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٣                                                                                                  حضرة الباب

٨                                                                                   ِمْن آثَاِر َحْضرَِة َعبِد البَهاِء

٣٣                                                             من آثار حضرة وليّ أمر اهلل شوقي أفندي
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"إّن مـولـود ذلـك الـيوم الجـديـد يـفوق أعـقل وأشـرف الـنّاس فـي هـذا الـزّمـان وأصـغر عـامّـِيٍّ فـيه 
يفوق في الِعلم واملعرفة أعلم العلماء والفقهاء في هذا العصر."

حضرة الباب

ِمْن آثاِر َحضرَِة بَهاُء اهللِ
(1)

"أتــى األنــبياء واملــرســلون مــن أجــل هــدايــة الــنّاس إلــى الــّصراط املســتقيم، وغــايــتهم هــي تــربــية الــعباد لــكي يــتّصفوا 
بكمال التّقديس والتّنزيه حني العروج إلى الرّفيق األعلى".

(2)
"يا قوم إنّا قّدرنا العلوم لعرفان املعلوم".

(3)
"الحـظوا تجـّلي شـمس اسـم الـرّّب فـي كـّل شـيء ألّن آثـار تجـّلي هـذا االسـم مـشهود وتـربـية الـكّل أُنـيطَت بـه، فـالـتّربـية 
ص ألنـاس  نـوعـان: نـوع يـحيط الجـميع ويـربّـي الـكّل ويـرزقـه ولـذلـك دعـا اهلل نـفسه رّب الـعاملـني، وأمّــا الـنّوع اآلخـر خُــصِّ
اعـتنقوا هـذا الـظّهور األعـظم مسـتظّلني بـظّل هـذا االسـم، والـخارجـون عـن هـذا املـقام محـرومـون ومـمنوعـون مـن املـائـدة 

اإللهيّة اّلتي نزلت من سماء فضل هذا االسم األعظم فشتّان ما بني أولئك وهؤالء".

(4)
"اإلنــسان هــو الــطّلسم األعــظم ولــكّن عــدم الــتّربــية حــرمــه مــّما فــيه. خــلقه بــكلمة واحــدة وهــداه بــكلمة أخــرى إلــى مــقام 
الـتّعليم وحـفظ بـكلمة ثـالـثة مـراتـبه ومـقامـاتـه.  تـفّضل سـيّد الـوجـود قـائـالً: انـظر إلـى اإلنـسان فـهو بـمثابـة مـعدن يـحوي 

  ." أحجارًا كريمة، تخرج بالتّربية جواهره إلى عرصة الّشهود وينتفع بها العالم اإلنسانيّ

(5)
"ابـذلـوا الـهّمة فـي تـربـية أهـل الـعالـم عـسى أن يـزول الـنِّفاق واالخـتالف مـن بـني األمـم بـاالسـم األعـظم لـيصبح الـكلّ 

أهالً لبساٍط واحٍد ومدينٍة واحدٍة". 

(6)
"نـوصـي الـكّل بـما هـو عـّلة عـلّو كـلمة اهلل وسـمّوهـا بـني الـعباد، كـما نـوصـيهم بـأمـور تـؤّدي إلـى رقـيّ عـالـم الـوجـود ورفـعة 
مــكانــة الــنّفوس والسّـــــــبب األعــظم لــذلــك هــو تــربــية األوالد، ويــجب أن يــتمّسك بــها الجــميع، إنّـا أمــرنــاكــم بــذلــك فــي 
ألـواح شـتّى وفـي كـتابـي األقـدس طـوبـى لـلعامـلني، نــسأل الــحّق أن يــؤيّــد الــكّل ويــوفّــقهم لــتنفيذ هــذا األمــر 

املبرم الذي ظهر ونزل من قلم مالك الِقدم".

 (7)
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"كـتب عـلى كـّل أٍب تـربـية ابـنه وبـنته بـالـعلم والخـّط ودونـهما عـما حُــّدد فـي الـّلوح والّـذي تـرك مـا أُمـر 
بـه فـلألمـناء أن يـأخـذوا مـنه مـا يـكون الزمًــا لـتربـيتهما إن كـان غـنيًّا وإالّ يـرجـع إلـى بـيت الـعدل إنّـا 
جـعلناه مـأوى الـفقراء واملـساكـني، إّن الّـذي ربّـى ابـنه أو ابـنًا مـن األبـناء كـأنّـه ربّـى أحـد أبـنائـي عـليه 

بهائي وعنايتي ورحمتي اّلتي سبقت العاملني".

(8)
"عـلى الـرّجـال والـنّساء قـاطـبة أن يُـودعـوا قسـطًا مـّما يـحصلون عـليه مـن املـال عـن طـريـق اشـتغالـهم بـالـتّجارة والـزّراعـة 

واألمور األخرى لدى أمني لصرفه في أمر تربية األطفال وتعليمهم وذلك بإشراف أمناء بيت العدل".

(9)
"أن ابـــذلـــوا قـــصارى الـــجهود فـــي اكـــتساب الـــكماالت الـــظّاهـــريّـــة والـــباطـــنيّة ألّن ثـــمرة ســـدرة اإلنـــسان هـــي الـــكماالت 
الـظّاهـريّـة والـباطـنيّة، فـاإلنـسان دون الـِعلم والـفّن غـير مـرغـوب فـيه، ولـم يـزل مَــثَله كَـــِمثْل أشـجار بـال ثـمر، لـذا يـجب أن 

تزيّنوا سدرة الوجود على قدر املستطاع بأثمار العلم والعرفان واملعاني والبيان".

(10)
"إّن اإلنــسان بــمثابــة فــوالذ جــوهــره مســتور، فــبالــتّربــية والــنّصيحة والــذّكــر والــبيان يظهــر ذلــك الــجوهــر عــيانًــا وأمّــا إذا 

بقي على حاله فسوف يعدمه صدأ مشتهيات النّفس والهوى".

 (11)
"ثـّمة أمـور كـثيرة إن أُهـملت يـطرأ عـليها الـّضياع والـبطالن، ومـا أكـثر األطـفال الّــذيـن يـعيشون فـي هـذا الـعالـم دون 

أب أو أم، فإن لم يُعنَت بتعليمهم وتربيتهم ظّلوا بال ثمر ومن ليس له ثمر فموته أفضل من حياته".

(12)
"عـلى اآلبـاء أن يـبذلـوا قـصارى جهـدهـم فـي تـمّسك أبـنائـهم بـالـّديـن وإتـقان ذلـك، فـكّل ولـد انـحاز عـن الـّديـن اإللـهي ال 
شـّك أنّـه سـوف ال يـعمل بـرضـى أبـويـه ورضـى اهلل جـّل جـاللـه، واألعـمال الـحسنة كـّلها تظهـر بـنور اإليـمان وفـي حـال 

فقدان هذه العطيّة الكبرى (أي اإليمان) ال يأبى اإلنسان ارتكاب أّي عمل منكر وال يُقِبل إلى أّي معروف". 

(13)
"خشية اهلل هي العّلة األولى لتربية الخلق طوبى للفائزين".

(14)
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"إّن مـا يـلزم األطـفال فـي الـّدرجـة األولـى واملـقام األّول، هـو تـلقينهم كـلمة الـتّوحـيد والشّـــــرائـع اإللـهيّة، فـمن دون ذلـك ال 
تســتقّر خــشية اهلل وفــي فــقدانــها تظهــر أعــمال مــكروهــة غــير مــعروفــة وأقــوال رديــئة ال عــّد لــها .... يــجب عــلى اآلبــاء أن 

يسعوا كمال الّسعي في تديّن أوالدهم فإن لم يفز

األوالد بهـذا الـطّراز األّول، أّدى ذلـك إلـى الـغفلة عـن طـاعـة األبـويـن، الّـتي هـي فـي مـقام طـاعـة اهلل فـمثل هـذا الـولـد ال 
يعود يبالي أبًدا ويفعل بأهوائه ما يشاء".

(15)
"إّن دار الـــتّعليم فـــي االبـــتداء يـــجب عـــليها أن تـــعّلم األطـــفال شـــرائـــط الـــّديـــن لـــيمنعهم الـــوعـــد والـــوعـــيد املـــذكـــوران فـــي 

الكتب اإللهيّة عن املناهي ويزيّناهم بطراز األوامر ولكن بمقدار ال ينتهي إلى التّعصب والحميّة الجاهليّة". 

 (16)
"إّن الـعلوم والـفنون والـّصنائـع تـؤّدي إلـى رقـيّ عـالـم الـوجـود وسـمّوه، الـعلم بـمثابـة الـجناح لـإلنـسان واملـرقـاة الرتـقائـه، 
يـــــلزم عـــــلى الجـــــميع اكـــــتسابـــــه، ولـــــكن الـــــعلوم الـــــتي يـــــنتفع بـــــها أهـــــل األرض، ال الـــــعلوم الـــــتي تـــــبدأ بـــــالـــــكالم وتـــــنتهي 
مه وفــرحــه ونــشاطــه وبــهجته وانــبساطــه  بــالــكالم... والــكنز الــحقيقيّ لــإلنــسان، فــي الــواقــع، عــلمه وهــو الــعّلة لــعزّتــه وتــنعُّ

طوبى ملن تمّسك به وويل للغافلني".

(17)
"عـلى عـلماء الـعصر أن يـأمـروا الـنّاس بـتحصيل الـعلوم الـنّافـعة كـي يـنتفعوا مـنها بـأنـفسهم ويـنتفع مـنه أهـل الـعالـم. 
كــانــت ومــا زالــت الــعلوم الــتي تــبدأ بــالــكالم وتــنتهي بــالــكالم دون فــائــدة.  إّن مــعظم حــكماء إيــران يــصرفــون أعــمارهــم 

في دراسة الحكمة ولكّن الحاصل لهم في العاقبة ليست إالّ ألفاظًا". 

(18) 
"يــجب عــلى األطــفال أن يــبذُلــوا الجهــد كــّل الجهــد فــي تــحصيل الــعلم والخــّط... ويــكفي لــبعضهم أن يــتعّلموا الــكتابــة 
بــقدر الــحاجــة، فــمن األنســب واألولــى أن يــصرفــوا أوقــاتــهم فــي الــعلوم الــنّافــعة، غــير أّن الــحّق جــّل جــاللــه يــحّب كــلّ 

صنعة أكملها لذا جرى من القلم األعلى ما جرى".

(19)
"ثـّمة عـلم* فـي خـزائـن الـعلوم اإللـهيّة يـؤّدي الـعمل بـه إلـى إزالـة الـخوف ولـكن عـلى قـدر مـقدور، عـلى أن يـعمل بـه 

من أوان الطفولة فسيكون الفرق كبيرًا..."

(20)
"يـجب ... عـلى وكـالء الـّدولـة أن يـشّكلوا مجـلًسا ويـختاروا فـي ذلـك املجـلس لـغة مـن الـّلغات وكـذلـك خـطًّا مـن الخـطوط 
املـوجـودة أو يـبتكروا خـطًّا ولـغة بـديـعني ويـعّلموهـما لـألطـفال فـي مـدارس الـعالـم، وفـي هـذه الـحالـة سـيجيدون لـغتني، 
إحـداهـما لـغة وطـنهم واألخـرى الـّلغة الـتي يـتكّلم بـها عـموم أهـل الـعالـم، فـإن تـمّسكوا بـما ذُكـر أصـبحت األرض قـطعة 

واحدة واستراح النّاس من تعليم الّلغات املختلفة وتعّلمها".
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(21)
"عّلموا أوالدكم ما نزّل من عند اهلل ليقرأوه بأحسن األلحان هذا ما نزّل في كتاب عظيم".

(22)
"عــّلموا ذّريّــاتــكم مــا نــزل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار لــيقرأوا ألــواح الــرّحــمن بــأحــسن األلــحان فــي 

الغرف املبنيّة في مشارق األذكار".

(23)
"يــجب الــنّظر إلــى عــاقــبة كــل أمــر مــن بــدايــته وأن يــنكّب األطــفال عــلى عــلوم وفــنون تــؤّدي إلــى مــنفعة اإلنــسان ورُقــيّه 
وإعـالء مـقامـه كـي تـزول رائـحة الـفساد مـن الـعالـم ويـصبح الـكّل بـفضل هـّمة أولـياء الـّدولـة واملـّلة مسـتريـحني فـي مهـد 

األمن واالطمئنان... تفّضل سيّد الوجود قائالً:

 الــــحكيم الــــعارف والــــعالــــم الــــبصير هــــما بــــصران لــــهيكل الــــعالــــم عــــسى أن ال يُحــــرم الــــعالــــم بــــمشيئة اهلل مــــن هــــاتــــني 
العطيّتني الكبريني وأن ال يمنع عنهما".

(24)
"أمّـا األطـفال أمـرنـا أن يـربّـوهـم فـي بـادئ األمـر بـآداب الـّديـن وأحـكامـه ثـم بـالـعلوم الـنّافـعة والـتّجارة املـزيّـنة 
بــطراز األمــانــة واألعــمال الّــتي تــكون دلــيالً لــنصرة أمــره أو يجــذب بــه أمــرًا يُــقرّب الــعبد إلــى مــواله 
نـسأل اهلل أن يؤيّـد أطـفال أولـيائـه ويُـزيّـنهم بـطراز الـعقل واآلداب واألمـانـة والـّديـانـة إنّـه هـو الـغفور 

الرحيم". 

(25)
"يــا حســني يــا مــعّلم قــد أقــبل إلــيك وجــه الــِقدم مــن شــطر ســجنه األعــظم ويــعّلمك بــما يــقّربــك إلــى اهلل 

مولى األنام، طوبى ملعّلم قام على تعليم األطفال وهدى النّاس إلى صراط اهلل العزيز الوّهاب".

(26)
"طـــوبـــى ملـــعّلم وفـــى بعهـــد اهلل وانـــكّب عـــلى تـــربـــية األطـــفال، ولـــقد كُــــتب لـــه مـــن الـــقلم األعـــلى أجـــر مـــا نُـــزّل لـــشأنـــه فـــي 

الكتاب األقدس طوبى له طوبى له".

* * *
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                  4- مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل (نزّلت بعد الكتاب األقدس) طبع 1980 الّصفحة 141
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                17- مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل (نزّلت بعد الكتاب األقدس ) طبع عام 1980 الّصفحة 149
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                19- لوح الّشيخ محمد تقي إصفهاني (ابن الذّئب)

                20- املصدر الّسابق
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                22- الكتاب األقدس طبعة كندا، فقرة 150، الّصفحة 89

                23- مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل (نزّلت بعد الكتاب األقدس) طبع عام 1980 الّصفحة 149، 151
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ِمْن آثَاِر َحْضرَِة َعبِد البَهاِء

 (1)
الـّلهّم يـا مـن تجـّلى عـلى الـحقائق الـنّوراء بتجـّلي الـعلم والهـدى، ومـيّزهـا عـن سـائـر الـكائـنات بهـذه 
املــوهــبة الــعظمى، وجــعلها مــحيطة عــلى كــّل األشــياء تــدرك حــقائق املــوجــودات، وتخــرج األســرار 
املـكنونـة مـن حـيّز الـغيب إلـى عـالـم اآلثـار ويـختّص بـرحـمته مـن يـشاء، رّب أيّـد أحـبّائـك عـلى تـحصيل 
الـــعلوم والـــفنون الشّـــــتّى واالطّـــالع عـــلى األســـرار املخـــزونـــة فـــي حـــقيقة الـــكائـــنات، وأطـــلعهم عـــلى 
الـرمـوز املـندمـجة املـندرجـة فـي هـويّـة املـوجـودات، واجـعلهم آيـات الهـدى بـني الـورى وأنـوار الـنُهى 
املـتأللـئة فـي هـذه الـنّشأة األولـى، واجـعلهم أدالّء عـليك هـداة إلـى سـبيلك سـعاة إلـى مـلكوتـك، إنّـك 

أنت املقتدر املهيمن العزيز القوّي الكريم العظيم. 

أيّـها الحـزب اإللـهيّ إّن الـقدرة الـقديـمة خـّصصت كـّل كـائـن مـن الـكائـنات وكـّل نـوع مـن أنـواع املـوجـودات بـمزيّـة ومـنقبة 
وكـمال حـتى يـكون كـّل واحـد مـنهم فـي حـّد ذاتـه آيـة مـدلّـة عـلى عـلّو املـربّـي الـحقيقيّ وسـمّو مـقامـه، ويـصبح كـّل واحـد 
مـــنهم بـــمثابـــة مـــرآة صـــافـــية يـــنعكس فـــيها فـــيض شـــمس الـــحقيقة وتجـــّليها، وأمّــــا اإلنـــسان فـــقد اخـــتاره اهلل مـــن بـــني 
الـــكائـــنات وخـــّصه بـــاملـــوهـــبة الـــكبرى وفـــيض املـــإل األعـــلى، وتـــلك املـــوهـــبة الـــكبرى هـــي الهـــدايـــة الـــعظمى الّـــتي تـــصبح 
الـحقيقة اإلنـسانـيّة مـشكاة ملـصباحـها، وعـندمـا تسـطع أشـّعة هـذا السّـــــراج عـلى زجـاج الـقلب يشـتّد ملـعان أنـوارهـا مـن 
لــطافــة ذلــك الــزّجــاج فتتجــّلى أنــوارهــا عــلى الــعقول والــنّفوس، وحــصول هــذه الهــدايــة الــكبرى مشــروط بــالــعلم ومــنوط 
بـاملـعرفـة واالطّـالع عـلى أسـرار الـكلمات الـربّـانـيّة، بـناًء عـلى ذلـك يـجب عـلى أحـبّاء اهلل صـغارًا كـانـوا أم كـبارًا، رجـاالً 
أو نــساًء أن يــسعوا فــي اكــتساب الــعلوم واملــعارف وزيــادة االطّــالع عــلى أســرار الــكتب املــقّدســة والــتّمّكن فــي إقــامــة 

الّدالئل والبراهني كّل على قدر استطاعته.

إّن الــفائــز بــاملــقام األعــلى فــي عــالــم السّــــــرور حــضرة صــدر الــّصدور* روح املــقّربــني لــه الــفداء أسّــــــس مجــلس الــتّعليم، 
فــهو أّول نــفس مــبارك وضــع أســاس هــذا األمــر الــعظيم، فــالحــمد هلل عــلى أنّــه ربّــى أنــاسًــــــا فــي أيّــام حــياتــه وهــم الــيوم 
قــادرون عــلى إقــامــة األدلّــة والــبراهــني اإللــهيّة بــكّل فــصاحــة وبــالغــة، وحــقًّا إّن هــؤالء الــتاّلمــيذ هــم السّــــــاللــة الــّروحــانــيّة 
الـطّاهـرة لـذلـك املـقرّب لـعتبة الـكبريـاء وثـّمة أشـخاص مـباركـون بـادروا بـعد صـعوده بـإدامـة الـتّعليم والـتّعّلم وكـان هـذا 
الـخبر داعـيًا لسـرور هـذا املـسجون سـرورًا بـالـًغا، وإنّـني اآلن أرجـو مـؤكّـــًدا مـن أحـبّاء اهلل تـوسـيع دائـرة الـتّعليم بـقدر 
االمــكان، وكــلما كــثُر ســعيهم فــي هــذا السّـــــــبيل كــان ذلــك مــقبوالً ومــرغــوبًــا أكــثر، وعــلى األحــبّاء األعــزّاء ســواء أكــانــوا 
صــغارًا أم كــبارًا ذكــورًا أم إنــاثًــا أن يــسعوا بــقدر املســتطاع إلــى اكــتساب الــعلوم واملــعارف والــفنون املــتداولــة املــاديّــة 
مــنها واملــعنويّــة، ولــتنحصر املــذاكــرات واملــداوالت فــي أوقــات االجــتماع حــول املــسائــل الــعلميّة والــّسعي فــي االطّــالع 
عـــلى الـــعلوم الـــعصريّـــة ومـــعارفـــها، فـــإذا كـــان األمـــر كـــذلـــك تـــرى اآلفـــاق مـــضيئة بـــالـــنّور املـــبني وســـطح الـــغبراء حـــديـــقة 

امللكوت األبهى وعليكم البهاء األبهى.  ع ع 
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(2)
"أيّــها الــّصديــق الــحقيقيّ تــعّلم فــي مــدرســة اهلل واســتبق فــي الــّدروس الــرّحــمانــيّة، ومــن أديــب الــعشق تــلّقن الــحقائــق 
واملـــعانـــي، ابـــحث عـــن أســـرار املـــلكوت وتحـــّدث عـــن فـــيوضـــات الـــالّهـــوت.  ومـــع أّن تـــحصيل الـــعلوم والـــفنون هـــو أعـــظم 
مـــنقبة لـــلعالـــم اإلنـــسانـــيّ، غـــير أنّـــه مـــنوط بـــاتّـــصال نهـــره بـــالبحـــر األعـــظم واالســـتفاضـــة مـــن فـــيض الـــقدم.  وإذا كـــان 
الــحال عــلى هــذا املــنوال أصــبح كــّل أســتاذ بحــرًا زخّـــارًا وكــّل تــلميذ يــنبوعًـــا لــلعلم واملــعرفــة.  بــناًء عــلى ذلــك فــإن كــانــت 
الـــعلوم دلـــيالً إلـــى الجـــمال املـــعلوم فـــِنعم املـــأمـــول، وبـــغير ذلـــك قـــد تـــؤّدي قـــطرة الـــعلم هـــذه إلـــى حـــرمـــان الـــّشخص مـــن 
الــفيض املــوفــور وتســبّب لــه الــغرور والــتّكبّر والــقصور والــفتور.  والــعلوم الــحاضــرة ليســت إالّ قــنطرة لــلحقيقة فــإن لــم 

تتيّسر الحقيقة فما هو ثمر املجاز وأثره؟ 

تـــاهلل الحقّ إن لـــم تـــكن الـــعلوم ســـببًا لـــلوصـــول إلـــى املـــعلوم فـــهي خســـران مـــبني.  عـــليك بـــتحصيل 
الـعلوم والـتّوجـه إلـى الجـمال املـعلوم حـتّى تـكن آيـة الهـدى بـني الـورى ومـركـز الـنُّهى فـي هـذه الـّدائـرة 
الّــتي تـاهـت فـيها عـقول ذوي الـحجى إالّ مـن فـاز بـاألسـرار ودخـل فـي مـلكوت األنـوار واطّـلع بـالسّــــرّ 

املصون والرّمز املكنون".

(3)
"اإلنــسان فــي نــهايــة املــرتــبة الــجسمانــيّة وبــدايــة مــرتــبة الــّروحــانــيّات، يــعني نــهايــة الــنّقص وبــدايــة الــكمال، فــي نــهايــة 
مــرتــبة الــظّلمة وبــدايــة مــرتــبة الــنّورانــيّة، لهــذا قــالــوا إّن مــقام اإلنــسان نــهايــة الــّليل وبــدايــة الــنهار، يــعني جــامــع ملــراتــب 
الـنّقص حـائـز ملـراتـب الـكمال.  فـله جـانـب حـيوانـيّ وجـانـب مـالكـيّ واملـقصود مـن املـربّـي هـو أن يـربّـي الـنّفوس البشـريّـة 

." حتى يتغّلب الجانب املالكيّ على الجانب الحيوانيّ

(4)
"اإلنـسان هـو اآليـة اإللـهيّة الـكبرى يـعني هـو كـتاب الـتّكويـن، ألّن جـميع أسـرار الـكائـنات مـوجـودة فـي اإلنـسان، إذًا 
لـو يـتربّـى فـي ظـّل املـربّـي الـحقيقيّ يـصير جـوهـر الـجواهـر ونـور األنـوار وروح األرواح ومـركـز الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة 
ومـــصدر الـــّصفات الـــّروحـــانـــيّة ومشـــرق األنـــوار املـــلكوتـــيّة ومهـــبط اإللـــهامـــات الـــّربـــانـــيّة، أمّـــا لـــو حـــرم فـــإنّـــه يـــكون مظهـــر 
الــّصفات الــّشيطانــيّة وجــامــع الــرّذائــل الــحيوانــيّة ومــصدر الــّشؤون الــظّلمانــيّة، هــذه هــي حــكمة بــعثة األنــبياء لــتربــية 
البشــر حــتى يــصير هــذا الفحــم الحجــري مــاسًــــــا ويــتطّعم هــذا الّشجــر غــير املــثمر فــيعطي فــاكــهة فــي نــهايــة الــحالوة 
والــّلطافــة وحــينما يــصل اإلنــسان إلــى أشــرف مــقامــات الــعالــم اإلنــسانــي فــعندئــٍذ يــترقّــى فــي مــراتــب الــكماالت ال فــي 

الرّتبة ألّن املراتب محدودة ولكّن الكماالت اإللهيّة ال تتناهى". 

(5)
"لو أمعنتم النّظر يتبنّي لكم بأّن الّسبب الرّئيس للجور والفتور والفوضى وفقدان العدل والحّق هو من نقص التّديّن 
الـحقيقي وعـدم مـعرفـة الجـمهور بـما يـلزم، مـثالً لـو كـان األهـالـي مـتديّـنني وقـادريـن عـلى الـقراءة والـكتابـة بـصورة كـامـلة 
وحــــصلت لــــهم مــــشكلة، يــــرفــــعون شــــكواهــــم إلــــى الــــحكومــــة املحــــّليّة فــــإن رأوا مســــلك الــــحكومــــة املحــــّليّة مــــغايــــرًا لــــلعدل 
واإلنـصاف ومـنهجها مـنافـيًا لـرضـاء الـباري تـعالـى ومـخالـفًا لـعدالـة املـلك يـلتمسون إحـالـة قـضيّتهم إلـى املـحاكـم الـعليا 
مــوضّــــــــــحني لــها انحــراف الــحكومــة املحــّليّة عــن املســلك الــقويــم للشّـــــــرع املــبني فــتطلب املــحكمة الــعليا مــلّف الــقضيّة مــن 
الـحكومـة املحـّليّة فـال بـّد أن يـشمل الـعدل واإلنـصاف ذلـك املـّدعـي.  ولـكن تـرى الـيوم مـعظم األهـالـي غـير قـادريـن عـلى 

بيان قضيّتهم وتفهيم مآربهم نظرًا لنقص معرفتهم".

