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الحفاظ على الّرباط بني الزوج والزوجة

مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل املباركة

فــلّما أراَد نــظم الــعالــم وإظــهار الــجود والــَكرَم عــلى األمــم، شــرع الشــرايــع وأظهــر املــناهــج وفــيها ســنّ 
ســنّة الــنّكاح وجــعله حــصنًا لــلنّجاح والــفالح وأمــرنــا بــه فــيما نُــزّل مــن مــلكوت املــقدس فــي كــتابــه 

األقدس." 
(رساله تسبيح وتهليل، ص 206)

 [1]

تزّوجوا يا قوم ليظهر منكم َمْن يذكرني بني عبادي هذا من أمري عليكم اتّخذوه ألنفسكم معينًا.  
                (الكتاب األقدس، فقرة 63)                                                           

[2] 

عـلى الـكّل أن يـعرف، ويـفوز فـي هـذا املـقام بـأنـوار شـمس الـيقني ويـتنّور بـها. كـان ولـم يـزل اإلنـاث والـذّكـور واحـد عـند 
اهلل كانوا وما زالوا، ومطلع نور الرّحمن قد تجلَّى بتجلٍّ واحد على الجميع. قد خلقهّن لهم وخلقهم لهّن، أحّب 

الخلق عند الحقّ أرسخهم وأسبقهم في حّب اهلل جّل جالله...
            (مجموعة من النّصوص املباركة، بالفارسيّة، حول مقام املرأة في األمر اإللهي، ص 11)                              

[3] 
رأس الهّمة 

 هو إنفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوته في دينه. 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل (نزلت بعد الكتاب األقدس) من منشورات دار النشر البهائيّة في بلجيكا، ص 136)                                                             

[4] 

مقتطفات من ألواح ومكاتيب حضرة عبدالبهاء 

إّن الـعقَد الـبهائـي هـو ارتـباط بـني طـرفـني وتـعّلق الـخاطـر بـني جهـتني، ولـكن يـجب أن يـتّبع كـلٌّ مـنهما نـهايـة الـّدقّــة فـي 
ذلـــــك.  فـــــيطّلعا عـــــلى أخـــــالق بـــــعضهما الـــــبعض، ويـــــكون العهـــــد الـــــوثـــــيق بـــــينهما ارتـــــباطًـــــا أبـــــديًّـــــا.  ويـــــجب أن يـــــكون 

مقصدهما األلفة والرفقة والوحدة والحياة السرمديّة ... 
إّن الــعقد الــحقيقيّ لــلبهائــينّي هــو االلــتئام الــتّام بــني الــطرفــنْي روحًـــــا وجــسًما حــتّى يتّحــدا فــي جــميع الــعوالــم اإللــهيّة 

اتّحاًدا أبديًّا، ويرّقي كلٌّ منهما الحياةَ الّروحانيّة لآلخر.  هذا هو العقد البهائيّ. 
(مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء"، رقم 86، ص 115)

[5]

الـــزواج بـــني الخـــلق عـــبارة عـــن ارتـــباط جـــسمانـــيّ، وهـــذا االتّـــحاد واالتّـــفاق مـــؤقّـــت، ألّن عـــاقـــبته املـــقّررة املـــحتومـــة هـــي 
الـفراق الـجسمانـيّ.  ولـكّن زواج أهـل الـبهاء يـجب أن يـكون ارتـباطًـا جـسمانـيًّا وروحـانـيًّا مـًعا.  ألّن كـليهما يـسكران 
مـــن نـــفس الـــقدح وينجـــذبـــان إلـــى طـــلعة واحـــدة ال مـــثال لـــها، ويـــحييان بـــنفس الـــروح ويـــتنّوران بـــأنـــواٍر واحـــدة، وهـــذه 
. وكذلك األمر في العالم الجسمانيّ، فبينهما أيًضا ارتباط محكم متني.  وعندما يكون  روابط روحانيّة واتّحاد أبديٌّ
االرتــباط واالتّــحاد واالتّــفاق مــن حــيث الــروح والــجسم، فــتلك وحــدة حــقيقيّة ولهــذا تــكون أبــديّــة.  أمّــا إذا كــان االتّــحاد 
مــن حــيث الــجسم فــقط، فــمن املــؤكّـــد أنّــه ســيكون مــؤقّــتًا وعــاقــبته الــفراق املــحقَّق. لــذا عــلى أهــل الــبهاء عــندمــا يُــقدمــون 
عــلى الــزواج، أن يــكون االتّــحاد بــينهم حــقيقيًّا واالرتــباط مــعنويًّــا واالجــتماع روحــانــيًّا وجــسمانــيًّا، حــتى تــكون هــذه 
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الــوحــدة فــي جــميع مــراتــب الــوجــود وفــي جــميع الــعوالــم اإللــهيّة أبــديّــة، ألّن هــذه الــوحــدة الــحقيقيّة هــي جُـــــلوة مــن نــور 
محبّة اهلل. 

(مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز آثار حضرت عبدالبهاء" رقم 84،  منشور في كتاب "الحياة البهائيّة" ص 88- ص 114)            
[6] 

أيّــها املــؤمــنان بــاهلل، إّن الــربَّ الــفريــد قــد خــلق املــرأة والــرجــل حــتّى يــتعاشــرا ويــعيشا فــي نــهايــة األلــفة وكــأنّــهما نــفسٌ 
واحــدة.  فــاملــرأة والــرجــل رفــيقان وأنــيسان، عــلى كــلٍّ مــنهما أن يــكون شــريــك اآلخــر فــي الســرّاء والــضرّاء.  فــإذا كــان 
الـحال كـذلـك فـسيعيشان فـي هـذا الـعالـم فـي نـهايـة السـرور والـحبور وراحـة الـقلب والـوجـدان، ويـصبحان فـي املـلكوت 
الـسماوّي مظهـر ألـطاف اهلل، وإالّ فـسيمضيان عـمرهـما فـي مَــرارة، ويـتمنّيان املـوت فـي كـلِّ لحـظة، ويـكونـان خجـلنيْ 

ونادمنْي في العالم السماوّي. 
فـــاســـعيا إذن جـــاهـــديْـــن حـــتّى تـــسكنا مـــًعا قـــلبًا وروحًــــــا مـــثل حـــمامـــتني فـــي الـــعّش، ألّن هـــذا هـــو أصـــل الـــّسعادة فـــي 

العاملنْي. 
(مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء" رقم 92 - ص119)           

[7]  

وبـــــاخـــــتصار، أســـــاس مـــــلكوت اهلل األلـــــفة واملـــــحبّة والـــــوحـــــدة، االتّـــــصال ال االنـــــفصال، واالتّـــــحاد ال االخـــــتالف، عـــــلى 
الـخصوص بـني الـزّوج والـزّوجـة. فـإذا أصـبح أحـدهـما سـبب الـطّالق فـال بـّد أن يـقع فـي مـشّقات هـائـلة، ويُـبتلى بـَوبـال 

عظيم ويشعر بندم شديد.
(مترجم عن لوح بالفارسيّة، من أرشيف املركز البهائي العاملي)           

[8]  

إّن تـأسـيس الـعائـلة أمـر فـي غـايـة األهـميّة.  فـاإلنـسان طـاملـا هـو فـي مـرحـلة الشّـــــباب ومـغترٌّ بشـبابـه فـإنّـه ال يـنتبه إلـى 
ذلـــك، غـــير أنـــه يـــتأسّــــــــف جـــدًّا عـــندمـــا يـــشيخ... يـــجب أن تـــكون حـــياة الـــعائـــلة فـــي هـــذا األمـــر كـــحياة مـــالئـــكة الـــّسماء 
مــصدر روحــانــيّة وســرور واتّــفاق واتّــحاد وأن تــكون مــرافــقة جــسمانــيّة وعــقالنــيّة ويــجب أن يــكون الــبيت مــنظًّما ومــرتــبًا 
وأفـكارهـما كـأشـعة شـمس الـحقيقة ونـجوم الـّسماء الـالّمـعة ويـجب أن يـكونـا كـطائـريـن مـغرديـن عـلى أغـصان شجـرة 
الـوحـدة واملـوّدة وأن يـكونـا فـي فـرح وسـرور دائـمني ويـكونـا سـببًا لسـرور قـلوب اآلخـريـن ويـكونـا قـدوة لـغيرهـم ويـجب أن 
تــكون مــحبة كــل مــنهما لــآلخــر مــحبّة صــميمة وحــقيقيّة وأن يــربــيا أطــفالــهما تــربــية حــسنة لــيصبحوا مــدار فخــر لــتلك 

العائلة وحسن صيتها.
 (مترجم عن لوح بالفارسيّة، "گنجينه حدود وأحكام، ص 161، منشور في "الحياة البهائيّة ص 89-88)           

[9]  

فــي االقــتران، األبــعد هــو األفــضل، ألّن بُــعد النّســبة والــقرابــة بــني الــزّوج والــزّوجــة هــو ســبب صــّحة بــنية البشــر وعــّلة 
األلفة بني النّوع اإلنساني.

(مترجم عن لوح بالفارسيّة، من أرشيف املركز البهائي العاملي)           
[10]  

فـي الـزّواج تـقتضي الـحكمة اإللـهيّة أن يـكونـا مـن أجـناس بـعيدة، أّي كـّلما زاد الـبُعد فـي الـقرابـة بـني الـزّوجـني، كـّلما 
كانت الّساللة أقوى وأجمل وأكثر صّحة وعافية.

(مترجم عن لوح بالفارسيّة، من أرشيف املركز البهائي العاملي)           
[11]  
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مـن املـؤكّــد أنّـه يـجب دعـوة الجـميع الـيوم إلـى املـحبّة واالتّـحاد واأللـفة والـّشفقة والـنّزاهـة والـّصلح واملـوّدة وعـبادة الـحّق. 
أمـلي أن تسـتمّري أنـِت وزوجـك الـعزيـز فـي الخـدمـة بـنهايـة الـّروح والـّريـحان، وتـصبحا شـمعتني مـنيرتـني للهـدايـة فـي 

هذا العالم، ونجمني ساطعني يتألآلن في األفق األبدّي.
(مترجم عن لوح بالفارسيّة، من أرشيف املركز البهائي العاملي)           

[12]  

أمّـا قـريـنك الـكريـم، يـقتضي أن تـعامـليه أحـسن مـعامـلة وتـواظـبي عـلى رضـائـه واملـداراة مـعه فـي كـلِّ 
األحـوال حـتّى يـرى بـأنّـك بـتوجّـــهك إلـى مـلكوت اهلل زادت رأفـتك مـعه ومـحبّتك لـه ومـراعـاتـك لـرضـائـه 
فـي كـلِّ حـال، وإنّـي أتـضّرع إلـى اهلل أن يـجعلِك مسـتقيمًة عـلى حـّب اهلل ونـاشـرة لـنفحات الـقدس فـي 

تلك البقاع.
            ("منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء"، رقم 91، ص 119)                 

[13] 
لـــقد وصـــلت الـــرّســـالـــة، إّن زوجـــك الـــعزيـــز يـــريـــد إكـــمال عـــلومـــه وأنـــت تســـتعجلني الـــذّهـــاب إلـــى أفـــريـــقيا. اآلن عـــليكما 
بـاملـشورة مـع بـعضكما، وبـحث املـوضـوع بـغايـة املـحبّة، واتّـخاذ قـرار سـليم مـًعا، بـكمال االتّـحاد واالتّـفاق، ألّن الـزّوج 

والزّوجة يجب أن يكونا شخًصا واحًدا حتّى يكون التّوفيق حليفهما في كّل أمر.
(مترجم عن لوح بالفارسيّة، من أرشيف املركز البهائي العاملي)           

[14]  

وأمّـا مـا سـألـت هـل الـرّجـل يـمنع الـقريـنة الـّدخـول فـي الـنّور أم الـقريـنة تـمنع الـرّجـل عـن الـّدخـول فـي 
مـلكوت اهلل. فـالـحقيقة أّن كـالهـما ال يـمنع أحـدهـما اآلخـر عـن الـّدخـول فـي مـلكوت اهلل إالّ بـكثرة تعّلق 
الـقريـن لـلقريـنة أم الـقريـنة لـلقريـن. كـّل واحـد مـنهما إذا أخـذ اآلخـر مـعبوًدا مـن دون اهلل، فـيمنعه عـن 

الّدخول في ملكوت اهلل. 
            (مجموعة من النّصوص املباركة في مقام املرأة في الّدين البهائي بالفارسيّة)                                                    

[15]

مقتطفات من رسائل ُكتبت نيابة عن حضرة شوقي أفندي 

إنّــه ملــّما يــبعث الحــزن واألســى ... أن ال يــتّفق األزواج والــزوجــات عــلى الــّدوام. فــي جــميع تــلك الــحاالت، أعــتقد بــأنّ 
مـــوالنـــا الـــرّاحـــل قـــد حـــّث املـــؤمـــنات الـــبهائـــيّات الـــلواتـــي ال يـــتعاطـــف أزواجـــهّن مـــع عـــملهّن، أن يـــولـــني املـــوضـــوع غـــايـــة 
الحـرص واالهـتمام.  فـيرى حـضرتـه أّن كسـب أزواجـهّن إلـى جـانـبهّن ربّـما يـتأتّـى بـاملـحبّة أكـثر مـنه بـالجـدال. إالّ أنّـه 
مــن املــؤســف حــًقا أنّــه إذا اعــترض عــلى عــملها فــي خــدمــة األمــر املــبارك، فــعندهــا يــكون مــا تــقّدمــه لــعائــلتها فــوق كــلِّ 

اعتبار. 
            (من رسالة مؤرّخة 20 آذار / مارس 1928 ألحد األحبّاء)                               

     [16] 

إنّـه ألمـر مـؤسـف لـلغايـة أن يـبرز اخـتالف كهـذا فـي الـرأي واالعـتقاد بـني الـزوجـنْي. ألنّـه بـال شـّك يُـضعف تـلك الـرّابـطة 
الــــّروحــــيّة الــــتي تــــعّد الــــحصن الــــحصني لــــربــــاط الــــزوجــــيّة، خــــاصّــــــــــــة فــــي أوقــــات الشــــّدة.  إالّ أّن أســــلوب الــــعالج لــــيس 
الـــتصرّف بـــطريـــقة تـــنفّر الـــطرف اآلخـــر وتـــبعده.  إّن أحـــد أهـــداف أمـــر اهلل حـــًقا تـــقويـــة الـــروابـــط فـــي بـــيت الـــزّوجـــيّة.  
وعـليه، فـإّن حـضرة املـولـى، فـي جـميع الـحاالت املـماثـلة، اعـتاد أن يـوصـي بـاالمـتثال لـرغـبات الـطرف اآلخـر والـّدعـاء.  
ابتهـلي عـسى أن يـرى زوجـِك الّــنور تـدريـجيًّا، وفـي الـوقـت نـفسه تـصرّفـي بـحيث تجـذبـيه أقـرب إلـيك ال أن تـتحامـلي 

عليه.  وعندما يحّل الوئام واالنسجام، ستتمّكنني من الخدمة دون عائق.
�٥



            (من رسالة مؤرّخة 15 تموز / يوليو 1928 ألحد األحبّاء)                              
[17]   

إّن حـضرة شـوقـي أفـندي عـلى ثـقة بـأّن زوجـتَك ... سـتتمّكن مـن تـكريـس املـزيـد مـن الـوقـت مـن أجـل عـائـلتها، إالّ أنّ 
حـــضرتـــه يـــأمـــل أيـــًضا أن تـــتمّكن مـــن مـــساعـــدتـــها فـــي انـــتهاز الـــفرصـــة والـــوقـــت لخـــدمـــة أمـــر إلـــهيّ عـــزيـــز جـــدًّا عـــليها، 

وقريب من قلبها، وخدماتها فيه موضع تقدير كبير. 
            (من رسالة مؤرّخة 19 حزيران / يونيو 1931 ألحد األحبّاء)                                    

[18] 

بــاإلشــارة إلــى ســؤالــك الــخاّص بــطبيعة الــزواج الــبهائــي وخــصائــصه: فــكما ذكــرَت، بــالــّضبط، فــإّن مــثل هــذا الــزواج 
مشـروط بـاملـوافـقة الـكامـلة لـوالـدّي الـطّرفـني جـميعهم، كـما أّن مـا ذكـرتـه عـن أّن مـبدأ وحـدة الـجنس البشـري يـمنع أيّ 
بـــهائـــيّ حـــقيقيّ مـــن اعـــتبار الـــِعْرق بحـــّد ذاتـــه عـــائـــًقا لـــلزواج، يـــتّفق تـــمامًـــا مـــع تـــعالـــيم األمـــر املـــبارك فـــي هـــذا املـــقام.  
فـــحضرة بـــهاءاهلل وحـــضرة عـــبدالـــبهاء كـــالهـــما لـــْم يـــرفـــضا أبـــًدا فـــكرة الـــزواج بـــني األعـــراق ولـــم يـــثنيا أحـــًدا عـــنه.  إنّ 
الـتعالـيم الـبهائـيّة فـي الـحقيقة تـسمو بـطبيعتها فـوق كـافّـة الحـدود والـقيود الـتي يـفرضـها الـعرق، ولـذلـك فـهي ال تـماثـل 

أيّة مدرسة لفلسفة عرقيّة محّددة، وال يمكن لها أن تكون كذلك. 
            (من رسالة مؤرّخة 27 كانون الثاني / يناير 1935 ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة)          

[19]

وعـليه، فـإّن املـعيار األخـالقـي لـلجنس فـي الـّديـن الـبهائـي سـامٍ ورفـيع، إالّ أنّـه ال يخـرج عـن حـّد املـنطق واملـعقول فـي 
صــرامــته بــأّي حــال مــن األحــوال.  فــبينما يَــشجب املــعيار كــّل عــالقــة جــنسيّة خــارج إطــار الــزوجــيّة، فــإّن الــزواج فــي 
ع عــــليه كــــّل إنــــسان ولــــكن دون إكــــراه.  فــــالــــغريــــزة الــــجنسيّة شــــأنــــها شــــأن بــــاقــــي الــــغرائــــز  نــــظره فــــعٌل مــــقّدس يُــــشجَّ
اإلنــسانــيّة ليســت بــالــّضرورة شــيطانــيّة. فــهي قــّوة يــمكنها أن تجــلب لــلفرد الــبهجة والــرّضــا إذا مــا اُحــسن تــوجــيهها.  
إمّـا إذا أُسـيء اسـتخدامـها أو تـّم إفـسادهـا، فـإنّـها بـالـطبع سـتجلب الـّضرر الـبالـغ الـذي ال يـمكن حـصره، لـيس لـلفرد 
نـفسه فـقط بـل لـلمجتمع الـذي يـعيش فـيه أيـًضا.  وبـينما يـشجب الـبهائـيّون حـياة الـتنّسك وكـافـة املـمارسـات املـتطرّفـة 
فــــي إمــــاتــــة الجســــد بــــكبت شــــهواتــــه، فــــإنّــــهم فــــي الــــوقــــت نــــفسه يــــنظرون بــــازدراء إلــــى الــــنظريّــــات الــــحالــــيّة الــــخاصّــــــــــــة 

بأخالقيّات الجنس، والتي ال يمكن لها أن تجلب للمجتمع اإلنسانيّ سوى الّدمار والهالك. 
            (من رسالة مؤرّخة 29 أيّار / مايو 1935 ألحد األحبّاء)                                

[20]  
 وألّن حـــضرة بـــهاءاهلل صـــرّح فـــي كـــتاب أحـــكامـــه أّن الـــغايـــة األســـاســـيّة مـــن الـــزواج هـــي إنـــجاب أطـــفال يـــعرفـــون اهلل 
عـــندمـــا يـــكبرون وقـــادريـــن عـــلى إدراك أوامـــره والـــعمل بـــأحـــكامـــه الـــتي نـــزلـــت عـــلى لـــسان رســـله،   فـــإّن الـــزواج حســـب 
الـتعالـيم الـبهائـيّة هـو فـي األصـل شِـــــرْعـة اجـتماعـية وأخـالقـيّة، لـها غـايـة تـسمو فـوق احـتياجـات الـشخص واهـتمامـات 

الوالديْن اآلنيّة. 
            (من رسالة مؤرّخة 14 تشرين األّول / أُكتوبر 1935 ألحد األحبّاء)                       

[21]  
، فـيجب أن يـكون أمـلك دومًـا أنّـه بـالـوسـائـل الـوديّـة  بـخصوص مـوقـف زوجـك مـن األمـر املـبارك: مـهما قـد يـكون غـير وّديٍّ
الـباعـثة عـلى الـوفـاق، وبـالـجهود املـتّسمة بـالـحكمة والـلباقـة والـصبر، سـيكون بـمقدورك الـنجاح فـي كسـب تـعاطـفه مـع 
أمـــر اهلل تـــدريـــجيًّا، وعـــليِك أالّ تـــحاولـــي تـــحت أّي ظـــرف مـــن  الـــظروف أن تُـــملي عـــليه مـــعتقداتـــك الـــديـــنيّة الـــشخصيّة 
وتـفرضـيها بـالـقّوة، وال أن تـسمحي ملـعارضـته أمـر اهلل أن تـعيق جـّديًّـا نـشاطـاتـك فـي نشـر نـفحاتـه ... عـليِك أن تـعملي 

بالّصبر واّللباقة والثّقة التّامة بأّن حضرة بهاءاهلل سيؤيّدك ويسّدد خطاِك فيما تعملني. 
            (من رسالة مؤرّخة 23 تموز / يوليو 1937 ألحد األحبّاء)                               

[22]  
�٦



ولـكن، بـينما يـوافـق حـضرة ولـيّ أمـراهلل تـمامًــا عـلى رغـبتِك فـي تـكريـس حـياتـك بـكامـلها لخـدمـة أمـر اهلل، إالّ أنّـه يـشعر 
أيــًضا بــضرورة لــفت انــتباهــك لــحقيقة أنّــه فــي حــال زواجــك فــسيكون مــن واجــبك كــزوجــة بــهائــيّة أالّ تُــهملي واجــباتــك 
املـنزلـيّة الـتي تُـشّكل فـي الـحقيقة جـزًءا هـامًّــا وحـيويًّـا مـن نـشاطـك الـبهائـيّ الـعاّم، ومـع أّن االعـتبارات الـعائـليّة يـجب 
أن تـــخضع بـــالـــطبع لـــلمصالـــح الجـــماعـــيّة ألمـــر اهلل وازدهـــاره، إالّ أنّـــه يـــجب إيـــالؤهـــا مـــا تســـتحّق مـــن أهـــميّة إذا كـــان 
الـبهائـيّ راغـبًا فـي أن يـعيش حـياة طـبيعيّة مـتوازنـة جـيًّدا وبـنّاءة.  إّن الـوالءات الـتي تـواجـه الـبهائـيّ ليسـت مـتساويـة 

في درجة إلزامها وأهميّتها ولكن ذلك ال يجعلها بالضرورة غير قابلة للتوفيق فيما بينها. 
            (من رسالة مؤرّخة 23 تشرين الثاني / نوڤمبر 1937 ألحد األحبّاء)                         

[23]

بــاخــتصار، فــإّن نــظرة الــبهائــيّة لــلجنس قــائــمة عــلى االعــتقاد بــأّن الــعفّة ضــروريّــة للجنســني، لــيس كــونــها فــضيلة بحــدّ 
ذاتــها فحســب، بــل ألنّــها الــطريــق الــوحــيد نــحو حــياة زوجــيّة ســعيدة ونــاجــحة أيــًضا.  وعــليه، فــإّن الــعالقــات الــجنسيّة 
خـارج نـطاق الـزوجـيّة مـمنوعـة قـطًعا مـهما كـان شـكلها، وكـّل مـخالـف لـن يُـحاسـب فـقط أمـام اهلل بـل سـيعرّض نـفسه 

أيًضا للعقاب الضرورّي من املجتمع. 

 إّن الــديــن الــبهائــي يــقّر بــأهــميّة الــحافــز الــجنسي ولــكنّه يــشجب الــتعبير الــخاطئ وغــير الشــرعــي عــنه، كــاملــمارســة 
الـــجنسيّة الحـــرّة والـــزواج الـــرفـــاقـــي وغـــيره مـــّما يُـــعّده الـــديـــن الـــبهائـــي ضـــارًّا جـــدًّا بـــاإلنـــسان ومـــجتمعه.  إّن الـــتعبير 
الســليم عــن ذلــك الــحافــز حــّق مشــروع لــكّل فــرد ولهــذا نــزّلــت شــريــعة الــزواج.  إّن الــبهائــينّي ال يــؤمــنون بــكبت الــحافــز 

الجنسي بل بتنظيمه وضبطه. 
(مـن رسـالـة مـؤرّخـة 5 أيـلول/ سـبتمبر 1938 ألحـد األحـبّاء، مـنشورة فـي كـتيّب "الـعفّة والـتقديـس" مـن مـنشورات دار النشـر الـبهائـيّة فـي 

البرازيل 1990)                     
[24]

أّن مـؤسّـــــسة الـزواج، كـما أَرسـى قـواعـدهـا حـضرة بـهاءاهلل، بـينما هـي تُـعطي لـلنّاحـية الجسـديّـة مـن ربـاط الـزوجـيّة مـا 
تسـتحّقه مـن أهـميّة، فـإنّـها تـعتبرهـا ثـانـويّـة بـالنسـبة لـلغايـات والـوظـائـف الـّروحـانـيّة واألخـالقـيّة الـتي وهـبها إيّـاهـا اهلل 
الـــحكيم الـــودود.  وعـــندمـــا تـــنال كـــلٌّ مـــن هـــذه الـــِقيَم املـــختلفة أهـــميّتها الـــتي تســـتحّق، وتـــخضع الـــنواحـــي الجســـديّـــة 
لـألخـالقـيّة، والـجوانـب الـدنـيويّـة لـلّروحـانـيّة، عـندهـا فـقط يُـمكن أن نـتجنّب مـثل هـذه الـتجاوزات واالنـحالل فـي الـعالقـات 
الـزوجـيّة الـتي يشهـدهـا ويـا لـألسـف عـصرنـا اآلخـذ بـالـتدهـور واالنحـطاط، وتسـتعيد الـحياة الـعائـليّة طـهارتـها ونـقاءهـا 

األصليّ وتقوم بوظيفتها الحقيقيّة التي أّسسها اهلل من أجلها. 
 (من رسالة مؤرّخة 8 أيّار / مايو 1939 ألحد األحبّاء)                                  

                                             [25] 

إّن املـسألـة الـتي أثـرتـها بـخصوص املـكان الـذي يـشغله فـي حـياة فـرد ربـاٌط عـميٌق مـن املـحبّة مـع شـخص آخـر يـقابـله 
غـير الـزوج أو الـزوجـة، يُـمكن تـوضـيحها بـسهولـة مـن وجـهة الـتّعالـيم املـباركـة.  فـالـعفّة تـقتضي حـياة جـنسيّة طـاهـرة ال 
تـشوبـها شـائـبة أكـانـت قـبل الـزواج أم بـعده.  وعـلى اإلنـسان أن يـكون عـفيفًا تـمامًــا قـبل الـزواج ومخـلًصا وفـيًّا لـلرفـيق 

الذي يختاره بعد الزواج.  مخلًصا وفيًّا في جميع التّصرفات الجنسيّة ومخلًصا وفيًّا في القول والفعل...

