الحياة العائليّة
مجموعة من املقتطفات من اآلثار البهائيّة ورسائل كتبها حضرة شوقي أفندي
وبيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنّيابة عنهما
إعداد دائرة البحوث التابعة لبيت العدل األعظم
آذار  /مارس 2008

الحظوا كم تصبح األمور سهلة وبسيطة عندما يسود االتّحاد واالتّفاق في العائلة،
وأي تقدّم تح ّققه؛ فتنتظم أمورها ،وتنعم بال ّراحة واالطمئنان ،وتشعر باألمن واألمان،
ّ
وتحفظ مقامها ،وتصبح موضع غبطة العموم ،وتعمل على زيادة رفعة مكانتها
.وعزّتها األبديّة يومًا بعد يوم
حضرة عبد البهاء

١

٣

الرباط بني الزوج والزوجة
الحفاظ على ّ
العالقات واملسؤوليّات املتبادلة بني الوالدين واألبناء

١٥

تعزيز الحياة البهائيّة

٢٨

٢

الحفاظ على ال ّرباط بني الزوج والزوجة
مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل املباركة
فvvلمّ ا أرا َد نvvظم الvvعالvvم وإظvvهار الvvجود وال َ vك َرم عvvلى األمvvم ،شvvرع الشvvرايvvع وأظهvvر املvvناهvvج وفvvيها س vنّ
س vنّة ال vنّكاح وجvvعله حvvصنًا لvvلنّجاح والvvفالح وأمvvرنvvا بvvه فvvيما نُ vزّل مvvن مvvلكوت املvvقدس فvvي كvvتابvvه
األقدس".
)رساله تسبيح وتهليل ،ص (206

][1
م ْن يذكرني بني عبادي هذا من أمري عليكم اتّخذوه ألنفسكم معينًا.
تز ّوجوا يا قوم ليظهر منكم َ
)الكتاب األقدس ،فقرة (63

][2
عeلى ال ّ
eكل أن يeعرف ،ويeفوز فeي هeذا املeقام بeأنeوار شeمس الeيقني ويeتن ّور بeها .كeان ولeم يeزل اإلنeاث والeذّكeور واحeد عeند
ٍّ
أحب
بتجل واحد على الجميع .قد خلقه ّن لهم وخلقهم له ّن،
الرحمن قد تج َّلى
ّ
اهلل كانوا وما زالوا ،ومطلع نور ّ
حب اهلل ّ
جل جالله...
الخلق عند الحقّ أرسخهم وأسبقهم في
ّ
)مجموعة من النّصوص املباركة ،بالفارسيّة ،حول مقام املرأة في األمر اإللهي ،ص (11

][3
رأس الهمّ ة
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 البهائ ّية في بلجيكا ،ص (136

][4
مقتطفات من ألواح ومكاتيب حضرة عبدالبهاء
إ ّن الeعق َد الeبهائeي هeو ارتeباط بeني طeرفeني وتeع ّلق الeخاطeر بeني جهeتني ،ولeكن يeجب أن يeتّبع ك ٌّeل مeنهما نeهايeة الّ eد ّقeeة فeي
ذلee eك .فee eيطّلعا عee eلى أخee eالق بee eعضهما الee eبعض ،ويee eكون العهee eد الee eوثee eيق بee eينهما ارتee eباطًee eا أبee eد ًيّee eا .ويee eجب أن يee eكون
مقصدهما األلفة والرفقة والوحدة والحياة السرمديّة ...
eسما ح eتّى يتّحeeدا فeeي جeeميع الeeعوالeeم اإللeeهيّة
إ ّن الeeعقد الeeحقيقيّ لeeلبهائ eيّني هeeو االلeeتئام ال eتّام بeeني الeeطرفeْ eني ًe
روحeeا وجً e
اتّحا ًدا أبديًّا ،وير ّقي ٌّ
الروحانيّة لآلخر .هذا هو العقد البهائيّ.
كل منهما الحياةَ ّ
)مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء" ،رقم  ،86ص (115

][5
eقررة امل eeحتوم eeة ه eeي
ال eeزواج ب eeني الخ eeلق ع eeبارة ع eeن ارت eeباط ج eeسمان eيّ ،وه eeذا االتّ eeحاد واالتّ eeفاق م eeؤ ّقeeت ،أل ّن ع eeاق eeبته امل ّ e
الeفراق الeجسمانeيّ .ولeك ّن زواج أهeل الeبهاء يeجب أن يeكون ارتeباطًeا جeسمانً eيّا وروحeانً eيّا مً eعا .أل ّن كeليهما يeسكران
م eeن ن eeفس ال eeقدح وينج eeذب eeان إل eeى ط eeلعة واح eeدة ال م eeثال ل eeها ،وي eeحييان ب eeنفس ال eeروح وي eeتن ّوران ب eeأن eeوا ٍر واح eeدة ،وه eeذه
أبدي .وكذلك األمر في العالم الجسمانيّ ،فبينهما ً
أيضا ارتباط محكم متني .وعندما يكون
روابط روحانيّة واتّحاد
ٌّ
االرتeeباط واالتّeeحاد واالتّeeفاق مeeن حeeيث الeeروح والeeجسم ،فeeتلك وحeeدة حeeقيقيّة ولهeeذا تeeكون أبeeديّeeة .أ ّمeeا إذا كeeان االتّeeحاد
مeeن حeeيث الeeجسم فeeقط ،فeeمن املeeؤ ّكeeد أنّeeه سeeيكون مeeؤ ّقeتًا وعeeاقeeبته الeeفراق املeeح َّقق .لeeذا عeeلى أهeeل الeeبهاء عeeندمeeا يُeeقدمeeون
عeeلى الeeزواج ،أن يeeكون االتّeeحاد بeeينهم حeeقيق ًيّا واالرتeeباط مeeعنو ًيّeeا واالجeeتماع روحeeان ً eيّا وجeeسمان ً eيّا ،حeeتى تeeكون هeeذه
٣

جeeلوة مeeن نeeور
الeeوحeeدة فeeي جeeميع مeeراتeeب الeeوجeeود وفeeي جeeميع الeeعوالeeم اإللeeهيّة أبeeديّeeة ،أل ّن هeeذه الeeوحeeدة الeeحقيقيّة هeeي ُe
محبّة اهلل.
)مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز آثار حضرت عبدالبهاء" رقم  ،84منشور في كتاب "الحياة البهائيّة" ص  -88ص (114

][6
eرب الeeفريeeد قeeد خeeلق املeeرأة والeeرجeeل ح eتّى يeeتعاشeeرا ويeeعيشا فeeي نeeهايeeة األلeeفة وكeeأنّeeهما نeeفسٌ
أ ّيeeها املeeؤمeeنان بeeاهلل ،إ ّن الَّ e
eضراء .فeeإذا كeeان
واحeeدة .فeeاملeeرأة والeeرجeeل رفeeيقان وأنeeيسان ،عeeلى كeٍّ eل مeeنهما أن يeeكون شeeريeeك اآلخeeر فeeي السeّ eراء والّ e
الeحال كeذلeك فeسيعيشان فeي هeذا الeعالeم فeي نeهايeة السeرور والeحبور وراحeة الeقلب والeوجeدان ،ويeصبحان فeي املeلكوت
eسماوي مظهeر ألeطاف اهلل ،وإالّ فeسيمضيان عeمرهeما فeي َeمeرارة ،ويeتمنّيان املeوت فeي ك ِّeل لحeظة ،ويeكونeان خجeلنيْ
ال
ّ
السماوي.
ونادمني في العالم
ْ
ّ
وروحeeا م eeثل ح eeمام eeتني ف eeي ال ّ e
eسعادة ف eeي
ًe
ف eeاس eeعيا إذن ج eeاه eeد ْي eeن ح eتّى ت eeسكنا م ً eعا ق eeلبًا
eعش ،أل ّن ه eeذا ه eeو أص eeل ال ّ e
العاملني.
ْ
)مترجم عن الفارسيّة من "منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء" رقم  - 92ص(119

][7
وبee eاخee eتصار ،أسee eاس مee eلكوت اهلل األلee eفة واملee eحبّة والee eوحee eدة ،االتّee eصال ال االنee eفصال ،واالتّee eحاد ال االخee eتالف ،عee eلى
الeخصوص بeني الeزّوج والeزّوجeة .فeإذا أصeبح أحeدهeما سeبب الeطّالق فeال بّ eد أن يeقع فeي مeش ّقات هeائeلة ،و ُيeبتلى بَ eوبeال
عظيم ويشعر بندم شديد.
)مترجم عن لوح بالفارس ّية ،من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][8
eغتر بشeبابeه فeإنّeه ال يeنتبه إلeى
إ ّن تeأسeيس الeعائeلة أمeر فeي غeايeة األهeميّة .فeاإلنeسان طeاملeا هeو فeي مeرحeلة ّe e
الشeباب وم ٌّ
eسماء
ذل eeك ،غ eeير أن eeه ي e eّ e
eتأس eeف ج ً eدّا ع eeندم eeا ي eeشيخ ...ي eeجب أن ت eeكون ح eeياة ال eeعائ eeلة ف eeي ه eeذا األم eeر ك eeحياة م eeالئ eeكة ال ّ e
مeeصدر روحeeانّ eية وسeeرور واتّeeفاق واتّeeحاد وأن تeeكون مeeرافeeقة جeeسمانّ eية وعeeقالنّ eية ويeeجب أن يeeكون الeeبيت مeeنظّ ًما ومeeرتeبًا
eسماء الeالّمeعة ويeجب أن يeكونeا كeطائeريeن مeغرديeن عeلى أغeصان شجeرة
وأفeكارهeما كeأشeعة شeمس الeحقيقة ونeجوم ال ّ
الeوحeدة واملeو ّدة وأن يeكونeا فeي فeرح وسeرور دائeمني ويeكونeا سeببًا لسeرور قeلوب اآلخeريeن ويeكونeا قeدوة لeغيرهeم ويeجب أن
تeeكون مeeحبة كeeل مeeنهما لeeآلخeeر مeeحبّة صeeميمة وحeeقيقيّة وأن يeeربeeيا أطeeفالeeهما تeeربeeية حeeسنة لeeيصبحوا مeeدار فخeeر لeeتلك
العائلة وحسن صيتها.
)مترجم عن لوح بالفارسيّة" ،ﮔنجينه حدود وأحكام ،ص  ،161منشور في "الحياة البهائيّة ص (89-88

][9
eحة بeeنية البشeeر وع ّ eلة
فeeي االقeeتران ،األبeeعد هeeو األفeeضل ،أل ّن ُبeeعد النّسeeبة والeeقرابeeة بeeني ال eزّوج وال eزّوجeeة هeeو سeeبب صّ e
األلفة بني النّوع اإلنساني.
)مترجم عن لوح بالفارسيّة ،من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][10
أي كّ eلما زاد الeبُعد فeي الeقرابeة بeني الeزّوجeني ،كّ eلما
فeي الeزّواج تeقتضي الeحكمة اإللeهيّة أن يeكونeا مeن أجeناس بeعيدةّ ،
صحة وعافية.
الساللة أقوى وأجمل وأكثر
ّ
كانت ّ
)مترجم عن لوح بالفارسيّة ،من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][11
٤

مeن املeؤ ّeكeد أنّeه يeجب دعeوة الجeميع الeيوم إلeى املeحبّة واالتّeحاد واأللeفة وال ّ
eصلح واملeو ّدة وعeبادة الeحقّ .
eشفقة والeنّزاهeة وال ّ
eتمري أن ِ
eت وزوجeك الeعزيeز فeي الخeدمeة بeنهايeة ال ّeروح وال ّeريeحان ،وتeصبحا شeمعتني مeنيرتeني للهeدايeة فeي
أمeلي أن تس ّ
األبدي.
هذا العالم ،ونجمني ساطعني يتألآلن في األفق
ّ
)مترجم عن لوح بالفارسيّة ،من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][12
مvا قvريvنك الvكريvم ،يvقتضي أن تvعامvليه أحvسن مvعامvلة وتvواظvبي عvلى رضvائvه واملvداراة مvعه فvي كvلِّ
أ ّ
vتوجvهك إلvى مvلكوت اهلل زادت رأفvتك مvعه ومvحبّتك لvه ومvراعvاتvك لvرضvائvه
ّv
األحvوال حvتّى يvرى بvأنّvك ب
ِ
vب اهلل ونvاشvرة لvنفحات الvقدس فvي
فvي ك ِّvل حvال ،وإنّvي أتvض ّرع إلvى اهلل أن ي
vجعلك مسvتقيم ًة عvلى ح ّ
تلك البقاع.
)"منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء" ،رقم  ،91ص (119

][13
ل eeقد وص eeلت ال eّ eرس eeال eeة ،إ ّن زوج eeك ال eeعزي eeز ي eeري eeد إك eeمال ع eeلوم eeه وأن eeت تس eeتعجلني ال eذّه eeاب إل eeى أف eeري eeقيا .اآلن ع eeليكما
بeاملeشورة مeع بeعضكما ،وبeحث املeوضeوع بeغايeة املeحبّة ،واتّeخاذ قeرار سeليم مً eعا ،بeكمال االتّeحاد واالتّeفاق ،أل ّن الeزّوج
شخصا واح ًدا حتّى يكون التّوفيق حليفهما في ّ
كل أمر.
والزّوجة يجب أن يكونا
ً
)مترجم عن لوح بالفارسيّة ،من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][14
مvا مvا سvألvت هvل الّ vرجvل يvمنع الvقريvنة الّ vدخvول فvي الvنّور أم الvقريvنة تvمنع الّ vرجvل عvن الّ vدخvول فvي
وأ ّ
مvلكوت اهلل .فvالvحقيقة أ ّ
ن كvالهvما ال يvمنع أحvدهvما اآلخvر عvن الّ vدخvول فvي مvلكوت اهلل إالّ بvكثرة تع ّلق
الvقريvن لvلقريvنة أم الvقريvنة لvلقريvن .ك ّvل واحvد مvنهما إذا أخvذ اآلخvر مvعبودًا مvن دون اهلل ،فvيمنعه عvن
الدّخول في ملكوت اهلل.
)مجموعة من النّصوص املباركة في مقام املرأة في ال ّدين البهائي بالفارسيّة(

][15
مقتطفات من رسائل ُكتبت نيابة عن حضرة شوقي أفندي
إنّeeه ملeّ eما يeeبعث الحeeزن واألسeeى  ...أن ال ي eتّفق األزواج والeeزوجeeات عeeلى ال ّ eدوام .فeeي جeeميع تeeلك الeeحاالت ،أعeeتقد بeeأنّ
ث امل eeؤم eeنات ال eeبهائ eيّات ال eeلوات eeي ال ي eeتعاط eeف أزواج eeه ّن م eeع ع eeملهنّ ،أن ي eeول eeني امل eeوض eeوع غ eeاي eeة
م eeوالن eeا ال eّ eراح eeل ق eeد ح ّ e
الحeرص واالهeتمام .فeيرى حeضرتeه أ ّن كسeب أزواجeه ّن إلeى جeانeبه ّن ربّeما يeتأتّeى بeاملeحبّة أكeثر مeنه بeالجeدال .إالّ أنّeه
مeeن املeeؤسeeف ح ً eقا أنّeeه إذا اعeeترض عeeلى عeeملها فeeي خeeدمeeة األمeeر املeeبارك ،فeeعندهeeا يeeكون مeeا تeeق ّدمeeه لeeعائeeلتها فeeوق ك eلِّ
اعتبار.
مؤرخة  20آذار  /مارس  1928ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][16
إنّeه ألمeر مeؤسeف لeلغايeة أن يeبرز اخeتالف كهeذا فeي الeرأي واالعeتقاد بeني الeزوج ْeني .ألنّeه بeال ش ّeك يُeضعف تeلك ال ّeرابeطة
eاص eeة ف eeي أوق eeات الشّ e eدة .إالّ أ ّن أس eeلوب ال eeعالج ل eeيس
ال eّ eروحّ e eية ال eeتي ت eeع ّد ال eeحصن ال eeحصني ل eeرب eeاط ال eeزوجّ e eية ،خ e e e ّ e
eتصرف ب eeطري eeقة ت eeنفّر ال eeطرف اآلخ eeر وت eeبعده .إ ّن أح eeد أه eeداف أم eeر اهلل ح ً eقا ت eeقوي eeة ال eeرواب eeط ف eeي ب eeيت ال eزّوج ّ eية.
ال e
ّ
وعeليه ،فeإ ّن حeضرة املeولeى ،فeي جeميع الeحاالت املeماثeلة ،اعeتاد أن يeوصeي بeاالمeتثال لeرغeبات الeطرف اآلخeر والّ eدعeاء.
ِ
eصرفeي بeحيث تجeذبeيه أقeرب إلeيك ال أن تeتحامeلي
ابتهeلي عeسى أن يeرى زوجeك ا ّلeeنور تeدريeجيًّا ،وفeي الeوقeت نeفسه ت ّ
عليه .وعندما ّ
يحل الوئام واالنسجام ،ستتم ّكنني من الخدمة دون عائق.
٥

مؤرخة  15تموز  /يوليو  1928ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][17
إ ّن حeضرة شeوقeي أفeندي عeلى ثeقة بeأ ّن زوج َ
eتك  ...سeتتم ّكن مeن تeكريeس املeزيeد مeن الeوقeت مeن أجeل عeائeلتها ،إالّ أنّ
ح eeضرت eeه ي eeأم eeل أي ً e
eضا أن ت eeتم ّكن م eeن م eeساع eeدت eeها ف eeي ان eeتهاز ال eeفرص eeة وال eeوق eeت لخ eeدم eeة أم eeر إل eeهيّ ع eeزي eeز ج ً eدّا ع eeليها،
وقريب من قلبها ،وخدماتها فيه موضع تقدير كبير.
مؤرخة  19حزيران  /يونيو  1931ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][18
eرت ،بeeالّ e
eضبط ،فeeإ ّن مeeثل هeeذا الeeزواج
بeeاإلشeeارة إلeeى سeeؤالeeك الe
eخاص بeeطبيعة الeeزواج الeeبهائeeي وخeeصائeeصه :فeeكما ذكَ e
ّ
eدي الeطّرفeني جeميعهم ،كeما أ ّن مeا ذكeرتeه عeن أ ّن مeبدأ وحeدة الeجنس البشeري يeمنع أيّ
مشeروط بeاملeوافeقة الeكامeلة لeوال ّ
ب eeهائ eيّ ح eeقيقيّ م eeن اع eeتبار ال eِ eع ْرق بح ّ eد ذات eeه ع eeائ ً eقا ل eeلزواج ،ي eتّفق ت eeما ًمeeا م eeع ت eeعال eeيم األم eeر امل eeبارك ف eeي ه eeذا امل eeقام.
ف eeحضرة ب eeهاءاهلل وح eeضرة ع eeبدال eeبهاء ك eeاله eeما ل ْ eم ي eeرف eeضا أب ً eدا ف eeكرة ال eeزواج ب eeني األع eeراق ول eeم ي eeثنيا أح ً eدا ع eeنه .إنّ
الeتعالeيم الeبهائeيّة فeي الeحقيقة تeسمو بeطبيعتها فeوق كeافّeة الحeدود والeقيود الeتي يeفرضeها الeعرق ،ولeذلeك فeهي ال تeماثeل
أيّة مدرسة لفلسفة عرقيّة مح ّددة ،وال يمكن لها أن تكون كذلك.
الروحان ّية املركز ّية(
مؤرخة  27كانون الثاني  /يناير  1935ألحد املحافل ّ
)من رسالة ّ
][19
وعeليه ،فeإ ّن املeعيار األخeالقeي لeلجنس فeي الّ eديeن الeبهائeي سeام ٍ ورفeيع ،إالّ أنّeه ال يخeرج عeن حّ eد املeنطق واملeعقول فeي
eأي حeeال مeeن األحeeوال .فeeبينما يَeeشجب املeeعيار كeّ eل عeeالقeeة جeeنسيّة خeeارج إطeeار الeeزوج eيّة ،فeeإ ّن الeeزواج فeeي
صeeرامeeته بّ e
ن eeظره ف ٌ e
eشجع ع eeليه ك eّ eل إن eeسان ول eeكن دون إك eeراه .ف eeال eeغري eeزة ال eeجنسيّة ش eeأن eeها ش eeأن ب eeاق eeي ال eeغرائ eeز
eعل م eeق ّدس يُ َّ e
اإلنeeسان eيّة ليسeeت بeeالّ e
eضرورة شeeيطان eيّة .فeeهي ق ّ eوة يeeمكنها أن تجeeلب لeeلفرد الeeبهجة والeّ eرضeeا إذا مeeا اُحeeسن تeeوجeeيهها.
إ ّمeا إذا أُسeيء اسeتخدامeها أو تّ eم إفeسادهeا ،فeإنّeها بeالeطبع سeتجلب ال ّ
eضرر الeبالeغ الeذي ال يeمكن حeصره ،لeيس لeلفرد
نeفسه فeقط بeل لeلمجتمع الeذي يeعيش فeيه أي ً
eتطرفeة
eضا .وبeينما يeشجب الeبهائّ eيون حeياة ال ّ
eتنسك وكeافeة املeمارسeات امل ّ
eخاص eeة
ف eeي إم eeات eeة الجس eeد ب eeكبت ش eeهوات eeه ،ف eeإنّ eeهم ف eeي ال eeوق eeت ن eeفسه ي eeنظرون ب eeازدراء إل eeى ال eeنظريّ eeات ال eeحالe eيّة ال e e e ّ e
بأخالقيّات الجنس ،والتي ال يمكن لها أن تجلب للمجتمع اإلنسانيّ سوى ال ّدمار والهالك.
مؤرخة  29أيّار  /مايو  1935ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][20
وأل ّن ح eeضرة ب eeهاءاهلل ص eّ eرح ف eeي ك eeتاب أح eeكام eeه أ ّن ال eeغاي eeة األس eeاس eيّة م eeن ال eeزواج ه eeي إن eeجاب أط eeفال ي eeعرف eeون اهلل
ع eeندم eeا ي eeكبرون وق eeادري eeن ع eeلى إدراك أوام eeره وال eeعمل ب eeأح eeكام eeه ال eeتي ن eeزل eeت ع eeلى ل eeسان رس eeله ،ف eeإ ّن ال eeزواج حس eeب
ش ْeرعeة اجeتماعeية وأخeالقeيّة ،لeها غeايeة تeسمو فeوق احeتياجeات الeشخص واهeتمامeات
الeتعالeيم الeبهائeيّة هeو فeي األصeل ِe e
الوالد ْين اآلن ّية.
مؤرخة  14تشرين األ ّول  /أُكتوبر  1935ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][21
بeخصوص مeوقeف زوجeك مeن األمeر املeبارك :مeهما قeد يeكون غeير و ّد ٍّي ،فeيجب أن يeكون أمeلك دو ًمeا أنّeه بeالeوسeائeل الeوديّeة
الeباعeثة عeلى الeوفeاق ،وبeالeجهود املeتّسمة بeالeحكمة والeلباقeة والeصبر ،سeيكون بeمقدورك الeنجاح فeي كسeب تeعاطeفه مeع
أم eeر اهلل ت eeدري eeج ًيّا ،وع ِ e
أي ظ eeرف م eeن ال eeظروف أن تُ eeملي ع eeليه م eeعتقدات eeك ال eeدي eeن ّية ال eeشخص ّية
eليك أالّ ت eeحاول eeي ت eeحت ّ
وتeفرضeيها بeالeق ّوة ،وال أن تeسمحي ملeعارضeته أمeر اهلل أن تeعيق جّ eد ًيّeا نeشاطeاتeك فeي نشeر نeفحاتeه  ...ع ِ
eليك أن تeعملي
ِ
خطاك فيما تعملني.
بالصبر وا ّللباقة والثّقة التّامة بأ ّن حضرة بهاءاهلل سيؤيّدك ويس ّدد
ّ
مؤرخة  23تموز  /يوليو  1937ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][22
٦

ولeكن ،بeينما يeوافeق حeضرة ولeيّ أمeراهلل تeما ًeمeا عeلى رغ ِ
eبتك فeي تeكريeس حeياتeك بeكامeلها لخeدمeة أمeر اهلل ،إالّ أنّeه يeشعر
أيً e
eضا بeeضرورة لeeفت انeeتباهeeك لeeحقيقة أنّeeه فeeي حeeال زواجeeك فeeسيكون مeeن واجeeبك كeeزوجeeة بeeهائ eيّة أالّ تُeeهملي واجeeباتeeك
املeنزلّ eية الeتي تُeش ّكل فeي الeحقيقة جeز ًءا هeا ًمّeeا وحeيو ًيّeا مeن نeشاطeك الeبهائeيّ الeعا ّم ،ومeع أ ّن االعeتبارات الeعائeل ّية يeجب
أن ت eeخضع ب eeال eeطبع ل eeلمصال eeح الج eeماع ّ eية ألم eeر اهلل وازده eeاره ،إالّ أنّ eeه ي eeجب إي eeالؤه eeا م eeا تس eeتحقّ م eeن أه eeم ّية إذا ك eeان
الeبهائeيّ راغeبًا فeي أن يeعيش حeياة طeبيعيّة مeتوازنeة جeيّ ًدا وبeنّاءة .إ ّن الeوالءات الeتي تeواجeه الeبهائeيّ ليسeت مeتساويeة
في درجة إلزامها وأهميّتها ولكن ذلك ال يجعلها بالضرورة غير قابلة للتوفيق فيما بينها.
مؤرخة  23تشرين الثاني  /نوڤمبر  1937ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][23
بeeاخeeتصار ،فeeإ ّن نeeظرة الeeبهائeيّة لeeلجنس قeeائeeمة عeeلى االعeeتقاد بeeأ ّن الeeعفّة ضeeروريّeeة للجنسeeني ،لeeيس كeeونeeها فeeضيلة بحeدّ
ذاتeeها فحسeeب ،بeeل ألنّeeها الeeطريeeق الeeوحeeيد نeeحو حeeياة زوجeيّة سeeعيدة ونeeاجeeحة أيً e
eضا .وعeeليه ،فeeإ ّن الeeعالقeeات الeeجنسيّة
eيعرض نeفسه
خeارج نeطاق الeزوجّ eية مeمنوعeة قeط ًعا مeهما كeان شeكلها ،وك ّeل مeخالeف لeن ُيeحاسeب فeقط أمeام اهلل بeل س ّ
ً
الضروري من املجتمع.
أيضا للعقاب
ّ
eقر بeeأهeeم ّية الeeحافeeز الeeجنسي ولeeكنّه يeeشجب الeeتعبير الeeخاط -وغeeير الشeeرعeeي عeeنه ،كeeاملeeمارسeeة
إ ّن الeeديeeن الeeبهائeeي يّ e
ال eeجنسيّة الح eّ eرة وال eeزواج ال eeرف eeاق eeي وغ eeيره م eّ eما يُ eeع ّده ال eeدي eeن ال eeبهائ eeي ض eeا ًرّا ج ً eدّا ب eeاإلن eeسان وم eeجتمعه .إ ّن ال eeتعبير
السeeليم عeeن ذلeeك الeeحافeeز حeeقّ مشeeروع لّ e
eكل فeeرد ولهeeذا ن eزّلeeت شeeريeeعة الeeزواج .إ ّن الeeبهائ eيّني ال يeeؤمeeنون بeeكبت الeeحافeeز
الجنسي بل بتنظيمه وضبطه.
eؤرخeة  5أيeلول /سeبتمبر  1938ألحeد األحeبّاء ،مeنشورة فeي كeتيّب "الeعفّة والeتقديeس" مeن مeنشورات دار النشeر الeبهائeيّة فeي
)مeن رسeالeة م ّ
البرازيل (1990