�٩



(6)
"إّن ألـزم األمـور وأولـى املـتطّلبات املـفروضـة هـو تـوسـيع دائـرة املـعارف وال يـتصّور قـّط نـجاح مـّلة وفـالحـها دون تـقّدم 
هــذا األمــر األهــّم األقــوم، كــما أّن الــباعــث األعــظم لــتدنّــي املــلل وزعــزعــتها هــو الجهــل وعــدم املــعرفــة وتــرى اآلن مــعظم 

األهالي غير ُملّمني باألمور العاديّة ناهيك عن اطاّلعهم بحقائق األمور الكّليّة ودقائق مستلزمات هذا العصر".

(7)
"الحــــــظوا بــــــدقّــــــة كــــــيف أّن الــــــحضارة والــــــثّقافــــــة تــــــؤّديــــــان إلــــــى عــــــزّة الــــــحكومــــــة والــــــّشعب وســــــعادتــــــهما وتحــــــريــــــرهــــــما 

واستقاللهما".

(8)
"ولـكّن الـتّربـية عـلى ثـالثـة أنـواع تـربـية جـسمانـيّة، وتـربـية إنـسانـيّة، وتـربـية روحـانـيّة، فـالـتّربـية الـجسمانـيّة هـي لـنشوء 
الـــجسم ونـــمّوه وذلـــك يـــكون بـــتسهيل سُــــــــبُل املـــعيشة وتـــوفـــير أســـباب الـــرّاحـــة والـــرّفـــاهـــية الـــتي فـــيها يشـــترك اإلنـــسان 
والـــحيوان، وأمـــا الـــتّربـــية اإلنـــسانـــيّة فـــهي عـــبارة عـــن املـــدنـــيّة والـــتّرقّـــي والـــّسعادة يـــعني الـــّسياســـة والـــنّظام والـــتّجارة 
والــّصناعــة والــعلوم والــفنون واالســتكشافــات الــعظيمة واالخــتراعــات الجــليلة الــتي بــها يــمتاز اإلنــسان عــن الــحيوان، 
وأمّــا الــتّربــية اإللــهيّة فــهي تــربــية مــلكوتــيّة هــي اكــتساب كــماالت إلــهيّة، هــي الــتّربــية الــحقيقيّة، إذ بــها يــكون اإلنــسان 
فـي هـذا املـقام مـركـز الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة ومظهـر (لـنعملّن إنـسانًـا عـلى صـورتـنا ومـثالـنا) وهـذا هـو املـقصد 

األسمى للعالم اإلنسانيّ. 

فنحن اآلن نريد مربّيًا يكون ومربّيًا جسمانيًّا ومربّيًا إنسانيًّا ومربّيًا روحانيًّا نافذ الحكم في جميع الّشؤون.

ولــو يــقول أحــد إنّــني كــامــل الــعقل واإلدراك وغــير مــحتاج لــذلــك املــربّــي إنّــه مــنكر لــلبديــهيّات ومَـــثَله كَــــِمثْل طــفل يــقول 
إنّـني لسـت مـحتاجًـــا لـلتّربـية وأعـمل حسـب مـا يُـوحـيه إلـيّ فـكري وبـنفسي يـمكنني الـحصول عـلى كـماالت الـوجـود، أو 
كَـــــَمثَل أعــــمى يــــقول إنّــــني فــــي غــــنى عــــن الــــبصر ألّن هــــناك عــــميان كــــثيريــــن وهــــم عــــائــــشون، إذًا صــــار مــــن الــــواضــــح 
املــشهود أّن اإلنــسان مــحتاج إلــى املــربّــي وال شــّك أّن هــذا املــربّــي يــجب أن يــكون كــامــالً فــي جــميع املــراتــب ومــمتازًا 
عــن جــميع البشــر فــي كــّل الــّشؤون ألنّــه لــو كــان كــسائــر البشــر ال يــكون مــربّــيًا، خــصوصًــــــــــا وأنّــه يــجب أن يــكون مــربّــيًا 
جــسمانــيًّا ومــربّــيًا إنــسانــيًّا ومــربّــيًا روحــانــيًّا، أي يــنظّم ويــدبّــر األمــور الــجسمانــيّة ويــشّكل الــهيئة االجــتماعــيّة حــتّى 

يحصل التّعاون والتّعاضد في املعيشة وتنظّم وترتّب األمور املاّديّة في كّل األحوال.

وكـذلـك يـؤسّــــــس الـتّربـية اإلنـسانـيّة، أي يـجب أن يـربّـي الـعقول واألذهـان بـحيث تـصبح قـابـلة لـلتّرقّــيات الـكّليّة، فـتتّسع 
دائـــرة الـــعلوم واملـــعارف وتـــكشف حـــقائـــق األشـــياء وأســـرار الـــكائـــنات وخـــاصّـــــــــــيّات املـــوجـــودات، وتـــزداد يـــومًــــا بـــعد يـــوم 
الـتّعالـيم واالكـتشافـات، ويسـتدّل مـن املـحسوسـات عـلى املـعقوالت، وكـذلـك يـربّـي تـربـية روحـانـيّة حـتّى تهـتدي الـعقول 
واملـدارك ملـعرفـة مـا وراء الـطّبيعة وتسـتفيض مـن نـفحات روح الـقدس وتـرتـبط بـاملـأل األعـلى وتـصبح الـحقائـق اإلنـسانـيّة 
مـظاهـر الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة حـتّى تتجـّلى جـميع األسـماء والـّصفات اإللـهيّة فـي مـرآة حـقيقة اإلنـسان وتـتحّقق اآليـة 

املباركة (لنعملّن إنسانًا على صورتنا ومثالنا)". 

�١٠



(9)
"يــــظّن الــــبعض أّن فــــطرة اإلنــــسان الــــطّبيعيّة تــــمنعه مــــن ارتــــكاب األعــــمال الــــقبيحة وتــــضمن لــــه الــــكماالت الــــّصوريّــــة 
واملـعنويّـة وذلـك يـعني أّن الّـذي اتّـصف بـعقل طـبيعيّ وحـميّة ذاتـيّة وشـهامـة فـطريّـة يـمتنع ذاتـيًّا عـن أن يـصيب الـعباد 
بـــالـــّضرر ويحـــرص عـــلى األعـــمال الـــخيريّـــة دون أن يـــأخـــذ بـــعني االعـــتبار الـــعقوبـــات الـــقاســـية املـــترتّـــبة عـــلى األعـــمال 
الشّــــــّريـرة واملـثوبـات الـعظيمة املـمنوحـة لـألفـعال الـحسنة.  لـو أمـعنّا الـنّظر أوالً وقـبل كـّل شـيء فـي الـتّواريـخ الـعمومـيّة 
يـــتبنّي لـــنا بـــوضـــوح بـــأّن الـــنّامـــوس الـــطّبيعي إنّـــما هـــو فـــيض مـــن تـــعالـــيم أنـــبياء اهلل وكـــذلـــك نـــالحـــظ أّن آثـــار الـــتّعّدي 
والـــتّجاوز فـــي األطـــفال ظـــاهـــرة مـــن صـــغر ســـنّهم وفـــي حـــال حـــرمـــان الـــطّفل مـــن تـــربـــية املـــربّـــي يـــزداد آنًـــا فـــآنًـــا فـــي 
مـمارسـة سـجايـا غـير مـرضـية.  إذًا اتّـضح بـأّن الـنّامـوس الـطّبيعي وظـهوره أيـًضا مـن نـتائـج الـتّعليم.  ثـانـيًا لـو فـرضـنا 
أّن الـعقل الـطّبيعي والـنّامـوس الـفطري يـمنعان الشّـــــّر ويهـديـان إلـى الـخير، مـن الـواضـح أّن أثـرهـما قـليل جـدًّا ووجـود 
مـــثل هـــؤالء الـــنّفوس كـــاإلكـــسير األعـــظم، ألّن مـــثل هـــذا االّدعـــاء (أي تـــأثـــير الـــنّامـــوس الـــطّبيعي) ال يـــثبت بـــالـــقول بـــل 
يســتلزم الــعمل، إذًا مــا هــو األمــر الّـــذي يــجعل الجــمهور مــضطرًّا ليلتجئ إلــى الــنّيّات الــحسنة واألعــمال الــّصالــحة؟ 
أضــف إلــى ذلــك أّن الــّشخص الــذي يــضرب بــه مــثالً فــي الــعمل بــموجــب الــنّامــوس الــطّبيعي لــو يتحــّلى بــخشية اهلل ال 

ريب أنّه سوف يتمّكن من ممارسة نواياه الحسنة بصورة أفضل وأكثر رسوًخا".

(10)
"إّن الطّبيعينّي في شرح أسباب التّفاوت الّقائم بني النّاس من حيث التّفّوق والتّدنّي قسمان: 

قــــسم يــــرى أّن الــــتّفاوت فــــي الــــتّفّوق مــــفطور فــــي أصــــل الخــــلقة وهــــو مــــن مــــقتضى عــــالــــم الــــطّبيعة حســــب تــــعبيرهــــم، 
ويــقولــون إنّــه مــن الــواضــح أّن هــذا الــتّفاوت بــني أجــناس البشــر أمــٌر طــبيعيّ، مــثال هــذا الــتّفاوت والــتّمايــز الــطّبيعيّان 
الــقائــمان بــني أصــناف األشــجار، وكــذلــك هــناك تــفاوت طــبيعيّ فــي الــحيوان وأجــناســه حــتّى هــذا الــتّفاوت الــطّبيعيّ 

مشهود في الجماد أيًضا فمنه الحجر العادّي، ومنه الياقوت البرّاق، ومنه ترى صدفًا وآخر خزفًا.

أمـــا الـــقسم اآلخـــر مـــن قـــدمـــاء الـــفالســـفة يـــعتقدون أّن الـــتّفاوت بـــني البشـــر وامـــتياز الـــعقول واملـــواهـــب نـــاجـــم عـــن أثـــر 
الـتّربـية ألّن الـغصن املـعوّج يسـتقيم بـالـتّربـية والّشجـر الـبّرّي غـير املـثمر يـصير مـثمرًا والئـًقا للحـديـقة بـتطعيم املـربّـي، 
وقـــد تـــتحّول ثـــمرتـــه املـــرّة إلـــى ثـــمرة حـــلوة أو الـــّصغيرة تـــنقلب إلـــى كـــبيرة فـــتصبح لـــذيـــذة وشـــهيّة، وأكـــبر بـــرهـــان هـــؤالء 
الــفالســفة عــلى ذلــك هــو أّن زنــوج أفــريــقيا كــّلهم وحــوش وجهــلة وأمّـــا املــتحّضرون مــن األمــريــكينّي  كــّلهم عــلماء وذوو 
إدراك. ومــن الــواضــح أّن تــفاوت الــّشعبني مــبنيّ عــلى أســاس الــتّربــية والتّجــربــة، هــذا هــو قــول الــفالســفة والــحكماء، 
غـير أّن األنـبياء مـتّفقون عـلى أّن الـتّفاوت فـي الـفطرة مسـّلم ومـبرهـن "وفـّضلنا بـعضكم عـلى بـعض" أمـر مـعلوم 
وبـديـهيّ، وال ريـب أّن نـفوس البشـر مـختلفة فـي الـفطرة األصـليّة، لـو تـرعـرع رهـط مـن األطـفال وهـم مـن أب واحـد وأمّ 
واحــدة فــي صــّف واحــد وتــحت نــسق واحــد مــن الــتّعليم والــتّربــية مــتغذّيــن مــن غــذاء واحــد، تــرى بــعضهم يــصل إلــى 
أعـلى درجـة مـن الـعلم والـّدرايـة والـبعض اآلخـر إلـى درجـة مـتوسّـــــطة ودونـهم ال يـتعّلمون بـتاتًـا. إذًا أصـبح واضـًحا بـأنّ 
الــتّفاوت بــني البشــر لــهو نــاجــم عــن مــراتــب خــلقتهم، كــما أنّــهم (أي األنــبياء) يــقّرون بــأّن لــلتّعليم والــتّربــية أثــرًا عــظيًما 
ومســـّلًما بـــه، مـــثل ذلـــك لـــو حُــــــرم الـــطفل مـــن املـــدرســـة ال شـــّك أنّـــه يـــظّل جـــاهـــالً وســـتكون مـــعلومـــاتـــه مـــحصورة فـــي مـــا 
يــكتشفه بــنفسه، وعــندمــا يــتلّقن الــعلم لــدى أســتاذ مــاهــر يــجعله يكتســب مــنه الــعلوم والــفنون ويــطّلع عــلى مــا اكــتشفه 
ألـوف مـن البشـر، فـالـتّعليم يهـدي أهـل الـضالل ويـكون سـببًا فـي إبـصار الـعميان وإعـطاء الـعقل لـلبلهاء ومـنح الـعزّة 
والّشهـرة ملـن ال ثـمرة لـهم فـي الـحياة، فـالـتّعليم يـجعل األبـكم نـاطـًقا ويـّحول الفجـر الـكاذب إلـى صـبح صـادق ويـجعل 
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مـن الـحبّة الـّصغيرة نـخالً بـاسـًقا والـعبد اآلبـق يـحّولـه إلـى مـليك فـائـق، ولهـذا ال ريـب فـي أثـر الـتّربـية، وبـناًء عـلى هـذا 
األســاس يــبعث املــظاهــر الــغيبيّة األحــديّــة املــطالــع الــرّحــمانــيّة فــي الــعالــم البشــرّي لــكي يــربّــوا نــوع اإلنــسان بــنفحات 
الــقدس ويــحّولــوا الــطّفل الــرّضــيع إلــى رجــل رشــيد، حــينئٍذ يــصبح محــرومــو عــالــم الــنّاســوت أعــزّاء فــي عــالــم الــالّهــوت 

ويجد حظّه من كان محروًما من النّصيب".

(11)
الّسؤال : إلى كم تنقسم أخالق النّوع اإلنساني ومن أين جاء هذا االختالف والتّفاوت؟

الــجواب: األخــالق فــطريّــة ومــوروثــة واكــتسابــيّة واألخــيرة تــحصل بــالــتّربــية، أمــا األخــالق الــفطريّــة وإن كــانــت الــفطرة 
اإللـــهيّة خـــيرًا مـــحًضا ولـــكّن اخـــتالف األخـــالق الـــفطريّـــة فـــي اإلنـــسان نـــاشئ عـــن تـــفاوت الـــّدرجـــات، فـــكّلها خـــير أمّــــا 
بحسـب الـّدرجـات هـي بـني حـسن وأحـسن، كـما أّن لجـميع الـنّوع اإلنـسانـي إدراكًــا واسـتعداًدا، ولـكن يـتفاوت اإلدراك 
واالســتعداد والــقابــليّة فــيما بــني الــنّوع اإلنــسانــي، وهــذا واضــح، مــثالً هــناك أطــفال مــن بــيت واحــد ومــن مــكان واحــد 
ومـــن مـــدرســـة واحـــدة ويـــتعّلمون مـــن مـــعّلم واحـــد ويـــتربّـــون مـــن غـــذاء واحـــد وفـــي مـــناخ واحـــد ويـــلبسون لـــباسًـــــــا واحـــًدا 
ويــــدرســــون درسًــــــــا واحــــًدا فــــال بــــّد أن يــــكون الــــبعض مــــن بــــني هــــؤالء األطــــفال مــــاهــــرًا فــــي الــــفنون والــــبعض مــــتوسّــــــــطًا 
والـــبعض مـــتأخّــــرًا، إذًا صـــار مـــن املـــعلوم أّن الـــتّفاوت فـــي الـــّدرجـــات مـــوجـــود فـــي أصـــل الـــفطرة، وأن تـــفاوت الـــقابـــليّة 
واالسـتعداد مـشهود، ولـكن لـيس هـذا الـتّفاوت مـن وجـهة الـخير والشّـــــر بـل هـو مجـرّد تـفاوت فـي الـّدرجـات، فـواحـد فـي 
الـّدرجـة الـعليا وواحـد فـي الـّدرجـة الـوسـطى وواحـد فـي الـّدرجـة الـدُّنـيا، مـثالً لـإلنـسان وجـود ولـلحيوان وجـود ولـلنّبات 
وجــود وللجــماد وجــود، أمّـــا الــوجــود فــمتفاوت فــي هــذه املــوجــودات األربــعة، فــأيــن وجــود اإلنــسان مــن وجــود الــحيوان، 

والحال أّن الكّل موجود، فمن الواضح إذًا أّن في الوجود تفاوتًا في الّدرجات. 

إّن تــفاوت األخــالق املــوروثــة يــأتــي مــن ضــعف املــزاج وقــّوتــه، يــعني ملّـا يــكون مــزاج األبــويــن ضــعيفًا يــكون أطــفالــهما 
مـــثلهما، وإن كـــانـــا قـــويّـــني فـــأطـــفالـــهما يـــكونـــون نـــشيطني، وكـــذلـــك يـــكون لـــطهارة الـــّدم حـــكم كـــّلي، ألّن الـــنّطفة الـــطيّبة 
كــــالــــجنس األعــــلى الــــذي يــــوجــــد فــــي الــــنّبات والــــحيوان أيــــًضا، مــــثالً يــــالحــــظ أّن األطــــفال الــــذيــــن يــــولــــدون مــــن أب وأمّ 
ضـعيفني عـليلني يـبتلون طـبًعا بـضعف فـي الـبُنية وضـعف فـي الـعصب وهـم عـجولـون فـال صـبر لـهم وال جَــــَلد وال ثـبات 
وال هـــّمة، ألّن ضـــعف األبـــويـــن ووهـــنهما يـــصير مـــيراثًـــا لـــألطـــفال، وفـــضالً عـــن هـــذا فـــإّن بـــعًضا مـــن السّـــــــالالت واألســـر 
يـختّصون بـموهـبة، مـثالً إّن سـاللـة إبـراهـيم كـانـت مـختّصة بـموهـبة وهـي كـون جـميع أنـبياء بـني إسـرائـيل مـن سـاللـة 
إبـــراهـــيم، فـــقد أعـــطى اهلل هـــذه املـــوهـــبة لـــتلك السّـــــــاللـــة، فـــحضرة مـــوســـى ينتســـب إلـــيها مـــن جـــهة األب واألّم، وحـــضرة 
املـسيح مـن جـهة األم، وحـضرة محـّمد وحـضرة األعـلى وجـميع أنـبياء بـني إسـرائـيل واملـظاهـر املـقّدسـة كـانـوا مـن تـلك 
السّــــــــاللــــة، وحــــضرة بــــهاء اهلل أيــــًضا مــــن ســــاللــــة إبــــراهــــيم، ألنّــــه كــــان لــــحضرة إبــــراهــــيم أوالد آخــــرون غــــير إســــماعــــيل 

وإسحق هاجروا في تلك األزمنة إلى أنحاء إيران وأفغانستان، وحضرة بهاء اهلل من ساللتهم.

إذًا صـار مـن املـعلوم أّن األخـالق الـوراثـيّة مـوجـودة أيـًضا، بـحيث إذا لـم يـكن هـناك تـطابـق فـي األخـالق فـإنّـه ال يـعتبر 
مــن الــوجــهة الــّروحــيّة مــن تــلك السّــــــاللــة، ولــو أنّــه مــن الــوجــهة الــجسمانــيّة مــن تــلك السّــــــاللــة مــثل كــنعان فــإنّــه ال يُــعّد مــن 

ساللة نوح.
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وأمّـا تـفاوت األخـالق مـن حـيث الـتّربـية فـهو عـظيم جـدًّا، ألّن الـتّربـية لـها تـأثـير عـظيم، إذ تـصيّر الـجاهـل عـاملًا والـجبان 
شــجاعًـــا والــغصن األعــوج مســتقيًما وفــواكــه الــجبال والــغابــات املــرّة حــلوة لــذيــذة، والــوردة ذات خــمس غــالالت تــصبح 
ذات مـائـة غـاللـة، وبـالـتّربـية تـتمّدن األمّــة املـتوحّــــشة، حـتّى الـحيوان فـإنّـه بـالـتّربـية يـقّلد اإلنـسان فـي حـركـاتـه وأعـمالـه، 
فــيجب اعــتبار الــتّربــية أنّــها فــي غــايــة األهــّميّة، ألّن األمــراض كــما أنّــها تســري بشــّدة فــي عــالــم األجــسام وتــنتقل مــن 
بــعضها إلــى بــعض، كــذلــك األخــالق لــها ســريــان عــظيم فــي األرواح والــقلوب، فــالــتّفاوت فــي الــتّربــية عــظيم جــدًّا، ولــه 
حــكم كــّليّ، ولــرُبَّ قــائــل يــقول مــا دام اســتعداد الــنّفوس وقــابــليّتها مــتفاوتًــا فــال بــّد أن تــتفاوت األخــالق بســبب تــفاوت 
االســـــتعداد، فـــــنقول إّن األمـــــر لـــــيس كـــــذلـــــك ألّن االســـــتعداد عـــــلى قـــــسمني: اســـــتعداد فـــــطرّي واســـــتعداد اكـــــتسابـــــيّ، 
فـاالسـتعداد الـفطرّي الـذي خـلقه اهلل كـّله خـير مـحض، إذ لـيس مـن شـّر فـي الـفطرة، أمّــا االسـتعداد االكـتسابـيّ فـهو 
ســـــبب حـــــصول الشـــــّر، مـــــثالً خـــــلق اهلل جـــــميع البشـــــر ووهـــــبهم قـــــابـــــليًّة واســـــتعداًدا ليســـــتفيدوا مـــــن الّشهـــــد والـــــّسّكر 
ويـتضّرروا ويهـلكوا مـن الـّسّم، فهـذه الـقابـليّة واالسـتعداد كـالهـما فـطريّـان أعـطاهـما اهلل لجـميع الـنّوع اإلنـسانـيّ عـلى 
حـــدٍّ ســـواء، ولـــكّن اإلنـــسان يشـــرع فـــي اســـتعمال الـــّسّم قـــليالً قـــليالً ويـــتناول مـــنه كـــّل يـــوم مـــقدارًا ويـــزيـــد عـــليه شـــيئًا 
فـشيئًا، حـتّى يـصل األمـر إلـى أنّـه لـو لـم يـتناول كـّل يـوم درهـًما مـن األفـيون لهـلك، وانـقلب اسـتعداده الـفطري انـقالبًـا 
كـّليًّا، فـانـظروا كـيف يـتغيّر االسـتعداد والـقابـليّة الـفطريّـة تـغيّرًا جـذريًّـا حـتّى يـتحّول إلـى الـعكس بسـبب تـفاوت الـعادة 
والــتّربــية، فــليس االعــتراض عــلى األشــقياء مــن جــهة االســتعداد والــقابــليّة الــفطريّــة بــل مــن جــهة االســتعداد والــقابــليّة 
االكــتسابــيّة، إذ لــيس فــي الــفطرة شــّر بــل كــّلها خــير، حــتّى الــّصفات واألخــالق املــذمــومــة املــالزمــة لــذاتــيّة الــبعض مــن 
الـنّوع اإلنـسانـي فـإنّـها فـي الـحقيقة ليسـت بـمذمـومـة، مـثالً يـالحـظ فـي بـدايـة حـياة الـطّفل الّـذي يـرضـع مـن الـثّدي أنّ 
آثــار الحــرص بــاديــة مــنه كــما يــشاهــد مــنه أيــًضا آثــار الــغضب والقهــر، وإذًا يــقال إّن الــحسن والــقبح كــالهــما فــطريّ 
فــي الــحقيقة اإلنــسانــيّة، وهــذا مُـــناف لــلخير املــطلق الــذي هــو فــي الخــلقة والــفطرة، فــالــجواب إّن الحــرص الّـــذي هــو 
طــلب الــزّيــادة صــفة مــمدوحــة لــو اســتعملت فــي مــوضــعها، فــمثالً لــو يحــرص اإلنــسان عــلى تــحصيل الــعلوم واملــعارف 
وعـلى أن يـكون رحـيًما ذا مـروءة وعـدالـة فـإّن ذلـك مـمدوح جـدًّا، ولـو يـغضب عـلى الـظّاملـني الـّسفّاكـني لـلّدمـاء الّـذيـن هـم 
كــــالسّــــــــباع الــــّضاريــــة ويقهــــرهــــم فــــذلــــك مــــمدوح جــــدًّا، ولــــكّن هــــذه الــــّصفات لــــو اســــتعملت فــــي غــــير مــــوضــــعها لــــكانــــت 

مذمومة". 

