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 الحفاظ على الّرباط بين الزوج والزوجة .1
 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا المباركة
 

ر   علوى األموم  أرا    لّماف        سوّن  وأظهور المنوانو وفيهواع يالشورا شور  نظم العالم وإظهار الجو  والكو 
   "قدس في كتابف األقدس.مملكوت المن  وأمرنا بف فيما ُنّزلجاح والفالح للنّ  اكاح وجعلف حصنً سّنة النّ 

 (206ص ، تسبيح وتهليل هرسال)
[1 ] 

 
  .  مري عليكم اّتخذوه ألنفسكم معيًنايذكرني بين عبا ي نذا من أ ن  تزّوجوا يا قو  ليظهر منكم م          

                                                          ( 63)الكتاب األقدس، فقرة                 

 [2] 
 

اإلايياث بييواوار سيي ي اليقيييو ويتهييّور  هيياي لييان ولييم  يي ل ويفوز فييه اييلا ال قييا   ،أن يعرف على الكلّ        
خلقهوّن قود  ت ييلّو واحييد علييى ال  يييعي  ىوالّلكور واحد عهد هللا لااوا وما زالوا، ومطلع اور الّرح و قييد ت ليي  

 يييلهم وخلقهم لهّن  أحّب الخلق عند الحّق أرسخهم وأسبقهم في حّب هللا جّل جاللف
                              (11ال رأة فه األمر اإللهه، ص مقا  م  وعة مو الّهصوص ال بارلة، بالفارسّية، حول )            

 [3] 
 رأس الهّمة  

 على أنلف والفقراء من إخوتف في  ينف.  إنفا  المرء على نفسف و  ون        
      دار)م  وعة مو ألواح حضرة  هاءهللا )ا لت بعد الكتاب األقدس( مو مهشورات             

                                                             (136ص  ،الهشر البهائّية فه  ل يكا               

 [4] 
 ومكاتيب حضرة عبدالبهاء  مقتطفات من ألواح 

 

ل اليييياخر  ييييو  هتييييو، ولكيييو ي ييي          أن  ّتبيييع ليييل  إّن العقيييدل البهيييائه ايييو ارتبييياو  ييييو خيييرفيو وتعليييّ
ة فييه ذليي ي  اويكييون العهيي فيّطلعييا علييى أبييهم بعضييه ا الييبع ،  مهه ييا اهاييية الّدقييّ  د الوثيييل  يهه ييا ارتباخيي 

 لرفقة والوحدة والحياة السرمدّية ييي  وي   أن يكون مقصدا ا األلفة وا ي أ ديًّا
اإّن العقييد الحقيقييّه للبهييائّييو اييو اال ا و سيي   ا   يييو الطييرفي و روحيي  حتييّى  ّتحييدا فييه   يييع  لتئييا  التييّ

ا أ ديًّاالعوالم اإل  الا او العقد البهائّهي   ، ويرّقه لل  مهه ا الحياةل الّروحااّية لآلبري لهّية اّتحاد 
 (115ص  ،86رقم  "،حضرت عبدالبهاء مكاتي مهتيباته أز "ة مو )متر م عو الفارسيّ 

[5] 
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ت، ألّن عاقبتييه ال قييّررة         اليي واب  يييو اليلييل عبييارة عييو ارتبيياو  سيي ااّه، واييلا االّتحيياد واالّتفييام مققييّ
ا  سيي اايًّا ولكييّو زواب ال حتومة اه الفييرام ال سيي ااّهي  ا اوحاايييًّ ر و  أاييل البهيياء ي يي  أن يكييون ارتباخيي   ي معيي 

ألّن لليه ا يسكران مو افي القدح ويه لبان إلى خلعة واحدة ال مثال لها، ويحييان  هفي الييروح ويتهييّوران 
ي وللل  األمر فييه ا بواوارو واحدة، واله روابط روحااّية واّتحاد أ دي  ارتبيياو  العييالم ال سيي ااّه، فبيهه ييا أيضيي 

ة ولهييلا واالّتحاد و وعهدما يكون االرتباو  محكم متيوي  االّتفام مييو حييير الييروح وال سييم، فتليي  وحييدة حقيقيييّ
ةي  ه سيييكون مق  تكييون أ ديييّ د أاييّ ا إذا لييان االّتحيياد مييو حييير ال سييم فقييط، ف ييو ال قلييّ اأمييّ وعاقبتييه الفييرام  ّقتيي 

ا واالرتبيياو  عهدما ُيقدمون على ال واب،للا على أال البهاء ال حق لي   امعهويييًّ أن يكون االّتحيياد  يييههم حقيقيييًّ
ة ، حتى تكون اييله الوحييدة فييه   يييع مراتيي  الو ييود و و س اايًّا اروحاايًّ واال ت اع  فييه   يييع العييوالم اإللهيييّ

 ، ألّن اله الوحدة الحقيقّية اه ُ لوة مو اور محّبة هللاي  أ دّية
لتاب "الحياة البهائّية"  مهشور فه  ،84)متر م عو الفارسّية مو "مهتيباته أز آثار حضرت عبدالبهاء" رقم                

            (114ص  -88ص 

 [6] 
 

ا ويعيشييا فييه اهاييية األلفيية د بلييل ال ييرأة والر ييل حتييّى  تعاسيير بييا ، إّن الييرب  الفريييد قيي  نأّ هييا ال قمهييا       
ء فييال رأة والر ييل رفيقييان وأايسييان، علييى لييلّو مهه ييا أن يكييون سييري  ا بيير فييه السييّرا ولوّاه ا افٌي واحييدةي 

يعيشيييان فيييه ايييلا العيييالم فيييه اهايييية السيييرور والحبيييور وراحييية القلييي  سفييي ذا ليييان الحيييال ليييلل  ف والضيييّراءي 
رارة والو ييييدان، ويصييييبحان فييييه ال لكييييوت السيييي اوّي مظهيييير ألطيييياف هللا، و اّل فسي ضيييييان ع را ييييا فييييه  ، مييييل

 ب لي و واادمي و فه العالم الس اوّيي  ال وت فه للِّّ لحظة، ويكواان ويت ّهيان 
 

افا        ا وروحييي  ا قلبيي  ى تسييكها معييي   أصيييلمثييل ح ييامتيو فيييه العييّذ، ألّن ايييلا اييو  سييعيا إذن  ااييد  و حتيييّ
 فه العال ي وي   الّسعادة 

           (119ص - 92حضرت عبدالبهاء" رقم  مكاتي )متر م عو الفارسّية مو "مهتيباته أز             

  [7] 
 

ة والوحييييدة، االّتصييييال ال وبابتصييييار، أسيييياس ملكييييوت هللا األلفيييية وا افصييييال، واالّتحيييياد ال االل حبييييّ
هم فييه  ييّد أن يقييع فييه  يبييتهف، علييى اليصييوص  يييو الييّ وب والّ و ييةاال فيي ذا أصييبح أحييدا ا سييب  الطييّ

بال وُيبتلى اائلة،  مشّقات  يعظيم ويشعر  هد  سد د ول
 (          أرسيف ال رل  البهائه العال همو  ،الفارسّيةلوح ب )متر م عو 

  [8] 
 

ه بشييبابه  ومغتيير  باب اسان خال ا او فه مرحلة الشييّ فاإل ي ا ّيةاألإّن توسيي العائلة أمر فه غاية  ف اييّ
ا اه أال  هتبه إلى ذل ، غير  ميير لحييياة ن تكييون حييياة العائليية فييه اييلا األأعهدما يشيخييي ي يي   توّسف  دًّ

أن ة وي ييي  ة وعقهاييييّ ن تكيييون مرافقييية  سييي اايّ حييياد وأواتّ  فيييامة وسيييرور واتّ  اء مصيييدر روحااييييّ مهئكييية السيييّ 
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ا ن يكوايييا أمعييية وي ييي   اء الهّ فكارا يييا لوسيييعة سييي ي الحقيقييية وا يييو  السيييّ أو  اومرتبييي   يكيييون البييييت مهّظ ييي 
 ان يكوايييا فيييه فيييرح وسيييرور دائ ييييو ويكوايييا سيييبب  ة وأغصيييان سييي رة الوحيييدة وال يييودّ أ كطيييائريو مغيييرد و عليييى 

ة ة صيي ي ة وحقيقيييّ ن تكون محبة لل مهه ييا لآلبيير محبييّ أاا قدوة لغيرام وي   بريو ويكو لسرور قلوب ا 
 خفاله ا تربية حسهة ليصبحوا مدار فير لتل  العائلة وحسو صيتهايأن  ربيا أو 

 (          89-88، مهشور فه "الحياة البهائّية ص 161ا يهه حدود وأحكا ، ص گ" ،الفارسّيةلوح ب )متر م عو  

  [9] 
 

قتييران، األبعييد اييو األفضييل، ألّن ُبعييد الّهسييبة والقرابيية  يييو الييّ وب والّ و يية اييو سييب  صييّحة فييه اال
  هية البشر وعّلة األلفة  يو الّهوع اإلاسااهي

 (          أرسيف ال رل  البهائه العال همو  ،الفارسّيةب لوح )متر م عو 

  [10] 
 

، أّي لّل ييا زاد الُبعييد فييه القرابيية  يييو س بعيدة أ هافه الّ واب تقتضه الحك ة اإللهّية أن يكواا مو 
 قوى وأ  ل وأكثر صّحة وعافيةيأالّ و يو، لّل ا لاات الّسهلة 

 (          أرسيف ال رل  البهائه العال همو  ،الفارسّيةب  لوح)متر م عو 

  [11] 
 

ف ة واالّتحيياد واأللفيية والشييّ ه ي يي  دعييوة ال  يييع اليييو  إلييى ال حبييّ د أاييّ لح مييو ال قلييّ قة والّه اايية والصييّ
وال وّدة وعبادة الحّلي أمله أن تست ّري أاتِّ وزو يي  الع ييي  فييه اليدميية  ههاييية الييّروح والّريحييان، وتصييبحا 

 يية فه الا العالم، وا  يو ساخعيو  تأل ن فه األفل األ ديّ دا عتيو مهيرتيو للهس
 (          أرسيف ال رل  البهائه العال همو  ،لفارسّيةبالوح )متر م عو 

  [12] 
 
 كولّ   فوي والموداراة معوفأّما قرينك الكريم  يقتضي أ  تعامليف أحسن معاملة وتواظبي على رضائف        

ومراعاتوك لرضوائف فوي كولّ   لوفّبتوك لى ملكوت هللا زا ت رأفتك معوف ومحاألحوال حّتى يرى بأّنك بتوّجهك إ
  على حّب هللا وناشرة لنفحات القدس في تلك البقا .حال  وإّني أتضّر  إلى هللا أ  يجعلك  مستقيمةً 

                 (119ص  ،91رقم باته أز مكاتي  حضرت عبدالبهاء"، مهتي")            

 [13] 
، إّن زو يي  الع ييي   ريييد إك ييال علومييه وأاييت تسييتع ليو الييّلااب إلييى أفريقييياي لقييد وصييلت الّرسييالة

ا،  ا ن عليك ا بال شورة مع بعضك ا، االّتحيياد بك ييال وبحر ال وضوع بغاية ال حّبة، واّتياذ قرار سييليم معيي 
ا حّتى يكون الّتوفيل حليفه ا فه لّل أمر ا واحد   يواالّتفام، ألّن الّ وب والّ و ة ي   أن يكواا سيص 

 (          أرسيف ال رل  البهائه العال ه مو ،الفارسّيةب  لوح)متر م عو 

  [14] 
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القرينة تمنع الّرجول عون الوّدخول فوي   ما سألت نل الّرجل يمنع القرينة الّدخول في الّنور أوأّما        

ق  ملكوووت هللا. فالحقيقووة أّ  كالنمووا ت يمنووع أحوودنما اآلخوور عوون الووّدخول فووي ملكوووت هللا إّت بك وورة تعلووّ
و  هللا  فيمنعووف عوون القوورين للقرينووة أ  القرينووة للقوورين. كووّل واحوود منهمووا إبا أخووذ اآلخوور معبوووً ا موون  

 .  الّدخول في ملكوت هللا
                                                    (م  وعة مو الّهصوص ال بارلة فه مقا  ال رأة فه الّد و البهائه بالفارسّية)            

[15] 
 

 مقتطفات من رسائل ُكتبت نيابة عن حضرة شوقي أفندي  
 

ه ل         تلييي  فيييه   ييييع  يعليييى اليييّدوا   األزواب وال و ييياتأن ال  ّتفيييل ييي  عييير الحييي ن واألسيييىا  ب يييّ إايييّ
، ال قمهييات البهائيييّات اللييواته ال  تعيياخف أزوا هييّو مييع ع لهييوّ احييل قييد حييّر وّن موالاييا الرّ بيي ، أعتقد الحاالت

ّب ييا  تييوّتى لسيي  أزوا هييّو إلييى  يياابهّو ر أّن حضييرته  فيييرى  ي أن  ييوليو ال وضييوع غاييية الحييرص واالات ييا  
ة ه ميييو ال قسيييف  أكثييير مهيييه بال يييدالي بال حبيييّ اإاّل أايييّ ه  حقييي  ألمييير فيييه بدمييية اعليييى ع لهيييا  إذا اعتييير أايييّ

 ي  اعتبارتقّدمه لعائلتها فوم للِّّ  فعهداا يكون ماال بارك، 
                               ألحد األحّباء( 1928آذار / مارس  20مو رسالة مقّربة )            

 [16]      
 

ه        ه  يي و و اليي  يييو  واالعتقيياد فييه الييرأيلهييلا ابييتهف أن  بييرز ميير مقسييف للغاييية أل إاييّ  ييه سييّ  ألاييّ
ةابطيية الرّ  تليي ُيضييعف  ة ة،ال و يييّ  لربيياوو الحصيييو الحصيي  تعييدّ التييه  الّروحيييّ إاّل  فييه أوقييات الشييّدةي  باصييّ

اإّن أحييد أاييداف أميير هللا  ي ه وتبعييد ر الطييرف ا بييرفييّ تهبطريقة ي التصّرف لي العهبأّن أسلوب  تقوييية  حقيي 
ةاليي  أن  وصييه اعتيياد  ، فييه   يييع الحيياالت ال  اثليية،ال ييولى عليييه، فيي ّن حضييرة و  ي روابط فييه  يييت الّ و يييّ

الوقييت افسييه  وفييه، هييور تييدري يًّا ييرى زو يي ِّ الّ  ا تهله عسى أن اءي عباالمتثال لرغبات الطرف ا بر والدّ 
 سييتت ّكهيو مييو ،يحييّل الوئييا  واالاسيي ا  وعهييدما  ي تتحييامله عليييهحييير ت ل يييه أقييرب إلييي  ال أن تصييّرفه ب
 عائلي ن اليدمة دو 

                             ألحد األحّباء(  1928ت وز /  وليو  15)مو رسالة مقّربة             

   [17] 
مييو أ ييل وقييت ال  يييد مييو السييتت ّكو مييو تكييريي ييي ة بييوّن زو تيي ل إّن حضييرة سييوقه أفهييدي علييى ثقيي      

اعائلتها، إاّل أّن حضرت إلهييّه  والوقييت ليدميية أمييرالفرصة فه ااتهاز أن تت ّكو مو مساعدتها  ه يومل أيض 
ا عليها، ع ي    ي  وبدماتها فيه موضع تقد ر لبير ،قلبها مووقري   دًّ

                                   ألحد األحّباء(  1931ران /  وايو ح ي   19مو رسالة مقّربة )            

 
 [18] 
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بط، وبصائصييهف فك ييا ذلييرتل بطبيعيية اليي واب البهييائه  سقال  الياّص  باإلسارة إلى        مثييل  ، فيي نّ بالضييّ
رفيو   ييييعهم  مشيييروو بال وافقييية الكاملييية لواليييديّ ايييلا الييي واب  دأ وحيييدة ميييا ذلرتيييه عيييو أّن مبييي  ، ل يييا أنّ الطيييّ

ا ال ييهي البشييري ي هييع أّي  هييائّه حقيقييّه مييو ا لليي واب،  ّتفييل ت اميي  م بحييّد ذاتييه عائقيي  ر  مييع تعيياليم  اعتبييار العييِّ
افحضرة  هاءهللا وحضرة عبدالبهاء لها ييا لييم   األمر ال بارك فه الا ال قا ي  فكييرة اليي واب  يييو   رفضييا أ ييد 

ا عهييهولييم األعييرام  ة الحييدود والقيييود إّن التعيياليم الب ي  ثهيييا أحييد  ة فييه الحقيقيية تسيي و بطبيعتهييا فييوم لافييّ هائيييّ
 ي  محّددة، وال ي كو لها أن تكون للل  مدرسة لفلسفة عرقّيةأّية ت اثل فهه ال وللل   ،الته يفرضها العرم 

          ألحد ال حافل الّروحااّية ال رل ّية( 1935لااون الثااه /  ها ر  27مو رسالة مقّربة )            

[19] 
 

ه، البهيييائه سيييا و ورفيييع األبهقيييه لل ييهي فيييه اليييّد وفييي ّن ال عييييار  وعليييه،        ال يييييرب عيييو حيييّد  إاّل أايييّ
بييارب  فبيه ييا يلشيي   ال عيييار لييّل عهقيية  هسييّية ي ال هطييل وال عقييول فييه صييرامته بييوّي حييال مييو األحييوال

ة،  الغري ة فييي   يإكيييراه ليييّل إاسيييان ولكيييو دون علييييه ع ُيشييي   فيييه اظيييره فعيييٌل مقيييّدس الييي واب  فييي نّ إخيييار ال و ييييّ
رورة سيييطااّيةي ليسييت  ّيةغرائيي  اإلاسييااال سييواها سييون بيياقهال هسييّية   للفييرد فهييه قييّوة ي كههييا أن ت ليي بالضييّ

ا إذا ُأسييهء   تو يههيياي مييا ُاحسييوالبه يية والّرضييا إذا  سييت ل  بييالطبع ف ّاهييا  ،ادااأو تييّم إفسيي  اسييتيدامهاإمييّ
رر البييال  افقيي افسييه للفييرد ليييي  لييلي ال ي كييو حصييره،ا الضييّ  ييا بيهو   يط  ييل لل  ت ييع الييلي يعيييذ فيييه أيضيي 

فيييه إماتييية ال سيييد بكبيييت سيييهواته، فييي ّاهم فيييه التهسيييّ  ولافييية ال  ارسيييات ال تطّرفييية حيييياة يشييي   البهيييائّيون 
ة لهظريييّ إلييى االوقييت افسييه  هظييرون بييازدراء  ة بات الحاليييّ  كييو لهييا أن ال يوالتييه  ،ات ال ييهيوبهقيييّ الياصييّ

   يوالههك مارسوى الدّ    ت ع اإلاسااهّ لل ت ل 
                                ألحد األحّباء( 1935أّيار / ما و  29)مو رسالة مقّربة             

  [20] 
 

مييو اليي واب اييه إا يياب أخفييال األساسييّية أّن الغاييية فييه لتيياب أحكامييه  صييّرح ألّن حضييرة  هيياءهللاو        
فيي ّن    ،رسييلهعلييى لسييان ا لت  التهوحكامه الع ل بأوامره و  إدراكقادريو على و يكبرون رفون هللا عهدما يع

ر عة  او ال واب حس  التعاليم البهائّية ة، لهييا غاييية تسيي و فييوم احتيا ييات  ا ت اعيييةفه األصييل سييِّ وأبهقيييّ
 الوالد  و ا اّيةي   واات اماتالشيص 

                      ألحد األحّباء(  1935تشريو األّول / ُأكتوبر  14 مو رسالة مقّربة)            

  [21] 
 أمليي  في يي  أن يكييون  ،غييير وّديّو قييد يكييون ف مه ييا مييو األميير ال بيياركبيصييوص موقييف زو يي         
ا ه  دومييي  ة لوسيييائلباأايييّ ن اللباقييية والصيييبر، سييييكو و  بالحك ييية ال هود ال ّتسييي ةبييي ، و الباعثييية عليييى الوفيييام الودييييّ

ظييروف ال تحاوله تحت أّي ظرف مييو  وعلي ِّ أالّ ، تدري يًّا هللاب قدورك اله اح فه لس  تعاخفه مع أمر 
ة الشيصييّية  أن ُت لييه ه أميير هللا أن تعيييل بييالقّوة، وال أن تسيي حه ل عارضييتوتفرضيييها عليييه معتقييدات  الد هيييّ
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بييوّن حضييرة  هيياءهللا  والّثقيية الّتامييةلباقيية الّ بر و صييّ الأن تع لييه ب علييي ِّ ييي  فييه اشيير افحاتييهاشيياخات   ا ييّديًّ 
   يويسّدد بطاكِّ في ا تع ليو سيقّيدك

                              ألحد األحّباء(  1937ت وز /  وليو  23)مو رسالة مقّربة             

  [22] 
 

بكاملها ليدميية أميير هللا،   تعلى رغبت ِّ فه تكريي حيا ا  وافل حضرة ولّه أمرهللا ت ام اولكو،  يه        
اإاّل أّاه يشع ة  ر أيض  ه فييه حييال زوا يي  فسيييكون مييو وا بيي  ل و يية  هائيييّ بضرورة لفت ااتباا  لحقيقيية أاييّ

ا أاّل ُته له وا بات  ال ه ل ا ااامًّ ّية الته ُتشّكل فه الحقيقة   ء  البهييائّه العيياّ ، ومييع أّن  اشيياخ مييو  وحيويييًّ
ة ي يي  أن ه ي يي  إ ه اييا  االعتبارات العائليييّ ة ألميير هللا وازدايياره، إاّل أاييّ تيضييع بييالطبع لل صييالح ال  اعيييّ

افه أن يعيذ حياة خبيعّية متوازايية  و أا ّية إذا لان البهائّه راغب اما تستحّل م د  اءةي   يييّ إّن الييوالءات  وبهييّ
بالضييرورة غييير قا ليية  الته توا ييه البهييائّه ليسييت متسيياوية فييه در يية إل امهييا وأا ّيتهييا ولكييو ذليي  ال ي علهييا

   للتوفيل في ا  يههاي
                        ألحد األحّباء(  1937مبر ڤتشريو الثااه / او 23)مو رسالة مقّربة             

[23] 
 

 لواهيياليييي  ّن اظرة البهائّية لل هي قائ ة على االعتقاد بوّن العّفة ضرورّية لل هسيييو، ف ،بابتصار       
ة  ييل ألّاهييا ،فحس  ذاتها فضيلة بحدّ  ا اا حييةو  سييعيدة  الطريييل الوحيييد احييو حييياة زو يييّ  ّن فيي  ،وعليييه  يأيضيي 

ا العهقييات ال هسييّية ة م هوعيية قطعيي   لييو ُيحاسيي  فقييط ولييّل ميييالف ،مه ييا لييان سييكلها بييارب اطييام ال و يييّ
ا للعقاب الضروريّ أما  هللا   ي  مو ال  ت ع  ل سيعّر  افسه أيض 

 

ه يشيي   التعبييير إّن الييد و         ة الحيياف  ال هسييه ولكهييّ عهييه، الشييرعه وغييير  ئالييياخالبهييائه يقييّر بوا يييّ
ا يُ  ةكال  ارسيي   باإلاسييان وم ت عييهي ا عييّده الييد و البهييائه ضييارًّا  ييدًّ ال هسييّية الحييّرة واليي واب الرفيياقه وغيييره م ييّ

