمثيتتل شخصتتياتهم  عبتتد البهتتاءالبتتاب او حضتترة بهتتاء هللا او حضتترة 

. ان ظهتتورهم علتتى خشتتبة المستترح هتتو مقدستتةشتتير ستتيكون فيتته عتتدم احتتترام لتلتتك الرمتتوز الأكمتتا ، ذلتتك
يمكتتن ة هم المقدستتولكتتن اقتتوال .بايتتة حتتال منتتزلتهم العاليتتةهي ال يضتتاالتتذي نتتوع متتن قلتتة االحتتترام لهتتم و 

 . قراءتها وتكرارها بواسطة اتباعهم الذين يظهرون على خشبة المسرح

 م(1936تموز / يوليو عام  25أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

تتن حضتترة المتتولى قتتد إ -4 خدمتتة االمتتر المبتتارك فتتي ايضتتا متتن اهتمتتامكم الشتتديد بالموستتيقى ورغبتتتكم  ِعدس 
ولكتتن علتتى االحبتتاء التتذين يشتتعرون  بهتتائيذه الوستتيلة. وعلتتى التترغم متتن ان االن هتتو بدايتتة الفتتن البهتت

مهمتا  – يومن خلل انتتاجهم الفنت .ن يسعوا حثيثا لتطوير وتنمية مهاراتهمأهذا المجال في بموهبتهم 
 . لمالعافي نفخها حضرة بهاء هللا  التية لهيعليهم ان يعكسوا الروح اإل – اكان متواضعا 

 (م1937/ نوفمبر عام  يتشرين الثان 7احد االحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

 ويشتعر حضترة المتولى بعتدم الحاجتة يطبيعتفي هو تطتور ثقتا -من الفنون  اباعتباره - ان الموسيقى -5
ن إ ستلوب الكتابتة البهائيتة"أ" وأ مدرستة الرستم البهائيتة""  وأ "الموستيقى البهائيتةب" ىايجاد متا يستم  إلى 

ن وضتتتعت ا  و  .همئحالرستتتم او الكتابتتتة او التلحتتتين حستتتب قتتتدراتهم وقتتترافتتتي حبتتاء لهتتتم مطلتتتق الحريتتتة ألا
منهتتا ولكتتن يجتتب االختتذ بعتتين االعتبتتار بتتأن ة حبتتاء االستتتفادلللحتتان للثتتار المقدستتة البهائيتتة يمكتتن أ

 .لهتاة يفضل االبتعتاد عتن أيتة اشتكال ثابتتو  .البرنامج الموسيقى ليس شرطا ضروريا للجلسات االمرية
بعتض في جميل  جن ما يبدو لهم برنامأو ، ن رسالة حضرة بهاء هللا عالميةأن يدركوا بأوعلى االحباء 

 الضيافات او غيرها من الجلسات االمرية 
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ومتا دام االحبتتاء  .التتدول االخترى والعكتس صتحيحفتي قتد ال يكتون لته نفتس الوقتتع لتدى بعتض االحبتاء 
موستتيقى " هتتدف آختتر فهتتو مقبتتول ولكتتن علتتيهم عتتدم اعتبتتارهأي  فيدون متتن الموستتيقى مجتتردا متتنيستتت
  ."ئيةبها

 م(1946تموز / يوليو عام  20بتاريخ ة احد المحافل الروحانية المركزيإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

تت ،ون مونتتا الفنتتنبيتتاء هللا فهتتم ال يعل  أأمتتا  ،تعتبتتر الموستتيقى متتن الفنتتون  -6 ة ولكتتن نظتتراا للثتتار الثقافيتتة الجم 
االعمتال فتي ويمكتن ملحظتة ذلتك  .متن الفتنة شتكال جديتدأالمجتمتع ستتظهر في ديان األتفرزها  التي

 .الحضتتتتتارات االختتتتترى فتتتتتي المستتتتتيحية واالستتتتتلم والبوذيتتتتة و فتتتتتي ظهتتتترت  التتتتتتيالمعماريتتتتة والرستتتتتومات 
المستقبل عندما تحيط روح دعتوة في نه أنعتقد ب نناإ .ا يشعر به الناسر عم  والموسيقى تم تطويره ليعب  

وال يوجتد متا ، ن الموستيقى ستتتأثر بهتذه التروحإفت يساستأر المجتمتع بشتكل حضرة بهاء هللا العالم وتغي ت
حول الموسيقى هو انه مؤثر للتروح والقلتب ة التعاليم المبارك يوما ذكر ف .يسمى "بالموسيقى البهائية"

  .كبير ي وله اثر معنو 

 (م1952شباط / فبراير عام  3حد االفراد بتاريخ أإلى  سالة كتبت بالنيابة عن حضرتهمن ر )

التعتتاليم فتتي نتته ال يوجتتد متتا يمنتتع التترقص أفيرجتتى العلتتم ب، رستتالتكفتتي ذكرتهتتا  التتتيبالنستتبة للمواضتتيع  -7
علتى  وضتعه حضترة بهتاء هللا هتو المحافظتةالتذي ن المعيتار أن يتتذكروا بتأحباء ألة ولكن على الهياإل

الصتتتاالت متتتن تتتتدخين وشتتترب فتتتي التتترقص الحتتتديث فتتتي ن الجتتتو الستتتائد إ .االعتتتتدال والعفتتتة والتقتتتديس
وال يوجتد متا يمنتع  .االكحول واالختتلط هتو جتو ستيئ وغيتر مقبتول ولكتن الترقص المحتشتم لتيس ضتارا 

لم التمثيليتتات واالفتتفتتي المتتدارس او المشتتاركة فتتي و تعلتتم التترقص أ يالتترقص الكلستتيكفتتي المشتتاركة 
يحتيط التذي هتذه االيتام هتو لتيس الفتن بحتد ذاتته ولكتن الفستاد فتي مقبتول الغير  ءن الشيإ .السينمائية

 . حياناأقد يصاحبه الذي ن ال نبتعد عن الفنون ولكن نتجنب الجو الفاسد أوعلينا نحن البهائيون  .به

 (م1952حزيران / يونيو عام  30بتاريخ ة حد المحافل الروحانية المركزيأإلى  من رسالة كتبت عن حضرته)
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  من رسائل بيت العدل االعظم

ا لكتتم لتتو عتترفتم بتتأننتتا نشتتعر بإ –1 علتتى كلمتتات وبيانتتات متتن  ي تحتتتو  التتتي ين االغتتانأنتته ستتيكون مستتاعدا
متن  روحتانيالجتزء الفتي مناستبة جتدا لشتدوها هتي بهتاء هللا وحضترة عبتد البهتاء  ةحضرة البتاب وحضتر 

الجميتتتل هتتتو نتتتوع متتتن هتتتذه  ين تتتتلوة االيتتتات بتتتاللحن الفارستتتإ ،واقتتتعالفتتتي  .الضتتتيافة التستتتع عشتتترية
ة سلوب الضفاء الموسيقى على الكلمة المقدستة وكتل متن يقتوم بترتيتل االيتات بهتذه الطريقتأو  ،ياالغان
 يامتا بالنستبة للغتان، يقتوم بتلوتهتا التينحو الكلمات ة اشحاسيسه الجي  أمشاعره و ة الحقيقفي يعكس 
البهائيتتة فانهتتا قتتد تكتتون ة متتن اشتتخاص غيتتر الرمتتوز المقدستتة شتتعر ومكتوبتت أبيتتاتعلتتى  ي تحتتتو  التتتي

  .المكان المناسبفي ولكن ة مرغوبة وجيد

 (م1971شباط / فبراير عام  22حد المحافل الروحانية المركزية بتاريخ أإلى  من رسالة كتبت لبيت العدل االعظم)

 .االعمتال الفنيتة هتو صتحيح تمامتا يوبهتاء هللا فتالبتاب  فهومكم حول عتدم اجتازة استتعمال صتورن مإ –2
ن هتذا الحظتر يشتمل جميتع االنبيتاء والرستل أضتاف بتأمتر هللا هتذا الموضتوع و أ يح حضرة ولوقد وض  

متا بالنستبة لصتورة حضترة عبتد البهتاء أ .و توزيعهاأحيث ال يجوز تصوير صورهم ة والمظاهر المقدس
 التتيالتمثيليات او االعمال الفنية االخرى في خصيته الكتب ولكن ال يجوز تمثيل شفي فيمكن طبعه 

ن ال يصتتبح أشتتريطة  ي بشتتكل رمتتز ة ومتتع ذلتتك يجتتوز تمثيتتل الطلئتتع المقدستت .اتتطلتتب تمثيلتته شخصتتيا 
 . ةتلك الشخصية المقدسعن ة صورة محترمب يعب رالرمز  ذلك ن يكون أذلك تقليدا و 

 (م1972كانون االول / ديسمبر عام  3خ حد االفراد بتاريأإلى  من رسالة لبيت العدل االعظم)

فتي حول الفن وطلب منا ان نخبركم بتمجيدهم لعملكتم  …استلم بيت العدل االعظم رسالتكم المؤرخة  –3
 يالعليا تشتجعكم علتى الُمضت الهيئةان  .من مواهبكم الفنية للتعبير عن روح التعاليم البهائيةة االستفاد
 بة اما بالنس …هذا المضمار في قُدما 
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فتيمكن القتول ، الفنتانين متن اجتل تبليتغ االمتر المبتاركإلى  لطلبكم الهداية حول احسن الطرق للوصول
فعنتدما  .الفتنإلتى  فتان الفنتانين ينجتذبون  ،ةعامة تجذب الناس بصور  التياالساليب إلى  نه باالضافةإ

ان  .ستتنجذب نون م الفنتافتان قلتوب النتاس بمتا فتيه، عمتال فنيتةأ شكل في ة يتم تصوير التعاليم المبارك
للنتتاظر  ييمكتتن ان يتتوحة و ربتتط القطعتتة الفنيتتة باالثتتار المباركتتأة تقتتديم مقتطفتتات متتن االثتتار المقدستت

 . بحث اعمق للمر المباركإلى  به يويؤد روحانيمصدر هذا االنجذاب ال

 (م1982ليو عام تموز / يو  21احد االفراد بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

ومشتارب ة مختلفتة ن متن العديتد متن النتاس متن خلفيتات ثقافيتالمكتو   بهتائيج المجتمتع الر وتتدر  مع تطو   -4
مجتتال فتي فتان البهتائيين الموهتوبين ، وكتل متنهم لديته مفهتوم وادراك معتين عتن الفتن والجمتال، ةمتنوعت

 .يختدم امتر هللاالتذي  بالفنتون باالستلو ممارسة هتذه في لهم الحرية ة الموسيقى والتمثيل والفنون المرئي
فتتي علتتى االحبتتاء ان ال ينزعجتتوا متتن قلتتة التقتتدير متتن قبتتل بعتتض االحبتتاء بتتل علتتيهم وطبقتتا لمتتا جتتاء 

ل ودعاء ويؤمنوا بتان مجهوداتهم الفنية بكل توس  في حول الموسيقى والفن ان يستمروا ة االثار المبارك
 . الوقت المناسب يها فلكُ أُ  يستأت يوهو الت أمر هللاخدمة في والقوية ة من االدوات المؤثر هي الفنون 

 (1983اب / اغسطس عام  9اد بتاريخ احد االفر إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

حتتول طلتتبكم الهدايتتة بالنستتبة لمتتدى الستتماح للعتترض  …ة استتتلم بيتتت العتتدل االعظتتم رستتالتكم المؤرختت –5
ابلغكتتم فتتي ان بيتتت العتتدل االعظتتم يرغتتب  .ية المرتبطتتة بالعصتتر الرستتولللشخصتتيات االمريتت يالمرئتت

متن رستم  … متا يمنتع الفنتانين … أو بيتت العتدل االعظتم ولتي أمتر هللااثار حضترة في بانه ال توجد 
االحداث بما يتفق ويكون صتحيحا متن الناحيتة في وهم محاصرون او مشاركون  يصور لحروف الح

وجتتلل الشخصتتيات  بتتالطبع متتن االهميتتة بمكتتان المحافظتتة علتتى ستتمو  ، لتتكذإلتتى  باالضتتافة .التاريخيتتة
  .المصورة

 (1983تشرين االول / اكتوبر عام  5بتاريخ ة احد المحافل المركزيإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)
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هنتتاك  .بهائيتتةارس الالمتتدفتتي ضتتافتها كمنتتاهج للدراستتة إيمكتتن لكتتم ة بالنستتبة للموستتيقى والفنتتون الجميلتت –6
 الخاصتتة بالموستتيقى والفنتتون وتقتتوم باضتتافتهاة العديتتد متتن المحافتتل المركزيتتة علتتى علتتم باالثتتار البهائيتت

يجتب ان ة هناك اعمال كثير  .بهائيةمن تطور الجامعة الة هذه المرحلفي مكن ذلك أالمناهج كلما إلى 
ة تعود بالفائتد التينشر الموسيقى تؤدى بواسطة مدرسين موهوبين ومخلصين من اجل تحفيز وجمع و 

 … المتتدارسفتتي م شتتكل متتنظ  فتتي منهتتا ة ومتتن ثتتم االستتتفاد، بهتتائيالعتتالم ال يحالتتة بتتروز فتت يفتت يوهتت
نهمتتتا إيجتتتب تشتتتجيع االحبتتتاء علتتتى ممارستتتة الموستتتيقى وتعلتتتم الفنتتتون حيتتتث ة وطبقتتتا للتعتتتاليم المباركتتت

محفلكتم المتوقر وجهتوده محتل تقتدير ان افكتار  .للجامعتة بشتكل كبيتر اان ويعطيان حيويتة وروحتييضف
 . بيت العدل االعظم

 (احد المحافل المركزيهإلى  م1985اب / اغسطس عام  20من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ )

يجب االخذ ، ولكن .المراكز البهائيةفي عن ثقافة وتراث الشعب ة ر اء الرقصات الشعبية المعب  ديجوز أ –7
عامتتتة عتتتن مواضتتتيع اساستتتية او ة ر بصتتتور تبتتتار بتتتان هتتتذه الرقصتتتات الشتتتعبية يجتتتب ان تعب تتتبعتتتين االع
ويجب ان نكون حريصين على التأكد بأن مواضيع وتعابير هذه الرقصات مطابقة مع  .رهقصص معب  

امتتتا بالنستتتبة  … القتتتيم االخلقيتتتة العاليتتتة للمتتتر المبتتتارك وانهتتتا ليستتتت مبتذلتتتة او ذات مستتتتوى هتتتابط
إن كانتت تتؤدى بصتورة تعكتس فت، بهائيتةتعزيتز واعتلن المبتادئ الإلتى  تهتدف التتيعبيرية للرقصات الت

وال  .فتتل متتانع متتن ذلتتك لهتتيك مشتتاعر التبجيتتل واالحتتترام للمتتر اإلهتتذه المبتتادئ وتحتتر   مو  ُستتاصتتالة و 
 .ةلهيتر عن تغيير او توضيح معتان  معينتة متن االثتار اإلتعب   التييوجد ما يمنع من عرض الرقصات 

 . ل عدم قراءة االثار والكلمات المباركة اثناء الرقصيفض  ، مع ذلكو 

يجب على االحباء اخذه بعين االعتبار أثناء طرح هذه المواضيع هو مراعاة االعتدال الذي ان المبدأ 
 . كل ما يتعلق باللبس والحديث والتسلية واالعمال الثقافية والفنيةفي 

 (احد المحافل المركزيهإلى  م1991حزيران / يونيو عام  20دل االعظم بتاريخ من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت الع)
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 بهتائيهتذه المرحلتة متن التدور الفي ولكن  "بهائيالفنان ال" بالطبع ال يوجد ما يمنع استعمال اصطلح –8
يتتة الهندستتة المعمار " وأ "ئيتتةالموستتيقى البها" وأ "بهتتائيالفتتن ال" علينتتا ان ال نستتتخدم اصتتطلحات مثتتل

  .البهائية"

 (نشخصيإلى  م1992اذار / مارس عام  12من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم بتاريخ )

زيتادة اهتمتامهم بتالفنون إلتى  حبتاءألربتع نتدعو األكافتة مجهتوداتهم لتحقيتق هتدف خطتة الستنوات افي و  –9
تتألبتتل  ،عتتلن عتتن االمتتر المبتتارك فحستباالجتتل ألتيس متتن  وذلتتك ألن الفنتتون  .لتمكتتينع واعمتتال التوس 

ق وقتتتد عل تتت .تعزيتتتز نفتتتوذ االمتتر وستتتتبقى كتتتذلكفتتتي  ابتتتارزا  االتصتتويرية والتمثيليتتتة واالدبيتتتة قتتتد لعبتتت دورا 
كتبتتت رستتالة فتتي و  .علتى الفنتتون كوستتيلة لجتتذب انتبتتاه النتاس للتعتتاليمة امتتاال كبيتتر  أفنتتدي شتتوقيحضترة 

ينتشتر فيته االمتر التذي اليتوم  يستيأت" :موضوعالفي نظره بالنيابة عنه ألحد االحباء نطلع على وجهة 
 .الفنتون واالداب بشتكل عتامفتي الهشيم عندما تشاهد روح االمر وتعاليمته علتى المسترح او في كالنار 

 . "نطق البحت خاصة بين جماهير الناسيقاظ العواطف النبيلة من المإفالفنون أقدر على 

 (بديع 152 - م1996من رسالة الرضوان لعام )

ررا فصررل ]راجرر العلمرراء والمفكرررون  53العلررم والمعرفررة وفصررل  51التربيررة والتعلرريم وفصررل  21االمتيرراز فرري كررل األمررور وفصررل  13ع أيض 
 والباحثون[
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 ناعةرالق -56

  بهاء هللاثار حضرة آمن 

ر لهزق به واالكتفاء بما قُ رُ  لعبد بماهو قناعة ا صل العزةأ –1   .د 

 (لوح اصل كل الخير)

  .الحال وسوءة بها تسلم النفس من الكسال كل االحوالفي ة لقناعلزم ااان  –2

 (لوح الطب)

  .للطمع لا فل تدعه مح ي ان النفس مخزٌن السرار  –3

 (8ص  –دانش  درياي) 

 ثار حضرة عبد البهاء آمن 

وان المتال ة ألن الهدف هو تستهيل المعيشت .التجارهفي كل الحاالت حتى في مطلوب  ان القناعة أمر –1
  .وال نتيجة لهة االضطراب والحير إلى  ييؤدة مؤقت كما أن توسيع دائرة التجار شيء 

  (229ص  ،5مجلد  ،سمانيمائده ا) 
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الداء هتي اقتوم بصترف بعتض المبتالغ ف يواذا الحظتتم بتانن .وتعبه ضياع االنسانإلى  ياالسراف يؤد –2
 يأيتتام بغتتداد وادرنتته كتتان لبستتفتتي  .هتتاالمستتتقبل ستتتظهر نتائجفتتي ومتتن أجتتل امتتر هللا و ة المهتتام الدينيتت

 التيرخص لوال بعض االمور أ البس لبسا أولم أرض  بالقرض أبدا واالن مستعد أن  اوباليا  اقديما  يوتاج
الكستتل والخمتتول إلتتى  يحتتتى الطعتتام ولكتتن الزيتتادة تتتؤد ةهدفتته رفتتع الحاجتتشتتيء كتتل  .يجتتب مراعاتهتتا

  .االصابة باالمراضإلى  يوتنته

  (324ص ، 2مجلد  ، بدائع االثار) 

  .ن يقنعوا سوى بقوة االيمانأال يمكن الهل العالم  -3

 (54ص ، 4مجلد  ،عبد البهاء تمكاتيب حضر ) 

ا فصل   .العمل واالشتغال[ 49االعتدال وفصل  6]راجع أيض 
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 الكرم والسخاء   -57

 من اثار حضرة بهاء هللا 

  .دينهفي والفقراء من اخوته  هي انفاق المرء على نفسه وعلى اهله ةرأس الهم   –1

 (لوح اصل كل الخير)

  .ين بخصالفهنيئا لمن تزي   يالكرم والجود من خصال –2

 (الكلمات المكنونة الفارسية)

 الفرقرانفري انظرروا ثرم اذكرروا مرا انزلره الررحمن  .ان االنفاق أمر محبوب ومقبول ومن سيد االعمال –3
فتي  المفلحرون.(ولئرك هرم أف نفسره ح  ُشر وقَ ن ُيروَمر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهرم خصاصرة)

 . خاه على نفسهر أطوبى لمن اختا هذا المقام هو شمس الكلماتفي ة هذه الكلمات المباركة الحقيق

 (90، العاشرة، ص ةالكلمات الفردوسي)

نفس وتبتعتد عتن التة تنسب نفسها لهذا المظلوم ان تكون ستحاب العطتاء عتن الحاجت التيعلى النفوس  –4
  .االمارة

  (161ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)
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  من اثار حضرة عبد البهاء

ومقتتتام االنفتتتاق هتتتو متتتن اعظتتتتم ، ولكتتتن كمتتتتال الشتتتكر باالنفتتتاق، نعمتتتةازديتتتاد الإلتتتى  يان الشتتتكر يتتتؤد –1
 . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  ولهذا جاء .المقامات

  (185ص  ،1مجلد  ،بدائع االثار)

ا ف  الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم[. 54التبرعات والعانات وفصل  20صل ]راجع أيض 
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 المحبة   -58

 من آثار حضرة بهاء هللا 

طروبى  .يلجمرال احب ر ين اعملروا حردودأ لبريتي امخاطب   يفي جبروت عظمت يقد تكلم لسان قدرت -1
ى شأن ال توصرف رَف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل علعَ لحبيب وجد 

  .باالذكار

 (4فقرة  ،الكتاب االقدس) 

منرع عنره لرو يقعرد ر العقيران فري صردر االمكران والرذي له ان يقعرد علرى سرري حق  من فاز بحبي   -2
  .هللا مالك االديان إلى  على التراب انه يستعيذ منه

 (36فقرة  ،الكتاب االقدس)

  .به تنقلب معادن القلوب بالذهب االبريز و مه لهو االكسير االعظم واالكليل االفخن حب  إ  -3

 (206ص  ،5مجلد  ،آثار قلم اعلى) 

لقيرت عليرك مثرالي أزليرة كينرونتي عرفرُت حبري فيرك خلقترك و أكنت في قدم ذاتري و  يا ابن االنسان  -4
 . واظهرت لك جمالي

 الكلمات المكنونة() 
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  .اثبتك ةفي روح الحياو  كفاحببني كي اذكر  ،خلقك فخلقتك حببتُ أ يا ابن االنسان  -5

 (الكلمات المكنونة)

  .فاعرف يا عبد  اني لن احبك ابد  ن لم تحب  إحببني الحبك أ ن الوجودبايا   -6

 (الكلمات المكنونة)

ر لرك فري ملكوتنرا هرذا مرا قرد  ، رضوانك حبي وجنترك وصرلي فادخرل فيهرا وال تصربر يا ابن الوجود  -7
  .االعلى وجبروتنا االسنى 

 (مات المكنونةالكل) 

 . المحبوب واالعراض عما سواه وال يكون مراده اال ما اراد موالهإلى  اصل الحب هو اقبال العبد  -8

 (من لوح اصل كل الخير)

قد  ي لعمر  .ةينقطع به عرف المودو  قل يا احباء هللا ال تعملوا ما يتكدر به صافي سلسبيل المحبة  -9
وليس الفضرل ، يس الفخر لحبكم انفسكم بل لحب ابناء جنسكمل .خلقتم للوداد ال للضغينة والعناد

 . لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم

 (لوح الحكمة) 

جب على اهل الصفاء والوفاء ان يعاشروا جميع اهل العتالم بتالروح والريحتان ألن المعاشترة لتم تتزل ي  -10
طتتوبى للتتذين تمستتكوا بحبتتل  .متتموال تتتزال ستتبب االتحتتاد واالتفتتاق وهمتتا ستتببا نظتتام العتتالم وحيتتاة اال

  .وخلت نفوسهم وتحررت من الضغينة والبغضاءة الشفقة والرأف

 (52ص  ،لوح الطرازات ،مجموعة من الواح حضرة بهاء هللا)

 . علينا ان نعامل ونتكلم مع الجميع بكل محبة وشفقة وصبر -11

 (124ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)   
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غني كل شيء عن كل شيء وبدونه يفتقر كل شيء عن كل شيء هو حبي به يست  راس التجارة  -12
  .وهذا ما رقم من قلم عز منير 

 (لوح اصل كل خير)

 من آثار حضرة عبد البهاء 

المحبة هري الفريض ، الرحماني يوالمحبة هي التجل، لهيالبعال ال  اعلم حق اليقين ان المحبة سر   -1
لمحبة ا، نيالروح االنسافي هي نفثات روح القدس المحبة ، المحبة هي النور الملكوتي، الروحاني

المحبرة هري الرروابط الضررورية المنبعثرة مرن حقرائق ، عرالم االمكرانيالهي سربب ظهرور الحرق فري 
المحبرة ، عرالم الروحراني والجسرمانيالالمحبة هي وسيلة السعادة الكبرى فري ، إلهياالشياء بايجاد 

عررالم اللمحبررة هرري الرابطررة بررين الحررق والخلررق فرري ا، ب الظلمررانياهررالغيفرري دى برره تررهيُ نرروٌر هرري 
 رالمحبة هي الناموس االعظم في هذا الكو  .المحبة هي سبب الترقي لكل انسان نوراني ،الوجداني

التحقررق فرري الترردبير و  التركيرربب ام الوحيررد بررين الجررواهر الفرديررةالمحبررة هرري النظرر لهرريالعظرريم ال 
ية بررين هررذه السرريارات والنجرروم السرراطعة فرري االوج المحبررة هرري القرروة الكليررة المغناطيسرر .المررادي
المحبرة  .نكشافات السرار المودعة في الكرون بفكرر ثاقرب غيرر متنراهي االمحبة هي سبب  .العالي

 . الفرراني يرراةالح المحبررة هرري سرربب تمرردن االمررم فرري هررذا .هيالمتبررالجسررم الكررون  ةهرري روح الحيررا
 وفررق هللا قومررا بهررا يصررلين علرريهم اهررل مررأل واذا، المحبررة هرري الشرررف االعلررى لكررل شررعب متعررالي

السرنوحات الرحمانيرة هرذه واذا خلرت قلروب قروم مرن ، واهل ملكروت االبهرىومالئكة السماء االعلى 
 ،وقعوا في وهدة الخيبةو  في بيداء الضالل اة سقطوا في اسفل درك من الهالك وتاهو لهيالمحبة ال 

 ل وليس لهم خالل اولئك كالحشرات العائشة في اسف
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االفراق مشررقين بنرور المحبرة فري يا احباء هللا كونوا مظاهر محبرة هللا ومصرابيح الهردى  .الطبقات
  .هذا االشراق  االشراقوالوفاق ونعم 

  (122 – 121ص  ،الجزء االول ،عبد البهاءمن مكاتيب ) 

يرا أمرة هللا ، أن تعاليمي هرو الحرب الخرالص لعمروم الخلرق والرحمرة الواسرعة لكرل انسران ياعلم ثم -2
وذلرك سربب تعراليم بهراء هللا ، سترين بعين السرور أن طيرر محبرة هللا منتشرر الجنراح علرى اآلفراق

أمرا مرا سرألت برأي ، ألنها روح الوجود فري جسرد االمكران وأنهرا النرور السراطع علرى آفراق االمكران
ى هري محبرة اعلمري أن الوسريلة العظمر، وسيلة يمكن الحصول على التعاليم رأسرا مرن عبرد البهراء

هللا ألنها قوة كاشفة للغطاء مدركة لحقائق األشياء نافذة في قلوب االنسان جامعرة ألغنرام هللا مرن 
  .وهي الرابطة العظمى بين القلوب واألرواح، كل ملل في اآلفاق

  (109ص  ،1مجلد  ،من مكاتيب عبد البهاء)  

فيه بكلمة هللا وتذكرين الحجج والبراهين  ان عبد البهاء يشم رائحة محبة هللا من كل محفل تنطقين -3
يرا أمرة ، من شرر الناقضرين لميثراق هللا عبد البهاءتحدثين بباليا و  التي سطعت أنوارها على اآلفاق

السرعادة البشررية فري العرالم إلى  هللا ال تتلفظي بكلمة من السياسيات عليك بالروحانيات ألنها تأول
برل احصرري أذكرارك بالبشرارة ، الزمنية اال بخيررو  تها الماديةوال تذكري ملوك األرض وحكوما لهيال 

نفرروذ كلمررة هللا وتقررديس أمررر هللا والسررعادة األبديررة والسرررور والحبررور إلررى  بملكرروت هللا واالشررارة
الروحاني والخلق الرحماني وبيان اشراق شمس الحقيقة على اآلفاق والنفخ بروح الحيراة فري جسرد 

 . األكوان

  (145 – 144ص  ،1مجلد  ،د البهاءمن مكاتيب عب)  

فعليررك ، سربيل هللا وجعلرك مرن أبنراء ملكوتره برين الرورى إلرى  يرا ابرن الملكروت فاشركر هللا بمرا هرداك –4
الجمرال األبهرى واالشرتعال بنرار محبرة هللا والنطرق البليرغ فري المحافرل الكبررى تردعو إلى  ابنجذباال 

رضرراء القلرروب إعليررك ب، رية والوفرراق بررين األحررزابالوحرردة االنسررانية والعموميررة البشررإلررى  األحبرراء
 توحيد الكلمة و  وتفريح النفوس
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بين األحبرة والمحبرة مرع جميرع الخلرق والحنرو العظريم علرى الرذين سرلكوا الصرراط المسرتقيم وترالوة 
 . اآليات وبيان الحجج والبراهين على ظهور ملكوت هللا في هذا القرن العظيم وعليك البهاء األبهى

 (146ص  ،1مجلد  ،مكاتيب عبد البهاءمن ) 

يحتتبهم شتتاهد علتتى هتتذا  يتتةآوالعبتتد إلتتى  االولتتى المحبتتة متتن هللا .للمحبتتة اربتتع مراتتتب متتذكورة ومشتتهوره -5
العبتد إلتى  الثالثة من العبد .ية يحبونه دليل هذا المقامآلرب واإلى  الثانية المحبة من العبد .الموضوع

الحتق وحتديث فاحببتت ان اعترف دليتل هتذا إلتى  الرابعتة متن الحتق .لية رحماء بينهم دليل هذا المقاآو
العبتد ولكتن فتي إلتى  ان محبة مظهتر نفتس هللا ومطلتع االلهتام علتى الترغم متن انته متن العبتد .المقصد

   .الحق الن من احبه فقد أحب هللاإلى  الواقع من الخلق

 (247 – 246ص  ،5مجلد  ،سمانيمائدة ا)

ولقتتتد ثبتتتت أن الجمتتتاد يحيتتتا بالمتتتاء  .بالمتتتاء - بتتتل والجمتتتاد –وان والنبتتتات جميعتتتا يحيتتتا االنستتتان والحيتتت -6
 .أن حياتته بالمتاء المتجمتد الشتفاف، فمن االكتشافات الحديثة أن للجماد حيتاة أيضتا .الشفاف المتجمد

 أي بتذلك، اذن فالماء هو ستبب الحيتاة ولهتذا يقتول الستيد المستيح انته ال بتد متن التعميتد بالمتاء والتروح
ألنهتتا  –فمحبتتة هللا  .وهتتذا المتتاء هتتو عتتين النتتار أي محبتتة هللا .الشتتيء التتذي هتتو ستتبب الحيتتاة األبديتتة

والواقع أن محبة هللا هتي  .وألنها سبب الحياة يقال لها الماء ،يقال لها النار –تحرق الحجب واألستار 
النستان متن نقتائص العتالم وبمحبتة هللا ينجتو ا، حقيقة فضائل العتالم االنستاني بهتا تتطهتر طينتة البشتر

ولوحدة جميع ، فتصبح هي سببا لنوارانية العالم، وبمحبة هللا أيضا يرتقي في عالم الفضائل .االنساني
محبة هللا سبب ستعادة عتالم البشتر وبهتا يفتوز و  .ومرهم لكل جرح ، ان محبة هللا دواء لكل داء .البشر

علينتا اذن أن نحصتر ستعينا وجهتدنا فتي أن نكتون  فيجتب .االنسان بالحيتاة األبديتة والستعادة السترمدية
 .وهتتي أستتاس تعتتاليم عتتالم االنستتان .ذلتتك ألن محبتتة هللا هتتي حقيقتتة جميتتع االديتتان .تجستتيدا لمحبتتة هللا

  .فبمحبة هللا حطم ابراهيم األصنام
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ز بمحبتة هللا أصتبح يوستف عزيتو   .وبمحبة هللا أصبح يعقوب استرائيل .وبمحبة هللا فاز اسحق بالبركة
وبمحبتة  .وبمحبة هللا وهب الستيد المستيح الحيتاة األبديتة .اسرائيل يبمحبة هللا نجى موسى بنو  .مصر

وبمحبتتة هللا ضتتحى حضتترة  .أعلتتى درجتتات العلتتمإلتتى  هللا رفتتع محمتتد العتترب متتن أستتفل دركتتات الجهتتل
ة وبمحبتة هللا أشترق حضتر  .الباب بنفسه وبشر بظهور حضرة بهتاء هللا وعترض صتدره أللتف رصاصتة

تقضتتوا كتتل وقتتتكم فتتي و  ذكتتركمو  فيجتتب علتتيكم اذن أن تحصتتروا فكتتركم .بهتتاء هللا علتتى الشتترق والغتترب
  .أال وهو أن تصبحوا مظاهر محبة هللا، أمر واحد

 (151 – 150ص  ،خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا) 

حرب وقد أصر هو حول ال يالقنصل األلمانإلى  قبل ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر يوما تحدثنا -7
على وجوب زيادة القوة الحربية واكمالها وكان يقول ان القوة الحربية كلما كانت أكمل فانها تكون 

وصدقوه في ما ذهب اليه واتفقوا معه  وكان بعض األلمان وبعض األشخاص حاضرين .سببا للرقي
ن أعظم من القوة الحربية "لو أن قوة المحبة تتغلب فان تأثيراتها تكو  :فقلت لهم .في هذه المسألة

فبالقوة الحربية يسكت الناس ويصمتون عن طريق  ،وليس في عالم الوجود قوة نافذة كنفوذ قوة المحبة
فاليوم تجهد جميع الدول جهدا متواصل في  .االكراه ولكنهم بقوة المحبة يطيعون األمر محض رغبتهم

الظاهر ولكن الحرب االقتصادية قائمة تهيئة وسائل الحرب ولو أن الحرب غير موجودة على حسب 
مستمرة ألن هؤالء الفقراء المساكين يجمعون بضع حبوب بكد اليمين وعرق الجبين ثم يصرف جميع 

واآلن لو أن هذا االصرار والحرص الذي لدى الدول  .ذلك على الحرب ولهذا فالحرب مستمرة قائمة
وهذا السعي والجهد والهمة  ،وسيع العلوم الحربيةفي التجهيزات الحربية وهذه االفكار التي تصرفها لت

لو بذل في سبيل المحبة بين البشر وارتباط الدول والملل وألفة االقوام أفل يكون ذلك أفضل  –والفكر 
وبدال عن استلل السيوف وسفك بعضهم دماء البعض اآلخر أال يكون األفضل أن يفكروا ؟ وأحسن

  ه؟"براحة بعضهم بعضا واطمئنانه ورقي

 (460 - 459ص  ،في اوربا وامريكا عبد البهاءخطب ) 
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  ولي أمر هللامن رسائل حضرة 

 .بعتتض النتتاس التتذين لتتم تعتترفهم ستتابقاإلتتى  حقيقتتة بانتته احيانتتا تشتتعر بانجتتذاب شتتديدإلتتى  شتترتأ لقتتد -1
ب يجتتب ان نحتت يينالننتتا نحتتن البهتتائ .بهتتائيجتتب ان يعرفهتتا كتتل فتترد ي التتتيالمحبتتة هتتي بالتأكيتتد هتتذه 

 التتتين المحبتتة إ .م غربتتاءأوستتواء اصتتدقاء  ستتواء كتتانوا متؤمنين او غيتترهم ي جميتع افتتراد الجتتنس البشتتر 
ن الستبب فتي جتذب إ .تشمل جميع افراد البشتريه التيالمحبة هي يريد منا حضرة بهاء هللا ان نكسبها 

 . ي القو االنسان للخر هو من هذه العطية والميزه للروح االنسانية ذات النفوذ المكنون و 

 (1937 / نوفمبر يتشرين الثان 20احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

معنى ما قاله حضرة بهاء هللا حول محبة االنسانية فان حضرة عبد البهاء سبق ان وضح إلى  بالنسبة -2
ومتن ثتم منطقتته ومتن ثتم  ةعائلتته اوال ومتن ثتم مدينتته االصتلي ن بتان االنستان يجتب ان يحتب  ذلك وبتي  

ولكتتن عليتته ان  .فتتق الضتتيقاالوطنتته ولكتتن يجتتب ان ال يتوقتتف عنتتد ذلتتك النتته سيصتتبح وطنيتتا ذات 
ان البهتتائيين يحبتتون اوطتتانهم ولكتتن يجتتب حتتب ، كملهتتاأذلتتك ويحتتب العتتالم بأستتره واالنستتانية ب د ىيتعتت

  .العالم كله اي اوطان جميع الشعوب

 (م 1950تموز / يوليو عام  5أحد المؤمنين بتاريخ إلى  همن رسالة كتبت بالنيابة عن حضرت)

ن يشاهدوا تلك أإلى  نما بحاجةا  فقط و  بهائيحكام الدين الأمبادئ و إلى  بحاجة واان شعوب العالم ليس -3
ها تتميز ب التية ولدت في قلوب اتباعه ويشاركوا في جو التسامح والتفاهم والتمالك وااللف التيالمحبة 

  .ةهائيالجامعة الب

 (م 1942كانون االول / ديسمبر  5احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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  من رسائل بيت العدل االعظم

رؤوستتنا بتواضتتع امتتام  يتتحتتدى العتتالم بأستتره فاننتتا نحنتت التتتيوحتتين نتأمتتل االهميتتة القصتتوى للمهمتتة  -1
، واحتتدةالبشتر جميعتتا متن طينتتة ة تته اللمتناهيتتب  خلتتق بفضتتل محالتذي ستبحانه وتعتتالى  ي جتلل البتتار 

نتتا ايتتاه بالعقتتل والحكمتتة والعتتزة فه مزي  وشتتر  ، ز جتتوهر االنستتان مفضتتل ايتتاه علتتى المخلوقتتات كافتتةومي تت
 التتيوالموهبة العظيمة ليبلغ محبة الختالق ومعرفتته" هتذه الموهبتة ة الميزة الفريد" والخلود واسبغ عليه

  .الخلقة والغرض االصيل لوجود الخليقه"يجب ان تعد بمثابة القوة "

 ("السلم العالمي وعد حقمن رسالة ")

ا فصل   37حسن النية وصفاء القلب وفصل  30حياة العائلة البهائية وفصل  29اليمان والعرفان ووحدانية هللا وفصل  9]راجع أيض 
 الدعاء والمناجاة والتقرب إلى هللا[.
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  المرأة ومكانتها -59

 حضرة بهاء هللا  ثارآمن 

خررذ االخررتالف وحكررم باالثبرررات أتبرراهى تبرراهى مررن ، تعررالى وتعررالى مررن رفررع الفرررق ووضررع االتفرراق -1
صتقع فتي هلل الحمتد بمتا ازال القلتم االعلتى الفروقتات متا بتين العبتاد واالمتاء ووضتع الجميتع  واالئرتالف

يف البيتتان ومحتتا مختتاطر االوهتتام لقتتد قطتتع ظهتتر الظنتتون بستت .ةوالرحمتتة الشتتامل ةواحتتد بالعنايتتة الكاملتت
  .القويةة بقدرته الغالب

 (53 – 52ص  ،8مجلد  –،سمانيمائده ا) 

لعمررهللا ال  الكثنراء مرو فري وما نطق به لسان قلبك وظراهرك  كئسمع المظلوم ندا يوورقت ييا أمت -2
ك مالك الملكروت يشهد بذل تعادل بثنائه اليوم ما عند القوم وخزائن االرض وما عند االمراء والملوك

بين االرض والسرماء ويرذكرك بمرا  يوسمعنا حنينك وأنينك اجبناك بلوح يناد .هذا الحين المبينفي 
حبه وخدمته وذكره وثنائه وجعل كل ما خرج من فمك امانة لك عنده انه في يبقى به ما ظهر منك 

حق االستماع لتطيررين االعلى  يهذا الحين من قلمفي لو تسمعين ما نزل لك  .ال الكريمهو الفض  
لرك الحمرد يرا مقصرود  ،ايام حياتركفي هواء محبة مالك يوم الميثاق وتقولين في باجنحة االشتياق 

كل الوجود لعنايتك الفداء وما كان ومرا يكرون لكلمترك الفرداء ، العالم ولك الثناء يا محبوب العارفين
اليتوم أزال يتد  …لسموات واالرضين افي قبضتك زمام من في يا ايها المظلوم بين االعداء ويا من 

 العناية 
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صتتقع واحتتد طتتوبى لعبتتد  فتتاز بمتتا أمتتره هللا ولورقتتة تحركتتت فتتي الفروقتتات واصتتبح العبتتاد وامتتاء التترحمن 
مررن يقرردر ان  كتتل حتتين ظتتاهر فضتتلها وعطائهتتافتتي ولمقتتام كبيتتر و ة انهتتا لعنايتتة كبيتتر  بأريتتاح ارادة هللا

  .ةالمتوالي وعناياتهة يشكره على عطاياه المتواتر 

 (إلهيمقام زن در امر  –المستندية ة المجموع)

انهتن قوامتون ، الصتحيفة الحمتراء مرقتوم متن القلتم االعلتىفتي ان أسماء امتاء الترحمن القانتتات  ي لعمر  -3
عتتتن  دون ن الحتتتق وبعيتتتمتتت ون هنتتتاك ابطتتتال وفتتتوارس المضتتتمار ولكتتتنهم محرومتتت علتتتى الرجتتتال عنتتتد هللا

  .زقِت بهرُ و   لقد فزِت بهذا المقام .عرفانه

 (إلهيمقام زن در أمر  –المجموعة المستندية ) 

قررد شررهد لررك القلررم االعلررى باقبالررك وحبررك  ييررا ورقترر ييررا أمترر ،هررو الشرراهد مررن افررق سررماء العلررم -4
 طتتوبى لتتك بمتتا …العظرريم  يعرررض عنرره العررالم اال مررن شرراء هللا العلررأوجرره القرردم اذ إلررى  وتوجهررك

قبضتة وقتدرة الحتق جتل فتي ان جميتع الفضتل  .ة وفتزت بتذكره وثنائتهيتلهنت نفستك بطتراز المحبتة اإلزي  
متتتن اصتتتحاب االستتترار ومتتتن علمتتتاء االعتتتلم  هنتتتاك رجتتتال اعتبتتتروا انفستتتهم .جللتتته يعطيتتته لمتتتن يشتتتاء

وانِت قتد فتزِت  .وعندما وقعوا باالمتحان قاموا باالعراض واالعتراض بشأن ناح منه اهل المأل األعلى
هتتذا المقتتام العظتتيم باستتم  ياحفظتت .نزالمختتزون بفضتتل هللا وعنايتتته اللمتناهيتتةبعرفتتان الستترالمكنون والك
عليرك وعلرى  يدار البهراء المشررق مرن افرق ملكروت من عيتون الختائنين يهالحق تبارك وتعالى واستر 
  .العظيم يكل أمة فازت بانوار عرش

 (إلهيمقام زن در امر  –ة المستندية المجموع) 

القتترون والعصتتور فتتي هنتتاك رجتتال كتتانوا بانتظتار الظهتتور  ييررا أمترر، علررىهررو المشرررق مررن االفررق اال -5
ان كتل متن فتاز متن  .الماضية وعندما اشرق النتور متن افتق العتالم اعتترض الجميتع ستوى نفتوس قليلته

الكتتتاب المتتذكور ومستتطور استتمه متتن القلتتم فتتي امتتاء التترحمن بعرفتتان مالتتك االستتماء انهتتن متتن الرجتتال 
ان هذا الفضل عظيم وهذه العناية  أيدك لعرفان مطلع االيات ومظهر البينات هللا بانه ياحمد االعلى

  .ا باسم الحقظيهاحف ةكبير 

 (إلهيمقام زن در امر  –المجموعة المستندية ) 
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طروبى ة ملكوت البيتان بهتذه الكلمتفي اليوم تنطق  ةان سدرة الذكر المبارك فق الظهورأهو النور من  -6
فري سمعت وفازت انها من فوارس مضمار العرفان يشهد بذلك لسان الرحمن  اقبل وامن وألمةا  لعبدا 

اذ كرران  ي اذ ارتفررع بررالحق واعترفررت  بظهررور  يطرروبى لررك  بمررا سررمعت  نرردائ ييررا ورقترر .مقامرره الرفيررع
وانره مرع  هبحمرد يحوسرب   ي قد فزت  بعنايرة ربرك مرن قبرل ومرن بعرد ان اشركر  .وهم مبينفي الرجال 

إلررى  كاعليررك وعلررى مررن هررد يالبهرراء المشرررق مررن افررق ملكرروت .المقبلررين امائرره المقرربالت وعبرراده
  .المستقيم يصراط

 (إلهيمقام زن در امر  –المجموعة المستندية ) 

نتذكر امتتاء  انره هررو الفيراض الكررريمن يتزين امائته بطتتراز العفتة واالمانتة والصتتدق والصتفاء أدعتو هللا أ -7
تفي الرحمن  ة وتوجته الحتق جتل جللته ونطلتب متن هللا تأييتدهم علتى رهم بعنايتة ومحبتهذا الحتين ونبش 

كرل عرالم فري بما يرنفعهم  ءهانه يقول الحق ويأمر عباده واماارتفاع كلمة هللا في اعمال تكون سببا 
 . من عوالمه انه هو الغفور الرحيم

 (إلهيمقام زن در امر  –المجموعة المستندية ) 

  عبد البهاءثار حضرة آمن 

أمة هللا ان النساء عند البهاء حكمهن  حكم الرجال فالكل خلق هلل خلقهم على صورته لمي يا اعثم  -1
ومثاله أي مظاهر أسمائه وصفاته فال فرق بينهم وبينهن  من حيال الروحانيات االقرب فهو االقرب 

مراة منجذبة فاقت الرجال في ظل البهاء وسبقت مشاهير اسواء كان رجاال أو نساء وكم من 
ما بيت العدل بنصوص قاطعة في شريعة هللا اختص  بالرجال حكمة من عند هللا وسيظهر االفاق وأ

  .هذه الحكمة كظهور الشمس في رابعة النهار

  (77ص  ،الجزء االول ،منتخباتي از مكاتيب)   
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ان القتر في وقد جاء ، جميع المراتبفي منذ القدم حتى اليوم الموعود كان الرجال متفوقين على النساء  -2
هذا الدور البديع كان الفيض العظيم للرب الجليل سببا في ولكن  "الرجال قوامون على النساءالكريم "

ميتدان العرفتان وقتاموا بكتل محبتة فتي فوز النستاء حيتث ظهترت بعتض النستاء التذين ستبقوا الرجتال في 
ة لهيتحتر الوحدانيتة اإلستاحل بإلتى  اغفيترا  ام تا هتدوا جستواء الستبيل وايضتإلتى ة بهداية البشترية وروحاني

واشعلوا المتمسكين بعالم الطبيعة بنتار ة الحير  يوادفي وأرشدوا التائهين ، ةبكل تقديس  وتنزيه وروحاني
ضتتعيف ومتتنح االنتتاث قتتتوة ة للاعطتتى قتتو التتذي لطتتاف هتتذا التتدور البتتتديع أان كتتل ذلتتك متتن  .محبتتة هللا
 . الذكور

 مقام زن در امر إلهي( –)المجموعة المستندية 

وأن النساء والرجال كلهم متستاوون فتي الحقتوق ولتيس بيتنهم تمتايز ، علن وحدة النوع االنسانيأ وكذلك  -3
ت النستاء مثتل الرجتال فتل ب  التربية فاذا تر إلى  ألنهم جميعا بشر ويحتاجون فقط، بأي وجه من الوجوه

جناحين أحدهما إلى  ألن العالم االنساني كالطير يحتاج، شك مطلقا في أنه سوف ال يبقى أي امتياز
االناث واآلختر التذكور وال يستتطيع الطيتر أن يطيتر بجنتاح واحتد وأي نقتص فتي أحتد الجنتاحين يكتون 

وعالم البشترية مثتُل يتدين فتاذا بقيتت يتٌد ناقصتة تتعطتل اليتد األخترى الكاملتة  .على الجناح اآلخر الا وبا
 ودراية ووهتب الجميتع عينتين وأذنتين وقد خلق هللا جميع البشر ووهب الجميع عقل .عن أداء وظيفتها

ة ال لهيفلماذا تكون النساء أحط من الرجال؟ ان العدالة اإل .ويدين ورجلين ولم يميز بعضا عن بعض
وليس لدى هللا ذكور واناث وكل من كان قلبه أطهر ، خلق الجميع متساوين لهيوالعدل اإل .تقبل بهذا

وكتتم متتن نستتاء ظهتترن وكتتن فختتر  .كتتان امتترأة أم رجتتلوعملتته أحستتن فهتتو مقبتتول أكثتتر لتتدى هللا ستتواء 
الرجال مثل حضرة مريم التي كانت فخر الرجال ومريم المجدلية التي كان الرجال يغبطونهتا ومتريم أم 
يعقتتوب التتتي صتتارت قتتدوة للرجتتال وآستتيا بنتتت فرعتتون وستتارة زوجتتة ابتتراهيم اللتتتين كانتتتا فختتر الرجتتال 

متة ستراج جميتع النستاء وكانتت حضترة قترة العتين كوكبتا نورانيتا فقد كانت حضرة فاط .وأمثالهن كثيرات
 ساطعا 
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وفتتتي هتتتذا العصتتتر توجتتتد فتتتي ايتتتران نستتتاء هتتتن فختتتر الرجتتتال عالمتتتات شتتتاعرات مثقفتتتات فتتتي منتهتتتى 
ثم ان تربية النساء أعظم متن تربيتة الرجتال بتل وأهتم ألن هتؤالء البنتات سيصتبحن ذات يتوم  .الشجاعة

مات لألطفال لهذا يجب أن يكتن فتي منتهتى واألمهات هن  المعل  ، ألطفالي اأمهات واألم هي التي ترب  
الكمال والعلم والفضل حتتى يستتطعن تربيتة األوالد وان كانتت األمهتات ناقصتات ظتل  األطفتال جهتلء 

  بلهاء.

