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 وجوب اّتباع تعاليم المظاهر اإللهّية

 
الّسؤؤؤ:اهن ه ؤؤؤا   فؤؤؤول موّا ؤؤؤة ل عمؤؤؤاه الحسؤؤؤ ة والتمؤؤؤال الالقؤؤؤر ل عمؤؤؤوم وم ؤؤؤارم ا الؤؤؤ    

والمحّبة والوّد لجميع الال ق والّسعي اي الّص ح العمؤومّي واغااثؤة الف ؤراء امؤا حؤاجتهم للؤع الّتعؤاليم 
 شأن هذه الّ فول؟ اإللهّية؟ وهم قرون أ فسهم اي ا ع ع ها وما

 
الجؤؤؤوابن اع ؤؤؤم أّن هؤؤؤذه ا عمؤؤؤاه وا اعؤؤؤاه وا وؤؤؤواه ممدوحؤؤؤة م بولؤؤؤة وهؤؤؤي شؤؤؤر  العؤؤؤالم  

اإل سا ّي، ولكن مجّرد هذه ا عماه ال ي فؤي  ّ هؤا  جسؤم اؤي  هايؤة الّ وااؤة ولكّ ؤح بؤ  رو ، بؤ  
لكّ ّيؤة والفؤول والفؤ   الح ي ؤّي هؤو لّن الّسبب ا ّوه اؤي الحيؤاة ا بدّيؤة والعؤلة الّسؤرمدّية والّ ورا ّيؤة ا

عراؤؤؤان و، ومؤؤؤن المع ؤؤؤوم أّن معراؤؤؤة الحؤؤؤّق م ّدمؤؤؤة ع ؤؤؤع  ؤؤؤّ  معراؤؤؤة، وهؤؤؤي أعظؤؤؤم اضؤؤؤق ة ل عؤؤؤالم 
اإل سا ّي،  ّن معراة ح ائق ا شياء اي عالم الوجود ت:ّدي للع الفوائد الجسما ّية وترّوؤي المد ّيؤة 

ي واال جؤؤذاب الّروحؤؤا ّي والبصؤؤقرة الح ي ّيؤؤة وع ؤؤّو العؤؤالم الّصؤؤورّةة، أمؤؤا عراؤؤان و اهؤؤو سؤؤبب الّترّوؤؤ
اإل سؤؤؤا ّي والمد ّيؤؤؤة الّر ا ّيؤؤؤة وتعؤؤؤدق  ا الؤؤؤ   و ورا ّيؤؤؤة الوجؤؤؤدانت والثّؤؤؤا ي محّبؤؤؤة و التؤؤؤي يضؤؤؤيء 
 ورها اي لجاجة ال  ؤب بعراؤان الحؤّق، وت قؤر ا اؤا  بأشؤّعتها الّسؤاوعة، و هؤا يحيؤا اإل سؤان حيؤاة 

ح ي ؤؤة لّن ثمؤؤرة وجؤؤود اإل سؤؤان هؤؤي محّبؤؤة و، ومحّبؤؤة و هؤؤي رو  الحيؤؤاة وهؤؤي م كوتّيؤؤة، واؤؤي ال
الفيض ا بدّي، ا ؤو لؤم تكؤن محّبؤة و لكؤان عؤالم اإلم ؤان ظ ما ّيؤام، ولؤوال محّبؤة و لكا ؤت و ؤوب 
ب ؤؤؤي اإل سؤؤؤان مّقتؤؤؤة محرومؤؤؤة مؤؤؤن الّشؤؤؤعور الوجؤؤؤدا ّي، ولؤؤؤوال محّبؤؤؤة و ال محؤؤؤت  مؤؤؤاالت العؤؤؤالم 

سا ّي وا عدمت، ولوال محّبة و لّما  ان االرتباط الح ي ّي اي العالم اإل سا ّي، ولوال محّبؤة و اإل 
لف د االّتحاد الّروحا ّي، ولوال محّبة و لالمد  ور وحدة العالم اإل سا ّي، ولوال محّبة و لما تعا ق 

