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٨
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من آثار حضرة وليّ أمر اهلل شوقي أفندي

٢

"إ ّ
م;يٍّ ف;يه
ن م;ول;ود ذل;ك ال;يوم الج;دي;د ي;فوق أع;قل وأش;رف ال;نّاس ف;ي ه;ذا ال;زّم;ان وأص;غر ع;ا ِّ
يفوق في ِ
العلم واملعرفة أعلم العلماء والفقهاء في هذا العصر".
حضرة الباب
ِم ْن آثا ِر حَ ض َر ِة بَها ُء اهللِ
)(1
Vصراط املسVVتقيم ،وغVVايVVتهم هVVي تVVربVVية الVVعباد لVVكي ي Vتّصفوا
"أتVVى األنVVبياء واملVVرسVVلون مVVن أجVVل هVVدايVVة ال Vنّاس إلVVى الّ V
الرفيق األعلى".
بكمال التّقديس والتّنزيه حني العروج إلى ّ
)(2
"يا قوم إنّا قدّرنا العلوم لعرفان املعلوم".
)(3
ب فVي ك ّVل شVيء أل ّن آثVار تجّ Vلي هVذا االسVم مVشهود وتVربVية ال ّ
Vكل أُنVيطَت بVه ،فVالVتّربVية
"الحVظوا تجّ Vلي شVمس اسVم ال ّVر ّ
نVوعVان :نVوع يVحيط الجVميع ويVر ّبVي ال ّ
Vصص ألنVاس
رب الVعاملVني ،وأ ّVمVا الVنّوع اآلخVر ُV
خ ِّ
Vكل ويVرزقVه ولVذلVك دعVا اهلل نVفسه ّ
اعVتنقوا هVذا الVظّهور األعVظم مسVتظ ّلني ب ّ
Vظل هVذا االسVم ،والVخارجVون عVن هVذا املVقام محVرومVون ومVمنوعVون مVن املVائVدة
اإللهيّة ا ّلتي نزلت من سماء فضل هذا االسم األعظم فشتّان ما بني أولئك وهؤالء".
)(4
"اإلنVVسان هVVو الVطّلسم األعVVظم ولVVك ّن عVVدم الVتّربVVية حVVرمVVه مVّ Vما فVVيه .خVVلقه بVVكلمة واحVVدة وهVVداه بVVكلمة أخVVرى إلVVى مVVقام
الVتّعليم وحVفظ بVكلمة ثVالVثة مVراتVبه ومVقامVاتVه .ت ّ
Vفضل سVيّد الVوجVود قVائVالً :انVظر إلVى اإلنVسان فVهو بVمثابVة مVعدن يVحوي
أحجارا كريمة ،تخرج بالتّربية جواهره إلى عرصة ّ
الشهود وينتفع بها العالم اإلنسانيّ".
ً
)(5
Vهمة فVي تVربVية أهVل الVعالVم عVسى أن يVزول الVنِّفاق واالخVتالف مVن بVني األمVم بVاالسVم األعVظم لVيصبح الVكلّ
"ابVذلVوا ال ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أهالً
واحدة".
ومدينة
واحد
لبساط
)(6
"نVوصVي ال ّ
Vكل بVما هVو عّ Vلة عVل ّو كVلمة اهلل وسVم ّوهVا بVني الVعباد ،كVما نVوصVيهم بVأمVور تVؤ ّدي إلVى رقVيّ عVالVم الVوجVود ورفVعة
Vتمسك بVVها الجVVميع ،إنّ;ا أم;;رن;;اك;;م ب;;ذل;;ك ف;;ي
ّV
مVVكانVVة ال Vنّفوس
والسVVبب األعVVظم لVVذلVVك هVVو تVVربVVية األوالد ،ويVVجب أن يّ V
أل;واح ش;تّى وف;ي ك;تاب;ي األق;دس ط;وب;ى ل;لعام;لني ،نVVسأل الVVحقّ أن يVVؤيّVVد الّ V
Vكل ويVVوفّVVقهم لVVتنفيذ هVVذا األمVVر
املبرم الذي ظهر ونزل من قلم مالك ِ
القدم".

)(7
٣

"ك;تب ع;لى ك ّ;ل أبٍ ت;رب;ية اب;نه وب;نته ب;ال;علم والخ; ّ
ح;دّد ف;ي ال; ّلوح وا ّل;ذي ت;رك م;ا أُم;ر
ط ودون;هما ع;ما ُ
م;;ا ل;ترب;يتهما إن ك;ان غ;نيًّا وإالّ ي;رج;ع إل;ى ب;يت ال;عدل إنّ;ا
ب;ه ف;لألم;ناء أن ي;أخ;ذوا م;نه م;ا ي;كون الز ً
ج;علناه م;أوى ال;فقراء وامل;ساك;ني ،إ ّ
ن ا ّل;ذي ر ّب;ى اب;نه أو اب;نًا م;ن األب;ناء ك;أنّ;ه ر ّب;ى أح;د أب;نائ;ي ع;ليه
بهائي وعنايتي ورحمتي ا ّلتي سبقت العاملني".
)(8
"عVلى ال ّVرجVال والVنّساء قVاطVبة أن يُVودعVوا قسVطًا م ّVما يVحصلون عVليه مVن املVال عVن طVريVق اشVتغالVهم بVالVتّجارة والVزّراعVة
واألمور األخرى لدى أمني لصرفه في أمر تربية األطفال وتعليمهم وذلك بإشراف أمناء بيت العدل".
)(9
"أن اب VVذل VVوا ق VVصارى ال VVجهود ف VVي اك VVتساب ال VVكماالت ال Vظّاه VVريّ VVة وال VVباط VVنيّة أل ّن ث VVمرة س VVدرة اإلن VVسان ه VVي ال VVكماالت
الVظّاهVريّVة والVباطVنيّة ،فVاإلنVسان دون ال ِVعلم والVف ّن غVير مVرغVوب فVيه ،ولVم يVزل َمVثَله َ Vك ِVمثْل أشVجار بVال ثVمر ،لVذا يVجب أن
تزيّنوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان".
)(10
"إ ّن اإلنVVسان بVVمثابVVة فVVوالذ جVVوهVVره مسVVتور ،فVVبالVتّربVVية والVنّصيحة والVذّكVVر والVVبيان يظهVVر ذلVVك الVVجوهVVر عVVيانًVVا وأ ّمVVا إذا
بقي على حاله فسوف يعدمه صدأ مشتهيات النّفس والهوى".
)(11
"ث ّVمة أمVور كVثيرة إن أُهVملت يVطرأ عVليها ال ّ
Vضياع والVبطالن ،ومVا أكVثر األطVفال ا ّلVVذيVن يVعيشون فVي هVذا الVعالVم دون
نت بتعليمهم وتربيتهم ظ ّلوا بال ثمر ومن ليس له ثمر فموته أفضل من حياته".
أب أو أم ،فإن لم يُع َ
)(12
Vمسك أبVنائVهم بVالّ VديVن وإتVقان ذلVك ،ف ّ
Vكل ولVد انVحاز عVن الّ VديVن اإللVهي ال
"عVلى اآلبVاء أن يVبذلVوا قVصارى جهVدهVم فVي ت ّ
ش ّVك أنّVه سVوف ال يVعمل بVرضVى أبVويVه ورضVى اهلل ج ّVل جVاللVه ،واألعVمال الVحسنة كّ Vلها تظهVر بVنور اإليVمان وفVي حVال
أي معروف".
أي عمل منكر وال يُق ِبل إلى ّ
فقدان هذه العطيّة الكبرى )أي اإليمان( ال يأبى اإلنسان ارتكاب ّ
)(13
"خشية اهلل هي الع ّلة األولى لتربية الخلق طوبى للفائزين".

)(14

٤

والشVرائVع اإللVهيّة ،فVمن دون ذلVك ال
ّV V
"إ ّن مVا يVلزم األطVفال فVي الّ VدرجVة األولVى واملVقام األ ّول ،هVو تVلقينهم كVلمة الVتّوحVيد
Vتقر خVVشية اهلل وفVVي فVVقدانVVها تظهVVر أعVVمال مVVكروهVVة غVVير مVVعروفVVة وأقVVوال رديVVئة ال عّ Vد لVVها  ....يVVجب عVVلى اآلبVVاء أن
تسّ V
السعي في تد ّين أوالدهم فإن لم يفز
يسعوا كمال ّ
األوالد بهVذا الVطّراز األ ّول ،أ ّدى ذلVك إلVى الVغفلة عVن طVاعVة األبVويVن ،ا ّلVتي هVي فVي مVقام طVاعVة اهلل فVمثل هVذا الVولVد ال
يعود يبالي أب ًدا ويفعل بأهوائه ما يشاء".
)(15
"إ ّن دار ال Vتّعليم ف VVي االب VVتداء ي VVجب ع VVليها أن ت VVع ّلم األط VVفال ش VVرائ VVط ال ّ Vدي VVن ل VVيمنعهم ال VVوع VVد وال VVوع VVيد امل VVذك VVوران ف VVي
الكتب اإللهيّة عن املناهي ويزيّناهم بطراز األوامر ولكن بمقدار ال ينتهي إلى التّعصب والحميّة الجاهليّة".
)(16
VصنائVع تVؤ ّدي إلVى رقVيّ عVالVم الVوجVود وسVم ّوه ،الVعلم بVمثابVة الVجناح لVإلنVسان واملVرقVاة الرتVقائVه،
"إ ّن الVعلوم والVفنون وال ّ
يVV Vلزم عVV Vلى الجVV Vميع اكVV VتسابVV Vه ،ولVV Vكن الVV Vعلوم الVV Vتي يVV Vنتفع بVV Vها أهVV Vل األرض ،ال الVV Vعلوم الVV Vتي تVV Vبدأ بVV VالVV Vكالم وتVV Vنتهي
بVVالVVكالم ...والVVكنز الVVحقيقيّ لVVإلنVVسان ،فVVي الVVواقVVع ،عVVلمه وهVVو الVVع ّلة لVVعزّتVVه وتVVن ُّعمه وفVVرحVVه ونVVشاطVVه وبVVهجته وانVVبساطVVه
تمسك به وويل للغافلني".
طوبى ملن
ّ
)(17
"عVلى عVلماء الVعصر أن يVأمVروا الVنّاس بVتحصيل الVعلوم الVنّافVعة كVي يVنتفعوا مVنها بVأنVفسهم ويVنتفع مVنه أهVل الVعالVم.
كVVانVVت ومVVا زالVVت الVVعلوم الVVتي تVVبدأ بVVالVVكالم وتVVنتهي بVVالVVكالم دون فVVائVVدة .إ ّن مVVعظم حVVكماء إيVVران يVVصرفVVون أعVVمارهVVم
في دراسة الحكمة ولك ّن الحاصل لهم في العاقبة ليست إالّ ألفاظًا".
)(18
"يVVجب عVVلى األطVVفال أن يVVبذُلVVوا الجهVVد كVّ Vل الجهVVد فVVي تVVحصيل الVVعلم والخّ V
ط ...ويVVكفي لVVبعضهم أن يVVتع ّلموا الVVكتابVVة
Vحب ك Vلّ
بVVقدر الVVحاجVVة ،فVVمن األنسVVب واألولVVى أن يVVصرفVVوا أوقVVاتVVهم فVVي الVVعلوم ال VنّافVVعة ،غVVير أ ّن الVVحقّ جVّ Vل جVVاللVVه يّ V
صنعة أكملها لذا جرى من القلم األعلى ما جرى".
)(19
"ث ّVمة عVلم* فVي خVزائVن الVعلوم اإللVهيّة يVؤ ّدي الVعمل بVه إلVى إزالVة الVخوف ول;كن ع;لى ق;در م;قدور ،عVلى أن يVعمل بVه
كبيرا"...
من أوان الطفولة فسيكون الفرق
ً
)(20
Vلسا ويVختاروا فVي ذلVك املجVلس لVغة مVن الّ Vلغات وكVذلVك خVطًّا مVن الخVطوط
"يVجب  ...عVلى وكVالء الّ VدولVة أن يVش ّكلوا مج ً
املVوجVودة أو يVبتكروا خVطًّا ولVغة بVديVعني ويVع ّلموهVما لVألطVفال فVي مVدارس الVعالVم ،وفVي هVذه الVحالVة سVيجيدون لVغتني،
Vمسكوا بVما ذُكVر أصVبحت األرض قVطعة
إحVداهVما لVغة وطVنهم واألخVرى الّ Vلغة الVتي يVتك ّلم بVها عVموم أهVل الVعالVم ،فVإن ت ّ
واحدة واستراح النّاس من تعليم ال ّلغات املختلفة وتع ّلمها".
٥

)(21
"ع ّلموا أوالدكم ما نزّل من عند اهلل ليقرأوه بأحسن األلحان هذا ما نزّل في كتاب عظيم".
)(22
"ع ; ّلموا ذ ّريّ;;ات;;كم م;;ا ن;;زل م;;ن س;;ماء ال;;عظمة واالق;;تدار ل;;يقرأوا أل;;واح ال ; ّرح;;من ب;;أح;;سن األل;;حان ف;;ي
الغرف املبنيّة في مشارق األذكار".
)(23
ورق Vيّه
"يVVجب ال Vنّظر إلVVى عVVاقVVبة كVVل أمVVر مVVن بVVدايVVته وأن يّ V
Vنكب األطVVفال عVVلى عVVلوم وفVVنون تVVؤ ّدي إلVVى مVVنفعة اإلنVVسان ُ
وإعVالء مVقامVه كVي تVزول رائVحة الVفساد مVن الVعالVم ويVصبح ال ّ
Vكل بVفضل ه ّVمة أولVياء الّ VدولVة واملّ Vلة مسVتريVحني فVي مهVد
األمن واالطمئنانّ ...
تفضل سيّد الوجود قائالً:
ال VVحكيم ال VVعارف وال VVعال VVم ال VVبصير ه VVما ب VVصران ل VVهيكل ال VVعال VVم ع VVسى أن ال يُح VVرم ال VVعال VVم ب VVمشيئة اهلل م VVن ه VVات VVني
العط ّيتني الكبريني وأن ال يمنع عنهما".
)(24
م;ا األط;فال أمVرنVا أن يVربّVوهVم فVي بVادئ األمVر بVآداب الّ VديVن وأحVكامVه ث;م ب;ال;علوم ال;نّاف;عة وال;تّجارة امل;ز ّي;نة
"أ ّ
ب;;طراز األم;;ان;;ة واألع;;مال ا ّل;;تي ت;;كون دل;;يالً ل;;نصرة أم;;ره أو يج;;ذب ب;;ه أم ; ًرا يُ;;ق ّرب ال;;عبد إل;;ى م;;واله
ن;سأل اهلل أن يؤيّ;د أط;فال أول;يائ;ه ويُ;زيّ;نهم ب;طراز ال;عقل واآلداب واألم;ان;ة وال; ّدي;ان;ة إنّ;ه ه;و ال;غفور
الرحيم".
)(25
"ي;;ا حس;;ني ي;;ا م;;ع ّلم ق;;د أق;;بل إل;;يك وج;;ه ال; ِ;قدم م;;ن ش;;طر س;;جنه األع;;ظم وي;;ع ّلمك ب;;ما ي;;ق ّرب;;ك إل;;ى اهلل
مولى األنام ،طوبى ملع ّلم قام على تعليم األطفال وهدى النّاس إلى صراط اهلل العزيز الوهّاب".
)(26
Vكب ع VVلى ت VVرب VVية األط VVفال ،ول VVقد ُكVVتب ل VVه م VVن ال VVقلم األع VVلى أج VVر م VVا نُ Vزّل ل VVشأن VVه ف VVي
"ط VVوب VVى مل VVع ّلم وف VVى بعه VVد اهلل وان ّ V
الكتاب األقدس طوبى له طوبى له".
***

ثبت باملصادر
-1

الصفحة 163
مجموعة ألواح مباركة طبع مصر ّ

-2

الصفحة 62
الكتاب األقدس طبعة كندا ،فقرة ّ ،102

-3

الصفحة 57
"مائدة آسماني" الجزء األ ّول ّ

-4

الصفحة 141
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل )نزّلت بعد الكتاب األقدس( طبع ّ 1980

٦

-5

من لوح مخطوط في مجموعة ألواح مباركة بخ ّ
ط
محب السلطان
ّ

-6

من لوح مخطوظ

-7

الصفحة 31
الكتاب األقدس طبعة كندا ،فقرة ّ ،48

-8

الصفحة 107
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ) نزّلت بعد الكتاب األقدس ( طبع عام ّ 1980

-9

من لوح مخطوط

-10

من لوح مخطوط

-11

الصفحة 264
الرابع ّ
لوح بيت العدل –”أمر وخلق" الجزء ّ

-12

من لوح مخطوط

-13

لوح ّ
الشيخ محمد تقي إصفهاني )ابن الذّئب(

-14

من لوح مخطوط

-15

الصفحة 86
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل )نزّلت بعد الكتاب األقدس ( طبع عام ّ 1980

-16

لوح ّ
الشيخ محمد تقي إصفهاني )ابن الذّئب(

-17

الصفحة 149
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل )نزّلت بعد الكتاب األقدس ( طبع عام ّ 1980

-18

من لوح مخطوط

-19

لوح ّ
الشيخ محمد تقي إصفهاني )ابن الذّئب(

-20

السابق
املصدر ّ

-21

...

-22

الصفحة 89
الكتاب األقدس طبعة كندا ،فقرة ّ ،150

-23

الصفحة 151 ،149
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل )نزّلت بعد الكتاب األقدس( طبع عام ّ 1980

-24

من لوح مخطوط

-25

من لوح مخطوط

-26

من لوح مخطوط

٧

َبد البه ِ
ض َر ِة ع ِ
ِم ْن آثَا ِر حَ ْ
َاء
)(1
ال; ّله ّم ي;ا م;ن تج; ّلى ع;لى ال;حقائق ال;نّوراء بتج; ّلي ال;علم واله;دى ،وم;يّزه;ا ع;ن س;ائ;ر ال;كائ;نات به;ذه
امل;;وه;;بة ال;;عظمى ،وج;;علها م;;حيطة ع;;لى ك; ّ;ل األش;;ياء ت;;درك ح;;قائق امل;;وج;;ودات ،وتخ;;رج األس;;رار
رب أيّ;د أح;بّائ;ك ع;لى ت;حصيل
امل;كنون;ة م;ن ح;يّز ال;غيب إل;ى ع;ال;م اآلث;ار وي
ّ
;ختص ب;رح;مته م;ن ي;شاءّ ،
الش; ;تّى واالطّ ;;الع ع ;;لى األس ;;رار املخ ;;زون ;;ة ف ;;ي ح ;;قيقة ال ;;كائ ;;نات ،وأط ;;لعهم ع ;;لى
ّ;
ال ;;علوم وال ;;فنون
ال;رم;وز امل;ندم;جة امل;ندرج;ة ف;ي ه;ويّ;ة امل;وج;ودات ،واج;علهم آي;ات اله;دى ب;ني ال;ورى وأن;وار ال;نُهى
امل;تألل;ئة ف;ي ه;ذه ال;نّشأة األول;ى ،واج;علهم أدالّء ع;ليك ه;داة إل;ى س;بيلك س;عاة إل;ى م;لكوت;ك ،إنّ;ك
القوي الكريم العظيم.
أنت املقتدر املهيمن العزيز
ّ
Vصصت ك ّVل كVائVن مVن الVكائVنات وك ّVل نVوع مVن أنVواع املVوجVودات بVمز ّيVة ومVنقبة
أ ّيVها الحVزب اإللVهيّ إ ّن الVقدرة الVقديVمة خ ّ
وكVمال حVتى يVكون ك ّVل واحVد مVنهم فVي حّ Vد ذاتVه آيVة مVد ّلVة عVلى عVل ّو املVربّVي الVحقيقيّ وسVم ّو مVقامVه ،ويVصبح ك ّVل واحVد
م VVنهم ب VVمثاب VVة م VVرآة ص VVاف VVية ي VVنعكس ف VVيها ف VVيض ش VVمس ال VVحقيقة وتج ّ Vليها ،وأ ّم VVا اإلن VVسان ف VVقد اخ VVتاره اهلل م VVن ب VVني
Vصه ب VVامل VVوه VVبة ال VVكبرى وف VVيض امل VVإل األع VVلى ،وت VVلك امل VVوه VVبة ال VVكبرى ه VVي اله VVداي VVة ال VVعظمى ا ّلVVتي ت VVصبح
ال VVكائ VVنات وخ ّ V
السVراج عVلى زجVاج الVقلب يشVت ّد ملVعان أنVوارهVا مVن
الVحقيقة اإلنVسانّ Vية مVشكاة ملVصباحVها ،وعVندمVا تسVطع أشّ Vعة هVذا ّV V
لVVطافVVة ذلVVك ال VزّجVVاج فتتج ّ Vلى أنVVوارهVVا عVVلى الVVعقول وال Vنّفوس ،وحVVصول هVVذه الهVVدايVVة الVVكبرى مشVVروط بVVالVVعلم ومVVنوط
Vبارا ،رجVاالً
Vغارا كVانVوا أم ك ً
بVاملVعرفVة واالطّVالع عVلى أسVرار الVكلمات الVربّVانVيّة ،بVنا ًء عVلى ذلVك يVجب عVلى أحVبّاء اهلل ص ً
أو نVVسا ًء أن يVVسعوا فVVي اكVVتساب الVVعلوم واملVVعارف وزيVVادة االطّVVالع عVVلى أسVVرار الVVكتب املVVق ّدسVVة وال Vتّم ّكن فVVي إقVVامVVة
ال ّدالئل والبراهني ّ
كل على قدر استطاعته.
*
أسVVس مجVVلس الVتّعليم،
VقربVVني لVVه الVVفداء ّ V
إ ّن الVVفائVVز بVVاملVVقام األعVVلى فVVي عVVالVVم ّ V
السVVرور حVVضرة صVVدر الّ V
Vصدور روح املّ V
VاسVVا فVVي أ ّيVVام حVVياتVVه وهVVم الVVيوم
فVVهو أ ّول نVVفس مVVبارك وضVVع أسVVاس هVVذا األمVVر الVVعظيم ،فVVالحVVمد هلل عVVلى أنّVVه ر ّبVVى أنV ً V
قVVادرون عVVلى إقVVامVVة األد ّلVVة والVVبراهVVني اإللVVهيّة بّ V
السVVاللVVة الVّ VروحVVان Vيّة
Vكل فVVصاحVVة وبVVالغVVة ،وح ً Vقّا إ ّن هVVؤالء ال VتّالمVVيذ هVVم ّ V
Vقرب لVعتبة الVكبريVاء وث ّVمة أشVخاص مVباركVون بVادروا بVعد صVعوده بVإدامVة الVتّعليم والVتّع ّلم وكVان هVذا
الVطّاهVرة لVذلVك امل ّ
Vرورا بVالVغًا ،وإنّVني اآلن أرجVو مVؤ ّكً Vدا مVن أحVبّاء اهلل تVوسVيع دائVرة الVتّعليم بVقدر
الVخبر داعVيًا لسVرور هVذا املVسجون س ً
السVVبيل كVVان ذلVVك مVVقبوالً ومVVرغVVوبًVVا أكVVثر ،وعVVلى األح Vبّاء األع Vزّاء سVVواء أكVVانVVوا
االمVVكان ،وكVVلما ك Vثُر سVVعيهم فVVي هVVذا ّ V
Vورا أم إنVVاثًVVا أن يVVسعوا بVVقدر املسVVتطاع إلVVى اكVVتساب الVVعلوم واملVVعارف والVVفنون املVVتداولVVة املVVاد ّيVVة
Vبارا ذكً V
Vغارا أم كً V
صً V
Vسعي فVVي االطّVVالع
مVVنها واملVVعنويّVVة ،ولVVتنحصر املVVذاكVVرات واملVVداوالت فVVي أوقVVات االجVVتماع حVVول املVVسائVVل الVVعلميّة والّ V
ع VVلى ال VVعلوم ال VVعصريّ VVة وم VVعارف VVها ،ف VVإذا ك VVان األم VVر ك VVذل VVك ت VVرى اآلف VVاق م VVضيئة ب VVال Vنّور امل VVبني وس VVطح ال VVغبراء ح VVدي VVقة
امللكوت األبهى وعليكم البهاء األبهى .ع ع

٨
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VصديVVق الVVحقيقيّ تVVع ّلم فVVي مVVدرسVVة اهلل واسVVتبق فVVي ال ّ Vدروس الVّ VرحVVمان Vيّة ،ومVVن أديVVب الVVعشق تVVل ّقن الVVحقائVVق
"أيّVVها الّ V
وامل VVعان VVي ،اب VVحث ع VVن أس VVرار امل VVلكوت وتح ّ Vدث ع VVن ف VVيوض VVات ال Vالّه VVوت .وم VVع أ ّن ت VVحصيل ال VVعلوم وال VVفنون ه VVو أع VVظم
م VVنقبة ل VVلعال VVم اإلن VVسان Vيّ ،غ VVير أنّ VVه م VVنوط ب VVاتّ VVصال نه VVره ب VVالبح VVر األع VVظم واالس VVتفاض VVة م VVن ف VVيض ال VVقدم .وإذا ك VVان
الVVحال عVVلى هVVذا املVVنوال أصVVبح كVّ Vل أسVVتاذ بحVً Vرا ز ّ
Vارا وكVّ Vل تVVلميذ يVVنبو ًعVVا لVVلعلم واملVVعرفVVة .بVVنا ًء عVVلى ذلVVك فVVإن كVVانVVت
خً V
ال VVعلوم دل VVيالً إل VVى الج VVمال امل VVعلوم ف Vِ Vنعم امل VVأم VVول ،وب VVغير ذل VVك ق VVد ت VVؤ ّدي ق VVطرة ال VVعلم ه VVذه إل VVى ح VVرم VVان ال ّ V
Vشخص م VVن
الVVفيض املVVوفVVور وتس Vبّب لVVه الVVغرور وال Vتّكبّر والVVقصور والVVفتور .والVVعلوم الVVحاضVVرة ليسVVت إالّ قVVنطرة لVVلحقيقة فVVإن لVVم
تتيسر الحقيقة فما هو ثمر املجاز وأثره؟
ّ
ت ;;اهلل الحقّ إن ل ;;م ت ;;كن ال ;;علوم س ;;ببًا ل ;;لوص ;;ول إل ;;ى امل ;;علوم ف ;;هي خس ;;ران م ;;بني .ع ;;ليك ب ;;تحصيل
ال;علوم وال;تّوج;ه إل;ى الج;مال امل;علوم ح;تّى ت;كن آي;ة اله;دى ب;ني ال;ورى وم;رك;ز ال;نُّهى ف;ي ه;ذه ال;دّائ;رة
;الس;رّ
ا ّل;;تي ت;اه;ت ف;يها ع;قول ذوي ال;حجى إالّ م;ن ف;از ب;األس;رار ودخ;ل ف;ي م;لكوت األن;وار واطّ;لع ب ّ ;
املصون وال ّرمز املكنون".
)(3
"اإلنVVسان فVVي نVVهايVVة املVVرتVVبة الVVجسمان Vيّة وبVVدايVVة مVVرتVVبة الVّ VروحVVان Vيّات ،يVVعني نVVهايVVة ال Vنّقص وبVVدايVVة الVVكمال ،فVVي نVVهايVVة
مVVرتVVبة الVظّلمة وبVVدايVVة مVVرتVVبة الVنّورانّ Vية ،لهVVذا قVVالVVوا إ ّن مVVقام اإلنVVسان نVVهايVVة الّ Vليل وبVVدايVVة الVVنهار ،يVVعني جVVامVVع ملVVراتVVب
الVنّقص حVائVز ملVراتVب الVكمال .فVله جVانVب حVيوانVيّ وجVانVب مVالكVيّ واملVقصود مVن املVربّVي هVو أن يVربّVي الVنّفوس البشVريّVة
حتى يتغ ّلب الجانب املالكيّ على الجانب الحيوانيّ".
)(4
"اإلنVسان هVو اآليVة اإللVه ّية الVكبرى يVعني هVو كVتاب الVتّكويVن ،أل ّن جVميع أسVرار الVكائVنات مVوجVودة فVي اإلنVسان ،إذًا
VسنوحVات ال ّVرحVمانّ Vية
لVو يVتر ّبVى فVي ظ ّVل املVر ّبVي الVحقيقيّ يVصير جVوهVر الVجواهVر ونVور األنVوار وروح األرواح ومVركVز ال ّ
Vصفات ال Vّ Vروح VVان Vيّة ومش VVرق األن VVوار امل VVلكوت Vيّة ومه VVبط اإلل VVهام VVات ال Vّ Vرب VVان Vيّة ،أ ّمVVا ل VVو ح VVرم ف VVإنّ VVه ي VVكون مظه VVر
وم VVصدر ال ّ V
Vشيطان Vيّة وجVVامVVع الVّ VرذائVVل الVVحيوان Vيّة ومVVصدر الّ V
Vصفات الّ V
Vشؤون ال Vظّلمان Vيّة ،هVVذه هVVي حVVكمة بVVعثة األنVVبياء لVVتربVVية
الّ V
VاسVVا ويVVتط ّعم هVVذا ّ
الشجVVر غVVير املVVثمر فVVيعطي فVVاكVVهة فVVي نVVهايVVة الVVحالوة
البشVVر حVVتى يVVصير هVVذا الفحVVم الحجVVري مV ً V
ٍ
والّ VلطافVVة وحVVينما يVVصل اإلنVVسان إلVVى أشVVرف مVVقامVVات الVVعالVVم اإلنVVسانVVي فVVعندئVVذ يVVتر ّقVVى فVVي مVVراتVVب الVVكماالت ال فVVي
الرتبة أل ّن املراتب محدودة ولك ّن الكماالت اإللهيّة ال تتناهى".
ّ
)(5
الرئيس للجور والفتور والفوضى وفقدان العدل والحقّ هو من نقص التّديّن
"لو أمعنتم النّظر ّ
يتبني لكم بأ ّن ّ
السبب ّ
الVحقيقي وعVدم مVعرفVة الجVمهور بVما يVلزم ،مVثالً لVو كVان األهVالVي مVتد ّيVنني وقVادريVن عVلى الVقراءة والVكتابVة بVصورة كVامVلة
وح VVصلت ل VVهم م VVشكلة ،ي VVرف VVعون ش VVكواه VVم إل VVى ال VVحكوم VVة املحّ V Vليّة ف VVإن رأوا مس VVلك ال VVحكوم VVة املحّ V Vليّة م VVغاي Vً Vرا ل VVلعدل
واإلنVصاف ومVنهجها مVنافVيًا لVرضVاء الVباري تVعالVى ومVخالVفًا لVعدالVة املVلك يVلتمسون إحVالVة قVضيّتهم إلVى املVحاكVم الVعليا
Vلف الVVقضيّة مVVن
VوضVVحني لVVها انحVVراف الVVحكومVVة املح ّ Vليّة عVVن املسVVلك الVVقويVVم ّ V
مV V ّ V
للشVVرع املVVبني فVVتطلب املVVحكمة الVVعليا مّ V
الVحكومVة املحّ Vل ّية فVال بّ Vد أن يVشمل الVعدل واإلنVصاف ذلVك املّ VدعVي .ولVكن تVرى الVيوم مVعظم األهVالVي غVير قVادريVن عVلى
نظرا لنقص معرفتهم".
بيان قضيّتهم وتفهيم مآربهم ً
٩