][24
eؤسeسة الeزواج ،كeما أَرسeى قeواعeدهeا حeضرة بeهاءاهلل ،بeينما هeي تُeعطي لeلنّاحeية الجسeديّeة مeن ربeاط الeزوجeيّة مeا
أ ّن م ّe e
تسeتح ّقه مeن أهeميّة ،فeإنّeها تeعتبرهeا ثeانeويّeة بeالنسeبة لeلغايeات والeوظeائeف ال ّeروحeانeيّة واألخeالقeيّة الeتي وهeبها إيّeاهeا اهلل
ال eeحكيم ال eeودود .وع eeندم eeا ت eeنال ك eٌّ eل م eeن ه eeذه ال eِ eق َيم امل eeختلفة أه eeم ّيتها ال eeتي تس eeتحقّ  ،وت eeخضع ال eeنواح eeي الجس eeد ّي eeة
eلروحeانeيّة ،عeندهeا فeقط يُeمكن أن نeتجنّب مeثل هeذه الeتجاوزات واالنeحالل فeي الeعالقeات
لeألخeالقeيّة ،والeجوانeب الeدنeيويّeة ل ّ
الeزوجeيّة الeتي يشهeدهeا ويeا لeألسeف عeصرنeا اآلخeذ بeالeتدهeور واالنحeطاط ،وتسeتعيد الeحياة الeعائeليّة طeهارتeها ونeقاءهeا
أسسها اهلل من أجلها.
األصليّ وتقوم بوظيفتها الحقيقيّة التي ّ
مؤرخة  8أيّار  /مايو  1939ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][25
إ ّن املeسألeة الeتي أثeرتeها بeخصوص املeكان الeذي يeشغله فeي حeياة فeرد ربeا ٌ
ط عeميقٌ مeن املeحبّة مeع شeخص آخeر يeقابeله
غeير الeزوج أو الeزوجeة ،يُeمكن تeوضeيحها بeسهولeة مeن وجeهة الeتّعالeيم املeباركeة .فeالeعفّة تeقتضي حeياة جeنسيّة طeاهeرة ال
eلصا وفً eيّا لeلرفeيق
تeشوبeها شeائeبة أكeانeت قeبل الeزواج أم بeعده .وعeلى اإلنeسان أن يeكون عeفيفًا تeما ًeمeا قeبل الeزواج ومخ ً
ومخلصا وفيًّا في القول والفعل...
مخلصا وفيًّا في جميع التّصرفات الجنسيّة
الذي يختاره بعد الزواج.
ً
ً
 ...خeارج نeطاق حeياتeهم الeزوجّ eية الeطبيع ّية الشeرعّ eية عeليهم أن يeنسجوا بeأفeعالeهم روابeط األلeفة واملeحبّة األبeد ّيeة املeبن ّية
ع eeلى ال eeحياة ال eeروح eيّة ل eeإلن eeسان ال ع eeلى ن eeزوات eeه ال eeجسمان eيّة ب eeحيث ي eeكون eeون ف eeي ه eeذا امل eeضمار ق eeدوة ،وف eeي أف eeعال eeهم
eقياسeeا لeeحياة البشeeريّeeة الeeح ّقة حeeيث تeeكون روح اإلنeeسان فeeي أعeeلى املeeقام ومeeا جسeeده إالّ تeeلك األداة الeeطيّعة لeeروحeeه
ًe
مe
املستنيرة .وغني عن القول أن هذا ال يمنع من ممارسة حياة جنسيّة طبيعيّة كاملة ضمن قناة الزواج الشرعيّة.
٧

مؤرخة  28أيلول  /سبتمبر  1941ألحد األحبّاء ،منشورة في كتيّب "العفّة والتّقديس"(
)من رسالة ّ

][26
eصعوب eeات ال eeتي ب eeرزت ب ِ e
eينك وب eeني زوج eeك ب eeخصوص ت eeرب eeية أط eeفال eeكما .ف eeي ج eeميع
ي eeأس eeف ح eeضرت eeه ج ً eدّا ل eeعلمه ب eeال ّ e
eاصeة مeن ديeن آخeر ،عeليهم أن يeتفاهeموا قeبل الeزواج فeيما
الeحاالت الeتي يeتز ّوج فeيها الeبهائّ eيون مeن غeير الeبهائّ eيني ،خ ّ e e e
يeتع ّلق بeالeتّربeية الeديeنيّة ألطeفالeهم فeي املسeتقبل .أ ّمeeا إذا لeم يeت ّم ذلeك ولْ eم يeكن بeمقدور الeوالeديْeن الeوصeول إلeى اتّeفاق
الروحانيّ.
بهذا الشأن ،فعلى الطرف البهائيّ أن يطلب النّصيحة من محفله ّ
مؤرخة  8أيلول  /سبتمبر  1947ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][27
eاصeeة الeeذيeeن يخeeدمeeون أمeeر اهلل بeeنشاط بeeارز كeeما تeeفعل أنeeت
eوي ج ً eدّا بeeأ ّن عeeلى الeeبهائ eيّني ،وخe e ّ e
لeeدى حeeضرتeeه شeeعور قّ e
وعeائeلتك ،أن يeكونeوا ،قeدر اإلمeكان ،مeثاالً يُeحتذى لeلمؤمeنني الجeدد والشeباب الeبهائeيّ ب ّ
السeبُل .وحeيث أ ّن حeضرة
eكل ُ e
بeهاءاهلل يeبغض الeطالق )رغeم سeماحeه بeه( واعeتبر الeزواج مeن أكeثر املeسؤولّ eيات قeداسeة ،فeعلى املeؤمeنني أن يeبذلeوا كeلّ
م eeا ف eeي وس eeعهم ل eeلحفاظ ع eeلى ع eeهود ال eeزواج ال eeتي أب eeرم eeوه eeا وي eeجعلوا م eeنها اتّ eeحا ًدا يُ eeقتدى ب eeه ت eeحكمه أن eeبل األه eeداف
وأشرفها.
مؤرخة  19تشرين األ ّول  /أكتوبر  1947ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][28
إ ّن مeشاكeل الeزواج غeالeبًا مeا تeكون مeع ّقدة ودقeيقة .وعeلينا نeحن الeبهائeيّني ،كeأنeاس مeتن ّوريeن تeق ّدمeيّني ،أالّ نeتر ّدد فeي
eت أن ِ
الeلجوء إلeى ال ِeعلم طeلبًا لeلمساعeدة فeي مeثل هeذه األمeور إذا بeدا ذلeك ضeروريًّeا أو مeرغeوبًeا .فeلو تحّ eدث ِ
eت وزوجeك،
م ً eعا أو فُeeرادى ،عeeن مeeشاكeeلكما مeeع طeeبيب حeeاذق فeeقد تجeeديeeن أ ّن بeeاسeeتطاعِ e
eتك مeeعالeeجة زوجeeك أو مeeحاولeeة ذلeeك عeeلى
eنني ،أن يeعيشا مً eعا فeي وئeام وانeسجام حeقيقيّ وقeد اتّحeدا
eنني اث ْ
األقeل .إنّeه مeن املeؤسeف جً eدّا أالّ يeكون بeمقدور مeؤم ْ
فeeي ظeeل هeeذا األمeeر املeeجيد وبeeوركeeا بeeتكويeeن عeeائeeلة .ويeeشعر حeeضرتeeه أ ّن عِ e
eليك الeeقيام بeeعمل ب eنّاء وأالّ تeeسمحي بeeتفاقeeم
الزوجني فعليهما أن يبذال ّ
كل ما لديهما من جهد لتجنّب أن يُصبح ذلك
الوضع .وعندما يخيّم شبح االنفصال على
ْ
الشبح حقيقة واقعة.
مؤرخة  5تموز  /يوليو  1949ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][29
eنصحك أن تُeeحاولeeي ،لeeفترة مeeن الeeوقeeت عeeلى األقeّ eل ،تهeeدئeeة زوجeeك بeeتكريeeس نِ e
ِ
eفس ِك لeeه ،وبeeإظeeهار املeeحبّة
إ ّن حeeضرتeeه يe
والeeصبر .ربّeeما بهeeذه الeeطريeeقة قeeد تسeeتطيعني الeeتخفيف مeeن مeeعارضeeته ألمeeراهلل ،إالّ أنّeeه ال يeeحقّ لeeه أن يeeحاول إجeeبارك
ع eeلى التخ eeلي ع eeنه ،ف eeعالق eeة ال eeنفس ب eeخال eeقها ه eeي ع eeالق eeة ش eeخصيّة وق eeدس eيّة ب eeحتة ،ول eeيس ألح eeد ال eeحقّ ف eeي أن يُ eeملي
مؤرخة  17شباط  /فبراير  1950ألحد األحبّاء(
إرادته في مثل هذه األمور) .من رسالة ّ
][30

مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنيابة عنه
لeقد جeاء حeضرة بeهاءاهلل لeتحقيق الeوحeدة واالتّeحاد فeي هeذا الeعالeم ،وأحeد أركeانeه األسeاسeيّة وحeدة الeعائeلة واتّeحادهeا،
لeذا عeلينا أن نeؤمeن بeأ ّن هeدف أمeراهلل تeقويeة الeعائeلة ال إضeعافeها .فخeدمeة أمeراهلل مeثالً يeجب أن ال تeؤ ّدي إلeى إهeمال
٨

الeعائeلة .فeمن املeه ّم ل ِeك أن تeنظّمي وق ِ
eتك بeحيث يeسود الeتآلeف واالنeسجام حeيات ِeك الeعائeليّة ،وتeنال أسeرتeك مeا تeحتاجeه
من رعاية واهتمام.
لeeقد ش ّ eدد حeeضرة بeeهاءاهلل أيً e
eضا عeeلى أهeeم ّية املeeشورة ،ويeeجب أالّ يeeتبادر إلeeى ذهeeننا بeeأ ّن هeeذا الeeنهج الeeق ّيم لeeلوصeeول
eؤسeeسات األم eeر امل eeبارك اإلدار ّي eeة .ف eeامل eeشورة ال eeعائ eeل ّية ف eeي ج ّ eو م eeن امل eeناق eeشات
إل eeى الح eeلول امل eeناس eeبة م eeقصور ع eeلى م e ّ e
الeصريeحة الeكامeلة ،والeوعeي بeالeحاجeة إلeى وجeود الeتوازن واالعeتدال قeد تeكون الeعالج الeناجeع لeلخالفeات الeعائeليّة .عeلى
السيطرة على أزواجه ّن وعلى األزواج مثل ذلك.
الزوجات أالّ يحاولن ّ
مؤرخة  1آب  /أغسطس ُ 1978كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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eرت إلeeيه فeeي الeeفقرة األولeeى مeeن رسeeالَ e
eتك مeeا هeeو إالّ نeeصح ومeeوعeeظة
إ ّن الeeلوح املeeبارك لeeحضرة عeeبدالeeبهاء ...الeeذي أشَ e
بeحتة ولeيس أم ًeرا .وبeاإلضeافeة إلeى ذلeك فeقد أُنeزل بeحقّ بeعض إمeاء الeرحeمن الeبهائّ eيات فeي إيeران الeلواتeي ال بّ eد وأنّeهنّ
eعني .ولeألسeف فeإ ّن الeظروف الeتي رافeقت نeزول
قeد كeتنب لeحضرة عeبدالeبهاء طeلبًا للهeدايeة واإلرشeاد بeالنسeبة لeوضeع م ّ
الeلوح املeبارك غeير مeعروفeة ،أل َّن الeرسeالeة الeواردة أو الeطلب لْ eم يeعثر عeليه .لeذلeك يeجب اعeتبار املeقتطف نeصيحة جeاءت
لeeتعالeeج وضً eعا مeeعيّنًا .وهeeذا املeeقتطف ،ومeeثله الeeكثير ،قeeد أُدرج فeeي املجeeموعeeة لeeيز ّود األحeبّاء بeeاآلثeeار املeeباركeeة املeeتوفّeeرة
حول الجوانب املختلفة من الحياة العائل ّية.
لقد ت ّم تدقيق الترجمة وليس هناك ّ
النص املُعطى باإلنجليزيّة صحيح.
شك أ َّن
ّ
وكeeما ذكeeرت فeeإ ّن مeeبدأ مeeساواة الeeرجeeال والeeنساء جeeليّ ال لeeبس فeeيه ،فeeاآلثeeار املeeباركeeة حeeول املeeوضeeوع واضeeحة وغeeير
وضeح بeيت الeعدل األعeظم م ّeرة بeعد أخeرى بeأ َّن هeناك أوقeاتًeا عeلى الeزوج ْeني فeيها أن يeمتثل أحeدهeما لeرغeبة
مeبهمة ،ولeقد ّ e e e
اآلخر ،أ ّما الظروف التي يجب أن يت ّم فيها هذا االمتثال بالتحديد فهو أمر متروك ٍّ
ليقررانه .وإذا
لكل من الزوجني ّ
فشeال ،ال سeمح اهلل ،فeي الeوصeول إلeى اتّeفاق وأ ّدى خeالفeهما إلeى الeنفور والeتباعeد ،فeعليهما أن ينشeدا نeصيحة أولeئك
الذين يأتمنانهم ويثقان في إخالصهم وسداد رأيهم ،حتّى يحافظا على رابطتهما كعائلة متّحدة ويق ّويانها.
يeأمeل بeيت الeعدل األعeظم أن يeساعeد الeتّوضeيح الeوارد أعeاله فeي إزالeة حeيرتeكما بeخصوص حeقوق الeزوج والeزوجeة فeي
العائلة .ومع ذلك فقد ترغبان في الرجوع إلى املجموعة التي صدرت حديثًا عن "النساء" ملزيد من االستنارة.
مؤرخة  2تشرين األ ّول /أكتوبر ُ 1986كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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eري قeد وصeفته الeكتابeات الeبهائeيّة بeأنّeه املeحور الeذي تeدور حeولeه كeافّeة الeتعالeيم
كeما تeعلم ،فeإ ّن مeبدأ وحeدة الeجنس البش ّ
الeبهائّ eية ،ولeه مeضامeني واسeعة تeؤثّeرعeلى جeميع أبeعاد الeنشاطeات اإلنeسانّ eية وتeعيد تeشكيلها ،ويeدعeو إلeى تeغيير جeذريّ
تصرفات الناس من حيث عالقة ٍّ
كل منهم باآلخر ،ومحو تلك التقاليد العتيقة التي تُنكر حقّ اإلنسان
في
الجوهري
ّ
ّ
في معاملة ّ
كل فرد باملراعاة واالهتمام.
وضمن تشكيلة العائلة ،يجب احترام حقوق ّ
كل فرد فيها فقد ّ
تفضل حضرة عبدالبهاء:
إ ّن س eeالم eeة ال eeرواب eeط ال eeعائ eeل ّية ي eeجب أن ت eeؤخ eeذ ب eeعني االع eeتبار ب eeاس eeتمرار ،وح eeقوق أف eeراده eeا ي eeجب أن ال تُ eeنتهك،
فeحقوق اإلبeن واألب واألم جeميعها يeجب عeدم انeتهاكeها ،كeما يeجب أالّ تeكون اعeتباطّ eية .فeكما أ َّن لeلولeد واجeبات
م eeعيّنة ت eeجاه وال eeده ،ف eeكذل eeك ل eeلوال eeد واج eeبات م eeعيّنة ت eeجاه ول eeده .واألم واألخ eeت وس eeائ eeر أف eeراد ال eeعائ eeلة ل eeدي eeهم
امتيازات معيّنةّ .
فكل هذه الحقوق واالمتيازات يجب املحافظة عليها...

٩

eقوي جس eeديًّ eeا ض ّ eد ال eeضعيف ك eeوس eeيلة ل eeفرض إرادة ال eeشخص وت eeحقيق رغ eeبات eeه ،ه eeو
إ ّن اس eeتعمال ال eeق ّوة م eeن ِقe eبَل ال ّ e
ألي شee eخص ألن يee eملي إرادتee eه عee eلى آخee eر،
eبرر ّ
انee eتهاك فee eاضee eح لee eلتعالee eيم الee eبهائ e eيّة .وال يُee eمكن أن يee eكون هee eناك مّ e e
بeeاسeeتعمال الeeق ّوة أو بeeالتهeeديeeد بeeالeeعنف ،لeeيفعل مeeا ال يeeرغeeب اآلخeeر فeeي فeeعله .لeeقد كeeتب حeeضرة عeeبدالeeبهاء" :يeeا أح eبّاء
اهلل! فeي هeذا الّ eدور اإللeهي الeجبر والeعنف والeزّجeر والقهeر مeذمeومeني ."...فeليتذ ّ eكeر أولeئك الeذيeن قeد يeحاولeون مeمارسeة
الeeعنف مeeع إنeeسان آخeeر ،تeeقودهeeم أهeeواؤهeeم أو عجeeزهeeم عeeن مeeمارسeeة ضeeبط الeeنفس فeeي الeeتح ّكم بeeغضبهم ،فeeليتذ ّكeeروا
شجب وإدانة الظهور البهائي ملثل هذا السلوك املشني.
مeeن عeeالمeeات االنحeeطاط األخeeالق eيّ فeeي الeeنظام االجeeتماعeeي املeeتدهeeور ،ارتeeفاع نسeeبة حeeوادث الeeعنف ضeeمن الeeعائeeلة،
الزوجني واألطفال ومعاملتهم بقسوة ،وانتشار اإلساءة الجنس ّية .ومن الضروري ألفراد جامعة
والزيادة في تحقير
ْ
االسeم األعeظم أن يحeرصeوا تeمام الحeرص لeئال يeنقادوا إلeى قeبول مeثل هeذه املeمارسeات بسeبب انeتشارهeا .عeليهم أن
يeeتذ ّكeeروا دائeً eما واجeeبهم بeeأن يeeكونeeوا مeeثاالً ألسeeلوب جeeديeeد لeeلحياة يeeتميّز بeeاحeeترام كeeرامeeة جeeميع الeeناس وحeeقوقeeهم ،كeeما
وتحرره من الظلم واالضطهاد ّ
وكل أنواع اإلساءة.
يتميّز باتجاهاته األخالقيّة السامية،
ّ
ل eeقد أم eeر ح eeضرة ب eeهاءاهلل ب eeامل eeشورة ك eeوس eeيلة ل eeلوص eeول إل eeى اال ّت eeفاق وتح eeدي eeد م eeسار ال eeعمل الج eeماع eeي .وه eeي ق eeاب eeلة
لeلتطبيق بeني شeريeكي الeزواج والeعائeلة وفeي الeحقيقة فeي جeميع املeجاالت الeتي يeشارك فeيها املeؤمeنون فeي صeنع قeرار
مشeeترك .واملeeشورة تسeeتلزم مeeن جeeميع املeeشاركeeني فeeيها الeeتعبيرعeeن آرائeeهم بeeكامeeل الحeeريّeeة وبeeدون الeeخشية مeeن املeeالمeeة
واالنتقاد أو تحقير وجهات نظرهم ،ومتطلبات النجاح هذه ال يمكن تحقيقها بوجود الخوف من العنف أو اإلساءة.
إ ّن ع eeد ًدا م eeن أس eeئلتك ت eeتع ّلق ب eeمعام eeلة ال eeنساء ،و ُي eeمكن ال eeتف ّكر ف eeيها ع eeلى أف eeضل وج eeه ف eeي ض eeوء م eeبدأ امل eeساواة ب eeني
eصت عeليه الeتعالeيم الeبهائّ eية .وهeذا املeبدأ يeرمeي إلeى أبeعد بeكثير مeن إعeالن مeثالّ eيات تeثير اإلعeجاب،
الجنسeني الeذي ن ّ
eكمالً فeي الeحياة االجeتماعeيّة
فeله مeضامeني عeميقة فeي جeميع جeوانeب الeعالقeات اإلنeسانeيّة ،ويeجب أن يeكون ع
eنصرا م ّ
ً
والeعائeليّة الeبهائeيّة .وتeطبيق هeذا املeبدأ يeؤ ّدي إلeى ظeهور تeغييرات فeي الeعادات واملeمارسeات الeتي سeادت قeرونًeا عeديeدة.
وم eeثال ذل eeك م eeوج eeود ف eeي ال eeر ّد ال eeذي ج eeاء ن eeياب eeة ع eeن ح eeضرة ول eيّ أم eeراهلل ع eeلى س eeؤال م eeا إذا ك eeان eeت ال eتّعال eeيم ال eeبهائ eيّة
سeتغ ّير الeعادة الeتقليد ّيeة املeتّبعة فeي أن يeتق ّدم الeرجeل بeطلب الeزواج مeن املeرأة ،لeتسمح لeلمرأة بeاملeبادرة بeطلب الeزواج
بأي تمييز
من الرجل .والجواب هو "يرغب حضرة ولي أمراهلل أن ّ
يبني أ ّن هناك مساواة تا ّمة بني اإلثنني وال يُسمح ّ
أو تeeرجeeيح بeeينهما "...ومeeع مeeرور الeeوقeeت ،والeeبهائ eيّون رجeeاالً ونeeسا ًء يeeسعون إلeeى تeeطبيق مeeبدأ املeeساواة بeeني الجنسeeني
eحيوي .وكeما ت ّ
eفضل حeضرة عeبدالeبهاء:
عeلى نeحو أفeضل ،سeيفوزون بeإدراك أعeمق لeلنّتائeج بeعيدة املeدى لهeذا املeبدأ ال
ّ
"م eeا ل eeم ت eeتح ّقق امل eeساواة ال eتّام eeة ف eeي ال eeحقوق ب eeني ال eذّك eeور واإلن eeاث ف eeلن ي eeصل ال eeعال eeم اإلن eeسان eeي إل eeى أع eeلى درج eeات
التّر ّقي".
ث بeيت الeعدل األعeظم فeي الeسنوات األخeيرة عeلى أن يeت ّم تeشجيع الeنساء والeبنات الeبهائeيّات لeلمشاركeة بeمقدار
لeقد حّ e
أعeظم فeي الeنشاطeات االجeتماعeيّة وال ّeروحeانeيّة واإلداريّeة لeجامeعاتeهنّ ،ونeاشeد الeنساء الeبهائeيّات لeلنهوض وإبeراز أهeميّة
دوره ّن في جميع مجاالت الخدمة األمر ّية.

سافرا للتعاليم البهائ ّية فقد ّ
تفضل حضرة عبدالبهاء:
الرجل إرادته على املرأة بالق ّوة يع ّد انتها ًكا
ً
إ ّن فرض ّ
"ك eeان ال eeعال eeم ف eeي ال eeعهود ال eeسال eeفة أس eeير س eeطوة ال eeرج eeال ت eeحكمه ق eeسوت eeهم وتس ّ eلطهم ع eeلى ال eeنساء ب eeصالب eeة
أجeeسامeeهم وقّ eوة عeeقولeeهم وسeeيطرة شّ eدتeeهم ،أ ّمeeا الeeيوم فeeقد اضeeطربeeت تeeلك املeeوازيeeن وتeeغيّرت واتّeeجه الeeعنف جeeهة
١٠

االضeeمحالل ،أل ّن الeeذكeeاء واملeeهارة الeeفطريّeeة والeeصفات الeّ eروحeeانeيّة مeeن املeeحبّة والخeeدمeeة الeeتي تتجّ eلى فeeي الeeنساء
عظيما صارت تزداد سم ًوّا يو ًما فيو ًما".
تجليًّا
ً
eهجا ج eeدي ً eدا ل eeلعالق eeة ب eeني الجنس eeني ح eeيث ُي eeمحى
إ ّن ل eeدى ال eeرج eeال ال eeبهائ ّ eيني ال eeفرص eeة ل ُيظه eeروا ل eeلعال eeم م eeن ح eeول eeهم ن ً e
الeعدوان واسeتعمال الeق ّوة و ُيسeتبدالن بeالeتعاون واملeشورة .لeقد أشeار بeيت الeعدل األعeظم ر ًدّا عeلى أسeئلة ُو ّجهeت إلeيه
eلما ،وأ ّن هeeناك أوقeeاتًeeا عeeلى
أنّeeه فeeي الeّ eربeeاط الeزّوجeيّ ،يeeجب أالّ يeeقوم الeeزوج وال الeeزوجeeة أبً eدا بeeالeeسيطرة عeeلى اآلخeeر ظُ ً
ال eزّوج eeني ف eeيها أن ي eeمتثل أح eeده eeما ل eeآلخ eeر ،وإذا ل ْ eم ي eeت ّم ال eeوص eeول إل eeى اتّ eeفاق ب eeينهما ع eeن ط eeري eeق امل eeشورة ،ف eeعلى ك eلّ
يقررا في ّ
ظل أيّة ظروف بالتحديد يجب أن يحدث هذا االمتثال.
ْ
زوجني أن ّ
وقد نزل من قلم حضرة بهاءاهلل نفسه البيان التالي في موضوع معاملة املرأة:
ع eeلى أح eبّاء اهلل أن ي eeتزيّ eeنوا ب eeطراز ال eeعدل واإلن eeصاف وال eeشفقة وامل eeحبّة ،وك eeما ال ي eeبيحون أن ي eeنزل ب eeهم ال ّ e
ظلم
والeتّع ّدي ،فeكذلeك ال يُeباح لeهم إنeزالeه بeإمeاء ال ّeرحeمن" .إنّeه يeنطق بeالeحقّ ويeأمeر بeما يeنتفع بeه عeباده وإمeاءه ،إنّeه
ّ
الكل في الدنيا واآلخرة".
وليّ
ألي شeكل مeن أشeكال املeعامeلة الeقاسeية،
ال يeنبغي عeلى الeزّوج الeبهائeي ضeرب زوجeته عeلى اإلطeالق ،أو إخeضاعeها
ّ
ٍ
ومناف لتعاليم حضرة بهاءاهلل.
فعمل كهذا إنّما هو إساءة غير مقبولة للعالقة الزّوجيّة
إ ّن االفeتقار إلeى الeقيم ال ّeروحeانeيّة فeي املeجتمع يeقود إلeى انحeطاط املeواقeف السeلوكeيّة الeتي يeجب أن تeحكم الeعالقeة بeني
وحeeسن املeeعامeeلة
الجنسeeني ،ف eتُعا َمeeل الeeنساء عeeلى أنّeeه ّن مجeّ eرد وجeeود إلشeeباع الeeرغeeبات الeeجنسيّة ،فيُحeeرمeeن االحeeترام ُe
الeلذيeن هeما مeن حeقّ ك ّeل إنeسان .لeقد حeذّرنeا حeضرة بeهاءاهلل بeقولeه" :إ ّ
ن الvذيvن يvرتvكبون الvفحشاء أولvئك ضvلّ
سvعيهم وكvانvوا مvن الvخاسvريvن".عeeلى األح eبّاء أن ُيeeف ّكروا مeeل ًيّا فeeي امل ُeثُل ال ُ eعليا للسeeلوك الeeتي دعeeوا أن يeeطمحوا
ف eeي ال eeوص eeول إل eeيها ك eeما ج eeاء ف eeي ب eeيان ح eeضرة ب eeهاءاهلل ال eeخاص ﺒِ "أت eeباع eeه ال eeحقيقيني" ب eeأنّ eeهم "عvvبا ٌد  ...لvvو يvvردن
عvليهم ذوات الجvمال بvأحvسن الvطراز ال تvرتّ vد إلvيه ّن أبvصارهvم بvالvهوى أولvئك ُ
خvلقوا مvن الvتقوى كvذلvك
يُع ّلمكم قلم ِ
القدم من لدن ربّكم العزيز الوهّاب".
إ ّن إحeeدى أكeeثر اإلسeeاءات الeeجنس ّية شeeناعeeة هeeي جeeريeeمة االغeeتصاب ،وعeeندمeeا تeeكون املeeؤمeeنة ضeeح ّيته فeeإنّeeها تسeeتحقّ
املeساعeدة الeحبيّة والّ eدعeم الeكامeل مeن أفeراد جeامeعتها .ولeها الحeريّeة إذا رغeبت فeي مeقاضeاة املeعتدي فeي ظeل قeوانeني
eؤسeسات الeبهائeيّة بeالeضغط عeليها لeلزواج.
الeبلد املeعمول بeها .وإذا حeدث الحeمل نeتيجة االغeتصاب فeيجب أالّ تeقوم امل ّe e
أ ّمeeا بeeالنسeeبة لeeقرار اسeeتمرارهeeا فeeي الحeeمل أو اإلجeeهاض ،فeeاألمeeر راجeeع إلeeيها فeeي اخeeتيار الeeطريeeق الeeذي سeeتسلكه
آخeذة فeي اإلعeتبار مeا يeترتّeب عeلى ذلeك مeن عeوامeل طeب ّية وغeيرهeا ،وفeي ضeوء الeتعالeيم الeبهائّ eية .وإذا أنeجبت طeفالً هeو
eادي إلعeeالeeة ابeeنها مeeن الeeوالeeد ،إالّ أ ّن مeeطالeeبتَه بeeأ ّيeeة حeeقوق
ثeeمرة االغeeتصاب ،فeeلها حeeر ّيeeة االخeeتيار فeeي طeeلب الeeدعeeم املّ e
أبويَّة ،وف ًقا للقوانني البهائيّة ،يجب أن تخضع للبحث والتّدقيق في ّ
ظل الظّروف القائمة.
eقر بeأهeميّة الeحافeز الeجنسيّ"
لeقد ّ e e
وضeeح حeضرة ولeيّ أمeر اهلل فeي رسeائeل ُكeeتبت بeالeنيابeة عeنه بeأنّ" :الeديeن الeبهائeيّ ي ّ
وأ ّن "الeeتعبير السeeليم عeeن الeeغريeeزة الeeجنسيّة حeeقٌّ مشeeروع لّ e
eسياق
eكل فeeرد ،ولهeeذا نeeزلeeت شeeريeeعة الeeزواج ".فeeفي هeeذا الّ e
مeن الeعالقeة الeزوجّ eية ،كeما هeو الeحال فeي جeميع الeعالقeات األخeرى ،يeجب تeوفّeر عeنصر املeراعeاة واالحeترام املeتبادل ْeني،
eعرض eeت ل eeالغ eeتصاب م eeن ِق eبَل زوج eeها ،ف eeلها ال eeحقّ ب eeال eتّوج eeه إل eeى امل eeحفل
ف eeإذا ع eeان eeت امل eeرأة ال eeبهائ eيّة م eeن اإلس eeاءة أو ت ّ e
١١

