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 تفاوت أخالق الّنوع اإلنسانيّ 

 
 الّسؤال: إلى كم تنقسم أخالق الّنوع اإلنسانّي ومن أين جاء هذا االختالف والّتفاوت؟ 

 
الجوووواا: اقخوووالق  ورّوووو  وموروثووو  واختسوووابّل  واقخيووورة تح وووال  الّتر لووو   أّموووا اقخوووالق  

ن كانت الفورة اإللهّل  خيرًا محضًا ولخّن اختال ف اقخالق الفورّو   ي اإلنسان ناشو  الفورّو  وا 
عوون تفوواوت الووّدرجات   كّيهووا خيوور أّمووا  حسووا الووّدرجات هووي بووين حسوون وأحسوون  كمووا أّن لجملوو  
الّنوووووع اإلنسووووانّي إدراخووووًا واسووووتادادًا  ولخوووون يتفوووواوت اإلدراي واالسووووتاداد والقابيّلوووو   لمووووا بووووين الّنوووووع 

واحوود و ووي محوواّل واحوود و ووي مكتووا واحووود  اإلنسووانّي  وهووذا واضووً  مووثاًل هنوواي أوفووال  ووي بيوووت
يتاّيمووون موون مايّاووم واحوود ووترّ ووون موون يووذاء واحوود و ووي هووواء واحوود و ي ووا  واحوود وودرسووون درسووًا 
واحووودًا  وووال بوووّد أن لكوووون الووو األ مووون بوووين هوووؤالء اقوفوووال مووواهرًا  وووي الفنوووون والووو األ متوّسووووًا 

الووّدرجات موجووود  ووي أ ووال الفووورة  وأّن والوو األ متوواّخرًا  إذًا  ووار موون المايوووم أّن الّتفوواوت  ووي 
تفاوت القابيّل  واالستاداد مشهود  ولخن لل  هذا الّتفاوت من وجهو  الخيور والّشور بوال هوو مجوّرد 
تفاوت  ي الّدرجات   واحد  ي الّدرج  الايلا وواحد  ي الّدرج  الوسوى وواحد  ي الّدرج  الوّدنلا  

ات وجوود وليجمواد وجوود  أّموا الوجوود  متفواوت  وي هوذ  مثاًل لإلنسان وجوود وليحيووان وجوود وليّن و
الموجوووودات اقر اووو    ووواين وجوووود اإلنسوووان مووون وجوووود الحيووووان  والحوووال أّن الخووواّل موجوووود   مووون 

 الواضً إذًا أّن  ي الوجود تفاوتًا  ي الّدرجات.
 

وأّموووا تفووواوت اقخوووالق الموروثووو   هوووو مووون ضوووا  المووووا  واّوتووو   لانوووي لّموووا لكوووون مووووا   
ن كانا اوّوين  اوفالهما لكونوون نشولوين  وكوذلي لكوون ا قبوون ضالفًا لكون أوفالهما مثيهما  وا 
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لوهوووارة الوووّدم حكوووم كّيوووّي  قّن الّنوفووو  الّوّي ووو  كوووالجن  اقعيوووى اّلوووذ  يوجووود  وووي الّن وووات والحيووووان 
و اوًا  ضوا   ألضًا  مثاًل لالحظ أّن اقوفال اّلذين يولدون مون أا وأّم ضوالفين عيييوين يبتيوون 

 ووي البنلووو  وضوووا   وووي الا وووا وهوووم عجولوووون  وووال  وووبر لهوووم وال جيووود وال ث وووات وال هّمووو   قّن 
ضوووا  اقبووووون ووهنهموووا ل وووير ميراثوووًا ل وفوووال  و ضووواًل عووون هوووذا  ووو ّن  اضوووًا مووون الّسوووالالت 
 واقسر يختّ ون  موه    مثاًل إّن سوالل  إبوراهلم كانوت مختّ و   موه و  وهوي كوون جملو  أنبلواء
بني اسرائيال من سالل  إبراهلم   قد أعوى هللا هذ  الموه   لتيي الّسوالل    حضورة موسوى ينتسوا 
إليها من جه  اقا واقّم  وحضرة المسلً من جه  اقّم  وحضرة محّمد وحضرة اقعيى وجملو  