... خـارج نـطاق حـياتـهم الـزوجـيّة الـطبيعيّة الشـرعـيّة عـليهم أن يـنسجوا بـأفـعالـهم روابـط األلـفة واملـحبّة األبـديّـة املـبنيّة 
عـــلى الـــحياة الـــروحـــيّة لـــإلنـــسان ال عـــلى نـــزواتـــه الـــجسمانـــيّة بـــحيث يـــكونـــون فـــي هـــذا املـــضمار قـــدوة، وفـــي أفـــعالـــهم 
مــقياسًــــــا لــحياة البشــريّــة الــحّقة حــيث تــكون روح اإلنــسان فــي أعــلى املــقام ومــا جســده إالّ تــلك األداة الــطيّعة لــروحــه 
املستنيرة.  وغني عن القول أن هذا ال يمنع من ممارسة حياة جنسيّة طبيعيّة كاملة ضمن قناة الزواج الشرعيّة.   

�٧



            (من رسالة مؤرّخة 28 أيلول / سبتمبر 1941 ألحد األحبّاء، منشورة في كتيّب "العفّة والتّقديس")
[26]
       

يـــأســـف حـــضرتـــه جـــدًّا لـــعلمه بـــالـــّصعوبـــات الـــتي بـــرزت بـــينِك وبـــني زوجـــك بـــخصوص تـــربـــية أطـــفالـــكما.  فـــي جـــميع 
الـحاالت الـتي يـتزّوج فـيها الـبهائـيّون مـن غـير الـبهائـينّي، خـاصّـــــــــة مـن ديـن آخـر، عـليهم أن يـتفاهـموا قـبل الـزواج فـيما 
يـتعّلق بـالـتّربـية الـديـنيّة ألطـفالـهم فـي املسـتقبل.  أمّــا إذا لـم يـتّم ذلـك ولـْم يـكن بـمقدور الـوالـديْـن الـوصـول إلـى اتّـفاق 

بهذا الشأن، فعلى الطرف البهائيّ أن يطلب النّصيحة من محفله الّروحانيّ. 
(من رسالة مؤرّخة 8 أيلول / سبتمبر 1947 ألحد األحبّاء)                                

[27]

لــدى حــضرتــه شــعور قــوّي جــدًّا بــأّن عــلى الــبهائــينّي، وخــاصّــــــــــة الــذيــن يخــدمــون أمــر اهلل بــنشاط بــارز كــما تــفعل أنــت 
وعـائـلتك، أن يـكونـوا، قـدر اإلمـكان، مـثاالً يُـحتذى لـلمؤمـنني الجـدد والشـباب الـبهائـيّ بـكّل السُــــــبُل.  وحـيث أّن حـضرة 
بـهاءاهلل يـبغض الـطالق (رغـم سـماحـه بـه) واعـتبر الـزواج مـن أكـثر املـسؤولـيّات قـداسـة، فـعلى املـؤمـنني أن يـبذلـوا كـلّ 
مـــا فـــي وســـعهم لـــلحفاظ عـــلى عـــهود الـــزواج الـــتي أبـــرمـــوهـــا ويـــجعلوا مـــنها اتّـــحاًدا يُـــقتدى بـــه تـــحكمه أنـــبل األهـــداف 

وأشرفها. 
(من رسالة مؤرّخة 19 تشرين األّول / أكتوبر 1947 ألحد األحبّاء)                        

[28]  

إّن مـشاكـل الـزواج غـالـبًا مـا تـكون مـعّقدة ودقـيقة.  وعـلينا نـحن الـبهائـينّي، كـأنـاس مـتنّوريـن تـقّدمـينّي، أالّ نـترّدد فـي 
الـلجوء إلـى الـِعلم طـلبًا لـلمساعـدة فـي مـثل هـذه األمـور إذا بـدا ذلـك ضـروريًّـا أو مـرغـوبًـا.  فـلو تحـّدثـِت أنـِت وزوجـك، 
مــًعا أو فُــرادى، عــن مــشاكــلكما مــع طــبيب حــاذق فــقد تجــديــن أّن بــاســتطاعــتِك مــعالــجة زوجــك أو مــحاولــة ذلــك عــلى 
األقـل.  إنّـه مـن املـؤسـف جـدًّا أالّ يـكون بـمقدور مـؤمـننْي اثـننْي، أن يـعيشا مـًعا فـي وئـام وانـسجام حـقيقيّ وقـد اتّحـدا 
فــي ظــل هــذا األمــر املــجيد وبــوركــا بــتكويــن عــائــلة. ويــشعر حــضرتــه أّن عــليِك الــقيام بــعمل بــنّاء وأالّ تــسمحي بــتفاقــم 
الوضع.  وعندما يخيّم شبح االنفصال على الزوجنْي فعليهما أن يبذال كّل ما لديهما من جهد لتجنّب أن يُصبح ذلك 

الشبح حقيقة واقعة. 
(من رسالة مؤرّخة 5 تموز / يوليو 1949 ألحد األحبّاء)                                

[29]  

إّن حــضرتــه يــنصحِك أن تُــحاولــي، لــفترة مــن الــوقــت عــلى األقــّل، تهــدئــة زوجــك بــتكريــس نــفِسِك لــه، وبــإظــهار املــحبّة 
والــصبر.  ربّــما بهــذه الــطريــقة قــد تســتطيعني الــتخفيف مــن مــعارضــته ألمــراهلل، إالّ أنّــه ال يــحّق لــه أن يــحاول إجــبارك 
عـــلى التخـــلي عـــنه، فـــعالقـــة الـــنفس بـــخالـــقها هـــي عـــالقـــة شـــخصيّة وقـــدســـيّة بـــحتة، ولـــيس ألحـــد الـــحّق فـــي أن يُـــملي 
إرادته في مثل هذه األمور.  (من رسالة مؤرّخة 17 شباط / فبراير 1950 ألحد األحبّاء)                             

[30]   

مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنيابة عنه 

لـقد جـاء حـضرة بـهاءاهلل لـتحقيق الـوحـدة واالتّـحاد فـي هـذا الـعالـم، وأحـد أركـانـه األسـاسـيّة وحـدة الـعائـلة واتّـحادهـا، 
لـذا عـلينا أن نـؤمـن بـأّن هـدف أمـراهلل تـقويـة الـعائـلة ال إضـعافـها.  فخـدمـة أمـراهلل مـثالً يـجب أن ال تـؤّدي إلـى إهـمال 

�٨



الـعائـلة.  فـمن املـهّم لـِك أن تـنظّمي وقـتِك بـحيث يـسود الـتآلـف واالنـسجام حـياتـِك الـعائـليّة، وتـنال أسـرتـك مـا تـحتاجـه 
من رعاية واهتمام.  

لــقد شــّدد حــضرة بــهاءاهلل أيــًضا عــلى أهــميّة املــشورة، ويــجب أالّ يــتبادر إلــى ذهــننا بــأّن هــذا الــنهج الــقيّم لــلوصــول 
إلـــى الحـــلول املـــناســـبة مـــقصور عـــلى مـــؤسّـــــــسات األمـــر املـــبارك اإلداريّـــة. فـــاملـــشورة الـــعائـــليّة فـــي جـــّو مـــن املـــناقـــشات 
الـصريـحة الـكامـلة، والـوعـي بـالـحاجـة إلـى وجـود الـتوازن واالعـتدال قـد تـكون الـعالج الـناجـع لـلخالفـات الـعائـليّة.  عـلى 

الزوجات أالّ يحاولن الّسيطرة على أزواجهّن وعلى األزواج مثل ذلك.
(من رسالة مؤرّخة 1 آب / أغسطس 1978 ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[31]

إّن الــلوح املــبارك لــحضرة عــبدالــبهاء... الــذي أشــرَت إلــيه فــي الــفقرة األولــى مــن رســالــتَك مــا هــو إالّ نــصح ومــوعــظة 
بـحتة ولـيس أمـرًا.  وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـقد أُنـزل بـحّق بـعض إمـاء الـرحـمن الـبهائـيّات فـي إيـران الـلواتـي ال بـّد وأنّـهنّ 
قـد كـتنب لـحضرة عـبدالـبهاء طـلبًا للهـدايـة واإلرشـاد بـالنسـبة لـوضـع مـعنّي.  ولـألسـف فـإّن الـظروف الـتي رافـقت نـزول 
الـلوح املـبارك غـير مـعروفـة، ألنَّ الـرسـالـة الـواردة أو الـطلب لـْم يـعثر عـليه.  لـذلـك يـجب اعـتبار املـقتطف نـصيحة جـاءت 
لــتعالــج وضــًعا مــعيّنًا.  وهــذا املــقتطف، ومــثله الــكثير، قــد أُدرج فــي املجــموعــة لــيزّود األحــبّاء بــاآلثــار املــباركــة املــتوفّــرة 

حول الجوانب املختلفة من الحياة العائليّة.

لقد تّم تدقيق الترجمة وليس هناك شّك أنَّ النّص املُعطى باإلنجليزيّة صحيح. 

 وكــما ذكــرت فــإّن مــبدأ مــساواة الــرجــال والــنساء جــليّ ال لــبس فــيه، فــاآلثــار املــباركــة حــول املــوضــوع واضــحة وغــير 
مـبهمة، ولـقد وضّـــــــــح بـيت الـعدل األعـظم مـرّة بـعد أخـرى بـأنَّ هـناك أوقـاتًـا عـلى الـزوجـنْي فـيها أن يـمتثل أحـدهـما لـرغـبة 
اآلخر، أّما الظروف التي يجب أن يتّم فيها هذا االمتثال بالتحديد فهو أمر متروك لكلٍّ من الزوجني ليقّررانه.  وإذا 
فشـال، ال سـمح اهلل، فـي الـوصـول إلـى اتّـفاق وأّدى خـالفـهما إلـى الـنفور والـتباعـد، فـعليهما أن ينشـدا نـصيحة أولـئك 

الذين يأتمنانهم ويثقان في إخالصهم وسداد رأيهم، حتّى يحافظا على رابطتهما كعائلة متّحدة ويقّويانها.  
يـأمـل بـيت الـعدل األعـظم أن يـساعـد الـتّوضـيح الـوارد أعـاله فـي إزالـة حـيرتـكما بـخصوص حـقوق الـزوج والـزوجـة فـي 

العائلة.  ومع ذلك فقد ترغبان في الرجوع إلى املجموعة التي صدرت حديثًا عن "النساء" ملزيد من االستنارة. 
   (من رسالة مؤرّخة 2 تشرين األّول/ أكتوبر 1986 ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[32]

كـما تـعلم، فـإّن مـبدأ وحـدة الـجنس البشـرّي قـد وصـفته الـكتابـات الـبهائـيّة بـأنّـه املـحور الـذي تـدور حـولـه كـافّـة الـتعالـيم 
الـبهائـيّة، ولـه مـضامـني واسـعة تـؤثّـرعـلى جـميع أبـعاد الـنشاطـات اإلنـسانـيّة وتـعيد تـشكيلها، ويـدعـو إلـى تـغيير جـذريّ 
في تصرّفات الناس من حيث عالقة كلٍّ منهم باآلخر، ومحو تلك التقاليد العتيقة التي تُنكر حّق اإلنسان الجوهرّي 

في معاملة كّل فرد باملراعاة واالهتمام. 

وضمن تشكيلة العائلة، يجب احترام حقوق كّل فرد فيها فقد تفّضل حضرة عبدالبهاء: 
إّن ســـالمـــة الـــروابـــط الـــعائـــليّة يـــجب أن تـــؤخـــذ بـــعني االعـــتبار بـــاســـتمرار، وحـــقوق أفـــرادهـــا يـــجب أن ال تُـــنتهك، 
فـحقوق اإلبـن واألب واألم جـميعها يـجب عـدم انـتهاكـها، كـما يـجب أالّ تـكون اعـتباطـيّة.  فـكما أنَّ لـلولـد واجـبات 
مــــعيّنة تــــجاه والــــده، فــــكذلــــك لــــلوالــــد واجــــبات مــــعيّنة تــــجاه ولــــده.  واألم واألخــــت وســــائــــر أفــــراد الــــعائــــلة لــــديــــهم 

امتيازات معيّنة. فكّل هذه الحقوق واالمتيازات يجب املحافظة عليها...
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إّن اســـتعمال الـــقّوة مـــن قِــــبَل الـــقوّي جســـديًّـــا ضـــّد الـــضعيف كـــوســـيلة لـــفرض إرادة الـــشخص وتـــحقيق رغـــباتـــه، هـــو 
انـــــتهاك فـــــاضـــــح لـــــلتعالـــــيم الـــــبهائـــــيّة.  وال يُـــــمكن أن يـــــكون هـــــناك مـــــبّرر ألّي شـــــخص ألن يـــــملي إرادتـــــه عـــــلى آخـــــر، 
بــاســتعمال الــقّوة أو بــالتهــديــد بــالــعنف، لــيفعل مــا ال يــرغــب اآلخــر فــي فــعله.  لــقد كــتب حــضرة عــبدالــبهاء: "يــا أحــبّاء 
اهلل! فـي هـذا الـّدور اإللـهي الـجبر والـعنف والـزّجـر والقهـر مـذمـومـني...".  فـليتذكّـــر أولـئك الـذيـن قـد يـحاولـون مـمارسـة 
الــعنف مــع إنــسان آخــر، تــقودهــم أهــواؤهــم أو عجــزهــم عــن مــمارســة ضــبط الــنفس فــي الــتحّكم بــغضبهم، فــليتذكّـــروا 

شجب وإدانة الظهور البهائي ملثل هذا السلوك املشني. 

مــن عــالمــات االنحــطاط األخــالقــيّ فــي الــنظام االجــتماعــي املــتدهــور، ارتــفاع نســبة حــوادث الــعنف ضــمن الــعائــلة، 
والزيادة في تحقير الزوجنْي واألطفال ومعاملتهم بقسوة، وانتشار اإلساءة الجنسيّة. ومن الضروري ألفراد جامعة 
االسـم األعـظم أن يحـرصـوا تـمام الحـرص لـئال يـنقادوا إلـى قـبول مـثل هـذه املـمارسـات بسـبب انـتشارهـا.  عـليهم أن 
يــتذكّـــروا دائــًما واجــبهم بــأن يــكونــوا مــثاالً ألســلوب جــديــد لــلحياة يــتميّز بــاحــترام كــرامــة جــميع الــناس وحــقوقــهم، كــما 

يتميّز باتجاهاته األخالقيّة السامية، وتحّرره من الظلم واالضطهاد وكّل أنواع اإلساءة. 

لـــقد أمـــر حـــضرة بـــهاءاهلل بـــاملـــشورة كـــوســـيلة لـــلوصـــول إلـــى االتّـــفاق وتحـــديـــد مـــسار الـــعمل الجـــماعـــي.  وهـــي قـــابـــلة 
لـلتطبيق بـني شـريـكي الـزواج والـعائـلة وفـي الـحقيقة فـي جـميع املـجاالت الـتي يـشارك فـيها املـؤمـنون فـي صـنع قـرار 
مشــترك.  واملــشورة تســتلزم مــن جــميع املــشاركــني فــيها الــتعبيرعــن آرائــهم بــكامــل الحــريّــة وبــدون الــخشية مــن املــالمــة 
واالنتقاد أو تحقير وجهات نظرهم، ومتطلبات النجاح هذه ال يمكن تحقيقها بوجود الخوف من العنف أو اإلساءة. 

إّن عـــدًدا مـــن أســـئلتك تـــتعّلق بـــمعامـــلة الـــنساء، ويُـــمكن الـــتفّكر فـــيها عـــلى أفـــضل وجـــه فـــي ضـــوء مـــبدأ املـــساواة بـــني 
الجنسـني الـذي نـّصت عـليه الـتعالـيم الـبهائـيّة.  وهـذا املـبدأ يـرمـي إلـى أبـعد بـكثير مـن إعـالن مـثالـيّات تـثير اإلعـجاب، 
فـله مـضامـني عـميقة فـي جـميع جـوانـب الـعالقـات اإلنـسانـيّة، ويـجب أن يـكون عـنصرًا مـكّمالً فـي الـحياة االجـتماعـيّة 
والـعائـليّة الـبهائـيّة. وتـطبيق هـذا املـبدأ يـؤّدي إلـى ظـهور تـغييرات فـي الـعادات واملـمارسـات الـتي سـادت قـرونًـا عـديـدة.  
ومـــثال ذلـــك مـــوجـــود فـــي الـــرّد الـــذي جـــاء نـــيابـــة عـــن حـــضرة ولـــيّ أمـــراهلل عـــلى ســـؤال مـــا إذا كـــانـــت الـــتّعالـــيم الـــبهائـــيّة 
سـتغيّر الـعادة الـتقليديّـة املـتّبعة فـي أن  يـتقّدم الـرجـل بـطلب الـزواج مـن املـرأة، لـتسمح لـلمرأة بـاملـبادرة بـطلب الـزواج 
من الرجل.  والجواب هو "يرغب حضرة ولي أمراهلل أن يبنّي أّن هناك مساواة تاّمة بني اإلثنني وال يُسمح بأّي تمييز 
أو تــرجــيح بــينهما..." ومــع مــرور الــوقــت، والــبهائــيّون رجــاالً ونــساًء يــسعون إلــى تــطبيق مــبدأ املــساواة بــني الجنســني 
عـلى نـحو أفـضل، سـيفوزون بـإدراك أعـمق لـلنّتائـج بـعيدة املـدى لهـذا املـبدأ الـحيوّي.  وكـما تـفّضل حـضرة عـبدالـبهاء: 
"مـــا لـــم تـــتحّقق املـــساواة الـــتّامـــة فـــي الـــحقوق بـــني الـــذّكـــور واإلنـــاث فـــلن يـــصل الـــعالـــم اإلنـــسانـــي إلـــى أعـــلى درجـــات 

التّرّقي." 

لـقد حـّث بـيت الـعدل األعـظم فـي الـسنوات األخـيرة عـلى أن يـتّم تـشجيع الـنساء والـبنات الـبهائـيّات لـلمشاركـة بـمقدار 
أعـظم فـي الـنشاطـات االجـتماعـيّة والـّروحـانـيّة واإلداريّـة لـجامـعاتـهّن، ونـاشـد الـنساء الـبهائـيّات لـلنهوض وإبـراز أهـميّة 

دورهّن في جميع مجاالت الخدمة األمريّة. 

إّن فرض الرّجل إرادته على املرأة بالقّوة يعّد انتهاًكا سافرًا للتعاليم البهائيّة فقد تفّضل حضرة عبدالبهاء: 
"كـــان الـــعالـــم فـــي الـــعهود الـــسالـــفة أســـير ســـطوة الـــرجـــال تـــحكمه قـــسوتـــهم وتســـّلطهم عـــلى  الـــنساء بـــصالبـــة 
أجــسامــهم وقــّوة عــقولــهم وســيطرة شــّدتــهم، أمّـــا الــيوم فــقد اضــطربــت تــلك املــوازيــن وتــغيّرت واتّــجه الــعنف جــهة 
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االضــمحالل، ألّن الــذكــاء واملــهارة الــفطريّــة والــصفات الــّروحــانــيّة مــن املــحبّة والخــدمــة الــتي تتجــّلى فــي الــنساء 
تجليًّا عظيًما صارت تزداد سموًّا يوًما فيوًما."                           

إّن لـــدى الـــرجـــال الـــبهائـــينّي الـــفرصـــة ليُظهـــروا لـــلعالـــم مـــن حـــولـــهم نـــهًجا جـــديـــًدا لـــلعالقـــة بـــني الجنســـني حـــيث يُـــمحى 
الـعدوان واسـتعمال الـقّوة ويُسـتبدالن بـالـتعاون واملـشورة.  لـقد أشـار بـيت الـعدل األعـظم ردًّا عـلى أسـئلة ُوّجهـت إلـيه 
أنّــه فــي الــّربــاط الــزّوجــيّ، يــجب أالّ يــقوم الــزوج وال الــزوجــة أبــًدا بــالــسيطرة عــلى اآلخــر ظُـلًما، وأّن هــناك أوقــاتًــا عــلى 
الـــزّوجـــني فـــيها أن يـــمتثل أحـــدهـــما لـــآلخـــر، وإذا لـــْم يـــتّم الـــوصـــول إلـــى اتّـــفاق بـــينهما عـــن طـــريـــق املـــشورة، فـــعلى كـــلّ 

زوجنْي أن يقّررا في ظّل أيّة ظروف بالتحديد يجب أن يحدث هذا االمتثال.

وقد نزل من قلم حضرة بهاءاهلل نفسه البيان التالي في موضوع معاملة املرأة:

عـــلى أحـــبّاء اهلل أن يـــتزيّـــنوا بـــطراز الـــعدل واإلنـــصاف والـــشفقة واملـــحبّة، وكـــما ال يـــبيحون أن يـــنزل بـــهم الـــظّلم 
والـتّعّدي، فـكذلـك ال يُـباح لـهم إنـزالـه بـإمـاء الـرّحـمن. "إنّـه يـنطق بـالـحّق ويـأمـر بـما يـنتفع بـه عـباده وإمـاءه، إنّـه 

وليّ الكّل في الدنيا واآلخرة."
       

ال يـنبغي عـلى الـزّوج الـبهائـي ضـرب زوجـته عـلى اإلطـالق، أو إخـضاعـها  ألّي شـكل مـن أشـكال املـعامـلة الـقاسـية، 
فعمل كهذا إنّما هو إساءة غير مقبولة للعالقة الزّوجيّة ومناٍف لتعاليم حضرة بهاءاهلل.

 
إّن االفـتقار إلـى الـقيم الـّروحـانـيّة فـي املـجتمع يـقود إلـى انحـطاط املـواقـف السـلوكـيّة الـتي يـجب أن تـحكم الـعالقـة بـني 
الجنســني، فــتُعامَـــل الــنساء عــلى أنّــهّن مجــرّد وجــود إلشــباع الــرغــبات الــجنسيّة، فيُحــرمــن االحــترام وحُـــــسن املــعامــلة 
الـلذيـن هـما مـن حـّق كـّل إنـسان.  لـقد حـذّرنـا حـضرة بـهاءاهلل بـقولـه: "إّن الـذيـن يـرتـكبون الـفحشاء أولـئك ضـلّ 
سـعيهم وكـانـوا مـن الـخاسـريـن."عــلى األحــبّاء أن يُــفّكروا مــليًّا فــي املُـثُل الــُعليا للســلوك الــتي دعــوا أن يــطمحوا 
فـــي الـــوصـــول إلـــيها كـــما جـــاء فـــي بـــيان حـــضرة بـــهاءاهلل الـــخاص بِ "أتـــباعـــه الـــحقيقيني" بـــأنّـــهم "عــباٌد ... لــو يــردن 

عـليهم ذوات الجـمال بـأحـسن الـطراز ال تـرتـّد إلـيهّن أبـصارهـم بـالـهوى أولـئك خُـلقوا مـن الـتقوى كـذلـك 
يُعّلمكم قلم الِقدم من لدن ربّكم العزيز الوّهاب."               

إّن إحــدى أكــثر اإلســاءات الــجنسيّة شــناعــة هــي جــريــمة االغــتصاب، وعــندمــا تــكون املــؤمــنة ضــحيّته فــإنّــها تســتحقّ 
املـساعـدة الـحبيّة والـّدعـم الـكامـل مـن أفـراد جـامـعتها.  ولـها الحـريّـة إذا رغـبت فـي مـقاضـاة املـعتدي فـي ظـل قـوانـني 
الـبلد املـعمول بـها.  وإذا حـدث الحـمل نـتيجة االغـتصاب فـيجب أالّ تـقوم املـؤسّـــــسات الـبهائـيّة بـالـضغط عـليها لـلزواج.  
أمّـــا بــالنســبة لــقرار اســتمرارهــا فــي الحــمل أو اإلجــهاض، فــاألمــر راجــع إلــيها فــي اخــتيار الــطريــق الــذي ســتسلكه 
آخـذة فـي اإلعـتبار مـا يـترتّـب عـلى ذلـك مـن عـوامـل طـبيّة وغـيرهـا، وفـي ضـوء الـتعالـيم الـبهائـيّة.  وإذا أنـجبت طـفالً هـو 
ثــمرة االغــتصاب، فــلها حــريّــة االخــتيار فــي طــلب الــدعــم املــادّي إلعــالــة ابــنها مــن الــوالــد، إالّ أّن مــطالــبتَه بــأيّــة حــقوق 

أبويَّة، وفًقا للقوانني البهائيّة، يجب أن تخضع للبحث والتّدقيق في ظّل الظّروف القائمة. 