)(6
"إ ّن ألVزم األمVور وأولVى املVتط ّلبات املVفروضVة هVو تVوسVيع دائVرة املVعارف وال يVتص ّور قّ V
ط نVجاح مّ Vلة وفVالحVها دون تVق ّدم
هVVذا األمVVر األهّ Vم األقVVوم ،كVVما أ ّن الVVباعVVث األعVVظم لVVتدنّVVي املVVلل وزعVVزعVVتها هVVو الجهVVل وعVVدم املVVعرفVVة وتVVرى اآلن مVVعظم
لمني باألمور العاديّة ناهيك عن اطّالعهم بحقائق األمور الك ّليّة ودقائق مستلزمات هذا العصر".
األهالي غير ُم ّ
)(7
"الح VV Vظوا ب VV Vد ّقVV Vة ك VV Vيف أ ّن ال VV Vحضارة وال V Vثّقاف VV Vة ت VV Vؤ ّدي VV Vان إل VV Vى ع V Vزّة ال VV Vحكوم VV Vة وال ّ V V
Vشعب وس VV Vعادت VV Vهما وتح VV Vري VV Vره VV Vما
واستقاللهما".
)(8
"ولVك ّن الVتّربVية عVلى ثVالثVة أنVواع تVربVية جVسمانVيّة ،وتVربVية إنVسانVيّة ،وتVربVية روحVانVيّة ،فVالVتّربVية الVجسمانVيّة هVي لVنشوء
سV Vبُل امل VVعيشة وت VVوف VVير أس VVباب ال Vّ Vراح VVة وال Vّ Vرف VVاه VVية ال VVتي ف VVيها يش VVترك اإلن VVسان
ال VVجسم ون VVم ّوه وذل VVك ي VVكون ب VVتسهيل ُ V
Vسياس VVة وال Vنّظام وال Vتّجارة
Vسعادة ي VVعني ال ّ V
وال VVحيوان ،وأم VVا ال Vتّرب VVية اإلن VVسان ّ Vية ف VVهي ع VVبارة ع VVن امل VVدن ّ Vية وال Vتّر ّقVVي وال ّ V
VصناعVVة والVVعلوم والVVفنون واالسVVتكشافVVات الVVعظيمة واالخVVتراعVVات الجVVليلة الVVتي بVVها يVVمتاز اإلنVVسان عVVن الVVحيوان،
والّ V
وأ ّمVVا الVتّربVVية اإللVVهيّة فVVهي تVVربVVية مVVلكوتVيّة هVVي اكVVتساب كVVماالت إلVVهيّة ،هVVي الVتّربVVية الVVحقيقيّة ،إذ بVVها يVVكون اإلنVVسان
VسنوحVات ال ّVرحVمانVيّة ومظهVر )ل;نعمل ّن إن;سانً;ا ع;لى ص;ورت;نا وم;ثال;نا( وهVذا هVو املVقصد
فVي هVذا املVقام مVركVز ال ّ
األسمى للعالم اإلنسانيّ.
فنحن اآلن نريد مربّيًا يكون ومربّيًا جسمانيًّا ومربّيًا إنسانيًّا ومربّيًا روحانيًّا نافذ الحكم في جميع ّ
الشؤون.
ولVVو يVVقول أحVVد إنّVVني كVVامVVل الVVعقل واإلدراك وغVVير مVVحتاج لVVذلVVك املVVربّVVي إنّVVه مVVنكر لVVلبديVVهيّات و َم Vثَله َكVِ Vمثْل طVVفل يVVقول
VحتاجVا لVلتّربVية وأعVمل حسVب مVا ُيVوحVيه إلVيّ فVكري وبVنفسي يVمكنني الVحصول عVلى كVماالت الVوجVود ،أو
ًV
إنّVني لسVت م
َVك Vَ Vمثَل أع VVمى ي VVقول إنّ VVني ف VVي غ VVنى ع VVن ال VVبصر أل ّن ه VVناك ع VVميان ك VVثيري VVن وه VVم ع VVائ VVشون ،إذًا ص VVار م VVن ال VVواض VVح
املVVشهود أ ّن اإلنVVسان مVVحتاج إلVVى املVVربّVVي وال شVّ Vك أ ّن هVVذا املVVربّVVي يVVجب أن يVVكون كVVامVالً فVVي جVVميع املVVراتVVب ومVVمتازًا
عVVن جVVميع البشVVر فVVي كVّ Vل الّ V
VصوصVVا وأنّVVه يVVجب أن يVVكون مVVربّVيًا
ًVV
Vشؤون ألنّVVه لVVو كVVان كVVسائVVر البشVVر ال يVVكون مVVربّVيًا ،خV
جVVسمان Vيًّا ومVVربّ Vيًا إنVVسان Vيًّا ومVVربّ Vيًا روحVVان Vيًّا ،أي يVVنظّم ويVVدبّVVر األمVVور الVVجسمان Vيّة ويVVش ّكل الVVهيئة االجVVتماع Vيّة ح Vتّى
ظم وترتّب األمور املا ّد ّية في ّ
يحصل التّعاون والتّعاضد في املعيشة وتن ّ
كل األحوال.
VؤسVس الVتّربVية اإلنVسانVيّة ،أي يVجب أن يVربّVي الVعقول واألذهVان بVحيث تVصبح قVابVلة لVلتّر ّقVVيات الVك ّليّة ،فVتتّسع
وكVذلVك ي ّ V V
Vاص ّ Vيات امل VVوج VVودات ،وت VVزداد ي VVو ًم VVا ب VVعد ي VVوم
دائ VVرة ال VVعلوم وامل VVعارف وت VVكشف ح VVقائ VVق األش VVياء وأس VVرار ال VVكائ VVنات وخ V V V ّ V
الVتّعالVيم واالكVتشافVات ،ويس ّ
Vتدل مVن املVحسوسVات عVلى املVعقوالت ،وكVذلVك يVربّVي تVربVية روحVانVيّة حVتّى تهVتدي الVعقول
واملVدارك ملVعرفVة مVا وراء الVطّبيعة وتسVتفيض مVن نVفحات روح الVقدس وتVرتVبط بVاملVأل األعVلى وتVصبح الVحقائVق اإلنVسانVيّة
Vصفات اإللVهيّة فVي مVرآة حVقيقة اإلنVسان وتVتح ّقق اآليVة
VسنوحVات ال ّVرحVمانVيّة حVتّى تتجّ Vلى جVميع األسVماء وال ّ
مVظاهVر ال ّ
املباركة )لنعمل ّن إنسانًا على صورتنا ومثالنا(".
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)(9
Vصوريّ VVة
"ي VVظ ّن ال VVبعض أ ّن ف VVطرة اإلن VVسان الV Vطّبيعيّة ت VVمنعه م VVن ارت VVكاب األع VVمال ال VVقبيحة وت VVضمن ل VVه ال VVكماالت ال ّ V
واملVعنويّVة وذلVك يVعني أ ّن ا ّلVذي اتّVصف بVعقل طVبيعيّ وحVميّة ذاتVيّة وشVهامVة فVطريّVة يVمتنع ذاتVيًّا عVن أن يVصيب الVعباد
ب VVال ّ V
Vضرر ويح VVرص ع VVلى األع VVمال ال VVخيريّ VVة دون أن ي VVأخ VVذ ب VVعني االع VVتبار ال VVعقوب VVات ال VVقاس VVية امل VVترتّ VVبة ع VVلى األع VVمال
الش ّVريVرة واملVثوبVات الVعظيمة املVمنوحVة لVألفVعال الVحسنة .لVو أمVعنّا الVنّظر أوالً وقVبل ك ّVل شVيء فVي الVتّواريVخ الVعمومّ Vية
ّV V
Vتبني ل VVنا ب VVوض VVوح ب VVأ ّن ال Vنّام VVوس ال ّ V
طبيعي إ ّن VVما ه VVو ف VVيض م VVن ت VVعال VVيم أن VVبياء اهلل وك VVذل VVك ن VVالح VVظ أ ّن آث VVار ال Vتّع ّدي
يّ V
وال Vتّجاوز ف VVي األط VVفال ظ VVاه VVرة م VVن ص VVغر س Vنّهم وف VVي ح VVال ح VVرم VVان ال ّ V
طفل م VVن ت VVرب VVية امل VVربّ VVي ي VVزداد آ ًن VVا ف VVآ ًن VVا ف VVي
مVمارسVة سVجايVا غVير مVرضVية .إذًا ا ّتVضح بVأ ّن الVنّامVوس الVطّبيعي وظVهوره أي ً
Vضا مVن نVتائVج الVتّعليم .ثVانVيًا لVو فVرضVنا
الش ّVر ويهVديVان إلVى الVخير ،مVن الVواضVح أ ّن أثVرهVما قVليل جً Vدّا ووجVود
أ ّن الVعقل الVطّبيعي والVنّامVوس الVفطري يVمنعان ّV V
م VVثل ه VVؤالء ال Vنّفوس ك VVاإلك VVسير األع VVظم ،أل ّن م VVثل ه VVذا اال ّدع VVاء )أي ت VVأث VVير ال Vنّام VVوس ال ّ V
طبيعي( ال ي VVثبت ب VVال VVقول ب VVل
VصالVVحة؟
يسVVتلزم الVVعمل ،إذًا مVVا هVVو األمVVر ا ّلVVذي يVVجعل الجVVمهور مVVضط ًرّا ليلتج °إلVVى ال Vنّيّات الVVحسنة واألعVVمال الّ V
Vشخص الVVذي يVVضرب بVVه مVVثالً فVVي الVVعمل بVVموجVVب الVنّامVVوس الّ V
أضVVف إلVVى ذلVVك أ ّن الّ V
طبيعي لVVو يتحّ Vلى بVVخشية اهلل ال
ريب أنّه سوف يتم ّكن من ممارسة نواياه الحسنة بصورة أفضل وأكثر رسو ً
خا".
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"إ ّن الطّبيعيّني في شرح أسباب التّفاوت ال ّقائم بني النّاس من حيث التّف ّوق والتّدنّي قسمان:
ق VVسم ي VVرى أ ّن الV Vتّفاوت ف VVي الV Vتّف ّوق م VVفطور ف VVي أص VVل الخ VVلقة وه VVو م VVن م VVقتضى ع VVال VVم الV Vطّبيعة حس VVب ت VVعبيره VVم،
ويVVقولVVون إنّVVه مVVن الVVواضVVح أ ّن هVVذا الVتّفاوت بVVني أجVVناس البشVVر أمVٌ Vر طVVبيعيّ ،مVVثال هVVذا الVتّفاوت والVتّمايVVز الVطّبيعيّان
الVVقائVVمان بVVني أصVVناف األشVVجار ،وكVVذلVVك هVVناك تVVفاوت طVVبيعيّ فVVي الVVحيوان وأجVVناسVVه ح Vتّى هVVذا ال Vتّفاوت ال Vطّبيعيّ
مشهود في الجماد ً
البراق ،ومنه ترى صدفًا وآخر خزفًا.
أيضا فمنه الحجر
ّ
العادي ،ومنه الياقوت ّ
أم VVا ال VVقسم اآلخ VVر م VVن ق VVدم VVاء ال VVفالس VVفة ي VVعتقدون أ ّن ال Vتّفاوت ب VVني البش VVر وام VVتياز ال VVعقول وامل VVواه VVب ن VVاج VVم ع VVن أث VVر
ّ
Vثمرا والئً Vقا للحVديVقة بVتطعيم املVربّVي،
الVتّربVية أل ّن الVغصن املVعو ّج يسVتقيم بVالVتّربVية
Vبر ّي غVير املVثمر يVصير م ً
والشجVر ال ّ
Vصغيرة ت VVنقلب إل VVى ك VVبيرة ف VVتصبح ل VVذي VVذة وش VVهيّة ،وأك VVبر ب VVره VVان ه VVؤالء
وق VVد ت VVتح ّول ث VVمرت VVه امل Vّ Vرة إل VVى ث VVمرة ح VVلوة أو ال ّ V
ّ
Vتحضرون مVVن األمVVريVVك ّيني ك ّ Vلهم عVVلماء وذوو
الVVفالسVVفة عVVلى ذلVVك هVVو أ ّن زنVVوج أفVVريVVقيا ك ّ Vلهم وحVVوش وجهVVلة وأ ّمVVا املV
إدراك .ومVVن الVVواضVVح أ ّن تVVفاوت الّ V
Vشعبني مVVبنيّ عVVلى أسVVاس ال VتّربVVية والتّجVVربVVة ،هVVذا هVVو قVVول الVVفالسVVفة والVVحكماء،
غVير أ ّن األنVبياء مVتّفقون عVلى أ ّن الVتّفاوت فVي الVفطرة مسّ Vلم ومVبرهVن "وف ّ
;ضلنا ب;عضكم ع;لى ب;عض" أمVر مVعلوم
وبVديVهيّ ،وال ريVب أ ّن نVفوس البشVر مVختلفة فVي الVفطرة األصVليّة ،لVو تVرعVرع رهVط مVن األطVفال وهVم مVن أب واحVد وأمّ
Vف واحVVد وتVVحت نVVسق واحVVد مVVن ال Vتّعليم وال VتّربVVية مVVتغذّيVVن مVVن غVVذاء واحVVد ،تVVرى بVVعضهم يVVصل إلVVى
واحVVدة فVVي صّ V
VتوسVطة ودونVهم ال يVتع ّلمون بVتاتًVا .إذًا أصVبح واض ًVحا بVأنّ
أعVلى درجVة مVن الVعلم والّ VدرايVة والVبعض اآلخVر إلVى درجVة م ّV V
Vظيما
Vقرون بVVأ ّن لVVلتّعليم وال VتّربVVية أثVً Vرا عً V
ال Vتّفاوت بVVني البشVVر لVVهو نVVاجVVم عVVن مVVراتVVب خVVلقتهم ،كVVما أنّVVهم )أي األنVVبياء( يّ V
ح VVرم ال VVطفل م VVن امل VVدرس VVة ال ش Vّ Vك أنّ VVه ي ّ V
Vظل ج VVاه Vالً وس VVتكون م VVعلوم VVات VVه م VVحصورة ف VVي م VVا
ومس ّ Vل ًما ب VVه ،م VVثل ذل VVك ل VVو ُ V
يVVكتشفه بVVنفسه ،وعVVندمVVا يVVتل ّقن الVVعلم لVVدى أسVVتاذ مVVاهVVر يVVجعله يكتسVVب مVVنه الVVعلوم والVVفنون ويVطّلع عVVلى مVVا اكVVتشفه
ألVوف مVن البشVر ،فVالVتّعليم يهVدي أهVل الVضالل ويVكون سVببًا فVي إبVصار الVعميان وإعVطاء الVعقل لVلبلهاء ومVنح الVعزّة
ّ
Vحول الفجVر الVكاذب إلVى صVبح صVادق ويVجعل
والشهVرة ملVن ال ثVمرة لVهم فVي الVحياة ،فVالVتّعليم يVجعل األبVكم نVاطً Vقا وي ّ
١١

Vصغيرة نVخالً بVاسً Vقا والVعبد اآلبVق يVح ّولVه إلVى مVليك فVائVق ،ولهVذا ال ريVب فVي أثVر الVتّربVية ،وبVنا ًء عVلى هVذا
مVن الVحبّة ال ّ
Vري لVVكي يVVربّVVوا نVVوع اإلنVVسان بVVنفحات
األسVVاس يVVبعث املVVظاهVVر الVVغيبيّة األحVVديّVVة املVVطالVVع الVّ VرحVVمان Vيّة فVVي الVVعالVVم البشّ V
الVVقدس ويVVح ّولVVوا ال Vطّفل الVVرضVVيع إلVVى رجVVل رشVVيد ،حٍ V
Vينئذ يVVصبح محVVرومVVو عVVالVVم ال VنّاسVVوت أع Vزّاء فVVي عVVالVVم ال VالّهVVوت
ّ
ويجد حظّه من كان محرو ًما من النّصيب".
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السؤال  :إلى كم تنقسم أخالق النّوع اإلنساني ومن أين جاء هذا االختالف والتّفاوت؟
ّ
الVVجواب :األخVVالق فVVطريّVVة ومVVوروثVVة واكVVتساب Vيّة واألخVVيرة تVVحصل بVVال VتّربVVية ،أمVVا األخVVالق الVVفطريّVVة وإن كVVانVVت الVVفطرة
Vيرا م ً V
Vحضا ول VVك ّن اخ VVتالف األخ VVالق ال VVفطريّ VVة ف VVي اإلن VVسان ن VVاش °ع VVن ت VVفاوت ال ّ Vدرج VVات ،ف VVك ّلها خ VVير أ ّم VVا
اإلل VVهيّة خ ً V
بحسVب الّ VدرجVات هVي بVني حVسن وأحVسن ،كVما أ ّن لجVميع الVنّوع اإلنVسانVي إدرا ًVكVا واسVتعدا ًدا ،ولVكن يVتفاوت اإلدراك
واالسVVتعداد والVVقابVVل ّية فVVيما بVVني ال Vنّوع اإلنVVسانVVي ،وهVVذا واضVVح ،مVVثالً هVVناك أطVVفال مVVن بVVيت واحVVد ومVVن مVVكان واحVVد
VباسVVا واح ً Vدا
وم VVن م VVدرس VVة واح VVدة وي VVتع ّلمون م VVن م VVع ّلم واح VVد وي VVتربّ VVون م VVن غ VVذاء واح VVد وف VVي م VVناخ واح VVد وي VVلبسون ل V ً V
VتوسV Vطًا
درس VVا واحً V Vدا ف VVال بّ V Vد أن ي VVكون ال VVبعض م VVن ب VVني ه VVؤالء األط VVفال م VVاه Vً Vرا ف VVي ال VVفنون وال VVبعض م V ّ V
ًV V
وي VVدرس VVون
وال VVبعض م VVتأ ّ
خVً Vرا ،إذًا ص VVار م VVن امل VVعلوم أ ّن ال Vتّفاوت ف VVي ال ّ Vدرج VVات م VVوج VVود ف VVي أص VVل ال VVفطرة ،وأن ت VVفاوت ال VVقاب VVليّة
والشVر بVل هVو مج ّVرد تVفاوت فVي الّ VدرجVات ،فVواحVد فVي
ّV V
واالسVتعداد مVشهود ،ولVكن لVيس هVذا الVتّفاوت مVن وجVهة الVخير
الّ VدرجVة الVعليا وواحVد فVي الّ VدرجVة الVوسVطى وواحVد فVي الّ VدرجVة الُّ VدنVيا ،مVثالً لVإلنVسان وجVود ولVلحيوان وجVود ولVلنّبات
وجVVود وللجVVماد وجVVود ،أ ّمVVا الVVوجVVود فVVمتفاوت فVVي هVVذه املVVوجVVودات األربVVعة ،فVVأيVVن وجVVود اإلنVVسان مVVن وجVVود الVVحيوان،
ّ
الكل موجود ،فمن الواضح إذًا أ ّن في الوجود تفاوتًا في ال ّدرجات.
والحال أ ّن
إ ّن تVVفاوت األخVVالق املVVوروثVVة يVVأتVVي مVVن ضVVعف املVVزاج وق ّ VوتVVه ،يVVعني مل ّVا يVVكون مVVزاج األبVVويVVن ضVVعيفًا يVVكون أطVVفالVVهما
م VVثلهما ،وإن ك VVان VVا ق VVويّ VVني ف VVأط VVفال VVهما ي VVكون VVون ن VVشيطني ،وك VVذل VVك ي VVكون ل VVطهارة ال ّ Vدم ح VVكم ك ّ Vلي ،أل ّن ال Vنّطفة ال VVطيّبة
ك VVال VVجنس األع VVلى ال VVذي ي VVوج VVد ف VVي الV Vنّبات وال VVحيوان أي ً V
Vضا ،م VVثالً ي VVالح VVظ أ ّن األط VVفال ال VVذي VVن ي VVول VVدون م VVن أب وأمّ
جَ Vلد وال ثVبات
ضVعيفني عVليلني يVبتلون طVب ًعا بVضعف فVي الVبُنية وضVعف فVي الVعصب وهVم عVجولVون فVال صVبر لVهم وال َV
وال ه Vّ Vمة ،أل ّن ض VVعف األب VVوي VVن ووه VVنهما ي VVصير م VVيراثً VVا ل VVألط VVفال ،وف VVضالً ع VVن ه VVذا ف VVإ ّن ب ً V
السVVالالت واألس VVر
Vعضا م VVن ّ V
Vختصة بVموهVبة وهVي كVون جVميع أنVبياء بVني إسVرائVيل مVن سVاللVة
Vختصون بVموهVبة ،مVثالً إ ّن سVاللVة إبVراهVيم كVانVت م
ي
ّ
ّ
السVVالل VVة ،ف VVحضرة م VVوس VVى ينتس VVب إل VVيها م VVن ج VVهة األب واأل ّم ،وح VVضرة
إب VVراه VVيم ،ف VVقد أع VVطى اهلل ه VVذه امل VVوه VVبة ل VVتلك ّ V
املVسيح مVن جVهة األم ،وحVضرة مح ّVمد وحVضرة األعVلى وجVميع أنVبياء بVني إسVرائVيل واملVظاهVر املVق ّدسVة كVانVوا مVن تVلك
الس VVالل VVة ،وح VVضرة ب VVهاء اهلل أي ً V
Vضا م VVن س VVالل VVة إب VVراه VVيم ،ألنّ VVه ك VVان ل VVحضرة إب VVراه VVيم أوالد آخ VVرون غ VVير إس VVماع VVيل
ّV V
وإسحق هاجروا في تلك األزمنة إلى أنحاء إيران وأفغانستان ،وحضرة بهاء اهلل من ساللتهم.
إذًا صVار مVن املVعلوم أ ّن األخVالق الVوراثVيّة مVوجVودة أي ً
Vضا ،بVحيث إذا لVم يVكن هVناك تVطابVق فVي األخVالق فVإنّVه ال يVعتبر
السVVاللVVة مVVثل كVVنعان فVVإنّVVه ال يُVVع ّد مVVن
السVVاللVVة ،ولVVو أنّVVه مVVن الVVوجVVهة الVVجسمانVيّة مVVن تVVلك ّ V
مVVن الVVوجVVهة الVّ VروحVيّة مVVن تVVلك ّ V
ساللة نوح.
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وأ ّمVا تVفاوت األخVالق مVن حVيث الVتّربVية فVهو عVظيم جً Vدّا ،أل ّن الVتّربVية لVها تVأثVير عVظيم ،إذ تVصيّر الVجاهVل عVاملًا والVجبان
Vتقيما وفVVواكVVه الVVجبال والVVغابVVات املVّ Vرة حVVلوة لVVذيVVذة ،والVVوردة ذات خVVمس غVVالالت تVVصبح
شVVجا ًعVVا والVVغصن األعVVوج مسً V
VتوحVشة ،حVتّى الVحيوان فVإنّVه بVالVتّربVية يVق ّلد اإلنVسان فVي حVركVاتVه وأعVمالVه،
ذات مVائVة غVاللVة ،وبVالVتّربVية تVتم ّدن األ ّVمVة امل ّ V
فVVيجب اعVVتبار الVتّربVVية أنّVVها فVVي غVVايVVة األهVّ Vم ّية ،أل ّن األمVVراض كVVما أنّVVها تسVVري بشّ Vدة فVVي عVVالVVم األجVVسام وتVVنتقل مVVن
بVVعضها إلVVى بVVعض ،كVVذلVVك األخVVالق لVVها سVVريVVان عVVظيم فVVي األرواح والVVقلوب ،فVVال Vتّفاوت فVVي ال VتّربVVية عVVظيم ج ً Vدّا ،ولVVه
ب قVVائVVل يVVقول مVVا دام اسVVتعداد ال Vنّفوس وقVVابVVليّتها مVVتفاوتًVVا فVVال ب ّ Vد أن تVVتفاوت األخVVالق بسVVبب تVVفاوت
حVVكم ك ّ Vليّ ،ولVُ Vر َّ
Vطري واسVV Vتعداد اكVV Vتساب V Vيّ،
االسVV Vتعداد ،فVV Vنقول إ ّن األمVV Vر لVV Vيس كVV VذلVV Vك أل ّن االسVV Vتعداد عVV Vلى قVV Vسمني :اسVV Vتعداد فّ V V
Vفطري الVذي خVلقه اهلل كّ Vله خVير مVحض ،إذ لVيس مVن ش ّVر فVي الVفطرة ،أ ّVمVا االسVتعداد االكVتسابVيّ فVهو
فVاالسVتعداد ال
ّ
سVV Vبب حVV Vصول الشVّ V Vر ،مVV Vثالً خVV Vلق اهلل جVV Vميع البشVV Vر ووهVV Vبهم قVV VابVV Vليّ ًة واسVV Vتعدا ًدا ليسVV Vتفيدوا مVV Vن ّ
Vس ّكر
الشهVV Vد والّ V V
Vس ّم ،فهVذه الVقابVليّة واالسVتعداد كVالهVما فVطريّVان أعVطاهVما اهلل لجVميع الVنّوع اإلنVسانVيّ عVلى
وي
Vتضرروا ويهVلكوا مVن ال ّ
ّ
Vقدارا وي VVزي VVد ع VVليه ش VVيئ ًا
ح ٍّ Vد س VVواء ،ول VVك ّن اإلن VVسان يش VVرع ف VVي اس VVتعمال ال ّ V
Vس ّم ق VVليالً ق VVليالً وي VVتناول م VVنه ك Vّ Vل ي VVوم م ً V
فVشيئ ًا ،حVتّى يVصل األمVر إلVى أنّVه لVو لVم يVتناول ك ّVل يVوم دره ًVما مVن األفVيون لهVلك ،وانVقلب اسVتعداده الVفطري انVقال ًبVا
كّ Vليًّا ،فVانVظروا كVيف يVتغيّر االسVتعداد والVقابVليّة الVفطريّVة تVغيّ ًرا جVذريًّVا حVتّى يVتح ّول إلVى الVعكس بسVبب تVفاوت الVعادة
والVتّربVVية ،فVVليس االعVVتراض عVVلى األشVVقياء مVVن جVVهة االسVVتعداد والVVقابVVليّة الVVفطريّVVة بVVل مVVن جVVهة االسVVتعداد والVVقابVVليّة
Vصفات واألخVVالق املVVذمVVومVVة املVVالزمVVة لVVذات Vيّة الVVبعض مVVن
االكVVتساب Vيّة ،إذ لVVيس فVVي الVVفطرة شVّ Vر بVVل ك ّ Vلها خVVير ،ح Vتّى الّ V
الVنّوع اإلنVسانVي فVإنّVها فVي الVحقيقة ليسVت بVمذمVومVة ،مVثالً يVالحVظ فVي بVدايVة حVياة الVطّفل ا ّلVذي يVرضVع مVن الVثّدي أنّ
آثVVار الحVVرص بVVاديVVة مVVنه كVVما يVVشاهVVد مVVنه أيً V
Vضا آثVVار الVVغضب والقهVVر ،وإذًا يVVقال إ ّن الVVحسن والVVقبح كVVالهVVما فVVطريّ
فVVي الVVحقيقة اإلنVVسان Vيّة ،وهVVذا ُمVVناف لVVلخير املVVطلق الVVذي هVVو فVVي الخVVلقة والVVفطرة ،فVVالVVجواب إ ّن الحVVرص ا ّلVVذي هVVو
طVVلب الVزّيVVادة صVVفة مVVمدوحVVة لVVو اسVVتعملت فVVي مVVوضVVعها ،فVVمثالً لVVو يحVVرص اإلنVVسان عVVلى تVVحصيل الVVعلوم واملVVعارف
VسفّاكVني لVل ّدمVاء ا ّلVذيVن هVم
Vيما ذا مVروءة وعVدالVة فVإ ّن ذلVك مVمدوح جً Vدّا ،ولVو يVغضب عVلى الVظّاملVني ال ّ
وعVلى أن يVكون رح ً
Vالس VVباع ال ّ V
Vصفات ل VVو اس VVتعملت ف VVي غ VVير م VVوض VVعها ل VVكان VVت
ك V Vّ V
Vضاري VVة ويقه VVره VVم ف VVذل VVك م VVمدوح جً V Vدّا ،ول VVك ّن ه VVذه ال ّ V
مذمومة".
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"وأ ّمVVا ال Vفّرق بVVني املVVدن Vيّة املVVاديّVVة الّ V
VشائVVعة الVVيوم واملVVدن Vيّة اإللVVهيّة – ا ّلVVتي هVVي إحVVدى امل Vيّزات ال VنّاشVVئة مVVن وجVVود بVVيت
الVVعدل فVVي املسVVتقبل – هVVي أ ّن املVVدنّ Vية املVVا ّد ّيVVة تVVردع ال َ
خVVلق مVVن ارتVVكاب قVVبائVVح األعVVمال بVVق ّوة الVVقصاص وتVVمنعهم عVVن
ذلVك بVواسVطة الVقوانVني الجVزائVيّة ،ومVع ذلVك تVالحVظ أ ّن الVقوانVني الجVزائVيّة واألحVكام الVعنيفة مVا دامVت فVي الVتّوسVع دون
وشVيِّدت سVجون واسVعة لVتعذيVب املجVرمVني،
سسVت أبVنية ُ V
أن تVكون هVناك قVوانVني لVلمكافVاة ،فVفي مVدن أوروبVا وأمVريVكا أ ُ ِّ
وأ ّVمVا املVدنVيّة اإللVهيّة تُVربّVي الVنّاس بVحيث ال يVرتVكب أحVد جVريVمة إالّ مVن شVذّ ونVدر وال حVكم عVلى الVنّادر .إذًا ث ّVمة فVرق
بVني أن تVمنع الVناس مVن الVقبائVح والجVرائVم بVواسVطة الVزّجVر والVقصاص وشّ Vدة االنVتقام ،أو أن تVر ّبVيهم وتVن ّورهVم وتهVبهم
روح VVان Vيّة ،ب VVحيث إنّ VVهم ال ي VVتجنّبون الج VVرائ VVم خ VVوفً VVا م VVن ال VVقصاص وال Vزّج VVر واالن VVتقام فحس VVب ب VVل ي VVعتبرون الج VVري VVمة
Vضحون م VVن أج VVل ن VVوران Vيّة البش VVر
Vظيما ،وينج VVذب VVون إل VVى ف VVضائ VVل ال VVعال VVم اإلن VVسان Vيّ وي ّ V
ن VVفسها ن VVقمة ك VVبرى وج VVزا ًء ع ً V
Vصفات املVVقبولVVة لVVدى عVVتبة الVVكبريVVاء ،لVVذلVVك الحVVظ مVVدى الVVبون الّ V
VشاسVVع بVVني املVVدن Vيّتني املVVا ّديّVVة والVّ VروحVVان Vيّة،
وتVVرويVVج الّ V
فVVاملVVدن Vيّة املVVا ّديّVVة تVVردع األذى والّ V
Vضرر بVVتعذيVVب البشVVر وقVVصاصVVه وتVVمنعهم عVVن ارتVVكاب الجVVرائVVم ولVVك ّن املVVدن Vيّة اإللVVهيّة
ت VVر ّب VVيهم ب VVحيث ي VVتجنّبون اإلج VVرام دون خ VVوف م VVن الج VVزاء وي VVعتبرون ن VVفس الج VVري VVمة أع VVظم ع VVقوب VVة ف VVينصرف VVون إل VVى
السبب في تق ّدم البشر وما يؤ ّدي إلى نورانيّة العالم اإلنساني".
اكتساب الفضائل اإلنسانيّة وإلى ما هو ّ

