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 الحفاظ على الّرباط بين الزوج والزوجة .1
 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا المباركة
 

م علاى األمام  أراد   لّماف        ظهار الجود والك ار  ساّن  وأظهار المناااو وفيهاا  ياالشار  شار  نظم العالم وا 
  "قدس في كتابو األقدس.مملكوت المن  وأمرنا بو فيما ُنّزلجاح والفالح للنّ  كاح وجعلو حصًناسّنة النّ 

 (206ص ، تسبيح وتهليل هرسال)
[1 ] 

 
  . مري عليكم اّتخذوه ألنفسكم معيًنايذكرني بين عبادي اذا من أ ن  تزّوجوا يا قوم ليظهر منكم م         

                                                          ( 63)الكتاب األقدس، فقرة                 

 [2] 
 

اإلوذاث بذنووار مذمس اليقذين ووتوذّور بهذا  لذان ولذم يذزل ويفوز في هذذا المقذام  ،أن يعرف على الكلّ        
قاد خلقهاّن بتلذلّ  واحذد علذى اللميذع   ىحمن قذد تلل ذوالّذلور واحد عود هللا لاووا وما زالوا، ومطلع وور الرّ 

    لهم وخلقهم لهّن  أحّب الخلق عند الحّق أرسخهم وأسبقهم في حّب هللا جّل جاللو
                              (11المرأة في األمر اإللهي، ص مقام ملموعة من الّوصوص المبارلة، بالفارسّية، حول )            

 [3] 
 الهّمة  رأس
 إنفا  المرء على نفسو وعلى أالو والفقراء من إخوتو في دينو.  وا       

     دار)ملموعة من ألواح حضرة بهاءهللا )وزلت بعد الكتاب األقدس( من مومورات             
                                                             (136ص  ،الومر البهائّية في بلليلا               

 [4] 
 مقتطفات من ألواح ومكاتيب حضرة عبدالبهاء 

 

أن يّتبذذع لذذذل  إّن العقذذدا البهذذذائي هذذو ارتبذذذان بذذين طذذذرفين وتعّلذذن اللذذذاطر بذذين لهتذذذين، ولكذذن يلذذذب        
ذذاويلذذون العهذذالذذبع ، فيّطلعذذا علذذى ألذذهم بعضذذهما  موهمذذا وهايذذة الّدّقذذة فذذي ذلذذ     د الوثيذذن بيوهمذذا ارتباط 

 وولب أن يلون مقصدهما األلفة والرفقة والوحدة والحياة السرمدّية        أبديًّا
اإّن العقذذد الحقيقذذّي للبهذذائّيين هذذو اال ذذا ولسذذم  حّتذذى يّتحذذدا فذذي لميذذع  لتئذذام الّتذذام بذذين الطذذرفي ن روح 

ا أبديًّاالعوالم اإل  هذا هو العقد البهائّي   لل  موهما الحياةا الّروحاوّية لآللر  ، وورّقي لهّية اّتحاد 
 (115ص  ،86رقم  "،حضرت عبدالبهاء ملاتيبموتلباتي أز ")مترلم عن الفارسّية من 

[5] 
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الذذزواب بذذين الللذذن عبذذارة عذذن ارتبذذان لسذذماوّي، وهذذذا االّتحذذاد واالّتفذذام مقّقذذت، ألّن عاقبتذذه المقذذّررة        
ذا اوحاويًّذر و  أهذل البهذاء يلذب أن يلذون ارتباط ذا لسذماويًّا ولكذّن زواب لفذرام اللسذماوّي  المحتومة هي ا    مع 

ألّن لليهما يسلران من وفس القدح ووولذبان إلى طلعة واحدة ال مثال لها، ويحييان بوفس الذروح ووتوذّوران 
ذاالعذ بنووار  واحدة، وهذه روابط روحاوّية واّتحاد أبدي   ولذل  األمر فذي ارتبذان  الم اللسذماوّي، فبيوهمذا أيض 

واالّتحاد واالّتفذام مذن حيذث الذروح واللسذم، فتلذ  وحذدة حقيقّيذة ولهذذا وعودما يلون االرتبان  محلم متين  
وعاقبتذذه الفذذرام  ّقت ذذاأّمذذا إذا لذذان االّتحذذاد مذذن حيذذث اللسذذم فقذذط، فمذذن المقّلذذد أّوذذه سذذيلون مق  تكذذون أبدّيذذة  

 امعوويًّذأن يلذون االّتحذاد بيذوهم حقيقيًّذا واالرتبذان  عودما ُيقدمون على الذزواب،البهاء لذا على أهل المحق ن  
فذي لميذع العذوالم اإللهّيذة ، حتى تكون هذه الوحذدة فذي لميذع مراتذب الولذود و ولسماويًّا اروحاويًّ وااللتماع 

 ، ألّن هذه الوحدة الحقيقّية هي ُللوة من وور محّبة هللا  أبدّية
مومور في لتاب "الحياة البهائّية"   ،84)مترلم عن الفارسّية من "موتلباتي أز آثار حضرت عبدالبهاء" رقم                

            (114ص  -88ص 

 [6] 
 

ا ويعيمذذا فذذي وهايذذة األلفذذة د للذذن المذذرأة والرلذذل حّتذذى يتعامذذر بذذا ، إّن الذذرب  الفروذذد قذذ نأّيهذذا المقموذذا       
فذالمرأة والرلذل رفيقذان وأويسذان، علذى لذلّ  موهمذا أن يلذون مذرو  اسلذر فذي السذّراء  احذدة  ولنّوهما وفٌس و 

يعيمذذذان فذذذي هذذذذا العذذذالم فذذذي وهايذذذة السذذذرور والحبذذذور وراحذذذة القلذذذب سفذذذ ذا لذذذان الحذذذال لذذذذل  ف والضذذذّراء  
اّل فسيمضذذذيان عمرهمذذذا فذذذي  ذذذذر والولذذذدان، ويصذذذبحان فذذذي الملكذذذوت السذذذماوّي مظهذذذذر ألطذذذاف هللا، وا  ، ارةما

 لللي ن ووادمي ن في العالم السماوّي  الموت في للِّّ لحظة، ويلووان ووتمّويان 
 

ذذافا        ذذا قلب ذذا وروح   أصذذلمثذذل حمذذامتين فذذي العذذّه، ألّن هذذذا هذذو  سذذعيا إذن لاهذذدي ن حّتذذى تسذذلوا مع 
 في العالمي ن   الّسعادة

           (119ص - 92ت عبدالبهاء" رقم حضر  ملاتيب)مترلم عن الفارسّية من "موتلباتي أز             

  [7] 
 

وفصذذذذال، واالّتحذذذذاد ال االوبالتصذذذذار، أسذذذذاس ملكذذذذوت هللا األلفذذذذة والمحّبذذذذة والوحذذذذدة، االّتصذذذذال ال 
فذذ ذا أصذذبح أحذذدهما سذذبب الّطذذهم فذذه بذذّد أن يقذذع فذذي   لذذتهف، علذذى اللصذذوص بذذين الذذّزوب والّزولذذةاال

بال وُوبتلى هائلة،  ممّقات   معر بودم مديدعظيم ويبوا
 (          أرميف المرلز البهائي العالميمن  ،الفارسّيةلوح ب)مترلم عن 

  [8] 
 

ف ّوذه بمذبابه  ومغتذر  باب وسان طالما هو في مرحلة الّمذفاإل   همّيةاألإّن تنسيس العائلة أمر في غاية 
ا وه أال يوتبه إلى ذل ، غير  مذر لحيذاة ة العائلذة فذي هذذا األن تكذون حيذاأعودما يميخ    يلذب يتنّسف لدًّ

أن ة وولذذذب ة وعقهوّيذذذن تكذذون مرافقذذذة لسذذماويّ حذذذاد وأفذذذام واتّ ة وسذذرور واتّ ماء مصذذدر روحاوّيذذذمهئلذذة الّسذذذ
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ذذذا ن يلووذذذا أمعذذذة وولذذذب ماء الهّ فلارهمذذذا لنمذذذعة مذذذمس الحقيقذذذة وولذذذوم الّسذذذأو  اومرتب ذذذ يلذذذون البيذذذت موّظم 
 ان يلووذذذا فذذذي فذذذرح وسذذذرور دائمذذذين ويلووذذذا سذذذبب  ة وأودّ غصذذذان مذذذلرة الوحذذذدة والمذذذأ لطذذذائرون مغذذذردين علذذذى 

ة ة صذميمة وحقيقّيذن تكون محبة لذل موهمذا لآللذر محّبذألرون ويلووا قدوة لغيرهم وولب لسرور قلوب اس
 طفالهما تربية حسوة ليصبحوا مدار فلر لتل  العائلة وحسن صيتها أن يربيا أو 

 (          89-88، مومور في "الحياة البهائّية ص 161ام، ص وليوه حدود وأحلگ" ،الفارسّيةلوح ب)مترلم عن  

  [9] 
 
فذذي االقتذذران، األبعذذد هذذو األفضذذل، ألّن ُبعذذد الّوسذذبة والقرابذذة بذذين الذذّزوب والّزولذذة هذذو سذذبب صذذّحة 

 بوية البمر وعّلة األلفة بين الّووع اإلوساوي 
 (          أرميف المرلز البهائي العالميمن  ،الفارسّيةبلوح )مترلم عن 

  [10] 
 

، أّي لّلمذا زاد الُبعذد فذي القرابذة بذين ألواس بعيدةفي الّزواب تقتضي الحلمة اإللهّية أن يلووا من 
 قوى وألمل وأكثر صّحة وعافية أالّزولين، لّلما لاوت الّسهلة 

 (          أرميف المرلز البهائي العالميمن  ،الفارسّيةب لوح)مترلم عن 

  [11] 
 

مقّلذذد أّوذذه يلذذب دعذذوة اللميذذع اليذذوم إلذذى المحّبذذة واالّتحذذاد واأللفذذة والّمذذفقة والّوزاهذذة والّصذذلح مذذن ال
والموّدة وعبادة الحّن  أملي أن تستمّري أوتِّ وزولذ  العزوذز فذي اللدمذة بوهايذة الذّروح والّروحذان، وتصذبحا 

  ن األبديّ ية في هذا العالم، وولمين ساطعين يتألسن في األفدامعتين مويرتين للهم
 (          أرميف المرلز البهائي العالميمن  ،لفارسّيةبالوح )مترلم عن 

  [12] 
 
 كالّ   فاي والماداراة معاوأّما قرينك الكريم  يقتضي أن تعامليو أحسن معاملة وتواظبي على رضائو        

مراعاتاك لرضاائو فاي كالّ  و  لاوّبتاك لى ملكوت هللا زادت رأفتك معاو ومحاألحوال حّتى يرى بأّنك بتوّجهك إ
ّني أتضّر  إلى هللا أن يجعلك  مستقيمًة على حّب هللا وناشرة لنفحات القدس في تلك البقا .  حال  وا 

                 (119ص  ،91رقم باتي أز ملاتيب حضرت عبدالبهاء"، موتل")            

 [13] 
وأوذذت تسذذتعللين الذذّذهاب إلذذى أفروقيذذا  ، إّن زولذذ  العزوذذز يروذذد إكمذذال علومذذه لقذذد وصذذلت الّرسذذالة

ذا،  االّتحذاد بلمذال اسن عليلما بالممورة مع بعضلما، وبحث الموضوع بغاية المحّبة، واّتلاذ قرار سليم مع 
ا حّتى يلون الّتوفين حليفهما في لّل أمر ا واحد    واالّتفام، ألّن الّزوب والّزولة يلب أن يلووا ملص 

 (          أرميف المرلز البهائي العالمي من ،الفارسّيةب لوح)مترلم عن 

  [14] 
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القرينة تمن  الّرجال عان الاّدخول فاي  موأّما ما سألت ال الّرجل يمن  القرينة الّدخول في الّنور أ       

ملكااوت هللا. فالحقيقااة أّن كالامااا ال يمناا  أحااداما اآلخاار عاان الااّدخول فااي ملكااوت هللا إاّل بكثاارة تعّلااق 
رينااة أم القرينااة للقاارين. كااّل واحااد منهمااا إذا أخااذ اآلخاار معبااوًدا ماان دون هللا  فيمنعااو عاان القاارين للق

 . الّدخول في ملكوت هللا
                                                    (ملموعة من الّوصوص المبارلة في مقام المرأة في الّدين البهائي بالفارسّية)            

[15] 
 

 ت من رسائل ُكتبت نيابة عن حضرة شوقي أفندي مقتطفا
 

تلذذذ  فذذذي لميذذذع   علذذذى الذذذّدوام األزواب والزولذذذاتأن ال يّتفذذذن      ا يبعذذذث الحذذذزن واألسذذذىّمذذذإّوذذذه لم       
، المقموذات البهائّيذات اللذواتي ال يتعذاطف أزوالهذّن مذع عملهذنّ احذل قذد حذّث نّن موالوذا الرّ ب، أعتقد الحاالت

لسذب أزوالهذّن إلذى لذاوبهّن رّبمذا يتذنّتى أّن حضذرته  فيذرى    ايذة الحذرص واالهتمذامأن يولين الموضذوع غ
ذذذاإاّل أّوذذذه مذذذن المقسذذذف  أكثذذذر موذذذه باللذذذدال  بالمحّبذذذة ألمذذذر فذذذي لدمذذذة اعلذذذى عملهذذذا  إذا اعتذذذر أّوذذذه  حق 
   اعتبارتقّدمه لعائلتها فوم للِّّ  فعودها يلون ماالمبار ، 

                               ألحد األحّباء( 1928آذار / مارس  20من رسالة مقّرلة )            

 [16]      
 

بذذه مذذّ  ألّوذذه   ي نزولالذذبذذين  واالعتقذذاد فذذي الذذرأيلهذذذا الذذتهف أن يبذذرز مذذر مقسذذف للغايذذة أل إّوذذه       
إاّل  ّدة  فذذي أوقذذات المذذ لاّصذذة ة،الزولّيذذ لربذذانن الحصذذين الحصذذ تعذذدّ التذذي  الّروحّيذذةابطذذة الرّ  تلذذ ُيضذذعف 

ذاإّن أحذد أهذداف أمذر هللا    هوتبعذد ر الطذرف اسلذرّفذتوبطروقة ليس التصّرف  العهبأّن أسلوب  تقويذة  حق 
أن يوصذذي اعتذذاد  ، فذذي لميذذع الحذذاالت المماثلذذة،المذذولى عليذذه، فذذ ّن حضذذرةو    روابط فذذي بيذذت الّزولّيذذةالذذ

وفذي الوقذت وفسذه ، وذور تذدروليًّاى زولذ ِّ الّ يذر  ابتهلي عسى أن اء  عباالمتثال لرغبات الطرف اسلر والدّ 
 سذذتتمّلوين مذذن ،يحذذّل الوئذذام واالوسذذلاموعوذذدما    تتحذذاملي عليذذهحيذذث تلذبيذذه أقذذرب إليذذ  ال أن تصذذّرفي ب
 عائن  ن اللدمة دو 

                             ألحد األحّباء(  1928تموز / يوليو  15)من رسالة مقّرلة             

   [17] 
مذذن ألذذل وقذذت المزوذذد مذذن السذذتتمّلن مذذن تكذذروس     إّن حضذذرة مذذوقي أفوذذدي علذذى ثقذذة بذذنّن زولتذذ ا      

اعائلتها، إاّل أّن حضرت إلهذّي  والوقذت للدمذة أمذرالفرصة في اوتهاز أن تتمّلن من مساعدتها  ه ينمل أيض 
ا عليها، عزوز     ولدماتها فيه موضع تقدير لبير ،قلبها منوقروب لدًّ

                                   ألحد األحّباء(  1931حزوران / يوويو  19من رسالة مقّرلة )            

 
 [18] 
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مثذل  ، فذ نّ بالّضذبط، ولصائصذه  فلمذا ذلذرتا بطبيعذة الذزواب البهذائي  سقال  اللاّص  باإلمارة إلى       
مذذذا ذلرتذذذه عذذذن أّن مبذذذدأ وحذذذدة  ، لمذذذا أنّ مالّطذذذرفين لمذذذيعه ممذذذرون بالموافقذذذة الكاملذذذة لوالذذذديّ هذذذذا الذذذزواب 

ذذا اللذذوس البمذذري يموذذع أّي بهذذائّي حقيقذذّي مذذن ذذا للذذزواب، يّتفذذن تمام  م بحذذّد ذاتذذه عائق  ذذر  مذذع تعذذاليم  اعتبذذار العِّ
افحضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء لههمذا لذم   األمر المبار  في هذا المقام   فلذرة الذزواب بذين  يرفضذا أبذد 

ا عوذذه يثويذذاولذذم األعذذرام  إّن التعذذاليم البهائّيذذة فذذي الحقيقذذة تسذذمو بطبيعتهذذا فذذوم لاّفذذة الحذذدود والقيذذود    أحذذد 
   محّددة، وال يملن لها أن تكون لذل  مدرسة لفلسفة عرقّيةأّية تماثل فهي ال ولذل   ،التي يفرضها العرم 

          الّروحاوّية المرلزّوة(ألحد المحافل  1935لاوون الثاوي / يواير  27من رسالة مقّرلة )            

[19] 
 

ال يلذذرب عذذن حذذذّد  إاّل أّوذذه، البهذذائي سذذام  ورفيذذذع األلهقذذي لللذذذوس فذذي الذذّدينفذذ ّن المعيذذار  وعليذذه،       
لذذارب  فبيومذذا يامذذلب المعيذذار لذذّل عهقذذة لوسذذّية   الموطذذن والمعقذذول فذذي صذذرامته بذذنّي حذذال مذذن األحذذوال

الغروزة فذذذ   إكذذذراهلذذذّل إوسذذذان ولكذذذن دون عليذذذه ع ُيمذذذل  وظذذذره فعذذذٌل مقذذذّدس فذذذي الذذذزواب  فذذذ نّ إطذذذار الزولّيذذذة، 
 للفذذرد فهذذي قذذّوة يملوهذذا أن تللذذببالّضذذرورة مذذيطاوّية  ليسذذت  ّيةغرائذذز اإلوسذذاوال مذذنوها مذذنن بذذاقياللوسذذّية 

سذذتللب بذذالطبع ف ّوهذذا  ،ادهاأو تذذّم إفسذذ اسذذتلدامهاإّمذذا إذا ُأسذذيء   توليههذذا  مذذا ُاحسذذنالبهلذذة والّرضذذا إذا 
ذذافقذذوفسذذه للفذذرد لذذيس  الذذذي ال يملذذن حصذذره، الّضذذرر البذذال  مذذا بيوو    ط بذذل للملتمذذع الذذذي يعذذيه فيذذه أيض 

فذذي إماتذذة اللسذذذد بلبذذت مذذذهواته، فذذ ّوهم فذذذي التوّسذذ  ولافذذذة الممارسذذات المتطّرفذذذة حيذذذاة يمذذلب البهذذائّيون 
ال يملذذن لهذذا أن والتذذي  ،ات اللذذوسنلهقّيذذاللاّصذذة بات الحالّيذذة لوظرّوذذإلذذى االوقذذت وفسذذه يوظذذرون بذذازدراء 

   والهه  مارسوى الدّ  ملتمع اإلوساويّ لل تللب
                                ألحد األحّباء( 1935أّيار / مايو  29)من رسالة مقّرلة             

  [20] 
 

ب هذذي إولذذاب أطفذذال مذذن الذذزوااألساسذذّية أّن الغايذذة فذذي لتذذاب أحلامذذه  صذذّرح ألّن حضذذرة بهذذاءهللاو        
فذ ّن    ،رسذلهعلذى لسذان وزلت  التينحلامه العمل بأوامره و  إدرا قادرون على و يلبرون يعرفون هللا عودما 

ذر عة  هو الزواب حسب التعاليم البهائّية وألهقّيذة، لهذا غايذة تسذمو فذوم احتيالذات  التماعيذةفذي األصذل مِّ
 الوالدي ن اسوّية   واهتماماتالملص 

                      ألحد األحّباء(  1935تمرون األّول / ُأكتوبر  14من رسالة مقّرلة )            

  [21] 
 أملذذ  فيلذذب أن يلذذون  ،غيذذر وّديّ  قذذد يلذذون   مهمذذا مذذن األمذذر المبذذار بلصذذوص موقذذف زولذذ         
ذذذا اللباقذذذة والصذذذبر، سذذذيلون و  بالحلمذذذة اللهود المّتسذذذمةبذذذ، و الباعثذذذة علذذذى الوفذذذام الودّيذذذة لوسذذذائلباأّوذذذه  دوم 

ظذروف ال تحاولي تحت أّي ظرف مذن  وعلي ِّ أالّ ، تدروليًّا هللابمقدور  الولاح في لسب تعاطفه مع أمر 
ه أمذر هللا أن تعيذن بذالقّوة، وال أن تسذمحي لمعارضذتوتفرضذيها عليذه معتقذدات  الديوّيذة الملصذّية  أن ُتملي
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بذذنّن حضذذرة بهذذاءهللا  والّثقذذة الّتامذذةلباقذذة الّ بر و ّصذذالن تعملذذي بأ عليذذ ِّ      فذذي ومذذر وفحاتذذهومذذاطات   الذذّديًّ 
   ويسّدد لطا ِّ فيما تعملين سيقّود 

                              ألحد األحّباء(  1937تموز / يوليو  23)من رسالة مقّرلة             

  [22] 
 

ذذاولكذذن، بيومذذ          بلاملهذذا للدمذذة أمذذر تذذتذذ ِّ فذذي تكذذروس حياعلذذى رغب ا يوافذذن حضذذرة ولذذّي أمذذرهللا تمام 
ذذاهللا، إاّل أّوذذه يمذذع بضذذرورة لفذذت اوتباهذذ  لحقيقذذة أّوذذه فذذي حذذال زوالذذ  فسذذيلون مذذن والبذذ  لزولذذة  ر أيض 

ا بهائّية أاّل ُتهملذي والباتذ  الموزل ذّيذة التذي ُتمذّلل فذي الحقيقذة لذزء  البهذائّي العذاّم،  ومذاط مذن  وحيويًّذا اهامًّ
ت العائلّية يلب أن تلضذع بذالطبع للمصذالح اللماعّيذة ألمذر هللا وازدهذاره، إاّل أّوذه يلذب ومع أّن االعتبارا

افذي أن يعذيه حيذاة طبيعّيذة متوازوذة  ن أهمّيذة إذا لذان البهذائّي راغب ذاإيهقها ما تستحّن م إّن  وبّوذاءة   لّيذد 
ولكذذن ذلذذ  ال يلعلهذذا بالضذذرورة الذذوالءات التذذي توالذذه البهذذائّي ليسذذت متسذذاوية فذذي درلذذة إلزامهذذا وأهمّيتهذذا 

  للتوفين فيما بيوها غير قابلة 
                        ألحد األحّباء(  1937مبر ڤتمرون الثاوي / وو 23)من رسالة مقّرلة             

[23] 
 

 لووهذا لذيس ّن وظرة البهائّية لللوس قائمة على االعتقاد بنّن العّفة ضرورّوة لللوسذين، ف ،بالتصار       
ذا والحذةو  سذعيدة الطروذن الوحيذد وحذو حيذاة زولّيذة بل ألّوهذا ،فحسب فضيلة بحّد ذاتها  ّن فذ ،وعليذه   أيض 
ذذا العهقذذات اللوسذذّية  لذذن ُيحاسذذب فقذذط ولذذّل ملذذالف ،مهمذذا لذذان مذذللها لذذارب وطذذام الزولّيذذة ممووعذذة قطع 

ا للعقاب الضروريّ أمام هللا     من الملتمع بل سيعّر  وفسه أيض 
 

عوذذه، المذرعي وغيذر  ئاللذاطإّن الذدين البهذائي يقذّر بنهمّيذة الحذافز اللوسذي ولكّوذه يمذلب التعبيذر        
 باإلوسذذان وملتمعذذه  ا عذذّده الذذدين البهذذائي ضذذارًّا لذذدًّ اللوسذذّية الحذذّرة والذذزواب الرفذذاقي وغيذذره مّمذذا يُ  ةلالممارسذذ