ن سوالل  أنبلاء بني إسرائيال والمظاهر المقّدس  كانوا مون تيوي الّسوالل   وحضورة بهواء هللا ألضوًا مو
سووحز هوواجروا  ووي تيووي اقومنوو   إبووراهلم  قّنوو  كووان لحضوورة إبووراهلم أوالد آخوورون ييوور إسووماعيال وا 

 إلى أنحاء إيران وأ غانستان   حضرة بهاء هللا ألضًا من تيي الّسالل .
 

إذًا  ار من المايوم أّن اقخالق الوراثّل  موجودة ألضًا   حيث إذا لوم لكون هنواي تووابز  
  ّن  ال لاتبر من الوجه  الّروحل  من تيوي الّسوالل   ولوو أّنو  مون الوجهو  الجسومانّل   ي اقخالق 

 من تيي الّسالل  مثال كناان   ّن  ال لاّد من سالل  نوح.
 

وأّمووا تفوواوت اقخووالق موون حيووث الّتر لوو   هووو عظوولم جووّدًا  قّن الّتر لوو  لهووا توواثير عظوولم  إذ  
والغ وون اقعووو  مسووتقلمًا و واخوو  الج ووال والغا ووات المووّرة  ت وويّار الجاهووال عالمووًا والج ووان شووجاعاً 

حيوووووة لذيووووذة  والوووووردة ذات خموووو  يووووالالت ت وووو ً ذات مائوووو  ياللوووو   و الّتر لوووو  تتمووووّدن اقّموووو  
المتوّحشوو   حتّووى الحيوووان   ّنوو   الّتر لوو  لقّيوود اإلنسووان  ووي حركاتوو  وأعمالوو    يجووا اعت ووار الّتر لوو  

ّن اقمراأل كما أّنها تسر   شّدة  ي عالم اقجسام وتنتقوال مون  اضوها أّنها  ي يال  اقهّمّل   ق
إلووى  اووأل  كووذلي اقخووالق لهووا سووروان عظوولم  ووي اقرواح والقيوووا   الّتفوواوت  ووي الّتر لوو  عظوولم 
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ول  حكم كّيّي  ولرّا اائال لقول ما دام استاداد الّنفو  واابيّيتهوا متفاوتوًا  وال بوّد أن تتفواوت جّدًا  
اقخوووالق  سوووبا تفووواوت االسوووتاداد   نقوووول أّن اقمووور لووول  كوووذلي قّن االسوووتاداد عيوووى اسووومين: 

ذ لول  استاداد  ورّ  واستاداد اختسابّي   االسوتاداد الفوورّ  الوّذ  خيقو  هللا كّيو  خيور محوأل  إ
موون شووّر  ووي الفووورة  أّمووا االسووتاداد االختسووابّي  هووو سووبا ح ووول الّشووّر  مووثاًل خيووز هللا جملوو  
ال شوور ووهووبهم اابيّلوو  واسووتادادًا للسووتفيدوا موون الّشووهد والّسووكر ووتضووّرروا ووهيخوووا موون الّسووّم   هووذ  

يوووى حوووّد سوووواء  ولخوووّن القابيّلووو  واالسوووتاداد كالهموووا  وووورّ  أعواهموووا هللا لجملووو  الّنووووع اإلنسوووانّي ع
اإلنسان لشرع  ي استامال الّسّم ايلاًل ايولاًل ووتنواول منو  كواّل يووم مقودارًا ووووود عيلو  شويئًا  شويئًا  
حتّووى ل ووال اقموور إلوووى أّنوو  لووو لوووم يتنوواول كوواّل يووووم درهمووًا موون اق يوووون لهيووي  وانقيووا اسوووتاداد  