بؤّده الالؤ   والّشؤ ا  بؤاالئت  ، ولؤوال الّشر  والغرب  ما قتعا ق الحبقبان، ولوال محّبؤة و لمؤا ت
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ّن محّبؤؤة  محّبؤؤة و لمؤؤا ا تهؤؤع االاتؤؤرا  للؤؤع االّتحؤؤاد، ولؤؤوال محّبؤؤة و لمؤؤا صؤؤار ا ايؤؤار أحبابؤؤام، واغ
 العالم اإل سا ّي لشرا  من محّبة و وج وة من ايض موهبة وت

 
اق ؤؤة واإلحساسؤؤات متفاوتؤؤة، ومؤؤن الواضؤؤح أّن ح ؤؤائق الّ ؤؤوع اإل سؤؤا ّي مالت فؤؤة، وا راء متب 

وهؤؤذا الّتفؤؤاوت اؤؤي ا راء وا ا ؤؤار واإلدراكؤؤات واإلحساسؤؤات بؤؤقن أاؤؤراد الّ ؤؤوع اإل سؤؤا ّي م بعؤؤ  مؤؤن 
الّ ؤؤوالم الّذاتّيؤؤة،  ّن الّتفؤؤاوت اؤؤي مراتؤؤب وجؤؤود الكائ ؤؤات مؤؤن لؤؤوالم الوجؤؤود الؤؤذي ق حؤؤّ  للؤؤع صؤؤور 

بؤة ع ؤع احساسؤات الجميؤع وآرائهؤم وأا ؤارهم، وال اقر مت اهية، لذام  حتاج للع وّوة  ّ ّيؤة تكؤون اال
قب ؤؤع لهؤؤذا االالؤؤت   ح ؤؤم بفضؤؤ  ت ؤؤ  ال ؤؤّوة التؤؤي تجمؤؤع ا اؤؤراد عاّمؤؤة تحؤؤت  فؤؤوذ وحؤؤدة العؤؤالم 
اإل سؤؤا ّي، ومؤؤن الواضؤؤح المشؤؤهود أّن أعظؤؤم وؤؤّوة اؤؤي العؤؤالم اإل سؤؤا ّي هؤؤي محّبؤؤة و وهؤؤي اّلتؤؤي 

، وتجعؤ  الّشؤؤعوب وال بائؤ  المتضؤؤاّدة المتبااضؤؤة تؤدال  الم ؤؤ  المالت فؤة تحؤؤت ظؤّ  سؤؤراد  الوحؤؤدة
اؤؤي  هايؤؤة المحّبؤؤة واالئؤؤت  ، اؤؤا ظروا  ؤؤم مؤؤن ا مؤؤم وا ج ؤؤال وال بائؤؤ  والّشؤؤعوب المالت فؤؤة وؤؤد 
دال وا اي ظّ    مة و بعد حضؤرة المسؤيح ب ؤّوة محّبؤة و، ولالؤت وت شؤت الفؤوار  واالالت اؤات 

 ّ ّيؤؤؤام، وا عؤؤؤدمت ا وهؤؤؤام الج سؤؤؤّية والوو ّيؤؤؤة، ووجؤؤؤد  التؤؤؤي مضؤؤؤع ع ؤؤؤع وجودهؤؤؤا ألؤؤؤ  سؤؤؤ ة لواالم 
 االّتحاد الّروحّي والوجدا ّي وصاروا جميعام مسيحّققن ح ي ّققن روحا ّققنت

 
وثالؤؤ  م اوؤؤب العؤؤالم اإل سؤؤا ّي  ّيؤؤة الالقؤؤر وهؤؤي أسؤؤال ا عمؤؤاه الالقرّةؤؤة ووؤؤد رّجؤؤح بعؤؤض  

محؤؤؤض وهؤؤؤي م ّلهؤؤؤة م ّدسؤؤؤة عؤؤؤن شؤؤؤوائب  المحّ  ؤؤؤقن الّ يؤؤؤة ع ؤؤؤع العمؤؤؤ ،  ّن الّ يؤؤؤة الالقرّةؤؤؤة  ؤؤؤور
الغؤؤؤرض والم ؤؤؤر والالؤؤؤداع، امؤؤؤن المم ؤؤؤن أن يعمؤؤؤ  اإل سؤؤؤان عمؤؤؤ م مبؤؤؤرورام بحسؤؤؤب الّظؤؤؤاهر ولكّ ؤؤؤح 
ي ؤؤون مب ّيؤؤام ع ؤؤع مصؤؤالح شالصؤؤّية مؤؤث م يعت ؤؤي ال ّصؤؤاب بالؤؤرو  ويحفظؤؤح ولكؤؤن عمؤؤ  ال ّصؤؤاب 