لـقد وضّــــــــــح حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي رسـائـل كُـــتبت بـالـنيابـة عـنه بـأّن: "الـديـن الـبهائـيّ يـقّر بـأهـميّة الـحافـز الـجنسيّ" 
وأّن "الــتعبير الســليم عــن الــغريــزة الــجنسيّة حــقٌّ مشــروع لــكّل فــرد، ولهــذا نــزلــت شــريــعة الــزواج."  فــفي هــذا الــّسياق 
مـن الـعالقـة الـزوجـيّة، كـما هـو الـحال فـي جـميع الـعالقـات األخـرى، يـجب تـوفّـر عـنصر املـراعـاة واالحـترام املـتبادلـنْي، 
فـــإذا عـــانـــت املـــرأة الـــبهائـــيّة مـــن اإلســـاءة أو تـــعرّضـــت لـــالغـــتصاب مـــن قِـــبَل زوجـــها، فـــلها الـــحّق بـــالـــتّوجـــه إلـــى املـــحفل 
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الـّروحـانـي طـلبًا لـلمساعـدة والـنصيحة، أو طـلب الحـمايـة الـقانـونـيّة.  إّن مـثل هـذه اإلسـاءة تـعرّض اسـتمراريّـة الـزواج 
ألفدح املخاطر، وقد تؤّدي بالفعل إلى حالٍة من الكراهيّة ال تقبل املصالحة. 

(من رسالة مؤرّخة 24 كانون الثاني/ يناير 1993 ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
[33]

وفــي... مــعرض الــرّد عــلى أحــد األحــبّاء الــذي طــلب فــهًما أعــمق لــلعبارة الــتي تــشير إلــى الــوالــد عــلى أنّــه رّب األســرة، 
جاء في رسالة ُكتبت نيابة عن بيت العدل األعظم ما يلي:

كــما أشــرَت فــي رســالــتك فــقد ذكــر بــيت الــعدل األعــظم أنّــه اســتدالالً بــعدد مــن املــسؤولــيات املــلقاة عــلى عــاتــق 
الــوالــد، يــمكن اعــتباره "رّب األســرة"، إالّ أّن هــذا االصــطالح لــيس لــه املــعنى نــفسه الــذي يُســتعمل بــوجــه عــام، 
بــل يــجب أن ننشــد مــعنى جــديــًدا لــه فــي ضــوء مــبدأ مــساواة الــرجــل واملــرأة وبــيانــات بــيت الــعدل األعــظم الــتي 
مـــفادهـــا أنّـــه ال الـــزوج وال الـــزوجـــة يـــجب أن يـــسيطر أحـــدهـــما عـــلى اآلخـــر ظـــلًما بـــتاتًـــا.  لـــقد ذكـــر بـــيت الـــعدل 
األعــــظم فــــي وقــــت ســــابــــق ردًّا عــــلى اســــتفساٍر مــــن أحــــد املــــؤمــــنني أّن اســــتعمال االصــــطالح "رّب األســــرة" ال 
يــضفي عــليه الــتفّوق كــما ال يُكســبه حــقوقًــا خــاصّــــــــــة لــالنــتقاص مــن حــقوق بــاقــي أفــراد الــعائــلة..." كــما ذكــر أنّــه 
إذا تــعذّر الــوصــول إلــى اتــفاق بــعد املــشورة الــوّديّــة فــهناك أوقــات عــلى الــزوجــة فــيها أن تــمتثل لــرغــبة زوجــها، 
وأوقـات أخـرى عـلى الـزوج أن يـمتثل لـرغـبة زوجـته، ولـكن يـجب أالّ يـسيطر أيٌّ مـنهما عـلى اآلخـر ظـلًما بـتاتًـا." 
وهــذا يــناقــض بــوضــوح االســتعمال الــتقليدّي الصــطالح "رّب األســرة" الــذي يــرافــقه فــي الــغالــب الــحّق املــطلق 

التّخاذ القرارات عندما يتعذّر الوصول إلى اتّفاٍق بني الزوجنْي. 
(من رسالة مؤرّخة 15 تموز/ يوليو 1993 ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)               
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إّن الـحفاظ عـلى الـوحـدة واالتّـحاد بـني الـزوجـنْي لـهو أمـر فـي غـايـة األهـميّة، وإذا كـانـت خـدمـة أمـر اهلل سـتعمل عـلى 
إضعافها فيجب إيجاد حّل لعالج هذا املوضوع. 

وبـكلمات أخـرى، مـهما كـان الـطريـق الـذي تـختاره فـيجب أن يـكون طـريـًقا يخـدم مـصالـح األمـر املـبارك ويسهّـــل تـقويـة 
دعـائـم اتّـحاد الـزوجـيّة فـي آن مـًعا.  سـتالحـظ مـن املـقتطف الـتالـي مـن رسـالـة كُـــتبت نـيابـة عـن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل 

عون يوًما الستعمال خدمة أمر اهلل كذريعة إلهمال عائالتهم: املحبوب أّن األحبّاء ما كانوا ليُشجَّ

إّن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل يـرغـب بـالـتأكـيد أن يـراك واألحـبّاء اآلخـريـن تـكرّسـون كـّل أوقـاتـكم وطـاقـاتـكم ألمـر اهلل، 
ألنّــــنا بــــحاجــــٍة مــــاسّـــــــــة لــــعامــــلني مــــؤهّـــــلني، إالّ أّن الــــعائــــلة هــــي مــــؤسّـــــــــسة جــــاء حــــضرة بــــهاءاهلل لــــتقويــــتها ولــــيس 
إلضـعافـها، وقـد حـدثـت أمـور مـؤسـفة كـثيرة فـي عـائـالت بـهائـيّة ملجـرد إهـمال هـذه الـنقطة.  قـْم عـلى خـدمـة أمـر 
اهلل ولـكن تـذكّـــر أيـًضا واجـباتـك نـحو عـائـلتك، واألمـر يـعود إلـيك فـي إيـجاد الـتّوازن، والـتأكّـــد مـن أّن أيًّـا مـنهما 

ال يدعوك إلى إهمال اآلخر.  
(من رسالة مؤرّخة 18 نيسان/ إبريل 1994 ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)                                                                   
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مــن الجــديــر بــاملــالحــظة أّن الــعالقــة الــزوجــيّة هــي إحــدى الــعالقــات الــتي تــتطّلب فــي الــكثير مــن الــحاالت تــكيّفًا عــميًقا 
فـي سـلوك وتـصرّف كـلٍّ مـن الـطرفـنْي.  وألّن حـميميّة الـعالقـة تـكشف عـن الـجانـب األفـضل واألسـوأ فـي شـخصيّتيْهما، 
فــإّن الــطرفــني يــنهمكان فــي عــمليّة تــوازن إن صــحّ الــتعبير.  بــعض األزواج قــادرون مــنذ الــبدايــة عــلى تــحقيق درجــة 
عـــالـــية مـــن الـــتآلـــف واالنـــسجام واملـــحافـــظة عـــليها طـــيلة فـــترة زواجـــهم.  والـــبعض اآلخـــر يجـــدون أنّـــهم يـــحتاجـــون إلـــى 
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بــعض الــوقــت فــي جــهادهــم لــتحقيق ذلــك االنــسجام.  وبــينما يــصدق الــقول أّن كــالً مــن طــرفــيْ الــزواج يــجب أن يــدعــم 
الــحقوق الــشخصيّة لــلطرف اآلخــر، إالّ أنّــه يــجب أالّ يــغيب عــن األذهــان أّن عــالقــة كــلٍّ مــنهما بــاآلخــر ال تــعتمد فــقط 
عــلى فــذلــكة قــانــونــيّة، ذلــك ألّن الــحّب هــو أســاســها املــتني.  وعــليه فــإّن مجــرّد ردَّ فِـــْعل مــشاكــس ألعــمال خــاطــئٍة ألحــد 

الشريكنْي أمر غير الئق على اإلطالق.
(من رسالة مؤرّخة 2 كانون الثاني/ يناير كتبت نيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[36] 

إّن املـــوضـــوع الـــذي أثـــرتـــه ذو أهـــميّة حـــيويّـــة بـــالنســـبة لـــألزواج الـــبهائـــينّي الـــذيـــن يـــسعون جـــاهـــديـــن لســـّد االحـــتياجـــات 
املـــختلفة وانـــتهاز الـــفرص املـــتنّوعـــة الـــتي يـــواجـــهونـــها فـــي املـــجتمع املـــعاصـــر.  وكـــما هـــو الـــحال مـــع األوجـــه الـــعديـــدة 
األخـرى لـلحياة الـيومـيّة فـإّن حـّل هـذه املـسألـة يـجب أن ننشـده مـن خـالل إدراك تـعالـيم األمـر املـبارك وتـطبيقها.  وعـلى 
املـؤمـنني أن يـفهموا بـوضـوح وأالّ يـنزعـجوا مـن حـقيقة أّن الحـلول الـناتـجة قـد ال تُـعتبر كـافـية ومـناسـبة ألولـئك الـذيـن لـم 
يــنعموا بــبركــة قــبول املــوعــود ووقــعوا فــي شــرك أنــماط مــن الــفكر تــخالــف الــتعالــيم الــبهائــيّة، رغــم الــقبول واســع الــنّطاق 

ملثل هذه األنماط من ِقبَل أغلبيّة الجنس البشرّي. 

فــاألمــر الــجوهــري فــي هــذه املــسألــة عــند أخــذهــا بــعني االعــتبار يــجب أن يــكون الــغايــة والهــدف مــن الــحياة بــالنســبة 
لجـميع األتـباع املـؤمـنني بـحضرة بـهاءاهلل: أال وهـي عـرفـان اهلل وعـبادتـه.  ويـتضّمن ذلـك تـقديـم الخـدمـة إلخـوانـنا فـي 
البشـريّـة ولـتقدم أمـر اهلل.  وفـي مـتابـعتهم لـتحقيق هـذه الـغايـة عـليهم الـسعي جـاهـديـن لـتنمية مـهاراتـهم وقـدراتـهم قـدر 

اإلمكان عن طريق استكشاف الُسبل املتاحة أمامهم. 

وال بــّد وأّن يجــد املــؤمــنون أنــفسهم فــي كــثير مــن األحــوال محــرومــني مــن فــرصــة تــنمية مــهاراتــهم تــنمية كــامــلة بســبب 
الحـدود والـقيود الـدنـيويّـة.  وقـد يـعود ذلـك إلـى االفـتقار إلـى املـوارد املـاديّـة أو املـرافـق والـوسـائـل الـتعليميّة، أو الـحاجـة 
إلـى تـلبية الـتزامـات وأداء واجـبات أخـرى، مـثل املـسؤولـيات املـرتـبطة بـالـزواج واألبـّوة والـتي لـنا حـريّـة اخـتيارهـا.  وفـي 
بــعض الــظروف قــد تــكون نــتيجة قــرار واعٍ لــبذل الــتضحيات مــن أجــل أمــر اهلل، كــما هــو الــحال عــندمــا يــتقّدم مــهاجــر 
للخـدمـة فـي مـوقـع يـفتقر إلـى املـرافـق والـوسـائـل الـالزمـة لـتنمية مـهاراتـه ومـواهـبه.  إالّ أّن مـثل هـذا الحـرمـان والـتقييد ال 
يحــمالن فــي مــضمونــهما أّن الــبهائــينّي املــعنينّي غــير قــادريــن عــلى تــحقيق غــايــتهم األســاســيّة الــتي عــيّنها اهلل لــهم، 
فـــهما بـــكّل بـــساطـــة عـــناصـــر التحـــّدي الـــعاملـــيّ لـــتقييم االحـــتياجـــات الـــكثيرة لـــوقـــت اإلنـــسان وجهـــده فـــي هـــذه الـــحياة، 

وإيجاد التوازن بينها. 

لــيس هــناك ردٌّ قــابــل لــلتطبيق عــاملــيًّا عــلى الــّسؤال الــذي طــرحــته بــخصوص الــقرارات الــتي يــجب أن يتّخــذهــا شــريــكا 
الـــزواج عـــندمـــا يـــكون الـــزوجـــان كـــالهـــما يـــسعيان وراء الـــفرص لـــحياتـــهما املـــهنيّة والـــتي يـــبدو أنّـــها ســـتقودهـــما إلـــى 
سـبيلنْي مـتباعـديْـن، ذلـك ألّن الـظروف شـاسـعة فـي اخـتالفـها.  فـعلى كـّل زوجـنْي االعـتماد عـلى عـمليّة املـشورة الـبهائـيّة 
لــيقّررا أفــضل مــساٍر لــلعمل.  ولــدى قــيامــهما بــذلــك عــليهما أن يــأخــذا بــعني االعــتبار الــعوامــل الــتالــية مــن بــني أخــرى 

غيرها:
• الحّس باملساواة الذي يجب أن يشّكل جوهر املشورة بني الزوجني. 

    لـــقد ذكـــر بـــيت الـــعدل األعـــظم ســـابـــقاً ردًّا عـــلى أســـئلة وردتـــه أّن املـــشورة الـــحبيّة يـــجب أن تـــكون أســـاس الـــعالقـــة 
الـــزوجـــيّة، وإذا تـــعذّر الـــوصـــول إلـــى اتّـــفاق، فـــهناك أوقـــات عـــلى الـــزوجـــة أو الـــزوج االمـــتثال فـــيها لـــرغـــبة اآلخـــر، أمّــــا 

بالنسبة للظروف التي يجب أن يحدث فيها هذا االمتثال بالتّحديد فهو أمر على كّل زوجني أن يقّررانه.
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• الـتأكـيد الشـديـد الـذي فـرضـته اآلثـار الـبهائـيّة عـلى الـحفاظ عـلى ربـاط الـزّوجـيّة وتـقويـة دعـائـم الـوحـدة واالتّـحاد بـني 
الزوجنْي. 

• مـفهوم الـعائـلة الـبهائـيّة، حـيث األّم هـي املـربّـي األّول لـألطـفال، وتـترتّـب عـلى الـزوج املـسؤولـيّة األسـاسـيّة فـي إعـالـة 

العائلة ماليًّا. 
كــما ذكــر بــيت الــعدل األعــظم فــي مــكان آخــر، فــإّن ذلــك ال يــقتضي أبــًدا أن تــكون هــذه الــوظــائــف أو األعــمال 

ثابتة وغير مرنة وال يجوز تغييرها وتعديلها لتناسب أوضاًعا عائليّة خاّصة.

• احـــتمال بـــروز ظـــروف خـــاصّـــــــــــة مـــختلفة مـــثل تـــوقّــــع وظـــيفة خـــالل فـــترة مـــن انـــتشار الـــبطالـــة، فـــرص أو قـــدرات غـــير 
اعتياديّة قد يملكها أحد الزوجنْي، أو احتياجات ماّسة لألمر املبارك قد تستدعي استجابة تتّسم بالتضحية.  

وال شـّك أّن نـجاح مـثل هـذه املـشورة يـتأثّـر بـجّو الـدعـاء واالبـتهال الـذي يـخيّم عـليها، واالحـترام املـتباَدل الـذي يـكنّه كـلٌّ 
مـن الشـريـكنْي لـآلخـر، ورغـبتهما املخـلصة إليـجاد حـلٍّ يـحافـظ عـلى الـوحـدة والـتآلـف بـينهما ومـع بـاقـي أفـراد الـعائـلة، 

ورغبتهما في التنازل والتكيّف ضمن مبدأ املساواة. 

ومــع تــطّور ونــمّو املــجتمع فــي الــعقود والــقرون املــقبلة بــفضل تــأثــير ظــهور حــضرة بــهاءاهلل الــقادر عــلى إجــراء الــتغيير 
والـــــتحويـــــل، فـــــإّن املـــــجتمع سيشهـــــد بـــــالـــــتأكـــــيد تـــــغييرات أســـــاســـــيّة تسهّــــــل عـــــليه تـــــطبيق الـــــتّعالـــــيم الـــــبهائـــــيّة، وتـــــخفّف 
الــــصعوبــــات الــــتي يــــواجــــهها األزواج فــــي ســــعيهم لــــتحقيق تــــوقــــهم الشــــديــــد لخــــدمــــة أمــــر حــــضرة بــــهاءاهلل مــــن خــــالل 

نشاطاتهم املهنيّة.
(من رسالة مؤرّخة 26 حزيران/ يونيو ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[37] 

جـاء فـي فـقرة مـن لـوح مـبارك لـحضرة عـبدالـبهاء ..." فـليكن زوجـك غـالـيًا وعـزيـزًا لـديـك، وعـامـليه دائـًما بـالـلطف واملـوّدة 
مهما كان سيّئ الطباع..." 

وفـي ردٍّ عـلى سـؤال حـول هـذا الـبيان ورد الـتوضـيح الـتالـي فـي رسـالـة لـدائـرة الـسكرتـاريـة مـؤرّخـة 12 نـيسان/إپـريـل 
:1990

مـن الـواضـح أنّـه ال يـجوز ألّي زوج أن يـعرّض زوجـته ألّي نـوع مـن اإلسـاءة عـاطـفيّة كـانـت أم فـكريّـة أم جسـديّـة.  
فـــمثل هـــذا الـــتصرّف الـــذي يســـتحّق الـــتوبـــيخ والـــشجب مـــناقـــض تـــمامًــــا لـــلعالقـــة الـــقائـــمة عـــلى االحـــترام املـــتبادل 
واملـساواة الـتي أمـرت بـها الـتعالـيم الـبهائـيّة، عـالقـة تـحكمها مـبادىء املـشورة ومجـرّدة مـن اسـتعمال أّي شـكل مـن 
أشـكال اإلسـاءة، بـما فـيها الـعنف، لـيفرض فـرد عـلى آخـر إطـاعـة مـشيئته.  وعـندمـا تجـد الـزوجـة الـبهائـيّة نـفسها 
فـي وضـع كهـذا وتـشعر بـأّن مـن املـتعذّر تـصويـبه بـاملـشورة مـع زوجـها، فـبإمـكانـها الـتوجّــــه إلـى املـحفل الـّروحـانـيّ 
املحـــليّ طـــلبًا لـــلنصيحة واإلرشـــاد.  وقـــد تجـــده مجـــديًـــا لـــلغايـــة أن تنشـــد مـــساعـــدة مســـتشاريـــن مـــحترفـــني َمهَــــرَة.  
وإذا كــــان الــــزوج بــــهائــــيًّا أيــــًضا فــــبإمــــكان املــــحفل الــــّروحــــانــــيّ املحــــليّ أن يــــلفت نــــظره إلــــى ضــــرورة الــــكّف عــــن 
تـصرّفـاتـه املـسيئة، كـما بـمقدوره، إذا لـزم األمـر، أن يتّخـذ إجـراءات أشـّد صـرامـة إلجـباره عـلى االمـتثال لـتنبيهات 

التعاليم املباركة ونصائحها. 
(من مذكرة مؤرّخة 20 آذار/ مارس 2002 كتبها بيت العدل األعظم)                     

    [38]  
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العالقات واملسؤوليّات املتبادلة بني الوالدين واألبناء

مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل

عـلى اآلبـاء أن يـبذلـوا قـصارى جهـدهـم فـي تـمّسك أبـنائـهم بـالـّديـن وإتـقان ذلـك، فـكّل ولـد انـحاز عـن الـّديـن اإللـهي ال 
شـّك أنّـه سـوف ال يـعمل بـرضـى أبـويـه ورضـى اهلل جـّل جـاللـه، واألعـمال الـحسنة كـّلها تظهـر بـنور اإليـمان وفـي حـال 

فقدان هذه العطيّة الكبرى (أي اإليمان) ال يجتنب اإلنسان ارتكاب أّي عمل منكر وال يُقِبل إلى أّي معروف.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 12، ص 9)

[39]

وفـــي لـــوح مـــن األلـــواح نُـــزّل قـــولـــه تـــعالـــى: "يــا محــّمد وجْـــه الــِقَدم مــتوجّـــه إلــيك ويــذكــرك ويــوصــي حــزب اهلل 
بــتربــية األوالد.  إذا غــفل الــوالــد عــن هــذا األمــر األعــظم الّـــذي نُــزّل مــن قــلم مــالــك الــِقَدم فــي الــكتاب 
األقـدس سـقط حقّ أبـوّتـه،  وكـان لـدى اهلل مـن املـقّصريـن مـحسوبـا.  طـوبـى لـعبد يـثبّت مـا أوصـى اهلل 
به في قلبه ويتمّسك به.  إنّه يأمر العباد بما يؤيّدهم وينفعهم ويقّربهم إليه،  وهو اآلمر القديم".

                 (الكتاب األقدس، سؤال وجواب، رقم 105)
[40]

األمــانــة والــّديــانــة والــّصدق والــّصفاء هــي أثــمار ســدرة الــوجــود، وأعــظم مــن ذلــك كــّله، بــعد تــوحــيد 
الـباري عـزّ وجـّل، رعـايـة حقّ الـوالـديـن.  هـذه كـلمة ذُكـرت فـي كـّل كـتب اهلل وسـطرهـا الـقلم األعـلى، أن 
انــظر مــا أنــزلــه الــرّحــمن فــي الــفرقــان قــولــه تــعالــى: "واعــبدوا اهلل وال تشــركــوا بــه شــيئا وبــالــوالــديــن 
إحـسانـا"، والحـظ أن اإلحـسان بـالـوالـديـن مـقرون بـالـتّوحـيد.  طـوبـى لـكّل عـارف حـكيم يشهـد ويـرى، 

ويقرأ ويعرف، ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل، وفي هذا الّلوح البديع".
                 (الكتاب األقدس، سؤال وجواب، رقم 106)

[41]

إِنَّ الْـــَقَلَم األَعْــــَلى يُــوصِــــــــــي الْـــُكلَّ بِـــتَْعلِيمِ األَطْــفَاِل َوتَــْربِـــيَِتِهم َولَـــَقْد نُــزِّلَـــْت هَــــِذِه اآليَــاُت فِـــي هَــــذَا امْلَــَقامِ مِــــْن سَـــــــَماِء امْلَــِشيئَةِ 
ْجِن: كُــِتَب عَــَلى كُــلِّ أٍَب تَـْربَــِيُة ابْــِنِه ِوبِــنِْتِه بِــالْــِعْلمِ َواْلخَــطِّ  اإِللَـــِهيَِّة فِـــي الْـــِكتَاِب األَقْـــَدِس بُــَعيَْد الْـــُوُروِد فِـــي الــسِّ
ــِذي تَـــرََك مَـــا أُمِــــَر بِــــِه فَـــلأِلُمَـــنَاِء أَْن يَـــأْخُــــذُوا مِــــنُْه مَـــا يَـــُكوُن الزِمًـــا  ا حُـــــدَِّد فِــــي الـــلَّوْحِ َوالّـَ َوُدونِــــِهَما عَــــمَّ
ـِذي  ا جَـــَعْلنَاهُ مَــأَْوى الْــفَُقرَاِء َوامْلَـَساكِــنَي.  إِنَّ الّـَ لِـتَْربِــيَِتِهَما إِْن كَــاَن غَــِنيًّا َوإاِلَّ يَـرْجِـــعُ إِلَــى بَـيِْت الْــَعْدِل إِنّـَ
ـِتي سَــــبََقتِ  ُه َربّـَى أَحَـــَد أَبْـنَائِــي عَــَليِْه بَـَهائِــي َوعِــنَايَـِتي َورَحْـــَمِتي الّـَ َربّـَى ابْـنَُه أَْو ابـنًا مِــَن األَبْـنَاِء كَــأَنّـَ

اْلَعامَلنَِي.
(مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل النّازلة بعد الكتاب األقدس، لوح اإلشراقات، اإلشراق الّسابع)

[42]

إّن مـا يـلزم األطـفال فـي الـّدرجـة األولـى واملـقام األّول، هـو تـلقينهم كـلمة الـتّوحـيد والشّــــــرائـع اإللـهيّة، فـمن دون ذلـك ال 
تستقّر خشية اهلل وفي فقدانها تظهر أعمال مكروهة غير معروفة وأقوال رديئة ال عّد لها 
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يـجب عـلى اآلبـاء أن يـبذلـوا قـصارى جهـدهـم فـي تـديّـن أوالدهـم فـإن لـم يـفز األوالد بهـذا الـطّراز األّول، فـسيؤّدي ذلـك 
إلـى الـغفلة عـن طـاعـة األبـويـن، الّــتي هـي فـي مـقام طـاعـة اهلل فـمثل هـذا الـولـد ال يـعود يـبالـي أبـًدا ويـفعل بـأهـوائـه 

ما يشاء.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 14، ص 9)

[43]

قل يا قوم عزّزوا أبويكم ووّقروهما وبذلك ينزل عليكم الخير من سحاب رحمة ربّكم العليّ العظيم. 
(كتاب "أخالق بهائي"، ص 225)

[44]

مــن جــملة األمــور املــخصوصــة بهــذا الــظّهور األعــظم، أّن املنتســبني إلــى كــّل نــفس فــازت بــاإلقــبال إلــى هــذا الــظّهور 
وشـــربـــت بـــاســـم الـــقيّوم مـــن الـــرّحـــيق املـــختوم، يـــعني كـــأس املـــحبّة اإللـــهيّة، إذا كـــانـــوا غـــير مـــؤمـــنني بحســـب الـــظّاهـــر 
فـــسيفوزون بـــالـــعفو اإللـــهي وســـيرزقـــون مـــن بحـــر الـــرّحـــمة بـــعد صـــعودهـــم مـــن هـــذا الـــعالـــم، وهـــذا الـــفضل ســـيتحّقق 

للنّفوس التي لم تُلحق أذى بالحّق وأوليائه، كذلك حكم اهلل رّب العرش والثّرى ومالك اآلخرة واألولى.
(من لوح بالفارسيّة والعربيّة منشور في مائدة آسماني، ج4، ص 173)

[45]
مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء

يـا ولـدّي الـعزيـزيْـن، لـقد شـعرُت بـامـتنان وسـرور بـالـغني لـدى سـماعـي خـبر اقـترانـكما. الحـمدهلل أّن هـذيْـن الـطّائـريْـن 
الـــوفـــينّي قـــد وجـــدا لـــهما مـــأوًى فـــي عـــّش واحـــد، وأرجـــو اهلل أن يـــشّكال عـــائـــلة مـــحترمـــة، ألّن أهـــميّة الـــزّواج تـــكمن فـــي 
تـشكيل عـائـلة تـفيض بـركـة، حـتّى يـقومـا بـغايـة السّــــــرور عـلى إنـارة عـالـم اإلنـسان كـالـّشموع، ألن إنـارة الـعالـم مـنوطـة 
بـوجـود اإلنـسان. فـلوال وجـود اإلنـسان فـي هـذا الـعالـم لـكان بـمثابـة الّشجـر بـال ثـمر. أمـلي أن تـغدو هـاتـان الـنّفسان 
كشجـــرة واحـــدة وتكتســـبا الـــطّراوة والـــلطافـــة وتحـــمال الـــبراعـــم والـــثّمار مـــن رشـــحات ســـحاب الـــعنايـــة حـــتّى تـــبقى هـــذه 

الّساللة إلى األبد.  
(منتخباتي أز مكاتيب حضرة عبدالبهاء، رقم 88)

[46]

"لوال وجود املربّي لظّلت النّفوس متوّحشة ولوال وجود املعّلم بدا األطفال وكأنّهم حشرات.