 (12)
"وأمّـــا الــفّرق بــني املــدنــيّة املــاديّــة الــّشائــعة الــيوم واملــدنــيّة اإللــهيّة – الّــتي هــي إحــدى املــيّزات الــنّاشــئة مــن وجــود بــيت 
الــعدل فــي املســتقبل – هــي أّن املــدنــيّة املــاّديّــة تــردع الخَـــلق مــن ارتــكاب قــبائــح األعــمال بــقّوة الــقصاص وتــمنعهم عــن 
ذلـك بـواسـطة الـقوانـني الجـزائـيّة، ومـع ذلـك تـالحـظ أّن الـقوانـني الجـزائـيّة واألحـكام الـعنيفة مـا دامـت فـي الـتّوسـع دون 
سـت أبـنية وشُــــــيِّدت سـجون واسـعة لـتعذيـب املجـرمـني،  أن تـكون هـناك قـوانـني لـلمكافـاة، فـفي مـدن أوروبـا وأمـريـكا أُسِّ
وأمّــا املـدنـيّة اإللـهيّة تُـربّـي الـنّاس بـحيث ال يـرتـكب أحـد جـريـمة إالّ مـن شـذّ ونـدر وال حـكم عـلى الـنّادر.  إذًا ثـّمة فـرق 
بـني أن تـمنع الـناس مـن الـقبائـح والجـرائـم بـواسـطة الـزّجـر والـقصاص وشـّدة االنـتقام، أو أن تـربّـيهم وتـنّورهـم وتهـبهم 
روحـــانـــيّة، بـــحيث إنّـــهم ال يـــتجنّبون الجـــرائـــم خـــوفًـــا مـــن الـــقصاص والـــزّجـــر واالنـــتقام فحســـب بـــل يـــعتبرون الجـــريـــمة 
نـــفسها نـــقمة كـــبرى وجـــزاًء عـــظيًما، وينجـــذبـــون إلـــى فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ويـــضّحون مـــن أجـــل نـــورانـــيّة البشـــر 
وتــرويــج الــّصفات املــقبولــة لــدى عــتبة الــكبريــاء، لــذلــك الحــظ مــدى الــبون الــّشاســع بــني املــدنــيّتني املــاّديّــة والــّروحــانــيّة، 
فــاملــدنــيّة املــاّديّــة تــردع األذى والــّضرر بــتعذيــب البشــر وقــصاصــه وتــمنعهم عــن ارتــكاب الجــرائــم ولــكّن املــدنــيّة اإللــهيّة 
تـــربّـــيهم بـــحيث يـــتجنّبون اإلجـــرام دون خـــوف مـــن الجـــزاء ويـــعتبرون نـــفس الجـــريـــمة أعـــظم عـــقوبـــة فـــينصرفـــون إلـــى 

اكتساب الفضائل اإلنسانيّة وإلى ما هو الّسبب في تقّدم البشر وما يؤّدي إلى نورانيّة العالم اإلنساني". 
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(13)
"ومــن جــملة املســتلزمــات لــلمحافــظة عــلى ديــن اهلل هــي تــربــية األطــفال الــتي تُــعّد مــن أهــّم األُســس لــلتّعالــيم اإللــهيّة، 
لهـذا يـجب عـلى األمّــهات أن يـربّـني األطـفال الـرُّضّـــــــــع فـي مهـد األخـالق، ألّن األّم هـي املـربّـية األولـى لـلطّفل، وذلـك كـي 
يـكون الـطّفل مـتّصفًا بجـميع الـخصائـل الحـميدة ومتخـّلًقا بـالـفضائـل الـكريـمة عـندمـا يـبُلغ، وكـذلـك بـناًء عـلى األوامـر 
اإللـــهيّة يـــجب أن يـــتعّلم الـــطّفل الـــقراءة والـــكتابـــة ويكتســـب الـــفنون الـــّضروريّـــة املـــفيدة، كـــما عـــليه أن يـــتعّلم مـــهنة مـــن 
املـــهن، فـــيجب بـــذل غـــايـــة االهـــتمام فـــي هـــذه األمـــور وال يـــجوز الـــتّقصير واإلهـــمال فـــي هـــذا املـــجال، الحـــظوا كـــم مـــن 
الــّسجون وكــم مــن األمــكنة الــخاصّــــــــــة لــلتّعذيــب والــعقاب أعــّدت للبشــر ملــنع الــنّاس عــن ارتــكاب الجــرائــم الــفظيعة بــتلكم 
الـوسـائـل الـتّأديـبيّة، مـع أّن هـذا الـزّجـر وهـذا الـتّعذيـب هـما السّــــــبب فـي تـكاثـر سـوء األخـالق فـال يـحصل املـطلوب مـن 
ذلـك كـما يـنبغي ويـليق، لهـذا يـجب تـربـية الـنّاس مـن صـغر سـنّهم بـحيث ال يـقترفـون الجـرائـم ويـنصّب اهـتمامـهم كـّليًّا 
فـــي اكـــتساب الـــفضائـــل ويـــعتبرون الجـــريـــمة والـــتّقصير نـــفسهما أعـــظم عـــقوبـــة ويحســـبون نـــفس الخـــطأ والـــعصيان 
أخـطر مـن الـّسجن والـحبس، ذلـك ألنّـه يـمكن تـربـية اإلنـسان لـيصل إلـى درجـة يـصبح فـيها وقـوع الجـريـمة والـتّقصير 

نادرًا ولو أنّهما ال يزوالن وال يُلغيان كّليًّا.

فمجـمل الـقول إّن الهـدف مـن ذلـك كـّله هـو أّن الـتّربـية مـن أهـّم أوامـر اهلل وتـأثـيرهـا كـتأثـير الـّشمس فـي الّشجـر والـثّمر 
فـــمن الـــواجـــب املـــؤكّـــــد املـــواظـــبة عـــلى تـــربـــية األطـــفال واملـــحافـــظة عـــليهم، هـــذا هـــو املـــعنى الـــحقيقيّ لـــألبـــّوة واألمـــومـــة 
وشـــفقتهما، وبـــغير ذلـــك ســـيصبحون أعـــشابًـــا بـــّريّـــة ضـــارّة وأشـــجار زقّــــوم* ال يـــعلمون الـــخير مـــن الشّــــــــّر وال يـــميّزون 
الـفضائـل مـن الـرّذائـل، مـفعمون بـالـغرور ومـبغوضـون مـن الـرّّب الـغفور، لـذلـك يـجب تـربـية جـميع األطـفال املـترعـرعـني 

في حديقة محبّة اهلل واملواظبة عليهم مواظبة تاّمة..." 

(14)
"أُّس أسـاس الـّسيّئات هـو الجهـل وعـدم املـعرفـة، لهـذا يـجب التّشـبّث بـأسـباب الـعلم واإلدراك وتـعليم األخـالق وتـنويـر 
اآلفـاق، حـتى يتحـّلى األطـفال بـاألخـالق الـّروحـانـيّة فـي مـدرسـة اإلنـسانـيّة ويـعلموا يـقينًا أنّـه لـيس هـناك جـحيم أسـفل 
مــن املســلك الــّسقيم، وال ســعير وعــذاب أحــّط مــن الــّصفات الّــتي تــوجــب الــعتاب، إلــى أن تــصل الــتّربــية درجــة يــصبح 
فـــيها قـــطع الحـــلقوم أهـــون مـــن الـــكذب املـــشؤوم وجـــرح الـــّسيف والـــّسنان أسهـــل مـــن الـــغضب والبهـــتان، فتلتهـــب نـــار 
الـّشهامـة لتحـرق حـصاد الـهوس والـهوى، ويـتألأل وجـه كـّل حـبيب رحـمانـيّ كـالـقمر املُنير بـاألخـالق الـّروحـانـيّة، ويـكون 

انتسابهم إلى العتبة اإللهيّة انتسابًا حقيقيًّا ال مجازيًّا فاألساس يجب أن يكون مشيًّدا قبل زخرفة اإليوان. 

لهـــذا يـــجب أن يـــكون صـــّف األطـــفال فـــي غـــايـــة االنـــتظام، والـــتّعليم والـــتّعّلم فـــيه مـــتقنني، وتهـــذيـــب األخـــالق وتـــعديـــلها 
مـنتظمني حـتّى يـؤسّــــــس فـي روح األطـفال مـن صِـــــــــَغِر سـنّهم تـأسـيس إلـهيّ ويـشيّد بـنيان رحـمانـيّ، عـليكم أن تـعتبروا 
قـضيّة الـتّعليم والتّهـذيـب والـتّعديـل والـتّشويـق والتّحـريـص قـضيّة فـي غـايـة الخـطورة ألنّـها مـن األسـس اإللـهيّة، عـسى 
أن يُــبعث بــمشيئة اهلل أطــفال نــورانــيّون مــن املــدارس اإللــهيّة مــتّصفون بــأشــرف الــكماالت اإلنــسانــيّة لــيصبحوا ســبب 
نــورانــيّة إيــران بــل عــموم عــالــم اإلمــكان.  إّن أمــر الــتّعليم والتّهــذيــب ســيكون صــعبًا جــدًّا بــعد تــجاوز ســّن الــبلوغ ولــقد 
أُجـريـت الـتّجارب وبـُذلـت املـساعـي الـحثيثة لـتبديـل خُــلق مـن األخـالق دون جـدوى، فـإن تـنبّه أحـد قـليالً فـي يـوم إثـر تـلك 
املـــحاوالت، عـــاد بـــعد أيـــام لـــينسى ويـــرجـــع إلـــى حـــالـــته املـــعتادة، فـــلذلـــك يـــجب وضـــع هـــذا األســـاس املـــتني مـــن مـــرحـــلة 
ا طـــريًّـــا، والـــقصد مـــن هـــذا كـــّله هـــو أّن األســـاس  الـــطّفولـــة، ألّن الـــغصن يـــمكن أن يســـتقيم بـــكّل ســـهولـــة إذا كـــان غـــضًّ
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اإللـهيّ عـبارة عـن األخـالق الـرّحـمانـيّة الّــتي هـي زيـنة الـحقيقة اإلنـسانـيّة، والـعلم واإلدراك الـّلذان يـعتبران سـببًا فـي 
رُقيّ العالم البشرّي.  يجب على أحبّاء اهلل أن يولوا أهميّة بالغة لهذه القضيّة بكّل حماس".

(15)
"لـوال وجـود املـربّـي لـظّلت الـنّفوس مـتوحّــــشة ولـوال وجـود املـعّلم بـدا األطـفال وكـأنّـهم حشـرات، وبـناًء عـلى ذلـك كـّله فـإنّ 
أمـر الـتّعليم والـتّربـية فـي هـذا الـّدور الـبديـع أمـر إجـباري ولـيس اخـتياريًّـا وهـذا يـعني أنّـه فُـرِض عـلى الـوالـديـن فـرضًـــــــــا 
بـأن يـربّـيا أبـناءهـما وبـناتـهما ويـعّلماهـم بـمنتهى الـهّمة ويـرضـعاهـم مـن ثـدي الـعرفـان ويـحتضناهـم فـي حـضن الـعلوم 

واملعارف ففي حال قصورهما بهذا الّصدد فهما مؤاخذان ومدحوران ومذموان لدى اهلل الغيّور".

(16)
"ومـن جـملة تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل تـعميم املـعارف، فـيجب تـعليم كـّل طـفل عـلومًــا عـلى قـدر الـّلزوم وإذا كـان األبـوان 
مــقتدريْــن عــلى إنــفاق مــصاريــف الــتّعليم فــبها وإالّ عــلى الــهيئة االجــتماعــيّة تــهيئة الــوســائــل املــؤّديــة إلــى تــعليم ذلــك 

الطّفل".

(17)
"إّن أسـاس ديـن اهلل مـبنيّ عـلى أركـان ثـابـتة ومسـّلم بـها، والـرّكـن األعـظم هـو الـعلم واملـعرفـة والـعقل والـوعـي واالطاّلع 
عـلى الـحقائـق الـكونـيّة واألسـرار اإللـهيّة، لهـذا وجـب عـلى كـّل واحـد مـن األحـبّاء وفُـرِض عـليهم تـرويـج الـعلم والـعرفـان، 
فـــعلى ذلـــك املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ واملجـــمع الـــرّحـــمانـــيّ أن يـــسعى بـــكّل قـــواه فـــي تـــربـــية األطـــفال حـــتى يـــتّسموا بـــاآلداب 
اإللــــهيّة ويــــمارســــوا السّـــــــــلوك الــــبهائــــيّ مــــنذ صــــغر ســــنّهم، ويــــترعــــرعــــوا كــــالــــغرســــة بســــلسال وصــــايــــا الجــــمال املــــبارك 
ونـصائـحه، إذًا فـاسـعوا سـعيًا نـابـًعا مـن صـميم أرواحـكم وحـثّوا األحـبّاء بـألـسنتكم وأنـفقوا مـن أمـوالـكم حـتّى تـتقّدم 

مدرسة عشق آباد وتصبح في غاية االنتظام والتّرتيب".

(18)
"كـنت قـد كـتبت بـالنّسـبة لـألطـفال، يـجب تـربـيتهم مـن بـدايـة األمـر تـربـية إلـهيّة وتـذكـيرهـم دائـًما بـذكـر اهلل حـتّى تـترسّـــــخ 

محبّة اهلل في ِجِبلَِّتهم وتستقّر وتمتزج بحليب األّم".

(19)
"ألــتمس لــهؤالء األطــفال تــربــية بــهائــيّة حــتّى يــتقّدمــوا فــي املُـلك واملــلكوت ويــصيروا ســبب ســرور قــلبك وروحــك، ســوف 
تفسـد األخـالق الـعامّــة كـثيرًا فـي املسـتقبل، يـجب تـربـية األطـفال تـربـية بـهائـيّة كـي يـنالـوا سـعادة الـّداريْـن وبـغير ذلـك 

سيُبتلون باملحن واملشّقات، ألّن سعادة العالم اإلنسانيّ هي في التّحّلي باألخالق الرّحمانيّة".

 (20)
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"يـــا مـــن أعـــتبرهـــم أطـــفالـــي إّن غـــايـــة آمـــالـــي وأمـــانـــيّ هـــي أن تـــتربّـــوا بـــموجـــب تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل تـــربـــية بـــهائـــيّة، 
ويـصبح كـّل واحـد مـنكم شـمًعا مُـضيئًا لـلعالـم اإلنـسانـيّ، مُـضّحيًا بـراحـته ورخـائـه فـي خـدمـة البشـر عـامّـة حـتّى يـكون 

سببًا الطمئنان العالم".

 (21)
"يا أيّها النّاظر إلى ملكوت اهلل، وصلت رسالتك وتبنّي من مضمونها بأنّك مشغول بتعليم أطفال األحبّاء، ولقد تعّلم 
أولـئك األطـفال األبـريـاء الـكلمات املـكنونـة واملـناجـاة وأدركـوا مـعنى كـونـهم بـهائـينّي، إّن هـؤالء األطـفال بـمثابـة غـرسـات 
طـريّـة فـي حـديـقة األبـهى والبسـتانـيّ الـحنون مـنكّب عـلى تـربـيتهم وتـعليمهم، وال ريـب فـي أنّـه سـيحصل عـلى الـنّتائـج 
املــــطلوبــــة مــــنها بــــصورة خــــاصّــــــــــــة تــــفهيمهم أخــــالق الــــبهائــــيّ وواجــــباتــــه، ألنّــــه يــــجب عــــليهم أن يــــعلموا عــــلم الــــيقني بــــأنّ 
الـبهائـيّ لـيس بـهائـيًّا بـالـّلفظ بـل بـاملـعنى، وكـّل طـفل يـجب أن يـتربّـى تـربـية إلـهيّة حـتّى يـصبح جـامـًعا لـألخـالق الحـميدة 
ويـكون سـببًا لـعزّة أمـر اهلل، وبـغير ذلـك مجـرّد االتّـسام بـاسـم الـبهائـيّ دون ثـمر ال نـتيجة لـه، إذًا عـليك أن تُـفهم هـؤالء 
األطـفال – بـقدر مـا اسـتطعت – بـأّن الـبهائـيّ يـعني كـونـه جـامـًعا لجـميع الـكماالت، وعـليه أن يـكون مـضيئًا كـالـّشمع 

 ." وأن ال يكون ظلمات في ظلمات ولكن اسمه بهائيّ

 (22)
"كـــنت أرســـلت فـــي الـــّسابـــق رســـالـــة مـــفّصلة حـــول تـــربـــية األطـــفال فـــي األمـــر اإللـــهي والـــّسعي فـــي تـــرســـيخ اإليـــمان 
واإليــقان واكــتساب الــعلوم واملــعارف الــّروحــانــيّة وتــفهيم األطــفال مــبدأ الــتّوجّـــــه إلــى مــلكوت حــضرة ذي الــجالل بــقلوب 

ُمتضرّعة وُمبتهلة، وإنّني على يقني بأنّكم سوف تبذلون كّل سعي وجهد في سبيل الحصول على هذا املقصد".

(23)
"وأمّـــا مـــا ســـألـــِت فـــي تـــربـــية األطـــفال، فـــعليِك أن تـــرضـــعيهم مـــن ثـــدي مـــحبّة اهلل وتـــشويـــقهم إلـــى 
الـــرّوحـــانـــيات والـــتّوجّــــه إلـــى اهلل وحـــسن اآلداب وأحـــسن األخـــالق واكـــتساب الـــفضائـــل والـــخصائـــل 
املحـــمودة فـــي عـــالـــم اإلنـــسان ودرس الـــعلوم بـــغايـــة اإلتـــقان، حـــتّى يـــكونـــوا روحـــانـــينّي مـــلكوتـــينّي 
منجـذبـني بـنفحات الـقدس مـن صـغر سـنّهم ويـتربّـوا تـربـية ديـنيّة روحـانـيّة مـلكوتـيّة، وإنّـي أدعـو اهلل 

أن يوفّقهم على ذلك".

(24)
"أيّـها األحـبّاء اسـعوا فـي تـحصيل الـعلوم واملـعارف وابـذلـوا جهـًدا بـليًغا فـي اكـتساب الـكماالت الـّصوريّـة واملـعنويّـة، 
حــثّوا األطــفال مــن صــغر ســنّهم عــلى تــحصيل كــّل عــلم وحــرّضــوهــم عــلى اكــتساب كــّل صــنعة، حــتى يــصبح قــلب كــلّ 
واحـــد مـــنهم بـــعون اهلل وعـــنايـــته كـــاملـــرآة كـــاشـــفًا ألســـرار الـــكائـــنات ومـــدركًـــــا حـــقيقة كـــّل شـــيء، وفـــي الـــعلوم واملـــعارف 
والــّصنائــع شــهير اآلفــاق، ال تــهملوا أمــر تــربــية األطــفال قــطعيًّا وال تــقّصروا فــيها أبــًدا وربّــوهــم عــلى أخــالق رحــمانــيّة 

وكونوا ُمطمئننّي بعناية اهلل وموهبته".

(25)
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"أيّــــها الــــعبدان لــــلعتبة املــــقّدســــة، إّن املــــحافــــل الّــــتي نُــــظّمت لــــتعليم الــــنّاشــــئة وتــــربــــيتها أوجــــدت الــــّروح والــــّريــــحان فــــي 
الـــقلوب، فـــكّل نـــفس، ســـواء أكـــان عـــامـــالً فـــيها أو مـــعّلًما لـــألطـــفال ومـــشّوقًـــا لـــهم، ال ريـــب أنّـــه مظهـــر لـــلتّأيـــيدات اإللـــهيّة 
ومــشمول بــألــطافــه الّـــتي ال تــتناهــى، لهــذا أحــثّكما بــكّل ســرور عــلى املــثابــرة فــي هــذا األمــر املــشكور حــتى تُــشاهــدا 

األجر املوفور وتترّقبا تأييًدا محتوًما من الرّّب الغفور وعليكما البهاء األبهى".

(26) 
"أيّـتها الـعزيـزتـان، أَمَــتا اهلل، فُـرض عـلى اإلنـسان أن يُـثبت بـاألعـمال واألفـعال مـا يـقولـه بـالـّلسان، فـإن اّدعـى اإليـمان 
يـجب أن يـعمل بـموجـب تـعالـيم املـلكوت األبـهى، والحـمد هلل عـلى أنّـكما أثـبتّما بـأعـمالـكما وأقـوالـكما ونـلتما الـتّأيـيدات 
اإللــهيّة وجــمعتما أطــفال الــبهائــينّي وتُــعّلمانــهم املــناجــاة فــي صــبيحة كــّل يــوم، إّن هــذا الــعمل عــمل مــقبول جــدًّا وســبب 
لسـرور قـلوب أولـئك األطـفال، ألنّـهم يـتوجّــــهون كـّل صـباح إلـى املـلكوت مـنكبنّي عـلى ذكـر اهلل مـناجـني ربّـهم بـكّل مـالحـة 
وحـالوة، إّن هـؤالء األطـفال بـمثابـة غـرسـات وتـعليم املـناجـاة هـذا كـالـغيث الـذي يهـبهم لـطافـة وطـراوة وهـو كـنسيم مـحبّة 

اهلل يجعلهم في اهتزاز طوبى لكما وحسن مآب". 

 (27)
"أيّـــها الـــثّابـــت عـــلى العهـــد وصـــلت رســـالـــتك وكـــان مـــضمونـــها بـــاعـــثًا عـــلى بـــالـــغ الـــفرح والسّـــــــرور، فـــالحـــمد هلل عـــلى أنّ 
نـاشـئة الـجنّة األبـهى أصـبحت فـي غـايـة الـطّراوة والـّلطافـة بـرشـحات مـن سـحاب الـعنايـة وتـنمو بـأمـطار نـيسان الهـدايـة 
الـكبرى وتـتقّدم يـومًـا فـيومًـا وال شـّك أنـهم سـيصبحون رايـات الهـدى وآيـات مـوهـبة املـلكوت األبـهى وعـنادل ذوات ألـحان 
عــذبــة فــي حــديــقة الــعرفــان وغــزالن وســيمة فــي صحــراء مــحبّة اهلل، يــجب إعــطاء مــسألــة تــربــية األطــفال أهــّميّة بــالــغة 
ألنّـها أسـاس شـريـعة اهلل ورُكـن لـبنيان ديـن اهلل، لـو عـلمتم مـدى املسـرّة الـحاصـلة مـن أمـر تـربـية األطـفال فـال شـّك أنّ 

الجميع يقتفون ذلك األسلوب في تربيتهم". 

 (28)
"أيّــها األحــبّاء املخــلصون إّن جــميع البشــر بــمثابــة أطــفال املــدرســة وأســاتــذتــهم األجــالّء هــم مــطالــع نــور اهلل ومــظاهــر 
وحـــي الـــرّّب الـــغفور الّـــذيـــن ال نـــظير لـــهم وال مـــثيل فـــي أمـــر تـــربـــية البشـــر، يـــربّـــون هـــؤالء األوالد بـــاملـــبادئ اإللـــهيّة فـــي 
مـدرسـة الـحقائـق ويـنشئونـهم فـي حـضن عـنايـتهم حـتّى يـتقّدمـوا فـي جـميع املـراتـب ويـصبحوا مـظاهـر املـواهـب ومـركـز 
الـــّسنوحـــات الـــرّحـــمانـــيّة ومجـــمع الـــكماالت اإلنـــسانـــيّة، وســـبّاقـــني فـــي الـــّشؤون الـــّصوريّـــة واملـــعنويّـــة، الـــظّاهـــريّـــة مـــنها 
والــباطــنيّة، والــجسمانــيّة والــّروحــانــيّة كــّلها ويــحّولــوا الــعالــم الــفانــي مــرآة يــنعكس فــيها الــعالــم األبــدّي، فــيا أحــبّاء اهلل 
نــظرًا لــطلوع شــمس الــحقيقة فــي هــذا الــّدور األعــظم فــي أشــرف نــقطة اعــتدالــها الــّربــيعي وإشــراقــها عــلى اآلفــاق، 
ســتُحدث حشــرًا ونشــرًا بــني الــخالئــق واهــتزازًا وولــولــة فــي طــبقات عــالــم الــوجــود وتــزيــد نــشوًءا ونــموًّا وتســطع ســطوعًـــا 
يــجعل غــمام عــنايــة الــباري يــمطر وشــآبــيب رحــمته تهــطل فــتُنبت الــّصحارى والــّسهول ريــاحــني وأزهــارًا بــحيث تــصبح 
األرض الـغبراء جـنّة األبـهى وتـغدو بـسيطتها فـردوسًـــــا أعـلى كـاألفـالك املـحيطة ويـتحّول عـالـم الـوجـود إلـى سـاحـة املـليك 

املحمود ونقطة التّراب إلى مطلع ألطاف رّب األرباب. 

إذًا يـا أحـبّاء اهلل ابـذلـوا جهـًدا بـليًغا حـتّى تـصبحوا مـظاهـر هـذا الـتّقّدم والـتّأيـيد ومـراكـز هـذه الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة 
ومـشارق أنـوار األحـديّـة ومـرّوجـي مـواهـب املـدنـيّة ورّواد الـكماالت اإلنـسانـيّة فـي ذلـك اإلقـليم، فـرّوجـوا الـعلوم واملـعارف 
وابــذلــوا املــساعــي فــي تــقّدم الــفنون والــّصنائــع، عــّدلــوا األخــالق وكــونــوا ســبّاقــني فــي الــّشيم والــخصال الــحسنة فــي 
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اآلفـاق، ودعـوا األطـفال يـترعـرعـون مـن عهـد الـرّضـاعـة بـثدي الـتّربـية فـي مهـد الـفضائـل ويـنشأون فـي حـضن املـواهـب 
ويســــتفيدون مــــن كــــّل عــــلم مــــفيد ويــــأخــــذون نــــصيبهم مــــن كــــّل صــــنعة بــــديــــعة، وعــــّودوهــــم أن يــــكونــــوا ذوي هــــمم بــــالــــغة 

متجّلدين في املشّقات ُمقدمني في األمور الهاّمة، وحثّوهم على تحصيل األمور املفيدة وتعّهدها". 

(29)
"إّن تــعليم األطــفال وتــربــية الــنّاشــئة مــن أعــظم املــناقــب لــإلنــسان وهــو جــاذب ألــطاف الــرّّب الــرّحــمن وعــنايــته، ألنّــه أسّ 
أسـاس فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ وسـبب الـتّدّرج إلـى أوج الـعزّة األبـديّـة، وعـندمـا يـتربّـى الـولـد وهـو فـي سـّن الـطّفولـة 
مَــثَله مـثل غـرسـة عـلى ضـفّة سـاقـية الـعلم واإلدراك، يشـرب زالل املـعانـي بـعنايـة مـن بسـتانـيّ حـديـقة األحـديّـة، وال شـكّ 
أنّـه يـأخـذ نـصيبه مـن أشـّعة شـمس الـحقيقة ويـتّسم بـالـطّراوة والـّلطافـة الـبالـغة فـي بسـتان الـوجـود إثـر حـرارة الـّشمس 
وأشـــّعتها، إذًا يـــجب عـــلى املـــعّلم أن يـــكون حـــكيًما، وذلـــك يـــعني أن يـــربّـــي األطـــفال ويـــعّدل أخـــالقـــهم ويـــعّلمهم الـــعلم 
والـــحكمة ويـــعّودهـــم عـــلى الـــّشيم والـــخصال الـــّربّـــانـــيّة فـــيكون لـــألخـــالق طـــبيبًا كـــي يـــعالـــج أبـــناء البشـــر مـــن األمـــراض 
الـّروحـانـيّة.  إذا بـذلـت هـّمة عـظيمة فـي هـذا املـجال الخـطير تـزيّـن الـعالـم اإلنـسانـي بـزيـنة لـيس فـوقـها زيـنة ونـورانـيّة 
ليســت فــوقــها نــورانــيّة، فــيتحّول الــعالــم الــظّلمانــي إلــى عــالــم نــورانــيّ ويــصبح الــحيّز األدنــى جــنّة خــالــدة بــحيث يــصير 
الـــّشيطان مـــالكًــــا والـــذّئـــاب رعـــاة أغـــنام، والـــكالب غـــزالن ســـهول الـــوحـــدة، والسّـــــــباع قـــطعانًـــا مـــجترّة والـــّضواري ذوات 
املـــخالـــب الـــحاّدة طـــيورًا ذوات أنـــغام عـــذبـــة، ذلـــك أّن الـــحقيقة اإلنـــسانـــيّة هـــي الخـــّط الـــفاصـــل بـــني الـــظّّل والـــنّور وهـــي 
مجـــمع البحـــريـــن ونـــهايـــة قـــوس الـــنّزول لهـــذا فـــهي تـــملك اســـتعداًدا لـــلوصـــول إلـــى جـــميع املـــراتـــب، فـــبالـــتّربـــية يكتســـب 
الــفضائــل وبــفقدانــها يهــبط إلــى أســفل دركــات الــنّقائــص، كــّل طــفل يــمكنه أن يــغدو ســببًا إلنــارة الــعالــم أو عــّلة لــظلمة 
اآلفـاق، لهـذا يـجب اعـتبار مـسألـة الـتّربـية أمـرًا فـي غـايـة األهـّميّة، يـجب إرضـاع األطـفال مـن مسـتهّل طـفولـتهم حـليب 
ثــــدي مــــحبّة اهلل وتــــربــــيتهم فــــي حــــضن مــــعرفــــة اهلل، حــــتّى يــــصبحوا نــــورانــــينّي ورحــــمانــــينّي يــــتعّلمون الــــعلم والــــحكمة 
ويتخــّلقون بــأخــالق املــالئــكة، وبــالــنّظر إلــى أنّــك اآلن عُـــيّنت لهــذه الخــدمــة املــقّدســة فــال شــّك فــي أنّــك ســوف تــبذل هــّمة 

عظيمة حتّى تصبح تلك املدرسة شهيرة اآلفاق في جميع الّشؤون واملراتب وسببًا لعزّة كلمة اهلل". 