و ال إّن البهيييائّيي  الييي وابيإّن التعبييير السيييليم عيييو ذلييي  الحييياف  حيييّل مشيييروع لكيييّل فيييرد ولهيييلا اّ ليييت سيييريعة 
    قمهون بكبت الحاف  ال هسه  ل  تهظي ه وضبطهي

 ، مهشورة فه لتّي ألحد األحّباء 1938أ لول/ سبت بر   5)مو رسالة مقّربة             
                     (1990"العّفة والتقديي" مو مهشورات دار الهشر البهائّية فه البرازيل                

[24] 
 

 مييو ربيياوال سدّية  للّهاحيةُتعطه اه حضرة  هاءهللا،  يه ا  قواعدااأّن مقّسسة ال واب، ل ا ألرسى        
ة التييه  ،مو أا ّية هما تستحقّ  ةال و يّ  ة واألبهقيييّ ة بالهسييبة للغايييات والوظييائف الّروحاايييّ ف ّاهييا تعتبراييا ثااويييّ

يلم ال يتلفيية أا ّيتهييا التييه تسييتحلّ  لييل   تهييالوعهييدما  حكيييم الييودودي وابهييا إّيااييا هللا ال  وتيضييع ،مييو اييله القييِّ
ة، و ل الهييييواحه ال سييييدّية ةال واايييي  ألبهقيييييّ ة للّروحاايييييّ عهييييداا فقييييط ُي كييييو أن ات هييييّ  مثييييل اييييله  ،الدايويييييّ
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تييداور واالاحطيياو، الت اوزات واالاحهل فه العهقات ال و ّية الته يشهداا ويييا لألسييف عصييراا ا بييل بال
 وتستعيد الحياة العائلّية خهارتها واقاءاا األصلّه وتقو   وظيفتها الحقيقّية الته أّسسها هللا مو أ لهاي  

                                 ألحد األحّباء(  1939أّيار / ما و  8)مو رسالة مقّربة                

 [25                                             ] 
 

ة مييع  ع يييلٌ  فييه حييياة فييرد ربيياوٌ شييغله يال سييولة التييه أثرتهييا بيصييوص ال كييان الييلي إّن         مييو ال حبييّ
ة  عيياليم ال بارلييةي ُي كييو توضيييحها بسييهولة مييو و هيية التّ غييير اليي وب أو ال و يية، يقا لييه  آبيير سيص فالعفييّ

ا وعلييى ا بعييدهي  أكااييت قبييل اليي واب أ  خيياارة ال تشييوبها سييائبة  تقتضه حياة  هسّية إلاسييان أن يكييون عايفيي 
ا ا وفييييًّ ا قبيييل الييي واب وميلصييي  ا ي للرفييييل اليييلي ييتييياره بعيييد الييي واب ت امييي  ا وفييييًّ فيييه   ييييع الّتصيييرفات  ميلصييي 

ا وفيًّا  فه القول والفعلييي ال هسّية وميلص 
 

طبيعّية الشرعّية عليييهم أن  هسيي وا بوفعييالهم روابييط األلفيية وال حبييّة بارب اطام حياتهم ال و ّية اليي ي      
ة ل اسييان  ة علييى الحييياة الروحيييّ ة ال بهيييّ ال علييى ا واتييه ال سيي ااّية بحييير يكواييون فييه اييلا ال ضيي ار األ ديييّ

اقييدوة، وفييه أفعييالهم  ة حييير تكييون روح اإلاسييان فييه أعلييى ال قييا  ومييا  سييده إ مقياسيي  اّل لحييياة البشييرّية الحقييّ
ة   تليي  األداة الطّيعيية لروحييه ال سييتهيرةي وغهييه عييو القييول أن اييلا ال ي هييع مييو م ارسيية حييياة  هسييّية خبيعيييّ
   كاملة ض و قهاة ال واب الشرعّيةي  

 "العّفة والّتقديي"( ، مهشورة فه لتّي ألحد األحّباء 1941أ لول / سبت بر  28)مو رسالة مقّربة             
[26] 

         
 بيصييوص تربييية أخفالك يياي عوبات الته  رزت  يهيي ِّ وبيييو زو يي  لّص با لعل ه  دًّاحضرته  يوسف

ة ،ائّيون ميييو غيييير البهيييائّييوفيييه   ييييع الحييياالت التيييه  تييي ّوب فيهيييا البهييي  ميييو د يييو آبييير، علييييهم أن  باصيييّ
ل تفيياا وا قبييل الييي واب  ة ألخفيييالهم فييه ال سييتقبلي التّ ب في ييا  تعلييّ ا إذا لييم  ربيييية الد هيييّ لييم  يكيييو و   ييتّم ذلييي أميييّ

ه محفليي  أن يطليي  الّهصيييحة مييو هييلا الشييون، فعلييى الطييرف البهييائّه  الوصييول إلييى اّتفييامب قييدور الوالييد  و 
 ي  الّروحااهّ 

                               ألحد األحّباء(  1947أ لول / سبت بر  8)مو رسالة مقّربة             

[27] 
 

الدى حضرته سعور قوّي          وباّصة الل و ييدمون أمر هللا  هشاو بييارز ل ييا  ،بوّن على البهائّييو دًّ
ُبلي ، مثيياال  ُيحتييلى لل ييقمهيو ال ييدد والشييباب البهييائهّ قدر اإلمكييانتفعل أات وعائلت ، أن يكواوا،    بكييّل السييُ

قداسيية،  حضييرة  هيياءهللا  ييبغ  الطييهم )رغييم سيي احه بييه( واعتبيير اليي واب مييو أكثيير ال سييقولّيات وحييير أنّ 
 احيياد  فعلى ال قمهيو أن  بللوا لّل ما فييه وسييعهم للحفيياع علييى عهييود اليي واب التييه أ رمواييا وي علييوا مههييا اتّ 

 ُيقتدى به تحك ه أابل األاداف وأسرفهاي  
                        ألحد األحّباء( 1947تشريو األّول / أكتوبر  19)مو رسالة مقّربة             
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  [28] 
 

دة ودقيقييةي إّن مشاكل ال واب غالب ا        ، تقييّدمّييووعليهييا احييو البهييائّييو، لوايياس متهييّوريو   ما تكون معقييّ
اأاّل اترّدد فه الل وء إلى العِّ  ا  ييدااييله األمييور إذا  لل سيياعدة فييه مثييل لم خلبيي  فلييو   يذليي  ضييروريًّا أو مرغوبيي 

اتحّدثتِّ أاتِّ وز  رادى، عييو مشيياكلك ا مييع خبييي  حيياذم فقييد ت ييد و  و  ، مع  أّن باسييتطاعت ِّ معال يية أو فييُ
ا أاّل يكييون ب قييدور مييقمهي و اثهييي و،  اإّاه مو ال قسف  دًّ   زو   أو محاولة ذل  على األقلي أن يعيشييا معيي 

يشييعر حضييرته أّن ي و ورلييا  تكييويو عائلييةاّتحييدا فييه ظييل اييلا األميير ال  يييد وبوقد وااس ا  حقيقّه  وئا  فه 
اء وأاّل تسيي حه  تفيياقم الوضييعي وعهييدما ييييّيم سييبح االافصييال علييى اليي و ي و فعليه ييا   علي ِّ القيا  بع ييل  هييّ

 ما لد ه ا مو  هد لت ّه  أن ُيصبح ذل  الشبح حقيقة واقعةي  أن  بلال لّل 
                               ألحد األحّباء(   1949 ت وز /  وليو  5)مو رسالة مقّربة             

  [29] 
 

إّن حضييرته  هصييح ِّ أن ُتحيياوله، لفتييرة مييو الوقييت علييى األقييّل، تهدئيية زو يي   تكييريي افسييِّ ِّ لييه،        
ة والصييبري ه ال التيايييف مييو معارضييته ألمييرهللا، رّب ييا  هييله الطريقيية قييد تسييتطيعيو   وب ظهييار ال حبييّ إاّل أاييّ

ى التيلييه عهييه، فعهقيية الييهفي بيالقهييا اييه عهقيية سيصييّية وقدسييّية بحتيية، يحّل له أن يحيياول إ بييارك عليي 
 وليي ألحد الحّل فه أن ُي له إرادته فه مثل اله األموري  

                            ألحد األحّباء(  1950سباو / فبرا ر   17مو رسالة مقّربة )            

   [30] 
 

 األعظم أو ُكتبت بالنيابة عنف  مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل 
 

 لقد  اء حضرة  هاءهللا لتحقيل الوحدة واالّتحاد فه الا العالم، وأحييد أرلااييه األساسييّية وحييدة العائليية       
ال ي يي  أن  مييثه  فيدميية أمييرهللا   إضييعافهاي الأمييرهللا تقوييية العائليية  ادف، للا عليها أن اقمو بوّن واّتحاداا

ة، وقت ِّ بحييير يسييود التيي  ل ِّ أن تهّظ هف و ال هّم  عائلةي إا ال ال تقّدي إلى آلف واالاسيي ا  حياتيي ِّ العائليييّ
  وتهال أسرت  ما تحتا ه مو رعاية واات ا ي  

القييد سييّدد  ة ال شييورة، وي يي   حضييرة  هيياءهللا أيضيي   الييهه  اييلابييوّن  أاّل  تبييادر إلييى ذاههيياعلييى أا يييّ
ة فييه للوصول إلى الحلول ال هاسبة مقصو القّيم  ةي فال شييورة العائليييّ ر على مقّسسات األميير ال بييارك اإلداريييّ

 يييّو ميييو ال هاقشيييات الصيييريحة الكاملييية، واليييوعه بالحا ييية إليييى و يييود التيييوازن واالعتيييدال قيييد تكيييون العيييهب 
 يذل  وعلى األزواب مثليطرة على أزوا هّو السّ  على ال و ات أاّل يحاولو ليهفات العائلّيةي ل عالها 

 ألحد األحّباء( األعظم ُلتبت بالهيابة عو  يت العدل 1978آب / أغسطي   1)مو رسالة مقّربة             
[31] 
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الييلي أسييرتل إليييه فييه الفقييرة األولييى مييو رسييالت ل مييا اييو إاّل إّن اللييوح ال بييارك لحضييرة عبييدالبهاءييي        
وباإلضافة إلى ذليي  فقييد ُأايي ل بحييّل بعيي  إميياء الييرح و البهائيييّات فييه   ي1ر اوليي أم بحتةاصح وموعظة 

اّو قييييد لتييييبو لحضييييرة عبييييدالبإ ييييران اللييييواته ال  ييييّد وأّاهيييي    للهداييييية واإلرسيييياد بالهسييييبة لوضييييع معييييّيوي هاء خلبيييي 
ولألسييف فيي ّن الظييروف التييه رافقييت ايي ول اللييوح ال بييارك غييير معروفيية، ألن  الرسييالة الييواردة أو الطليي  لييم  

ا  يياءت اعتبييار ال قتطييف اصيييحةلييلل  ي يي    ييعثيير عليييه ا معّيهيي  واييلا ال قتطييف، ومثلييه  ي لتعييال  وضييع 
اء با ثييار ال بارليية ال تييوّفرة حييول ال واايي  ال يتلفيية مييو الحييياة الكثير، قد ُأدرب فه ا ل   وعة لييي ّود األحبييّ

 العائلّيةي
 

 لقد تّم تدقيل التر  ة وليي اهاك سّ  أن  الهّص الُ عطى باإلا لي ّية صحيحي          
 

رليية حييول ال وضييوع ول ييا ذلييرت فيي ّن مبييدأ مسيياواة الر ييال والهسيياء  لييّه ال لييبي فيييه، فا ثييار ال با       
علييى اليي و ي و فيهييا  مييّرة بعييد أبييرى بييون  اهيياك أوقاتيي اواضحة وغير مبه ة، ولقد وّضح  يت العدل األعظم 

ا الظييروف التييه ي يي  أن  ييتّم فيهيييا اييلا االمتثييال ارغبيية أحييدا ا ل ي تثييلأن  بالتحد ييد فهييو أمييير  بيير، أميييّ
فييه الوصييول إلييى اّتفييام وأّدى بهفه ييا إلييى ح هللا، و ذا فشييه، ال سيي   ليقّررااييهي  و يومتييروك لكييلّو مييو اليي 

إبهصييهم وسييداد رأ هييم، حتيّيى  ويثقييان فييهاصيحة أولئ  الل و يوت هااهم ور والتباعد، فعليه ا أن  هشدا الهف
     يااهاييحافظا على رابطته ا لعائلة مّتحدة ويقوّ 

إزاليية حيرتك ييا بيصييوص حقييوم  الييوارد أعييهه فييه الّتوضيييحأن يسيياعد يومييل  يييت العييدل األعظييم        
عييو  حييد ث ا صييدرتإلييى ال   وعيية التييه  ومييع ذليي  فقييد ترغبييان فييه الر ييوع  اليي وب وال و يية فييه العائلييةي

 ي  االستهارة "الهساء" ل  يد مو 
 ألحد األحّباء( ُلتبت بالهيابة عو  يت العدل األعظم 1986أكتوبر  /تشريو األّول 2)مو رسالة مقّربة             

[32] 
 

ه ال حييور الييلي تييدور ل ييا تعلييم، فيي ّن         ة بواييّ مبييدأ وحييدة ال ييهي البشييرّي قييد وصييفته الكتابييات البهائيييّ
على   يع أبعاد الهشاخات اإلاسااّية وتعيييد تشييكيلها، تقّثر حوله لاّفة التعاليم البهائّية، وله مضاميو واسعة 

ة ليييلّو ميييههم بيييا بر، ومحيييو تلييي  التقالييييد ويييدعو إليييى تغييييير  يييلرّي فيييه تصيييّرفات الهييياس ميييو حيييير عهقييي 
 العتيقة الته ُتهكر حّل اإلاسان ال وارّي فه معاملة لّل فرد بال راعاة واالات ا ي  

 
  بارك التاله لحضرة عبد البهاءف زو ها" فه اّص اللوح الومراعاة "خاعة ال و ة   يِّ  لال تعلّ  سول ال قمو عو مر ع البيان 1

بهة أّن ال فيييرة العظ ييى وأاتو يا إماءهللا      ، ا هدن واسعيو حّتى تفيي ن ب ييا اييو سييرف ومهقبيية الّهسيياءي وال سييُ
ة للّهساء اه فه عبودّية عتبة الكبرياء، والعبودّية تستل   يقظيية القليي ، والشييّ  هادة  وحداايييّة هللا وفردااّيتييه، وال حبييّ

ة الهمتهاألييييية، و خاعيييية ورعاييييية األزواب، واالات ييييا   تربييييية األخفييييال  اليالصيييية ل  يييييع إمائييييه، والعصيييي ة والعفييييّ
كون ورباخيية ال ييور والوقييار، ودوا  ذليير هللا وعبادتييه ليييل اهييار، والّثبييوت والّرسييو  فييه أميير هللا  ورعييا تهم، والسييّ

 ياالستعال واالا لابي ادعو الحّل أن  وّفل ال  يع على الفوز  هله ال واا  وعهده، وغاية
 ( 146، ص 1)مترجم عن الفارسيّة، "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج
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 لّل فرد فيها فقد تفّضل حضرة عبدالبهاءف  حقوم وض و تشكيلة العائلة، ي   احترا          
رار، وحقييوم أفراداييا ي يي  أن و االعتبار باست قبل بعيتي   أن سهمة الروابط العائلّية إّن          

هييي ، فحقيييوم اإل يييو واألب واأل    يعهيييا ي يييي  عيييد  ااتهاكهيييا، ل يييا ي ييي  أاّل تكييييون ال ُتهت
 ت يياه ولييدهي ة هيي فك ا أن  للولد وا بات معّيهة ت اه والييده، فكييلل  للوالييد وا بييات معيّ  اعتباخّيةي 

يازات معّيهةي فكّل اله الحقييوم واالمتيييازات ي يي  لد هم امتواأل  واألبت وسائر أفراد العائلة 
 ال حافظة عليهاييي

 
ل القيييوّي  سيييديًّاإّن اسيييتع ا        ضيييّد الضيييعيف لوسييييلة لفييير  إرادة الشييييص وتحقييييل  ل القيييّوة ميييو قِّبيييل

ي لييه إرادتييه  ألن وال ُي كو أن يكون اهاك مبّرر ألّي سيييص رغباته، او ااتهاك فاضح للتعاليم البهائّيةي 
لقييد لتيي  حضييرة   فعلييهي د بييالعهف، ليفعييل مييا ال  رغيي  ا بيير فييهلييى آبيير، باسييتع ال القييّوة أو بالتهد يي ع

اءعبييدالبهاءف "يييا  فليتييلّلر   "يوالّ  يير والقهيير مييلموميويييعهييف الال بيير و ! فييه اييلا الييّدور اإللهييه هللا أحبييّ
ضييبط أو ع يي ام عييو م ارسيية ام   أولئ  الييل و قييد يحيياولون م ارسيية العهييف مييع إاسييان آبيير، تقييودام أاييوا

 الهفي فه التحّكم بغضبهم، فليتلّلروا س   و دااة الظهور البهائه ل ثل الا السلوك ال شيوي  
رتفيياع اسييبة حييوادث العهييف ا ت يياعه ال تييداور، المييو عهمييات االاحطيياو األبهقييّه فييه الهظييا  ا       

هم بقسييوة، وااتشييار اإلسيياءة ال هسييّيةي ومييو ضيي و العائليية، وال يييادة فييه تحقييير اليي و ي و واألخفييال ومعيياملت
سييييم األعظييييم أن يحرصييييوا ت ييييا  الحييييرص لييييئه  هقييييادوا إلييييى قبييييول مثييييل اييييله الالضييييروري ألفييييراد  امعيييية ا

وا بهم بون يكواييوا مثيياال  ألسييلوب  د ييد للحييياة  ت يييّ   عليهم أن  تلّلروا دائ  ا ي ااتشارااال  ارسات بسب  
ة السيييياميقهم، ل ييييا  تبيييياحترا  لراميييية   يييييع الهيييياس وحقييييو  ة، وتحييييّرره مييييو الظلييييم  يييييّ  بات اااتييييه األبهقيييييّ

 واالضطهاد ولّل أاواع اإلساءةي  
 

 لقييد أميير حضييرة  هيياءهللا بال شييورة لوسيييلة للوصييول إلييى االّتفييام وتحد ييد مسييار الع ييل ال  يياعهي        
 ييياالت التيييه يشيييارك فيهيييا  ييييو سيييريكه الييي واب والعائلييية وفيييه الحقيقييية فيييه   ييييع ال  قا لييية للتطبييييل وايييه

عو آرائهييم بكامييل مييو   يييع ال شييارليو فيهييا التعبييير  وال شييورة تسييتل     ال قمهييون فييه صييهع قييرار مشييتركي
ة وبييدون اليشييية مييو ال هميية واالاتقيياد أو تحقييير و هييات اظييرام، ومتطلبييات اله يياح اييله ال ي كييو  الحريييّ

 تحقيقها  و ود اليوف مو العهف أو اإلساءةي  
 

ر إ        ا مييو أسييئلت  تتعلييّل ب عامليية الهسيياء، وُي كييو التفكييّ فيهييا علييى أفضييل و ييه فييه ضييوء مبييدأ ّن عييدد 
ة ت عليييه التعيياليم البهائيييّ واييلا ال بييدأ  رمييه إلييى أبعييد بكثييير مييو إعييهن  ي ال سيياواة  يييو ال هسيييو الييلي اصييّ

ات تثيييير اإلع ييياب، فليييه مضييياميو ع يقييية فيييه   ييييع  وااييي  العهقيييات ة، وي ييي  أن يكيييون اإلاسييياايّ  مثالييييّ
وتطبيييل اييلا ال بييدأ  ييقّدي إلييى ظهييور تغييييرات فييه   ت اعّية والعائلّية البهائيييّةيالفه الحياة ا عهصر ا مكّ ه  

االع ة عييو حضييرة ومثييال ذليي  مو ييود فييه الييرّد الييلي  يياء ايابيي  عد ييدةي  ادات وال  ارسات التييه سييادت قروايي 
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ة سييتغّير العييادة ال عيياليم إذا لااييت التّ  مييا ولييّه أمييرهللا علييى سييقال ة ال ّتبعييةتالبهائيييّ  تقييّد  الر ييل  فييه أن  قليديييّ
وال ييواب اييو " رغيي  حضييرة   لتسيي ح لل ييرأة بال بييادرة بطليي  اليي واب مييو الر ييليبطليي  اليي واب مييو ال ييرأة، 

ة  يييو اإلثهيييو وال ُيسيي ح بييوّي ت يييي  أو  مييرهللا أن  بييّيو أّن اهيياك مسيياواة ولييه أ ومييع  يهه يياييي"  تيير يحتامييّ
مرور الوقييت، والبهييائّيون ر يياال  واسيياء  يسييعون إلييى تطبيييل مبييدأ ال سيياواة  يييو ال هسيييو علييى احييو أفضييل، 

ل حضييرة عبييدالبهاءف " ي سيييفوزون بيي دراك أع ييل للّهتييائ  بعيييدة ال ييدى لهييلا ال بييدأ الحيييويّ  مييا لييم ول ييا تفضييّ
ل ال سييياواة الّتامييية فيييه الحقيييوم  ييييو اليييّلكور واإلاييياث فليييو يصيييل ال أعليييى در يييات عيييالم اإلاسيييااه إليييى تتحقيييّ

 "  يالّترّقه
 

ات         لقييد حييّر  يييت العييدل األعظييم فييه السييهوات األبيييرة علييى أن  ييتّم تشيي يع الهسيياء والبهييات البهائيييّ
ة اللل شييييارلة ب قييييدار أعظيييييم فييييه الهشيييياخات ا ة والّروحاايييييّ ة ل امعييييياتهوّ  ت اعييييييّ ، وااسييييد الهسييييياء واإلداريييييّ

 أا ّية دوراّو فه   يع م االت اليدمة األمرّيةي   و  رازالبهائّيات للههو  
 

ل حضيييرة  اسيييافر   اااتهاكييي   بيييالقّوة يعيييدّ إرادتيييه عليييى ال يييرأة الّر يييل إّن فييير          ة فقيييد تفضيييّ للتعييياليم البهائييييّ
 عبدالبهاءف  

 العهيييود السيييالفة أسيييير سيييطوة الر يييال تحك يييه قسيييوتهم وتسيييّلطهم عليييى "كيييان العيييالم فيييه             
بصهبة أ سامهم وقّوة عقولهم وسيطرة سّدتهم، أّما اليو  فقد اضطربت تليي  ال ييوازيو  الهساء

ة  ة والصييفات الّروحاايييّ وتغيييّرت واّت ييه العهييف  هيية االضيي حهل، ألّن الييللاء وال هييارة الفطريييّ
                            ي"  د س وًّا  وم ا فيوم اصارت ت دا مة الته تت ّلى فه الهساء ت ليًّا عظي  امو ال حّبة واليد

 
اإّن لييدى الر يييال البهيييائّييو الفرصييي         ا  د يييد  للعهقييية  ييييو ال هسييييو  ة لُيظهيييروا للعيييالم ميييو حيييولهم اه ييي 

القييد أسييار   واسييتع ال القييّوة وُيسييتبدالن بالتعيياون وال شييورةيحييير ُي حييى العييدوان    يييت العييدل األعظيييم ردًّ
اباو الّ و ّه، ي   أعلى أسئلة ُوّ هت إليه أّاه فه الرّ  بالسيييطرة علييى ا بيير  اّل يقو  ال وب وال ال و يية أ ييد 

ا ي تثل أحدا ا لآلبر، و ذا لم   تّم الوصول إلييى اّتفييام  يهه ييا على الّ و يو فيها أن  اهاك أوقات ا، وأّن ُظل  
ة ظيييروف بال ايييلا  تحد يييد ي ييي  أن يحيييدثعيييو خرييييل ال شيييورة، فعليييى ليييّل زو يييي و أن يقيييّررا فيييه ظيييّل أييييّ

 االمتثالي
 

 وقد ا ل مو قلم حضرة  هاءهللا افسه البيان التاله فه موضوع معاملة ال رأةف        
 

اء هللا أن  ت ّيهيي             ة، ول ييا ال  بطييراز واعلييى أحبييّ  بيحييون العييدل واإلاصيياف والشييفقة وال حبييّ
ه " يح والييرّ اء  ميي فكييلل  ال ُ بيياح لهييم إا الييه ب ،الّظلييم والّتعييّدي أن  هيي ل  هييم    هطييل بييالحلّ إاييّ

 "فه الدايا وا برةيولّه الكّل عباده و ماءه، إّاه به فع ت ا  هبويومر 
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ال عامليية  أسييكالإبضيياعها  ألّي سييكل مييو أو  على اإلخهم،زو ته  ضرب ال  هبغه على الّ وب البهائه
 تعاليم حضرة  هاءهللايل ة ومهافو و يّ إساءة غير مقبولة للعهقة ال ّ ع ل لهلا إّا ا او ف، القاسية

  
ة         ال واقييف السييلولّية التييه ي يي  أن  ااحطيياوفييه ال  ت ييع يقييود إلييى إّن االفتقييار إلييى القيييم الّروحاايييّ

ل الهسيياء ف،  هسيييوتحكييم العهقيية  يييو ال ُيحييرمو فإلسييباع الرغبييات ال هسييّية،  م ييّرد و ييود علييى أّاهييوّ ُتعامييل
ذين ّ  الوو إ"لقييد حييّلراا حضييرة  هيياءهللا بقولييهف  و حييّل لييّل إاسيياني ا ييا ميي حتييرا  وُحسييو ال عامليية اللييل و الا

ا"ييرتكبو  الفحشاء أول ك ضّل سعيهم وكانوا من الخاسرين روا مليييًّ اء أن ُيفكييّ فييه الُ ثييُل الُعليييا  على األحبييّ
"أتباعييه   ِّ فييه  يييان حضييرة  هيياءهللا الييياص فييه الوصييول إليهييا ل ييا  يياء يط حييوا  دعييوا أنالتييه لسييلوك ل
"عباٌ  ... لو ير   عليهم بوات الجمال بأحسون الطوراز ت ترتوّد إلويهّن أبصوارنم بوالهوى لحقيقييو" بوّاهم ا

                أول ك ُخلقوا من التقوى كذلك ُيعّلمكم قلم الق د  من لد  رّبكم العزيز الوّناب."
 