١٣
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"ومVVن جVVملة املسVVتلزمVVات لVVلمحافVVظة عVVلى ديVVن اهلل هVVي تVVربVVية األطVVفال الVVتي تُVVع ّد مVVن أه ّ Vم األُسVVس لVVلتّعالVVيم اإللVVهيّة،
ضVع فVي مهVد األخVالق ،أل ّن األ ّم هVي املVربّVية األولVى لVلطّفل ،وذلVك كVي
لهVذا يVجب عVلى األ ّVمVهات أن يVربّVني األطVفال ال ُّVر ّ V V V
يVكون الVطّفل مVتّصفًا بجVميع الVخصائVل الحVميدة ومتخّ Vل ًقا بVالVفضائVل الVكريVمة عVندمVا يVب ُلغ ،وكVذلVك بVنا ًء عVلى األوامVر
اإلل VVه ّية ي VVجب أن ي VVتع ّلم ال Vطّفل ال VVقراءة وال VVكتاب VVة ويكتس VVب ال VVفنون ال ّ V
Vضرور ّي VVة امل VVفيدة ،ك VVما ع VVليه أن ي VVتع ّلم م VVهنة م VVن
امل VVهن ،ف VVيجب ب VVذل غ VVاي VVة االه VVتمام ف VVي ه VVذه األم VVور وال ي VVجوز ال Vتّقصير واإله VVمال ف VVي ه VVذا امل VVجال ،الح VVظوا ك VVم م VVن
VخاصVVة لVVلتّعذيVVب والVVعقاب أعّ Vدت للبشVVر ملVVنع الVنّاس عVVن ارتVVكاب الجVVرائVVم الVVفظيعة بVVتلكم
Vسجون وكVVم مVVن األمVVكنة الV V ّ V
الّ V
السVبب فVي تVكاثVر سVوء األخVالق فVال يVحصل املVطلوب مVن
الVوسVائVل الVتّأديVبيّة ،مVع أ ّن هVذا الVزّجVر وهVذا الVتّعذيVب هVما ّ V V
Vنصب اهVتمامVهم كّ Vليًّا
ذلVك كVما يVنبغي ويVليق ،لهVذا يVجب تVربVية الVنّاس مVن صVغر سVنّهم بVحيث ال يVقترفVون الجVرائVم وي
ّ
ف VVي اك VVتساب ال VVفضائ VVل وي VVعتبرون الج VVري VVمة وال Vتّقصير ن VVفسهما أع VVظم ع VVقوب VVة ويحس VVبون ن VVفس الخ VVطأ وال VVعصيان
Vسجن والVحبس ،ذلVك ألنّVه يVمكن تVربVية اإلنVسان لVيصل إلVى درجVة يVصبح فVيها وقVوع الجVريVمة والVتّقصير
أخVطر مVن ال ّ
نادرا ولو أنّهما ال يزوالن وال يُلغيان ك ّليًّا.
ً
Vشمس فVي ّ
فمجVمل الVقول إ ّن الهVدف مVن ذلVك كّ Vله هVو أ ّن الVتّربVية مVن أهّ Vم أوامVر اهلل وتVأثVيرهVا كVتأثVير ال ّ
الشجVر والVثّمر
ف VVمن ال VVواج VVب امل VVؤ ّVك VVد امل VVواظ VVبة ع VVلى ت VVرب VVية األط VVفال وامل VVحاف VVظة ع VVليهم ،ه VVذا ه VVو امل VVعنى ال VVحقيقيّ ل VVألب ّ Vوة واألم VVوم VVة
الش Vّ Vر وال ي VVميّزون
Vارة وأش VVجار ز ّق VVوم* ال ي VVعلمون ال VVخير م VVن ّV V
وش VVفقتهما ،وب VVغير ذل VVك س VVيصبحون أع VVشابً VVا ب Vّ Vريّ VVة ض ّ V
ب الVغفور ،لVذلVك يVجب تVربVية جVميع األطVفال املVترعVرعVني
الVفضائVل مVن ال ّVرذائVل ،مVفعمون بVالVغرور ومVبغوضVون مVن ال ّVر ّ
في حديقة محبّة اهلل واملواظبة عليهم مواظبة تا ّمة"...
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Vسيّئات هVو الجهVل وعVدم املVعرفVة ،لهVذا يVجب التّشVبّث بVأسVباب الVعلم واإلدراك وتVعليم األخVالق وتVنويVر
س أسVاس ال ّ
"أ ُ ّ
اآلفVاق ،حVتى يتحّ Vلى األطVفال بVاألخVالق ال ّVروحVانّ Vية فVي مVدرسVة اإلنVسانّ Vية ويVعلموا يVقينًا أنّVه لVيس هVناك جVحيم أسVفل
Vسقيم ،وال سVVعير وعVVذاب أح ّ V
Vصفات ا ّلVVتي تVVوجVVب الVVعتاب ،إلVVى أن تVVصل ال VتّربVVية درجVVة يVVصبح
ط مVVن الّ V
مVVن املسVVلك الّ V
Vسنان أسه VVل م VVن ال VVغضب والبه VVتان ،فتلته VVب ن VVار
Vسيف وال ّ V
ف VVيها ق VVطع الح VVلقوم أه VVون م VVن ال VVكذب امل VVشؤوم وج VVرح ال ّ V
ال ّ
VشهامVة لتحVرق حVصاد الVهوس والVهوى ،ويVتألأل وجVه ك ّVل حVبيب رحVمانVيّ كVالVقمر املُنير بVاألخVالق ال ّVروحVانVيّة ،ويVكون
انتسابهم إلى العتبة اإللهيّة انتسابًا حقيقيًّا ال مجازيًّا فاألساس يجب أن يكون مشيّ ًدا قبل زخرفة اإليوان.
Vف األط VVفال ف VVي غ VVاي VVة االن VVتظام ،وال Vتّعليم وال Vتّع ّلم ف VVيه م VVتقنني ،وته VVذي VVب األخ VVالق وت VVعدي VVلها
له VVذا ي VVجب أن ي VVكون ص ّ V
صَ Vغ ِر سVنّهم تVأسVيس إلVهيّ ويVشيّد بVنيان رحVمانVيّ ،عVليكم أن تVعتبروا
VؤسVس فVي روح األطVفال مVن ِ V V
مVنتظمني حVتّى ي ّ V V
قVض ّية الVتّعليم والتّهVذيVب والVتّعديVل والVتّشويVق والتّحVريVص قVض ّية فVي غVايVة الخVطورة ألنّVها مVن األسVس اإللVه ّية ،عVسى
أن يُVVبعث بVVمشيئة اهلل أطVVفال نVVورانVيّون مVVن املVVدارس اإللVVهيّة مVتّصفون بVVأشVVرف الVVكماالت اإلنVVسانVيّة لVVيصبحوا سVVبب
نVVورانVيّة إيVVران بVVل عVVموم عVVالVVم اإلمVVكان .إ ّن أمVVر الVتّعليم والتّهVVذيVVب سVVيكون صVVعبًا جً Vدّا بVVعد تVVجاوز سّ Vن الVVبلوغ ولVVقد
خVلق مVن األخVالق دون جVدوى ،فVإن تVنبّه أحVد قVليالً فVي يVوم إثVر تVلك
أُجVريVت الVتّجارب وبُVذلVت املVساعVي الVحثيثة لVتبديVل ُV
امل VVحاوالت ،ع VVاد ب VVعد أي VVام ل VVينسى وي VVرج VVع إل VVى ح VVال VVته امل VVعتادة ،ف VVلذل VVك ي VVجب وض VVع ه VVذا األس VVاس امل VVتني م VVن م VVرح VVلة
ال Vطّفول VVة ،أل ّن ال VVغصن ي VVمكن أن يس VVتقيم ب ّ V
Vكل س VVهول VVة إذا ك VVان غ ً V
ضّا ط VVر ًيّ VVا ،وال VVقصد م VVن ه VVذا ك ّ Vله ه VVو أ ّن األس VVاس
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اإللVهيّ عVبارة عVن األخVالق ال ّVرحVمانVيّة ا ّلVVتي هVي زيVنة الVحقيقة اإلنVسانVيّة ،والVعلم واإلدراك الّ Vلذان يVعتبران سVببًا فVي
البشري .يجب على أحبّاء اهلل أن يولوا أهميّة بالغة لهذه القضيّة ّ
بكل حماس".
ُرقيّ العالم
ّ
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VتوحVشة ولVوال وجVود املVع ّلم بVدا األطVفال وكVأنّVهم حشVرات ،وبVنا ًء عVلى ذلVك كّ Vله فVإنّ
"لVوال وجVود املVر ّبVي لVظ ّلت الVنّفوس م ّ V
VرضVا
أمVر الVتّعليم والVتّربVية فVي هVذا الّ Vدور الVبديVع أمVر إجVباري ولVيس اخVتياريًّVا وهVذا يVعني أنّVه فُِ Vرض عVلى الVوالVديVن ف ً V V V
Vهمة ويVرضVعاهVم مVن ثVدي الVعرفVان ويVحتضناهVم فVي حVضن الVعلوم
بVأن يVربّVيا أبVناءهVما وبVناتVهما ويVع ّلماهVم بVمنتهى ال ّ
الصدد فهما مؤاخذان ومدحوران ومذموان لدى اهلل الغيّور".
واملعارف ففي حال قصورهما بهذا ّ
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"ومVن جVملة تVعالVيم حVضرة بVهاء اهلل تVعميم املVعارف ،فVيجب تVعليم ك ّVل طVفل عVلو ًVمVا عVلى قVدر الّ Vلزوم وإذا كVان األبVوان
مVVقتدريْVVن عVVلى إنVVفاق مVVصاريVVف ال Vتّعليم فVVبها وإالّ عVVلى الVVهيئة االجVVتماع Vيّة تVVهيئة الVVوسVVائVVل املVVؤ ّديVVة إلVVى تVVعليم ذلVVك
الطّفل".
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"إ ّن أسVاس ديVن اهلل مVبنيّ عVلى أركVان ثVابVتة ومسّ Vلم بVها ،وال ّVركVن األعVظم هVو الVعلم واملVعرفVة والVعقل والVوعVي واالطّالع
عVلى الVحقائVق الVكونVيّة واألسVرار اإللVهيّة ،لهVذا وجVب عVلى ك ّVل واحVد مVن األحVبّاء وفُِ Vرض عVليهم تVرويVج الVعلم والVعرفVان،
ف VVعلى ذل VVك امل VVحفل ال Vّ Vروح VVان Vيّ واملج VVمع ال Vّ Vرح VVمان Vيّ أن ي VVسعى ب ّ V
Vكل ق VVواه ف VVي ت VVرب VVية األط VVفال ح VVتى ي Vتّسموا ب VVاآلداب
السVV Vلوك ال VVبهائV Vيّ م VVنذ ص VVغر سV Vنّهم ،وي VVترع VVرع VVوا ك VVال VVغرس VVة بس VVلسال وص VVاي VVا الج VVمال امل VVبارك
اإلل VVه ّية وي VVمارس VVوا ّ V
ونVصائVحه ،إذًا فVاسVعوا سVعيًا نVابً Vعا مVن صVميم أرواحVكم وحVثّوا األحVبّاء بVألVسنتكم وأنVفقوا مVن أمVوالVكم حVتّى تVتق ّدم
مدرسة عشق آباد وتصبح في غاية االنتظام والتّرتيب".
)(18
VترسVخ
"كVنت قVد كVتبت بVالنّسVبة لVألطVفال ،يVجب تVربVيتهم مVن بVدايVة األمVر تVربVية إلVه ّية وتVذكVيرهVم دائ ًVما بVذكVر اهلل حVتّى ت ّV V
محبّة اهلل في ِ
وتستقر وتمتزج بحليب األ ّم".
ج ِب َّل ِتهم
ّ
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"ألVVتمس لVVهؤالء األطVVفال تVVربVVية بVVهائ Vيّة ح Vتّى يVVتق ّدمVVوا فVVي امل ُVلك واملVVلكوت ويVVصيروا سVVبب سVVرور قVVلبك وروحVVك ،سVVوف
Vثيرا فVي املسVتقبل ،يVجب تVربVية األطVفال تVربVية بVهائVيّة كVي يVنالVوا سVعادة الّ VداريْVن وبVغير ذلVك
تفسVد األخVالق الVعا ّVمVة ك ً
الرحمان ّية".
س ُيبتلون باملحن واملش ّقات ،أل ّن سعادة العالم اإلنسانيّ هي في التّح ّلي باألخالق ّ

)(20
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"ي VVا م VVن أع VVتبره VVم أط VVفال VVي إ ّن غ VVاي VVة آم VVال VVي وأم VVان Vيّ ه VVي أن ت VVتربّ VVوا ب VVموج VVب ت VVعال VVيم ح VVضرة ب VVهاء اهلل ت VVرب VVية ب VVهائ Vيّة،
Vضحيًا بVراحVته ورخVائVه فVي خVدمVة البشVر عVا ّمVة حVتّى يVكون
ويVصبح ك ّVل واحVد مVنكم شVم ًعا ُمVضيئ ًا لVلعالVم اإلنVسانVيُّ ،م ّ
سببًا الطمئنان العالم".
)(21
وتبني من مضمونها بأنّك مشغول بتعليم أطفال األحبّاء ،ولقد تع ّلم
"يا أيّها النّاظر إلى ملكوت اهلل ،وصلت رسالتك ّ
أولVئك األطVفال األبVريVاء الVكلمات املVكنونVة واملVناجVاة وأدركVوا مVعنى كVونVهم بVهائVيّني ،إ ّن هVؤالء األطVفال بVمثابVة غVرسVات
Vنكب عVلى تVربVيتهم وتVعليمهم ،وال ريVب فVي أنّVه سVيحصل عVلى الVنّتائVج
طVريّVة فVي حVديVقة األبVهى والبسVتانVيّ الVحنون م ّ
Vاص VVة ت VVفهيمهم أخ VVالق ال VVبهائV Vيّ وواج VVبات VVه ،ألنّ VVه ي VVجب ع VVليهم أن ي VVعلموا ع VVلم ال VVيقني ب VVأنّ
امل VVطلوب VVة م VVنها ب VVصورة خ V V V ّ V
الVبهائVيّ لVيس بVهائVيًّا بVالّ Vلفظ بVل بVاملVعنى ،وك ّVل طVفل يVجب أن يVتربّVى تVربVية إلVهيّة حVتّى يVصبح جVامً Vعا لVألخVالق الحVميدة
ويVكون سVببًا لVعزّة أمVر اهلل ،وبVغير ذلVك مج ّVرد االتّVسام بVاسVم الVبهائVيّ دون ثVمر ال نVتيجة لVه ،إذًا عVليك أن تُVفهم هVؤالء
األطVفال – بVقدر مVا اسVتطعت – بVأ ّن الVبهائVيّ يVعني كVونVه جVامً Vعا لجVميع الVكماالت ،وعVليه أن يVكون مVضيئ ًا كVال ّ
Vشمع
وأن ال يكون ظلمات في ظلمات ولكن اسمه بهائيّ".
)(22
Vسعي ف VVي ت VVرس VVيخ اإلي VVمان
Vفصلة ح VVول ت VVرب VVية األط VVفال ف VVي األم VVر اإلل VVهي وال ّ V
Vساب VVق رس VVال VVة م ّ V
"ك VVنت أرس VVلت ف VVي ال ّ V
وجVVه إلVVى مVVلكوت حVVضرة ذي الVVجالل بVVقلوب
واإليVVقان واكVVتساب الVVعلوم واملVVعارف الVّ VروحVVان ّ Vية وتVVفهيم األطVVفال مVVبدأ ال Vت ّ ّV
تضرعة و ُمبتهلة ،وإنّني على يقني بأنّكم سوف تبذلون ّ
كل سعي وجهد في سبيل الحصول على هذا املقصد".
ُم
ّ
)(23
ِ
م ;;ا م ;;ا س ;;أل ; ِ
;عليك أن ت ;;رض ;;عيهم م ;;ن ث ;;دي م ;;حبّة اهلل وت ;;شوي ;;قهم إل ;;ى
;ت ف ;;ي ت ;;رب ;;ية األط ;;فال ،ف ;
"وأ ّ
ّوج;;ه إل ;;ى اهلل وح ;;سن اآلداب وأح ;;سن األخ ;;الق واك ;;تساب ال ;;فضائ ;;ل وال ;;خصائ ;;ل
ال; ; ّروح ;;ان ;;يات وال; ;ت ّ;
املح ;;مودة ف ;;ي ع ;;ال ;;م اإلن ;;سان ودرس ال ;;علوم ب ;;غاي ;;ة اإلت ;;قان ،ح; ;تّى ي ;;كون ;;وا روح ;;ان; ;يّني م ;;لكوت; ;يّني
منج;ذب;ني ب;نفحات ال;قدس م;ن ص;غر س;نّهم وي;تربّ;وا ت;رب;ية دي;نيّة روح;ان;يّة م;لكوت;يّة ،وإنّ;ي أدع;و اهلل
أن يوفّقهم على ذلك".
)(24
Vصور ّيVة واملVعنو ّيVة،
"أ ّيVها األحVبّاء اسVعوا فVي تVحصيل الVعلوم واملVعارف وابVذلVوا جهً Vدا بVليغًا فVي اكVتساب الVكماالت ال ّ
ح Vثّوا األطVVفال مVVن صVVغر س Vنّهم عVVلى تVVحصيل كVّ Vل عVVلم وحVّ VرضVVوهVVم عVVلى اكVVتساب كVّ Vل صVVنعة ،حVVتى يVVصبح قVVلب ك Vلّ
واح VVد م VVنهم ب VVعون اهلل وع VVناي VVته ك VVامل VVرآة ك VVاش Vفًا ألس VVرار ال VVكائ VVنات وم VVدر ًVك VVا ح VVقيقة ك Vّ Vل ش VVيء ،وف VVي ال VVعلوم وامل VVعارف
Vقصروا فVVيها أب ً Vدا وربّVVوهVVم عVVلى أخVVالق رحVVمان Vيّة
VصنائVVع شVVهير اآلفVVاق ،ال تVVهملوا أمVVر تVVربVVية األطVVفال قVVطعيًّا وال تّ V
والّ V
وكونوا ُمطمئنّني بعناية اهلل وموهبته".

)(25
١٦

"أيّ VVها ال VVعبدان ل VVلعتبة امل VVق ّدس VVة ،إ ّن امل VVحاف VVل ا ّل VVتي نُV Vظّمت ل VVتعليم الV Vنّاش VVئة وت VVرب VVيتها أوج VVدت ال Vّ Vروح وال Vّ Vري VVحان ف VVي
ال VVقلوب ،ف ّ V
Vكل ن VVفس ،س VVواء أك VVان ع VVام Vالً ف VVيها أو م VVع ّل ًما ل VVألط VVفال وم VVش ّو ًقVVا ل VVهم ،ال ري VVب أنّ VVه مظه VVر ل VVلتّأي VVيدات اإلل VVهيّة
ومVVشمول بVVألVVطافVVه ا ّلVVتي ال تVVتناهVVى ،لهVVذا أح Vثّكما بّ V
Vكل سVVرور عVVلى املVVثابVVرة فVVي هVVذا األمVVر املVVشكور حVVتى تُVVشاهVVدا
ب الغفور وعليكما البهاء األبهى".
الر ّ
األجر املوفور وتتر ّقبا تأيي ًدا محتو ًما من ّ
)(26
"أيّVتها الVعزيVزتVان ،أ َ َVمVتا اهلل ،فُVرض عVلى اإلنVسان أن يُVثبت بVاألعVمال واألفVعال مVا يVقولVه بVالّ Vلسان ،فVإن ا ّدعVى اإليVمان
يVجب أن يVعمل بVموجVب تVعالVيم املVلكوت األبVهى ،والحVمد هلل عVلى أنّVكما أثVبتّما بVأعVمالVكما وأقVوالVكما ونVلتما الVتّأيVيدات
اإللVVه ّية وجVVمعتما أطVVفال الVVبهائّ Vيني وتُVVع ّلمانVVهم املVVناجVVاة فVVي صVVبيحة كVّ Vل يVVوم ،إ ّن هVVذا الVVعمل عVVمل مVVقبول جً Vدّا وسVVبب
VتوجVهون ك ّVل صVباح إلVى املVلكوت مVنكبّني عVلى ذكVر اهلل مVناجVني ربّVهم ب ّ
Vكل مVالحVة
لسVرور قVلوب أولVئك األطVفال ،ألنّVهم ي ّ V
وحVالوة ،إ ّن هVؤالء األطVفال بVمثابVة غVرسVات وتVعليم املVناجVاة هVذا كVالVغيث الVذي يهVبهم لVطافVة وطVراوة وهVو كVنسيم مVحبّة
اهلل يجعلهم في اهتزاز طوبى لكما وحسن مآب".
)(27
والسVVرور ،ف VVالح VVمد هلل ع VVلى أنّ
ّV
"أيّ VVها ال Vثّاب VVت ع VVلى العه VVد وص VVلت رس VVال VVتك وك VVان م VVضمون VVها ب VVاع Vثًا ع VVلى ب VVال VVغ ال VVفرح
نVاشVئة الVجنّة األبVهى أصVبحت فVي غVايVة الVطّراوة والّ VلطافVة بVرشVحات مVن سVحاب الVعنايVة وتVنمو بVأمVطار نVيسان الهVدايVة
الVكبرى وتVتق ّدم يVو ًمVا فVيو ًمVا وال ش ّVك أنVهم سVيصبحون رايVات الهVدى وآيVات مVوهVبة املVلكوت األبVهى وعVنادل ذوات ألVحان
عVVذبVVة فVVي حVVديVVقة الVVعرفVVان وغVVزالن وسVVيمة فVVي صحVVراء مVVحبّة اهلل ،يVVجب إعVVطاء مVVسألVVة تVVربVVية األطVVفال أهVّ Vم ّية بVVالVVغة
وركVن لVبنيان ديVن اهلل ،لVو عVلمتم مVدى املس ّVرة الVحاصVلة مVن أمVر تVربVية األطVفال فVال ش ّVك أنّ
ألنّVها أسVاس شVريVعة اهلل ُ
الجميع يقتفون ذلك األسلوب في تربيتهم".
)(28
"أ ّيVVها األحVبّاء املخVVلصون إ ّن جVVميع البشVVر بVVمثابVVة أطVVفال املVVدرسVVة وأسVVاتVVذتVVهم األجVالّء هVVم مVVطالVVع نVVور اهلل ومVVظاهVVر
ب ال VVغفور ا ّلVVذي VVن ال ن VVظير ل VVهم وال م VVثيل ف VVي أم VVر ت VVرب VVية البش VVر ،ي VVر ّب VVون ه VVؤالء األوالد ب VVامل VVبادئ اإلل VVه ّية ف VVي
وح VVي ال Vّ Vر ّ
مVدرسVة الVحقائVق ويVنشئونVهم فVي حVضن عVنايVتهم حVتّى يVتق ّدمVوا فVي جVميع املVراتVب ويVصبحوا مVظاهVر املVواهVب ومVركVز
Vسنوح VVات ال Vّ Vرح VVمان Vيّة ومج VVمع ال VVكماالت اإلن VVسان Vيّة ،وس Vبّاق VVني ف VVي ال ّ V
Vصوريّ VVة وامل VVعنويّ VVة ،ال Vظّاه VVريّ VVة م VVنها
Vشؤون ال ّ V
ال ّ V
Vدي ،فVVيا أح Vبّاء اهلل
والVVباطVVنيّة ،والVVجسمان Vيّة والVّ VروحVVان Vيّة ك ّ Vلها ويVVح ّولVVوا الVVعالVVم الVVفانVVي مVVرآة يVVنعكس فVVيها الVVعالVVم األبّ V
Vظرا لVVطلوع شVVمس الVVحقيقة فVVي هVVذا ال ّ Vدور األعVVظم فVVي أشVVرف نVVقطة اعVVتدالVVها الVّ VربVVيعي وإشVVراقVVها عVVلى اآلفVVاق،
نً V
سVتُحدث حشVً Vرا ونشVً Vرا بVVني الVVخالئVVق واهVVتزازًا وولVVولVVة فVVي طVVبقات عVVالVVم الVVوجVVود وتVVزيVVد نVVشو ًءا ونVVم ًوّا وتسVVطع سVVطو ًعVVا
Vارا بVVحيث تVVصبح
Vصحارى والّ V
يVVجعل غVVمام عVVنايVVة الVVباري يVVمطر وشVVآبVVيب رحVVمته تهVVطل فVتُنبت الّ V
Vسهول ريVVاحVVني وأزهً V
VردوسVا أعVلى كVاألفVالك املVحيطة ويVتح ّول عVالVم الVوجVود إلVى سVاحVة املVليك
ًV V
األرض الVغبراء جVنّة األبVهى وتVغدو بVسيطتها ف
رب األرباب.
املحمود ونقطة التّراب إلى مطلع ألطاف ّ
VسنوحVات ال ّVرحVمانVيّة
إذًا يVا أحVبّاء اهلل ابVذلVوا جهً Vدا بVليغًا حVتّى تVصبحوا مVظاهVر هVذا الVتّق ّدم والVتّأيVيد ومVراكVز هVذه ال ّ
ومVشارق أنVوار األحVد ّيVة ومVر ّوجVي مVواهVب املVدنّ Vية ور ّواد الVكماالت اإلنVسانّ Vية فVي ذلVك اإلقVليم ،فVر ّوجVوا الVعلوم واملVعارف
VصنائVVع ،ع ّ VدلVVوا األخVVالق وكVVونVVوا س VبّاقVVني فVVي الّ V
Vشيم والVVخصال الVVحسنة فVVي
وابVVذلVVوا املVVساعVVي فVVي تVVق ّدم الVVفنون والّ V
١٧