eعرض اسeتمراريّeة الeزواج
ال ّeروحeانeي طeلبًا لeلمساعeدة والeنصيحة ،أو طeلب الحeمايeة الeقانeونeيّة .إ ّن مeثل هeذه اإلسeاءة ت ّ
ٍ
حالة من الكراهيّة ال تقبل املصالحة.
ألفدح املخاطر ،وقد تؤ ّدي بالفعل إلى
مؤرخة  24كانون الثاني /يناير ُ 1993كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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رب األسeeرة،
eهما أعeeمق لeeلعبارة الeeتي تeeشير إلeeى الeeوالeeد عeeلى أنّeeه ّ
وفeeي ...مeeعرض الeeر ّد عeeلى أحeeد األحeبّاء الeeذي طeeلب فً e
جاء في رسالة ُكتبت نيابة عن بيت العدل األعظم ما يلي:
eرت فeeي رسeeالeeتك فeeقد ذكeeر بeeيت الeeعدل األعeeظم أنّeeه اسeeتدالالً بeeعدد مeeن املeeسؤولeeيات املeeلقاة عeeلى عeeاتeeق
كeeما أشَ e
"رب األسeeرة" ،إالّ أ ّن هeeذا االصeeطالح لeeيس لeeه املeeعنى نeeفسه الeeذي يُسeeتعمل بeeوجeeه عeeام،
الeeوالeeد ،يeeمكن اعeeتباره ّ
بeeل يeeجب أن ننشeeد مeeعنى جeeدي ً eدا لeeه فeeي ضeeوء مeeبدأ مeeساواة الeeرجeeل واملeeرأة وبeeيانeeات بeeيت الeeعدل األعeeظم الeeتي
eلما ب eeتاتً eeا .ل eeقد ذك eeر ب eeيت ال eeعدل
م eeفاده eeا أنّ eeه ال ال eeزوج وال ال eeزوج eeة ي eeجب أن ي eeسيطر أح eeده eeما ع eeلى اآلخ eeر ظ ً e
"رب األس eeرة" ال
األع eeظم ف eeي وق eeت س eeاب eeق ر ًدّا ع eeلى اس eeتفسا ٍر م eeن أح eeد امل eeؤم eeنني أ ّن اس eeتعمال االص eeطالح ّ
eاصeeة لeeالنeeتقاص مeeن حeeقوق بeeاقeeي أفeeراد الeeعائeeلة "...كeeما ذكeeر أنّeeه
يeeضفي عeeليه الeeتف ّوق كeeما ال يُكسeeبه حeeقو ًقeeا خe e ّ e
إذا تeeعذّر الeeوصeeول إلeeى اتeeفاق بeeعد املeeشورة الeeو ّد ّيeeة فeeهناك أوقeeات عeeلى الeeزوجeeة فeeيها أن تeeمتثل لeeرغeeبة زوجeeها،
eلما بeتاتًeا".
أي مeنهما عeلى اآلخeر ظ ً
وأوقeات أخeرى عeلى الeزوج أن يeمتثل لeرغeبة زوجeته ،ولeكن يeجب أالّ يeسيطر ٌّ
"رب األسeeرة" الeeذي يeeرافeeقه فeeي الeeغالeeب الeeحقّ املeeطلق
وهeeذا يeeناقeeض بeeوضeeوح االسeeتعمال الe
eتقليدي الصeeطالح ّ
ّ
الزوجني.
التّخاذ القرارات عندما يتعذّر الوصول إلى اتّفا ٍق بني
ْ
مؤرخة  15تموز /يوليو ُ 1993كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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إ ّن الeحفاظ عeلى الeوحeدة واالتّeحاد بeني الeزوج ْeني لeهو أمeر فeي غeايeة األهeم ّية ،وإذا كeانeت خeدمeة أمeر اهلل سeتعمل عeلى
إضعافها فيجب إيجاد ّ
حل لعالج هذا املوضوع.
وبeكلمات أخeرى ،مeهما كeان الeطريeق الeذي تeختاره فeيجب أن يeكون طeريً eقا يخeدم مeصالeح األمeر املeبارك ويس ّ eهeل تeقويeة
دعeائeم اتّeحاد الeزوجeيّة فeي آن مً eعا .سeتالحeظ مeن املeقتطف الeتالeي مeن رسeالeة ُكeeتبت نeيابeة عeن حeضرة ولeيّ أمeر اهلل
شجعون يو ًما الستعمال خدمة أمر اهلل كذريعة إلهمال عائالتهم:
املحبوب أ ّن األحبّاء ما كانوا ل ُي َّ
eكرسeون ك ّeل أوقeاتeكم وطeاقeاتeكم ألمeر اهلل،
إ ّن حeضرة ولeيّ أمeر اهلل يeرغeب بeالeتأكeيد أن يeراك واألحeبّاء اآلخeريeن ت ّ
eؤسee eسة ج eeاء ح eeضرة ب eeهاءاهلل ل eeتقوي eeتها ول eeيس
ه eeلني ،إالّ أ ّن ال eeعائ eeلة ه eeي م e ّ e
eاسee eة ل eeعام eeلني م eeؤ ّe
ألنّ eeنا ب eeحاج eٍ eة م e ّ e
إلضeعافeها ،وقeد حeدثeت أمeور مeؤسeفة كeثيرة فeي عeائeالت بeهائeيّة ملجeرد إهeمال هeذه الeنقطة .قْ eم عeلى خeدمeة أمeر
اهلل ولeكن تeذ ّكeeر أي ً
eضا واجeباتeك نeحو عeائeلتك ،واألمeر يeعود إلeيك فeي إيeجاد الeتّوازن ،والeتأ ّكeeد مeن أ ّن أيًّeا مeنهما
ال يدعوك إلى إهمال اآلخر.
مؤرخة  18نيسان /إبريل ُ 1994كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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مeeن الجeeديeeر بeeاملeeالحeeظة أ ّن الeeعالقeeة الeeزوجeيّة هeeي إحeeدى الeeعالقeeات الeeتي تeeتط ّلب فeeي الeeكثير مeeن الeeحاالت تeeكيّفًا عeeمي ًقا
eصرف ك ٍّeل مeن الeطرف ْeني .وأل ّن حeميميّة الeعالقeة تeكشف عeن الeجانeب األفeضل واألسeوأ فeي شeخصيّتيْهما،
فeي سeلوك وت ّ
فeeإ ّن الeeطرفeeني يeeنهمكان فeeي عeeمل ّية تeeوازن إن ص eحّ الeeتعبير .بeeعض األزواج قeeادرون مeeنذ الeeبدايeeة عeeلى تeeحقيق درجeeة
ع eeال eeية م eeن ال eeتآل eeف واالن eeسجام وامل eeحاف eeظة ع eeليها ط eeيلة ف eeترة زواج eeهم .وال eeبعض اآلخ eeر يج eeدون أنّ eeهم ي eeحتاج eeون إل eeى
١٢

بeeعض الeeوقeeت فeeي جeeهادهeeم لeeتحقيق ذلeeك االنeeسجام .وبeeينما يeeصدق الeeقول أ ّن كeالً مeeن طeeرفeيْ الeeزواج يeeجب أن يeeدعeeم
الeeحقوق الeeشخصيّة لeeلطرف اآلخeeر ،إالّ أنّeeه يeeجب أالّ يeeغيب عeeن األذهeeان أ ّن عeeالقeeة كeٍّ eل مeeنهما بeeاآلخeeر ال تeeعتمد فeeقط
eحب هeeو أسeeاسeeها املeeتني .وعeeليه فeeإ ّن مجeeرد ر َّد ِف ْ eعل مeeشاكeeس ألعeeمال خeeاطٍ e
eئة ألحeeد
عeeلى فeeذلeeكة قeeانeeون ّ eية ،ذلeeك أل ّن الّ e
ّ
الشريكني أمر غير الئق على اإلطالق.
ْ
مؤرخة  2كانون الثاني /يناير كتبت نيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][36
إ ّن امل eeوض eeوع ال eeذي أث eeرت eeه ذو أه eeميّة ح eeيويّ eeة ب eeالنس eeبة ل eeألزواج ال eeبهائ eيّني ال eeذي eeن ي eeسعون ج eeاه eeدي eeن لس ّ eد االح eeتياج eeات
امل eeختلفة وان eeتهاز ال eeفرص امل eeتن ّوع eeة ال eeتي ي eeواج eeهون eeها ف eeي امل eeجتمع امل eeعاص eeر .وك eeما ه eeو ال eeحال م eeع األوج eeه ال eeعدي eeدة
األخeرى لeلحياة الeيومّ eية فeإ ّن ح ّeل هeذه املeسألeة يeجب أن ننشeده مeن خeالل إدراك تeعالeيم األمeر املeبارك وتeطبيقها .وعeلى
املeؤمeنني أن يeفهموا بeوضeوح وأالّ يeنزعeجوا مeن حeقيقة أ ّن الحeلول الeناتeجة قeد ال تُeعتبر كeافeية ومeناسeبة ألولeئك الeذيeن لeم
يeeنعموا بeeبركeeة قeeبول املeeوعeeود ووقeeعوا فeeي شeeرك أنeeماط مeeن الeeفكر تeeخالeeف الeeتعالeeيم الeeبهائeيّة ،رغeeم الeeقبول واسeeع الeنّطاق
البشري.
ملثل هذه األنماط من ِقبَل أغلبيّة الجنس
ّ
فeeاألمeeر الeeجوهeeري فeeي هeeذه املeeسألeeة عeeند أخeeذهeeا بeeعني االعeeتبار يeeجب أن يeeكون الeeغايeeة والهeeدف مeeن الeeحياة بeeالنسeeبة
eتضمن ذلeك تeقديeم الخeدمeة إلخeوانeنا فeي
لجeميع األتeباع املeؤمeنني بeحضرة بeهاءاهلل :أال وهeي عeرفeان اهلل وعeبادتeه .وي
ّ
البشeريّeة ولeتقدم أمeر اهلل .وفeي مeتابeعتهم لeتحقيق هeذه الeغايeة عeليهم الeسعي جeاهeديeن لeتنمية مeهاراتeهم وقeدراتeهم قeدر
السبل املتاحة أمامهم.
اإلمكان عن طريق استكشاف ُ
وال ب ّ eد وأ ّن يجeeد املeeؤمeeنون أنeeفسهم فeeي كeeثير مeeن األحeeوال محeeرومeeني مeeن فeeرصeeة تeeنمية مeeهاراتeeهم تeeنمية كeeامeeلة بسeeبب
الحeدود والeقيود الeدنeيو ّيeة .وقeد يeعود ذلeك إلeى االفeتقار إلeى املeوارد املeاد ّيeة أو املeرافeق والeوسeائeل الeتعليم ّية ،أو الeحاجeة
إلeى تeلبية الeتزامeات وأداء واجeبات أخeرى ،مeثل املeسؤولeيات املeرتeبطة بeالeزواج واألبّ eوة والeتي لeنا حeريّeة اخeتيارهeا .وفeي
بeeعض الeeظروف قeeد تeeكون نeeتيجة قeeرار واع ٍ لeeبذل الeeتضحيات مeeن أجeeل أمeeر اهلل ،كeeما هeeو الeeحال عeeندمeeا يeeتق ّدم مeeهاجeeر
للخeدمeة فeي مeوقeع يeفتقر إلeى املeرافeق والeوسeائeل الeالزمeة لeتنمية مeهاراتeه ومeواهeبه .إالّ أ ّن مeثل هeذا الحeرمeان والeتقييد ال
يحeeمالن فeeي مeeضمونeeهما أ ّن الeeبهائ ّ eيني املeeعن ّيني غeeير قeeادريeeن عeeلى تeeحقيق غeeايeeتهم األسeeاس ّ eية الeeتي ع ّ eينها اهلل لeeهم،
ف eeهما ب ّ e
eكل ب eeساط eeة ع eeناص eeر التح ّ eدي ال eeعامل eيّ ل eeتقييم االح eeتياج eeات ال eeكثيرة ل eeوق eeت اإلن eeسان وجه eeده ف eeي ه eeذه ال eeحياة،
وإيجاد التوازن بينها.
eسؤال الeeذي طeeرحeeته بeeخصوص الeeقرارات الeeتي يeeجب أن يتّخeeذهeeا شeeريeeكا
لeeيس هeeناك ر ٌّد قeeابeeل لeeلتطبيق عeeاملeيًّا عeeلى الّ e
ال eeزواج ع eeندم eeا ي eeكون ال eeزوج eeان ك eeاله eeما ي eeسعيان وراء ال eeفرص ل eeحيات eeهما امل eeهنيّة وال eeتي ي eeبدو أنّ eeها س eeتقوده eeما إل eeى
eبيلني مeتباعeد ْيeن ،ذلeك أل ّن الeظروف شeاسeعة فeي اخeتالفeها .فeعلى ك ّeل زوج ْeني االعeتماد عeلى عeمل ّية املeشورة الeبهائّ eية
س ْ
eيقررا أفeeضل مeeسا ٍر لeeلعمل .ولeeدى قeeيامeeهما بeeذلeeك عeeليهما أن يeeأخeeذا بeeعني االعeeتبار الeeعوامeeل الeeتالeeية مeeن بeeني أخeeرى
لّ e
غيرها:
الحس باملساواة الذي يجب أن يش ّكل جوهر املشورة بني الزوجني.
•
ّ
ل eeقد ذك eeر ب eeيت ال eeعدل األع eeظم س eeاب eeقا ً ر ًدّا ع eeلى أس eeئلة وردت eeه أ ّن امل eeشورة ال eeحب ّية ي eeجب أن ت eeكون أس eeاس ال eeعالق eeة
ال eeزوج eيّة ،وإذا ت eeعذّر ال eeوص eeول إل eeى اتّ eeفاق ،ف eeهناك أوق eeات ع eeلى ال eeزوج eeة أو ال eeزوج االم eeتثال ف eeيها ل eeرغ eeبة اآلخ eeر ،أ ّم eeا
بالنسبة للظروف التي يجب أن يحدث فيها هذا االمتثال بالتّحديد فهو أمر على ّ
يقررانه.
كل زوجني أن ّ

١٣

• الeتأكeيد الشeديeد الeذي فeرضeته اآلثeار الeبهائeيّة عeلى الeحفاظ عeلى ربeاط الeزّوجeيّة وتeقويeة دعeائeم الeوحeدة واالتّeحاد بeني
الزوجني.
ْ
• مeفهوم الeعائeلة الeبهائّ eية ،حeيث األ ّم هeي املeر ّبeي األ ّول لeألطeفال ،وتeترتّeب عeلى الeزوج املeسؤولّ eية األسeاسّ eية فeي إعeالeة
العائلة مال ًيّا.
كeeما ذكeeر بeeيت الeeعدل األعeeظم فeeي مeeكان آخeeر ،فeeإ ّن ذلeeك ال يeeقتضي أب ً eدا أن تeeكون هeeذه الeeوظeeائeeف أو األعeeمال
خاصة.
ثابتة وغير مرنة وال يجوز تغييرها وتعديلها لتناسب أوضا ًعا عائليّة
ّ
eاص eeة م eeختلفة م eeثل ت eeو ّق eeع وظ eeيفة خ eeالل ف eeترة م eeن ان eeتشار ال eeبطال eeة ،ف eeرص أو ق eeدرات غ eeير
• اح eeتمال ب eeروز ظ eeروف خ e e eّ e
ماسة لألمر املبارك قد تستدعي استجابة تتّسم بالتضحية.
الزوجني ،أو احتياجات
اعتياد ّية قد يملكها أحد
ْ
ّ
وال ش ّeك أ ّن نeجاح مeثل هeذه املeشورة يeتأثّeر بeج ّو الeدعeاء واالبeتهال الeذي يeخيّم عeليها ،واالحeترام املeتبا َدل الeذي يeكنّه كeلٌّ
eكني لeآلخeر ،ورغeبتهما املخeلصة إليeجاد ح ٍّeل يeحافeظ عeلى الeوحeدة والeتآلeف بeينهما ومeع بeاقeي أفeراد الeعائeلة،
مeن الشeري ْ
ورغبتهما في التنازل والتكيّف ضمن مبدأ املساواة.
ومeeع تeeط ّور ونeeم ّو املeeجتمع فeeي الeeعقود والeeقرون املeeقبلة بeeفضل تeeأثeeير ظeeهور حeeضرة بeeهاءاهلل الeeقادر عeeلى إجeeراء الeeتغيير
والee eتحويee eل ،فee eإ ّن املee eجتمع سيشهee eد بee eالee eتأكee eيد تee eغييرات أسee eاس e eيّة تس ّهee eل عee eليه تee eطبيق ال e eتّعالee eيم الee eبهائ e eيّة ،وتee eخفّف
ال eeصعوب eeات ال eeتي ي eeواج eeهها األزواج ف eeي س eeعيهم ل eeتحقيق ت eeوق eeهم الش eeدي eeد لخ eeدم eeة أم eeر ح eeضرة ب eeهاءاهلل م eeن خ eeالل
نشاطاتهم املهنيّة.
مؤرخة  26حزيران /يونيو ُكتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][37
جeاء فeي فeقرة مeن لeوح مeبارك لeحضرة عeبدالeبهاء  "...فeليكن زوجeك غeالً eيا وعeزيeزًا لeديeك ،وعeامeليه دائ ًeما بeالeلطف واملeو ّدة
مهما كان سيّ -الطباع"...
eؤرخeة  12نeيسان/إپeريeل
وفeي ر ٍّد عeلى سeؤال حeول هeذا الeبيان ورد الeتوضeيح الeتالeي فeي رسeالeة لeدائeرة الeسكرتeاريeة م ّ
:1990
ّ
ألي نeوع مeن اإلسeاءة عeاطeفيّة كeانeت أم فeكريّeة أم جسeديّeة.
eعرض زوجeته ّ
مeن الeواضeح أنeه ال يeجوز ّ
ألي زوج أن ي ّ
eتصرف ال eeذي يس eeتحقّ ال eeتوب eeيخ وال eeشجب م eeناق eeض ت eeما ًم eeا ل eeلعالق eeة ال eeقائ eeمة ع eeلى االح eeترام امل eeتبادل
ف eeمثل ه eeذا ال e
ّ
أي شeكل مeن
واملeساواة الeتي أمeرت بeها الeتعالeيم الeبهائeيّة ،عeالقeة تeحكمها مeبادىء املeشورة ومج ّeردة مeن اسeتعمال ّ
أشeكال اإلسeاءة ،بeما فeيها الeعنف ،لeيفرض فeرد عeلى آخeر إطeاعeة مeشيئته .وعeندمeا تجeد الeزوجeة الeبهائeيّة نeفسها
eتوجeه إلeى املeحفل ال ّeروحeانeيّ
فeي وضeع كهeذا وتeشعر بeأ ّن مeن املeتعذّر تeصويeبه بeاملeشورة مeع زوجeها ،فeبإمeكانeها ال ّ e
املح eeليّ ط eeلبًا ل eeلنصيحة واإلرش eeاد .وق eeد تج eeده مج eeديً eeا ل eeلغاي eeة أن تنش eeد م eeساع eeدة مس eeتشاري eeن م eeحترف eeني َم َهeَ eرة.
وإذا ك eeان ال eeزوج ب eeهائً e eيّا أي ً e
eكف ع eeن
eضا ف eeبإم eeكان امل eeحفل ال eّ eروح eeانe eيّ املح eeليّ أن ي eeلفت ن eeظره إل eeى ض eeرورة ال ّ e
eصرفeاتeه املeسيئة ،كeما بeمقدوره ،إذا لeزم األمeر ،أن يتّخeذ إجeراءات أشّ eد صeرامeة إلجeباره عeلى االمeتثال لeتنبيهات
ت ّ
التعاليم املباركة ونصائحها.
مؤرخة  20آذار /مارس  2002كتبها بيت العدل األعظم(
)من مذكرة ّ

][38

١٤

العالقات واملسؤوليّات املتبادلة بني الوالدين واألبناء
مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل
eمسك أبeنائeهم بeالّ eديeن وإتeقان ذلeك ،ف ّ
eكل ولeد انeحاز عeن الّ eديeن اإللeهي ال
عeلى اآلبeاء أن يeبذلeوا قeصارى جهeدهeم فeي ت ّ
ش ّeك أنّeه سeوف ال يeعمل بeرضeى أبeويeه ورضeى اهلل ج ّeل جeاللeه ،واألعeمال الeحسنة كّ eلها تظهeر بeنور اإليeمان وفeي حeال
أي معروف.
أي عمل منكر وال يُق ِبل إلى ّ
فقدان هذه العطيّة الكبرى )أي اإليمان( ال يجتنب اإلنسان ارتكاب ّ
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،12ص (9

][39
vتوجvvه إلvvيك ويvvذكvvرك ويvvوصvvي حvvزب اهلل
وجvvه الvِ vقدَم مv
ّ
وف eeي ل eeوح م eeن األل eeواح نُ eزّل ق eeول eeه ت eeعال eeى" :يvvا محvvمّ د ْ
بvvتربvvية األوالد .إذا غvvفل الvvوالvvد عvvن هvvذا األمvvر األعvvظم ا ّل vvذي نُ vزّل مvvن قvvلم مvvالvvك الvِ vقدَم فvvي الvvكتاب
vقصريvن مvحسوبvا .طvوبvى لvعبد يvثبّت مvا أوصvى اهلل
األقvدس سvقط حقّ أبvوّتvه ،وكvان لvدى اهلل مvن امل ّ
ويتمسك به .إنّه يأمر العباد بما يؤيّدهم وينفعهم ويق ّربهم إليه ،وهو اآلمر القديم".
به في قلبه
ّ
)الكتاب األقدس ،سؤال وجواب ،رقم (105

][40
vصفاء هvvي أثvvمار سvvدرة الvvوجvvود ،وأعvvظم مvvن ذلvvك ك ّ vله ،بvvعد تvvوحvvيد
vصدق والّ v
األمvvانvvة وال ّ vديvvانvvة والّ v
الvباري عvزّ وج ّvل ،رعvايvة حقّ الvوالvديvن .هvذه كvلمة ذُكvرت فvي ك ّvل كvتب اهلل وسvطرهvا الvقلم األعvلى ،أن
انvvظر مvvا أنvvزلvvه ال ّ vرحvvمن فvvي الvvفرقvvان قvvولvvه تvvعالvvى" :واعvvبدوا اهلل وال تشvvركvvوا بvvه شvvيئا وبvvالvvوالvvديvvن
إحvسانvا" ،والحvظ أن اإلحvسان بvالvوالvديvن مvقرون بvالvتّوحvيد .طvوبvى ل ّ
vكل عvارف حvكيم يشهvد ويvرى،
ويقرأ ويعرف ،ويعمل بما أنزله اهلل في كتب القبل ،وفي هذا ال ّلوح البديع".
)الكتاب األقدس ،سؤال وجواب ،رقم (106
][41
سeَ eم ِ
اء ْامل َِ e
eوصeeي ا ْل ُ eك َّل ِب eت َ ْعلِيم ِ األَطْ eفَ ِ
eشيئَةِ
ه eذَا ْامل ََ eقام ِ ِeم ْ eن َ e
eات ِفeeي َe
إِ َّن ا ْل َ eق َل َم األ َ ْeع َ eلى يُe e ِ e
ال َوتَeْ eر ِب eيَ ِت ِهم َو َل َ eق ْد نُ eزِّ َلeeتْ َهeِ eذ ِه اآليَُ e
س بُ َ eعيْ َد ا ْل ُ eور ِ
ِ
عَ vلى ُكvِّ vل أَبٍ تَْ vربَ ِ vي ُة ابْvِ vن ِه ِو ِبvنْ ِت ِه ِبvvا ْلvِ vع ْلم ِ َوا ْل َ
اب األ َ ْق َ eد ِ
اإل َل ِ eهيَّ ِة ِفeeي ا ْلeِ eكت َ ِ
خvطِّ
ب َ
eس ْج ِنُ :كِ vت َ
ود ِفeeي الِّ e
ُ
مv vنَ ِ
َود ِ
ن َيv vأ ْ ُ
م vvا َيُ v vكو ُ
اء أ َ ْ
م vvا
عvv vمَّ ا ُv
ن ال ِز ً
خv vذُوا ِمv vنْ ُه َ
م vvا أ ُ ِمَ v vر ِبvِ v vه فَ vvلِأل ُ َ
حِّ v vد َد ِفvv vي الَّ v vلوْحِ َوا َّل vِ vذي تََ v vر َك َ
ُونِ v vهمَ ا َ
vس ِ
مvأ ْ َوى ا ْلvفُ َق َر ِ
جvعُ إِ َلvvى بَvي ِ
ن َ
اكvنيَ .إِ َّ
اء َو ْ
ن َكvvا َ
لِvتَ ْر ِبvيَ ِت ِهمَ ا إِ ْ
ن ا َّلvِ vذي
ْت ا ْلَ vعد ِْل إِنَّvا َv
غvِ vنيًّا َو إِالَّ يَْ vر ِv
امل َ َ
جَ vع ْلنَاهُ َ
َربَّvى ابْvنَ ُه أ َ ْو ابvنًا ِمَ vن األَبْvنَ ِ
عَ vلي ِْه بَvه ِ
حَ vد أَبْvنَ ِ
سvبَ َقتِ
حvvمَ ِتي ا َّلِ vتي َ v
اء َكvأَنَُّ vه َربَّvى أ َ َv
َائvvي َو ِعvنَايَِ vتي َو َر ْ
ائvvي َ
ا ْلع َ
َاملِنيَ.
السابع(
)مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل النّازلة بعد الكتاب األقدس ،لوح اإلشراقات ،اإلشراق ّ

][42
والشeرائeع اإللeه ّية ،فeمن دون ذلeك ال
ّe e
إ ّن مeا يeلزم األطeفال فeي الّ eدرجeة األولeى واملeقام األ ّول ،هeو تeلقينهم كeلمة الeتّوحeيد
تستقر خشية اهلل وفي فقدانها تظهر أعمال مكروهة غير معروفة وأقوال رديئة ال ع ّد لها
ّ

١٥

يeجب عeلى اآلبeاء أن يeبذلeوا قeصارى جهeدهeم فeي تeديّeن أوالدهeم فeإن لeم يeفز األوالد بهeذا الeطّراز األ ّول ،فeسيؤ ّدي ذلeك
إلeى الeغفلة عeن طeاعeة األبeويeن ،ا ّلeeتي هeي فeي مeقام طeاعeة اهلل فeمثل هeذا الeولeد ال يeعود يeبالeي أبً eدا ويvفعل بvأهvوائvه
ما يشاء.
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،14ص (9

][43
قل يا قوم عزّزوا أبويكم وو ّقروهما وبذلك ينزل عليكم الخير من سحاب رحمة ربّكم العليّ العظيم.
)كتاب "أخالق بهائي" ،ص (225

][44
مeeن جeeملة األمeeور املeeخصوصeeة بهeeذا ال eظّهور األعeeظم ،أ ّن املنتسeeبني إلeeى كeّ eل نeeفس فeeازت بeeاإلقeeبال إلeeى هeeذا ال eظّهور
وش eeرب eeت ب eeاس eeم ال eeقيّوم م eeن ال eّ eرح eeيق امل eeختوم ،ي eeعني ك eeأس امل eeحبّة اإلل eeهيّة ،إذا ك eeان eeوا غ eeير م eeؤم eeنني بحس eeب ال eظّاه eeر
ف eeسيفوزون ب eeال eeعفو اإلل eeهي وس eeيرزق eeون م eeن بح eeر ال eّ eرح eeمة ب eeعد ص eeعوده eeم م eeن ه eeذا ال eeعال eeم ،وه eeذا ال eeفضل س eeيتح ّقق
رب العرش والثّرى ومالك اآلخرة واألولى.
للنّفوس التي لم تُلحق أذى بالحقّ وأوليائه ،كذلك حكم اهلل ّ
)من لوح بالفارسيّة والعربيّة منشور في مائدة آسماني ،ج ،4ص (173