الؤرو  المظ ؤوم، ا ؤم مؤن المبرور هذا مب ّي ع ع ارض اال تفؤاع، و تقجؤة هؤذه الحضؤا ة ذبؤح ال
 أعماه  ثقرة مبرورة باعثها ا اراض الّذاتّية، أما  ّية الالقر ام ّدسة عن هذه الّشوائبت
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وال صؤؤة ال ؤؤوه أّ ؤؤح بعؤؤد عراؤؤان و وظهؤؤور محّبؤؤة و وحصؤؤوه اال جؤؤذاب الوجؤؤدا ّي و ّيؤؤة  

اّل اا عمؤؤاه الالقرّةؤؤة واغ  ن  ا ؤؤت ممدوحؤؤة لاّل أّ هؤؤا الالقؤؤر تكؤؤون ا عمؤؤاه المبؤؤرورة تاّمؤؤة  ام ؤؤة، واغ
تكؤؤؤون  اوصؤؤؤة لذا لؤؤؤم تسؤؤؤت د بعراؤؤؤان و والمحبؤؤؤة الّر ا ّيؤؤؤة والّ يؤؤؤة الّصؤؤؤادوة، مؤؤؤث م قجؤؤؤب أن ي ؤؤؤون 
الوجود اإل سا ّي جامعام ل كماالت حّتع يصقر  ؤام م، االبصؤر محبؤوب جؤّدام وم بؤوه ولكّ ؤح قجؤب 

ي ؤؤون م:ّةؤؤدام بؤؤال ّوة الّ او ؤؤة، وال ؤؤّوة الّ او ؤؤة أن ق:ّةؤؤد بالّسؤؤمع، والّسؤؤمع م بؤؤوه جؤؤّدام ولكّ ؤؤح قجؤؤب أن 
م بولؤؤؤة جؤؤؤّدام ولكؤؤؤن قجؤؤؤب أن تكؤؤؤون م:ّةؤؤؤدة بؤؤؤال ّوة العاو ؤؤؤة، ووؤؤؤل ع ؤؤؤع ذلؤؤؤ  سؤؤؤائر وؤؤؤو  اإل سؤؤؤان 
 وأعضائح وأر ا ح، وحق ما تجتمع هذه ال و  والحوال وا عضاء وا جلاء يصقر اإل سان  ام مت

 
وا ن قوجؤؤؤد اؤؤؤي العؤؤؤالم بعؤؤؤض مؤؤؤن الّ فؤؤؤول قرةؤؤؤدون اؤؤؤي الح ي ؤؤؤة القؤؤؤر العمؤؤؤوم وي ومؤؤؤون  

بمعاو ة المظ ومقن واغعا ؤة الف ؤراء ب ؤدر اسؤتواعتهم مفتؤو قن بحؤّب الّصؤ ح وراحؤة العمؤوم، اهؤ:الء 
ن  ا وا  ام قن من هذه الجهة ولكّ هم  اوصون بحرما هم من عراان و ومحّبتحت  واغ

 
ل الح ؤؤيم اؤؤي  تؤؤاب شؤؤر  الّرسؤؤالة ا ا وو ّيؤؤة اؤؤي الّسياسؤؤة المد ّيؤؤة  لّن ا ؤؤد  تؤؤب جؤؤالق و  

الع ائؤؤد الّدق ّيؤؤة لهؤؤا مؤؤدال  عظؤؤيم اؤؤي المد ّيؤؤة الّصؤؤحيحة والبرهؤؤان ع ؤؤع ذلؤؤ  أّن جمهؤؤور الّ ؤؤال ال 
ي درون ع ع لدرا  سؤيا  ا وؤواه البرها ّيؤة اهؤم مؤن هؤذه الوجهؤة محتؤاجون للؤع الك مؤات الّرملّةؤة 