اآلفVاق ،ودعVوا األطVفال يVترعVرعVون مVن عهVد ال ّVرضVاعVة بVثدي الVتّربVية فVي مهVد الVفضائVل ويVنشأون فVي حVضن املVواهVب
ويس VVتفيدون م VVن ك Vّ Vل ع VVلم م VVفيد وي VVأخ VVذون ن VVصيبهم م VVن ك Vّ Vل ص VVنعة ب VVدي VVعة ،وعّ V Vودوه VVم أن ي VVكون VVوا ذوي ه VVمم ب VVال VVغة
متج ّلدين في املش ّقات ُمقدمني في األمور الها ّمة ،وحثّوهم على تحصيل األمور املفيدة وتع ّهدها".
)(29
ب الVّ VرحVVمن وعVVنايVVته ،ألنّVVه أسّ
"إ ّن تVVعليم األطVVفال وتVVربVVية الVنّاشVVئة مVVن أعVVظم املVVناقVVب لVVإلنVVسان وهVVو جVVاذب ألVVطاف الVّ Vر ّ
درج إلVى أوج الVعزّة األبVديّVة ،وعVندمVا يVتربّVى الVولVد وهVو فVي سّ Vن الVطّفولVة
أسVاس فVضائVل الVعالVم اإلنVسانVيّ وسVبب الVت ّ ّ
َمVثَله مVثل غVرسVة عVلى ضVفّة سVاقVية الVعلم واإلدراك ،يشVرب زالل املVعانVي بVعنايVة مVن بسVتانVيّ حVديVقة األحVديّVة ،وال شVكّ
أنّVه يVأخVذ نVصيبه مVن أشّ Vعة شVمس الVحقيقة ويVتّسم بVالVطّراوة والّ VلطافVة الVبالVغة فVي بسVتان الVوجVود إثVر حVرارة ال ّ
Vشمس
Vكيما ،وذل VVك ي VVعني أن ي VVربّ VVي األط VVفال وي VVع ّدل أخ VVالق VVهم وي VVع ّلمهم ال VVعلم
وأش ّ Vعتها ،إذًا ي VVجب ع VVلى امل VVع ّلم أن ي VVكون ح ً V
وال VVحكمة وي VVع ّوده VVم ع VVلى ال ّ V
Vشيم وال VVخصال ال Vّ Vربّ VVان Vيّة ف VVيكون ل VVألخ VVالق ط VVبيبًا ك VVي ي VVعال VVج أب VVناء البش VVر م VVن األم VVراض
ال ّVروحVانVيّة .إذا بVذلVت ه ّVمة عVظيمة فVي هVذا املVجال الخVطير تVزيّVن الVعالVم اإلنVسانVي بVزيVنة لVيس فVوقVها زيVنة ونVورانVيّة
ليسVVت فVVوقVVها نVVورانّ Vية ،فVVيتح ّول الVVعالVVم الVظّلمانVVي إلVVى عVVالVVم نVVورانVيّ ويVVصبح الVVح ّيز األدنVVى جVنّة خVVالVVدة بVVحيث يVVصير
ال ّ V
Vجترة وال ّ V
Vضواري ذوات
ّV
Vشيطان م VVال ًكVVا وال Vذّئ VVاب رع VVاة أغ VVنام ،وال VVكالب غ VVزالن س VVهول ال VVوح VVدة،
والسVVباع ق VVطعانً VVا م ّ V
Vيورا ذوات أن VVغام ع VVذب VVة ،ذل VVك أ ّن ال VVحقيقة اإلن VVسان Vيّة ه VVي الخ ّ V
ط ال VVفاص VVل ب VVني ال Vظّ ّل وال Vنّور وه VVي
امل VVخال VVب ال VVحا ّدة ط ً V
مج VVمع البح VVري VVن ون VVهاي VVة ق VVوس ال Vنّزول له VVذا ف VVهي ت VVملك اس VVتعدا ًدا ل VVلوص VVول إل VVى ج VVميع امل VVرات VVب ،ف VVبال Vتّرب VVية يكتس VVب
الVVفضائVVل وبVVفقدانVVها يهVVبط إلVVى أسVVفل دركVVات الVنّقائVVص ،كVّ Vل طVVفل يVVمكنه أن يVVغدو سVVببًا إلنVVارة الVVعالVVم أو عّ Vلة لVVظلمة
اآلفVاق ،لهVذا يVجب اعVتبار مVسألVة الVتّربVية أم ًVرا فVي غVايVة األه ّVم ّية ،يVجب إرضVاع األطVفال مVن مس ّ
Vتهل طVفولVتهم حVليب
ث VVدي م VVحبّة اهلل وت VVرب VVيتهم ف VVي ح VVضن م VVعرف VVة اهلل ،حV Vتّى ي VVصبحوا ن VVورانV Vيّني ورح VVمانV Vيّني ي VVتع ّلمون ال VVعلم وال VVحكمة
ويتخّ Vلقون بVVأخVVالق املVVالئVVكة ،وبVVالVنّظر إلVVى أنّVVك اآلن ُعVيّنت لهVVذه الخVVدمVVة املVVق ّدسVVة فVVال شVّ Vك فVVي أنّVVك سVVوف تVVبذل هVّ Vمة
عظيمة حتّى تصبح تلك املدرسة شهيرة اآلفاق في جميع ّ
الشؤون واملراتب وسببًا لعزّة كلمة اهلل".
)(30
"إ ّن تVعليم األطVفال وتVربVية شVجيرات جVنّة األبVهى هVما مVن أعVظم الخVدمVات لVلعتبة اإللVهيّة كVي يVترعVرعVوا كVآلل °املVوهVبة
اإللVهيّة فVي أصVداف الVتّربVية بVفيض الهVدايVة فVيصبحوا زيVنة إلكVليل الVعزّة األبVديّVة ،غVير أ ّن الVقيام بهVذه الخVدمVة صVعب
جً Vدّا وإيVفاءهVا أصVعب .أمVلي أن تVوفّVق بهVذه الخVدمVة الVعظمى وتVؤ ّديVها حVتّى تVصبح مظه ًVرا لVلموهVبة الVكبرى وتVربّVي
جVVميع األطVVفال تVVربVVية إلVVه ّية ويVVتعطّر خVVلقهم وشVVيمهم كVVنفحات حVVديVVقة األبVVهى فVVتجعل مVVشام أهVVل اآلفVVاق يVVعبق بVVعبير
رائحته".
)(31
"ي VVا ع VVبد الج VVمال امل VVبارك ط VVوب VVى ل VVك مل VVا أن VVت ق VVائ VVم بخ VVدم VVة ت VVضيء وج VVهك ف VVي امل VVلكوت األب VVهى وه VVي ت VVعليم األط VVفال
وتVVربVVيتهم ،ليسVVت ثVّ Vمة خVVدمVVة لVVلعتبة اإللVVه ّية أعVVظم مVVن تVVعليم ال VنّاشVVئة ،لVVو قVVام اإلنVVسان عVVلى ذلVVك كVVما يVVنبغي ويVVليق،
وكVما سVمعت أنّVك قVائVم بهVذه الخVدمVة ولVكن يVجب أن تVسعى لVكي يVكون نVجاحVك آنًVا بVعد آن أكVثر وأفVضل م ّVما سVبق،
دائما أن تكون سببًا في إحياء قلوب أولئك األطفال وتزكية نفوسهم ونورانيّتهم".
إنّني أرجو وألتمس من اهلل
ً

١٨

)(32
"يVأمVل عVبد الVبهاء أن يVتربّVى أولVئك الVنّاشVئون فVي مVدرسVة املVعرفVة لVدى أسVتاذ الVعشق ويVترعVرعVوا بVحيث يVتم ّكنوا مVن
احVا يشVدو بVأنVغام األسVرار فVي
تVع ّلم األسVرار واملVعانVي فVي املVراتVب ال ّVروحVانVيّة ،فVيصبح ك ّVل واحVد مVنهم عVندلVيبًا صّ Vد ً V
والسجود".
الجنّة األبهى ومشغوالً بالذّكر
ّ
)(33
أسVسي مVدرسVة لVلتّعليم ال ّVروحVانVي وكVونVي مVع ّلمة فVي دار الVتّعليم ال ّVرحVمانّ Vية ،ور ّبVي األطVفال تVربVية إلVه ّية
"يVا أمVة اهلل ّ V V
واجVعليهم يVترعVرعVون كVالVآلل °فVي أحVضان أصVداف الهVدايVة الVربّVانVيّة واسَ Vعيْ ب ِ
Vقلبك وجVنان ِVك حVتّى يVتربّVى الVنّاشVئون
ضرع
ت VVرب VVية إن VVسان Vيّة رف VVيعة ب VVحيث ي VVصبح ك Vّ Vل واح VVد م VVنهم آي VVة اله VVدى ف VVي ال VVعقل وال VVكياس VVة وال ّ Vدراي VVة وال Vتّبتّل وال Vت ّ ّ
متّصفني بمنتهى الخضوع والخشوع والوقار واملحبّة".
)(34
"ابVحثوا عVن مVع ّلمة إنّVما يVجب أن تVكون مVحتشمة ك ّVل االحVتشام ،هVادئVة ومVظلومVة* ،مVتربّVية تVربVية حVسنة ومVاهVرة فVي
ال ّلغة اإلنجليزيّة”.
)(35
"أ ّيVVها املVVع ّلم الVّ VرحVVمانVVي ع ّ Vلم أولVVئك ال VنّاشVVئني الVّ Vر ّبVVان ّ Vيني اآلداب املVVلكوت ّ Vية فVVي معهVVد ال Vتّعليم ،وكVVن أديVVب الVVعشق فVVي
مVVكتب الVتّوحVVيد ،ولّ Vقن أطVVفال األحVبّاء مVVنهاج مVVحبّة اهلل ودع شVVجيرات جVنّة األبVVهى يVVترعVVرعVVون مVVن فVVيض مVVياه الVّ Vروح
وال ّVريVحان ويVنتشئون مVن هVطول شVآبVيب الVعطاء ال ّVربVانVي ،ابVذل مVا فVي وسVعك مVن الجهVد حVتى يVبرز هVؤالء األطVفال
فVVي غVVايVVة الVطّراوة والّ VلطافVVة والVVبراعVVة كVVأشVVجار بVVال مVVثيل فVVي ريVVاض املVVلكوت ،هVVذه املVVواهVVب عVVبارة عVVن مVVحبّة الجVVمال
األب VVهى روح VVي ألحV Vبّائ VVه ال VVفداء وف VVيض م VVن الV Vتّعال VVيم اإلل VVه ّية وت VVرب VVية روح VVانّ V Vية م VVن امل VVإل األع VVلى وك Vّ Vل م VVا ي VVؤ ّدي إل VVى
االنجذاب واالشتعال واالشتغال بما هو ع ّلة لعزّة عالم اإلنسان األبديّة".
)(36
أسVVسوا
"ابVVذلVVوا الجهVVد لVVنيل الVVعلوم الVVعصريّVVة املVVتق ّدمVVة واسVVعوا سVVعيًا حVVثيثًا فVVي سVVبيل املVVدن Vيّة الVّ VروحVVان Vيّة املVVق ّدسVVةV ِّ ،
مVدارس فVي غVايVة االنVتظام لVترويVج مVبادئ املVعارف وطُ ُVرق اكVتسابVها ،وعّ Vينوا مVع ّلمني لVها يVكونVون فVي غVايVة الVتّقديVس
والVتّنزيVه جVامVعني لVآلداب والVكماالت وهّ Vيئوا لVها مVر ّبVني وأسVاتVذة مVن ذوي الVعلوم والVفنون ،وعVلى هVيئة أيVادي أمVر اهلل
سVبُل الVتّق ّدم مVن
املVق ّدسVة أن يVواظVبوا عVلى حVفظ شVؤون هVذه املVدارس وتVمهيد مVا يVلزم لVها ،لVكي تVتهيّأ لVها يVو ًVمVا فVيو ًVمVا ُ V
جميع الجهات وتسطع منها أنوار العلم على األرجاء".
)(37
Vضطر لVالخVتصار فVي ال ّVرد عVليها ،اشVكر اهلل بVأنّVه وفّVقك عVلى تVعليم
"أ ّيVها الVثّابVت عVلى العهVد وصVلت رسVالVتك وإنVي م
ّ
شVVجيرات روضVVة األبVVهى ومVVعهم أيً V
VسائVVريVVن ا ّلVVذيVVن يVVأخVVذون نVVصيبهم مVVن الVVعلم ،إ ّن أمVVر تVVعليم األطVVفال
Vضا أطVVفال الّ V
VصريVVح ،لهVVذا فVVإ ّن املVVع ّلمني هVVم خّ Vدام عVVتبة الVّ VرحVVمن ألنّVVهم قVVائVVمون عVVلى هVVذه الخVVدمVVة
فVVرض وواجVVب بVVموجVVب الVنّص الّ V
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ا ّلVVتي هVVي بVVمثابVVة عVVبادة اهلل ،بVVنا ًء عVVليه عVVليك أن تVVشكر ربّVVك فVVي كVّ Vل آن ألنّVVك قVVائVVم عVVلى تVVربVVية أوالدك الVّ Vروح Vيّني ،إنّ
الروحيّة أعظم من األب ّوة الجسمانيّة ،أل ّن األب الجسماني إنّما هو سبب الحياة الجسمانيّة ولك ّن األب
األب ّوة ّ
Vوراث بVVموجVVب شVVريVVعة اهلل ،واآلن إنّVVك حVVصلت عVVلى هVVؤالء
الVّ VروحVVانVVي هVVو ع ّ Vلة الVVحياة األبVVديّVVة ،لVVذلVVك فVVهم فVVي عVVداد الّ V
VجانًVVا دون مVVقابVVل ،وهVVم أفVVضل مVVن األوالد الVVجسمانّ Vيني ،ألن األوالد الVVجسمانّ Vيني لVVيسوا شVVاكVVريVVن
األوالد املVVعنو ّيVVني مّ V
آلبVائVهم ويVعتبرونVهم ُVمVجبريVن عVلى خVدمVتهم ،لهVذا ال يحسVبون خVدمVات اآلبVاء –مVهما عVظُم قVدرهVا– شVيئ ًا ،أ ّVمVا األوالد
دائما األب الحنون ،وهذا من فضل ربّك املنّان".
املعنويّني يشكرون
ً
)(38
"أيّVها الVثّابVت عVلى العهVد لVقد بVذلVت غVايVة ه ّVمتك فVي تVربVية األطVفال وإنّVني مVا زلVت راضVيًا عVنك تVمام ال ّVرضVى ،الحVمد
هلل أنّVك قVمت بVالخVدمVة فVي هVذا ال ّ
Vشأن ومVن الVيقني أ ّن تVأيVيدات املVلكوت األبVهى سVتشملك وسVتفوز بVالVفالح والVنّجاح،
إ ّن تVVعليم أطVVفال أحVبّاء اهلل وتVVربVVيتهم فVVي هVVذا الVVيوم هVVو مVVن أعVVظم مVVقاصVVد األصVVفياء ومVVآربVVهم ،وهVVما عVVبوديّVVة الVVعتبة
والسرور تتباهى بمثل هذه الخدمة".
املق ّدسة وخدمة الجمال املبارك ،لهذا ينبغي أن تكون في منتهى الفرح
ّ
)(39
"ي VVا م VVع ّلمة أط VVفال امل VVلكوت ح ً Vقّا إنّ Vِ Vك ق ِ V
Vمت بخ VVدم VVة ت VVليق ب VVأن تفخ VVري ب VVها ب VVني امل VVع ّلمني ف VVي ال VVعال VVم ،أل ّن م VVع ّلمي ه VVذا
ال VVعال VVم ي VVربّ VVون األط VVفال ت VVرب VVية ن VVاس VVوت Vيّة ح Vتّى ت VVنمو ال VVقوى البش VVريّ VVة ص VVوريًّ VVا وم VVعنويًّ VVا ،وأ ّمVVا أن ِ V
Vت ت VVربّ VVني ال ّ V
Vشجيرات
ب الجVليل
ًV V
VدرسVينهم
درسVا مVلكوتVيًّا ،فVمن نVتائVج هVذا الVتّعليم الVفوز بVألVطاف ال ّVر ّ
الVنّامVية فVي روضVة اهلل تVربVية سVماويّVة وت ّ
وظVهور فVضائVل الVعالVم اإلنVسانVيّ ،كVونVي ثVابVتة ومVثابVرة فVي الVتّعليم وسVتريVن نVتائVجه الVعظيمة ،يVجب تVربVية األطVفال مVن
ص VVغر س Vنّهم ت VVرب VVية ب VVهائ Vيّة روح VVان Vيّة ربّ VVان Vيّة ،ف VVإن ت VVربّ VVوا ب VVمثل ه VVذه ال Vتّرب VVية س VVيظ ّلوا م VVحفوظ VVني وم VVصون VVني م VVن ك Vلّ
امتحان".
)(40
"يVVا مVVظاهVVر ألVVطاف اهلل مVVن األسVVس املVVتينة فVVي هVVذا الّ Vدور الVVبديVVع هVVو تVVمهيد الVطّريVVق لVVتعليم الVVفنون واملVVعارف وبVVناءً
Vصري VVح ي VVجب ع VVلى ج VVميع األط VVفال أن ي VVتع ّلموا ال VVفنون ب VVقدر الّ V Vلزوم ،له VVذا ي VVجب ت VVأس VVيس امل VVدارس
ص ال ّ V
ع VVلى الV Vن ّ ّ
Vصفوف فVي ك ّVل مVديVنة وقVريVة ويVسعى جVميع األطVفال فVي اكVتساب الVعلم بVقدر الّ Vلزوم سVواء فVي املVديVنة أو الVقريVة،
وال ّ
السVبيل ال ش ّVك أنّVه مVقبول فVي الVعتبة األحVديّVة ومVوضVع تحسVني املVإل
بVنا ًء عVلى ذلVك ك ّVل مVن أنVفق مVن أمVوالVه فVي هVذا ّ V V
األعVVلى وتVVمجيده .وبVVال Vنّظر إلVVى أنّVVك بVVذلVVت جه ً Vدا بVVليغًا فVVي هVVذا الّ V
Vشأن الVVعظيم فVVإنّVVني أتVVمنّى لVVك مVVكافVVأة مVVن ربّ
اآليات البيّنات وأرجو أن ّ
تظل مشموالً بلحظات عني رحمانيّته".
)(41
"يVVا ذوي الVVهمم الVّ VرفVVيعة وأصVVحاب املVVقاصVVد املVVق ّدسVVة كVVانVVت رسVVالVVتكم فVVصيحة بVVليغة ومVVضمونVVها بVVدي ً Vعا لVVطيفًا ،ألنّVVها
كVانVت دلVيالً عVلى ه ّVمتكم املVوفVورة ومVساعVيكم املVبذولVة املVشكورة فVي مVجال تVربVية األطVفال مVن اإلنVاث والVذّكVور ،وهVذا
مVن أهّ Vم األمVور ،يVجب تVمهيد الVوسVائVل مVن جVميع الVجهات لVتربVية الVنّاشVئني ال ّVرحVمانVيّني وشVجيرات روضVة األبVهى ،هVذا
VاسVا مVش ّي ًدا
هVو سVبب نVورانّ Vية الVعالVم اإلنVسانVيّ ،الحVمد هلل عVلى أ ّن األحVبّاء فVي عVشق آبVاد وضVعوا بVنيانًVا مVتينًا وأس ًV V
VأسVسوا أ ّوالً مشVرق األذكVار فVي مVديVنة عVشق آبVاد ،واآلن تVرى وسVائVل تVربVية األطVفال تVسير ُقُ Vد ًVمVا نVحو األمVام ،وهVذا
ف ّV V
Vسعي فVVي تVVوسVVيع ال Vنّطاق وال VتّدبVVير
األمVVر لVVم يVVهمل حVVتى إبّVVان فVVترة الحVVرب بVVل أكVVملت ال VنّواقVVص ،وأ ّمVVا اآلن يVVجب الّ V
٢٠

وتتيسVر األسVباب بVعون الجVمال
ّV V
لVتأسVيس املVدارس الVعالVية كVي تVصبح مVديVنة الVعشق مVركVز الVعلوم والVفنون لVلبهائVيّني
املVبارك وعVنايVته ،عVليكم أن تVولVوا االهVتمام الVبالVغ بVمدرسVة الVبنات أل ّن تVق ّدم الVنّساء هVو سVبب ظVهور عVظمة هVذا الVكور
Vسير فVVي طVVريVVق الVتّقدم وهVVذا مVVن أثVVر الVظّهور
الVVبديVVع وعVزّتVVه ،كVVما تVVالحVVظون إ ّن الVنّساء فVVي جVVميع األقVVالVVيم أخVذْ َن الّ V
األعVظم ومVن قّ Vوة تVعالVيم اهلل ،أ ّVمVا فVي املVدارس يVجب أن يVبدأ بVتعليم الّ VديVن وبVعد تVعليم الّ VديVن وتVرسVيخ مVحبّة اهلل فVي
تدرس سائر العلوم".
قلوب األطفال ّ
)(42
"يVVا أح Vبّاء عVVبد الVVبهاء األع Vزّاء أرسVVل أحVVد األح Vبّاء كVVتابًVVا بVVخصوص املVVدرسVVة فVVي عVVشق آبVVاد يّ V
Vدل عVVلى أ ّن األح Vبّاء
هVVناك والحVVمد هلل جVVا ّدون فVVي هVVذه األيVVام بVVترتVVيب املVVدرسVVة وتVVنظيمها بّ V
VدرسVVني مVVؤ ّهVVلني لVVها،
Vكل هVّ Vمة ،وأنّVVهم ع ّ Vينوا مّ V
وسVيُعتنى بVها مVن اآلن فVصاعً Vدا ويVحافVظ عVليها بVد ّقVة فVائVقة ،وأمVلي أنVا أي ً
Vضا أن تVشملكم ألVطاف ال ّVرحVمن ويVحيطكم
عVون املVليك املVنّان وعVنايVته كVي يVمتاز األحVبّاء عVن اآلخVريVن فVي جVميع املVجاالت .إ ّن تVربVية األطVفال وتVعليمهم هVما مVن
أع VVظم امل VVهام وع VVليكم أن ت VVضعوه VVما ن VVصب أع VVينكم ،ف VVتأي VVيد الV Vنّفوس وت VVوف VVيقهم م VVرت VVبطان ومش VVروط VVان بخ VVدم VVة اهلل
السVبّوح الVVق ّدوس وعVVبود ّيVVة عVVتبته ،فVVمن جVVملة الخVVدمVVات الVVفائVVقة هVVي تVVربVVية األطVVفال وتVVعليمهم وتVVرويVVج شVتّى املVVعارف
ّV
Vظيما ،كّ Vلما كVان إقVدامVكم فVي هVذه
والVفنون .والحVمد هلل أنّVكم تVبذلVون فVي إنVجاز هVذه الخVدمVة سVعيًا بVليغًا وجهً Vدا ع ً
Vهمة الVعظيمة أشVمل تظهVر الVتّأيVيدات اإللVهيّة وتVوفVيقه أكVثر ،بVحيث تVتحيّرون بVأنVفسكم ،وه;ذا أم;ر م;حتوم ووع;د
امل ّ
غير مكذوب".
)(43
VصادقVني إ ّن الخVدمVات ا ّلVVتي بVذلVتموهVا وتVبذلVونVها دع ًVما ملVدرسVة "الVتّأيVيد"* تسVتحقّ ك ّVل إطVراء
رب الVجنود ال ّ
"يVا خّ Vدام ّ
Vسماء .إ ّن تVأسVيس مVدرسVة
وثVناء ،ومVن الVيقني املVحتوم أنّVه سVتشملكم شVتّى ألVطاف الVحيّ الVقيّوم وتVنزل عVليكم بVركVة ال ّ
الVعلم واملVعرفVة لVألطVفال مVن فVرائVض أهVل اإليVمان الVقطعيّة ،وبVما أ ّن األحVبّاء هVناك تع ّVهVدوا بVالVتّضحية والVعمل مVن أجVل
Vتضرع بّ V
Vكل عجVVز وانVVكسار ويVVطلب لVVكم الVVبركVVة والVVهناء كVVي
يمجVVد مVVلكوت األسVVرار ويV
مVVدرسVVة "ال VتّأيVVيد" فVVعبد الVVبهاء ّV
ّ
ت VVو ّف VVقوا ب VVالخ VVدم VVات امل VVشكورة وت VVنجحوا ب ّ V
Vصال VVحة أع Vزّاء ف VVي ال ّ Vدار ْي VVن
رب اج VVعل ه VVؤالء ال Vنّفوس ال ّ V
Vكل راح VVة وس VVرورّ .
القوي القدير إنّك أنت املعطي الكريم الفريد".
ومظاهر ألطاف غير محدودة ،إنّك أنت
ّ
)(44
والسVVرور
ّV
"يVVا مVVن قVVام بVVك ّليّته عVVلى خVVدمVVة أمVVر اهلل ،اطّVلعت عVVلى مVVا كVVتبتم بVVخصوص دار الVتّعليم ،فVVكان سVVببًا لVVلفرح
املؤسسات
وباعثًا للوجد والحبور حيث ابتهج األحبّاء بذلك .هذه املدرسة هي من
ّ
األسVVاسّ Vية ا ّلVVتي بVVها يسVVتحكم أسVVاس بVVنيان الVVعالVVم اإلنVVسانVيّ ،فVVاألمVVل أن تVVكتمل مVVن جVVميع الVنّواحVVي إن شVVاء اهلل،
VتؤسVس وتVنشأ غVيرهVا وغVيرهVا مVن
Vصفوف س ّ V V
وعVندمVا تج ّ VهVز هVذه املVدرسVة بجVميع مVا يVلزمVها وتVفوق سVائVر املVدارس وال ّ
املVVدارس تVVبا ًعVVا ،املVVقصود هVVو أنّVVه عVVلى األح Vبّاء أن يVVر ّكVVزوا اهVVتمامVVهم نVVحو تVVربVVية أطVVفال إيVVران عVVا ّمVVة وتVVعليمهم ،كVVي
تVتفتّح أذهVانVهم فVي مVدرسVة املVعرفVة ويVدركVوا حVقائVق الVكائVنات ،فVيكتشفوا ال ّVرمVوز واألسVرار اإللVهيّة ويسVتنيروا بVأنVوار
معرفة الحقّ ومحبّته ،وهذه هي الوسيلة املُثلى لتربية العموم".
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)(45
VؤسVVسة ،اس VVتخدم VVوا ج VVميع
"اب VVذل VVوا ك Vّ Vل س VVعي لتحس VVني م VVدرس VVة "ال Vتّرب VVية"* وت VVطوي VVر ال Vنّظم واالن VVضباط ف VVي ه VVذه امل V ّ V
ال VVوس VVائ VVل ح Vتّى ت VVجعلوا م VVن ه VVذه امل VVدرس VVة روض VVة ال Vّ Vرح VVمن ت VVشعّ م VVنها أن VVوار امل VVعرف VVة ،وي VVتربّ VVى ف VVيها أط VVفال األح Vبّاء
وغVVيرهVVم بVVحيث يفخVVر بVVهم عVVالVVم اإلنVVسان ويVVكونVVوا هVVبة الVّ VرحVVمن لخVVلقه ،دعVVوهVVم أن يVVحوزوا أعVVلى املVVراتVVب فVVي أقVVصر
م ّ Vدة وي VVفتحوا أع VVينهم وي VVكتشفوا ح VVقائ VVق األش VVياء ويكتس VVبوا أق VVصى امل VVهارة والح VVذاق VVة ف VVي ك Vّ Vل ف ّ Vن وي VVدرك VVوا أس VVرار
األشVVياء كVVما هVVي .وهVVذه املVVنقبة هVVي أثVVر مVVن آثVVار الVVعبود ّيVVة الVVباهVVرة لVVلعتبة املVVق ّدسVVة ،ومVVن املVVؤ ّكVVد أنّVVكم تVVبذلVVون ك Vلّ
االهVتمام وتVف ّكرون فVي تVأسVيس مVدارس مVتع ّددة ،إ ّن مVدارس الVعلوم هVذه يVجب أن تVكون فVي نVفس الVوقVت مVعاهVد عVلم
وحVVسن
وأخVVالق وأن يVVكون فVVيها االهVVتمام بVVاألدب واألخVVالق أكVVثر مVVن االهVVتمام بVVالVVعلوم والVVفنون ،فVVاألفVVضليّة لVVألدب ُV
Vحسن اآلداب
األخVVالق ،وإن لVVم ته Vذّب األخVVالق تVVصبح الVVعلوم سVVببًا لV
Vلمضرة .الVVعلم واملVVعرفVVة مVVمدوحVVان إن اقVVترنVVا بُ V
ّ
س ً Vمّا ق VVات Vالً وآف ً Vة م VVخيفة .ال Vطّبيب ال VVخائ VVن والس ّي °األخ VVالق يس Vبّب اله VVالك وه VVو ع ّ Vلة لش Vتّى
واألخ VVالق وإالّ أص VVبحا ُV V
األمVراض ،إ ّن الVقضيّة ا ّلVتي يVجب أن تVلفت ك ّVل انVتباهVكم هVي أ ّن تVعليم اآلداب واألخVالق وتحسVني األطVوار واألعVمال
هي األساس األ ّول للمدرسة".
)(46
"يVVا أح Vبّاء اهلل لVVقد خVVلق اهلل الVّ VرحVVمن اإلنVVسان زيVVنة لVVعالVVم اإلمVVكان كVVي يVVز ّيVVن عVVالVVم الVVوجVVود بVVأنVVواع املVVواهVVب اإللVVه ّية
VالسVرج ال ّVرحVمانVيّة عVالVم الVنّاسVوت مVرآة لVعالVم املVلكوت .مVن املVعلوم أ ّن املVعرفVة هVي أعVظم
وتVجعل الVحقيقة اإلنVسانVيّة ك ّV V
Vهمة ب VVشوق
Vس
امل VVواه VVب اإلل VVهيّة ،وال VVعلم وال VVفضيلة ف VVيض م VVن ال VVعال VVم ال ّ V
ماوي ،ف VVمن ال VVواج VVب ع VVلى أحV Vبّاء اهلل ب VVذل ال ّ V
ّ
وحVVماس لVVترويVVج الVVعلم واملVVعرفVVة كVVي يVVصبح أطVVفال مVVدرسVVة الVVيوم عVVلماء فVVي مجVVمع الVVعلم والVVعرفVVان فVVي أقVVصر زمVVن،
هVVذه خVVدمVVة لVVلعتبة املVVق ّدسVVة الVّ VرحVVمان ّ Vية ومVVن أوامVVره الVVقطع ّية ،فVVعليكم أ ّيVVها األح Vبّاء أن تVVس َع ْوا سVVع ًيا حVVثيثًا بVVقلوبVVكم
وأرواحVكم وك ّVل قVواكVم ،لVتجعلوا "مVدرسVة الVتّربVية" مVركVزًا لVلمعرفVة ومVنب ًعا لVلحقائVق واملVعانVي حVتّى يسVتنير أطVفال اهلل
مVن أشّ Vعة عVلوم غVير محVدودة وتVنمو وتVكبر أغVراس البسVتان اإللVهيّ بVفضل سVحاب الVعلم واملVعرفVة ويVرتVقوا إلVى درجVة
Vسما بVفيض الVحكمة اإللVهيّة إذا نVال أعVضاء مVدرسVة الVتّربVية هVذه املVوهVبة سVيصبحون أعVضاء
يVتحيّر مVنها الVعرفVاء ،ق ً
في محفل األحديّة وستفتح عليهم بال ريب أبواب الفيض اإللهيّ".
)(47
"أيّVVها ال VثّابVVتون عVVلى العهVVد ،الحVVمد هلل أ ّنVVكم و ّفVVقتم بVVتأسVVيس مVVدرسVVة "ال VتّربVVية" فVVي "مهVVدي آبVVاد"* وتVVقومVVون بVVتربVVية
األط VVفال ب ّ V
Vكل ه Vّ Vمة ون VVشاط .إ ّن أع VVظم أس VVاس م VVتني ف VVي ه VVذا األم VVر ال VVبدي VVع ه VVو نش VVر ال VVعلوم وامل VVعارف ،ي VVجب ع VVلى
جVVميع األحVبّاء بVVذل كVّ Vل الجهVVد النVVتشار نVVور األمVVر اإللVVهيّ املVVبني ويVVأخVVذ جVVميع األطVVفال نVVصيبهم مVVن الVVعلوم والVVفنون
وحVVسن الVVقراءة والVVكتابVVة
Vروي واحVVد محVVرو ًمVVا مVVن الVVعلوم حVVرمVVانًVVا ك ّ Vل ًيّا ،إ ّن تVVعليم مVVبادئ الVVعلوم ُV
ح Vتّى ال يVVبقى طVVفل قّ V
VؤسVVسة الجVVديVVدة اإلطVVراء وال VتّشويVVق فVVي بVVرامVVجها .أسVVأل اهلل أن تVVقتدي بVVكم
فVVرض وواجVVب ،ولهVVذا تسVVتحقّ هVVذه املV ّ V
سVVائVVر الVVقرى أيً V
Vضا وأن يVVفتح فVVي كVّ Vل قVVريVVة يVVوجVVد فVVيها عVVدد مVVن األح Vبّاء معهVVد يVVتع ّلم فVVيه األطVVفال الVVقراءة والVVكتابVVة
والريحان لروحه".
ومبادئ العلوم .هذا ما يجلب ّ
الروح ّ
السرور لقلب عبد البهاء وهذا هو مدار ّ
)(48
"أيّ VVها ال Vثّاب VVت ع VVلى العه VVد إ ّن امل VVنهج ال Vتّعليمي ا ّل VVذي ق Vّ Vررت VVموه وه VVو أن ي VVباش VVر ف VVي ال VVبداي VVة ب VVإث VVبات وج VVود األل VVوه Vيّة
Vصواب .داومVوا
ب الVقديVم ورسVالVة األنVبياء واملVرسVلني وبVيان اآلثVار واآليVات والVعجائVب الVكونVيّة لVهو عVني ال ّ
ووحVدانVيّة ال ّVر ّ
٢٢