ن ال إّن البهذذائّيي  هذذذا وّزلذذت مذذروعة الذذزواب إّن التعبيذذر السذذليم عذذن ذلذذ  الحذذافز حذذّن ممذذروع لكذذّل فذذرد ول
  يقموون بلبت الحافز اللوسي بل بتوظيمه وضبطه 

 ، مومورة في لتّيبألحد األحّباء 1938أيلول/ سبتمبر  5)من رسالة مقّرلة             
                     (1990"العّفة والتقديس" من مومورات دار الومر البهائّية في البرازول                

[24] 
 

 مذن ربذاناللسدّية  للّواحيةُتعطي هي حضرة بهاءهللا، بيوما  قواعدهاأّن مقّسسة الزواب، لما أارسى        
ف ّوهذا تعتبرهذا ثاووّيذة بالوسذبة للغايذات والوظذائف الّروحاوّيذة واأللهقّيذة التذي  ،من أهمّية هما تستحقّ  ةالزوليّ 

 وتلضذذع ،مذن هذذذه القِّذذيام الملتلفذذة أهمّيتهذذا التذذي تسذذتحنّ  لذذل   توذذالوعوذذدما  لذذيم الذذودود  وهبهذا إّياهذذا هللا الح
عوذذذذدها فقذذذذط ُيملذذذذن أن وتلّوذذذذب مثذذذذل هذذذذذه  ،الدويوّيذذذذة للّروحاوّيذذذذةاللواوذذذذب أللهقّيذذذذة، و ل الوذذذذواحي اللسذذذذدّية
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دهور واالوحطذان، التلاوزات واالوحهل في العهقات الزولّية التي يمهدها ويذا لألسذف عصذروا اسلذذ بالتذ
 وتستعيد الحياة العائلّية طهارتها ووقاءها األصلّي وتقوم بوظيفتها الحقيقّية التي أّسسها هللا من أللها  

                                 ألحد األحّباء(  1939أّيار / مايو  8)من رسالة مقّرلة                

 [25                                             ] 
 

مذذن المحّبذذة مذذع  عميذذنٌ  فذذي حيذذاة فذذرد ربذذانٌ مذذغله يالمسذذنلة التذذي أثرتهذذا بلصذذوص الملذذان الذذذي إّن        
فالعّفذة  عذاليم المبارلذة  ُيملذن توضذيحها بسذهولة مذن ولهذة التّ غيذر الذزوب أو الزولذة، يقابلذه  آلر ملص

ذا وعلذى ا بعذده   أكاوذت قبذل الذزواب أمطذاهرة ال تمذوبها مذائبة  تقتضي حياة لوسذّية إلوسذان أن يلذون عفيف 
ذذذا وفيًّذذذا ذذا قبذذذل الذذذزواب ومللص  ذذا وفيًّذذذا   للرفيذذن الذذذذي يلتذذذاره بعذذذد الذذذزواب تمام  فذذذي لميذذذع الّتصذذذرفات  مللص 

ا وفيًّا  في القول والفعل    اللوسّية ومللص 
 

طبيعّية المرعّية علذيهم أن يوسذلوا بنفعذالهم روابذط األلفذة والمحّبذة لارب وطام حياتهم الزولّية ال          
ال علذذى وزواتذه اللسذذماوّية بحيذذث يلووذون فذذي هذذذا المضذذمار األبدّيذة المبوّيذذة علذذى الحيذاة الروحّيذذة ل وسذذان 

ذذاقذذدوة، وفذذي أفعذذالهم  اّل لحيذذاة البمذذرّوة الحّقذذة حيذذث تكذذون روح اإلوسذذان فذذي أعلذذى المقذذام ومذذا لسذذده إ مقياس 
وغوذذي عذن القذذول أن هذذذا ال يموذع مذذن ممارسذذة حيذاة لوسذذّية طبيعّيذذة   تلذ  األداة الطّيعذذة لروحذه المسذذتويرة 
   لاملة ضمن قواة الزواب المرعّية  

 "العّفة والّتقديس"( ، مومورة في لتّيبألحد األحّباء 1941أيلول / سبتمبر  28)من رسالة مقّرلة             
[26] 

        
احضرته ينسف   بلصذوص تربيذة أطفالكمذا  عوبات التي برزت بيوذ ِّ وبذين زولذ  لّص با لعلمه لدًّ

مذذذن ديذذذن آلذذذر، علذذذيهم أن  لاّصذذذة ،ائّيون مذذذن غيذذذر البهذذذائّيينفذذذي لميذذذع الحذذذاالت التذذذي يتذذذزّوب فيهذذذا البهذذذ
لذذم  يلذذن و  ّم ذلذذ أّمذذا إذا لذذم يذذت ربيذذة الديوّيذذة ألطفذذالهم فذذي المسذذتقبل  التّ ب فيمذذا يتعّلذذنيتفذذاهموا قبذذل الذذزواب 

ه محفلذذ أن يطلذذب الّوصذذيحة مذذنبهذذذا المذذنن، فعلذذى الطذذرف البهذذائّي  الوصذذول إلذذى اّتفذذامبمقذذدور الوالذذدي ن 
   الّروحاويّ 

                               ألحد األحّباء(  1947أيلول / سبتمبر  8)من رسالة مقّرلة             

[27] 
 

ولاّصة الذين يلدمون أمر هللا بومان بذارز لمذا  ،بنّن على البهائّيين الدى حضرته معور قوّي لدًّ        
  بلذّل الُسذُبل  ، مثذاال  ُيحتذذى للمذقموين اللذدد والمذباب البهذائيّ قدر اإلملذانتفعل أوت وعائلت ، أن يلوووا، 

اسذذة، حضذرة بهذاءهللا يذذبغ  الطذهم )رغذم سذذماحه بذه( واعتبذر الذزواب مذذن أكثذر المسذقولّيات قد وحيذث أنّ 
 احذاد  فعلى المقموين أن يبذلوا لّل ما فذي وسذعهم للحفذال علذى عهذود الذزواب التذي أبرموهذا وولعلذوا موهذا اتّ 

 ُيقتدى به تحلمه أوبل األهداف وأمرفها  
                        ألحد األحّباء( 1947تمرون األّول / أكتوبر  19)من رسالة مقّرلة             



 ص                                    2008آذار/مارس              الحياة البهائّية                     
 

9 

  [28] 
 

، تقذّدمّيينوعليوذا وحذن البهذائّيين، لنوذاس متوذّورون   ما تكذون معّقذدة ودقيقذة   مماكل الزواب غالب اإنّ        
فلذو    ذلذ  ضذروروًّا أو مرغوب ذا بذداهذذه األمذور إذا  للمسذاعدة فذي مثذل لم طلب ذاأاّل وترّدد في الللوء إلى العِّ 
ا أّن باسذتطاعت ِّ معاللذة اذم فقذد تلذدين أو ُفذرادى، عذن ممذاكلكما مذع طبيذب حذ تحّدثتِّ أوتِّ وزول ، مع 

ذا أاّل يلذون بمقذدور مذقموي ن اثوذي ن،  اإّوه من المقسف لدًّ   زول  أو محاولة ذل  على األقل  أن يعيمذا مع 
  ويمذعر حضذرته أّن ورلذا بتكذوون عائلذةاّتحذدا فذي ظذل هذذا األمذر المليذد وبوقذد واوسلام حقيقّي  وئامفي 

وعوذدما يلذّيم مذبح االوفصذال علذى الذزولي ن فعليهمذا    تسذمحي بتفذاقم الوضذع علي ِّ القيام بعمذل بّوذاء وأالّ 
 ما لديهما من لهد لتلّوب أن ُيصبح ذل  المبح حقيقة واقعة  أن يبذال لّل 

                               ألحد األحّباء(  1949 تموز / يوليو 5)من رسالة مقّرلة             

  [29] 
 

ذذ ِّ لذذه، إّن ح        ضذذرته يوصذذح ِّ أن ُتحذذاولي، لفتذذرة مذذن الوقذذت علذذى األقذذّل، تهدئذذة زولذذ  بتكذذروس وفسِّ
إاّل أّوذذه ال التلفيذذف مذذن معارضذذته ألمذذرهللا، رّبمذذا بهذذذه الطروقذذة قذذد تسذذتطيعين   وب ظهذذار المحّبذذة والصذذبر 

قدسذّية بحتذة، يحّن له أن يحذاول إلبذار  علذى التللذي عوذه، فعهقذة الذوفس بلالقهذا هذي عهقذة ملصذّية و 
 وليس ألحد الحّن في أن ُيملي إرادته في مثل هذه األمور  

                            ألحد األحّباء(  1950مبان / فبراير  17من رسالة مقّرلة )            

   [30] 
 

 مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنيابة عنو 
 

 هاءهللا لتحقين الوحدة واالّتحاد في هذا العالم، وأحد أرلاوذه األساسذّية وحذدة العائلذةلقد لاء حضرة ب       
يلذب أن  مذثه  فلدمذة أمذرهللا   إضذعافها  الأمذرهللا تقويذة العائلذة  هذدف، لذذا عليوذا أن وذقمن بذنّن واّتحادها

لف واالوسذذذلام حياتذذذ ِّ آوقتذذذ ِّ بحيذذذث يسذذذود التذذذ لذذذ ِّ أن توّظمذذذيفمذذذن المهذذذّم  إهمذذذال العائلذذذة   ال تذذذقّدي إلذذذى
  وتوال أسرت  ما تحتاله من رعاية واهتمام  العائلّية، 

ذذالقذد مذذّدد   الذذوه  هذذذابذنّن  أاّل يتبذذادر إلذى ذهووذذاعلذى أهمّيذذة الممذورة، وولذذب  حضذرة بهذذاءهللا أيض 
ّيذة فذي للوصول إلى الحلول المواسبة مقصور على مقّسسات األمذر المبذار  اإلدارّوذة  فالممذورة العائلالقّيم 

لذذّو مذذن المواقمذذات الصذذروحة الكاملذذة، والذذوعي بالحالذذة إلذذى ولذذود التذذوازن واالعتذذدال قذذد تكذذون العذذهب 
  ذل  وعلى األزواب مثليطرة على أزوالهّن السّ  على الزولات أاّل يحاولن للهفات العائلّية  ل عالوال

 ألحد األحّباء( األعظم عن بيت العدلُلتبت بالويابة  1978آب / أغسطس  1)من رسالة مقّرلة             
[31] 
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الذذذي أمذذرتا إليذذه فذذي الفقذذرة األولذذى مذذن رسذذالت ا مذذا هذذو إاّل إّن اللذذوح المبذذار  لحضذذرة عبذذدالبهاء           
وباإلضافة إلى ذلذ  فقذد ُأوذزل بحذّن بعذ  إمذاء الذرحمن البهائّيذات فذي    1ر اوليس أم بحتةوصح وموعظة 

  للهدايذذذة واإلرمذذذاد بالوسذذذبة لوضذذذع معذذذّين  ّن قذذذد لتذذذبن لحضذذذرة عبذذذدالبهاء طلب ذذذاإيذذذران اللذذذواتي ال بذذذّد وأّوهذذذ
 ّن الظذذروف التذذي رافقذذت وذذزول اللذذوح المبذذار  غيذذر معروفذذة، ألن  الرسذذالة الذذواردة أو الطلذذب لذذم  ولألسذذف فذذ
ا معّيو ذذا لذذاءت اعتبذذار المقتطذذف وصذذيحةلذذذل  يلذذب    يعثذذر عليذذه وهذذذا المقتطذذف، ومثلذذه    لتعذذال  وضذذع 

لواوذب الملتلفذة مذن الحيذاة الكثير، قد ُأدرب في الملموعة ليذزّود األحّبذاء باسثذار المبارلذة المتذوّفرة حذول ال
 العائلّية 

 
 لقد تّم تدقين الترلمة وليس هوا  مّ  أن  الوّص الُمعطى باإلولليزّوة صحيح         
 

ولمذذا ذلذذرت فذذ ّن مبذذدأ مسذذاواة الرلذذال والوسذذاء للذذّي ال لذذبس فيذذه، فاسثذذار المبارلذذة حذذول الموضذذوع        
علذى الذزولي ن فيهذا  مذّرة بعذد ألذرى بذنن  هوذا  أوقات ذاعظم واضحة وغير مبهمة، ولقد وّضح بيت العدل األ

بالتحديذذد فهذذو أمذذر سلذذر، أّمذذا الظذذروف التذذي يلذذب أن يذذتّم فيهذذا هذذذا االمتثذذال ارغبذذة أحذذدهما ل يمتثذذلأن 
ذا فمذذه، ال سذذمح هللا،   ليقّرراوذذه  زولينمتذذرو  لكذذلّ  مذذن الذذ فذذي الوصذذول إلذذى اّتفذذام وأّدى لهفهمذذا إلذذى وا 

إلهصذهم وسذداد رأيهذم، حّتذى  ووثقذان فذيوصيحة أولئ  الذين ينتمواوهم تباعد، فعليهما أن يومدا ور والالوف
   ياوها يحافظا على رابطتهما لعائلة مّتحدة ويقوّ 

الذذوارد أعذذهه فذذي إزالذذة حيرتكمذذا بلصذذوص حقذذوم  الّتوضذذيحأن يسذذاعد ينمذذل بيذذت العذذدل األعظذذم        
عذذن  حذذديث ا صذذدرتإلذذى الملموعذذة التذذي  لذذ  فقذذد ترغبذذان فذذي الرلذذوعومذذع ذ  الذذزوب والزولذذة فذذي العائلذذة 

   االستوارة"الوساء" لمزود من 
 ألحد األحّباء( ُلتبت بالويابة عن بيت العدل األعظم 1986أكتوبر  /تمرون األّول 2)من رسالة مقّرلة             

[32] 
 

لكتابذذات البهائّيذذة بنّوذذه المحذذور الذذذي تذذدور مبذذدأ وحذذدة اللذذوس البمذذرّي قذذد وصذذفته المذذا تعلذذم، فذذ ّن        
على لميع أبعاد الوماطات اإلوساوّية وتعيذد تمذليلها، تقّثر حوله لاّفة التعاليم البهائّية، وله مضامين واسعة 

ووذذدعو إلذذى تغييذذر لذذذرّي فذذي تصذذّرفات الوذذاس مذذن حيذذث عهقذذة لذذلّ  مذذوهم بذذاسلر، ومحذذو تلذذ  التقاليذذد 
 إلوسان اللوهرّي في معاملة لّل فرد بالمراعاة واالهتمام  العتيقة التي ُتولر حّن ا

                                                 
 التالي لحضرة عبد البهاء   مبار زولها" في وّص اللوح الومراعاة "طاعة الزولة  بذِّ  المتعّلن سنل المقمن عن مرلع البيان 1

، الهدن واسعين حّتى تفذزن بمذا هذو مذرف وموقبذة الّوسذاء  وال ُمذبهة أّن المفلذرة العظمذى وأوتن يا إماءهللا     
للّوساء هي في عبودّية عتبة الكبرواء، والعبودّية تستلزم يقظة القلذب، والّمذهادة بوحداوّيذة هللا وفرداوّيتذه، والمحّبذة 

طاعذذذة ورعايذذذة األزواب، واالهتمذذذام بتربيذذذة األطفذذذال  اللالصذذذة للميذذذع إمائذذذه، والعصذذذمة والعّفذذذة الهمتواهيذذذة، وا 
ورعذذايتهم، والّسذذلون ورباطذذة اللذذنه والوقذذار، ودوام ذلذذر هللا وعبادتذذه ليذذل وهذذار، والّثبذذوت والّرسذذو  فذذي أمذذر هللا 

  وز بهذه المواهبوعهده، وغاية االمتعال واالولذاب  ودعو الحّن أن يوّفن اللميع على الف
 (146، ص 1)مترجم عن الفارسيّة، "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج
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 لّل فرد فيها فقد تفّضل حضرة عبدالبهاء  حقوم وضمن تمليلة العائلة، يلب احترام        
رار، وحقذوم أفرادهذا يلذب أن قلذ بعين االعتبار باستمتيلب أن سهمة الروابط العائلّية إّن          

ن واألب واألم لميعهذذذا يلذذذب عذذذدم اوتهاكهذذذا، لمذذذا يلذذذب أاّل تكذذذون هذذذ ، فحقذذذوم اإلبذذذال ُتوت
 تلذاه ولذده  ة وذفلما أن  للولد والبات معّيوة تلاه والذده، فلذذل  للوالذد والبذات معيّ  اعتباطّية  

لديهم امتيازات معّيوة  فلّل هذه الحقوم واالمتيذازات يلذب واألم واأللت وسائر أفراد العائلة 
 المحافظة عليها   

 
ضذذذّد الضذذذعيف لوسذذذيلة لفذذذر  إرادة المذذذلص وتحقيذذذن  ل القذذذّوة مذذذن قِّباذذذل القذذذوّي لسذذذديًّاإّن اسذذذتعما       

يملذي إرادتذه  ألن وال ُيملن أن يلون هوا  مبّرر ألّي ملص رغباته، هو اوتها  فاضح للتعاليم البهائّية  
لقذذد لتذذب حضذذرة   فعلذذه  لذذر فذذيد بذذالعوف، ليفعذذل مذذا ال يرغذذب اسعلذذى آلذذر، باسذذتعمال القذذّوة أو بالتهديذذ

فليتذذذّلر   " والّزلذذر والقهذذر مذذذمومين   عوذذف الاللبذذر و ! فذذي هذذذا الذذّدور اإللهذذي هللا أحّبذذاءعبذذدالبهاء  "يذذا 
ضذبط هم أو علذزهم عذن ممارسذة ق أولئ  الذين قذد يحذاولون ممارسذة العوذف مذع إوسذان آلذر، تقذودهم أهذوا

 داوة الظهور البهائي لمثل هذا السلو  الممين  الوفس في التحّلم بغضبهم، فليتذّلروا ملب وا  
رتفذذاع وسذذبة حذذوادث العوذذف التمذذاعي المتذذدهور، المذذن عهمذذات االوحطذذان األلهقذذّي فذذي الوظذذام ا       

ضذذمن العائلذذة، والزوذذادة فذذي تحقيذذر الذذزولي ن واألطفذذال ومعذذاملتهم بقسذذوة، واوتمذذار اإلسذذاءة اللوسذذّية  ومذذن 
م األعظذذذذم أن يحرصذذذذوا تمذذذذام الحذذذرص لذذذذئه يوقذذذذادوا إلذذذى قبذذذذول مثذذذذل هذذذذذه سذذذالالضذذذروري ألفذذذذراد لامعذذذذة ا

والبهم بنن يلووذوا مثذاال  ألسذلوب لديذد للحيذاة يتمّيذز  عليهم أن يتذّلروا دائم ا   اوتمارهاالممارسات بسبب 
ة، وتحذذذذّرره مذذذذن الظلذذذذم مّيذذذذز باتلاهاتذذذذه األلهقّيذذذذة السذذذذاميبذذذذاحترام لرامذذذذة لميذذذذع الوذذذذاس وحقذذذذوقهم، لمذذذذا يت

 الضطهاد ولّل أوواع اإلساءة  وا
 

 لقذذد أمذذر حضذذرة بهذذاءهللا بالممذذورة لوسذذيلة للوصذذول إلذذى االّتفذذام وتحديذذد مسذذار العمذذل اللمذذاعي         
بذذذين مذذذرولي الذذذزواب والعائلذذذة وفذذذي الحقيقذذذة فذذذي لميذذذع الملذذذاالت التذذذي يمذذذار  فيهذذذا  قابلذذذة للتطبيذذذن وهذذذي

عن آرائهذذم بلامذذل مذذن لميذذع الممذذارلين فيهذذا التعبيذذر  والممذذورة تسذذتلزم  المقموذذون فذذي صذذوع قذذرار ممذذتر  
الحرّوذذة وبذذدون اللمذذية مذذن المهمذذة واالوتقذذاد أو تحقيذذر ولهذذات وظذذرهم، ومتطلبذذات الولذذاح هذذذه ال يملذذن 

 تحقيقها بولود اللوف من العوف أو اإلساءة  
 

ا مذن أسذذئلت  تتعّلذن بمعاملذذة الوسذاء، وُيملذذن التفّلذر         أفضذذل ولذه فذذي ضذوء مبذذدأ فيهذذا علذى إّن عذدد 
وهذذذا المبذذدأ يرمذي إلذذى أبعذذد بلثيذذر مذذن إعذذهن    المسذاواة بذذين اللوسذذين الذذذي وّصذذت عليذه التعذذاليم البهائّيذذة

اإلوسذذذاوّية، وولذذذب أن يلذذذون  مثالّيذذات تثيذذذر اإلعلذذذاب، فلذذذه مضذذامين عميقذذذة فذذذي لميذذذع لواوذذب العهقذذذات
وتطبيذن هذذا المبذدأ يذقّدي إلذى ظهذور تغييذرات فذي  لبهائّيذة لتماعّية والعائلّية االفي الحياة ا عوصر ا ملّمه  

ة عذن حضذرة ومثذال ذلذ  مولذود فذي الذرّد الذذي لذاء ويابذ عديذدة   ادات والممارسات التي سذادت قروو ذاالع
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يتقذّدم الرلذل  فذي أن  قليدّيذة المّتبعذةتعذاليم البهائّيذة سذتغّير العذادة الإذا لاوذت التّ  مذا ولّي أمرهللا علذى سذقال
واللذذواب هذذو "يرغذذب حضذذرة   لتسذذمح للمذذرأة بالمبذذادرة بطلذذب الذذزواب مذذن الرلذذل لذذب الذذزواب مذذن المذذرأة، بط

ومذذع بيوهمذذا   "  تذذرليحتاّمذذة بذذين اإلثوذذين وال ُيسذذمح بذذنّي تمييذذز أو  مذذرهللا أن يبذذّين أّن هوذذا  مسذذاواةولذذي أ
بذين اللوسذين علذى وحذو أفضذل،  مرور الوقذت، والبهذائّيون رلذاال  ووسذاء  يسذعون إلذى تطبيذن مبذدأ المسذاواة

مذذا لذذم ولمذذا تفّضذذل حضذذرة عبذذدالبهاء  "   سذذيفوزون بذذ درا  أعمذذن للّوتذذائ  بعيذذدة المذذدى لهذذذا المبذذدأ الحيذذويّ 
أعلذذذى درلذذذات تتحّقذذذن المسذذذاواة الّتامذذذة فذذذي الحقذذذوم بذذذين الذذذّذلور واإلوذذذاث فلذذذن يصذذذل العذذذالم اإلوسذذذاوي إلذذذى 

 "  الّترّقي
 

ألعظذذم فذذي السذذووات األليذذرة علذذى أن يذذتّم تمذذليع الوسذذاء والبوذذات البهائّيذذات لقذذد حذذّث بيذذت العذذدل ا       
، ووامذذذذد الوسذذذذاء واإلدارّوذذذذة للامعذذذذاتهنّ لتماعّيذذذذة والّروحاوّيذذذذة الللممذذذذارلة بمقذذذذدار أعظذذذذم فذذذذي الومذذذذاطات ا

برازالبهائّيات للوهو    أهمّية دورهّن في لميع ملاالت اللدمة األمرّوة   وا 
 

ذذذ بذذالقّوة يعذذذدّ إرادتذذه علذذذى المذذذرأة ل الّرلذذذإّن فذذر          للتعذذذاليم البهائّيذذذة فقذذد تفّضذذذل حضذذذرة  اسذذافر   ااوتهاك 
 عبدالبهاء  

 العهذذود السذذالفة أسذذذير سذذطوة الرلذذال تحلمذذذه قسذذوتهم وتسذذّلطهم علذذذى "لذذان العذذالم فذذذي             
المذوازون  الوساء بصهبة ألسامهم وقّوة عقولهم وسيطرة مّدتهم، أّما اليوم فقد اضطربت تلذ 

