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 ومحايتًا اهسىية األسسة بهاء 

َواظؾَُّهمَجَعَلمَظُؽِممِعِنمَأِغُػِلُؽِمم}:مادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼزاحلؿدمهللمربماظع

،موَأذفُدمأِنماَلم{َوَرَزَضُؽِممِعَنماظطَّقَِّؾاِتَأِزَواّجامَوَجَعَلمَظُؽِممِعِنمَأِزَواِجُؽِممَبـِنَيمَوَحَػَدًةم

ظؾَُّفٖممام،م،موَأذفُدمأٖنمدقَِّدغاموغؾٖقـامحمؿّدامَسؾُدهموردوُظُهمُهمالمَذرؼَكمَظُهإظَهمٔإالَّماهلُلموحَد

م موبأرْك مودؾِِّم مأمجعنيَصلِّ موصقِؾِه مَتِؾَعمسَؾقهموسَؾىمآِظِه موَعِن مإَظىمؼؤمم، مبنحلإن ُفِم

م :دـــوبع،مماظدِّؼن

خيطممػييمموماظرطقزةماِّداديقةميفمبـياامامؿؿيمتموكاديؽهم،مممممصننماِّدرةمػي

،مممحاؼؿفييااظيدصا ماِّولمسـييهمذمظييصامحيير ماصدييشممحرّصييامذييدؼّدامسؾييىمدييشعؿفاموم

مظؾؿصاحلمحتؼقًؼا،مومامسؾىمدشعةمامؿؿمتموأعـهموادؿؼرارهحػاًزم،اموبـائفامبـاّامدو٘ؼ

مم.موسؿارةماظؽونماظؾشرؼةموادلـاصمت

نماِّديرةممصينم،ممةاظؾشيرؼممقياةماظطرؼقماظشرسيمالديؿؿرارماحلمموػإذامطانماظزواجمو

،مصؿوضيمتماِّديرةمعينمامؿؿيمتمممممعؿؿاديكممجمؿؿيمتمماظدساعةماِّداديقةميفمبـياامممػيم

إذامصيؾقتمصيؾّّمامؿؿيمتمطؾيهم،موإذامصليدتمصليدمممممممم،طؿوضمتماظؼؾبمعينماسليدممم

م.امؿؿمتمطؾه

مصؼيدمسياماصديشممباِّديرةمواػيؿممبفياماػؿؿاّعيامباظّغيامؼؾقيقم ؽاغؿفيامممممممممموعنمػـام

عشروسةمبطرؼؼةماظلوؼةماِّدرةممبـاادشممسؾىمقثماص،مصمبـاامامؿؿمتػاميفمدورو

اظيزواجمممصشير ماظليؾقؿةم،مماصغلانموآدعقؿهم،موتؿواصيقمعيمتمصطرتيهمممممتؾققمبؽراعةدوؼةم

م،عـياصمتممعينمظؾؾشيرؼةمممحيؼؼيهممدليام ذإحدىمُدـَنماهللم)سزموجل(ميفماخلؾقماظصيمػوم

ِعيِنمآَؼاِتيِهمممَو}:مديؾقاغهميفمخؾؼهم،مصؼالمإحدىمآؼاتهماظؾاػرةم(متعاىلجعؾهماهللم)ضدمو
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َأِنمَخَؾَقمَظُؽِممِعِنمَأِغُػِلُؽِممَأِزَواّجامِظَؿِلُؽـُوامٔإَظِقَفامَوَجَعَلمَبِقـَُؽِممَعيَوٖدًةمَوَرِحَؿيًةمٔإٖنمِصييمممم

م،اظرمحةمواظلؽقـةمواالدؿؼرارمسؾىمتؼوممسشضةمصاظزواج،م{َذِظَكمَظكَؼاٍتمِظَؼِوٕممَؼَؿَػؽَُّروَن

ماخلصييالموتـشييلم،ماظطقؾييةماخلييشلمتـؿييومؿادييؽةدلؿااظلييوؼةمماِّدييرةمزييشلمصػييي