ب املVVجيد بVVال VتّأكVVيد ،مVVن املسVVتحسن ج ً Vدّا أن تVVحفظ األلVVواح واآليVVات املVVحكمات
عVVلى ذلVVك ،سVVتنالVVون ال VتّأيVVيد مVVن الVّ Vر ّ
الهمة في التّعليم والتّفهيم والتّدريس".
واألحاديث عن ظهر قلب ،ابذلوا أقصى
ّ
)(49
"أ ّمVا األطVفال يVجب أن يVدخVلوا املVدرسVة مVن سّ Vن الVخامVسة وذلVك يVعني أن يVقضوا أ ّيVامVهم فVي مVكان يVكونVون فVيه تVحت
الس VVلوك وي VVل ّقنوا ب VVأس VVلوب ال ّ Vلعب ب VVعض الح VVروف وال VVكلمات
وح VVسن ّV V
إش VVراف امل VVربّ VVني ورع VVاي VVتهم ،وأن ي VVتع ّلموا األدب ُ V
وش VVيء م VVختصر م VVن ال VVقراءة ك VVما ه VVو م VVعمول ب VVه ف VVي ب VVعض ال VVبلدان ح VVيث تُ VVصنع الح VVروف وال VVكلمات م VVن الح VVلويّ VVات
Vسمون VVها "أل VVف" وأخ VVرى ع VVلى ش VVكل
وي VVعطون VVها ل VVلطّفل ،ف VVمثالً ي VVصنعون م VVن الح VVلوى ح VVروفً VVا ع VVلى ش VVكل "األل VVف" ي ّ V
يسمونها "باء" وكذلك غيرها من سائر الحروف األبجد ّية يعطونها للطّفل فيتع ّلم األطفال الحروف بسرعة...
"الباء"
ّ
أ ّمVVا عVندمVا تVحني سVاعVة نVوم األطVفال عVلى األمVهات أن يVرتّْ Vل َن لVهم أشVعار الجVمال املVبارك كVي يVتربّVى هVؤالء األطVفال
منذ س ّن الطّفولة بآيات الهدى".
)(50
السVVدرة املVباركVة،
"يVا عVبد اهلل كVنت قVد سVألVت بVخصوص تVربVية األطVفال وتVعليمهم ،إ ّن األطVفال ا ّلVVذيVن ولVدوا فVي ظ ّVل ّ V
وتVرعVرعVوا فVي مهVد أمVر اهلل ورضVعوا مVن ثVدي الVعنايVة اإللVهيّة ،يVجب عVلى األ ّمVVهات تVربVيتهم مVنذ الVبدايVة تVربVية إلVهيّة،
وذل VVك ي VVعني ع VVليه ّن ذك VVر اهلل والتّح ّ Vدث ع VVن ع VVظمته وغ VVرس خ VVشية اهلل ف VVي ق VVلوب األط VVفال ،وي VVجب ت VVرب VVية ال Vطّفل ب VVكلّ
لVVطافVVة ونVVظافVVة ومVVحبّة كVVي يسVVتنشق كVّ Vل طVVفل مVVنذ بVVدايVVة حVVياتVVه نVVسيم مVVحبّة اهلل ويهVVتزّ بVVفرح مVVن رائVVحة هVVدايVVة اهلل،
هVVذه هVVي بVVدايVVة تVVأسVVيس الVتّربVVية وهVVي األسVVاس الVVك ّلي ،وعVVندمVVا يVVبلغ الVطّفل سّ Vن الVتّمييز يVVدخVVل مVVدرسVVة إلVVهيّة حVVيث
يVVبدأ فVVيها بVVترتVVيل اآليVVات الVّ VرحVVمان Vيّة وتVVع ّلم املVVق ّدمVVات ال ّ VديVVنيّة ،يVVجب عVVلى ال Vطّفل أن يVVتع ّلم فVVي هVVذه املVVدرسVVة الVVقراءة
والVكتابVة وكVذلVك بVعض املVبادئ الVعلم ّية ا ّلVVتي يسهVل عVلى الVطّفل اسVتيعابVها ،أي يVجب عVلى املVع ّلم وضVع الVقلم فVي يVد
كVّ Vل طVVفل وتVVقسيم األطVVفال إلVVى فVVرق وتVVدريVVسهم وفً Vقا ملVVقدرتVVهم واسVVتعدادهVVم ،وبVVعد اسVVتقرار األطVVفال فVVي مVVقاعVVدهVVم
السVVبورة ويVVكتب عVVليها حVVرفًVVا مVVن الحVVروف ،فVVينقش
املVVصطفّة وأقVVالمVVهم فVVي أيVVديVVهم وأوراقVVهم أمVVامVVهم ،يVVع ّلق املVVعلم ّ V
األط VVفال ب VVدوره VVم ذل VVك الح VVرف ع VVلى أوراق VVهم ،ف VVمثالً ي VVكتب امل VVع ّلم ح VVرف األل VVف وي VVقول ه VVذا أل VVف ،ف VVينقشه األط VVفال
ويVقولVون هVذا ألVف وعVلى هVذا املVنوال حVتى نVهايVة الحVروف األبجVديّVة .وعVندمVا يVعرفVون هVذه الحVروف جVيّ ًدا ،يVبدأ املVع ّلم
ب VVترك VVيب الح VVروف ف VVيتبعه األط VVفال وي VVكتبوه VVا ع VVلى ص VVفحة ُVك Vّ Vراس VVهم ،وبه VVذه الV Vطّري VVقة ي VVتع ّلمون الح VVروف وال VVكلمات
بVVكامVVلها ،وبVVعد ذلVVك يVVكتب املVVع ّلم جVVمالً ويVVتبعه األطVVفال أيً V
Vضا بVVنقلها كVّ Vل عVVلى ورقVVته ،فيشVVرح لVVهم املVVع ّلم مVVعنى تVVلك
الجVVملة ،وعVVندمVVا يVVبرعVVون فVVي الّ Vلغة الVVفارسVيّة يVVباشVVر املVVع ّلم أ ّوالً بVVترجVVمة الVVكلمات املVVفردة ويVVسأل الVتّالمVVذة عVVن مVVعنى
تVلك الVكلمات ،فVإذا فVهم تVلميذ كVلمة وتVرجVمها عVلى املVع ّلم أن يُVثني عVليه ،وإن عجVز ال ّ
Vكل عVن ذلVك لVيكتب املVع ّلم تVحت
تVVلك الVVكلمة تVVرجVVمتها إلVVى لVVغة أخVVرى ،يVVكتب مVVثالً كVVلمة سVVماء ويVVسأل :كVVيف تُVVعبّر عVVن هVVذه الVVكلمة بVVالVVلغة الVVفارس ّ Vية؟
وإن أج VVاب أح VVد ال Vتّالم VVيذ ب VVأ ّن ه VVذه ال VVكلمة م VVعناه VVا ب VVال VVفارس Vيّة "آس VVمان" ع VVلى امل VVع ّلم أن يُ VVثني ع VVليه وي VVش ّوق VVه ،وإن
عج VVزوا فليش VVرح VVها امل VVع ّلم ب VVنفسه وي VVكتبها ول VVيكتبها ال Vتّالم VVذة أي ً V
Vضا ،ث ّ Vم ب VVعد ذل VVك ي VVسأل امل VVع ّلم ك VVيف يُ VVعبّر ع VVن ه VVذه
Vسن ذلVVك وإن عجVVزوا يVVقول املVVع ّلم :يVVعبّر عVVنها بVVالVVلغة
الVVكلمة بVVال ّ Vلغة الVّ Vروس Vيّة أو الVVفرنVVسيّة أو ال Vتّرك Vيّة؟ فVVإن عVVرفVVوا حّ V
)السVبّورة( ولVينقلها األطVفال .وعVندمVا يVبرع األطVفال
ّV
ال ّVروسّ Vية أو الVفرنVس ّية أو الVتّركّ Vية كVذا وكVذا ،ولVيكتبها عVلى الّ VلوحVة
فVVي تVVرجVVمة الVVكلمات املVVفردة ،عVVلى املVVع ّلم أن يجVVمعها فVVي جVVملة ويVVكتبها عVVلى ال ّ Vلوح ويVVطلب مVVن األطVVفال تVVرجVVمتها،
وإذا عجVزوا فVليترجVمها املVع ّلم بVنفسه ويVكتبها ،وم ّVما ال ش ّVك فVيه أنّVه مVن األفVضل أن يسVتعمل املVع ّلم فVي تVدريVسه عّ Vدة
٢٣

لVغات وبهVذه الVطّريVقة يكتسVب األطVفال فVي مّ Vدة وجVيزة – ثVالث سVنوات– مVهارة كVامVلة فVي لVغات عVديVدة وذلVك بسVبب
كتابة الكلمات ويتم ّكنون من ترجمة بعض العبارات من لغة إلى أخرى.
وعVVندمVVا يVVتقنون أصVVول هVVذه املVVق ّدمVVات دعVVوهVVم يVVباشVVرون دراسVVة مVVبادئ الVVعلوم وعVVند إتVVمامVVها كVّ Vل مVVن يجVVد فVVي نVVفسه
املVVقدرة والVّ VرغVVبة فVVليكمل دراسVVاتVVه الVVعالVVية فVVي ش Vتّى الVVفنون ،ولVVكن لVVيس فVVي مVVقدور الّ V
Vكل إتVVمام دراسVVاتVVهم الVVعالVVية،
VصناعVيّة أي ً
Vضا ،وعVندمVا يVصبح مVاه ًVرا فVي
فVعليه يVجب إرسVال هVؤالء األطVفال إلVى مVدارس مVهنيّة الكVتساب الVعلوم ال ّ
VصنائVVع فVVيالحVVظ مVVا يVVرغVVبه ال Vطّفل ويVVميل إلVVيه ،فVVإذا كVVانVVت ال Vتّجارة رغVVبته فVVليختار ال Vتّجارة ،أو أنّVVه
أ ّيVVة صVVنعة مVVن الّ V
VصناعVVة أو لVVلمعارف فVVليحصل عVVلى املVVزيVVد مVVن املVVعارف الVVعالVVية ،أو إلVVى سVVائVVر الVVوظVVائVVف
VلصناعVVة فVVليتع ّلم الّ V
يVVميل لّ V
النّافعة لإلنسانيّة فليح ّول إلى أيّة منها يميل ويرغب.
أس األس VVاس وم VVا ي VVجب أن ن VVر ّكVVز أن VVظارن VVا ع VVليه أك VVثر م VVن ك Vّ Vل ش VVيء ه VVو التّخ ّ Vلق ب VVاألخ VVالق اإلل VVهيّة وال VVفضائ VVل
ول VVك ّن ّ
والVVخصال اإلنVVسانVيّة املVVمدوحVVة ،فVVإذا كVVان الّ V
Vشخص أ ُ ّمVيًّا ولVVكنّه متخّ Vلق بVVاألخVVالق اإللVVهيّة ويVVحيى بVVنفس رحVVمانVVي ال
تُِ V
Vررا ،وهVVو نVVافVVع لVVصالVVح الVVعموم ،أ ّمVVا إذا كVVان الّ V
متبحVً Vرا فVVي جVVميع الVVعلوم والVVفنون ولVVكنّه
ّV
Vشخص
Vلحق األُم Vيّة بVVه ضً V
غVVير ُمVVتد ّيVVن وغVVير متخّ Vلق بVVاألخVVالق اإللVVه ّية ولVVم يVVكن ذا نّ Vية صVVافVVية ومVVنهمك فVVي الّ V
Vشهوات فVVوجVVوده ضVVرر مVVحض وال
فVائVدة قّ V
ط مVن عVلومVه ومVعارفVه سVوى األذيّVة والVفضيحة ،أ ّمVا إذا كVان ذا ُ
خُ Vلق رحVمانVي وصVفات نVورانVيّة وكVان لVه مسVلك
سما ب VVاالنج VVذاب إل VVى اهلل ودرس وت VVع ّلم ف VVهو إذًا "ن;;و ٌر ع;;لى ن;;ور"* ظ VVاه VVره ُمVVنير وب VVاط VVنه ُمVVضيء ،ق VVلبه
ربّ VVان VVي م Vت ّ ً
سليم وفكره عظيم ،إدراكه سريع وشأنه جليل ،طوبى ملن فاز بهذا املقام الكريم".
)(51
"إ ّن امل VVناه VVج ال Vتّعليم ّية مل VVدارس األط VVفال ع VVدي VVدة وال ت VVسمح ل VVي ال VVفرص VVة اآلن ب VVيان ت VVفاص VVيلها وله VVذا أذك VVر ب VVعضها
والحVVرص
ِV
ث عVVلى اكVVتساب الVVكماالت
Vصفات والVVح ّ
بVVاخVVتصار ،أ ّولVVها وأهVّ Vمها هVVي تVVربVVية اآلداب واألخVVالق وتVVعديVVل الّ V
مسك بVديVن اهلل والVثّبوت عVلى شVريVعته وأحVكامVه ،والVطّاعVة واالنVقياد الVتّا ّVم ْVني ألوامVر الVحكومVة الVعادلVة ،وإظVهار
عVلى الVت ّ ّ
Vصدق واألمVVانVVة لس ّ Vدة الVVحكم الVVقائVVم والVVتماس الVVخير لVVعموم أهVVل الVVعالVVم ،وإظVVهار املVVحبّة وال ّ Vلطف لّ V
Vكل األمVVم وتVVع ّلم
الّ V
السVلوك واملVثابVرة عVلى الّ VدعVاء بVالVخير فVي حVقّ املVلوك واملVملوك واالجVتناب عVن
الVفنون املVفيدة والّ Vلغات األجVنب ّية وحVسن ّV V
قVVراءة كVVتب املVVا ّديّVVني مVVن األمVVم ال Vطّبيعيّني والVّ VروايVVات الVVعشقيّة واملVVؤ ّلVVفات الVVغرام Vيّة ،فمجVVمل الVVقول لVVتكن كVّ Vل ال ّ Vدروس
محصورة في اكتساب الكماالت اإلنسانيّة ،هذه هي توجيهات تربويّة للمدارس ُكتبت بصورة موجزة".
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" ...وأ ّمVVا ب VVخصوص ن VVظام امل VVدرس VVة ي VVجب أن ي VVرت VVدي األط VVفال ،إذا أم VVكن ،ث VVيا ًب VVا ع VVلى ن VVمط واح VVد ول VVو ك VVان ال VVقماش
ُمVVختلفًا ،ومVVع أنّVVه مVVن األفVVضل أن يVVكون الVVقماش مVVن نVVوع واحVVد فVVال ضVVير مVVن اخVVتالفVVه إذا صVVعب األمVVر ،يVVجب أن
يVVكون ال VتّالمVVيذ فVVي غVVايVVة ال VنّظافVVة وال Vطّهارة وك ّ Vلما زادت ال VنّظافVVة هVVو األحVVسن ،يVVجب أن تVVكون املVVدرسVVة فVVي مVVكان
هVواؤه فVي غVايVة الVنّقاوة والّ VلطافVة ،ويVجب االهVتمام بVحسن أخVالقVهم ب ّ
Vكل ِد ّقVة ،وتVشويVق األطVفال وحVثّهم عVلى فVضائVل
السVVلوك وال Vطّيبة وال Vطّهارة ،وال VVعزم
وحVVسن ّ V
Vهمة ال VVعال VVية وال Vِ Vعفّة ُV
ال VVعال VVم اإلن VVسان VVي ،ك VVي ي VVنشأوا م VVنذ ال Vطّفول VVة ع VVلى ال ّ V
الجVV Vزم ف VVي األم VVور وال VVق ّوة ف VVي الV Vتّصميم ،وت VVجنّب ك Vّ Vل مه VVزل VVة وت VVفاه VVة واإلق VVدام ِبج ِ ّ Vد ع VVلى ك Vّ Vل ه VVدف ح VVتى ت VVكون
َ
االستقامة والثّبات نصب أعينهم في جميع املواقف.
٢٤

Vتدرب ع VVلى امل VVناق VVب أه ّ Vم م VVن اك VVتساب ال VVعلوم ،ف VVال Vطّفل ال Vطّيّب ال Vطّاه VVر ذو ال VVفطرة ال Vطّيّبة واألخ VVالق
إ ّن ال Vتّرب VVية وال ّ V
الVVحسنة ،ولVVو كVVان جVVاهVالً ،أفVVضل مVVن طVVفل قVVذر بVVذيء فVVاقVVد األدب ،وإن كVVان فVVي جVVميع الّ V
Vشؤون بVVار ًعVVا ،أل ّن الVطّفل
Vضر وإن كVان عVاملًا ،لVكنّ
ا ّلVذي ح ُ
Vسنت سVيرتVه نVافVع للجVميع ولVو كVان جVاهVالً ،وأ ّVمVا الVذي سVاءت أخVالقVه فVهو فVاسVد وم ّ
Vور ع VVلى ن VVور .إ ّن األط VVفال ب VVمثاب VVة أغ VVصان ن VVضرة خ VVضلة ي VVنشأون
ال Vطّفل إذا ت VVل ّقن ال VVعلم واألدب م ً Vعا ف VVال Vنّتيجة ن ٌ V
ويترعرعون وف ًقا لنوعيّة تربيتهم وكيفيّتها.
مجVمل الVقول عVليكم بVذل ك ّVل سVعي ألن يVصبح األطVفال ذوي ه ّVمة عVالVية كVي يVش ّعوا عVند بVلوغVهم كVال ّ
Vشمع املVنير ،فVال
يVصابVون مVن دنVس األهVواء وال ّ
Vشهوات الVتي هVي دأب الVحيوان الVجاهVل فحسVب ،بVل يVف ّكرون دائ ًVما فVي الVعزّة األبVديّVة
واكتساب فضائل العالم اإلنساني".
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"ابVذلVوا ك ّVل الجهVد فVي مVسألVة تVعليم األطVفال وتVربVيتهم ،إنّVها لVفي غVايVة األه ّVم ّية ،وكVذلVك تVربVية الVبنات تVربVية صVحيحة،
السVلوك واألخVالق ،فVاأل ّVمVهات أُولVى املVربّVيات لVألطVفال ،وك ّVل طVفل فVي طVفولVته املVب ّكرة بVمثابVة
حVسن ّV V
كVي يVترعVر ْعَ Vن عVلى ُ V
غصن نضر ريّان يتأثّر بتربية الوالدين كيفما يشاءان".
)(54
يVVا إمVVاء الVّ VرحVVمن إ ّن مVVدرسVVة اإلنVVاث أهّ Vم مVVن مVVدرسVVة الVذّكVVور ألنّVVه واجVVب عVVلى بVVنات هVVذا الVVعصر املVVجيد الVتّض ّلع فVVي
مVVختلف عVVلوم هVVذا الVVعصر الVVعظيم وفVVنونVVه وصVVنائVVعه وبVVدائVVعه كVVي يVVتم ّك َّن مVVن تVVربVVية أطVVفالVVه َّن وهVVدايVVتهم مVVنذ صVVغر
Vس ّن إلVى طVريVق الVكمال ،وإن كVانVت األ ّم حVائVزة كVما يVنبغي عVلى الVفضائVل اإلنVسانVيّة يVتربّVى األطVفال كVاملVالئVكة فVي
ال ّ
يصا لVلبنات ،يVجب
Vص ً
VأسسVت فVي تVلك الّ VديVار خ ّ
غVايVة الVكمال والجVمال واألدب ،بVنا ًء عVلى ذلVك ،فهVذه املVدرسVة ،ا ّلVتي ت ّ
VقربVات لVدى
أن تVكون فVي رعVايVة األحVبّاء ومVوضVع اهVتمامVهم ،إ ّن املVع ّلمات ،الVلواتVي يVع ّل ْم َن فVي هVذه املVدرسVة ،إمVاء م ّ
عVVتبة اهلل ألنّVVه َّن امVVتث ْل َن ألوامVVر الجVVمال املVVبارك املVVق ّدسVVة وقVْ Vم َن بVVتربVVية األطVVفال اإلنVVاث ،سVVيأتVVي يVVوم تVVصبح فVVيه هVVؤالء
Vكل امVVتنان إلVVى عVVتبة الVVرحVVمن ويِ V
Vتضر ْعَ Vن بّ V
س َن ال Vنّجاح والVVفالح والVVهناء ألولVVئك املVVع ّلمات ويَVْ Vرج Vنيَّ
الVVبنات أ ّمVVهات يV
Vلتم ْ
ّ
ّ
سموا هذه املدرسة "مدرسة املوهبة"*.
رب اآلياتّ ،
له َّن عل ّو ال ّدرجات في ملكوت ّ
)(55
م;ة األع;لى إن رسVال ِ
السVرور إلVى قVلوبVنا ،الحVمد هلل عVلى أنّVه لVلبنات فVي
Vتك بVخصوص مVدرسVة الVبنات أدخVلت ّ V V
"ي;ا أ َ
Vني فVي ظ ّVل الVعنايVة اإللVهيّة ،كVي تVجاري املVرأة
Vهمة فVضائVل الVعالVم اإلنVسانVي ويVتربّ ْ َ
طهVران مVدرسVة كهVذه يVتل ّق ْ َ
ني فVيها ب ّ
حVVر ْم َ Vن مVVن ك Vلّ
تتيسVVر بVVعد وسVVائVVل ال Vتّر ّقVVي لVVلنّساء ولVVقد ُV
ّV
فVVي زمVVن غVVير بVVعيد الVّ VرجVVل فVVي كVّ Vل املVVياديVVن فVVي إيVVران ،لVVم
صVVبح الهVVدى ،والحVVمد هلل ،يVVتق ّد ْمَ Vن يVVو ًمVVا فVVيو ًمVVا تVVق ّد ًمVVا مVVتواصVالً ،األمVVل أن يVVتف ّو ْقَ Vن فVVي
تVVق ّدم ،لVVكن َّ ُه َّن مVVنذ يVVوم طVVلوع ُ V V
الشVرق غVبطة نVساء الVغرب ،الحVمد هلل عVلى
قرب إلVى اهلل وأن تVصبح نVساء ّV V
الVخصال واإليVمان واإليVقان والVفضائVل والVت ّ ّ
ِ
توفيقك بالخدمة وأنّ ِك تبذلني ّ
الصادقة".
كل سعي وجهد وكذلك املع ّلمة ميس ليليان كابس ،ب ّلغيها تحيّاتي ّ
)(56
حِ VرمVت الVبنات فVي إيVران مVن الVتّعليم حVرمVانًVا كّ Vل ًيّا ،ال مVدرسVة وال دار تVعليم،
VسابVقة ُV
"يVا بVنات املVلكوت ،فVي الVقرون ال ّ
Vرب ش VVفوق ،وأ ّم VVا اآلن ف VVي ه VVذا ال VVقرن ال VVعظيم ل VVقد ش VVمل ف VVضل اهلل ال VVكري VVم ال VVبنات أي ً V
Vضا
Vدرس وال م VVع ّلم وال ُم ٍّ V
ال م ّ V
وفُVVتحت فVVي إيVVران مVVدارس عVVديVVدة لVVتعليم الVVبنات ولVVك ّن ال VتّربVVية مVVفقودة ،مVVع الVVعلم أ ّن ال VتّربVVية أه ّ Vم مVVن ال Vتّعليم ألنّVVها
٢٥

Vأسس VVت ح VVال Vيًّا ،والح VVمد هلل ،م VVدرس VVة ب VVنات ب VVهائ Vيّة ف VVي ه VVمدان ،ع VVليكم أيّ VVها
أع VVظم ف VVضيلة ل VVلعال VVم اإلن VVسان Vيّ ،ل VVقد ت ّ V
امل VVع ّلمون االه VVتمام ب VVال Vتّرب VVية أك VVثر م VVن ال Vتّعليم وت VVلقني ال VVبنات ال VVعصمة وال VVعفّة واألدب واألخ VVالق ال VVحسنة وت VVعليمهنّ
العلوم ،إذا سلكتم هذا املنهج أحاط موج تأييدات امللكوت األبهى أوج تلك املدرسة ،أملي أن تكونوا موفّقني".
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Vص تVVلقني ك Vلّ
"ملVVسألVVة األيVVتام أهVّ Vميّة بVVالVVغة فVVي هVVذا األمVVر املVVبارك ،يVVجب مVVالطVVفة األيVVتام وتVVعليمهم وتVVربVVيتهم ،وبVVاألخّ V
يVVتيم عVVلى قVVدر اإلمVVكان تVVعالVVيم حVVضرة بVVهاء اهلل ،أسVVأل اهلل أن تVVكون لVVليتامVVى أبًVVا شVVفو ًقVVا وأ ًمّVVا حVVنونًVVا وأن تVVحييهم
ب VVنفحات روح ال VVقدس ح Vتّى ي VVبلغوا س ّ Vن ال Vّ Vرش VVد وي VVصبح ك Vّ Vل واح VVد م VVنهم ل VVلعال VVم اإلن VVسان Vيّ خ VVاد ًم VVا ح VVقيقيًّا وش VVم ًعا
منيرا".
ً
)(58
سVس فVي هVمدان صVندوق إعVانVة
السVرور عVلى أنّVه ،والحVمد هلل ،أ ُ ّV V
وسVررنVا غVايVة ّV V
"أيّVها الVثّابVت عVلى العهVد وصVل كVتابVكم ُV V
خ VVيريّ VVة ،آم VVل أن ي VVصبح س VVببًا ل VVلنّجاح وال VVفالح ب VVصورة ُكّ V Vليّة وي VVؤ ّدي إل VVى ت VVوف VVير أس VVباب ال Vّ Vراح VVة وال Vّ Vرف VVاه ل VVلفقراء
ّ
والضعفاء وتربية األيتام.
إ ّن ملVسألVة تVربVية األطVفال والVعنايVة بVاأليVتام أه ّVميّة بVالVغة ،وكVذلVك تVربVية الVبنات وتVعليمه ّن أهّ Vم األمVور كّ Vلها ،أل ّن هVؤالء
Vيصبح َن أ ّمVVهات ،واملVVر ّبVVيات األ ُ َول لVVألطVVفال ه ّ Vن األ ّمVVهات ،يVVنشأ ال Vطّفل ويVVنمو وف ً Vقا لVVتربVVيته ّن ويVVبقى تVVأثVVير
الVVبنات سV
ْ
Vصعب ج ً Vدّا تVVغييرهVVا وتVVبديVVلها ،فVVكيف تVVقدر األ ّم عVVلى تVVربVVية أطVVفالVVها وتVVعليمهم إن
تVVلك ال VتّربVVية مVVدى الVVحياة ،ومVVن الّ V
Vصبيان ،هVذا
كVانVت هVي نVفسها جVاهVلة ومحVرومVة مVن الVتّربVية؟ إذًا بVات مVن املVعلوم أ ّن تVربVية الVبنات أهّ Vم مVن تVربVية ال ّ
أهمية كبرى ويجب النّظر فيه ّ
وهمة.
بكل سعي ّ
أمر له ّ
قVال اهلل تVعالVى فVي الVقرآن الVكريVم ال يس;توي ا ّل;ذي;ن ي;علمون وا ّل;ذي;ن ال ي;علمون ،فVالجهVل مVذمVوم إطVال ًقVا سVواء
ف VVي ال Vذّك VVور أم ف VVي اإلن VVاث ،ب VVل وض VVرره ل VVلبنات أك VVثر .له VVذا آم VVل أن ي VVبذل األح Vبّاء غ VVاي VVة ال ِ Vه ّمة ف VVي ت VVرب VVية األط VVفال
ّ
ذكورا وإناثًا ،هذا هو الحقّ وما بعد الحقّ إالّ
الضالل املبني".
وتعليمهم
ً
)(59
Vنب إلVى مVدارس سVائVر املVلل ،ولVو أ ّن هVؤالء األطVفال فVي الVحقيقة
كVنت قVد كVتبت بVخصوص بVنات األحVبّاء الVلواتVي يVذه ْ َ
الشVبُهات تُVب ّدل قVلوب
يVتل ّقون قVليالً مVن الVعلم فVي تVلك املVدارس ،إالّ أ ّن تVأثVير أخVالق املVع ّلمات أمVر ُمسّ Vلم بVه ،وإلVقاءهّ Vن ُّ V
ني األخVالق ال ّVربّVانVيّة
الVبنات وتُVغيّرهVا .عVلى أحVبّاء اهلل أن يVهيّئوا مVدرسVة لVلبنات لِVتُربّVى الVبنات فVيها تVربVية إلVهيّة ويVتل ّق ْ َ
Vصدق واألمVانVة
Vصفات ال ّVرحVمانّ Vية ،فVالVطّفل كVالVغرسVة الVطّر ّيVة يVنشأ ويVنمو كVيفما ُيVر ّبVى ،إذا ر ّبVيته عVلى ال ّ
ويتخّ Vل ْق َن بVال ّ
Vتقيما ويVنشأ ويVنمو بVغايVة الVطّراوة والّ VلطافVة ،وإذا أُسVيئت تVربVيته خVرج عVن طVريVق االسVتقامVة
وعVبادة اهلل يVصبح مس ً
واعVو ّج عVوده وال عVالج لVه بVعد ذلVك ،حً Vقّا إ ّن املVع ّلمات األوروبVيّات يVع ِّل ْم َن الّ Vلغات والVكتابVة وتVدبVير املVنزل وفّ Vن الVتّطريVز
Vيدب فVVيه ّن سVVوء األخVVالق واملسVVلك والVتّكبّر
والVVخياطVVة ،ولVVكن يVVغيّ ْر َن األخVVالق كّ Vليًّا بVVحيث ال تVVعود تVVعجبه ّن أ ّمVVهاتVVهنّ ،فّ V
والVVغرور ،يVVجب إذًا تVVدريVVبه ّن بVVأسVVلوب يVVزداد فVVيه ّن الVVخضوع والVVخشوع وال VطّاعVVة واالنVVقياد آلبVVائVVه ّن وأجVVداده ّ Vن يVVو ًمVVا
ويصبح َن بذلك سببًا لراحة الجميع وطمأنينتهم".
فيو ًما،
ْ
٢٦