وتغّيذذرت واّتلذذه العوذذف لهذذة االضذذمحهل، ألّن الذذذلاء والمهذذارة الفطرّوذذة والصذذفات الّروحاوّيذذة 
                            " د سموًّا يوم ا فيوم اصارت تزدا مة التي تتلّلى في الوساء تلليًّا عظيم امن المحّبة واللد

 
اة ليُ إّن لذذدى الرلذذال البهذذائّيين الفرصذذ        ذذا لديذذد  للعهقذذة بذذين اللوسذذين  ظهذذروا للعذذالم مذذن حذذولهم وهل 

القذذد أمذذار   واسذذتعمال القذذّوة وُيسذذتبدالن بالتعذذاون والممذذورة حيذذث ُيمحذذى العذذدوان   بيذذت العذذدل األعظذذم ردًّ
اعلى أسئلة ُوّلهت إليه أّوه في الّربان الّزولّي، يلب أ بالسذيطرة علذى اسلذر  اّل يقوم الزوب وال الزولذة أبذد 

ذا لم  يتّم الوصول إلى اّتفذام بيوهمذا على الّزولين فيها أن  هوا  أوقات ا، وأّن ُظلم ا يمتثل أحدهما لآللر، وا 
تحديذذذد يلذذذب أن يحذذذدث هذذذذا عذذذن طروذذذن الممذذذورة، فعلذذذى لذذذّل زولذذذي ن أن يقذذذّررا فذذذي ظذذذّل أّيذذذة ظذذذروف بال

 االمتثال 
 

 في موضوع معاملة المرأة  وقد وزل من قلم حضرة بهاءهللا وفسه البيان التالي       
 

يبيحذذون العذذدل واإلوصذذاف والمذذفقة والمحّبذذة، ولمذذا ال  بطذذراز واعلذذى أحّبذذاء هللا أن يتزّووذذ           
 يوطذذن بذذالحنّ إّوذذه "  الذذّرحمناء  مذذفلذذذل  ال ُيبذذاح لهذذم إوزالذذه ب ،الّظلذذم والّتعذذّدي أن يوذذزل بهذذم

ماءه، إّوه به فع تما يوبوينمر   "في الدويا واسلرة  ولّي الكلّ عباده وا 
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المعاملذة  أمذلالإلضذاعها  ألّي مذلل مذن أو  على اإلطهم،زولته  ضرب ال يوبغي على الّزوب البهائي
 لتعاليم حضرة بهاءهللا  ة ومواف  وليّ إساءة غير مقبولة للعهقة الزّ عمل لهذا إّوما هو ف، القاسية

  
المواقذذف السذذلولّية التذذي يلذذب أن  اوحطذذانلتمذذع يقذذود إلذذى فذذي المإّن االفتقذذار إلذذى القذذيم الّروحاوّيذذة        

ذذل الوسذذاء ف، لوسذذينتحلذذم العهقذذة بذذين ال ُيحذذرمن فإلمذذباع الرغبذذات اللوسذذّية،  ملذذّرد ولذذود علذذى أّوهذذنّ ُتعاما
ذين ّن الااإ"لقذذد حذذّذروا حضذذرة بهذذاءهللا بقولذذه   همذذا مذذن حذذّن لذذّل إوسذذان  حتذذرام وُحسذذن المعاملذذة اللذذذين الا

فذي الُمثُذل الُعليذا  على األحّبذاء أن ُيفّلذروا مليًّذا" حشاء أولئك ضّل سعيهم وكانوا من الخاسرينيرتكبون الف
"أتباعذذه ِّ بفذذي بيذذان حضذذرة بهذذاءهللا اللذذاص فذذي الوصذذول إليهذذا لمذذا لذذاء يطمحذذوا  دعذذوا أنالتذذي لسذذلو  ل

ّد إلايهّن أبصاارام باالهوى "عباٌد ... لو يردن عليهم ذوات الجماال بأحسان الطاراز ال ترتاالحقيقيين" بنّوهم 
                أولئك ُخلقوا من التقوى كذلك ُيعّلمكم قلم الق دم من لدن رّبكم العزيز الوّااب."

 
 تهتصذاب، وعوذدما تكذون المقموذة ضذحيّ إحدى أكثر اإلساءات اللوسذّية مذواعة هذي لرومذة االغإّن        
 مقاضذذاةإذا رغبذذت فذذي ولهذذا الحرّوذذة  مذذن أفذذراد لامعتهذذا  تسذذتحّن المسذذاعدة الحبّيذذة والذذّدعم الكامذذل  ف ّوهذذا

ذا    المعمذذذذول بهذذذذاالمعتذذذذدي فذذذذي ظذذذذل قذذذذواوين البلذذذذد  تقذذذذوم  أالّ يلذذذذب فوتيلذذذذة االغتصذذذذاب  حذذذذدث الحمذذذذلوا 
فذاألمر الحمذل أو اإللهذا ، فذي  هااسذتمرار  لقرارأّما بالوسبة   البهائّية بالضغط عليها للزواب المقّسسات 
طبّيذذة  مذذا يترّتذذب علذذى ذلذذ  مذذن عوامذذلاإلعتبذذار  فذذي الطروذذن الذذذي ستسذذلكه آلذذذة التيذذارفذذي  رالذذع إليهذذا

ذا أولبذذت طفذذه  هذذو ثمذذرة ا  التعذذاليم البهائّيذذة وغيرهذذا، وفذذي ضذذوء  غتصذذاب، فلهذذا حرّوذذة االلتيذذار فذذي الوا 
ذا للقذواه بنّية حقذوم أبوي ذةطلب الدعم المادّي إلعالة ابوها من الوالد، إاّل أّن مطالبتا  يلذب  وين البهائّيذة،، وفق 

   القائمة قين في ظّل الّظروفدأن تلضع للبحث والتّ 
 

لقذذد وّضذذح حضذذرة ولذذّي أمذذر هللا فذذي رسذذائل ُلتبذذت بالويابذذة عوذذه بذذنّن  "الذذدين البهذذائّي يقذذّر بنهمّيذذة        
مذذذروعة ولهذذذذا وزلذذذت الحذذذافز اللوسذذذّي" وأّن "التعبيذذذر السذذذليم عذذذن الغروذذذزة اللوسذذذّية حذذذن  ممذذذروع لكذذذّل فذذذرد، 

فذي لميذع العهقذات األلذرى، يلذب تذوّفر  هذو الحذاللمذا  ،لعهقذة الزولّيذةا ففي هذا الّسيام مذن  الزواب "
ن، فذ ذا عاوذت المذرأة البهائّيذة مذن اإلسذاءة أو تعّرضذت لهغتصذاب مذذن واالحتذرام المتبذادلي   عوصذر المراعذاة

للمسذذذاعدة والوصذذذيحة، أو طلذذذب الحمايذذذة  اولذذذه إلذذذى المحفذذذل الّروحذذذاوي طلب ذذذقِّباذذذل زولهذذذا، فلهذذذا الحذذذّن بالتّ 
بالفعل إلى حالذة  مذن وقد تقّدي ألفدح الملاطر، إّن مثل هذه اإلساءة تعّر  استمرارّوة الزواب  القاوووّية  

 الكراهّية ال تقبل المصالحة  
 ألحد األحّباء( ظمُلتبت بالويابة عن بيت العدل األع 1993لاوون الثاوي/ يواير  24رسالة مقّرلة )من             

[33] 
 

ذا أعمذن  طلذبمعر  الرّد علذى أحذد األحّبذاء الذذي وفي            علذى إلذى الوالذد تمذير  للعبذارة التذيفهم 
 األسرة، لاء في رسالة ُلتبت ويابة عن بيت العدل األعظم ما يلي  أّوه ربّ 
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بعذذذذدد مذذذذن  فقذذذذد ذلذذذذر بيذذذذت العذذذذدل األعظذذذذم أّوذذذذه اسذذذذتدالال   لمذذذذا أمذذذذرتا فذذذذي رسذذذذالت        

"، إاّل أّن هذذذا االصذذطهح رّب األسذذرة، يملذذن اعتبذذاره "الوالذذدالمسذذقوليات الملقذذاة علذذى عذذاتن 
ا ليس له المعوى وفسه الذي ُيستعمل بوله لذه فذي ضذوء  عام، بل يلب أن وومد معوى لديد 

زولذة وال الالرلل والمرأة وبياوات بيذت العذدل األعظذم التذي مفادهذا أّوذه ال الذزوب  مبدأ مساواة
ذذا بتات ذذا يلذذب فذذي وقذذت لقذذد ذلذذر بيذذت العذذدل األعظذذم    أن يسذذيطر أحذذدهما علذذى اسلذذر ظلم 

ال يضذفي " رّب األسذرةعلى استفسار  من أحذد المذقموين أّن اسذتعمال االصذطهح " اسابن ردًّ 
حقذذوم بذذاقي أفذذراد العائلذذة   " لمذذا  لهوتقذذاص مذذنلاّصذذة  ليذذه التفذذّوم لمذذا ال ُيلسذذبه حقوق ذذاع

إذا تعّذر الوصول إلى اتفام بعد الممورة الوّدّية فهوا  أوقات على الزولذة فيهذا أن  ذلر أّوه
زولتذذه، ولكذذن يلذذذب أاّل علذذى الذذزوب أن يمتثذذل لرغبذذة ألذذرى تمتثذذل لرغبذذة زولهذذا، وأوقذذات 

ذذذا بتات ذذذذا  " وهذذذذا يوذذذذاق  بوضذذذوح االسذذذذتعمال التقليذذذذدّي يسذذذيطر أي  موهمذذذذا علذذذى اسلذذذذر ظلم 
الحذّن المطلذن الّتلذاذ القذرارات عوذدما يتعذّذر الذي يرافقه في الغالب  "ّب األسرةالصطهح "ر 

 الوصول إلى اّتفام  بين الزولي ن  
               ألحد األحّباء( ُلتبت بالويابة عن بيت العدل األعظم 1993تموز/ يوليو  15)من رسالة مقّرلة             

[34] 
 

ذا لاوذذت لدمذذة أمذذر لهذذو أمذر فذذي غايذذة األهمّيذذةبذذين الذذزولي ن د إّن الحفذال علذذى الوحذذدة واالّتحذذا        ، وا 
 هللا ستعمل على إضعافها فيلب إيلاد حّل لعهب هذا الموضوع  

 
ذذذاوبللمذذذات ألذذذرى، مهمذذذا لذذذان الطروذذذن الذذذذي تلتذذذاره فيلذذذب أن يلذذذون         يلذذذدم مصذذذالح األمذذذر  طروق 

ذ ولّيذةز الة دعائم اّتحذاد ييسّهل تقو و المبار   سذتهح  مذن المقتطذف التذالي مذن رسذالة ُلتبذت    افذي آن مع 
عون مذذا لذذاووا ل األحّبذذاء حضذذرة ولذذّي أمذذر هللا المحبذذوب أنّ  ويابذذة عذذن ذذا  ُيمذذل  أمذذر هللا السذذتعمال لدمذذة يوم 

 لذروعة إلهمال عائهتهم 
 

 لذذذلّ  إّن حضذذذرة ولذذذّي أمذذذر هللا يرغذذذب بالتنكيذذذد أن يذذذرا  واألحّبذذذاء اسلذذذرون تكّرسذذذون               
مقّسسذة هذي العائلذة  إاّل أنّ ، مذقّهلينوا بحالذة  ماّسذة لعذاملين أوقاتكم وطاقاتكم ألمر هللا، ألوّ 

فذذي عذذائهت لثيذذرة ضذذعافها، وقذذد حذذدثت أمذذور مقسذذفة إللذذاء حضذذرة بهذذاءهللا لتقووتهذذا ولذذيس 
ذاقذذم  علذذ لملذذرد إهمذال هذذذه الوقطذة  بهائّيذة  والباتذذ  وحذذو  ى لدمذة أمذذر هللا ولكذن تذذذّلر أيض 

 إلذى إهمذال يذدعو موهما ال  أّن أيًّامن التنّكد وازن، و إيلاد التّ في واألمر يعود إلي  ائلت ، ع
   اسلر 
                                                                    تبت بالويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء(لُ  1994ويسان/ إبرول  18)من رسالة مقّرلة             

                                                 
     المترلم(ملحوظة  قد يلون الُملاطب في الرسالة ذلر ا أو أوثى حيث أّن وص الرسالة ال يساعد في تحديد اللوس(   
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[35] 
 

ّلذذذب فذذذي الكثيذذذر مذذذن تتط يإحذذذدى العهقذذذات التذذذهذذذي أّن العهقذذذة الزولّيذذذة  اللذذذدير بالمهحظذذذةمذذذن         
ذذا ذذا عميق  اللاوذذب ألّن حميمّيذذة العهقذذة تكمذذف عذذن و  فذذي سذذلو  وتصذذّرف لذذلّ  مذذن الطذذرفي ن   الحذذاالت تكّيف 

بعذذذ    وهملذذذان فذذذي عملّيذذذة تذذذوازن إن صذذذّح التعبيذذذر ين يالطذذذرف ّن فذذذ ،األفضذذذل واألسذذذوأ فذذذي ملصذذذّيتي هما
طيلذذة فتذذرة  التذذآلف واالوسذذلام والمحافظذذة عليهذذاموذذذ البدايذذة علذذى تحقيذذن درلذذة عاليذذة مذذن  ون األزواب قذذادر 

لتحقيذذن ذلذذ  االوسذذلام   فذذي لهذذادهم الوقذذت  أّوهذذم يحتذذالون إلذذى بعذذ والذذبع  اسلذذر يلذذدون    زوالهذذم
وبيوما يصذدم القذول أّن لذه  مذن طرفذي  الذزواب يلذب أن يذدعم الحقذوم الملصذّية للطذرف اسلذر، إاّل أّوذه 

ذلذذ  ألّن قاوووّيذذة،  فذلكذذةقذذة لذذلّ  موهمذذا بذذاسلر ال تعتمذذد فقذذط علذذى يلذذب أاّل يغيذذب عذذن األذهذذان أّن عه
ذل ممذذاكس ألعمذال لاطئذة  ألحذذد المذرولي ن ملذّرد وعليذه فذذ نّ  هذو أساسذذها المتذين  الحذّب  أمذر غيذذر  رد  فِّع 

 الئن على اإلطهم 
 ألحد األحّباء( عظملاوون الثاوي/ يواير لتبت ويابة عن بيت العدل األ 2من رسالة مقّرلة )            

 [36] 
 

لسذذّد  لاهذذدين الموضذذوع الذذذي أثرتذذه ذو أهمّيذذة حيوّيذذة بالوسذذبة لذذألزواب البهذذائّيين الذذذين يسذذعون  إنّ        
هذو الحذال ولمذا    2الفرص المتوّوعة التذي يوالهووهذا فذي الملتمذع المعاصذراوتهاز و الملتلفة  االحتيالات

يلذذب أن وومذذده مذذن لذذهل إدرا  تعذذاليم مذذع األولذذه العديذذدة األلذذرى للحيذذاة اليومّيذذة فذذ ّن حذذّل هذذذه المسذذنلة 
لمذذقموين أن يفهمذذوا بوضذذوح وأاّل يوزعلذذوا مذذن حقيقذذة أّن الحلذذول الواتلذذة وعلذذى ا  األمذذر المبذذار  وتطبيقهذذا 

يوعموا ببرلة قبذول الموعذود ووقعذوا فذي مذر  أومذان مذن الفلذر  لافية ومواسبة ألولئ  الذين لم قد ال ُتعتبر
   بمريّ طام لمثل هذه األومان من قِّبال أغلبّية اللوس التلالف التعاليم البهائّية، رغم القبول واسع الوّ 

 
يلذذب أن يلذذون الغايذذة والهذذدف مذذن  بعذذين االعتبذذار هاعوذذد ألذذذالمسذذنلة فذذي هذذذه  اللذذوهري مر األفذذ       

ووتضّمن ذلذ  تقذديم  األتباع المقموين بحضرة بهاءهللا  أال وهي عرفان هللا وعبادته  الحياة بالوسبة للميع 
السذذعي لاهذذدين هم لتحقيذذن هذذذه الغايذذة علذذيهم وفذذي متذذابعت  اللدمذذة إللواووذذا فذذي البمذذرّوة ولتقذذدم أمذذر هللا 

 أمامهم   المتاحةلتومية مهاراتهم وقدراتهم قدر اإلملان عن طرون استكماف الُسبل 
 

محذرومين مذن فرصذة توميذة مهذاراتهم توميذة أوفسهم في لثير من األحذوال  يلد المقموون أّن و وال بّد        
 المرافذن والوسذائلأو  المادّيذةيعود ذل  إلى االفتقار إلى المذوارد وقد    الدويوّيةلاملة بسبب الحدود والقيود 

                                                 

الذزواب عوذدما يسذعى الزولذان لههمذا وراء الفذرص لحياتهمذا  استفسر المقمن عن القرارات التي يلب أن يّتلذها مذرولي  2
 المهوّية والتي يبدو أّوها تقودهما إلى طروقين متباعدين 
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لزواب واألبذذّوة المرتبطذذة بذاالتعليمّيذة، أو الحالذذة إلذى تلبيذذة التزامذات وأداء والبذذات ألذرى، مثذذل المسذقوليات 
التضذحيات مذن ألذل أمذذر وفذي بعذذ  الظذروف قذد تكذون وتيلذة قذذرار واع  لبذذل   والتذي لوذا حرّوذة التيارهذا 

الهزمذذة لتوميذذة  المرافذذن والوسذذائل، لمذذا هذذو الحذذال عوذذدما يتقذذّدم مهذذالر لللدمذذة فذذي موقذذع يفتقذذر إلذذى هللا
أّن البهذائّيين المعوّيذين غيذر  مافي مضذمووه نإاّل أّن مثل هذا الحرمان والتقييد ال يحمه مهاراته ومواهبه  

بلذذّل بسذذاطة عواصذذر التحذذّدي العذذالمّي  اقذذادرون علذذى تحقيذذن غذذايتهم األساسذذّية التذذي عّيوهذذا هللا لهذذم، فهمذذ
يلاد التوازن بيوها    لتقييم االحتيالات الكثيرة لوقت اإلوسان ولهده في هذه الحياة، وا 

 
الذذذي طرحتذذه بلصذذوص القذذرارات التذذي يلذذب أن  علذذى الّسذذقال هوذذا  رد  قابذذل للتطبيذذن عالميًّذذا لذذيس       

تذي يبذدو أّوهذا لهما يسعيان وراء الفرص لحياتهمذا المهوّيذة والهمرولا الزواب عودما يلون الزولان يّتلذها 
فعلذذى لذذّل زولذذي ن االعتمذذاد  سذذتقودهما إلذذى سذذبيلي ن متباعذذدي ن، ذلذذ  ألّن الظذذروف ماسذذعة فذذي التهفهذذا  

ولذذدى قيامهمذذا بذذذل  عليهمذذا أن ينلذذذا بعذذذين  علذذى عملّيذذة الممذذورة البهائّيذذة ليقذذّررا أفضذذل مسذذذار  للعمذذل  
 عوامل التالية من بين ألرى غيرها االعتبار ال

  لوهر الممورة بين الزولين   يمّللالحّس بالمساواة الذي يلب أن 
القذذذد ذ     علذذذى أسذذذئلة وردتذذذه أّن الممذذذورة الحبّيذذذة يلذذذب أن تكذذذون  لذذذر بيذذذت العذذذدل األعظذذذم سذذذابقا  ردًّ

ذا تعذذّذر الوصذذول إلذذى اّتفذذام، فهوذذا  أوقذذات علذذى ا لزولذذة أو الذذزوب أسذذاس العهقذذة الزولّيذذة، وا 
متثذذذال االمتثذذذال فيهذذذا لرغبذذذة اسلذذذر، أّمذذذا بالوسذذذبة للظذذذروف التذذذي يلذذذب أن يحذذذدث فيهذذذا هذذذذا اال

 ه وأن يقّررا زولين بالّتحديد فهو أمر على للّ 
 

  وتقويذة دعذائم الوحذدة  ةولّيذالذي فرضته اسثار البهائّية على الحفال علذى ربذان الزّ التنكيد المديد
 لي ن واالّتحاد بين الزو 

 

  ،المرّبذذي األّول لألطفذذال، وتترّتذذب علذذى الذذزوب المسذذقولّية  هذذي حيذذث األمّ مفهذذوم العائلذذة البهائّيذذة
  ساسّية في إعالة العائلة ماليًّااأل

افذ ّن ذلذ  لما ذلر بيت العدل األعظم في ملان آلذر،           أن تكذون هذذه  ال يقتضذي أبذد 
 تغييرهذذا وتعذذديلها لتواسذذب أوضذذاع ا يلذذوز ثابتذذة وغيذذر مروذذة والالوظذذائف أو األعمذذال 

 عائلّية لاّصة 
 

  لذهل فتذرة مذن اوتمذار البطالذة، فذرص أو  توّقذع وظيفذة ظروف لاّصة ملتلفة مثلاحتمال بروز
قذذدرات غيذذر اعتيادّيذذة قذذد يملكهذذا أحذذد الذذزولي ن، أو احتيالذذات ماّسذذة لألمذذر المبذذار  قذذد تسذذتدعي 

 استلابة تّتسم بالتضحية  
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عاء واالبتهذال الذذي يلذّيم عليهذا، واالحتذذرام دمثذل هذذه الممذورة يتذنّثر بلذذّو الذوال مذّ  أّن ولذاح        
ل الذذذي يلّوذذه لذذل  مذذن المذذرولي ن لآللذذر، ورغبتهمذذا المللصذذة إليلذذاد حذذلّ  يحذذاف  علذذى الوحذذدة  المتبذذادا

 مبدأ المساواة  باقي أفراد العائلة، ورغبتهما في التوازل والتكّيف ضمن بيوهما ومع والتآلف 
 

تذذذنثير ظهذذذور حضذذذرة بهذذذاءهللا  بفضذذذلومذذذع تطذذذّور وومذذذّو الملتمذذذع فذذذي العقذذذود والقذذذرون المقبلذذذة        
عليذذذه ل تسذذذهّ تغييذذذرات أساسذذذّية سيمذذذهد بالتنكيذذذد القذذذادر علذذذى إلذذذراء التغييذذذر والتحووذذذل، فذذذ ّن الملتمذذذع 

ب فذذي سذذعيهم لتحقيذذن تذذوقهم المذذديد لّفذذف الصذذعوبات التذذي يوالههذذا األزواعذذاليم البهائّيذذة، وتلتّ ا تطبيذذن
  من لهل وماطاتهم المهوّية للدمة أمر حضرة بهاءهللا

 ألحد األحّباء( حزوران/ يوويو ُلتبت بالويابة عن بيت العدل األعظم 26من رسالة مقّرلة )        
 [37] 

 
ز ا لذدي ، وعامليذه عبدالبهاء    " فلذيلن زولذ  غالي ذا وعزوذلحضرة  مبار  لاء في فقرة من لوح       
  3الطباع   " ئسيّ باللطف والموّدة مهما لان  دائم ا
 

التذالي فذي رسذالة لذدائرة السذلرتاروة مقّرلذة وفي ردّ  علذى سذقال حذول هذذا البيذان ورد التوضذيح        
  1990ويسان/إپرول  12
 مذذذذن الواضذذذذح أّوذذذذه ال يلذذذذوز ألّي زوب أن يعذذذذّر  زولتذذذذه ألّي وذذذذوع مذذذذن اإلسذذذذاءة              

تحّن التذذوبيخ والمذذلب مثذذل هذذذا التصذذّرف الذذذي يسذذف عاطفّيذذة لاوذذت أم فلرّوذذة أم لسذذدّية  
ذذا يم قائمذذة علذذى االحتذذرام المتبذذادل والمسذذاواة التذذي أمذذرت بهذذا التعذذالالعهقذذة لل موذذاق  تمام 