مجـؾياتمميفماظرمحيةمموتـؿشيرمم،مادليودةممتليودممحقثماظصاحلـشاماظموؼعقشماظؽرمية،

مم.اظؽرؼمماظؾقتمػصا

حتى اًتدت يره اهعهايـة ىل    ، دزجة كبريةعهاية اإلسالم باألسسة  بوغتوقد 

،ماصرػامبعـاؼةمصائؼةغؿؼاامسـباماظـؾويحقثمجااماظؿوجقهم،مبهائًا وتأسًسًا  ًا قبى

،مواالغلفامم،مواِّظػةمواظرتاحممبنيممجقمتمأصرادماِّدرةماظؿواصقماظؿشؤمموؼقم امحي

ماخؿقيارممسؾقفيامُؼِؾـَيىممموععياؼ ممأدّلياماصدشممصوضمتمم،مظؾـقاغفاماظػشلمدواصمتمعنموُؼَؼؾِّل

،مماظؼيوؼممماظيدؼنمواخلؾيقممم:ميفمعؼيدعؿفاممجعيلممو،ممظزوجفياممواظزوجيةم،ممظزوجؿهماظزوج

ذييلنماخؿقييارماظييزوجميفممؾَّىماهلُلمَسَؾِقييِهمَوَدييؾََّم()َصييمؼييالصمسؾييىمذظييكم،مأتؾاسييهمَحييٖثو

،مٔإظَّامَتْػَعُؾوامَتُؽِنممٔإَذامَجاَاُطِممَعِنمَتِرَضِوَنمِدؼـَُهمَوُخُؾَؼُهمَصَزوُِّجوُه:م)ادلرأةممخمارّؾاموظٓي

م.(ماْظَلِرٔض،مَوَصَلاْدمَسٔرؼْضِصِؿـٌَةمِصيم

مؼؽيونممأنمسؾيىمواخلؾيقمم،مما٘قِضيمِرَعمؼؽيونممأنمسؾيىمشمماظيدؼنممصؼدماذرتطماصديم

أومكد ماظـاسمبادلظفرم،موسؾىمأالمُؼطانمؾقماخلوالمأيمطانم،ممدؼناظمالمأي،ممَعِرِض٘قا

ممممماِّخشق.ؼاظعرضمدونماسوػرمواظؾؾابموععدنماظـػسموطر

مةمطؿياموعنماسدؼرمباظصطرمأنماصدشممضدمجعلماخؿقارماظزوجمحؼًّامأصقشمظؾؿيرأم

ـَِؽُّّمام:م)مصؼالم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(لم،ميحقمظؾرجمػو ممَرم،مَواليْلَعَيُممَحٖؿىمُتِلؿييؼََِِّّظامُت

ـَِؽُّّماْظِؾْؽُرمَحٖؿىمُتِلَؿْلَذَنم م.(مَضاُظوام:مَؼامَرُدوَلماظؾَِّهم،مَوَطِقَفمإِذُغَفام؟مَضاَلم:مَأِنمَتِلُؽت،مُت



م(3)

،ممدقرذيمساضؾيةمواسقيةمممأنمتؽيونممـؽاحمالبدمظؽيمُتؾديمادلرأةمعواصؼؿفامسؾىماظو

دـ٘امتؽونمععفامضادرةمسؾىمتمغ،موأنمتؽونمضدمبؾمتفااورحؿىمؼؿلـىمأخصمإذغفاموعش

،مصؼدمغفىماصدشممسينمإطيراهمادليرأةمأوماظػؿياةمسؾيىماظيزواجم،مصؼيدممممممممماخؿقارماظؽفا

مَأِخقيهِمماِبينَممَزٖوَجـِييممَأِبيمٔإٖن:ممَصَؼاَظِتم،(َوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)ماظـِٖؾيِّمٔإَظىمَصَؿاٌةَجاَاِتم

مَوَظِؽينِمم،مَأِبييممَصيـَمتَممَعياممَأَجيِزتُممَضيدِم:ممَصَؼاَظيتِمم،مٔإَظِقَفيامماْظيَلِعرَممَصَفَعيلَمم،مَخِلقَلَؿُهمِبيمِظَقِرَصمَت