)(60
"الح VVظوا ع VVندم VVا ت VVكون األ ّم VVهات م VVؤم VVنات ي VVصبح األط VVفال أي ً V
Vضا م VVؤم VVنني ول VVو ك VVان ال VVوال VVد غ VVير م VVؤم VVن ،وإذا ك VVان VVت
حِ Vر َم األطVفال مVن اإليVمان ولVو كVان الVوالVد فVي أعVلى درجVة مVن اإليVقان واالطVمئنان إالّ م;ا ق;دّر
األ ّVمVهات غVير مVؤمVنات ُV
وال;حكم ع;لى األغ;لب .ولهVذا عVلى اآلبVاء واأل ّVمVهات االعVتناء بVأطVفالVهم الVبنات غVايVة االعVتناء ،وتVربVيته ّن عVلى أيVدي
ِ
Vتمرنّ
Vتدربْ َ Vن عVVلى كVVافّVVة أنVVواع الVVفنون ،وي Vطّل ْع َن عVVلى كVّ Vل مVVتط ّلبات حVVياة اإلنVVسان ،ويّ V
املVVاهVVرات مVVن املVVع ّلمات ،كVVي يّ V
على أسباب سعادة األسرة ورفاهيتها.
VؤسVVس بVVعون اهلل
بVVناء عVVليه يVVجب عVVلى املVVحفل الVّ VروحVVانVVي فVVي عVVشق آبVVاد أن يVVكون س Vبّا ًقVVا فVVي هVVذا األمVVر الVVهام ،ويV ّ V
مؤسسة تكون سببًا للنّجاح والفالح األبديّني".
وعنايته
ّ
)(61
"يVVا إمVVاء الجVVمال األبVVهى وصVVلني كVVتابVVك ّن وسVVررت جً Vدّا عVVند قVVراءة سVVطوره ،الحVVمد هلل عVVلى أ ّن إمVVاء الVّ VرحVVمن شّ Vك ْلنَ
Vهمة فVVي تVVربVVية األطVVفال ،لVVكن يVVجب أن يVVكون هVVذا املVVحفل
مVVحفالً لVVدراسVVة فّ Vن الVتّبليغ ولVVلقيام بنشVVر الVنّفحات وبVVذل الّ V
روحVVان Vيًّا مً V
VساطVVعة واألد ّلVVة الVVقاطVVعة عVVلى طVVلوع شVVمس
Vحضا ،يVVعني يVVدور الVVبحث فVVي الVVحجج الVVبالVVغة والVVبراهVVني الّ V
ال VVحقيقة ،وك VVذل VVك االه VVتمام ب ّ V
السVVلوك واألخ VVالق
وحVVسن ّ V
Vكل وس VVيلة ت VVكون س VVببًا ل VVترب VVية ال VVبنات وت VVعليم ال VVعلوم واآلداب ُ V
والVVعفّة والVVعصمة وال Vثّبات واالسVVتقامVVة وق ّ Vوة الVVعزم وصVVفاء ال Vنّيّة ،ولVVتدبVVير املVVنزل وتVVربVVية األطVVفال وكVّ Vل مVVا يحسVVب مVVن
حVVسن األخVVالق فVVي ُق ْمنَ
ضVVروريّVVات حVVياة الVVبنات ومVVتط ّلباتVVها كVVي تVVتربّVVى هVVؤالء الVVبنات فVVي حVVصن الVVكماالت وحجVVر ُV
درب عVلى مVا
بVتربVية أطVفالVهن مVنذ ال ّ
Vصغر بVأحVسن اآلداب واألخVالق عVندمVا يVص ِب ْح َن بVدورهّ Vن أ ّVمVهات ،كVما عVليه ّن الVت ّ ّ
Vصحة األط VVفال وق ّ Vوة ُب VVنيتهم وص VVيان VVتهم م VVن ع VVروض األم VVراض .وع VVندم VVا ت VVنتظم األم VVور ع VVلى ه VVذا امل VVنوال
يV
Vختص ب ّ V
ّ
يصبح ّ
كل طفل بهائيّ غرسة ال مثيل لها في الجنّة األبهى".
)(62
"فُ ِ Vر َ
ض ال VVيوم ع VVلى أح Vبّاء اهلل ووج VVب ع VVليهم ت VVرب VVية أط VVفال VVهم ب VVال VVقراءة وال VVكتاب VVة وت VVعليمهم م VVختلف ف VVروع امل VVعرف VVة ك VVي
Vرب لVVلطفل هVVي األم ،أل ّن الVطّفل فVVي أ ّول نVVشأتVVه ونVVم ّوه كVVالVVغصن
يVVتق ّدمVVوا يVVو ًمVVا فVVيو ًمVVا عVVلى جVVميع املسVVتويVVات ،أ ّول ُمّ V
Vتقيما ،ويVنشأ ويVنمو فVي غVايVة االعVتدال،
Vتقيما يVصبح مس ً
ال ّVرطVب يVمكن تVربVيته عVلى أ ّيVة صVورة أر ْدت ،إذا ر ّبVيته مس ً
ومؤسسة أخالقه وآدابه.
وإنّه ملن الواضح أ ّن األم هي املربّية األُولى للولد
ِّ
إذًا أ ّيVتها األ ّVمVهات الVحنونVات اعVلمن حVقّ الVعلم أ ّن تVربVية األطVفال عVلى آداب كVمال اإلنVسانّ Vية لVهي أفVضل عVبادة لVدى
الرحمن وال يمكن تص ّور ثواب أعظم من هذا"...
ّ
)(63
أسسVVتموه فVVي تVVلك املVVديVVنة ال Vنّوراء كVVان مVVناس Vبًا وقVVاب Vالً لVVإلطVVراء ،لVVقد
"يVVا إمVVاء الVّ VرحVVمن إ ّن املVVحفل الVّ VرحVVمان Vيّ ا ّلVVذي ّ
Vسماو ّيVVة ،واآلن عVVليك ّن أن
Vهمة ح ً Vقّا وسVVبق ّ
بVVذل ّ V
نت ال ُ Vك ّل فVVي قVVيامVVك ّن عVVلى خVVدمVVة عVVتبة الVVكبريVVاء وفVVزت ّ Vن بVVاملVVوهVVبة الّ V
نت الّ V
Vهمة وروحVانVيّة وتVرتّْ Vل َن آيVات اهلل وتش ِ
Vتغ ْل َن بVذكVر الVحقّ وبVيان الVحجج والVبراهVني،
تVجتم ْع َن فVي ذلVك املVحفل الVنّورانVيّ ب ّ
٢٧

Vورا وإنVVاثًVVا ،كVVي تVVتم ّك َن األ ّمVVهات مVVن تVVربVVية
وأن تVVس َع ْ َ
ني فVVي هVVدايVVة نVVساء تVVلك ال ّ VديVVار واالهVVتمام بVVتربVVية األطVVفال ذكً V
ِ
Vصغر تVربVية كVامVلة ،وتVلقينهم األخVالق الVحسنة ،وهVدايVتهم إلVى فVضائVل الVعالVم اإلنVسانVي ،ومVنعهم عVن
أوالد ِهَّ Vن مVنذ ال ّ
صVدور أ ّيVة حVركVة مVذمVومVة ،ورعVايVتهم بVني أحVضان الVتّربVية الVبهائّ Vية ،حVتّى ينهVل األحVداث مVن األطVفال لVنب املVعرفVة مVن
Vهمة والVV Vعزم والحVV Vزم فVV Vي األمVV Vور
حVV Vسن ّ V
ثVV Vدي مVV Vحبّة اهلل ،ويVV Vنشأوا ويVV VترعVV VرعVV Vوا ويVV Vتل ّقنوا ُV
السVV Vلوك وعVV Vل ّو الVV Vفطرة والّ V V
Vهمة وال ِVعفّة والVعصمة ،وإنVجاز
VتدربVوا عVلى سVم ّو الVتّفكير وعVلى املVحبّة والVطّموح وعVل ّو ال ّ
واالسVتقامVة فVي ك ّVل عVمل ،وي ّ
كVّ Vل عVVمل يُعهVVد إلVVيهم املVVباشVVرة بVVه .لهVVذا عVVلى األ ّمVVهات االهVVتمام بVVتربVVية األطVVفال والVنّظر فVVي شVVأنVVها بVVعني االعVVتبار،
ِ
Vغارهَّ V Vن ك VVما ي VVربّ VVي
Vري ي VVمكن ت VVرب VVيته ك VVيفما ت VVشاء ،وع VVليه ي VVجب ع VVلى األ ّم VVهات ت VVرب VVية ص V
أل ّن ال VVغصن ط VVامل VVا ه VVو ط ّ V
Vب اآلخVVريVVن
Vهارا فVVي الVVعمل عVVلى تVVأسVVيس اإليVVمان وخVVشية اهلل ُV
البسVVتان Vيّ أغVVراسVVه ويVVعتني بVVها ،والّ V
وحّ V
Vسعي لVVيالً نً V
Vصفات الVVحسنة فVVي أطVVفال ِ Vهنَّ ،لVVتثني األ ّم وتُVVطري طVVفلها ك ّ Vلما قVVام بVVعمل مVVمدوح ولVVتمأل قVVلبه
وفVVضائVVل األخVVالق والّ V
Vرورا ،وإذا صVدرت مVن الVطّفل أدنVى حVركVة شVاذّة لVتنصحه وال تVعاتVبه ولVتعامVله بVوسVائVل مVعقولVة ولVو بVقليل مVن الVزّجVر
س ً
ّ
في الكالم إذا َل ِزم األمر ،ولك ّن ّ
والشتم ال يجوزان أب ًدا فإنّهما يفسدان أخالق الطفل".
الضرب
)(64
Vنت ال ّ VلواتVVي يVVجب عVVلي ُك َّن تهVVذيVVب أخVVالق
"يVVا إمVVاء الVّ VرحVVمن لVVقد عهVVدت إلVVيك ّن تVVربVVية األطVVفال مVVنذ بVVدايVVة طVVفولVVتهم ،أنَ ُّ V
ِ
والسهVر عVليهم ومVراقVبتهم فVي جVميع الVظّروف واألحVوال ،فVالVحقّ ج ّVل جVاللVه قّ Vدر أن تVكون األ ّVمVهات املVربّVيات
أوالد ُكَّ Vن
ّ
األ ُ َول لVVألطVVفال واألوالد ،والخVVدمVVة هVVذه مVVن أعVVظم وأخVVطر الVVوظVVائVVف ومVVقامVVها عVVزيVVز وجVVليل لVVلغايVVة وال يVVجوز ال Vتّهاون
والتّقاعس في شأنها"...
)(65
" ..ب ّ Vلغ ن VVور ع VVينيك ...وك VVذل VVك ول VVدك األص VVغر ...ت VVحيّات VVي وأش VVواق VVي ال VVقلبيّة ،إنّ VVي أح Vبّهما وأع Vزّه VVما ح ً Vقّا ك VVمحبّة أب
ش VVفوق ألوالده األع Vزّاء ،أ ّمVVا أن VVت ع VVام ْ Vلهما ب ّ V
Vكل ل VVطف وم VVحبّة ،اب VVذل ف VVي س VVبيل ت VVرب VVيتهما وت VVعليمهما ه Vّ Vمة ب VVال VVغة ك VVي
ي VVتر ّب VVيا ب VVلنب م VVحبّة اهلل وي VVنشئا وي VVنموا ،ه VVذه ه VVي وظ VVيفة ال VVوال VVدي VVن أن ي VVبذال ف VVي ت VVعليم أوالده VVما وت VVرب VVيتهم م VVنتهى
Vسعي والج ِّ Vد .وثVّ Vمة وظVVائVVف مVVق ّدسVVة فVVي عهVVدة األطVVفال تVVجاه الVVوالVVديVVن وا ّلVVتي يVVجب مVVراعVVاتVVها وإجVVراؤهVVا ،وهVVي
الّ V
وظائف وتع ّهدات مد ّونة ومسطورة في الكتاب اإللهي...
إن ُرقVيّ األطVفال فVي هVذا الVعالVم وفVي عVالVم املVلكوت يVتو ّقVف عVلى رضVاء األبVويVن وسVرورهVما وبVدونVهما سيجVد األطVفال
أنفسهم في خسران مبني".
)(66
"يVا عVزيVز عVبد الVبهاء ُVكVن ابVن والVدك وثVمرة لVتلك ّ
الشجVرةVُ ،كVن ابVنًا ُولِVد مVن عVنصر روحVه وجVنانVه ولVيس كVالVذي ُجِ Vب َل مVن
مVVاء وطVVني ،إ ّن الVVولVVد الVVحقيقي هVVو مVVن َقVِ Vدم إلVVى الVVوجVVود مVVن الVVجب ّلة الVّ VروحVVان ّ Vية ألبVVيه ،أسVVأل اهلل أن تVVكون فVVي جVVميع
األحيان ثابتًا راس ً
خا وموفّ ًقا بالتّأييدات اإللهيّة".
)(67
"أيّVها األطVفال األعVزّاء إ ّن والVدكVم شVفوق وعVطوف وهVو يVح ّن عVليكم ويVعطف بVكم ويVلتمس لVكم ال ُّVرقVيّ والVتّق ّدم ويVطلب
والسVلوك
ّV V
لVكم حVياة أبVد ّيVة فVي املVلكوت اإللVهيّ .إذًا أيVها األطVفال األعVزّاء واجVبكم هVو كسVب رضVائVه وتVوفVير املس ّVرة لVه،
٢٨

فVي سVبيل هVدايVته ،انجVذبVوا إلVى مVغناطVيس مVحبّة اهلل وتVرعVرعVوا فVي أحVضان عVنايVته لVتصبحوا فVي الVعاقVبة أغVصا ًنVا
Vورا م VV Vن س VV Vلسال ف VV Vيضه وأل VV Vطاف VV Vه ف VV Vتزدادوا نُ VV Vضرة
ذوي ط VV Vراوة وج VV Vمال ف VV Vي ال VV Vجنّة األب VV Vهى وت VV Vنال VV Vوا ن VV Vصيبًا م VV Vوف ً V V
واخضرارا".
ً
)(68
خVطى حVضرة حVكيم وأن يVتربّVوا عVلى ذلVك املسVلك ،أل ّن تVلكم الVنفوس الVبارزة
" ...عVلى الشVباب الVيافVعني أن يسVلكوا ُV
الشVباب أن يVنشأوا لVيقومVوا مVقام آبVائVهم كVي تVزداد هVذه املVوهVبة يVو ًVمVا
مVن أمVثالVه صVعدت إلVى املVلكوت األبVهى ،فVعلى ّ V V
ف VVيو ًم VVا ف VVي س VVالل VVة ك Vّ Vل ف VVرد م VVن أح Vبّاء اهلل ال VVذي VVن تح Vّ Vملوا امل VVش ّقات ال VVعظيمة وتُ VVعطي ف VVي ال VVعاق VVبة ث VVماره VVا ف VVي ك VVال
ال ّدار ْين".
)(69
"إ ّن مVدرسVة األطVفال فVي أيّVام اآلحVاد لVقراءة ألVواح حVضرة بVهاء اهلل وتVعالVيمه وإلVقاء كVلمة اهلل عVلى مVسامVع األطVفال
VتمريVن فVي إحVياء هVذا املجVمع دائ ًVما وأعVطوا لVه اهVتمامVكم كVي يVتّسع يVو ًVمVا فVيو ًVمVا ويVحيا
هVي فVعالً مVباركVة ،كVونVوا مس ّ
بVنفثات روح الVقدس ،وإن نُVظّمت هVذه الVنّدوة كVما يVنبغي ويVليق اعVلم عVلم الVيقني أنّVه سVتكون لVها نVتائVج عVظيمة شVرط
اتّVVصافVVكم بVVال Vثّبات واالسVVتقامVVة وبVVغير ذلVVك تVVدوم أيّVVا ًمVVا ثVVم تVVنسى روي ً Vدا روي ً Vدا ،فVVال Vنّجاح مVVرهVVون بVVاالسVVتقامVVة وهVVي
ّ
ا ّلتي تقود ّ
اختل وتالشى".
كل أمر إلى نتائج مثمرة عظيمة وإالّ دام أيّا ًما معدودة ثم
)(70
VساسVVا ب VVال VVفرح ف VVي ق VVلبي وأوج VVدت م VVشاه VVدة
ًV
"ي VVا أط VVفال امل VVلكوت وص VVلتني رس VVائ VVلكم وص VVورك VVم فس Vبّبت ق VVراءت VVها إح V
Vرورا ،وك VVان ف VVحوى رس VVائ VVلكم ،والح VVمد هلل ،ي ّ V
Vبني م VVن
Vدل ع VVلى ت V ّ V
VوجVVهكم إل VVى اهلل واتّ VVكال VVكم ع VVليه ،وت ّ V
ال Vّ Vرس VVوم ب VVهجة وس ً V
شVمائVلكم أ ّن نVور مVحبة اهلل واضVحة وظVاهVرة عVلى جVباهVكم ،أسVأل اهلل أن تVتل ّقنوا فVي هVذه املVدرسVة فVي أيVام اآلحVاد
VتدربVوا عVلى األخVالق ال ّVرحVمانVيّة وتVتر ّقVVوا يVو ًVمVا فVيو ًVمVا كVي يVصبح ك ّVل واحVد مVنكم شVجيرة ال مVثيل
عVلو ًVمVا سVماويّVة وأن ت ّ
لها في حديقة اهلل املتعال وذات أوراق وبراعم وأثمار كثيرة".
)(71
"ي VVا ش VVجيرات م VVرج اله VVداي VVة ال VVفري VVدة وش VVباب أه VVل ال VVحقيقة ،ول VVو أنّ VVكم ال VVيوم ت VVالم VVذة أم VVلي أن ت VVصبحوا أس VVات VVذة
وتVVترعVVرعVVوا فVVي بسVVتان الVVعلم و الVVعرفVVان بVVرشVVحات سVVحاب الVVعنايVVة كVVالVVورد والVّ VريVVحان فVVيتح ّول كVّ Vل واحVVد مVVنكم إلVVى
شج VVرة م VVثمرة ف VVي غ VVاي VVة ال VVطراوة وال ّ Vلطاف VVة ذات دوح VVة م VVليئة ب VVال Vثّمار الح VVلوة ال ّ V
Vشه ّية ،إ ّن ال Vتّأي VVيدات ال VVغيب ّية اإلل VVه ّية
ت VVجعل ك Vّ Vل ف VVرد م VVنكم ي VVنبوع ال VVعلم وامل VVعرف VVة وت VVصل م VVن امل VVإل األع VVلى إل VVى ق VVلوب VVكم اإلل VVهام VVات ال VVغيبيّة وت VVحصلوا ع VVلى
الشمس امل ُ ِ
ٍ
حينئذ تصبح القطرة كالبحر والذ ّّرة بمثابة ّ
ش ّعة.
االنكشافات املعنويّة،
تفس;;ر ال;;قرآن م;;ن ذك;;ر ب;;اط;;نه وب;;اط;;ن ب;;اط;;نه ل;;تقدر ،ألنّ
ّ;
ي VVتفضل ح VVضرة ال VVباب ق VVائ Vالً :ل;;و أرادت ن;;ملة أن
;صمدان;ية ق;د تلج;لج ف;ي ح;قيقة ال;كائ;نات ،طVاملVا مVنحت نVملة ضVعيفة اسVتعدا ًدا لVطيفًا كهVذا فVمعلوم
ّ;
الس; ّر ال ّ
بVاألحVرى مVاذا تVكون مVدى الVعون والVعنايVة فVي ظ ّVل فVيوضVات الجVمال املVبارك روحVي ألحVبّائVه الVفداء وكVم مVن الVتّأيVيدات
واإللهامات ستتواصل.

٢٩

Vهارا كVي تVكتشفوا الVحقائVق واملVعانVي وتVدركVوا أسVرار يVوم الVظّهور وتّ V
طلعوا
إذًا أيّVها ّV V
الشVباب الVنّورانVيون اجهVدوا لVيالً ن ً
عVVلى حVVجج إشVVراق االسVVم األعVVظم وبVVراهVVني ظVVهوره ،تVVف ّوهVVوا بVVالVثّناء وأقVVيموا األد ّلVVة والVVبراهVVني ،قVVودوا الVVعطاشVVى إلVVى
م VVعني م VVاء ال VVحيوان ،ام VVنحوا امل VVرض VVى ش VVفا ًء ح VVقيق ًيّا ك VVون VVوا ت VVالم VVذة ال VVحقّ وأطV Vبّاء إل VVه ّيني وع VVال VVجوا م VVرض VVى ع VVال VVم
اإلن VVسان ،واج VVعلوا م VVن املح VVروم VVني أص VVدق VVاء ح VVميمني ،وأدخ VVلوا األم VVل إل VVى ق VVلوب ال VVقان VVطني ،أي VVقظوا ال Vنّائ VVمني ون Vبّهوا
الغافلني ،هذه هي ثمرة الوجود وهذا هو املقام املحمود".
)(72
"ر ّب VVوا األط VVفال م VVنذ ص VVغر س Vنّهم ب VVحيث ي VVعام VVلون ال VVحيوان ب VVمنتهى ال Vّ Vرأف VVة وال Vّ Vرح VVمة ،ي VVسعون ف VVي ش VVفائ VVه إن ك VVان
م VVري ً V
Vضا ،وي VVطعمون VVه إن ك VVان ج VVائ ً Vعا ،وي VVروون ظ VVمأه إن ك VVان ع VVطشانً VVا ،وي VVعملون ع VVلى راح VVته إن ك VVان ت VVعبًا ،م VVعظم
الVناس مVذنVبون والVحيوان بVال ذنVب ،فVال ريVب أ ّن الVبريء أولVى بVال ّVرحVمة وال ّ
Vشفقة ،تُسVتثنى مVن ذلVك الVحيوانVات املVؤذيVة
الرحمة بها ظلم في حقّ اإلنسان وسائر الحيوانات".
كالذّئب املفترس والحيّة الالّدغة وغيرها ،إذ ّ
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من آثار حضرة وليّ أمر اهلل شوقي أفندي
)(1
Vضرع إلVى الVباري تVعالVى وألVتمس عVونVه وتVأيVيده ألعVضاء الّ Vلجنة الVعامVلة لVتربVية األطVفال لVكي يVوفّVقهم فVي عVمل كVان
"أت ّ
ق VVري Vبًا وع VVزي Vزًا ج ً Vدّا ع VVلى ق VVلب ح VVضرة ع VVبد ال VVبهاء وي VVأخ VVذ ب VVأي VVدي VVهم ف VVي ت VVنشئة ن VVفوس ل VVيصبحوا ف VVي مس VVتقبل األي VVام
خ ّدا ًما مخلصني وف ّعالني ألمر اهلل".
)(2
الشVباب مVا ّد ًيّVا وروحVانً Vيّا
"يVجب عVلى املVحافVل ال ّVروحVانّ Vية املحّ Vل ّية أن تتشVبّث بVكل الVوسVائVل املVمكنة لVديVها لVتنويVر أفVكار ّV V
VؤسVVسات تVVربVVويVVة بVVهائ Vيّة حVVيثما أمVVكن ذلVVك وتشVVرف عVVلى تVVنظيم أعVVمال تVVلك
وتهيّ °أسVVباب تVVربVVية األطVVفال وتنش °مV ّ V
املؤسسات وإدارتها وتتّخذ اإلجراءات الكفيلة لتق ّدمها وتط ّورها عن طريق أحسن الوسائل".
ّ
)(3
أ ّمVVا بVVالنسVVبة لVVلنّشاطVVات األمVVر ّيVVة ا ّلVVتي يVVقوم بVVها "أطVVفال املVVلكوت" فVVي أمVVريVVكا ،فVVأمVVلي ودعVVائVVي أن يشVبّوا لVVيصبحوا
خ ّ Vدا ًمVVا ف ّ VعالVVني ألمVVر حVVضرة بVVهاء اهلل ،وإ ّن إخVVالصVVهم وتVVضحيتهم واسVVتعدادهVVم لVVلمساعVVدة بVVشأن مشVVرق األذكVVار
VؤشVVرات واض VVحة للمس VVتقبل ال VVباه VVر ل VVألم VVر امل VVبارك ف VVي ت VVلك ال VVبالد
ون VVشاط VVهم ف VVي املج ّ Vلة ال VVبهائ Vيّة ،ف VVإنّ VVها ج VVميعها م V Vّ V
ب العليّ أن يهديهم بعنايته ومحبّته ويصونهم وينصرهم في رسالتهم الحيويّة املستقبليّة".
الر ّ
وأسأل ّ
)(4
Vصبيان والVبنات ،فVمن املVهام املVخ ّولVة إلVى أعVضاء املVحفل
"مVن األمVور األسVاسّ Vية الVحيو ّيVة فVي هVذه األ ّيVام هVو تVربVية ال ّ
ال ّVروحVانVي هVو أن يVبذلVوا الجهVد ب ّ
Vكل قVواهVم وبVمساعVدة األحVبّاء لVتأسVيس املVدارس مVن أجVل تVربVية الVذّكVور واإلنVاث مVن
األط VVفال ت VVرب VVية روح VVان Vيّة وت VVعليمهم م VVبادئ ت VVبليغ األم VVر وت VVالوة اآلي VVات وإت VVيان ال VVبيّنات وت VVاري VVخ األم VVر امل VVبارك وال VVفنون
Vشهورا بVVحيث يVVقصد األطVVفال مVVن جVVميع الVطّبقات املVVدارس
املVVتن ّوعVVة والّ Vلغات لVVكي يVVصبح أسVVلوب الVتّربVVية الVVبهائVيّة مV
ً
البهائ ّية ليتع ّلموا فيها مبادئ التّعاليم اإلله ّية والعلوم املا ّد ّية فيم ّهدوا بذلك أسباب ترويج أمر اهلل".
)(5
"إ ّن مج ّ Vلة أط VVفال امل VVلكوت ال VVتي تس ّ Vلمت ال Vنّسخة األخ VVيرة م VVنها م VVن رائ VVدة ف VVكرت VVكم اآلن VVسة روب VVارت VVس ا ّلVVتي ال ت VVعرف
الVVكلل قVVد أشVVعلت فVVي نVVفسي نVVار آمVVال جVVديVVدة بVVحيث حVّ VركVVت مVVشاعVVري ألرسVVل إلVVيكم هVVذه الVّ VرسVVالVVة الVVتي تحVVمل لVVكم
حبّي وثقتي في ال ّدور العظيم الذي ُق ّدر لكم أن تقوموا به من أجل األمر املبارك في املستقبل.
للشVVباب ال VVبهائ Vيّ ف VVي ج VVميع
إنّ VVني أش VVعر أنّ VVه م VVن ال VVضروري أن ت VVغرس ه VVذه املج VVلة – ا ّلVVتي ه VVي األول VVى وال VVوح VVيدة ّ V
Vص فVVي كVّ Vل طVVفل بVVهائVVي الVVفرص الVVفريVVدة واملVVسؤولVيّات
أنVVحاء الVVعالVVم -روح الVVوعVVي واإلدراك فVVي نVVفوس قVّ VرائVVها بVVاألخّ V
املستقبل ّية نحو املهام العظيمة التي تنتظره في مستقبل األ ّيام وذلك في ّ
كل ما تنشره.
Vشجعها وتVعكسها
VصاعVد فVي الVعالVم الVبهائVي وت ّ
إ ّن مVن واجVب هVذه املجّ Vلة أن تVطّلع عVلى مVختلف نVشاطVات الVجيل ال ّ
عVVلى صVVفحاتVVها .وعVVليها أن تVVقيم ُعVVرى مVVن ال VزّمVVالVVة الVVحقيقيّة بVVني جVVميع أطVVفال حVVضرة عVVبد الVVبهاء وتVVوطّVVدهVVا سVVواء
٣٣

الشVرق أو فVي الVغرب وأن تVكشف ألعVينهم رؤيVة مسVتقبل ذهVبيّ أمVامVهم .ويVجب أن تVطبع هVذه املجVلة عVلى
كVانVوا فVي ّV V
الغض – ّ
ّ
الضرورة امل ُ ّلحة لتأسيس أساس ُمحكم لرسالتهم في الحياة.
قلوبهم اآلن – وهم في عمرهم
Vثيرا وا ّلVذيVن أسVبغ عVليهم بVركVاتVه الVعظيمة وعVطفه
أؤ ّ VكVد لVكم أ ّن أمVر أطVفال املVلكوت ا ّلVذيVن أحVبّهم حVضرة عVبد الVبهاء ك ً
ال VالّمVVتناهVVي ،مVVا زال عVVزي Vزًا عVVلى قVVلوبVVنا وقVVري Vبًا مVVنها .ويVVكمن فVVيكم يVVا خVVلفاء الVّ Vر ّواد األبVVطال لهVVذه ال Vنّهضة الVVعامل ّ Vية
املهمة ا ّلتي استه ّلها أولئك األبطال بنُبل كبير أال وهي خدمة العالم اإلنسانيّ قاطبة وإنقاذه.
أمل إنجاز
ّ
ضرع أثVناء سVاعVات تَVبَتُّلي
أ ّVمVا بVخصوص مVشاركVتي املVتواضVعة فVي الخVدمVة والّ VدعVم فVال أمVلك سVوى الّ VدعVاء لVكم والVت ّ ّ
Vلتمسا لVكم هVدايVة حVضرة بVهاء اهلل وبVركVاتVه وتVأيVيده طVالVبًا مVنه بحVرارة أن يVوفّVقكم فVي
فVي املVقامVات املVق ّدسVة الVثّالثVة ُVم
ً
السعيدة امل ُ ْق ِبلة لتأسيس ملكوته وتحقيق كلمته.
األ ّيام ّ
ولتلهمكم مج ّلتكم أن تبلغوا هذا الهدف".
)(6
"كVVان حVVضرة عVVبد الVVبهاء دو ًمVVا ي ّ Vعلق أهVVميّة عVVظيمة ج ً Vدّا عVVلى تVVربVVية األطVVفال ،وإنّVVنا لVVنغتنم الVVفرصVVة لVVتهنئتكم عVVلى
Vلحة
نVVجاحVVكم الVّ VرائVVع فVVي حVVقل الخVVدمVVة هVVذا ونVVأمVVل أن يV ّ V
VتوسVVع عVVملكم يVVو ًمVVا مVVا لVVيشمل الشVVرق حVVيث الVVحاجVVة إلVVيه ُمّ V
ج ًدّا".
)(7
Vسؤال ال VVذي ك VVنت ق VVد س VVأل VVته وه VVو ع Vّ Vما إذا ك VVان م VVن األف VVضل أن ت VVقوم ب VVزي VVارة ل VVألرض امل VVق ّدس VVة أو
"ب VVخصوص ال ّ V
Vسفر لVشاب تVكفّلت أنVت بVتعليمه ،يVو ّد حVضرة شVوقVي أفVندي أن أكVتب إلVيك بVأنّVه وإن كVان مVن
االحVتفاظ بVمصاريVف ال ّ
دواعVي سVروره الVبالVغ وسVرور األسVرة املVباركVة أن يVرحVبّوا بVك فVي بVيت مVوالنVا املVحبوب حVضرة عVبد الVبهاء ويVشاركVوك
السVرمVد ّيVة املVتدفّVقة فVي داخVل مVقامVه املVق ّدس وحVوالVيه ،فVإنّVه يVعتقد أنّVه أكVثر أهVم ّية أن تسVتمرّ
عVنايVات مVوالنVا الVعظيم ّ V V
فVVي مVVساعVVدة ذلVVك الّ V
Vشاب ا ّلVVذي تVVكفّلت بVVتربVVيته .إنّVVه يVVنصحك بVVذلVVك وهVVو ُمVVدرك تVVما ًمVVا قVVول حVVضرة بVVهاء اهلل املVVبدع
وهو أ ّن ا ّلذي ربّى ابنه أو ابنًا من األبناء فكأنّه ربّى أحد أبناء بهاء اهلل نفسه".
)(8
"مVVن جVVملة الVVواجVVبات املVVق ّدسVVة لVVلمحافVVل الVّ VروحVVان Vيّة هVVي تVVعميم الVVعلم واملVVعرفVVة وتVVأسVVيس املVVدارس وتVVهيئة ال Vتّسهيالت
ال ّ V
Vورا وإن VVاثً VVا ،ي VVجب أن ي VVتع ّلم ك Vّ Vل ط VVفل م VVن دون اس VVتثناء وف VVي
Vضرور ّي VVة م VVن أج VVل كس VVب ال VVعلم لج VVميع األط VVفال ذك ً V
سVنوات عVمره األولVى مVبادئ الVقراءة والVكتابVة بVصورة كVامVلة ،ثVم يVسعى سVعيًا حVثيثًا ويVبذل ه ّVمة بVالVغة فVي اكVتساب
والحVَ Vرف امل VVتداول VVة وذل VVك وف ً Vقا ل VVرغ VVبته وب VVقدر اس VVتعداده
ِV
Vصنائ VVع
ال VVعلوم ال VVعال VVية وال VVفنون ال Vنّاف VVعة وال ّ Vلغات امل VVختلفة وال ّ V
VاصVVة تVVع ّلم مVVبادئ
واسVVتطاعVVته .إ ّن إعVVانVVة أطVVفال الVVفقراء واألخVVذ بVVأيVVديVVهم فVVي اكVVتساب هVVذه الVVكماالت وبVVصورة خV V ّ V
الVعلم االبVتدائVية لVهي مVن فVرائVض أعVضاء املVحافVل ال ّVروحVانّ Vية وتVعتبر مVن الVواجVبات املVق ّدسVة الVوجVدانّ Vية ألمVناء ال ّVرحVمن
في جميع البلدان.