 (316 – 315ص  ،اوربا وامريكافي خطب عبد البهاء )

وأن الرجال والنساء متساوون أمتام هللا وكلهتم ، نساءهو وحدة الرجال وال بهاء هللاوعاشر تعاليم حضرة  -4
علتتى البشتتر بتتل هنتتاك فتتي عتتالم النبتتات ذكتتور  اولتتيس وجتتود التتذكور واالنتتاث مقتصتترا ، متتن ستتللة آدم

ولكنهم في أي وجه من الوجوه ليس لبعضهم امتياز على  وفي عالم الحيوان هناك ذكور واناث واناث
هتتتل هنتتتاك تمتتتايز بتتتين التتتذكور متتتن النبتتتات وبتتتين االنتتتاث متتتن ف، الحظتتتوا عتتتالم النبتتتات .التتبعض اآلختتتر

وكتتذلك األمتتر فتتي عتتالم الحيتتوان فلتتيس هنتتاك أي تمتتايز بتتين التتذكور  .بتتل هنتتاك مستتاواة تامتتة؟ النبتتات
اذا فاالنسان الذي هتو أشترف الكائنتات هتل يجتوز أن يكتون  .واالناث والجميع في ظل رحمة إله واحد

ن عدم تتربيتهن  مثتل الرجتال فلتو ان تأخر النساء حتى اآلن ناشئا عولقد ك؟ لديه مثل هذه االختلفات
كمتتاالت الرجتتال فتتانهن يتتبلغن  يصتتبحن مثتتل الرجتتال وعنتتدما يكتستتبن ين مثتتل الرجتتال فتتل شتتك أنهتتنب تتر 

   .درجة المساواة وال يمكن أن تكتمل سعادة العالم االنساني اال بمساواة النساء بالرجال مساواة تامة

 (326ص  ،اوربا وامريكافي اء خطب عبد البه)

إن النساء كن  أسيرات وقد أعلن حضرة بهاء هللا وحدة حقوق الرجال والنساء وان الرجل والمرأة كليهمتا  -5
ناث بل كل من كان قلبه أطهر وعمله أحستن كتان  .انسانان وعبدان إلله واحد وليس لدى هللا ذكور وا 

 أة وهتذا التفتاوت المشتهود اآلن بتين الرجتل والمتراة نتاتج عتنمقربا أكثر لدى هللا سواء أكان رجل أم امر 
  سواء فانهم النساء والرجال على حد   تم تربية ين مثل الرجال فان ب  تفاوت التربية ألن النساء ال ير 
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يتساوون في جميع المراتب ألنهم كلهم بشر ومشتركون في جميتع المراتتب ولتم يجعتل ستبحانه وتعتالى 
  .تفاوتا بينهم

 (379ص  ،اوربا وامريكافي ب عبد البهاء خط)

وما لم يكن الجناحان قويين ، إن العالم االنساني أشبه بطير له جناحان أحدهما الرجال واآلخر النساء -6
ويقتضتتتي هتتتذا العصتتتر ارتقتتتاء  .تؤيتتتدهما قتتتوة واحتتتدة فتتتإن هتتتذا الطيتتتر ال يمكتتتن أن يطيتتتر نحتتتو الستتتماء

درجتتة إلتتى  ويجتتب أن يصتتلن، ويكتتونن مثتتل الرجتتال، الحيتتاةفتتيقمن بوظتتائفهن كلهتتا فتتي متتدارج ، النستتاء
  .وهذا هو أحد تعاليم حضرة بهاء هللا األساسية .هذا هو أملي .الرجال ويتساوين في الحقوق معهم

لكننتا ، وهم يقيمون األدلة على رأيهتم هتذا .ويرى بعض العلماء أن دماغ الرجال أثقل من دماغ النساء  
رؤوس بعتتض الرجتتال صتتغيرة ويجتتب أن تكتتون أدمغتتتهم خفيفتتة لكتتنهم فتتي  حينمتتا نمعتتن النظتتر نتترى أن

منتهتتى التتذكاء ويمتلكتتون قتتوى إدراك عظيمتتة والتتبعض اآلختتر متتن الرجتتال ذوو رؤوس كبيتترة يجتتب أن 
إذن فمقتاييس التذكاء واالدراك ال تتعلتق  .تكون فيها أدمغة ثقيلة ومع ذلك فهم ضتعاف العقتول والتذكاء

 . لكن الرجال يتشبثون بأمثال هذه األدلة إلثبات تفوقهم على النساء، بثقل الدماغ أو بخفته

تتتهم هتتذه ضتتعيفة   ،ويقولتتون بتتأن النستتاء لتتم تظهتتر متتنهن حتتتى اليتتوم أمتتور عظيمتتة كالرجتتال لكتتن حج 
نساء فتي األزمنتة واهية ال تتفق وحوادث التاريخ ولو كان لهم اطلع في التاريخ لعلموا أن عظيمات ال

   .بحوادث عظيمة وكثيرات منهن  في هذا العصر يقمن بأعمال عظيمة  السالفة قد قمن

 (200 – 199ص  ،بهاء هللا والعصر الجديد)

ت -7 وخلتتق هللا اإلنستان علتتى " :وفتي التتوراة قتتال تعتالى .تفضتل ببيتتان المستاواة بتتين الرجتال والنستتاء :اسادسا
مقصتتتود بهتتتذه الصتتتورة الصتتتورة وال خلتتتق هللا آدم علتتتى صتتتورته"" :وجتتتاء فتتتي الحتتتديث النبتتتوي  صتتتورته"

وهللا  .وهللا حتي واإلنستتان حتي أيضتتا، الرحمانيتة يعنتي أن اإلنستتان صتورة الترحمن ومظهتتر صتفات هللا
 بصير واالنسان 
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تتت .بصتتتير اذن فاإلنستتتان آيتتتة  .وهللا مقتتتتدر واالنستتتان مقتتتتدر أيضتتتا .اوهللا ستتتميع واالنستتتان ستتتميع أيضا
ألنه ليس عنتد هللا ذكتور  .ال تخصيص بالرجال دون النساءالرحمن وهو صورة هللا ومثاله وهذا تعميم 

ين حتتى اآلن ب  لكن النساء لتم يتر  .هللا سواء كان رجل أم امراةإلى  واناث وكل من هو أكمل فإنه أقرب
التتاريخ نترى كتم متن شتهيرات إلتى  وعنتدما ننظتر .ين كتذلك ألصتبحن مثتل الرجتالب تتربية الرجال ولو ر 

وفتتي ديتتن موستتى كانتتت امتتراة ستتبب نجتتاة بنتتي  .ديتتان وفتتي عتتالم السياستتةالنستتاء وجتتدن فتتي عتتالم األ
وقتتتد ، وفتتتي العتتتالم المستتتيحي كانتتتت متتتريم المجدليتتتة ستتتبب ثبتتتوت الحتتتواريين .استتترائيل وستتتبب فتوحتتتاتهم

وفي زمان حضرة محمد  .اضطرب جميع الحواريين بعد المسيح ولكن مريم المجدلية استقامت كاألسد
اذن صتار معلومتا أن النستاء ظهترت بيتنهن أيضتا  .وروجتتا شتريعة االستلم كانت امرأتتان أعلتم النستاء

وال شتتك أنكتتم ستتمعتم فتتي عتتالم السياستتة بتتأحوال زنوبيتتا فتتي تتتدمر بحيتتث زلزلتتت امبراطوريتتة  .شتتهيرات
وقتتد قتتادت  .الرومتتان حينمتتا ستتارت وفتتوق رأستتها تتتاج فتتي حلتتة أرجوانيتتة وشتتعر منثتتور وفتتي يتتدها ستتيف

أن يحضتتر إلتتى  ائر العظيمتتة بجتتيش عتتدو ها وأخيتترا اضتتطر االمبراطتتورجيوشتتها بحيتتث أوقعتتت الخستت
نتة و ولكتن المؤ  .الحرب وحاصتر تتدمر عتامين وأخيترا لتم يستتطع أن يتغلتب عليهتا بشتجاعتهإلى  بنفسه

فلحظتتوا كتتم كانتتت شتتجاعة بحيتتث لتتم يستتتطع امبراطتتور متتدة ستتنتين أن يتغلتتب  .نفتتدت منهتتا فستتلمت
   .را وأمثالهاعليها وكذلك سمعتم حكاية كيلوبت

 (436 – 435ص  ،خطب عبد البهاء في اوربا وامريكا)

تصتتتتف النستتتتاء بتتتتنفس صتتتتفات الرجتتتتال متتتتن حيتتتتث مواصتتتتلة التقتتتتدم والرقتتتتي فتتتتي كتتتتل مجتتتتاالت الحيتتتتاة ت -8
للرجتتال وال يمكتتن الحصتتول علتتى تقتتدم وتطتتور حقيقتتي للجتتنس البشتتري متتا لتتم يتحقتتق  اوسيصتتبحن نتتد  

ن المتتترأة بطبيعتهتتتا تعتتتارض الحتتترب ألتتتذلك واضتتحة وتتمثتتتل فتتتي  تستتاوي الرجتتتال متتتع النستتتاء واألستتتباب
ويتربى األطفال ويترعرعن تحتت حمايتة األم التتي تعطتيهم وتعلمهتم المبتادئ  .وتدافع دائما عن السلم

 األم التي  قليل تأملوا .األساسية للتربية والتعليم وتثابر وتجهد حتى تكبر األطفال
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فبالتأكيتد انهتا لتن توافتق علتى أن يتذهب ، سنة حتتى بلتغ ستن الرشتد ت بكل حنان ابنها لمدة عشرينرب  
مستتوى الرجتل فتي إلتى  ولهتذا الستبب عنتدما تترقتى المترأة وتصتل .ساحة الحرب ويقتل هناكإلى  ابنها

ألن بالتأكيتد ستقل الحروب  والمشاركة في المناصب الحكومية يالقوة والمكانة مع القدرة في ابداء الرأ
  .ا تعشق السلم وتسعى لتحقيق السلم العالميالمرأة بطبيعته

   (The Promulgation of Universal Peace،  375ص) 

حضرة بهاء هللا ان تحصتل المترأة علتى المستاواة فتي التعلتيم وفتي  ااعلنه التيمن مبادئ الدين البهائي  -9
رجتل والمترأة فتي الشتؤون بمعنتى عتدم وجتود أي فترق بتين تعلتيم ال .كافة الحقوق التي يتمتتع بهتا الرجتل

ففتي العصتور الستابقة عانتت االنستانية  .عندها يبلغ العالم الوحدة واالنستجام .االجتماعية واالقتصادية
ان تعلتتيم  .ضتتعف العتتالمإلتتى  فتتالحروب وذيولهتتا أدت .متتن التتتأخر وعتتدم الكفتتاءة ألنهتتا لتتم تكتتن كاملتتة

المترأة ستستتخدم كتل تأثيرهتا ونفوذهتا ضتد ألن  .المرأة هي خطوة عظمى إلزالتة هتذه الحتروب وانهاءهتا
 .ه حتى يبلغ رشده سترفض أن تضحي بته فتي ميتادين القتتالمفالمرأة التي تربي الطفل وتعل   .الحروب

التحكتيم الدوليتة وبالتأكيتد  في الحقيقة ان المرأة ستكون أعظم عامتل فتي تأستيس الستلم العتالمي وهيئتة
  .ستزيل المرأة الحروب من الجنس البشري 

  (108ص  –المرجع السابق ) 

 اظهتتروا للعتتالم االنستتاني بتتأن المتترأة أكثتتر قتتدرة واتقانتتا فتتي عملهتتا وان قلبهتتا اكثتتر حناناتتتُ استتعوا حتتتى  -10
متن قلتب الرجتل وأكثتر محبتة لخيتر البشتر وأكثتر اهتمامتا بمعانتاة النتاس واحتياجتاتهم وأشتد  اسرع تأثرا أو 

استتعوا حتتى تصتبح فكترة الستتلم العتالمي حقيقتة بجهتتود  .حبتة للستلمصتلبة فتي مقاومتهتا للحتتروب ومُ 
المتترأة ألن الرجتتل أكثتتر ميتتوال للحتترب متتن المتترأة وبتتذلك يظهتتر تفتتوق المتترأة ويتجلتتى متتن ختتلل ختتدماتها 

  .وفعاليتها في تأسيس السلم العالمي

  (284ص  ،المرجع السابق) 
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الرجال بل وأهم ألن هؤالء البنات سيصبحن عظم من تربية أ ما سبق فإن تربية النساء إلى  باالضافة -11
المعلمات لألطفال لهذا يجتب ان يكتونن  واالمهات هن  ، ي األطفالب  مهات واألم هي التي تر أذات يوم 

ظتتتل  وان كانتتتت األمهتتتات ناقصتتتات .فتتتي منتهتتتى الكمتتتال والعلتتتم والفضتتتل حتتتتى يستتتتطعن تربيتتتة االوالد
اني منته األمهتات ستينعكس علتى المجتمتع االنستاني وبالتالي فإن أي نقتص تعت .االطفال جهلء بلهاء

ه الطفل عبر مراحل نمألن المرأة هي األم التي تنشئ  .ككل  .بأله وهي ليست وظيفة او  وترعى وتوج 
فهتل يمكتن  .واضتح وجلتي ومؤكتدشتيء ي غير قادر وغير كفؤ نشأ الطفل ناقصا وهتذا ب  فاذا كان المر 

تتت تتت اذكياتتت اللتلميتتتذ ان يكتتتون المعا ان االمهتتتات هتتتن  …ا وجتتتاهل ي تتتأم   مبكافتتتة العلتتتوم اذا كتتتان المعل تتت اوملم 
المربيتتات االوائتتل للنستتانية فتتإن عتتانين متتن أي نقتتص ستتينعكس ذلتتك علتتى وضتتع ومستتتقبل االجيتتال 

 كلها.

  (133ص  ،المرجع السابق) 

عطيت أ فلو  .المساواة في التعليم والفرصإلى  حاجتهاإلى  ن سبب عدم تقدم المرأة حتى اآلن يرجعإ -12
ستتوف تتجلتتى وتكمتتل  .هتتذه المستتاواة فإنهتتا بتتل شتتك ستصتتبح نظيتتر للرجتتل متتن حيتتث القتتدرة واالمكانيتتة

  .سعادة العالم االنساني عندما تتقدم المرأة والرجل معا ألن كل منهما يكمل ويعين اآلخر

 (77ص  ،المرجع السابق) 

  هللا ولي أمرمن تواقيع حضرة 

فانته دون شتك ستيجذب الكثيتر متن ، بشتكل صتحيحة التعتاليم البهائيتفي المرأة  موضوع مكانة طب قاذا  -1
 االهتمام حيث ان مكانة المرأة ليس له جانب 
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لنتا عاليتة جتدا وعمليتة لدرجتة ان جميتع وجهتات النظتر ُمثُ ان  .ايضتا يوتعليمت يوانما روح فقط قانوني
  .مقارنة بها االخرى تكون محدودة

 (م 1931/ يناير عام  يكانون الثان 7المركزي للهند وبورما بتاريخ  روحانيالمحفل الإلى  عن حضرته من رسالة كتبت بالنيابة)

من حضرة عبد البهاء يشير فيه  اسؤالكم حول عضوية بيت العدل االعظم فان هناك لوحا إلى  بالنسبة -2
 وضتتوح وان الحكمتتة متتن ذلتتك ستتتظهر بكتتل، بتتان عضتتوية بيتتت العتتدل االعظتتم ختتاص بالرجتتال فقتتط

وبنتاء ، بيوت العدل المحلية والمركزيتة فتيمكن للنستاء ان يصتبحوا اعضتاءفي ما أ .المستقبلفي  فهميُ و 
وعلتتى البهتتائيين ان يقبلتتوا  .فقتتط بيتتت العتتدل االعظتتمفتتي اعضتتاء  نعليتته ال تستتتطيع النستتاء ان تصتتبح

ة متتن إلهيت ةوحكمتت هتذا البيتان المبتتارك متن حضترة عبتتد البهتاء بايمتتان عميتق وكامتل وبتتان هنتاك هدايتة
  .ة بالتدريج امام اعين اهل العالموستظهر واضحة وجلي   ئهورا

 (م 1936تموز / يوليو عام  28احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

فتي تأستيس االمتر المبتارك فتي هذا الوقت والمساعدة في ر تماما رغبتك بالهجرة ان حضرة المولى يقد   -3
الضتغط عليته متن اجتل  ن ال يتعتارض ذلتك متع رغبتة زوجتك اوأولكن يجتب ، مفتوحهالاطق غير المن

يجتتتب ان نأختتتذ بعتتين االعتبتتتار رغبتتتات  .االمتتتر بهتتتذا الشتتكلة ستتتبيل خدمتتفتتتي شتتيء عتتتن كتتتل  يالتخلتت
واستٌع  لٌ مكانك فانه دون شك سيكون هناك مجافي واذا طلب منك زوجك البقاء  .وحقوق المقربين لنا

  .للتبليغ

 (م 1953تموز / يوليو عام  31احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضربه)

عضوية المحافل في ة مهد أمر هللا للمشاركفي اعطيت للنساء البهائيات القاطنات  ةان الحقوق الكامل -4
الشتئون فتي ع بحقوقهتا التمتتفتي ختر عقبتة امتام المترأة آازالتة  توبتذلك تم ت، والمركزيةة المحلية الروحاني

  .االدارية في الجامعة البهائية اليران

 (1954من رسالة كتبها حضرته بتاريخ نيسان / ابريل عام )

اسة  -5 قتارة امريكتا فتان فتي  لهتيمن تاريخ االمر اإلة ابتدأت بها صفحة جديد التيفي هذه المرحلة الحس 
 ة كل ما يتمناه هذا المشتاق ان يقوم جميع اعضاء الجامع
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، وشيخ وشاب ومتن كتل طبقتة وعترق ومهمتا كانتت خبترتهم محتدودهة امريكا من رجل وامرأ في ة البهائي
قتد رها لهتم الحتق  التتيالكبترى والعنايتة العظمتى ة ويستتفيدوا متن هتذه العطيتة ان يقوم الكل كتنفس واحتد

 . ةالممكن الكبير االكبر بكل الوسائل روحانيتبارك وتعالى ويدعموا ويأيدوا هذا الجهاد ال

 (إلهيمقام زن در امر  –ة من المجموعة المستندي)

 من رسائل بيت العدل االعظم 

بالتربيتتتتة  تقتتتتوم التتتتتيهتتتتي االول للطفتتتتل هتتتتو أمتتتته ألن االم  من ال نستتتتتغرب اذا قلنتتتتا بتتتتان المعل تتتتيجتتتتب ا -1
 .هائيتتةبالعائلتتة الفتتي ال تقلتتل متتن دور االب ة ان هتتذه الخصتتائص الطبيعيتت .االساستتية للطفتتل الرضتتيع
  .بأن وظائفهما واحدة يبين مكانة الرجل والمرأة ال يعن ي مرة اخرى نؤكد بان التساو 

 (1974حزيران / يونيو عام  23ريخ احد المؤمنين بتاإلى  من رسالة بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

كأمهتتات  ةئيستتيالر  هنمجتتال مستتئوليتفتتي يعتقتتد بيتتت العتتدل االعظتتم بتتان الحاجتتة لتعلتتيم وتوجيتته النستتاء  -2
اداء فتتي  نمستتاعدتهفتتي يجتتب ان تركتتز جهتتودكم  .متتن اجتتل تنظتتيم انشتتطة النستتاء ةفرصتتة رائعتتهتتي 

واالفتراد التذكور  ن  كما يجتب ان تشتجع النستاء علتى جتذب ازواجهت .للجيل الناهض اتمكمعل   نوظائفه
 .جتتتزء منتتته هتتتيالتتتذي ممثلتتتة للمجتمتتتع ة البهائيتتتة االمتتتر المبتتتارك حتتتتى تكتتتون الجامعتتتإلتتتى  متتتن العائلتتتة

   .ةحياة األسر البهائيفي ستنعكس ة التعاليم المباركفي واالنتماء كما جاء ة وبالتدريج فان روح الوحد

 (م 1984شباط / فبراير عام  29لجزر ماريانا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى ة من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدس)

اح للمترأة بالعمتل ختارج منزلهتا فانته قتد يكتون مستاعدا ان ننظتر للقضتية سؤالكم حول السمإلى  بالنسبة -3
 على مبدأ  يهذا المنظور مبن .ةالبهائية من منظور العائل
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المعلمتتة هتتي ة وان المتترأ ة للستتر ة اللزمتتة ايجتتاد الوستتائط الماليتتفتتي وهتتو ان الرجتتل هتتو المستتئول االول 
وال يمكتن ة مرنتوغيتر ة حال بان هذه الوظائف ثابتت يبا يولكن هذا ال يعن .للطفالة االولى والرئيسي

هتتو ة ايضتتا بتتان مكتتان المتترأ  يوال يعنتتة المعينتتة للتعتتديل طبقتتا الحتياجتتات االستتر ة تغييرهتتا ولكنهتتا قابلتت
يمكتن لتلب ان يلعتب دورا هامتا ة وانما على الترغم متن معرفتة كلهمتا لوظائفهمتا الرئيستي .المنزل فقط

ن حضتترة عبتتد وكمتتا ذكتتر بشتتكل صتتحيح فتتا .ق ز للتتر  ارأة ان تكتتون مصتتدرا تعلتتيم االطفتتال ويمكتتن للمتتفتتي 
، امتا بالنستبة لتستاؤلكم الختاص .شتئون العتالم"في بان تشارك بشكل كامل ومتساو  البهاء شجع المرأة "
يمكتن لتلم ان تقضتيه ختارج المنتزل فتان ذلتك يعتمتد علتى الظتروف المحيطتة الذي حول مقدار الوقت 

 . سيساعد على ايجاد الحلة ان المشورة العائلي .للتغيير بين الحين واالخربالمنزل وهو امر قابل 

 (م 1984اب / اغسطس  9احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

هتتتي مطلتتتب مهتتتم متتتن متطلبتتتات ، أي تحقيتتتق المستتتاواة الكاملتتتة بتتتين الجنستتتين، ان قضتتية تحريتتتر المتتترأة -4
مثتل هتتذه المستتاواة ينتتزل  ان انكتتار .م أن االعتتتراف بحقيقتة ذلتتك ال يتتزال علتتى نطتاق ضتتيقرغتت، الستلم

إلتى  نم تي فتي الرجتل اتجاهتات وعتادات مؤذيتة تنتقتل متن محتيط العائلتةيُ و ، الظلم بنصتف ستكان العتالم
ع ملتي أو بيولتوجي يمكتن أن يبترر مثتل هتذا لقتي أو خُ فليس هناك أي أساس  .ميدان العلقات الدولية

إال عنتدما ، ولن يستقر المناخ الخلقي والنفستي التذي ستوف يتستنى للستلم العتالمي النمتو فيته .النكارا
  .سائر ميادين النشاط االنساني كشريكة كاملة للرجلإلى  تدخل المرأة بكل ترحاب

  (وعد حقعالمي من رسالة السلم ال)

مكن من دعم ومعونة من قبل وقضية التعليم الشامل للجميع تستحق هي األخرى أقصى ما ي -5
فقد اعتنق هذه القضية وانخرط في سلك خدمتها رعيل من االشخاص  .حكومات العالم أجمع

  .لى كل وطنا  كل دين و إلى  المخلصين ينتمون 
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ومما ال جدل فيه ان الجهل هو السبب الرئيسي في انهيار الشعوب وسقوطها وفي تغذية التعصبات 
ولكن انعدام الموارد ، دون أن يكون العلم من حق كل مواطن فيها وبقائها فل نجاح ألية أمة

 اخاصا  افيفرض عليها عندئذ ترتيبا ، يحد  من قدرة العديد من األمم على سد هذه الحاجةوالمصادر 
صاحبة القرار في هذا الشأن تحسن عمل ان هي  الهيئاتو  ،تعتمده في وضع جدول لألولويات

ألن المعرفة تنتشر عن طريق األم ، ألولوية في التعليم للنساء والبناتأخذت بعين االعتبار اعطاء ا
يا  .فتعم الفائدة المجتمع بأسره، المتعلمة بمنتهى السرعة والفعالية مع مقتضيات العصر يجب  اوتمش 

  .أن نهتم بتعليم فكرة المواطنية العالمية كجزء من البرنامج التربوي األساسي لكل طفل

 ("وعد حقعالمي م الالسل"من رسالة) 

ا فصل   الطالق[. 48الزواج وفصل  38حياة العائلة البهائية وفصل  29التربية والتعليم وفصل  21احترام الوالدين وفصل  11]راجع أيض 
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 مشرق االذكار -60

  آثار حضرة بهاء هللامن 

نوها بما البلدان وزي  في ن االمكان باسم مالك االديافي بأكمل ما يمكن  اروا بيوت  يا مأل االنشاء عم   -1
يحان اال بذكره تستنير وح والر  ور واالمثال ثم اذكروا فيها ربكم الرحمن بالر  لها ال بالص   يينبغ
  .االبصار دور وتقر  الص  

  (31فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 االمكان في ا باكمل ما يمكن روا بيوت  عم   -2

لمجموعة من المنشآت  اويعتبر كل منها مركزا ، سة لذكر هللاأماكن مكر  هي دور العبادة البهائية 
 – دار العبادةإلى  باالضافة – لا سيشمل عند اكتمال نمائه مستقبالذي مشرق االذكار" يتكون منها "

 عبد البهاءويصف حضرة  .عدة ملحقات مخصصة للخدمات االجتماعية واالنسانية والتربوية والعلمية
بأنه يمثل بصورة  هللا ولي أمرويرى حضرة  ،العالم"في مؤسسات "من أعظم المشرق االذكار" بأنه "

المستقبل، في ويتوقع أن يقدم مشرق االذكار  .بهائيالدين الفي ملموسة التكامل بين العبادة والخدمة 
، والغوث للملهوفين، والمأوى ألبناء السبيل، والعون للمعوزين، النجدة للمنكوبينعند اكتمال تحققه "

  .كل قرية ومدينةفي ئية مستقبل د دور العبادة البها". وستشي  ر المتعلمينم لغيوالعل

 (53فقرة  ،لكتاب االقدس اشرح ) 
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ا واذا دخل يقعد صامت   امستغفر   ار  متذك   امشرق االذكار في األسحار ذاكر  إلى  هطوبى لمن توج   -3
 . الصغاء آيات هللا الملك العزيز الحميد

 (115فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 االسحارفي  -4

مشرق األذكار في كتاب هللا لتلوة األذكار في انه بالرغم من ان الوقت المحدد  بهاء هللاأبان حضرة 
طلوع هللا من " " إال أن تلوة هذه األذكار مقبولة عنداألسحارفي هو " – بهائيوهو دار العبادة ال –

 ".لك بساعتينوحتى بعد ذ، طلوع الشمسإلى  وبعد طلوع الفجر، الفجر

 (142فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

لردى العررش ان انرتم مرن  يالمردن والقررى كرذلك سرم  في  ي لذكر  ينه كل بيت بنقل مشرق األذكار ا -5
 . العارفين

 (115فقرة  ،الكتاب االقدس) 

ل من سماء العظمة واالقتداموا ذرياتكم عل   -6 الغرف  فير ليقرءوا الواح الرحمن باحسن االلحان ما نز 
الرحمن انه يقرء آيات هللا على شأن  ياخذه جذب محبة اسمالذي ان  .مشارق االذكارفي ة المبني  

به الذي هنيئا لمن شرب رحيق الحيوان من بيان ربه الرحمن بهذا االسم  .تنجذب به افئدة الراقدين
 . نسف كل جبل باذخ رفيع

 (150فقرة  ،الكتاب االقدس)

  ءعبد البهامن آثار حضرة 

تلك في ان النفوس النفيسة عندما تجتمع  .ان مشرق األذكار هو مطلع األنوار ومجمع االبرار -1
 الصلة وتقرأ اآليات بابدع األلحان  والمجامع الملكوتية وتتل
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هلل ان  م المناجاة فان أهل المأل األعلى يستمعون اليهم ويصيحون يا طوبى ويا بشرى والحمدوترن  
في المأل االدنى قاموا بالدعاء والمناجاة ورتلوا اآليات في ئكة الملكوت األبهى هناك نفوسا من مل

 . محفل التقديس

  (231ص  – واحكام گنجينه حدود)

ان  .هللا عز  وجلمن وهو أساس عظيم ، ان مشرق االذكار هو مغناطيس لتأييد الحق تبارك وتعالى -2
التهليل والتسبيح فيه  وعندسه يسبب إعلء كلمة هللا وتأسي لهيمشرق االذكار هو أحد أركان الدين اإل

ر يبعث ان نفحات قدس مشرق االذكار هو روح لكل األبرار وان نسيمه المعط   .يفرح قلوب الخيرين
اآلفاق وصوته يفرح  ءمثل نور الصباح يضي ان مصابيح مشرق االذكار .الحياة لعامة األحرار
مشرق االذكار يسبب السرور والحبور ألهل في لتوحيد وان ترتيل آيات ا .أرواح المأل االعلى

ة هو تأسيس لهيان أعظم األمور وافضل الخدمات اليوم لدى العتبة المقدسة اإل .الملكوت األبهى
 . مشرق االذكار على شأن ال يخالف الحكمة

 (150 – 149ص  ،4مجلد  ،امر وخلق)

هلل تأسس ذلك بفضل  تلك البقعة والحمدفي  يتمنى أن يتأسس مشرق االذكار عبد البهاءمنذ مدة و  -3
ة حيث أن مشرق االذكار سبب لروح لهيان هذه الخدمة مقبولة جدا لدى العتبة المقدسة اإل .األحباء

القرية يجب أن في .. حتى .هذا الموضوع هام جدا .وريحان احباء هللا وثبوت واستقامة األصفياء
قد وفقتم بتأسيس ذلك وقمتم فن تحت االرض وهلل الحمد ن هناك مكان لمشرق األذكار حتى لو كايعي  
 . االسحار بذكر الحق وبالتسبيح والتهليلفي 

  (92ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

وهو سبٌب  روحانيعلى الرغم من ان مشرق االذكار عبارة عن بناء قائم ظاهريا ولكن له تأثير  -4
كل مدينة كان سببا في ظهور عندما كان يتأسس معبد ايام الفي  .لتأليف القلوب واجتماع النفوس

تلك األماكن وال في لترويج وتثبيت القلوب واطمئنان النفوس ألن ذكر الحق كان مستمرا ودائما 
 سوى يسكن القلب 
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لقد  .جميع المراتبفي سبحان هللا ان معبد مشرق االذكار له تأثير عظيم  .بذكر الحق تبارك وتعالى
منزل احدى القرى فيكون في لو تم تأسيس مشرق االذكار  .الشرق وظهرت النتيجة فيتم تجربة ذلك 

 . له تأثير آخر فما بالك لو كان ذلك في بناء قائم

 (92ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

وعلى الرغم من أن مشرق  .وله تفرعات كثيرةنساني عظم مشاريع العالم اإلأ إن مشرق االذكار من  -5
وصيدلية وفندق ومكتب لألطفال اليتامى ومدرسة لتدريس  ىفعبادة ولكن يرتبط بمستش االذكار محل
في واتمنى ان يتأسس مشرق اذكار  .ان كل مشرق اذكار مرتبط بهذه األمور الخمسة .العلوم العالية

اشرحوا  .ومكتب ومدرسة وصيدلية وفندق بكل نظم وترتيب ىفامريكا ويتأسس معه تدريجيا مستش
نما مكان  اانه ليس مكانا  .باء االعزاء حتى يدركوا أهمية مشرق األذكارذلك لألح للعبادة فحسب وا 

 . كامل من جميع الجهات

 (97ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

يرى حضرة المولى أن هذه ، صالة مشرق االذكارفي تعقد  التيطبيعة الجلسات إلى  بالنسبة -1
سات يجب ان تكون من اجل تلوة األدعية والمناجاة فقط ويجب ان ال تتضمن القاء محاضرات الجل
عقد جلسات بهائية بما فيها القاء  هللا ولي أمرال يمانع حضرة ، الوقت الحاضرفي ولكن  .بط  خُ او 

كما يشجع حضرته على الغناء وعزف الموسيقى  .ي خطب وجلسات عمل لمؤتمر الوكلء السنو 
نوع من أي  الصالة الرئيسية ويجب تجنبفي ة فرقة موسيقية من الرجال والنساء واالطفال بواسط

ل ان تكون  .الخدمات االمريةفي الشدة او الصلبة   كما يفض 
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ويجب استبعاد عرض جميع انواع  .ولها عمومية يمشارق االذكار بشكل غير رسمفي العبادة 
كما يجب تلوة او قراءة االدعية والمناجاة  .السم االعظمهذه المعابد ما عدا افي الصور واللوحات 

 وايضا اآلثار المقدسة لألنبياء والرسل باالضافة عبد البهاءوحضرة  بهاء هللاالنازلة من قلم حضرة 
 . البهائية ترانيم دينية مستمدة من اآلثار المقدسة البهائية وغيرإلى 

 (1931نيسان / ابريل  2للواليات المتحدة وكندا بتارخ  مركزي ال روحانيل الالمحفإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

ان يركز بان مع بناء  فان حضرة المولى يود  ، بالنسبة لموضوع مشرق األذكار والخدمات المقدمة فيه -2
 سيستخدم للعبادة وتقديم خدمات دورية للبهائيينالذي الغرب و في هذا المعبد العظيم واالول عن نوعه 

 .التعاليم المباركةفي نوع من الطقوس او العادات او الرسوم غير المذكورة أي  يجب ان ال يعرض
للدعاء والمناجاة والتأمل وقراءة اآلثار المباركة البهائية هي مشرق األذكار في ان طبيعة االجتماعات 
االجتماع  .لم يكنويمكن لشخص واحد او اكثر القراءة سواء كان بهائيا ام  .ومن االديان األخرى 

الكلمة إلى  انعاش الروح وتزكيتها من خلل االستماعإلى  يجب ان يكون بسيطا ومبج ل وهادفا
ان استعمال المنبر  .آخر يموضوع عرضأي  اللقاء الخطب والكلمات او يال داع .ةلهيالخلقة اإل
خص الوقوف على ولكن من اجل ان يكون الصوت واضحا يمكن للش بهائيالدين الفي غير جائز 

 . عتبة منخفضة ولكن يجب ان ال تكون هذه العتبة ضمن الخصائص المعمارية للمبنى

 (1947نيسان / ابريل  11للواليات المتحدة بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

مشرق في م وسؤالكم حول الخدمات المقدمة 1964آب/ اغسطس  12رسالتكم المؤرخة إلى  باالشارة -1
سنقوم  .االذكار فقد درسنا سؤالكم على ضوء النصوص المتوفرة لدينا ويسرنا اطلعكم عن النتائج

 -:نهاية كل فقرةفي بطرح سؤالكم اوال ومن ثم نذكر ملحظاتنا 

واذا ؟ فرد االنضمام لفريق الغناء يوهل يجوز أل؟ مثل العبادة الجماعية يهل الغناء الجماع أ( 
 االبهى"؟  يا بهاء" أو "هللا ابهىهل يمكن غناء "، كان كذلك

مشرق االذكار يجب ان ال نخلطه مع صلة الميت في الموجود حاليا  يان الغناء الجماع 
رسالة ارسلت في  هللا ولي أمروقد اشار حضرة  .بهاء هللاالجماعية الموصوفة بقلم حضرة 

عندما يتم طبع ونشر الكتاب االقدس فان ماهية صلة الميت وطريقتها " :يابة عنه بما يلبالني
" اما بالنسبة للغناء في مشرق األذكار .ستكون واضحة لألحباء بهاء هللاكما وضعها حضرة 

الكتاب األقدس بان على من في  بهاء هللافيجب ان نأخذ بعين االعتبار ما اشار اليه حضرة 
ولي ما ذكره حضرة إلى  ة باالضافةلهيد ان يجلس صامتا ثم يسمع تلوة اآليات اإليدخل المعب

 . بالنسبة لعدد القراء او الفرقة الموسيقية هللا أمر

لقتتد شتترح باستتهاب حضتترة  .م هتتذه يجتتب ان تشتتجعهُ ت  امتتا بالنستتبة لرغبتتة األفارقتتة بالغنتتاء فتتان ستتم   
ان حضتتترة المتتتولى يشتتتجع الغنتتتاء " :يبمتتتا يلتتت رستتتالة كتبهتتتا ستتتكرتيرهفتتتي هتتتذا المبتتتدأ  أفنتتتدي شتتتوقي

نوع من الصلبة او  يصالة المعبد وافي بواسطة الرجال والنساء واالطفال مع فرقتهم الموسيقية 
  .داء الخدمات االمرية يجب ان يستبعد تماماأفي الشدة 

 (1931سبتمبر  ،األخبار البهائية)

وهل ؟ مات ليست من اآلثار المباركةعلى كل ي ب( هل نستطيع ان نضع برامج موسيقية تحتو 
 نستطيع االستفادة من الترانيم المسيحية ولكن متضمنة كلمات امرية؟
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"يمكن قراءة او  :هللا ولي أمرالصادر من حضرة  ينعتقد بأن السؤال االول يتضمن التوجيه التال 
مقدسة البهائية او غير تلوة االدعية والمناجاة وايضا الترانيم الدينية سواء اكانت من اآلثار ال

  .البهائية

 . (1931سبتمبر  ،Baha’i Newsمن )

كما اشار  .اما بالنسبة االستفادة من الترانيم الدينية لألديان االخرى فل مانع من ذلك ايضا
الوقت الحاضر موسيقى مميزة في احدى المرات بانه ال يوجد لدينا في  أفندي شوقيحضرة 

في المستقبل وال يأتي في  ي يدل على االزدهار الحضار في تعبير ثقاتسمى موسيقى بهائية وهذا 
 ".ظهور جديدأي  بداية

المشرق االذكار على مستوى عال في الوقت الحاضر أن يكون الغناء في  ي ج( هل من الضرور 
 ؟يام االفريق يالمستويات يؤخذ بها، المستوى الغربأي  ،واذا كان كذلك؟ مهما بلغ الثمن

ومع األخذ بعين  .النا يجب ان نكون مثاليين ونعمل على اعلى المستوياتجميع اعمفي  
االعتبار المبدأ االساسي وهو الوحدة واالتحاد في التنوع والتعدد وعدم الرغبة في ايجاد تماثل في 

تكون االناشيد  يان يعمل كل ما بوسعه لك مركزي على المحفل ال، جميع االنشطة والفعاليات
ية والغربية او خلفها المعروضة في مشرق االذكار على مستوى من التبجيل االفريق يواالغان
  .والتجليل

 (1965آب / اغسطس  19الوغندا وافريقيا الوسطى بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة لبيت العدل االعظم)

ا فصل  ب إلى هللا وفصل  37]راجع أيض   وحمده[. شكر هللا 42الدعاء والمناجاة والتقر 
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 المشورة   -61

 من آثار حضرة بهاء هللا 

 .المشتتتورة والشتتتفقة :ة مستضتتتيئة ومستتتتنيرة بنيتتترينلهيتتتان ستتتماء الحكمتتتة اإل :ل ستتتيد الوجتتتود قتتتائلتفضتتت  -1
 . وتهب المعرفة السبيل يسراج الهداية انها تهدهي جميع االمور ففي بالمشورة  تمسكوا

 (149ص  –مجموعة من الواح حضرة بهاء هللا )

 . ال انسان اال باالنصاف وال قوة اال باالتحاد وال خبر وال سالمة اال بالمشورة :قل ييا عل -2

 (Consultationمن المجموعة المستندية )

العتتالم فتي  ين انهتا الستراج النتورانقيوتبتدل الشتك والترديتد بتالي، ان المشتورة تزيتد متن االطتلع والمعرفتة  -3
امتا بالنستبة للعقتل فتان بلوغته  .لكتل أمتر مقتام للكمتال والبلتوغ .الستبيل يتهدتوجه الطريق و ، يالظلمان

 . وظهوره يكون بالمشورة

 (60ص ، 8مجلد  ،سمانيمائدة ا)

 . ر هو حكم هللا المهيمن القيومالمشورة وما يظهر من مشورة االخياهذه االمور تتحدد ب  -4

 (112ص  ،نفس المصدر السابق)
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فري لمن على االرض كلهرا ويشراوروا  هللا نوا امناء الرحمن بين االمكان ووكالءلهم ان يكو  يوينبغ -5
امورهم ويختاروا ما هو المختار كرذلك حكرم ربكرم العزيرز في مصالح العباد لوجه هللا كما يشاورون 

 . الغفار

 (30ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 مصالح العباد في ويشاوروا  -6

فتي علتى "أن يتشتاوروا  وحتث األحبتاء، د المبادئ األساستية لشتريعتهحضرة بهاء هللا المشاورة كأح سن  
 هم بالمعرفتتة".ويمتتد  ، الستتبيلإلتتى  يرشتتدهمالتتذي ستتراج الهتتدى ووصتتف المشتتاورة بأنهتتا " جميتتع االمتتور"

وقتد أوجتز  .بهتائيال داري إحدى القواعتد األساستية للتنظم اإلهي هللا أن المشاورة  ولي أمرن حضرة وبي  
يمكتتن بهتتا إجتتراء  التتتيإحتتدى الطتترق  )99جتتواب و  ستتؤال( رستتالة ستتؤال وجتتوابفتتي حضتترة بهتتاء هللا 

 .عندئتذ لألغلبيتة يفتإن تعتذر اإلجمتاع يكتون الترأ، اتختاذ القتراراتفتي مؤكدا اهمية اإلجمتاع ، المشاورة
وأوضتتح بيتتتت العتتتدل األعظتتتم أن هتتتذا التوجيتتته نتتزل ردا علتتتى استفستتتار عتتتن التعتتتاليم البهائيتتتة المتعلقتتتة 

يمكتن للحبتاء  التتي - وأكتد أن ظهتور المحافتل الروحتا نيتة، ة قبل تأسيس المحافتل الروحانيتةبالمشاور 
بخصتتوص  ""ستتؤال وجتتواب رستتالةفتتي ال يمتتنعهم متتن اتبتتاع الخطتتوات المتتذكورة  -االستتتعانة بهتتا دائمتتا 

 . مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلكفي فيمكنهم اتباع هذه الخطوات عندما يتشاورون  .المشاورة

 (52ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

اتصتافهم بخلتوص النيتة وبهتاء التروح واالنقطتاع عمتا ستوى هللا هي ان اول فريضة الصحاب الشورى   -1
  يع بين ايدنجذاب بنفحات هللا والخضوع والخشو واال
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فتتان نتتالوا هتتذه الصتتفات ، لستتاميةة الهيتتتحمتتل البليتتا وعبوديتتة العتبتتة اإلفتتي احبتتاء هللا والصتتبر والجلتتد 
يجب اال تكون المناقشات والمشاورات سببا للختلف فعندما  . غيبيال لهياحاطهم نصر الملكوت اإل

وعليته ، تعقد الجلسة يحق لكل واحد من االعضاء االدالء برأيه بمطلق الحرية واقامتة الحجتة والبرهتان
بلج اال عنتتتد بحتتتث نتتتال ي ين صتتتواب التتترأعارضتتته عضتتتو اختتتر ألالتتتذي اال يتكتتتدر مهمتتتا كتتتان الستتتبب 

واحتد  يهتو ان يكتون االجمتاع علتى رأو االمور وتسطع بارقتة الحقيقتة عنتد احتكتاك االراء وتعتم المتراد 
  .االراءة اغلبيإلى  يرجع األمر - ال سمح هللا - حال وجود خلففي نهاية البحث و في 

  (17ص  ،محليال روحانيمن كتيب المحفل ال)

واجتنتاب البعتد والنفتور ، شرط العضاء ذلك االجتماع هو وجود المحبتة وااللفتة المطلقتة بيتنهمان اول   -2
وايتتة ذلتتك ان يكونتتوا امتتواج بحتتر واحتتد وقطتترات نهتتر واحتتد ونجتتوم افتتق واحتتد ، لهيتتةواظهتتار الوحتتدة اإل
ة واشتتتجار بستتتتان واحتتتد وازهتتتار حديقتتتة واحتتتدة واذا لتتتم تكتمتتتل لهتتتم الوحتتتدة المطلقتتتة وأشتتتعة شتتتمس واحتتتد

 فهتو انته يجتب علتيهم ان يتوجهتوا يأمتا الشترط الثتان .ذلتك المحفتل معتدوما ييتشتت ذلك الجمع ويمست
وان ، مكتتتان االجتمتتتاع ويستتتألوا العتتتون متتتن االفتتتق االبهتتتىإلتتتى  حتتتين حضتتتورهم لهتتتيالملكتتتوت اإلإلتتتى 

حتتض ويختتاطبوا المحفتتل معبتترين عتتن ارائهتتم بمة يباشتتروا بمنتهتتى االختتلص واالدب والوقتتار والطمأنينتت
كتتتل مستتتألة دون ان يتشتتتبثوا بتتتآرائهم ذلتتتك الن التشتتتبث فتتتي االدب والهتتتدوء وعلتتتيهم ان يتحتتتروا الحقيقتتتة 

علتى االعضتتاء ان يعبتروا عتتن ارائهتم بتمتتام  .ةالنتزاع والخصتتام فتبقتى الحقيقتتة مستتور إلتتى  ييتؤد يبتالرأ
، بمنتهتتى اللطتتف لته ان يوضتتح حقيقتتة رأيته ياآلختر بتتل ينبغتت يالحريتة وال يجتتوز ابتدا ان يحقتتر احتتد رأ

يكتتون االمتتر للغلبيتتة حيتتث يجتتب علتتى الجميتتع اطاعتتة اغلبيتتة  يالتترأفتتي ختتلف أي  حالتتة وجتتودفتتي و 
االراء واالنقياد لقراراتها وال يجوز ألحد ان يعترض ابدا أو ينتقد قرار االغلبية أكان ذلك خارج المحفل 

 . القرار غير صائب داخله حتى ولو كان ذلكفي او 

  (20 – 19ص  ،محليال روحانيفل المن كتيب المح)
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الن  .فضل من خلفهم ونزاعهم على موضوع صحيح وصائبأحاد الجمع على موضوع خاطئ ت  ان إ  -3
حتتى لتو كتان احتد الطترفين صتحيحا وصتائبا ولكنته  لهتيهتدم البنتاء اإلإلتى  يهذا الخلف والنتزاع يتؤد

فتتان الحقيقتتة  – ولوكتتانوا علتتى خطتتأ - ولكتتن ان اتحتتدوا .هتتذه الحالتتة يكتتون مصتتدر اخطتتاء كثيتترةفتتي 
  .الصوابإلى  ستظهر يوما ما ويتبدل الخطأ

 (177فقرة  ،Consultationمن المجموعة المستندية )

ر اذا تحي ت، ومثتال علتى ذلتك .عظتم وستائط راحتة وستعادة النفتوسأ ن موضوع المشتاورة هتام جتدا ومتن إ  -4
باء ان يجتمعوا ويجدوا حل ونصيحة له وعليه ان على االح، او تجارة لا راد عمأموره أو أفي شخص 
فعلتتتتى العقتتتتلء ان يجتمعتتتتوا ة فتتتتان وقعتتتتت مشتتتتكله وحلتتتتت مصتتتتيبة الشتتتتئون العامتتتتفتتتتي وايضتتتتا  .يجريتتتته

حتتى يحتدث متا  لهتيويتشاوروا ويجدوا حل ومن ثم يتوكلوا على الحتق ويستلموا انفستهم ليتد التقتدير اإل
لتترب ة ان المشتتاورة متتن االوامتتر االكيتتد .شتتمل الحتتالال شتتك بتتان عتتون وعنايتتة الحتتق ي .ر لتتههتتو مقتتد  
 . البرية

  (179فقرة  ، Consultationمن المجموعة المستندية )

فاعلم أن المقصود بالمشورة هو أنه من البديهي ان ، ما بخصوص المشورة المأمور بها وسؤالك عنهاأ -5
 .شخاص أعظم من قوة شخص واحتدكما هو الحال فإن قوة عدة أ، واحد ياآلراء المتعددة خير من رأ

 .لكليتة والعموميتةاالحتوال العاديتة واالحتوال افتي لهذا فالمشورة مقبولة لدى الحق ومأمور بها وتمتارس 
وان تنكشتف لته الحقيقتة ال بتد عمل فإذا ما استشار بعتض إخوانته قبتل الشتروع فيته  فمثل شخص لديه

قريتة متا فتي أمتورهم  يجريت المشورة بين أهالوغير ذلك مثل إذا أ .وتتضح حقيقة الحال كل الوضوح
فالمشتتتتورة بتتتتين جميتتتتع االصتتتتناف متتتتثل أربتتتتاب الصتتتتنائع يتشتتتتاورون بشتتتتأن  .فيتضتتتتح طريتتتتق الصتتتتواب
والخلصتتة إن المشتتورة مقبولتتة فتتي جميتتع   .ذلتتكإلتتى  مستتائلهم التجاريتتة ومتتاصتتنائعهم والتجتتار بشتتأن 

  المسائل.