ار بالّثواب والع اب اي الّدار ا الرة، والّدلق  ع ؤع ثبؤوت هؤذا المو ؤب مؤا  شؤاهده القؤوم من اإلالب
مؤؤؤن ال ؤؤؤوم الؤؤؤذقن قؤؤؤدعون بالّ صؤؤؤار  المعت ؤؤؤدقن بؤؤؤالّثواب والع ؤؤؤاب حقؤؤؤ  يصؤؤؤدر عؤؤؤن مؤؤؤ:م ي هؤؤؤذه 

وت الّوائفة أاعاه حس ة  أاعاه الف سفة الح ي ّققن  ما أّ  ا جميعام  ر  عيا ام أّ هم ال قالشون المؤ
 ويعّدون من المتف سفقن الح ي ّققن لكثرة حرصهم واشتياوهم للع العده واإل صا  ت

 



 وضات عبدالبهاء من مفا -بدالبهاء من آثار حضرة ع –وجوب اتباع تعاليم المظاهر اإللهية 
 

www.oceanoflights.org 

 

اؤؤؤا ظروا ا ن  قؤؤؤ  أّن الّصؤؤؤد  وتضؤؤؤحية الؤؤؤّرو  واإلحسؤؤؤال الّروحؤؤؤا ّي والّ وايؤؤؤا الّصؤؤؤادوة 
مؤع أّ ؤح  –وا عماه الالقرّةة أوص ت الم:م قن بالمسيح للع درجة أّن الفق سو  جالق ول الح يم 

شؤؤهد بم ؤؤارم أالؤؤ   هؤؤ:الء المؤؤ:م قن و مؤؤاالتهم حقؤؤ  وؤؤاه لّن هؤؤذه  –مؤؤن مّ ؤؤة المسؤؤيح لؤؤم ي ؤؤن 
الّ فول ا سفة ح ي ّقون، اهذه الفضائ  والالصاه ال تحصؤ  بمجؤّرد ا عمؤاه الالقرّةؤة، ولؤو  ؤان 
الم صؤؤود مجؤؤّرد حصؤؤوه الالقؤؤر وصؤؤدوره اهؤؤذا الّسؤؤراج أيضؤؤام مضؤؤيء ا ن وة قؤؤر هؤؤذا الم ؤؤان وال 

الّضؤؤياء القؤؤر مؤؤع هؤؤذا لّ ؤؤ  ال تحمؤؤد هؤؤذا الّسؤؤراج وال هؤؤذه الّشؤؤمل التؤؤي ترّ ؤؤي جميؤؤع شؤؤّ  أّن هؤؤذا 
الكائ ؤؤات ا رضؤؤّية وبحرارتهؤؤا ت شؤؤأ وت مؤؤو، اؤؤأّي القؤؤر أعظؤؤم مؤؤن هؤؤذا، ولكؤؤن لّمؤؤا  ؤؤان هؤؤذا الالقؤؤر 
اقر صادر عن  ّية الالقر ومحّبؤة و وعراا ؤح اؤ  ظهؤور وال بؤرول لؤح أبؤدام، أّمؤا لؤو وؤّدم شؤال  

اإل سان  الر وؤدحام مؤن المؤاء اهّ ؤح يشؤ ره وةث ؤي ع يؤح، اقؤر أّن اإل سؤان اّلؤذي ال يف ؤر من ب ي 
ي وه لّن هذه الّشمل التؤي تضؤيء العؤالم والتؤي ظهؤر م هؤا هؤذا الفؤيض العظؤيم تسؤتحّق الّت ؤديل 

 ا والّتمجقد ا م ال  مدحها وال  ش رها ثم  مّجد و مد  اإل سان الذي وام بعم  القرّي محدود؟ ولك ّ 
لذا  ظر ؤؤؤا بعؤؤؤقن الح ي ؤؤؤة  جؤؤؤد أّن صؤؤؤدور هؤؤؤذا العمؤؤؤ  الالقؤؤؤرّي الجلئؤؤؤّي مؤؤؤن اإل سؤؤؤان م بعؤؤؤ  عؤؤؤن 
اإلحسؤؤؤال الوجؤؤؤدا ّي ولهؤؤؤذا اسؤؤؤتحّق الّتمجقؤؤؤد، ولكؤؤؤّن  ؤؤؤور الّشؤؤؤمل وحرارتهؤؤؤا ليسؤؤؤا م بعثؤؤؤقن عؤؤؤن 