 أمذذذلال ء الممذذذورة وملذذذّردة مذذذن اسذذذتعمال أّي مذذذلل مذذذنالبهائّيذذذة، عهقذذذة تحلمهذذذا مبذذذادى
تلذذد الزولذذة وعوذذدما    ليفذذر  فذذرد علذذى آلذذر إطاعذذة ممذذيئتهالعوذذف،  اإلسذذاءة، بمذذا فيهذذا

تعذذّذر تصذذووبه بالممذذورة مذذع زولهذذا، ها فذذي وضذذع لهذذذا وتمذذعر بذذنّن مذذن المالبهائّيذذة وفسذذ
د تلذذذده وقذذذ  للوصذذذيحة واإلرمذذذاد  طلب ذذذا المحلذذذيّ  فب ملاوهذذذا التوّلذذذه إلذذذى المحفذذذل الّروحذذذاويّ 

ذذراة  محتذذرفين للغايذذة أن تومذذد مسذذاعدة مستمذذارون  ملذذدي ا ذذا ماها ذا لذذان الذذزوب بهائيًّذذا أيض   وا 
أن يلفذذذذت وظذذذذره إلذذذذى ضذذذذرورة الكذذذذّف عذذذذن تصذذذذّرفاته  فب ملذذذذان المحفذذذذل الّروحذذذذاوّي المحلذذذذيّ 

المسذذذذيئة، لمذذذذا بمقذذذذدوره، إذا لذذذذزم األمذذذذر، أن يّتلذذذذذ إلذذذذراءات أمذذذذّد صذذذذرامة إللبذذذذاره علذذذذى 
 االمتثال لتوبيهات التعاليم المبارلة ووصائحها  

                     لتبها بيت العدل األعظم( 2002 آذار/ مارس 20من مذلرة مقّرلة )        

  [38]    

                                                 
 متن اللوح المبار  هو التالي   3

ذذا      الطبذذاع  وحّتذذى لذذو زادت محّبتذذ  بذذالّلطف والمذذوّدة مهمذذا لذذان سذذّيء  فلذذيلن زولذذ  غالي ذذا وعزوذذز ا لذذدي ، وعامليذذه دائم 
  رّقة، ولووي أكثر محّبة وتحّملي تصّرفاته المزعلة والمسيئة وعطف  من قسوته، فاظهري له المزود من الحوان وال
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 العالقات والمسؤولّيات المتبادلة بين الوالدين واألبناء .2
 
 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا
 

تقان ذل ، فلّل و  على اسباء أن يبذلوا قصارى لهدهم لد اوحاز عن في تمّس  أبوائهم بالّدين وا 
الّدين اإللهي ال مّ  أّوه سوف ال يعمل برضى أبويه ورضى هللا لّل لهله، واألعمال الحسوة لّلها 

اإلوسان ارتكاب أّي  يلتوبتظهر بوور اإليمان وفي حال فقدان هذه العطّية الكبرى )أي اإليمان( ال 
 عمل مولر وال ُيقبِّل إلى أّي معروف 

 (9، ص 12ّتربية والّتعليم"، رقم لتّيب "ال)               
[39] 

 

م متوّجاو إلياك وياذكرك ويوصاي حازب وفي لوح من األلواح ُوّزل قوله تعالى  "  و الق د  يا محّمد وج 
م فااي الكتاااب  هللا بتربيااة األوالد.  إذا بفاال الوالااد عاان اااذا األماار األعظاام اّلااذي ُنااّزل ماان قلاام مالااك الق ااد 

لدى هللا من المقّصرين محساوبا.  طاوبى لعباد يثّبات ماا أوصاى هللا باو وكان    األقدس سقط حّق أبّوتو
  واو اآلمر القديم"   في قلبو ويتمّسك بو.  إّنو يأمر العباد بما يؤّيدام وينفعهم ويقّربهم إليو

 (105، سقال ولواب، رقم الكتاب األقدس)                 
[40] 

 
ثمار سدرة الوجود  وأعظم من ذلك كّلو  بعد توحيد األمانة والّديانة والّصد  والّصفاء اي أ 

الباري عّز وجّل  رعاية حّق الوالدين.  اذه كلمة ُذكرت في كّل كتب هللا وسطراا القلم األعلى  أن 
"، واعبدوا هللا وال تشركوا بو شيئا وبالوالدين إحسانا"انظر ما أنزلو الّرحمن في الفرقان قولو تعالى: 

الوالدين مقرون بالّتوحيد.  طوبى لكّل عارف حكيم يشهد ويرى  ويقرأ ويعرف  والحظ أن اإلحسان ب
 " ويعمل بما أنزلو هللا في كتب القبل  وفي اذا الّلوح البدي 

 (106، سقال ولواب، رقم الكتاب األقدس)                 
[41] 

 
فاالِّ  إِّن   لِّيمِّ األاط  ي ال ُكل  بِّتاع  لاى ُيوصِّ لاما األاع  هِّ ال قا لاقاد  ُوزِّلات  هاذِّ بِّياتِّهِّم وا تار  اسيااُت فِّي هاذاا ال ماقاامِّ مِّن   وا

لاهِّي ةِّ  يئاةِّ اإلِّ مااءِّ ال مامِّ ي دا  سا نِّ   ال ُوُرودِّ فِّي فِّي ال كِّتاابِّ األاق داسِّ ُبعا ل  ت و   ُكت ب  السِّّ ب ن  ن و  و  ب ي ُة اب  ل ى ُكلّ  أ ٍب ت ر  ع 
ُدون   طّ  و  ل م  و ال خ  ع  د  ف ي اللَّو ح  ب ال  ا ي ُكوُن الز ًما  ه م ا ع مَّا ُحدّ  ُو م  ن  ن اء  أ ن  ي أ ُخُذوا م  ر  ب و  ف ل أُلم  ا ُأم  ك  م  ي ت ر  و الَّذ 
ان   ا إ ن  ك  ب ي ت ه م  ا ل ت ر  ر اء  و ال م س  ُفق  اُه م أ و ى ال  ن  ع ل  ل  إ نَّا ج  ت  ال ع د  ُ  إ ل ى ب ي  ج  يًّا و ا  الَّ ي ر  بَّى  إ نَّ    ك ين  ب ن  ي ر  الَّذ 

أ نَّوُ  ن اء  ك  ُو أ و  ابًنا م ن  األ ب  ن  ين   اب  ع ال م  ت  ال  ب ق  م ت ي الَّت ي س  ح  ر  ن اي ت ي و  ائ ي و ع  و  ب ه  ل ي  ائ ي ع  ن  د  أ ب  بَّى أ ح    ر 
 (الّسابع ملموعة من ألواح حضرة بهاءهللا الّوازلة بعد الكتاب األقدس، لوح اإلمراقات، اإلمرام)
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[42] 
 
إّن ما يلزم األطفال في الّدرلة األولى والمقام األّول، هو تلقيوهم للمة الّتوحيد والّمرائع اإللهّية، 
فمن دون ذل  ال تستقّر لمية هللا وفي فقداوها تظهر أعمال ملروهة غير معروفة وأقوال رديئة ال عّد 

 لها 
 

ّين أوالدهم ف ن لم يفز األوالد بهذا الّطراز األّول، في تد يبذلوا قصارى لهدهميلب على اسباء أن 
ذل  إلى الغفلة عن طاعة األبوون، اّلتي هي في مقام طاعة هللا فمثل هذا الولد ال يعود يبالي  فسيقّدي
ا    ويفعل بأاوائو ما يشاءأبد 

 (9، ص 14لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 
[43] 

 
أبويكم ووّقرواما وبذلك ينزل عليكم الخير من سحاب رحمة رّبكم العلّي  واقل يا قوم عّزز 

   العظيم
 (225 لتاب "ألهم بهائي"، ص)                 

[44] 
 

من لملة األمور الملصوصة بهذا الّظهور األعظم، أّن الموتسبين إلى لّل وفس فازت باإلقبال  
غير  إذا لاوواحين الملتوم، يعوي لنس المحّبة اإللهّية، ومربت باسم القّيوم من الرّ  إلى هذا الّظهور

ودهم من هذا بعد صع من بحر الّرحمة ن العفو اإللهي وسيرزقو فسيفوزون بمقموين بحسب الّظاهر 
كذلك حكم هللا رّب العرش ، وهذا الفضل سيتحّقن للّوفوس التي لم ُتلحن أذى بالحّن وأوليائه، العالم

  األولىوالّثرى ومالك اآلخرة و 
 (173، ص 4مائدة آسماوي، بمن لوح بالفارسّية والعربّية مومور في )

[45] 
 مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء

 
اقتراولما  الحمد  أّن لبر يا ولدّي العزوزو ن، لقد معرُت بامتوان وسرور بالغين لدى سماعي 

أرلو هللا أن يمّله عائلة محترمة، ألّن هذي ن الّطائرو ن الوفّيين قد ولدا لهما منوى  في عّه واحد، و 
أهمّية الّزواب تكمن في تمليل عائلة تفي  برلة، حّتى يقوما بغاية الّسرور على إوارة عالم اإلوسان 
لالّمموع، ألن إوارة العالم مووطة بولود اإلوسان  فلوال ولود اإلوسان في هذا العالم لكان بمثابة الّملر 

اتان الّوفسان لملرة واحدة وتكتسبا الّطراوة واللطافة وتحمه البراعم والّثمار من به ثمر  أملي أن تغدو ه
 رمحات سحاب العواية حّتى تبقى هذه الّسهلة إلى األبد   
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 (88موتلباتي أز ملاتيب حضرة عبدالبهاء، رقم )                 
[46] 

 
 األطفال ولنّوهم حمرات  بداعّلم "لوال ولود المرّبي لظّلت الّوفوس متوّحمة ولوال ولود الم

 
وبواء  على ذل  لّله ف ّن أمر الّتعليم والّتربية في هذا الّدور البديع أمر إلباري وليس التياروًّا  

ا بنن يرّبيا أبواءهما وبواتهما ويعّلماهم بموتهى الهّمة وورضعاهم  وهذا يعوي أّوه ُفرِّ  على الوالدين فرض 
في حضن العلوم والمعارف ففي حال قصورهما بهذا الّصدد فهما مقالذان  من ثدي العرفان ويحتضواهم

 ومدحوران ومذموان لدى هللا الغّيور" 
 (29و  28، ص 15لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 

[47] 
 

هم اسباء واألّمهات أن يوصحوا أطفاللميع على و مسنلة األلهم أهمّية لبيرة    أن تولوايلب 
 على الّدوام وورمدوهم إلى ما يقّدي إلى العّزة األبدّية 

 (108 موتلباتي أز ملاتيب حضرة عبدالبهاء، رقم)
 [48] 

 

على األّمهات االهتمام بتربية األطفال والّوظر في منوها بعين االعتبار، ألّن الغصن طالما هو 
صغارهِّن  لما يرّبي البستاوّي أغراسه  طرّي يملن تربيته ليفما تماء، وعليه يلب على األّمهات تربية

ويعتوي بها، والّسعي ليه  وهار ا في العمل على تنسيس اإليمان ولمية هللا وُحّب اسلرون وفضائل 
، لتثوي األّم وُتطري طفلها لّلما قام بعمل ممدوح ولتمأل قلبه  األلهم والّصفات الحسوة في أطفالهِّن 

ذا صدرت من الّطفل أ دوى حرلة ماّذة لتوصحه وال تعاتبه ولتعامله بوسائل معقولة ولو بقليل سرور ا، وا 
ا ف ّوهما يفسدان ألهم الطفل"   من الّزلر في الكهم إذا لازِّم األمر، ولكّن الّضرب والّمتم ال يلوزان أبد 

 (51، ص 63لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 
[49] 

 
ن من عهد الّرضاعة بثدي الّتربية في مهد الفضائل ووومنون في حضن ودعوا األطفال يترعرعو 

المواهب ويستفيدون من لّل علم مفيد وينلذون وصيبهم من لّل صوعة بديعة، وعّودوهم أن يلوووا ذوي 
همم بالغة متلّلدين في الممّقات ُمقدمين في األمور الهاّمة، وحّثوهم على تحصيل األمور المفيدة 

                   وتعّهدها
 (33، ص 28لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[50] 
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ا  فاحترام   لو أّو  قمت بمراعاة أبي  وأّم  حّتى يلووا راضيين عو ، فهذا سبب رضائي أيض 
الوالدين والب ولسب رضائهما الزم، ولكن مرن أن ال يموعا  من الّتقّرب إلى عتبة الكبرواء وال يثويا  

 سبيل الملكوت، بل عليهما أن يمّلعا  ويحّثا  على ذل   عن سلو  
 (من لوح فارسّي األصل)

[51] 

 
ة وحيوما يصل األوالد في هن من ألل أوالدهما وهاية الّتعب والممقّ ولذل  إّن األب واألّم يتحمّ 

األّمهات ملافنة من هاتهم إلى العالم اسلر، ووودر أن يرى اسباء و الّرمد يوتقل آباقهم وأمّ  الغالب إلى سنّ 
أوالدهم مقابل ممّقاتهم وأتعابهم في الّدويا، فيلب إذا  على األوالد المبادرة بالليرات والمبرات مقابل 
ممّقات األبوون وأتعابهما، والتماس العفو والغفران لهما، مثه  يلب علي  أن توفن على الفقراء في مقابل 

 فران والّرحمة الكبرى بلمال الّتضّرع واالبتهال محّبة والد  ومفقته، وتطلب له العفو والغ
 (171ضات حضرة عبدالبهاء ، ص او من مف)

[52] 
 

بلصوص االستفسار حول ممورة األب مع اإلبن أو اإلبن مع األب في الّتلارة واالقتراف، ف ّن 
أو مع اسلرون، الممورة من أّس أساس مروعة هللا، ومن المقّلد أّوها مقبولة سواء لاوت بين األب وابوه 

فه ميء أفضل من ذل   على اإلوسان أن يتماور في لميع األمور، فبالممورة يصل إلى عمن أّية 
 مسنلة ووتمّلن من إيلاد الحّل الّصحيح  

 (32، ص 4)ملاتيب حضرة عبدالبهاء، ب
[53] 

 

روحه ولواوه  يا عزوز عبد البهاء ُلن ابن والد  وثمرة لتل  الّملرة، ُلن ابو ا ُولِّد من عوصر
م إلى الولود من اللبّلة الّروحاوّية ألبيه،  وليس لالذي ُلبِّلا من ماء وطين، إّن الولد الحقيقي هو من قادِّ

ا وموّفق ا بالّتنييدات اإللهّية   أسنل هللا أن تكون في لميع األحيان ثابت ا راسل 
 (52، ص 66لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[54] 

طهعه على الّتعاليم الّسماوّية   يلب أنيلب أن يسعى األ يرمده   ب دوم ا إلى تعليم ابوه وا 
وووصحه في لميع األوقات، ويعّلمه حسن المسل  والُلُلن، ويمّلوه من أن يتّلقى الّتدروب في المدرسة 
 ووتعّلم اسداب والعلوم المفيدة والّهزمة   بالتصار، دعه يغرس في ذهوه فضائل ولماالت العالم

 اإلوساوي   وفوم هذا لّله، عليه أن يذّلره دائم ا بذلر هللا حّتى توب  عروقه ومراييوه بحّب هللا  
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األبن من لهة ألرى، عليه أن ُيظهر لامل الّطاعة تلاه والده، وأن يلون سلوله معه لنّوه 
والّرلاء ويسعى  لادم متواضع ذليل   يلب أن يسعى ليل وهار بملل دقوب ليضمن لوالده العزوز الّراحة

إلى رضاءه   يلب أن يتلّلى عن راحته ومتعته وولهد باستمرار ليدلل الّسرور إلى قلب أبيه وأّمه، 
 عسى أن يحظى بذل  على رضاء العلي القدير، ويمّن عليه بمساعدة مأل الغيب  

 (، ص66لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )
[55] 

 

اأُلسس  دين هللا هي تربية األطفال التي ُتعّد من أهمّ  ومن لملة المستلزمات للمحافظة على
هات أن يرّبين األطفال الرُّّضع في مهد األلهم، ألّن األّم هي للّتعاليم اإللهّية، لهذا يلب على األمّ 

المرّبية األولى للّطفل، وذل  لي يلون الّطفل مّتصف ا بلميع اللصائل الحميدة ومتلّلق ا بالفضائل الكرومة 
 ما يبُل  عود

ولذل  بواء  على األوامر اإللهّية يلب أن يتعّلم الّطفل القراءة والكتابة ويلتسب الفوون  
الّضرورّوة المفيدة، لما عليه أن يتعّلم مهوة من المهن، فيلب بذل غاية االهتمام في هذه األمور وال 

 يلوز الّتقصير واإلهمال في هذا الملال 
ن األملوة اللاّصة للّتعذيب والعقاب أعّدت للبمر لموع الّواس الحظوا لم من الّسلون ولم م 

عن ارتكاب اللرائم الفظيعة بتلكم الوسائل الّتنديبّية، مع أّن هذا الّزلر وهذا الّتعذيب هما الّسبب في 
 تكاثر سوء األلهم فه يحصل المطلوب من ذل  لما يوبغي وولين 

ث ال يقترفون اللرائم وووصّب اهتمامهم لّليًّا في لهذا يلب تربية الّواس من صغر سّوهم بحي 
اكتساب الفضائل ويعتبرون اللرومة والّتقصير وفسهما أعظم عقوبة ويحسبون وفس اللطن والعصيان 
ألطر من الّسلن والحبس، ذل  ألّوه يملن تربية اإلوسان ليصل إلى درلة يصبح فيها وقوع اللرومة 

 زوالن وال ُيلغيان لّليًّا والّتقصير وادر ا ولو أّوهما ال ي
فململ القول إّن الهدف من ذل  لّله هو أّن الّتربية من أهّم أوامر هللا وتنثيرها لتنثير الّممس 
في الّملر والّثمر فمن الوالب المقّلد المواظبة على تربية األطفال والمحافظة عليهم، هذا هو المعوى 

ال يعلمون ة ضاّرة وأملار زّقوم ذل  سيصبحون أعماب ا بّروّ وبغير  الحقيقّي لألبّوة واألمومة ومفقتهما 
لذل   اللير من الّمّر وال يمّيزون الفضائل من الّرذائل، مفعمون بالغرور ومبغوضون من الّرّب الغفور 

 يلب تربية لميع األطفال المترعرعين في حديقة محّبة هللا والمواظبة عليهم مواظبة تاّمة   
 (27، ص 13الّتعليم"، رقم لتّيب "الّتربية و )

[56] 
 ُكتبت بالّنيابة عن حضرة شوقي أفندي مقتطفات من رسائل

 

عودما يلتلف اسباء واألبواء في بع  القضايا المهّمة في الحياة إّوه أمر مقسف من المقّلد   
أو ع  األطراف بآراء بعضهم الب يستهزئ لالّزواب   بيد أّن أفضل طروقة لمعاللة الموضوع هو أن ال 

    محاولة حّلها بملل حّبيّ ، بل عليهم بالّتوّتر في لوّ  ممحون  وا الممللةيواقمأن 
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تفّضل حضرة بهاءهللا بلّل وضوح أّوه يتوّلب على الّطرفين الحصول على موافقة الوالدين وقد   
م على األقّل   أّن في ذل م ّ  وال ،قبل الّزواب ٌم بالغة   فهذا الُحل  لا الّزواب فاع الّمباب وحو يحّد من اودحِّ

بلّل عواية   وطبق ا لهذا الفار  ، أبرم حضرة موقي أفودي بنّن من الّتفلير  إعطاء الموضوع حّقهدون 
 عليلما الحصول على موافقة والديلما 

 (1929أّيار/ مايو 29)من رسالة الثوين من األحّباء مقّرلة 
[57  ] 

 

هللا قد أوعم علي  بطفل، ويمعر بلّل تنكيد أن علم أّن يّر حضرة ولي أمرهللا لثير ا أّن سا لما 
، وسيثري حياتكما البهائّية على وحو أكبر   سيدعو أن في الحياة ليرلما وسعادتكماسيزود من ولوده 

مّلوه فيما بعد من اعتوام ت في ظّل رعايتكما الحبّية، ويحظى بتربيةيومو طفلكما العزوز لسمي ا وروحاوي ا 
لهص   مته ولدأمر هللا  وبنسلوب لوالدين بهائّيين   إّوه حقًّا أقدس والب يترّتب عليلمابلّل صدم وا 
  حياتكما العائلّية في سعادة الولاح و وصيبلما من البالّتنكيد  في هذا المضمار يلون  هتحّققاو ما ودرلة

 (1938تموز/يوليو 21)من رسالة ألحد األحّباء مقّرلة 
[58] 

 

به مّ     فمع أّوه   يوصح  حضرة ولّي أمر هللا أن تتصّرف باعتدالت بمّدلرافيما يتعّلن 
ن االعتبار يحّث  على أن تنلذ بعيوفس الوقت  الّتبّرع بسلاء ألمر هللا، إاّل أّوه في الّرغبة في يوافق 

   على حّد قول  إلى مساعدت  المادّيةالمحتالين تلاه والدي  والبات  ومسقولّيات  
 (1939تمرون الّثاوي/ووفمبر  10د األحّباء مقّرلة )من رسالة ألح

[59] 
 

إّوما هي مسقولّية األّم مرار ا وتكرار ا البهائّية  الكتاباتإن مهّمة تربية طفل بهائي لما تقّلده 
وهي في الواقع للن أوضاع في بيئتها تقّدي إلى تقّدم  –والتي موحت هذا االمتياز الفرود  –الّرئيسة 

أحواله من الّواحية الماّدّية والّروحّية، فالّتوليه اّلذي يتلّقاه الّطفل في بدء حياته من أّمه  الّطفل وتحسين
لزولت     األسمى يمّلل أقوى أساس لتطّوره في المستقبل وعلى ذل  يوبغي أن يلون الّمغل الّماغل 

ا روحاويًّا يمّلوه في ما بعد أن ينلذ على عاتقه الّسعي من اسن في أن توقل إلى وليدها اللديد توليه 
 مسقولّية إيفاء والبات الحياة البهائّية على أكمل وله 

 (69، ص 26لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )
[60] 

ّما أّكده حضرة بهاء هللا وحضرة عبد البهاء بضرورة ، فم4بالّوسبة لسقال بمنن توليه األطفال
توليه الوالدين ألوالدهما في الّسوين األولى من حياتهم، يبدو أن تالاّقي األوالد توليههم األّول في البيت 

                                                 
 الرسالة الواردة لحضرة ولي أمرهللا تتضمن ما يلي  4

مّوا والذين يوتظرون ميهد أطفال لهم، يفّلرون سلف ا بوضع  أثيرت مسنلة ألرى تتعّلن بتربية األطفال، القليل
أوالدوا األكبر سوًّا )من سوتين ووصف إلى ثهث سووات( في حضاوة    وهي مدرسة ممتازة معروفة في لميع أوحاء 
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تحت عواية أّمهم أفضل من أن يرسلوا إلى دار حضاوة، ولكن إذا اضطّرت بع  الحاالت أّية أّم بهائّية 
 ا في دار حضاوة فه ماوع هوا  أن تضع طفله

 (70، ص 28لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )
[61] 

 
إّن مسنلة توليه األطفال وتربيتهم في حالة ما إذا لم يلن أحد الوالدين بهائيًّا، إّوما هي مسنلة 

أّية طروقة ألرى  تلّص فقط الوالدين وفسيهما الّلذين يوبغي لهما أن يقّررا الّطروقة التي يلداوها أحسن من
لتقّدي إلى صون وحدة عائلتيهما ولير أوالدهما في المستقبل، وعلى لّل حال فعودما يبل  الطفل رمده 

 يوبغي أن ُيعطى حرّوة لاملة ليلتار ديوه بغّ  الّوظر عن آمال ورغبات والديه 
 (71، ص 29لتّيب "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[62] 
 

وأبقى   أعمن عليوا أن وتذلر أّن الّروابط الّروحّية تظل  ،عميقة ئلّيةالعا مهما لاوت الّروابط
لم تكن مدعومة بالّروابط الّروحية ف ّوها توتهي  إنّية اووتستمر حّتى بعد الممات، بيوما الّروابط اللسم