(30)
"إّن تـعليم األطـفال وتـربـية شـجيرات جـنّة األبـهى هـما مـن أعـظم الخـدمـات لـلعتبة اإللـهيّة كـي يـترعـرعـوا كـآللئ املـوهـبة 
اإللـهيّة فـي أصـداف الـتّربـية بـفيض الهـدايـة فـيصبحوا زيـنة إلكـليل الـعزّة األبـديّـة، غـير أّن الـقيام بهـذه الخـدمـة صـعب 
جـدًّا وإيـفاءهـا أصـعب.  أمـلي أن تـوفّـق بهـذه الخـدمـة الـعظمى وتـؤّديـها حـتّى تـصبح مظهـرًا لـلموهـبة الـكبرى وتـربّـي 
جــميع األطــفال تــربــية إلــهيّة ويــتعطّر خــلقهم وشــيمهم كــنفحات حــديــقة األبــهى فــتجعل مــشام أهــل اآلفــاق يــعبق بــعبير 

رائحته".

 (31)
"يـــا عـــبد الجـــمال املـــبارك طـــوبـــى لـــك ملـــا أنـــت قـــائـــم بخـــدمـــة تـــضيء وجـــهك فـــي املـــلكوت األبـــهى وهـــي تـــعليم األطـــفال 
وتــربــيتهم، ليســت ثــّمة خــدمــة لــلعتبة اإللــهيّة أعــظم مــن تــعليم الــنّاشــئة، لــو قــام اإلنــسان عــلى ذلــك كــما يــنبغي ويــليق، 
وكـما سـمعت أنّـك قـائـم بهـذه الخـدمـة ولـكن يـجب أن تـسعى لـكي يـكون نـجاحـك آنًـا بـعد آن أكـثر وأفـضل مـّما سـبق، 

إنّني أرجو وألتمس من اهلل دائًما أن تكون سببًا في إحياء قلوب أولئك األطفال وتزكية نفوسهم ونورانيّتهم".
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(32)
"يـأمـل عـبد الـبهاء أن يـتربّـى أولـئك الـنّاشـئون فـي مـدرسـة املـعرفـة لـدى أسـتاذ الـعشق ويـترعـرعـوا بـحيث يـتمّكنوا مـن 
تـعّلم األسـرار واملـعانـي فـي املـراتـب الـّروحـانـيّة، فـيصبح كـّل واحـد مـنهم عـندلـيبًا صـّداحًــــا يشـدو بـأنـغام األسـرار فـي 

الجنّة األبهى ومشغوالً بالذّكر والّسجود".

 (33)
"يـا أمـة اهلل أسّــــــسي مـدرسـة لـلتّعليم الـّروحـانـي وكـونـي مـعّلمة فـي دار الـتّعليم الـرّحـمانـيّة، وربّـي األطـفال تـربـية إلـهيّة 
واجـعليهم يـترعـرعـون كـالـآللئ فـي أحـضان أصـداف الهـدايـة الـربّـانـيّة واسـَعيْ بـقلبِك وجـنانـِك حـتّى يـتربّـى الـنّاشـئون 
تـــربـــية إنـــسانـــيّة رفـــيعة بـــحيث يـــصبح كـــّل واحـــد مـــنهم آيـــة الهـــدى فـــي الـــعقل والـــكياســـة والـــّدرايـــة والـــتّبتّل والـــتّضرّع 

متّصفني بمنتهى الخضوع والخشوع والوقار واملحبّة".

 (34)
"ابـحثوا عـن مـعّلمة إنّـما يـجب أن تـكون مـحتشمة كـّل االحـتشام، هـادئـة ومـظلومـة*، مـتربّـية تـربـية حـسنة ومـاهـرة فـي 

الّلغة اإلنجليزيّة”.

(35)
"أيّــها املــعّلم الــرّحــمانــي عــّلم أولــئك الــنّاشــئني الــّربّــانــينّي اآلداب املــلكوتــيّة فــي معهــد الــتّعليم، وكــن أديــب الــعشق فــي 
مــكتب الــتّوحــيد، ولــّقن أطــفال األحــبّاء مــنهاج مــحبّة اهلل ودع شــجيرات جــنّة األبــهى يــترعــرعــون مــن فــيض مــياه الــّروح 
والـّريـحان ويـنتشئون مـن هـطول شـآبـيب الـعطاء الـّربـانـي، ابـذل مـا فـي وسـعك مـن الجهـد حـتى يـبرز هـؤالء األطـفال 
فــي غــايــة الــطّراوة والــّلطافــة والــبراعــة كــأشــجار بــال مــثيل فــي ريــاض املــلكوت، هــذه املــواهــب عــبارة عــن مــحبّة الجــمال 
األبــــهى روحــــي ألحــــبّائــــه الــــفداء وفــــيض مــــن الــــتّعالــــيم اإللــــهيّة وتــــربــــية روحــــانــــيّة مــــن املــــإل األعــــلى وكــــّل مــــا يــــؤّدي إلــــى 

االنجذاب واالشتعال واالشتغال بما هو عّلة لعزّة عالم اإلنسان األبديّة". 

(36)
ـــــسوا  "ابــذلــوا الجهــد لــنيل الــعلوم الــعصريّــة املــتقّدمــة واســعوا ســعيًا حــثيثًا فــي ســبيل املــدنــيّة الــّروحــانــيّة املــقّدســة، أسّـِ
مـدارس فـي غـايـة االنـتظام لـترويـج مـبادئ املـعارف وطُـُرق اكـتسابـها، وعـيّنوا مـعّلمني لـها يـكونـون فـي غـايـة الـتّقديـس 
والـتّنزيـه جـامـعني لـآلداب والـكماالت وهـيّئوا لـها مـربّـني وأسـاتـذة مـن ذوي الـعلوم والـفنون، وعـلى هـيئة أيـادي أمـر اهلل 
املـقّدسـة أن يـواظـبوا عـلى حـفظ شـؤون هـذه املـدارس وتـمهيد مـا يـلزم لـها، لـكي تـتهيّأ لـها يـومًــا فـيومًــا سُـــــبُل الـتّقّدم مـن 

جميع الجهات وتسطع منها أنوار العلم على األرجاء".

(37)
"أيّـها الـثّابـت عـلى العهـد وصـلت رسـالـتك وإنـي مـضطّر لـالخـتصار فـي الـرّد عـليها، اشـكر اهلل بـأنّـه وفّـقك عـلى تـعليم 
شــجيرات روضــة األبــهى ومــعهم أيــًضا أطــفال الــّسائــريــن الّــذيــن يــأخــذون نــصيبهم مــن الــعلم، إّن أمــر تــعليم األطــفال 
فــرض وواجــب بــموجــب الــنّص الــّصريــح، لهــذا فــإّن املــعّلمني هــم خــّدام عــتبة الــرّحــمن ألنّــهم قــائــمون عــلى هــذه الخــدمــة 
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الّــتي هــي بــمثابــة عــبادة اهلل، بــناًء عــليه عــليك أن تــشكر ربّــك فــي كــّل آن ألنّــك قــائــم عــلى تــربــية أوالدك الــّروحــينّي، إنّ 
األبّوة الّروحيّة أعظم من األبّوة الجسمانيّة، ألّن األب الجسماني إنّما هو سبب الحياة الجسمانيّة ولكّن األب 

الــّروحــانــي هــو عــّلة الــحياة األبــديّــة، لــذلــك فــهم فــي عــداد الــورّاث بــموجــب شــريــعة اهلل، واآلن إنّــك حــصلت عــلى هــؤالء 
األوالد املــعنويّــني مــّجانًــا دون مــقابــل، وهــم أفــضل مــن األوالد الــجسمانــينّي، ألن األوالد الــجسمانــينّي لــيسوا شــاكــريــن 
آلبـائـهم ويـعتبرونـهم مُــجبريـن عـلى خـدمـتهم، لهـذا ال يحسـبون خـدمـات اآلبـاء –مـهما عـظُم قـدرهـا–  شـيئًا، أمّــا األوالد 

املعنوينّي يشكرون دائًما األب الحنون، وهذا من فضل ربّك املنّان". 

(38)                                                           
"أيّـها الـثّابـت عـلى العهـد لـقد بـذلـت غـايـة هـّمتك فـي تـربـية األطـفال وإنّـني مـا زلـت راضـيًا عـنك تـمام الـرّضـى، الحـمد 
هلل أنّـك قـمت بـالخـدمـة فـي هـذا الـّشأن ومـن الـيقني أّن تـأيـيدات املـلكوت األبـهى سـتشملك وسـتفوز بـالـفالح والـنّجاح، 
إّن تــعليم أطــفال أحــبّاء اهلل وتــربــيتهم فــي هــذا الــيوم هــو مــن أعــظم مــقاصــد األصــفياء ومــآربــهم، وهــما عــبوديّــة الــعتبة 

املقّدسة وخدمة الجمال املبارك، لهذا ينبغي أن تكون في منتهى الفرح والّسرور تتباهى بمثل هذه الخدمة". 

(39)
"يـــا مـــعّلمة أطـــفال املـــلكوت حـــقًّا إنّـــِك قـــمِت بخـــدمـــة تـــليق بـــأن تفخـــري بـــها بـــني املـــعّلمني فـــي الـــعالـــم، ألّن مـــعّلمي هـــذا 
الـــعالـــم يـــربّـــون األطـــفال تـــربـــية نـــاســـوتـــيّة حـــتّى تـــنمو الـــقوى البشـــريّـــة صـــوريًّـــا ومـــعنويًّـــا، وأمّـــا أنـــِت تـــربّـــني الـــّشجيرات 
الـنّامـية فـي روضـة اهلل تـربـية سـماويّـة وتـدرّسـينهم درسًـــــا مـلكوتـيًّا، فـمن نـتائـج هـذا الـتّعليم الـفوز بـألـطاف الـرّّب الجـليل 
وظـهور فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، كـونـي ثـابـتة ومـثابـرة فـي الـتّعليم وسـتريـن نـتائـجه الـعظيمة، يـجب تـربـية األطـفال مـن 
صـــغر ســـنّهم تـــربـــية بـــهائـــيّة روحـــانـــيّة ربّـــانـــيّة، فـــإن تـــربّـــوا بـــمثل هـــذه الـــتّربـــية ســـيظّلوا مـــحفوظـــني ومـــصونـــني مـــن كـــلّ 

امتحان". 

(40)
"يــا مــظاهــر ألــطاف اهلل مــن األســس املــتينة فــي هــذا الــّدور الــبديــع هــو تــمهيد الــطّريــق لــتعليم الــفنون واملــعارف وبــناءً 
عــــلى الــــنّّص الــــّصريــــح يــــجب عــــلى جــــميع األطــــفال أن يــــتعّلموا الــــفنون بــــقدر الــــّلزوم، لهــــذا يــــجب تــــأســــيس املــــدارس 
والـّصفوف فـي كـّل مـديـنة وقـريـة ويـسعى جـميع األطـفال فـي اكـتساب الـعلم بـقدر الـّلزوم سـواء فـي املـديـنة أو الـقريـة، 
بـناًء عـلى ذلـك كـّل مـن أنـفق مـن أمـوالـه فـي هـذا السّــــــبيل ال شـّك أنّـه مـقبول فـي الـعتبة األحـديّـة ومـوضـع تحسـني املـإل 
األعــلى وتــمجيده.  وبــالــنّظر إلــى أنّــك بــذلــت جهــًدا بــليًغا فــي هــذا الــّشأن الــعظيم فــإنّــني أتــمنّى لــك مــكافــأة مــن ربّ 

اآليات البيّنات وأرجو أن تظّل مشموالً بلحظات عني رحمانيّته". 

 (41)
"يــا ذوي الــهمم الــرّفــيعة وأصــحاب املــقاصــد املــقّدســة كــانــت رســالــتكم فــصيحة بــليغة ومــضمونــها بــديــًعا لــطيفًا، ألنّــها 
كـانـت دلـيالً عـلى هـّمتكم املـوفـورة ومـساعـيكم املـبذولـة املـشكورة فـي مـجال تـربـية األطـفال مـن اإلنـاث والـذّكـور، وهـذا 
مـن أهـّم األمـور، يـجب تـمهيد الـوسـائـل مـن جـميع الـجهات لـتربـية الـنّاشـئني الـرّحـمانـينّي وشـجيرات روضـة األبـهى، هـذا 
هـو سـبب نـورانـيّة الـعالـم اإلنـسانـيّ، الحـمد هلل عـلى أّن األحـبّاء فـي عـشق آبـاد وضـعوا بـنيانًـا مـتينًا وأسـاسًـــــا مـشيًّدا 
فـأسّـــــسوا أواّلً مشـرق األذكـار فـي مـديـنة عـشق آبـاد، واآلن تـرى وسـائـل تـربـية األطـفال تـسير قُـُدمًــا نـحو األمـام، وهـذا 
األمــر لــم يــهمل حــتى إبّــان فــترة الحــرب بــل أكــملت الــنّواقــص، وأمّـــا اآلن يــجب الــّسعي فــي تــوســيع الــنّطاق والــتّدبــير 
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لـتأسـيس املـدارس الـعالـية كـي تـصبح مـديـنة الـعشق مـركـز الـعلوم والـفنون لـلبهائـينّي وتتيسّــــــر األسـباب بـعون الجـمال 
املـبارك وعـنايـته، عـليكم أن تـولـوا االهـتمام الـبالـغ بـمدرسـة الـبنات ألّن تـقّدم الـنّساء هـو سـبب ظـهور عـظمة هـذا الـكور 
الــبديــع وعــزّتــه، كــما تــالحــظون إّن الــنّساء فــي جــميع األقــالــيم أخــذَْن الــّسير فــي طــريــق الــتّقدم وهــذا مــن أثــر الــظّهور 
األعـظم ومـن قـّوة تـعالـيم اهلل، أمّــا فـي املـدارس يـجب أن يـبدأ بـتعليم الـّديـن وبـعد تـعليم الـّديـن وتـرسـيخ مـحبّة اهلل فـي 

قلوب األطفال تدرّس سائر العلوم". 

 (42)
"يــا أحــبّاء عــبد الــبهاء األعــزّاء أرســل أحــد األحــبّاء كــتابًــا بــخصوص املــدرســة فــي عــشق آبــاد يــدّل عــلى أّن األحــبّاء 
هــناك والحــمد هلل جــاّدون فــي هــذه األيــام بــترتــيب املــدرســة وتــنظيمها بــكّل هــّمة، وأنّــهم عــيّنوا مــدرّســني مــؤهّــــلني لــها، 
وسـيُعتنى بـها مـن اآلن فـصاعـًدا ويـحافـظ عـليها بـدقّـة فـائـقة، وأمـلي أنـا أيـًضا أن تـشملكم ألـطاف الـرّحـمن ويـحيطكم 
عـون املـليك املـنّان وعـنايـته كـي يـمتاز األحـبّاء عـن اآلخـريـن فـي جـميع املـجاالت.  إّن تـربـية األطـفال وتـعليمهم هـما مـن 
أعــــظم املــــهام وعــــليكم أن تــــضعوهــــما نــــصب أعــــينكم، فــــتأيــــيد الــــنّفوس وتــــوفــــيقهم مــــرتــــبطان ومشــــروطــــان بخــــدمــــة اهلل 
السّــــــبّوح الــقّدوس وعــبوديّــة عــتبته، فــمن جــملة الخــدمــات الــفائــقة هــي تــربــية األطــفال وتــعليمهم وتــرويــج شــتّى املــعارف 
والـفنون.  والحـمد هلل أنّـكم تـبذلـون فـي إنـجاز هـذه الخـدمـة سـعيًا بـليًغا وجهـًدا عـظيًما، كـّلما كـان إقـدامـكم فـي هـذه 
املـهّمة الـعظيمة أشـمل تظهـر الـتّأيـيدات اإللـهيّة وتـوفـيقه أكـثر، بـحيث تـتحيّرون بـأنـفسكم، وهـذا أمـر مـحتوم ووعـد 

غير مكذوب". 

(43)
"يـا خـّدام رّب الـجنود الـّصادقـني إّن الخـدمـات الّــتي بـذلـتموهـا وتـبذلـونـها دعـًما ملـدرسـة "الـتّأيـيد"* تسـتحّق كـّل إطـراء 
وثـناء، ومـن الـيقني املـحتوم أنّـه سـتشملكم شـتّى ألـطاف الـحيّ الـقيّوم وتـنزل عـليكم بـركـة الـّسماء.  إّن تـأسـيس مـدرسـة 
الـعلم واملـعرفـة لـألطـفال مـن فـرائـض أهـل اإليـمان الـقطعيّة، وبـما أّن األحـبّاء هـناك تعهّــدوا بـالـتّضحية والـعمل مـن أجـل 
مــدرســة "الــتّأيــيد" فــعبد الــبهاء يمجّـــــد مــلكوت األســرار ويــتضرّع بــكّل عجــز وانــكسار ويــطلب لــكم الــبركــة والــهناء كــي 
تـــوفّـــقوا بـــالخـــدمـــات املـــشكورة وتـــنجحوا بـــكّل راحـــة وســـرور.  رّب اجـــعل هـــؤالء الـــنّفوس الـــّصالـــحة أعـــزّاء فـــي الـــّداريْـــن 

ومظاهر ألطاف غير محدودة، إنّك أنت القوّي القدير إنّك أنت املعطي الكريم الفريد".

(44)
"يــا مــن قــام بــكّليّته عــلى خــدمــة أمــر اهلل، اطّـلعت عــلى مــا كــتبتم بــخصوص دار الــتّعليم، فــكان ســببًا لــلفرح والسّــــــرور 

وباعثًا للوجد والحبور حيث ابتهج األحبّاء بذلك.  هذه املدرسة هي من املؤّسسات 

األســاســيّة الّــتي بــها يســتحكم أســاس بــنيان الــعالــم اإلنــسانــيّ، فــاألمــل أن تــكتمل مــن جــميع الــنّواحــي إن شــاء اهلل، 
وعـندمـا تجهّـــز هـذه املـدرسـة بجـميع مـا يـلزمـها وتـفوق سـائـر املـدارس والـّصفوف سـتؤسّــــــس وتـنشأ غـيرهـا وغـيرهـا مـن 
املــدارس تــباعًـــا، املــقصود هــو أنّــه عــلى األحــبّاء أن يــركّــــزوا اهــتمامــهم نــحو تــربــية أطــفال إيــران عــامّـــة وتــعليمهم، كــي 
تـتفتّح أذهـانـهم فـي مـدرسـة املـعرفـة ويـدركـوا حـقائـق الـكائـنات، فـيكتشفوا الـرّمـوز واألسـرار اإللـهيّة ويسـتنيروا بـأنـوار 

معرفة الحّق ومحبّته، وهذه هي الوسيلة املُثلى لتربية العموم". 
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(45)
"ابـــذلـــوا كـــّل ســـعي لتحســـني مـــدرســـة "الـــتّربـــية"* وتـــطويـــر الـــنّظم واالنـــضباط فـــي هـــذه املـــؤسّـــــــسة، اســـتخدمـــوا جـــميع 
الـــوســـائـــل حـــتّى تـــجعلوا مـــن هـــذه املـــدرســـة روضـــة الـــرّحـــمن تـــشعّ مـــنها أنـــوار املـــعرفـــة، ويـــتربّـــى فـــيها أطـــفال األحـــبّاء 
وغــيرهــم بــحيث يفخــر بــهم عــالــم اإلنــسان ويــكونــوا هــبة الــرّحــمن لخــلقه، دعــوهــم أن يــحوزوا أعــلى املــراتــب فــي أقــصر 
مـــّدة ويـــفتحوا أعـــينهم ويـــكتشفوا حـــقائـــق األشـــياء ويكتســـبوا أقـــصى املـــهارة والحـــذاقـــة فـــي كـــّل فـــّن ويـــدركـــوا أســـرار 
األشــياء كــما هــي.  وهــذه املــنقبة هــي أثــر مــن آثــار الــعبوديّــة الــباهــرة لــلعتبة املــقّدســة، ومــن املــؤكّــــد أنّــكم تــبذلــون كــلّ 
االهـتمام وتـفّكرون فـي تـأسـيس مـدارس مـتعّددة، إّن مـدارس الـعلوم هـذه يـجب أن تـكون فـي نـفس الـوقـت مـعاهـد عـلم 
وأخــالق وأن يــكون فــيها االهــتمام بــاألدب واألخــالق أكــثر مــن االهــتمام بــالــعلوم والــفنون، فــاألفــضليّة لــألدب وحُـــــسن 
األخــالق، وإن لــم تهــذّب األخــالق تــصبح الــعلوم ســببًا لــلمضرّة.  الــعلم واملــعرفــة مــمدوحــان إن اقــترنــا بــُحسن اآلداب 
ا قـــاتـــالً وآفـــًة مـــخيفة.  الـــطّبيب الـــخائـــن والسيّئ األخـــالق يســـبّب الهـــالك وهـــو عـــّلة لشـــتّى  واألخـــالق وإالّ أصـــبحا سُـــــــمًّ
األمـراض، إّن الـقضيّة الّـتي يـجب أن تـلفت كـّل انـتباهـكم هـي أّن تـعليم اآلداب واألخـالق وتحسـني األطـوار واألعـمال 

هي األساس األّول للمدرسة". 

(46)
"يــا أحــبّاء اهلل لــقد خــلق اهلل الــرّحــمن اإلنــسان زيــنة لــعالــم اإلمــكان كــي يــزيّــن عــالــم الــوجــود بــأنــواع املــواهــب اإللــهيّة 
وتـجعل الـحقيقة اإلنـسانـيّة كـالسّـــــرج الـرّحـمانـيّة عـالـم الـنّاسـوت مـرآة لـعالـم املـلكوت.  مـن املـعلوم أّن املـعرفـة هـي أعـظم 
املــــواهــــب اإللــــهيّة، والــــعلم والــــفضيلة فــــيض مــــن الــــعالــــم الــــّسماوّي، فــــمن الــــواجــــب عــــلى أحــــبّاء اهلل بــــذل الــــهّمة بــــشوق 
وحــماس لــترويــج الــعلم واملــعرفــة كــي يــصبح أطــفال مــدرســة الــيوم عــلماء فــي مجــمع الــعلم والــعرفــان فــي أقــصر زمــن، 
هــذه خــدمــة لــلعتبة املــقّدســة الــرّحــمانــيّة ومــن أوامــره الــقطعيّة، فــعليكم أيّــها األحــبّاء أن تــسَعْوا ســعيًا حــثيثًا بــقلوبــكم 
وأرواحـكم وكـّل قـواكـم، لـتجعلوا "مـدرسـة الـتّربـية" مـركـزًا لـلمعرفـة ومـنبًعا لـلحقائـق واملـعانـي حـتّى يسـتنير أطـفال اهلل 
مـن أشـّعة عـلوم غـير محـدودة وتـنمو وتـكبر أغـراس البسـتان اإللـهيّ بـفضل سـحاب الـعلم واملـعرفـة ويـرتـقوا إلـى درجـة 
يـتحيّر مـنها الـعرفـاء، قـسًما بـفيض الـحكمة اإللـهيّة إذا نـال أعـضاء مـدرسـة الـتّربـية هـذه املـوهـبة سـيصبحون أعـضاء 

." في محفل األحديّة وستفتح عليهم بال ريب أبواب الفيض اإللهيّ

(47)
"أيّــها الــثّابــتون عــلى العهــد، الحــمد هلل أنّــكم وفّــقتم بــتأســيس مــدرســة "الــتّربــية" فــي "مهــدي آبــاد"* وتــقومــون بــتربــية 
األطـــفال بـــكّل هـــّمة ونـــشاط.  إّن أعـــظم أســـاس مـــتني فـــي هـــذا األمـــر الـــبديـــع هـــو نشـــر الـــعلوم واملـــعارف، يـــجب عـــلى 
جــميع األحــبّاء بــذل كــّل الجهــد النــتشار نــور األمــر اإللــهيّ املــبني ويــأخــذ جــميع األطــفال نــصيبهم مــن الــعلوم والــفنون 
حــتّى ال يــبقى طــفل قــروّي واحــد محــرومًـــا مــن الــعلوم حــرمــانًــا كــّليًّا، إّن تــعليم مــبادئ الــعلوم وحُـــــسن الــقراءة والــكتابــة 
فــرض وواجــب، ولهــذا تســتحّق هــذه املــؤسّــــــسة الجــديــدة اإلطــراء والــتّشويــق فــي بــرامــجها.  أســأل اهلل أن تــقتدي بــكم 
ســائــر الــقرى أيــًضا وأن يــفتح فــي كــّل قــريــة يــوجــد فــيها عــدد مــن األحــبّاء معهــد يــتعّلم فــيه األطــفال الــقراءة والــكتابــة 

ومبادئ العلوم. هذا ما يجلب الّسرور لقلب عبد البهاء وهذا هو مدار الّروح والّريحان لروحه". 