 وبــناًء عــلى ذلــك كــّله فــإّن أمــر الــتّعليم والــتّربــية فــي هــذا الــّدور الــبديــع أمــر إجــباري ولــيس اخــتياريًّــا وهــذا يــعني أنّــه 
فُــرِض عــلى الــوالــديــن فــرضًــــــــــا بــأن يــربّــيا أبــناءهــما وبــناتــهما ويــعّلماهــم بــمنتهى الــهّمة ويــرضــعاهــم مــن ثــدي الــعرفــان 
ويــحتضناهــم فــي حــضن الــعلوم واملــعارف فــفي حــال قــصورهــما بهــذا الــّصدد فــهما مــؤاخــذان ومــدحــوران ومــذمــوان 

لدى اهلل الغيّور".
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 15، ص 28 و 29)

[47]

يــــجب أن تــــولــــوا مــــسألــــة األخــــالق أهــــميّة كــــبيرة.  وعــــلى جــــميع اآلبــــاء واألمّـــــهات أن يــــنصحوا أطــــفالــــهم عــــلى الــــّدوام 
ويرشدوهم إلى ما يؤّدي إلى العزّة األبديّة.

(منتخباتي أز مكاتيب حضرة عبدالبهاء، رقم 108)
[48] 
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عـلى األمّــهات االهـتمام بـتربـية األطـفال والـنّظر فـي شـأنـها بـعني االعـتبار، ألّن الـغصن طـاملـا هـو طـرّي يـمكن تـربـيته 
كــيفما تــشاء، وعــليه يــجب عــلى األمّـــهات تــربــية صــغارهِـــنَّ كــما يــربّــي البســتانــيّ أغــراســه ويــعتني بــها، والــّسعي لــيالً 
نــــهارًا فــــي الــــعمل عــــلى تــــأســــيس اإليــــمان وخــــشية اهلل وحُـــــــّب اآلخــــريــــن وفــــضائــــل األخــــالق والــــّصفات الــــحسنة فــــي 
، لـتثني األّم وتُـطري طـفلها كـّلما قـام بـعمل مـمدوح ولـتمأل قـلبه سـرورًا، وإذا صـدرت مـن الـطّفل أدنـى حـركـة  أطـفالـِهنَّ
شــاذّة لــتنصحه وال تــعاتــبه ولــتعامــله بــوســائــل مــعقولــة ولــو بــقليل مــن الــزّجــر فــي الــكالم إذا لَـــزِم األمــر، ولــكّن الــّضرب 

والّشتم ال يجوزان أبًدا فإنّهما يفسدان أخالق الطفل".
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 63، ص 51)

[49]

ودعــــوا األطــــفال يــــترعــــرعــــون مــــن عهــــد الــــرّضــــاعــــة بــــثدي الــــتّربــــية فــــي مهــــد الــــفضائــــل ويــــنشأون فــــي حــــضن املــــواهــــب 
ويســــتفيدون مــــن كــــّل عــــلم مــــفيد ويــــأخــــذون نــــصيبهم مــــن كــــّل صــــنعة بــــديــــعة، وعــــّودوهــــم أن يــــكونــــوا ذوي هــــمم بــــالــــغة 

متجّلدين في املشّقات ُمقدمني في األمور الهاّمة، وحثّوهم على تحصيل األمور املفيدة وتعّهدها.                 
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 28، ص 33)

 [50]

لــو أنّــك قــمت بــمراعــاة أبــيك وأمّـــك حــتّى يــكونــا راضــيني عــنك، فهــذا ســبب رضــائــي أيــًضا. فــاحــترام الــوالــديــن واجــب 
وكسـب رضـائـهما الزم، ولـكن شـرط أن ال يـمنعاك مـن الـتّقرّب إلـى عـتبة الـكبريـاء وال يـثنياك عـن سـلوك سـبيل املـلكوت، 

بل عليهما أن يشّجعاك ويحثّاك على ذلك. 
(من لوح فارسيّ األصل)

 [51]

وكــذلــك إّن األب واألّم يتحــّمالن مــن أجــل أوالدهــما نــهايــة الــتّعب واملــشّقة وحــينما يــصل األوالد فــي الــغالــب إلــى ســنّ 
الــــرّشــــد يــــنتقل آبــــاؤهــــم وأمّــــهاتــــهم إلــــى الــــعالــــم اآلخــــر، ويــــندر أن يــــرى اآلبــــاء واألمّــــهات مــــكافــــأة مــــن أوالدهــــم مــــقابــــل 
مـشّقاتـهم وأتـعابـهم فـي الـّدنـيا، فـيجب إذاً عـلى األوالد املـبادرة بـالـخيرات واملـبرات مـقابـل مـشّقات األبـويـن وأتـعابـهما، 
والــتماس الــعفو والــغفران لــهما، مــثالً يــجب عــليك أن تــنفق عــلى الــفقراء فــي مــقابــل مــحبّة والــدك وشــفقته، وتــطلب لــه 

العفو والغفران والرّحمة الكبرى بكمال التّضرّع واالبتهال.
(من مفاوضات حضرة عبدالبهاء ، ص 171)

[52]

بـخصوص االسـتفسار حـول مـشورة األب مـع اإلبـن أو اإلبـن مـع األب فـي الـتّجارة واالقـتراف، فـإّن املـشورة مـن أسّ 
أسـاس شـريـعة اهلل، ومـن املـؤكّـــد أنّـها مـقبولـة سـواء كـانـت بـني األب وابـنه أو مـع اآلخـريـن، فـال شـيء أفـضل مـن ذلـك. 
عــــلى اإلنــــسان أن يــــتشاور فــــي جــــميع األمــــور، فــــباملــــشورة يــــصل إلــــى عــــمق أيّــــة مــــسألــــة ويــــتمّكن مــــن إيــــجاد الحــــلّ 

الّصحيح. 
(مكاتيب حضرة عبدالبهاء، ج4، ص 32)

[53]

يـا عـزيـز عـبد الـبهاء كُـــن ابـن والـدك وثـمرة لـتلك الّشجـرة، كُـــن ابـنًا ُولِـد مـن عـنصر روحـه وجـنانـه ولـيس كـالـذي جُــــِبَل مـن 
مــاء وطــني، إّن الــولــد الــحقيقي هــو مــن قَــِدم إلــى الــوجــود مــن الــجبّلة الــّروحــانــيّة ألبــيه، أســأل اهلل أن تــكون فــي جــميع 

األحيان ثابتًا راسًخا وموفًّقا بالتّأييدات اإللهيّة.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 66، ص 52)

[54]
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يـجب أن يـسعى األب دومًــا إلـى تـعليم ابـنه وإطـالعـه عـلى الـتّعالـيم الـّسماويّـة.  يـجب أن  يـرشـده ويـنصحه فـي جـميع 
األوقــات، ويــعّلمه حــسن املســلك والخُــــُلق، ويــمّكنه مــن أن يــتّلقى الــتّدريــب فــي املــدرســة ويــتعّلم اآلداب والــعلوم املــفيدة 
والـــالّزمـــة.  بـــاخـــتصار، دعـــه يـــغرس فـــي ذهـــنه فـــضائـــل وكـــماالت الـــعالـــم اإلنـــسانـــي.  وفـــوق هـــذا كـــّله، عـــليه أن يـــذكّــــره 

دائًما بذكر اهلل حتّى تنبض عروقه وشرايينه بحّب اهلل. 
األبــن مــن جــهة أخــرى، عــليه أن يُظهــر كــامــل الــطّاعــة تــجاه والــده، وأن يــكون ســلوكــه مــعه كــأنّــه خــادم مــتواضــع ذلــيل.  
يـــجب أن يـــسعى لـــيل نـــهار بـــشكل دؤوب لـــيضمن لـــوالـــده الـــعزيـــز الـــرّاحـــة والـــرّخـــاء ويـــسعى إلـــى رضـــاءه.  يـــجب أن 
يتخـّلى عـن راحـته ومـتعته ويجهـد بـاسـتمرار لـيدخـل السّــــــرور إلـى قـلب أبـيه وأمّــه، عـسى أن يحـظى بـذلـك عـلى رضـاء 

العلي القدير، ويمّن عليه بمساعدة مأل الغيب. 
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 66، ص)

[55]
ومـن جـملة املسـتلزمـات لـلمحافـظة عـلى ديـن اهلل هـي تـربـية األطـفال الـتي تُـعّد مـن أهـّم األُسـس لـلتّعالـيم اإللـهيّة، لهـذا 
يـــجب عـــلى األمّــــهات أن يـــربّـــني األطـــفال الـــرُّضّـــــــــــع فـــي مهـــد األخـــالق، ألّن األّم هـــي املـــربّـــية األولـــى لـــلطّفل، وذلـــك كـــي 

يكون الطّفل متّصفًا بجميع الخصائل الحميدة ومتخّلًقا بالفضائل الكريمة عندما يبُلغ.
 وكــذلــك بــناًء عــلى األوامــر اإللــهيّة يــجب أن يــتعّلم الــطّفل الــقراءة والــكتابــة ويكتســب الــفنون الــّضروريّــة املــفيدة، كــما 
عـــليه أن يـــتعّلم مـــهنة مـــن املـــهن، فـــيجب بـــذل غـــايـــة االهـــتمام فـــي هـــذه األمـــور وال يـــجوز الـــتّقصير واإلهـــمال فـــي هـــذا 

املجال.
 الحـظوا كـم مـن الـّسجون وكـم مـن األمـكنة الـخاصّـــــــــة لـلتّعذيـب والـعقاب أعـّدت للبشـر ملـنع الـنّاس عـن ارتـكاب الجـرائـم 
الـفظيعة بـتلكم الـوسـائـل الـتّأديـبيّة، مـع أّن هـذا الـزّجـر وهـذا الـتّعذيـب هـما السّـــــبب فـي تـكاثـر سـوء األخـالق فـال يـحصل 
املــطلوب مــن ذلــك كــما يــنبغي ويــليق.  لهــذا يــجب تــربــية الــنّاس مــن صــغر ســنّهم بــحيث ال يــقترفــون الجــرائــم ويــنصبّ 
اهـتمامـهم كـّليًّا فـي اكـتساب الـفضائـل ويـعتبرون الجـريـمة والـتّقصير نـفسهما أعـظم عـقوبـة ويحسـبون نـفس الخـطأ 
والـعصيان أخـطر مـن الـّسجن والـحبس، ذلـك ألنّـه يـمكن تـربـية اإلنـسان لـيصل إلـى درجـة يـصبح فـيها وقـوع الجـريـمة 

والتّقصير نادرًا ولو أنّهما ال يزوالن وال يُلغيان كّليًّا.
فمجـمل الـقول إّن الهـدف مـن ذلـك كـّله هـو أّن الـتّربـية مـن أهـّم أوامـر اهلل وتـأثـيرهـا كـتأثـير الـّشمس فـي الّشجـر والـثّمر 
فـــمن الـــواجـــب املـــؤكّـــــد املـــواظـــبة عـــلى تـــربـــية األطـــفال واملـــحافـــظة عـــليهم، هـــذا هـــو املـــعنى الـــحقيقيّ لـــألبـــّوة واألمـــومـــة 
وشــــفقتهما. وبــــغير ذلــــك ســــيصبحون أعــــشابًــــا بــــّريّــــة ضــــارّة وأشــــجار زقّــــوم ال يــــعلمون الــــخير مــــن الشّــــــــّر وال يــــميّزون 
الــفضائــل مــن الــرّذائــل، مــفعمون بــالــغرور ومــبغوضــون مــن الــرّّب الــغفور. لــذلــك يــجب تــربــية جــميع األطــفال املــترعــرعــني 

في حديقة محبّة اهلل واملواظبة عليهم مواظبة تاّمة...
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 13، ص 27)

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

مــن املــؤكّــــد إنّــه أمــر مــؤســف عــندمــا يــختلف اآلبــاء واألبــناء فــي بــعض الــقضايــا املــهّمة فــي الــحياة كــالــزّواج.  بــيد أنّ 
أفـضل طـريـقة ملـعالـجة املـوضـوع هـو أن ال يسـتهزئ األطـراف بـآراء بـعضهم الـبعض أو أن يـناقـشوا املـشكلة فـي جـوٍّ 

مشحون بالتّوتّر، بل عليهم محاولة حّلها بشكل حبّيّ.  
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وقــد تــفّضل حــضرة بــهاءاهلل بــكّل وضــوح أنّــه يــتوجّـــــب عــلى الــطّرفــني الــحصول عــلى مــوافــقة الــوالــديــن قــبل الــزّواج، وال 
شــّك أّن فــي ذلــك حِــــَكٌم بــالــغة.  فهــذا الــُحْكم عــلى األقــّل يحــّد مــن انــدفــاع الشّــــــباب نــحو الــزّواج دون إعــطاء املــوضــوع 
حــّقه مــن الــتّفكير بــكّل عــنايــة.  وطــبًقا لهــذا الــفَرْض، أبــرق حــضرة شــوقــي أفــندي بــأّن عــليكما الــحصول عــلى مــوافــقة 

والديكما.
(من رسالة الثنني من األحبّاء مؤرّخة 29أيّار/ مايو 1929)

  [57]

كــما سَــــــّر حــضرة ولــي أمــراهلل كــثيرًا أّن يــعلم أّن اهلل قــد أنــعم عــليك بــطفل، ويــشعر بــكّل تــأكــيد أن وجــوده ســيزيــد مــن 
خـــيركـــما وســـعادتـــكما فـــي الـــحياة، وســـيثري حـــياتـــكما الـــبهائـــيّة عـــلى نـــحو أكـــبر.  ســـيدعـــو أن يـــنمو طـــفلكما الـــعزيـــز 
جـسميًا وروحـانـيًا فـي ظـّل رعـايـتكما الـحبيّة، ويحـظى بـتربـية تـمّكنه فـيما بـعد مـن اعـتناق أمـر اهلل وخـدمـته بـكّل صـدق 
وإخـالص.  إنّـه حـقًّا أقـدس واجـب يـترتّـب عـليكما كـوالـديـن بـهائـينّي. وبـأسـلوب ودرجـة مـا تـحّققانـه فـي هـذا املـضمار 

يكون بالتّأكيد نصيبكما من النجاح والسعادة في حياتكما العائليّة. 
(من رسالة ألحد األحبّاء مؤرّخة 21تموز/يوليو 1938)

[58]
فــيما يــتعّلق بــمّدخــراتــك: يــنصحك حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أن تــتصرّف بــاعــتدال.  فــمع أنّــه بــال شــّك يــوافــقك الــرّغــبة فــي 
الــتّبرّع بــسخاء ألمــر اهلل، إالّ أنّــه فــي نــفس الــوقــت يــحثّك عــلى أن تــأخــذ بــعني االعــتبار واجــباتــك ومــسؤولــيّاتــك تــجاه 

والديك املحتاجني إلى مساعدتك املاديّة على حّد قولك. 
(من رسالة ألحد األحبّاء مؤرّخة 10 تشرين الثّاني/نوفمبر 1939)

[59]
إن مــهّمة تــربــية طــفل بــهائــي كــما تــؤكّـــده الــكتابــات الــبهائــيّة مــرارًا وتــكرارًا إنّــما هــي مــسؤولــيّة األّم الــرّئــيسة – والــتي 
مـنحت هـذا االمـتياز الـفريـد – وهـي فـي الـواقـع خـلق أوضـاع فـي بـيئتها تـؤّدي إلـى تـقّدم الـطّفل وتحسـني أحـوالـه مـن 
الــنّاحــية املــاّديّــة والــّروحــيّة، فــالــتّوجــيه الّـــذي يــتلّقاه الــطّفل فــي بــدء حــياتــه مــن أمّـــه يــشّكل أقــوى أســاس لــتطّوره فــي 
املسـتقبل وعـلى ذلـك يـنبغي أن يـكون الـّشغل الـّشاغـل األسـمى لـزوجـتك... الـّسعي مـن اآلن فـي أن تـنقل إلـى ولـيدهـا 
الجــديــد تــوجــيًها روحــانــيًّا يــمّكنه فــيما بــعد أن يــأخــذ عــلى عــاتــقه مــسؤولــيّة إيــفاء واجــبات الــحياة الــبهائــيّة عــلى أكــمل 

وجه.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 26، ص 69)

[60]
بــالنّســبة لــسؤال بــشأن تــوجــيه األطــفال، فــمّما أكّــــده حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء بــضرورة تــوجــيه الــوالــديــن 
ألوالدهـما فـي الـّسنني األولـى مـن حـياتـهم، يـبدو أن تَـَلّقي األوالد تـوجـيههم األّول فـي الـبيت تـحت عـنايـة أمّــهم أفـضل 
مـن أن يـرسـلوا إلـى دار حـضانـة، ولـكن إذا اضـطرّت بـعض الـحاالت أيّـة أّم بـهائـيّة أن تـضع طـفلها فـي دار حـضانـة 

فال مانع هناك.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 28، ص 70)

[61]

إّن مــسألــة تــوجــيه األطــفال وتــربــيتهم فــي حــالــة مــا إذا لــم يــكن أحــد الــوالــديــن بــهائــيًّا، إنّــما هــي مــسألــة تــخّص فــقط 
الــوالــديــن نــفسيهما الــّلذيــن يــنبغي لــهما أن يــقّررا الــطّريــقة الــتي يجــدانــها أحــسن مــن أيّــة طــريــقة أخــرى لــتؤّدي إلــى 
صــون وحــدة عــائــلتيهما وخــير أوالدهــما فــي املســتقبل، وعــلى كــّل حــال فــعندمــا يــبلغ الــطفل رشــده يــنبغي أن يُــعطى 

حريّة كاملة ليختار دينه بغّض النّظر عن آمال ورغبات والديه.
(كتيّب "التّربية والتّعليم"، رقم 29، ص 71)

[62]
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مــهما كــانــت الــّروابــط الــعائــليّة عــميقة، عــلينا أن نــتذكــر أّن الــّروابــط الــّروحــيّة تــظل أعــمق وأبــقى   وتســتمر حــتّى بــعد 
املـمات، بـينما الـّروابـط الـجسمانـيّة إن لـم تـكن مـدعـومـة بـالـّروابـط الـّروحـية فـإنّـها تـنتهي بـنهايـة حـياتـنا. عـليك بـذل كـل 
مـا بـوسـعك عـبر الـّدعـاء والـقدوة الـحسنة أن تجـذب أنـظار عـائـلتك إلـى الـّديـن الـبهائـي وال تحـزن كـثيرا مـن تـصرفـاتـهم. 

إلجأ إلى إخوانك وأخواتك األحباء الذين يعيشون معك في أنوار امللكوت.
لـم يـتعّلم األحـبّاء حـقًّا كـيف يـمكنهم االعـتماد كـّليًّا عـلى مـحبّة بـعضهم الـبعض فـي وقـت الشّـــــّدة طـلبًا لـلمواسـاة وتـقويـة 
الـعزيـمة.  إّن األمـر اإللـهي يـكتنز قـوًى هـائـلة، والسّـــــبب فـي أّن األحـبّاء ال يسـتفيدون مـن هـذه الـقوى عـلى نـحو أكـبر، 
يــكمن فــي أنّــهم لــم يــتعّلموا بــعد االعــتماد كــّليًّا عــلى هــذه الــقوى الــعظيمة مــن املــحبّة والــتّأيــيد واالنــسجام الــذي يــولّــده 

أمر اهلل. 
(من رسالة مؤرّخة 8 أيّار/ مايو 1942 ألحد األحبّاء)

[63]

فـيما يـتعّلق بـبيان حـضرة ولـي أمـراهلل بـأّن الهجـرة مشـروطـة بـموافـقة الـوالـديـن وأّن اقـتناعـهما أمـر ضـرورّي وواجـب، 
لــقد ســألــت عــّما إذا كــان هــذا الــُحكم يــنطبق عــلى األبــناء فــي ســن الــرّشــد أو دونــه عــلى الــّسواء.  يــجيب حــضرة ولــيّ 

أمر اهلل بأّن هذا الُحكم ينطبق فقط على أولئك الذين لم يبلغوا سّن الرّشد بعد.
(من رسالة مترجمة عن الفارسيّة مؤرّخة 18 كانون الثّاني/ يناير 1947 ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة)

[64]
اشــــترط حــــضرة بــــهاءاهلل صــــراحــــًة إذن األحــــياء مــــن أبــــوْي الــــطّرفــــني لــــصّحة انــــعقاد الــــزّواج الــــبهائــــي، ويســــري هــــذا 
الشّـــــــرط ســـواء كـــانـــوا بـــهائـــينّي أو غـــير بـــهائـــينّي، وســـواء كـــانـــوا مـــطّلقني مـــنذ زمـــن، أو غـــير مـــطّلقني.  لـــقد ســـّن حـــضرة 
بـهاءاهلل هـذا الـُحْكم املـتني لـيوطّد بـنية املـجتمع، ويـقّوي أواصـر الـعائـلة، ويـبعث فـي نـفوس األبـناء االحـترام واإلعـتراف 
بـالجـميل ألولـئك الـذيـن جـاءوا بـهم إلـى الـحياة، وأطـلقوا أرواحـهم فـي رحـلتها األبـديّـة نـحو بـارئـها. (األقـدس، الشّــــــرح 
رقـــم 92) عـــلينا كـــبهائـــينّي أن نـــدرك أّن مـــا يجـــري فـــي مـــجتمع الـــيوم هـــو الـــعكس تـــمامًــــا، فـــالشّـــــــباب يـــبدون اهـــتمامًــــا 
مـتناقـًصا بـرغـبات أبـويْـهم، وغـدا الـطّالق حـقًّا طـبيعيًّا يـحصلون عـليه مـتذرّعـني بـذرائـع واهـيّة وغـير مشـروعـة.  واألزواج 
الــذيــن انــفصلوا عــن بــعضهم الــبعض، خــاصّــــــــــة مــمن حــصلوا عــلى وصــايــة كــامــلة عــلى األبــناء، أصــبح هــّمهم الــوحــيد 
الحـّط مـن أهـميّة الشّــــــريـك اآلخـر املـسؤول أيـًضا عـن إنـجاب هـؤالء األبـناء.  عـلى الـبهائـينّي، مـن خـالل تـمّسكهم الـتّام 
بـاألحـكام والـتّعالـيم الـبهائـيّة، أن يـقاومـوا هـذه الـقوى الـتي تنخـر نـسيج حـياة األسـرة وتـشّوه جـمال الـعالقـات الـعائـليّة، 

وتمزّق البنية األخالقيّة للمجتمع. 
(من رسالة مؤرّخة 25 تشرين األول/ أكتوبر 1947 ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة)

[65]
يــبقى األبــناء تــحت رعــايــة وتــوجــيهات والــديــهم حــتّى ســن الــخامــسة عشــرة.  ويــمكنهم فــي هــذا الــّسن إعــالن إيــمانــهم 
بـــاألمـــر املـــبارك وتـــسجيلهم كشـــباب بـــهائـــينّي، ســـواء كـــان الـــوالـــدان بـــهائـــينّي أم ال. ويـــمكن ألبـــناء الـــبهائـــينّي دون ســـنّ 
الـخامـسة عشـرة أن يـحضروا الجـلسات األمـريّـة ومـعاشـرة األحـبّاء كـبهائـينّي إذا مـا رغـبوا فـي ذلـك، وبـاملـثل إذا سـمح 
الــوالــدان غــير الــبهائــينّي البــنهما دون الــخامــسة عشــرة بــحضور االجــتماعــات الــبهائــيّة، وأن يــعتنق الــبهائــيّة إذا رغــب، 

فال مانع من ذلك.   
(من رسالة مؤرّخة 23 تموز/ يوليو 1954 ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة)

[66]
إذا كـــانـــت حـــالـــة والـــديْـــك الـــصّحيّة تســـتدعـــي أن تـــكون بـــجانـــبهما، فـــعليك أالّ تـــتركـــهما.  أمّــــا إذا تعهّــــد أحـــد األقـــارب 

برعايتهما، عندها يمكنك أن تدعم العمل في ... وتساعد في تأسيس أمراهلل هناك على أساس محكم ومتني.   
(من رسالة مؤرّخة 28 تشرين األول/ أكتوبر 1955 ألحد األحبّاء)
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مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنّيابة عنه

اســتلم بــيت الــعدل األعــظم رســالــتك املــؤرّخــة 23/6/1977 الــتي عــبّرِت فــيها عــن رغــبتِك الشّـــــــديــدة أنــِت وزوجــك بــأن 
تــريــا أبــناءكــما يــكبرون فــّعالــني داعــمني ألمــراهلل.  وتــسألــني، نــظرًا لــلمسؤولــيّات املــترتّــبة عــلى الــوالــديــن الــبهائــينّي فــي 
مـيدان الـتّبليغ، هـل سـيكافـأ األبـناء بـطريـقة مـا لـقاء مـا يتحـّملونـه فـي الـظّاهـر مـن مـعانـاة نـتيجة الـتزام والـديـهم بخـدمـة 

أمراهلل؟  لقد طلب منّا بيت العدل األعظم إعالمك بالنّقاط التّالية.
عــــــند الــــــتّفكير بهــــــذه املــــــسألــــــة، مــــــن األهــــــميّة بــــــمكان أن نــــــضع حــــــقيقة وحــــــدة الــــــعائــــــلة بــــــاالعــــــتبار، ودور األبــــــناء فــــــي 

نشاطاتها...
كــما عــلينا أن نــدرك أن الــطفل مــنذ نــعومــة أطــفاره هــو كــائــن مــدرك وواع، وعــضو فــي عــائــلته وعــليه واجــبات تــجاهــها، 
وقــادر عــلى الــقيام بــتضحياتــه الــفرديّــة ألمــراهلل بــطرق شــتّى. ويُــنصح بــأّن عــلى األبــناء أن يــشعروا بــأنّــهم مــنحوا ذلــك 
االمـتياز والـفرصـة لـلمشاركـة فـي قـرارات والـديـهم بـما يـمكن أن يـقومـا بـه مـن خـدمـات ألمـره املـبارك، مـّما يـجعلهم عـلى 
وعـي تـام بـقبول تـلك الخـدمـات ومـا يـترتّـب عـليها فـي مجـريـات حـياتـهم الـّشخصيّة.  حـقًّا يـمكن جـعل األبـناء يـدركـون 

أّن رغبة والديهم الّشديدة هي القيام بخدمات مقرونة بدعم أبنائهم القلبيّ املخلص.
(من رسالة مؤرّخة 23 آب/ أغسطس 1977 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

                       [68]

اســتلم بــيت الــعدل األعــظم رســالــتِك الــتي أُرســلت بــتاريــخ 19/2/1982 الــتي عــبّرِت فــيها عــن رغــبتك الشّـــــــديــدة فــي 
الــقيام بــمسؤولــيّاتــك كــأم بهــدايــة أبــنائــك عــلى نــحو صــحيح وتــمكينهم ألن يــصبحوا مــناصــريــن راســخني ألمــر الجــمال 

املبارك، وطلب منّا أن نعلمك بالنّقاط التّالية...