لّدين علي  بذل لل ما بوسع  عبر الّدعاء والقدوة الحسوة أن تلذب أوظار عائلت  إلى ا  بوهاية حياتوا
في أووار إلى إلواو  وألوات  األحباء الذين يعيمون مع   إللن البهائي وال تحزن لثيرا من تصرفاتهم 

  الملكوت
طلب ا في وقت الّمّدة ليف يملوهم االعتماد لّليًّا على محّبة بعضهم البع  حقًّا لم يتعّلم األحّباء 

من  ن هائلة، والّسبب في أّن األحّباء ال يستفيدو  ى  يلتوز قو    إّن األمر اإللهي وتقوية العزومةللمواساة 
لم يتعّلموا بعد االعتماد لّليًّا على هذه القوى العظيمة من  يلمن في أّوهمهذه القوى على وحو أكبر، 

 أمر هللا   الذي يوّلدهواالوسلام  والّتنييدالمحّبة 
 ألحد األحّباء( 1942أّيار/ مايو  8)من رسالة مقّرلة 

[63] 
 

اقتواعهما أمر ا يتعّلن ببيان حضرة ولي أمرهللا بنّن الهلرة ممروطة بموافقة الوالدين وأّن فيم
أو دووه على  في سن الّرمد، لقد سنلت عّما إذا لان هذا الُحلم يوطبن على األبواء ضرورّي ووالب

سّن الّرمد  يبلغوا   يليب حضرة ولّي أمر هللا بنّن هذا الُحلم يوطبن فقط على أولئ  الذين لم الّسواء
 بعد 

                                                                                                                                            

وألّوه ال يولد في  البهد ألساليبها الّرائعة في توليه األطفال، حيث معروا بنّووا سولون والدين غير مواسبين لعّدة أمهر،
لواروا أطفال من عمر أوالدوا للعب معهم  ولكن يبدو أّن العائن الكبير هو، وفق ا لآلثار المبارلة، أّن األم هي المرّبي 
األول للّطفل إلى أن يبل  السادسة أو الّسابعة من عمره  وبالّطبع ف ّووا ورغب في القيام بما هو األفضل، ماكرون 

 مساعدتكم   
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 ألحد المحافل الّروحاوّية المرلزّوة( 1947لاوون الّثاوي/ يواير  18)من رسالة مترلمة عن الفارسّية مقّرلة 
[64] 

 

األحياء من أبوي  الّطرفين لصّحة اوعقاد الّزواب البهائي،  إذنامترن حضرة بهاءهللا صراحة  
و غير بهائّيين، وسواء لاووا مطّلقين موذ زمن، أو غير مطّلقين   ويسري هذا الّمرن سواء لاووا بهائّيين أ

م المتين ليوّطد بوية الملتمع، ويقّوي أواصر العائلة، ووبعث في وفوس  لقد سّن حضرة بهاءهللا هذا الُحل 
بواء االحترام واإلعتراف باللميل ألولئ  الذين لاءوا بهم إلى الحياة، وأطلقوا أرواحهم في رحلتها األ

( عليوا لبهائّيين أن ودر  أّن ما يلري في ملتمع اليوم هو 92األبدّية وحو بارئها  )األقدس، الّمرح رقم 
ا برغبات أبوو هم، وغدا الّطهم حقًّا طبيعيًّا يحصلون عليه  العلس تمام ا، فالّمباب يبدون اهتمام ا متواقص 

فصلوا عن بعضهم البع ، لاّصة ممن حصلوا متذّرعين بذرائع واهّية وغير ممروعة   واألزواب الذين او
ا عن  على وصاية لاملة على األبواء، أصبح هّمهم الوحيد الحّط من أهمّية الّمرو  اسلر المسقول أيض 
إولاب هقالء األبواء   على البهائّيين، من لهل تمّسلهم الّتام باألحلام والّتعاليم البهائّية، أن يقاوموا هذه 

 سي  حياة األسرة وتمّوه لمال العهقات العائلّية، وتمّزم البوية األلهقّية للملتمع  القوى التي تولر و
 ألحد المحافل الّروحاوّية المرلزّوة( 1947تمرون األول/ أكتوبر  25)من رسالة مقّرلة 

[65] 
 

   ويملوهم في هذا الّسن ةوالديهم حّتى سن اللامسة عمر  رعاية وتوليهاتيبقى األبواء تحت 
ويملن ألبواء  هن إيماوهم باألمر المبار  وتسليلهم لمباب بهائّيين، سواء لان الوالدان بهائّيين أم ال إع

إذا ما رغبوا الللسات األمرّوة ومعامرة األحّباء لبهائّيين  أن يحضروا ةالبهائّيين دون سّن اللامسة عمر 
حضور االلتماعات ب ةن اللامسة عمر دو  البوهمان يوبالمثل إذا سمح الوالدان غير البهائيّ ، ذل  في

     فه ماوع من ذل ، إذا رغب وأن يعتون البهائّيةالبهائّية، 
 ألحد المحافل الّروحاوّية المرلزّوة( 1954تموز/ يوليو  23)من رسالة مقّرلة 

[66] 
 

تعّهد  علي  أاّل تترلهما   أّما إذافأن تكون بلاوبهما، ت حالة والدي   الصّحّية تستدعي إذا لاو
وتساعد في تنسيس أمرهللا هوا  على  أحد األقارب برعايتهما، عودها يملو  أن تدعم العمل في    

 أساس محلم ومتين    
 ألحد األحّباء( 1955تمرون األول/ أكتوبر  28من رسالة مقّرلة )

[67] 
 مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالّنيابة عنو

 
التي عّبرتِّ فيها عن رغبت ِّ الّمديدة  23/6/1977العدل األعظم رسالت  المقّرلة استلم بيت  

أوتِّ وزول  بنن تروا أبواءلما يلبرون فّعالين داعمين ألمرهللا   وتسنلين، وظر ا للمسقولّيات المترّتبة على 
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ّملووه في الّظاهر من الوالدين البهائّيين في ميدان الّتبلي ، هل سيلافن األبواء بطروقة ما لقاء ما يتح
 معاواة وتيلة التزام والديهم بلدمة أمرهللا؟  لقد طلب مّوا بيت العدل األعظم إعهم  بالّوقان الّتالية 

عود الّتفلير بهذه المسنلة، من األهمّية بملان أن وضع حقيقة وحدة العائلة باالعتبار، ودور  
 األبواء في وماطاتها   

طفل موذ وعومة أطفاره هو لائن مدر  وواع، وعضو في عائلته وعليه لما عليوا أن ودر  أن ال 
والبات تلاهها، وقادر على القيام بتضحياته الفردّية ألمرهللا بطرم مّتى  وُووصح بنّن على األبواء أن 
يمعروا بنّوهم موحوا ذل  االمتياز والفرصة للممارلة في قرارات والديهم بما يملن أن يقوما به من 

ألمره المبار ، مّما يلعلهم على وعي تام بقبول تل  اللدمات وما يترّتب عليها في ملروات لدمات 
حياتهم الّملصّية   حقًّا يملن لعل األبواء يدرلون أّن رغبة والديهم الّمديدة هي القيام بلدمات مقرووة 

 بدعم أبوائهم القلبّي المللص 
 ّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء(ُلتبت بال 1977آب/ أغسطس  23)من رسالة مقّرلة 

[68                       ] 
  
فيها عن رغبت   التي عّبرتِّ  19/2/1982التي ُأرسلت بتاروخ  استلم بيت العدل األعظم رسالت ِّ  

الّمديدة في القيام بمسقولّيات  لنم بهداية أبوائ  على وحو صحيح وتمليوهم ألن يصبحوا مواصرون 
 ألمر اللمال المبار ، وطلب مّوا أن وعلم  بالّوقان الّتالية   راسلين 

 
يماطر  بيت العدل األعظم قلق  من أّن أبواء بهائّيين مللصين قد ترلوا األمر المبار ، ومّما  

 يقسف له أّن هوا  حاالت لدم فيها الوالدان أمرهللا بملل ألحن األذى باألبواء والعائلة   
  

في اسثار المبارلة تتعّلن بالّتوليهات التي يتوّلب على الوالدين أن يعطوها هوا  عّدة إمارات 
 ألبوائهم   رّبما درستِّ ملموعة المقتطفات التي تحمل عووان "التربية والّتعليم" 

 
تتضمن هذه المقتطفات العديد من المرالع حول أهمّية وحدة العائلة   ف ذا ما ترعرع األطفال  

رور واالّتحاد، وتكون فيها األفلار واألعمال موّلهة وحو األمور الّروحاوّية وتقّدم في بيوت يعّمها السّ 
أمرهللا، فلن يلون لديوا أدوى ّم  بنّن األطفال سيلتسبون الّصفات الملكوتّية ويصبحون مدافعين عن 

 أمرهللا 
ألمومة بلّل سعادة من المقّمل أّن ما ُذلر آوف ا سيساعد  ويطمئو  لتتمّلوي من القيام بوالبات ا

وثقة   ففي األبّوة، لما هو الحال في العديد من ميادين اللدمة، ال وستطيع إاّل أن وبذل ما في وسعوا، 
مدرلين أّووا لن ورتقي إلى المقاييس المثالّية التي وسعى للوصول إليها، لكّووا واثقون أّن هللا تعالى سيلون 

 اءوا ويلمل وقائصوا  في عون من يعمل أللل أمره، وسيستليب دع
 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1982آذار/مارس 29)من رسالة مقّرلة 
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[69] 
  

م المتعلقة بدور المحفل الروحاوي 14/9/1982استلم بيت العدل األعظم رسالتكم المقرلة  
ة لألطفال في االلتماعات البهائّية من المحلي في توليه الوالدين واألطفال وتوعيتهم بالمعايير الّسلوليّ 

 قبيل الّضيافة الّتسع عمرّوة وللسات إحياء المواسبات البهائّية المقّدسة 
   

طلب مّوا بيت العدل األعظم أن وعلملم بنّوه يلب تربية األطفال على فهم األهمّية الروحاوّية  
والفضل الذي يعود عليهم لّراء ممارلتهم  لهلتماعات التي تضّم أتباع اللمال المبار ، وتقدير الّمرف

في االلتماعات بغّ  الّوظر عن ماهّيتها   من المقّلد أّن بع  ملالس المواسبات األمرّوة قد تكون 
طوولة بحيث يصعب على بع  األطفال الصغار البقاء هادئين طوال هذه الفترة   ففي هذه الحاالت، 

م من االلتماع لهعتواء بالطفل   لما يملن للمحفل قد يضطر أحد الوالدين حرمان وفسه من قس
ا مساعدة الوالدين بتوفير ملص مواسب يمرف على األطفال وورعاهم، في غرفة  الروحاوي أيض 
موفصلة، لهل لزء من الللسة   وبذل  يصبح حضور األطفال احتفال البالغين بنكمله دليه  على 

 وا به بحسن سلولهم وضولهم المتزايد وامتياز ا عليهم أن يفوز 
  

وفي لّل األحوال، يمير بيت العدل األعظم إلى أّن الوالدي ن هما المسئوالن عن أطفالهما  
وعليهما أن يلبراهم على الّتصّرف بندب عودما يحضرون الللسات البهائية   أّما إذا أصّروا على 

ا لضمان لوّ  الئن ووقور اإلزعاب في الللسات فيلب إلرالهم موها، وهو أسلوب ليس لووه ضروروًّ 
لهلتماعات البهائّية فحسب، بل هو لاوب من لواوب تربية األطفال على احترام اسلرون ومراعاة 

ظهار االحترام والّطاعة لوالديهم   مماعرهم، وا 
 المحافل(ألحد 1982تمرون األول/ أكتوبر عام  14)من رسالة لتبت بالويابة عن بيت العدل األعظم بتاروخ 

[70] 
 

ا مفّصه  في الكتابات المقّدسة للّوقان التي وردت في بيان حضرة عبدالبهاء  لم ولد توضيح 
يرّلز البيان على    5الذي اقُتطف موهالذي تضموته رسالت ، إذ يلب فهم البيان في سيام اللوح 

المتطّلبات الهزمة لتربية الّصغار موذ وعومة أطفارهم على موالهة تحّديات حياة الكبار، والمساهمة في 
توّقعها الحفال على قاعدة سلولّية لملتمع متوازن ومتقّدم، ووقّلد على العواقب الوليمة التي يملن أن و

في العادة إذا لم يتّم إيهء اهتمام لاف بهذه المتطّلبات   ففي ملتمع يحلمه ما لاء به حضرة بهاءهللا 
 من أوامر وأحلام، سيسهل على الفرد تقدير قيمة اإلطار الذي تعطي فيه تل  المتطّلبات أطيب الّثمار 

                                                 
  أمر صعب للغاية" ترلمة بيان حضرة عبدالبهاء عن الفارسّية لما يلي  "الّتعليم والّتهذيب  بعد البلوغ  5

 (111أز آثار حضرة عبدالبهاء، فقرة  موتلباتي )    
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لمحاوالت التي يبذلها اسلرون إّن ما تلدر مهحظته أّن بيان حضرة عبدالبهاء يمير إلى ا 

تحمل الكتابات المقّدسة وليس إلى لهود الفرد وفسه في الّتعّلم وتهذيب طباعه الّملصّية   لحسن الحّ  
ا عديدة بمنن العفو والمغفرة التي تتيحها الّرحمة اإللهّية للّوفوس الّضالة، وهوا  مواهد  في طّياتها وعود 

ا    على قّوة إيمان الفرد با  في تغيير سلوله مستقاة من حياة أبطال أمرهللا وحياة الّواس العادّيين أيض 
ولما تعلم، ف ّن الهدف الّرئيس لمليء مظهر أمرهللا هو تغيير سلو  األفراد، وبه يتّم تغيير سلو  

لكبير، الملتمع برّمته   لذا أوزل المظهر اإللهي أحلام ا وأوامر من منوها أن تمّلن حدوث ذل  التغيير ا
فالّوهاية المثلى وحّققها بالّتدرو  بمساعي الفرد ولهاده، وبالّتلربة واللطن، وفوم هذا لّله باالستقامة على 

 أمرهللا 
 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1984حزوران/يوويو  4)من رسالة مقّرلة 

[71     ] 
 

عملن لارب الموزل، من المهّم أن وفّلر يّمهات أن على األلان إذا  ماباإلمارة إلى سقال  
الُمعيل  الّرلل هوعلى مبدأ أّن  قائمٌ بالموضوع من موظور مفهوم العائلة البهائّية   إّن هذا المفهوم 

وال يعوي ذل  بنّي حال من األحوال أّن   واألساسّية لألبواء  الّرئيس للعائلة، واألّم هي المعّلمة الرئيسة
تة ال تحتمل الّتغيير أو الّتعديل لكي تهئم ظروف عائلة معّيوة، وال يعوي أن ملان المرأة المهام ثاب

مقصور على الموزل   فرغم أّن المسقولّية الّرئيسة قد تحّددت في واقع األمر، إاّل أّن األّب من المتوّقع 
ا مورد رز  م للعائلة   وصحيح ما أمرت له أن يلعب دور ا هام ا في تربية األبواء، وقد تكون المرأة أيض 

مقون العالم وعلى قدم المساواة إدارة إليه، ف ّن حضرة عبدالبهاء يمّلع  الّوساء على "الممارلة الّتامة في 
 مع الّرلال "
 

فيما يتعّلن باستفسارات  المحّددة، ف ّن القرار المتعّلن بالمّدة التي تقضيها األّم في العمل لارب 
على ظروف الموزل الّداللّية، وهي المعّرضة للّتغيير من وقت سلر   فالممورة الموزل إّوما يعتمد 

العائلّية ستساعد في الّتوّصل إلى الحلول المواسبة   أّما بلصوص استفسار  عن الدورات الّتدروبّية 
ّية المتلّصصة، وهل ستكون أكثر مرووة في المستقبل   يوّضح بيت العدل األعظم أّن الّظروف المستقبل

 هي التي ستحلم مسائل لهذه 
 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1984آب/ أغسطس 9)من رسالة مقّرلة 

[72]     
الذي أمرت إليه قد أساء فهم الّتعاليم البهائّية المتعّلقة بمسقولّية  الباحث المستفسريظهر أّن 

 األّب يلعب دور ا هام ا   ففي الكتاب األقدس يتفّضل حضرة اسباء حيال تعليم أبوائهم   من المقّلد أنّ 
 بهاءهللا 
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اّلذي رّبى إبوه ّن ا حّدد في الّلوح    إُلتب على لّل أب تربية ابوه وبوته بالعلم واللّط ودووهما عمّ 
 ئي وعوايتي ورحمتي اّلتي سبقت العالمين  ائي عليه بهء لنّوه رّبى أحد أبواااو إبو ا من االبو

 
ها ق دعاو موقفها وسلولها، ف ،للّطفل األّولمن حقيقة أّوها المعّلم  تنتيالذي أولل لألّم  إّن أهمّية الّدور 
، وفور والدته   وهو ال يزال في رحمهاعلى الّطفل  البال  تنثيرهاوحالتها اللسدّية لها  ما تنكلهحّتى و وموالاتها، 

، إذا لان ذل  مملو ا، أن تكون مع الّطفل قّدر لهاله   وقد  أُعدّ ل الذي موحها هللا حليب ا هو الّطعام األوّ التي هي ف
ا وال يدعو طفله  أّن األّب ال ُيحبّ هذا ال يعوي و وتعّلمه في أّيامه وأمُهره األولى    لترّبيه به   وألّوه أو يهتّم  لهأيض 

ا، بيوماللعائلة، فالوقت الذي يقضيه مع طفله عادة ما يلون محدو  المعيل الّرئيس  قروبة موه باستمرار تكون األّم  د 
األكثر تنثير ا على تكوووه حيث يلون فيها ومّوه وتطّوره أسرع موه في مراحل عمره لّلها   ولّلما الّزموّية لهل الفترة 

 ا أكبر يملن لألّب أن يلعب دور  ، وعودها أكثر استقهلّية، تتغّير طبيعة عهقته بوالدته ووالده وأصبحالّطفل  وما
 

إّوما الّرلل والمرأة  أّن المبدأ البهائي القاضي بالمساواة بين للباحث المستفسرقد تلد من المفيد أن تقّلد  
ا في الّتعاليم البهائّية،  هذا و   ر تتعافي المهام بيوهما في بع  الملاالت ال   توّوع   ولودوحقيقة لاء واضح 

 المبدأ   
 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم الثوين من األحّباء( 1984 آب/أغسطس 23)من رسالة مقّرلة 

[73] 
 

لووهن أّمهات موفردات ينلذن على  معاواة بع  السّيداتبيت العدل األعظم يدر  تمام ا إّن 
عاتقهّن مسقولّية تربية األبواء واإلوفام عليهم بالكامل   إّن مقصد دين حضرة بهاءهللا هو إحداث تحّول 

ي أساس الملتمع اإلوساوي برّمته الذي سيممل بعث الّروحاوّية في العالم اإلوساوي، وتحقين لذري ف
وحدة العهقات اإلوساوّية، وقبول مبادئ حيوّية من قبيل مساواة الّرلل والمرأة؛ ووتيلة لهذا الّتحّول سيتّم 

الّزواب    حاالت اوهيارإلى لبير في الّظروف التي تقّدي  ترالعتعزوز استقرار الّزواب، وسيلون هوا  
؛ إلولاحهولتحقين هذا الهدف بسرعة، على البهائّيين أن يستمّروا في لذب القوى الّروحاوّية الضرورّوة 

 من وراء تل نّن الحلمة ب ولّلهم ثقة ،الّتعاليم البهائّية لاءت فيبالمبادئ التي  اتامًّ  م اوهذا يتطّلب التزا
  لعموم اللوس البمريّ  بالّتدرو المبارلة ستتكّمف الّتعاليم 

 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1988لاوون الّثاوي/يواير  11)من رسالة مقّرلة 
[74] 

 

في ضوء الّتعاليم البهائّية المتعّلقة  تلدها 6إّن أفضل طروقة للّوظر في المسائل التي أثرتها
ت العائلّية   يلب أن يسود هذه العهقات روح من االحترام المتبادل ومراعاة لمماعر الوالدين بالعهقا

 بتربيةواألبواء على حّد سواء، بحيث يللن األبواء إلى الوالدين طلب ا للّوصح واإلرماد، ويقوم الوالدان 

                                                 
 بخصوص موافقة الوالدين  6 
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بحسن قلت قواهم اللاّصة وقد ُص سن الّرمد  بلوغ األطفالورعاية أبوائهم   إّن ثمرة هذه العهقة هي 
 فهحهم وولاحهم    بنسلوب يحّقن لهميلون بمقدورهم توليه مسار حياتهم  وسداد الّرأي، وبذل الّتمييز 

  

هم ق أبوا إذا ما طّور والعقهوّيةالحلمة ب أن يتحلياالوالدين  علىوفي إطار هذا االحترام المتبادل، 
تقديمهم الّوصيحة ّظروف  دّقةعليهم أن يراعوا بلّل و ّزواب   وهاية إلى الالقد ُتفضي في  عهقات صداقة
 تدّلل في مقووهم  أّوها قد تبدوواألحوال التي 

 

ا ليرهم  يهّمهماومن لهتهم، على األبواء أن يدرلوا أّن والديهم  وصهحهم، وأّن ولهة وظر لدًّ
 وألذها بعين االعتبار بلّل اهتمام  الوالدين لديرة باالحترام

 

 ن مبامرة، ثم يتبعهن المعوّيي  بداية  بين الطرفي  يلون تعلمون، ف ّن التيار مرو  الّزواب  ولما
 إلتمام الّزواب  لمرنالحصول على موافقة األحياء من والدي  الّطرفين 

 

في لافة مواحي العهقات اإلوساوّية، هوا  دور لبير للممورة لما هو الحال  ،وبهذا اللصوص
وتوضيح المسار الّصحيح الذي يلب أن يسلكه الفرد في ضوء الّتعاليم البهائّية  سوء الفهم تبديدفي 

  المبارلة    
 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1988تّموز/يوليو  25)من رسالة مقّرلة  

[75] 
  

مهّم أاّل وقّلل من منن مع أّن دور األّم في تومئة األبواء عظيم حقًّا، إاّل أّووا ومعر أّوه من ال
مسنلة  تر أهمّية المسقولّية التي أسودتها الكتابات المقّدسة لألب في هذا الملال   يميل اسباء اليوم إلى 

ا بنّن الّتعاليم  تربية األبواء لألّمهات إلى حّد ال يملن تبروره على اإلطهم، وال وود أن وعطي اوطباع 
  لو     هذا الموقف والسّ  تقّودالبهائّية 

 (1989مبان/فبراير  28)من مذّلرة أعّدها بيت العدل األعظم مقّرلة  
[76] 

 
المتعال، وتتضاعف برلات األحّباء إذا  ال مّ  أّن تبلي  أمرهللا من أعظم األعمال لدى الغويّ 

ا ذو أهمّية روحاوّية س وال امية، لمعوا بين التبلي  والهلرة   إّن الّسهر على احتيالات العائلة هو أيض 
لدمة أمر هللا   إذ يلب اعتبار تبلي  أمرهللا وتلبية احتيالات  باالولران فيتلاهل ترّقي العائلة ُيسمح ب

هي التي تحّدد أّن ظروف ا معّيوة  إالّ العائلة لههما في وفس الّدرلة العالية في ميزان لدمة أمرهللا   
ن أبواء المهالرون ه أّن ب   من المسّلم موهامع لّل  درلة تعاملهالعائلة ل إلى ممارلة والديهم ُيدعو 

مار  أبواء حضرة بهاءهللا وحضرة ملان آلر غروب عليهم مثلما إلى  ن بالّتضحية عودما يوتقلو 
وصيبهم من البرلات الّروحاوّية  ن عبدالبهاء والديهم بتضحياتهم   لكن عليوا أن ال ووسى أن األبواء سيوالو 

 وثواب الهلرة   
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 ُلتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1990مبان/فبراير  8الة مقّرلة )من رس
[77] 