مِطيشمؽونمؼغيمأنم،مطؿامؼـؾمَذِيْاماْظَلِعٔرمِعِنماْظكَباِامٔإَظىمَظِقَسمَأِنماظَِّلاُامَتِعَؾَممَأِنمَأَرِدُت

ممنيمظؿقؿلمتؾعاتماظزواجموعلمظقاتهمبؽلمأبعادهموجواغؾه.عمػَؾماظزوجني

،مصققيثمتؽيونممممسؾيىمعراسياةمعصياحلماظيؾشدمواظعؾيادمممممشمذيكمأنماظشير مضيائمممممص

مم.مادلصؾقةمادلعؿربةمصـؿةمذر ماهلل

حقيثمم،ممرورةمحتؼيقماظؾيااةمسـيدماظيزواجممممأطدمغؾقـام)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مضمضدو

م مَوَأِحَصينُممِظْؾَؾَصيرٔممَأَشيضٗممَصٔنٖغيهُمم،مَصْؾَقَؿيَزٖوجِمماظَؾياَاةَمماِديَؿَطا َممَعينٔمماظٖشيَؾابِممَعِعَشيرَممَؼيام)ضال:

واظؾيااةمػـيامػييماظؼيدرةمسؾيىمممممم،م(ٔوَجاْامَظُهمَصٔنٖغُهمِباظٖصِؤممَصَعَؾِقِهمَؼِلَؿِطمِتمَظِممَوَعِنمِظْؾَػِرٔج،

ظيومطاغيتماظؾيااةمادلطؾوبيةمػييممممممفيام،مومحتؿلمعليؽوظقةماِّديرةمبؽيلمجواغؾفياموتؾعاتمممم

َؼيامم:م)م)صيؾىماهللمسؾقيهموديؾم(مسؾيىمضوظيهمممممبماظيـ مامسؼَّيمَؿاظؼدرةماسلؿقةمصقلبم،مَظ

ـُِؽُمماظَؾياَاَةمَصْؾَقَؿيَزوَٓجِمممَعِعَشَرماظشََٓؾاِب َوَعيِنمَظيِممَؼِليَؿِطمِتمَصَعَؾِقيِهممممم:م)مبؼوظيهمم(،مَعٔنماِدَؿَطاَ مِع

وذٓراحماحلدؼثمأنماظؿوجقيهمػـيامإىلماظصيوممدليامظيهممممممم(،محقثمؼصطرماظػؼفااِباظصَِٓؤم

عنمأثرميفمطلرمحدةماظشفوةمظدىماظشؾابمشي ماظؼيادرمسؾيىمحتؿيلمتؾعياتماظيزواجممممممم

،ممةمواظـػلييقةم،موإالمدلييامطييانمتييصاماظؿعؼقييبمعيينمأثييرتهمادلاظقييةمواالجؿؿاسقيياوعلييؽوظق

مماراتسؿؾاالموظؽانمسؾىمطلمعنمادؿطا ماظؾااةماسلدؼةمأنمؼؿزوجمبغضماظـظرمسن



م(4)

ماِّخرى.

مسصرغام مأحوال مصنن مواحلال موادلؽان ماظزعان مبؿغ  متؿغ  مطاغتماظػؿوى وإذا

هموتؾعاتمتؽوؼنماِّدرةمتؿطؾبمغضفامصؽرؼامواجؿؿاسقاموضدرةمسؾىمحتؿلموزروَص

م ماِّدرة مبـاا موتؾعات محاالتمادللؽوظقة موتػشي ماظػشل معص ػا مؼؽون مال محؿى ،

رميفمذظكمبؼولمصطِّطقؿفممغػلقام،موؼؽػيمأنمُغوتشرؼدماِّبـااموحت،ماظطشقمادلؾؽرم

:مممرواؼةموصىم،(موُلُعَؼمَعِنمُؼَضقِّمَتمأِنمإِثّؿامِبادَلِرِامَطَػىغؾقـام)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م:م)

م.م(َؼُؼوُتمَعِنمُؼَضقِّمَتمأِنماإِثّؿمِبادَلِرِامَطَػى)

اظؼاغونمسؾقهمغمطدمأنمزواجماظؼاصراتمجرميةم،موأنماظػؿوىمخبشفمعامسؾقهمو

ممتػؿّّمأبوابامعنماظػوضىمواظػلادمالمُتلٓدم.