 تهوعهييدما تكييون ال قمهيية ضييحيّ  تصيياب،إحدى أكثر اإلساءات ال هسييّية سييهاعة اييه  ري يية االغإّن        
ة والييّدعم الكامييل مييو أفييراد  امعتهيياي  ف ّاهييا ة  تسييتحّل ال سيياعدة الحبيييّ  مقاضيياة إذا رغبييت فييه ولهييا الحريييّ

تقييييو   أالّ ي يييي  فاتي يييية االغتصيييياب  حييييدث الح ييييلو ذا  ي ال ع ييييول  هيييياال عتييييدي فييييه ظييييل قييييواايو البلييييد 
فيياألمر الح ييل أو اإل هييا ، فييه  اااسييت رار  لقرارا بالهسبة أمّ   البهائّية بالضغط عليها لل وابيال قّسسات 
ة  مييا  ترتييّ  علييى ذليي  مييو عوامييلاإلعتبييار  فييه ابتيييار الطريييل الييلي ستسييلكه آبييلة فييه  را ييع إليهييا خبيييّ

ةيوغيراييا، وفييه ضييوء  ة االبتيييار فييه الو ذا أا بييت خفييه  اييو ث ييرة ا  التعيياليم البهائيييّ غتصيياب، فلهييا حريييّ
ة،ه بوّية حقييوم أ وييي ة إلعالة ا هها مو الوالد، إاّل أّن مطالبتل خل  الدعم ال اديّ  ا للقييواايو البهائيييّ ي يي   ، وفقيي 

 ي  القائ ة قيل فه ظّل الّظروفدأن تيضع للبحر والتّ 
 

ة         ح حضيييرة ولييّه أمييير هللا فييه رسييائل ُلتبيييت بالهيابيية عهيييه بييوّنف "الييد و البهيييائّه يقييّر بوا ييييّ لقييد وضييّ
ولهيييلا ا ليييت سيييريعة " وأّن "التعبيييير السيييليم عيييو الغريييي ة ال هسيييّية حيييل  مشيييروع لكيييّل فيييرد، الحييياف  ال هسيييهّ 

ةا ففه الا الّسيام مييو  ال وابي" فييه   يييع العهقييات األبييرى، ي يي  تييوّفر  اييو الحييالل ييا  ،لعهقيية ال و يييّ
ة مييو اإلسيياءة أو تواالحتييرا  ال تبييادلي   عهصيير ال راعيياة  عّرضييت لهغتصيياب مييو و، فيي ذا عااييت ال ييرأة البهائيييّ

ل زو هيييا، فلهيييا الحيييّل بالتّ  اقِّبيييل لل سييياعدة والهصييييحة، أو خلييي  الح ايييية  و يييه إليييى ال حفيييل الّروحيييااه خلبييي 
بالفعل إلى حالييةو مييو وقد تقّدي ألفدح ال ياخر، إّن مثل اله اإلساءة تعّر  است رارّية ال واب  القااواّيةي 

 الكراألّية ال تقبل ال صالحةي  
 ألحد األحّباء( ُلتبت بالهيابة عو  يت العدل األعظم 1993لااون الثااه/  ها ر  24رسالة مقّربة مو )            

[33] 
 

اء الييلي وفهييي         ا أع ييل  خليي معر  الرّد على أحييد األحبييّ علييى إلييى الوالييد تشييير  للعبييارة التييهفه يي 
 م ما  لهفاألسرة،  اء فه رسالة ُلتبت ايابة عو  يت العدل األعظ أّاه ربّ 
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ه اسييييتدالال  بعييييدد مييييو  ل ييييا أسييييرتل فييييه رسييييالت         فقييييد ذليييير  يييييت العييييدل األعظييييم أاييييّ

"، إاّل أّن اييلا االصييطهح رّب األسييرة ، ي كييو اعتبيياره "الوالييدال سييقوليات ال لقيياة علييى عيياتل 
ا ليي له ال عهى افسه اللي ُيستع ل  و ه لييه فييه ضييوء  عا ،  ل ي   أن اهشد معهى  د ييد 

ه ال اليي وب  ساواة مبدأ م وال ال و يية الر ل وال رأة وبيااييات  يييت العييدل األعظييم التييه مفاداييا أاييّ
ا ي يي  ا  تاتيي  فييه وقييت لقييد ذليير  يييت العييدل األعظييم   يأن يسيييطر أحييدا ا علييى ا بيير ظل يي 

ال يضييفه " رّب األسييرة على استفسارو مييو أحييد ال ييقمهيو أّن اسييتع ال االصييطهح " اسا ل ردًّ 
اليييه التفييّوم لع ة   ييا ال ُيكسييبه حقوقيي  حقييوم بيياقه أفييراد العائلييةييي" ل ييا  لهاتقيياص مييوباصييّ

إذا تعّلر الوصول إلى اتفام بعد ال شورة الوّدّية فههاك أوقات على ال و يية فيهييا أن ذلر أّاه 
زو تيييه، ولكيييو ي ييي  أاّل عليييى الييي وب أن ي تثيييل لرغبييية أبيييرى ت تثيييل لرغبييية زو هيييا، وأوقيييات 

ايسيييييطر أي  مهه ييييا علييييى  ا  تاتيييي  ي" واييييلا  هيييياق   وضييييوح االسييييتع ال التقليييييدّي ا بيييير ظل يييي 
الحييّل ال طلييل الّتييياذ القييرارات عهييدما  تعييّلر " اللي  رافقه فه الغال  ّب األسرة الصطهح "ر 

 الوصول إلى اّتفامو  يو ال و ي وي  
               ألحد األحّباء( ألعظمُلتبت بالهيابة عو  يت العدل ا 1993ت وز/  وليو  15)مو رسالة مقّربة             

[34] 
 

ة يييو اليي و ي و إّن الحفيياع علييى الوحييدة واالّتحيياد         ، و ذا لااييت بدميية أميير لهييو أميير فييه غاييية األا يييّ
 هللا ستع ل على إضعافها في   إي اد حّل لعهب الا ال وضوعي  

 
اكيييون وبكل يييات أبيييرى، مه يييا ليييان الطرييييل اليييلي تيتييياره في ييي  أن ي        يييييد  مصيييالح األمييير  خريقييي 

ا و يييّة  الة دعييائم اّتحيياد ييسّهل تقو و ال بارك  سييتهحم مييو ال قتطييف التيياله مييو رسييالة ُلتبييت   يفييه آن معيي 
اء حضييرة ولييّه أميير هللا ال حبييوب أنّ  ايابيية عييو عون مييا لييااوا ل األحبييّ ا  ُيشيي   أميير هللا السييتع ال بدميية  وميي 

 كلريعة إلا ال عائهتهمف
 

اء ا بيييريو تكّرسيييون                لييييّل  إّن حضيييرة وليييّه أمييير هللا  رغيييي  بالتوكييييد أن  يييراك واألحبييييّ
ة لعييامليو أوقاتكم وخاقاتكم ألمر هللا، ألاّ  مقّسسيية اييه العائليية  إاّل أنّ ، مييقّاليوها بحا ييةو ماسييّ

هت فييه عييائلثيييرة ضييعافها، وقييد حييدثت أمييور مقسييفة إل يياء حضييرة  هيياءهللا لتقويتهييا وليييي 
اقييم  عليي  ل  ييرد إا ييال اييله الهقطييةي  هائيييّة  وا باتيي  احييو  ى بدميية أميير هللا ولكييو تييلّلر أيضيي 

 إلييى إا ييال  ييدعوكمهه ا ال  أّن أيًّامو التوّكد وازن، و إي اد التّ فه واألمر يعود إلي  عائلت ، 
   ا بري
                                                                    تبت بالهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء(لُ  1994ايسان/ إ ريل  18)مو رسالة مقّربة             

 
      ظةف قد يكون الُ ياخ  فه الرسالة ذلر ا أو أاثى حير أّن اص الرسالة ال يساعد فه تحد د ال هيي )ال تر م(ملحو 
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[35] 
 

ة  ال يييد ر بال هحظيييةميييو          لييييّ  فيييه الكثيييير مييييو تتط إحييييدى العهقيييات التيييهايييه أّن العهقيييية ال و ييييّ
ا ا ع يقيي  ة العهقيية تكشييف عييو و  فييه سييلوك وتصييّرف لييلّو مييو الطييرفي وي  الحيياالت تكّيفيي  اايي  ال ألّن ح ي يييّ

ة تيييوازن إن صيييّح التعبييييرييو  الطيييرف ّن فييي  ،األفضيييل واألسيييوأ فيييه سيصيييّيتي ه ا بعييي    هه كيييان فيييه ع لييييّ
خيليية فتييرة  مهييل البداييية علييى تحقيييل در يية عالييية مييو التييآلف واالاسيي ا  وال حافظيية عليهييا ون األزواب قييادر 

حقيييل ذليي  االاسيي ا ي  لتفييه  هييادام الوقييت  أّاهييم يحتييا ون إلييى بعيي والييبع  ا بيير ي ييدون  ي زوا هييم 
ه  وبيه ا يصييدم القييول أّن لييه  مييو خرفييه  اليي واب ي يي  أن  ييدعم الحقييوم الشيصييّية للطييرف ا بيير، إاّل أاييّ

ة،  فللكييةي يي  أاّل يغييي  عييو األذاييان أّن عهقيية لييلّو مهه ييا بييا بر ال تعت ييد فقييط علييى  ذليي  ألّن قااوايييّ
ل مشيياكي ألع ييال باخئييةو ألحييد الشييريكي ورد   م ييّرد وعليييه فيي نّ  اييو أساسييها ال تيييوي الحييّ   أميير غييير  فِّعيي 

 الئل على اإلخهمي
 ألحد األحّباء( لااون الثااه/  ها ر لتبت ايابة عو  يت العدل األعظم  2مو رسالة مقّربة )            

 [36] 
 

ة بالهسييبة لييألزواب البهييائّييو الييل و يسييعو  إنّ         ة حيويييّ لسييّد   ااييد و ن ال وضييوع الييلي أثرتييه ذو أا يييّ
اييو الحييال ول ييا   ي2الفرص ال تهّوعة التييه  وا هواهييا فييه ال  ت ييع ال عاصييرااتهاز و ال يتلفة  االحتيا ات

ة فيي ّن حييّل اييله ال سييولة  ي يي  أن اهشييده مييو بييهل إدراك تعيياليم مييع األو ييه العد ييدة األبييرى للحييياة اليوميييّ
وعلييى ال ييقمهيو أن يفه ييوا  وضييوح وأاّل  ه ع ييوا مييو حقيقيية أّن الحلييول الهات يية   األميير ال بييارك وتطبيقهيياي

 هع وا  برلة قبييول ال وعييود ووقعييوا فييه سييرك أا يياو مييو الفكيير  لافية ومهاسبة ألولئ  الل و لم  قد ال ُتعتبر
 ي  طام ل ثل اله األا او مو قِّبلل أغلبّية ال هي البشريّ تيالف التعاليم البهائّية، رغم القبول واسع الهّ 

 
ي يي  أن يكييون الغاييية والهييدف مييو  بعيييو االعتبييار ااعهييد أبييلال سييولة فييه اييله  ال ييواري مر األفيي        

ويتضيييّ و ذلييي   األتبييياع ال يييقمهيو بحضيييرة  هييياءهللاف أال وايييه عرفيييان هللا وعبادتيييهي لهسيييبة ل  ييييع الحيييياة با
السيييعه وفيييه متيييابعتهم لتحقييييل ايييله الغايييية علييييهم   تقيييديم اليدمييية إلبوااهيييا فيييه البشيييرّية ولتقيييد  أمييير هللاي

 أمامهمي   ال تاحة ااد و لته ية مهاراتهم وقدراتهم قدر اإلمكان عو خريل استكشاف الُسبل 
 

محييروميو مييو فرصيية ته ييية مهيياراتهم ته ييية أافسهم فه لثير مو األحييوال  ي د ال قمهون أّن و وال  ّد        
ةوقد يعود ذل  إلى االفتقار إلييى ال ييوارد  ي الدايوّيةكاملة بسب  الحدود والقيود   ال رافييل والوسييائلأو  ال اديييّ

 

استفسر ال قمو عو القرارات الته ي   أن  ّتيلاا سييريكه اليي واب عهييدما يسييعى ال و ييان لها ييا وراء الفييرص لحياته ييا   2
 ال ههّية والته  بدو أّاها تقودا ا إلى خريقيو متباعد وي
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ة، أو الحا يية إلييى تلبييية الت امييات وأد ل واب واأل ييّوة ال رتبطيية بييااء وا بييات أبييرى، مثييل ال سييقوليات التعلي يييّ
ة ابتيارايياي التضييحيات مييو أ ييل أميير وفييه بعيي  الظييروف قييد تكييون اتي يية قييرار واعو لبييلل   والتييه لهييا حريييّ

الهزميية لته يييية  ال رافييل والوسييائلهللا، ل ييا اييو الحييال عهييدما  تقييّد  مهييا ر لليدميية فييه موقييع يفتقيير إلييى 
أّن البهييائّييو ال عهيييّيو غييير   افه مضيي واه نإاّل أّن مثل الا الحرمان والتقييد ال يح ه بهي مهاراته ومواأل

بكييّل بسيياخة عهاصيير التحييّدي العييال ّه  اقييادريو علييى تحقيييل غييا تهم األساسييّية التييه عّيههييا هللا لهييم، فه يي 
 ازن  يههاي  لتقييم االحتيا ات الكثيرة لوقت اإلاسان و هده فه اله الحياة، و ي اد التو 

 
ا ليييي        قال اهيياك رد  قا ييل للتطبيييل عال يييًّ الييلي خرحتييه بيصييوص القييرارات التييه ي يي  أن  علييى السييّ

ة واسريكا ال واب عهدما يكون ال و ان  ّتيلاا  تييه  بييدو أّاهييا للها ا يسعيان وراء الفرص لحياته ييا ال ههيييّ
فعلييى لييّل زو ييي و االعت يياد  اسييعة فييه ابتهفهيياي سييتقودا ا إلييى سييبيلي و متباعييد  و، ذليي  ألّن الظييروف س

ة ليقيييّررا أفضيييل مسيييارو للع يييلي  ة ال شيييورة البهائييييّ وليييدى قيامه يييا  يييلل  عليه يييا أن يوبيييلا بعييييو  عليييى ع لييييّ
 االعتبار العوامل التالية مو  يو أبرى غيرااف

  وار ال شورة  يو ال و يوي   يشّكلالحّي بال ساواة اللي ي   أن  •
الييي لقيييد ذ     ة ي ييي  أن تكيييون  ر  ييييت العيييدل األعظيييم سيييابقا  ردًّ عليييى أسيييئلة وردتيييه أّن ال شيييورة الحبييييّ

ة، و ذا تعيييّلر الوصيييول إليييى اّتفييام، فههييياك أوقيييات عليييى ال و ييية أو الييي وب  أسيياس العهقييية ال و ييييّ
ا بالهسيييبة للظيييروف التيييه ي ييي  أن يحيييدث فيهيييا ايييلا اال متثيييال االمتثيييال فيهيييا لرغبييية ا بييير، أميييّ

 هياأن يقّررا زو يو فهو أمر على للّ  بالّتحد د
 

وتقوييية دعييائم الوحييدة  ةو يييّ اللي فرضته ا ثار البهائّية على الحفيياع علييى ربيياو ال ّ التوكيد الشد د  •
 واالّتحاد  يو ال و ي وي

 

ة،  • ه األّول لألخفيييال، وتترتيييّ  عليييى الييي وب ال سيييقولّية  ايييه حيييير األ ّ مفهيييو  العائلييية البهائييييّ ال ربيييّ
 يسّية فه إعالة العائلة ماليًّاسااأل

افيي ّن ذليي  ل ا ذلر  يت العدل األعظم فه مكان آبيير،           أن تكييون اييله  ال يقتضييه أ ييد 
 تغييراييا وتعييد لها لتهاسيي  أوضيياع ا ي ييوزثا تيية وغييير مرايية وال الوظييائف أو األع ييال 

 عائلّية باّصةي
 

ع وظيفيية ظروف باّصة ميتلفة مثلاحت ال  روز  • هل فتييرة مييو ااتشييار البطاليية، فييرص أو بيي  توقييّ
ة لألميير ال بييارك قييد تسييتدعه  ة قييد ي لكهييا أحييد اليي و ي و، أو احتيا ييات ماسييّ قييدرات غييير اعتياديييّ

 است ابة تّتسم بالتضحيةي  
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عاء واال تهييال الييلي ييييّيم عليهييا، واالحتييرا  دمثييل اييله ال شييورة  تييوّثر ب ييّو اليي وال سييّ  أّن ا يياح        
ل ا ه لييل  مييو الشييريكي و لآلبيير، ورغبته ييا ال يلصيية إلي يياد حييلّو يحييافم علييى الوحييدة ال تبييادل لييلي يكهييّ
 باقه أفراد العائلة، ورغبته ا فه التهازل والتكّيف ض و مبدأ ال ساواةي   يهه ا ومع والتآلف 

 
 تيييوثير ظهيييور حضيييرة  هييياءهللا بفضيييلوميييع تطيييّور وا يييّو ال  ت يييع فيييه العقيييود والقيييرون ال قبلييية        

علييييه ل تسيييهّ تغيييييرات أساسيييّية سيشيييهد بالتوكييييد القيييادر عليييى إ يييراء التغييييير والتحوييييل، فييي ّن ال  ت يييع 
ة، وتلتّ ا تطبيييل ف الصييعوبات التييه  وا ههييا األزواب فييه سييعيهم لتحقيييل تييوقهم الشييد د عيياليم البهائيييّ يفييّ

 يمو بهل اشاخاتهم ال ههّية ليدمة أمر حضرة  هاءهللا
 ألحد األحّباء(  ح يران/  وايو ُلتبت بالهيابة عو  يت العدل األعظم  26ّربة مو رسالة مق )        

 [37] 
 

ا وع ييي  ا لييدي ، وعامليييه لحضرة  مبارك  اء فه فقرة مو لوح        عبدالبهاء ييي" فليييكو زو يي  غالييي 
   3الطباعييي" ئسيّ باللطف وال وّدة مه ا لان  دائ  ا

 
التيياله فييه رسييالة لييدائرة السييكرتارية مقّربيية بيييان ورد التوضيييح وفه ردّو علييى سييقال حييول اييلا ال       

 ف1990ايسان/إپريل  12
ه ال ي ييييوز ألّي زوب أن يعييييّر  زو تييييه ألّي اييييوع مييييو اإلسيييياءة                مييييو الواضييييح أاييييّ

ة أ   سييدّيةي  ة لااييت أ  فكريييّ تحّل التييوبيخ والشيي    ثييل اييلا التصييّرف الييلي يسيي ف عاخايييّ
ا يم قائ يية علييى االحتييرا  ال تبييادل وال سيياواة التييه أمييرت  هييا التعييالالقيية عهلل مهيياق  ت اميي 

ة، عهقييية تحك هيييا مبيييادى  أسيييكال ء ال شيييورة وم يييّردة ميييو اسيييتع ال أّي سيييكل ميييوالبهائييييّ
ت ييد ال و يية وعهييدما  ي ليفيير  فييرد علييى آبيير إخاعيية مشيييئتهاإلسيياءة، ب ييا فيهييا العهييف، 

ة افسيي  تعييّلر تصييويبه بال شييورة مييع زو هييا،  مييو ال ها فييه وضييع لهييلا وتشييعر بييونّ البهائيييّ
ه إليييى ال حفيييل الّروحيييااهّ  ا ال حليييهّ  فب مكااهيييا التو يييّ د ت يييده وقييي   للهصييييحة واإلرسيييادي خلبييي 

رلةي للغاييية أن تهشييد مسيياعدة مستشيياريو محتييرفيو  م ييدي ا هييل ا مل ا أيضيي   و ذا لييان اليي وب  هائيييًّ
لييييى ضييييرورة الكييييّف عييييو تصييييّرفاته أن  لفييييت اظييييره إ فب مكييييان ال حفييييل الّروحييييااّه ال حلييييهّ 

ال سيييييئة، ل ييييا ب قييييدوره، إذا ليييي   األميييير، أن  ّتيييييل إ ييييراءات أسييييّد صييييرامة إل بيييياره علييييى 
 االمتثال لتهبيهات التعاليم ال بارلة واصائحهاي  

                     لتبها  يت العدل األعظم( 2002 آذار/ مارس 20)مو مللرة مقّربة         

  [38]    

 
 متو اللوح ال بارك او التالهف   3

ا      ا وع يييي  ا لييدي ، وعاملييييه دائ ييي  ى ليييو زادت محّبتييي  بيييالّلطف وال ييوّدة مه يييا ليييان سيييّهء  فليييكو زو ييي  غاليييي  الطبيياعي وحتيييّ
  وعطف  مو قسوته، فاظهري له ال  يد مو الحهان والرّقة، ولواه أكثر محّبة وتحّ له تصّرفاته ال  ع ة وال سيئةي
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 عالقات والمسؤولّيات المتبا لة بين الوالدين واألبناءال .2
 