 
لقد طرحتا عّدة أسئلة حول معاملة األطفال   من الواضح من الكتابات المقّدسة البهائّية أن 

موقي أفودي ممارسة الّتنديب هو لزء حيوي ومهّم في عملّية تربّية األطفال وتعليمهم   لقد ذلر حضرة 
 في رسالة ُلتبت بالّويابة عوه ما يلي  

عقليًّا ال غو ى عوه في الحقيقة، وال يملن  وإّن الّتنديب من أّي ووع لان لسدي ا أو ُللقيًّا أ
أن يلون أّي توليه لامه  أو مثمر ا إذا أهمل هذا العامل، إّن الّطفل عودما ُيولد يلون 

ا عن الكمال فهو ليس فقط عال ز ا لكّوه في الحقيقة واقص حّتى إّوه بالّطبيعة يميل بعيد 
ذا  ه هذا الطفل وتوضبط رغباته الّطبيعّية وُتكّيف وتوّله وا  أكثر إلى الّمّر، يوبغي أن يول 
لزم األمر ُتكبح وُتوّظم حتى يضمن ومّوه اللسماوي والُلُلقي الّصحيح  إّن الوالدين 

ا موقف "الّهمقاومة" وحو أوالدهم وبلاّصة األوالد البهائّيين ال يملوهما حقًّا أن يتبّوي
الّطائمين الّضعيفين بطبيعتهم، حّتى إّوه ليس بلاف  أن يصّليا وودعوا هللا من أللهم، بل 
يوبغي للوالدين في الواقع أن يسعيا في غرس مبادئ سلو  ُلُلقّي في أذهان أطفالهم 

ر المبار  وتعاليمه بلّل عواية ولباقة الغّضة بلّل لطف وصبر وولّقواهم مبادئ هذا األم
ومحّبة حتى تمّلوهم من أن يصبحوا "أبواء هللا الحقيقّيين" ويّمبوا لمواطوين ُمللصين 

 أذلياء في ملكوته   

 
يلب أن  ه، إاّل أوّ وتعليمهمأمر مقبول في سيام عملّية تربيتهم مع أّن الّتنديب اللسدي لألطفال  

ا عن الغضب والعوف الذي يتعّر  فيه "بلّل لطف وصبر" و "ب يتمّ  ا لدًّ لّل عواية ولباقة ومحّبة" بعيد 
األطفال للّضرب واإلساءة في بع  مواطن العالم   إّن معاملة األطفال بهذه الّطروقة البغيضة هو إولار 

 لحقوقهم اإلوساوّية ولياوة للّثقة التي يوتظرها الّضعيف من القوّي في اللامعة البهائّية 
 

ا إوساويًّا أكثر لّسة من الّتحّره اللوسّي  من   أملالهاألطفال   وأحّط بالّصعب أن وتلّيل سلول 
اإلوساوّية، وبللمات حضرة ولي أمرهللا، عودما يظهر "ضهل  أقدارسفاح القربى   ففي وقت من 

ة    لّل ذل  يظهر بنمّد الّطبيعة اإلوساوّية" و "اوحطان الُلُلن اإلوساوي" و "فساد واوحهل الوُُّظم البمروّ 
مرور وأعظم ثوران"   وعودما "يسلت صوت الّضمير اإلوساوي" و "يلتفي معور الحياء والللل" على 

على حمايتهم وت مِّ ئتُ االمقّسسات البهائّية أن تكون حازمة ويقظة في التزامها حيال حماية األطفال الذين 
أن تكون ذروعة لتونى بوفسها عن والبها  وعلى أحد لتماسات ورعايتهم، وأاّل تسمح للّتهديدات أو اال

الوالدين الذي يعلم بنّن مروله في الّزواب يعّر  الّطفل  للتحّره اللوسي أاّل يسلت على ذل ، بل عليه 
أن يقوم بلافة الّتدابير الهزمة، بمساعدة المحفل الّروحاوي أو الّسلطات المدوّية إذا اقتضت الّضرورة، 

 لو  البذيء غير األلهقي على الفور وطلب الّمفاء والعهب لوقف هذا السّ 
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العرفان ن تلاه أبوائهم، وحّث األبواء على رّلز حضرة بهاءهللا بملل لبير على والبات الوالدي  

مار حضرته إلى أّوه أبمثابة الفوز برضاء هللا  ومع ذل ، ألّوه  ابرضائهم والفوزهم اللميل تلاه والدي  ب
   لبيت العدل األعظم الحّن أعمالهماوة، يملن أن ُيحرم الوالدان من حّن األبّوة وتيلة تحت ظروف معيّ 

في أن يمّرع باللصوص، فقد قّرر أن يتم الّرلوع إليه في الوقت الحاضر في لميع الحاالت التي يظهر 
لموافقة على فيها من سلو  أو ملصّية أحد الوالدين أّوه غير لدير بحصوله على حّن األبّوة لحالة ا

مثه    فمسائل لهذه مملوة الحدوث من قبيل قيام أحد الوالدين بسفاح القربى، أو إذا حملت  بالّزوا
ا عودما ُيلفن أحد الوالديغتصابالالّطفلة وتيلة ا ا في حماية الّطفل من تحّره لوسّي ، وأيض  ن عمد 

 آثم  
 بالّويابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء(ُلتبت  1993لاوون الّثاوي/ يواير  24)من رسالة مقّرلة 

[78] 
 

أمرهللا عن آبائهم، ف ّن اسباء مسقولون عن تومئة  ن ن ال يرثو ي    مع أّن األطفال البهائيّ 
أطفالهم ورعاية صّحتهم الّروحاوّية   لهذا على الوالدين أن يسعوا في إعهم أطفالهم موذ وعومة األظفار 

الّتامة لوصائح وأحلام وأوامر حضرة  الّطاعةوه، وأن يلهدوا في توليههم وحو بولود هللا وأّن يحبّ 
بهاءهللا   ومن بين هذه الّوصائح االعتراف بلافة المظاهر اإللهّية والمعامرة مع األديان لّلها، والّصداقة 

ائّيين إاّل إذا لان مع لميع البمر، وأهمّية تحّري الحقيقة   لهذا من الّطبيعي اعتبار أطفال البهائّيين به
هوا  ماوع يحول دون ذل    وبنساس لهذا من المعرفة والفهم سيلون لّل طفل قد أُعّد بملل لّيد ألن 

 يفّلر بوضوح ويقّرر لوفسه أّي طرون سيسل  عودما يصل سن البلوغ أو في مسار حياته لبال   
 بة عن بيت العدل األعظم ألحد األحّباء(ُلتبت بالّويا 1994لاوون الّثاوي/ يواير  26)من رسالة مقّرلة 

[79] 
 

التي  الكبرى هوا  عّدة فقرات في الكتابات المقّدسة ترّلز على أهمّية وحدة العائلة والمسقولّية  
 إلى إطاعة، ف ّن البهائّيين مدعّوون حقًّا   وعليهيلب أن يوليها األبواء تلاه والدي هم والوالدين تلاه أبوائهم

 والديهم 
من أهّم المبادئ البهائّية   حّتى الفضائل، إذا  ذل ، ف ّن مبدأ االعتدال في لميع األمور ومع 

تمّسلوا بها إلى حّد اإلفران ولم وقروها بفضائل ألرى ملّملة، ف ّوها قد تقّدي إلى ضرر لبير   فعلى 
ا موه أن يرتكب معصية   سبيل المثال، عليوا أن ال وتوّقع من الّطفل أن يصغي إلى أوامر والديه إذا طلبو 

حضرة  بّينولذل  هوا  لطر عظيم يلمن في تعظيم أحد األحلام بمعزل عن أحلام ألرى   ولما 
حقوم لّل فرد من  مروطة أن تحّقن الّتوازن بينوحدة العائلة هو أمر في غاية األهمّية،  إنّ عبدالبهاء 
 أفرادها 
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 أحلامة، لووها وحدة إوساوّية، بمقتضى وفق ا لتعاليم حضرة بهاءهللا، يلب تثقيف العائل
مراعاة  لما يلب اإلوساوّية  العائلة لافة الفضائلأفراد تعليم  وووبغيوالّتقديس    الّتوزوه
 فحقوم  ، أي حّن من حقوم أفرادها وعدم اوتها على الّدوام،  الّربان العائليسهمة 

تترّتب للموطن واألصول   فلما تكون ملالفة  أالّ ، و يلب أاّل ُتوته  البن واألب واألما
تلاه  معّيوةألب والبات تترّتب على الذل  فتلاه والده،  معّيوةوالبات  على اإلبن

 معّيوة يلب المحافظة عليهالألّم واأللت وسائر أفراد العائلة امتيازات وحقوم و    ابوه
 يلحنر ضر أّي وحدة العائلة، واعتبار  دعم وتعزوز لميعها   وعهوة على ذل ، يلب

اللميع، وراحة لّل موهم هو راحة لللميع، ومرف  يلحنفرد موها هو ضرر بنّي 
  أحدهم هو مرف اللميع 

  لطب لحضرة عبدالبهاء ألقاها في  الواليات المتحدة Promulgation of Universal Peace)من لتاب 
 (168، ص 1982وولمت، ، الّطبعة الّثاوية، دار الّطبع والّومر في 1912األمرولّية ولودا عام 

 

أال وهو ومقاربته  طاعة الوالدين يلب أن يتنّثر به فهم البهائّي لولوبوهوا  مبدأ أساسي آلر  
الّوصيحة اإللهّية بالممورة في لميع األمور   ولما يتفّضل حضرة عبدالبهاء بنّن "الممورة هي إحدى 

فهمهما بالممورة وأحد الوالدين، أن يعّمقا  بناالالعواصر األساسّية لألحلام اإللهّية"   ف ذا استطاع 
لولهة وظر بعضهما البع ، والوصول إلى وحدة في الفلر والهدف، عودئذ  يملن تلّوب الّصراع حول 

  الّطاعة
  

بداء الّرأي الّملصي  والحرّوة ا طاعةبلصوص وقام  حول العهقة بين  لوالدين من واحية وا 
رى، يوّله بيت العدل األعظم عوايت  إلى ولهة وظر ألرى حول والّوضوب الّروحاوي من واحية أل

الموضوع   فمع أّن األفراد مسقولون عن أعمالهم وومّوهم الّروحاوي، إاّل أّوهم ال يعيمون فرادى بل هم 
رغبة والديه أو  أمامالّملصّية عن رغبته الفرد  بتوازلقرار  اّتلاذلزء من عائهت وملتمعات   إّن 

يمّثل تعبير ا عن حرّوة اإلرادة وليس  –رهللا أو الّسلطات المدوّية أو القاوون في تل  المسنلة مقّسسات أم
أكثر من ذل  في و هم في وحدة العائلة ال بل وفي التيار االبن اإلطاعة، ف ّوه بذل  يسلها    تحليم ا

 وحدة أمرهللا 
 بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( ُلتبت بالّويابة عن 1997أيلول/ سبتمبر  24)من رسالة مقّرلة 

[80] 
ُهم هائمين على     ُمهم التربيُة الّروحاوّيُة واالولراُن في الحياةِّ البهائّيةِّ   وعليوا أال وترلا فنطفاُلوا تلزا

ولوهِّهِّم  صرعى تياراتِّ عالم  موبوء  باأللطارِّ األلهقّيةِّ   ففي ملتمعِّ اليومِّ يوالُه األطفاُل مصير ا قاسي ا 
هم  ، وولُد األطفاُل أوفسا ا   فالمهييُن والمهييُن في القطرِّ تلوا اسلرِّ يعاوونا من الت فلُّ ِّ االلتماعيِّّ حرل 
غرباءا بين والدي نِّ وأفراد  بالغين آلرون سواء عاموا في باحبوحةِّ الغوى أو مرارةِّ الفقرِّ   ولهذه الغربة لذوٌر 

مادّيُة البحتُة وتمّلُل لوهرا الهديوّيةِّ الُمستوليةِّ على قلوبِّ البمرِّ في في مستوقعِّ األواوّيةِّ التي تفرُزها ال
خ    ومع  للِّّ ملان    إن  الّتفلُّ ا االلتماعّي لألطفالِّ في وقتِّوا الّراهنِّ مقمٌر أكيٌد على ملتمع  موحلّ  متفسِّّ
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لر ا على عرم  أو طبقة  أو أّمة  أو وضع  اقتصا دّي معّين، فاللميع مبتلى  به   ذل ، فهذا األمُر ليسا حِّ
و دون في الليهِّ  وما يعتصُر قلوبواا ألم ا مماهدُة عدد  لبير  من األطفالِّ في ملتلفِّ أرلاءِّ العالمِّ ُيلا
مون ُعّماال  وُوباعون رقيق ا وُيلراهون على ممارسةِّ البغاءِّ وُولعلونا ماّدة  للُموتلات والّتصاوور  وُيستلدا

م آباقهم المومغلون بنهوائِّهم الّملصّيةِّ، ويقعون فروسةا أملال  ألرى ال حصرا لها من اإلباحّيةِّ، ووهلره
اللداعِّ واالستغهلِّ   ولثيٌر من هذه الفظائعِّ يمارُِّسها اسباُء أوفُسهم مع أطفالِّهم   وعليه ال يملُن تقديُر 

تِّوا البهائّيةِّ أن تعيها في معزل  عن األضرارِّ الّروحاوّية والّوفسّيةِّ الّوالمةِّ عن ذل    وال يملُن للامع
هدِّ  إفرازاتِّ تل ا الّظروفِّ   إّن وعياوا بهذه الحقيقةِّ يلُب أن يدفعاوا لميعا  وحوا العملِّ الحثيثِّ واللا

 الموصولِّ لصالحِّ األطفالِّ وسهمةِّ المستقبلِّ   

 
أملا المستقبلِّ وضماواُه   وهم إّن األطفالا هم أو فاُس لوز  يملُن لللامعةِّ أن تمتلكاه، ألن فيهم ورى 

الذين يحملون بذورا الّملصّيةِّ التي سيلون عليها الملتمع في المستقبلِّ والتي يمّللها إلى حدّ  لبير  ما 
فُِّقون في أدائه تلاها األطفالِّ   إوهم أماوٌة ال يملُن للامعة  فّرطت  يفعُله البالغون في اللامعةِّ أو بما ُيل 

، وأسلوُب معاملتِّهم، وووُع االهتمامِّ بها أن تفلتا من الع قابِّ   فتطوون األطفالِّ بالمحّبةِّ من اللميعِّ
لو ِّ التي يتعامل بها الكبار معهم، لل ذل ا يمّثُل لزء ا من اللواوبِّ الحيوّيةِّ  المبذولِّ وحواهم، وروُح السُّ

حّبُة تستلزُم الملاعةا على تعوودِّ للّسلو ِّ والموقفِّ المطلوبِّ   فالمحّبُة تستدعي الّوظاما واالوضبانا، والم
ُهم بالكّلّيةِّ ليحّققوا أهواءاهم   وولُب  ، ال أن وتر ا العوانا لوزواتِّهم أو وتُرلا األطفالِّ وتدروبِّهم على الّمدائدِّ
توفيُر لوّ  يمعر األطفاُل فيه باوتمائِّهم لللامعةِّ فيمارلوواها أهدافاها وطموحاتِّها   يلب توليُههم بمحبة  ال 

هِّ بنساليبا ت للو من الحزمِّ للعيه وفنا معاييرِّ الحياةِّ البهائي ةِّ، وأن يقوموا بدراسةِّ األمرِّ المبار ِّ وتبليغِّ
 تت فُن وظروفاهم   

ها بع ا الكلماتِّ للوالدي نِّ اللذي ن يتحم هن المسقوليةا األساسيةا في تربيةِّ   واسن وودُّ أن وولِّ
هم أطفالِّهم وتومئتِّهم   إووا ووام ُدهم بذلا االهتمامِّ المستمرِّ لتربيةِّ أطفالِّهم تربية  روحاوية   ووبدو أن بعضا

ها، وآلرون يعتقدون بضرورةِّ تر ِّ  يعتقُد بنن هذا الووعا من التربيةِّ يقُع ضمنا مسقوليةِّ اللامعةِّ وحدا
فاظا  على استقهلِّهم في الّتحري عن الح هم األمرا المبار ا حِّ قيقةِّ  وهوا  مان  يمعرون األطفالِّ دون تدروسِّ

ُفر ض  على الوالدي ن بنّوهم ليسوا أهه  للقيامِّ بهذه الُمهم ةِّ   للُّ هذا لطن   لقد تفّضلا حضرُة عبد البهاء "
اما وبنات هما ويعلّ ماام بمنتهى الهمَّة   في حال  قصور ا ما بهذا "، وأضاف أّوه "فرضًا بأن ُيربّ يا أبناء 

"   وبغّ ِّ الو ظرِّ عن مستوى الّتحصيل ان ومدحوران ومذمومان لدى هللا الغيُّورالّصدد فُهما مؤاخذ
العلمّي للوالدي نِّ تبقى مهّمتهما هامة  وحّساسة  في صياغةِّ التطّور الّروحاوّي ألطفالِّهم   عليهما أال يستلّفا 

ألساسي عليهم بتنمينِّ البيئةِّ بقدرتِّهما في تمليلِّ ملصيةِّ أطفالِّهما األلهقّية  ألوهما صاحبا التنثيرِّ ا
لقاوها بحبِّهم  ِّ، واللهادِّ من أللِّ توفيذِّ أحلامِّه، واّتصافِّهما بروحِّ اللدمةِّ  المواسبةِّ في الموزلِّ التي يال 
، وتحّررِّهما من مرورِّ الغيبةِّ المدّمرةِّ   فللُّ والد  مقمن  باللمالِّ  ألمرِّه، وتوزوهِّهما عن موائبِّ الّتعصبِّ

، وهي الّطاعُة التي المبار ِّ يحم ُل في عوقِّه مسقوليةا السلو ِّ الكفيلِّ ب ظهارِّ الّطاعةِّ الّتلقائّية للوالدينِّ
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توليها التعاليمِّ المبارلةِّ قيمة  لبيرة   ومن الطبيعي أّن الوالدين، إلى لاوبِّ أعبائِّهما الموزلّيةِّ، عليهما 
وولُب أن وضعا وصبا أعيوِّوا أيضا  أن األطفالا  والُب دعمِّ صفوفِّ تعليمِّ األطفالِّ التي توّظمها اللامعُة 

يعيمون في عالم  يلبُرهم بحقائنا لاّفة  قاسية  من لهلِّ تلاربا مبامرة  ملبولة  باألهوالِّ التي مر  ذلُرها، 
 أو بما تومُره وسائُل اإلعهمِّ من معلومات  ال يملُن تفاديها، ولثيٌر موهم ُيساقون وحوا البلوغِّ قبل أواوِّه،
وبيوهم أطفاٌل يبحثون عن قيم  ومعاييرا تهدي ُلطاهم في حياتِّهم  وأماما هذه الللفّيةِّ القاتمةِّ الممقومةِّ 

خ  متدهور، على األطفالِّ البهائيين أن يسطعوا ولوما  متأللئة رمزا  لمستقبل  أفضل   لُملتمع  متفسِّّ
 لى البهائّيين في العالم(التي وّلهها بيت العدل األعظم إ 2000)من رسالة الرضوان لعام 

[81] 
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 تعزيز الحياة البهائّية  03

 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا
 

طااوبى لبياات فاااز بعنااايتي وارتفاا  فيااو ذكااري وتشااّرف بحضااور أوليااائي الااذين نطقااوا بثنااائي   
ألساماء وتمّسكوا بحبل عناايتي وفاازوا باتالوة آيااتي. إّنهام عبااد مكرماون الاذين وصافهم هللا فاي قياوم ا

 وفي كتب أخرى. إّنو او الّسام  واو الّناظر واو المجيب. 
 )من أرميف المرلز البهائي العالمي( 

[82] 
 

. و  ين  ت و  ف ي د  و  ر آء  م ن  إ خ  ُفق  ل ى أ ا ل و  و ال  و  و ع  س  ل ى ن ف  اُ  ال م ر ء  ع  ف   ر أ ُس ال ه مَّة  ُاو  إ ن 
 

ار ة  ُاو  ُحبّ ي ب   ٍء ر أ ُس التّ ج  ي  ٍء ع ن  ُكلّ  ش  ي  ت ق ُر ُكلُّ ش  و  ي ف  ب ُدون  ٍء و  ي  ٍء ع ن  ُكلّ  ش  ي  ت غ ن ي ُكلُّ ش  و  ي س 
يٍر. زٍّ ُمن  ا ُرق م  م ن  ق ل م  ع   و ا ذ ا م 

  
 ( 136)ملموعة من ألواح حضرة بهاءهللا الّوازلة بعد الكتاب األقدس، ص 
[83] 

 

ا في أّن لّل ما صدر ولر  ى من القلذم األعلذى مذن أوامذر ووذواه  يرلذع وفعهذا إلذى العبذاد ال مّ  أبد 
ذا ُوّفذذن الّوذذاس علذذى أدائهذذا وهذذبهم الحذذّن، لذذّل لهلذذه وعذذّز، البرلذذة لمذذا  أوفسذذهم، وموهذذا مذذثه  حقذذوم هللا، وا 
يبقى ذل  المال من وصيبهم ووصيب ذرّوتهم، ولما ترى، ف ّن أكثر أمذوال الّوذاس مذا لاوذت ولذن تكذون مذن 

ويسّلط الحّن األغيار عليها أو وّراث ذا يلذون األغيذار أفضذل مذوهم  إّن حلمذة هللا البالغذة فذوم لذّل  وصيبهم،
  لو عملذوا بذاألوامر لحصذلوا علذى ليذر إّن الّناس يشهدون ثّم ينكرون ويعرفون ثّم يجهلون ذلر وبيان  

 الّدويا واسلرة  
 (17الملموعة المستودية لحقوم هللا، مقتطف رقم )

[84] 
 

 مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء
 

إّني أدعو هللا أن يجعال بيتاك  محااًل لساطو  أناوار الهادى وانتشاار آياات هللا وتوّقاد ناار محبتاو فاي 
مائو في كّل حين واعلمي أّن كّل بيت يرتفا  مناو ذكار هللا بالتهليال إلاى الملكاوت الجليال  قلوب عبيده وا 

 . ياض ملكوت هللامن ر  ةمن جنان هللا وروض ةذلك البيت جنّ 

 )من أرميف المرلز البهائي العالمي( 
[85] 
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إذا تلّلى الحّب والوفام في العائلة ف ّوها ستتقّدم وتصبح مستويرة وروحاوّية، ولكن إذا سادت العداوة 
 والبغضاء بين أفرادها، ف ّن دمارها وههكها محتومان 

(The Promulgation of Universal Peace ضرة عبدالبهاء لهل زوارته إلى الواليات المّتحدة ولودا   لطب ألقاها ح
 (154(، ص 1982، طبعة موّقحة )دار وولمت للّطباعة والّومر 1912عام 

 [86] 

يملووا مقاروة الملل بنفراد عائلة، فالعائلة ملّووة من أفراد، ولّل مّلة ملّووة من أفراد وأملاص 
ا  ف ذا لمعتم لميع الملل تصبح عائلة عظيمة  ومن الواضح أّن الّوزاع واللدال بين أفراد عائلة  أيض 

 واحدة يقّديان إلى اللراب  وبوفس الكيفّية ف ّن الحرب والقتال بين الملل يقّديان إلى دمار عظيم 
 (99، ص 2)مترلم عن الفارسّية، ملموعة لطابات حضرة عبدالبهاء، ب 

[87] 

 بموتهى المحّبة واللطافة   عامل لّل األصدقاء واألقرباء وحّتى الغرباء
 )مترلم من لوح بالفارسّية من أرميف المرلز البهائي العالمي( 

[88] 

 

ال تحزن، فستسلن عاصفة األحزان، وتزول الحسرات، ووتهمى الحرمان، وتمتعل وار محّبة هللا 
ة والّم ، وتظهر فتحرم أموا  الهّم والغّم! استبمر واطمئن بعوايات البهاء على منن توعدم معه الّروب