٣٤

إ ّ
ن ا ّل;ذي ربّ;ى اب;نه أو اب;نًا م;ن األب;ناء ك;أن;ه ربّ;ى أح;د أب;نائ;ي ع;ليه ب;هائ;ي وع;ناي;تي ورح;متي ا ّل;تي
سبقت العاملني".
)(9
"تVVأثّVVر حVVضرة شVVوقVVي أفVVندي تVVأثّVً Vرا بVVالVغًا لVVسماعVVه عVVن املVVشاريVVع الVVتي تVVقومVVون بVVها لVVتربVVية أوالدكVVم وتVVعليمهم ،ويVVأمVVل
حVضرتVه أن يVنمو هVؤالء األطVفال لVيصبحوا نVصراء غVيوريVن لVألمVر الVبهائVيّ وخّ Vدا ًمVا قVادريVن لVلعتبات املVق ّدسVة ومVتك ّلمني
بُلغاء في املواضيع ال ّدينيّة واالجتماعيّة".
)(10
Vب أوالدك VVم ع VVليها ل VVلتّك ّلم ع VVن األم VVر امل VVبارك ف VVي
"ل VVقد س VVمعنا م VVن ج VVهات م VVختلفة ع VVن الV Vطّري VVقة ال VVعظيمة ال VVتي ش ّ V
االجVتماعVات الVعا ّVمVة ،إ ّن حVضرة ولVيّ أمVر اهلل يVأمVل أن يVصبح األوالد الVثّالثVة كّ Vلهم مVتك ّلمني قVادريVن ومخVلصني لVألمVر
Vصورة امل ُVVثلى ف VVإنّ VVهم ب VVحاج VVة إل VVى أس VVاس VVات ث VVاب VVتة م VVن
امل VVبارك وامل VVواض VVيع امل VVتع ّلقة ب VVه ،ول VVلقيام به VVذا ال VVعمل ع VVلى ال ّ V
Vحسن الح VVظ ف VVإنّ VVهم ي VVتل ّقون ه VVذا ال Vتّدري VVب .وك VVما أنّ VVه م VVن األه Vّ Vميّة ب VVمكان أن ي VVتث ّقف
ال Vتّدري VVب ال VVعلميّ واألدب Vيّ ،ولِ ُ V
الVVفتيان والVVفتيات الVVبهائ ّ Vيون ثVVقافVVة روح ّ Vية الئVVقة كVVذلVVك يVVنبغي أن يVVتع ّلم هVVؤالء فVVي املVVعاهVVد الVVعلم ّية الVVعالVVية ،يVVجب أن
يVVنمو ويVVتط ّور الّ V
Vشاب مVVن ال VنّاحVVية الVVعقليّة بVVاإلضVVافVVة إلVVى ال VنّاحVVية الVّ VروحVVان Vيّة وذلVVك قVVبل أن يVVتم ّكن مVVن خVVدمVVة األمVVر
املبارك بكفاءة".
الرسالة بقلمه ما يلي:
ولقد كتب حضرة وليّ أمر اهلل في حاشية هذه ّ
VاصVة ألوالدكVم األعVزّاء ا ّلVVذيVن هVم تVر ّبVوا عVلى أسVاس ثVابVت مVن خVالل خVطّة تVعليم ّية جّ Vيدة حVسنة الVتّوجVيه،
"سVأدعVو خ ّ V V V
أن يخ VVدم VVوا أم VVر اهلل ف VVي األيّ VVام ال VVقادم VVة ب VVكفاءة وت VVأث VVير وف VVعال Vيّة ،إنّ VVهم ي VVنعمون ب VVامل VVواه VVب ال VVكثيرة ودع VVائ VVي ل VVهم أن
يساعدهم التّوجيه الجيّد على استكمال هذه املواهب لترويج أمر اهلل".
)(11
Vبرات وت VVروي VVج
"ع VVلى أحV Vبّاء اهلل أن ي VVكون VVوا سV Vبّاق VVني ع VVلى ج VVميع الV Vطّوائ VVف و ُي VVشار إل VVيهم ب VVال VVبنان ف VVي ال VVخيرات وامل ّ V
املVصالVح الVعا ّمVVة وتVق ّدم مVنافVع الجVمهور مVن جVميع الVفئات دون تVمييز واسVتثناء ،وعVليهم أن يVفتحوا أبVواب مVدارسVهم
والشVVباب مVVن غVVير الVVبهائ Vيّني ا ّلVVذيVVن هVVم فVVقراء وبVVحاجVVة إلVVى
ّV
VجانًVVا عVVلى وجVVوه األطVVفال
ومVVعاهVVدهVVم الVVعلميّة واألدب Vيّة مّ V
التّعليم.
 ...ويVVلي ذلVVك تVVعميم الVVعلم واملVVعرفVVة وتVVرويVVج اآلداب والّ V
VشعائVVر واألحVVكام الVVبهائVيّة ،وفVVي هVVذه األيّVVام الVVتي فVVيها أفVVاقVVت
Vوس VVعها ،ي VVجب ع VVلى وك VVالء
Vؤس VVسات VVها ال Vتّرب VVويّ VVة وت V Vّ V
س VVبات ال VVغفلة وب VVدأت ال VVحكوم VVة ته VVت ّم ف VVي رف VVع ش VVأن م V Vّ V
األم VVة م VVن ُV V
ال VVبهائ Vيّني )أي أع VVضاء امل VVحفل( ف VVي ت VVلك ال VVبالد أن ي VVقوم VVوا ب VVاتّ VVخاذ اإلج VVراءات ال Vتّمهيديّ VVة م VVن أج VVل إي VVجاد امل VVعاه VVد
Vؤس VVس ت VVلك امل VVعاه VVد إث VVر ه VVممهم ال VVعال VVية ف VVي ك Vّ Vل ق VVري VVة وق VVصبة وب VVلدة م VVن ج VVميع
ال VVعلم ّية واألدب ّ Vية وال ّ Vدي VVن ّية ب VVحيث ت V Vّ V
املVقاطVعات واملVناطVق ،ويVتع ّلم فVيها األطVفال الVبهائVيّون مVن دون اسVتثناء مVبادئ الVقراءة والVكتابVة ،ويVأنVسوا بVاألحVكام
املVVنصوصVVة فVVي كVVتاب اهلل ويVVحسنوا مVVعرفVVة شVVعائVVر أمVVر اهلل وآدابVVه ورسVVومVVه ،فVVيصبحوا مVVمتازيVVن عVVن اآلخVVريVVن فVVي
٣٥

الVVعلوم ومVVبادئ الVVفنون الVVعصريّVVة وفVVي األخVVالق الحVVميدة ال Vزّك Vيّة والVVعمل بVVموجVVب اآلداب والّ V
VشعائVVر الVVبهائ Vيّة ،بVVحيث
ي VVرغ VVب ع VVموم ال Vطّوائ VVف م VVن املس VVلمني وال Vزّردش VVتيّني وامل VVسيحيّني وال VVيهود وال ّ Vده VVريّ VVني ع VVن ط VVيب خ VVاط VVره VVم أن ي VVلتحق
أوالدهم باملعاهد العالية البهائ ّية ويعهدوا أمر تربيتهم إلى املر ّبني البهائ ّيني".
)(12
"تسّ Vلمنا رسVالVتك الVقصيرة واملVؤثّVرة امل ُVرسVلة لVحضرة شVوقVي أفVندي ،لVقد تVم ّعن فVيها حVضرتVه ب ّ
Vكل عVنايVة وطVلب مVنّي
أن أشVVكرك نVVيابVVة عVVنه وأن أعVبّر لVVك عVVن آمVVالVVه الVVقلبيّة فVVي أن تVVتابVVع دراسVVتك األكVVاديVVميّة بحVVماس دائVVب ،وال شVّ Vك أنّVVك
ل VVكون VVك ب VVهائ Vيًّا ت VVعلم ال VVحقيقة وه VVي أ ّن ح VVضرة ب VVهاء اهلل ي VVعتبر ال Vتّعليم وال Vتّرب VVية ع VVام Vالً م VVن أه ّ Vم ال VVعوام VVل األس VVاس Vيّة
Vثمرا يVجب أن يVكون شVامVالً فVي طVبيعته ويVجب أن يVأخVذ بVعني
لVحضارة حVقيق ّية ،وهVذا الVتّعليم لVكي يVكون مVناسVبًا وم ً
االعVVتبار ال الVنّاحVVية املVVا ّديّVVة والVVعقالنVيّة لVVإلنVVسان فحسVVب بVVل والVنّاحVVية الVّ VروحVVانVيّة واألخVVالقVيّة أيً V
Vضا ،يVVنبغي أن يVVكون
الشباب البهائيّ في ّ
هذا برنامج ّ
كل أنحاء العالم".
)(13
"نVVأمVVل أن يVVتم ّكن الVVبهائّ Vيون فVVي الVVقريVVب لVVتكون لVVهم مVVدارس تVVع ّد لVVألطVVفال الVتّعليم والVتّربVVية الVVفكر ّيVVة والVّ VروحVVانّ Vية كVVما
يأمر به حضرة بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء في النّصوص املباركة".
)(14
"إ ّن حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل سVVعيد جً Vدّا إذ يVVعلم أنّVVكم تVVع ّلقون أهVّ Vميّة كVVبيرة عVVلى تVVوجVVيه األطVVفال ،إذ إ ّن كVّ Vل مVVا يVVتع ّلمه
آثارا في حياتهم ك ّلها ويصبح جز ًءا من طبيعتهم.
األطفال في تلك املرحلة املب ّكرة من تط ّورهم ونم ّوهم يترك ً
Vاص ي VVوص VVي ب VVه ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل ،وع VVلى األح Vبّاء ا ّلVVذي VVن ه VVم أك VVبر س Vنًّا أن ي VVحاول VVوا إع VVداد
ل VVيس ه VVناك ك VVتاب خ ّ V
ٍ
مجموعات تفي بذلك الغرض وال ّ
واف.
شك في أنّه بعد ع ّدة محاوالت سينتج في النّهاية كتاب
اعVVتاد حVVضرة عVVبد الVVبهاء أن يVVع ّلق أهVّ Vميّة بVVالVVغة عVVلى حVVفظ ألVVواح حVVضرة بVVهاء اهلل وحVVضرة الVVباب غVVيبًا وفVVي أيّVVامVVه
كVVان عVVلى أطVVفال الVVبيت املVVبارك حVVفظ األلVVواح غVVيبًا ،أ ّمVVا اآلن فVVهؤالء األطVVفال قVVد كVVبروا ومVVا عVVاد لVVهم وقVVت لVVذلVVك ،لVVكنّ
والروح التي تحويها تلك الكلمات في عقول األطفال.
هذه العادة مفيدة ج ًدّا لزرع األفكار ّ
Vحب األوالد
بVاقVتنائVكم كVتاب "مVطالVع األنVوار" فVإنّVه يVم ّكنكم أن تVع ّدوا ق
ً
Vصصا مVش ّوقVة عVن األيّVام األولVى لVألمVر الVتي ي ّ
Vصصا ع VVن ح VVياة ال VVس ّيد امل VVسيح وح VVضرة مح Vّ Vمد واألن VVبياء اآلخ VVري VVن ،ت VVلك ال VVقصص
أن ي VVسمعوه VVا ،ك VVما وأ ّن ه VVناك ق V
ً
أي تVVحيّز ديVVنيّ يVVكونVVون قVVد تVVع ّلموه مVVن أنVVاس كVVبار ربّVVما كVVانVVت مVVعرفVVتهم عVVن
ا ّلVVتي لVVو ُV
حVVكيَت لVVألطVVفال فVVإنّVVها تح Vطّم ّ
األديان األخرى سطحيّة.
إ ّن تVلك الVقصص الVتي تVحكي عVن حVياة مVختلف األنVبياء وكVذلVك مVا ت ّ
Vفضلوا بVه مVن أقVوال إنّVها ذات فVائVدة كVبيرة ،ومVن
Vهما أحVVسن ،حVVيث إنّVVه تVVوجVVد فVVي هVVذه الVنّصوص إشVVارات
نVVاحVVية ثVVانVVية تVVجعل األطVVفال يVVفهمون الVنّصوص األمVVريّVVة فً V
Vتكررة إل VVى ه VVؤالء األن VVبياء وال Vُّ Vرس VVل غ VVير أ ّن ه VVذا ال VVعمل ع VVمل أن VVاس ذوي خ VVبرة يج VVمعون م VVواد وم VVواض VVيع كه VVذه
مّ V
ويجعلون منها كتبًا مدرسيّة مش ّوقة لألطفال.
٣٦

VاسVVا يVVلبّون هVVذه االحVVتياجVVات ،إنّVVها فVVقط مVVسألVVة وقVVت ،ومVVا عVVلينا سVVوى أن نVVسعى
وسVيُنتج األمVVر املVVبارك تVVدريVVجيًّا أنV ً V
ث مختلف األشخاص من ذوي املواهب للقيام بهذا العمل".
في ح ّ
)(15
Vثيرا ل VVسماع VVه أ ّن األح Vبّاء ي VVع ّلقون أه VVم ّية ك VVبرى ع VVلى ت VVعليم األط VVفال ال VVبهائ ّ Vيني
"ل VVقد ُV V
س Vّ Vر ح VVضرة ش VVوق VVي أف VVندي ك ً V
Vتعمقوا فVي فVهم األمVر املVبارك
وتVوجVيههم ،إ ّن تVعليم ّV V
الشVباب وتVربVيتهم بVال ش ّVك عVظيم األهVم ّية إذ إنّVه يVساعVد عVلى أن ي ّ
يوجهوا طاقاتهم نحو حقول نشاط ذات فائدة أكثر.
وأن ّ
بسVVبب ازديVVاد املVVصاريVVف املVVركVVز ّيVVة لVVألمVVر املVVبارك فVVي أمVVريVVكا يVVوم ً Vيّا فVVإ ّن عVVلى أعVVضاء لVVجنتكم أن يVVكونVVوا حVVريVVصني
حVتّى ال تVتع ّدى حVدود نVشاطVاتVهم مVواردهVم املVالVيّة ،ويVجب أالّ تVتط ّور املVشاريVع الVتي أعّ VدتVها لVجنتكم لVدرجVة أن يVع ّوق
تق ّدم عمل مشرق األذكار".
)(16
"إ ّن ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل ي VVري VVد م VVنكم ،ع VVلى وج VVه ال VVخصوص ،أن ت VVول VVوا ت VVعليم أب VVنائ VVكم وت VVرب VVيتهم ك Vّ Vل ع VVناي VVتكم ح Vتّى
VالشVVباب ،إذًا ف VVواج VVب ال VVوال VVديْ VVن
ي VVصبحوا ب VVهائ Vيّني ُمخ VVلصني ن VVشيطني وذوي والء ل VVألم VVر امل VVبارك ،ي VVجب أن نس VVتعني ب V ّ V
املق ّدس أن يُز ّودا أطفالهما بتوجيه بهائيّ كامل".
)(17
"إ ّن األمر البهائي ...يؤ ّيد التعليم اإلجباري"...
)(18
حسن يVVتيح لVVكم
"إ ّن حVVضرة ول Vيّ أمVVر اهلل ُ V
Vلصا أ ّن هVVذا ال Vت ّ ّ
Vتحسن أوضVVاعVVكم املVVا ّديّVVة ،ويVVأمVVل مخً V
Vثيرا لVVعلمه بّ V
سVّ Vر كً V
Vوي لVيصبحا فVي املسVتقبل الVقريVب مVن الخّ Vدام املُخVلصني
الVفرصVة حVتى تVهيّئوا ﻟ ....و ....أحVسن تVوجVيه تVعليميّ وتVرب ّ
لVVألمVVر املVVبارك وأنVVصاره ،إ ّن مVVسؤولِ V
Vيتك كVVأ ّم ،وبVVخاصVVة كVVأ ّم بVVهائ ّ Vية واجVVبها املVVق ّدس الVVعنايVVة بVVتربVVية األطVVفال حسVVب
األصVول الVبهائّ Vية ،ال ش ّVك أنّVها مVسؤولّ Vية عVظيمة ،األمVل أنّVك سVتكونVني قVادرة بVعون اهلل وتVأيVيده لVلقيام بVواجVباتVك قVيا ًVمVا
كامالً".
)(19
حVزنًVا عVمي ًقا عVندمVا َعVVلِ َم مVن رسVال ِ
Vتك ...عVن الVوضVع الخVطر الVذي خVلقه سVلوك ابVنتكِ
حِ Vز َن حVضرة ولVيّ أمVر اهلل ُ V
"لVقد َV
وتصرفها العام نحو األمر املبارك.
Vسيّئة الVVتي سVVتسبّبها لVVألمVVر املVVبارك ،فVVإنّVVه يVVشعر أ ّن هVVذا
ومVVع أنّVVه يVVأسVVف لهVVذه الVVحادثVVة ويVVعلم تVVما ًمVVا ال VتّأثVVيرات الّ V
ِ
Vمكنك أن Vتِ
الVVوضVVع ال يVVمكن أن يVVصلح عVVلى مVVا يVVرام سVVوى عVVن طVVريVVق عVVنايVVتك ومVVحبّتك األمVVوم ّ Vية وال VنّصائVVح الVVتي يV
واألحVبّاء أن تVعطوهVا الب ِ
Vنتك ،قVبل ك ّVل شVيء يVجب أن تVكونVي صVبورة وأن تVثقي أ ّن مVجهوداتVك بهVذا الVخصوص إنّVما
٣٧

تVؤازرهVا وتهVديVها تVأيVيدات حVضرة بVهاء اهلل ،وإنّVه ب ّ
Vكل تVأكVيد سVميع لVدعVائVك ويسVتجيب لVه ،إذًا تسVتعجل تVو ّقVعاتVك فVي
ِ
ال Vتّح ّقق ش VVيئ ًا ف VVشيئ ًا الب ِ V
Vأي ع VVم ٍل ق VVاسٍ
Vنتك ول VVألم VVر امل VVبارك .إ ّن ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل ي V
Vنصحك ب VVذل VVك أالّ ت VVقوم VVي ب ّ V
ب VVخصوص ح VVضور اب ِ V
Vصورة ت VVكمن ف VVرص VVة أع VVظم إلص VVالح أخ VVالق VVها م VVن س VVلوك
Vنتك ف VVي االج VVتماع VVات ...إذ به VVذه ال ّ V
فالحب والطّيبة لهما تأثير أعظم من القصاص في تحسني األخالق اإلنسان ّية.
طريق اإلكراه أو سبيل العنف،
ّ
Vذري فVVي
بVVنا ًء عVVلى ذلVVك فVVإ ّن حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل يVVثق بVVأنّVVه بهVVذه الVVوسVVيلة سVVتنجحني تVVدريVVجيًّا فVVي إحVVداث تVVغيير جّ V
حVVياة ابVVنتك ،وكVVذلVVك فVVي أن تVVجعلي مVVنها مVVؤمVVنة أحVVسن وأصVVدق ،إنّVVه يVVدعVVو بVVابVVتهال فVVي ح ّ Vقها أن تVVصل إلVVى هVVذه
املرتبة".
)(20
"إ ّن حVضرة ولVيّ أمVر اهلل ال يجVد مVانً Vعا مVن الVتّنويVه بVأ ّن صVفوف الVتّدريVس واملVؤتVمرات ا ّلVVتي يVنظّمها األحVبّاء اآلن قVد
VتؤسVس مسVتقبالً فVي ظ ّVل الVنّظام
تVتط ّور فVي املسVتقبل الVبعيد إلVى فVروع جVامVع ّية تVربVو ّيVة أو مVعاهVد لVلتّعليم كVا ّلVVتي س ّ V V
االجتماعيّ البهائيّ".
)(21
"أ ّم VVا ب VVخصوص م VVشاري VVعكم ف VVإ ّن ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل ي VVواف VVق ت VVما ًم VVا ع VVلى وج VVهة ن VVظرك VVم وه VVو أنّ VVه م VVهما ك VVان األم VVر
مس VVتعجالً وح VVيو ًيّ VVا ب VVالنّس VVبة مل VVتط ّلبات ع VVمل ال Vتّبليغ ،ف VVعليكم أن ال ت VVهملوا ت VVرب VVية أط VVفال VVكم م VVهما ك VVان VVت ال Vظّروف ،إذ
عليكم واجب تجاههم ال ّ
يقل قدسيّة عن واجبكم تجاه األمر املبارك.
Vتوص VVلون إل VVيه ليج VVمع ب VVني الV Vتّوأم VVني أي واج VVبكم ن VVحو أس VVرت VVكم وآخ VVر ت VVجاه األم VVر امل VVبارك
وأي مش VVروع أو ت VVرت VVيب ت V V V ّ V
ّ
Vعرض
وي VVسمح ل VVكم ب VVمتاب VVعة ال VVعمل ال Vنّاش VVط ف VVي ح VVقل ال Vتّبليغ والهج VVرة وك VVذل VVك ال VVعناي VVة ال VVفائ VVقة ب VVأط VVفال VVكم ح Vتّى ال ي ّ V
الرضاء الخالص لحضرة وليّ أمر اهلل".
مستقبلهم في األمر للخطر ،فإ ّن هذا املشروع سينال ّ
)(22
ِ
أوالدك حVتى يVنالVوا تVوجVي ًها يVقودهVم إلVى الVفهم
Vاص ابVتهالVه مVن أجVل
"يVو ّد حVضرة ولVيّ أمVر اهلل أن يVؤ ّكVVد ل ِVك بVوجVه خ ّ
Vتك وحVVمايِ V
ال Vتّام والVVقبول الVVكامVVل لVVل ّديVVن وذلVVك بVVشمولVVهم ال VتّأيVVيد اإللVVهيّ وتVVوفVVيقه ورعVVايِ V
Vتك املخVVلصة ويVVتوفّVVر لVVهم ال Vزّاد
روري حتّى يخدموا األمر املبارك ويُعلوا من شأنه في املستقبل ّ
الروحيّ ّ
بكل إخالص وتأثير.
الض
ّ
ّ
وكVVأ ّم بVVهائّ Vية فVVإنّVVه عِ V
Vليك دون شVّ Vك واجVVب مVVن أقVVدس الVVواجVVبات وأخVVطرهVVا لVVتطويVVرهVVم روحVVانً Vيّا فVVي ظVّ Vل األمVVر املVVبارك،
ويVجب ع ِ
Vب حVضرة بVهاء اهلل وبVذلVك تُVع ّديVهم لVقبول تVا ّم ومVعرفVة كVامVلة
Vليك ال ّ
Vسعي مVن اآلن أن تVغرسVي فVي قVلوبVهم ح ّ
الرشد واملقدرة لهذا العمل".
ملقامه حينما يبلغون س ّن ّ
)(23
"فVيما يVتع ّلق بVنشاطVاتVكم فVي أمVر تVوجVيه األطVفال الVبهائّ Vيني وتVربVيتهم ،فVال ضVرورة ألن نVخبركVم بVمدى األهVم ّية الVتي
ي VVول VVيها ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل له VVذه ال Vنّشاط VVات ال VVتي ي VVعتمد ع VVليها ب VVال ّ V
Vضرورة ق VVدر ك VVبير م VVن ق ّ Vوة ال VVجام VVعة ون VVم ّوه VVا
٣٨

وأي امVVتياز أكVVثر قVVدس Vيّة وأيّVVة مVVسؤول Vيّة أكVVبر هVVنالVVك مVVن عVVمل تVVربVVية الVVجيل الجVVديVVد مVVن األح Vبّاء وغVVرس
وسVVعادتVVهاّ ،
م VVبادئ وت VVعال VVيم األم VVر امل VVبارك ف VVي أذه VVان VVهم وع VVقول VVهم ال ّ V
Vغضة وال VVقاب VVلة ل VVالس VVتيعاب وت VVحضيره VVم ب VVذل VVك ل VVلقيام ك VVام Vالً
باملسؤول ّيات والواجبات الثّقيلة ملستقبل حياتهم في الجامعة البهائ ّية وتأديتها على أحسن وجه؟"
)(24
"كVVنتم قVVد سVVألVVتم حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل عVVن مVVعلومVVات مسهVVبة بVVخصوص بVVرنVVامVVج الVتّربVVية الVVبهائVيّة .ال وجVVود لVVبرنVVامVVج
Vخصصة تVما ًمVVا لهVذا املVوضVوع ،حVيث إ ّن تVعالVيم حVضرة
دراسVيّ بVهائVيّ كهVذا بVعد ،كVما ال تVوجVد مVنشورات بVهائVيّة م ّ
VروحVVا لVكنّها تVق ّدم فVقط مVبادئ أسVاسVية مVعيّنة فVيها
بVهاء اهلل وحVضرة عVبد الVبهاء ال تVق ّدم نVظا ًمVVا تVربVويًّVا محّ Vد ًدا ومش ً
VوضVح عVد ًدا مVن األفVكار الVتّربVو ّيVة ا ّلVVتي يVجب أن يهVدف إلVيها الVتّربVو ّيVون الVبهائّ Vيون فVي مVجهوداتVهم لVتألVيف بVرنVامVج
ت ّV V V
Vوي مVVناسVVب منسجVVم تVVما ًمVVا وروح الVتّعالVVيم الVVبهائVيّة ،ويVVفي بVVذلVVك بVVمتط ّلبات الVVعصر الحVVديVVث وحVVاجVVاتVVه،
دراسVيّ تVVربّ V
وهVذه املVبادئ األسVاسVيّة مVوجVودة فVي الVنّصوص املVق ّدسVة لVألمVر املVبارك ويVجب دراسVتها بVعنايVة ودمVجها تVدريVجيًّا فVي
Vوي فVي صVيغة يVعترف بVها رسVميًّا
بVرامVج الVك ّليّات والVجامVعات املVختلفة ،غVير أنّVه مVن الVواضVح أ ّن م ّ
Vهمة وضVع نVظام تVرب ّ
األمVر املVبارك وتVنفّذ كVذلVك فVي الVعالVم الVبهائVي كّ Vله إنّVما أمVر ال يسVتطيع أن يتع ّVهVده هVذا الVجيل مVن املVؤمVنني وسينجVزه
تدريجيًّا العلماء واملربّون البهائيّون في املستقبل".
)(25
"بVVخصوص الVVبيان املVVنسوب لVVحضرة عVVبد الVVبهاء والVVذي اسVVتشهدتVVم بVVه فVVي رسVVالVVتكم بVVشأن "ال Vطّفل الVVطائVVش" إنّ
تفسVر حVرفً Vيّا ،فVإ ّن حVضرة املVولVى لVم يVقصد قّ V
ط أن يVترك
بVيانVات حVضرة عVبد الVبهاء مVع حVقيقة جVوهVرهVا ال يVنبغي أن ّV V
الVطفل بVنفسه حً Vرّا تVما ًVمVا ،وفVي الVحقيقة إ ّن الVتّربVية الVبهائVيّة كVغيرهVا مVن نُVظُم الVتّربVية األخVرى تVعتمد عVلى االفVتراض
أ ّن فVي ك ّVل طVفل نVقائVص طVبيعيّة مVعيّنة مVهما كVان مVوهVوبًVا ،وعVلى مVربّVيه سVواء كVانVوا أبVويVه أو مVع ّلميه أو مVرشVديVه أو
خVلقيًّا أم عVقليًّا ال غVنًى
أي نVوع كVان جسVديًVا أو ُV
مVع ّلميه ال ّVروحVيّني ،أن يVسعوا فVي عVالج هVذا الVنّقص ،إ ّن الVتّأديVب مVن ّ
Vثمرا إذا أهVمل هVذا الVعامVل ،إ ّن الVطّفل عVندمVا ُيVولVد يVكون
عVنه فVي الVحقيقة ،وال يVمكن أن يVكون ّ
أي تVوجVيه كVامVالً أو م ً
الشVّ Vر ،يVنبغي
بVعي ًدا عVن الVكمال فVهو لVيس فVقط عVاجVزًا لVكنّه فVي الVحقيقة نVاقVص حVتّى إنّVه بVالVطّبيعة يVميل أكVثر إلVى ّ V
Vوج VVه وإذا ل VVزم األم VVر تُ VVكبح وتُ VVنظّم ح VVتى ي VVضمن ن VVم ّوه
Vوج VVه ه VVذا ال VVطفل وت VVنضبط رغ VVبات VVه الV Vطّبيعيّة وتُ VVكيّف وت V ّ V
أن ي V َّ V
الVجسمانVي وال ُ
Vصحيح .إ ّن الVوالVديVن الVبهائVيّني ال يVمكنهما حً Vقّا أن يVتبنّيا مVوقVف "الVالّمVقاومVة" نVحو أوالدهVم
خُ Vلقي ال ّ
Vضعيفني بVطبيعتهم ،حVتّى إنّVه لVيس ب ٍ
VخاصVة األوالد الVطّائشVني ال ّ
Vكاف أن يVص ّليا ويVدعVوا اهلل مVن أجVلهم ،بVل يVنبغي
وب ّ V V V
Vغضة ب ّ V
ل VVلوال VVدي VVن ف VVي ال VVواق VVع أن ي VVسعيا ف VVي غ VVرس م VVبادئ س VVلوك ُ
خُ V Vلقيّ ف VVي أذه VVان أط VVفال VVهم ال ّ V
Vكل ل VVطف وص VVبر
وي VVل ّقناه VVم م VVبادئ ه VVذا األم VVر امل VVبارك وت VVعال VVيمه ب ّ V
Vكل ع VVناي VVة ول VVباق VVة وم VVحبّة ح VVتى ت VVم ّكنهم م VVن أن ي VVصبحوا "أب VVناء اهلل
الحقيقيّني" ّ
ويشبوا كمواطنني ُمخلصني أذكياء في ملكوته.
هذا هو املقصد العالي ا ّلذي ح ّدده حضرة بهاء اهلل بوضوح كهدف أساسيّ ّ
لكل تربية".
)(26
Vكرارا الVنّصوص املVباركVة الVبهائVيّة إنّVما هVي مVسؤولVيّة األ ّم ال ّVرئVيسة –
"إن م ّ
Vرارا وت ً
Vهمة تVربVية طVفل بVهائVي كVما تVؤ ّVكVده م ً
وال VVتي م VVنحت ه VVذا االم VVتياز ال VVفري VVد – وه VVي ف VVي ال VVواق VVع خ VVلق أوض VVاع ف VVي ب VVيئتها ت VVؤ ّدي إل VVى ت VVق ّدم ال Vطّفل وتحس VVني
أح VVوال VVه م VVن ال Vنّاح VVية امل VVا ّديّ VVة وال Vّ Vروح Vيّة ،ف VVال Vتّوج VVيه ا ّلVVذي ي VVتل ّقاه ال Vطّفل ف VVي ب VVدء ح VVيات VVه م VVن أ ّمVVه ي VVش ّكل أق VVوى أس VVاس
٣٩