  (304 – 303ص  ،2مجلد  ،مكاتيب عبد البهاء)
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فتتاعلم بتتان ، التجتارة والعمتتلفتتي استفستتاركم حتول مشتتورة االب متتع االبتتن واالبتن متتع االب إلتتى  بالنستبة  -6
ختر آشريعة هللا من العناصتر الرئيستية وانهتا مقبولتة ستواء بتين االب وابنته او متع شتخص في الشورى 

إلتتى  االنستتان جميتتع االمتتور وبالشتتورى يصتتلفتي علتتى االنستتان ان يتشتتاور  .وال يوجتد افضتتل متتن ذلتتك
 . لى الحل الصحيحا  عمق المسائل و 

  (183 فقرة،  Consultation من المجموعة المستندية)

عتون بعضتكم فتي االمور الجزئية والكلية وال تباشروا االمتور الهامتة دون المشتاورة وكونتوا في تشاوروا   -7
  .البعض 

 (185ة فقر ،  Consultationمن المجموعة المستندية )

  ولي أمر هللاحضرة  من تواقيع

لنتذكر ان محور امر هللا ليس السلطة الدكتاتورية بل االلفتة المتواضتعة ولتيس استتخدام القتوة الغاشتمة  -1
في يمكنها ان تأمل  يالحقيق بهائيسوى روح الشيء بل تطبيق روح المشورة الصريحة الودية فما من 

وبتين قدستتية حتق الفتترد كفترد وبتتين قدستتية ، اعتتةالتوفيتق بتتين مبتادئ الرحمتتة والعدالتة وبتتين الحريتة والط
 . من جهة والتآلف والنزاهة والشجاعة من جهة اخرى ة وبين اليقظة والحكمة والرزان يالتفان

 (م1924شباط / فببراير عام  23امريكا بتاريخ في البهائيين إلى  من رسالة)

هذه الواجبات  - ليكونوا ممثلين عنهم ية وتحكيم للضميران واجبات اولئك الذين انتخبهم االحباء بحر   -2
، امتلء ارادتهتمفتي فوظيفتهم ليست  .ال تقل حيوية او الزاما عن واجبات اولئك الذين قاموا بانتخابهم 

  .واجراؤها بقدر االمكان ليس فما بينهم فقط بل ومع االحباء الذين يمثلونهم، بل هي اجراء المشورة
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ة واحتتدة فقتتط وهتتو انهتتم ادوات اختيتترت حتتتى يتتتم بواستتطتها تمثيتتل علتتيهم ان ينظتتروا النفستتهم متتن زاويتت
، وعليهم ان ال ينقادوا للفتتراض بتانهم الزينتة الرئيستية لهيكتل االمتر .امر هللا تمثيل اكثر كفاءة ووقارا

جتون الوحيتدون لتعتاليم االمتر او بتأنهم المرو  ، ذواتهم اسمى متن االخترين مقتدرة واستتحقاقافي او بانهم 
وان يحتتتاولوا لتتتيس فقتتتط اكتستتتاب ثقتتتة التتتذين ، علتتتيهم ان يباشتتتروا مهتتتامهم بمنتهتتتى التواضتتتع .ئتتتهومباد

، بتتل واكتستتاب تقتتديرهم ومحبتتتهم الحقيقيتتة ايضتتا، يقومتتون هتتم بختتدمتهم واحتتترامهم ومتتؤازرتهم الصتتادقة
ومتتا لهتتم متتن شتتعور ستتام بمبتتادئ العدالتتة ، وان يحققتتوا ذلتتك بواستتطة متتا يتحلتتون بتته متتن ستتعة الصتتدر

ولمصتتالح ، ومتتا عنتتدهم متتن نزاهتتة وتواضتتع واختتلص كامتتل لتقتتدم مصتتالح االحبتتاء وخيتترهم، لواجتتبوا
االستئثار كل وقت من االوقات عليهم ان يتجنبوا روح في ف .ولمصالح االنسانية وخيرها، االمر وخيره

عتال وان يبعتدوا عتن كتل انتواع التعصتب واالنف حتب التستلطوان يحرروا انفسهم متن ، الغموض والسرية
حتدود الحكمتة الرشتيدة ان يضتعوا االحبتاء موضتع الثقتة فيحيطتوهم علمتا بمتا في عليهم  .مداوالتهمفي 

ويطلبتتوا متتن هتتؤالء مشتتاورتهم بمتا لتتديهم متتن مشتتاكل وهمتتوم ويستتألوهم النصتتح ، عنتدهم متتن مشتتروعات
  .واالرشاد

 (م1924شباط / فبراير عام  23امريكا بتاريخ في البهائيين إلى  من رسالة)

لتيس هنتتاك حاجتتة للنتظتار لتأستتيس المحفتتل  .الحتتل االمثتل بالتأكيتتدإلتتى  بالمشتاورة الصتتحيحة سنصتل  -3
 . ان وجهة نظر شخصين حميمين دائما افضل من وجهة نظر شخص واحد .حتى تبدأ المشورة

 (م1932حزيران / يونيو عام  16احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

في الن هذا التعارض ، فل يجب ان تثبط همم االحباء لوجود اآلراء المتعارضة لدى اعضاء المحفل  -4
في وظيفة مهمة  يانما يؤد (حضرة عبد البهاء) نته التجارب وكما اكدته بيانات المولىكما بي  ، يالرأ

ضاء ان يخضعوا فعلى جميع االع، يكافة المشاورات المحفلية. ولكن حالما تثبت االغلبية على رأ
  يلذلك الرأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



425 

فمشاورات ومناقشات الممثلين  .تحفط وان يقوموا بتنفيذه بكل اخلصأي  بصورة تلقائية وبدون 
، كل وقت من االوقاتفي الجامعة المحلية عليها ان تتسم بالصبر وضبط النفس في المنتخبين 

 . ت الظروفمناقشات حادة وعقيمة مهما كانفي وعلى هؤالء االمتناع عن الدخول 

 (م1939نيسان / ابريل عام  18احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

  .االكثرية يومن ثم تأخذوا برأ ينطباء آخر ا ن حضرة المولى ينصحكم بان تراجعواا  -5

 (م1945شباط / فبراير عام  14احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

التعبيتتر عتتن رأيتته فتتي  -وهتتو الحتتق االكيتتد  - اس استتاس االمتتر يكمتتن مبتتدأ حتتق الفتتردفتتي فلنتتتذكر ان   -6
اعضتتتاء المحافتتتل ) هتتتؤالء فعنتتتدما يتتتدعى االعتتتلن عتتتن ضتتتميره واالفصتتتاح عتتتن ارائتتتهفتتتي وهتتتو حريتتتته 

رة الوديتتتة هللا عتتتن طريتتتق التتتدعاء بعتتتد اجتتتراء المشتتتاو إلتتتى  علتتتيهم التوجتتته، التختتتاذ قتتترار متتتا (الروحانيتتتة
التذي  - وان يخضتعوا لقترار االغلبيتة، الخالصة الجدية وان يسجلوا اصواتهم بكل جد وايمان وشجاعة

وعلتى االحبتاء ان ، ال يجب ان يعارض ابداالذي بأنه صوت الحق  (حضرة عبد البهاء) انبأنا المولى
ريقهتا يمكتن صتيانة االمتر عتن ط التتييستجيبوا لهذا الصوت بكل قلوبهم وان يعتبروه الوسيلة الوحيتدة 

  .وضمان تقدمه

 (م1924شباط / فبراير عام  23احباء امريكا بتاريخ إلى  من رسالة)

تالتذي االغلبية فتوق كتل اعتبتار انمتا هتو المبتدأ الوحيتد  يالمبدأ القائل بأن رأ  -7 ه بته وحتده يمكننتا ان نوج 
ار االغلبيتتة بكتتل شتتجاعة وبغتتض اذ علتتى المحفتتل ان يتبنتتى وينفتتذ قتتر  .محفتتل متتن المحافتتلأي  اعمتتال

  .و التمسك به من قبل اية اقليةأ يالرأفي تصلب  أيالنظر عن 

  (27ص  – محليال روحانيمن كتيب المحفل ال)

للمشتتورة ستتواء وافتتق  روحتتانيموضتتوع علتتى المحفتتل الأي  ن يعتترضأفتترد  ييمكتتن أل، بالنستتبة للمشتتورة  -8
 لها علقة  التييع وبالنسبة للمواض .م لم يوافقأ يالطرف الثان
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 .ذلتكفتي ن اان رأى ذلك ضروريا ان يتدخل حتى لتو لتم يرغتب الطرفت ،يمكن للمحفل، باالمر المبارك
  .ألن المحافل الروحانية معنية بحفظ وحماية الدين والجاليات واالفراد البهائيين

 (م1944اكتوبر عام  /تشرين االول  17احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

  من رسائل بيت العدل االعظم

استتتداء النصتتتح والتوجيتتته فتتتي علتتتى التتترغم متتتن ان المحافتتتل الروحانيتتتة المحليتتتة لهتتتا المستتتئولية الرئيستتتية   -1
 محلتيأو ال مركزي ال روحانيبعض المرات يرى المحفل الفي ولكن ، للحباء حول مشاكلهم الشخصية

ن هتذا إ .ستداء النصتح واالرشتاد للحبتاءإيقومتوا ب يلكتا و لجاناتأ اادا وبحسب حكمه وتقديره ان يعين افر 
 . يقع ضمن صلحية المحفل

 (م1966اذار / مارس عام  27لبوليفيا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة)

فتتي ة ئدن روح المشتتورة البهائيتتة تختلتتف كثيتترا عتتن طريقتتة اتختتاذ القتترارات الستتاأن نتتدرك بتتأمتتن االهميتتة   -2
قتتترار إلتتتى  الوصتتتولإلتتتى  ان المشتتتورة البهائيتتتة النموذجيتتتة تهتتتدف .االوستتتاط والمنظمتتتات غيتتتر البهائيتتتة

 :هللا ولتتتي أمتتترهتتتذا الصتتتدد يقتتتول حضتتترة فتتتي و  .التصتتتويتإلتتتى  نلجتتتأوعنتتتدما ال يتحقتتتق ذلتتتك  يجمتتتاع
تت متتن ثتتمو  ،علتتيهم المشتتورة بكتتل نزاهتتة واهتمتتام واختتلص، متتنهم اتختتاذ قتترار معتتين "عنتتدما يطلتتب  هالتوج 

 يبكتتتل صتتتدق وقناعتتتة وشتتتجاعة واخيتتترا قبتتتول واطاعتتتة رأ يالقتتتدير وابتتتداء التتترأ يهللا العلتتتإلتتتى  بالتتتدعاء
يجتتب ان ال نتحتتدى ذلتتك بتتل نقبلتته  .ر عنتته حضتترة عبتتد البهتتاء بانتته صتتوت الحقيقتتةعب تتالتتذي االكثريتتة 

ل ولتتيس قتترار متتن وحالمتتا يصتتدر القتترار فانتته يعتبتتر قتترار المحفتت ".فيتتذه متتن صتتميم القلتتبتنونقتتوم علتتى 
 . وافق عليه فقط

قتتد يشتتعر أحتتد االعضتتاء بتتان هنتتاك حقتتائق ووجهتتات نظتتر ، اقتتتراحأي  وعنتتدما يقتتترح التصتتويت علتتى  
 اضافية يجب ان تطرح قبل ان يستطيع هذا العضو ان يحدد 
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ان يصتارح المحفتل بهتذه المشتاعر وعلتى المحفتل ، عليته عندئتذ .وجهتة نظتره بكتل صتراحه يرأيه ويبتد
فكل ما هو ، مشاورات اخرى قبل التصويت. وعندما يحين وقت التصويتإلى  يقرر بمدى الحاجةان 

فتتتتم الموافقتتة ، فتان كانتتت االغلبيتتة موافقتة .مطلتوب هتتو التحقتق متتن عتتدد االعضتاء المؤيتتدين للقتتتراح
متنتع متع العلتم بانته ال يوجتد صتوت م، على االقتراح وان كانتت الغالبيتة معارضتة فيتتم رفتض االقتتراح

الواقتتع معتتارض لتته فتتي  هتتو ال يصتتوت لصتتالح اقتتتراح معتتينالتتذي ان العضتتو  .بهتتائيالتصتتويت الفتتي 
  .د رأيه حول الموضوعر ويحد  حتى لو اعرب بانه لم يستطع حين التصويت ان يقر  

 (م1970اذار / مارس عام  6لكندا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة)

حتد أ يعنتدما يعتان ...م المتعلقتة بالمشتورة البهائيتة1973شتباط / فبرايتر  14المؤرختة استلمنا رسالتكم   -3
ن كانت المشكلة إف .مامهأبواب مفتوحة أتخاذ قرار معين فهناك عدة إإلى  االحباء من مشكلة ويحتاج

 ن كانت هنتاك مشتاكلإولكن  .و اللجنة المناسبهأن يستشير مع المحفل أمر هللا فعليه أتمس مصالح 
الواقتع فتي  .شخصية متعددة فليس هناك ما يفرض عليهم طرح هذه المشاكل امتام المؤسستات االمريتة

فمن االفضل على االحباء عدم تحميتل المحافتل عتبء ، عندما تكون الحاجة ملحة للفعاليات التبليغية
 . مشاكلهم الشخصية بينما يمكنهم حلها بانفسهم

في لخاصة بعد تلوة االدعية وبعد ان يأخذ جميع ابعاد مشكلته ان يحل مشكلته ا بهائييمكن للفرد ال  
فتتتيمكن لتتته ان يستشتتتير بعتتتض اصتتتدقائه او المستشتتتارين االخصتتتائيين مثتتتل طبيبتتته الختتتاص او ، ذهنتتته

الموضتوع فتي حالتة وجتود عتدة افتراد فتي محاميه ويأخذ بوجهات نظترهم عنتدما يريتد ان يتختذ القترار. و 
كمتا ال يوجتد متا  .يقترار جمتاعإلتى  جمع االفراد المعينين حتى يصلوايمكن له ان ي، مثل حالة عائلية

يمنع البهائيين من الطلب لمجموعة افراد المشورة فيما بينهم حول مشكلة تواجه فردا معينا. كما يجتب 
 هو ة االخذ بعين االعتبار بأن هدف المشور 
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 التتيهتذه االيتام فتي وستاط بعتض االفتي حل للمشكلة وهتو يختلتف عتن الطريقتة المتبعتة إلى  الوصول
وستتط الجمتتع وهتتو متتا يشتتبه نتتوع متتن االعتتتراف بالخطايتتا وطلتتب فتتي تعريتتة االفتتراد واحتتراجهم فيهتتا يتتتم 

 . االمر المباركفي جائز الالمغفرة غير 

 ولي أمتربالنسبة لموضوع االعتراف بالخطايا وطلب المغفرة من انسان اخر فقد كتب سكرتير حضرة   
"ال يجتوز لنتا االعتتراف بالخطايتا وطلتب الغفتتران  :ياحتد المتؤمنين متا يلتإلتى  حضترتههللا بالنيابتة عتن 

م علينتا ايضتا ان نعتترف علنتا كمتا هتو وحتر   .انسان كما يفعل الكاثوليك امام قساوستة طتائفتهمأي  من
منتتا او  ي امتا اذا اردنتتا االقترار عتتن طيتب ختتاطر بصتدور خطتتأ عفتو  .بعتتض المتذاهب الدينيتتةفتي متبتع 
ولتي ولكتن يريتد حضترة ، ذلتكفتي ستلوكنا ونطلتب الصتفح عمتا بتدر منتا فتنحن احترار فتي عيب بوجود 

 " .هللا ان يؤكد باننا لسنا ملزمين بذلك وهو امر متروك تماما لتقدير االفراد أمر

 (م1973اذار / مارس عام  19لكندا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة)

الثانية من رسالتكم مأخوذة متن لتوح لحضترة عبتد البهتاء مخاطبتا االحبتاء ة الفقر ي فان العبارة المذكورة   -4
 روحتانيطهتران عنتدما قتام أحتد االحبتاء بطباعتة كتتاب االقتدس متن دون علتم او موافقتة المحفتل الفتي 

رستتالتكم كانتتت موجهتتة فتتي نقلتهتتا  التتتيان توجيهتتات حضتترة عبتتد البهتتاء  .وخلفتتا للتعليمتتات الحكوميتتة
 . ذلك السياقفي قضية و لتلك ال

تتت أفنتتتدي شتتتوقياشتتتار بيتتتت العتتتدل االعظتتتم بتتتان حضتتترة  ح وظتتتائف ومهتتتام المحفتتتل عنتتتدما شتتترح ووض 
ن بأن فقد بي   (37صفحة  Baha’i Administration) كتاب "االدارة البهائية"في  محليال روحانيال

تخص  التيايا واالمور القضهي المحافل الروحانية المحلية في يجب ان تبحث  التيالقضايا المحلية 
وعلتى  .المحافتل الروحانيتةفتي بالطبع بان المشاكل الشخصية ال تطرح  يوهذا ال يعن .أمر هللاوتمس 

يمكتن للحبتاء التوجته  التتيهتو لتيس المؤسستة او الوكالتة الوحيتدة  محلتيال روحتانيذلك فان المحفل ال
 ان المشورة  .اليها للمشورة حول قضاياهم الشخصية
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ومثتال علتى ذلتك اشتار حضترة  .تتتم متع اعضتاء االسترة او متع االصتدقاء او متع المختصتين يمكن ان
مجتتتال واحتتتد متتتع بعضتتتهم فتتتي امكانيتتتة مشتتتورة الخبتتتراء والمختصتتتين إلتتتى  احتتتد الواحتتتهفتتتي عبتتتد البهتتتاء 

 . البعض

 (م1975نيسان / ابريل عام  8احد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)

ا فصل  حياة العائلة البهائية[. 29االنتخابات البهائية وفصل  7إطاعة المؤسسات البهائية وفصل  5]راجع أيض 
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 مقام االنسان ومقام المؤمن -62

  بهاء هللامن آثار حضرة 

اظهرر الرذي هرو ، االشرجار بانرا المقتردر المخترارفري الَحمُد لُمنزل  االيات ومظهرر البينرات والنراطق  -1
 . االمكانفي والبيان لحفظ االنسان وارتقاء مقامه  يكنوز المعان

 (223ص  ،2مجلد  ،الحكمة لئالئ)

برراالخالق يظهررر مقررام ، طيبررةاالعمررال الو  روحانيررةم عليررك ويوصرريك برراالخالق الان المظلرروم يسررل   -2
 . اسمع وكن من العاملين االنسان

 (218ص  ،2مجلد  ،الحكمة لئالئ)

االمكان هذا خير لهم عما على االرض في اخر الكتاب بما يظهر به مقام االنسان ي فانا نوصيهم  -3
ة عرن مالرك البريرة قرل ايراكم ان تمرنعكم الشرؤنات الفانير .ان ربك لهو الصادق المبين العليم الحكيم

  .دعوا ماعندكم وخذوا ما امرتم به بقوة من لدى هللا المقتدر القدير

 (39ص  ،2مجلد  ،اثار قلم اعلى)

اسفل مقرام الذلرة إلى  نزله الغرورسماء العزة واالقتدار واخرى يُ إلى  ة يرفعه الخضوعان االنسان مر   -4
  .واالنكسار

 (94ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)
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اياكم ان تخوفكم شئونات العالم تمسركوا باالعمرال واالخرالق وبمرا يرتفرع بره مقرام ، هناك ييا اوليائ -5
احفظرروا مقامرراتكم ومررا قرردر لكررم مررن لرردن  .هررذا المقررام الرفيررعفرري مررن قبررل و االنسرران كررذلك امرنرراكم 

 . مقتدر قدير

 (93ص  ،2مجلد  ،اثار قام اعلى)

خلقترك غنيرا  يالنر ي فيرك فاسرتنر بره وال تفحرص عرن غيرر  يانرت ومصرباح يمشركات يا ابن الوجود -6
  .وجعلت النعمة عليك بالغه

 (مكنونةالكلمات ال)

فاستغن به عن  ي فيك جوهر نور  واودعتُ ة وخلقتك بانامل القدر ة القو  يأيادبنعتك ص يا ابن الوجود -7
  .نافذ ال تشك فيه وال تكن فيه مريبا يكامل وحكم يالن صنعشيء كل 

 (مكنونةالكلمات ال)

َم تستعلم ل  ل ومن جوهر العلم اظهرتك َم تستذب  ا تك عزيز  كيف تفتقر وصنعخلقتك غنيا  يا ابن الروح -8
 اقرادر   افيرك قائم ر يرجع البصرر اليرك لتجردنأف ي ومن طين الحب عجنتك كيف تشتغل بغير  يدونعن 
 .اقيوم   امقتدر  

 (مكنونةالكلمات ال)

لرع عليهرا فاحفظوهرا لرئال يط   يوجواهر علم ي آللئ اسرار  زتُ نَ كَ الن فيكم  يانتم خزائن يا ابناء الروح -9
  .يواشرار خلق ياغيار عباد

 (نةمكنو الكلمات ال)

معرفتة االنستان نفسته ومتا هتو فتي ب اشرق من افق سماء ام الكتتاالذي االول  يالطراز االول والتجل -10
 . ه وذلته وعزته وثروته وفقرهسبب لعلو ه ودنو  

 (51ص  ،الطرازات ،من الواح حضرة بهاء هللاة مجموع)

القلم االبهى ان هذا اليوم يوم  العليا من مخزن ة فان مقام االنسان لعظيم ومنذ مدة ظهرت هذه الكلم -11
 االنسان فانه قد ظهر في عظيم ومبارك وكل ما كان مستورا 
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ان  .ان مقتتام االنستتان عظتتيم اذا تمستتك بتتالحق والصتتدق وثبتتت علتتى االمتتر ورستتخ وستتيظهر متتن بعتتد
مشتتهود بمثابتتة الستتماء لتتدى التترحمن فالشتتمس والقمتتر ستتمعه وبصتتره والنجتتوم اخلقتته  ياالنستتان الحقيقتت

 . ومقامه اعلى المقام واثاره مرب ية لعالم االمكانة الفاضلة منير ال

 (198ص  ،يكتاب عهد ،من الواح حضرة بهاء هللاة مجموع)

االفاق بكم زينا االمكان بطراز عرفان الرحمن وبكم ابتسم ثغر في م نسائم الربيع تان يا اهل البهاء -12
  .العالم واشرقت االنوار

 (158ص  ،إلهيعدل  ورظه) 

ه حب رفري هللا وانقطعروا إلرى  االمكران مرن مقامرات الرذين توجهروافي لو كشف الغطاء لينصعق من  -13
 عن العالمين.

 (160ص  ،إلهيظهور عدل )

  .يظهر منك ما هو الئق بك ياليوم هو يوم ظهور مقامات االنسان اجهد لك -14

 (37ص  ،7مجلد  ،اثار قلم اعلى) 

  عبد البهاءمن اثار حضرة 

والمقام االخر هو مقام  لهيله علقة بعالم الملكوت والفيض اإلإنساني حدهما مقام أ، انللنسان مقام -1
ان صتفات مثتل الغضتب والشتهوة والطمتع والظلتم  .يحيوان له علقة بعالم الناسوت وله جانب يحيوان

والجتود والستخاء وبالمثتل فتان صتفات مثتل العلتم والحلتم والوفتاء ة من الخصتائص الحيوانيتهي والجفاء 
  .يمن فضائل العالم االنسانهي والعدل 

 (97ص  ،الجزء االول ،خطاباتة مجموع)

This file was downloaded from QuranicThought.com



433 

وهنتاك ، يوشتيطان يرحمان أو، يوطبيع إلهي أو يواالخر ظلمان يحدهما نورانأ، اناالنسان مقامفي  -2
ولكنته  ىدنتالحضيض االفي دائرة الوجود هناك النزول وهو واقع في و  .خط فاصل بين النور والظلم

النتتتور والظتتتلم والضتتتللة والهدايتتتة حتتتتى يغلتتتب احتتتدهما  بدايتتتة الصتتتعود لهتتتذا فهتتتو جتتتائز الجهتتتتينفتتتي 
 يفيعنتتة ذا ستتيطرت التتنفس وغلبتتت الطبيعتتا  و ، ينعلتتى العلي تتأ فتتي و  يواذا غلتتب العقتتل فهتتو نتتوران .االختتر

ة عيتة الحيوانيتيقتوة الطبصتراع متع الفتي للنستان  ملكوتيتةنظترا الن القتوة ال، استفل الستجينفي الظلم و 
 . حتى تنتصر احداهما

 (107ص  ،3مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي)

    .حيوان صامتأي  يصبح من البهائم بل اجهل منة اذا غفل انسان عن الشئون الرحماني -3

  (243ص  ،7مجلد  ،مكاتيب) 

ررا فصررل  التوكررل  25التقرروى ومخافررة هللا وفصررل  24نيررة هللا وفصررل اليمرران والعرفرران ووحدا 9إطاعررة هللا ومظهررر أمررره وفصررل  3]راجررع أيض 
المروت والرروح والعروالم  64المحبرة وفصرل  58الردعاء والمناجراة والتقررب إلرى هللا وفصرل  37الخشوع والتواضع وفصل  33على هللا وفصل 
 وحدة الجنس البشري[. 69األخرى وفصل 
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 ص()مقام الرسول محمد    -63

  بهاء هللامن الواح حضرة 

بالمشعر والمقام والزمزم والصفا  إلهيرب تراني مقبال اليك وآم  بدائع فضلك وكرمك أسألك يا أي  -1
به أظهرت أمرك الذي وب، جعلته مطاف المأل األعلى ومقبل الورى الذي وببيتك ، وبالمسجد األقصى

عت به نفحات بالدك وزينته بطراز الختم وانقطفي وسلطانك وأنزلت آياتك ورفعت أعالم نصرتك 
الذي انك انت ، عما قدرته للمقربين من عبادك والمخلصين من بريتك يبأن ال تخيبن، يالوح

، انك أنت المقتدر يءشهدت بقدرتك الكائنات وبعظمتك الممكنات ال يمنعك مانع وال يحجبك ش
 . القدير

 (405 – 404ص  ،بهاء هللاحضرت ة الواح مباركة مجموع)

هر وأبرز وأنزل وأوضح ظهوره وسلطانه وآياته وصراطه، والصالة والسالم على أظالذي هلل  الحمد -2
به ثبت الذي مطلع اسمائه ومشرق صفاته ومنبع علمه ومصدر أمره ومظهر اوامره واحكامه، 

االرض والسماء، في به فتح هللا باب الرجاء لمن ، حكم التوحيد في العالم وسر  التفريد بين األمم
 يالذي سم  ، برز سر  الطور لواله ما ظهرت أسرار القدم وما ارتفع شأن األمموبه ظهر النور و 

ج هدايته ورايات نصره ُسرُ  لى آله واصحابه الذين جعلهم هللابمحمد في ملكوت األسماء، وع
 وعالمات امره وظهورات قوته وبروزات قدرته، بهم سخر هللا العالم 
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ظلهم وشربوا رحيق حبهم وذاقوا حالوة بيانهم وطافوا ي فوجرى أمره بين األمم، وعلى الذين دخلوا 
 ...نصرة دين هللا وارتفاع كلمتهفي حول أمورهم 

  (من نسخة خطية من المركز العالمي)

تعالى  فواكه البيان وأظهر من سدرة التبيان أثمار العرفان، يأنزل من سماء المعانالذي هلل  الحمد -3
في مقام نورا لميعا و في مقام سيفا قاطعا و في ام كتابا ناطقا و مقفي تعالى من نطق بكلمة وجعلها 

من أقبل انه ممن نجى ومن أعرض انه من الهالكين ، مقام رياضا بديعا، وأمر الكل بالتقرب اليها
وأسلم على أول نقطة ظهرت من أم الكتاب واول بيان برز من مشية ربنا  يأصل .كتاب مبينفي 

الالهوت في الجبروت بأحمد و في ت بمحمد صلى هللا عليه وسلم و الملكو في  يسمالذي ، الرحمن
له األسماء الحسنى والصفات العليا، ألن هللا جعله مرآة ألسمائه وصفاته وظهوره وبروزه 

رادته عالم في انه لم يزل كان ناطقا بكلمة التوحيد ومناديا باسم هللا ، وشؤوناته ومشيته وا 
االمكان وارتفع علم التوحيد على في حصن البيان  يبهم بن وعلى آله واصحابه الذين، التجريد
 ...أمره بين عباده يبالده وأيادفي جا ُسرُ باد فضلهم هللا على خلقه وجعلهم أولئك ع، األعالم

  (نفس المصدر السابق)

ر الكل بفضله ورحمته ليبش   ار  أرسل الحبيب برايات اآليات وجعله من عنده مبش  الذي هلل  الحمد  -4
، بظهوره تزينت األرض وبصعوده وعروجه تشرفت األفالكالذي هو  .سبقت األرض والسماء لتيا

االمكان وظهرت أسرار الرحمن بين األديان وبه سالت البطحاء في والبيان  يبه جرت أنهار المعان
 فيتعالى من أيده واقامه مقامه ، صبت راية الحقيقة ونكس علم المجازوابتسم ثغر الحجاز وبه نُ 

 ...طوبى لمن عرف وتقرب وويل للمبعدين، ناسوت االنشاء

  (نفس المصدر السابق) 
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الذي ، الورى   والصالة والسالم على من ابتسم بظهوره ثغر البطحاء وتعطر بنفحات قميصه كل -5
تعالى تعالى مقامه عن وصف الممكنات ، ناسوت النشاءفي أتى لحفظ العباد عن كل ما يضرهم 

وعلى آله وأصحابه الذين ، العالم وعلم العرفان بين األممفي به ارتفع خباء النظم ، توذكر الكائنا
، بهم نصبت راية التوحيد واعالم النصر والتفريد، وبهم ارتفع دين هللا بين خلقه وذكره بين عباده

ية  أن نكست راإلى  أسأله تعالى بان يحفظه عن شر  أعدائه الذين خرقوا األحجاب وهتكوا األستار
 . االسالم بين األنام

 (140ص  – 1980بلجيكا  – بهاء هللاالواح حضرة ة مجموع) 

سواء الصراط وجعل الكعبة مطاف العالم لبقاء ذكره إلى  أنزل الكتاب وهدى الكل بهالذي الحمد هلل  -6
السالم والصالة و ، بين األمم وليعلم الكل من يتبع امر هللا ومن يتبع هواه من دون بينة وال كتاب

االمكان وبه نصب علم التوحيد بين في د من قميصه رائحة الرحمن وجد كل موح  الذي على 
ناسوت االنشاء، وعلى في ملكوت األسماء وبمحمد في باالسماء الحسنى  يسمالذي ، األديان

 . الذين اتبعوه فيما أمرهم به من لدى هللا منزل اآليات

  (من نسخة خطية من المركز العالمي)

روح ما سواه فداه لم يكن له شبيه وال مثيل ، والمقصود أن يعلم الكل بيقين مبين ان خاتم األنبياء -7
ة عن الشبيه والمثيل وظهر تنزيه لهي.. فبحضرته ثبت تقديس الذات ال .مقامهفي وال شريك 

 . ي والتفريد المعنو  يكينونته عن الشريك والنظير هذا هو مقام التوحيد الحقيق

 (22ص ، 1980بلجيكا ، بهاء هللاالواح حضرة مجموعة )

به أنزل هللا الفرقان وبه فرق بين الحق الذي والصالة والسالم على سيد العالم وعلة وجود األمم  -8
، وعلى آله وأصحابه الذين بهم استحكم بنيان الدين وظهر حبل هللا المتين، يوم القيامإلى  والباطل

 . رد الواحد المقتدر القديرمن تمسك بهم فقد تمسك باهلل الف

  (من نسخة خطية من المركز العالمي)
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الذي انه لهو الفرد الواحد ، جعل مائدة أوليائه ذكره وثناءه وجنتهم حبه ورضاءهالذي هلل  الحمد -9
في اظهر صفاته وأسماءه الذي انه لهو ، شهدت الذرات بعظمته وسلطانه والكائنات بقدرته واقتداره

واله ما ظهرت اسرار القدم وما ل، رآة لنفسه وحاكية عن علمه وقدرته وسم اه بمحمدهيكل وجعله م
لهذا الذكر االعظم وظهور  يبه اظهر هللا امره وانفذ حكمه ينبغ، بين األمم يعت نفحات الوحو  تض

البلدان والصالة المشرقة من افق عناية في لجج العرفان وذكر مظاهر االمر في القدم ثناء من 
امره بين خلقه وآيات البر والتقوى  يالرحمن عليه وعلى آله وصحبه الذين جعلهم هللا ايادربنا 

 . بين عباده ال اله اال هو المقتدر العزيز القدير

  (نفس المصدر السابق)

عالم االمضاء في ر البقاء واشرقت منه شمس القضاء اظهر من افق البطحاء ني  الذي الحمد هلل  -10
أرسله بالحق والهدى وبه الذي المآب تعالى الوهاب في رار الكتاب وهو الحاكم به ظهرت اسالذي 

 . انزل االمطار من سماء العطاء عليه وعلى آله واصحابه صلوات هللا وسالمه ورحمته وألطافه

 ( نفس المصدر السابق)

ك باسرار كتبك وصحفك اسالفي بما شهد به أنبياؤك واصفياؤك وبما انزلته  إلهيقل أشهد يا  -11
 يبه فتحت ابواب العلوم على خلقك ورفعت راية التوحيد بين عبادك بأن ترزقنالذي كتابك وب

 ...على ما تحب وترضى يالسبيل وتوفقن يشفاعة سيد الرسل وهاد

 (408 – 407، ص 1920القاهرة ، بهاء هللامجموعة الواح مباركة حضرة )
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 عبد البهاءمن آثار حضرة 

أنواره وانكشف أسراره وشاع وذاع اثاره واستمر ت فيوضاته ودامت تجلياته من لمن أشرق  احمد   -1
والتحية والثناء على الكلمة الجامعة والحقيقة الساطعة ، األبد ال بداية لها وال النهايةإلى  األزل

اللوح المحفوظ والرق المنشور، من أسس هذا البنيان في ديباج كتاب الوجود وفصل الخطاب 
الصراط المستقيم إلى  ياألوج االعلى والذروة العلياء الهادفي ع العلم المبين يتموج العظيم ورف

 يالرحمة وكاشف الغمة وماح يفاهتز بذكره يثرب وسالت البطحاء نب، المنهج القويمإلى  والدال
وما أرسلناك اال رحمة " بفأشرقت االرض بنور ربها خاتم النبيين المخرراطرررب ، ظالم الضالل

 . ابد اآلبدينإلى  " عليه التحية والثناءلمينللعا

  (112ص ، 1982البرازيل في دار النشر البهائية ، عبد البهاءمن مكاتيب )

ال ، ان هتتتذا لكفتتتران مبتتتين، وكانتتتت األمتتتة قتتتبل تقلتتتد العلمتتتاء الصتتتالحين وأصتتتبحت اآلن تقلتتتد المتتتارقين  -2
 هللا فهو المهتد ومن يضلل فلتن تجتد لته وليتا من يهدِ ، تصلح اواخر هذه األمة إال بما صلح به اوائلها

 . مرشدا

 (113ص ، 1982البرازيل في دار النشر البهائية ، عبد البهاءمن مكاتيب )

أتقول أنت أعظم من عيسى  :ان اهل نجران لما حضروا عند رسول هللا عليه التحية والثناء قالوا له  -3
نه روح هللا  :فقالوا، حمة ربك وال نفرق بين احد من رسله أبداإن الكل مستفيض من بحر ر  :فقال؟ وا 

في برهان تنطقون  يفبأ :ثم قال الرسول، إن عيسى ال يقاس بغيره من األنبياء ألنه من روح هللا كل
فنزلت اآلية الكبرى ان مثل عيسى عند ؟ ويحك هل رأيت بشرا من دون أب بين الورى  :فقالوا له؟ هذا

وما هذا اال لغفلتهم عن ، اججوا تلك الطلعة النوراء بسخيف من األقوالانظروا كيف ح .هللا كمثل آدم
اسال هللا بان يفتح ابواب البصيرة على قلوب الورى من شرق األرض وغربها حتى يرتفع ، ذكر هللا

 . المأل األعلىإلى  ضجيج العموم

  (105ص ، 1982البرازيل في ، دار النشر البهائية عبد البهاءمن مكاتيب )
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عليه الصالة والتسليم فقد بعثه هللا في وادا غير ذي زرع ال  ىفوأما الرسول الكريم محمد المصط -4
ال يعلمون ، والعمى حضيض الجهلفي بين قبائل متنافرة وشعوب متحاربة واقوام ساقطة ، نبات به

اها وال يعرفون حرف   بادية  فياقوام متشتتة ، من الخطاب ال  من الكتاب وال يدركون فص امن دح 
صحراء من الرمال بلبن الن ياق وقليل من النخيل واألعناب. فما كانت بعثته في العرب يعيشون 

فتن ورت تلك ، حالك من الظالمفي االجساد او كإيقاد سراج منير في عليه السالم اال كنفخ الروح 
لقوم من رقد فانتهض ا، البادية الشاسعة القاحلة الخاوية بتلك األنوار الساطعة على األرجاء

فاتسعت عقولهم وانتعشت نفوسهم وانشرحت ، تلك األيامفي الضالل وتنورت أبصارهم بنور الهدى 
إلى  لت عليهم بابدع األلحان وبهذا الفيض الجليل قد نجحوا ووصلواصدورهم بآيات التوحيد فرت  

 فانظروا .قاآلفاق فأصبحوا نجوما ساطعة االشرافي األوج العظيم حتى شاعت وذاعت فضائلهم 
اآلثار الكاشفة لألسرار حتى تنصفوا بأن ذلك الرجل الجليل كان مبدأ الفيض لذلك القوم إلى 

أوج العزة واالقبال ومكن هم إلى  وأوصلهم، ظالم الهوى في وسراج الهدى لقبائل خاضت ، الضئيل
برهانا كافيا على تلك أما كانت هذه القوة الباهرة الخارقة للعادة  .اآلخرة واألولىفي من حياة طيبة 
 النبوة الساطعة ؟

 (نقل عن جريدة األهرام 13، ص 1921القاهرة ، اوروبا وامريكا، الجزء األولفي  عبد البهاءخطابات حضرة )

وانطبعت فيها  يالرحمان يوالتجل لهياعلموا ان النبوة مرآة تنبئ عن الفيض ال ، أيها المحترمون  -5
لها تجليات أسماء هللا  رتسمت فيها الصور العالية ممثلةأشعة ساطعة من شمس الحقيقة وا

فاألنبياء معادن الرحمة ومهابط الوحي ، "وحىيُ  يال وحإطق عن الهوى إن هو ما ينالحسنى "
كريم ورسول عظيم  ي  .. كل نب.""وما أرسلناك إال رحمة للعالمين، ومشارق األنوار ومصادر اآلثار

 نطبعة فيها الصور العالية تنبئ عن فهو عبارة عن مرآة صافية لطيفة م
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رى فيها إال الضياء الساطع من شمس يُ وال ، شمس الحقيقة المتجلية عليها بالفيض األبدي
 صراط مستقيم".إلى  يوانك لتهد"، الحقيقة، وتفيض به على سائر األمم

محرم  2، بتاريخ 1123النيل، العدد  يل عن جريدة وادنق 3، ص 1921اوروبا وامريكا، الجزء األول، القاهرة في  عبد البهاءخطابات حضرة )
 (.هت 1330

ا فصل   وحدة أصل األديان والرسل[. 70]راجع أيض 
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 الموت والروح والعوالم االخرى    -64

  بهاء هللامن آثار حضرة 

ب نفَسك في كل يروم مرن قبرل ان ح يا ابن الوجود  -1 حاسرب ألن المروت يأتيرك بغترة وتقروم علرى تُ اس 
  .في نفسك الحساب

 (مكنونةالكلمات ال) 

     .النور لك ضياء كيف تحتجب عنه جعلتُ و  ،لك الموت بشارة كيف تحزن منه جعلتُ  ابن العماء يا -2

 (مكنونةالكلمات ال)

 سررار كتابره  أظهرر أوبره ، ة عبرادهة لحيرالوصراله وعل ر اللقائه وسربب   االحمد هلل الذي جعل الموت باب   -3
 .علمه ما كان مخزونا فيو 

 (19ص  ،بشارة الروح) 

ومرا المروت اال صرعود  ،بواب رحمة ربك به يظهر ما هو المستور عن االبصارأن الموت باٌب من إ -4
 ي لعمرر  يظهر حكرم االنبسراطو وبه يبسط بساط النشاط، المقام االعلىإلى  الروح من مقامه االدنى

الترواب الكرريم وهرو ان هللا هرو ، مديةبديرة وفراغرة سرر أان المؤمن بعد صعوده يرى نفسه في راحرة 
   .الغفور الرحيم

 (95ص  ،8مجلد  ،مائده اسماني) 
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ان يحضرر برين إلرى  فراعلم انره يصرعد حرين ارتقائره ،بقائره بعرد صرعودهو ما ما سألت عن الرروحأو  -5
بردوام ويكرون باقيرا ، هللا في هيكل ال تغي ره القرون واالعصار وال حوادال العالم ومرا يظهرر فيره ييد

ان القلرم  .صفاته وعنايرة هللا والطافرهو  هللا ومنه تظهر آثار ،ته واقتدارهو سلطانه وجبر و  ملكوت هللا
إلرى  ه علرى مرا هرو عليره وتدخلره يرد الفضرله وسرمو  ال يقدر ان يتحررك علرى ذكرر هرذا المقرام وعلرو  
مقدسرا عرن شربهات طوبى لرروح خررج مرن البردن  .المقام ال يعرف بالبيان وال يذكر بما في االمكان

 تطوفرره طلعررات الفررردوس االعلررىو  يرردخل فرري الجنررة العليرراءو  االمررم انرره يتحرررك فرري هررواء ارادة ربرره
لو  .يقص  عليهم ما ورد عليه في سبيل هللا رب العالمينو يتكلم معهمو  اوليائهو  يعاشر انبياء هللاو
قرام فري الحرين شروقا لرذاك المر لره فري عروالم هللا رب العررش والثررى ليشرتعل حٌد على ما قرد  ألع يط  

  .االمنع االرفع االقدس االبهى

 (105ص  ،منتخباتي) 

ان الذي آمن باهلل في هذا الظهور االعظم ال يفقرده المروت لعمرر هللا انره حري براق فري ملكروت هللا  -6
االعلى عرف هذا القميص الذي به تضروع  وجد منه المألو  هللاإلى  طوبى لمن صعد .العزيز المنيع

  .رف هللا بين العالمينع

 (21ص  ،8مجلد  ،مائده اسماني) 

ومرن فراز بره لينصرره هللا فري ، رضرائيو  يهي اليوم في هذا العالم حب رو  ال ريَب فيه ما الجنة حقٌّ أو  -7
ه حوريررات العررزة ويخدمن رر، بعررد المرروت يدخلرره فرري جنررة ارضررها كررارض السررموات واالرضو الرردنيا

يستضريء منهرا ويستشرق عليه في كرل حرين شرمس جمرال ربره و، والتقديس في كل بكور واصيل
  .عظيم على شأن لن يقدر احد ان ينظر اليه كذلك كان االمر ولكن الناس هم في حجاب

 (414ص  ،4مجلد  ،)اثار قلم اعلى

هرل البهراء الرذين أن أفراعلم  ،اطرالع بعضرها علرى بعرض بعرد صرعودهاو ما ما سئلت من األرواح أو  -8
  يؤانسون و  لسفينة الحمراء اولئك يعاشرون استقروا على ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



443 

لعرررون وهرررم نهم نفرررس واحررردة اال انهرررم هرررم المط  أيطيررررون ويقصررردون ويصرررعدون كرررو يجالسرررون و 
كفررار لعمررري حررين الوامررا ارواح  .األمررر مررن لرردن علرريم حكرريم يالنرراظرون وهررم العررارفون كررذلك قضرر

 .ابدانهم ج ارواحهم مناالحتضار يعرفون ما فات عنهم وينوحون ويتضرعون وكذلك بعد خرو 

 (113ص ، 86فقرة  ،منتخباتي)

ومرا احراط بهرا احرٌد اال ، لهرا فراعلم بران هلل عروالم ال نهايره بمرا النهايرة ،ما ما سئلت مرن العروالمأو  -9
مثال انرك  .انه آية االعظم بين الناس لو يكونن من المتفكرينو  تفكر في النوم .نفسه العليم الحكيم
في ليل وتجده بعينه بعد سنة او سنتين او ازيد من ذلك او اقل لو يكون العالم  اترى في نومك امر  

فري  االذي انت رأيت فيه ما رأيت هذا العالم الذي تكون فيه فيلزم ما رأيرت فري نومرك يكرون موجرود  
لم يكن موجودا فري  امع انك ترى امر   .هذا العالم في حين الذي تراه في النوم وتكون من الشاهدين

مرا رأيرت يكرون عالمرا آخرر الرذي ال لم ويظهر من بعد اذا حقق بران عرالم الرذي انرت رأيرت فيره العا
ولو  ،فيها بامر من لدن عزيز قدير لحق ي وانك ان تقول هذا العالم في نفسك ومطو ، ل وال آخرو  أ

هذا  في النوم سي ره هللا في عالم الذي يكون مستورا في سر   ئقالعال  ند عتقول بان الروح لما تجر  
ر في كل عالم ما ال  ،وان هلل عالم بعد عالم وخلق بعد خلق، العالم لحق يه احرٌد اال نفسره يحصوقد 

وفيه كنز اسرار الحكمة  ،وانك فك ر فيما القيناك لتعرف مراد هللا ربك ورب العالمين .العليم يالمحص
لناه لحزن الذي احاطني من الذين خلقوا بقولي ان انتم من  .السامعين وان ا ما فص 

 (103 – 102 ،79، فقرة منتخباتي) 

اما عن  .ئهما ما سألت عن بقاء الروح فان هذا المظلوم يشهد ببقاأ، عليك بهائي، يا عبد الوهاب  -10
المرسلين جاءوا من جانب و  ن االنبياءإ .ذكر اال على قدر معلومن يُ أال ينبغي و  انه ال يوصفكيفيته 

  .اط المستقيمالصر إلى  الحق لهداية الخلق
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 والمقصود من ذلك هو تربية العباد حتى يكونوا في اتم تقديس وتنزيه وانقطاع اثناء صعود ارواحهم
 .الرفيق االعلىإلى 

 (106 – 105ص  ،81، فقرة منتخباتي) 

 وهما ثمرة أعمال المقبل ،نار ال شبه لهاإلى  وايضا، جنات ال عدل لهاإلى  بعد صعود الروح يصل -11
قد خلق للمؤمن مقامات اكثر و  .رض ولكن ال يمكن لشخص غير الحق ان يدرك تلك المقاماتالمعو 

ايضا قد ر ة ات العز الصمدانيفي جن  ة المقد ر ة متناهيالل لهيةما سمع عنها وهي من بدائع النعم اإل
   .للمعرض اكثر ما سمع من العذاب الدائم