صننمعامتعارفمسؾقهماظؼوممظؾزواجمو امأنماظشار ماحلؽقممملمحيددمدـ٘امحمددةم

موجبمسؾقفمماالظؿزاممبهموسدمماخلروجمسؾقهم مودـوهمضاغوغا مسا٘عا عامأنمعاداممسرصا

،موػومعامجيبمأنمتعارصوامسؾقهمالمؼؿعارضمعمتمغصمضطعيماظـؾوتمضطعيماظدالظةم

مِّبوابم موشؾؼا م، مظؾصرائمت مود٘دا مادلعؿربة مظؾؿصؾقة محتؼقؼا ماظػؿوى مسؾقه تؽون

مم.ماظػوضىمواظػلاد

مظدىم مادلوثق ماظرمسي ماظشرسي مباظعؼد ماالظؿزام مضرورة مسؾى مغمطد طؿا

ادللذوغنيماظرمسقنيمدونمدواػمم،محػازامسؾىمحقمادلرأةمواظطػلم،موسؾىمطقانم

   .ماِّدرةموامؿؿمت

م،مصؾؽلمعنممًساعاة احلكىق واهىاجبات : رهم ًو أسس بهاء األسسة ومحايتًاك

ـُِلماظَِّصيم}عاىل:مضالمتاتم،ميوظهمواجؾ،مموقيرمحؼياظزوجنيمسؾىماآلخ مَسَؾِقٔفٖنمَوَظُفٖنمِع



م(5)

أصرادممعنمصردمأٓيمطؾُبصشمَؼ،م{ٔزؼْزمَحِؽقْمَواظؾَُّهمَسمِباْظَؿِعُروِفمَوِظؾرَِّجألمَسَؾِقٔفٖنمَدَرَجٌة

  ةيييرمحييودةمواظييقمادلييظؿقؼقمذمبيهمعنمواجيامسؾقيمديمعيأنمؼمدونقمييرةمحبيياِّد

مماظيتمجتعلماِّدرةمعلؿؼرة.مواظلؽقـة

،موضلييؿفامبيينيممجقييمتمأصييرادممػييصهماحلؼييوقمواظواجؾيياتاصدييشمموظؼييدموضييّّم

:مم(ِقيِهمَوَديؾَّمَممَصيؾَّىماهلُلمَسؾَمضيالم)مم،مععـيويم،موعـفيامعيامػيومممممعادي،مصؿـفامعامػوماِّدرة

مواظٖرُجيلُمم،مَرِسٖقِؿيهِممَسينِمموْلؽَوَعِليممَرإ ماصَعاُم:ممَرِسٖقؿِهمَسِنمعِلُموْلمَوُطؾُُّؽِمم،مَرإ مُطؾُُّؽِم)

مَسييِنموَظٌةؽَوَعِلييمَزِوِجَفييامبِقييِتميفمَراِسَقييٌةمَوادَلييِرأُةم،مَرِسٖقِؿييِهمَسييِنمْلؽوَوَعِلييمأِػِؾيهِمميفمَرإ 

مَسِنموْلؽَوَعِلمَرإ مَصُؽؾُُّؽِمم،مَرِسٖقِؿِهمَسِنموْلُؽَوَعلمَدقِِّدِهمَعألميفمَرإ ماخَلاِدُمَوم،مَرِسٖقِؿَفا

اتميسؾىماحلؼيوقمواظواجؾيممةمياحملاصظبعرػونماميوادؿؼرارػـفاحماِّدرةمص،مم(َرِسٖقِؿِه