 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا
 

فه ت ّس  أ هائهم بالّد و و تقان ذل ، فكّل ولد ااحاز عو  على ا باء أن  بللوا قصارى  هدام 
هة لّلها الّد و اإللهه ال سّ  أّاه سوف ال يع ل  رضى أ ويه ورضى هللا  ّل  هله، واألع ال الحس

اإلاسان ارتكاب أّي  ي ته تظهر  هور اإلي ان وفه حال فقدان اله العطّية الكبرى )أي اإلي ان( ال 
 ع ل مهكر وال ُيقبِّل إلى أّي معروفي

 (9، ص 12كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )               
[39] 

 

ف الق  وفه لوح مو األلواح ُاّ ل قوله تعالىف "  ف إليوك ويوذكري ويوحوي حوزب يا محّمد وج  د   متوجوّ
د   فووي الكتوواب  ّزل موون قلووم مالووك القوو  ذي نووُ هللا بتربيووة األوت .  إبا لفوول الوالوود عوون نووذا األموور األعظووم الووّ

ت موا أوحوى هللا بوف    األقدس سقط حّق أبّوتف رين محسووبا.   ووبى لعبود ي بوّ وكا  لدى هللا من المقصوّ
 يونو اآلمر القديم"   العبا  بما يؤّيدنم وينفعهم ويقّربهم إليففي قلبف ويتمّسك بف.  إّنف يأمر 

 ( 105، سقال و واب، رقم الكتاب األقدس)                 
[40] 

 
األمانة والّديانة والّصد  والّصفاء ني أثمار سدرة الوجو   وأعظم من بلك كّلف  بعد توحيد  

ُبكرت في كّل كتب هللا وسطرنا القلم األعلى  أ   الباري عّز وجّل  رعاية حّق الوالدين.  نذه كلمة
"، واعبدوا هللا وت تشركوا بف شي ا وبالوالدين إحسانا"انظر ما أنزلف الّرحمن في الفرقا  قولف تعالى: 

وتحظ أ  اإلحسا  بالوالدين مقرو  بالّتوحيد.   وبى لكّل عارف حكيم يشهد ويرى  ويقرأ ويعرف  
 "يي كتب القبل  وفي نذا الّلوح البديعويعمل بما أنزلف هللا ف

 (106، سقال و واب، رقم الكتاب األقدس)                 
[41] 

 
هِّ  إِّن   للقلد  ُا ِّللت  اللِّ م ول بِّيلتِّهِّ تلر  فلالِّ ول لِّيمِّ األلخ  ه ال ُكل   ِّتلع  للى ُ وصِّ للمل األلع  ا يلاُت فِّه الللا ال  لقلا ِّ مِّو   ال قل

ي ةِّ سل لاءِّ ال  لشِّ  للهِّ ي د يئلةِّ اإلِّ ف  ال ُوُرودِّ فِّه َل فِّه ال كِّتلابِّ األلق دلسِّ ُبعل وِّ ت ف   ُكت ب  السِّّ   ن ف  و ب ن  ب ي ُة اب  ل ى ُكلّ  أ ٍب ت ر  ع 
م ا ع مَّا ُحدّ    ف ي اللَّو ح   ُ ون ه  طّ  و  ل م  و ال خ  ن اء  أ    ي أ   ب ال ع  ر  ب ف  ف ل أُلم  ا ُأم  ي  م  ا ي ُكوُ  تز ًما و الَّذ ي ت ر  ُف م  ن  ُخُذوا م 

ا    ا إ    ك  م  ب ي ت ه  اك ين ل ت ر  ر اء  و ال م س  ُفق  ن اُه م أ و ى ال  ع ل  ل  إ نَّا ج  ُع إ ل ى ب ي ت  ال ع د  ج  ن يًّا و إ تَّ ي ر  بَّى  إ  َّ ي  َ  ل  الَّذ ي ر 
أ نَّفُ  ن اء  ك  ن ُف أ و  ابًنا م ن  األ ب  د  أ ب   اب  بَّى أ ح  ين  ر  ت  ال ع ال م  ب ق  م ت ي الَّت ي س  ح  ر  ن اي ت ي و  ائ ي و ع  ف  ب ه  ل ي   ين ائ ي ع 

 (م  وعة مو ألواح حضرة  هاءهللا الّهازلة بعد الكتاب األقدس، لوح اإلسراقات، اإلسرام الّسابع)
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[42] 
 

حيد والّشرائع اإللهّية، إّن ما  ل   األخفال فه الّدر ة األولى وال قا  األّول، او تلقيههم لل ة الّتو 
ف و دون ذل  ال تستقّر بشية هللا وفه فقدااها تظهر أع ال مكرواة غير معروفة وأقوال رد ئة ال عّد 

 لها 
 

فه تدّ و أوالدام ف ن لم يف  األوالد  هلا الّطراز األّول،   بللوا قصارى  هدام ي   على ا باء أن 
، اّلته اه فه مقا  خاعة هللا ف ثل الا الولد ال يعود  باله ذل  إلى الغفلة عو خاعة األ ويو فسيقّدي

ا   يويفعل بأنوائف ما يشاءأ د 
 (9، ص 14كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 

[43] 
 

أبويكم ووّقرونما وبذلك ينزل عليكم الخير من سحاب رحمة رّبكم العلّي  قل يا قو  عّززوا
  يالعظيم

 (225 كتاب "أبهم  هائه"، ص)                  
[44] 

 
مو   لة األمور ال يصوصة  هلا الّظهور األعظم، أّن ال هتسبيو إلى لّل افي فازت باإلقبال  

غير  إذا لااواوسربت باسم القّيو  مو الّرحيل ال يتو ، يعهه لوس ال حّبة اإللهّية،  إلى الا الّظهور
ودام مو الا بعد صع مو بحر الّرح ة ن و اإللهه وسيرزقو العففسيفوزون بمقمهيو بحس  الّظاار 

كذلك حكم هللا رّب العرش ، والا الفضل سيتحّقل للّهفوس الته لم ُتلحل أذى بالحّل وأوليائه، العالم
 يوالّ رى ومالك اآلخرة واألولى

 (173، ص 4مائدة آس ااه، بمو لوح بالفارسّية والعربّية مهشور فه )
[45] 

 ثار حضرة عبدالبهاءمقتطفات من آ
 

اقترااك اي الح دهلل أّن ببر يا ولدّي الع ي ي و، لقد سعرُت بامتهان وسرور بالغيو لدى س اعه 
ال  و الّطائري و الوفّييو قد و دا له ا مووى  فه عّذ واحد، وأر و هللا أن يشّكه عائلة محترمة، ألّن 

ى يقوما بغاية الّسرور على إاارة عالم اإلاسان أا ّية الّ واب تك و فه تشكيل عائلة تاي   رلة، حتّ 
كالّش وع، ألن إاارة العالم مهوخة  و ود اإلاساني فلوال و ود اإلاسان فه الا العالم لكان ب ثابة الّش ر 
 ه ث ري أمله أن تغدو ااتان الّهفسان لش رة واحدة وتكتسبا الّطراوة واللطافة وتح ه البراعم والّث ار مو 

 ب العهاية حّتى تبقى اله الّسهلة إلى األ دي  رسحات سحا
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 (88مهتيباته أز مكاتي  حضرة عبدالبهاء، رقم )                 
[46] 

 
 األخفال ولوّاهم حشراتي  دا"لوال و ود ال رّبه لظّلت الّهفوس متوّحشة ولوال و ود ال عّلم 

 
ا الّدور البديع أمر إ باري وليي ابتياريًّا وبهاء  على ذل  لّله ف ّن أمر الّتعليم والّتربية فه ال 

ا بون  رّبيا أ هاءا ا وبهاته ا ويعّل اام ب هتهى الهّ ة ويرضعاام  والا يعهه أّاه ُفرِّ  على الوالد و فرض 
مو ثدي العرفان ويحتضهاام فه حضو العلو  وال عارف ففه حال قصورا ا  هلا الّصدد فه ا مقابلان 

  الغّيور"يومدحوران وملموان لدى هللا
 (29و  28، ص 15كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 

[47] 
 

ا باء واألّمهات أن  هصحوا أخفالهم   يع على و مسولة األبهم أا ّية لبيرةي   أن تولواي   
 على الّدوا  ويرسدوام إلى ما  قّدي إلى العّ ة األ دّيةي

 (108 لبهاء، رقممهتيباته أز مكاتي  حضرة عبدا)
 [48] 

 

على األّمهات االات ا   تربية األخفال والّهظر فه سواها بعيو االعتبار، ألّن الغصو خال ا او 
خرّي ي كو تربيته ليف ا تشاء، وعليه ي   على األّمهات تربية صغاراِّو  ل ا  رّبه البستااّه أغراسه 

يي اإلي ان وبشية هللا وُحّ  ا بريو وفضائل ويعتهه  ها، والّسعه ليه  اهار ا فه الع ل على توس
، لتثهه األّ  وُتطري خفلها لّل ا قا  بع ل م دوح ولت أل قلبه  و  األبهم والّصفات الحسهة فه أخفالهِّ
سرور ا، و ذا صدرت مو الّطفل أداى حرلة ساّذة لتهصحه وال تعاتبه ولتعامله  وسائل معقولة ولو بقليل 

ا ف ّاه ا يفسدان أبهم الطفل"يمو الّ  ر فه الكه  إ  ذا لل ِّ  األمر، ولكّو الّضرب والّشتم ال ي وزان أ د 
 (51، ص 63كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )                 

[49] 
 
ودعوا األخفال  ترعرعون مو عهد الّرضاعة  ثدي الّتربية فه مهد الفضائل ويهشوون فه حضو 

علم مفيد ويوبلون اصيبهم مو لّل صهعة  ديعة، وعّودوام أن يكواوا ذوي ال واا  ويستفيدون مو لّل 
ا م بالغة مت ّلد و فه ال شّقات ُمقدميو فه األمور الهاّمة، وحّثوام على تحصيل األمور ال فيدة 

                  يوتعّهداا
 (33، ص 28كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[50] 

 



 ص                                      2008آذار/مارس              الحياة البهائّية                     
 

21 

اي فاحترا  لو أّا  ق ت ب راعاة أ   ي  وأّم  حّتى يكواا راضييو عه ، فهلا سب  رضائه أيض 
الوالد و وا   ولس  رضائه ا الز ، ولكو سرو أن ال ي هعاك مو الّتقّرب إلى عتبة الكبرياء وال  ثهياك 

 عو سلوك سبيل ال لكوت،  ل عليه ا أن يشّ عاك ويحّثاك على ذل ي 
 ( مو لوح فارسّه األصل)

[51] 

 
ة وحيه ا يصل األوالد َّ الن مو أ ل أوالدا ا اهاية الّتع  وال شلَّ  األب واألّ   تحم وللل  إنّ 
ااتهم إلى العالم ا بر، ويهدر أن  رى ا باء واألّمهات َّ الّرسد  هتقل آبا ام وأ   َّ فه الغال  إلى سو

بادرة بالييرات وال برات مكافوة مو أوالدام مقا ل مشّقاتهم وأتعا هم فه الّدايا، في   إذا  على األوالد ال 
مقا ل مشّقات األ ويو وأتعا ه ا، والت اس العفو والغفران له ا، مثه  ي   علي  أن تهفل على الفقراء فه 

 مقا ل محّبة والدك وسفقته، وتطل  له العفو والغفران والّرح ة الكبرى بك ال الّتضّرع واال تهالي
 (171ضات حضرة عبدالبهاء ، ص او مو مف)

[52] 
 

بيصوص االستفسار حول مشورة األب مع اإل و أو اإل و مع األب فه الّت ارة واالقتراف، ف ّن 
ال شورة مو أّس أساس سريعة هللا، ومو ال قّلد أّاها مقبولة سواء لاات  يو األب وا هه أو مع ا بريو، 

إلى ع ل أّية فه سهء أفضل مو ذل ي على اإلاسان أن  تشاور فه   يع األمور، فبال شورة يصل 
 مسولة ويت ّكو مو إي اد الحّل الّصحيحي 

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

 

يا ع ي  عبد البهاء ُلو ا و والدك وث رة لتل  الّش رة، ُلو ا ه ا ُولِّد مو عهصر روحه و هااه 
ال بّلة الّروحااّية أل يه، وليي لاللي ُ بِّلل مو ماء وخيو، إّن الولد الحقيقه او مو قلدِّ  إلى الو ود مو 

ا وموّفق ا بالّتو يدات اإللهّيةي  أسول هللا أن تكون فه   يع األحيان ثا ت ا راسي 
 (52، ص 66كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[54] 

 رسده   ي   أن يسعى األب دوم ا إلى تعليم ا هه و خهعه على الّتعاليم الّس اوّيةي  ي   أن
األوقات، ويعّل ه حسو ال سل  والُيُلل، وي ّكهه مو أن  تّلقى الّتدري  فه ال درسة  ويهصحه فه   يع

ويتعّلم ا داب والعلو  ال فيدة والّهزمةي  بابتصار، دعه يغرس فه ذاهه فضائل ول االت العالم 
  هللاي اإلاسااهي  وفوم الا لّله، عليه أن  لّلره دائ  ا  للر هللا حّتى تهب  عروقه وسرا يهه بح ّ 
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األ و مو  هة أبرى، عليه أن ُيظهر لامل الّطاعة ت اه والده، وأن يكون سلوله معه لوّاه 
باد  متواضع ذليلي  ي   أن يسعى ليل اهار بشكل د وب ليض و لوالده الع ي  الّراحة والّرباء ويسعى 

إلى قل  أ يه وأّمه، إلى رضاءهي  ي   أن  تيّلى عو راحته ومتعته وي هد باست رار ليدبل الّسرور 
 عسى أن يحظى  لل  على رضاء العله القد ر، وي ّو عليه ب ساعدة مأل الغي ي 

 (، ص66كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )
[55] 

 

اأُلسي  َّ ومو   لة ال ستل مات لل حافظة على د و هللا اه تربية األخفال الته ُتعّد مو أام 
اات أن  رّبيو األخفال الرُّّضع فه مهد األبهم، ألّن األّ  اه َّ أل  للّتعاليم اإللهّية، لهلا ي   على ا

ال رّبية األولى للّطفل، وذل  له يكون الّطفل مّتصف ا ب  يع اليصائل الح يدة ومتيّلق ا بالفضائل الكري ة 
 عهدما  بُل ي
  الفهون وللل   هاء  على األوامر اإللهّية ي   أن  تعّلم الّطفل القراءة والكتابة ويكتس 

الّضرورّية ال فيدة، ل ا عليه أن  تعّلم مههة مو ال هو، في    لل غاية االات ا  فه اله األمور وال 
 ي وز الّتقصير واإلا ال فه الا ال  الي

الحظوا لم مو الّس ون ولم مو األمكهة الياّصة للّتعل   والعقاب أعّدت للبشر ل هع الّهاس  
لكم الوسائل الّتود بّية، مع أّن الا الّ  ر والا الّتعل   ا ا الّسب  فه عو ارتكاب ال رائم الفظيعة  ت

 تكاثر سوء األبهم فه يحصل ال طلوب مو ذل  ل ا  هبغه ويليلي
لهلا ي   تربية الّهاس مو صغر سّههم بحير ال يقترفون ال رائم ويهصّ  اات امهم لّليًّا فه  

ير افسه ا أعظم عقوبة ويحسبون افي اليطو والعصيان اكتساب الفضائل ويعتبرون ال ري ة والّتقص
أبطر مو الّس و والحبي، ذل  ألّاه ي كو تربية اإلاسان ليصل إلى در ة يصبح فيها وقوع ال ري ة 

 والّتقصير اادر ا ولو أّاه ا ال   والن وال ُ لغيان لّليًّاي
امر هللا وتوثيراا لتوثير الّش ي ف   ل القول إّن الهدف مو ذل  لّله او أّن الّتربية مو أاّم أو 

فه الّش ر والّث ر ف و الوا   ال قّلد ال واظبة على تربية األخفال وال حافظة عليهم، الا او ال عهى 
ال يعل ون ة ضاّرة وأس ار زّقو  وبغير ذل  سيصبحون أعشاب ا  ّريّ  الحقيقّه لأل ّوة واألمومة وسفقته اي

للل   ضائل مو الّرذائل، مفع ون بالغرور ومبغوضون مو الّرّب الغفورياليير مو الّشّر وال ي ّي ون الف
 ي   تربية   يع األخفال ال ترعرعيو فه حديقة محّبة هللا وال واظبة عليهم مواظبة تاّمةييي

 (27، ص 13كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )
[56] 

 ُكتبت بالّنيابة عن حضرة شوقي أفندي مقتطفات من رسائل
 

عهدما ييتلف ا باء واأل هاء فه بع  القضايا ال هّ ة فه الحياة إّاه أمر مقسف و ال قّلد م  
أو األخراف بآراء بعضهم البع   يسته ئ كالّ وابي   يد أّن أفضل خريقة ل عال ة ال وضوع او أن ال 

   يمحاولة حّلها بشكل حّبهّ ،  ل عليهم بالّتوّتر فه  وّو مشحون  وا ال شكلة هاقشأن 
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تفّضل حضرة  هاءهللا بكّل وضوح أّاه  توّ   على الّطرفيو الحصول على موافقة الوالد و وقد   
ٌم بالغةي  فهلا الُحك م على األقّل   أّن فه ذل س ّ  وال ،قبل الّ واب كل الّ واب يحّد مو اادفاع الّشباب احو حِّ

لفلر  ، أ رم حضرة سوقه أفهدي بوّن بكّل عهايةي  وخبق ا لهلا امو الّتفكير  إعطاء ال وضوع حّقهدون 
 عليك ا الحصول على موافقة والديك اي

 (1929أّيار/ ما و 29)مو رسالة الثهيو مو األحّباء مقّربة 
[57  ] 

 

هللا قد أاعم علي  بطفل، ويشعر بكّل توكيد أن يعلم أّن ّر حضرة وله أمرهللا لثير ا أّن سل ك ا 
، وسيثري حياتك ا البهائّية على احو أكبري  سيدعو أن فه الحياة بيرل ا وسعادتك اسي يد مو و وده 

 ّكهه في ا بعد مو اعتهام ت فه ظّل رعا تك ا الحبّية، ويحظى  تربية ه و خفلك ا الع ي   س ي ا وروحااي ا 
وبوسلوب لوالد و  هائّييوي  إّاه حقًّا أقدس وا    ترّت  عليك ابكّل صدم و بهصي  وبدمته أمر هللا 

  حياتك ا العائلّيةيفه سعادة اله اح و اصيبك ا مو البالّتوكيد  فه الا ال ض ار يكون  هتحّققاا ما در ةو 
 (1938ت وز/ وليو 21)مو رسالة ألحد األحّباء مقّربة 

[58] 
 

 ه سّ  ي  ف ع أّاه ف  هصح  حضرة ولّه أمر هللا أن تتصّرف باعتدالب ّدبرات في ا  تعّلل 
و االعتبار يحّث  على أن توبل بعيافي الوقت  الّتبّرع بسياء ألمر هللا، إاّل أّاه فه الّرغبة فه  وافق 

 ي على حّد قول  إلى مساعدت  ال ادّيةال حتا يو ت اه والدي  وا بات  ومسقولّيات  
 (1939تشريو الّثااه/اوف بر  10)مو رسالة ألحد األحّباء مقّربة 

[59] 
 

إّا ا اه مسقولّية األّ  مرار ا وتكرار ا البهائّية  الكتاباتتقّلده إن مهّ ة تربية خفل  هائه ل ا 
واه فه الواقع بلل أوضاع فه  يئتها تقّدي إلى تقّد   –والته مهحت الا االمتياز الفريد  –الّرئيسة 

اته مو أّمه الّطفل وتحسيو أحواله مو الّهاحية ال اّدّية والّروحّية، فالّتو يه اّللي  تلّقاه الّطفل فه  دء حي
ل و ت ييي األس ى يشّكل أقوى أساس لتطّوره فه ال ستقبل وعلى ذل   هبغه أن يكون الّشغل الّشاغل 

ا روحاايًّا ي ّكهه في ا بعد أن يوبل على عاتقه  الّسعه مو ا ن فه أن تهقل إلى وليداا ال د د تو يه 
 مسقولّية إيفاء وا بات الحياة البهائّية على أك ل و هي

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

، ف ّ ا أّكده حضرة  هاء هللا وحضرة عبد البهاء بضرورة 4بالّهسبة لسقال بشون تو يه األخفال
هيو األولى مو حياتهم،  بدو أن تلللّقه األوالد تو يههم األّول فه البيت تو يه الوالد و ألوالدا ا فه السّ 

 
 الرسالة الواردة لحضرة وله أمرهللا تتض و ما  لهف 4

أثيرت مسولة أبرى تتعّلل  تربية األخفال، القليل مّها والل و  هتظرون ميهد أخفال لهم، يفّكرون سلف ا  وضع 
سهتيو واصف إلى ثهث سهوات( فه حضااةييي واه مدرسة م تازة معروفة فه   يع أاحاء أوالداا األكبر سهًّا )مو 
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تحت عهاية أّمهم أفضل مو أن  رسلوا إلى دار حضااة، ولكو إذا اضطّرت بع  الحاالت أّية أّ   هائّية 
 أن تضع خفلها فه دار حضااة فه مااع اهاكي

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

 
ّن مسولة تو يه األخفال وتربيتهم فه حالة ما إذا لم يكو أحد الوالد و  هائيًّا، إّا ا اه مسولة إ

تيّص فقط الوالد و افسيه ا الّلل و  هبغه له ا أن يقّررا الّطريقة الته ي دااها أحسو مو أّية خريقة أبرى 
ّل حال فعهدما  بل  الطفل رسده لتقّدي إلى صون وحدة عائلتيه ا وبير أوالدا ا فه ال ستقبل، وعلى ل

  هبغه أن ُيعطى حرّية لاملة لييتار د هه بغّ  الّهظر عو آمال ورغبات والديهي
 (71، ص 29كتّي  "الّتربية والّتعليم"، رقم )

[62] 
 

وأبقى   أع ل عليها أن اتللر أّن الّروابط الّروحّية تظل  ،ع يقة العائلّية مه ا لاات الّروابط
لم تكو مدعومة بالّروابط الّروحية ف ّاها تهتهه  إنّية اابعد ال  ات،  يه ا الّروابط ال س وتست ر حّتى 
علي   لل لل ما  وسع  عبر الّدعاء والقدوة الحسهة أن ت لب أاظار عائلت  إلى الّد و ي  ههاية حياتها

فه أاوار يعيشون مع  إلى إبواا  وأبوات  األحباء الل و  إل و البهائه وال تح ن لثيرا مو تصرفاتهمي
 يال لكوت

فه وقت الّشّدة ليف ي كههم االعت اد لّليًّا على محّبة بعضهم البع  حقًّا لم  تعّلم األحّباء 
 ن اائلة، والّسب  فه أّن األحّباء ال يستفيدو  يكته  قوى  ي  إّن األمر اإللهه وتقوية الع ي ةخلب ا لل واساة 

لم  تعّل وا بعد االعت اد لّليًّا على اله القوى العظي ة مو  ه أّاهم يك و فمو اله القوى على احو أكبر، 
 أمر هللاي  اللي  وّلده واالاس ا   والّتو يدال حّبة 