][45
مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء
eعرت بeامeتنان وسeرور بeالeغني لeدى سeماعeي خeبر اقeترانeكما .الحeمدهلل أ ّن هeذيْeن الeطّائeر ْيeن
eدي الeعزيeزيْeن ،لeقد ش ُ
يeا ول ّ
eأوى ف eeي ع ّ e
eش واح eeد ،وأرج eeو اهلل أن ي eeش ّكال ع eeائ eeلة م eeحترم eeة ،أل ّن أه eeم ّية ال eزّواج ت eeكمن ف eeي
ال eeوف ّ eيني ق eeد وج eeدا ل eeهما م ً e
السeرور عeلى إنeارة عeالeم اإلنeسان كeال ّ
eشموع ،ألن إنeارة الeعالeم مeنوطeة
تeشكيل عeائeلة تeفيض بeركeة ،حeتّى يeقومeا بeغايeة ّ e e
بeوجeود اإلنeسان .فeلوال وجeود اإلنeسان فeي هeذا الeعالeم لeكان بeمثابeة ّ
الشجeر بeال ثeمر .أمeلي أن تeغدو هeاتeان الeنّفسان
كشج eeرة واح eeدة وتكتس eeبا ال eطّراوة وال eeلطاف eeة وتح eeمال ال eeبراع eeم وال eثّمار م eeن رش eeحات س eeحاب ال eeعناي eeة ح eتّى ت eeبقى ه eeذه
الساللة إلى األبد.
ّ
)منتخباتي أز مكاتيب حضرة عبدالبهاء ،رقم (88
][46
متوحشة ولوال وجود املع ّلم بدا األطفال وكأنّهم حشرات.
"لوال وجود املربّي لظ ّلت النّفوس
ّ
وبeeنا ًء عeeلى ذلeeك كّ eله فeeإ ّن أمeeر الeتّعليم والeتّربeeية فeeي هeeذا الّ eدور الeeبديeeع أمeeر إجeeباري ولeeيس اخeeتيار ًيّeeا وهeeذا يeeعني أنّeeه
eهمة ويeeرضeeعاهeeم مeeن ثeeدي الeeعرفeeان
فُ ِ eرض عeeلى الeeوالeeديeeن فe e ً e
eرضeeا بeeأن يeeر ّبeeيا أبeeناءهeeما وبeeناتeeهما ويeeع ّلماهeeم بeeمنتهى الّ e
eصدد فeeهما مeeؤاخeeذان ومeeدحeeوران ومeeذمeeوان
ويeeحتضناهeeم فeeي حeeضن الeeعلوم واملeeعارف فeeفي حeeال قeeصورهeeما بهeeذا الّ e
لدى اهلل الغيّور".
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،15ص  28و (29

][47
ي eeجب أن ت eeول eeوا م eeسأل eeة األخ eeالق أه eeم ّية ك eeبيرة .وع eeلى ج eeميع اآلب eeاء واأل ّمee eهات أن ي eeنصحوا أط eeفال eeهم ع eeلى الّ e eدوام
ويرشدوهم إلى ما يؤ ّدي إلى العزّة األبد ّية.
)منتخباتي أز مكاتيب حضرة عبدالبهاء ،رقم (108

][48
١٦

eري يeمكن تeربeيته
عeلى األ ّeمeهات االهeتمام بeتربeية األطeفال والeنّظر فeي شeأنeها بeعني االعeتبار ،أل ّن الeغصن طeاملeا هeو ط ّ
ِ
eسعي لeeيالً
كeeيفما تeeشاء ،وعeeليه يeeجب عeeلى األ ّمeeهات تeeربeeية صe
eغارهَّ eن كeeما يeeربّeeي البسeeتان eيّ أغeeراسeeه ويeeعتني بeeها ،والّ e
eصفات ال eeحسنة ف eeي
eهارا ف eeي ال eeعمل ع eeلى ت eeأس eeيس اإلي eeمان وخ eeشية اهلل ُ
eب اآلخ eeري eeن وف eeضائ eeل األخ eeالق وال ّ e
وحّ e e
نً e
eرورا ،وإذا صeدرت مeن الeطّفل أدنeى حeركeة
أطeفالِ eهنَّ ،لeتثني األ ّم وتُeطري طeفلها كّ eلما قeام بeعمل مeمدوح ولeتمأل قeلبه س ً
شeeاذّة لeeتنصحه وال تeeعاتeeبه ولeeتعامeeله بeeوسeeائeeل مeeعقولeeة ولeeو بeeقليل مeeن ال eزّجeeر فeeي الeeكالم إذا َل ِ eزم األمeeر ،ولeeك ّن الّ e
eضرب
ّ
والشتم ال يجوزان أب ًدا فإنّهما يفسدان أخالق الطفل".
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،63ص (51

][49
ودع eeوا األط eeفال ي eeترع eeرع eeون م eeن عه eeد ال eّ eرض eeاع eeة ب eeثدي الe eتّرب eeية ف eeي مه eeد ال eeفضائ eeل وي eeنشأون ف eeي ح eeضن امل eeواه eeب
ويس eeتفيدون م eeن ك eّ eل ع eeلم م eeفيد وي eeأخ eeذون ن eeصيبهم م eeن ك eّ eل ص eeنعة ب eeدي eeعة ،وعّ e eودوه eeم أن ي eeكون eeوا ذوي ه eeمم ب eeال eeغة
متج ّلدين في املش ّقات ُمقدمني في األمور الها ّمة ،وحثّوهم على تحصيل األمور املفيدة وتع ّهدها.
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،28ص (33

][50
لeeو أنّeeك قeeمت بeeمراعeeاة أبeeيك وأ ّمeeك ح eتّى يeeكونeeا راضeeيني عeeنك ،فهeeذا سeeبب رضeeائeeي أيً e
eضا .فeeاحeeترام الeeوالeeديeeن واجeeب
قرب إلeى عeتبة الeكبريeاء وال يeثنياك عeن سeلوك سeبيل املeلكوت،
وكسeب رضeائeهما الزم ،ولeكن شeرط أن ال يeمنعاك مeن الeت ّ ّ
يشجعاك ويحثّاك على ذلك.
بل عليهما أن
ّ
)من لوح فارسيّ األصل(

][51
وكeeذلeeك إ ّن األب واأل ّم يتحeّ eمالن مeeن أجeeل أوالدهeeما نeeهايeeة ال eتّعب واملeeش ّقة وحeeينما يeeصل األوالد فeeي الeeغالeeب إلeeى س eنّ
ال eّ eرش eeد ي eeنتقل آب eeاؤه eeم وأ ّم eeهات eeهم إل eeى ال eeعال eeم اآلخ eeر ،وي eeندر أن ي eeرى اآلب eeاء واأل ّم eeهات م eeكاف eeأة م eeن أوالده eeم م eeقاب eeل
مeش ّقاتeهم وأتeعابeهم فeي الّ eدنeيا ،فeيجب إذا ً عeلى األوالد املeبادرة بeالeخيرات واملeبرات مeقابeل مeش ّقات األبeويeن وأتeعابeهما،
والeeتماس الeeعفو والeeغفران لeeهما ،مeeثالً يeeجب عeeليك أن تeeنفق عeeلى الeeفقراء فeeي مeeقابeeل مeeحبّة والeeدك وشeeفقته ،وتeeطلب لeeه
ضرع واالبتهال.
والرحمة الكبرى بكمال الت ّ ّ
العفو والغفران ّ
)من مفاوضات حضرة عبدالبهاء  ،ص (171

][52
بeخصوص االسeتفسار حeول مeشورة األب مeع اإلبeن أو اإلبeن مeع األب فeي الeتّجارة واالقeتراف ،فeإ ّن املeشورة مeن أسّ
أسeاس شeريeعة اهلل ،ومeن املeؤ ّ eكeد أنّeها مeقبولeة سeواء كeانeت بeني األب وابeنه أو مeع اآلخeريeن ،فeال شeيء أفeضل مeن ذلeك.
ع eeلى اإلن eeسان أن ي eeتشاور ف eeي ج eeميع األم eeور ،ف eeبامل eeشورة ي eeصل إل eeى ع eeمق أ ّي eeة م eeسأل eeة وي eeتم ّكن م eeن إي eeجاد الحe eلّ
الصحيح.
ّ
)مكاتيب حضرة عبدالبهاء ،ج ،4ص (32

][53
يeا عeزيeز عeبد الeبهاء ُ eكeن ابeن والeدك وثeمرة لeتلك ّ
جِ eب َل مeن
الشجeرةe ُ ،كeن ابeنًا ُولِeد مeن عeنصر روحeه وجeنانeه ولeيس كeالeذي ُe
مeeاء وطeeني ،إ ّن الeeولeeد الeeحقيقي هeeو مeeن َقeِ eدم إلeeى الeeوجeeود مeeن الeeجب ّلة الeّ eروحeeان eيّة ألبeeيه ،أسeeأل اهلل أن تeeكون فeeي جeeميع
األحيان ثابتًا راس ً
خا وموفّ ًقا بالتّأييدات اإللهيّة.
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،66ص (52

][54
١٧

eسماويّeة .يeجب أن يeرشeده ويeنصحه فeي جeميع
يeجب أن يeسعى األب دو ًeمeا إلeى تeعليم ابeنه وإطeالعeه عeلى الeتّعالeيم ال ّ
خ ُ eلق ،ويeeم ّكنه مeeن أن يeeت ّلقى ال eتّدريeeب فeeي املeeدرسeeة ويeeتع ّلم اآلداب والeeعلوم املeeفيدة
األوقeeات ،ويeeع ّلمه حeeسن املسeeلك وال ُe
وال eالّزم eeة .ب eeاخ eeتصار ،دع eeه ي eeغرس ف eeي ذه eeنه ف eeضائ eeل وك eeماالت ال eeعال eeم اإلن eeسان eeي .وف eeوق ه eeذا ك ّ eله ،ع eeليه أن ي eeذ ّكeeره
بحب اهلل.
دائما بذكر اهلل حتّى تنبض عروقه وشرايينه
ً
ّ
األبeeن مeeن جeeهة أخeeرى ،عeeليه أن يُظهeeر كeeامeeل الeطّاعeeة تeeجاه والeeده ،وأن يeeكون سeeلوكeeه مeeعه كeeأنّeeه خeeادم مeeتواضeeع ذلeeيل.
ي eeجب أن ي eeسعى ل eeيل ن eeهار ب eeشكل دؤوب ل eeيضمن ل eeوال eeده ال eeعزي eeز ال eّ eراح eeة وال eّ eرخ eeاء وي eeسعى إل eeى رض eeاءه .ي eeجب أن
السeرور إلeى قeلب أبeيه وأ ّمeeه ،عeسى أن يحeظى بeذلeك عeلى رضeاء
يتخّ eلى عeن راحeته ومeتعته ويجهeد بeاسeتمرار لeيدخeل ّ e e
العلي القدير ،ويم ّن عليه بمساعدة مأل الغيب.
)كت ّيب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،66ص(
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ومeن جeملة املسeتلزمeات لeلمحافeظة عeلى ديeن اهلل هeي تeربeية األطeفال الeتي تُeع ّد مeن أهّ eم األُسeس لeلتّعالeيم اإللeه ّية ،لهeذا
ضeeع ف eeي مه eeد األخ eeالق ،أل ّن األ ّم ه eeي امل eeر ّب eeية األول eeى ل eeلطّفل ،وذل eeك ك eeي
ي eeجب ع eeلى األ ّم eeهات أن ي eeر ّب eeني األط eeفال ال eُّ eر ّe e e
يكون الطّفل متّصفًا بجميع الخصائل الحميدة ومتخ ّل ًقا بالفضائل الكريمة عندما يب ُلغ.
وكeeذلeeك بeeنا ًء عeeلى األوامeeر اإللeeهيّة يeeجب أن يeeتع ّلم ال eطّفل الeeقراءة والeeكتابeeة ويكتسeeب الeeفنون الّ e
eضروريّeeة املeeفيدة ،كeeما
ع eeليه أن ي eeتع ّلم م eeهنة م eeن امل eeهن ،ف eeيجب ب eeذل غ eeاي eeة االه eeتمام ف eeي ه eeذه األم eeور وال ي eeجوز ال eتّقصير واإله eeمال ف eeي ه eeذا
املجال.
eخاصeة لeلتّعذيeب والeعقاب أعّ eدت للبشeر ملeنع الeنّاس عeن ارتeكاب الجeرائeم
eسجون وكeم مeن األمeكنة ال ّ e e e
الحeظوا كeم مeن ال ّ
السeبب فeي تeكاثeر سeوء األخeالق فeال يeحصل
الeفظيعة بeتلكم الeوسeائeل الeتّأديeبيّة ،مeع أ ّن هeذا الeزّجeر وهeذا الeتّعذيeب هeما ّe e
املeeطلوب مeeن ذلeeك كeeما يeeنبغي ويeeليق .لهeeذا يeeجب تeeربeeية الeنّاس مeeن صeeغر سeنّهم بeeحيث ال يeeقترفeeون الجeeرائeeم ويeeنصبّ
اهeتمامeهم كّ eل ًيّا فeي اكeتساب الeفضائeل ويeعتبرون الجeريeمة والeتّقصير نeفسهما أعeظم عeقوبeة ويحسeبون نeفس الخeطأ
eسجن والeحبس ،ذلeك ألنّeه يeمكن تeربeية اإلنeسان لeيصل إلeى درجeة يeصبح فeيها وقeوع الجeريeمة
والeعصيان أخeطر مeن ال ّ
نادرا ولو أنّهما ال يزوالن وال يُلغيان ك ّليًّا.
والتّقصير
ً
eشمس فeي ّ
فمجeمل الeقول إ ّن الهeدف مeن ذلeك كّ eله هeو أ ّن الeتّربeية مeن أهّ eم أوامeر اهلل وتeأثeيرهeا كeتأثeير ال ّ
الشجeر والeثّمر
ف eeمن ال eeواج eeب امل eeؤ ّeك eeد امل eeواظ eeبة ع eeلى ت eeرب eeية األط eeفال وامل eeحاف eeظة ع eeليهم ،ه eeذا ه eeو امل eeعنى ال eeحقيقيّ ل eeألب ّ eوة واألم eeوم eeة
الش eّ eر وال ي eeم ّيزون
eارة وأش eeجار ز ّق eeوم ال ي eeعلمون ال eeخير م eeن ّe e
وش eeفقتهما .وب eeغير ذل eeك س eeيصبحون أع eeشا ًب eeا ب eّ eر ّي eeة ض ّ e
ب الeeغفور .لeeذلeeك يeeجب تeeربeeية جeeميع األطeeفال املeeترعeeرعeeني
الeeفضائeeل مeeن الeّ eرذائeeل ،مeeفعمون بeeالeeغرور ومeeبغوضeeون مeeن الeّ eر ّ
في حديقة محبّة اهلل واملواظبة عليهم مواظبة تا ّمة...
)كتيّب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،13ص (27

][56
مقتطفات من رسائل ُكتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي
eهمة فeeي الeeحياة كeeال eزّواج .بeeيد أنّ
مeeن املeeؤ ّكeeد إ ّنeeه أمeeر مeeؤسeeف عeeندمeeا يeeختلف اآلبeeاء واألبeeناء فeeي بeeعض الeeقضايeeا املّ e
أفeضل طeريeقة ملeعالeجة املeوضeوع هeو أن ال يسeتهزئ األطeراف بeآراء بeعضهم الeبعض أو أن يeناقeشوا املeشكلة فeي جeوٍّ
مشحون بالتّوتّر ،بل عليهم محاولة ح ّلها بشكل حبّيّ.
١٨

eفضل حeeضرة بeeهاءاهلل بّ e
وقeeد تّ e
eتوجeeب عeeلى الeطّرفeeني الeeحصول عeeلى مeeوافeeقة الeeوالeeديeeن قeeبل الeزّواج ،وال
eكل وضeeوح أنّeeه يeّ e
الشeeباب نeeحو الeزّواج دون إعeeطاء املeeوضeeوع
eح ْكم عeeلى األقeّ eل يحّ eد مeeن انeeدفeeاع ّ e
شeّ eك أ ّن فeeي ذلeeك ِe
حَ eك ٌم بeeالeeغة .فهeeذا الُ e
حّ eقه مeeن الeتّفكير بّ e
eكل عeeنايeeة .وطeeب ًقا لهeeذا الeفَ ْرض ،أبeeرق حeeضرة شeeوقeeي أفeeندي بeeأ ّن عeeليكما الeeحصول عeeلى مeeوافeeقة
والديكما.
مؤرخة 29أ ّيار /مايو (1929
)من رسالة الثنني من األحبّاء ّ

][57
eثيرا أ ّن يeeعلم أ ّن اهلل قeeد أنeeعم عeeليك بeeطفل ،ويeeشعر بّ e
eكل تeeأكeeيد أن وجeeوده سeeيزيeeد مeeن
كeeما َ e
سeّ eر حeeضرة ولeeي أمeeراهلل كً e
خ eeيرك eeما وس eeعادت eeكما ف eeي ال eeحياة ،وس eeيثري ح eeيات eeكما ال eeبهائ eيّة ع eeلى ن eeحو أك eeبر .س eeيدع eeو أن ي eeنمو ط eeفلكما ال eeعزي eeز
جeسميًا وروحeانeيًا فeي ظ ّeل رعeايeتكما الeحبيّة ،ويحeظى بeتربeية تeم ّكنه فeيما بeعد مeن اعeتناق أمeر اهلل وخeدمeته ب ّ
eكل صeدق
وإخeالص .إنّeه حً eقّا أقeدس واجeب يeترتّeب عeليكما كeوالeديeن بeهائeيّني .وبeأسeلوب ودرجeة مeا تeح ّققانeه فeي هeذا املeضمار
يكون بالتّأكيد نصيبكما من النجاح والسعادة في حياتكما العائل ّية.
مؤرخة 21تموز/يوليو (1938
)من رسالة ألحد األحبّاء ّ

][58
eتصرف بeeاعeeتدال .فeeمع أنّeeه بeeال شeّ eك يeeوافeeقك الeّ eرغeeبة فeeي
فeeيما يeeتع ّلق بeeم ّدخeeراتeeك :يeeنصحك حeeضرة ول eيّ أمeeر اهلل أن تe
ّ
برع بeeسخاء ألمeeر اهلل ،إالّ أنّeeه فeeي نeeفس الeeوقeeت يeeحثّك عeeلى أن تeeأخeeذ بeeعني االعeeتبار واجeeباتeeك ومeeسؤول eيّاتeeك تeeجاه
ال eت ّ ّ
والديك املحتاجني إلى مساعدتك املاديّة على ح ّد قولك.
مؤرخة  10تشرين الثّاني/نوفمبر (1939
)من رسالة ألحد األحبّاء ّ

][59
eكرارا إنّeeما هeeي مeeسؤول ّ eية األ ّم الeّ eرئeeيسة – والeeتي
إن مّ e
eرارا وتً e
eهمة تeeربeeية طeeفل بeeهائeeي كeeما تeeؤ ّكeeده الeeكتابeeات الeeبهائ ّ eية مً e
مeنحت هeذا االمeتياز الeفريeد – وهeي فeي الeواقeع خeلق أوضeاع فeي بeيئتها تeؤ ّدي إلeى تeق ّدم الeطّفل وتحسeني أحeوالeه مeن
ال eنّاحeeية املeeا ّديّeeة والeّ eروح eيّة ،فeeال eتّوجeeيه ا ّلeeذي يeeتل ّقاه ال eطّفل فeeي بeeدء حeeياتeeه مeeن أ ّمeeه يeeش ّكل أقeeوى أسeeاس لeeتط ّوره فeeي
eشغل ال ّ
املسeتقبل وعeلى ذلeك يeنبغي أن يeكون ال ّ
eسعي مeن اآلن فeي أن تeنقل إلeى ولeيدهeا
eشاغeل األسeمى لeزوجeتك ...ال ّ
الجeeديeeد تeeوجeeي ًها روحeeان ً eيّا يeeم ّكنه فeeيما بeeعد أن يeeأخeeذ عeeلى عeeاتeeقه مeeسؤول ّ eية إيeeفاء واجeeبات الeeحياة الeeبهائ ّ eية عeeلى أكeeمل
وجه.
)كت ّيب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،26ص (69

][60
eمما أ ّكeeده حeeضرة بeeهاء اهلل وحeeضرة عeeبد الeeبهاء بeeضرورة تeeوجeeيه الeeوالeeديeeن
بeeالنّسeeبة لeeسؤال بeeشأن تeeوجeeيه األطeeفال ،فّ e
eسنني األولeى مeن حeياتeهم ،يeبدو أن تََ eل ّقي األوالد تeوجeيههم األ ّول فeي الeبيت تeحت عeنايeة أ ّeمeهم أفeضل
ألوالدهeما فeي ال ّ
eطرت بeعض الeحاالت أ ّيeة أ ّم بeهائّ eية أن تeضع طeفلها فeي دار حeضانeة
مeن أن يeرسeلوا إلeى دار حeضانeة ،ولeكن إذا اض ّ
فال مانع هناك.
)كت ّيب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،28ص (70

][61
eخص فeeقط
إ ّن مeeسألeeة تeeوجeeيه األطeeفال وتeeربeeيتهم فeeي حeeالeeة مeeا إذا لeeم يeeكن أحeeد الeeوالeeديeeن بeeهائ eيًّا ،إنّeeما هeeي مeeسألeeة تّ e
eقررا ال eطّريeeقة الeeتي يجeeدانeeها أحeeسن مeeن أيّeeة طeeريeeقة أخeeرى لeeتؤ ّدي إلeeى
الeeوالeeديeeن نeeفسيهما ال ّ eلذيeeن يeeنبغي لeeهما أن يّ e
صeeون وحeeدة عeeائeeلتيهما وخeeير أوالدهeeما فeeي املسeeتقبل ،وعeeلى كeّ eل حeeال فeeعندمeeا يeeبلغ الeeطفل رشeeده يeeنبغي أن ُيeeعطى
ّ
بغض النّظر عن آمال ورغبات والديه.
حريّة كاملة ليختار دينه
)كت ّيب "التّربية والتّعليم" ،رقم  ،29ص (71

][62
١٩

مeeهما كeeانeeت الeّ eروابeeط الeeعائeeليّة عeeميقة ،عeeلينا أن نeeتذكeeر أ ّن الeّ eروابeeط الeّ eروح eيّة تeeظل أعeeمق وأبeeقى وتسeeتمر ح eتّى بeeعد
املeمات ،بeينما ال ّeروابeط الeجسمانeيّة إن لeم تeكن مeدعeومeة بeال ّeروابeط ال ّeروحeية فeإنّeها تeنتهي بeنهايeة حeياتeنا .عeليك بeذل كeل
مeا بeوسeعك عeبر الّ eدعeاء والeقدوة الeحسنة أن تجeذب أنeظار عeائeلتك إلeى الّ eديeن الeبهائeي وال تحeزن كeثيرا مeن تeصرفeاتeهم.
إلجأ إلى إخوانك وأخواتك األحباء الذين يعيشون معك في أنوار امللكوت.
الشّ eدة طeلبًا لeلمواسeاة وتeقويeة
لeم يeتع ّلم األحeبّاء حً eقّا كeيف يeمكنهم االعeتماد كّ eليًّا عeلى مeحبّة بeعضهم الeبعض فeي وقeت ّ e
والسeبب فeي أ ّن األحeبّاء ال يسeتفيدون مeن هeذه الeقوى عeلى نeحو أكeبر،
ّe e
eوى هeائeلة،
الeعزيeمة .إ ّن األمeر اإللeهي يeكتنز ق ً
يeeكمن فeeي أنّeeهم لeeم يeeتع ّلموا بeeعد االعeeتماد كّ eليًّا عeeلى هeeذه الeeقوى الeeعظيمة مeeن املeeحبّة والeتّأيeeيد واالنeeسجام الeeذي يeeو ّلeeده
أمر اهلل.
مؤرخة  8أ ّيار /مايو  1942ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][63
eروري وواجeب،
فeيما يeتع ّلق بeبيان حeضرة ولeي أمeراهلل بeأ ّن الهجeرة مشeروطeة بeموافeقة الeوالeديeن وأ ّن اقeتناعeهما أمeر ض
ّ
eسواء .يeeجيب حeeضرة ولeيّ
لeeقد سeeألeeت عeّ eما إذا كeeان هeeذا الُ e
eحكم يeeنطبق عeeلى األبeeناء فeeي سeeن الeّ eرشeeد أو دونeeه عeeلى الّ e
الرشد بعد.
أمر اهلل بأ ّن هذا ُ
الحكم ينطبق فقط على أولئك الذين لم يبلغوا س ّن ّ
الروحانيّة املركزيّة(
مؤرخة  18كانون الثّاني /يناير  1947ألحد املحافل ّ
)من رسالة مترجمة عن الفارسيّة ّ

][64
eصحة ان eeعقاد الe eزّواج ال eeبهائ eeي ،ويس eeري ه eeذا
eوي الe eطّرف eeني ل ّ e
اش eeترط ح eeضرة ب eeهاءاهلل ص eeراحً e eة إذن األح eeياء م eeن أب ْ e
الشeeرط س eeواء ك eeان eeوا ب eeهائ ّ eيني أو غ eeير ب eeهائ ّ eيني ،وس eeواء ك eeان eeوا م eeط ّلقني م eeنذ زم eeن ،أو غ eeير م eeط ّلقني .ل eeقد س ّ eن ح eeضرة
ّe
بeهاءاهلل هeذا ال ُeح ْكم املeتني لeيوطّد بeنية املeجتمع ،ويeق ّوي أواصeر الeعائeلة ،ويeبعث فeي نeفوس األبeناء االحeترام واإلعeتراف
الشeeرح
بeالجeميل ألولeئك الeذيeن جeاءوا بeهم إلeى الeحياة ،وأطeلقوا أرواحeهم فeي رحeلتها األبeديّeة نeحو بeارئeها) .األقeدسe ّ ،
eالشeeباب ي eeبدون اه eeتما ًم eeا
رق eeم  (92ع eeلينا ك eeبهائ eيّني أن ن eeدرك أ ّن م eeا يج eeري ف eeي م eeجتمع ال eeيوم ه eeو ال eeعكس ت eeما ًم eeا ،ف e ّ e
eتذرعeني بeذرائeع واهeيّة وغeير مشeروعeة .واألزواج
مeتناق ً
eصا بeرغeبات أبeويْeهم ،وغeدا الeطّالق حً eقّا طeبيعيًّا يeحصلون عeليه م ّ
eاصeeة مeeمن حeeصلوا عeeلى وصeeايeeة كeeامeeلة عeeلى األبeeناء ،أصeeبح هeّ eمهم الeeوحeeيد
الeeذيeeن انeeفصلوا عeeن بeeعضهم الeeبعض ،خe e ّ e
الحّ e
الشeريeك اآلخeر املeسؤول أي ً
eمسكهم الeتّام
ط مeن أهeميّة ّ e e
eضا عeن إنeجاب هeؤالء األبeناء .عeلى الeبهائeيّني ،مeن خeالل ت ّ
بeاألحeكام والeتّعالeيم الeبهائeيّة ،أن يeقاومeوا هeذه الeقوى الeتي تنخeر نeسيج حeياة األسeرة وتeش ّوه جeمال الeعالقeات الeعائeليّة،
وتمزّق البنية األخالقيّة للمجتمع.
الروحانيّة املركزيّة(
مؤرخة  25تشرين األول /أكتوبر  1947ألحد املحافل ّ
)من رسالة ّ
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eسن إعeeالن إيeeمانeeهم
يeeبقى األبeeناء تeeحت رعeeايeeة وتeeوجeeيهات والeeديeeهم حeتّى سeeن الeeخامeeسة عشeeرة .ويeeمكنهم فeeي هeeذا الّ e
ب eeاألم eeر امل eeبارك وت eeسجيلهم كش eeباب ب eeهائ eيّني ،س eeواء ك eeان ال eeوال eeدان ب eeهائ eيّني أم ال .وي eeمكن ألب eeناء ال eeبهائ eيّني دون س eنّ
الeخامeسة عشeرة أن يeحضروا الجeلسات األمeر ّيeة ومeعاشeرة األحeبّاء كeبهائّ eيني إذا مeا رغeبوا فeي ذلeك ،وبeاملeثل إذا سeمح
الeeوالeeدان غeeير الeeبهائeيّني البeeنهما دون الeeخامeeسة عشeeرة بeeحضور االجeeتماعeeات الeeبهائeيّة ،وأن يeeعتنق الeeبهائeيّة إذا رغeeب،
فال مانع من ذلك.
الروحانيّة املركزيّة(
مؤرخة  23تموز /يوليو  1954ألحد املحافل ّ
)من رسالة ّ
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eصحيّة تس eeتدع eeي أن ت eeكون ب eeجان eeبهما ،ف eeعليك أالّ ت eeترك eeهما .أ ّم eeا إذا تع ّهeeد أح eeد األق eeارب
إذا ك eeان eeت ح eeال eeة وال eeديْ eeك ال ّ e
برعايتهما ،عندها يمكنك أن تدعم العمل في  ...وتساعد في تأسيس أمراهلل هناك على أساس محكم ومتني.
مؤرخة  28تشرين األول /أكتوبر  1955ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