(48)
"أيّـــها الـــثّابـــت عـــلى العهـــد إّن املـــنهج الـــتّعليمي الّــــذي قـــّررتـــموه وهـــو أن يـــباشـــر فـــي الـــبدايـــة بـــإثـــبات وجـــود األلـــوهـــيّة 
ووحـدانـيّة الـرّّب الـقديـم ورسـالـة األنـبياء واملـرسـلني وبـيان اآلثـار واآليـات والـعجائـب الـكونـيّة لـهو عـني الـّصواب.  داومـوا 
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عــلى ذلــك، ســتنالــون الــتّأيــيد مــن الــرّّب املــجيد بــالــتّأكــيد، مــن املســتحسن جــدًّا أن تــحفظ األلــواح واآليــات املــحكمات 
واألحاديث عن ظهر قلب، ابذلوا أقصى الهّمة في التّعليم والتّفهيم والتّدريس".

(49)
"أمّـا األطـفال يـجب أن يـدخـلوا املـدرسـة مـن سـّن الـخامـسة وذلـك يـعني أن يـقضوا أيّـامـهم فـي مـكان يـكونـون فـيه تـحت 
إشـــراف املـــربّـــني ورعـــايـــتهم، وأن يـــتعّلموا األدب وحُــــــسن السّــــــــلوك ويـــلّقنوا بـــأســـلوب الـــّلعب بـــعض الحـــروف والـــكلمات 
وشـــيء مـــختصر مـــن الـــقراءة كـــما هـــو مـــعمول بـــه فـــي بـــعض الـــبلدان حـــيث تُـــصنع الحـــروف والـــكلمات مـــن الحـــلويّـــات 
ويـــعطونـــها لـــلطّفل، فـــمثالً يـــصنعون مـــن الحـــلوى حـــروفًـــا عـــلى شـــكل "األلـــف" يـــسّمونـــها "ألـــف" وأخـــرى عـــلى شـــكل 
"الباء" يسّمونها "باء" وكذلك غيرها من سائر الحروف األبجديّة يعطونها للطّفل فيتعّلم األطفال الحروف بسرعة...

 
أمّــا عـندمـا تـحني سـاعـة نـوم األطـفال عـلى األمـهات أن يـرتّـْلَن لـهم أشـعار الجـمال املـبارك كـي يـتربّـى هـؤالء األطـفال 

منذ سّن الطّفولة بآيات الهدى". 

(50)
"يـا عـبد اهلل كـنت قـد سـألـت بـخصوص تـربـية األطـفال وتـعليمهم، إّن األطـفال الّــذيـن ولـدوا فـي ظـّل السّــــــدرة املـباركـة، 
وتـرعـرعـوا فـي مهـد أمـر اهلل ورضـعوا مـن ثـدي الـعنايـة اإللـهيّة، يـجب عـلى األمّــهات تـربـيتهم مـنذ الـبدايـة تـربـية إلـهيّة، 
وذلـــك يـــعني عـــليهّن ذكـــر اهلل والتّحـــّدث عـــن عـــظمته وغـــرس خـــشية اهلل فـــي قـــلوب األطـــفال، ويـــجب تـــربـــية الـــطّفل بـــكلّ 
لــطافــة ونــظافــة ومــحبّة كــي يســتنشق كــّل طــفل مــنذ بــدايــة حــياتــه نــسيم مــحبّة اهلل ويهــتزّ بــفرح مــن رائــحة هــدايــة اهلل، 
هــذه هــي بــدايــة تــأســيس الــتّربــية وهــي األســاس الــكّلي، وعــندمــا يــبلغ الــطّفل ســّن الــتّمييز يــدخــل مــدرســة إلــهيّة حــيث 
يــبدأ فــيها بــترتــيل اآليــات الــرّحــمانــيّة وتــعّلم املــقّدمــات الــّديــنيّة، يــجب عــلى الــطّفل أن يــتعّلم فــي هــذه املــدرســة الــقراءة 
والـكتابـة وكـذلـك بـعض املـبادئ الـعلميّة الّــتي يسهـل عـلى الـطّفل اسـتيعابـها، أي يـجب عـلى املـعّلم وضـع الـقلم فـي يـد 
كــّل طــفل وتــقسيم األطــفال إلــى فــرق وتــدريــسهم وفــًقا ملــقدرتــهم واســتعدادهــم، وبــعد اســتقرار األطــفال فــي مــقاعــدهــم 
املــصطفّة وأقــالمــهم فــي أيــديــهم وأوراقــهم أمــامــهم، يــعّلق املــعلم السّـــــــبورة ويــكتب عــليها حــرفًــا مــن الحــروف، فــينقش 
األطـــفال بـــدورهـــم ذلـــك الحـــرف عـــلى أوراقـــهم، فـــمثالً يـــكتب املـــعّلم حـــرف األلـــف ويـــقول هـــذا ألـــف، فـــينقشه األطـــفال 
ويـقولـون هـذا ألـف وعـلى هـذا املـنوال حـتى نـهايـة الحـروف األبجـديّـة.  وعـندمـا يـعرفـون هـذه الحـروف جـيًّدا، يـبدأ املـعّلم 
بــــتركــــيب الحــــروف فــــيتبعه األطــــفال ويــــكتبوهــــا عــــلى صــــفحة كُـــــرّاســــهم، وبهــــذه الــــطّريــــقة يــــتعّلمون الحــــروف والــــكلمات 
بــكامــلها، وبــعد ذلــك يــكتب املــعّلم جــمالً ويــتبعه األطــفال أيــًضا بــنقلها كــّل عــلى ورقــته، فيشــرح لــهم املــعّلم مــعنى تــلك 
الجــملة، وعــندمــا يــبرعــون فــي الــّلغة الــفارســيّة يــباشــر املــعّلم أواّلً بــترجــمة الــكلمات املــفردة ويــسأل الــتاّلمــذة عــن مــعنى 
تـلك الـكلمات، فـإذا فـهم تـلميذ كـلمة وتـرجـمها عـلى املـعّلم أن يُـثني عـليه، وإن عجـز الـكّل عـن ذلـك لـيكتب املـعّلم تـحت 
تــلك الــكلمة تــرجــمتها إلــى لــغة أخــرى، يــكتب مــثالً كــلمة ســماء ويــسأل: كــيف تُــعبّر عــن هــذه الــكلمة بــالــلغة الــفارســيّة؟ 
وإن أجـــاب أحـــد الـــتاّلمـــيذ بـــأّن هـــذه الـــكلمة مـــعناهـــا بـــالـــفارســـيّة "آســـمان" عـــلى املـــعّلم أن يُـــثني عـــليه ويـــشّوقـــه، وإن 
عجـــزوا فليشـــرحـــها املـــعّلم بـــنفسه ويـــكتبها ولـــيكتبها الـــتاّلمـــذة أيـــًضا، ثـــّم بـــعد ذلـــك يـــسأل املـــعّلم كـــيف يُـــعبّر عـــن هـــذه 
الــكلمة بــالــّلغة الــّروســيّة أو الــفرنــسيّة أو الــتّركــيّة؟ فــإن عــرفــوا حــّسن ذلــك وإن عجــزوا يــقول املــعّلم: يــعبّر عــنها بــالــلغة 
الـّروسـيّة أو الـفرنـسيّة أو الـتّركـيّة كـذا وكـذا، ولـيكتبها عـلى الـّلوحـة (السّـــــبّورة) ولـينقلها األطـفال.  وعـندمـا يـبرع األطـفال 
فــي تــرجــمة الــكلمات املــفردة، عــلى املــعّلم أن يجــمعها فــي جــملة ويــكتبها عــلى الــّلوح ويــطلب مــن األطــفال تــرجــمتها، 
وإذا عجـزوا فـليترجـمها املـعّلم بـنفسه ويـكتبها، ومـّما ال شـّك فـيه أنّـه مـن األفـضل أن يسـتعمل املـعّلم فـي تـدريـسه عـّدة 
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لـغات وبهـذه الـطّريـقة يكتسـب األطـفال فـي مـّدة وجـيزة – ثـالث سـنوات– مـهارة كـامـلة فـي لـغات عـديـدة وذلـك بسـبب 
كتابة الكلمات ويتمّكنون من ترجمة بعض العبارات من لغة إلى أخرى. 

وعــندمــا يــتقنون أصــول هــذه املــقّدمــات دعــوهــم يــباشــرون دراســة مــبادئ الــعلوم وعــند إتــمامــها كــّل مــن يجــد فــي نــفسه 
املــقدرة والــرّغــبة فــليكمل دراســاتــه الــعالــية فــي شــتّى الــفنون، ولــكن لــيس فــي مــقدور الــكّل إتــمام دراســاتــهم الــعالــية، 
فـعليه يـجب إرسـال هـؤالء األطـفال إلـى مـدارس مـهنيّة الكـتساب الـعلوم الـّصناعـيّة أيـًضا، وعـندمـا يـصبح مـاهـرًا فـي 
أيّــة صــنعة مــن الــّصنائــع فــيالحــظ مــا يــرغــبه الــطّفل ويــميل إلــيه، فــإذا كــانــت الــتّجارة رغــبته فــليختار الــتّجارة، أو أنّــه 
يــميل لــلّصناعــة فــليتعّلم الــّصناعــة أو لــلمعارف فــليحصل عــلى املــزيــد مــن املــعارف الــعالــية، أو إلــى ســائــر الــوظــائــف 

النّافعة لإلنسانيّة فليحّول إلى أيّة منها يميل ويرغب. 

ولـــكّن أّس األســـاس ومـــا يـــجب أن نـــركّــــز أنـــظارنـــا عـــليه أكـــثر مـــن كـــّل شـــيء هـــو التّخـــّلق بـــاألخـــالق اإللـــهيّة والـــفضائـــل 
والــخصال اإلنــسانــيّة املــمدوحــة، فــإذا كــان الــّشخص أُمّــيًّا ولــكنّه متخــّلق بــاألخــالق اإللــهيّة ويــحيى بــنفس رحــمانــي ال 
تُــلِحق األُمــيّة بــه ضــررًا، وهــو نــافــع لــصالــح الــعموم، أمّـــا إذا كــان الــّشخص متبحّـــــرًا فــي جــميع الــعلوم والــفنون ولــكنّه 
غــير مُــتديّــن وغــير متخــّلق بــاألخــالق اإللــهيّة ولــم يــكن ذا نــيّة صــافــية ومــنهمك فــي الــّشهوات فــوجــوده ضــرر مــحض وال 
فـائـدة قـّط مـن عـلومـه ومـعارفـه سـوى األذيّـة والـفضيحة، أمّـا إذا كـان ذا خُــُلق رحـمانـي وصـفات نـورانـيّة وكـان لـه مسـلك 
ربّـــانـــي مـــتّسًما بـــاالنجـــذاب إلـــى اهلل ودرس وتـــعّلم فـــهو إذًا "نــوٌر عــلى نــور"* ظـــاهـــره مُـــنير وبـــاطـــنه مُـــضيء، قـــلبه 

سليم وفكره عظيم، إدراكه سريع وشأنه جليل، طوبى ملن فاز بهذا املقام الكريم". 

(51)
"إّن املـــناهـــج الـــتّعليميّة ملـــدارس األطـــفال عـــديـــدة وال تـــسمح لـــي الـــفرصـــة اآلن بـــيان تـــفاصـــيلها ولهـــذا أذكـــر بـــعضها 
بــاخــتصار، أّولــها وأهــّمها هــي تــربــية اآلداب واألخــالق وتــعديــل الــّصفات والــحّث عــلى اكــتساب الــكماالت والحِـــــرص 
عـلى الـتّمّسك بـديـن اهلل والـثّبوت عـلى شـريـعته وأحـكامـه، والـطّاعـة واالنـقياد الـتّامّــنْي ألوامـر الـحكومـة الـعادلـة، وإظـهار 
الــّصدق واألمــانــة لســّدة الــحكم الــقائــم والــتماس الــخير لــعموم أهــل الــعالــم، وإظــهار املــحبّة والــّلطف لــكّل األمــم وتــعّلم 
الـفنون املـفيدة والـّلغات األجـنبيّة وحـسن السّـــــلوك واملـثابـرة عـلى الـّدعـاء بـالـخير فـي حـّق املـلوك واملـملوك واالجـتناب عـن 
قــراءة كــتب املــاّديّــني مــن األمــم الــطّبيعينّي والــّروايــات الــعشقيّة واملــؤلّـــفات الــغرامــيّة، فمجــمل الــقول لــتكن كــّل الــّدروس 

محصورة في اكتساب الكماالت اإلنسانيّة، هذه هي توجيهات تربويّة للمدارس ُكتبت بصورة موجزة". 

 (52)
"... وأمّـــا بـــخصوص نـــظام املـــدرســـة يـــجب أن يـــرتـــدي األطـــفال، إذا أمـــكن، ثـــيابًـــا عـــلى نـــمط واحـــد ولـــو كـــان الـــقماش 
مُـــختلفًا، ومــع أنّــه مــن األفــضل أن يــكون الــقماش مــن نــوع واحــد فــال ضــير مــن اخــتالفــه إذا صــعب األمــر، يــجب أن 
يــكون الــتاّلمــيذ فــي غــايــة الــنّظافــة والــطّهارة وكــّلما زادت الــنّظافــة هــو األحــسن، يــجب أن تــكون املــدرســة فــي مــكان 
هـواؤه فـي غـايـة الـنّقاوة والـّلطافـة، ويـجب االهـتمام بـحسن أخـالقـهم بـكّل ِدقّـة، وتـشويـق األطـفال وحـثّهم عـلى فـضائـل 
الـــعالـــم اإلنـــسانـــي، كـــي يـــنشأوا مـــنذ الـــطّفولـــة عـــلى الـــهّمة الـــعالـــية والـــِعفّة وحُـــــسن السّـــــــلوك والـــطّيبة والـــطّهارة، والـــعزم 
الجَـــــــزم فــــي األمــــور والــــقّوة فــــي الــــتّصميم، وتــــجنّب كــــّل مهــــزلــــة وتــــفاهــــة واإلقــــدام ِبجِـــّد عــــلى كــــّل هــــدف حــــتى تــــكون 

االستقامة والثّبات نصب أعينهم في جميع املواقف. 
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إّن الـــتّربـــية والـــتدرّب عـــلى املـــناقـــب أهـــّم مـــن اكـــتساب الـــعلوم، فـــالـــطّفل الـــطّيّب الـــطّاهـــر ذو الـــفطرة الـــطّيّبة واألخـــالق 
الــحسنة، ولــو كــان جــاهــالً، أفــضل مــن طــفل قــذر بــذيء فــاقــد األدب، وإن كــان فــي جــميع الــّشؤون بــارعًـــا، ألّن الــطّفل 
الّـذي حـُسنت سـيرتـه نـافـع للجـميع ولـو كـان جـاهـالً، وأمّــا الـذي سـاءت أخـالقـه فـهو فـاسـد ومـضّر وإن كـان عـاملًا، لـكنّ 
الـــطّفل إذا تـــلّقن الـــعلم واألدب مـــًعا فـــالـــنّتيجة نـــوٌر عـــلى نـــور.  إّن األطـــفال بـــمثابـــة أغـــصان نـــضرة خـــضلة يـــنشأون 

ويترعرعون وفًقا لنوعيّة تربيتهم وكيفيّتها. 

مجـمل الـقول عـليكم بـذل كـّل سـعي ألن يـصبح األطـفال ذوي هـّمة عـالـية كـي يـشّعوا عـند بـلوغـهم كـالـّشمع املـنير، فـال 
يـصابـون مـن دنـس األهـواء والـّشهوات الـتي هـي دأب الـحيوان الـجاهـل فحسـب، بـل يـفّكرون دائـًما فـي الـعزّة األبـديّـة 

واكتساب فضائل العالم اإلنساني".

 (53)
"ابـذلـوا كـّل الجهـد فـي مـسألـة تـعليم األطـفال وتـربـيتهم، إنّـها لـفي غـايـة األهـّميّة، وكـذلـك تـربـية الـبنات تـربـية صـحيحة، 
كـي يـترعـرعْــَن عـلى حُــــسن السّـــــلوك واألخـالق، فـاألمّــهات أُولـى املـربّـيات لـألطـفال، وكـّل طـفل فـي طـفولـته املـبّكرة بـمثابـة 

غصن نضر ريّان يتأثّر بتربية الوالدين كيفما يشاءان". 

(54)
يــا إمــاء الــرّحــمن إّن مــدرســة اإلنــاث أهــّم مــن مــدرســة الــذّكــور ألنّــه واجــب عــلى بــنات هــذا الــعصر املــجيد الــتّضّلع فــي 
مــختلف عــلوم هــذا الــعصر الــعظيم وفــنونــه وصــنائــعه وبــدائــعه كــي يــتمّكنَّ مــن تــربــية أطــفالــهنَّ وهــدايــتهم مــنذ صــغر 
الـّسّن إلـى طـريـق الـكمال، وإن كـانـت األّم حـائـزة كـما يـنبغي عـلى الـفضائـل اإلنـسانـيّة يـتربّـى األطـفال كـاملـالئـكة فـي 
غـايـة الـكمال والجـمال واألدب، بـناًء عـلى ذلـك، فهـذه املـدرسـة، الّـتي تـأّسسـت فـي تـلك الـّديـار خـّصيًصا لـلبنات، يـجب 
أن تـكون فـي رعـايـة األحـبّاء ومـوضـع اهـتمامـهم، إّن املـعّلمات، الـلواتـي يـعّلْمَن فـي هـذه املـدرسـة، إمـاء مـقّربـات لـدى 
عــتبة اهلل ألنّــهنَّ امــتثْلَن ألوامــر الجــمال املــبارك املــقّدســة وقــْمَن بــتربــية األطــفال اإلنــاث، ســيأتــي يــوم تــصبح فــيه هــؤالء 
الــبنات أمّـــهات يــتضرّعْـــَن بــكّل امــتنان إلــى عــتبة الــرّحــمن ويــلتِمْسَن الــنّجاح والــفالح والــهناء ألولــئك املــعّلمات ويَــرْجــنيَّ 

لهنَّ علّو الّدرجات في ملكوت رّب اآليات، سّموا هذه املدرسة "مدرسة املوهبة"*.

(55)
"يـا أمَـة األعـلى إن رسـالـتِك بـخصوص مـدرسـة الـبنات أدخـلت السّــــــرور إلـى قـلوبـنا، الحـمد هلل عـلى أنّـه لـلبنات فـي 
طهـران مـدرسـة كهـذه يـتلّقنْيَ فـيها بـهّمة فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـي ويـتربّـنْيَ فـي ظـّل الـعنايـة اإللـهيّة، كـي تـجاري املـرأة 
فــي زمــن غــير بــعيد الــرّجــل فــي كــّل املــياديــن فــي إيــران، لــم تتيسّـــــــر بــعد وســائــل الــتّرقّـــي لــلنّساء ولــقد حُـــــرمْـــَن مــن كــلّ 
تــقّدم، لــكنَُّهنَّ مــنذ يــوم طــلوع صُــــــــــبح الهــدى، والحــمد هلل، يــتقّدمْـــَن يــومًـــا فــيومًـــا تــقّدمًـــا مــتواصــالً، األمــل أن يــتفّوقْــَن فــي 
الـخصال واإليـمان واإليـقان والـفضائـل والـتّقرّب إلـى اهلل وأن تـصبح نـساء الشّـــــرق غـبطة نـساء الـغرب، الحـمد هلل عـلى 

توفيقِك بالخدمة وأنِّك تبذلني كّل سعي وجهد وكذلك املعّلمة ميس ليليان كابس، بّلغيها تحيّاتي الّصادقة". 

(56)
"يـا بـنات املـلكوت، فـي الـقرون الـّسابـقة حُــــرِمـت الـبنات فـي إيـران مـن الـتّعليم حـرمـانًـا كـّليًّا، ال مـدرسـة وال دار تـعليم، 
ال مـــدرّس وال مـــعّلم وال مُــــربٍّ شـــفوق، وأمّــــا اآلن فـــي هـــذا الـــقرن الـــعظيم لـــقد شـــمل فـــضل اهلل الـــكريـــم الـــبنات أيـــًضا 
وفُــتحت فــي إيــران مــدارس عــديــدة لــتعليم الــبنات ولــكّن الــتّربــية مــفقودة، مــع الــعلم أّن الــتّربــية أهــّم مــن الــتّعليم ألنّــها 

�٢٥



أعـــظم فـــضيلة لـــلعالـــم اإلنـــسانـــيّ، لـــقد تـــأّسســـت حـــالـــيًّا، والحـــمد هلل، مـــدرســـة بـــنات بـــهائـــيّة فـــي هـــمدان، عـــليكم أيّـــها 
املـــعّلمون االهـــتمام بـــالـــتّربـــية أكـــثر مـــن الـــتّعليم وتـــلقني الـــبنات الـــعصمة والـــعفّة واألدب واألخـــالق الـــحسنة وتـــعليمهنّ 

العلوم، إذا سلكتم هذا املنهج أحاط موج تأييدات امللكوت األبهى أوج تلك املدرسة، أملي أن تكونوا موفّقني". 

 (57)
"ملــسألــة األيــتام أهــّميّة بــالــغة فــي هــذا األمــر املــبارك، يــجب مــالطــفة األيــتام وتــعليمهم وتــربــيتهم، وبــاألخــّص تــلقني كــلّ 
يــتيم عــلى قــدر اإلمــكان تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل، أســأل اهلل أن تــكون لــليتامــى أبًــا شــفوقًـــا وأمًّـــا حــنونًــا وأن تــحييهم 
بـــنفحات روح الـــقدس حـــتّى يـــبلغوا ســـّن الـــرّشـــد ويـــصبح كـــّل واحـــد مـــنهم لـــلعالـــم اإلنـــسانـــيّ خـــادمًــــا حـــقيقيًّا وشـــمًعا 

منيرًا". 

(58)
"أيّـها الـثّابـت عـلى العهـد وصـل كـتابـكم وسُـــــررنـا غـايـة السّـــــرور عـلى أنّـه، والحـمد هلل، أُسّـــــس فـي هـمدان صـندوق إعـانـة 
خــــيريّــــة، آمــــل أن يــــصبح ســــببًا لــــلنّجاح والــــفالح بــــصورة كُــــــّليّة ويــــؤّدي إلــــى تــــوفــــير أســــباب الــــرّاحــــة والــــرّفــــاه لــــلفقراء 

والّضعفاء وتربية األيتام.

إّن ملـسألـة تـربـية األطـفال والـعنايـة بـاأليـتام أهـّميّة بـالـغة، وكـذلـك تـربـية الـبنات وتـعليمهّن أهـّم األمـور كـّلها، ألّن هـؤالء 
الــبنات ســيصبْحَن أمّـــهات، واملــربّــيات األَُول لــألطــفال هــّن األمّـــهات، يــنشأ الــطّفل ويــنمو وفــًقا لــتربــيتهّن ويــبقى تــأثــير 
تــلك الــتّربــية مــدى الــحياة، ومــن الــّصعب جــدًّا تــغييرهــا وتــبديــلها، فــكيف تــقدر األّم عــلى تــربــية أطــفالــها وتــعليمهم إن 
كـانـت هـي نـفسها جـاهـلة ومحـرومـة مـن الـتّربـية؟ إذًا بـات مـن املـعلوم أّن تـربـية الـبنات أهـّم مـن تـربـية الـّصبيان، هـذا 

أمر له أهّمية كبرى ويجب النّظر فيه بكّل سعي وهّمة. 

قـال اهلل تـعالـى فـي الـقرآن الـكريـم ال يسـتوي الّـذيـن يـعلمون والّـذيـن ال يـعلمون، فـالجهـل مـذمـوم إطـالقًـا سـواء 
فـــي الـــذّكـــور أم فـــي اإلنـــاث، بـــل وضـــرره لـــلبنات أكـــثر.  لهـــذا آمـــل أن يـــبذل األحـــبّاء غـــايـــة الـــِهّمة فـــي تـــربـــية األطـــفال 

وتعليمهم ذكورًا وإناثًا، هذا هو الحقّ وما بعد الحقّ إالّ الّضالل املبني". 

 (59)
كـنت قـد كـتبت بـخصوص بـنات األحـبّاء الـلواتـي يـذهـنْبَ إلـى مـدارس سـائـر املـلل، ولـو أّن هـؤالء األطـفال فـي الـحقيقة 
ــــبُهات تُـبّدل قـلوب  يـتلّقون قـليالً مـن الـعلم فـي تـلك املـدارس، إالّ أّن تـأثـير أخـالق املـعّلمات أمـر ُمسـّلم بـه، وإلـقاءهـّن الشّـُ
الـبنات وتُـغيّرهـا.  عـلى أحـبّاء اهلل أن يـهيّئوا مـدرسـة لـلبنات لِـتُربّـى الـبنات فـيها تـربـية إلـهيّة ويـتلّقنْيَ األخـالق الـّربّـانـيّة 
ويتخـّلْقَن بـالـّصفات الـرّحـمانـيّة، فـالـطّفل كـالـغرسـة الـطّريّـة يـنشأ ويـنمو كـيفما يُـربّـى، إذا ربّـيته عـلى الـّصدق واألمـانـة 
وعـبادة اهلل يـصبح مسـتقيًما ويـنشأ ويـنمو بـغايـة الـطّراوة والـّلطافـة، وإذا أُسـيئت تـربـيته خـرج عـن طـريـق االسـتقامـة 
واعـوّج عـوده وال عـالج لـه بـعد ذلـك، حـقًّا إّن املـعّلمات األوروبـيّات يـعلِّْمَن الـّلغات والـكتابـة وتـدبـير املـنزل وفـّن الـتّطريـز 
والــخياطــة، ولــكن يــغيّْرَن األخــالق كــّليًّا بــحيث ال تــعود تــعجبهّن أمّــهاتــهّن، فــيدّب فــيهّن ســوء األخــالق واملســلك والــتّكبّر 
والــغرور، يــجب إذًا تــدريــبهّن بــأســلوب يــزداد فــيهّن الــخضوع والــخشوع والــطّاعــة واالنــقياد آلبــائــهّن وأجــدادهــّن يــومًـــا 

فيوًما، ويصبْحَن بذلك سببًا لراحة الجميع وطمأنينتهم". 
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(60)
"الحـــظوا عـــندمـــا تـــكون األمّــــهات مـــؤمـــنات يـــصبح األطـــفال أيـــًضا مـــؤمـــنني ولـــو كـــان الـــوالـــد غـــير مـــؤمـــن، وإذا كـــانـــت 
األمّــهات غـير مـؤمـنات حُــــرَِم األطـفال مـن اإليـمان ولـو كـان الـوالـد فـي أعـلى درجـة مـن اإليـقان واالطـمئنان إالّ مـا قـّدر 
والـحكم عـلى األغـلب.  ولهـذا عـلى اآلبـاء واألمّــهات االعـتناء بـأطـفالـهم الـبنات غـايـة االعـتناء، وتـربـيتهّن عـلى أيـدي 
املــاهــرات مــن املــعّلمات، كــي يــتدّربْــَن عــلى كــافّــة أنــواع الــفنون، ويــطّلِْعَن عــلى كــّل مــتطّلبات حــياة اإلنــسان، ويــتمّرنّ 

على أسباب سعادة األسرة ورفاهيتها. 