Vشغل األسVمى ال ّ
لVتط ّوره فVي املسVتقبل وعVلى ذلVك يVنبغي أن يVكون ال ّ
Vسعي مVن اآلن فVي أن تVنقل
VشاغVل لVزوجVتك ...ال ّ
إلVVى ولVVيدهVVا الجVVديVVد تVVوجVVي ًها روحVVانVيًّا يVVم ّكنه فVVيما بVVعد أن يVVأخVVذ عVVلى عVVاتVVقه مVVسؤولVيّة إيVVفاء واجVVبات الVVحياة الVVبهائVيّة
على أكمل وجه”.
)(27
Vتشجع ملVعرفVته بVمدى حVماسVكم الVبالVغ
"بVخصوص ابVنتكم الVصغيرة ...إ ّن حVضرة ولVيّ أمVر اهلل فVي الVحقيقة مVبتهج وم
ّ
VكرسVVة
فVVي تVVوجVVيهها تVVوجVVي ًها بVVهائVيًّا شVVامVالً ،وهVVو واثVVق مVVن أنّVVها سVVتترعVVرع بVVمرور الVVوقVVت وتVVصبح خVVادمVVة مخVVلصة ومّ V
املستمرة وهدايته الثّابتة.
لألمر املبارك وذلك تحت عنايتكما الحكيمة واملخلصة وبفضل حماية حضرة بهاء اهلل
ّ
وعVVلى ضVVوء هVVذا الVّ Vرأي فVVإ ّن حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل يVVرى مVVن األفVVضل أالّ تVVوضVVع الVVطفلة فVVي معهVVد لVVه طVVابVVع كVVاثVVولVVيكيّ
مVVحض بVVل إعVVطاءهVVا بVVدل ذلVVك تVVوجVVي ًها روحVVانVيًّا وعVVقليًّا واسً Vعا يVVساعVVدهVVا فVVي عVVمر الحVVق أن تVVدرك روح األمVVر املVVبارك
إدرا ًكا كامالً.
ومVع أنّVه يVنبغي أن يVكون سVعيكما املVتواصVل هVو تVنميتها فVي جّ Vو ديVنيّ كVامVل إالّ أنّVه يVجب عVليكما أي ً
السهVر فVي
Vضا ّ
عصب الّ VديVنيّ األعVمى فVيها فVيضيق بVذلVك أفVق مVفهومVها
أن تُVبعداهVا عVن ك ّVل املVؤثّVرات ا ّلVVتي تVؤ ّدي إلVى تVنمية روح الVت ّ ّ
الروحي".
ّ
)(28
Vمما أ ّكVVده حVVضرة بVVهاء اهلل وحVVضرة عVVبد الVVبهاء بVVضرورة تVVوجVVيه الVVوالVVديVVن
"بVVالنّسVVبة لVVسؤال بVVشأن تVVوجVVيه األطVVفال ،فّ V
Vسنني األولVى مVن حVياتVهم ،يVبدو أن تََ Vل ّقي األوالد تVوجVيههم األ ّول فVي الVبيت تVحت عVنايVة أ ّVمVهم أفVضل
ألوالدهVما فVي ال ّ
Vطرت بVعض الVحاالت أيّVة أ ّم بVهائVيّة أن تVضع طVفلها فVي دار حVضانVة
مVن أن يVرسVلوا إلVى دار حVضانVة ،ولVكن إذا اض ّ
فال مانع هناك”.
)(29
Vخص فVVقط
"إ ّن مVVسألVVة تVVوجVVيه األطVVفال وتVVربVVيتهم فVVي حVVالVVة مVVا إذا لVVم يVVكن أحVVد الVVوالVVديVVن بVVهائ ً Vيّا ،إنّVVما هVVي مVVسألVVة تّ V
Vقررا ال VطّريVVقة الVVتي يجVVدانVVها أحVVسن مVVن أ ّيVVة طVVريVVقة أخVVرى لVVتؤ ّدي إلVVى
الVVوالVVديVVن نVVفسيهما ال ّ VلذيVVن يVVنبغي لVVهما أن يّ V
صVVون وحVVدة عVVائVVلتيهما وخVVير أوالدهVVما فVVي املسVVتقبل ،وعVVلى كVّ Vل حVVال فVVعندمVVا يVVبلغ الVVطفل رشVVده يVVنبغي أن يُVVعطى
ّ
بغض النّظر عن آمال ورغبات والديه".
حريّة كاملة ليختار دينه
)(30
VوجVهون حسVب
"لVقد اغVتبط حVضرة ولVيّ أمVر اهلل عVندمVا سVمع عVن تVشكيل مجVموعVة مVن شVبابVكم .إ ّن األطVفال ا ّلVذيVن ي َّ V
تVعالVيم حVضرة بVهاء اهلل – الVتي تVحتضن الVعالVم – فVإنّVهم بVال ش ّVك يVنمون لVيكونVوا َ
خْ Vل ًقا جVديً Vدا مVن الVنّاس ،إنّVه يVأمVل
Vلمهمة الVعظيمة الVتي تVواجVههم فVي املسVتقبل وهVي املVساعVدة فVي إعVادة بVناء الVعالVم
أن يVع ّد هVؤالء ّ V V
الشVباب أنVفسهم ل ّ
بتأييد من التّعاليم البهائيّة وإلهامها".

٤٠

)(31
"إ ّن ه VVؤالء األط VVفال ال VVبهائ Vيّني ذوو أه Vّ Vميّة ع VVظمى للمس VVتقبل ،ف VVإنّ VVهم ي VVعيشون ف VVي زم VVن ي VVواج VVهون ف VVيه م VVشاك VVل ل VVم
يVواجVهها كVبارهVم قّ V
ط ،واألمVر املVبارك فVقط فVي إمVكانVه أن يVز ّودهVم إلVى حٍّ Vد بVعيد بVكل مVا مVن شVأنVه أن يVساعVدهVم فVي
مسVتقبل األيّVام لخVدمVة حVاجVات إنVسانVيّة تVعيسة يVائVسة ومVنهوكVة مVن الحVروب ولVذا فVإ ّن مVا سيُعهVد إلVيهم مVن واجVبات
عظيمة ج ًدّا وحافلة باملسؤول ّية ،لذلك يجب تكريس عناية فائقة لتنميتهم وإعدادهم".
)(32
Vهمة
"إ ّن حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل يVVشعر أنّVVه مVVن األفVVضل أل ّمVVهات األطVVفال الVVبهائVيّني – أو أيّVVة لVVجنة يVVف ّوضVVها مVVحفلكم ملّ V
تVوجVيه األطVفال – أن يVختاروا مVقتطفات مVن الVكلمات املVق ّدسVة لVيدرسVها األطVفال عVن تVألVيف شVيء مVا لVهم ،ال شVك أنّ
Vثيرا مVن األفVكار واألذكVار املVوجVودة فVي الVنّصوص الVبهائVيّة لVها طVبيعة
املVناجVاة يVمكن أن تVكون تVلقائVيّة تVما ًVمVا ولVكن ك ً
السهل فهمها ،أضف إلى ذلك أ ّن الكلمة املوحاة إنّما هي ممنوحة ق ّوة ذات ّية".
املناجاة ومن ّ
)(33
والش VVباب ال VVبهائ Vيّون ل VVكم ام VVتيازات ع VVظيمة وأم VVام VVكم واج VVبات ج VVسيمة ،إذ إ ّن ج VVيلكم س VVيكون
ّV V
"أن VVتم أيّ VVها األط VVفال
ال VVجيل ال VVذي ي VVساع VVد ف VVي إق VVام VVة ع VVال VVم ج VVدي VVد أف VVضل وأج VVمل ب VVعد أن ينج VVلي ظ VVالم س VVنوات ه VVذه الح VVروب ،ع VVليكم أن
Vهمة الVVعظيمة وذلVVك بVVأن تVVحاولVVوا أن تVVدركVVوا املVVعنى الVVحقيقيّ لVVلتّعالVVيم اإللVVه ّية ال أن تVVقبلوهVVا
تVVه ّيئوا أنVVفسكم لهVVذه املّ V
كVشيء تVع ّلمتموه فVقط ،إ ّن هVذه الVتّعالVيم لVهي عVالVم جVديVد عVجيب مVن الVفكر أخVذت تُVكتشف اآلن ،وعVندمVا نVتذ ّكVVر أنّ
Vلسنوات األلVف الVقادمVة نVعرف حVاالً أ ّن ك ّVل جVيل جVديVد سيجVد مVغزى فVي
حVضرة بVهاء اهلل إن ّVما جVاء بVتعالVيم وأحVكام ل ّ
النّصوص أعظم من تلك ا ّلتي عرفها َم ْن سبقه من األجيال".
)(34
Vلسيّدة م VVاك VVسول ب VVخصوص ص VVالت اآلب VVاء واألوالد وال Vزّوج VVات
"إ ّن م VVا ق VVصده ح VVضرة ول Vيّ أم VVر اهلل ف VVي م VVالح VVظات VVه ل ّ V
واألزواج فVVي أمVVريVVكا هVVو أ ّن هVVناك نVVزعVVة فVVي تVVلك الVVبالد وهVVي أ ّن األطVVفال مسVVتق ّلون عVVن رغVVبات والVVديVVهم أكVVثر مVّ Vما
يلزم وال يحترمونهم االحترام املطلوب".
)(35
Vضرب ال يVVقابVVل بVVالّ V
"بVVخصوص سVVؤالVVكم عVVن مVVشاجVVرة األوالد ،إ ّن بVVيان حVVضرة عVVبد الVVبهاء بVVأ ّن الّ V
Vضرب ال يVVنبغي أن
يVؤخVذ حVرفVيًّا إلVى درجVة أن يَVقبَل األطVفال الVبهائVيّون أن يُVرهVبوا أو يُVضربVوا وعVلى أيّVة حVال إذا كVان بVإمVكان األطVفال
أن يختاروا طريقة أفضل ّ
لحل عراكهم من استعمال الق ّوة لل ّدفاع فعليهم أن يسلكوها".
)(36
"تVسألVون حVضرة ولVيّ أمVر اهلل عVن مVخافVة اهلل ،قVد ال يVدرك األحVبّاء أ ّن أغVلبيّة البشVر هVم بVحاجVة إلVى عVنصر الVخوف
السVلوك ،فVاالنVضباط الVنّاتVج عVن املVحبّة فVقط ال يVتوفّVر إالّ لVدى الVنّفوس الVتي بVلغت شVأ ًوا روحVيًّا
لVكي يVكونVوا مVنضبطي ّV V
الشVّ Vر -شVعور يVحتاج إلVيه الVنّاس كVي يسVلكوا
سVامVيًا نسVبيًّا ،فVالVخوف مVن عVقاب اهلل وغVضبه – إذا مVا أقVدمVنا عVلى ّ V
Vحب اهلل طVVب ًعا إالّ أنّVVه عVVلينا أيً V
Vضا أن نVVخافVVه ،ومVVعنى ذلVVك أنّVVنا كVVال Vطّفل يVVخاف غVVضب
الّ V
Vصراط الVVقويVVم ،عVVلينا أن نّ V

٤١

والVديVه الVحقّ وعVقابVهما ودون أن نVنكمش إذالالً أمVامVه وكVأنّVه طVاغVية ظVالVم ،بVل عVلينا أن نVدرك أ ّن رحVمته تVعالVى تVفوق
حدود عدله".
)(37
Vصغير ال يVVترعVVرع بVVشك ٍل ُمٍ V
Vرض ،قVVليل ج ً Vدّا مVVن األطVVفال هVVم فVVي
"يVVأسVVف حVVضرة ول Vيّ أمVVر اهلل إذ يVVسمع أ ّن ابVVنك الّ V
الVحقيقة طVائVشون ،ومVهما يVكن مVن أمVر فVإ ّن هVؤالء األطVفال فVي بVعض األحVيان هVم ذوو شVخصيّات مVع ّقدة وبVحاجVة
VخاصVا طVبيعيّني وذوي أخVالق طVيّبة وسVعداء ،فVإن كVنت
إلVى مVعالVجة حVكيمة جً Vدّا تVم ّكنهم مVن أن يVنموا ويVصبحوا أش ً V V V
مVVتأ ّكً Vدا أ ّن ابVVنك سيسVVتفيد مVVن الVذّهVVاب إلVVى مVVدرسVVة األب فVVالنVVكان فVVبإمVVكانVVك أن تVVرسVVله إلVVى هVVناك ،ولVVكن عVVلى وجVVه
الVV Vعموم يVV Vجب أن نVV Vتجنّب دائVً V Vما تVV Vجنّبًا قVV Vطع ًيّا إرسVV Vال األطVV Vفال الVV Vبهائ ّ V Vيني إلVV Vى املVV Vدارس ال ّ V VديVV Vن ّية )األرثVV VوذوكVV Vس ّية(
VخاصVة املVدارس الVكاثّVولVيكيّة ،إذ إ ّن األوالد يVتل ّقون سVمة املVعتقدات الّ VديVنيّة الVتي ال تVمحوهVا األيّVام وإنّVنا كVبهائVيّني
وب ّ V V V
نعلم أ ّن تلك التّعاليم قد تجاوزها الزّمن ولم تعد تنفع لهذا العصر.
خاصة ّ
لحل هذا املشكل".
إ ّن حضرة وليّ أمر اهلل سيدعو
ّ
)(38
"بVخصوص األسVئلة الVتي سVألVتم حVضرة ولVيّ أمVر اهلل :ع ّVما إذا لVم يVكن مVن مVانVع لVألطVفال ا ّلVذيVن ال يسVتطيعون حVفظ
لوح مناجاة بكامله غيبًا أن يحفظوا ُج َمالً معيّنة منه؟
إنّVVه يVVشعر أ ّن األحVبّاء ال يVVنبغي لVVهم أن يVVمارسVVوا عVVادة تVVالوة الّ VدعVVاء قVVبل الجVVلوس إلVVى مVVائVVدة الVطّعام أو أن يVVع ّلموا
هVذه الVعادة إلVى األطVفال ،هVذا لVيس جVز ًءا مVن الّ VديVن الVبهائVي بVل هVي عVادة مVسيحيّة ،وبVما أ ّن األمVر املVبارك يVحتضن
VسابVVقة فVVي هVVذا األمVVر
أفVVرا ًدا مVVن جVVميع األجVVناس واألديVVان فVVينبغي لVVنا أن نVVحترس مVVن إدخVVال عVVادات مVVعتقداتVVنا الّ V
Vصلوات امل VVفروض VVة ع VVلينا وك VVذل VVك األدع VVية ل VVقبل ال Vنّوم ول VVلمساف VVر وم VVناس VVبات
امل VVبارك ،ل VVقد أع VVطان VVا ح VVضرة ب VVهاء اهلل ال ّ V
أخVرى أي ً
Vخصصها حVضرة بVهاء اهلل وقVد أعVطانVا أدعVية كVثيرة
Vضا وال يVجب أن نVق ّدم مجVموعVة جVديVدة مVن األدعVية لVم ي ّ
ملVVناسVVبات كVVثيرة ،ال شVّ Vك أ ّن عVVملك فVVي تVVربVVية الVطّفل وتVVعليمه عVVمل هVVا ّم ويVVحثّك حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل عVVلى االسVVتمرار
فيه".
)(39
ِ
ِ
VاصVVة
VقرراهVVا وخV V ّ V
"بVVخصوص سVVؤالVVك :إ ّن حVVضرة ول Vيّ أمVVر اهلل يVVشعر أ ّن هVVذه مVVسألVVة يVVجب عVVليك وعVVلى زوجVVك أن تّ V
Vس ّن فVهم تVحت سVلطتكما ولVكما حVقوق مVق ّدسVة
Vظرا لVكون األطVفال صVغار ال ّ
بVالVنّظر إلVى مVوقVفه مVن األمVر املVبارك .ون ً
وعليكما مسؤوليّة نحو مستقبلهم*".
)(40
Vلصنادي VVق ال VVخير ّي VVة ل VVألم VVر امل VVبارك ب VVالV Vغًا ك VVان أم ط VVفالً وال ح VVاج VVة ل VVبيان به VVذا
أي ب VVهائ VVي ي VVمكنه أن ي VVعطي ل ّ V
"إ ّن ّ
Vف يVVؤ ّمVVه
أي وضVVع فVVي صّ V
الVVخصوص واألطVVفال الVVبهائ Vيّون قVVد أعVVطوا لVVألمVVر املVVبارك دائVً Vما وفVVي كVّ Vل مVVكان ،إذا نVVشأ ّ
الصف أن ّ
تحل مشكل ذلك الوضع ،وال يمكن من قاعدة ملعالجة أمور كهذه".
أطفال غير بهائيّني فعلى مع ّلمة
ّ

٤٢

)(41
"إ ّن مج ّVرد كVونVكم أطVفاالً ال يVعني أنّVكم ال تVقدرون أن تخVدمVوا األمVر املVبارك وتVب ّلغوه ،بVل يVمكنكم ذلVك بVإعVطائVكم املVثل
وبجعلكم النّاس يرون أنّكم أحسن ُ
خ ُل ًقا وأكثر ذكا ًء من معظم األطفال اآلخرين".
)(42
Vسماح لVVلتّغ ّيب عVVن ال ّ Vدوام املVVدرس Vيّ فVVي األ ّيVVام الVVبهائ ّ Vية املVVق ّدسVVة أمVVر مVVرغVVوب فVVيه
"إ ّن املVVبدأ الVVعام ...هVVو أ ّن طVVلب الّ V
وذلVك يVنطبق عVلى جVميع األطVفال الVبهائّ Vيني ب ّ
Vغض الVنظر عVن أعVمارهVم ،إ ّن أطVفال الVوالVديVن الVبهائّ Vيني الVذيVن هVم دون
الVVخامVVسة عشVVرة يVVعتبرون بVVهائ Vيّني ،ومVVا يVVنبغي ألولVVياء هVVؤالء األطVVفال أو مVVحفلكم الVVقيام بVVه هVVو ال Vطّلب مVVن مجVVلس
Vأي قVVرار
إدارة املVVدرسVVة إعVVطاء أوالدهVVم إذنًVVا بVVالVتّغيّب عVVن املVVدرسVVة أيّVVام الVVعطل الVVبهائVيّة املVVق ّدسVVة ثVVم االلVVتزام بVVعدئVٍ Vذ بّ V
بأي وسيلة محاولة فرض هذا األمر )أي مسألة التّغيّب في األعياد البهائيّة(".
يقرره ذلك املجلس .وال يجب ّ
ّ
)(43
VتهاجVا بVالVغًا عVندمVا َVعVلِ َم عVن نVجاح معهVد تVعليم األطVفال الVهنود .وحVضرتVه يVشعر
ًV
"لVقد ابVتهج حVضرة ولVيّ أمVر اهلل اب
Vصغار وعVVقولVVهم ح Vتّى يVVترعVVرعVVوا ويش Vبّوا رجVVاالً
أ ّن هVVذا أسVVلوب رائVVع ج ً Vدّا لVVزرع تVVعالVVيم األمVVر فVVي قVVلوب األطVVفال الّ V
ونVVسا ًء أقVVويVVاء نVVشيطني يVVقومVVون عVVلى خVVدمVVة األمVVر املVVبارك وكVVذلVVك يVVأمVVل حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل أن تVVتم ّكنوا بVVفضل هVVذه
املجهودات من جذب بعض اآلباء واأل ّمهات".
)(44
"إ ّن حVVضرة ول Vيّ أمVVر اهلل سVVيدعVVو مVVن أجVVل أن يVVنمو ابVVنك الVVعزيVVز نVVم ًوّا روحVVان Vيًّا ،إ ّن مسVVتقبل األمVVر املVVبارك يسVVتند
الشVVباب تVVربVVية حVVسنة وتVVوجVVيههم لVVيس فVVي تVVعالVVيم األمVVر املVVبارك
الشVVباب وبVVذلVVك يVVجب تVVربVVية هVVؤالء ّ V
الVVيوم عVVلى أكVVتاف ّ V
فحسب بل في املسائل ال ّدنيو ّية ً
أيضا".
)(45
Vلما بVVأنّVVكم تVVع ّلمون األطVVفال ،إذ إ ّن تVVأسVVيس أسVVاس ُمVVحكم مVVن الVتّعالVVيم
"إ ّن حVVضرة ولVيّ أمVVر اهلل لVVسعيد إلحVVاطVVته عً V
Vثيرا فVVي تVVكويVVن أخVVالقVVهم ويVVم ّكنهم مVVن أن يVVصبحوا مVVؤمVVنني مVVفيديVVن وم VتّزنVVني حVVني
املVVباركVVة فVVي عVVقولVVهم سVVيساعVVد كً V
يشبّون عن الطّوق".
)(46
"عVندمVا نشVرح لVألطVفال مVعنى مVخافVة اهلل ،فVال مVانVع مVن اتّVباع الVوسVيلة الVتي غVالVبًا مVا كVان يVتّبعها حVضرة عVبد الVبهاء
الشVVرح بVVواسVVطة األمVVثولVVة أو الVVحكايVVة الVّ VرمVVزيّVVة ،عVVلينا أن نVVف ّهم ال Vطّفل أ ّن مVVخافVVة الVVخالVVق
فVVي كVّ Vل مVVا كVVان يVVع ّلمه أي ّ V
ليسVت نVتيجة كVونVه ظVاملًا ولVكنّها نVتيجة إدراكVنا لVعدلVه ،فVإذا مVا أخVطأنVا واسVتحقّ عVلينا الVعقاب فVإ ّن عVدلVه قVد يVقتضي
حب اهلل ونخافه في آن م ًعا".
أن ينزل بنا العقاب ،علينا أن نُ ّ
)(47
٤٣

"ث ّVمة أفVراد مVن األحVبّاء يسVتعجلون جVعل الVديVن الVبهائVي يُVع ّلم فVي املVدارس الVعا ّVمVة ،ولVكن هVذا الVعمل ال يVجب أن يVتم
رسميًّا حيث إنّنا لسنا ذوي تأثير كاف بعد".

مالحظة
VعربVة مVنها الVواردة فVي هVذا الVكتاب تVتم ّيز بVنوعVني مVن الحVروف ،فVالحVروف الVعريVضة
إ ّن الVنصوص الVعربّ Vية أصVالً وامل ّ
VعربVVة عVVن األصVVل الVVفارس Vيّ وذلVVك فVVي قVVسميّ
هVVي ال Vنّصوص الVVعرب Vيّة أص Vالً ،وأمVVا مVVا طVVبعت بحVVروف رفVVيعة فVVهي مّ V
ص اإلنجVVليزي مVVا عVVدا الVVفقرتVVني )(4
الVVكتاب األ ّول والVثّانVVي ،وأ ّمVVا الVVفقرات الVVواردة فVVي الVVقسم الVثّالVVث مVVعربVVة عVVن الVن ّ ّ
ص الفارسيّ لتوقيع حضرة وليّ أمر اهلل.
و) (8ال ّلتني نُقلتا عن الن ّ ّ

ثبت باملصادر
 -1مVVن رسVVالVVة إلVVى املVVحفل الVّ VروحVVانVVي املVVركVVزي لVVلبهائVيّني فVVي الVVواليVVات املتّحVVدة وكVVندا مVVؤرخVVة فVVي  23كVVانVVون األ ّول (BAHA’I ADMINISTRATION )-1922
الصفحة .29
ّ
VوجVVهة إلVVى الVVبهائ Vيّني فVVي أمVVريVVكا ،بVVريVVطانVVيا ،أملVVانVVيا ،فVVرنVVسا ،سVVويسVVرا ،إيVVطالVVيا ،الVVيابVVان واسVVترالVVيشيا راجVVع كVVتاب
VؤرخVVة فVVي  12آذار  1923مVّ V
-2
مVVن رسVVالVVة مّ V
الصفحة .29
ّ ( PRINCIPALS OF BAHA’I ADMINISTRATION
-3

الروحاني املركزي للبهائيّني في الواليات املت ّحدة وكندا.
مؤرخة في  26تشرين الثّاني 1923
ّ
موجهة إلى املحفل ّ
من رسالة ّ

-4

مؤرخة في  19كانون األ ّول .1923
من رسالة
ّ
الروحاني املح ّلي للبهائيّني في طهران ،إيران ّ
موجهة إلى املحفل ّ

-5

موجهة بتاريخ  30كانون األ ّول  1923إلى مجلة أطفال امللكوت بواسطة..Ella M. Robarts, Boston, Mass., U.S.A
من رسالة
ّ

-6

من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  9نيسان .1925

-7

من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  29أيّار .1925

-8

الروحاني املركزي للبهائ ّيني في إيران بتاريخ  8حزيران .1925
من رسالة
ّ
موجهة إلى املحفل ّ

-9

موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  24كانون األول 1925.
من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ

موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  28تشرين الثّاني .1926
 -10من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
-11

موجهة إلى أحد األحبّاء ّ
مؤرخة في كانون الثّاني .1929
من رسالة
ّ
الشرقيّني ّ

تموز .1931
 -12من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 9
الروحاني املركزي للبهائيّني في الواليات املت ّحدة وكندا بتاريخ  25كانون األ ّول .1931
 -13من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى املحفل ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  19تشرين األ ّول .1932
 -14من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
VوجVهة إلVى لVجنة تVربVية األطVفال بVتاريVخ  20نVيسان  1933نشVرت فVي مجVلة "بVهائVي نVيوز" الVعدد  77الVت ّاريVخ
 -15مVن رسVالVة كVتبت بVالVن ّيابVة عVن حVضرة ولVيّ أمVر اهلل م ّ V
الصفحة .2
أيلول ّ 1933
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  31أيّار .1933
 -16من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى حاكم فلسطني األعلى بتاريخ  17حزيران .1933
 -17من رسالة
ّ
تموز .1933
 -18من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 22
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  26كانون الثّاني .1935
 -19من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
تموز .1938
 -20من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 12
تموز .1938
 -21من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 17
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  20نيسان .1939
 -22من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  28نيسان .1939
 -23من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  7حزيران .1939
 -24من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
تموز .1939
 -25من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 9
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موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  16تشرين الثّاني .1939
 -26من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  12كانون األ ّول .1939
 -27من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  13تشرين الثّاني .1940
 -28من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
الروحاني املركزي للبهائيّني في الهند وبورما بتاريخ  14كانون األ ّول .1940
 -29من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى املحفل ّ
الروحاني في مدينة  Hobartفي أستراليا بتاريخ  25كانون األ ّول .1941
 -30من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل ّ
 -31من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  11كانون الثّاني .1942
الروحاني املركزي للبهائيّني في بريطانيا بتاريخ  8آب .1942
 -32من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  14تشرين األ ّول .1942
 -33من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
تموز .1943
 -34من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 22
 -35من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  11أيّار .1945
تموز .1946
 -36من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ ّ 26
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  30أيّار .1947
 -37من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  27أيلول .1947
 -38من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
موجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ  24تشرين الثّاني .1947
 -39من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل
ّ
 -40من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل الروحاني املركزي في الواليات املتحدة بتاريخ  18آب .1949
صف األطفال البهائي في مدينة  Santa Monicaبالواليات املت ّحدة بتاريخ  16آذار .1952
 -41من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى
ّ
 -42من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  19آب .1952
 -43من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  18شباط .1954
 -44من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  24أ ّيار .1954
 -45من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  6آذار .1955
 -46من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  15شباط .1957
 -47من رسالة كتبت بالن ّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ  15آب .1957
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