 ألحد األحّباء(  1942أّيار/ ما و  8)مو رسالة مقّربة 
[63] 

 
ه ا أمر اقتهاعفي ا  تعّلل  بيان حضرة وله أمرهللا بوّن اله رة مشروخة ب وافقة الوالد و وأّن 

أو دواه على  فه سو الّرسد، لقد سولت عّ ا إذا لان الا الُحكم  هطبل على األ هاء ضرورّي ووا  
سّو الّرسد   بلغواي  ي ي  حضرة ولّه أمر هللا بوّن الا الُحكم  هطبل فقط على أولئ  الل و لم الّسواء
 بعدي

 

البهد ألساليبها الّرائعة فه تو يه األخفال، حير سعراا بوّاها سهكون والد و غير مهاسبيو لعّدة أسهر، وألّاه ال  و د فه  
بير او، وفق ا لآلثار ال بارلة، أّن األ  اه ال رّبه  واراا أخفال مو ع ر أوالداا للع  معهمي ولكو  بدو أّن العائل الك

األول للّطفل إلى أن  بل  السادسة أو الّسابعة مو ع رهي وبالّطبع ف ّاها ارغ  فه القيا  ب ا او األفضل، ساكريو 
 مساعدتكمي  
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 ألحد ال حافل الّروحااّية ال رل ّية( 1947ها ر لااون الّثااه/    18)مو رسالة متر  ة عو الفارسّية مقّربة 
[64] 

 

األحياء مو أ وي  الّطرفيو لصّحة ااعقاد الّ واب البهائه،  إذناسترو حضرة  هاءهللا صراحة  
ويسري الا الّشرو سواء لااوا  هائّييو أو غير  هائّييو، وسواء لااوا مطّلقيو مهل زمو، أو غير مطّلقيوي  

هللا الا الُحك م ال تيو ليوّخد  هية ال  ت ع، ويقّوي أواصر العائلة، ويبعر فه افوس لقد سّو حضرة  هاء
 هاء االحترا  واإلعتراف بال  يل ألولئ  الل و  اءوا  هم إلى الحياة، وأخلقوا أرواحهم فه رحلتها األ

ري فه م ت ع اليو  او ( عليها لبهائّييو أن ادرك أّن ما ي 92األ دّية احو بارئهاي )األقدس، الّشرح رقم 
ا  رغبات أ وي هم، وغدا الّطهم حقًّا خبيعيًّا يحصلون عليه  العكي ت ام ا، فالّشباب  بدون اات ام ا متهاقص 
متلّرعيو  لرائع واألّية وغير مشروعةي  واألزواب الل و اافصلوا عو بعضهم البع ، باّصة م و 

الوحيد الحّط مو أا ّية الّشري  ا بر ال سقول حصلوا على وصاية لاملة على األ هاء، أصبح اّ هم 
ا عو إا اب اقالء األ هاءي  على البهائّييو، مو بهل ت ّسكهم الّتا  باألحكا  والّتعاليم البهائّية، أن  أيض 
يقاوموا اله القوى الته تهير اسي  حياة األسرة وتشّوه   ال العهقات العائلّية، وت ّ م البهية األبهقّية 

  عي لل  ت
 ألحد ال حافل الّروحااّية ال رل ّية( 1947تشريو األول/ أكتوبر  25)مو رسالة مقّربة 

[65] 
 

ي  وي كههم فه الا الّسو ة والد هم حّتى سو اليامسة عشر  رعاية وتو يهات بقى األ هاء تحت 
وي كو أل هاء  أ  الي إعهن إي ااهم باألمر ال بارك وتس يلهم لشباب  هائّييو، سواء لان الوالدان  هائّييو

إذا ما رغبوا ال لسات األمرّية ومعاسرة األحّباء لبهائّييو  أن يحضروا ة البهائّييو دون سّو اليامسة عشر 
حضور اال ت اعات ب ةدون اليامسة عشر  ال هه او يوبال ثل إذا س ح الوالدان غير البهائيّ ، ذل  فه

 ي   اع مو ذل فه ما، إذا رغ  وأن يعتهل البهائّيةالبهائّية، 
 ألحد ال حافل الّروحااّية ال رل ّية( 1954ت وز/  وليو  23)مو رسالة مقّربة 

[66] 
 

علي  أاّل تترله اي  أّما إذا تعّهد فأن تكون ب اابه ا، ت حالة والدي   الصّحّية تستدعه إذا لاا
ي أمرهللا اهاك على وتساعد فه توسي أحد األقارب  رعا ته ا، عهداا ي كه  أن تدعم الع ل فه ييي

 أساس محكم ومتيوي   
 ألحد األحّباء( 1955تشريو األول/ أكتوبر  28مو رسالة مقّربة ) 

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

 
الته عّبرتِّ فيها عو رغبت ِّ الّشد دة  23/6/1977استلم  يت العدل األعظم رسالت  ال قّربة  

تِّ وزو   بون تريا أ هاءك ا يكبرون فّعاليو داع يو ألمرهللاي  وتسوليو، اظر ا لل سقولّيات ال ترّتبة على أا
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الوالد و البهائّييو فه ميدان الّتبلي ، ال سيكافو األ هاء بطريقة ما لقاء ما  تحّ لواه فه الّظاار مو 
  يت العدل األعظم إعهم  بالّهقاو الّتاليةي معاااة اتي ة الت ا  والد هم بيدمة أمرهللا؟  لقد خل  مّها

عهد الّتفكير  هله ال سولة، مو األا ّية ب كان أن اضع حقيقة وحدة العائلة باالعتبار، ودور  
 األ هاء فه اشاخاتهاييي

ك ا عليها أن ادرك أن الطفل مهل اعومة أخفاره او لائو مدرك وواع، وعضو فه عائلته وعليه  
قادر على القيا   تضحياته الفردّية ألمرهللا بطرم سّتىي وُيهصح بوّن على األ هاء أن وا بات ت ااها، و 

يشعروا بوّاهم مهحوا ذل  االمتياز والفرصة لل شارلة فه قرارات والد هم ب ا ي كو أن يقوما به مو 
م ريات بدمات ألمره ال بارك، مّ ا ي علهم على وعه تا  بقبول تل  اليدمات وما  ترّت  عليها فه 

حياتهم الّشيصّيةي  حقًّا ي كو  عل األ هاء  درلون أّن رغبة والد هم الّشد دة اه القيا  بيدمات مقرواة 
  دعم أ هائهم القلبّه ال يلصي

 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء(  1977آب/ أغسطي  23)مو رسالة مقّربة 
[68                       ] 

  
فيها عو رغبت   الته عّبرتِّ  19/2/1982الته ُأرسلت  تاريخ  لم  يت العدل األعظم رسالت ِّ است 

الّشد دة فه القيا  ب سقولّيات  لو   هداية أ هائ  على احو صحيح وت كيههم ألن يصبحوا مهاصريو 
 راسييو ألمر ال  ال ال بارك، وخل  مّها أن اعل   بالّهقاو الّتاليةييي

 
عدل األعظم قلق  مو أّن أ هاء  هائّييو ميلصيو قد ترلوا األمر ال بارك، ومّ ا يشاخرك  يت ال 

  قسف له أّن اهاك حاالت بد  فيها الوالدان أمرهللا بشكل ألحل األذى باأل هاء والعائلةييي
  

اهاك عّدة إسارات فه ا ثار ال بارلة تتعّلل بالّتو يهات الته  توّ   على الوالد و أن يعطواا 
 هائهمي  رّب ا درستِّ م  وعة ال قتطفات الته تح ل عهوان "التربية والّتعليم"يأل 

 
تتض و اله ال قتطفات العد د مو ال را ع حول أا ّية وحدة العائلةي  ف ذا ما ترعرع األخفال  

تقّد  فه  يوت يعّ ها الّسرور واالّتحاد، وتكون فيها األفكار واألع ال موّ هة احو األمور الّروحااّية و 
أمرهللا، فلو يكون لد ها أداى ّس  بوّن األخفال سيكتسبون الّصفات ال لكوتّية ويصبحون مدافعيو عو 

 أمرهللاي
مو ال قّمل أّن ما ُذكر آاف ا سيساعدك ويط ئه  لتت ّكهه مو القيا   وا بات األمومة بكّل سعادة 

مة، ال استطيع إاّل أن ابلل ما فه وسعها، وثقةي  ففه األ ّوة، ل ا او الحال فه العد د مو مياد و اليد
مدرليو أّاها لو ارتقه إلى ال قا يي ال ثالّية الته اسعى للوصول إليها، لكّهها واثقون أّن هللا تعالى سيكون 

 فه عون مو يع ل أل ل أمره، وسيست ي  دعاءاا ويك ل اقائصهاي 
 يت العدل األعظم ألحد األحّباء(ُلتبت بالّهيابة عو    1982آذار/مارس 29)مو رسالة مقّربة 
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[69] 
  

  ال تعلقة  دور ال حفل الروحااه 14/9/1982استلم  يت العدل األعظم رسالتكم ال قربة  
ال حله فه تو يه الوالد و واألخفال وتوعيتهم بال عا ير الّسلولّية لألخفال فه اال ت اعات البهائّية مو 

 ياء ال هاسبات البهائّية ال قّدسةيقبيل الّضيافة الّتسع عشرّية و لسات إح
   

خل  مّها  يت العدل األعظم أن اعل كم بوّاه ي   تربية األخفال على فهم األا ّية الروحااّية  
له ت اعات الته تضّم أتباع ال  ال ال بارك، وتقد ر الّشرف والفضل اللي يعود عليهم  ّراء مشارلتهم 

هاي  مو ال قّلد أّن بع  م الي ال هاسبات األمرّية قد تكون فه اال ت اعات بغّ  الّهظر عو مااّيت
خويلة بحير يصع  على بع  األخفال الصغار البقاء اادئيو خوال اله الفترةي  ففه اله الحاالت، 
قد يضطر أحد الوالد و حرمان افسه مو قسم مو اال ت اع لهعتهاء بالطفلي  ل ا ي كو لل حفل 

ا مساعدة الوا لد و  توفير سيص مهاس  يشرف على األخفال ويرعاام، فه غرفة الروحااه أيض 
مهفصلة، بهل   ء مو ال لسةي  وبلل  يصبح حضور األخفال احتفال البالغيو بوك له دليه  على 

 اضو هم ال ت ا د وامتياز ا عليهم أن يفوزوا به بحسو سلولهمي
  

د  و ا ا ال سئوالن عو أخفاله ا وفه لّل األحوال، يشير  يت العدل األعظم إلى أّن الوال 
وعليه ا أن ي براام على الّتصّرف بودب عهدما يحضرون ال لسات البهائيةي  أّما إذا أصّروا على 
اإلزعاب فه ال لسات في   إبرا هم مهها، واو أسلوب ليي لواه ضروريًّا لض ان  وّو الئل ووقور 

ربية األخفال على احترا  ا بريو ومراعاة له ت اعات البهائّية فحس ،  ل او  اا  مو  واا  ت
 مشاعرام، و ظهار االحترا  والّطاعة لوالد همي

 ال حافل(ألحد 1982تشريو األول/ أكتوبر عا   14)مو رسالة لتبت بالهيابة عو  يت العدل األعظم  تاريخ 
[70] 

 

ا مفّصه  فه الكتابات ال قّدسة للّهقاو الته وردت فه  يان  حضرة عبدالبهاء لم ا د توضيح 
 رّل  البيان على   ي5اللي اقُتطف مههاللي تض هته رسالت ، إذ ي   فهم البيان فه سيام اللوح 

تطّلبات الهزمة لتربية الّصغار مهل اعومة أخفارام على موا هة تحّديات حياة الكبار، وال ساا ة فه ال 
الحفاع على قاعدة سلولّية ل  ت ع متوازن ومتقّد ، ويقّلد على العواق  الوبي ة الته ي كو أن اتوّقعها 

ع يحك ه ما  اء به حضرة  هاءهللا فه العادة إذا لم  تّم إ هء اات ا  لاف  هله ال تطّلباتي  ففه م ت 
 مو أوامر وأحكا ، سيسهل على الفرد تقد ر قي ة اإلخار اللي تعطه فيه تل  ال تطّلبات أخي  الّث اري

 
  أمر صع  للغاية" تر  ة  يان حضرة عبدالبهاء عو الفارسّية ل ا  لهف "الّتعليم والّتهل    بعد البلوغ  5

 (111أز آثار حضرة عبدالبهاء، فقرة  مهتيباته )    
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إّن ما ت در مهحظته أّن  يان حضرة عبدالبهاء يشير إلى ال حاوالت الته  بللها ا برون  
تح ل الكتابات ال قّدسة خباعه الّشيصّيةي  لحسو الحّم وليي إلى  هود الفرد افسه فه الّتعّلم وتهل   

ا عد دة بشون العفو وال غفرة الته تتيحها الّرح ة اإللهّية للّهفوس الّضالة، واهاك سوااد  فه خّياتها وعود 
ا ي  على قّوة إي ان الفرد با  فه تغيير سلوله مستقاة مو حياة أبطال أمرهللا وحياة الّهاس العادّ يو أيض 

ول ا تعلم، ف ّن الهدف الّرئيي ل  هء مظهر أمرهللا او تغيير سلوك األفراد، وبه  تّم تغيير سلوك 
ال  ت ع  رّمتهي  للا أا ل ال ظهر اإللهه أحكام ا وأوامر مو سواها أن ت ّكو حدوث ذل  التغيير الكبير، 

ربة واليطو، وفوم الا لّله باالستقامة على فالّههاية ال ثلى احّققها بالّتدري  ب ساعه الفرد و هاده، وبالّت 
 أمرهللاي

 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1984ح يران/ وايو  4)مو رسالة مقّربة 
[71     ] 

 

ع لو بارب ال ه ل، مو ال هّم أن افّكر يعلى األّمهات أن لان إذا  ماباإلسارة إلى سقال  
الُ عيل  الّر ل اوعلى مبدأ أّن  قائمٌ العائلة البهائّيةي  إّن الا ال فهو   بال وضوع مو مهظور مفهو 

وال يعهه ذل  بوّي حال مو األحوال أّن   واألساسّية لأل هاءي الّرئيي للعائلة، واألّ  اه ال عّل ة الرئيسة
أن مكان ال رأة  ال ها  ثا تة ال تحت ل الّتغيير أو الّتعد ل لكه تهئم ظروف عائلة معّيهة، وال يعهه

مقصور على ال ه لي  فرغم أّن ال سقولّية الّرئيسة قد تحّددت فه واقع األمر، إاّل أّن األّب مو ال توّقع 
ا مورد رزم للعائلةي  وصحيح ما أسرت  له أن  لع  دور ا اام ا فه تربية األ هاء، وقد تكون ال رأة أيض 

سقون العالم وعلى قد  ال ساواة إدارة "ال شارلة الّتامة فه  إليه، ف ّن حضرة عبدالبهاء يشّ ع  الّهساء على
 مع الّر الي"

 

في ا  تعّلل باستفسارات  ال حّددة، ف ّن القرار ال تعّلل بال ّدة الته تقضيها األّ  فه الع ل بارب 
رة ال ه ل إّا ا يعت د على ظروف ال ه ل الّدابلّية، واه ال عّرضة للّتغيير مو وقت  بري  فال شو 

العائلّية ستساعد فه الّتوّصل إلى الحلول ال هاسبةي  أّما بيصوص استفسارك عو الدورات الّتدريبّية 
ال تيّصصة، وال ستكون أكثر مرواة فه ال ستقبلي   وّضح  يت العدل األعظم أّن الّظروف ال ستقبلّية 

 اه الته ستحكم مسائل لهلهي
 الّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء(ُلتبت ب  1984آب/ أغسطي  9)مو رسالة مقّربة 

[72]     
اللي أسرت إليه قد أساء فهم الّتعاليم البهائّية ال تعّلقة ب سقولّية  الباحر ال ستفسريظهر أّن 

ا باء حيال تعليم أ هائهمي  مو ال قّلد أّن األّب  لع  دور ا اام اي  ففه الكتاب األقدس  تفّضل حضرة 
  هاءهللاف
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اّللي رّبى  ّن ا حّدد فه الّلوحييي إ َّ ت  على لّل أب تربية ا هه وبهته بالعلم واليّط ودواه ا عم كُ 
 ئه وعها ته ورح ته اّلته سبقت العال يوي  ا ئه عليه  ه ء لوّاه رّبى أحد أ ها ا إ هه او إ ه ا مو اال ه 

 
اا    دعا و  وقفها وسلولها، ف  ، للّطفل  ل األوّ مو حقيقة أّاها ال عّلم  توته اللي أولل لألّ   إّن أا ّية الّدور  

،  وفور والدته ي  واو ال   ال فه رح ها على الّطفل  البال   توثيراا وحالتها ال سدّية لها  ما توكله حّتى و ومها اتها، 
ل  ، إذا لان ذل  م كه ا، أن تكون مع الّطف قّدر لها لهي  وقد  أُعدّ مهحها هللا حليب ا او الّطعا  األّول اللي الته هه ف 

ا وال  دعو  خفله    أّن األّب ال ُيح ّ الا  ال يعهه  و وتعّل ه فه أّيامه وأسُهره األولىي     لترّبيه  بهي  وألّاه  أو  هتّم    له أيض 
ا،  يه ا  ال عيل الّرئيي    قريبة مهه باست رار  تكون األّ   للعائلة، فالوقت اللي يقضيه مع خفله عادة ما يكون محدود 
ثر توثير ا على تكويهه حير يكون فيها ا ّوه وتطّوره أسرع مهه فه مراحل ع ره لّلهاي  ولّل ا  األك الّ مهّية  بهل الفترة  

 ي كو لألّب أن  لع  دور ا أكبري ، وعهداا  أكثر استقهلّية، تتغّير خبيعة عهقته  والدته ووالده   وأصبح الّطفل    ا ا 
 

إّا ا  الّر ل وال رأة  ائه القاضه بال ساواة  يو أّن ال بدأ البه  للباحر ال ستفسر قد ت د مو ال فيد أن تقّلد  
ا فه الّتعاليم البهائّية،  الا  و    ر تتعا فه ال ها   يهه ا فه بع  ال  االت ال   تهّوعو  و ود وحقيقة  اء واضح 

 ال بدأي   
 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم الثهيو مو األحّباء( 1984آب/أغسطي  23)مو رسالة مقّربة 

[73] 
 
لواهو أّمهات مهفردات يوبلن على  معاااة بع  السّيدات يت العدل األعظم  درك ت ام ا ّن إ

عاتقهّو مسقولّية تربية األ هاء واإلافام عليهم بالكاملي  إّن مقصد د و حضرة  هاءهللا او إحداث تحّول 
إلاسااه، وتحقيل  لري فه أساس ال  ت ع اإلاسااه  رّمته اللي سيش ل بعر الّروحااّية فه العالم ا

وحدة العهقات اإلاسااّية، وقبول مبادئ حيوّية مو قبيل مساواة الّر ل وال رأة؛ واتي ة لهلا الّتحّول سيتّم 
الّ وابي   حاالت ااهيارلبير فه الّظروف الته تقّدي إلى  ترا عتع ي  استقرار الّ واب، وسيكون اهاك 

؛ إلا احهيست ّروا فه  لب القوى الّروحااّية الضرورّية  ولتحقيل الا الهدف بسرعة، على البهائّييو أن
 مو وراء تل وّن الحك ة ب ولّلهم ثقة ،الّتعاليم البهائّية  اءت فهبال بادئ الته  اتامًّ  م اوالا  تطّل  الت ا

 يلع و  ال هي البشريّ  ال بارلة ستتكّشف بالّتدري الّتعاليم 
 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1988 ر لااون الّثااه/ ها 11)مو رسالة مقّربة 

[74] 
 

فه ضوء الّتعاليم البهائّية ال تعّلقة  ت داا 6إّن أفضل خريقة للّهظر فه ال سائل الته أثرتها
اعاة ل شاعر الوالد و بالعهقات العائلّيةي  ي   أن يسود اله العهقات روح مو االحترا  ال تبادل ومر 

  تربيةواأل هاء على حّد سواء، بحير  ل و األ هاء إلى الوالد و خلب ا للّهصح واإلرساد، ويقو  الوالدان 

 
 بخصوص موافقة الوالدين  6 
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بحسو وقد ُصقلت قواام الياّصة سو الّرسد   لوغ األخفالورعاية أ هائهمي  إّن ث رة اله العهقة اه 
 فهحهم وا احهمي   بوسلوب يحّقل لهمتو يه مسار حياتهم يكون ب قدورام  وسداد الّرأي، وبلل الّت يي  

  

ام   أ ها إذا ما خّور والعقهاّيةالحك ة ب أن  تحلياالوالد و  علىوفه إخار الا االحترا  ال تبادل، 
تقدي هم الّهصيحة ّظروف  دّقةعليهم أن  راعوا بكّل و ههاية إلى الّ وابي  القد ُتفضه فه  عهقات صداقة

 تدّبل فه سقواهمي أّاها قد تبدوالته واألحوال 
 

ا بيرام   هّ ه اومو  هتهم، على األ هاء أن  درلوا أّن والد هم  وصهحهم، وأّن و هة اظر  دًّ
 وأبلاا بعيو االعتبار بكّل اات ا ي الوالد و  د رة باالحترا  

 

 و مباسرة، ثم  تبعهي  و ال عهيّ  داية   يو الطرفي  يكون ول ا تعل ون، ف ّن ابتيار سري  الّ واب 
 إلت ا  الّ وابي لشروالحصول على موافقة األحياء مو والدي  الّطرفيو 

 

فه لافة مهاحه العهقات اإلاسااّية، اهاك دور لبير لل شورة ل ا او الحال  ،وبهلا اليصوص
بهائّية سوء الفهم وتوضيح ال سار الّصحيح اللي ي   أن يسلكه الفرد فه ضوء الّتعاليم ال تبد دفه 

  ال بارلةي   
 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1988تّ وز/ وليو  25)مو رسالة مقّربة  

[75] 
  

مع أّن دور األّ  فه تهشئة األ هاء عظيم حقًّا، إاّل أّاها اشعر أّاه مو ال هّم أاّل اقّلل مو سون 
مسولة  ترك قّدسة لألب فه الا ال  الي  ي يل ا باء اليو  إلى أا ّية ال سقولّية الته أسهدتها الكتابات ال

ا بوّن الّتعاليم  تربية األ هاء لألّمهات إلى حّد ال ي كو تبريره على اإلخهم، وال اود أن اعطه ااطباع 
  الا ال وقف والّسلوكي    تقّيدالبهائّية 

 ( 1989ر سباو/فبرا   28)مو ملّلرة أعّداا  يت العدل األعظم مقّربة  
[76] 

 
ال تعال، وتتضاعف  رلات األحّباء إذا  ال سّ  أّن تبلي  أمرهللا مو أعظم األع ال لدى الغههّ 

ا ذو أا ّية روحااّية سامية،  وال   عوا  يو التبلي  واله رةي  إّن الّسهر على احتيا ات العائلة او أيض 
إذ ي   اعتبار تبلي  أمرهللا وتلبية احتيا ات  بدمة أمر هللاي  باالايراو فهت اال ترّقه العائلة ُيس ح  

اه الته تحّدد أّن ظروف ا معّيهة  إالّ العائلة لها ا فه افي الّدر ة العالية فه مي ان بدمة أمرهللاي  
ن أ هاء ال ها ريو به أّن ي  مو ال سّلم مههامع لّل  در ة تعاملهالعائلة ل إلى مشارلة والد هم ُ دعو 