يـشاطـرك بـيت الـعدل األعـظم قـلقك مـن أّن أبـناء بـهائـينّي مخـلصني قـد تـركـوا األمـر املـبارك، ومـّما يـؤسـف لـه أّن هـناك 
حاالت خدم فيها الوالدان أمراهلل بشكل ألحق األذى باألبناء والعائلة...

هــناك عــّدة إشــارات فــي اآلثــار املــباركــة تــتعّلق بــالــتّوجــيهات الــتي يــتوجّـــــب عــلى الــوالــديــن أن يــعطوهــا ألبــنائــهم.  ربّــما 
درسِت مجموعة املقتطفات التي تحمل عنوان "التربية والتّعليم".

تــتضمن هــذه املــقتطفات الــعديــد مــن املــراجــع حــول أهــميّة وحــدة الــعائــلة.  فــإذا مــا تــرعــرع األطــفال فــي بــيوت يــعّمها 
السّـــــرور واالتّـحاد، وتـكون فـيها األفـكار واألعـمال مـوجّــــهة نـحو األمـور الـّروحـانـيّة وتـقّدم أمـراهلل، فـلن يـكون لـديـنا أدنـى 

ّشك بأّن األطفال سيكتسبون الّصفات امللكوتيّة ويصبحون مدافعني عن أمراهلل.
مـــن املـــؤمّـــل أّن مـــا ذُكـــر آنـــفًا ســـيساعـــدك ويـــطمئنك لـــتتمّكني مـــن الـــقيام بـــواجـــبات األمـــومـــة بـــكّل ســـعادة وثـــقة.  فـــفي 
األبـــّوة، كـــما هـــو الـــحال فـــي الـــعديـــد مـــن مـــياديـــن الخـــدمـــة، ال نســـتطيع إالّ أن نـــبذل مـــا فـــي وســـعنا، مـــدركـــني أنّـــنا لـــن 
نــرتــقي إلــى املــقايــيس املــثالــيّة الــتي نــسعى لــلوصــول إلــيها، لــكنّنا واثــقون أّن اهلل تــعالــى ســيكون فــي عــون مــن يــعمل 

ألجل أمره، وسيستجيب دعاءنا ويكمل نقائصنا. 
(من رسالة مؤرّخة 29 آذار/مارس1982 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[69]
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اســـتلم بـــيت الـــعدل األعـــظم رســـالـــتكم املـــؤرخـــة 14/9/1982م املـــتعلقة بـــدور املـــحفل الـــروحـــانـــي املحـــلي فـــي تـــوجـــيه 
الـوالـديـن واألطـفال وتـوعـيتهم بـاملـعايـير السّـــــلوكـيّة لـألطـفال فـي االجـتماعـات الـبهائـيّة مـن قـبيل الـّضيافـة الـتّسع عشـريّـة 

وجلسات إحياء املناسبات البهائيّة املقّدسة.
  

طــلب مــنّا بــيت الــعدل األعــظم أن نــعلمكم بــأنّــه يــجب تــربــية األطــفال عــلى فــهم األهــميّة الــروحــانــيّة لــالجــتماعــات الــتي 
تــضّم أتــباع الجــمال املــبارك، وتــقديــر الشّـــــــرف والــفضل الــذي يــعود عــليهم جــرّاء مــشاركــتهم فــي االجــتماعــات بــغضّ 
الــنّظر عــن مــاهــيّتها.  مــن املــؤكّــــد أّن بــعض مــجالــس املــناســبات األمــريّــة قــد تــكون طــويــلة بــحيث يــصعب عــلى بــعض 
األطـفال الـصغار الـبقاء هـادئـني طـوال هـذه الـفترة.  فـفي هـذه الـحاالت، قـد يـضطر أحـد الـوالـديـن حـرمـان نـفسه مـن 
قـسم مـن االجـتماع لـالعـتناء بـالـطفل.  كـما يـمكن لـلمحفل الـروحـانـي أيـًضا مـساعـدة الـوالـديـن بـتوفـير شـخص مـناسـب 
يشـرف عـلى األطـفال ويـرعـاهـم، فـي غـرفـة مـنفصلة، خـالل جـزء مـن الجـلسة.  وبـذلـك يـصبح حـضور األطـفال احـتفال 

البالغني بأكمله دليالً على نضوجهم املتزايد وامتيازًا عليهم أن يفوزوا به بحسن سلوكهم.
  

وفــي كــّل األحــوال، يــشير بــيت الــعدل األعــظم إلــى أّن الــوالــديْــن هــما املــسئوالن عــن أطــفالــهما وعــليهما أن يــجبراهــم 
عـــلى الـــتّصرّف بـــأدب عـــندمـــا يـــحضرون الجـــلسات الـــبهائـــية.  أمّــــا إذا أصـــّروا عـــلى اإلزعـــاج فـــي الجـــلسات فـــيجب 
إخــراجــهم مــنها، وهــو أســلوب لــيس كــونــه ضــروريًّــا لــضمان جــوٍّ الئــق ووقــور لــالجــتماعــات الــبهائــيّة فحســب، بــل هــو 

جانب من جوانب تربية األطفال على احترام اآلخرين ومراعاة مشاعرهم، وإظهار االحترام والطّاعة لوالديهم.
(من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم بتاريخ 14 تشرين األول/ أكتوبر عام 1982 ألحداملحافل)

[70]

لـــم نجـــد تـــوضـــيًحا مـــفّصالً فـــي الـــكتابـــات املـــقّدســـة لـــلنّقاط الـــتي وردت فـــي بـــيان حـــضرة عـــبدالـــبهاء الـــذي تـــضمنته 
رســـالـــتك، إذ يـــجب فـــهم الـــبيان فـــي ســـياق الـــلوح الـــذي اقـــتُطف مـــنه.  يـــركّـــــز الـــبيان عـــلى املـــتطّلبات الـــالزمـــة لـــتربـــية 
الـــّصغار مـــنذ نـــعومـــة أطـــفارهـــم عـــلى مـــواجـــهة تحـــّديـــات حـــياة الـــكبار، واملـــساهـــمة فـــي الـــحفاظ عـــلى قـــاعـــدة ســـلوكـــيّة 
ملــجتمع مــتوازن ومــتقّدم، ويــؤكّـــد عــلى الــعواقــب الــوخــيمة الــتي يــمكن أن نــتوقّــعها فــي الــعادة إذا لــم يــتّم إيــالء اهــتمام 
كـاف بهـذه املـتطّلبات.  فـفي مـجتمع يـحكمه مـا جـاء بـه حـضرة بـهاءاهلل مـن أوامـر وأحـكام، سيسهـل عـلى الـفرد تـقديـر 

قيمة اإلطار الذي تعطي فيه تلك املتطّلبات أطيب الثّمار.

إّن مـا تجـدر مـالحـظته أّن بـيان حـضرة عـبدالـبهاء يـشير إلـى املـحاوالت الـتي يـبذلـها اآلخـرون ولـيس إلـى جـهود الـفرد 
نـفسه فـي الـتّعّلم وتهـذيـب طـباعـه الـّشخصيّة.  لـحسن الحـّظ تحـمل الـكتابـات املـقّدسـة فـي طـيّاتـها وعـوًدا عـديـدة بـشأن 
الــعفو واملــغفرة الــتي تــتيحها الــرّحــمة اإللــهيّة لــلنّفوس الــّضالــة، وهــناك شــواهــد عــلى قــّوة إيــمان الــفرد بــاهلل فــي تــغيير 
سـلوكـه مسـتقاة مـن حـياة أبـطال أمـراهلل وحـياة الـنّاس الـعاديّـني أيـًضا.  وكـما تـعلم، فـإّن الهـدف الـرّئـيس ملـجيء مظهـر 
أمــراهلل هــو تــغيير ســلوك األفــراد، وبــه يــتّم تــغيير ســلوك املــجتمع بــرمّــته.  لــذا أنــزل املظهــر اإللــهي أحــكامًــا وأوامــر مــن 
شــأنــها أن تــمّكن حــدوث ذلــك الــتغيير الــكبير، فــالــنّهايــة املــثلى نــحّققها بــالــتّدريــج بــمساعــي الــفرد وجــهاده، وبــالتّجــربــة 

والخطأ، وفوق هذا كّله باالستقامة على أمراهلل.
(من رسالة مؤرّخة 4 حزيران/يونيو 1984 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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بــاإلشــارة إلــى ســؤالــك مــا إذا كــان عــلى األمّـــهات أن يــعملن خــارج املــنزل، مــن املــهّم أن نــفّكر بــاملــوضــوع مــن مــنظور 
مــفهوم الــعائــلة الــبهائــيّة.  إّن هــذا املــفهوم قــائــٌم عــلى مــبدأ أّن الــرّجــل هــو املُــعيل الــرّئــيس لــلعائــلة، واألّم هــي املــعّلمة 
الـرئـيسة واألسـاسـيّة لـألبـناء.  وال يـعني ذلـك بـأّي حـال مـن األحـوال أّن املـهام ثـابـتة ال تـحتمل الـتّغيير أو الـتّعديـل لـكي 
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تــالئــم ظــروف عــائــلة مــعيّنة، وال يــعني أن مــكان املــرأة مــقصور عــلى املــنزل.  فــرغــم أّن املــسؤولــيّة الــرّئــيسة قــد تحــّددت 
فـي واقـع األمـر، إالّ أّن األّب مـن املـتوقّــع لـه أن يـلعب دورًا هـامًــا فـي تـربـية األبـناء، وقـد تـكون املـرأة أيـًضا مـورد رزق 
لــلعائــلة.  وصــحيح مــا أشــرت إلــيه، فــإّن حــضرة عــبدالــبهاء يــشّجع  الــنّساء عــلى "املــشاركــة الــتّامــة فــي إدارة شــؤون 

العالم وعلى قدم املساواة مع الرّجال."

فـيما يـتعّلق بـاسـتفساراتـك املحـّددة، فـإّن الـقرار املـتعّلق بـاملـّدة الـتي تـقضيها األّم فـي الـعمل خـارج املـنزل إنّـما يـعتمد 
عـلى ظـروف املـنزل الـّداخـليّة، وهـي املـعرّضـة لـلتّغيير مـن وقـت آلخـر.  فـاملـشورة الـعائـليّة سـتساعـد فـي الـتّوصّــــــــــل إلـى 
الحـــلول املـــناســـبة.  أمّــــا بـــخصوص اســـتفسارك عـــن الـــدورات الـــتّدريـــبيّة املـــتخّصصة، وهـــل ســـتكون أكـــثر مـــرونـــة فـــي 

املستقبل.  يوّضح بيت العدل األعظم أّن الظّروف املستقبليّة هي التي ستحكم مسائل كهذه.
(من رسالة مؤرّخة 9آب/ أغسطس 1984 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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يظهــر أّن الــباحــث املســتفسر الــذي أشــرت إلــيه قــد أســاء فــهم الــتّعالــيم الــبهائــيّة املــتعّلقة بــمسؤولــيّة اآلبــاء حــيال تــعليم 

أبنائهم.  من املؤّكد أّن األّب يلعب دورًا هاًما.  ففي الكتاب األقدس يتفّضل حضرة بهاءاهلل:

كُــتب على كّل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخّط ودونهما عّما حّدد في الّلوح... إّن الّـذي ربّـى إبنه او إبنًا من االبناء كأنّـه 
رّبى أحد أبنائي عليه بهائي وعنايتي ورحمتي اّلتي سبقت العاملني. 

إّن أهـمّية الـّدور الـذي أوكـل لـألّم تـأتـي مـن حـقيقة أنّــها املـعّلم األّول لـلطّفل، فـموقـفها وسـلوكـها، ودعـاؤهـا ومـناجـاتـها، وحـتّى مـا 
تأكله وحالتها الجسديّـة لها تأثيرها البالغ على الطّفل وهو ال يزال في رحمها.  وفور والدته، فهي التي منحها اهلل حليبًا هو 
الّطعام األّول الذي أُعدّ له.  وقد قّدر لها، إذا كان ذلك ممكنًا، أن تكون مع الطّفل لتربّـيه وتعّلمه في أيّـامه وأشهُـــره األولى.  وال 
يعني هذا أّن األّب ال يُـحّب طفله أيًضا وال يدعو له أو يهتّم به.  وألنّـه املعيل الرّئيس للعائلة، فالوقت الذي يقضيه مع طفله عادة 
مـا يـكون محـدوًدا، بـينما تـكون األّم  قـريـبة مـنه بـاسـتمرار خـالل الـفترة الـزّمـنّية األكـثر تـأثـيرًا عـلى تـكويـنه حـيث يـكون فـيها نـمّوه 
وتــطّوره أســرع مــنه فــي مــراحــل عــمره كــّلها.  وكــّلما نــما الــطّفل وأصــبح أكــثر اســتقاللــّية، تــتغيّر طــبيعة عــالقــته بــوالــدتــه ووالــده، 

وعندها يمكن لألّب أن يلعب دورًا أكبر.

قـد تجـد مـن املـفيد أن تـؤكّـــد لـلباحـث املسـتفسر أّن املـبدأ الـبهائـي الـقاضـي بـاملـساواة بـني الـرّجـل واملـرأة إنّــما جـاء واضـًحا فـي 
التّعاليم البهائّية، وحقيقة وجود تنّوعٍ  في املهام بينهما في بعض املجاالت ال تتعارض وهذا املبدأ.  

(من رسالة مؤرّخة 23 آب/أغسطس 1984 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم الثنني من األحبّاء)
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إّن بــيت الــعدل األعــظم يــدرك تــمامًــا مــعانــاة بــعض الــسيّدات كــونــهن أمّــهات مــنفردات يــأخــذن عــلى عــاتــقهّن مــسؤولــيّة 
تـربـية األبـناء واإلنـفاق عـليهم بـالـكامـل.  إّن مـقصد ديـن حـضرة بـهاءاهلل هـو إحـداث تـحّول جـذري فـي أسـاس املـجتمع 
اإلنــسانــي بــرمّـــته الــذي ســيشمل بــعث الــّروحــانــيّة فــي الــعالــم اإلنــسانــي، وتــحقيق وحــدة الــعالقــات اإلنــسانــيّة، وقــبول 
مــبادئ حــيويّــة مــن قــبيل مــساواة الــرّجــل واملــرأة؛ ونــتيجة لهــذا الــتّحّول ســيتّم تــعزيــز اســتقرار الــزّواج، وســيكون هــناك 
تـراجـع كـبير فـي الـظّروف الـتي تـؤّدي إلـى حـاالت انـهيار الـزّواج.  ولـتحقيق هـذا الهـدف بسـرعـة، عـلى الـبهائـينّي أن 
يســـتمّروا فـــي جـــذب الـــقوى الـــّروحـــانـــيّة الـــضروريّـــة إلنـــجاحـــه؛ وهـــذا يـــتطّلب الـــتزامًــــا تـــامًّــــا بـــاملـــبادئ الـــتي جـــاءت فـــي 
التّعاليم البهائيّة، وكّلهم ثقة بأّن الحكمة من وراء تلك التّعاليم املباركة ستتكّشف بالتّدريج لعموم الجنس البشرّي.

(من رسالة مؤرّخة 11 كانون الثّاني/يناير 1988 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
[74]
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إّن أفــضل طــريــقة لــلنّظر فــي املــسائــل الــتي أثــرتــها تجــدهــا فــي ضــوء الــتّعالــيم الــبهائــيّة املــتعّلقة بــالــعالقــات الــعائــليّة.  
يــجب أن يــسود هــذه الــعالقــات روح مــن االحــترام املــتبادل ومــراعــاة ملــشاعــر الــوالــديــن واألبــناء عــلى حــّد ســواء، بــحيث 
يـلجأ األبـناء إلـى الـوالـديـن طـلبًا لـلنّصح واإلرشـاد، ويـقوم الـوالـدان بـتربـية ورعـايـة أبـنائـهم.  إّن ثـمرة هـذه الـعالقـة هـي 
بـلوغ األطـفال سـن الـرّشـد وقـد صُـــــــــقلت قـواهـم الـخاصّـــــــــة بـحسن الـتّمييز وسـداد الـرّأي، وبـذلـك يـكون بـمقدورهـم تـوجـيه 

مسار حياتهم بأسلوب يحّقق لهم فالحهم ونجاحهم.  
                                           

وفـي إطـار هـذا االحـترام املـتبادل، عـلى الـوالـديـن أن يتحـليا بـالـحكمة والـعقالنـيّة إذا مـا طـّور أبـناؤهـم عـالقـات صـداقـة 
قـد تُـفضي فـي الـنهايـة إلـى الـزّواج.  وعـليهم أن يـراعـوا بـكّل دقّــة ظّـروف تـقديـمهم الـنّصيحة واألحـوال الـتي قـد تـبدو 

أنّها تدّخل في شؤونهم.

ومــن جهــتهم، عــلى األبــناء أن يــدركــوا أّن والــديــهم يــهّمهما جــدًّا خــيرهــم وصــالحــهم، وأّن وجــهة نــظر الــوالــديــن جــديــرة 
باالحترام وأخذها بعني االعتبار بكّل اهتمام.

وكـما تـعلمون، فـإّن اخـتيار شـريـك الـزّواج يـكون بـدايـًة بـني الـطرفـنْي املـعنينّْي مـباشـرة، ثـم يـتبعه الـحصول عـلى مـوافـقة 
األحياء من والدْي الطّرفني كشرط إلتمام الزّواج.

وبهـذا الـخصوص، كـما هـو الـحال فـي كـافـة مـناحـي الـعالقـات اإلنـسانـيّة، هـناك دور كـبير لـلمشورة فـي تـبديـد سـوء 
الفهم وتوضيح املسار الّصحيح الذي يجب أن يسلكه الفرد في ضوء التّعاليم البهائيّة املباركة.   

(من رسالة مؤرّخة 25 تّموز/يوليو 1988 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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مـع أّن دور األّم فـي تـنشئة األبـناء عـظيم حـقًّا، إالّ أنّـنا نـشعر أنّـه مـن املـهّم أالّ نـقّلل مـن شـأن أهـميّة املـسؤولـيّة الـتي 
أسـندتـها الـكتابـات املـقّدسـة لـألب فـي هـذا املـجال.  يـميل اآلبـاء الـيوم إلـى تـرك مـسألـة تـربـية األبـناء لـألمّــهات إلـى حـدّ 

ال يمكن تبريره على اإلطالق، وال نود أن نعطي انطباًعا بأّن التّعاليم البهائيّة تؤيّد هذا املوقف والّسلوك.   
(من مذّكرة أعّدها بيت العدل األعظم مؤرّخة 28 شباط/فبراير 1989)
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ال شــّك أّن تــبليغ أمــراهلل مــن أعــظم األعــمال لــدى الــغنيّ املــتعال، وتــتضاعــف بــركــات األحــبّاء إذا جــمعوا بــني الــتبليغ 
والهجـرة.  إّن الّسهـر عـلى احـتياجـات الـعائـلة هـو أيـًضا ذو أهـميّة روحـانـيّة سـامـية، وال يُـسمح بـتجاهـل تـرقّـي الـعائـلة 
بــاالنخــراط فــي خــدمــة أمــر اهلل.  إذ يــجب اعــتبار تــبليغ أمــراهلل وتــلبية احــتياجــات الــعائــلة كــالهــما فــي نــفس الــّدرجــة 
الــعالــية فــي مــيزان خــدمــة أمــراهلل.  إالّ أّن ظــروفًــا مــعيّنة هــي الــتي تحــّدد لــلعائــلة درجــة تــعامــلها مــع كــّل مــنها.  مــن 
املسـّلم بـه أّن أبـناء املـهاجـريـن يُـدعـْون إلـى مـشاركـة والـديـهم بـالـتّضحية عـندمـا يـنتقلون إلـى مـكان آخـر غـريـب عـليهم 
مـــثلما شـــارك أبـــناء حـــضرة بـــهاءاهلل وحـــضرة عـــبدالـــبهاء والـــديـــهم بـــتضحياتـــهم.  لـــكن عـــلينا أن ال نـــنسى أن األبـــناء 

سينالون نصيبهم من البركات الّروحانيّة وثواب الهجرة.  
(من رسالة مؤرّخة 8 شباط/فبراير 1990 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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لـقد طـرحـَت عـّدة أسـئلة حـول مـعامـلة األطـفال.  مـن الـواضـح مـن الـكتابـات املـقّدسـة الـبهائـيّة أن مـمارسـة الـتّأديـب هـو 
جـزء حـيوي ومـهّم فـي عـمليّة تـربـيّة األطـفال وتـعليمهم.  لـقد ذكـر حـضرة شـوقـي أفـندي فـي رسـالـة كُـــتبت بـالـنّيابـة عـنه 

ما يلي: 

�٢٤



إّن الـــتّأديـــب مـــن أّي نـــوع كـــان جســـديًـــا أو خُــــلقيًّا أو عـــقليًّا ال غـــنًى عـــنه فـــي الـــحقيقة، وال يـــمكن أن يـــكون أيّ 
تــوجــيه كــامــالً أو مــثمرًا إذا أهــمل هــذا الــعامــل، إّن الــطّفل عــندمــا يُــولــد يــكون بــعيًدا عــن الــكمال فــهو لــيس فــقط 
ـــــه هـــذا الـــطفل  عـــاجـــزًا لـــكنّه فـــي الـــحقيقة نـــاقـــص حـــتّى إنّـــه بـــالـــطّبيعة يـــميل أكـــثر إلـــى الشّــــــــّر، يـــنبغي أن يـــوجّـَ
وتـنضبط رغـباتـه الـطّبيعيّة وتُـكيّف وتـوجّــــه وإذا لـزم األمـر تُـكبح وتُـنظّم حـتى يـضمن نـمّوه الـجسمانـي والخُـــُلقي 
الـّصحيح. إّن الـوالـديـن الـبهائـينّي ال يـمكنهما حـقًّا أن يـتبنّيا مـوقـف "الـالّمـقاومـة" نـحو أوالدهـم وبـخاصّـــــــــة األوالد 
الـطّائشـني الـّضعيفني بـطبيعتهم، حـتّى إنّـه لـيس بـكاٍف أن يـصّليا ويـدعـوا اهلل مـن أجـلهم، بـل يـنبغي لـلوالـديـن 
فـي الـواقـع أن يـسعيا فـي غـرس مـبادئ سـلوك خُــُلقيّ فـي أذهـان أطـفالـهم الـغّضة بـكّل لـطف وصـبر ويـلّقناهـم 
مـــــبادئ هـــــذا األمـــــر املـــــبارك وتـــــعالـــــيمه بـــــكّل عـــــنايـــــة ولـــــباقـــــة ومـــــحبّة حـــــتى تـــــمّكنهم مـــــن أن يـــــصبحوا "أبـــــناء اهلل 

الحقيقينّي" ويّشبوا كمواطنني ُمخلصني أذكياء في ملكوته...