 (280ص  ،1مجلد ، خلقو  )امر 

  البهاءعبد من آثار حضرة 

ديعتتة رحمانيتتة يجتتب ان تستتير فتتي جميتتع و هتتي ان التتروح االنستتاني ، حكمتتة ظهتتور التتروح فتتي الجستتد -1
متتثل لتتو ان ، الن ستتيرها وحركتهتتا فتتي جميتتع مراتتتب الوجتتود يكتتون ستتببا الكتستتابها الكمتتاالت، المراتتتب

 ان ذلتتك يتتؤدي انستتانا يستتير فتتي االقتتاليم المختلفتتة ويتنقتتل فتتي الممالتتك المتعتتددة بنظتتام وترتيتتب ال شتتك
ويطلتتع علتتى شتتؤون ستتائر االمتتم ، الممالتتكو  ألنتته يشتتاهد مختلتتف البلتتدان والمنتتاظر، كستتب الكمتتالإلتتى 

ويطلتع علتى عتادات الشتعوب ، ويحيط علما بجغرافية البلدان ويرى صنائع الممالتك وبتدائعها، واحوالها
حكومات ومقدرة كل مملكتة ويقف على سياسة ال، واخلقها وتقاليدها ويرى نتائج المدنية ورقي العصر

ال شتتك انهتتا ، وكتتذلك روح االنستتان عنتتدما تستتير فتتي مراتتتب الوجتتود وتنتتال كتتل رتبتتة ومقتتام، وكفاءتهتتا
وفضل عن هذا فانه يجب ان تظهر آثار كمتاالت ، تكتسب الكماالت حتى وهي في الرتبة الجسمانية

 الروح في هذا العالم حتى يحصل الكون على نتائج غير 
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متتتثل يجتتب ان يستتتطع شتتتعاع ، ةلهيتتوتحتتتل التتروح فتتتي جستتد االنستتتان وتتجلتتى الفيوضتتتات اإل، متناهيتتة
وان لتتتم تفتتتض الشتتتمس بحرارتهتتتا وتستتتطع ، الشتتتمس علتتتى االرض لتتربتتتى الكائنتتتات االرضتتتية بحرارتهتتتا

وكذلك اذا لم تظهر كماالت الروح في هذا ، حياةو  بأشعتها على االرض لظلت صعيدا جرزا دون نمو
كتتل الجستتماني يصتتير هتتذا لهياولكتتن بظهتتور التتروح فتتي ، لمتتا ظلمانيتتا حيوانيتتا محضتتاالعتتالم يصتتير عا

فكتتذلك العتتتالم بمنزلتتة الجستتتد واالنستتتان ، فكمتتا ان روح االنستتتان هتتي ستتتبب حيتتاة جستتتده، العتتالم نورانيتتتا
فلتتوال االنستتان وظهتتور كمتتاالت التتروح وتجلتتي أنتتوار العقتتل فتتي هتتذا العتتالم لكانتتت التتدنيا  .بمنزلتتة روحتته

فلتتوال الثمتتر لكتتان الشتتجر ، وكتتذلك هتتذا العتتالم بمنزلتتة الشتتجر واالنستتان بمنزلتتة الثمتتر،بتتدون روحجستتدا 
وفضل عن ذلك فان هذه العناصر واالجزاء وهذا التركيب في جسم االنسان انما تجذب ، عديم الفائدة

التتي ال  فيةومثلهتا فتي ذلتك كمثتل المترآة الصتا، فل بد اذا من ظهور التروح، الروح وتعد مغناطيسا لها
يعنتي لتو اجتمعتت هتذه ، تظهتر فيهتا االنعكاستات العظيمتةو  بد وانهتا تجتذب اشتعة الشتمس وتستضتيء

ولتجلتتى ، العناصتر الكونيتتة وتركبتتت علتتى التتنظم الطبيعتتي فتي كمتتال االتقتتان لصتتارت مغنتتاطيس التتروح
؟ الشتمس فتي المترآةفل يقال في هذا المقام بعد ذلك ما لزوم تنزل شعاع ، بجميع الكماالت الروح فيها

ذا وضتعت إنته أوهتو ، ألن االرتباط بتين حقتائق االشتياء ستواء أكتان روحانيتا أم جستمانيا يقتضتي ذلتك
وهكذا لما تتركب العناصر وتمتتزج علتى أشترف ، بحيث تقابل الشمس لظهر شعاع الشمس فيها المرآة

  .(العليم وذلك تقدير العزيز)نظم وترتيب واسلوب تظهر روح االنسان وتتجلى فيها 

  (144 – 143ص  ،من مفاوضات عبد البهاء)     

التروح واردة فتي الكتتب  ان مستألة خلتود، ن نثبتت بقتاءهأن آلحيث اثبتنا وجود الروح االنساني فيجتب ا -2
 :الن المجتتازاة والمكافتتأة وردت علتتى نتتوعين، ةلهيتتوهتتذه المستتألة هتتي أس استتاس االديتتان اإل، الستتماوية

 ي االول ثواب وعقاب وجود
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ستواء فتي ، ةلهيتاما النعيم والجحيم الوجودي فهتو فتي جميتع العتوالم اإل، والثاني مجازاة ومكافأة اخروية
، الحيتاة االبديتةإلتى  والحصتول علتى هتذه المكافتأة يتؤدي، هذا العالم او في العوالم الروحانية الملكوتية

ة االبديتة وتولتدوا متن المتاء والتروح كذا وافعلوا كذا حتتى تجتدوا الحيتا اولذلك يقول حضرة المسيح اعملو 
وهتتتتذه المكافتتتتأة الوجوديتتتتة هتتتتي الفضتتتتائل والكمتتتتاالت التتتتتي تتتتتزين الحقيقتتتتة ، حتتتتتى تتتتتدخلوا فتتتتي الملكتتتتوت

وكتان غتافل فصتار ، وكتان جتاهل فصتار عالمتا، متثل االنستان كتان ظلمانيتا فصتار نورانيتا، االنسانية
وكتتان اصتتم ، وكتتان اعمتى فصتتار بصتيرا ،يتاوكتتان ميتتا فصتتار ح، وكتتان نائمتا فصتتار مستتيقظا، عتاقل

وبهتتذه المكافتتأة يولتتد والدة ، وكتتان ناستتوتيا فصتتار ملكوتيتتا، وكتتان ارضتتيا فصتتار ستتماويا، فصتتار ستتميعا
التذين ولتدوا واردة فتي حتق الحتواريين القائلتة "وكون مظهر آية االنجيل ال، روحانية ويصبح خلقا جديدا
يعنتي نجتوا متن االختلق والصتفات  "رجتل بتل متن هللا جستد وال متن مشتيئةليس متن دم وال متن مشتيئة 

، إلهيواتصفوا بالصفات الرحمانية التي هي فيض ، البهيمية التي هي من مقتضيات الطبيعة البشرية
وال عقوبتة اشتد متن ، وليس لهذه النفوس عذاب اعظم من االحتجتاب عتن الحتق، هذا هو معنى الوالدة

وحينمتتا يتخلصتتون ، الشتتهوات واالنهمتتاك فتتي، ودنتتاءة الفطتترة، ةوالصتتفات الظلمانيتت، الرذائتتل النفستتانية
ويتنتتتورون باشتتتراق شتتتمس الحقيقتتتة ويفتتتوزون بشتتترف جميتتتع ، بنتتتور االيمتتتان متتتن ظلمتتتات هتتتذه الرذائتتتل

وكذلك المحتازاة المعنويتة يعنتي العتذاب ، ويعتبرونها الجنة الحقيقية، الفضائل يعدون ذلك اعظم مكافأة
واالنهمتتاك ، الجهتتل وعتتدم المعرفتتةو  ،بعتتالم الطبيعتتة واالحتجتتاب عتتن الحتتقاالبتتتلء ، والعقتتاب الوجتتودي

متن قبيتل الكتذب ، واالتصتاف بالصتفات الظلمانيتة، في الشهوات النفستانية واالبتتلء بالرذائتل الحيوانيتة
كتتل ذلتتتك يعتبرونتتته ، واالستتتتغراق فتتي الهتتتواجس الشتتتيطانية، والظلتتم والجفتتتاء والتعلتتتق بالشتتؤون الدنيويتتتة

 . واشد عقاب اعظم عذاب

هي تلك ، اما المكافأة االخروية التي هي الحياة االبدية المصرح بها في جميع الكتب السماوية
 ، ة والمواهب االبدية والسعادة السرمديةلهيالكماالت اإل
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 .فالمكافأة االخروية هي الكماالت والنعم التي تحصل في العوالم الروحانية بعد العروج من هذا العالم
وتكون سبب الحياة ، مكافأة الوجودية فهي الكماالت الحقيقية النورانية التي تتحقق في هذا العالماما ال
إلى  ةفمثالها االنسان الذي ينتقل من عالم النط، ألن المكافأة الوجودية هي رقي نفس الوجود، االبدية

ي نعم والطاف روحانية والمكافأة االخروية ه .حسن الخالقينأفتبارك هللا مقام البلوغ فيصير مظهر 
والحصول على امنيات القلب والروح ولقاء الرحمن ، لهيمثل أنواع النعم الروحانية في الملكوت اإل

وكذلك المجازاة االخروية يعني العذاب االخروي وهو الحرمان من العنايات ، في العالم االبدي
وكل نفس حرمت ، لدركات الوجوديةوالسقوط في أسفل ا، ة والمواهب التي ال ريب فيهالهيالخاصة اإل

 .من هذه االلطاف وان تكن باقية بعد الموت ولكنها عند اهل الحقيقة في عداد االموات

 (165 – 163ص ، من مفاوضات عبد البهاء) 

وان الطير غير القفص وان نفوذ الروح وقوته بدون واسطة الجسد ، ن ان الروح غير هذا الجسدا تبي  اذا  -3
مثل لو انكسر القلم وتعطل فالكاتب ، لو تعطلت اآللة فصاحبها مستمر في العملمن اجل هذا ، اشد

، هتذا متن جملتة البتراهين العقليتة علتى بقتاء التروح، ولو انهدم البيت فصاحبه باق  مستقر، حي حاضر
بتل احيانتا تقطتع اليتد  ،هذا الجسد يضعف ويسمن ويمرض ويصح ويتعب ويستتريح، وهناك دليل آخر

فتتالعين تعمتتى واالذن تصتتم واللستتان يتتبكم واالعضتتاء تبلتتى بمتترض ، الجستتمانية ل القتتوى والرجتتل وتختتت
وباالختصتتتار فقتتتد ينتتتتقص الجستتتد بالكليتتتة والتتتروح بتتتاق مستتتتديم علتتتى حالتتتة االصتتتلية وادراكاتتتته ، الفلتتتج

ن متولكتن حينمتا يبتلتى الجستد كلته بتاالمراض والعاهتات يحترم ، الروحانية ال يعتريها نقص وال اختتلل
 . وال يظهر فيضها، كالمرآة عند تكسرها او عندما تتغبر ال ينعكس شعاع الشمس فيها، لروحفيض ا

ألنتته مجتترد ومقتتدس عتتن التتدخول والختتروج ، وقتتد ستتبق ان بينتتا ان التتروح االنستتاني لتتيس بتتداخل الجستتد
والخلصتتة ان التتروح ، بتتل تعلتتق التتروح بالجستتد كتعلتتق الشتتمس بتتالمرآة، اللتتذين همتتا متتن شتتأن االجستتام

فتتتل تصتتتير عليلتتتة وال ، وال تصتتتح بصتتتحة الجستتتد، ال تمتتترض بمتتترض الجستتتد، النستتتاني بحتتتال واحتتتدةا
 ال ذليلة ، ضعيفة
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يعني ال يعتري الروح أي خلل وال تتأثر بسبب فتور الجسد ولو صار ، ال خفيفة وال صغيرة، وال حقيرة
اذا اتضتح وتحقتق  .بصترالجسد سقيما ضعيفا وقطعت االيدي واالرجل وااللسن واختلت قوة السمع وال

بتل التروح فتي نهايتة العظمتة لته ستلطان فتي ، وبقاؤه ليس مشروطا ببقاء الجستد، ان الروح غير الجسد
فتاذا انكسترت المترآة  .فتوذه واقتتداره كمتا يتجلتى ويظهتر فتيض الشتمس فتي المترآةنويتجلى ، عالم الجسد

  .او تغبرت حرمت من اشعة الشمس

 (169 – 168ص  ،من مفاوضات عبد البهاء)      

والجتتواب ان الملكتوت فتي االصتطلح الظتتاهري ، انتك تستأل عتن الحيتاة االبديتتة والتدخول فتي الملكتوت -4
ألن الملكوت لتيس بمكتان وال جستم بتل هتو ، شبيه ال حقيقية وال واقعتو  يقال له السماء لكن هذا تعبير

ة ومجتترد عتتن لهيتتنة اإلهتتو عتتالم روحتتاني وعتتالم رحمتتاني ومركتتز الستتلط، والمكتتان مقتتدس عتتن الزمتتان
ألن التحديتتد فتتي المكتتان متتن خصتتائص ، الجستتم والجستتمانيات ومنتتزه مقتتدس عتتن اوهتتام عتتالم االنستتان

  .والمكان والزمان محيطان بالجسد ال بالعقل والروح .االجسام ال االرواح

، فتتانظروا ان جستتم االنستتان لتته مكتتان فتتي موضتتع صتتغير يشتتغل شتتبرين متتن االرض ال اكثتتر متتن ذلتتك    
بتل فتي هتذا الفضتاء الستماوي التذي ال ، ولكن الروح والعقل االنساني يسير في جميع الممالك واالقاليم

، ويكتشتتف متتا فتتي الطبقتتات العليتتا ومتتا كتتان علتتى بعتتد ال يتنتتاهى، ومحتتيط بكتتل متتا فتتي الكتتون ، ىيتنتتاه
الن لهتا فتي ، واالرض والسماء بالنستبة للتروح علتى حتد ستواء، ذلك ألن الروح ليس لها حيز وال مكان

  .كليهما اكتشافات ولكن الجسم محصور في مكان وال علم له بما سواه

أمتا الحيتاة الجستمانية فهتي عبتارة عتن حيتتاة ، حيتاة الجستم وحيتتاة التروح :وأمتا الحيتاة فهتي علتى قستمين
 هو االستفاضتة متن التروح والوجود الملكوتي، واما حياة الروح فهي عبارة عن الحياة الملكوتية، الجسد

فالحيتاة الجستتمانية وان كتان لهتتا وجتود غيتتر انهتا عنتتد ، وهتتو االنتعتاش متتن نفحتات روح القتتدس لهتياإل
 مثل ان االنسان موجود وهذا ، المقدسين الروحانيين عدم صرف وموت مطلق
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فالحجر وان كان موجودا ولكتن ؟ ولكن أين وجود االنسان من وجود هذا الحجر، الحجر ايضا موجود
والمقصتتود متتن الحيتتاة االبديتتة هتتو االستفاضتتة متتن فتتيض التتروح ، نستتبة لوجتتود االنستتانوجتتوده عتتدم بال

فتانظروا ان هتذا التورد كتان فتي  .القدس كما يستفيض الورد من فصتل الربيتع الجديتد ونستماته ونفحاتته
لكنته نتال حيتاة جديتدة حينمتا قتدم موستم الربيتع وفاضتت ستحائبه ، االول له حياة وكانت الحياة جمادية

فحيتتاة هتتذا التتورد االولتتى ، اللطافتتةو  قت شمستته النورانيتتة بحرارتهتتا فأصتتبح عطتترا فتتي نهايتتة الطتتراوةواشتتر 
 . ممات الحياة الثانية هيإلى  بالنسبة

والمقصتتد ان الحيتتاة الملكوتيتتة هتتي حيتتاة التتروح وهتتي حيتتاة ابديتتة منزهتتة عتتن الزمتتان والمكتتان كتتالروح 
جستتم االنستتان متتا وجتتدت للتتروح مجتتردة ال مكتتان لهتتا النتتك لتتو بحثتتت فتتي ، االنستتانية التتتي المكتتان لهتتا

لهتا  نفلتيس للشتمس مكتان بتالمرآة ولكت، لها تعلق بهذا الجسم كتعلق هذه الشمس بهتذه المترآة نلك، ابدا
فعالم الملكوت على هذا المنوال مقدس عن كل ما يرى بالعين او يدرك بغيرها من الحواس ، بها تعلق

ذا العقتتتل الموجتتتود والمستتتلم بوجتتتوده فتتتي االنستتتان ايتتتن مكانتتته متتتن فهتتت، كالستتتمع والشتتتم والتتتذوق واللمتتتس
، انك لو بحثت في جسم االنسان بالعين والسمع وسائر الحواس ال تجد شيئا بينما هو موجود؟ جسمه

والمحبة ايضا ال مكان لها بل لهتا تعلتق ، فكذلك الملكوت ،ليس للعقل مكان ولكن له علقة بالمخ ااذا 
اما الدخول في الملكوت فهو بمحبتة هللا ، وت ليس له مكان بل له تعلق باالنسانوكذلك الملك، بالقلب

 . ويكون بالصدق والصفاء والوفاء واالستقامة والتضحية، واالنقطاع والتقديس والتنزية

هتؤالء التذين هتم مؤمنتون بتاهلل ويحبتون  لكتن، بتديأ اذا اتضح من هذه البيانات ان االنستان بتاق  وحتي  
ما تلك النفوس المحتجبة عن الحق مع ان لهم حياة لكنهتا أ .به فحياتهم طيبة يعني ابدية هللا ويوقنون 
يضتا حتي ولكتن حيتاة الظفتر أن العين حية والظفتر إمثل ، بالنسبة لحياة المؤمنين عدمو  حياة ظلمانية

بالنستبة وجتود الحجتر  نولكت، وهذا الحجر له وجود واالنسان ايضا له وجود، بالنسبة لحياة العين عدم
 االنسان وتلشى  ىألنه اذا توف، لوجود االنسان عدم وليس له وجود
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اذا صار متن الواضتح ان الوجتود الجمتادي ، جسمه وصار معدوما فانه يصير جمادا كالحجر والتراب
وكذلك النفوس المحتجبة عن الحق ان كتان ، الوجود االنسانيإلى  وان كان وجودا ولكنه عدم بالنسبة

د في هذا العالم وفي العالم االخروي ولكتنهم معتدومون ومفقتودون بالنستبة للوجتود القدستي لها من وجو 
   .الحائزين به ابناء ملكوت هللا

  (180 – 178 ،عبد البهاءمن مفاوضات ) 

وهتتذا  .وكيتتف أن علمتته فتتي ازديتتاد، منتتذ بدايتتة حياتتته الحظتتوا كيتتف أن روح االنستتان وعقلتته فتتي رقتتي   -5
فهتتي  .وكتتذلك حتتال التتروح االنستتانية بعتتد انقطاعهتتا عتتن هتتذا الجستتد .بتتل تتزايتتدفمعلوماتتته ال تتنتتاقص 

ة تأمر بتالخيرات لهيوهذا هو السر في أن األديان اإل .ألن الكماالت غير متناهية، تظل في رقي دائم
فلتتو  .ذلتتك ألن الخيتترات والمبتترات ستتبب فتتي علتتو التتدرجات العفتتو المغفتترة .ات متتن أجتتل األمتتواتوالمبتتر  

ونبتذل الخيترات ، فلمتاذا اذن نتدعو، الروح بعد الوفاة مستحيل لكانت أمثال هذه األمتور عبثتا كان رقي
 الدرجات؟ولماذا نطلب علو ، والمبرات

ة علتتى وجتتوب بتتذل الخيتترات والمبتترات لألمتتوات وحثنتتا علتتى أن نتتدعو لهيتتلقتتد نصتتت جميتتع الكتتتب اإل   
واذا كانت  .ن رقي الروح ممكن بعد صعودهاوهذا برهان كاف على أ .ونصلي ونبتهل طالبين المغفرة

، وفتي عتالم الناستوت يحتدث التزايتد والتنتاقص .المراتب محدودة متناهية اال أن الكماالت غير متناهية
مثلهتا فتي ذلتك مثتل عقتل  .فلتيس فتي عتالم األرواح تنتاقص وال تتدن .الملكتوت  وليس األمر كذلك فتي

نني آلمل من فضل الحق أن تكونتوا فتي رقتي دائتم ستواء فتي وا .فهما دائما في ازدياد، االنسان وعلمه
وأن ، وأن تكون روحكم في انشراح في هتذا العتالم وفتي العتالم اآلختر، عالم الناسوت أو عالم اللهوت

وأال يكتتون التوقتتف متتن ، وأن ترتقتتوا فتتي جميتتع مراتتتب الوجتتود، يكتتون عقلكتتم وفكتتركم وادراككتتم فتتي تزايتتد
   .التوقف اال التدنينه ال يعقب نصيبكم ذلك أل

 (162ص  ،في اوربا وامريكا عبد البهاءخطب ) 
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

نته ال أخبتركم بأبالنسبة لسؤالكم عن العالم االخر وارتباطه بهذا العالم فقد أمرني حضرة المتولى بتان  -1
د صتعودها علتى اطتلع ولكتن تكتون التروح االنستانية بعت ،يمكن تصتور العتالم االختر فتي هتذا العتالم

بحتتتال النفتتتوس فتتتي هتتتذا العتتتالم وال يتصتتتور هنتتتاك انفصتتتال او نستتتيان بينهمتتتا ولكتتتن ال علتتتم لنتتتا بهتتتذه 
  .رواح ببعضها البعض امر محققألصال ات  ان إ .الكيفيه

 (2 -2مجلد  ،مائدة اسماني)

مرار فتتتي العتتتوالم هتتتو أن التتتروح يترقتتتى باستتتت بهتتتاء هللافتتتإن متتتا عنتتتاه حضتتترة ، بالنستتتبة للحيتتتاة االختتترى  -2
مثلمتا حتال الجنتين فتي رحتم  .أما ماهية هذه العتوالم وطبيعتهتا فتل نعلتم عنهتا شتيئا، ة المتعددةلهياإل
 . وعليه فاننا ال نعلم شيئا عن طبيعة العالم االخر، فانه ال يعلم شيئا عن هذا العالم، األم

 م(1932تشرين االول/ أكتوبر عام  18أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته )

فإن ذلك ممكن بالتأكيتد ودليتل  ،بالنسبة لسؤالكم حول مدى إطلع الروح بعد صعودها على الحقيقة -3
هذه إلى  اننا نستطيع أن نساعد كل روح بالتدريج للوصول .على محبة الحق تبارك وتعالى ورحمته

الحقيقة في إلى  اة حتى لو لم يستطع الروح الوصولالمرتبة العالية من خلل تلوة االدعية والمناج
وقتتد أشتتار  .بتتل يبتتدأ متتن منعطتتف جديتتد ،ان تطتتور التتروح ال ينتهتتي متتع متتوت االنستتان .هتتذا العتتالم
إن  .المراتتتتب والمقامتتتات العظيمتتتة التتتتي يصتتتل اليهتتتا التتتروح فتتتي العتتتالم االختتترإلتتتى  بهتتتاء هللاحضتتترة 

 يمكتتن ألي إنستتان فتتي هتتذا العتتالم أن يتصتتور متتداه التطتتور الروحتتي فتتي ذلتتك العتتالم غيتتر محتتدود وال
 . وعظمته

 م(1935أيار/ مايو  22أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

إن جواب هذا السؤال لم يسبق أن رد عليته  ،لقد سألت سؤاال عما يحدث لنا عندما نغادر هذا العالم -4
 لسبب بسيط وهو صعوبة أي من االنبياء والرسل بالتفصيل 
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مثتاال جيتدا  عبتد البهتاءلقد أعطانا حضترة  .في ذهن االنسان لم يره أو يشاهده من قبلشيء ر تصو  
لعلقتتتة هتتتذا العتتتالم بالعتتتالم االختتتر بتتتالجنين فتتتي رحتتتم األم التتتذي يتطتتتور وتتكامتتتل عينتتتاه وأذنتتتاه ويتتتداه 

تطيع المشتتي أو التتتكلم أو الفهتتم إنتته ال يستت .ورجتتله ولستتانه متتع عتتدم قدرتتته علتتى الستتمع أو البصتتر
واذا حاولتتت تفهتتيم الجنتتين ماهيتتة  .ولكتتن جميتتع هتتذه القتتدرات تتطتتور وتتكامتتل متتن أجتتل هتتذا العتتالم

 .ولكن عندما يولد يستطيع فهم العالم ويمكن االستفادة من قدراتته ،عالمنا هذا فانه ال يستطيع الفهم
كل ما نعلمه هو أن روحنا وشخصتيتنا  .االخرر وضعنا في العالم وعلى هذا فاننا ال نستطيع تصو  

ن العتالم االختر هتو أفضتل متن عالمنتا كمتا أن عالمنتا هتذا أفضتل  ،ووجودنا يكون لته وضتع جديتد وا 
  .من رحم األم المظلم

 (م1943أكتوبر  تشرين االول / 3أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

في أحد االلواح بأن جميع األقرباء والمنتسبين لشخص المؤمن  بهاء هللاحضرة ما قاله إلى  باالشارة -5
ولكتتن  .فتتإن المقصتتود متتن ذلتتك هتتو التتدخول الجزئتتي، فتتي العتتالم االختتر لهتتيستتيدخلون الملكتتوت اإل

أرواحهتتم يمكتتن لهتتا أن تترقتتى بصتتورة ال متناهيتتة حيتتث ان االرتقتتاء الروحتتي فتتي العتتالم االختتر غيتتر 
 . ص الرواح المؤمنين بهذا الظهورمحدود وهو غير مخص

 م(1940نيسان/ ابريل  30أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته )

ا فصل  الشهادة في سبيل هللا  41الدعاء والمناجاة والتقرب إلى هللا وفصل  37وحدة اليمان والعرفان ووحدانية هللا وفصل  9]راجع أيض 
 ان ومقام المؤمن[.مقام النس 62وفصل 
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 ة والطهار ة النظاف   -65

 من آثار حضرة بهاء هللا 

ملكوتره الممتنررع فري انرره اراد ان يرراكم علرى آداب اهرل الرضروان ة اللطافرإلرى  خرذوا مرا يكرون اقررب -1
كرل االحروال لرئال تقرع العيرون علرى مرا تكرهره انفسركم واهرل الفرردوس فري ة كوا باللطافرتمس   .المنيع

 . الحين فيز عنها يحبط عمله تجاو الذي و 

 (46ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 ة اللطافإلى  خذوا ما يكون اقرب -2

ولكلمتة  .ةوالنظافتة اهميتة اللطافتإلتى  يشتير فيهتا حضترة بهتاء هللا التتيهذه اولى ايات الكتتاب االقتدس     
رقتتة والنظافتتة والكياستتة فمتتن معانيهتتا األناقتتة وال .يهتتا المتتادومن ي لغتتة عتتدة معتتان منهتتا المعنتتو ة اللطافتت

ايضتتا اللباقتة والتهتتذيب والنقتتاء والطهتتارة  يكمتا تعنتتة واألدب ودماثتة الخلتتق ورفاهتتة الحتس وكتترم الستتجي
  .المواضع المختلفة من الكتابفي المقصود  يويحدد سياق الكلم المعن

  (74ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

يحرران وال وح والر  عنرده علرى البريرة اشركروه برالر   قرد حكرم هللا بالطهرارة علرى مراء النطفرة رحمرة مرن -3
 قوموا على  .بعوا من كان عن مطلع القرب بعيداتت  
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 لطافرةتمسركوا بحبرل ال .كم بسلطان كران علرى العرالمين محيطرادكل االحوال انه يؤيفي خدمة االمر 
لره الرذي و  .لطيف على شأن ال يرى من ثيابكم آثار األوساخ هذا ما حكم به من كان الطف من كل

لم يتغيرر بالثلرال ايراكم ان الذي طه روا كل مكروه بالماء  .عذر ال بأس عليه انه لهو الغفور الرحيم
آخر كونوا عنصر اللطافة بين البريرة هرذا مرا اراد لكرم شيء تغير بالهواء او بالذي تستعملوا الماء 

ياء وعن ملل اخرى موهبة من وكذلك رفع هللا حكم دون الطهارة عن كل االش .موالكم العزيز الحكيم
  .هللا انه لهو الغفور الكريم

 (75و 74 تانالفقر  ،الكتاب االقدس)

  ةقد حكم هللا بالطهارة على ماء النطف -4

بهتتاء هللا هتتذا  عتتدد متتن المتتذاهب الدينيتتة اعتقتتاد يعتبتتر متتاء النطفتتة نجستتا وقتتد الغتتى حضتترةفتتي ستتاد      
 . المفهوم

  (103ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 ة تمسكوا بحبل اللطاف  -5

من استباب علتو هي "ان التنزيه والتقديس والنظافة واللطافة  :شأن اللطافةفي ذكر حضرة عبد البهاء      
"متتع ان النظافتتة الظتتاهرة امتتر يتعلتتق بالجستتد اال ان  :ثتتم قتتال ".وترقتتي حقتتائق االمكتتاننستتاني العتتالم اإل

 " .تأثيرا شديدا على الروحانيات اله

 (104ة فقر  ،رح الكتاب االقدسش)

 لم يتغير بالثلال الذي طهروا كل مكروه بالماء  -6

اللتون والطعتم والرائحتة وقتد زاد حضترة بهتاء هللا فتي بيتان هتي ختواص المتاء و إلتى  ""الثلث تشير كلمة     
 . تى يكون المستعمل منه غير صالح للغتسالوم ""البكر الماء اوصاف

 (105ة قر ف ،شرح الكتاب االقدس) 
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 عن كل االشياء وعن ملل اخرى ة رفع هللا حكم دون الطهار  -7

فكتترة كانتتت تأختتذ بهتتا عتتدة هتتي الغتتى حضتترة بهتتاء هللا فكتترة النجاستتة المقترنتتة بتتبعض االفتتراد واالشتتياء و     
فري "قد انغمسرت االشرياء  اذ اعلن حضرته ان بظهوره المبتارك .قديمةطوائف دينية ومجتمعات قبلية 

 هارة".بحر الط

 (106ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 . ايام مرة واحدة ثلثةالشتاء كل في الصيف و في اغسلوا ارجلكم كل يوم  -8

 (152فقرة  ،الكتاب االقدس)

 اغسلوا ارجلكم  -9

الكتتاب االقتدس االغتستال المنتتظم ونظافتة الملتبس وان فتي ى بهتا جمتال القتدم صو أ التيمن الفضائل     
البيانتتات  "خلصتتة احكتتام الكتتتاب االقتتدس واوامتتره" ء جتتوهر اللطافتتة والنظافتتة وتتتوجزيكتتون اهتتل البهتتا

غستل فتي المتصلة بذلك وقد ذكر حضرة بهاء هللا بأن من المستحسن استتعمال المتاء التدافئ ة المبارك
 . بالماء البارد غسلهااالرجل ولكن ال بأس من 

 (167ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

كرل فري اللطافرة  انرا نحرب   .سكم عما يكرهه هللا كرذلك يعظكرم العلريملباوتكم وغسلوا نظفوا ياقوم بي -10
 . كتاب هللا العزيز الحميدفي االحوال اياكم ان تتجاوزوا عما امرتم به 

 (295ص  ،3مجلد  ،امر وخلق)

لرن يجرد نفحرات الررحمن وال يسرتأنس معره أهرل ة لريس لره لطافرالرذي ان ة كونوا في غاية اللطاف -11
 . اتقوا هللا وال تكونوا من الجاهلين الرضوان

  (296 – 295ص  ،3جزء  ،امر وخلق) 
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  عبد البهاءمن اثار حضرة 

ان التنزيته  .ان النظافة الظاهرية على الرغم من انها جسمانية ولكن لها تتأثير شتديد علتى الروحانيتات  -1
ان النظافتتتتة  .قتتتتي حقتتتتائق االمكتتتتانوالتقتتتتديس والطهتتتتارة واللطافتتتتة متتتتن مستتتتببات علتتتتو عتتتتالم االنستتتتان ور 

 .المقصود ان النظافة والطهارة الجستمية لهتا أثتر فتي روح االنستان .الجسمية سبب لحصول الروحانية
ة ومتتذكورة فتتي كتتتب االنبيتتاء المقدستتة حيتتث ان لهيتتالحظتتوا ان النظافتتة والطهتتارة مقبولتتة لتتدى العتبتتة اإل

 . غير نظيفشيء أي  هذه الكتب المقدسة تحظر استعمال

  (296ص  ،3جزء  ،امر وخلق) 

متتتن ضتتتمن الشتتتئون الجستتتمية فتتتي عتتتالم الوجتتتود التتتتي لهتتتا تتتتأثير فتتتي المراتتتتب الروحانيتتتة هتتتي النظافتتتة   -2
روحانيتتة ولهتتذا أكتتد ة مكتتان طتتاهر ونظيتتف ستستنشتتق منتته نفحتتإلتتى  فعنتتدما تتتدخل، طافتتة والطهتتارةوالل

 . واالقوم ظم على هذا االمر االتمروحي الحبائه الفداء في هذا الكور االع بهاء هللاحضرة 

 (78ص  ،حدود واحكام گنجينه) 

 . يجب على التلميذ ان يكونوا في قمة الطهارة والنظافة وكلما ازدادت النظافة فهي أفضل -3

  (131ص  ،1مجلد  ،منتخباتي از مكاتيب) 

ا فصل   الدعاء والمناجاة والتقرب إلى هللا[. 37]راجع أيض 
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  بهائيال داري والعالمي النظام ال   -66

 من آثار حضرة بهاء هللا 

ما شهدت عين االبرداع الذي قد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم واختلف الترتيب بهذا البديع   -1
 شبهه.

  (181ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 هذا النظم االعظم  -2

ويشتكر ربته فإنته ، بهتاء هللانظتم إلتى  طتوبى لمتن ينظتر" :كتتاب البيتان الفارستيفتي ذكر حضرة الباب 
التذي بأنته النظتام  ظم"الرن" هللا هتذا ولي أمروقد حدد حضرة  ".البيانفي له من عند هللا  يظهر وال مرد  

حيث أنزل االصتول واألحكتام الكفيلتة بإثبتات فعاليتته وقتال ، الكتاب األقدسفي أبدعه حضرة بهاء هللا 
  ."ظماضطرب النظم من هذا النظم األع"قد  :وصفهفي 

وآثتتار حضتترة ، آثتتار حضتترة بهتتاء هللافتتي  ةنتتمبي   "بهررائيالعررالمي "النظررام ال ونجتتد المعتتالم الرئيستتية لهتتذا 
إن هيئتتتات التتتنظم  .ورستتائل ومراستتتيم بيتتت العتتتدل األعظتتم، هللا ولتتي أمتتتروتواقيتتع حضتتترة ، عبتتد البهتتتاء

 بهتتتاء هللاة لتتتنظم حضتتترة التتتتي هتتي بمثابتتتة البنيتتتة االساستتيالوقتتت الحاضتتتر فتتتي القتتتائم  بهتتائيال داري اإل
هتتتذا فتتتي هللا  ولتتتي أمتتترواكتتتد حضتتترة  .رابطتتتة عالميتتتة متحتتتدةإلتتتى  ستنضتتتج وتتطتتتور مستتتتقبل، العتتتالمي

إنجتاز وظائفهتا فتي المكونتة ألعضتائه  الهيئتاتو  داري "عنتدما تبتدأ عناصتر هتذا التنظم اإل :الصدد بانته
 ة بهم  
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البتتتديع  لهتتتيأال يعتبتتتر نتتتواة التتتنظم اإل فتتتيويبتتترهن علتتتى جدارتتتته ، ستتتيؤكد هتتتذا التتتنظم مطالبتتته، وكفتتتاءة
وللمزيتتدعن  ".المقتتدر لتته عنتتد حلتتول الميقتتات أن يشتتمل اإلنستتانية جمعتتاء مثتتاليبتتل نموذجتته ال، فحستتب

 The Worldي فتة المنشتور  ولتي أمتر هللاتواقيتع حضترة إلتى  يمكتن الرجتوع داري تطتور هتذا التنظم اإل

Order of Baha’u’llah . 

 (189 ةفقر  ،شرح الكتاب االقدس)

النفروس علرى عردد البهراء وان  هان يجعلوا فيها بيرت العردل ويجتمرع فيرة قد كتب هللا على كل مدين -3
لهرم ان  ياالعلرى ويررون مرن ال يررى وينبغر يازداد ال بأس ويرون كرأنهم يردخلون محضرر هللا العلر

مصرالح العبراد  فرييكونوا امناء الرحمن بين االمكان ووكالء هللا لمرن علرى االرض كلهرا ويشراوروا 
 . امورهم ويختاروا ما هو المختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفارفي لوجه هللا كما يشاورون 

  (30ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 قد كتب هللا على كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل  -4

 .وعالميتا، ياووطن، محليا :مستويات هيئات منتخبة تعمل لخدمة المجتمع على ثلثةهي بيوت العدل 
وأبتتان  .الكتتتاب االقتتدس بتأستتيس بيتتت العتتدل االعظتتم وبيتتوت العتتدل المحليتتةفتتي أمتتر حضتترة بهتتاء هللا 

وأوجز  (أو المركزي  ياإلقليم) ي الواح الوصايا ضرورة تأسيس بيت العدل الثانو في حضرة عبد البهاء 
 . طريقة انتخاب بيت العدل األعظم

كتل محتل يبلتغ فتي هيئتة تنتختب هتي و ، محلتيه هتو بيتت العتدل الاآليتة المنتوه عنهتا أعتلفتي المقصود 
هللا مؤقتا سن البلوغ لهذا  ولي أمروقد حدد  .عدد البهائيين البالغين المقيمين فيه تسعة نفوس أو أكثر

ولكنتته أفصتتح بتتأن تحديتتد ستتن البلتتوغ يمكتتن تغييتتره مستتتقبل بقتترار بيتتت ، الغتترض بواحتتد وعشتترين عامتتا
، والمركزيتتة بيتتوت العتتدل المحليتتة والثانويتتة حاليتتا بالمحافتتل الروحانيتتة المحليتتةوتستتمى  .العتتدل االعظتتم

   :قائل ان هذه التسمية مؤقتة وأضاف هللا ولي أمروقد أبان حضرة 
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ستتتعرف هتتذه ، ويتتتم تقتتديرهما علتتى وجتته اكمتتل، ومكانتتته وضتتوحا بهتتائي"بينمتتا تتتزداد أهتتداف التتدين ال
ولتتتن يختلتتتف مستتتتقبل طتتترز المحافتتتل  .بيتتتت العتتتدل"لئتتتم أال وهتتتو "باستتتمها التتتدائم المتتتتدريجيا  الهيئتتتات

وظائفهتتتا الحاليتتتة تلتتتك الصتتتلحيات إلتتتى  بتتتل ستتتيمكنها ايضتتتا ان تضتتتيف، الروحانيتتتة الحاليتتتة فحستتتب
ال بوصفه أحد النظم الدينيتة ، سيفرضها االعتراف بدين حضرة بهاء هللا التيوالمسئوليات واالمتيازات 

نما بوصفه الدين الرسم، طالعالم فقفي المعترف بها   ".لدولة مستقلة وذات سيادة يوا 

 عدد البهاء  -5

الوقت الحاضر عدد االعضاء في وقد تحدد  .يالعدد تسعة وفقا للحساب األبجد ي " يساو لفظ "بهاء
وهو الحد ، كل من بيت العدل االعظم والمحافل الروحانية المركزية والمحلية بتسعة أعضاءفي 

 . الهيئاته حضرة بهاء هللا لعضوية هذه قرر الذي األدنى 

 لهم ان يكونوا امناء الرحمن بين االمكان  يينبغ  -6

إلى  ،ومسئولياتها، والمحافل الروحانية المركزية والمحلية، السلطات المخولة لبيت العدل االعظم
ورسائل  ،آثار حضرة بهاء هللا وحضرة عبد البهاءفي نة مبي  ، جانب الصفات المطلوبة لعضويتها

فقد حددها دستور  الهيئاتأما الوظائف الرئيسة لهذه  .وشرح بيت العدل األعظم، ولي أمر هللاحضرة 
 . كما حددتها دساتير المحافل الروحانية المركزية والمحلية، االعظم بيت العدل

  (51 – 50 – 49الفقرات  ،من شرح الكتاب االقدس)
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 من آثار حضرة عبد البهاء 

فيجب ان ينتخب انتخابا عاما ، جعله هللا مصدر كل خير ومصونا من كل خطأالذي العدل أما بيت  -1
ن يكون اعضاؤه مظاهر تقوى هللا ومطالع العلم والنهى ومن أويجب ، ن يشكل من النفوس المؤمنةأو 

والمقصود ببيت العدل هو بيت العدل  .ين لخير جميع نوع االنساندين هللا والمحب  في الثابتين 
 جميع البلد بيوت عدل خصوصية وهذه تنتخب بيت العدلفي ان تشكل  يوذلك يعن يمومالع

النصوص في لم ترد  التيوهذا المجمع هو مرجع كل االمور ومؤسس القوانين واالحكام  .يالعموم
هو الرئيس المقدس لهذا  ولي أمر هللاو  .عضلةهذا المجلس تحل جميع المسائل المفي و  .ةلهياإل

واذا لم يحضر بذاته االجتماعات فيختار نائبا ، ال ينعزلالذي عضو االعظم الممتاز المجلس وال
امر هللا خاصة  يواذا اقترف احد االعضاء ذنبا يلحق ضره العموم فأمر اخراجه لول، ووكيل عنه

القوة هي والحكومة ، وبيت العدل هذا هو مصدر التشريع .واما انتخاب غيره فمن حق االمة
والتنفيذ يجب ان يكون ظهيرا ومعينا للتشريع حتى ، والتشريع يجب ان يكون مؤيدا بالتنفيذ .التنفيذية

فتصير االقاليم ، دعائم العدل واالنصافة يحصل من ارتباط هاتين القوتين والتئامهما متانة ورزان
  .جنة نعيم وفردوسا أعلى

 (من الواح الوصايا)

هو أن حضرة الرب االعلى مظهر الوحدانية والفردانية ، ءلهم الفدا يفأساس عقائد اهل البهاء روح -2
 لهياإل يالمظهر الكل،داءفالحبائة الثابتين  يروح، وحضرة جمال االبهى، ة ومبشر جمال القدملهياإل

ومرجع الكل الكتاب ، وما دون كل عباد له وكل بأمره يعملون ، الربانية ومطلع الحقيقة المقدسة
وكل ما يقرره بيت العدل ، يبيت العدل العمومإلى  صة ترجعاالقدس وكل مسئلة غير منصو 

ظهر أحب الشقاق و أمن تجاوز عنه فهو ممن  .باالتفاق او بأكثرية االراء هو حق وهو مراد هللا
 الذي  يوالمراد هو بيت العدل العموم .عرض عن رب الميثاقأ النفاق و 
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ب الموجودين ينتخبون االعضاء بقاعدة حباء الشرق والغر أن أ يوذلك يعن، ينتخب من جميع البلد
مكان ويتذاكرون في ويجتمع هؤالء االعضاء ، بلد الغرب كاالنجليزفي االنتخاب المصطلح عليها 

المسائل غير المنصوصة وكل ما في المسائل المبهمة أو في كل ما وقع فيه االختلف او في 
فهو ايضا  معاملت غير المنصوصةيقررونه هو كالنص وحيث ان بيت العدل هو واضع قوانين ال

ولكن بعد ، مسئلة ويعمل بهفي ان بيت العدل يضع اليوم قانونا  ييستطيع نسخ تلك القوانين يعن
فيستطيع بيت العدل ، االزمانفي الحالة العمومية ويحصل اختلف في  يمائة سنة يحصل تغيير كل

فالواضع ، اإلهيان النها لم تكن نصا صريحا ل تلك المسئلة القانونية حسب اقتضاء الزمن يبد  أ يالثان
  .هو بيت العدل والناسخ ايضا هو بيت العدل

  (من الواح الوصايا)

فهل من موهبة ، وينشر جناحه عليها عبد البهاءبروح هللا وحاميها  دةفهذه المحافل الروحانية مؤي  -3
ية ينتشر منها نفحات القدس وهذه المحافل الروحانية سرج نورانية وحدائق ملكوت؟ اعظم من هذا

منها روح الحياة على كل الجهات  ي على االفاق ويشرق منها انوار العرفان على االمكان ويسر 
 . جميع الشئون واالحوالفي االنسان  ياعظم سبب لترقهي و 

  (130ص  ،من مكاتيب عبد البهاء)

  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

نظام آخر يكون قد أي  يختلف أساسا عن داري ان النظام اإلإلى  كما تجب االشارة في هذا الصدد  -1
 وضع  بهاء هللاحيث أن حضرة  ،من انبياء السلفأي  وضعه
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مبادئه بنفسه وأسس مؤسساته وعي ن الشخص المبي ن والمفسر لكلمته وأعطى السلطة والصلحية 
قوته وميزته الجوهرية هنا يكمن سر  .زمة للمؤسسة التي ستكمل وتطبق احكامه وتعاليمهالل

ديان في العالم أو من اآلثار المقدسة لألأي  اننا ال نجد في .والضمان بعدم حدوث تصدع أو سقوط
الذي يمكن  داري في آثار مؤسس الدور البابي أية نصوص حول العهد والميثاق أو حول النظام اإل

فهل يمكن للمسيحية  .لبهائيقياسه من حيث المدى واالعتبار بتلك النصوص الموجودة في الدور ا
ان يقدما شيئا ، وهما من أعظم الديانات المعترف بها في العالم وأوسعها انتشارا ،أو االسلم مثل

وهل نصوص ؟ عبد البهاءأو الواح الوصايا لحضرة  بهاء هللايعادل أو يضاهي كتاب عهدي لحضرة 
الذين اعطوا النفسهم  الهيئاتو  ئك الزعماءاالنجيل المقدس أو القرآن الكريم تعطي سلطات كافية الول

هل يمكن لبطرس وهو قائد ؟ الحق في تفسير وتبيين النصوص المقدسة الثارهم وادارة شئون جالياتهم
والخليفة الشرعي له  الرسل المعترف به أو االمام علي عليه السلم هو ابن عم الرسول محمد )ص(

ان يقدما شيئا مكتوبا وواضحا من المسيح عليه السلم أو  –ومع كل المكانة العالية التي يحتلنها –
او ترد على الذين رفضوا  بحيث تدحض وتسكت الذين عاصرونهم انذاك من النبي محمد )ص(

؟ موجودا حتى اليوم ما زالسلطاتهم في مرحلة الحقة ومن ثم عملوا على ايجاد التفرقة والشقاق الذي 
المسيح عليه السلم المكتوبة سواء حول الخلفة أو حول واين يمكن ان نجد في اقوال السيد 

مجموعة االحكام الخاصة أو االوامر االدارية المحددة والواضحة والتي تتميز في مجموعها تماما عن 
اين يمكن أن نجد ما يمكن مقايسته ومقارنته مع النصائح المختلفة واالحكام ، المبادئ الروحانية

أي  وهل يوجد في؟ عبد البهاءوحضرة  بهاء هللارة التي نزلت من قلم حضرة والحدود واالنذارات الزاخ
فقرة من فقرات القران الكريم وهو الكتاب المقدس الذي يضم بين دفتيه مجموعة من الحدود الشرعية 

هل ، واالحكام االدارية والشئون التعبدية ويفوق بشكل كبير على االديان السابقة التي أصابها الفساد
 إلى  فيه أي اشارة واضحة يوجد
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 ؟خليفتهإلى  السلطة الواضحة التي منحها الرسول محمد عليه السلم في عدة مناسبات بشكل شفهي

 (The Dispensation of Baha’u’llah بهاء هللادورة  من توقيع)

وفي هذه المرحلة الحاسمة اشعر بانه من واجبي ان اشرح خصائص ووظائف العمودين اللذين  -2
 .لهيالعزيز وهما مؤسسة والية أمر هللا ومؤسسة بيت العدل االعظم اإل داري ان هذا النظام اإليؤازر 

أما وصف جميع العناصر المتنوعة التي تعمل من خلل هذه المؤسسات فيعتبر خارج نطاق وهدف 
على ان جيل المستقبل هو القادر وحده  .هذه الرسالة التي تتضمن الحقائق االساسية للمر المبارك

تعريف وتوضيح هذا النظام بكل عناية ودقة وتحليل طبيعة العلقة المستحكمة بين هذين الركنين 
ومن جانب آخر ربط كل مؤسسة منه بمشر ع هذا  ،عبد البهاءالرئيسيين اللواح الوصايا لحضرة 

 ان هدفي حاليا أن أوضح بعض المميزات البارزة لهذين .الظهور االعظم ومركز عهده االقوم
، على الرغم من علمنا بتركيبته العظيمة التي سبق شرحها بكل وضوح داري الجناحين للنظام اإل