بــناء عــليه يــجب عــلى املــحفل الــّروحــانــي فــي عــشق آبــاد أن يــكون ســبّاقًـــا فــي هــذا األمــر الــهام، ويــؤسّـــــــس بــعون اهلل 
وعنايته مؤّسسة تكون سببًا للنّجاح والفالح األبدينّي".

 
(61)

"يــا إمــاء الجــمال األبــهى وصــلني كــتابــكّن وســررت جــدًّا عــند قــراءة ســطوره، الحــمد هلل عــلى أّن إمــاء الــرّحــمن شــّكْلنَ 
مــحفالً لــدراســة فــّن الــتّبليغ ولــلقيام بنشــر الــنّفحات وبــذل الــهّمة فــي تــربــية األطــفال، لــكن يــجب أن يــكون هــذا املــحفل 
روحــانــيًّا مــحًضا، يــعني يــدور الــبحث فــي الــحجج الــبالــغة والــبراهــني الــّساطــعة واألدلّـــة الــقاطــعة عــلى طــلوع شــمس 
الـــحقيقة، وكـــذلـــك االهـــتمام بـــكّل وســـيلة تـــكون ســـببًا لـــتربـــية الـــبنات وتـــعليم الـــعلوم واآلداب وحُــــــسن السّـــــــلوك واألخـــالق 
والــعفّة والــعصمة والــثّبات واالســتقامــة وقــّوة الــعزم وصــفاء الــنّيّة، ولــتدبــير املــنزل وتــربــية األطــفال وكــّل مــا يحســب مــن 
ضــروريّــات حــياة الــبنات ومــتطّلباتــها كــي تــتربّــى هــؤالء الــبنات فــي حــصن الــكماالت وحجــر حُـــــسن األخــالق فــيُقْمنَ 
بـتربـية أطـفالـهن مـنذ الـّصغر بـأحـسن اآلداب واألخـالق عـندمـا يـصِبْحَن بـدورهـّن أمّــهات، كـما عـليهّن الـتّدرّب عـلى مـا 
يـــختّص بـــصّحة األطـــفال وقـــّوة بُـــنيتهم وصـــيانـــتهم مـــن عـــروض األمـــراض.  وعـــندمـــا تـــنتظم األمـــور عـــلى هـــذا املـــنوال 

يصبح كّل طفل بهائيّ غرسة ال مثيل لها في الجنّة األبهى". 

 (62)
"فُـــرَِض الـــيوم عـــلى أحـــبّاء اهلل ووجـــب عـــليهم تـــربـــية أطـــفالـــهم بـــالـــقراءة والـــكتابـــة وتـــعليمهم مـــختلف فـــروع املـــعرفـــة كـــي 
يــتقّدمــوا يــومًـــا فــيومًـــا عــلى جــميع املســتويــات، أّول مُـــرّب لــلطفل هــي األم، ألّن الــطّفل فــي أّول نــشأتــه ونــمّوه كــالــغصن 
الـرّطـب يـمكن تـربـيته عـلى أيّـة صـورة أرْدت، إذا ربّـيته مسـتقيًما يـصبح مسـتقيًما، ويـنشأ ويـنمو فـي غـايـة االعـتدال، 

سة أخالقه وآدابه. وإنّه ملن الواضح أّن األم هي املربّية األُولى للولد ومؤسِّ

إذًا أيّـتها األمّــهات الـحنونـات اعـلمن حـّق الـعلم أّن تـربـية األطـفال عـلى آداب كـمال اإلنـسانـيّة لـهي أفـضل عـبادة لـدى 
الرّحمن وال يمكن تصّور ثواب أعظم من هذا"... 

(63)
"يــا إمــاء الــرّحــمن إّن املــحفل الــرّحــمانــيّ الّـــذي أّسســتموه فــي تــلك املــديــنة الــنّوراء كــان مــناســبًا وقــابــالً لــإلطــراء، لــقد 
بــذلــنّت الــهّمة حــقًّا وســبقنّت الــُكّل فــي قــيامــكّن عــلى خــدمــة عــتبة الــكبريــاء وفــزتــّن بــاملــوهــبة الــّسماويّــة، واآلن عــليكّن أن 
تـجتمْعَن فـي ذلـك املـحفل الـنّورانـيّ بـهّمة وروحـانـيّة وتـرتّـْلَن آيـات اهلل وتشـتِغْلَن بـذكـر الـحّق وبـيان الـحجج والـبراهـني، 
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وأن تــسَعنْيَ فــي هــدايــة نــساء تــلك الــّديــار واالهــتمام بــتربــية األطــفال ذكــورًا وإنــاثًــا، كــي تــتمّكَن األمّـــهات مــن تــربــية 
أوالِدهِــنَّ مـنذ الـّصغر تـربـية كـامـلة، وتـلقينهم األخـالق الـحسنة، وهـدايـتهم إلـى فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـي، ومـنعهم عـن 
صـدور أيّـة حـركـة مـذمـومـة، ورعـايـتهم بـني أحـضان الـتّربـية الـبهائـيّة، حـتّى ينهـل األحـداث مـن األطـفال لـنب املـعرفـة مـن 
ثـــــدي مـــــحبّة اهلل، ويـــــنشأوا ويـــــترعـــــرعـــــوا ويـــــتلّقنوا حُــــــــسن السّــــــــــلوك وعـــــلّو الـــــفطرة والـــــهّمة والـــــعزم والحـــــزم فـــــي األمـــــور 
واالسـتقامـة فـي كـّل عـمل، ويـتدّربـوا عـلى سـمّو الـتّفكير وعـلى املـحبّة والـطّموح وعـلّو الـهّمة والـِعفّة والـعصمة، وإنـجاز 
كــّل عــمل يُعهــد إلــيهم املــباشــرة بــه.  لهــذا عــلى األمّـــهات االهــتمام بــتربــية األطــفال والــنّظر فــي شــأنــها بــعني االعــتبار، 
ألّن الــــغصن طــــاملــــا هــــو طــــرّي يــــمكن تــــربــــيته كــــيفما تــــشاء، وعــــليه يــــجب عــــلى األمّــــهات تــــربــــية صــــغارهِـــــنَّ كــــما يــــربّــــي 
البســتانــيّ أغــراســه ويــعتني بــها، والــّسعي لــيالً نــهارًا فــي الــعمل عــلى تــأســيس اإليــمان وخــشية اهلل وحُـــــّب اآلخــريــن 
، لــتثني األّم وتُــطري طــفلها كــّلما قــام بــعمل مــمدوح ولــتمأل قــلبه  وفــضائــل األخــالق والــّصفات الــحسنة فــي أطــفالــِهنَّ
سـرورًا، وإذا صـدرت مـن الـطّفل أدنـى حـركـة شـاذّة لـتنصحه وال تـعاتـبه ولـتعامـله بـوسـائـل مـعقولـة ولـو بـقليل مـن الـزّجـر 

في الكالم إذا َلزِم األمر، ولكّن الّضرب والّشتم ال يجوزان أبًدا فإنّهما يفسدان أخالق الطفل".

(64)
َ الــّلواتــي يــجب عــليُكنَّ تهــذيــب أخــالق  "يــا إمــاء الــرّحــمن لــقد عهــدت إلــيكّن تــربــية األطــفال مــنذ بــدايــة طــفولــتهم، أنــنتُّ
أوالِدكُـــنَّ والّسهـر عـليهم ومـراقـبتهم فـي جـميع الـظّروف واألحـوال، فـالـحّق جـّل جـاللـه قـّدر أن تـكون األمّــهات املـربّـيات 
األَُول لــألطــفال واألوالد، والخــدمــة هــذه مــن أعــظم وأخــطر الــوظــائــف ومــقامــها عــزيــز وجــليل لــلغايــة وال يــجوز الــتّهاون 

والتّقاعس في شأنها..." 

 (65)
".. بـــّلغ نـــور عـــينيك... وكـــذلـــك ولـــدك األصـــغر... تـــحيّاتـــي وأشـــواقـــي الـــقلبيّة، إنّـــي أحـــبّهما وأعـــزّهـــما حـــقًّا كـــمحبّة أب 
شـــفوق ألوالده األعـــزّاء، أمّـــا أنـــت عـــامـــْلهما بـــكّل لـــطف ومـــحبّة، ابـــذل فـــي ســـبيل تـــربـــيتهما وتـــعليمهما هـــّمة بـــالـــغة كـــي 
يـــتربّـــيا بـــلنب مـــحبّة اهلل ويـــنشئا ويـــنموا، هـــذه هـــي وظـــيفة الـــوالـــديـــن أن يـــبذال فـــي تـــعليم أوالدهـــما وتـــربـــيتهم مـــنتهى 
الــّسعي والجِـّد.  وثــّمة وظــائــف مــقّدســة فــي عهــدة األطــفال تــجاه الــوالــديــن والّـــتي يــجب مــراعــاتــها وإجــراؤهــا، وهــي 

وظائف وتعّهدات مدّونة ومسطورة في الكتاب اإللهي... 

إن رُقـيّ األطـفال فـي هـذا الـعالـم وفـي عـالـم املـلكوت يـتوقّـف عـلى رضـاء األبـويـن وسـرورهـما وبـدونـهما سيجـد األطـفال 
أنفسهم في خسران مبني". 

 
(66)

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

األحيان ثابتًا راسًخا وموفًّقا بالتّأييدات اإللهيّة".

(67)
"أيّـها األطـفال األعـزّاء إّن والـدكـم شـفوق وعـطوف وهـو يـحّن عـليكم ويـعطف بـكم ويـلتمس لـكم الـرُّقـيّ والـتّقّدم ويـطلب 
لـكم حـياة أبـديّـة فـي املـلكوت اإللـهيّ.  إذًا أيـها األطـفال األعـزّاء واجـبكم هـو كسـب رضـائـه وتـوفـير املسـرّة لـه، والسّـــــلوك 
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فـي سـبيل هـدايـته، انجـذبـوا إلـى مـغناطـيس مـحبّة اهلل وتـرعـرعـوا فـي أحـضان عـنايـته لـتصبحوا فـي الـعاقـبة أغـصانًـا 
ذوي طــــــراوة وجــــــمال فــــــي الــــــجنّة األبــــــهى وتــــــنالــــــوا نــــــصيبًا مــــــوفــــــورًا مــــــن ســــــلسال فــــــيضه وألــــــطافــــــه فــــــتزدادوا نُــــــضرة 

واخضرارًا". 

(68)
"... عـلى الشـباب الـيافـعني أن يسـلكوا خُــطى حـضرة حـكيم وأن يـتربّـوا عـلى ذلـك املسـلك، ألّن تـلكم الـنفوس الـبارزة 
مـن أمـثالـه صـعدت إلـى املـلكوت األبـهى، فـعلى الشّــــــباب أن يـنشأوا لـيقومـوا مـقام آبـائـهم كـي تـزداد هـذه املـوهـبة يـومًــا 
فـــيومًــــا فـــي ســـاللـــة كـــّل فـــرد مـــن أحـــبّاء اهلل الـــذيـــن تحـــّملوا املـــشّقات الـــعظيمة وتُـــعطي فـــي الـــعاقـــبة ثـــمارهـــا فـــي كـــال 

الّداريْن". 

(69)
"إّن مـدرسـة األطـفال فـي أيّـام اآلحـاد لـقراءة ألـواح حـضرة بـهاء اهلل وتـعالـيمه وإلـقاء كـلمة اهلل عـلى مـسامـع األطـفال 
هـي فـعالً مـباركـة، كـونـوا مسـتمّريـن فـي إحـياء هـذا املجـمع دائـًما وأعـطوا لـه اهـتمامـكم كـي يـتّسع يـومًــا فـيومًــا ويـحيا 
بـنفثات روح الـقدس، وإن نُـظّمت هـذه الـنّدوة كـما يـنبغي ويـليق اعـلم عـلم الـيقني أنّـه سـتكون لـها نـتائـج عـظيمة شـرط 
اتّــصافــكم بــالــثّبات واالســتقامــة وبــغير ذلــك تــدوم أيّــامًـــا ثــم تــنسى رويــًدا رويــًدا، فــالــنّجاح مــرهــون بــاالســتقامــة وهــي 

اّلتي تقود كّل أمر إلى نتائج مثمرة عظيمة وإالّ دام أيّاًما معدودة ثم اختّل وتالشى". 

(70)
"يـــا أطـــفال املـــلكوت وصـــلتني رســـائـــلكم وصـــوركـــم فســـبّبت قـــراءتـــها إحـــساسًـــــــا بـــالـــفرح فـــي قـــلبي وأوجـــدت مـــشاهـــدة 
الـــرّســـوم بـــهجة وســـرورًا، وكـــان فـــحوى رســـائـــلكم، والحـــمد هلل، يـــدّل عـــلى تـــوجّــــــهكم إلـــى اهلل واتّـــكالـــكم عـــليه، وتـــبنّي مـــن 
شـمائـلكم أّن نـور مـحبة اهلل واضـحة وظـاهـرة عـلى جـباهـكم، أسـأل اهلل أن تـتلّقنوا فـي هـذه املـدرسـة فـي أيـام اآلحـاد 
عـلومًــا سـماويّـة وأن تـتدّربـوا عـلى األخـالق الـرّحـمانـيّة وتـترقّــوا يـومًــا فـيومًــا كـي يـصبح كـّل واحـد مـنكم شـجيرة ال مـثيل 

لها في حديقة اهلل املتعال وذات أوراق وبراعم وأثمار كثيرة". 

 (71)
"يــــا شــــجيرات مــــرج الهــــدايــــة الــــفريــــدة وشــــباب أهــــل الــــحقيقة، ولــــو أنّــــكم الــــيوم تــــالمــــذة أمــــلي أن تــــصبحوا أســــاتــــذة 
وتــترعــرعــوا فــي بســتان الــعلم و الــعرفــان بــرشــحات ســحاب الــعنايــة كــالــورد والــّريــحان فــيتحّول كــّل واحــد مــنكم إلــى 
شجـــرة مـــثمرة فـــي غـــايـــة الـــطراوة والـــّلطافـــة ذات دوحـــة مـــليئة بـــالـــثّمار الحـــلوة الـــّشهيّة، إّن الـــتّأيـــيدات الـــغيبيّة اإللـــهيّة 
تـــجعل كـــّل فـــرد مـــنكم يـــنبوع الـــعلم واملـــعرفـــة وتـــصل مـــن املـــإل األعـــلى إلـــى قـــلوبـــكم اإللـــهامـــات الـــغيبيّة وتـــحصلوا عـــلى 

االنكشافات املعنويّة، حينئٍذ تصبح القطرة كالبحر والذّرّة بمثابة الّشمس املُِشّعة. 

يـــتفضل حـــضرة الـــباب قـــائـــالً: لــو أرادت نــملة أن تفسّــــر الــقرآن مــن ذكــر بــاطــنه وبــاطــن بــاطــنه لــتقدر، ألنّ 
السّـــّر الـّصمدانـية قـد تلجـلج فـي حـقيقة الـكائـنات، طـاملـا مـنحت نـملة ضـعيفة اسـتعداًدا لـطيفًا كهـذا فـمعلوم 
بـاألحـرى مـاذا تـكون مـدى الـعون والـعنايـة فـي ظـّل فـيوضـات الجـمال املـبارك روحـي ألحـبّائـه الـفداء وكـم مـن الـتّأيـيدات 

واإللهامات ستتواصل. 
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إذًا أيّـها الشّـــــباب الـنّورانـيون اجهـدوا لـيالً نـهارًا كـي تـكتشفوا الـحقائـق واملـعانـي وتـدركـوا أسـرار يـوم الـظّهور وتـطّلعوا 
عــلى حــجج إشــراق االســم األعــظم وبــراهــني ظــهوره، تــفّوهــوا بــالــثّناء وأقــيموا األدلّــة والــبراهــني، قــودوا الــعطاشــى إلــى 
مــــعني مــــاء الــــحيوان، امــــنحوا املــــرضــــى شــــفاًء حــــقيقيًّا كــــونــــوا تــــالمــــذة الــــحّق وأطــــبّاء إلــــهينّي وعــــالــــجوا مــــرضــــى عــــالــــم 
اإلنـــسان، واجـــعلوا مـــن املحـــرومـــني أصـــدقـــاء حـــميمني، وأدخـــلوا األمـــل إلـــى قـــلوب الـــقانـــطني، أيـــقظوا الـــنّائـــمني ونـــبّهوا 

الغافلني، هذه هي ثمرة الوجود وهذا هو املقام املحمود". 

(72)
"ربّـــوا األطـــفال مـــنذ صـــغر ســـنّهم بـــحيث يـــعامـــلون الـــحيوان بـــمنتهى الـــرّأفـــة والـــرّحـــمة، يـــسعون فـــي شـــفائـــه إن كـــان 
مـــريـــًضا، ويـــطعمونـــه إن كـــان جـــائـــًعا، ويـــروون ظـــمأه إن كـــان عـــطشانًـــا، ويـــعملون عـــلى راحـــته إن كـــان تـــعبًا، مـــعظم 
الـناس مـذنـبون والـحيوان بـال ذنـب، فـال ريـب أّن الـبريء أولـى بـالـرّحـمة والـّشفقة، تُسـتثنى مـن ذلـك الـحيوانـات املـؤذيـة 

كالذّئب املفترس والحيّة الالّدغة وغيرها، إذ الرّحمة بها ظلم في حّق اإلنسان وسائر الحيوانات". 
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من آثار حضرة وليّ أمر اهلل شوقي أفندي

(1)
"أتـضرّع إلـى الـباري تـعالـى وألـتمس عـونـه وتـأيـيده ألعـضاء الـّلجنة الـعامـلة لـتربـية األطـفال لـكي يـوفّـقهم فـي عـمل كـان 
قـــريـــبًا وعـــزيـــزًا جـــدًّا عـــلى قـــلب حـــضرة عـــبد الـــبهاء ويـــأخـــذ بـــأيـــديـــهم فـــي تـــنشئة نـــفوس لـــيصبحوا فـــي مســـتقبل األيـــام 

خّداًما مخلصني وفّعالني ألمر اهلل".

 
 (2)

"يـجب عـلى املـحافـل الـّروحـانـيّة املحـّليّة أن تتشـبّث بـكل الـوسـائـل املـمكنة لـديـها لـتنويـر أفـكار الشّـــــباب مـاّديًّـا وروحـانـيًّا 
وتهيّئ أســباب تــربــية األطــفال وتنشئ مــؤسّـــــــسات تــربــويــة بــهائــيّة حــيثما أمــكن ذلــك وتشــرف عــلى تــنظيم أعــمال تــلك 

املؤّسسات وإدارتها وتتّخذ اإلجراءات الكفيلة لتقّدمها وتطّورها عن طريق أحسن الوسائل".

(3)
أمّــا بــالنســبة لــلنّشاطــات األمــريّــة الّــتي يــقوم بــها "أطــفال املــلكوت" فــي أمــريــكا، فــأمــلي ودعــائــي أن يشــبّوا لــيصبحوا 
خــّدامًـــا فــّعالــني ألمــر حــضرة بــهاء اهلل، وإّن إخــالصــهم وتــضحيتهم واســتعدادهــم لــلمساعــدة بــشأن مشــرق األذكــار 
ونـــشاطـــهم فـــي املجـــّلة الـــبهائـــيّة، فـــإنّـــها جـــميعها مـــؤشّــــــــرات واضـــحة للمســـتقبل الـــباهـــر لـــألمـــر املـــبارك فـــي تـــلك الـــبالد 

وأسأل الرّّب العليّ أن يهديهم بعنايته ومحبّته ويصونهم وينصرهم في رسالتهم الحيويّة املستقبليّة". 

 (4)
"مـن األمـور األسـاسـيّة الـحيويّـة فـي هـذه األيّـام هـو تـربـية الـّصبيان والـبنات، فـمن املـهام املـخّولـة إلـى أعـضاء املـحفل 
الـّروحـانـي هـو أن يـبذلـوا الجهـد بـكّل قـواهـم وبـمساعـدة األحـبّاء لـتأسـيس املـدارس مـن أجـل تـربـية الـذّكـور واإلنـاث مـن 
األطـــفال تـــربـــية روحـــانـــيّة وتـــعليمهم مـــبادئ تـــبليغ األمـــر وتـــالوة اآليـــات وإتـــيان الـــبيّنات وتـــاريـــخ األمـــر املـــبارك والـــفنون 
املــتنّوعــة والــّلغات لــكي يــصبح أســلوب الــتّربــية الــبهائــيّة مــشهورًا بــحيث يــقصد األطــفال مــن جــميع الــطّبقات املــدارس 

البهائيّة ليتعّلموا فيها مبادئ التّعاليم اإللهيّة والعلوم املاّديّة فيمّهدوا بذلك أسباب ترويج أمر اهلل".

(5) 
"إّن مجـــّلة أطـــفال املـــلكوت الـــتي تســـّلمت الـــنّسخة األخـــيرة مـــنها مـــن رائـــدة فـــكرتـــكم اآلنـــسة روبـــارتـــس الّـــتي ال تـــعرف 
الــكلل قــد أشــعلت فــي نــفسي نــار آمــال جــديــدة بــحيث حــرّكــت مــشاعــري ألرســل إلــيكم هــذه الــرّســالــة الــتي تحــمل لــكم 

حبّي وثقتي في الّدور العظيم الذي ُقّدر لكم أن تقوموا به من أجل األمر املبارك في املستقبل.

إنّـــني أشـــعر أنّـــه مـــن الـــضروري أن تـــغرس هـــذه املجـــلة – الّـــتي هـــي األولـــى والـــوحـــيدة للشّـــــــباب الـــبهائـــيّ فـــي جـــميع 
أنــحاء الــعالــم- روح الــوعــي واإلدراك فــي نــفوس قــرّائــها بــاألخــّص فــي كــّل طــفل بــهائــي الــفرص الــفريــدة واملــسؤولــيّات 

املستقبليّة نحو املهام العظيمة التي تنتظره في مستقبل األيّام وذلك في كّل ما تنشره. 

إّن مـن واجـب هـذه املجـّلة أن تـطّلع عـلى مـختلف نـشاطـات الـجيل الـّصاعـد فـي الـعالـم الـبهائـي وتـشّجعها وتـعكسها 
عــلى صــفحاتــها.  وعــليها أن تــقيم عُـــرى مــن الــزّمــالــة الــحقيقيّة بــني جــميع أطــفال حــضرة عــبد الــبهاء وتــوطّــدهــا ســواء 
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كـانـوا فـي الشّـــــرق أو فـي الـغرب وأن تـكشف ألعـينهم رؤيـة مسـتقبل ذهـبيّ أمـامـهم.  ويـجب أن تـطبع هـذه املجـلة عـلى 
قلوبهم اآلن – وهم في عمرهم الغّض – الّضرورة املُّلحة لتأسيس أساس ُمحكم لرسالتهم في الحياة.

أؤكّـــد لـكم أّن أمـر أطـفال املـلكوت الّـذيـن أحـبّهم حـضرة عـبد الـبهاء كـثيرًا والّـذيـن أسـبغ عـليهم بـركـاتـه الـعظيمة وعـطفه 
الــالّمــتناهــي، مــا زال عــزيــزًا عــلى قــلوبــنا وقــريــبًا مــنها.  ويــكمن فــيكم يــا خــلفاء الــّرّواد األبــطال لهــذه الــنّهضة الــعاملــيّة 

أمل إنجاز املهّمة اّلتي استهّلها أولئك األبطال بنُبل كبير أال وهي خدمة العالم اإلنسانيّ قاطبة وإنقاذه.

أمّــا بـخصوص مـشاركـتي املـتواضـعة فـي الخـدمـة والـّدعـم فـال أمـلك سـوى الـّدعـاء لـكم والـتّضرّع أثـناء سـاعـات تَـبَتُّلي 
فـي املـقامـات املـقّدسـة الـثاّلثـة مُــلتمًسا لـكم هـدايـة حـضرة بـهاء اهلل وبـركـاتـه وتـأيـيده طـالـبًا مـنه بحـرارة أن يـوفّـقكم فـي 

األيّام الّسعيدة املُْقِبلة لتأسيس ملكوته وتحقيق كلمته. 

ولتلهمكم مجّلتكم أن تبلغوا هذا الهدف". 

(6)
"كــان حــضرة عــبد الــبهاء دومًـــا يــّعلق أهــميّة عــظيمة جــدًّا عــلى تــربــية األطــفال، وإنّــنا لــنغتنم الــفرصــة لــتهنئتكم عــلى 
نــجاحــكم الــرّائــع فــي حــقل الخــدمــة هــذا ونــأمــل أن يــتوسّـــــــع عــملكم يــومًـــا مــا لــيشمل الشــرق حــيث الــحاجــة إلــيه مُـــلّحة 

جدًّا". 

(7)
"بــــخصوص الــــّسؤال الــــذي كــــنت قــــد ســــألــــته وهــــو عــــّما إذا كــــان مــــن األفــــضل أن تــــقوم بــــزيــــارة لــــألرض املــــقّدســــة أو 
االحـتفاظ بـمصاريـف الـّسفر لـشاب تـكفّلت أنـت بـتعليمه، يـوّد حـضرة شـوقـي أفـندي أن أكـتب إلـيك بـأنّـه وإن كـان مـن 
دواعـي سـروره الـبالـغ وسـرور األسـرة املـباركـة أن يـرحـبّوا بـك فـي بـيت مـوالنـا املـحبوب حـضرة عـبد الـبهاء ويـشاركـوك 
عـنايـات مـوالنـا الـعظيم السّــــــرمـديّـة املـتدفّـقة فـي داخـل مـقامـه املـقّدس وحـوالـيه، فـإنّـه يـعتقد أنّـه أكـثر أهـميّة أن تسـتمرّ 
فــي مــساعــدة ذلــك الــّشاب الّــذي تــكفّلت بــتربــيته.  إنّــه يــنصحك بــذلــك وهــو مُـــدرك تــمامًـــا قــول حــضرة بــهاء اهلل املــبدع 

وهو أّن اّلذي ربّى ابنه أو ابنًا من األبناء فكأنّه ربّى أحد أبناء بهاء اهلل نفسه". 