والقابيّل  الفورّو  تغّيرًا جذرّوًا حّتى يتحّول إلى  الفورّ  انقال ًا كّيّلًا   انظروا كي  يتغّير االستاداد
الاك   سبا تفاوت الاادة والّتر ل    يل  االعتراأل عيى اقشقلاء من جه  االستاداد والقابيّلو  
الفورّو  بال من جه  االستاداد والقابيّل  االختسابّل   إذ لل   وي الفوورة شوّر بوال كّيهوا خيور  حتّوى 

ذموم  المالوم  لذاتّل  ال األ من الّنوع اإلنسوانّي   ّنهوا  وي الحقلقو  للسوت الّ فات واقخالق الم
 مذموم   مثاًل لالحظ  ي بدال  حلاة الّوفال الوّذ  يرضو  مون الثّود  أّن آثوار الحورة  ادلو  منو  
ذًا لقوووال أّن الحسووون والقووو ً كالهموووا  وووورّ   وووي  كموووا لشووواهد منووو  ألضوووًا آثوووار الغضوووا والقهووور  وا 

انّل   وهذا مناف ليخير المويز الّذ  هوو  وي الخيقو  والفوورة   والجواا أّن الحورة الحقلق  اإلنس
الّذ  هو ويا الّووادة  ف  ممدوح  لو استاميت  ي موضاها   مثاًل لوو لحورة اإلنسوان عيوى 
تح وويال الايوووم والماووارف وعيووى أن لكووون رحلمووًا ذا مووروءة وعدالوو   وو ّن ذلووي مموودوح جووّدًا  ولووو 

لمين الّسوّفاخين ليوّدماء الوّذين هوم كالّسو اع الّضوارو  ولقهورهم  وذلي ممودوح جوّدًا  لغضا عيى الّظوا
ولخّن هذ  الّ فات لو استاميت  ي يير موضاها لخانت مذموم   إذًا  وار مون المايووم أّنو  ال 
يوجوود  ووي الفووورة شووّر أبوودًا  أّمووا لووو تسووتامال أخووالق اإلنسووان الفورّووو   ووي الموااوو  ييوور المشووروع  

موذموم  موثاًل لوو أّن شخ وًا ينّلوًا كروموًا أعووى  قيورًا مبيغوًا لل ور    وي حاجاتو  الّضورورّو   ذلي 
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لنفس   وهذا الّشخة الفقير  رف ذلي المبيغ  ي أمور يير مشروع     ّن ذلي لكون مذمومًا  
وكذلي لو استاميت جملو  اقخوالق الفورّوو  اّلتوي هوي رأ  موال الحلواة  وي أموور ييور مشوروع  

 ها تخون مذموم .  نّ 
 

إذًا  ووووار موووون الواضووووً أّن الفووووورة خيوووور محووووأل   الحظوووووا أّن أسوووووأ اقخووووالق وا غووووأل  
الّ ووفات اّلتووي هووي أسووا  جملوو  الّشوورور هووو الخووذا وال يت ووّور  ووي الوجووود  ووف  أسوووأ وال أذّم 

أسووأ  من   قّن  هادم لجمل  الخماالت اإلنسانّل  وسبا الّرذائوال اّلتوي ال تتنواهى  ولول  مون  وف 
من هذ  الّ ف   هو أسوا  جملو  الق وائً  ومو  هوذا  يوو واسوى حكولم مروضوًا  قولو  الحمود   إّن 
أحوالووي أحسوون وورجووى لووي ح ووول الّشووفاء   هووذا القووول ولووو أّنوو  مخووال  ليحقلقوو  لخّنوو  اوود لكووون 
ذ  أحلانووًا ذا جوودوس لتسوويل  ايووا المووروأل وسووب ًا لشووفائ    هووو إذًا لوول   مووذموم  واوود وّضووحت هوو

 المسال   اجيى بلان والّسالم.
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