مـع أّن الـتّأديـب الجسـدي لـألطـفال أمـر مـقبول فـي سـياق عـمليّة تـربـيتهم وتـعليمهم، إالّ أنّـه يـجب أن يـتّم "بـكّل لـطف 
وصــبر" و "بــكّل عــنايــة ولــباقــة ومــحبّة" بــعيًدا جــدًّا عــن الــغضب والــعنف الــذي يــتعرّض فــيه األطــفال لــلّضرب واإلســاءة 
فــي بــعض مــناطــق الــعالــم.  إّن مــعامــلة األطــفال بهــذه الــطّريــقة الــبغيضة هــو إنــكار لــحقوقــهم اإلنــسانــيّة وخــيانــة لــلثّقة 

التي ينتظرها الّضعيف من القوّي في الجامعة البهائيّة.

مـن الـّصعب أن نـتخيّل سـلوكًـــا إنـسانـيًّا أكـثر خـّسة مـن التّحـرّش الـجنسيّ بـاألطـفال.  وأحـّط أشـكالـه سـفاح الـقربـى.  
فـفي وقـت مـن أقـدار اإلنـسانـيّة، وبـكلمات حـضرة ولـي أمـراهلل، عـندمـا يظهـر "ضـالل الـطّبيعة اإلنـسانـيّة" و "انحـطاط 
الخُــُلق اإلنـسانـي" و "فـساد وانـحالل الـنُّظُم البشـريّـة... كـّل ذلـك يظهـر بـأشـّد شـرور وأعـظم ثـوران".  وعـندمـا "يـسكت 
صـوت الـّضمير اإلنـسانـي" و "يـختفي شـعور الـحياء والخجـل" عـلى املـؤسّـــــسات الـبهائـيّة أن تـكون حـازمـة ويـقظة فـي 
الــتزامــها حــيال حــمايــة األطــفال الــذيــن ائــتُِمنت عــلى حــمايــتهم ورعــايــتهم، وأالّ تــسمح للتّهــديــدات أو االلــتماســات أن 
تـــكون ذريـــعة لـــتنأى بـــنفسها عـــن واجـــبها. وعـــلى أحـــد الـــوالـــديـــن الـــذي يـــعلم بـــأّن شـــريـــكه فـــي الـــزّواج يـــعرّض الـــطّفل  
للتحــرّش الــجنسي أالّ يــسكت عــلى ذلــك، بــل عــليه أن يــقوم بــكافــة الــتّدابــير الــالزمــة، بــمساعــدة املــحفل الــّروحــانــي أو 
السّــــــــلطات املــــدنــــيّة إذا اقــــتضت الــــّضرورة، لــــوقــــف هــــذا السّــــــــلوك الــــبذيء غــــير األخــــالقــــي عــــلى الــــفور وطــــلب الــــّشفاء 

والعالج.

ركّــــز حــضرة بــهاءاهلل بــشكل كــبير عــلى واجــبات الــوالــديْــن تــجاه أبــنائــهم، وحــّث األبــناء عــلى الــعرفــان بــالجــميل تــجاه 
والـديْـهم والـفوز بـرضـائـهما ألنّـه بـمثابـة الـفوز بـرضـاء اهلل. ومـع ذلـك، أشـار حـضرتـه إلـى أنّـه تـحت ظـروف مـعيّنة، يـمكن 
أن يُحـرم الـوالـدان مـن حـّق األبـّوة نـتيجة أعـمالـهما.  لـبيت الـعدل األعـظم الـحّق فـي أن يشـرّع بـالـخصوص، فـقد قـّرر 
أن يـتم الـرّجـوع إلـيه فـي الـوقـت الـحاضـر فـي جـميع الـحاالت الـتي يظهـر فـيها مـن سـلوك أو شـخصيّة أحـد الـوالـديـن 
أنّـه غـير جـديـر بـحصولـه عـلى حـّق األبـّوة كـحالـة املـوافـقة عـلى الـزّواج مـثالً.  فـمسائـل كهـذه مـمكنة الحـدوث مـن قـبيل 
قـــيام أحـــد الـــوالـــديـــن بـــسفاح الـــقربـــى، أو إذا حـــملت الـــطّفلة نـــتيجة االغـــتصاب، وأيـــًضا عـــندمـــا يُـــخفق أحـــد الـــوالـــديـــن 

عمًدا في حماية الطّفل من تحرّش جنسيّ آثم. 
(من رسالة مؤرّخة 24 كانون الثّاني/ يناير 1993 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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... مـع أّن األطـفال الـبهائـينّي ال يـرثـون أمـراهلل عـن آبـائـهم، فـإّن اآلبـاء مـسؤولـون عـن تـنشئة أطـفالـهم ورعـايـة صـّحتهم 
الـــّروحـــانـــيّة.  لهـــذا عـــلى الـــوالـــديـــن أن يـــسعوا فـــي إعـــالم أطـــفالـــهم مـــنذ نـــعومـــة األظـــفار بـــوجـــود اهلل وأّن يـــحبّوه، وأن 
يجهــــدوا فــــي تــــوجــــيههم نــــحو الــــطّاعــــة الــــتّامــــة لــــنصائــــح وأحــــكام وأوامــــر حــــضرة بــــهاءاهلل.  ومــــن بــــني هــــذه الــــنّصائــــح 
االعـتراف بـكافـة املـظاهـر اإللـهيّة واملـعاشـرة مـع األديـان كـّلها، والـّصداقـة مـع جـميع البشـر، وأهـميّة تحـّري الـحقيقة.  

�٢٥



لهــذا مــن الــطّبيعي اعــتبار أطــفال الــبهائــينّي بــهائــينّي إالّ إذا كــان هــناك مــانــع يــحول دون ذلــك.  وبــأســاس كهــذا مــن 
املـعرفـة والـفهم سـيكون كـّل طـفل قـد أُعـّد بـشكل جـيّد ألن يـفّكر بـوضـوح ويـقّرر لـنفسه أّي طـريـق سيسـلك عـندمـا يـصل 

سن البلوغ أو في مسار حياته كبالغ. 
(من رسالة مؤرّخة 26 كانون الثّاني/ يناير 1994 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)
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هــناك عــّدة فــقرات فــي الــكتابــات املــقّدســة تــركّــــز عــلى أهــميّة وحــدة الــعائــلة واملــسؤولــيّة الــكبرى الــتي يــجب أن يــولــيها 
األبناء تجاه والديْهم والوالدين تجاه أبنائهم. وعليه، فإّن البهائينّي مدعّوون حقًّا إلى إطاعة والديهم.

ومـع ذلـك، فـإّن مـبدأ االعـتدال فـي جـميع األمـور مـن أهـّم املـبادئ الـبهائـيّة.  حـتّى الـفضائـل، إذا تـمّسكنا بـها إلـى حـدّ 
اإلفـراط ولـم نـقرنـها بـفضائـل أخـرى مـكّملة، فـإنّـها قـد تـؤّدي إلـى ضـرر كـبير.  فـعلى سـبيل املـثال، عـلينا أن ال نـتوقّــع 
مـــن الـــطّفل أن يـــصغي إلـــى أوامـــر والـــديـــه إذا طـــلبوا مـــنه أن يـــرتـــكب مـــعصية.  وكـــذلـــك هـــناك خـــطر عـــظيم يـــكمن فـــي 
تـــعظيم أحـــد األحـــكام بـــمعزل عـــن أحـــكام أخـــرى.  وكـــما بـــنّي حـــضرة عـــبدالـــبهاء إّن وحـــدة الـــعائـــلة هـــو أمـــر فـــي غـــايـــة 

األهميّة، شريطة أن تحّقق التّوازن بني حقوق كّل فرد من أفرادها:
وفــــًقا لــــتعالــــيم حــــضرة بــــهاءاهلل، يــــجب تــــثقيف الــــعائــــلة، كــــونــــها وحــــدة إنــــسانــــيّة، بــــمقتضى أحــــكام الــــتّنزيــــه 
والـتّقديـس.  ويـنبغي تـعليم أفـراد الـعائـلة كـافـة الـفضائـل اإلنـسانـيّة. كـما يـجب مـراعـاة سـالمـة الـّربـاط الـعائـلي 
عـــلى الـــّدوام، وعـــدم انـــتهاك أي حـــّق مـــن حـــقوق أفـــرادهـــا،  فـــحقوق االبـــن واألب واألم يـــجب أالّ تُـــنتهك، وأالّ 
تــكون مــخالــفة لــلمنطق واألصــول.  فــكما تــترتّــب عــلى اإلبــن واجــبات مــعيّنة تــجاه والــده، فــكذلــك تــترتّــب عــلى 
األب واجـبات مـعيّنة تـجاه ابـنه.  ولـألّم واألخـت وسـائـر أفـراد الـعائـلة امـتيازات وحـقوق مـعيّنة يـجب املـحافـظة 
عـليها جـميعها.  وعـالوة عـلى ذلـك، يـجب دعـم وتـعزيـز وحـدة الـعائـلة، واعـتبار أّي ضـرر يـلحق بـأّي فـرد مـنها 

هو ضرر يلحق الجميع، وراحة كّل منهم هو راحة للجميع، وشرف أحدهم هو شرف الجميع.  
(مـن كـتاب Promulgation of Universal Peace: خـطب لـحضرة عـبدالـبهاء ألـقاهـا فـي  الـواليـات املتحـدة األمـريـكيّة وكـندا عـام 1912، 

الطّبعة الثّانية، دار الطّبع والنّشر في ويلمت، 1982، ص 168)

وهـناك مـبدأ أسـاسـي آخـر يـجب أن يـتأثّـر بـه فـهم الـبهائـيّ لـوجـوب طـاعـة الـوالـديـن ومـقاربـته أال وهـو الـنّصيحة اإللـهيّة 
بـاملـشورة فـي جـميع األمـور.  وكـما يـتفّضل حـضرة عـبدالـبهاء بـأّن "املـشورة هـي إحـدى الـعناصـر األسـاسـيّة لـألحـكام 
اإللـهيّة".  فـإذا اسـتطاع االبـن وأحـد الـوالـديـن، أن يـعّمقا بـاملـشورة فـهمهما لـوجـهة نـظر بـعضهما الـبعض، والـوصـول 

إلى وحدة في الفكر والهدف، عندئٍذ يمكن تجنّب الّصراع حول الطّاعة.

بــــخصوص نــــقاشــــك حــــول الــــعالقــــة بــــني طــــاعــــة الــــوالــــديــــن مــــن نــــاحــــية وإبــــداء الــــرّأي الــــّشخصي  والحــــريّــــة والــــنّضوج 
الـــّروحـــانـــي مـــن نـــاحـــية أخـــرى، يـــوجّــــــه بـــيت الـــعدل األعـــظم عـــنايـــتك إلـــى وجـــهة نـــظر أخـــرى حـــول املـــوضـــوع.  فـــمع أنّ 
األفـراد مـسؤولـون عـن أعـمالـهم ونـمّوهـم الـّروحـانـي، إالّ أنّـهم ال يـعيشون فـرادى بـل هـم جـزء مـن عـائـالت ومـجتمعات.  
إّن اتّــخاذ قــرار بــتنازل الــفرد عــن رغــبته الــّشخصيّة أمــام رغــبة والــديــه أو مــؤسّـــــــسات أمــراهلل أو السّـــــــلطات املــدنــيّة أو 
الـقانـون فـي تـلك املـسألـة – يـمثّل تـعبيرًا عـن حـريّـة اإلرادة ولـيس تـحجيًما لـها.  وفـي اخـتيار االبـن اإلطـاعـة، فـإنّـه بـذلـك 

يسهم في وحدة العائلة ال بل وأكثر من ذلك في وحدة أمراهلل.
(من رسالة مؤرّخة 24 أيلول/ سبتمبر 1997 ُكتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[80]
   فـــأطـــفالُـــنا تـــلزَمُـــهم الـــتربـــيُة الـــّروحـــانـــيُّة واالنخـــراُط فـــي الـــحياِة الـــبهائـــيِّة.  وعـــلينا أال نـــتركَــــُهم هـــائـــمني عـــلى وجـــوهِــــِهمْ 
صـرعـى تـياراِت عـالـمٍ مـوبـوٍء بـاألخـطاِر األخـالقـيِّة.  فـفي مـجتمعِ الـيومِ يـواجـُه األطـفاُل مـصيرًا قـاسـيًا حـرجًـــا.  فـاملـاليـنيُ 
ِك االجــتماعــيِّ، ويجــُد األطــفاُل أنــفَسهم غــربــاَء بــني والــديْــِن وأفــرادٍ  واملــاليــنُي فــي الــقطِر تــلَو اآلخــِر يــعانــوَن مــن الــتَّفكُّ
بــالــغني آخــريــن ســواء عــاشــوا فــي بَــحبوحــِة الــغنى أو مــرارِة الــفقِر.  ولهــذه الــغربــة جــذوٌر فــي مســتنقعِ األنــانــيِّة الــتي 
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َك االجــتماعــيّ  تــفرزُهــا املــاديّــُة الــبحتُة وتــشّكُل جــوهــَر الــالديــنيِّة املُســتولــيِة عــلى قــلوِب البشــِر فــي كــلِّ مــكاٍن.  إنَّ الــتّفكُّ
خٍ.  ومـع ذلـك، فهـذا األمـُر لـيَس حِــــكرًا عـلى عـرٍق أو  لـألطـفاِل فـي وقـِتنا الـرّاهـِن مـؤشـٌر أكـيٌد عـلى مـجتمعٍ منحـلٍّ مـتفسِّ
طـبقٍة أو أمّــٍة أو وضـعٍ اقـتصادّي مـعنّي، فـالجـميع مـبتلىً بـه.  ومـا يـعتصُر قـلوبـنَا أملًا مـشاهـدةُ عـدٍد كـبيٍر مـن األطـفالِ 
فــي مــختلِف أرجــاِء الــعالــمِ يُــَجنَّدون فــي الــجيِش ويُســتخَدمــون عُـــّماالً ويُــباعــون رقــيًقا ويُــكرَهــون عــلى مــمارســِة الــبغاءِ 
ويُـجعلوَن مـاّدةً لـلُمنتجات والـتّصاويـر اإلبـاحـيِّة، ويهجـرهـم آبـاؤهـم املـنشغلون بـأهـوائِــهم الـّشخصيِّة، ويـقعون فـريـسةَ 
أشـكاٍل أخـرى ال حـصَر لـها مـن الخـداعِ واالسـتغالِل.  وكـثيٌر مـن هـذه الـفظائـعِ يـمارِسُـــــها اآلبـاُء أنـفُسهم مـع أطـفالِـهم.  
وعــليه ال يــمكُن تــقديــُر األضــراِر الــّروحــانــيّة والــنّفسيِّة الــنّاجــمِة عــن ذلــك.  وال يــمكُن لــجامــعِتنا الــبهائــيِّة أن تــعيَش فــي 
مــــعزٍل عــــن إفــــرازاِت تــــلَك الــــظّروِف.  إّن وعــــيَنا بهــــذه الــــحقيقِة يــــجُب أن يــــدفــــَعنا جــــميعاً نــــحَو الــــعمِل الــــحثيِث والَجهــــدِ 

املوصوِل لصالحِ األطفاِل وسالمِة املستقبِل... 

إّن األطــفاَل هــم أنْــفَُس كــنٍز يــمكُن لــلجامــعِة أن تــمتلَكه، ألن فــيهم نــرى أمــَل املســتقبِل وضــمانَــُه.  وهــم الــذيــن يحــملون 
بــذوَر الــّشخصيِّة الــتي ســيكون عــليها املــجتمع فــي املســتقبِل والــتي يــشّكلها إلــى حــدٍّ كــبيٍر مــا يــفعُله الــبالــغون فــي 
الــجامــعِة أو بــما يُــْخِفُقون فــي أدائــه تــجاهَ األطــفاِل.  إنــهم أمــانــٌة ال يــمكُن لــجامــعٍة فــرّطــت بــها أن تــفلَت مــن الــعقاِب.  
ـــــــلوِك الـــتي  فـــتطويـــق األطـــفاِل بـــاملـــحبِّة مـــن الجـــميعِ، وأســـلوُب مـــعامـــلِتهم، ونـــوُع االهـــتمامِ املـــبذوِل نـــحَوهـــم، وروُح السّـُ
يــتعامــل بــها الــكبار مــعهم، كــل ذلــَك يــمثُّل جــزًءا مــن الــجوانــِب الــحيويّــِة للسّــــــلوِك واملــوقــِف املــطلوِب.  فــاملــحبُّة تســتدعــي 
الـــنّظاَم واالنـــضباَط، واملـــحبُّة تســـتلزُم الـــشجاعـــَة عـــلى تـــعويـــِد األطـــفاِل وتـــدريـــِبهم عـــلى الشّــــــــدائـــِد، ال أن نـــترَك الـــعنانَ 
لـنزواتِــهم أو نـترُكَـــُهم بـالـكّليِّة لـيحّققوا أهـواَءهـم.  ويـجُب تـوفـيُر جـوٍّ يـشعر األطـفاُل فـيه بـانـتمائِــهم لـلجامـعِة فـيشاركـونَـها 
أهــدافَــها وطــموحــاتِـــها.  يــجب تــوجــيُههم بــمحبٍة ال تخــلو مــن الحــزمِ لــلعيش وفــَق مــعايــيِر الــحياِة الــبهائــيَِّة، وأن يــقومــوا 

بدراسِة األمِر املبارِك وتبليِغِه بأساليَب تتَّفُق وظروفَهم...

الن املــسؤولــيَة األســاســيَة فــي تــربــيِة أطــفالِــهم وتــنشئِتهم.   ــــَه بــعَض الــكلماِت لــلوالــديْــِن الــلذيْــن يتحــمَّ واآلن نــودُّ أن نــوجّـِ
إنــنا نــناشــُدهــم بــذَل االهــتمامِ املســتمرِّ لــتربــيِة أطــفالِــهم تــربــيًة روحــانــيًة. ويــبدو أن بــعَضهم يــعتقُد بــأن هــذا الــنوَع مــن 
الـتربـيِة يـقعُ ضـمَن مـسؤولـيِة الـجامـعِة وحـَدهـا، وآخـرون يـعتقدون بـضرورِة تـرِك األطـفاِل دون تـدريـِسهم األمـَر املـباركَ 
ِة.  كــلُّ  حِــــفاظــاً عــلى اســتقاللِــهم فــي التّحــري عــن الــحقيقِة. وهــناك مَـــْن يــشعرون بــأنّــهم لــيسوا أهــالً لــلقيامِ بهــذه املُـهمَّ
ـيا أبــناَءهــما وبــناتِــهما  هـــذا خـــطأ.  لـــقد تـــفّضَل حـــضرةُ عـــبد الـــبهاء "فُــرَِض عــلى الــوالــديْــن فــرضــاً بــأن يُــربّـِ
ِة"، وأضـاف أنّـه "فـي حـاِل قـصورِهِـما بهـذا الـّصدد فـُهما مؤاخـذان ومـدحـوران  ويـعلِّماهـم بـمنتهى الـهمَّ
ومــذمــومــان لــدى اهلل الــغيُّور".  وبـــغضِّ الـــنَّظِر عـــن مســـتوى الـــتّحصيل الـــعلميّ لـــلوالـــديْـــِن تـــبقى مـــهّمتهما هـــامـــةً 
وحـّساسـًة فـي صـياغـِة الـتطّور الـّروحـانـيّ ألطـفالِـهم.  عـليهما أال يسـتخفّا بـقدرتِـــهما فـي تـشكيِل شـخصيِة أطـفالِـهما 
األخــالقــيّة. ألنــهما صــاحــبا الــتأثــيِر األســاســي عــليهم بــتأمــنيِ الــبيئِة املــناســبِة فــي املــنزِل الــتي يَخْــــلقانــها بــحِبهم هللِ، 
والـجهاِد مـن أجـِل تـنفيِذ أحـكامِـــه، واتّـصافِــهما بـروحِ الخـدمـِة ألمـرِه، وتـنزيـِههما عـن شـوائـِب الـتّعصِب، وتحـّررِهـما مـن 
شــروِر الــغيبِة املــدمّـــرِة.  فــكلُّ والــٍد مــؤمــٍن بــالجــماِل املــبارِك يحــمُل فــي عــنِقه مــسؤولــيَة الســلوِك الــكفيِل بــإظــهاِر الــطّاعــةِ 
الـتّلقائـيّة لـلوالـديـِن، وهـي الـطّاعـُة الـتي تـولـيها الـتعالـيمِ املـباركـِة قـيمًة كـبيرة.  ومـن الـطبيعي أّن الـوالـديـن، إلـى جـانـبِ 
أعـبائِــهما املـنزلـيِّة، عـليهما واجـُب دعـمِ صـفوِف تـعليمِ األطـفاِل الـتي تـنظّمها الـجامـعُة. ويـجُب أن نـضعَ نـصَب أعـيِننا 
أيـضاً أن األطـفاَل يـعيشون فـي عـالـمٍ يـخبرُهـم بـحقائـَق جـافّـٍة قـاسـيٍة مـن خـالِل تـجارَب مـباشـرٍة مـجبولـٍة بـاألهـواِل الـتي 
مـرَّ ذكـرُهـا، أو بـما تنشـرُه وسـائـُل اإلعـالمِ مـن مـعلومـاٍت ال يـمكُن تـفاديـها، وكـثيٌر مـنهم يُـساقـون نـحَو الـبلوغِ قـبل أوانِـه، 
وبــينهم أطــفاٌل يــبحثون عــن قــيمٍ ومــعايــيَر تهــدي خُـــطاهــم فــي حــياتِـــهم. وأمــاَم هــذه الخــلفيِّة الــقاتــمِة املــشؤومــِة ملُـجتمعٍ 

خٍ متدهور، على األطفاِل البهائيني أن يسطعوا نجوماً متأللئة رمزاً ملستقبٍل أفضل. متفسِّ
(من رسالة الرضوان لعام 2000 التي وّجهها بيت العدل األعظم إلى البهائينّي في العالم)

[81]
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 تعزيز الحياة البهائيّة

مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل

طــوبــى لــبيت فــاز بــعنايــتي وارتــفع فــيه ذكــري وتشــرّف بــحضور أولــيائــي الــذيــن نــطقوا بــثنائــي 
وتــمّسكوا بــحبل عــنايــتي وفــازوا بــتالوة آيــاتــي. إنّــهم عــباد مــكرمــون الــذيــن وصــفهم اهلل فــي قــيوم 

األسماء وفي كتب أخرى. إنّه هو الّسامع وهو النّاظر وهو املجيب. 
(من أرشيف املركز البهائي العاملي) 

[82]

ِة ُهوَ إِنْفَاقُ امْلَرِْء َعَلى نَفِْسِه َوَعَلى أَْهلِِه َواْلفَُقرَآِء ِمْن إِْخوَِتِه ِفي ِديِنِه. رَأُْس اْلِهمَّ

رَأُْس الـتَِّجارَِة هُــوَ حُـــبِّي بِــِه يَسْــــتَْغِني كُــلُّ شَــــيٍْء عَــْن كُــلِّ شَــــيٍْء َوبِــُدونِــِه يَـفْتَِقُر كُــلُّ شَــــيٍْء عَــْن كُــلِّ شَــــيْءٍ 
َوَهذَا َما رُِقَم ِمْن َقَلمِ ِعزٍّ ُمِنيٍر.

 
(مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل النّازلة بعد الكتاب األقدس، ص 136) 

[83]

ال شــّك أبــًدا فــي أّن كــّل مــا صــدر وجــرى مــن الــقلم األعــلى مــن أوامــر ونــواٍه يــرجــع نــفعها إلــى الــعباد أنــفسهم، ومــنها 
مـثالً حـقوق اهلل، وإذا ُوفّـق الـنّاس عـلى أدائـها وهـبهم الـحّق، جـّل جـاللـه وعـزّ، الـبركـة كـما يـبقى ذلـك املـال مـن نـصيبهم 
ونـصيب ذريّـتهم، وكـما تـرى، فـإّن أكـثر أمـوال الـنّاس مـا كـانـت ولـن تـكون مـن نـصيبهم، ويسـّلط الـحّق األغـيار عـليها 
أو ورّاثًـا يـكون األغـيار أفـضل مـنهم. إّن حـكمة اهلل الـبالـغة فـوق كـّل ذكـر وبـيان. إّن الـنّاس يشهـدون ثـّم يـنكرون 

ويعرفون ثّم يجهلون. لو عملوا باألوامر لحصلوا على خير الّدنيا واآلخرة. 
(املجموعة املستندية لحقوق اهلل، مقتطف رقم 17)

[84]

مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء

إنّـي أدعـو اهلل أن يـجعل بـيتِك مـحالً لسـطوع أنـوار الهـدى وانـتشار آيـات اهلل وتـوقّـد نـار مـحبته فـي 
قــلوب عــبيده وإمــائــه فــي كــّل حــني واعــلمي أّن كــّل بــيت يــرتــفع مــنه ذكــر اهلل بــالتهــليل إلــى املــلكوت 

الجليل ذلك البيت جنّة من جنان اهلل وروضة من رياض ملكوت اهلل. 

(من أرشيف املركز البهائي العاملي) 
[85]

إذا تجـّلى الـحّب والـوفـاق فـي الـعائـلة فـإنّـها سـتتقّدم وتـصبح مسـتنيرة وروحـانـيّة، ولـكن إذا سـادت الـعداوة والـبغضاء 
بني أفرادها، فإّن دمارها وهالكها محتومان.