(8)
"مــن جــملة الــواجــبات املــقّدســة لــلمحافــل الــّروحــانــيّة هــي تــعميم الــعلم واملــعرفــة وتــأســيس املــدارس وتــهيئة الــتّسهيالت 
الـــّضروريّـــة مـــن أجـــل كســـب الـــعلم لجـــميع األطـــفال ذكـــورًا وإنـــاثًـــا، يـــجب أن يـــتعّلم كـــّل طـــفل مـــن دون اســـتثناء وفـــي 
سـنوات عـمره األولـى مـبادئ الـقراءة والـكتابـة بـصورة كـامـلة، ثـم يـسعى سـعيًا حـثيثًا ويـبذل هـّمة بـالـغة فـي اكـتساب 
الـــعلوم الـــعالـــية والـــفنون الـــنّافـــعة والـــّلغات املـــختلفة والـــّصنائـــع والحِـــــرَف املـــتداولـــة وذلـــك وفـــًقا لـــرغـــبته وبـــقدر اســـتعداده 
واســتطاعــته.  إّن إعــانــة أطــفال الــفقراء واألخــذ بــأيــديــهم فــي اكــتساب هــذه الــكماالت وبــصورة خــاصّــــــــــة تــعّلم مــبادئ 
الـعلم االبـتدائـية لـهي مـن فـرائـض أعـضاء املـحافـل الـّروحـانـيّة وتـعتبر مـن الـواجـبات املـقّدسـة الـوجـدانـيّة ألمـناء الـرّحـمن 

في جميع البلدان. 
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إّن الّـذي ربّـى ابـنه أو ابـنًا مـن األبـناء كـأنـه ربّـى أحـد أبـنائـي عـليه بـهائـي وعـنايـتي ورحـمتي الّـتي 
سبقت العاملني".

(9)
"تــأثّــر حــضرة شــوقــي أفــندي تــأثّــرًا بــالــًغا لــسماعــه عــن املــشاريــع الــتي تــقومــون بــها لــتربــية أوالدكــم وتــعليمهم، ويــأمــل 
حـضرتـه أن يـنمو هـؤالء األطـفال لـيصبحوا نـصراء غـيوريـن لـألمـر الـبهائـيّ وخـّدامًـا قـادريـن لـلعتبات املـقّدسـة ومـتكّلمني 

بُلغاء في املواضيع الّدينيّة واالجتماعيّة". 

(10)
"لــــقد ســــمعنا مــــن جــــهات مــــختلفة عــــن الــــطّريــــقة الــــعظيمة الــــتي شــــّب أوالدكــــم عــــليها لــــلتّكّلم عــــن األمــــر املــــبارك فــــي 
االجـتماعـات الـعامّــة، إّن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل يـأمـل أن يـصبح األوالد الـثاّلثـة كـّلهم مـتكّلمني قـادريـن ومخـلصني لـألمـر 
املـــبارك واملـــواضـــيع املـــتعّلقة بـــه، ولـــلقيام بهـــذا الـــعمل عـــلى الـــّصورة املُــثلى فـــإنّـــهم بـــحاجـــة إلـــى أســـاســـات ثـــابـــتة مـــن 
الـــتّدريـــب الـــعلميّ واألدبـــيّ، ولِـــُحسن الحـــظ فـــإنّـــهم يـــتلّقون هـــذا الـــتّدريـــب.  وكـــما أنّـــه مـــن األهـــّميّة بـــمكان أن يـــتثّقف 
الــفتيان والــفتيات الــبهائــيّون ثــقافــة روحــيّة الئــقة كــذلــك يــنبغي أن يــتعّلم هــؤالء فــي املــعاهــد الــعلميّة الــعالــية، يــجب أن 
يــنمو ويــتطّور الــّشاب مــن الــنّاحــية الــعقليّة بــاإلضــافــة إلــى الــنّاحــية الــّروحــانــيّة وذلــك قــبل أن يــتمّكن مــن خــدمــة األمــر 

املبارك بكفاءة". 

ولقد كتب حضرة وليّ أمر اهلل في حاشية هذه الرّسالة بقلمه ما يلي: 

"سـأدعـو خـاصّـــــــــة ألوالدكـم األعـزّاء الّــذيـن هـم تـربّـوا عـلى أسـاس ثـابـت مـن خـالل خـطّة تـعليميّة جـيّدة حـسنة الـتّوجـيه، 
أن يخـــدمـــوا أمـــر اهلل فـــي األيّـــام الـــقادمـــة بـــكفاءة وتـــأثـــير وفـــعالـــيّة، إنّـــهم يـــنعمون بـــاملـــواهـــب الـــكثيرة ودعـــائـــي لـــهم أن 

يساعدهم التّوجيه الجيّد على استكمال هذه املواهب لترويج أمر اهلل". 

(11)
"عــــلى أحــــبّاء اهلل أن يــــكونــــوا ســــبّاقــــني عــــلى جــــميع الــــطّوائــــف ويُــــشار إلــــيهم بــــالــــبنان فــــي الــــخيرات واملــــبرّات وتــــرويــــج 
املـصالـح الـعامّــة وتـقّدم مـنافـع الجـمهور مـن جـميع الـفئات دون تـمييز واسـتثناء، وعـليهم أن يـفتحوا أبـواب مـدارسـهم 
ومــعاهــدهــم الــعلميّة واألدبــيّة مــّجانًــا عــلى وجــوه األطــفال والشّـــــــباب مــن غــير الــبهائــينّي الّــذيــن هــم فــقراء وبــحاجــة إلــى 

التّعليم. 

... ويــلي ذلــك تــعميم الــعلم واملــعرفــة وتــرويــج اآلداب والــّشعائــر واألحــكام الــبهائــيّة، وفــي هــذه األيّــام الــتي فــيها أفــاقــت 
األمـــة مـــن سُــــــــبات الـــغفلة وبـــدأت الـــحكومـــة تهـــتّم فـــي رفـــع شـــأن مـــؤسّــــــــساتـــها الـــتّربـــويّـــة وتـــوسّــــــــعها، يـــجب عـــلى وكـــالء 
الـــبهائـــينّي (أي أعـــضاء املـــحفل) فـــي تـــلك الـــبالد أن يـــقومـــوا بـــاتّـــخاذ اإلجـــراءات الـــتّمهيديّـــة مـــن أجـــل إيـــجاد املـــعاهـــد 
الـــعلميّة واألدبـــيّة والـــّديـــنيّة بـــحيث تـــؤسّــــــــس تـــلك املـــعاهـــد إثـــر هـــممهم الـــعالـــية فـــي كـــّل قـــريـــة وقـــصبة وبـــلدة مـــن جـــميع 
املـقاطـعات واملـناطـق، ويـتعّلم فـيها األطـفال الـبهائـيّون مـن دون اسـتثناء مـبادئ الـقراءة والـكتابـة، ويـأنـسوا بـاألحـكام 
املــنصوصــة فــي كــتاب اهلل ويــحسنوا مــعرفــة شــعائــر أمــر اهلل وآدابــه ورســومــه، فــيصبحوا مــمتازيــن عــن اآلخــريــن فــي 
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الــعلوم ومــبادئ الــفنون الــعصريّــة وفــي األخــالق الحــميدة الــزّكــيّة والــعمل بــموجــب اآلداب والــّشعائــر الــبهائــيّة، بــحيث 
يـــرغـــب عـــموم الـــطّوائـــف مـــن املســـلمني والـــزّردشـــتينّي واملـــسيحينّي والـــيهود والـــّدهـــريّـــني عـــن طـــيب خـــاطـــرهـــم أن يـــلتحق 

أوالدهم باملعاهد العالية البهائيّة ويعهدوا أمر تربيتهم إلى املربنّي البهائينّي". 

(12)
"تسـّلمنا رسـالـتك الـقصيرة واملـؤثّـرة املُـرسـلة لـحضرة شـوقـي أفـندي، لـقد تـمّعن فـيها حـضرتـه بـكّل عـنايـة وطـلب مـنّي 
أن أشــكرك نــيابــة عــنه وأن أعــبّر لــك عــن آمــالــه الــقلبيّة فــي أن تــتابــع دراســتك األكــاديــميّة بحــماس دائــب، وال شــّك أنّــك 
لـــكونـــك بـــهائـــيًّا تـــعلم الـــحقيقة وهـــي أّن حـــضرة بـــهاء اهلل يـــعتبر الـــتّعليم والـــتّربـــية عـــامـــالً مـــن أهـــّم الـــعوامـــل األســـاســـيّة 
لـحضارة حـقيقيّة، وهـذا الـتّعليم لـكي يـكون مـناسـبًا ومـثمرًا يـجب أن يـكون شـامـالً فـي طـبيعته ويـجب أن يـأخـذ بـعني 
االعــتبار ال الــنّاحــية املــاّديّــة والــعقالنــيّة لــإلنــسان فحســب بــل والــنّاحــية الــّروحــانــيّة واألخــالقــيّة أيــًضا، يــنبغي أن يــكون 

هذا برنامج الّشباب البهائيّ في كّل أنحاء العالم". 

 (13)
"نــأمــل أن يــتمّكن الــبهائــيّون فــي الــقريــب لــتكون لــهم مــدارس تــعّد لــألطــفال الــتّعليم والــتّربــية الــفكريّــة والــّروحــانــيّة كــما 

يأمر به حضرة بهاء اهلل وحضرة عبد البهاء في النّصوص املباركة". 

(14)
"إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل ســعيد جــدًّا إذ يــعلم أنّــكم تــعّلقون أهــّميّة كــبيرة عــلى تــوجــيه األطــفال، إذ إّن كــّل مــا يــتعّلمه 

األطفال في تلك املرحلة املبّكرة من تطّورهم ونمّوهم يترك آثارًا في حياتهم كّلها ويصبح جزًءا من طبيعتهم.

لـــيس هـــناك كـــتاب خـــاّص يـــوصـــي بـــه حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل، وعـــلى األحـــبّاء الّـــذيـــن هـــم أكـــبر ســـنًّا أن يـــحاولـــوا إعـــداد 
مجموعات تفي بذلك الغرض وال شّك في أنّه بعد عّدة محاوالت سينتج في النّهاية كتاب واٍف. 

اعــتاد حــضرة عــبد الــبهاء أن يــعّلق أهــّميّة بــالــغة عــلى حــفظ ألــواح حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة الــباب غــيبًا وفــي أيّــامــه 
كــان عــلى أطــفال الــبيت املــبارك حــفظ األلــواح غــيبًا، أمّــا اآلن فــهؤالء األطــفال قــد كــبروا ومــا عــاد لــهم وقــت لــذلــك، لــكنّ 

هذه العادة مفيدة جدًّا لزرع األفكار والّروح التي تحويها تلك الكلمات في عقول األطفال. 

بـاقـتنائـكم كـتاب "مـطالـع األنـوار" فـإنّـه يـمّكنكم أن تـعّدوا قـصًصا مـشّوقـة عـن األيّـام األولـى لـألمـر الـتي يـحّب األوالد 
أن يـــسمعوهـــا، كـــما وأّن هـــناك قـــصًصا عـــن حـــياة الـــسيّد املـــسيح وحـــضرة محـــّمد واألنـــبياء اآلخـــريـــن، تـــلك الـــقصص 
الّــتي لــو حُـــــكيَت لــألطــفال فــإنّــها تحــطّم أّي تــحيّز ديــنيّ يــكونــون قــد تــعّلموه مــن أنــاس كــبار ربّــما كــانــت مــعرفــتهم عــن 

األديان األخرى سطحيّة. 

إّن تـلك الـقصص الـتي تـحكي عـن حـياة مـختلف األنـبياء وكـذلـك مـا تـفّضلوا بـه مـن أقـوال إنّـها ذات فـائـدة كـبيرة، ومـن 
نــاحــية ثــانــية تــجعل األطــفال يــفهمون الــنّصوص األمــريّــة فــهًما أحــسن، حــيث إنّــه تــوجــد فــي هــذه الــنّصوص إشــارات 
مــــتكّررة إلــــى هــــؤالء األنــــبياء والــــرُّســــل غــــير أّن هــــذا الــــعمل عــــمل أنــــاس ذوي خــــبرة يجــــمعون مــــواد ومــــواضــــيع كهــــذه 

ويجعلون منها كتبًا مدرسيّة مشّوقة لألطفال. 
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وســيُنتج األمــر املــبارك تــدريــجيًّا أنــاسًــــــا يــلبّون هــذه االحــتياجــات، إنّــها فــقط مــسألــة وقــت، ومــا عــلينا ســوى أن نــسعى 
في حّث مختلف األشخاص من ذوي املواهب للقيام بهذا العمل". 

(15)
"لـــقد سُــــــــّر حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي كـــثيرًا لـــسماعـــه أّن األحـــبّاء يـــعّلقون أهـــميّة كـــبرى عـــلى تـــعليم األطـــفال الـــبهائـــينّي 
وتـوجـيههم، إّن تـعليم الشّـــــباب وتـربـيتهم بـال شـّك عـظيم األهـميّة إذ إنّـه يـساعـد عـلى أن يـتعّمقوا فـي فـهم األمـر املـبارك 

وأن يوّجهوا طاقاتهم نحو حقول نشاط ذات فائدة أكثر. 

بســبب ازديــاد املــصاريــف املــركــزيّــة لــألمــر املــبارك فــي أمــريــكا يــومــيًّا فــإّن عــلى أعــضاء لــجنتكم أن يــكونــوا حــريــصني 
حـتّى ال تـتعّدى حـدود نـشاطـاتـهم مـواردهـم املـالـيّة، ويـجب أالّ تـتطّور املـشاريـع الـتي أعـّدتـها لـجنتكم لـدرجـة أن يـعّوق 

تقّدم عمل مشرق األذكار". 

(16)
"إّن حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل يـــريـــد مـــنكم، عـــلى وجـــه الـــخصوص، أن تـــولـــوا تـــعليم أبـــنائـــكم وتـــربـــيتهم كـــّل عـــنايـــتكم حـــتّى 
يـــصبحوا بـــهائـــينّي ُمخـــلصني نـــشيطني وذوي والء لـــألمـــر املـــبارك، يـــجب أن نســـتعني بـــالشّـــــــباب، إذًا فـــواجـــب الـــوالـــديْـــن 

املقّدس أن يُزّودا أطفالهما بتوجيه بهائيّ كامل". 

(17)
"إّن األمر البهائي... يؤيّد التعليم اإلجباري"... 

(18)
"إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل سُـــــــّر كــثيرًا لــعلمه بــتحّسن أوضــاعــكم املــاّديّــة، ويــأمــل مخــلًصا أّن هــذا الــتّحّسن يــتيح لــكم 
الـفرصـة حـتى تـهيّئوا ل.... و.... أحـسن تـوجـيه تـعليميّ وتـربـوّي لـيصبحا فـي املسـتقبل الـقريـب مـن الخـّدام املُخـلصني 
لــألمــر املــبارك وأنــصاره، إّن مــسؤولــيتِك كــأّم، وبــخاصــة كــأّم بــهائــيّة واجــبها املــقّدس الــعنايــة بــتربــية األطــفال حســب 
األصـول الـبهائـيّة، ال شـّك أنّـها مـسؤولـيّة عـظيمة، األمـل أنّـك سـتكونـني قـادرة بـعون اهلل وتـأيـيده لـلقيام بـواجـباتـك قـيامًــا 

 ." كامالً

(19)
"لـقد حَــــِزَن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل حُــــزنًـا عـميًقا عـندمـا عَـــلَِم مـن رسـالـتِك... عـن الـوضـع الخـطر الـذي خـلقه سـلوك ابـنتكِ 

وتصرفها العام نحو األمر املبارك. 

ومــع أنّــه يــأســف لهــذه الــحادثــة ويــعلم تــمامًـــا الــتّأثــيرات الــّسيّئة الــتي ســتسبّبها لــألمــر املــبارك، فــإنّــه يــشعر أّن هــذا 
الــوضــع ال يــمكن أن يــصلح عــلى مــا يــرام ســوى عــن طــريــق عــنايــتك ومــحبّتك األمــومــيّة والــنّصائــح الــتي يــمكنِك أنــتِ 
واألحـبّاء أن تـعطوهـا البـنتِك، قـبل كـّل شـيء يـجب أن تـكونـي صـبورة وأن تـثقي أّن مـجهوداتـك بهـذا الـخصوص إنّـما 
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تـؤازرهـا وتهـديـها تـأيـيدات حـضرة بـهاء اهلل، وإنّـه بـكّل تـأكـيد سـميع لـدعـائـك ويسـتجيب لـه، إذًا تسـتعجل تـوقّـعاتـك فـي 
الـــتّحّقق شـــيئًا فـــشيئًا البـــنتِك ولـــألمـــر املـــبارك.  إّن حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل يـــنصحِك بـــذلـــك أالّ تـــقومـــي بـــأّي عـــمٍل قـــاسٍ 
بـــخصوص حـــضور ابـــنتِك فـــي االجـــتماعـــات... إذ بهـــذه الـــّصورة تـــكمن فـــرصـــة أعـــظم إلصـــالح أخـــالقـــها مـــن ســـلوك 

طريق اإلكراه أو سبيل العنف، فالحّب والطّيبة لهما تأثير أعظم من القصاص في تحسني األخالق اإلنسانيّة.

بــناًء عــلى ذلــك فــإّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل يــثق بــأنّــه بهــذه الــوســيلة ســتنجحني تــدريــجيًّا فــي إحــداث تــغيير جــذرّي فــي 
حــياة ابــنتك، وكــذلــك فــي أن تــجعلي مــنها مــؤمــنة أحــسن وأصــدق، إنّــه يــدعــو بــابــتهال فــي حــّقها أن تــصل إلــى هــذه 

املرتبة". 

(20)
"إّن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل ال يجـد مـانـًعا مـن الـتّنويـه بـأّن صـفوف الـتّدريـس واملـؤتـمرات الّــتي يـنظّمها األحـبّاء اآلن قـد 
تـتطّور فـي املسـتقبل الـبعيد إلـى فـروع جـامـعيّة تـربـويّـة أو مـعاهـد لـلتّعليم كـالّــتي سـتؤسّــــــس مسـتقبالً فـي ظـّل الـنّظام 

 ." االجتماعيّ البهائيّ

(21)
"أمّــــا بـــخصوص مـــشاريـــعكم فـــإّن حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل يـــوافـــق تـــمامًــــا عـــلى وجـــهة نـــظركـــم وهـــو أنّـــه مـــهما كـــان األمـــر 
مســـتعجالً وحـــيويًّـــا بـــالنّســـبة ملـــتطّلبات عـــمل الـــتّبليغ، فـــعليكم أن ال تـــهملوا تـــربـــية أطـــفالـــكم مـــهما كـــانـــت الـــظّروف، إذ 

عليكم واجب تجاههم ال يقّل قدسيّة عن واجبكم تجاه األمر املبارك. 

وأّي مشــــروع أو تــــرتــــيب تــــتوصّــــــــــــلون إلــــيه ليجــــمع بــــني الــــتّوأمــــني أي واجــــبكم نــــحو أســــرتــــكم وآخــــر تــــجاه األمــــر املــــبارك 
ويـــسمح لـــكم بـــمتابـــعة الـــعمل الـــنّاشـــط فـــي حـــقل الـــتّبليغ والهجـــرة وكـــذلـــك الـــعنايـــة الـــفائـــقة بـــأطـــفالـــكم حـــتّى ال يـــعرّض 

مستقبلهم في األمر للخطر، فإّن هذا املشروع سينال الرّضاء الخالص لحضرة وليّ أمر اهلل". 

(22)
"يـوّد حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أن يـؤكّـــد لـِك بـوجـه خـاّص ابـتهالـه مـن أجـل أوالِدك حـتى يـنالـوا تـوجـيًها يـقودهـم إلـى الـفهم 
الــتّام والــقبول الــكامــل لــلّديــن وذلــك بــشمولــهم الــتّأيــيد اإللــهيّ وتــوفــيقه ورعــايــتِك وحــمايــتِك املخــلصة ويــتوفّــر لــهم الــزّاد 

الّروحيّ الّضرورّي حتّى يخدموا األمر املبارك ويُعلوا من شأنه في املستقبل بكّل إخالص وتأثير. 

وكــأّم بــهائــيّة فــإنّــه عــليِك دون شــّك واجــب مــن أقــدس الــواجــبات وأخــطرهــا لــتطويــرهــم روحــانــيًّا فــي ظــّل األمــر املــبارك، 
ويـجب عـليِك الـّسعي مـن اآلن أن تـغرسـي فـي قـلوبـهم حـّب حـضرة بـهاء اهلل وبـذلـك تُـعّديـهم لـقبول تـاّم ومـعرفـة كـامـلة 

ملقامه حينما يبلغون سّن الرّشد واملقدرة لهذا العمل". 

(23)
"فـيما يـتعّلق بـنشاطـاتـكم فـي أمـر تـوجـيه األطـفال الـبهائـينّي وتـربـيتهم، فـال ضـرورة ألن نـخبركـم بـمدى األهـميّة الـتي 
يـــولـــيها حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل لهـــذه الـــنّشاطـــات الـــتي يـــعتمد عـــليها بـــالـــّضرورة قـــدر كـــبير مـــن قـــّوة الـــجامـــعة ونـــمّوهـــا 
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وســعادتــها، وأّي امــتياز أكــثر قــدســيّة وأيّــة مــسؤولــيّة أكــبر هــنالــك مــن عــمل تــربــية الــجيل الجــديــد مــن األحــبّاء وغــرس 
مـــبادئ وتـــعالـــيم األمـــر املـــبارك فـــي أذهـــانـــهم وعـــقولـــهم الـــغّضة والـــقابـــلة لـــالســـتيعاب وتـــحضيرهـــم بـــذلـــك لـــلقيام كـــامـــالً 

باملسؤوليّات والواجبات الثّقيلة ملستقبل حياتهم في الجامعة البهائيّة وتأديتها على أحسن وجه؟" 

 (24)
"كــنتم قــد ســألــتم حــضرة ولــيّ أمــر اهلل عــن مــعلومــات مسهــبة بــخصوص بــرنــامــج الــتّربــية الــبهائــيّة.  ال وجــود لــبرنــامــج 
دراسـيّ بـهائـيّ كهـذا بـعد، كـما ال تـوجـد مـنشورات بـهائـيّة مـخّصصة تـمامًــا لهـذا املـوضـوع، حـيث إّن تـعالـيم حـضرة 
بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء ال تـقّدم نـظامًــا تـربـويًّـا محـّدًدا ومشـروحًــــا لـكنّها تـقّدم فـقط مـبادئ أسـاسـية مـعيّنة فـيها 
تـوضّـــــــــح عـدًدا مـن األفـكار الـتّربـويّـة الّــتي يـجب أن يهـدف إلـيها الـتّربـويّـون الـبهائـيّون فـي مـجهوداتـهم لـتألـيف بـرنـامـج 
دراســيّ تــربــوّي مــناســب منسجــم تــمامًـــا وروح الــتّعالــيم الــبهائــيّة، ويــفي بــذلــك بــمتطّلبات الــعصر الحــديــث وحــاجــاتــه، 
وهـذه املـبادئ األسـاسـيّة مـوجـودة فـي الـنّصوص املـقّدسـة لـألمـر املـبارك ويـجب دراسـتها بـعنايـة ودمـجها تـدريـجيًّا فـي 
بـرامـج الـكّليّات والـجامـعات املـختلفة، غـير أنّـه مـن الـواضـح أّن مـهّمة وضـع نـظام تـربـوّي فـي صـيغة يـعترف بـها رسـميًّا 
األمـر املـبارك وتـنفّذ كـذلـك فـي الـعالـم الـبهائـي كـّله إنّـما أمـر ال يسـتطيع أن يتعهّــده هـذا الـجيل مـن املـؤمـنني وسينجـزه 

تدريجيًّا العلماء واملربّون البهائيّون في املستقبل". 

 (25)
"بــخصوص الــبيان املــنسوب لــحضرة عــبد الــبهاء والــذي اســتشهدتــم بــه فــي رســالــتكم بــشأن "الــطّفل الــطائــش"  إنّ 
بـيانـات حـضرة عـبد الـبهاء مـع حـقيقة جـوهـرهـا ال يـنبغي أن تفسّـــــر حـرفـيًّا، فـإّن حـضرة املـولـى لـم يـقصد قـّط أن يـترك 
الـطفل بـنفسه حـرًّا تـمامًــا، وفـي الـحقيقة إّن الـتّربـية الـبهائـيّة كـغيرهـا مـن نُـظُم الـتّربـية األخـرى تـعتمد عـلى االفـتراض 
أّن فـي كـّل طـفل نـقائـص طـبيعيّة مـعيّنة مـهما كـان مـوهـوبًـا، وعـلى مـربّـيه سـواء كـانـوا أبـويـه أو مـعّلميه أو مـرشـديـه أو 
مـعّلميه الـّروحـينّي، أن يـسعوا فـي عـالج هـذا الـنّقص، إّن الـتّأديـب مـن أّي نـوع كـان جسـديًـا أو خُــلقيًّا أم عـقليًّا ال غـنًى 
عـنه فـي الـحقيقة، وال يـمكن أن يـكون أّي تـوجـيه كـامـالً أو مـثمرًا إذا أهـمل هـذا الـعامـل، إّن الـطّفل عـندمـا يُـولـد يـكون 
بـعيًدا عـن الـكمال فـهو لـيس فـقط عـاجـزًا لـكنّه فـي الـحقيقة نـاقـص حـتّى إنّـه بـالـطّبيعة يـميل أكـثر إلـى الشّــــــّر، يـنبغي 
ــــــه هــــذا الــــطفل وتــــنضبط رغــــباتــــه الــــطّبيعيّة وتُــــكيّف وتــــوجّـــــــه وإذا لــــزم األمــــر تُــــكبح وتُــــنظّم حــــتى يــــضمن نــــمّوه  أن يــــوجّـَ
الـجسمانـي والخُـــُلقي الـّصحيح. إّن الـوالـديـن الـبهائـينّي ال يـمكنهما حـقًّا أن يـتبنّيا مـوقـف "الـالّمـقاومـة" نـحو أوالدهـم 
وبـخاصّـــــــــة األوالد الـطّائشـني الـّضعيفني بـطبيعتهم، حـتّى إنّـه لـيس بـكاٍف أن يـصّليا ويـدعـوا اهلل مـن أجـلهم، بـل يـنبغي 
لــــلوالــــديــــن فــــي الــــواقــــع أن يــــسعيا فــــي غــــرس مــــبادئ ســــلوك خُـــــُلقيّ فــــي أذهــــان أطــــفالــــهم الــــغّضة بــــكّل لــــطف وصــــبر 
ويـــلّقناهـــم مـــبادئ هـــذا األمـــر املـــبارك وتـــعالـــيمه بـــكّل عـــنايـــة ولـــباقـــة ومـــحبّة حـــتى تـــمّكنهم مـــن أن يـــصبحوا "أبـــناء اهلل 

الحقيقينّي" ويّشبوا كمواطنني ُمخلصني أذكياء في ملكوته.