 فيوضات الغيب في عرصة الولود   
 

إذا آثر األصدقاء واألقرباء االبتعاد عو ، ال تحزن فا  قروب مو   أّما أوت فتقّرب ما استطعت 
من األقرباء والغرباء وأظهر لهم العطف والمحّبة  ولن في غاية الّصبر والّتحّمل  ومهما بلغوا من الّظلم 

 وصاف، ومهما أبدوا من البغ  العداوة فقابلهم بالّصدم واأللفة والمصالحة  عاملهم بالعدل واإل
 )مترلم عن لوح بالفارسّية من أرميف المرلز البهائي العالمي(

[89] 

أّيها اإللوة العطوفين الّسالكين سبيل هللا! املروه تعالى لما لمعتم األلّوة اللسماوّية والّروحاوّية 
ا  وأصبح باطولم عين ظ اهرلم، وظاهرلم عووان باطولم  إّن حهوة هذه اإللّوة تمّتع مذام الّروح، مع 

ولّذة هذه الّوسبة تسّر الفقاد  احمدوا هللا ألّولم لالطيور الّملورة قد بويتم أعماملم في الحدائن اإللهّية، 
فنوتم وبالمثل ستبوون أعماملم في روضة الّرحمن في الملكوت األبهى فوم أغصان سدرة الموتهى، 

فاشكروا هللا على اذا طيور مروب الهداية وعوادل أيلة الموهبة  فنّي فضل هذا وأّي عواية عظيمة تل   
   الجليلالفضل العظيم والفوز 

 ( 244، ص 2)موتلباتي أز ملاتيب حضرت عبدالبهاء، ب
[90] 
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بالّوصائح أوصلوا بمارة الملكوت إلى األسماع، واومروا للمة هللا في األصقاع، واعملوا 
أي، قوموا بنعمال وآداب تهب الحياة للسم العالم وتوصل طفل اإلملان إلى مقام   والوصايا اإللهّية

الّرمد والبلوغ  امعلوا ما استطعتم ممع المحّبة في لّل محفل، وادللوا الّسرور واالمتوان بغاية الّرأفة إلى 
ذا لّل فقاد  الطفوا الغرباء تمام ا لما تهطفون األقربا ء، ولوووا للغير عطوفين أوفياء لما أوتم لألحّباء  وا 

ذا ممت بلم  ذا طعولم أحد في الكبد فضعوا مرهم ا على لرحه، وا  سعت وفس للحرب فاسعوا للّصلح، وا 
ذا أوقعلم في الّتهلكة  ذا أعطاكم الّسّم القاتل فقّدموا له الّمهد الّمافي، وا  ذا الملم فامدحوه  وا  أحّبوه، وا 

ا وروحاو ا  وتيلة فاموحوه  ا لوووا ورد  ذا أصبح مول  ا، وا  ذا سّبب لكم ألم ا لوووا له عهل  الّمفاء األبدي  وا 
لهذه األعمال واألقوال قد يغدو هذا العالم الّظلماوي ووراويًّا وهذا العالم الّترابي سماويًّا وهذا الّسلن 

 يمة المحّبة والوفاء في قطب العالم  الّميطاوي أيواو ا رحماويًّا  فتزول الحرب اللدال وترتفع ل
 )مترلم عن لوح بالفارسّية من أرميف المرلز البهائي العالمي( 

[91] 
 

لّل إوسان واقص  أواوي  وال يفّلر إاّل في راحته ومصلحته الّملصّية، ولكن مع اّتساع آفام فلره 
ذا اّتسعت آفام فلر  ه أكثر أضحى يفّلر في سعادة أهل بلده  قليه  يبدأ بالّتفلير في راحة ولير عائلته  وا 

وعودما تّتسع آفام فلره أكثر فنكثر يفّلر في عّزة وطوه وأّمته  وعودما تّتسع آفام فلره اّتساع ا تامًّا 
وتصل إلى درلة الكمال يفّلر في علّو ووع اإلوسان، ويطلب لير لميع الللن، ويسعى في راحة 

 ال وسعادة لميع البلدان، وهذا دليل الكم
 ( 34لباتي أز ملاتيب حضرت عبدالبهاء، رقم ت)مو

[92] 
 

أّي رّب! في هذا الّدور األعظم مفاعة األبواء لآلباء مقبولة لدي ، وهذا من لصائص ألطاف 
هذا الّدور الهمتواهية  فيا رّب يا رحمن، اقبل إذن رلاء عبد  هذا لدى عتبة أحدّيت ، واغرم والده في 

البن قائم على لدمت  وساع  دوم ا في سبيل محّبت   إّو  أوت المعطي الغفور بحور األلطاف، فهذا ا
 العطوف!

 )مترلم عن الفارسّية من أرميف المرلز البهائي العالمي( 
[93] 

 

يا إماء الّرحمن املرن لمال القدم اللتماعلّن في هذا القرن األعظم والعصر الموّور  وملر 
العهد والميثام بلّل متاوة وقّوة، وبمولب الّتعاليم اإللهّية والّمروعة هذه األلطاف يلون باالستقامة على 

المقّدسة قوموا ب رضاع أطفالكّن موذ سّن الّطفولة من ثدي الّتربية الكاملة، وتربيتهم موذ سّن الّرضاعة 
رّب وأّول على منن ترسخ اسداب والّسلو  بمولب الّتعاليم اإللهّية تمام ا في طبائعهم وطيوتهم  فاّول م

 معّلم هّن االّمهات اللواتي يقسسن حقًّا سعادة ورفعة وأدب وعلم ومعرفة وفطوة ودراية ودياوة األطفال 
 ( 123-122، ص 1)موتلباتي أز ملاتيب حضرت عبدالبهاء، ب
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[94] 
 

أّيتها الوردة المتفّتحة في حديقة محّبة هللا، احمديه لما ُللقتِّ من صلب األحّباء، ورضعت من 
ي محّبة هللا، وومنت ووموت في حضن معرفة هللا، أملي أن تحّققي آماوي أبي  وأّم ، وتصبحي سروة ثد

باسقة في حديقة آمالهما، وثمرة طّيبة ياوعة لملرة تطّلعاتهما، وتقومي بلدمة للمة هللا، وتصبحي سبب 
 عّزة أمرهللا 

 ( 243، ص 2)موتلباتي أز ملاتيب حضرت عبدالبهاء، ب
[95] 

 

 طفات من رسائل كتبت بالّنيابة عن حضرة شوقي أفنديمقت
 

فبيذذذت بهذذذائّي حقيقذذذّي إّومذذذا ُيعذذذّد حصذذذو ا حقيقيًّذذذا يملذذذن لألمذذذر المبذذذار  االعتمذذذاد عليذذذه فذذذي تلطيطذذذه 
لحمهتذه  فذذ ذا لذذان     و     يحّبذذان بعضذذهما الذذبع  وورغبذان فذذي الذذّزواب، فذذ ّن حضذذرة مذذوقي أفوذذدي ال 

ذه اللطوة يحرمان وفسي هما من امتيذاز اللدمذة، بذل إّن ذلذ  االتحذاد فذي الحقيقذة يرود لهما أن يعتقدا أّن به
سيعّزز من قدرتهما على اللدمة  ليس هوا  ما هو ألمل من زواب البهائّيين في مقتبل العمذر وتنسيسذهم 

 بيوت ا بهائّية حقيقّية لتل  التي يرودها حضرة بهاءهللا 
 موّلهة ألحد األحّباء(  1932ووفمبر تمرون الثاوي/ 6)من رسالة مقرلة في 

[96] 
 

لقذذد مذذعر حضذذرته بنسذذى  مذذديد لذذدى علمذذه بالّصذذعاب التذذي توالههذذا عائلتذذ  وبممذذاكل  واألمذذور التذذي 
ذذا بهدايذذة هللا وعووذذه األكيذذدي ن  لذذديوا لميعوذذا عراقيذذل مادّيذذة  تثيذذر قلقذذ   وورلذذو  أن تبقذذى قويًّذذا صذذابر ا واثق 

 ملاووذا الذّتللص موهذذا بالكّليذة  إال أّن أفضذل مذا يملووذذا القيذام بذه، بعذذد أن صذغيرة فذي هذذه الحيذذاة، ولذيس ب
تكون لّل لهودوا قد فملت في تهفيها، هو الترليز على تلذ  األمذور التذي ب ملاوهذا وحذدها للذب الّسذعادة 

هذذذا بلذذّل  الحقيقّيذذة والسذذليوة لقلوبوذذا  وعليذذ  أن تكذذون مذذاكر ا   الذذذي مّلوذذ  مذذن معرفتذذه وقبذذول أمذذره  ألن
تنكيذد هذذو المصذذدر الوحيذذد للّسذذعادة والعذذزاء فذذي لحظذذات المعاوذاة  هذذل هوذذا  مذذا هذذو لذذدير باالهتمذذام أكثذذر 
مذذذن القيذذذام علذذذى تبليذذذ  أمذذذره؟ هذذذذه وصذذذيحة حضذذذرة ولذذذّي أمذذذر هللا  ينمذذذل حضذذذرته موذذذ  أن توسذذذى، قذذذدر 

ّيذة وومذرها  فنوذت تتحّلذى باالهتمذام استطاعت ، صعاب  المادّية وأن ترلز بالكّلّية على دراسة الّتعاليم اإلله
والحماس والّتكروس والمقدرة المطلوبة، وسيلون من المقسذف أن تفمذل فذي اسذتغهل هذذه الّصذفات الممّيذزة 

 بنقصى درلة مملوة 
 موّلهة ألحد األحّباء(  1933تمرون األول/ أكتوبر  4)من رسالة مقرلة في 

[97] 
  ، على وله اللصذوص، أن تبقذي صذابرة وواثقذة، وفذوم ذلذ  يرغب حضرة ولّي أمر هللا أن أحّث ِّ

ذا وديًّذا  لّله أن تبدي لزول  موتهى الّلطف والمحّبة لردّ  على ما تعاويه موه من معارضة ولراهّية  إن موقف 
واسترضذذائيًّا فذذي مثذذل هذذذه الحذذاالت لذذيس والب ذذا علذذى لذذّل بهذذائّي فحسذذب، بذذل هذذو أفضذذل الّسذذبل وأولعهذذا 
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ذا  إّن الحذب، هذو بذالّطبع  لكسب تعاطف وا علاب كسذير اإلمن لاووا في الّسابن أعداء لألمر المبار  أيض 
األقذذذوى الذذذذي ب ملاوذذذه تحووذذذل ألذذذّس الّوذذذاس وأوضذذذعهم إلذذذى أرواح سذذذماوّية  عسذذذى أن ُيسذذذهم المثذذذل الذذذذي 

 تضربيوه في تنكيد صّحة هذا المبدأ اللميل في األمر المبار  
 موّلهة إلحدى إماء هللا( 1935ديسمبر  /لاوون األول 6)من رسالة مقرلة في 

 [98] 
 

إّن رسذذذالة حضذذذرة ولذذذّي أمذذذر هللا لكذذذم هذذذي أّن علذذذيلم أن تلاهذذذدوا باسذذذتمرار لتعلسذذذوا فذذذي حيذذذاتكم  
ذذا لمذذال رسذذالة حضذذرة بهذذاءهللا ووقاءهذذا وقّوتهذذا المحييذذة للّوفذذوس   اللاّصذذة وفذذي عهقذذاتكم االلتماعّيذذة أيض 

يلوووا قدوة لمباب العالم فيعيموا بالّتالي وفن أسمى معذايير الّسذلو   فلذيس  على الّمباب البهائّي اليوم أن
مذذن مذذيء بقذذادر علذذى الّتذذنثير فذذي العذذالم اللذذارلي ولذذذب اهتمامذذه اللذذّدّي واحترامذذه أفضذذل مذذن الّتمّسذذ  

 الوثين الملموس بنهداب الُمُثل والّتعاليم المبارلة من قِّبال لّل ماب وماّبة بهائّية 
 لملموعة من المباب البهائّي(  1937آذار/ مارس  17مقرلة في   )من رسالة

[99] 
 

إّن مذذا ذلرتذذذه مذذذن ظذذذروف صذذذعبة تتعذذذّر  لهذذا عائلتذذذ ، ولاّصذذذة بتنثيرهذذذا األكبذذذر علذذذى إلواوذذذ   
ذذا  وفذذي الوقذذت التذذي تمذذعر فيذذه أّن هوذذا  أمذذور ا ال تسذذتطيع الّتغّلذذب عليهذذا،  وألواتذذ ، لهذذو أمذذر مقسذذف حقًّ

ذا يّتصذف بالّسذلبّية علي  أاّل تفقذد لذ ّل أمذل فذي تحّسذن أوضذاع  مهمذا لذان ذلذ  الّتحّسذن تذدروليًّا  إّن موقف 
الّتامذذة لذذيس مذذن مذذنوه إاّل أن يتسذذّبب لذذ  بالمزوذذد مذذن اإلحبذذان  وعليذذه، فذذ ّن عليذذ  أن تتحّلذذى بالّمذذلاعة 

 عائلت  والّثقة وتسعى بلّل مثابرة، ضمن ما تسمح ل  إملاوات  وظروف ، في إصهح الوضع في 
 موّلهة ألحد األحّباء(  1940مبان/ فبراير  20)من رسالة مقرلة في 

[100] 
 

أسذذف حضذذرته لعلمذذه بذذنّن    حزووذذة الذذّوفس  وال روذذب أّوهذذا إذا ولذذدت عائلتهذذا غيذذر متقّبلذذة ألمذذر  
فذي حقيقذة هللا، فيلب أاّل يغرقها ذل  في الحزن واألسى، ذل  ألّن الّوفوس ليست لّلها مسذتويرة روحاوّيذة  و 

األمذذر فذذ ّن لثيذذر ا مذذن أفذذراد عذذائهت األوبيذذاء أوفسذذهم ظّلذذوا فذذي ضذذهلهم حّتذذى أمذذام مذذا مذذاهدوه مذذن الحلذذ  
والبراهين المقوعة التي أتى بها مظهر أمرهللا  وعليه، ف ّن على األحّبذاء أاّل تحذزوهم مثذل تلذ  األمذور، وأن 

لهصذه م ألمذر هللا سذيفوزون بحذّن الّمذفاعة لذدى الحذّن فذي يوللوا أمر من يحّبووهم إلذى هللا، وبلذدماتهم وا 
 التماس الوالدة الّروحاوّية لهم في الّوهاية 

 موّلهة ألحد األحّباء(  1942آذار/ مارس  9)من رسالة مقرلة في 
[101] 

ذذا لرسذذالة هللا فذذي هذذذا اليذذوم، وملّرسذذي ن وفسذذي هما للدمذذة أمذذره   ذذا بذذين روحذذين مذذدرلين تمام  إن زوال 
ذذا للبهذذذائّيين ويعمذذهن  لهام  لليذذر البمذذرّوة، يملوذذه أن يلذذذون قذذّوة فاعلذذة فذذي حيذذاة اسلذذذرون ومثذذاال  ُيحتذذذى وا 
 وغيرهم 
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  موّلهة الثوين من األحّباء( 1943آب/ أغسطس  4من رسالة مقرلة في )
[102] 

 
يمذذعر حضذذرة ولذذّي أمذذذر هللا بعميذذن األسذذف مذذذن الموقذذف العذذدائّي لذذبع  أفذذذراد عائلتذذ  تلذذاه األمذذذر 

مبار  الذي قمتِّ على لدمته، وورى بذنّن عليذ  أن تبذذلي قصذارى لهذد ِّ لتلّوذب معذاداتهم، واهيذ  عذن ال
 الّتللي عن إيماو  أو أن تصبح عضو ا غير فاعل فيه 

  
وا بذه حضذرة  وحيث أّو  عالز عن إثارة اهتمامهم باألمر المبار  ف ّن ليذر مذا تقذوم بذه هذو مذا وصذحا

االت  دعذوهم ومذنوهم وادعذوا مذن أللهذم  ولذن علذى يقذين بذنن حضذرة ولذّي المولى دوم ا فذي مثذل هذذه الحذ
ذذا السذتوارة قلذذوبهم  فلذذم مذن الوذذاس، وبعذذد عذداء مذذديد لألمذذر المبذار ، فذذازوا باإليمذذان  أمذر هللا سذذيدعو أيض 

 في الّوهاية بالّصبر والمحّبة وبالّلباقة والّدعاء من قبل قروب أو صدين بهائّي 
 موّلهة ألحد األحّباء(  1943تمرون األول/ أكتوبر  14)من رسالة مقرلة في 

[103] 
 

ذا   يرى حضرته أّن علي ِّ أن تظهري لزول  موتهى المحّبذة والّتعذاطف بلاّفذة الوسذائل والّطذرم  وا 
مذذا سذذاوروا أدوذذى مذذّ  فذذي الّسذذلو  الذذذي يلذذب أن وسذذلكه لبهذذائّيين، عليوذذا أن وفّلذذر بحضذذرة عبذذدالبهاء وأن 

ل أوفسذوا مذذاذا لذان سذذيفعل؟ فهذو ماثالوذذا األعلذى فذذي لذّل مذذيء  وأوذتِّ تعذذرفين مذدى رّقتذذه وذدرس حياتذه ووسذذن
 وليف لان يغدم محّبته وعطفه على اللميع مثل وور الّممس 

 
من حّن زول  وطفل  أن يفوزا بحّبذ ، وهمذا يموحاوذ  فرصذة رائعذة إلثبذات مذدى إيماوذ  بذاألمر  
 المبار  

 
ذذا أن تبتهلذذي لحضذذر   ا ة بهذذاءهللا لذذي يوّحذذد بيوذذ  وبذذين زولذذ  وولعذذل بيتذذ  بيت ذذا حقيقيًّذذوعليذذ ِّ أيض 

 تلّيم عليه الّسعادة 
 موّلهة إلحدى إماء هللا(  1949آذار/ مارس  9)من رسالة مقرلة في 

[104] 
 

بلصذذوص ممذذاكلكما العائلّيذذة، يذذرى حضذذرته بذذنن عليلمذذا أن تواقمذذا هذذذه المسذذائل مذذع محفلكمذذا  
الّوصح، ف ّن إحدى مهام تل  الهيئات الّروحاوّية إسذداء الّوصذح لألحبذاء وتقذديم يذد الّروحاوي إذا رغبتما في 

 العون لهم، وهو امتياز لكما أن تتوّلها لمحفلكما 
 موّلهة لزولين بهائّيين(  1947ويسان/ أبرول  10)من رسالة مقرلة في 

[105] 
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عيمون في بع  الحاالت وفق ا للُمُثل لطالما معر حضرة ولّي أمر هللا بنّن البهائّيين في     ال ي 
التي وضعها حضرة بهاءهللا للّزواب، فهم مّيالون للتنثر بمواقف الّواس الّسائدة التي توّم عن األواوّية 
واالستلفاف بربان الّزولّية  وعليه، فعودما يرى حضرته أو  ولحتِّ في العيه وفق ا للمعايير البهائّية 

وين هذا الّربان المقّدس بيو  وبين زول  سيلون بالّطبع في غاية وتقّدمين أفضل ما عود  وتصو 
الّسعادة  وينمل مو ِّ أن تكووي في وضع هو قدوة لأللروات  فهو ال يوافن بع  البهائّيات في أسلوبهّن 

  في الّتلّلص من والباتهّن تلاه أزوالهّن بحّلة لدمة األمر المبار ، أو يبحثن عن أزواب لدد
 موّلهة إلحدى إماء هللا(  1950ويسان/ أبرول  2رلة في )من رسالة مق 

[106] 

 

سذذيدعو حضذذرة ولذذّي أمذذر هللا لذذي تصذذبح والذذدت  بهائّيذذة وتقذذوم علذذى لدمذذة أمذذر هللا بلذذّل ومذذان  
وفاعلّية  علي ِّ أن تضعي وصب عيوي  أّن بسلول  حيذاة بهائّيذة ملّرسذة سذتتنّثر والذدت  علذى وحذو يذوازي 

رون القراءة والّدراسة  فعودما يرى المرء أثر الّتعاليم البهائّية علذى حيذاة مذلص آلذر أو يفوم تنّثرها عن ط
 فغالب ا ما يلون لذل  تنثير لبير 

 موّلهة إلحدى إماء هللا( 1952تموز/ يوليو  12)من رسالة مقرلة في 
 [107] 

 

إذ عذذادة مذذا يثيذذر إن تحقيذذن طموحاتوذذا الّملصذذية وذذادر ا مذذا يللذذب لوذذا الّسذذعادة، بذذل علذذى العلذذس،  
ملموعذذة لاملذذة مذذن طموحذذات لديذذدة  وفذذي المقابذذل، عوذذدما وذذوغمس فذذي والباتوذذا لبمذذر، تلذذاه عائهتوذذا 
وزمهئوذذا، ولبهذذائّيين تلذذاه األمذذر المبذذار  وولدمذذه بنفضذذل مذذا وسذذتطيع وفذذن ظروفوذذا ف ّووذذا سذذوبدأ فذذي إدرا  

 معوى الّسعادة 
 ألحد أفراد األحّباء( موّلهة  1956أيار/ مايو  23)من رسالة مقرلة 

[108] 
 

ا فذي ظذّل األمذر   سيدعو حضرة ولّي أمر هللا ل ِّ وألبوائ  وزول  العزوز  واسن وقد اّتحدتم لميع 
ذذا بسذذذعادة فذذذ ّن البرلذذات اإللهّيذذذة ستمذذملكم بالتنكيذذذد وسذذذتبار  تنييذذدات الذذذّروح القذذذدس  المبذذار ، وتعملذذذون مع 

لقذذدس هذذو اللدمذذة فذذي ديذذن هللا ولاّصذذة تبليذذ  أمذذره العظذذيم  عملكذذم  إّن المغوذذاطيس الذذذي يلذذذب الذذّروح ا
ا فذي سذماء الممذيئة اإللهّيذة  إّن دراسذة  ذا سذاطع  سيدعو حضرته لي يصذبح لذّل فذرد مذن أفذراد عائلتذ  ولم 
الكلمذذة اإللهّيذذة والتنّمذذل فذذي معاويهذذا والذذّدعاء ومذذن ثذذّم العمذذل هذذي أمذذور ضذذرورّوة  وتذذنتي بعذذد ذلذذ  المثذذابرة 

 ف ذا ما اتُّبِّعت هذه اللطوات سيتطّور الفرد روحاويًّا وسيفوز بالّوصر في لدمة أمر هللا على العمل  
 موّلهة ألحد األحّباء( 1956حزوران/ يوويو  5)من رسالة مقرلة في 

 [109] 
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ذذذا مذذذن المحّبذذذة البهائّيذذذة بحيذذذث تللذذذب بهذذذا زولتذذذ    عليذذذ  أن تللذذذن فذذذي البيذذذت مذذذع عائلتذذذ  روح 
 مر المبار     إّن ولود االوسلام في الموزل لهو العوصر األهّم ألطفال  وأطفال  بلّل صدم لأل

 موّلهة ألحد األحّباء(  1957آب/ أغسطس  18)من رسالة مقرلة في 
[110] 

 
 مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو كتبت بالّنيابة عنو

 
هداف في عملّية تطّوره وحو الّوضذ  على المحفل الروحاوّي المحلّي أن يهتّم به من أ  من أبرز ما 

الّتاّم هذو  الّتصذّرف لذراع  محذّب لرعّيتذه مذن البهذائّيين، وتعزوذز الوحذدة والوئذام بذين األحّبذاء، وتوليذه العمذل 
التبليغذذذّي، وحمايذذذة أمذذذرهللا، وتوظذذذيم الّضذذذيافات الّتسذذذع عمذذذرّوة والمواسذذذبات األمرّوذذذة وااللتماعذذذات الدورّوذذذة 

ائّيين بلططذذه، ودعذذوة أفذذراد اللامعذذة لتقذذديم مقترحذذاتهم، وتعزوذذز لذذّل مذذا فيذذه ليذذر لللامعذذة، وتعروذذف البهذذ
ذذذذا للّظذذذذروف  وفذذذذي عهقتذذذذه بذذذذنفراد  وصذذذذهح الّمذذذذباب واألطفذذذذال، والممذذذذارلة فذذذذي الّومذذذذاطات اإلوسذذذذاوّية طبق 