(The Promulgation of Universal Peace : خـطب ألـقاهـا حـضرة عـبدالـبهاء خـالل زيـارتـه إلـى الـواليـات املتّحـدة وكـندا عـام 1912، 
طبعة منّقحة (دار ويلمت للطّباعة والنّشر 1982)، ص 154)

[86] 
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يـمكننا مـقارنـة املـلل بـأفـراد عـائـلة، فـالـعائـلة مـكّونـة مـن أفـراد، وكـّل مـّلة مـكّونـة مـن أفـراد وأشـخاص أيـًضا. فـإذا جـمعتم 
جــميع املــلل تــصبح عــائــلة عــظيمة. ومــن الــواضــح أّن الــنّزاع والجــدال بــني أفــراد عــائــلة واحــدة يــؤّديــان إلــى الخــراب. 

وبنفس الكيفيّة فإّن الحرب والقتال بني امللل يؤّديان إلى دمار عظيم.
 (مترجم عن الفارسيّة، مجموعة خطابات حضرة عبدالبهاء، ج2، ص 99)

[87]

عامل كّل األصدقاء واألقرباء وحتّى الغرباء بمنتهى املحبّة واللطافة. 
(مترجم من لوح بالفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي) 

 [88]

ال تحـزن، فسـتسكن عـاصـفة األحـزان، وتـزول الحسـرات، ويـتالشـى الحـرمـان، وتشـتعل نـار مـحبّة اهلل فتحـرق أشـواك 
الـــهّم والـــغّم! اســـتبشر واطـــمئن بـــعنايـــات الـــبهاء عـــلى شـــأن تـــنعدم مـــعه الـــّريـــبة والـــّشك، وتظهـــر فـــيوضـــات الـــغيب فـــي 

عرصة الوجود...

إذا آثـــر األصـــدقـــاء واألقـــربـــاء االبـــتعاد عـــنك، ال تحـــزن فـــاهلل قـــريـــب مـــنك. أمّــــا أنـــت فـــتقرّب مـــا اســـتطعت مـــن األقـــربـــاء 
والــــغربــــاء وأظهــــر لــــهم الــــعطف واملــــحبّة. وكــــن فــــي غــــايــــة الــــّصبر والتّحــــّمل. ومــــهما بــــلغوا مــــن الــــظّلم عــــامــــلهم بــــالــــعدل 

واإلنصاف، ومهما أبدوا من البغض العداوة فقابلهم بالّصدق واأللفة واملصالحة. 
(مترجم عن لوح بالفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي)

[89]

أيّـها اإلخـوة الـعطوفـني الـّسالـكني سـبيل اهلل! اشـكروه تـعالـى ملـا جـمعتم األخـّوة الـجسمانـيّة والـّروحـانـيّة مـًعا. وأصـبح 
بــاطــنكم عــني ظــاهــركــم، وظــاهــركــم عــنوان بــاطــنكم. إّن حــالوة هــذه اإلخــّوة تــمتّع مــذاق الــّروح، ولــذّة هــذه النّســبة تســرّ 
الـفؤاد. احـمدوا اهلل ألنّـكم كـالـطيور الـّشكورة قـد بـنيتم أعـشاشـكم فـي الحـدائـق اإللـهيّة، وبـاملـثل سـتبنون أعـشاشـكم 
فـي روضـة الـرّحـمن فـي املـلكوت األبـهى فـوق أغـصان سـدرة املـنتهى، فـأنـتم طـيور مـروج الهـدايـة وعـنادل أيـكة املـوهـبة. 

فأّي فضل هذا وأّي عناية عظيمة تلك. فاشكروا اهلل على هذا الفضل العظيم والفوز الجليل. 
(منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج2، ص 244) 

[90]

أوصـلوا بـشارة املـلكوت إلـى األسـماع، وانشـروا كـلمة اهلل فـي األصـقاع، واعـملوا بـالـنّصائـح والـوصـايـا اإللـهيّة. أي، 
قــــومــــوا بــــأعــــمال وآداب تهــــب الــــحياة لــــجسم الــــعالــــم وتــــوصــــل طــــفل اإلمــــكان إلــــى مــــقام الــــرّشــــد والــــبلوغ. اشــــعلوا مــــا 
اسـتطعتم شـمع املـحبّة فـي كـّل مـحفل، وادخـلوا السّــــــرور واالمـتنان بـغايـة الـرّأفـة إلـى كـّل فـؤاد. الطـفوا الـغربـاء تـمامًــا 
كــما تــالطــفون األقــربــاء، وكــونــوا لــلغير عــطوفــني أوفــياء كــما أنــتم لــألحــبّاء. وإذا ســعت نــفس للحــرب فــاســعوا لــلّصلح، 
وإذا طــــعنكم أحــــد فــــي الــــكبد فــــضعوا مــــرهــــًما عــــلى جــــرحــــه، وإذا شــــمت بــــكم أحــــبّوه، وإذا المــــكم فــــامــــدحــــوه. وإذا 
أعـطاكـم الـّسّم الـقاتـل فـقّدمـوا لـه الّشهـد الـّشافـي، وإذا أوقـعكم فـي التّهـلكة فـامـنحوه الـّشفاء األبـدي. وإذا سـبّب لـكم 
أملًــا كـــونـــوا لـــه عـــالجًـــــا، وإذا أصـــبح شـــوكًــــا كـــونـــوا ورًدا وريـــحانًـــا. نـــتيجة لهـــذه األعـــمال واألقـــوال قـــد يـــغدو هـــذا الـــعالـــم 
الــظّلمانــي نــورانــيًّا وهــذا الــعالــم الــتّرابــي ســماويًّــا وهــذا الــّسجن الــّشيطانــي أيــوانًــا رحــمانــيًّا. فــتزول الحــرب الجــدال 

وترتفع خيمة املحبّة والوفاء في قطب العالم. 
(مترجم عن لوح بالفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي) 

[91]
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كـــّل إنـــسان نـــاقـــٍص أنـــانـــيٌّ وال يـــفّكر إالّ فـــي راحـــته ومـــصلحته الـــّشخصيّة، ولـــكن مـــع اتّـــساع آفـــاق فـــكره قـــليالً يـــبدأ 
بـالـتّفكير فـي راحـة وخـير عـائـلته. وإذا اتّـسعت آفـاق فـكره أكـثر أضـحى يـفّكر فـي سـعادة أهـل بـلده. وعـندمـا تـتّسع 
آفـاق فـكره أكـثر فـأكـثر يـفّكر فـي عـزّة وطـنه وأمّــته. وعـندمـا تـتّسع آفـاق فـكره اتّـساعًـــا تـامًّــا وتـصل إلـى درجـة الـكمال 
يـــفّكر فـــي عـــلّو نـــوع اإلنـــسان، ويـــطلب خـــير جـــميع الخـــلق، ويـــسعى فـــي راحـــة وســـعادة جـــميع الـــبلدان، وهـــذا دلـــيل 

الكمال.
(منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، رقم 34) 

[92]

أّي رّب! فـــــي هـــــذا الـــــّدور األعـــــظم شـــــفاعـــــة األبـــــناء لـــــآلبـــــاء مـــــقبولـــــة لـــــديـــــك، وهـــــذا مـــــن خـــــصائـــــص ألـــــطاف هـــــذا الـــــّدور 
الـالمـتناهـية. فـيا رّب يـا رحـمن، اقـبل إذن رجـاء عـبدك هـذا لـدى عـتبة أحـديّـتك، واغـرق والـده فـي بـحور األلـطاف، فهـذا 

االبن قائم على خدمتك وساعٍ دوًما في سبيل محبّتك. إنّك أنت املعطي الغفور العطوف!
(مترجم عن الفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي) 
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يـا إمـاء الـرّحـمن اشـكرن جـمال الـقدم الجـتماعـكّن فـي هـذا الـقرن األعـظم والـعصر املـنّور. وشـكر هـذه األلـطاف يـكون 
بـــاالســـتقامـــة عـــلى العهـــد واملـــيثاق بـــكّل مـــتانـــة وقـــّوة، وبـــموجـــب الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة والشّـــــــريـــعة املـــقّدســـة قـــومـــوا بـــإرضـــاع 
أطـفالـكّن مـنذ سـّن الـطّفولـة مـن ثـدي الـتّربـية الـكامـلة، وتـربـيتهم مـنذ سـّن الـرّضـاعـة عـلى شـأن تـرسـخ اآلداب والسّـــــلوك 
بــموجــب الــتّعالــيم اإللــهيّة تــمامًـــا فــي طــبائــعهم وطــينتهم. فــاّول مــرّب وأّول مــعّلم هــّن االمّـــهات الــلواتــي يــؤســسن حــقًّا 

سعادة ورفعة وأدب وعلم ومعرفة وفطنة ودراية وديانة األطفال.
(منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج1، ص 123-122) 
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أيّـــتها الـــوردة املـــتفتّحة فـــي حـــديـــقة مـــحبّة اهلل، احـــمديـــه ملـــا خُــــلقِت مـــن صـــلب األحـــبّاء، ورضـــعت مـــن ثـــدي مـــحبّة اهلل، 
ونـــشأت ونـــموت فـــي حـــضن مـــعرفـــة اهلل، أمـــلي أن تـــحّققي آمـــانـــي أبـــيك وأمّـــك، وتـــصبحي ســـروة بـــاســـقة فـــي حـــديـــقة 

آمالهما، وثمرة طيّبة يانعة لشجرة تطّلعاتهما، وتقومي بخدمة كلمة اهلل، وتصبحي سبب عزّة أمراهلل.
(منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج2، ص 243) 
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مقتطفات من رسائل كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي

فـبيت بـهائـيّ حـقيقيّ إنّـما يُـعّد حـصنًا حـقيقيًّا يـمكن لـألمـر املـبارك االعـتماد عـليه فـي تخـطيطه لحـمالتـه. فـإذا كـان ... 
و ... يــحبّان بــعضهما الــبعض ويــرغــبان فــي الــزّواج، فــإّن حــضرة شــوقــي أفــندي ال يــريــد لــهما أن يــعتقدا أّن بهــذه 
الخـطوة يحـرمـان نـفسيْهما مـن امـتياز الخـدمـة، بـل إّن ذلـك االتـحاد فـي الـحقيقة سـيعزّز مـن قـدرتـهما عـلى الخـدمـة. 
لــيس هــناك مــا هــو أجــمل مــن زواج الــبهائــينّي فــي مــقتبل الــعمر وتــأســيسهم بــيوتًــا بــهائــيّة حــقيقيّة كــتلك الــتي يــريــدهــا 

حضرة بهاءاهلل.
(من رسالة مؤرخة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1932 موّجهة ألحد األحبّاء) 
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لــقد شــعر حــضرتــه بــأســىً شــديــد لــدى عــلمه بــالــّصعاب الــتي تــواجــهها عــائــلتك وبــمشاكــلك واألمــور الــتي تــثير قــلقك. 
ويـــرجـــوك أن تـــبقى قـــويًّـــا صـــابـــرًا واثـــًقا بهـــدايـــة اهلل وعـــونـــه األكـــيديْـــن. لـــديـــنا جـــميعنا عـــراقـــيل مـــاديّـــة صـــغيرة فـــي هـــذه 
الــحياة، ولــيس بــإمــكانــنا التّخــلص مــنها بــالــكّلية. إال أّن أفــضل مــا يــمكننا الــقيام بــه، بــعد أن تــكون كــّل جــهودنــا قــد 
فشـلت فـي تـالفـيها، هـو الـتركـيز عـلى تـلك األمـور الـتي بـإمـكانـها وحـدهـا جـلب الـّسعادة الـحقيقيّة والـسكينة لـقلوبـنا. 
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وعــليك أن تــكون شــاكــرًا هلل الــذي مــّكنك مــن مــعرفــته وقــبول أمــره. ألن هــذا بــكّل تــأكــيد هــو املــصدر الــوحــيد لــلّسعادة 
والـــعزاء فـــي لحـــظات املـــعانـــاة. هـــل هـــناك مـــا هـــو جـــديـــر بـــاالهـــتمام أكـــثر مـــن الـــقيام عـــلى تـــبليغ أمـــره؟ هـــذه نـــصيحة 
حـضرة ولـيّ أمـر اهلل. يـأمـل حـضرتـه مـنك أن تـنسى، قـدر اسـتطاعـتك، صـعابـك املـاديّـة وأن تـركـز بـالـكّليّة عـلى دراسـة 
الـتّعالـيم اإللـهيّة ونشـرهـا. فـأنـت تتحـّلى بـاالهـتمام والحـماس والـتّكريـس واملـقدرة املـطلوبـة، وسـيكون مـن املـؤسـف أن 

تفشل في استغالل هذه الّصفات املميّزة بأقصى درجة ممكنة.
(من رسالة مؤرخة في 4 تشرين األول/ أكتوبر 1933 موّجهة ألحد األحبّاء) 
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يـــرغـــب حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل أن أحـــثِّك، عـــلى وجـــه الـــخصوص، أن تـــبقي صـــابـــرة وواثـــقة، وفـــوق ذلـــك كـــّله أن تـــبدي 
لـزوجـك مـنتهى الـّلطف واملـحبّة كـردٍّ عـلى مـا تـعانـيه مـنه مـن مـعارضـة وكـراهـيّة. إن مـوقـفًا وديًّـا واسـترضـائـيًّا فـي مـثل 
هـذه الـحاالت لـيس واجـبًا عـلى كـّل بـهائـيّ فحسـب، بـل هـو أفـضل السّـــــبل وأنـجعها لكسـب تـعاطـف وإعـجاب مـن كـانـوا 
فـي الـّسابـق أعـداء لـألمـر املـبارك أيـًضا. إّن الـحب، هـو بـالـطّبع اإلكـسير األقـوى الـذي بـإمـكانـه تـحويـل أخـّس الـنّاس 
وأوضـعهم إلـى أرواح سـماويّـة. عـسى أن يُـسهم املـثل الـذي تـضربـينه فـي تـأكـيد صـّحة هـذا املـبدأ الجـميل فـي األمـر 

املبارك.
(من رسالة مؤرخة في 6 كانون األول/ ديسمبر 1935 موّجهة إلحدى إماء اهلل)
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إّن رســـالـــة حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل لـــكم هـــي أّن عـــليكم أن تـــجاهـــدوا بـــاســـتمرار لـــتعكسوا فـــي حـــياتـــكم الـــخاصّـــــــــــة وفـــي 
عــالقــاتــكم االجــتماعــيّة أيــًضا جــمال رســالــة حــضرة بــهاءاهلل ونــقاءهــا وقــّوتــها املــحيية لــلنّفوس. عــلى الشّــــــباب الــبهائــيّ 
الــيوم أن يــكونــوا قــدوة لشــباب الــعالــم فــيعيشوا بــالــتّالــي وفــق أســمى مــعايــير السّـــــــلوك. فــليس مــن شــيء بــقادر عــلى 
الــتّأثــير فــي الــعالــم الــخارجــي وجــذب اهــتمامــه الجــّدّي واحــترامــه أفــضل مــن الــتّمّسك الــوثــيق املــلموس بــأهــداب املُـثُل 

والتّعاليم املباركة من ِقبَل كّل شاب وشابّة بهائيّة.
 ( (من رسالة  مؤرخة في 17 آذار/ مارس 1937 ملجموعة من الشباب البهائيّ
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إّن مـا ذكـرتـه مـن ظـروف صـعبة تـتعرّض لـها عـائـلتك، وخـاصّـــــــــة بـتأثـيرهـا األكـبر عـلى إخـوانـك وأخـواتـك، لـهو أمـر مـؤسـف 
حـــقًّا. وفـــي الـــوقـــت الـــتي تـــشعر فـــيه أّن هـــناك أمـــورًا ال تســـتطيع الـــتّغّلب عـــليها، عـــليك أالّ تـــفقد كـــّل أمـــل فـــي تـــحّسن 
أوضــاعــك مــهما كــان ذلــك الــتّحّسن تــدريــجيًّا. إّن مــوقــفًا يــتّصف بــالسّـــــــلبيّة الــتّامــة لــيس مــن شــأنــه إالّ أن يتســبّب لــك 
بـــاملـــزيـــد مـــن اإلحـــباط. وعـــليه، فـــإّن عـــليك أن تتحـــّلى بـــالـــّشجاعـــة والـــثّقة وتـــسعى بـــكّل مـــثابـــرة، ضـــمن مـــا تـــسمح لـــك 

إمكاناتك وظروفك، في إصالح الوضع في عائلتك.
(من رسالة مؤرخة في 20 شباط/ فبراير 1940 موّجهة ألحد األحبّاء) 
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أسـف حـضرتـه لـعلمه بـأّن... حـزيـنة الـنّفس. وال ريـب أنّـها إذا وجـدت عـائـلتها غـير مـتقبّلة ألمـر اهلل، فـيجب أالّ يـغرقـها 
ذلــك فــي الحــزن واألســى، ذلــك ألّن الــنّفوس ليســت كــّلها مســتنيرة روحــانــيّة. وفــي حــقيقة األمــر فــإّن كــثيرًا مــن أفــراد 
عـــائـــالت األنـــبياء أنـــفسهم ظـــّلوا فـــي ضـــاللـــهم حـــتّى أمـــام مـــا شـــاهـــدوه مـــن الـــحجج والـــبراهـــني املـــقنعة الـــتي أتـــى بـــها 
مظهــــر أمــــراهلل. وعــــليه، فــــإّن عــــلى األحــــبّاء أالّ تحــــزنــــهم مــــثل تــــلك األمــــور، وأن يــــوكــــلوا أمــــر مــــن يــــحبّونــــهم إلــــى اهلل، 
وبخـــدمـــاتـــهم وإخـــالصـــهم ألمـــر اهلل ســـيفوزون بـــحّق الـــّشفاعـــة لـــدى الـــحّق فـــي الـــتماس الـــوالدة الـــّروحـــانـــيّة لـــهم فـــي 

النّهاية.
(من رسالة مؤرخة في 9 آذار/ مارس 1942 موّجهة ألحد األحبّاء) 
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إن زواجًــــــا بـــني روحـــني مـــدركـــني تـــمامًـــا لـــرســـالـــة اهلل فـــي هـــذا الـــيوم، ومـــكرّســـنْي نـــفسيْهما لخـــدمـــة أمـــره ويـــعمالن لـــخير 
البشريّة، يمكنه أن يكون قّوة فاعلة في حياة اآلخرين ومثاالً يُحتذى وإلهاًما للبهائينّي وغيرهم.

(من رسالة مؤرخة في 4 آب/ أغسطس 1943 موّجهة الثنني من األحبّاء) 
[102]

يـشعر حـضرة ولـيّ أمـر اهلل بـعميق األسـف مـن املـوقـف الـعدائـيّ لـبعض أفـراد عـائـلتك تـجاه األمـر املـبارك الـذي قـمتِ 
عــلى خــدمــته، ويــرى بــأّن عــليك أن تــبذلــي قــصارى جهــدِك لــتجنّب مــعاداتــهم، نــاهــيك عــن التّخــلي عــن إيــمانــك أو أن 

تصبح عضًوا غير فاعل فيه.

وحـيث أنّـك عـاجـز عـن إثـارة اهـتمامـهم بـاألمـر املـبارك فـإّن خـير مـا تـقوم بـه هـو مـا نـصَحنا بـه حـضرة املـولـى دومًــا فـي 
مـــثل هـــذه الـــحاالت: دعـــوهـــم وشـــأنـــهم وادعـــوا مـــن أجـــلهم. وكـــن عـــلى يـــقني بـــأن حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل ســـيدعـــو أيـــًضا 
الســـتنارة قـــلوبـــهم. فـــكم مـــن الـــناس، وبـــعد عـــداء شـــديـــد لـــألمـــر املـــبارك، فـــازوا بـــاإليـــمان فـــي الـــنّهايـــة بـــالـــّصبر واملـــحبّة 

وبالّلباقة والّدعاء من قبل قريب أو صديق بهائيّ.
(من رسالة مؤرخة في 14 تشرين األول/ أكتوبر 1943 موّجهة ألحد األحبّاء) 

[103]

يـرى حـضرتـه أّن عـليِك أن تظهـري لـزوجـك مـنتهى املـحبّة والـتّعاطـف بـكافّـة الـوسـائـل والـطّرق. وإذا مـا سـاورنـا أدنـى 
شــــّك فــــي السّــــــــلوك الــــذي يــــجب أن نســــلكه كــــبهائــــينّي، عــــلينا أن نــــفّكر بــــحضرة عــــبدالــــبهاء وأن نــــدرس حــــياتــــه ونــــسأل 
أنـفسنا مـاذا كـان سـيفعل؟ فـهو مَــثَلنا األعـلى فـي كـّل شـيء. وأنـِت تـعرفـني مـدى رقّـته وكـيف كـان يـغدق مـحبّته وعـطفه 

على الجميع مثل نور الّشمس.

من حّق زوجك وطفلك أن يفوزا بحبّك، وهما يمنحانك فرصة رائعة إلثبات مدى إيمانك باألمر املبارك.

وعليِك أيًضا أن تبتهلي لحضرة بهاءاهلل كي يوّحد بينك وبني زوجك ويجعل بيتك بيتًا حقيقيًّا تخيّم عليه الّسعادة.
(من رسالة مؤرخة في 9 آذار/ مارس 1949 موّجهة إلحدى إماء اهلل) 

[104]

بـــخصوص مـــشاكـــلكما الـــعائـــليّة، يـــرى حـــضرتـــه بـــأن عـــليكما أن تـــناقـــشا هـــذه املـــسائـــل مـــع مـــحفلكما الـــّروحـــانـــي إذا 
رغــبتما فــي الــنّصح، فــإّن إحــدى مــهام تــلك الــهيئات الــّروحــانــيّة إســداء الــنّصح لــألحــباء وتــقديــم يــد الــعون لــهم، وهــو 

امتياز لكما أن تتوّجها ملحفلكما.
(من رسالة مؤرخة في 10 نيسان/ أبريل 1947 موّجهة لزوجني بهائينّي) 

[105]

لـــطاملـــا شـــعر حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل بـــأّن الـــبهائـــينّي فـــي ... ال يـــعيشون فـــي بـــعض الـــحاالت وفـــًقا لـــلُمثُل الـــتي وضـــعها 
حـــضرة بـــهاءاهلل لـــلزّواج، فـــهم مـــيّالـــون لـــلتأثـــر بـــمواقـــف الـــنّاس الـــّسائـــدة الـــتي تـــنّم عـــن األنـــانـــيّة واالســـتخفاف بـــربـــاط 
الـــزّوجـــيّة. وعـــليه، فـــعندمـــا يـــرى حـــضرتـــه أنـــك نـــجحِت فـــي الـــعيش وفـــًقا لـــلمعايـــير الـــبهائـــيّة وتـــقّدمـــني أفـــضل مـــا عـــندك 
وتـصونـني هـذا الـّربـاط املـقّدس بـينك وبـني زوجـك سـيكون بـالـطّبع فـي غـايـة الـّسعادة. ويـأمـل مـنِك أن تـكونـي فـي وضـع 
هـو قـدوة لـألخـريـات. فـهو ال يـوافـق بـعض الـبهائـيّات فـي أسـلوبـهّن فـي التّخـّلص مـن واجـباتـهّن تـجاه أزواجـهّن بـحّجة 

خدمة األمر املبارك، أو يبحثن عن أزواج جدد.

�٣٢



(من رسالة مؤرخة في 2 نيسان/ أبريل 1950 موّجهة إلحدى إماء اهلل) 
 [106]

ســـيدعـــو حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل كـــي تـــصبح والـــدتـــك بـــهائـــيّة وتـــقوم عـــلى خـــدمـــة أمـــر اهلل بـــكّل نـــشاط وفـــاعـــليّة. عـــليِك أن 
تـضعي نـصب عـينيك أّن بسـلوكـك حـياة بـهائـيّة مـكرّسـة سـتتأثّـر والـدتـك عـلى نـحو يـوازي أو يـفوق تـأثّـرهـا عـن طـريـق 
القراءة والّدراسة. فعندما يرى املرء أثر التّعاليم البهائيّة على حياة شخص آخر فغالبًا ما يكون لذلك تأثير كبير.

(من رسالة مؤرخة في 12 تموز/ يوليو 1952 موّجهة إلحدى إماء اهلل)
[107] 

إن تـحقيق طـموحـاتـنا الـّشخصية نـادرًا مـا يجـلب لـنا الـّسعادة، بـل عـلى الـعكس، إذ عـادة مـا يـثير مجـموعـة كـامـلة مـن 
طـموحـات جـديـدة. وفـي املـقابـل، عـندمـا نـنغمس فـي واجـباتـنا كبشـر، تـجاه عـائـالتـنا وزمـالئـنا، وكـبهائـينّي تـجاه األمـر 

املبارك ونخدمه بأفضل ما نستطيع وفق ظروفنا فإنّنا سنبدأ في إدراك معنى الّسعادة.
(من رسالة مؤرخة 23 أيار/ مايو 1956 موّجهة ألحد أفراد األحبّاء) 

[108]

سـيدعـو حـضرة ولـيّ أمـر اهلل لـِك وألبـنائـك وزوجـك الـعزيـز. واآلن وقـد اتّحـدتـم جـميًعا فـي ظـّل األمـر املـبارك، وتـعملون 
مـًعا بـسعادة فـإّن الـبركـات اإللـهيّة سـتشملكم بـالـتأكـيد وسـتبارك تـأيـيدات الـّروح الـقدس عـملكم. إّن املـغناطـيس الـذي 
يجـذب الـّروح الـقدس هـو الخـدمـة فـي ديـن اهلل وخـاصّـــــــــة تـبليغ أمـره الـعظيم. سـيدعـو حـضرتـه كـي يـصبح كـّل فـرد مـن 
أفـراد عـائـلتك نجـًما سـاطـًعا فـي سـماء املـشيئة اإللـهيّة. إّن دراسـة الـكلمة اإللـهيّة والـتأمّــل فـي مـعانـيها والـّدعـاء ومـن 
ـِبعت هــذه الخــطوات ســيتطّور الــفرد  ثــّم الــعمل هــي أمــور ضــروريّــة. وتــأتــي بــعد ذلــك املــثابــرة عــلى الــعمل. فــإذا مــا اتّـُ

روحانيًّا وسيفوز بالنّصر في خدمة أمر اهلل.
(من رسالة مؤرخة في 5 حزيران/ يونيو 1956 موّجهة ألحد األحبّاء)

[109] 

عــليك أن تخــلق فــي الــبيت مــع عــائــلتك روحًــــا مــن املــحبّة الــبهائــيّة بــحيث تجــلب بــها زوجــتك وأطــفالــك بــكّل صــدق لــألمــر 
املبارك... إّن وجود االنسجام في املنزل لهو العنصر األهّم ألطفالك.