مم.جتاػؾفامأوماظؿػرؼطمصقفامسدموام،ميبنيممجقمتمأصرادػ

حؼفياميفماحلقياةماظؽرمييةممممصيقاغُةممفيامومفامإطراُعصؾؾؿرأةمإىلمجاغبمحلنمععاعؾؿ

:مذظيكم،مصقؼييولمسؾيىمم(مَصيؾَّىماهلُلمَسَؾِقيِهمَوَديؾَّمَممم)اظيـ مممحييثمإغػاًضياموععاعؾيةم،محقيثمممم

ـِِػَقمَظِنمٔإٖغَك)... مِصيمَتِفَعُؾَفاماظؾُّْؼَؿَةمَحٖؿى،ممَسَؾِقَفامُأِجِرَتمٔإظَّاماظؾَِّهمَوِجَهمِبَفامَتِؾَؿِغيمَغَػَؼًةمُت

م.هموسرضهمووظدهوأنمحتػظهميفمعاظمادلودةم،ووظهمسؾقفامحلنماظعشرةمم،(اِعَرَأِتَكميِِّص

َصييؾَّىماهلُلمَسَؾِقييِهمَوَدييؾََّم(موأصييقابهماظؽييرامم)رضييوانماهللمم)وظؼييدمضييربمظـيياماظييـ مم

)رضييماهللمماِئَشيُةممُتمَسصؾؿيامُديؽؾممم،ماـلياماظعيمتممماِّعـؾةميفمحلنماظعشيرةممرو أم(سؾقفم

َطياَنمَؼُؽيوُنمِصييمممم):مم(مَؼِصـَمُتمِصيمَبِقِؿِه؟مَضاَظِتظـِٖؾٗيم)َصؾَّىماهلُلمَسَؾِقِهمَوَدؾََّمَعامَطاَنماسـفا(م

م،موَسينٔمم(مَصٔنَذامَحَضيَرِتماظٖصيَشُةمَخيَرَجمٔإَظيىماظٖصيَشةِمممممم-مَتِعـِيمِخِدَعَةمَأِػِؾِهم-ِعِفـَِةمَأِػِؾِهم

،مَطَؿيامُأِحيٗبمَأِنممممٗبمَأِنمَأَتيَزٖؼَنمالِعرأِتييممغِّيمُأِح:مٔإم(مَضاَلاِبٔنمَسٖؾإسم)رضيماهللمسـفؿا
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ـِيُلماظَّيممم}:ممٖنماظؾََّهمَتَعاَظىمَؼُؼوُل،مَِّماعَرأِتيَتَؿَزٖؼَنمِظيم ،م{ِصيمَسَؾيِقٔفٖنمِبياْظَؿِعُروفِممَوَظُفيٖنمِع

   موبفصامتلؿؼقمماحلقاةم،موتلؿؼرماِّدرةم،موؼزدػرماظورنم،موترتؼيماِّعةم.
 ستغفس اهلل هٌ وهلمأقىي قىهٌ يرا وأ

م*ممممم*مممممممم*ممم

،ممنيرديؾمادلوامغؾقياماِّسؾيىمخيا مممماظليشممصيشةموماظوم،ماظعيادلنيممربمهللماحلؿد

ممم.أمجعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)دقدغامحمؿدم

مم:مممم اإلسالم ىلخىة

 بشـأى تصحًح املفـايًم ااائةـة    : ألسسة ومحايتًااإلسالم هًو ًظايس زعاية و

م،مواصرضيا مماظرساؼيةمميفماظطػيلممحيقممسؾيىمماظؽرؼمماظؼرآنمأطدمؼدص،متهظًم اههسى 

مُؼيِؿمٖممَأِنمَأَراَدمِظَؿينِم َطياِعَؾِقنٔممَحيِوَظِقنٔممَأِواَلَدُػينٖممُؼِرِضيِعنَممَواْظَواِظيَداتُم}:ممدؾقاغهمصؼال

ماظؾنبمسؾىمأرؾؼواماظػؼفاامبعضمأنمظدرجةم،مظؾطػلمحقماصرضا موػصام،{ماظٖرَضاَسَة

جيزّااممماشؿيالمماظطػؾينيممأحيدَمموطلٖنم،ماظِغِقَؾةمظنب:ممحاعلمأمٍّمعنماظطػلمؼرضعهماظصي