  .عذر ان تم اساءة فهمه أو تجاهله أيوبالتالي ال يوجد 

لحضرة  داري بأن هاتين المؤسستين للنظام اإل، في البداية يجب ان نذكر وبلغة واضحة وصريحة 
وحيوية وكل منهما متمم ة لحق تبارك وتعالى ولهما وظائف هامهما في االصل من جانب ا بهاء هللا

ة المتدفقة لهيان هدفهما المشترك واالساسي هو ضمان استمرارية القدرة اإل .للخر في الغاية والهدف
انهما  .من مصدر الشريعة الربانية وحفظ وحدة اتباعها والمحافظة على سلمة تعاليمها ومرونتها

مع بعض في ادارة شئون االمر عملن باالشتراك تعن بعضهما البعض و نفصمان تمؤسستان ال 
عن  والدفاع، المبارك وتنسيق فعالياته وانشطته وترويج مصالحه واهدافه وتطبيق حدوده واحكامه

وكل منها يصاحبها  ،ان كل مؤسسة تعمل في حدود ونطاق عمل واضح ومحدد .مؤسساته المتفرعة
كما  .تعتبر اداة من أجل تنفيذ المسؤليات والواجبات الملقاة على عاتقها المؤسسات اللزمة لها والتي

 ان كل منها تمارس قدرتها وسلطتها وجقوقها وامتيازها 
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ان هاتين المؤسستين غير متناقضتين وال تحط قيد شعره من مقام  .داخل نطاق العمل المعين لها
كمل سلطة تبل كل منهما ، لبعضهما البعضكما انهما غير متعارضتين أو هادمتين ، احدهما للخر
  .ين في اهدافهما بصورة دائمة وجوهريةتعتبران متحدتو  ى ووظائف االخر 

  (المرجع السابق) 

والمبادئ التي يجب  داري التي بني عليها هذا النظام اإلواالن هناك كلمة يجب ان تقال حول النظرية  -3
عن الصواب اذا اردنا ان نقارن بين هذا النظامن يكون بعيدا ، بداية .ان تحكم مؤسساته الرئيسية

وبين االنظمة االخرى التي ابتدعتها عقول البشر خلل مراحل متعاقبة من التاريخ  لهيالبديع اإل
تنم عن ضعف التقدير لما أوجده مؤسسه ، ان مقارنة مثل هذه .بهدف ادارة مؤسساته االنسانية

 بهاء هللاة الذي وضعت شريعة لهينموذجا للحضارة اإل ان هذا النظام يمثل .العظيم من صنع بديع
ان أيا من المنظمات البشرية المتنوعة والدائمة  .اساسه والمقرر له ان يستقر على وجه االرض

ال تعطينا وال توضح لنا المعيار الذي ، الشرقية منها أو الغربية، القديمة منها أو الحديثة ،التغيير
 . ائل المكنونة فيها أو معرفة متانة قواعدها وأصولهابموجبه يمكن لنا قياس الفض

وسواء من  داري التي تركز على دعائم هذا النظام اإل (الكومنولث)ان الحكومة البهائية المستقبلية  
هي حكومة فذة وال نظير لها في تاريخ المنظمات السياسية وال ند لها في ، الناحية النظرية أو العملية

فل يوجد في الحكومات الديمقراطية أو االستبدادية  .ة الدينية المعروفة في العالممن االنظم أيتاريخ 
التي تمثل الحد ، وال في النظام االرستقراطي او النخبة، سواء كانت ملكية أم جمهورية، أو المطلقة

أو ، مثل الحكومة العبرية، الدينية المعروفةوال في جميع انواع الحكومات والمنظمات  ،الوسط
ال يوجد في كل ما ذكر ما يمكن ، أو عند االمامة والخلفة في االسلم، المنظمات المسيحية الكنسية

  .الذي ابتدعته ورسمته يد القدرة واالقتدار لذلك المهندس البارع القدير داري مقارنته بالنظام اإل

  (المرجع السابق) 
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في كل حكومة من ة موجودة عناصر معينيحمل في طياته ، الجديد المولد، داري ان هذا النظام اإل -4
سلبي موجود في عنصر  أيولم يستقطب ، الحكومات العلمانية الثلث ولكن ال يطابق تماما ايا منها

دون االخلل بالحقائق كما انه يمزج ويوفق بين الحقائق الموجودة في تلك االنظمة  .تلك الحكومات
انه أمر لم تستطع تحقيقه  .أساس هذا النظام العالمية والمبادئ السماوية الموجودة في اصل و لهياإل

  .االنظمة البشرية حتى اليوم

الن ، هو ليس ديمقراطيا بحتا بهاء هللالدين  داري كما يجب ان ناخذ بعين االعتبار بان النظام اإل
في هذا  ةموجود الموجودة في االنظمة الديمقراطية وهو استمداد السلطة من الشعب غير العناصر

اثناء ادارتهم لشئون االمر  لهيوكما يجب ان نتذكر بان اعضاء بيت العدل االعظم اإل .ظهورال
وطبقا لبيانات الصريحة ، المبارك واثناء تشريعهم للحكام والقوانين الضرورية المتممة لكتاب االقدس

يدوا بأي ليسوا مسؤولين امام الشعب الذي يمثلونه وال هو مسموح لهم ان يتق، بهاء هللالحضرة 
انما عليهم ان يتضرعوا  .احساسات أو آراء أو عقائد جمهور المؤمنين أو الذين انتخبوهم مباشرة

كما يجب عليهم ان  .بالدعاء والمناجاة ويسترشدوا بما يمليه عليهم ضمائرهم ويقضي به وجدانهم
ثر ويدققوا في كل حالة وان يزنوا بعقولهم بغير تأ، يطلعوا بانفسهم على االوضاع السائدة في الجامعة

اال ان من واجبهم االحتفاظ النفسهم بالحق الثابت في اتخاذ القرار دون قيد أو شرط ، تعرض عليهم
ان اعضاء بيت العدل االعظم  .انه يلهمهم ما يشاء"" بهاء هللامطمئنين بالتأكيد القاطع لحضرة 

هم الذين يستفيضون من فيض  -اشرة وحدهم وليس هؤالء الذين ينتخبونهم بطريقة مباشرة أو غير مب
  .ة التي هي سبب حفظ وحماية هذا الظهور والتي تفيض عليه بنعمة الحياةلهيالهداية اإل

 (المصدر السابق) 

تاريخ في الجديد يمتاز عن جميع انظمة العالم السقيمة وهو فريد من نوعه عالمي هذا النظام ال  -5
 تمد على ركنين اساسيين انه يع .االديان وال شبيه او نظير له
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والركن االخر ، ير والتبيينفسويعتبر بمثابة المصدر للت، اول واعظم ركنهي ة و لهيالوالية اإل :هما
  .يعتبر مصدرا للتشريعالذي  لهيهو بيت العدل االعظم اإل

  (بديع 105توقيع )

، البيان الفارسيفي جان ذربيآسجين حصون  ما زالاشار حضرة الباب وهو عالمي هذا النظام الإلى  -6
بينه وبين اسم حضرة بهاء هللا ة صر وعقد اآل اشارة واضحة وأعلن مقدمه، لبابيةالدورة افي ام الكتاب 

 :قال ، الفصل السادس عشر من الواحد الثالثفي واليك عبارته الفذة الواردة  .بشر هو برسالتهالذي 
لى هذا النظم نفسه أشار  ."يظهر وال مرد له ويشكر ربه فإنه نظم بهاء هللاإلى  لمن ينظر "طوبى وا 

الكتاب االقدس أم في فقال ، عليه تهيمن التيانزل فيما بعد االحكام والمبادئ الذي حضرة بهاء هللا 
ما الذي واختلف الترتيب بهذا البديع  قد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم" :دورتهفي الكتاب 

وصيته في حها مهندسه العظيم حضرة عبد البهاء لمه فقد وض  اما معا ".شهدت عين االبداع شبهه
عصر في ون اسس هيئاته االولى ضعالشرق والغرب ي كلفي تباعه أشرع من بعده  بينماوعهده 

 . التكوين هذا من الدورة البهائية

  (383ص  ،كتاب القرن البديع)

بمثابة اساس وقاعدة النظام هي المتعددة و  المدن والقرى واالقاليمفي لقد تم تأسيس المحافل الروحانية  -7
واجنحة المحافل  يتعتبر اياد التيكما تم تأسيس اللجان المختلفة  .لحضرة بهاء هللاعالمي ال

بإشراف النفوس المنتخبة من جمهور المؤمنين هي الروحانية المقدسة ووجدت الصناديق الخيرية و 
قد " :ب االقدس من قلم المشرع القدير قوله عز اجللهالكتافي لقد جاء هذا االمر االكيد  .والمؤمنات

كتب هللا على كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء وان ازداد 
االعلى ويرون من ال يرى وينبغي لهم ان يكونوا  يال بأس ويرون كأنهم يدخلون محضر هللا العل

 امناء الرحمن بين االمكان 
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امورهم في مصالح العباد لوجه هللا كما يشاوروه في الء هللا لمن على االرض كلها ويشاوروا ووك
عالمي وبعد وضع اساس هذا النظام ال ......".ويختاروا ما هو المختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار

د انتخبت وقالمستقبل بيوت العدل الخصوصية في ستسمى  التيو  تأسست المحافل الروحانية المركزية
، نصبت اركان وأعمدة القصر المشيدبذلك و ة االقاليم المختلففي بواسطة وكلء االحباء  هذه البيوت

وتأسست مؤتمرات للوكلء وصناديق خيرية مركزية  .بين الحين واالخرة كما شكلت لجان مختلف
  .ختلفةعدة لغات مإلى  وكتبت دساتير للجامعات البهائية بكل دقة واتقان وترجمت ونشرت

  (بديع 101من توقيع نوروز )

  من رسائل وآثار بيت العدل االعظم

لألمر االعظم وعلقتهما مع بعض ومدى  داري والنظام اإلعالمي بالنسبة لسؤالكم االول حول النظام ال -1
نوعين من االنظمة إلى  تواقيعه باللغة االنجليزيةفي  ولي أمر هللافقد اشار حضرة ، التفاوت بينهما

او   World Order عالمي واآلخر النظام ال  Aministrative Order داري احدهما النظام اإل
هو  داري ان النظام اإلإلى  بياناتهفي شار أوقد   New World Order الجديدعالمي النظام ال

يم هو كل التعالعالمي و النظام الأ داري كما يجب عدم اعتبار النظام اإل .....يمقدمة للنظام العالم
عالمي ان النظام ال .حد ذاتهفي  لهيمجموعها االمر اإلفي ة لهية وانما تعتبر جميع التعاليم اإللهياإل

الهدف إلى  هو وسيلة للوصول يالوقت الحاضر او حين وصوله لمرحلة البلوغ النهائفي سواء 
وال  ،شريعة ذاتهاوليست ال، نه وسيلة وآليةإ .غبراءة على بسيط اللهيتحقيق المدنية اإل أي يالغائ

 ة العالية فهو النواة المركزية ومظهر للقوى المكنون ي اما النظام االدار  .يمكن اعتباره بديل عن أمر هللا
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 صرسيستقر ويتحقق فيما بعد والمبشر بظهور العالذي الجديد  لهياإلعالمي المحيطة بالنظام ال
 . يالذهب

 (بديع 132شهر الشرف  14بتاريخ  يالسيد هوشنك محمودإلى  من رسالة)

ضمان الحفاظ على النصوص المقدسة  :ضمن صلحيات بيت العدل األعظم وواجباته من ان -2
تحليل اآليات واآلثار المباركة وتصنيفها وتنسيقها والدفاع ، وحمايتها من التحريف وسوء التصرف

عاية مصالح امر هللا وأيضا ترويج ور  .عن أمر هللا وحمايته وتخليصه من قيود القمع واإلضطهاد
لحضرة عالمي والتمهيد لتأسيس النظام ال، وتقويتها داري ونشره وتبليغه وتوسيع مؤسسات النظام اإل

واإلهتمام بتحسين األخلق واإلتصاف بصفات وخصائل رحمانية تتميز بها الحياة البهائية ، بهاء هللا
لف والتفاهم بين األمم والشعوب واستقرار تقوية أواصر التآفي الحثيث  يوالسع، الفردية واإلجتماعية

صلح العالم وتقدمهفي والمجاهدة عالمي السلم ال  . سبيل تهذيب النفوس وتنويرها وا 

، وايضا سن وتشريع القوانين واألحكام غير المنصوصة ونسخها وتبديلها حسب اقتضاء العصر
وحفظ ، تسبب الخلف التيضايا جميع القفي وتوضيح المواضيع المبهمة والتشاور واتخاذ القرار 

الحقوق الشخصية وضمان الحرية واالبتكار لألفراد والمحافظة على شرف اإلنسان وتنمية األقطار 
ترويج وتطبيق أحكام أمر هللا ومبادئه والحفاظ على حسن األخلق وتعميمها بموجب  .وتعمير البلدان

عكا وحيفا  يمدينتفي الدائم ألمر هللا  داري واإل روحانيحدود هللا وسننه والمحافظة على المركز ال
العالم أجمع وتوجيه فعاليات أهل في وتوسيع مرافقه وتحسينها وايضا ادارة شؤون جامعة األحباء 

العالم أجمع وتوجيه في البهاء وتنظيمها وتنسيقها وتوحيدها وايضا إدارة شؤون جامعة األحباء 
نشاء المؤسسات الضرورية واتخاذ اإلجراءات فعاليات أهل البهاء وتنظيمها وتنسيقها وت وحيدها وا 

 والمؤسسات األمرية وضمان القيام بواجباتها ضمن حدودها واختصاصاتها وتوفير الهيئاتلمراقبة 
 ستلم الوسائل ال
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 . وضعت تحت إشرافه ثم إدارتها وصرفها التيالتبرعات وعائدات األوقاف والممتلكات األخرى 

، ةلهيكسر الحدود واألحكام اإلفي تعرض عليه وتحديد العقوبات  التيلفات الخفي وايضا الفصل 
المنازعات في وايجاد الوسائل الفعالة لتنفيذ القرارات الصادرة والعمل على حل الخلفات والحكم 

الضمان الوحيد لتأمين سيادة القانون هي ة وحمايتها و لهيالحاصلة بين البرية وترويج العدالة اإل
ن مصدر سلطة بيت العدل األعظم ووظائفه ونطاق إ. ......العالمفي وتثبيت دعائمها  والنظام

فهذه اآليات الباهرات وما بينه ، من يراعة حضرة بهاء هللاة من اآليات المنزلة أعماله كلها منبعث
ن الوحيد المنصوص عليه بعد حضرة عبد هو المبي  الذي هللا  ولي أمرووضحه مركز الميثاق وحضرة 

إن سلطة هذه النصوص  .البهاء كل ذلك يعتبر مرجعا مطاعا لبيت العدل األعظم وأس أساسه
أمر  العالم مظهرفي لن يتغير حتى يظهر الذي المرجع الثابت هي المباركة سلطة مطلقة وقاطعة و 

  .قبضة قدرتهفي يومئذ زمام األمر والحكم  جديد بمشيئة هللا ويوضع إلهي

  (العظممن دستور بيت العدل ا)

بينت بصورة واضحة الذي ذلك النظام ، داري العليا للنظام اإل الهيئةان بيت العدل األعظم هو   -3
 .اآليات النازلة والتبيينات والتفاسير المقدسة المنصوصةفي خصائصه البارزة وسلطته وأسلوب عمله 

 التيمية والمركزية والمحلية المنتخبة العال الهيئاتمن سلسلة من  داري فمن جهة يتكون هذا النظام اإل
ومن جهة أخرى يضم ثلة من ، التنفيذية والقضائية للجامعة البهائيةو  ترجع إليها السلطات التشريعية

حراسة أمر حضرة و  النفوس الممتازة المخلصة الذين عينوا لإليفاء بمسؤوليتين محددتين هما حفظ
رشاد افي بهاء هللا ونشره وترويجه وذلك  هو  داري النظام اإل .لمرجع األعلى ألمر هللاظل توجيه وا 

ة سوف يتسع نطاق إلهيوبقوة دافعة  يوهو ذو نمو ذات، لحضرة بهاء هللاعالمي نواة ونموذج النظام ال
 مؤسساته وتمتد 
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فروعه وتشعباتها وتتنوع وظائفه وتتضاعف فعالياته طبقا لإلدارة المقدسة لحضرة بهاء هللا ومبادئه 
 . ورقيه ي تى بها لتقدم الجنس البشر ا التيوأهدافه 

  (لدستور بيت العدل االعظم يمن النظام الداخل)

 المحافل الروحانية المحلية  -4

سن الواحدة  امنطقة ما عن تسعة أشخاص ممن بلغو في حينما يتجاوز عدد البهائيين القاطنين 
دارية محلية مكونة من تسعة أول أيام عيد الرضوان وينتخبوا هيئة إفي لهم أن يجتمعوا ، والعشرين

اليوم في نتخابها كل سنة اوبعد ذلك يعاد  .للبهائيين لتلك المنطقة روحانيأعضاء تسمى المحفل ال
أن ينتخب من إلى  عضوية المحفل لمدة عام واحد أوفي يبقى المنتخبون و  األول من عيد الرضوان

ة تسعة تماما فهذه النفوس التسعة يجتمعون أية منطقفي أما إذا كان عدد البهائيين البالغين  .يخلفهم
 . روحانيال اليوم األول من عيد الرضوان ويعلنون عن تشكيل محفلهمفي 

في ما نص عليها هي  محلي روحانيإن الوظائف والصلحيات العامة لكل محفل  :البند األول
اقره بيت العدل وما  أفندي شوقياآلثار المباركة لحضرة بهاء هللا وحضرة عبد البهاء وحضرة 

 . االعظم

كافة الشؤون والخدمات األمرية في أن يمارس سلطة مطلقة  محليال روحانيللمحفل ال :يالبند الثان
 . محليال بهائيالدستور الفي منطقته وذلك وفقا لألصول المدونة في 

ك وفقا وذل محليال روحانية المحفل اللطنطاق س مركزي ال روحانين المحفل اليعي   :البند الثالال
 . يقرها بيت العدل األعظم لكل بلد التيلألصول 

 (المادة الثانية من دستور بيت العدل االعظم)

 المحافل الروحانية المركزية   -5

على افراد الجامعة ، بلد أو إقليمأي  في مركزي  روحانيإذا أقر بيت العدل األعظم تشكيل محفل 
يحدده بيت الذي حسب الترتيب والموعد  مركزي لمؤتمر الذلك البلد ان ينتخبوا وكلءهم لفي البهائية 

 وهؤالء ، العدل األعظم
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لذلك البلد أو  مركزي ال روحانيالوكلء بدورهم ينتخبون هيئة مكونة من تسعة أفراد تسمى المحفل ال
لذلك البلد أو اإلقليم ويبقى  مركزي ال بهائيالدستور الفي اإلقليم وذلك وفقا لألصول المرعية 

 . أن ينتخب من يخلفهمإلى  عضوية المحفل لمدة عام واحد أوفي تخبون المن

في عليها  ما نص  هي إن الوظائف والصلحيات العامة للمحافل الروحانية المركزية  :البند االول
 . ه بيت العدل االعظموما اقر   أفندي شوقياالثار المباركة لحضرة عبد البهاء وحضرة 

إدارة كافة الشؤون واالعمال التابعة في السلطة التامة  مركزي ال حانيرو للمحفل ال :يالبند الثان
المحافل الروحانية المحلية وأفراد  لتشجيعمنطقته وعليه أن يسعى سعيا حثيثا في للجامعة البهائية 

االحباء فيها لتوحيد أعمالهم وتنظيم جهودهم المتنوعة ويعاضدهم بكافة الوسائل الممكنة لترويج وحدة 
علقتها في ممثل لجامعته  مركزي ال روحانيذلك يعتبر المحفل الإلى  وباإلضافة .يم اإلنسانالعال

  .بالجامعات البهائية المركزية األخرى وبيت العدل األعظم

 . ي مركز  يدارة كل محفل روحانإن بيت العدل االعظم نطاق يعي   :البند الثالال

هو المشورة حول االنشطة والخطط  مركزي ال انيروحللمؤتمر ال يإن الواجب األساس :البند الرابع
ن للجامعة وفقا للدستور المدو   مركزي ال روحانيوكذلك انتخاب أعضاء المحفل ال، والسياسات األمرية
 . البهائية المركزية

I- ذلك العام او ليس من في نعقاد مؤتمر الوكلء ليس ممكنا اأن  مركزي ال روحانيإذا رأى المحفل ال
ة للمؤتمر وسائر األمور المهم   ي نتخاب السنو خذ التدابير اللزمة إلجراء االفله أن يت  ، نعقادهاالحكمة 

 .مركزي ال
II-   الذين  مركزي بتصويت من وكلء المؤتمر ال مركزي ال روحانيعضوية المحفل الفي تمأل الشواغر

 يحفل الروحانالتصويت بالمراسلة أو بأية طريقة أخرى يقرها الم ي انتخبوا المحفل نفسه على أن يجر 
 . ي المركز 

 (المادة الثالثة من دستور بيت العدل االعظم)
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 واجبات اعضاء المحافل الروحانية -6

من أبرز الواجبات المقدسة الملقاة على عاتق أعضاء المحافل الروحانية الذين عهد إليهم طرح 
وأن  ملذين يخدمونهكسب ثقة ومحبة أولئك افي بكل قواهم  يوتوجيه وتنسيق األمور األمرية السع

وا المشاعر السائدة ويدركوا برؤية ثاقبة اآلراء الشخصية ألولئك الذين يفخر أعضاء المحافل يتحر  
دارتهم لألمور منزهة ومقدسة عن شائبة التفرد أبإدارة شئونهم وترويجها و  و أن تكون مداوالتهم وا 

وعليهم ان يبتعدوا تماما عن  .يالرأفي اد حكم واالستبدسم بالت  و خلق جو يت  أ، السرية و شبهةأ يالتعال
ومع أن اتخاذ القرار ، كل عمل أو قول قد تفوح منه رائحة الغايات الشخصية واألنانية والتعصب

فإن عليهم أن يفتحوا أبواب الحوار والمشورة مع أفراد األحباء ويصغوا ، مقدس لهم حق   يالنهائ
راحاتهم وآرائهم ويرسخوا شعور التعاون والتعاضد قتاشكواهم وتظلماتهم ويرحبوا بإلى  هتماماب

 . األمور وحسن التفاهم والثقة المتبادلة فيما بينهم وبين سائر األحباءفي والمشاركة 

 (المادة الرابعة من دستور بيت العدل االعظم)

 المشاورين هيئات  -7

وتعزيز الوظائف  تتم مستقبل توسعة يأوجد بيت العدل األعظم مؤسسة هيئات المشاورين لك 
ن ويعي  ، حفظ وحماية األمر المبارك ونشره وترويجههي و  أمر هللا يالخاصة الموكلة لحضرات أياد

 . الهيئاتهذه  أعضاء بيت العدل األعظم

كل هيئة ونطاق في ن بيت العدل االعظم مدة خدمة المشاور وعدد المشاورين يعي   :البند االول
 . وحدود عمل كل هيئة مشاورين

 . الهيئةفي حددت لخدماته يفقد عضويته  التياذا انتقل المشاور من المنطقة  :يبند الثانال

المؤسسات المحلية والمركزية في إن رتبة المشاور ووظائفه الخاصة تعفيه من العضوية  :البند الثالال
 . نتخابه لعضوية بيت العدل االعظم يعتبر معفيا من عضوية هيئة المشاوريناحالة في و 

  (لمادة التاسعة من دستور بيت العدل االعظما)
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 هيئات المعاونين  -8

إحداهما لحفظ وحماية االمر الكريم واالخرى لنشره ، اك هيئتان للمعاونين لكل منطقةنستكون ه
ويعمل أعضاء هيئات المعاونين تحت  .وترويجه ويعين بيت العدل األعظم العدد اللزم لكل هيئة

شراف هيئات ال  . مشاورين القارية وهم بمثابة الوكلء والمساعدين والمستشارين لهمتوجيه وا 

تعين هيئة المشاورين القارية اعضاء هيئات المعاونين من بين األحباء القاطنين في  :البند االول
 منطقه.ال

تخصص لكل عضو هيئة معاونين منطقة خدمة معينة وال يستطيع الخدمة خارج نطاق  :يالبند الثان
 . ة خاصة بواسطة حضرات المشاورينوكلت إليه مهم  أإال إذا ، طقةتلك المن

المؤسسات اإلدارية ولكن إذا انتخب عضوا في يجوز لعضو هيئة المعاونين ان ينتخب  :البند الثالال
ية جهة يرغب الخدمة أفي ن يقرر أعليه  ي و المركز أ يهيئة ادارية سواء على المستوى المحلفي 

من عضوية هيئة  ىفبيت العدل االعظم يعفي ولكن اذا انتخب عضوا ، جائزالن الجمع بينهما غير 
 . المعاونين

 (المادة العاشرة من دستور بيت العدل االعظم)

هم للسلطات على الرغم من خلو   لهم دور هام اأفرادا  ان وجود مؤسسات كهذه ذات رتب عالية تضم -9
تفسير أي  عمل القساوسة وعدم صلحيتهم إلعطاء التشريعية واالدارية والقضائية وابتعادهم كليا عن

الفريد من  بهائيال داري كل ذلك من خصائص النظام اإل، ةلهياو توضيح مؤكد وجازم لآليات اإل
ان حداثة وميزة هذا المنظور يجعله صعبا للفهم ولكن مع نمو وتطور  .نوعه مقارنة باألديان السابقة

متأثرة الفهم األحباء للخاصية اإلدارية لهذه الجامعة غير في رد الجامعة البهائية واالزدياد المط  
 ستفهم اهمية التعاون المتبادل بين العلماء واألمراء بصورة جيدة، بالمفاهيم الخاصة بالعهود السابقة

  .ر ويثمن اهمية التفاعل المشترك بينهمايقد  و 

 (يئات المشاورين القارية والمحافل المركزيةهإلى  موجهة 1972ابريل  24من رسالة لبيت العدل االعظم مؤرخة )
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مجال التبليغ في ان هيئات المشاورين القارية والمحافل الروحانية المركزية لهم وظائف مشتركة  -10
 .هذه الوظائف من مستوى مختلف وبطريقة أخرى في ولكن المشاورون متخصصون ، وحفظ األمر

ين رؤية معينة وعندما تعرض هذه الرؤية على فمن وجهة النظر القارية تكون لحضرات المشاور 
من فهم  ي بصورة مشورة او نصح او اقتراح او توصية او ملحظة فإن ذلك سيثر  مركزي المحفل ال

ان وجه  .المحفل للمور ويكسبه خبرة اوسع ويشجعه على المحافظة على وجهة نظر عالمية شاملة
د عندما حد   عبد البهاءلواح الوصايا لحضرة أ فيساسا أاسلوب عمل المشاورين ذكر في الخلف هذا 

وتم تطوير هذه الوظيفة بعد ذلك عندما اعطيت وظيفة تبليغ وحماية ، أمر هللا يعمل حضرات اياد
نين من قبل بيت العدل االعظم فإنهم وباعتبارهم معي   .حضرات المشاورينإلى  االمر المبارك

التحقق من سلمة عمل المحافل المركزية يساعدون بيت العدل على توسيع وتعزيز القوى و 
ويقوم حضرات المشاورين من خلل هيئات المعاونين  .تحت إشرافها التيوالمؤسسات والجامعات 

الواح في فراد الجامعة وقد حددت وظيفتهم وأ بنشر وترويج وظائفهم للمحافل الروحانية المحلية
فحات هللا وتربية النفوس بتعليم العلوم وتحسين نشر ن" :قائل الوصايا عندما تفضل حضرة عبد البهاء

ويمكن الملحظة بأن حضرات المشاورين من  ."جميع الشئون في التنزيه و  أخلق العموم والتقديس
تعزيز ودعم جميع اركان في  اهام  ا الواقع يلعبون دورا في تبليغ وحفظ األمر األعظم في خلل عملهم 

 . الجامعة البهائية

 (للواليات المتحدة االميركية مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  موجهة 1994 (مايو)ايار  19ت العدل االعظم مؤرخة من رسالة لبي)

ا فصل   الضيافة التسع عشرية[ 47االنتخابات البهائية وفصل  7إطاعة المؤسسات البهائية وفصل  5]راجع أيض 
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  الهجرة في سبيل هللا   -67

 من الواح حضرة بهاء هللا 

حبائرره الررذين حملرروا الرزايررا فرري سرربيله أن هللا ديبرراج كترراب الوجررود بررذكر ونفسرره الحررق سرروف يررزي   -1
فري البالد باسمه وذكره ويفتخر كرل مرن فراز بلقرائهم برين العبراد ويسرتنير برذكرهم مرن في وسافروا 
 البالد.

 (190ص  ،3مجلد  ،توقيعات مباركة)

مرين ويخررج معهرم قبيرل مرن المالئكرة ألر يؤيردهم الرروح امرألوطانهم لتبليغ اأان الذين هاجروا من  -2
ال يقابله عمٌل من االعمال اال ما شاء ربرك  ي لعمر ، طوبى لمن فاز بخدمة هللا .من لدن عزيز عليم

 . انه لسيد االعمال وطرازها كذلك قدر من لدن منزل قديم .المقتدر القدير

 (215ص ، 157فقرة  ،منتخباتي)

علريهم المرأل األعلرى ورقمرت اسرمائهم مرن  ين  فري سربيل هللا ثرم صرعدوا اليره يصرل   ان الذين هاجروا -3
علريهم رحمرة هللا وعناياتره وفضرل  .القلم االبهى من الذين استشهدوا في سبيل هللا المهيمن القيروم

 . هللا ونفحاته انه لهو الغفور الكريم 

 (296ص  ،بهائيلزار تعاليم گ)

روا العباد بالحكمة والبيان بهذا االمر باسم رب   فق االقتدارأمن  ن اخرجواأ -4 الح الذي كم المختار وبش 
 عما امرتم من شيء اياكم ان يمنعكم  من افق االمكان
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طرروبى لمررن سررمع صررريره اذا ارتفررع  .القلررم االعلررى اذ تحرررك علررى اللرروح بسررلطان العظمررة واالقترردار
 . بالحق بين االرضين والسموات

 (يعبد 110من توقيع مؤرخ )

إلتى  كتر وُستطر فتي كتتب القبتل مقتام توجته المخلصتينذُ وقتد ، ااثرهت االعالم لهتفي لوجه هللا ة ان الحرك  -5
 . االطراف والجهات من اجل هداية العباد

 (171ص  ،إلهيظهور عدل )

ت  -6 ان  لعمتر هللا، لوجته هللا ألجتل تبليتغ االمتر وانتشتار اآلثتار اطوبى للعباد التذين يقصتدون التبلد خالصا
فتتتي غ اياتتته هتتتو متتن أعلتتتى الخلتتق ن اليتتوم ختتتادم امتتر هللا ومبل تتتإ .االرض تفتختتر بقتتتدوم هتتؤالء النفتتتوس

 . الكتاب

 (49ص  ،4مجلد  ،سمانيا همائد) 

  عبد البهاءمن آثار حضرة 

سبيل هللا  يالهجرة فإلى  ر من المحن ونتوجهالوطن وحلوة التحر  في ن نتجاوز سعادة الراحة أعلينا   -1
 . ها نتائج عظيمةمنالموهبة الباقية والدائمة والمستمرة وسيظهر  يوه

 (270ص  ،1مجلد  ،از مكاتيب منتخباتي) 

إلتى  المأل األعلى وأسر ع، إذا قصد هذا الطائر المظلوم المكسور الجناح، أيها الثابتون على الميثاق  -2
ميثتاق هللا فتي نتان الثتابتين الراستخين فعلتى األف، قتدطباق التراب أو فُ أواستقر جسده تحت  ءعالم الخفا

ومتتع ، التتذين نبتتتوا متتن ستتدرة التقتتديس أن يقومتتوا باالتفتتاق متتع حضتترات أيتتادي أمتتر هللا علتتيهم بهتتاء هللا
ين علتتتتى نشتتتتر نفحتتتتات هللا وتبليتتتتغ أمتتتتر هللا وتتتتترويج ديتتتتن هللا قلبتتتتا وروحتتتتا وال جميتتتتع األنصتتتتار والمحب تتتت

 يصبرون دقيقة 
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ال ، شتترون فتتي الممالتتك والتتديار ويطوفتتون كتتل التتبلد ويجوستتون ختتلل األقتتاليموينت، آنتتتتا وال يستتتريحون 
يتتا بهتتتاء  كتتتل صتتقع صتتتيحةفتتي وتعلتتو متتتنهم ، الراحتتتة يستتتقرون دقيقتتة وال يهتتتدأون آنتتا وال تطلتتتب نفتتٌس 
شتتعلون نتتار ويُ ، مضتتيئة فتتي كتتل نتتاد اويكونتتون شتتموعا ، األبهتتى وتطبتتق اآلفتتاق شتتهرتهم فتتي كتتل التتبلد

وتتدخل أمتم الشترق والغترب أفواجتا فتي ، قطتب اآلفتاقفتي كي تشرق انوار الحتق العشق في كل محفل 
ويجتب ، وتهب نفحات القتدس وتستتنير الوجتوه وتصتير القلتوب ربانيتة والنفتوس رحمانيتة، ظل كلمة هللا

ن ا  و ، ألن أهم األمور في هذه األيام هداية الملل واالمم .فإنه أس األساس – اعتبار أهمية امر التبليغ
ولتم يستكن دقيقتة حتتى أحتاط اآلفتاق صتيت ، لعبد المظلوم مشغول ليل ونهارا بتالترويج والتشتويقهذا ا

فيجتب علتى احبتاء هللا أن ينستجوا علتى هتذا  ،امر هللا وأيقظت الشرق والغرب نفحات الملكتوت األبهتى
  .هذا ما تقتضيه عبودية عتبة البهاء، الوفاء هذا هو شرط .المنوال

 (26ص  ،ح الوصاياالوا ى،فالعهد االو )

ويتفضتل حضترة المستيح بقولته ة ستامي واهدافٌ ة عالي وصفوة القول يجب ان تكون لدى احباء هللا هممٌ   -3
شتتتهرة لهتتتم وال القتتتاب اذ  بهتتتذا ان هنيئتتتا للفقتتتراء التتتذين ال يويعنتتت ن لهرررم ملكررروت هللاأل طررروبى للفقرررراء 

الرذين استضرعفوا ى عل ونريد ان نمن   لتهالقرآن بقو في وكذلك يتفضل نساني سيكونون اسياد العالم اإل
ويريتد تعتالى بهتذه االيتة اننتا نستبغ فضتلنا علتى الضتعفاء  ئمة ونجعلهم الوارثينأاالرض ونجعلهم في 

وتنستتلخوا  يوهتا قتتد آن االوان لتخلعتوا رداء التعلتتق بهتذا العتتالم الفتان .فتنجعلهم ورثتتة االنبيتاء والمرستتلين
ال الته التذي هتذه االقطتار وهللا إلتى  بحوا ملئكتة الستماء وتستافروامن عالم البشرية انسلخا كليا وتصت

االختترين وعلتتيكم وعلتتيكن فتتي نستتمة الحيتتاة  ستترافيل الحيتتاة ولتتتنفخن  إواحتتد متتنكم  كتتل   اال هتتو لتصتتبحن  
 . التحية والثناء

 (15ص  ،ةلهيالواح الخطة اإل)
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  ولي أمر هللامن تواقيع حضرة 

جرابوا نرداء ربهرم ومحبروبهم وتركروا أوالثناء عليكم وعلى الرذين سرمعوا و التكبير والبهاء والتحية   -1 
فري االقاليم القاصرية واالقطرار الشاسرعة إلى  وكارهم وفدوا راحتهم ورخائهم وسرعواأوطانهم ونسوا أ

وعرر االفخرم أل عرز األلدينره ا اعرزاز  ا  مرره و أل اباع رهلل وخالصرا لوجهره وات   اب  مشارق االرض ومغاربها ح
  .س الخطيراالقد

 (بديع 110توقيع نوروز )

 ،المردن والررديارفري الَعَجرل الَعَجرل يرا عبرراد هللا وامائره ، لَوحرا يرا معشرر المررؤمنين والمؤمنراتألَوحرا أ -2
 ي وكرراركم وذو أوطررانكم و أاتركرروا ، ودعرروا الرردنيا وزخرفهررا عررن ورائكررم، قومرروا علررى النصررر بكليررتكم

وا اظهررركم وبلغرروا النرراس ، قرررابتكم رروشررد  روهم بمررا وعرردكم مقصررودكم مررا بلغكررم ربكررم وبررارئكم وبش 
، فوهللا الذي ال اله اال هو بقيامكم عن مقاعدكم تهطرل شرآبيب فريض مروالكم وموجردكم .ومحبوبكم

مرر معبرودكم ومسرجودكم وباسرتقامتكم يتزعرزع بنيران اعردائكم أتظهر خفيرات ، وبمهاجرتكم اوطانكم
تم اقدامكم على هذا الصرراط فروعزة ربكرم ن ثب  إ، سائكمؤ م ر جبال اوها نقطاعكم تندك  اوب، وخصمائكم

قلوبكم وروح األعظم في فمكم وروح األمين يلهمكم في وجالله وعظمته وعالئه روح القدس ينفال 
خدمة امرر ربكرم هرذا خيرر لكرم عمرا في يحيط بكم عن يمينكم ويساركم وخلفكم وقدامكم ان استبقوا 

علريكم ان انرتم تقبلرون والتحيرة  يموقنون وهذا خيرر النصرح منرتطلع الشمس عليها ان انتم بامره 
 . عليكم وعليكن اجمعين

 (بديع 111توقيع )

نهتتم أن يتتدركوا أعلتتيهم  ةمنتتاطق الهجتتر فتتي االستتتقرار  يالمهتتاجرين التتراغبين فتت ن علتتىأان المبتتدأ هتتو   -3
ة على المهام والظتروف والبيئت ةز وعلى عقولهم وقلوبهم ان تكون مرك   .أمر هللانهم إمر هللا بل ألون يمث  

 عليهم ان ال يفكروا  .هم فيها التية الجديد
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ولكن بعد تأسيس االمتر المبتارك باحكتام يمكتن  .مكان اخرإلى  السفرفي اوطانهم او إلى  الرجوعفي 
 . مركزي ال روحانيمع المحفل ال ةلهم التنقل والسفر بعد المشور 

 (1954 حزيران / يونيو 28اللمانيا والنمسا بتاريخ  مركزي المحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

عتتزاء وبالمشتتاكل ألان حضتترة المتتولى علتتى علتتم تتتام بالتضتتحيات العظيمتتة المطلوبتتة متتن المهتتاجرين ا  -4
ن أن حضترته يشتعر بتإولهتذا الستبب فت .مواجهتها والتغلب عليهافي يواجهونها ودورهم  التيوالصعاب 

مه بهتتائييمكتتن ألي شتتخص  التتتية اليتتوم تعتبتتر متتن اهتتم الختتدمات االمريتتعمتتال المهتتاجرين أ   اان يقتتد 
وعلتتى التترغم متتن ان الهجتترة  .أو أي وظيفتتة اداريتتة اختترى  مركتتزي المحفتتل الفتتي ة اهتتم متتن الخدمتت يوهتت

عظيمتة بتل وتفتوق علتى االمتور ة ولكتن بركاتهتا ونعمهتا الروحيتة تشتمل على مسئوليات وصعاب كثير 
ذاقتتتت  التتتتيان التتتنفس  .وغيتتتره لتحقيتتتق انتصتتتارات عظيمتتتة ومعينتتتةة لفتتترص المتاحتتتكمتتتا ان ا .االختتترى 

 . آخرشيء ما تقوم بعمل  ااكسير الهجرة مرة واحدة نادرا 

 (م 1954حزيران / يونيو  5حد المؤمنين بتاريخ أإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

تنفيتتذه حضتترة بهللا وينفتتذون متتا كتتان يأمتتل  ن يتتدركوا انهتتم يحققتتون آمتتال حضتترة بهتتاءأعلتتى المهتتاجرين  -5
جميتع االقطتار واالشتطار إلتى  عبد البهاء بنفسه اال وهتو الستير علتى االقتدام وتبليتغ أمتر والتده الماجتد

حتتد بعيتتد إلتتى ة انظتتار العامتتفتتي ورفعتتته  لهتتيان المهتتاجرين يعتتززون متتن مكانتتة االمتتر اإل .العتتالمفتتي 
ال شتتك بتتأن التوستتع الستتريع للمتتر المبتتارك قتتد لفتتت  .ينانظتتار المستتئولين الرستتميفتتي وعلتتى االختتص 

حقتل التربيتة والتعلتيم كمتا كتان الحتال فتي المجتمتع والعتاملين فتي انتباه رجال الفكر والمسئولين الكبتار 
 . خلل المائة سنة الماضية تقريبا

 (1954 حزيران / يونيو 20ي فللواليات المتحدة  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

ة مفتوحتالوغيتر ة المناطق الجديتدفي وبالذات ، مواقعهمفي و سيستقرون أان المهاجرين الذين استقروا  -1
اهدافهم له هدف ابعد من مجرد االقامة القصيرة المدة من اجتل فتتح إلى  يجب ان يتذكروا بأن ذهابهم

متتن عتتدد متتن آواالعتتلن بتتأن هتتذه االقتتاليم قتتد فتحتتت للمتتر المبتتارك وحتتتى لتتو ة عينتتمنطقتتة او جزيتترة م
وراستخ  ي والواضح هتو تأستيس امتر هللا بشتكل قتو  يان الهدف الرئيس .لهيافراد تلك االقاليم باالمر اإل

ة المنشتتتتأ قتتتتد تأسستتتتت واختتتتذت تعمتتتتل بواستتتتطة لهيتتتتقلتتتتوب النتتتتاس والتأكتتتتد متتتتن ان المؤسستتتتات اإلفتتتتي 
ة متتاكنهم ومهمتتا كانتتت التضتتحيات فانهتتا تعتبتتر نتتوع متتن الخدمتتأفتتي مثتتابرة المهتتاجرين  نإ .المهتتاجرين
ة هنتتاك نصتتائح وتوجيهتتات متعتتدد .التتدارينفتتي ثتتواب  اولهتتة التعتتاليم المباركتتفتتي ذكتترت  التتتيالمخلصتتة 

  .لهذا العمل الواضحة الهام بيعةمن حضرة المولى حول هذا الموضوع وفيها يشرح باسهاب الط

 (م 1966حزيران / يونيو عام  5المركزية بتاريخ  روحانيةجميع المحافل الإلى  من رسالة)

بتتالطبع ان كتتان المحفتتل يتتدعم المهتتاجر متتن  .ب مشتتورة كبيتترة وتشتتجيعمتتر يتطل تتأفهتتو ، بالنستتبة للهجتترة -2
المنطقتتة المتفتتتق إلتتى  اذا رفتتض المهتتاجر التتتذهاب يفتتيمكن للمحفتتل وقتتتف هتتذا التتدعم الحتتتال، صتتندوقه
واذا قتترر المهتتاجر او المحفتتل  .ستتبب كتتان يالمشتتروع ألفتتي قتترر المحفتتل عتتدم االستتتمرار  عليهتتا او
أمتتا اذا كتتان المهتتاجر مستتتغنيا  .ليصتتبح مكتفيتتا ذاتيتتاة فيجتتب اعطتتاء المهتتاجر فرصتتة كافيتت، عمتتل ذلتتك

علتى المحفتل  .يجتب ان يستكن فيهتا التتيذاتيا من الناحية المالية ال يحق للمحفل توجيهته عتن الجهتة 
موقعتتته فتتي اللجنتتة المعينتتتة المشتتورة متتتع المهتتاجر وشتتترح االحتياجتتات وعتتترض المستتاعدة الستتتتقراره او 

وبالمشتتورة متتع المهتتاجر يمكتتن تعيتتين أفضتتل مكتتان يمكتتن لتته ان يختتدم ولكتتن يظتتل  .التتلزم والمناستتب
النمستا  يجتاءوا متن الختارج كمهتاجرين للستتقرار فت نتون هنتاك مؤم .متع الشتخص نفسته يالقرار النهتائ

ولكتتتن ان كتتتان احتتتد المهتتتاجرين متتتن  .المتتتدن المحتاجتتتة للمهتتتاجرينفتتتي أملون بتتتأن يستتتتقروا يتتتالطبع وبتتت
 منطقة معينة له من في المكتفين ذاتيا وال يستطيع االستقرار 
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  .هذا المهاجر افضل وسيلة يمكن االستفادة من خدماتفي عندئذ  عليكم التفكير ، قبلكم

 (م 1970مارس عام  اذار / 30ة للنمسا مؤرخ كزي مر ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة)

المدعو له اتباع حضرة  ي الحيو  يوبشكل حاسم لهذا المشروع العالم االعمل فورا إلى  اننا ندعو االحباء  -3
ستتنتلو  .الواقتتع كبيتتر وهائتتلفتتي ان الوقتتت قصتتير والجهتتد المطلتتوب هتتو  .جميتتع القتتاراتفتتي بهتتاء هللا 

تة ب المقدستعتتاألافتي المناجاة و  دعيةألا ة حتتى يتنهض ستيل متن المهتاجرين إلتمتام هتذه المهمتة الملح 
  .حقل الخدمةإلى  الوقت الحاضر ويندفعوا بشدة يف

 (م 1970اب / اغسطس  2جميع المحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  من رسالة ارسلت)

ررا فصررل  التوكررل علررى هللا  25االنقطرراع وفصررل  8ومظهررر أمررره وفصررل إطاعررة هللا  3االسررتقامة والثبررات علررى أمررر هللا وفصررل  2]راجررع أيض 
 .خدمة أمر هللا[ 35وفصل 
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 الوحدة واالتحاد   -68

 بهاء هللامن آثار حضرة 

كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبردن كرذلك يعظكرم قلرم ، قكم شؤونات النفس والهوى إياكم أن تفرر   -1
 . الوحي إن أنتم من الموقنين

  (58ة فقر  ،سالكتاب األقد)  

ن أقرربكم، وال تكرونن مرن المختلفرين، حدوا يا أحبائي ثم اجتمعوا على شريعة أمرري أن ات   -2 هللا إلرى  وا 
 . أخشاكم وأخشعكم لو أنتم من العارفين

 (234ص  ،3الجزء  ،خلقو  أمر)

ينصحكم  ات حاد من فيه إياكم أن تتكلموا بما يختلف به األمر كذلكو  قد اخترنا الباليا لصالح العالم -3
ن اتحدوا في أمر هللا على شان ال تمرر  بيرنكم أريراح االخرتالف هرذا أربكم الغفور........ يا أحبائي 

 . ما ُأمرتم به في األلواح وهذا خير لكم إن أنتم تعلمون 

 (234ص  ،3الجزء  ،خلقو  )أمر

بة واالتحراد انره لهرو يا أحبائي أن اجتمعوا على حب هللا إياكم أن تختلفوا في أمر إنه أراد لكم المح -4
  .العليم الخبير

 (40ص ، 6الجزء  ،آثار قلم أعلى)
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ر صافي كأس عرفاني برين بري تري وكسرف شرمس و  إنا نشكو من الذين اختلفوا في أمر هللا -5 بهم تكد 
ةو  تقديسي نسرأل هللا برأن يؤيرد و  المحبرة واالتحرادو  الودادو  خسف قمر سلطاني إنا خلقنا الكل للمود 
 يرضى إنه المقتدر القدير.و  ى ما يحبالكل  عل

 (277ص  ،6الجزء  ،)آثار قلم أعلى

رى كررل وترر يت حررد مررن علررى األرض كلهررا فسرروف يغلررب مررا أراد هللاو  قررد جرراء الغررالم ليحيرري العررالمقرل  -6
  . م من قلم األمر على لوحا قويماألرض جنة األبهى كذلك ُرق  

 (209ص  ،ألواح نازله خطاب بملوك)

كررم الرررحمن يحررب  أن يرررى َمررن فرري األكرروان كررنفسا واحرردة وهيكررلا واحررد ان اغتنمرروا فضررل هللا إن رب -7
 . ورحمته في تلك األيام التي ما رأت عين البداع شبهها

 (114ص  ،)ألواح نازله خطاب بملوك

 ات فقروا فري رأيكرم واجعلروا إشرراقكم أفضرل مرن عشري كم وغردكم أحسرن مرنو  ن ات حدوا فري كلمرتكمأ قل -8
ر به صرافي سلسربيل المحبرة ة و  أمسكم... قل يا أحباء هللا ال تعملوا ما يتكد  ينقطرع بره عررف المرود 

ليس الفخر لحبكم أنفسكم بل لحب أبناء جنسركم ولريس ، َلعمري قد ُخلقتم للوداد ال للضغينة والعناد
 . الفضل لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم

 (118 ص ،بهاء هللامجموعة من ألواح حضرة )
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  عبد البهاءمن آثار حضرة 

فلنت بع الرب  الجليرل فري حسرن السياسرة وحسرن المعاملرة والفضرل والجرود ولنتررك الجرور والطغيران  -1
وال ، اتحراد األرواح حردولنت   حسان ولنمتزج امتزاج المراء والرراحولنلتئم التئام ذوي القربى بالعدل وال

نقدر أن نجد شيئا يوافق عالم النسان أعظم من  نكاد أن نؤسس سياسة أعظم من سياسة هللا وال
لوا نعمرة هللا وهري األلفرة التامرة فري هرذا ، فيوضات هللا ولكم أسروة حسرنة فري الررب الجليرل فرال تبرد 

علرريكم يررا عبرراد هللا بترررك االخررتالف وتأسرريس االئررتالف والحررب والنصرراف والعرردل وعرردم  .السرربيل
 االعتساف.