سذذة األحّبذذاء، فذذ ّن علذذى المحفذذل الروحذذاوّي أن يعمذذل باسذذتمرار علذذى دعذذوة وتمذذليع أفذذراد األحّبذذاء علذذى درا
األمذذذر المبذذذار  وتبليذذذ  رسذذذالته المليذذذدة، والعذذذيه وفذذذن تعاليمذذذه، والّتبذذذّرع بحرّوذذذة وبمذذذلل موذذذتظم للّصذذذوادين 
األمرّوذذة، والممذذارلة فذذي ومذذاطات اللامعذذة، والّللذذوء للمحفذذل الروحذذاوّي طلب ذذا للّوصذذح والمسذذاعدة لّلمذذا لذذزم 

 األمر 
 دل األعظم ألحد المحافل الّروحاوّية المرلزّوة(لتبها بيت الع 1972تموز/ يوليو  30)من رسالة مقرلة في 

 [111] 
 

ذم عظذيم  وعلذى    ا، فذ ّن حضذرة بهذاءهللا تفّضذل قذائه   " لعمذري إّن أداء الحقذوم ُحل  لما تعلم لّيذد 
الكّل أداقها فهي موبذع الّرلذاء والفضذل والليذر  وهذذه عطّيذة باقيذة لكذّل وفذس فذي لذّل عذالم مذن عذوالم هللا، 

وذذذاء والكذذذرم" إّن المذذذقمن المللذذذص الذذذذي ُمذذذوح مذذذرف أداء حقذذذوم هللا وامتيذذذازه، لذذذن يلذذذتمس األعذذذذار  رّب الغا
لتلّوب توفيذ هذا الوالب الّروحاوّي، بل سيبذل لّل ما في وسعه ل يفذاء بذه  ومذن واحيذة ألذرى، وبقذدر مذا 

ه لذيس مذن الهئذن تعتبر إطاعة هذا الحلم مسذنلة ترلذع لضذمير الفذرد وأّن أداء الحقذوم عمذل طذوعّي، ف ّوذ
القيام بنكثر من إعهم األحّباء في     بوالبهم المقّدس وترلهم يقّررون بنوفسهم ما الذي يرغبون القيذام بذه 

 بهذا اللصوص 
والمبدأ وفسه يوطبن على أولئذ  األحّبذاء الذذين يسذرفون فذي اإلوفذام علذى عذائهتهم، ويمذترون أو  

هم بلثيذذر، ويعتبذذرون هذذذه المصذذاروف مصذذاروف موطقّيذذة معقولذذة يبوذذون موذذازل ووقثثووهذذا بمذذا يفذذوم حالذذات
 رغبة موهم في تلوب أداء حقوم هللا 

 لتبها بيت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1973مبان/ فبراير  26)من رسالة مقرلة في 
 [112] 
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ن لذذبّ   لذذّل أوذذواع إّن الّتعلذذيم المواسذذب لألطفذذال هذذو أمذذر فذذي غايذذة األهمّيذذة لتقذذّدم اللذذوس البمذذرّي، وا 
الّتعليم وأساسذها اللذوهرّي هذو الّتربيذة الروحاوّيذة واأللهقّيذة  عوذدما وبّلذ  إلواووذا فذي البمذرّوة حقذائن األمذر 
المبار  وأسلوب الحياة في الّدين البهائّي ف ّن عليوا أن ولاهد في تلّطي حوالز مذن الّهمبذاالة، والمادّيذة، 

ة ملّووذة مسذبق ا  أّمذا األطفذال حذديثي الذوالدة فذ ّن أرواحهذم طذاهرة لذم واللرافات، ولمّ  هائل من أفلار لاطئ
تتلذذّوث بمذذقون الذذّدويا، ومذذع ومذذّوهم سذذيوالهون امتحاوذذات وصذذعوبات ال عذذّد لهذذا  فعليوذذا موذذذ تفذذّتحهم للحيذذاة 

سذذّن الّرمذذد،  والذذب تذذربيتهم روحيًّذذا وماديًّذذا وفذذن الّطروقذذة التذذي بّيوهذذا لوذذا هللا، ليصذذبحوا بالّتذذالي، عوذذد بلذذوغهم
أبطذذاال  فذذي أمذذره المبذذار  وعمالقذذة روحذذاوّيين وألهقّيذذين بذذين أفذذراد اللذذوس البمذذرّي وعلذذى اسذذتعداد لموالهذذة 
لاّفذذذة االمتحاوذذذات، وسذذذيلووون بذذذالّطبع "أولذذذم سذذذماء العرفذذذان" و"الميذذذاه اللاروذذذة التذذذي تتعّلذذذن بهذذذا حيذذذاة لذذذّل 

 البمر" 
 ا بيت العدل األعظم إلى لافة المحافل الّروحاوّية المرلزّوة( لتبه 1976آب/أغسطس  31)من رسالة مقرلة في 

[113] 
 

مذذع مهحظذذة أّوذذ ِّ وزولذذ ِّ قذذد تمذذاورتما مذذع محفلكمذذا الروحذذاوّي فذذي ممذذاكلكما العائلّيذذة دون أن  
تتلّقيذذا موذذه أّيذذة وصذذيحة، لمذذا تمذذاورتما حذذول وضذذعلما مذذع مستمذذار فذذي الّمذذقون العائلّيذذة دون أي ولذذاح 

ذذا،  بيذذت العذذدل األعظذذم يذذرى أهميذذة إدراكذذ  أوذذت وزولذذ  أّن الذذّزواب يملذذن أن يلذذون مصذذدر ليذذر فذذ ّن أيض 
يصذذبح  وباعث ذذا علذذى الّمذذعور باألمذذان والّسذذعادة الّروحّيذذة  إال أّن هذذذا لذذيس أمذذر ا يذذنتي مذذن فذذراغ  فلكذذيّ لكمذذا 

 م لهم الّزواب مصدر ا لهطمئوان ال بّد من تعاون مرلاء الّزواب أوفسهم ومساعدة عائهته
 لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم موّلهة ألحد األحّباء(  1979حزوران/يوويو  24)من رسالة مقّرلة 

[114] 
 

إّن المفهذذذوم البهذذذائّي لذذذدور المذذذرأة فذذذي الملتمذذذع مفهذذذوم فروذذذد  فلهف ذذذا للميذذذول الّسذذذائدة حاليًّذذذا وحذذذو  
أّن هذذا الذّدور ُيعذّد مسذقولّية سذامية وعلذى درلذة لبيذرة الّتقليل من أهمّية األمومة، ف ّن األمر المبذار  يقّلذد 

من األهمّيذة فذي الّتطذور الّسذليم للليذل اللديذد، وبالّتذالي فذي للذن مدوّيذة دائمذة الّتطذور والحفذال عليهذا  إّن 
إواطة المهّمة اإلوساوّية في تربية األطفال باألم تذنتي مبامذرة مذن حقيقذة لووهذا هذي التذي تحمذل الّطفذل فذي 

فموقفها وسلولها، ودعاقها وموالاتها، وحّتى ما تنكله وحالتها اللسدّية لهذا تنثيرهذا البذال  علذى الّطفذل وهذو ا  رحمه
    ال يزال في رحمها

  
ومع ذل  فذ ّن الّتعذاليم البهائّيذة ال تذدعو المذرأة أن تبقذى حبيسذة الموذزل وال تطلذب موهذا أن تومذغل  

للذّدور المقذذّدر للمذذرأة فذذي الذّدور البهذذائّي ولذذده فيمذا تفّضذذل بذذه حضذذرة فقذط فذذي المهذذام الموزلّيذة  هوذذا  إمذذارة 
عبذذدالبهاء بذذنن "علذذذى الوسذذاء أن يتقذذذدمن ووذذقدين مهمذذذاتهن فذذي لاّفذذذة موذذاحي الحيذذذاة، ليصذذبحن مسذذذاويات 

 للّرلال "
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ّن الّوساء يتقّدمن في دورة حضرة بهاءهللا لوب ا إلى لوب مع الّرلال  فليس هوا  مذن ملذال أو   وا 
حالذذة يملذذن لهذذّن أن يذذتلّلفن فيهذذا عذذوهم، فلهذذّن حقذذوم مسذذاوية للّرلذذال وسذذيدللن مسذذتقبه  لافذذة فذذروع 
إدارة الملتمع  وسيلون سمّوهّن على منن يرتقين إلى أرفع المسذتويات فذي العذالم اإلوسذاوّي فذي لافذة 

الم الّوسذاء بضذياء المواحي والمساعي  فاطمئووا وال توظروا لوضعهّن الحالي، ففي المستقبل سيمذّع عذ
 المع  فهذا هو هدف حضرة بهاءهللا ومميئته 

 لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم موّلهة ألحد األحّباء( 1992آب/ أغسطس  4)من رسالة مقرلة في 
 [115] 

 
ذا حذول ضذرورة إيذهء االهتمذام بتربيذة األطفذال وتعزوذز       إّن تعاليم األمر المبذار  واضذحة تمام 
العائلّيذذة  فالممذذللة التذذي أثذذرتِّ االوتبذذاه إليهذذا تذذولم عوذذدما يذذرى األحّبذذاء أوفسذذهم أمذذام وذذداءات ملّحذذة  الحيذذاة

تذذدعوهم إلذذى مذذّد يذذد المسذذاعدة فذذي ومذذر األمذذر المبذذار ، فذذي الّومذذاطات اإلداروذذة لللامعذذة البهائّيذذة، وفذذي 
ليذذف يسذذتليبون لهذذذه الّوذذداءات  أعمذذال التعّمذذن واالسذذتحلام  إّن الّتحذذدي الماثذذل أمذذامهم يلمذذن فذذي قذذرارهم

دون إغفذذال مسذذقولّياتهم تلذذاه أطفذذالهم وتلذذاه بذذاقي أفذذراد أسذذرتهم، آلذذذين بعذذين االعتبذذار محدودّيذذة الوقذذت 
 والّطاقات والموارد التي تواله لميع البهائّيين 

 
ذا  ، ليس هوا  من أسلوب سليم وحيد لموالهة هذذا الّتحذدي، ذلذ  ألن ظذروف األفذراد ملتلفذة تمام 

ومذذذع ذلذذذ  ف ّوذذذه مذذذن الواضذذذح أن علذذذى البهذذذائّيين السذذذعي وحذذذو تحقيذذذن الّتذذذوازن علذذذى وحذذذو ينلذذذذ باالعتبذذذار 
االحتيالذذات الموطقّيذذة لألطفذذال والعائلذذة واحتيالذذات اللامعذذة البهائّيذذة وومّوهذذا  ومذذع ومذذّو العائلذذة وتطّورهذذا 

ا يلذذب بذذذل لهذذد واع لللذذب لاّفذذة أفرادهذذا وحذذو لدمذذة األمذذر المبذذار  علذذى و حذذو يصذذبح فيذذه األطفذذال لذذزء 
موذه، فذه يبذدون اسذذتياءهم مذن اولذران الوالذذدين فيذه  ويذنتي ذلذذ  فذي عملّيذة مذذن الّتمذليع والّتومذئة وتحفيذذز 

 أفراد العائلة والتي يغّذيها لّو الممورة العائلّية الّسليمة 
 م موّلهة ألحد األحّباء(لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظ 1992أيلول/سبتمبر  20)من رسالة مقرلة في 

 [116] 
إّن أسذذذئلت  لميعهذذذا لاّصذذذة بموضذذذوع حيذذذوّي يتعّلذذذن بالتربيذذذة البهائّيذذذة لألطفذذذال  إّن بيذذذت العذذذدل  

األعظم يعتبره أمر ا فذي غايذة األهمّيذة أن يسذعى اسبذاء البهذائّيون لاهذدين لمسذاعدة أبوذائهم ليقومذوا بدراسذة 
ذذذذا موهلّيذذذذة مسذذذذتدامة للّتعذذذذاليم البهائّيذذذذة،  وأن يضذذذذفوا الّروحاوّيذذذذة علذذذذى حيذذذذاتهم، وأن يمذذذذّللوا ملصذذذذّيتهم وفق 

للمعذذذايير واألسذذذس التذذذي وضذذذعها حضذذذرة بهذذذاءهللا  إّن ولذذذاح الوالذذذدي ن فذذذي اإليفذذذاء بهذذذذه الوالبذذذات الحيوّيذذذة 
سذذذيقّلل مذذذذن ملذذذذاطر وقذذذذوع أبوذذذذائهم فروسذذذة للقذذذذوى الهّدامذذذذة التذذذذي هذذذذي سذذذمة ممّيذذذذزة لوظذذذذام التمذذذذاعي آلذذذذذ 

الذذذة ماّسذذذة للبعذذذث الّروحذذذاوّي، وسذذذيلّوبهم الحرمذذذان مذذذن ألطذذذاف ورحمذذذة حضذذذرة بهذذذاءهللا باالوحطذذذان وبح
 الّمافية 

 تموز/ يوليو لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم موّلهة ألحد األحّباء( 2)من رسالة مقرلة في 
 [117] 
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دة مذذن أكبذذر التحذذديات إّن حمايذذة األوالد مذذن تذذنثير الّتيذذارات الهألهقّيذذة لملتمذذع اليذذوم تعتبذذر واحذذ 

التذي توالذه اسبذاء البهذائّيين  إّوذا وتعذاطف معلمذا حيذال مذا تمذعران بذه مذن قلذن تلذاه مذا لوسذائل اإلعذهم، 
ا ف ّوذه لذيس هوذا  مذن أسذلوب  ئسيّ ولاصة البرام  التلفزوووية، من تنثير  على األطفال  ولما تعلمذان لّيذد 

لممذاكل األلهقّيذة فذي الملتمذع الذذي يترعرعذون فيذه  وبالّتذالي عملّي بمقدوره أن يحمي األطفال لّليًّا من ا
يلب على الوالدي ن بذ ل ما في وسعهم للّتنّكد مذن تلّقذي أطفذالهم تربيذة روحاوّيذة موذذ وعومذة أظفذارهم، وذلذ  
مذذذن لذذذهل دروس األلذذذهم البهائّيذذذة التذذذي ترعاهذذذا مقّسسذذذات األمذذذر المبذذذار  والّتوليذذذه األلهقذذذي والقذذذدوة 

 في الموزل  الحسوة
، فيغذذذدو مذذذن الّهألهقذذذيوحيذذذث أّوذذذه يسذذذتحيل علذذذى األطفذذذال البهذذذائّيين تلّوذذذب ممذذذاهدة السذذذلو   

األهمّية بملان استغهل ما يملن أن يتعّر  له األطفال من مماهد وسلولّيات عبر وسائل اإلعذهم وفذي 
علذذذى تقذذذدير الفائذذذدة العملّيذذذة  الحيذذذاة اليومّيذذذة، بلذذذّل حلمذذذة مذذذن قبذذذل الوالذذذدين لوسذذذيلة لهذذذدايتهم ومسذذذاعدتهم

والّروحاوّيذذة للتمّيذذز  أّمذذا بالوسذذبة لمذذدى سذذعيلما فذذي الّتقليذذل مذذن تعذذر  أوالدلمذذا لمثذذل تلذذ  التذذنثيرات فهذذي 
 مترولة لحلمتكما في ضوء الّتعاليم المبارلة 

 ن بهائّيين(لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم موّلهة لزولي 2001أيلول/سبتمبر  4)من رسالة مقرلة في 
 [118] 

 
لقذذد تذذنّثر بيذذت العذذدل األعظذذم لذذدى علمذذه بمذذدى محّبتذذ  لللمذذال المبذذار  ورغبتذذ  اللالصذذة فذذي  

لدمة أمذره وويذل رضذائه  هوذا  طذرم عذّدة للدمذة أمذرهللا، وعلذى لذّل مذلص أن يلتذار أفضذل مذا يملوذه 
ملاواتذذه  إّن الفذذرص للدمذذة األمذذر المبذذار  ال تم وذذع الفذذرد بالّضذذرورة مذذن تقذذديم القيذذام بذذه ضذذمن طاقاتذذه وا 

المسذذذاعدة ألفذذذراد عائلتذذذه، فمذذذن المهذذذّم مهحظذذذة أّن لذذذّل أولذذذه حيذذذاة الفذذذرد إّومذذذا هذذذي ملذذذال للدمذذذة حضذذذرة 
بهذذاءهللا  فالحذذّب واالحتذذرام الذذذي يلّوذذه الّمذذلص لوالديذذه، وسذذعيه فذذي الّتحصذذيل العلمذذي، وعوايتذذه بصذذّحته، 

ن وتمّسله بمعذايير ألهقّيذة سذامية، وزوالذه وتومذئة األطفذال، واقترافه مهوة أو تلارة، وسلوله وحو اسلرو
وومذذذاطاته فذذذي تبليذذذ  األمذذذر المبذذذار  وفذذذي بوذذذاء قذذذّوة اللامعذذذة البهائّيذذذة، وبذذذالّطبع دعذذذاقه اليذذذومّي ودراسذذذته 

 للكتابات البهائّية المبارلة، لّل ذل  ُيعّد لدمة ألمره المبار  
 لتبت بالّويابة  عن بيت العدل األعظم موّلهة ألحداألحّباء(  2002أيلول/ سبتمبر  22)من رسالة مقرلة في 

  [119] 
 

بلصذذوص سذذقال  مذذذا إذا لذذان يتوّلذذب عليذذذ  الحصذذول علذذذى موافقذذة والذذدي   علذذذى الذذّزواب، فذذذ ّن  
هوا  حاالت محّددة وادرة يملن فيها اعتبار هذا المطلب متعذّذر الّتطبيذن إذا لذان أحذدهما أو لليهمذا  فذي 

، إذا لان غير سليم عقليًّا وغير قادر على اّتلاذ قرار بوظر القاوون، إذا لذان ملهذول اإلقامذة، حالة الوفاة
إذا تبذذّرأ أو تلّلذذى رسذذميًّا عذذن مسذذقولّيته تلذذاه ابوذذه او ابوتذذه، إذا أسذذاء معاملذذة طفلذذه بمذذلل لطيذذر  وولذذب 



 ص                                    2008آذار/مارس              الحياة البهائّية                     
 

47 

ألذل دراسذة لذّل حالذة واّتلذاذ الّرلوع فذي الحذالتين األليذرتين إلذى بيذت العذدل األعظذم وظذر ا لمذيوعهما مذن 
 القرار المواسب بمنوها 

 لتبت بالّويابة عن بيت العدل األعظم موّلهة ألحد األحّباء( 2006لاوون األول/ ديسمبر  19)من رسالة مقرلة في 
[120] 

 
نل عّمذا إذا لذان مذن فيما يتعّلن بتربية األطفذال والّمذباب وتسذ 7يوتاب  القلن من تطبين هذا المبدأ 

المقبول أن يلتار طفل  أاّل يلذون بهائيًّذا  إّن الّطروذن إلذى فهذم الهذدف مذن تحذّري الحقيقذة فذي هذذا الّسذيام 
ا علذى بحذذثهم اللذذاّص  هذي إدرا  عدالذذة تذذر  الحرّوذة لألفذذراد ليقذذّرروا بنوفسذهم مذذا الذذذي سذيقموون بذذه اعتمذذاد 

عليهم بالقبول الّتلقائي بما يقمن بذه والذداهم أو اسلذرون  ويعوذي وقواعاتهم الّداللية، وعدم فر  أّي إلزام 
ذذا أّن علذذى الفذذرد البذذال  مسذذقولّية تقروذذر عقيدتذذه التذذي سذذيعتوقها  إّن األوالد الذذذين ومذذنوا وترّبذذوا فذذي  هذذذا أيض 
 لوف والدين بهذائّيين وعلذى معرفذة األمذر المبذار ، سذيدرلون، بفضذل مذا تلّقذوه مذن وصذائح وتوليهذات، أنّ 
علذذيهم أن يتحّملذذوا تلذذ  المسذذقولّية تلذذاه أوفسذذهم  وقذذد لذذرى توضذذيح هذذذه الّوقطذذة فذذي توليذذه حضذذرة مذذوقي 
أفوذذدي الذذذي ورد فذذي رسذذالة لتبذذت بالّويابذذة عوذذه لمحفذذل روحذذاوي مرلذذزي  "بملذذّرد أن يبلذذ  الّطفذذل البلذذوغ، 

 ماويهما "يلب أن ُيعطى لامل الحرّوة في التيار ديوه دون اعتبار  لرغبات والديه وأ
  
ومذذع ذلذذ  فذذ ّن األطفذذال بحالذذة للّتربيذذة األلهقّيذذة موذذذ وعومذذة أظفذذارهم لتمليذذوهم علذذى األقذذّل مذذن  

ا للّتربيذذة األلهقّيذذة فذذي  ذذا ممذذترل  التطذذّور علذذى وحذذو لّيذذد فذذي تفذذاعلهم مذذع اسلذذرون  ب ملاووذذا أن ولذذد أساس 
ّوذذه مذذن المواسذذب وفذذي الحقيقذذة مذذن ال ّضذذروري أن يلتذذزم اسبذذاء البهذذائّيون بمبذذادئهم لاّفذذة الكتذذب السذذماوّية  وا 

ذا روحذاوّيين وأعضذاء بذارزون لذذديرون بذاالحترام فذي الملتمذع  فقذذد  فذي توليذه أوالدهذم لذي يصذذبحوا أملاص 
ا إّيذاه بنفضذل األعمذال  فمذع علموذا  فر  حضرة بهاءهللا على لّل فرد من أتباعه والب تبلي  أمذره، واصذف 

ذا أ ن تحلذب أّم بهائّيذة عذن ابوهذا مذا تبّلغذه لآللذرون حذول أحذدث رسذالة سذماوّية مذن بهذا، سيبدو غروب ا حقًّ
هللا  وعهوة على ذل ، فقد فر  على الوالدين تقديم الّتوليه الروحذاوّي ألطفالهمذا موذذ الّصذغر مذروطة أال 

 ُيفضي ذل  إلى الّتعّصب 
 

ذا مذذا تُذذر  األطفذذال ومذذنوهم بالكّليذذة لذذي يتبّيوذذوا طذذروقهم فذذي   الحيذذاة، فذذ ّوهم سذذيوالهون مسذذتقبه  وا 
مظلم ا، وهو ما يبرهوه بلّل وضوح وضع الّمباب الباعث على األسى في ملتمع اليوم  ومن بذين األمذور 
التي يلب غرسها في األطفال بهدف إعدادهم للمستقبل، فضيلة العدل، والتي تقّلد على أهمّيذة أن يمذاهد 

وبعبذارة ألذرى أهمّيذة تحذّري الحقيقذة  ودون ولذود مذلل مذن  –فتذه اإلوسان األمذياء بعيوذه وأن يعرفهذا بمعر 
أمذذلال الّتربيذذة أو الّتوليذذه فلذذيس ب ملذذان الفذذرد تحذذّري الحقيقذذة، لمذذا هذذو الحذذال بالّوسذذبة  للعذذالِّم الذذذي سذذيلد 
صذذذعوبة بالغذذذة فذذذي اكتمذذذاف حقيقذذذة المذذذادة دون االسذذذتعداد لذذذذل  بمذذذيء مذذذن الممارسذذذة  إّن موقذذذف األمذذذر 
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موفذذتح وحذذو الذذّتعلم يلذذب أن يلذذون باعث ذذا علذذى الّثقذذة لذذدى األحّبذذاء بذذنوهم قذذد موحذذوا القذذدرة علذذى المبذذار  ال
 تطوور عقول باحثة  ولّلما ازدادوا دراسة  لتعاليم األمر المبار  لّلما ومت قدرتهم وبرزت للولود 

 وّلهة ألحد األحّباء( لتبت بالّويابة  عن بيت العدل األعظم م 2007تموز/ يوليو  31)من رسالة مقرلة في 
[121] 

 

 
 
 

 