(من رسالة مؤرخة في 18 آب/ أغسطس 1957 موّجهة ألحد األحبّاء) 
[110]

مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو كتبت بالنّيابة عنه

مــــن أبــــرز مــــا عــــلى املــــحفل الــــروحــــانــــيّ املحــــليّ أن يهــــتّم بــــه مــــن أهــــداف فــــي عــــمليّة تــــطّوره نــــحو الــــنّضج الــــتّاّم هــــو: 
الــتّصرّف كــراعٍ مــحّب لــرعــيّته مــن الــبهائــينّي، وتــعزيــز الــوحــدة والــوئــام بــني األحــبّاء، وتــوجــيه الــعمل الــتبليغيّ، وحــمايــة 
أمــراهلل، وتــنظيم الــّضيافــات الــتّسع عشــريّــة واملــناســبات األمــريّــة واالجــتماعــات الــدوريّــة لــلجامــعة، وتــعريــف الــبهائــينّي 
بخـططه، ودعـوة أفـراد الـجامـعة لـتقديـم مـقترحـاتـهم، وتـعزيـز كـّل مـا فـيه خـير وصـالح الشّـــــباب واألطـفال، واملـشاركـة فـي 
الــنّشاطــات اإلنــسانــيّة طــبًقا لــلظّروف. وفــي عــالقــته بــأفــراد األحــبّاء، فــإّن عــلى املــحفل الــروحــانــيّ أن يــعمل بــاســتمرار 
عـلى دعـوة وتـشجيع أفـراد األحـبّاء عـلى دراسـة األمـر املـبارك وتـبليغ رسـالـته املـجيدة، والـعيش وفـق تـعالـيمه، والـتّبرّع 
بحـريّـة وبـشكل مـنتظم لـلّصناديـق األمـريّـة، واملـشاركـة فـي نـشاطـات الـجامـعة، والـّلجوء لـلمحفل الـروحـانـيّ طـلبًا لـلنّصح 

واملساعدة كّلما لزم األمر.
(من رسالة مؤرخة في 30 تموز/ يوليو 1972 كتبها بيت العدل األعظم ألحد املحافل الّروحانيّة املركزيّة)

[111] 

�٣٣



كـما تـعلم جـيًّدا، فـإّن حـضرة بـهاءاهلل تـفّضل قـائـالً: " لـعمري إّن أداء الـحقوق حُــــْكم عـظيم. وعـلى الـكّل أداؤهـا فـهي 
مـنبع الـرّخـاء والـفضل والـخير. وهـذه عـطيّة بـاقـية لـكّل نـفس فـي كـّل عـالـم مـن عـوالـم اهلل، رّب الـَغناء والـكرم" إّن املـؤمـن 
املخــلص الــذي مُـــنح شــرف أداء حــقوق اهلل وامــتيازه، لــن يــلتمس األعــذار لــتجنّب تــنفيذ هــذا الــواجــب الــّروحــانــيّ، بــل 
ســيبذل كــّل مــا فــي وســعه لــإليــفاء بــه. ومــن نــاحــية أخــرى، وبــقدر مــا تــعتبر إطــاعــة هــذا الــحكم مــسألــة تــرجــع لــضمير 
الـفرد وأّن أداء الـحقوق عـمل طـوعـيّ، فـإنّـه لـيس مـن الـالئـق الـقيام بـأكـثر مـن إعـالم األحـبّاء فـي ... بـواجـبهم املـقّدس 

وتركهم يقّررون بأنفسهم ما الذي يرغبون القيام به بهذا الخصوص.

واملـــبدأ نـــفسه يـــنطبق عـــلى أولـــئك األحـــبّاء الـــذيـــن يســـرفـــون فـــي اإلنـــفاق عـــلى عـــائـــالتـــهم، ويشـــترون أو يـــبنون مـــنازل 
ويــؤثــثونــها بــما يــفوق حــاجــاتــهم بــكثير، ويــعتبرون هــذه املــصاريــف مــصاريــف مــنطقيّة مــعقولــة رغــبة مــنهم فــي تــجنب 

أداء حقوق اهلل.
(من رسالة مؤرخة في 26 شباط/ فبراير 1973 كتبها بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء)

[112] 

إّن الـتّعليم املـناسـب لـألطـفال هـو أمـر فـي غـايـة األهـميّة لـتقّدم الـجنس البشـرّي، وإن لـّب كـّل أنـواع الـتّعليم وأسـاسـها 
الـجوهـرّي هـو الـتّربـية الـروحـانـيّة واألخـالقـيّة. عـندمـا نـبّلغ إخـوانـنا فـي البشـريّـة حـقائـق األمـر املـبارك وأسـلوب الـحياة 
فــي الــّديــن الــبهائــيّ فــإّن عــلينا أن نــجاهــد فــي تخــطّي حــواجــز مــن الــالّمــباالة، واملــاديّــة، والخــرافــات، وكــمٍّ هــائــل مــن 
أفـكار خـاطـئة مـكّونـة مسـبًقا. أمّــا األطـفال حـديـثي الـوالدة فـإّن أرواحـهم طـاهـرة لـم تـتلّوث بـشؤون الـّدنـيا، ومـع نـمّوهـم 
سـيواجـهون امـتحانـات وصـعوبـات ال عـّد لـها. فـعلينا مـنذ تـفتّحهم لـلحياة واجـب تـربـيتهم روحـيًّا ومـاديًّـا وفـق الـطّريـقة 
الــــتي بــــيّنها لــــنا اهلل، لــــيصبحوا بــــالــــتّالــــي، عــــند بــــلوغــــهم ســــّن الــــرّشــــد، أبــــطاالً فــــي أمــــره املــــبارك وعــــمالــــقة روحــــانــــينّي 
وأخــالقــينّي بــني أفــراد الــجنس البشــرّي وعــلى اســتعداد ملــواجــهة كــافّــة االمــتحانــات، وســيكونــون بــالــطّبع "أنجــم ســماء 

العرفان" و"املياه الجارية التي تتعّلق بها حياة كّل البشر".
(من رسالة مؤرخة في 31 آب/أغسطس 1976 كتبها بيت العدل األعظم إلى كافة املحافل الّروحانيّة املركزيّة) 

[113]

مـــع مـــالحـــظة أنّـــِك وزوجـــِك قـــد تـــشاورتـــما مـــع مـــحفلكما الـــروحـــانـــيّ فـــي مـــشاكـــلكما الـــعائـــليّة دون أن تـــتلّقيا مـــنه أيّـــة 
نــصيحة، كــما تــشاورتــما حــول وضــعكما مــع مســتشار فــي الــّشؤون الــعائــليّة دون أي نــجاح أيــًضا، فــإّن بــيت الــعدل 
األعـظم يـرى أهـمية إدراكـك أنـت وزوجـك أّن الـزّواج يـمكن أن يـكون مـصدر خـير لـكما وبـاعـثًا عـلى الـّشعور بـاألمـان 
والـّسعادة الـّروحـيّة. إال أّن هـذا لـيس أمـرًا يـأتـي مـن فـراغ. فـلكيّ يـصبح الـزّواج مـصدرًا لـالطـمئنان ال بـّد مـن تـعاون 

شركاء الزّواج أنفسهم ومساعدة عائالتهم لهم.
(من رسالة مؤرّخة 24 حزيران/يونيو 1979 كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء) 
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إّن املــفهوم الــبهائــيّ لــدور املــرأة فــي املــجتمع مــفهوم فــريــد. فــخالفًــا لــلميول الــّسائــدة حــالــيًّا نــحو الــتّقليل مــن أهــميّة 
األمــومــة، فــإّن األمــر املــبارك يــؤكّــــد أّن هــذا الــّدور يُــعّد مــسؤولــيّة ســامــية وعــلى درجــة كــبيرة مــن األهــميّة فــي الــتّطور 
السّـــــليم لـلجيل الجـديـد، وبـالـتّالـي فـي خـلق مـدنـيّة دائـمة الـتّطور والـحفاظ عـليها. إّن إنـاطـة املـهّمة اإلنـسانـيّة فـي تـربـية 
األطـــفال بـــاألم تـــأتـــي مـــباشـــرة مـــن حـــقيقة كـــونـــها هـــي الـــتي تحـــمل الـــطّفل فـــي رحـــمها. فـــموقـــفها وســـلوكـــها، ودعـــاؤهـــا 

ومناجاتها، وحتّى ما تأكله وحالتها الجسدّية لها تأثيرها البالغ على الطّفل وهو ال يزال في رحمها...
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ومـــع ذلـــك فـــإّن الـــتّعالـــيم الـــبهائـــيّة ال تـــدعـــو املـــرأة أن تـــبقى حـــبيسة املـــنزل وال تـــطلب مـــنها أن تـــنشغل فـــقط فـــي املـــهام 
املـــنزلـــيّة. هـــناك إشـــارة لـــلّدور املـــقّدر لـــلمرأة فـــي الـــّدور الـــبهائـــيّ نجـــده فـــيما تـــفّضل بـــه حـــضرة عـــبدالـــبهاء بـــأن "عـــلى 

النساء أن يتقدمن ويؤدين مهماتهن في كافّة مناحي الحياة، ليصبحن مساويات للرّجال."

وإّن الـنّساء يـتقّدمـن فـي دورة حـضرة بـهاءاهلل جـنبًا إلـى جـنب مـع الـرّجـال. فـليس هـناك مـن مـجال أو حـالـة يـمكن لـهنّ 
أن يتخــــّلفن فــــيها عــــنهم، فــــلهّن حــــقوق مــــساويــــة لــــلرّجــــال وســــيدخــــلن مســــتقبالً كــــافــــة فــــروع إدارة املــــجتمع. وســــيكون 
ســمّوهــّن عــلى شــأن يــرتــقني إلــى أرفــع املســتويــات فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ فــي كــافــة املــناحــي واملــساعــي. فــاطــمئنوا وال 
تــــنظروا لــــوضــــعهّن الــــحالــــي، فــــفي املســــتقبل ســــيشعّ عــــالــــم الــــنّساء بــــضياء المــــع. فهــــذا هــــو هــــدف حــــضرة بــــهاءاهلل 

ومشيئته.
(من رسالة مؤرخة في 4 آب/ أغسطس 1992 كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء)
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... إّن تـــعالـــيم األمـــر املـــبارك واضـــحة تـــمامًـــا حـــول ضـــرورة إيـــالء االهـــتمام بـــتربـــية األطـــفال وتـــعزيـــز الـــحياة الـــعائـــليّة. 
فـــاملـــشكلة الـــتي أثـــرِت االنـــتباه إلـــيها تنجـــم عـــندمـــا يـــرى األحـــبّاء أنـــفسهم أمـــام نـــداءات مـــلّحة تـــدعـــوهـــم إلـــى مـــّد يـــد 
املـساعـدة فـي نشـر األمـر املـبارك، فـي الـنّشاطـات اإلداريـة لـلجامـعة الـبهائـيّة، وفـي أعـمال الـتعّمق واالسـتحكام. إنّ 
التّحــدي املــاثــل أمــامــهم يــكمن فــي قــرارهــم كــيف يســتجيبون لهــذه الــنّداءات دون إغــفال مــسؤولــيّاتــهم تــجاه أطــفالــهم 

وتجاه باقي أفراد أسرتهم، آخذين بعني االعتبار محدوديّة الوقت والطّاقات واملوارد التي تواجه جميع البهائينّي.

لـيس هـناك مـن أسـلوب سـليم وحـيد ملـواجـهة هـذا التّحـدي، ذلـك ألن ظـروف األفـراد مـختلفة تـمامًــا، ومـع ذلـك فـإنّـه مـن 
الــواضــح أن عــلى الــبهائــينّي الــسعي نــحو تــحقيق الــتّوازن عــلى نــحو يــأخــذ بــاالعــتبار االحــتياجــات املــنطقيّة لــألطــفال 
والــعائــلة واحــتياجــات الــجامــعة الــبهائــيّة ونــمّوهــا. ومــع نــمّو الــعائــلة وتــطّورهــا يــجب بــذل جهــد واع لجــلب كــافّــة أفــرادهــا 
نــحو خــدمــة األمــر املــبارك عــلى نــحو يــصبح فــيه األطــفال جــزًءا مــنه، فــال يــبدون اســتياءهــم مــن انخــراط الــوالــديــن فــيه. 

ويأتي ذلك في عمليّة من التّشجيع والتّنشئة وتحفيز أفراد العائلة والتي يغذّيها جّو املشورة العائليّة الّسليمة.
(من رسالة مؤرخة في 20 أيلول/سبتمبر 1992 كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء)
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إّن أســئلتك جــميعها خــاصّــــــــــة بــموضــوع حــيوّي يــتعّلق بــالــتربــية الــبهائــيّة لــألطــفال. إّن بــيت الــعدل األعــظم يــعتبره أمــرًا 
فـي غـايـة األهـميّة أن يـسعى اآلبـاء الـبهائـيّون جـاهـديـن ملـساعـدة أبـنائـهم لـيقومـوا بـدراسـة مـنهجيّة مسـتدامـة لـلتّعالـيم 
الـبهائـيّة، وأن يـضفوا الـّروحـانـيّة عـلى حـياتـهم، وأن يـشّكلوا شـخصيّتهم وفـًقا لـلمعايـير واألسـس الـتي وضـعها حـضرة 
بــهاءاهلل. إّن نــجاح الــوالــديْــن فــي اإليــفاء بهــذه الــواجــبات الــحيويّــة ســيقّلل مــن مــخاطــر وقــوع أبــنائــهم فــريــسة لــلقوى 
الهـــّدامـــة الـــتي هـــي ســـمة مـــميّزة لـــنظام اجـــتماعـــي آخـــذ بـــاالنحـــطاط وبـــحاجـــة مـــاسّـــــــة لـــلبعث الـــّروحـــانـــيّ، وســـيجنّبهم 

الحرمان من ألطاف ورحمة حضرة بهاءاهلل الّشافية.
(من رسالة مؤرخة في 2 تموز/ يوليو كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء)
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إّن حــمايــة األوالد مــن تــأثــير الــتّيارات الــالأخــالقــيّة ملــجتمع الــيوم تــعتبر واحــدة مــن أكــبر التحــديــات الــتي تــواجــه اآلبــاء 
الـبهائـينّي. إنّـا نـتعاطـف مـعكما حـيال مـا تـشعران بـه مـن قـلق تـجاه مـا لـوسـائـل اإلعـالم، وخـاصـة الـبرامـج الـتلفزيـونـية، 
مــن تــأثــير سيّئ عــلى األطــفال. وكــما تــعلمان جــيًّدا فــإنّــه لــيس هــناك مــن أســلوب عــمليّ بــمقدوره أن يحــمي األطــفال 
كــّليًّا مــن املــشاكــل األخــالقــيّة فــي املــجتمع الــذي يــترعــرعــون فــيه. وبــالــتّالــي يــجب عــلى الــوالــديْــن بــذْل مــا فــي وســعهم 
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لـلتّأكّـــد مـن تـلّقي أطـفالـهم تـربـية روحـانـيّة مـنذ نـعومـة أظـفارهـم، وذلـك مـن خـالل دروس األخـالق الـبهائـيّة الـتي تـرعـاهـا 
مؤّسسات األمر املبارك والتّوجيه األخالقي والقدوة الحسنة في املنزل.

وحــــيث أنّــــه يســــتحيل عــــلى األطــــفال الــــبهائــــينّي تــــجنّب مــــشاهــــدة الســــلوك الــــالّأخــــالقــــي، فــــيغدو مــــن األهــــميّة بــــمكان 
اســتغالل مــا يــمكن أن يــتعرّض لــه األطــفال مــن مــشاهــد وســلوكــيّات عــبر وســائــل اإلعــالم وفــي الــحياة الــيومــيّة، بــكلّ 
حـكمة مـن قـبل الـوالـديـن كـوسـيلة لهـدايـتهم ومـساعـدتـهم عـلى تـقديـر الـفائـدة الـعمليّة والـّروحـانـيّة لـلتميّز. أمّــا بـالنسـبة 
ملــــدى ســــعيكما فــــي الــــتّقليل مــــن تــــعرض أوالدكــــما ملــــثل تــــلك الــــتأثــــيرات فــــهي مــــتروكــــة لــــحكمتكما فــــي ضــــوء الــــتّعالــــيم 

املباركة.
(من رسالة مؤرخة في 4 أيلول/سبتمبر 2001 كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة لزوجني بهائينّي)
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لـقد تـأثّـر بـيت الـعدل األعـظم لـدى عـلمه بـمدى مـحبّتك للجـمال املـبارك ورغـبتك الـخالـصة فـي خـدمـة أمـره ونـيل رضـائـه. 
هـناك طـرق عـّدة لخـدمـة أمـراهلل، وعـلى كـّل شـخص أن يـختار أفـضل مـا يـمكنه الـقيام بـه ضـمن طـاقـاتـه وإمـكانـاتـه. إنّ 
الـفرص لخـدمـة األمـر املـبارك ال تـمنع الـفرد بـالـّضرورة مـن تـقديـم املـساعـدة ألفـراد عـائـلته، فـمن املـهّم مـالحـظة أّن كـلّ 
أوجـه حـياة الـفرد إنّـما هـي مـجال لخـدمـة حـضرة بـهاءاهلل: فـالـحّب واالحـترام الـذي يـكنّه الـّشخص لـوالـديـه، وسـعيه فـي 
الـــتّحصيل الـــعلمي، وعـــنايـــته بـــصّحته، واقـــترافـــه مـــهنة أو تـــجارة، وســـلوكـــه نـــحو اآلخـــريـــن وتـــمّسكه بـــمعايـــير أخـــالقـــيّة 
سـامـية، وزواجـه وتـنشئة األطـفال، ونـشاطـاتـه فـي تـبليغ األمـر املـبارك وفـي بـناء قـّوة الـجامـعة الـبهائـيّة، وبـالـطّبع دعـاؤه 

اليوميّ ودراسته للكتابات البهائيّة املباركة، كّل ذلك يُعّد خدمة ألمره املبارك.
(من رسالة مؤرخة في 22 أيلول/ سبتمبر 2002 كتبت بالنّيابة  عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحداألحبّاء) 
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بــخصوص ســؤالــك مــا إذا كــان يــتوجّـــــب عــليك الــحصول عــلى مــوافــقة والــديْــك عــلى الــزّواج، فــإّن هــناك حــاالت محــّددة 
نــادرة يــمكن فــيها اعــتبار هــذا املــطلب مــتعذّر الــتّطبيق إذا كــان أحــدهــما أو كــليهما: فــي حــالــة الــوفــاة، إذا كــان غــير 
ســـليم عـــقليًّا وغـــير قـــادر عـــلى اتّـــخاذ قـــرار بـــنظر الـــقانـــون، إذا كـــان مـــجهول اإلقـــامـــة، إذا تـــبرّأ أو تخـــّلى رســـميًّا عـــن 
مـسؤولـيّته تـجاه ابـنه او ابـنته، إذا أسـاء مـعامـلة طـفله بـشكل خـطير. ويـجب الـرّجـوع فـي الـحالـتني األخـيرتـني إلـى بـيت 

العدل األعظم نظرًا لشيوعهما من أجل دراسة كّل حالة واتّخاذ القرار املناسب بشأنها.
(من رسالة مؤرخة في 19 كانون األول/ ديسمبر 2006 كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء) [120]

يـنتابـك الـقلق مـن تـطبيق هـذا املـبدأ فـيما يـتعّلق بـتربـية األطـفال والشّــــــباب وتـسأل عـّما إذا كـان مـن املـقبول أن يـختار 
طـــفلك أالّ يـــكون بـــهائـــيًّا. إّن الـــطّريـــق إلـــى فـــهم الهـــدف مـــن تحـــّري الـــحقيقة فـــي هـــذا الـــّسياق هـــي إدراك عـــدالـــة تـــرك 
الحــريّــة لــألفــراد لــيقّرروا بــأنــفسهم مــا الــذي ســيؤمــنون بــه اعــتماًدا عــلى بــحثهم الــخاّص وقــناعــاتــهم الــّداخــلية، وعــدم 
فـرض أّي إلـزام عـليهم بـالـقبول الـتّلقائـي بـما يـؤمـن بـه والـداهـم أو اآلخـرون. ويـعني هـذا أيـًضا أّن عـلى الـفرد الـبالـغ 
مـسؤولـيّة تـقريـر عـقيدتـه الـتي سـيعتنقها. إّن األوالد الـذيـن نـشأوا وتـربّـوا فـي كـنف والـديـن بـهائـينّي وعـلى مـعرفـة األمـر 
املـبارك، سـيدركـون، بـفضل مـا تـلّقوه مـن نـصائـح وتـوجـيهات، أّن عـليهم أن يتحـّملوا تـلك املـسؤولـيّة تـجاه أنـفسهم. وقـد 
جـرى تـوضـيح هـذه الـنّقطة فـي تـوجـيه حـضرة شـوقـي أفـندي الـذي ورد فـي رسـالـة كـتبت بـالـنّيابـة عـنه ملـحفل روحـانـي 
مـركـزي: "بمجـرّد أن يـبلغ الـطّفل الـبلوغ، يـجب أن يُـعطى كـامـل الحـريّـة فـي اخـتيار ديـنه دون اعـتباٍر لـرغـبات والـديـه 

وأمانيهما."
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ومـع ذلـك فـإّن األطـفال بـحاجـة لـلتّربـية األخـالقـيّة مـنذ نـعومـة أظـفارهـم لـتمكينهم عـلى األقـّل مـن الـتطّور عـلى نـحو جـيّد 
فـي تـفاعـلهم مـع اآلخـريـن. بـإمـكانـنا أن نجـد أسـاسًـــــا مشـتركًــا لـلتّربـية األخـالقـيّة فـي كـافّـة الـكتب الـسماويّـة. وإنّـه مـن 
املـــــناســـــب وفـــــي الـــــحقيقة مـــــن الـــــّضروري أن يـــــلتزم اآلبـــــاء الـــــبهائـــــيّون بـــــمبادئـــــهم فـــــي تـــــوجـــــيه أوالدهـــــم كـــــي يـــــصبحوا 
أشـخاصًـــــــــا روحـانـينّي وأعـضاء بـارزيـن جـديـريـن بـاالحـترام فـي املـجتمع. فـقد فـرض حـضرة بـهاءاهلل عـلى كـّل فـرد مـن 
أتــباعــه واجــب تــبليغ أمــره، واصــفًا إيّــاه بــأفــضل األعــمال. فــمع عــلمنا بهــذا، ســيبدو غــريــبًا حــقًّا أن تــحجب أّم بــهائــيّة 
عـن ابـنها مـا تـبّلغه لـآلخـريـن حـول أحـدث رسـالـة سـماويّـة مـن اهلل. وعـالوة عـلى ذلـك، فـقد فـرض عـلى الـوالـديـن تـقديـم 

التّوجيه الروحانيّ ألطفالهما منذ الّصغر شريطة أال يُفضي ذلك إلى التّعّصب.

وإذا مـا تُـرك األطـفال وشـأنـهم بـالـكّلية كـي يـتبيّنوا طـريـقهم فـي الـحياة، فـإنّـهم سـيواجـهون مسـتقبالً مـظلًما، وهـو مـا 
يــبرهــنه بــكّل وضــوح وضــع الشّــــــباب الــباعــث عــلى األســى فــي مــجتمع الــيوم. ومــن بــني األمــور الــتي يــجب غــرســها فــي 
األطـفال بهـدف إعـدادهـم للمسـتقبل، فـضيلة الـعدل، والـتي تـؤكّـــد عـلى أهـميّة أن يـشاهـد اإلنـسان األشـياء بـعينه وأن 
يــعرفــها بــمعرفــته – وبــعبارة أخــرى أهــميّة تحــّري الــحقيقة. ودون وجــود شــكل مــن أشــكال الــتّربــية أو الــتّوجــيه فــليس 
بـإمـكان الـفرد تحـّري الـحقيقة، كـما هـو الـحال بـالنّسـبة  لـلعالِـم الـذي سيجـد صـعوبـة بـالـغة فـي اكـتشاف حـقيقة املـادة 
دون االســتعداد لــذلــك بــشيء مــن املــمارســة. إّن مــوقــف األمــر املــبارك املــنفتح نــحو الــتّعلم يــجب أن يــكون بــاعــثًا عــلى 
الـثّقة لـدى األحـبّاء بـأنـهم قـد مـنحوا الـقدرة عـلى تـطويـر عـقول بـاحـثة. وكـّلما ازدادوا دراسـًة لـتعالـيم األمـر املـبارك كـّلما 

نمت قدرتهم وبرزت للوجود.
(من رسالة مؤرخة في 31 تموز/ يوليو 2007 كتبت بالنّيابة  عن بيت العدل األعظم موّجهة ألحد األحبّاء) 
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