سارك أ هاء حضرة  هاءهللا وحضرة مكان آبر غري  عليهم مثل ا إلى  ن  هتقلو بالّتضحية عهدما 
اصيبهم مو البرلات الّروحااّية  ن عبدالبهاء والد هم  تضحياتهمي  لكو عليها أن ال اهسى أن األ هاء سيهالو 

 وثواب اله رةي  
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 ألحد األحّباء( ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم 1990سباو/فبرا ر  8)مو رسالة مقّربة 
[77] 

 
لقد خرحتل عّدة أسئلة حول معاملة األخفالي  مو الواضح مو الكتابات ال قّدسة البهائّية أن 
م ارسة الّتود   او   ء حيوي ومهّم فه ع لّية تربّية األخفال وتعلي همي  لقد ذلر حضرة سوقه أفهدي 

 فه رسالة ُلتبت بالّهيابة عهه ما  لهف 
عقليًّا ال غه ى عهه فه الحقيقة، وال ي كو  وأّي اوع لان  سدي ا أو ُبلقيًّا أإّن الّتود   مو 

أن يكون أّي تو يه لامه  أو مث ر ا إذا أا ل الا العامل، إّن الّطفل عهدما ُ ولد يكون 
ا عو الك ال فهو ليي فقط عا   ا لكّهه فه الحقيقة ااقص حّتى إّاه بالّطبيعة ي يل  بعيد 

ه الا الطفل وتهضبط رغباته الّطبيعّية وُتكّيف وتوّ ه و ذا أكثر إلى الّشرّ  ،  هبغه أن  و  
ل   األمر ُتكبح وُتهّظم حتى يض و ا ّوه ال س ااه والُيُلقه الّصحيحي إّن الوالد و 
البهائّييو ال ي كهه ا حقًّا أن  تبّهيا موقف "الّهمقاومة" احو أوالدام وبياّصة األوالد 

فيو بطبيعتهم، حّتى إّاه ليي بكافو أن يصّليا ويدعوا هللا مو أ لهم،  ل الّطائشيو الّضعي
 هبغه للوالد و فه الواقع أن يسعيا فه غرس مبادئ سلوك ُبُلقّه فه أذاان أخفالهم 
الغّضة بكّل لطف وصبر ويلّقهاام مبادئ الا األمر ال بارك وتعالي ه بكّل عهاية ولباقة 

حوا "أ هاء هللا الحقيقّييو" ويّشبوا ل واخهيو ُميلصيو ومحّبة حتى ت ّكههم مو أن يصب
 أذلياء فه ملكوتهييي

 
ي   أن  ه، إاّل أاّ وتعلي همأمر مقبول فه سيام ع لّية تربيتهم مع أّن الّتود   ال سدي لألخفال  

ا عو الغض  والعهف اللي  تعرّ   تمّ  ا  دًّ   فيه "بكّل لطف وصبر" و "بكّل عهاية ولباقة ومحّبة" بعيد 
األخفال للّضرب واإلساءة فه بع  مهاخل العالمي  إّن معاملة األخفال  هله الّطريقة البغيضة او إاكار 

 لحقوقهم اإلاسااّية وبيااة للّثقة الته  هتظراا الّضعيف مو القوّي فه ال امعة البهائّيةي
 

ا إاساايًّا أكثر بّسة مو الّتحّرر ال هسهّ    أسكالهاألخفالي  وأحّط ب مو الّصع  أن اتيّيل سلول 
اإلاسااّية، وبكل ات حضرة وله أمرهللا، عهدما يظهر "ضهل الّطبيعة  أقدارسفاح القربىي  ففه وقت مو 

اإلاسااّية" و "ااحطاو الُيُلل اإلاسااه" و "فساد وااحهل الهُُّظم البشرّيةييي لّل ذل  يظهر بوسّد سرور 
 ير اإلاسااه" و "ييتفه سعور الحياء والي ل" على وأعظم ثوران"ي  وعهدما "يسكت صوت الّض 

على ح ا تهم هت  ِّ ئتُ اال قّسسات البهائّية أن تكون حازمة ويقظة فه الت امها حيال ح اية األخفال الل و 
لت اسات أن تكون ذريعة لتهوى  هفسها عو وا بهاي وعلى أحد ورعا تهم، وأاّل تس ح للّتهد دات أو اال

م بوّن سريكه فه الّ واب يعّر  الّطفل  للتحّرر ال هسه أاّل يسكت على ذل ،  ل عليه الوالد و اللي يعل
أن يقو  بكافة الّتدا ير الهزمة، ب ساعدة ال حفل الّروحااه أو الّسلطات ال داّية إذا اقتضت الّضرورة، 

 لوقف الا الّسلوك البليء غير األبهقه على الفور وخل  الّشفاء والعهبي
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العرفان و ت اه أ هائهم، وحّر األ هاء على رة  هاءهللا بشكل لبير على وا بات الوالد   رّل  حض

سار حضرته إلى أّاه أب ثابة الفوز  رضاء هللاي ومع ذل ، ألّاه  ا رضائه  والفوزهم ال  يل ت اه والد   ب
العدل األعظم الحّل  ي  لبيتأع اله اتحت ظروف معّيهة، ي كو أن ُيحر  الوالدان مو حّل األ ّوة اتي ة 

فه أن يشّرع باليصوص، فقد قّرر أن  تم الّر وع إليه فه الوقت الحاضر فه   يع الحاالت الته يظهر 
فيها مو سلوك أو سيصّية أحد الوالد و أّاه غير  د ر بحصوله على حّل األ ّوة لحالة ال وافقة على 

  أحد الوالد و بسفاح القربى، أو إذا ح لت مثه ي  ف سائل لهله م كهة الحدوث مو قبيل قيا بالّ وا
ا عهدما ُييفل أحد الوالد غتصابالالّطفلة اتي ة ا ا فه ح اية الّطفل مو تحّرر  هسّه ، وأيض  و ع د 

 آثمي 
 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1993لااون الّثااه/  ها ر  24)مو رسالة مقّربة 

[78] 
 

أمرهللا عو آبائهم، ف ّن ا باء مسقولون عو تهشئة  ن و ال  رثو يألخفال البهائيّ ييي مع أّن ا
أخفالهم ورعاية صّحتهم الّروحااّيةي  لهلا على الوالد و أن يسعوا فه إعه  أخفالهم مهل اعومة األظفار 

امر حضرة الّتامة لهصائح وأحكا  وأو  الّطاعة و ود هللا وأّن يحّبوه، وأن ي هدوا فه تو يههم احو 
 هاءهللاي  ومو  يو اله الّهصائح االعتراف بكافة ال ظاار اإللهّية وال عاسرة مع األديان لّلها، والّصداقة 
مع   يع البشر، وأا ّية تحّري الحقيقةي  لهلا مو الّطبيعه اعتبار أخفال البهائّييو  هائّييو إاّل إذا لان 

عرفة والفهم سيكون لّل خفل قد أُعّد بشكل  ّيد ألن اهاك مااع يحول دون ذل ي  وبوساس لهلا مو ال 
 يفّكر  وضوح ويقّرر لهفسه أّي خريل سيسل  عهدما يصل سو البلوغ أو فه مسار حياته لبال ي 

 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء( 1994لااون الّثااه/  ها ر  26)مو رسالة مقّربة 
[79] 

 
الته  الكبرى الكتابات ال قّدسة ترّل  على أا ّية وحدة العائلة وال سقولّية  اهاك عّدة فقرات فه 

 إلى إخاعة، ف ّن البهائّييو مدعّوون حقًّا ي وعليهي   أن  وليها األ هاء ت اه والد  هم والوالد و ت اه أ هائهم
 والد همي

ةي  حّتى الفضائل، إذا مو أاّم ال بادئ البهائيّ  ومع ذل ، ف ّن مبدأ االعتدال فه   يع األمور 
ت ّسكها  ها إلى حّد اإلفراو ولم اقراها بفضائل أبرى مكّ لة، ف ّاها قد تقّدي إلى ضرر لبيري  فعلى 
سبيل ال ثال، عليها أن ال اتوّقع مو الّطفل أن يصغه إلى أوامر والديه إذا خلبوا مهه أن  رتك  معصيةي  

حضرة   ّيوحكا  ب ع ل عو أحكا  أبرىي  ول ا وللل  اهاك بطر عظيم يك و فه تعظيم أحد األ
حقوم لّل فرد مو  سريطة أن تحّقل الّتوازن  يووحدة العائلة او أمر فه غاية األا ّية،  إنّ عبدالبهاء 

 أفرادااف
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 أحكا وفق ا لتعاليم حضرة  هاءهللا، ي   تثقيف العائلة، لواها وحدة إاسااّية، ب قتضى 
مراعاة  ل ا ي   اإلاسااّيةي العائلة لافة الفضائلأفراد تعليم  هويهبغوالّتقدييي   الّته يه

 فحقوم  ، أي حّل مو حقوم أفراداا وعد  ااتهاكعلى الّدوا ،  الّرباو العائلهسهمة 
تترّت  تكون ميالفة لل هطل واألصولي  فك ا  أالّ ، و ي   أاّل ُتهته  ال و واألب واأل  ا

ت اه  معّيهةألب وا بات تترّت  على اكلل  فه، ت اه والد معّيهةوا بات  على اإل و
 معّيهة ي   ال حافظة عليهالألّ  واألبت وسائر أفراد العائلة امتيازات وحقوم و ي  ا هه

  لحلضرر أّي وحدة العائلة، واعتبار  دعم وتع ي    يعهاي  وعهوة على ذل ، ي  
ة لل  يع، وسرف ال  يع، وراحة لّل مههم او راح  لحلفرد مهها او ضرر بوّي 

  أحدام او سرف ال  يعي

ف بط  لحضرة عبدالبهاء ألقااا فه  الواليات ال تحدة Promulgation of Universal Peace)مو لتاب 
 (168، ص 1982، الّطبعة الّثااية، دار الّطبع والّهشر فه ويل ت، 1912األمريكّية ولهدا عا  

 

أال واو ومقاربته  خاعة الوالد و هم البهائّه لو وبي   أن  توّثر به فواهاك مبدأ أساسه آبر  
الّهصيحة اإللهّية بال شورة فه   يع األموري  ول ا  تفّضل حضرة عبدالبهاء بوّن "ال شورة اه إحدى 

فه ه ا بال شورة وأحد الوالد و، أن يعّ قا  اال والعهاصر األساسّية لألحكا  اإللهّية"ي  ف ذا استطاع 
البع ، والوصول إلى وحدة فه الفكر والهدف، عهدئلو ي كو ت ّه  الّصراع حول لو هة اظر بعضه ا 

 يالّطاعة
  

لوالد و مو ااحية و  داء الّرأي الّشيصه  والحرّية ا خاعةبيصوص اقاس  حول العهقة  يو 
والّهضوب الّروحااه مو ااحية أبرى،  وّ ه  يت العدل األعظم عها ت  إلى و هة اظر أبرى حول 

وعي  ف ع أّن األفراد مسقولون عو أع الهم وا ّوام الّروحااه، إاّل أّاهم ال يعيشون فرادى  ل ام ال وض
رغبة والديه أو  أما  الّشيصّية عو رغبته الفرد   تهازلقرار  اّتياذ  ء مو عائهت وم ت عاتي  إّن 

تعبير ا عو حرّية اإلرادة وليي ي ّثل  –مقّسسات أمرهللا أو الّسلطات ال داّية أو القااون فه تل  ال سولة 
أكثر مو ذل  فه و هم فه وحدة العائلة ال  ل وفه ابتيار اال و اإلخاعة، ف ّاه  لل  يسلهاي   تح ي  ا

 وحدة أمرهللاي
 ُلتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم ألحد األحّباء(  1997أ لول/ سبت بر  24)مو رسالة مقّربة 

[80] 
ُمهم ا    ُهم اائ يو على فوخفاُلها تل ل لتربيُة الّروحااّيُة واالايراُو فه الحياةِّ البهائّيةِّي  وعليها أال اترلل

م  صرعى تياراتِّ عالمو موبوءو باألبطارِّ األبهقّيةِّي  ففه م ت عِّ اليو ِّ  وا ُه األخفاُل مصير ا قاسي ا  و واِّهِّ
اي  فال ه يُو وال ه يُو فه القطرِّ تلول ا برِّ يعااونل م هم حر   ، وي ُد األخفاُل أافسل و الت فكُّ ِّ اال ت اعهِّّ

ي  ولهله الغربة  لوٌر  غرباءل  يو والد  وِّ وأفرادو بالغيو آبريو سواء عاسوا فه بلحبوحةِّ الغهى أو مرارةِّ الفقرِّ
بِّ البشرِّ فه فه مستهقعِّ األاااّيةِّ الته تفرُزاا ال ادّيُة البحتُة وتشّكُل  وارل الهد هّيةِّ الُ ستوليةِّ على قلو 

ي  ومع  خو ي  إن  الّتفكُّ ل اال ت اعّه لألخفالِّ فه وقتِّها الّرااوِّ مقسٌر أكيٌد على م ت عو مهحلّو متفسِّّ كلِّّ مكانو
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كر ا على عرمو أو خبقةو أو أّمةو أو وضعو اقتصادّي معّيو، فال  يع مبتلى  بهي   ذل ، فهلا األمُر لييل حِّ
ه دون فه ال يذِّ وما يعتصُر قلوبهلا أل  ا مشااد ُة عددو لبيرو مو األخفالِّ فه ميتلفِّ أر اءِّ العالمِّ ُي ل

مون ُعّ اال  وُيباعون رقيق ا وُيكرلاون على م ارسةِّ البغاءِّ وُي علونل ماّدة  للُ هت ات والّتصاوير  وُيستيدل
أبرى ال حصرل لها مو  اإلباحّيةِّ، ويه رام آبا ام ال هشغلون بواوائِّهم الّشيصّيةِّ، ويقعون فريسةل أسكالو 

ي  ولثيٌر مو اله الفظائعِّ ي ارُِّسها ا باُء أافُسهم مع أخفالِّهمي  وعليه ال ي كُو تقد ُر  اليداعِّ واالستغهلِّ
األضرارِّ الّروحااّية والّهفسّيةِّ الّها  ةِّ عو ذل ي  وال ي كُو ل امعتِّها البهائّيةِّ أن تعيذل فه مع لو عو 

ي  هدِّ  إفرازاتِّ تل ل الّظروفِّ إّن وعيلها  هله الحقيقةِّ ي ُ  أن  دفعلها   يعا  احول الع لِّ الحثيرِّ وال ل
ييي  ال وصولِّ لصالحِّ األخفالِّ وسهمةِّ ال ستقبلِّ

 
إّن األخفالل ام أا فلُي له و ي كُو لل امعةِّ أن ت تلكله، ألن فيهم ارى أملل ال ستقبلِّ وض االُهي  وام 

لته سيكون عليها ال  ت ع فه ال ستقبلِّ والته يشّكلها إلى حدّو لبيرو ما الل و يح لون  لورل الّشيصّيةِّ ا
ي  إاهم أمااٌة ال ي كُو ل امعةو فّرخت  فُِّقون فه أدائه ت اهل األخفالِّ يفعُله البالغون فه ال امعةِّ أو ب ا ُيي 

، وأسلوُب معاملتِّه ي  فتطويل األخفالِّ بال حّبةِّ مو ال  يعِّ م، واوُع االات ا ِّ  ها أن تفلتل مو العقابِّ
ا مو ال واا ِّ الحيوّيةِّ  لوكِّ الته  تعامل  ها الكبار معهم، لل ذل ل ي ّثُل   ء  ال بلولِّ احولام، وروُح السُّ
ي  فال حّبُة تستدعه الّهظا ل واالاضباول، وال حّبُة تستل ُ  الش اعةل على تعويدِّ  للّسلوكِّ وال وقفِّ ال طلوبِّ

، ال أن اتركل العهانل له واتِّهم أو اتُركلُهم بالكّلّيةِّ ليحّققوا أاواءلامي  وي ُ  األخفالِّ وتدريبِّهم على الشّ  دائدِّ
توفيُر  وّو يشعر األخفاُل فيه باات ائِّهم لل امعةِّ فيشارلوالها أادافلها وخ وحاتِّهاي  ي   تو يُههم ب حبةو ال 

هِّ بوسالي ل تيلو مو الح  ِّ للعيذ وفلل معا يرِّ الحياةِّ البهائي ةِّ، وأن يقو  موا  دراسةِّ األمرِّ ال باركِّ وتبليغِّ
 تت فُل وظروفلهمييي

هل بع ل الكل اتِّ للوالد  وِّ اللل  و  تح  هن ال سقوليةل األساسيةل فه تربيةِّ   وا ن اودُّ أن او ِّ
هم أخفالِّهم وتهشئتِّهمي  إاها اهاسُدام  للل االات ا ِّ ال ست رِّ لتربيةِّ أخفالِّهم تربية  روحااية   ي ويبدو أن بعضل

اا، وآبرون يعتقدون بضرورةِّ تركِّ  يعتقُد بون الا الهوعل مو التربيةِّ يقُع ض ول مسقوليةِّ ال امعةِّ وحدل
فاظا  على استقهلِّهم فه الّتحري عو الحقيقةِّي واهاك ملو  يشعرون  هم األمرل ال باركل حِّ األخفالِّ دون تدريسِّ

ُفر ض  على الوالدي ن ه  ةِّي  للُّ الا بطوي  لقد تفّضلل حضرُة عبد البهاء "بوّاهم ليسوا أاه  للقيا ِّ  هله ال ُ 
نما وبنات هما ويعلّ مانم بمنتهى الهمَّة   في حال  قصور ن ما بهذا "، وأضاف أّاه "فرضًا بأ  ُيربّ يا أبناء 
مستوى الّتحصيل  "ي  وبغّ ِّ اله ظرِّ عوالّصد  فُهما مؤاخذا  ومدحورا  ومذموما  لدى هللا الغيُّور

العل ّه للوالد  وِّ تبقى مهّ ته ا اامة  وحّساسة  فه صياغةِّ التطّور الّروحااّه ألخفالِّهمي  عليه ا أال يستيّفا 
بقدرتِّه ا فه تشكيلِّ سيصيةِّ أخفالِّه ا األبهقّيةي ألاه ا صاحبا التوثيرِّ األساسه عليهم  توميوِّ البيئةِّ 

ل قااها بحبِّهم هللِّ، وال هادِّ مو أ لِّ تهفيلِّ أحكامِّه، واّتصافِّه ا  روحِّ اليدمةِّ ال هاسبةِّ فه ال ه لِّ الته يلي 
، وتحّررِّا ا مو سرورِّ الغيبةِّ ال دّمرةِّي  فكلُّ والدو مقموو بال  الِّ  ه ا عو سوائ ِّ الّتعص ِّ ألمرِّه، وته يهِّ

، واه الّطاعُة الته ال باركِّ يح ُل فه عهقِّه مسقوليةل السلوكِّ الكفيلِّ ب ظهارِّ الّطاعةِّ الّتلق ائّية للوالد وِّ
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توليها التعاليمِّ ال بارلةِّ قي ة  لبيرةي  ومو الطبيعه أّن الوالد و، إلى  اا ِّ أعبائِّه ا ال ه لّيةِّ، عليه ا 
وا ُ  دعمِّ صفوفِّ تعليمِّ األخفالِّ الته تهّظ ها ال امعُةي وي ُ  أن اضعل اص ل أعيهِّها أيضا  أن األخفالل 

 ييبُرام بحقائلل  اّفةو قاسيةو مو بهلِّ ت اربل مباسرةو م بولةو باألاوالِّ الته مر  ذلُراا، يعيشون فه عالمو 
أو ب ا تهشُره وسائُل اإلعه ِّ مو معلوماتو ال ي كُو تفاد ها، ولثيٌر مههم ُيساقون احول البلوغِّ قبل أوااِّه، 

مي وأما ل اله اليلاّيةِّ القات ةِّ ال شقومةِّ وبيههم أخفاٌل  بحثون عو قيمو ومعا يرل تهدي ُبطاام فه حياتِّه
خو متداور، على األخفالِّ البهائييو أن يسطعوا ا وما  متأللئة رم ا  ل ستقبلو أفضلي  لُ  ت عو متفسِّّ

 الته وّ هها  يت العدل األعظم إلى البهائّييو فه العالم( 2000)مو رسالة الرضوان لعا  
[81] 
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 تعزيز الحياة البهائّية  03

 

 مقتطفات من آثار حضرة بهاءهللا
 

 وووبى لبيووت فوواز بعنووايتي وارتفووع فيووف بكووري وتشووّرف بحضووور أوليووائي الووذين نطقوووا ب نووائي   
وتمّسكوا بحبل عنايتي وفوازوا بوتالوة آيواتي. إّنهوم عبوا  مكرموو  الوذين وحوفهم هللا فوي قيوو  األسوماء 

 .  وفي كتب أخرى. إّنف نو الّسامع ونو الّناظر ونو المجيب
 )مو أرسيف ال رل  البهائه العال ه( 

[82] 
 

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

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

  
 ( 136)م  وعة مو ألواح حضرة  هاءهللا الّهازلة بعد الكتاب األقدس، ص 
[83] 

 

ا فه أّن لّل ما صدر و رى مو القلييم األعلييى مييو أواميير واييواهو  ر ييع افعهييا إلييى العبيياد  ال سّ  أ د 
اس علييى أدائهييا واييبهم الحييّل،  ييّل  هلييه وعييّ ، البرليية ل ييا أا ل الهييّ فسييهم، ومههييا مييثه  حقييوم هللا، و ذا ُوفييّ

 بقى ذل  ال ال مو اصيبهم واصي  ذرّيتهم، ول ا ترى، ف ّن أكثيير أمييوال الهييّاس مييا لااييت ولييو تكييون مييو 
ههمي إّن حك يية هللا البالغيية فييوم لييّل اصيبهم، ويسّلط الحّل األغيار عليها أو وّراثيي ا يكييون األغيييار أفضييل ميي 

ي لييو ع لييوا بيياألوامر لحصييلوا علييى بييير إّ  الّناس يشهدو  ثّم ينكرو  ويعرفو  ثّم يجهلو  ذلر وبياني 
 الّدايا وا برةي  

 ( 17ال   وعة ال ستهدية لحقوم هللا، مقتطف رقم )
[84] 

 

 مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء
 

د نوار محبتوف فوي إّني أ عو هللا أ  يجعول بي توك  محواًل لسوطو  أنووار الهودى وانتشوار آيوات هللا وتوقوّ
قلوب عبيده وإمائف في كّل حين واعلمي أّ  كّل بيت يرتفوع منوف بكور هللا بالتهليول إلوى الملكووت الجليول 

 .  من رياض ملكوت هللا ةمن جنا  هللا وروض ةبلك البيت جنّ 

 )مو أرسيف ال رل  البهائه العال ه( 
[85] 
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إذا ت ّلى الحّ  والوفام فه العائلة ف ّاها ستتقّد  وتصبح مستهيرة وروحااّية، ولكو إذا سادت العداوة 
 والبغضاء  يو أفراداا، ف ّن دماراا واهكها محتوماني

(The Promulgation of Universal Peace  ف بط  ألقااا حضرة عبدالبهاء بهل زيارته إلى الواليات ال ّتحدة ولهدا
 (154(، ص 1982، خبعة مهّقحة )دار ويل ت للّطباعة والّهشر 1912 عا 

 [86] 

ي كهها مقاراة ال لل بوفراد عائلة، فالعائلة مكّواة مو أفراد، ولّل مّلة مكّواة مو أفراد وأسياص 
اي ف ذا   عتم   يع ال لل تصبح عائلة عظي ةي ومو الواضح أّن الّه اع وال دال  يو أفراد عائلة  أيض 