مماآلخر.محقعنمجزّاامماشؿالمضدماؿعـفمطشمأنمأو،ممأخقهمحٖقعنم

ممظصا مواظرتبقيةمم،مواصرضيا مماحلؿلمعرحؾيتميفمحؼهمرػلمطلمؼلخصمأنمجيب،

مأعييام،مواظؿعؾييقمماظصييقةوموادلؾييؾسملطييلادلميفمحبؼييهماظوصيياامضييرورةمعييمتم،ماظلييوؼة

م.متممزؾّؿامصقعُدماظرتبقةميفمؼوضفمحبماظوصااموسدمم،ماِّبـاامحقميفماظؿؼص 

ماظيصؼنممأبـائـياممسينممعلؽوظونمجقّعاممأغـا(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـ مبنيظؼدمومم

مموْلؽيِلَعمِميَوُطؾُُّؽم،مَرإ مُطؾُُّؽِم):م(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ملايصؼم،ماييأسـاضـميفمةياغيأعمػم

مم.م(َرِسٖقؿِهمَسِن
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م،ماظوضيتممواجبموػومورـقة،ومذرسقةمضرورةماظـللمتـظقممأنمنؤكدى يرا وعو

ماظيتم،مادلـؿفةماظؼوؼةماظـاصعةماظعظقؿةماظؽـرةمػيمادلؾاػاةمإىلمتدسوماظيتمصاظؽـرة

مؽـيرةماظمأعيامم،مودوائفيامموطليائفاممرعاعفيامميفماآلخيرؼنممسؾيىممساظيةممتؽيونممأنمميؽنمال

اظـ م)صؾىماهللمسؾقهممذؾففافيماظيتمصتزؼؾةماظيتمتؽونمساظًةمسؾىمش ػاماظضعقػةما

ُؼوِذُكمَأِنمَتَداَسىمَسَؾيِقُؽُممم:م)ملم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(اغـااماظلقلم،محقثمضبمودؾم(

اظؾَّيِه،مَأِعيِنمممَضاَل:مُضْؾـَا:مَؼيامَرُديوَلمممم(اْظُلَعُممِعِنمُطلِّمُأُصٕقمَطَؿامَتَداَسىماْظَلَطَؾُةمَسَؾىمَضِصَعِؿَفا

مصفييمم(،َأِغُؿِممَؼِوَعِؽيٍصمَطيـِْ ،مَوَظِؽيِنمَتُؽوُغيوَنمُشـَياّامَطُغـَياِاماظٖليِقٔل،ممممممم)ِضؾٍَّةمِبـَامَؼِوَعِؽٍص؟مَضاَل:م

 م.ممدوحةمالمعصعوعةمطـرة

ؼصلمبلمغمطدمأنمتـظقمماظـللمأعرمعؾاحمالمحرجمصقهمسؾىماصرشقم،مموخؿاّعام:

نموأ،مـاامجقلمضويمعـؼفمضادرمسؾيىمبـيااماحلضيارةمممميفمواضعـامإىلمحدماظضرورةمظؾ

،مبـااماِّدرةمومحاؼؿفاموادؿؼرارػامواجبمحيؿاجمإىلمإسداٍدمجقٍدموصؽٕرموإ معلؿـٕ م

أديؾابماظشيؼاقمواظـيزا مواظػرضيةمممممامؿؿيمتممبمِّيمَفُؼو،ممظقةؽوععـىمادللمصاحؾهمؼؼدر

َؼاَأٗؼَفييامم}معيياىلم:اغطشًضييامعيينمضييولماهللمتموؼراسيييماحلؼييوقمواظواجؾيياتممواخلييشفم،م

ممم.{ْظِقَفاَرُةاظَِّصؼَنمآَعـُوامُضوامَأِغُػَلُؽِممَوَأِػِؾقُؽِممَغاّرامَوُضوُدَػاماظـٖاُسمَوا

م.وأعها عوى ذكسن وشلسن وحسو عبادتم،ممفاهوًم وفكها ملا حتب وتسضى