٢٠
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مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو ُكتبت بالنّيابة عنه
رت فeeيها عeeن رغِ e
اسeeتلم بeeيت الeeعدل األعeeظم رسeeالeeتك املeeؤرخeeة  23/6/1977الeeتي ع eبّ ِ
الشeeديeeدة أنِ e
eت وزوجeeك بeeأن
eبتك ّ e
ّ
eظرا لeeلمسؤول ّ eيات املeeترتّeeبة عeeلى الeeوالeeديeeن الeeبهائ ّ eيني فeeي
e
ن
eني،
e
ل
eسأ
e
ت
و
eراهلل.
e
م
أل
تeeريeeا أبeeناءكeeما يeeكبرون ف ّ eعالeeني داعeeمني
ً
مeيدان الeتّبليغ ،هeل سeيكافeأ األبeناء بeطريeقة مeا لeقاء مeا يتح ّeملونeه فeي الeظّاهeر مeن مeعانeاة نeتيجة الeتزام والeديeهم بخeدمeة
أمراهلل؟ لقد طلب منّا بيت العدل األعظم إعالمك بالنّقاط التّالية.
ع ee eند ال e eتّفكير به ee eذه امل ee eسأل ee eة ،م ee eن األه ee eميّة ب ee eمكان أن ن ee eضع ح ee eقيقة وح ee eدة ال ee eعائ ee eلة ب ee eاالع ee eتبار ،ودور األب ee eناء ف ee eي
نشاطاتها...
كeeما عeeلينا أن نeeدرك أن الeeطفل مeeنذ نeeعومeeة أطeeفاره هeeو كeeائeeن مeeدرك وواع ،وعeeضو فeeي عeeائeeلته وعeeليه واجeeبات تeeجاهeeها،
وقeeادر عeeلى الeeقيام بeeتضحياتeeه الeeفرديّeeة ألمeeراهلل بeeطرق شeتّى .ويُeeنصح بeeأ ّن عeeلى األبeeناء أن يeeشعروا بeeأنّeeهم مeeنحوا ذلeeك
االمeتياز والeفرصeة لeلمشاركeة فeي قeرارات والeديeهم بeما يeمكن أن يeقومeا بeه مeن خeدمeات ألمeره املeبارك ،م ّeما يeجعلهم عeلى
وعeي تeام بeقبول تeلك الخeدمeات ومeا يeترتّeب عeليها فeي مجeريeات حeياتeهم ال ّ
eشخصيّة .حً eقّا يeمكن جeعل األبeناء يeدركeون
أ ّن رغبة والديهم ّ
الشديدة هي القيام بخدمات مقرونة بدعم أبنائهم القلبيّ املخلص.
مؤرخة  23آب /أغسطس ُ 1977كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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eتك الeeتي أُرسeeلت بeeتاريeeخ  19/2/1982الeeتي ع eبّ ِ
اسeeتلم بeeيت الeeعدل األعeeظم رسeeالِ e
الشeeديeeدة فeeي
رت فeeيها عeeن رغeeبتك ّ e
الeeقيام بeeمسؤولeيّاتeeك كeeأم بهeeدايeeة أبeeنائeeك عeeلى نeeحو صeeحيح وتeeمكينهم ألن يeeصبحوا مeeناصeeريeeن راسeeخني ألمeeر الجeeمال
املبارك ،وطلب منّا أن نعلمك بالنّقاط التّالية...
يeشاطeرك بeيت الeعدل األعeظم قeلقك مeن أ ّن أبeناء بeهائّ eيني مخeلصني قeد تeركeوا األمeر املeبارك ،وم ّeما يeؤسeف لeه أ ّن هeناك
حاالت خدم فيها الوالدان أمراهلل بشكل ألحق األذى باألبناء والعائلة...
eتوجeeب عeeلى الeeوالeeديeeن أن يeeعطوهeeا ألبeeنائeeهم .ربّeeما
هeeناك ع ّ eدة إشeeارات فeeي اآلثeeار املeeباركeeة تeeتع ّلق بeeال eتّوجeeيهات الeeتي يeّ e
ِ
درست مجموعة املقتطفات التي تحمل عنوان "التربية والتّعليم".
eعمها
تeeتضمن هeeذه املeeقتطفات الeeعديeeد مeeن املeeراجeeع حeeول أهeeم ّية وحeeدة الeeعائeeلة .فeeإذا مeeا تeeرعeeرع األطeeفال فeeي بeeيوت يّ e
eوجeهة نeحو األمeور ال ّeروحeانeيّة وتeق ّدم أمeراهلل ،فeلن يeكون لeديeنا أدنeى
السeرور واالتّeحاد ،وتeكون فeيها األفeكار واألعeمال م ّ e
ّe e
ّ
الصفات امللكوتيّة ويصبحون مدافعني عن أمراهلل.
شك بأ ّن األطفال سيكتسبون ّ
م eeن امل eeؤ ّمeeل أ ّن م eeا ذُك eeر آن eفًا س eeيساع eeدك وي eeطمئنك ل eeتتم ّكني م eeن ال eeقيام ب eeواج eeبات األم eeوم eeة ب ّ e
eكل س eeعادة وث eeقة .ف eeفي
األب ّ eوة ،ك eeما ه eeو ال eeحال ف eeي ال eeعدي eeد م eeن م eeيادي eeن الخ eeدم eeة ،ال نس eeتطيع إالّ أن ن eeبذل م eeا ف eeي وس eeعنا ،م eeدرك eeني أنّ eeنا ل eeن
نeeرتeeقي إلeeى املeeقايeeيس املeeثالّ eية الeeتي نeeسعى لeeلوصeeول إلeeيها ،لeeكنّنا واثeeقون أ ّن اهلل تeeعالeeى سeeيكون فeeي عeeون مeeن يeeعمل
ألجل أمره ،وسيستجيب دعاءنا ويكمل نقائصنا.
مؤرخة  29آذار/مارسُ 1982كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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اس eeتلم ب eeيت ال eeعدل األع eeظم رس eeال eeتكم امل eeؤرخ eeة 14/9/1982م امل eeتعلقة ب eeدور امل eeحفل ال eeروح eeان eeي املح eeلي ف eeي ت eeوج eeيه
السeلوكeيّة لeألطeفال فeي االجeتماعeات الeبهائeيّة مeن قeبيل ال ّ
eضيافeة الeتّسع عشeريّeة
الeوالeديeن واألطeفال وتeوعeيتهم بeاملeعايeير ّe e
وجلسات إحياء املناسبات البهائ ّية املق ّدسة.
طeeلب م eنّا بeeيت الeeعدل األعeeظم أن نeeعلمكم بeeأنّeeه يeeجب تeeربeeية األطeeفال عeeلى فeeهم األهeeم ّية الeeروحeeان ّ eية لeeالجeeتماعeeات الeeتي
الشeeرف والeeفضل الeeذي يeeعود عeeليهم جeّ eراء مeeشاركeeتهم فeeي االجeeتماعeeات بeeغضّ
تeeض ّم أتeeباع الجeeمال املeeبارك ،وتeeقديeeر ّ e
ال eنّظر عeeن مeeاه eيّتها .مeeن املeeؤ ّكeeد أ ّن بeeعض مeeجالeeس املeeناسeeبات األمeeريّeeة قeeد تeeكون طeeويeeلة بeeحيث يeeصعب عeeلى بeeعض
األطeفال الeصغار الeبقاء هeادئeني طeوال هeذه الeفترة .فeفي هeذه الeحاالت ،قeد يeضطر أحeد الeوالeديeن حeرمeان نeفسه مeن
قeسم مeن االجeتماع لeالعeتناء بeالeطفل .كeما يeمكن لeلمحفل الeروحeانeي أي ً
eضا مeساعeدة الeوالeديeن بeتوفeير شeخص مeناسeب
يشeرف عeلى األطeفال ويeرعeاهeم ،فeي غeرفeة مeنفصلة ،خeالل جeزء مeن الجeلسة .وبeذلeك يeصبح حeضور األطeفال احeتفال
البالغني بأكمله دليالً على نضوجهم املتزايد وامتيازًا عليهم أن يفوزوا به بحسن سلوكهم.
وفeeي كeّ eل األحeeوال ،يeeشير بeeيت الeeعدل األعeeظم إلeeى أ ّن الeeوالeeديْeeن هeeما املeeسئوالن عeeن أطeeفالeeهما وعeeليهما أن يeeجبراهeeم
صرف ب eeأدب ع eeندم eeا ي eeحضرون الج eeلسات ال eeبهائ eeية .أ ّم eeا إذا أص eّ eروا ع eeلى اإلزع eeاج ف eeي الج eeلسات ف eeيجب
ع eeلى ال eت ّ ّ
إخeeراجeeهم مeeنها ،وهeeو أسeeلوب لeeيس كeeونeeه ضeeروريًّeeا لeeضمان ج ٍّ eو الئeeق ووقeeور لeeالجeeتماعeeات الeeبهائ eيّة فحسeeب ،بeeل هeeو
جانب من جوانب تربية األطفال على احترام اآلخرين ومراعاة مشاعرهم ،وإظهار االحترام والطّاعة لوالديهم.
)من رسالة كتبت بالنيابة عن بيت العدل األعظم بتاريخ  14تشرين األول /أكتوبر عام  1982ألحداملحافل(
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eفصالً ف eeي ال eeكتاب eeات امل eeق ّدس eeة ل eeلنّقاط ال eeتي وردت ف eeي ب eeيان ح eeضرة ع eeبدال eeبهاء ال eeذي ت eeضمنته
ل eeم نج eeد ت eeوض ً e
eيحا م ّ e
رس eeال eeتك ،إذ ي eeجب ف eeهم ال eeبيان ف eeي س eeياق ال eeلوح ال eeذي اق eتُطف م eeنه .ي eeر ّeك eeز ال eeبيان ع eeلى امل eeتط ّلبات ال eeالزم eeة ل eeترب eeية
eصغار م eeنذ ن eeعوم eeة أط eeفاره eeم ع eeلى م eeواج eeهة تح ّ eدي eeات ح eeياة ال eeكبار ،وامل eeساه eeمة ف eeي ال eeحفاظ ع eeلى ق eeاع eeدة س eeلوك eيّة
ال ّ e
ملeeجتمع مeeتوازن ومeeتق ّدم ،ويeeؤ ّكeeد عeeلى الeeعواقeeب الeeوخeeيمة الeeتي يeeمكن أن نeeتو ّقeeعها فeeي الeeعادة إذا لeeم يeeت ّم إيeeالء اهeeتمام
كeاف بهeذه املeتط ّلبات .فeفي مeجتمع يeحكمه مeا جeاء بeه حeضرة بeهاءاهلل مeن أوامeر وأحeكام ،سيسهeل عeلى الeفرد تeقديeر
قيمة اإلطار الذي تعطي فيه تلك املتط ّلبات أطيب الثّمار.
إ ّن مeا تجeدر مeالحeظته أ ّن بeيان حeضرة عeبدالeبهاء يeشير إلeى املeحاوالت الeتي يeبذلeها اآلخeرون ولeيس إلeى جeهود الeفرد
eشخصيّة .لeحسن الحّ e
نeفسه فeي الeتّع ّلم وتهeذيeب طeباعeه ال ّ
ظ تحeمل الeكتابeات املeق ّدسeة فeي طeيّاتeها وعeو ًدا عeديeدة بeشأن
الeeعفو واملeeغفرة الeeتي تeeتيحها الeّ eرحeeمة اإللeeهيّة لeeلنّفوس الّ e
eضالeeة ،وهeeناك شeeواهeeد عeeلى ق ّ eوة إيeeمان الeeفرد بeeاهلل فeeي تeeغيير
سeلوكeه مسeتقاة مeن حeياة أبeطال أمeراهلل وحeياة الeنّاس الeعاديّeني أي ً
eضا .وكeما تeعلم ،فeإ ّن الهeدف ال ّeرئeيس ملeجيء مظهeر
أمeeراهلل هeeو تeeغيير سeeلوك األفeeراد ،وبeeه يeeت ّم تeeغيير سeeلوك املeeجتمع بeeر ّمeeته .لeeذا أنeeزل املظهeeر اإللeeهي أحeeكا ًمeeا وأوامeeر مeeن
شeeأنeeها أن تeeم ّكن حeeدوث ذلeeك الeeتغيير الeeكبير ،فeeالeنّهايeeة املeeثلى نeeح ّققها بeeالeتّدريeeج بeeمساعeeي الeeفرد وجeeهاده ،وبeeالتّجeeربeeة
والخطأ ،وفوق هذا ك ّله باالستقامة على أمراهلل.
مؤرخة  4حزيران/يونيو ُ 1984كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ

][71
بeeاإلشeeارة إلeeى سeeؤالeeك مeeا إذا كeeان عeeلى األ ّمeeهات أن يeeعملن خeeارج املeeنزل ،مeeن املeeه ّم أن نeeف ّكر بeeاملeeوضeeوع مeeن مeeنظور
مeeفهوم الeeعائeeلة الeeبهائ eيّة .إ ّن هeeذا املeeفهوم قeeائ ٌ eم عeeلى مeeبدأ أ ّن الeّ eرجeeل هeeو امل ُeeعيل الeّ eرئeeيس لeeلعائeeلة ،واأل ّم هeeي املeeع ّلمة
eأي حeال مeن األحeوال أ ّن املeهام ثeابeتة ال تeحتمل الeتّغيير أو الeتّعديeل لeكي
الeرئeيسة واألسeاسeيّة لeألبeناء .وال يeعني ذلeك ب ّ
٢٢

تeeالئeeم ظeeروف عeeائeeلة مeeعيّنة ،وال يeeعني أن مeeكان املeeرأة مeeقصور عeeلى املeeنزل .فeeرغeeم أ ّن املeeسؤولeيّة الeّ eرئeeيسة قeeد تحّ eددت
دورا هeا ًمeeا فeي تeربeية األبeناء ،وقeد تeكون املeرأة أي ً
eضا مeورد رزق
فeي واقeع األمeر ،إالّ أ ّن
ّ
األب مeن املeتو ّقeeع لeه أن يeلعب ً
eشجع ال eنّساء عeeلى "املeeشاركeeة ال eتّامeeة فeeي إدارة شeeؤون
لeeلعائeeلة .وصeeحيح مeeا أشeeرت إلeeيه ،فeeإ ّن حeeضرة عeeبدالeeبهاء يّ e
الرجال".
العالم وعلى قدم املساواة مع ّ
فeيما يeتع ّلق بeاسeتفساراتeك املحّ eددة ،فeإ ّن الeقرار املeتع ّلق بeاملّ eدة الeتي تeقضيها األ ّم فeي الeعمل خeارج املeنزل إنّeما يeعتمد
وصeeل إلeى
eعرضeة لeلتّغيير مeن وقeت آلخeر .فeاملeشورة الeعائeل ّية سeتساعeد فeي الeت ّ ّ e e
عeلى ظeروف املeنزل الّ eداخeل ّية ،وهeي امل ّ
eتخصصة ،وه eeل س eeتكون أك eeثر م eeرون eeة ف eeي
الح eeلول امل eeناس eeبة .أ ّم eeا ب eeخصوص اس eeتفسارك ع eeن ال eeدورات ال eتّدري eeبيّة امل e
ّ
ّ
يوضح بيت العدل األعظم أ ّن الظّروف املستقبليّة هي التي ستحكم مسائل كهذه.
املستقبل.
مؤرخة 9آب /أغسطس ُ 1984كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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يظهeeر أ ّن الeeباحeeث املسeeتفسر الeeذي أشeeرت إلeeيه قeeد أسeeاء فeeهم الeتّعالeeيم الeeبهائّ eية املeeتع ّلقة بeeمسؤولّ eية اآلبeeاء حeeيال تeeعليم
ّ
يتفضل حضرة بهاءاهلل:
دورا ها ًما .ففي الكتاب األقدس
أبنائهم .من املؤ ّكد أ ّن
ّ
األب يلعب ً
ُeكeتب على ّ
كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخ ّ
عما ح ّدد في ال ّلوح ...إ ّن ا ّلeذي ر ّبeى إبنه او إب ًنا من االبناء كأ ّنeه
ط ودونهما ّ
ر ّبى أحد أبنائي عليه بهائي وعنايتي ورحمتي ا ّلتي سبقت العاملني.
األول لeل ّ
طفل ،فeموقeفها وسeلوكeها ،ودعeاؤهeا ومeناجeاتeها ،وحّ eتى مeا
إ ّن أهeم ّية الّ eدور الeذي أوكeل لeأل ّم تeأتeي مeن حeقيقة أ ّeنeها املeع ّلم ّ
تأكله وحالتها الجسد ّيeة لها تأثيرها البالغ على ال ّ
طفل وهو ال يزال في رحمها .وفور والدته ،فهي التي منحها اهلل حلي ًبا هو
األول الذي أُع ّد له .وقد ق ّدر لها ،إذا كان ذلك ممك ًنا ،أن تكون مع ال ّ
ال ّ
وأشهeره األولى .وال
ُe
طفل لتر ّبeيه وتع ّلمه في أ ّيeامه
طعام ّ
eحب طفله ً
الرئيس للعائلة ،فالوقت الذي يقضيه مع طفله عادة
األب ال ُي ّ
يعني هذا أ ّن ّ
أيضا وال يدعو له أو يهت ّم به .وأل ّنeه املعيل ّ
eموه
eيرا عeلى تeكويeنه حeيث يeكون فeيها ن ّ
مeا يeكون محeدو ًدا ،بeينما تeكون األ ّم قeريeبة مeنه بeاسeتمرار خeالل الeفترة الّ eزمeن ّية األكeثر تeأث ً
eطوره أسeeرع مeeنه فeeي مeeراحeeل عeeمره كّ eلها .وكّ eلما نeeما الّ e
طفل وأصeeبح أكeeثر اسeeتقاللّ eية ،تeeتغ ّير طeeبيعة عeeالقeeته بeeوالeeدتeeه ووالeeده،
وتّ e
دورا أكبر.
وعندها يمكن ّ
لألب أن يلعب ً
eؤكeد لeلباحeث املسeتفسر أ ّن املeبدأ الeبهائeي الeقاضeي بeاملeساواة بeني ال ّeرجeل واملeرأة إ ّeنeما جeاء واض ًeحا فeي
قeد تجeد مeن املeفيد أن ت ّ e
تنوع ٍ في املهام بينهما في بعض املجاالت ال تتعارض وهذا املبدأ.
ال ّتعاليم البهائ ّية ،وحقيقة وجود ّ
مؤرخة  23آب/أغسطس ُ 1984كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم الثنني من األحبّاء(
)من رسالة ّ
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إ ّن بeeيت الeeعدل األعeeظم يeeدرك تeeما ًمeeا مeeعانeeاة بeeعض الeeسيّدات كeeونeeهن أ ّمeeهات مeeنفردات يeeأخeeذن عeeلى عeeاتeeقه ّن مeeسؤولeيّة
تeربeية األبeناء واإلنeفاق عeليهم بeالeكامeل .إ ّن مeقصد ديeن حeضرة بeهاءاهلل هeو إحeداث تeح ّول جeذري فeي أسeاس املeجتمع
اإلنeeسانeeي بeeر ّمeeته الeeذي سeeيشمل بeeعث الeّ eروحeeان ّ eية فeeي الeeعالeeم اإلنeeسانeeي ،وتeeحقيق وحeeدة الeeعالقeeات اإلنeeسان ّ eية ،وقeeبول
مeeبادئ حeeيويّeeة مeeن قeeبيل مeeساواة الeّ eرجeeل واملeeرأة؛ ونeeتيجة لهeeذا الeتّح ّول سeeيت ّم تeeعزيeeز اسeeتقرار الeزّواج ،وسeeيكون هeeناك
تeراجeع كeبير فeي الeظّروف الeتي تeؤ ّدي إلeى حeاالت انeهيار الeزّواج .ولeتحقيق هeذا الهeدف بسeرعeة ،عeلى الeبهائeيّني أن
eتمروا ف eeي ج eeذب ال eeقوى ال eّ eروح eeان eيّة ال eeضروريّ eeة إلن eeجاح eeه؛ وه eeذا ي eeتط ّلب ال eeتزا ًم eeا ت eeا ًمّ eeا ب eeامل eeبادئ ال eeتي ج eeاءت ف eeي
يس ّ e
ّ
البشري.
ستتكشف بالتّدريج لعموم الجنس
التّعاليم البهائ ّية ،وك ّلهم ثقة بأ ّن الحكمة من وراء تلك التّعاليم املباركة
ّ
مؤرخة  11كانون الثّاني/يناير ُ 1988كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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إ ّن أفeeضل طeeريeeقة لeeلنّظر فeeي املeeسائeeل الeeتي أثeeرتeeها تجeeدهeeا فeeي ضeeوء ال eتّعالeeيم الeeبهائ eيّة املeeتع ّلقة بeeالeeعالقeeات الeeعائeeليّة.
يeeجب أن يeeسود هeeذه الeeعالقeeات روح مeeن االحeeترام املeeتبادل ومeeراعeeاة ملeeشاعeeر الeeوالeeديeeن واألبeeناء عeeلى حّ eد سeeواء ،بeeحيث
يeلجأ األبeناء إلeى الeوالeديeن طeلبًا لeلنّصح واإلرشeاد ،ويeقوم الeوالeدان بeتربeية ورعeايeة أبeنائeهم .إ ّن ثeمرة هeذه الeعالقeة هeي
eخاصeة بeحسن الeتّمييز وسeداد ال ّeرأي ،وبeذلeك يeكون بeمقدورهeم تeوجeيه
صeقلت قeواهeم ال ّ e e e
بeلوغ األطeفال سeن ال ّeرشeد وقeد ُ e e e
مسار حياتهم بأسلوب يح ّقق لهم فالحهم ونجاحهم.
وفeي إطeار هeذا االحeترام املeتبادل ،عeلى الeوالeديeن أن يتحeليا بeالeحكمة والeعقالنّ eية إذا مeا طّ eور أبeناؤهeم عeالقeات صeداقeة
قeد تُeفضي فeي الeنهايeة إلeى الeزّواج .وعeليهم أن يeراعeوا ب ّ
eكل د ّقeeة ظّeروف تeقديeمهم الeنّصيحة واألحeوال الeتي قeد تeبدو
أنّها تد ّ
خل في شؤونهم.
eهمهما ج ً eدّا خeeيرهeeم وصeeالحeeهم ،وأ ّن وجeeهة نeeظر الeeوالeeديeeن جeeديeeرة
ومeeن جهeeتهم ،عeeلى األبeeناء أن يeeدركeeوا أ ّن والeeديeeهم يّ e
باالحترام وأخذها بعني االعتبار ّ
بكل اهتمام.
وكeما تeعلمون ،فeإ ّن اخeتيار شeريeك الeزّواج يeكون بeدايً eة بeني الeطرف ْeني املeعنيّ ْني مeباشeرة ،ثeم يeتبعه الeحصول عeلى مeوافeقة
والدي الطّرفني كشرط إلتمام الزّواج.
األحياء من
ْ
وبهeذا الeخصوص ،كeما هeو الeحال فeي كeافeة مeناحeي الeعالقeات اإلنeسانeيّة ،هeناك دور كeبير لeلمشورة فeي تeبديeد سeوء
الصحيح الذي يجب أن يسلكه الفرد في ضوء التّعاليم البهائيّة املباركة.
الفهم وتوضيح املسار ّ
تموز/يوليو ُ 1988كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
مؤرخة ّ 25
)من رسالة ّ
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مeع أ ّن دور األ ّم فeي تeنشئة األبeناء عeظيم حً eقّا ،إالّ أنّeنا نeشعر أنّeه مeن املeه ّم أالّ نeق ّلل مeن شeأن أهeميّة املeسؤولeيّة الeتي
أسeندتeها الeكتابeات املeق ّدسeة لeألب فeي هeذا املeجال .يeميل اآلبeاء الeيوم إلeى تeرك مeسألeة تeربeية األبeناء لeأل ّeمeهات إلeى حeدّ
والسلوك.
ال يمكن تبريره على اإلطالق ،وال نود أن نعطي انطبا ًعا بأ ّن التّعاليم البهائيّة تؤيّد هذا املوقف
ّ
مؤرخة  28شباط/فبراير (1989
)من مذ ّكرة أع ّدها بيت العدل األعظم ّ
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ال شeّ eك أ ّن تeeبليغ أمeeراهلل مeeن أعeeظم األعeeمال لeeدى الeeغنيّ املeeتعال ،وتeeتضاعeeف بeeركeeات األح eبّاء إذا جeeمعوا بeeني الeeتبليغ
السهeر عeلى احeتياجeات الeعائeلة هeو أي ً
eضا ذو أهeميّة روحeانeيّة سeامeية ،وال يُeسمح بeتجاهeل تeر ّقeي الeعائeلة
والهجeرة .إ ّن ّ
بeeاالنخeeراط فeeي خeeدمeeة أمeeر اهلل .إذ يeeجب اعeeتبار تeeبليغ أمeeراهلل وتeeلبية احeeتياجeeات الeeعائeeلة كeeالهeeما فeeي نeeفس ال ّ eدرجeeة
الeeعالeeية فeeي مeeيزان خeeدمeeة أمeeراهلل .إالّ أ ّن ظeeروفًeeا مeeعيّنة هeeي الeeتي تح ّ eدد لeeلعائeeلة درجeeة تeeعامeeلها مeeع كeّ eل مeeنها .مeeن
املسّ eلم بeه أ ّن أبeناء املeهاجeريeن يُeدعْ eون إلeى مeشاركeة والeديeهم بeالeتّضحية عeندمeا يeنتقلون إلeى مeكان آخeر غeريeب عeليهم
م eeثلما ش eeارك أب eeناء ح eeضرة ب eeهاءاهلل وح eeضرة ع eeبدال eeبهاء وال eeدي eeهم ب eeتضحيات eeهم .ل eeكن ع eeلينا أن ال ن eeنسى أن األب eeناء
الروحان ّية وثواب الهجرة.
سينالون نصيبهم من البركات ّ
مؤرخة  8شباط/فبراير ُ 1990كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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لeقد طeرحeتَ عّ eدة أسeئلة حeول مeعامeلة األطeفال .مeن الeواضeح مeن الeكتابeات املeق ّدسeة الeبهائeيّة أن مeمارسeة الeتّأديeب هeو
جeزء حeيوي ومeه ّم فeي عeمليّة تeربeيّة األطeفال وتeعليمهم .لeقد ذكeر حeضرة شeوقeي أفeندي فeي رسeالeة ُ eكeتبت بeالeنّيابeة عeنه
ما يلي:

٢٤

أي ن eeوع ك eeان جس eeديً eeا أو ُ
خ eeلقيًّا أو ع eeقليًّا ال غ eنًى ع eeنه ف eeي ال eeحقيقة ،وال ي eeمكن أن ي eeكون أيّ
إ ّن ال eتّأدي eeب م eeن ّ
eثمرا إذا أهeeمل هeeذا الeeعامeeل ،إ ّن الeطّفل عeeندمeeا يُeeولeeد يeeكون بeeعي ًدا عeeن الeeكمال فeeهو لeeيس فeeقط
تeeوجeeيه كeeامeالً أو مً e
eوج eeه ه eeذا ال eeطفل
الش eّ eر ،ي eeنبغي أن ي e َّ e
ع eeاج eزًا ل eeكنّه ف eeي ال eeحقيقة ن eeاق eeص ح eتّى إنّ eeه ب eeال eطّبيعة ي eeميل أك eeثر إل eeى ّe e
eوجeه وإذا لeزم األمeر تُeكبح وتُeنظّم حeتى يeضمن نeم ّوه الeجسمانeي وال ُ
خُ eلقي
وتeنضبط رغeباتeه الeطّبيع ّية وتُeك ّيف وت ّ e
eخاصeة األوالد
eصحيح .إ ّن الeوالeديeن الeبهائeيّني ال يeمكنهما حً eقّا أن يeتبنّيا مeوقeف "الeالّمeقاومeة" نeحو أوالدهeم وب ّ e e e
ال ّ
eضعيفني بeطبيعتهم ،حeتّى إنّeه لeيس ب ٍ
الeطّائشeني ال ّ
eكاف أن يeص ّليا ويeدعeوا اهلل مeن أجeلهم ،بeل يeنبغي لeلوالeديeن
eغضة ب ّ
فeي الeواقeع أن يeسعيا فeي غeرس مeبادئ سeلوك ُ
خُ eلقيّ فeي أذهeان أطeفالeهم ال ّ
eكل لeطف وصeبر ويeل ّقناهeم
مee eبادئ هee eذا األمee eر املee eبارك وتee eعالee eيمه بّ e e
eكل عee eنايee eة ولee eباقee eة ومee eحبّة حee eتى تee eم ّكنهم مee eن أن يee eصبحوا "أبee eناء اهلل
الحقيقيّني" ّ
ويشبوا كمواطنني ُمخلصني أذكياء في ملكوته...
مeع أ ّن الeتّأديeب الجسeدي لeألطeفال أمeر مeقبول فeي سeياق عeمليّة تeربeيتهم وتeعليمهم ،إالّ أنّeه يeجب أن يeت ّم "ب ّ
eكل لeطف
وصeeبر" و "بّ e
eتعرض فeeيه األطeeفال لّ e
eلضرب واإلسeeاءة
eكل عeeنايeeة ولeeباقeeة ومeeحبّة" بeeعي ًدا جً eدّا عeeن الeeغضب والeeعنف الeeذي يّ e
فeeي بeeعض مeeناطeeق الeeعالeeم .إ ّن مeeعامeeلة األطeeفال بهeeذه الeطّريeeقة الeeبغيضة هeeو إنeeكار لeeحقوقeeهم اإلنeeسانّ eية وخeeيانeeة لeeلثّقة
التي ينتظرها ّ
القوي في الجامعة البهائيّة.
الضعيف من
ّ
eسة مeن التّح ّeرش الeجنسيّ بeاألطeفال .وأحّ e
ط أشeكالeه سeفاح الeقربeى.
eصعب أن نeتخيّل سeلو ً eكeا إنeسانeيًّا أكeثر خ ّ
مeن ال ّ
فeفي وقeت مeن أقeدار اإلنeسانeيّة ،وبeكلمات حeضرة ولeي أمeراهلل ،عeندمeا يظهeر "ضeالل الeطّبيعة اإلنeسانeيّة" و "انحeطاط
ال ُ
خُ eلق اإلنeسانeي" و "فeساد وانeحالل الeنُّظُم البشeر ّيeة ...ك ّeل ذلeك يظهeر بeأشّ eد شeرور وأعeظم ثeوران" .وعeندمeا "يeسكت
صeوت ال ّ
eؤسeسات الeبهائّ eية أن تeكون حeازمeة ويeقظة فeي
eضمير اإلنeسانeي" و "يeختفي شeعور الeحياء والخجeل" عeلى امل ّe e
الeeتزامeeها حeeيال حeeمايeeة األطeeفال الeeذيeeن ائ eت ُ ِمنت عeeلى حeeمايeeتهم ورعeeايeeتهم ،وأالّ تeeسمح للتّهeeديeeدات أو االلeeتماسeeات أن
eعرض ال eطّفل
ت eeكون ذري eeعة ل eeتنأى ب eeنفسها ع eeن واج eeبها .وع eeلى أح eeد ال eeوال eeدي eeن ال eeذي ي eeعلم ب eeأ ّن ش eeري eeكه ف eeي ال eزّواج ي ّ e
للتحeّ eرش الeeجنسي أالّ يeeسكت عeeلى ذلeeك ،بeeل عeeليه أن يeeقوم بeeكافeeة ال eتّدابeeير الeeالزمeeة ،بeeمساعeeدة املeeحفل الeّ eروحeeانeeي أو
الس eeلوك ال eeبذيء غ eeير األخ eeالق eeي ع eeلى ال eeفور وط eeلب ال ّ e
الس eeلطات امل eeدنّ e eية إذا اق eeتضت ال ّ e
eشفاء
eضرورة ،ل eeوق eeف ه eeذا ّe e
ّe e
والعالج.
ث األبeeناء عeeلى الeeعرفeeان بeeالجeeميل تeeجاه
ر ّكeeز حeeضرة بeeهاءاهلل بeeشكل كeeبير عeeلى واجeeبات الeeوالeeديْeeن تeeجاه أبeeنائeeهم ،وح ّ e
والeديْeهم والeفوز بeرضeائeهما ألنّeه بeمثابeة الeفوز بeرضeاء اهلل .ومeع ذلeك ،أشeار حeضرتeه إلeى أنّeه تeحت ظeروف مeعيّنة ،يeمكن
أن ُيحeرم الeوالeدان مeن حeقّ األبّ eوة نeتيجة أعeمالeهما .لeبيت الeعدل األعeظم الeحقّ فeي أن يش ّeرع بeالeخصوص ،فeقد ق ّeرر
أن يeتم ال ّeرجeوع إلeيه فeي الeوقeت الeحاضeر فeي جeميع الeحاالت الeتي يظهeر فeيها مeن سeلوك أو شeخصيّة أحeد الeوالeديeن
أنّeه غeير جeديeر بeحصولeه عeلى حeقّ األبّ eوة كeحالeة املeوافeقة عeلى الeزّواج مeثالً .فeمسائeل كهeذه مeمكنة الحeدوث مeن قeبيل
ق eeيام أح eeد ال eeوال eeدي eeن ب eeسفاح ال eeقرب eeى ،أو إذا ح eeملت ال eطّفلة ن eeتيجة االغ eeتصاب ،وأي ً e
eضا ع eeندم eeا يُ eeخفق أح eeد ال eeوال eeدي eeن
تحرش جنسيّ آثم.
عم ًدا في حماية الطّفل من
ّ
مؤرخة  24كانون الثّاني /يناير ُ 1993كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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eحتهم
 ...مeع أ ّن األطeفال الeبهائeيّني ال يeرثeون أمeراهلل عeن آبeائeهم ،فeإ ّن اآلبeاء مeسؤولeون عeن تeنشئة أطeفالeهم ورعeايeة ص ّ
ال eّ eروح eeان eيّة .له eeذا ع eeلى ال eeوال eeدي eeن أن ي eeسعوا ف eeي إع eeالم أط eeفال eeهم م eeنذ ن eeعوم eeة األظ eeفار ب eeوج eeود اهلل وأ ّن ي eeحبّوه ،وأن
يجه eeدوا ف eeي ت eeوج eeيههم ن eeحو الe eطّاع eeة الe eتّام eeة ل eeنصائ eeح وأح eeكام وأوام eeر ح eeضرة ب eeهاءاهلل .وم eeن ب eeني ه eeذه الe eنّصائ eeح
eصداقeة مeع جeميع البشeر ،وأهeم ّية تح ّeري الeحقيقة.
االعeتراف بeكافeة املeظاهeر اإللeه ّية واملeعاشeرة مeع األديeان كّ eلها ،وال ّ
٢٥

لهeeذا مeeن ال ّ e
طبيعي اعeeتبار أطeeفال الeeبهائ eيّني بeeهائ eيّني إالّ إذا كeeان هeeناك مeeانeeع يeeحول دون ذلeeك .وبeeأسeeاس كهeeذا مeeن
أي طeريeق سيسeلك عeندمeا يeصل
eقرر لeنفسه ّ
املeعرفeة والeفهم سeيكون ك ّeل طeفل قeد أُعّ eد بeشكل جeيّد ألن يeف ّكر بeوضeوح وي ّ
سن البلوغ أو في مسار حياته كبالغ.
مؤرخة  26كانون الثّاني /يناير ُ 1994كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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هeeناك ع ّ eدة فeeقرات فeeي الeeكتابeeات املeeق ّدسeeة تeeر ّكeeز عeeلى أهeeميّة وحeeدة الeeعائeeلة واملeeسؤول eيّة الeeكبرى الeeتي يeeجب أن يeeولeeيها
األبناء تجاه والديْهم والوالدين تجاه أبنائهم .وعليه ،فإ ّن البهائيّني مدع ّوون ح ًقّا إلى إطاعة والديهم.
eمسكنا بeها إلeى حeدّ
ومeع ذلeك ،فeإ ّن مeبدأ االعeتدال فeي جeميع األمeور مeن أهّ eم املeبادئ الeبهائeيّة .حeتّى الeفضائeل ،إذا ت ّ
eكملة ،فeإنّeها قeد تeؤ ّدي إلeى ضeرر كeبير .فeعلى سeبيل املeثال ،عeلينا أن ال نeتو ّقeeع
اإلفeراط ولeم نeقرنeها بeفضائeل أخeرى م ّ
م eeن ال eطّفل أن ي eeصغي إل eeى أوام eeر وال eeدي eeه إذا ط eeلبوا م eeنه أن ي eeرت eeكب م eeعصية .وك eeذل eeك ه eeناك خ eeطر ع eeظيم ي eeكمن ف eeي
ت eeعظيم أح eeد األح eeكام ب eeمعزل ع eeن أح eeكام أخ eeرى .وك eeما ب eّ eني ح eeضرة ع eeبدال eeبهاء إ ّن وح eeدة ال eeعائ eeلة ه eeو أم eeر ف eeي غ eeاي eeة
األهميّة ،شريطة أن تح ّقق التّوازن بني حقوق ّ
كل فرد من أفرادها:
وفً e eقا ل eeتعال eeيم ح eeضرة ب eeهاءاهلل ،ي eeجب ت eeثقيف ال eeعائ eeلة ،ك eeون eeها وح eeدة إن eeسانe eيّة ،ب eeمقتضى أح eeكام الe eتّنزي eeه
والeتّقديeس .ويeنبغي تeعليم أفeراد الeعائeلة كeافeة الeفضائeل اإلنeسانّ eية .كeما يeجب مeراعeاة سeالمeة ال ّeربeاط الeعائeلي
ع eeلى ال ّ eدوام ،وع eeدم ان eeتهاك أي ح eeقّ م eeن ح eeقوق أف eeراده eeا ،ف eeحقوق االب eeن واألب واألم ي eeجب أالّ تُ eeنتهك ،وأالّ
تeeكون مeeخالeeفة لeeلمنطق واألصeeول .فeeكما تeeترتّeeب عeeلى اإلبeeن واجeeبات مeeعيّنة تeeجاه والeeده ،فeeكذلeeك تeeترتّeeب عeeلى
األب واجeبات مeعيّنة تeجاه ابeنه .ولeأل ّم واألخeت وسeائeر أفeراد الeعائeلة امeتيازات وحeقوق مeعيّنة يeجب املeحافeظة
eأي فeرد مeنها
أي ضeرر يeلحق ب ّ
عeليها جeميعها .وعeالوة عeلى ذلeك ،يeجب دعeم وتeعزيeز وحeدة الeعائeلة ،واعeتبار ّ
هو ضرر يلحق الجميع ،وراحة ّ
كل منهم هو راحة للجميع ،وشرف أحدهم هو شرف الجميع.
)مeن كeتاب  :Promulgation of Universal Peaceخeطب لeحضرة عeبدالeبهاء ألeقاهeا فeي الeواليeات املتحeدة األمeريeكيّة وكeندا عeام ،1912
الطّبعة الثّانية ،دار الطّبع والنّشر في ويلمت ،1982 ،ص (168

وهeناك مeبدأ أسeاسeي آخeر يeجب أن يeتأثّeر بeه فeهم الeبهائeيّ لeوجeوب طeاعeة الeوالeديeن ومeقاربeته أال وهeو الeنّصيحة اإللeهيّة
بeاملeشورة فeي جeميع األمeور .وكeما ي ّ
eتفضل حeضرة عeبدالeبهاء بeأ ّن "املeشورة هeي إحeدى الeعناصeر األسeاسّ eية لeألحeكام
eعمقا بeاملeشورة فeهمهما لeوجeهة نeظر بeعضهما الeبعض ،والeوصeول
اإللeهيّة" .فeإذا اسeتطاع االبeن وأحeد الeوالeديeن ،أن ي ّ
ٍ
الصراع حول الطّاعة.
إلى وحدة في الفكر والهدف،
عندئذ يمكن تجنّب ّ
ب eeخصوص ن eeقاش eeك ح eeول ال eeعالق eeة ب eeني ط eeاع eeة ال eeوال eeدي eeن م eeن ن eeاح eeية وإب eeداء ال eّ eرأي ال ّ e
eشخصي والح eeريّ eeة والe eنّضوج
eوجeeه ب eeيت ال eeعدل األع eeظم ع eeناي eeتك إل eeى وج eeهة ن eeظر أخ eeرى ح eeول امل eeوض eeوع .ف eeمع أنّ
ال eّ eروح eeان eeي م eeن ن eeاح eeية أخ eeرى ،ي e ّ e
األفeراد مeسؤولeون عeن أعeمالeهم ونeم ّوهeم ال ّeروحeانeي ،إالّ أنّeهم ال يeعيشون فeرادى بeل هeم جeزء مeن عeائeالت ومeجتمعات.
إ ّن اتّeeخاذ قeeرار بeeتنازل الeeفرد عeeن رغeeبته الّ e
السeeلطات املeeدن eيّة أو
eؤسeeسات أمeeراهلل أو ّ e
eشخصيّة أمeeام رغeeبة والeeديeeه أو مe ّ e
eحجيما لeها .وفeي اخeتيار االبeن اإلطeاعeة ،فeإنّeه بeذلeك
eعبيرا عeن حeريّeة اإلرادة ولeيس ت
ً
الeقانeون فeي تeلك املeسألeة – يeمثّل ت ً
يسهم في وحدة العائلة ال بل وأكثر من ذلك في وحدة أمراهلل.
مؤرخة  24أيلول /سبتمبر ُ 1997كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
)من رسالة ّ
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ِ
ِ
ِ
ف eeأط eeفا ُلeeنا ت eeلزَ ُمeeهم ال eeترب eeي ُة ال eّ eروح eeان eيّ ُة واالنخ eeرا ُ
eوه ِ eهمْ
ط ف eeي ال eeحياة ال eeبهائ eيّة .وع eeلينا أال ن eeتر َeك ُ eهم ه eeائ eeمني ع eeلى وج e e
eيارات عeالeم ٍ مeوب ٍ
ِ
eوء بeاألخeطا ِر األخeالقeيّ ِة .فeفي مeجتمعِ الeيوم ِ يeواجُ eه األط ُ
eرجeا .فeاملeاليeنيُ
eصيرا قeاسeيًا ح ً e
eفال م
صeرعeى ت
ً
ني فeeي الeeقط ِر تeeل َو اآلخ ِ eر يeeعانeeو َن مeeن ال eتَّف ُّك ِك االجeeتماع eيِّ ،ويج ُ eد األطُ e
eفسهم غeeربeeا َء بeeني والeeديْeِ eن وأفeeرادٍ
واملeeالي ُ e
eفال أنَ e
ِ
ِ
ِ
eذور فeeي مسeeتنقعِ األنeeان ّ eية الeeتي
بeeالeeغني آخeeريeeن سeeواء عeeاشeeوا فeeي َبeeحبوحeeة الeeغنى أو مeeرارة الeeفق ِر .ولهeeذه الeeغربeeة جٌ e
٢٦

تeeفرزُهeeا املeeاديُّ eة الeeبحت ُة وتeeش ّك ُل جeeوهeeر الeeالديeeنيّ ِة املُسeeتولِ e
eلوب البشِ eر فeeي كeِّ eل مٍ e
eية عeeلى قِ e
eكان .إ َّن الeتّف ُّك َك االجeeتماعeيّ
َ
ِ
ٍ
لeألط ِ
ٍّ
eكرا عeلى عeرق أو
eيس e
eتفسخٍ .ومeع ذلeك ،فهeذا األم ُeر ل َ
eفال فeي وق ِeتنا ال ّeراه ِeن مeؤش ٌeر أكeي ٌد عeلى مeجتمعٍ منحeل م ِّ
ح ً
ط ٍ
eعني ،فeالجeميع مeبتلىً بeه .ومeا يeعتصر قeلوبeنَا أملًا مeشاهeدةُ ع ٍ
eدد كeبي ٍر مeن األطeفالِ
eبقة أو أ ّeم ٍeة أو وضeعٍ اق
eتصادي م ّ
ّ
ُ
eختلف أرجِ e
ِ
ِ
eكرهeeون عeeلى مeeمارسeِ eة الeeبغاءِ
eجنَّدون فeeي الe
فeeي مe
eاء الeeعال eم ِ ُيَ e
eجيش و ُيسeeتخ َدمeeون ُعeّ eماالً و ُيeeباعeeون رقeeي ًقا و ُيَ e
eلمنتجات والeتّصاويeر اإلبeاحeيّ ِة ،ويهجeرهeم آبeاؤهeم املeنشغلون بeأه ِ
eوائeeهم ال ّ
eشخصيّ ِة ،ويeقعون فeريeسةَ
ويُeجعلو َن مeا ّدةً ل ُ
ِ
أش ٍ
eفسهم مeع أطeفالِeهم.
eثير مeن هeذه الeفظائeعِ يeما ِر ُe e
eصر لeها مeن الخeداع ِ واالس
سeها اآلبeا ُء أن ُ
eتغالل .وك ٌ
eكال أخeرى ال ح َ
وعeeليه ال يeeمك ُن تeeقديeeر األضeeرا ِر الeeروحeeان eيّة وال eنّفسيّ ِة ال eنّاجِ e
eمة عeeن ذلeeك .وال يeeمك ُن لeeجامِ e
eعتنا الeeبهائ eيّ ِة أن تَ e
eعيش فeeي
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مٍ e
eرازات ت َ e
والجهe eدِ
eجب أن ي eeدفَ e eعنا ج eeميعا ً ن eeح َو ال eeعم ِل ال eeحثيث
eعزل ع eeن إف e
َ
eلك الe eظّروف .إ ّن وعَ e eينا به eeذه ال eeحقيقة ي ُ e
ِ
ِ
ِ
وسالمة املستقب ِل...
املوصول لصالحِ
األطفال
س كeeن ٍز يeeمك ُن لeeلجامِ e
إ ّن األطَ e
eعة أن تeeمتل َكه ،ألن فeeيهم نeeرى أمeَ eل املسeeتقب ِل وضeeما َنeهُ .وهeeم الeeذيeeن يحeeملون
eفال هeeم أ ْنَ eف ُ
eذور الّ e
eشخصيّ ِة الeeتي سeeيكون عeeليها املeeجتمع فeeي املسeeتقب ِل والeeتي يeeش ّكلها إلeeى ح ٍّ eد كeeبي ٍر مeeا يeeفع ُله الeeبالeeغون فeeي
بَ e
ٍ
ِ
خ ِف ُقون فeeي أدائeeه تeeجا َه األطِ e
ِ
الeeجامeeعة أو بeeما ُي ْ e
eعقاب.
eفال .إنeeهم أمeeان ٌ eة ال يeeمك ُن لeeجامeeعة فeّ eرطeeت بeeها أن تeeفلتَ مeeن الe
الس ِ e
eلوب م eeعام ِ e
ع االه eeتمام ِ امل ِ e
ف eeتطوي eeق األط ِ e
eلوك ال eeتي
eبذول ن eeح َوه eeم ،ورو ُح ُّe e
eلتهم ،ون eeو ُ
eفال ب eeامل eeحبّ ِة م eeن الج eeميعِ ،وأس ُ e
للسِ e
eلوك واملeeوقِ e
ِ
يeeتعامeeل بeeها الeeكبار مeeعهم ،كeeل ذلeَ eك يeeمث ّ ُل جeeز ًءا مeeن الeeجوانِ e
eطلوب .فeeاملeeحبّ ُة تسeeتدعeeي
eف املe
eب الeeحيويّeِ eة ّ e
ط ،وامل eeحبّ ُة تس eeتلز ُم ال eeشجاع َ eة ع eeلى ت eeعوي eِ eد األط ِ e
الش eeدائ eِ eد ،ال أن ن َ e
ال eنّظا َم واالن eeضبا َ
eترك ال eeعنانَ
eفال وت eeدري ِ eبهم ع eeلى ّe e
eتمائeهم لeلجام ِ
eير جٍّ eو يeشعر األط ُ
eعة فeيشاركeونَeها
eفال فeيه بeان ِe
ِe
ل
eتر َكُ eهم بeالeك ّل ّي ِة لeيح ّققوا أهeوا َءهeم .وي ُ
eجب تeوف ُ
eنزواتeهم أو ن ُ
ٍ
ِ
أهeeدافَeeها وطeeموحِ e
eحياة الeeبهائ َّ eي ِة ،وأن يeeقومeeوا
eمحبة ال تخeeلو مeeن الحeeزم ِ لeeلعيش وفeeقَ مeeعايeeي ِر الe
eاتeeها .يeeجب تeeوجeeي ُههم بe
ِ
ِ
ِ
بأساليب تتَّفقُ وظروفَهم...
وتبليغ ِه
املبارك
بدراسة األم ِر
َ
eكلمات لeeلوالeeديْeِ eن الeeلذيْeeن يتحeَّ eمالن املeeسؤولeeي َة األسeeاسeeي َة فeeي تeeربِ e
ِ
ِ
eوج َ eه بَ e
eنشئتهم.
eية أطeeفالِeeهم وتe
eعض الe
واآلن نeeو ُّد أن نe ِّ e
eذل االهeeتمام ِ املسeeتمر لeeتربِ e
إنeeنا نeeناشُ eدهeeم بَ e
eية أطeeفالِeeهم تeeربeeي ًة روحeeانeeي ًة .ويeeبدو أن بَ e
ع مeeن
eعضهم يeeعتق ُد بeeأن هeeذا الeeنو َ
ِّ
eية الeجام ِ
eية يeقعُ ضeم َن مeسؤول ِ
الeترب ِ
eفال دون تeدري ِ
eضرورة ت ِ
ِ
eرك األط ِ
eسهم األم َeر املeباركَ
eعة وحَ eدهeا ،وآخeرون يeعتقدون ب
ِ
ِ
eهم ِة .كeلُّ
حeeفاظeا ً عeeلى اسeeتقاللِeeهم فeeي التّحeeري عeeن الe
eحقيقة .وهeeناك َمْ eن يeeشعرون بeeأنّeeهم لeeيسوا أهeالً لeeلقيام ِ بهeeذه امل ُ َّ
eفض َل ح eeضرةُ ع eeبد ال eeبهاء "فُ vر َ
ه eeذا خ eeطأ .ل eeقد ت ّ e
ِض عvvلى الvvوالvvديْvvن فvvرض vا ً بvvأن يُvvربِّvvيا أبvvنا َءهvvما وبvvنا ِتvvهما
vال قvصور ِ
ويvع ِّلماهvم بvمنتهى الvهمَّ ِة" ،وأضeاف أنّeه "فvي ح ِ
vصدد فvهُما مؤاخvذان ومvدحvوران
ِهvما بهvذا ال ّ
ومvvذمvvومvvان لvvدى اهلل الvvغيُّور" .وب ِّ e
eهمتهما ه eeام eةً
eغض ال eنَّظ ِر ع eeن مس eeتوى ال eتّحصيل ال eeعلميّ ل eeلوال eeديْ eِ eن ت eeبقى م ّ e
ِ
eساسً eة فeي صeياغ ِeة الeتط ّور ال ّeروحeانeيّ ألطeفالِeهم .عeليهما أال يسeتخفّا ب ِ
eقدرتeeهما فeي تeشكي ِل شeخصية أطeفالِeهما
وح ّ
eبيئة املeeناسِ e
األخeeالق eيّة .ألنeeهما صeeاحeeبا الeeتأثeeي ِر األسeeاسeeي عeeليهم بeeتأمeeنيِ الِ e
eبة فeeي املِ e
eنزل الeeتي يَ ْ
خeeلقانeeها بeeح ِبهم هللِ،
eجهاد مeن أجِ eل ت ِ
ِ
ِ
eصافeهما بeروح ِ الخeدم ِeة ألمِ eره ،وتeنزيِ eههما عeن شeوائ ِ
eب الeت ّ
eكامeه ،واتّ
عصب ،وتح ّeر ِرهeما مeن
ِe
eنفيذ أح ِ e
وال
شeeرو ِر الِ e
eنقه مeeسؤولeeي َة السِ e
eمل فeeي عِ e
eمال املِ e
eغيبة املeeد ّمِ e
eكل والeٍ eد مeeؤمeٍ eن بeeالجِ e
eبارك يحُ e
eرة .فُّ e
eلوك الeeكفي ِل بeeإظeeها ِر الeطّاعeةِ
الeتّلقائّ eية لeلوالeدي ِeن ،وهeي الeطّاعُ eة الeتي تeولeيها الeتعالeيم ِ املeبارك ِeة قeيم ًة كeبيرة .ومeن الeطبيعي أ ّن الeوالeديeن ،إلeى جeانeبِ
eصب أع ِ
eب دعeم ِ ص ِ
أع ِ
eفوف تeعليم ِ األط ِ
eيننا
eجب أن نeضعَ ن َ
eفال الeتي تeنظّمها الeجامeع ُة .وي ُ
eبائeeهما املeنزلّ eي ِة ،عeليهما واج ُ
eفال يeعيشون فeي عeالeم ٍ يeخبرهeم بeحقائeقَ جeافّ ٍeة قeاس ٍ
eجارب مeباش ٍ
eرة مeجبول ٍeة بeاأله ِ
eية مeن خ ِ
أيeضا ً أن األط َ
eوال الeتي
eالل ت
َ
ُ
eات ال يeمك ُن تeفاديeها ،وكeثير مeنهم يُeساقeون نeح َو الeبلوغ ِ قeبل ِ
مeر ذكeرهeا ،أو بeما تنشeره وسeائ ُeل اإلعeالم ِ مeن مeعلوم ٍ
أوانeه،
ٌ
ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ُ
eير تهeeدي خeeطاهeeم فeeي حeeياتeeهم .وأمeeا َم هeeذه الخeeلفيّة الeeقاتeeمة املeeشؤومeeة مل eجتمعٍ
وبeeينهم أطeeفال يeeبحثون عeeن قeeيم ٍ ومeeعايَ e
ِ
األطفال البهائيني أن يسطعوا نجوما ً متأللئة رمزا ً ملستقب ٍل أفضل.
متفسخٍ متدهور ،على
ِّ
وجهها بيت العدل األعظم إلى البهائ ّيني في العالم(
)من رسالة الرضوان لعام  2000التي ّ
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٢٧

تعزيز الحياة البهائيّة
مقتطفات من آثار حضرة بهاءاهلل
طvvوبvvى لvvبيت فvvاز بvvعنايvvتي وارتvvفع فvvيه ذكvvري وتش ّ vرف بvvحضور أولvvيائvvي الvvذيvvن نvvطقوا بvvثنائvvي
vمسكوا بvvحبل عvvنايvvتي وفvvازوا بvvتالوة آيvvاتvvي .إنّvvهم عvvباد مvvكرمvvون الvvذيvvن وصvvفهم اهلل فvvي قvvيوم
وتّ v
السامع وهو النّاظر وهو املجيب.
األسماء وفي كتب أخرى .إنّه هو
ّ
)من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][82
خوَ ِت ِه ِفي ِد ِ
ع َلى أَهْلِ ِه َوا ْلفُ َق َر ِ
ع َلى نَفْ ِ
آء ِم ْن إِ ْ
هوَ إِنْفَاقُ ْ
س ا ْل ِهمَّ ِة ُ
ين ِه.
س ِه َو َ
امل َ ْر ِء َ
َرأ ْ ُ
شvي ٍْء َو ِبvد ِ
َسvتَ ْ
س الvتِّجَ ا َر ِة ُ
شvيْءٍ
عْ vن ُvك ِّvل َ v
ُونvِ vه يَvفْت َِق ُر ُvك ُّvل َ v
عْ vن ُvك ِّvل َ v
غ ِني ُvك ُّvل َ v
حvبِّي ِبvِ vه ي ْ v
هvوَ ُv
شvي ٍْء َ
شvي ٍْء َ
َرأ ْ ُ
َو َ
هذَا مَا ُر ِق َم ِم ْن َق َلم ِ ِعزٍّ م ُِنيرٍ.
)مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل النّازلة بعد الكتاب األقدس ،ص (136

][83
ال شeّ eك أبً eدا فeeي أ ّن كeّ eل مeeا صeeدر وجeeرى مeeن الeeقلم األعeeلى مeeن أوامeeر ونٍ e
eواه يeeرجeeع نeeفعها إلeeى الeeعباد أنeeفسهم ،ومeeنها
مeثالً حeقوق اهلل ،وإذا ُوفّeق الeنّاس عeلى أدائeها وهeبهم الeحقّ  ،ج ّeل جeاللeه وعeزّ ،الeبركeة كeما يeبقى ذلeك املeال مeن نeصيبهم
ونeصيب ذريّeتهم ،وكeما تeرى ،فeإ ّن أكeثر أمeوال الeنّاس مeا كeانeت ولeن تeكون مeن نeصيبهم ،ويسّ eلط الeحقّ األغeيار عeليها
وراثًeا يeكون األغeيار أفeضل مeنهم .إ ّن حeكمة اهلل الeبالeغة فeوق ك ّeل ذكeر وبeيان .إ ّ
ن الvنّاس يشهvدون ثّ vم يvنكرون
أو ّ
ويعرفون ث ّم يجهلون .لو عملوا باألوامر لحصلوا على خير ال ّدنيا واآلخرة.
)املجموعة املستندية لحقوق اهلل ،مقتطف رقم (17