 احدة  قّديان إلى اليرابي وبهفي الكياّية ف ّن الحرب والقتال  يو ال لل  قّديان إلى دمار عظيميو 
 (99، ص 2)متر م عو الفارسّية، م  وعة بطابات حضرة عبدالبهاء، ب 

[87] 

 عامل لّل األصدقاء واألقرباء وحّتى الغرباء ب هتهى ال حّبة واللطافةي 
 رسيف ال رل  البهائه العال ه( )متر م مو لوح بالفارسّية مو أ

[88] 

 

ال تح ن، فستسكو عاصفة األح ان، وت ول الحسرات، ويتهسى الحرمان، وتشتعل اار محّبة هللا 
فتحرم أسواك الهّم والغّم! استبشر واخ ئو بعهايات البهاء على سون تهعد  معه الّريبة والّش ، وتظهر 

 فيوضات الغي  فه عرصة الو ودييي
 

األصدقاء واألقرباء اال تعاد عه ، ال تح ن فا  قري  مه ي أّما أات فتقّرب ما استطعت  إذا آثر
مو األقرباء والغرباء وأظهر لهم العطف وال حّبةي ولو فه غاية الّصبر والّتحّ لي ومه ا  لغوا مو الّظلم 

 لفة وال صالحةي عاملهم بالعدل واإلاصاف، ومه ا أ دوا مو البغ  العداوة فقا لهم بالّصدم واأل
 )متر م عو لوح بالفارسّية مو أرسيف ال رل  البهائه العال ه(

[89] 

أّ ها اإلبوة العطوفيو الّسالكيو سبيل هللا! اسكروه تعالى ل ا   عتم األبّوة ال س ااّية والّروحااّية 
اي وأصبح باخهكم عيو ظاارلم، وظاارلم عهوان باخهكمي إّن حهوة اله اإلبّوة ت تّ  ع ملام الّروح، مع 

ولّلة اله الّهسبة تسّر الفقادي اح دوا هللا ألّاكم لالطيور الّشكورة قد  هيتم أعشاسكم فه الحدائل اإللهّية، 
وبال ثل ستبهون أعشاسكم فه روضة الّرح و فه ال لكوت األ هى فوم أغصان سدرة ال هتهى، فواتم 

فاشكروا هللا على نذا لا وأّي عهاية عظي ة تل ي خيور مروب الهداية وعهادل أيكة ال وألبةي فوّي فضل ا
 ي الجليلالفضل العظيم والفوز 

 ( 244، ص 2)مهتيباته أز مكاتي  حضرت عبدالبهاء، ب
[90] 
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أوصلوا بشارة ال لكوت إلى األس اع، وااشروا لل ة هللا فه األصقاع، واع لوا بالّهصائح 
  الحياة ل سم العالم وتوصل خفل اإلمكان إلى مقا  أي، قوموا بوع ال وآداب ته يوالوصايا اإللهّية

الّرسد والبلوغي اسعلوا ما استطعتم س ع ال حّبة فه لّل محفل، وادبلوا الّسرور واالمتهان بغاية الّرأفة إلى 
كّل فقادي الخفوا الغرباء ت ام ا ل ا تهخفون األقرباء، ولواوا للغير عطوفيو أوفياء ل ا أاتم لألحّباءي و ذا 
سعت افي للحرب فاسعوا للّصلح، و ذا خعهكم أحد فه الكبد فضعوا مرا  ا على  رحه، و ذا س ت بكم 
أحّبوه، و ذا المكم فامدحوهي و ذا أعطاكم الّسّم القاتل فقّدموا له الّشهد الّشافه، و ذا أوقعكم فه الّتهلكة 

ا، و  ا وريحاا اي اتي ة فامهحوه الّشفاء األ ديي و ذا سّب  لكم أل  ا لواوا له عه   ا لواوا ورد   ذا أصبح سول 
لهله األع ال واألقوال قد يغدو الا العالم الّظل ااه اوراايًّا والا العالم الّترا ه س اويًّا والا الّس و 

 الّشيطااه أ واا ا رح اايًّاي فت ول الحرب ال دال وترتفع بي ة ال حّبة والوفاء فه قط  العالمي 
 ارسّية مو أرسيف ال رل  البهائه العال ه( )متر م عو لوح بالف

[91] 
 

كّل إاسان ااقصو أاااه  وال يفّكر إاّل فه راحته ومصلحته الّشيصّية، ولكو مع اّتساع آفام فكره 
قليه   بدأ بالّتفكير فه راحة وبير عائلتهي و ذا اّتسعت آفام فكره أكثر أضحى يفّكر فه سعادة أال  لدهي 

فكره أكثر فوكثر يفّكر فه عّ ة وخهه وأّمتهي وعهدما تّتسع آفام فكره اّتساع ا تامًّا  وعهدما تّتسع آفام
وتصل إلى در ة الك ال يفّكر فه علّو اوع اإلاسان، ويطل  بير   يع اليلل، ويسعى فه راحة 

 وسعادة   يع البلدان، والا دليل الك الي
 ( 34يباته أز مكاتي  حضرت عبدالبهاء، رقم ت )مه 

[92] 
 

أّي رّب! فه الا الّدور األعظم سفاعة األ هاء لآلباء مقبولة لدي ، والا مو بصائص ألطاف 
الا الّدور الهمتهاأليةي فيا رّب يا رح و، اقبل إذن ر اء عبدك الا لدى عتبة أحدّ ت ، واغرم والده فه 

أات ال عطه الغفور بحور األلطاف، فهلا اال و قائم على بدمت  وساعو دوم ا فه سبيل محّبت ي إّا  
 العطوف!

 )متر م عو الفارسّية مو أرسيف ال رل  البهائه العال ه( 
[93] 

 

يا إماء الّرح و اسكرن   ال القد  ال ت اعكّو فه الا القرن األعظم والعصر ال هّوري وسكر 
لهّية والّشريعة اله األلطاف يكون باالستقامة على العهد وال يثام بكّل متااة وقّوة، وب و   الّتعاليم اإل

ال قّدسة قوموا ب رضاع أخفالكّو مهل سّو الّطفولة مو ثدي الّتربية الكاملة، وتربيتهم مهل سّو الّرضاعة 
على سون ترسخ ا داب والّسلوك ب و   الّتعاليم اإللهّية ت ام ا فه خبائعهم وخيهتهمي فاّول مرّب وأّول 

 ة ورفعة وأدب وعلم ومعرفة وفطهة ودراية وديااة األخفاليمعّلم اّو االّمهات اللواته  قسسو حقًّا سعاد
 ( 123-122، ص 1)مهتيباته أز مكاتي  حضرت عبدالبهاء، ب
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[94] 
 

أّ تها الوردة ال تفّتحة فه حديقة محّبة هللا، اح ديه ل ا ُبلقتِّ مو صل  األحّباء، ورضعت مو 
تحّققه آمااه أ ي  وأّم ، وتصبحه سروة  ثدي محّبة هللا، واشوت وا وت فه حضو معرفة هللا، أمله أن

باسقة فه حديقة آماله ا، وث رة خّيبة يااعة لش رة تطّلعاته ا، وتقومه بيدمة لل ة هللا، وتصبحه سب  
 عّ ة أمرهللاي

 ( 243، ص 2)مهتيباته أز مكاتي  حضرت عبدالبهاء، ب
[95] 

 

 مقتطفات من رسائل كتبت بالّنيابة عن حضرة شوقي أفندي
 

ا ي كيييو لألمييير ال بيييارك االعت ييياد علييييه فيييه تيطيطيييه فبيييي  ت  هيييائّه حقيقيييّه إّا يييا ُيعيييّد حصيييه ا حقيقييييًّ
ان بعضييه ا الييبع  ويرغبييان فييه الييّ واب، فيي ّن حضييرة سييوقه أفهييدي ال  لح هتييهي فيي ذا لييان ييي و ييي يحبييّ

ليي  االتحيياد فييه الحقيقيية  ريد له ا أن يعتقدا أّن  هله اليطوة يحرمان افسي ه ا مو امتياز اليدميية،  ييل إّن ذ
سيعّ ز مو قدرته ا على اليدمةي ليي اهاك ما او أ  ل مو زواب البهائّييو فه مقتبل الع يير وتوسيسييهم 

  يوت ا  هائّية حقيقّية لتل  الته  ريداا حضرة  هاءهللاي
 موّ هة ألحد األحّباء(  1932تشريو الثااه/اوف بر  6)مو رسالة مقربة فه 

[96] 
 

عاب التييه توا ههييا عائلتيي  وب شيياكل  واألمييور التييه لقييد سييعر حضيي  رته بوسييى  سييد د لييدى عل ييه بالصييّ
ة  ا  هداييية هللا وعواييه األكيييد  وي لييد ها   يعهييا عراقيييل ماديييّ ا صييا ر ا واثقيي  تثييير قلقيي ي وير ييوك أن تبقييى قويييًّ

هييا القيييا  بييه، بعييد أن صغيرة فييه اييله الحييياة، وليييي ب مكااهييا الييّتيلص مههييا بالكّليييةي إال أّن أفضييل مييا ي كه
عادة  تكون لّل  هوداا قد فشلت فه تهفيها، او الترلي  على تليي  األمييور التييه ب مكااهييا وحييداا  ليي  السييّ
ة والسييكيهة لقلوبهيياي وعلييي  أن تكييون سيياكر ا هلل الييلي مّكهيي  مييو معرفتييه وقبييول أمييرهي ألن اييلا بكييّل  الحقيقيييّ

عادة والعيي اء فيي  ه لحظييات ال عاايياةي اييل اهيياك مييا اييو  ييد ر باالات ييا  أكثيير توكيييد اييو ال صييدر الوحيييد للسييّ
ميييو القييييا  عليييى تبليييي  أميييره؟ ايييله اصييييحة حضيييرة وليييّه أمييير هللاي يوميييل حضيييرته مهييي  أن تهسيييى، قيييدر 
ة واشييرااي فواييت تتحلييّى باالات ييا   استطاعت ، صعاب  ال ادّية وأن ترل  بالكّلّية على دراسة الّتعيياليم اإللهيييّ

فات ال  يييّ ة  والح اس والّتكريي وال قدرة ال طلوبة، وسيكون مو ال قسييف أن تفشييل فييه اسييتغهل اييله الصييّ
 بوقصى در ة م كهةي

 موّ هة ألحد األحّباء(  1933تشريو األول/ أكتوبر  4)مو رسالة مقربة فه 
[97] 

، على و ييه اليصييوص، أن تبقييه صييا رة وواثقيية، وفييوم ذليي     رغ  حضرة ولّه أمر هللا أن أحّث ِّ
ا  كّله ا وديييًّ أن تبدي ل و   مهتهى الّلطف وال حّبة لردّو على ما تعاايه مهه مو معارضة ولراألّيةي إن موقفيي 

بل وأا عهييا  ا علييى لييّل  هييائّه فحسيي ،  ييل اييو أفضييل السييّ واسترضييائيًّا فييه مثييل اييله الحيياالت ليييي وا بيي 
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اي إنّ  كسييير اإلالحيي ، اييو بييالّطبع  لكس  تعاخف و ع اب مو لااوا فه الّسا ل أعداء لألمر ال بارك أيضيي 
اس وأوضيييعهم إليييى أرواح سييي اوّيةي عسيييى أن ُيسيييهم ال ثيييل اليييلي  األقيييوى اليييلي ب مكاايييه تحوييييل أبيييّي الهيييّ

 تضربيهه فه توكيد صّحة الا ال بدأ ال  يل فه األمر ال باركي
 موّ هة إلحدى إماء هللا( 1935لااون األول/ ديس بر  6)مو رسالة مقربة فه 

 [98] 
 

سيييالة حضيييرة وليييّه أمييير هللا لكيييم ايييه أّن علييييكم أن ت اايييدوا باسيييت رار لتعكسيييوا فيييه حيييياتكم إّن ر  
ا   ييال رسييالة حضييرة  هيياءهللا واقاءاييا وقّوتهييا ال حيييية للّهفييوسي  ة أيضيي  ة وفييه عهقيياتكم اال ت اعيييّ الياصييّ

لوكي فليييي  على الّشباب البهائّه اليو  أن يكواوا قدوة لشباب العالم فيعيشوا بالّتاله وفل أس ى معييا ير السييّ
وثير فييه العييالم اليييار ه و ييلب اات امييه ال ييّدّي واحترامييه أفضييل مييو الّت سييّ   مييو سييهء بقييادر علييى التييّ

 الوثيل ال ل وس بواداب الُ ُثل والّتعاليم ال بارلة مو قِّبلل لّل ساب وساّبة  هائّيةي
 هائّه( ل   وعة مو الشباب الب  1937آذار/ مارس  17)مو رسالة  مقربة فه 

[99] 
 

ة  توثيرايييا األكبييير عليييى إبوااييي    إّن ميييا ذلرتيييه ميييو ظيييروف صيييعبة تتعيييّر  لهيييا عائلتييي ، وباصيييّ
اي وفييه الوقييت التييه تشييعر فيييه أّن اهيياك أمييور ا ال تسييتطيع الّتغلييّ  عليهييا،  وأبواتيي ، لهييو أميير مقسييف حقييًّ

و تييدري يًّ  و أوضيياع  مه ييا لييان ذليي  الّتحسييّ لبّية علي  أاّل تفقييد لييّل أمييل فييه تحسييّ ا  ّتصييف بالسييّ اي إّن موقفيي 
ى بالشيييّ اعة  الّتاميية لييييي مييو سيييواه إاّل أن  تسييّب  لييي  بال  ييييد مييو اإلحبييياوي وعليييه، فييي ّن علييي  أن تتحليييّ

 والّثقة وتسعى بكّل مثا رة، ض و ما تس ح ل  إمكااات  وظروف ، فه إصهح الوضع فه عائلت ي
 هة ألحد األحّباء(  مو ّ  1940سباو/ فبرا ر   20)مو رسالة مقربة فه 

[100] 
 

أسييف حضييرته لعل ييه بييوّنييي ح يهيية الييّهفيي وال رييي  أّاهييا إذا و ييدت عائلتهييا غييير متقّبليية ألميير  
ةي وفييه حقيقيية  هللا، في   أاّل يغرقها ذل  فه الح ن واألسى، ذل  ألّن الّهفوس ليست لّلها مستهيرة روحاايييّ

وا فييه ضييهلهم حتييّى أمييا  مييا سيياادوه مييو الح يي  األميير فيي ّن لثييير ا مييو أفييراد عييائهت األابيييا ء أافسييهم ظلييّ
اء أاّل تحيي اهم مثييل تليي  األمييور، وأن  والبراايو ال قهعة الته أتى  ها مظهر أمرهللاي وعليييه، فيي ّن علييى األحبييّ
فاعة لييدى الحييّل فييه   وللوا أمر مو يحّبواهم إلييى هللا، وبيييدماتهم و بهصييهم ألميير هللا سيييفوزون بحييّل الشييّ

  اس الوالدة الّروحااّية لهم فه الّههايةيالت
 موّ هة ألحد األحّباء(  1942آذار/ مارس  9)مو رسالة مقربة فه 

[101] 
ا لرسييالة هللا فييه اييلا اليييو ، ومكّرسييي و افسييي ه ا ليدميية أمييره   ا  يييو روحيييو مييدرليو ت اميي  إن زوا يي 

ا للبهيييائّييو ويع يييهن لييييير البشيييرّية، ي كهيييه أن يكيييون قيييّوة فاعلييية فيييه حيييياة ا  بيييريو ومثييياال  ُيحتيييلى و لهامييي 
 وغيرامي
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  موّ هة الثهيو مو األحّباء( 1943آب/ أغسطي  4مو رسالة مقربة فه )
[102] 

 
يشيييعر حضيييرة وليييّه أمييير هللا بع ييييل األسيييف ميييو ال وقيييف العيييدائّه ليييبع  أفيييراد عائلتييي  ت ييياه األمييير 

ه قصييارى  هييدكِّ لت هييّ  معيياداتهم، ااألييي  عييو ال بارك اللي ق تِّ على بدمته، ويرى بييوّن علييي  أن تبييلل
 الّتيله عو إي اا  أو أن تصبح عضو ا غير فاعل فيهي

  
ها بييه حضييرة  وحير أّا  عا   عو إثارة اات امهم باألمر ال بارك فيي ّن بييير مييا تقييو  بييه اييو مييا اصييحل

ا فييه مثييل اييله الحيياالتف دعييوام وسييواهم وادعييوا مييو أ لهييمي ولييو علييى يقيييو  بييون حضييرة ولييّه ال ولى دوميي 
ا السييتهارة قلييوبهمي فكييم مييو الهيياس، وبعييد عييداء سييد د لألميير ال بييارك، فييازوا باإلي ييان  أميير هللا سيييدعو أيضيي 

 فه الّههاية بالّصبر وال حّبة وبالّلباقة والّدعاء مو قبل قري  أو صد ل  هائّهي
  موّ هة ألحد األحّباء( 1943تشريو األول/ أكتوبر  14)مو رسالة مقربة فه 

[103] 
 

رمي و ذا   ة الوسييائل والطييّ ة والّتعيياخف بكافييّ  رى حضرته أّن علي ِّ أن تظهري ل و   مهتهى ال حبييّ
ر بحضييرة عبييدالبهاء وأن  لوك الييلي ي يي  أن اسييلكه لبهييائّييو، عليهييا أن افكييّ مييا سيياوراا أداييى سييّ  فييه السييّ

 سييهءي وأاييتِّ تعييرفيو مييدى رّقتييه اييدرس حياتييه واسييول أافسييها ميياذا لييان سيييفعل؟ فهييو ملثللهييا األعلييى فييه لييلّ 
 وليف لان يغدم محّبته وعطفه على ال  يع مثل اور الّش يي

 
مو حّل زو   وخفل  أن يفوزا بحبييّ ، وا ييا ي هحاايي  فرصيية رائعيية إلثبييات مييدى إي اايي  بيياألمر  
 ال باركي

 
د  يهيي  وبيييو زو يي  وي عييل  يتيي   يتيي    ا أن تبتهلييه لحضييرة  هيياءهللا لييه  وحييّ ا ا حقيقيييًّ وعلييي ِّ أيضيي 

 تيّيم عليه الّسعادةي
 موّ هة إلحدى إماء هللا(  1949آذار/ مارس  9)مو رسالة مقربة فه 

[104] 
 

ة،  ييرى حضييرته بييون عليك ييا أن تهاقشييا اييله ال سييائل مييع محفلك ييا   بيصييوص مشيياكلك ا العائليييّ
داء الّهصييح لألحبيياء وتقييديم  ييد الّروحااه إذا رغبت ا فه الّهصح، ف ّن إحدى مها  تل  الهيئات الّروحااّية إسيي 

 العون لهم، واو امتياز لك ا أن تتوّ ها ل حفلك اي
 موّ هة ل و يو  هائّييو(  1947ايسان/ أ ريل  10)مو رسالة مقربة فه 

[105] 
 



 ص                                      2008آذار/مارس              الحياة البهائّية                     
 

42 

لطال ا سعر حضرة ولّه أمر هللا بوّن البهائّييو فه ييي ال يعيشون فه بع  الحاالت وفق ا  
ة  هاءهللا للّ واب، فهم مّيالون للتوثر ب واقف الّهاس الّسائدة الته تهّم عو األاااّية للُ ُثل الته وضعها حضر 

واالستيفاف  رباو الّ و ّيةي وعليه، فعهدما  رى حضرته أا  ا حتِّ فه العيذ وفق ا لل عا ير البهائّية 
بع فه غاية وتقّدميو أفضل ما عهدك وتصوايو الا الّرباو ال قّدس  يه  وبيو زو   سيكون بالطّ 

الّسعادةي ويومل مه ِّ أن تكواه فه وضع او قدوة لألبرياتي فهو ال  وافل بع  البهائّيات فه أسلوبهّو 
 يفه الّتيّلص مو وا باتهّو ت اه أزوا هّو بحّ ة بدمة األمر ال بارك، أو  بحثو عو أزواب  دد

 ( موّ هة إلحدى إماء هللا 1950ايسان/ أ ريل  2)مو رسالة مقربة فه 
[106] 

 

ة وتقييو  عليييى بدميية أمييير هللا بكييّل اشييياو   سيييدعو حضييرة وليييّه أميير هللا ليييه تصييبح واليييدت   هائيييّ
ة مكّرسيية سييتتوّثر والييدت  علييى احييو  ييوازي  وفاعلّيةي علي ِّ أن تضعه اص  عيهي  أّن بسلول  حييياة  هائيييّ

عاليم البهائّية علييى حييياة سيييص آبيير أو يفوم توّثراا عو خريل القراءة والّدراسةي فعهدما  رى ال رء أثر التّ 
 فغالب ا ما يكون للل  توثير لبيري

 موّ هة إلحدى إماء هللا( 1952ت وز/  وليو  12)مو رسالة مقربة فه 
 [107] 

 

عادة،  ييل علييى العكييي، إذ عييادة مييا  ثييير   إن تحقيييل خ وحاتهييا الّشيصييية اييادر ا مييا ي ليي  لهييا السييّ
ه ال قا يييل، عهيييدما ايييهغ ي فيييه وا باتهيييا لبشييير، ت ييياه عائهتهيييا م  وعيية لاملييية ميييو خ وحيييات  د يييدةي وفييي 

وزمهئهييا، ولبهييائّييو ت يياه األميير ال بييارك وايدمييه بوفضييل مييا اسييتطيع وفييل ظروفهييا ف ّاهييا سييهبدأ فييه إدراك 
 معهى الّسعادةي

 موّ هة ألحد أفراد األحّباء(  1956أيار/ ما و  23)مو رسالة مقربة 
[108] 

 
ا فييه ظييّل األميير سيدعو حضرة ولّه أم  ر هللا ل ِّ وأل هائ  وزو   الع ي ي وا ن وقد اّتحدتم   يعيي 

ة ستشييي لكم بالتوكييييد وسيييتبارك تو ييييدات اليييّروح القيييدس  ا بسيييعادة فييي ّن البرليييات اإللهييييّ ال بيييارك، وتع ليييون معييي 
ة تبلييي  أمييره الع ظيييمي ع لكييمي إّن ال غهيياخيي الييلي ي ييلب الييّروح القييدس اييو اليدميية فييه د ييو هللا وباصييّ

ةي إّن دراسيية  ا فييه سيي اء ال شيييئة اإللهيييّ ا سيياخع  سيدعو حضرته له يصييبح لييّل فييرد مييو أفييراد عائلتيي  ا  يي 
ل فييه معاايهييا والييّدعاء ومييو ثييّم الع ييل اييه أمييور ضييرورّيةي وتييوته بعييد ذليي  ال ثييا رة  ة والتومييّ الكل يية اإللهيييّ

 يًّا وسيفوز بالّهصر فه بدمة أمر هللايعلى الع لي ف ذا ما اتُّبِّعت اله اليطوات سيتطّور الفرد روحاا
 موّ هة ألحد األحّباء(  1956ح يران/  وايو   5)مو رسالة مقربة فه 

 [109] 
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ة بحيييير ت لييي   هيييا زو تييي    ة البهائييييّ ا ميييو ال حبيييّ عليييي  أن تيليييل فيييه البييييت ميييع عائلتييي  روحييي 
 عهصر األاّم ألخفال يوأخفال  بكّل صدم لألمر ال باركييي إّن و ود االاس ا  فه ال ه ل لهو ال

 موّ هة ألحد األحّباء(   1957آب/ أغسطي   18)مو رسالة مقربة فه 
[110] 