هذا هو املقصد العالي اّلذي حّدده حضرة بهاء اهلل بوضوح كهدف أساسيّ لكّل تربية". 

 (26)
"إن مـهّمة تـربـية طـفل بـهائـي كـما تـؤكّــده مـرارًا وتـكرارًا الـنّصوص املـباركـة الـبهائـيّة إنّـما هـي مـسؤولـيّة األّم الـرّئـيسة – 
والـــتي مـــنحت هـــذا االمـــتياز الـــفريـــد – وهـــي فـــي الـــواقـــع خـــلق أوضـــاع فـــي بـــيئتها تـــؤّدي إلـــى تـــقّدم الـــطّفل وتحســـني 
أحـــوالـــه مـــن الـــنّاحـــية املـــاّديّـــة والـــّروحـــيّة، فـــالـــتّوجـــيه الّـــذي يـــتلّقاه الـــطّفل فـــي بـــدء حـــياتـــه مـــن أمّـــه يـــشّكل أقـــوى أســـاس 

�٣٩



لـتطّوره فـي املسـتقبل وعـلى ذلـك يـنبغي أن يـكون الـّشغل األسـمى الـّشاغـل لـزوجـتك... الـّسعي مـن اآلن فـي أن تـنقل 
إلــى ولــيدهــا الجــديــد تــوجــيًها روحــانــيًّا يــمّكنه فــيما بــعد أن يــأخــذ عــلى عــاتــقه مــسؤولــيّة إيــفاء واجــبات الــحياة الــبهائــيّة 

على أكمل وجه”.

(27) 
"بـخصوص ابـنتكم الـصغيرة... إّن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي الـحقيقة مـبتهج ومـتشّجع ملـعرفـته بـمدى حـماسـكم الـبالـغ 
فــي تــوجــيهها تــوجــيًها بــهائــيًّا شــامــالً، وهــو واثــق مــن أنّــها ســتترعــرع بــمرور الــوقــت وتــصبح خــادمــة مخــلصة ومــكرّســة 

لألمر املبارك وذلك تحت عنايتكما الحكيمة واملخلصة وبفضل حماية حضرة بهاء اهلل املستمرّة وهدايته الثّابتة. 

وعــلى ضــوء هــذا الــرّأي فــإّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل يــرى مــن األفــضل أالّ تــوضــع الــطفلة فــي معهــد لــه طــابــع كــاثــولــيكيّ 
مــحض بــل إعــطاءهــا بــدل ذلــك تــوجــيًها روحــانــيًّا وعــقليًّا واســًعا يــساعــدهــا فــي عــمر الحــق أن تــدرك روح األمــر املــبارك 

إدراًكا كامالً.

ومـع أنّـه يـنبغي أن يـكون سـعيكما املـتواصـل هـو تـنميتها فـي جـّو ديـنيّ كـامـل إالّ أنّـه يـجب عـليكما أيـًضا الّسهـر فـي 
أن تُـبعداهـا عـن كـّل املـؤثّـرات الّــتي تـؤّدي إلـى تـنمية روح الـتّعّصب الـّديـنيّ األعـمى فـيها فـيضيق بـذلـك أفـق مـفهومـها 

الّروحي". 

(28)
"بــالنّســبة لــسؤال بــشأن تــوجــيه األطــفال، فــمّما أكّـــده حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء بــضرورة تــوجــيه الــوالــديــن 
ألوالدهـما فـي الـّسنني األولـى مـن حـياتـهم، يـبدو أن تَـَلّقي األوالد تـوجـيههم األّول فـي الـبيت تـحت عـنايـة أمّــهم أفـضل 
مـن أن يـرسـلوا إلـى دار حـضانـة، ولـكن إذا اضـطرّت بـعض الـحاالت أيّـة أّم بـهائـيّة أن تـضع طـفلها فـي دار حـضانـة 

فال مانع هناك”.

 (29) 
"إّن مــسألــة تــوجــيه األطــفال وتــربــيتهم فــي حــالــة مــا إذا لــم يــكن أحــد الــوالــديــن بــهائــيًّا، إنّــما هــي مــسألــة تــخّص فــقط 
الــوالــديــن نــفسيهما الــّلذيــن يــنبغي لــهما أن يــقّررا الــطّريــقة الــتي يجــدانــها أحــسن مــن أيّــة طــريــقة أخــرى لــتؤّدي إلــى 
صــون وحــدة عــائــلتيهما وخــير أوالدهــما فــي املســتقبل، وعــلى كــّل حــال فــعندمــا يــبلغ الــطفل رشــده يــنبغي أن يُــعطى 

حريّة كاملة ليختار دينه بغّض النّظر عن آمال ورغبات والديه". 

(30)
ـــهون حسـب  "لـقد اغـتبط حـضرة ولـيّ أمـر اهلل عـندمـا سـمع عـن تـشكيل مجـموعـة مـن شـبابـكم.  إّن األطـفال الّـذيـن يـوجّـَ
تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل – الـتي تـحتضن الـعالـم – فـإنّـهم بـال شـّك يـنمون لـيكونـوا خَـــْلًقا جـديـًدا مـن الـنّاس، إنّـه يـأمـل 
أن يـعّد هـؤالء الشّــــــباب أنـفسهم لـلمهّمة الـعظيمة الـتي تـواجـههم فـي املسـتقبل وهـي املـساعـدة فـي إعـادة بـناء الـعالـم 

بتأييد من التّعاليم البهائيّة وإلهامها". 
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 (31)
"إّن هـــؤالء األطـــفال الـــبهائـــينّي ذوو أهـــّميّة عـــظمى للمســـتقبل، فـــإنّـــهم يـــعيشون فـــي زمـــن يـــواجـــهون فـــيه مـــشاكـــل لـــم 
يـواجـهها كـبارهـم قـّط، واألمـر املـبارك فـقط فـي إمـكانـه أن يـزّودهـم إلـى حـدٍّ بـعيد بـكل مـا مـن شـأنـه أن يـساعـدهـم فـي 
مسـتقبل األيّـام لخـدمـة حـاجـات إنـسانـيّة تـعيسة يـائـسة ومـنهوكـة مـن الحـروب ولـذا فـإّن مـا سيُعهـد إلـيهم مـن واجـبات 

عظيمة جدًّا وحافلة باملسؤوليّة، لذلك يجب تكريس عناية فائقة لتنميتهم وإعدادهم".

 
 (32)

"إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل يــشعر أنّــه مــن األفــضل ألمّـــهات األطــفال الــبهائــينّي – أو أيّــة لــجنة يــفّوضــها مــحفلكم ملــهّمة 
تـوجـيه األطـفال – أن يـختاروا مـقتطفات مـن الـكلمات املـقّدسـة لـيدرسـها األطـفال عـن تـألـيف شـيء مـا لـهم، ال شـك أنّ 
املـناجـاة يـمكن أن تـكون تـلقائـيّة تـمامًــا ولـكن كـثيرًا مـن األفـكار واألذكـار املـوجـودة فـي الـنّصوص الـبهائـيّة لـها طـبيعة 

املناجاة ومن الّسهل فهمها، أضف إلى ذلك أّن الكلمة املوحاة إنّما هي ممنوحة قّوة ذاتيّة".

(33)
"أنـــتم أيّـــها األطـــفال والشّــــــــباب الـــبهائـــيّون لـــكم امـــتيازات عـــظيمة وأمـــامـــكم واجـــبات جـــسيمة، إذ إّن جـــيلكم ســـيكون 
الـــجيل الـــذي يـــساعـــد فـــي إقـــامـــة عـــالـــم جـــديـــد أفـــضل وأجـــمل بـــعد أن ينجـــلي ظـــالم ســـنوات هـــذه الحـــروب، عـــليكم أن 
تــهيّئوا أنــفسكم لهــذه املــهّمة الــعظيمة وذلــك بــأن تــحاولــوا أن تــدركــوا املــعنى الــحقيقيّ لــلتّعالــيم اإللــهيّة ال أن تــقبلوهــا 
كـشيء تـعّلمتموه فـقط، إّن هـذه الـتّعالـيم لـهي عـالـم جـديـد عـجيب مـن الـفكر أخـذت تُـكتشف اآلن، وعـندمـا نـتذكّـــر أنّ 
حـضرة بـهاء اهلل إنـّما جـاء بـتعالـيم وأحـكام لـلّسنوات األلـف الـقادمـة نـعرف حـاالً أّن كـّل جـيل جـديـد سيجـد مـغزى فـي 

النّصوص أعظم من تلك اّلتي عرفها َمْن سبقه من األجيال". 

 (34)
"إّن مـــا قـــصده حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي مـــالحـــظاتـــه لـــلّسيّدة مـــاكـــسول بـــخصوص صـــالت اآلبـــاء واألوالد والـــزّوجـــات 
واألزواج فــي أمــريــكا هــو أّن هــناك نــزعــة فــي تــلك الــبالد وهــي أّن األطــفال مســتقّلون عــن رغــبات والــديــهم أكــثر مــّما 

يلزم وال يحترمونهم االحترام املطلوب". 

 (35)
"بــخصوص ســؤالــكم عــن مــشاجــرة األوالد، إّن بــيان حــضرة عــبد الــبهاء بــأّن الــّضرب ال يــقابــل بــالــّضرب ال يــنبغي أن 
يـؤخـذ حـرفـيًّا إلـى درجـة أن يَـقبَل األطـفال الـبهائـيّون أن يُـرهـبوا أو يُـضربـوا وعـلى أيّـة حـال إذا كـان بـإمـكان األطـفال 

أن يختاروا طريقة أفضل لحّل عراكهم من استعمال القّوة للّدفاع فعليهم أن يسلكوها". 

(36)
"تـسألـون حـضرة ولـيّ أمـر اهلل عـن مـخافـة اهلل، قـد ال يـدرك األحـبّاء أّن أغـلبيّة البشـر هـم بـحاجـة إلـى عـنصر الـخوف 
لـكي يـكونـوا مـنضبطي السّـــــلوك، فـاالنـضباط الـنّاتـج عـن املـحبّة فـقط ال يـتوفّـر إالّ لـدى الـنّفوس الـتي بـلغت شـأًوا روحـيًّا 
سـامـيًا نسـبيًّا، فـالـخوف مـن عـقاب اهلل وغـضبه – إذا مـا أقـدمـنا عـلى الشّــــــّر- شـعور يـحتاج إلـيه الـنّاس كـي يسـلكوا 
الــّصراط الــقويــم، عــلينا أن نــحّب اهلل طــبًعا إالّ أنّــه عــلينا أيــًضا أن نــخافــه، ومــعنى ذلــك أنّــنا كــالــطّفل يــخاف غــضب 
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والـديـه الـحّق وعـقابـهما ودون أن نـنكمش إذالالً أمـامـه وكـأنّـه طـاغـية ظـالـم، بـل عـلينا أن نـدرك أّن رحـمته تـعالـى تـفوق 
حدود عدله". 

(37)
"يــأســف حــضرة ولــيّ أمــر اهلل إذ يــسمع أّن ابــنك الــّصغير ال يــترعــرع بــشكٍل مُـــرٍض، قــليل جــدًّا مــن األطــفال هــم فــي 
الـحقيقة طـائـشون، ومـهما يـكن مـن أمـر فـإّن هـؤالء األطـفال فـي بـعض األحـيان هـم ذوو شـخصيّات مـعّقدة وبـحاجـة 
إلـى مـعالـجة حـكيمة جـدًّا تـمّكنهم مـن أن يـنموا ويـصبحوا أشـخاصًـــــــــا طـبيعينّي وذوي أخـالق طـيّبة وسـعداء، فـإن كـنت 
مــتأكّـــًدا أّن ابــنك سيســتفيد مــن الــذّهــاب إلــى مــدرســة األب فــالنــكان فــبإمــكانــك أن تــرســله إلــى هــناك، ولــكن عــلى وجــه 
الـــــعموم يـــــجب أن نـــــتجنّب دائـــــًما تـــــجنّبًا قـــــطعيًّا إرســـــال األطـــــفال الـــــبهائـــــينّي إلـــــى املـــــدارس الـــــّديـــــنيّة (األرثـــــوذوكـــــسيّة) 
وبـخاصّـــــــــة املـدارس الـكاثّـولـيكيّة، إذ إّن األوالد يـتلّقون سـمة املـعتقدات الـّديـنيّة الـتي ال تـمحوهـا األيّـام وإنّـنا كـبهائـينّي 

نعلم أّن تلك التّعاليم قد تجاوزها الزّمن ولم تعد تنفع لهذا العصر.

إّن حضرة وليّ أمر اهلل سيدعو خاّصة لحّل هذا املشكل". 

 (38)
"بـخصوص األسـئلة الـتي سـألـتم حـضرة ولـيّ أمـر اهلل: عـّما إذا لـم يـكن مـن مـانـع لـألطـفال الّـذيـن ال يسـتطيعون حـفظ 

لوح مناجاة بكامله غيبًا أن يحفظوا ُجَمالً معيّنة منه؟ 

 إنّــه يــشعر أّن األحــبّاء ال يــنبغي لــهم أن يــمارســوا عــادة تــالوة الــّدعــاء قــبل الجــلوس إلــى مــائــدة الــطّعام أو أن يــعّلموا 
هـذه الـعادة إلـى األطـفال، هـذا لـيس جـزًءا مـن الـّديـن الـبهائـي بـل هـي عـادة مـسيحيّة، وبـما أّن األمـر املـبارك يـحتضن 
أفــراًدا مــن جــميع األجــناس واألديــان فــينبغي لــنا أن نــحترس مــن إدخــال عــادات مــعتقداتــنا الــّسابــقة فــي هــذا األمــر 
املـــبارك، لـــقد أعـــطانـــا حـــضرة بـــهاء اهلل الـــّصلوات املـــفروضـــة عـــلينا وكـــذلـــك األدعـــية لـــقبل الـــنّوم ولـــلمسافـــر ومـــناســـبات 
أخـرى أيـًضا وال يـجب أن نـقّدم مجـموعـة جـديـدة مـن األدعـية لـم يـخّصصها حـضرة بـهاء اهلل وقـد أعـطانـا أدعـية كـثيرة 
ملــناســبات كــثيرة، ال شــّك أّن عــملك فــي تــربــية الــطّفل وتــعليمه عــمل هــاّم ويــحثّك حــضرة ولــيّ أمــر اهلل عــلى االســتمرار 

فيه". 

(39)
"بــخصوص ســؤالــك: إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل يــشعر أّن هــذه مــسألــة يــجب عــليِك وعــلى زوجــِك أن تــقّرراهــا وخــاصّــــــــــة 
بـالـنّظر إلـى مـوقـفه مـن األمـر املـبارك.  ونـظرًا لـكون األطـفال صـغار الـّسّن فـهم تـحت سـلطتكما ولـكما حـقوق مـقّدسـة 

وعليكما مسؤوليّة نحو مستقبلهم*".

(40)
"إّن أّي بــــهائــــي يــــمكنه أن يــــعطي لــــلّصناديــــق الــــخيريّــــة لــــألمــــر املــــبارك بــــالــــًغا كــــان أم طــــفالً وال حــــاجــــة لــــبيان بهــــذا 
الــخصوص واألطــفال الــبهائــيّون قــد أعــطوا لــألمــر املــبارك دائــًما وفــي كــّل مــكان، إذا نــشأ أّي وضــع فــي صــّف يــؤمّـــه 

أطفال غير بهائينّي فعلى معّلمة الصّف أن تحّل مشكل ذلك الوضع، وال يمكن من قاعدة ملعالجة أمور كهذه".
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(41)
"إّن مجـرّد كـونـكم أطـفاالً ال يـعني أنّـكم ال تـقدرون أن تخـدمـوا األمـر املـبارك وتـبّلغوه، بـل يـمكنكم ذلـك بـإعـطائـكم املـثل 

وبجعلكم النّاس يرون أنّكم أحسن ُخُلًقا وأكثر ذكاًء من معظم األطفال اآلخرين". 

(42)
"إّن املــبدأ الــعام... هــو أّن طــلب الــّسماح لــلتّغيّب عــن الــّدوام املــدرســيّ فــي األيّــام الــبهائــيّة املــقّدســة أمــر مــرغــوب فــيه 
وذلـك يـنطبق عـلى جـميع األطـفال الـبهائـينّي بـغّض الـنظر عـن أعـمارهـم، إّن أطـفال الـوالـديـن الـبهائـينّي الـذيـن هـم دون 
الــخامــسة عشــرة يــعتبرون بــهائــينّي، ومــا يــنبغي ألولــياء هــؤالء األطــفال أو مــحفلكم الــقيام بــه هــو الــطّلب مــن مجــلس 
إدارة املــدرســة إعــطاء أوالدهــم إذنًــا بــالــتّغيّب عــن املــدرســة أيّــام الــعطل الــبهائــيّة املــقّدســة ثــم االلــتزام بــعدئــٍذ بــأّي قــرار 

يقّرره ذلك املجلس.  وال يجب بأّي وسيلة محاولة فرض هذا األمر (أي مسألة التّغيّب في األعياد البهائيّة)". 

(43)
 "لـقد ابـتهج حـضرة ولـيّ أمـر اهلل ابـتهاجًــــا بـالـًغا عـندمـا عَــلَِم عـن نـجاح معهـد تـعليم األطـفال الـهنود. وحـضرتـه يـشعر 
أّن هــذا أســلوب رائــع جــدًّا لــزرع تــعالــيم األمــر فــي قــلوب األطــفال الــّصغار وعــقولــهم حــتّى يــترعــرعــوا ويشــبّوا رجــاالً 
ونــساًء أقــويــاء نــشيطني يــقومــون عــلى خــدمــة األمــر املــبارك وكــذلــك يــأمــل حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أن تــتمّكنوا بــفضل هــذه 

املجهودات من جذب بعض اآلباء واألّمهات". 

 (44)
"إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل ســيدعــو مــن أجــل أن يــنمو ابــنك الــعزيــز نــموًّا روحــانــيًّا، إّن مســتقبل األمــر املــبارك يســتند 
الــيوم عــلى أكــتاف الشّــــــباب وبــذلــك يــجب تــربــية هــؤالء الشّــــــباب تــربــية حــسنة وتــوجــيههم لــيس فــي تــعالــيم األمــر املــبارك 

فحسب بل في املسائل الّدنيويّة أيًضا". 

(45)
"إّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل لــسعيد إلحــاطــته عــلًما بــأنّــكم تــعّلمون األطــفال، إذ إّن تــأســيس أســاس مُــحكم مــن الــتّعالــيم 
املــباركــة فــي عــقولــهم ســيساعــد كــثيرًا فــي تــكويــن أخــالقــهم ويــمّكنهم مــن أن يــصبحوا مــؤمــنني مــفيديــن ومــتّزنــني حــني 

يشبّون عن الطّوق". 

(46)
"عـندمـا نشـرح لـألطـفال مـعنى مـخافـة اهلل، فـال مـانـع مـن اتّـباع الـوسـيلة الـتي غـالـبًا مـا كـان يـتّبعها حـضرة عـبد الـبهاء 
فــي كــّل مــا كــان يــعّلمه أي الشّـــــــرح بــواســطة األمــثولــة أو الــحكايــة الــرّمــزيّــة، عــلينا أن نــفّهم الــطّفل أّن مــخافــة الــخالــق 
ليسـت نـتيجة كـونـه ظـاملًا ولـكنّها نـتيجة إدراكـنا لـعدلـه، فـإذا مـا أخـطأنـا واسـتحّق عـلينا الـعقاب فـإّن عـدلـه قـد يـقتضي 

أن ينزل بنا العقاب، علينا أن نُحّب اهلل ونخافه في آن مًعا". 

(47)
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 "ثـّمة أفـراد مـن األحـبّاء يسـتعجلون جـعل الـديـن الـبهائـي يُـعّلم فـي املـدارس الـعامّــة، ولـكن هـذا الـعمل ال يـجب أن يـتم 
رسميًّا حيث إنّنا لسنا ذوي تأثير كاف بعد". 

مالحظة 

إّن الـنصوص الـعربـيّة أصـالً واملـعّربـة مـنها الـواردة فـي هـذا الـكتاب تـتميّز بـنوعـني مـن الحـروف، فـالحـروف الـعريـضة 
هــي الــنّصوص الــعربــيّة أصــالً، وأمــا مــا طــبعت بحــروف رفــيعة فــهي مــعّربــة عــن األصــل الــفارســيّ وذلــك فــي قــسميّ 
الــكتاب األّول والــثّانــي، وأمّـــا الــفقرات الــواردة فــي الــقسم الــثّالــث مــعربــة عــن الــنّّص اإلنجــليزي مــا عــدا الــفقرتــني (4) 

و(8) الّلتني نُقلتا عن النّّص الفارسيّ لتوقيع حضرة وليّ أمر اهلل. 

ثبت باملصادر 

 (BAHA’I ADMINISTRATION )-1922 1- مــن رســالــة إلــى املــحفل الــّروحــانــي املــركــزي لــلبهائــينّي فــي الــواليــات املتّحــدة وكــندا مــؤرخــة فــي 23 كــانــون األّول     
الّصفحة 29.

     2-  مــن رســالــة مــؤرّخــة فــي 12 آذار 1923 مــوجّـــــهة إلــى الــبهائــينّي فــي أمــريــكا، بــريــطانــيا، أملــانــيا، فــرنــسا، ســويســرا، إيــطالــيا، الــيابــان واســترالــيشيا راجــع كــتاب 
PRINCIPALS OF BAHA’I ADMINISTRATION ) الّصفحة 29.

     3- من رسالة مؤرّخة في 26 تشرين الثّاني 1923 موّجهة إلى املحفل الّروحاني املركزي للبهائينّي في الواليات املتّحدة وكندا.

     4- من رسالة موّجهة إلى املحفل الّروحاني املحّلي للبهائينّي في طهران، إيران مؤرّخة في 19 كانون األّول 1923.

..Ella M. Robarts, Boston, Mass., U.S.A5- من رسالة موّجهة بتاريخ 30 كانون األّول 1923 إلى مجلة أطفال امللكوت بواسطة     

     6- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 9 نيسان 1925.

     7- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 29 أيّار 1925.

     8- من رسالة موّجهة إلى املحفل الّروحاني املركزي للبهائينّي في إيران بتاريخ 8 حزيران 1925.

     9- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 24 كانون األول .1925

   10- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 28 تشرين الثّاني 1926.

    11- من رسالة موّجهة إلى أحد األحبّاء الّشرقينّي مؤرّخة في كانون الثّاني 1929.

   12- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 9 تّموز 1931.

   13- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى املحفل الّروحاني املركزي للبهائينّي في الواليات املتّحدة وكندا بتاريخ 25 كانون األّول 1931.

   14- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 19 تشرين األّول 1932.

   15- مـن رسـالـة كـتبت بـالـنّيابـة عـن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل مـوجّــــهة إلـى لـجنة تـربـية األطـفال بـتاريـخ 20 نـيسان 1933 نشـرت فـي مجـلة "بـهائـي نـيوز" الـعدد 77 الـتّاريـخ 
أيلول 1933 الّصفحة 2.

من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 31 أيّار 1933. -16   

   17- من رسالة موّجهة إلى حاكم فلسطني األعلى بتاريخ 17 حزيران 1933.

   18- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 22 تّموز 1933.

   19- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 26 كانون الثّاني 1935.

   20- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 12 تّموز 1938.

   21- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 17 تّموز 1938.

   22- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 20 نيسان 1939.

   23- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 28 نيسان 1939.

   24- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 7 حزيران 1939.

   25- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 9 تّموز 1939.
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   26- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 16 تشرين الثّاني 1939.

   27- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 12 كانون األّول 1939.

   28- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 13 تشرين الثّاني 1940.

   29- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى املحفل الّروحاني املركزي للبهائينّي في الهند وبورما بتاريخ 14 كانون األّول 1940.

   30- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل الّروحاني في مدينة Hobart في أستراليا بتاريخ 25 كانون األّول 1941.

   31- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 11 كانون الثّاني 1942.

   32- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل الّروحاني املركزي للبهائينّي في بريطانيا بتاريخ 8 آب 1942.

   33- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 14 تشرين األّول 1942.

من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 22 تّموز 1943. -34   

   35- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 11 أيّار 1945.

   36- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 26 تّموز 1946.

   37- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 30 أيّار 1947.

   38- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 27 أيلول 1947.

   39- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل موّجهة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 24 تشرين الثّاني 1947.

   40- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى املحفل الروحاني املركزي في الواليات املتحدة بتاريخ 18 آب 1949.

   41- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى صّف األطفال البهائي في مدينة Santa Monica بالواليات املتّحدة بتاريخ 16 آذار 1952.

   42- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 19 آب 1952.

   43- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 18 شباط 1954.

   44- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 24 أيّار 1954.

   45- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 6 آذار 1955.

   46- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 15 شباط 1957.

   47- من رسالة كتبت بالنّيابة عن حضرة وليّ أمر اهلل إلى أحد األحبّاء بتاريخ 15 آب 1957.
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