][84
مقتطفات من آثار حضرة عبدالبهاء
إنّvي أدعvو اهلل أن يvجعل ب ِ
vيتك مvحالً لسvطوع أنvوار الهvدى وانvتشار آيvات اهلل وتvو ّقvد نvار مvحبته فvي
قvvلوب عvvبيده وإمvvائvvه فvvي كvّ vل حvvني واعvvلمي أ ّ
ن كvّ vل بvvيت يvvرتvvفع مvvنه ذكvvر اهلل بvvالتهvvليل إلvvى املvvلكوت
الجليل ذلك البيت جنّة من جنان اهلل وروضة من رياض ملكوت اهلل.
)من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][85
eحب والeوفeاق فeي الeعائeلة فeإنّeها سeتتق ّدم وتeصبح مسeتنيرة وروحeانeيّة ،ولeكن إذا سeادت الeعداوة والeبغضاء
إذا تجّ eلى ال ّ
بني أفرادها ،فإ ّن دمارها وهالكها محتومان.
) : The Promulgation of Universal Peaceخeطب ألeقاهeا حeضرة عeبدالeبهاء خeالل زيeارتeه إلeى الeواليeات املتّحeدة وكeندا عeام ،1912
طبعة من ّقحة )دار ويلمت للطّباعة والنّشر  ،(1982ص (154

][86

٢٨

يeمكننا مeقارنeة املeلل بeأفeراد عeائeلة ،فeالeعائeلة مeك ّونeة مeن أفeراد ،وك ّeل مّ eلة مeك ّونeة مeن أفeراد وأشeخاص أي ً
eضا .فeإذا جeمعتم
جeeميع املeeلل تeeصبح عeeائeeلة عeeظيمة .ومeeن الeeواضeeح أ ّن ال eنّزاع والجeeدال بeeني أفeeراد عeeائeeلة واحeeدة يeeؤ ّديeeان إلeeى الخeeراب.
وبنفس الكيف ّية فإ ّن الحرب والقتال بني امللل يؤ ّديان إلى دمار عظيم.
)مترجم عن الفارسيّة ،مجموعة خطابات حضرة عبدالبهاء ،ج ،2ص (99

][87
عامل ّ
كل األصدقاء واألقرباء وحتّى الغرباء بمنتهى املحبّة واللطافة.
)مترجم من لوح بالفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][88
ال تحeزن ،فسeتسكن عeاصeفة األحeزان ،وتeزول الحسeرات ،ويeتالشeى الحeرمeان ،وتشeتعل نeار مeحبّة اهلل فتحeرق أشeواك
ال eeه ّم وال eeغ ّم! اس eeتبشر واط eeمئن ب eeعناي eeات ال eeبهاء ع eeلى ش eeأن ت eeنعدم م eeعه ال eّ eري eeبة وال ّ e
eشك ،وتظه eeر ف eeيوض eeات ال eeغيب ف eeي
عرصة الوجود...
eتقرب م eeا اس eeتطعت م eeن األق eeرب eeاء
إذا آث eeر األص eeدق eeاء واألق eeرب eeاء االب eeتعاد ع eeنك ،ال تح eeزن ف eeاهلل ق eeري eeب م eeنك .أ ّم eeا أن eeت ف ّ e
eصبر والتّح eّ eمل .وم eeهما ب eeلغوا م eeن الe eظّلم ع eeام eeلهم ب eeال eeعدل
وال eeغرب eeاء وأظه eeر ل eeهم ال eeعطف وامل eeحبّة .وك eeن ف eeي غ eeاي eeة ال ّ e
بالصدق واأللفة واملصالحة.
واإلنصاف ،ومهما أبدوا من البغض العداوة فقابلهم
ّ
)مترجم عن لوح بالفارس ّية من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][89
eسالeكني سeبيل اهلل! اشeكروه تeعالeى ملeا جeمعتم األخّ eوة الeجسمانeيّة وال ّeروحeانeيّة مً eعا .وأصeبح
أيّeها اإلخeوة الeعطوفeني ال ّ
بeeاطeeنكم عeeني ظeeاهeeركeeم ،وظeeاهeeركeeم عeeنوان بeeاطeeنكم .إ ّن حeeالوة هeeذه اإلخّ eوة تeeمتّع مeeذاق الeّ eروح ،ولeذّة هeeذه النّسeeبة تسeرّ
الeفؤاد .احeمدوا اهلل ألنّeكم كeالeطيور ال ّ
eشكورة قeد بeنيتم أعeشاشeكم فeي الحeدائeق اإللeه ّية ،وبeاملeثل سeتبنون أعeشاشeكم
فeي روضeة ال ّeرحeمن فeي املeلكوت األبeهى فeوق أغeصان سeدرة املeنتهى ،فeأنeتم طeيور مeروج الهeدايeة وعeنادل أيeكة املeوهeبة.
وأي عناية عظيمة تلك .فاشكروا اهلل على هذا الفضل العظيم والفوز الجليل.
فأي فضل هذا ّ
ّ
)منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء ،ج ،2ص (244

][90
أوصeلوا بeشارة املeلكوت إلeى األسeماع ،وانشeروا كeلمة اهلل فeي األصeقاع ،واعeملوا بeالeنّصائeح والeوصeايeا اإللeهيّة .أي،
ق eeوم eeوا ب eeأع eeمال وآداب ته eeب ال eeحياة ل eeجسم ال eeعال eeم وت eeوص eeل ط eeفل اإلم eeكان إل eeى م eeقام ال eّ eرش eeد وال eeبلوغ .اش eeعلوا م eeا
السeرور واالمeتنان بeغايeة ال ّeرأفeة إلeى ك ّeل فeؤاد .الطeفوا الeغربeاء تeما ًeمeا
اسeتطعتم شeمع املeحبّة فeي ك ّeل مeحفل ،وادخeلوا ّ e e
eلصلح،
كeeما تeeالطeeفون األقeeربeeاء ،وكeeونeeوا لeeلغير عeeطوفeeني أوفeeياء كeeما أنeeتم لeeألح eبّاء .وإذا سeeعت نeeفس للحeeرب فeeاسeeعوا لّ e
وإذا ط eeعنكم أح eeد ف eeي ال eeكبد ف eeضعوا م eeره eً eما ع eeلى ج eeرح eeه ،وإذا ش eeمت ب eeكم أحe eبّوه ،وإذا الم eeكم ف eeام eeدح eeوه .وإذا
eشافeي ،وإذا أوقeعكم فeي التّهeلكة فeامeنحوه ال ّ
الشهeد ال ّ
eس ّم الeقاتeل فeق ّدمeوا لeه ّ
eشفاء األبeدي .وإذا سeبّب لeكم
أعeطاكeم ال ّ
eالجeeا ،وإذا أص eeبح ش eeو ًكeeا ك eeون eeوا ور ًدا وري eeحانً eeا .ن eeتيجة له eeذه األع eeمال واألق eeوال ق eeد ي eeغدو ه eeذا ال eeعال eeم
أمل ًeeا ك eeون eeوا ل eeه ع eً e
eسجن الّ e
eشيطانeeي أيeeوانًeeا رحeeمان eيًّا .فeeتزول الحeeرب الجeeدال
ال eظّلمانeeي نeeوران eيًّا وهeeذا الeeعالeeم ال eتّرابeeي سeeماويًّeeا وهeeذا الّ e
وترتفع خيمة املحبّة والوفاء في قطب العالم.
)مترجم عن لوح بالفارسيّة من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][91

٢٩

ك eّ eل إن eeسان ن eeاق ٍ e
eص أن eeان eيٌّ وال ي eeف ّكر إالّ ف eeي راح eeته وم eeصلحته ال ّ e
eشخصيّة ،ول eeكن م eeع اتّ eeساع آف eeاق ف eeكره ق eeليالً ي eeبدأ
بeالeتّفكير فeي راحeة وخeير عeائeلته .وإذا اتّeسعت آفeاق فeكره أكeثر أضeحى يeف ّكر فeي سeعادة أهeل بeلده .وعeندمeا تeتّسع
آفeاق فeكره أكeثر فeأكeثر يeف ّكر فeي عeزّة وطeنه وأ ّمeeته .وعeندمeا تeتّسع آفeاق فeكره ا ّتeسا ًعeeا تeا ًمّeeا وتeصل إلeى درجeة الeكمال
ي eeف ّكر ف eeي ع eeل ّو ن eeوع اإلن eeسان ،وي eeطلب خ eeير ج eeميع الخ eeلق ،وي eeسعى ف eeي راح eeة وس eeعادة ج eeميع ال eeبلدان ،وه eeذا دل eeيل
الكمال.
)منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء ،رقم (34

][92
رب! فee eي هee eذا ال ّ e eدور األعee eظم شee eفاعee eة األبee eناء لee eآلبee eاء مee eقبولee eة لee eديee eك ،وهee eذا مee eن خee eصائee eص ألee eطاف هee eذا ال ّ e eدور
أي ّ
ّ
رب يeا رحeمن ،اقeبل إذن رجeاء عeبدك هeذا لeدى عeتبة أحeد ّيeتك ،واغeرق والeده فeي بeحور األلeطاف ،فهeذا
الeالمeتناهeية .فeيا ّ
االبن قائم على خدمتك وساع ٍ دو ًما في سبيل محبّتك .إنّك أنت املعطي الغفور العطوف!
)مترجم عن الفارس ّية من أرشيف املركز البهائي العاملي(

][93
يeا إمeاء ال ّeرحeمن اشeكرن جeمال الeقدم الجeتماعeك ّن فeي هeذا الeقرن األعeظم والeعصر املeن ّور .وشeكر هeذه األلeطاف يeكون
ب eeاالس eeتقام eeة ع eeلى العه eeد وامل eeيثاق ب ّ e
والشeeري eeعة امل eeق ّدس eeة ق eeوم eeوا ب eeإرض eeاع
ّe
eكل م eeتان eeة وق ّ eوة ،وب eeموج eeب ال eتّعال eeيم اإلل eeهيّة
والسeلوك
ّe e
أطeفالeك ّن مeنذ سّ eن الeطّفولeة مeن ثeدي الeتّربeية الeكامeلة ،وتeربeيتهم مeنذ سّ eن ال ّeرضeاعeة عeلى شeأن تeرسeخ اآلداب
eرب وأ ّول مeeع ّلم ه ّ eن اال ّمeeهات الeeلواتeeي يeeؤسeeسن ح ً eقّا
بeeموجeeب ال eتّعالeeيم اإللeeهيّة تeeما ًمeeا فeeي طeeبائeeعهم وطeeينتهم .فeeا ّول مّ e
سعادة ورفعة وأدب وعلم ومعرفة وفطنة ودراية وديانة األطفال.
)منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء ،ج ،1ص (123-122

][94
خِ e
أيّ eeتها ال eeوردة امل eeتفتّحة ف eeي ح eeدي eeقة م eeحبّة اهلل ،اح eeمدي eeه مل eeا ُ
eلقت م eeن ص eeلب األح eبّاء ،ورض eeعت م eeن ث eeدي م eeحبّة اهلل،
ون eeشأت ون eeموت ف eeي ح eeضن م eeعرف eeة اهلل ،أم eeلي أن ت eeح ّققي آم eeان eeي أب eeيك وأ ّمeeك ،وت eeصبحي س eeروة ب eeاس eeقة ف eeي ح eeدي eeقة
آمالهما ،وثمرة طيّبة يانعة لشجرة تط ّلعاتهما ،وتقومي بخدمة كلمة اهلل ،وتصبحي سبب عزّة أمراهلل.
)منتخباتي أز مكاتيب حضرت عبدالبهاء ،ج ،2ص (243

][95
مقتطفات من رسائل كتبت بالنّيابة عن حضرة شوقي أفندي
فeبيت بeهائeيّ حeقيقيّ إنّeما يُeع ّد حeصنًا حeقيقيًّا يeمكن لeألمeر املeبارك االعeتماد عeليه فeي تخeطيطه لحeمالتeه .فeإذا كeان ...
و  ...يeeحبّان بeeعضهما الeeبعض ويeeرغeeبان فeeي ال eزّواج ،فeeإ ّن حeeضرة شeeوقeeي أفeeندي ال يeeريeeد لeeهما أن يeeعتقدا أ ّن بهeeذه
الخeطوة يحeرمeان نeفسيْهما مeن امeتياز الخeدمeة ،بeل إ ّن ذلeك االتeحاد فeي الeحقيقة سeيعزّز مeن قeدرتeهما عeلى الخeدمeة.
لeeيس هeeناك مeeا هeeو أجeeمل مeeن زواج الeeبهائeيّني فeeي مeeقتبل الeeعمر وتeeأسeeيسهم بeeيوتًeeا بeeهائeيّة حeeقيقيّة كeeتلك الeeتي يeeريeeدهeeا
حضرة بهاءاهلل.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  6تشرين الثاني/نوفمبر 1932
ّ

][96
eصعاب الeeتي تeeواجeeهها عeeائeeلتك وبeeمشاكeeلك واألمeeور الeeتي تeeثير قeeلقك.
لeeقد شeeعر حeeضرتeeه بeeأس eىً شeeديeeد لeeدى عeeلمه بeeالّ e
وي eeرج eeوك أن ت eeبقى ق eeويًّ eeا ص eeاب eً eرا واث ً eقا به eeداي eeة اهلل وع eeون eeه األك eeيديْ eeن .ل eeدي eeنا ج eeميعنا ع eeراق eeيل م eeاديّ eeة ص eeغيرة ف eeي ه eeذه
الeeحياة ،ولeeيس بeeإمeeكانeeنا التّخeeلص مeeنها بeeالeeك ّلية .إال أ ّن أفeeضل مeeا يeeمكننا الeeقيام بeeه ،بeeعد أن تeeكون كeّ eل جeeهودنeeا قeeد
eسعادة الeحقيقيّة والeسكينة لeقلوبeنا.
فشeلت فeي تeالفeيها ،هeو الeتركeيز عeلى تeلك األمeور الeتي بeإمeكانeها وحeدهeا جeلب ال ّ
٣٠

وعeeليك أن تeeكون شeeاكeً eرا هلل الeeذي م ّ eكنك مeeن مeeعرفeeته وقeeبول أمeeره .ألن هeeذا بّ e
eلسعادة
eكل تeeأكeeيد هeeو املeeصدر الeeوحeeيد لّ e
وال eeعزاء ف eeي لح eeظات امل eeعان eeاة .ه eeل ه eeناك م eeا ه eeو ج eeدي eeر ب eeااله eeتمام أك eeثر م eeن ال eeقيام ع eeلى ت eeبليغ أم eeره؟ ه eeذه ن eeصيحة
حeضرة ولeيّ أمeر اهلل .يeأمeل حeضرتeه مeنك أن تeنسى ،قeدر اسeتطاعeتك ،صeعابeك املeاد ّيeة وأن تeركeز بeالeك ّل ّية عeلى دراسeة
الeتّعالeيم اإللeه ّية ونشeرهeا .فeأنeت تتحّ eلى بeاالهeتمام والحeماس والeتّكريeس واملeقدرة املeطلوبeة ،وسeيكون مeن املeؤسeف أن
الصفات املميّزة بأقصى درجة ممكنة.
تفشل في استغالل هذه ّ
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  4تشرين األول /أكتوبر 1933
ّ

][97
ي eeرغ eeب ح eeضرة ول eيّ أم eeر اهلل أن أح eث ّ ِك ،ع eeلى وج eeه ال eeخصوص ،أن ت eeبقي ص eeاب eeرة وواث eeقة ،وف eeوق ذل eeك ك ّ eله أن ت eeبدي
لeزوجeك مeنتهى الّ eلطف واملeحبّة كeر ٍّد عeلى مeا تeعانeيه مeنه مeن مeعارضeة وكeراهّ eية .إن مeوقeفًا ود ًيّeا واسeترضeائً eيّا فeي مeثل
السeبل وأنeجعها لكسeب تeعاطeف وإعeجاب مeن كeانeوا
هeذه الeحاالت لeيس واجeبًا عeلى ك ّeل بeهائeيّ فحسeب ،بeل هeو أفeضل ّe e
eسابeق أعeداء لeألمeر املeبارك أي ً
eس الeنّاس
eضا .إ ّن الeحب ،هeو بeالeطّبع اإلكeسير األقeوى الeذي بeإمeكانeه تeحويeل أخ ّ
فeي ال ّ
eحة هeذا املeبدأ الجeميل فeي األمeر
وأوضeعهم إلeى أرواح سeماويّeة .عeسى أن يُeسهم املeثل الeذي تeضربeينه فeي تeأكeيد ص ّ
املبارك.
موجهة إلحدى إماء اهلل(
)من رسالة مؤرخة في  6كانون األول /ديسمبر 1935
ّ

][98
eخاصeeة وف eeي
إ ّن رس eeال eeة ح eeضرة ول eيّ أم eeر اهلل ل eeكم ه eeي أ ّن ع eeليكم أن ت eeجاه eeدوا ب eeاس eeتمرار ل eeتعكسوا ف eeي ح eeيات eeكم ال e e eّ e
عeeالقeeاتeeكم االجeeتماع ّ eية أيً e
الشeeباب الeeبهائ eيّ
eضا جeeمال رسeeالeeة حeeضرة بeeهاءاهلل ونeeقاءهeeا وق ّ eوتeeها املeeحيية لeeلنّفوس .عeeلى ّ e
السeeلوك .فeeليس مeeن شeeيء بeeقادر عeeلى
الeeيوم أن يeeكونeeوا قeeدوة لشeeباب الeeعالeeم فeeيعيشوا بeeال eتّالeeي وفeeق أسeeمى مeeعايeeير ّ e
مسك الeeوثeeيق املeeلموس بeeأهeeداب امل ُeثُل
ال eتّأثeeير فeeي الeeعالeeم الeeخارجeeي وجeeذب اهeeتمامeeه الج ّ eد ّي واحeeترامeeه أفeeضل مeeن ال eت ّ ّ
والتّعاليم املباركة من ِقبَل ّ
كل شاب وشابّة بهائيّة.
)من رسالة مؤرخة في  17آذار /مارس  1937ملجموعة من الشباب البهائيّ(

][99
eاصeة بeتأثeيرهeا األكeبر عeلى إخeوانeك وأخeواتeك ،لeهو أمeر مeؤسeف
eتعرض لeها عeائeلتك ،وخ ّ e e e
إ ّن مeا ذكeرتeه مeن ظeروف صeعبة ت ّ
eحسن
eورا ال تس eeتطيع ال eتّغ ّلب ع eeليها ،ع eeليك أالّ ت eeفقد ك eّ eل أم eeل ف eeي ت ّ e
ح ً eقّا .وف eeي ال eeوق eeت ال eeتي ت eeشعر ف eeيه أ ّن ه eeناك أم ً e
eالسeeلب ّية ال eتّامeeة لeeيس مeeن شeeأنeeه إالّ أن يتس eبّب لeeك
حسن تeeدريeeج ًيّا .إ ّن مeeوق eفًا ي eتّصف بe ّ e
أوضeeاعeeك مeeهما كeeان ذلeeك ال eت ّ ّ
eشجاع eeة وال eثّقة وت eeسعى ب ّ e
ب eeامل eeزي eeد م eeن اإلح eeباط .وع eeليه ،ف eeإ ّن ع eeليك أن تتح ّ eلى ب eeال ّ e
eكل م eeثاب eeرة ،ض eeمن م eeا ت eeسمح ل eeك
إمكاناتك وظروفك ،في إصالح الوضع في عائلتك.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  20شباط /فبراير 1940
ّ

][100
أسeف حeضرتeه لeعلمه بeأنّ ...حeزيeنة الeنّفس .وال ريeب أنّeها إذا وجeدت عeائeلتها غeير مeتقبّلة ألمeر اهلل ،فeيجب أالّ يeغرقeها
eثيرا مeeن أفeeراد
ذلeeك فeeي الحeeزن واألسeeى ،ذلeeك أل ّن ال eنّفوس ليسeeت ك ّ eلها مسeeتنيرة روحeeان eيّة .وفeeي حeeقيقة األمeeر فeeإ ّن كً e
ع eeائ eeالت األن eeبياء أن eeفسهم ظ ّ eلوا ف eeي ض eeالل eeهم ح eتّى أم eeام م eeا ش eeاه eeدوه م eeن ال eeحجج وال eeبراه eeني امل eeقنعة ال eeتي أت eeى ب eeها
مظه eeر أم eeراهلل .وع eeليه ،ف eeإ ّن ع eeلى األحe eبّاء أالّ تح eeزن eeهم م eeثل ت eeلك األم eeور ،وأن ي eeوك eeلوا أم eeر م eeن ي eeحبّون eeهم إل eeى اهلل،
وبخ eeدم eeات eeهم وإخ eeالص eeهم ألم eeر اهلل س eeيفوزون ب eeحقّ ال ّ e
eشفاع eeة ل eeدى ال eeحقّ ف eeي ال eeتماس ال eeوالدة ال eّ eروح eeان ّ eية ل eeهم ف eeي
النّهاية.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  9آذار /مارس 1942
ّ

٣١

][101
eكرس eْ eني ن eeفسيْهما لخ eeدم eeة أم eeره وي eeعمالن ل eeخير
ًe
إن
زواجeeا ب eeني روح eeني م eeدرك eeني ت eeما ًمeeا ل eeرس eeال eeة اهلل ف eeي ه eeذا ال eeيوم ،وم ّ e
البشريّة ،يمكنه أن يكون ق ّوة فاعلة في حياة اآلخرين ومثاالً يُحتذى وإلها ًما للبهائيّني وغيرهم.
موجهة الثنني من األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  4آب /أغسطس 1943
ّ
][102
يeشعر حeضرة ولeيّ أمeر اهلل بeعميق األسeف مeن املeوقeف الeعدائeيّ لeبعض أفeراد عeائeلتك تeجاه األمeر املeبارك الeذي قeمتِ
عeeلى خeeدمeeته ،ويeeرى بeeأ ّن عeeليك أن تeeبذلeeي قeeصارى جهِ e
eدك لeeتجنّب مeeعاداتeeهم ،نeeاهeeيك عeeن التّخeeلي عeeن إيeeمانeeك أو أن
تصبح عض ًوا غير فاعل فيه.
eصحنا بeه حeضرة املeولeى دو ًeمeا فeي
وحeيث أنّeك عeاجeز عeن إثeارة اهeتمامeهم بeاألمeر املeبارك فeإ ّن خeير مeا تeقوم بeه هeو مeا ن َ
م eeثل ه eeذه ال eeحاالت :دع eeوه eeم وش eeأن eeهم وادع eeوا م eeن أج eeلهم .وك eeن ع eeلى ي eeقني ب eeأن ح eeضرة ول eيّ أم eeر اهلل س eeيدع eeو أي ً e
eضا
eصبر وامل eeحبّة
الس eeتنارة ق eeلوب eeهم .ف eeكم م eeن ال eeناس ،وب eeعد ع eeداء ش eeدي eeد ل eeألم eeر امل eeبارك ،ف eeازوا ب eeاإلي eeمان ف eeي ال eنّهاي eeة ب eeال ّ e
وبال ّلباقة وال ّدعاء من قبل قريب أو صديق بهائيّ.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  14تشرين األول /أكتوبر 1943
ّ

][103
يeرى حeضرتeه أ ّن ع ِ
eليك أن تظهeري لeزوجeك مeنتهى املeحبّة والeتّعاطeف بeكافّeة الeوسeائeل والeطّرق .وإذا مeا سeاورنeا أدنeى
الس eeلوك ال eeذي ي eeجب أن نس eeلكه ك eeبهائe eيّني ،ع eeلينا أن ن eeف ّكر ب eeحضرة ع eeبدال eeبهاء وأن ن eeدرس ح eeيات eeه ون eeسأل
ش eّ eك ف eeي ّe e
أنeفسنا مeاذا كeان سeيفعل؟ فeهو َمeثَلنا األعeلى فeي ك ّeل شeيء .وأن ِ
eت تeعرفeني مeدى ر ّقeته وكeيف كeان يeغدق مeحبّته وعeطفه
على الجميع مثل نور ّ
الشمس.
من حقّ زوجك وطفلك أن يفوزا بحبّك ،وهما يمنحانك فرصة رائعة إلثبات مدى إيمانك باألمر املبارك.
ِ
وعليك ً
السعادة.
أيضا أن تبتهلي لحضرة بهاءاهلل كي ّ
يوحد بينك وبني زوجك ويجعل بيتك بيتًا حقيقيًّا تخيّم عليه ّ
موجهة إلحدى إماء اهلل(
)من رسالة مؤرخة في  9آذار /مارس 1949
ّ

][104
ب eeخصوص م eeشاك eeلكما ال eeعائ eeل ّية ،ي eeرى ح eeضرت eeه ب eeأن ع eeليكما أن ت eeناق eeشا ه eeذه امل eeسائ eeل م eeع م eeحفلكما ال eّ eروح eeان eeي إذا
رغeeبتما فeeي ال eنّصح ،فeeإ ّن إحeeدى مeeهام تeeلك الeeهيئات الeّ eروحeeان eيّة إسeeداء ال eنّصح لeeألحeeباء وتeeقديeeم يeeد الeeعون لeeهم ،وهeeو
تتوجها ملحفلكما.
امتياز لكما أن
ّ
موجهة لزوجني بهائيّني(
)من رسالة مؤرخة في  10نيسان /أبريل 1947
ّ

][105
eلمثُل ال eeتي وض eeعها
ل eeطامل eeا ش eeعر ح eeضرة ول eيّ أم eeر اهلل ب eeأ ّن ال eeبهائ eيّني ف eeي  ...ال ي eeعيشون ف eeي ب eeعض ال eeحاالت وف ً eقا ل ُ e
eسائ eeدة ال eeتي ت eeن ّم ع eeن األن eeان eيّة واالس eeتخفاف ب eeرب eeاط
ح eeضرة ب eeهاءاهلل ل eeلزّواج ،ف eeهم م eيّال eeون ل eeلتأث eeر ب eeمواق eeف ال eنّاس ال ّ e
ِ
eجحت ف eeي ال eeعيش وف ً eقا ل eeلمعاي eeير ال eeبهائ ّ eية وت eeق ّدم eeني أف eeضل م eeا ع eeندك
ال eزّوج ّ eية .وع eeليه ،ف eeعندم eeا ي eeرى ح eeضرت eeه أن eeك ن e
eسعادة .ويeأمeل م ِ
eنك أن تeكونeي فeي وضeع
وتeصونeني هeذا ال ّeربeاط املeق ّدس بeينك وبeني زوجeك سeيكون بeالeطّبع فeي غeايeة ال ّ
eحجة
هeو قeدوة لeألخeريeات .فeهو ال يeوافeق بeعض الeبهائeيّات فeي أسeلوبeه ّن فeي التّخّ eلص مeن واجeباتeه ّن تeجاه أزواجeه ّن ب ّ
خدمة األمر املبارك ،أو يبحثن عن أزواج جدد.
٣٢

موجهة إلحدى إماء اهلل(
)من رسالة مؤرخة في  2نيسان /أبريل 1950
ّ

][106

eكل ن eeشاط وف eeاع eeل ّية .ع ِ e
س eeيدع eeو ح eeضرة ول eيّ أم eeر اهلل ك eeي ت eeصبح وال eeدت eeك ب eeهائ ّ eية وت eeقوم ع eeلى خ eeدم eeة أم eeر اهلل ب ّ e
eليك أن
eكرسeة سeتتأثّeر والeدتeك عeلى نeحو يeوازي أو يeفوق تeأثّeرهeا عeن طeريeق
تeضعي نeصب عeينيك أ ّن بسeلوكeك حeياة بeهائّ eية م ّ
القراءة وال ّدراسة .فعندما يرى املرء أثر التّعاليم البهائيّة على حياة شخص آخر فغالبًا ما يكون لذلك تأثير كبير.
موجهة إلحدى إماء اهلل(
)من رسالة مؤرخة في  12تموز /يوليو 1952
ّ

][107
إن تeحقيق طeموحeاتeنا ال ّ
eسعادة ،بeل عeلى الeعكس ،إذ عeادة مeا يeثير مجeموعeة كeامeلة مeن
eادرا مeا يجeلب لeنا ال ّ
eشخصية ن ً
طeموحeات جeديeدة .وفeي املeقابeل ،عeندمeا نeنغمس فeي واجeباتeنا كبشeر ،تeجاه عeائeالتeنا وزمeالئeنا ،وكeبهائeيّني تeجاه األمeر
السعادة.
املبارك ونخدمه بأفضل ما نستطيع وفق ظروفنا فإنّنا سنبدأ في إدراك معنى ّ
موجهة ألحد أفراد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة  23أيار /مايو 1956
ّ
][108
سeيدعeو حeضرة ولeيّ أمeر اهلل ل ِeك وألبeنائeك وزوجeك الeعزيeز .واآلن وقeد اتّحeدتeم جeمي ًعا فeي ظ ّeل األمeر املeبارك ،وتeعملون
مً eعا بeسعادة فeإ ّن الeبركeات اإللeهيّة سeتشملكم بeالeتأكeيد وسeتبارك تeأيeيدات ال ّeروح الeقدس عeملكم .إ ّن املeغناطeيس الeذي
eاصeة تeبليغ أمeره الeعظيم .سeيدعeو حeضرتeه كeي يeصبح ك ّeل فeرد مeن
يجeذب ال ّeروح الeقدس هeو الخeدمeة فeي ديeن اهلل وخ ّ e e e
أفeراد عeائeلتك نج ًeما سeاطً eعا فeي سeماء املeشيئة اإللeهيّة .إ ّن دراسeة الeكلمة اإللeهيّة والeتأ ّمeeل فeي مeعانeيها والّ eدعeاء ومeن
ث ّ eم الeeعمل هeeي أمeeور ضeeرور ّيeeة .وتeeأتeeي بeeعد ذلeeك املeeثابeeرة عeeلى الeeعمل .فeeإذا مeeا اتُّ ِ eبعت هeeذه الخeeطوات سeeيتط ّور الeeفرد
روحانيًّا وسيفوز بالنّصر في خدمة أمر اهلل.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  5حزيران /يونيو 1956
ّ