 (11ص  ،الجزء األول ،هاءعبد البمجموعه خطابات حضرت )

ة مبنية على الفضائل النسانية ومنها األلفة والوداد بين العموم والوحدة واالتفاق لهيإن األديان ال  -2
ألسررتم ، ألسررتم أفنانررا وأوراقررا مررن دوحررة واحرردة، بررين الجمهررور. يررا قرروم ألسررتم مررن سرراللة واحرردة

الرحمة من الحضرة الوحدانيرة ألسرتم  مشمولين بلحظات أعين الرحمانية ألستم مستغرقين في بحار
 . عبيدا للعتبة الربانية

 ( 12-11ص  ،الجزء األول ،عبد البهاءمجموعه خطابات حضرت )

ثم يا أصرفياء هللا علريكم باالتحراد واالتفراق واالحترراز عرن الشرقاق واالبتعراد مرن أهرل النفراق كونروا  -3
رر ة اجتماعيررة يظهررركم هللا علررى كررل األمررم ة واحرردة ملكوتيررة وجنررودا مجنرردة الهوتيررة وهيئررة متحرردأزم 

والملررل ويعلرري كلمررتكم بررين الشررعوب والقبائررل وطوائررف العررالم وينصررركم بجنررود وفرروز مررن جبررروت 
ذا اختلفتم يذهب فيضكم وينقطع سيلكم ويغضب  األبهى وجحافل وكتائب هاجمة من المأل األعلى وا 

لي عليكم شانئكم ويتشتت شملكم ويتفرق حبيبكم ويقل  نصيبكم ويفر  طبيبكم ويغلب أعدائكم ويستو 
 . جمعكم ويظلم أنواركم

 (185ص  ،ةالقديمة الطبع ،الجزء األول ،عبد البهاء)مكاتيب 
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 لئتتالئأوراق شتتجر واحتتد و و  أيهتتا األحبتتاء استتعوا للتحتتاد واالتفتتاق متتع بعتتض ألنكتتم قطتترات بحتتر واحتتد -4
و تأليف قلوب سائر األديان وعاملوا كل صدف واحد وأوراد ورياحين حديقة واحدة وبعد ذلك اعملوا نح

ال تعتبتروا أي شتخص غريبتا أو ستيئا..... إن ستلوككم و  ختوةأفرد من أفراد الجنس البشري بكل محبة و 
حديقتتتة إلتتتى  وهتتتذه البقعتتتة الظلمتتتاء، عتتتالم نتتتورانيإلتتتى  تبتتتديل هتتتذا العتتتالم الفتتتانيإلتتتى  يجتتتب أن يتتتؤدي

 وعليكم البهاء األبهى. .العبد وهذه نصيحة هذا عبد البهاءهذه وصية  .رحمانية

 (30ص  ،5ج  ،مائده آسماني) 

 . اتفاق األحباءو  وجد خدمة أعظم من اتحادتاليوم ال  -5

 (391ص  ،ةالقديمة الطبع ،1ج  ،عبد البهاءمكاتيب ) 

واتفاق  هو باتحاد عبد البهاءإن فرح وسرور ، بجمال القدم روحي ألحبائه المت حدين فداء اقسما   -6
   .هو الوحدة واالتحاد والمحبة أمر هللاألن أساس االحباء 

 (200ص  ،2ج  ،عبد البهاءمكاتيب ) 

ذا انزعج أحد ، من أعظم األمور اتحاد واتفاق جمهور األحباء واالئتلف التام بينهم وهذا أهم األمور  -7 وا 
  .هتموا به وخذوه بالمحبةا األحباء 

 (340ص  ،3ج  ،عبد البهاءمكاتيب ) 

 ولي أمر هللاحضرة من آثار 

 . الناس بين الرقي  و  اتحاد األحباء هو األساس ووسيلة للنجاحو  إن وحدة  -1

 (74ص  ،1948-1922توقيعات مباركة )

وأيضا للنجاح  والمرام إن االتحاد أعظم وسيلة لنجاح وفلح األمور وللوصول والحصول على المقصد  -2
 في الخدمات األمرية.

 (73ص  ،3ج  ،توقيعات مباركة)
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وال  لهييجب أن يظهر ويستحكم االتحاد واالتفاق التام بين األحباء حتى ال يتوقف األمر العزيز اإل  -3
 يحرم من الفتوحات واالنتصارات.

 (19ص  ،لزار تعاليم بهائيگ)

لتوغ هناك العديد من سوء التفاهمات تبرز نتيجة لعلقة األحباء الشديدة لألمر المبارك وأيضتا لعتدم الب  -4
والرشتتد. علينتتا أن نكتتون صتتبورين ومحب تتين لبعضتتنا التتبعض ونستتعى جاهتتدين لكتتي نوجتتد الوحتتدة داختتل 
العائلة البهائية. إن الخلف بين...... الذي أشرتم إليه في رسالتكم يشعر حضرته بأن ستببه هتو كمتا 

 ذكر سابقا وليس بسبب العداوة لألمر المبارك أو عدم الخلوص.

 أحد األحباء(إلى  1944أكتوبر عام  /ن األولتشري 17يابة عن حضرته بتاريخ من رسالة كتبت بالن)

للقتتتوى  ون بالنستتتبة لموضتتتوع..... وعتتتدم التتتتآلف الموجتتتود بتتتين بعتتتض األحبتتتاء.. فعنتتتدما يستتتمح البهتتتائي  -5
ر األمتر ونمتو ه ولهتذا فتإن ، المظلمة في العالم أن تتدخل في العلقات القائمة بينهم فتإنهم يوقفتون تطتو 

المهمتتتة الرئيستتتية لألحبتتتاء والمحافتتتل الروحانيتتتة وبالتتتذات المحفتتتل المركتتتزي أن يرو جتتتوا التتتتآلف والتفتتتاهم 
ستواء  ،جانبتا أن يضتع جميتع الشتكاوى في  اوراغبا  اعلى الجميع أن يكون مستعدا  .والمحبة بين األحباء

مر المبتارك متا لتم على األ يقبلواألن الناس سوف لن ، عادلة أم غير عادلة من أجل مصلحة أمر هللا
 . يروا داخل حياة الجالية بصورة الفتة للنظر ما هو مفقود في العالم اليوم وهما المحبة والوحدة

 نيوزيلندا(و  المحفل المركزي ألسترالياإلى  م1945مايو عام  -أيار 13)من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ 

 عبتتد البهتتاءولكتتن متتن أجتتل حضتترة ، ن بعضتتهم التتبعضإن أعظتتم امتحتتان قتتد يواجهتته البهتتائيون هتتو متت -6
عليهم أن يكونوا مستعدين للتغاضي عن أخطاء بعضهم واالعتذار عن الكلمات القاسية التي صدرت 

تبتتاع ذلتتك. كمتتا أن حضتترته يشتتعر بتتأنكم اينصتتح بشتتدة  (حضتترة المتتولى)نتته أعتتنهم وأن يغفتتروا وينستتوا 
 ت في......واآلن هناك شباب بهائي متحمس الضيافاو  و...... أن ال تبتعدوا عن الجلسات
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 في....... وعليك أن تظهر لهم القيم البهائية والوحدة السائدة بين أعضاء جامعة االسم األعظم.

 أحد األحباء(إلى  م1945ديسمبر عام  –كانون األول  18من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته بتاريخ )

وعليتته ، القصتتوى  . ألن ذلتتك متتن األهميتتة....متتن أجتتل وحتتدة.. أؤكتتد لكتتم بتتأن حضتترته ستتيتلو المناجتتاة -7
يعتمتتد تطتتور األمتتر المبتتارك ونجتتاح الجهتتود التبليغيتتة. متتا يحتاجتته األحبتتاء فتتي كتتل مكتتان هتتو المحبتتة 
المتبادلتتة وهتتو أمتتر يمكتتن الوصتتول إليتته عتتن طريتتق محبتنتتا األكثتتر لحضتترة بهتتاء هللا ألن هتتذا الحتتب 

بتتل يجعلنتتا ، باتنتتا وأمورنتتا الشخصتتية متتن التتتأثير علتتى أمتتره الكتتريمالعميتتق لحضتترته هتتو التتذي يمنتتع رغ
روحا واحدة فتي عتدة  عبد البهاءنكون كما قال حضرة و  قادرين على أن نضح ي بأنفسنا من أجل أمره

 أجساد.

 م(1964سبتمبر عام  /أيلول 5أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

يدعوك بأن تسعى جاهدا لترويج الوحدة والمحبة بين أعضاء الجامعة ألنه يبدو أن  إن حضرة المولى  -8
وأثنتتاء رغبتهتتا إدارة األمتتر ة قتتد يحتتدث أحيانتتا أن فتتي بعتتض الجامعتتات الشتتاب .هتتذا متتا يحتاجونتته فعتتل

المبارك قد ال تشعر بأن الروابط الروحية هي عنصر هام ورئيسي بل وأهم من األنظمة والقوانين التي 
 . توضع من أجل إدارة سلوك الجامعة

 م(1950أكتوبر عام  /تشرين األول 4أحد األحباء بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)
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 من رسائل بيت العدل االعظم 

يمكن االشارة اليه بكلمة واحدة هي  لهيإن ما يضمن نجاح جهودكم وتقدمها في خدمة االمر اإل -1
إلى  وفي أول تذكار .البداية والنهاية لكل الفعاليات والجهود االمرية المبذولة إنها .الوحدة واالتحاد

انني أعتقد جازما بأن من أهم االمور العاجلة " :أمر هللا المحافل الروحانية المركزية ذكر حضرة ولي
ا وأن أن تكون أهدافنا وفعالياتنا متحدة وراسخة وأن نزيل جميع الشكوك واالحقاد الماضية من قلوبن

ها للدعاءات السخيفة المسببة للخلف تعكر صفو نقاوم بحكمة ولباقة القوى التي عن طريق بث  
"ان من واجب  :وأضاف قائل ".جبهتنا وتخلق التفرقة واالنقسام بين صفوف أفرادنا وتحد  من أعمالنا

طوير هذه الوظيفة أعضاء المحافل الروحانية المركزية في شتى بقاع العالم البهائي أن يقوموا بت
المنتخبة والمسئولة عن  الهيئةفي حالة عدم قدرة هذه وقد حذ ر حضرة شوقي أفندي بأن " ".الهامة

" إن .فإن جميع أركان الجامعة ستتفتت وتهوى  ،ادراك هذا المطلب االساسي لكافة االنجازات الناجحة
حتى يستطيع محفلكم االشراف ة ايجاد الوحدة واالتحاد داخل المحفل نفسه بالطبع له أهمية فوري

عضو من أعضاء محفلكم وفي أي  يوالمحافظة على الوحدة واالتحاد على نطاق واسع وال يمكن أل
 .وقت شاء أن يكون فكره بعيدا عن هذا المطلب األساسي أو متهاونا في العمل على المحافظة عليه

ضو تجاه عضويته في تلك المؤسسة خذه العوما هو وثيق الصلة بهذا الموضوع هو السلوك الذي يت  
ومن األمور المؤثرة في إيجاد الوحدة واالتحاد هو موقف وسلوك االحباء سواء  .....الرفيعة المستوى 

وهو أمر يتعلق بمدى ممارسة أعضاء الجامعة البهائية ، كانوا أعضاء في المحفل أم لم يكونوا
 . لحقوقهم وواجباتهم

 (1994مايو  ايار/ 19المركزي للواليات المتحدة بتاريخ  المحفل الروحانيإلى  من رسالة)

ا فصل   وحدة الجنس البشري[. 69]راجع أيض 
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 وحدة الجنس البشري    -69

  بهاء هللامن آثار حضرة 

أن اغتنموا فضل هللا ، إن ربكم الرحمن يحب  أن يرى من في األكوان كنفسا واحدة وهيكل واحد -1
طوبى لمن نبذ ما عنده ابتغاء  لما عند  ،ا رأت عين البداع شبههاورحمته في تلك األيام التي م

  .نشهد أنه من الفائزين هللا

  (139ص ، 107فقرة  ،منتخباتي)

كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم  إياكم أن تفرقكم شئونات النفس والهوى  -2
 األطافه أنه يأمركم بما ينفعكم بعد إذ كان غني  و  فانظروا في رحمة هللا، الوحي إن أنتم من الموقنين

  .عن العالمين

  (95ص ، 72فقرة  ،منتخباتي)

لئال يفتخر أحد على أحد وتفك روا في كل حين  يا ابن النسان هل عرفتم لم خلقناكم من ترابا واحد -3
بحيال تمشون واحد أن تكونوا كنفس واحدة شيء ينبغي كما خلقناكم من  اإذ  ، في خلق أنفسكم
حتى تظهر من كينوناتكم ، وتسكنون في ارض واحدة، وتأكلون من فم واحد، على رجلا واحدة

  .وأعمالكم وأفعالكم آيات التوحيد وجواهر التجريد

  (ة الكلمات المكنون)
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آثروا إخوانكم على ، العالمين إنا نحب  أن نرى كل  واحد منكم مبدأ كل خير ومشرق الصالح بين -4
هيكل هللا في األرض إنه أنفق نفسه لصالح العالم إنه لهو المنفق العزيز إلى  فانظروا، مأنفسك
وا البصر عما ظهر خالص   .المنيع لوجهي  اإن ظهرت كدورة بينكم فانظروني أمام وجوهكم وغض 
ضائي بالروح والريحان حب  أن نراكم في كل األحيان في جنة ر نُ إنا  .ألمري المشرق المنير اوحب  

  .كذلك ينصحكم العالم األمين رف األلفة والوداد والمحبة واالتحادعَ ونجد منكم 

  (202ص  ،146فقرة  ،منتخباتي)

ليس الفخر  ،إن أبهى ثمرة لشجرة العلم هذه الكلمة العليا، كل كم من أصل واحد وأوراق شجرة واحدة  -5
 .إلعمار العالم واتحاد األمم وقد نزل من قبل ما هو سبب .لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم

  .طوبى للفائزين وطوبى للعاملين

  (75 - 74ص  ،از الواحأي  مجموعه)

قد ُفْزتم بأيام  جاء ذكرها في أكثر كتب العالم عليكم أن يظهر منكم االتحاد على ، يا معشر األولياء -6
  .شأن  ينور شرق وغرب العالم

  (185ص  ،درياي دانش)

  البهاء عبدمن آثار حضرة 

فجميع البشر مشمولون بألطاف الرب الجليل األكبر وهم ، واألساس الثاني هو وحدة العالم اإلنساني  -1
ن التاج اإلنساني  .بالرحمة اعباد هللا الواحد ويترعرعون في ظل ربوبيته وهي التي شملتهم جميعا  وا 

لبعض ة خو إوالملل إن بعضها  لهذا يجب أن نري جميع الطوائف، ل زينة لرأس كل عبد من عبيد هللا
نهم أغصان   وا 
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لئ مكنونة في صدف ذلك ألن الجميع أبناء ألب واحد هو آدم وآل، وأوراق وبراعم وأثمار لشجرة واحدة
  .التربيةإلى  وكل ما في األمر أنهم بحاجة واحد

  (80ص  ،امريكاو  في اوروبا عبد البهاءخطب )

وأن هللا  بمعنى أن جميع البشر هم عباد هللا األكبر، اإلنسانيةالثاني هو الوحدة  لهيواألساس اإل  -2
، نون الجنس البشري وجميع الناس يكو  ، كما أنه رؤوف بالكل خالق الكل ورازق الكل وُمحيي الكل

وهو بهم ، ة جماٌل لكل هندام والكل  عباد هللالهيفالتاج اإلنساني زينة لكل رأس وخلعة الموهبة اإل
هذه هي ، ال يفر ق بين مؤمن وكافر بل يرحم الكل ويرزقهم .وعنايته تشمل الكل، مرؤوف رحي اجميعا 

ل إنسانا ، ةلهيالصفة الرحمانية اإل   .على آخر ألن الخاتمة مجهولة الهذا ال يمكننا أن نفض 

 (168ص  ،امريكاو  في اوروبا عبد البهاءخطب )

فجميع البشر هم من النوع اإلنساني وجميعهم ، نيوثاني تعاليم حضرة بهاء هللا هو وحدة العالم اإلنسا  -3
وهو رؤوف  اويرب يهم جميعا  اوهللا يرزقهم جميعا ، عباد هللا وقد خلق هللا الجميع والجميع أبناء هللا

أشرقت و  ة التي سطعت أنوارها على جميع الخلقلهيهذه هي السياسة اإل؟ قساة فلماذا نكون  .بالجميع
  .شمسها على الجميع

  (324ص  ،امريكاو  في اوروبا د البهاءعبخطب )

لقد خلق هللا تعالى الجميع من التراب وخلق الكل من عنصر واحد ومن سللة واحدة وعلى كرة   -4
أرضية واحدة وخلق الجميع تحت ظل سماء  واحدة وخلق الكل مشتركين في اإلحساسات ولم يوجد 

ع ويربي الجميع ويحفظ الجميع وهو رؤوف فالكل  متساوون وهو يرزق الجمي ابين الخليقة تفاوتا 
  .بالجميع ولم يوِجد أي فرق بين البشر في فضله ورحمته

  (375ص  ،امريكاو  في اوروبا عبد البهاءخطب )

الحظوا أزهار الحدائق على الرغم من اختلف أنواعها وتفاوت ألوانها واختلف صورها وأشكالها   -5
 عش من هبوب ريح ولكن ألنها تسقى من منبع واحد وتنت
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واحد وتترعرع من حرارة وضياء شمس واحدة فإن هذا التنوع واالختلف سبب الزدياد جلل وجمال 
. أما إذا كانت أزهار ورياحين الحديقة وأثمارها وأوراقها وأغصانها من نوع ولون واحد .أزهار الحدائق

فإن ذلك ، اوثمرا  اوزهرا  اوورقا  ات لونا أما إذا اختلف، ومن تركيب وترتيب واحد فل معنى وال حلوة له
وكذلك األمر بالنسبة لتفاوت وتنوع  .زينة وروعة للحديقة وتكون في غاية اللطافة والجمال واألناقة

أفكار وأشكال وآراء وطبائع وأخلق العالم اإلنساني فان جاءت في ظل قوة واحدة ونفوذ واحد فأنها 
في الوجود أن يجمع شيء واليوم ال يستطيع أي  .والكمال ستبدو في غاية العظمة والجمال والسمو

عقول وأفكار وقلوب وأرواح العالم اإلنساني تحت ظل شجرة واحدة سوى القوة الكلية لكلمة هللا 
  .المحيطة بحقائق األشياء

  (319 – 318ص  ،الجزء األول ،عبد البهاءمكاتيب )

  من تواقيع حضرة ولي أمر هللا

نس البشري وهو المحور الذي تدور حوله جميع تعاليم حضرة بهاء هللا ليس مجرد ن مبدأ وحدة الجإ -1
 ا. انه مبدأ ال يطبق على األفراد فحسب بل يتعلق أساسا .إحساس متدفق أو تعبير مبهم أو أمل زائف

بطبيعة العلقات الرئيسية التي يجب أن تربط بين الدول واألمم باعتبارهم أعضاء في عائلة إنسانية 
نه يتطلب تغييرا عضويا في هيكل المجتمع الحاضر على نحو لم يشهد العالم مثله من ا  .. و .حدةوا

.. انه يمثل قمة التطور .ته ونزع سلحهإعادة بناء العالم المتحضر برم  إلى  .. انه يدعو.قبل
إلى  أدىاإلنساني الذي بدأ بداياته األولى بحياة العائلة ثم تطور حينما حقق اتحاد القبيلة الذي 

إن مبدأ وحدة الجنس  .سيادة تأسيس الحكومة المدنية ثم توسع ليؤسس حكومات وطنية مستقلة ذات
  بهاء هللاالبشري كما أعلنه حضرة 
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 ايقوم على تأكيد شديد بأن الوصول لهذه المرحلة النهائية من هذا التطور العظيم ليس ضروريا 
ة إلهيقترب بسرعة وال يمكن تحققه بغير قوة فحسب بل حتمي الوقوع وان ميقات تحقيقه أخذ ي

 . المصدر

  (The World Order of Baha'u'llahمن كتاب )

إلى  فإن ما قاله حضرة بهاء هللا ال يشير من يحب  بني نوعه"" سؤالكم حول معنى اآليةإلى  بالنسبة  -2
ظر عن الطبقة أو من الناس بل المقصود منه كافة الجنس البشري بغض  النة جنس أو طبقة معين

إنها رسالة ، مجموعة معي نة من البشرإلى  إن رسالة حضرة بهاء هللا ليست موج هة .العقيدة أو اللون 
وأن مبدأ وحدة الجنس البشري هو مبدأ عالمي في تطبيقه ويشمل كافة مجاالت ة عالية شامل

ألحباء ألن مبدأ وحدة الجنس إنه أمر هام أن تكون هذه النقطة واضحة بالنسبة ل .العلقات اإلنسانية
البشري هو حجر الزاوية لكل تعاليم حضرة بهاء هللا ويجب عرضه كما هو حقه دون أدنى تردد من 

  .األحباء ِقب ل

 (1937آذار/ مارس عام  11أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرته)

يسعى مبدأ الوحدة  ،التي يقوم عليها المجتمع اإلنسانيعن أية محاولة لتقويض األسس الراهنة  ابعيدا   -3
وا عادة صياغة شكل مؤسساته على نحو يتناسق مع احتياجات ، توسيع قواعد ذلك المجتمعإلى  هذا

كما أنه لن ينتقص ، ولن يتعارض هذا المبدأ مع أي والء  من الوالءات المشروعة .عالم  دائم التطور
فهو ال يستهدف إطفاء شعلة المحبة المت زنة للوطن في قلوب بني  .أي والء  ضروري الوجود من حق
ة إذا ما ُأريد تجنب الشرور ملحالذي هو ضرورٌة ، إزالة الحكم الذاتي الوطنيإلى  وال يسعى ،البشر

طمس تلك إلى  ولن يتجاهل هذا المبدأ أو يسعى .والمخاطر الناجمة عن الحكم المركزي المبالغ فيه
التاريخ واللغة والتقاليد أوالمتعلقة بالفكر والعادات، فهذه الفوارق و  المناخو  بالعرق  الميزات المتصلة

إقامة والء  أوسع واعتناق مطامح أسمى إلى  إنه يدعو .تمي ز شعوب العالم ودوله بعضها عن بعض
 ويؤكد هذا المبدأ إخضاع  .تفوق كل ما سبق وحر ك مشاعر الجنس البشري في الماضي
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دالمشاعر وا ة في عالم موح  المركزية الزائدة عن الحد  من  ارافضا ، لمصالح الوطنية للمتطلبات الملح 
د اجهة ومستنكرا  فالشعار الذي يرفعه  .من جهة أخرى أية محاولة من شأنها القضاء على التنو ع والتعد 

  .الوحدة واالتحاد في التنوع والتعدد :هو

 (وعد حق" م العالميالسلومنقول عن رسالة " 1931ب في عام كت)

هذا االتحاد الروحاني إلى  ورسالته السامية هي الوصول بهاء هللاان الغاية القصوى من ظهور   -4
إلى  فل بد لهذا االتحاد أن يؤدي، فإذا كنا مخلصين في تطبيق مضامينه .والعضوي لجميع الشعوب

. على أنه .ذلك العصرإلى  ظريجب أن نن، بروز ذلك العصر الموعود لكافة أركان الجنس البشري 
ان ظهور  .داللة على آخر وأعلى مرحلة من مراحل تكامل حياة اإلنسان المشتركة على وجه الغبراء
.. يجب أن .المجتمع العالمي وبروز اإلحساس بالمواطنة العالمية وتأسيس الحضارة والثقافة العالمية

ومع  .مكن أن يصل إليه تنظيم المجتمع البشري لطبيعة الحياة األرضية بأنها أقصى ما ي اتعتبر طبقا 
ال بل يجب عليه أن يستمر في النمو والتطور نتيجة لهذه المنزلة ، ذلك فان اإلنسان كفرد سيستمر
 . الكمالية التي وصل إليها البشر

  (The World Order of Baha'u'llahمن كتاب )

 من رسائل بيت العدل األعظم 

في هذا الوقت من التاريخ البشري هو التأكيد على مبدأ  بهاء هللاظهور حضرة إن المهمة الرئيسية ل  -1
ولهذا فإن جميع القوى التي تتحرك لتحقيق ذلك ، وحدة الجنس البشري وتأسيس السلم بين الشعوب

المرحلة األولى ستكون  .تكون بدافع من تأثير هذا الظهور ولكننا نعلم بأن السلم يأتي عبر مراحل
لسلم األصغر وفيها تتحقق الوحدة بين الشعوب ومن ثم وبالتدريج يبدأ السلم األعظم تأسيس ا

 . بالتحقق وهي الوحدة الروحية واالجتماعية والسياسية للجنس البشري 

 (1985يناير  31أحد المؤمنين بتاريخ إلى  من رسالة)
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ش من تاريخ مضطرب ومشو   يحدث في زمن بهاء هللاإن هذا التغيير المثير في وضع دين حضرة   -2
البشرية وفيها يشهد قادة دول العالم وزعمائها وحكوماتها ومع يأس متزايد فشل وسقوط جميع 
المحاوالت والجهود الرامية وعدم فعاليتها في التغلب والسيطرة على االختلف والتمزق والفوضى الذي 

 ولي أمر هللاما قاله حضرة  اي  ونتأمل مل ايا وهذا ما يحتم علينا نحن البهائيون أن نفكر جد، يعم  العالم
تطبيق مبدأ وحدة الجنس البشري الذي يعتبر المحور الذي يدور حوله جميع تعاليم حضرة " :بأن

مات المجتمع اإلنساني الحاضر اعضويا  ا.... يتطلب إحداث تغييرا .بهاء هللا لم يشهده  اتغييرا ، في مقو 
 . العالم من قبل

 (1985ن لعام من رسالة الرضوا)

بكل ما فيه من أنماط ، إن المسألة األولى التي يجب حلها هي كيفية تغيير العالم المعاصر  -3
فالنظام العالمي ال يمكن تثبيته إال على ، يسوده التعاون واالنسجام االصراعات المتأصلة وجْعُله عالما 

لوحدة التي هي حقيقٌة روحية تؤكدها هذه ا، ال يتزعزع بوحدة الجنس البشري  اراسخا  اأساس الوعي وعيا 
إن علم اإلنسان وعلم وظائف األعضاء وعلم النفس هذه العلوم كلها تعترف  .العلوم اإلنسانية بأسرها

رغم أن المظاهر الثانوية لحياته تختلف وتتنوع بصورة ال حصر لها ، أصل واحدإلى  بانتماء اإلنسان
ي عن التعصبات بكل أنواعها ِعرقية كانت أو طبقيةا أو . ويتطلب إدراك هذه الحقيقة التخلد  وال ع

وبمعنى آخر ترك كل ما قد ، يأو بالجنس أو بمستوى الرقي الماددينيةا أو وطنيةا أو متصلةا باللون 
إن القبول بمبدأ وحدة الجنس  .أو أسمى مرتبةا من سواها افئة من البشر بأنها أفضل شأنا إلى  يوحي

دارته كوطن واحد ألبناء و  اسي يجب توفره في عملية إعادة تنظيم العالمالبشري هو أول مطلب  أس ا 
عالمي النطاق ضرورٌي بالنسبة ألية محاولة ناجحة  الا والقبول بهذا المبدأ الروحي قبو  .البشر أجمع

وجعله مادةا تدراس ، وبناءا على ذلك يجب إعلنه في كل أنحاء العالم .إلقامة صرح السلم العالمي
ثباته في كل دولة تمهيدا ، مدارسفي ال إلحداث ما ينطوي عليه من  اكما ينبغي المثابرة على تأكيده وا 

ل عضوي في بنية المجتمع  واالعتراف بمبدأ وحدة العالم اإلنساني  .تحو 
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ليصبح ، أقل ما يمكن إعادة بناء العالم المتمدن بأسره ونزع سلحهة "من وجهة النظر البهائي، يستلزم
د جهازه السياسي، في كل نواحي حياته األساسية اعضويا  ااتحادا  امتحدا  اعالما  د مطامحه وتتوح  ، فيتوح 

على أن يبقى في ذات الوقت ، د في اللغة والخطويتوح  ، د فيه عوالم التجارة والمالوتتوح  ، الروحية
 . "تحادال حدود فيه لتنوع الخصائص الوطنية والقومية التي يمث لها أعضاء هذا اال اعالما 

 (1985اكتوبر  ،من رسالة السلم العالمي وعد حق)

وهي عائٌق رئيسٌي في طريق ، أكثرها استشراءا و  وأذى افالتفرقة العنصرية هي أحد أشد  الشرور ضررا   -4
والعمل بمبادئ هذه التفرقة هو انتهاٌك فاضح لكرامة اإلنسان، وال يمكن القبول به بأي عذر   .السلم

ن التفرقة العنصرية تعيق نمو اإلمكانات اللمحدودة عند أولئك الذين يرزحون تحت إ .من األعذار
م اإلنسان ورقي ه كما أنها تفسد أولئك الذين يمارسونها،، نيرها ذا ما أريد القضاء على ، وتعط ل تقد  وا 

إلجراءات فمن الواجب االعتراف بمبدأ وحدة الجنس البشري وتنفيذ هذا المبدأ باتخاذ ا، هذه المشكلة
  .القانونية المناسبة وبتطبيقه على نطاق عالمي

 (1985اكتوبر  ،وعد حق من رسالة السلم العالمي)

وان جميتع بواعتث حياتنتا مرتبطتة ، إن هدف الحياة للفرد البهائي هو ترويج مبدأ وحدة الجنس البشتري   -5
تت .بحيتتاة جميتتع الكائنتتات البشتترية . ومتتا .ل ختتلص العتتالم بأكملتتهبتت افردياتت افمتتا نتتدعو إليتته لتتيس خلصا

متتتن جهتتتة هتتتو عكتتتس  .نصتتتبو إليتتته إنمتتتا هتتتو حضتتتارة عالميتتتة تعتمتتتد علتتتى ستتتلوكيات ورد فعتتتل األفتتتراد
  .حياة المجتمع اإلنسانيإلى  المسيحية الذي بدأ باألفراد ومن خلله وصل

  (للسيد ويليام هاتشر The Concept of Spiritualityمنقول عن كتاب )

ا فصل   الوحدة واالتحاد[. 68]راجع أيض 
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 وحدة أصل األديان والرسل   -70

  بهاء هللامن آثار حضرة 

نك لو تكون من أهل هذه المدينة في هذه الل  و   -1 ة األحدية لَترى كل النبيين والمرسلين كهيكلا واحد ا  ج 
لهم آخرهم وآخرهم أولهم وكلهم قام، ونفسا واحدةا ونورا واحد وروحا واحدة وا على بحيال يكون أو 

وشرعوا شرايع حكمة هللا وكانوا مظاهر نفس هللا ومعادن قدرة هللا ومخازن وحي هللا  أمر هللا
  .ومشارق شمس هللا ومطالع نور هللا

  (من لوح جواهر األسرار)

والذي جعله هللا الدرياق األعظم والسبب األتم لصحته هو اتحاد من على األرض على أمر واحد   -2
  .دإال بطبيبا حاذقا كاملا مؤي   اوهذا اليمكن أبد   ،وشريعةا واحدة

 (من لوح مخاطب الملكة فكتوريا)

لت من نقطة واحد  -3 ال فرق بينها إن أنتم من ، شرعت من لدى هللا وترجع إليهو ة وكل الشرائع فص 
ل عليهم من اآليات  أمر هللايا مأل التوحيد ال تفرقوا في مظاهر  ...الموقنين وهذا حق وال في ما نز 

وكذلك في أفعالهم وأعمالهم وكلما ظهر من عندهم ويظهر من ، التوحيد إن أنتم من الموقنين
 لدنهم كل من عند هللا وكٌل 
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ق بينهم وبين كلماتهم وما نزل عليهم أو في أحوالهم وأفعالهم في أقل ما  ،بأمره عاملين ومن فر 
  .شركينوآياته وبُرسله وكان من الم لقد أشرك باهلل ،ُيحصى

  (من لوح مدينة التوحيد)

وكينونة الروح بين السموات واألرض إن أنتم ، ونفس محمد ا فيكم، يا قوم إني لجمال َعل ي  بينكم  -4
  .من العارفين

  (من كتاب بديع)

تاهلل هذا لهو الذي قد ظهر مرة باسم الروح ثم باسم الحبيب ثم باسم علي  ثم بهذا االسم المبارك   -5
  .الي المهيمن العلي المحبوبالمتع

  ()من لوح نصير

 افإن االتحاد في المرتبة األولى اتحاٌد في الدين وهذا االتحاد كان والزال سببا  ،وأما سؤالك عن االتحاد  -6
 العصور السالفةو  في القرون  أمر هللالنصرة 

  (388ص  ،أدعية حضرت محبوب)

شتتريعة واحتتدة ويكتتون جميتتع البشتتر مثتتل األختتوة و  يجتتب علتتى جميتتع الشتتعوب أن تستتتظل فتتي ظتتل أمتتر  -7
المتحتتابين وتستتتحكم روابتتط المحبتتة واالتحتتاد بتتين أبنتتاء الجتتنس البشتتري وتنتهتتي وتتتزول كتتل الخلفتتات 

  .والمنازعات العرقية والمذهبية

  (77ص  ،إلهيظهور عدل )

  عبد البهاءمن الواح حضرة 

ف عن كل َخَلف ر كل َسلَ ت وات حدت واتفقت وبش  إن هذه النجوم الساطعة من أفق الحقيقة ائتلف  -1
فما بالكم أنتم يا قوم تختلفون وتتجادلون وتتنازعون ولكم أسوة ، وصَدق كل َخَلف نبوة كل َسَلف

  .في هذه المظاهر النورانية والمطالع الرحمانية ومهابط الوحي العصبة الربانيهة حسن

  (21-20ص  ،عبد البهاءمجموعة خطابات حضرة )

This file was downloaded from QuranicThought.com



499 

ع وا لوحدة الجنس البشري وخدمته  -2 ة هو وحدة الجنس لهيألن أساس التعاليم اإل، جميع األنبياء س 
س السيد المسيح وحدة  .البشري  عمل سيدنا موسى عليه السلم على وحدة العالم االنساني وأس 

نجيل والتوراة أشار اإلو  أما سيدنا محمد عليه السلم فقد أعلن عن الوحدة اإلنسانية، الجنس البشري 
  .شريعة هللا واحدة ودين هللا واحد أال وهي األلفة والمحبة .تأسيس العالم اإلنسانيإلى  والقرآن الكريم

  (24ص  ،عبد البهاءمجموعة خطابات حضرت )

م تعاليمه  -3 النوع األول هي التعاليم الروحانية مثل ، نوعينإلى  إن كل دين سماوي  ظهر حتى اآلن قس 
، وهي لها علقة بعالم األخلق ، وموهبة هللا وفضائل العالم اإلنساني والكماالت اإلنسانيةمعرفة هللا

أما النوع الثاني  ...هذه الحقيقةإلى  ودعا جميع األنبياء والرسل، هذه هي الحقيقة وهذا هو األصل
تبد ل حسب تو  فهي التعاليم التي لها علقة باألمور الجسمية وهي من الفروع حيث أنها تتغي ر

  .مقتضى الزمان

  (243ص  ،عبد البهاءمجموعة خطابات حضرت )

 ااألديان السماوية لم تكن سببا و  ،ة هو تربية الجنس البشري لهيإن المقصود األصلي للمظاهر اإل  -4
أما الخلف  ،د فيهاوالحقيقة واحدة ال تعد  ، الحقيقة ألن أساس جميع األديان هو، للخلف أو العداء

  .النزاع والخلفإلى  أدى، مختلفةووجود التقاليد ال ،التقاليد د فهو منالموجو 

 (351ص  ،عبد البهاءمجموعة خطابات حضرت )

، وهناك واحدةهناك أيام عديدة ولكن الشمس  .لكن حقيقة الدين واحدة ،هناك العديد من األديان  -5
إن أساس  .ة ولكن الشجرة واحدةوهناك أغصان شجر كثير ، مصادر مياه متعددة ولكن الينبوع واحد

ر بالحقيقة وسيدنا  .وال وجود لألديان في غياب الحقيقة، األديان السماوية هو الحقيقة سيدنا إبراهيم بش 
 عليه السلم كان  ىفسها والرسول المصطأما المسيح عليه السلم فقد أس  ، موسى رو جها
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الحقيقة  .للحقيقة افقد كان إشراقا  بهاء هللاا حضرة أم، للحقيقة احضرة الباب كان بابا  .للحقيقة الا رسو 
، إن الحقيقة مثل الشمس التي تسطع بنورها من جهات مختلفة، واحدة ال تسمح بالتعدد أو االنقسام
  .ومثل النور الذي يضيء المصباح 

 (126ص  ،Promulgation of Universal Peace من كتاب)

ة لهيالم اإلنساني وكذلك وحدة األديان ألن جميع األديان اإلوحدة الع بهاء هللاوقد أعلن حضرة   -6
د، أساسها الحقيقة ، والحقيقة واحدة وأساس جميع أنبياء هللا واحد وهو الحقيقة، والحقيقة التقبل التعد 

، ة واحدلهيلهذا فإن بناء األديان اإل، وحيث أن األساس هو الحقيقة .لا ولو لم يكن الحقيقة لكان باط
وهذه التقاليد ليست من  ،ا في األمر أن التقاليد حل ت في وسطها وظهرت آداب وتقاليد زائدةوغاية م

ينا حقيقة أساس األديان اإل ....األنبياء إنما هي حادثة وبدعة ة فل لهيأما إذا نبذنا هذه التقاليد وتحر 
  .شك أننا نتحد

 (315ص  ،أمريكاو  في أوروبا عبد البهاءخطب )

  ولي أمر هللا من تواقيع حضرة

إن المبدأ الهام واألساسي الذي شرحه لنا حضرة بهاء هللا ويؤمن به أتباعه بشكل جازم هو أن   -1
نما نسبية وأن الرسالة السماوية هي عملية مستمرة وفي تقدم وأن جميع و  الحقيقة الدينية ليست مطلقة ا 

وأن  ،اساسية متماثلة ومتطابقة تماما األديان العظيمة في العالم سماوية في األصل وأن مبادئها األ
أهدافها ومقاصدها متشابهة كما أن تعاليمها تعكس لنا حقيقة واحدة وأن وظائف هذه األديان مكم لة 

ها الوحيد يكمن في األحكام والحدود الفرعية وأن مهامهم هي التكامل فلبعضها البعض وأن اختل
  .ومستمرةالروحي للمجتمع اإلنساني خلل مراحل متعاقبة 

  (136 ص ،دراسةو  بحث ،عن كتاب الدين البهائي لا نق)
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البحث عن الحقيقة وينبذ إلى  يؤمن الدين البهائي بوحدة األلوهية ووحدة األنبياء والمرسلين ويدعو -2
أن الهدف الرئيسي للدين هو ترويج الوئام والتآلف ويجب إلى  جميع أنواع التعصب والخرافات وينب هنا

تكافؤ إلى  إنه يدعو .لمجتمع سلمي ومتطور ومنظم اللعلم ويكون أساسا  االدين مطابقا  أن يكون 
للفقر المدقع والغنى الفاحش  االفرص والحقوق والمزايا لكل الجنسين ويؤيد التعليم اإللزامي ويضع حدا 

يجاد من أنواع العبادة ويقترح تبني لغة عالمية مسا اويعتبر العمل المنجز بروح الخدمة نوعا  عدة وا 
  .المنظمات الضرورية لتأسيس وحماية سلم عالمي دائم

 ( 138 ص ،بحث ودراسة ،عن كتاب الدين البهائي لا نق)

 من رسائل بيت العدل األعظم 

مبدٌأ خلقي تكرر  ،فالمبدأ الذي يفرض علينا أن نعامل اآلخرين كما نحب أن يعاملنا اآلخرون   -1
وهو يؤكد لنا صحة الملحظة السابقة في ناحيتين  ،امة جميعا بمختلف الصور في األديان العظي

ويمتد ، إحلل السلمإلى  يختص بالناحية التي تؤدي اخلقيا  اأنه يلخ ص اتجاها  ،األولى :معينتين
إلى  أنه يشير :والثانية، بأصوله عبر هذه األديان بغض  النظر عن أماكن قيامها أو أوقات ظهورها

هذه الخاصية التي ، تحاد التي تمثل الخاصية الجوهرية لألديانالوحدة واالناحية أخرى هي ناحية 
فلو كانت اإلنسانية قد أدركت  .التاريخإلى  أخفق البشر في إدراك حقيقتها نتيجة نظرتهم المشوهة

لوا تربيتها في عهود طفولتها الجماعية كمنف ذين لمسير حضارة  واحدة نْت ، حقيقة أولئك الذين تو  ل ج 
أكبر من المنافع التي  الا التي اجتمعت نتيجة تعاقب تلك الرساالت محصو ، ن شك من اآلثار الخي رةدو 

  .في أن تفعل ذلك، ويا لألسف، ولكن اإلنسانية فشلت، ال ُتحصى وال ُتعد

 (1985اكتوبر  ،وعد حق من رسالة السلم العالمي)
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م مجابهة هذا التحدي التاريخي إذا أرادوا للقيادة يسود لدينا االعتقاد بأن قادة األديان ينبغي عليه  -2
نتيجة ما مر  به  الوجودإلى  الدينية هذه أن يكون لها أي معنى في المجتمع العالمي الذي بدأ يبرز

متزايدة من  ال والتغيير التي أحدثها القرن العشرون. فقد بات من الجلي  أن أعدادا من تجارب التحو 
 ،كلها حقيقة واحدة في جوهرها بأن الحقيقة الكامنة في األديان السماويةقناعة إلى  الناس قد وصلت

ولكنها صادرة عن وعي ، وما كان لمثل هذه القناعة أن تصدر نتيجة أي حل  لمجادالت فقهية
 .عتقاد بوحدة العائلة اإلنسانية ذاتهاونتيجة تول د اال وجداني أغناه ما توفر لآلخرين من خبرات واسعة

بدأ يبرز  ،معتقدات وطقوس دينية وأحكام شرعية تم  توارثها من عوالم عفا عليها الزمانفمن مزيج 
، مثلها مثل الوحدة التي تجمع مختلف القوميات واألعراق والثقافات، هناك شعور بأن الحياة الروحية

ا ولكي يتأصل هذ .إليها ذاتها حقيقة واحدة مطلقة ميسور لكل إنسان سبيل الوصول تشكل في حد
في بناء  لا فاع االشعور الذي بدأ يعم  الناس ولكنه ال يزال في بداية أمره وليتمكن من اإلسهام إسهاما 

ه إليهم ، عالم يسوده السلم ينبغي عليه أن يحظى بالتأييد القلبي الكامل من قبل أولئك الذين تتوج 
  .اللحظة المتأخرة حتى في هذه الرشادو  للهداية اطلبا  جماهير الناس في كل أنحاء العالم

 (2002نيسان / ابريل  ،قادة األديان في العالمإلى  من رسالة بيت العدل األعظم)

ا فصل   وحدة الجنس البشري[. 69تطابق الدين مع العلم والعقل وفصل  18]راجع أيض 
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 الوصية   -71

  من آثار حضرة بهاء هللا

فري سم األعظم ويعترف فيه بوحدانية هللا قد فرض لكل نفس كتاب الوصية وله أن يزين رأسه باأل  -1
عروالم األمرر والخلرق ويكرون لره كنرزا فري مظهر ظهوره ويذكر فيه ما أراد مرن المعرروف ليشرهد لره 

 . عند ربه الحافظ األمين

  (109فقرة  ،الكتاب األقدس) 

األمتتتور فتتتي متتتن مالتتته لينفتتتق بعتتتد حياتتتته  ستتتؤال: هتتتل يجتتتوز لشتتتخص أن يخصتتتص فتتتي وصتتتيته جتتتزءا -2
مصتتروف التتدفن والكفتتن وحمتتل فتتي أم أن حق تته ينحصتتر ، غيتتر أداء حقتتوق هللا وحقتتوق النتتاس، ةالخيريتت

 الوارث؟إلى  النعش وما بقى من مال يؤول كما فرض هللا

كتتل متا يكتتتب ، إن وفتتق فتي أداء حقتتوق هللا ولتم يكتتن للنتاس عليتته حتق .مالتهفتتي جتواب: االنستتان حتر 
 .  له بأن يفعل فيما ملكه هللا كيف يشاءقد اذن هللا .وصيته مقبولفي ويقر ويعترف به 

 (من رسالة سؤال وجواب) 

 قد فرض لكل نفس كتاب الوصية -3

تركتته كيفمتا فتي وفقا لتعاليم حضرة بهاء هللا من واجب كل فرد أن يكتتب وصتيته ولته حريتة التصترف 
 وأكد حضرة بهاء هللا في خصوص الوصية "ان  .شاء
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" أمتتا أحكتتام المواريتتث يفعتتل فيمتتا مل كتته هللا كيتتف يشتتاء.  لتته بتتأن.. قتتد اذن هللا.مالتتهفتتي األنستتان حتتر  
 . وصية تحدد توزيع تركته ىفالكتاب األقدس فتطبق اذا لم يترك المتو في المنزلة 

 (136 ص ،شرح الكتاب األقدس) 

  سم األعظماال -4

ائيون في " وقد نفذ البهكلمة "بهاءهي األصل و إلى  السم هللا األعظم مشتقات عديدة ترجع كلها
بسمه "و يا بهاء األبهى""الشرق أمر الكتاب األقدس بخصوص الوصية بتصديرها بعبارات مثل 

 هو األبهى" "و األبهى"

 (137فقرة  ،شرح الكتاب األقدس) 

ن ُحِرم من هذا الحق فسوف ينتهي عز  الوجودفي لكل انسان مطلق الحرية  -5  جاء .التصرف بأمواله وا 
 . العباد كان وال زال بالمالاحد المقامات إن عز  في 

 (209ص  ، 4مجلد  ،أمر وخلق) 

  من ألواح حضرة عبد البهاء

وصتتتية ولكتتتن كتابتتتة الوصتتتية فتتترض  ىفأمتتتا موضتتتوع اإلرث فهتتتذا التقستتتيم يطتتترح عنتتتدما لتتتم يكتتتن للمتتتتو  -1
 ية صريحة بكتابة الوصية أثناء الصحة الجيدة وفيها يوصإلهيوهناك نصوص  .وواجب لكل شخص

فتي هتذه الحالتة يمكتن  .ليه أن يختم وصيته على أن تفتح بعد وفاته وينفذ كل ما جتاء فيتهما يشاء وع
 . لمن يشاء وعليكما البهاء األبهى للنسان في أثناء حياته وطبقا الرادته ان يوصي

  (372ص  ،3مجلد  ،مكاتيب عبد البهاء) 

يملك بين الورثة على أن ينفتذ بعتد كتابة وصيته اثناء حياته وفيها يقسم ما في لإلنسان مطلق الحرية  -2
 أن كل  يإن كتابة الوصية فرض على الجميع وهذا يعن .مماته
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مكتتان آمتتن فتتي شتتخص عليتته أن يكتتتب وصتتية متينتتة ومحكمتتة وصتتريحة ويمهرهتتا بختمتته ثتتم يحفظهتتا 
و األحكام وال يستطيع أي شخص أن يغيرها أ يوكتابتها لها االولوية على باق، وفيها له مطلق الحرية

ولكتن ان لتم يطتع فتردا هتذا األمتر  .أوالدهإلتى  هذه الحالة مثل يستطيع أن يهب كل أموالهفي يبدلها و 
  .أو اتلف وصيته يتم تقسيم أمواله طبقا لتقسيم االرث لهيولم يكتب وصيته وخالف هذا الحكم اإل

فتتي ظتتوا بأنتته الح .إن حكمتتة هتذا الحكتتم المبتترم االعظتتم هتو ان يكتتتب كتتل شتتخص وصتيته، الواقتتعفتي  
 .وقتتد تقتتع مشتتاكل وخلفتتات ىفحالتتة عتتدم وجتتود وصتتية يتتتم تقستتيم االرث وتوزيعتته خلفتتا لرغبتتة المتتتو 