 هؤا لحسال ووجدان لهذا ال تستحّق مؤدحام وث ؤاءم وال شؤ رام وامت ا ؤام و ؤذل  الّ فؤول اّلتؤي تصؤدر ع
ن  ا ت ممدوحة اقر أّ ها ما لم تكؤن م بعثؤة عؤن عراؤان الحؤّق ومحّبتؤح اهّ هؤا  ا عماه الالقرّةة واغ
ال شّ   اوصة، واضؤ م عؤن هؤذا لذا  ظؤرت بعؤقن اإل صؤا  تؤر  أّن هؤذه ا عمؤاه الالقرّةؤة التؤي 

 ؤؤع هؤؤؤذا تصؤؤدر مؤؤن الّ فؤؤول عاّمؤؤؤة م بعؤؤ  أصؤؤ ها أيضؤؤؤام مؤؤن الّتعؤؤاليم اإللهّيؤؤؤة أي دّه الّ فؤؤول ع
أ بياء الّس   و ّق وا لهم محّس اتها وشرحوا لهم تأثقراتها الحس ة اا تشؤرت هؤذه الّتعؤاليم بؤقن البشؤر 
ووص ت للع هذه الّ فول بالّتس س  والّتتابع ووّجهت ال  وب للؤع هؤذه الكمؤاالت، ولّمؤا رأ  الّ ؤال 

سؤؤا ّي امؤؤن أجؤؤ  هؤؤذا اّتبعوهؤؤا، أّن هؤؤذه ا عمؤؤاه مستحسؤؤ ة وتسؤؤّبب الّسؤؤعادة واله ؤؤاء اؤؤي العؤؤالم اإل 
 لذام اهي أيضام من الّتعاليم اإللهّية ولكن ق لم لدر ها و ق  من اإل صا  ال المحاّجة والمجادلةت
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الحمؤؤد ق وؤؤد ذهبؤؤت للؤؤع لقؤؤران ورأقؤؤت  قؤؤ  أصؤؤبح اإلقرا ّقؤؤون محّبؤؤقن ل ّ ؤؤوع اإل سؤؤا ّي مؤؤن  

 فؤؤل يصؤؤاداو ها مؤؤن سؤؤائر الّووائؤؤ    فحؤؤات وؤؤدل بهؤؤاء و و ؤؤا وا يوع ؤؤون بأسؤؤّ ة ألسؤؤ هم  ؤؤ ّ 
و ؤؤا وا اؤؤي  هايؤؤة العؤؤداوة والؤؤبغض والح ؤؤد حتّؤؤع  ؤؤا وا يعت ؤؤدون ب جاسؤؤتهم و ؤؤا وا يحروؤؤون التّؤؤوراة 
واإل جقؤؤؤؤ  ويغسؤؤؤؤ ون أقؤؤؤؤدقهم لذا المسؤؤؤؤت هؤؤؤؤذقن الكتؤؤؤؤابقن، أّمؤؤؤؤا ا ن اؤؤؤؤهّ هم قرّت ؤؤؤؤون اؤؤؤؤي مجالسؤؤؤؤهم 

ا ي رمولهؤؤؤا ويفّسؤؤرو ها ويحتضؤؤؤ ون ومحؤؤاا هم بالم اسؤؤبة مضؤؤؤامقن هؤؤذقن الكتؤؤؤابقن ويشؤؤرحون معؤؤ
أعداءهم ويحّ ون ع ؤع الؤّذئاب الّضؤارةة  ؤأّ هم اؤلالن صؤحار  محّبؤة و، ووؤد رأقؤت آداب هؤ:الء 
وس و هم وسمعت بؤأال   سؤائر اإلقؤرا ّققن، اهؤ  بغقؤر محّبؤة و توؤّورت هؤذه ا الؤ   واعتؤدلت 

ا الؤ   وا وؤوار بالمعؤار  والع ؤوم لمضؤت ا عماه وا وواه ال وو، ا و  ّ ا  رةد تؤروة  هؤذه 
ألؤؤ  سؤؤ ة دون أن يحصؤؤ  هؤؤذا الّتوؤؤور بؤؤقن العمؤؤوم أو ق تشؤؤر ذلؤؤ  بقؤؤ هم، والحؤؤاه أّ هؤؤا حصؤؤ ت 

 بمحّبة و اي  هاية الّسهولة ااعتبروا يا أولي ا لبابت
     

 