 
 مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو كتبت بالّنيابة عنف

 
على ال حفل الروحااّه ال حلّه أن  هتّم به مو أاداف فه ع لّية تطّوره احييو الّهضيي   مو أ رز ما 

اء، وتو يييه الع ييل الّتاّ  اييوف ال ّتصييّرف لييراعو محييّ  لرعّيتييه مييو البهييائّييو، وتع ييي  الوحييدة والوئييا   يييو األحبييّ
ة  ة واال ت اعيييات الدوريييييّ يافات الّتسيييع عشيييرّية وال هاسييييبات األمرييييّ التبليغيييّه، وح ايييية أميييرهللا، وتهظيييييم الضيييّ

تهم، وتع ييي  لييّل مييا فيييه بييير لل امعيية، وتعريييف البهييائّييو بيططييه، ودعييوة أفييراد ال امعيية لتقييديم مقترحييا
روفي وفييييه عهقتييييه بييييوفراد  ا للظييييّ باب واألخفييييال، وال شييييارلة فييييه الّهشيييياخات اإلاسييييااّية خبقيييي  وصييييهح الشييييّ
اء علييى دراسيية  اء، فيي ّن علييى ال حفييل الروحييااّه أن يع ييل باسييت رار علييى دعييوة وتشيي يع أفييراد األحبييّ األحبييّ

هاد ل األمييير ال بيييارك وتبليييي  رسيييالته ال  ييييدة، والعييييذ  ة وبشيييكل مهيييتظم للصيييّ وفيييل تعالي يييه، والّتبيييّرع بحرييييّ
ا للّهصييح وال سيياعدة لّل ييا ليي    ة، وال شييارلة فييه اشيياخات ال امعيية، والّل ييوء لل حفييل الروحييااّه خلبيي  األمريييّ

 األمري
 لتبها  يت العدل األعظم ألحد ال حافل الّروحااّية ال رل ّية( 1972ت وز/  وليو  30)مو رسالة مقربة فه 

 [111] 
 

م عظيييمي وعلييى    ل قييائه ف " لع ييري إّن أداء الحقييوم ُحكيي  ا، فيي ّن حضييرة  هيياءهللا تفضييّ د  ل ا تعلم  يييّ
ة باقييية لكييّل افييي فييه لييّل عييالم مييو عييوالم هللا،  الكّل أدا اا فهه مهبييع الّربيياء والفضييل والييييري واييله عطيييّ

هح سيييرف أداء  حقيييوم هللا وامتييييازه، ليييو  ليييت ي األعيييلار رّب الغلهييياء والكييير " إّن ال يييقمو ال يليييص اليييلي ميييُ
لت ّه  تهفيل الا الوا   الّروحااّه،  ل سيبلل لّل ما فه وسعه ل يفيياء بييهي ومييو ااحييية أبييرى، وبقييدر مييا 
ه ليييي مييو الهئييل  تعتبر إخاعة الا الحكم مسييولة تر ييع لضيي ير الفييرد وأّن أداء الحقييوم ع ييل خييوعّه، ف اييّ

ا ء فييه ييي  ييوا بهم ال قييّدس وتييرلهم يقييّررون بوافسييهم مييا الييلي  رغبييون القيييا  القيا  بييوكثر مييو إعييه  األحبييّ
 به  هلا اليصوصي

اء الييل و يسييرفون فييه اإلافييام علييى عييائهتهم، ويشييترون أو   وال بدأ افسه  هطبل على أولئيي  األحبييّ
ة معقوليية   بهييون مهييازل ويقثثواهييا ب ييا يفييوم حا يياتهم بكثييير، ويعتبييرون اييله ال صيياريف مصيياريف مهطقيييّ

 رغبة مههم فه ت ه  أداء حقوم هللاي
 لتبها  يت العدل األعظم ألحد األحّباء(  1973سباو/ فبرا ر   26)مو رسالة مقربة فه 

 [112] 
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ة لتقييّد  ال ييهي البشييرّي، و ن لييّ  لييّل أاييواع  إّن الّتعليييم ال هاسيي  لألخفييال اييو أميير فييه غاييية األا يييّ
ةي عهييدما ابلييّ  إبوااهييا فييه البشييرّية حقييائل األميير الّتعليم وأساسييها ال ييوارّي اييو الّتر  ة واألبهقيييّ بييية الروحاايييّ

ة،  ال بارك وأسلوب الحياة فه الّد و البهائّه ف ّن عليها أن ا ااد فه تيّطه حوا   مييو الّهمبيياالة، وال اديييّ
ا األخفييال حييد ثه الييوالدة فيي  ّن أرواحهييم خيياارة لييم واليرافات، ولمّو اائل مو أفكار باخئة مكّوايية مسييبق اي أمييّ

تتلييّوث بشييقون الييّدايا، ومييع ا ييّوام سيييوا هون امتحااييات وصييعوبات ال عييّد لهيياي فعليهييا مهييل تفييّتحهم للحييياة 
ا وفييل الّطريقيية التييه  ّيههييا لهييا هللا، ليصييبحوا بالتييّاله، عهييد  لييوغهم سييّو الّرسييد،  ا وماديييًّ وا يي  تييربيتهم روحيييًّ

يو  يييو أفييراد ال ييهي البشييرّي وعلييى اسييتعداد ل وا هيية أبطيياال  فييه أمييره ال بييارك وع القيية ر  وحييااّييو وأبهقيييّ
ل  هيييا حيييياة ليييّل  ة االمتحاايييات، وسييييكواون بيييالّطبع "أا يييم سييي اء العرفيييان" و"ال يييياه ال اريييية التيييه تتعليييّ كافيييّ

 البشر"ي
 ة ال رل ّية( لتبها  يت العدل األعظم إلى لافة ال حافل الّروحاايّ  1976آب/أغسطي   31)مو رسالة مقربة فه 

[113] 
 

ة دون أن   ميييع مهحظييية أايييّ ِّ وزو ييي ِّ قيييد تشييياورت ا ميييع محفلك يييا الروحيييااّه فيييه مشييياكلك ا العائلييييّ
ة دون أي ا يياح  قون العائليييّ ة اصيييحة، ل ييا تشيياورت ا حييول وضييعك ا مييع مستشييار فييه الشييّ تتلّقيييا مهييه أيييّ

ا،   الييّ واب ي كييو أن يكييون مصييدر بييير فيي ّن  يييت العييدل األعظييم  ييرى أا ييية إدراكيي  أاييت وزو يي  أنّ أيضيي 
ةي إال أّن اييلا ليييي أميير ا يييوته مييو فييراغي فلكييهّ لك ييا  عادة الّروحيييّ عور باألمييان والسييّ ا علييى الشييّ يصييبح  وباعثيي 

 الّ واب مصدر ا لهخ ئهان ال  ّد مو تعاون سرلاء الّ واب أافسهم ومساعدة عائهتهم لهمي
 تبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء(  ل 1979ح يران/ وايو  24)مو رسالة مقّربة 

[114] 
 

ا احيييو   ائدة حالييييًّ ا لل ييييول السيييّ إّن ال فهيييو  البهيييائّه ليييدور ال يييرأة فيييه ال  ت يييع مفهيييو  فرييييدي فيهفييي 
د أّن اييلا الييّدور ُيعييّد مسييقولّية سييامية وعلييى در يية  لبيييرة الّتقليل مو أا ّية األمومة، ف ّن األمر ال بييارك  قلييّ

ة دائ يية الّتطييور والحفيياع عليهيياي إّن  ليم لل يييل ال د ييد، وبالتيّياله فييه بلييل مدايييّ ة فييه الّتطييور السييّ مو األا يييّ
إااخة ال هّ ة اإلاسااّية فه تربية األخفال باأل  توته مباسييرة مييو حقيقيية لواهييا اييه التييه تح ييل الّطفييل فييه 

ا توكله وحالتها ال سدّية لهييا توثيراييا البييال  علييى الّطفييل واييو  ف وقفها وسلولها، ودعا اا ومها اتها، وحّتى م رح هاي 
 يييال   ال فه رح ها 

  
ة ال تييدعو ال ييرأة أن تبقييى حبيسيية ال هيي ل وال تطليي  مههييا أن تهشييغل   ومع ذل  فيي ّن الّتعيياليم البهائيييّ

ةي اهيياك إسييارة للييّدور ال قييّدر لل ييرأة فييه الييّدور البهييائّه ا ييده  ل بييه حضييرة فقييط فييه ال هييا  ال ه ليييّ في ييا تفضييّ
ة مهييياحه الحيييياة، ليصيييبحو مسييياويات  عبيييدالبهاء بيييون "عليييى الهسييياء أن  تقيييدمو وييييقد و مه ييياتهو فيييه لافيييّ

 للّر الي"
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و ّن الّهساء  تقّدمو فه دورة حضرة  هاءهللا  هب ا إلى  ه  مع الّر الي فليي اهاك مييو م ييال أو  
م مسيياوية للّر ييال وسيييدبلو مسييتقبه  لافيية فييروع حاليية ي كييو لهييّو أن  ييتيّلفو فيهييا عييههم، فلهييّو حقييو 

إدارة ال  ت عي وسيكون س ّواّو على سون  رتقيو إلى أرفييع ال سييتويات فييه العييالم اإلاسييااّه فييه لافيية 
ال هاحه وال ساعهي فاخ ئهوا وال تهظروا لوضعهّو الحاله، ففه ال ستقبل سيشييّع عييالم الّهسيياء بضييياء 

  ومشيئتهيالمعي فهلا او ادف حضرة  هاءهللا
 لتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء(  1992آب/ أغسطي  4)مو رسالة مقربة فه 

 [115] 
 

ا حييول ضييرورة إ ييهء االات ييا   تربييية األخفييال وتع ييي    ييي إّن تعاليم األميير ال بييارك واضييحة ت اميي 
ةي فال شييكلة التييه أثييرتِّ االاتبيياه إليهيي  ة الحييياة العائليييّ اء أافسييهم أمييا  اييداءات ملحييّ ا تييه م عهييدما  ييرى األحبييّ

ة، وفيييه  تييدعوام إلييى ميييّد  ييد ال سيياعدة فيييه اشيير األميير ال بيييارك، فييه الّهشيياخات اإلداريييية لل امعيية البهائيييّ
داءات  ل واالسييتحكا ي إّن الّتحييدي ال اثييل أمييامهم يك ييو فييه قييرارام ليييف يسييت يبون لهييله الهييّ أع ييال التع ييّ

ة الوقييت دون إغفييال مسييقوليّ  اتهم ت يياه أخفييالهم وت يياه بيياقه أفييراد أسييرتهم، آبييل و بعيييو االعتبييار محدوديييّ
 والّطاقات وال وارد الته توا ه   يع البهائّييوي

 
ا،   ليي اهاك مو أسلوب سليم وحيد ل وا هة اييلا الّتحييدي، ذليي  ألن ظييروف األفييراد ميتلفيية ت اميي 

ه ميييو الواضيييح أن عليييى البهيييائّييو ا وازن عليييى احيييو يوبيييل باالعتبيييار وميييع ذلييي  ف ايييّ لسيييعه احيييو تحقييييل التيييّ
ة وا ّوايياي ومييع ا ييّو العائليية وتطّوراييا  ة لألخفييال والعائليية واحتيا ييات ال امعيية البهائيييّ االحتيا ييات ال هطقيييّ
ا  ة أفراداييا احييو بدميية األميير ال بييارك علييى احييو يصييبح فيييه األخفييال  يي ء  ي يي   ييلل  هييد واع ل ليي  لافييّ

ة مييو الّتشيي يع والّتهشييئة وتحفييي  مهييه، فييه  بييدون اسييتي اءام مييو اايييراو الوالييد و فيييهي ويييوته ذليي  فييه ع ليييّ
 أفراد العائلة والته يغّل ها  ّو ال شورة العائلّية الّسلي ةي

 لتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء(  1992أ لول/سبت بر  20)مو رسالة مقربة فه 
 [116] 

ة لألخفيييالي إّن  ييييت العيييدل إّن أسيييئلت      ل بالتربيييية البهائييييّ ة ب وضيييوع حييييوّي  تعليييّ يعهيييا باصيييّ
ة أن يسييعى ا بيياء البهييائّيون  ااييد و ل سيياعدة أ هييائهم ليقومييوا  دراسيية  األعظم يعتبره أميير ا فييه غاييية األا يييّ

ة علييييى حييييياتهم، وأن يشييييّكلوا ة، وأن يضييييفوا الّروحاايييييّ ة مسييييتدامة للّتعيييياليم البهائيييييّ ا  مهه يييييّ سيصييييّيتهم وفقيييي 
ة  لل عيييا ير واألسيييي التيييه وضيييعها حضيييرة  هييياءهللاي إّن ا ييياح الواليييد  و فيييه اإليفييياء  هيييله الوا بيييات الحيوييييّ
سيييييقّلل مييييو مييييياخر وقييييوع أ هييييائهم فريسيييية للقييييوى الهّداميييية التييييه اييييه سيييي ة م يييييّ ة لهظييييا  ا ت يييياعه آبييييل 

ة للبعيييير الّروحييييااّه، وسييييي ّهبهم الحرمييييان مييييو ألطيييياف ورح يييية حضييييرة  هيييياءهللا  باالاحطيييياو وبحا يييية ماسييييّ
 الّشافيةي

 ت وز/  وليو لتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء(  2)مو رسالة مقربة فه 
 [117] 
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ة ل  ت ييع اليييو  تعتبيير واحييدة مييو أكبيير التحييديات   إّن ح اييية األوالد مييو تييوثير الّتيييارات الهأبهقيييّ

ا اتعيياخف معك ييا حيييال مييا تشييعران بييه مييو قلييل ت يياه مييا لوسييائل اإلعييه ، التييه توا ييه ا بيياء البهييائيّ  يوي إاييّ
ه ليييي اهيياك مييو أسييلوب  ئسيّ وباصة البرام  التلف يواية، مو توثير  ا ف اييّ د  على األخفالي ول ا تعل ييان  يييّ

ة فييه ال  ت ييع الييلي  ترعرعييون ف يييهي وبالتيّياله ع لّه ب قدوره أن يح ه األخفال لّليًّا مو ال شيياكل األبهقيييّ
ة مهييل اعوميية أظفييارام، وذليي   ه أخفييالهم تربييية روحاايييّ ي   على الوالد  و  ل ل ما فه وسعهم للّتوّكد مييو تلقييّ
ة التيييه ترعاايييا مقّسسيييات األمييير ال بيييارك والّتو ييييه األبهقيييه والقيييدوة  ميييو بيييهل دروس األبيييهم البهائييييّ

 الحسهة فه ال ه لي
ه يسيييتحيل عليييى األخفيييال ال  ، فيغيييدو ميييو الّهأبهقيييهبهيييائّييو ت هيييّ  مشييياادة السيييلوك وحيييير أايييّ

األا ّية ب كان استغهل ما ي كو أن  تعّر  له األخفال مو مشااد وسلولّيات عبر وسائل اإلعييه  وفييه 
ة  ة، بكيييّل حك ييية ميييو قبيييل الواليييد و لوسييييلة لهيييدا تهم ومسييياعدتهم عليييى تقيييد ر الفائيييدة الع لييييّ الحيييياة اليومييييّ

ة للت ا بالهسييبة ل ييدى سييعيك ا فييه الّتقليييل مييو تعيير  أوالدل ييا ل ثييل تليي  التييوثيرات فهييه والّروحاايييّ  يييّ ي أمييّ
 مترولة لحك تك ا فه ضوء الّتعاليم ال بارلةي

 لتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ل و يو  هائّييو( 2001أ لول/سبت بر  4)مو رسالة مقربة فه 
 [118] 

 
عظييم لييدى عل ييه ب ييدى محّبتيي  لل  ييال ال بييارك ورغبتيي  اليالصيية فييه لقييد تييوّثر  يييت العييدل األ 

بدميية أمييره وايييل رضييائهي اهيياك خييرم عييّدة ليدميية أمييرهللا، وعلييى لييّل سيييص أن ييتييار أفضييل مييا ي كهييه 
رورة مييو تقييديم  القيييا  بييه ضيي و خاقاتييه و مكاااتييهي إّن الفييرص ليدميية األميير ال بييارك ال ت هييع الفييرد بالضييّ

عائلتيييه، ف يييو ال هيييّم مهحظييية أّن ليييّل أو يييه حيييياة الفيييرد إّا يييا ايييه م يييال ليدمييية حضيييرة ال سييياعدة ألفيييراد 
يص لوالديييه، وسييعيه فييه الّتحصيييل العل ييه، وعها تييه بصييّحته،  ه الشييّ  هيياءهللاف فالحييّ  واالحتييرا  الييلي يكهييّ

ة سييامية، وزوا ييه وته شييئة األخفييال، واقترافه مههة أو ت ارة، وسلوله احو ا بريو وت ّسكه ب عييا ير أبهقيييّ
ة، وبيييالّطبع دعيييا ه الييييومّه ودراسيييته  واشييياخاته فيييه تبليييي  األمييير ال بيييارك وفيييه  هييياء قيييّوة ال امعييية البهائييييّ

 للكتابات البهائّية ال بارلة، لّل ذل  ُيعّد بدمة ألمره ال باركي
 ألحداألحّباء( لتبت بالّهيابة  عو  يت العدل األعظم موّ هة  2002أ لول/ سبت بر  22)مو رسالة مقربة فه 

  [119] 
 

بيصيييوص سيييقال  ميييا إذا ليييان  تو يييّ  عليييي  الحصيييول عليييى موافقييية واليييدي   عليييى اليييّ واب، فييي ّن  
اهاك حاالت محّددة اادرة ي كو فيها اعتبار الا ال طليي  متعييّلر الّتطبيييل إذا لييان أحييدا ا أو لليه يياف فييه 

ياذ قرار  هظر القااون، إذا لييان م هييول اإلقاميية، حالة الوفاة، إذا لان غير سليم عقليًّا وغير قادر على اتّ 
ى رسيي يًّا عييو مسييقولّيته ت يياه ا هييه او ا هتييه، إذا أسيياء معامليية خفلييه بشييكل بطيييري وي يي   إذا تبييّرأ أو تيلييّ
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الّر ييوع فييه الحييالتيو األبيييرتيو إلييى  يييت العييدل األعظييم اظيير ا لشيييوعه ا مييو أ ييل دراسيية لييّل حاليية واّتييياذ 
 واهايالقرار ال هاس  بش

 لتبت بالّهيابة عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء( 2006لااون األول/ ديس بر  19)مو رسالة مقربة فه 
[120] 

 
ا إذا لييان مييو  7 هتاب  القلل مو تطبيل الا ال بدأ  باب وتسييول ع ييّ في ا  تعّلل  تربية األخفييال والشييّ

يام ال قبول أن ييتار خفل  أالّ  اي إّن الّطريييل إلييى فهييم الهييدف مييو تحييّري الحقيقيية فييه اييلا السييّ  يكون  هائيييًّ
ا علييى بحييثهم الييياّص  ة لألفييراد ليقييّرروا بوافسييهم مييا الييلي سيييقمهون بييه اعت يياد  اييه إدراك عداليية تييرك الحريييّ

أو ا بييروني ويعهييه  وقهاعاتهم الّدابلية، وعد  فر  أّي إل ا  عليهم بالقبول الّتلقائه ب ا  ييقمو بييه والييداام 
وا فييه  ا أّن علييى الفييرد البييال  مسييقولّية تقرييير عقيدتييه التييه سيييعتهقهاي إّن األوالد الييل و اشييووا وتربييّ اييلا أيضيي 
وه مييو اصييائح وتو يهييات، أّن  كهف والد و  هييائّييو وعلييى معرفيية األميير ال بييارك، سيييدرلون، بفضييل مييا تلقييّ

سييهمي وقييد  ييرى توضيييح اييله الّهقطيية فييه تو يييه حضييرة سييوقه عليييهم أن  تحّ لييوا تليي  ال سييقولّية ت يياه أاف
أفهييدي الييلي ورد فييه رسييالة لتبييت بالّهيابيية عهييه ل حفييل روحييااه مرليي يف "ب  ييّرد أن  بليي  الّطفييل البلييوغ، 

 ي   أن ُيعطى لامل الحرّية فه ابتيار د هه دون اعتبارو لرغبات والديه وأماايه اي"
  
ة مهييل اعوميية أظفييارام لت كيييههم علييى األقييّل مييو ومييع ذليي  فيي ّن األخفييال بحا يية للتّ   ربييية األبهقيييّ

ة فييه  ا للّتربييية األبهقيييّ ا مشييترل  د فييه تفيياعلهم مييع ا بييريوي ب مكااهييا أن ا ييد أساسيي  التطييّور علييى احييو  يييّ
روري أن  لتيي   ا بيياء البهييائّيون ب بييادئهم  ه مييو ال هاسيي  وفييه الحقيقيية مييو الضييّ ة الكتيي  السيي اوّيةي و اييّ كافييّ
ا روحييااّييو وأعضيياء بييارزيو  ييد ريو بيياالحترا  فييه ال  ت ييعي فقييد  فييه تو يييه أوالداييم لييه يصييبحوا أسياصيي 
اه بوفضييل األع ييالي ف ييع عل هييا  فر  حضرة  هاءهللا على لّل فرد مو أتباعه وا   تبلي  أمييره، واصييف ا إيييّ

ة عييو ا ههييا مييا تبّلغييه لآلبيير  ا أن تح يي  أّ   هائيييّ يو حييول أحييدث رسييالة سيي اوّية مييو  هلا، سيبدو غريب ا حقييًّ
غر سييريطة أال  هللاي وعهوة على ذل ، فقد فر  على الوالد و تقديم الّتو يه الروحييااّه ألخفاله ييا مهييل الصييّ

 ُيفضه ذل  إلى الّتعّص ي
 

و ذا مييا تييُرك األخفييال وسييواهم بالكّلييية لييه  تبّيهييوا خييريقهم فييه الحييياة، فيي ّاهم سيييوا هون مسييتقبه   
و ما  براهه بكّل وضوح وضع الّشباب الباعر على األسى فه م ت ع اليو ي ومييو  يييو األمييور مظل  ا، وا

ة أن يشييااد  الته ي   غرسها فه األخفال  هدف إعدادام لل ستقبل، فضيلة العدل، والته تقّلد علييى أا يييّ
ة تحييّري الحقيقييةي ود –اإلاسان األسياء بعيهييه وأن يعرفهييا ب عرفتييه  ون و ييود سييكل مييو وبعبييارة أبييرى أا يييّ

أسييكال الّتربييية أو الّتو يييه فليييي ب مكييان الفييرد تحييّري الحقيقيية، ل ييا اييو الحييال بالّهسييبة  للعييالِّم الييلي سييي د 
صيييعوبة بالغييية فيييه اكتشييياف حقيقييية ال يييادة دون االسيييتعداد ليييلل  بشيييهء ميييو ال  ارسيييةي إّن موقيييف األمييير 
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ا علييى ال اء بييواهم قييد مهحييوا القييدرة عليييى ال بييارك ال هفييتح احييو الييّتعلم ي يي  أن يكييون باعثيي  ّثقيية لييدى األحبييّ
 تطوير عقول باحثةي ولّل ا ازدادوا دراسة  لتعاليم األمر ال بارك لّل ا ا ت قدرتهم وبرزت للو ودي

 لتبت بالّهيابة  عو  يت العدل األعظم موّ هة ألحد األحّباء(  2007ت وز/  وليو  31)مو رسالة مقربة فه 
[121] 

 

 
 
 

 