ن الوصية تكتب طبقتا لرغبتة االنستان إولكن وجود الوصية يحول دون ذلك ويسبب الراحة للكل حيث 
ظتوا أن هنتاك الكثيتر الح .طبقا لوصتيته ىفوما يطيب النفس حقا أن توزع وتقسم أموال المتو  .وأمنيته

وجتتتوب كتابتتتة أي  لهتتيمتتن النفتتتوس تضتتطرب قبتتتل وفاتهتتتا بستتبب هتتتذا الموضتتتوع ولكتتن هتتتذا الحكتتتم اإل
 . الوصية حل جميع المشاكل

 (211 – 209ص  ،4مجلد  ،أمر وخلق)

  من تواقيع حضرة شوقي أفندي

يؤيتد الوصتية وينفتذ  بالنسبة لكتابة الوصية، على األحباء أن يقوموا بتذلك وعلتى المحفتل الروحتاني أن -1
  .ما جاء فيها شريطة ان ال تخالف المصالح االمرية

                    (116ص  ،حدود وأحكام گنجينه) 
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  من رسائل بيت العدل األعظم

يذكروا فيها رغبتهم بانجاز مراسم تشييع الجنازة ان ضرورة كتابة الوصية و باألحباء  كم ان تنصحوايعل -1
 وأيضا محليال روحانيواطلع ذلك للمحفل اللمتطلباته  أو على االقل طبقا هائيبتحت رعاية الدين ال
تفتاق متع األقربتاء غيتر البهتائيين قبتل وفتاة اإلتى  وفي هذه الحالة يمكن التوصل .االقرباء أثناء حياتهم

 . الشخص

 (م1972آب / أغسطس عام  18ريخ لفرنسا بتا مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدسة)

فكل مؤمن له مطلتق  .طبقا لتعاليم حضرة بهاء هللا فان كتابة الوصية تعتبر من واجبات الفرد البهائي -2
حتدود متا يقتر ه القتتانون المتدني وبتالطبع بعتد دفتع مصتتاريف فتي توزيتع أملكته كيفمتا يشتتاء و فتي الحريتة 

تعتتددة يمكتتن للمتتؤمن أن يضتتع تعليمتتات بخصتتوص التتدفن والتتديون وااللتزامتتات االختترى. هنتتاك طتترق م
 . ان رغب بذلك وان كان القانون يسمح له ىفدفنه وال مانع من ذكر هذه التعليمات في وصية المتو 

 م(1980تشرين األول / أكتوبر  1لبوليفيا بتاريخ  مركزي ال روحانيالمحفل الإلى  من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل االعظم)     

 .المحافتل الروحانيتة المحليتة علتى تتذكير األحبتاء بأهميتة كتابتة الوصتية أفنتدي شتوقيث  حضرة لقد ح -3
 :عدة رسائل كتبت بالنيابة عنه نلحظ النقاط الهامة التاليةفي و 
أن يتدعم وينفتذ  روحتانيكتابة بنود الوصية كيفما شاءوا وعلى المحفل الفي للحباء مطلق الحرية  -1

  .بهائيالدين ال ئنت الوصية مخالفة لمبادإال إذا كا، بنود الوصية
هتتو أمتتر جيتتد وينصتتح بتته ولكتتن يجتتب أن ال  روحتتانيان ايتتداع نستتخة متتن الوصتتية لتتدى المحفتتل ال -2

  .نطلب ذلك من األحباء ولكن لهم الخيار فيه

ن كتل متؤمن يكتتب إحيتث  .بطبتع نمتوذج للوصتية روحتانيأن يقتوم المحفتل ال ي لتيس متن الضترور  -3
 . ه وارادتهوصيته طبقا لطريقت
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تمتتت االشتتارة إليهتتا ان الفتترد لتته مطلتتق الحريتتة فتتي التصتترف بأملكتته  التتتيومتن ضتتمن النقتتاط األختترى     
تقستيم فتي وأن ال تكون هناك ضوابط قانونية تحد من حرية الفرد  شريطة أن يكون قد دفع كافة ديونه

ان يتحتتد ى بنتتود وصتتية الفتترد  بهتتائيثروتتته. إن وصتتية االنستتان تعتبتتر مقدستتة ولهتتذا ال يجتتوز للفتترد ال
وبناء عليه يستحب للفترد أن  .التعامل مع تنفيذ الوصيةفي دا اآلخر. أحيانا يكون القانون المدني معق  

يتأكتد بتتأن وصتتيته يمكتتن تنفيتذها وال توجتتد موانتتع قانونيتتة  ييتشتاور متتع محتتام عنتدما يكتتتب وصتتيته لكتت
هائي أن يتخذ خطوات خلل أيام حياته مفادها أن للفرد الب اتحول دون ذلك. كما أنه أمر مرغوب جدا 

كل ذلك يمكن ذكره في  .تم طبقا لألحكام البهائية وان جسده سوف لن يحرق يتشييع جنازته يجب أن 
 . باتباعها أخذا بعين االعتبار القانون المدني يالوصية وذكر أية إجراءات أخرى يراها الموص

 (م1986أيلول / سبتمبر عام  4احد المحافل الروحانية المركزية بتاريخ إلى  سةرسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقد)
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 الكتاب األقدسفي كما جاءت هي مات والنواحر  المُ   -72

  تأويل آيات الكتاب -1

ويخرجه عن الظاهر انه ممن حرف كلمة هللا العليا وكان  يل ما نزل من سماء الوحيأو  الذي  أ( ان  
 . مبين كتابفي األخسرين  من

 (105فقرة  ،الكتاب األقدس)

  ويخرجه عن الظاهر يل ما نزل من سماء الوحيأو  الذي  ب( ان  

فاآليات  .كثير من االلواح بين اآليات المحكمات واآليات المتشابهاتفي  بهاء هللافرق حضرة 
باالحكام واضحة الداللة وتتعلق هي اما اآليات المحكمات ف، تحتمل التأويل التيهي المتشابهات 

خلفا له  عبد البهاءابنه األرشد حضرة  بهاء هللاعين حضرة  .واألوامر والعبادات وغيرها من الواجبات
 أفندي شوقيبدوره حفيده األرشد  عبد البهاءوقد عين حضرة  .ذكره يومفسرا آليات الكتاب كما سيأت

 عبد البهاءكل ما أبانه حضرة  ويعتبر البهائيون  .ووليا ألمر هللا من بعده، مبينا للنصوص المقدسة
 بيانا  هللا ولي أمروحضرة 
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 . من واجبات كل مؤمن يوالعمل بمقتضاه واجب أساس، ملهما من هللا ملزما لهم

 معانيها، والوصولفي والتعمق ، وجود بيان قاطع مبرم منع افراد األحباء من دراسة التعاليم يال يعن 
الفصل بين االستنباط  –وفقا لآلثار المباركة  –لزم ، وانما ييفهم خاص، واستنباط شخصإلى 

للتعاليم المباركة وهو ثمرة  يناتج عن فهم فرد يفاالجتهاد الشخص، والبيان القاطع المبرم يالشخص
فهم أعمق لألمر المبارك، إال انه غير مبرم. إلى  الوصولفي ، ومع أنه قد يساهم فعل ي فكر بشر 

نص هي الشخصية أن يأخذوا حذرهم، وان يعتبروا اآليات المنزلة وعلى األفراد عند عرض آرائهم 
قاطع وقول فصل، واال ينكروا البيانات القاطعة المبرمة او يعارضوها، وان يتجنبوا النزاع والجدال، 

زيادة المعرفة وترويجها، وان يبينوا بما ال يدع في عليهم ان يعرضوا افكارهم اسهاما منهم  يوينبغ
 . يما يقدمونه من آراء هو من محض اجتهادهم الشخص مجاال للشك ان

  (130فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

من القشور تركناها  ما عندك انهالباطن وباطن الباطن قل يا ايها الكذاب تاهلل  يمن يد ع منهم( و ج
 لكم كما تترك العظام للكالب.

 (36فقرة  ،الكتاب االقدس)

 لباطنالباطن وباطن ا يد( ومنهم من يد ع

عإلى  تشير هذه اآلية   لهيكهم بهذا العلم عن عرفان المظهر اإلعلم الباطن الذين يحجبهم تمس   يمد 
ان الذين اعتكفوا على اوهامهم واسموها الباطن اولئك " :لوح آخر بقولهفي  بهاء هللاووصفهم حضرة 

 ا من عبدة االصنام".حق  

 (60فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)
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 قيق تجارة الر   -2

م عليكم بيع االماء والغلمان ليس لعبد ان يشتر أ( قد حُ  لوح هللا كذلك كان األمر من في ا عبدا نهي   ي ر 
 . قلم العدل بالفضل مسطورا

 (72فقرة  ،الكتاب االقدس)

  ةاق  ياضات الش  الر   -3

ناخيب والقنان والش   والجبال واجنلو يغسل أحد أرجل العالم ويعبد هللا على األدغال والش   تاهلل الحق   أ( 
ا هذا ما حكم به مولى لن يقبل أبد   يع منه عرف رضائوعند كل حجر وشجر ومدر وال يتضو  

ياضات جزائر الهند ومنع عن نفسه ما احله هللا له وحمل الر  في كم من عبد اعتزل  .االنام
 . ات ولم يذكر عند هللا منزل اآلياتوالمشق  

  (36فقرة  ،الكتاب االقدس)

 :اتياضات والمشق  ه هللا له وحمل الر  جزائر الهند ومنع عن نفسه ما احل  في من عبد اعتزل  ب( كم
  

ل حضرة  .ةاق  هبنة والرياضات الش  تحريم الر  في هي هذه اآليات  في هذه االحكام  بهاء هللاوقد فص 
األلباب  يوأهاب بأول ل"القبو  ة ال تفوز بعز  اق  ياضات الش  االنزواء والر   ان  " :ة بقولهالكلمات الفردوسي  

ه بعضهم كهوف الجبال وتوج  في ". وامر الذين سكنوا "يحانوح والر  ما هو سبب الر  إلى ان ينظروا "
ا خلق هللا لهم من نعم " أن يتركوا ما عندهم وأال يحرموا أنفسهم عم  ييالالل  في القبور إلى  اآلخر
ان والقسيسين فانه م أعمال الرهبكر   بهاء هللالوح البشارات فعلى الرغم من ان حضرة في أما  .الدنيا

 ، سعة الفضاءإلى  يخرجوا من االنزواءحثهم على أن "
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ا الكل بالتزوج، ليظهر منهم من يذكر هللا رب ويشتغلوا بما ينفعهم وينتفع به العباد". واذن  
   الرفيع". يما يرى وما ال يرى ورب الكرس

 (61فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

 هبنة الر   -4

 . (الرياضات الشاقة)راجع الفقرة السابقة 

 ل التسو   -5

عجز فللوكالء الذي ال يحل السؤال ومن سئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب و  أ( 
واألغنياء ان يعينوا له ما يكفيه اعملوا حدود هللا وسننه ثم احفظوها كما تحفظون اعينكم وال 

  .تكونن من الخاسرين

  (147فقرة  ،تاب االقدسالك)

م عليه العطاء ب(    ال يحل السؤال ومن سئل حر 

ر م االنفاق على حُ كما  ير م التكد  حُ " :احد الواحه هذه اآلية المباركة بقولهفي  عبد البهاءشرح حضرة 
اما ان عجز شخص عن كسب ، يوالمقصود من ذلك هو قطع دابر التكد .ل مهنة لهمن يتخذ التسو  

او اضحى عاجزا، فعلى األغنياء أو الوكلء عندئذ تخصيص راتب ، اصيب بفقر مدقع أو، الرزق 
اعضاء بيت العدل". وتحريم العطاء أي  وكلء البيت".. والمقصود بالوكلء هم ".لمعيشته ي شهر 

 للمتسولين ال يمنع األفراد والمحافل الروحانية من منح المساعدات المالية للفقراء والمعوزين او اتاحة
 . تمكنهم من كسب العيش التيالفرص لهم ليحصلوا على المهارات 

 (162فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)
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 نظام الكهنوت  -6

 العزيز التواب.  يهللا تلقاء انفسكم انه لهو الغافر المعطإلى  ليس ألحد ان يستغفر عند احد توبوا أ( 

 (34فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 أحد ب( ليس ألحد ان يستغفر عند 

بدال من ذلك طلب  يوينبغ، االعتراف بالخطايا وطلب الغفران من انسان آخر بهاء هللاحرم حضرة  
مثل هذا االعتراف لوح البشارات أن "في  بهاء هللاوذكر حضرة  .المغفرة من هللا سبحانه وتعالى

لعباده الذل  وهللا جل جلله ال يحب، المهانة والمذلةإلى  وطلب المغفرة امام انسان آخر يقود
رسالة كتبت بناء على في اطاره الصحيح فقال في هذا التحريم  هللا ولي أمرووضع حضرة  "والهوان.
 :تعليماته

وحرم علينا ايضا ان  .طائفتهم كما يفعل الكاثوليك امام قساوسة، انسانأي  إلى حرم علينا االعتراف"
اذا أردنا االقرار عن طيب خاطر بصدور اما  .بعض المذاهب الدينيةفي نعترف علنا كما هو متبع 

 ذلك".في فنحن احرار ، سلوكنا، ونطلب الصفح عما بدر منافي أو بوجود عيب ، منا ي خطأ عفو 

بالنسبة للعتراف  بهاء هللانص عليه حضرة الذي أوضح بيت العدل األعظم أيضا بأن التحريم 
وال يمنع  .البهائية الهيئاترة الدائرة تحت رعاية بالخطايا ال يمنع الفرد من االقرار بالخطأ أثناء المشاو 

 امر من األمور.في هذا التحريم طلب النصح من صديق حميم او استشارة خبير متخصص 

 (58فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

( قل يا معشر العلماء ال تزنوا كتاب هللا بما عندكم من القواعد والعلوم انه لقسطاس الحق بين ج
 . ما عند األمم بهذا القسطاس األعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون الخلق قد يوزن 

 (99فقرة  ،الكتاب االقدس)
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ته العلوم وبها منع عن اسم القيوم واذا سمع صوت النعال عن خلفه يرى نفسه  يد( من الناس من غر 
 . اسفل الجحيمفي اكبر من نمرود قل اين هو يا ايها المردود تاهلل انه ل

 (41فقرة  ،دسالكتاب االق)

 . .. واذا سمع صوت النعال عن خلفه يرى نفسه اكبر من نمرود.هر( من الناس من غرته العلوم

 . احترامهم له بالسير على بعد خطوات خلفه يمن تقاليد الشرق ان يظهر اتباع الزعيم الدين 

 (64فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

نتم امواج البحر االعظم وانجم سماء الفضل والوية البهاء تاهلل افي و( طوبى لكم يا معشر العلماء 
 . النصر بين السموات واالرضين

 (173فقرة  ،الكتاب االقدس)

 البهاء في ز( يا معشر العلماء 

"طوبى لألمراء والعلماء  :يكتاب عهدفي وذكر ، على العلماء من اهل البهاء بهاء هللاأطرى حضرة  
من جهة ، هذه الدورة المقدسة همفي العلماء " :ذلك بقوله هللا ولي أمروشرح حضرة  البهاء".في 
 ية الذين وان لم يبلغوا مرتبة األيادلهيومن جهة أخرى المبلغون والناشرون للتعاليم اإل، أمر هللا ياياد

ميدان التبليغ. اما األمراء فهم أعضاء بيوت العدل المحلية في قد احتلت جهودهم مكانة بارزة 
 ."وظائف كل من هذه النفوس مستقبلا  وستحدد لعدل االعظموالمركزية وبيت ا

أمر خاصة فيما تعلق بحماية ، وعهد اليهم بمهام مختلفة بهاء هللاافراد عينهم حضرة  أمر هللا ياياد 
" عددا من المؤمنين البارزين وصرح أنهم فازوا "تذكرة الوفاءفي  عبد البهاءونشره. وذكر حضرة  هللا

األمر لتعيين  يالواح الوصايا" على سلطة ول"في  عبد البهاءونص حضرة  .هللاأمر  يبمقام أياد
 وفقا لما  أمر هللا ياياد
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ثم  أمر هللا يمرتبة ايادإلى  اوال برفع مقام بعض أحباء هللا الراحلين هللا ولي أمريراه، وبدأ حضرة 
ت العالم الخمس لهذا المنصب اختار أثناء السنوات األخيرة من حياته اثنين وثلثين فردا من قارا

قام ، 1963وانتخاب بيت العدل االعظم عام  1957المدة الواقعة ما بين وفاته عام في و  .الرفيع
 . حماية وصيانة شئون الجامعة البهائية العالميةفي بأداء المهام الموكولة اليهم  أمر هللا ياياد

دل االعظم على استحالة تشريع نظام جديد قر رأى بيت الع 1964نوفمبر( ) يشهر تشرين الثانفي و  
بأن المسئوليات  –عوضا عن ذلك  – 1968عام في ولكن قرر ، امر هللا يياديسمح بتعيين أ

المستقبل بفضل انشاء في بشأن حماية األمر المبارك ونشره ستستمر  أمر هللا يايادإلى  المسندة
 .األرض المقدسةفي ومقرها  1973عام في ة وتأسيس دار التبليغ الدولي، هيئات المشاورين القارية

ويقوم بيت العدل االعظم بتعيين أعضاء دار التبليغ وهيئات المشاورين القارية الذين يعينون بدورهم 
 هللا ولي أمرحدده حضرة الذي أعضاء هيئات المعاونين وكل هؤالء األفراد يندرجون تحت التعريف 

 . بيانه سالف الذكرفي " "للعلماء

 (183فقرة  ،الكتاب االقدس شرح)

 اعتلء المنابر   -7

الموضوع  يالمنابر من اراد ان يتلو عليكم آيات ربه فليقعد على الكرسإلى  قد منعتم عن االرتقاء أ( 
 . على السرير ويذكر هللا ربه ورب العالمين

 (154فقرة  ،الكتاب االقدس)

الموضوع  يلو عليكم آيات ربه فليقعد على الكرسالمنابر من اراد ان يتإلى  ب( قد منعتم عن االرتقاء
 على السرير 

فقتتد نهتتى حضتترة البتتاب عتتن ارتقتتاء المنتتابر إللقتتاء  .يكتتتاب البيتتان الفارستتفتتي وردت ستتابقة هتتذا الحكتتم  
 الخطب والمواعظ أو تلوة اآليات وأمر عوضا عن ذلك 
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 . لجميعتكون آيات هللا مسموعة ل يأن يجلس القارئ على كرسى فوق منصة لك

 –مشرق األذكار في بأن مراعاة هذا الحكم  هللا ولي أمروحضرة  عبد البهاءونبه كل من حضرة  
 يلك –وان كان ضروريا ، تجيز لمن يتلو الوقوف أو الجلوس –حيث ال يسمح إال بتلوة اآليات 

لقارئ او المجامع خارج مشرق األذكار يجوز لفي و  .هيمكن اعتلء منصة غير ثابت –يسمع بوضوح 
ورد فيها منع  التياحد الواحه في  عبد البهاءمنصة واقفا أو جالسا. وأكد حضرة  يالمتحدث أن يعتل

بمنتهى المجالس "في استعمال المنابر على وجه االطلق أن على أحباء هللا ان يلقوا احاديثهم 
 الخضوع والخشوع والمحو الصرف".

 (168فقرة  ،شرح كتاب االقدس)

  يأليادتقبيل ا  -8

م عليكم تقبيل االيادحُ قد  أ(   . الكتاب هذا ما نهيتم عنه من لدن ربكم العزيز الحكامفي  ير 

 (34فقرة  ،الكتاب االقدس)

م عليكم تقبيل االيادحُ ب( قد   الكتاب في  ير 

رجال الدين  يتقاليد بعض المجتمات عادة تقبيل ايادفي عدد من االديان السابقة وكذلك في سادت  
وجهاء تعبيرا عن مشاعر االحترام لهم ودليل على االعتراف بسلطتهم واالذعان لنفوذهم ولكن حرم وال

السجود  :الواحه ايضا عددا من العادات والتقاليد مثلفي وشجب  يتقبيل االياد بهاء هللاحضرة 
 . واالنحناء امام شخص آخر واستنكر كل سلوك يظهر فيه االنسان ذليل امام انسان آخر

 (57ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)
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  االعتراف بالخطايا  -9

 . العزيز التواب يهللا تلقاء أنفسكم انه لهو الغافر المعطإلى  ليس ألحد ان يستغفر عند أحد توبوا أ( 

 (34فقرة  ،الكتاب االقدس)

 ب( ليس ألحد أن يستغفر عند أحد 

بدال من ذلك طلب  يوينبغ، من انسان آخر االعتراف بالخطايا وطلب الغفران بهاء هللاحرم حضرة   
مثل هذا االعتراف وطلب شارات أن "لوح البفي  بهاء هللاالمغفرة من هللا سبحانه تعالى. وذكر حضرة 

 المهانة والمذلة، وهللا جل جلله ال يحب لعباده الذل والهوان". إلى  المغفرة امام انسان آخر يقود

رسالة كتبت بناء على تعليماته: في اطاره الصحيح فقال في ريم هذا التح هللا ولي أمرووضع حضرة  
م علينا ايضا ان ر  انسان كما يفعل الكاثوليك امام قساوسة طائفتهم وحُ أي  إلى م علينا االعترافر  حُ "

بعض المذاهب الدينية. اما اذا أردنا االقرار عن طيب خاطر بصدور في نعترف علنا كما هو متبع 
 ذلك".في سلوكنا ونطلب الصفح عما بدر منا فنحن احرار في بوجود عيب منا أو  ي خطأ عفو 

بالنسبة للعتراف  بهاء هللانص عليه حضرة الذي أوضح بيت العدل األعظم أيضا بأن التحريم  
البهائية وال يمنع  الهيئاتبالخطايا ال يمنع الفرد من االقرار بالخطأ أثناء المشاورة الدائرة تحت رعاية 

 أمر من األمور.في حريم طلب النصح من صديق حميم او استشارة خبير متخصص هذا الت

 (58فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)
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د الزوجات 10  ( تعد 

اقتنرع بواحردة مرن المراء اسرتراحت الرذي قد كتب هللا عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن االثنترين و  أ( 
 . نفسه ونفسها

 (63فقرة  ،الكتاب االقدس)

 اقتنع بواحدة من الماء استراحت نفسه ونفسهاالذي اكم ان تجاوزوا عن االثنتين و ب( اي

بأن الراحة  بهاء هللاتفضل حضرة ، ظاهرا بإباحة تعدد الزوجات يرغم ان نص الكتاب االقدس يوح 
لجلب الراحة االنسان " يمكان آخر أهمية سعفي الزواج بواحدة وأكد في والقناعة والرضا تتحقق 

مبينا آليات  بهاء هللاعينه حضرة الذي  عبد البهاءوأوضح حضرة  .مئنان لنفسه ولشريك حياته"واالط
عدد من في الواقع يأمر باالكتفاء بزوجة واحدة وشرح ذلك في أن نص الكتاب األقدس ، الكتاب
 :من ذلك قوله، ألواحه

وشرط الزوجة  .احدة منهاأن شريعة هللا ال تجوز تعدد الزوجات ألنها صرحت بالقناعة بو  ياعلم" 
فأما العدل والقسط بين الزوجتين من  .جميع المراتب واالحوالفي الثانية بالقسط والعدالة بينهما 

دليل واضح على عدم جوازه بوجه ، ممتنع الوجودشيء المستحيل والممتنعات وتعليق هذا االمر ب
 .." .من الوجوه فلذلك ال يجوز إال امرأة واحدة لكل انسان

عدد الزوجات من اقدم األمور المتبعة لدى الجانب األعظم من البشرية وقد بدأ اإلعداد للكتفاء ت 
م تعدد لم يحر  ، فالسيد المسيح مثل .ةلهيبزوجة واحدة يأخذ طريقه تدريجيا بفضل المظاهر اإل

اربعة ولكنه د محمد رسول هللا عدد الزوجات بوحد   .حالة الزنافي الزوجات، ولكنه ألغى الطلق إال 
في نزلت تعاليمه الذي  بهاء هللاأما حضرة  .وعاد فأجاز الطلق، شرط تعدد الزوجات بشرط العدل

وعمل بمبدأ الكشف ، بيئة إسلمية فقد شرع مبدأ الزواج بواحدة تدريجيا وفقا لمقتضيات الحكمة
 في ترك أتباعه  بهاء هللاوبما أن حضرة  .المتدرج عن مقاصد شريعته
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الكتاب في الظاهر الزواج باثنتين في أتاح لحضرته أن يبيح ، ر معصوم ألحكام كتابهفس  ظل مُ 
فيما بعد من االفصاح عن حقيقة مقصد هذا  عبد البهاءولكن يقيده بشرط مكن حضرة ، األقدس

 . الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة

 (89فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)

 المشروبات المسكرة  -11

لإلنسان ال ما يرتكبه كل غافل  يللعاقل أن يشرب ما يذهب به العقل وله ان يعمل ما ينبغليس  أ( 
 . مريب

 (119فقرة  ،الكتاب األقدس)

 ب( ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل 

نت بي   التيأماكن كثيرة من اآلثار المباركة، في ذكر تحريم الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة  
إياكم أن تبدلوا خمر هللا " :أحد ألواحهفي  بهاء هللاوتفضل حضرة  .لمسكرات لإلنسانمضار هذه ا
وأنتم ال تتقربوا بها،  .ألنها يخامر العقل ويقلب الوجه عن وجه هللا العزيزالبديع المنيع، بخمر أنفسكم
 ".العظيم يعليكم من لدى هللا العل ألنها حرمت

لة هذا "، وذكر أن عهاضعيفها وقوي  ، المسكراتقدس قد حرم "أن الكتاب األ عبد البهاءوأبان حضرة  
رسالة كتبت في  هللا ولي أمرتعطل العقل وتضعف البدن". وذكر حضرة التحريم هو أن المسكرات "

"ال  :بل يشمل "كل ما يذهب العقل" وزاد أنه، بأن هذا التحريم ال يقتصر على الخمر فقط، بتوجيهه
يمكن أن ، الضمير يأمر به طبيب حاذق ح يا كان جزءا من علج طبالكحول اال اذ ييجوز تعاط

 وضعه علجا لمرض خاص". إلى  يكون قد اضطر

 (144فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)
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 األفيون  -12

م عليكم الميسر واالفيون اجتنبوا يا معشر الخلق وال تكونن من المتجاوزينحُ  أ(  اياكم ان تستعملوا  .ر 
انا ما اردنا لكم اال ما ينفعكم يشهد بذلك كل األشياء لو أنتم ، كم ويضر ابدانكمما تكسل به هياكل

 . تسمعون 

  (155ة فقر  ،الكتاب االقدس)

م عليكمحُ ب(   .. اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضر ابدانكم ... األفيون .ر 

تام الكتاب األقدس وذكر حضرة خفي هذا التحريم الستعمال األفيون مرة ثانية  بهاء هللاكرر حضرة  
.. عن .االمتناع التام" :ي" هةالحياة الطاهرة العفيفهذا الصدد أن أحد مستلزمات "في  هللا ولي أمر

روين والحشيش وغيرهما من مستخرجات لهياف .األفيون وما شاكله من المخدرات المسببة لإلدمان
وغيرهما تندرج تحت  Peyoteو (LSD) سة مثلمثل الماريجوانا والمواد المسببة للهلو  يالقنب الهند
 :ذلك مبينافي  عبد البهاءوقد كتب حضرة  .هذا التحريم

إنه بصريح نص الكتاب األقدس محرم  .نعوذ باهلل من عذاب هللا، أما عن األفيون القذر الملعون "  
. استعيذ يومذموم وشربه ضرب من الجنون ومرتكب ذلك بالتجربة محروم من صفات العالم االنسان

 ياذ يستول، يوالمسبب للخسران األبدنساني باهلل من ارتكاب مثل هذا األمر الفظيع الهادم للبنيان اإل
ميتا وتخمد حرارة الطبيعة  يعلى النفس فيموت الوجدان ويزول الشعور ويتلشى االدراك وينقلب الح

كر األفيون فما بالك هنيئا لنفوس لم يتحرك لسانهم بذ .وال يمكن تصور مضرة أعظم من ذلك
ولكن لمنع  لهيهذا الدور اإلفي ان الجبر والعنف والزجر والقهر مذموم ، يا أحباء هللا .باستعماله

ويتخلص من هذه اآلفة نساني عسى أن ينجو النوع اإل، تدبير يمن التشبث بأال بد شرب األفيون 
ال فويل لكل من يفرط   جنب هللا".في العظمى وا 
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محروم من ، وبائعه، ومشتريه، كل من شاربهإن " :خصوص األفيون بقولهي فوتفضل حضرته  
ذكرت أن بعض اإليرانيين قد أدمنوا على الذي أما عن الحشيش " :وأضاف فيض هللا وعنايته".

! إنه ألسوأ المسكرات جميعا، وتحريمه صريح وبسببه يضطرب التفكير وتخمد فسبحان هللا، شربه
طوار. أبهذه الثمرة من شجرة الزقوم يستأنس الناس ويدمنون حتى يصبحوا جميع األفي روح اإلنسان 
.. إن الخمر . أيستعملون شيئا حراما ويحرمون أنفسهم من ألطاف حضرة الرحمن؟؟ حقيقة المسوخ

، أما هذا األفيون الزقوم األثيم أو الحشيش الخبيث، سفيه األعمالإلى  يوتؤد، تسبب ذهول العقل
 مد النفس ويجمد الروح ويهزل الجسد ويورث اإلنسان الخيبة والخسران". فيزيل العقل ويخ

ال يمنع استعمالها إذا أمر بذلك ، وجدير بالملحظة أن تحريم استعمال بعض أنواع المواد المخدرة 
 . يأطباء مختصون ضمن علج طب

 (170فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)

 القمار والميسر  -13

م عليكم الميسحُ  أ(   . ر واألفيون اجتنبوا يا معشر الخلق وال تكونن من المتجاوزينر 

 (155فقرة  ،الكتاب األقدس)

م عليكم الميسر حُ ب(   ر 

عبد وقد أبان كل من حضرة  .يشملها هذا التحريم التيلألفعال  بهاء هللاآثار حضرة في لم يرد تحديد  
جابة على  .روك لبيت العدل األعظمأن تحديد تفاصيل هذا الحكم مت هللا ولي أمروحضرة  البهاء وا 

، استفسار بعض أحباء هللا عما إذا كانت ألعاب الحظ واليانصيب والمراهنات على سباق الخيل
 ومباريات كرة القدم 
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أجاب بيت العدل األعظم بأن هذه مسألة ، البنجو" وما شابه ذلك تندرج تحت تحريم الميسرولعب "
أن يسمحوا لهذه ، الوقت الراهنفي للمحافل الروحانية واألفراد  يبغستتقرر بالتفصيل مستقبل وال ين

ولكن  .الوقت الحاضر لوجدان األفرادفي األمور بأن تصبح نقطة خلف وجدال واألفضل أن تترك 
قرر بيت العدل األعظم أن جمع التبرعات لصناديق الخيرية عن طريق ألعاب الحظ واليانصيب 

 . والمراهنات غير مناسب

 (169فقرة  ،ح الكتاب األقدسشر )

 احراق البيوت عمدا  -14

القدرة واالقتدار  يخذوا سنن هللا بأياد، من أحرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه أ( 
الكتاب انه لهو الحاكم في وان تحكموا لهما حبسا ابديا ال بأس عليكم  .ثم اتركوا سنن الجاهلين

 . على ما يريد

 (62فقرة  ،اب االقدسالكت)

 ب( من أحرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه 

مع جواز استبدالها بالحبس ، على عقوبة اإلعدام لجرائم القتل والحرق  بهاء هللاتنص شريعة حضرة 
ان البشر ليس له حق " :ألواحه الفرق بين االنتقام والعقابفي  عبد البهاءن حضرة وبي   .المؤبد
 .بل القصاص، ". وهدف العقاب ليس االنتقامنتقام أمر مبغوض مذموم عند هللاألن اال، االنتقام

، كتاب المفاوضات بأن للهيئة االجتماعية حق القصاص من المجرمفي  عبد البهاءوشرح حضرة 
 :رسالة كتبت بتعليماتهفي ذلك  هللا ولي أمروشرح حضرة  .وغاية القصاص المنع والردع

إال أنه أجاز استبدال عقوبة اإلعدام ، الكتاب االقدس االعدام عقابا للقتلفي  بهاء هللارة "قرر حض 
 فالعقوبتان موافقتان ألحكام شريعته وقد  .بالحبس المؤبد
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ولكن قبول هذا ، يتعذر على البعض منا ادراك حكمة ذلك عندما ال تتفق مع وجهة نظرنا المحدودة
نها لخلص العالم بأسره. أال  بهاء هللاحضرة  الحكم واجب ايمانا بكمال حكمة ورحمته وعدالته وا 

اضعافا مضاعفة ، انسان اعدم خطأأي  اآلخرةفي يسعنا االيمان بأن هللا سبحانه وتعالى سيثيب 
بعض حاالت نادرة قد في ال يمكننا رفض قانون ناجع لمجرد أن ؟ عوضا عما وقع عليه من الظلم

 خطأ". يتعرض أحد األبرياء للعقاب

سنت لتلئم ظروف  التيمن األحكام هي تفاصيل عقوبة القتل والحرق و  بهاء هللالم يحدد حضرة  
او وجود ظروف ، المستقبل وهذه التفاصيل وغيرها من األمور الفرعية كدرجات الجريمةفي المجتمع 

التفاصيل تركت ليبت كل هذه ، أن تعتبر القاعدة العامة يالعقوبتين ينبغ يوأ، مخففة جديرة باالعتبار
يدخل فيه هذا الحكم حيز الذي الوقت في فيها بيت العدل األعظم على ضوء الظروف السائدة 

أما فيما يتعلق بجريمة  .ستنفذ بها العقوبة التيوكذلك ترك لبيت العدل األعظم تعيين الطريقة ، التنفيذ
فمن الواضح أن هناك فرقا  .هتم حرقالذي فإن تحديد العقوبة يتوقف على نوع "البيت" ، الحرق 

 . مدرسة مليئة باالطفالفي درجة الجرم بين من حرق مخزنا خاويا وبين من أضرم النار في عظيما 

 (86فقرة  ،شرح كتاب االقدس)

 الكتاب في جر( وأن تحكموا لهما حبسا ابديا ال بأس عليكم 

الرغم من أن الكتاب األقدس قد  ردا على سؤال حول هذه اآلية بانه على هللا ولي أمرتفضل حضرة  
وبذلك يمكن التخفيف كثيرا ، إال انه أجاز شرعا استبدالها بعقوبة السجن المؤبد، ذكر عقوبة اإلعدام

قد ترك لنا الخيار، وبذلك  بهاء هللاإن حضرة ":ذلكإلى  ثم أضاف، الصارمة من شدة تلك العقوبة
تفصيل يبين كيفية أي  ". ولعدم وجودا الكتابنص عليه التياطلق لنا حرية التقدير ضمن الحدود 

 . تنفيذ هذه األحكام يكون لبيت العدل األعظم أن يسن مستقبل التشريع اللزم لذلك

 (87فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)
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 الزنا  -15

م عليكم القتل والز  أ( قد حُ   الصحائف واأللواح.في اجتنبوا عما نهيتم عنه ، نا ثم الغيبة واالفتراءر 

 (19فقرة  ،الكتاب األقدس)

م عليكمحُ ب( قد   نا .. الز  .ر 

ا او كان نا نا يشمل كل جماع يقع بين رجل وامرأة ال يربطهما زواج سواء كان احدهما محص  الز   
نين فقط. الكتاب االقدس عقوبة مقررة لغير المحص  في نا المذكورة وعقوبة الز   .نينكلهما غير محص  

فمتروكة لتشريع بيت ، ذلك االغتصابفي نين وغيرها من جرائم الجنس بما نا للمحص  أما عقوبة الز  
 . العدل األعظم

 (36فقرة  ،شرح الكتاب األقدس)

تسعة مثاقيل من الذهب وان عادا مرة هي بيت العدل و إلى  قد حكم هللا لكل زان وزانية دية مسلمة ( ج
االخرى قدر لهما عذاب في األولى و  فيأخرى عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك األسماء 

 . مهين

 (49فقرة  ،الكتاب األقدس)

 بيت العدل إلى  ة مسلمةي  قد حكم هللا لكل زان وزانية د د( 

على الجماع غير المشروع بين رجل ، وفقا لمدلولهما العام، " يصدقان"زانيةو ""زان يرغم أن لفظ 
ن أن العقاب تفضل فبي   عبد البهاءأن حضرة إال ، محصنين وامرأة سواء وقع من محصنين أو غير

المحصن والزانية المحصنة  ي"أما الزان :وزاد قائل، هذه اآلية يخص غير المحصنينفي المحدد 
 ".حكمهما لتشريع بيت العدل االعظم فيرجع

جانب من العواقب الروحانية واالجتماعية الناجمة إلى  احد ألواحهفي  عبد البهاءوقد أشار حضرة  
". باب أحديته مرتكب الفحشاء مطرود ومردود عن":ن عدم التشبث بأهداب العفة والعصمة بقولهع

 كما أوضح حضرته أن الغاية من 
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وأن الهدف ، شرع هللافي هذه اآلية هو أن يتضح للجميع أن ارتكاب الزنا فاحشة في العقاب المذكور 
كما ، والعار ي المذنبين ليلحقهم الخز  هو فضح أمر، عند ثبوت هذا الجرم وفرض الغرامة،ياألساس

في ومن األرجح أن يكون بيت العدل المشار اليه  .حد ذاته أعظم عقابفي أوضح أن هذا التشهير 
 . محليال روحانيالمعروف حاليا باسم المحفل ال، محليهذه اآلية هو بيت العدل ال

 (77فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

 وان عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء تسعة مثاقيل من الذهب هي و  هر( 

آخر إلى  وقد أطلق فيما بعد على وحدة للموازين اختلفت من زمن، الوزن في " لغة المثل المثقال" 
اما المثقال  .ُنُخد"الشرق األوسط أربعة وعشرون "في للمثقال  يآخر. والوزن التقليدإلى  ومن بلد

كتاب البيان ووزن تسعة مثاقيل وفقا في كما نزل  ُنُخد"تسعة عشر " ي فيساو  بهائيلحساب البا
وفيما يخص عقوبة  .(اوقية انجليزية)أونسة  1,05374 جراما أو 32,775 ي يساو  بهائيللحساب ال

ن صراحة أن كل غرامة الحقة تكون وبي   بهاء هللاتفضل حضرة ، حالة العودفي الزنا لغير المحصنين 
فرض هذه الغرامة في  يوقد روع .يالهندس يمة بالتوالوهكذا تتضاعف هذه الغرا، ضعف سابقتها

وعند تحقق هذه الظروف يقوم بيت العدل األعظم ، المستقبلفي مراعاة ظروف ستسود المجتمع 
 . بتفصيل احكامها ووضعها موضع التنفيذ

 (78ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 القتل العمد  -16

م عليكم القتل والز  حُ قد  أ(   . حائف واأللواحالص  في واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه  نا ثم الغيبةر 

 (19فقرة  ،الكتاب االقدس)
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م عليكم القتل حُ ب( قد   ر 

وقد  .من الكتاب االقدس 73مجموعة اآليات في من جديد تحريم قتل النفس  بهاء هللااعاد حضرة  
في ة معينة ألهل المقتول وأوجب دفع دي   (86انظر الشرح فقرة )فرض عقوبة لمرتكب القتل العمد 

 . حاالت القتل الخطأ
 (35فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

القدرة واالقتدار  يخذوا سنن هللا بأياد .من أحرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه ( ج
حاكم الكتاب انه لهو الفي وان تحكموا لهما حبسا ابديا ال بأس عليكم  .ثم اتركوا سنن الجاهلين

 . على ما يريد
 (62فقرة  ،الكتاب االقدس)

 ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه  د( 

 . حول عقوبة القاتل (احراق البيوت عمدا) 14راجع البند 

في مائة مثقال من الذهب اعملوا بما أمرتم به هي اهلها و إلى  ة مسلمةمن قتل نفسا خطأ فله دي   هر( 
 . من المتجاوزين اللوح وال تكونن  

 (188فقرة  ،الكتاب االقدس)

 ة السرقت -17
يعرف بها لئال تقبله ة جبينه عالمفي الثالال فاجعلوا في والحبس و في قد كتب على السارق الن  -أ

  .دين هللا اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيمفي مدن هللا ودياره اياكم ان تأخذكم الرأفة 
 (45ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 والحبس في ارق النلس  قد كتب على ا -ب

يختص  التيمن االمور هي ذكر حضرة بهاء هللا ان تقدير العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجريمة     
 ظروف ة تحديد عقوبات السرقفي  يبها بيت العدل وقد روع
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 . المستقبل وعندئذ يقوم بيت العدل االعظم بتفصيلها وتطبيقهافي ستسود المجتمع 
 (70ة فقر  ،قدسشرح الكتاب اال)  

 جبينه عالمة يعرف بها لئال تقبله مدن هللا ودياره في الثالال فاجعلوا في و  -ج

اما التفاصيل المتعلقة  .تحذير الناس من نزعاتههي الغاية من وضع العلمة على جبين السارق      
د خطورة شروط يمكن ازالتها وكذلك تحدي يبطبيعة هذه العلمة وكيفية وضعها ومدة حملها وبأ

فيها بيت العدل االعظم حينما يحين الوقت  فقد تركها حضرة بهاء هللا ليبت  ة االنواع المختلفة للسرق
  .لتطبيق هذا الحكم

 (71ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)       

 اللواط  -18

اللروح فري ان نذكر حكم الغلمان اتقوا الرحمن يا مأل االمكران وال ترتكبروا مرا نهيرتم عنره  يانا نستح  -أ
 . هيماء الشهوات من الهائمينفي وال تكونوا 

 (107ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 حكم الغلمان  -ب

ن حضرة وقد بي   .العلقة الجنسية بين رجل وصبي، كلمة الغلمان بموضعها من سياق النص يتعن   
م البهائية وتركز التعالي .يتحريم جميع صور الشذوذ الجنس يهللا أن هذه العبارة تعن ولي أمر

يقوم عليه بنيان الذي على الزواج والعائلة باعتبارهما األساس  يالخاصة بآداب السلوك الجنس
فالشريعة البهائية تحصر  .لهيوباعتبارهما مخصصين لدعم ذلك النظام اإل، برمتهنساني المجتمع اإل

 ولي أمريه من حضرة رسالة كتبت بتوجفي جاء  .العلقة الجنسية المباحة فيما بين الرجل وزوجته
 :هللا أنه
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فإن السماح للتعبير عنها بعلقة جنسية ، "مهما بلغت المحبة وصفاءها بين أناس من جنس واحد  
، نوع كانأي  من يواإلدعاء بإنها مثالية ليس عذرا فقد حرم حضرة بهاء هللا الفساد الخلق، هو إثم

إن االبتلء بهذه اآلفة وزر ثقيل لكل  .فا للطبيعةكونه مخالإلى  باإلضافة، فسادا يوعد  الشذوذ الجنس
رشادهم، ضمير يذ  وبفضل الدعاء، وعزم وبفضل المحاولة بتصميم، ولكن بفضل نصح األطباء وا 

وقد منح حضرة بهاء هللا بيت العدل األعظم  ".يمكن لإلنسان أن يتغلب على هذا الداء، هللاإلى 
د العقوبات للزنا واللواط   .تبعا لجسامة اإلثم، السلطة ليحد 

 (134ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)          

 صلة الجماعة اال للميت  -19

  .صلوة الميت انه لهو االمر الحكيمفي كتب عليكم الصلوة فرادى قد رفع حكم الجماعة اال  -أ

 (12فقرة  ،الكتاب االقدس)

 صلوة الميت في قد رفع حكم الجماعة اال  -ب

صلة في كما هو الحال ، الصلة وفقا لمراسيم معينةأي  ،ألقدس حكم الصلة جماعةرفع الكتاب ا    
ويتلوها أحد ، الشريعة البهائيةفي تقام جماعة  التيالصلة الوحيدة هي وصلة الميت  .الجمعة مثل

خضوع في المصلين منصتين  يويقف باق، الحاضرين دون أن يشترط فيه منزلة أو مرتبة خاصة
 .  ضرورة فيها الستقبال القبلةوال، وخشوع

وال توجد طريقة خاصة لتلوة  .ال جماعة، أداؤها على انفراد يأما الصلوات اليومية الثلث فينبغ 
هللا  ولي أمروقد بين حضرة  .تلوتها على انفراد أو مع آخرينفي األدعية والمناجاة، ولكل الحرية 

 "رغم الحرية  :هذا الخصوص أنهفي 
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 عليهم أن يأخذوا اقصى الحذر لئل تكتسب يينبغ اتباع ما تميل إليه نفوسهمفي ألحباء هللا المتروكة 
أن يضعه أحباء هللا  يوهذا أمر ينبغ .ورسما ملزما طابعا جامدا وتصبح طقسا .طريقة يتبعونهاأي 

 . ة"لهيرسمته التعاليم اإلالذي نصب اعينهم حتى ال ينحرفوا عن النهج المبين 

 (19فقرة  ،اب االقدسشرح الكت)

 تعذيب الحيوان  -20

الكتاب كونوا في ال تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله انا نهيناكم عن ذلك نهيا عظيما   -أ
 . مظاهر العدل واالنصاف بين السموات واالرضين

 (187قرة ، فالكتاب االقدس) 

 لبطالة والكسالة ا -21

منكم االشتغال بامر من االمور من الصنائع واالقتراف  يا اهل البهاء قد وجب على كل واحد  -أ
رحمة هللا والطافه ثم اشكروه في وامثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحق تفكروا يا قوم 

 . واالشراق يالعشفي 

 (33فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 االشتغال بامر من االمور  -ب

حضرة بهاء هللا االشتغال  يويزك، عمل أو مزاولة حرفةفرض على كل رجل وامرأة االشتغال ب    
رسالة كتبت بناء على تعليمات في و  ."تغالكم بها نفس العبادة هلل الحقوجعلنا اش" :باألعمال بقوله

  نجد شرحا لألهمية هللا ولي أمرحضرة 
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 :إجرائه والمسئولية المتبادلة بين الفرد والمجتمع لتيسير، الروحانية والعملية لهذا الحكم

ة هذا لهيتؤكد التعاليم اإل، "فيما يتعلق بأمر حضرة بهاء هللا بشأن اشتغال المؤمنين بعمل أو حرفة 
حيث لم يترك ، هذا الخصوصفي وعلى األخص ما نص عليه الكتاب األقدس ، األمر تأكيدا قاطعا

 .العملفي ين ال رغبة لهم الجديد ألولئك المتكاسلين الذعالمي النظام الفي مجاال للريب أنه ال مكان 
بل يجب محوه ، الحد من التسول فحسب يونتيجة لهذا المبدأ يتفضل حضرة بهاء هللا بأنه ال ينبغ

ويقع على عاتق أولئك الذين يتولون شئون المجتمع مسئولية توفير الفرص ، محوا تاما من المجتمع
وكذلك توفير الوسائل اللزمة ، لكل فرد ليتمكن من الحصول على ما يؤهله لمزاولة إحدى المهن

ولتمكينه ، حد ذاتهافي تعود من استغلل هذه الكفاءة  التيتحقيقا للمنافع ، الستغلل كفاءته ومهارته
وكل فرد مهما كان معاقا أو محدود اإلمكانيات ملزم بأن يشتغل بأحد  .من كسب اسباب العيش

يكون ، وفقا لبيانات حضرة بهاء هللا، روح الخدمةخاصة إذا تم أداؤه ب، ألن العمل، األعمال أو المهن
نما هو أمر مهم ، فل تقتصر أهمية االشتغال على المنافع المادية فحسب .نوعا من العبادة حد في وا 

وعلى هذا  .هذه الحياة الدنيافي عينها لنا  التيويمكننا من تفهم الغاية ، هللاإلى  ألنه يقربنا، ذاته
  ".اإلنسان من واجب العمل يوميافي ثروة ال يعيكون واضحا أن توارث ال

أو أصابه فقر ، الرزق   "إذا فقد اإلنسان القدرة على كسب :أحد ألواحهفي وصرح حضرة عبد البهاء  
فعلى األغنياء أو الوكلء عندئذ أن يرتبوا له راتبا شهريا لمعيشته والمقصود ، أو أصبح عاجزا، مدقع

اجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كان هذا في و  .أعضاء بيت العدل"أي  ،بالوكلء هو وكلء الملة
، االشتغال لكسب العيش –ا حتى ولو كانت أم   -كما يفرض على الزوجة ، الحكم يفرض على الزوج

بأن يشتغلوا بعمل يفيدهم  يأوضح بيت العدل األعظم بأن توجيهات حضرة بهاء هللا لألحباء تقض
 وذو أهمية أساسية، وأعظمها مسئولية، المنزل من أكثر األعمال شرفا وأن تدبير شئون ، ويفيد غيرهم

 . للمجتمع
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في هللا  ولي أمرفقد شرح حضرة ، أما بخصوص تقاعد األفراد عن العمل بعد بلوغهم سنا معينة 
، لها التشريع اللزم ن هذه مسألة على بيت العدل األعظم أن يسن  إ" :رسالة كتبت بناء على تعليماته

  ".الكتاب األقدس لم يتعرض لها ألن

 (56ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)  

  ةالغيب -22

م عليكم القتل والز  قد   -أ  . وااللواح الصحائففي نا ثم الغيبة واالفتراء اجتنبوا عما نهيتم عنه حر 

 (19ة فقر  ،الكتاب االقدس)

م عليكم القتل قد  -ب  حر 

وقد  .من الكتاب األقدس 73مجموعة اآليات في قتل النفس أعاد حضرة بهاء هللا من جديد تحريم    
 . الخطأ حاالت القتلفي وأوجب دفع دية معينة الهل المقتول  .فرض عقوبة لمرتكب القتل العمد

م عليكمقد  -ج  الزنا  … حر 

سواء كان أحدهما محصنا أو كان ، امرأة ال يربطهما زواجو  الزنا يشمل كل جماع يقع بين رجل   
، الكتاب األقدس عقوبة مقررة لغير المحصنين فقطفي وعقوبة الزنا المذكورة ، ا غير محصنينكلهم

ذلك االغتصاب فمتروكة لتشريع بيت في أما عقوبة الزنا للمحصنين وغيرها من جرائم الجنس بما 
  .العدل األعظم

 ثم الغيبة واالفتراء  -د

"الكلمات  فقد جاء في .الناس والخوض في عيوب حضرة بهاء هللا مرارا عن الغيبة واالفتراء ىهن   
 كيف نسيت  "يا ابن الوجود :قوله الكريم "المكنونة
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"يا ابن  :وكذلك قوله، "يمن كان على ذلك فعليه لعنة من يعيوب نفسك واشتغلت بعيوب عباد
ن تفعل بغير ذلك ملعون أنت وأنا شاهد بذلك"النسان ال تنف   وعاد ، س بخطأ أحد ما دمت خاطئا وا 

إن اللسان قد خلق لذكر الخير فل تدنسوه بالقول السيئ عفا ، الحق أقول" :"ي"كتاب عهدفي فأكد 
وان يجتنبوا اللعن والطعن وما يتكدر به  يوعلى الجميع بعد االن ان يتكلموا بما ينبغ .سلف هللا عما
 " .االنسان

 (37– 36 – 35الفقرات  ،شرح الكتاب االقدس)

 االفتراء  -23

 . راجع الفقرة الستابقة   

 عند الضرورة  حمل السلح اال -24

م عليكم حمل االت الحرب اال حين الضرورة -أ  . حر 

 (159فقرة  ،الكتاب االقدس) 

م عليكم حمل االت الحرب اال حين الضرورة  -ب  حر 

أما عن  .لضرورةإال عند ا، كتاب البيان بتحريم حمل السلحفي ت حضرة بهاء هللا الحكم الوارد ثب    
أحد إلى  رسالةفي  -فقد سمح حضرة عبد البهاء ، تجعل حمل السلح ضرورة لألفراد التيالظروف 
رسالة في هللا  ولي أمركما أبان حضرة  .مواقع الخطرفي بحمل السلح دفاعا عن النفس  -األحباء 

يكون  – لجوء إليهاعند عدم وجود سلطة شرعية يمكن ال -حاالت الطوارئ في كتبت بتوجيهه أن 
  .الدفاع عن حياتهفي الحق  بهائيلل
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ويكون استخدامه فيها ، للسلح يحتاج فيها اإلنسان التياألخرى  كما أن هناك عددا من الظروف 
بعض األلعاب الرياضية في أو ، يعتمد أهلها على الصيد لغذائهم ولباسهم التيمشروعا مثل األماكن 

 . كالمبارزة والرماية

انظر على سبيل المثال كتاب ) أعلنه حضرة بهاء هللاالذي  يعلى مستوى المجتمع فإن مبدأ األمن الجماعأما  

في رسائله المنشورة في هللا  ولي أمرأبان تفصيله حضرة الذي و  (117 فقرة بهاء هللا تاز آثار حضر  منتخباتي
هذا المبدأ لم يفترض  - The World Order of Baha’u’llah  عالمي كتاب نظام بهاء هللا ال

نما أوجد "، مقدما منع استعمال القوة ايجاد قوة إلى  ظله القوة خادمة للعدل"، ويعمدفي نظاما تصبح وا 
". وعبر حضرة بهاء ة أعضاء الرابطة الدولية بأكملها"بحماية سلمة ووحد دولية لحفظ السلم كفيلة

وأن يرتفع الفساد والجدال من بين ، م بالصالح"أن يتبدل سالح العاللوح البشارات عن أمله في هللا 
اللوح المبارك نفسه أهمية التآلف بين أهل جميع األديان فتفضل في ، .وأكد حضرة بهاء هللاالعباد"
محو هي هذا الظهور األعظم في بشر بها أم الكتاب جميع أهل العالم  التي"البشارة األولى  :بقوله

 حكم الجهاد من الكتاب".