][109
روحeeا مeeن املeeحبّة الeeبهائeيّة بeeحيث تجeeلب بeeها زوجeeتك وأطeeفالeeك بّ e
eكل صeeدق لeeألمeeر
عeeليك أن تخeeلق فeeي الeeبيت مeeع عeeائeeلتك ً
املبارك ...إ ّن وجود االنسجام في املنزل لهو العنصر األه ّم ألطفالك.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  18آب /أغسطس 1957
ّ

][110
مقتطفات من رسائل كتبها بيت العدل األعظم أو كتبت بالنّيابة عنه
م eeن أب eeرز م eeا ع eeلى امل eeحفل ال eeروح eeانe eيّ املح eeليّ أن يه eeت ّم ب eeه م eeن أه eeداف ف eeي ع eeمليّة ت eeط ّوره ن eeحو الe eنّضج الe eتّا ّم ه eeو:
eحب لeeرع eيّته مeeن الeeبهائ eيّني ،وتeeعزيeeز الeeوحeeدة والeeوئeeام بeeني األح eبّاء ،وتeeوجeeيه الeeعمل الeeتبليغيّ ،وحeeمايeeة
صرف كeeراع ٍ مّ e
ال eت ّ ّ
أمeeراهلل ،وتeeنظيم الّ e
eضيافeeات ال eتّسع عشeeر ّيeeة واملeeناسeeبات األمeeر ّيeeة واالجeeتماعeeات الeeدور ّيeeة لeeلجامeeعة ،وتeeعريeeف الeeبهائ ّ eيني
الشeباب واألطeفال ،واملeشاركeة فeي
بخeططه ،ودعeوة أفeراد الeجامeعة لeتقديeم مeقترحeاتeهم ،وتeعزيeز ك ّeل مeا فeيه خeير وصeالح ّe e
الeنّشاطeeات اإلنeeسانeيّة طeeب ًقا لeeلظّروف .وفeeي عeeالقeeته بeeأفeeراد األحeبّاء ،فeeإ ّن عeeلى املeeحفل الeeروحeeانeيّ أن يeeعمل بeeاسeeتمرار
برع
عeلى دعeوة وتeشجيع أفeراد األحeبّاء عeلى دراسeة األمeر املeبارك وتeبليغ رسeالeته املeجيدة ،والeعيش وفeق تeعالeيمه ،والeت ّ ّ
eلصناديeق األمeريّeة ،واملeشاركeة فeي نeشاطeات الeجامeعة ،والّ eلجوء لeلمحفل الeروحeانeيّ طeلبًا لeلنّصح
بحeريّeة وبeشكل مeنتظم ل ّ
واملساعدة ك ّلما لزم األمر.
الروحان ّية املركز ّية(
)من رسالة مؤرخة في  30تموز /يوليو  1972كتبها بيت العدل األعظم ألحد املحافل ّ
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٣٣

حْ eكم عeظيم .وعeلى ال ّ
كeما تeعلم جeيّ ًدا ،فeإ ّن حeضرة بeهاءاهلل ت ّ
eكل أداؤهeا فeهي
eفضل قeائeالً " :لeعمري إ ّن أداء الeحقوق ُe
مeنبع ال ّeرخeاء والeفضل والeخير .وهeذه عeطيّة بeاقeية ل ّ
رب الeغَناء والeكرم" إ ّن املeؤمeن
eكل نeفس فeي ك ّeل عeالeم مeن عeوالeم اهللّ ،
املخeeلص الeeذي ُمeeنح شeeرف أداء حeeقوق اهلل وامeeتيازه ،لeeن يeeلتمس األعeeذار لeeتجنّب تeeنفيذ هeeذا الeeواجeeب الeّ eروحeeان eيّ ،بeeل
سeeيبذل كeّ eل مeeا فeeي وسeeعه لeeإليeeفاء بeeه .ومeeن نeeاحeeية أخeeرى ،وبeeقدر مeeا تeeعتبر إطeeاعeeة هeeذا الeeحكم مeeسألeeة تeeرجeeع لeeضمير
الeفرد وأ ّن أداء الeحقوق عeمل طeوعeيّ ،فeإنّeه لeيس مeن الeالئeق الeقيام بeأكeثر مeن إعeالم األحeبّاء فeي  ...بeواجeبهم املeق ّدس
يقررون بأنفسهم ما الذي يرغبون القيام به بهذا الخصوص.
وتركهم ّ
وامل eeبدأ ن eeفسه ي eeنطبق ع eeلى أول eeئك األح eبّاء ال eeذي eeن يس eeرف eeون ف eeي اإلن eeفاق ع eeلى ع eeائ eeالت eeهم ،ويش eeترون أو ي eeبنون م eeنازل
ويeeؤثeeثونeeها بeeما يeeفوق حeeاجeeاتeeهم بeeكثير ،ويeeعتبرون هeeذه املeeصاريeeف مeeصاريeeف مeeنطق ّية مeeعقولeeة رغeeبة مeeنهم فeeي تeeجنب
أداء حقوق اهلل.
)من رسالة مؤرخة في  26شباط /فبراير  1973كتبها بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء(
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eب ك ّeل أنeواع الeتّعليم وأسeاسeها
eري ،وإن ل ّ
إ ّن الeتّعليم املeناسeب لeألطeفال هeو أمeر فeي غeايeة األهeميّة لeتق ّدم الeجنس البش ّ
eري هeو الeتّربeية الeروحeانeيّة واألخeالقeيّة .عeندمeا نeب ّلغ إخeوانeنا فeي البشeريّeة حeقائeق األمeر املeبارك وأسeلوب الeحياة
الeجوه ّ
فeeي ال ّ eديeeن الeeبهائ eيّ فeeإ ّن عeeلينا أن نeeجاهeeد فeeي تخ eطّي حeeواجeeز مeeن ال eالّمeeباالة ،واملeeاد ّيeeة ،والخeeرافeeات ،وك ٍّ eم هeeائeeل مeeن
أفeكار خeاطeئة مeك ّونeة مسeب ًقا .أ ّeمeا األطeفال حeديeثي الeوالدة فeإ ّن أرواحeهم طeاهeرة لeم تeتل ّوث بeشؤون الّ eدنeيا ،ومeع نeم ّوهeم
سeيواجeهون امeتحانeات وصeعوبeات ال عّ eد لeها .فeعلينا مeنذ تeفتّحهم لeلحياة واجeب تeربeيتهم روحeيًّا ومeاديًّeا وفeق الeطّريeقة
ال eeتي بe eيّنها ل eeنا اهلل ،ل eeيصبحوا ب eeالe eتّال eeي ،ع eeند ب eeلوغ eeهم سّ e eن ال eّ eرش eeد ،أب eeطاالً ف eeي أم eeره امل eeبارك وع eeمال eeقة روح eeانe eيّني
eري وعeeلى اسeeتعداد ملeeواجeeهة كeeافّeeة االمeeتحانeeات ،وسeeيكونeeون بeeالeطّبع "أنجeeم سeeماء
وأخeeالقّ eيني بeeني أفeeراد الeeجنس البشّ e
العرفان" و"املياه الجارية التي تتع ّلق بها حياة ّ
كل البشر".
الروحان ّية املركز ّية(
)من رسالة مؤرخة في  31آب/أغسطس  1976كتبها بيت العدل األعظم إلى كافة املحافل ّ
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م eeع م eeالح eeظة أنّ eِ eك وزوج eِ eك ق eeد ت eeشاورت eeما م eeع م eeحفلكما ال eeروح eeان eيّ ف eeي م eeشاك eeلكما ال eeعائ eeليّة دون أن ت eeتل ّقيا م eeنه أيّ eeة
نeeصيحة ،كeeما تeeشاورتeeما حeeول وضeeعكما مeeع مسeeتشار فeeي الّ e
eشؤون الeeعائeeليّة دون أي نeeجاح أيً e
eضا ،فeeإ ّن بeeيت الeeعدل
األعeظم يeرى أهeمية إدراكeك أنeت وزوجeك أ ّن الeزّواج يeمكن أن يeكون مeصدر خeير لeكما وبeاعeثًا عeلى ال ّ
eشعور بeاألمeان
eصدرا لeالطeمئنان ال بّ eد مeن تeعاون
eسعادة ال ّeروحeيّة .إال أ ّن هeذا لeيس أم ًeرا يeأتeي مeن فeراغ .فeلكيّ يeصبح الeزّواج م
وال ّ
ً
شركاء الزّواج أنفسهم ومساعدة عائالتهم لهم.
موجهة ألحد األحبّاء(
مؤرخة  24حزيران/يونيو  1979كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
)من رسالة ّ
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eسائeeدة حeeال eيًّا نeeحو ال eتّقليل مeeن أهeeميّة
إ ّن املeeفهوم الeeبهائ eيّ لeeدور املeeرأة فeeي املeeجتمع مeeفهوم فeeريeeد .فeeخالفًeeا لeeلميول الّ e
األمeeومeeة ،فeeإ ّن األمeeر املeeبارك يeeؤ ّكeeد أ ّن هeeذا ال ّ eدور ُيeeع ّد مeeسؤول ّ eية سeeامeeية وعeeلى درجeeة كeeبيرة مeeن األهeeم ّية فeeي ال eتّطور
eهمة اإلنeسانeيّة فeي تeربeية
ّe e
السeليم لeلجيل الجeديeد ،وبeالeتّالeي فeي خeلق مeدنeيّة دائeمة الeتّطور والeحفاظ عeليها .إ ّن إنeاطeة امل ّ
األط eeفال ب eeاألم ت eeأت eeي م eeباش eeرة م eeن ح eeقيقة ك eeون eeها ه eeي ال eeتي تح eeمل ال ّ e
طفل ف eeي رح eeمها .ف eeموق eeفها وس eeلوك eeها ،ودع eeاؤه eeا
ومناجاتها ،وح ّتى ما تأكله وحالتها الجسد ّية لها تأثيرها البالغ على ال ّ
طفل وهو ال يزال في رحمها...

٣٤

وم eeع ذل eeك ف eeإ ّن ال eتّعال eeيم ال eeبهائ eيّة ال ت eeدع eeو امل eeرأة أن ت eeبقى ح eeبيسة امل eeنزل وال ت eeطلب م eeنها أن ت eeنشغل ف eeقط ف eeي امل eeهام
امل eeنزل eيّة .ه eeناك إش eeارة ل eeل ّدور امل eeق ّدر ل eeلمرأة ف eeي ال ّ eدور ال eeبهائ eيّ نج eeده ف eeيما ت ّ e
eفضل ب eeه ح eeضرة ع eeبدال eeبهاء ب eeأن "ع eeلى
للرجال".
النساء أن يتقدمن ويؤدين مهماتهن في كافّة مناحي الحياة ،ليصبحن مساويات ّ
وإ ّن الeنّساء يeتق ّدمeن فeي دورة حeضرة بeهاءاهلل جeنبًا إلeى جeنب مeع ال ّeرجeال .فeليس هeناك مeن مeجال أو حeالeة يeمكن لeهنّ
eلرج eeال وس eeيدخ eeلن مس eeتقبالً ك eeاف eeة ف eeروع إدارة امل eeجتمع .وس eeيكون
أن يتخّ e eلفن ف eeيها ع eeنهم ،ف eeله ّن ح eeقوق م eeساوي eeة ل ّ e
سeeم ّوهّ eن عeeلى شeeأن يeeرتeeقني إلeeى أرفeeع املسeeتويeeات فeeي الeeعالeeم اإلنeeسانeيّ فeeي كeeافeeة املeeناحeeي واملeeساعeeي .فeeاطeeمئنوا وال
ت eeنظروا ل eeوض eeعه ّن ال eeحال eeي ،ف eeفي املس eeتقبل س eeيشعّ ع eeال eeم الe eنّساء ب eeضياء الم eeع .فه eeذا ه eeو ه eeدف ح eeضرة ب eeهاءاهلل
ومشيئته.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  4آب /أغسطس  1992كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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 ...إ ّن ت eeعال eeيم األم eeر امل eeبارك واض eeحة ت eeما ًمeeا ح eeول ض eeرورة إي eeالء االه eeتمام ب eeترب eeية األط eeفال وت eeعزي eeز ال eeحياة ال eeعائ eeليّة.
ف eeامل eeشكلة ال eeتي أث ِ e
eلحة ت eeدع eeوه eeم إل eeى م ّ eد ي eeد
eرت االن eeتباه إل eeيها تنج eeم ع eeندم eeا ي eeرى األح eبّاء أن eeفسهم أم eeام ن eeداءات م ّ e
eتعمق واالسeتحكام .إنّ
املeساعeدة فeي نشeر األمeر املeبارك ،فeي الeنّشاطeات اإلداريeة لeلجامeعة الeبهائeيّة ،وفeي أعeمال ال ّ
التّحeeدي املeeاثeeل أمeeامeeهم يeeكمن فeeي قeeرارهeeم كeeيف يسeeتجيبون لهeeذه ال eنّداءات دون إغeeفال مeeسؤول ّ eياتeeهم تeeجاه أطeeفالeeهم
وتجاه باقي أفراد أسرتهم ،آخذين بعني االعتبار محدوديّة الوقت والطّاقات واملوارد التي تواجه جميع البهائيّني.
لeيس هeناك مeن أسeلوب سeليم وحeيد ملeواجeهة هeذا التّحeدي ،ذلeك ألن ظeروف األفeراد مeختلفة تeما ًeمeا ،ومeع ذلeك فeإنّeه مeن
الeeواضeeح أن عeeلى الeeبهائ eيّني الeeسعي نeeحو تeeحقيق ال eتّوازن عeeلى نeeحو يeeأخeeذ بeeاالعeeتبار االحeeتياجeeات املeeنطقيّة لeeألطeeفال
والeeعائeeلة واحeeتياجeeات الeeجامeeعة الeeبهائّ eية ونeeم ّوهeeا .ومeeع نeeم ّو الeeعائeeلة وتeeط ّورهeeا يeeجب بeeذل جهeeد واع لجeeلب كeeافّeeة أفeeرادهeeا
نeeحو خeeدمeeة األمeeر املeeبارك عeeلى نeeحو يeeصبح فeeيه األطeeفال جeeز ًءا مeeنه ،فeeال يeeبدون اسeeتياءهeeم مeeن انخeeراط الeeوالeeديeeن فeeيه.
السليمة.
ويأتي ذلك في عمليّة من التّشجيع والتّنشئة وتحفيز أفراد العائلة والتي يغذّيها ج ّو املشورة العائليّة ّ
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  20أيلول/سبتمبر  1992كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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eيوي يeeتع ّلق بeeالeeتربeeية الeeبهائeيّة لeeألطeeفال .إ ّن بeeيت الeeعدل األعeeظم يeeعتبره أمeً eرا
إ ّن أسeeئلتك جeeميعها خe e ّ e
eاصeeة بeeموضeeوع حّ e
فeي غeايeة األهeم ّية أن يeسعى اآلبeاء الeبهائّ eيون جeاهeديeن ملeساعeدة أبeنائeهم لeيقومeوا بeدراسeة مeنهج ّية مسeتدامeة لeلتّعالeيم
الeبهائeيّة ،وأن يeضفوا ال ّeروحeانeيّة عeلى حeياتeهم ،وأن يeش ّكلوا شeخصيّتهم وفً eقا لeلمعايeير واألسeس الeتي وضeعها حeضرة
بeeهاءاهلل .إ ّن نeeجاح الeeوالeeديْeeن فeeي اإليeeفاء بهeeذه الeeواجeeبات الeeحيويّeeة سeeيق ّلل مeeن مeeخاطeeر وقeeوع أبeeنائeeهم فeeريeeسة لeeلقوى
eاسeeة ل eeلبعث ال eّ eروح eeان eيّ ،وس eeيجنّبهم
اله ّ eدام eeة ال eeتي ه eeي س eeمة م eeميّزة ل eeنظام اج eeتماع eeي آخ eeذ ب eeاالنح eeطاط وب eeحاج eeة م e ّ e
الحرمان من ألطاف ورحمة حضرة بهاءاهلل ّ
الشافية.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  2تموز /يوليو كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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إ ّن حeeمايeeة األوالد مeeن تeeأثeeير الeتّيارات الeeالأخeeالقeيّة ملeeجتمع الeeيوم تeeعتبر واحeeدة مeeن أكeeبر التحeeديeeات الeeتي تeeواجeeه اآلبeeاء
الeبهائeيّني .إنّeا نeتعاطeف مeعكما حeيال مeا تeشعران بeه مeن قeلق تeجاه مeا لeوسeائeل اإلعeالم ،وخeاصeة الeبرامeج الeتلفزيeونeية،
مeeن تeeأثeeير سيّ -عeeلى األطeeفال .وكeeما تeeعلمان ج eيّ ًدا فeeإنّeeه لeeيس هeeناك مeeن أسeeلوب عeeمليّ بeeمقدوره أن يحeeمي األطeeفال
ك ّ eل ًيّا مeeن املeeشاكeeل األخeeالق ّ eية فeeي املeeجتمع الeeذي يeeترعeeرعeeون فeeيه .وبeeال eتّالeeي يeeجب عeeلى الeeوالeeد ْيeeن ب eذْل مeeا فeeي وسeeعهم
٣٥

لeلتّأ ّ eكeد مeن تeل ّقي أطeفالeهم تeربeية روحeانeيّة مeنذ نeعومeة أظeفارهeم ،وذلeك مeن خeالل دروس األخeالق الeبهائeيّة الeتي تeرعeاهeا
مؤسسات األمر املبارك والتّوجيه األخالقي والقدوة الحسنة في املنزل.
ّ
وح eeيث أنّ eeه يس eeتحيل ع eeلى األط eeفال ال eeبهائّ e eيني ت eeجنّب م eeشاه eeدة الس eeلوك الe eالّأخ eeالق eeي ،ف eeيغدو م eeن األه eeم ّية ب eeمكان
eتعرض لeeه األطeeفال مeeن مeeشاهeeد وسeeلوك ّ eيات عeeبر وسeeائeeل اإلعeeالم وفeeي الeeحياة الeeيوم ّ eية ،بeeكلّ
اسeeتغالل مeeا يeeمكن أن يّ e
حeكمة مeن قeبل الeوالeديeن كeوسeيلة لهeدايeتهم ومeساعeدتeهم عeلى تeقديeر الeفائeدة الeعمليّة وال ّeروحeانeيّة لeلتميّز .أ ّمeeا بeالنسeبة
مل eeدى س eeعيكما ف eeي الe eتّقليل م eeن ت eeعرض أوالدك eeما مل eeثل ت eeلك ال eeتأث eeيرات ف eeهي م eeتروك eeة ل eeحكمتكما ف eeي ض eeوء الe eتّعال eeيم
املباركة.
موجهة لزوجني بهائيّني(
)من رسالة مؤرخة في  4أيلول/سبتمبر  2001كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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لeقد تeأثّeر بeيت الeعدل األعeظم لeدى عeلمه بeمدى مeحبّتك للجeمال املeبارك ورغeبتك الeخالeصة فeي خeدمeة أمeره ونeيل رضeائeه.
هeناك طeرق عّ eدة لخeدمeة أمeراهلل ،وعeلى ك ّeل شeخص أن يeختار أفeضل مeا يeمكنه الeقيام بeه ضeمن طeاقeاتeه وإمeكانeاتeه .إنّ
الeفرص لخeدمeة األمeر املeبارك ال تeمنع الeفرد بeال ّ
eضرورة مeن تeقديeم املeساعeدة ألفeراد عeائeلته ،فeمن املeه ّم مeالحeظة أ ّن كeلّ
eحب واالحeترام الeذي يeكنّه ال ّ
eشخص لeوالeديeه ،وسeعيه فeي
أوجeه حeياة الeفرد إنّeما هeي مeجال لخeدمeة حeضرة بeهاءاهلل :فeال ّ
eمسكه ب eeمعاي eeير أخ eeالق ّ eية
ال eتّحصيل ال eeعلمي ،وع eeناي eeته ب ّ e
eصحته ،واق eeتراف eeه م eeهنة أو ت eeجارة ،وس eeلوك eeه ن eeحو اآلخ eeري eeن وت ّ e
سeامeية ،وزواجeه وتeنشئة األطeفال ،ونeشاطeاتeه فeي تeبليغ األمeر املeبارك وفeي بeناء قّ eوة الeجامeعة الeبهائeيّة ،وبeالeطّبع دعeاؤه
اليوميّ ودراسته للكتابات البهائيّة املباركةّ ،
كل ذلك يُع ّد خدمة ألمره املبارك.
موجهة ألحداألحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  22أيلول /سبتمبر  2002كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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eتوجeeب عeeليك الeeحصول عeeلى مeeوافeeقة والeeد ْيeeك عeeلى الeزّواج ،فeeإ ّن هeeناك حeeاالت محّ eددة
بeeخصوص سeeؤالeeك مeeا إذا كeeان يeّ e
نeeادرة يeeمكن فeeيها اعeeتبار هeeذا املeeطلب مeeتعذّر ال eتّطبيق إذا كeeان أحeeدهeeما أو كeeليهما :فeeي حeeالeeة الeeوفeeاة ،إذا كeeان غeeير
eبرأ أو تخ ّ eلى رس eeميًّا ع eeن
س eeليم ع eeقليًّا وغ eeير ق eeادر ع eeلى اتّ eeخاذ ق eeرار ب eeنظر ال eeقان eeون ،إذا ك eeان م eeجهول اإلق eeام eeة ،إذا ت ّ e
مeسؤولeيّته تeجاه ابeنه او ابeنته ،إذا أسeاء مeعامeلة طeفله بeشكل خeطير .ويeجب ال ّeرجeوع فeي الeحالeتني األخeيرتeني إلeى بeيت
نظرا لشيوعهما من أجل دراسة ّ
كل حالة واتّخاذ القرار املناسب بشأنها.
العدل األعظم ً
موجهة ألحد األحبّاء( ][120
)من رسالة مؤرخة في  19كانون األول /ديسمبر  2006كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
والشeباب وتeسأل ع ّeما إذا كeان مeن املeقبول أن يeختار
ّe e
يeنتابeك الeقلق مeن تeطبيق هeذا املeبدأ فeيما يeتع ّلق بeتربeية األطeفال
eسياق ه eeي إدراك ع eeدال eeة ت eeرك
ط eeفلك أالّ ي eeكون ب eeهائ eيًّا .إ ّن ال eطّري eeق إل eeى ف eeهم اله eeدف م eeن تح eّ eري ال eeحقيقة ف eeي ه eeذا ال ّ e
eخاص وقeeناعeeاتeeهم ال ّ eداخeeلية ،وعeeدم
eيقرروا بeeأنeeفسهم مeeا الeeذي سeeيؤمeeنون بeeه اعeeتما ًدا عeeلى بeeحثهم الe
ّ
الحeeر ّيeeة لeeألفeeراد لّ e
أي إلeزام عeليهم بeالeقبول الeتّلقائeي بeما يeؤمeن بeه والeداهeم أو اآلخeرون .ويeعني هeذا أي ً
eضا أ ّن عeلى الeفرد الeبالeغ
فeرض ّ
مeسؤولeيّة تeقريeر عeقيدتeه الeتي سeيعتنقها .إ ّن األوالد الeذيeن نeشأوا وتeربّeوا فeي كeنف والeديeن بeهائeيّني وعeلى مeعرفeة األمeر
املeبارك ،سeيدركeون ،بeفضل مeا تeل ّقوه مeن نeصائeح وتeوجeيهات ،أ ّن عeليهم أن يتح ّeملوا تeلك املeسؤولeيّة تeجاه أنeفسهم .وقeد
جeرى تeوضeيح هeذه الeنّقطة فeي تeوجeيه حeضرة شeوقeي أفeندي الeذي ورد فeي رسeالeة كeتبت بeالeنّيابeة عeنه ملeحفل روحeانeي
مeركeزي" :بمج ّeرد أن يeبلغ الeطّفل الeبلوغ ،يeجب أن ُيeعطى كeامeل الحeر ّيeة فeي اخeتيار ديeنه دون اعeتبا ٍر لeرغeبات والeديeه
وأمانيهما".
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ومeع ذلeك فeإ ّن األطeفال بeحاجeة لeلتّربeية األخeالقeيّة مeنذ نeعومeة أظeفارهeم لeتمكينهم عeلى األق ّeل مeن الeتط ّور عeلى نeحو جّ eيد
eاسeا مشeتر ًeكeا لeلتّربeية األخeالقeيّة فeي كeافّeة الeكتب الeسماويّeة .وإنّeه مeن
فeي تeفاعeلهم مeع اآلخeريeن .بeإمeكانeنا أن نجeد أس ًe e
املee eناسee eب وفee eي الee eحقيقة مee eن الّ e e
eضروري أن يee eلتزم اآلبee eاء الee eبهائ ّ e eيون بee eمبادئee eهم فee eي تee eوجee eيه أوالدهee eم كee eي يee eصبحوا
eخاصeا روحeانّ eيني وأعeضاء بeارزيeن جeديeريeن بeاالحeترام فeي املeجتمع .فeقد فeرض حeضرة بeهاءاهلل عeلى ك ّeل فeرد مeن
أش ً e e e
أتeeباعeeه واجeeب تeeبليغ أمeeره ،واصeفًا إيّeeاه بeeأفeeضل األعeeمال .فeeمع عeeلمنا بهeeذا ،سeeيبدو غeeريeبًا حً eقّا أن تeeحجب أ ّم بeeهائeيّة
عeن ابeنها مeا تeب ّلغه لeآلخeريeن حeول أحeدث رسeالeة سeماويّeة مeن اهلل .وعeالوة عeلى ذلeك ،فeقد فeرض عeلى الeوالeديeن تeقديeم
عصب.
الصغر شريطة أال يُفضي ذلك إلى الت ّ ّ
التّوجيه الروحانيّ ألطفالهما منذ ّ
eظلما ،وهeو مeا
وإذا مeا تُeرك األطeفال وشeأنeهم بeالeك ّلية كeي يeتب ّينوا طeريeقهم فeي الeحياة ،فeإنّeهم سeيواجeهون مسeتقبالً م ً
يeeبرهeeنه بّ e
الشeeباب الeeباعeeث عeeلى األسeeى فeeي مeeجتمع الeeيوم .ومeeن بeeني األمeeور الeeتي يeeجب غeeرسeeها فeeي
eكل وضeeوح وضeeع ّ e
األطeفال بهeدف إعeدادهeم للمسeتقبل ،فeضيلة الeعدل ،والeتي تeؤ ّ eكeد عeلى أهeميّة أن يeشاهeد اإلنeسان األشeياء بeعينه وأن
يeeعرفeeها بeeمعرفeeته – وبeeعبارة أخeeرى أهeeميّة تحeّ eري الeeحقيقة .ودون وجeeود شeeكل مeeن أشeeكال ال eتّربeeية أو ال eتّوجeeيه فeeليس
بeإمeكان الeفرد تح ّeري الeحقيقة ،كeما هeو الeحال بeالنّسeبة لeلعالِeم الeذي سيجeد صeعوبeة بeالeغة فeي اكeتشاف حeقيقة املeادة
دون االسeeتعداد لeeذلeeك بeeشيء مeeن املeeمارسeeة .إ ّن مeeوقeeف األمeeر املeeبارك املeeنفتح نeeحو ال eتّعلم يeeجب أن يeeكون بeeاع eثًا عeeلى
الeثّقة لeدى األحeبّاء بeأنeهم قeد مeنحوا الeقدرة عeلى تeطويeر عeقول بeاحeثة .وكّ eلما ازدادوا دراسً eة لeتعالeيم األمeر املeبارك كّ eلما
نمت قدرتهم وبرزت للوجود.
موجهة ألحد األحبّاء(
)من رسالة مؤرخة في  31تموز /يوليو  2007كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
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