 (173فقرة  ،لكتاب االقدسشرح ا)  

 (المعروفة بخزينه)ة دخول الحمامات الفارسي -25

ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه ال يجوز الدخول فيه اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم من   -أ
قصدها وجد رائحتها النتنة قبل وروده فيها تجنبوا يا قوم وال تكونن من الصاغرين انه يشبه 

 . اتركوها وكونوا من المقدسينة غسلين ان انتم من العارفين وكذلك حياضهم المنتنبالصديد وال

 (106ة فقر  ،الكتاب االقدس)    
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 اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم  -ب

ايران فقد جرت في الحمامات العمومية التقليدية في حضرة بهاء هللا عن استعمال احواض المياه  ىهن   
حوض واحد مع ندرة استبدال الماء فكان ماؤها متغير في غتسل العديد من الناس العادة فيها ان ي

 . اللون ملوثا كريه الرائحة وضارا بالصحة

 وكذلك حياضهم المنتنة اتركوها وكونوا من المقدسين  -ج

خزانات للمياه المستعملة كساحاتها الداخلية تستخدم في ايران احواض في كانت لمعظم المنازل    
لم يكن يبدل عادة الذي ود هذا الماء كونظرا لر  .نظيف وغسل الثياب واالغراض المنزلية االخرى للت

  .بيع كان طبيعيا ان تتغير رائحتهقبل مرور عدة اسا

 (132 – 131الفقرات  ،شرح الكتاب االقدس)

 دخول بيت بدون اذن صاحبه  -26

كل االحوال وال تكونن في ه تمسكوا بالمعروف اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه اال بعد اذن  -أ
  .من الغافلين

 (145فقرة  ،الكتاب االقدس)    

 الضرب والشجاج  -27

يان لكل مقدار دوأما الشجاج والضرب تختلف احكامهما باختالف مقا  -أ ة معينة انه ي  ديرهما وحكم الد 
 . لهو الحاكم العزيز المنيع

 (56ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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ي  ما الشجاج والضرب تختلف احكامهما باختالف مقاديرهما وحكا -ب  ة معينة ان لكل مقدار دي  م الد 

بينما اوضح حضرة بهاء هللا تناسب الجزاء مع شدة االصابة اال انه ال وجود لنص يفصل كيفية    
ية بالنسبة لدرجات االعتداء المختلفة     .مبيت العدل االعظإلى  فيرجع تحديد ذلك .تقدير الد 

 (81فقرة  ،شرح الكتاب االقدس)

     .الكتاب عن الجدال والنزاع والضرب وامثالها عما تحزن به االفئدة والقلوبفي قد منعتم  -ج

 (148ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 النزاع والجدال  -28

 (حمل السلح اال عند الضرورة) 24راجع الفقرة السابقة والفقرة رقم   

 االماكن العامة  فيلوة االذكار ت -29

لمن اراد الذكر ان  يالطرق واالسواق بل ينبغفي  يليس ألحد ان يحرك لسانه أمام الناس اذ يمش  -أ
بيته هذا اقرب بالخلوص والتقوى كذلك اشرقت شمس الحكم في لذكر هللا او  يمقام بنفي يذكر 

 . للعاملين من افق البيان طوبى

 (108فقرة  ،الكتاب االقدس)

 الطرق واالسواق في  يحد ان يحرك لسانه امام الناس اذ يمشليس أل -ب

االدوار السابقة بدافع النفاق في ما درج عليه بعض رجال الدين والرؤساء الروحانين إلى  هذه اشارة     
 االماكن العامة في وحب التظاهر على دمدمة االذكار 
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بهاء هللا هذا السلوك واكد اهمية  وقد منع حضرة كسب مديح اتباعهمفي ايهاما بالتقوى وطمعا 
 . التواضع واالخلص الصادق هلل تعالى

 (135فقرة  ،شرح الكتاب االقدس) 

 الطعام في  يغمس األيد -30

اللطافة انه اراد ان يراكم إلى  خذوا ما يكون اقرب الصحاف والصحانفي اياكم ان تنغمس اياديكم    
 . المنيع ملكوته الممتنعفي على اداب اهل الرضوان 

 (46فقرة  ،الكتاب االقدس)

 حلق الرأس  -31

مقتضريات الطبيعرة مرن لردن إلرى  ال تحلقوا رؤسكم قد زينها هللا بالشعر وفي ذلرك اليرات لمرن ينظرر (أ
 .مالك البرية انه لهو العزيز الحكيم

 (44فقرة  ،الكتاب االقدس)

 ال تحلقوا رؤسكم (ب

ذلتتك ونستتخ بهتتذه االيتتة المباركتتة الحكتتم  بهتتاء هللارة تحبتتذ بعتتض التقاليتتد الدينيتتة حلتتق التترأس ومنتتع حضتت
 . أمر الحاج للبيت المبارك بشيراز بحلق الرأسالذي السابق في سورة الحج 

 (68فقرة  ،شرح الكتاب االقدس) 
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  ما بعد االذنإلى  ل شعر الرجالارسا -32

 . وال ينبغي ان يتجاوز عن حد االذان هذا ما حكم به مولى العالمين (أ

 (44فقرة  ،ب االقدساالكت )      

 وال ينبغي ان يتجاوز عن حد االذان (ب 

على عكس تحريم حلق  - ما بعد حد االذانإلى  ابان حضرة ولي أمر هللا ان منع اطالة شعر الرأس
 . تفصيل من بيت العدل االعظمإلى  ولكن تطبيق هذا الحكم سيحتاج خاص بالرجال فقط -الرأس 

 (69فقرة  ،االقدسشرح الكتاب  )      
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 الكتاب االقدسفي وصايا شتى كما ذكرت    -73

 اهل كل االديان بالروح والريحان معاشرة  -1

 . لتعاشروا مع االديان وتبلغوا امر ربكم الرحمن هذا الكليل االعمال لو انتم من العارفين (أ

 (75ة فقر  ،االقدس الكتاب)

 . وا منكم عرف الرحمنعاشروا مع االديان بالروح والريحان ليجد (ب

 (144ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 اكرام الوالدين  -2

فرري انررا كتبنررا لكررل ابررن خدمررة ابيرره كررذلك قرردرنا االمررر " :مباركتتةلتتوح ابتتا بتتديع نزلتتت هتتذه االيتتة الفتتي   (أ
 ".الكتاب

 (104ة فقر  ،رسالة سؤال وجواب)

شجر الوجود  ي  األنبياء واألولياء جميعا بر هللا تعالى شأنه العظمة واالقتدار أمر الحق جل جلله  هو" (ب
، ذوات أنفستتهم وديعتتة متتن عنتتد هللافتتي ليظهتتر متتنهم متتا ختتزن ، متتن فتترات اآلداب والمعتتارفنستتاني اإل

 وما ال ثمر ، فالمشاهد أن لكل شجر ثمرا
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كت طوبى لنفس تمس .ومقاماتهنساني وما تكلموا به وعلموه كان لحفظ مراتب العالم اإل، له يليق للنار
أثمتتار هتتي االمانتتة والديانتتة والصتتدق والصتتفاء  .يتتوم هللا بأصتتول هللا ولتتم تنحتترف عتتن ستتنن الحتتقفتتي 

هتذه كلمتة ذكترت  .رعاية حق الوالدين، عز وجل ي بعد توحيد البار ، وأعظم من ذلك كله، سدرة الوجود
"واعبردوا  :عتالىالفرقتان قولته تفتي أن انظتر متا أنزلته الترحمن ، كل كتتب هللا وستطرها القلتم األعلتىفي 

طتتوبى  .والحتتظ أن اإلحستتان بالوالتتدين مقتترون بالتوحيتتد .هللا وال تشررركوا برره شرريئا وبالوالرردين احسررانا"
هتتذا اللتتوح فتتي و ، كتتتب القبتتلفتتي ويعمتتل بمتتا أنزلتته هللا ، لكتتل عتتارف حكتتيم يشتتهد ويتترى ويقتترأ ويعتترف

 البديع".

 (106ة فقر  ،رسالة سؤال وجواب)

 ال يحب لنفسه  حب المرء لغيره مااال ي -3

كلكم خلقتم من الماء  .ال ترضوا ألحد ما ال ترضونه النفسكم اتقوا هللا وال تكونن من المتكبرين  (أ
 . عواقبكم وال تكونن من الظالمينفي التراب تفكروا إلى  وترجعون 

 (148ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 هللا ونشره بعد وفاة جمال القدم تبليغ امر  -4

 ي ال تضرطربوا قومروا علرى نصررة امرر  يوسترت سرماء هيكلر يض اذا غربت شمس جماليا اهل االر   (أ
 . ننصركم بالحق انا كنا قادرينو  كل االحوالفي انا معكم  .بين العالمين يوارتفاع كلمت

 (38ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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 ي ظهور  فيان  يت امواج بحر بيانوسكن ي اذا غاب ملكوت ظهور ب قل يا قوم ال يأخذكم االضطرا (ب
االبهى وننصر  يونراكم من افق .حكمة اخرى ما اطلع بها اال هللا الفرد الخبير يغيبتفي لحكمة و 

 . بجنود من المأل االعلى وقبيل من المالئكة المقربين ي من قام على نصرة امر 

 (53ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 ناصرة من يقوم لترويج امر هللا م -5

 . نصركم بالحق انا كنا قادرينكل االحوال ونفي انا معكم  (أ

 (38ة فقر  ،الكتاب االقدس)

االعلررى وقبيررل مررن  بجنررود مررن المررال ي وننصررر مررن قررام علررى نصرررة أمررر  االبهررى يونررراكم مررن افقرر  (ب
 . المالئكة المقربين

 (53ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 . محيطاكل االحوال انه يؤيدكم بسلطان كان على العالمين في قوموا على خدمة االمر  (ج

  (74ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 التمسك بكتاب هللا واالحتراز منمن ينحرفون عنه  -6

قررل يررا معشررر العلمرراء ال تزنرروا كترراب هللا بمررا عنرردكم مررن القواعررد والعلرروم انرره لقسررطاس الحررق بررين   -أ
  .الخلق قد يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس االعظم وانه بنفسه لو انتم تعلمون 

 (99ة فقر  ،االقدس الكتاب)
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الكتراب عرن هرذا الكتراب الرذي ينطرق برالحق انره ال الره اال انرا العزيرز فري اياكم ان يمرنعكم مرا نرزل  (ب
 . الحميد

 (134ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 ينطق بالحق  الذيالكتاب عن هذا الكتاب في اياكم ان يمنعكم ما نزل  (ج

 .نفسه لهي" هو المظهر اإلبالحق ينطقالذي الكتاب "و .لهيالكتاب" هو كل ما جاء به المبعوث اإل"   
 "الكتاب الذي ينطق برالحق"عن  يكتاب البيان الفارسفي ما ذكره حضرة الباب إلى  وتشير هذه اآلية

 "قررد ظهررر كترراب هللا علررى هيكررل :أحتتد الواحتتهفتتي كمتتا ذكتتره حضتترة بهتتاء هللا  .هللا وحتتدده بمتتن يظهتتره
 . الغالم"

 168مجموعتتة اآليتتات فتتي وكتتذلك ، هتتذه اآليتتة متتن الكتتتاب األقتتدسفتتي هللا نفستته وصتتف حضتترة بهتتاء     
"هرذا رد فتي " وحذر أهل األديان متن ان تستتدل كتل ملتة بكتابهتا ينطق بالحقالذي الكتاب بأنه "، منه

الكتتب فتي حتتى ال يصتبح متا استتخرجوه متن اآليتات المنزلتة ، قطرب االبرداع"فري ينطرق الرذي الكتاب 
 . والتمسك بأمره البديع، حرمانهم من عرفان مظهر الظهورفي  السماوية سببا

 (155ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

هللا ودخلتم هذا االمر ال تفسدوا فيه وال تقيسوا كتاب هللا باهوائكم هذا نصح هللا من إلى  اذا اقبلتم (د
 . قبل ومن بعد يشهد بذلك شهداء هللا واصفيائه انا كل له شاهدون 

 (165ة فقر  ،االقدسالكتاب )

فري ينطرق الرذي قل تاهلل الحق ال تغنيكم اليوم كتب العالم وال ما فيره مرن الصرحف اال بهرذا الكتراب   (ه
 . قطب االبداع انه ال اله اال انا العليم الحكيم

  (168ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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  عند االختلفة النصوص المباركإلى  الرجوع -7

مرن افررق هررذه السررماء واذا غربررت ة هللا مررا دامررت الشررمس مشرررقإلرى  رجعوهأمررر فررافرري اذا اختلفرتم   (أ
 . العالمينفي ما نزل من عنده انه ليكإلى  ارجعوا

 (53ة فقر  ،سالكتاب االقد)

  لهيةدراسة التعاليم اإلفي تعمق ال -8

  .واالسرار لئالئ الحكمةلعل تطلعون بما فيه من  يبحر بيانفي اغتمسوا  (أ

 (181 فقرة ،الكتاب االقدس)

 وهام عدم اتباع الظنون واال -9

تمسكوا باوامر هللا وأحكامه وال تكونوا من الذين أخذوا أصول أنفسهم ونبذوا أصرول هللا ورائهرم بمرا   (أ
  .اتبعوا الظنون واالوهام

  (17فقرة  ،الكتاب االقدس)

 . الظنون واالوهام لما جاء الوعد وظهر الموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بما عنده من ب(

 (35فقرة  ،الكتاب االقدس)

من االفق ة قل يا معشر العلماء اما تسمعون صرير قلمي االعلى واما ترون هذه الشمس المشرق ج(
 . هللا موالكم القديمإلى  اعتكفتم على اصنام اهوائكم دعوا االوهام وتوجهوا مَ إلى  االبهى

 (41 فقرة ،الكتاب االقدس)
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تاهلل هذا مضمار  ر تلعبون به باوهامكم وليس هذا مقام يدخل فيه كل جبان موهومليس هذا أم د(
 .المكاشفة واالنقطاع وميدان المشاهدة واالرتفاع ال يجول فيه اال فوارس الرحمن

 (178فقرة  ،الكتاب االقدس) 

 كل صباح ومساء في تلوة ايات هللا  -10

اعررض عنهرا الذي لم يتل لم يوف بعهد هللا وميثاقه و ذي الكل صباح ومساء ان في اتلوا ايات هللا   (أ
  .ازل االزالفي اليوم انه ممن اعرض عن هللا 

 (149ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 كل صباح ومساء في اتلوا ايات هللا  (ب

لهتا هتو ميتل الشتخص نفسته  يابان حضرة بهاء هللا بان متا يلتزم بتدءا لتتلوة ايتات هللا والشترط االساست
ن وبتي   .جميع متا نتزل متن ملكتوت البيتان"هاء هللا معنى ايات هللا بانها "وجدد حضرة ب .لوتهاوشوقه لت
" ال تشتمل االثتار الكريمتة لحضترة أحد االحباء بان عبارة "ايتات هللاإلى  رسالةفي  هللا ولي أمرحضرة 

  .عبد البهاء وال ما جرى به قلمه هو

 (165ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 اليات بأحسن االلحان تلوة ا -11

والذين يتلون ايات الرحمن بأحسن االلحان اولئك يدركون منها ما ال يعادلره ملكروت ملرك السرموات   (أ
البصرر مرن هرذا المنظرر  يال يعرفهرا اليروم اال مرن اوتر التري يواالرضين وبهرا يجردون عررف عروالم

 قل انها تجذب القلوب  .الكريم
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 . طوبى للسامعينة وال تشار باالشار ة ال تعبر بالعبار  التي روحانيةالعوالم الإلى ة الصافي

 (116ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 مشارق االذكار في تلوة االيات  تعليم االبناء -12

الغررف فري الواح الرحمن بأحسن األلحان  رئواعلموا ذرياتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار ليق  -أ
الرحمن انه يقرء ايات هللا على شرأن  ياخذه جذب محبة اسملذي اان  .مشارق االذكارفي المبنية 

  .قدينتنجذب به افئدة الرا

 (150ة فقر ، الكتاب االقدس)

 ة تحصيل العلوم والفنون النافع -13

مرن العلروم مرا يرنفعكم ال مرا  ئرواالبيان من محو الكتب واذناكم بران تقر في قد عفا هللا عنكم ما نزل   (أ
 . الكالم هذا خير لكم ان انتم من العارفينفي ة المجادلإلى هي ينت

 (77ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 الكالم في المجادلة إلى هي واذناكم بأن تقرءوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينت (ب

هذا الدور باكتساب المعارف وتحصيل العلوم والفنون وأهاب بأهل البهاء ان يحترموا أهل في أمر هللا 
ونصتح حضترة  .لمنجزات وحذرهم من مغبة تحصيل ما ال ينتج عنه اال الجدل العقتيمالعلم واصحاب ا

علتتى "رفتتع شتتأن العبتتاد تستتاعد  التتتيألواحتته أهتتل البهتتاء بتحصتتيل العلتتوم والفنتتون النافعتتة فتتي بهتتاء هللا 
 إلى  تحصيلها يبالكلم ويؤدهي تبدأ بالكلم وتنت" التيوحذرهم من تلك العلوم ، "ورقيهم
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هللا شتبه حضترته العلتوم  ولتي أمتررسالة كتبت بناء على تعليمات متن حضترة في و  ."الخلفالجدال و 
وبتين  .متاهتات البحتث العقتيم والفتروض السفستطائيةفتي " بتالخوض بتالكلمهتي "تبدأ بتالكلم وتنت التي
تلتتتك البحتتتوث المرتبتتتة األولتتتى هتتتو "فتتتي رستتتالة أختتترى أن متتتا عنتتتاه حضتتترة بهتتتاء هللا بهتتتذه العلتتتوم فتتتي 
 . "الحقيقةإلى  عينه على الوصولتعوق تفكير اإلنسان أكثر مما ت التيلتفاسير اللهوتية وا

 (110ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 االمور في التشاور  -14

فري لهم ان يكونوا امناء الرحمن بين االمكان ووكالء هللا لمن على االرض كلهرا ويشراوروا  يوينبغ (أ
امورهم ويختاروا ما هو المختار كرذلك حكرم ربكرم العزيرز في شاورون مصالح العباد لوجه هللا كما ي

 . الغفار

  (30ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 مصالح العباد في ويشاوروا  (ب

فتي ان يتشتاوروا " وحتث األحبتاء علتى ،حضرة بهاء هللا المشاورة كأحد المبادئ األساستية لشتريعته سن  
 .ويمتتدهم بالمعرفتتة"، الستتبيلإلتتى  يرشتتدهمالتتذي لهتتدى ستتراج اجميتتع األمتتور" ووصتتف المشتتاورة بأنهتتا "

 . بهائيال داري إحدى القواعد األساسية للنظم اإلهي هللا أن المشاورة  ولي أمروبين حضرة 

يمكتن بهتا  التتيإحتدى الطترق  (99ستؤال وجتواب ) رسالة ستؤال وجتوابفي وقد أوجز حضرة بهاء هللا     
عندئتتتذ  يفتتإن تعتتذر اإلجمتتاع يكتتون التترأ، اتختتاذ القتتراراتفتتي مؤكتتدا أهميتتة اإلجمتتاع ، إجتتراء المشتتاورة

وأوضتتح بيتتت العتتدل األعظتتم أن هتتذا التوجيتته نتتزل ردا علتتى استفستتار عتتن التعتتاليم البهائيتتة  .لألغلبيتتة
يمكتتن  التتتي – وأكتتد أن ظهتتور المحافتتل الروحانيتتة، المتعلقتتة بالمشتتاورة قبتتل تأستتيس المحافتتل الروحانيتتة

 ال يمنعهم من اتباع الخطوات  – ائمالألحباء االستعانة بها د
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فيمكنهم اتباع هذه الخطوات عندما يتشاورون  .بخصوص المشاورة ""سؤال وجواب رسالةفي المذكورة 
 . مشاكلهم الشخصية إذا شاءوا ذلكفي 

 (52ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 اجراء احكام هللا في  ن عدم التهاو  -15

ال تكونوا من الذين اخذوا اصول انفسهم ونبذوا اصرول هللا ورائهرم بمرا تمسكوا باوامر هللا واحكامه و  (أ
 . اتبعوا الظنون واالوهام

 (17ة فقر  ،الكتاب االقدس)

تلك حردود هللا ال تعتردوها براهواء انفسركم اتبعروا مرا امررتم بره مرن مطلرع البيران والمخلصرون يررون  (ب
 . االرضين والسمواتفي الفالح لمن حدود هللا ماء الحيوان الهل االديان ومصباح الحكمة و 

 (29ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 . دين هللا اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيمفي اياكم ان تأخذكم الرأفة  (ج

 (45ة فقر  ،الكتاب االقدس)

اللوح اعملوا برالروح والريحران هرذا في تلك حدود هللا قد فرضت عليكم وتلك اوامر هللا قد امرتم بها   (د
 . خير لكم ان انتم من العارفين

  (148ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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 هللا تعالى إلى  غفار من الذنوباالست -16

 . العزيز التواب يهللا تلقاء انفسكم انه لهو الغافر المعطإلى  ليس ألحد ان يستغفر عند أحد توبوا  (أ

 (34ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 ليس الحد ان يستغفر عند احد  (ب

بدال من ذلك طلب  يوينبغ، حضرة بهاء هللا االعتراف بالخطايا وطلب الغفران من إنسان آخرحرم  
لوح البشارات أن "مثل هذا االعتراف في بهاء هللا   وذكر حضرة .المغفرة من هللا سبحانه وتعالى

لذل لله ال يحب لعباده اوهللا جل ج، المهانة والمذلةإلى  وطلب المغفرة أمام إنسان آخر يقود
رسالة كتبت بناء على في إطاره الصحيح فقال في هللا هذا التحريم  ولي أمرووضع حضرة  ."والهوان
  :تعليماته

وحرم علينا أيضا أن  .إنسان كما يفعل الكاثوليك أمام قساوسة طائفتهمأي  إلى حرم علينا االعتراف" 
ا اإلقرار عن طيب خاطر بصدور اما إذا أردن .بعض المذاهب الدينيةفي نعترف علنا كما هو متبع 

 ".ذلكفي فنحن احرار  .ونطلب الصفح عما بدر منا، سلوكنافي أو بوجود عيب ، منا ي خطأ عفو 

أوضح بيت العدل األعظم بأن التحريم الذي نص عليه حضرة بهاء هللا بالنسة للعتراف بالخطايا ال 
وال يمنع هذا التحريم  .البهائية الهيئاترعاية  يمنع الفرد من اإلقرار بالخطأ أثناء المشاورة الدائرة تحت

 . أمر من األمورفي أو استشارة خبير متخصص ، طلب النصح من صديق حميم

  (58ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

هللا انه يغفر لمن يشاء وال يسئل عما شاء انه لهو إلى  بمعصية فله ان يتوب ويرجع يمن ابتل (ج
  .التواب العزيز الحميد

 (49ة فقر  ،كتاب االقدسال)
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 ز المرء بين الناس بحسن االعمال امتيا -17

 .فيكون صادقاا   -أ

 .ويكون أميناا  -ب

 .اا ويكون وفي    -ج

 .ويكون تقي اا يخشى هللا  -د

 .ويكون عادالا ومنصفاا  -ه

 .ويكون كيِ ساا وحكيماا  -و

 .ويكون دمث األخلق -ز
 .ويكون كريماا  -ح

 .ويكون مثابراا   -ط

 .ويكون منقطعاا   -ي

 .ويكون مسل ماا أمره إلى هللا  -ك

 .وال يكون مثيراا للفتن  -ل

 .وال يكون متكب راا   -م

باا   -ن  .وال يكون متعص 

ل نفسه على غيره -س  .وال يفض 

 .وال يكون مثيراا للجدال -ف

 .وال ينقاد ألهوائه -ص

 .وال يكون ساخطاا عند البليا  -ق

 .وال يكون منازعاا ألولياء األمور  -ر

 .وال يكون غضوباا  -ش

 .باا في حزن أحدوال يكون سب -ت
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 التمسك باسباب االتحاد  -18

اليرد واالركران للبردن كرذلك يعظكرم قلرم فري اياكم ان تفرقكم شئونات النفس والهوى كونروا كاالصرابع   (أ
 . ان انتم من الموقنين يالوح

  (58ة فقر  ،الكتاب االقدس)

سيفنى  ي بالروح والريحان لعمر الوصل والوفاق وابغض الفصل والطالق عاشروا يا قوم  ان هللا أحب   (ب
  .االمكان وما يبقى هو العمل الطيب وكان هللا على ما أقول شهيدافي من 

  (70ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 رض مراجعة الطبيب الحاذق عند الم -19

الرذي الحرذاق مرن االطبراء انرا مرا رفعنرا االسرباب برل اثبتناهرا مرن هرذا القلرم إلرى  اذا مرضتم ارجعوا  (أ
 . هللا مطلع أمره المشرق المنير جعله

  (113ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 الوالئم إلى  االستجابة للدعوة -20

 . بالوعد انه أمن من الوعيدفي و الذي الوالئم والعزائم اجيبوا بالفرح واالنبساط و إلى  اذا دعيتم  (أ

 (156ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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 االحسان بآل صاحب األمر  -21

هللا مظهر االيات ليس ألحد ان يتصرف فيها اال بعرد اذن إلى  االوقاف المختصة للخيرات قد رجعت  (أ 
فري بيرت العردل ان تحقرق أمرره إلرى  االغصان ومرن بعردهمإلى  ومن بعده يرجع الحكم يمطلع الوح

 . هذا االمر وفيما امروا به من لدن مقتدر قديرفي البقاع المرتفعة في البالد ليصرفوها 

 (42ة فقر  ،القدسالكتاب ا)

 االغصان  (ب

وقتتتد أطلتتتق حضتتترة بهتتتاء هللا كلمتتتة  .االغصتتتان جمتتتع غصتتتن لغتتتة كتتتل متتتا انشتتتعب متتتن أصتتتل الشتتتجرة" 
األوقتاف فتي ولهذا التعيين آثار هامتة ال تقتصتر علتى التصترف  ." على سللته من الذكور"األغصان

فتي عتين حضترة بهتاء هللا وقتد  .موضوع خلفته وخلفة حضرة عبد البهاءإلى  فحسب بل تتعدى ذلك
وليتتولى رئاستة التدين متن ، ليكون مركتز العهتد والميثتاق، عبد البهاءحضرة ، " ابنه البكري"كتاب عهد

ليحمتتل أعبتتاء ، أفنتتديفي شتتو ، ستتبطه البكتتر ""ألتتواح الوصتتايافتتي وعتتين حضتترة عبتتد البهتتاء بتتدوره  .بعتتده
س هذه قد دبرت سلفا أمر الخلفتة بأغصتان فآيات الكتاب األقد .والية أمر هللا ورئاسة الدين من بعده

وعجلتت وفتاة حضترة  .كما تنبأت أيضتا باحتمتال انقطتاع ستللتهم، قيام والية األمر يوبالتال، مختارين
حيث انقطعت سللة األغصان قبل تأسيس بيت العدل ، بتحقيق هذه النبوءة 1957هللا عام  ولي أمر
 . األعظم

 (66ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 اهل البهاء إلى  ترجع (ج

هتتذه فتتي توقتتع حضتترة بهتتاء هللا احتمتتال انقطتتاع تسلستتل األغصتتان قبتتل قيتتام بيتتت العتتدل األعظتتم فتتأمر 
اآلثار في "اهل البهاء"  وقد وردت عبارة أهل البهاء"إلى  الحالة بأن "األوقاف المختصة للخيرات ترجع

 وقد  .المباركة بمعان متعددة
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التذين ال يتكلمتون اال بعتد اذنته وال يحكمتون اال بمتا هذا المقام بتأنهم "ي ف" وصف حضرته "اهل البهاء
أمتر هللا شتئون التدين  يأيتاد ىتتول 1957هللا عتام  ولتي أمتروبعد وفاة حضرة ، "هذا اللوحفي حكم هللا 

 . 1963حتى انتخاب بيت العدل األعظم عام  بهائيال

 (67ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

عرن  يامروال النراس انره لهرو الغنرفري القربرى ومرا قردر لهرم حقرا  ي ذو فري ة بالمود ان هللا قد أمركم (د
 . العالمين

 (61ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 أموال الناس في ما قدر لهم حقا  ه(

امتوال فتي أمر حضرة بهاء هللا اهل البهاء باظهار المودة والمحبة ألهل بيته ولكنته لتم يجعتل لهتم حقتا 
" متتتن ستتتللة الرستتتول علتتتى جتتتزء متتتن ةحيتتتث يحصتتتل "الستتتادة بتتتع عنتتتد الشتتتيعلف المتوهتتتذا يختتتا .النتتتاس

  .عائدات بيت المال

  (85ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 تحصيل األلسن لتبليغ أمر هللا  -22

ليبلررغ أمررر هللا شرررق االرض وغربهررا ويررذكره بررين ة قررد اذن هللا لمررن أراد ان يررتعلم األلسررن المختلفرر  -أ
  .ويحيى به كل عظم رميمة تنجذب به االفئدالدول والملل على شأن 

  (118ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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 لمدن والبلدان اجلال ألمر هللا افي نشر العمران  -23

رر  (أ رر .روا ديررار هللا وبررالده ثررم اذكررروه فيهررا بترنمررات المقررربينعم  ررانمررا تعم  ر ر القلرروب باللسرران كمررا تعم 
نا لكررل شرريء سررببا مررن عنرردنا تمسرركوا برره وتوكلرروا علررى ر البيرروت والررديار باليررد واسررباب اخررر قررد قررد  

 . الحكيم الخبير

  (160ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 حضرة الباب وحضرة بهاء هللا وصيانتها إلى  تجديد االماكن المقدسة المنسوبة -24

فيهرا اسرتقر عررش ربكرم الررحمن كرذلك يرأمركم مرولى  التريالمقرامين والمقامرات فري وارفعن البيتين   (أ
 . العارفين

  (133ة فقر  ،الكتاب االقدس) 

 فيها استقر عرش ربكم الرحمن  التيالمقامين والمقامات في وارفعن البيتين  (ب

وبيت حضرة  –وأسماه البيت األعظم  – بغدادفي " بأنهما البيت المبارك ضرة بهاء هللا "البيتيند ححد  
المقامتتات هللا أن المقصتتود متتن " ولتتي أمتترة ر وأبتتان حضتت .وأمتتر النتتاس بتتالحج إليهمتتا، شتتيرازفتتي البتتاب 
وتفضتل حضترة بهتاء هللا  .لهتيستكن فيهتا المظهتر اإل التتياألمتاكن هتي  "فيها استقر عترش ربكتم التي
العترش أو صتون واحتد منهتا صون كل بيت استقر فيته في فألهل البلد الموجودة فيها الخيار " :بقوله

 التتتياألمتتر فعينتتت عتتددا متتن االمتتاكن التاريخيتتة المقدستتة  البهائيتتة بهتتذا الهيئتتات" وقتتد اهتمتتت ينتخبونتته
  .وحيث أمكن تملكتها وحافظت عليها، وجمعت الوثائق الخاصة بها، ينلهياقترنت بالمظهرين اإل

  (154ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 مرء جوهر النظافة بالمواظبة على ان يكون ال -25

 غسل الرجلين  (أ

تآء كل  ثلثة اي ام مر ة واحدةاغسلوا ارجلكم كل  يوم في  - يف وفي الش   . الص 

 (152ة فقر  ،الكتاب االقدس)
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 اغسلوا ارجلكم  -

وأن ، ونظافة الملبس، الكتاب األقدس االغتسال المنتظمفي أوصى بها جمال القدم  التيمن الفضائل 
ره" البيانتتات وأوامتت وتتتوجز "خلصتتة أحكتتام الكتتتاب االقتتدس .يكتتون أهتتل البهتتاء جتتوهر اللطافتتة والنظافتتة

غسل في وقد ذكر حضرة بهاء هللا بأن من المستحسن استعمال الماء الدافئ  .المباركة المتصلة بذلك
  .ولكن ال بأس من غسلهما بالماء البارد، األرجل

 (167ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)

 التعطر   (ب

ال أول له ليتضوع منكم  الذياستعملوا ماء الورد ثم العطر الخالص هذا ما أحبه هللا من االول  -
 . ما اراد ربكم العزيز الحكيم

  (76ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 االغتسال بالماء البكر  (ج

أو  ر برالهواءتغي رالرذي اكم ان تسرتعملوا المراء ر بالثلال اي رلم يتغي  الذي روا كل مكروه بالماء طه   -
 . الكم العزيز الحكيمهذا ما اراد لكم مو  بشيء آخر. كونوا عنصر الل طافة بين البري ة

 (74ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 لم يتغير بالثلال الذي روا كل مكروه بالماء طه   -

 اللون والطعم والرائحة وقد زاد هي خواص الماء و إلى  "ثالثلتشير كلمة "
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 . " ومتى يكون المستعمل منه غير صالح للغتسالبيان أوصاف الماء "البكرفي حضرة بهاء هللا 
  (105ة فقر  ،القدسالكتاب ا)

  .ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه ال يجوز الدخول فيه -
 (106ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 تقليم االظافر  (د

  .كل اسبوعفي ماء يحيط هياكلكم في قد كتب عليكم تقليم االظفار والدخول 
  (106ة فقر  ،الكتاب االقدس)

  غسل االشياء الملوثة بالماء الطاهر ه(

 سابقا  (ج)د راجع بن
 نظافة االلبسة  (و

ودونهرا اتقروا هللا ة جمردنر مرن الغبرار وكيرف االوسراخ المكم باللطافة الكبرى وتغسيل مرا تغب روح -
هللا ويجتنرب عنره إلرى  كسرائه وسرخ انره ال يصرعد دعائرهفي يرى الذي و  .وكونوا من المطهرين

  .مأل عالون 
  (76ة فقر  ،الكتاب االقدس)

  تجديد اثاال البيت (ز

االمرر مرن لردن علريم  يكذلك قضرة البيت بعد انقضاء تسع عشرة سن كتب عليكم تجديد اسباب -
لرم يسرتطع عفرا هللا ي خبير انه اراد تلطيفكم ومرا عنردكم اتقروا هللا وال تكرونن مرن الغرافلين والرذ

 . عنه انه لهو الغفور الكريم
 (151ة فقر  ،الكتاب االقدس)

 ة بعد انقضاء تسع عشرة سن كتب هللا عليكم تجديد اسباب البيت -

بشتتتأن تجديتتد أستتباب البيتتت كتتل تستتع  يكتتتاب البيتتان العربتتفتتي ت حضتترة بهتتاء هللا الحكتتم التتوارد ثب تت   
 وأبان حضرة  .ده بشرط االستطاعةوقي  ، عشرة سنة
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لتيس المتراد " :فقتال شترحا لتذلك، عبد البهاء الصلة بين هذا الحكم وبين التمستك بالنظافتة واللطافتة
نما المقصود االشياء ، عداد ذلكفي  فل تدخل المجوهرات مثل، الثمينةالنادرة واألشياء  التحف وا 
  ".بليت وذهب رونقها بمرور السنوات التسع عشرة واصبحت مثيرة للشمئزاز التي

  (166ة فقر  ،شرح الكتاب االقدس)
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 مصادر ومراجع الكتاب   -74

 بهاء هللاآثار حضرة  :والأ

 ةثار العربياآل
 النسخة العربية -الكتاب االقدس  -1
 م 1996من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –المجلد االول  –لئالئ الحكمة   -2
 م  1990دار النشر البهائية في البرازيل  تمن منشورا –المجلد الثاني  –لئالئ الحكمة   -3
 م  1991نشر البهائية في البرازيل من منشورات دار ال –المجلد الثالث  –لئالئ الحكمة   -4
 (مترجم) .الطبعة الثالثة –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –يقان كتاب اإل  -5
 . (مترجم)م  1980من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا  – بهاء هللامجموعة من ألواح حضرة   -6
  (مترجم) .ر النشر البهائية في البرازيلمن منشورات دا –ألواح الملوك والسلطين   -7
 م  1997من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –مناجاة   -8
 (الفارسية والعربية)الكلمات المكنونة   -9
 

 ثار الفارسية اآل
 المان  –بديع  141نشر اول  – بهاء هللامنتخباتي از اثار حضرت   -10
 (لكتاب "منتخباتي"هذا المرجع في اإلى  ويشار)    
 . بديع 137 –المان  – ي ثار امر آلجنه نشر  –از الواح جمال اقدس ابهى ي ا مجموعه  -11
 . هجري  1314مؤسسه ملي مطبوعات امري  –الجزء الثاني  –آثار قلم اعلى   -12
  .بديع 133 – 125مؤسسه ملي مطبوعات أمري  –الجزء الرابع  –آثار قلم اعلى   -13
 . بديع 132مؤسسة ملي مطبوعات أمري  –الجزء السادس  –قلم اعلى آثار   -14

This file was downloaded from QuranicThought.com



556 

 ادعيه حضرت محبوب  -15
 طبع الهند –درياي دانش   -16
 كتاب مبين  -17
 

  عبد البهاءثار حضرة آ :اثاني  

 ثار العربيةاآل
 م1982من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –الجزء االول  – عبد البهاءمن مكاتيب   -1
 (مترجم). من منشورات دار النشر البهائية في بلجيكا – عبد البهاءمن مفاوضات   -2
 م1998 –الطبعتتتة الثانيتتتة  –لبرازيتتتل متتتن منشتتتورا دار النشتتتر البهائيتتتة فتتتي ا –فتتتي اوربتتتا وامريكتتتا  عبتتتد البهتتتاءخطتتتب   -3

  (مترجم)
 (مترجم)م 1986نيسان  -لنشر البهائية في البرازيمن منشورات دار ال –ترجمة بهية فرج هللا  –الرسالة المدنية   -4
  (مترجم) م1980 –الطبعة الثانية  – ىفو العهد األ  -5
 م 1998 –الطبعة االولى  –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  – عبد البهاءمجموعة مناجاة لحضرة   -6
 (مترجم)  م1981 –الطبعة الثانية  – ءعبد البهاة الصادرة من يراعة حضرة لهيالواح الخطة اإل  -7
 
 ثار الفارسية اآل
 المان -لجنه ملي اثار أمري  – عبد البهاءمجموعه خطابات حضرت   -8
  .الجزء االول – عبد البهاءمنتخباتي از مكاتيب حضرت   -9

Baha’i Publishing Trust – Wilmette – Illinois - 1979  
  .الجزء الثاني – بد البهاءعمنتخباتي از مكاتيب حضرت   -10

 Baha’i World Center Publications, 1984  
 –بتتتديع  149المتتتان  –ار أمتتري لجنتتته ملتتي نشتتتر آثتتت –الجتتزء الثالتتتث  – عبتتتد البهتتتاءمنتخبتتاتي از مكاتيتتتب حضتترت   -11

 م 1992
 م 1914 طبع الهند -الجزء االول  –بدائع االثار   -12
 م1914 طبع الهند –ي الجزء الثان –بدائع االثار   -13
 م 1921طبع مصر  –الجزء الثالث  – عبد البهاءمكاتيب   -14
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 . بديع 121 -مؤسسة ملي مطبوعات امري  –الجزء الرابع  – عبد البهاءمكاتيب   -15
 . بديع 134 –مؤسسة ملي مطبوعات امري  –الجزء السابع  – عبد البهاءمكاتيب   -16
 

 (مترجم)ليزية الصادرة باللغة االنجثار اآل
17- The Promulgation of Universal Peace, Baha’i Publishing Trust – Wilmette – Illinois, 

1982. 

  ولي أمر هللاآثار حضرة  :اثالث  

 ثار العربية اآل
 (مترجم)  م1986نيسان  –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –كتاب القرن البديع   -1
 

 ارسية ثار الفاآل
 . م1992 –بديع  149 –المان  –امري  لجنه ملي نشر اثار –توقيعات مباركة خطاب به احباي شرق   -2
 . (مترجم)م 1985 –امريكا  –ور احباي ايراني لجنة ام – إلهيظهور عدل   -3

 

 ثار االنجليزية اآل
4-  The World Order of Baha’u’llah, Baha’i Publishing Trust – Wilmette – Illinois, 1982.  

 

 ثار بيت العدل االعظم آرسائل و  :ارابع  

 ثار العربيةاآل
  (مترجم) 1985الكتوبر  –السلم العالمي وعد حق   -1
 (مترجم) .م 1988من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –مجموعة مستندية  –ة مانالصدق واأل  -2
 (مترجم) .م1990 –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –ة مجموعة مستندي –العفة والتقديس   -3
  .م2001 –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –مجموعة مستندية  –اهمية الصلة والصوم   -4
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 .م1986 –متن منشتورات دار النشتتر البهائيتة فتي البرازيتتل  -لبيتب شتتهيد  :ترجمتة –مجموعتة مستتتندية  –حقتوق هللا   -5
 (مترجم)

 (مترجم) رسائل الرضوان –ازدهار الجنس البشري ورخاءه   -6
 
 ثار الفارسيةاآل
 –ضتتتيافت نتتتوزده روزه  –مكروهيتتتت طتتتلق  –صتتتداقت وأمانتتتت  – إلهتتتيمقتتتام زن در أمتتتر  :المجموعتتتات المستتتتندية  -7

لهيأهميت هنر در توسعه وترويج أمر  –امتياز در جميع شئون     .ا 
 

 زية ثار االنجلياآل

Compilations Prepared by the Research Department of  
the Universal House of Justice  

8- Family Life  

9- Health and Healing  

10- Excellence in All things  

11- The Importance of the Arts in Promoting the Faith  

12- Consultation  

13- Baha’i Education 
14-   Living the life  

15- Ninteen days Feast  

16- Preserving Baha’i Marriages  

17- Women  

18- Lifeblood of the Cause  

 

 مراجع أخرى  :اخامس  

 مراجع عربية 
 م1981 -دار النشر البهائية في البرازيل  من منشورا ت -ثار المباركة مقتطفات من اآل –التربية والتعليم  -1
 م1998 –من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  –لروح بشارة ا -2

 . مختارات من النصوص البهائية في بيان مقام محمد رسول هللا -3
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 . تعريب د. سهيل بشروئي –المحفل الروحاني المحلي  -4

 . جون اسلمونت .د :تاليف –بهاء هللا والعصر الجديد  -5

 . عبدالحسين فكري  :ترجمة –مارتن ووليم هاتشر دوغلس  :تأليف –بحث ودراسة  –الدين البهائي  -6

 

 مراجع فارسية 
 م1988 –المجلد االول  –بيام اسماني  -7
 م2001 –المجلد الثاني  –بيام اسماني  -8

 . بديع 128 –مؤسسة ملي مطبوعات أمري  –حدود وأحكام  گنجينه -9

 . بديع 129ات أمري أجزاء مؤسسة ملي مطبوع 9 –عبدالحميد اشراق خاوري  :تاليف –مائدة اسماني  -10

 . الطبعة االولى –از انتشارات مجله عندليب  –حديقة عرفان   -11

 . بديع 156 –الطبعة االولى  –يات بينات آ  -12

 . بديع 139 –المان  –ثار أمري آنشر  ملي لجنه –ونور  رنا  -13

 . ي عبدالحميد اشراق خاور  :تاليف –بيام ملكوت   -14

 . بديع 120 –مؤسسة ملي مطبوعات أمري  –محمد علي فيضي  :تأليف –أخلق بهائي   -15

 . بديع 131 –مؤسسة ملي مطبوعات أمري  –فضائل أخلق   -16

 بديع  141المان  –لجنه نشر اثار أمري  - 4و 3و 2و 1االجزاء  –أمر وخلق   -17

 . أصول عقايد بهائيان  -18

 . د. رياض قديمي :تأليف –لزار تعاليم بهائي گ  -19

 . ي عات أمر مؤسسة ملي مطبو  – إداري أصول نظم   -20

 

 مراجع انجليزية 
1- Lights of Guidance – Fourth revised edition 1996, Baha’i Publishing Trust, India 
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